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1. JOHDANTO 

 

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

geminatae -verbeiksi (hepr. kfulim, "kahdennetut", ע״ע). Nykyhepreassa niitä 

voidaan yleensä taivuttaa perfektissä myös vahvan kaavan mukaan. Joillakin 

verbeillä on kolmannessa persoonassa pelkästään vahva taivutus. 

פּוִלים  כפולים כְּ
 

זז ָּב ָּ זזב   (42x) ryöstää 

(NH sekä vahva että heikko taivutus, 3. pers. vain vahva) 

 

גג ָּח ָּ גחג   (16x) juhlia, "pyörähdellä juhlakulkueessa" 

(NH sekä vahva että heikko taivutus, 3. pers. vain vahva) 

 

בב ָּס ָּ בסב   (162x) kiertää, kulkea ympäri, ympäröidä 

(NH sekä vahva että heikko taivutus) 
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שש ָּת ָּ  PBH heikentyä תשש 

(NH sekä vahva että heikko taivutus) 

 

Nykyhepreassa pelkästään heikosti taipuva kfulim-verbejä on vain muutama. 

 

Esim. 

 

סס ָּג ָּ   ,II intr. PBH olla häpeätön, ylpeä, röyhkeä גסס 

loukkaava (taipuu vain heikosti) 

vrt. ָּ סס ָּג  I intr. PBH olla kuolemaisillaan גסס 

(taipuu vahvasti) 

 

דד ָּק ָּ דדק   I intr. (15x) taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua 

(vain heikko taivutus) 

דֹוקדְָּּק ָּ ֹקד]  דְּ דוקדוק [ק   mask. (11x) päälaki 

דד ָּק ָּ  I taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua -verbin  

heikon kfulim-taivutuksen voi ohittaa käyttämällä sen 

rinnakkaista samaa tarkoittavaa verbiä 

הד ָּק ָּ הדק   PBH taivuttaa päänsä, kumartua,  

polvistua 

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

 

לל ָּק ָּ לקל   (79x) olla kevyt, vähäinen, nopea (vain heikko taivutus) 

 

בב ָּר ָּ ברב   (24x) (vain heikko taivutus) 

– 1. (23x) olla suuri, runsaslukuinen, laaja, 

tulla suureksi, runsaaksi 

ה ב   רבה ר 
– 2. (1x) ampua kohti maalia, to shoot 

ה  ירה י ר 
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Olla suuri -merkityksessä kfulim-taivutuksen voi ohittaa 

käyttämällä samaa merkitsevää 

הב ָּר ָּ  -verbiä 

 

Myös klassisessa hepreassa esiintyy vahvaa taivutusta, erityisesti kolmannen 

persoonan muodoissa. Lisäksi esiintyy epäsäännöllisiä muotoja.  

 

Toisen ja ensimmäisen persoonan muodoissa oleva juuren ja päätteen välissä 

oleva sidevokaalina toimiva cholam male (vav) voidaan laskea myös juuren 

kolmanneksi kirjaimeksi. 

 ו < ה

 

Mediae geminatae -juuri kuuluukin läheisesti yhteen vastaavan tertiae he -juuren 

kanssa. 

 

 

2. TAIVUTUSKAAVA 

 

בב ָּס ָּ בסב   kiertää, kulkea ympäri, ympäröidä 

(NH sekä vahva että heikko taivutus) 

 

rinnakkainen vahva taivutus 

בס ָּ   בס ָּ  הּוא  ב 

הס  ָּ  הב ָּס  ָּ  ִהיא ב   בְּ

ה ת  ֹוס ָּ  א  ת ָּס ָּ  ת ָּב  בְּ  ב  

תְָּּ תְָּּס ָּ  תבֹוס ָּ   א  בְּ  ב 

ֹוס ָּ  ֲאִני ִתיס ָּ  ִתיב  בְּ  ב  
 

בּוס  ָּ  ּובס  ָּ ֵהן\ ֵָּהם  בְּ

ם תֶּ םבֹוס ָּ  א  םסְָּּ תֶּ תֶּ בְּ  ב 

ן תֶּ ןבֹוס ָּ  א  ןסְָּּ  תֶּ תֶּ בְּ  ב 
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נּו חְּ ֹוס ָּ  ֲאנ   נּוס ָּ  נּוב  בְּ  ב  
 

דד ָּק ָּ דדק   I intr. (15x) taivuttaa päänsä, kumartua, polvistua 

(vain heikko taivutus) 

rinnakkainen taivutus ָּ הד ָּק  eli tertiae he -kaavalla 

 

ה   דק ָּ  הּוא ד   ק 

ה  הד ָּק  ָּ  ִהיא ת  דְּ  ק  

ה ת  ית ָּ  ת ָֹּוד ָּק ָּ  א  ִד   ק 

תְָּּ ִדית  תֹודק ָּ   א   ק 

יִתי  ִתיֹוד ָּק ָּ  ֲאִני ִד   ק 

 

דּו  ּודק  ָּ ֵהן\ ֵָּהם  ק 

ם תֶּ םֹודק ָּ  א  ם תֶּ ִדיתֶּ  קְּ

ן תֶּ ןֹודק ָּ  א  ן  תֶּ ִדיתֶּ  קְּ

נּו חְּ ינּו  נּוֹוד ָּק ָּ  ֲאנ   ִד   ק 
 

ןנ ָּח ָּ ןחנ   (78x) armahtaa, osoittaa ansiotonta suosiota, suoda armosta 

(NH sekä vahva että heikko taivutus) 

 

med. gem. & prim. lar. & tert. nun 

 

(rinnakkainen vahva taivutus) 

נ ן   ןח ָּ  הּוא  ח 

נ  ָּ  ִהיא נ הח  ָּ  הח    נְּ

ה ת  נ ָּ  א  ת ָּ  ת ָֹּוח  נְּ נ    ח 
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תְָּּ נ   א  תְָּּ  תֹוח  נְּ נ   ח 

נ ָּ  ֲאִני ִתי  ִתיֹוח  נְּ נ    ח 
 

נ ֵהן\ ֵָּהם נּוח  ָּ  ּוח    נְּ

ם תֶּ נ  א  םֹוח  םחֲָּ תֶּ תֶּ נְּ  נ 

ן תֶּ נ  א  ןֹוח  תֶָּּחֲָּ  תֶּ נְּ  ןנ 

נּו חְּ נ ָּ  ֲאנ   נ  ָּ  נּוֹוח   ּונח 
 


