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Vanhassa verbissä juurikirjaimet säilyvät kaikissa taivutusmuodoissa 

konsonanttisina. Vahvoja verbejä kutsutaan hepreaksi shlemim-verbeiksi, "ehyet 

verbit". 

ֵלִמים  שלמים שְׁ

 

Verbin taivutusryhmä on hepreaksi "gizra" eli "lohko/leikkaus". Vahvan 

perustaivutuksen ohella on kymmeniä erilaisia taivutusryhmiä. Heikkojen 

verbien lisäksi kurkkuäänteen eli laryngaalin sisällään pitävillä juurilla on omat 

taivutuskaavansa. 

ָרה  גזרה ִגזְׁ

 

Heikossa verbissä on yksi tai heikkoa kaksi juurikirjainta. Tietyssä verbin 

taivutusmuodossa juurikirjain 

 

• 1. muuttuu toiseksi kirjaimeksi (he, jod) 

 

• 2. ei äänny konsonanttina (alef, he, vav, jod) 

 

• 3. assimiloituu eli yhdistyy seuraavaan kirjaimeen (lamed, nun, tav) 

 

• 4. katoaa kokonaan (alef, he, vav, jod, lamed, nun) 

 

Juurikirjaimista voidaan käyttää joko latinalaisia tai heprealaisia nimityksiä. 

 

Latinalaiset: 

• 1. primae eli ensimmäinen 

• 2. mediae eli keskimmäinen (toinen) 

• 3. tertiae eli kolmas 

 

Hepreaksi juurikirjainten nimet johdetaan פעל pa'al- eli 

tehdä/valmistaa -verbistä: 

 pe פ׳ .1 •

 ain ע׳ .2 •

 lamed ל׳ .3 •

 

 

1. HEIKKO ENSIMMÄINEN JUURIKIRJAIN 
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primae פ׳ 

 

Verbin ensimmäinen juurikirjain voi olla heikko, jos se on 

 alef – 5 verbiä א .1 •

 halach הלך he – vain ה .2 •

 jod – 7 + ~40 verbiä י .3 •

 lakach לקח lamed – vain ל .4 •

 nun – muutamia kymmeniä verbejä נ .5 •

(suuri osa prim. nun -verbeistä on vahvoja) 

 

 

1.1 PRIMAE ALEF 

 

prim. alef פ״א 

 

Valtaosa verbeistä, joissa on ensimmäisenä radikaalina alef, kuuluu vahvaan 

prim. lar. eli pe gronit -taivutusryhmään. Näissä alef säilyy kaikissa muodoissa 

konsonanttina. 

 גרונית פ׳

 

Heikkoon prim. alef -ryhmään kuuluu vain viisi verbiä: 

• 1. √ בדא  
H9 אבד avad (185x) tuhoutua, kadota, hävitä, menettää, eksyä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xbd.html 

 

• 2. √ הבא  
H9 אבה ava (53x) suostua tahtoon, totella, tahtoa, haluta (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xbh.html 

 

• 3. √ כלא  
H9 אכל achal (813x) syödä, kuluttaa (verbi) 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2002%20ALEF-BET/h9-xbd.docx
https://gen.fi/h9-xbd.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2002%20ALEF-BET/h9-xbh.docx
https://gen.fi/h9-xbh.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2011%20ALEF-KAF/h9-xkl.docx
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     https://gen.fi/h9-xkl.html 

 

• 4. √ מרא  
H9 אמר amar (5316x) sanoa, kertoa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xmr.html 

 

• 5. √ הפא  
H9 אפה afa (25x) leipoa, paistaa leipää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xph.html 

 

• lisäksi asaf-verbistä verbistä esiintyy BH:ssa joitakin heikkoja muotoja 

H9 אסף asaf (200x) koota/kerätä kokoon, korjata satoa, ottaa pois (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xsp.html 

 

 

1.2 PRIMAE HE 

 

prim. he פ״ה 

 

He-kirjain on verbijuuren ensimmäisenä radikaalina heikko vain 

halach-verbissä. 

√ לךה  
H9 הלך halach (1549x) kulkea, kävellä, vaeltaa, mennä pois (verbi) 
     https://gen.fi/h9-hlk.html 

 

 

1.3 PRIMAE JOD 

 

1.3.1 JOD KATOAA KOKONAAN (7 verbiä) 

 

prim. jod פ״י 

 

Prim. jod -verbeistä osa (7 verbiä) voi menettää taivutuksessa ensimmäisen 

radikaalinsa kokonaan. Lisäksi הלך halach kuuluu samaan taivutusryhmään. 

Muissa prim. jod -verbeissä jod tai sen tilalla esiintyvä vav näkyy 

vokaalikirjaimena. 

 

Seitsemän verbiä, joissa ensimmäinen radikaali jod voi kadota kokonaan: 

https://gen.fi/h9-xkl.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2013%20ALEF-MEM/h9-xmr.docx
https://gen.fi/h9-xmr.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2017%20ALEF-PE/h9-xph.docx
https://gen.fi/h9-xph.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2015%20ALEF-SAMECH/h9-xsp.docx
https://gen.fi/h9-xsp.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2005%20HE/H9%2012%20HE-LAMED/h9-hlk.docx
https://gen.fi/h9-hlk.html
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• 1. √ דעי  
H9 ידע jada (940x) tietää, tuntea, havaita, osata (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jdc.html 

 

• 2. √ חדי  
H9 יחד jachad (3x) yhdistyä, liittyä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-j8d.html 

 

• 3. √ לדי  
H9 ילד jalad (468x) synnyttää, siittää, poikia, munia, tuottaa, saada aikaan (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jld.html 

 

• 4. √ צאי  
H9 יצא jatsa (1067x) mennä tai tulla ulos, lähteä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jyx.html 

 

• 5. √ קעי  
H9 יקע jaka (8x) nyrjähtää, mennä sijoiltaan, kääntää inhoten selkänsä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jqc.html 

 

• 6. √ רדי  
H9 ירד jarad (379x) laskeutua, tulla alas (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jrd.html 

 

• 7. √ שבי  
H9 ישב jashav (1036x) istua, asettua, asua (verbi) 
     https://gen.fi/h9-j3b.html 

 

 

1.3.2 JOD MUUTTUU VOKAALIKIRJAIMEKSI (muut prim. jod -verbit) 

 

Muissa prim. jod -verbeissä ensimmäisen radikaali näkyy aina kirjoitusasussa, 

vähintäänkin vokaalikirjaimena. 

√ נקי  
H9 ינק janak (24x) imeä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jnq.html 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2004%20JOD-DALET/h9-jdc.docx
https://gen.fi/h9-jdc.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2008%20JOD-CHET/h9-j8d.docx
https://gen.fi/h9-j8d.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2012%20JOD-LAMED/h9-jld.docx
https://gen.fi/h9-jld.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2018%20JOD-TSADI/h9-jyx.docx
https://gen.fi/h9-jyx.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2019%20JOD-KOF/h9-jqc.docx
https://gen.fi/h9-jqc.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2020%20JOD-RESH/h9-jrd.docx
https://gen.fi/h9-jrd.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2021%20JOD-SHIN/h9-j3b.docx
https://gen.fi/h9-j3b.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2010%20JOD/H9%2014%20JOD-NUN/h9-jnq.docx
https://gen.fi/h9-jnq.html
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1.4 PRIMAE LAMED 

 

Lamed on heikko juurikirjain vain lakach-verbissä. 

√ קחל  
H9 לקח lakach (966x) ottaa, tarttua (verbi) 
     https://gen.fi/h9-lq8.html 

 

 

1.5 PRIMAE NUN 

 

prim. nun פ״נ 

 

Kun juuren ensimmäisenä kirjaimena oleva nun joutuu sanan alussa kahden 

konsonantin väliin, niin se voi assimiloitua eli samankaltaistua sitä seuraavan 

kirjaimen kanssa. Näin syntyvä geminaatta kirjoitetaan dagesh chazak -pisteellä. 

Suuri osa prim. nun -verbeistä taipuu kuitenkin vahvasti. 

√ לפנ  
H9 נפל nafal (434x) pudota, kaatua, kumartua, hyökätä, kukistua (verbi) 
     https://gen.fi/h9-npl.html 

 

 

2. HEIKKO KESKIMMÄINEN JUURIKIRJAIN 

 

mediae ע׳ 

 

Verbin toinen juurikirjain voi olla heikko, jos se on 

vav tai jod ו״י 

 

Tätä verbien taivutusryhmää kutsutaan nimellä mediae vav–jod eli ns. ontot 

verbit, hepr. ain vav–jod -verbit. 

 ע״וי

 

 

2.1 MEDIAE VAV 

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2012%20LAMED/H9%2019%20LAMED-KOF/h9-lq8.docx
https://gen.fi/h9-lq8.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2014%20NUN/H9%2017%20NUN-PE/h9-npl.docx
https://gen.fi/h9-npl.html
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med. vav ע״ו 

√ םוק  
H9 קום kum (629x) nousta pystyyn, toteutua, onnistua, kestää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-qwm.html 

 

 

2.2 MEDIAE JOD 

 

med. jod ע״י 

√ םיׂש  שים 
H9 שים ׂשים sim (586x) asettaa, panna, laittaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-4jm.html 

 

 

3. HEIKKO KOLMAS JUURIKIRJAIN 

 

tertiae ל׳ 

 

Verbin kolmas juurikirjain voi olla heikko, jos se on 

• 1. sama kuin toinen radikaali ע״ע 

vrt. med. lar. -juuret 

 גרונית ע׳

 alef א .2 •

 he ה .3 •

 nun נ .4 •

 tav ת .5 •

 

 

3.1 MEDIAE GEMINATAE 

 

med. gem. ע״ע 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2019%20KOF/H9%2006%20KOF-VAV/h9-qwm.docx
https://gen.fi/h9-qwm.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2022%20SIN/H9%2010%20SIN-JOD/h9-4jm.docx
https://gen.fi/h9-4jm.html
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Mediae geminatae -verbeissä vain ensimmäinen ja toinen juurikirjain ovat 

vahvoja. Näissä kfulim- eli "kahdennetut"-verbeissä kolmas radikaali on sama 

kuin keskimmäinen. 

פּוִלים  כפולים כְׁ

 

√ ברב  
H9 רבב ravav (24x) olla suuri (verbi) 
     https://gen.fi/h9-rbb.html 

 

 

3.2 TERTIAE ALEF 

 

tert. alef ל״א 

 

Tertiae alef -verbeissä alef menettää useimmissa taivutusmuodoissa 

konsonanttisen äännearvonsa. 

√ אמל  
H9 מלא male (250x) olla täynnä, täyttyä, täyttää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-mlx.html 

 

 

3.3 TERTIAE HE 

 

tert. he ל״ה 

H50 Tertiae he -verbit, johdanto 
     https://gen.fi/h50-3h-johd.html 

 

√ העל  
H9 עלה ala (894x) nousta, kulkea tai kohota ylöspäin, maksaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-clh.html 

 

√ העׂש  

H9 עשה עׂשה asa (2632x) tehdä, valmistaa, saada aikaan, luoda (verbi) 
     https://gen.fi/h9-c4h.html 

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2020%20RESH/H9%2002%20RESH-BET/h9-rbb.docx
https://gen.fi/h9-rbb.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2013%20MEM/H9%2012%20MEM-LAMED/h9-mlx.docx
https://gen.fi/h9-mlx.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H5%20VERBIOPPI/H50%20YLEISTÄ/h50-3h-johd.docx
https://gen.fi/h50-3h-johd.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2016%20AIN/H9%2012%20AIN-LAMED/h9-clh.docx
https://gen.fi/h9-clh.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2016%20AIN/H9%2022%20AIN-SIN/h9-c4h.docx
https://gen.fi/h9-c4h.html
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√ הבנ  
H9 בנה bana (373x) rakentaa, perustaa, saada jälkeläisiä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-bnh.html 

 

√ האב  
H9 אבה ava (53x) suostua tahtoon, totella, tahtoa, haluta (verbi) 
     https://gen.fi/h9-xbh.html 

 

 

3.4 TERTIAE NUN 

 

tert. nun נל״  

√ ןנת  
H9 נתן natan (2012x) antaa, sallia, maksaa, korvata, asettaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-ntn.html 

 

 

3.5 TERTIAE TAV 

 

tert. tav ל״ת 

√ תכר  
H9 כרת karat (285x) leikata, katkaista, solmia liitto (verbi) 
     https://gen.fi/h9-krt.html 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2002%20BET/H9%2014%20BET-NUN/h9-bnh.docx
https://gen.fi/h9-bnh.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2002%20ALEF-BET/h9-xbh.docx
https://gen.fi/h9-xbh.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2014%20NUN/H9%2023%20NUN-TAV/h9-ntn.docx
https://gen.fi/h9-ntn.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2011%20KAF/H9%2020%20KAF-RESH/h9-krt.docx
https://gen.fi/h9-krt.html

