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0. JOHDANTO 

 

Heikoksi juurikirjaimeksi eli radikaaliksi kutsutaan kirjainta, joka voi kokonaan 

kadota, muuttua toiseksi kirjaimeksi tai menettää konsonanttisen äännearvonsa. 

Heikkoja juurikirjaimia esiintyy useammin nomineissa kuin verbeissä. Esim. 

ain-kirjain voi kadota erisnimissä, mutta verbeissä se on aina vahva. 

 

Katoavan/muuttuvan kirjaimen sisällään pitävää verbijuurta kutsutaan heikoksi 

tai epäsäännölliseksi. Vahvat eli säännölliset verbijuuret ovat puolestaan niitä, 

joissa kaikki juurikirjaimet säilyvät konsonanttisina kaikissa taivutusmuodoissa. 

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 verbitaivutusryhmiä, esim. 
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kurkkuäänteen eli laryngaalin sisällään pitävillä juurilla on omat 

taivutuskaavansa. 

ָרה  גזרה ִגזְׁ

 

Heikossa juuressa on joko yksi tai heikkoa kaksi juurikirjainta. Heikkous 

tarkoittaa sitä, että tietyssä taivutusmuodossa tai juuresta johtuvassa sanassa 

juurikirjain 

 

– 1. muuttuu toiseksi kirjaimeksi tai menettää konsonanttisen äännearvonsa 

(esim. alef, he, jod tai vav) 

 

– 2. assimiloituu eli samankaltaistuu ja yhdistyy seuraavaan kirjaimeen 

(esim. nun, tav) 

 

– 3. katoaa kokonaan (esim. alef, he, vav, jod, nun) 

 

 

1. VERBIN HEIKKO ENSIMMÄINEN JUURIKIRJAIN 

 

Verbin ensimmäinen juurikirjain voi olla heikko, jos se on 

 alef – 5 verbiä א .1 –

 he – vain halach ה .2 –

 jod – 7 verbiä י .3 –

 lamed – vain lakach ל .4 –

 nun – muutamia kymmeniä verbejä נ .5 –

 

 

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. 
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 גרונית פ׳
 

Heikkoon prim. alef -ryhmään kuuluu vain viisi verbiä: 

 

– 1. √ בדא  v. (185x) 

pa. intr. tuhoutua, harhailla, kadota ֶלֱאֹבד 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=אבד&binyan=0 

 

 ֲאַבּדֹון
henk. mask. Abaddon, "tuhooja" (Ilm. 9:11) 

 

– 2. √ הבא  v. (53x) 

pa. intr. תֹוֶלֱאב  suostua tahtoon, suostua, haluta 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=אבי&binyan=0 

 

 ָאב
mask. isä, "hän, jonka tahtoon suostutaan" 

 

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

 

 

H10 tähän 4.11.2022 

 

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=אבד&binyan=0
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=אבי&binyan=0
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2001%20ALEF/H9%2011%20ALEF-KAF/h9-xkl.docx
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
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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: 

 

– 1. √ דעי  
H9 ידע jada (940x) tietää, tuntea, havaita, osata (verbi) 
     https://gen.fi/h9-jdc.html 

 

– 2. √ חדי  v. (3x) 
pa. intr. (ei inf.) yhdistyä 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=יחד&binyan=0 

sisarj. √אחד olla yksi > ֶאָחד num. mask. yksi 

 

 ֵאַחד
pa. impf./fut. yks. 1. c. 

 

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

– 1. mask. yhdistyminen, liittyminen 

– 2. adv. yhdessä, keskenään, yhtaikaa, samalla kertaa 

 

– 3. √ לדי  v. (468x) 

pa. trans. ֶדת  synnyttää, siittää ָלֶלֶ֫

דֹות יֹוֶלֶדת יֹוֵלד ִדיםַיֹולְׁ  יֹולְׁ
 

 ֵאֵלד
pa. impf./fut. yks. 1. c. minä synnytän/siitän 

 

ֶלד  ֶיֶ֫

mask. [a-segol.] poika, poikalapsi, lapsi ָלִדים  יְׁ

ָּדה ָלדֹות .fem ַילְׁ  יְׁ

 

– 4. √ צאי  v. (1067x) 

pa. intr. ָלֵצאת mennä/tulla ulos, lähteä 

• jatsa-verbissä on kolmantena radikaalina heikko alef, 

jota ei useimmissa muodoissa lausuta konsonanttina 

ִאיםי יֹוֵצאת יֹוֵצא אֹות ֹוצְׁ  יֹוצְׁ
 

 ֵאֵצא
pa. impf./fut. yks. 1. c. minä menen ulos 

 

 ֵנֵצא
pa. impf./fut. mon. 1. c. me menemme ulos 

 

 ֵצא
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pa. imperat. yks. 2. mask. mene ulos! 

 

אָנה  ֶצֶ֫
pa. imperat. mon. 2. fem. tulkaa/menkää ulos! 

 

ִציָאה  יְׁ
fem. PBH uloskäynti, exit 

 

– 5. √ קעי  v. (8x, 1. Moos. 32:26 [25]) 

pa. intr. ִַַליקֹוע mennä sijoiltaan 

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

 ֵאַקע
 

– 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  v. (23x) 

pa. trans. ִַֹנקיל  imeä 
     https://hebrew-academy.org.il/ הפועל-נטיית-לוחות /?action=netiot&shoresh=ינק&binyan=0 
 

 ַנקייִַ

https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=יקע&binyan=0
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
https://hebrew-academy.org.il/לוחות-נטיית-הפועל/?action=netiot&shoresh=ינק&binyan=0
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pa. impf./fut. yks. 3. mask. hän imee 

 

 ַנקיאִַ
pa. impf./fut. yks. 1. c. minä imen 

 

 נֹוקיתִַ
mask. [tav-nom.] PBH imeväinen, vauva, pikkulapsi 

 pa. partis./prees. imeväinen; lapsi, joka imee vielä rintaa יֹוֵנק

 

 

1.4 PRIMAE LAMED 

 

prim. lamed פ״ל 

 

Lamed on heikko juurikirjain satunnaisia poikkeuksia lukuun ottamatta 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 yleensä assimiloituu eli samankaltaistuu sitä 

seuraavan kirjaimen kanssa. Näin syntyvä geminaatta kirjoitetaan 

dagesh chazak -pisteellä. 

 

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

 

 

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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2. VERBIN HEIKKO KESKIMMÄINEN JUURIKIRJAIN 

 

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

 

Myös lamed voi poikkeuksellisesti olla keskimmäisenä radikaalina heikko. 

 

 

2.1 MEDIAE VAV 

 

med. vav ע״ו 

 

√ םוק  

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

 

 קם ָקם

 
– 1. pa. perf. yks. 3. mask. hän nousi pystyyn 

– 2. pa. partis./prees. yks. mask. pystyyn nouseva 

 

 

2.2 MEDIAE JOD 

 

med. jod ע״י 

 

√ םיש  (ׂשים) 

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

 שם ָׂשם

 
– 1. pa. perf. yks. 3. mask. hän asetti 

– 2. pa. partis./prees. yks. mask. asettava 

 

 

2.3 MEDIAE LAMED 

 

med. lamed ע״ל 

 

 סלק√

salak v. (1x, Ps. 139:8) BHL? (aram.) kohota 

 

 ֶאַסק

 

ַלק*  .pa. impf. yks. 1. c ֶאסְׁ

 

 

3. HEIKKO KOLMAS JUURIKIRJAIN 

 

Verbin kolmas juurikirjain voi olla heikko, jos se on 

– 1. sama kuin toinen radikaali med. gem. ע״ע 

 

vrt. med. lar. 

 גרונית ע׳

– 2. tert. alef ל״א 

– 3. tert. he ל״ה 

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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– 4. tert. nun ל״נ 

– 5. tert. tav ל״ת 

 

 

3.1 MEDIAE GEMINATAE 

 

med. gem. ע״ע 

 

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 

 

 רב ַרב

 
– 1. pa. partis./prees. adj. yks. mask. suuri 

– 2. adj. yks. mask. suuri 

– 3. pa. perf. yks. 3. mask. hän/se oli suuri, runsas, laaja 

– 4. mask. johtaja, päällikkö, opettaja, NH rabbi 

 "suff. yks. 1. c. rabbi, "minun suureni + ַרִבי

 

 

3.2 TERTIAE ALEF 

 

tert. alef ל״א 

 

Tertiae alef -verbeissä alef menettää useimmissa taivutusmuodoissa 

konsonanttisen äännearvonsa. 

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
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√ אמל  [ָמֵלא] 

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

 

 תַָאָמֵלֶַ֫

 
pa. perf. yks. 2. mask. sinä olit täysi tai sinä täytit 

 

 

Kolmas juurikirjain alef voi myös muuttua "aramealaisittain" he-kirjaimeksi. 

 

ׂשַָ אנְׁ  pa. imperat. yks. 2. mask. [vahvistettu] (Ps. 10:12) 

ׂשַָ הנְׁ  pa. imperat. yks. 2. mask. [vahvistettu] (Ps. 4:7) 

H9 נשא נׂשא nasa (650x) nostaa, kantaa, viedä pois, kestää, ot taa avioon (verbi) 
     https://gen.fi/h9-n4x.html 

 

Alef voi muuttua jod-kirjaimeksi: 

 

 adj. [pa. pass. partis.] anteeksiannettu ָנׂשּוי

 [ָנׂשּוא =]

 

Alef voi myös kadota kokonaan: 

ָנׂשּו  pa. kons. perf. mon. 3. c. (Hes. 39:26) וְׁ

אּו = ׂשְׁ ָנָֽ  וְׁ

ָנה  pa. impf. mon. 3. fem. (Jer. 9:17) ִתֶשֶ֫

אָנה =  ִתֶשֶ֫

ָנה  pa. kons. impf. mon. 3. fem. (Sak. 5:9, Ruut 1:14) ַוִתֶשֶ֫

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/H9%20VERBITAULUKOT/H9%2014%20NUN/H9%2022%20NUN-SIN/h9-n4x.docx
https://gen.fi/h9-n4x.html
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אָנה =  ַוִתֶשֶ֫

 

 

3.3 TERTIAE HE 

 

tert. he ל״ה 

 

√ העל  

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

 

 עלו ָעלּו

 
pa. perf. mon. 3. c. he kulkivat/nousivat ylöspäin, 

ne kohosivat ylöspäin 

 

 

 

3.4 TERTIAE NUN 

 

tert. nun נל״  

 

√ ןנת  

 

antaa ָלֵתת 

 

ִתי  ַנַתֶ֫

 

ִתי* נְׁ  pa. perf. yks. 1. c. minä annoin ַנַתֶ֫

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
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 ַמָתָנה

 
fem. lahja, "se, mikä annetaan" 

 

 

3.5 TERTIAE TAV 

 

tert. tav ל״ת 

 

√ תכר  

 

leikata; solmia liitto ֹרת  .pa. inf ִלכְׁ

 

 ָכַרתְַׁ

 
pa. perf. yks. 2. fem. sinä leikkasit, solmit liiton 

– tav on perfektin suffiksi, ei juurikirjain 

 

ִרית  בְׁ

 
fem. liitto 

 

 

4. NOMINIEN JA PARTIKKELIEN HEIKKOJA JUURIKIRJAIMIA 

 

4.1 PRIMAE 

 

4.1.1 PRIM. ALEF 

 

√ דםא  
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olla verinen, verenvärinen, punainen 

 

 ָּדם

 
mask. veri 

 

 

4.2 MEDIAE 

 

4.2.1 MED. HE 

 

√ בהל  

 
liekehtiä (ei esiinny Tanachissa verbinä) 

 ָבההַָלֶַ

 

fem. (17x) liekki ־ַלַבת  (2. Moos. 3:2) 

 

 

4.2.2 MED. NUN 

 

√ שנא  

 
olla heikko, sairas, kuolevainen 

 

 איש ִאיש

 
mask. mies, ihminen 
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 אישה ִאָשה

 
fem. nainen, vaimo 

 

√ הנב  

 
rakentaa 

 

ִית  ַבֶ֫

 
mask. talo 

 

√ ןנה  

 
kiinnittää huomio (ei käytetä verbinä) 

 

 הַַ

 
art. 

 

 הֲַ

 
kysymyspartikkeli -ko, -kö 

 

√ הנש  

 
muuttaa, vaihtaa, toistaa, tehdä uudelleen 
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ִים ַתֶ֫  שְׁ

 
num. fem. kaksi 

 

 

4.2.3 MED. AIN 

 

√ הער  

 
pitää lähimmäisestä huolta ja täyttää tarpeet: v. paimentaa 

 

 רּות

 

henk. fem. Rut [Ruut], "ystävätär, ystävyys" [< עּות  [רְׁ

 

 

4.3 TERTIAE 

 

4.3.1 TERT. DALET 

 

√ דאח  

 
olla yksi 

 

 ַאַחת

 

 num. fem. yksi אחדת*

 

 

4.3.2 TERT. MEM 
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√ םנח  

 
nif. katua, tulla lohdutetuksi, pi. lohduttaa 

 

 ֹנחַַ

 
henk. mask. Noach [Nooa], "lohduttaja" 

 

 

4.3.3 TERT. NUN 

 

√ ןנת  

 

 ַמָתת

 

fem. [mem-nom.] (6x) lahja [* ֶנת ־ַמֶתֶ֫  [ַמָתָנה 

 

 

4.3.4 TERT. AIN 

 

√ עשמ  

 
kuulla 

 

מּוֵאל  שְׁ

 
henk. mask. Shmuel [Samuel], "Jumalan kuultu" 

 

√ עיש  
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olla pelastettu 

 

 ֹמֶשה

 
henk. mask. Moshe [Mooses], "pelastaja" 

tai √משה nostaa vedestä, "vedestä nostava" 

 

 

4.3.5 TERT. RESH 

 

√ רשא  

 
kulkea suoraan: olla onnellinen, olla tasanko 

 

 שֶַ

 

 ֲאֶשר >

– 1. rel.pron. joka, mikä, jotka, mitkä 

– 2. konj. että 

 

 ֶשִלי

 
minun (asher + le + i: "joka minulle") (Laul. l. 1:6) 

 

 

5. JUURIKIRJAINVAIHTELUJA 

 

Useimmat heprean juurikirjainvaihtelut ovat tuttuja arameasta, jotkut 

mahdollisesti aramean vaikutuksesta syntyneetkin. 

 
A2 Aramean kirjaimet 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/A%20Aramea/A2%20Yleistä/a2-aramean-kirjaimet.docx
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     https://gen.fi/a2-aramean-kirjaimet.html 

 

 

ALEF–HE 

 

Alef voi muuttua he-kirjaimeksi. 

 

 נשא נׂשא√

 "mask. & fem. (47x) karitsa, "nostettava, kannettava שה ֶׂשה

 "mask. & fem. (47x) karitsa, "nostettava, kannettava שה ֶׂשה

 

H2 נשא נׂשא nasa j. (650/) nostaa, kantaa 

 

 

RESH–LAMED 

 

Resh voi muuttua lamediksi. 

 

√ ׂשפר  levittää, avata, ojentaa (67x) פרש 

ׂשָרִַמפְַׁ  "mask. (2x, Hes. 27:7, Job 36:29) "auki levitetty מפרש 

– 1. purje (Hes. 27:7) 

– 2. (pilvien) levällään oleminen, leijuminen (Job 36:29) 

ׂשלִַָמפְַׁ  mask. (1x, Job 37:16) levällään oleminen, leijuminen מפלש 

 

 

SIN–SAMECH 

 

Sin voi muuttua samechiksi. 

 

ָסה ָׂשא =pa. imperat. yks. 2. mask. (Ps. 4:7) נסה נְׁ  נְׁ

 kantaa, nostaa, viedä pois נשא נׂשא√

https://gen.fi/a2-aramean-kirjaimet.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H2%20Sanat/נ%20NUN/נש%20NUN-SIN/h2-n4x.docx

