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H2 אשר ASHAR (16/5942) kiinnittää katse yhteen paikkaan: 

kulkea suoraan, olla onnellinen 

 

(päivitelty 8.6.2021) 

 

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

H2 א ALEF https://gen.fi/h2-x.html 

H2 אש ALEF–SHIN https://gen.fi/h2-x3.html 

H2 אשר ashar (16/5942) kiinnittää katse yhteen paikkaan: 

v. kulkea suoraan; olla onnellinen 
     https://gen.fi/h2-x3r.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentit 

1. Juuri 

     1.1 Identtiset juuret (olla yksi) 

     1.2 Sisarjuuria 

          1.2.1 Laryngaali–shin–resh-juuret (olla yhdessä paikassa) 

          1.2.2 Alef–sibilantti–resh–juuret (pitää yhdessä) 

          1.2.3 Alef–shin–likvida-juuret (kiinnittyä yhteen paikkaan) 

 

 

0. DOKUMENTIT 

 

H2A Kirjainryhmät 
     https://gen.fi/h2a-0-kirjainryhmat.html 

 

 

1. JUURI 
 

1.1 IDENTTISET JUURET (olla yksi) 

 

Alef–resh–shin-juurien kokoava merkitys on "olla yksi": kiinnittää 

mielensä/katseensa yhteen tai olla yksi (ensimmäinen tai kokonainen). 

 

 kiinnittää mielensä yhteen asiaan: harras toive (0/1) ארש√

ת שֶׁ ֶ֫  fem. (1x, Ps. 21:3) harras toive ארשת ֲארֶׁ

 

 :kiinnittää katse yhteen paikkaan (16/5942) אשר√

v. kulkea suoraan; olla onnellinen 
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 olla yksi: olla ensimmäinen tai pää (850~/0) ראש√

 mask. (600x) pää, alku רֹאש

 adj./num. (182x) ensimmäinen, aikaisempi ִראשֹון

 fem. (51x) alku, ensimmäinen asia, esikoinen ֵראִשית

 

 :olla yksi, "ykseyttää", tehdä täydeksi/kokonaiseksi (133/243) שאר√

v. olla jäljellä (se, mitä "yhdestä" on jäljellä) 

ָאר  mask. (26x) jäännös, loput שְׁ

ֵאר  ,mask. (16x) ruumis, liha שְׁ

"se, mikä tekee hengen kanssa ihmisen täydelliseksi" 

ֵאִרית  fem. (66x) jäännös, jäljelle jäänyt שְׁ

 

 

1.2 SISARJUURIA 

 

1.2.1 LARYNGAALI–SHIN–RESH-JUURET (olla yhdessä paikassa) 

 

Laryngaali–shin–resh-juuret tarkoittavat yhdessä paikassa olemista/pitämistä tai 

yhteen paikkaan keräämistä. 

 

 :kiinnittää katse yhteen paikkaan (16/5942) אשר√

v. kulkea suoraan; olla onnellinen 

 

 ,tulla esiin yhdestä paikasta (0/2) חשר√

[v. PBH tiputtaa, tippua, to drip] 

 

 keskittää varallisuus yhteen paikkaan: v. (17x) rikastua עשר√

sisarj. √עׂשר olla yksi täysi/kokonainen eli kummankin käden 

sormet (2x5), kerätä varallisuus yhteen paikkaan: 

v. (9x) ottaa, maksaa tai kerätä kymmenykset 

– kymmenyksien kautta kerätään rikkautta taivaaseen! 



H2 אשר ashar (HEPREA SANAT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

3 

 

 

1.2.2 ALEF–SIBILANTTI–RESH–JUURET (pitää yhdessä) 

 

Alef–sibilantti–resh–juurien merkitys liittyy yhdessä pitämiseen: 

sitoa yhteen, varastoida yhteen paikkaan tai pitää katse yhdessä paikassa. 

 

 pitää vaatteen liepeet yhdessä: v. vyöttää, pukea אזר√

 

 pitää yhdessä: v. sitoa, vangita, PBH kieltää אסר√

 adj. (pa. pass. partis.) PBH kielletty ָאסּור

 !הָרְּּוסאְֲּ הסְָּינְִּכְְּׁ
 

 pitää tavarat yhdessä paikassa: v. varastoida אצר√

 mask. (79x) varasto, aarre, aarreaitta אוצר אֹוָצר

 

 :kiinnittää katse yhteen paikkaan (16/5942) אשר√

v. kulkea suoraan; olla onnellinen 

 

 

1.2.3 ALEF–SHIN–LIKVIDA-JUURET (kiinnittyä yhteen paikkaan) 

 

Alef–shin–likvida-juurien merkitys liittyy yhteen paikkaan: yhdestä paikasta 

kasvamiseen tai katseen kiinnittämiseen yhteen paikkaan. 

 

 kasvaa/levitä yhdestä paikasta (0/3) אשל√

ל שֶׁ  mask. (3x) tamariskipuu ֵאֶ֫

 

 :kiinnittää katse yhteen paikkaan (16/5942) אשר√

v. kulkea suoraan; olla onnellinen 


