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H2 קלח KALACH (-/2/-) huuhtoa 

 

(päivitelty 26.2.2020) 

 

2 HEPREA SANAT https://gen.fi/h2.html 

H2 ק KOF https://gen.fi/h2-q.html 

H2 קל KOF–LAMED https://gen.fi/h2-ql.html 

H2 קלח kalach (-/2/-) huuhtoa 
    https://gen.fi/h2-ql8.html 
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00. DOKUMENTIT 

 

 

0. JUURI קלח KALACH (2x) huuhtoa 

 

 (?) j. (2x) huuhtoa קלח√

 

Kalach-juuri esiintyy BH:ssa vain 2 kertaa substantiivina "kalachat", 

keittoastia, pata, kattila. Juuren huuhtoa-merkitys on allekirjoittaneen 

käyttämä tekninen muistisana, joka kokoaa sanueen merkitystä. 

 

On kuitenkin mahdollista, että raamatullinen kalachat- eli kattila-sana ei 

kuulu PBH kalach- eli virrata-juureen. Raamatun "kalachat" voi johtua 

omasta muutoin tuntemattomasta juuresta tai olla lainasana. 

 

 

1. SUBST. קלחת KALACHAT (2x) keittoastia 
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ַחת  fem. (2x, H6748, 1. Sam. 2:14, Miika 3:3) קלחת ַקַלַּ֫

1. keittoastia, pata, kattila, cauldron, caldron, kettle 

2. NH sekasorto, mellakka, hälinä, meteli, commotion, uproar 

vrt. hornankattila 

 

Kalachat-sanan etymologia on epävarma. Jos se kuuluu samaan juureen PBH 

kalach- eli virrata-juuren kanssa, niin silloin kalachat voisi olla astia, jota on 

käytetty myös pesemiseen eli "huuhtomiseen", vrt. pyykkipata. Muita esitettyjä 

etymologioita: 

 

– 1. egyptiläinen lainasana (qrḥt, "ruukku, pot") 

ַחת .2 –   tsalachat eli lautanen-sanan kanssa yhteen kuuluva צלחת ַצַלַּ֫

keittiökalu 

 juuren merkitys on "sisältää, to contain" (Hirsch)-קלח .3 –

 

Kalachat-sanan hyvä muistisana on joka tapauksessa "kattila", joka Mozesonin 

mukaan (s. 38, engl. caldron, kettle, lat. calidus, kuuma) onkin toinen kattila-

sanan mahdollisista etymologioista. Ensimmäinen Mozesonin esittämä 

mahdollinen caldron–kettle–kattila-juuri on padan mustaan kylkeen liittyvä 

 kadar v. (17x) mustua קדר√

 

SSA:n mukaan kattila-sana johtuu germaanisten kielten kautta latinan sanasta 

"catillus" [-ī-], pieni kulho tai malja. 

 

 

2. VERBI קלח KALACH PBH virrata 

 

 v. PBH virrata קלח

pa. intr. 

1. PBH suihkuta, huuhtoutua, virrata, tulvia, 

to spurt, spout forth, flow, stream, flood 

2. NH (myös) jatkua, pitkittyä 

 

pi. NH ַַח לחיק ִקַלח / ִקלֵּ  

1. trans. suihkuttaa, huuhtoa, huuhdella, pestä suihkussa, 

to shower, wash in shower 

2. intr. suihkuta, virrata, to spurt forth, flow 
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hitp. NH ֵַּחִַַהְתַקל  ִהְתַקַלח / 

1. käydä suihkussa, ottaa suihku, to take/have a shower 

 

 

3. SUBST. קילוח KILUACH PBH virtaus 

 

לוחיק ִקלּוחַַ  mask. (verbaalisubst. pi.) PBH virtaus, virta, suihku, 

suihkuaminen, purkaus, flow, jet of water, gush, stream, spouting forth 

 

 

4. SUBST. קלח KELACH PBH runko, NH nestesuihku 

 

ַלח  mask. segol. PBH קלח ק ַּ֫

1. PBH runko, varsi, mukula, (kasviksen) pää,  

"(ylös/alaspäin) virtaava/kasvava(?)", stem, stalk, head (of vegetable) 

2. NH nestesuihku, virtaaminen, jet of liquid, stream 

 

NH kyssäkaali, kaalirapi, "mukulakaali", kohlrabi, 

Brassica oleracea var. gongylodes 

 קלח כרוב ַלח־ק ַַּ֫בּורכְַ
 

 

5. ADJ. מקולח MEKULACH NH suihkutettu 

 

ח לחומק ְמֻקלָּ  adj. (pu. partis.) NH suihkutettu, suihkussa käynyt, 

showered, one who has taken a shower 

 

 

6. SUBST. מקלחת MIKLACHAT NH suihku 

 

חַַ תִמְקַלַּ֫  fem. mem-nom. segol. NH (EBJ) suihku, shower, douche 
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7. SUBST. קולח KOLACH NH letku, vesiletku 

 

ח חולק קֹולָּ  mask. NH letku, vesiletku, "suihkuletku", hose, water hose 

 

 

8. SUBST. קליחה KLICHA NH suihkuaminen 

 

ה  ,fem. (verbaalisubst. pa.) NH suihkuaminen, purskuaminen קליחה ְקִליחָּ

virtaaminen, spurting, spouting forth, streaming  

 

 

9. SUBST. תקלחת TIKLACHAT fem. NH suihkussa käyminen 

 

ַחת  fem. tav-nom. (verbaalisubst. hitp.) segol. NH תקלחת ִתְקַלַּ֫

suihkussa käyminen, taking/having a shower 


