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1. JOHDANTO JA ENSIMMÄINEN ESIINTYMÄ (1. Moos. 2:15) 

 

Tässä dokumentissa käsitellään shamar-verbin (shin–mem–resh) esiintymisiä ja 

taivutusmuotoja Tanachissa. Verbi esiintyy yhteensä 467 kertaa (Tanachin 28. 

yleisin verbi). Taivutusmuodot on pääosin annettu Even-Shoshanin 

konkordanssin mukaisessa järjestyksessä. 

 

Ensimmäisen kerran se esiintyy Raamatun toisessa luvussa alkavassa 

paratiisikertomuksessa. 

 

(1. Moos. 2:15) 

םהָ  ים ֶאתַוִיַקח ְיהָוה ֱאֹלהִ   ָאָדָ֑

ֶדן ְלָעְבדָ ־ַגןהּו בְ ַוַיִנח    ּהע    ׃ּה ּוְלָשְמָרָֽ
 

(jakeen sanasto ja käännös kohta 2.1.12) 

 

 

2. PA. (426x) 

 

2.1 PA. INF. (67x) 

 

 pa. inf. abs. (3x) ָשמֹור 2.1.1

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H7%20Nimet/מ%20MEM/h7-mjkl-michal.docx
https://gen.fi/h7-mjkl-michal.html
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(5. Moos. 5:12, 5. Moos. 6:17, 5. Moos. 16:1) 

 

(5. Moos. 5:12) 

 ֹוַהַשָבת ְלַקְדשָ֑ ־יֹום ֹור ֶאתָשמ

 ׃יָךֱאֹלֶהָֽ  ה׀ ְיהוָ  ַכֲאֶשר ִצְּוָך
 

12 Noudattaminen sapatin päivän sen pyhittämiseksi 

niin kuin on käskenyt sinua Jahve, sinun Kolminaisuusjumalasi. 

(raakakäännös 5. Moos. 5:12) 

 

 pa. inf. abs. [ktiv chaser] (2x) ָשֹמר 2.1.2

 

(5. Moos. 11:22, 5. Moos. 27:1) 

 

(5. Moos. 11:22) 

ֹ ־ָכל ּון ֶאתָשֹמר ִתְשְמר ִאם ִכי  אתַהִמְצָוה ַהז

ּהם ה ֶאְתכֶ ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ   ַלֲעֹשָתָ֑

יֶכם ְיהָוה ה ֶאתְלַאֲהבָ   ֱאֹלה 

 ׃ֹובָֽ  יו ּוְלָדְבָקהְדָרכָ ־ֶכת ְבָכלָלֶל  
 

22 Sillä jos noudattamalla noudatatte koko tätä käskyä, 

jonka minä olen määräämässä teitä/teille 

sen tekemiseksi/noudattamiseksi, 

rakastaa Jahvea, teidän Kolminaisuusjumalaanne, 

vaeltaa kaikissa hänen teissänsä ja kiinnittyä siinä/siihen. 

(raakakäännös 5. Moos. 11:22) 

 

־ְשֹמר 2.1.3  pa. inf. constr. (1x) 

 

(5. Moos. 8:11) 

יָך הְיהוָ  ח ֶאתִתְשכַ  ֶפן ֶמר ְלָךָש  הִ   ֱאֹלֶהָ֑

 יוּוִמְשָפָטיו ְוֻחֹקתָ  ִמְצֹוָתיו־י ְשֹמרְלִבְלתִ 
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ֹום ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך  ׃ַהיָֽ

 adv./konj. (133x) ettei, jottei, ehkä, kenties ֶפן

 unohtaa שכח√

 konj. että ei ְלִבְלִתי

 kulua, käyttää loppuun בלה√ subst. & neg. & konj. (111x) ִבְלִתי

– 1. mask. olemattomuus 

– 2. neg. ei 

– 3. konj. ellei, jollei, paitsi, ei ennen kuin, ei ole muuta 

mahdollisuutta kuin, ilman 

 

11 Valvo sinulle/itseäsi, että et unohtaisi Jahvea, 

sinun Kolminaisuusjumalaasi, 

että ei noudattaminen hänen (monet) käskynsä ja (monet) tuomionsa 

ja (monet) säädöksensä, 

jotka minä olen tänään sinua/sinulle käskemässä. 

(raakakäännös 5. Moos. 8:11) 

 

־ִבְשמֹור 2.1.4  be-prep. + pa. inf. constr. [ktiv male] (1x) 

 

(2. Sam. 11:16) 

יר ב ֶאליֹואָ ־ֹורַוְיִהי ִבְשמ  ָהִעָ֑

ן  ַהָמקֹום ה ֶאלאּוִריָ  ֶאת ַוִית 

יכִ  ֲאֶשר ָיַדע םַח  ־י ַאְנש   ׃ִיל ָשָֽ
 

16 Ja tapahtui Joabin vartioidessa/piirittäessä luokse kaupungin, 

ja/että hän antoi Urian luokse paikan, 

jonka hän tiesi, että olivat urheuden miehet siellä. 

(raakakäännös 2. Sam. 11:16) 

 

 le-prep. + pa. inf. constr. (36x) ִלְשֹמר 2.1.5

 

(1. Moos. 3:24, 2. Moos. 17:28, 2. Moos. 22:6, 2. Moos. 22:9, 
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4. Moos. 8:26, 5. Moos. 4:2, 5. Moos. 6:2, 5. Moos. 10:13, 5. Moos. 13:19, 

5. Moos. 15:5, 5. Moos. 17:19, 5. Moos. 24:8, 5. Moos. 28:1, 

5. Moos. 28:13, 5. Moos. 28:15, 5. Moos. 28:45, 5. Moos. 30:10, 

5. Moos. 32:46, Joos. 1:7, Joos. 23:6, 1. Sam. 7:1, 2. Sam. 15:16, 

2. Sam. 20:3, 1. Kun. 2:3, 1. Kun. 3:14, 1. Kun. 11:38, Hes. 17:14, 

Hoos. 4:10, Ps. 119:4, Ps. 119:5, Ps. 119:9, Ps. 119:57, Ps. 119:60, 

Ps. 119:106, Sananl. 5:2, Sananl. 8:34) 

 

(1. Moos. 3:24) 

םהָ  ֶרש ֶאתַוְיָג    ָאָדָ֑

ן ִמֶק    יםַהְכֻרבִ  ֶדן ֶאתע   ־ֶדם ְלַגןַוַיְשכ 

ת לַ  ֶרב ַהִמְתַהֶפ  ־ַהטְוא   ֶכתַהֶח 

ים׃הַ ־ץע  ־ֶרְךדֶ  ר ֶאתִלְשמֹ   ַחִיָֽ

 pa. & pi. karkottaa, ajaa pois גרש√

 ,v. (129x) asettua paikoilleen, asua שכן√

hif. sijoittaa/asettaa paikoilleen 

 prep. -sta, osoittaa ilmansuuntaa ִמן

ַחט  mask. (1x, 1. Moos. 3:24) liekki ַל 

 v. (11x) ahmia, palaa, polttaa להט√

 ,v. (94x) trans. kääntää (nurin), kumota, vaihtaa, muuttaa הפך√

muuttaa toiseksi, intr. muuttua, kääntyä, hitp. kääntyillä 
 

24 Ja hän karkotti ihmisen 

ja asetti asumaan idästä/itäpuolelle Edenin puutarhalle kerubit 

ja miekan liekin kääntyilevän 

vartioimiseksi elämien puun tien. (raakakäännös 1. Moos. 3:24) 

 

רֹוִלְשמ 2.1.6  le-prep. + pa. inf. constr. [ktiv male] (4x) 

 

(2. Sam. 16:21, Saarn. 3:6, 1. Aik. 29:19, 2. Aik. 5:11) 

 

(2. Sam. 16:21) 
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ֶפל אֶמר ֲאִחיֹת   ֹ  םַאְבָשֹל ֶאל ַוי

 יָךָאִב  ־יִפַלְגש   ֹוא ֶאלב

ִיתֲאֶשר ִהִניַח ִלְשמ  ֹור ַהָבָ֑

ל־ע ָכלְוָשמַ   יָךָאִב   ְשָת ֶאתִנְבַא   יכִ  ִיְשָרא 

ְזקּו ְיד   ְךֲאשֶ ־ָכל־יְוָחָֽ  ׃ר ִאָתָֽ

ֶפל  "henk. mask. (20x) Ahitofel, "typeryyden veli ֲאִחיֹת 

 olla vajaa, puuttua (ymmärrystä, suolaa, maustetta) תפל√

ֶגש שגֶ ֶל  יפִ  / ִפֶל   fem. [segolaattityyppinen ֶגת  (37x) [*ִפֶל 

sivuvaimo, jalkavaimo, "jaettu vaimona oleminen" 

 jakaa פלג√

 pysähtyä, asettua, jäädä paikoilleen, levätä נוח√

hif.  ִַניח  ,I (onton verbin kaltainen) laskea alas, lepuuttaa ה 

päästää rauhaan, rauhoittaa 

hif.  ִַהִניח II (prim. nun -verbin kaltainen) panna, asettaa, 

sijoittaa, päästää irti 

vrt.  ִַננֹוח nif. perf. yks. 3. mask. PBH 

(vain inf., perf. ja partis.) 

pass. olla rauhaan laskettu/päästetty 

refl. rauhoittua, palautua entiselleen, päästä rauhaan 

 ,v. (18x) haista pahalle, löyhkätä באש√

nif. pass. tulla vastenmieliseksi, joutua vihoihin 

nif. refl. saattaa itsensä jonkun vihoihin 
 

21 Ja sanoi Ahitofel luokse Absalomin: 

"Mene isäsi sivuvaimojen luokse, 

jotka hän asetti vartioimiseksi/vartioimaan taloa/linnaa. 

Ja on kuuleva koko Israel, 

että olet saattanut itsesi pahanhajuiseksi/vihoihin kanssa isäsi. 

Ja ovat vahvistuva kaikkien kädet, jotka ovat sinun kanssasi. 
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(raakakäännös 2. Sam. 16:21) 

 

ְשֹמרְולִ  2.1.7  ve-konj. + le-prep. + pa. inf. constr. (8x) 

 

(5. Moos. 5:26, 5. Moos. 26:17, 5. Moos. 26:18, 5. Moos. 30:16, 

Joos. 22:5, 1. Kun. 8:58, 1. Kun. 8:61, 2. Kun. 23:3 

 

רְוִלְשמֹו 2.1.8  ve-konj. + le-prep. + pa. inf. constr. [ktiv male] (3x) 

 

(Neh. 10:30, 1. Aik. 22:12, 2. Aik. 34:31) 

 

 le-prep. + pa. inf. constr. + suff. yks. 2. mask. (4x) ִלְשָמְרָך 2.1.9

 

(2. Moos. 23:20, Ps. 91:11, Sananl. 6:24, Sananl. 7:5) 

 ְלָשְמְרָך =

 

(2. Moos. 23:20) 

 ֶרְךַבָדָ֑  ָך ִלְשָמְרָךיְלָפֶנ   ַמְלָאְךַח ָאֹנִכי ֹשל   הִהנ  

ִתיֲאשֶ  ֹוםַהָמק ֶאל ְוַלֲהִביֲאָך  ׃ר ֲהִכֹנָֽ

ִביא .bo tulla, hif בוא√  tuoda/viedä sisään ה 

 .hif. inf ְלָהִביא

 ,v. (217x) nif. olla pystyssä, kunnossa, järjestyksessä כון√

hif. valmistaa, pystyttää, laittaa kuntoon 

ֹו ִתיֲהִכינ   hif. perf. yks. 1. c. =   ַכ ְנִתיה   
 

20 Katso, minä olen lähettämässä lähettilään/enkelin 

sinun kasvoillesi/edelläsi vartioimiseksi/varjelemaan 

sinut/sinua tiessä/matkalla 

ja viemiseksi/viemään sinut kohti paikkaa, 

jonka minä olen valmistanut. (raakakäännös 2. Moos. 23:20) 

 

1 Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa 

minuun. 
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2 Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten 

sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. 

3 Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja 

noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. 

4 Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen. 

(KR92 Joh. 14:1–4) 

 

 le-prep. + pa. inf. constr. + suff. yks. 3. mask. (1x) ְלָשְמרֹו 2.1.10

 

(1. Sam. 19:11) 

 ָדִוד־יתב   ים ֶאלַוִיְשַלח ָשאּול ַמְלָאכִ 

ֶקרְלָשְמרֹו ְוַלֲהִמית  ֹו ַבֹבָ֑

ד ְלָדוִ  אמֹ  ִאְשתֹו לִמיכַ ד ַוַתג   רל 

ט אֶ  ִאם יְנָך ְמַמל  ְיָלה תא   ַנְפְשָך ַהַל 

תָמָחר ַאתָ   ׃ה מּוָמָֽ

 ,"kuolla, hif. tappaa, "kuolettaa מות√

huf. kuolla, "tulla kuoletetuksi" 

 kertoa, sanoa נגד√

 nif. pelastautua, paeta, pi. pelastaa מלט√

 henk. fem. Mikal ִמיַכל

H7 ִמיַכל Michal henk. fem. (18x) Mikal 
     https://gen.fi/h7-mjkl-michal.html 
 

11 Ja lähetti Saul lähettiläät luokse Daavidin talon 

vartioimiseksi/vartioimaan häntä 

ja kuolettamaan/tappamaan hänet aamulla. 

Ja/Mutta kertoi Daavidille Mikal, hänen vaimonsa, sanoen: 

"Jos sinun olemattomuutesi pelastavainen hengityksesi/itsesi 

tänä yönä, 

(niin) huomenna sinua ollaan kuolettamassa/tappamassa." 

(raakakäännös 1. Sam. 19:11) 

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H7%20Nimet/מ%20MEM/h7-mjkl-michal.docx
https://gen.fi/h7-mjkl-michal.html
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 min-prep. + pa. inf. constr. + suff. yks. 3. mask. (1x) ִמָשְמרֹו 2.1.11

 

(5. Moos. 7:8) 

ַאֲהבַ   ְיהָוה ֶאְתֶכם־תִכי מ 

 ַהְשֻבָעה ֶאת ּוִמָשְמרֹו

יכֶ   םֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבת 

ה  הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ְבָיד ֲחָזָקָ֑

 ֲעָבִדים־יתִמב   ְפְדָךיִ וַ 

ִים־ֶלְךמֶ  ַפְרֹעה־דִמיַ   ׃ִמְצָרָֽ

 fem. (31x) vala ְשבּוָעה

 nif. vannoa שבע√

 hif. viedä/tuoda ulos יצא√

 lunastaa פדה√
 

8 Sillä Jahven rakastamisesta teitä 

ja hänen vartioimisestaan valan, 

jonka hän vannoi teidän isillenne, 

vei ulos Jahve teidät voimakkaassa kädessä / Voimakkaalla Kädellä 

ja lunasti sinut orjuuden talosta, 

faaraon kädestä, Egyptin kuninkaan. (raakakäännös 5. Moos. 7:8) 

 

ּהְלָשְמָר  2.1.12  le-prep. + pa. inf. constr. + suff. yks. 3. fem. (1x) 

 

(1. Moos. 2:15) 

םהָ  ים ֶאתַוִיַקח ְיהָוה ֱאֹלהִ   ָאָדָ֑

ֶדן ְלָעְבדָ ־ַגןהּו בְ ַוַיִנח    ּהע    ׃ּה ּוְלָשְמָרָֽ

 pysähtyä, asettua, jäädä paikoilleen, levätä נוח√
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hif.  ִַניח  ,I (onton verbin kaltainen) laskea alas, lepuuttaa ה 

päästää rauhaan, rauhoittaa 

hif.  ִַהִניח II (prim. nun -verbin kaltainen) panna, asettaa, 

sijoittaa, päästää irti 

vrt.  ִַננֹוח nif. perf. yks. 3. mask. PBH 

(vain inf., perf. ja partis.) 

pass. olla rauhaan laskettu/päästetty 

refl. rauhoittua, palautua entiselleen, päästä rauhaan 

 mask. & fem. puutarha, puisto ַגן

 suojella (aidalla, muurilla) גנן√
 

15 Ja otti Jahve Kolminaisuusjumala ihmisen 

ja asetti hänet Eedenin puutarhassa/puutarhaan 

palvelemaan/viljelemään sitä ja vartioimaan/varjelemaan sitä. 

(raakakäännös 1. Moos. 2:15) 

 

ְמָרםְבשָ  2.1.13  be-prep. + pa. inf. constr. + suff. mon. 3. mask. (1x) 

 

(Ps. 19:12) 

םִנְזהָ ְבְדָך עַ  םגַ   ר ָבֶהָ֑

ב ֶקבְבָשְמָרם ע     ׃ָרָֽ

 v. (22x) nif. kuunnella varoitusta, ottaa huomioon, hif. varoittaa זהר√

tx: nif. partis. yks. mask. 

ֶקב  subst. & konj. (15x) ע  

– 1. mask. lopputulos, seuraus, 

"kantapää: äärimmäisenä ruumiissa eli 'lopussa' oleva jäsen" 

– 2. konj. tähden, vuoksi 
 עקב√

– 1. pitää kiinni kantapäästä 

– 2. seurata kannoilla 

– 3. kääntää kantapäänsä toista vastaan eli pettää 
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ב  mask. (!) kantapää ָעק 

 

12 Myös palvelijasi kuuntelee varoitusta niissä [Herran sanoissa] 

/ tarkkaa niitä / ottaa ne huomioon, 

niiden vartioimisessa/noudattamisessa lopputulos/seuraus on suuri. 

(raakakäännös Ps. 19:12) 

 

 le-prep. + pa. inf. constr. + suff. mon. 3. mask. (1x) ְלָשְמָרם 2.1.14

 

(Joos. 10:18) 

אֶמר ְיהֹוֻשעַ   ֹ  ַוי

ה־יפִ  ֹות ֶאלֲאָבִנים ְגֹדל לּוֹג    ַהְמָעָרָ֑

יָה ֲאָנשִ  ידּו ָעֶל  םְוַהְפִק   ׃ים ְלָשְמָרָֽ

 vierittää גלל√

 fem. (39x) luola ְמָעָרה

 v. (303x) tehdä tarkastuskäynti (visitaatio) ja tehdä tarvittavat פקד√

johtopäätökset: 

pa. vierailla, tarkistaa, tarkastaa, asettaa tehtävään, pitää huolta, 

määrätä, asettaa vastuuseen, panna täytäntöön rangaistus, kostaa 

hif. asettaa tehtävään, luovuttaa, määrätä 
 

18 Ja sanoi Joosua: 

"Vierittäkää suuria kiviä luokse luolan suun 

ja määrätkää sille miehiä vartioimaan heitä [viittä kuningasta]." 

(raakakäännös Joos. 10:18) 

 

 

2.2 PA. PARTIS. (106x) 

 

2.2.1 PA. PARTIS./SUBST. (55x) 

 

ר  ֹשמ 
(14x, 1. Sam. 17:20 +) 
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ר  שֹומ 
(4x, 1. Sam. 17:22, Ps. 121:4, Ps. 127:1, 2. Aik. 34:22) 

 

ר  ֲהֹשמ 
(1x, 1. Moos. 4:9) 

 

ָך  ֹשְמֶרָ֑
(2x, Ps. 121:3, 5) 

 

 ֹשְמִרים
(5x, Jes. 62:6 +) 

 

 ַהֹשְמִרים
(7x, Tuom. 1:24 +) 

 

 ִמֹשְמִרים
(1x, Ps. 130:6) 

 

י  ־שֹוְמר 
(18x, 4. Moos. 3:28 +) 

 

י  ־ְכֹשְמר 
(1x, Jer. 4:17) 

 

י  ־ְלֹשְמר 
(1x, Hes. 44;8) 

 

י  ־ִמֹשְמר 
(2x, Est. 2;21, Est. 6:2) 

 

 

2.2.2 PA. PARTIS./PREES. (50x) 
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ר  ֹשמ 
(28x, 5. Moos. 7:9 +) 

 

ר  שֹומ 
(6x, Ps. 121:4, Ps. 145:20, Sananl. 10:17, Sananl. 22:5, Saarn. 8:5, Neh. 9:32) 

 

 ֹשְמִרים
(4x, 4. Moos. 3:38 +) 

 

 ֲהֹשְמִרים
(1x, Tuom. 2:22) 

 

 ַהֹשְמִרים
(1x, Ps. 31:7) 

 

י  ־ֹשְמר 
(2x, Jer. 20:10, Ps. 106:3) 

 

י  ־ְוֹשְמר 
(2x, Ps. 71:10, Sananl. 28:4) 

 

י  ־ְלֹשְמר 
(1x, Ps. 103:18) 

 

י  ־ּוְלֹשְמר 
(5x, 2. Moos. 20:6 +) 

 

 

2.2.3 PA. PARTIS./ADJ. (1x) 

 

 ַהֹשְמִרים
(1x, Sak. 11:11) 
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2.3 PA. PASS. PARTIS. (3x) 

 

 ָשמּור
(2x, 1. Sam. 9:24, Saarn. 5:12) 

 

 ּוְשמּוָרה
(1x, 2. Sam. 23:5) 

 

 

2.4 PA. PERF. (109x) 

 

 ָשַמְרִתי
(6x, 1. Sam. 25:21 +) 

 

ְרִתי  ָשָמָ֑
(1x, Ps. 119:67) 

 

יָך  ּוְשַמְרִת 
(1x, 1. Moos. 28:15) 

 

ְרתָ   ָשַמ 
(8x, 1. Sam. 13:13) 

 

 ְוָשַמְרָת  
(12x, 2. Moos. 13:10 +) 

 

ִני  ּוְשַמְרָתָ֑
(1x, Job 10:14) 

 

 ָשַמר
(8x, 1. Moos. 37:11 +) 

 



V8 שמר shamar v. BH (HEPREA VERBIT VERBITAULUKOT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

15 

ר  ָשָמָ֑
(2x, Hoos. 12:13, 1. Aik. 10:13) 

 

 ְוָשַמר
(3x, 5. Moos. 7:12, Hes. 18:21, Sananl. 3:26) 

 

ִני  ּוְשָמַר 
(1x, 1. Moos. 28:20) 

 

 ּוְשָמרֹו
(1x, Jer. 31:10) 

 

 }ְשָמָרּה {ְשָמָרה
(1x, Aam. 1:10) 

 

ְמָרה  ָשָֽ
(3x, Ps. 119:167, Job 10:12, Job 24:15) 

 

ְרנּו  ָשַמ 
(2x, Mal. 3:14, Neh. 1:7) 

 

 ְשַמְרֶתם
(4x, Joos. 22:2 +) 

 

 ּוְשַמְרֶתם
(25x, 2. Moos. 12:17 +) 

 

ְמרּו  ָשָֽ
(10x, 5. Moos. 33:9) 

 

רּו  ָשָמָ֑
(5x, 4. Moos. 9:23) 
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ְמרּו  ְוָשָֽ
(14x, 1. Moos. 18:19) 

 

רּו  ְוָשָמָ֑
(1x, 1. Moos. 41:35) 

 

2.5 PA. IMPF. (107x) 

 

 ֶאְשֹמר
(4x, 1. Moos. 30:31 +) 

 

 ֶאְשֹמר־
(1x, Ps. 89:29) 

 

 ֶאְשְמָרה
(2x, Ps. 39:2 [2x]) 

 

ָרה  ֶאְשֹמָ֑
(1x, Ps. 59:10) 

 

 ֶאְשְמָרהוְ 
(5x, Ps. 119:17 +) 

 

 ָוֶאְשְמָרה
(1x, Ps. 119:55) 

 

ָנה  ְוֶאְשְמֶר 
(1x, Ps. 119:34) 

 

 ִתְשֹמר
(19x, 1. Moos. 17:9, Tuom. 13:14 +) 
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 תְשָמר־
(1x, Ps. 130:3) 

 

 ֲהִתְשֹמר
(1x, 5. Moos. 8:2) 

 

 ְוִתְשמֹור
(1x, Job 13:27) 

 

 ַוִתְשָמר־
(1x, 1. Kun. 3:6) 

 

ִנימְ ִתשְ   ר  
(1x, 2. Sam. 22:44) 

 

ם  ִתְשְמר 
(2x, 1. Moos. 12:8, Sananl. 22:18) 

 

 ִיְשֹמר
(5x, 1. Sam. 2:9, Ps. 121:7 +) 

 

 ִיְשָמר־
(3x, Jer. 5:24, Ps. 121:8, Ps. 127:1) 

 

 ְוִיְשָמר־
(1x, Ps. 107:43) 

 

 ַוִיְשֹמר
(3x, 1. Moos. 26:5 +) 

 

ִני  ִיְשְמר  
(1x, Job 29:2) 
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 ִיְשָמְרָך
(1x, Ps. 121:7) 

 

ָךְוִישְ   ְמֶרָ֑
(1x, 4. Moos. 6:24) 

 

הּו  ִיְשְמר  
(1x, Ps. 41:3) 

 

נּומְ ִישְ   ֶר 
(2x, 2. Moos. 21:29, 36) 

 

נּומְ ַוִישְ   ר  
(1x, Joos. 24:17) 

 

 ִתְשֹמר
yks. 3. fem. (2x, Sananl. 2:11, Sananl. 6:22) 

 

ךָ   ְוִתְשְמֶרָ֑
(1x, Sananl. 4:6) 

 

 ִנְשֹמר
(1x, 5. Moos. 6:25) 

 

 ִתְשְמרּו
(10x, 1. Moos. 17:10) 

 

רּו  ִתְשֹמָ֑
(7x, 2. Moos. 31:13) 

 

 ַוִתְשְמרּו
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(1x, Jer. 35:18) 

 

 ִתְשְמרּון
(5x, 5. Moos. 6:17) 

 

 ִיְשְמרּו
(12x, 1. Kun. 2:4 +) 

 

רּו  ִיְשֹמָ֑
(4x, Hes. 44:24) 

 

 ְוִיְשְמרּו
(1x, Hes. 43:11) 

 

 ַוִיְשְמרּו
(2x, Ps. 59:1, Neh. 12:45) 

 

ם  ִתְשמּור 
(1x, Sananl. 14:3) 

 ִתְשְמרּום =

 

 

2.6 PA. IMPERAT. (34x) 

 

 ְשֹמר
(13x, 5. Moos. 12:28 +) 

 

 ְשָמר־
(2x, 2. Moos. 34:11, Ps. 37:37) 

 

 ּוְשֹמר
(2x, 5. Moos. 4:9, Ps. 37:34) 
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 ָשְמָרה
(3x, Ps. 25:20, Ps. 86:2, 1. Aik. 29:18) 

 

ִני  ָשְמר  
(4x, Ps. 16:1, Ps. 17:8, Ps. 140:5, Ps. 141:9) 

 

ם  ָשְמר 
(1x, Sananl. 4:21) 

 

 ִשְמרּו
(7x, Joos. 6:18 +) 

 

 ְוִשְמרּו
(2x, 2. Kun. 17:13, Esra 8:29) 

 

 

2. NIF. (37x) 

 

2.1 NIF. PERF. (11x) 

 

 ְוִנְשַמְרתָ 
(1x, 5. Moos. 23:10) 

 

 ִנְשַמר
(1x, 2. Sam. 20:10) 

 

 ְוִנְשַמר
(1x, 2. Kun. 6:10) 

 

ר  ִנְשָמָ֑
(1x, Hoos. 12:14) 

 

 ְוִנְשַמְרֶתם
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(5x, 5. Moos. 2:4 +) 

 

 ִנְשְמרּו
(1x, 1. Sam. 21:5) 

 

רּו  ִנְשָמָ֑
(1x, Ps. 37:28) 

 

 

2.2 NIF. IMPF. (2x) 

 

ר  ִתָשמ 
(1x, Tuom. 13:13) 

 

רּו ָ֑  ִתָשמ 
(1x, 2. Moos. 23:13) 

 

 

2.3 NIF. IMPERAT. (24x) 

 

ר  ִהָשמ 
(1x, Jes. 7:4) 

 

ֶמר  ִהָש 
(17x, 1. Moos. 24:6 +) 

 

ְמִרי  ִהָשָֽ
(1x, Tuom. 13:4) 

 

ְמרּו  ִהָשָֽ
(4x, 2. Moos. 19:12) 

 

רּו ָ֑  ִהָשמ 
(1x, Jer. 9:3) 
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3. PI. (1x) 

 

3.1 PI. PARTIS. (1x) 

 

 .pi. partis. mon. mask ְמַשְמִרים 3.1.1

 

(1x, Joona 2:9) 

 

 ְמַשְמִרים
 

 

4. HITP. (3x) 

 

4.1 HITP. IMPF. (3x) 

 

ר  ָוֶאְשַתמ 
(1x, Ps. 18:24) 

 

 ָוֶאְשַתְמָרה
(1x, 2. Sam. 22:24) 

 

ר  ְוִיְשַתמ 
(1x, Miika 6:16) 

 


