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H9 יחד JACHAD (3x) yhdistyä, liittyä (verbi) 

 

(päivitelty 21.3.2023) 

 

H9 HEPREA VERBITAULUKOT https://gen.fi/h9.html 

H9 י JOD https://gen.fi/h9-j.html 

H9 יח JOD–CHET https://gen.fi/h9-j8.html 

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

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentteja 

2. Pa.  ָדחָ י  *jachad (2x) yhdistyä, liittyä 

     2.1 Pa. johdanto ja impf./fut. 

3. Muut binjanit 

 

 

0. DOKUMENTTEJA 

 

H1 311 Hine ma tov (Ps. 133:1 & kansansäv., et al.) Katso, miten on hyvää 
     https://gen.fi/h1-311.html 

H2 יחד jachad (3/) yhdistyä (juuri) [tulossa] 
     https://gen.fi/h2-j8d.html 

 

Academy of the Hebrew Language (AHL, verbitaulukot) 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=יחד&binyan=0 

Bible Society of Israel (BSI, Tanach ja nykyheprealainen UT) 
     https://haktuvim.co.il/en/study/Gen.1 

Liljeqvist, Matti: Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (MLH). 

    Finn Lectura 2010 

Milon Even-Shoshan (EShM). Vol. 1–6. Hamilon Hechadash 2003 

 

 

1. JOHDANTO 

 

 jachad (3x, 1Moos49_6) yhdistyä, liittyä (verbi) יחד√

 

• BH pa., pi., PBH nif., pu., hitp. 

• sisarj. √אחד olla yksi > ד  num. mask. yksi ֶאח 

 

(1Moos49_6) 

ם ֹסד  לָבְּ י א  שִׁ בֹאָנ פְּ  ת 
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לָ  ה  קְּ לבִׁ חָ  םָא  יתֵּ ִ֑ ֹבדִׁ  דָכְּ

יש גּוָאִׁ רְּ ָֽ םָה  פ  א  יָבְּ  כִׁ

ֹצנָ  רְּ רּוּובִׁ קְּ ֹור םָעִׁ  ׃שָֽ
ָ

 דוס דֹוס
mask. (21x) luottamuksellinen neuvottelu, keskustelu, neuvo, juoni, 

salainen suunnitelma, salaisuus, luottamuksellinen ystäväpiiri, joukko 

tx: be-prep. + yks. [ktiv chaser] + suff. mon. 3. mask. 

בֹא √ pa. juss. yks. 3. fem. [ktiv chaser] ת  אוב  tulla 

 שפֶֶָנָ 
fem. hengitys, elämä, elämänvoima, elävä olento 

√ שפנ  hengittää 

 להָ קָ 
mask. (122x) joukko, väki, seurakunta 

הלָ הִָׁקְָּ הליהק   fem. (2x) yhteisö, seurakunta, kokous, 

NH kristillinen kirkko/seurakunta 

√ להק  kutsua äänellä kokoon 

sisarj. √ לוק  

H2 קול kul (0/505) antaa ääntä (juuri) 
     https://gen.fi/h2-qwl.html 

חָ  דתֵּ  pa. juss. yks. 3. fem. √ דחי  

 דובכ דֹובכָ 
mask. [1x fem. 1Moos49_6] (199x) kunnia, kirkkaus, rikkaus, "painavuus" 

 

6 Heidän juoneensa älköön tulko minun mieleni/henkeni, 

heidän joukkoonsa/seuraansa älköön yhdistykö 

minun kunniani/arvoni. 

Sillä vihassaan he tappoivat miehen (so. ihmisiä) 

ja omassa tahdossaan rampauttivat (so. katkoivat kinnerjänteet) 

härän (so. karjan). (raakakäännös 1Moos49_6) 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H2%20SANAT/19%20KOF/06%20KOF-VAV/h2-qwl.docx
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ד ח   יחד י  
adv. & subst. (45x) 

• 1. adv. yhdessä, keskenään, yhtaikaa, samalla kertaa 

• 2. mask. yhdistyminen, liittyminen 
H1 311 Hine ma tov (Ps. 133:1 & kansansäv., et al.) Katso, miten on hyvää 
     https://gen.fi/h1-311.html 

 

2. PA. ד  JACHAD (2x) yhdistyä, liittyä* י ח 

 

2.1 PA. JOHDANTO JA IMPF./FUT. 

 

ד  יחד יֵּח 

pa. intr. (2x, 1. Moos. 49:6, Jes. 14:20) yhdistyä, liittyä 

י ה ר,ָה  בֵּ ח  תְּ ד הִׁ ח  ם י    עִׁ

 

• vain impf./fut., NH kirjak. 

 

• impf./fut:ssa jod-radikaali katoaa kokonaan 

 

ד  הוא  יֵּח 

ד  היא ח   תֵּ

ד  אתה ח   תֵּ

י   את ֲחדִׁ  תֵּ

ד  אני ח   אֵּ
 

 יֲֵּחדּו הןָ\ָהם

ח ָ    הן נ התֵּ  דְּ

ֲחדּו  אתם  תֵּ

ח ָ   אתן נ התֵּ  דְּ
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ד  אנחנו  נֵּח 

 

 

3. MUUT BINJANIT 

 

pi. (1x, Ps. 86:11) ד חֵּ חדיי יִׁ  keskittyä yhteen, 

asettaa jokin yksin erilleen muusta 

 

pu. olla erilleen asetettu, yksin jätetty, yhdeksi julistettu 

ד יֻח   הדומי מְּ
adj. [pu. partis.] erilleen, yksikseen asetettu, erityiseksi tehty, erityinen 

 


