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0. JOHDANTO 

 

Tässä dokumentissa käsitellään pa'alin (qal, kal) perfektin taivutuksen 

näkökulmasta vahvoina verbeinä myös laryngaalijuuret sekä nun- ja tav-

kirjaimiin päättyvät juuret ja erikoistapauksena natan-verbi (antaa). Sen sijaan 

tertiae alef -verbejä (ל״א) ei tässä käsitellä. 

 

Raamatun hepreassa mediae geminatae -verbit (ע״ע) taipuvat osin vahvasti, osin 

heikosti. Nykyhepreassa ne taipuvat pa'alin perfektissä lähes aina vahvasti.  
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V1P Pa. perf. med. gem. (1. Johdanto) 
    https://gen.fi/v1p-med-gem.html 

 

 

1. A-PERFEKTI 

 

 .a-perfekti, trans. & intr ססס ָסַסס

 

Vahvassa a-perfektissä on sekä transitiivisia (voivat saada suoran objektin) 

sekä intransitiivisia verbejä (eivät voi saada suoraa objektia). Joskus – 

lähinnä myöhemmässä hepreassa – vahva a-perfektiverbi voi olla sekä 

transitiivinen että intransitiivinen. Lähes kaikki vahvat verbit ovat a-

perfektejä. 

 

 intr. (347x) hallita kuninkaana, olla kuningattarena מלך ָמַלְך

 

 ָסַסס    ָמַלְך  הּוא

ְלכָָ  ִהיא סְָ malcha  הָמָֽ  הסָָָסָֽ

כְָ  התָָאַָ סְָ    תָָָמַלַ֫  תָָָסַסַ֫

 תְָָסַססְָ    תְָָמַלכְָ   תְָאַָ

כְָ  יֲאנִָ סְָ   ִתיָמַלַ֫  ִתיָסַסַ֫

ְלכ ֵהן \ ֵהם ְסס malchu  ּוָמָֽ  ּוָסָֽ

םאַָ םְמַלכְָ  תֶּ םְסַססְָ   תֶּ  תֶּ

ןאַָ ןְמַלכְָ  תֶּ ןְסַססְָ   תֶּ  תֶּ

חְָ כְָ  נּוֲאַנַ֫ סְָ    נּוָמַלַ֫  נּוָסַסַ֫
 

 

2. E-PERFEKTI 

 

 .e-perfekti, intr ססס ָסֵסס
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Vahvat e-perfektit ovat harvinaisia. Nykyheprean puhekielessä niitä ei 

käytetä. Ne ovat joko muuttuneet a-perfekteiksi tai korvattu muilla 

muodoilla: klassista e-perfektin juurta voidaan käyttää esim. refleksiivisenä 

hitpael-konjugaatiossa tai adjektiivina (partisiippi). Sen sijaan tertiae alef 

‑verbeissä e-perfektiä käytetään myös nykyhepreassa. Vahvat e-perfektit 

ovat intransitiivisia.  

 

E-perfektin taivutus poikkeaa pa'alin a-perfektistä vahvoissa verbeissä vain 

perusmuodossa eli yks. 3. mask. 

 

 ָיַשן intr. (25x) nukkua, NH ישן [ָיֵשן]

 

 ]ססֵָסָָ[    ]ןשֵָיָָ[  הּוא

ְשָנה  ִהיא ְסָסה jashna  ָיָֽ  ָסָֽ

ְנתָָ  ַאָתה ְסתָָ    ָיַשַ֫  ָסַסַ֫

 ָסַסְסתְָ    ָיַשְנתְָ   ַאתְָ

ָ  ֲאִני ְסִתי    ְנִתיָיַשַ֫  ָסַסַ֫

ְשנּו ןהֵָ \ םהֵָ ְססּו jashnu  ָיָֽ  ָסָֽ

ם ם  ַאתֶּ ם   ְיַשְנתֶּ  ְסַסְסתֶּ

ן ן    ןְיַשְנתֶָּ  ַאתֶּ  ְסַסְסתֶּ

ְחנּו ּנּו  ֲאַנַ֫ ְסנּו    ָיַשַ֫  ָסַסַ֫
 

 

3. O-PERFEKTI 
 

סוסס ָסֹסס  o-perfekti, intr. (& trans.) 

 

Vahvat o-perfektit ovat erittäin harvinaisia. Nykyheprean puhekielessä 

vahvaa o-perfektiä käytetään lähinnä vain jachol- eli osata-verbissä. 

Useimmat o-perfektin verbit ovat merkitykseltään intransitiivisia. 
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לויכ ָיֹכל  intr. (193x) osata, kyetä, voida, olla lupa (ei inf.)  

 

 סוסס  ססָֹסָָ    לויכ  לכָֹיָָ  הּוא

ְכָלה  ִהיא ְסָסה jachla  יכלה  ָיָֽ  סססה  ָסָֽ

 תסוסס  ְסתָָֹסַָ֫סָָ    לתויכ  ְלתָָֹכַָ֫יָָ  ַאָתה

 תסוסס  ְסתְָסָֹסָָ    לתויכ  ְלתְָכָֹיָָ   ַאתְָ

 סתיוסס ְסִתיֹסַָ֫סָָ    לתיויכ  ְלִתיֹכַָ֫יָָ  ֲאִני

ְכלּו ןהֵָ \ םהֵָ ְססּו jachlu  יכלו  ָיָֽ  סססו  ָסָֽ

ם םלְָכָָיְָ  ַאתֶּ םסָָסְָ jecholtem לתםויכ תֶּ  סתםוסס ְסתֶּ

ן ןסָָסְָ jecholten  לתןויכ  ןתֶָּלְָכָָיְָ  ַאתֶּ  סתןוסס ְסתֶּ

ְחנּו  סנווסס  ְסנּוֹסַָ֫סָָ    נולויכ  ְלנּוֹכַָ֫יָָ  ֲאַנַ֫
 

 

4. PRIMAE LARYNGALIS  

 

Primae laryngalis -verbien (pe gronit) taivutus eroaa vahvasta taivutuksesta 

ainoastaan monikon toisen persoonan muodoissa. Katkovokaaliksi supistuvan 

kamatsin paikalle tulee kurkkuäänteen yhteydessä chataf patach -vokaali. 

 גרונית פ׳

 syödä אכל ָאַכל

 

 ָאַכל  הּוא

ְכָלה  ִהיא  ָאָֽ

ְלתָָ  ַאָתה  ָאַכַ֫

 ָאַכְלתְָ   ַאתְָ

ְלִתי  ֲאִני  ָאַכַ֫
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ְכלּו ֵהן \ ֵהם  ָאָֽ

ם םאֲָ  ַאתֶּ  ַכְלתֶּ

ן ןאֲָ  ַאתֶּ  ַכְלתֶּ

ְחנּו ְלנּו  ֲאַנַ֫  ָאַכַ֫
 

 

 

5. MEDIAE LARYNGALIS 

 

Mediae laryngalis -verbien (ain gronit) taivutuksessa vahvan verbin 

taivutuksesta eroavat muodot ovat yks. 3. fem. ja mon. 3. c. 

 גרונית ע׳
 

  trans. (172x) valita בחר ָבַחר

 

 ָבַחר  הּוא

 ָרהחֲָָבָָֽ  ִהיא

ְרתָָ  ַאָתה  ָבַחַ֫

 ְרתְָָבחַָ   ַאתְָ

 ְרִתיָבַחַָ֫  ֲאִני
 

 רּוחֲָָבָָֽ ֵהן \ ֵהם

ם םחַָבְָ  ַאתֶּ  ְרתֶּ

ן ןחַָבְָ  ַאתֶּ  ְרתֶּ

ְחנּו ְרנּו  ֲאַנַ֫  ָבַחַ֫
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6. TERTIAE LARYNGALIS 
 

Tertiae laryngalis -verbien (lamed gronit) poikkeava muoto on yks. 2. fem., 

jossa kolmannen radikaalin alla on klassisessa hepreassa shvan sijasta patach. 

Nykyhepreassa tämä ryhmä taipuu vahvasti.  

 גרונית ל׳
 

 lähettää שלח ָשַלח

 

[ ַלַָ֫ תְָחַַָשָ  shalachat] ְָָשַלְחת shalacht 

 

Tertiae ain -verbeissä myös nykyhepreassa lausutaan (huolitellussa 

ääntämyksessä) tässä kohtaa lyhyt a. 

 

 kuulla שמע ָשַמע

[ תְָעַָָשַמַָ֫ תְָָשַמעְָ [  shama'at 

 

 ָשַמע  הּוא

ְמָעה  ִהיא  ָשָֽ

 תָָעְָָשַמַָ֫  ַאָתה

 ]תְָעַָָשַמַָ֫[ָָשַמְעתְָ   ַאתְָ

 ִתיעְָָשַמַָ֫  ֲאִני
 

ְמעּו ֵהן \ ֵהם  ָשָֽ

ם םמַָשְָ  ַאתֶּ  ְעתֶּ

ן ןמַָשְָ  ַאתֶּ  ְעתֶּ

ְחנּו  ְענּוָשַמַָ֫  ֲאַנַ֫
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7. PRIMAE LARYNGALIS & MEDIAE LARYNGALIS 

 

Muutamassa verbissä kumpikin ensimmäisistä radikaaleista on kurkkuäänne 

(pe gronit & ain gronit):  

 גרונית ע׳ & גרונית פ׳
 

 rakastaa אהב ָאַהב

 

 ָאַהב  הּוא

 ָבההֲָאָָ  ִהיא

ְבתָָ  ַאָתה  ָאַהַ֫

 ָאַהְבתְָ   ַאתְָ

ְבִתי  ֲאִני  ָאַהַ֫
 

 בּוהֲָאָָ ֵהן \ ֵהם

ם םאֲָ  ַאתֶּ  ַהְבתֶּ

ן ןאֲָ  ַאתֶּ  ַהְבתֶּ

ְחנּו ְבנּו  ֲאַנַ֫  ָאַהַ֫
 

 

8. TERTIAE NUN 

 

Tertiae nun -verbeissä (ל״נ) vartalon loppu-nun ja päätteen (mon. 1. c.) nun 

sulautuvat eli assimiloituvat yhteen kahdennetuksi nun-kirjaimeksi. 

 

 piilottaa, kätkeä טמן ָטַמן

 

 ָטַמן  הּוא

ְמָנה  ִהיא  ָטָֽ
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ְנתָָ  ַאָתה  ָטַמַ֫

 ָטַמְנתְָ   ַאתְָ

ְנִתי  ֲאִני  ָטַמַ֫
 

ְמנּו ֵהן \ ֵהם  ָטָֽ

ם ם  ַאתֶּ  ְטַמְנתֶּ

ן ן  ַאתֶּ  ְטַמְנתֶּ

ְחנּו  ּוּנָטַמַָ֫  ֲאַנַ֫
 

 

9. TERTIAE TAV 

 

Tertiae tav -verbeissä (ל״ת lamed tav) vartalon tav ja päätteen tav sulautuvat eli 

assimiloituvat kahdennetuksi tav-kirjaimeksi. 

 

 leikata, katkaista, solmia liitto כרת ָכַרת

 

 ָכַרת  הּוא

ְרָתה  ִהיא  ָכָֽ

 תַָָכַרַָ֫  ַאָתה

 תְָָכַרָ   ַאתְָ

 יתִָָכַרַָ֫  ֲאִני
 

ְרתּו ֵהן \ ֵהם  ָכָֽ

ם  םתְֶָּכַרָ  ַאתֶּ

ן  ןתְֶָּכַרָ  ַאתֶּ



V1P Pa. perf. vahva (HEPREA VERBIT PA'AL PERFEKTI) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

9 

ְחנּו ְתנּו  ֲאַנַ֫  ָכַרַ֫
 

 

 NATAN, ANTAA נתן .10

 

Natan-verbissä vartalon loppukirjain nun ja päätteen tav-kirjain sulautuvat eli 

assimiloituvat poikkeuksellisesti kahdennetuksi tav-kirjaimeksi.  

Lisäksi monikon ensimmäisessä persoonassa vartalon nun ja päätteen nun 

sulautuvat muiden tertiae nun -verbien tapaan. 

 

ןתַָנָָ  antaa נתן 

 

 ָנַתן  הּוא

ְתָנה  ִהיא  ָנָֽ

 תָָָנַתַָ֫  ַאָתה

 תְָָנתַָ   ַאתְָ

 יתִָָנַתַָ֫  ֲאִני
 

ְתנּו ֵהן \ ֵהם  ָנָֽ

ם  םתְֶָּנתַָ  ַאתֶּ

ן  ןתְֶָּנתַָ  ַאתֶּ

ְחנּו  ּוּנָנַתַָ֫  ֲאַנַ֫


