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1. JOHDANTO 

 

Verbejä, joissa toinen ja kolmas radikaali on sama kirjain, kutsutaan mediae 

geminatae -verbeiksi eli kahdennetuiksi (hepr. kfulim, "kahdennetut", ע״ע). 

Nykyhepreassa niitä voidaan yleensä taivuttaa perfektissä myös rinnakkaisen 

vahvan kaavan mukaan. Joillakin verbeillä on pelkästään heikko taivutus, ja 

joillakin kolmannessa persoonassa pelkästään vahva taivutus. 

פּוִלים  כפולים כְּ

 

Myös klassisessa hepreassa esiintyy vahvaa taivutusta, erityisesti kolmannen 

persoonan muodoissa. Lisäksi esiintyy epäsäännöllisiä muotoja, esim. onton 

verbin kaltaisia. 

 

Toisen ja ensimmäisen persoonan muodoissa oleva juuren ja päätteen välissä 

oleva apuvokaali vav (cholam male) voi olla myös kielihistoriallinen jäänne 

kolmannesta he-juurikirjaimesta. Tätä näkökulmaa tukee se, että onttojen ja 

kahdennettujen verbien taivutuskaavat ovat osin identtiset. Mediae 

geminatae -juuri kuuluu läheisesti yhteen vastaavan tertiae he -juuren kanssa. 
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 ו ≈ ה

 

 

2. PA. PERF. MED. GEM. -TAIVUTUS 

 

 סבב√
H9 סבב savav (162x) kiertää, kääntyä/kulkea ympäri, ympäröidä, saartaa (verbi) 
     https://gen.fi/h9-sbb.html 

 

vahva     heikko 

 ַסב     ָסַבב  הּוא

ָבה  ִהיא בְּ בָָּ  saveva  ָסָֽ  הַסַ֫

תָָּ  ַאָתה בְּ ֹו     ָסַבַ֫  תַָָּסבַ֫

תְָּּ   ַאתְָּּ  תַסבֹו     ָסַבבְּ

ִתי  ֲאִני בְּ ֹו    ָסַבַ֫  ִתיַסבַ֫
 

בּו ֵהן \ ֵהם בְּ ב  savevu  ָסָֽ  ּוַסַ֫

ם ם  ַאתֶּ תֶּ ַבבְּ םַסבֹו    סְּ  תֶּ

ן ן  ַאתֶּ תֶּ ַבבְּ ןַסבֹו    סְּ  תֶּ

נּו חְּ נּו  ֲאַנַ֫ בְּ ֹו     ָסַבַ֫  נּוַסבַ֫
 

√ דקד  I kadad intr. (15x) taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua 

(vain heikko taivutus) 

• rinnakkainen ָקָדה tertiae he -taivutus 

vrt. √ דקד  II kadad trans. PBH leikata, porata (vain vahva taivutus) 

 

 ָקָדה   דקַָּ  אהו
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דָָּ  יאה ָתה  הַקַ֫ דְּ  ָקָֽ

ֹו  האת יתָָּ  תַָָּקדַ֫  ָקִדַ֫

 ָקִדית  תַקדֹו   את

ֹו  יאנ יִתי  ִתיַקדַ֫  ָקִדַ֫
 

ד ןהָּ\ָּםה  ָקדּו  ּוַקַ֫

םַקדֹו  םאת ם תֶּ ִדיתֶּ  קְּ

ןַקדֹו  ןאת ן  תֶּ ִדיתֶּ  קְּ

ֹו  אנחנו ינּו  נּוַקדַ֫  ָקִדַ֫

 

√ ןחנ  (NH sekä vahva että heikko taivutus) 
H9 חנן chanan (78x) osoittaa suosiota, antaa armosta, olla armollinen (verbi) 
     https://gen.fi/h9-8nn.html 

 

 ָחַנן   ןחַָּ  אהו

נָָּ  יאה ָנהָחָָּֽ  הַחַ֫  נְּ

תָָּ  תָָֹּוַחנַָּ֫  האת נְּ  ָחַנַ֫

תְָּּ  תֹוַחנ   את  ָחַננְּ

ִתי  ִתיֹוַחנַָּ֫  יאנ נְּ  ָחַנַ֫
 

נ ןהָּ\ָּםה נּוָחָָּֽ  ּוַחַ֫  נְּ

םֹוַחנ  םאת םחֲָּ תֶּ תֶּ  ַננְּ

ןֹוַחנ  ןאת תֶָּּחֲָּ  תֶּ  ןַננְּ

 ּונָחַנַָּ֫  נּוֹוַחנַָּ֫  אנחנו
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3. LISÄÄ ESIMERKKEJÄ 

 

 בזז√
H9 בזז bazaz (42x) ryöstää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-bzz.html 

 חגג√
H9 חגג chagag (16x) viettää pyhiinvaellusjuhlaa, juhlia (verbi) 
     https://gen.fi/h9-8gg.html 

 קלל√
H9 קלל kalal (79x) olla pieni, kevyt, nopea, vähäarvoinen (verbi) 
     https://gen.fi/h9-qll.html 

 תשש√
H9 תשש tashash PBHL (aram.) olla heikko, heikentyä (verbi) 
     https://gen.fi/h9-t33.html 

 

Nykyhepreassa pelkästään heikosti taipuva kfulim-verbejä on vain muutama. 

Esim. 

 

 II (taipuu vain heikosti) גסס√
H9 גסס II gasas PBH olla häpeämätön, ylpeä, röyhkeä, loukkaava (verbi) 
     https://gen.fi/h9-gss2.html 

vrt. √ סגס  I intr. PBH olla kuolemaisillaan (taipuu vahvasti) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=גסס&binyan=0 

 

√ דקד  I intr. (15x) taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua 

(vain heikko taivutus) 

•heikon kfulim-taivutuksen voi ohittaa käyttämällä rinnakkaista 

samaa tarkoittavaa verbiä 

 PBH taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua קדה√

vrt. √ דקד  II trans. PBH leikata, porata (taipuu vahvasti) 

 

 קלל√
H9 קלל kalal (79x) olla pieni, kevyt, nopea, vähäarvoinen (verbi) 
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     https://gen.fi/h9-qll.html 

 

√ ברב  
H9 רבב ravav (25x) olla suuri, runsaslukuinen, ampua (nuolisade) (verbi) 
     https://gen.fi/h9-rbb.html 
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