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1. HATIKVA 

 

Imber, Naftali 1878 et Cohen, Samuel 1888 

 

ל  1 ה־כָּ ימָּ נ ִ֫ ב פְּ בָּ לֵּ  עֹוד בַּ

ׁשנ   י ־פ  הּוד  יָּהיְּ  .הֹומ 

י ֲאתֵּ פַּ ח־ּולְּ רָּ זְּ ה, מ  ימָּ ד ִ֫  ,קָּ

יָּה יֹון צֹופ  צ  ן לְּ י   .עִַּ֫
 

מֹון׃ זְּ נּועֹוד לֹא אָּ    פ  תִֵּ֫ וָּ קְּ ה ת  דָּ  ,בְּ

ת ה בַּ וָּ קְּ ת  נֹות־הַּ ם־ׁשְּ י  פִַּ֫ לְּ  :אַּ
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נּו צִֵּ֫ רְּ אַּ י בְּ ׁש  פְּ ם חָּ יֹות עַּ הְּ  ,ל 

ץ ר  ם־א  י  לִַּ֫ ירּוׁשָּ יֹון ו   .צ 
 

 פנימה בלבב עוד כל  1

 .יהיהומ יהודי נפש

 ,קדימה, מזרח ולפאתי

 .יהיצופ לציון עין
 

 ,תנוותקו עבדה לא עוד  פזמון׃

 :םיאלפי שנות בת הוהתקו

 ,בארצנו פשיוח עם להיות

 .וירושלים ציון ארץ
 

1.  Kol od balevav pnima 

nefesh jehudi homija. 

Ulfa'atei mizrach, kadima, 

ain leTsijon tsofija. 

 

pizmon:  Od lo avda tikvatenu, 

hatikva bat shnot alpaim: 

lihjot am chofshi beartsenu, 

erets Tsijon v'Irushalaim. 

 

1.  Yhä vielä sydämessä sisällä 

juutalaisen elämänvoima/sielu kohisee ("humajaa"). 

Ja idän äärille, eteenpäin, 

silmä tähyää kohti Siionia. 

 

kertosäe:  Toivomme ei ole vielä kadonnut, 

kahdentuhannen vuoden ikäinen toivo: 

olla vapaa kansa omassa maassamme, 

Siionin ja Jerusalemin maassa. 

 



H1 348 Hatikva (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

3 

 

2. JAE TANACHISTA (Hes. 34:13) 

 

 

3. SANASTO 

 

SÄE 1 

 

ל  עֹוד־כָּ
adv. yhä vielä, taas jälleen, "ajan/keston jokaisuus" 

 mask. aika, kesto, adv. vielä, vielä kerran, taas עֹוד

ל pronomin. subst. mask. (5408x) kaikki, koko, jokainen ֹכל ־כָּ  

 

ב בָּ  לֵּ

mask. (252x) sydän = ב  mask. (599x) לֵּ

tx: prep. + art. + yks. sydämessä 

בְּ -  ל 

 toimia suurena keskuksena/sydämenä לבב√

sisarj. √רבב olla suuri, toimia keskuksena 

י ב   "minun suureni" רַּ

 

ה ימָּ נ ִ֫  פְּ
adv. [lokat.] sisällä, "(sisään) päin kääntyneenä" 

ים נ   "mask. kasvot, "kääntyväiset פָּ

 v. intr. kääntyä פנה√

sisarj √בנה rakentaa, "kääntää rakennuskivet paikoilleen" 

 

ׁש פ   נ ִ֫
fem. [a-segol.] elämä, elämänvoima, sydän, sisin, "sielu" 
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ׁשֹות פָּ  .mon נְּ

 

י הּוד   יְּ
subst. & adj. juutalainen, tx: subst. 

"Herraa kiittävä; se, jonka kautta Herra tulee kiitetyksi" 

ה הּודָּ  "henk. mask. & paik. fem. Juuda, "Herra/Jahve on kiitetty יְּ

 

יָּה  הֹומ 
pa. partis. yks. fem. pauhaava, kohiseva, ääntelevä, 

"humajava, humiseva" 

 המה√

H9 המה hama (34x) kohista, humista, pauhata, metelöidä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-hmh.html 

מֹון  mask. hälinä, kansanjoukon kohina; paljous הָּ

 

ה אָּ  פֵּ
fem. laita, reuna, ääri, suunta, ohimo 

tx: י ֲאתֵּ פַּ ־ּולְּ  ve-konj. + le-prep. + du. st. constr. ja reunoille, äärille 

ם י  תִַּ֫ אָּ  fem. du. kaksi reunaa, ohimot פְּ

ם י  תִַּ֫  num. fem. du. kaksi ׁשְּ

ם י  תִַּ֫ פָּ  fem. du. kaksi huulta, huulet שְּ

ה פָּ  fem. huuli, reuna, ranta, ääri שָּ

 

ח רָּ זְּ  מ 
mask. [mem-nom.] auringon nousu, itä 

 nousta, sarastaa, koittaa (auringosta) זרח√

sisarj. √זרע kylvää "maasta nouseva/kasvava siemen" 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20Verbitaulukot/H9%2005%20HE/H9%2013%20HE-MEM/h9-hmh.docx
https://gen.fi/h9-hmh.html


H1 348 Hatikva (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

5 

אל ע  רְּ זְּ  "paik. mask. Jisreel, "Jumala kylvää י 

ע  "mask. siemen, "maasta nouseva ז רַּ

 

ה ימָּ ד ִ֫  קָּ
adv. [lokat.] itään, eteenpäin 

 olla edessä קדם√

 

ן י   עִַּ֫
fem. [diftongisegol.] silmä 

ם י  ינִַּ֫ םינייע עֵּ  du. silmät ינֵּי ־עֵּ  

• du. diftongisegolaattikaavan mukaan 

ן י   "fem. lähde, "veden silmä עִַּ֫

נותיעי ֲעיָּנֹות  mon. lähteet 

• mon. lähteet "tavallisen!" segolaattikaavan mukaan 

 

יֹון צ   לְּ
le-prep. + Siion, "vaellusmerkki: merkkilippu, hautakivi, muistomerkki, 

kuiva paikka" 

 vaeltaa kuivassa paikassa ציה√

 

יָּה  צֹופ 
pa. partis. yks. fem. tähyilevä, vartioiva 

 vartioida (kohti pohjoista) צפה√

פֹון  "mask. pohjoinen, "tähystyssuunta צָּ

 

 

KERTOSÄE 

 

ה דָּ בְּ  עָּ 
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 .tuhota elämää: v. kadota, hävitä, tuhoutua, tx: pa. perf. yks. 3. fem אבד√

ּדֹון  ,mask. (5x) kuolema, tuonela, kadotus ֲאבַּ

UT Abaddon, kreik. Apollyon, Tuhoaja, Kadottaja (Ilm.) 

≠ sisarj. √עבד ylläpitää elämää: palvella, tehdä työtä 

 

וָּה קְּ  הותקו ת 
fem. [tav-nom.] toivo 

√ הקו הוקו   pa. & pi. toivoa, odottaa 

 

ת  בַּ
fem. tytär; ilmaisee feminiinisen henkilön/asian iän: kuinka monta vuotta vanha 

√ הבנ  rakentaa 

ן  ;"mask. (jonkun) poika, "(suvun) rakentaja, rakennus בֵּ

ilmaisee maskuliinisen henkilön/asian iän: 

kuinka monta vuotta vanha 

 

נָּה  ׁשָּ
fem. vuosi 

ים נ  נֹות ׁשָּ ־ׁשְּ  mon. 

H3C Im-monikkoisia a-feminiineja 
     https://gen.fi/h3c-fem-a-im.html 

 

נָּה  הׁשָּ  !טֹובָּ
Shana tova! Hyvää uutta vuotta! 

√ השנ  vaihtaa, muuttaa, toistaa, tehdä uudestaan 

ם י  נִַּ֫ םישני ׁשְּ  mask. num. kaksi 

ם י  תִַּ֫ םישתי ׁשְּ  fem. 

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H3%20Sanastot/H3C%20Substantiiveja/h3c-fem-a-im.docx
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ף ל   א ִ֫
mask. tx: du. "opetettu/totutettu joukko" 

• 1. nautakarja, nautalauma, "kesytetyt" 

• 2. heimo, suuri määrä, tuhat, "johtajan/heimopäällikön 

alaisuuteen opetetut/tottuneet" 

ים פ   .mon ֲאלָּ

 oppia, tottua, pi. kouluttaa, opettaa, johtaa אלף√

 

יֹות הְּ  ל 

√ ההי  .olla, (asioista, ajoista) tulla, tx: pa. inf (היי) 

sisarj. √יהוה < הוה 

H7 יהוה Jahve 
     https://gen.fi/h7-jhwh-jahve.html 

 

ם  עַּ
mask. (etninen, tiettyyn joukkoon kuuluva, mutta hajallaan asuva) kansa, 

Jumalan kansa ים מ   עַּ

vrt. ּגֹוי mask. (alueellinen, tietyssä paikassa asuva) kansa 

 olla salattuna, peitettynä, riippumattomana, itsenäisenä עמם√

toisten kanssa 

≠ sisarj. √אמם olla riippuvainen 

ם  "fem. äiti, "josta olemme riippuvaiset אֵּ

ם  konj. jos א 

 

י ׁש  פְּ  חָּ
adj. vapaa 

 v. (1x) olla vapaa, päästä vapaaksi orjatyöstä חפש√

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H7%20Nimet/H7%2010%20JOD/H7%2005%20JOD-HE/h7-jhwh-jahve.docx
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 olla pyhä קדש√

י ׁש  דְּ דֹוׁש = קָּ  adj. pyhä קָּ

 

ץ ר   א ִ֫
fem. a-segol. maa 

צֹות  .mon ֲארָּ

צ- רְּ  אַּ

י צ  רְּ  minun maani אַּ

נּו צִֵּ֫ רְּ  meidän maamme אַּ

 

ם י  לִַּ֫ רּוׁשָּ  יְּ
paik. fem. "rauhan opetus, perustus, kaupunki, perintö" 


