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H2 אלל ALAL 

 

(päivitelty 5.7.2021) 

 

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

H2 א ALEF https://gen.fi/h2-x.html 

H2 אל ALEF–LAMED https://gen.fi/h2-xl.html 

H2 אלל alal (0/745) kieltää 
      https://gen.fi/h2-xll.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

0. Dokumentit 

 alal (0/745) kieltää ääneen; olla heikko/alhainen/turha; olla aloittamatta אלל√ .1

2. Verbi pi. PBH tutkia, vakoilla, hif. NH jumaloida, nostaa epäjumalaksi 

 al neg./subst. (725x, 1. Moos. 13:8) älä, älköön jne.; ei mitään, tyhjä ַאל .3

 elil mask. (20x, 3. Moos. 19:4) epäjumala; ei mitään, arvoton, turha ֱאִליל .4
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 ALAL (0/745) kieltää ääneen; olla heikko/alhainen/turha; olla aloittamatta אלל√ .1

 

 kieltää ääneen; olla heikko/alhainen/turha; olla aloittamatta (0/745) אלל√

sisarj. √אול olla epävarma, häilyä kahden vaiheilla 

 adj./subst. (26x) hullu, mieletön, älytön, foolish אויל ֱאִויל

– 1. adj. (2x, Sananl. 29:9, Hoos. 9:7) 

– 2. mask. (24x) hullu 

≠ sisarj. √איל olla korkea, mahtava, vahva 

ִיל  mask. pässi; suuri puu; pylväs ַאַ֫
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 mask. peura ַאיָּל

 "paik. fem. Eilat [Eelat], "tammisto tai palmusto ֵאילָּת

≠ sisarj. √(000 33~/7) אלה nostaa käsi: vannoa, kirota, valittaa 

≠ sisarj. √ ליא  v. (19x) aloittaa, olla ensimmäinen 

sisarj. √ילל pitää ääntä, 

v. (27x) hif. ulvoa, valittaa, vaikeroida, to howl, wail 

 

 

2. VERBI pi. PBH tutkia, vakoilla, hif. NH jumaloida, nostaa epäjumalaksi 

 

 juuri ei esiinny Tanachissa verbinä. Myöhemmässä hepreassa sitä-אלל

käytetään verbinä kahdessa eri merkityksessä: 

 

– 1. pi. PBH(L aram.) לליא ִאֵלל  tutkia, vakoilla 

Aramean אלל-juuri "vakoilla" johtuu aramean עלל-juuresta 

"mennä/kulkea sisään". Ain-kirjain voi muuttua arameassa alef-

kirjaimeksi. 

 

– 2. hif. denom. (ֱאִליל mask. epäjumala) NH ִִליֶהֱאל   האליל 

jumaloida, nostaa epäjumalaksi, palvoa epäjumalana 

 

 

 AL neg./subst. (725x, 1. Moos. 13:8) älä, älköön jne.; ei mitään, tyhjä ַאל .3

 

 neg./subst. (725x, 1. Moos. 13:8) älä, älköön jne.; ei mitään, tyhjä אל ַאל

– 1. kieltosana "älä, älköön, älkäämme, älkää, älkööt" 

– 2. subst. ei mitään, tyhjä 

 

(1. Moos. 13:8) 

םִֶאל אֶמרִַאְברָּ  ֹוטל ַוי ַ֫
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יָך ַאל הִֵביִניִּוֵביֶנַ֫  נָּאְִתִהיְִמִריבָּ

יָך ֶעֶ֑ ַעיִּוֵביןִר   ּוֵביןִר 

ְחנּוֲאנִָּשיםִַאחִִ יכִִ ָֽ ִ׃יםֲִאנָּ
 

 

 ELIL mask. (20x, 3. Moos. 19:4) epäjumala; ei mitään, arvoton, turha ֱאִליל .4

 

 mask. (20x, 3. Moos. 19:4) אליל ֱאִליל

– 1. epäjumala, idol, idolum 

– 2. ei mitään, arvoton, turha, nought, vain, nihil, vanus 

 

(3. Moos. 19:4) 

ֱאִליִלים ֶאלִנּוִתפְִ ַאל  הָּ

ֶכֶ֑םאִל ִ הַמֵסכִָּ־ֵואֹלֵהי  ַתֲעׂשּוִלָּ

םִהֲאִניְִיהוִָּ ִ׃ֱאֹלֵהיֶכָֽ
 


