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1. JOHDANTO 

 

 v. (1159x [Van Pelt 1165x], 1. Moos. 3:8) שמע√

 

– Tanachin kahdeksanneksi yleisin verbi 

– Tanachissa pa., nif., pi. ja hif. 

– staattinen verbi eli toiminta ei näy liikkeenä tai muutoksena 

– NH:ssa vähemmän käytetyllä pi'elillä (ַַע ִמיעַַ) on hif'ilin (ִשמֵּ  merkitys (ִהשְׁ

(kuuluttaa, julistaa, kutsua koolle), kuten usein staattisilla verbeillä 

 

(1. Moos. 3:8) 

ע מְׁ הֱַאֹלהִַ־ֹולק ּוֶַאתַוִישְׁ הוָׁ ַיםיְׁ

ר ןַלְׁ ְךַַבגָׁ ַהלֵּ ַֹוםַהיַ ־ּוחִַַמתְׁ

דַָׁ אָׁ אַהָׁ ַחבֵּ הֱַאֹלהִַםַַוִיתְׁ הוָׁ נֵּיַיְׁ תֹוִַמפְׁ ִאשְׁ ַיםוְׁ

תֹוְךַעֵַּ ָּֽן׃־ץבְׁ  ַהגָׁ 
 

(5. Moos. 6:4) 

ַמע ַ  שְׁ אֵּ רָׁ  לִישְׁ

הוָׁה ינּו יְׁ הוָׁה ֱאלֹוהֵֵּ֫ ַ  יְׁ  ׃דֶאחָׁ
 

4 Kuule, Israel! 

Jahve/Herra, meidän Jumalamme, Jahve/Herra on Yksi. 

(5. Moos. 6:4) 

 

2. PA. ַמע  SHAMA BH kuulla, kuunnella, olla kuuliainen שמע שָׁ
 

ֹמעַַ עַַ ִלשְׁ מּועַַ שֹומֵּ ַמע שָׁ ַמע שָׁ ַמעַשְׁ  ִישְׁ

 

ֹמעַַ  עולשמ ִלשְׁ
pa. trans. BH 

– 1. kuulla, to hear 

– 2. kuunnella, to listen, hearken 

– 3. olla kuuliainen jollekin, totella jotakuta, 
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to be obedient to someone, fulfill one's advice 
 

עַַ ַעת שֹומֵּ ִעים שֹוַמֵ֫ עֹות שֹומְׁ  שֹומְׁ
 

מּועֹות מּוִעיםַשְׁ הַשְׁ מּועָׁ מּוַעַשְׁ  שָׁ
adj. [pa. pass. partis.] kuultu 
 

ַמע  הוא  שָׁ

ַ   היא השָׁ עָׁ  מְׁ

עְַׁ  אתה ַמֵ֫  תַָׁשָׁ

עַַ   את ַמֵ֫ תְַׁ{\  תְַׁשָׁ ַמעְׁ  {שָׁ

ִתי  אני עְׁ ַמֵ֫  שָׁ
 

מְַׁ הן \ הם  עּושָׁ 

ֶתם  אתם ַמעְׁ  שְׁ

ֶתן  אתן ַמעְׁ  שְׁ

נּו  אנחנו עְׁ ַמֵ֫  שָׁ
 

ַמע  הוא  ִישְׁ

ַמע  היא  ִתשְׁ

ַמע  אתה  ִתשְׁ

ִעי   את מְׁ  ִתשְׁ

ַמע  אני  ֶאשְׁ
 

עּו   הם מְׁ  ִישְׁ
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נָׁה   הן עְׁ ַמֵ֫  ִתשְׁ

עּו  םאת מְׁ  ִתשְׁ

נָׁה  אתן עְׁ ַמֵ֫  ִתשְׁ

ַמע  אנחנו  ִנשְׁ
 

ַמע ה[\   שְׁ עָׁ  ]ִשמְׁ

ִעי  ִשמְׁ

עּו  ִשמְׁ

נָׁהשְַׁ עְׁ  ַמֵ֫
 

3. NIF. ַמע  ,NISHMA BH tulla kuulluksi/tietoon, kuulua נשמע ִנשְׁ

olla kuuliainen 
 

עַַ מֵּ ִהשָׁ  שמעילה לְׁ
nif. 

– 1. BH kuulua, tulla kuulluksi/tietoon, to be heard, listened to 

[– 2. BH olla kuuliainen, totella] 

– 3. NH ymmärtää 

 

ע מָׁ  ?נשמע מהַ?ַמהִַנשְׁ
interj. Mitä kuuluu? "Mitä tulee kuulluksi?" [nif. partis.] 

 

4. PI. ַַע מעיש ִשמֵּ  SHIMEA BH kuuluttaa, julistaa, kutsua koolle 
 

עַַ ַשמֵּ  לשמע לְׁ
pi. trans. BH kuuluttaa, julistaa, kutsua koolle 

 

5. HITP. ַַת עִַַהשְׁ מֵּ  ,HISHTAMEA PBH tulla kuulluksi השתמע 

ymmärretyksi, selvitä 
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– metateesi 

 

עַַ ַתמֵּ ִהשְׁ  להשתמע לְׁ
hitp. PBH tulla kuulluksi, ymmärretyksi, selvennetyksi, selitetyksi, selvitä, 

kantautua korviin 

 

הִַ עַַלְׁ ַתמֵּ  !להשתמע! שְׁ
interj. [hitp. inf.] Kuulemiin! "kuulemisiin" 

 

6. HIF. ִַַמיע  ,HISHMIA BH kuuluttaa, julistaa, kutsua koolle השמיע ִהשְׁ

laulaa, soittaa 
 

ִמיעַַ ַהשְׁ  להשמיע לְׁ

hif. trans. 

– 1. BH/NH saattaa kuulemaan/kuuluviin, kuuluttaa, julistaa, ilmoittaa 

[– 2. BH kutsua kokoon] 

[– 3. BH huutaa] 

– 4. BH/NH laulaa, soittaa 

 

(Ps. 143:8) 

ִמיעֵֵַּ֫ ָךִניַבַַַהשְׁ ֶדֵ֫ ֶקרַ׀ַַחסְׁ טֵַָׁ֫בְַׁ יכִַַֹבֵ֫ ִתיָךַבָׁ  חְׁ

ְךז ֶרְךִניֶַדֵַ֫הֹוִדיעֵֵַּ֫ לֵּ   ּוַאֵּ

ֶַלֵַ֫אֵַּ יכִַ י׃יָךַנָׁשֵָׁ֫ ִש   אִתיַַנפְׁ
 

8 Anna minun kuulla aamulla sinun liittouskollisuuttasi/armoasi, 

sillä sinuun minä ole turvannut. 

Saata minut tuntemaan tie, jota kuljen, 

sillä sinun puoleesi olen nostanut itseni/elämäni/"sieluni". (Ps. 143:8) 

 

7. HUF. ַמע שמעוה ֻהשְׁ  HUSHMA MH olla kuulutettu, julistettu, ilmoitettu 
 

huf. MH olla kuulutettu, julistettu, ilmoitettu 


