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1. JOHDANTO 

 

Tässä dokumentissa käsitellään klassisen heprean eli vokalisoidun kirjakielen 

tavuoppia ja siihen kiinteästi liittyvää vokalisointia. 

 

Nykyheprean vokalisoimattomalle ktiv male -kirjoitukselle on omat sääntönsä. 

Heprean kieliakatemia on toukokuussa 2017 julkaissut ktiv male -kirjoituksen 

uudet ohjeet. Aiemmat säännöt olivat Israelin valtion perustamisen ajalta eli 

vuodelta 1948. 

 
H4V Vokalisoimaton kirjoitus Johdanto 
     https://gen.fi/h4v-johdanto.html 

 

Nykyheprean kirjoittaja tarvitsee vielä kolmannetkin säännöt lainasanojen ja 

vierasnimien kirjoittamista ja vokalisoimista varten. Heprean kieliakatemia on 

antanut erilliset ohjeet myös näitä muista kielistä lainattuja sanoja ja nimiä 

varten. 

 
H4L Nykyheprean lainasanat Johdanto 
     https://gen.fi/h4L-nykyheprean-lainasanat-johdanto.html 

 

Hepreassa on siis kolmet kirjoitussäännöt: 

 

– 1. klassinen vokalisoitu kirjoitus = nykyheprean vokalisoitu kirjakieli 

 

– 2. nykyheprean vokalisoimaton kirjoitus eli ktiv male 

 

– 3. nykyheprean vierassanat ja -nimet 

 

Tavuopin sisäistäminen antaa tukevan pohjan Raamatun heprean opiskelulle. 

Tavuoppiin käytetty aika ei ole turhaa: se säästää Tanachin lukijan monelta 

päänvaivalta. 
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Tavuoppi auttaa myös nykyheprean opiskelijaa sanojen taivuttamisessa ja 

nominikaavojen tunnistamisessa, vaikka klassisen tavuopin säännöt eivät 

kaikilta osin koskekaan puhuttua nykyhepreaa ja siihen liittyvää 

vokalisoimatonta ktiv male -kirjoitusta. Vokalisoidulla kirjakielellä ja 

tavanomaisesti puhutulla kielellä on mm. seuraavia eroja: vokaalien erilainen 

pituus kuuluu puheessa vain heikosti, konsonanttien kahdennuksia ei lausuta, 

tavun muodostava shva mykistyy usein, ktiv male -kirjoituksessa ei usein eroteta 

pitkiä ja lyhyitä vokaaleja jne. 

 

Nykyheprean vokalisoidun kirjoituksen tulisi noudattaa klassisen heprean 

tavuoppia ja kirjoitussääntöjä. Nämä vokalisoidun kirjakielen säännöt ovat 

pysyneet pääosin muuttumattomina yli tuhat vuotta. Aikaa olisi kyllä ollut 

runsaasti niitä opiskella. 

 

Nykyhepreaa äidinkielenään puhuvat ja sitä ktiv male -muodossa kirjoittavat 

eivät kuitenkaan yleensä osaa tavuoppia ja vokalisointia. Tuhat vuotta ei 

sittenkään ole ollut riittävästi... Esimerkiksi vokalisoidussa lastenkirjassa voi 

olla erikseen vokalisoija (vokalisti!), joka on merkinnyt vokaalimerkit kirjailijan 

tai kääntäjän tuottamaan ktiv male -tekstiin. Itse kirjailija tai kääntäjä ei 

välttämättä osaa vokalisointia – vokalisoitua kirjoitustahan ei nykyhepreassa 

juuri käytetä. Tai jos käytetään, niin vokalisoinnissa vilisee yleensä runsaasti 

virheellisiä ja/tai vanhentuneita muotoja. 

 

Klassisessa Tanachin hepreassa esiintyvä nykyhepreasta poikkeava kirjoitusasu 

on merkitty hakasulkeisiin []. 

 

Vokaalimerkin paikan osoittamiseen käytetään tarvittaessa apuna samech-

kirjainta. 

 

 mikä tahansa konsonanttinen kirjain ס

 

vrt. vokaalikirjain / kokonaan ääntymätön kirjain eli kirjain, 

jolla ei ole konsonanttista äännearvoa 

 

Asteriski (*) osoittaa sanan tavuopillisen rakenteen. 

 

 

2. TAVUOPIN YLEISPIIRTEITÄ 

 

Heprean tavuoppi on yleisesti ottaen ankara: monet säännöt ovat kokonaan tai 

lähes poikkeuksettomia. 
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Kaikki hepreankieliset sanat ja tavut alkavat yhdellä ja vain yhdellä 

konsonantilla. Poikkeuksena on ve-konjunktion u-muoto bumaf-kirjainten ja 

shvan edellä. 

 

Sana päättyy joko pitkävokaaliseen avotavuun tai yhteen konsonanttiin 

päättyvään umpitavuun. Poikkeuksena on sananloppuinen kaksoissuljettu eli 

kahteen konsonanttiin päättyvä tavu. Sanan keskellä ei voi olla kaksoissuljettuja 

tavuja. 

 

Kaikissa tavuissa on yksi ja täsmälleen yksi vokaali. Heprean kielessä ei ole 

tavuopin näkökulmasta diftongeja eli kahta eri vokaalia samassa tavussa. 

Nykyheprealainen lausuminen on sitten eri asia. Poikkeuksena on patach ganuv 

("varastettu patach") ennen sanan lopussa olevaa konsonanttista 

kurkkuäännekirjainta, jota edeltää muu kuin a-vokaali. 

 

Sanan lopussa oleva avotavu (vokaaliin päättyvä tavu) on poikkeuksetta aina 

pitkävokaalinen. Sanan alussa ja keskellä olevat avotavut ovat yleensä pitkiä tai 

katkovokaalisia. Lyhytvokaalinen avotavu on poikkeus. 

 

Suljetut eli umpitavut (konsonanttiin päättyvät tavut) ovat usein lyhytvokaalisia. 

Umpitavussa ei voi koskaan olla katkovokaalia. Kaikki pitkävokaaliset 

umpitavut ovat painollisia. Rakennegenetiivissä (status constructus, nismach) 

esiintyy sanan lopussa myös sivupainollisia pitkävokaalisia umpitavuja. 

 

Muut kuin segolaatti- ja segolaattityyppiset nominit päättyvät perusmuodossaan 

painolliseen tavuun, joka on joko pitkä avotavu tai pitkävokaalinen umpitavu. 

Nominin lopussa voi poikkeuksellisesti olla myös lyhytvokaalinen umpitavu, 

erityisesti mediae geminatae -juurista (toinen ja kolmas juurikirjain ovat samoja) 

johtuvissa nomineissa sekä rakennemuodoissa. Aramean vaikutuksesta (?) 

lyhytvokaalisia lopputavuja voi satunnaisesti esiintyä myös muissa sanoissa. 

 

Verbivartalot päättyvät yleensä painolliseen lyhytvokaaliseen umpitavuun. 

Huomattavimpia poikkeuksia ovat tertiae he ja ontot verbit sekä hif'il-muodot. 

 

Ain ע on tavuopillisesti aina konsonanttinen kirjain. Puhekielessä sitä ei sanan 

lopussa kuitenkaan äännetä – eikä nykyisin aina edes sanan keskellä. 

 

Alef א on tavun alussa myös aina konsonantti. Tavun keskellä tai lopussa alef on 

joko vokaalin merkki tai kokonaan mykkä. 

 

Jod י on konsonantti a-, o- ja u-vokaalien jälkeen. Poikkeuksena sananloppuinen 

kamats–jod–vav-pääte, jossa jod toimii a-vokaalin merkkinä. 
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3. PAINO 

 

Tavuopissa tutkitaan kolmea asiaa: painoa, vokaalin pituutta ja tavun avoimuutta 

tai umpinaisuutta. 

 

Heprealaisissa sanoissa pääpaino on yleensä viimeisellä, joskus toiseksi 

viimeisellä ja ani harvoin kolmanneksi viimeisellä tavulla. Lisäksi on 

painottomia tai korkeintaan sivupainollisia sanoja, joista erityisesti on 

huomattava omistettavassa muodossa (st. constr., nismach) olevat sanat. 

 

Oletusarvona on, että paino on viimeisellä tavulla. Allekirjoittaneen tuottamissa 

dokumenteissa paino on merkitty vain niihin sanoihin, joissa se ei ole 

viimeisellä tavulla. Poikkeuksena on konsekutiivisen eli jatkavan perfektin 

yksikön ensimmäisen ja yksikön toisen maskuliinin painolliset persoonapäätteet. 

 

Painoa tutkittaessa tavut luetaan aina sanan lopusta lukien. Tavuilla on myös 

latinalaiset nimet: 

 

– viimeinen eli ultima ("äärimmäinen, viimeinen") 

 

– toiseksi viimeinen eli penultima ("lähes tai melkein viimeinen") 

 

– kolmanneksi viimeinen eli antepenultima ("ennen melkein viimeistä") 

 

Heprean tavuopissa ei siis painon osalta puhuta sanan ensimmäisestä, toisesta, 

kolmannesta jne. tavusta, vaan viimeisestä, toiseksi viimeisestä jne. tavusta. 

 

Tavut voidaan analysoida myös painon perusteella: 

 

– painollinen tavu (tonic) 

 

– painollista tavua edeltävä tavu (pretonic) 

 

– painollista tavua edeltävää tavua ennen olevat tavut (propretonic) 

 

– painollisen tavun jälkeinen tavu (posttonic) 

 

 

4. VOKAALIN PITUUS 

 

4.1 YLEISTÄ VOKAALIN PITUUDESTA 
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Vokaaleja on kolmen pituisia: pitkiä, lyhyitä ja katkovokaaleja. Suomen kielessä 

on vain pitkiä ja lyhyitä vokaaleja. Katkovokaalit ovat hyvin lyhyitä vokaaleja. 

 

Katkovokaaleja lukuun ottamatta lähes kaikki ilman vokaalikirjainta 

kirjoitettavat vokaalimerkit voivat olla sekä pitkän että lyhyen vokaalin 

merkkinä. Usein vokaalin pituuden voikin päätellä vain tavuopin sääntöjen 

perusteella. 

 

Vokaalikirjain tarkoittaa alef-, he-, vav- tai jod-kirjainta, joka lausutaan 

vokaalina. Vokaalikirjaimella ei ole konsonanttista äännearvoa. 

 

 י׳ ו׳ ה׳ א׳
 

Vokaalikirjaimia (vowel letters) kutsutaan myös nimellä "lukemisen äidit", 

matres lectionis, hepr. imot hakria. 

 

Vokaalikirjaimen tunnistaa parhaiten siitä, että sillä ei ole omaa vokaalimerkkiä. 

Jokaisella konsonanttina lausuttavalla kirjaimella – sanan viimeistä kirjainta 

lukuun ottamatta – on yksi ja vain yksi vokaalimerkki. Poikkeuksena tähän 

sääntöön on patach ganuv, "varastettu patach", joka liittyy sen edellä olevaan 

vokaaliin. 

 

 

4.2 PITKÄ VOKAALI 

 

4.2.1 VARMA PITKÄ VOKAALI 

 

Katko- ja patach-vokaalimerkkejä lukuun ottamatta kaikki muut vokaalimerkit 

voivat olla pitkiä. 

 

Kamats gadol (a-vokaalina lausuttava kamats) on ainoa "paljaista" 

vokaalimerkeistä, joka on aina pitkä vokaali. Muissa varmasti pitkissä 

vokaaleissa on vokaalimerkin lisäksi ns. lukemisen äiti eli mater 

lectionis -merkki. 

 

 kamats gadol (a:na lausuttaessa) סָ 

vrt. kamats katan eli o-vokaalina lausuttaessa aina lyhyt 
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 tseirei male ֵסי

 segol male ֶסי

 chirik male ִסי

 

 av", kamats–jod–vav, esiintyy vain sanan lopussa" - יו 

 cholam male ֹו

 shuruk ּו

– poikkeus esim. Jer. 31:34, jossa shuruk on lyhyt: םּוּכ ל   

 

Sanan lopussa olevassa avotavussa on aina pitkä vokaali: 

 

 -הָ 

 -ָך

 -תָ 

 -  א

 -  ה

 

 - ֵא

 - ֵה

 - ֵי
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 - ֶא

 - ֶה

 

 - ִי

 

 -ֹא

 -ֹה

 -ֹו

 

 -ּו

 

 

4.2.2 VOKAALI, JOKA VOI OLLA PITKÄ TAI LYHYT 

 

Katkovokaaleja lukuun ottamatta lähes kaikki "paljaista" vokaalimerkeistä 

voivat olla pitkiä tai lyhyitä. 

 

 tseirei: yleensä pitkä סֵָ

 segol: harvoin pitkä סֶָ

 chirik: harvoin pitkä סִָ

 cholam: yleensä pitkä סָֹ

 kibuts: harvoin pitkä סָ 
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4.2.3 ALEF TAVUN KESKELLÄ JA LOPUSSA 

 

Tavun alussa alef on aina konsonantti, ja siihen voi liittyä minkä pituinen 

vokaali tahansa. Muun kuin tavua aloittavan alefin edellä oleva vokaali on lähes 

aina pitkä; alef toimii ikään kuin vokaalikirjaimena. Sanan lopussa oleva vokaali 

on aina pitkä. 

 

Esimerkkejä (11): 

 

 אָצִָֹלמ.1 
 

 תֵלאמָ .2 
 

אמָ .3   צ 
 

 ׁשֹוןִרא.4 
 

 ׁשרֹא.5 
 

 ֵנאשָ .6 
 

 ֶתםֵנאשָ .7 
 

אִתמָ .8   נ הֶצֶ֫
 

Sanan keskellä olevan alef-kirjaimen edellä oleva vokaali voi olla myös lyhyt. 

 

 תַראִלקָ .9 
pa. inf. kohdata, tavata, ottaa vastaan, 

prep. vastakkain, NH (vain) prep. kohti, vastaan 

 

Huomaa myös sanan lopussa oleva "mykkä" alef. 
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 10.ָ  אַוַיר 
 

 אֵחטָ .11 
 

 

4.3 LYHYT VOKAALI 

 

Ainoat varmasti lyhyet vokaalit ovat patach ja kamats katan eli o-vokaalina 

lausuttava kamats. Muut vokaalimerkit voivat toimia myös pitkän vokaalin 

merkkinä. 

 

 patach: aina lyhyt סַָ

 kamats katan (o-vokaalina lausuttava kamats): aina lyhyt סָ 

 

 tseirei: harvoin lyhyt סֵָ

 segol: yleensä lyhyt סֶָ

 chirik: yleensä lyhyt סִָ

 cholam: harvoin lyhyt סָֹ

 kibuts: harvoin lyhyt סָ 

 

 

4.4 KATKOVOKAALI 

 

Katkovokaalit ovat hyvin lyhyitä vokaaleja, joita kutsutaan myös vähennetyiksi 

vokaaleiksi (reduced vowels). Katkovokaali muodostaa aina painottoman 

avotavun. Sieppaus- eli chataf-vokaalit esiintyvät harvoja poikkeuksia lukuun 

ottamatta vain kurkkuäänteiden yhteydessä. 
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 shva na eli "liikkuva shva": tavun muodostava shva סָ 

 

vrt. tavun sulkeva vokaalittomuuden merkki shva nach 

eli "lepäävä shva" 

 chataf patach סָ 

 chataf segol סָ 

 chataf kamats (lausutaan aina o-vokaalina) סָ 

 

 

5. AVOTAVU 

 

5.1. AVO- JA UMPITAVU 

 

Tavuja on kahdenlaisia: avo- ja umpitavuja. Avotavu tarkoittaa vokaaliin 

päättyvä tavua, umpitavu puolestaan suljettua eli konsonanttiin päättyvää tavua. 

 

Avotavut ovat yleensä joko pitkä- tai katkovokaalisia. Lyhytvokaalinen avotavu 

on poikkeus, jonka esiintymiseen on aina oltava joku syy. 

 

Suomalaiselle tämä jako on vieras, koska sen enempää omassa kielessämme 

kuin esim. tutuissa indoeurooppalaisissa kielissä tavun avoimuutta tai 

vaihtoehtoisesti umpinaisuutta ei yleensä tarvitse miettiä. 

 

 

5.2 PITKÄVOKAALINEN AVOTAVU 

 

Esimerkkejä (24): 

 

דאֶָ.1   ח 
 

 ִאי.2 
 

 ַליאּו] ַליאָ .3 [
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ל] ִהיםֹלאָ .4 [  ִהיםֹוא 
 

יָךאָ .5 [ יָךאָ ] ֹלֶהֶ֫  לֹוֶהֶ֫
 

ינּואָ .6 [ ינּואָ ] ֹלֵהֶ֫  לֹוֵהֶ֫
 

 ִתיםבָ .7 
– poikkeuksellisesti dagesh kal -piste vokaalin jälkeen – Sim lev! 

 

רדָ .8   ב 
 

 9.ָ  ֵבהַהר 
 

ה.10   י פ 
 

 ֹּכה.11 
 

ְךבָֹמָ .12   ר 
adj. [pu. partis.] 

 

ָךַנפָ .13   ֶׁשֶ֫
mask./fem. (NH fem.) + suff. yks. 2. mask. P 

ָך ׁש   K ַנפ 

 

םעָֹ.14 [ םעֹו] ל   ל 
 

 ֶלאֶפֶָ֫.15 
 

ֶגׁשפִָ.16 [ ֶגׁשִפי] ֶלֶ֫  ֶלֶ֫
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fem. (37x) sivuvaimo, jalkavaimo 

 

ה.17  ּומ   קֶ֫
 

ֶׁשה.18   ק 
 

 ןׁשֹוִרא.19 
 

 רֹאִׁשי.20 
 

 ִׁשיתֵרא.21 
 

 22. ָ המָ ׁש   ר 
 

 נ האֵָתָ .23 
fem. (39x, 1. Moos. 3:7) viikunapuu, viikuna 

 

אנ הִתמָ .24   ֶצֶ֫
 

 

5.3 LYHYTVOKAALINEN AVOTAVU 

 

Lyhytvokaaliset avotavut ovat poikkeus perussäännöstä, jonka mukaan 

avotavussa on joko pitkä tai katkovokaali. Lyhytvokaaliset avotavut ovat usein 

painollisia. Lyhytvokaalinen avotavu voi esiintyä 

 

– 1. kurkkuäänteen edellä 

– 2. penultimapainotteisessa segolaatissa 

tai segolaattityyppisessä sanassa (painollinen) 

– 3. suffiksissa tai sidevokaalitavuna (painollinen) 

– 4. kodashim- ja shorashim-sanoissa 

 

 

5.3.1 LYHYTVOKAALINEN AVOTAVU KURKKUÄÄNTEEN EDELLÄ 
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Kurkkuäänteisiin liittyvän chataf- eli sieppausvokaalin edellä oleva kirjain saa 

yleensä vastaavan lyhyen täysvokaalin. Kurkkuäänteen edellä oleva lyhyt 

vokaali säilyy silloinkin, kun itse sieppausvokaali on muuttunut tavusääntöjen 

perusteella lyhytvokaaliseksi. 

 

Esimerkkejä (14): 

 

האַָ.1  ב   ה 
 

ִליאָ .2   ה 
oholi 

 

ֶמתבֶָ.3   א 
 

ִני הוָ .4   א 
vo'onija 

 

 ע ִמינָ .5 
No'omi, henk. fem. (21x) 

 

הנַָ.6   ע ר 
 

 ע ִליפָ .7 
po'oli 

 

 ע ֹמדתַָ.8 
 

ִדיתַָ.9  ִדיתַָ *ַעמ   ע מ 
 

Kamats katanin edellä oleva kamats lausutaan lyhyenä o-vokaalina – eli sekin 

on kamats katan. 

 

ֶכםאָ .10  ל   ה 
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oholchem 

 

ָךפָ .11  ל   ע 
po'olcha 

 

Propretonic-säännön mukaan antepenultima-asemaan tuleva pitkävokaalinen a-

avotavu lyhenee katkovokaaliseksi. 

 

רּוְך ה > ב  רּוכ   ב 
 

ֹפר ה > א  ֹפר   א 
 

Lyhenevässä tavussa voi olla kurkkuäänteen edellä kuitenkin joskus 

poikkeuksellisesti katkovokaalin sijasta lyhyt vokaali. 

 

 יםחּוִרָבָ  *חּוִריםבַָ.12 
 

Samoin poikkeuksellisesti 

 

ִחים *ִחיםאַָ.13   א 
 

 ֶאַחדת *ַחתאַָ.14 
 

 

5.3.2 LYHYTVOKAALINEN AVOTAVU PENULTIMAPAINOTTEISESSA 

SEGOLAATISSA TAI SEGOLAATTITYYPPISESSÄ SANASSA 

 

Penultimapainotteisissa segolaateissa on lyhyt avotavu, jossa on patach, tseirei, 

segol tai cholam. Useimmat tav-päätteiset segolaatit ovat maskuliineja eli 

kolmas radikaali tav kuuluu sanan juureen. 

 

Esimerkkejä (17): 

 

 ֶהלֹאֶָ֫.1 
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 ִיתַבֶָ֫.2 
 

 ֶקרֹבֶָ֫.3 
 

 ֶלתֶדֶָ֫.4 
fem. 

 

 ִיתַזֶָ֫.5 
 

 ֶלְךֶמֶָ֫.6 
 

 ַערַנֶָ֫.7 
 

 ֶפרֵסֶָ֫.8 
 

 ֶלאֶפֶָ֫.9 
 

 ַערֹצֶָ֫.10 
paik. fem. Soar 

 

 ֶדׁשֹקֶָ֫.11 
 

Lähes kaikki segolaattityyppiset sanat ovat tav-päätteisiä feminiinejä. 

 

 ֶרתֶמֶָ֫אֹו.12 
 

 ֶבתֹתֶָּ֫כָ .13 
 

 ַחתַלֶָ֫סֹו.14 
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 ֶגׁשֶלִֶָ֫פי] ֶגׁשֶלֶָ֫פִָ.15 [
 

 ַחתַלֶָ֫צַָ.16 
 

 ֶלתֶהֶָ֫קָֹ.17 
mask. saarnaaja, teosn. fem. Saarnaajan kirja 

– arvonimet voivat olla feminiinimuotoisia 

 

 

5.3.3 LYHYTVOKAALINEN PAINOLLINEN AVOTAVU PÄÄTTEESSÄ 

TAI VERBIN SIDEVOKAALITAVUNA 

 

Duaalin päätteessä on penultimapainotteinen lyhytvokaalinen avotavu. 

 

Esimerkkejä (5): 

 

 ִיםַדֶָ֫יָ .1 
 

 ִיםַמֶָ֫.2 
 

 ִיםַמֶָׁ֫שָ .3 
 

 ִיםַנֶָׁ֫שָ .4 
 

 ִיםַתֶָׁ֫שָ .5 
– poikkeuksellisesti dagesh kal -piste vokaalin jälkeen – Sim lev! 

 

Monikolliseen tai duaaliseen sanaan liittyvässä yks. 2. fem. -suffiksissa on myös 

penultimapainotteinen lyhytvokaalinen avotavu. 

 

Esimerkkejä (5): 

 

בֹו.1   ִיְךַתֶָ֫א 
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לֹו.2   ִיְךַהֶָ֫א 
 

 ִיְךַדֶָ֫יָ .3 
 

 ִיְךַסֶָ֫סּו.4 
 

 ִיְךַתֶָ֫סּוסֹו.5 
 

Sidevokaalit ovat lähes aina pitkä- tai katkovokaalisia. Erittäin harvinainen 

poikkeus on verbin objektisuffiksiin liittyvä lyhyt a-sidevokaali: 

 

Esimerkkejä (2): 

 

מָ .1   ִניַרֶָׁ֫ש 
pa. perf. yks. 3. mask. + suff. yks. 1. c. 

 שמר√

 

 2.ָ ַמר   ִניַתֶָׁ֫ש 
pa. perf. yks. 2. mask. + suff. yks. 1. c. 

 

 

5.3.4 LYHYTVOKAALINEN AVOTAVU 

KODASHIM- JA SHORASHIM-SANOISSA 

 

Kodesh- ja shoresh-sanojen monikon taivutus on poikkeuksellinen. 

 

ִׁשיםקָ [ ִׁשיםקָֹ] ד   ד 
kodashim 

 

ִׁשיםׁשָ [ ִׁשיםׁשָֹ] ר   ר 
shorashim 

 

 

5.4 KATKOVOKAALINEN AVOTAVU 
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Katkovokaaliset tavut ovat aina painottomia avotavuja. Tavun muodostava 

katkovokaali on lähes aina joko pretonic- tai propretonic-asemassa olevassa 

tavussa. Nykyheprean puhekielessä shva na -vokaalia ei usein äännetä. 

 
H4A Shva 
     https://gen.fi/h4a-shva.html 

 

Esimerkkejä (14): 

 

ההָ אַָ.1   ב 
 

התָ ֶאכָ .2   ב 
 

ִדיםאָ .3   ח 
 

 ֶמתאָ .4 
 

 ִני האָ .5 
 

 רּוִכיםבָ .6 
 

 ֹחִלי] ִליחָ .7 [
 

 רּומָ ִיׁשָ .8 
 

ֶתםּכָ .9   ַתב 
 

 מּוֵאלׁשָ .10 
 

 ָךחָ רּו.11 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H4%20Kielioppi/H4A%20Kirjaimet/h4a-shva.docx
https://www.gen.fi/h4a-shva.html
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 mask./fem. (NH fem.) Henki, henki, tuuli רּוחַָ

tx: yks. + suff. yks. 2. mask. 

ינ התָ .12   בּוֶאֶ֫
 

 ִרימָ ִתׁשָ .13 
 

Katkovokaalinen avotavu voi olla poikkeuksellisesti myös painollisen tavun 

jälkeen (posttonic). 

 

העָ ֹצֶָ֫.14   ר 

ַער  paik. fem. Soar ֹצֶ֫

tx: lokat. Soariin 

 

 

6. UMPITAVU 

 

6.1 YLEISTÄ UMPITAVUSTA 

 

Umpitavut eli suljetut tavut ovat konsonanttiin päättyviä tavuja. Sanan lopussa 

voi olla myös kahteen konsonanttiin päättyviä eli kaksoissuljettuja tavuja. 

 

Umpitavuissa on yleensä lyhyt vokaali. Painollisessa umpitavussa voi olla myös 

pitkä vokaali. Pitkävokaalisia umpitavuja on lähinnä sanan lopussa. Klassisessa 

hepreassa ei esiinny painottomia pitkävokaalisia umpitavuja. Umpitavussa ei voi 

olla katkovokaalia. 

 

Nominin perusmuoto (st. abs.) loppuu useimmiten pitkään painolliseen tavuun: 

avutavuun tai pitkävokaaliseen umpitavuun. Penultimapainotteinen segolaatti 

päättyy kuitenkin lähes aina lyhytvokaaliseen umpitavuun, samoin kuin 

segolaattityyppiset nominit. 

 

Verbien vartalo päättyy yleensä lyhytvokaaliseen umpitavuun, merkittävänä 

poikkeuksena esim. tertiae he ja ontot verbit sekä hif'il-muodot. 

 

 

6.2 LYHYTVOKAALINEN UMPITAVU 

 

6.2.1 NORMAALI LYHYTVOKAALINEN UMPITAVU 
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Lyhytvokaalinen umpitavu voi esiintyä missä kohtaa sanaa tahansa, 

sekä painollisena että painottomana. 

 

Esimerkkejä (22): 

 

לֹו.1   ַהיא 
 

 ֵאם.2 
 

ה.3  ה-ִאׁש ָ ִאש   ׁש 
 

 ַגל.4 
 

 ַבׁשדָ .5 
 

 ַדי.6 
 

 ֵקןזָ .7 
pa. perf. yks. 3. mask. hän oli vanha, hän tuli vanhaksi 

 זקן√

 

ּנּו.8  נָ  ח   נּו-ח 
pa. imperat. mon. 2. mask. armahtakaa 

 חנן√

 

ם.10  ק  ם-י ֶָ֫-ַויָ  ַוי ֶ֫  ק 
 

 11.ָ  ֶאהִיר 
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ֵאלִישָ .12   ר 
 

בָ ּכָ .13   יתִַָתֶ֫
 

 ַראתִלקָ .14 
 

ֹמר.15   ִלׁש 
 

 ַחתַלִֶָ֫מקָ .16 
 

 ַערַנֶָ֫.17 
 

 ִיןַעֶָ֫.18 
 

חָ .19   נ הַקֶ֫
pa. imperat. mon. 2. fem. ottakaa 

 לקח√

 

ַטּנ ה.20   נ ה-ַטנָ -קָ  ק 
 

 ַמרׁשָ .21 
 

 ִביבָ סִָָ.22
sivevi (kaksitavuinen: sive-vi) pa. perf. yks. 2. fem. sinä kiersit ympäri 

√ בבס  

 

 

6.2.2 LYHYTVOKAALINEN UMPITAVU 

NÄKYMÄTTÖMÄN KAHDENNUKSEN YHTEYDESSÄ 
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Kurkkuäänteissä, erityisesti he- ja chet-kirjaimissa, voi esiintyä ns. virtuaalinen 

eli näkymätön kahdennus. Tällaiset tavut ovat tavuopillisesti lyhytvokaalisia 

umpitavuja. 

 

Esimerkkejä (9): 

 

 ּוץח-חָ הַָ-בָ  < *ּוץחבַָ.1 
 

 ּואה-ַההָ  < *אהּוהַָ.2 
 

יִָהַָ.3   ִילַחֶָ֫-ַהחָ  < *לַחֶ֫
 

החָ הַָ.4  מ  החָ -ַהחָ  < *כ  מ   כ 
 

 ֶרבֶחֶָ֫-ַהחָ  < *ֶרבֶחֶָ֫הַָ.5 
 

ֶפתַרָמָ .6  ֶפת-ַרחָ -מָ  < *ֶחֶ֫  ֶחֶ֫
 

ג-ַנהָ  < *גהָ נַָ.7   ה 
mask. [kattaal-tekijänn.] kuljettaja 

 

 חּום-ַנחָ  < *חּוםנַָ.8 
henk. mask. [kattuul-nom. pi.] Nachum, "lohdutus" 

 :muuttua mieleltään נחם√

nif. katua, armahtaa, sääliä, pi. lohduttaa 

 

 ַחם-ִננָ  < *םחַָנִָ.9 
nif. perf. yks. 3. mask. hän katui, armahti, sääli 

 :muuttua mieleltään נחם√

nif. katua, armahtaa, sääliä, pi. lohduttaa 
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6.3 PITKÄVOKAALINEN UMPITAVU 

 

Pitkävokaalinen umpitavu on aina painollinen. Se esiintyy lähinnä sanan 

lopussa. Nominit päättyvät usein pitkävokaaliseen umpitavuun. Samoin 

nominien monikkomuodoissa on pitkävokaalinen umpitavu. Pitkävokaalisia 

umpitavuja esiintyy myös esim. verbien hif'il-taivutuksessa sekä 

pausamuodoissa. 

 

Rakennegenetiivissä (st. constr., nismach) sananloppuiset konsonanttiin 

päättyvät pitkävokaaliset umpitavut ovat sivupainollisia. 

 

Esimerkkejä (15): 

 

 בֹותאָ .1 
 

לֹו.2   ִהיםא 
 

 ֵבין.3 
 

רדָ .4   ב 
 

 ִדיׁשִהקָ .5 
hif. perf. yks. 3. mask. hän pyhitti 

 

 ֵקןזָ .6 
adj. [pa. partis.] vanha (ihmisestä) 

vrt. ז ֵקן zakĕn pa. perf. yks. 3. mask. 

 

 ֵבדּכָ .7 
adj. [pa. partis.] painava 

vrt. ֵבד  .kavĕd pa. perf. yks. 3. mask ּכ 

 

יָ .8  הל ֶ֫  ל 
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P 

ה ל  י   K ַלֶ֫

ה.9  מ  מָ  < *ל ֶ֫ ה-ל ֶ֫  מ 
interrog. P miksi 

ה מ   K ל 

 

 ֹטןקָ .10 
adj. [pa. partis.] pieni 

vrt. ֹטן  .katŏn pa. perf. yks. 3. mask ק 

 

ם.11   ק 
– 1. pa. perf. yks. 3. mask. 

– 2. pa. partis./prees. yks. mask. 

 קום√

 

 רּוחַָ.12 
 

 ִׁשיתֵרא.13 
 

ה.14  מ  ָ < *ׁש ֶ֫ ה-מָ ׁש ֶ֫  מ 
adv. [lokat.] sinne 

 

 הֹוםתָ .15 
 

 

6.4 KAKSOISSULJETTU UMPITAVU 

 

Sanan lopussa voi olla myös kahteen konsonanttiin päättyviä eli 

kaksoissuljettuja tavuja. Lähinnä niitä esiintyy persoonapronominin kaltaisessa 

verbitaivutuksessa pa. perf. yks. 2. fem. -muodoissa. 
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 ַאתָ 
 

תָ ׁשָ   ַמר 
 


