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V8 שלם SHALEM v. (117x) olla ehyt, täysi, valmis, pi. maksaa 

 

(päivitelty 21.4.2022) 

 

V HEPREA VERBIT https://gen.fi/v.html 

V8 VERBITAULUKOT https://gen.fi/v8.html 

V8 שלם shalem v. (117x) olla ehyt, täysi, valmis, pi. maksaa 
     https://gen.fi/v8-3lm.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO (luonnos) 

 

0. Dokumentteja 

1. Pa. ֵלם  shalem BH olla ehyt, valmis, täysi שָׁ

2. Nif. ַלם  nishlam PBH kuolla, MH päättyä ִנשְׁ

3. Pi. ִשֵלם shilem BH maksaa, korvata 

4. Pu. ַלם  shulam BH tulla maksetuksi, täytetyksi שֻׁ

5. Hitp. ַתֵלם  hishtalem PBH tulla maksetuksi, MH päättää opintonsa, täydellistyä ִהשְׁ

6. Hif. ִלים  hishlim BH tehdä täydelliseksi/valmiiksi ִהשְׁ

7. Huf. ַלם שְׁ  hushlam BH elää sovinnossa, MH tulla valmiiksi/suoritetuksi הֻׁ
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1. PA. ֵלם  SHALEM BH olla ehyt, täysi, valmis שלם שָׁ
 

ֵלם] שלם√  v. [statiivinen] (117x) [שָׁ
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ֹלם  םולשל ִלשְׁ
pa. intr. BH olla ehyt, kokonainen, rikkomaton, tasapainoinen, terve, valmis, 

tulla ehyeksi, kokonaiseksi, valmiiksi, saada korjatuksi/valmiiksi, 

täyttyä, tulla lukumäärältään täyteen, päättyä, pitää rauha, olla 

rauhassa 

to be ended, finished, completed, be/remain whole, sound, uninjured, 

unbroken, unharmed, harmonious, healthy, safe, peaceful, full, 

perfect, good, ready, to keep peace, to be at ease 

salvum/perfectum esse, pacem colere 
 

ֵלם לּום שָׁ ֵלם [שָׁ ַלם] \ שָׁ ַלם שָׁ ַלם ִישְׁ  שְׁ
 

לֹום  שלום שָׁ
mask. [kaatool-nom.] (237x, 1. Moos. 15:15) eheys, täyteys, rikkomaton 

kokonaisuus, tasapaino, hyvinvointi, terveys, ystävällisyys, menestys, 

rauha; Jeesus Kristus (Ps. 120:7, Ef. 2:14) 
 

ֵלם ה שָׁ ֵלמָׁ ֵלמֹות שְׁ ֵלִמים שְׁ  שְׁ
 

לּום לּומֹות שָׁ לּוִמים שְׁ ה שְׁ לּומָׁ  שְׁ
adj./subst. [pa. pass. partis.] (1x, 2. Sam. 20:19) täydellinen; 

rauhanmies, "täydelliseksi tehty", complete, peaceful 
 

ֵלם[  הּוא ַלם  ]שָׁ  שָׁ

מָׁ   ִהיא לְׁ ָֽׁ  השָׁ

ה מְׁ   ַאתָׁ ַלַ֫  תָׁ שָׁ

ַלמְׁ    ַאתְׁ   תְׁ שָׁ

מְׁ   ֲאִני ַלַ֫  ִתישָׁ
 

מ ֵהן \ ֵהם לְׁ ָֽׁ  ּושָׁ
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ם ַלמְׁ   ַאתֶּ םשְׁ  תֶּ

ן ַלמְׁ   ַאתֶּ ןשְׁ  תֶּ

נּו חְׁ מְׁ   ֲאַנַ֫ ַלַ֫  נּושָׁ
 

2. NIF. ַלם  NISHLAM PBH kuolla, MH päättyä נשלם ִנשְׁ
 

ֵלם ִהשָׁ  שלםילה לְׁ
nif. PBH "tulla päätökseen", kuolla, MH päättyä 

to die, pass away, MH to be ended, finished, completed 
 

3. PI. לםיש ִשֵלם  SHILEM BH maksaa, korvata 
 

שַ   לשלם ֵלםלְׁ
pi. trans. BH "palauttaa takaisin puuttuva osa/omaisuus; tehdä jälleen ehjäksi, 

täydeksi ja kokonaiseksi": maksaa, korvata, palkita, täyttää 

(lupaus/velvollisuus), toteuttaa, saada valmiiksi, palauttaa entiselleen 

to pay, make complete, whole, good, intact, restored, restitution, 

compensation, recompensation, reward, pay a vow, restore, requite, 

replace, finish 

restituere, perficere, compensare, remunerari, rependere 
 

4. PU. ַלם לםוש שֻׁ  SHULAM BH tulla maksetuksi, täytetyksi 
 

יֹות שֻׁ  ִלהְׁ  לםומש להיות ַלםמְׁ
pu. BH tulla maksetuksi/palkituksi, olla korvattu/maksettu, saada palkkansa, 

tulla täytetyksi (lupaus/velvollisuus) 

to be paid/repaid, requited, fulfilled/performed (a vow/duty) 

rependi 
 

5. HITP. ַתֵלם  ,HISHTALEM PBH tulla maksetuksi השתלם ִהשְׁ

MH päättää opintonsa, täydellistyä 
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ַתֵלם ִהשְׁ  להשתלם לְׁ
hitp. [metateesi] PBH tulla maksetuksi, suoritetuksi, korvatuksi, maksaa (intr.), 

olla kannattava, peittää kustannukset, MH päättää/suorittaa opintonsa, 

tulla päätökseen, täydellistyä, täydentää 

to be paid, paying, profitable, MH to complete one's studies, 

become accomplished 
 

6. HIF. ִלים  HISHLIM BH tehdä täydelliseksi/valmiiksi השלים ִהשְׁ
 

הַ  ִליםלְׁ  להשלם שְׁ
hif. trans. & intr. BH tehdä täydelliseksi/valmiiksi, täydentää, toteuttaa, 

solmia/tehdä rauha, saattaa sovintoon, luovuttaa pois, päättyä, 

PBH alistua, antautua 

to end, finish, accomplish, make complete, whole, peace, restore, 

compensate, recompense, replace, requite, pay, repay, refund, reward, 

carry out, deliver up; to be ended, finished, completed, accomplished, 

cause to make peace, PBH to submit oneself, surrender 

restituere, perficere, compensare, remunerari, rependere, prodere, 

pacem facere 
 

7. HUF. ַלם שְׁ שלםוה הֻׁ  HUSHLAM BH elää sovinnossa/rauhassa, 

MH tulla valmiiksi/suoritetuksi 
 

יֹות לָׁם ִלהְׁ שְׁ  שלםומ להיות מֻׁ
huf. (1x, Job 5:23) olla/elää sovinnossa/rauhassa, MH tulla valmiiksi, 

suoritetuksi, päätetyksi, täydellistyä, päättyä 

to be/live at/in peace, MH to be ended, finished, completed, accomplished 

pacem habere 
 


