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Tässä dokumentissa käsitellään vain pa'alin (kal/qal) passiivin partisiippeja. 

Muiden passiivisten (nif., pu., huf.) verbivartaloiden partisiippeja voidaan 

käyttää pääosin samalla tavoin. Pa. pass. partisiipin merkitys voi olla identtinen 

nif'alin partisiipin kanssa. 

 

Pa. pass. partisiippia voidaan käyttää sekä adjektiivisesti (attribuuttina tai 

predikaattina) että substantiivisesti. Muista partisiipeista poiketen pa. pass. 

partisiippeja ei kuitenkaan käytetä verbaalisesti. 

 

Erityisesti nykyheprean sanakirjoissa pa. pass. partisiipit on määritelty joko 

adjektiiveiksi tai substantiiveiksi. Nykyheprean kieliopeissa pa. pass. partisiipit 

käsitellään nominiopin yhteydessä. Heprean kieliakatemian sivuilla pa. pass. 

partisiipit on liitetty klassisen tavan mukaan verbitaivutuskaavojen yhteyteen. 

 

Raamatun hepreassa pa. pass. partisiippeja esiintyy vähemmän kuin heprean 

kielen myöhemmissä vaiheissa. Tanachin esiintymät näyttävät allekirjoittaneen 

pikaotannalla painottuvan ktuvim- eli kirjoituksien, so. "kirjoitetut!", 

kirjaryhmään sekä myöhempiin profeettakirjoihin. 

 

 

2. PA'ALIN PASSIIVIN PARTISIIPPIEN TAIVUTUS 

 

Partisiipit taipuvat adjektiivien tapaan suvussa ja luvussa. Pa'alin passiivin 

partisiippi on kaatuul-nomini. 

 

 j. (3/4), v. (3x, Ps. 139:19) tappaa, surmata קטל√

(Ps. 139:19, Job 13:15, Job 24:14) 

https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=קטל&binyan=0 

ֶטל  mask. (1x, Ob. 9) murha, tappo קטל ֶקֶ֫

 

 ָססּוס "yks. mask. "kaatuul ָקטּול

 ְססּוִסים yks. fem. (propr. red.) ְקטּוָלה

 ְססּוָסה mon. mask. (propr. red.) ְקטּוִלים

 ְססּוסֹות mon. fem. (propr. red.) ְקטּולֹות

 

 olla polvillaan/siunattavana, v. (259x) polvistua ברך√

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=קטל&binyan=0
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https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=ברך&binyan=0 

 ,adj. [pa. pass. partis.] (71x, 1. Moos. 9:26) siunattu ָברּוְך

"polvilleen laitettu" 

– Heprean kieliakatemia määrittelee baruch-sanan adjektiiviksi 

 .yks. fem ְברּוָכה

 .mon. mask ְברּוִכים

 .mon. fem ְברּוכֹות

 

Kurkkuäänteet aiheuttavat vokaalimuutoksia (prim. lar. ja tert. lar.): 

 

 v. (208x) rakastaa (prim. lar.) אהב√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=אהב&binyan=0 

 BH rakastettu ָאהּוב

הּוָבהאֲ   

הּוִביםאֲ   

הּובֹותאֲ   

 

 v. (1 159x) kuulla (tert. lar.) שמע√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=שמע&binyan=0 

עֲ ָשמּו  kuultu 

לְשמּואֲ  <  Shmuel [Samuel], "Jumalan kuultu" 

eli Jumalan kuulemaksi tullut 

[ain on kadonnut kirjoituskuvasta] 

 ְשמּוָעה

 ְשמּוִעים

 ְשמּועֹות

 

– fem. myös substantiivisesti 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=ברך&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=אהב&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=שמע&binyan=0
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 ,fem. (27x) kuultu asia: huhu, sanoma ְשמּוָעה

ilmoitus, julistus ְשמּועֹות 

 

Med. lar. -juurissa ei ole vokaalimuutoksia. 

 

 v. (172x) kysyä, pyytää שאל√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=שאל&binyan=0 

ָלה  fem. (14x) kysymys, pyyntö שאלה ְשא 

 fem. vastaus תשובה ְתשּוָבה ≠

 adj. BH pyydetty שאול ָשאּול

> Sha'ul [Saul] 

 ְשאּוָלה

 ְשאּוִלים

 ְשאּולֹות

 

Tertiae he -juurissa kolmas radikaali näkyy jod-kirjaimena. Myös tertiae 

alef -juurissa kolmantena radikaalina voi näkyä jod-kirjain. 

 

 v. (1 299x) nähdä (ראי) ראה√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=ראי&binyan=0 

יָראּו  adj./subst. [pa. pass. partis.] PBH "nähty" 

– 1. pystyvä, kykenevä, sovelias 

– 2. ansaitseva, arvollinen 

– 3. valittu, valtuutettu 

היְֲָראּו  

יםיְֲִראּו  

ֹותיאּוְרֲ  

 

 ,kutsua nimeltä: nimittää, huutaa, julistaa, lukea; kohdata, tavata קרא√

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=שאל&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=ראי&binyan=0
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NH yleensä: lukea, kutsua 
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=קרא&binyan=0 

יָקרּו .adj./subst. BH, rinn ָקרּוא  PBH 

היְֲָקרּו .rinn ְקרּוָאה  

יםיֲִרּוקְֲ .rinn ְקרּוִאים  

ֹותיְקרּו .rinn ְקרּואֹות  

 

Substantiivissa "bachur" [kaatuul-nom.], nuorukainen eli "valittu/valikoitu" on 

poikkeuksellinen taivutus. Sen monikko- ja feminiinimuodot muodostetaan 

kattuul-nominista, vrt. esim. suomen "kyynel/kyynele". Keskimmäisessä 

juurikirjaimessa (chet) on ns. virtuaalinen eli näkymätön kahdennus. 

 

 "v. (172x) valita, valikoida, kokeilla, tutkia, "kirkastaa בחר√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=בחר&binyan=0 

 mask. [pa. pass. partis., kaatuul-nom.] (44x) בחור ָבחּור

nuorukainen, nuori mies, "valittu/valikoitu" 

חּוָרהבֲ   fem. [kattuul-nom. *ּחּוָרה ּסּוָסה ב   PBH [ס 

nuori nainen, neitokainen, tyttö 

vrt. ְבחּוָרה adj. [pa. pass. partis.] yks. fem. valittu, valikoitu 

חּוִריםבֲ   mon. [kattuul-nom. *ּחּוִרים ּסּוִסים ב   [ס 

vrt. ְבחּוִרים adj. [pa. pass. partis.] mon. mask. valitut, 

valikoidut 

רֹותחּובֲ   

 

 

3. PASSIIVIN PARTISIIPIN KÄYTTÖ 

 

3.1 ADJEKTIIVINEN KÄYTTÖ 

 

3.1.1 ATTRIBUUTTINA 

 

Adjektiiviattribuutti on aina pääsanansa jälkeen samassa suvussa, luvussa ja 

määräytyneisyysmuodossa kuin pääsana. 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=קרא&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=בחר&binyan=0
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siunattu mies/nainen (adj.attr.) 

 

 ָברּוְך ִאיש

 ְברּוָכה ִאָשה

ָנִשים  ְברּוִכים א 

 ְברּוכֹות ָנִשים

 

ָברּוְך ָהִאיש  ה 

ְברּוָכה ָהִאָשה  ה 

ָנִשים ְברּוִכים ָהא   ה 

ָנִשים ְברּוכֹות ה   ה 

 

 

3.1.2 PREDIKAATTINA 

 

Partisiippia voidaan käyttää adjektiivisesti nominaalilauseen predikaattina. 

Nominaalilauseessa ei ole persoonamuotoista verbiä. Suomessa ja useimmissa 

länsikielissä ei ole nominaalilauseita, vaan pelkästään verbaalilauseita, joissa 

predikaattina on verbin persoonamuoto. 

 

Nominaalilauseen sanajärjestys on vapaa. Nykyhepreassa subjekti on yleensä 

ensin ja useimmiten määrätyssä muodossa – yleensä viitataan johonkin edeltä 

tunnettuun tiettyyn asiaan, josta jotakin kerrotaan. 

 

Toisin kuin adjektiiviattribuutissa, predikaattina toimivassa 

adjektiivissa/partisiipissa ei ole artikkelia. 

 

Tuleva on/olkoon siunattu! (raamatullinen käänteinen sanajärjestys) 

 

ָבא ָברּוְך  !ה 

ָבָאה ְברּוָכה  !ה 



H4D Pa. pass. partis. (HEPREA KIELIOPPI ADJEKTIIVIT JA PARTISIIPIT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

7 

ָבִאים ְברּוִכים  !ה 

ָבאֹות ְברּוכֹות  !ה 

 

• "baruch" eli "siunattu" toimii adjektiivin tapaan nominaalilauseen 

predikaattina 

 

• "haba" eli "tuleva" on aktiivin partisiippi, jota käytetään tässä 

nominaalilauseessa substantiivisesti subjektina "tuleva/tulija" 

 

• nykyheprean normaali sanajärjestys on "(määrätty) subjekti + 

(epämääräinen) predikaatti": "Haba baruch!" 

 

 

3.2 SUBSTANTIIVINEN KÄYTTÖ 

 

Joitakin pa'alin passiivin partisiippeja käytetään adjektiivisen käytön ohella 

idiomaattisesti eli omana vakiintuneena ilmaisunaan myös substantiivina. 

 

 v. (27x) riisua חלץ√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=חלץ&binyan=0 

 adj./subst. [pa. pass. partis.] ָחלּוץ

"(arkivaatteista) riisuttu (ja sota-asuun puettu)" 

– 1. adj./subst. BH taisteluun varustautunut 

– 2. mask. NH Luvatun maan uudisraivaaja eli pioneeri 

ennen Israelin itsenäistymistä v. 1948 

לּוָצה ָחלּוץ לּוִצים ח  לּוצֹות ח   ח 

 

 v. (11x) leikata terävästi: päättää; uhkailla; hyökätä nopeasti חרץ√
https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=חרץ&binyan=0 

 "adj./subst. [pa. pass. partis.] "leikattu חרוץ ָחרּוץ

– 1. adj. silvottu (1x, 3. Moos. 22:22) 

– 2. adj. ahkera, toimelias, uuttera, 

"teräväksi leikattu eli terävästi toimiva" (5x) 

– 3. mask. kulta (6x) = ָזָהב 

– 4. mask. vallihauta (1x, Dan. 9:25) 

– 5. mask. puimareki (4x) 

– 6. mask. ratkaisu, tuomio (1x, Joel 4:14 [Joel 3:14]) 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=חלץ&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=חרץ&binyan=0
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רּוָצה ָחרּוץ רּוִצים ח  רּוצֹות ח   ח 

 

 kääriä, v. (2x) pu./huf. kapaloida, kääriä חתל√

 "adj./subst. [pa. pass. partis.] "kääritty ָחתּול

– 1. adj. NH peitetty, päällystetty, verhottu, kapaloitu 

– 2. mask. PBH kissa, kissaeläin 

תּוָלה תּולחֲָ תּוִלים ח  תּולֹות ח   ח 

 

 olla seitsensarjainen tai seitsenjakoinen, v. (185x) nif. vannoa שבע√

– ei esiinny/käytetä pa'alissa 

 ,mask. [pa. pass. partis.] (20x) viikko שבוע ָשבּועֲ 

"seitsensarjaiseksi tai -jaolliseksi tehty" 

ִים  du. kaksi viikkoa ְשבּוע ֶ֫

 mon. (ei propr. red.) ָשבּועֹות

– 1. viikot 

– 2. helluntai eli viikkojuhla 

ג  שבועות חג ָשבּועֹות־ח 

 

– huomaa myös: שבועה ְשבּוָעה fem. (31x) vala, 

"seitsenkertaisesti vahvistettu eli äärimmäinen, viimeinen ja 

lopullinen totuus" 

 .mon ְשבּועֹות

 

 

4. ESIMERKKEJÄ 
 

 v. (200x) אסף√

 

koota 

 "henk. mask. (46x) Asaf, "(psalmien) "kokoaja ָאָסף
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sisarj. √יסף lisätä, jatkaa > ף  .henk. mask יֹוס 

 adj. [pa. pass. partis.] koottu ָאסּוף

סּוָפה ָאסּוף סּופֹותֲא  סּוִפיםֲא   א 

 

 v. (72x) אסר√

 

sitoa, kieltää 

 adj. [pa. pass. partis.] sidottu, kielletty ָאסּור

סּוָרה ָאסּור סּורֹותֲא  סּוִריםֲא   א 

 

Pääsy kielletty! "Kielletty sisääntulo/eteinen/kokoontuminen!" 

סּוָרה!ֲ ְכִניָסה  !אסורה כניסהא 

 

 v. (120x) בטח√

 

turvata, luottaa 

 "adj./adv. [pa. pass. partis.] "turvattu, luotettu ָבטּוחֲ 

– 1. adj. varma, luottavainen 

– 2. adv. varmasti 

 ְבטּוחֹות ְבטּוִחים ְבטּוָחה ָבטּוחֲ 

 

 v. (42x) בלל√

 

sekoittaa 

 adj. [pa. pass. partis.] sekoitettu ָבלּול

 ְבלּולֹות ְבלּוִלים ְבלּוָלה ָבלּול

 "paik. fem. Baabel, Babylon, "(kielten) sekoitus ָבֶבל
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 v. (373x) (בני) בנה√

 

rakentaa 

 adj. [pa. pass. partis.] rakennettu ָבנּוי

 ָבנּויְֲבנּוָיהְֲבנּוִייםְֲבנּויֹות

 

(uudelleen) rakennettu Jerusalem 

ִים ְבנּוָיה ְירּוָשל ֶ֫  ה 

 

 v. (54x) ברא√

 

luoda (tyhjästä), NH (myös) muodostaa 

 adj./subst. [pa. pass. partis.] MH ָברּוא

– 1. adj. luotu 

– 2. mask. luomus 

 ְברּוִאיםְֲברּואֹות ְברּוָאה ָברּוא

 "adj. terve, "luomisen jäljiltä oleva ָבִריא

 fem. [abstr. subst.] terveys ְבִריאּות

 

Terveydeksi! (aivastuksen jälkeen tai maljaa nostattaessa) 

ְבִריאּות!ֲלֲִ  !ְבִריאּותל 

 

 v. (40x) גנב√

 

varastaa 

 adj. [pa. pass. partis.] varastettu ָגנּוב

 ְגנּובֹות ְגנּוִבים ְגנּוָבה ָגנּוב

 

"varastettu patach/'avaaja'", patach furtivum eli sanan lopussa olevan 

ääntyvän kurkkuäänteen edellä oleva ylimääräinen a-vokaali 
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תֲָ  גנוב פתח ָגנּוב חפ 

 

ָנב ָנִבים mask. [kattaal-tekijänn.] varas ג   ג 

ֶבת ֶנֶ֫ ָנבֹות .fem ג   ג 

ָבח  mask. [kattaal-tekijänn.] teurastaja, tappaja!, kokki ט 

ָבִחים  ט 

ת ח  ב ֶ֫ ָבִחית / ט  ָבָחה] ט  ָבחֹות .fem [ט   ט 

 

Älä varasta! "sinä et varasta" 

 ֹנבִתגְֲ לֹא

 

OH2 tähän 23.9.2021 

 

 v. (123x) חשב√

 

arvostaa, pitää arvokkaana, ajatella, suunnitella 

 "adj. [pa. pass. partis.] tärkeä, "arvostettu ָחשּוב

שּוָבה ָחשּוב שּובֹות ח  שּוִביםֲח   ח 
 

Se ei ole tärkeää. Ei se haittaa. "Ei ole ajateltu/arvostettu." 

 .חשוב לאָחשּוב.ֲ לֹא

 

ָבה ְחש  בֹות fem. ajatus מ  ְחש   מ 

ב ְחש  ִבים "mask. NH tietokone, "ajattelija מ  ְחש   מ 

 

 v. (940x) ידע√

 

tietää, tuntea 
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 ְידּועֹות ְידּוִעים ְידּוָעה ָידּועֲ 
 

 v. (223x) כתב√

 

kirjoittaa 

 ְכתּובֹות ְכתּוִבים ְכתּוָבה ָכתּוב

 teosn. mask. mon. Kirjoitukset ְכתּוִבים

 

 v. (455x) מצא√

 

löytää, havaita, keksiä; olla olemassa, nif. löytyä, sijaita 

adj. [pa. pass. partis.] [ָמצּוא] ָמצּוי "löydetty/havaittu/keksitty" 

– 1. yleinen, tavallinen 

– 2. olemassa oleva 

 ]צּואֹותמְֲ ְמצּוִאים ְמצּוָאה ָמצּוא[

 ְמצּויֹות ְמצּוִיים ְמצּוָיה ָמצּוי
 

 v. (91x) סגר√

 

sulkea 

 ָסגּורְֲסגּוָרהְֲסגּוִריםְֲסגּורֹות
 

Kauppa on suljettu. 

נּותְֲסגּוָרה ח   .ה 
 

 v. (2 627x) (עׂשי) עשה√

 

tehdä 

 ָעׂשּויֲע ׂשּוָיהֲע ׂשּוִייםֲע ׂשּויֹות
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√ הדפ  ( ידפ ) v. (59x)  

 

lunastaa, ostaa vapaaksi, vapauttaa, pelastaa 

 

(Jes. 35:10, Jes. 51:11) 

 ּוןְיׁשּובֵ  הְיהוֵ ־יּוְפדּויֵ 
 

 v. intr. (135x) (פני) פנה√

 

kääntyä 

adj. [pa. pass. partis.] vapaa (esim. istumapaikka), 

"varattu-kyltti on 'käännetty'" 

 ְפנּויֹות ְפנּוִיים נּוָיהפְֲ ָפנּוי

 

Taksi on vapaa. 

ּמֹוִנית  .ְפנּוָיה ה 
 

 v. (56x) פעל√

 

tehdä, valmistaa 

 

passiivin partisiippi, "tehty keskellä oleva" 

ינֹוִני  בינוניֲפעול עּולפֲָ ב 

 
 

 poistaa, v. (43x) פשט√

 

riisua vaatteet; hyökätä (eli levittää itsensä); 

PBH ojentaa (käsi), levittää 

adj. [pa. pass. partis.] PBH 

– 1. adj. suora, tasainen, yksinkertainen 

– 2. NH (myös) tavallinen, pelkkä, riisuttu; 

ojennettu; epäkohtelias 

– 3. adv. NH yksinkertaista 
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 ְפשּוטֹות ְפשּוִטים ְפשּוָטה ָפשּוט
 

 v. (67x) רפא√

 

parantaa 

https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=רפא&binyan=0 

 adj. [pa. pass. partis.] parannettu ָרפּוא

 ְרפּואֹות ְרפּוִאים ְרפּוָאה ָרפּוא

א  "mask. [pa. partis.] lääkäri, "parantaja רופא רֹופ 

 רֹוְפִאים

 רֹופאֹות .fem רופאה רֹוְפָאה

 fem. (3x) paraneminen, hoito, lääke ְרפּוָאה

פּויִרֲ יופיר   I mask. [kittuul-verbaalisubst. pi.] parantaminen, 

hoito; parantuminen 

vrt. ֲפּויִר יופיר   II mask. [kittuul-verbaalisubst. pi.] 

heikentäminen, hellittäminen 

√ הפר  ( יפר ) olla heikko, heikentyä, tulla heikoksi 

 fem. [tav-nom.] (1x, Hes. 47:12) lääke תרופה ְתרּוָפה

vrt. saks. "der Trophen, pisara" > ruots. > suom. "(t)roppi" 

 

√ מרש  v. (467x) 

 

vartioida, varjella, noudattaa 

adj. [pa. pass. partis.] NH varattu (esim. istumapaikka) = ֲָפּוסת  

 ְשמּורֹות ְשמּוִרים ְשמּוָרה ָשמּור
 

 v. (146x) [ָׂשנ א] שנא√

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=רפא&binyan=0
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vihata 

adj. [pa. pass. partis.] vihattu 

 ְׂשנּואֹות ְׂשנּוִאים ְׂשנּוָאה ָׂשנּוא
 

 v. PBH תפס√

 

ottaa kiinni, tarttua [< BH √(תפׂש) תפש v. (65x)] 

adj. [pa. pass. partis.] NH varattu (esim. istumapaikka), "kiinni otettu" 

 ָשמּור =

 ְתפּוָסהְֲתפּוִסיםְֲתפּוסֹותֲָתפּוס
 

Paikka on varattu. ≠ ָפנּוי 

ָּמקֹוםֲָתפּוס  .ה 

 


