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טמֹו׃
אבֹתֵ֑ינוּ ָָ֝בּ ְט ֗חוּ וַ ְַֽתּפַ ְלּ ַֽ
ְבּ ְָ֭ך בָּ ְטח֣ וּ ֲ
עזָבֵ֑ וּנִ י
ִכּי־אָבִ֣י וְ ִא ִמּ֣י ֲ
אָנ ִֹכ֣י ִע ָמְֵּ֑ך ָ֝תֹּושָׁ֗ ב ְכּכָ ל־אֲבֹותָ ַֽי׃
רוּ־ל ֵ֑נוּ
ָ
ְבּאָזְ נֵ֬ינוּ שָׁ ֗ ַמ ְענוּ אֲבֹותינוּ ִס ְפּ
אָביְך׃
אָזְ נ ְֵֵ֑֑ך וְ ִשׁ ְכ ִחי עַָ֝ ֗מְּך וּבית ִ ַֽ
אְ֭בֹתֶ יָך יִ ְהי֣וּ בָ נֶ ֵ֑יָך ְתּ ִשׁיתמֹו
ַתּ֣חַ ת ֲ
ֲבֹותֵ֑יו עַ ד־נָ֝֗צַ ח
ד־דֹּור א ָ
֣
תָּ ְ֭בֹוא עַ
ֹלהים ִבּ ְמע֥ ֹון
אַלמָ נֵֹ֑ות ָ֝א ִ֗
תֹומים וְ ַדיַּ ֵ֣֑ן ְ
א ֲִב֣י יְ ְ֭ ִ
רוּ־לנוּ׃
ָ ַֽ
ֲבֹותינוּ ִס ְפּ
וַנּ ָדע ֵ֑ם ַו ָ֝א ֗
הֹודיעָ֗ ם
א ֲֶשׁ֣ר ִצְ֭וָּה אֶ ת־אֲבֹותֵ֑ינוּ ְָ֝ל ִ
ל ֹא יִ ְהי֨וּ ׀ כַּ אֲבֹותָ֗ם דֹּור ֮ סֹורֵ֪ר
וְ ֹ֤
אְ֭בֹותָם ָע ֣שָׂ ה ֶפֵ֑לֶ א ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ
נֶ ֵ֣֑גֶד ֲ
וַ ְַֽ֭יִּ ְבגְּ דוּ כַּ אֲבֹותֵָ֑ם ֶנ ְָ֝ה ְפּ ֗כוּ ְכּ ֶ ֣קשֶׁ ת
ה֣ וּא יִ ְ֭ ְק ָראנִ י אָ֣בִי אֵָ֑תָּ ה ָ֝א ִ֗לי
א ֲֶשׁ֣ר נִ ְ֭סּוּנִ י אֲבֹותי ֶכ ֵ֑ם ְָ֝בּחָ נ֗וּנִ י
ְכּ ַרח֣ם אְָ֭ב עַ ל־בָּ ִנ ֵ֑ים ִרחַ ם יְ ָ֝ה ָו֗ה
שׁ ְענוּ׃
ֲבֹותינוּ הֶ עוִ ינוּ ִה ְר ָ ַֽ
חָ טָ אנוּ ִעם־א ֗
אֹותיָך
ֹא־ה ְשׂ ִֵ֬כּילוּ נִ ְפ ְל ֗ ֶ
אֲב֘ ֹותֹ֤ינוּ ְב ִמ ְצ ַ ֨ריִ ם ׀ ל ִ
אְ֭בֹתָ יו אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ חַ טַּ את
עֹו֣ן ֲ
יִ זָּכֹ֤ר ׀ ֲ
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to perish, destroy

ֹאבד׃
ד ֶרְך ְרשָׁ ִע֣ים תּ ַֽ
יקים וְ ֶ ֶ֖
ִ ַֽכּי־יֹוד֣עַ יְ ְ֭הוָה ֶדּ ֶ֣רְך צַ ִדּ ִ ֵ֑
Psa. 2:12
אבדוּ ֶ ֗ד ֶרְך ִ ַֽכּי־יִ ְב ַע ֣ר
פֶּ ן־יֶאנַ ֵֹ֤֑ף ׀ וְ ֵ֬ת ֹ ְ
מה Psa. 5:7
וּמ ְר ֗ ָ
ישׁ־דּ ִמים ִ
ָ
ֹברֵ֪י ָ֫ ָכזָב ִא
ְתּאַבּד ֮ דּ ְ
מפָּ נֶ ַֽיָך׃ Psa. 9:4
ֹאב ֗דוּ ִ
אָחֵ֑ ֹור יִ כָּ ְשׁל֥ וּ וְ ָ֝י ְ
חיתָ Psa. 9:6
גּ ַָע ְ֣רתָּ גְֹ֭ויִ ם ִא ַבּ ְ֣דתָּ ָר ָשֵׁ֑ע ְשׁמָ ם ָ֝ ָמ ִ֗
המָּ ה׃ Psa. 9:7
אָבֶ֖ד זִ ְכ ָר֣ם ַֽ
ַ
וְ עָ ִ ֥רים נ ַָת ְֵ֑שׁתָּ
Psa. 9:19
ענָוִ ים [ ֲָ֝ענִ ִ֗יּים] תּ ֹאבַ ד לָ ַעַֽד׃
לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְק ַות ֲ
Psa. 10:16
אַר ַֽצֹו׃
ָֹ֝וי֗ם ַֽמ ְ
אָב ֥דוּ ג ִ
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד ְ
ָ
Psa. 1:6

אבד
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ִפּ ְְ֭ריָמֹו מ ֶא ֶ֣רץ ְתּאַבּ ֵ֑ד וְ ָ֝ז ְַרעָ֗ ם
ֹבד׃
֗יתי ִכּ ְכ ִלי א ַֽ
ְכּמ֣ת ִמלּ ֵ֑ב ָ֝ ָה ִי ִ
יקר
ֹאבדוּ וְ אֹיְ ב֣י יְ ְ֭הוָה ִכּ ַ ֣
כּי ְרשָׁ ִ֨עים ׀ י ֗
ִ ֹ֤
ִלֵ֑י מָ תַ י ָי ָ֗֝מוּת וְ אָבַ ד ְשׁ ַֽמֹו׃
ְכּ ִס֣יל ו ַָב֣עַ ר י ֹאב ֵ֑דוּ וְ עָ זְ בֶ֖ וּ לַ אֲח ִ ֣רים
ֹאב ֥דוּ ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים ִמ ְפּני
ִמ ְפּני־אֵ֑שׁ י ְ
י־הנּ ֣ה ְרח ֶ ֣קיָך י ֹאב ֵ֑דוּ ִָ֝ה ְצ ֗ ַמתָּ ה כָּ ל־זֹונֶה
ִ ַֽכּ ִ
ֹאבדוּ׃
ֲרת פָּ נֶ ֣יָך י ַֽ
סוּחֵ֑ה ִמ ַגּע ַ ֶ֖
ְשׂ ֻר ָפ֣ה בָ א ֣שׁ ְכּ ָ
ֹאבדוּ׃
וְ יִ בָּ הֲל֥ וּ עֲדי־עַ֗ ד ְ ַֽוי ְַח ְפּ ֥רוּ וְ י ַֽ
פּעֲלי
י־הנּ ֣ה אֹיְ ֶב֣יָך י ֹאב ֵ֑דוּ יִ ְָ֝תפָּ ְר ֗דוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
ִ ַֽכּ ִ
ע ֹ֥מד וְ ְ֭כֻ לָּ ם
אַתֵּ֪ה ָ֫ ַת ֲ
הֹ֤מָּ ה ׀ י ֹאבדוּ ֮ וְ ָ
ֹאבד׃
רק וְ נ ָָמ ֵ֑ס תַּ אֲוַ ֶ֖ת ְרשָׁ ִע֣ים תּ ַֽ
חֹ֣
וְ כָ עָ֗ ס ִשׁנָּ ֣יו ַי ֲ
שַׁ עֲשֻׁ ָע ֵ֑י אָָ֝֗ז אָבַ ְד ִתּי ְבעָ נְ ִ ַֽיי׃
ֹתיָך
אַבּדנִ ֵ֑י ָ֝עד ֗ ֶ
ִקוּ֣וּ ְרשָׁ ִע֣ים ְל ְ
אְ֭בד בַּ ֣קּשׁ עַ ְב ֶדֵָּ֑ך
יתי ְכּ ֶשׂ֣ה ֹ
תָּ ִ֗ע ִ
אָב ֣ד מָ נֹ֣וס ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י
ין־לֵ֪י ָ֫ ַמ ִכּיר ַ
וְ ַֽא ִ
ָֹ֫איְ בָ י ְ ַֽו ְ֭הַ אֲבַ ְדתָּ כָּ ל־צֹרֲ ר֣י נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ֹתיו׃
תּנ ָ ַֽ
אָב ֥דוּ עֶ ְשׁ ֹ
אַדמָ תֵ֑ ֹו בַּ יֹּ֥ום ָ֝ ַה ֗הוּא ְ
ְל ְ
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place of destruction

בַּ ֶ ֣קּבֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך בָּ אֲבַ ַֽדֹּון׃
)(1

קֹולֵ֑י וְ ָ֝יִ ְשׂ ָר ֗אל ל ֹא־אָבָ ה ִ ַֽלי׃
ְל ִ

Psa. 88:12
to be willing

אבה

Psa. 81:12
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ענָוִ ים
לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְקוַת ֲ
ֹאמ֣ר
עֲנִ יִּ ים ֮ מאַנְ ַ ֵ֪קת אֶ ְביָֹ֫ונִ ים עַ ָתּ֣ה אְָ֭קוּם י ַ
וְ עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון ִמגֹּזְ ַֽלֹו׃
י־ד ֶרְך׃
ְל ְ֭הַ ִפּיל עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִָ֝ל ְט ֗בֹוחַ יִ ְשׁר ָ ַֽ
אדֹנָ ֵ֪י ַיחֲשָָׁ֫ ב
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹון ֮ ֲ
י־אֵ֑ישׁ ַיָ֝֗חַ ד עָ ִשׁיר וְ אֶ ְביַֽ ֹון׃
ַם־בּנ ִ
ְ
אָ ְָ֭דם גּ
יריו
יֹונ ֣ים יְ הוָ ֵ֑ה וְ אֶ ת־ ֲָ֝א ִס ָ ֗
ִ ַֽכּי־שֹׁמ֣עַ אֶ ל־אֶ ְב ִ

אֲבַ דֹּון

 needyאֶ ְביֹון

Psa. 9:19
Psa. 12:6
Psa. 35:10
Psa. 37:14
Psa. 40:18
Psa. 49:3
Psa. 69:34

4

ה־לּי
ִ
ֹלהֵ֪ים ַֽחוּשָָׁ֫
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹון ֮ א ִ
Psa. 72:4
עֹושׁק׃
ַֽ
ידכּ ֣א
ֹושׁיעַ ִל ְבנ ֣י אֶ ְביֵֹ֑ון ִ ַֽו ַ
י ְ֭ ִ
Psa. 72:12
ִ ַֽכּי־ ַי ְִ֭צּיל אֶ ְביֹ֣ון ְמשַׁ וּ ֵ֑עַ וְ ָ֝עָ ִנ֗י ְוַֽאין־עֹ זר
Psa. 72:13
יֹונ ֣ים
ל־דּ֣ל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון וְ נ ְַפשֶׁ֖ ֹות אֶ ְב ִ
ַ
עַ
יֹושׁיעַ ׃
יֹונ ֣ים ִ ַֽ
ל־דּ֣ל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון וְ נ ְַפשֶׁ֖ ֹות אֶ ְב ִ
ַ
ָיְ֭חֹס עַ
Psa. 74:21
נִ ְכ ָל ֵ֑ם עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון ְיַֽהַ ְלל֥ וּ ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
Psa. 82:4
טוּ־דל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִמיַּ ֶ֖ד ְרשָׁ ִע֣ים
ַ֥
פַּ ְלּ
Psa. 86:1
אָזְ נְ ָך֣ עֲנ ֵֵ֑֑נִ י ִ ַֽכּי־עָ ִנֶ֖י וְ אֶ ְביֹ֣ון אַָֽנִ י׃
Psa. 107:41
וַיְ שַׂ גּ ֣ב אֶ ְביֹ֣ון מעֵ֑ ֹונִ י ַויָּשֶׂ ם
Psa. 109:16
ִאישׁ־עָ ִנ ֣י וְ ְ֭אֶ ְביֹון וְ נִ ְכ ֨אה ל ֵָ֬בב
Psa. 109:22
ִ ַֽכּי־עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹ֣ון אָ ֹנ ִֵ֑כי וְ ִָ֝ל ִ֗בּי
Psa. 109:31
הֹושׁיעַ ִמשּׁ ְֹפטי
ימ֣ין אֶ ְביֵֹ֑ון ְָ֝ל ִ֗
עמֹד ִל ִ
ִ ַֽכּי־ ַי ְ֭ ֲ
Psa. 112:9
יֹונ֗ים ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת
ִפּזַּ ֹ֤ר ׀ ָנ ַ֘תֹ֤ן לָ אֶ ְב ִ
Psa. 113:7
אַשׁ ֹ֗פּת י ִ ָ֥רים אֶ ְביַֽ ֹון׃
ימ֣י מעָ ָפ֣ר ָדֵּ֑ל ָ֝ ַֽמ ְ
ְמ ִ ַֽק ִ
Psa. 132:15
לחֶ ם׃
יע ָ ַֽ
אַשׂ ִבּ ַ ַֽ
ְ
ְ֭ידהּ בָּ רְ֣ך אֲבָ רְֵ֑ך ֶָ֝א ְביֹו ֶנ֗יהָ
צ ָ
Psa. 140:13
[י ַ ָ֗ד ְע ִתּי] ִ ַֽכּי־ ַיע ֲֶשׂ֣ה יְ ְ֭הוָה ִ ֣דּין עָ ִנ ֵ֑י ִָ֝מ ְשׁ ֗ ַפּט אֶ ְבי ִ ַֹֽנים׃
Psa. 70:6
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Abimelech

ימ ֵ֑לֶ ְך וַ ַֽ ָ֝יְ גָרֲ ֗שׁהוּ
אֶ ת־טַ ְְ֭עמֹו ִל ְפנ ֣י א ֲִב ֶ

Psa. 34:1
)(2

ע ַֹֽקב׃
א ֲֶשׁ֣ר נִ ְְ֭שׁבַּ ע לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ַ ָ֗֝דר לַ א ֲִביר ַי ֲ
ע ַֹֽקב׃
עַ ד־אֶ ְמ ָצ֣א מָ ְ֭קֹום לַ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁכָּ נֹ֗ות לַ א ֲִביר ַי ֲ

אָביר
ִ mighty one
Psa. 132:2
Psa. 132:5
)(5

ירי בָ ָשׁ֣ן ִכּ ְתּ ַֽרוּנִ י׃
אַבּ ֶ֖
ְס ְ֭בָ בוּנִ י פָּ ִ ֣רים ַר ִבֵּ֑ים ִ
תּוּדים
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
ירים ׀ ְבּעֶ גְ ֵ֬לי עַ ִ֗מּים
אַבּ ִ ֨
חַ יַּ ֵ֪ת קָ ֶנֶ֡ה ע ֲַדֹ֤ת ִ
אַבּ֣ירי ל ְ֭ב נָמ֣ וּ ְשׁנ ָָתֵ֑ם וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ
תֹּול ֨לוּ ׀ ִ
אֶ ְשׁ ְ
ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם
ירים אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
ֶל ֣חֶ ם אַ ְִ֭בּ ִ
)(1

ירם׃
ֲדת א ֲִב ָ ַֽ
ִתּ ְפתַּ ח־אֶ ְֶ֭רץ ו ִַתּ ְב ַל ֣ע ָדּ ָתֵ֑ן ַו ְָ֝תּ ֗ ַכס עַ ל־ע ַ ֥

א ֲִבימֶ לֶ ְך

mighty

אַבּיר
ִ

Psa. 22:13
Psa. 50:13
Psa. 68:31
Psa. 76:6
Psa. 78:25
Abiram

ירם
א ֲִב ָ

Psa. 106:17
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)(1

אָבל־1

mourning

ֹותי׃
ֹדר שַׁ ַֽח ִ
ִל ְ֭י ִה ְתהַ ָלּ ְֵ֑כ ִתּי כַּ אֲבֶ ל־ ָ֝֗אם ק ֥

Psa. 35:14
)(3

לָך׃
ן־תּ ֹגֶּ֖ף בָּ ֶא ֣בֶ ן ַרגְ ֶ ַֽ
יִ שָּׂ אֵ֑ וּנְ ָך פֶּ ִ
רהּ
עְ֭בָ ֶדיָך אֶ ת־אֲבָ נֶ ֵ֑יהָ ְוַֽאֶ ת־עֲפָ ָ ֥
ֲ
בֹּונ ֵ֑ים ָ֝ ָהיְ ֗ ָתה ְל ֣ר ֹאשׁ
אֶ ְ֭בֶ ן מָ אֲס֣ וּ הַ ִ

stone

Psa. 91:12
Psa. 102:15
Psa. 118:22
)(1

ן־לּ֣י אְ֭בֶ ר כַּ יֹּו ָנ֗ה אָע֥ וּפָ ה
ִ ַֽמי־יִ תֶּ ִ
)(2

רק
יר ְק ַ ֥
רֹותיהָ ִ ַֽבּ ַ
בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף וְ ָ֝אֶ ְב ֗ ֶ
ת־כּנ ָָפ֣יו
ְ
ְבּאֶ ְב ָרתֹ֨ו ׀ יָ ֣סֶ ְך לָ ְְ֭ך וְ ַ ַֽתחַ
)(4

)(1

אֶ ְב ָרה

pinion

Psa. 68:14
Psa. 91:4

אַב ָרהָ ם
ְ

Psa. 47:10
Psa. 105:6
Psa. 105:9
Psa. 105:42

אַבשָׁ לֹום
ְ

Absalom

אַבשָׁ ֵ֬לֹום ְבּנַֽ ֹו׃
ְל ָד ִו ֵ֑ד ְָ֝בּבָ ְר ֗חֹו ִמ ְפּנ ֹ֤י ׀ ְ

Psa. 3:1

)(2

אגַם־ ַמֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ
ל ֲ
ָישׂ֣ם ִמ ְְ֭דבָּ ר ַ ַֽ
נֹו־מיִ ם׃
ָ ַֽ
אגַם־ ָמ ֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ ְלמַ ְעיְ
הַ ה ְֹפ ִכ֣י הַ צּ֣ וּר ֲ

pool

אגַם
ֲ

Psa. 107:35
Psa. 114:8
)(7

יא־מֵ֑לַ ח
ֶ
וַיַּ ְֵ֣֑ך אֶ ת־א ֣דֹום ְבּג
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י
ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ
ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י עַ ד־א ַֽדֹום׃
אלים מֹואָב וְ הַ גְ ִ ַֽרים׃
אָהֳל ֣י אְ֭דֹום וְ יִ ְשׁ ְמע ִ֗
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י
ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ
ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר ִמ ְב ָצ ֵ֑ר ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י עַ ד־א ַֽדֹום׃

wing

אבֶ ר

Psa. 55:7

Abraham

ְ֭אֹלהים
ִ
ל
אַב ָ ָ֫רהָ ם ִכּ֣י ַֽ
נֶא ָ֗ספוּ עַ ם ֮ אֹלהֵ֪י ְ
יריו׃
ע ֹ֣קב ְבּ ִח ָ ַֽ
אַב ָר ָה ֣ם עַ ְב ֵ֑דֹּו ְבּנ ֶ֖י ַי ֲ
ֶז ְַ֭רע ְ
וּשׁבֶ֖ וּעָ ת֣ ֹו
אַב ָר ָה ֵ֑ם ְ
א ֲֶשׁ֣ר כָּ ְַ֭רת אֶ ת־ ְ
אַב ָרהָ ם עַ ְב ַֽדֹּו׃
ת־דּ ַב ֣ר קָ ְדשֵׁ֑ ֹו ֶ ַֽאת־ ְ
אֶ ְ

אֶ בֶ ן

Edom

Psa. 60:2
Psa. 60:10
Psa. 60:11
Psa. 83:7
Psa. 108:10
Psa. 108:11

אדֹום

6

יְ ה ָו֨ה ׀ ִל ְבנֵ֬י א ֗דֹום את ֮ יֹֹ֤ום ְיַֽרוּשָָׁ֫ לָ ִם
)(1

Psa. 137:7

ֲדֹומי
א ִ

Edomite

אד ִֹמי ֮ ַויַּגּ ֵ֪ד ְלשָָׁ֫ א֥ וּל
ְבּבֹ֤ ֹוא ׀ דֹּוא֣ג הָ ֲ

Psa. 52:2
)(67

lord

אָדֹון

;Psa 2:4; 8:2, 10; 12:5; 16:2; 22:31; 30:9; 35:17, 22–23; 37:13; 38:10, 16, 23; 39:8; 40:18; 44:24; 45:12; 51:17; 54:6
55:10; 57:10; 59:12; 62:13; 66:18; 68:12, 18, 20–21, 23, 33; 69:7; 71:5, 16; 73:20, 28; 77:3, 8; 78:65; 79:12; 86:3–5, 8–9, 12,
15; 89:50–51; 90:1, 17; 97:5; 105:21; 109:21; 110:1, 5; 114:7; 123:2; 130:2–3, 6; 135:5; 136:3; 140:8; 141:8; 147:5
)(7

אַדּיר
ִ noble

אַדּיר ִשׁ ְְ֭מָך ְבּכָ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ
אדֹנ֗ינוּ ָ ַֽמה־ ִ ֣
ֲ
Psa. 8:10
אַדּיר ִָ֝שׁ ְמ ָ֗ך ְבּכָ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
אדֹנ ֵ֑ינוּ ָ ַֽמה־ ִ ֥
ֲ
Psa. 16:3
י־בם׃
ירי כָּ ל־חֶ ְפ ִצ ָ ַֽ
אַדּ ֗
אֲשֶׁ ר־בָּ אָ ֶ֣רץ הֵ֑מָּ ה וְ ָ֝ ִ
Psa. 76:5
י־ט ֶרף׃
אַדּיר ַֽמהַ ְרר ָ ַֽ
ָנ ְ֭אֹור אַתָּ ה ִ ֗
Psa. 93:4
אַדּיר
ירים ִמ ְשׁ ְבּרי־יָ ֵ֑ם ִ ֶ֖
אַדּ ִ ֣
ֹלֹות ׀ ַמֹ֤יִ ם ַר ִ֗בּים ִ
ִמקּ ֨
אַדּיר בַּ מָּ ֣רֹום יְ הוָ ַֽה׃
ירים ִמ ְשׁ ְבּרי־יָ ֵ֑ם ִ ֶ֖
אַדּ ִ ֣
ִ
Psa. 136:18
עֹול ֣ם
ירים ִ ֶ֖כּי ְל ָ
אַדּ ִ ֵ֑
הרֹג ְמלָ ִכ֣ים ִ
וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
Psa. 8:2

man

אָדם־1
ָ

ground, earth, land

א ֲָדמָ ה־1

)(62

;Psa 8:5; 11:4; 12:2, 9; 14:2; 17:4; 21:11; 22:7; 31:20; 32:2; 33:13; 36:7–8; 39:6, 12; 45:3; 49:3, 13, 21; 53:3; 56:12
;57:5; 58:2, 12; 60:13; 62:10; 64:10; 66:5; 68:19; 73:5; 76:11; 78:60; 80:18; 82:7; 84:6, 13; 89:48; 90:3; 94:10–11; 104:14, 23
105:14; 107:8, 15, 21, 31; 108:13; 115:4, 16; 116:11; 118:6, 8; 119:134; 124:2; 135:8, 15; 140:2; 144:3–4; 145:12; 146:3
)(6

מֹותם עֲל ֣י א ֲָד ַֽמֹות׃
דר ָ ַֽק ְרא֥ וּ ִָ֝ב ְשׁ ֗ ָ
דר ָו ֵ֑ ֹ
ְל ֣ ֹ
דּמֶ ן לָ א ֲָד ָ ַֽמה׃
ין־דּ ֹאר הָ יוּ ָ֝֗ ֹ
נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ַֽבע ֵ֑
רוְּ֭חֲָך יִ בָּ ראֵ֑ וּן וּ ְָ֝תחַ ֗דּשׁ ְפּנ ֣י א ֲָד ָ ַֽמה׃
אַדמָ תָ ַֽם׃
אַר ָצֵ֑ם ַו ָ֗֝יּ ֹאכַ ל ְפּ ִ ֣רי ְ
ְבּ ְ
אַדמַ ת נ ָ ַֽכר׃
ת־שׁיר־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝֗עַ ל ְ
ִ
ָשׁיר אֶ
֗איְך נ ִ
אַדמָ תֵֹ֑ו בַּ יֹּ֥ום
רוּ ְ֭חֹו י ָֻשׁ֣ב ְל ְ

Psa. 49:12
Psa. 83:11
Psa. 104:30
Psa. 105:35
Psa. 137:4
Psa. 146:4
)(39

to love

בֹודי ִל ְְ֭כ ִלמָּ ה תֶּ אהָ ב֣ וּן ִ ֵ֑ריק ְתּבַ ְקשֶׁ֖ וּ
ְכ ִ ֣
Psa. 5:12
אהֲבי ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
עָ ל ֵ֑ימֹו ְ ַֽוי ְַע ְלצ֥ וּ ְָ֝ב ָ֗ך ֹ
Psa. 11:5
שׂנְ אָה נ ְַפ ַֽשֹׁו׃
וְ ְָ֭רשָׁ ע וְ אֹה ֣ב חָ ָמֵ֑ס ָ ַֽ
Psa. 11:7
ִ ַֽכּי־צַ ִ ֣דּיק יְ ְ֭הוָה ְצ ָדק֣ ֹות אָה ֵ֑ב ָיָ֝שָׁ֗ ר יֶחז֥וּ פָ נַֽימֹו׃
Psa. 4:3

אהב

7

יתֵָ֑ך וּ ְָ֝מ ֗קֹום
ְיַֽה ָו֗ה אְָ֭הַ ְב ִתּי ְמע֣ ֹון בּ ֶ
ידיו אְ֭מוּנִ ים
כּל־ח ֲִָ֫ס ָ ֥
ֶ ַֽאהב֥ וּ אֶ ת־יְ ה ָו֗ה ָ ַֽ
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט חֶ סֶ ד יְ ָ֝ה ָו֗ה מָ ְלאָה
אְ֭הב ְצ ָד ָ ֣קה ִ
ֹ
הֶ חָ פ֣ץ חַ ִיּ ֵ֑ים אֹהב ָי ִָ֗֝מים ִל ְרא֥ ֹות
ע ֹז֣ב
כּי יְ ה ָו֨ה ׀ ֹ֘אהֹ֤ב ִמ ְשׁ ֗ ָפּט וְ ל ֹא־ ַי ֲ
ִ ֹ֤
ַֹֽאהֲבַ֨י ׀ וְ רעַ֗ י ִמנֶּ ֵ֣֑גֶד
ֲבי ְתּשׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ַֽ ָ֝ ֹ
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך י ְ
ְ
כּ
ָ ַֽ
רשַׁ ע עַ ל־כֹּ֤ן ׀
אָה ְ֣בתָּ צֶּ ֶדק ֮ ו ִַתּ ְשׂ ָנָ֫א ֶ ֥
ַ
ע ֶֹ֖קב אֲשֶׁ ר־אָה ֣ב ֶ ַֽסלָ ה׃
אֶ ת־ ַנחֲלָ תֵ֑נוּ אֶ ת גְּ א֨ ֹון ַי ֲ
בּר
אָה ְ֣בתָּ ָרּ֣ע ִמטֵּ֑ ֹוב שֶֶׁ֓ קֶ ר ׀ ִמ ַדּ ֶ֖
ַ
י־בלַ ע ְלשׁ֣ ֹון ִמ ְר ָ ַֽמה׃
ל־דּ ְבר ָ֗
אָהַ ְבתָּ ָ ַֽכ ִ
נוּ־בהּ׃
ָ ַֽ
אהֲבי ְָ֝שׁ ֗מֹו יִ ְשׁ ְכּ
יִ נְ חָ לֵ֑ וּהָ וְ ֹ
ֲבי יְ שׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
ֹלהֵ֑ים ָֹ֝אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל א ִ
וְ י ְ
אָהב׃
הוּדֵ֑ה ֶ ַֽאת־הַ ר ִ ָ֝ציּ֗ ֹון א ֲֶשׁ ֣ר ַֽ
ַו ְ֭יִּ ְבחַ ר אֶ ת־שׁ֣בֶ ט יְ ָ
אֹה ֣ב יְ ְ֭הוָה שַׁ עֲר֣י ִציֵֹּ֑ון ִָ֝מ ֹ֗כּל ִמ ְשׁ ְכּנֹ֥ות
ִה ְר ַח ְ֣קתָּ ִמ ְ֭מֶּ נִּ י אֹה ֣ב וָרֵ֑עַ ְ ַֽמי ָֻדּעַ י
ידֵ֑יו
שׁ ְ֭מר נ ְַפשׁ֣ ֹות ח ֲִס ָ
רע ֹ
אהֲבי יְ ה ָו֗ה ִשׂנְ אָ֫ וּ ָ ֥
ֹ
וְ ֹ֥עז מֶ לֶ ְך ֮ ִמ ְשׁ ָפֵּ֪ט אָָ֫הב אְַ֭תָּ ה כֹּונַ ֵ֣֑נְ תָּ מישָׁ ִ ֵ֑רים
ַויֶּא ַה ֣ב ְק ְ֭לָ לָ ה ו ְַתּבֹוא ֵ֑הוּ ְוַֽל ֹא־חָ פץ
ֹולי
אְָ֭הַ ְב ִתּי ִ ַֽכּי־יִ ְשׁמַ ע ׀ יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ת־קָ֝ ִ֗
אָה ְב ִתּי׃
ֹותיָך א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽ
וְ אֶ ְשׁ ַ ַֽתּעֲשַׁ ע ְבּ ִמ ְצ ֗ ֶ
אָשׂיחָ ה ְבחֻ ֶ ַֽקּיָך׃
אָה ְב ִתּי וְ ִ
ל־מ ְְ֭צֹותֶ יָך אֲשֶׁ ר ֗ ָ
ִ
ֶ ַֽא
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
תֹור ֶתֵָ֑ך כָּ
ָ
ָ ַֽמה־אָהַ ְב ִתּי
אָה ְב ִתּי׃
ַֽתֹור ְתָך֥ ָ ַֽ
ֵ֑אתי ְו ָ
סע ֲִפים שָׂ נ ִ
ֹתיָך׃
ל ֗כן אָהַ ְב ִתּי עד ֶ ַֽ
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ָ
ִס ִג֗ים ִה ְשׁבַּ תָּ כָ ִ
ֹותֵ֑יָך ִמזָּהָ ב
אָה ְ֣ב ִתּי ִמ ְצ ֶ
עַ ל־כְּ֭ן ַ
אהֲבי ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
וְ חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י ְָ֝כּ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט ְל ֹ
ִא ְמ ָר ְתָך֥ ְמ ֹ֗אד ְוַֽעַ ְב ְדָּך֥ אֲהבָ ַֽהּ׃
אָה ְֵ֑ב ִתּי יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽכּחַ ְס ְדָּך֥
קּוּד֣יָך ָ
י־פ ֶ
ִכּ ִ
אָה ְב ִתּי׃
תֹּור ְתָך֥ ָ ַֽ
ָ
אתי ַואֲתַ ע ֵ֑בָ ה
ֶשׁ֣קֶ ר שָׂ ְ֭נ ִ
תֹור ֶתֵָ֑ך וְ ַֽאין־לָ מֹו
ָ
אהֲב ֣י
רב ְל ֹ
שָׁ ל֣ ֹום ָ ְ֭
אהֲבם ְמ ַֹֽאד׃
ַנ ְְ֭פ ִשׁי עד ֶֹתֵ֑יָך ָו ֹ
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ֲביְִך׃
אה ָ ַֽ
שַׁ ְ֭אֲלוּ ְשׁל֣ ֹום יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם יִ ְָ֝שׁלָ֗ יוּ ֹ
אה ֲָב ֵ֑יו וְ אֶ֖ת
יְ ְ֭הוָה אֶ ת־כָּ ל־ ֹ
יקים׃
פוּפֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה אֹהב צַ ִדּ ִ ַֽ
ֹקף ְכּ ִ
ֹ֘פּ ֹ֤קחַ ִעוְ ִ ֗רים יְ ְ֭הוָה ז ֣
)(2

ַ ַֽתּחַ ת־אַהֲבָ תִי יִ ְשׂ ְטנ֗וּנִ י ַואֲנִ י
טֹוב ֵ֑ה וְ ִָ֝שׂנְ אָ֗ה ַתּ֣חַ ת אַהֲבָ תִ ַֽי׃
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
ָ ְ֭
)(18

ִמי־ ָיג֣וּר ְבּאָהֳלֵֶָ֑ך ִ ַֽמי־יִ ְָ֝שׁ ֹ֗כּן
הם׃
שׂם־ ֹ֥אהֶ ל בָּ ֶ ַֽ
לשֶּׁ֗ מֶ שׁ ָ ַֽ
יהֵ֑ם ָ֝ ַ
ִמלּ ֶ
ַי ְְ֭ס ִתּרנִ י ְבּס֣תֶ ר אָהֳלֵֹ֑ו ְָ֝בּ ֗צוּר
רוּע ֵ֑ה
וְ אֶ זְ ְבּ ָח֣ה ְב ְ֭אָהֳלֹו זִ ְבח ֣י ְת ָ
שׁ ֶר ְשׁ ָ֨ך
וְ יִ סָּ חֲָך֣ מ ֵֹ֑אהֶ ל וְ ַֽ
֣וּרה ְב ְ֭אָהָ לְָך עֹולָ ִמֵ֑ים ֶ ַֽאח ֶ֨סה ְבסֶ֖תֶ ר
אָג ָ
ירתָ ם נְ שַׁ ָמּ ֵ֑ה ְָ֝בּאָהֳלי ֗ ֶהם אַל־יְ ִהי
י־ט ָ
ְתּ ִה ִ ַֽ
חם׃
ֹונ֗ים ְבּאָהֳלי־ ָ ַֽ
אשׁית אָ֝ ִ
ל־בּכ֣ ֹור ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
ְ
כָּ
ַשׁכּן ְָ֝בּאָהֳלי ֗ ֶהם ִשׁ ְבטי יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ַויּ ְ
אָדם׃
אהֶ ל ִשׁכּן בָּ ָ ַֽ
ַו ְ֭יִּ טֹּשׁ ִמ ְשׁ ַכּ ֣ן ִשׁלֵ֑ ֹו ָ֝֗ ֹ
ַו ְ֭יִּ ְמאַס ְבּ ֹ֣אהֶ ל יֹוסֵ֑ף וַּֽ ְבשׁבֶ ט
אלים מֹואָב וְ הַ גְ ִ ַֽרים׃
אָהֳל ֣י אְ֭דֹום וְ יִ ְשׁ ְמע ִ֗
ֹלהֵ֑י ִָ֝מ ֗דּוּר ְבּאָהֳלי־ ֶ ַֽרשַׁ ע׃
ְבּב֣ית א ַ
רב ְבּאָהֳלֶ ַָֽך׃
ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝ ֗ ֶנגַע ל ֹא־יִ ְק ַ ֥
ל ֹא ָ֝שָׁ ְמ ֗עוּ
וַיּ ָרגְ נ֥וּ ְבאָהֳלי ֶהֵ֑ם ֥
יקים יְ ִמין יְ ָ֝הוָה
ִ ַֽוישׁוּעָ֗ ה ְבּאָהֳלי צַ ִדּ ִ ֵ֑
ָה־ל ְ֭י ִכּי־גַ ֣ ְֵ֑ר ִתּי ֶמֵ֑שֶׁ ְך ָ֝שָׁ ֗ ַכנְ ִתּי ִ ַֽעם־אָהֳלי ק ָ ַֽדר׃
ִ
ַֽאֹוי
ם־אעלֶ֗ ה
ֶָ֝
יתֵ֑י ִא
ִאם־אְָ֭ב ֹא ְבּ ֹ֣אהֶ ל בּ ִ
)(1

ד ֶתֵ֑יָך
ל־בּגְ ֹ
ִ
מֹר־ ַואֲהָ ל֣ ֹות ְק ְִ֭ציעֹות כָּ
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love
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tent

אֹהֶ ל־1

Psa. 15:1
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Psa. 61:5
Psa. 69:26
Psa. 78:51
Psa. 78:55
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Psa. 78:67
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aloes

אֲהָ לֹות

Psa. 45:9
)(9

רן׃
ה ַֽ ֹ
צּ ֹאן עַ ֶמֵָּ֑ך ְ ַֽבּיַד־מֹשֶׁ ה וְ אַ ֲ
כַ ֣
ה ָנ֗יו וּ ְְ֭שׁמוּאל
כ ֲ
ה ֹ֨רן ׀ ְ ַֽבּ ֹ
ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה וְ אַ ֲ

אַהֲבָ ה־1

הרֹן
 Aaronאַ ֲ

Psa. 77:21
Psa. 99:6

9

ר־בֹּו׃
ַֽ
ה ֹ֗רן א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽבּחַ
ֹשׁ֣ה עַ ְב ֵ֑דֹּו אַָ֝ ֲ
מ ֶ
ה ֹ֗רן ְק ֣דֹושׁ יְ הוָ ַֽה׃
ְלְ֭מֹשֶׁ ה ַ ַֽבּמַּ חֲנֶ ֵ֑ה ְָ֝לאַ ֲ
רם
הרֹן ִבּ ְטח֣ וּ בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
בּ֣ית אְַ֭ ֲ
רן׃
ה ַֽ ֹ
יְ ְ֭בָ רְך אֶ ת־בּ֣ית יִ ְשׂ ָרא ֵ֑ל יְ ָ֝בָ ֗רְך אֶ ת־בּית אַ ֲ
עֹול ֣ם
רן ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ה ֵ֑ ֹ
אמרוּ־נָא ַֽבית־אַ ֲ
ַֽי ֹ ְ
ל־פּי
ִ
רן ָ֝שֶׁ יֹּ ֗רד עַ
ה ֵ֑ ֹ
ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן זְ ַ ַֽקן־אַ ֲ
ה ֹ֗רן בָּ רֲ כ֥ וּ אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה בּית אַָ֝ ֲ
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Psa. 133:2
Psa. 135:19
)(4

וְ יִ ְתאָ֣ו הַ ֶמּ ֣לֶ ְך י ְָפי ְֵֵ֑֑ך ִכּי־ה֥ וּא
ַסּוּ־אל
ָ֝֗
אוָה בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר וַיְ נ
ַויִּ ְתאַוּ֣וּ תַ ְ֭ ֲ
יְ הוָ ֣ה ְבּ ִציֵֹּ֑ון ִ ָ֝אוָּ֗הּ ְלמֹושָׁ ב
ה־א ֗שׁב ִכּ֣י ִאוִּ ִ ַֽתיהָ ׃
ָ֝
י־ע ֵ֑ד ַֹֽפּ
עד ַ
ֹאת־מנוּחָ ִתי ֲ
ְ
ז

to desire
Psa. 45:12

Psa. 106:14
Psa. 132:13
Psa. 132:14
)(1

ַֽאֹויָה־ ִל ְ֭י ִכּי־גַ ֣ ְֵ֑ר ִתּי ֶמֵ֑שֶׁ ְך ָ֝שָׁ ֗ ַכנְ ִתּי
)(1

יהם
אְ֭וִ ִלים ִמ ֶדּ ֶ֣רְך ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם וַּֽ ָ֝מעֲֹוַֽ נֹת ֗ ֶ

אוִ יל־1

fool

Psa. 107:17

)(29

body

אוּל

Psa. 73:4
)(2

ִה ְב ִא֣ישׁוּ ָנ ְ֭מַ קּוּ חַ בּוּר ָֹתֵ֑י ִָ֝מ ְפּנ֗י ִאוּ ְַלתִּ ַֽי׃
מֹותי
ָ֝אַשׁ ֗ ַ
אַתּ֣ה ָי ְַ֭ד ְעתָּ ְל ִאוּ ְַלתִֵּ֑י וְ ְ
ָ

!woe

אֹויָה

Psa. 120:5

)(1

מֹותם וּבָ ִ ֥ריא אוּלָ ַֽם׃
כּי אֶ֖ין חַ ְרצֻ בּ֥ ֹות ְל ֗ ָ
ִ ֹ֤

אוה

folly

ִאוֶּלֶ ת

Psa. 38:6
Psa. 69:6
iniquity, Aven

פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינֶ ֵ֑יָך שָָׂ֝ נ֗אתָ כָּ ל־ ֥ ֹ
כּי־שָׁ מַ ע יְ ָ֝ה ָו֗ה Psa. 6:9
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ִ ַֽ
ִמ ְ֭מֶּ נִּ י כָּ ל־ ֣ ֹ
Psa. 7:15
רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד
ִהנּה יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥
Psa. 10:7
וּמ ְרמ֣ ֹות ָו ֵֹ֑תְך תַּ חַ ת ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו עָ מָ ל ָואַָֽוֶן׃
ִ
Psa. 14:4
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי
י ְָדעוּ ֮ כָּ ל־ ֵ֪ ֹ
Psa. 28:3
יהֵ֑ם
ם־רע ֶ
ַֽ
ֹבר֣י שָׁ ְ֭לֹום ִע
פּע ֲָ֫לי אָוֶן דּ ְ
וְ ִעם־ ֵ֪ ֹ
Psa. 36:4
דל
וּמ ְר ָמ ֵ֑ה חָ ַ ֶ֖
י־פ ְ֭יו אָ֣וֶן ִ
ִדּ ְבר ִ
Psa. 5:6

אָוֶן
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ל־דּ ֶ֣רְך
ֶ
כּב֥ ֹו יִ ְ֭ ְתיַצּב עַ
ל־מ ְשׁ ָ֫ ָ
ִ
אָֹ֤וֶן ׀ י ְַח ֹ֗שׁב ַ ַֽע
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ָֹ֝דּ ֗חוּ וְ ל ֹא־י ְָכלוּ
ָשׁ֣ם ָנ ְְ֭פלוּ ֣ ֹ
ִל ֗בֹּו יִ ְקבָּ ץ־אָוֶן לֵ֑ ֹו יצֶ֖א
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי
ֲל ֹא י ְָדעוּ ֮ ֹ֤ ֹ
ה ֥
וּבאַף
ִכּי־י ִָמיטוּ עָ לַ י אָָ֝֗וֶן ְ
עַ ל־חֹומ ֶֹתֵ֑יהָ וְ אֶָ֖וֶן וְ עָ ָמ֣ל ְבּ ִק ְר ָ ַֽבּהּ׃
ט־ל ֵ֑מֹו ְָ֝בּאַ֗ף
ָ
עַ ל־אָוֶן פַּ לֶּ
פּעֲלי אֵָ֑וֶן וַּֽ מאַנְ שׁי
הַ ְִ֭צּילנִ י ִמ ֣ ֹ
גֹּוי ֵ֑ם אַל־תָּ ֹ֨חן כָּ ל־ ֶֹ֖בּגְ די אָ֣וֶן ֶ ַֽסלָ ה׃
כּל־הַ ִ
ָ ַֽ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
תַּ ְְ֭ס ִתּירנִ י ִמסּ֣ ֹוד ְמר ִע ֵ֑ים ָ֝מ ִרגְ שַׁ֗ ת ֣ ֹ
ל ֹא
֣יתי ְב ִל ִבֵּ֑י ֶ֖
ם־ר ִא ִ
אְָ֭וֶן ִא ָ
וְ ְָ֭ר ְהבָּ ם עָ ָמ֣ל ָואֵָ֑וֶן ִכּי־גָז ִָ֝֗חישׁ
דם
שּׁ ְמ ָ ֥
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ְל ִה ָ ַֽ
ַוְ֭יּ ִָציצוּ כָּ ל־ ֣ ֹ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
י־הנּ ֣ה אֹיְ ֶב֣יָך י ֹאב ֵ֑דוּ יִ ְָ֝תפָּ ְר ֗דוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
ִ ַֽכּ ִ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
אַמּ ֗רוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
י ִַבּ֣יעוּ יְ ַד ְבּ ֣רוּ עָ ָתֵ֑ק ִ ַֽי ְָ֝ת ְ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ם־מר ִעֵ֑ים ִ ַֽמי־יִ ְתיַצּב ִָ֝לי ִעם־ ֥ ֹ
ְ
ִע
וּב ָרעָ תָ ם
יהם ׀ אֶ ת־אֹונָ֗ם ְ
עֲל ֨ ֶ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ְלהַ ְכ ִ ֥רית ַֽמ ִעיר־יְ ָ֝ה ָו֗ה כָּ ל־ ֥ ֹ
כָּ ִ
ט־בּי כָ ל־אַָֽוֶן׃
ִ
הָ כ ֣ן ְבּ ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְוַֽאַל־תַּ ְשׁלֶ
פּעֲל ֣י הָ אֵָ֑וֶן ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ ל־יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
אֶ ת־ ֹ
ל־א ְל ֗ ַחם
ֶָ֝
ישׁים ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן וּבַ
ת־א ִ
ִ
אֶ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
פַ ְ֭ח יָ ְֵ֣֑קשׁוּ ִלֵ֑י וָּ֝מ ְֹק ֗שֹׁות ֣ ֹ
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 strengthאֹון־1

)(2

י־חם׃
ֹונ֗ים ְבּאָהֳל ָ ַֽ
אשׁית אָ֝ ִ
ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
אשׁית ְלכָ ל־אֹונָ ַֽם׃
אַר ָצֵ֑ם ָ֝ר ִ֗
ְבּ ְ
)(1

Psa. 78:51
Psa. 105:36
Ophir

אֹופיר׃
ימינְ ָ֗ך ְבּ ֶכ ֣תֶ ם ִ ַֽ
רֹותֵ֑יָך נִ ְצּבָ ה שׁגַל ִ ַָֽ֝ל ִ
ְבּיִ ְקּ ֶ

Psa. 45:10
)(2

הֹומֹות׃
ֹתן ְבּאֹצָ ֣רֹות ְתּ ַֽ
כַּ ְ֭נּד מ֣י הַ יָּ ֵ֑ם נ ֶ֖
רֹותיו׃
ֹוצ ָ ַֽ
לַ מָּ ָט ֣ר עָ ָשֵׂ֑ה ַֽמֹוצא־רוּ ָ֝חַ מ ַֽא ְ

אֹופיר־1
ִ

treasure
Psa. 33:7
Psa. 135:7

אֹוצָ ר
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)(16

ֹלהֵ֑י הָ ִאירָה ָ֝עי ַנ֗י
יְ הוָ ֣ה א ָ
ֹלהי
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה תָּ ִא֣יר נ ִ ֵ֑רי יְ הוָה ָ֝א ֗ ַ
ירת עינָ ַָֽֽיִ ם׃
יְ ְ֭שָׁ ִרים ְמשַׂ ְמּחי־ל ֵ֑ב ִמ ְצוַת יְ הוָה ָָ֝בּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥
הָ ִא֣ירָה פָ ְ֭נֶיָך עַ ל־עַ ְב ֶדֵָּ֑ך
ִ ַֽויבָ ְרכ ֵ֑נוּ יָ ֹ֤אר פָּ נָ ֶ֖יו ִא ָתּ֣נוּ
י־ט ֶרף׃
אַדּיר ַֽמהַ ְרר ָ ַֽ
ָנ ְ֭אֹור אַתָּ ה ִ ֗
ַרעַ ְמ ָ֨ך ׀ בַּ גּ ְַל ַגּ֗ל ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים תּבֵ֑ל ָרגְ ָז ֶ֖ה
ָשׁעָ ה׃
ֲשׁיבֵ֑נוּ וְ הָ אר ָ֝ ָפּ ֶנ֗יָך וְ נִ וּ ַֽ
ה ִ
ָשׁעָ ה׃
ֲשׁיבֵ֑נוּ וְ הָ אר ָ֝ ָפּ ֶנ֗יָך וְ נִ וּ ַֽ
ה ִ
ָשׁעָ ה׃
ֲשׁיבֵ֑נוּ הָ אר ָ֝ ָפּ ֶנ֗יָך וְ נִ וּ ַֽ
ְצבָ א֣ ֹות ה ִ
ֲתה וַתָּ ח֣ל
ה ִא֣ירוּ ְב ָר ָ ֣קיו תּבֵ֑ל ָרא ָ ֶ֖
ליְ לָ ה׃
עָ נָ ֵ֣֑ן ְלמָ ָסְֵ֑ך וְ ָ֗֝אשׁ ְלהָ ִאיר ָ ַֽ
אֹ֤ל ׀ יְ ה ָוה ֮ ַויָּ ֵ֪אֶ ר לָ נוּ ִא ְסרוּ־חַ ג
ריָך י ִ ָ֗איר מ ִבין ְפּתָ ִ ַֽיים׃
פֶּ֖תַ ח ְדּבָ ֶ ֥
פָּ ְ֭נֶיָך הָ א ֣ר ְבּעַ ְב ֶדֵָּ֑ך וְ ָ֝לַ ְמּ ֗דנִ י
אֹורה׃
יכה כָּ ָ ַֽ
כּחֲשׁ ֗ ָ
וְ ְ֭לַ יְ לָ ה כַּ יֹּ֣ום י ִָאֵ֑יר ָ֝ ַ
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ְנַֽסָ ה־עָ ְ֭לינוּ א֨ ֹור פָּ ֶנֵ֬יָך יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 27:1
ְל ָדוִ ֨ד ׀ יְ הוָ ֹ֤ה ׀ אֹורִ֣י ְו ְ֭יִ ְשׁ ִעי
Psa. 36:10
ה־אֹור׃
ַֽ
ְמק֣ ֹור חַ ִיּ ֵ֑ים ְָ֝בּאֹור ְָ֗ך נִ ְראֶ
אֹור ָ֗ך נִ ְראֶ ה־ ַֽאֹור׃
י־ע ְְ֭מָּך ְמק֣ ֹור חַ ִיּ ֵ֑ים ְָ֝בּ ְ
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 37:6
הֹוצ֣יא כָ א֣ ֹור ִצ ְד ֶ ֵ֑קָך וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ֗ ֶטָך
וְ ִ
Psa. 38:11
ַם־הם
ָ֝֗
כ ִֹחֵ֑י ְ ַֽואֹור־עינַי גּ
Psa. 43:3
ְשׁלַ ח־אֹורְָך֣ ַוְ֭א ֲִמ ְתָּך ה֣מָּ ה
Psa. 44:4
וּ ְ֭זְ רֹועֲָך וְ א֥ ֹור פָּ ֶנ֗יָך ִכּ֣י
Psa. 49:20
ל ֹא יִ ְראוּ־ ַֽאֹור׃
ֲבֹותֵ֑יו עַ ד־נָ֝֗צַ ח ֣
ד־דֹּור א ָ
֣
עַ
Psa. 56:14
החַ ִיַּֽים׃
ֹלהֵ֑ים ְָ֝בּא֗ ֹור ַ ַֽ
ְל ִ ְַֽ֭ה ְתהַ לְּך ִל ְפנ ֣י א ִ
Psa. 78:14
ל־הלַּ֗ יְ לָ ה ְבּא֣ ֹור ַֽאשׁ׃
ָ֝ ַ
יֹומֵ֑ם וְ כָ
בֶּ עָ נָ ֵ֣֑ן ָ
Psa. 89:16
רוּע ֵ֑ה יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽבּאֹור־פָּ נֶיָך יְ הַ לּ ַֽכוּן׃
ְת ָ
Psa. 97:11
אְֹ֭ור ז ָֻר֣עַ לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וַּֽ ְליִ ְשׁרי־לב
Psa. 104:2
יעה׃
עַֹֽ טֶ ה־אְֹ֭ור כַּ שַּׂ ְל ָמֵ֑ה נֹוטֶ ה ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם כַּ יְ ִר ָ ַֽ
Psa. 4:7

אֹור
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֘רח בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך אְֹ֭ור לַ יְ שָׁ ִ ֵ֑רים חַ נֶּ֖וּן
ָז ַ ֹ֤
ְדבָ ֶרֵָ֑ך וְ ָ֝א֗ ֹור ִלנְ ִתיבָ ִ ַֽתי׃
עֹול ֣ם
אֹורים גְּ ד ִֹלֵ֑ים ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ְל ְ֭עֹ שׂה ִ ֣
אְַך־ ֹ֣חשֶׁ ְך יְ שׁוּפֵ֑נִ י וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה א֣ ֹור בַּ ע ֲַֽדנִ י׃
ֹוכבי ַֽאֹור׃
ה ְללוּהוּ ֶשׁ֣מֶ שׁ וְ יָרֵ֑חַ ָ֝ ַה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־כּ֥ ְ
ַ ְַֽ֭
)(1

אֹורה׃
יכה כָּ ָ ַֽ
כּחֲשׁ ֗ ָ
וְ ְ֭לַ יְ לָ ה כַּ יֹּ֣ום י ִָאֵ֑יר ָ֝ ַ
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Psa. 139:12
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ֹוצאי־ ֶֹ֖בקֶ ר
ֹשׁב֣י ְק ְ֭צָ ֹות מאֹות ֶֹתֵ֑יָך מֹ֤ ָ ַֽ
י ְ
Psa. 74:4
ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹוע ֲֶדֵָ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֹותֹתָ֣ם א ַֹֽתֹות׃
ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹוע ֲֶדֵָ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֹות ָֹת֣ם א ַֹֽתֹות׃
Psa. 74:9
ל ֹא ָ ָ֫ר ִאינוּ ַֽאין־ע֥ ֹוד נ ִָבֵ֑יא
ֹתינוּ ֥
ַֽאֹות ֗
Psa. 78:43
ָ֝מֹופ ֗ ָתיו
תֹותֵ֑יו וּ ְ
ר־שׂ֣ם ְבּ ְִ֭מ ְצ ַריִ ם ַֹֽא ָ
ָ
אֲשֶׁ
Psa. 86:17
ה־ע ִמּי א֗ ֹות ְל ָ֫טֹובָ ה וְ יִ ְרא֣ וּ
ִ
ֲשׂ
ע ַֽ
Psa. 105:27
ֹתֹותֵ֑יו וָּ֝מ ְֹפ ִ֗תים
שׂמוּ־בָ ְ֭ם ִדּ ְבר֣י א ָ
ָ ַֽ
Psa. 135:9
שָׁ ַלֹ֤ח ׀ אֹת֣ ֹות וְּ֭מ ְֹפ ִתים ְבּתֹוכ ִ֣כי

אֹות

Psa. 65:9
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אָֹ֤ז יְ ַדבּ ֣ר אל ֣ימֹו ְבאַפֵּ֑ ֹו
Psa. 19:14
יתי
יתֵ֑ם וְ ָ֝נִ ֗קּ ִ
לוּ־ב֣י אָ֣ז א ָ
ִ
אַַֽל־יִ ְמ ְשׁ
Psa. 40:8
ת־ספֶ ר
ָ֝֗
ֵ֑אתי ִבּ ְמגִ לַּ
ה־ב ִ
ָ
אָ֣ז אְָ֭מַ ְר ִתּי ִהנּ
Psa. 51:21
עֹול ֣ה וְ כָ ִלֵ֑יל
ָ
פּץ זִ ְבחי־צֶ ְֶ֭דק
אָֹ֤ז תַּ ְח ֣ ֹ
ל־מזְ בַּ חֲָך֣
ִ
עֹול ֣ה וְ כָ ִלֵ֑יל אָֹ֤ז ַיעֲלֶ֖ וּ עַ
ָ
Psa. 56:10
אָ֨ז ָי֘שֹׁ֤ וּבוּ אֹויְ ַב֣י אְָ֭חֹור ְבּיֹ֣ום
Psa. 69:5
אָשׁיב׃
֗ל ִתּי אָ֣ז ִ ַֽ
אֹיְ ַב֣י ֶשֵׁ֑קֶ ר אֲשֶׁ ר ל ֹא־ ָגָ֝ ַז ְ
Psa. 76:8
אַפָּך׃
ע ֹ֥מד ְלפָ ֶנ֗יָך מאָז ֶ ַֽ
וּמי־ ַי ֲ
ִ ַֽ
Psa. 89:20
ידיָך
לח ֲִס ֶ ֗
־ב ֶ֡ ָחזֹון ַ ַֽ
אָֹ֤ז ִדּבַּ ְר ָ ַֽתּ ְ
Psa. 93:2
עֹול ֣ם אַָֽתָּ ה׃
ִכּ ְסאֲָך֣ מאֵָ֑ז ַֽמ ָ
Psa. 96:12
וְ כָ ל־אֲשֶׁ ר־בֵּ֑ ֹו אָז יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ כָּ ל־עֲצי־יָ ַֽעַ ר׃
Psa. 119:6
ֹותיָך׃
ל־מ ְצ ֶ ַֽ
ִ
יטי אֶ ל־כָּ
אָז ל ֹא־אבֵ֑ ֹושׁ ְָ֝בּהַ ִבּ ִ֗
Psa. 119:92
ְֹ֭ור ְתָך שַׁ עֲשֻׁ ָע ֵ֑י אָָ֝֗ז אָבַ ְד ִתּי ְבעָ נְ ִ ַֽיי׃
ת ָ
Psa. 2:5

אָז
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וּלשֹׁונ ֵ֪נוּ
אָֹ֤ז יִ מָּ ל ֵ֪א ְשׂ ֶ֡חֹוק ִפּינוּ ֮ ְ
גֹּוי ֵ֑ם
אמ ֣רוּ בַ ִ
וּלשֹׁונ ֵ֪נוּ ִ ָ֫רנָּה אְָ֭ז י ֹ ְ
ְ

Psa. 126:2

)(1

ְתּחַ ְטּא֣נִ י ְבאזֹ֣וב וְ אֶ ְט ָהֵ֑ר ְָ֝תּכַ ְבּ ֗סנִ י

hyssop
Psa. 51:9

)(3

אַפּ֣ם
אְ֭זַי חַ ִיּ ֣ים ְבּלָ עֵ֑ וּנוּ בַּ ח ֲֶ֖רֹות ָ
ֲ
אְ֭זַי הַ ַמּ֣יִ ם ְשׁטָ פֵ֑ וּנוּ ַ֗נ ְַ֜֗חלָ ה
ֲ
אְ֭זַי עָ ַב֣ר עַ ל־נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָ֝ ַה ֗ ַמּיִ ם
ֲ

then

אזַי
ֲ

Psa. 124:3
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שָׁ ַמ ְ֣עתָּ יְ הוָ ֵ֑ה תָּ ִכין ִָ֝ל ָ֗בּם תַּ ְק ִשׁיב אָזְ נֶ ַָֽך׃
הט־אָזְ נְָך֥ ִָ֗֝לי
ִ ַֽכי־תַ עֲנ ֵ֣֑נִ י אֵ֑ל ַ ַֽ
וְ ָ֝שַׁ וְ עָ ִ֗תי ְלפָ נָ ֹ֤יו ׀ תָּ ֵ֬בֹוא ְבאָזְ נָ ַֽיו׃
אְ֭זֶן יִ ָשּׁ ְ֣מעוּ ִלֵ֑י ְבּנַֽי־נָ֝ ֗ ָכר
ְלשׁ ַ ַֽ֣מע ֹ
הַ טֹּ֤ה אלַ֨ י ׀ אָזְ נְָך ֮ ְמה ָרֵ֪ה הַ ִָ֫צּילנִ י
יקים וְ ָ֝אָזְ ָנ֗יו אֶ ל־שַׁ וְ עָ ָ ַֽתם׃
אֶ ל־צַ ִדּ ִ ֵ֑
וּמנְ ֨ ָחה ׀ ַֽל ֹא־חָ ֗ ַפ ְצתָּ אְָ֭זְ נַיִ ם כָּ ִ ֣ריתָ ִלֵּ֑י
ִ
ֹלהים ׀ ְבּאָזְ נֵ֬ינוּ שָׁ ֗ ַמ ְענוּ אֲבֹותינוּ
א ִ ֹ֤
וּ ְְ֭ר ִאי וְ הַ ִטּ֣י אָזְ נְֵ֑ך וְ ִשׁ ְכ ִחי
אַטּ ֣ה ְלמָ ָשׁ֣ל אָזְ נִֵ֑י אֶ ְפתַּ ח ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור
ֶ
ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן ָ֝ח ֗רשׁ י ְַאטם אָזְ נַֹֽו׃
יענִ י׃
הֹושׁ ַֽ
ִ
טּה־אלַ י אָָ֝זְ נ ְָ֗ך וְ
הַ ַֽ
תֹּור ִתֵ֑י הַ טּ֥ וּ אָָ֝זְ נ ֗ ְֶכם ְל ִא ְמרי־ ִ ַֽפי׃
ָ
טּה־יְ הוָ ֣ה אָזְ נְָך֣ עֲנ ֵֵ֑֑נִ י
ְל ָ ָ֫דוִ ד הַ ַֽ
טּה־אָָ֝זְנ ְָ֗ך ְל ִרנּ ִ ַָֽתי׃
ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י הַ ַֽ
וּרי בַּ קָּ ִ ֶ֖מים עָ לַ י ְמר ִ֗עים ִתּ ְשׁמַ ְענָה אָזְ נָ ַֽי׃
ְבּ ָ֫שׁ ָ ֥
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמ ֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר
אזֶן ה ֣
֣טע ֹ ְ֭
ה ֹנ ַ ַֽ
ֲ
טּה־אלַ י אָזְ נֵֶָ֑ך ְבּיֹ֥ום
הַ ַֽ
ל ֹא יִ ְשׁ ָמ ֵ֑עוּ אַף
אָזְ נַ ֵ֣֑יִ ם לָ ְ֭הֶ ם וְ ֣
וּביָמַ י
י־ה ָטּ ֣ה אָזְ נֹ֣ו ִלֵ֑י ְ
ִ ַֽכּ ִ
ֹולי ִתּ ְהיֶ ֣ינָה אְָ֭זְ נֶיָך קַ שֻּׁ בֵ֑ ֹות ְָ֝ל ֗קֹול
ְב ָ֫ק ִ
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ל ֹא ַיאֲזִ ֵ֑ינוּ אַָ֝֗ף
אָזְ נַ ֵ֣֑יִ ם לָ ְ֭הֶ ם וְ ֣
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רי הַ אֲזִינָה ׀ יְ ה ָו֗ה ִבּ֣ינָה
אֲמָ ַ ֶ֖
Psa. 17:1
הַ ְק ִשׁיבָ ה ִרנּ ִָ֗תי הַ אֲזִינָה ְת ִפלָּ ִתֵ֑י
Psa. 39:13
ל־דּ ְמעָ ִ֗תי
וְ שַׁ וְ עָ ִ֨תי ׀ הַ אֲזִינָה ֮ ֶ ַֽא ִ
Psa. 49:2
חלֶ ד׃
ל־העַ ִמֵּ֑ים ָ֝ ַהא ֲִז֗ינוּ כָּ ל־ ֹי ְ֥שׁבי ָ ַֽ
ָ ַֽ
כָּ
Psa. 54:4
י־פי׃
א ִז֗ינָה ְל ִא ְמר ִ ַֽ
ְשׁ ַמ֣ע ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י ָ֝ ַה ֲ
Psa. 55:2
אַל־תּ ְתעַ לַּ֗ ם
ִָ֝
ְֹ֭להים ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י וְ
הַ אֲזִ ֣ינָה א ִ
Psa. 77:2
לי׃
ֹלהים וְ הַ אֲזִין א ָ ַֽ
ל־א ִ֗
ָ֝
קֹולי אֶ
ִ
Psa. 78:1
מַ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאָָ֫סָ ף הַ אֲזִ ֣ינָה עַ ְִ֭מּי
Psa. 80:2
צּ ֹאן
ֹ֘רע ֹ֤ה יִ ְשׂ ָר ֨אל ׀ הַ א ֲִז֗ינָה נֹה֣ג כַּ ֣
Psa. 84:9
ע ֹ֣קב
ִשׁ ְמ ָע ֣ה ְת ִפלָּ ִתֵ֑י הַ א ֲִז֨ינָה אֹלהֶ֖י ַי ֲ
Psa. 86:6
הַ אֲזִ ֣ינָה יְ ְ֭הוָה ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י וְ ָ֝הַ ְק ִ֗שׁיבָ ה
Psa. 135:17
ֶשׁ־רוּחַ
ל ֹא ַיאֲזִ ֵ֑ינוּ אַָ֝֗ף אין־י ֥
לָ ְ֭הֶ ם וְ ֣
Psa. 140:7
א ִ֣לי אֵָ֑תָּ ה הַ אֲזִ ינָה יְ ָ֝ה ָו֗ה ק֣ ֹול
Psa. 141:1
ֹולי
ח֣ וּשָׁ ה ִלֵּ֑י הַ אֲזִ ינָה קָ֝ ִ֗
Psa. 143:1
ְשׁ ֵ֬ ַמע ְתּ ִפלָּ ִ֗תי הַ אֲזִ ינָה אֶ ל־תַּ חֲנוּנַ ֵ֑י
Psa. 5:2

)(5

תּן
הָ ְ֭אל הַ ְמאַזְּ רנִ ֣ י ָחֵ֑יִ ל וַיִּ ֶ֖
ַו ְתּאַזְּ רנִ ֣ י חַ ְ֭יִ ל לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה תַּ ְכ ִ ֶ֖ריעַ
חה׃
ִלי ִפּתַּ ְחתָּ שַׂ ִ ֵ֑קּי וַ ַֽ ְתּאַזְּ ר ֥נִ י ִשׂ ְמ ָ ַֽ
בוּרה׃
מ ִכ֣ין הָ ִ ֣רים ְבּכֹחֵ֑ ֹו ֶנ ְָ֝א ָז֗ר ִבּגְ ָ ַֽ
אַף־תּכּ֥ ֹון ָ֝תּ ֗בל
ִ
לָ ב֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר

to gird

Psa. 18:33
Psa. 18:40
Psa. 30:12
Psa. 65:7
Psa. 93:1
)(1

רח ַרעֲנָ ַָֽֽן׃
יתי ָר ָשׁ֣ע עָ ִ ֵ֑ריץ וּ ִָ֝מ ְתעָ ֶ ֗רה ְכּאֶ זְ ָ ֥
ר ִא ִ
ָ ְ֭
)(2

אזר

 nativeאֶ זְ ָרח

Psa. 37:35
Ezraite

ֲל ֣ת ְלעַ נֵֹּ֑ות ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלהימָ ן הָ אֶ זְ ָר ִ ַֽחי׃
עַ ל־מָ ח ַ
האֶ זְ ָר ִ ַֽחי׃
ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאיתָ ן ָ ַֽ

אֶ זְ ָר ִחי

Psa. 88:1
Psa. 89:1
)(7

 brotherאָח־2
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ִשׁ ְמָך֣ ְלאֶ חֵָ֑י ְבּתֶ֖ ֹוְך
־כּאָ֣ח ִל ְ֭י ִה ְתהַ ָלּ ְֵ֑כ ִתּי
ְכּ ַֽרעַ ְ
תּן
דה יִ ְפ ֶדּ֣ה ִאֵ֑ישׁ ל ֹא־יִ ֶ֖
אָ֗ח ל ֹא־פָ ֣ ֹ
ן־א ְמּ ָ֗ך
אָח֣יָך ְת ַדבֵּ֑ר ְבּ ֶ ַֽב ִ ָ֝
תְּ֭שׁב ְבּ ִ
֣יתי ְלאֶ חֵָ֑י וְ ָ֝נ ְָכ ִ ֗רי
מוְּ֭זָר הָ ִי ִ
ְל ְ֭מַ עַ ן אַחַ֣י וְ ר ָע ֵ֑י א ֲַד ְבּ ָרה־נָּ ֶ֖א
אַח֣ים גַּם־יָ ַֽחַ ד׃
מַ ה־טְֹּ֭וב וּמַ ה־נּ ִָעֵ֑ים ֶשֶׁ֖בֶ ת ִ

Psa. 22:23
Psa. 35:14
Psa. 49:8
Psa. 50:20
Psa. 69:9
Psa. 122:8
Psa. 133:1
)(9

חד׃
סָ ר ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ָ֫ ֶנאלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב ָ֝֗אין גַּם־אֶ ָ ַֽ
אֹותֵ֪הּ
ָ
אַחֹ֤ת ׀ שָׁ אַ ְ֣ל ִתּי ַֽמאת־יְ ה ָוה ֮
ַ
ל ֹא
מֹותֵ֑יו אַחַ ת ָ֝מ ֗הנָּה ֣
כָּ ל־עַ ְצ ָ
חד׃
סָ ג ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב ָ֝֗אין גַּם־אֶ ָ ַֽ
ֹלהים ְשׁ ַ ַֽתּיִ ם־ז֥וּ שָׁ ָמ ְֵ֑ע ִתּי ִכּי
אַחֹ֤ת ׀ ִדּ ֵֶ֬בּר א ִ֗
ַ
אַחֶ֖ד הַ שָּׂ ִ ֣רים ִתּ ַֹֽפּלוּ׃
וּכ ַ
ְתּמוּתֵ֑ וּן ְ
ם־ל ָדוִ ד
ְ
אְַ֭חַ ת נִ ְשׁ ַבּ ְ֣ע ִתּי ְבקָ ְד ִשֵׁ֑י ִ ַֽא
ל ֹא
יהֵ֑ם אֶ חָ ד ָ֝מ ֗ ֶהם ֣
וַיְ כַ סּוּ־מַ יִ ם צָ ר ֶ
הם׃
י ִָמים י ָֻצֵּ֑רוּ וְ ל ֹא [וְ ][לֶ֖ ֹו] אֶ ָח ֣ד בָּ ֶ ַֽ

)one (m

אֶ חָ ד

Psa. 14:3
Psa. 27:4
Psa. 34:21
Psa. 53:4
Psa. 62:12
Psa. 82:7
Psa. 89:36
Psa. 106:11
Psa. 139:16
)(12

 backאָחֹור

ֹאב ֗דוּ
ְבּשׁוּב־אֹויְ בַ י אָחֵ֑ ֹור יִ כָּ ְשׁל֥ וּ וְ ָ֝י ְ
Psa. 35:4
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אָח֣ ֹור וְ י ְַח ְפּ ֵ֑רוּ ָֹ֝ח ְשׁ ֗בי
Psa. 40:15
ִל ְס ָ֫פֹּותָ הּ יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי
Psa. 44:11
י־צ ֵ֑ר וּ ְָ֝משַׂ נְ ֗אינוּ
ְתּ ִשׁיב֣נוּ אְָ֭חֹור ִמנִּ ָ
Psa. 44:19
ל ֹא־נָס֣ ֹוג אָח֣ ֹור ִלבֵּ֑נוּ וַתּט
Psa. 56:10
ָי֘שֹׁ֤ וּבוּ אֹויְ ַב֣י אְָ֭חֹור ְבּיֹ֣ום אֶ ְק ָרֵ֑א
Psa. 70:3
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי
Psa. 78:66
ריו אָחֵ֑ ֹור חֶ ְרפַּ ת ָ֝עֹולָ֗ ם נָ ֣תַ ן
ַויְַּך־צָ ָ ֥
Psa. 114:3
אָחֹור׃
ראָה ַו ָיּ ֹנֵ֑ס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן יִ ֹ֥סּב ְל ַֽ
הַ יָּ ֣ם ָ ְ֭
Psa. 114:5
אָחֹור׃
הַ ְ֭יָּם ִכּ֣י תָ נֵ֑וּס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן ִתּ ֹ֥סּב ְל ַֽ
Psa. 129:5
כּל ֹשׂנְ אי ִציַּֽ ֹון׃
יְ֭בֹשׁוּ וְ יִ ֹ֣סּגוּ אָחֵ֑ ֹור ָ֝֗ ֹ
Psa. 139:5
ַתּשֶׁ ת
ָק ֶדם צַ ְר ָתֵּ֑נִ י ו ָ ֶ֖
אָח֣ ֹור ו ֶ ֣
Psa. 9:4
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)(7

יֹּול ָדה׃
רעָ ָדה אֲחָ ָז֣תַם ָשֵׁ֑ם ִָ֝֗חיל כַּ ַֽ
ְ ְ֭
ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ֶ ַֽבּא ֹ֨חז אֹתֶ֖ ֹו ְפ ִל ְשׁ ִתּ֣ים
יני׃
תָ ִמ֣יד ִע ָמְֵּ֑ך אָ ֗ ַָ֝חזְתָּ ְבּיַד־יְ ִמ ִ ַֽ
ל ֹא
אְָ֭חַ זְתָּ ְשׁמֻ ֣רֹות עינָ ֵ֑י נִ ְָ֝פעַ֗ ְמ ִתּי וְ ֣
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
ָ
אְ֭חָ זַתְנִ י מ ְרשָׁ ִעֵ֑ים עָֹ֝ זְ ֗בי
ז ְַלעָ ָפ֣ה ֲ
ֹאחז וְ נִ ֵ֬פּץ ֶ ַֽאת־עָֹ֝ לָ לַ֗ יִ ְך
אַשׁרֹ֤י ׀ שֶׁ יּ ֶ֓
ְ
תַ נְ חֵ֑נִ י ְ ַֽות ֹאחֲזנִ י יְ ִמינֶ ַָָֽֽך׃

אחז־1

to hold

Psa. 48:7
Psa. 56:1
Psa. 73:23
Psa. 77:5
Psa. 119:53
Psa. 137:9
Psa. 139:10

) possession (1אֲחֻ זָּה
אַפסי־אָ ֶַֽרץ׃ Psa. 2:8
ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך ַו ָ֝אֲחֻ זָּת ְָ֗ך ְ
)(1

א ֲִחימֶ לֶ ְך

Ahimelech

ימלֶ ְך׃
וַיֹּ֥אמֶ ר לֵ֑ ֹו בָּ א ָ ָ֝דוִ ֗ד אֶ ל־בּית א ֲִח ֶ ַֽ

Psa. 52:2
)(1

כּנוּ ְד ָר ֗ ָכי ִל ְשׁ ֹ֥מר חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
אְַ֭חֲלַ י יִ ֥ ֹ

!Oh that
Psa. 119:5

)(3

אַחר׃
ֹלהי אַל־ ְתּ ַ ַֽ
וּמפַ ְל ִט֣י אֵַ֑תָּ ה ָ֝א ֗ ַ
ְ
אַחר׃
וּמפַ ְל ִט֣י אֵַ֑תָּ ה יְ ָ֝ה ָו֗ה אַל־ ְתּ ַ ַֽ
עֶ זְ ִ ֣רי ְ
א ְְ֭כלי ֶל ֣חֶ ם
לָ ֨ ֶכם ׀ מַ ְשׁ ִכֵּ֪ימי ֶ֡קוּם ְמאַַֽחֲרי־שֶׁ֗ בֶ ת ֹ

to delay

)(5

אחר

Psa. 40:18
Psa. 70:6
Psa. 127:2
)(9

עֹותֵ֑יהָ
לַָ֫ מֶּ לֶ ְך ְבּתוּל֣ ֹות אְַ֭ח ֲֶריהָ ר ֶ
יהֶ֖ם
ָל ֵ֑מֹו וְ אַחֲרי ֶ֓ ֶהם ׀ ְבּ ִפ ֶ
בֹודֹו׃
רד אַח ֲָר֣יו ְכּ ַֽ
כּל ל ֹא־י ֶ֖
הַ ֵ֑ ֹ
ֲריָך׃
מוּס ֵ֑ר וַתַּ ְשׁלְֶ֖ך ְדּבָ ַר֣י אַח ֶ ַֽ
ָ
וְ ְ֭אַתָּ ה שָׂ נ ֣אתָ
ָדּ ְב ָ ֣קה נ ְַפ ִשׁ֣י אַח ֲֶרֵ֑יָך ִָ֝֗בּי
אַח ֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ
חנִ י׃
אַחר כָּ ב֥ ֹוד ִתּקָּ ַֽ
תַ נְ חֵ֑נִ י וְ ָ֝ ֗ ַ
מאַחַ ר עָ ֗לֹות ָ֫ה ִביא֥ ֹו ִל ְְ֭רעֹות
י־לב׃
ֲריו כָּ ל־יִ ְשׁר ַֽ
יָשׁ֣ וּב ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט וְ ָ֝אַח ָ ֗

אַחֲלַ י

after

אַחַ ר

Psa. 45:15
Psa. 49:14
Psa. 49:18
Psa. 50:17
Psa. 63:9
Psa. 68:26
Psa. 73:24
Psa. 78:71
Psa. 94:15
other

אַחר־1
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ל־אַסּ֣יְך
ִ
יִ ְרבּ֥ וּ עַ ְצּבֹותָ ם ֮ אַח ֵ֪ר ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ
ילם׃
ו ַָב֣עַ ר י ֹאבֵ֑דוּ וְ עָ זְ בֶ֖ וּ לַ אֲח ִ ֣רים ח ָ ַֽ
אַחר׃
ִמגֹּ֣וי אֶ ל־גֵֹּ֑וי ִָ֝ממַּ ְמלָ ֗ ָכה אֶ ל־עַ ם ַֽ
אַחר׃
ִ ַֽי ְהיַֽ וּ־יָמָ יו ְמעַ ִטֵּ֑ים ְָ֝פּקֻ ָדּ ֗תֹו יִ ַ ֥קּח ַֽ
ְלהַ ְכ ִ ֵ֑רית ְבּ ֥דֹור אַ ָ֗֝חר יִ מַּ ח ְשׁ ָ ַֽמם׃

Psa. 16:4
Psa. 49:11
Psa. 105:13
Psa. 109:8
Psa. 109:13
)(4

last

נֹותֵ֑יהָ ְלמַ עַ ן ְָ֝תּסַ ְפּ ֗רוּ ְל ֣דֹור אַח ֲַֽרֹון׃
אַר ְמ ֶ
פַּ ְסּג֥וּ ְ
ֲרֹון ְ ַֽמְ֭סַ ְפּ ִרים ְתּ ִהלּ֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה
יהם ְל ֥דֹור אַח ֗
ִמ ְבּנ ֗ ֶ
ְל ַמֹ֤עַ ן י ְד ֨עוּ ׀ ֣דֹּור אְַ֭חֲרֹון בָּ ִנ ֣ים יִ וָּל ֵ֑דוּ ָי ָֻ֗֝קמוּ
זְֹ֭את ְל ֣דֹור אַח ֲֵ֑רֹון וְ עַ ם נִ ְָ֝ב ָ ֗רא
)(5

Psa. 48:14
Psa. 78:4
Psa. 78:6
Psa. 102:19

end, latter

וּרא֣ה י ָָשׁ ֵ֑ר ִ ַֽכּי־אַח ִ ֲֶ֖רית ְל ִא֣ישׁ שָׁ ַֽלֹום׃
ְ
ֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמ ֣דוּ י ְַח ָדֵּ֑ו אַח ִ ֲֶ֖רית ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרתָ ה׃
וַּֽ ְ֭פ ְ
ל־מ ְק ְדּשׁי־אֵ֑ל אָ ִָ֗֝בינָה ְלאַח ֲִריתָ ַֽם׃
ִ
עַ ד־אְָ֭בֹוא אֶ
יְ ִ ַֽהי־אַח ֲִריתֹ֥ו ְלהַ ְכ ִ ֵ֑רית ְבּ ֥דֹור
י־שֵׁ֑חַ ר ֶָ֝א ְשׁ ְכּ ָנ֗ה ְבּאַח ִ ֲ֥רית יָ ַֽם׃
אֶ שָּׂ א כַ נְ פ ָ

אַח ֲִרית

Psa. 37:37
Psa. 37:38
Psa. 73:17
Psa. 109:13
Psa. 139:9
)(1

מֹו־ח ֗רֹון
ָ֝ ָ
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י ְכּ
י ִָב֣ינוּ ִ ַֽסּירֹתי ֶכ ֣ם ָ

bramble

אָטָ ד

Psa. 58:10
)(1

to close

חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן ָ֝ח ֗רשׁ י ְַאטם אָזְ נַֽ ֹו׃

אטם

Psa. 58:5
)(1

צוּל ֵ֑ה וְ אַל־תֶּ ְאטַ ר־עָ ַלֶ֖י ְבּא֣ר
ְמ ָ

to shut

אטר

Psa. 69:16
)(2

מַ ְל ֵ֬כי תַ ְר ִשׁ֣ישׁ וְ ְ֭ ִאיִּ ים ִמנְ ָח֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי
יְ הוָ ֣ה מָ ְ֭לָ ְך תָּ ג ֣ל הָ אָ ֵֶ֑רץ יִ ְָ֝שׂ ְמ ֗חוּ ִאיִּ ים ַר ִ ַֽבּים׃

אַחֲרֹון

coastland

ִאי־1

Psa. 72:10
Psa. 97:1
)(74

enemy

אֹיב

;Psa 3:8; 6:11; 7:6; 8:3; 9:4, 7; 13:3, 5; 17:9; 18:1, 4, 18, 38, 41, 49; 21:9; 25:2, 19; 27:2, 6; 30:2; 31:9, 16; 35:19
;37:20; 38:20; 41:3, 6, 12; 42:10; 43:2; 44:17; 45:6; 54:9; 55:4, 13; 56:10; 59:2; 61:4; 64:2; 66:3; 68:2, 22, 24; 69:5, 19; 71:10
;72:9; 74:3, 10, 18; 78:53; 80:7; 81:15; 83:3; 89:11, 23, 43, 52; 92:10; 102:9; 106:10, 42; 110:1–2; 119:98; 127:5; 132:18
138:7; 139:22; 143:3, 9, 12
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)(1

יְ קַ ְדּמ֥ וּנִ י ְביֹום־אידִֵ֑י וַ ַֽ ָֽיְ ִהי־יְ הוָ ֶ֖ה

calamity
Psa. 18:19

)(5

ֹלהיָך׃
ל־היּ֗ ֹום אַיּה א ֶ ַֽ
ָ֝ ַ
אלַ י כָּ
ֹלהיָך׃
ל־היּ֗ ֹום אַיּה א ֶ ַֽ
ָ֝ ַ
אלַ י כָּ
ֱֹֽלהיהֶ ם יִ וּ ַָד֣ע
ֹאמ ֣רוּ הַ גֹּויִ ם ֮ אַיֵּ֪ה א ָ֫
י ְ
אדֹנָ ֵ֑י
דיָך הָ ִראשֹׁנִ ים ׀ ֲ
אַיּ ֹ֤ה ׀ חֲסָ ֶ ֶ֖
יהם׃
גֹּוי ֵ֑ם אַיּה־ ָנָ֝֗א אֹלה ֶ ַֽ
ֹאמ ֣רוּ הַ ִ
י ְ

?where

Psa. 42:11
Psa. 79:10
Psa. 89:50
Psa. 115:2

ֹאמ ֣רוּ ְלנ ְַפ ִשֵׁ֑י
יתי אְ֭יְך תּ ְ
ַ ַֽבּיה ָו֨ה ׀ חָ ִ֗ס ִ
רגַע סָ פוּ
אֹ֤יְך הָ י֣וּ ְלשַׁ ָמּ ֣ה ְכ ָ ֵ֑
אַדמַ ת
ת־שׁיר־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝֗עַ ל ְ
ִ
֗איְך נ ִָשׁיר אֶ

Psa. 73:19
Psa. 137:4

ַֽאָמ ֗רוּ איכָ ה י ַ ַָֽדע־א ֵ֑ל וְ י ֶ֖שׁ
ְו ְ

?how

איכָ ה

Psa. 73:11
)(1

֗יתי ְכּגֶ ֣בֶ ר ַֽאין־איָ ַֽל׃
ֹ֣ורדי בֵ֑ ֹור ָ֝ ָה ִי ִ
ִעם־י ְ

strength

איָל

Psa. 88:5
)(1

י־מֵ֑יִ ם כֹּ֤ן
רג עַ ל־א ִ ֲַֽפיק ָ
עֹ֥
ְכּאַ ֗ ָיּל תַּ ֲ

deer

אַיָּל

Psa. 42:2

ram, ruler

תּוּדים
שׂה בָ ָ ֶ֖קר ִעם־עַ ִ ֣
ילֵ֑ים אֶ ע ֶ ַֽ
ט ֶרת א ִ
ם־ק ֣ ֹ
ְ
אַעֲלֶ ה־לָּ ְְ֭ך ִע
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ההָ ִרים ָר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ההָ ִרים ִתּ ְר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭

אַיִ ל־1

Psa. 66:15
Psa. 114:4
Psa. 114:6
)(3

)(1

?how

איְך

Psa. 11:1

)(1

ֹתי
רגְ לַ י כָּ אַיָּלֵ֑ ֹות וְ עַ ל ָָ֝בּמ ֗ ַ
ַ ְ֭
לַ ְְ֭מנַצּחַ עַ ל־אַיֶּלֶ ת הַ שַּׁ֗ חַ ר ִמזְ מ֥ ֹור
שׂף יְ עָָ֫ ֥רֹות
קֹ֤ ֹול יְ ה ָו֨ה ׀ יְ חֹול ֣ל אַיָּלֹות ֮ וַ ַֽ ָֽיֶּח ֹ ֵ֪

אַיּה

Psa. 42:4

)(3

)(3

איד

 hind, doeאַיָּלָ ה
Psa. 18:34
Psa. 22:1
Psa. 29:9

strength

איָלוּת
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ר ִתי
אַל־תּ ְר ָחֵ֑ק ָ֝איָלוּתִ֗י ְלעֶ זְ ָ ֥
ִ
יְ ְ֭הוָה

Psa. 22:20
)(2

לי׃
ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י וְ אימ֥ ֹות ָ֝֗ ָמוֶת נ ְָפל֥ וּ עָ ָ ַֽ
אָפוּנָה׃
ֶ֖אתי א ֶמ ֣יָך ַֽ
וְ גֹו ֣עַ ִמ ֹנֵּ֑עַ ר נ ָָשׂ ִ
)(67

terror

אימָ ה

Psa. 55:5
Psa. 88:16

 nothing, is notאַיִ ן־1

;Psa 3:3; 5:10; 6:6; 7:3; 10:4; 14:1, 3; 18:42; 19:4, 7; 22:12; 32:2, 9; 33:16; 34:10; 36:2; 37:10, 36; 38:4, 8, 11, 15
;39:6, 14; 40:6, 13; 50:22; 53:2, 4; 55:20; 59:14; 69:3, 21; 71:11; 72:12; 73:2, 4–5; 74:9; 79:3; 86:8; 88:5; 103:16; 104:25, 35
105:34, 37; 107:12; 119:165; 135:17; 139:4; 142:5; 144:14; 145:3; 146:3; 147:5
)(1

ָב ֹא עֶ זְ ִ ַֽרי׃
אֶ ל־הֶ הָ ִ ֵ֑רים ָ֝מאַ֗יִ ן י ֥

? whenceאַיִ ן־2
Psa. 121:1
)(45

man

ל ֹא הָ לַ ְך ֮ בַּ ע ֲַצֵ֪ת
אַשׁרי־הָ ִ ֗אישׁ א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ֥
ְ ַֽ
למָּ ה Psa. 4:3
בֹודי ִל ְְ֭כ ִ
ד־מה ְכ ִ ֣
ֵ֬ ֶ
ְבּני ִ ֶ֡אישׁ עַ
מה Psa. 5:7
וּמ ְר ֗ ָ
ֹברֵ֪י ָ֫ ָכזָב ִאישׁ־ ָדּ ִמים ִ
ְתּאַבּד ֮ דּ ְ
Psa. 12:3
ת־רעהוּ ְשׂפַ ת
ָ֫
שׁוְ א ׀ ְי ַַֽד ְבּרוּ ֮ ִ ֹ֤אישׁ אֶ
ָ ֹ֤
Psa. 18:49
ילנִ י׃
רֹוממֵ֑נִ י מ ִאישׁ ָ֝ ָח ֗ ָמס תַּ ִצּ ַֽ
ְתּ ְ
Psa. 22:7
וּבז֥וּי
תֹול ֣עַ ת וְ ל ֹא־ ִאֵ֑ישׁ חֶ ְרפַּ ת אָ ָ ָ֗֝דם ְ
ַ
Psa. 25:12
ָֹ֝ורנּוּ
ִמי־ ֶז֣ה הָ ְ֭ ִאישׁ יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה י ֶ ֗
Psa. 26:9
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִעם־אַנְ שֶׁ֖י ָד ִמ֣ים חַ יָּ ַֽי׃
Psa. 31:21
כּה
פָּ נֶיָך ֮ ַֽמ ֻר ְכ ָ֫סי ִאישׁ ִתּ ְצ ְפּנם ְבּסֻ ֗ ָ
Psa. 34:13
ִ ַֽמי־הָ ְ֭ ִאישׁ הֶ חָ פ֣ץ חַ ִיּ ֵ֑ים אֹהב
Psa. 37:7
ְבּמַ ְצ ִל֣יחַ ַדּ ְרכֵּ֑ ֹו ְָ֝בּ ִ ֗אישׁ עֹ שֶׂ ה ְמזִ ַֽמֹּות׃
Psa. 37:37
וּרא֣ה י ָָשׁ ֵ֑ר ִ ַֽכּי־אַח ִ ֲֶ֖רית ְל ִא֣ישׁ שָׁ ַֽלֹום׃
ְ
Psa. 38:15
וָא ִ֗הי ְכּ ְ֭ ִאישׁ א ֲֶשׁ֣ר ל ֹא־שֹׁמֵ֑עַ
Psa. 39:7
אְַך־בּ ֶצֹ֤לֶ ם ׀ ִ ַֽי ְתהַ לֶּ ְך־ ִ ֗אישׁ אְַך־הֶ בֶ ל יֶהמָ יֵ֑וּן
ְ
Psa. 39:12
עַ ל־עָ ֹו ֨ן ׀ יִ ֵַ֬סּ ְרתָּ ִ ֗אישׁ ו ֶַתּ֣מֶ ס כָּ ָע ֣שׁ
Psa. 41:10
לֹומי ׀ אֲשֶׁ ר־בָּ ַט ְ֣ח ִתּי בְֹ֭ו
גַּם־ ִ ֹ֤אישׁ ְשׁ ִ֨
Psa. 43:1
מ ִאישׁ־ ִמ ְר ָמֶ֖ה וְ עַ וְ ָל ֣ה
ל ֹא־חָ ִסֵ֑יד ֹ֤
Psa. 49:3
ַם־בּני־ ִאֵ֑ישׁ ַי ָ֝֗חַ ד עָ ִשׁיר וְ אֶ ְביַֽ ֹון׃
ְ
אָ ְָ֭דם גּ
Psa. 49:8
אֹלה֣ים
ִ
תּן ל
דה יִ ְפ ֶדּ֣ה ִאֵ֑ישׁ ל ֹא־יִ ֶ֖
ל ֹא־פָ ֣ ֹ
Psa. 49:17
ְ֭ירא ִ ַֽכּי־ ַיע ֲִשׁ֣ר ִאֵ֑ישׁ ִ ַֽכּי־יִ ְָ֝רבֶּ ה ְכּב֣ ֹוד
אַל־תּ ָ
ִ
Psa. 1:1

ִאישׁ
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ִל ְב ֵ֬אר שַׁ֗ חַ ת אַנְ שֹׁ֤י ָד ִמ֣ים וּ ְִ֭מ ְרמָ ה
Psa. 59:3
יענִ י׃
הֹושׁ ַֽ
ִ
אֵָ֑וֶן וַּֽ מאַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים
Psa. 62:4
ֹותת֣ וּ עַ ל ִאישׁ ֮ ְתּ ָר ְצּחֵ֪ וּ ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם
עַ ד־אָֹ֤נָה ׀ ְתּ ַֽה ְ
Psa. 62:10
ַֽי־אָדם ֮ כָּ ָזֵ֪ב ְבּנָ֫י ִאישׁ ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם לַ עֲלֵ֑ ֹות
ָ
ְבּנ
Psa. 62:13
ֲשׂהוּ׃
י־אַתּה ְתשַׁ לֶּ֖ם ְל ִא֣ישׁ ְ ַֽכּמַ ע ַֽ
ָ֨
ִ ַֽכּ
Psa. 64:7
ְמחֻ ָפֵּ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב ִ ָ֝֗אישׁ וְ ל ֣ב עָ ַֹֽמק׃
Psa. 76:6
יהם׃
וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ כָ ל־אַנְ שׁי־ ַח֣יִ ל יְ ד ֶ ַֽ
Psa. 78:25
ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם
ירים אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
ֶל ֣חֶ ם אַ ְִ֭בּ ִ
Psa. 80:18
ְ ַֽתּ ִהי־ ָי ְְ֭דָך עַ ל־ ִא֣ישׁ יְ ִמינֶ ֵֵָ֑֑ך עַ ל־בֶּ ן־אָ ָ ָ֗֝דם
Psa. 87:5
ד־בּ ֵ֑הּ
ָ
אָמר ִא֣ישׁ וְ ְִ֭אישׁ יֻלַּ
וַּֽ ל ֲִציּ֨ ֹון ׀ י ֗ ַ
ד־בֵּ֑הּ
ָ
אָמר ִא֣ישׁ וְ ְ֭ ִאישׁ יֻלַּ
י ַ֗
Psa. 90:1
ד ָנ֗י
א ֹ
ֹשׁ ֵ֪ה ִ ַֽאישׁ־הָ א ָֹ֫ל ִהים ֲֽ
ְתּ ִפלָּ ה ֮ ְלמ ֶ
Psa. 92:7
ל ֹא י ָדֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִ֗סיל ל ֹא־י ִָבין
ִ ַֽאישׁ־בַּ ְ֭עַ ר ֣
Psa. 105:17
יה֣ם ִאֵ֑ישׁ ְָ֝לעֶ֗ בֶ ד נִ ְמכַּ ר
ִל ְפנ ֶ
Psa. 109:16
חָ סֶ ד וַיִּ ְר ֶֹ֡דּף ִאישׁ־עָ ִנ ֣י וְ ְ֭אֶ ְביֹון
Psa. 112:1
אַשׁרי־ ִא ְ֭ישׁ יָר֣א אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ְ
Psa. 112:5
ַֽטֹוב־ ִא ְ֭ישׁ חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה יְ כַ ְלכֶּ֖ל ְדּבָ ָר֣יו
Psa. 119:24
גַּ ַֽם־עְ֭דֹתֶ יָך שַׁ עֲשֻׁ עָ֗ י אַנְ שׁי עֲצָ ִ ַֽתי׃
Psa. 139:19
אל֥ ֹוהַּ ׀ ָר ָשֵׁ֑ע וְ אַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים ס֣ וּרוּ ֶ ַֽמנִּ י׃
Psa. 140:2
אָד֣ם ָרֵ֑ע מ ִ ֶ֖אישׁ חֲמָ ִס֣ים ִתּנְ ְצ ַֽרנִ י׃
מ ָ
Psa. 140:5
מידֹ֤י ָרשָׁ֗ ע מ ִא֣ישׁ חֲמָ ִס֣ים ִתּנְ ְצרֵ֑נִ י
ִ֘
Psa. 140:12
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס
ִאישׁ לָ שֹׁון ֮ בַּ ל־יִ כֵּ֪ ֹון ָָ֫בּ ֶ
ָ֝צוּדנּוּ
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס ָרֵ֑ע יְ ֶ ֗
בַּ ל־יִ כֵּ֪ ֹון ָָ֫בּ ֶ
Psa. 141:4
ל־א ְל ֗ ַחם
ֶָ֝
ישׁים ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן וּבַ
ְבּ ֶ ֗רשַׁ ע אֶ ת־ ִא ִ
Psa. 147:10
שֹׁוקי הָ ִא֣ישׁ יִ ְר ֶ ַֽצה׃
א־ב ֶ֖
הַ סּ֣ וּס י ְֶח ָפֵּ֑ץ ַֽל ֹ ְ
Psa. 55:24

)(1

ת־ע ֵ֑יִ ן ְבּצל
ָ
שָׁ ְְ֭מרנִ י ְכּ ִאישׁ֣ ֹון בַּ
)(1

יתן׃
ֹוב ְשׁתָּ ַנה ֲ֥רֹות א ָ ַֽ
בָ ְ֭קַ ְעתָּ מַ ְעיָ ֵ֣֑ן וָנָ ֵ֑חַ ל אַתָּ ה ָ֝ה ַ֗
)(1

ִ pupil of the eyeאישֹׁון
Psa. 17:8
strong

איתָ ן־1

Psa. 74:15
Ethan

איתָ ן־2
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האֶ זְ ָר ִ ַֽחי׃
ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאיתָ ן ָ ַֽ
)(24

Psa. 89:1

only, nevertheless

אְַֹ֤ך ׀ טֹ֤ ֹוב ו ֶָח ֣סֶ ד יִ ְְ֭ר ְדּפוּנִ י כָּ ל־יְ מ֣י
Psa. 37:8
אַל־תּ ְת ֗ ַחר אְַך־ ְלהָ ַֽרעַ ׃
ִָ֝
ע ֹז֣ב ח ָמֵ֑ה
ַו ֲ
Psa. 39:6
כּל־הֶ בֶ ל כָּ ל־אָ ָ ָ֗֝דם
ְכאַ֣יִ ן נֶגְ ֶדֵָּ֑ך אְַך ָ ַֽ
Psa. 39:7
ְך־אישׁ אְַך־הֶ בֶ ל
ִ֗
אְַך־ ְבּ ֶצֹ֤לֶ ם ׀ ִ ַֽי ְתהַ לֶּ
ְך־אישׁ אְַך־הֶ בֶ ל יֶהמָ יֵ֑וּן
ִ֗
אְַך־בּ ֶצֹ֤לֶ ם ׀ ִ ַֽי ְתהַ לֶּ
ְ
Psa. 39:12
ל־אָד֣ם
ָ
ֲמוּדֹו אְַֹ֤ך ֶהֶ֖בֶ ל כָּ
כָּ ָע ֣שׁ ח ֵ֑
Psa. 49:16
ַד־שׁאֵ֑ ֹול
ְ
ֹלהים יִ ְפ ֶדּ֣ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִ ַֽמיּ
אְַך־א ִ֗
Psa. 58:12
ֹאמ֣ר אָ ְָ֭דם אְַך־ ְפּ ִ ֣רי לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק
וְ י ַ
ֹלהים שׁ ְֹפ ִטים
שׁ־א ִ֗
ָ֝
אְַך־פּ ִ ֣רי לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק אְַך י
ְ
Psa. 62:2
וּמיָּ ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ
ְֹ֭להים ַֽדּ ִ
אְַ֣ך אֶ ל־א ִ
Psa. 62:3
אְַך־ה֣ וּא צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י
Psa. 62:5
אְַֹ֤ך ִמ ְשּׂא ֨תֹו ׀ ָיעֲצ֣ וּ ְלהַ ִדּיחַ ֮
Psa. 62:6
י־מ ֗ ֶמּנּוּ
ֹומּי נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִכּ ִָ֝
אֹלהים ֣דּ ִ
ִ
אְַ֣ך לְ֭
Psa. 62:7
אְַך־ה֣ וּא צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י
Psa. 62:10
ַֽי־אָדם ֮ כָּ ָזֵ֪ב ְבּנָ֫י ִאישׁ
ָ
אְַֹ֤ך ׀ הֶ בֶ ל ְבּנ
Psa. 68:7
יחה׃
ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות אְַך ָ֝סֹורֲ ִ ֗רים שָׁ ְכנ֥וּ ְצ ִח ָ ַֽ
א ְִ֭ס ִ
ֲ
Psa. 68:22
ֹלהים יִ ְמחַ ץ ֮ ֹ֤ר ֹאשׁ ָֹ֫איְ בָ יו קָ ְד ֹ֥קד
אְַך־א ִ֗
Psa. 73:1
ִמזְ ֗מֹור ְלאָָ֫סָ ף אְַֹ֤ך טְֹ֭וב ְליִ ְשׂ ָראל
Psa. 73:13
֣יתי ְלבָ ִבֵ֑י וָאֶ ְר ַחֶ֖ץ
ריק זִ ִכּ ִ
אְַך־ ִ ְ֭
Psa. 73:18
אְַ֣ך בַּ ְ֭חֲלָ קֹות תָּ ִשׁ֣ית ָל ֵ֑מֹו ִָ֝הפַּ ְל ֗ ָתּם
Psa. 75:9
ַויַּגּ ֵ֪ר ִָ֫מזֶּה אְַך־ ְשׁ ְ֭מָ ֶריהָ יִ ְמצ֣ וּ
Psa. 85:10
אְַֹ֤ך ׀ קָ ֣רֹוב ִליראָ֣יו יִ ְשׁעֵ֑ ֹו
Psa. 139:11
ָוְ֭אֹמַ ר אְַך־ ֹ֣חשֶׁ ְך יְ שׁוּפ ֵ֑נִ י וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה
Psa. 140:14
יֹודוּ ִל ְשׁ ֶמֵָ֑ך י ְשׁב֥ וּ
יקים ֣
אְַ֣ך צַ ְִ֭דּ ִ

אְַך

Psa. 23:6

)(30

to eat

פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי אָ ְ֣כלוּ
כָּ ל־ ֵ֪ ֹ
ל ֹא
א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי אָ ְ֣כלוּ ֶל ֵ֑חֶ ם יְ ָ֝ה ָו֗ה ֣
Psa. 18:9
שׁ־מ ִפּיו תּ ֹאכ ֵ֑ל ֶגּ ָ֝חָ ִ֗לים בָּ ע ֲ֥רוּ ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
ִ
וְ א
Psa. 21:10
ֹאכלם ַֽאשׁ׃
ְבּאַפּ֣ ֹו יְ בַ ְלּע ֵ֑ם ְ ַֽות ְ
Psa. 14:4

אכל
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דּ ְר ָשֵׁ֑יו
ה ְלל֣ וּ יְ ְ֭הוָה ֣ ֹ
ענָוִ ֨ים ׀ וְ יִ ְשׂ ָ֗בּעוּ יְ ַ ַֽ
ֹאכ ֵ֬לוּ ֲ
י ְ
Psa. 22:30
י־א ֶרץ ְלפָ נָ ֣יו
ל־דּ ְשׁנ ֶ֗
כּ ִ
חוּ֨וּ ׀ ָ ַֽ
אָכ ֵ֬לוּ ו ִ ַַֽיּ ְשׁתַּ ֲ
ְ
Psa. 27:2
ת־בּשָָׂ֫ ִ ֥רי
ְ
כל אֶ
עָ לַ֨ י ׀ ְמר ִעים ֮ לֶ א ֵ֪ ֹ
Psa. 41:10
אֲשֶׁ ר־בָּ ַט ְ֣ח ִתּי בְֹ֭ו אֹוכ ֣ל לַ ְח ִמֵ֑י ִהגְ ִ ֶ֖דּיל
Psa. 50:3
יביו
שׁ־לפָ נָיו תּ ֹאכ ֵ֑ל וּ ְָ֝ס ִב ָ֗
ְ
א
Psa. 50:13
תּוּדים
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
Psa. 53:5
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְ֭ ִמּי אָ ְ֣כלוּ
י ְָדעוּ ֮ ֹ֤ ֹ
ל ֹא
ֹלהים ֣
א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי אָ ְ֣כלוּ ֶל ֵ֑חֶ ם ָ֝א ִ֗
Psa. 59:16
ם־ל ֹא יִ ְָ֝שׂ ְבּ ֗עוּ
֥
כל ִא
יְ נוּעוּן [יְ נִ יע֣ וּן] לֶ א ֵ֑ ֹ
Psa. 69:10
יתָך֣ אֲכָ ָל ֵ֑תְנִ י וְ חֶ ְרפּ֥ ֹות
י־קנְ אַ֣ת בּ ְ
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 78:24
ַן־שָׁ ֗ ַמיִ ם
וּדג ָ֝
כל ְ
יה֣ם ָמ֣ן לֶ א ֵ֑ ֹ
עֲל ֶ
Psa. 78:25
ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם
ירים אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
ֶל ֣חֶ ם אַ ְִ֭בּ ִ
Psa. 78:29
ָתם
או ֗ ָ
ֹאכל֣ וּ וַיִּ ְשׂ ְבּע֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וְ ַ ַָֽ֝ת ֲ
ַויּ ְ
Psa. 78:45
ֹאכלֵ֑ם וּ ְָ֝צפַ ְר ֗דּעַ
בָּ ֶה֣ם עָ ְ֭רֹב ַויּ ְ
Psa. 78:63
תוֹּלתיו
ָ֗
חוּריו אָ ְַֽכלָ ה־א ֵ֑שׁ וּ ְָ֝ב
ָ֥
בַּ
Psa. 79:7
ע ֵֹ֑קב ְוַֽאֶ ת־נָוהוּ
אָכ ֣ל ֶ ַֽאת־ ַי ֲ
ִכּ ְ֭י ַ
Psa. 80:6
הֶ ְ֭אכַ ְלתָּ ם ֶל ֣חֶ ם ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה ַו ָ֝תַּ ְשׁ ֗קמֹו
Psa. 81:17
וַ ְַֽ֭ ַיּא ֲִכילהוּ מח֣לֶ ב ִח ָטּ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ֗צּוּר
Psa. 102:5
כל לַ ְח ִ ַֽמי׃
א ֹ֥
י־שָׁ ֗ ַכ ְח ִתּי מ ֲ
ִל ִבֵּ֑י ִ ַֽכּ ָ֝
Psa. 102:10
אָכ ְֵ֑ל ִתּי וְ ִָ֝שׁקֻּ ַו֗י
ִכּי־אְ֭פֶ ר כַּ ֶלּ ֣חֶ ם ָ
Psa. 105:35
אַר ָצֵ֑ם
ַויֹּ֣אכַ ל כָּ ל־ע ֣שֶׂ ב ְבּ ְ
אַדמָ ָ ַֽתם׃
אַר ָצֵ֑ם ַו ָ֝ ֗יּ ֹאכַ ל ְפּ ִ ֣רי ְ
ְבּ ְ
Psa. 106:20
בֹודֵ֑ם ְבּתַ ְבנִ ית ָ֝ ֗שֹׁור אֹכל עַֽשֶׂ ב׃
ת־כּ ָ
ְ
אֶ
Psa. 106:28
ֹאכ ֗לוּ זִ ְבחי מ ִ ַֽתים׃
ַו ְ֭יִּ ָצּ ְ֣מדוּ ְל ַב֣עַ ל ְפּעֵ֑ ֹור ַו ָ֝יּ ְ
Psa. 127:2
א ְְ֭כלי ֶל ֣חֶ ם הָ עֲצָ ִבֵ֑ים
ֶ֡קוּם ְמאַַֽחֲרי־שֶׁ֗ בֶ ת ֹ
Psa. 128:2
כַּ ְ֭פֶּ יָך ִכּ֣י ת ֹאכ ֵ֑ל אַ ְָ֝שׁ ֶ ֗ריָך וְ ט֣ ֹוב
Psa. 22:27

)(6

שׁם׃
ִבּ ְלבָ ָב ֵ֑ם ִ ַֽל ְשׁאָל־ ֹ֥אכֶ ל ְלנ ְַפ ָ ַֽ
יהם׃
אָכלָם ְבּ ִפ ֶ ַֽ
או ָָתֵ֑ם ָ֝֗עֹוד ְ
ִמתַּ ֲ
אָכלָ ַֽם׃
וּלבַ ֶ֖קּשׁ מא ֣ל ְ
שׁא ֲִג ֣ים לַ ָטּ ֵֶ֑רף ְ
ֹ
אָכלָ֣ם ְבּ ִע ַֽתֹּו׃
תת ְ
יְ שַׂ בּ ֵ֑רוּן לָ ֶ֖
אְ֭כֶ ל ְתּתַ ע ֣ב נ ְַפ ָשׁ ֵ֑ם ַוָ֝יּ ִַגּ֗יעוּ
כָּ ל־ ֹ

food

Psa. 78:18
Psa. 78:30
Psa. 104:21
Psa. 104:27
Psa. 107:18

אֹכֶ ל
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אָכלָ֣ם ְבּ ִע ַֽתֹּו׃
נַֽ ֹותן־לָ ֶהֶ֖ם אֶ ת־ ְ
)(3

Psa. 145:15

אָכן־1

surely, however

אָכן שָׁ ְ֭מַ ְעתָּ ק֥ ֹול תַּ חֲנוּ ַנ֗י
ִמנֶּ ֵֵ֪֑גֶד ָ֫עינֶיָך ֗
ֹלהֵ֑ים ִָ֝ה ְק ִ֗שׁיב ְבּק֣ ֹול ְתּ ִפלָּ ִ ַֽתי׃
אְָ֭כן שָׁ ַמ֣ע א ִ
אַחֶ֖ד
וּכ ַ
אָד֣ם ְתּמוּתֵ֑ וּן ְ
אְָ֭כן ְכּ ָ

Psa. 31:23
Psa. 66:19
Psa. 82:7
no, not

אַל

to, toward

אֶ ל

God
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אָלָ ה

)(118

Psa 4:5; 6:2; 9:20; 10:12; 19:14; 22:12, 20; 25:2, 7, 20; 26:9; 27:9, 12; 28:1, 3; 31:2, 18; 32:9; 34:6; 35:19, 22,
;24–25; 36:12; 37:1, 7–8; 38:2, 22; 39:9, 13; 40:18; 41:3; 44:24; 49:17; 50:3; 51:13; 55:2; 57:1; 58:1; 59:1, 6, 12; 62:11; 66:7
;69:7, 15–16, 18, 26, 28–29; 70:6–71:1; 71:9, 12, 18; 74:19, 21, 23–75:1; 75:5–6; 79:8; 83:2; 85:9; 95:8; 102:3, 25; 103:2
105:15; 109:1, 12, 14; 119:8, 10, 19, 31, 36, 43, 116, 122, 133; 121:3; 132:10; 138:8; 140:9; 141:4–5, 8; 143:2, 7; 146:3
)(148

;Psa 2:5, 7; 3:5; 4:4, 6; 5:1, 3, 8; 7:7; 18:7; 22:6, 9, 25, 28; 25:1, 15–16; 27:14–28:2; 28:5; 30:3, 9–10; 31:3, 7, 23
;32:6, 9; 33:14–15, 18; 34:6, 16; 36:3; 37:34; 39:13; 40:2, 5–6; 41:2; 42:2, 4, 8, 11; 43:3–4; 50:4; 51:2, 15; 52:2; 55:17; 56:4
59:10, 18; 61:3; 62:2; 66:17; 69:17, 19, 27, 34; 71:2; 73:17; 77:2; 78:54; 79:6, 12; 80:1, 12; 84:3, 8; 85:9; 86:2–4, 16; 88:10,
14; 90:16; 91:7, 10; 95:11; 99:6–7; 101:2; 102:2–3, 18, 20; 104:8, 22, 27, 29; 105:13; 107:6–7, 13, 19, 28, 30; 109:14; 119:6,
;20, 36, 48, 59, 132; 120:1; 121:1; 123:1–2; 129:8; 130:7; 131:3; 137:9; 138:2; 141:8; 142:2, 6–7; 143:1, 6, 8–9; 144:13
145:15
)(77

;Psa 5:5; 7:12; 10:11–12; 16:1; 17:6; 18:3, 31, 33, 48; 19:2; 22:2, 11; 29:1, 3; 31:6; 36:7; 42:3, 9–10; 43:4; 44:21
;50:1; 52:3, 7; 55:20; 57:3; 63:2; 68:20–21, 25, 36; 73:11, 17; 74:8; 77:10, 14–15; 78:7–8, 18–19, 34–35, 41; 80:11; 81:10
;82:1; 83:2; 84:3; 85:9; 86:15; 89:7–8, 27; 90:2; 94:1; 95:3; 99:8; 102:25; 104:21; 106:14, 21; 107:11; 118:27–28; 136:26
139:17, 23; 140:7; 146:5; 149:6; 150:1
)(2

וּמ ְרמ֣ ֹות ָו ֵֹ֑תְך
אָלֹ֤ה ִפּ֣יהוּ מָ ְ֭לא ִ
ָ
וּמ ַכּ ֣חַ שׁ
אָלֶ֖ה ִ
ִבגְ אֹונָ ֵ֑ם וּמ ָ

Psa. 10:7
Psa. 59:13
)(8

these

עֹולם׃
ל ֹא יִ מּ֣ ֹוט ְל ָ ַֽ
ל ֹא לָָ֫ ָ ֥קח עַֹֽ שׂה־א ֵ֑לֶּ ה ֶ֖
֥
Psa. 20:8
סּוּסֵ֑ים
א ֣לֶּ ה בָ ְֶ֭רכֶ ב וְ א ֣לֶּ ה בַ ִ
ֶ֓חנוּ ׀
א ַנ ְ
סּוּסֵ֑ים ַו ֲ
בָ ְֶ֭רכֶ ב וְ א ֣לֶּ ה בַ ִ
Psa. 42:5
אֹ֤לֶּ ה אֶ זְ ְכּ ָ ֨רה ׀ וְ אֶ ְשׁ ְפּ ֵ֬ ָכה עָ לַ֨ י ׀ נ ְַפ ִ֗שׁי
Psa. 50:21
ֱֽיֹות־א ְהיֶה
ֶ ַֽ
אֹ֤לֶּ ה עָ ִ֨שׂיתָ ׀ ְוַֽהֶ ח ַ ֗ר ְשׁ ִתּי ִדּ ִ֗מּיתָ ה
Psa. 73:12
גּוּ־חיִ ל׃
ָ ַֽ
ִהנּה־אלֶּ ה ְרשָׁ ִעֵ֑ים וְ שַׁ ְלוי ָ֝עֹולָ֗ ם ִה ְשׂ
Psa. 107:43
די
ח ְס ֥
ִמי־חָ כָ ם וְ יִ ְשׁמָ ר־א ֵ֑לֶּ ה וְ ָ֝יִ ְת ַֽבֹּונְ נ֗וּ ַ ַֽ
Psa. 126:2
גֹּוי ֵ֑ם ִהגְ ִ ֥דּיל יְ ָ֝ה ָו֗ה לַ עֲשׂ֥ ֹות ִעם־ ַֽאלֶּ ה׃
בַ ִ
Psa. 15:5

אלֶּ ה

24

)(365

God

ֹלהים
א ִ

;Psa 3:3, 8; 4:2; 5:3, 11; 7:2, 4, 10–12; 8:6; 9:18; 10:4, 13; 13:4; 14:1–2, 5; 18:7, 22, 29–30, 32, 47; 20:2, 6, 8; 22:3
;24:5; 25:2, 5, 22; 27:9; 30:3, 13; 31:15; 33:12; 35:23–24; 36:2, 8; 37:31; 38:16, 22; 40:4, 6, 9, 18; 41:14; 42:2–7, 11–43:2
;43:4–5; 44:2, 5, 9, 21–22; 45:3, 7–8; 46:2, 5–6, 8, 11–12; 47:2, 6–10; 48:2, 4, 9–11, 15; 49:8, 16; 50:1–3, 6–7, 14, 16, 23
51:3, 12, 16, 19; 52:9–10; 53:2–3, 5–7; 54:3–6; 55:2, 15, 17, 20, 24; 56:2, 5, 8, 10–14; 57:2–4, 6, 8, 12; 58:7, 12; 59:2, 6,
10–11, 14, 18; 60:3, 8, 12, 14; 61:2, 6, 8; 62:2, 6, 8–9, 12; 63:2, 12; 64:2, 8, 10; 65:2, 6, 10; 66:1, 3, 5, 8, 10, 16, 19–20; 67:2,
;4, 6–8; 68:2–11, 16–19, 22, 25, 27, 29, 32–33, 35–36; 69:2, 4, 6–7, 14, 30–31, 33, 36; 70:2, 5–6; 71:4, 11–12, 17–19, 22
72:1, 18; 73:1, 26, 28–74:1; 74:10, 12, 22; 75:2, 8, 10; 76:2, 7, 10, 12; 77:2, 4, 14, 17; 78:7, 10, 19, 22, 31, 35, 56, 59; 79:1,
;9–10; 80:4–5, 8, 15, 20; 81:2, 5, 11; 82:1, 6, 8; 83:2, 13–14; 84:4, 8–12; 85:5; 86:2, 8, 10, 12, 14; 87:3; 88:2; 89:9; 90:1, 17
91:2; 92:14; 94:7, 22–23; 95:3, 7; 96:4–5; 97:7, 9; 98:3; 99:5, 8–9; 100:3; 104:1, 33; 105:7; 106:47–48; 108:2, 6, 8, 12,
;14–109:1; 109:26; 113:5; 115:2–3; 116:5; 118:28; 119:115; 122:9; 123:2; 135:2, 5; 136:2; 138:1; 143:10; 144:9, 15–145:1
146:2, 5, 10–147:1; 147:7, 12
)(4

וּמי
כּי ִמ֣י אְ֭לֹוהַּ ִמבַּ ְלעֲד֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִ
ִ ֹ֤
ן־א ְט ֹ֗רף וְ א֣ין
ִ ַֽבּינוּ־נָ ֣א זְֹ֭את שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ֶָ֝
ע ַֹֽקב׃
וּלי אָ ֵֶ֑רץ ִָ֝מ ִלּ ְפנ֗י אל֣ ֹוהַּ ַי ֲ
אְָ֭דֹון ח֣ ִ
טל אל֥ ֹוהַּ ׀ ָר ָשֵׁ֑ע וְ אַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים
ם־תּ ְק ֶ֖ ֹ
ִ
ִא
)(2

Psa. 18:32
Psa. 50:22
Psa. 114:7
Psa. 139:19

tame, friend

וּמי ָ ַֻֽדּ ִעי׃
ְכּעֶ ְר ִכֵּ֑י אַָ֝לּוּפִ֗י ְ
אַלּוּפינוּ ְ ַֽמסֻ ָָ֫בּ ִלים ַֽאין־פֶּ ְֶ֭רץ וְ א֣ין
֗
)(2

כּל סָ ר ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב
הַ ֥ ֹ
דּו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב
כֻּ לּ֥ ֹו סָ ג ֮ י ְַח ָ ֵ֪

Psa. 144:14
to be corrupt

Psa. 53:4

)(3

Psa. 97:7
silent

אלֶ ם

Psa. 56:1
Psa. 58:2
dumb

ִאלּם

Psa. 38:14

to be dumb

ֹב ֶ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דּיק
תּאָלַ֗ ְמנָה ִשׂ ְפ ָ֫תי שָׁ קֶ ר הַ דּ ְ

idol

א ִליל

Psa. 96:5

)(1

ח־פּיו׃
ִ ַֽ
ל ֹא יִ ְפתַּ
אֶ ְשׁ ָמֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִא ֗לּם ֣

אלח

Psa. 14:3

)(2

רח ִֹקים ְל ָד ִו ֣ד
לַ ְמנַצֹּ֤חַ ׀ עַ ל־יֵֹ֬ונַת א ֣לֶ ם ְ ְ֭
האֻ ְמ ָנ֗ם א ֣לֶ ם צֶ ְֶ֭דק ְתּ ַדבּ ֵ֑רוּן מישָׁ ִ ֥רים
ַ ַֽ

אַלּוּף־1

Psa. 55:14

)(2

ילֵ֑ים וַ ַֽ ָ֝יה ָו֗ה שָׁ מַ יִ ם
כָּ ל־אֹלה֣י הָ עַ ִמּ֣ים א ִל ִ
ֲווּ־לֹו
ָ֝
ילֵ֑ים ִה ְשׁתַּ ח
הַ ִ ַֽמּ ְתהַ ְל ִלים בָּ א ִל ִ

God

אלֹוהַּ

אלם־1

Psa. 31:19
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וּכא ִבי
יתי ִמטֵּ֑ ֹוב ְ
נֶא ַל ְ֣מ ִתּי דוּ ְִ֭מיָּה הֶ חשׁ ֣ ִ
אַתּ֣ה
ח־פֵּ֑י ִ ֶ֖כּי ָ
ִ
ל ֹא אֶ ְפתַּ
ֶנ ְ֭אלַ ְמ ִתּי ֣
)(1

ֹתיו׃
ְך־הזּ ַָרע ַֽ ֵ֬בּ ֹא־יָב֥ ֹוא ְב ִרנָּ ֵ֑ה ֹנ ָ֗֝שׂא אֲלֻ מּ ָ ַֽ
ָ֫ ַ
ֶ ַֽמשֶׁ
)(5

ֹלהים ִבּ ְמע֥ ֹון
אַלמָ נֵֹ֑ות ָ֝א ִ֗
תֹומים וְ ַדיַּ ֵ֣֑ן ְ
יְ ְ֭ ִ
כּינָה׃
ל ֹא ִת ְב ֶ ַֽ
ֹתיו ֣
אַל ְמנ ֗ ָ
בַּ ֶח ֶ֣רב נ ָָפֵ֑לוּ וְ ָ֝ ְ
יתֹומ֣ים יְ ַר ַֽצּחוּ׃
ִ
רגוּ ִ ַֽו
ה ֵ֑ ֹ
אַ ְְ֭למָ נָה וְ ג ֣ר ַי ֲ
אַלמָ נָ ַֽה׃
תֹומֵ֑ים וְ ִָ֝א ְשׁתֹּו ְ
ִ ַֽי ְהיוּ־בָ נָיו יְ ִ
ד ֶרְך
אַלמָ נָ ֣ה יְ עֹודֵ֑ד וְ ֶ ֶ֖
אֶ ת־גּ ִ ֗רים יָת֣ ֹום וְ ְ
)(1

Psa. 39:3
Psa. 39:10
sheaf

Psa. 126:6
widow

)(2

אַלמָ נָה
ְ

Psa. 68:6
Psa. 78:64
Psa. 94:6
Psa. 109:9
Psa. 146:9

to bring forth thousands

חוּצֹותינוּ׃
ַֽ
ֶָ֫אל־זַן צ ֹאונ ֣נוּ מַ ְ֭א ֲִליפֹות ְמ ֻרבָּ ֗בֹות ְבּ

אֲלֻ מָּ ה

אלף־2

Psa. 144:13
cattle

אֶ לֶ ף־1

צֹנֶ ֣ה ַואֲלָ ִפ֣ים כֻּ ָלּ ֵ֑ם וְ ָ֝ ַג֗ם
Psa. 50:10
כָ ל־חַ יְ תֹו־יָ ֵ֑עַ ר ְָ֝בּה ֗מֹות ְבּהַ ְררי־אַָֽלֶ ף׃
Psa. 8:8

)(7

thousand

יא־מֵ֑לַ ח ְשׁנ ֶ֖ים עָ ָשׂ ֣ר אַָֽלֶ ף׃
ֶ
וַיַּ ְֵ֣֑ך אֶ ת־א ֣דֹום ְבּג
דנָי
א ֹ
אַלפ ֣י ִשׁנְ אֵָ֑ן ֲ
ֹלהים ִרבּ ַֹת֣יִ ם ְ
רכֶ ב א ִ֗
ֶ ֹ֤
בַּ חֲצ ֶ ֗ריָך ָ֫מאָלֶ ף בָּ ֗ ַח ְר ִתּי ִה ְְ֭סתֹּופף ְבּב֣ית
כּי ֶא ֵ֪לֶ ף שָׁ ִנֶ֡ים ְ ַֽבּעי ֶנ֗יָך ְכּיֹ֣ום
ִ ֹ֤
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך
וּרבָ בָ ה ִמ ִ
ִמ ִצּ ְדּ ָ֨ך ׀ ֶ֗אלֶ ף ְ
עֹול ֣ם ְבּ ִריתֵ֑ ֹו ָדּבָ ר ִ ָ֝צ ָוּ֗ה ְל ֶא ֣לֶ ף ַֽדֹּור׃
ְל ָ
ָכסֶ ף׃
אַל ֗פי זָהָ ב ו ָ ַֽ
ת־פֵּ֑יָך ָ֝מ ְ
ֹור ִ
ַֽת ַ

Psa. 60:2
Psa. 68:18
Psa. 84:11
Psa. 90:4
Psa. 91:7
Psa. 105:8
Psa. 119:72
)(12

די ִאמִּ ַֽי׃
ל־שׁ ֥
ְ
יחי עַ
ג ִֹח֣י ִמ ָבֵּ֑טֶ ן ָ֝ ַמ ְב ִט ִ֗
מ ָרֵ֑חֶ ם ִמבֶּ טֶ ן ִ ָ֝אמִּ֗י א ִ֣לי
עזָבֵ֑ וּנִ י
י־אָב֣י וְ ִאמִּ֣י ֲ
ִ
ִכּ
ֹותי׃
ֹדר שַׁ ַֽח ִ
ִל ְ֭י ִה ְתהַ ָלּ ְֵ֑כ ִתּי כַּ אֲבֶ ל־ ָ֝֗אם ק ֥
דּ ִפי׃
ְת ַדבֵּ֑ר ְבּ ֶ ַֽבן־ ִ ָ֝אמּ ְָ֗ך ִתּתֶּ ן־ ַֽ ֹ

אֶ לֶ ף־2

mother

Psa. 22:10
Psa. 22:11
Psa. 27:10
Psa. 35:14
Psa. 50:20

אם

26

חֹול ְֵ֑ל ִתּי וּ ְָ֝ב ֗ח ְטא יֶ ַֽחמַ ְתנִ י ִאמִּ ַֽי׃
ָ
ן־בּעָ וֹ֥ון
ה ְ
ְלאֶ ָחֵ֑י וְ ָ֝נ ְָכ ִ ֗רי ִל ְבני ִאמִּ ַֽי׃
אַתּ֣ה גֹוזִ ֵ֑י
ִמ ֶ֗בּטֶ ן ִמ ְמּע ֣י ִא ְ֭מִּי ָ
אַל־תּ ָ ַֽמּח׃
ִ
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ חַ טַּ את ִ ָ֝אמֹּ֗ו
ע ֲֵֶ֬ק ֶרת הַ ַ֗בּיִ ת ַֽאם־הַ בָּ נִ ים ְשׂמ ֗ ָחה
ְכְּ֭גָמֻ ל עֲל ֣י ִאמֵֹּ֑ו כַּ גּ ָֻמֶ֖ל
קָ ִנ ֣יתָ ִכ ְלי ָֹתֵ֑י ְָ֝תּסֻ ֗כּנִ י ְבּ ֶב֣טֶ ן ִאמִּ ַֽי׃

Psa. 51:7
Psa. 69:9
Psa. 71:6
Psa. 109:14
Psa. 113:9
Psa. 131:2
Psa. 139:13
)(45

if

תֹורת יְ ה ָו֗ה ָ֫ ֶח ְפצ֥ ֹו
כּי ִאם ְבּ ַ ֥
ִ ֹ֤
ר־תּ ְדּפֶ נּוּ Psa. 1:4
ִ
כּ ֹ֗מּץ אֲֽשֶׁ
הָ ְרשָׁ ִעֵ֑ים ִכּי ִאם־ ָ֝ ַ
אם־יֶשׁ־עָ וֶל Psa. 7:4
֣יתי ז ֵֹ֑את ִ ַֽ
יְ הוָ ֣ה אְֹ֭להַ י ִאם־עָ ִשׂ ִ
֣יתי ז ֵֹ֑את ִ ַֽאם־יֶשׁ־עָ וֶל ְבּכַ ָ ַֽפּי׃
ִאם־עָ ִשׂ ִ
צֶ֖ה Psa. 7:5
ֹול ִמי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּ ָ
ִאם־ ָגּ ְ֭מַ ְל ִתּי ַֽשׁ ְ
Psa. 7:13
ל ֹא ָי ְ֭שׁוּב חַ ְרבּ֣ ֹו יִ ְלטֵ֑ ֹושׁ קַ ְשׁתּ֥ ֹו
ִאם־ ֣
Psa. 27:3
ירֵ֪א
ח ֶנה ֮ ַֽל ֹא־יִ ָ
ח ֶנֵ֬ה עָ לַ֨ י ׀ מַ ֲ
ִאם־תַּ ֲ
ירֵ֪א ִָ֫ל ִבּי ִאם־תָּ ק֣ וּם עָ ְ֭לַ י
ַֽל ֹא־יִ ָ
Psa. 41:7
וְ ִאם־ ָבֹּ֤א ִל ְרא֨ ֹות ׀ ָשֹׁ֤וְ א יְ ַד ֗בּר
Psa. 44:21
רשׂ
ִאם־שָׁ ְ֭כַ ְחנוּ שׁ֣ם אֹלה ֵ֑ינוּ וַנִּ ְפ ֥ ֹ
Psa. 50:12
י־לי
ִאם־אֶ ְְ֭רעַ ב ל ֹא־ ֹ֣אמַ ר ָל ְֵ֑ך ִכּ ִ
Psa. 50:18
ַתּ ֶרץ ִעמֵּ֑ ֹו
ִאם־ ָר ִא֣יתָ ַגְ֭נָּב ו ִ ֣
Psa. 59:16
ָלינוּ׃
ל ֹא יִ ְָ֝שׂ ְבּ ֗עוּ ַויּ ִ ַֽ
כל ִאם־ ֥
[יְ נִ יע֣ וּן] לֶ א ֵ֑ ֹ
Psa. 63:7
אַשׁמֻ ֗רֹות
צוּע ֵ֑י ְָ֝בּ ְ
ִאם־זְ כַ ְר ִתּיָך עַ ל־יְ ָ
Psa. 66:18
ל ֹא
֣יתי ְב ִל ִבֵּ֑י ֶ֖
אְָ֭וֶן ִאם־ ָר ִא ִ
Psa. 68:14
ִ ַֽאם־ ִתּ ְשׁ ְכּבוּן ֮ בֵּ֪ין ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ֣י יְֹ֭ונָה
Psa. 73:15
רה ְכמֵ֑ ֹו ִהנּ ֹ֤ה דְֹ֭ור בָּ נֶ ֣יָך
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי אֲסַ ְפּ ָ ֥
Psa. 77:10
הֲשָׁ ַכ ֣ח חַ נֹּ֣ות אֵ֑ל ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף
Psa. 78:20
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם י֣וּכַ ל תֵּ֑ת ִאם־י ִ ֶָ֖כין ְשׁא֣ר ְלעַ ַֽמֹּו׃
ֲ
Psa. 78:34
וּד ָרשֵׁ֑ וּהוּ וְ ָ֝שָׁ֗ בוּ
ִאם־ה ֲָרגָם ְ
Psa. 81:9
ע־לי׃
ָבְֵּ֑ך יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל ִאם־ ִ ַֽתּ ְשׁ ַ ַֽמ ִ ַֽ
Psa. 88:11
יֹודוָּך
ה־פּ ֵ֑לֶ א ִאם־ ְ ָ֝רפָ ִ ֗אים יָקֹ֤ וּמוּ ׀ ֵ֬
ֶ
הֲלַ מּ ִתים תַּ עֲשֶׂ
Psa. 89:31
תֹּור ִתֵ֑י וּ ְָ֝ב ִמ ְשׁפָּ ֗ ַטי
ָ
ִאם־יַ ַֽעַ זְ ב֣ וּ בָ ְ֭נָיו
Psa. 89:32
ֹותי
ִאם־חֻ קֹּתַ י יְ חַ לּ ֵ֑לוּ וּ ִָ֝מ ְצ ֗ ַ
Psa. 1:2

ִאם
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ְבקָ ְד ִשֵׁ֑י ִ ַֽאם־ ְל ָדוִ ד אֲכַ זַּֽב׃
Psa. 90:10
ִשׁ ְב ִעֵ֪ים שָׁ ָנֶ֡ה וְ ִ ֹ֤אם ִבּגְ בוּ ֹ֨רת ׀ ְשׁמ֘ ִֹונֹ֤ים
Psa. 94:9
ֲל ֹא
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר ָ֝֗עַ יִ ן ה ֣
ה ֣
Psa. 94:18
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי ָמ֣טָ ה ַרגְ ִלֵ֑י חַ ְס ְדָּך֥
Psa. 95:7
י ֵָ֑דֹו ָ֝ ַהיּ֗ ֹום ִ ַֽאם־ ְבּקֹל֥ ֹו
Psa. 95:11
ל־מנוּחָ ִ ַֽתי׃
ְ
אַפֵּ֑י ִאם־יְ ָ֝בֹא֗ וּן אֶ
ְב ִ
Psa. 127:1
ה ַ ַֽמּע ֲ֗לֹות ִל ְשׁ ָֹ֫ל ֹ֥מה ִאם־יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ל ֹא־יִ ְב ֶנֵ֬ה
ַ ַֽ
ר־עיר
ִָ֝֗
בֹונָ ֣יו בֵּ֑ ֹו ִאם־יְ הוָה ַֽל ֹא־יִ ְשׁמָ
Psa. 130:3
ד ָנ֗י ִמ֣י
ִאם־עֲֹונֹ֥ות ִתּ ְשׁמָ ר־יָ ֵ֑הּ ֲָ֝א ֹ
Psa. 131:2
דֹומ ְמ ִתּי ַנ ְָ֫פ ִשׁי
ַ֗
֨יתי ׀ וְ
ל ֹא ִשׁוִּ ִ
ִאם־ ֹ֤
Psa. 132:3
ם־אעלֶ֗ ה
ֶָ֝
יתֵ֑י ִא
ִאם־אְָ֭ב ֹא ְבּ ֹ֣אהֶ ל בּ ִ
יתֵ֑י ִאם־ ֶָ֝אעלֶ֗ ה עַ ל־עֶ ֶרשׂ
ְבּ ֹ֣אהֶ ל בּ ִ
Psa. 132:4
ִאם־אֶ תּ֣ן ְשׁנַ ֣ת ְלעינָ ֵ֑י ְ ַֽלעַ ְפעַ פַּ י
Psa. 132:12
יתי ֮ וְ עד ִֹתי
ִ ַֽאם־יִ ְשׁ ְמ ֵ֬רוּ בָ ֶנ֨יָך ׀ ְבּ ִר ִ
Psa. 137:5
יני׃
ִ ַֽאם־אֶ ְשׁכָּ חְך ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ִתּ ְשׁכַּ ח יְ ִמ ִ ַֽ
Psa. 137:6
ר ִכי
ל ֹא ֶָ֫אזְ ְכּ ֥
ְל ִח ִכּי ֮ ִאם־ ֵ֪
ל ֹא אְַ֭עֲלֶ ה אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֵ֑ ִם
ר ִכי ִאם־ ֣
ם־ל ֹא ֶָ֫אזְ ְכּ ֥
ֵ֪
ִא
Psa. 138:7
ִאם־אלְֹ֤ך ׀ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב צָ ָ ֗רה ְתּ ָ֫ ַחיּנִ י
Psa. 139:8
אַצּיעָ ה
ִאם־אֶ ַסּ֣ק שָׁ ְ֭מַ יִ ם ָשׁ֣ם אֵָ֑תָּ ה וְ ִ ֶ֖
Psa. 139:19
טל אל֥ ֹוהַּ ׀ ָר ָשֵׁ֑ע וְ אַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים
ִאם־ ִתּ ְק ֶ֖ ֹ
Psa. 139:24
ְך־עצֶ ב ִבֵּ֑י
ֹ֥
וּר ֗אה ִאם־ ֶ ַֽדּ ֶר
ְ
Psa. 89:36

)(2

ֹושׁיעָ ה ְלבֶ ן־אֲמָ תֶ ַָֽך׃
ְלעַ ְב ֶדֵָּ֑ך וְ ָ֝ה ִ֗
אֲֽנִ י־עַ ְְ֭ב ְדָּך בֶּ ן־אֲמָ תֵֶָ֑ך ִָ֝פּ ֗ ַתּ ְחתָּ ְלמֹוס ָ ַֽרי׃

handmaid
Psa. 86:16
Psa. 116:16
)(5

ֹוד־ר ֹאשׁ בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
ָ֝֗
גֹּוי ֵ֑ם ְמנַֽ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭שָׁ ל בַּ ִ
אדֹנָ ֵ֑י ֲָ֝אזַמֶּ ְר ָ֗ך בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
בָ עַ ִמּים ׀ ֲ
אזַמֶּ ְר ָ֗ך בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
אֹודָךֶ֖ בָ עַ ִמּים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ַו ָ֝ ֲ
ְ
ל־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝שַׁ ְבּ ֗חוּהוּ כָּ ל־הָ אֻ ִ ַֽמּים׃
ִ
אֶ ת־יְ ְ֭הוָה כָּ
גֹּוי ֵ֑ם ַֽ ָ֝תֹּוכ ֹ֗חת בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
לַ עֲשׂ֣ ֹות נְ ְ֭קָ מָ ה בַּ ִ

אָמָ ה

people

Psa. 44:15
Psa. 57:10
Psa. 108:4
Psa. 117:1
Psa. 149:7

אֻ מָּ ה

28

)(2

אָדם׃
מוּנ֗ים ִמ ְבּני ָ ַֽ
חָ ִסֵ֑יד ִכּי־פַ סּוּ ָ֝א ִ
וּמשַׁ לּם
ידיו אְ֭מוּנִ ים נֹצ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה ְ
כּל־ח ֲִָ֫ס ָ ֥
ָ ַֽ
)(22

faithful

Psa. 12:2
Psa. 31:24

faithfulness

ֲשׂהוּ בֶּ אמוּנָ ַֽה׃
ל־מע ֗
ָ֝ ַ
ִ ַֽכּי־יָשָׁ ר ְדּבַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה וְ כָ
ד־שׁחָ ִ ַֽקים׃
ְ
ְבּהַ שָּׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנָת ְָ֗ך עַ
וּרעה אמוּנָ ַֽה׃
ן־א ֶרץ ְ
ַ ְַֽ֭בּיהוָה ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב ְשׁכָ ֶָ֝֗
וּתשׁוּעָ ְתָך֣
ְבּ ֵ֬תֹוְך ִל ִ֗בּי אמוּנָתְָך֣ ְ
בַּ ֶ ֣קּבֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנָת ְָ֗ך בָּ אֲבַ ַֽדֹּון׃
אֹודיעַ אמוּנָתְָך֣ ְבּ ִ ַֽפי׃
ָו ֶֹ֓דר ׀ ִ ֶ֖
הם׃
יִ בָּ נֶ ֵ֑ה שָׁ ֶ֓ ַמיִ ם ׀ תָּ ִ ֶ֖כן אמוּנָתְָך֣ בָ ֶ ַֽ
ִפּ ְלאֲָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה אַף־ ָ֝א ַֽמוּנָת ְָ֗ך ִבּ ְקהַ ל
יבֹותיָך׃
ֶ ַֽ
ח ֲִסין ׀ יָ ֵ֑הּ ֶו ָ֝א ַֽמוּנָת ְָ֗ך ְס ִב
וֶ ַֽ ֶ ַֽאמוּנָתִ֣י וְ חַ ְס ִ ֣דּי ִעמֵּ֑ ֹו
ַֽמ ִעמֵּ֑ ֹו וְ ַֽל ֹא־ ֲָ֝אשַׁ ֗קּר בֶּ אמוּנָתִ ַֽי׃
אדֹנָ ֵ֑י נִ ְשׁבַּ ְעתָּ ְָ֝ל ָדוִ ֗ד בֶּ אמוּ ָנתֶ ַָֽך׃
ֲ
ילֹות׃
חַ ְ ַֽס ֶדֵָּ֑ך ֶו ָ֝א ַֽמוּנָת ְָ֗ך בַּ לּ ַֽ
יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק וְ ָ֝עַ ִ֗מּים בֶּ אמוּנָתַֹֽו׃
חַ ְס ֨דֹּו ׀ וֶ ַֽ אֱֽמוּנָתֹו֮ ְלבֵ֪ית
דּר ָו ָ֝ ֹ֗דר אמוּנָתַֹֽו׃
עֹול ֣ם חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ עַ ד־ ֥ ֹ
ְל ָ
יתי׃
ֶ ַֽדּ ֶרְך־אמוּנָה בָ ָח ְֵ֑ר ִתּי ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך ִשׁ ִ ַֽוּ ִ
יתנִ י׃
י־צ ֶ֣דק ִמ ְשׁפָּ ֶט ֵ֑יָך ֶו ָ֝אמוּ ָנ֗ה ִענִּ ָ ַֽ
ִכּ ֶ
ל־מ ְצֹותֶ יָך אמוּנָ ֵ֑ה ֶשֶׁ֖קֶ ר ְר ָדפ֣ וּנִ י
ִ
כָּ
דר ָוְ֭דֹר א ַֽמוּנָתֵֶָ֑ך כֹּונַנְ תָּ ֶָ֝֗א ֶרץ
ְל ֣ ֹ
ִצ ְ֭וִּ יתָ ֶצ ֶ֣דק עד ֶֹתֵ֑יָך וֶ ַֽ אמוּנָה ְמ ַֹֽאד׃
אֶ ל־תַּ חֲנוּנַ ֵ֑י בֶּ אמֻ נָתְָך֥ ֲָ֝ענ֗נִ י

אמוּן־1

אמוּנָה

Psa. 33:4
Psa. 36:6
Psa. 37:3
Psa. 40:11
Psa. 88:12
Psa. 89:2
Psa. 89:3
Psa. 89:6
Psa. 89:9
Psa. 89:25
Psa. 89:34
Psa. 89:50
Psa. 92:3
Psa. 96:13
Psa. 98:3
Psa. 100:5
Psa. 119:30
Psa. 119:75
Psa. 119:86
Psa. 119:90
Psa. 119:138
Psa. 143:1
)(1

feebleאֻ ְמלַ ל

כּי אֻ ְמלַָ֫ ל אָנִ י ְרפָ אנִ י
חָ נּנִ י יְ ה ָוה ֮ ִ ֹ֤

Psa. 6:3

)(7

Amen

אָמן׃
מהָ עֹולָ ם וְ עַ ד הָ עֹולָ֗ ם אָ֘מן ׀ וְ ַֽ
ְַֽ֭

Psa. 41:14

אָמן

29

אָמן׃
מהָ עֹולָ ם וְ עַ ד הָ עֹולָ֗ ם אָ֘מן ׀ וְ ַֽ
ְַֽ֭
Psa. 72:19
אָמן׃
כּל הָ אָ ֶ֗רץ אָ֘מן ׀ וְ ַֽ
ְכ ְ֭בֹודֹו אֶ ת־ ֥ ֹ
אָמן׃
כּל הָ אָ ֶ֗רץ אָ֘מן ׀ וְ ַֽ
ְכ ְ֭בֹודֹו אֶ ת־ ֥ ֹ
Psa. 89:53
אָמן׃
בָּ ֶ֖רוְּך יְ הוָה ְָ֝לעֹולָ֗ ם אָ֘מן ׀ וְ ַֽ
אָמן׃
בָּ ֶ֖רוְּך יְ הוָה ְָ֝לעֹולָ֗ ם אָ֘מן ׀ וְ ַֽ
Psa. 106:48
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
אָמן ַ ַֽ
אָמֶ֖ר כָּ ל־הָ עָ ם ֗
וְ ַ
to trust

)(15

ְתּ ְִ֭מימָ ה ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֵ֑פֶ שׁ ע ֥דוּת יְ הוָה ֶנ ָ֝אמָ ָנ֗ה מַ ְח ִכּימַ ת ֶ ַֽפּ ִתי׃
וּלא֗ הֶ ְ֭אמַ נְ ִתּי ִל ְרא֥ ֹות ְ ַֽבּטוּב־יְ ה ָו֗ה
֗ל ֗ ֗
רוּחֹו׃
ַֽ
ִלבֵּ֑ ֹו וְ ל ֹא־נֶאֶ ְמנָ ֶ֖ה אֶ ת־א֣ל
ל ֹא
אֹלהֵ֑ים וְ ֥
ִ
ל ֹא הֶ ְ֭א ִמינוּ בּ
כּי ֣
ִ ֹ֤
אֹותיו׃
ח ְטאוּ־עֵ֑ ֹוד וְ ַֽל ֹא־ ָ֝ ֶהא ִ֗מינוּ ְבּנִ ְפ ְל ָ ַֽ
ָ ַֽ
יתֹו׃
ל ֹא ֶנ ָ֝אֶ ְמנ֗וּ ִבּ ְב ִר ַֽ
ִעמֵּ֑ ֹו וְ ֥
יתי נֶאמֶ נֶת ַֽלֹו׃
חַ ְס ִ ֵ֑דּי וּ ְָ֝ב ִר ִ֗
עֹול ֵ֑ם וְ עד ַָ֝בּשַּׁ֗ חַ ק נֶאמָ ן ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
ְכְּ֭יָרחַ יִ כּ֣ ֹון
יתָך֥
ֹתיָך ׀ נֶאֶ ְמנֵ֬וּ ְמ ֹ֗אד ְלב ְ
ַֽעד ֨ ֶ
עינַ ֹ֤י ׀ ְבּנֶ ַֽאֶ ְמני־אֶ ֶרץ ֮ לָ ֶשֵׁ֪בֶ ת
ַו ַיּא ֲִמינוּ ִב ְדבָ ָרֵ֑יו ָי ִָ֗֝שׁירוּ ְתּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְבּ ֶא ֶ֣רץ חֶ ְמ ָדֵּ֑ה ַֽל ֹא־ ָ֝ ֶהא ִ֗מינוּ ִל ְדבָ ַֽרֹו׃
קּוּדיו׃
ל־פּ ָ ַֽ
ִ
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט ֶנ ָ֝אמָ ִנ֗ים כָּ
א ֶמ֣ת ִ
יתי ְמ ַֹֽאד׃
הֶ ְ֭אמַ נְ ִתּי ִכּ֣י א ֲַדבּ ֵ֑ר ֲָ֝א ִנ֗י עָ נִ ִ
ֹות֣יָך הֶ א ָ ַֽמנְ ִתּי׃
ו ַָד֣עַ ת לַ ְמּדֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי ְב ִמ ְצ ֶ
)(1

אמן־1

Psa. 19:8
Psa. 27:13
Psa. 78:8
Psa. 78:22
Psa. 78:32
Psa. 78:37
Psa. 89:29
Psa. 89:38
Psa. 93:5
Psa. 101:6
Psa. 106:12
Psa. 106:24
Psa. 111:7
Psa. 116:10
Psa. 119:66
)truly? (interrog

האֻ ְמ ָנ֗ם א ֣לֶ ם צֶ ְֶ֭דק ְתּ ַדבּ ֵ֑רוּן מישָׁ ִ ֥רים
ַ ַֽ
)(7

אָמצ֥ וּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
מאֹיְ ִבי ָע ֵ֑ז וּ ִָ֝מ ֹשּׂנְ אַ֗י ִ ַֽכּי־ ְ
חזַק וְ ַיאֲמ ֣ץ ִל ֶבֵָּ֑ך וְ ָ֝קַ וּ֗ה
אֶ ל־יְ ָ֫הוָה ֲ ְ֭
ל־ה ְמ ַיח ֲִ֗לים
ָ֝ ַ
ִח ְ֭זְ קוּ וְ ַיאֲמ ֣ץ ְלבַ ְב ֶכ ֵ֑ם כָּ
לְּך׃
ל־בּן ִאמַּ ְצתָּ ה ָ ַֽ
ָ֝֗
יְ ִמינֶ ֵֵָ֑֑ך וְ עַ
לְּך׃
יְ ִמינֶ ֵֵָ֑֑ך עַ ל־בֶּ ן־אָ ָ ָ֗֝דם ִאמַּ ְצתָּ ָ ַֽ

אֻ ְמנָם

Psa. 58:2
to be strong
Psa. 18:18
Psa. 27:14
Psa. 31:25
Psa. 80:16
Psa. 80:18

אמץ

30

אַמּצֶ ַֽנּוּ׃
רֹועי ְת ְ
ִתּכּ֣ ֹון ִעמֵּ֑ ֹו אַף־זְ ִ
אָמצ֣ וּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
הַ ִצּילנִ י מר ְֹד ַפֵ֑י ִ ֶ֖כּי ְ

Psa. 89:22
Psa. 142:7
)(4

֣יע ֵֹ֑אמֶ ר וְ לַ יְ לָ ה ְָ֝לּלַ֗ יְ לָ ה
ְל ְ֭יֹום י ִַבּ ַ ַֽ
אְ֭מֶ ר וְ א֣ין ְדּבָ ִ ֵ֑רים ְָ֝בּ ִ֗לי נִ ְשׁמָ ע
ַֽאין־ ֹ
ה ְמבַ ְשּׂ ֗רֹות צָ בָ א
דנָי יִ תֶּ ן־ ֵֹ֑אמֶ ר ַָ֝ ַֽ
א ֹ
ֲ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
אמֶ ר ְל ֣ ֹ
חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר ָ֝֗ ֹ

speech

אֹמֶ ר

Psa. 19:3
Psa. 19:4
Psa. 68:12
Psa. 77:9
to say

אמר־1

to boast

אמר־2

)(100
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)(1

פּעֲלי אַָֽוֶן׃
אַמּ ֗רוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
י ִַבּ֣יעוּ יְ ַד ְבּ ֣רוּ עָ ָתֵ֑ק ִ ַֽיָ֝ ְת ְ
)(7

Psa. 94:4
speech

אמֶ ר־1

אֲמָ רַ ֶ֖י הַ אֲזִ ינָה ׀ יְ ה ָו֗ה ִבּ֣ינָה
Psa. 19:15
ִ ַֽי ְהי֥וּ ְל ָר ֨צֹון ׀ ִא ְמרי־ ִֶ֡פי וְ הֶ גְ יֹ֣ון
Psa. 54:4
ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י ָ֝ ַהא ֲִז֗ינָה ְל ִא ְמרי־ ִ ַֽפי׃
Psa. 78:1
תֹּור ִתֵ֑י הַ טּ֥ וּ אָָ֝זְ נְ ֗ ֶכם ְל ִא ְמרי־ ִ ַֽפי׃
ָ
Psa. 107:11
י־ה ְמ ֥רוּ ִא ְמרי־א ֵ֑ל ַוע ֲַצֶ֖ת עֶ ְליֹ֣ון
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 138:4
יֹודוָּך יְ ְ֭הוָה כָּ ל־מַ ְלכי־אָ ֵֶ֑רץ ִכּי ָ֝שָׁ ְמ ֗עוּ ִא ְמרי־ ִ ַֽפיָך׃
֣
Psa. 141:6
ָעמוּ׃
יהֵ֑ם וְ שָׁ ְמע֥ וּ ֲָ֝אמָ רַ֗י ִכּ֣י נ ַֽ
שׁ ְֹפט ֶ
Psa. 5:2

)(26

word

ִא ְמ ָרה

ִ ַֽאמ ֲ֣רֹות יְ ה ָוה ֮ אֲמָ ֵ֪רֹות ְט ָֹ֫ה ֥רֹות ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל
ִ ַֽאמ ֲ֣רֹות יְ ה ָוה ֮ אֲמָ ֵ֪רֹות ְט ָֹ֫ה ֥רֹות ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל
Psa. 17:6
הט־אָזְ נְ ָך֥ ִָ֗֝לי ְשׁ ַמ֣ע ִא ְמ ָרתִ ַֽי׃
ַ ַֽ
Psa. 18:31
רוּפֵ֑ה מָ גן
תָּ ִמֵ֪ים ַ ָ֫דּ ְרכּ֥ ֹו ִא ְמ ַ ַֽרת־יְ הוָה ְצ ָ
Psa. 105:19
רת יְ הוָ ֣ה ְצ ָר ָ ַֽפ ְתהוּ׃
א־דבָ ֵ֑רֹו ִא ְמ ַ ֶ֖
ַֽבּ ֹ ְ
Psa. 119:11
ל ֹא
ְבּ ְִ֭ל ִבּי צָ ַפ֣נְ ִתּי ִא ְמ ָרתֵֶָ֑ך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ֣
Psa. 119:38
אָתָך׃
ְל ְ֭עַ ְב ְדָּך ִא ְמ ָרתֵֶָ֑ך ֲָ֝אשֶׁ֗ ר ְליִ ְר ֶ ַֽ
Psa. 12:7
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חֲסָ ֶדָ֣ך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝תּ ַֽשׁוּעָ ְת ָ֗ך ְכּ ִא ְמ ָרתֶ ַָֽך׃
ְבעָ נְ ִי ֵ֑י ִ ֶ֖כּי ִא ְמ ָרתְָך֣ ִחיָּ ְַֽתנִ י׃
ְבכָ ל־ל ֵ֑ב ָ֝ ָחנּ֗נִ י ְכּ ִא ְמ ָרתֶ ַָֽך׃
אֶ ְ֭ענֶה א ֲִנ ֣י שֹׁג ֵ֑ג וְ ָ֝עַ ֗ ָתּה ִא ְמ ָרתְָך֥ שָׁ ָ ַֽמ ְר ִתּי׃
ְל ַנחֲמֵ֑נִ י ְכּ ִא ְמ ָרתְָך֥ ְלעַ ְב ֶ ַֽדָּך׃
ע ְ֭ינַי ְל ִא ְמ ָרתֵֶָ֑ך ָ֝לא ֹ֗מר
ְל ְִ֭ח ִכּי ִא ְמ ָרתֶָ֗ך ִמ ְדּבַ שׁ
סָ ְמכ ֣נִ י ְכ ִא ְמ ָרתְָך֣ וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה
רת ִצ ְד ֶ ַֽקָך׃
וּל ִא ְמ ַ ֥
ע ְ֭ינַי כָּ ל֣ וּ ִ ַֽלישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ְ
ט־בּי
ִ
ְפּ ְ֭עָ מַ י הָ כ ֣ן ְבּ ִא ְמ ָרתֵֶָ֑ך ְוַֽאַל־תַּ ְשׁלֶ
רוּפֶ֖ה ִא ְמ ָרתְָך֥ ְמ ֹ֗אד ְוַֽעַ ְב ְדָּך֥
ְצ ָ
ל ִ֗שׂיחַ ְבּ ִא ְמ ָרתֶ ַָֽך׃
אַשׁמֻ ֵ֑רֹות ָ֝ ָ
ע ְ֭ינַי ְ
וּגְ אָל ֵ֑נִ י ְל ִא ְמ ָרתְָך֥ חַ יַָּֽֽנִ י׃
ל ֹא שָׁ ָ ַֽמרוּ׃
קֹוט ֵ֑טָ ה אֲשֶׁ ר ִ ָ֝א ְמ ָרת ְָ֗ך ֣
וָ ַֽאֶ ְת ָ
מֹוצא
ָשׂ֣שׂ אְָ֭נ ִ ַֹֽכי עַ ל־ ִא ְמ ָרתֵֶָ֑ך ְָ֝כּ ֗
ילנִ י׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ְָ֝כּ ִא ְמ ָרת ְָ֗ך הַ ִצּ ַֽ
ֹות֣יָך
ל־מ ְצ ֶ
ִ
ַתּ֣עַ ן ְל ְ֭שֹׁונִ י ִא ְמ ָרתֵֶָ֑ך ִ ֶ֖כּי כָ
ל־שׁ ְמ ָ֗ך ִא ְמ ָרתֶ ַָֽך׃
ִָ֝
דּ ְלתָּ עַ ל־כָּ
י־הגְ ַ ֥
וְ עַ ל־א ֲִמ ֶתֵָּ֑ך ִ ַֽכּ ִ
ד־מה ָ ֗רה
ְָ֝
הַ שֹּׁל ֣חַ ִא ְמ ָרתֹ֣ו אָ ֵֶ֑רץ עַ
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ֹרי וּ ְְ֭לעֹוג
מלֶ ְך הָ אמ ִ ֗
ְל ִסיחֹ֤ ֹון ׀ ֶ ֹ֤
עֹול ֣ם
ֹרי ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ְל ְִ֭סיחֹון ֶמ ֣לֶ ְך הָ אמ ִ ֵ֑

Amorite

Psa. 135:11
Psa. 136:19
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ֶצ ֵֶ֑דק וְ דֹבר ָ֝א ֗ ֶמת ִבּ ְלבָ ַֽבֹו׃
עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ הוָה א ֶמ ֵ֑ת ָ ַֽצ ְדק֥ וּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ֶ
הֹורה ֮
ְט ָ
ריכֹ֤נִ י בַ א ֲִמתֶָּ֨ך ׀ ְוַֽלַ ְמּ ֗דנִ י
הַ ְד ִ ֘
יתֹו
רי ְָ֝ב ִר ֗
יְ ְ֭הוָה ֶח֣סֶ ד ֶוא ֶמ ֵ֑ת ְלנ ְֹצ ֥
ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינָ ֵ֑י וְ ִָ֝ה ְתהַ לַּ֗ ְכ ִתּי בַּ א ֲִמתֶּ ַָֽך׃
היַגִּ יד א ֲִמתֶּ ַָֽך׃
ֲיֹודָך֥ עָ ָפֵ֑ר ֲ
ה ְ
אֹותי יְ ה ָו֗ה א֣ל א ֶ ַֽמת׃
ִ
וּחי פָּ ִ ֶ֖דיתָ ה
אַפ ִ ֵ֪קיד ָ֫ר ִ
ְ
חַ ְס ְדָּך֥ ַו ָ֝א ֲִמתּ ְָ֗ך ְלקָ הָ ל

אמ ִֹרי

truth
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חַ ְס ְדָּך֥ ַו ָ֝א ֲִמתּ ְָ֗ך תָּ ִמיד יִ ְצּ ַֽרוּנִ י׃
ח־אֹורָך֣ ַו ְ֭א ֲִמתְָּך ה֣מָּ ה יַנְ חֵ֑ וּנִ י
ְ
ְשׁלַ
ָה־צ ֵֶ֑דק
ל־דּבַ ר־אְ֭מֶ ת וְ עַ נְ ו ֶ
ְר ֗ ַכב ַ ַֽע ְ
הן־אְ֭מֶ ת חָ ַפ ְ֣צתָּ בַ טֻּ חֵ֑ ֹות וּ ְָ֝בסָ ֗ ֻתם
יתם׃
ְלשׁ ְֹר ָרֵ֑י ַָ֝בּא ֲִמתּ ְָ֗ך הַ ְצ ִמ ַֽ
ֹלהים חַ ְס ֥דֹּו ַוא ֲִמתַֹּֽו׃
ֶסֵ֑לָ ה יִ ְשׁלַ ח ָ֝א ִ֗
ד־שׁחָ ִ ֥קים א ֲִמתֶּ ַָֽך׃
ְ
עַ ד־שָׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְוַֽעַ
ֹלהֵ֑ים חֶ סֶ ד ֶו ָ֝א ֗ ֶמת ַמ֣ן יִ נְ ְצ ֻ ַֽרהוּ׃
א ִ
ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝ענ֗נִ י בֶּ אמֶ ת יִ ְשׁ ֶעַָֽך׃
ִב ְכ ִלי־נֶבֶ ל ֮ א ֲִמתְָּךֵ֪ א ָֹ֫להָ י
חסֶ ד־ ֶואמֶ ת נִ ְפגָּ ֵ֑שׁוּ ֶצ ֶֶ֖דק וְ שָׁ ל֣ ֹום
ֶ ַֽ
אְ֭מֶ ת מ ֶא ֶ֣רץ ִתּ ְצ ָמ ֵ֑ח וְ ֗ ֶָ֝צ ֶדק ִמשָּׁ מַ יִ ם
כָּך אֲהַ לְּך בַּ א ֲִמתֵֶָּ֑ך יַחד ְָ֝לבָ ִ֗בי
ַדּ ְר ֗ ֶ
וְ חַ נֵּ֑וּן אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וְ ַרב־חֶ סֶ ד ֶוא ֶ ַֽמת׃
ִכּ ְס ֶא ֵָ֑ך חֶ סֶ ד ֶו ָ֝א ֗ ֶמת ְיַֽקַ ְדּמ֥ וּ פָ נֶ ַֽיָך׃
ת־כּנ ָָפ֣יו תֶּ ְח ֶס ֵ֑ה ִצנָּ ֶ֖ה ְ ַֽוסֹח ָר֣ה א ֲִמתַֹּֽו׃
ְ
וְ ַ ַֽתחַ
ד־שׁחָ ִ ֥קים א ֲִמתֶּ ַָֽך׃
ְ
ַֽמעַ ל־שָׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְוַֽעַ
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט ֶנָ֝אמָ ִנ֗ים
מַ עֲשׂ֣י ָי ְָ֭דיו א ֶמ ֣ת ִ
ָשׁר׃
שׂוּי֗ם בֶּ אמֶ ת וְ י ָ ַֽ
עֹול ֵ֑ם ֲָ֝ע ִ
לָ ַע ֣ד ְל ָ
ל־ח ְס ְדּ ָ֗ך עַ ל־א ֲִמתֶּ ַָֽך׃
ָ֝ ַ
י־ל ְִ֭שׁ ְמָך תּ֣ן כָּ בֵ֑ ֹוד עַ
ִ ַֽכּ ְ
חַ ְס ֗דֹּו וֶ ַֽ אמֶ ת־יְ הוָה ְלעֹולָ֗ ם
ד־מ ֵֹ֑אד ִ ֶ֖כּי
ְ
ִמ ִפּ֣י ְדבַ ר־א ֶמ ֣ת עַ
ַֽתֹור ְתָך֥ א ֶ ַֽמת׃
עֹול ֵ֑ם ְו ָ
ִצ ְדקָ ְתָך֣ ֶצ ֶ֣דק ְל ָ
ל־מ ְצֹותֶ יָך א ֶ ַֽמת׃
ִ
אַתּ֣ה יְ הוָ ֵ֑ה ְוַֽכָ
קָ ֣רֹוב ָ
ֹאשׁ־דּבָ ְרָך֥ א ֶמ ֵ֑ת וּ ְָ֝לעֹולָ֗ ם
ְ
ר
נִ ְשׁ ַ ַֽבּע־יְ ה ָו֨ה ׀ ְל ָדוִ ֶ֡ד אמֶ ת ֮ ַֽל ֹא־יָשֵׁ֪ וּב ִָ֫ממֶּ נָּה
דּ ְלתָּ
י־הגְ ַ ֥
עַ ל־חַ ְס ְדָּך֥ וְ עַ ל־א ֲִמתֵֶָּ֑ך ִ ַֽכּ ִ
כל א ֲֶשֶׁ֖ר יִ ְק ָר ֻא ֣הוּ בֶ א ֶ ַֽמת׃
ְלכָ ל־ק ְֹראֵָ֑יו ְל ֹ֤ ֹ
עֹולם׃
ר־בֵּ֑ם הַ שֹּׁמֶ֖ר א ֶמ ֣ת ְל ָ ַֽ
ָ
וְ אֶ ת־כָּ ל־אֲשֶׁ
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עַ ד־אָ֣נָה יְ ְ֭הוָה ִתּ ְשׁכָּ ח ֣נִ י נֶ ֵ֑צַ ח עַ ד־אֶָ֓נָה ׀
ִתּ ְשׁכָּ ח֣נִ י נֶ ֵ֑צַ ח עַ ד־אֶָ֓נָה ׀ תַּ ְס ִ ֶ֖תּיר אֶ ת־פָּ נֶ ֣יָך
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אָן
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אָשֵׁ֪ית ע ֶ֡צֹות ְבּנ ְַפ ִ֗שׁי
עַ ד־אָ֨נָה ִ
יֹומֵ֑ם עַ ד־אֶָ֓נָה ׀ י ֶָ֖רוּם אֹיְ ִב֣י
ִבּ ְלבָ ִב֣י ָ
Psa. 62:4
ֹותת֣ וּ עַ ל ִאישׁ ֮ ְתּ ָר ְצּחֵ֪ וּ ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם
עַ ד־אָֹ֤נָה ׀ ְתּ ַֽה ְ
Psa. 139:7
רוּחֵָ֑ך וְ ָ֝אָ֗נָה
אְָ֭נָה אל ְ֣ך מ ֶ
רוּחֵָ֑ך וְ ָ֝אָ֗נָה ִמפָּ נֶיָך
מ ֶ
Psa. 13:3

)(4

!please

שׁם־יְ הוָה אֶ ְק ָרֵ֑א אָנָּה יְ ָ֝ה ָו֗ה מַ ְלּטָ ה
וּב ַֽ
ְ
Psa. 116:16
דָּך אֲֽנִ י־עַ ְְ֭ב ְדָּך
אַָֽנָּ ֣ה יְ ה ָוה ֮ ִ ַֽכּי־א ֲִנ ֵ֪י עַָ֫ ְב ֶ ֥
Psa. 118:25
הֹושׁיעָ ה נָּ ֵ֑א אַָֽנָּא יְ ָ֝ה ָו֗ה
ִ֘
אָנָּ ֣א יְ ְ֭הוָה
הֹושׁיעָ ה נָּ ֵ֑א אַָֽנָּא יְ ָ֝ה ָו֗ה הַ ְצ ִ ֘ליחָ ה
ִ֘

אָנָּא

Psa. 116:4

to befall

)(1

ַֽל ֹא־ ְתאֻ נֶּ ֣ה א ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝ ֗ ֶנגַע
)(13

אנה־3

Psa. 91:10
man

אנֹושׁ־1

י־תזְ ְכּ ֶרֵ֑נּוּ וּבֶ ן־אָ ָ ָ֗֝דם
ָ ַֽמה־אנֹ֥ושׁ ִ ַֽכּ ִ
Psa. 9:20
ָֹ֝וי֗ם עַ ל־פָּ נֶ ַֽיָך׃
ָעז אנֵֹ֑ושׁ יִ שָּׁ ְפט֥ וּ ג ִ
יְ ְ֭הוָה אַל־י ֹ֣
Psa. 9:21
גֹוי ֵ֑ם אנֶֹ֖ושׁ ה ֣מָּ ה ֶ ַֽסּלָ ה׃
מֹורה לָָ֫ הֶ ם י ְדע֥ וּ ִ
ָ֗
יְ ה ָו֨ה ׀
Psa. 10:18
רץ ָ֝אנֹ֗ושׁ ִמן־הָ אָ ֶַֽרץ׃
עֹ֥
עֵ֑ ֹוד לַ ֲ
Psa. 55:14
ָ֝לּוּפי
אַתּ֣ה אנֹ֣ושׁ ְכּעֶ ְר ִכֵּ֑י אַ ִ֗
וְ ָ
Psa. 56:2
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
אָפ֣נִ י אנֵֹ֑ושׁ כָּ
י־שׁ ַ
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 66:12
ִה ְרכַּ ְבתָּ אנֹ֗ושׁ ְל ָ֫ר ֹאשׁנוּ ָ ַֽבּאנוּ־בָ אשׁ
Psa. 73:5
בַּ ע ֲַמ֣ל אנֹ֣ושׁ אינ ֵ֑מֹו וְ ִעם־אָ ָ ָ֗֝דם
Psa. 90:3
ד־דּ ָכּ ֵ֑א ַו ָ֗֝תּ ֹאמֶ ר שׁ֣ וּבוּ
ַ
תָּ שׁ֣ב אְ֭נֹושׁ עַ
Psa. 103:15
אְ֭נֹושׁ כֶּ חָ ִצ֣יר י ָָמֵ֑יו ְכּ ִציץ
Psa. 104:15
וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן ׀ יְ שַׂ ֵ֬ ַמּח ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֗ושׁ ְלהַ ְצ ִה֣יל פָּ ִנ ֣ים
פָּ ִנ ֣ים ִמ ָשֵּׁ֑מֶ ן וְ ָ֝לֶ֗ חֶ ם ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֥ושׁ יִ ְס ָ ַֽעד׃
Psa. 144:3
בהוּ׃
וַתּ ָדע ֵ֑הוּ בֶּ ן־ ָ֝אנֹ֗ושׁ וַ ְַֽתּחַ ְשּׁ ַֽ
Psa. 8:5

)(4

אנָחָ ה
ֲ sighing

אַשׂ ֶח ֣ה ְבכָ ל־לַ ְ֭יְ לָ ה
יָגַ ְֹ֤ע ִתּי ׀ ְ ַֽבּאַנְ חָ תִ֗י ְ
Psa. 31:11
ֲֹונ ֣י
א ָנָ֫חָ ה כָּ ַשׁ ֣ל בַּ ע ִ
נֹותֵ֪י בַּ ֲ
וּשׁ ַ
ְ
Psa. 38:10
או ִָתֵ֑י וְ ָ֝אַנְ חָ תִ֗י ִמ ְמָּך֥
כָ ל־תַּ ֲ
Psa. 6:7
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ִמקּ֥ ֹול אַנְ חָ תִֵ֑י ָדּ ְב ָ ֥קה עַָ֝ ְצ ִ֗מי

Psa. 102:6

אנ ְַחנוּ
ֲ we

)(8

ֶ֓חנוּ ׀ ְבּשׁם־יְ הוָ ֶ֖ה
א ַנ ְ
סּוּסֵ֑ים ַו ֲ
בַ ִ
עֹודד׃
אנ ְַחנוּ ַָ֗֝קּ ְמנוּ וַנִּ ְת ָ ַֽ
וְ נ ָָפֵ֑לוּ ַו ֲ
ַואֲנַ ְֹ֤חנוּ עַ ְמּ ָ֨ך ׀ וְ ֥צ ֹאן מַ ְר ִעיתֶ ָך ֮
ֹלהינוּ ַואֲנַ ְֹ֤חנוּ ַע ֣ם מַ ְְ֭ר ִעיתֹו
א ֗
וְ ל ֹא [וְ ][ל֣ ֹו] אֲנַ ְֵ֑חנוּ עַָ֝ ֗מֹּו וְ ֣צ ֹאן
ִכּי־הֶ֖ וּא י ַָד֣ע יִ ְצרֵ֑נוּ ָז ָ֗֝כוּר ִכּי־עָ פָ ר אֲנָ ְַֽחנוּ׃
רְך ָי֗הּ ַֽמעַ תָּ ה וְ עַ ד־עֹולָ֗ ם
ב ֹ֤
ַואֲנַ ְֹ֤חנוּ ׀ נְ ָ ֘
ל ְטנוּ׃
אנ ְַחנוּ נִ ְמ ָ ַֽ
ָֹ֫וק ִשׁים הַ פַּ ח נִ ְשׁ ָ֗בּר ַו ֲ
ִמ ַפֵּ֪ח י ְ

Psa. 20:8
Psa. 20:9
Psa. 79:13
Psa. 95:7
Psa. 100:3
Psa. 103:14
Psa. 115:18
Psa. 124:7
)(70

I, myself

אֲנִ י

ship

אֳנִ יָּה

;Psa 2:6–7; 3:6; 5:8; 6:3; 13:6; 17:4, 6, 15; 25:16; 26:1, 11; 27:3; 30:7; 31:7, 15, 23; 35:3, 13; 38:14, 18; 39:5, 11
;40:18; 41:5, 13; 45:2; 51:5; 52:10; 55:17, 24; 56:4; 59:17; 69:14, 30; 70:6; 71:14, 22; 73:2, 22–23, 28; 75:3, 10; 82:6; 86:1–2
88:14, 16; 89:28, 48; 102:12; 109:4, 25; 116:10–11, 16; 118:7; 119:63, 67, 69–70, 78, 87, 94, 125; 120:7; 135:5; 143:12
)(3

ְבּ ֥רוּחַ קָ ִ ֵ֑דים ְָ֝תּשַׁ ֗בּר אֳנִ יֹּ֥ות תַּ ְר ִ ַֽשׁישׁ׃
ָתן ֶזַֽה־יָצַ ְרתָּ
שָׁ ְ֭ם אֳנִ יֹּ֣ות יְ הַ לּכֵ֑ וּן ִָ֝לוְ י ֗ ָ
אכה ְבּ ַמ֣יִ ם
הַ ְ֭יָּם בָּ אֳנִ יֵֹּ֑ות עֹ שׂי ְָ֝מלָ ֗ ָ

Psa. 48:8
Psa. 104:26
Psa. 107:23
)(13

ֹא־אֵ֑ישׁ חֶ ְרפַּ ת
תֹול ֣עַ ת וְ ל ִ
ַ
וְ אָנ ִֹכ֣י
כּי ג ֣ר אָנ ִֹכ֣י ִע ָמְֵּ֑ך ָ֝תֹּושָׁ֗ ב
רשׁ ִ ֹ֤
ַֽל־תּח ַ ֥
ָ֫ ֶ
אַ
גֹּוי֗ם
אָרוּם ַָ֝בּ ִ
ֹלהֵ֑ים ֥
וּ ְְ֭דעוּ ִכּי־אָנ ִֹכ֣י א ִ
ֹלה֣יָך אָ ַֽ ֹנ ִכי׃
ֹלהים א ֶ
֣ידה ָבְֵּ֑ך א ִ ֶ֖
אָע ָ
וְ ִ
מּוּד֣יהָ
ֹשׁ ֶבֵ֑יהָ אָנ ִֹ֨כי ִת ַכֶּ֖נְ ִתּי עַ ֶ
וְ כָ ל־י ְ
המַּ עַ ְלָך
ֹלהיָך ַ ְַֽ֭
אָנ ִֹ֨כי ׀ יְ ה֘ וָ ֹ֤ה א ֗ ֶ
ְוַֽאֶ ענ֗הוּ ִע ַֽמֹּו־אָנ ִֹכי ְבצָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ ְלּ ֗צהוּ
יחֵ֑י אָָ֝נ ִֹ֗כי אֶ ְשׂמַ ח בַּ יהוָ ַֽה׃
עָ ָל ֣יו ִשׂ ִ
ִ ַֽכּי־עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹ֣ון אָ ֹנ ִֵ֑כי וְ ִָ֝ל ִ֗בּי
גּ ֣ר אָנ ִֹכ֣י בָ אָ ֵֶ֑רץ אַל־תַּ ְסתּר ִָ֝מ ֗ ֶמּנִּ י
ל ֹא
צָ ִע֣יר אָנ ִֹכ֣י וְ נִ ְב ֶזֵ֑ה ִָ֝פּקֻּ ֶ ֗דיָך ֣
מֹוצא
ל־א ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝כּ ֗
ִ
ָשׂ֣שׂ אְָ֭נ ִ ַֹֽכי עַ

I

Psa. 22:7
Psa. 39:13
Psa. 46:11
Psa. 50:7
Psa. 75:4
Psa. 81:11
Psa. 91:15
Psa. 104:34
Psa. 109:22
Psa. 119:19
Psa. 119:141
Psa. 119:162

אָנ ִֹכי
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יִ ְפּל֣ וּ ְבמַ ְכמ ָֹר֣יו ְרשָׁ ִע ֵ֑ים יַחַ ד אָָ֝נ ִֹ֗כי ַעַֽד־אֶ ע ַֽבֹור׃

Psa. 141:10
to be angry

)(4

אבדוּ ֶ ֗ד ֶרְך
קוּ־בר פֶּ ן־יֶאנַ ֵֹ֤֑ף ׀ וְ ֵ֬ת ֹ ְ
ֶַ֡
ַשּׁ
נ ְ
לנוּ׃
זְ נ ְַח ָתּ֣נוּ ְפ ַר ְצ ָתֵּ֑נוּ אָָ֝ ַנ ְ֗פתָּ ְתּשׁ֣ ֹובב ָ ַֽ
ד־מ֣ה יְ ְ֭הוָה תֶּ אנַ ֵ֣֑ף לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְבעַ ר
ָ
עַ
שְׁך
הַ ְלעֹולָ ם ֶ ַֽתּאנַף־ ָבֵּ֑נוּ ִתּ ְמ ֥ ֹ
)(3

אנף

Psa. 2:12
Psa. 60:3
Psa. 79:5
Psa. 85:6

groaning

שּׁד עֲנִ יִּ ים ֮ מאַנְ ַ ֵ֪קת אֶ ְביָֹ֫ונִ ים עַ ָתּ֣ה אְָ֭קוּם
ִמ ֥ ֹ
ְלפָ נֶיָך ֮ אֶ נְ ַ ֵ֪קת אָ ִָ֫סיר ְכּ ֹג ֶ֥דל
אָסֵ֑יר ְָ֝לפַ ֗תּחַ ְבּנ ֣י
ִל ְְ֭שׁמֹעַ אֶ נְ ַ ֣קת ִ

אנָקָ ה־1
ֲ

Psa. 12:6
Psa. 79:11
Psa. 102:21
)(5

ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות אְַך
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ
ַ֗בּיְ תָ ה
ל ֹא בָ ָזַֽה׃
יריו ֣
יְ הוָ ֵ֑ה וְ אֶ ת־ ֲָ֝א ִס ָ ֗
ְלפָ ֶניָך ֮ אֶ נְ ַ ֵ֪קת אָ ִָ֫סיר ְכּ ֹג ֶ֥דל זְ רֹועֲָךֵ֑
אָסֵ֑יר ְָ֝לפַ ֗תּחַ ְבּנ ֣י
ִל ְְ֭שׁמֹעַ אֶ נְ ַ ֣קת ִ
ירי ע ֳִנ ֣י וּבַ ְר ֶז ַֽל׃
ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת א ֲִס ֶ֖

prisoner

אָסיר
ִ

Psa. 68:7
Psa. 69:34
Psa. 79:11
Psa. 102:21
Psa. 107:10
)(10

to gather

אַל־תֶּ א ֹ֣סף ִעם־חַ טָּ ִא֣ים נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִעם־אַנְ שֶׁ֖י
Psa. 27:10
ַֽאַספ ַֽנִ י׃
עזָבֵ֑ וּנִ י וַ ַֽיהוָ ֣ה יַ ְ
וְ ִא ִמּ֣י ֲ
Psa. 35:15
וּבצַ ְל ִעי ֮ שָׂ ְמחֵ֪ וּ ְ ַֽונ ֶָ֫אסָ פוּ נֶאֶ ְס ֵ֬פוּ עָ ַל ֣י
ְ
שָׂ ְמחֵ֪ וּ ְ ַֽונ ֶָ֫אסָ פוּ נֶאֶ ְס ֵ֬פוּ עָ ַל ֣י נ ְִ֭כים
Psa. 39:7
דע ִמי־א ְֹספָ ַֽם׃
יֶהמָ יֵ֑וּן יִ ְָ֝צ ֹ֗בּר ְוַֽל ֹא־י ַ ֥
Psa. 47:10
אַב ָ ָ֫רהָ ם ִכּ֣י
דיבֹ֤י עַ ִ֨מּים ׀ נֶא ָ֗ספוּ עַ ם ֮ אֹלהֵ֪י ְ
נְ ִ ֘
Psa. 50:5
ית֣י
תי ְב ִר ִ
ידֵ֑י כּ ְֹר ֶ֖
ִא ְספוּ־ ִלי ח ֲִס ָ
Psa. 85:4
יבֹותָ מח ֲ֥רֹון
אָסַ ְפתָּ כָ ל־עֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ָ֝ה ִשׁ ֗
Psa. 104:22
ֹתם
ל־מעֹונ ֗ ָ
ְָ֝
ִתּזְ ַר֣ח הַ ְ֭שֶּׁ מֶ שׁ יאָספֵ֑ וּן וְ אֶ
Psa. 104:29
פָּ נֶיָך ֮ ִ ַֽיבָּ ָ֫הל֥ וּן תֹּס ֣ף רוּ ְ֭חָ ם יִ גְ וָעֵ֑ וּן

אסף

Psa. 26:9

)(12

ֱֹֽלהים ְיַֽה ָו֗ה ִדּבֶּ ר
ִמזְ ֗מֹור ְלאָָ֫סָ ף אֹ֤ל ׀ א ִֶ֡

Asaph

Psa. 50:1

אָסָ ף
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ִמזְ ֗מֹור ְלאָָ֫סָ ף אְַֹ֤ך טְֹ֭וב ְליִ ְשׂ ָראל
ְֹ֭להים זָנַ ְ֣חתָּ
מַ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאָָ֫סָ ף לָ ָמ ֣ה א ִ
אָס ֣ף ִ ַֽשׁיר׃
לַ ְמנַצּחַ אַל־תַּ ְשׁח ֵ֑ת ִמזְ מֶ֖ ֹור ְל ָ
אָס ֣ף ִ ַֽשׁיר׃
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹנֵ֑ת ִמזְ מֶ֖ ֹור ְל ָ
דוּתוּן] ְלאָסָ ף ִמזְ ַֽמֹור׃
֗
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־יְ ִדיתוּן [יְ
מַ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאָָ֫סָ ף הַ אֲזִ ֣ינָה עַ ְִ֭מּי
גֹוי֨ם ׀ ְ ַֽבּ ַנחֲלָ ֗ ֶתָך
ֱֹֽלהים ָבֹּ֤אוּ ִ
ִמזְ ֗מֹור ְלאָָ֫סָ ף א ִֶ֡
אָס ֣ף ִמזְ ַֽמֹור׃
לַ ְמנַצּחַ אֶ ל־שֹׁשַׁ ִנּ ֵ֑ים ע ֶ֖דוּת ְל ָ
אָסף׃
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ׀ ַ ַֽעל־הַ גִּ ִֵ֬תּית ְל ָ ַֽ
ֱֹֽלהים נִ צָּ ב בַּ ע ֲַדת־א ֵ֑ל
ִמזְ ֗מֹור ְלאָָ֫סָ ף א ִ֗
אָסף׃
שׁיר ִמזְ מ֣ ֹור ְל ָ ַֽ
ִ ֶ֖

Psa. 73:1
Psa. 74:1
Psa. 75:1
Psa. 76:1
Psa. 77:1
Psa. 78:1
Psa. 79:1
Psa. 80:1
Psa. 81:1
Psa. 82:1
Psa. 83:1
)(4

לֶ ְא ֹ֣סר שָׂ ָר֣יו ְבּנ ְַפשֵׁ֑ ֹו
עב ִֹתֵ֑ים
וַיָּ ֵ֪אֶ ר לָ נוּ ִא ְסרוּ־חַ ג בַּ ֲ
ֲסוּרים׃
ֲשׁוּקים נֹת֣ן לֶ ְ֭חֶ ם לָ ְרע ִבֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה מַ ִתּיר א ִ ַֽ
לָ ע ִ֗
יהם
יה֣ם ְבּזִ ִ ֵ֑קּים וְ ָ֝נִ ְכ ְבּד ֗ ֶ
לֶ ְא ֹ֣סר מַ ְלכ ֶ
)(23

לי׃
רה עָ ָ ַֽ
שׁ ְפ ָ ֥
לוּ־ל ְ֭י בַּ נְּ ִע ִמֵ֑ים אַף־ ַנָ֝חֲלָ֗ ת ָ ַֽ
ִ
נָ ְַֽפ
ילֹות יִ ְסּ ֥רוּנִ י
א ֲֶשׁ֣ר יְ עָ ָצֵ֑נִ י אַף־ ָ֝ל ֗
כּן
בֹודי אַף־ ְָ֝בּשָׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֥ ֹ
וַיָּ ֵ֑ ֣גֶל ְכּ ִ ֵ֑
מ ָֹ֫איְ בָ י אַ֣ף ִמן־קָ ְ֭מַ י
ֹא־ת ֗צא
אַף־ ָזְ֭נ ְַחתָּ וַתַּ ְכ ִלימֵ֑נוּ וְ ל ָ֝
עֹוֹלת ִתּ ְפעָָ֫ ל֥ וּן בָּ אָ ֶֶ֡רץ
ֵ֪
אַף־ ְבּלב ֮
ָשׁירוּ׃
פוּ־בֵ֑ר יִ ְָ֝תרֹוע ֲ֗עוּ אַף־י ִ ַֽ
ָ
הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
ֶא ֶֹ֤רץ ָרעָ֨ שָׁ ה ׀ אַף־שָׁ ַמ ֣יִ ם נ ְָטפוּ ֮ ִמ ְפּנ ֵ֪י
כּן לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ְל ִשׁ ְבתֵּ֑ ֹו אַף־יְ ָ֝ה ָו֗ה יִ ְשׁ ֥ ֹ
כּן ׀
ֹור ִ ֗רים ִל ְשׁ ֹ֤ ֹ
אָדֵ֑ם וְ אַף ָ֝ס ְ
בָּ ָ
ְלָך֣ יְֹ֭ום אַף־ ְלָך֥ ָל ֵ֑יְ לָ ה
ֱֹֽלהים ָרא֣ וָּך ַמּ֣יִ ם י ִָחֵ֑ילוּ אַָ֝֗ף יִ ְרגְּ ז֥וּ ְתה ַֹֽמֹות׃
֨ ַמּיִ ם ׀ א ִ֗
לּכוּ׃
קְֹ֭ול נ ְָתנ֣וּ ְשׁחָ ִ ֵ֑קים אַף־ ֲָ֝חצָ ֗ ֶציָך יִ ְתהַ ָ ַֽ
ִפּ ְלאֲָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה אַף־ ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך ִבּ ְקהַ ל

to bind

אסר

Psa. 105:22
Psa. 118:27
Psa. 146:7
Psa. 149:8
also, indeed
Psa. 16:6
Psa. 16:7
Psa. 16:9
Psa. 18:49
Psa. 44:10
Psa. 58:3
Psa. 65:14
Psa. 68:9
Psa. 68:17
Psa. 68:19
Psa. 74:16
Psa. 77:17
Psa. 77:18
Psa. 89:6

אַף־1

37

ְלָך֣ שָׁ ְ֭מַ יִ ם אַף־ ְלָך֥ אָ ֵֶ֑רץ
אַמּ ֶ ַֽצנּוּ׃
רֹועי ְת ְ
ִתּכּ֣ ֹון ִעמֵּ֑ ֹו אַף־זְ ִ
אַף־אְָ֭נִ י ְבּכ֣ ֹור אֶ ְתּנ ֵ֑הוּ עֶָ֝ ְליֹ֗ון ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
ל ֹא
אַף־תָּ ְִ֭שׁיב צ֣ וּר חַ ְרבֵּ֑ ֹו וְ ֥
ל־תּ ַֽמֹּוט׃
ִ
יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר אַף־ ִתּכּ֥ ֹון ָ֝תּ ֗בל בַּ
ל־תּמֵּ֑ ֹוט
ִ
גֹּוי֨ם ׀ יְ ה֘ וָ ֹ֤ה מָ לָ֗ ְך אַף־ ִתּכּ֣ ֹון תְּ֭בל בַּ
בַ ִ
בֹודי׃
אז ְַמּ ָ ֗רה אַף־ ְכּ ִ ַֽ
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
ֹלהֵ֑ים ִ
ִל ִבּ֣י א ִ
אְַ֭ף ַֽל ֹא־פָ עֲל֣ וּ עַ וְ ָל ֵ֑ה ִבּ ְד ָרכָ יו
ֶשׁ־רוּחַ
ל ֹא ַיאֲזִ ֵ֑ינוּ אַָ֝֗ף אין־י ֥
וְ ֣
)(35

Psa. 89:12
Psa. 89:22
Psa. 89:28
Psa. 89:44
Psa. 93:1
Psa. 96:10
Psa. 108:2
Psa. 119:3
Psa. 135:17
nose, anger

אל ֣ימֹו ְבאַפֵֹּ֑ו וַּֽ בַ חֲרֹונֹ֥ו
Psa. 2:12
ִ ַֽכּי־יִ ְב ַע ֣ר ִכּ ְמ ַע ֣ט אַפֵֹּ֑ו אַ ְָ֝שׁ ֗רי כָּ ל־ח֥ ֹוסי
תֹוכיח ֵ֑נִ י Psa. 6:2
ִ
אַל־בּאַפְָּך֥
ְ
ְיַֽה ָו֗ה
ב ֣רֹות Psa. 7:7
וּמֹ֤ה יְ ה ָו֨ה ׀ ְבּאַפֶָּ֗ך ִהְ֭נָּשׂא ְבּעַ ְ
ק֘ ָ
Psa. 10:4
רשׁ
ָרשָׁ֗ ע ְכּ ֹג֣בַ הּ אְַ֭פֹּו בַּ ל־יִ ְד ֵ֑ ֹ
Psa. 18:9
שׁ־מ ִפּיו
ִ
ָ֘ע ָלֹ֤ה עָ שָׁ֨ ן ׀ ְבּאַפֹּ֗ו וְ א
Psa. 18:16
ִמ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה ִָ֝מנִּ ְשׁ ֗ ַמת ֣רוּחַ אַפֶּ ַָֽך׃
Psa. 21:10
ָ֫ ָפּנֶיָך יְ ְ֭הוָה ְבּאַפֹּ֣ו יְ בַ ְלּע ֵ֑ם
Psa. 27:9
דָּך עֶ זְ ָר ִתי
ט־בּאַ֗ף עַָ֫ ְב ֶ ֥
ְ
אַַֽל־תַּ
Psa. 30:6
כּי ֶ ֨רגַע ׀ ְבּאַפֹּו֮ חַ ִיּ ֵ֪ים ִבּ ְר ָ֫צֹונֹ֥ו
ִ ֹ֤
Psa. 37:8
אַל־תּ ְת ֗ ַחר
ִָ֝
ע ֹז֣ב ח ָמ ֵ֑ה
מאַף ַו ֲ
ֶה ֶ֣רף ְ֭
Psa. 55:4
וּבאַף יִ ְשׂ ְט ַֽמוּנִ י׃
עָ לַ י אָָ֝֗וֶן ְ
Psa. 56:8
ֹלהים׃
הֹורד א ִ ַֽ
ֵ֬
מּים ׀
ט־ל ֵ֑מֹו ְָ֝בּאַ֗ף עַ ִ ֹ֤
ָ
פַּ לֶּ
Psa. 69:25
ַשּׂיגַֽם׃
ז ְַע ֶמֵָ֑ך ַוח ֲ֥רֹון אַָ֝פּ ְָ֗ך י ִ
Psa. 74:1
צ ֹאן
לָ נֶ ֵ֑צַ ח י ְֶעשַׁ ן אַָ֝פּ ְָ֗ך ְבּ ֣
Psa. 76:8
ע ֹ֥מד ְלפָ ֶנ֗יָך מאָז אַפֶּ ַָֽך׃
וּמי־ ַי ֲ
ִ ַֽ
Psa. 77:10
ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף ַרחֲמָ יו ֶ ַֽסלָ ה׃
Psa. 78:21
ע ֵֹ֑קב וְ גַם־אַָ֝֗ף עָ לָ ה ְביִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְב ַי ֲ
Psa. 78:31
הרֹג
ֹלהים ׀ ָ֘ע ָלֹ֤ה בָ ֗ ֶהם וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
וְ אַֹ֤ף א ִ֨
Psa. 78:38
שׁיב אַפֵֹּ֑ו וְ ַֽל ֹא־ ָי ִָ֝עיר
וְ ְִ֭ה ְרבָּ ה ְלהָ ִ ֣
Psa. 78:49
ֲרֹון אַפֹּ֗ו עֶ ְב ָר֣ה ָו ַז֣עַ ם
ח־בּם ׀ ח ֵ֬
ָ֨
יְ שַׁ לַּ
Psa. 78:50
יְ פַ לּס נ ִָ֗תיב ְלאַָ֫פֹּ֥ו ל ֹא־חָ ַשְׂ֣ך
Psa. 2:5
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יבֹותָ מח ֲ֥רֹון אַפֶּ ַָֽך׃
כָ ל־עֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ָ֝ה ִשׁ ֗
דר
שְׁך אַָ֝פּ ְָ֗ך ְל ֣ ֹ
ַף־בֵּ֑נוּ ִתּ ְמ ֥ ֹ
ֶ ַֽתּאנ ָ
וְ חַ נֵּ֑וּן אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וְ ַרב־חֶ סֶ ד
ִ ַֽכּי־כָ ִלינוּ ְבאַפֵֶָּ֑ך וַּֽ בַ חֲמָ ְתָך֥
אָת ָ֗ך
ִ ַֽמי־יְֹ֭ודעַ ֹ֣עז אַפֵֶָּ֑ך וּ ְָ֝כיִ ְר ְ
אֲשֶׁ ר־נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי ְבאַפִֵּ֑י ִאם־יְ ָ֝בֹא֗ וּן
ב־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
אַפּ ֣יִ ם וְ ַר
וְ חַ נּ֣וּן יְ הוָ ֵ֑ה ֶא ֶֶ֖רְך ַ
ו ִ ַַֽיּחַ ר־אַ֣ף יְ הוָ ֣ה ְבּעַ מֵּ֑ ֹו
עַ ל־יְ ִ ַֽמינְ ָךֵ֑ מָ ַחֶ֖ץ ְבּיֹום־אַפֹּ֣ו ְמלָ ִ ַֽכים׃
ל ֹא
ל ֗ ֶהם וְ ֣
ל ֹא יִ ְשׁ ָמֵ֑עוּ אַף ָ֝ ָ
וְ ֣
ְבּלָ עֵ֑ וּנוּ בַּ ח ֲֶ֖רֹות אַפָּ֣ם ָ ַֽבּנוּ׃
אְ֭יְ בַ י ִתּ ְשׁ ַל ֣ח
ְתּ ָ֫ ַחיּנִ י ַע ֹ֤ל אַ֣ף ֹ
ל־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וּגְ ָד
)(3

Psa. 85:4
Psa. 85:6
Psa. 86:15
Psa. 90:7
Psa. 90:11
Psa. 95:11
Psa. 103:8
Psa. 106:40
Psa. 110:5
Psa. 115:6
Psa. 124:3
Psa. 138:7
Psa. 145:8
river

מֹוס ֵ֪דֹות
ְ
וַיּ ֹ֤ ֵָ֑רא֨ וּ ׀ א ֲִפיקי ֗ ַמיִ ם וַ ַֽ ָֽיִּ גָּלוּ ֮
רג עַ ל־א ִ ֲַֽפיקי־ ָמֵ֑יִ ם כֹּ֤ן נ ְַפ ִ֨שׁי
עֹ֥
ְכּאַ ֗ ָיּל תַּ ֲ
יקים בַּ נֶּ ַָֽֽגֶב׃
[שׁ ִביתֵ֑נוּ] כַּ א ֲִפ ִ ֥
ת־שׁבוּתנוּ ְ
ְ
שׁוּב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ
ָ

Psa. 18:16
Psa. 42:2
Psa. 126:4
)(2

י־לב׃
אפֶ ל ְליִ ְשׁר ַֽ
ירֹות ְבּמֹו־ ָ֝֗ ֹ
ִל ֥
ֲֹלְך ִָ֝מ ֶ֗קּטֶ ב
ִמ ְֶ֭דּבֶ ר בָּ ֹ֣אפֶ ל ַיה ֵ֑

darkness

אֹפֶ ל

Psa. 11:2
Psa. 91:6
)(1

הֶ אָפ ֣ס לָ נֶ ֣צַ ח חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר

אָפיק־1
ִ

to cease

אפס

Psa. 77:9
)(6

end

אַפסי־אָ ֶַֽרץ׃
גְֹ֭ויִ ם ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך ַוָ֝אֲחֻ ָזּ ְת ָ֗ך ְ
Psa. 22:28
חו֥וּ
אַפסי־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִ ַֽי ְשׁתַּ ֲ
אֶ ל־יְ ְ֭הוָה כָּ ל־ ְ
Psa. 59:14
אַפסֶ֖י הָ אָ ֶ֣רץ ֶ ַֽסלָ ה׃
ע ֵֹ֑קב ְל ְ
ְבּ ַי ֲ
Psa. 67:8
אַפסי־אָ ֶַֽרץ׃
ירא֥ וּ ָֹ֝א ֗תֹו כָּ ל־ ְ
ֹלהֵ֑ים וְ ִ ַֽי ְ
א ִ
Psa. 72:8
אַפסי־אָ ֶַֽרץ׃
ָהר עַ ד־ ְ
ִמיָּ ֣ם עַ ד־יָ ֵ֑ם וּ ִָ֝מנּ ֗ ָ
Psa. 98:3
אַפסי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝֗את יְ שׁוּעַ ת
יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ָרא֥ וּ כָ ל־ ְ
Psa. 2:8

אֶ פֶ ס
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)(3

י־מֵ֑וֶת ְ ַֽו ַנחֲלֶ֖י ְב ִליַּ ֣עַ ל
אֲפָ פ֥ וּנִ י חֶ ְבל ָ
ד־אין
ֵ֬
אָפפ֥ וּ־עָ לַ֨ י ׀ ָר ֶ֡עֹות עַ
כּי ְ
ִ ֹ֤
וּמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול
י־מוֶת ְ
אֲפָ פֹ֤ וּנִ י ׀ חֶ ְבל ֗ ָ

to surround
Psa. 18:5
Psa. 40:13
Psa. 116:3
)(2

אָכ ְֵ֑ל ִתּי וְ ִָ֝שׁקֻּ ַו֗י
ִכּי־אְ֭פֶ ר כַּ ֶלּ ֣חֶ ם ָ
הַ נֹּת֣ן ֶשׁ֣לֶ ג כַּ ָצֵּ֑מֶ ר ְָ֝כּ ֗פֹור כָּ אפֶ ר יְ פַ זַּֽר׃

Psa. 147:16

ת־מ ְ֭זְ ְבּחֹותֶ יָך
ִ
ר־שֵׁ֪תָ ה אֶ ְפ ָֹ֫רחֶ יהָ ֶ ַֽא
ָ
לָ הּ ֮ אֲשֶׁ

young oneאֶ ְפרֹחַ
Psa. 84:4

Ephraim

ֹאשֵׁ֑י
וְ ִֵ֬לי ְמ ַנשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ
י־קשֶׁ ת ָ֝ ָה ְפ ֗כוּ ְבּיֹ֣ום
נֹושׁ ֥קי רֹומ ָ ֵ֑
ְ ַֽבּני־אֶ ְפ ַ ֗ריִ ם ְ
חר׃
ל ֹא בָ ָ ַֽ
ְבּ ֹ֣אהֶ ל יֹוסֵ֑ף וַּֽ ְבשׁבֶ ט ֶָ֝א ְפ ַ ֗ריִ ם ֣
וּמנַשֶּׁ֗ ה
וּבנְ ָי ִ ֹ֤֘מן ְ
ִל ְפנ ֹ֤י אֶ ְפ ַ ֨ריִ ם ׀ ִ
ֹאשֵׁ֑י
ִלֹ֤י ְמנַשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ
)(1

ashes

אפֶ ר

Psa. 102:10

)(1

)(5

אפף

אֶ ְפ ַריִ ם

Psa. 60:9
Psa. 78:9
Psa. 78:67
Psa. 80:3
Psa. 108:9

Ephrathah

ענ֥וּהָ ְבאֶ ְפ ָרֵ֑תָ ה ְָ֝מצָ אנ֗וּהָ ִבּ ְשׂדי־יָ ַֽעַ ר׃
ַֽה־שׁ ַ ַֽמ ֲ
ְ
ִהנּ

אֶ ְפ ָרתָ ה

Psa. 132:6

) finger, toe (2אֶ ְצבַּ ע
בים Psa. 8:4
ָרחַ וְ ָ֝כֹוכָ ִ֗
שָׁ ְ֭מֶ יָך מַ עֲשׂ֣י אֶ ְצ ְבּעֹ ֶתֵ֑יָך י ֥
Psa. 144:1
י ַָד֣י לַ ְק ָרֵ֑ב ֶָ֝א ְצ ְבּעֹותַ֗י לַ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
)(3

to ambush

אַריֵ֬ה ְבסֻ ֹ֗כּה
יֶא ֵֹ֬רב בַּ ִמּ ְס ֨ ָתּר ׀ ְכּ ְ
ְבסֻ ֹ֗כּה ֶי ְ֭ארֹב לַ חֲט֣ ֹוף עָ ִנ ֵ֑י
Psa. 59:4
כּי ִהנּ ֵ֪ה אָ ְַֽר ֶ֡בוּ ְלנ ְַפ ִ֗שׁי ָיג֣וּרוּ
ִ ֹ֤

ארב

Psa. 10:9

)(3

אַר ֶ ַֽבּה׃
בוּל ֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝יגִ יעָ֗ ם לָ ְ
ָ
לֶ חָ ִס֣יל יְ
אַר ֶבּ ֵ֑ה וְ ָ֝ ֶי֗לֶ ק וְ א֣ין
ָב ֹא ְ
אְָ֭מַ ר ַויּ ֣
אַר ֶ ַֽבּה׃
כּ ְ
ל־כּנְ טֹות֥ ֹו נֶה ָל ְֵ֑כ ִתּי נִ ָ֝נְ עַ֗ ְר ִתּי ָ ַֽ
ִ
ְכּצ

locust

אַרבֶּ ה
ְ

Psa. 78:46
Psa. 105:34
Psa. 109:23
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)(1

אַרבַּ ע
ְ four, Arba

ֹמר
בּ ִעֹ֤ים שָׁ ָנ֨ה ׀ אָ֘קֹ֤ וּט ְבּ ֗דֹור ָוא ֗ ַ
אַר ָ ֘
ְ

Psa. 95:10

)(1

to gather, pick

ל־ע ְברי
ֹ֥
אָרוּהָ כָּ
גְ ד ֶרֵ֑יהָ וְ ָ֝ ֗

Psa. 80:13
)(1

קוּמ֣ה יְ ְ֭הוָה ִל ְמנוּחָ ֶתֵָ֑ך אַ ֗ ָָ֝תּה ַוא ֲ֥רֹון עֻ זֶּ ַָָֽֽך׃
ָ

ark

ארה
אֲרֹון

Psa. 132:8
)(6

cedar

ק֣ ֹול יְ ְ֭הוָה שֹׁב ֣ר א ֲָרזִ ֵ֑ים וַיְ שַׁ בּר יְ ָ֝ה ָו֗ה
אַרזי הַ ְלּבָ נַֽ ֹון׃
שֹׁב֣ר א ֲָרזִ ֵ֑ים וַיְ שַׁ בּר יְ ָ֝ה ָו֗ה אֶ ת־ ְ
Psa. 80:11
ָפיהָ אַ ְַֽרזי־ ַֽאל׃
ענ ֗ ֶ
הָ ִ ֣רים ִצ ָלּ ֵ֑הּ ַו ָ֝ ֲ
Psa. 92:13
כַּ תָּ ָמ֣ר יִ ְפ ָרֵ֑ח ְכּ ֶא ֶֶ֖רז בַּ ְלּבָ נֹ֣ון יִ ְשׂגֶּ ַֽה׃
Psa. 104:16
ָטע׃
יִ ְ֭ ְשׂ ְבּעוּ עֲצ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽרזי ְָ֝לבָ נֹ֗ון א ֲֶשׁ ֣ר נ ָ ַֽ
Psa. 148:9
וְ כָ ל־גְּ בָ עֵ֑ ֹות עץ ְָ֝פּ ִ ֗רי וְ כָ ל־א ֲָרזִ ַֽים׃

אֶ ֶרז

Psa. 29:5

)(1

ל־דּ ָרכַ י
אָרחִ֣י וְ ִר ְב ִע֣י ז ִ ֵ֑ריתָ ְוַֽכָ ְ
ְ

to journey

ארח

Psa. 139:3
)(14

way, path

אָרח֥ ֹות י ִ ַַֽמּים׃
וּדג ֣י הַ יָּ ֵ֑ם עָֹ֝ ֗בר ְ
שָׁ ְ֭מַ יִ ם ְ
Psa. 16:11
שׂבַ ע ְשׂ ְ֭מָ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך
ֹודיענִ י ֮ ֹֹ֤א ַרח ָ֫ ַחיִּ ים ֹ ֣
ַֽתּ ִ
Psa. 17:4
אָרח֥ ֹות פָּ ִ ַֽריץ׃
אָ ְָ֭דם ִבּ ְד ַב֣ר ְשׂפָ ֶתֵ֑יָך אֲנִ י ָ֝שָׁ ֗ ַמ ְר ִתּי ְ
Psa. 19:6
ָשׂישׂ ְָ֝כּגִ ֗בֹּור לָ ֥רוּץ ַֹֽא ַרח׃
מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו י ִ
Psa. 25:4
חֹות֣יָך לַ ְמּ ַֽדנִ י׃
הֹודיע ֵ֑נִ י ֶֹ֖א ְר ֶ
ִ
יְ ְ֭הוָה
Psa. 25:10
רי
אָרח֣ ֹות יְ ְ֭הוָה ֶח֣סֶ ד וֶא ֶמֵ֑ת ְלנ ְֹצ ֥
כָּ ל־ ְ
Psa. 27:11
שֹׁור ָ ַֽרי׃
ְ
וּ ְ֭נְ חנִ י ְבּ ֹ֣א ַרח ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
Psa. 44:19
אָרחֶ ַָֽך׃
ִלבֵּ֑נוּ וַתּט אֲשֻׁ ֗רינוּ ִמנִּ י ְ
Psa. 119:9
אָרחֵֹ֑ו ִָ֝ל ְשׁ ֹ֗מר
יְ זַכֶּ ה־ ַנּ ְ֭עַ ר אֶ ת־ ְ
Psa. 119:15
ֹתיָך׃
ָ֝אַבּיטָ ה א ְֹרח ֶ ַֽ
אָשֵׂ֑יחָ ה וְ ִ֗
דיָך ִ
ְבּ ִפקֻּ ֶ ֥
Psa. 119:101
֣אתי ַרגְ ָל ֵ֑י
רע כָּ ִל ִ
ִמכָּ ל־ ֹ֣א ַרח ָ ְ֭
Psa. 119:104
שׁקֶ ר׃
ֹ֤אתי ׀ כָּ ל־ ֵֹ֬א ַרח ָ ַֽ
ל־כּן שָׂ נ ִ
ָ֝֗
קּוּדיָך אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן עַ
ִמ ִפּ ֶ ֥
Psa. 119:128
ַֽאתי׃
כל יִ ָשּׁ ְֵ֑ר ִתּי כָּ ל־ ֶֹ֖א ַרח ֶשׁ֣קֶ ר שָׂ נ ִ
ל־פּקּ֣ וּדי ֣ ֹ
ִ
כָּ
Psa. 8:9

א ַֹרח
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יב ִתי ְבּ ַֹֽא ַרח־ז֥וּ אֲהַ לּ ְֵ֑ך טָ ְמנֶ֖וּ
ְנ ִַֽת ָָ֫

Psa. 142:4
)(1

לי׃
ָדי וְ ַרגְ ָ ַֽ
ֲרי י ַ ֥
כּא ִ ֗
ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י ָ֝ ָ

lion

א ֲִרי

Psa. 22:17

)(5

אַריה־1
ְ

lion

אַרי ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָֹ֝פּ ֗רק
רף ְכּ ְ
פֶּ ן־יִ ְט ֣ ֹ
Psa. 10:9
אַריֵ֬ה ְבסֻ ֹ֗כּה
בַּ ִמּ ְס ֨ ָתּר ׀ ְכּ ְ
Psa. 17:12
אַריה יִ ְכס֣ ֹוף ִל ְט ֵ֑רֹוף
ִדּ ְמ ֹינֹ֗ו ְכּ ְ֭ ְ
Psa. 22:14
ֹאג׃
ֹרף וְ שׁ ַֽ
יהֵ֑ם אַ ְָ֝רי֗ה ט ֥
עָ ַל ֣י ִפּ ֶ
Psa. 22:22
וּמקַּ ְרנ ֶ֖י
אַרי ֵ֑ה ִ
ְֹ֭ושׁיענִ י ִמ ִפּ֣י ְ
ה ִ
Psa. 7:3

)(1

עַ ל־ ַגּ ְִ֭בּי חָ ְרשׁ֣ וּ ח ְֹר ִשֵׁ֑ים ָ֝ ֶהא ִ ֗ריכוּ ְלמַ עֲנֹותָ ם

to be long

ארך

Psa. 129:3
)(3

ל־רח֣ וּם וְ חַ נֵּ֑וּן אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וְ ַרב־חֶ סֶ ד
א ַ
ב־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
אַפּ֣יִ ם וְ ַר
וְ חַ נּ֣וּן יְ הוָ ֵ֑ה ֶא ֶֶ֖רְך ַ
ל־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וּגְ ָד

slow

אָרְך

Psa. 86:15
Psa. 103:8
Psa. 145:8
)(4

ָעד׃
נ ַָת֣תָּ ה לֵּ֑ ֹו ֹ֥א ֶרְך ָי ִָ֗֝מים עֹולָ ם ו ֶ ַֽ
חַ יָּ ֵ֑י וְ שַׁ ְב ִתּי ְבּבית־יְ ָ֝ה ָו֗ה ְל ֹ֣א ֶרְך י ִ ַָֽמים׃
ָ֝אַר ֗אהוּ
אַשׂ ִבּיע ֵ֑הוּ וְ ְ
ֹ֣א ֶרְך ָי ְִ֭מים ְ
אוָה־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ יְ ָ֝ה ָו֗ה ְל ֹ֣א ֶרְך י ִ ַָֽמים׃
יתָך֥ ַנ ֲ
ְלב ְ

length

א ֶֹרְך

Psa. 21:5
Psa. 23:6
Psa. 91:16
Psa. 93:5
)(2

Aram

צֹּותֹו ׀ אֶ ת א ֲַר֣ם ַנה ֲַריִ ם ֮ וְ אֶ ת־א ֲַרֵ֪ם
֨
ְבּהַ
ַנה ֲַריִ ם ֮ וְ אֶ ת־א ֲַרֵ֪ם ָ֫צֹובָ ה וַיָּ ֹ֤שָׁ ב

א ֲַרם

Psa. 60:2

)(3

palace

נֹודע ְל ִמ ְשׂגָּ ַֽב׃
ַ֥
נֹותיהָ
אַר ְמ ֗ ֶ
ֹלהים ְבּ ְ
א ִ
נֹותֵ֑יהָ ְלמַ עַ ן ְָ֝תּסַ ְפּ ֗רוּ
אַר ְמ ֶ
ְ ַֽלחילָ֗ ה פַּ ְסּג֥וּ ְ
נֹותיְִך׃
אַר ְמ ָ ַֽ
יְ ִ ַֽהי־שָׁ ל֥ ֹום ְבּחיל ְֵ֑ך ָ֝שַׁ ְל ָו֗ה ְבּ ְ
)(190

אַרמֹון
ְ

Psa. 48:4
Psa. 48:14
Psa. 122:7
land, earth

אֶ ֶרץ
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)(1

ֹותיָך׃
ֲרוּרים ָ֝ ַהשֹּׁגִ ים ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ָגּ ְ֭עַ ְרתָּ ז ִ ֣דים א ִ ֵ֑
)(1

ֲרשֶׁ ת ָ֝ ְשׂפָ ֗ ָתיו בַּ ל־מָ נ ְַעתָּ
לֵּ֑ ֹו ַוא ֶ ֥

to curse

ארר

Psa. 119:21
request

א ֲֶרשֶׁ ת

Psa. 21:3
)(28

 fireאשׁ־1

ל־רשָׁ ִ֗עים ָ֫ ַפּ ִחים א ֣שׁ וְ ְ֭ג ְָפ ִרית וְ ֥רוּחַ
עַ ְ
Psa. 18:9
אַפֹּו וְ אשׁ־ ִמ ִפּיו
ְבּ ֗
Psa. 18:13
ֶנָ֫גְ ֥דֹּו עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲלי־ ַֽאשׁ׃
Psa. 18:14
וְ ְ֭עֶ ְליֹון יִ תּ֣ן קֹלֵ֑ ֹו ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲלי־ ַֽאשׁ׃
Psa. 21:10
ְתּ ִשׁיתֹ֤מֹו ׀ ְכּתַ נּ֥וּר אשׁ ֮ ְלע ֵ֪ת ָ֫ ָפּנֶיָך
ֹאכלם ַֽאשׁ׃
ְבּאַפּ֣ ֹו יְ בַ ְלּע ֵ֑ם ְוַֽת ְ
Psa. 29:7
ֹצב לַ הֲב֥ ֹות ַֽאשׁ׃
קֹול־יְ הוָה ח ֗
Psa. 39:4
בַּ הֲגִ יגִ י ִת ְבעַ ר־א ֵ֑שׁ ִ ָ֝דּ ַ֗בּ ְר ִתּי ִבּ ְל ַֽשֹׁונִ י׃
Psa. 46:10
רף בָּ ַֽאשׁ׃
יְ ְ֭שַׁ בּר וְ ִקצּ֣ץ ח ֲִנ ֵ֑ית ֲָ֝עג ָ֗לֹות יִ ְשׂ ֥ ֹ
Psa. 50:3
רשׁ אשׁ־ ְלפָ נָיו
ְוַֽאַל־ ֶיָ֫ח ַ ֥
Psa. 66:12
ְל ָ֫ר ֹאשׁנוּ ָ ַֽבּאנוּ־בָ אשׁ וּבַ ַמֵּ֑יִ ם
Psa. 68:3
ֹאב ֥דוּ ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים ִמ ְפּני
דְֹּ֭ונַג ִמ ְפּני־א ֵ֑שׁ י ְ
Psa. 74:7
לאָ ֶ֗רץ
ִשׁ ְלח֣ וּ בָ ְ֭אשׁ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ֵָ֑ך ָ֝ ָ
Psa. 78:14
ל־הלַּ֗ יְ לָ ה ְבּא֣ ֹור ַֽאשׁ׃
ָ֝ ַ
יֹומֵ֑ם וְ כָ
ַויַּנְ ח֣ם בֶּ עָ נָ ֵ֣֑ן ָ
Psa. 78:21
ע ֵֹ֑קב
וַ ַֽ ָֽיִּ ְתעַ בָּ ר וְ ְ֭אשׁ נִ ְשּׂ ָ ֣קה ְב ַי ֲ
Psa. 78:63
תוֹּלתיו
ָ֗
חוּריו אָ ְַֽכלָ ה־א ֵ֑שׁ וּ ְָ֝ב
ָ֥
בַּ
Psa. 79:5
אָתָך׃
יְ ְ֭הוָה תֶּ אנַ ֵ֣֑ף לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְבעַ ר ְכּמֹו־ ָ֝֗אשׁ ִקנְ ֶ ַֽ
Psa. 80:17
ֲרת פָּ נֶ ֣יָך
סוּחֵ֑ה ִמ ַגּע ַ ֶ֖
ְשׂ ֻר ָפ֣ה בָ א ֣שׁ ְכּ ָ
Psa. 83:15
ְכּאשׁ ִתּ ְבעַ ר־יָ ֵ֑עַ ר וּ ְָ֝כלֶ הָ ָ֗בה
Psa. 89:47
יְ ְ֭הוָה ִתּסָּ ת֣ר לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְב ַעֶ֖ר ְכּמֹו־א ֣שׁ חֲמָ ֶ ַֽתָך׃
Psa. 97:3
וּתלַ הֶ֖ט
אְ֭שׁ ְלפָ נָ ֣יו תּל ְֵ֑ך ְ
Psa. 11:6
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ֹלהט׃
ַֽ
אָכ ֣יו רוּחֵ֑ ֹות ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו א ֣שׁ
עֹ ֶשׂ֣ה מַ ְל ָ
אַר ָ ַֽצם׃
יה֣ם בָּ ָרֵ֑ד אֶ֖שׁ לֶ הָ ב֣ ֹות ְבּ ְ
גִּ ְשׁמ ֶ
ליְ לָ ה׃
ְלמָ ָס ְֵ֑ך וְ ָ֝ ֗אשׁ ְלהָ ִאיר ָ ַֽ
להָ ָ֗בה
ו ִַתּ ְבעַ ר־אשׁ בַּ ע ֲָד ָתֵ֑ם ָ֝ ֶ
קֹוצֵ֑ים ְבּשׁם
ִ
דּעֲכוּ ְכּא ֣שׁ
בֹורים ֹ ְ֭
ִכ ְד ִ ֗
ֹרֹות
המ ֗
ַֽח ִלים בָּ אשׁ י ִַפּל ֵ֑ם ְָ֝בּמַ ֲ
יהם גֶּ ָ֫ ָ
עֲל ֗ ֶ
א ֣שׁ וְּ֭בָ ָרד ֶשׁ ֣לֶ ג וְ ִקיטֵ֑ ֹור ֥רוּחַ

Psa. 104:4
Psa. 105:32
Psa. 105:39
Psa. 106:18
Psa. 118:12
Psa. 140:11
Psa. 148:8
woman, wife

)(3

שׁמֶ שׁ׃
ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ ָ ַֽ
ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
אַלמָ נָ ַֽה׃
תֹומֵ֑ים וְ ָ֝ ִא ְשׁתֹּו ְ
ִ ַֽי ְהיוּ־בָ נָיו יְ ִ
אֶ ְשׁתְָּךֹ֤ ׀ ְכּגֶפֶ ן פּ ִֹר ָיּה ֮ ְבּי ְַר ְכּתֵ֪י

Psa. 58:9
Psa. 109:9
Psa. 128:3

 Assyria, stepאַשּׁוּר

)(1

הי֥וּ זְ ֶ֖רֹועַ
גַּם־אְַ֭שּׁוּר נִ ְלוָ ֣ה ִע ָמֵּ֑ם ָ ֹ֤

Psa. 83:9
)(1

ִמנְ ָח֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי ְשׁבָ א וּ ְָ֝ס ָ֗בא אֶ ְשׁכָּ ר י ְַק ִ ַֽריבוּ׃
ֹותיהֶ ם
מּעֲצֵ֪ ָ֫
ֱֹֽלהים יִ ְפּלוּ ֮ ִ ַֽמ ֹ
ֲשׁימ֨ם ׀ א ִ֗
הא ִ
ַ ַֽ
שׁמוּ׃
ְתּמֹות֣ת ָר ָשׁ֣ע ָר ָע ֵ֑ה וְ ֹשׂנְ אֶ֖י צַ ִ ֣דּיק י ְֶא ָ ַֽ
כּל־הַ ח ִֹסים
ל ֹא ֶי ְָ֝א ְשׁ ֗מוּ ָ ַֽ
עֲבָ ָדֵ֑יו וְ ֥
)(1

ָֹ֫איְ בָ יו קָ ְד ֹ֥קד שׂ ָע ֵ֑ר ִָ֝מ ְתהַ ֗לְּך בַּ אֲשָׁ ָ ַֽמיו׃
)(1

אַשׁמֹותַ֗י ִמ ְמָּך֥
ְל ִאוּ ְַל ִתֵּ֑י וְ ָ֝ ְ
)(3

)(1

gift

אֶ ְשׁכָּ ר

Psa. 72:10
)(3

ֶה־בְּך׃
אַשׁמֻ ֗רֹות אֶ ְהגּ ָ ַֽ
צוּע ֵ֑י ְָ֝בּ ְ
עַ ל־יְ ָ
לּיְ לָ ה׃
מוּרה בַ ָ ַֽ
אַשׁ ָ ֥
ע ֵֹ֑בר וְ ְ
ְכּיֹ֣ום אֶ ְְ֭תמֹול ִכּ֣י ַי ֲ
ל ִ֗שׂיחַ ְבּ ִא ְמ ָר ֶ ַֽתָך׃
אַשׁמֻ ֵ֑רֹות ָ֝ ָ
ִק ְדּמ֣ וּ ע ְ֭ינַי ְ

ִאשָּׁ ה

to be guilty

אשׁם

Psa. 5:11
Psa. 34:22
Psa. 34:23
guilt offering

אָשָׁ ם

Psa. 68:22
guilt

אַשׁמָ ה
ְ

Psa. 69:6
watch

מוּרה
אַשׁ ָ
ְ

Psa. 63:7
Psa. 90:4
Psa. 119:148
quiver

אַשׁפָּ ה
ְ
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אַשׁפָּ תֹ֗ו ָ֫מהֶ ם
א ֲֶשֹׁ֤ר ִמלּא אֶ ת־ ְ
)(1

אַשׁ ֹ֗פּת י ִ ָ֥רים אֶ ְביַֽ ֹון׃
ימ֣י מעָ ָפ֣ר ָדֵּ֑ל ָ֝ ַֽמ ְ
ְמ ִ ַֽק ִ

Psa. 127:5

אַשׁפֹּת
ְ

refuse
Psa. 113:7
)(6

לֹותֵ֑יָך בַּ ל־נָמ֥ ֹוטּוּ
אְ֭שֻׁ רַי ְבּמַ ְעגְּ ֶ
תָּ ֹ֣מְך ֲ
[סבָ בֵ֑ וּנוּ]
אְַ֭שֻּׁ רינוּ עַ ָתּ֣ה ְסבָ בוּנִ י ְ
ל ֹא ִת ְמ ַע ֣ד אֲשֻׁ ָריו׃
ֹלה֣יו ְבּ ִלבֵּ֑ ֹו ֶ֖
תֹּור֣ת א ָ
ַ
וַיָּ ֶָֽ֖קֶ ם עַ ל־סֶ לַ ע ַרגְ לַ֗ י כֹּונן אֲשֻׁ רָ ַֽי׃
חָך׃
אָר ֶ ַֽ
ִלבֵּ֑נוּ וַתּט אֲשֻׁ ֗רינוּ ִמנִּ י ְ
[נ ָָט ֣יוּ] ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝כּאַ֗יִ ן שֻׁ ְפּכָ ה [שֻׁ ְפּכ֥ וּ] אֲשֻׁ רָ ַֽי׃

step

אָשֻׁ ר

Psa. 17:5
Psa. 17:11
Psa. 37:31
Psa. 40:3
Psa. 44:19
Psa. 73:2
)(102

which

אֲשֶׁ ר

;Psa 1:1, 3–4; 3:7; 7:1; 8:2, 4; 10:6; 12:5; 16:3, 7; 18:1; 24:4; 26:10; 31:8, 20; 33:12, 22; 35:8, 11; 38:15; 40:5
;41:9–10; 46:9; 47:5; 48:9; 51:2; 55:15, 20; 56:7; 58:6; 64:4; 66:14, 16, 20; 69:5, 27; 71:19–20, 23; 78:3–5, 11, 42–43, 68
;79:6, 12; 80:16; 83:13; 84:4; 86:9; 88:6; 89:22, 52; 94:12; 95:4–5, 9, 11; 96:12; 104:16–17; 105:5, 9, 26; 106:34, 38; 107:2
;109:11, 16; 112:8; 115:3, 8; 119:38–39, 47–49, 63, 85, 158; 127:5; 132:2; 135:6, 18; 139:15, 20; 140:3, 5; 144:8, 11–12
145:18; 146:6; 147:9; 148:4
)(3

to call blessed

אשׁר־2

ִ ַֽוְ֭יחַ יּהוּ יְ אֻ שַּׁ ר [וְ ][אֻ ַשּׁ ֣ר] בָּ אָ ֵֶ֑רץ
ַֽל־תּ ְתּנ֗הוּ
ִָ֝
ִ ַֽוְ֭יחַ יּהוּ יְ אֻ שַּׁ ר [וְ ][אֻ ַשּׁ ֣ר] בָּ אָ ֵֶ֑רץ וְ אַ
Psa. 72:17
אַשּׁ ַֽרוּהוּ׃
ְָ֫שׁמ֥ ֹו וְ יִ ְתבָּ ְרכוּ בֵ֑ ֹו כָּ ל־גֹּויִ ם יְ ְ
Psa. 41:3

)(26

אַשׁרי
ְ blessed

ל ֹא הָ לַ ְך ֮ בַּ ע ֲַצֵ֪ת
אַשׁרי־הָ ִ ֗אישׁ א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ֥
ְ ַֽ
Psa. 2:12
ִכּ ְמ ַע ֣ט אַפֵּ֑ ֹו אַ ְָ֝שׁ ֗רי כָּ ל־ח֥ ֹוסי ַֽבֹו׃
Psa. 32:1
ַֽשׂוּי־פּשַׁ ע ְכּס֣ וּי
ֶ֗
רי ְנ
אַשׁ ֥
ְל ָדוִ ֗ד ָ֫ ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
Psa. 32:2
ל ֹא י ְַח ֵֹ֬שׁב יְ הוָ ֣ה ל֣ ֹו
אָדם ֹ֤
אַשׁרי ָ ֗
ְ ַֽ
Psa. 33:12
ֹלהֵ֑יו
אַשׁר֣י הַ ְ֭גֹּוי אֲשֶׁ ר־יְ הוָ ֣ה א ָ
ְ
Psa. 34:9
רי ָ֝ ַה ֶגּ֗בֶ ר יֶחסֶ ה־ ַֽבֹּו׃
ִכּי־ט֣ ֹוב יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽשׁ ֥
Psa. 40:5
ר־שׂ ֣ם יְ ְ֭הֹוָה ִמ ְבטַ חֵ֑ ֹו
ָ
אַשׁרי הַ ֶגּ֗בֶ ר אֲשֶׁ
ְ ַֽ
Psa. 41:2
ל־דֵּ֑ל ְבּיֹ֥ום ָ ָ֝רעָ֗ ה
ָ
אַ ְְ֭שׁרי מַ ְשׂ ִכּ֣יל אֶ
Psa. 65:5
ריָך
ֲצ ֶ ֥
כּן ח ָ֫
וּתקָ רב ֮ יִ ְשׁ ֵ֪ ֹ
אַשׁרֹ֤י ׀ ִ ַֽתּ ְב ַח ֣ר ְ
ְ
Psa. 84:5
יתֵָ֑ך ָ֝֗עֹוד ְיַֽהַ ְלל֥ וָּך
יֹושׁב֣י ב ֶ
אַ ְְ֭שׁרי ְ
Psa. 1:1
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אַשׁר֣י אָ ְָ֭דם ַֽעֹוז־ל֥ ֹו ָבְֵ֑ך
ְ
Psa. 84:13
רי אָ ָ ָ֗֝דם בֹּטחַ ָ ַֽבְּך׃
יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות אַ ְַֽשׁ ֥
Psa. 89:16
רוּע ֵ֑ה יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽבּאֹור־פָּ נֶיָך
יֹודע ֣י ְת ָ
אַשׁר֣י הָ ְ֭עָ ם ְ
ְ
Psa. 94:12
ר־תּי ְַסּ ֶר֣נּוּ יָּ ֵ֑הּ
ְ
אַשׁרֹ֤י ׀ הַ גֶּ ֣בֶ ר אֲשֶׁ
ְ
Psa. 106:3
אַ ְְ֭שׁרי שׁ ְֹמר֣י ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט עֹ שֶׂ֖ה ְצ ָד ָ ֣קה ְבכָ ל־עַֽת׃
Psa. 112:1
אַשׁרי־ ִא ְ֭ישׁ יָר֣א אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ְ
Psa. 119:1
תֹורת
ֹל ִ֗כים ְבּ ַ ֥
הה ְ
י־ד ֵֶ֑רְך ַָ֝ ַֽ
רי ְת ִ ַֽמימ ָ
אַשׁ ֥
ְ
Psa. 119:2
ֹתיו ְבּכָ ל־לב
רי עד ֗ ָ
אַ ְְ֭שׁרי נ ְֹצ ֥
Psa. 127:5
ת־אַשׁפָּ ֗תֹו
ְ
אַשׁרֹ֤י הַ ֶגּ֗בֶ ר א ֲֶשֹׁ֤ר ִמלּא אֶ
ְ
Psa. 128:1
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אַ ְְ֭שׁרי כָּ ל־יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 128:2
כַּ ְ֭פֶּ יָך ִכּ֣י ת ֹאכ ֵ֑ל אַ ְָ֝שׁ ֶ ֗ריָך וְ ט֣ ֹוב
Psa. 137:8
ם־ל ְֵ֑ך
ָ
רי שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
אַשׁ ֥
וּדה ְ
בַּ ת־בָּ ֶ֗בל הַ ְשּׁ ָ֫ד ָ ֥
Psa. 137:9
ֹאחז וְ נִ ֵ֬פּץ ֶ ַֽאת־עָֹ֝ לָ לַ֗ יִ ְך
אַשׁרֹ֤י ׀ שֶׁ יּ ֶ֓
ְ
Psa. 144:15
אַשׁר֣י הָ ְ֭עָ ם שֶׁ ָכּ ֣כָ ה לֵּ֑ ֹו
ְ
רי ָ֝ ָהעָ֗ ם שֶׁ י ֲהוָה
שֶׁ ָכּ ֣כָ ה לֵּ֑ ֹו אַ ְַֽשׁ ֥
Psa. 146:5
ע ֹ֣קב ְבּעֶ זְ ֵ֑רֹו
אַשׁ ֗רי ֶשֹׁ֤א֣ל ַי ֲ
ְ
Psa. 84:6

)(150

) (direct objectאת־1

;Psa 2:3, 11; 3:8; 9:13; 13:2; 14:2; 15:4; 16:4, 7; 18:1; 25:5, 22; 26:6; 27:2, 4, 8; 28:9; 29:5, 11; 31:6, 8, 24; 33:13
;34:1–2, 5, 10, 19; 37:28; 47:5; 51:20; 53:3; 56:1; 59:1; 60:2; 67:8; 69:34; 72:19; 78:5, 42, 53, 56, 68; 79:1–2, 7; 80:3; 83:13
92:7; 94:23; 98:3; 100:2; 101:5; 102:15–16, 18, 23; 103:1–2, 12, 22–104:1; 104:35; 105:11, 24, 28–29, 42–43; 106:7–8, 20,
;26, 33–34, 36–37, 40, 44, 46; 112:1; 113:1; 115:12; 116:1, 8; 117:1; 119:8–9, 135; 121:7; 123:1; 125:5–126:1; 126:4; 127:5
129:8; 130:8; 132:1; 133:3–134:2; 135:1, 19–20; 136:8–9; 137:1, 4, 6–9; 138:2; 142:8; 144:10; 145:15–16, 19–20; 146:1, 6,
9; 147:11–12; 148:1, 5, 7, 13
)(25

 withאת־2

ָשֹׁ֤וְ א ׀ ְי ַַֽד ְבּרוּ ֮ ִ ֹ֤אישׁ אֶ ת־ ָ֫רעהוּ ְשׂפַ ת
Psa. 12:5
אָדֹון
ַנ ְ֭גְ ִבּיר ְשׂפָ ת֣ינוּ ִאתֵָּ֑נוּ ִ ֶ֖מי ֣
Psa. 16:11
שׂבַ ע ְשׂ ְ֭מָ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך נְ ִעמֶ֖ ֹות
ָ֫ ַחיִּ ים ֹ ֣
Psa. 21:7
דּהוּ ְָ֝ב ִשׂ ְמ ֗ ָחה אֶ ת־פָּ נֶ ַֽיָך׃
לָ ַע ֵ֑ד ְתּחַ ֥
Psa. 22:26
מ ִאתּ ְָ֗ך ְ ַֽת ִהלָָּ֫ ִתי ְבּקָ הָ ל
Psa. 24:5
יִ ָשּׂ֣א ְב ְָ֭רכָ ה מא ֣ת יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה
Psa. 27:4
אֹותֵ֪הּ
ָ
אַחֹ֤ת ׀ שָׁ אַ ְ֣ל ִתּי ַֽמאת־יְ ה ָוה ֮
ַ
Psa. 34:4
רֹומ ָמֶ֖ה
ְ
גּ ְַדּל֣ וּ לַ יהוָ ֣ה ִאתִֵּ֑י וּנְ
Psa. 35:1
יבֵ֑י ְָ֝ל ֗ ַחם
יב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ִר ַ
ִר ָ
ֲמי׃
יבֵ֑י ְָ֝ל ֗ ַחם אֶ ת־ ַֹֽלח ָ ַֽ
יב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ִר ַ
ִר ָ
Psa. 12:3
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ַם־הם א֣ין ִאתִּ ַֽי׃
ָ֝֗
ְוַֽאֹור־עינַי גּ
סיר ְתּ ִפלָּ ִתי וְ ָ֝חַ ְס ֗דֹּו מ ִאתִּ ַֽי׃
ַֽל ֹא־ה ִ ֘
ִ ַֽויבָ ְרכ ֵ֑נוּ יָ ֹ֤אר פָּ נָ ֶ֖יו ִאתָּ֣נוּ ֶ ַֽסלָ ה׃
ד־מה׃
ָ ַֽ
ֹדעַ עַ
נ ִָבֵ֑יא וְ ַֽל ֹא־ ִ ָ֝אתָּ֗נוּ י ֥
רוּחֹו׃
ַֽ
וְ ל ֹא־נֶאֶ ְמנָ ֶ֖ה אֶ ת־א ֣ל
ר־שֵׁ֪תָ ה אֶ ְפ ָֹ֫רחֶ יהָ ֶ ַֽאת־ ִמ ְ֭זְ ְבּחֹותֶ יָך יְ הוָ ֣ה
ָ
אֲשֶׁ
וּשׁבֶ֖ וּעָ ת֣ ֹו
אַב ָר ָהֵ֑ם ְ
א ֲֶשׁ֣ר כָּ ְַ֭רת אֶ ת־ ְ
שׁקֶ ר׃
עָ ַל ֣י פָּ ָתֵ֑חוּ ִדּ ְבּ ֥רוּ ִ ָ֝אתִּ֗י ְלשׁ֣ ֹון ָ ַֽ
ֹב ִ ֥רים
ֹשׂ ְְ֭טנַי מא ֣ת יְ הוָ ֵ֑ה וְ הַ דּ ְ
ד ָנ֗י עֲֽשׂה־ ִא ְ֭תִּי ְל ַמ֣עַ ן ְשׁ ֶמֵָ֑ך
א ֹ
ֲ
מא ֣ת יְ ְ֭הוָה ָה֣יְ תָ ה זּ ֵֹ֑את ִ ֶ֖היא נִ ְפ ָל ֣את
שּׁעַ ר׃
ַֽל ֹא־י ֵֹ֑בשׁוּ ִ ַֽכּי־יְ ַד ְבּ ֶ֖רוּ אֶ ת־אֹויְ ִב֣ים בַּ ָ ַֽ
יֹודוּ ִל ְשׁ ֶמֵָ֑ך י ְשׁב֥ וּ יְ ָ֝שָׁ ִ ֗רים אֶ ת־פָּ נֶ ַֽיָך׃
יקים ֣
צַ ְִ֭דּ ִ
ישׁים ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן
ע ֲִל ֨לֹות ׀ ְבּ ֶ ֗רשַׁ ע אֶ ת־ ִא ִ
כּי
וְ אַל־תָּ ב֣ ֹוא ְב ְִ֭מ ְשׁפָּ ט אֶ ת־עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִ ֹ֤

Psa. 143:2

)(1

to come, bring

יֶא ָת֣יוּ חַ ְְ֭שׁמַ נִּ ים ִמ ִנּ ֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם כּ֥ וּשׁ תָּ ִ ֥ריץ ָי ָ ָ֗֝דיו

Psa. 68:32

)(118

Psa. 38:11
Psa. 66:20
Psa. 67:2
Psa. 74:9
Psa. 78:8
Psa. 84:4
Psa. 105:9
Psa. 109:2
Psa. 109:20
Psa. 109:21
Psa. 118:23
Psa. 127:5
Psa. 140:14
Psa. 141:4

אתה

)you (m. sing.

אַתָּ ה

)you (m. plur.

אַתֶּ ם

;Psa 2:7; 3:4; 4:9; 5:5, 13; 6:4; 10:14; 12:8; 16:2, 5; 18:28–29; 22:4, 10–11, 20; 23:4; 25:5, 7; 31:4–5, 15; 32:5, 7
38:16; 39:10; 40:6, 10, 12, 18; 41:11; 43:2; 44:3, 5; 50:17; 55:14, 24; 56:9; 59:6, 9; 60:12; 61:6; 62:13; 63:2; 65:4; 68:10; 69:6,
;20, 27; 70:6; 71:3, 5–7; 74:13–17; 76:5, 8; 77:15; 82:8; 83:19; 85:7; 86:2, 5, 10, 15, 17; 89:10–13, 18, 27, 39; 90:1–2; 91:9
92:9; 93:2; 97:9; 99:4, 8; 102:13–14, 27–28; 109:21, 27–28; 110:4; 118:28; 119:4, 12, 68, 102, 114, 137, 151; 132:8; 139:2,
8, 13; 140:7; 142:4, 6; 143:10; 145:15
)(2

וּבנ ֶ֖י עֶ ְליֹ֣ון
אַתֵּ֑ם ְ
ֹלה֣ים ֶ
אֲֽנִ י־אְָ֭מַ ְר ִתּי א ִ
רוּכ֣ים אְַ֭תֶּ ם לַ יהוָ ֵ֑ה עָֹ֝ ֗שׂה שָׁ מַ יִ ם ָואָ ֶַֽרץ׃
ְבּ ִ
)(1

Psa. 82:6
Psa. 115:15

formerly

מוּרה
אַשׁ ָ ֥
ע ֵֹ֑בר וְ ְ
ְ ַֽבּעי ֶנ֗יָך ְכּיֹ֣ום אֶ ְְ֭תמֹול ִכּ֣י ַי ֲ
)(1266

אֶ ְתמֹול

Psa. 90:4
in, at, with

ְבּ
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)(2

well

תֹּור ֵ֬דם ׀ ִל ְב ֵ֬אר שַׁ֗ חַ ת אַנְ שֹׁ֤י ָד ִמ֣ים
ִ
צוּל ֵ֑ה וְ אַל־תֶּ ְאטַ ר־עָ ַלֶ֖י ְבּא ֣ר ִ ַֽפּיהָ ׃
אַל־תּ ְבלָ ע ֣נִ י ְמ ָ
ִ
וְ
)(1

Psa. 55:24
Psa. 69:16

to stink, be odious

ִה ְב ִא֣ישׁוּ ָנ ְ֭מַ קּוּ חַ בּוּר ָֹתֵ֑י ִָ֝מ ְפּנ֗י ִאוּ ְַל ִ ַֽתּי׃
רהַ ב וּבָ ֶ֗בל ְ ַֽל ָֹ֫י ְדעָ י
כּיר ׀ ַ ֥
אַזְ ִ ֹ֤
ֲרֹות ׀ בָּ ֶ֗בל ָשׁ ֣ם ָי ְ֭שַׁ ְבנוּ גַּם־בָּ ִכֵ֑ינוּ
עַ ל ַנה ֨
ם־ל ְֵ֑ך
ָ
רי שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
אַשׁ ֥
וּדה ְ
בַּ ת־בָּ ֶ֗בל הַ ְשּׁ ָ֫ד ָ ֥

Babylon

)(4

בוּשׁי
ל־ל ִ֗
ְָ֝
יְ חַ ְלּק֣ וּ ְבגָדַ֣י לָ ֶהֵ֑ם וְ עַ

בָּ בֶ ל

Psa. 87:4
Psa. 137:1
Psa. 137:8

to act treacherously

יקם׃
ל ֹא י ֵֹ֑בשׁוּ י ָ֝ ֹ֗בשׁוּ הַ בֹּוגְ ִ ֥דים ר ָ ַֽ
כָּ ל־קְֹ֭וֶיָך ֣
גֹּוי ֵ֑ם אַל־תָּ ֹ֨חן כָּ ל־ ֶֹ֖בּגְ די אָ֣וֶן ֶ ַֽסלָ ה׃
כּל־הַ ִ
ָ ַֽ
רה ְכמֵ֑ ֹו ִהנּ ֹ֤ה דְֹ֭ור בָּ נֶ ֣יָך בָ גָ ַֽ ְָֽד ִתּי׃
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי אֲסַ ְפּ ָ ֥
ֲבֹותֵ֑ם
וַיִּ ֹ֣סּגוּ וַ ְַֽ֭ יִּ ְבגְּ דוּ כַּ א ָ
קֹוט ֵ֑טָ ה אֲשֶׁ ר ִ ָ֝א ְמ ָר ְת ָ֗ך
בְ֭גְ ִדים וָ ַֽאֶ ְת ָ
֣יתי ֹ
ָר ִא ִ

באשׁ

Psa. 38:6
)(3

)(5

ְבּאר־1

בגד

Psa. 25:3
Psa. 59:6
Psa. 73:15
Psa. 78:57
Psa. 119:158
garment

בֶּ גֶד־2

Psa. 22:19
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יכלי
מֹר־ ַואֲהָ ל֣ ֹות ְק ְִ֭ציעֹות כָּ ל־ ִבּגְ ד ֶֹתֵ֑יָך ִ ַֽמן־ה ְ
וְ ְ֭כֻ לָּ ם כַּ ֶבּ֣גֶד יִ ְבלֵ֑ וּ כַּ ְלּבֶ֖ וּשׁ
ְתּ ִהי־לְֹ֭ו ְכּ ֶב֣גֶד י ְַע ֶט ֵ֑ה וּ ְָ֝ל ֗מזַח

Psa. 45:9
Psa. 102:27
Psa. 109:19
)(7

 aloneבַּ ד־1

רע
אתי ֮ וְ הָ ַ ֥
ְלָךֹ֤ ְלבַ דּ ְָ֨ך ׀ חָ טָ ִ
הו ֵ֑ה אַזְ ִ ֶ֖כּיר ִצ ְדקָ ְתָך֣ ְלבַ דֶּ ַָֽך׃
אדֹנָ ֣י יְ ִ
ֲ
ְֹ֭להים אֹלה֣י יִ ְשׂ ָרא ֵ֑ל עֹ שֶׂ֖ה נִ ְפלָ א֣ ֹות ְלבַ דַֹּֽו׃
א ִ
ִשׁ ְמָך֣ יְ הוָ ֣ה ְלבַ דֵֶָּ֑ך עֶָ֝ ְליֹ֗ון עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
ֹלה֣ים ְלבַ דֶּ ַָֽך׃
אַתּה א ִ
וְ עֹ שׂ֣ה נִ ְפלָ אֵ֑ ֹות ָ ֶ֖
עֹול ֣ם
נִ ְפלָ א֣ ֹות גְּ דֹל֣ ֹות ְלבַ דֵֹּ֑ו ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ֹודֹו
ְשׁמ֣ ֹו ְלבַ דֵֹּ֑ו ָ֝ה ֗

Psa. 148:13

)(1

to be separate

בֹּודד עַ ל־גָּ ַֽג׃
֥
ָא ְהיֶ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִצ ֗פֹּור
שָׁ ַ ֥ק ְד ִתּי ו ֶ ַֽ

Psa. 102:8

Psa. 51:6
Psa. 71:16
Psa. 72:18
Psa. 83:19
Psa. 86:10
Psa. 136:4

)(1

יבנִ י׃
תֹּושׁ ַֽ
ִ
ל ֶ֗בטַ ח
י־אַתּ֣ה יְ הוָ ֣ה ְלבָ ָדֵ֑ד ָ֝ ָ
ָ
ִ ַֽכּ
)(10

alone

בדד
בָּ ָדד

Psa. 4:9

to dismay, terrify, hasten

ְבאַפֵּ֑ ֹו וַּֽ בַ חֲרֹונֹ֥ו יְ בַ הֲל ַֽמֹו׃
מי׃ Psa. 6:3
אֻ ְמלַָ֫ ל אָנִ י ְרפָ אנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי נִ ְבהֲל֣ וּ עֲצָ ָ ַֽ
אַתּ Psa. 6:4
ֲל ֣ה ְמ ֵֹ֑אד וְ ְ
וְ ְ֭נ ְַפ ִשׁי נִ ְבה ָ
Psa. 6:11
י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ וְ יִ בָּ הֲל֣ וּ ְמְ֭אֹד כָּ ל־אֹיְ ָבֵ֑י
Psa. 30:8
הל׃
יתי נִ ְב ָ ַֽ
ְ ַֽלהַ ְר ִ ָ֫רי ֹ֥עז ִה ְסתַּ ְרתָּ פָ ֶנ֗יָך הָ יִ ִ
Psa. 48:6
ראוּ כּ ֣ן תָּ ָמֵ֑הוּ נִ ְבהֲל֥ וּ ֶנ ְח ָ ַֽפּזוּ׃
ה֣מָּ ה ָ ְ֭
Psa. 83:16
וּבסוּפָ ְתָך֥ ְתבַ הֲל ַֽם׃
ְבּסַ ע ֲֶרֵָ֑ך ְ
Psa. 83:18
י ֶֹ֖בשׁוּ וְ יִ בָּ הֲל֥ וּ עֲדי־עַ֗ ד ְ ַֽוי ְַח ְפּ ֥רוּ
Psa. 90:7
ה ְלנוּ׃
אַפֵָּ֑ך וַּֽ בַ חֲמָ ְתָך֥ נִ ְב ָ ַֽ
ִ ַֽכּי־כָ ִלינוּ ְב ֶ
Psa. 104:29
תַּ ְס ִתּיר פָּ נֶיָך ֮ ִ ַֽיבָּ ָ֫הל֥ וּן תֹּס֣ף רוּ ְ֭חָ ם

בהל

Psa. 2:5

)(1

לה׃
נֹותם בַּ בֶּ הָ ָ ַֽ
יהֵ֑ם וּ ְָ֝שׁ ֗ ָ
וַיְ כַ ל־בַּ הֶ בֶ ל יְ מ ֶ
)(11

terror

בֶּ הָ לָ ה

Psa. 78:33
beast

ְבּהמָ ה
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צֹנֶ ֣ה ַואֲלָ ִפ֣ים כֻּ ָלּ ֵ֑ם וְ ָ֝ ַג֗ם בַּ הֲמ֥ ֹות שָׂ ָ ַֽדי׃
Psa. 36:7
תֹושׁ֣יעַ יְ הוָ ַֽה׃
ִ
ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ ָך ְתּה֣ ֹום ַר ָבֵּ֑ה אָ ָ ַֹֽ֤דם־וּ ְבה ָמֶ֖ה
Psa. 49:13
ָלין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות נִ ְד ַֽמוּ׃
אָד֣ם ִבּ ְ֭יקָ ר בַּ ל־י ִ ֵ֑
וְ ָ
Psa. 49:21
ל ֹא י ִָבֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות נִ ְד ַֽמוּ׃
ִבּ ְ֭יקָ ר וְ ֣
Psa. 50:10
כָ ל־חַ יְ תֹו־יָ ֵ֑עַ ר ְָ֝בּה ֗מֹות ְבּהַ ְררי־אַָֽלֶ ף׃
Psa. 73:22
יתי ִע ָ ַֽמְּך׃
ל ֹא א ָדֵ֑ע ְָ֝בּה ֗מֹות הָ יִ ִ
וְ ֣
Psa. 104:14
עב ַֹד֣ת
מַ ְצ ִ ֹ֤מיחַ חָ ִ֨ציר ׀ לַ ְבּה ֗ ָמה וְ ְ֭עשֶׂ ב לַ ֲ
Psa. 107:38
ל ֹא י ְַמ ִ ַֽעיט׃
וַיִּ ְרבּ֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וּ ָ֝ ְבהֶ ְמתָּ֗ם ֣
Psa. 135:8
אָדם עַ ד־ ְבּה ָ ַֽמה׃
שׁ ִהכָּ ה ְבּכֹור֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ָ֝מ ָ ֗
ֶ ְַֽ֭
Psa. 147:9
נֹות֣ן ִל ְבה ָמ ֣ה לַ ְח ָמֵ֑הּ ִל ְבני
Psa. 148:10
החַ יָּה וְ כָ ל־ ְבּה ָמ ֵ֑ה ֶ ָ֝֗רמֶ שׂ וְ ִצפּ֥ ֹור
ַ ַֽ
Psa. 8:8

)(79

to come

בוא

;Psa 5:8; 18:7; 22:32; 24:7, 9; 26:4; 35:8; 36:12; 37:13, 15; 40:8; 41:7; 42:3; 43:3–4; 44:18; 45:15–16; 49:20; 50:3
;51:2; 52:2; 54:2; 55:6; 63:10; 65:3; 66:11–13; 69:2–3, 28; 71:3, 16, 18; 73:17; 74:5; 78:29, 54, 71; 79:1, 11; 86:9; 88:3; 90:12
;95:6, 11; 96:8, 13; 98:9; 100:2, 4; 101:2; 102:2, 14; 105:18–19, 23, 31, 34, 40; 109:17–18; 118:19–20, 26; 119:41, 77, 170
121:1, 8; 126:6; 132:3, 7; 143:2
)(5

אוָה ָו ַֽבוּז׃
ֹב ֶ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דּיק עָ ֗ ָתק ְבּ ַג ֲ
הַ דּ ְ
יבֵ֑ים ַוָ֝יּ ְַת ֗עם
שֹׁפְ֣ך בְּ֭וּז עַ ל־נְ ִד ִ
מעָ לַ י חֶ ְר ָפּ ֣ה ָובֵ֑ וּז ִ ֶ֖כּי עד ֶֹת֣יָך
ְַֽ֭
י־רב שָׂ בַ ְענוּ ַֽבוּז׃
חָ נּ ֣נוּ יְ הוָ ֣ה חָ נּ ֵ֑נוּ ִ ַֽכּ ַ ָ֝֗
יֹונים׃
אנ ִַנּ ֵ֑ים ָ֝ ַה ֗בּוּז ִלגְ א ִ ַֽ
הַ לַּ עַ ג הַ שַּׁ ֲ

 contemptבּוּז־1
Psa. 31:19
Psa. 107:40
Psa. 119:22
Psa. 123:3
Psa. 123:4

)(3

to trample

רינוּ נְ נַגּ ֵ֑חַ ְָ֝בּ ִשׁ ְמ ָ֗ך נָב֥ וּס קָ ַֽמינוּ׃
צָ ֣
ה־חֵ֑יִ ל וְ ָ֗֝הוּא יָב֥ וּס צָ ַֽרינוּ׃
ָ
אֹלהים ַנעֲשֶׂ
ִ
ַֽבּ
ה־חֵ֑יִ ל וְ ָ֗֝הוּא יָב֥ וּס צָ ַֽרינוּ׃
ָ
אֹלהים ַנעֲשֶׂ
ִ
ַֽבּ

Psa. 108:14

)(7

pit, cistern, Bor

בּ֣ ֹור כָּ ָ ְַֽ֭רה וַ ַֽ ָֽיּ ְַח ְפּרֵ֑הוּ ַו ָ֝יִּ ֹ֗פּל
ֹ֥ורדי ַֽבֹור׃
ן־תּחשֶׁ ה ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי ִעם־י ְ
פֶּ ֶ ַֽ
י־[מ][יָּ ַֽ ְָֽר ִדי]־ ַֽבֹור׃
יֹּורד ִ
יתנִ י ִמ ְ
נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝חיִּ ֗ ַ
ַו ַיּעֲלֹ֤נִ י ׀ ִמבּ֥ ֹור שָׁ אֹון ֮ ִמ ִטֵּ֪יט
֗יתי ְכּגֶ ֣בֶ ר
ֹ֣ורדי בֵ֑ ֹור ָ֝ ָה ִי ִ
ֶנ ְְ֭חשַׁ ְב ִתּי ִעם־י ְ

בוס

Psa. 44:6
Psa. 60:14

Psa. 7:16
Psa. 28:1
Psa. 30:4
Psa. 40:3
Psa. 88:5

בֹּור
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שַׁ ְ֭תַּ נִ י ְבּב֣ ֹור תַּ ְח ִתּיֵֹּ֑ות ְָ֝בּמַ חֲשַׁ ִ֗כּים
פָּ נֶ ֣יָך ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי ִעם־ ֹי ְ֥רדי ַֽבֹור׃
)(34

Psa. 88:7
Psa. 143:7

to be ashamed

בושׁ־1

י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ וְ יִ בָּ הֲל֣ וּ ְמְ֭אֹד כָּ ל־אֹיְ ָבֵ֑י
וְ יִ בָּ הֲל֣ וּ ְמְ֭אֹד כָּ ל־אֹיְ ָבֵ֑י ָיָ֝שֻׁ֗ בוּ י ֹ֥בשׁוּ ָ ַֽרגַע׃
Psa. 14:6
עֲצַ ת־עָ נִ י תָ ִבֵ֑ישׁוּ ִ ֶ֖כּי יְ הוָ ֣ה מַ ְח ַֽסהוּ׃
Psa. 22:6
וְ נִ ְמ ָל ֵ֑טוּ ְבָּךֶ֖ בָ ְטח֣ וּ וְ ל ֹא־ ַֽבֹושׁוּ׃
Psa. 25:2
ְבָּך֣ בָ ְ֭טַ ְח ִתּי אַל־אבֵ֑ ֹושָׁ ה אַל־יַ ַֽעַ ְלצֶ֖ וּ אֹיְ ַב֣י
Psa. 25:3
ל ֹא י ֵֹ֑בשׁוּ י ָ֝ ֹ֗בשׁוּ הַ בֹּוגְ ִ ֥דים
כָּ ל־קְֹ֭וֶיָך ֣
יקם׃
ל ֹא י ֵֹ֑בשׁוּ י ָ֝ ֹ֗בשׁוּ הַ בֹּוגְ ִ ֥דים ר ָ ַֽ
כָּ ל־קְֹ֭וֶיָך ֣
Psa. 25:20
יתי ָ ַֽבְך׃
וְ הַ ִצּיל ֵ֑נִ י אַל־ ָ֝א ֗בֹושׁ ִ ַֽכּי־חָ ִס ִ
Psa. 31:2
עֹול ֵ֑ם ְבּ ִצ ְדקָ ְתָך֥
יתי אַל־אב֣ ֹושָׁ ה ְל ָ
יְ הוָ ֣ה חָ ְִ֭ס ִ
Psa. 31:18
אתֵ֑יָך י ֹ֥בשׁוּ
ְיַֽה ָו֗ה אַל־אְ֭בֹושָׁ ה ִכּ֣י ְק ָר ִ
אתֵ֑יָך י ֹ֥בשׁוּ ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים יִ ְדּמ֥ וּ ִל ְשׁ ַֽאֹול׃
ִכּ֣י ְק ָר ִ
Psa. 35:4
י ֹ֣בשׁוּ וְ יִ כָּ ְלמוּ ֮ ְמבַ ְקשֵׁ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ
Psa. 35:26
י֘ ֹֹ֤בשׁוּ וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ י ְַח ָדּו ֮ ְשׂמחֵ֪י ָרעָָ֫ ִתי
Psa. 37:19
וּבימֶ֖י
ַֽל ֹא־יְ֭בֹשׁוּ ְבּע ֣ת ָר ָע ֵ֑ה ִ
Psa. 40:15
י֘ ֹֹ֤בשׁוּ וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ יַחַ ד ֮ ְמבַ ְקשׁי נ ְַפ ִ֗שׁי
Psa. 44:8
ישֹׁותָ ׃
וּמשַׂ נְ אינוּ ה ִב ַֽ
הְֹ֭ושַׁ ְעתָּ נוּ ִמצָּ רֵ֑ינוּ ְ
Psa. 53:6
אָסם׃
ֹלהים ְמ ָ ַֽ
עַ ְצמ֣ ֹות חֹנָ ְֵֵ֑֑ך ָ֝ה ִב ֹ֗שׁתָ ה ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 69:7
דנָי
א ֹ
אַל־י֘ ֹֹ֤בשׁוּ ִ֨בי ׀ קֹוֶיָך ֮ ֲ
Psa. 70:3
י ֹ֣בשׁוּ וְ י ְַח ְפּרוּ ֮ ְמבַ ְקשֵׁ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ
Psa. 71:1
עֹולם׃
יתי אַל־אב֥ ֹושָׁ ה ְל ָ ַֽ
ס ִ
ְבּ ַָֽך־יְ הוָה חָ ִ ֵ֑
Psa. 71:13
י ֹ֣בשׁוּ יִ ְכלוּ ֮ ֹשׂ ְטנ ֵ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה
Psa. 71:24
י־ח ְפ ֗רוּ ְמבַ ְקשׁי
ִצ ְדקָ ֶתֵָ֑ך ִכּי־ ֹ֥בשׁוּ ִ ַֽכ ָ֝ ָ
Psa. 83:18
י ֶֹ֖בשׁוּ וְ יִ בָּ הֲל֥ וּ עֲדי־עַ֗ ד ְ ַֽוי ְַח ְפּ ֥רוּ
Psa. 86:17
ֹשׂנְ אַ֣י וְ י ֵֹ֑בשׁוּ ִ ַֽכּי־אַתָּ ה יְ ָ֝ה ָו֗ה
Psa. 97:7
ילֵ֑ים
י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ כָּ ל־עֵֹ֬ ְבדי ֗ ֶפסֶ ל הַ ִ ַֽמּ ְתהַ ְל ִלים בָּ א ִל ִ
Psa. 109:28
רְך ָ ֹ֤קמוּ ׀ ַויּ ֹ֗בשׁוּ ְוַֽעַ ְב ְדָּך֥
ְת ָָ֫ב ֥
Psa. 119:6
ֹותיָך׃
ל־מ ְצ ֶ ַֽ
ִ
יטי אֶ ל־כָּ
אָז ל ֹא־אבֵ֑ ֹושׁ ְָ֝בּהַ ִבּ ִ֗
Psa. 119:31
ֹותֵ֑יָך יְ ָ֝ה ָו֗ה אַל־ ְתּ ִבישׁ ַֽנִ י׃
ָדּבַ ְק ִתּי ְב ַֽע ְד ֶ
Psa. 119:46
ל ֹא א ַֽבֹושׁ׃
ְב ְ֭עדֹתֶ יָך ֶנגֶד ְמלָ ִ֗כים וְ ֣
Psa. 6:11
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י־שׁ֣קֶ ר ִעוְּ תֵ֑ וּנִ י ֲָ֝א ִנ֗י
י ֹ֣בשׁוּ ז ְִ֭דים ִכּ ֶ
ל ֹא א ַֽבֹושׁ׃
י־ל ִבּ֣י תָ ִמ֣ים ְבּחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ֣
יְ ִ ַֽה ִ
וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה וְ אַל־ ְָ֝תּ ִבישׁ֗נִ י ִמ ִשּׂ ְב ִ ַֽרי׃
ָ֫מהֶ ם ַֽל ֹא־י ֵֹ֑בשׁוּ ִ ַֽכּי־יְ ַד ְבּ ֶ֖רוּ אֶ ת־אֹויְ ִב֣ים
כּל ֹשׂנְ אי ִציַּֽ ֹון׃
יְ֭בֹשׁוּ וְ יִ ֹ֣סּגוּ אָחֵ֑ ֹור ָ֝֗ ֹ

Psa. 119:78
Psa. 119:80
Psa. 119:116
Psa. 127:5
Psa. 129:5
)(1

בּוּשׁ ֣ה ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
הע ִ֨טיתָ עָ ָלֶ֖יו
ֲלוּמֵ֑יו ֶ ַֽ
יְ מ֣י ע ָ

Psa. 89:46
)(8

נִ ְב ֶז ֹ֤ה ׀ ְ ַֽבּ ֘עינָ ֹ֤יו נִ ְמאָ֗ס וְ אֶ ת־יִ ְרא֣י
ֹא־אֵ֑ישׁ חֶ ְרפַּ ת אָ ָ ָ֗֝דם וּ ְבז֥וּי ָ ַֽעם׃
וְ ל ִ
ל ֹא ִשׁ ֶַ֡קּץ ענֵ֬וּת
כּי ַֽל ֹא־בָ ָז֨ה וְ ֵ֪
ִ ֹ֤
ל ֹא ִת ְב ֶז ַֽה׃
ֹלהים ֣
רה לב־נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְד ֶכּ ֵ֑ה ָ֝א ִ֗
ֵ֪רוּחַ נִ ְשׁ ָָ֫בּ ָ ֥
ל ֹא בָ ָז ַֽה׃
יריו ֣
יֹונ ֣ים יְ הוָ ֵ֑ה וְ אֶ ת־ ֲָ֝א ִס ָ ֗
ִ ַֽכּי־שֹׁמ֣עַ אֶ ל־אֶ ְב ִ
דנָי בָּ ִעֹ֤יר ׀ צַ ְל ֵ֬ ָמם ִתּ ְב ֶז ַֽה׃
מהָ ִ ֵ֑קיץ ֲָ֝א ֹ
ת־תּ ִפלָּ ָ ַֽתם׃
ְ
הָ עַ ְר ָע ֵ֑ר וְ ַֽל ֹא־ ָָ֝ב ָז֗ה אֶ
ל ֹא
צָ ִע֣יר אָנ ִֹכ֣י וְ נִ ְב ֶזֵ֑ה ִָ֝פּקֻּ ֶ ֗דיָך ֣

to despise

Psa. 22:7
Psa. 22:25
Psa. 51:19
Psa. 69:34
Psa. 73:20
Psa. 102:18
Psa. 119:141

יעֹו׃
ְלכָ ל־אֲשֶׁ ר־לֵ֑ ֹו וְ ָי ֶֹ֖בזּוּ ז ִ ָ֣רים יְ גִ ַֽ

to plunder

בזז

Psa. 109:11
)(1

י־כ ֵ֑סֶ ף ִבּזַּר עַָ֝ ִ֗מּים ְק ָרב֥ ֹות י ְֶח ָ ַֽפּצוּ׃
ְבּ ַרצּ ָ

to scatter

בזר

Psa. 68:31
)(3

 young manבָּ חוּר
Psa. 78:31
Psa. 78:63
Psa. 148:12
)(5

כָּ ַר ִ ַֽ֣תּי ְב ְִ֭רית ִל ְב ִחירִֵ֑י נִ ְָ֝שׁ ַ֗בּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד
יריו׃
ע ֹ֣קב ְבּ ִח ָ ַֽ
אַב ָר ָה֣ם עַ ְב ֵ֑דֹּו ְבּנ ֶ֖י ַי ֲ
ֶז ְַ֭רע ְ
יריו׃
עַ מּ֣ ֹו ְבשָׂ שֵׂ֑ ֹון ְָ֝בּ ִר ָנּ֗ה אֶ ת־ ְבּ ִח ָ ַֽ
יריָך ִל ְְ֭שׂמֹחַ
ֹובֹ֤ת ְבּ ִח ֶ ֗
ִל ְראֹ֤ ֹות ׀ ְבּט֘ ַ

בזה

Psa. 15:4

)(1

חוּרי יִ ְשׂ ָרא֣ל ִה ְכ ִ ַֽריעַ ׃
ֶ֖
יהֵ֑ם וּבַ
הרֹג ְבּ ִמ ְשׁמַ נּ ֶ
וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
תוֹּלתיו
ָ֗
חוּריו אָ ְַֽכלָ ה־א ֵ֑שׁ וּ ְָ֝ב
ָ֥
בַּ
ַם־בּתוּלֵ֑ ֹות זְ ָ֝ק ִנ֗ים ִעם־נְ עָ ִ ַֽרים׃
ְ
חוּרים וְ ג
בַּ ִ ֥

 shameבּוּשָׁ ה

 chosenבָּ ִחיר
Psa. 89:4

Psa. 105:6
Psa. 105:43
Psa. 106:5
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לוּלי ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה ְב ִחירֹ֗ו עָ ַמ֣ד בַּ ֶפּ ֶ֣רץ
ֶ֡
ידם
ְ ַֽלהַ ְשׁ ִָ֫מ ָ ֥

Psa. 106:23
)(9

וּכלָ יֹ֗ות
וּתכֹונ ֵֵ֪֑ן ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק וּבֹח ֣ן ִל ְ֭֗בֹּות ְ
ְ
אָדם׃
חנ֗וּ ְבּנ ֣י ָ ַֽ
עינָיו יֶחזֵ֑וּ עַ ְפעַ פָּ יו יִ ְָ֝ב ֲ
ָ֫בחָ ן וְ ְָ֭רשָׁ ע וְ אֹה ֣ב
יְ ה ָוה ֮ צַ ִ ֵ֪דּיק ִי ְ
בּ ַחֹ֤נְ תָּ ִל ִ֨בּי ׀ ָ֘פּ ַ ֹ֤ק ְדתָּ לַּ֗ יְ לָ ה ְצ ַר ְפתַּ נִ י
ָ֘
ְבּחָ ננִ ֣י יְ הוָ ֣ה וְ נַסֵּ֑נִ י ְצרֹופָ ה
ף־כּסֶ ף׃
ֹלהֵ֑ים ְ ָ֝צ ַר ְפ ֗ ָתּנוּ ִכּ ְצ ָר ָ ַֽ
ִ ַֽכּי־ ְבחַ נְ תָּ נוּ א ִ
חנ ְָ֨ך עַ ל־מֶ֖י
ְבּס֣תֶ ר ַרֵ֑עַ ם אֶ ְב ָ ַֽ
ַם־רא֥ וּ
יכ ֵ֑ם ְָ֝בּחָ נ֗וּנִ י גּ ָ
נִ ְ֭סּוּנִ י אֲבֹות ֶ
וְ ַד֣ע ְלבָ ִבֵ֑י ְָ֝בּחָ נ֗נִ י וְ ַד֣ע
)(14

to test, try
Psa. 7:10
Psa. 11:4
Psa. 11:5
Psa. 17:3
Psa. 26:2
Psa. 66:10
Psa. 81:8
Psa. 95:9
Psa. 139:23

to choose

בחר־2

חר׃
ָֹ֝ורנּוּ ְבּ ֶד ֶ֣רְך יִ ְב ָ ַֽ
הָ ְִ֭אישׁ יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה י ֶ ֗
ֲל ֣ה ַֽלֹו׃
ֹלהֵ֑יו הָ עֶָ֓ ם ׀ בָּ ַחֶ֖ר ְל ַנח ָ
א ָ
יִ ְבחַ ר־לָ נוּ אֶ ת־ ַנחֲלָ תֵ֑נוּ אֶ ת
ריָך
ֲצ ֶ ֥
כּן ח ָ֫
וּתקָ רב ֮ יִ ְשׁ ֵ֪ ֹ
אַשׁרֹ֤י ׀ ִ ַֽתּ ְב ַח ֣ר ְ
ְ
חר׃
ל ֹא בָ ָ ַֽ
ַו ְ֭יִּ ְמאַס ְבּ ֹ֣אהֶ ל יֹוסֵ֑ף וַּֽ ְבשׁבֶ ט ֶָ֝א ְפ ַ ֗ריִ ם ֣
הוּדֵ֑ה ֶ ַֽאת־הַ ר
ַו ְ֭יִּ ְבחַ ר אֶ ת־שׁ ֣בֶ ט יְ ָ
ַו ְ֭יִּ ְבחַ ר ְבּ ָד ִו ֣ד עַ ְב ֵ֑דֹּו ַו ָ֝יִּ קָּ ֗חהוּ
בַּ חֲצ ֶ ֗ריָך ָ֫מאָלֶ ף בָּ ֗ ַח ְר ִתּי ִה ְְ֭סתֹּופף ְבּב֣ית
ֹותי בָ ח֣ וּר מ ָעַֽם׃
֣יתי עְ֭זֶר עַ ל־גִּ בֵּ֑ ֹור ה ֲִרימֶ֖ ִ
ִשׁ ִוּ ִ
ה ֹ֗רן א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽבּחַ ר־ ַֽבֹּו׃
ֹשׁ ֣ה עַ ְב ֵ֑דֹּו אַָ֝ ֲ
שָׁ ְ֭לַ ח מ ֶ
יתי׃
ֶ ַֽדּ ֶרְך־אמוּנָה בָ ָח ְֵ֑ר ִתּי ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך ִשׁ ִ ַֽוּ ִ
ח ְר ִתּי׃
קּוּד֣יָך בָ ָ ַֽ
ְתּ ִ ַֽהי־י ְָדָך֥ ְלעָ זְ רֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ִ ַֽכּי־בָ ַח ֣ר יְ הוָ ֣ה ְבּ ִציֵֹּ֑ון ִ ָ֝א ָוּ֗הּ
ע ֹ֗קב בָּ ַח ֣ר ל֣ ֹו יָ ֵ֑הּ יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל
ִ ַֽכּי־ ַי ֲ

Psa. 135:4

)(1

to speak rashly

אֶ ת־רוּחֵ֑ ֹו ַו ָ֝יְ בַ ֗טּא ִבּ ְשׂפָ ָ ַֽתיו׃

Psa. 106:33

Psa. 25:12
Psa. 33:12
Psa. 47:5
Psa. 65:5
Psa. 78:67
Psa. 78:68
Psa. 78:70
Psa. 84:11
Psa. 89:20
Psa. 105:26
Psa. 119:30
Psa. 119:173
Psa. 132:13

)(1

ירֵ֑א נָכ֥ ֹון ִָ֝ל ֗בֹּו בָּ טֻ חַ בַּ יהוָ ַֽה׃
ל ֹא יִ ָ
֣

בחן

בטא

 trustingבָּ טוּחַ
Psa. 112:7
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)(45

to trust

בטח־1

י־צ ֵֶ֑דק וּ ָ֝ ִב ְט ֗חוּ אֶ ל־יְ הוָ ַֽה׃
זִ ְבח֥ וּ זִ ְבח ֶ
Psa. 9:11
יֹודע ֣י ְשׁ ֶמֵָ֑ך
וְ יִ ְב ְטח֣ וּ ְב ְָ֭ך ְ
Psa. 13:6
ְבּחַ ְס ְדָּך֣ בָ טַ ְח ִתּי ֮ יָ ֵֹ֤֑גל ִל ִ֗בּי
Psa. 21:8
וּבחֶ סֶ ד
ִ ַֽכּי־הַ ְ֭מֶּ לֶ ְך בֹּט ֣חַ בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ
Psa. 22:5
טמֹו׃
אבֹתֵ֑ינוּ ָָ֝בּ ְט ֗חוּ וַ ְַֽתּפַ ְלּ ַֽ
ְבּ ְָ֭ך בָּ ְטח֣ וּ ֲ
טמֹו׃
אבֹתֵ֑ינוּ ָָ֝בּ ְט ֗חוּ וַ ְַֽתּפַ ְלּ ַֽ
בָּ ְטח֣ וּ ֲ
Psa. 22:6
ֹא־בֹושׁוּ׃
וְ נִ ְמ ָל ֵ֑טוּ ְבָּךֶ֖ בָ ְטח֣ וּ וְ ל ַֽ
Psa. 22:10
די
ל־שׁ ֥
ְ
ג ִֹח֣י ִמ ָבֵּ֑טֶ ן ָ֝ ַמ ְב ִטיחִ֗י עַ
Psa. 25:2
ֱֹֽלהי ְבָּך֣ בָ ְ֭טַ ְח ִתּי אַל־אבֵ֑ ֹושָׁ ה אַל־יַ ַֽעַ ְלצֶ֖ וּ
א ַ֗
Psa. 26:1
ל ֹא אֶ ְמ ָעַֽד׃
ט ְח ִתּי ֣
ְבּתֻ ִמּ֣י הָ ַל ְֵ֑כ ִתּי וּבַ יהוָה ָָ֝בּ ֗ ַ
Psa. 27:3
בֹוטחַ ׃
ַֽ
ִאם־תָּ ק֣ וּם עָ ְ֭לַ י ִמ ְלחָ ָמֵ֑ה ְָ֝בּזֹ֗את א ֲִנ ֣י
Psa. 28:7
וּמָ גִ נִּ י ֮ בֹּ֤ ֹו בָ טַ ח ִל ִ֗בּי ְ ַֽו ֶנָ֫עז ְָר ִתּי
Psa. 31:7
ט ְח ִתּי׃
י־שֵׁ֑וְ א ַוָ֝א ֲִנ֗י אֶ ל־יְ הוָה בָּ ָ ַֽ
הַ שּׁ ְֹמ ִ ֥רים הַ ְבל ָ
Psa. 31:15
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ עָ ֶל ֣יָך בָ ַט ְ֣ח ִתּי יְ הוָ ֵ֑ה אָ ֗ ַָ֝מ ְר ִתּי אֹלהַ י
Psa. 32:10
לָ ָ ָ֫רשָׁ ע וְ הַ בֹּוטחַ בַּ יהוָ ֵ֑ה ָ֝֗ ֶחסֶ ד
Psa. 33:21
ט ְחנוּ׃
כּי ְבשֶׁ֖ם קָ ְדשׁ֣ ֹו בָ ָ ַֽ
יִ ְשׂ ַמ֣ח ִלבֵּ֑נוּ ִ ֹ֤
Psa. 37:3
ן־א ֶרץ
ְבּ ַט ֣ח ַ ְַֽ֭בּיהוָה ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב ְשׁכָ ֶָ֝֗
Psa. 37:5
ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך וּ ְבטַ ח עָָ֝ לָ֗ יו וְ ה֣ וּא
Psa. 40:4
ירֵ֑אוּ וְ ָ֝יִ ְב ְט ֗חוּ בַּ יהוָ ַֽ ה׃
יִ ְרא֣ וּ ַר ִבּ֣ים וְ יִ ָ
Psa. 41:10
לֹומי ׀ אֲשֶׁ ר־בָּ ַט ְ֣ח ִתּי בְֹ֭ו אֹוכ ֣ל
ְשׁ ִ֨
Psa. 44:7
ְבקַ ְשׁ ִתּ֣י אֶ ְב ָט ֵ֑ח וְ ָ֝חַ ְר ִ֗בּי
Psa. 49:7
רב
וּב ֥ ֹ
יל ֵ֑ם ְ
ֹט ִחים עַ ל־ח ָ
הַ בּ ְ
Psa. 52:9
רב עָ ְשׁ ֵ֑רֹו
ָ ַֽמ ָ֫עוּזֹּ֥ו ַו ְ֭יִּ ְבטַ ח ְבּ ֣ ֹ
Psa. 52:10
ֹלהים
ד־א ִ֗
ָ֝
חסֶ
ֹלהֵ֑ים בָּ טַ ְח ִתּי ְב ֶ ַֽ
ְבּב֣ית א ִ
Psa. 55:24
יהֵ֑ם ַוָ֝א ֲִנ֗י אֶ ְבטַ ח־ ָ ַֽבְּך׃
ל ֹא־יֶחצ֣ וּ יְ מ ֶ
Psa. 56:4
טח׃
ירֵ֑א ֲָ֝א ִנ֗י אלֶ יָך אֶ ְב ָ ַֽ
יֹ֥ום ִא ָ
Psa. 56:5
ירֵ֑א מַ ה־ ַיּע ֲֶשֶׂ֖ה
ל ֹא ִא ָ
אֹלה֣ים בָּ ְ֭טַ ְח ִתּי ֣
ִ
ְדּ ָָ֫ב ֥רֹו בּ
Psa. 56:12
ירֵ֑א מַ ה־ ַיּע ֲֶשֶׂ֖ה
ל ֹא ִא ָ
אֹלה֣ים בָּ ְ֭טַ ְח ִתּי ֣
ִ
ַֽבּ
Psa. 62:9
ל־עת ׀ עָ֗ ם
֨
ִבּ ְטח֘ וּ בֹ֤ ֹו ְבכָ
Psa. 62:11
וּבגָזֵ֪ל
אַל־ ִתּ ְב ְטח֣ וּ ְבעֹ שֶׁ ק ֮ ְ
Psa. 78:22
ל ֹא ָָ֝ב ְט ֗חוּ ִ ַֽבּישׁוּעָ ַֽתֹו׃
אֹלהֵ֑ים וְ ֥
ִ
בּ
Psa. 4:6
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רי אָ ָ ָ֗֝דם בֹּטחַ ָ ַֽבְּך׃
יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות אַ ְַֽשׁ ֥
ליָך׃
ֹלהֵ֑י הַ בֹּוטחַ א ֶ ַֽ
אַתּ֣ה א ַ
עַ ְְ֭ב ְדָּך ָ
ֹלהי אֶ ְבטַ ח־ ַֽבֹּו׃
צוּד ִתֵ֑י ָ֝א ֗ ַ
וּמ ָ
מַ ְח ִס֣י ְ
הם׃
כְּ֭ל אֲשֶׁ ר־בֹּט ֣חַ בָּ ֶ ַֽ
יהֵ֑ם ֹ
ְכּ ְ֭מֹוהֶ ם יִ ְהי֣וּ עֹ שׂ ֶ
רם וּמָ גִ נָּ ֣ם
יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ְבּ ַט ֣ח בַּ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
רם
הרֹן ִבּ ְטח֣ וּ בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
בּ֣ית אְַ֭ ֲ
רם
יִ ְרא֣י יְ ְ֭הוָה ִבּ ְטח֣ וּ בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
אָדם׃
לַ חֲס֥ ֹות בַּ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְבּ ֹ֗טחַ בָּ ָ ַֽ
יבים׃
לַ חֲס֥ ֹות בַּ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְבּ ֹ֗טחַ ִבּנְ ִד ִ ַֽ
ח ְֹר ִפ֣י ָד ָב ֵ֑ר ִ ַֽכּי־ ָָ֝בטַ ְח ִתּי ִבּ ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
ר־ציֹּ֥ון
ִ
ֹט ִחים בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ ַֽכּהַ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות הַ בּ ְ
ַ ַֽ
הם׃
כְּ֭ל אֲשֶׁ ר־בֹּט ֣חַ בָּ ֶ ַֽ
יהֵ֑ם ֹ
ְכּ ְ֭מֹוהֶ ם יִ ְהי֣וּ עֹ שׂ ֶ
יענִ י ֶ ַֽדּ ֶרְך־ז֥וּ
הֹוד ֗
ִ
י־בָךֵ֪ ָָ֫בטָ ְח ִתּי
ִ ַֽכּ ְ
ן־אָדם ׀
ָ ֶ֓
יבֵ֑ים ְבּבֶ
אַל־ ִתּ ְב ְטח֥ וּ ִבנְ ִד ִ
)(3
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בֶּ טַ ח־1

יבנִ י׃
תֹּושׁ ַֽ
ִ
ל ֶ֗בטַ ח
י־אַתּ֣ה יְ הוָ ֣ה ְלבָ ָדֵ֑ד ָ֝ ָ
ָ
ִ ַֽכּ
Psa. 16:9
בטַ ח׃
כּן לָ ֶ ַֽ
אַף־בּשָׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֥ ֹ
ְָ֝
בֹודי
וַיָּ ֵ֑ ֣גֶל ְכּ ִ ֵ֑
Psa. 78:53
ל ֹא פָ ָחֵ֑דוּ
ַויַּנְ ח֣ם לָ ְ֭בֶ טַ ח וְ ֣
Psa. 4:9

)(10

belly

בֶּ טֶ ן־1

][צפוּנְ ָך ֮] ְתּמַ לּ ֵ֪א ִָ֫ב ְטנָם יִ ְשׂ ְבּע֥ וּ בָ ִנ ֵ֑ים
וּצ ִפינְ ָך [וַּֽ ְ
ְ
די
ל־שׁ ֥
ְ
יחי עַ
ג ִֹח֣י ִמ ָבּ ֵ֑טֶ ן ָ֝ ַמ ְב ִט ִ֗
מ ָרֵ֑חֶ ם ִמבֶּ טֶ ן ִ ָ֝א ִ֗מּי א ִ֣לי
ינ֗י נ ְַפ ִשׁי וּ ִב ְטנִ ַֽי׃
ְבכַ עַ ס ע ִ
לֶ עָ ָפ֣ר נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָדּ ְב ָ ֶ֖קה לָ אָ ֶ֣רץ ִבּ ְטנ ַֽנוּ׃
רי כָ ָזַֽב׃
ֹב ֥
ֹז֣רוּ ְרשָׁ ִע֣ים מ ָרֵ֑חֶ ם תָּ ע֥ וּ ִָ֝מ ֶ֗בּטֶ ן דּ ְ
עָ ֶלֹ֤יָך ׀ נִ ְס ֵ֬ ַמ ְכ ִתּי ִמ ֶ֗בּטֶ ן ִמ ְמּע ֣י ִא ְִ֭מּי
ֲל ֣ת יְ הוָ ֣ה בָּ ִנ ֵ֑ים שָָׂ֝ ֗ ָכר ְפּ ִ ֣רי הַ ָ ַֽבּטֶ ן׃
ִהנּ ֹ֤ה ַנח ַ
א־לְך׃
ִָ֫ממֶּ נָּה ִמ ְפּ ִ ֥רי ִב ְטנְָךֵ֑ אָ ִָ֗֝שׁית ְל ִכסּ ָ ַֽ
ִכ ְלי ָֹתֵ֑י ְָ֝תּסֻ ֗כּנִ י ְבּ ֶב ֣טֶ ן ִא ִ ַֽמּי׃
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)(26

to understand
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הַ אֲזִ ינָה ׀ יְ ה ָו֗ה ִבּ֣ינָה ה ִ ֲַֽגיגִ י׃
Psa. 19:13
ְשׁגִ יא֥ ֹות ִ ַֽמי־י ִָבֵ֑ין ִ ַֽמנִּ ְסתָּ ֥רֹות נ ַַֽקּנִ י׃
Psa. 28:5
לּת יְ ְ֭הוָה וְ אֶ ל־מַ עֲשׂ֣ה
ל־פּעֻ ֣
ְ
ל ֹא י ִֶָ֡בינוּ אֶ
כּי ֹ֤
ִ ֹ֤
Psa. 32:9
ְכּפֶ ֶרד ֮ אֹ֤ין ָ֫ ָה ִבין ְבּ ֶ ַֽמתֶ ג־ו ֶָר֣סֶ ן
Psa. 33:15
יהם׃
ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ַהמּ ִ֗בין אֶ ל־כָּ ל־מַ עֲשׂ ֶ ַֽ
Psa. 37:10
ל־מקֹומ֣ ֹו
ְ
וְ א֣ין ָר ָשֵׁ֑ע וְ ִה ְתבֹּונַ ֶָֽ֖נְ תָּ עַ
Psa. 49:21
ל ֹא י ִָבֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות
ִבּ ְ֭יקָ ר וְ ֣
Psa. 50:22
ן־א ְט ֹ֗רף
ִ ַֽבּינוּ־נָ ֣א זְֹ֭את שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ֶָ֝
Psa. 58:10
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י
יכ ֣ם ָ
ְבּ ֶט ֶֹ֤רם י ִָב֣ינוּ ִ ַֽסּירֹת ֶ
Psa. 73:17
יתם׃
ל־מ ְק ְדּשׁי־אֵ֑ל אָ ִָ֗֝בינָה ְלאַח ֲִר ָ ַֽ
ִ
אֶ
Psa. 82:5
ל ֹא י ִָ֗בינוּ בַּ חֲשׁכָ ה יִ ְתהַ ָלּ ֵ֑כוּ
יָ ַֽ ְָֽד ֨עוּ ׀ וְ ֥
Psa. 92:7
ת־ז ֹאת׃
ל ֹא י ָדֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִ֗סיל ל ֹא־י ִָבין אֶ ַֽ
֣
Psa. 94:7
ע ַֹֽקב׃
ל ֹא יִ ְראֶ ה־יָּ ֵ֑הּ וְ ל ֹא־ ָי ִָ֗֝בין אֹלהי ַי ֲ
֣אמרוּ ֣
ַו ְ֭יּ ֹ ְ
Psa. 94:8
ילים מָ תַ י
ֲרים בָּ ָע ֵ֑ם וּ ְָ֝כ ִס ִ֗
בּע ִ ֣
ִבּ ְ֭ינוּ ֹ
Psa. 107:43
די יְ הוָ ַֽה׃
ח ְס ֥
ִמי־חָ כָ ם וְ יִ ְשׁמָ ר־א ֵ֑לֶּ ה וְ ָ֝יִ ְת ַֽבֹּונְ נ֗וּ ַ ַֽ
Psa. 119:27
ָ֝אָשׂיחָ ה
ֲביננִ ֵ֑י וְ ִ֗
קּוּדיָך ה ִ
ְך־פּ ֶ ֥
ִ
ֶ ַֽדּ ֶר
Psa. 119:34
רנָּה
ֹור ֗ ֶתָך וְ אֶ ְשׁ ְמ ֶ ֥
רה ַֽת ָ
ה ְִ֭ביננִ י וְ אֶ ְצּ ָ ֥
ֲ
Psa. 119:73
דה
וַ ַֽ ָֽיְ כֹונְ נֵ֑וּנִ י ֲָ֝ה ִבינ֗נִ י וְ אֶ ְל ְמ ָ ֥
Psa. 119:95
ֹתיָך אֶ ְתבֹּונָ ַָֽֽן׃
אַבּדֵ֑נִ י ָ֝עד ֗ ֶ
ִלֹ֤י ִקוּ֣וּ ְרשָׁ ִע֣ים ְל ְ
Psa. 119:100
ָצ ְר ִתּי׃
קּוּד֣יָך נ ָ ַֽ
ִמזְּ קנִ ים אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
Psa. 119:104
ֹ֤אתי ׀
ל־כּן שָׂ נ ִ
ָ֝֗
קּוּדיָך אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן עַ
ִמ ִפּ ֶ ֥
Psa. 119:125
ֲביננִ ֵ֑י וְ ָ֝א ְדעָ֗ ה
עַ ְב ְדָּך־אָנִ י ה ִ
Psa. 119:130
ריָך י ִ ָ֗איר מ ִבין ְפּתָ ִ ַֽיים׃
פֶּ֖תַ ח ְדּבָ ֶ ֥
Psa. 119:144
ֲביננִ י וְ אֶ ְחיֶ ַֽה׃
ע ְדֹותֶ יָך ְלעֹולָ֗ ם ה ִ
Psa. 119:169
ֲבינ ַֽנִ י׃
ְלפָ נֶ ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה ִכּ ְדבָ ְרָך֥ ה ִ
Psa. 139:2
קוּמֵ֑י בַּ נְ תָּ ה ְָ֝לר ִ֗עי
וְ ִ
Psa. 5:2

)(3

ם־תּ ְשׁ ְכּבוּן ֮ בֵּ֪ין ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ֣י יְֹ֭ונָה
ִ
ִ ַֽא
מַ ְְ֭עיָנִ ים בַּ נְּ חָ ִלֵ֑ים בּין ָ֝ ָה ִ ֗רים יְ הַ לּ ַֽכוּן׃
נוּ־קֹול׃
ַֽ
אי֗ם יִ ְתּ
עֹוף־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׁכֵּ֑ ֹון ִמבּין ֳָ֝עפָ ִ
)(53

between

בַּ יִ ן

Psa. 68:14
Psa. 104:10
Psa. 104:12
house

בַּ יִ ת־1
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;Psa 5:8; 23:6; 26:8; 27:4; 30:1; 31:3; 36:9; 42:5; 45:11; 49:12, 17; 50:9; 52:2, 10; 55:15; 59:1; 65:5; 66:13; 68:7, 13
;69:10; 84:4–5, 11; 92:14; 93:5; 98:3; 101:2, 7; 104:17; 105:21; 112:3; 113:9–114:1; 115:10, 12; 116:19; 118:3, 26; 119:54
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)(1

balsam, Baca

ְבּע ֣מֶ ק הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ

בָּ כָ א

Psa. 84:7
)(4

ָואֶ ְב ֶכּ ֣ה בַ צּ֣ ֹום נ ְַפ ִשֵׁ֑י ו ְַתּ ִ ֶ֖הי
כּינָה׃
ל ֹא ִת ְב ֶ ַֽ
ֹתיו ֣
ָ֝אַל ְמנ ֗ ָ
הנָיו בַּ ֶח ֶ֣רב נ ָָפ ֵ֑לוּ וְ ְ
כְּ֭ ֲ
ֹ
ְך־הזּ ַָרע
ָ֫ ַ
כה ֮ נֹשֵׂ֪א ֶ ַֽמשֶׁ
הלֹ֤ ֹוְך י ֨לְך ׀ וּבָ ֹ
ָ֘
ָשׁ֣ם ָי ְ֭שַׁ ְבנוּ גַּם־בָּ ִכֵ֑ינוּ ְָ֝בּז ְָכ ֗רנוּ

to weep

בכה

Psa. 69:11
Psa. 78:64
Psa. 126:6
Psa. 137:1
)(3

weeping

פּעֲלי אֵָ֑וֶן ִ ַֽכּי־שָׁ מַ ע יְ ָ֝ה ָו֗ה ק֣ ֹול ִבּ ְכיִ ַֽי׃
כָּ ל־ ֣ ֹ
Psa. 30:6
בָּ ְ֭עֶ ֶרב י ִָלין ֶ֗בּ ִכי וְ לַ ֹ֥בּקֶ ר
Psa. 102:10
אָכ ֵ֑ ְל ִתּי וְ ִָ֝שׁקֻּ ַו֗י ִבּ ְב ִכי מָ ָ ַֽס ְכ ִתּי׃
כַּ ֶלּ ֣חֶ ם ָ

ְבּ ִכי

Psa. 6:9

)(5

birthright, firstborn

אשׁית
וַיַּ ְֵ֣֑ך כָּ ל־ ְבּכ֣ ֹור ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
אַף־אְָ֭נִ י ְבּכ֣ ֹור אֶ ְתּנ ֵ֑הוּ עֶָ֝ ְליֹ֗ון ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
אַר ָצ ֵ֑ם
וַיַּ ְֵ֣֑ך כָּ ל־ ְבּכ֣ ֹור ְבּ ְ
ד־בּה ָ ַֽמה׃
ְ
אָדם עַ
שׁ ִהכָּ ה ְבּכֹור֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ָ֝מ ָ ֗
ֶ ְַֽ֭
עֹול ֣ם
ְלמַ כּ ֣ה ִמ ְְ֭צ ַריִ ם ִבּ ְבכֹורי ֶהֵ֑ם ִ ֶ֖כּי ְל ָ

ְבּכֹר

Psa. 78:51
Psa. 89:28
Psa. 105:36
Psa. 135:8
Psa. 136:10
)(35

 no, neverבַּ ל־1

ֹלהים
רשׁ אין ָ֝א ִ֗
ְכּ ֹג֣בַ הּ אְַ֭פֹּו בַּ ל־יִ ְד ֵ֑ ֹ
Psa. 10:6
דר
ְבּ ְִ֭לבֹּו בַּ ל־אֶ מֵּ֑ ֹוט ְל ֥ ֹ
Psa. 10:11
ִה ְס ִתּיר ָ֝ ָפּ ֗ ָניו בַּ ל־ ָראָה לָ נֶ ַֽצַ ח׃
Psa. 10:15
רֹושׁ־ר ְשׁע֥ ֹו בַ ל־ ִתּ ְמ ָ ַֽצא׃
ִ
ָר ָשֵׁ֑ע ָו ָ ָ֗֝רע ִ ַֽתּ ְד
Psa. 10:18
רץ
עֹ֥
יֹוסיף עֵ֑ ֹוד לַ ֲ
ָ֫דְך בַּ ל־ ִ
י ָ֗תֹום ָו ָ ֥
Psa. 16:2
ליָך׃
אדֹנָ ֣י אֵָ֑תָּ ה ָ֝טֹובָ ִ֗תי בַּ ל־עָ ֶ ַֽ
ֲ
Psa. 16:4
יה֣ם
אַסּ֣יְך נִ ְסכּ ֶ
עַ ְצּבֹותָ ם ֮ אַחֵ֪ר ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ ל־ ִ
מֹותם
ת־שׁ ֗ ָ
ְָ֝
ִמ ָדֵּ֑ם וַּֽ בַ ל־אֶ שָּׂ א אֶ
Psa. 16:8
ינ֗י בַּ ל־אֶ ַֽמֹּוט׃
ימ ִ
ְלנֶגְ ִ ֣דּי תָ ִמֵ֑יד ִכּי ִ ַֽ ָ֝מ ִ
Psa. 17:3
ר־פּי׃
ִ ַֽ
ֹתי בַּ ל־ ַיעֲבָ
לַּ֗ יְ לָ ה ְצ ַר ְפתַּ נִ י בַ ל־ ִתּ ְמ ָצֵ֑א ַזָ֝מּ ִ֗
Psa. 10:4
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ר־פּי׃
ִ ַֽ
ֹתי בַּ ל־ ַיעֲבָ
ל־תּ ְמ ָצ ֵ֑א ַזָ֝מּ ִ֗
ִ
בַ
Psa. 17:5
לֹותֵ֑יָך בַּ ל־נָמ֥ ֹוטּוּ ְפעָ ָ ַֽמי׃
ְבּמַ ְעגְּ ֶ
Psa. 21:3
ֲרשֶׁ ת ָ֝ ְשׂפָ ֗ ָתיו בַּ ל־מָ נ ְַעתָּ ֶ ַֽסּלָ ה׃
לֵּ֑ ֹו ַוא ֶ ֥
Psa. 21:8
וּבחֶ סֶ ד עֶָ֝ ְליֹ֗ון בַּ ל־יִ ַֽמֹּוט׃
בֹּט ֣חַ בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ
Psa. 21:12
יוּכלוּ׃
ח ְשׁב֥ וּ ְָ֝מזִ ֗ ָמּה בַּ ל־ ָ ַֽ
ִכּי־נָט֣ וּ עָ ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה ָ ַֽ
Psa. 30:7
עֹולם׃
ְבשַׁ ְל ִו ֵ֑י בַּ ל־אֶ מּ֥ ֹוט ְל ָ ַֽ
Psa. 32:9
ליָך׃
רב א ֶ ַֽ
עֶ ְדיֹ֣ו ִל ְבלֵ֑ ֹום ַָ֝֗בּל ְק ֣ ֹ
Psa. 44:15
ֹוד־ר ֹאשׁ בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
ָ֝֗
גֹּוי ֵ֑ם ְמנַֽ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭שָׁ ל בַּ ִ
Psa. 46:6
רהָ
ְבּ ְִ֭ק ְרבָּ הּ בַּ ל־ ִתּמֵּ֑ ֹוט י ְַעזְ ֶ ֥
Psa. 49:13
אָד֣ם ִבּ ְ֭יקָ ר בַּ ל־י ִָלֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות
וְ ָ
Psa. 57:10
אדֹנָ ֵ֑י ֲָ֝אזַמֶּ ְר ָ֗ך בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
אֹודָךֶ֖ בָ עַ ִמּים ׀ ֲ
ְ
Psa. 58:9
שׁמֶ שׁ׃
ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ ָ ַֽ
שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
Psa. 78:44
יהם בַּ ל־יִ ְשׁתָּ יַֽ וּן׃
יהֵ֑ם וְ ָ֝נֹזְ ל ֗ ֶ
יְ אֹר ֶ
Psa. 93:1
אַף־תּכּ֥ ֹון ָ֝תּ ֗בל בַּ ל־ ִתּ ַֽמֹּוט׃
ִ
יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר
Psa. 96:10
אַף־תּכּ֣ ֹון תְּ֭בל בַּ ל־ ִתּמֵּ֑ ֹוט י ִ ָ֥דין עַָ֝ ִ֗מּים
ִ
Psa. 104:5
ָעד׃
ל־מכֹונֶ ֵ֑יהָ בַּ ל־ ִָ֝תּ ֗מֹּוט עֹולָ ם ו ֶ ַֽ
ְ
עַ
Psa. 104:9
ָ֝שׁוּבוּן
֗
עב ֵֹ֑רוּן בַּ ל־יְ
ְגַּֽבוּל־שַׂ ְְ֭מתָּ בַּ ל־יַ ַֽ ֲ
ָ֝שׁוּבוּן ְלכַ סּ֥ ֹות
֗
עב ֵֹ֑רוּן בַּ ל־יְ
בַּ ל־יַ ַֽ ֲ
Psa. 108:4
אזַמֶּ ְר ָ֗ך בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
בָ עַ ִמּים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ַו ָ֝ ֲ
Psa. 119:121
יחנִ י ְלעַֹֽ ְשׁ ָ ַֽקי׃
ִמ ְשׁ ָפּ֣ט ו ֶָצ ֵֶ֑דק בַּ ל־ ָ֝ ַתּנִּ ֗
Psa. 140:11
ֹרֹות ַ ַֽבּל־י ַָֽקוּמוּ׃
המ ֗
ַֽח ִלים בָּ אשׁ י ִַפּל ֵ֑ם ְָ֝בּמַ ֲ
גֶּ ָ֫ ָ
Psa. 140:12
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס
ִאישׁ לָ שֹׁון ֮ בַּ ל־יִ כֵּ֪ ֹון ָָ֫בּ ֶ
Psa. 141:4
יהם׃
ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן וּבַ ל־ ֶָ֝א ְל ֗ ַחם ְבּמַ נְ עַ מּ ֶ ַֽ
Psa. 147:20
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
וּמ ְשׁפָּ ִטים בַּ ל־יְ ָד ֗עוּם ַ ַֽ
ְלכָ ל־גֹּ֗וי ִ
Psa. 149:7
גֹּוי ֵ֑ם ַֽ ָ֝תֹּוכ ֹ֗חת בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
לַ עֲשׂ֣ ֹות נְ ְ֭קָ מָ ה בַּ ִ
)(1

אַב ִלֵ֑יגָה ְבּ ֶט ֶֶ֖רם אל ְ֣ך
ִמ ֶמּ֣נִּ י וְ ְ

Psa. 39:14
)(3

אג ִָ֗תי
ִ ַֽכּי־הֶ ְ֭ח ַר ְשׁ ִתּי בָּ ל֣ וּ עֲצָ ָמֵ֑י ְָ֝בּשַׁ ֲ
ְ֭][צוּרם] ְלבַ לּ֥ ֹות ְשׁא֗ ֹול ִמזְּ בֻ ל
ָ
ירם [וְ
וְ ִצ ָ
ֲליפ֣ם
וְ ְ֭כֻ לָּ ם כַּ ֶבּ֣גֶד יִ ְבלֵ֑ וּ כַּ ְלּבֶ֖ וּשׁ תַּ ח ִ

to cheer

בלג

to wear out
Psa. 32:3
Psa. 49:15
Psa. 102:27

בלה
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)(1

terror

רגַע סָ פוּ ָ֝֗ ַתמּוּ ִמן־בַּ לָּ ַֽהֹות׃
ְלשַׁ ָמּ ֣ה ְכ ָ ֵ֑

Psa. 73:19
)(4

without

קֹולם׃
ָ ַֽ
וְ א֣ין ְדּבָ ִ ֵ֑רים ְָ֝בּ ִ֗לי נִ ְשׁמָ ע
וּרה
ְ ַֽבּ ִלי־עָ ְֹ֭ון יְ רוּצ֣ וּן וְ יִ כֹּונָ ֵ֑נוּ עֶ֖ ָ
ץ־ציָּ ֶ֖ה וְ עָ י ֵ֣֑ף ְבּ ִלי־ ָ ַֽמיִ ם׃
ְלָך֣ ְבשָׂ ִ ֵ֑רי ְבּ ֶ ַֽא ֶר ִ
רב ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ ד־ ְבּ ִלי י ַָֽרחַ ׃
ח־בּיָמָ יו צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ֥ ֹ
ְ
ִ ַֽי ְפ ַר
)(3

)(1

Psa. 59:5
Psa. 63:2
Psa. 72:7

Psa. 18:5
Psa. 41:9
Psa. 101:3

ליָך׃
רב א ֶ ַֽ
עֶ ְדיֹ֣ו ִל ְבלֵ֑ ֹום ַָ֝֗בּל ְק ֣ ֹ

)(2

)(1

בלע־1

Psa. 21:10
Psa. 35:25
Psa. 69:16
Psa. 106:17
Psa. 124:3

בלע־3

Psa. 55:10
Psa. 107:27

devouring, confusion

ל־דּ ְברי־ ָ֗בלַ ע ְלשׁ֣ ֹון ִמ ְר ָ ַֽמה׃
אָהַ ְבתָּ ָ ַֽכ ִ

בלם

Psa. 32:9

to confuse

יתי
י־ר ִ ֨א ִ
דנָי פַּ ַלּ ֣ג ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ִ ַֽכּ ָ
אְ֭ ֹ
בַּ ַלּ ֣ע ֲ
לּע׃
ל־ח ְכמָ ֗ ָתם ִתּ ְתבַּ ָ ַֽ
ָ֝ ָ
וְ ְ֭יָנוּעוּ כַּ ִשּׁכֵּ֑ ֹור וְ כָ
)(1

to curb

to swallow

ֹאכלם
ְבּאַפּ֣ ֹו יְ בַ ְלּעֵ֑ם ְוַֽת ְ
ָֹ֝אמ ֗רוּ ִ ַֽבּלַּ עֲנַֽ וּהוּ׃
ְב ְִ֭לבָּ ם הֶ אָ֣ח נ ְַפשׁ ֵ֑נוּ אַל־י ְ
צוּל ֵ֑ה וְ אַל־תֶּ ְאטַ ר־עָ ל
מַ ְ֭יִ ם וְ אַל־ ִתּ ְבלָ ענִ ֣י ְמ ָ
ִתּ ְפתַּ ח־אֶ ְֶ֭רץ ַו ִתּ ְב ַל ֣ע ָדּ ָתֵ֑ן ַו ְָ֝תּ ֗ ַכס
אַפּ֣ם
אזַי חַ ִיּ ֣ים ְבּלָ עֵ֑ וּנוּ בַּ ח ֲֶ֖רֹות ָ
ֲ ְ֭

בלל

Psa. 92:11
)(1

)(5

ְבּ ִליַּעַ ל

to mix, give feed

לּתי ְבּ ֶשׁ֣מֶ ן ַרעֲנָ ַָֽֽן׃
ִכּ ְרא֣ים קַ ְר ִנ ֵ֑י ַָ֝בּ ִ֗

ְבּ ִלי

Psa. 19:4

wickedness; worthless, good for nothing

י־מֵ֑וֶת ְ ַֽו ַנחֲלֶ֖י ְב ִליַּ ֣עַ ל יְ ַ ַֽבע ֲַֽתוּנִ י׃
אֲפָ פ֥ וּנִ י חֶ ְבל ָ
ְ ַֽדּבַ ר־ ְבּ ְִ֭ליַּעַ ל יָצ֣ וּק בֵּ֑ ֹו ַואֲשֶׁ ר
ֵ֑אתי
ֲשׂה־ס ִטים שָׂ נ ִ
עי ַנ֗י ְ ַֽדּבַ ר־ ְבּ ִָ֫ליָּעַ ל ע ַֽ ֹ

בַּ לָּ הָ ה

בֶּ לַ ע־3

Psa. 52:6
without

בַּ ְלעֲדי
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וּמי
ִמ֣י אְ֭לֹוהַּ ִמבַּ ְלעֲד֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִ
)(2

Psa. 18:32

high place, Bamah

ידנִ י׃
כָּ אַיָּלֵ֑ ֹות וְ עַ ל ָָ֝בּמֹתַ֗י ַיע ֲִמ ַֽ
יהם
ַויּ ְַכ ִעיס֥ וּהוּ ְבּבָ מֹותֵָ֑ם וּ ִָ֝ב ְפ ִסיל ֗ ֶ

בָּ מָ ה

Psa. 18:34
Psa. 78:58
)(1

in, through

י־לב׃
אפֶ ל ְליִ ְשׁר ַֽ
ירֹות ְבּמֹו־ ָ֝֗ ֹ
עַ ל־יֶ ֵ֑תֶ ר ִל ֥

ְבּמֹו

Psa. 11:2
son

בּן־1

to build

בנה

)(103

;Psa 2:7; 3:1; 4:3; 7:1; 8:5; 11:4; 12:2, 9; 14:2; 17:14; 18:45–46; 21:11; 29:1, 6; 31:20; 33:13; 34:12; 36:8; 42:1; 44:1
;45:1, 3, 17; 46:1; 47:1; 48:1; 49:1, 3; 50:20; 53:3; 57:5; 58:2; 62:10; 66:5; 69:9; 72:1, 4, 20; 73:15; 77:16; 78:4–6, 9; 79:11
;80:16, 18; 82:6; 83:9; 84:1; 85:1; 86:16; 87:1; 88:1; 89:7, 23, 31, 48; 90:3, 16; 102:21, 29; 103:7, 13, 17; 105:6; 106:37–38
;107:8, 15, 21, 31; 109:9–10; 113:9; 114:4, 6; 115:14, 16; 116:16; 127:3–4; 128:3, 6; 132:12; 137:7; 144:3, 7, 11–12; 145:12
146:3; 147:9, 13; 148:14; 149:2
)(12

ל ֹא יִ ְבנ ַֽם׃
וְ אֶ ל־מַ עֲשׂ֣ה י ָָדֵ֑יו ֶיָ֝הֶ ְר ֗סם וְ ֣
Psa. 51:20
ל ִם׃
ת־ציֵֹּ֑ון ִָ֝תּ ְב ֶנ֗ה חֹומ֥ ֹות יְ רוּשָׁ ָ ַֽ
ִ
יט֣יבָ ה ִב ְְ֭רצֹונְ ָך אֶ
ה ִ
Psa. 69:36
ָשׁבוּ
הוּדֵ֑ה וְ י ְ
ֹ֘ושֹׁ֤יעַ ִציּ֗ ֹון וְ ְ֭יִ ְבנֶה עָ ר֣י יְ ָ
י ִ
Psa. 78:69
מֹו־ר ִמים ִמ ְק ָדּשֵׁ֑ ֹו ְָ֝כּ ֶ֗א ֶרץ
ָ ְ֭
ַו ִיּ ֣בֶ ן ְכּ
Psa. 89:3
י־אָמ ְר ִתּי עְֹ֭ולָ ם ֶח ֣סֶ ד יִ בָּ נֶ ֵ֑ה שָׁ ֶ֓ ַמיִ ם ׀ תָּ ִ ֶ֖כן אמוּנ ְָתָך֣
ַ֗
ִ ַֽכּ
Psa. 89:5
֨יתי ְלדֹר־ו ֶָ֖דֹור
ז ְַר ֶע ֵָ֑ך וּבָ ִנ ִ
Psa. 102:17
בֹודֹו׃
ִ ַֽכּי־בָ נָ ֣ה יְ הוָ ֣ה ִציֵֹּ֑ון נִ ְָ֝ראָ֗ה ִבּ ְכ ַֽ
Psa. 118:22
בֹּונ ֵ֑ים ָ֝ ָהיְ ֗ ָתה ְל ֣ר ֹאשׁ
אֶ ְ֭בֶ ן מָ אֲס֣ וּ הַ ִ
Psa. 122:3
יְ רוּשָׁ לַ ִם הַ ְבּנוּיָ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִ֗עיר שֶׁ חֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ
Psa. 127:1
ִאם־יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ל ֹא־יִ ְב ֶנֵ֬ה ַ֗ביִ ת ָשֹׁ֤וְ א ׀ עָ ְמל֣ וּ
ַ֗ביִ ת ָשֹׁ֤וְ א ׀ עָ ְמל֣ וּ בֹונָ ֣יו בֵּ֑ ֹו
Psa. 147:2
בֹּונ ֣ה יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם יְ הוָ ֵ֑ה נִ ְדחֶ֖י יִ ְשׂ ָרא֣ל יְ כַ נַּֽס׃
Psa. 28:5

)(2

הוּדה
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ָשֹׁ֤ם ִבּנְ י ִָ֨מן ׀ צָ ִֶ֡עיר ר ֗
רה
עֹור ָ ֥
וּמנַשֶּׁ֗ ה ְ
ִל ְפנ ֹ֤י אֶ ְפ ַ ֨ריִ ם ׀ וּ ִבנְ ָי ִ ֹ֤֘מן ְ
)(4

ִ Benjaminבּנְ י ִָמן
Psa. 68:28
Psa. 80:3

behind, through

בַּ עַ ד־1

בֹודי
אַתּ֣ה יְ ְ֭הוָה מָ גֵ֣֑ן בַּ עֲדִֵ֑י ְָ֝כּ ִ ֗
וְ ָ
Psa. 72:15
ְָ֫שׁבָ א וְ יִ ְתפַּ לּ ֣ל בַּ עֲדֹ֣ו תָ ִמֵ֑יד כָּ ל־ ָ֝ ַהיּ֗ ֹום
Psa. 3:4
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יְ ה ָוה ֮ יִ גְ ֵֹ֪מר ַָ֫בּעֲדִ ֥י יְ ְ֭הוָה חַ ְס ְדָּך֣
אְַך־ ֹ֣חשֶׁ ְך יְ שׁוּפֵ֑נִ י וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה א֣ ֹור בַּ עֲד ַֽנִ י׃

Psa. 138:8
Psa. 139:11
)(1

תוּתנִ י׃
עוּתיָך ִצ ְמּ ֻ ַֽ
עָ ְב ֣רוּ חֲרֹונֶ ֵ֑יָך ִָ֝בּ ֗ ֶ

terrors

Psa. 88:17
)(1

יהם
ַויּ ְַסגּ ֣ר לַ בָּ ָר֣ד ְבּ ִעירֵָ֑ם וּ ִָ֝מ ְקנ ֗ ֶ
ֹאכ ֗לוּ
ַו ְ֭יִּ ָצּ ְ֣מדוּ ְל ַב ֣עַ ל ְפּעֵ֑ ֹור ַו ָ֝יּ ְ
יַ ֹ֤חַ ד ְכּ ִס֣יל ָו ַב֣עַ ר י ֹאבֵ֑דוּ וְ עָ זְ בֶ֖ וּ
ל ֹא א ָדֵ֑ע ְָ֝בּה ֗מֹות
ַואֲנִ י־בַ ְ֭עַ ר וְ ֣
ל ֹא י ָדֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִ֗סיל ל ֹא־י ִָבין
ִ ַֽאישׁ־בַּ ְ֭עַ ר ֣

stupid

בַּ עַ ר

Psa. 49:11
Psa. 73:22
Psa. 92:7
to burn

אבדוּ ֶ ֗ד ֶרְך ִ ַֽכּי־יִ ְב ַע ֣ר ִכּ ְמ ַע ֣ט אַפֵּ֑ ֹו
וְ ֵ֬ת ֹ ְ
שׁ־מ ִפּיו תּ ֹאכ ֵ֑ל ֶגּ ָ֝חָ ִ֗לים בָּ ע ֲ֥רוּ ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
ִ
אַפֹּו וְ א
ְבּ ֗
בַּ הֲגִ יגִ י ִת ְבעַ ר־א ֵ֑שׁ ִ ָ֝דּ ַ֗בּ ְר ִתּי ִבּ ְל ַֽשֹׁונִ י׃
אָתָך׃
מֹו־אשׁ ִקנְ ֶ ַֽ
ָ֝֗
תֶּ אנַ ֵ֣֑ף לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְבעַ ר ְכּ
ְכּאשׁ ִתּ ְבעַ ר־יָ ֵ֑עַ ר וּ ְָ֝כלֶ הָ ָ֗בה
ִתּסָּ ת֣ר לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְב ַעֶ֖ר ְכּמֹו־א֣שׁ חֲמָ ֶ ַֽתָך׃
להָ ָ֗בה
ַו ִתּ ְבעַ ר־אשׁ בַּ ע ֲָד ָתֵ֑ם ָ֝ ֶ

בער־1

Psa. 2:12
Psa. 18:9
Psa. 39:4
Psa. 79:5
Psa. 83:15
Psa. 89:47
Psa. 106:18

to be stupid

ילים מָ תַ י
ֲרים בָּ ָע ֵ֑ם וּ ְָ֝כ ִס ִ֗
בּע ִ ֣
ִבּ ְ֭ינוּ ֹ

בער־4

Psa. 94:8
)(1

בע ֲַֽתוּנִ י׃
י־מֵ֑וֶת ְ ַֽו ַנחֲלֶ֖י ְב ִליַּ ֣עַ ל יְ ַ ַֽ
אֲפָ פ֥ וּנִ י חֶ ְבל ָ
)(1

Baal

בַּ עַ ל

Psa. 106:28
)(3

)(1

beast

ְבּ ִעיר

Psa. 78:48
)(1

)(7

ִבּעוּת

to terrify

בעת

Psa. 18:5

to cut off, gain by violence

נ ְַפשֵׁ֑ ֹו וּבֹצעַ ָ֝בּ ֗רְך נִ ֘אץ ׀ יְ הוָ ַֽה׃

בצע

Psa. 10:3
)(2

unjust gain

בֶּ צַ ע
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מַ ה־בֶּ צַ ע ְבּ ָד ִמי ֮ ְבּ ִר ְד ִתֵּ֪י
ֹותיָך וְ אַ֣ל אֶ ל־ ָ ַֽבּצַ ע׃
ט־ל ְִ֭בּי אֶ ל־ע ְד ֗ ֶ
ִ
הַ
)(1

Psa. 30:10
Psa. 119:36

to cut off

ָֹ֝ורא ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
ידים נ ָ ֗
יִ ְ֭ ְבצֹר ֣רוּחַ נְ גִ ִ ֵ֑
)(2

בצר־2

Psa. 76:13
drought

בַּ צָּ ָרה

יְ הוָ ֣ה ִמ ְשׂגָּ ֣ב לַ ָדְֵּ֑ך ִָ֝מ ְשׂ ָגּ֗ב ְל ִעתּ֥ ֹות בַּ צָּ ָ ַֽרה׃
ע ֹ֣מד ְבּ ָרחֵ֑ ֹוק ָ֝ ַתּ ְע ִ֗לים ְל ִעתּ֥ ֹות בַּ צָּ ָ ַֽרה׃
יְ ְ֭הוָה תַּ ֲ

Psa. 10:1

)(4

to cleave, split

Psa. 9:10

ֹוב ְשׁתָּ
אַתּ֣ה בָ ְ֭קַ ְעתָּ מַ ְעיָ ֵ֣֑ן וָנָ ֵ֑חַ ל אַתָּ ה ָ֝ה ַ֗
ָ
ָבּ ֣קַ ע ָי ְ֭ם וַיַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיַּצֶּ ב־מַ יִ ם
יְ בַ ַ ֣קּע צֻ ְִ֭רים בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַו ָ֝ ֗ ַיּ ְשׁ ְק ִכּ ְתהֹמ֥ ֹות
ֹקעַ בָּ אָ ֵֶ֑רץ נִ ְפזְ ֥רוּ
ְכּמֹ֤ ֹו פֹל ֣חַ וּב ֣

Psa. 74:15
Psa. 78:13
Psa. 78:15
Psa. 141:7
)(1

ל־מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀
ְָ֝
ַיעֲל֣ וּ הָ ְִ֭רים י ְר ֣דוּ ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ

ִ valley, plainבּ ְקעָ ה
Psa. 104:8
)(1

וּלבַ ֥קּר ְבּהיכָ ַֽלֹו׃
ְבּ ַֽ ֹנעַ ם־יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ

to seek

)(1

cattle

בָּ קָ ר

Psa. 66:15

sacrifice, morning

ְך־ל ָ֗ך
ְָ֝
קֹולֵ֑י ֹ֥בּקֶ ר ֶ ַֽאע ָר
ִ
ִתּ ְשׁ ַמ֣ע
)(17

בקר

Psa. 27:4
)(1

תּוּדים ֶ ַֽסלָ ה׃
שׂה בָ ָ ֶ֖קר ִעם־עַ ִ ֣
ילֵ֑ים אֶ ע ֶ ַֽ
ט ֶרת א ִ
ם־ק ֣ ֹ
ְ
ִע

בקע

morning

בֹּקֶ ר־1
Psa. 5:4

בֹּקֶ ר־2

ְך־ל ָ֗ך
ְָ֝
קֹולֵ֑י ֹ֥בּקֶ ר ֶ ַֽאע ָר
ִ
בְּ֭קֶ ר ִתּ ְשׁ ַמ֣ע
ְיַֽה ָו֗ה ֹ
Psa. 30:6
בָּ ְ֭עֶ ֶרב י ִָלין ֶ֗בּ ִכי וְ לַ ֹ֥בּקֶ ר ִרנָּ ַֽה׃
Psa. 46:6
ֹלהים ִל ְפנֹ֥ות ַֹֽבּקֶ ר׃
רהָ ָ֝א ִ֗
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ְַעזְ ֶ ֥
ִ
בַּ
Psa. 49:15
ירם
ָבֹ֤ם יְ שָׁ ִ ֨רים ׀ לַ ֹ֗בּקֶ ר וְ ִצ ָ
Psa. 55:18
אָשׂ֣יחָ ה וְ אֶ ה ֶמ ֵ֑ה
ֶע ֶֹ֤רב ָו ֹ֣בקֶ ר וְ ְ֭צָ ה ֳַריִ ם ִ
Psa. 59:17
דָּך ִ ַֽכּי־הָ ִי ֣יתָ
ַוא ֲַרנּן לַ ֹ֗בּקֶ ר ָ֫ ַח ְס ֶ ֥
Psa. 65:9
ֹוצאי־ ֶֹ֖בקֶ ר ו ֶָע ֶ֣רב תַּ ְר ִ ַֽנין׃
מאֹות ֶֹתֵ֑יָך מֹ֤ ָ ַֽ
Psa. 5:4
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ָנ ְ֭גוּעַ כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום וְ ָ֝תֹוכַ ְח ִ֗תּי לַ ְבּקָ ִ ַֽרים׃
Psa. 88:14
ִשׁוַּ ְֵ֑ע ִתּי וּ ָ֝בַ ֹ֗בּקֶ ר ְ ַֽתּ ִפלָּ ִתי ְתקַ ְדּ ֶ ַֽמךָּ ׃
Psa. 90:5
שׁנָ ֣ה יִ ְהיֵ֑וּ ַָ֝בּ ֹ֗בּקֶ ר כֶּ חָ ִציר ַיח ֲַֹֽלף׃
Psa. 90:6
לעֶ֗ ֶרב
בַּ ְ֭בֹּקֶ ר י ִָצ֣יץ וְ חָ ָל ֵ֑ף ָ֝ ָ
Psa. 90:14
שַׂ ְבּע ֣נוּ בַ ֹ֣בּקֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך וַּֽ נְ ַרנְּ נָה
Psa. 92:3
ְלהַ ִגּ ֣יד בַּ ֹ֣בּקֶ ר חַ ְ ַֽס ֶדֵָּ֑ך ֶו ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
Psa. 101:8
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ְלהַ ְכ ִ ֥רית
אַצ ִמית כָּ ִ
לַ ְבּקָ ִ ֗רים ְ
Psa. 130:6
ל ֹ֗בּקֶ ר שׁ ְֹמ ִ ֥רים לַ ַֹֽבּקֶ ר׃
ִמשּׁ ְֹמ ִ ֥רים ָ֝ ַ
ל ֹ֗בּקֶ ר שׁ ְֹמ ִ ֥רים לַ ַֹֽבּקֶ ר׃
לאדֹנָ ֵ֑י ִמשּׁ ְֹמ ִ ֥רים ָ֝ ַ
ַ ַֽ
Psa. 143:8
י־בָךֵ֪
מיע ֹ֤נִ י בַ ֹ֨בּקֶ ר ׀ חַ ְס ֶדָּך ֮ ִ ַֽכּ ְ
הַ ְשׁ ִ ֘
Psa. 73:14

)(27

to seek

ִל ְְ֭כ ִלמָּ ה תֶּ אהָ ב֣ וּן ִ ֵ֑ריק ְתּבַ ְקשֶׁ֖ וּ כָ ָז֣ב ֶ ַֽסלָ ה׃
Psa. 24:6
ע ֹ֣קב
֣דֹּור דּ ְֹרשָׁ ו [דּ ְֹר ָשֵׁ֑יו] ְמבַ ְק ֨שׁי פָ נֶ ֶ֖יָך ַי ֲ
Psa. 27:4
ֲב ֥קּשׁ ִשׁ ְב ִתּ֣י ְבּבית־יְ ְ֭הוָה
אֹותֵ֪הּ א ַָ֫
ָ
ַֽמאת־יְ ה ָוה ֮
Psa. 27:8
אָמ֣ר ִל ְִ֭בּי בַּ ְקּשׁ֣ וּ פָ נָ ֵ֑י אֶ ת־פָּ נֶ ֶ֖יָך
ַ
ִל ְִ֭בּי בַּ ְקּשׁ֣ וּ פָ נָ ֵ֑י אֶ ת־פָּ נֶ ֶ֖יָך יְ הוָ ֣ה אֲבַ ַֽקּשׁ׃
Psa. 34:15
ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב בַּ ֶ֖קּשׁ שָׁ ל֣ ֹום וְ ָר ְד ַֽפהוּ׃
Psa. 35:4
י ֹ֣בשׁוּ וְ יִ כָּ ְלמוּ ֮ ְמבַ ְקשׁ ֵ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ
Psa. 37:25
לחֶ ם׃
יתי צַ ִ ֣דּיק נֶע ָזֵ֑ב וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו ְמבַ קֶּ שׁ־ ָ ַֽ
ֹא־ר ִא ִ
ְוַֽל ָ ְ֭
Psa. 37:32
לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וּ ָ֝ ְמבַ ֗קּשׁ לַ ה ֲִמיתֹו׃
Psa. 37:36
ל ֹא
אינֶ ֵ֑נּוּ וָ ַֽ ָ֝אֲבַ ְקשׁ֗הוּ וְ ֣
Psa. 38:13
ַויְ נ ְַקשֹׁ֤ וּ ׀ ְמבַ ְק ֵ֬שׁי נ ְַפ ִ֗שׁי וְ ד ְֹרשׁ֣י
Psa. 40:15
וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ יַחַ ד ֮ ְמבַ ְקשׁי נ ְַפ ִ֗שׁי ִל ְס ָ֫פֹּותָ הּ
Psa. 40:17
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד
כּל־ ְמ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך י ְ
ְבּ ָ֗ך ָ ַֽ
Psa. 54:5
ל ֹא
יצים ִבּ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ֹ֤
עָ לַ֗ י ְ ַֽו ְ֭עָ ִר ִ
Psa. 63:10
וְ ֗המָּ ה ְל ְ֭שֹׁואָה יְ בַ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָיָ֝ ֹ֗באוּ
Psa. 69:7
ֹלהי יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
אַל־יִ ָכּ ְ֣למוּ ִב֣י ְמבַ ְק ֶשׁ ֵ֑יָך ָ֝א ֗
Psa. 70:3
י ֹ֣בשׁוּ וְ י ְַח ְפּרוּ ֮ ְמבַ ְקשׁ ֵ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ
Psa. 70:5
ֹאמ ֣רוּ
כּל־ ְמ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך וְ י ְ
ְבּ ָ֗ך ָ ַֽ
Psa. 71:13
וּכ ִל ָמֵּ֑ה ְָ֝מבַ ְק ֗שׁי ָרעָ ִ ַֽתי׃
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ְ
Psa. 71:24
י־ח ְפ ֗רוּ ְמבַ ְקשׁי ָרעָ ִ ַֽתי׃
ִצ ְדקָ ֶתֵָ֑ך ִכּי־ ֹ֥בשׁוּ ִ ַֽכ ָ֝ ָ
Psa. 83:17
יה֣ם קָ לֵ֑ ֹון ִ ַֽויבַ ְקשֶׁ֖ וּ ִשׁ ְמָך֣ יְ הוָ ַֽה׃
ְפנ ֶ
Psa. 4:3

בקשׁ
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ל ֹא
יצים ִבּ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ֶ֖
ַוע ֲַד֣ת עָ ְִ֭ר ִ
לם׃
אָכ ָ ַֽ
וּלבַ ֶ֖קּשׁ מא֣ל ְ
לַ ָטּ ֵֶ֑רף ְ
ה ְתהַ ְללוּ ְבּשׁ ֣ם קָ ְדשֵׁ֑ ֹו יִ ְָ֝שׂ ֗ ַמח לֹ֤ב ׀ ְמבַ ְק ֵ֬שׁי יְ הוָ ַֽה׃
ִ ַֽ ְ֭
וְ עֻ זֵֹּ֑ו בַּ ְקּשֶׁ֖ וּ פָ נָ ֣יו תָּ ִ ַֽמיד׃
אְ֭בד בַּ ֣קּשׁ עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִכּי
ְכּ ֶשׂ֣ה ֹ
לְך׃
בּית־יְ הוָ ֣ה אֹלהֵ֑ינוּ אֲבַ ְק ָשֶׁ֖ה ט֣ ֹוב ָ ַֽ

Psa. 86:14
Psa. 104:21
Psa. 105:3
Psa. 105:4
Psa. 119:176
Psa. 122:9
)(1

אבדוּ ֶ ֗ד ֶרְך
ַשּׁקוּ־ ֶַ֡בר פֶּ ן־יֶאנַ ֵֹ֤֑ף ׀ וְ ֵ֬ת ֹ ְ
נ ְ

Psa. 2:12
)(3

ירת עינָ ַָֽֽיִ ם׃
יְ הוָ ֣ה יְ ְ֭שָׁ ִרים ְמשַׂ ְמּחי־ל ֵ֑ב ִמ ְצוַת יְ הוָה ָָ֝בּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥
נְ ִ ֥קי כַ ֗ ַפּיִ ם וַּֽ בַ ר־ ָ֫לבָ ב א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ל ֹא־נ ָָשׂ֣א
רי ל ָ ַֽבב׃
ֹלהים ְלבָ ֥
ְלאָָ֫סָ ף אְַֹ֤ך טְֹ֭וב ְליִ ְשׂ ָראל א ִ֗

Psa. 24:4
Psa. 73:1

ָשׁירוּ׃
ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְטפוּ־ ָבֵ֑ר יִ ְָ֝תרֹוע ֲ֗עוּ אַף־י ִ ַֽ
אָרץ ֮ ְבּ ֵ֪ר ֹאשׁ
הי ִפסַּ ת־ ַ֨בּר ׀ בָּ ֶ
יְ ִ ֹ֤

Psa. 72:16

 cleannessבֹּר־1
Psa. 18:21
Psa. 18:25

ברא־1

to create

ֹלהֵ֑ים וְ ֥רוּחַ
ל ֣ב טָ ְ֭הֹור ְבּ ָרא־ ִל֣י א ִ
אתֵ֑ם תָּ ב֥ ֹור וְ ָ֝חֶ ְר ֗מֹון
אַתּ֣ה ְב ָר ָ
וְ ְ֭י ִָמין ָ
י־אָדם׃
ָ ַֽ
ל־בּנ
ְ
ראתָ כָ
ה־שָּׁ וְ א בָּ ָ ֥
ָ֝ ֗
עַ ל־מַ
ְל ֣דֹור אַח ֲֵ֑רֹון וְ עַ ם נִ ְָ֝ב ָ ֗רא יְ הַ לֶּ ל־יָ ַֽהּ׃
ְתּשַׁ ַלּ ֣ח רוְּ֭חֲָך יִ בָּ ראֵ֑ וּן וּ ְָ֝תחַ ֗דּשׁ
כּי הוְּ֭א ִצוָּ ֣ה וְ נִ ְב ָ ַֽראוּ׃
אֶ ת־שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤

Psa. 51:12
Psa. 89:13
Psa. 89:48
Psa. 102:19
Psa. 104:30
Psa. 148:5
)(6

י־אשׁ׃
עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲל ַֽ
י־אשׁ׃
יִ תּ֣ן קֹלֵ֑ ֹו ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲל ַֽ
מֹותם
רג בַּ בָּ ָר֣ד גּ ְַפנָ ֵ֑ם וְ ִָ֝שׁ ְק ֗ ָ
הֹ֣
ַי ֲ

 grainבַּ ר־3

Psa. 65:14

)(2

)(6

 pureבַּ ר־2

Psa. 19:9

)(2

ָשׁיב
ְכּ ִצ ְד ִ ֵ֑קי ְכּ ֹ֥בר ָי ַ ָ֗֝די י ִ
ְכ ִצ ְד ִ ֵ֑קי ְכּ ֹ֥בר ָי ַ ָ֗֝די ְלנֶ ֵ֣֑גֶד

 sonבַּ ר־1

hail

Psa. 18:13
Psa. 18:14
Psa. 78:47

בָּ ָרד
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יהם
ירֵ֑ם וּ ִָ֝מ ְקנ ֗ ֶ
ַויּ ְַסגּ ֣ר לַ בָּ ָר֣ד ְבּ ִע ָ
אַר ָ ַֽצם׃
יה֣ם בָּ ָרֵ֑ד אֶ֖שׁ לֶ הָ ב֣ ֹות ְבּ ְ
נ ַָת֣ן גִּ ְשׁמ ֶ
א֣שׁ וּ ְ֭בָ ָרד ֶשׁ ֣לֶ ג וְ ִקיטֵ֑ ֹור ֥רוּחַ

Psa. 78:48
Psa. 105:32
Psa. 148:8

ְ fir treeבּרֹושׁ

)(1

יתהּ׃
רֹושׁים בּ ָ ַֽ
ידה ְבּ ִ
ֳרים יְ קַ נּ ֵ֑נוּ ֲָ֝ח ִס ָ ֗
אֲשֶׁ ר־שָׁ ְ֭ם ִצפּ ִ ֣

Psa. 104:17
)(1

וַיִּ ְתּנ֣וּ ְבּבָ רוּתִ֣י ֵ֑ר ֹאשׁ וְ ִָ֝ל ְצמָ ִ ֗אי

 foodבָּ רוּת

Psa. 69:22
)(5

 ironבַּ ְרזֶל

לי יֹוצ֣ר
ְתְּ֭רֹעם ְבּשׁ ֣בֶ ט בַּ ְר ֶזֵ֑ל ִכּ ְכ ִ ֶ֖
Psa. 105:18
[רגְ לֵ֑ ֹו] ַָ֝בּ ְר ֶז֗ל ָבּ֣אָה נ ְַפ ַֽשֹׁו׃
בַ ֶכּ ֣בֶ ל ַרגְ לָ יו ַ
Psa. 107:10
ירי ע ֳִנ ֣י וּבַ ְר ֶז ַֽל׃
ֹי ְ֭ ְשׁבי ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת א ֲִס ֶ֖
Psa. 107:16
וּב ִריחֶ֖י בַ ְר ֶז֣ל גִּ ַֽדּעַ ׃
י־שׁ ְ֭בַּ ר ַדּ ְלת֣ ֹות נְ ֵֹ֑חשֶׁ ת ְ
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 149:8
יהם ְבּכַ ְבלי בַ ְר ֶז ַֽל׃
יה֣ם ְבּזִ ִ ֵ֑קּים וְ ָ֝נִ ְכ ְבּד ֗ ֶ
מַ ְלכ ֶ
Psa. 2:9

)(3

ברח־1

to flee

ְל ָד ִו ֵ֑ד ְָ֝בּבָ ְרחֹ֗ו ִמ ְפּנ ֹ֤י ׀
Psa. 57:1
י־שָׁ א֗ וּל
ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ְבּבָ ְרחֹ֥ו ִמ ְפּנ ָ֝
Psa. 139:7
רוּחֵָ֑ך וְ ָ֝אָ֗נָה ִמפָּ נֶיָך אֶ ְב ָ ַֽרח׃
מ ֶ
Psa. 3:1

)(1

אוּלם׃
ָ ַֽ
מֹותם וּבָ ִ ֥ריא
אֶ֖ין חַ ְרצֻ בּ֥ ֹות ְל ֗ ָ

Psa. 73:4
)(2

י־שׁ ְ֭בַּ ר ַדּ ְלת֣ ֹות נְ ֵֹ֑חשֶׁ ת וּ ְב ִריחֶ֖י בַ ְר ֶז֣ל גִּ ַֽדּעַ ׃
ִ ַֽכּ ִ
רְך בָּ נַ ֵ֣֑יִ ְך
י־חְ֭זַּק ְבּ ִריח ֣י ְשׁעָ ָרֵ֑יִ ְך בּ ַ ֶ֖
ִ ַֽכּ ִ
)(21

ֹתיו׃
רי ְָ֝ב ִריתֹ֗ו וְ עד ָ ַֽ
וֶא ֶמֵ֑ת ְלנ ְֹצ ֥
יעם׃
הֹוד ָ ַֽ
ִליראֵָ֑יו וּ ָ֝ ְב ִריתֹ֗ו ְל ִ
א־שׁ ַ֗קּ ְרנוּ ִבּ ְב ִריתֶ ַָֽך׃
חנֵ֑וָּך וְ ַֽל ֹ ִָ֝
ל ֹא ְשׁכַ ֲ
וְ ֣
תי ְב ִריתִ֣י עֲלי־ ָזַֽבַ ח׃
ידֵ֑י כּ ְֹר ֶ֖
ח ֲִס ָ
י־פיָך׃
חֻ ָ ֵ֑קּי ו ִַתּ ָשֶּׂ֖א ְב ִריתִ֣י עֲל ִ ַֽ

fat

בָּ ִריא

ְ barבּ ִריחַ

Psa. 107:16
Psa. 147:13

ְ covenant, Berithבּ ִרית
Psa. 25:10
Psa. 25:14
Psa. 44:18
Psa. 50:5
Psa. 50:16
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ֹלמיו ִחלּל ְבּ ִריתַֹֽו׃
שָׁ ַל ֣ח ָי ְָ֭דיו ִבּ ְשׁ ֗ ָ
י־א ֶרץ
הַ בּט לַ ְבּ ִ ֵ֑רית ִכּי מָ ְלא֥ וּ מַ חֲשַׁ כּ ֶָ֝֗
תֹור ֗תֹו
ֹלהֵ֑ים וּ ְָ֝ב ָ
ל ֹא שָׁ ְְ֭מרוּ ְבּ ִ ֣רית א ִ
֣
ל ֹא ֶנָ֝אֶ ְמנ֗וּ ִבּ ְב ִריתַֹֽו׃
ל ֹא־נָכ֣ ֹון ִעמֵּ֑ ֹו וְ ֥
רתוּ׃
כּי נֹועֲצ֣ וּ ל ֣ב י ְַח ָדֵּ֑ו עָָ֝ לֶ֗ יָך ְבּ ִ ֣רית יִ ְכ ַֽ ֹ
ִ ֹ֤
ירי נִ ְָ֝שׁ ַ֗בּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד
כָּ ַר ִ ַֽ֣תּי ְב ְִ֭רית ִל ְב ִח ִ ֵ֑
חַ ְס ִ ֵ֑דּי וּ ָ֝ ְב ִריתִ֗י נֶאמֶ נֶת ַֽלֹו׃
ל ֹא־אֲחַ לּל ְבּ ִריתִֵ֑י וּמֹוצָ א ָ֝ ְשׂפָ ֗ ַתי
ְ֭אַרתָּ ה ְבּ ִ ֣רית עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִח ַלּ ְֶ֖לתָּ לָ אָ ֶ֣רץ
נ ְ
רי
וּל ֹז ְכ ֥
רי ְב ִריתֵֹ֑ו ְ
ְלשׁ ְֹמ ֥
עֹול ֣ם ְבּ ִריתֵֹ֑ו ָדּבָ ר ִ ָ֝צ ָוּ֗ה
ז ַָכ ֣ר ְל ָ
עֹולם׃
ָ ַֽ
ע ֹ֣קב ְל ֵֹ֑חק ְָ֝ליִ ְשׂ ָר ֗אל ְבּ ִ ֣רית
יד֣הָ ְל ַי ֲ
וַיַּ ַֽע ֲִמ ֶ
כּר לָ ֶה֣ם ְבּ ִריתֵֹ֑ו ַו ָ֝יִּ נּ ָ֗חם
וַיִּ זְ ֣ ֹ
עֹול ֣ם ְבּ ִריתַֹֽו׃
כּר ְל ָ
ִ ַֽליראֵָ֑יו יִ זְ ֶ֖ ֹ
נֹור֣א
ַֽה־לעֹולָ ם ְבּ ִריתֵֹ֑ו קָ ֶ֖דֹושׁ וְ ָ
ְ
ִצוָּ
ִ ַֽאם־יִ ְשׁ ְמ ֵ֬רוּ בָ ֶנ֨יָך ׀ ְבּ ִריתִי ֮ וְ עד ִֹתי

Psa. 55:21
Psa. 74:20
Psa. 78:10
Psa. 78:37
Psa. 83:6
Psa. 89:4
Psa. 89:29
Psa. 89:35
Psa. 89:40
Psa. 103:18
Psa. 105:8
Psa. 105:10
Psa. 106:45
Psa. 111:5
Psa. 111:9
Psa. 132:12
)(1

ִבּ ְְ֭רכַּי כָּ ְשׁל֣ וּ ִמצֵּ֑ ֹום וּ ְָ֝בשָׂ ִ ֗רי
)(1

נִ ְשׁתַּ חֲוֶ ֣ה וְ נִ ְכ ָרֵ֑עָ ה נִ ְָ֝ב ְר ֗ ָכה ִ ַֽל ְפני־יְ הוָה
)(74

knee

בֶּ ֶרְך

Psa. 109:24
to kneel

ברך־1

Psa. 95:6
to bless

ברך־2

;Psa 5:13; 10:3; 16:7; 18:47; 26:12; 28:6, 9; 29:11; 31:22; 34:2; 37:22; 41:14; 45:3; 49:19; 62:5; 63:5; 65:11; 66:8, 20
;67:2, 7–8; 68:20, 27, 36; 72:15, 17–19; 89:53; 96:2; 100:4; 103:1–2, 20–104:1; 104:35; 106:48; 107:38; 109:28; 112:2; 113:2
115:12–13, 15, 18; 118:26; 119:12; 124:6; 128:4–5; 129:8; 132:15; 134:1–3; 135:19–21; 144:1; 145:1–2, 10, 21; 147:13
)(9

blessing

ְבּ ָרכָ ה־1

שׁוּע ֵ֑ה ַ ַֽעל־עַ ְמָּךֶ֖ ִב ְרכָ תֶָ֣ך ֶ ַֽסּלָ ה׃
ָ
הַ יְ
Psa. 21:4
ֹאשֹׁו
י־ת ְ֭קַ ְדּמֶ נּוּ ִבּ ְרכ֣ ֹות טֵ֑ ֹוב תָּ ִשׁית ְָ֝לר ֗
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 21:7
דּהוּ
יתהוּ ְב ָרכ֣ ֹות לָ ַע ֵ֑ד ְתּחַ ֥
י־ת ִשׁ ֣
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 24:5
יִ ָשּׂ֣א ְב ְָ֭רכָ ה מא ֣ת יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה
Psa. 37:26
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו ִל ְב ָר ָ ַֽכה׃
Psa. 84:7
מֹורה׃
ֶ ַֽ
הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ גַּם־ ְָ֝בּ ָר ֗כֹות י ְַעטֶ ה
Psa. 3:9
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ְוַֽל ֹא־חָ פץ ִָ֝בּ ְב ָר ֗ ָכה ו ִַתּ ְרחַ ק ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
יכ ֵ֑ם
כּת־יְ הוָה אֲל ֶ
אָ ְַֽמ ֨רוּ ׀ הָ עֹ ְב ִ ֗רים ִבּ ְר ַ ַֽ
עֹולם׃
ָ ַֽ
יְ ְ֭הוָה אֶ ת־הַ ְבּ ָר ָכ ֵ֑ה ָ֝ ַח ִ֗יּים עַ ד־הָ

Psa. 109:17
Psa. 129:8
Psa. 133:3
)(1

צּיָך
וּת ִפיצֵ֑ם ְשׁלַ ח ִָ֝ח ֗ ֶ
ְבּ ֣רֹוק בָּ ְָ֭רק ְ
)(5

Psa. 144:6

lightning

ַויְ ִפיצֵ֑ם וּ ְב ָר ִ ֥קים ָ ָ֝רב וַיְ הֻ ַֽמּם׃
בַּ גּ ְַל ַגּ֗ל ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים תּב ֵ֑ל ָרגְ ָז ֶ֖ה ו ִַתּ ְר ַע ֣שׁ
ֲתה וַתָּ ח֣ל
ה ִא֣ירוּ ְב ָר ָ ֣קיו תּבֵ֑ל ָרא ָ ֶ֖
אָרץ ְבּ ָר ִ ֣קים לַ מָּ ָט ֣ר עָ ָשֵׂ֑ה
ִמ ְקצֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ
צּיָך
וּת ִפיצֵ֑ם ְשׁלַ ח ִָ֝ח ֗ ֶ
ְבּ ֣רֹוק בָּ ְָ֭רק ְ
)(2

to flash

ברק

בָּ ָרק־1

Psa. 18:15
Psa. 77:19
Psa. 97:4
Psa. 135:7
Psa. 144:6

to purify, purge

ם־ע ֗קּשׁ ִתּ ְתפַּ ָ ַֽתּל׃
ִעם־נָבָ ר ִתּ ְתבָּ ָרֵ֑ר וְ ִע ִָ֝
ם־ע ֗קּשׁ ִתּ ְתפַּ ָ ַֽתּל׃
ִעם־נָבָ ר ִתּ ְתבָּ ָרֵ֑ר וְ ִע ִָ֝

ברר־1

Psa. 18:27

)(3

צ ֶדק ׀ ְבּ ָ ֘ק ָהֹ֤ל ָ ֗רב ִהנּ ֣ה ְשׂ ְ֭פָ תַ י
ִבּ ַשּׂ ְֹ֤ר ִתּי ֨ ֶ
ה ְמבַ ְשּׂ ֗רֹות צָ בָ א ָ ַֽרב׃
דנָי יִ תֶּ ן־ ֵֹ֑אמֶ ר ַָ֝ ַֽ
א ֹ
ֲ
ֹום־ליֹ֗ום
ְָ֝
בָּ רֲ כ֣ וּ ְשׁמֵ֑ ֹו בַּ ְשּׂ ֥רוּ ִמיַּֽ

to bear news
Psa. 40:10
Psa. 68:12
Psa. 96:2
)(16

כּן לָ ֶ ַֽבטַ ח׃
בֹודי אַף־ ְָ֝בּשָׂ רִ֗י יִ ְשׁ ֥ ֹ
ְכּ ִ ֵ֑
כל אֶ ת־ ְבּשָָׂ֫ רִ ֥י צָ ַר֣י
לֶ א ֵ֪ ֹ
ין־מ ֹ֣תם ִבּ ְ֭ ְבשָׂ רִי ִמ ְפּנ ֣י
ְ
א
י־כ ְ֭סָ לַ י מָ ְלא֣ וּ נִ ְק ֶל ֵ֑ה וְ אין ְָ֝מ ֹ֗תם ִבּ ְבשָׂ רִ ַֽי׃
ִ ַֽכּ ְ
תּוּדים
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
ירֵ֑א מַ ה־ ַיּע ֲֶשֶׂ֖ה בָ ָשׂ ֣ר ִ ַֽלי׃
ל ֹא ִא ָ
בָּ ְ֭טַ ְח ִתּי ֣
ץ־ציָּ ֶ֖ה
כָּ ַמ֣הּ ְלָך֣ ְבשָׂ רִֵ֑י ְבּ ֶ ַֽא ֶר ִ
שֹׁמעַ ְתּ ִפ ָלּ ֵ֑ה עָָ֝ ֶ ֗דיָך כָּ ל־בָּ שָׂ ר ָי ַֹֽבאוּ׃
ֹולְך
ַו ְ֭יִּ זְ כֹּר ִכּי־בָ ָשׂ ֣ר ה ֵ֑מָּ ה ֥רוּחַ ָ֝ה ֗
ידיָך ְלחַ יְ תֹו־אָ ֶַֽרץ׃
ְלע֣ ֹוף הַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם ְבּשַׂ ר ֲָ֝ח ִס ֶ ֗

בשׂר

flesh

Psa. 16:9
Psa. 27:2
Psa. 38:4
Psa. 38:8
Psa. 50:13
Psa. 56:5
Psa. 63:2
Psa. 65:3
Psa. 78:39
Psa. 79:2

בָּ שָׂ ר
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ִל ִבּי וּ ְבשָׂ רִֵ֑י יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ ֶא֣ל
אַנְ חָ ִתֵ֑י ָדּ ְב ָ ֥קה עַָ֝ ְצ ִ֗מי ִל ְבשָׂ רִ ַֽי׃
שּׁמֶ ן׃
ִמצֵּ֑ ֹום וּ ָ֝ ְבשָׂ רִ֗י כָּ חַ שׁ ִמ ָ ַֽ
ִמפַּ ְח ְדָּך֣ ְבשָׂ רִֵ֑י וַּֽ ִמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך
עֹול ֣ם
לֶ ְ֭חֶ ם ְלכָ ל־בָּ ָשׂ ֵ֑ר ִ ֶ֖כּי ְל ָ
וִ יבָ רְ֣ך כָּ ל־בָּ ְ֭שָׂ ר שׁם קָ ְד ֗שֹׁו

Psa. 84:3
Psa. 102:6
Psa. 109:24
Psa. 119:120
Psa. 136:25
Psa. 145:21
Bashan

)(6

בָּ שָׁ ן

ירי בָ ָשׁ ֣ן ִכּ ְתּ ַֽרוּנִ י׃
אַבּ ֶ֖
בּים ִ
ְס ְ֭בָ בוּנִ י פָּ ִ ֣רים ַר ִ ֵ֑
Psa. 68:16
שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשׁ ֵ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשׁ ֵ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
Psa. 68:23
אָשֵׁ֑יב אָ ִָ֗֝שׁיב ִ ַֽמ ְמּצֻ ל֥ ֹות
דנָי ִמבָּ ָשׁ ֣ן ִ
אְ֭ ֹ
ֲ
Psa. 135:11
וּ ְְ֭לעֹוג ֶמ֣לֶ ְך הַ בָּ ָשׁ ֵ֑ן וּ ְָ֝ל ֹ֗כל
Psa. 136:20
עֹול ֣ם
וּ ְְ֭לעֹוג ֶמ֣לֶ ְך הַ בָּ ָשׁ ֵ֑ן ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 22:13

)(7

ילים
המַּ גְ ִדּ ִ
וּכ ִל ָמֵּ֑ה ַ ַֽ
ָרעָָ֫ ִתי ִ ַֽי ְל ְבּשׁוּ־ ֹ֥בשֶׁ ת ְ
ָיְ֭שֹׁמּוּ עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁתֵָּ֑ם הָ א ְֹמ ִ ֥רים
נֶגְ ִ ֵ֑דּי וּ ֶֹ֖בשֶׁ ת פָּ נַ ֣י ִכּ ָ ַֽסּ ְתנִ י׃
וּכ ִלמָּ ִתֵ֑י
חֶ ְרפָּ ִת֣י וּ ְ֭בָ ְשׁתִּי ְ
ָי ְ֭שׁוּבוּ עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁתֵָּ֑ם ָ֝ ָהא ְֹמ ִ ֗רים
שֹׂוטנַ ֣י ְכּ ִל ָמּ ֵ֑ה וְ ַיעֲטֶ֖ וּ כַ ְמ ִע֣יל בָּ ְשׁתָּ ַֽם׃
ְ
אַל ִבּ֣ישׁ ֵֹ֑בּשֶׁ ת וְ ָ֝עָ לָ֗ יו
אְֹ֭ויְ בָ יו ְ

Psa. 35:26
Psa. 40:16
Psa. 44:16
Psa. 69:20
Psa. 70:4
Psa. 109:29
Psa. 132:18
)(1

שׁבַ ע׃
ר־בּא אֶ ל־בַּ ת־ ָ ַֽ
ָָ֝֗
כּאֲשֶׁ
נ ָָת֣ן הַ נּ ִָבֵ֑יא ַ ַֽ

Bath

בַּ ת

Psa. 51:2
)(12

ֲרי בַ ת־ ִציֵֹּ֑ון אָ ִָ֝ג֗ילָ ה ִבּישׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
שׁע ֥
ל־תּ ִהלָָּ֫ תֶ יָך ְבּ ַ ַֽ
ְ
כּ
ָ ַֽ
שָׁ ְְ֭מרנִ י ְכּ ִאישׁ֣ ֹון בַּ ת־ ָע ֵ֑יִ ן ְבּצל
רֹותֵ֑יָך נִ ְצּבָ ה שׁגַל
ְבּנֹ֣ות ְמ ְ֭לָ ִכים ְבּיִ ְקּ ֶ
ִשׁ ְמ ִעי־ ַב ֣ת וּ ְְ֭ר ִאי וְ הַ ִטּ֣י אָזְ נ ְֵֵ֑֑ך
בת־ ֹ֨צר ׀ ְבּ ְִ֭מנְ חָ ה פָּ נַיִ ְך
וּ ַ ַֽ
בוּדּ֣ה בַ ת־ ֶמ ֣לֶ ְך ְפּ ִנ ֵ֑ימָ ה ִ ַֽמ ִמּ ְשׁ ְבּצֶ֖ ֹות
ל־כּ ָ
ְ
כָּ

shame

בֹּשֶׁ ת

 daughterבַּ ת־1
Psa. 9:15
Psa. 17:8
Psa. 45:10
Psa. 45:11
Psa. 45:13
Psa. 45:14
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טיָך׃
הוּדֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶ ַֽ
ר־ציּ֗ ֹון תָּ ְ֭ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
ִ
הַ
ִציּ֗ ֹון ַו ְ֭תָּ ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ הוּ ָדֵ֑ה ְל ַמֶ֖עַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶט ֣יָך
שּׁ ִדים׃
ת־בּ ְ֭ניהֶ ם וְ אֶ ת־ ְבּנַֽ ֹותי ֗ ֶהם לַ ַֽ
ְ
אֶ
֘יהֹ֤ם וַּֽ ְבנֹותי ֗ ֶהם א ֲֶשׁ ֣ר זִ ְ֭ ְבּחוּ
ם־בּנ ֶ
ְ
ַדּ
ם־ל ְֵ֑ך
ָ
רי שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
אַשׁ ֥
וּדה ְ
בַּ ת־בָּ ֶ֗בל הַ ְשּׁ ָ֫ד ָ ֥
עוּריהֶ ם ְבּנֹותינוּ ְכזָוִ ֹיֵּ֑ת
ִ ַֽבּנְ ָ֫
)(3

עֹותֵ֑יהָ
תּוּבֵ֪ל לַָ֫ מֶּ לֶ ְך ְבּתוּל֣ ֹות אְַ֭ח ֲֶריהָ ר ֶ
ַ
הוּלּלוּ׃
ָ ַֽ
ל ֹא
תוֹּלתיו ֣
ָ֗
אָ ְַֽכלָ ה־אֵ֑שׁ וּ ָ֝ ְב
חוּרים וְ גַם־ ְבּתוּלֵ֑ ֹות זְ ָ֝ק ִנ֗ים ִעם־נְ עָ ִ ַֽרים׃
בַּ ִ ֥

Psa. 48:12
Psa. 97:8
Psa. 106:37
Psa. 106:38
Psa. 137:8
Psa. 144:12
virgin

Psa. 45:15
Psa. 78:63
Psa. 148:12
)(2

ִהְ֭נָּשׂא שֹׁפ֣ט הָ אָ ֵֶ֑רץ הָ שׁב גְּ ָ֗֝מוּל עַ ל־גּ ִ ַֽאים׃
ט ְמנַֽ וּ־ג ִ ֨אים ׀ ֶ֡ ַפּח ִ֗לי ַוחֲבָ ִ֗לים
ָ ַֽ

ְבּתוּלָ ה

proud

Psa. 94:2
Psa. 140:6
)(7

pride

רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות
ְבּ ַגאֲוַ ֣ת ָ ְ֭
אוָה ו ַָֽבוּז׃
ֹב ֶ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דּיק עָ ֗ ָתק ְבּ ַג ֲ
הַ דּ ְ
וּמשַׁ לּם עַ ל־ ֶיָ֝֗תֶ ר עֹ שׂה ַגאֲוָ ַֽה׃
נֹצ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה ְ
ַד־רשָׁ ִ֗עים
רגֶל ַגּאֲוָ ֵ֑ה וְ י ְ ָ֝
אַל־תּ ְ֭בֹואנִ י ֶ ֣
ְ
אוָתֹ֣ו ֶ ַֽסלָ ה׃
ֲשׁוּ־הָ ִ ֶ֖רים ְבּ ַג ֲ
ימֵ֑יו ִ ַֽי ְרע ַֽ
מ ָ
אוָתֵֹ֑ו וְ ָ֝עֻ זּ֗ ֹו
אֹל ִהים ַעַֽל־יִ ְשׂ ָראל ַגּ ֲ
ל ָ֫
ַֽ
ף־שׁית חָ מָ ס
ִָ֝ ֗
ָק ְתמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ
ענ ַ ֣
לָ ְ֭כן ֲ

Psa. 73:6

)(2

pride, majesty

אוָה
ַגּ ֲ

Psa. 10:2
Psa. 31:19
Psa. 31:24
Psa. 36:12
Psa. 46:4
Psa. 68:35

ע ֶֹ֖קב אֲשֶׁ ר־אָה֣ב
אֶ ת־ ַנחֲלָ תֵ֑נוּ אֶ ת גְּ א֨ ֹון ַי ֲ
אָלֶ֖ה
וְ יִ לָּ ְכ ֥דוּ ִבגְ אֹונֵָ֑ם וּמ ָ

Psa. 59:13

)(3

majesty , pride

חֶ ְלבָּ מֹו סָּ גְ ֵ֑רוּ ִָ֝֗פּימֹו ִדּ ְבּ ֥רוּ ְבג ַֽאוּת׃
אַתּ֣ה מְֹ֭ושׁל ְבּגא֣ וּת הַ יָּ ֵ֑ם ְבּשׂ֥ ֹוא
ָ
יְ הוָ ֣ה מָ לָ ְך ֮ גּאֵ֪ וּת לָָ֫ בשׁ לָ ב֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז

גּאֶ ה

גָּאֹון

Psa. 47:5

גּאוּת

Psa. 17:10
Psa. 89:10
Psa. 93:1
)(1

proud

ַגּאֲיֹון

69

יֹונים׃
אנ ִַנּ ֵ֑ים ָ֝ ַה ֗בּוּז ִלגְ א ִ ַֽ
הַ לַּ עַ ג הַ שַּׁ ֲ
)(11

Psa. 123:4

גאל־1

to redeem, avenge

צוּרי וְ ֹגאֲלִ ַֽי׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך יְ ָ֝ה ָו֗ה ִ ֥
Psa. 69:19
אֶ ל־נ ְַפ ִשׁ֣י גְ אָלֵָ֑הּ ְל ַמֶ֖עַ ן אֹיְ ַב֣י
Psa. 72:14
יקר
וּ ְ֭מחָ מָ ס יִ גְ אַ֣ל נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וְ י ַ ֶ֖
Psa. 74:2
ְ֭אַלתָּ שׁ֣בֶ ט ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך
ע ֲָד ְת ָ֨ך ׀ ָ ֘ק ִנֹ֤יתָ ֶ֗קּ ֶדם ָגּ ְ
Psa. 77:16
ע ֶֹ֖קב
ָגּאַ ְ֣לתָּ ִבּזְ ֣רֹועַ עַ ֶמּ ֵָ֑ך ְבּני־ ַי ֲ
Psa. 78:35
צוּרֵ֑ם וְ אל עֶָ֝ ְליֹון ֹגּאֲלָ ַֽם׃
ָ
ִ ַֽכּי־אֹל ִה֣ים
Psa. 103:4
ה ְמעַ ְטּ ֗ר ִכי
הַ גֹּוא ֣ל ִמ ַשּׁ֣חַ ת חַ יָּ ֵֵ֑֑יְ ִכי ַָ֝ ַֽ
Psa. 106:10
ִמיַּ ֣ד שֹׂונ ֵ֑א ַו ָ֝יִּ גְ אָל֗ם ִמיַּד
Psa. 107:2
ַד־צר׃
אמרוּ גְּ אוּל ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר גְּ ָ֝אָלָ֗ ם ִמיּ ָ ַֽ
י ֹ ְ֭ ְ
ַד־צר׃
גְּ אוּל ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר גְּ ָ֝אָלָ֗ם ִמיּ ָ ַֽ
Psa. 119:154
יבי וּגְ אָלנִ ֵ֑ י ְל ִא ְמ ָר ְתָך֥
ר ִ
ִ ְ֭
Psa. 19:15

)(1

back, brow, mound

עַ ל־ ַגּ ְ֭בִּי חָ ְרשׁ֣ וּ ח ְֹר ִשֵׁ֑ים ָ֝ ֶהא ִ ֗ריכוּ ְלמַ עֲנֹותָ ם

Psa. 129:3
)(3

כּי ִכגְ ֹ֣בהַּ שָׁ ְ֭מַ יִ ם עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ
ִ ֹ֤
שׁבֶ ת׃
יהי לָ ָ ַֽ
המַּ גְ ִבּ ִ
כַּ יהוָ ֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ַ ַֽ
ֹא־רמ֣ וּ
ְל ָ ָ֫דוִ ד יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ל ֹא־ג ַָב ֣הּ ִל ְִ֭בּי וְ ל ָ

to be high

Psa. 113:5
Psa. 131:1

רשׁ
ָרשָׁ֗ ע ְכּ ֹג֣בַ הּ אְַ֭פֹּו בַּ ל־יִ ְד ֵ֑ ֹ
וּר ַח֣ב
אֹותֵ֪ ֹו אַ ְָ֫צ ִמית ְגַּֽבַ הּ־ע ְ֭ינַיִ ם ְ

height

high, haughty

גָּבהַּ

Psa. 101:5
high

ָגּבֹהַּ

Psa. 104:18
Psa. 138:6
)(5

ַו ְ֭יְ ִביאם אֶ ל־גְּ ב֣ וּל קָ ְדשֵׁ֑ ֹו הַ ר־ ֶזָ֝֗ה

גֹּבַ הּ

Psa. 10:4

)(2

ֹהים לַ יְּ ע ִלֵ֑ים ְָ֝סלָ ִ֗עים מַ ְחסֶ ה
הָ ִ ֣רים הַ ְ֭גְּ ב ִ
וְ שָׁ ָפ֣ל יִ ְר ֶא ֵ֑ה וְ ָ֝ ָג ֹ֗בהַּ ִממֶּ ְרחָ ק יְ י ָ ַֽדע׃

גבהּ

Psa. 103:11

)(1

)(1

גַּב־1

border

Psa. 78:54

גְּ בוּל
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ָ֝שׁוּבוּן
֗
עב ֵֹ֑רוּן בַּ ל־יְ
ְגַּֽבוּל־שַׂ ְְ֭מתָּ בַּ ל־יַ ַֽ ֲ
רב ִָ֝כּ ִנּ֗ים ְבּכָ ל־גְּ בוּלָ ַֽם׃
ָב ֹא עָ ֵ֑ ֹ
ַויּ ֣
וּתאנ ָָתֵ֑ם ַו ָ֝יְ שַׁ ֗בּר ע ֣ץ גְּ בוּלָ ַֽם׃
ְ
הַ שָּׂ ם־גְּ בוּלְך שָׁ לֵ֑ ֹום חלֶ ב ִָ֝ח ִ֗טּים
)(1

אַתּ֣ה ִה ְ֭צַּ ְבתָּ כָּ ל־גְּ בוּל֣ ֹות אָ ֵֶ֑רץ ַ ֥קיִ ץ ָו ָ֝ ֹ֗ח ֶרף
ָ

Psa. 104:9
Psa. 105:31
Psa. 105:33
Psa. 147:14
border

גְּ בוּלָ ה

Psa. 74:17
mighty

)(12

גִּ בֹּור

ָשׂישׂ ְָ֝כּגִ ֗בֹּור לָ ֥רוּץ ַֹֽא ַרח׃
מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו י ִ
Psa. 24:8
יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז וְ גִ בֵּ֑ ֹור יְ ָ֝ה ָו֗ה גִּ בּ֥ ֹור ִמ ְלחָ ָ ַֽמה׃
כּב֥ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז וְ גִ בֵּ֑ ֹור יְ ָ֝ה ָו֗ה גִּ בּ֥ ֹור ִמ ְלחָ ָ ַֽמה׃
הַ ָ֫ ָ
Psa. 33:16
ב־חֵ֑יִ ל גִּ ָ֗֝בֹּור ַֽל ֹא־יִ נָּצל ְבּ ָרב־ ַֹֽכּחַ ׃
ָ
ְבּ ָר
Psa. 45:4
ֹוד ָ֗ך ַוה ֲָד ֶ ַֽרָך׃
חֲגַֽ ֹור־חַ ְר ְבָּך֣ עַ ל־יָרְ֣ך גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝ה ְ
Psa. 52:3
ְבּ ְָ֭רעָ ה הַ גִּ בֵּ֑ ֹור חֶ סֶ ד ָ֝֗אל כָּ ל־הַ יַּֽ ֹום׃
Psa. 78:65
אדֹנָ ֵ֑י ְָ֝כּגִ ֗בֹּור ִמ ְתרֹונן ִמיָּ ַָֽֽיִ ן׃
ֲ
Psa. 89:20
ֹותי בָ ח֣ וּר מ ָעַֽם׃
֣יתי עְ֭זֶר עַ ל־גִּ בֵּ֑ ֹור ה ֲִרימֶ֖ ִ
ִשׁ ִוּ ִ
Psa. 103:20
כְ֭חַ עֹ שׂ֣י ְדבָ ֵ֑רֹו
יְ ה ָו֗ה מַ ְלאָָ֫כָ יו גִּ ֹ֣בּרי ֹ
Psa. 112:2
ְ֭אָרץ יִ ְהיֶ ֣ה ז ְַרעֵ֑ ֹו דְֹּ֭ור
גִּ בּ֣ ֹור בָּ ֶ
Psa. 120:4
נוּנ ֵ֑ים ִָ֝֗עם ַגּחֲלי ְרתָ ִ ַֽמים׃
ִחצּ֣י גִ בּ֣ ֹור ְשׁ ִ
Psa. 127:4
עוּרים׃
ְכּ ִח ִצּים ְבּיַד־גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝֗כּן ְבּנ ֣י הַ נְּ ִ ַֽ
Psa. 19:6

)(17

might, strength

קָ ְדשֵׁ֑ ֹו ִָ֝בּגְ בֻ ֗רֹות י ֣שַׁ ע יְ ִמינַֽ ֹו׃
בוּרתֶ ַָֽך׃
ירה וַּֽ ָ֝נְ ז ְַמּ ָרה גְּ ָ
ָשׁ ָ
ְבּעֻ זֶּ ֵֵָ֑֑ך נ ִ
ינָֽנִ י׃
בוּרתְָך֥ ְת ִד ַֽ
וּבגְ ָ
הֹושׁיע ֵ֑נִ י ִ
ִ
בוּרה׃
מ ִכ֣ין הָ ִ ֣רים ְבּכֹחֵ֑ ֹו ֶנ ְָ֝א ָז֗ר ִבּגְ ָ ַֽ
בוּרתֹ֨ו ׀ עֹולָ֗ ם ע ְ֭ינָיו
ֹ֘משֹׁ֤ל ִבּגְ ָ
הו ֵ֑ה אַזְ ִ ֶ֖כּיר
אדֹנָ ֣י יְ ִ
אָבֹוא ִבּ ְ֭גְ בֻ רֹות ֲ
֗
בוּרתֶ ַָֽך׃
זְ רֹועֲָך֣ ְל ֵ֑דֹור ְלכָ ל־ ָי ָ֗֝בֹוא גְּ ָ
וּל ָכֶ֖ה
וּרתֵֶָ֑ך ְ
רה אֶ ת־גְּ ַֽב ָ
עֹור ָ ֥
ְ
בוּרֵ֑ה תָּ ֹ֥עז ָי ְָ֝ד ָ֗ך
ְלָך֣ זְ ְ֭רֹועַ ִעם־גְּ ָ
וְ ִ ֹ֤אם ִבּגְ בוּ ֹ֨רת ׀ ְשׁמ֘ ִֹונֹ֤ים שָׁ ָנ֗ה וְ ְָ֭ר ְהבָּ ם

בוּרה
גְּ ָ

Psa. 20:7
Psa. 21:14
Psa. 54:3
Psa. 65:7
Psa. 66:7
Psa. 71:16
Psa. 71:18
Psa. 80:3
Psa. 89:14
Psa. 90:10
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ל־תּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְ
בוּרֹות יְ הוָ ֵ֑ה ַי ְָ֝שׁ ִ֗מיעַ כָּ
ִ֗מי יְ ְ֭מַ לּל גְּ ֣
בוּרתַֹֽו׃
הֹודיעַ אֶ ת־גְּ ָ
ְל ַמ֣עַ ן ְשׁמֵ֑ ֹו ְָ֝ל ִ ֗
ְל ְ֭דֹור יְ שַׁ ַבּ ֣ח מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וּגְ בֶ֖ וּר ֶֹת֣יָך י ִ ַַֽגּידוּ׃
בוּרתְָך֥ יְ ַד ַֽבּרוּ׃
כוּתָך֣ י ֹאמ ֵ֑רוּ וּגְ ָ
ְכּב֣ ֹוד מַ ְל ְ
ְ֭אָדם גְּ בוּר ָֹתֵ֑יו וּ ְָ֝כ ֗בֹוד
ִל ְבנ ֣י הָ ָ
שֹׁוקי
א־ב ֶ֖
בוּר֣ת הַ סּ֣ וּס י ְֶח ָפֵּ֑ץ ַֽל ֹ ְ
ל ֹא ִבגְ ַ
ֹ֤
ה ְל ֗לוּהוּ
ה ְלל֥ וּהוּ ִבגְ בוּר ָֹתֵ֑יו ַָ֝ ַֽ
ַ ַֽ

Psa. 106:2
Psa. 106:8
Psa. 145:4
Psa. 145:11
Psa. 145:12
Psa. 147:10
Psa. 150:2
queen

)(1

ִשׁ ְפחָ ה ֮ אֶ ל־יַ ֵ֪ד גְּ ִָ֫ב ְרתָּהּ כּ ֣ן ע ְ֭ינינוּ

Psa. 123:2
)(1

גְּ ָב ֣ל וְ ְ֭עַ מֹּון ַועֲמָ ל ֵ֑ק ְָ֝פּלֶ֗ שֶׁ ת ִעם־ ֹי ְ֥שׁבי

Gebal

שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשׁ ֵ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
ְ ַֽתּ ַר ְצּדוּן ֮ הָ ִ ֵ֪רים גּ ְַב ֻנָ֫נִּ ים הָ ֗ ָהר חָ ַמ֣ד

peak

גּ ְַבנֹן

Psa. 68:16
Psa. 68:17
)(5

יִ ְְ֭רעֲפוּ נְ א֣ ֹות ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וְ ִָ֝ג֗יל גְּ בָ ע֥ ֹות תַּ ְח ַֽ ֹגּ ְרנָה׃
שׁל֥ ֹום לָ ָע ֵ֑ם וּ ָ֝גְ בָ ֗עֹות ִבּ ְצ ָד ָ ַֽקה׃
הָ ִ ֶ֓רים ָ֘
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ָר ְק ֣דוּ ְכא ִ
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ִתּ ְר ְק ֣דוּ ְכא ִ
הֶ הָ ִ ֥רים וְ כָ ל־גְּ בָ עֵ֑ ֹות עץ ְָ֝פּ ִ ֗רי וְ כָ ל־א ֲָרזִ ַֽים׃

hill

גִּ ְבעָ ה־1

Psa. 65:13
Psa. 72:3
Psa. 114:4
Psa. 114:6
Psa. 148:9

to be strong, prevail

ִל ְלשֹׁנ ֣נוּ ַנ ְ֭גְ ִבּיר ְשׂפָ ת֣ינוּ ִא ָתֵּ֑נוּ
עְֹ֭ונֹת גָּ ְ֣ברוּ ֶמֵ֑נִּ י ְָ֝פּשָׁ ֗עינוּ
ִדּ ְבר֣י ֲ
עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ גָּבַ ר ָ֝ ַח ְס ֗דֹּו עַ ל־יְ ראַָֽיו׃
ִכּי ָג ַ֘בֹ֤ר עָ ֨לינוּ ׀ חַ ְס ֗דֹּו וֶ ַֽאמֶ ת־יְ הוָה
)(10

ִעם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ ָסֵּ֑ד ִעם־גְּ בַ ר ָ֝ ָתּ ִ֗מים ִתּתַּ ָ ַֽמּם׃
ה־בֹּו׃
ַֽ
רי ָ֝ ַה ֶגּ֗בֶ ר יֶחסֶ
יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽשׁ ֥
מְ֭יְ הוָה ִ ַֽמ ְצעֲדי־גֶבֶ ר כֹּו ָנ֗נוּ וְ ַד ְרכּ֥ ֹו

גְּ בָ ל

Psa. 83:8
)(2

)(4

ירה
גְּ ִב ָ

גבר

Psa. 12:5
Psa. 65:4
Psa. 103:11
Psa. 117:2
man

גֶּבֶ ר־1

Psa. 18:26
Psa. 34:9
Psa. 37:23
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ר־שׂ ֣ם יְ ְ֭הֹוָה ִמ ְבטַ חֵ֑ ֹו
ָ
אַשׁרי הַ ֶגּ֗בֶ ר אֲשֶׁ
ְ ַֽ
ֹלהים ָ ַֽמ ָ֫עוּזֹּ֥ו
ל ֹא י ִָשׂים א ִ֗
ִהנּ ֹ֤ה הַ ֶגּ֗בֶ ר ֹ֤
֗יתי ְכּגֶ ֣בֶ ר ַֽאין־איָ ַֽל׃
ֹ֣ורדי בֵ֑ ֹור ָ֝ ָה ִי ִ
ִעם־י ְ
ל ֹא יִ ְראֶ ה־ ָמֵּ֑וֶת
ִ ֹ֤מי גֶ ֣בֶ ר ִ ַֽי ְְ֭חיֶה וְ ֣
ר־תּי ְַסּ ֶר֣נּוּ יָּ ֵ֑הּ
ְ
אַשׁרֹ֤י ׀ הַ גֶּ ֣בֶ ר אֲשֶׁ
ְ
ת־אַשׁפָּ ֗תֹו
ְ
אַשׁרֹ֤י הַ ֶגּ֗בֶ ר א ֲֶשֹׁ֤ר ִמלּא אֶ
ְ
ִהנּ ֣ה ִכי־כְ֭ן יְ ֹ֥ב ַרְך ָגּ֗בֶ ר יְ ר֣א יְ הוָ ַֽה׃

Psa. 40:5
Psa. 52:9
Psa. 88:5
Psa. 89:49
Psa. 94:12
Psa. 127:5
Psa. 128:4
)(2

בֹּודד עַ ל־גָּ ַֽ ג׃
֥
ָא ְהיֶ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִצ ֗פֹּור
שָׁ ַ ֥ק ְד ִתּי ו ֶ ַֽ
יִ ְ֭ ְהיוּ כַּ ח ֲִצ֣יר ַגּגֵֹּ֑ות שֶׁ קַּ ְד ַמֶ֖ת שָׁ ַל ֣ף
)(1

Psa. 102:8
Psa. 129:6

to band together

ָקי
דם נ ִ ֣
ָי ְ֭גֹודּוּ עַ ל־נֶ ֣פֶ שׁ צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ָ ֶ֖
)(2

אֹלהי
ַ֗
אָר֣ץ גְּ ֵ֑דוּד וּ ַָֽ֝ב
י־ב ְָ֭ך ֻ
ִ ַֽכּ ְ
יבים
רוּה נַח֣ת גְּ דוּ ֶדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
ְתּלָ ֶמ֣יהָ ַ ְ֭

roof

גָּג

גדד־2

Psa. 94:21
ridge

גְּ דוּד־1

Psa. 18:30
Psa. 65:11
)(30

great

ל ֗שֹׁון ְמ ַדבֶּ ֶרת גְּ ד ַֹֽלֹות׃
ל־שׂ ְפת֣י חֲלָ קֵ֑ ֹות ָ֝ ָ
ִ
י ְַכר֣ת יְ ְ֭הוָה כָּ
Psa. 21:6
גּ ָ֣דֹול ְכּ ְ֭בֹודֹו ִבּישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ה֥ ֹוד
Psa. 47:3
נֹורֵ֑א מֶ לֶ ְך ָגּ ָ֝דֹול עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
עֶ ְליֹ֣ון ָ
Psa. 48:2
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ְבּ ִעיר
ָגּ ֹ֤֘דֹול יְ הוָ ֣ה ְ
Psa. 57:11
ד־שׁחָ ִ ֥קים
ְ
דל עַ ד־שָׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְוַֽעַ
ִ ַֽכּי־ ָג ֣ ֹ
Psa. 71:19
ֹלהים ִמ֣י כָ ַֽמֹוָך׃
ד־מ ֥רֹום אֲשֶׁ ר־עָ ִשׂיתָ גְ דֹלֵ֑ ֹות ָ֝א ִ֗
ָ֫ ָ
עַ
Psa. 76:2
ֹלהֵ֑ים ְָ֝בּיִ ְשׂ ָר ֗אל גּ ָ֥דֹול ְשׁ ַֽמֹו׃
יהוּד֣ה א ִ
ָ
ִ ַֽבּ
Psa. 77:14
אֹלהים׃
ִ ַֽ
כּ
בַּ ֹ֣קּ ֶדשׁ ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך ִמי־אל ָגּ ָ֗֝דֹול ַֽ
Psa. 86:10
אַתּה
ִ ַֽכּי־ג ָ֣דֹול אְַ֭תָּ ה וְ עֹ שׂ֣ה נִ ְפלָ אֵ֑ ֹות ָ ֶ֖
Psa. 86:13
ִ ַֽכּי־חַ ְְ֭ס ְדָּך גּ ָ֣דֹול עָ ָל ֵ֑י וְ ִהצַּ ְלתָּ
Psa. 95:3
כּי א֣ל גּ ָ֣דֹול יְ הוָ ֵ֑ה וּמֶ לֶ ְך ָגּ ָ֗֝דֹול
ִ ֹ֤
ֹלהים׃
יְ הוָ ֵ֑ה וּמֶ לֶ ְך ָגּ ָ֗֝דֹול עַ ל־כָּ ל־א ִ ַֽ
Psa. 96:4
נֹורא
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ָ ֥
ִכּי ָג ֹ֤֘דֹול יְ הוָ ֣ה ְ
Psa. 99:2
רם ָ֝֗הוּא
יְ ְ֭הוָה ְבּ ִציֹּ֣ון גּ ֵָ֑דֹול וְ ָ ֥
Psa. 12:4

גָּדֹול
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נֹורא קָ ֥דֹושׁ
יֹודוּ ִשׁ ְְ֭מָך גּ ָ֥דֹול וְ ָ ֗
֣
Psa. 104:25
ָ֫דיִ ם
וּר ַחֵ֪ב ָי ָ ֥
ֶז ֹ֤ה ׀ הַ יָּם גָּדֹול ֮ ְ
ם־רמֶ שׂ וְ א֣ין ִמ ְס ָפֵּ֑ר חַ יֹּ֥ות ְָ֝קטַ נֹּ֗ות ִעם־גְּ ד ַֹֽלֹות׃
שׁ ֶ ְ֭
ָ ַֽ
Psa. 106:21
יע ֵ֑ם עֹ ֶשֶׂ֖ה גְ דֹל֣ ֹות ְבּ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
מֹושׁ ָ
ִ
שָׁ ְְ֭כחוּ א ֣ל
Psa. 108:5
ִ ַֽכּי־ג ָ֣דֹול ַֽמעַ ל־שָׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך
Psa. 111:2
יהם׃
רוּשׁים ְלכָ ל־חֶ ְפצ ֶ ַֽ
ֹלים מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ְ ָ֝דּ ִ֗
גְּ ְ֭ד ִ
Psa. 115:13
ֹלים׃
יְ ְ֭בָ רְך יִ ְרא֣י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַה ְקּטַ ִ֗נּים ִעם־הַ גְּ ד ִ ַֽ
Psa. 131:1
וּבנִ ְפלָ א֣ ֹות
א־הלֶַּ֓ ְכ ִתּי ׀ ִבּגְ דֹלֶ֖ ֹות ְ
וְ ַֽל ֹ ִ
Psa. 135:5
אדֹנ֗ינוּ
א ֲִנ ֣י ָי ְַ֭ד ְע ִתּי ִכּי־ג ָ֣דֹול יְ הוָ ֵ֑ה ַו ָ֝ ֲ
Psa. 136:4
ְלעֹ֘ שֹׂ֤ה נִ ְפלָ א֣ ֹות גְּ דֹל֣ ֹות ְלבַ ֵ֑דֹּו
Psa. 136:7
עֹול ֣ם
אֹורים גְּ ד ִֹלֵ֑ים ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ְל ְ֭עֹ שׂה ִ ֣
Psa. 136:17
עֹול ֣ם
ְל ְ֭מַ כּה ְמלָ ִכ֣ים גְּ ד ִֹלֵ֑ים ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 138:5
ָשׁירוּ ְבּ ַד ְרכ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִכּי ָג ָ֗֝דֹול ְכּב֣ ֹוד יְ הוָ ַֽה׃
וְ ְ֭י ִ
Psa. 145:3
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד וְ ִָ֝לגְ ֻדלָּ ֗תֹו
ָגּ ֹ֤֘דֹול יְ הוָ ֣ה ְ
Psa. 145:8
חסֶ ד׃
וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וּגְ ָדל־ ָ ַֽ
Psa. 147:5
כּחַ ִָ֝ל ְתבוּנ ָ֗תֹו
גּ ָ֣דֹול אֲדֹונ ֣ינוּ וְ ַרב־ ֵ֑ ֹ
Psa. 99:3

)(4

greatness

גְּ דוּלָּ ה

ֲמנִ י׃
ֶתּ ֶֹ֤רב ׀ ְגּ ַֻֽדלָּ תִ֗י וְ ִת ֹ֥סּב ְ ַֽתּ ַנח ַֽ
Psa. 145:3
חקֶ ר׃
ְמ ֵֹ֑אד וְ ִָ֝לגְ ֻדלָּ תֹ֗ו א֣ין ַֽ
Psa. 145:6
נֹורא ֶֹת֣יָך י ֹאמ ֵ֑רוּ וּגְ דוּלּתֶ יָך [וּ][גְ דוּלָּ ְתָך֥ ]
ְ
נֹורא ֶֹת֣יָך י ֹאמֵ֑רוּ וּגְ דוּלּתֶ יָך [וּ][גְ דוּלָּ תְָך֥ ] אֲסַ ְפּ ֶ ַֽרנָּה׃
וֶעז֣וּז ְ
Psa. 71:21

)(17

to grow up, become great

מַ גְ ִדּל [מַ גְ ִדּיל֮] יְ שׁוּעֵ֪ ֹות ָ֫ ַמ ְלכּ֥ ֹו וְ ֹֹ֤עשֶׂ ה
יחֹו
מַ גְ ִדּל [מַ גְ ִדּיל֮] יְ שׁוּעֵ֪ ֹות ָ֫ ַמ ְלכּ֥ ֹו וְ ֹֹ֤עשֶׂ ה ֨ ֶחסֶ ד ׀ ִל ְמ ִשׁ ֗
Psa. 34:4
רֹומ ָמֶ֖ה
ְ
ַגּ ְדּל֣ וּ לַ יהוָ ֣ה ִא ִתֵּ֑י וּנְ
Psa. 35:26
לי׃
ילים עָ ָ ַֽ
המַּ גְ ִדּ ִ
וּכ ִל ָמּ ֵ֑ה ַ ַֽ
ִ ַֽי ְל ְבּשׁוּ־ ֹ֥בשֶׁ ת ְ
Psa. 35:27
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ֶהחָ ֗פץ
וְ י ְ
Psa. 38:17
חוּ־לֵ֑י ְבּמ֥ ֹוט ַ ָ֝רגְ ִ֗לי עָ לַ י ִהגְ ִ ַֽדּילוּ׃
ִ
פֶּ ן־יִ ְשׂ ְמ
Psa. 40:17
ֲבי ְתּשׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
אה ֗
אמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ַֽ ָ֝ ֹ
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך י ֹ ְ
ְ
כּ
ָ ַֽ
Psa. 41:10
אֹוכ ֣ל לַ ְח ִמֵ֑י ִהגְ ִ ֶ֖דּיל עָ ַל ֣י עָ ַֽקב׃
Psa. 55:13
א־מ ְ֭שַׂ נְ ִאי עָ ַל ֣י ִהגְ ִ ֵ֑דּיל וְ אֶ סָּ תר ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
ַֽל ֹ ְ
Psa. 18:51
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תֹודה׃
אג ְַדּלֶנּוּ ְב ָ ַֽ
ְבּ ִשֵׁ֑יר ַו ֲ
ֲבי יְ שׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
ֹלהֵ֑ים ָֹ֝אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל א ִ
וְ י ְ
מַ ה־גּ ְָדל֣ וּ מַ ע ֲֶשׂ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝מ ֹ֗אד עָ ְמק֥ וּ
יְ הוָ ֣ה אְֹ֭להַ י גּ ַָד ְ֣לתָּ ְמּ ֵֹ֑אד הְֹ֭וד וְ הָ ָד֣ר
גֹּוי ֵ֑ם ִהגְ ִ ֥דּיל יְ ָ֝ה ָו֗ה לַ עֲשׂ֥ ֹות
ֹאמ ֣רוּ בַ ִ
י ְ
ִהגְ ִ ֣דּיל יְ ְ֭הוָה לַ עֲשׂ֥ ֹות ִע ֗ ָמּנוּ הָ יִ ינוּ
ל־שׁ ְמ ָ֗ך
ִָ֝
דּ ְלתָּ עַ ל־כָּ
וְ עַ ל־א ֲִמ ֶתֵָּ֑ך ִ ַֽכּי־ ִהגְ ַ ֥
עוּריהֶ ם
בָּ נ֨ינוּ ׀ ִכּנְ ִט ִעים ֮ ְמג ָֻדּ ִלֵ֪ים ִ ַֽבּנְ ָ֫

Psa. 69:31
Psa. 70:5
Psa. 92:6
Psa. 104:1
Psa. 126:2
Psa. 126:3
Psa. 138:2
Psa. 144:12
)(2

ֹותר
אֶ נְ ַ ֵ֪קת אָ ִָ֫סיר ְכּ ֹג ֶ֥דל זְ רֹועֲָךֵ֑ ָ֝ה ֗
רב גּ ְֻדלַֹֽו׃
ה ְל ֗לוּהוּ ְכּ ֣ ֹ
ִבגְ בוּר ָֹתֵ֑יו ַָ֝ ַֽ

greatness
Psa. 79:11
Psa. 150:2
)(2

רֹומ ְמנָה ַ ַֽק ְרנֹ֥ות צַ ִ ַֽדּיק׃
אגַדֵּ֑עַ ְָ֝תּ ֗ ַ
וְ כָ ל־קַ ְרנ ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ֲ
וּב ִריחֶ֖י בַ ְר ֶז֣ל גִּ ַֽדּעַ ׃
י־שׁ ְ֭בַּ ר ַדּ ְלת֣ ֹות נְ ֵֹ֑חשֶׁ ת ְ
ִ ַֽכּ ִ

to hew

Psa. 107:16
to blaspheme

ִמ ְ֭קֹּול ְמחָ ר֣ף וּ ְמגַדֵּ֑ף ִמ ְפּני אָ֝ ֹוי֗ב

גדף

Psa. 44:17
)(2

wall, Gader

ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם ְכּ ִ ֥קיר נָטֵ֑ וּי ָגּ ָ֗֝דר הַ ְדּחוּיָ ַֽה׃
ָ֝אָרוּהָ
לָ ְ֭מָּ ה פָּ ַר ְ֣צתָּ גְ ד ֶרֵ֑יהָ וְ ֗

גָּדר

Psa. 62:4
Psa. 80:13

wall, sheepfold

ר ְצתָּ כָ ל־גְּ דר ָֹתֵ֑יו ַשׂ ְֶ֖מתָּ ִמ ְבצָ ָר֣יו
פָּ ַ ֥

גְּ ד ָרה־1

Psa. 89:41
)(1

ָואֵָ֑וֶן ִכּי־גָז ִָ֝֗חישׁ ַונּ ָֻעַֽפָ ה׃

גדע

Psa. 75:11

)(1

)(1

גּ ֶֹדל

to cut off

גוז

Psa. 90:10
)(61

nation

גֹּוי

;Psa 2:1, 8; 9:6, 16, 18, 20–21; 10:16; 18:44, 50; 22:28–29; 33:10, 12; 43:1; 44:3, 12, 15; 46:7, 11; 47:9; 59:6, 9
66:7; 67:3; 72:11, 17; 78:55; 79:1, 6, 10; 80:9; 82:8; 83:5; 86:9; 94:10; 96:3, 10; 98:2; 102:16; 105:13, 44; 106:5, 27, 35, 41,
47; 110:6; 111:6; 113:4; 115:2; 117:1; 118:10; 126:2; 135:10, 15; 147:20; 149:7
)(1

בַּ ְ֭גֹּויִ ם מָ ל ֣א גְ וִ יֵֹּ֑ות מָ חַ ץ ָ֝֗ר ֹאשׁ עַ ל־אֶ ֶרץ

body

Psa. 110:6

גְּ וִ יָּה

75

)(2

ֶ֖אתי
ָ֘ע ִנֹ֤י א ֲִנ ֣י וְ גֹו ֣עַ ִמ ֹנֵּ֑עַ ר נ ָָשׂ ִ
רם
תֹּס֣ף רוּ ְ֭חָ ם יִ גְ וָעֵ֑ וּן ְוַֽאֶ ל־עֲפָ ָ ֥

to die

גוע

Psa. 88:16
Psa. 104:29

) to sojourn, dwell (6גור־1
רע׃ Psa. 5:5
ל ֹא יְ גֻרְָך֣ ָ ַֽ
רשַׁ ע ׀ אֵָ֑תָּ ה ֶ֖
ַֽאל־חָ ֘פץ ֶ ֥
Psa. 15:1
ֳל ֵָ֑ך
ְל ָ ָ֫דוִ ד יְ ְ֭הֹוָה ִמי־ ָיג֣וּר ְבּאָה ֶ
Psa. 61:5
֣וּרה ְב ְ֭אָהָ ְלָך עֹולָ ִמֵ֑ים ֶ ַֽאח ֶ֨סה ְבסֶ֖תֶ ר
אָג ָ
Psa. 105:12
ְמת֣י ִמ ְס ָפֵּ֑ר ִָ֝כּ ְמעַ֗ ט וְ ג ִ ָ֥רים ָ ַֽבּהּ׃
Psa. 105:23
ץ־חם׃
ע ֹ֗קב גָּ ֣ר ְבּ ֶ ַֽא ֶר ָ ַֽ
ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם וְ ָ֝ ַי ֲ
Psa. 120:5
ָה־ל ְ֭י ִכּי־גַ ֣ ְֵ֑ר ִתּי ֶמ ֵ֑שֶׁ ְך ָ֝שָׁ ֗ ַכנְ ִתּי ִ ַֽעם־אָהֳלי
ִ
ַֽאֹוי
 to attackגור־2

)(3

ָיגֹ֤וּרוּ ׀ י ְַצ ִפּינוּ [יִ ְצ ֗פֹּונוּ] הְ֭מָּ ה עֲק ַב֣י
ְלנ ְַפ ִ֗שׁי ָיג֣וּרוּ עָ ַל ֣י עַ זִ ֵ֑ים
א ֲֶשֹׁ֤ר חָ ְשׁב֣ וּ ָרע֣ ֹות ְבּל ֵ֑ב כָּ ל־יָֹ֝֗ום ָיג֥וּרוּ ִמ ְלחָ ַֽמֹות׃

Psa. 56:7
Psa. 59:4
Psa. 140:3

 to fearגור־3

)(2

כַּ ְבּ ֵ֑דוּהוּ וְ ג֥וּרוּ ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ כָּ ל־ז ֶַרע
בל׃
ֹשׁבי ת ַֽ
כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִממֶּ נּוּ ָיָ֝ג֗וּרוּ כָּ ל־י ְ

Psa. 22:24
Psa. 33:8
)(3

גֹּורלִ ַֽי׃
תֹּומיְך ָ
ִ
כֹוסֵ֑י אַ ֗ ָָ֝תּה
ְמנָת־חֶ ְל ִ ֥קי וְ ִ
גֹורל׃
בוּשׁי י ִַפּילוּ ָ ַֽ
ל־ל ִ֗
ְָ֝
ְבג ַָד֣י לָ ֶהֵ֑ם וְ עַ
יקים ְל ֶ֡ ַמעַ ן
הצַּ ִ ָ֫דּ ִ ֥
גֹּורֵ֪ל ַ ַֽ
הָ ֶ ֗רשַׁ ע עַ ל ֮ ַ
)(1

lot

Psa. 16:5
Psa. 22:19
Psa. 125:3

shearing, mowing

יבים ז ְַרזִ יף
ְכּמָ ָט ֣ר עַ ל־גּ ֵ֑ז ִָ֝כּ ְר ִב ִ֗

to take, cut

גזה

Psa. 71:6
)(2

ִמ ֶמֵּ֑נּוּ וְ עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון ִמגֹּזְ לַֹֽו׃
אָשׁיב׃
֗ל ִתּי אָ֣ז ִ ַֽ
אֹיְ ַב֣י ֶשֵׁ֑קֶ ר אֲשֶׁ ר ל ֹא־ ָגָ֝ ַז ְ

גּז

Psa. 72:6
)(1

אַתּ֣ה גֹוזִֵ֑י ְבָּךֶ֖
ִא ְִ֭מּי ָ

גֹּורל
ָ

to rob

Psa. 35:10
Psa. 69:5

גזל
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)(1

אַל־תּ ְהבָּ לוּ ַחֹ֤יִ ל ׀
ָ֫ ֶ
וּבגָזֵ֪ל
ְבעֹ שֶׁ ק ֮ ְ

robbery
Psa. 62:11

 to cut, divideגזר־1

)(2

זְ כַ ְר ָתּ֣ם עֵ֑ ֹוד וְ ָ֗֝המָּ ה ִמיּ ְָדָך֥ נִ גְ ָז ַֽרוּ׃
ְלגֹז֣ר יַם־סוּ ְ֭ף ִלגְ ז ִ ֵָ֑רים ִ ֶ֖כּי

Psa. 88:6
Psa. 136:13
)(1

עֹול ֣ם
יַם־סוּ ְ֭ף ִלגְ ז ִ ֵָ֑רים ִ ֶ֖כּי ְל ָ

ֶ pieceגּזֶר־1

Psa. 136:13
)(1

יחי
י־אַתּ֣ה גֹחִ֣י ִמ ָבֵּ֑טֶ ן ָ֝ ַמ ְב ִט ִ֗
ָ
ִ ַֽכּ
)(5

גָּזל

to take out

גחה

Psa. 22:10
burning charcoal

שׁ־מ ִפּיו תּ ֹאכ ֵ֑ל ֶגּ ָ֝חָ ִ֗לים בָּ ע ֲ֥רוּ ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
ִ
וְ א
ֶנָ֫גְ ֥דֹּו עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲלי־ ַֽאשׁ׃
וְ ְ֭עֶ ְליֹון יִ תּ֣ן קֹלֵ֑ ֹו ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲלי־ ַֽאשׁ׃
נוּנ ֵ֑ים ִָ֝֗עם ַגּחֲלי ְרתָ ִ ַֽמים׃
ִחצּ֣י גִ בּ֣ ֹור ְשׁ ִ
ַֽח ִלים בָּ אשׁ י ִַפּל ֵ֑ם
יהם גֶּ ָ֫ ָ
[יִ מּ֥ ֹוטוּ] עֲל ֗ ֶ

גַּחַ ל

Psa. 18:9
Psa. 18:13
Psa. 18:14
Psa. 120:4
Psa. 140:11
)(1

אֶ ת־א ֣דֹום ְבּגיא־ ֶמֵ֑לַ ח ְשׁנ ֶ֖ים עָ ָשׂ ֣ר

valley

גּיא

Psa. 60:2
)(1

֘ירֹ֤א
ֹא־א ָ
ִ ַֽכּי־א ֨לְך ְבּג ֵ֪יא צַ ְל ֶ֡ ָמוֶת ל ִ

valley

ַגּיְ א

Psa. 23:4
)(20

to rejoice

אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּיִ ְראֵָ֑ה וְ ָ֝ ִג֗ילוּ ִבּ ְרעָ ָ ַֽדה׃
Psa. 9:15
ת־ציֵֹּ֑ון אָ ִָ֝ג֗ילָ ה ִבּישׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
ִ
ֲרי בַ
שׁע ֥
ְבּ ַ ַֽ
Psa. 13:5
רי ָי ִָ֝ג֗ילוּ ִכּ֣י אֶ ַֽמֹּוט׃
אֹיְ ִב֣י יְ כָ ְל ִתֵּ֑יו צָ ַ ֥
Psa. 13:6
ְבּחַ ְס ְדָּך֣ בָ טַ ְח ִתּי ֮ יָ ֵֹ֤֑גל ִל ִ֗בּי ִ ַֽבּישׁוּעָָ֫ תֶ ָך
Psa. 14:7
ע ֹ֗קב יִ ְשׂמַ ח יִ ְשׂ ָ ַֽראל׃
ְשׁב֣ וּת עַ מֵּ֑ ֹו יָגל ַיָ֝ ֲ
Psa. 16:9
אַף־בּשָׂ ִ ֗רי
ְָ֝
בֹודי
ִל ְִ֭בּי ַויָּ ֵ֑ ֣גֶל ְכּ ִ ֵ֑
Psa. 21:2
ח־מ ֵ֑לֶ ְך וּ ִָ֝בישׁ֥ וּעָ ְת ָ֗ך מַ ה־יָּגיל [ ָיּגֶל] ְמ ַֹֽאד׃
ֶ
ְבּעָ זְּ ָך֥ יִ ְשׂמַ
ח־מ ֵ֑לֶ ְך וּ ִָ֝בישׁ֥ וּעָ ְת ָ֗ך מַ ה־יָּגיל [ ָיּגֶל] ְמ ַֹֽאד׃
ֶ
ְיַֽה ָו֗ה ְבּעָ זְּ ָך֥ יִ ְשׂמַ
Psa. 2:11

גיל
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דָּך א ֲֶשׁ ֣ר
אָגִ ילָ ה וְ אֶ ְשׂ ְמ ֗ ָחה ְבּ ָ֫ ַח ְס ֶ ֥
יקים וְ ָ֝הַ ְר ִנ֗ינוּ
ַ ַֽביהוָ ֣ה וְ ְ֭גִ ילוּ צַ ִדּ ִ ֵ֑
וְ ְ֭נ ְַפ ִשׁי תָּ ִג ֣יל בַּ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ ָתּ ִשׂישׂ
הוּדֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
ר־ציּ֗ ֹון תָּ ְ֭ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
ִ
יִ ְשׂ ַמֹ֤ח ׀ הַ
֗לנָה עֲצָ מ֥ ֹות ִדּ ִ ַֽכּיתָ ׃
תַּ ְְ֭שׁ ִמיענִ י שָׂ שׂ֣ ֹון וְ ִשׂ ְמ ָחֵ֑ה ָ֝ ָתּג ְ
ע ֹ֗קב יִ ְשׂמַ ח יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְשׁב֣ וּת עַ מֵּ֑ ֹו יָגל ַיָ֝ ֲ
ְבּ ְִ֭שׁ ְמָך יְ גִ יל֣ וּן כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום
הַ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם וְ תָ ג ֣ל הָ אָ ֵֶ֑רץ ִ ַֽי ְרעַ ם
יְ הוָ ֣ה מָ ְ֭לָ ְך תָּ ג ֣ל הָ אָ ֵֶ֑רץ יִ ְָ֝שׂ ְמ ֗חוּ ִאיִּ ים
הוּדֵ֑ה ְל ַמֶ֖עַ ן
ו ִַתּ ְשׂ ֨ ַמח ׀ ִציּ֗ ֹון ַו ְ֭תָּ ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
זֶה־הַ ְ֭יֹּום עָ ָשׂ֣ה יְ הוָ ֵ֑ה נ ִָגֶ֖ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָח֣ה ַֽבֹו׃
כּם׃
ַֽי־ציּ֗ ֹון יָגִ ילוּ ְבמַ ְל ָ ַֽ
ְבּעֹ ָשֵׂ֑יו ְבּנ ִ ָ֝

Psa. 31:8
Psa. 32:11
Psa. 35:9
Psa. 48:12
Psa. 51:10
Psa. 53:7
Psa. 89:17
Psa. 96:11
Psa. 97:1
Psa. 97:8
Psa. 118:24
Psa. 149:2
)(3

אֹודָך֥
אֶ ל־אל ֮ ִשׂ ְמ ַחֵ֪ת ִגָּ֫ילִי ְו ְ
ֹאינָה ְבּה֣יכַ ל
ִבּ ְשׂמָ ֹ֣חת ָו ִג ֵ֑יל ְָ֝תּב ֶ֗
יִ ְְ֭רעֲפוּ נְ א֣ ֹות ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וְ ָ֝ ִג֗יל גְּ בָ ע֥ ֹות תַּ ְח ַֽ ֹגּ ְרנָה׃

Psa. 43:4
Psa. 45:16
Psa. 65:13
)(5

ריָך וְ ָ֝גַלֶּ֗ יָך עָ לַ י
ל־מ ְשׁבָּ ֶ ֥
ִ
כּ
ָ ַֽ
ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּי ֗ ֶהם ַוהֲמ֥ ֹון
חם׃
הַ יָּ ֵ֑ם ְבּשׂ֥ ֹוא ַג ָ֝לָּ֗ יו אַתָּ ה ְתשַׁ ְבּ ַֽ
ַלּיו׃ ן
וַ ְַֽ֭ ַיּעֲמד ֣רוּחַ ְסעָ ָרֵ֑ה ו ְַתּרֹומם גּ ָ ַֽ
הם׃
ָקם ְס ְ֭עָ ָרה ִל ְדמָ ָמ ֵ֑ה ַוָ֝יֶּח ֗שׁוּ גַּלּי ֶ ַֽ
י ֣
)(1

ַרעַ ְמ ָ֨ך ׀ בַּ גּ ְַל ַגּ֗ל ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים תּב ֵ֑ל
)(1

)(3

wave

Psa. 65:8
Psa. 89:10
Psa. 107:25
Psa. 107:29
wheel

גּ ְַלגַּל־1

Psa. 77:19

גּ ְַלגַּל־2

Psa. 83:14

to uncover, remove; to go into exile

מֹוס ֵ֪דֹות ָ֫תּבל ִמ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣
ְ
א ֲִפיקי ֗ ַמיִ ם וַ ַֽ יִּ גָּלוּ ֮
גֹּוי֗ם גִּ לָּ ה ִצ ְדקָ ַֽתֹו׃
יְ שׁוּעָ תֵ֑ ֹו ְלעיני ָ֝ ַה ִ

גַּל־2

Psa. 42:8

whirling dust

י־רוּחַ ׃
ִשׁיתמֹו כַ גּ ְַלגַּ ֵ֑ל ְָ֝כּ ַ֗קשׁ ִל ְפנ ַֽ

 joyגִּ יל־2

Psa. 18:16
Psa. 98:2

גלה
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תֹּור ֶ ַֽתָך׃
אַבֵּ֑יטָ ה נִ ְָ֝פלָ א֗ ֹות ִמ ָ
גַּל־עינַי וְ ִ

Psa. 119:18
)(3

ילהוּ
ֹגּ֣ל אֶ ל־יְ הוָ ֣ה יְ פַ ְלּט ֵ֑הוּ ַי ִָ֝צּ ֗
וּבטַ ח
גֹּ֣ול עַ ל־יְ הוָ ֣ה ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך ְ
מעָ לַ י חֶ ְר ָפּ֣ה וָבֵ֑ וּז
גַּ ֣ל ְַֽ֭
)(1

to roll

Psa. 22:9
Psa. 37:5
Psa. 119:22

unformed substance

ל־ס ְפ ְרָך ֮
ראֹ֤ וּ עי ֶנ֗יָך וְ ַ ַֽע ִ
גּ ְָלמִֹ֤י ׀ ָ ֘

גֹּלֶ ם

Psa. 139:16
)(2

ִלֹ֤י גִ ְלעָ֨ ד ׀ וְ ִֵ֬לי ְמנַשֶּׁ֗ ה
ִלֹ֤י גִ ְלעָ֨ ד ׀ ִלֹ֤י ְמנַשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם

גלל

 Gileadגִּ ְלעָ ד

Psa. 60:9
Psa. 108:9
)(35

also

ַואֲלָ ִפ֣ים כֻּ ָלּ ֵ֑ם וְ ָ֝ ַג֗ם בַּ הֲמ֥ ֹות שָׂ ָ ַֽדי׃
Psa. 14:3
חד׃
י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב ָ֝֗אין גַּם־אֶ ָ ַֽ
Psa. 19:12
גַּ ַֽם־עַ ְְ֭ב ְדָּך נִ זְ ָה ֣ר בָּ ֶה ֵ֑ם ְָ֝בּשָׁ ְמ ָ ֗רם
Psa. 19:14
לוּ־ב֣י
ִ
גַּ ֹ֤ם ִמזּ ִ ֨דים ׀ ח ֲֵֹ֬שְׂך עַ ְב ֶ ֗דָּך אַַֽל־יִ ְמ ְשׁ
Psa. 23:4
֘ירֹ֤א
ֹא־א ָ
גַּ ֹ֤ם ִ ַֽכּי־א ֨לְך ְבּג ֵ֪יא צַ ְל ֶ֡ ָמוֶת ל ִ
Psa. 25:3
ל ֹא י ֵֹ֑בשׁוּ יָ֝ ֹ֗בשׁוּ
גַּ ֣ם כָּ ל־קְֹ֭וֶיָך ֣
Psa. 37:25
יתי
ֹא־ר ִא ִ
֗יתי גַּם־ ָז ַ ָ֥֫קנְ ִתּי ְוַֽל ָ ְ֭
נַ ֹ֤עַ ר ׀ הָ ִי ִ
Psa. 38:11
ְוַֽאֹור־עינַי גַּם־ ָ֝֗הם א֣ין ִא ִ ַֽתּי׃
Psa. 41:10
לֹומי ׀ אֲשֶׁ ר־בָּ ַט ְ֣ח ִתּי בְֹ֭ו
גַּם־ ִ ֹ֤אישׁ ְשׁ ִ֨
Psa. 49:3
י־אֵ֑ישׁ ַיָ֝֗חַ ד
ַם־בּנ ִ
ְ
גַּם־ ְבּנ ֣י אָ ְָ֭דם גּ
י־אֵ֑ישׁ ַיָ֝֗חַ ד
ַם־בּנ ֣י אָ ְָ֭דם גַּם־ ְבּנ ִ
ְ
גּ
Psa. 52:7
גַּם־אל ֮ יִ תָּ ְצָךֵ֪ לָָ֫ נֶצַ ח י ְַח ְתָּך֣
Psa. 53:4
חד׃
י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב ָ֝֗אין גַּם־אֶ ָ ַֽ
Psa. 71:18
ֹלהֵ֪ים
וְ גַ ֹ֤ם עַ ד־זִ ְק ָנ֨ה ׀ וְ שׂיבָ ה ֮ א ִ
Psa. 71:22
אֹודָך֣ ִב ְכ ִלי־נֶבֶ ל ֮
גַּם־א ֲִנֹ֤י ׀ ְ
Psa. 71:24
שֹׁונ֗י כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום תֶּ ְהגֶּ ֣ה
גַּם־ ְל ִ
Psa. 78:20
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם י֣וּכַ ל תֵּ֑ת
טפוּ ֲ
ָ֫שׁ ֥ ֹ
וּנְ חָ ִלֵ֪ים ִי ְ
Psa. 78:21
ע ֵֹ֑קב וְ גַם־אַָ֝֗ף עָ לָ ה ְביִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְב ַי ֲ
Psa. 83:9
הי֥וּ זְ ֶ֖רֹועַ
גַּם־אְַ֭שּׁוּר נִ ְלוָ ֣ה ִע ָמֵּ֑ם ָ ֹ֤
Psa. 8:8

גַּם
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נִ ְכ ְס ֵ֬ ָפה וְ גַם־כָּ ְל ֨ ָתה ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ ְלחַ ְצ ֵ֪רֹות
וּד ֹ֤רֹור ׀ ֥קן
גַּם־ ִצ ֨פֹּור ׀ ָמ ְֵ֪צאָה ֶַ֡ביִ ת ְ
מֹורה׃
ֶ ַֽ
מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ גַּם־ ְָ֝בּ ָר ֗כֹות י ְַעטֶ ה
ָ֝אַר ֗צנוּ
גַּם־יְ ְ֭הוָה יִ תּ֣ן הַ טֵּ֑ ֹוב וְ ְ
ֳלי׃
יכ ֵ֑ם ְָ֝בּחָ נ֗וּנִ י גַּם־ ָרא֥ וּ פָ ע ִ ַֽ
אֲבֹות ֶ
ְרע ִבים גַּם־ ְצמ ִאֵ֑ים ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם בָּ הֶ ם
סַ בּ֥ וּנִ י גַם־ ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ְבּשׁם
גַּ ֹ֤ם יָ ְַֽשׁב֣ וּ שָׂ ְִ֭רים ִבּ֣י נִ ְד ָבֵּ֑רוּ עַָ֝ ְב ְדּ ָ֗ך
גַּ ַֽם־עְ֭דֹתֶ יָך שַׁ עֲשֻׁ עָ֗ י אַנְ שׁי עֲצָ ִ ַֽתי׃
עוּרֵ֑י ַגּ ָ֝ם ל ֹא־י ְָכלוּ ִ ַֽלי׃
ִמנְּ ָ
י־ע ֵ֑ד
דם גַּם־ ְבּניהֶ ם עֲד ַ
זֹ֗ו אֲלַָ֫ ְמּ ֥
אַח֣ים גַּם־יָ ַֽחַ ד׃
ִהנּ ֣ה מַ ה־טְֹּ֭וב וּמַ ה־נּ ִָעֵ֑ים ֶשֶׁ֖בֶ ת ִ
בָּ ֶ֗בל ָשׁ֣ם ָי ְ֭שַׁ ְבנוּ גַּם־בָּ ִכֵ֑ינוּ ְָ֝בּז ְָכ ֗רנוּ
גַּם־שָׁ ְ֭ם י ְָדָך֣ תַ נְ חֵ֑נִ י ְוַֽת ֹאחֲזנִ י
גַּם־חֹשֶׁ ְך ֮ ַֽל ֹא־י ְַח ִשֵׁ֪יְך ִָ֫ממֶּ ָך וְ ְ֭לַ יְ לָ ה
חוּרים וְ גַם־ ְבּתוּלֵ֑ ֹות זְ ָ֝ק ִנ֗ים ִעם־נְ עָ ִ ַֽרים׃
בַּ ִ ֥

Psa. 84:3
Psa. 84:4
Psa. 84:7
Psa. 85:13
Psa. 95:9
Psa. 107:5
Psa. 118:11
Psa. 119:23
Psa. 119:24
Psa. 129:2
Psa. 132:12
Psa. 133:1
Psa. 137:1
Psa. 139:10
Psa. 139:12
Psa. 148:12
)(4

הם׃
לָ ֶהֵ֑ם הָ שֶׁ֖ב גְּ מוּלָ֣ם לָ ֶ ַֽ
ִהְ֭נָּשׂא שֹׁפ֣ט הָ אָ ֵֶ֑רץ הָ שׁב גְּ ָ֗֝מוּל עַ ל־גּ ִ ַֽאים׃
מוּליו׃
ָ ַֽ
אַל־תּ ְשׁ ְכּ ִ֗חי כָּ ל־גְּ
ִָ֝
ַנ ְְ֭פ ִשׁי אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה וְ
ם־ל ְֵ֑ך אֶ ת־גְּ ָ֝מוּלְ֗ך שֶׁ גָּמַ ְל ְתּ
ָ
שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
)(10

recompense

גְּ מוּל

Psa. 28:4
Psa. 94:2
Psa. 103:2
Psa. 137:8
to reward, wean

ֹול ִמי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּ ָצֶ֖ה
ִאם־ ָגּ ְ֭מַ ְל ִתּי ַֽשׁ ְ
Psa. 13:6
לי׃
ירה לַ יהוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ג ַָמ ֣ל עָ ָ ַֽ
אָשׁ ָ
ִ ַֽבּישׁוּעָָ֫ תֶ ָך ִ
Psa. 18:21
יִ גְ ְמלנִ ֣י יְ הוָ ֣ה ְכּ ִצ ְד ִ ֵ֑קי ְכּ ֹ֥בר
Psa. 103:10
לינוּ׃
ֹתינוּ גָּמַ ל עָ ַֽ
ל ֹא ָ֝ ַכעֲֹונ ֗
וְ ֥
Psa. 116:7
ליְ ִכי׃
נוּחֵ֑יְ ִכי ִ ַֽכּי־יְ ָ֝ה ָו֗ה גָּמַ ל עָ ָ ַֽ
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִל ְמ ָ
Psa. 119:17
רה
גְּ ֶֹ֖מל ַ ַֽעל־עַ ְב ְדָּך֥ ֶ ַֽא ְח ֶי֗ה וְ אֶ ְשׁ ְמ ָ ֥
Psa. 131:2
ַנ ְָ֫פ ִשׁי ְכּ ְ֭גָמֻ ל עֲל ֣י ִאמֵּ֑ ֹו
ִאמֵּ֑ ֹו כַּ גּ ָֻמֶ֖ל עָ ַל ֣י נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
Psa. 137:8
לנוּ׃
ָ֝מוּלְך שֶׁ גָּמַ ְל ְתּ ָ ַֽ
֗
ם־ל ְֵ֑ך אֶ ת־גְּ
ָ
שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
Psa. 7:5

גמל
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לי׃
יקים ִ ֶ֖כּי ִתגְ ֹ֣מל עָ ָ ַֽ
תּרוּ צַ ִדּ ִ ֵ֑
ִבּ ְ֭י י ְַכ ִ ֣
)(5

Psa. 142:8
to end, complete

וּתכֹונ ֵֵ֪֑ן ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק
יִ גְ מָ ר־ ָנֵ֬א ַ ֨רע ׀ ְרשָׁ ִעים ֮ ְ
הֹושׁ֣יעָ ה יְ ְ֭הוָה ִכּי־ג ַָמ ֣ר חָ ִסֵ֑יד ִכּי־פַ סּוּ
ִ
לי׃
ל ֗אל גֹּמר עָ ָ ַֽ
אֹלה֣ים עֶ ְליֵֹ֑ון ָ֝ ָ
ִ
ל
ַֽ
דר
אמֶ ר ְל ֣ ֹ
לָ נֶ ֣צַ ח חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר ָ֝֗ ֹ
יְ ה ָוה ֮ יִ גְ ֵֹ֪מר ַָ֫בּע ִ ֲ֥די יְ ְ֭הוָה חַ ְס ְדָּך֣

גמר

Psa. 7:10
Psa. 12:2
Psa. 57:3
Psa. 77:9
Psa. 138:8
)(1

ַתּ ֶרץ ִעמֵּ֑ ֹו
ם־ר ִא֣יתָ ַגְ֭נָּב ו ִ ֣
ִא ָ

thief

ַגּנָּב

Psa. 50:18
to rebuke

)(4

גּ ַָע ְ֣רתָּ גְֹ֭ויִ ם ִא ַבּ ְ֣דתָּ ָר ָשֵׁ֑ע ְשׁמָ ם ָ֝ ָמ ִ֗חיתָ
Psa. 68:31
ירים ׀ ְבּעֶ גְ ֵ֬לי
אַבּ ִ ֨
ֲדת ִ
גְּ עַ֨ ר חַ יַּ ֵ֪ת קָ ֶנֶ֡ה ע ַ ֹ֤
Psa. 106:9
ַויִּ גְ ַע ֣ר ְבּיַם־סוּ ְ֭ף וַ ַֽ ָֽיֶּח ָרֵ֑ב
Psa. 119:21
ֹותיָך׃
ֲרוּרים ָ֝ ַהשֹּׁגִ ים ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ָגּ ְ֭עַ ְרתָּ ז ִ ֣דים א ִ ֵ֑

גער

Psa. 9:6

 rebukeגְּ עָ ָרה

)(4

מֹוס ֵ֪דֹות ָ֫תּבל ִמ ַגּע ֲָר֣תְָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה ִָ֝מנִּ ְשׁ ֗ ַמת
ְ
ע ֵֹ֑קב נִ ְָ֝ר ָ ֗דּם וְ ֶר֣כֶ ב
ִמ ְ֭ ַגּע ֲָר֣תְָך אֹלה֣י ַי ֲ
ֹאבדוּ׃
ֲרת פָּ נֶ ֣יָך י ַֽ
סוּח ֵ֑ה ִמ ַגּע ַ ֶ֖
בָ א֣שׁ ְכּ ָ
ִמן־ ַגּע ֲָר֣תְָך֣ יְ נוּסֵ֑ וּן ִמן־ק֥ ֹול

Psa. 18:16
Psa. 76:7
Psa. 80:17
Psa. 104:7
to shake

)(2

וּמֹוסד֣י
ְ
ַו ִתּגְ עֵַ֬ שׁ ו ִַתּ ְרעַ֨ שׁ ׀ הָ אָ ֶ֗רץ
ֲשׁוּ ִכּי־חָ ָרה ַֽלֹו׃
הָ ִ ֣רים יִ ְרגָּ ֵ֑זוּ ַו ָ֝יִּ ְתגָּ ַֽ ע ֗

געשׁ

Psa. 18:8

)(5

מֹותם
רג בַּ בָּ ָר֣ד גּ ְַפנֵָ֑ם וְ ִָ֝שׁ ְק ֗ ָ
הֹ֣
ַי ֲ
ָֹ֝וי֗ם ו ִַתּטָּ ֶ ַֽעהָ ׃
ָרשׁ גּ ִ
ֶגּ ְ֭פֶ ן ִמ ִמּ ְצ ַר֣יִ ם תַּ ִסֵּ֑יעַ ְתּג ֥
וּראֵ֑ה וּ ְָ֝פ ֹ֗קד גֶּ ֣פֶ ן ַֽז ֹאת׃
הַ בּ֣ט ִמשָּׁ ַמ֣יִ ם ְ
וּתאנ ָָתֵ֑ם
וַיַּ ְֵ֣֑ך ַגּ ְְ֭פנָם ְ
אֶ ְשׁ ְתָּךֹ֤ ׀ ְכּגֶפֶ ן פּ ִֹר ָיּה ֮ ְבּי ְַר ְכּתֵ֪י

vine

Psa. 78:47
Psa. 80:9
Psa. 80:15
Psa. 105:33
Psa. 128:3

גֶּפֶ ן
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)(1

גּ ְָפ ִרית

brimstone

ָ֫ ַפּ ִחים א֣שׁ וְ ְ֭ג ְָפ ִרית וְ ֥רוּחַ זִ ְלעָ ֗פֹות

Psa. 11:6
)(4

כּי ג ֣ר אָנ ִֹכ֣י ִע ָמְֵּ֑ך
רשׁ ִ ֹ֤
ַֽל־תּח ַ ֥
ָ֫ ֶ
אַ
יתֹומ֣ים יְ ַר ַֽצּחוּ׃
ִ
רגוּ ִ ַֽו
ה ֵ֑ ֹ
אַ ְְ֭למָ נָה וְ ג ֣ר ַי ֲ
גּ ֣ר אָנ ִֹכ֣י בָ אָ ֵֶ֑רץ אַל־תַּ ְסתּר ִָ֝מ ֗ ֶמּנִּ י
אַלמָ נָ ֣ה
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ֹ֘שׁמֹ֤ר אֶ ת־גּ ִ ֗רים יָת֣ ֹום וְ ְ

stranger
Psa. 39:13
Psa. 94:6

Psa. 119:19
Psa. 146:9
)(4

ָ֫ ַהוֹּ֥ות ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ גְּ רֹונֵָ֑ם ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם
ְבקָ ְר ִאי ֮ נִ ַח ֵ֪ר גְּ ָ֫רֹונִי כָּ ל֥ וּ עינַ ֵ֑י
ל ֹא יְ הַ לּ ֵ֑כוּ ַֽל ֹא־ ֶי ְָ֝הגּ֗וּ ִבּגְ רֹונָ ַֽם׃
וְ ֣
רֹוממ֣ ֹות אְ֭ל ִבּגְ רֹונֵָ֑ם וְ ֶח ֶֶ֖רב
ְ

throat

Psa. 69:4
Psa. 115:7
Psa. 149:6
to cut off

ְבחָ ְפ ִז֗י נִ גְ ַרזְ ִתּי ֮ ִמנֶּ ֵֵ֪֑גֶד ָ֫עינֶיָך

Psa. 31:23

)(1

to break, grind

ל־מ ְשׁפָּ טֶ יָך
ִ
גּ ְָר ָס ֣ה נ ְַפ ִשׁ֣י ְלתַ א ֲָב ֵ֑ה ֶ ַֽא

Psa. 119:20

לְך׃
ימ ֵ֑לֶ ְך וַ ַֽ ָ֝יְ גָרֲ שׁ֗הוּ וַיּ ַ ַֽ
ִל ְפנ ֣י א ֲִב ֶ
גֹּוי֗ם וַ ְַֽ֭יּ ִַפּילם
יהם ׀ ִ
ַויְ גָ ֹ֤ ֵֶ֑רשׁ ִמ ְפּנ ֨ ֶ
ָרשׁ גָֹּ֝ו ִי֗ם ו ִַתּטָּ ֶ ַֽעהָ ׃
ִמ ִמּ ְצ ַר֣יִ ם תַּ ִסֵּ֑יעַ ְתּג ֥
)(2

גרז
גרס

גרשׁ־1

to drive out

ֹלהֵ֑ים ַנחֲלָ ְתָך֥ וְ ָ֝נִ ְלאָ֗ה
גֶּ ֣שֶׁ ם נְ ְָ֭דבֹות תָּ ִנ ֣יף א ִ
אַר ָ ַֽצם׃
נ ַָת֣ן גִּ ְשׁמי ֶה֣ם בָּ ָרֵ֑ד אֶ֖שׁ לֶ הָ ב֣ ֹות ְבּ ְ

גָּרֹון

Psa. 5:10

)(1

)(3

גּר

Psa. 34:1
Psa. 78:55
Psa. 80:9

גֶּשֶׁ ם־1

rain

Psa. 68:10
Psa. 105:32
)(1

ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ֶ ַֽבּא ֹ֨חז אֹתֶ֖ ֹו ְפ ִל ְשׁ ִתּ֣ים ְבּגַ ַֽת׃

Gath

גַּת־2

Psa. 56:1
)(3

Gittith

לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־הַ גִּ ִ֗תּית ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
Psa. 81:1
אָסף׃
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ׀ ַ ַֽעל־הַ גִּ ִֵ֬תּית ְל ָ ַֽ
Psa. 8:1

גִּ ִתּית
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לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־הַ גִּ ִתֵּ֑ית ִל ְבני־ ֹ֥ק ַרח

Psa. 84:1
to languish

)(1

את֣יָך
ֲבה ִמ ִנָּ֫י ֹ֥ענִ י ְק ָר ִ
עינִ י ָדא ָ֗

Psa. 88:10

)(1

to be anxious

אתי׃
אַגּ ֵ֑יד ֶָ֝א ְדאַ֗ג ַֽמחַ טָּ ִ ַֽ
ִ ַֽכּי־עֲֹונִ י ִ

דאג

Psa. 38:19

)(1

to fly, swoop

י־רוּחַ ׃
ָעף ַו ָ֝ ֗יּ ֶדא עַ ל־כַּ נְ פ ַֽ
ַויּ ֵֹ֑

דאה

Psa. 18:11
)(1

כּי שָׁ ֨ ַמ ְע ִתּי ׀ ִדּבַּ ת ַר ִבּים ֮ מָ גֵֹ֪ור ִמ ָָ֫סּ ִביב
ִ ֹ֤

bad report

ִדּבָּ ה

Psa. 31:14
)(1

דּעֲכוּ ְכּא֣שׁ
בֹורים ֹ ְ֭
סַ בֹּ֤ וּנִ י ִכ ְד ִ ֗
)(1

דאב

bee

Psa. 118:12

inner sanctuary

שָׁך׃
ָשׂ ִאי ָי ַ ָ֗֝די אֶ ל־ ְדּ ִביר קָ ְד ֶ ַֽ
ְבּנ ְ

)(73

ְדּ ִביר־1

Psa. 28:2
)(8

קֹוחֵ֑י ְוַֽלַ עֲפַ ר־מָ וֶת
וּ ְְ֭לשֹׁונִ י מֻ ְד ָבּ ֣ק מַ ְל ָ
לֶ עָ ָפ֣ר נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָדּ ְב ָ ֶ֖קה לָ אָ ֶ֣רץ ִבּ ְטנַֽנוּ׃
ָדּ ְב ָ ֣קה נ ְַפ ִשׁ֣י אַח ֲֶרֵ֑יָך ִָ֝֗בּי
ל ֹא יִ ְד ַבּ ֣ק ִ ַֽבּי׃
ֵ֑אתי ֶ֖
ֲשׂה־ס ִטים שָׂ נ ִ
ר־בּ ִָ֫ליָּעַ ל ע ַֽ ֹ
ְ
ְ ַֽדּבַ
ִמקּ֥ ֹול אַנְ חָ ִתֵ֑י ָדּ ְב ָ ֥קה עַָ֝ ְצ ִ֗מי ִל ְבשָׂ ִ ַֽרי׃
ָ ַֽדּ ְב ָ ֣קה לֶ עָ ָפ֣ר נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָ֝ ַח ֗יּנִ י
ישׁנִ י׃
אַל־תּ ִב ַֽ
ְ
ֹותֵ֑יָך יְ ָ֝ה ָו֗ה
ָדּבַ ְק ִתּי ְב ַֽע ְד ֶ
ם־ל ֹא
ֵ֪
שֹׁונ֨י ׀ ְל ִח ִכּי ֮ ִא
ִתּ ְדבַּ ק־ ְל ִ

בֹורה־1
ְדּ ָ

to cling

דבק

Psa. 22:16
Psa. 44:26
Psa. 63:9
Psa. 101:3
Psa. 102:6
Psa. 119:25
Psa. 119:31
Psa. 137:6
word, speech

ָדּבָ ר

;Psa 7:1; 17:4; 18:1; 19:4; 22:2; 33:4, 6; 35:20; 36:4; 41:9; 45:2, 5; 50:17; 52:6; 55:22; 56:5–6, 11; 59:13; 64:4, 6
65:4; 79:9; 101:3; 103:20; 105:8, 19, 27–28, 42; 106:12, 24; 107:20; 109:3; 112:5; 119:9, 16–17, 25, 28, 42–43, 49, 57, 65,
74, 81, 89, 101, 105, 107, 114, 130, 139, 147, 160–161, 169; 130:5; 137:3; 141:4; 145:5; 147:15, 18–19; 148:8
)(4

to subdue, speak

ִלֵ֑י ַויּ ְַדבֶּ֖ר עַ ִמּ֣ים תַּ ְח ָ ַֽתּי׃

דבר־1

Psa. 18:48
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י ְַדבּ ֣ר עַ ִמּ֣ים תַּ ְחתֵּ֑ינוּ וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ַתּ֣חַ ת
לַ מָּ ֣רֹום קַ ְרנְ ֶכ ֵ֑ם ְתּ ַד ְבּ ֶ֖רוּ ְבצַ וָּ ֣אר עָ ָ ַֽתק׃
שּׁעַ ר׃
ַֽל ֹא־י ֵֹ֑בשׁוּ ִ ַֽכּי־יְ ַד ְבּ ֶ֖רוּ אֶ ת־אֹויְ ִב֣ים בַּ ָ ַֽ

Psa. 47:4
Psa. 75:6
Psa. 127:5
to speak

דבר־2

pestilence

ֶדּבֶ ר־1

)(55

;Psa 2:5; 5:7; 12:3–4; 15:2; 17:10; 18:1; 28:3; 31:19; 34:14; 35:20; 37:30; 38:13; 39:4; 40:6; 41:7; 49:4; 50:1, 7, 20
;51:6; 52:5; 58:2, 4; 60:8; 62:12; 63:12; 66:14; 73:8; 77:5; 78:19; 85:9; 87:3; 89:20; 94:4; 99:7; 101:7; 108:8; 109:2, 20; 115:5
116:10; 119:23, 46; 120:7; 122:8; 135:16; 144:8, 11; 145:11, 21
)(1

דּבֶ ר ִה ְס ִ ַֽגּיר׃
ָתם לַ ֶ ֥
ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וְ ָ֝חַ יּ ֗ ָ
)(2

Psa. 78:50

ֶדּבֶ ר־2

thorn, pestilence

דּבֶ ר הַ וַּֽ ֹות׃
ילָך ִמפַּ ח י ָ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥
ה֣ וּא ַי ִ ְַֽ֭צּ ְ
ֲֹלְך ִָ֝מ ֶ֗קּטֶ ב
ִמ ְ֭ ֶדּבֶ ר בָּ ֹ֣אפֶ ל ַיה ֵ֑
)(1

י־צ ֶדק׃
עֹול ֵ֑ם עַ ל־ ִ ָ֝דּ ְב ָר ִ֗תי מַ ְל ִכּ ֶ ַֽ
אַתּה־כֹהן ְל ָ
ָ ַֽ

Psa. 91:3
Psa. 91:6

ִדּ ְב ָרה

cause

Psa. 110:4
)(3

צוּפים׃
ִ ַֽ
תוּקים ִָ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹנ֣פֶ ת
וּמ ִ ֥
ְ
יעָך׃
אַשׂ ִבּ ֶ ַֽ
מח֣לֶ ב ִח ָטּ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ֗צּוּר ְדּ ַב ֣שׁ ְ
ִא ְמ ָר ֗ ֶתָך ִמ ְדּבַ שׁ ְל ִ ַֽפי׃

honey

Psa. 19:11
Psa. 81:17
Psa. 119:103
)(1

ִצפּ֣ ֹור שָׁ ְ֭מַ יִ ם וּ ְדג ֣י הַ יָּ ֵ֑ם עָֹ֝ ֗בר

)(1

fish

ָדּגָה

Psa. 105:29

דגל־2

to carry a banner

ֲלֹותיָך׃
ל־מ ְשׁא ֶ ַֽ
ִ
שׁם־אֹלהינוּ נִ ְד ֹגֵּ֑ל יְ מַ לּא יְ ָ֝ה ָ֗וה כָּ
וּב ַֽ
ְ

fish

ָדּג

Psa. 8:9
)(1

יה֣ם ְל ָדֵ֑ם ַו ָ֝ ֗ ָיּמֶ ת אֶ ת־ ְדּגָתָ ַֽם׃
אֶ ת־מימ ֶ

ְדּבַ שׁ

Psa. 20:6
)(3

grain

ירֹושׁ֣ם
ָ
ְב ִל ִבֵּ֑י מ ֵ֬עת ְדּגָנָ ֶ֖ם וְ ִ ַֽת
Psa. 65:10
ָמ֣לא ָמֵ֑יִ ם תָּ ִכין ְ ָ֝דּגָנָ֗ם ִכּי־כן
Psa. 78:24
למֹו׃
כל וּ ְדגַן־ ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם נָ ֣תַ ן ָ ַֽ
לֶ א ֵ֑ ֹ
Psa. 4:8

ָדּגָן
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)(1

to move slowly

ֶ ַֽאע ֹ֨בר ׀ בַּ סָּ ְך ֮ אֶ ַדּדּ֗ם עַ ד־בּית

Psa. 42:5
)(1

אד ִֹמי ֮ ַויַּגּ ֵ֪ד
ְבּבֹ֤ ֹוא ׀ דֹּוא ֣ג הָ ֲ

דֹּואג

Psa. 52:2
)(1

ע ַֹֽב ְרנָה׃
כּ ֗ ָפּיו ִמ ֥דּוּד תַּ ֲ
ִמסּ֣בֶ ל ִשׁ ְכמֵ֑ ֹו ָ֝ ַ

Doeg

דדה

jar, basket

דּוּד

Psa. 81:7
David

ָדּוִ ד

illness

ְדּוַי

)(88

;Psa 3:1; 4:1; 5:1; 6:1; 7:1; 8:1; 9:1; 11:1; 12:1; 13:1; 14:1; 15:1; 16:1; 17:1; 18:1, 51–19:1; 20:1; 21:1; 22:1; 23:1
;24:1; 25:1; 26:1; 27:1; 28:1; 29:1; 30:1; 31:1; 32:1; 34:1; 35:1; 36:1; 37:1; 38:1; 39:1; 40:1; 41:1; 51:1; 52:1–2; 53:1; 54:1–2
;55:1; 56:1; 57:1; 58:1; 59:1; 60:1; 61:1; 62:1; 63:1; 64:1; 65:1; 68:1; 69:1; 70:1; 72:20; 78:70; 86:1; 89:4, 21, 36, 50; 101:1
103:1; 108:1; 109:1; 110:1; 122:1, 5; 124:1; 131:1; 132:1, 10–11, 17; 133:1; 138:1; 139:1; 140:1; 141:1; 142:1; 143:1; 144:1,
10; 145:1
)(1

ל־מ ְשׁכָּ ֗בֹו
ִָ֝
ל־ע ֶ֣רשׂ ְדּוָ ֵ֑י כָּ
ֶ
יִ ְ֭ ְסעָ ֶדנּוּ עַ
)(2

דוּמ ֣ה נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ
שׁ ְכנָ ֶ֖ה
ִלֵּ֑י ִכּ ְמעֶַ֓ ט ׀ ָ ַֽ
דוּמה׃
ָ ַֽ
די
ה ְללוּ־יָ ֵ֑הּ וְ ָ֗֝ל ֹא כָּ ל־י ְֹר ֥
הַ ְ֭מּ ִתים יְ ַ ַֽ
)(4

וּמיָּה ִ ַֽלי׃
ל ֹא תַ עֲנֶ ֵ֑ה וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה ְוַֽל ֹא־ ַֽד ִ
וְ ֣
וּכא ִבי
֣יתי ִמטֵּ֑ ֹוב ְ
נֶא ַל ֣ ְמ ִתּי דוּ ְ֭ ִמיָּה הֶ חשׁ ִ
וּמיָּ ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ
ְֹ֭להים ַֽדּ ִ
אְַ֣ך אֶ ל־א ִ
ְלָךֹ֤ ֻ ַֽד ִמ ֵ֬ ָיּה ְת ִהלֶָּ֓ ה א ֹ֘ל ִהים ְבּ ִציֵֹּ֑ון

Psa. 41:4

דּוּמָ ה־1

silence

Psa. 94:17
Psa. 115:17

דּוּמיָּה
ִ

silence

Psa. 22:3
Psa. 39:3
Psa. 62:2
Psa. 65:2
)(3

ִל ְִ֭בּי כַּ דֹּונָ ֵ֑ג ָנ ָ֗֝מס ְבּת֣ ֹוְך
דֹּונַג ִמ ְפּני־אֵ֑שׁ
דּף ְכּ ִהמּ֣ס ְ֭
ִָ֫תּנְ ֥ ֹ
הָ ִ ֗רים כַּ דֹּו ַנ֗ג ָנ ְ֭מַ סּוּ ִמ ִלּ ְפנ ֣י

Psa. 22:15
Psa. 68:3
Psa. 97:5
)(1

דּמֶ ן לָ א ֲָד ָ ַֽמה׃
נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ַֽבעין־ ֵ֑דּ ֹאר הָ יוּ ָ֝֗ ֹ
)(1

wax

דֹּונַג

Dor

דֹּור

Psa. 83:11
to dwell

דור־2
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י־רשַׁ ע׃
ֹלהֵ֑י ִָ֝מ ֗דּוּר ְבּאָהֳל ֶ ַֽ
א ַ
)(59

Psa. 84:11

generation

דֹּור־2

דר ָו ָ֝ ֹ֗דר א ֲֶשׁ֣ר
בַּ ל־אֶ מֵּ֑ ֹוט ְל ֥ ֹ
א־ב ָ ַֽרע׃
דר ָו ָ֝ ֹ֗דר א ֲֶשׁ ֣ר ַֽל ֹ ְ
ְל ֥ ֹ
Psa. 12:8
עֹולם׃
ִתּ ְצּ ֶ ֶ֓רנּוּ ׀ ִמן־הַ ֶ֖דֹּור ז֣וּ ְל ָ ַֽ
Psa. 14:5
ֹלהים ְבּ ֣דֹור צַ ִ ַֽדּיק׃
י־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָפּ֣חֲדוּ ָפֵ֑חַ ד ִ ַֽכּ ָ֝
Psa. 22:31
לאדֹנָ ֣י לַ ַֽדֹּור׃
ז ֶַרע יַ ַֽעַ ְב ֶדֵ֑נּוּ יְ סֻ ַפֶּ֖ר ַ ַֽ
Psa. 24:6
ֶז ְ֭ה ֣דֹּור דּ ְֹרשָׁ ו [דּ ְֹר ָשׁ ֵ֑יו] ְמבַ ְק ֨שׁי
Psa. 33:11
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
ע ֵֹ֑מד מַ ְח ְשׁב֥ ֹות ִָ֝ל ֗בֹּו ְל ֣ ֹ
תַּ ֲ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
ע ֵֹ֑מד מַ ְח ְשׁב֥ ֹות ִָ֝ל ֗בֹּו ְל ֣ ֹ
תַּ ֲ
Psa. 45:18
דר עַ ל־כּן
דּר ָו ֵ֑ ֹ
ִשׁ ְְ֭מָך ְבּכָ ל־ ֣ ֹ
דר עַ ל־כּן עַ ִמּים
דּר ָו ֵ֑ ֹ
ְבּכָ ל־ ֣ ֹ
Psa. 48:14
נֹותֵ֑יהָ ְלמַ עַ ן ְָ֝תּסַ ְפּ ֗רוּ ְל ֣דֹור אַח ֲַֽרֹון׃
אַר ְמ ֶ
פַּ ְסּג֥וּ ְ
Psa. 49:12
דר ָ ַֽק ְרא֥ וּ
דר ָו ֵ֑ ֹ
ִמ ְְ֭שׁ ְכּנֹתָ ם ְל ֣ ֹ
מֹותם
דר ָ ַֽק ְרא֥ וּ ִָ֝ב ְשׁ ֗ ָ
דר ָו ֵ֑ ֹ
ְל ֣ ֹ
Psa. 49:20
ֲבֹותֵ֑יו עַ ד־נָ֝֗צַ ח
תָּ ְ֭בֹוא עַ ד־ ֣דֹּור א ָ
Psa. 61:7
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
נֹותיו ְכּמֹו־ ֥ ֹ
תֹּוסֵ֑יף ְָ֝שׁ ֗ ָ
ִ
י־מ֣לֶ ְך
עַ ל־יְ מ ֶ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
נֹותיו ְכּמֹו־ ֥ ֹ
תֹּוסֵ֑יף ְָ֝שׁ ֗ ָ
ִ
י־מ֣לֶ ְך
עַ ל־יְ מ ֶ
Psa. 71:18
זְ רֹועֲָך֣ ְל ֵ֑דֹור ְלכָ ל־ ָי ָ֗֝בֹוא
Psa. 72:5
דֹּורים׃
ם־שֵׁ֑מֶ שׁ וְ ִל ְפני ָי ָ֗֝רחַ ֣דֹּור ִ ַֽ
ָ
ירא֥ וָּך ִע
ִ ַֽי ָ
דֹּורים׃
ם־שֵׁ֑מֶ שׁ וְ ִל ְפני ָי ָ֗֝רחַ ֣דֹּור ִ ַֽ
ָ
ירא֥ וָּך ִע
ִ ַֽי ָ
Psa. 73:15
רה ְכמֵ֑ ֹו ִהנּ ֹ֤ה דְֹ֭ור בָּ נֶ ֣יָך בָ גָ ַֽ ְָֽד ִתּי׃
אֲסַ ְפּ ָ ֥
Psa. 77:9
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
אמֶ ר ְל ֣ ֹ
חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר ָ֝֗ ֹ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
אמֶ ר ְל ֣ ֹ
חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר ָ֝֗ ֹ
Psa. 78:4
מסַ ְפּ ִרים ְתּ ִהלּ֣ ֹות
ֲרֹון ְ ַֽ ְ֭
יהם ְל ֥דֹור אַח ֗
ִמ ְבּנ ֗ ֶ
Psa. 78:6
ְל ַמֹ֤עַ ן י ְד ֨עוּ ׀ ֣דֹּור אְַ֭חֲרֹון בָּ ִנ ֣ים יִ וָּל ֵ֑דוּ ָיָ֝ ֻ֗קמוּ
Psa. 78:8
רה
ֲבֹותם דֹּור ֮ סֹורֵ֪ר וּ ָֹ֫מ ֶ ֥
כַּ א ֗ ָ
רה דְֹּ֭ור ל ֹא־ה ִכ֣ין ִלבֵּ֑ ֹו
סֹורֵ֪ר וּ ָֹ֫מ ֶ ֥
Psa. 79:13
דר נְ ָ֝סַ ֗פּר
דר ָו ֵ֑ ֹ
ְל ָ֫עֹולָ ם ְל ֥ ֹ
דר נְ ָ֝סַ ֗פּר ְתּ ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
דר ָו ֵ֑ ֹ
ְל ֥ ֹ
Psa. 85:6
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
שְׁך אַ ְָ֝פּ ָ֗ך ְל ֣ ֹ
ַף־בֵּ֑נוּ ִתּ ְמ ֥ ֹ
ֶ ַֽתּאנ ָ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
שְׁך אַ ְָ֝פּ ָ֗ך ְל ֣ ֹ
־בֵּ֑נוּ ִתּ ְמ ֥ ֹ
ֶ ַֽתּאנַף ָ
Psa. 10:6
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אֹודיעַ
דר ָו ֶֹ֓דר ׀ ִ ֶ֖
ֵ֑ירה ְל ֥ ֹ
אָשׁ ָ
עֹול ֣ם ִ
ָ
אֹודיעַ אמוּנ ְָתָך֣
דר ָו ֶֹ֓דר ׀ ִ ֶ֖
ְל ֥ ֹ
Psa. 89:5
֨יתי ְלדֹר־ו ֶָ֖דֹור ִכּ ְסאֲָך֣
וּבָ ִנ ִ
ְלדֹר־ ָו ֶ֖דֹור ִכּ ְסאֲָך֣ ֶ ַֽסלָ ה׃
Psa. 90:1
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
אְַ֭תָּ ה הָ יִ יתָ לָּ֗ נוּ ְבּ ֣ ֹ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
אְַ֭תָּ ה הָ יִ יתָ לָּ֗ נוּ ְבּ ֣ ֹ
Psa. 95:10
ֹמר ַע ֹ֤ם
שָׁ ָנ֨ה ׀ אָ֘קֹ֤ וּט ְבּ ֗דֹור ָוא ֗ ַ
Psa. 100:5
דּר ָו ָ֝ ֹ֗דר אמוּנ ַָֽתֹו׃
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ עַ ד־ ֥ ֹ
דּר ָו ָ֝ ֹ֗דר אמוּנ ַָֽתֹו׃
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ עַ ד־ ֥ ֹ
Psa. 102:13
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
עֹול ֣ם תּשׁ ֵ֑ב וְ ָ֝זִ ְכ ְר ָ֗ך ְל ֣ ֹ
ְל ָ
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
תּשֵׁ֑ב וְ ָ֝זִ ְכ ְר ָ֗ך ְל ֣ ֹ
Psa. 102:19
ִתּ ָכּ ֣תֶ ב זְֹ֭את ְל ֣דֹור אַח ֲֵ֑רֹון וְ עַ ם
Psa. 102:25
נֹותיָך׃
דֹּורים ְשׁ ֶ ַֽ
י ָָמֵ֑י ְבּ ֶ֖דֹור ִ ֣
נֹותיָך׃
דֹּורים ְשׁ ֶ ַֽ
בַּ ח ֲִצ֣י י ָָמֵ֑י ְבּ ֶ֖דֹור ִ ֣
Psa. 105:8
עֹול ֣ם ְבּ ִריתֵ֑ ֹו ָדּבָ ר ִ ָ֝צ ָוּ֗ה ְל ֶא ֣לֶ ף ַֽדֹּור׃
ְל ָ
Psa. 106:31
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
דר ָו ָ֝ ֹ֗דר עַ
ִל ְצ ָד ָ ֵ֑קה ְל ֥ ֹ
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
דר ָו ָ֝ ֹ֗דר עַ
ִל ְצ ָד ָ ֵ֑קה ְל ֥ ֹ
Psa. 109:13
ְלהַ ְכ ִ ֵ֑רית ְבּ ֥דֹור אַ ָ֗֝חר יִ מַּ ח ְשׁ ָ ַֽמם׃
Psa. 112:2
ֹרְך׃
ְ֭אָרץ יִ ְהיֶ ֣ה ז ְַרעֵ֑ ֹו דְֹּ֭ור יְ שָׁ ִ ֣רים יְ ב ָ ַֽ
בָּ ֶ
Psa. 119:90
דר ָוְ֭דֹר א ַֽמוּנ ֶָתֵָ֑ך כֹּונַנְ תָּ
ְל ֣ ֹ
דר ָו ְ֭דֹר א ַֽמוּנ ֶָתֵָ֑ך כֹּונַנְ תָּ
ְל ֣ ֹ
Psa. 135:13
דר׃
עֹול ֵ֑ם יְ ָ֝ה ָו֗ה זִ ְכ ְרָך֥ ְלדֹר־ ָו ַֽ ֹ
ְל ָ
דר׃
עֹול ֵ֑ם יְ ָ֝ה ָו֗ה זִ ְכ ְרָך֥ ְלדֹר־ ָו ַֽ ֹ
ְל ָ
Psa. 145:4
֣דֹּור ְל ְ֭דֹור יְ שַׁ ַבּ ֣ח מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וּגְ בֶ֖ וּר ֶֹת֣יָך
֣דֹּור ְל ְ֭דֹור יְ שַׁ ַבּ ֣ח מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וּגְ בֶ֖ וּר ֶֹת֣יָך
Psa. 145:13
כָּ ל־עַֹֽ לָ ִמֵ֑ים וּ ֶ ַָֽ֝מ ְמשֶׁ ְל ְתּ ָ֗ך ְבּכָ ל־ ֥דֹּור ו ַָֽדֹור׃
ל־דֹּור ָו ַֽדֹור׃
֥
כָּ ל־עַֹֽ לָ ִמֵ֑ים וּ ֶ ַָֽ֝מ ְמשֶׁ ְל ְתּ ָ֗ך ְבּכָ
Psa. 146:10
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
דר ָו ֹ֗דר ַ ַֽ
ֹלה֣יִ ְך ִצ ְ֭יֹּון ְל ֥ ֹ
א ַ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
דר ָו ֹ֗דר ַ ַֽ
ֹלה֣יִ ְך ִצ ְ֭יֹּון ְל ֥ ֹ
א ַ
Psa. 89:2

)(6

דֹּוחה׃
ֶ ַֽ
י־רוּחַ וּמַ ְלאְֶַ֖ך יְ הוָ ֣ה
ְכּ ֹ֥מץ ִל ְפנ ֵ֑
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ָֹ֝דּ ֗חוּ וְ ל ֹא־י ְָכלוּ
ָנ ְְ֭פלוּ ֣ ֹ

to push
Psa. 35:5

Psa. 36:13

דחה
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ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם ְכּ ִ ֥קיר נָטֵ֑ וּי ָגּ ָ֗֝דר הַ ְדּחוּיָ ַֽה׃
Psa. 118:13
פּל וַ ֶ֖יהוָ ֣ה
ית֣נִ י ִלנְ ֵ֑ ֹ
ַדּ ֹ֣חה ְד ִח ַ
פּל וַ ֶ֖יהוָ ֣ה
ית֣נִ י ִלנְ ֵ֑ ֹ
ַדּ ֹ֣חה ְד ִח ַ
Psa. 140:5
ִתּנְ ְצרֵ֑נִ י אֲשֶׁ ר ָ֝ ָח ְשׁ ֗בוּ ִל ְדח֥ ֹות ְפּעָ ָ ַֽמי׃
Psa. 62:4

stumbling

)(2

דּ ִחי ְל ִ ְַֽ֭ה ְתהַ לְּך ִל ְפנ ֣י
ַרגְ לַ֗ י ִָ֫מ ֶ ֥
ת־רגְ ִלי ִמ ֶ ַֽדּ ִחי׃
ַ
ן־דּ ְמ ָע ֵ֑ה אֶ
אֶ ת־עינִ י ִמ ִ

ְדּ ִחי

Psa. 56:14
Psa. 116:8
to judge

)(8

ָדין עַָ֫ ִמּים שָׁ ְפטנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ְכּ ִצ ְד ִ ֶ֖קי
יְ ה ָוה ֮ י ִ ֵ֪
בּמישָׁ ִ ַֽרים׃ Psa. 9:9
יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק י ִ ָ֥דין ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ְ
Psa. 50:4
ל־האָ ֶ֗רץ לָ ִ ֥דין עַ ַֽמֹּו׃
ָ֝ ָ
מ ָע ֵ֑ל וְ אֶ
Psa. 54:3
בוּר ְתָך֥ ְת ִדינ ַֽנִ י׃
וּבגְ ָ
הֹושׁיע ֵ֑נִ י ִ
ִ
ְבּ ִשׁ ְמָך֣
Psa. 72:2
ָדין עַ ְמָּך֣ ְב ֶצ ֵֶ֑דק ַועֲנִ יֶּיָך
יִ ֣
Psa. 96:10
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ִ ָ֥דין עַָ֝ ִ֗מּים ְבּמישָׁ ִ ַֽרים׃
ִ
תּבל בַּ
ְ֭
Psa. 110:6
ָדין בַּ ְ֭גֹּויִ ם מָ ל ֣א גְ וִ יֵֹּ֑ות מָ חַ ץ ָ֝֗ר ֹאשׁ
יִ ֣
Psa. 135:14
ָדין יְ הוָ ֣ה עַ מֵּ֑ ֹו וְ עַ ל־ ֲָ֝עבָ ָ ֗דיו
ִ ַֽכּי־י ִ ֣

דין

Psa. 7:9

judgment

)(3

ִמ ְשׁפָּ ִט֣י וְ ִדינִֵ֑י יָשַׁ ְבתָּ ְָ֝ל ִכ ֗סּא
Psa. 76:9
ִמ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ִה ְשׁ ַמ ְ֣עתָּ ִ ֵ֑דּין ֶא ֶֶ֖רץ יָ ַֽ ְָֽראָ֣ה וְ שָׁ ָ ַֽקטָ ה׃
Psa. 140:13
[י ַ ָ֗ד ְע ִתּי] ִ ַֽכּי־ ַיע ֲֶשׂ֣ה יְ ְ֭הוָה ִ ֣דּין עָ ִנ ֵ֑י ִָ֝מ ְשׁ ֗ ַפּט אֶ ְבי ִ ַֹֽנים׃

ִדּין

Psa. 9:5

)(1

ֹלהים ִבּ ְמע֥ ֹון
אַלמָ נֵֹ֑ות ָ֝א ִ֗
תֹומים וְ ַדיַּ ֵ֣֑ן ְ
א ֲִב֣י יְ ְ֭ ִ
)(3

judge

Psa. 68:6

crushed, oppressed

יְ הוָ ֣ה ִמ ְשׂגָּ ֣ב לַ ָדְֵּ֑ך ִָ֝מ ְשׂ ָגּ֗ב ְל ִעתּ֥ ֹות
ל־יֹוסיף עֵ֑ ֹוד
ִ
דְך בַּ
פּט י ָ֗תֹום ָָ֫ו ָ ֥
ִל ְשׁ ֥ ֹ
שׁב ַדְּ֣ך נִ ְכ ָל ֵ֑ם עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון
אַל־ ָי ֣ ֹ

ַדְּך

Psa. 9:10
Psa. 10:18
Psa. 74:21
)(4

עֹושׁק׃
ַֽ
ידכּ ֣א
ֹושׁיעַ ִל ְבנ ֣י אֶ ְביֵֹ֑ון ִ ַֽו ַ
עֲֽנִ יּי־עָ֗ ם י ְ֭ ִ
אַתֹּ֤ה ִד ִכּ֣אתָ כֶ חָ ָל ֣ל ָרֵ֑הַ ב ִבּזְ ֥רֹועַ
ָ

ַדּיָּן

to crush
Psa. 72:4
Psa. 89:11

דכא
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עַ ְמָּך֣ יְ הוָ ֣ה יְ ַד ְכּאֵ֑ וּ ְ ַֽו ַנחֲלָ ְתָך֥
ְ֭אָרץ חַ יּ ִָתֵ֑י
אֹוי֨ב ׀ נ ְַפ ִ֗שׁי ִדּ ָכּ ֣א לָ ֶ
)(2

Psa. 94:5
Psa. 143:3

ַדּכָּ א־1

crushed, contrite, dust

יֹושׁיעַ ׃
ִ ַֽ
קָ ֣רֹוב יְ ְ֭הוָה ְלנִ ְשׁ ְבּרי־ל ֵ֑ב ְוַֽאֶ ת־ ַדּ ְכּאי־ ֥רוּחַ
תָּ שׁ֣ב אְ֭נֹושׁ עַ ד־ ַדּ ָכּ ֵ֑א ַו ָ֗֝תּ ֹאמֶ ר שׁ֣ וּבוּ

Psa. 34:19
Psa. 90:3
to crush

)(6

ֲצוּמיו
שׁחַ וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
וְ ָדכָ ה [יִ ְדכֶּ ה] ָי ֵ֑ ֹ
ֲצוּמיו
שׁחַ וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
וְ ָדכָ ה [יִ ְדכֶּ ה] ָי ֵ֑ ֹ
Psa. 38:9
ד־מ ֵֹ֑אד ָ֝שָׁ אַ֗גְ ִתּי ִ ַֽמ ַנּהֲמַ ת
ְ
֣יתי עַ
ֹ֣ותי וְ נִ ְדכּ ִ
נְ פוּג ִ
Psa. 44:20
ד ִכּיתָ נוּ ִבּ ְמק֣ ֹום תַּ ִנּ ֵ֑ים ו ְַתּ ַכֶ֖ס
ִכּ֣י ִ ְ֭
Psa. 51:10
֗לנָה עֲצָ מ֥ ֹות ִדּ ִ ַֽכּיתָ ׃
תַּ ְְ֭שׁ ִמיענִ י שָׂ שׂ֣ ֹון וְ ִשׂ ְמ ָחֵ֑ה ָ֝ ָתּג ְ
Psa. 51:19
ל ֹא ִת ְב ֶזַֽה׃
ֹלהים ֣
לב־נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְד ֶכּ ֵ֑ה ָ֝א ִ֗

דכה

Psa. 10:10

)(1

pounding

קֹול ֵ֑ם יִ ְשׂאֶ֖ וּ נְ הָ ֣רֹות ָדּ ְכיָ ַֽם׃
ָ
ָשׂא֣ וּ נְ הָ ֣רֹות
ְ ַֽיה ָו֗ה נ ְ

Psa. 93:3
)(1

דּל ְשׂפָ ָ ַֽתי׃
ְל ִפֵ֑י נִ ְָ֝צּ ָ ֗רה עַ ל־ ַ ֥

)(1

Psa. 72:13
Psa. 82:3
Psa. 82:4
Psa. 113:7

)(3

to leap

דלה־1

Psa. 30:2

to be brought low

מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ ַרח ֲֶמֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי ַדלּ֣ ֹונוּ ְמ ַֹֽאד׃

דלג

Psa. 18:30

)to draw (water

ֹא־שׂ ַמּ ְֶ֖חתָּ
ִ
יתנִ י וְ ל
ֲרֹומ ְמָך֣ יְ ְ֭הוָה ִכּ֣י ִד ִלּ ָ ֵ֑
א ִ

ַ poorדּל־2

Psa. 41:2

)(1

אֹלהי א ֲַדלֶּ ג־ ַֽשׁוּר׃
ַ֗
אָר֣ץ גְּ ֵ֑דוּד וּ ַָֽ֝ב
י־ב ְָ֭ך ֻ
ִ ַֽכּ ְ

ַ doorדּל־1

Psa. 141:3
)(5

אַ ְְ֭שׁרי מַ ְשׂ ִכּ֣יל אֶ ל־ ָדֵּ֑ל ְבּיֹ֥ום ָ ָ֝רעָ֗ ה
ָיְ֭חֹס עַ ל־ ַדּ֣ל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון וְ נ ְַפשֶׁ֖ ֹות
דל וְ יָתֵ֑ ֹום עָ ִנֶ֖י ו ָָר֣שׁ
ִשׁ ְפטוּ־ ַ ֥
דל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִמיַּ ֶ֖ד ְרשָׁ ִע֣ים
פַּ ְלּטוּ־ ַ ֥
אַשׁ ֹ֗פּת י ִ ָ֥רים
ימ֣י מעָ ָפ֣ר ָדֵּ֑ל ָ֝ ַֽמ ְ
ְמ ִ ַֽק ִ

דֳּ ִכי

דלל־1

Psa. 79:8
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לֹּותי וְ ִל֣י
אי ֣ם יְ הֹוָ ֵ֑ה ַ ָ֝דּ ִ֗
שֹׁמ֣ר ְפּתָ ִ
ֹותי ְמ ֹ֥אד הַ ִצּילנִ י
ל־רנּ ִָתי ֮ ִ ַֽכּי־ ַדלֵּ֪ ִָ֫
ֶ ַֽא ִ
)(1

ָדּ ְל ָפ ֣ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמתּוּגָ ֵ֑ה ַָ֝קיְּ ֗מנִ י
)(2

ֹל ִ ֥קים יִ ְפ ָ ַֽעל׃
צּיו ְ ַֽלד ְ
י־מֵ֑וֶת ִָ֝ח ֗ ָ
ה ִכ֣ין ְכּל ָ
רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות
ְבּ ַגאֲוַ ֣ת ָ ְ֭

Psa. 116:6
Psa. 142:7

דלף־2

to weep

Psa. 119:28
to burn, pursue
Psa. 7:14
Psa. 10:2
)(2

תי שָׁ ַמ֣יִ ם פָּ ָ ַֽתח׃
וַיְ ַצ֣ו ְשׁחָ ִ ֣קים ִמ ָמֵּ֑עַ ל וְ ַד ְל ֶ֖
וּב ִריחֶ֖י בַ ְר ֶז֣ל
י־שׁ ְ֭בַּ ר ַדּ ְלת֣ ֹות נְ ֵֹ֑חשֶׁ ת ְ
ִ ַֽכּ ִ

דלק

door

ֶדּלֶ ת

Psa. 78:23
Psa. 107:16
)(21

blood

תעב ׀
וּמ ְר ֗ ָמה יְ ָ ֘
ֹברֵ֪י ָ֫ ָכזָב ִאישׁ־ ָדּ ִמים ִ
דּ ְ
Psa. 9:13
א־שָׁ ֗ ַכח
אֹות֣ם ז ָָכ ֵ֑ר ַֽל ֹ ָ֝
ָ
דּ ִמים
ִ ַֽכּי־דֹר֣שׁ ָ ְ֭
Psa. 16:4
יה֣ם ִמ ָדֵּ֑ם וַּֽ בַ ל־אֶ שָּׂ א
נִ ְסכּ ֶ
Psa. 26:9
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִעם־אַנְ שֶׁ֖י ָד ִמ֣ים חַ יָּ ַֽי׃
Psa. 30:10
מַ ה־בֶּ צַ ע ְבּ ָדמִי ֮ ְבּ ִר ְד ִתֵּ֪י
Psa. 50:13
תּוּדים אֶ ְשׁ ֶ ַֽתּה׃
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
Psa. 51:16
ֱֹֽלהים אֹלהי ְתּשׁוּעָ ִתֵ֑י
צּילֹ֤נִ י ִמ ָדּ ִ֨מים ׀ א ִ֗
הַ ִ ֘
Psa. 55:24
ִל ְב ֵ֬אר שַׁ֗ חַ ת אַנְ שֹׁ֤י ָד ִמ֣ים וּ ְִ֭מ ְרמָ ה ל ֹא־יֶחצ֣ וּ
Psa. 58:11
שׁע׃
ָקם ְפּעָ מָ יו יִ ְָ֝ר ֗ ַחץ ְבּ ַד֣ם הָ ָר ָ ַֽ
ִכּי־חָ ָז֣ה נ ָ ֵ֑
Psa. 59:3
יענִ י׃
הֹושׁ ַֽ
ִ
פּעֲלי אֵָ֑וֶן וַּֽ מאַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים
ִמ ֣ ֹ
Psa. 68:24
דם ְלשׁ֥ ֹון ְכּלָ ֶבֵ֑יָך
ַרגְ ְל ָ֗ך ְָ֫בּ ָ ֥
Psa. 72:14
יקר ָדּמָ֣ם ְבּעינָ ַֽיו׃
נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וְ י ַ ֶ֖
Psa. 78:44
יהם
יהֵ֑ם וְ ָ֝נֹזְ ל ֗ ֶ
פְך ְל ְ֭ ָדם יְ אֹר ֶ
ה ֹ֣
ַו ַיּ ֲ
Psa. 79:3
ביבֹ֤ ֹות ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם
שָׁ ְפ ֵ֬כוּ ָדמָ֨ם ׀ כַּ ֗ ַמּיִ ם ְ ַֽס ִ ֘
Psa. 79:10
דיָך הַ שָּׁ ַֽפוְּך׃
ְלעינ ֵ֑ינוּ נִ ְָ֝ק ֗ ַמת ַ ַֽדּם־עֲבָ ֶ ֥
Psa. 94:21
ָקי י ְַר ִ ַֽשׁיעוּ׃
דם נ ִ ֣
ָי ְ֭גֹודּוּ עַ ל־נֶ ֣פֶ שׁ צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ָ ֶ֖
Psa. 105:29
ָתם׃
ת־דּג ָ ַֽ
יה֣ם ְל ָדֵ֑ם ַו ָ֝ ֗ ָיּמֶ ת אֶ ְ
אֶ ת־מימ ֶ
Psa. 106:38
֘יהֹ֤ם
ם־בּנ ֶ
ְ
ו ִ ַַֽיּ ְשׁ ְפּ ֨כוּ ָדֵ֪ם נ ִֶָ֡קי ַדּ
יהם
֘יהֹ֤ם וַּֽ ְבנֹות ֗ ֶ
ו ִ ַַֽיּ ְשׁ ְפּ ֨כוּ ָדֵ֪ם נ ִֶָ֡קי ַדּם־ ְבּנ ֶ
Psa. 5:7

ָדּם
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לַ עֲצַ בּ֣י ְכנָ ֵ֑עַ ן וַתֶּ חנַף ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ בַּ ָדּ ִ ַֽמים׃
Psa. 139:19
ָר ָשֵׁ֑ע וְ אַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים ס֣ וּרוּ ֶ ַֽמנִּ י׃
)(5

to be like, intend

לָך׃
ֹלה֣ים חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְָ֝בּ ֶ֗ק ֶרב היכָ ֶ ַֽ
ִדּ ִמּ֣ינוּ א ִ
ֱֽיֹות־א ְהיֶה כָ מֵ֑ ֹוָך
ֶ ַֽ
עָ ִ֨שׂיתָ ׀ ְוַֽהֶ ח ַ ֗ר ְשׁ ִתּי ִדּ ִ֗מּיתָ ה
ליה ָו֗ה ִבּ ְבני
רְך לַ יהוָ ֵ֑ה יִ ְדמֶ ה ָ֝ ַ
עֹ֣
ַי ֲ
֗יתי ְכּכ֣ ֹוס
יתי ִל ְקאַ֣ת ִמ ְד ָבֵּ֑ר ָ֝ ָה ִי ִ
דּ ִמ ִ
ָ ְ֭
אָ ְָ֭דם לַ ֶה֣בֶ ל ָדּ ָמ ֵ֑ה ָי ֗ ָָ֝מיו ְכּצ֣ל
)(2

דמה־1

Psa. 48:10
Psa. 50:21
Psa. 89:7
Psa. 102:7
Psa. 144:4

דמה־3

to be ruined, cut off

ִבּ ְ֭יקָ ר בַּ ל־י ִָלֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות נִ ְד ַֽמוּ׃
ל ֹא י ִָבֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות נִ ְד ַֽמוּ׃
ִבּ ְ֭יקָ ר וְ ֣

Psa. 49:13
Psa. 49:21

ְ likenessדּמוּת

)(1

חֲמַ ת־לָ֗ מֹו ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָחֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן

Psa. 58:5
)(1

רשׁ
ֹלהים אַל־דֳּ ִמי־ ָל ְֵ֑ך אַל־תֶּ ח ַ ֶ֖
א ִ

Psa. 83:2
)(1

ְ֭אַריה יִ ְכס֣ ֹוף ִל ְט ֵ֑רֹוף
ִדּ ְמיֹנֹ֗ו ְכּ ְ
)(5

)(2

ִ likeדּ ְמיֹון

Psa. 17:12

to be silent, be dumb

ֹלהי
דּם יְ הוָה ָ֝א ֗ ַ
ל ֹא יִ ֵ֑ ֹ
כָ ְ֭בֹוד וְ ֣
ל ֹא י ַָד ְֵ֑ע ִתּי ָ ַֽק ְרע֥ וּ וְ ל ֹא־ ָ ַֽדמּוּ׃
נ ְִ֭כים וְ ֣
ֹולל ל֥ ֹו
ֹ֤דֹּום ׀ לַ יה ָוה ֮ וְ ִה ְתחֵ֪ ָ֫
י־מ ֗ ֶמּנּוּ
ֹומּי נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִכּ ִָ֝
ְ֭אֹלהים ֣דּ ִ
ִ
אְַ֣ך ל
דֹומ ְמ ִתּי ַנ ְָ֫פ ִשׁי ְכְּ֭גָמֻ ל
ַ֗
֨יתי ׀ וְ
ם־ל ֹא ִשׁוִּ ִ
ֹ֤
ִא

rest

דֳּ ִמי

דמם־1

Psa. 30:13
Psa. 35:15
Psa. 37:7
Psa. 62:6
Psa. 131:2

to wail, be silent

דמם־2

דמּוּ ֶ ַֽסלָ ה׃
ל־מ ְשׁכַּ ְב ֗ ֶכם וְ ֣ ֹ
ִ
ִב ְְ֭לבַ ְבכֶ ם ַ ַֽע
Psa. 31:18
אתֵ֑יָך י ֹ֥בשׁוּ ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים יִ ְדּמ֥ וּ ִל ְשׁ ַֽאֹול׃
אַל־אְ֭בֹושָׁ ה ִכּ֣י ְק ָר ִ
Psa. 4:5

)(1

יהם׃
ָקם ְס ְ֭עָ ָרה ִל ְדמָ ָמ ֵ֑ה ַוָ֝יֶּח ֗שׁוּ גַּלּ ֶ ַֽ
י ֣

silence

ְדּמָ מָ ה

Psa. 107:29
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)(1

דּמֶ ן לָ א ֲָד ָ ַֽמה׃
ין־דּ ֹאר הָ יוּ ָ֝֗ ֹ
נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ַֽבע ֵ֑

dung

דֹּמֶ ן

Psa. 83:11

)(8

tears

ִדּ ְמעָ ה

ִמטָּ ִתֵ֑י ְָ֝בּ ִד ְמעָ תִ֗י עַ ְר ִשׂי
Psa. 39:13
רשׁ
ַֽל־תּח ַ ֥
ָ֫ ֶ
הַ אֲזִ י ָנה ֮ ֶ ַֽאל־ ִדּ ְמעָ תִ֗י אַ
Psa. 42:4
יֹומ֣ם
ה־לּי ִד ְמעָ תִ֣י לֶ ְ֭חֶ ם ָ
ִֵ֬
היְ תָ
ָ ַֽ
Psa. 56:9
ֹאדֵָ֑ך
אָתָּ ה ִשׂ֣ימָ ה ִד ְמעָ תִ֣י ְבנ ֶ
Psa. 80:6
הֶ ְ֭אכַ ְלתָּ ם ֶל ֣חֶ ם ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה ַו ָ֝תַּ ְשׁ ֗קמֹו
הֶ ְ֭אכַ ְלתָּ ם ֶל ֣חֶ ם ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה ַו ָ֝תַּ ְשׁ ֗קמֹו ִבּ ְדמָ ע֥ ֹות שָׁ ִ ַֽלישׁ׃
Psa. 116:8
ת־רגְ ִלי
ַ
אֶ ת־עינִ י ִמן־ ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה אֶ
Psa. 126:5
הַ זֹּ ְר ִעים ְבּ ִד ְמעָ֗ ה ְבּ ִרנָּה יִ ְק ַֹֽצרוּ׃
Psa. 6:7

)(1

ַֽאָמ ֗רוּ איכָ ה י ַ ַָֽדע־א ֵ֑ל וְ י ֶ֖שׁ דּ ָע ֣ה ְבעֶ ְליַֽ ֹון׃
ְו ְ

Psa. 73:11
)(1

קֹוצֵ֑ים
ִ
דּעֲכוּ ְכּא ֣שׁ
בֹורים ֹ ְ֭
סַ בֹּ֤ וּנִ י ִכ ְד ִ ֗
)(4

knowledge

to put out

֣יע ֵֹ֑אמֶ ר וְ לַ יְ לָ ה ְָ֝לּלַ֗ יְ לָ ה יְ חַ וֶּה־ ָ ַֽדּעַ ת׃
י ִַבּ ַ ַֽ
אָד֣ם ָ ַֽדּעַ ת׃
ה ְמלַ מֶּ֖ד ָ
יֹוכֵ֑יחַ ַ ַֽ
ֲל ֹא ִ
גְֹּ֭ויִ ם ה ֣
טֹ֤ וּב ַט ֣עַ ם ָו ַד֣עַ ת לַ ְמּדֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי
ִפּ ְל ִאיָּה [ ְפּ ִל֣יאַָֽה] ַד֣עַ ת ִמ ֶמֵּ֑נִּ י נִ ְָ֝שׂגְּ ָ֗בה

ַדּעַ ת־1

Psa. 19:3
Psa. 94:10
Psa. 119:66
Psa. 139:6
)(1

דּ ִפי׃
ן־א ְמּ ָ֗ך ִתּתֶּ ן־ ַֽ ֹ
אָח֣יָך ְת ַדבֵּ֑ר ְבּ ֶ ַֽב ִ ָ֝
ְבּ ִ

slander

דֳּ ִפי

Psa. 50:20
swallow

ָמ ְֵ֪צאָה ֶַ֡ביִ ת וּ ְד ֹ֤רֹור ׀ ֥קן לָ הּ ֮
)(10

יִ ְלטֵ֑ ֹושׁ קַ ְשׁתּ֥ ֹו ָ ָ֝ד ַ ֗רְך וַ ַֽ ָֽיְ כֹונְ נֶ ַֽהָ ׃
ִהנּ ֵ֪ה הָ ְרשָׁ ִֶ֡עים יִ ְד ְר ֵ֬כוּן ֶ֗קשֶׁ ת כֹּונְ נ֣וּ
ריכנִ ֹ֤ י בַ א ֲִמ ֨ ֶתָּך ׀ ְוַֽלַ ְמּ ֗דנִ י
הַ ְד ִ ֘

דעך

Psa. 118:12

knowledge

)(1

דּעָ ה

ְדּרֹור־1

Psa. 84:4
to tread, walk
Psa. 7:13
Psa. 11:2
Psa. 25:5

דרך
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ענ ִָו ֣ים
ענָוִ ים בַּ ִמּ ְשׁ ָפֵּ֑ט ִ ַֽוילַ מֶּ֖ד ֲ
י ְַדרְ֣ך ֲ ְ֭
ָ ַֽפּ ְתח֣ וּ ְרשָׁ ִעים ֮ וְ ָד ְרכֵ֪ וּ ַָ֫ק ְשׁתָּ ם ְל ְ֭הַ ִפּיל
רְך ִחצֹּו
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ ְתהַ ְלּ
צּם ָדּבָ ר
כַ ֶח ֶ֣רב ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ָדּ ְרכ֥ וּ ִָ֝ח ֗ ָ
רְך ִתּ ְר ֶֹ֖מס ְכּ ִפ֣יר וְ תַ ִ ַֽנּין׃
ל־שׁ֣חַ ל ו ֶָפ֣תֶ ן ִתּ ְד ֵ֑ ֹ
ַ
עַ
ללֶ֗ כֶ ת
ַו ְ֭יַּ ַֽ ְָֽד ִריכם ְבּ ֶד ֶ֣רְך יְ שָׁ ָרֵ֑ה ָ֝ ָ
ֹותֵ֑יָך ִכּי־ב֥ ֹו
הַ ְְ֭ד ִריכנִ י ִבּנְ ִת֣יב ִמ ְצ ֶ

Psa. 25:9
Psa. 37:14
Psa. 58:8
Psa. 64:4
Psa. 91:13
Psa. 107:7
Psa. 119:35
)(67

way

ֶדּ ֶרְך

;Psa 1:1, 6; 2:12; 5:9; 10:5; 18:22, 31, 33; 25:4, 8–9, 12; 27:11; 32:8; 35:6; 36:5; 37:5, 7, 14, 23, 34; 39:2; 49:14
;50:23; 51:15; 67:3; 77:14, 20; 80:13; 81:14; 85:14; 86:11; 89:42; 91:11; 95:10; 101:2, 6; 102:24; 103:7; 107:4, 7, 17, 40
110:7; 119:1, 3, 5, 14, 26–27, 29–30, 32–33, 37, 59, 168; 128:1; 138:5; 139:3, 24; 143:8; 145:17; 146:9
)(25

to seek

כּי ַֽל ֹא־עָ ַז ְֶ֖בתָּ ד ְֹר ֶשׁ ֣יָך יְ הוָ ַֽה׃
ְשׁ ֶמֵָ֑ך ִ ֹ֤
Psa. 9:13
א־שָׁ ֗ ַכח
אֹות֣ם ָז ָכ ֵ֑ר ַֽל ֹ ָ֝
ָ
דּ ִמים
ִ ַֽכּי־דֹר֣שׁ ָ ְ֭
Psa. 10:4
מֹּותיו׃
ל־מזִ ָ ַֽ
ְ
ֹלהים כָּ
רשׁ אין ָ֝א ִ֗
אְַ֭פֹּו בַּ ל־יִ ְד ֵ֑ ֹ
Psa. 10:13
רשׁ׃
ל ֹא ִתּ ְד ַֽ ֹ
ֹלהֵ֑ים אָמַ ר ְָ֝בּ ִל ֗בֹּו ֣
נִ אֶ֖ץ ָרשָׁ ע ׀ א ִ
Psa. 10:15
ל־תּ ְמ ָ ַֽצא׃
ִ
ָר ָשֵׁ֑ע ָו ָ ָ֗֝רע ִ ַֽתּ ְדרֹושׁ־ ִר ְשׁע֥ ֹו בַ
Psa. 14:2
ֹלהים׃
ִל ְְ֭ראֹות הֲי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּרשׁ אֶ ת־א ִ ַֽ
Psa. 22:27
דּ ְר ָשׁ ֵ֑יו יְ ִ ֶ֖חי ְלבַ ְב ֶכ ֣ם
ה ְלל֣ וּ יְ ְ֭הוָה ֣ ֹ
וְ יִ ְשׂ ָ֗בּעוּ יְ ַ ַֽ
Psa. 24:6
ֶז ְ֭ה ֣דֹּור דּ ְֹרשָׁו [דּ ְֹר ָשֵׁ֑יו] ְמבַ ְק ֨שׁי
ע ֹ֣קב ֶ ַֽסלָ ה׃
ֶז ְ֭ה ֣דֹּור דּ ְֹרשָׁ ו [דּ ְֹר ָשׁ ֵ֑יו] ְמבַ ְק ֨שׁי פָ נֶ ֶ֖יָך ַי ֲ
Psa. 34:5
ל־מגוּרֹות
ְָ֝
וּמכָּ
֣שׁ ִתּי אֶ ת־יְ הוָ ֣ה וְ עָ נָ ֵֵ֑֑נִ י ִ
ָדּ ַר ְ
Psa. 34:11
וְ ָרע ֵ֑בוּ וְ ד ְֹרשׁי יְ ָ֝ה ָו֗ה ל ֹא־י ְַח ְס ֥רוּ
Psa. 38:13
רעָ ִתי ִדּ ְבּ ֣רוּ
נ ְַפ ִ֗שׁי וְ ד ְֹרשׁ ֣י ָ ְ֭
Psa. 53:3
ֹלהים׃
ִל ְְ֭ראֹות הֲי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּ ֗רשׁ אֶ ת־א ִ ַֽ
Psa. 69:33
יחי
ֹלהים וִ ִ
ענ ִָו ֣ים יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ דּ ְֹרשׁי ָ֝א ִ֗
ָרא֣ וּ ֲ
Psa. 77:3
ר ְשׁ ִתּי י ִ ָֹ֤די ׀ ַל ֣יְ לָ ה
אדֹנָ ֵ֪י ָ ָ֫דּ ָ ֥
צָ ָר ִתי ֮ ֲ
Psa. 78:34
ִאם־ה ֲָרגָם וּ ְד ָרשֵׁ֑ וּהוּ וְ ָ֝שָׁ֗ בוּ
Psa. 105:4
ִדּ ְרשׁ֣ וּ יְ הוָ ֣ה וְ עֻ זֵֹּ֑ו בַּ ְקּשֶׁ֖ וּ פָ נָ ֣יו
Psa. 109:10
יהם׃
וְ ִשׁאֵ֑לוּ וְ ָ֝ ָד ְר ֗שׁוּ מחָ ְרבֹות ֶ ַֽ
Psa. 111:2
יהם׃
רוּשׁים ְלכָ ל־חֶ ְפצ ֶ ַֽ
ֹלים מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ְ ָ֝דּ ִ֗
גְּ ְ֭ד ִ
Psa. 119:2
ֹתיו ְבּכָ ל־לב יִ ְד ְר ַֽשׁוּהוּ׃
רי עד ֗ ָ
נ ְֹצ ֥
Psa. 9:11

דרשׁ
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אַל־תּ ְשׁגּ֗נִ י
ָ֝ ַ
ל־ל ִבּי ְד ַר ְשׁ ִתֵּ֑יָך
ִ
ְבּכָ
וְ אֶ ְתהַ ְלּכָ ה בָ ְרחָ ָב ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ִפקֻּ ֶד֣יָך ָד ָ ַֽר ְשׁ ִתּי׃
קּוּד֣יָך ָד ָ ַֽר ְשׁ ִתּי׃
הֹושׁיע ֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ִ
אְ֭נִ י
ְ ַֽלָך־ ֲ
ל ֹא ָד ָ ַֽרשׁוּ׃
י־חקֶּ יָך ֣
שׁוּע ֵ֑ה ִ ַֽכּ ָ֝ ֻ
ָ
ָרח֣ ֹוק מ ְרשָׁ ִע֣ים יְ
ִמ ֶמֵּ֑נִּ י אֶ֖ין דֹּור֣שׁ ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃

Psa. 119:10
Psa. 119:45
Psa. 119:94
Psa. 119:155
Psa. 142:5
)(2

ִבּנְ א֣ ֹות ֶ ְ֭דּשֶׁ א י ְַר ִבּיצֵ֑נִ י עַ ל־מֶ֖י
בֹּולוּן׃
וּכי ֶֶרק ֶ ָ֝֗דּשֶׁ א יִ ַֽ
ְמה ָר֣ה יִ ָמֵּ֑לוּ ְ
)(2

grass

Psa. 23:2
Psa. 37:2

to be fat, remove ashes

ל־מנְ ח ֶֹתֵָ֑ך וְ עֹולָ ְתָךֶ֖ יְ ַד ְשּׁנֶ֣ה ֶ ַֽסלָ ה׃
ִ
כָּ
אשׁי
ֶנגֶד צ ְֹר ָרֵ֑י ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ בַ שֶּׁ מֶ ן ָ֝ר ֹ ִ֗

Psa. 23:5

יתֵָ֑ך וְ נַ ֶ֖חַ ל
יִ ְְ֭רוְ יֻן ִמ ֶדּ֣שֶׁ ן בּ ֶ
ְכּמֹ֤ ֹו ח֣לֶ ב ָו ְ֭ ֶדשֶׁ ן ִתּ ְשׂ ַבּ ֣ע נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ִע ְ֭טַּ ְרתָּ ְשׁנַ ֣ת טֹובָ ֶתֵָ֑ך וּ ָ֝מַ ְעגָּלֶ֗ יָך יִ ְרעֲפ֥ וּן ָ ַֽדּשֶׁ ן׃

fat

ֶדּשֶׁ ן

Psa. 36:9
Psa. 63:6
Psa. 65:12
)(2

fat ashes

ָדּשׁן

Psa. 22:30
Psa. 92:15
)(1

ֲדת
ִתּ ְפתַּ ח־אֶ ְֶ֭רץ ו ִַתּ ְב ַל ֣ע ָדּ ָתֵ֑ן ַו ְָ֝תּ ֗ ַכס עַ ל־ע ַ ֥

דשׁן

Psa. 20:4

)(3

כּל־ ִדּ ְשׁני־ ֶ֗א ֶרץ ְלפָ נָ ֣יו
חוּ֨וּ ׀ ָ ַֽ
ו ִ ַַֽיּ ְשׁתַּ ֲ
ענ ִַנּ ֣ים יִ ְהיַֽ וּ׃
יבֵ֑ה ְדּשׁ ִנֶ֖ים וְ ַ ַֽר ֲ
יְ נוּב֣ וּן ְבּשׂ ָ

ֶדּשֶׁ א

Dathan

ָדּתָ ן

Psa. 106:17
)(384

the, Ha

הַ
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הי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּרשׁ
ָ֫דם ִל ְְ֭ראֹות ֲ
ל־בּני־אָ ָ ֥
ְ
ַ ַֽע
Psa. 14:4
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י
ל ֹא י ְָדעוּ ֮ כָּ ל־ ֵ֪ ֹ
ה ֥
ֲ
Psa. 30:10
יֹודָך֥ עָ ָפֵ֑ר
ה ְ
ְבּ ִר ְד ִתֵּ֪י ֶָ֫אל־שָׁ חַ ת ֲ
היַגִּ יד א ֲִמ ֶ ַֽתָּך׃
ֲיֹודָך֥ עָ ָפֵ֑ר ֲ
ה ְ
Psa. 44:22
ְֹ֭להים יַ ַֽחֲקָ ר־ז ֵֹ֑את ִ ַֽכּי־ה֥ וּא
ל ֹא א ִ
ה ֣
ֲ
Psa. 50:13
תּוּדים
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
Psa. 53:3
הי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּ ֗רשׁ
אָדם ִל ְְ֭ראֹות ֲ
ָ֥
Psa. 53:5
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי
ל ֹא י ְָדעוּ ֮ ֹ֤ ֹ
ה ֥
ֲ
Psa. 54:2
ל ֹא ָ ָ֝דוִ ֗ד ִמ ְסתַּ תּר
ה ֥
ֹאמ ֣רוּ ְלשָׁ אֵ֑ וּל ֲ
וַיּ ְ
Psa. 56:9
ֹאדֵָ֑ך ֲָ֝ה ֗ל ֹא ְבּ ִס ְפ ָר ֶ ַֽתָך׃
ְבנ ֶ
Psa. 56:14
ל ֹא ַרגְ לַ֗ י
ה ֥
נ ְַפ ִֶ֡שׁי ִממָּ ֶות ֮ ֲ
Psa. 58:2
האֻ ְמ ָנ֗ם א֣לֶ ם צֶ ְֶ֭דק ְתּ ַדבּ ֵ֑רוּן מישָׁ ִ ֥רים
ַ ַֽ
Psa. 60:12
ֹלה֣ים זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא
א־אַתּ֣ה א ִ
ָ
ה ַֽל ֹ
ֲ
Psa. 77:8
ֹסיף
אדֹנָ ֵ֑י וְ ַֽל ֹא־י ִ ֶ֖
ה ְלעֹולָ ִמים יִ זְ נַח ׀ ֲ
ַ ְַֽ֭
Psa. 77:9
הֶ אָפ֣ס לָ נֶ ֣צַ ח חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר
Psa. 77:10
השָׁ ַכ ֣ח חַ נֹּ֣ות א ֵ֑ל ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף
ֲ
Psa. 78:19
רְך
עֹ֥
הי֣וּכַ ל אֵ֑ל לַ ֲ
אֹל ִהים אָ ְְ֭מרוּ ֲ
ַֽבּ ָ֫
Psa. 78:20
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם י֣וּכַ ל
טפוּ ֲ
ָ֫שׁ ֥ ֹ
וּנְ חָ ִלֵ֪ים ִי ְ
Psa. 85:6
שְׁך
ַף־בֵּ֑נוּ ִתּ ְמ ֥ ֹ
הַ ְלעֹולָ ם ֶ ַֽתּאנ ָ
Psa. 85:7
הל ֹא־אְַ֭תָּ ה תָּ שׁ֣ וּב ְתּחַ יּ ֵ֑נוּ וְ ָ֝עַ ְמּ ָ֗ך
ֲֽ
Psa. 88:11
ם־רפָ ִ ֗אים
ה־פֵּ֑לֶ א ִא ְ ָ֝
ֶ
הלַ מּ ִתים תַּ עֲשֶׂ
ֲ
Psa. 88:12
הַ יְ סֻ ַפּ ֣ר בַּ ֶ ֣קּבֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
Psa. 88:13
היִ וּ ַָד֣ע בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך ִפּ ְל ֶאֵָ֑ך וְ ִָ֝צ ְדקָ ְת ָ֗ך
ֲ
Psa. 94:9
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמ ֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר
אזֶן ה ֣
֣טע ֹ ְ֭
ה ֹנ ַ ַֽ
ֲ
ל ֹא יִ ְשׁ ָמ ֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר
ה ֣
אזֶן ֲ
֣טע ֹ ְ֭
ה ֹנ ַ ַֽ
ֲ
ל ֹא י ִ ַַֽבּיט׃
ה ֣
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר ָ֝֗עַ יִ ן ֲ
ה ֣
Psa. 94:10
ה ְמלַ מֶּ֖ד
יֹוכֵ֑יחַ ַ ַֽ
ֲל ֹא ִ
היֹס ֣ר גְֹּ֭ויִ ם ה ֣
ֲ
ה ְמלַ מֶּ֖ד
יֹוכֵ֑יחַ ַ ַֽ
ל ֹא ִ
ה ֣
היֹס֣ר גְֹּ֭ויִ ם ֲ
ֲ
Psa. 94:20
היְ חָ ְב ְרָך ִכּסּ ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ֣ל
ַ ְַֽ֭
Psa. 108:12
ֹלהים זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא
ה ַֽל ֹא־א ִ
ֲ
Psa. 139:21
קֹומ ֗ ֶמיָך
ֹוא־משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך יְ הוָה ׀ אֶ ְשׂנָ ֵ֑א וּ ִָ֝ב ְת ְ
ְ
ה ַֽל
ֲ
Psa. 14:2

)(7

!aha

הֶ אָח
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ִָ֫פּיהֶ ם אָ ְְ֭מרוּ הֶ אָ֣ח ׀ הֶ אֵָ֑ח ָראֲתָ ה עינַֽינוּ׃
ִָ֫פּיהֶ ם אָ ְְ֭מרוּ הֶ אָ֣ח ׀ הֶ אֵָ֑ח ָראֲתָ ה עינַֽינוּ׃
Psa. 35:25
ָֹ֝אמ ֗רוּ
ְב ְ֭ ִלבָּ ם הֶ אָ֣ח נ ְַפשֵׁ֑נוּ אַל־י ְ
Psa. 40:16
האָח ׀ הֶ אַָֽח׃
עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם הָ א ְֹמ ִ ֥רים ִָ֗֝לי ֶ ֘
האָח ׀ הֶ אַָֽח׃
בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם הָ א ְֹמ ִ ֥רים ִָ֗֝לי ֶ ֘
Psa. 70:4
האָח ׀ הֶ אַָֽח׃
ָי ְ֭שׁוּבוּ עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם ָ֝ ָהא ְֹמ ִ ֗רים ֶ ֘
האָח ׀ הֶ אַָֽח׃
עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם ָ֝ ָהא ְֹמ ִ ֗רים ֶ ֘
Psa. 35:21

)(1

to become empty

וּבגָזֵ֪ל אַל־ ָ֫ ֶתּ ְהבָּ לוּ ַחֹ֤יִ ל ׀ ִ ַֽכּי־ ָינֵ֑וּב
ְ
)(9

הבל

Psa. 62:11

vanity, futility, breath

הֶ בֶ ל־1

֗אתי הַ שּׁ ְֹמ ִ ֥רים הַ ְבלי־ ָשֵׁ֑וְ א ַוָ֝א ֲִנ֗י
שָׂ נ ִ
Psa. 39:6
כּל־הֶ בֶ ל כָּ ל־אָ ָ ָ֗֝דם נִ צָּ ב
נֶגְ ֶדֵָּ֑ך אְַך ָ ַֽ
Psa. 39:7
ְך־אישׁ אְַך־הֶ בֶ ל יֶהמָ יֵ֑וּן יִ ְָ֝צ ֹ֗בּר
ִ֗
ִ ַֽי ְתהַ לֶּ
Psa. 39:12
ל־אָד֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
ֲמוּדֹו אְַֹ֤ך ֶהֶ֖בֶ ל כָּ
ח ֵ֑
Psa. 62:10
ַֽי־אָדם ֮ כָּ ָזֵ֪ב ְבּנָ֫י ִאישׁ
ָ
אְַֹ֤ך ׀ הֶ בֶ ל ְבּנ
ִאישׁ ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם לַ עֲלֵ֑ ֹות ָ֝֗המָּ ה מהֶ בֶ ל יָ ַֽחַ ד׃
Psa. 78:33
יהֵ֑ם וּ ְָ֝שׁנֹו ֗ ָתם
וַיְ כַ ל־בַּ הֶ בֶ ל יְ מ ֶ
Psa. 94:11
הבֶ ל׃
אָדֵ֑ם ִכּי־המָּ ה ָ ַֽ
ְיַֽה ָו֗ה ֹיְ֭דעַ מַ ְח ְשׁב֣ ֹות ָ
Psa. 144:4
אָ ְָ֭דם לַ ֶה ֣בֶ ל ָדּ ָמֵ֑ה ָי ֗ ָָ֝מיו ְכּצ֣ל
Psa. 31:7

)(1

הגֶה׃
לּינוּ שָׁ נ ֣ינוּ ְכמֹו־ ֶ ַֽ
ְבעֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖
)(10

rumbling

הֶ גֶה

Psa. 90:9

to meditate, moan, speak

הגה־1

ָליְ לָ ה׃
תֹורת֥ ֹו י ְֶה ֶגּ֗ה יֹומָ ם ו ָ ַֽ
וַּֽ ְב ָ
ֶהגּוּ־ ִ ַֽריק׃ Psa. 2:1
גֹוי ֵ֑ם וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים י ְ
לָ ְ֭מָּ ה ָרגְ שׁ֣ וּ ִ
Psa. 35:28
ל־היֹּום
ָ֝ ַ
וּ ְְ֭לשֹׁונִ י תֶּ ְהגֶּ ֣ה ִצ ְד ֶ ֵ֑קָך כָּ
Psa. 37:30
ִ ַֽפּי־צַ ְִ֭דּיק י ְֶהגֶּ ֣ה חָ ְכ ָמ ֵ֑ה וּ ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו
Psa. 38:13
ִדּ ְבּ ֣רוּ הַ וֵֹּ֑ות וּ ִָ֝מ ְר ֗מֹות כָּ ל־הַ יֹּ֥ום י ְֶהגַּֽ וּ׃
Psa. 63:7
אַשׁמֻ ֗רֹות אֶ ְהגֶּה־ ָ ַֽבְּך׃
צוּע ֵ֑י ְָ֝בּ ְ
ִאם־זְ כַ ְר ִתּיָך עַ ל־יְ ָ
Psa. 71:24
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום תֶּ ְהגֶּ ֣ה ִצ ְדקָ ֶתֵָ֑ך ִכּי־ ֹ֥בשׁוּ
Psa. 77:13
ילֹות֣יָך
ֶ
ֲל
יתי ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך וַּֽ בַ ע ִ ֶ֖
וְ הָ גִ ִ
Psa. 1:2
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ל ֹא יְ הַ לּ ֵ֑כוּ ַֽל ֹא־ ֶי ְָ֝הגּ֗וּ ִבּגְ רֹונָ ַֽם׃
וְ ֣
יתי ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך
י ִָ֨מים ׀ ִמ ֶ֗קּ ֶדם הָ גִ ִ

Psa. 115:7
Psa. 143:5
meditation

)(1

יְ ַדבּ֣ר חָ ְכמֵ֑ ֹות וְ הָ גֶ֖וּת ִל ִבּ֣י ְתבוּנַֽ ֹות׃
)(2

הָ גוּת

Psa. 49:4

musing, groaning

רי הַ אֲזִ ינָה ׀ יְ ה ָו֗ה ִבּ֣ינָה ה ִ ֲַֽגיגִי׃
אֲמָ ַ ֶ֖
Psa. 39:4
ְבּ ִק ְר ִ֗בּי בַּ הֲגִ יגִי ִת ְבעַ ר־אֵ֑שׁ

הָ גִ יג

Psa. 5:2

)(3

talking, Higgaion

נֹוקשׁ ָר ָשֵׁ֑ע ִה ָגּיֹ֥ון ֶ ַֽסלָ ה׃
֣
פעַ ל כַּ ְ֭פָּ יו
עָָ֫ שָׂ ה ְבּ ֣ ֹ
י־פי וְ הֶ גְ יֹ֣ון ִל ִבּ֣י ְלפָ נֶ ֵ֑יָך
ִא ְמר ִֶ֡
עֲֽלי־עָ ְ֭שֹׂור ַועֲלי־נָ ֵ֑בֶ ל עֲלֶ֖י ִה ָגּיֹ֣ון ְבּ ִכנַּֽ ֹור׃

ִהגָּיֹון

Psa. 9:17
Psa. 19:15
Psa. 92:4
)(1

אלים מֹואָב וְ הַ גְ ִ ַֽרים׃
אָהֳל ֣י אְ֭דֹום וְ יִ ְשׁ ְמע ִ֗

Hagrite

הַ גְ ִרי

Psa. 83:7
)(3

דם ַרגְ לָ֗ יו קָ ֥דֹושׁ
הֹ֥
ְ ַֽו ְִ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
ליָך׃
דם ְל ַרגְ ֶ ַֽ
הֹ֣
ד־אָשׁית ָֹ֝איְ ֶ֗ביָך ֲ
ִ
עַ
ליו׃
דם ַרגְ ָ ַֽ
הֹ֥
ח ֶו֗ה לַ ֲ
נֹותֵ֑יו נִ ְָ֝שׁתַּ ֲ
נָב֥ ֹואָה ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ

footstool

הדֹם
ֲ

Psa. 99:5
Psa. 110:1
Psa. 132:7
)(13

majesty

ֹלהֵ֑ים וְ כָ בֶ֖ ֹוד וְ הָ ָד֣ר ְתּעַ ְטּ ַֽרהוּ׃
מא ִ
Psa. 21:6
ליו׃
ִבּישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ה֥ ֹוד וְ ָ֝הָ ָדר ְתּשַׁ וֶּה עָ ָ ַֽ
Psa. 29:4
כּחַ ק֥ ֹול יְ ָ֝ה ָו֗ה בֶּ הָ ָ ַֽדר׃
קֹול־יְ הוָה בַּ ֵ֑ ֹ
Psa. 45:4
ֹוד ָ֗ך ַוה ֲָדרֶ ַָֽך׃
עַ ל־יָרְ֣ך גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝ה ְ
Psa. 45:5
ל־דּבַ ר־אְ֭מֶ ת
ֲדר ְָ֨ך ׀ ְצלֵַ֬ ח ְר ֗ ַכב ַ ַֽע ְ
ַוה ָ ֵ֬
Psa. 90:16
יהם׃
ל־בּנ ֶ ַֽ
ְ
פָ ע ֳֶל ֵָ֑ך ַו ָ֝ה ֲָדר ְָ֗ך עַ
Psa. 96:6
דר ְלפָ נָ ֵ֑יו ֹ֥עז
הֹוד־וְ הָ ָ ֥
Psa. 104:1
אְֹ֭להַ י גּ ַָד ְ֣לתָּ ְמּ ֵֹ֑אד הְֹ֭וד וְ הָ ָד֣ר לָ ָ ַֽב ְשׁתָּ ׃
Psa. 110:3
רחֶ ם
ק ְֶ֭דשׁ מ ֶ ֣
ָ֫חילֶ ָך ְ ַֽבּהַ ְדרי־ ֹ
Psa. 111:3
דר ָ ַֽפּעֳלֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו
הֹוד־וְ הָ ָ ֥
Psa. 145:5
אֹות֣יָך
רי נִ ְפ ְל ֶ
הֹודֵָ֑ך וְ ִד ְב ֶ֖
ֶ
ה ְַ֭דר ְכּב֣ ֹוד
ֲ
Psa. 8:6

הָ ָדר
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כוּתֹו׃
ְ֭אָדם גְּ בוּר ָֹתֵ֑יו וּ ְָ֝כ ֗בֹוד ה ֲַד֣ר מַ ְל ַֽ
הָ ָ
ידיו
בָּ ֨ ֶהם ׀ ִמ ְשׁ ֵ֬ ָפּט כָּ ֗תוּב הָ ָד֣ר הוּ ְ֭א ְלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗
)(2

ליה ָו֗ה ְבּהַ ְד ַרת־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
חו֥וּ ָ֝ ַ
ְשׁמֵ֑ ֹו ִה ְשׁתַּ ֲ
לַ ְ֭יהוָה ְבּהַ ְד ַרת־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ ִחילוּ ִָ֝מפָּ ָנ֗יו

Psa. 145:12
Psa. 149:9

ה ֲָד ָרה

beauty

Psa. 29:2
Psa. 96:9
)(50

he, it

וְ ֗הוּא יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק י ִ ָ֥דין
Psa. 18:31
ח ִֵ֬סים
כל ׀ הַ ֹ
רוּפֵ֑ה מָ גן ָ֝֗הוּא ְל ֹ֤ ֹ
ִא ְמ ַ ַֽרת־יְ הוָה ְצ ָ
Psa. 19:6
וְ ֗הוּא ְכּ ְ֭חָ תָ ן יֹצ ֣א מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו
Psa. 24:2
ִכּי־הוְּ֭א עַ ל־י ִַמּ֣ים יְ סָ ָדֵ֑הּ וְ עַ ל־נְ ָ֝הָ ֗רֹות
Psa. 24:10
כּב֥ ֹוד יְ הוָה
ִ ֹ֤מי ה֣ וּא ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
כּב֥ ֹוד יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות הֹ֤ וּא ֶמֶ֖לֶ ְך הַ כָּ ב֣ ֹוד
הַ ָ֫ ָ
Psa. 25:11
ֲֹונ֗י ִכּ֣י ַרב־ ַֽהוּא׃
לע ִ
ן־שׁ ְמָך֥ יְ הוָ ֵ֑ה ְוַֽסָ לַ ְחתָּ ָ֝ ַ
ְל ַ ַֽמעַ ִ
Psa. 25:15
יֹוציא מ ֶר֣שֶׁ ת
כּי ַֽהוּא־ ִ ֶ֖
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤
Psa. 28:8
וּמעֹ֤ ֹוז יְ שׁוּעֶ֖ ֹות ְמ ִשׁיח֣ ֹו ַֽהוּא׃
ז־ל ֵ֑מֹו ָ ֘
עַֹֽ ָ
Psa. 33:9
וּא־צ ָוּ֗ה
ִ ָ֝
אָמ֣ר וַיֶּ ִֵ֑הי ַֽה
כּי ה֣ וּא ַ
ִ ֹ֤
ע ַֹֽמד׃
אָמ֣ר וַיֶּ ִֵ֑הי ַֽהוּא־ ִ ָ֝צ ָוּ֗ה וַ ַֽ ָֽ ַיּ ֲ
ַ
Psa. 33:20
רנוּ וּמָ גִ נּ ֣נוּ ַֽהוּא׃
ליהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ֶ֖
ַ ַֽ
Psa. 37:5
ֲשׂה׃
וּבטַ ח עָָ֝ לָ֗ יו וְ ה֣ וּא ַיע ֶ ַֽ
ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך ְ
Psa. 44:5
ֹלהֵ֑ים ָ֝ ַצוּ֗ה יְ שׁוּע֥ ֹות
אַתָּ ה־ה֣ וּא מַ ְל ִכּ֣י א ִ
Psa. 44:22
לב׃
יַ ַֽחֲקָ ר־ז ֵֹ֑את ִ ַֽכּי־ה֥ וּא ֹי ָ֗֝דעַ תַּ עֲלֻ מ֥ ֹות ַֽ
Psa. 45:12
י־לֹו׃
ד ַנ֗יִ ְך וְ ִה ְשׁ ַ ַֽתּחֲוִ ַֽ
י ְָפי ְֵֵ֑֑ך ִכּי־ה֥ וּא ֲָ֝א ֹ
Psa. 48:15
ל־מוּת׃
ַֽ
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד הֶ֖ וּא יְ ַנהֲג ֣נוּ עַ
ָ
Psa. 50:6
ֹלהים ׀ שֹׁפֶ֖ט ה֣ וּא ֶ ַֽסלָ ה׃
שָׁ ַמ֣יִ ם ִצ ְדקֵ֑ ֹו ִ ַֽכּי־א ִֶ֓
Psa. 55:23
תּן
יְ הָ ְבָך ֮ וְ הֵ֪ וּא יְ ָ֫ ַכ ְל ְכּלֶ ָך ל ֹא־יִ ֶ֖
Psa. 60:14
ה־חֵ֑יִ ל וְ ָ֝ ֗הוּא יָב֥ וּס צָ ַֽרינוּ׃
ָ
ַנעֲשֶׂ
Psa. 62:3
אְַך־ה֣ וּא צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י
Psa. 62:7
אְַך־ה֣ וּא צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י
Psa. 68:36
ֹתן ׀ ֶֹ֖עז וְ תַ עֲצֻ מ֥ ֹות
ִ ַֽמ ִמּ ְק ָ ָ֫דּשֶׁ יָך אֹ֤ל יִ ְשׂ ָר ֗אל הֹ֤ וּא נ ֨
Psa. 73:16
וָ ְַֽ֭אֲחַ ְשּׁבָ ה לָ ַד֣עַ ת ז ֵֹ֑את עָ ָמֶ֖ל ִהיא [ה֣ וּא] ְבעינָ ַֽי׃
Psa. 78:38
ָ֫שׁ ִחית
וְ הֹ֤ וּא ַר ֨חוּם ׀ יְ כַ פּר עָ ֹון ֮ ְוַֽל ֹא־ ַי ְ
Psa. 9:9

הוּא
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ֹ֣חק ְליִ ְשׂ ָרא֣ל הֵ֑ וּא ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט לאֹלהי
Psa. 87:5
ד־בֵּ֑הּ וְ הֶ֖ וּא יְ כֹונְ נֶ ֣הָ עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָ
יֻלַּ
Psa. 89:27
ה֣ וּא יִ ְ֭ ְק ָראנִ י אָ ִ֣בי אֵָ֑תָּ ה ָ֝א ִ֗לי
Psa. 91:3
ילָך ִמפַּ ח י ָ֗קוּשׁ
כּי ה֣ וּא ַי ִ ְַֽ֭צּ ְ
ִ ֹ֤
Psa. 95:5
הַ ְ֭יָּם וְ ה֣ וּא עָ ָשֵׂ֑הוּ וְ ָ֝י ֶַ֗בּשֶׁ ת
Psa. 95:7
ֹלהינוּ ַואֲנַ ְֹ֤חנוּ ַע ֣ם
כּי הֹ֤ וּא א ֗
ִ֘
Psa. 96:4
ֹלהים׃
נֹורא ָ֝֗הוּא עַ ל־כָּ ל־א ִ ַֽ
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ָ ֥
ְ
Psa. 99:2
ל־העַ ִ ַֽמּים׃
ָ ַֽ
רם ָ֝֗הוּא עַ ל־כָּ
גּ ֵָ֑דֹול וְ ָ ֥
Psa. 99:3
נֹורא קָ ֥דֹושׁ ַֽהוּא׃
יֹודוּ ִשׁ ְְ֭מָך גּ ָ֥דֹול וְ ָ ֗
֣
Psa. 99:5
דם ַרגְ לָ֗ יו קָ ֥דֹושׁ ַֽהוּא׃
הֹ֥
ְ ַֽו ְִ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
Psa. 99:6
ְשׁמֵ֑ ֹו ק ִ ֹ֥ראים אֶ ל־יְ ָ֝ה ָו֗ה וְ ה֣ וּא ַיעֲנַֽם׃
Psa. 100:3
ְדּ ֗עוּ ִ ַֽכּי־יְ ה ָוה ֮ הֹ֤ וּא א ָֹ֫ל ִהים ַֽהוּא־עָ ְ֭שָׂ נוּ
ִ ַֽכּי־יְ ה ָוה ֮ הֹ֤ וּא א ָֹ֫ל ִהים ַֽהוּא־עָ ְ֭שָׂ נוּ וְ ל ֹא
Psa. 101:6
הְ֭לְך ְבּ ֶד ֶ֣רְך תָּ ִמֵ֑ים ָ֝֗הוּא יְ שָׁ ְר ַֽתנִ י׃
ִע ָ֫ ָמּ ִ ֥די ֹ
Psa. 102:28
ל ֹא
נֹותיָך ֣
וְ אַתָּ ה־הֵ֑ וּא וּ ְָ֝שׁ ֗ ֶ
Psa. 103:14
ִכּי־הֶ֖ וּא י ַָד֣ע יִ ְצרֵ֑נוּ ָז ָ֗֝כוּר ִכּי־עָ פָ ר
Psa. 105:7
ל־האָ ֶ֗רץ
ָ֝ ָ
הוְּ֭א יְ הוָ ֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ְבּכָ
Psa. 108:14
ה־חֵ֑יִ ל וְ ָ֝ ֗הוּא יָב֥ וּס צָ ַֽרינוּ׃
ָ
ַנעֲשֶׂ
Psa. 115:9
רם וּמָ גִ נָּ ֣ם ַֽהוּא׃
בַּ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
Psa. 115:10
רם וּמָ גִ נָּ ֣ם ַֽהוּא׃
בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
Psa. 115:11
רם וּמָ גִ נָּ ֣ם ַֽהוּא׃
בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
Psa. 130:8
וְ ְ֭הוּא יִ ְפ ֶדּ֣ה אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ֑ל ִָ֝מ ֹ֗כּל
Psa. 146:4
ֹתיו׃
תּנ ָ ַֽ
אָב ֥דוּ עֶ ְשׁ ֹ
בַּ יֹּ֥ום ָ֝ ַה ֗הוּא ְ
Psa. 148:5
כּי הוְּ֭א ִצוָּ ֣ה וְ נִ ְב ָ ַֽראוּ׃
אֶ ת־שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤
Psa. 149:9
ידיו
ִמ ְשׁ ֵ֬ ָפּט כָּ ֗תוּב הָ ָד֣ר הוְּ֭א ְלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗
Psa. 81:5

)(8

splendor

הֹוד־1

אֲשֶׁ ר ְתּנָה ָ֝הֹוד ְָ֗ך עַ ל־הַ שָּׁ ָ ַֽמיִ ם׃
Psa. 21:6
ִבּישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ה֥ ֹוד וְ ָ֝הָ ָדר ְתּשַׁ וֶּה
Psa. 45:4
עַ ל־יָרְ֣ך גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝הֹוד ְָ֗ך ַוה ֲָד ֶ ַֽרָך׃
Psa. 96:6
דר ְלפָ נָ ֵ֑יו ֹ֥עז
הֹוד־וְ הָ ָ ֥
Psa. 104:1
ב ְשׁתָּ ׃
אְֹ֭להַ י גּ ַָד ְ֣לתָּ ְמּ ֵֹ֑אד הְֹ֭וד וְ הָ ָד֣ר לָ ָ ַֽ
Psa. 111:3
דר ָ ַֽפּעֳלֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו
הֹוד־וְ הָ ָ ֥
Psa. 8:2
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אֹות֣יָך
רי נִ ְפ ְל ֶ
ה ְַ֭דר ְכּב֣ ֹוד הֹודֵֶָ֑ך וְ ִד ְב ֶ֖
ֲ
ְלבַ ֵ֑דֹּו ָ֝הֹודֹ֗ו עַ ל־אֶ ֶרץ
)(8

Psa. 145:5
Psa. 148:13

destruction

נְ כֹו ָנה ֮ ִק ְר ָבֵּ֪ם ָ֫ ַהוֹּ֥ות ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ גְּ רֹונָ ֵ֑ם
רעָ ִתי ִדּ ְבּ ֣רוּ הַ וֵֹּ֑ות וּ ִָ֝מ ְר ֗מֹות כָּ ל־הַ יֹּ֥ום
ָ ְ֭
שׁב ְלשֹׁונֶ ֵֵָ֑֑ך ְכּתַ עַ ר ְָ֝מלֻ ֗ ָטּשׁ
הַ ְ֭וֹּות תַּ ְח ֣ ֹ
רב עָ ְשׁ ֵ֑רֹו ָיָ֝עֹ֗ ז ְבּהַ וָּתַֹֽו׃
ַו ְ֭יִּ ְבטַ ח ְבּ ֣ ֹ
הַ וֹּ֥ות ְבּ ִק ְר ָבּ ֵ֑הּ ְוַֽל ֹא־י ִָמישׁ
ע ֹ֥בר הַ וַּֽ ֹות׃
ל־כּנָפֶ יָך אֶ ְח ֶסֵ֑ה ָ֝֗עַ ד ַי ֲ
ְ
וּב ַֽצ
ְ
דּבֶ ר הַ וַּֽ ֹות׃
ילָך ִמפַּ ח י ָ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥
ַי ִ ְַֽ֭צּ ְ
היְ חָ ְב ְרָך ִכּסּ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ֣ל עֲלי־ ַֹֽחק׃
ַ ְַֽ֭
)(1

Psa. 5:10
Psa. 38:13
Psa. 52:4
Psa. 52:9
Psa. 55:12
Psa. 57:2
Psa. 91:3
Psa. 94:20
to make a noise

אָהימָ ה׃
יח֣י וְ ִ ַֽ
אָריד ְבּ ִשׂ ִ
ַועֲנ ֵֵ֑֑נִ י ִ ֶ֖

wealth

Psa. 112:3
Psa. 119:14
to attack

הות

Psa. 62:4
)(7

דל
י ַָמ֣י מַ ה־ ִהֵ֑יא ָ֝א ְדעָ֗ ה מֶ ה־חָ ֥
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝תֹּוחַ ְל ִ֗תּי ְלָך֣ ִ ַֽהיא׃
֣יתי ֲ
ה־קּ ִוּ ִ
ִ
מַ
לָ ַד֣עַ ת ז ֵֹ֑את עָ ָמֶ֖ל ִהיא [ה֣ וּא] ְבעינָ ַֽי׃
ֹותי ִהֵ֑יא ְָ֝שׁנֹ֗ות יְ ִמ֣ין עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָוְ֭אֹמַ ר חַ לּ֣ ִ
יְ ְ֭הוָה ָה֣יְ תָ ה זּ ֵֹ֑את ִ ֶ֖היא נִ ְפ ָל ֣את ְבּעינַֽינוּ׃
ל־היּ֗ ֹום ִה֣יא ִשׂיחָ ִ ַֽתי׃
ָ֝ ַ
תֹור ֶתֵָ֑ך כָּ
ָ
עֹול ֣ם ִהיא־ ִ ַֽלי׃
ֹותֵָ֑ך ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ִמ ְצ ֶ

הֹון

Psa. 44:13

)(1

ֹותת֣ וּ עַ ל ִאישׁ ֮ ְתּ ָר ְצּחֵ֪ וּ ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם
עַ ד־אָֹ֤נָה ׀ ְתּ ַֽה ְ

הום

Psa. 55:3
)(3

א־ר ִ֗בּיתָ
ל ֹ ִ ָ֝
ִתּ ְמ ַֹֽכּר־עַ ְמָּך֥ ְבל ֹא־הֵ֑ ֹון וְ ֥
ָעשֶׁ ר ְבּביתֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו
הֹון־ו ֹ֥
ד ֶרְך ע ְדֹותֶ יָך שַׂ֗ ְשׂ ִתּי ְכּ ַע ֣ל כָּ ל־ ַֽהֹון׃
ְבּ ֶ ֶ֖

הַ וָּה־2

she, it

ִהיא

Psa. 39:5
Psa. 39:8
Psa. 73:16
Psa. 77:11
Psa. 118:23
Psa. 119:97
Psa. 119:98
)(104

to be

היה

;Psa 1:3; 9:10; 10:14; 18:19, 24; 19:15; 22:15; 27:9; 30:8, 11; 31:3, 12–13; 32:9; 33:9, 22; 35:5–6; 37:18, 25; 38:15
;42:4; 45:17; 50:21; 53:6; 55:19; 59:17; 61:4; 63:1, 8, 11; 64:8; 69:9, 11–12, 23, 26; 71:3, 7; 72:16–17; 73:14, 19, 22; 76:3
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;78:8; 79:4; 80:18; 81:10, 16; 83:9, 11; 88:5; 89:37, 42; 90:1, 5, 17; 92:15; 94:22; 99:8; 102:7–8; 104:20, 31; 105:12; 106:36
;109:7–9, 12–13, 15, 19, 25; 112:2, 6; 113:2; 114:2; 115:8; 118:14, 21–23; 119:54, 56, 76, 80, 83, 173; 122:2, 7; 124:1–2
126:1, 3; 129:6; 130:2; 135:18; 139:22; 142:1

) temple, palace (13היכָ ל
אָתָך׃ Psa. 5:8
היכַ ל־ ָָ֝ק ְד ְשׁ ָ֗ך ְבּיִ ְר ֶ ַֽ
חוֶה אֶ ל־ ַֽ
יתֵָ֑ך אֶ ְשׁתַּ ֲ
ב ֶ
Psa. 11:4
יכֹ֤ל קָ ְד ֗שֹׁו יְ ה ָוה ֮ בַּ שָּׁ ַמֵ֪יִ ם
ה ַ
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ְ ַֽבּ ֘
Psa. 18:7
קֹולֵ֑י
ִ
אֲשַָׁ֫ וּעַ יִ ְשׁ ַמ֣ע מהיכָ לֹ֣ו
Psa. 27:4
וּלבַ ֥קּר ְבּהיכָ לַֹֽו׃
ְבּ ַֽ ֹנעַ ם־יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ
Psa. 29:9
כּ ֗לֹּו
וּבהיכָ לֵֹ֑ו ָ֝ ֻ
יְ עָָ֫ ֥רֹות ְ
Psa. 45:9
יכלי ָ֝ ֗שׁן ִמנִּ י ִשׂ ְמּ ַֽחוָּך׃
ל־בּגְ ד ֶֹתֵ֑יָך ִ ַֽמן־ה ְ
ִ
כָּ
Psa. 45:16
ֹאינָה ְבּה ֣יכַ ל ֶ ַֽמלֶ ְך׃
תְּ֭וּבַ ְלנָה ִבּ ְשׂמָ ֹ֣חת ו ִָג ֵ֑יל ְָ֝תּב ֶ֗
Psa. 48:10
ֹלה֣ים חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְָ֝בּ ֶ֗ק ֶרב היכָ לֶ ַָֽך׃
ִדּ ִמּ֣ינוּ א ִ
Psa. 65:5
יתֵָ֑ך ְָ֝ק ֹ֗דשׁ היכָ לֶ ַָֽך׃
נִ ְְ֭שׂ ְבּעָ ה ְבּט֣ וּב בּ ֶ
Psa. 68:30
מהיכָ לֶָך עַ ל־יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ְלָךֹ֤
ְַֽ֭
Psa. 79:1
יכ ֣ל קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך ָשֶׂ֖מוּ
ְ ַֽבּ ַנחֲלָ ֗ ֶתָך ִט ְְ֭מּאוּ אֶ ת־ה ַ
Psa. 138:2
ֹ֘ודֹ֤ה
יכ ֵ֪ל קָ ְד ְשׁ ֶָ֡ך וְ א ֶ
ח ֶו֨ה אֶ ל־ה ַ
אֶ ְשׁתַּ ֲ
Psa. 144:12
יכל׃
עוּריהֶ ם ְבּנֹותינוּ ְכזָוִ ֹיֵּ֑ת ְָ֝מחֻ טָּ ֗בֹות תַּ ְבנִ ית ה ָ ַֽ
ִ ַֽבּנְ ָ֫
)(1

ֲל ֣ת ְלעַ נֵֹּ֑ות ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלהימָ ן הָ אֶ זְ ָר ִ ַֽחי׃
עַ ל־מָ ח ַ

Heman

הימָ ן

Psa. 88:1

)(2

way

ֲליכָ ה
ה ִ

לי
ֲליכֹ֤ ֹות א ִ ֶ֖
ֹלהֵ֑ים ה ִ ֘
יכֹות֣יָך א ִ
ֶ
ֲל
ָרא֣ וּ ה ִ
לי מַ ְל ִכּ֣י
ֲליכֹ֤ ֹות א ִ ֶ֖
ֹלהֵ֑ים ה ִ ֘
יכֹות֣יָך א ִ
ֶ
ֲל
ה ִ

Psa. 68:25

)(68

to walk, go

הלך

;Psa 1:1; 12:9; 15:2; 23:4; 26:1, 3, 11; 32:8; 34:1, 12; 35:14; 38:7; 39:7, 14; 42:10; 43:2; 46:9; 55:15; 56:14; 58:8–9
66:5, 16; 68:22; 73:9; 77:18; 78:10, 39; 80:3; 81:13–14; 82:5; 83:5; 84:8, 12; 85:14; 86:11; 89:16, 31; 91:6; 95:1; 97:3; 101:2,
;6; 104:3, 10, 26; 105:13, 41; 106:9; 107:7; 109:23; 115:7; 116:9; 119:1, 3, 45; 122:1; 125:5; 126:6; 128:1; 131:1; 136:16
138:7; 139:7; 142:4; 143:8
)(89

to praise

הלל־2

;Psa 10:3; 18:4; 22:23–24, 27; 34:3; 35:18; 44:9; 48:2; 49:7; 52:3; 56:5, 11; 63:6, 12; 64:11; 69:31, 35; 74:21; 78:63
;84:5; 96:4; 97:7; 102:19; 104:35; 105:3, 45–106:1; 106:5, 48; 107:32; 109:30; 111:1; 112:1; 113:1, 3, 9; 115:17–18
116:19–117:2; 119:164, 175; 135:1, 3, 21; 145:2–3; 146:1–2, 10–147:1; 147:12, 20–148:5; 148:7, 13–149:1; 149:3, 9–150:6
)(5

to be mad, boast

ְֹ֭ול ִלים ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינֶ ֵ֑יָך
ַֽל ֹא־יִ ְתי ְַצּב֣ וּ ַֽה ְ

הלל־3
Psa. 5:6
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הֹול ִלֵ֑ים ְשׁלֶ֖ ֹום ְרשָׁ ִע֣ים אֶ ְר ֶ ַֽאה׃
אתי ַ ַֽבּ ְ
י־ק ְ֭נּ ִ
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 75:5
הֹול ִלים אַל־תָּ ֵֹ֑הלּוּ וְ ָ֝לָ ְרשָׁ ִ֗עים
ל ְ
אָמ ְ֣ר ִתּי ַ ְַֽ֭
ַ
הֹול ִלים אַל־תָּ ֵֹ֑הלּוּ וְ ָ֝לָ ְרשָׁ ִ֗עים
ל ְ
ַ ְַֽ֭
Psa. 102:9
ח ְרפ֣ וּנִ י אֹויְ ָבֵ֑י ְָ֝מהֹולָ לַ֗י ִבּ֣י
Psa. 73:3

)(2

ֲֹלמוּן׃
תּוּח֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל וְ ַָֽ֝כילַ ֹ֗פּת ַיה ַֽ
ִפּ ֶ
יחנִ י
ַֽיֹוכ ֗
יֶ ַֽהֶ ְלמ ַֽנִ י־צַ ִ ֨דּיק ׀ ֶ֡ ֶחסֶ ד ְו ִ

to smite

הלם

Psa. 74:6
Psa. 141:5
)(1

ֲֹלם וּמי ָ֝ ָמ ֗לא
ָשׁיב [יָשׁ֣ וּב] עַ מּ֣ ֹו ה ֵ֑
י ִ

here

הֲֹלם

Psa. 73:10
)(28

)they (m.

המָּ ה׃
אָבֶ֖ד זִ ְכ ָר֣ם ַֽ
ַ
לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים נ ַָת ְֵ֑שׁתָּ
Psa. 9:21
גֹוי ֵ֑ם אנֶֹ֖ושׁ ה ֣מָּ ה ֶ ַֽסּלָ ה׃
מֹורה לָָ֫ הֶ ם י ְדע֥ וּ ִ
ָ֗
Psa. 16:3
ירי כָּ ל־חֶ ְפ ִצי־ב
ָ֝אַדּ ֗
אֲשֶׁ ר־בָּ אָ ֶ֣רץ ה ֵ֑מָּ ה וְ ִ
Psa. 20:9
אנ ְַחנוּ ַָ֗֝קּ ְמנוּ
הְ֭מָּ ה כָּ ְרע֣ וּ וְ נ ָָפֵ֑לוּ ַו ֲ
Psa. 22:18
אוּ־בי׃
ִ ַֽ
מֹותֵ֑י המָּ ה ַי ִָ֗֝בּיטוּ יִ ְר
כָּ ל־עַ ְצ ָ
Psa. 23:4
ֲמנִ י׃
ִשׁ ְב ְטָך֥ וּ ִָ֝מ ְשׁעַ נְ ֗ ֶתָּך ה ֣מָּ ה יְ נַ ַֽח ֻ ַֽ
Psa. 25:6
המָּ ה׃
עֹול ֣ם ַֽ
יְ ְ֭הוָה ַוחֲסָ ֶדֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי מ ָ
Psa. 27:2
וְ אֹיְ ַב֣י ִלֵ֑י הֶ֖מָּ ה כָ ְשׁל֣ וּ וְ נ ָ ַָֽפלוּ׃
Psa. 37:9
ירשׁוּ־אָ ֶַֽרץ׃
יִ כָּ רתֵ֑ וּן וְ קֹוי יְ ָ֝ה ָו֗ה ה ֣מָּ ה ִ ַֽי ְ
Psa. 38:11
ְוַֽאֹור־עינַי גַּם־ ָ֝֗הם א֣ין ִא ִ ַֽתּי׃
Psa. 43:3
ַוְ֭א ֲִמ ְתָּך ה ֣מָּ ה יַנְ חֵ֑ וּנִ י יְ ִביא֥ וּנִ י
Psa. 48:6
ראוּ כּ ֣ן תָּ ָמ ֵ֑הוּ נִ ְבהֲל֥ וּ נ ְֶח ָ ַֽפּזוּ׃
ה ֣מָּ ה ָ ְ֭
Psa. 55:22
ריו ִמשֶּׁ֗ מֶ ן וְ ה ֣מָּ ה ְפ ִת ַֽחֹות׃
ַרכֶּ֖ וּ ְדבָ ָ ֥
Psa. 56:7
י ְַצ ִפּינוּ [יִ ְצ ֗פֹּונוּ] הְ֭מָּ ה עֲק ַב֣י יִ ְשׁ ֵֹ֑מרוּ
Psa. 59:16
הְ֭מָּ ה יְ נוּעוּן [יְ נִ יע֣ וּן]
Psa. 62:10
ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם לַ עֲלֵ֑ ֹות ָ֝֗המָּ ה מהֶ בֶ ל יָ ַֽחַ ד׃
Psa. 63:10
וְ ֗המָּ ה ְל ְ֭שֹׁואָה יְ בַ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י
Psa. 78:39
ל ֹא
ֹולְך וְ ֣
ַו ְ֭יִּ זְ כֹּר ִכּי־בָ ָשׂ֣ר ה ֵ֑מָּ ה ֥רוּחַ ָ֝ה ֗
Psa. 88:6
זְ כַ ְר ָתּ֣ם עֵ֑ ֹוד וְ ָ֝ ֗המָּ ה ִמיּ ְָדָך֥
Psa. 94:11
הבֶ ל׃
אָדֵ֑ם ִכּי־המָּ ה ָ ַֽ
ְיַֽה ָו֗ה ֹיְ֭דעַ מַ ְח ְשׁב֣ ֹות ָ
Psa. 9:7

הם
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ַע ֹ֤ם תֹּע ֣י ל ָב֣ב ה ֵ֑ם וְ ָ֗֝הם ל ֹא־י ְָדע֥ וּ
ל ָב֣ב הֵ֑ם וְ ָ֝ ֗הם ל ֹא־י ְָדע֥ וּ ְד ָר ָ ַֽכי׃
Psa. 102:27
ע ֹ֥מד וְ ְ֭כֻ לָּ ם
אַתֵּ֪ה ָ֫ ַת ֲ
הֹ֤מָּ ה ׀ י ֹאבדוּ ֮ וְ ָ
Psa. 106:43
י ִַָ֫צּילם וְ ְ֭המָּ ה י ְַמ ֣רוּ בַ עֲצָ ָתֵ֑ם
Psa. 107:24
אֹותיו
ראוּ מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ה ֣מָּ ה ָ ְ֭
Psa. 109:28
רְך ָ ֹ֤קמוּ ׀ וַיּ ֹ֗בשׁוּ
אַתֵּ֪ה ְת ָָ֫ב ֥
יְ ַ ַֽק ְללוּ־המָּ ה ֮ וְ ָ
Psa. 119:111
המָּ ה׃
י־שׂשֶׂ֖ ֹון ִל ִבּ֣י ַֽ
עֹול ֵ֑ם ִ ַֽכּ ְ
ֹות֣יָך ְל ָ
ע ְד ֶ
Psa. 120:7
אֲֽנִ י־שָׁ ְ֭לֹום וְ ִכ֣י א ֲַדבֵּ֑ר ָ֝֗המָּ ה לַ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
Psa. 95:10

)(11

דע
ְך־אישׁ אְַך־הֶ בֶ ל יֶהמָ יֵ֑וּן יִ ְָ֝צ ֹ֗בּר ְוַֽל ֹא־י ַ ֥
ִ֗
ִ ַֽי ְתהַ לֶּ
֣ילי
הֹוח ִ
ִ
נ ְַפ ִשׁי ֮ ַותֶּ ה ִמֵ֪י עָָ֫ לָ י
֣ילי
הֹוח ִ
ִ
נ ְַפ ִשׁי ֮ וַּֽ מַ ה־תֶּ ה ִמֵ֪י עָָ֫ לָ י
֣ילי
הֹוח ִ
ִ
נ ְַפ ִשׁי ֮ וַּֽ מַ ה־תֶּ ה ִמֵ֪י עָָ֫ לָ י
אוָת֣ ֹו
ֲשׁוּ־הָ ִ ֶ֖רים ְבּ ַג ֲ
ימֵ֑יו ִ ַֽי ְרע ַֽ
יֶהמ֣ וּ י ְֶח ְמ ֣רוּ מ ָ
קֹולֹו
הָ מ֣ וּ גְֹ֭ויִ ם ָמ֣טוּ מַ ְמלָ כֵ֑ ֹות נָתַ ן ְָ֝בּ ֗
קֹולי׃
ִ ַֽ
אָשׂ֣יחָ ה וְ אֶ ה ֶמ ֵ֑ה וַיִּ ְשׁמַ ע
וְ ְ֭צָ ה ֳַריִ ם ִ
ֹובבוּ
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
יָשׁ֣ וּבוּ לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
ֹובבוּ
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
וְ יָשׁ֣ וּבוּ לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
אָשׂיחָ ה ׀ וְ ִת ְתעַ טֶּ֖ף
ֹלה֣ים וְ ֶ ַֽאהמָ יָ ֵ֑ה ִֶ֓
אֶ זְ ְכּ ָר֣ה א ִ
י־הנּ ֣ה אְֹ֭ויְ בֶ יָך יֶהמָ יֵ֑וּן וּ ְָ֝משַׂ נְ ֶ֗איָך
ִ ַֽכּ ִ
)(3

Psa. 39:7
Psa. 42:6
Psa. 42:12
Psa. 43:5
Psa. 46:4
Psa. 46:7
Psa. 55:18
Psa. 59:7
Psa. 59:15
Psa. 77:4
Psa. 83:3

multitude, sound

טֹוב־מ ְ֭עַ ט לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק ָ֝מה ֲ֗מֹון ְרשָׁ ִעים ַר ִ ַֽבּים׃
ְ
תֹודה הָ מ֥ ֹון חֹוגַֽג׃
קֹול־רנָּה וְ ָ ֗
ִ
עַ ד־בּית א ָֹ֫ל ִהים ְבּ
יהם ַוהֲמ֥ ֹון ְלאֻ ִ ַֽמּים׃
ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּ ֗ ֶ
)(2

to roar

Psa. 42:5
Psa. 65:8

המם־1

Psa. 18:15
Psa. 144:6
)(5

חֹול ְֵ֑ל ִתּי וּ ְָ֝ב ֗ח ְטא
ָ
הן־ ְבּעָ וֹ֥ון
הן־אְ֭מֶ ת חָ ַפ ְ֣צתָּ בַ טֻּ חֵ֑ ֹות וּ ְָ֝בסָ ֗ ֻתם

הָ מֹון

Psa. 37:16

to make a noise, confuse

וּב ָר ִ ֥קים ָ ָ֝רב ַויְ הֻ מּ ַֽם׃
וַיְ ִפיצֵ֑ם ְ
צּיָך וּ ְתהֻ מּ ַֽם׃
וּת ִפיצֵ֑ם ְשׁלַ ח ִָ֝ח ֗ ֶ
ְ

המה

behold
Psa. 51:7
Psa. 51:8

הן
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י־ק ֶדם הן יִ תּן ְָ֝בּקֹולֹו
ִבּ ְשׁמ֣י ְשׁמ ֶ ֵ֑
ה־צוּר ׀ ַו ָיּז֣וּבוּ מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִלֵ֪ים
֨
הֹ֤ן ִהכָּ
לּהּ׃
ָד ְעתָּ כֻ ָ ַֽ
שֹׁונ ֵ֑י הן יְ ָ֝ה ָו֗ה י ַ ֥
ִבּ ְל ִ

Psa. 68:34
Psa. 78:20
Psa. 139:4
)(29

behold

רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד
ִהנּה יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥
Psa. 11:2
כּי ִהנּ ֵ֪ה הָ ְרשָׁ ִֶ֡עים יִ ְד ְר ֵ֬כוּן ֶ֗קשֶׁ ת
ִ ֹ֤
Psa. 33:18
ל ְמ ַיח ֲִלים
ִהנּ ֹ֤ה ע ֣ין יְ ְ֭הוָה אֶ ל־יְ ראֵָ֑יו ַ ַֽ
Psa. 37:36
עבֹר וְ ִהנּ ֣ה אינֶ ֵ֑נּוּ וָ ַֽ ָ֝אֲבַ ְק ֗שׁהוּ
ַו ְ֭יַּ ַֽ ֲ
Psa. 39:6
ָמי וְ חֶ ְל ִ ֣דּי
ִהנּ ֹ֤ה ְטפָ ֨חֹות ׀ ָנ ַ֘תֹ֤תָּ ה י ֗ ַ
Psa. 40:8
ת־ספֶ ר
ָ֝֗
ֵ֑אתי ִבּ ְמגִ לַּ
אָ֣ז אְָ֭מַ ְר ִתּי ִהנּה־ ָב ִ
Psa. 40:10
ל ֹא
ְבּ ָ ֘ק ָהֹ֤ל ָ ֗רב ִהנּ ֣ה ְשׂ ְ֭פָ תַ י ֣
Psa. 48:5
ִ ַֽכּי־ ִהנּ ֣ה הַ ְְ֭מּלָ ִכים נַֽ ֹוע ֲֵ֑דוּ עָ ְב ֥רוּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
Psa. 52:9
ֹלהים ָ ַֽמ ָ֫עוּזֹּ֥ו
ל ֹא י ִָשׂים א ִ֗
ִהנּ ֹ֤ה הַ ֶגּ֗בֶ ר ֹ֤
Psa. 54:6
ד ָנ֗י
ְֹ֭להים עֹ ז֣ר ִלֵ֑י ֲָ֝א ֹ
ִהנּ ֣ה א ִ
Psa. 55:8
אָלין בַּ ִמּ ְד ָבּ ֣ר ֶ ַֽסלָ ה׃
דד ִ ֶ֖
אַר ִח֣יק נְ ֵ֑ ֹ
ִה ְ֭נּה ְ
Psa. 59:4
כּי ִהנּ ֵ֪ה אָ ְַֽר ֶ֡בוּ ְלנ ְַפ ִ֗שׁי ָיג֣וּרוּ
ִ ֹ֤
Psa. 59:8
ח ְָ֭רבֹות
יהם ֲ
ַבּיעֹ֤ וּן ְבּ ִפ ֗ ֶ
ִהנּ ֹ֤ה ׀ י ִ ֘
Psa. 73:12
גּוּ־חיִ ל׃
ָ ַֽ
ִהנּה־אלֶּ ה ְרשָׁ ִעֵ֑ים וְ שַׁ ְלוי ָ֝עֹולָ֗ ם ִה ְשׂ
Psa. 73:15
רה ְכמֵ֑ ֹו ִהנּ ֹ֤ה דְֹ֭ור בָּ נֶ ֣יָך
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי אֲסַ ְפּ ָ ֥
Psa. 73:27
ִ ַֽכּי־ ִהנּ ֣ה ְרח ֶ ֣קיָך י ֹאב ֵ֑דוּ ִָ֝ה ְצ ֗ ַמתָּ ה כָּ ל־זֹונֶה
Psa. 83:3
ִ ַֽכּי־ ִהנּ ֣ה אְֹ֭ויְ בֶ יָך יֶהמָ יֵ֑וּן וּ ְָ֝משַׂ נְ ֶ֗איָך
Psa. 87:4
ְ ַֽל ָֹ֫י ְדעָ י ִהנּ ֹ֤ה ְפ ֶל ֣שֶׁ ת וְ צ֣ ֹור
Psa. 92:10
י־הנּ ֣ה
כּי ִהנּ ֵ֪ה אֹיְ ֶֶ֡ביָך ׀ ְיַֽה ָו֗ה ִ ַֽכּ ִ
ִ ֹ֤
אֹיְ ֶֶ֡ביָך ׀ ְיַֽה ָו֗ה ִ ַֽכּי־ ִהנּ ֣ה אֹיְ ֶב֣יָך י ֹאב ֵ֑דוּ
Psa. 119:40
ִה ְ֭נּה תָּ אַ ְ֣ב ִתּי ְל ִפקֻּ ֶדֵ֑יָך ְבּ ִצ ְדקָ ְתָך֥
Psa. 121:4
ֹומר
ישֵׁ֑ן ָ֝שׁ ֗
ל ֹא יִ ָ
ִהנּ ֣ה ַֽל ֹא־ ָי ְ֭נוּם וְ ֣
Psa. 123:2
יהם
ִהנּ֨ה ְכעינ ֵ֪י עֲבָ ִ ֶ֡דים אֶ ל־יַ ֹ֤ד אֲֽדֹונ ֗ ֶ
Psa. 127:3
ִהנּ ֹ֤ה ַנח ֲַל ֣ת יְ הוָ ֣ה בָּ ִנ ֵ֑ים שָָׂ֝ ֗ ָכר ְפּ ִ ֣רי הַ ָ ַֽבּטֶ ן׃
Psa. 128:4
ִהנּ ֣ה ִכי־כְ֭ן יְ ֹ֥ב ַרְך ָגּ֗בֶ ר יְ ר֣א יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 132:6
ענ֥וּהָ ְבאֶ ְפ ָרֵ֑תָ ה ְָ֝מצָ אנ֗וּהָ
ִהנַּֽה־ ְשׁ ַ ַֽמ ֲ
Psa. 133:1
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד ִהנּ ֣ה מַ ה־טְֹּ֭וב וּמַ ה־נּ ִָעֵ֑ים
ַ ַֽ
Psa. 134:1
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ִהנּ ֹ֤ה ׀ בָּ רֲ כ֣ וּ אֶ ת־יְ ְ֭הוָה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 7:15

ִהנּה
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אַצּיעָ ה ְשּׁא֣ ֹול ִהנֶּ ַֽךָּ ׃
שָׁ ְ֭מַ יִ ם ָשׁ֣ם אֵָ֑תָּ ה וְ ִ ֶ֖

Psa. 139:8

)(1

here

אֹותיָך׃
עוּרֵ֑י וְ עַ ד־ ָ֝֗הנָּה אַגִּ יד נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ִמנְּ ָ
)(1

הנָּה־1

Psa. 71:17
)they (f.

ל ֹא נִ ְשׁ ָ ַֽבּ ָרה׃
מֹותֵ֑יו אַחַ ת ָ֝מ ֗הנָּה ֣
שֹׁמר כָּ ל־עַ ְצ ָ

הנָּה־2

Psa. 34:21
)(10

הָ ַפ ְ֣כתָּ ִמ ְס ְפּ ִדי ֮ ְלמָ חֵ֪ ֹול ִלי
ָ֫דָך נ ְֶהפַּ ְך ְלשַׁ ִ ֵ֑דּי ְבּחַ ְר ֶֹ֖בני
עָ לַ֗ י ָי ֶ ֥
ל־מ ְשׁכָּ ֗בֹו הָ פַ ְכתָּ ְבחָ ְליַֽ ֹו׃
ִָ֝
כָּ
ָהֹ֤פַ ְך ָי֨ם ׀ ְ ַֽליַבָּ שָׁ֗ ה בַּ ְ֭נָּהָ ר יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ
י־קשֶׁ ת ָ֝ ָה ְפ ֗כוּ ְבּיֹ֣ום ְק ָ ַֽרב׃
נֹושׁ ֥קי רֹומ ָ ֵ֑
ְ
יהם
יה ֵ֑ם וְ ָ֝נֹזְ ל ֗ ֶ
פְך ְל ְָ֭דם יְ אֹר ֶ
ה ֹ֣
ַו ַיּ ֲ
ֲבֹותֵ֑ם ֶנ ְָ֝ה ְפּ ֗כוּ ְכּ ֶ ֣קשֶׁ ת ְר ִמיָּ ַֽה׃
כַּ א ָ
הָ ַפ ְ֣ך ִל ְ֭בָּ ם ִל ְשׂנֹ֣א עַ מֵּ֑ ֹו
יה֣ם ְל ָדֵ֑ם ַו ָ֝ ֗ ָיּמֶ ת
הָ ַפ ְ֣ך אֶ ת־מימ ֶ
ַם־מ ֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ
אג ָ
הַ ה ְֹפ ִכ֣י הַ צּ֣ וּר ֲ

to turn

הפך

Psa. 30:12
Psa. 32:4
Psa. 41:4
Psa. 66:6
Psa. 78:9
Psa. 78:44
Psa. 78:57
Psa. 105:25
Psa. 105:29
Psa. 114:8
)(53

mountain

־ציּ֗ ֹון הַ ר־קָ ְד ִ ַֽשׁי׃
ַוְ֭אֲנִ י נ ַָס ְ֣כ ִתּי מַ ְל ִכֵּ֑י עַ ל ִ ָ֝
סלָ ה׃ Psa. 3:5
וַיַּ ַֽעֲנ֨נִ י מ ַהֶ֖ר קָ ְדשׁ֣ ֹו ֶ ַֽ
Psa. 11:1
ֹאמ ֣רוּ ְלנ ְַפ ִשֵׁ֑י נוּדוּ [נ ִָ֝֗וּדי] הַ רְכֶ ם ִצ ַֽפֹּור׃
אְ֭יְך תּ ְ
Psa. 15:1
שָׁך׃
ֳל ֵָ֑ך ִ ַֽמי־יִ ְָ֝שׁ ֹ֗כּן ְבּ ַה ֣ר קָ ְד ֶ ַֽ
ְבּאָה ֶ
Psa. 18:8
ע ֗שׁוּ
וּמֹוסד֣י הָ ִ ֣רים יִ ְרגָּ ֵ֑זוּ ַו ָ֝יִּ ְתגָּ ַֽ ֲ
ְ
הָ אָ ֶ֗רץ
Psa. 24:3
וּמי־ ָיָ֝קוּם
ִ ַֽמי־ ַיעֲלֶ ה ְבהַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה ִ
Psa. 30:8
ִבּ ְרצֹונְ ָך ֮ הֶ ע ַמ ְֵ֪דתָּ ה ְ ַֽלהַ ְררִָ֫י ֹ֥עז ִה ְסתַּ ְרתָּ
Psa. 36:7
ִצ ְד ָ ַֽק ְת ָ֨ך ׀ ְ ַֽכּהַ ְררי־ ֗אל ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ ָך
Psa. 42:7
מֹונ֗ים מהַ ר ִמ ְצ ָעַֽר׃
מ ֶא ֶ֣רץ י ְַרדֵּ֑ן וְ ָ֝חֶ ְר ִ
Psa. 43:3
נֹותיָך׃
ל־מ ְשׁ ְכּ ֶ ַֽ
ִ
הר־ ָָ֝ק ְד ְשׁ ָ֗ך וְ אֶ
יְ ִביא֥ וּנִ י אֶ ל־ ַ ַֽ
Psa. 46:3
וּבמ֥ ֹוט ָ֝ ָה ִ ֗רים ְבּל ֣ב י ִ ַַֽמּים׃
ְ
Psa. 46:4
אוָת֣ ֹו
ֲשׁוּ־הָ ִ ֶ֖רים ְבּ ַג ֲ
ימֵ֑יו ִ ַֽי ְרע ַֽ
מ ָ
Psa. 48:2
ֹלהינוּ הַ ר־קָ ְד ַֽשֹׁו׃
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ְבּ ִעיר ָ֝א ֗
ְ
Psa. 2:6

הַ ר
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אָרץ הַ ר־ ִצ ְ֭יֹּון י ְַר ְכּת֣י צָ פֵ֑ ֹון
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
כָּ
Psa. 48:12
הוּדֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
יִ ְשׂ ַמֹ֤ח ׀ הַ ר־ ִציּ֗ ֹון תָּ ְ֭ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
Psa. 50:10
י־לי כָ ל־חַ יְ תֹו־יָ ֵ֑עַ ר ְָ֝בּה ֗מֹות ְבּהַ ְררי־אַָֽלֶ ף׃
ִכּ ִ
Psa. 50:11
ָי ְַ֭ד ְע ִתּי כָּ ל־ע֣ ֹוף הָ ִ ֵ֑רים וְ זִ יז שָָׂ֝ ַ ֗די
Psa. 65:7
וּרה׃
מ ִכ֣ין הָ ִ ֣רים ְבּכֹחֵ֑ ֹו ֶנ ְָ֝א ָז֗ר ִבּגְ ב ָ ַֽ
Psa. 68:16
שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשֵׁ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשֵׁ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשׁ ֵ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
שׁן׃
ְֹ֭להים הַ ר־בָּ ָשׁ ֵ֑ן הַ ר ַגּ ְָ֝בנ ִֻנּ֗ים הַ ר־בָּ ָ ַֽ
הַ ר־א ִ
Psa. 68:17
ָלֹ֤מָּ ה ׀ ְ ַֽתּ ַר ְצּדוּן ֮ הָ ִ ֵ֪רים גּ ְַב ֻנָ֫נִּ ים הָ ֗ ָהר
ֹלה֣ים ְל ִשׁ ְבתֵּ֑ ֹו
הָ ִ ֵ֪רים גּ ְַב ֻנָ֫נִּ ים הָ ֗ ָהר חָ ַמ֣ד א ִ
Psa. 72:3
שׁל֥ ֹום לָ ָע ֵ֑ם וּ ָ֝גְ בָ ֗עֹות
יִ ְשׂאֹ֤ וּ הָ ִ ֶ֓רים ָ֘
Psa. 72:16
אָרץ ֮ ְבּ ֵ֪ר ֹאשׁ ָ֫ ָה ִ ֥רים יִ ְר ַע ֣שׁ כַּ ְלּבָ נֹ֣ון
בָּ ֶ
Psa. 74:2
שׁ֣בֶ ט ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך הַ ר־ ִ ָ֝ציּ֗ ֹון ֶז ֹ֤ה ׀ שָׁ ֵ֬ ַכנְ תָּ
Psa. 76:5
ט ֶרף׃
אַדּיר ַֽמהַ ְררי־ ָ ַֽ
ָנ ְ֭אֹור אַתָּ ה ִ ֗
Psa. 78:54
אֶ ל־גְּ ב֣ וּל קָ ְדשֵׁ֑ ֹו הַ ר־ ֶזָ֝֗ה קָ נְ תָ ה יְ ִמינַֽ ֹו׃
Psa. 78:68
אָהב׃
הוּדֵ֑ה ֶ ַֽאת־הַ ר ִ ָ֝ציּ֗ ֹון א ֲֶשׁ ֣ר ַֽ
אֶ ת־שׁ֣בֶ ט יְ ָ
Psa. 80:11
ָפיהָ
ענ ֗ ֶ
כָּ סּ֣ וּ הָ ִ ֣רים ִצ ָלּ ֵ֑הּ ַו ָ֝ ֲ
Psa. 83:15
ְכּאשׁ ִתּ ְבעַ ר־יָ ֵ֑עַ ר וּ ְָ֝כלֶ הָ ָ֗בה ְתּלַ הט הָ ִ ַֽרים׃
Psa. 87:1
ָ֝סוּד ֗תֹו ְבּהַ ְררי־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
ק ְַ֭רח ִמזְ מ֣ ֹור ִשֵׁ֑יר יְ ָ
ִל ְבני־ ֹ
Psa. 90:2
ֹולל ֶא ֶ֣רץ
ה ִ ֹ֤רים יֻלָּ֗ דוּ ו ְַתּח֣ ַֽ
ְבּ ֶט ֶֹ֤רם ׀ ָ ֘
Psa. 95:4
ְבְּ֭יָדֹו מֶ ְח ְקרי־אָ ֵֶ֑רץ וְ תֹועֲפֶ֖ ֹות הָ ִ ֣רים ַֽלֹו׃
Psa. 97:5
הָ ִ ֗רים כַּ דֹּו ַנ֗ג ָנ ְ֭מַ סּוּ ִמ ִלּ ְפנ ֣י
Psa. 98:8
ֲאוּ־כ ֵ֑ף ַיָ֝֗חַ ד הָ ִ ֥רים יְ ַרנַּֽנוּ׃
ָ
נְ הָ ֥רֹות יִ ְמח
Psa. 99:9
י־ק ֗דֹושׁ
וְ ִ ְַֽ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ ְל ַה ֣ר קָ ְדשֵׁ֑ ֹו ִ ַֽכּ ָָ֝
Psa. 104:6
דוּ־מיִ ם׃
ָ ַֽ
כַּ ְלּב֣ וּשׁ ִכּ ִסּיתֵ֑ ֹו עַ ל־ ָ֝ ָה ִ ֗רים יַ ַֽעַ ְמ
Psa. 104:8
ל־מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀
ְָ֝
ַיעֲל֣ וּ הָ ְִ֭רים י ְר ֣דוּ ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ
Psa. 104:10
ה ְמשַׁ לּ ֣חַ מַ ְְ֭עיָנִ ים בַּ נְּ חָ ִלֵ֑ים בּין ָ֝ ָה ִ ֗רים יְ הַ לּ ַֽכוּן׃
ַ ַֽ
Psa. 104:13
יֹּותֵ֑יו ִמ ְפּ ִ ֥רי
מַ ְשׁ ֶ ֣קה הָ ְִ֭רים מע ֲִל ָ
Psa. 104:18
הָ ִ ֣רים הַ ְ֭גְּ ב ִֹהים לַ יְּ ע ִלֵ֑ים ְָ֝סלָ ִ֗עים מַ ְחסֶ ה
Psa. 104:32
שׁנוּ׃
ְ֭אָרץ ו ִַתּ ְר ָע ֵ֑ד יִ גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים ְ ַֽויֶע ָ ַֽ
לָ ֶ
Psa. 114:4
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ההָ ִרים ָר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭
Psa. 48:3
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י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ההָ ִרים ִתּ ְר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭
ָב ֹא
ע ְ֭ינַי אֶ ל־הֶ הָ ִ ֵ֑רים ָ֝מאַ֗יִ ן י ֥
בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ ַֽכּהַ ר־ ִציֹּ֥ון ל ֹא־יִ ָ֗֝מֹּוט
ְיַֽרוּשָׁ ֗לַ ִם הָ ִרים ֮ סָ ִבֵ֪יב לָ הּ ַו ְ֭יהוָה
כּי שָׁ֨ ם ׀
שֶׁ יֹּ רד ֮ עַ ל־הַ ְררֵ֪י ִָ֫ציֹּ֥ון ִ ֹ֤
שׁנוּ׃
הַ ט־שָׁ ֶמ֣יָך וְ תרֵ֑ד גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים ְ ַֽויֶע ָ ַֽ
הַ מּ ִכ֣ין לָ אָ ֶ֣רץ מָ ָט ֵ֑ר הַ מַּ ְצ ִ ֶ֖מיחַ הָ ִ ֣רים חָ ִ ַֽציר׃
הֶ הָ ִ ֥רים וְ כָ ל־גְּ בָ עֵ֑ ֹות עץ ְָ֝פּ ִ ֗רי
)(2

Psa. 114:6
Psa. 121:1
Psa. 125:1
Psa. 125:2
Psa. 133:3
Psa. 144:5
Psa. 147:8
Psa. 148:9
many

ֲֹונ ֵ֑י
הַ ְרבּה [הֶ ְֶ֭רב] כַּ ְבּס ֣נִ י מע ִ
הַ ֶחֵ֑סֶ ד וְ הַ ְרבֶּ֖ה ִעמּ֣ ֹו ְפ ַֽדוּת׃

Psa. 51:4
Psa. 130:7
)(9

ָקי ָ֝עי ָנ֗יו
רג נ ִ ֵ֑
הֹ֣
בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
חֲצ ִ ֗רים ַ ְַֽ֭
ִ ַֽכּי־עָ ְ֭לֶ יָך ה ַֹר֣גְ נוּ כָ ל־הַ יֵֹּ֑ום
אַל־תַּ הַ ְרגֹ֤ם ׀ ֶ ַֽפּן־יִ ְשׁ ְכּ ֵ֬חוּ עַ ִ֗מּי
יהֵ֑ם
הרֹג ְבּ ִמ ְשׁמַ נּ ֶ
בָ ֗ ֶהם וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
וּד ָרשֵׁ֑ וּהוּ וְ ָ֝שָׁ֗ בוּ
ִאם־ה ֲָרגָם ְ
מֹותם
רג בַּ בָּ ָר֣ד גּ ְַפנָ ֵ֑ם וְ ִָ֝שׁ ְק ֗ ָ
הֹ֣
ַי ֲ
יתֹומ֣ים יְ ַר ַֽצּחוּ׃
ִ
רגוּ ִ ַֽו
ה ֵ֑ ֹ
אַ ְְ֭למָ נָה וְ ג ֣ר ַי ֲ
ֲצוּמים׃
גֹּוי ֣ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ָ֝הָ ַ ֗רג ְמלָ ִכים ע ִ ַֽ
שׁ ִהכָּ ה ִ
ֶ ְַֽ֭
עֹול ֣ם
ירים ִ ֶ֖כּי ְל ָ
אַדּ ִ ֵ֑
הרֹג ְמלָ ִכ֣ים ִ
וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ

to slay

הרג

Psa. 10:8
Psa. 44:23
Psa. 59:12
Psa. 78:31
Psa. 78:34
Psa. 78:47
Psa. 94:6
Psa. 135:10
Psa. 136:18
)(1

רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד
יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥

to conceive

הרה

Psa. 7:15
)(3

צ ִ ֗דּיק מַ ה־פָּ ָ ַֽעל׃
ִכּ֣י הַ ְ֭שָּׁ תֹות יַֽהָ רסֵ֑ וּן ָ֝ ַ
ל ֹא
וְ אֶ ל־מַ עֲשׂ֣ה י ָָדֵ֑יו ֶי ָ֝הֶ ְרס֗ם וְ ֣
ֱֹֽלהים ה ֲָרס־ ִשׁנּימֹו ְבּ ִפֵ֑ימֹו
א ִ֗

הַ ְרבּה

to destroy

הרס

Psa. 11:3
Psa. 28:5
Psa. 58:7
)(1993

and

)(common word

וְ
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)(1

Zeeb

ְכּעֹ ר֣ב וְ ִכזְ א ֵ֑ב וַּֽ ְכזֶבַ ח
)(1

זְ אב־2

Psa. 83:12
Zebulun

רי נ ְַפתָּ ִ ַֽלי׃
רי זְ ָ֝בֻ ֗לוּן שָׂ ֥
הוּדה ִרגְ מָ ָתֵ֑ם שָׂ ֥
שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ

זְ בוּלוּן

Psa. 68:28
)(9

to sacrifice

י־צ ֵֶ֑דק וּ ִָ֝ב ְט ֗חוּ אֶ ל־יְ הוָ ַֽה׃
זִ ְבח֥ וּ זִ ְבח ֶ
Psa. 27:6
יבֹותי וְ אֶ זְ ְבּ ָח ֣ה ְב ְ֭אָהֳלֹו
ַ֗
ְ ַֽס ִב
Psa. 50:14
תֹּודֵ֑ה וְ שַׁ לֶּ֖ם ְלעֶ ְליֹ֣ון
ָ
אֹלה֣ים
ִ
זְ ַב ֣ח ל
Psa. 50:23
דנְ נִ י וְ שָׂ ם ֶדּ ֵֶ֑רְך
ַֽכ ְבּ ָ ֥
תֹּודה ְי ָ֫ ַ
ָ֗
זֹבחַ
Psa. 54:8
ֹודה ִשּׁ ְמָךֶ֖
ִבּנְ ָדבָ ה אֶ זְ ְבּחָ ה־ ָלּ ְֵ֑ך אֹ֤ ֶ
Psa. 106:37
יהם
ת־בּנַֽ ֹות ֗ ֶ
ְ
ת־בּ ְ֭ניהֶ ם וְ אֶ
ְ
ַויִּ זְ ְבּח֣ וּ אֶ
Psa. 106:38
יהם א ֲֶשׁ ֣ר זִ ְ֭ ְבּחוּ לַ עֲצַ בּ֣י ְכנָ ֵ֑עַ ן
וַּֽ ְבנֹות ֗ ֶ
Psa. 107:22
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ֣יו
ָ
וְ ְ֭יִ זְ ְבּחוּ זִ ְבח֣י
Psa. 116:17
וּבשֶׁ֖ם
תֹּודֵ֑ה ְ
ָ
ְ ַֽלָך־אֶ ְ֭זְ בַּ ח ֶז֣בַ ח

זבח

Psa. 4:6

)(11

sacrifice

זֶבַ ח־1

זִ ְבח֥ וּ זִ ְבחי־ ֶצ ֵֶ֑דק וּ ִָ֝ב ְט ֗חוּ אֶ ל־יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 27:6
אז ְַמּ ָ ֗רה
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
רוּע ֵ֑ה ִ
ְב ְ֭אָהֳלֹו זִ ְבח ֣י ְת ָ
Psa. 40:7
וּמנְ ֨ ָחה ׀ ַֽל ֹא־חָ ֗ ַפ ְצתָּ אְָ֭זְ נַיִ ם כָּ ִ ֣ריתָ
ֶז ֹ֤בַ ח ִ
Psa. 50:5
ית֣י עֲלי־ ָז ַֽבַ ח׃
תי ְב ִר ִ
ידֵ֑י כּ ְֹר ֶ֖
פוּ־לי ח ֲִס ָ
ִ
ִא ְס
Psa. 50:8
עֹוֹלתיָך
ֶ ֶ֖
יחֵָ֑ך וְ
אֹוכ ֶ
ִ
ל ֹא עַ ל־זְ ְ֭בָ חֶ יָך
֣
Psa. 51:18
פּץ ֶז ֣בַ ח וְ אֶ תֵּ֑נָה ָ֝עֹולָ֗ ה
כּי ׀ ל ֹא־תַ ְח ֣ ֹ
ִ ֹ֤
Psa. 51:19
רה לב־נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְד ֶכּ ֵ֑ה
ֹלהים ֮ ֵ֪רוּחַ נִ ְשׁ ָָ֫בּ ָ ֥
זִ ְַֽבח ֣י א ִ
Psa. 51:21
עֹול ֣ה וְ כָ ִלֵ֑יל
ָ
פּץ זִ ְבחי־צֶ ְֶ֭דק
אָֹ֤ז תַּ ְח ֣ ֹ
Psa. 106:28
ֹאכ ֗לוּ זִ ְבחי מ ִ ַֽתים׃
ַו ְ֭יִּ ָצּ ְ֣מדוּ ְל ַב֣עַ ל ְפּעֵ֑ ֹור ַו ָ֝יּ ְ
Psa. 107:22
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ֣יו
ָ
וְ ְ֭יִ זְ ְבּחוּ זִ ְבח ֣י
Psa. 116:17
וּבשֶׁ֖ם
תֹּודֵ֑ה ְ
ָ
ְ ַֽלָך־אֶ ְ֭זְ בַּ ח ֶז֣בַ ח
Psa. 4:6

)(1

וְ ִכזְ אֵ֑ב וַּֽ ְכזֶבַ ח וּ ְָ֝כצַ ְלמֻ ָנּ֗ע
)(1

Zebah

זֶבַ ח־2

Psa. 83:12

lofty abode

זְ בֻ ל־2
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ְ֭][צוּרם] ְלבַ לּ֥ ֹות ְשׁא֗ ֹול ִמזְּ בֻ ל ַֽלֹו׃
ָ
[וְ

Psa. 49:15
)(8

לוּ־ב֣י
ִ
גַּ ֹ֤ם ִמזּ ִ ֨דים ׀ ח ֲֵֹ֬שְׂך עַ ְב ֶ ֗דָּך אַַֽל־יִ ְמ ְשׁ
ֹלהים ׀ ז ִ ֹ֤֘דים ָ ַֽקמוּ־עָ לַ֗ י ַוע ֲַד֣ת
א ִ ֹ֤
ֹותיָך׃
ֲרוּרים ָ֝ ַהשֹּׁגִ ים ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ָגּ ְ֭עַ ְרתָּ ז ִ ֣דים א ִ ֵ֑
ֹור ְת ָ֗ך
ד־מ ֵֹ֑אד ִָ֝מ ַֽתּ ָ
ְ
יצ֣נִ י עַ
ז ְִ֭דים ה ִל ֻ
עָ ַל ֣י ֶשׁ֣קֶ ר ז ִ ֵ֑דים ֲָ֝א ִנ֗י ְבּכָ ל־לֹ֤ב ׀
י־שׁ֣קֶ ר ִעוְּ תֵ֑ וּנִ י ֲָ֝א ִנ֗י
י ֹ֣בשׁוּ ז ְִ֭דים ִכּ ֶ
ל ֹא
רוּ־ל֣י ז ִ ֣דים ִשׁיחֵ֑ ֹות ֲָ֝אשֶׁ֗ ר ֣
ִ
כּ
ָ ַֽ
עַ ְב ְדָּך֣ ְלטֵ֑ ֹוב אַַֽל־יַעַ ְשׁ ֻ ֥קנִ י ז ִ ַֽדים׃

proud

זד

Psa. 19:14
Psa. 86:14
Psa. 119:21
Psa. 119:51
Psa. 119:69
Psa. 119:78
Psa. 119:85
Psa. 119:122
)(42

)this (m

֣יתי ז ֵֹ֑את ִ ַֽאם־יֶשׁ־עָ וֶל
אְֹ֭להַ י ִאם־עָ ִשׂ ִ
Psa. 18:1
יר֣ה הַ זּ ֵֹ֑את ְבּיֹֹ֤ום ִ ַֽה ִצּיל־יְ ה ָו֘ה
הַ ִשּׁ ָ
Psa. 24:6
ֶז ְ֭ה ֣דֹּור דּ ְֹרשָׁ ו [דּ ְֹר ָשׁ ֵ֑יו]
Psa. 24:8
כּב֥ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז
ִמי ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
Psa. 24:10
כּב֥ ֹוד יְ הוָה
ִ ֹ֤מי ה֣ וּא ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
Psa. 25:12
ָֹ֝ורנּוּ
ִמי־ ֶז֣ה הָ ְִ֭אישׁ יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה י ֶ ֗
Psa. 27:3
בֹוטחַ ׃
ַֽ
ִאם־תָּ ק֣ וּם עָ ְ֭לַ י ִמ ְלחָ ָמֵ֑ה ְָ֝בּזֹ֗את א ֲִנ ֣י
Psa. 32:6
עַ ל־זֶֹ֡את יִ ְתפַּ ֵ֬לּל כָּ ל־חָ ִ֨סיד ׀ אלֶ יָך ֮
Psa. 34:7
רֹותי
ל־צ ֗ ָ
ָ֝ ָ
וּמכָּ
ֶז ֹ֤ה עָ ִנ ֣י קָ ְָ֭רא וַיהוָ ֣ה שָׁ מֵ֑עַ ִ
Psa. 41:12
ְבּז ֹ֣את ָי ְַ֭ד ְע ִתּי ִ ַֽכּי־חָ ַפ ְ֣צתָּ ִבֵּ֑י
Psa. 44:18
חנֵ֑וָּך
ל ֹא ְשׁכַ ֲ
ְ֭אַתנוּ וְ ֣
כָּ ל־ז ֹ֣את בָּ ְ
Psa. 44:22
ְֹ֭להים יַ ַֽחֲקָ ר־ז ֵֹ֑את ִ ַֽכּי־ה֥ וּא ֹי ָ֗֝דעַ
ֲל ֹא א ִ
ה ֣
Psa. 48:15
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד
ָ
ֹלה֣ים אְֹ֭להינוּ
כּי ֶז֨ה ׀ א ִ
ִ ֹ֤
Psa. 49:2
ל־העַ ִמֵּ֑ים ָ֝ ַהא ֲִ֗זינוּ כָּ ל־ ֹי ְ֥שׁבי
ָ ַֽ
ִשׁ ְמעוּ־זְֹ֭את כָּ
Psa. 49:14
יהם ׀
ד ְרכָּ ם כּ ֣סֶ ל ָל ֵ֑מֹו וְ אַחֲר ֶ֓ ֶ
ֶז֣ה ַ ְ֭
Psa. 50:22
ן־א ְט ֹ֗רף
ִ ַֽבּינוּ־נָ ֣א זְֹ֭את שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ֶָ֝
Psa. 56:10
ֹלהים
ְבּיֹ֣ום אֶ ְק ָרֵ֑א זֶה־ ָי ַ ָ֗֝ד ְע ִתּי ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 68:9
ִמ ְפּנ ֵ֪י א ָֹ֫ל ִהים זֶה ִסינַ ֵ֑י ִמ ְפּני
Psa. 73:16
וָ ְַֽ֭אֲחַ ְשּׁבָ ה לָ ַד֣עַ ת ז ֵֹ֑את עָ ָמֶ֖ל ִהיא
Psa. 74:2
ר־ציּ֗ ֹון ֶז ֹ֤ה ׀ שָׁ ֵ֬ ַכנְ תָּ ַֽבֹּו׃
ִ ָ֝
ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך הַ
Psa. 7:4

זֶה
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זְ כָ ר־זֹ֗את אְֹ֭ויב חר֣ף ׀ יְ הוָ ֵ֑ה וְ עַ ם
Psa. 75:8
ֹלהים שֹׁפֵ֑ט זֶה ַי ְָ֝שׁ ִ֗פּיל וְ ֶז֣ה
ִ ַֽכּי־א ִ
ֹלהים שֹׁפֵ֑ט זֶה ַי ְָ֝שׁ ִ֗פּיל וְ ֶז֣ה י ִ ַָֽרים׃
ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 75:9
אְַך־שׁ ְ֭מָ ֶריהָ
ְ
ַויַּגּ ֵ֪ר ִָ֫מזֶּה
Psa. 78:32
א־הא ִ֗מינוּ
ח ְטאוּ־עֵ֑ ֹוד וְ ַֽל ֹ ָ֝ ֶ
ְבּכָ ל־זְֹ֭את ָ ַֽ
Psa. 78:54
קָ ְדשֵׁ֑ ֹו הַ ר־ ֶז ָ֝֗ה קָ נְ תָ ה יְ ִמינַֽ ֹו׃
Psa. 80:15
וּראֵ֑ה וּ ְָ֝פ ֹ֗קד גֶּ ֣פֶ ן ַֽז ֹאת׃
ִמשָּׁ ַמ֣יִ ם ְ
Psa. 87:4
ד־שׁם׃
ָ ַֽ
ִהנּ ֹ֤ה ְפ ֶל ֣שֶׁ ת וְ צ֣ ֹור ִעם־כֵּ֑ וּשׁ ֶז ָ֝֗ה יֻלַּ
Psa. 87:6
ד־שׁ֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
ִבּ ְכת֣ ֹוב עַ ִמֵּ֑ים ֶז ֶ֖ה יֻלַּ
Psa. 92:7
ל ֹא י ָדֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִ֗סיל ל ֹא־י ִָבין אֶ ת־ ַֽז ֹאת׃
֣
Psa. 102:19
ִתּ ָכּ ֣תֶ ב זְֹ֭את ְל ֣דֹור אַח ֲֵ֑רֹון וְ עַ ם
Psa. 104:8
הם׃
ל־מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀ י ֵַָ֬ס ְדתָּ לָ ֶ ַֽ
ְָ֝
ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ
Psa. 104:25
ָ֫דיִ ם
וּר ַחֵ֪ב ָי ָ ֥
ֶז ֹ֤ה ׀ הַ יָּם גָּדֹול ֮ ְ
Psa. 104:26
ק־בֹּו׃
ַֽ
שׂחֶ
ָתן ֶז ַֽה־יָצַ ְרתָּ ְל ַ ַֽ
יְ הַ לּכֵ֑ וּן ִָ֝לוְ י ֗ ָ
Psa. 109:20
ז ֹֹ֤את ְפּעֻ ַלּ ֣ת ֹשׂ ְְ֭טנַי מא ֣ת יְ הוָ ֵ֑ה
Psa. 109:27
יתהּ׃
ֲשׂ ָ ַֽ
אַתּה יְ הוָ ֣ה ע ִ
ִכּי־יָ ְֵ֣֑דָך זּ ֵֹ֑את ָ ֶ֖
Psa. 118:20
יקים ָי ֹ֥באוּ
צ ִדּ ִ֗
ֶז ַֽה־הַ שַּׁ עַ ר לַ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
Psa. 118:23
מא֣ת יְ ְ֭הוָה ָה֣יְ תָ ה זּ ֵֹ֑את ִ ֶ֖היא נִ ְפ ָל ֣את ְבּעינַֽינוּ׃
Psa. 118:24
זֶה־הַ ְ֭יֹּום עָ ָשׂ֣ה יְ הוָ ֵ֑ה נ ִָגֶ֖ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָח֣ה
Psa. 119:50
ז ֹ֣את נֶחָ מָ ִת֣י ְבעָ נְ ִי ֵ֑י ִ ֶ֖כּי
Psa. 119:56
ה־לֵּ֑י ִ ֶ֖כּי ִפקֻּ ֶד֣יָך
ִ
היְ תָ
ז ֹ֥את ָ ַֽ
Psa. 132:14
ה־א ֗שׁב
ָ֝
י־ע ֵ֑ד ַֹֽפּ
ז ֹאת־ ְמנוּחָ ִתי עֲד ַ
Psa. 74:18

)(8

וּמ ַפּ ֣ז
הנֶּחמָ ִ ֗דים ִמ ְ֭זָּהָ ב ִ
ַ ַֽ
בוּשׁהּ׃
ת־מ֣לֶ ְך ְפּ ִנ ֵ֑ימָ ה ִ ַֽמ ִמּ ְשׁ ְבּצֶ֖ ֹות ז ָָה ֣ב ְל ָ ַֽ
ֶ
בַ
וְ יִ תֶּ ן־לֹו֮ ִמזְּ ַה ֵ֪ב ְָ֫שׁבָ א וְ יִ ְתפַּ לּ ֣ל
ְבּ ֶכ ֣סֶ ף וְ ז ָָה ֵ֑ב וְ אֶ֖ין ִבּ ְשׁבָ ָט ֣יו
אָדם׃
ֲשׂה יְ ד֣י ָ ַֽ
עְ֭צַ בּיהֶ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָה ֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗
ֲֽ
ָכסֶ ף׃
אַל ֗פי זָהָ ב ו ָ ַֽ
ת־פֵּ֑יָך ָ֝מ ְ
ֹור ִ
ֹוב־לי ַֽת ַ
ִ
ַֽט
וּמ ָ ַֽפּז׃
ֹותֵ֑יָך ִמזָּהָ ב ִ
ִמ ְצ ֶ
אָדם׃
ֲשׂה יְ ד֣י ָ ַֽ
הַ ְ֭גֹּויִ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָה ֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗

gold, Zahab
Psa. 19:11
Psa. 45:14
Psa. 72:15
Psa. 105:37
Psa. 115:4
Psa. 119:72
Psa. 119:127
Psa. 135:15
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)(1

זהר־2

to warn

גַּ ַֽם־עַ ְְ֭ב ְדָּך נִ זְ ָה ֣ר בָּ ֶה ֵ֑ם ְָ֝בּשָׁ ְמ ָ ֗רם

Psa. 19:12

)(10

לם׃
דה ַרגְ ָ ַֽ
עָ שֵׂ֑ וּ ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ ָ֝ ָט ֗ ָמנוּ נִ ְל ְכּ ָ ֥
שׁבוּ׃
רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות ז֣וּ חָ ָ ַֽ
ָ ְ֭
עֹולם׃
ִתּ ְצּ ֶ ֶ֓רנּוּ ׀ ִמן־הַ ֶ֖דֹּור ז֣וּ ְל ָ ַֽ
רשָׁ ִעים ז֣וּ שַׁ ֵ֑דּוּנִ י אֹיְ בַ י
ִמ ְפּנ ֣י ְ ְ֭
יאנִ י מ ֶר֣שֶׁ ת זוּ ְ֭ ָט ְ֣מנוּ ִלֵ֑י
תֹּוצ ֗
ִ
ַֽאֹור ָ֗ך ְבּ ֶ ַֽד ֶרְך־ז֥וּ תל ְֵ֑ך ִ ַֽאיע ֲָצֶ֖ה עָ ֶל ֣יָך
ְו ְ
ֹלהים ְשׁ ַ ַֽתּיִ ם־ז֥וּ שָׁ ָמ ְֵ֑ע ִתּי ִכּי ָ֝֗עֹ ז
ִדּ ֵֶ֬בּר א ִ֗
לּנוּ׃
ֹלהֵ֑ים ז ָ֝֗וּ פָּ עַ ְלתָּ ָ ַֽ
עוּזָּה א ִ
יב ִתי ְבּ ַֹֽא ַרח־ז֥וּ אֲהַ לּ ְֵ֑ך טָ ְמנֶ֖וּ ַפ֣ח
ְנ ִַֽת ָָ֫
י־אלֶ יָך
יענִ י ֶ ַֽדּ ֶרְך־ז֥וּ אל ְֵ֑ך ִ ַֽכּ ָ֝
הֹוד ֗
ִ

which, whom
Psa. 9:16
Psa. 10:2
Psa. 12:8
Psa. 17:9
Psa. 31:5
Psa. 32:8
Psa. 62:12
Psa. 68:29
Psa. 142:4
Psa. 143:8
)(1

ַם־בּניהֶ ם
ְ
דם גּ
וְ עד ִֹתי זֹ֗ו אֲלַָ֫ ְמּ ֥
ה־צוּר ׀ ַו ָיּז֣וּבוּ מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִלֵ֪ים
֨
ִהכָּ
ָפּ֣תַ ח צוּ ְ֭ר ַו ָיּז֣וּבוּ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ָה ְל ֗כוּ בַּ ִצּיֹּ֥ות

Psa. 105:41

יכל׃
ְבּנֹותינוּ ְכזָוִ ֹיֵּ֑ת ְָ֝מחֻ טָּ ֗בֹות תַּ ְבנִ ית ה ָ ַֽ

corner stone

except, only

זוּלָ ה

Psa. 18:32

 to be a strangerזור־2
Psa. 58:4
Psa. 69:9
Psa. 78:30
)(1

ַֽידֹונים׃
עָ ַב֣ר עַ ל־נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָ֝ ַה ֗ ַמּיִ ם הַ זּ ִ ַֽ

זָוִ ית

Psa. 144:12
)(1

ֹז֣רוּ ְרשָׁ ִע֣ים מ ָרֵ֑חֶ ם תָּ ע֥ וּ ִָ֝מ ֶ֗בּטֶ ן
֣יתי ְלאֶ ָחֵ֑י וְ ָ֝נ ְָכ ִ ֗רי
מוְּ֭זָר הָ ִי ִ
אָכלָ ם
או ָָתֵ֑ם ָ֝֗עֹוד ְ
ל ֹא־ז ָ֥רוּ ִמתַּ ֲ

to flow

זוב

Psa. 78:20

)(1

)(3

this

זֹו

Psa. 132:12
)(2

ֹלהינוּ׃
וּמי ָ֗֝צוּר זוּלָ תִי א ַֽ
ִ

זוּ

raging

Psa. 124:5

זידֹון
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moving thing

)(2

כָּ ל־ע֣ ֹוף הָ ִ ֵ֑רים וְ זִיז שָָׂ֝ ַ ֗די ִעמָּ ִ ַֽדי׃
ִמיָּ ֵ֑עַ ר וְ זִ ֶ֖יז שָׂ ַד֣י יִ ְר ֶ ַֽענָּה׃

זִ יז־1

Psa. 50:11
Psa. 80:14
)(1

ֹאמ ֣רוּ ְלשָׁ אֵ֑ וּל
יפים וַיּ ְ
ְבּב֣ ֹוא הַ ְ֭זִּ ִ

Ziphites

יפי
זִ ִ

Psa. 54:2
)(2

ענָן ְבּב ֣ית
ר ֲ
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ ְכּ ַזֵ֣֑יִ ת ַ ְ֭
יתֵ֑ים ָָ֝ס ִ֗ביב ְלשֻׁ ְלחָ נֶ ַָָֽֽך׃
בָּ ְ֭נֶיָך ִכּ ְשׁ ִתל ֣י ז ִ

olive

זַיִ ת

Psa. 52:10
Psa. 128:3
)(3

to be clean

טָך׃
ְבּ ָד ְב ֶ ֗רָך ִתּזְ כֶּ ה ְבשָׁ ְפ ֶ ַֽ
֣יתי ְלבָ ִבֵ֑י וָאֶ ְר ַחֶ֖ץ
אְַך־ריק זִ ִכּ ִ
ִ ְ֭
ת־אָרחֵ֑ ֹו
ְ
בַּ ֶמּ֣ה יְ זַכֶּ ה־ ַנּ ְ֭עַ ר אֶ
)(1

י ַָד֣ע יִ ְצרֵ֑נוּ ָז ָ֗֝כוּר ִכּי־עָ פָ ר אֲנָ ְַֽחנוּ׃
)(53

זכה

Psa. 51:6
Psa. 73:13
Psa. 119:9
remembering

זָכוּר

Psa. 103:14
to remember

זכר

memory

זכֶ ר

;Psa 8:5; 9:13; 20:4, 8; 22:28; 25:6–7; 38:1; 42:5, 7; 45:18; 63:7; 70:1; 71:16; 74:2, 18, 22; 77:4, 7, 12; 78:35, 39, 42
;79:8; 83:5; 87:4; 88:6; 89:48, 51; 98:3; 103:18; 105:5, 8, 42; 106:4, 7, 45; 109:14, 16; 111:5; 115:12; 119:49, 52, 55; 132:1
136:23; 137:1, 6–7; 143:5
)(11

א֣ין בַּ ָמּ֣וֶת זִ ְכרֵֶָ֑ך ִָ֝בּ ְשׁא֗ ֹול
המָּ ה׃ Psa. 9:7
אָבֶ֖ד זִ ְכרָ֣ם ַֽ
ַ
ָת ְשׁתָּ
לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים נ ַ ֵ֑
Psa. 30:5
ָ֝הֹודוּ ְלז֣כֶ ר קָ ְד ַֽשֹׁו׃
֗
ידֵ֑יו וְ
ח ֲִס ָ
Psa. 34:17
ְבּ ֹ֣עשׂי ָרֵ֑ע ְלהַ ְכ ִ ֶ֖רית מ ֶא ֶ֣רץ זִ ְכרָ ַֽם׃
Psa. 97:12
ָ֝הֹודוּ ְלז֣כֶ ר קָ ְד ַֽשֹׁו׃
֗
ַ ַֽבּיהוָ ֵ֑ה וְ
Psa. 102:13
דר
עֹול ֣ם תּשׁ ֵ֑ב וְ ָ֝זִ ְכר ְָ֗ך ְל ֣ ֹ
ְל ָ
Psa. 109:15
רת מ ֶא ֶ֣רץ זִ ְכרָ ַֽם׃
נֶ ַָֽֽ ֶגד־יְ הוָ ֣ה תָּ ִמֵ֑יד וְ י ְַכ ֶ֖
Psa. 111:4
ז֣כֶ ר עָ ְ֭שָׂ ה ְלנִ ְפ ְלא ָֹתֵ֑יו חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם
Psa. 112:6
ל ֹא־יִ מֵּ֑ ֹוט ְלזכֶ ר ָ֝עֹולָ֗ ם יִ ְהיֶה צַ ִ ַֽדּיק׃
Psa. 135:13
דר׃
עֹול ֵ֑ם יְ ָ֝ה ָו֗ה זִ ְכרְָך֥ ְלדֹר־ ָו ַֽ ֹ
ְל ָ
Psa. 145:7
ַבּיעוּ וְ ִצ ְדקָ ְתָך֥
ב־טוּבָך֣ י ִ ֵ֑
ְ
ז֣כֶ ר ַר
Psa. 6:6
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)(1

אָדם׃
רם ֻז ָ֗֝לּוּת ִל ְבני ָ ַֽ
יִ ְתהַ לָּ כֵ֑ וּן ְכּ ֻ ֥
)(2

Psa. 12:9
burning

כֹּוסם׃
ָ ַֽ
וְ ְ֭ג ְָפ ִרית וְ ֥רוּחַ זִ ְלעָ ֗פֹות ְמנָ ֣ת
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
ָ
אְ֭חָ ז ְַתנִ י מ ְרשָׁ ִעֵ֑ים עָֹ֝ זְ ֗בי
ז ְַלעָ ָפ ֣ה ֲ
)(2

Psa. 119:53

wickedness

)(2

זִ מָּ ה־1

Psa. 26:10
Psa. 119:150
song

יע ַֽלֹו׃
תֹודֵ֑ה ִָ֝בּזְ ִמ ֗רֹות נ ִ ָ֥ר ַ ַֽ
ְבּ ָ
יוּ־לי חֻ ֶ֗קּיָך ְבּב֣ית
ִ
ה
זְ ְ֭ ִמרֹות ָ ַֽ

ז ִָמיר־1

Psa. 95:2
Psa. 119:54
)(4

ר־פּי׃
ִ ַֽ
ֹתי בַּ ל־ ַיעֲבָ
ל־תּ ְמ ָצֵ֑א ַזָ֝מּ ִ֗
ִ
ְצ ַר ְפתַּ נִ י בַ
ָממוּ׃
ְבּ ִהוּ ְָס ָד֣ם יַ ֣חַ ד עָ ַל ֵ֑י לָ ַ ֶ֖קחַ ת נ ְַפ ִשׁ֣י ז ָ ַֽ
ֹרק עָ ָל ֣יו
רשָׁ ע לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וְ ח ֶ֖
זֹמ ֣ם ָ ְ֭
אַל־תּ ֗פק
ָ֝ ָ
אוַיּ ֣י ָר ָשֵׁ֑ע זְ מָ מֹ֥ו
יְ ְ֭הוָה מַ ֲ

ז ְַלעָ פָ ה

Psa. 11:6

ָ֝ימי ָנ֗ם
ר־בּידיהֶ ם זִ ָמּ ֵ֑ה ִ ַֽו ִ
ִ
אֲשֶׁ
חקוּ׃
תֹּור ְתָך֥ ָר ָ ַֽ
קָ ְְ֭רבוּ ר ְֹדפ֣י זִ ָמּ ֵ֑ה ִמ ָ

)(41

vileness

זֻלּוּת

to purpose

זמם

Psa. 17:3
Psa. 31:14
Psa. 37:12
Psa. 140:9

to sing praise

זמר־1

שׁם־יְ הוָה עֶ ְליַֽ ֹון׃
אז ְַמּ ָ ֗רה ַֽ
ְכּ ִצ ְדקֵ֑ ֹו ַו ָ֝ ֲ
ליַֽ ֹון׃ Psa. 9:3
רה ִשׁ ְמָך֣ עֶ ְ
אז ְַמּ ָ ֶ֖
וְ אֶ עֶ ְל ָצ֣ה ָבְֵ֑ך ֲ
Psa. 9:12
ז ְַמּ ֗רוּ לַ ְ֭יהוָה יֹשׁ֣ב ִציֵֹּ֑ון הַ גִּ ידוּ ָָ֝בעַ ִ֗מּים
Psa. 18:50
ַמּ ָרה׃
אז ַֽ
וּל ִשׁ ְמָך֥ ֲ
אֹודָךֶ֖ בַ גֹּויִ ם ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ְ
ְ
Psa. 21:14
בוּר ֶ ַֽתָך׃
ירה וַּֽ ָ֝נְ ז ְַמּ ָרה גְּ ָ
֣רוּמָ ה יְ הוָ ֣ה ְבּעֻ זֶּ ֵֵָ֑֑ך נ ִָשׁ ָ
Psa. 27:6
אז ְַמּ ָ ֗רה לַ יהוָ ַֽה׃
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
רוּע ֵ֑ה ִ
ְב ְ֭אָהֳלֹו זִ ְבח֣י ְת ָ
Psa. 30:5
ָ֝הֹודוּ
֗
ידֵ֑יו וְ
ז ְַמּ ֣רוּ לַ יהוָ ֣ה ח ֲִס ָ
Psa. 30:13
דּם
ל ֹא יִ ֵ֑ ֹ
ְל ַמֹ֤עַ ן ׀ יְ זַמֶּ רְָך֣ כָ ְ֭בֹוד וְ ֣
Psa. 33:2
ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור ז ְַמּרוּ־ ַֽלֹו׃
Psa. 47:7
ֹלה֣ים זַמֵּ֑רוּ ז ְַמּ ֶ֖רוּ ְלמַ ְלכּ ֣נוּ
ז ְַמּ ֣רוּ א ִ
ֹלה֣ים זַמּ ֵ֑רוּ ז ְַמּ ֶ֖רוּ ְלמַ ְלכּ ֣נוּ
ז ְַמּ ֣רוּ א ִ
ֹלה֣ים זַמּ ֵ֑רוּ ז ְַמּ ֶ֖רוּ ְלמַ ְלכּ ֣נוּ
ז ְַמּ ֣רוּ א ִ
Psa. 7:18
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ַמּרוּ׃
ֹלה֣ים זַמּ ֵ֑רוּ ז ְַמּ ֶ֖רוּ ְלמַ ְלכּ ֣נוּ ז ַֽ
ז ְַמּ ֣רוּ א ִ
Psa. 47:8
ֹלהים ז ְַמּ ֥רוּ מַ ְשׂ ִ ַֽכּיל׃
אָרץ א ִ֗
כּי ֶמֶ֖לֶ ְך כָּ ל־הָ ֶ
ִ ֹ֤
Psa. 57:8
ַמּ ָרה׃
אז ַֽ
ירה ַו ֲ
ְֹ֭להים נָכ֣ ֹון ִל ִבֵּ֑י אָ ִָ֗֝שׁ ָ
ִל ִבּ֣י א ִ
Psa. 57:10
אדֹנָ ֵ֑י ֲָ֝אזַמֶּ ר ְָ֗ך בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
בָ עַ ִמּים ׀ ֲ
Psa. 59:18
אזַמּ ֵָ֑רה ִ ַֽכּי־אֹל ִהים ִָ֝מ ְשׂגּ ִַ֗בּי
עֻ ְ֭זִּ י א ֶל ֣יָך ֲ
Psa. 61:9
אז ְַמּ ָר֣ה ִשׁ ְמָך֣ לָ ַע ֵ֑ד ְ ַֽלשַׁ ְלּ ִמי
כֹּ֤ן ֲ
Psa. 66:2
ֹוד־שׁמֵ֑ ֹו ִשׂימוּ ָ֝ ָכ ֗בֹוד ְתּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְ
ז ְַמּ ֥רוּ ְכ ַֽב
Psa. 66:4
ְל ְָ֭ך ִ ַֽויז ְַמּרוּ־ ָל ְֵ֑ך יְ ז ְַמּ ֶ֖רוּ
רוּ־ל ְֵ֑ך יְ ז ְַמּ ֶ֖רוּ ִשׁ ְמָך֣ ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
ִ ַֽויז ְַמּ
Psa. 68:5
אֹלהים ֮ ז ְַמּ ֵ֪רוּ ְָ֫שׁמ֥ ֹו ֶֹ֡סלּוּ
ִ
ל
ִשֹׁ֤ירוּ ׀ ַֽ
Psa. 68:33
אדֹנָ ֣י ֶ ַֽסלָ ה׃
אֹלהֵ֑ים ז ְַמּ ֶ֖רוּ ֲ
ִ
ִשׁ֣ירוּ ל
Psa. 71:22
אז ְַמּ ָר֣ה ְלָך֣ ְב ִכנֵֹּ֑ור
א ֲִמ ְתָּךֵ֪ א ָֹ֫להָ י ֲ
Psa. 71:23
אז ְַמּ ָרה־ ָלּ ְֵ֑ך וְ ָ֝נ ְַפ ִ֗שׁי
ְשׂ ְ֭פָ תַ י ִכּ֣י ֲ
Psa. 75:10
ע ַֹֽקב׃
אַגּ ֣יד ְלעֹ ָל ֵ֑ם ֲָ֝אז ְַמּ ָ ֗רה לאֹלהי ַי ֲ
ִ
Psa. 92:2
וּלזַמֶּ֖ר ְל ִשׁ ְמָך֣
לַ יהוָ ֵ֑ה ְ
Psa. 98:4
ַמּרוּ׃
כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִפּ ְצחֶ֖ וּ וְ ַרנְּ נ֣וּ וְ ז ַֽ
Psa. 98:5
ז ְַמּ ֣רוּ לַ יהוָ ֣ה ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור
Psa. 101:1
ַמּ ָרה׃
אז ַֽ
ֵ֑ירה ְלָךֶ֖ יְ הוָ ֣ה ֲ
אָשׁ ָ
ד־וּמ ְשׁפָּ ט ִ
ִ
חסֶ
ֶ ַֽ
Psa. 104:33
אֹלה֣י
ַ
רה ל
אז ְַמּ ָ ֶ֖
ְבּחַ יָּ ֵ֑י ֲ
Psa. 105:2
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ז ְַמּרוּ־לֵ֑ ֹו ָ֝ ִ֗שׂיחוּ
Psa. 108:2
בֹודי׃
אַף־כּ ִ ַֽ
ְ
אז ְַמּ ָ ֗רה
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
ֹלהֵ֑ים ִ
א ִ
Psa. 108:4
אזַמֶּ ר ְָ֗ך בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
בָ עַ ִמּים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ַו ָ֝ ֲ
Psa. 135:3
ִכּי־ט֣ ֹוב יְ הוָ ֵ֑ה ז ְַמּ ֥רוּ ִָ֝ל ְשׁ ֗מֹו
Psa. 138:1
אז ְַמּרֶ ַֽךָּ ׃
ל־ל ִבֵּ֑י נֶ ֶָֽ֖גֶד אֹל ִה֣ים ֲ
ִ
אֹודָך֥ ְבכָ
ְל ָדוִ ֨ד ׀ ְ
Psa. 144:9
לְּך׃
אז ְַמּ ָרה־ ָ ַֽ
ָלּ ְֵ֑ך ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור ֲ
Psa. 146:2
אֹלה֣י
ַ
ל
רה ַֽ
אז ְַמּ ָ ֶ֖
ְבּחַ יָּ ֵ֑י ֲ
Psa. 147:1
ָי֨הּ ׀ ִכּי־טְֹ֭וב ז ְַמּ ָר֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ִ ַֽכּי־ ָנ ִָ֝עים
Psa. 147:7
תֹודֵ֑ה ז ְַמּ ֶ֖רוּ לאֹלה֣ינוּ
לַ יהוָ ֣ה ְבּ ָ
Psa. 149:3
ְבמָ חֵ֑ ֹול ְבּ ֹ֥תף וְ ִָ֝כנֹּ֗ור יְ ז ְַמּרוּ־ ַֽלֹו׃
)(2

melody, song

וּתנוּ־ ֵֹ֑תף ִכּנֶֹּ֖ור נ ִָע֣ים
ְ ַֽשׂאוּ־זִ ְ֭ ְמ ָרה ְ
לַ יהוָ ֣ה ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור וְ ק֣ ֹול זִ ְמ ָ ַֽרה׃

זִ ְמ ָרה־1

Psa. 81:3
Psa. 98:5
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)(1

זִ ְמ ָרה־2

strength, might; choice produce

י־לי
עָ ִזּ ֣י וְ זִ ְמ ָר֣ת יָ ֵ֑הּ וַ ַֽ ָֽיְ ִה ִָ֗֝

Psa. 118:14
)(2

kind

יקים ִמ ֗ ַזּן ֶָ֫אל־זַן צ ֹאונ ֣נוּ
ְמל ִאים ֮ ְמ ִפ ִ ֥
ִמ ֗ ַזּן ֶָ֫אל־זַן צ ֹאונ ֣נוּ מַ ְ֭א ֲִליפֹות

זַן

Psa. 144:13

 to be a harlotזנה־1

)(2

ְרח ֶ ֣קיָך י ֹאב ֵ֑דוּ ִָ֝ה ְצ ֗ ַמתָּ ה כָּ ל־זֹונֶה ִמ ֶ ַֽמּךָּ ׃
יהם׃
יהֵ֑ם ַו ָ֝יִּ זְ נ ֗וּ ְבּ ַ ַֽמעַ ְלל ֶ ַֽ
ְבמַ עֲשׂ ֶ

Psa. 73:27
Psa. 106:39
)(10

ֹדר
למָּ ה־ק ֥
ָ֫חתָּ נִ י ָ ַֽ
ָ ַֽמעוּזִּ י ֮ לָ ָמֵ֪ה זְ ַנ ְ
ֹא־ת ֗צא
אַף־ ָזְ֭נ ְַחתָּ וַתַּ ְכ ִלימֵ֑נוּ וְ ל ָ֝
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝ ָה ִ֗קיצָ ה אַל־ ִתּזְ נַח לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ֲ
ְֹ֭להים זְ נ ְַח ָתּ֣נוּ ְפ ַר ְצ ָתֵּ֑נוּ אָָ֝ ַנ ְ֗פתָּ ְתּשׁ֣ ֹובב
א ִ
תּנוּ ְוַֽל ֹא־תצא
ֹלה֣ים זְ נ ְַח ָ ֵ֑
א־אַתּ֣ה א ִ
ָ
ה ֲַֽל ֹ
ְֹ֭להים זָנַ ְ֣חתָּ לָ נֶ ֵ֑צַ ח י ְֶעשַׁ ן
לָ ָמ֣ה א ִ
ֹסיף
אדֹנָ ֵ֑י וְ ַֽל ֹא־י ִ ֶ֖
ה ְלעֹולָ ִמים יִ זְ נַח ׀ ֲ
ַ ְַֽ֭
לָ ָמ֣ה יְ ְ֭הוָה ִתּזְ נַ ֣ח נ ְַפ ִשֵׁ֑י תַּ ְס ִ ֶ֖תּיר
יחָך׃
ם־מ ִשׁ ֶ ַֽ
ְ
אַתּ֣ה ָזְ֭נ ְַחתָּ ו ִַתּ ְמאֵָ֑ס ִָ֝ה ְתעַ ַ֗בּ ְרתָּ ִע
וְ ָ
ֹלהים זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא
ה ֲַֽל ֹא־א ִ
)(1

Psa. 43:2
Psa. 44:10
Psa. 44:24
Psa. 60:3
Psa. 60:12
Psa. 74:1
Psa. 77:8
Psa. 88:15
Psa. 89:39
Psa. 108:12
to be indignant

צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ָ֗֝אל זֹעם ְבּכָ ל־יַֽ ֹום׃

זעם

Psa. 7:12
)(4

ִבּ ְְ֭בשָׂ ִרי ִמ ְפּנ ֣י ז ְַעמֵֶָ֑ך אין־שָׁ ל֥ ֹום
ְשׁפָ ְך־עֲליהֶ ם ז ְַעמֵֶָ֑ך ַוח ֲ֥רֹון
אַפֹּו עֶ ְב ָר֣ה ָו ַז֣עַ ם וְ צָ ָרֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁלַ֗ חַ ת
֗
ִמ ְפּנַֽי־ ַזַֽעַ מְָך֥ וְ ִק ְצ ֶפֵָּ֑ך

indignation

זַעַ ם

Psa. 38:4
Psa. 69:25
Psa. 78:49
Psa. 102:11
)(5

א ֶל ֣יָך ָזעֲק֣ וּ וְ נִ ְמ ָל ֵ֑טוּ ְבָּךֶ֖

 to rejectזנח־2

to cry out
Psa. 22:6

זעק
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ַויִּ זְ עֲק֣ וּ אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶהֵ֑ם
ַויִּ זְ עֲק֣ וּ אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶהֵ֑ם
ֹולי אֶ ל־יְ הוָה
ְֹ֭ולי אֶ ל־יְ הוָ ֣ה אֶ זְ ָע ֵ֑ק קָ֝ ִ֗
ק ִ
אַתּ֣ה מַ ְח ִסֵ֑י
זָעַ ְק ִתּי אלֶ֗ יָך יְ ָ֫הוָה אְָ֭מַ ְר ִתּי ָ

Psa. 107:13
Psa. 107:19
Psa. 142:2
Psa. 142:6
)(1

יהם
יה֣ם ְבּזִ ִ ֵ֑קּים וְ ָ֝נִ ְכ ְבּד ֗ ֶ
מַ ְלכ ֶ

Psa. 149:8
)(1

to be old

יתי
ֹא־ר ִא ִ
֗יתי גַּם־ ָז ַ ָ֥֫קנְ ִתּי ְוַֽל ָ ְ֭
נַ ֹ֤עַ ר ׀ הָ ִי ִ

זקן

Psa. 37:25
)(4

כּם׃
שָׂ ָר֣יו ְבּנ ְַפשֵׁ֑ ֹו וּזְ קנָיו יְ חַ ַֽ
מֹושֶׁ֖ב זְק ִנ ֣ים יְ הַ ְל ַֽלוּהוּ׃
וּב ַ
ל־ע ֵ֑ם ְ
ָ
ִבּ ְקהַ
ָצ ְר ִתּי׃
קּוּד֣יָך נ ָ ַֽ
ִמזְּ קנִ ים אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ַם־בּתוּלֵ֑ ֹות זְ ָ֝ק ִנ֗ים ִעם־נְ עָ ִ ַֽרים׃
ְ
חוּרים וְ ג
בַּ ִ ֥

fetter

זק־1

elder, old

זָקן

Psa. 105:22
Psa. 107:32
Psa. 119:100
Psa. 148:12
)(2

beard

רן ָ֝שֶׁ יֹּ ֗רד
ה ֵ֑ ֹ
ֹרד ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן זְ ַ ַֽקן־אַ ֲ
י ֗
רן ָ֝שֶׁ יֹּ ֗רד
ה ֵ֑ ֹ
זְקן־אַ ֲ
ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן ַ ַֽ

זָקָ ן

Psa. 133:2

)(2

זִקנָ ֵ֑ה ִכּ ְכל֥ ֹות ָֹ֝כּ ִ֗חי
אַַֽל־תַּ ְְ֭שׁ ִליכנִ י ְלע ֣ת ְ
ֹלהֵ֪ים
וְ גַ ֹ֤ם עַ ד־זִ ְק ָנ֨ה ׀ וְ שׂיבָ ה ֮ א ִ

Psa. 71:9
Psa. 71:18
)(2

פוּפים׃
זֹוקף ְלכָ ל־הַ ְכּ ִ ַֽ
ְלכָ ל־הַ נּ ְֹפ ִלֵ֑ים וְ ָ֝ ֗
פוּפֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה אֹהב
ֹקף ְכּ ִ
ֹ֘פּ ֹ֤קחַ ִעוְ ִ ֗רים יְ ְ֭הוָה ז ֣

to raise

זקף

Psa. 145:14
Psa. 146:8
)(1

ְט ָֹ֫ה ֥רֹות ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל לָ אָ ֵֶ֑רץ ְָ֝מז ָֻ֗קּק ִשׁ ְבעָ ָ ַֽתיִ ם׃

to refine

זקק

Psa. 12:7
)(4

כּ ֗פּינוּ ְלא֣ל ָז ַֽר׃
רשׂ ָ֝ ַ
אֹלהֵ֑ינוּ וַנִּ ְפ ֥ ֹ
יצים
כּי ז ִ ָ֨רים ׀ ָ ֹ֤קמוּ עָ לַ֗ י ְ ַֽו ְ֭עָ ִר ִ
ִ ֹ֤
ח ֶו֗ה
ל ֹא ִָ֝ת ְשׁתַּ ֲ
ְב ְָ֭ך א ֣ל ָזֵ֑ר וְ ֥

old age

זִ ְקנָה

stranger
Psa. 44:21
Psa. 54:5
Psa. 81:10

זָר
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יעֹו׃
נְֹ֭ושֶׁ ה ְלכָ ל־אֲשֶׁ ר־לֵ֑ ֹו וְ ָי ֶֹ֖בזּוּ ז ִ ָ֣רים יְ גִ ַֽ
)(2

זרה־1

to scatter

יתנוּ׃
גֹּוי֗ם ז ִר ָ ַֽ
ְכּ ֣צ ֹאן מַ א ֲָכ ֵ֑ל וּ ָ֝בַ ִ
גֹּוי ֵ֑ם וּ ְָ֝לזָרֹותָ֗ם בָּ א ֲָר ַֽצֹות׃
בַּ ִ
)(1

Psa. 109:11

Psa. 44:12
Psa. 106:27

זרה־2

to observe

ל־דּ ָרכַ י
וְ ִר ְב ִע֣י ז ִ ֵ֑ריתָ ְוַֽכָ ְ

Psa. 139:3
)(14

arm

רֹושׁ־ר ְשׁע֥ ֹו
ִ
ְשְׁ֭בֹר זְ ֣רֹועַ ָר ָשֵׁ֑ע ָו ָ ָ֗֝רע ִ ַֽתּ ְד
Psa. 18:35
ָי ְַ֭די לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה ְוַֽנִ חֲתָ ה ֶ ַֽקשֶׁ ת־נְ ָ֝חוּשָׁ֗ ה זְ רֹועֹ תָ ַֽי׃
Psa. 37:17
יקים
רשָׁ ִעים ִתּשָּׁ ַבֵ֑ ְרנָה וְ סֹומְֶ֖ך צַ ִדּ ִ ֣
כּי זְ רֹוע֣ ֹות ְ ְ֭
ִ ֹ֤
Psa. 44:4
ֹא־הֹושֵׁ֪יעָָ֫ ה
ִ
י ְָרשׁוּ אָ ֶ֗רץ וּזְ רֹועָם ֮ ל
ִ ַֽכּי־יְ ִ ַֽמינְ ָך֣ וּ ְ֭זְ רֹועֲָך וְ א֥ ֹור
Psa. 71:18
ד־אַגּ ֣יד זְ רֹועֲָך֣ ְל ֵ֑דֹור
ִ
אַַֽל־תַּ עַָ֫ זְ בנִ י עַ
Psa. 77:16
ע ֶֹ֖קב
ָגּאַ ְ֣לתָּ ִבּזְ ֣רֹועַ עַ ֶמּ ֵָ֑ך ְבּני־ ַי ֲ
Psa. 79:11
ֹותר ְבּנ ֣י
אָ ִָ֫סיר ְכּ ֹג ֶ֥דל זְ רֹועֲָךֵ֑ ָ֝ה ֗
Psa. 83:9
הי֥וּ זְ ֶ֖רֹועַ ִל ְבני־ל֣ ֹוט
ִע ָמֵּ֑ם ָ ֹ֤
Psa. 89:11
כֶ חָ ָל ֣ל ָרֵ֑הַ ב ִבּזְ ֥רֹועַ עָֻ֝ זְּ ָ֗ך ִפּזּ ְַרתָּ
Psa. 89:14
בוּרֵ֑ה תָּ ֹ֥עז ָי ְָ֝ד ָ֗ך
ְלָך֣ זְ ְ֭רֹועַ ִעם־גְּ ָ
Psa. 89:22
אַמּ ֶ ַֽצנּוּ׃
ִעמֵּ֑ ֹו אַף־זְ רֹועִי ְת ְ
Psa. 98:1
ֹושׁיעָ ה־לּ֥ ֹו יְ ִָ֝מינֹ֗ו וּזְ ֥רֹועַ קָ ְד ַֽשֹׁו׃
ה ִ ַֽ
Psa. 136:12
עֹול ֣ם
וּבזְ ֣רֹועַ נְ טוּיָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
חזָקָ ה ִ
ֲ ְ֭

זְ רֹועַ

Psa. 10:15

)(1

יבים ז ְַרזִיף אָ ֶַֽרץ׃
י ְ֭רד ְכּמָ ָט ֣ר עַ ל־גּ ֵ֑ז ִָ֝כּ ְר ִב ִ֗

 drippingז ְַרזִ יף
Psa. 72:6

)(2

ֹתם
ל־מעֹונ ֗ ָ
ְָ֝
ִתּזְ ַר֣ח הַ ְ֭שֶּׁ מֶ שׁ יאָספֵ֑ וּן וְ אֶ
ָז ַ֘רֹ֤ח בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך אְֹ֭ור לַ יְ שָׁ ִ ֵ֑רים חַ נֶּ֖וּן
)(1

Psa. 104:22
Psa. 112:4

to sweep away

זְ ְ֭ ַר ְמתָּ ם שׁנָ ֣ה יִ ְהיֵ֑וּ ַָ֝בּ ֹ֗בּקֶ ר כֶּ חָ ִציר

to rise

זרח

זרם־1

Psa. 90:5
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)(1

to pour out

ֹז ְֹ֤רמוּ ֨ ַמיִ ם ׀ עָ ֗בֹות קְֹ֭ול נ ְָתנ֣וּ ְשׁחָ ִ ֵ֑קים אַף־ ֲָ֝חצָ ֗ ֶציָך

Psa. 77:18
)(3

אְֹ֭ור ז ָֻר֣עַ לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וַּֽ ְליִ ְשׁרי־לב
ֲשׂוּ
ַויִּ זְ ְרע֣ וּ שָׂ ְ֭דֹות וַיִּ ְטּע֣ וּ ְכ ָר ִמֵ֑ים ַו ָ֝ ַיּע ֗
הַ זֹּ ְר ִעים ְבּ ִד ְמעָ֗ ה ְבּ ִרנָּה יִ ְק ַֹֽצרוּ׃

זרם־2

to sow

זרע

Psa. 97:11
Psa. 107:37
Psa. 126:5
)(18

seed

ז ֶַרע

ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
וּלז ְַרעֹ֗ו עַ
ְל ָדוִ ד ְ
Psa. 21:11
מ ֶא ֶ֣רץ ְתּאַבֵּ֑ד וְ ָ֝ז ְַרעָ֗ם ִמ ְבּני
Psa. 22:24
ע ֹ֣קב כַּ ְבּ ֵ֑דוּהוּ
ה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־ ֶז ֣ ֵַ֑רע ַי ֲ
ַ ַֽ
כַּ ְבּ ֵ֑דוּהוּ וְ ג֥וּרוּ ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ כָּ ל־ז ֶַרע יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
Psa. 22:31
לאדֹנָ ֣י
ז ֶַרע יַ ַֽעַ ְב ֶדֵ֑נּוּ יְ סֻ ַפֶּ֖ר ַ ַֽ
Psa. 25:13
֣ירשׁ אָ ֶַֽרץ׃
ְבּט֣ ֹוב תָּ ִלֵ֑ין וְ ָ֝ז ְַרעֹ֗ו ִי ַ
Psa. 37:25
שׁ־לחֶ ם׃
ָ ַֽ
צַ ִ ֣דּיק נֶע ָזֵ֑ב וְ ָ֝ז ְַרעֹ֗ו ְמבַ קֶּ
Psa. 37:26
וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה וְ ָ֝ז ְַרעֹ֗ו ִל ְב ָר ָ ַֽכה׃
Psa. 37:28
עֹול ֣ם נִ ְשׁ ָמֵ֑רוּ וְ ֶז ֶ֖ ַָֽרע ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרת׃
ידיו ְל ָ
ח ְִ֭ס ָ
אֶ ת־ ֲ
Psa. 69:37
אהֲבי
עְ֭בָ ָדיו יִ נְ חָ לֵ֑ וּהָ וְ ֹ
וְ ֶז ֣ ֵַ֑רע ֲ
Psa. 89:5
֨יתי
אָכ֣ין ז ְַרעֵֶָ֑ך וּבָ ִנ ִ
עַ ד־עְֹ֭ולָ ם ִ
Psa. 89:30
וְ שַׂ ְמ ִתּ֣י לָ ַע ֣ד ז ְַרעֵֹ֑ו וְ ִָ֝כ ְסא֗ ֹו
Psa. 89:37
עֹול ֣ם יִ ְהיֶ ֵ֑ה וְ ִכ ְסאֶ֖ ֹו
ַז ְְ֭רעֹו ְל ָ
Psa. 102:29
דיָך יִ ְשׁכֵּ֑ ֹונוּ וְ ָ֝ז ְַרעָ֗ם ְלפָ נֶיָך
ְבּנַֽי־עֲבָ ֶ ֥
Psa. 105:6
יריו׃
ע ֹ֣קב ְבּ ִח ָ ַֽ
אַב ָר ָה֣ם עַ ְב ֵ֑דֹּו ְבּנ ֶ֖י ַי ֲ
ֶז ְַ֭רע ְ
Psa. 106:27
גֹּוי ֵ֑ם
וּלהַ ִפּ֣יל ַז ְְ֭רעָם בַּ ִ
ְ
Psa. 112:2
ְ֭אָרץ יִ ְהיֶ ֣ה ז ְַרעֵֹ֑ו דְֹּ֭ור יְ שָׁ ִ ֣רים
בָּ ֶ
Psa. 126:6
ְך־הזּ ַָרע ַֽ ֵ֬בּ ֹא־יָב֥ ֹוא ְב ִרנָּ ֵ֑ה
ָ֫ ַ
נֹשֵׂ֪א ֶ ַֽמשֶׁ
Psa. 18:51

)(1

stripe, blow

ִה ְב ִא֣ישׁוּ ָנ ְ֭מַ קּוּ חַ בּוּרֹתֵָ֑י ִָ֝מ ְפּנ֗י ִאוּ ְַל ִ ַֽתּי׃
)(1

Psa. 38:6

to be in labor

רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד
ִהנּה יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥

בּוּרה
חַ ָ
חבל־4

Psa. 7:15
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)(8

rope, region

לוּ־ל ְ֭י בַּ נְּ ִע ִמֵ֑ים אַף־ ַנָ֝חֲלָ֗ ת
ִ
חֲבָ ִל֣ים נָ ְַֽפ
אֲפָ פ֥ וּנִ י חֶ ְבלי־ ָמֵ֑וֶת ְ ַֽו ַנחֲלֶ֖י ְב ִליַּ ֣עַ ל
ֹוקשׁי
חֶ ְבל ֣י ְשׁא֣ ֹול ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ִָ֝ק ְדּ ֗מוּנִ י מ֣ ְ
ַשׁכּן
ֲל ֵ֑ה ַויּ ְ
וַ ְַֽ֭יּ ִַפּילם ְבּ ֶח ֣בֶ ל ַנח ָ
ץ־כּנָ ֵ֑עַ ן ָ֝֗ ֶחבֶ ל ַנחֲלַ ְת ֶ ַֽכם׃
ת־א ֶר ְ
ֶ ַֽ
ְל ָ֗ך אֶ תּן אֶ
וּמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול
אֲפָ פֹ֤ וּנִ י ׀ חֶ ְבלי־ ֗ ָמוֶת ְ
ל ֹא
ֹור ְת ָ֗ך ֣
חֶ ְבל ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ִעוְּ ֻדֵ֑נִ י ַֽ ָ֝תּ ָ
ִ֗לי ַוחֲבָ ִ֗לים ָפּ ְ֣רשׂוּ ֶ ְ֭רשֶׁ ת ְליַד־מַ ְעגָּ ֵ֑ל
)(2

Psa. 16:6
Psa. 18:5
Psa. 18:6
Psa. 78:55
Psa. 105:11
Psa. 116:3
Psa. 119:61
Psa. 140:6

companion, friend

ֹלה֣ים אְֹ֭להֶ יָך שֶׁ מֶ ן שָׂ ֗שֹׂון ַֽמחֲב ֶ ַֽריָך׃
א ִ
חָ ב ֣ר אְָ֭נִ י ְלכָ ל־א ֲֶשׁ֣ר יְ ראֵ֑ וָּך
)(3

Psa. 119:63

חבר־2

to join, associate

Psa. 58:6
Psa. 94:20
Psa. 122:3

חֶ בֶ ר־1

association, spell

כּם׃
ח ִשֵׁ֑ים חֹובֶ֖ר חֲבָ ִ ֣רים ְמחֻ ָ ַֽ
א ֲֶשׁ֣ר ל ֹא־יִ ְ֭ ְשׁמַ ע ְלק֣ ֹול ְמלַ ֲ

Psa. 58:6
)(1

בֹותם׃
ִל ְשׁב֣ וּרי ל ֵ֑ב וּ ָ֝ ְמחַ ֗בּשׁ ְלעַ ְצּ ָ ַֽ

to bind

שֹׁופ ֵ֑ר ַָ֝בּ ֗כּסֶ ה ְליֹ֣ום חַ גּ ַֽנוּ׃
ָ
בַ ֹ֣ח ֶדשׁ
ד־ק ְרנֹ֗ות
ַָ֝
עב ִֹתֵ֑ים עַ
לָ נוּ ִא ְסרוּ־חַ ג בַּ ֲ

feast

חַ ג

Psa. 81:4
Psa. 118:27
)(2

to celebrate

חגג

Psa. 42:5
Psa. 107:27
)(4

ֹוד ָ֗ך
חֲגַֽ ֹור־חַ ְר ְבָּך֣ עַ ל־יָרְ֣ך גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝ה ְ

חבשׁ

Psa. 147:3
)(2

תֹודה הָ מ֥ ֹון חֹוגַֽג׃
קֹול־רנָּה וְ ָ ֗
ִ
א ָֹ֫ל ִהים ְבּ
ל־ח ְכמָ ֗ ָתם
ָ֝ ָ
יָח֣ ֹוגּוּ וְ ְ֭יָנוּעוּ כַּ ִשּׁכֵּ֑ ֹור וְ כָ

חָ בר

Psa. 45:8

כּם׃
ל ֹא־יִ ְ֭ ְשׁמַ ע ְלק֣ ֹול ְמלַ ח ֲִשֵׁ֑ים חֹובֶ֖ר חֲבָ ִ ֣רים ְמחֻ ָ ַֽ
היְ חָ ְברְָך ִכּסּ ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ֣ל
ַ ְַֽ֭
ְָ֝כּ ִ֗עיר שֶׁ חֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
)(1

חֶ בֶ ל־2

to gird
Psa. 45:4

חגר
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יִ ְְ֭רעֲפוּ נְ א֣ ֹות ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וְ ִָ֝ג֗יל גְּ בָ ע֥ ֹות תַּ ְח ַֽ ֹגּ ְרנָה׃
תֹּודֵ֑ךָּ ְשׁא ִ ֶ֖רית ח ֹ֣מת תַּ ְח ַֽ ֹגּר׃
ֶ
אָד֣ם
ִ ַֽכּי־ח ֲַמ֣ת ָ
ְכּ ֶב֣גֶד י ְַע ֶט ֵ֑ה וּ ְָ֝ל ֗מזַח תָּ ִמיד י ְַחגְּ רֶ ַֽהָ ׃

Psa. 65:13
Psa. 76:11
Psa. 109:19

 sharpחַ ד־1

)(1

ִשׁ ְ֭נּיהֶ ם ח ֲִנ ֣ית וְ ִח ִצֵּ֑ים וּ ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם ֶח ֶ֣רב חַ ָ ַֽדּה׃

Psa. 57:5
to rejoice

)(1

ְב ָרכ֣ ֹות לָ ַע ֵ֑ד ְתּחַ דּ ֥הוּ ְָ֝ב ִשׂ ְמ ֗ ָחה

Psa. 21:7
)(1

דל אַָֽנִ י׃
ה־הֵ֑יא ָ֝א ְדעָ֗ ה מֶ ה־חָ ֥
ִ
וּמ ַדּ֣ת י ַָמ֣י מַ
ִ
)(2

lacking

יטיב׃
דל ְלהַ ְשׂ ִכּ֣יל ְלה ִ ַֽ
וּמ ְר ָמֵ֑ה חָ ַ ֶ֖
אָ֣וֶן ִ
עֹולם׃
דל ְל ָ ַֽ
וְ ְ֭יקַ ר ִפּ ְדיֹ֥ון נ ְַפשָׁ֗ ם וְ חָ ַ ֥

Psa. 49:9

to renew

שֹׁופ ֵ֑ר ַָ֝בּ ֗כּסֶ ה ְליֹ֣ום
ָ
ִתּ ְקע֣ וּ בַ ֹ֣ח ֶדשׁ

חדשׁ

Psa. 51:12
Psa. 103:5
Psa. 104:30
)(6

)(1

room

חֶ ֶדר

Psa. 105:30
)(3

רוּעַֽה׃
יטיבוּ ַנָ֝גּ֗ן ִבּ ְת ָ
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ה ִ
אֹלהינוּ
ל ָ֫
ְבּ ִ֨פי ׀ ִשׁיר חָ ָדשׁ ֮ ְתּ ִה ָלּ ֵ֪ה ַֽ
ליה ָו֗ה
לַ ְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ִשׁירוּ ָ֝ ַ
ליה ָו֨ה ׀ ִשׁ֣יר חָ ְ֭ ָדשׁ ִ ַֽכּי־נִ ְפלָ א֣ ֹות עָ ָשׂ ֵ֑ה
ַ ַֽ
֣ירה ָלּ ְֵ֑ך ְבּנבֶ ל
אָשׁ ָ
ֱֹֽלהים ִשׁ֣יר חָ ְָ֭דשׁ ִ
א ִ֗
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ְָ֝תּ ִהלָּ ֗תֹו ִבּ ְקהַ ל
ַ ַֽ

חדל־1

Psa. 36:4

)(1

דּשׁ ְבּ ִק ְר ִ ַֽבּי׃
וְ ֥רוּחַ ָנ ָ֗֝כֹון חַ ֥
עוּריְ ִכי׃
דּשׁ כַּ נֶּ ֣שֶׁ ר נְ ָ ַֽ
בַּ טּ֣ ֹוב עֶ ְדי ְֵֵ֑֑ך ִתּ ְתחַ ֶ֖
רוְּ֭חֲָך יִ בָּ ראֵ֑ וּן וּ ָ֝ ְתחַ ֗דּשׁ ְפּנ ֣י א ֲָד ָ ַֽמה׃

חָ דל

Psa. 39:5

to cease, refrain

יהם׃
אַר ָצ֣ם ְצפַ ְר ְדּ ִעֵ֑ים ְָ֝בּחַ ְד ֗רי מַ ְלכ ֶ ַֽ
שָׁ ַר֣ץ ְ

חדה

new

חָ ָדשׁ

Psa. 33:3
Psa. 40:4
Psa. 96:1
Psa. 98:1
Psa. 144:9
Psa. 149:1
month

ח ֶֹדשׁ־1

Psa. 81:4
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)(1

to tell

֣יע ֵֹ֑אמֶ ר וְ לַ יְ לָ ה ְָ֝לּלַ֗ יְ לָ ה יְ חַ וֶּה־ ָ ַֽדּעַ ת׃
ְל ְ֭יֹום י ִַבּ ַ ַֽ
)(17

חוה־1

Psa. 19:3

חוה־2

to bow, worship

ל־ק ְד ְשׁ ָ֗ך
ָָ֝
ל־היכַ
ַֽ
חוֶה אֶ
יתֵָ֑ך אֶ ְשׁתַּ ֲ
אָב֣ ֹוא ב ֶ
Psa. 22:28
חו֥וּ ְָ֝לפָ ֶנ֗יָך
ל־אַפסי־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִ ַֽי ְשׁתַּ ֲ
ְ
כָּ
Psa. 22:30
־א ֶרץ ְלפָ נָ ֣יו
ל־דּ ְשׁני ֶ֗
כּ ִ
חוּ֨וּ ׀ ָ ַֽ
ַֽשׁתַּ ֲ
אָכ ֵ֬לוּ ַו ִיּ ְ
ְ
Psa. 29:2
ליה ָו֗ה ְבּהַ ְד ַרת־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
חו֥וּ ָ֝ ַ
ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ִה ְשׁתַּ ֲ
Psa. 45:12
ד ַנ֗יִ ְך וְ ִה ְשׁ ַ ַֽתּחֲוִ י־ ַֽלֹו׃
ִכּי־ה֥ וּא ֲָ֝א ֹ
Psa. 66:4
רוּ־ל ְֵ֑ך
ָ
חו֣וּ ְל ְָ֭ך ִ ַֽויז ְַמּ
כָּ ל־הָ אָ ֶֹ֤רץ ׀ יִ ְשׁתַּ ֲ
Psa. 72:11
ל־מלָ ִכֵ֑ים כָּ ל־גֹּויִ ם
ְ
וְ יִ ְשׁתַּ חֲווּ־ל֥ ֹו כָ
Psa. 81:10
ח ֶו֗ה ְלא ֣ל נ ָ ַֽכר׃
ל ֹא ִָ֝ת ְשׁתַּ ֲ
ָזֵ֑ר וְ ֥
Psa. 86:9
חו֣וּ ְלפָ נֶ ֣יָך
עָ ִ֗שׂיתָ יָבֹ֤ ֹואוּ ׀ וְ יִ ְשׁתַּ ֲ
Psa. 95:6
בְּ֭אוּ נִ ְשׁתַּ חֲוֶ ֣ה וְ נִ ְכ ָרֵ֑עָ ה נִ ְָ֝ב ְר ֗ ָכה ִ ַֽל ְפני־יְ הוָה
ֹ
Psa. 96:9
חו֣וּ לַ ְ֭יהוָה ְבּהַ ְד ַרת־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ ִחילוּ
ִה ְשׁתַּ ֲ
Psa. 97:7
ֹלהים׃
ילֵ֑ים ִה ְשׁתַּ חֲווּ־ ָ֝לֹו כָּ ל־א ִ ַֽ
הַ ִ ַֽמּ ְתהַ ְל ִלים בָּ א ִל ִ
Psa. 99:5
דם ַרגְ לָ֗ יו
הֹ֥
ֹלהינוּ ְ ַֽו ְ֭ ִה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
א ֗
Psa. 99:9
ֹלהינוּ וְ ְ֭ ִ ַֽה ְשׁתַּ חֲווּ ְל ַה ֣ר קָ ְדשֵׁ֑ ֹו
א ֗
Psa. 106:19
חו֗וּ ְלמַ סּ ָ ַֽכה׃
ַיעֲשׂוּ־עגֶל ְבּחֹרֵ֑ב ַו ָ֝יִּ ְשׁתַּ ֲ
Psa. 132:7
ליו׃
דם ַרגְ ָ ַֽ
הֹ֥
ח ֶו֗ה לַ ֲ
נֹותֵ֑יו נִ ְָ֝שׁתַּ ֲ
ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
Psa. 138:2
ֹ֘ודֹ֤ה
יכ ֵ֪ל קָ ְד ְשׁ ֶָ֡ך וְ א ֶ
ח ֶו֨ה אֶ ל־ה ַ
אֶ ְשׁתַּ ֲ
Psa. 5:8

)(1

to whirl, dance, writhe

כּל־מַ ְע ָינַי
ֹל ִלֵ֑ים ָ ַֽ
וְ שָׁ ִ ֥רים ְכּח ְ
)(2

ְשׁאֵ֑ר וַּֽ ְכח֥ ֹול ַי ִָ֗֝מּים ע֣ ֹוף כָּ נָ ַָֽֽף׃
אֶ ְְ֭ס ְפּרם מח֣ ֹול יִ ְרבֵּ֑ וּן ָ֝ה ִקי ֹ֗צ ִתי

Psa. 87:7

חֹול־1

sand

Psa. 78:27
Psa. 139:18
)(2

ל ִם׃
ת־ציֵֹּ֑ון ִָ֝תּ ְב ֶנ֗ה חֹומ֥ ֹות יְ רוּשָׁ ָ ַֽ
ִ
ִב ְְ֭רצֹונְ ָך אֶ
סֹובבֻ הָ עַ ל־חֹומ ֶֹתֵ֑יהָ וְ אֶָ֖וֶן
יְ ְ

חול

 wallחֹומָ ה

Psa. 51:20
Psa. 55:11
)(1

to pity

חוס
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ל־דּ֣ל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון וְ נ ְַפשֶׁ֖ ֹות
ַ
ָיְ֭חֹס עַ

Psa. 72:13
)(4

יקם׃
י־רוּחַ ְכּ ִ ֶ֖טיט חוּצ֣ ֹות א ֲִר ַֽ
ל־פּנ ֵ֑
ְ
ְכּעָ פָ ר עַ
רֹאַי בַּ חֵ֑ וּץ נ ְָד ֥דוּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
ִל ֗בֹּו יִ ְקבָּ ץ־אָוֶן לֵ֑ ֹו יצֶ֖א לַ ח֣ וּץ יְ ַד ַֽבּר׃
חוּצֹותינוּ׃
ַֽ
ֶָ֫אל־זַן צ ֹאונ ֣נוּ מַ ְ֭א ֲִליפֹות ְמ ֻרבָּ ֗בֹות ְבּ
)(9

outside

חוּץ

Psa. 18:43
Psa. 31:12
Psa. 41:7
Psa. 144:13

to hasten

חושׁ־1

ר ִתי ַֽחוּשָׁה׃
ָלוּתי ְלעֶ זְ ָ ֥
אַל־תּ ְר ָחֵ֑ק ָ֝אי ִ֗
ִ
Psa. 38:23
ד ָנ֗י
ח֥ וּשָׁה ְלעֶ זְ ָר ִתֵ֑י ֲָ֝א ֹ
Psa. 40:14
ר ִתי ַֽחוּשָׁה׃
ְלהַ ִצּיל ֵ֑נִ י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְלעֶ זְ ָ ֥
Psa. 55:9
אָח֣ישָׁ ה ִמ ְפ ָל ֣ט ִלֵ֑י מ ֶ֖רוּחַ ס ָֹע ֣ה
ִ
Psa. 70:2
ר ִתי ַֽחוּשָׁ ַֽה׃
ְלהַ ִצּיל ֵ֑נִ י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְלעֶ זְ ָ ֥
Psa. 70:6
ָ֫ה־לּי
ִ
ֹלהֵ֪ים ַֽחוּשָׁ
וְ אֶ ְביֹון ֮ א ִ
Psa. 71:12
[חוּשָׁ ה׃]
ר ִתי ִחישָׁה ַֽ
ְלעֶ זְ ָ ֥
[חוּשָׁה׃]
ר ִתי ִחישָׁ ה ַֽ
ֹלהי ְלעֶ זְ ָ ֥
אַל־תּ ְר ַח֣ק ִמ ֶמֵּ֑נִּ י ָ֝א ֗ ַ
ִ
ְֹ֭להים
א ִ
Psa. 119:60
ֹותיָך׃
ל ֹא ִה ְתמַ ְה ָמ ְֵ֑ה ִתּי ִָ֝ל ְשׁ ֹ֗מר ִמ ְצ ֶ ַֽ
חַ ְְ֭שׁ ִתּי וְ ֣
Psa. 22:20

)(1

אתיָך ח֣ וּשָׁה ִלֵּ֑י
יְ הוָ ֣ה ְק ְָ֭ר ִ

to enjoy

Psa. 141:1
)(9

חנ֗וּ
ִָ֫כּ ְסא֥ ֹו עינָיו יֶחזֵ֑וּ עַ ְפעַ פָּ יו יִ ְָ֝ב ֲ
ִ ַֽכּי־צַ ִ ֣דּיק יְ ְ֭הוָה ְצ ָדק֣ ֹות אָה ֵ֑ב ָיָ֝שָׁ֗ ר יֶחז֥וּ פָ נַֽימֹו׃
ִמ ְְ֭לּפָ נֶיָך ִמ ְשׁפָּ ִט֣י יצֵ֑א ָ֝עי ֶנ֗יָך תֶּ חזֶינָה מישָׁ ִ ַֽרים׃
א ֲִנ֗י ְבּ ְ֭צֶ ֶדק אֶ ח ֶז֣ה פָ נֶ ֵ֑יָך אֶ ְשׂ ְבּעָ ה
חזֹ֥ות ְבּ ַֽ ֹנעַ ם־יְ ָ֝ה ָו֗ה
חַ יַּ ֵ֑י לַ ֲ
ר־שֶׂ֖ם שַׁ מּ֣ ֹות
ָ
חְ֭זוּ ִמ ְפעֲל֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ
ְ ַֽלכוּ־ ֲ
שׁמֶ שׁ׃
ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ ָ ַֽ
שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
ָקם ְפּעָ מָ יו
יִ ְשׂ ַמ֣ח צַ ְִ֭דּיק ִכּי־חָ ָז֣ה נ ָ ֵ֑
יתֵ֑יָך ִל ְרא֥ ֹות
כְּ֭ן בַּ ֹ֣קּ ֶדשׁ חֲזִ ִ

חושׁ־2

to see

חזה

Psa. 11:4
Psa. 11:7
Psa. 17:2
Psa. 17:15
Psa. 27:4
Psa. 46:9
Psa. 58:9
Psa. 58:11
Psa. 63:3
)(1

vision

חָ זֹון
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ידיָך
לח ֲִס ֶ ֗
־ב ֶ֡ ָחזֹון ַ ַֽ
אָֹ֤ז ִדּבַּ ְר ָ ַֽתּ ְ

Psa. 89:20
)(1

יְ כַ ְר ְס ֶמ֣נָּ ַֽה חֲזִ ֣יר ִמיָּ ֵ֑עַ ר וְ זִ ֶ֖יז

pig

חֲזִ יר

Psa. 80:14

)(5

חזַק וְ ַיאֲמ֣ץ ִל ֶבֵָּ֑ך
קַ וּ֗ה אֶ ל־יְ ָ֫הוָה ֲ ְ֭
ל־ה ְמ ַיח ֲִ֗לים
ָ֝ ַ
ִח ְ֭זְ קוּ וְ ַיאֲמ֣ץ ְלבַ ְב ֶכ ֵ֑ם כָּ
הַ חֲז֣ק מָ גֵ֣֑ן וְ ִצנָּ ֵ֑ה וְ ָ֗֝קוּמָ ה
דּ ָבֹ֤ר ָ ֗רע ְ ַֽי ְ֭סַ ְפּרוּ ִל ְטמ֣ ֹון
יְ חַ זְּ קוּ־לָ֨ מֹו ׀ ָ ֘
רְך בָּ נַ ֵ֣֑יִ ְך
ִ ַֽכּי־ ִחְ֭זַּק ְבּ ִריח֣י ְשׁעָ ָרֵ֑יִ ְך בּ ַ ֶ֖

to be strong

חזק

Psa. 27:14
Psa. 31:25
Psa. 35:2
Psa. 64:6
Psa. 147:13
)(2

מַ ִצּ֣יל עָ ְ֭נִ י מחָ ָז֣ק ִמ ֶמֵּ֑נּוּ וְ עָ נִ י
וּבזְ ֣רֹועַ נְ טוּיָ ֵ֑ה
חזָקָ ה ִ
ְבּיָ ֣ד ֲ ְ֭

strong

חָ זָק

Psa. 35:10
Psa. 136:12
)(1

ֹאמר אֶ ְרחָ ְמָךֶ֖ יְ הוָ ֣ה ִחזְקִ ַֽי׃
וַיּ ֶ֡ ַ

strength

חזֶק

Psa. 18:2
)(9

to miss, sin

ִרגְ ז֗וּ ְוַֽאַל־ ָ֫ ֶתּחטָ אוּ ִא ְמ ֣רוּ ִב ְְ֭לבַ ְבכֶ ם
Psa. 39:2
ְד ָרכַ י ֮ מחֲטֵ֪ ֹוא ִב ְל ָ֫שֹׁונִ י
Psa. 41:5
לְך׃
אתי ָ ַֽ
ְרפָ אָה ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי ִכּי־חָ טָ ִ
Psa. 51:6
רע
אתי ֮ וְ הָ ַ ֥
ְלבַ ְדּ ָ֨ך ׀ חָ טָ ִ
Psa. 51:9
ְתּחַ ְטּאנִ ֣ י ְבאזֹ֣וב וְ אֶ ְט ָהֵ֑ר ְָ֝תּכַ ְבּ ֗סנִ י
Psa. 78:17
ל ְמ ֥רֹות
ַיֹּוס֣יפוּ עְֹ֭וד לַ חֲט ֹא־לֵ֑ ֹו ַ ַֽ
ו ִ
Psa. 78:32
א־הא ִ֗מינוּ
ח ְטאוּ־עֵ֑ ֹוד וְ ַֽל ֹ ָ֝ ֶ
ְבּכָ ל־זְֹ֭את ָ ַֽ
Psa. 106:6
שׁ ְענוּ׃
ֲבֹותינוּ הֶ עוִ ינוּ ִה ְר ָ ַֽ
חָ טָ אנוּ ִעם־א ֗
Psa. 119:11
לְך׃
ל ֹא ֶ ַֽאחטָ א־ ָ ַֽ
ְבּ ְִ֭ל ִבּי צָ ַפ֣נְ ִתּי ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ֣

חטא

Psa. 4:5

)(3

חֹול ְֵ֑ל ִתּי וּ ְָ֝ב ֗ח ְטא יֶ ַֽחמַ ְתנִ י ִא ִ ַֽמּי׃
ָ
ע ֶֹ֖ונ ַֹת֣י
פָּ ְ֭נֶיָך מחֲטָ אֵָ֑י ְוַֽכָ ל־ ֲ
ל ֹא כַ ְ֭חֲטָ אינוּ ָע ֣שָׂ ה ָל ֵ֑נוּ
֣

sin

Psa. 51:7
Psa. 51:11
Psa. 103:10

ח ְטא

123

)(6

sinner

וּבמֹושַׁ ב
ל ֹא עָ ָמֵ֑ד ְ
וּב ֶד ֶ֣רְך חַ ְ֭טָּ ִאים ֥
ְ
יקים׃ Psa. 1:5
ֲדת צַ ִדּ ִ ַֽ
בַּ ִמּ ְשׁ ָפֵּ֑ט וְ ָ֝חַ טָּ ִ ֗אים בַּ ע ַ ֥
Psa. 25:8
יֹורה חַ טָּ ִא֣ים בַּ ָ ַֽדּ ֶרְך׃
טֹוב־וְ יָשָׁ ר יְ הוָ ֵ֑ה עַ ל־כֹּ֤ן ֶ ֶ֖
Psa. 26:9
אַל־תֶּ א ֹ֣סף ִעם־חַ טָּ ִא֣ים נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִעם־אַנְ שֶׁ֖י
Psa. 51:15
ְדּ ָר ֶכ ֵ֑יָך וְ ָ֝חַ טָּ ִ ֗אים אלֶ יָך י ַָֽשׁוּבוּ׃
Psa. 104:35
וּרשָׁ ִעֹ֤ים ׀
יִ ַתֹּ֤מּוּ חַ טָּ ִ ֨אים ׀ ִמן־הָ אָ ֶֶ֡רץ ְ

חַ טָּ א

Psa. 1:1

)(3

sin, sin offering

ַֽשׂוּי־פּשַׁ ע ְכּס֣ וּי חֲטָ אַָֽה׃
ֶ֗
רי ְנ
אַשׁ ֥
ְל ָדוִ ֗ד ָ֫ ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
ל ֹא שָׁ אָ ְַֽלתָּ ׃
אְָ֭זְ נַיִ ם כָּ ִ ֣ריתָ ִלֵּ֑י עֹולָ ה ַו ָ֝חֲטָ אָ֗ה ֣
לחֲטָ אַָֽה׃
ְבּ ְִ֭ה ָשּׁ ְ֣פטֹו יצ֣א ָר ָשֵׁ֑ע וּ ְָ֝ת ִפלָּ ֗תֹו ִתּ ְהיֶה ַ ַֽ
)(13

חֲטָ אָה

Psa. 32:1
Psa. 40:7
Psa. 109:7

sin, sin offering

חַ טָּ את

כּר
אַל־תּזְ ֥ ֹ
ִָ֫
וּפשָׁ עַ֗ י
עוּרי ׀ ְ
חַ ֹ֤טּ ֹאות נְ ַ ֨
Psa. 25:18
ַועֲמָ ִלֵ֑י וְ ָ֝שָׂ֗ א ְלכָ ל־חַ טּ ֹאותָ ַֽי׃
Psa. 32:5
עֹו֘ ִנֹ֤י
ֲָך ַו ֲ
אֹודיע ֶ֡
את֨י ִ ֵ֪
חַ טָּ ִ
עֹוֶ֖ן חַ טָּ אתִ ֣י ֶ ַֽסלָ ה׃
אַתּה ָנ ָ֘שֹׂ֤אתָ ֲ
לַ יהוָ ֵ֑ה וְ ֨ ָ
Psa. 38:4
ז ְַע ֶמֵָ֑ך אין־שָׁ ל֥ ֹום ַָ֝בּעֲצָ ֗ ַמי ִמ ְפּני חַ טָּ אתִ ַֽי׃
Psa. 38:19
אַגּ ֵ֑יד ֶָ֝א ְדאַ֗ג ַֽמחַ טָּ אתִ ַֽי׃
ִ ַֽכּי־עֲֹונִ י ִ
Psa. 51:4
ֲרנִ י׃
ֲֹונ ֵ֑י וַּֽ מחַ טָּ אתִי טַ ה ַֽ
מע ִ
Psa. 51:5
א ֲִנ ֣י א ָדֵ֑ע וְ חַ טָּ אתִ ֶ֖י נֶגְ ִ ֣דּי
Psa. 59:4
ֹא־פ ְשׁ ִעֶ֖י וְ ל ֹא־חַ טָּ אתִ֣י יְ הוָ ַֽה׃
עָ ַל ֣י עַ זִ ֵ֑ים ל ִ
Psa. 59:13
ר־שׂ ָ֫ ָפתימֹו וְ יִ לָּ ְכ ֥דוּ
ְ
חַ טַּ את־ ִ֗פּימֹו ְ ַֽדּבַ
Psa. 79:9
ֹאתינוּ ְל ַמ֣עַ ן ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
וְ כַ פּר עַ ל־ ָ֝ ַחטּ ֗
Psa. 85:3
עֹו֣ן עַ ֶמֵָּ֑ך ִכּ ִ ֶ֖סּיתָ כָ ל־חַ טָּ אתָ֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
ָנ ְ֭שָׂ אתָ ֲ
Psa. 109:14
־תּ ָ ַֽמּח׃
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ חַ טַּ את ִ ָ֝א ֗מֹּו אַל ִ
Psa. 25:7

)(1

יכל׃
עוּריהֶ ם ְבּנֹותינוּ ְכזָוִ ֹיֵּ֑ת ְָ֝מחֻ טָּ ֗בֹות תַּ ְבנִ ית ה ָ ַֽ
ִ ַֽבּנְ ָ֫

to hew, cut
Psa. 144:12
)(2

וַ ְַֽ֭ ַיּא ֲִכילהוּ מח֣לֶ ב ִח ָטּ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ֗צּוּר
יעְך׃
הַ שָּׂ ם־גְּ בוּלְך שָׁ לֵ֑ ֹום חלֶ ב ִָ֝ח ִ֗טּים י ְַשׂ ִבּ ַֽ

חטב

wheat

Psa. 81:17
Psa. 147:14

ִחטָּ ה
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to catch

)(2

טף עָָ֝ ִנ֗י
ְבסֻ ֹ֗כּה ֶי ְ֭ארֹב לַ חֲט֣ ֹוף עָ ִנ ֵ֑י י ְַח ֥ ֹ
טף עָָ֝ ִנ֗י ְבּמָ ְשׁכ֥ ֹו
לַ חֲט֣ ֹוף עָ ִנ ֵ֑י י ְַח ֥ ֹ

חטף

Psa. 10:9

)(30

life

בֹודי ׀
וּכ ִ ֶ֓
וְ יִ ְר ֹ֣מס לָ אָ ֶ֣רץ חַ יֵָּ֑י ְ
Psa. 16:11
שׂבַ ע ְשׂ ְ֭מָ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך
ֹודיענִ י ֮ ֹֹ֤א ַרח ָ֫ ַחיִּ ים ֹ ֣
ַֽתּ ִ
Psa. 17:14
וּצ ִפינְ ָך
חֶ ְל ָ ֥קם ַ ַֽבּחַ יִּ ים ֮ ְ
Psa. 18:47
צוּרי וְ ָ֝י ָ֗רוּם
חַ י־יְ ְ֭הוָה וּבָ ֣רוְּך ִ ֵ֑
Psa. 21:5
חַ ִיּ ֹ֤ים ׀ שָׁ אַ֣ל ִמ ְְ֭מָּך נ ַָת֣תָּ ה לֵּ֑ ֹו
Psa. 23:6
יִ ְְ֭ר ְדּפוּנִ י כָּ ל־יְ מ֣י חַ יֵָּ֑י וְ שַׁ ְב ִתּי
Psa. 26:9
ִעם־חַ טָּ ִא֣ים נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִעם־אַנְ שֶׁ֖י ָד ִמ֣ים חַ יָּ ַֽי׃
Psa. 27:1
ירֵ֑א יְ הוָה ָ ַֽמעֹוז־ ָ֝ ַחיַּ֗י ִמ ִמּי
ִא ָ
Psa. 27:4
חזֹ֥ות
ְבּבית־יְ ְ֭הוָה כָּ ל־יְ מ֣י חַ יֵַּ֑י לַ ֲ
Psa. 30:6
ְבּאַפֹּו֮ חַ ִיּ ֵ֪ים ִבּ ְר ָ֫צֹונֹ֥ו
Psa. 31:11
נֹותֵ֪י
וּשׁ ַ
כָ לֵ֪ וּ ְב ָיגֶֹ֡ון חַ יַּי ֮ ְ
Psa. 34:13
ִ ַֽמי־הָ ְִ֭אישׁ הֶ חָ פ֣ץ חַ ִיּ ֵ֑ים אֹהב ָיָ֝ ִ֗מים ִל ְרא֥ ֹות
Psa. 36:10
אֹור ָ֗ך
י־ע ְְ֭מָּך ְמק֣ ֹור חַ ִיּ ֵ֑ים ְָ֝בּ ְ
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 38:20
ְ ַֽוְ֭אֹיְ בַ י חַ ִיּ ֣ים עָ צֵ֑מוּ וְ ַרבֶּ֖ וּ
Psa. 49:19
ָ֝יֹודָך
ִ ַֽכּי־ ַנ ְְ֭פשֹׁו ְבּחַ יָּ ֣יו יְ בָ רְֵ֑ך וְ ֻ ֗
Psa. 55:16
גוּר֣ם
י־רעֶ֖ ֹות ִבּ ְמ ָ
עָ ֗לימֹו י ְר ֣דוּ ְשׁא֣ ֹול חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּ ָ
Psa. 56:14
החַ ִיַּֽים׃
ֹלהֵ֑ים ְָ֝בּא֗ ֹור ַ ַֽ
ְל ִ ְַֽ֭ה ְתהַ לְּך ִל ְפנ ֣י א ִ
Psa. 63:4
חַ ְְ֭ס ְדָּך ַֽמחַ ִ֗יּים ְשׂפָ תַ י יְ שַׁ ְבּ ַֽחוּנְ ָך׃
Psa. 63:5
אֲבָ ֶר ְכָך֣ ְבחַ יֵָּ֑י ְָ֝בּ ִשׁ ְמָך
Psa. 64:2
צּר חַ יָּ ַֽי׃
יחֵ֑י ִמפַּ חַ ד אָ֝ ֹוי֗ב ִתּ ֥ ֹ
ְב ִשׂ ִ
Psa. 66:9
ָתן
ַנ ְְ֭פשׁנוּ ַ ַֽבּחַ ִיּ ֵ֑ים וְ ַֽל ֹא־נ ַ ֶ֖
Psa. 69:29
יקים
יִ ְ֭מָּ ַֽחוּ ִמסּ֣פֶ ר חַ ִיּ ֵ֑ים וְ ִעם ָ֝ ַצ ִדּ ִ֗
Psa. 88:4
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ חַ יַּ֗י ִל ְשׁא֥ ֹול
Psa. 103:4
ה ְמעַ ְטּ ֗ר ִכי
הַ גֹּוא֣ל ִמ ַשּׁ ֣חַ ת חַ יָּ ֵ֑י ְִכי ַָ֝ ַֽ
Psa. 104:33
אֹלה֣י
ַ
רה ל
אז ְַמּ ָ ֶ֖
לַ יהוָ ֣ה ְבּחַ יֵָּ֑י ֲ
Psa. 116:9
החַ ִיַּֽים׃
אַר ֗צֹות ַ ַֽ
אֶ ְְ֭תהַ לְּך ִל ְפנ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּ ְ
Psa. 124:3
אַפּ֣ם
אזַי חַ ִיּ ֣ים ְבּלָ עֵ֑ וּנוּ בַּ ח ֲֶ֖רֹות ָ
ֲ ְ֭
Psa. 7:6

חַ י־1
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כּל יְ מ֣י חַ יֶּ ַֽיָך׃
וּ ְְ֭ראה ְבּט֣ וּב יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ָ֝֗ ֹ
עֹולם׃
ָ ַֽ
אֶ ת־הַ ְבּ ָר ָכ ֵ֑ה ָ֝ ַח ִ֗יּים עַ ד־הָ
אֹלה֣י
ַ
ל
רה ַֽ
אז ְַמּ ָ ֶ֖
אֲהַ ְל ָל ֣ה יְ הוָ ֣ה ְבּחַ יֵָּ֑י ֲ

Psa. 128:5
Psa. 133:3
Psa. 146:2
)(8

וּלא֗ הֶ ְ֭אמַ נְ ִתּי ִל ְרא֥ ֹות ְ ַֽבּטוּב־יְ ה ָו֗ה ְבּ ֶא ֶ֣רץ חַ ִיַּֽים׃
֗ל ֗ ֗
אֹלהים ֮ ְלא ֵ֪ל חָ י מָ תַ י אָבֵ֑ ֹוא וְ ָ֝א ָר ֶ֗אה
ִ
ל
שׁ ֶר ְשׁ ָ֨ך מ ֶא ֶֶ֖רץ חַ ִיּ ֣ים ֶ ַֽסלָ ה׃
וְ יִ סָּ חֲָך֣ מ ֵֹ֑אהֶ ל וְ ַֽ
מֹו־ח ֗רֹון יִ ְשׂעָ ֶ ַֽרנּוּ׃
ָ֝ ָ
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י ְכּ
יכ ֣ם ָ
ִ ַֽסּירֹת ֶ
חי׃
וּבשָׂ ִ ֵ֑רי יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ ֶא֣ל ַֽאל־ ָ ַֽ
ִל ִבּי ְ
החַ יִּ ים׃
מַ ְח ִסֵ֑י ָ֝ ֶח ְל ִ֗קי ְבּ ֶא ֶ֣רץ ַ ַֽ
חי׃
דּק ְלפָ נֶ ֣יָך כָ ל־ ָ ַֽ
כּי ַֽל ֹא־יִ ְצ ַ ֶ֖
אֶ ת־עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִ ֹ֤
אֶ ת־י ֶָדֵָ֑ך וּמַ ְשׂ ִ ֶ֖בּיעַ ְלכָ ל־ ַח ֣י ָר ַֽצֹון׃

Psa. 27:13
Psa. 42:3
Psa. 52:7
Psa. 58:10
Psa. 84:3
Psa. 142:6
Psa. 143:2
Psa. 145:16
)(1

ירֹו] ִע ִמֵּ֑י ְָ֝תּ ִפלָּ֗ ה ְלא֣ל חַ יָּ ַֽי׃
[שׁ ֣
ִ

family, life

חַ י־3

Psa. 42:9
)(2

ידתִ ַֽי׃
ְלמָ ָשׁ ֣ל אָזְ ִנ ֵ֑י אֶ ְפתַּ ח ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור ִח ָ
י־ק ֶדם׃
ידֹות ִמנִּ ֶ ַֽ
אַבּיעָ ה ִָ֝ח ֗
ְבמָ ָשׁ ֣ל ִפֵּ֑י ִ

living

חַ י־2

ידה
ִ riddleח ָ

Psa. 49:5
Psa. 78:2
)(32

to live

דּ ְר ָשֵׁ֑יו יְ ִ ֶ֖חי ְלבַ ְב ֶכ ֣ם לָ ַעַֽד׃
יְ ְ֭הוָה ֣ ֹ
Psa. 22:30
ל ֹא ִחיָּ ַֽה׃
ל־יֹורד֣י עָ ָפֵ֑ר וְ ָ֝נ ְַפ ֗שֹׁו ֣
ְ
יִ ְ֭ ְכ ְרעוּ כָּ
Psa. 30:4
י־[מ]
יֹּורד ִ
יתנִ י ִמ ְ
ן־שׁא֣ ֹול נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝חיִּ ֗ ַ
ִמ ְ
Psa. 33:19
נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וּ ְָ֝לחַ יֹּותָ֗ם בָּ ָר ָ ַֽעב׃
Psa. 41:3
יִ ְשׁ ְמר֣הוּ ִ ַֽוְ֭יחַ יּהוּ יְ אֻ שַּׁ ר
Psa. 49:10
ל ֹא יִ ְר ֶא֣ה
יחי־ע֥ ֹוד לָ נֶ ֵ֑צַ ח ֶ֖
ִ ַֽו ִ
Psa. 69:33
יחי ְלבַ ְב ֶ ַֽכם׃
ֹלהים וִ ִ
ענ ִָו ֣ים יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ דּ ְֹרשׁי ָ֝א ִ֗
ֲ
Psa. 71:20
[תּחַ יּ ֵ֑ינִ י]
וְ ָ ָ֫רע֥ ֹות תָּ שׁ֥ וּב ְתּחַ יּינוּ ְ
לנִ י׃
ע ַֽ
[תּחַ יּ ֵ֑ינִ י] וַּֽ ִמ ְתּהֹמ֥ ֹות ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ תָּ שׁ֥ וּב תַּ ֲ
וְ ָ ָ֫רע֥ ֹות תָּ שׁ֥ וּב ְתּחַ יּינוּ ְ
Psa. 72:15
יחי וְ יִ תֶּ ן־לֹו֮ ִמזְּ ַהֵ֪ב
וִ ִ֗
Psa. 80:19
וּב ִשׁ ְמָך֥
וְ ל ֹא־נָס֥ ֹוג ִמ ֶמּ ֵ֑ךָּ ְָ֝תּחַ יּ֗נוּ ְ
Psa. 85:7
הֲֽל ֹא־אְַ֭תָּ ה תָּ שׁ֣ וּב ְתּחַ יֵּ֑נוּ וְ ָ֝עַ ְמּ ָ֗ך
Psa. 22:27

חיה
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ה־מֵּ֑וֶת
ָ
ל ֹא יִ ְראֶ
ִ ֹ֤מי גֶ ֣בֶ ר ִ ַֽי ְְ֭חיֶה וְ ֣
ַֽל ֹא אָמ֥ וּת ִכּי־ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה ַוָ֝אֲסַ ֗פּר ַ ַֽמעֲשׂי
רה ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
ַ ַֽעל־עַ ְב ְדָּך֥ ֶ ַֽא ְח ֶי֗ה וְ אֶ ְשׁ ְמ ָ ֥
לֶ עָ ָפ֣ר נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָ֝ ַחיּ֗נִ י ִכּ ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
מ ְרא֣ ֹות ָשֵׁ֑וְ א ִבּ ְד ָרכֶ ָך חַ יּ ַֽנִ י׃
ְל ִפקֻּ ֶדֵ֑יָך ְבּ ִצ ְדקָ ְתָך֥ חַ יּ ַֽנִ י׃
ְבעָ נְ ִי ֵ֑י ִ ֶ֖כּי ִא ְמ ָר ְתָך֣ ִחיָּ ַֽתְנִ י׃
ֹור ְת ָ֗ך
י־ת ָ
ַרח ֲֶמ֣יָך וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה ִכּ ַֽ ָ֝
ְכּחַ ְס ְדָּך֥ חַ יּנִ ֵ֑י וְ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה
יתנִ י׃
קּוּדֵ֑יָך ִכּי ָָ֝֗בם ִחיִּ ָ ַֽ
ל ֹא־אֶ ְשׁ ַכּ ֣ח ִפּ ֶ
ד־מ ֵֹ֑אד יְ ָ֝ה ָו֗ה חַ יּנִ י ִכ ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
ְ
עַ
ישׁנִ י
אַל־תּ ִב ֗
ְָ֝
ְכ ִא ְמ ָר ְתָך֣ וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה וְ
ֲביננִ י וְ אֶ ְחיֶ ַֽה׃
ע ְדֹותֶ יָך ְלעֹולָ֗ ם ה ִ
ְכחַ ְס ֶדֵָּ֑ך יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽכּ ִמ ְשׁפָּ טֶ ָך חַ יּ ַֽנִ י׃
וּגְ אָל ֵ֑נִ י ְל ִא ְמ ָר ְתָך֥ חַ יּ ַֽנִ י׃
ַרח ֲֶמֶ֖יָך ַר ִבּים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ְ ַֽכּ ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך חַ יּ ַֽנִ י׃
אָה ְֵ֑ב ִתּי יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽכּחַ ְס ְדָּך֥ חַ יּ ַֽנִ י׃
קּוּד֣יָך ָ
י־פ ֶ
ִכּ ִ
ה ְל ֶל ֵ֑ךָּ וַּֽ ִמ ְשׁפָּ טֶ ָך
ְ ַֽתּ ִחי־ ַנ ְְ֭פ ִשׁי וַּֽ ְת ַ ַֽ
ְבּ ֶ ֥ק ֶרב צָ ָ ֗רה ְתּ ָ֫ ַחיּנִ י ַע ֹ֤ל אַ֣ף
ן־שׁ ְמָך֣ יְ הוָ ֣ה ְתּחַ יּנִ ֵ֑י ְבּ ִצ ְדקָ ְת ֶָ֓ך ׀
ְל ַ ַֽמעַ ִ
)(8

Psa. 89:49
Psa. 118:17
Psa. 119:17
Psa. 119:25
Psa. 119:37
Psa. 119:40
Psa. 119:50
Psa. 119:77
Psa. 119:88
Psa. 119:93
Psa. 119:107
Psa. 119:116
Psa. 119:144
Psa. 119:149
Psa. 119:154
Psa. 119:156
Psa. 119:159
Psa. 119:175
Psa. 138:7
Psa. 143:11

animal, beast

י־לי כָ ל־חַ יְ תֹו־יָ ֵ֑עַ ר ְָ֝בּה ֗מֹות
ִכּ ִ
ירים ׀ ְבּעֶ גְ ֵ֬לי
אַבּ ִ ֨
ֲדת ִ
גְּ עַ֨ ר חַ יַּ ֵ֪ת קָ ֶנֶ֡ה ע ַ ֹ֤
תֹּורֵָ֑ך
ֶ
אַל־תּתּ֣ן ְל ְ֭חַ יַּת נֶ ֣פֶ שׁ
ִ
ידיָך ְלחַ יְ תֹו־אָ ֶַֽרץ׃
הַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם ְבּשַׂ ר ֲָ֝ח ִס ֶ ֗
ַי ְְ֭שׁקוּ כָּ ל־חַ יְ תֹ֣ו שָׂ ָדֵ֑י יִ ְשׁ ְבּ ֶ֖רוּ ְפ ָר ִא֣ים
ֹו־ת ְר ֹ֗משׂ כָּ ל־חַ יְ תֹו־יָ ַֽעַ ר׃
֣יהי ָל ֵ֑יְ לָ ה ַֽבּ ִָ֝
ִו ִ
וְ א֣ין ִמ ְס ָפֵּ֑ר חַ יֹּ֥ות ְָ֝קטַ נֹּ֗ות ִעם־גְּ ד ַֹֽלֹות׃
ל־בּה ָמ ֵ֑ה ֶ ָ֝֗רמֶ שׂ וְ ִצפּ֥ ֹור
ְ
החַ יָּה וְ כָ
ַ ַֽ

Psa. 50:10
Psa. 68:31
Psa. 74:19
Psa. 79:2
Psa. 104:11
Psa. 104:20
Psa. 104:25
Psa. 148:10
)(3

אַל־תּ ְשׁכַּ ח
ִ
תֹּורֵָ֑ך חַ יַּת ֲָ֝ענִ ֗ ֶיּיָך
ֶ
נֶ ֣פֶ שׁ

חַ יָּה־1

life

חַ יָּה־2

Psa. 74:19
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דּבֶ ר
נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וְ ָ֝חַ יָּתָ֗ם לַ ֶ ֥
הֹושׁיבַ נִ י
ִ
ְ֭אָרץ חַ יָּתִֵ֑י
ִדּ ָכּ ֣א לָ ֶ
)(1

בוּ־בֵ֑הּ ָתּ ִֹ֤כין ְבּטֹובָ ְתָךֶ֖
ָ
חַ יָּתְָך֥ יָ ְַֽשׁ
)(2

נֹותֵ֑יהָ
אַר ְמ ֶ
ִל ְבּ ֨ ֶכם ׀ ְ ַֽלחילָ֗ה פַּ ְסּג֥וּ ְ
נֹותיִ ְך׃
אַר ְמ ָ ַֽ
יְ ִ ַֽהי־שָׁ ל֥ ֹום ְבּחילְֵ֑ך ָ֝שַׁ ְל ָו֗ה ְבּ ְ

Psa. 78:50
Psa. 143:3
troop

Psa. 68:11
rampart, district

)(19

חיל

Psa. 48:14
Psa. 122:7
)(1

יֹּול ָדה׃
רעָ ָדה אֲחָ ָז֣תַ ם ָשֵׁ֑ם ִָ֝֗חיל כַּ ַֽ
ְ ְ֭

חַ יָּה־3

agony

ִחיל

Psa. 48:7

strength, wealth, army

ֲצוּמיו חֶ ְלכָּ ִאים [ח ֣יל] [כָּ ִ ַֽאים׃]
שׁחַ וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
וְ ָדכָ ה [יִ ְדכֶּ ה] ָי ֵ֑ ֹ
Psa. 18:33
תּן תָּ ִמ֣ים
הַ ְמאַזְּ ר֣נִ י ָח ֵ֑יִ ל וַיִּ ֶ֖
Psa. 18:40
ו ְַתּאַזְּ ר֣נִ י חַ ְ֭יִ ל לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה תַּ ְכ ִ ֶ֖ריעַ
Psa. 33:16
נֹושׁ֣ע ְבּ ָרב־ ָח ֵ֑יִ ל גִּ ָ֗֝בֹּור ַֽל ֹא־יִ נָּצל
ָ
Psa. 33:17
לּט׃
ל ֹא יְ מַ ַֽ
רב ָ֝חילֹ֗ו ֣
וּב ֥ ֹ
ְ
Psa. 49:7
רב
וּב ֥ ֹ
ֹט ִחים עַ ל־חילֵָ֑ם ְ
הַ בּ ְ
Psa. 49:11
ו ַָב֣עַ ר י ֹאבֵ֑דוּ וְ עָ זְ בֶ֖ וּ לַ אֲח ִ ֣רים חילָ ַֽם׃
Psa. 59:12
הֹורידֵ֑מֹו
הֲנִ יע ֣מֹו ְב ְ֭חילְָך וְ ִ
Psa. 60:14
אֹלהים ַנעֲשֶׂ ה־ ָחֵ֑יִ ל וְ ָ֗֝הוּא יָב֥ וּס
ִ
ַֽבּ
Psa. 62:11
אַל־תּ ְהבָּ לוּ ַחֹ֤יִ ל ׀ ִ ַֽכּי־ ָינֵ֑וּב אַל־תָּ ִשׁיתוּ
ָ֫ ֶ
וּבגָזֵ֪ל
ְ
Psa. 73:12
חיִ ל׃
ִהנּה־אלֶּ ה ְרשָׁ ִעֵ֑ים וְ שַׁ ְלוי ָ֝עֹולָ֗ ם ִה ְשׂגּוּ־ ָ ַֽ
Psa. 76:6
יהם׃
ְשׁנ ָָתֵ֑ם וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ כָ ל־אַנְ שׁי־ ַח֣יִ ל יְ ד ֶ ַֽ
Psa. 84:8
ל־חֵ֑יִ ל י ָר ֶאֶ֖ה אֶ ל־אֹל ִה֣ים
ָ
י ְְ֭לכוּ מ ַח֣יִ ל אֶ
ֹלה֣ים
מ ַח֣יִ ל אֶ ל־ ָחֵ֑יִ ל י ָר ֶאֶ֖ה אֶ ל־א ִ
Psa. 108:14
אֹלהים ַנעֲשֶׂ ה־ ָחֵ֑יִ ל וְ ָ֗֝הוּא יָב֥ וּס
ִ
ַֽבּ
Psa. 110:3
ק ְֶ֭דשׁ
בת ֮ ְבּיֵֹ֪ום ָ֫חילֶָך ְ ַֽבּהַ ְדרי־ ֹ
נְ ָד ֹ
Psa. 118:15
חיִ ל׃
יקים יְ ִמין יְ ָ֝הוָה ֹ֣עשָׂ ה ָ ַֽ
ִ ַֽוישׁוּעָ֗ ה ְבּאָהֳלי צַ ִדּ ִ ֵ֑
Psa. 118:16
חיִ ל׃
מין יְ ְ֭הוָה רֹומ ָמֵ֑ה יְ ִמין יְ ָ֝הוָה ֹ֣עשָׂ ה ָ ַֽ
יְ ִ ֣
Psa. 136:15
וְ נִ ֘ע ֹ֤ר פַּ ְר ֹ֣עה וְ חילֹ֣ו ְביַם־סֵ֑ וּף
Psa. 10:10

חַ יִ ל

128

)(11

to writhe, travail, wait

חיל־1

ק֣ ֹול יְ ְ֭הוָה י ִָח֣יל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר י ִָחיל יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְדבַּ ר
יְ ְ֭הוָה י ִָח֣יל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר י ִָחיל יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְדבַּ ר קָ ַֽדשׁ׃
Psa. 29:9
שׂף יְ עָָ֫ ֥רֹות
קֹ֤ ֹול יְ ה ָו֨ה ׀ יְ חֹול ֣ל אַיָּלֹות ֮ וַ ַֽ ָֽיֶּח ֹ ֵ֪
Psa. 37:7
אַל־תּ ְְ֭תחַ ר
ִ
ֹולל ל֥ ֹו
לַ יה ָוה ֮ וְ ִה ְתחֵ֪ ָ֫
Psa. 51:7
חֹול ְֵ֑ל ִתּי וּ ְָ֝ב ֗ח ְטא
ָ
ן־בּעָ וֹ֥ון
ה ְ
Psa. 55:5
ִל ְִ֭בּי י ִָח֣יל ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י וְ אימ֥ ֹות
Psa. 77:17
ָרא֣ וָּך ַמּ֣יִ ם י ִָחֵ֑ילוּ אַָ֝֗ף יִ ְרגְּ ז֥וּ ְתה ַֹֽמֹות׃
Psa. 90:2
ֹולל ֶא ֶ֣רץ וְ תב ֵ֑ל
ה ִ ֹ֤רים יֻלָּ֗ דוּ ַו ְתּח֣ ַֽ
ָ֘
Psa. 96:9
ְבּהַ ְד ַרת־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ ִחילוּ ִָ֝מפָּ ָנ֗יו
Psa. 97:4
ֲתה ַותָּ ח ֣ל הָ אָ ֶַֽרץ׃
ְב ָר ָ ֣קיו תּבֵ֑ל ָרא ָ ֶ֖
Psa. 114:7
וּלי אָ ֵֶ֑רץ ִָ֝מ ִלּ ְפנ֗י
ִמ ִלּ ְפנ ֣י אְָ֭דֹון ח֣ ִ
Psa. 29:8

)(1

to prosper

[ד ָר ֨ ָכיו ׀]
֘חילוּ ְד ָרכָ ו ְ
ָי ִ ֹ֤

Psa. 10:5
)(4

נ ְַפ ִשֵׁ֑י וּ ְָ֝ת ִפלָּ ִ֗תי עַ ל־חיקִ ֥י תָ ַֽשׁוּב׃
לּה׃
[חיקְָך֣ ] כַ ַֽ
חֹוקָך ַֽ
ְ
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך ִמ ֶ ֶ֖קּ ֶרב
ָלֹ֤מָּ ה תָ ִשׁ֣יב ָי ְְ֭דָך ִ ַֽו ִ
ִל ְשׁכנ ֣ינוּ ִשׁ ְְ֭בעָ תַ יִ ם אֶ ל־חיקֵָ֑ם חֶ ְר ָ֘פּ ָתֹ֤ם
ל־ר ִבּים
ַ
ְשׂא ִתי ְָ֝בחיקִ֗י כָּ

bosom

Psa. 74:11
Psa. 79:12
Psa. 89:51

ָואֵָ֑וֶן ִכּי־גָז ִָ֝֗חישׁ ַונּ ָֻעַֽפָ ה׃

soon

ִחישׁ

Psa. 90:10
mouth, palate

מַ ה־נִּ ְמ ְלצ֣ וּ ְל ְ֭ ִחכִּי ִא ְמ ָר ֗ ֶתָך
ל ֹא
שֹׁונ֨י ׀ ְל ִחכִּי ֮ ִאם־ ֵ֪
ק־ל ִ
ְ
ִתּ ְדבַּ

חְך

Psa. 119:103
Psa. 137:6
)(2

רנוּ
ליהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ֶ֖
ַנ ְְ֭פשׁנוּ ִח ְכּ ָת֣ה ַ ַֽ
מַ ע ֲָשֵׂ֑יו ַֽל ֹא־ ִָ֝ח ֗כּוּ לַ עֲצָ ַֽתֹו׃

to wait

חכה

Psa. 33:20
Psa. 106:13
)(4

ְתּ ְִ֭מימָ ה ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֵ֑פֶ שׁ ע ֥דוּת יְ הוָה ֶנָ֝אמָ ָנ֗ה מַ ְח ִכּימַ ת ֶ ַֽפּ ִתי׃

חיק

Psa. 35:13

)(1

)(2

חיל־2

to be wise
Psa. 19:8

חכם
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כּם׃
ל ֹא־יִ ְ֭ ְשׁמַ ע ְלק֣ ֹול ְמלַ ח ֲִשֵׁ֑ים חֹובֶ֖ר חֲבָ ִ ֣רים ְמחֻ ָ ַֽ
כּם׃
שָׂ ָר֣יו ְבּנ ְַפשֵׁ֑ ֹו וּזְ קנָיו יְ חַ ַֽ
ֹותֵָ֑ך
מ ֹ֣איְ בַ י ְתּחַ ְכּמנִ ֣י ִמ ְצ ֶ
ְ֭

Psa. 58:6
Psa. 105:22
Psa. 119:98
)(2

מים י ָ֗מוּתוּ יַ ֹ֤חַ ד ְכּ ִס֣יל ו ַָב֣עַ ר
ֲכ ִ ֹ֤
כּי יִ ְר ֶ֨אה ׀ ח ָ֘
ִ ֹ֤
ִמי־חָ כָ ם וְ יִ ְשׁמָ ר־אֵ֑לֶּ ה וְ ָ֝יִ ְת ַֽבֹּונְ נ֗וּ
)(6

Psa. 49:11
Psa. 107:43
wisdom

ִ ַֽפּי־צַ ְִ֭דּיק י ְֶהגֶּ ֣ה חָ ְכ ָמ ֵ֑ה וּ ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו
יענִ י׃
תֹוד ַֽ
ִ
בַ טֻּ חֵ֑ ֹות וּ ְָ֝בסָ ֗ ֻתם חָ ְכמָ ה
הֹודֵ֑ע וְ ָ֝נ ִָ֗בא ְל ַב֣ב חָ ְכ ָ ַֽמה׃
ַ
ָי ְ֭מינוּ כּ ֣ן
כֻּ ְ֭לָּ ם ְבּחָ ְכ ָמ ֣ה עָ ִשֵׂ֑יתָ מָ ְלאָה ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ
לּע׃
וְ ְ֭יָנוּעוּ כַּ ִשּׁכֵּ֑ ֹור וְ כָ ל־ ָ֝ ָח ְכמָ תָ֗ם ִתּ ְתבַּ ָ ַֽ
יהֵ֑ם
אשֹׁ֤ית חָ ְכ ֨ ָמה ׀ יִ ְראֵַ֬ת יְ ה ָו֗ה שׂ֣כֶ ל טְֹ֭וב ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ
ר ִ
֘
)(1

wise

חָ ְכמָ ה

Psa. 37:30
Psa. 51:8
Psa. 90:12
Psa. 104:24
Psa. 107:27
Psa. 111:10
wisdom

ִפּ ְ֭י יְ ַדבּ֣ר חָ ְכמֵ֑ ֹות וְ הָ גֶ֖וּת ִל ִבּ֣י

חָ ְכמֹות

Psa. 49:4
)(6

fat

חלֶ ב־1

חֶ ְלבָּמֹו סָּ גְ ֵ֑רוּ ִָ֝֗פּימֹו ִדּ ְבּ ֥רוּ ְבג ַֽאוּת׃
ְכּמֹ֤ ֹו ח ֣לֶ ב ָו ְֶ֭דשֶׁ ן ִתּ ְשׂ ַבּ ֣ע נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ָי ְ֭צָ א מח ֣לֶ ב עינ ֵ֑מֹו עָָ֝ ְב ֗רוּ מַ ְשׂ ִכּיֹּ֥ות
וַ ְַֽ֭ ַיּא ֲִכילהוּ מח ֣לֶ ב ִח ָטּ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ֗צּוּר
תֹּור ְתָך֥
ָ
טָ ַפ֣שׁ כַּ ח ֣לֶ ב ִל ָבֵּ֑ם ֲָ֝א ִנ֗י
יעְך׃
ַשׂ ִבּ ַֽ
הַ שָּׂ ם־גְּ בוּלְך שָׁ לֵ֑ ֹום חלֶ ב ִָ֝ח ִ֗טּים י ְ

Psa. 147:14

)(4

lifetime, world

ִ ַֽמ ְמ ִֵ֬תים מ ֗ ֶחלֶ ד חֶ ְל ָ ֥קם ַ ַֽבּחַ יִּ ים ֮
ָמי וְ חֶ ְלדִּ֣י ְכאַ֣יִ ן
י ַ֗
חלֶ ד׃
ל־העַ ִמֵּ֑ים ָ֝ ַהא ֲִז֗ינוּ כָּ ל־ ֹי ְ֥שׁבי ָ ַֽ
ָ ַֽ
ִשׁ ְמעוּ־זְֹ֭את כָּ
ה־שָּׁ וְ א
ָ֝ ֗
זְ כָ ר־אֲנִ י מֶ ה־ ָח ֵ֑לֶ ד עַ ל־מַ
)(3

Psa. 17:10
Psa. 63:6
Psa. 73:7
Psa. 81:17
Psa. 119:70

חֶ לֶ ד

Psa. 17:14
Psa. 39:6
Psa. 49:2
Psa. 89:48

to be sick, entreat

וּשׁי
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ בַּ חֲלֹותֶָ֡ם ְל ֵ֬ב ִ

חָ כָ ם

Psa. 35:13

חלה
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וּבת־ ֹ֨צר ׀ ְבּ ְִ֭מנְ חָ ה פָּ נַיִ ְך יְ חַ ֗לּוּ ע ֲִשׁ֣ירי ָ ַֽעם׃
ַ ַֽ
֣יתי פָ נֶ ֣יָך ְבכָ ל־ל ֵ֑ב ָ֝ ָחנּ֗נִ י
ִח ִלּ ִ

Psa. 45:13
Psa. 119:58
)(1

דנָי בָּ ִעֹ֤יר ׀
כַּ חֲל֥ ֹום מהָ ִ ֵ֑קיץ ֲָ֝א ֹ

Psa. 73:20
)(1

ל־מ ְשׁכָּ ֗בֹו הָ פַ ְכתָּ ְבחָ ְליַֹֽו׃
ִָ֝
ל־ע ֶ֣רשׂ ְדּוָ ֵ֑י כָּ
ֶ
עַ
)(1

change

)(3

ר־ה ִכּ֣יתָ ָר ָדֵ֑פוּ וְ אֶ ל־מַ ְכאֶ֖ ֹוב חֲלָ ֶל ֣יָך יְ סַ ַֽפּרוּ׃
ִ
אֲשֶׁ
שׁ ְכבי ֶ֗קבֶ ר א ֲֶשֹׁ֤ר
בַּ מּ ִ֗תים ָ֫ ָח ְפ ִשׁי ְכּמֹ֤ ֹו חֲלָ ִ֨לים ׀ ֥ ֹ
אַתֹּ֤ה ִד ִכּ֣אתָ כֶ חָ ָל ֣ל ָרֵ֑הַ ב ִבּזְ ֥רֹועַ
ָ

)(2

Psa. 10:10
Psa. 10:14
slain, defiled

)(1

Psa. 88:6
Psa. 89:11

חלל־1

Psa. 55:21
Psa. 74:7
Psa. 89:32
Psa. 89:35
Psa. 89:40

חלל־2

Psa. 77:11
Psa. 109:22

to dream, be strong

ֹל ִ ַֽמים׃
יב ֣ת ִציֵֹּ֑ון ָ֝ ָה ִי֗ינוּ ְכּח ְ
ת־שׁ ַ
ִ
ְבּשׁ֣ וּב יְ ְ֭הוָה אֶ

חָ לָ ל

Psa. 69:27

to pierce

ָוְ֭אֹמַ ר חַ לּ֣ ֹותִי ִהֵ֑יא ְָ֝שׁנֹ֗ות יְ ִמ֣ין
וְ ִָ֝ל ִ֗בּי חָ לַ ל ְבּ ִק ְר ִ ַֽבּי׃

ח ְלכָ ה

Psa. 10:8

to profane, begin

יתֹו׃
ֹלמיו ִחלּל ְבּ ִר ַֽ
ָי ְָ֭דיו ִבּ ְשׁ ֗ ָ
ן־שׁ ֶ ַֽמָך׃
לאָ ֶ֗רץ ִח ְלּל֥ וּ ִ ַֽמ ְשׁכַּ ְ
ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ֵָ֑ך ָ֝ ָ
ֹותי
ִאם־חֻ קֹּתַ י יְ חַ לּ ֵ֑לוּ וּ ִָ֝מ ְצ ֗ ַ
יתֵ֑י וּמֹוצָ א ָ֝ ְשׂפָ ֗ ַתי
ל ֹא־אֲחַ לּל ְבּ ִר ִ
ְבּ ִ ֣רית עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִח ַלּ ְֶ֖לתָּ לָ אָ ֶ֣רץ נִ זְ ַֽרֹו׃

ֲליפָ ה
ח ִ

Psa. 55:20

unfortunate

ָקי ָ֝עי ָנ֗יו ְ ַֽלח ְלכָ ה יִ ְצ ַֹֽפּנוּ׃
רג נ ִ ֵ֑
הֹ֣
ַ ְַֽ֭בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
ֲצוּמיו חֶ ְלכָּ ִאים [ח֣יל] [כָּ ִ ַֽאים׃]
וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
אַתֹּ֤ה ׀ הָ ִיֵ֬יתָ
ע ֹז֣ב ח ֶל ֵ֑כָ ה ָי ָ֗֝תֹום ָ
עָ ְ֭לֶ יָך ַי ֲ

)(5

sickness

ֳלי
ח ִ

Psa. 41:4

ל ֹא
ֲליפ֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו וְ ֶ֖
סֶ לָ ה א ֲֶשֹׁ֤ר א֣ין ח ִ
)(3

 dreamחֲלֹום

Psa. 126:1

חלם
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)(1

נֹו־מיִ ם׃
ָ ַֽ
אגַם־ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ ְלמַ ְעיְ
הַ צּ֣ וּר ֲ
)(4

flint

חַ לָּ ִמישׁ

Psa. 114:8

to pass, change

חלף־1

זְ ְ֭ ַר ְמתָּ ם שׁנָ ֣ה יִ ְהיֵ֑וּ ַָ֝בּ ֹ֗בּקֶ ר כֶּ חָ ִציר ַיח ֲַֹֽלף׃
Psa. 90:6
לעֶ֗ ֶרב יְ מֹולל
בַּ ְ֭בֹּקֶ ר י ִָצ֣יץ וְ חָ ָל ֵ֑ף ָ֝ ָ
Psa. 102:27
ֲליפ֣ם ְ ַֽו ַיח ֲַֹֽלפוּ׃
יִ ְבלֵ֑ וּ כַּ ְלּבֶ֖ וּשׁ תַּ ח ִ
ֲליפ֣ם ְ ַֽו ַיח ֲַֹֽלפוּ׃
כַּ ֶבּ֣גֶד יִ ְבלֵ֑ וּ כַּ ְלּבֶ֖ וּשׁ תַּ ח ִ
Psa. 90:5

)(12

to deliver, withdraw, equip

שׁוּב֣ה יְ ְ֭הוָה חַ ְלּצָ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ָ
רי Psa. 7:5
צֹור ִ ֣
ְ
ֹול ִמי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּצָ ֶ֖ה
ַֽשׁ ְ
Psa. 18:20
כּי חָ ַֽפץ
ַיֹּוציאנִ י לַ מֶּ ְר ָחֵ֑ב יְ ָ֝חַ ְלּצ֗נִ י ִ ֘
ו ִ
Psa. 34:8
ביב ִ ַֽליראָ֗יו וַ ַֽ יְ חַ ְלּצ ַֽם׃
ס ִ ֹ֤
מַ ְלאְַך־יְ ה ָוֶ֓ה ָ ֘
Psa. 50:15
ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ לֶּ צ ְָ֗ך וַּֽ ְתכַ ְבּ ַֽדנִ י׃
Psa. 60:7
הֹושׁיעָ ה
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
Psa. 81:8
ֲח ְלּצֶךָּ אֶ ְ֭עֶ נְ ָך
רה קָ ָ ֗ראתָ ָוא ָ֫ ַ
בַּ צָּ ָ ֥
Psa. 91:15
ִע ַֽמֹּו־אָנ ִֹכי ְבצָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ ְלּצ֗הוּ וַ ַֽ אֲכַ ְבּ ַֽדהוּ׃
Psa. 108:7
הֹושׁיעָ ה
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
Psa. 116:8
כּי ִחלַּ ְצתָּ נ ְַפ ִ֗שׁי ִָ֫ממָּ וֶת אֶ ת־עינִ י
ִ ֹ֤
Psa. 119:153
ֹור ְת ָ֗ך
י־ת ָ
ְר ַֽאה־עָ נְ יִ י וְ חַ ְלּצנִ ֵ֑ י ִכּ ַֽ ָ֝
Psa. 140:2
אָד֣ם ָרֵ֑ע מ ִ ֶ֖אישׁ
חַ ְלּצנִ ֣י יְ ְ֭הוָה מ ָ

חלץ

Psa. 6:5

)(3

smooth, slippery, flattering; Halak

ת־רעהוּ ְשׂפַ ת חֲלָ קֵ֑ ֹות ְבּלֶ֖ב וָל ֣ב
ָ֫
אֶ
ל ֗שֹׁון ְמ ַדבֶּ ֶרת גְּ ד ַֹֽלֹות׃
ל־שׂ ְפת֣י חֲלָ קֵ֑ ֹות ָ֝ ָ
ִ
יְ ְ֭הוָה כָּ
אְַ֣ך בַּ ְ֭חֲלָ קֹות תָּ ִשׁ֣ית ָל ֵ֑מֹו ִָ֝הפַּ ְל ֗ ָתּם
)(3

Psa. 12:3
Psa. 12:4
Psa. 73:18

to be smooth, flatter

ֲליקוּן׃
ָ֫ ַהוֹּ֥ות ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ גְּ רֹונָ ֵ֑ם ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם ַיח ִ ַֽ
ִ ַֽכּי־הֶ ח ִל֣יק א ָל ֣יו ְבּעינָ ֵ֑יו
ב־לבּ֥ ֹו
ִָ֫
חָ ְלקֹ֤ וּ ׀ מַ ְחמָ ֹ֣את ִפּיו ֮ וַּֽ קֲ ָר
)(4

חָ לָ ק

חלק־1

Psa. 5:10
Psa. 36:3
Psa. 55:22

to divide, share

חלק־2
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בוּשׁי
ל־ל ִ֗
ְָ֝
יְ חַ ְלּק֣ וּ ְבג ַָד֣י לָ ֶהֵ֑ם וְ עַ
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק
לל׃
יִ דּ ֹ֣דוּן יִ דּ ֵֹ֑דוּן וּנְ וַת ַָ֝֗בּיִ ת ְתּחַ לּק שָׁ ָ ַֽ
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק
)(6

Psa. 22:19
Psa. 60:8
Psa. 68:13
Psa. 108:8

חלֶ ק־2

portion

כֹוסֵ֑י
ְיַֽה ָו֗ה ְמנָת־חֶ ְלקִ ֥י וְ ִ
ִ ַֽמ ְמ ִֵ֬תים מ ֗ ֶחלֶ ד חֶ ְלקָ ֥ם ַ ַֽבּחַ יִּ ים ֮
ַתּ ֶרץ ִעמֵּ֑ ֹו וְ ִעֶ֖ם ְמ ָנא ֲִפ֣ים חֶ ְלקֶ ַָֽך׃
וִ֣
עֹולם׃
ֹלהים ְל ָ ַֽ
צוּר־לבָ ִבי וְ חֶ ְלקִ֗י א ִ
ְ
אָמ ְר ִתּי ִל ְשׁ ֹ֥מר ְדּבָ ֶ ַֽריָך׃
חֶ ְלקִ ֶ֖י יְ הוָה ֗ ַ
אַתּ֣ה מַ ְח ִסֵ֑י ָ֝ ֶח ְלקִ֗י ְבּ ֶא ֶ֣רץ
ָ
)(1

Psa. 16:5
Psa. 17:14
Psa. 50:18
Psa. 73:26
Psa. 119:57
Psa. 142:6

חֲלַ ְקלַ קֹּות

slippery

כּם ֹ֥חשֶׁ ְך ַוחֲלַ ְקלַ קֵּ֑ ֹות וּמַ ְלאְַך יְ ָ֝ה ָו֗ה
י־ד ְר ֗ ָ
ַֽה ַ
ְי ִ

Psa. 35:6
)(4

חם׃
ֹונ֗ים ְבּאָהֳלי־ ָ ַֽ
אשׁית אָ֝ ִ
ל־בּכ֣ ֹור ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
ְ
כָּ
חם׃
ע ֹ֗קב גָּ ֣ר ְבּ ֶ ַֽא ֶרץ־ ָ ַֽ
יִ ְשׂ ָרא ֣ל ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם וְ ָ֝ ַי ֲ
חם׃
ֹתֹותֵ֑יו וָּ֝מ ְֹפ ִ֗תים ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָ ַֽ
שׂמוּ־בָ ְ֭ם ִדּ ְבר֣י א ָ
ָ ַֽ
ַם־סוּף׃
ָֹ֝ורא֗ ֹות עַ ל־י ַֽ
נִ ְְ֭פלָ אֹות ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָח ֵ֑ם נ ָ

Psa. 78:51
Psa. 105:23
Psa. 105:27
Psa. 106:22
)(3

וּמ ַפּ ֣ז
הנֶּחמָ ִ ֗דים ִמְ֭זָּהָ ב ִ
ַ ַֽ
ו ֶַתּ֣מֶ ס כָּ ָע ֣שׁ חֲמוּדֵֹ֑ו אְַֹ֤ך ֶהֶ֖בֶ ל
ֹלה֣ים ְל ִשׁ ְבתֵּ֑ ֹו
גּ ְַב ֻנָ֫נִּ ים הָ ֗ ָהר חָ ַמ ֣ד א ִ
)(1

to desire

)(15

חמד

Psa. 19:11
Psa. 39:12
Psa. 68:17

desirable

א־הא ִ֗מינוּ ִל ְדבָ ַֽרֹו׃
וַ ְַֽ֭יִּ ְמאֲסוּ ְבּ ֶא ֶ֣רץ חֶ ְמ ָדֵּ֑ה ַֽל ֹ ָ֝ ֶ

 Hamחָ ם־3

חֶ ְמ ָדּה

Psa. 106:24
wrath, heat

ְוַֽאַל־בַּ חֲמָ תְָך֥ ְתי ְַסּ ַֽרנִ י׃
Psa. 37:8
אְַך־להָ ַֽרעַ ׃
ְ
אַל־תּ ְת ֗ ַחר
ִָ֝
ע ֹז֣ב ח ָמ ֵ֑ה
מְ֭אַף ַו ֲ
Psa. 38:2
תֹוכיחֵ֑נִ י וַּֽ בַ חֲמָ תְָך֥ ְתי ְַסּ ַֽרנִ י׃
ִ
Psa. 58:5
חֲמַ ת־לָ֗ מֹו ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָחֵ֑שׁ
Psa. 6:2

חמָ ה
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חֲמַ ת־לָ֗ מֹו ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן
Psa. 59:14
כַּ לּה ְבחמָ ה ֮ כַּ לּ ֵ֪ה ְו ַָֽ֫אינמֹו
Psa. 76:11
ֹודֵ֑ךָּ ְשׁא ִ ֶ֖רית ח ֹ֣מת
אָד֣ם תּ ֶ
ִ ַֽכּי־ח ֲַמ ֣ת ָ
תֹּודֵ֑ךָּ ְשׁא ִ ֶ֖רית ח ֹ֣מת תַּ ְח ַֽ ֹגּר׃
ֶ
אָד֣ם
ִ ַֽכּי־ח ֲַמ֣ת ָ
Psa. 78:38
ְלהָ ִשׁ֣יב אַפֵּ֑ ֹו וְ ַֽל ֹא־ ָי ִָ֝עיר כָּ ל־חֲמָ תַֹֽו׃
Psa. 79:6
פְך חֲמָ ת ְָ֨ך ֶ ַֽאל־הַ גֹּויִ ם ֮ א ֲֶשֵׁ֪ר
ְשׁ ֹ֤ ֹ
Psa. 88:8
ל־מ ְשׁבָּ ֶ ֗ריָך
ִָ֝
עָ ְ֭לַ י סָ ְמ ָכ ֣ה חֲמָ תֵֶָ֑ך וְ כָ
Psa. 89:47
ִתּסָּ ת֣ר לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְב ַעֶ֖ר ְכּמֹו־א֣שׁ חֲמָ תֶ ַָֽך׃
Psa. 90:7
ה ְלנוּ׃
אַפֵָּ֑ך וַּֽ בַ חֲמָ תְָך֥ נִ ְב ָ ַֽ
ִ ַֽכּי־כָ ִלינוּ ְב ֶ
Psa. 106:23
ְלפָ נָ ֵ֑יו ְלהָ ִשׁיב ֲָ֝חמָ תֹ֗ו ַֽמהַ ְשׁ ִ ַֽחית׃
Psa. 140:4
תּחַ ת ְשׂפָ ת֣ימֹו
ְלשֹׁו ָנם ֮ ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב ַ ֶ֖
)(1

צֹותֵ֑ם וְ אין נִ ְָ֝ס ֗ ָתּר ַֽמחַ מָּ תֹו׃
ל־ק ָ
ְ
עַ

Psa. 19:7
)(1

חַ ם־ ִל ִ֨בּי ׀ ְבּ ִק ְר ִ֗בּי בַּ הֲגִ יגִ י
)(14

ְבר ֹאשֵׁ֑ ֹו וְ עַ ל ָָ֝ק ְדקֳ ֗דֹו חֲמָ סֹ֥ו י ַֽרד׃
שׂנְ אָה נ ְַפ ַֽשֹׁו׃
וְ ְָ֭רשָׁ ע וְ אֹה ֣ב חָ ָמ ֵ֑ס ָ ַֽ
ילנִ י׃
רֹוממֵ֑נִ י מ ִאישׁ ָ֝ ָח ֗ ָמס תַּ ִצּ ַֽ
ִמן־קָ ְ֭מַ י ְתּ ְ
י־רֵ֑בּוּ וְ ִשׂנְ אֶַ֖ת חָ ָמ ֣ס ְשׂנ ַֽאוּנִ י׃
ְר ַֽאה־אֹויְ בַ י ִכּ ָ
י־שֶׁ קֶ ר וִ יפחַ חָ ָ ַֽמס׃
מוּ־בי ַֽעד ָ֝ ֗
ִ
ִכּי ָ ַֽק
יְ ְ֭קוּמוּן עד֣י חָ ָמ ֵ֑ס אֲשֶׁ ר ל ֹא־ ָי ַ ָ֗֝ד ְע ִתּי
יתי חָ ָמֶ֖ס וְ ִ ֣ריב בָּ ִ ַֽעיר׃
י־ר ִ ֨א ִ
ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ִ ַֽכּ ָ
לּ ַֽסוּן׃
יכם ְתּפַ ַֽ
ִתּ ְפעָָ֫ ל֥ וּן בָּ אָ ֶֶ֡רץ חֲמַ ס יְ ָ֝ד ֗ ֶ
ִמתּ֣ ֹוְך וְּ֭מחָ מָ ס יִ גְ אַ֣ל נ ְַפ ָשֵׁ֑ם
למֹו׃
ף־שׁית חָ מָ ס ָ ַֽ
ִָ֝ ֗
ָק ְתמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ
ענ ַ ֣
ֲ
י־א ֶרץ נְ א֣ ֹות חָ ָ ַֽמס׃
לַ ְבּ ִ ֵ֑רית ִכּי מָ ְלא֥ וּ מַ חֲשַׁ כּ ֶָ֝֗
אָד֣ם ָרֵ֑ע מ ִ ֶ֖אישׁ חֲמָ ִס֣ים ִתּנְ ְצ ַֽרנִ י׃
מ ָ
ָרשָׁ֗ ע מ ִא֣ישׁ חֲמָ ִס֣ים ִתּנְ ְצרֵ֑נִ י אֲשֶׁ ר
ָ֝צוּדנּוּ
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס ָרֵ֑ע יְ ֶ ֗
ָָ֫בּ ֶ

sun

חַ מָּ ה

to warm

חמם

Psa. 39:4
violence, wrong
Psa. 7:17
Psa. 11:5
Psa. 18:49
Psa. 25:19
Psa. 27:12
Psa. 35:11
Psa. 55:10
Psa. 58:3
Psa. 72:14
Psa. 73:6
Psa. 74:20
Psa. 140:2
Psa. 140:5
Psa. 140:12

חָ מָ ס
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)(1

ַשׁק֥ וּנִ י ַֹֽחמֶ ץ׃
רוּת֣י ֵ֑ר ֹאשׁ וְ ִָ֝ל ְצמָ ִ ֗אי י ְ
ְבּבָ ִ
)(1

Psa. 69:22

Psa. 73:21

חמץ־2

to be ruthless

פַּ ְְ֭לּטנִ י ִמיַּ ֣ד ָר ָשֵׁ֑ע ִמ ַכֶּ֖ף ְמעַ וּ ֣ל וְ חֹומץ׃
)(2

חמץ־1

to be leavened

יֹותי
ִכּ ְ֭י יִ ְתחַ מּ ֣ץ ְלבָ ִבֵ֑י וְ ִָ֝כ ְל ֗ ַ
)(1

vinegar

Psa. 71:4

חמר־2

to foam, boil, cover

אוָת֣ ֹו
ֲשׁוּ־הָ ִ ֶ֖רים ְבּ ַג ֲ
ימֵ֑יו ִ ַֽי ְרע ַֽ
יֶהמ֣ וּ י ְֶח ְמ ֣רוּ מ ָ
ְ ַֽבּיַד־יְ ה ָוֶ֡ה וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן חָ ֨ ַמר ׀ מָ לא מֶ סֶ ְך ֮ ַויַּגּ ֵ֪ר

Psa. 46:4
Psa. 75:9
)(2

favor, grace

תֹותֵ֑יָך
אָדם ה֣ וּצַ ק חְ֭ן ְבּ ְשׂ ְפ ֶ
ִמ ְבּנֵ֬י ָ ֗
וּמָ גן ֮ יְ הוָ ֵ֪ה א ָֹ֫ל ִהים ח ֣ן וְ ְ֭כָ בֹוד יִ תּ֣ן
)(3

Psa. 84:12

חנה־1

to camp

Psa. 27:3
Psa. 34:8
Psa. 53:6

חנה־2

to be gracious

הֲשָׁ ַכ ֣ח חַ ֣נֹּות אֵ֑ל ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף

Psa. 77:10
)(6

ל־רח֣ וּם וְ חַ נֵּ֑וּן אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וְ ַרב־חֶ סֶ ד
א ַ
ב־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
אַפּ֣יִ ם וְ ַר
ַרח֣ וּם וְ חַ נּ֣וּן יְ הוָ ֵ֑ה ֶא ֶֶ֖רְך ַ
ְלנִ ְפ ְלא ָֹתֵ֑יו חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ַֽה׃
אְֹ֭ור לַ יְ שָׁ ִ ֵ֑רים חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם וְ צַ ִ ַֽדּיק׃
חַ נּ֣וּן יְ הֹוָ ֣ה וְ צַ ִ ֵ֑דּיק וֶ֖אֹלה֣ינוּ
ל־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
חַ נּ֣וּן וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וּגְ ָד

gracious

חַ נּוּן

Psa. 86:15
Psa. 103:8
Psa. 111:4
Psa. 112:4
Psa. 116:5
Psa. 145:8
)(3

הרֹ֤ק ח ֲִנ ֣ית וּ ְ֭ ְסגֹר ִל ְק ַר֣את
וְ ָ ֘
רף בָּ ַֽאשׁ׃
יְ ְ֭שַׁ בּר וְ ִקצּ֣ץ ח ֲִנ ֵ֑ית ֲָ֝עג ָ֗לֹות יִ ְשׂ ֥ ֹ

חן

Psa. 45:3

ירֵ֪א
ח ֶנה ֮ ַֽל ֹא־יִ ָ
ח ֶנֵ֬ה עָ לַ֨ י ׀ מַ ֲ
ִאם־תַּ ֲ
ביב ִ ַֽליראָ֗יו
ס ִ ֹ֤
חֹנֶ ֹ֤ה מַ ְלאְַך־יְ ה ָוֶ֓ה ָ ֘
ֹלהים
ֹלהים ִפְּ֭זַּר עַ ְצמ֣ ֹות חֹנְֵָ֑ך ָ֝ה ִב ֹ֗שׁתָ ה ִ ַֽכּי־א ִ
ִ ַֽכּי־א ִ֗
)(1

חֹמֶ ץ

spear

Psa. 35:3
Psa. 46:10

חֲנִ ית
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י־אָדם ִשׁ ְ֭נּיהֶ ם ח ֲִנ ֣ית וְ ִח ִצֵּ֑ים וּ ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם
ָ֗
ְ ַֽבּנ

Psa. 57:5
)(1

חנ ַֻכֶּ֖ת הַ ַבּ֣יִ ת ְל ָד ִ ַֽוד׃
ִמזְ ֶ֡מֹור ִשׁיר־ ֲ

חנֻכָּ ה
ֲ dedication
Psa. 30:1

)(6

for nothing

ִחנָּם

נוּ־ל ְ֭י ַשׁ֣חַ ת ִר ְשׁ ָתֵּ֑ם
ִ
ט ְמ
ִ ַֽכּי־ ִחנָּ ֣ם ָ ַֽ
ַשׁ֣חַ ת ִר ְשׁ ָתֵּ֑ם ִָ֝ח ָנּ֗ם חָ ְפ ֥רוּ ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
Psa. 35:19
צוּ־עַֽיִ ן׃
ָ
אֹיְ ַב֣י ֶשֵׁ֑קֶ ר ֹשׂנְ אַי ִָ֝ח ָנּ֗ם יִ ְק ְר
Psa. 69:5
ֹאשׁי ֮ ֹשׂנְ אֵַ֪י ִָ֫חנָּם עָ ְצמ֣ וּ מַ ְְ֭צ ִמיתַ י
ר ִ
Psa. 109:3
וְ ִד ְבר֣י ִשׂנְ אָ֣ה ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ו ִ ַַֽיּלָּ חֲמ֥ וּנִ י ִחנָּ ַֽם׃
Psa. 119:161
וּמ ְדּבָ ֶריָך
שָׂ ְִ֭רים ְר ָדפ֣ וּנִ י ִחנָּ ֵ֑ם ִ
Psa. 35:7

)(1

ָמל׃
חנ ַ ַֽ
מֹותם ַ ַֽבּ ֲ
בַּ בָּ ָר֣ד גּ ְַפנָ ֵ֑ם וְ ִָ֝שׁ ְק ֗ ָ

חנָמַ ל
ֲ frost

Psa. 78:47

) to show favor (32חנן־1
וּשׁמַ ע Psa. 4:2
ִה ְר ַח ְ֣בתָּ ִלֵּ֑י ָ֝ ָחנּ֗נִ י ְ
מלַָ֫ ל אָנִ י ְרפָ אנִ י Psa. 6:3
כּי אֻ ְ
חָ נּנִ י יְ ה ָוה ֮ ִ ֹ֤
Psa. 9:14
חנְ נֵ֬נִ י יְ ה ָו֗ה ְרא ֣ה עָ ְ֭נְ יִ י ִמ ֹשּׂנְ אֵָ֑י
ָ ַֽ
Psa. 25:16
ָחיד
ְפּנה־אלַ י וְ חָ נּנִ ֵ֑ י ִ ַֽכּי־י ִ ֶ֖
Psa. 26:11
ְבּתֻ ִמּי א ֗לְך ְפּד֣נִ י וְ חָ נּ ַֽנִ י׃
Psa. 27:7
קֹולי אֶ ְק ָ ֗רא וְ חָ נּנִ י ַוע ֲַֽנָֽנִ י׃
ִ
Psa. 30:9
ד ָנ֗י אֶ ְתחַ נָּ ַָֽֽן׃
א ֶל ֣יָך יְ הוָ ֣ה אֶ ְק ָרֵ֑א וְ אֶ ל־ ֲָ֝א ֹ
Psa. 30:11
ְשׁמַ ע־יְ הוָה וְ חָ נּנִ ֵ֑י יְ ָ֝הוָה הֱֽיה־עֹ זר
Psa. 31:10
ר־לי
ִ
כּי ָ֫ ַצ
חָ נּנִ י יְ ה ָוה ֮ ִ ֹ֤
Psa. 37:21
נֹותן׃
ל ֹא יְ שַׁ לּ ֵ֑ם וְ ָ֝צַ ִ ֗דּיק חֹונן וְ ַֽ
וְ ֣
Psa. 37:26
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו
Psa. 41:5
אֲֽנִ י־אְָ֭מַ ְר ִתּי יְ הוָ ֣ה חָ נּנִ ֵ֑י ְרפָ אָה
Psa. 41:11
אַתֹּ֤ה יְ ה ָו֗ה חָ נּנִ י ַוה ֲִקימֵ֑נִ י
וְ ָ
Psa. 51:3
רב
ֹלה֣ים ְכּחַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
חָ נּנִ ֣ י א ִ
Psa. 56:2
אָפ֣נִ י אנֵֹ֑ושׁ
י־שׁ ַ
ְֹ֭להים ִ ַֽכּ ְ
חָ נּנִ ֣ י א ִ
Psa. 57:2
ֹלהים ׀ חָ נּ֗נִ י ִכּי ְבָך ֮
חָ נּנִ ֹ֤ י א ִ֨
ֹלהים ׀ חָ נּ֗נִ י ִכּי ְבָך ֮
חָ נֵֹּ֤֑נִ י א ִ֨
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גֹּוי ֵ֑ם אַל־תָּ ֹ֨חן כָּ ל־ ֶֹ֖בּגְ די אָ֣וֶן
כּל־הַ ִ
ָ ַֽ
Psa. 67:2
ֹלהים יְ חָ נּנוּ ִ ַֽויבָ ְרכ ֵ֑נוּ יָ ֹ֤אר
א ִ֗
Psa. 86:3
אדֹנָ ֵ֑י ִכּי אלֶ יָך
חָ נּנִ י ֲ
Psa. 86:16
אלַ֗ י וְ ָ֫ ָחנּנִ י ְתּנָ ַֽה־עֻ זְּ ָך֥
Psa. 102:14
חנְ נָ֗הּ ִכּי־בָ א
ִכּי־עת ְָ֝ל ֶ ַֽ
Psa. 102:15
רהּ יְ חֹנַֽנוּ׃
עְ֭בָ ֶדיָך אֶ ת־אֲבָ נֶ ֵ֑יהָ ְוַֽאֶ ת־עֲפָ ָ ֥
ֲ
Psa. 109:12
יתֹומיו׃
ָ ַֽ
ְוַֽאַל־יְ ִהי ָ֝חֹונ֗ן ִל
Psa. 112:5
ֹוב־א ְ֭ישׁ חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה יְ כַ ְלכֶּ֖ל ְדּבָ ָר֣יו
ִ
ַֽט
Psa. 119:29
ַֽתֹור ְתָך֥ חָ נּ ַֽנִ י׃
הָ ס֣ר ִמ ֶמֵּ֑נִּ י ְו ָ
Psa. 119:58
ְבכָ ל־ל ֵ֑ב ָ֝ ָחנּ֗נִ י ְכּ ִא ְמ ָר ֶ ַֽתָך׃
Psa. 119:132
ְפּנה־אלַ י וְ חָ נּנִ ֵ֑ י ְָ֝כּ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט
Psa. 123:2
ע ְ֭ינינוּ אֶ ל־יְ הוָ ֣ה אֹלה ֵ֑ינוּ ָ֝֗עַ ד שֶׁ יְּ חָ נּ ַֽנוּ׃
Psa. 123:3
י־רב
חָ נּ֣נוּ יְ הוָ ֣ה חָ נּ ֵ֑נוּ ִ ַֽכּ ַ ָ֝֗
י־רב
חָ נּ ֣נוּ יְ הוָ ֣ה חָ נֵּ֑נוּ ִ ַֽכּ ַ ָ֝֗
Psa. 142:2
ֹולי אֶ ל־יְ הוָה אֶ ְתחַ נָּ ַָֽֽן׃
ְֹ֭ולי אֶ ל־יְ הוָ ֣ה אֶ זְ ָע ֵ֑ק קָ֝ ִ֗
ק ִ
Psa. 59:6

)(1

לַ עֲצַ בּ֣י ְכנָ ֵ֑עַ ן ַותֶּ חנַף ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ בַּ ָדּ ִ ַֽמים׃

to pollute
Psa. 106:38

)(1

רק עָ ַל ֣י
ְבּ ְ֭חַ נְ פי לַ עֲג ֣י מָ עֵ֑ ֹוג חָ ֶ֖ ֹ
)(1

)(129

godless

חָ נף

Psa. 35:16

to be kind

ִעם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ ָסּ ֵ֑ד ִעם־גְּ בַ ר ָ֝ ָתּ ִ֗מים ִתּתַּ ָ ַֽמּם׃

חנף

חסד־2

Psa. 18:26

lovingkindness

חֶ סֶ ד־2

;Psa 5:8; 6:5; 13:6; 17:7; 18:51; 21:8; 23:6; 25:6–7, 10; 26:3; 31:8, 17, 22; 32:10; 33:5, 18, 22; 36:6, 8, 11; 40:11–12
;42:9; 44:27; 48:10; 51:3; 52:3, 10; 57:4, 11; 59:11, 17–18; 61:8; 62:13; 63:4; 66:20; 69:14, 17; 77:9; 85:8, 11; 86:5, 13, 15
88:12; 89:2–3, 15, 25, 29, 34, 50; 90:14; 92:3; 94:18; 98:3; 100:5–101:1; 103:4, 8, 11, 17; 106:1, 7, 45; 107:1, 8, 15, 21, 31,
;43; 108:5; 109:12, 16, 21, 26; 115:1; 117:2–118:4; 118:29; 119:41, 64, 76, 88, 124, 149, 159; 130:7; 136:1–26; 138:2, 8
141:5; 143:8, 12; 144:2; 145:8; 147:11
)(25

to take refuge

ִכּ ְמ ַע ֣ט אַפֵּ֑ ֹו אַ ְָ֝שׁ ֗רי כָּ ל־ח֥ ֹוסי ַֽבֹו׃
Psa. 5:12
עֹול ֣ם
וְ יִ ְשׂ ְמ ֨חוּ כָ ל־חֵ֪ ֹוסי ֶָ֡בְך ְל ָ
פי Psa. 7:2
הֹושׁיענִ י ִמכָּ ל־ ָֹ֝ר ְד ֗ ַ
ִ
ֵ֑יתי
אְֹ֭להַ י ְבָּך֣ חָ ִס ִ
Psa. 2:12

חסה
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ֹאמ ֣רוּ ְלנ ְַפ ִשֵׁ֑י
יתי אְ֭יְך תּ ְ
ְל ָ ָ֫דוִ ד ַ ַֽבּיה ָו֨ה ׀ חָ ִ֗ס ִ
Psa. 16:1
יתי ָ ַֽבְך׃
רנִ י ָ֝֗אל ִ ַֽכּי־חָ ִס ִ
שׁ ְמ ֥
ְל ָד ִו ֵ֑ד ָ ַֽ
Psa. 17:7
ימינֶ ַָָֽֽך׃
קֹומ ִ֗מים ִ ַֽבּ ִ
חֹוסֵ֑ים ִָ֝מ ִמּ ְת ְ
ִ
מֹושׁ֣יעַ
ִ
חְ֭סָ ֶדיָך
ֲ
Psa. 18:3
א ִל֣י צוּ ְִ֭רי ֶ ַֽאחסֶ ה־בֵּ֑ ֹו ָ ַֽמגִ נִּ י
Psa. 18:31
כל ׀ הַ ח ִֵֹ֬סים ַֽבֹּו׃
מָ גן ָ֝֗הוּא ְל ֹ֤ ֹ
Psa. 25:20
יתי ָ ַֽבְך׃
אַל־א ֗בֹושׁ ִ ַֽכּי־חָ ִס ִ
ָ֝
וְ הַ ִצּיל ֵ֑נִ י
Psa. 31:2
עֹול ֵ֑ם
יתי אַל־אב֣ ֹושָׁ ה ְל ָ
ְבָּךֶ֖ יְ הוָ ֣ה חָ ְִ֭ס ִ
Psa. 31:20
יראֶ יָך פָּ ְ֭עַ ְלתָּ לַ ח ִֹס֣ים ָבְֵּ֑ך ָ֝֗ ֶנגֶד
ִ ַֽלּ ָ֫
Psa. 34:9
רי ָ֝ ַה ֗ ֶגּבֶ ר יֶחסֶ ה־ ַֽבֹּו׃
ִכּי־ט֣ ֹוב יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽשׁ ֥
Psa. 34:23
כּל־הַ ח ִֹסים ַֽבֹּו׃
ל ֹא ֶי ְָ֝א ְשׁ ֗מוּ ָ ַֽ
וְ ֥
Psa. 36:8
ָפיָך יֶחסָ יַֽ וּן׃
אָדֵ֑ם ְבּצל ְָ֝כּנ ֗ ֶ
וּבני ָ
ְ
Psa. 37:40
יֹושׁיע ֵ֑ם ִכּי־חָ סוּ ַֽבֹו׃
מ ְְ֭רשָׁ ִעים וְ ִ
Psa. 57:2
ל־כּנָפֶ י
ְ
וּב ַֽצ
ִכּי ְבָך ֮ חָ ָסֵ֪יָה ַנ ְָ֫פ ִשׁי ְ
ע ֹ֥בר הַ וַּֽ ֹות׃
ל־כּנָפֶ יָך אֶ ְח ֶס ֵ֑ה ָ֝֗עַ ד ַי ֲ
ְ
וּב ַֽצ
ְ
Psa. 61:5
ְב ְ֭אָהָ ְלָך עֹולָ ִמֵ֑ים ֶ ַֽאח ֶ֨סה ְבסֶ֖תֶ ר ְכּנ ֶָפ֣יָך
Psa. 64:11
ה ְל ֗לוּ
בַּ ְ֭יהוָה וְ ָח ֣סָ ה בֵ֑ ֹו וְ ָ֝יִ ְת ַ ַֽ
Psa. 71:1
עֹולם׃
ֵ֑יתי אַל־אב֥ ֹושָׁ ה ְל ָ ַֽ
ְבּ ַָֽך־יְ הוָה חָ ִס ִ
Psa. 91:4
רה
ת־כּנ ָָפ֣יו תֶּ ְח ֶס ֵ֑ה ִצנָּ ֶ֖ה ְ ַֽוסֹח ָ ֣
ְ
וְ ַ ַֽתחַ
Psa. 118:8
֗טֹוב לַ חֲס֥ ֹות בַּ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְבּ ֹ֗טחַ
Psa. 118:9
֗טֹוב לַ חֲס֥ ֹות בַּ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְבּ ֹ֗טחַ
Psa. 141:8
אַל־תּעַ ר נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ְ
יתי
עינָ ֵ֑י ְבּכָ ה ָ֝ ָח ִ֗ס ִ
Psa. 144:2
רֹודד עַ ִמּ֣י
ֶ֖
ֵ֑יתי הָ
וּב֣ ֹו חָ ִס ִ
Psa. 11:1

)(25

 godlyחָ ִסיד

י־ה ְפ ָל ֣ה יְ ְ֭הוָה חָ ִס֣יד לֵ֑ ֹו יְ הוָה
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 12:2
מוּנ֗ים
יְ ְ֭הוָה ִכּי־ג ַָמ֣ר חָ ִסֵ֑יד ִכּי־פַ סּוּ ָ֝א ִ
Psa. 16:10
א־תתּן ֲָ֝ח ִסיד ְָ֗ך ִל ְרא֥ ֹות
ִל ְשׁאֵ֑ ֹול ַֽל ֹ ִ
Psa. 18:26
ִעם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ ָסֵּ֑ד ִעם־גְּ בַ ר ָ֝ ָתּ ִ֗מים ִתּתַּ ָ ַֽמּם׃
Psa. 30:5
ָ֝הֹודוּ
֗
ידֵ֑יו וְ
ז ְַמּ ֣רוּ לַ יהוָ ֣ה ח ֲִס ָ
Psa. 31:24
ידיו אְ֭מוּנִ ים נֹצ֣ר
כּל־ח ֲִָ֫ס ָ ֥
אֶ ת־יְ ה ָו֗ה ָ ַֽ
Psa. 32:6
עַ ל־זֶֹ֡את יִ ְתפַּ ֵ֬לּל כָּ ל־חָ ִ֨סיד ׀ אלֶ יָך ֮ ְלע ֵ֪ת
Psa. 37:28
עֹול ֣ם
ידיו ְל ָ
ח ְִ֭ס ָ
ע ֹז֣ב אֶ ת־ ֲ
וְ ל ֹא־ ַי ֲ
Psa. 43:1
ישׁ־מ ְר ָמֶ֖ה
ִ
ִמגֹּ֥וי ל ֹא־חָ ִסֵ֑יד מ ִֹ֤א
Psa. 4:4
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ית֣י
תי ְב ִר ִ
פוּ־לי ח ֲִסידֵָ֑י כּ ְֹר ֶ֖
ִ
ִא ְס
ידיָך׃
י־טֹוב נֶ ֵ֣֑גֶד ח ֲִס ֶ ַֽ
ַואֲקַ וֶּ ֶ֖ה ִשׁ ְמָך֥ ִ ַֽכ ָ֝֗
ידיָך ְלחַ יְ תֹו־אָ ֶַֽרץ׃
הַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם ְבּשַׂ ר ֲָ֝ח ִס ֶ ֗
ידֵ֑יו ְוַֽאַל־יָשׁ֥ וּבוּ
אֶ ל־עַ מּ֥ ֹו וְ אֶ ל־ח ֲִס ָ
הֹושׁ֣ע עַ ְְ֭ב ְדָּך
ַ
נ ְַפ ִשׁי ֮ ִ ַֽכּי־חָ ִסֵ֪יד אָנִ י
ידיָך ו ַ֗תּ ֹאמֶ ר
לח ֲִס ֶ ֗
־ב ֶ֡ ָחזֹון ַ ַֽ
ִדּבַּ ְר ָ ַֽתּ ְ
ידֵ֑יו ִמיַּד
שׁ ְ֭מר נ ְַפשׁ֣ ֹות ח ֲִס ָ
רע ֹ
ָ֥
ידיו׃
ְבּעינ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַה ֗ ָמּוְ תָ ה לַ ח ֲִס ָ ַֽ
ידיָך יְ ַרנַּֽנוּ׃
שׁוּ־צ ֵֶ֑דק ַוח ֲִס ֶ ֥
ֶ
הנֶיָך יִ ְל ְבּ
כּ ֲ
ֹ
ידיהָ ַרנּן יְ ַרנַּֽנוּ׃
אַל ִבּ֣ישׁ יֶ ֵ֑שַׁ ע ַו ָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ְ
ידיָך יְ בָ רֲ ַֽכוּכָ ה׃
כָּ ל־מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך ַו ָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ֲשׂיו׃
ל־דּ ָר ָכ ֵ֑יו וְ ָ֝חָ ִ֗סיד ְבּכָ ל־מַ ע ָ ַֽ
ְבּכָ ְ
ידיו ִל ְבנ ֣י
ְתּ ִה ָלֹּ֤ה ְ ַֽלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗
ידים׃
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ְָ֝תּ ִהלָּ ֗תֹו ִבּ ְקהַ ל ח ֲִס ִ ַֽ
ַ ַֽ
בֹותם׃
ל־מ ְשׁ ְכּ ָ ַֽ
ִ
ידים ְבּכָ בֵ֑ ֹוד יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ עַ
י ְַע ְלז֣וּ ח ֲִס ִ ֣
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ידיו ַ ַֽ
הוּ ְ֭א ְלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗

Psa. 50:5
Psa. 52:11
Psa. 79:2
Psa. 85:9
Psa. 86:2
Psa. 89:20
Psa. 97:10
Psa. 116:15
Psa. 132:9
Psa. 132:16
Psa. 145:10
Psa. 145:17
Psa. 148:14
Psa. 149:1
Psa. 149:5
Psa. 149:9

)(1

stork

יתהּ׃
רֹושׁים בּ ָ ַֽ
ידה ְבּ ִ
ֳרים יְ קַ נּ ֵ֑נוּ ֲָ֝ח ִס ָ ֗
אֲשֶׁ ר־שָׁ ְ֭ם ִצפּ ִ ֣

Psa. 104:17

 caterpillarחָ ִסיל

)(1

בוּל ֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝יגִ יעָ֗ ם
ָ
תּן לֶ חָ ִס֣יל יְ
וַיִּ ֣

Psa. 78:46
)(1

י־כמֶ֖ ֹוָך ח ֲִסין ׀ יָ ֵ֑הּ ֶו ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
ִ ַֽמ ָ ַֽ
)(3

ידה
ח ֲִס ָ

strong

ח ֲִסין

Psa. 89:9
to lack, decrease

ֹלהֵ֑ים וְ כָ בֶ֖ ֹוד
ַו ְתּחַ ְסּר֣הוּ ְמּ ְ֭עַ ט מא ִ
Psa. 23:1
ל ֹא אֶ ְח ָ ַֽסר׃
ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִו ֵ֑ד יְ הוָה ָֹ֝ר ִ֗עי ֣
Psa. 34:11
ל־טֹוב׃
ַֽ
וְ ָרע ֵ֑בוּ וְ ד ְֹרשׁי יְ ָ֝ה ָו֗ה ל ֹא־י ְַח ְס ֥רוּ כָ

חסר

Psa. 8:6

)(1

רֹותיהָ
ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ֣י יְֹ֭ונָה נ ְֶח ָפּ ֣ה בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף וְ ָ֝אֶ ְב ֗ ֶ
)(1

to cover

חפה

Psa. 68:14

canopy, chamber

חֻ פָּ ה־1
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ָשׂישׂ ְָ֝כּגִ ֗בֹּור
ְכּ ְ֭חָ תָ ן יֹצ ֣א מחֻ פָּ תֵֹ֑ו י ִ

Psa. 19:6
)(4

ַוא ֲִנֹ֤י ׀ אָ ַ֘מ ְֹ֤ר ִתּי ְבחָ ְפזִ֗י נִ גְ ַרזְ ִתּי ֮ ִמנֶּ ֵֵ֪֑גֶד
ראוּ כּ ֣ן תָּ ָמֵ֑הוּ נִ ְבהֲל֥ וּ נ ְֶח ָ ַֽפּזוּ׃
ה֣מָּ ה ָ ְ֭
ִמן־ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣ יְ נוּסֵ֑ וּן ִמן־ק֥ ֹול ַ ַָֽ֝רעַ ְמ ָ֗ך יחָ פזַֽ וּן׃
אָדם
כּל־הָ ָ ֥
אָמ ְ֣ר ִתּי ְבחָ ְפזִֵ֑י ָ ַֽ
אְ֭נִ י ַ
ֲ
)(7

to hurry

חפז

Psa. 31:23
Psa. 48:6
Psa. 104:7
Psa. 116:11

willing, delighting

חָ פץ

ל ֹא
רשַׁ ע ׀ אֵָ֑תָּ ה ֶ֖
פץ ֶ ֥
ל ֹא ַֽאל־חָ ֘
כּי ׀ ֹ֤
ִ ֹ֤
Psa. 34:13
ִ ַֽמי־הָ ְִ֭אישׁ הֶ חָ פ ֣ץ חַ ִיּ ֵ֑ים אֹהב ָי ִָ֗֝מים
Psa. 35:27
ֹאמ ֣רוּ
רנּוּ וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ֮ חֲפצֵ֪י ִָ֫צ ְד ִ ֥קי וְ י ְ
ָי ֣ ֹ
יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ֶהחָ ֗פץ ְשׁל֣ ֹום עַ ְב ַֽדֹּו׃
Psa. 40:15
ִל ְס ָ֫פֹּותָ הּ יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי ָרעָ ִ ַֽתי׃
Psa. 70:3
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי ָרעָ ִ ַֽתי׃
Psa. 111:2
הם׃
רוּשׁים ְלכָ ל־חֶ ְפצי ֶ ַֽ
ֹלים מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ְ ָ֝דּ ִ֗
גְּ ְ֭ד ִ
Psa. 5:5

delight

)(3

תֹורת֥ ֹו
תֹורת יְ ה ָו֗ה ָ֫ ֶח ְפצֹ֥ו וַּֽ ְב ָ
ְבּ ַ ֥
Psa. 16:3
ִי־בם׃
ירי כָּ ל־חֶ ְפצ ָ ַֽ
ָ֝אַדּ ֗
וְ ִ
Psa. 107:30
ל־מח֥ ֹוז חֶ ְפצָ ַֽם׃
ְ
וַיִּ ְשׂ ְמח֥ וּ ִ ַֽכי־יִ ְשׁ ֵֹ֑תּקוּ ַוָ֝יַּנְ ֗חם אֶ

חפֶ ץ

Psa. 1:2

)(17

to delight

כּי חָ ַֽפץ ִ ַֽבּי׃
לַ מֶּ ְר ָחֵ֑ב יְ ָ֝חַ ְלּ ֗צנִ י ִ ֘
כּי חָ ַֽפץ ַֽבֹּו׃
ילהוּ ִ ֘
יְ פַ ְלּט ֵ֑הוּ ַי ִָ֝צּ ֗
מְ֭יְ הוָה ִ ַֽמ ְצעֲדי־גֶבֶ ר כֹּו ָנ֗נוּ וְ ַד ְרכּ֥ ֹו י ְֶח ָ ַֽפּץ׃
וּמנְ ֨ ָחה ׀ ַֽל ֹא־חָ ֗ ַפ ְצתָּ אְָ֭זְ נַיִ ם כָּ ִ ֣ריתָ ִלֵּ֑י
ִ
ֹור ְת ָ֗ך
ֹלה֣י חָ ָפ ְֵ֑צ ִתּי וְ ָ֝ת֥ ָ
ֹות־רצֹונְ ָך֣ א ַ
ְ
ֲשׂ
לע ַֽ
ַ ַֽ
כּי
ְבּז ֹ֣את ָי ְַ֭ד ְע ִתּי ִ ַֽכּי־חָ ַפ ְ֣צתָּ ִבֵּ֑י ִ ֹ֤
הן־אְ֭מֶ ת חָ ַפ ְ֣צתָּ בַ טֻּ חֵ֑ ֹות וּ ְָ֝בסָ ֗ ֻתם
פּץ ֶז֣בַ ח וְ אֶ תֵּ֑נָה ָ֝עֹולָ֗ ה
כּי ׀ ל ֹא־תַ ְח ֣ ֹ
ִ ֹ֤
עֹול ֣ה וְ כָ ִלֵ֑יל
ָ
פּץ זִ ְבחי־צֶ ְֶ֭דק
אָֹ֤ז תַּ ְח ֣ ֹ
י־כ ֵ֑סֶ ף ִבּזַּר עַָ֝ ִ֗מּים ְק ָרב֥ ֹות י ְֶח ָ ַֽפּצוּ׃
ִמ ְת ַרפּס ְבּ ַרצּ ָ
בַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וְ ִָ֝ע ְמּ ָ֗ך ל ֹא־חָ פַ ְצ ִתּי בָ אָ ֶַֽרץ׃

חפץ־1

Psa. 18:20
Psa. 22:9
Psa. 37:23
Psa. 40:7
Psa. 40:9
Psa. 41:12
Psa. 51:8
Psa. 51:18
Psa. 51:21
Psa. 68:31
Psa. 73:25
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ו ְַתּבֹואֵ֑הוּ ְוַֽל ֹא־חָ פץ ִָ֝בּ ְב ָר ֗ ָכה ו ִַתּ ְרחַ ק
ֹותיו חָ פץ ְמ ַֹֽאד׃
יָר֣א אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּ ִמ ְצ ֗ ָ
שׂה׃
כְּ֭ל אֲשֶׁ ר־חָ פ ֣ץ עָ ָ ַֽ
וַֽאֹלהינוּ בַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם ֹ
ֹותֵ֑יָך ִכּי־ב֥ ֹו חָ ָ ַֽפ ְצ ִתּי׃
ִבּנְ ִת֣יב ִמ ְצ ֶ
כּל אֲשֶׁ ר־חָ פץ יְ ה ָו֗ה עָָ֫ שָׂ ה בַּ שָּׁ מַ יִ ם
ֹ֤ ֹ
שֹׁוקי
א־ב ֶ֖
בוּר֣ת הַ סּ֣ וּס י ְֶח ָפּ ֵ֑ץ ַֽל ֹ ְ
ִבגְ ַ
)(2

Psa. 112:1
Psa. 115:3
Psa. 119:35
Psa. 135:6
Psa. 147:10

to dig, search

בּ֣ ֹור כָּ ָ ְַֽ֭רה וַ ַֽ יּ ְַח ְפּרֵ֑הוּ ַו ָ֝יִּ ֹ֗פּל
ִר ְשׁ ָתֵּ֑ם ִָ֝ח ָנּ֗ם חָ ְפ ֥רוּ ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
)(7

Psa. 109:17

Psa. 7:16
Psa. 35:7

to be ashamed

יהם אַל־י ְֶח ָ ַֽפּרוּ׃
א ָל ֣יו וְ נ ָָהֵ֑רוּ וּ ְָ֝פנ ֗ ֶ
יִ ֹ֣סּגוּ אָח֣ ֹור וְ י ְַח ְפּ ֵ֑רוּ ָֹ֝ח ְשׁ ֗בי ָרעָ ִ ַֽתי׃
י֘ ֹֹ֤בשׁוּ וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ י ְַח ָדּו ֮ ְשׂמחֵ֪י ָרעָָ֫ ִתי
י֘ ֹֹ֤בשׁוּ וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ יַחַ ד ֮ ְמבַ ְקשׁי נ ְַפ ִ֗שׁי
י ֹ֣בשׁוּ וְ י ְַח ְפּרוּ ֮ ְמבַ ְקשֵׁ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ
ִכּי־ ֹ֥בשׁוּ ִ ַֽכי־ ָ֝ ָח ְפ ֗רוּ ְמבַ ְקשׁי ָרעָ ִ ַֽתי׃
ֹאבדוּ׃
וְ יִ בָּ הֲל֥ וּ עֲדי־עַ֗ ד ְ ַֽוי ְַח ְפּ ֥רוּ וְ י ַֽ
)(3

חפר־1

חפר־2

Psa. 34:6
Psa. 35:4
Psa. 35:26
Psa. 40:15
Psa. 70:3
Psa. 71:24
Psa. 83:18

to search, disguise

חפשׂ

עֹוֹלת תַּ ְְ֭מנוּ ח֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפֵּ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב
יַ ְַֽח ְ ַֽפּשׂוּ־ ֗
שׂוּ־עֹוֹלת תַּ ְְ֭מנוּ ח֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפּ ֵ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב ִ ָ֝֗אישׁ
֗
יַ ְַֽח ְ ַֽפּ
Psa. 77:7
רוּחי׃
ִ ַֽ
אָשֵׂ֑יחָ ה ַויְ חַ פּשׂ
ם־לבָ ִבי ִ
ְ
ַָ֫בּלָּ יְ לָ ה ִע
Psa. 64:7

)(1

שׂוּ־עֹוֹלת תַּ ְְ֭מנוּ ח ֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפּ ֵ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב
֗
יַ ְַֽח ְ ַֽפּ

Psa. 64:7
)(1

שׁ ְכבי ֶ֗קבֶ ר
בַּ מּ ִ֗תים ָ֫ ָח ְפ ִשׁי ְכּמֹ֤ ֹו חֲלָ ִ֨לים ׀ ֥ ֹ

 freeחָ ְפ ִשׁי

Psa. 88:6
)(15

ֹל ִ ֥קים
צּיו ְ ַֽלד ְ
י־מֵ֑וֶת ִָ֝ח ֗ ָ
ה ִכ֣ין ְכּל ָ
יִ ְד ְר ֵ֬כוּן ֶ֗קשֶׁ ת כֹּונְ נ֣וּ ִחצָּ֣ם עַ ל־יֶ ֵ֑תֶ ר
וַיִּ ְשׁ ַל ֣ח ִח ְ֭צָּ יו וַיְ ִפיצֵ֑ם

plot

חפֶ שׂ

arrow

Psa. 7:14
Psa. 11:2
Psa. 18:15

חץ
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ִ ַֽכּי־ ִח ְ֭צֶּ יָך ִנ֣חֲתוּ ִבֵ֑י ו ִַתּנְ ַחֶ֖ת
Psa. 45:6
צּיָך ְשׁנָ֫וּנִ ים עַ ְִ֭מּים תַּ ְח ֶתּ֣יָך יִ ְפּלֵ֑ וּ
ִח ֗ ֶ
Psa. 57:5
ִשׁ ְ֭נּיהֶ ם ח ֲִנ ֣ית וְ ִח ִצֵּ֑ים וּ ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם
Psa. 58:8
צּיו]
[ח ֗ ָ
רְך ִחצֹּו ִָ֝
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ ְתהַ ְלּ
ֹללוּ׃
צּיו] ְכּמ֣ ֹו יִ ְתמ ָ ַֽ
[ח ֗ ָ
רְך ִחצֹּו ִָ֝
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ מָּ אֲס֣ וּ ְכמֹו־מַ ְ֭יִ ם יִ ְתהַ ְלּ
Psa. 64:4
ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ָדּ ְרכ֥ וּ ִָ֝חצָּ֗ם ָדּבָ ר ָ ַֽמר׃
Psa. 64:8
כֹּותם׃
ָ ַֽ
וַיֹּ ֗רם א ָֹ֫ל ִהים חץ ִפּ ְתאֵ֑ ֹום ָ֝ ָהי֗וּ מַ
Psa. 77:18
לּכוּ׃
ציָך יִ ְתהַ ָ ַֽ
עָ ֗בֹות קְֹ֭ול נ ְָתנ֣וּ ְשׁחָ ִ ֵ֑קים אַף־ ֲָ֝חצָ ֗ ֶ
Psa. 91:5
יֹומם׃
ְ֭ירא ִמ ַפּ֣חַ ד ָל ֵ֑יְ לָ ה ָ֝מ ֗חץ יָע֥ וּף ָ ַֽ
־ת ָ
ל ֹא ִ
Psa. 120:4
נוּנ ֵ֑ים ִָ֝֗עם ַגּחֲלי ְרתָ ִ ַֽמים׃
ִחצּ ֣י גִ בּ֣ ֹור ְשׁ ִ
Psa. 127:4
ְכּ ִח ִצּים ְבּיַד־גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝֗כּן ְבּנ ֣י
Psa. 144:6
וּתהֻ ַֽמּם׃
צּיָך ְ
וּת ִפיצֵ֑ם ְשׁלַ ח ִָ֝ח ֗ ֶ
ְ
Psa. 38:3

)(1

to cleave

ֹצב לַ הֲב֥ ֹות ַֽאשׁ׃
קֹול־יְ הוָה ח ֗

Psa. 29:7
)(1

יהֵ֑ם ַוָ֝א ֲִנ֗י
וּ ְִ֭מ ְרמָ ה ל ֹא־יֶחצ֣ וּ יְ מ ֶ

to divide

הֹודֹות ָל ְֵ֑ך
ח ֲַֽצֹות־לַ֗ יְ לָ ה אְָ֭קוּם ְל ֣

 midnightחֲצֹות
Psa. 119:62
)(1

אַַֽל־תַּ ְ֭עֲלנִ י בַּ ח ֲִצ֣י י ָָמֵ֑י ְבּ ֶ֖דֹור

half

ח ֲִצי

Psa. 102:25
grass

וּכי ֶֶרק
ִכּ֣י כֶ ְ֭חָ ִציר ְמה ָר֣ה יִ ָמּ ֵ֑לוּ ְ
זְ ְ֭ ַר ְמתָּ ם שׁנָ ֣ה יִ ְהיֵ֑וּ ַָ֝בּ ֹ֗בּקֶ ר כֶּ חָ ִציר ַיח ֲַֹֽלף׃
אְ֭נֹושׁ כֶּ חָ ִצ֣יר י ָָמֵ֑יו ְכּ ִציץ
עב ַֹד֣ת
מַ ְצ ִ ֹ֤מיחַ חָ ִ֨ציר ׀ לַ ְבּה ֗ ָמה וְ ְ֭עשֶׂ ב לַ ֲ
יִ ְ֭ ְהיוּ כַּ ח ֲִצ֣יר ַגּגֵֹּ֑ות שֶׁ קַּ ְד ַמֶ֖ת שָׁ ַל ֣ף
הַ מּ ִכ֣ין לָ אָ ֶ֣רץ מָ ָט ֵ֑ר הַ מַּ ְצ ִ ֶ֖מיחַ הָ ִ ֣רים חָ ִ ַֽציר׃

חָ ִציר־1

Psa. 37:2
Psa. 90:5
Psa. 103:15
Psa. 104:14
Psa. 129:6
Psa. 147:8
)(1

קֹוצר וְ ִח ְצנֹ֥ו ְמעַ ַֽמּר׃
֗
לּ ֹא ִמלֶּ֖א כַ פּ֥ ֹו
שֶׁ ֹ֤

חצה

Psa. 55:24
)(1

)(6

חצב־2

bosom, lap
Psa. 129:7

חֹצֶ ן
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trumpet

)(1

צ ְצרֹות וְ ק֣ ֹול שֹׁו ָפ ֵ֑ר ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפנ ֹ֤י ׀
ח ֹ֣
בַּ ְ֭ ֲ
)(9

חצ ְֹצ ָרה
ֲ

Psa. 98:6

courtyard, village

רג
הֹ֣
בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
ישֹׁ֤ב ׀ ְבּמַ ְא ַ ֵ֬רב חֲצ ִ ֗רים ַ ְַֽ֭
ריָך נִ ְְ֭שׂ ְבּעָ ה ְבּט֣ וּב
ֲצ ֶ ֥
כּן ח ָ֫
וּתקָ רב ֮ יִ ְשׁ ֵ֪ ֹ
ְ
נ ְַפ ִשׁי ֮ ְלחַ ְצ ֵ֪רֹות יְ ָ֫הוָה ִל ִבּי
ַֽטֹוב־יֹ֥ום בַּ חֲצ ֶ ֗ריָך ָ֫מאָלֶ ף
ְבּב֣ית יְ הוָ ֵ֑ה ְבּחַ ְצ ֶ֖רֹות אֹלה֣ינוּ י ְַפ ִ ַֽריחוּ׃
רֹותיו׃
וּ־מנְ ֗ ָחה וּ ֹ֥באוּ ְלחַ ְצ ָ ַֽ
ְשׁמֵ֑ ֹו ְשׂ ַֽא ִָ֝
תֹודה חֲצרֹתָ יו ִבּ ְת ִה ָלּ ֵ֑ה
ְשׁעָ ָ ֨ריו ׀ ְבּ ָ ֗
ְבּחַ ְצ ֹ֤רֹות ׀ בֹּ֤ית יְ ה ָו֗ה ְ ַֽבּת֘ ֹוכ ִֹ֤כי
ֹלהינוּ׃
ְבּב֣ית יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּחַ ְצ ֗רֹות בּ֣ית א ַֽ

חָ צר

Psa. 10:8
Psa. 65:5
Psa. 84:3
Psa. 84:11
Psa. 92:14
Psa. 96:8
Psa. 100:4
Psa. 116:19
Psa. 135:2
)(31

statute

אָמר אלַ י
אֲסַ ְפּ ָ ֗רה ֶ ַָֽ֫אל ֹ֥חק ְיַֽה ָו֗ה ַ ֘
Psa. 50:16
ה־לּ ְָ֭ך ְלסַ פּ ֣ר חֻ קֵָּ֑י ו ִַתּ ָשֶּׂ֖א
ְ
מַ
Psa. 74:11
יקָך֣ ]
[ח ְ
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך ִמ ֶ ֶ֖קּ ֶרב חֹוקְָך ַֽ
ִ ַֽו ִ
Psa. 81:5
כּי ֹ֣חק ְליִ ְשׂ ָרא֣ל הֵ֑ וּא ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט לאֹלהי
ִ ֹ֤
Psa. 94:20
היְ חָ ְב ְרָך ִכּסּ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ֣ל עֲלי־ ַֹֽחק׃
ַ ְַֽ֭
Psa. 99:7
ן־למֹו׃
ֹתיו וְ ֹ֣חק נָ ַֽתַ ָ ַֽ
ָ֝עד ֗ ָ
Psa. 105:10
ע ֹ֣קב ְל ֵֹ֑חק ְָ֝ליִ ְשׂ ָר ֗אל ְבּ ִ ֣רית
ְל ַי ֲ
Psa. 105:45
בַּ עֲבֹ֤ וּר ׀ יִ ְשׁ ְמ ֣רוּ חֻ ְ֭קָּ יו וְ תֹורֹתָ יו
Psa. 119:5
כּנוּ ְד ָר ֗ ָכי ִל ְשׁ ֹ֥מר חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
אְַ֭חֲלַ י יִ ֥ ֹ
Psa. 119:8
אֶ ת־חֻ ֶ ֥קּיָך אֶ ְשׁ ֵֹ֑מר אַַֽל־תַּ עַ זְ בנִ י
Psa. 119:12
דנִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
בָּ ֶ֖רוְּך אַתָּ ה יְ ה ָו֗ה לַ ְמּ ֥
Psa. 119:23
ָשׂיחַ ְבּחֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ִבּ֣י נִ ְד ָבֵּ֑רוּ עַָ֝ ְב ְדּ ָ֗ך י ִ
Psa. 119:26
דנִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ְדּ ָר ַכ ֣י ִס ְ֭פַּ ְר ִתּי וַ ַֽתַּ עֲנ֗נִ י לַ ְמּ ֥
Psa. 119:33
רנָּה
דּ ֶרְך חֻ ֶ֗קּיָך וְ אֶ ְצּ ֶ ֥
הֹור֣נִ י יְ ְ֭הוָה ֶ ֥
Psa. 119:48
אָשׂיחָ ה ְבחֻ ֶ ַֽקּיָך׃
אָה ְב ִתּי וְ ִ
ל־מ ְְ֭צֹותֶ יָך אֲשֶׁ ר ֗ ָ
ִ
ֶ ַֽא
Psa. 119:54
יוּ־לי חֻ ֶ֗קּיָך ְבּב֣ית
ִ
ה
ָ ַֽ
Psa. 119:64
מָ ְלאָה הָ אָ ֶ֗רץ חֻ ֶ ֥קּיָך לַ ְמּ ַֽדנִ י׃
Psa. 2:7

חֹק
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דנִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
טֹוב־אַתָּ ה וּמ ִ֗טיב לַ ְמּ ֥
ֵ֑יתי ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְלמַ ד חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ֹוב־לי ִ ַֽכי־עֻ נּ ִ
ִ
ַֽט
ל ֹא
י־ל ִבּ֣י תָ ִמ֣ים ְבּחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ֣
יְ ִ ַֽה ִ
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ְכּנֹ֣אד ְבּ ִקיטֵ֑ ֹור ָ֝ ֻח ֶ֗קּיָך ֣
ִל ְ֭ ִבּי לַ עֲשׂ֥ ֹות חֻ ֶ֗קּיָך ְלעֹולָ ם
וְ ִאוָּשֵׁ֑עָ ה וְ אֶ ְשׁ ָעֶ֖ה ְבחֻ ֶ ֣קּיָך תָ ִ ַֽמיד׃
י־שֶׁ קֶ ר
ל־שֹׁוג ֣ים מחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ִכּ ָ֝ ֗
ִ
כָּ
ְכחַ ְס ֶ ֗דָּך וְ חֻ ֶ ֥קּיָך לַ ְמּ ַֽדנִ י׃
ְבּעַ ְב ֶדֵָּ֑ך וְ ָ֝לַ ְמּ ֗דנִ י אֶ ת־חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ְבכָ ל־ל ְ֭ב עֲננִ י יְ ה ָו֗ה חֻ ֶ ֥קּיָך אֶ ַֹֽצּ ָרה׃
ל ֹא ָד ָ ַֽרשׁוּ׃
שׁוּע ֵ֑ה ִ ַֽכּי־ ָ֝ ֻחקֶּ יָך ֣
ָ
מ ְרשָׁ ִע֣ים יְ
ְשׂפָ ַת֣י ְתּ ִה ָלּ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְתלַ ְמּד֣נִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ע ֵֹ֑קב חֻ ָ ֥קּיו וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ֗ ָטיו
[דּבָ ָר֣יו] ְל ַי ֲ
ְ
ל ֹא
לָ ַע ֣ד ְלעֹו ָל ֵ֑ם חָ ק־ ָנ ֗ ַָ֝תן וְ ֣

Psa. 119:68
Psa. 119:71
Psa. 119:80
Psa. 119:83
Psa. 119:112
Psa. 119:117
Psa. 119:118
Psa. 119:124
Psa. 119:135
Psa. 119:145
Psa. 119:155
Psa. 119:171
Psa. 147:19
Psa. 148:6
)(3

ֹא־אָסיר
ִ
ֹתיו ל
ְלנֶגְ ִ ֵ֑דּי וְ ָ֝חֻ קּ ֗ ָ
ֹותי
ִאם־חֻ קֹּתַי יְ חַ לּ ֵ֑לוּ וּ ִָ֝מ ְצ ֗ ַ
ְבּחֻ קֹּתֶ יָך ֶ ַֽא ְשׁתַּ ע ֲָשֵׁ֑ע ל ְֹ֭א אֶ ְשׁ ַכּ ֣ח ְדּבָ ֶ ַֽרָך׃
)(2

statute

Psa. 18:23
Psa. 89:32
Psa. 119:16

to inscribe, decree

ָ֝הוּדה ְמ ַֹֽח ְקקִי׃
ֹאשֵׁ֑י יְ ָ ֗
וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ
ָ֝הוּדה ְמח ְֹקקִ ַֽי׃
ֹאשֵׁ֑י יְ ָ ֗
וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ

Psa. 108:9
to search

Psa. 139:1
Psa. 139:23
search

חקֶ ר

Psa. 145:3
)(1

חו֗וּ ְלמַ סּ ָ ַֽכה׃
ַיעֲשׂוּ־עגֶל ְבּחֹרֵ֑ב ַו ָ֝יִּ ְשׁתַּ ֲ

חקר

Psa. 44:22

)(1

חקֶ ר׃
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד וְ ִָ֝לגְ ֻדלָּ ֗תֹו א֣ין ַֽ
יְ הוָ ֣ה ְ

חקק

Psa. 60:9

)(3

ְֹ֭להים יַ ַֽחֲקָ ר־ז ֵֹ֑את ִ ַֽכּי־ה֥ וּא
ֲל ֹא א ִ
ה ֣
ְל ָד ִו ֣ד ִמזְ מֵ֑ ֹור יְ הוָה ֲָ֝חקַ ְר ֗ ַתּנִ י וַתּ ָ ַֽדע׃
חָ ְקרנִ ֣ י אְ֭ל וְ ַד֣ע ְלבָ ִבֵ֑י

חֻ קָּ ה

Horeb

Psa. 106:19

חֹרב
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)(18

ם־ל ֹא ָי ְ֭שׁוּב חַ ְרבֹּ֣ו יִ ְלטֵ֑ ֹושׁ קַ ְשׁתּ֥ ֹו
֣
ִא
הַ ְכ ִריע ֵ֑הוּ פַּ ְלּטָ ה ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי מ ָרשָׁ ע חַ ְרבֶּ ַָֽך׃
ַד־כּלֶ ב
ָ֝֗ ֶ
הַ ִצּ֣ילָ ה מ ֶח ֶ֣רב נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִמיּ
ֶח ֶֹ֤רב ׀ ָ ַֽפּ ְתח֣ וּ ְרשָׁ ִעים ֮ וְ ָד ְרכֵ֪ וּ ַָ֫ק ְשׁתָּ ם
תֹותם
חַ ְְ֭רבָּם תָּ ב֣ ֹוא ְב ִל ָבּ ֵ֑ם וְ ָ֝קַ ְשּׁ ֗ ָ
ל ֹא ְבחַ ְרבֶָּ֡ם י ְָרשׁוּ אָ ֶ֗רץ
כּי ֵ֪
ִ ֹ֤
יענִ י׃
תֹושׁ ַֽ
ִ
ל ֹא
ְבקַ ְשׁ ִתּ֣י אֶ ְב ָט ֵ֑ח וְ ָ֝חַ ְרבִּ֗י ֣
ֹוד ָ֗ך
חֲגַֽ ֹור־חַ ְרבְָּך֣ עַ ל־יָרְ֣ך גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝ה ְ
ח ֲִנ ֣ית וְ ִח ִצֵּ֑ים וּ ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם ֶח ֶ֣רב חַ ָ ַֽדּה׃
יהֵ֑ם
ח ְָ֭רבֹות ְבּ ִשׂ ְפתֹות ֶ
יהם ֲ
ְבּ ִפ ֗ ֶ
ירהוּ עַ ל־יְ די־ ָח ֵֶ֑רב ְמנָ ֶ֖ת שֻׁ עָ ִל֣ים יִ ְהיַֽ וּ׃
יַגִּ ֻ ֥
א ֲֶשֹׁ֤ר שָׁ נְ נ֣וּ כַ ֶח ֶ֣רב ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ָדּ ְרכ֥ וּ
וּמ ְלחָ ָמ ֣ה ֶ ַֽסלָ ה׃
י־קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב ִ
ִר ְשׁפ ָ ֵ֑
ַויּ ְַסגּ ֣ר לַ ֶח ֶ֣רב עַ מֵּ֑ ֹו וּ ְָ֝ב ַנחֲלָ ֗תֹו
ֹתיו
ָ֝אַל ְמנ ֗ ָ
הנָיו בַּ ֶח ֶ֣רב נ ָָפֵ֑לוּ וְ ְ
כְּ֭ ֲ
ֹ
ל ֹא
אַף־תָּ ְִ֭שׁיב צ֣ וּר חַ ְרבֵֹּ֑ו וְ ֥
ת־דּוִ ד עַ ְב ֗דֹּו מחֶ ֶרב ָר ָ ַֽעה׃
ָ
הַ ְ֭פֹּוצֶ ה אֶ
יפיֹּ֣ות ְבּי ָ ַָֽדם׃
ִבּגְ רֹונָ ֵ֑ם וְ ֶח ֶֶ֖רב ִ ַֽפּ ִ
)(1

Psa. 7:13
Psa. 17:13
Psa. 22:21
Psa. 37:14
Psa. 37:15
Psa. 44:4
Psa. 44:7
Psa. 45:4
Psa. 57:5
Psa. 59:8
Psa. 63:11
Psa. 64:4
Psa. 76:4
Psa. 78:62
Psa. 78:64
Psa. 89:44
Psa. 144:10
Psa. 149:6

to be dry, waste

ַיֹּוליכם
ְבּיַם־סוּ ְ֭ף וַ ַֽ יֶּח ָרֵ֑ב ו ִ
)(3

sword

חֶ ֶרב

חרב־1

Psa. 106:9
waste

חָ ְרבָּ ה

האֹוי֨ב ׀ תַּ מּוּ ח ֳָר ֗בֹות לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים
ָ ַֽ
Psa. 102:7
֗יתי ְכּכ֣ ֹוס ח ֳָר ַֽבֹות׃
יתי ִל ְקאַ֣ת ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר ָ֝ ָה ִי ִ
דּ ִמ ִ
ָ ְ֭
Psa. 109:10
הם׃
בָ נָ ֣יו וְ ִשׁאֵ֑לוּ וְ ָָ֝ד ְר ֗שׁוּ מחָ ְרבֹותי ֶ ַֽ
Psa. 9:7

)(1

dry heat, drought

ָ֫דָך נ ְֶהפַּ ְך ְלשַׁ ִ ֵ֑דּי ְבּחַ ְר ֶֹ֖בני ַ ֣קיִ ץ ֶ ַֽסלָ ה׃
ָי ֶ ֥

Psa. 32:4
)(1

יהם׃
ְבּני־נכָ ר יִ ֵֹ֑בּלוּ וְ ָ֝י ְַח ְרג֗וּ ִ ַֽמ ִמּ ְסגְּ ַֽרֹות ֶ ַֽ

ח ֲָרבֹון

to tremble
Psa. 18:46

חרג
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)(6

to burn, be angry

ֲשׁוּ ִכּי־חָ ָרה ַֽלֹו׃
הָ ִ ֣רים יִ ְרגָּ ֵ֑זוּ ַו ָ֝יִּ ְתגָּ ַֽ ע ֗
אַל־תּקַ נּ֗א
ְָ֝
ְל ָדוִ ֨ד ׀ אַל־ ִתּ ְתחַ ר בַּ ְמּר ִעֵ֑ים
ל֥ ֹו אַל־ ִתּ ְְ֭תחַ ר ְבּמַ ְצ ִל֣יחַ ַדּ ְרכֵּ֑ ֹו
אְַך־להָ ַֽרעַ ׃
ְ
ע ֹז֣ב ח ָמֵ֑ה אַל־ ִָ֝תּ ְת ֗ ַחר
ַו ֲ
ַו ִיַּֽחַ ר־אַ֣ף יְ הוָ ֣ה ְבּעַ מֵּ֑ ֹו
אַפּ֣ם ָ ַֽבּנוּ׃
ְבּלָ עֵ֑ וּנוּ בַּ ח ֲֶ֖רֹות ָ

חרה־1

Psa. 18:8
Psa. 37:1
Psa. 37:7
Psa. 37:8
Psa. 106:40
Psa. 124:3

)(6

fury, burning

ֲלמֹו׃
ְבאַפֵּ֑ ֹו וַּֽ בַ חֲרֹונֹ֥ו יְ בַ ה ַֽ
Psa. 58:10
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י ְכּמֹו־ ָ֝ ָח ֗רֹון יִ ְשׂעָ ֶ ַֽרנּוּ׃
יכ ֣ם ָ
ִ ַֽסּירֹת ֶ
Psa. 69:25
ַשּׂיגַֽם׃
ז ְַע ֶמֵָ֑ך ַוח ֲ֥רֹון אַ ְָ֝פּ ָ֗ך י ִ
Psa. 78:49
אַפֹּו עֶ ְב ָר֣ה
ֲרֹון ֗
ח־בּם ׀ ח ֵ֬
ָ֨
יְ שַׁ לַּ
Psa. 85:4
אַפָּך׃
יבֹותָ מח ֲ֥רֹון ֶ ַֽ
אָסַ ְפתָּ כָ ל־עֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ָ֝ה ִשׁ ֗
Psa. 88:17
עוּתיָך
עָ ְ֭לַ י עָ ְב ֣רוּ חֲרֹונֶ ֵ֑יָך ִָ֝בּ ֗ ֶ

חָ רֹון

Psa. 2:5

)(1

רק חָ ַֽרוּץ׃
יר ְק ַ ֥
רֹותיהָ ִ ַֽבּ ַ
יְֹ֭ונָה נ ְֶח ָפּ֣ה בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף וְ ָ֝אֶ ְב ֗ ֶ
)(3

מ ֶא ֶ֣רץ י ְַרדֵּ֑ן וְ ָ֝חֶ ְרמֹו ִנ֗ים מהַ ר ִמ ְצ ָ ַֽער׃
אתֵ֑ם תָּ ב֥ ֹור וְ ָ֝חֶ ְר ֗מֹון ְבּ ִשׁ ְמָך֥
ְב ָר ָ
ְכּטַ ל־חֶ ְר ֗מֹון שֶׁ יֹּ רד ֮ עַ ל־הַ ְררֵ֪י

gold

Psa. 68:14
Hermon

)(11

Psa. 89:13
Psa. 133:3
winter

ח ֶֹרף

Psa. 74:17

to reproach

צֹור ָרֵ֑י
ְ
מֹותי ח ְרפ֥ וּנִ י
ְ ַֽבּעַ ְצ ֗ ַ
וּמגַדֵּ֑ף ִמ ְפּני
ִמ ְ֭קֹּול ְמחָ ר֣ף ְ
ח ְרפ֗נִ י וְ ֶָ֫אשָּׂ א
כּי ַֽל ֹא־אֹויב יְ ָ ַֽ
ִ ֹ֤
לי׃
ֹור ֗ ֶפיָך נ ְָפל֥ וּ עָ ָ ַֽ
אֲכָ ָל ְֵ֑תנִ י וְ חֶ ְרפּ֥ ֹות ָ֝ח ְ
ְֹ֭להים יְ ָח ֶ֣רף ָצ ֵ֑ר יְ ָנ֘אֹ֤ץ אֹוי ֶ֖ב
עַ ד־מָ ַת֣י א ִ
זְ כָ ר־זֹ֗את אְֹ֭ויב חר֣ף ׀ יְ הוָ ֵ֑ה וְ עַ ם

חֶ ְרמֹון

Psa. 42:7

)(1

אָ ֵֶ֑רץ ַ ֥קיִ ץ ָו ָ֝ ֹ֗ח ֶרף אַתָּ ה יְ צַ ְרתָּ ם׃

חָ רוּץ־1

חרף־2

Psa. 42:11
Psa. 44:17
Psa. 55:13
Psa. 69:10
Psa. 74:10
Psa. 74:18
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אדֹנָ ַֽי׃
חֶ ְר ָ֘פּ ָתֹ֤ם א ֲֶשֶׁ֖ר ח ְרפ֣ וָּך ֲ
Psa. 89:52
א ֲֶשֹׁ֤ר ח ְרפֶ֖ וּ אֹויְ בֶ יָך ׀ יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר ָ֝ח ְר ֗פוּ
יחָך׃
אֹויְ בֶ יָך ׀ יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר ָ֝ח ְר ֗פוּ ִע ְקּב֥ ֹות ְמ ִשׁ ֶ ַֽ
Psa. 102:9
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום ח ְרפ֣ וּנִ י אֹויְ ָבֵ֑י
Psa. 119:42
י־בטַ ְח ִתּי
וְ ֶ ַֽאענֶ ֣ה ח ְֹרפִ֣י ָד ָבֵ֑ר ִ ַֽכּ ָָ֝
Psa. 79:12

)(1

to confuse, reproach

שׁא ֲִפ֣י ֶסֵ֑לָ ה
יענִ י חר֣ף ֹ
ַֽיֹושׁ ֗
ְו ִ
)(20

)(1

Psa. 57:4

reproach

רבֹו׃
ל־ק ַֽ ֹ
ְ
ְלרע ֣הוּ ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝חֶ ְר ֗ ָפּה ל ֹא־נָשָׂ א עַ
וּבז֥וּי
ֹא־אֵ֑ישׁ חֶ ְרפַּ ת אָ ָ ָ֗֝דם ְ
וְ ל ִ
ֵ֪יתי חֶ ְר ֶ֡ ָפּה וְ ִלשֲׁכ ַנ֨י ׀
ִמכָּ ל־צ ְֹר ַ ֨רי הָ ִי ִ
ימנִ י׃
אַל־תּ ִשׂ ַֽ
ְ
ל־פּשָׁ עַ י הַ ִצּיל ֵ֑נִ י חֶ ְרפַּ ת ָנ ָָ֗֝בל
ְ
ִמכָּ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג
תה ְכ ִל ָמּ֣ה פָ נָ ַֽי׃
֣אתי חֶ ְר ָפּ ֵ֑ה ִכּ ְסּ ָ ֶ֖
ִ ַֽכּי־עָ ְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ִ
ֹור ֗ ֶפיָך נ ְָפל֥ וּ
אֲכָ ָל ְֵ֑תנִ י וְ חֶ ְרפּ֥ ֹות ָ֝ח ְ
נ ְַפ ִשֵׁ֑י ו ְַתּ ִ ֶ֖הי לַ ח ֲָרפ֣ ֹות ִ ַֽלי׃
אַתֹּ֤ה י ַ ָ֗ד ְעתָּ חֶ ְרפָּ תִ֣י וּ ְ֭בָ ְשׁ ִתּי
ָ
רה ִל ִ֗בּי וָ ַֽ אָָ֫נ֥וּשָׁ ה
שׁ ְב ָ ֥
חֶ ְר ָפֹּ֤ה ׀ ָ ַֽ
וּכ ִל ָמֵּ֑ה ְָ֝מבַ ְק ֗שׁי
ָ֫ ַנ ְפ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ְ
כר חֶ ְרפָּ תְָך֥ ִמנִּ י־ ָנ ָָ֗֝בל
יבֵָ֑ך זְ ֥ ֹ
ִר ֶ
למֹו׃
ריו אָחֵ֑ ֹור חֶ ְרפַּ ת ָ֝עֹולָ֗ ם נָ ֣תַ ן ָ ַֽ
ַויְַּך־צָ ָ ֥
הָ ִי ֣ינוּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס
פּתָֹ֤ם א ֲֶשֶׁ֖ר ח ְרפ֣ וָּך
יקם חֶ ְר ָ֘
אֶ ל־ח ָ ֵ֑
ל־ע ְברי ָד ֵֶ֑רְך הָ יָה ָ֝ ֶח ְר ֗ ָפּה ִל ְשׁכנָ ַֽיו׃
ֹ֣
כָּ
דנָי חֶ ְר ַפּ ֣ת עֲבָ ֶדֵ֑יָך ְשׂא ִתי
אְ֭ ֹ
כר ֲ
זְ ֣ ֹ
֣יתי חֶ ְר ָפּ ֣ה לָ ֶהֵ֑ם יִ ְָ֝רא֗ וּנִ י
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ הָ ִי ִ
מעָ לַ י חֶ ְר ָפּ ֣ה וָבֵ֑ וּז ִ ֶ֖כּי
ְַֽ֭
הַ עֲב֣ר חֶ ְְ֭רפָּ תִי א ֲֶשׁ֣ר ָי ֹג ְֵ֑ר ִתּי ִ ֶ֖כּי ִמ ְשׁפָּ ֶט ֣יָך

חֶ ְרפָּ ה

Psa. 15:3
Psa. 22:7
Psa. 31:12
Psa. 39:9
Psa. 44:14
Psa. 69:8
Psa. 69:10
Psa. 69:11
Psa. 69:20
Psa. 69:21
Psa. 71:13
Psa. 74:22
Psa. 78:66
Psa. 79:4
Psa. 79:12
Psa. 89:42
Psa. 89:51
Psa. 109:25
Psa. 119:22
Psa. 119:39

bonds, pains

מֹותם וּבָ ִ ֥ריא
כּי אֶ֖ין חַ ְרצֻ בּ֥ ֹות ְל ֗ ָ
ִ ֹ֤

חרף־3

חַ ְרצֹב

Psa. 73:4

147

)(3

רק עָ ַל ֣י ִשׁנַּֽימֹו׃
ְבּ ְ֭חַ נְ פי לַ עֲג ֣י מָ עֵ֑ ֹוג חָ ֶ֖ ֹ
ֹרק עָ ָל ֣יו ִשׁנָּ ַֽיו׃
לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וְ ח ֶ֖
רק וְ נ ָָמ ֵ֑ס תַּ אֲוַ ֶ֖ת
חֹ֣
וְ כָ עָ֗ ס ִשׁנָּ ֣יו ַי ֲ
)(1

חרוּ׃
מֹו־קד נִ ָ ַֽ
֥
מֹותי ְכּ
י ָָמֵ֑י וְ ָ֝עַ ְצ ֗ ַ
)(1

Psa. 35:16
Psa. 37:12
Psa. 112:10
to burn

חרר־2

Psa. 69:4

earthenware, potsherd, Heres

ֹחי וּ ְ֭ ְלשֹׁונִ י
ָי֘בֹ֤שׁ כַּ ֨ ֶח ֶרשׂ ׀ כּ ִ֗
ל ֹא אֶ ְשׁ ָמ ֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִא ֗לּם
ַוא ֲִנ ֣י ְכ ְ֭חרשׁ ֣
חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן ָ֝ח ֗רשׁ י ְַאטם אָזְ נַֽ ֹו׃

חֶ ֶרשׂ

Psa. 22:16
)(2

)(2

חרר־1

Psa. 102:4

to be parched

ְבקָ ְר ִאי ֮ נִ ַח ֵ֪ר גְּ ָ֫רֹונִ י כָּ ל֥ וּ
)(1

to gnash

חרק

deaf

חרשׁ

Psa. 38:14
Psa. 58:5

to plow, engrave, plan

עַ ל־ ַגּ ְִ֭בּי חָ ְרשׁ֣ וּ ח ְֹר ִשֵׁ֑ים ָ֝ ֶהא ִ ֗ריכוּ ְלמַ עֲנֹותָ ם
עַ ל־ ַגּ ְִ֭בּי חָ ְרשׁ֣ וּ ח ְֹר ִשֵׁ֑ים ָ֝ ֶהא ִ ֗ריכוּ ְלמַ עֲנֹותָ ם

חרשׁ־1

Psa. 129:3

)(8

to be deaf, silent

ן־תּחשֶׁ ה
צוּרי ֮ אַַֽל־תֶּ ח ַרֵ֪שׁ ִָ֫ממֶּ נִּ י פֶּ ֶ ַֽ
ִ
אג ִָ֗תי
ִ ַֽכּי־הֶ ְ֭ח ַר ְשׁ ִתּי בָּ ל֣ וּ עֲצָ ָמֵ֑י ְָ֝בּשַׁ ֲ
ֲל־תּ ְרחַ ק
ִ
ד ָנ֗י א
ָר ִא֣יתָ ה יְ ְ֭הוָה אַַֽל־תֶּ ח ַרֵ֑שׁ ֲָ֝א ֹ
כּי ג ֣ר אָנ ִֹכ֣י
רשׁ ִ ֹ֤
ל־דּ ְמעָ ִ֗תי אַַֽל־ ָ֫ ֶתּח ַ ֥
ֶ ַֽא ִ
שׁ־לפָ נָיו
ְ
רשׁ א
ֹלהינוּ ְוַֽאַל־ ֶיָ֫ח ַ ֥
א ֗
ֱֽיֹות־א ְהיֶה
ֶ ַֽ
אֹ֤לֶּ ה עָ ִ֨שׂיתָ ׀ ְ ַֽוהֶ ח ַ ֗ר ְשׁ ִתּי ִדּ ִ֗מּיתָ ה
אַל־תּ ְשׁ ֹ֣קט
ִ
רשׁ וְ
י־ל ְֵ֑ך אַל־תֶּ ח ַ ֶ֖
אַל־דֳּ ִמ ָ
ְל ָד ִו ֣ד ִמזְ מֵ֑ ֹור אֹלהי ְָ֝ת ִהלָּ ִ֗תי אַַֽל־תֶּ ח ַ ַֽרשׁ׃
)(2

לוּ־ב֣י
ִ
גַּ ֹ֤ם ִמזּ ִ ֨דים ׀ ח ֲֵֹ֬שְׂך עַ ְב ֶ ֗דָּך אַַֽל־יִ ְמ ְשׁ
ְלאַָ֫פּ֥ ֹו ל ֹא־חָ ַשׂ ְ֣ך ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשֵׁ֑ם

חרשׁ־2

Psa. 28:1
Psa. 32:3
Psa. 35:22
Psa. 39:13
Psa. 50:3
Psa. 50:21
Psa. 83:2
Psa. 109:1
to spare, refrain
Psa. 19:14
Psa. 78:50

חשׂך
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)(1

to bare, cause to give birth

וּבהיכָ לֵ֑ ֹו
שׂף יְ עָָ֫ ֥רֹות ְ
יְ חֹול ֣ל אַיָּלֹות ֮ וַ ַֽ יֶּח ֹ ֵ֪
)(18

Psa. 29:9
to think, account

שׁבוּ׃
רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות ז֣וּ חָ ָ ַֽ
ָ ְ֭
ל־יוּכלוּ׃
ָ ַֽ
ח ְשׁב֥ וּ ְָ֝מזִ ֗ ָמּה בַּ
עָ ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה ָ ַֽ
ל ֹא י ְַח ֵֹ֬שׁב יְ הוָ ֣ה ל֣ ֹו
אָדם ֹ֤
אַשׁרי ָ ֗
ְ ַֽ
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אָח֣ ֹור וְ י ְַח ְפּ ֵ֑רוּ ָֹ֝ח ְשׁ ֗בי ָרעָ ִ ַֽתי׃
חשׁ ַֹֽבוּן׃
רי ִָ֝מ ְרמֹות ַי ֲ
י־א ֵֶ֑רץ ִדּ ְב ֥
יְ ַ ָ֫דבּרוּ וְ עַ ל ִרגְ ע ֶ
ל־דּ ֶ֣רְך
ֶ
כּב֥ ֹו יִ ְ֭ ְתיַצּב עַ
ל־מ ְשׁ ָ֫ ָ
אָֹ֤וֶן ׀ י ְַח ֹ֗שׁב ַ ַֽע ִ
אדֹנָ ֵ֪י ַיחֲשָָׁ֫ ב ִלי עֶ זְ ָר ִת֣י
וְ אֶ ְביֹון ֮ ֲ
ל־שׂנְ אֵָ֑י עָ לֶַ֓ י ׀ י ְַח ְשׁבֶ֖ וּ ָר ָע ֣ה ִ ַֽלי׃
ֹ
כָּ
חה׃
כָ ל־הַ יֵֹּ֑ום ֶנ ְָ֝חשַׁ֗ ְבנוּ ְכּ ֣צ ֹאן ִט ְב ָ ַֽ
שׁב ְלשֹׁונֶ ֵֵָ֑֑ך ְכּתַ עַ ר ְָ֝מלֻ ֗ ָטּשׁ
הַ ְ֭וֹּות תַּ ְח ֣ ֹ
וָ ְַֽ֭אֲחַ ְשּׁבָה לָ ַד֣עַ ת ז ֵֹ֑את עָ ָמֶ֖ל
ִח ַשּׁ ְ֣ב ִתּי י ִָמ֣ים ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם ְָ֝שׁנֹ֗ות עֹולָ ִ ַֽמים׃
֗יתי ְכּגֶ ֣בֶ ר
ֹ֣ורדי בֵ֑ ֹור ָ֝ ָה ִי ִ
ֶנ ְְ֭חשַׁ ְב ִתּי ִעם־י ְ
דר
ַותּ ָח ֣שֶׁ ב לְֹ֭ו ִל ְצ ָד ָ ֵ֑קה ְל ֥ ֹ
ָאָשׁיבָ ה ַ ָ֝רגְ לַ֗ י
ִחשַּׁ ְב ִתּי ְד ָר ָכ ֵ֑י ו ִ
א ֲֶשֹׁ֤ר חָ ְשׁב֣ וּ ָרע֣ ֹות ְבּל ֵ֑ב כָּ ל־יָֹ֝֗ום
ִתּנְ ְצרֵ֑נִ י אֲשֶׁ ר ָ֝ ָח ְשׁ ֗בוּ ִל ְדח֥ ֹות ְפּעָ ָ ַֽמי׃
ן־אנֹ֗ושׁ וַ ַֽ ְתּחַ ְשּׁב ַֽהוּ׃
וַתּ ָדע ֵ֑הוּ בֶּ ָ֝
)(3

חשׁב

Psa. 10:2
Psa. 21:12
Psa. 32:2
Psa. 35:4
Psa. 35:20
Psa. 36:5
Psa. 40:18
Psa. 41:8
Psa. 44:23
Psa. 52:4
Psa. 73:16
Psa. 77:6
Psa. 88:5
Psa. 106:31
Psa. 119:59
Psa. 140:3
Psa. 140:5
Psa. 144:3
to be silent, still

ִָ֫ממֶּ נִּ י פֶּ ן־ ֶ ַֽתּחשֶׁ ה ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי
וּכא ִבי
֣יתי ִמטֵּ֑ ֹוב ְ
נֶא ַל ְ֣מ ִתּי דוּ ְִ֭מיָּה הֶ חשׁ ִ
יהם׃
ָקם ְס ְ֭עָ ָרה ִל ְדמָ ָמ ֵ֑ה ַו ָ֝יֶּח ֗שׁוּ גַּלּ ֶ ַֽ
י ֣

חשׁה

Psa. 28:1
Psa. 39:3
Psa. 107:29
)(3

תֶּ ְח ַשׁ ְ֣כנָה ע ְ֭יניהֶ ם מ ְראֵ֑ ֹות וּ ָ֝מָ ְתנ֗יהֶ ם
א־מ ֗רוּ
חְ֭שֶׁ ְך ַויּ ְַח ִשְֵׁ֑ך וְ ַֽל ֹ ָ֝ ָ
֣לח ֹ
ָשׁ ַ ַֽ
גַּם־חֹשֶׁ ְך ֮ ַֽל ֹא־י ְַח ִשֵׁ֪יְך ִָ֫ממֶּ ָך וְ ְ֭לַ יְ לָ ה

חשׂף־2

to be dark

חשׁך

Psa. 69:24
Psa. 105:28
Psa. 139:12
)(11

dark

חֹשֶׁ ְך
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יָ ֹ֤שֶׁ ת ֹ֨חשֶׁ ְך ׀ ִס ְת ֗רֹו ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו
ֹלהי יַגִּ יהַּ חָ ְשׁכִּ ַֽי׃
נ ִ ֵ֑רי יְ הוָה ָ֝א ֗ ַ
כּם ֹ֥חשֶׁ ְך ַוחֲלַ ְקלַ קֵּ֑ ֹות וּמַ ְלאְַך
י־ד ְר ֗ ָ
ַֽה ַ
ְי ִ
הֲיִ וּ ַָד֣ע בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך ִפּ ְל ֶא ֵָ֑ך וְ ִָ֝צ ְדקָ ְת ָ֗ך
ֹו־ת ְר ֹ֗משׂ
֣יהי ָל ֵ֑יְ לָ ה ַֽבּ ִָ֝
חְ֭שֶׁ ְך ִו ִ
ָ ַֽתּשֶׁ ת־ ֹ
א־מ ֗רוּ
חְ֭שֶׁ ְך ַויּ ְַח ִשְֵׁ֑ך וְ ַֽל ֹ ָ֝ ָ
֣לח ֹ
ָשׁ ַ ַֽ
ירי ע ֳִנ ֣י וּבַ ְר ֶזַֽל׃
ֹי ְ֭ ְשׁבי ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת א ֲִס ֶ֖
יה֣ם
וּמֹוס ֶ֖רֹות ֶ
ְ
ֹוציאם מ ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת
יַֽ ְ֭ ִ
֘רח בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך אְֹ֭ור לַ יְ שָׁ ִ ֵ֑רים חַ נֶּ֖וּן
ָז ַ ֹ֤
ָוְ֭אֹמַ ר אְַך־ ֹ֣חשֶׁ ְך יְ שׁוּפֵ֑נִ י וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה
גַּם־חֹשֶׁ ְך ֮ ַֽל ֹא־י ְַח ִשֵׁ֪יְך ִָ֫ממֶּ ָך וְ ְ֭לַ יְ לָ ה
)(3

Psa. 18:12
Psa. 18:29
Psa. 35:6
Psa. 88:13
Psa. 104:20
Psa. 105:28
Psa. 107:10
Psa. 107:14
Psa. 112:4
Psa. 139:11
Psa. 139:12

darkness

ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו חֶ ְשׁכַ ת־ ָ֝֗ ַמיִ ם עָ בי ְשׁחָ ִ ַֽקים׃
ֹוסדי
ל ֹא י ִָ֗בינוּ בַּ חֲשׁכָ ה יִ ְתהַ ָלּ ֵ֑כוּ יִ ָ֗֝מֹּוטוּ כָּ ל־מ֥ ְ
וְ ֥
אֹורה׃
יכה כָּ ָ ַֽ
כּחֲשׁ ֗ ָ
וְ ְ֭לַ יְ לָ ה כַּ יֹּ֣ום י ִָאֵ֑יר ָ֝ ַ

Psa. 18:12
Psa. 82:5
Psa. 139:12
)(1

יֶא ָת֣יוּ חַ ְְ֭שׁמַ נִּ ים ִמ ִנּ ֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם כּ֥ וּשׁ תָּ ִ ֥ריץ ָי ָ ָ֗֝דיו
)(1

חֲשׁכָ ה

 envoyחַ ְשׁמַ ן

Psa. 68:32

to love, add bands

כּי ִב֣י חָ ְ֭שַׁ ק ַואֲפַ ְלּט ֵ֑הוּ
ִ ֹ֤

Psa. 91:14

)(1

to take, snatch

יִ תָּ ְצָךֵ֪ לָָ֫ נֶצַ ח י ְַחתְָּך֣ וְ יִ סָּ חֲָך֣

Psa. 52:7

)(1

bridegroom, son-in-law

וְ ֗הוּא ְכּ ְ֭חָ תָ ן יֹצ ֣א מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו

)(1

to slaughter

חָ תָ ן
טבח

Psa. 37:14

slaughter

חה׃
ה ַֹר֣גְ נוּ כָ ל־הַ יֵֹּ֑ום ֶנ ְָ֝חשַׁ֗ ְבנוּ ְכּ ֣צ ֹאן ִט ְב ָ ַֽ

חתה

Psa. 19:6
)(1

י־ד ֶרְך׃
ְל ְ֭הַ ִפּיל עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִָ֝ל ְט ֗בֹוחַ יִ ְשׁר ָ ַֽ

חשׁק

ִט ְבחָ ה

Psa. 44:23
)(3

to sink

טבע
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טָ ְבע֣ וּ גְֹ֭ויִ ם ְבּ ַשׁ ֣חַ ת עָ שֵׂ֑ וּ ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ
טָ ַב ְֹ֤ע ִתּי ׀ ִבּיוֵ֣֑ן ְמ ְ֭צוּלָ ה וְ א֣ין מָ ע ֳָמֵ֑ד
ִמ ְִ֭טּיט וְ אַל־אֶ ְט ָבּ ֵ֑עָ ה ִאנּ ְָצלָ ה ִָ֝מ ַֽ ֹשּׂנְ אַ֗י

Psa. 9:16
Psa. 69:3
Psa. 69:15
)(3

ִ ַֽאמ ֲ֣רֹות יְ ה ָוה ֮ אֲמָ ֵ֪רֹות ְט ָֹ֫ה ֥רֹות ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל
עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ הוָה
ֶ
הֹורה ֮
יִ ְראַֹ֤ת יְ ה ָו֨ה ׀ ְט ָ
ֹלהֵ֑ים וְ ֥רוּחַ
א־ל֣י א ִ
ל ֣ב טָ ְ֭הֹור ְבּ ָר ִ
)(2

Psa. 12:7
Psa. 19:10
Psa. 51:12

to be clean, purify

אתי טַ הֲר ַֽנִ י׃
ֲֹונ ֵ֑י וַּֽ מחַ טָּ ִ
מע ִ
וּמשֶּׁ לֶ ג
ְבאזֹ֣וב וְ אֶ ְט ָה ֵ֑ר ְָ֝תּכַ ְבּ ֗סנִ י ִ

Psa. 51:9

ִה ְשׁבַּ תָּ ִמ ְטּהָ רֵֹ֑ו וְ ִָ֝כ ְסא֗ ֹו

clearness

ְטהָ ר

Psa. 89:45

to be pleasing, good

ֵ֑יתי ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְלמַ ד
ַֽטֹוב־ ִלי ִ ַֽכי־עֻ נּ ִ

טוב

Psa. 119:71
)(7

ר־לי־אֵַ֑תָּ ה ְל ַמֶ֖עַ ן טוּבְָך֣ יְ הוָ ַֽה׃
ִ
ְכּחַ ְס ְדָּך֥ זְ כָ
ִל ְרא֥ ֹות ְ ַֽבּטוּב־יְ ה ָו֗ה ְבּ ֶא ֶ֣רץ
יראֶ יָך
ָמֹ֤ה ַ ַֽרב־טוּבְָך ֮ אֲשֶׁ ר־צָ ַפֵ֪נְ תָּ ִ ַֽלּ ָ֫
יתֵָ֑ך ְָ֝ק ֹ֗דשׁ
ריָך נִ ְ֭ ְשׂ ְבּעָ ה ְבּט֣ וּב בּ ֶ
ֲצ ֶ ֥
ח ָ֫
טֹ֤ וּב ַט ֣עַ ם ו ַָד֣עַ ת לַ ְמּדֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי
כּל יְ מ֣י
וּ ְְ֭ראה ְבּט֣ וּב יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ָ֝֗ ֹ
ז֣כֶ ר ַרב־טוּבְָך֣ י ִַבֵּ֑יעוּ וְ ִצ ְדקָ ְתָך֥
)(59

טהר

Psa. 51:4

)(1

)(1

 cleanטָ הֹור

goodness

טוּב

Psa. 25:7
Psa. 27:13
Psa. 31:20
Psa. 65:5
Psa. 119:66
Psa. 128:5
Psa. 145:7

pleasant, good

טֹוב־1

;Psa 4:7; 14:1, 3; 21:4; 23:6; 25:8, 13; 34:9, 11, 13, 15; 36:5; 37:3, 16, 27; 38:21; 39:3; 45:2; 52:5, 11; 53:2, 4; 54:8
63:4; 69:17; 73:1, 28; 84:11–12; 85:13; 86:5; 92:2; 100:5; 103:5; 104:28; 106:1; 107:1, 9; 109:21; 111:10; 112:5; 118:1, 8–9,
29; 119:39, 65, 68, 72, 122; 122:9; 125:4; 128:2; 133:1; 135:3; 136:1; 143:10; 145:9; 147:1
)(1

scented, perfumed

כַּ ֶשֹּׁ֤מֶ ן הַ ֨טֹּוב ׀ עַ ל־הָ ֗ר ֹאשׁ

טֹוב־2

Psa. 133:2
)(8

 goodnessטֹובָ ה
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ליָך׃
אדֹנָ ֣י אֵָ֑תָּ ה ָ֝טֹובָ תִ֗י בַּ ל־עָ ֶ ַֽ
ֲ
טֹובה ְשׁכ֣ ֹול ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ֗
רעָ ה תַּ חַ ת
יְ שַׁ ְלּמ֣ וּנִ י ָ ְ֭
טֹוב ֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י ַתּ֣חַ ת
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
וּמשַׁ ְלּמ֣י ָ ְ֭
ְ
ִע ְ֭טַּ ְרתָּ ְשׁנַ ֣ת טֹובָ תֵֶָ֑ך וּ ָ֝מַ ְעגָּלֶ֗ יָך
בוּ־בֵ֑הּ ָתּ ִֹ֤כין ְבּטֹובָ תְָךֶ֖ לֶ עָ ִנ ֣י
ָ
יָ ַֽ ְשׁ
ה־ע ִמּי א֗ ֹות ְל ָ֫טֹובָ ה וְ יִ ְרא֣ וּ ֹשׂנְ אַ֣י
ִ
ֲשׂ
ע ַֽ
יריָך ִל ְְ֭שׂמֹחַ
ֹובֹ֤ת ְבּ ִח ֶ ֗
ִל ְראֹ֤ ֹות ׀ ְבּט֘ ַ
טֹוב ֵ֑ה וְ ִָ֝שׂנְ אָ֗ה ַתּ֣חַ ת
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
עָ ַל ֣י ָ ְ֭

Psa. 16:2
Psa. 35:12
Psa. 38:21
Psa. 65:12
Psa. 68:11
Psa. 86:17
Psa. 106:5
Psa. 109:5
)(1

יוּט ֵ֑ל ִ ַֽכּי־יְ ָ֝ה ָו֗ה סֹומְך
פּל ַֽל ֹא־ ָ
ִ ַֽכּי־יִ ֥ ֹ
)(1

הן־אְ֭מֶ ת חָ ַפ ְ֣צתָּ בַ טֻּ חֵ֑ ֹות וּ ְָ֝בסָ ֗ ֻתם

to hurl

Psa. 37:24

 inward partsטֻ חֹות
Psa. 51:8
)(3

יקם׃
י־רוּחַ ְכּ ִ ֶ֖טיט חוּצ֣ ֹות א ֲִר ַֽ
ל־פּנ ֵ֑
ְ
עַ
ִמבּ֥ ֹור שָׁ אֹון ֮ ִמ ִטֵּ֪יט הַ ָ֫ ָיּון וַיָּ ֶָֽ֖קֶ ם
הַ ִצּיל ֣נִ י ִמ ְ֭ ִטּיט וְ אַל־אֶ ְט ָבֵּ֑עָ ה

Psa. 40:3
Psa. 69:15

ירה
ִ campט ָ

Psa. 69:26
)(2

מ ֶר֣חֶ ם ִמ ְשׁ ָח ֵ֑ר ְָ֝ל ָ֗ך ַט ֣ל י ְַל ֻד ֶ ַֽתיָך׃
ְכּטַ ל־חֶ ְר ֗מֹון שֶׁ יֹּ רד ֮ עַ ל־הַ ְררֵ֪י
)(2

יכ ֣ל קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך
ְ ַֽבּ ַנחֲלָ ֗ ֶתָך ִט ְְ֭מּאוּ אֶ ת־ה ַ
יהֵ֑ם ַו ָ֝יִּ זְ נ ֗וּ
ַויִּ ְט ְמא֥ וּ ְבמַ עֲשׂ ֶ

dew

טַ ל

Psa. 110:3
Psa. 133:3
to be unclean

טמא

Psa. 79:1
Psa. 106:39
)(7

לם׃
דה ַרגְ ָ ַֽ
ט ֗ ָמנוּ נִ ְל ְכּ ָ ֥
ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ ָ֝ ָ
מ ֶר֣שֶׁ ת זוּ ְ֭ ָט ְ֣מנוּ ִלֵ֑י ִ ַֽכּי־אַָ֝תָּ ה
ט ְמנוּ־ ִל ְ֭י ַשׁ ֣חַ ת ִר ְשׁ ָתֵּ֑ם
י־חנָּ ֣ם ָ ַֽ
ִ ַֽכּ ִ

mud

ִטיט

Psa. 18:43

)(1

יהם
ירתָם נְ שַׁ ָמֵּ֑ה ְָ֝בּאָהֳל ֗ ֶ
ְתּ ִהי־ ִ ַֽט ָ

טול

to hide
Psa. 9:16
Psa. 31:5
Psa. 35:7

טמן
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וְ ִר ְשׁתּ֣ ֹו אֲשֶׁ ר־טָ ַמ ֣ן ִתּ ְל ְכּ ֵ֑דֹו ְָ֝בּשֹׁואָ֗ה
מֹוק ִשֵׁ֑ים אָ ְָ֝מ ֗רוּ ִמ֣י
ְ
ָ ֗רע ְ ַֽי ְ֭סַ ְפּרוּ ִל ְטמ֣ ֹון
ט ְמנַֽ וּ־ג ִ ֨אים ׀ ֶ֡ ַפּח ִ֗לי ַוחֲבָ ִ֗לים
ָ ַֽ
ְבּ ַֹֽא ַרח־ז֥וּ אֲהַ לּ ְֵ֑ך טָ ְמנֶ֖וּ ַפ֣ח ִ ַֽלי׃

Psa. 35:8
Psa. 64:6
Psa. 140:6
Psa. 142:4
to taste

)(1

רי
טַ עֲמ֣ וּ וּ ְְ֭ראוּ ִכּי־ט֣ ֹוב יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽשׁ ֥
)(2

Psa. 34:9

taste, discernment

ְבּשַׁ נֹּות֣ ֹו אֶ ת־טַ ְְ֭עמֹו ִל ְפנ ֣י
טֹ֤ וּב ַט ֣עַ ם ו ַָד֣עַ ת לַ ְמּדֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי
)(1

Psa. 119:66

ָמי וְ חֶ ְל ִ ֣דּי
ִהנּ ֹ֤ה ְטפָ ֨חֹות ׀ ָ ֘נ ַתֹ֤תָּ ה י ֗ ַ

טַ ְפחָ ה־1

Psa. 39:6
)(1

טָ ְפ ֵ֬לוּ עָ ַל ֣י ֶשׁ֣קֶ ר ז ִ ֵ֑דים ֲָ֝א ִנ֗י ְבּכָ ל־לֹ֤ב ׀

to smear

טפל

Psa. 119:69
)(1

to be gross

טפשׁ

Psa. 119:70
)(4

אַב ִלֵ֑יגָה ְבּ ֶט ֶֶ֖רם אל ְ֣ך וְ אינֶ ַָֽֽנִּ י׃
וְ ְ
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י
יכ ֣ם ָ
ְבּ ֶט ֶֹ֤רם י ִָב֣ינוּ ִ ַֽסּירֹת ֶ
ֹולל ֶא ֶ֣רץ
ה ִ ֹ֤רים יֻלָּ֗ דוּ ו ְַתּח֣ ַֽ
ְבּ ֶט ֶֹ֤רם ׀ ָ ֘
ֶט ֶ֣רם אֶ ְ֭ענֶה א ֲִנ ֣י שֹׁג ֵ֑ג וְ ָ֝עַ ֗ ָתּה ִא ְמ ָר ְתָך֥

טַ עַ ם

Psa. 34:1

handbreadth

תֹּור ְתָך֥
ָ
טָ ַפ ֣שׁ כַּ ח֣לֶ ב ִל ָבֵּ֑ם ֲָ֝א ִנ֗י

טעם

before

טֶ ֶרם

Psa. 39:14
Psa. 58:10
Psa. 90:2
Psa. 119:67
to tear

)(4

טרף

אַרי ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָֹ֝פּ ֗רק
רף ְכּ ְ
פֶּ ן־יִ ְט ֣ ֹ
Psa. 17:12
ְ֭אַריה יִ ְכס֣ ֹוף ִל ְט ֵ֑רֹוף וְ ִָ֝כ ְכ ִ֗פיר
ְכּ ְ
Psa. 22:14
ֹאג׃
ֹרף וְ שׁ ַֽ
יהֵ֑ם אַ ְָ֝רי֗ה ט ֥
עָ ַל ֣י ִפּ ֶ
Psa. 50:22
שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ן־ ֶָ֝א ְט ֹ֗רף וְ א֣ין מַ ִ ַֽצּיל׃
Psa. 7:3

)(4

ט ֶרף׃
אַדּיר ַֽמהַ ְררי־ ָ ַֽ
ָנ ְ֭אֹור אַתָּ ה ִ ֗
וּלבַ ֶ֖קּשׁ
שׁא ֲִג ֣ים לַ ָטּ ֵֶ֑רף ְ
ירים ֹ
הַ ְְ֭כּ ִפ ִ

prey

Psa. 76:5
Psa. 104:21

טֶ ֶרף
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עֹול ֣ם
כּר ְל ָ
טֶ ְֶ֭רף נ ַָת֣ן ִ ַֽליראֵָ֑יו יִ זְ ֶ֖ ֹ
יהם׃
לּ ֹא נְ תָ נָנוּ ָ֝֗ ֶט ֶרף ְל ִשׁנּ ֶ ַֽ
שֶׁ ֥

Psa. 111:5
Psa. 124:6
)(1

ֹות֣יָך ָיאָ ְַֽב ִתּי׃
וָאֶ ְשׁאֵָ֑פָ ה ִ ֶ֖כּי ְל ִמ ְצ ֶ

to long

Psa. 119:131
)(1

river, Nile

יהם
פְך ְל ְָ֭דם יְ אֹרי ֶהֵ֑ם וְ ָ֝נֹזְ ל ֗ ֶ
ה ֹ֣
ַו ַיּ ֲ
ֹלהים
אֶ ְֶ֭רץ נ ְָתנָ ֣ה יְ בוּלֵָ֑הּ יְ ָ֝בָ ְר ֗כנוּ א ִ
וַיִּ תּ֣ן לֶ חָ ִס֣יל יְ בוּלֵָ֑ם ִ ַֽו ָ֝יגִ יעָ֗ ם
ָ֝אַר ֗צנוּ ִתּתּן יְ בוּלָ ַֽהּ׃
יִ תּ֣ן הַ טֵּ֑ ֹוב וְ ְ

produce

Psa. 78:46
Psa. 85:13
Jabin

ישֹׁון׃
רא ְָ֝כי ִָ֗בין ְבּנַ ֣חַ ל ִק ַֽ
יס ָ ֥
ְ ַֽכּ ִ ַֽס ְ

Psa. 83:10

)(6

to bring, carry

ֹחי וּ ְ֭ ְלשֹׁונִ י
ָי֘בֹ֤שׁ כַּ ֨ ֶח ֶרשׂ ׀ כּ ִ֗
יתן׃
ֹוב ְשׁתָּ ַנה ֲ֥רֹות א ָ ַֽ
בָ ְ֭קַ ְעתָּ מַ ְעיָ ֵ֣֑ן וָנָ ֵ֑חַ ל אַתָּ ה ָ֝ה ַ֗
ָבשׁ׃
לעֶ֗ ֶרב יְ מֹולל וְ י ַֽ
בַּ ְ֭בֹּקֶ ר י ִָצ֣יץ וְ חָ ָל ֵ֑ף ָ֝ ָ
י־שָׁ ֗ ַכ ְח ִתּי
הוּכּה־כָ ְ֭עשֶׂ ב ַויִּ ַב ֣שׁ ִל ִבֵּ֑י ִ ַֽכּ ָ֝
ָ ַֽ
יבשׁ׃
ָי ְ֭מַ י ְכּצ֣ל נָטֵ֑ וּי ַוָ֝א ֲִנ֗י כָּ עשֶׂ ב ִא ָ ַֽ
ָבשׁ׃
יִ ְ֭ ְהיוּ כַּ ח ֲִצ֣יר ַגּגֵֹּ֑ות שֶׁ קַּ ְד ַמֶ֖ת שָׁ ַל ֣ף י ַֽ

י ִָבין
יבל

Psa. 45:15
Psa. 45:16
Psa. 60:11
Psa. 68:30
Psa. 76:12
Psa. 108:11
to be dry, wither

יבשׁ

Psa. 22:16
Psa. 74:15
Psa. 90:6
Psa. 102:5
Psa. 102:12
Psa. 129:6
)(1

ָהֹ֤פַ ְך ָי֨ם ׀ ְ ַֽליַבָּ שָׁ֗ ה בַּ ְ֭נָּהָ ר יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ

יְ בוּל

Psa. 67:7

)(1

)(6

יְ אֹר

Psa. 78:44
)(3

תּוּב ֵ֪ל לַָ֫ מֶּ לֶ ְך ְבּתוּל֣ ֹות אְַ֭ח ֲֶריהָ
ַ
ִל ְרקָ מֹות ֮
ֹאינָה ְבּה֣יכַ ל
תְּ֭וּבַ ְלנָה ִבּ ְשׂמָ ֹ֣חת ו ִָג ֵ֑יל ְָ֝תּב ֶ֗
ִמ֣י ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י
שׁי׃
יֹובילוּ ְמלָ ִכ֣ים ָ ַֽ
מהיכָ לֶ ָך עַ ל־יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ְלָךֹ֤ ִ ֶ֖
ְַֽ֭
מֹּורא׃
יֹובילוּ ָ֝ ֗שַׁ י לַ ָ ַֽ
יבֵ֑יו ִ
ל־ס ִב ָ
ְ
כָּ
ִמ֣י ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר ִמ ְב ָצ ֵ֑ר ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י

יאב

 dry landיַבָּ שָׁ ה
Psa. 66:6
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 dry landיַבֶּ שֶׁ ת

)(1

ָצרוּ׃
ָדיו י ָ ַֽ
עָ ָשֵׂ֑הוּ וְ ָ֝י ֶַ֗בּשֶׁ ת י ָ ֥

Psa. 95:5
)(4

ְבּנ ְַפ ִ֗שׁי ָיגֹ֣ון ִבּ ְלבָ ִב֣י
נֹותֵ֪י
וּשׁ ַ
כּי כָ לֵ֪ וּ ְב ָיגֶֹ֡ון חַ ַיּי ֮ ְ
ִ ֹ֤
שׁחוּ מ ֶֹ֖עצֶ ר ָר ָע ֣ה וְ יָגַֽ ֹון׃ ן
וַיִּ ְמעֲט֥ וּ ַו ָיּ ֵ֑ ֹ
רה וְ ָיגֹ֣ון אֶ ְמ ָ ַֽצא׃
וּמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול ְמצָ אֵ֑ וּנִ י צָ ָ ֶ֖
ְ

sorrow
Psa. 13:3

Psa. 31:11
Psa. 107:39
Psa. 116:3
)(3

אַר ֶ ַֽבּה׃
בוּל ֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝יגִ יעָ֗ם לָ ְ
ָ
יְ
ְלכָ ל־אֲשֶׁ ר־לֵ֑ ֹו וְ ָי ֶֹ֖בזּוּ ז ִ ָ֣רים יְ גִ יעַֹֽו׃
יְ ִג ֣יעַ כַּ ְ֭פֶּ יָך ִכּ֣י ת ֹאכ ֵ֑ל אַ ְָ֝שׁ ֶ ֗ריָך
)(2

יָגֹון

labor

יְ גִ יעַ

Psa. 78:46
Psa. 109:11
Psa. 128:2
to toil, be weary

אַשׂ ֶח ֣ה ְבכָ ל־לַ ְ֭יְ לָ ה
יָגַ ְֹ֤ע ִתּי ׀ ְ ַֽבּאַנְ חָ ִ֗תי ְ
Psa. 69:4
יָגַ ְ֣ע ִתּי ְבקָ ְר ִאי ֮ נִ ַחֵ֪ר גְּ ָ֫רֹונִ י

יגע

Psa. 6:7

)(1

חֶ ְְ֭רפָּ ִתי א ֲֶשׁ֣ר ָי ֹג ְֵ֑ר ִתּי ִ ֶ֖כּי ִמ ְשׁפָּ ֶט ֣יָך

to fear

יגר

Psa. 119:39
)(94

hand

יָד

Psa 8:7; 10:12, 14; 17:14; 18:1, 21, 25, 35; 19:2; 21:9; 22:17, 21; 26:10; 28:2, 4–5; 31:6, 9, 16; 32:4; 36:12; 37:24,
;33; 38:3; 39:11; 44:3; 49:16; 55:21; 58:3; 63:11; 68:32; 71:4; 73:23; 74:11; 75:9; 76:6; 77:3, 21; 78:42, 61; 80:18; 81:15; 82:4
;88:6; 89:14, 22, 26, 49; 90:17; 92:5; 95:4–5, 7; 97:10; 102:26; 104:25, 28; 106:10, 26, 41–42; 107:2; 109:27; 111:7; 115:4, 7
;119:73, 173; 121:5; 123:2; 125:3; 127:4; 134:2; 135:15; 136:12; 138:7–8; 139:10; 140:5–6; 141:6, 9; 143:5–6; 144:1, 7, 11
145:16; 149:6
)(67

to praise, confess

ידה־2

;Psa 6:6; 7:18; 9:2; 18:50; 28:7; 30:5, 10, 13; 32:5; 33:2; 35:18; 42:6, 12; 43:4–5; 44:9; 45:18; 49:19; 52:11; 54:8
;57:10; 67:4, 6; 71:22; 75:2; 76:11; 79:13; 86:12; 88:11; 89:6; 92:2; 97:12; 99:3; 100:4; 105:1; 106:1, 47; 107:1, 8, 15, 21, 31
108:4; 109:30; 111:1; 118:1, 19, 21, 28–29; 119:7, 62; 122:4; 136:1–3, 26; 138:1–2, 4; 139:14; 140:14; 142:8; 145:10
)(5

Jeduthun

יְ דוּתוּן

][ידוּתוּן] ִמזְ מ֥ ֹור
֗
[ל
ידיתוּן ִ ַֽ
לַ ְמנַצּחַ ִל ִ
[ידוּתוּן] ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
֗
[ל]
ידיתוּן ִ ַֽ
לַ ְמנַצּחַ ִל ִ
Psa. 62:1
דוּתוּן ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
֗
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־יְ
Psa. 77:1
דוּתוּן] ְלאָסָ ף ִמזְ ַֽמֹור׃
֗
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־יְ ִדיתוּן [יְ
Psa. 39:1
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דוּתוּן] ְלאָסָ ף ִמזְ ַֽמֹור׃
֗
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־יְ ִדיתוּן [יְ
)(4

הֹושׁיעָ ה
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
נֹותיָך יְ הוָה ְצבָ ַֽאֹות׃
ידֹות ִמ ְשׁ ְכּ ֗ ֶ
מַ ה־יְּ ִד ֥
הֹושׁיעָ ה
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
ידידֹ֣ו שׁנָ ַֽא׃
תּן ִ ַֽל ִ
הָ עֲצָ ִבֵ֑ים כֹּ֤ן יִ ֶ֖
)(1

beloved

י ִָדיד

Psa. 60:7
Psa. 84:2
Psa. 108:7
Psa. 127:2

יְ ִדידֹות

love

דת׃
שׁ ְ֭שַׁ נִּ ים ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ִשׁ֣יר יְ ִדי ַֽ ֹ
לַ ְמנַצּ ֣חַ עַ ל־ ֹ

Psa. 45:1
)(95

to know

ידע

LORD

יָהּ

;Psa 1:6; 4:4; 9:11, 17, 21; 14:4; 16:11; 18:44; 20:7; 25:4, 14; 31:8, 12; 32:5; 35:8, 11, 15; 36:11; 37:18; 39:5, 7
;40:10; 41:12; 44:22; 46:11; 48:4; 50:11; 51:5, 8; 53:5; 55:14; 56:10; 59:14; 67:3; 69:6, 20; 71:15; 73:11, 16, 22; 74:5, 9; 76:2
;77:15, 20; 78:3, 5–6; 79:6, 10; 81:6; 82:5; 83:19; 87:4; 88:9, 13, 19; 89:2, 16; 90:11–12; 91:14; 92:7; 94:11; 95:10; 98:2
;100:3; 101:4; 103:7, 14; 104:19; 105:1; 106:8; 109:27; 119:75, 79, 125, 152; 135:5; 138:6; 139:1–2, 4, 14, 23; 140:13; 142:4
143:8; 144:3; 145:12; 147:20
)(43

בָּ ְ֭ע ֲָרבֹות ְבּיָהּ ְשׁ ֗מֹו וְ ִע ְלז֥וּ
ֹלהים׃
כּן ׀ ָיֵ֬הּ א ִ ַֽ
ֹור ִ ֗רים ִל ְשׁ ֹ֤ ֹ
אָדֵ֑ם וְ אַף ָ֝ס ְ
בָּ ָ
רה ִמ ֶ ֣קּ ֶדם
[אֶ זְ כּ֥ ֹור] ַ ַֽמעַ ְללי־יָ ֵ֑הּ ִ ַֽכּי־אֶ זְ ְכּ ָ ֶ֖
י־כמֶ֖ ֹוָך ח ֲִסין ׀ יָ ֵ֑הּ ֶו ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
ִ ַֽמ ָ ַֽ
ל ֹא יִ ְראֶ ה־יָּ ֵ֑הּ וְ ל ֹא־ ָיָ֝ ִ֗בין
֣אמרוּ ֣
ַו ְ֭יּ ֹ ְ
תֹּור ְתָך֥
ר־תּי ְַסּ ֶר֣נּוּ יָּ ֵ֑הּ וַּֽ ִמ ָ
ְ
אֲשֶׁ
זְֹ֭את ְל ֣דֹור אַח ֲֵ֑רֹון וְ עַ ם נִ ְָ֝ב ָ ֗רא יְ הַ לֶּ ל־יָ ַֽהּ׃
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
אי ָנ֗ם בָּ רֲ ִכ֣י ַנ ְְ֭פ ִשׁי אֶ ת־יְ ה ָו֗ה ַ ַֽ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
בַּ עֲבֹ֤ וּר ׀ יִ ְשׁ ְמ ֣רוּ חֻ ְ֭קָּ יו וְ תֹורֹתָ יו יִ נְ ֹ֗צרוּ ַ ַֽ
הֹודוּ לַ יהוָ ֣ה ִכּי־טֵ֑ ֹוב
֣
ה ְללוּ ָי֨הּ ׀
ַ ַֽ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
אָמן ַ ַֽ
אָמֶ֖ר כָּ ל־הָ עָ ם ֗
הָ עֹולָ֗ ם וְ ַ
אֹוד֣ה יְ ְ֭הוָה ְבּכָ ל־ל ָבֵ֑ב
ֶ
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀
י־א ְ֭ישׁ יָר֣א אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה
אַשׁר ִ
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ְ
ה ְללוּ אֶ ת־שׁם
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ הַ ְְ֭ללוּ עַ ְבד֣י יְ הוָ ֵ֑ה ַָ֝ ַֽ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
יבי ׀ ע ֲֵֶ֬ק ֶרת הַ ַ֗בּיִ ת ַֽאם־הַ בָּ נִ ים ְשׂמ ֗ ָחה ַ ַֽ
ֹושׁ ִ֨
ַֽמ ִ
די
ה ְללוּ־יָ ֵ֑הּ וְ ָ֗֝ל ֹא כָּ ל־י ְֹר ֥
הַ ְ֭מּ ִתים יְ ַ ַֽ
רְך ָי֗הּ ַֽמעַ תָּ ה וְ עַ ד־עֹולָ֗ ם
ב ֹ֤
ַואֲנַ ְֹ֤חנוּ ׀ נְ ָ ֘

Psa. 68:5
Psa. 68:19
Psa. 77:12
Psa. 89:9
Psa. 94:7
Psa. 94:12
Psa. 102:19
Psa. 104:35
Psa. 105:45
Psa. 106:1
Psa. 106:48
Psa. 111:1
Psa. 112:1
Psa. 113:1
Psa. 113:9
Psa. 115:17
Psa. 115:18
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ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
רְך ָי֗הּ ַֽמעַ תָּ ה וְ עַ ד־עֹולָ֗ ם ַ ַֽ
ב ֹ֤
נְ ָ ֘
Psa. 116:19
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ְבּחַ ְצ ֹ֤רֹות ׀ בֹּ֤ית יְ ה ָו֗ה ְ ַֽבּת֘ ֹוכ ִֹ֤כי ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
Psa. 117:2
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
חַ ְס ֗דֹּו וֶ ַֽאמֶ ת־יְ הוָה ְלעֹולָ֗ ם ַ ַֽ
Psa. 118:5
֣אתי יָּ ֵ֑הּ עָ נָ ֶָֽ֖נִ י בַ מֶּ ְר ָח֣ב
ִ ַֽמן־הַ ְ֭מּצַ ר קָ ָר ִ
֣אתי יָּ ֵ֑הּ עָ נָ ֶָֽ֖נִ י בַ מֶּ ְר ָח֣ב יָ ַֽהּ׃
ִ ַֽמן־הַ ְ֭מּצַ ר קָ ָר ִ
Psa. 118:14
י־לי
עָ ִזּ ֣י וְ זִ ְמ ָר֣ת יָ ֵ֑הּ וַ ַֽ ָֽיְ ִה ִָ֗֝
Psa. 118:17
י־א ְחיֶ ֵ֑ה ַוָ֝אֲסַ ֗פּר ַ ַֽמעֲשׂי יָ ַֽהּ׃
ַֽל ֹא אָמ֥ וּת ִכּ ֶ ַֽ
Psa. 118:18
ַי ֹ֣סּר יִ ְסּ ַר֣נִּ י יָּ ֵ֑הּ וְ ָ֝לַ ֗ ָמּוֶת
Psa. 118:19
אֹודה יָ ַֽהּ׃
ֶ֥
ֹא־בם
י־צ ֵֶ֑דק אַָֽב ָָ֝
חוּ־לי שַׁ עֲר ֶ
ִ
ִפּ ְת
Psa. 122:4
עָ לֵ֪ וּ ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת ְליִ ְשׂ ָרא ֵ֑ל
Psa. 130:3
ד ָנ֗י ִמ֣י
ִאם־עֲֹונֹ֥ות ִתּ ְשׁמָ ר־יָ ֵ֑הּ ֲָ֝א ֹ
Psa. 135:1
ה ְללוּ
ה ְללוּ אֶ ת־שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה ַָ֝ ַֽ
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ַ ְַֽ֭
Psa. 135:3
ה ְללוּ־יָהּ ִכּי־ט֣ ֹוב יְ הוָ ֵ֑ה ז ְַמּ ֥רוּ ִָ֝ל ְשׁ ֗מֹו
ַ ְַֽ֭
Psa. 135:4
בָּ ַח֣ר ל֣ ֹו יָ ֵ֑הּ יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל ִל ְסגֻלָּ ַֽתֹו׃
Psa. 135:21
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ָ ֘בּ ֹ֤רוְּך יְ ה ָו֨ה ׀ ִמ ִצּיּ֗ ֹון ֹ֘שׁכֹ֤ן ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
Psa. 146:1
ה ְללוּ־ ָיֶ֡הּ הַ ְל ִלי ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
ַ ַֽ
Psa. 146:10
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
דר ָו ֹ֗דר ַ ַֽ
ֹלה֣יִ ְך ִצ ְ֭יֹּון ְל ֥ ֹ
א ַ
Psa. 147:1
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ִכּי־טְֹ֭וב ז ְַמּ ָר֣ה אֹלהֵ֑ינוּ
Psa. 147:20
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
וּמ ְשׁפָּ ִטים בַּ ל־יְ ָד ֗עוּם ַ ַֽ
ְלכָ ל־גֹּ֗וי ִ
Psa. 148:1
ה ְלל֣ וּ אֶ ת־יְ ְ֭הוָה ִמן־הַ שָּׁ ַמֵ֑יִ ם
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ַ ַֽ
Psa. 148:14
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ֹבֹו ַ ַֽ
ם־קר ֗
ְ
ידיו ִל ְבנ ֣י יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ַ ַֽע
ְ ַֽלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗
Psa. 149:1
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ִשׁ֣ירוּ ַ ַֽ
Psa. 149:9
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ידיו ַ ַֽ
ִמ ְשׁ ֵ֬ ָפּט כָּ ֗תוּב הָ ָד֣ר הוּ ְ֭א ְלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗
Psa. 150:1
ה ְללוּ־אל ְבּקָ ְדשֵׁ֑ ֹו
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ַ ַֽ
Psa. 150:6
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
כּל הַ ְ֭נְּ שָׁ מָ ה ְתּהַ לּל ָי֗הּ ַ ַֽ
ֹ֣
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
כּל הַ ְ֭נְּ שָׁ מָ ה ְתּהַ לּל ָי֗הּ ַ ַֽ
ֹ֣
)(8

to give, come

לְ֭יהוָה ְבּנ ֣י
ִמזְ ֗מֹור ְל ָ ָ֫דוִ ד הָ ב֣ וּ ַ ַֽ
ליה ָו֗ה כָּ ב֥ ֹוד
לְ֭יהוָה ְבּנ ֣י א ִלֵ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
ַ ַֽ
Psa. 29:2
חו֥וּ
לְ֭יהוָה ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ִה ְשׁתַּ ֲ
הָ ב֣ וּ ַ ַֽ
Psa. 60:13
ָה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר
ָ
הב
ָ ַֽ
Psa. 96:7
ליה ָו֗ה
הָ ב֣ וּ לַ ְ֭יהוָה ִמ ְשׁ ְפּח֣ ֹות עַ ִמֵּ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
Psa. 29:1

יהב
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ליה ָו֗ה כָּ ב֥ ֹוד
לַ ְ֭יהוָה ִמ ְשׁ ְפּח֣ ֹות עַ ִמֵּ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
Psa. 96:8
וּ־מנְ ֗ ָחה
הָ ב֣ וּ לַ ְ֭יהוָה ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ְשׂ ַֽא ִָ֝
Psa. 108:13
ָה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר
ָ
הב
ָ ַֽ
)(1

הַ ְשׁלְֹ֤ך עַ ל־יְ ה ָו֨ה ׀ יְ הָ בְָך ֮ וְ הֵ֪ וּא
)(10

burden

יְ הָ ב

Psa. 55:23
Judah

טיָך׃
הוּדֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶ ַֽ
ר־ציּ֗ ֹון תָּ ְ֭ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
ִ
הַ
ָ֝הוּדה ְמ ַֹֽח ְק ִקי׃
ֹאשֵׁ֑י יְ ָ ֗
וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ
הוּדה׃
יֹותֹו ְבּ ִמ ְדבַּ ר יְ ָ ַֽ
ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִו ֵ֑ד ִָ֝בּ ְה ֗
רי
הוּדה ִרגְ מָ ָתֵ֑ם שָׂ ֥
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ר ֗
הוּדֵ֑ה וְ י ְָשׁבוּ ָ֝ ֗שָׁ ם
וְ ְ֭יִ ְבנֶה עָ ר֣י יְ ָ
ֹלהֵ֑ים ְָ֝בּיִ ְשׂ ָר ֗אל גּ ָ֥דֹול
יהוּד֣ה א ִ
ָ
נֹוד֣ע ִ ַֽבּ
ָ
הוּדֵ֑ה ֶ ַֽאת־הַ ר ִ ָ֝ציּ֗ ֹון
ַו ְ֭יִּ ְבחַ ר אֶ ת־שׁ֣בֶ ט יְ ָ
הוּדֵ֑ה ְל ַמֶ֖עַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶט ֣יָך
ַו ְ֭תָּ ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
ָ֝הוּדה ְמח ְֹק ִ ַֽקי׃
ֹאשֵׁ֑י יְ ָ ֗
וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ
לֹותיו׃
הוּד֣ה ְלקָ ְדשֵׁ֑ ֹו יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל מַ ְמ ְשׁ ָ ַֽ
הָ יְ ָת֣ה יְ ָ

הוּדה
יְ ָ

Psa. 48:12
Psa. 60:9
Psa. 63:1
Psa. 68:28
Psa. 69:36
Psa. 76:2
Psa. 78:68
Psa. 97:8
Psa. 108:9
Psa. 114:2
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LORD, GOD
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ע ֹ֤דוּת ׀ ִ ַֽבּיה֘ ֹוסֹ֤ף שָׂ ֗מֹו ְבּ ְ֭צאתֹו

Joseph

יְ הֹוסף

Psa. 81:6
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ָ֫צֹובָ ה וַיָּ ֹ֤שָׁ ב יֹואָ֗ב וַיַּ ְֵ֣֑ך אֶ ת־א ֣דֹום

Joab

יֹואָב

Psa. 60:2
)(115

 dayיֹום־1
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by day

)(10

ָליְ לָ ה׃
תֹורת֥ ֹו י ְֶה ֶגּ֗ה יֹומָ ם ו ָ ַֽ
ָ֫ ֶח ְפצ֥ ֹו וַּֽ ְב ָ
Psa. 13:3
יֹומ ֵ֑ם עַ ד־אֶָ֓נָה ׀ י ֶָ֖רוּם
ִבּ ְלבָ ִב֣י ָ
Psa. 22:3
ל ֹא תַ עֲנֶ ֵ֑ה
ֱֹֽלהי אֶ ְק ָר֣א יְֹ֭ומָ ם וְ ֣
א ַ֗
Psa. 32:4
יֹומ ֣ם וָלַ יְ לָ ה ֮ ִתּ ְכבַּ ד עָ לַ֗ י
כּי ׀ ָ
ִ ֹ֤
Psa. 42:4
יֹומ ֣ם ו ָָל ֵ֑יְ לָ ה בֶּ א ֹ֥מר
ִד ְמעָ ִת֣י לֶ ְ֭חֶ ם ָ
Psa. 42:9
יֹומֹ֤ם ׀ יְ צַ ֶוֵּ֬ה יְ ה ָו֨ה ׀ חַ ְס ֗דֹּו וּ ְ֭בַ לַּ יְ לָ ה
ָ
Psa. 55:11
סֹובבֻ הָ עַ ל־חֹומ ֶֹתֵ֑יהָ
יֹומֹ֤ם וָלַ֗ יְ לָ ה יְ ְ
ָ
Psa. 78:14
ל־הלַּ֗ יְ לָ ה
ָ֝ ַ
יֹומ ֵ֑ם וְ כָ
ַו ַיּנְ ח֣ם בֶּ עָ נָ ֵ֣֑ן ָ
Psa. 91:5
יֹומם׃
ְ֭ירא ִמ ַפּ֣חַ ד ָל ֵ֑יְ לָ ה ָ֝מ ֗חץ יָע֥ וּף ָ ַֽ
ֹא־ת ָ
ל ִ
Psa. 121:6
ָרחַ
ַכּכָּ ה וְ י ֥
יֹומם הַ שֶּׁ מֶ שׁ ַֽל ֹא־י ֗ ֶ
ָ֗

יֹומָ ם

Psa. 1:2

)(2

ִמ ִטֵּ֪יט הַ ָ֫ ָיּון וַיָּ ֶָֽ֖קֶ ם עַ ל־סֶ לַ ע
טָ ַב ְֹ֤ע ִתּי ׀ ִבּיו ֵ֣֑ן ְמ ְ֭צוּלָ ה וְ א֣ין מָ ע ֳָמֵ֑ד
)(3

ן־לּ֣י אְ֭בֶ ר כַּ יֹּו ָנ֗ה אָע֥ וּפָ ה וְ אֶ ְשׁ ַֹֽכּנָה׃
ִ ַֽמי־יִ תֶּ ִ
רח ִֹקים ְל ָד ִו ֣ד
לַ ְמנַצֹּ֤חַ ׀ עַ ל־יֵֹ֬ונַת א ֣לֶ ם ְ ְ֭
בֵּ֪ין ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ֣י יְֹ֭ונָה נ ְֶח ָפּ֣ה בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף
)(1

Psa. 40:3
Psa. 69:3
dove

יֹונָה־1

Psa. 55:7
Psa. 56:1
Psa. 68:14
tender plant

ֹול ִ֨לים ׀ ְ ַֽויֹנְ ִקים ֮ יִ ַסּ ְֵ֪ד ָ֫ ָתּ ֹ֥עז ְלמַ עַ ן
ִמ ִ ֹ֤פּי ַֽע ְ
)(1

קֹותיהָ ׃
יר֣הָ עַ ד־יָ ֵ֑ם וְ אֶ ל־ ָנ ֗ ָָ֝הר יַֽ ֹונְ ֶ ַֽ
ְק ִצ ֶ

mire

יָון

יֹונק

Psa. 8:3

 branchיֹונֶקֶ ת

Psa. 80:12
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)(4

ע ֶֹ֖קב וְ יֹוס ֣ף ֶ ַֽסלָ ה׃
ִבּזְ ֣רֹועַ עַ ֶמֵָּ֑ך ְבּני־ ַי ֲ
ַו ְ֭יִּ ְמאַס ְבּ ֹ֣אהֶ ל יֹוס ֵ֑ף וַּֽ ְבשׁבֶ ט
רוּב֣ים
צּ ֹאן יֹוס ֵ֑ף יֹשֶׁ֖ב הַ ְכּ ִ
נֹה֣ג כַּ ֣
יֹוסף׃
יה֣ם ִאֵ֑ישׁ ְָ֝לעֶ֗ בֶ ד נִ ְמכַּ ר ַֽ
ִל ְפנ ֶ
)(1

Joseph

Psa. 77:16
Psa. 78:67
Psa. 80:2
Psa. 105:17

יֹוצאת

miscarriage, loss, going out

ַֽאין־פֶּ ְֶ֭רץ וְ א֣ין יֹוצ ֵ֑את וְ אין ְ ָ֝צ ָו ֗ ָחה

יֹוסף

Psa. 144:14
)(1

potter

לי יֹוצ ֣ר ְתּנ ְַפּ ַֽצם׃
ְבּשׁ֣בֶ ט בַּ ְר ֶזֵ֑ל ִכּ ְכ ִ ֶ֖

Psa. 2:9

)(1

בַּ א ֲִמ ֶתֵָּ֑ך יַחד ְָ֝לבָ ִ֗בי ְליִ ְראָה

to unite

יֹוצר
יחד

Psa. 86:11
)(14

together

יַחַ ד

יחֹו׃
ל־מ ִשׁ ַֽ
ְ
ֹוסדוּ־יָ ֵ֑חַ ד עַ ל־יְ ָ֝הוָה וְ עַ
וְ רֹוזְ נִ ים נַֽ ְ
Psa. 31:14
ְבּ ִהוּ ְָס ָד֣ם יַ ֣חַ ד עָ ַל ֵ֑י לָ ַ ֶ֖קחַ ת
Psa. 33:15
הַ יֹּ צ֣ר יַ ֣חַ ד ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ַהמּ ִ֗בין
Psa. 40:15
י֘ ֹֹ֤בשׁוּ וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ יַחַ ד ֮ ְמבַ ְקשׁי נ ְַפ ִ֗שׁי
Psa. 41:8
ל־שׂנְ אֵָ֑י
ֹ
ַי֗חַ ד עָ ַל ֣י יִ ְ֭ ְתלַ חֲשׁוּ כָּ
Psa. 49:3
י־אֵ֑ישׁ ַי ָ֝֗חַ ד עָ ִשׁיר וְ אֶ ְביַֽ ֹון׃
ַם־בּנ ִ
ְ
גּ
Psa. 49:11
ֲכ ִ ֹ֤מים י ָ֗מוּתוּ יַ ֹ֤חַ ד ְכּ ִס֣יל ו ַָב֣עַ ר
יִ ְר ֶ֨אה ׀ ח ָ֘
Psa. 62:10
ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם לַ עֲלֵ֑ ֹות ָ֝֗המָּ ה מהֶ בֶ ל יָ ַֽחַ ד׃
Psa. 74:6
תּוּח֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל וְ ַָֽ֝כילַ ֹ֗פּת
[וְ ְ֭][עַ תָּ ה] ִפּ ֶ
Psa. 74:8
ְב ְִ֭לבָּ ם נִ ינָ ֣ם יָ ֵ֑חַ ד שָׂ ְרפֶ֖ וּ כָ ל־מֹועֲדי־א֣ל
Psa. 88:18
כַ ְ֭מַּ יִ ם כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ִה ִ ֶ֖קּיפוּ עָ ַל ֣י יָ ַֽחַ ד׃
Psa. 98:8
ֲאוּ־כ ֵ֑ף ַי ָ֝֗חַ ד הָ ִ ֥רים יְ ַרנַּֽנוּ׃
ָ
נְ הָ ֥רֹות יִ ְמח
Psa. 133:1
אַח֣ים גַּם־יָ ַֽחַ ד׃
מַ ה־טְֹּ֭וב וּמַ ה־נּ ִָעֵ֑ים ֶשֶׁ֖בֶ ת ִ
Psa. 141:10
ְבמַ ְכמ ָֹר֣יו ְרשָׁ ִעֵ֑ים יַחַ ד אָָ֝נ ִֹ֗כי ַ ַֽעד־אֶ ע ַֽבֹור׃
Psa. 2:2

)(13

together

י־אַתּ֣ה
ָ
ְבּשָׁ ל֣ ֹום י ְַח ָדּו ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָב ֵ֪ה וְ ִ ָ֫אישָׁ ן ִ ַֽכּ
Psa. 14:3
כּל סָ ר ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב
הַ ֥ ֹ
Psa. 4:9

י ְַח ָדּו
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עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ הוָה א ֶמֵ֑ת ָ ַֽצ ְדק֥ וּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ֶ
הֹורה ֮
ְט ָ
רֹומ ָמֶ֖ה ְשׁמ֣ ֹו י ְַח ָ ַֽדּו׃
ְ
לַ יהוָ ֣ה ִא ִתֵּ֑י וּנְ
י֘ ֹֹ֤בשׁוּ וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ י ְַח ָדּו ֮ ְשׂמחֵ֪י ָרעָָ֫ ִתי
ֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמ ֣דוּ י ְַח ָדֵּ֑ו אַח ִ ֲֶ֖רית ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרתָ ה׃
וַּֽ ְ֭פ ְ
י־הנּ ֣ה הַ ְְ֭מּלָ ִכים נַֽ ֹוע ֲֵ֑דוּ עָ ְב ֥רוּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ִ ַֽכּ ִ
כֻּ לּ֥ ֹו סָ ג ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב
ֹלהים
א ֲֶשׁ֣ר ַי ְְ֭ח ָדּו נ ְַמ ִתּ֣יק סֵ֑ ֹוד ְבּבית ָ֝א ִ֗
רי ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי נֹועֲצ֥ וּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ִלֵ֑י וְ שׁ ְֹמ ֥
כּי נֹועֲצ֣ וּ ל ֣ב י ְַח ָדֵּ֑ו עָָ֝ לֶ֗ יָך ְבּ ִ ֣רית
ִ ֹ֤
ע ֹ֥בד
ְבּ ִהקָּ ב֣ץ עַ ִמּ֣ים י ְַח ָדֵּ֑ו וּ ָ֝מַ ְמלָ ֗כֹות לַ ֲ
הַ ְבּנוּיָ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִ֗עיר שֶׁ חֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ י ְַח ָ ַֽדּו׃

Psa. 19:10
Psa. 34:4
Psa. 35:26
Psa. 37:38
Psa. 48:5
Psa. 53:4
Psa. 55:15
Psa. 71:10
Psa. 83:6
Psa. 102:23
Psa. 122:3
)(4

ידתִ ַֽי׃
ַד־כּלֶ ב יְ ִח ָ
ָ֝֗ ֶ
מ ֶח ֶ֣רב נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִמיּ
ָחיד וְ עָ ִנ ֣י אַָֽנִ י׃
וְ חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י ִ ַֽכּי־י ִ ֶ֖
ידתִ ַֽי׃
ירים יְ ִח ָ
יה ֵ֑ם ִָ֝מ ְכּ ִפ ִ ֗
הָ ִשׁ֣יבָ ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמשֹּׁא ֶ
ירים
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ
ידים ׀ ַ֗בּיְ תָ ה
ֹושֹׁ֤יב יְ ִח ִ ֨
ֹלהים ׀ מ֘ ִ
א ִ ֹ֤
)(19

ֲלים לַ יהוָ ַֽה׃
ל־ה ְמ ַיח ִ֗
ָ֝ ַ
וְ ַיאֲמ֣ץ ְלבַ ְב ֶכ ֵ֑ם כָּ
ֲלים ְלחַ ְס ַֽדֹּו׃
ל ְמ ַיח ִ
אֶ ל־יְ ראֵָ֑יו ַ ַֽ
לְך׃
כּאֲשֶׁ֗ ר יִ חַ ְלנוּ ָ ַֽ
יְ ִ ַֽהי־חַ ְס ְדָּך֣ יְ הוָ ֣ה עָ ל ֵ֑ינוּ ָ֝ ַ
דנָי
א ֹ
ע ֶנ֗ה ֲ
הֹוח ְֵ֑ל ִתּי אַתָּ ה ָ֝ ַת ֲ
ָ
י־לָך֣ יְ הוָ ֣ה
ִ ַֽכּ ְ
אֹלהים ִכּי־ע֥ ֹוד
ִ
ל
֣ילי ְַֽ֭
הֹוח ִ
ִ
וַתֶּ ה ִמֵ֪י עָָ֫ לָ י
ְ֭אֹלהים ִכּי־ע֣ ֹוד
ִ
ל
֣ילי ַֽ
הֹוח ִ
ִ
וַּֽ מַ ה־תֶּ ה ִמֵ֪י עָָ֫ לָ י
ְ֭אֹלהים ִכּי־ע֣ ֹוד
ִ
ל
֣ילי ַֽ
הֹוח ִ
ִ
מי עָָ֫ לָ י
וַּֽ מַ ה־תֶּ ה ִ ֵ֪
אֹלהי׃
ָ ַֽ
כָּ ל֥ וּ עינַ ֵ֑י ְָ֝מי ַ֗חל ל
ל־תּ ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
ְ
איַח ֵ֑ל וְ ָ֝הֹוסַ ְפ ִ֗תּי עַ ל־כָּ
ַוְ֭אֲנִ י תָּ ִמ֣יד ֲ
ח ְל ִתּי׃
ד־מ ֵֹ֑אד ִ ֶ֖כּי ְל ִמ ְשׁפָּ ֶט ָ֣ך יִ ָ ַֽ
ְ
ְדבַ ר־א ֶמ֣ת עַ
ֹר־דּבָ ר ְלעַ ְב ֶדֵָּ֑ך ָ֝֗עַ ל א ֲֶשׁ֣ר ִ ַֽיחַ ְל ָ ַֽתּנִ י׃
זְ כ ָ
ח ְל ִתּי׃
יִ ְרא֣ וּנִ י וְ יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ ִ ֶ֖כּי ִל ְדבָ ְרָך֣ יִ ָ ַֽ
ח ְל ִתּי׃
ִל ְתשׁוּעָ ְתָך֣ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִל ְדבָ ְרָך֥ יִ ָ ַֽ
ח ְל ִתּי׃
וּמָ גִ ִנּ ֣י אֵָ֑תָּ ה ִל ְדבָ ְרָך֥ יִ ָ ַֽ

only

י ִָחיד

Psa. 22:21
Psa. 25:16
Psa. 35:17
Psa. 68:7
to wait, hope
Psa. 31:25
Psa. 33:18
Psa. 33:22
Psa. 38:16
Psa. 42:6
Psa. 42:12
Psa. 43:5
Psa. 69:4
Psa. 71:14
Psa. 119:43
Psa. 119:49
Psa. 119:74
Psa. 119:81
Psa. 119:114
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ח ְל ִתּי׃
][דבָ ְרָך֥ ] יִ ָ ַֽ
[ל ְ
בַ ְ֭נֶּשֶׁ ף ָואֲשַׁ וּ ֵ֑עָ ה ִל ְדבָ ֶריָך ִ
הֹוח ְל ִתּי׃
ָ ַֽ
יְ ְ֭הוָה ִקוְּ ָת֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ְו ִַֽל ְדבָ ֥רֹו
י־עם־יְ הוָה
יַחל יִ ְשׂ ָר ֗אל אֶ ל־יְ ָ֫הוָה ִ ַֽכּ ִ
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
יַח ֣ל יִ ְ֭ ְשׂ ָראל אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַֽמעַ ֗ ָתּה וְ עַ
ֲלים ְלחַ ְס ַֽדֹּו׃
ת־ה ְמ ַיח ִ
ַ ַֽ
אֶ ת־יְ ראֵָ֑יו אֶ
)(1

Psa. 119:147
Psa. 130:5
Psa. 130:7
Psa. 131:3
Psa. 147:11

to mate, conceive

וּ ְָ֝ב ֗ח ְטא יֶ ַֽחמַ תְנִ י ִא ִ ַֽמּי׃
)(7

Psa. 51:7

to be good, pleasing

רוּעַֽה׃
יטיבוּ ַנ ָ֝גּ֗ן ִבּ ְת ָ
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ה ִ
יטיב׃
דל ְלהַ ְשׂ ִכּ֣יל ְלה ִ ַֽ
וּמ ְר ָמֵ֑ה חָ ַ ֶ֖
אָ֣וֶן ִ
לְך׃
יטיב ָ ַֽ
ָ֝יֹודָך ִכּי־ת ִ
ְבּחַ יָּ ֣יו יְ בָ רְֵ֑ך וְ ֻ ֗
ת־ציֵֹּ֑ון
ִ
יט֣יבָה ִב ְְ֭רצֹונְ ָך אֶ
ה ִ
לְ֭יהוָה ִמשּׁ֥ ֹור ֗ ָפּר
יט ֣ב ַ ַֽ
וְ ִת ַ
דנִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
טֹוב־אַתָּ ה וּמ ִ֗טיב לַ ְמּ ֥
טֹּובֵ֑ים וְ ָ֝ ִ ַֽלישָׁ ִ ֗רים
יט֣יבָה יְ ְ֭הוָה לַ ִ
ה ִ

יטב

Psa. 33:3
Psa. 36:4
Psa. 49:19
Psa. 51:20
Psa. 69:32
Psa. 119:68
Psa. 125:4
)(4

לה׃
יתנוּ יַ ֵ֣֑יִ ן תַּ ְרע ָ ַֽ
ִה ְר ִא֣יתָ ה עַ ְמָּך֣ קָ ָשֵׁ֑ה ִָ֝ה ְשׁ ִק ֗ ָ
ְ ַֽבּיַד־יְ ה ָוֶ֡ה וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן חָ ֨ ַמר ׀ מָ לא מֶ סֶ ְך ֮
אדֹנָ ֵ֑י ְָ֝כּגִ ֗בֹּור ִמ ְתרֹונן ִמיָּ ַָֽֽיִ ן׃
ְכּיָשׁן ׀ ֲ
וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן ׀ יְ שַׂ ֵ֬ ַמּח ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֗ושׁ ְלהַ ְצ ִה֣יל
)(7

יחם

wine

יַיִ ן

Psa. 60:5
Psa. 75:9
Psa. 78:65
Psa. 104:15

to decide, reprove

יכח

תֹוכיחנִ ֵ֑י ְוַֽאַל־בַּ חֲמָ ְתָך֥
ִ
אַפָּך֥
אַל־בּ ְ
ְ
Psa. 38:2
תֹוכיחנִ ֵ֑י וַּֽ בַ חֲמָ ְתָך֥
ִ
אַל־בּקֶ ְצ ְפָּך֥
ְ
Psa. 50:8
עֹוֹלתיָך
ֶ ֶ֖
אֹוכיחֵֶָ֑ך וְ
ִ
עַ ל־זְ ְ֭בָ חֶ יָך
Psa. 50:21
אֹוכיחֲָךֶ֖ וְ ֶ ַֽאעֶ ְר ָכ ֣ה
ִ
ֱֽיֹות־א ְהיֶה כָ מֵ֑ ֹוָך
ֶ ַֽ
ה
Psa. 94:10
אָד֣ם
ה ְמלַ מֶּ֖ד ָ
יֹוכֵ֑יחַ ַ ַֽ
ֲל ֹא ִ
גְֹּ֭ויִ ם ה ֣
Psa. 105:14
יה ֣ם ְמלָ ִ ַֽכים׃
ְלעָ ְשׁ ָ ֵ֑קם ַויֶֹּ֖וכַ ח עֲל ֶ
Psa. 141:5
יֹוכיח֗נִ י ֶשׁ֣מֶ ן רְֹ֭אשׁ
יֶ ַֽהֶ ְל ַֽמנִ י־צַ ִ ֨דּיק ׀ ֶ֡ ֶחסֶ ד ְ ַֽו ִ
Psa. 6:2

)(10

to be able

יכל

162

רי
ֹאמ֣ר אֹיְ ִב֣י יְ כָ ְל ִתֵּ֑יו צָ ַ ֥
פֶּ ן־י ַ
אֶ ְְ֭מחָ צם וְ ל ֹא־יֻ ְ֣כלוּ קֵ֑ וּם יִ ְָ֝פּ ֗לוּ ַתּ֣חַ ת
יוּכלוּ׃
ח ְשׁב֥ וּ ְָ֝מזִ ֗ ָמּה בַּ ל־ ָ ַֽ
ִכּי־נָט֣ וּ עָ ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה ָ ַֽ
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ָֹ֝דּ ֗חוּ וְ ל ֹא־י ְָכלוּ ַֽקוּם׃
ָנ ְְ֭פלוּ ֣ ֹ
כ ְל ִתּי ִל ְראֵ֑ ֹות עָ ְצמ֥ וּ
עְֹ֭ונֹתַ י וְ ל ֹא־ ָי ֣ ֹ
ֲ
רְך
עֹ֥
הי֣וּכַ ל אֵ֑ל לַ ֲ
אֹל ִהים אָ ְְ֭מרוּ ֲ
ַֽבּ ָ֫
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם י֣וּכַ ל תֵּ֑ת ִאם־י ִ ֶָ֖כין
ֲ
אוּכל׃
ָ ַֽ
ל ֹא
וּר ַח ֣ב ל ָבֵ֑ב ָֹ֝א ֗תֹו ֣
ְגַּֽבַ הּ־ע ְ֭ינַיִ ם ְ
עוּרֵ֑י ַגָּ֝ם ל ֹא־י ְָכלוּ ִ ַֽלי׃
ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ ָ
להּ׃
וּכל ָ ַֽ
[פּ ִל֣יאַָֽה] ַד֣עַ ת ִמ ֶמֵּ֑נִּ י נִ ְָ֝שׂגְּ ָ֗בה ל ֹא־א֥ ַ ַֽ
ְ

Psa. 139:6

)(9

to bear, beget

Psa. 13:5
Psa. 18:39
Psa. 21:12
Psa. 36:13
Psa. 40:13
Psa. 78:19
Psa. 78:20
Psa. 101:5
Psa. 129:2

ְבּנִ י אֵַ֑תָּ ה ֲָ֝א ִנ֗י הַ יֹּ֥ום יְ ִל ְד ִ ַֽתּיָך׃
Psa. 7:15
שׁקֶ ר׃
רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד ָ ַֽ
ִהנּה יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥
Psa. 22:32
שׂה׃
כּי עָ ָ ַֽ
וְ י ִַגּ ֣ידוּ ִצ ְדקָ תֵ֑ ֹו ְלעַ ם נ ָֹ֝ולָ֗ ד ִ ֣
Psa. 48:7
יֹּול ָדה׃
רעָ ָדה אֲחָ ָז֣תַ ם ָשֵׁ֑ם ִָ֝֗חיל כַּ ַֽ
ְ ְ֭
Psa. 78:6
֣דֹּור אְַ֭חֲרֹון בָּ ִנ ֣ים יִ וָּל ֵ֑דוּ ָי ָֻ֗֝קמוּ ִ ַֽויסַ ְפּ ֥רוּ
Psa. 87:4
שׁם׃
ְפ ֶל ֣שֶׁ ת וְ צ֣ ֹור ִעם־כֵּ֑ וּשׁ ֶזָ֝֗ה יֻלַּ ד־ ָ ַֽ
Psa. 87:5
ִא֣ישׁ וְ ְִ֭אישׁ יֻלַּ ד־ ָבּ ֵ֑הּ וְ הֶ֖ וּא
Psa. 87:6
ְיַֽה ָו֗ה יִ ְ֭ ְספֹּר ִבּ ְכת֣ ֹוב עַ ִמֵּ֑ים ֶז ֶ֖ה יֻלַּ ד־ ָשׁ֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
Psa. 90:2
ֹולל ֶא ֶ֣רץ
ה ִ ֹ֤רים יֻלָּ֗ דוּ ו ְַתּח֣ ַֽ
ְבּ ֶט ֶֹ֤רם ׀ ָ ֘

ילד

Psa. 2:7

)(1

מ ֶר֣חֶ ם ִמ ְשׁ ָח ֵ֑ר ְָ֝ל ָ֗ך ַט ֣ל י ְַל ֻד ֶ ַֽתיָך׃

youth

Psa. 110:3
)(1

אַר ֶבּ ֵ֑ה וְ ָ֝ ֶי֗לֶ ק וְ א ֣ין ִמ ְס ָ ַֽפּר׃
ָב ֹא ְ
ַויּ ֣

י ְַלדוּת

locust

יֶלֶ ק

Psa. 105:34
)(38

sea

אָרח֥ ֹות י ִ ַַֽמּים׃
וּדג ֣י הַ יָּ ֵ֑ם עָֹ֝ ֗בר ְ
ְ
אָרח֥ ֹות י ִ ַַֽמּים׃
וּדג ֣י הַ יָּ ֵ֑ם עָֹ֝ ֗בר ְ
ִצפּ֣ ֹור שָׁ ְ֭מַ יִ ם ְ
Psa. 24:2
ִכּי־הוּ ְ֭א עַ ל־י ִַמּ֣ים יְ סָ ָדֵ֑הּ וְ עַ ל־נְ ָ֝הָ ֗רֹות
Psa. 33:7
ֹתן ְבּאֹצָ ֣רֹות
כַּ ְ֭נּד מ֣י הַ יָּ ֵ֑ם נ ֶ֖
Psa. 46:3
וּבמ֥ ֹוט ָ֝ ָה ִ ֗רים ְבּל ֣ב י ִ ַַֽמּים׃
אָ ֵֶ֑רץ ְ
Psa. 8:9

יָם
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י־א ֶרץ וְ יָ ֣ם ְרח ִ ַֹֽקים׃
יִ ְשׁע ֵ֑נוּ ִמ ְבטָ ח כָּ ל־קַ ְצו ֶָ֝֗
Psa. 65:8
יהם ַוהֲמ֥ ֹון
בּיחַ ׀ ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּ ֗ ֶ
מַ ְשׁ ִ ֹ֤
Psa. 66:6
ָהֹ֤פַ ְך ָי֨ם ׀ ְ ַֽליַבָּ שָׁ֗ ה בַּ ְ֭נָּהָ ר יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ
Psa. 68:23
אָשֵׁ֑יב אָ ִָ֗֝שׁיב ִ ַֽמ ְמּצֻ ל֥ ֹות יָ ַֽם׃
דנָי ִמבָּ ָשׁ֣ן ִ
אְ֭ ֹ
ֲ
Psa. 69:35
שָׁ ַמ֣יִ ם ָואָ ֵֶ֑רץ ַי ִָ֗֝מּים ְוַֽכָ ל־רֹמשׂ
Psa. 72:8
ָהר
וְ ְ֭י ְר ְדּ ִמיָּ ֣ם עַ ד־יָ ֵ֑ם וּ ִָ֝מנּ ֗ ָ
ָהר
ִמיָּ ֣ם עַ ד־יָ ֵ֑ם וּ ִָ֝מנּ ֗ ָ
Psa. 74:13
ינ֗ים
ְבעָ זְּ ָך֣ יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ ָראשׁי ָ֝ ַתנִּ ִ
Psa. 77:20
כָּך וּ ְשׁ ִבילֶ יָך
בַּ יָּ ֹ֤ם ַדּ ְר ֗ ֶ
Psa. 78:13
ָבּ֣קַ ע ָי ְ֭ם וַיַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיַּצֶּ ב־מַ יִ ם
Psa. 78:27
כֶּ עָ ָפ֣ר ְשׁאֵ֑ר וַּֽ ְכח֥ ֹול ַי ִָ֗֝מּים ע֣ ֹוף כָּ נָ ַָֽֽף׃
Psa. 78:53
יהם ִכּסָּ ה הַ יָּ ַֽם׃
ל ֹא פָ ָח ֵ֑דוּ וְ אֶ ת־אָ֝ ֹויְ ב ֗ ֶ
לָ ְ֭בֶ טַ ח וְ ֣
Psa. 80:12
יר֣הָ עַ ד־יָ ֵ֑ם וְ אֶ ל־ ָנ ֗ ָָ֝הר
ְק ִצ ֶ
Psa. 89:10
ְבּגא֣ וּת הַ יָּ ֵ֑ם ְבּשׂ֥ ֹוא ַג ָ֝לָּ֗ יו
Psa. 89:26
וְ שַׂ ְמ ִתּ֣י בַ יָּ ֣ם י ֵָ֑דֹו וַּֽ בַ נְּ הָ ֥רֹות
Psa. 93:4
אַדּיר בַּ מָּ ֣רֹום
ירים ִמ ְשׁ ְבּרי־יָ ֵ֑ם ִ ֶ֖
אַדּ ִ ֣
ַר ִ֗בּים ִ
Psa. 95:5
אֲשֶׁ ר־ל֣ ֹו הַ ְ֭יָּם וְ ה֣ וּא עָ ָשֵׂ֑הוּ
Psa. 96:11
וּמל ַֹֽאֹו׃
הָ אָ ֵֶ֑רץ ִ ַֽי ְרעַ ם ָ֝ ַה ֗ ָיּם ְ
Psa. 98:7
וּמל ֹאֵ֑ ֹו ָ֝תּ ֗בל
יִ ְר ַע ֣ם הַ ְ֭יָּם ְ
Psa. 104:25
ָ֫דיִ ם
וּר ַחֵ֪ב ָי ָ ֥
ֶז ֹ֤ה ׀ הַ יָּם גָּדֹול ֮ ְ
Psa. 106:7
ַם־סוּף׃
ַויּ ְַמ ֶ֖רוּ עַ ל־יָ ֣ם ְבּי ַֽ
חֲסָ ֶדֵ֑יָך ַויּ ְַמ ֶ֖רוּ עַ ל־יָ ֣ם ְבּיַם־ ַֽסוּף׃
Psa. 106:9
וַיִּ גְ ַע ֣ר ְבּיַם־סוּ ְ֭ף וַ ַֽ ָֽיֶּח ָרֵ֑ב
Psa. 106:22
ָֹ֝ורא֗ ֹות עַ ל־יַם־ ַֽסוּף׃
נִ ְְ֭פלָ אֹות ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָחֵ֑ם נ ָ
Psa. 107:3
וּמיָּ ַֽם׃
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב ִמצָּ פ֥ ֹון ִ
רח ִ ַֽ
ִמ ִמּזְ ָ ֥
Psa. 107:23
אכה
יֹורד֣י הַ ְ֭יָּם בָּ אֳנִ יֵֹּ֑ות עֹ שׂי ְָ֝מלָ ֗ ָ
ְ
Psa. 114:3
ראָה ַו ָיּ ֹנֵ֑ס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן
הַ יָּ ֣ם ָ ְ֭
Psa. 114:5
ה־לָּך֣ הַ ְ֭יָּם ִכּ֣י תָ נֵ֑וּס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן
ְ
מַ
Psa. 135:6
הֹומֹות׃
ל־תּ ַֽ
ְ
וּבָ אָ ֵֶ֑רץ ַָ֝בּיּ ִַ֗מּים וְ כָ
Psa. 136:13
ְלגֹז֣ר יַם־סוּ ְ֭ף ִלגְ ז ִ ֵָ֑רים ִ ֶ֖כּי
Psa. 136:15
עֹול ֣ם
וְ חיל֣ ֹו ְביַם־סֵ֑ וּף ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 139:9
י־שֵׁ֑חַ ר ֶָ֝א ְשׁ ְכּ ָנ֗ה ְבּאַח ִ ֲ֥רית יָ ַֽם׃
אֶ שָּׂ א כַ נְ פ ָ
Psa. 65:6
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ר־בֵּ֑ם
ָ
ָואָ ֶ֗רץ אֶ ת־הַ יָּם וְ אֶ ת־כָּ ל־אֲשֶׁ
)(42

Psa. 146:6

right hand, south

ימינִ֗י בַּ ל־אֶ ַֽמֹּוט׃
תָ ִמֵ֑יד ִכּי ִ ַֽ ָ֝מ ִ
ימינְָך֣ נֶ ַֽצַ ח׃
שׂבַ ע ְשׂ ְ֭מָ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך נְ ִעמֶ֖ ֹות ִבּ ִ
ֹ֣
ימינֶ ַָֽך׃
קֹומ ִ֗מים ִ ַֽבּ ִ
חֹוסֵ֑ים ִָ֝מ ִמּ ְת ְ
ִ
מֹושׁ֣יעַ
ִ
חְ֭סָ ֶדיָך
ֲ
ימינְָך֥ ִת ְסעָ דֵ֑נִ י
ָ֫שׁעֶ ָך ִ ַֽו ִ
ִי ְ
ִמ ְשּׁמ֣י קָ ְדשֵׁ֑ ֹו ִָ֝בּגְ בֻ ֗רֹות י ֣שַׁ ע יְ ִמינַֹֽו׃
ְלכָ ל־אֹיְ ֶבֵ֑יָך יְ ִ ַָֽ֝מינְָך ִתּ ְמצָ א ֹשׂנְ ֶ ַֽאיָך׃
ימינָ֗ם ָמ ְ֣לאָה ַֹֽשּׁחַ ד׃
ר־בּידיהֶ ם זִ ָמֵּ֑ה ִ ַֽו ָ֝ ִ
ִ
אֲשֶׁ
לָּ מֹו ִ ַֽכּי־יְ ִ ַֽמינְָך֣ וּ ְ֭זְ רֹועֲָך
נֹורא֣ ֹות יְ ִמינֶ ַָֽך׃
תֹורָךֶ֖ ָ
ָה־צ ֵֶ֑דק וְ ְ
וְ עַ נְ ו ֶ
ימינ ְָ֗ך ְבּ ֶכ ֣תֶ ם
נִ ְצּבָ ה שׁגַל ִ ַָֽ֝ל ִ
י־א ֵֶ֑רץ ָ֗֝ ֶצ ֶדק מָ ְלאָה יְ ִמינֶ ַָֽך׃
כּ ֣ן ְתּ ְִ֭הלָּ ְתָך עַ ל־קַ ְצו ֶ
הֹושׁיעָ ה יְ ִ ַֽמינְָך֣ ַועֲננוּ
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
יְ ִד ֶ
ח ֶרֵ֑יָך ִָ֝֗בּי תָּ ְמכָ ה יְ ִמינֶ ַָֽך׃
נ ְַפ ִשׁ֣י אַ ֲ
תָ ִמ֣יד ִע ָמְֵּ֑ך אָ ֗ ַָ֝חזְ תָּ ְבּיַד־יְ ִמינִ ַֽי׃
ימינֵֶָ֑ך ִמ ֶ ֶ֖קּ ֶרב
ָי ְְ֭דָך ִ ַֽו ִ
ֹותי ִהֵ֑יא ְָ֝שׁנֹ֗ות יְ ִמ֣ין עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָוְ֭אֹמַ ר חַ לּ֣ ִ
אֶ ל־גְּ ב֣ וּל קָ ְדשֵׁ֑ ֹו הַ ר־ ֶזָ֝֗ה קָ נְ תָ ה יְ ִמינַֹֽו׃
ל־בּן
ָ֝֗
וְ ְ֭כַ נָּה אֲשֶׁ ר־נ ְָט ָע ֣ה יְ ִמינֵֶָ֑ך וְ עַ
ל־א֣ישׁ יְ ִמינֵֶָ֑ך עַ ל־בֶּ ן־אָ ָ ָ֗֝דם
ְ ַֽתּ ִהי־ ָי ְְ֭דָך עַ ִ
אתֵ֑ם תָּ ב֥ ֹור
אַתּ֣ה ְב ָר ָ
צָ פ֣ ֹון וְ ְ֭י ִָמין ָ
בוּרֵ֑ה תָּ ֹ֥עז ָי ְָ֝ד ָ֗ך תָּ ֥רוּם יְ ִמינֶ ַָֽך׃
ִעם־גְּ ָ
בַ יָּ ֣ם י ֵָ֑דֹו וַּֽ בַ נְּ הָ ֥רֹות יְ ִמינַֹֽו׃
ה ְִ֭רימֹותָ יְ ִמ֣ין צָ ָרֵ֑יו ִָ֝ה ְשׂ ֗ ַמ ְחתָּ כָּ ל־אֹויְ ָ ַֽביו׃
ֲ
ימינֵֶָ֑ך ָ֝אלֶ֗ יָך
וּרבָ בָ ה ִמ ִ
ְ
הֹושׁיעָ ה־לּ֥ ֹו יְ ִָ֝מינֹ֗ו וּזְ ֥רֹועַ
ִ ַֽ
הֹושׁיעָ ה יְ ִ ַֽמינְָך֣ ַוע ֲַֽנָֽנִ י׃
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
יְ ִד ֶ
ע ֹ֥מד עַ ל־יְ ִמינַֹֽו׃
עָ ָל ֣יו ָר ָשֵׁ֑ע וְ ָ֝שָׂ ֗ ָטן ַי ֲ
הֹושׁיעַ
ימ֣ין אֶ ְביֵֹ֑ון ְָ֝ל ִ֗
עמֹד ִל ִ
ִ ַֽכּי־ ַי ְ֭ ֲ
ד־אָשׁית
ִ
ימינִֵ֑י עַ
לאד ִֹנ֗י שׁב ִ ַֽל ִ
ַ ַֽ
דנָי עַ ל־יְ ִ ַֽמינְָךֵ֑ מָ ַחֶ֖ץ ְבּיֹום־אַפּ֣ ֹו
א ֹ
ֲ

י ִָמין־1
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חיִ ל׃
יקים יְ ִמין יְ ָ֝הוָה ֹ֣עשָׂ ה ָ ַֽ
ְבּאָהֳלי צַ ִדּ ִ ֵ֑
Psa. 118:16
חיִ ל׃
יְ ִמ֣ין יְ ְ֭הוָה רֹומ ָמֵ֑ה יְ ִמין יְ ָ֝הוָה ֹ֣עשָׂ ה ָ ַֽ
חיִ ל׃
יְ ִמ֣ין יְ ְ֭הוָה רֹומ ָמֵ֑ה יְ ִמין יְ ָ֝הוָה ֹ֣עשָׂ ה ָ ַֽ
Psa. 121:5
שׁ ְֹמ ֶרֵָ֑ך יְ הוָה ִ ָ֝צ ְלּ ָ֗ך עַ ל־יַד יְ ִמינֶ ַָֽך׃
Psa. 137:5
ִ ַֽאם־אֶ ְשׁכָּ חְך ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ִתּ ְשׁכַּ ח יְ ִמינִ ַֽי׃
Psa. 138:7
ֹושׁיע ֣נִ י יְ ִמינֶ ַָֽך׃
ִתּ ְשׁ ַל ֣ח י ֶָדֵָ֑ך וְ תֶ֖ ִ
Psa. 139:10
י ְָדָך֣ תַ נְ חֵ֑נִ י ְוַֽת ֹאחֲזנִ י יְ ִמינֶ ַָֽך׃
Psa. 142:5
ין־לֵ֪י
וּראה ֮ וְ ַֽא ִ
הַ בֹּ֤יט י ִָ֨מין ׀ ְ
Psa. 144:8
שׁקֶ ר׃
מין ָ ַֽ
ימינָ֗ם יְ ִ ֣
ר־שֵׁ֑וְ א ִ ַֽו ָ֝ ִ
ָ
ִדּבֶּ
שׁקֶ ר׃
ָ֝ימי ָנ֗ם יְ ִמ֣ין ָ ַֽ
ר־שֵׁ֑וְ א ִ ַֽו ִ
ָ
ִפּ ְ֭יהֶ ם ִדּבֶּ
Psa. 144:11
שׁקֶ ר׃
מין ָ ַֽ
ימינָ֗ם יְ ִ ֣
ר־שֵׁ֑וְ א ִ ַֽו ָ֝ ִ
ָ
ִדּבֶּ
שׁקֶ ר׃
ָ֝ימי ָנ֗ם יְ ִמ֣ין ָ ַֽ
ר־שֵׁ֑וְ א ִ ַֽו ִ
ָ
ִפּ ְ֭יהֶ ם ִדּבֶּ
Psa. 118:15

)(1

Benjaminite, right

יני׃
י־כוּשׁ בֶּ ן־יְ ִמ ִ ַֽ
ל־דּ ְבר ָ֝֗
אֲשֶׁ ר־שָׁ ר לַ יהוָ ֵ֑ה עַ ִ
)(1

)(8

Psa. 7:1

to oppress, wrong

ְב ְִ֭לבָּ ם נִ ינָ֣ם יָ ֵ֑חַ ד שָׂ ְרפֶ֖ וּ

יְ ִמינִ י
ינה

Psa. 74:8

to lay a foundation, establish

יסד־1

צֹור ֶרֵ֑יָך
ְ
ֹול ִ֨לים ׀ ְ ַֽויֹנְ ִקים ֮ יִ ַסּ ְֵ֪ד ָ֫ ָתּ ֹ֥עז ְלמַ עַ ן
ַֽע ְ
Psa. 24:2
ִכּי־הוּ ְ֭א עַ ל־י ִַמּ֣ים יְ סָ דֵָ֑הּ וְ עַ ל־נְ ָ֝הָ ֗רֹות
Psa. 78:69
עֹולם׃
ִמ ְק ָדּשֵׁ֑ ֹו ְָ֝כּ ֶ֗א ֶרץ יְ סָ דָ֥הּ ְל ָ ַֽ
Psa. 89:12
אַף־לָך֥ אָ ֵֶ֑רץ תּבל וּ ְָ֝מלֹאָ֗הּ אַתָּ ה יְ סַ ְד ָ ַֽתּם׃
ְ
Psa. 102:26
ְל ְ֭פָ נִ ים הָ אָ ֶ֣רץ י ַָס ְֵ֑דתָּ וַּֽ מַ עֲשֶׂ֖ה י ֶָד֣יָך
Psa. 104:5
ל־תּ ֗מֹּוט
ִָ֝
ל־מכֹונֶ ֵ֑יהָ בַּ
ְ
יָ ַֽסַ ד־אֶ ְֶ֭רץ עַ
Psa. 104:8
הם׃
ל־מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀ י ֵַָ֬ס ְדתָּ לָ ֶ ַֽ
ְָ֝
י ְר ֣דוּ ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ
Psa. 119:152
עֹול ֣ם יְ סַ ְד ָ ַֽתּם׃
מעד ֶֹתֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 8:3

)(2

to take counsel

יסד־2

ֹוסדוּ־יָ ֵ֑חַ ד עַ ל־יְ ָ֝הוָה
י־א ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים נַֽ ְ
מַ ְלכ ֶ֗
Psa. 31:14
ִמ ָָ֫סּ ִביב ְבּ ִהוּ ְָסדָ֣ם יַ ֣חַ ד עָ ַל ֵ֑י
Psa. 2:2

)(1

foundation

יְ סֹוד
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הָ ְ֭ ֹ֣א ְמ ִרים ָע ֹ֤רוּ ׀ ָע ֵ֑רוּ ָ֝֗עַ ד הַ יְ ס֥ ֹוד ָ ַֽבּהּ׃
)(1

Psa. 137:7

foundation

ָ֝סוּדתֹ֗ו ְבּהַ ְררי־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
ק ְַ֭רח ִמזְ מ֣ ֹור ִשֵׁ֑יר יְ ָ
ִל ְבני־ ֹ
)(8

רץ
עֹ֥
יֹוסיף עֵ֑ ֹוד לַ ֲ
ָ֫דְך בַּ ל־ ִ
ָו ָ ֥
יֹוסיף לָ ַֽקוּם׃
בֵּ֑ ֹו ַואֲשֶׁ ר ָ֝שָׁ ֗ ַכב ל ֹא־ ִ
דר
נֹותיו ְכּמֹו־ ֥ ֹ
תֹּוסֵ֑יף ְָ֝שׁ ֗ ָ
ִ
י־מ֣לֶ ְך
עַ ל־יְ מ ֶ
ל־תּ ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
ְ
איַחֵ֑ל וְ ָ֝הֹוסַ ְפ ִ֗תּי עַ ל־כָּ
תָּ ִמ֣יד ֲ
ֹסיף ִל ְרצ֣ ֹות ַֽעֹוד׃
אדֹנָ ֵ֑י וְ ַֽל ֹא־י ִ ֶ֖
ֲ
יֹּוס֣יפוּ עְֹ֭וד לַ חֲט ֹא־לֵ֑ ֹו
ַו ִ
יכם׃
ל־בּנ ֶ ַֽ
ְ
יכם וְ עַ
יכ ֵ֑ם ֲָ֝על ֗ ֶ
ֹיס ֣ף יְ הוָ ֣ה עֲל ֶ
ְל ְָ֭ך וּמַ ה־יֹּ ִסיף לָ֗ ְך לָ שׁ֥ ֹון
)(9

סוּדה
יְ ָ

Psa. 87:1
to add, do again

יסף

Psa. 10:18
Psa. 41:9
Psa. 61:7
Psa. 71:14
Psa. 77:8
Psa. 78:17
Psa. 115:14
Psa. 120:3

to instruct, warn, rebuke

יסר־1

שׁ ְפטי אָ ֶַֽרץ׃
וְ ְ֭עַ תָּ ה ְמלָ ִכ֣ים הַ ְשׂ ִכֵּ֑ילוּ ִָ֝הוּ ְָס ֗רוּ ֣ ֹ
ַסּר ַֽנִ י׃ Psa. 6:2
תֹוכיחֵ֑נִ י ְוַֽאַל־בַּ חֲמָ ְתָך֥ ְתי ְ
ִ
אַפָּך֥
אַל־בּ ְ
ְ
Psa. 16:7
יֹותי׃
ילֹות יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְל ָ ַֽ
אַף־ל ֗
ָ֝
יְ עָ ָצֵ֑נִ י
Psa. 38:2
תֹוכיחֵ֑נִ י וַּֽ בַ חֲמָ ְתָך֥ ְתי ְַסּר ַֽנִ י׃
ִ
אַל־בּקֶ ְצ ְפָּך֥
ְ
Psa. 39:12
תֹוכחֹ֤ ֹות עַ ל־עָ ֹו ֨ן ׀ יִ ֵַ֬סּ ְרתָּ ִ ֗אישׁ ו ֶַתּ֣מֶ ס
ְ ַֽבּ ָ֘
Psa. 94:10
ה ְמלַ מֶּ֖ד
יֹוכֵ֑יחַ ַ ַֽ
ֲל ֹא ִ
היֹס ֣ר גְֹּ֭ויִ ם ה ֣
ֲ
Psa. 94:12
תֹּור ְתָך֥
הַ גֶּ ֣בֶ ר אֲשֶׁ ר־ ְתּי ְַסּרֶ֣נּוּ יָּ ֵ֑הּ וַּֽ ִמ ָ
Psa. 118:18
ַי ֹ֣סּר יִ ְסּ ַר֣נִּ י יָּ ֵ֑הּ וְ ָ֝לַ ֗ ָמּוֶת
ַי ֹ֣סּר יִ ְסּרַנִּ ֣ י יָּ ֵ֑הּ וְ ָ֝לַ ֗ ָמּוֶת
Psa. 2:10

)(1

to appoint, meet

י־הנּ ֣ה הַ ְְ֭מּלָ ִכים נַֽ ֹוע ֲֵ֑דוּ עָ ְב ֥רוּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ִ ַֽכּ ִ
)(1

Psa. 48:5

mountain goat

ל ְשׁפַ ִ ַֽנּים׃
הַ ְ֭גְּ ב ִֹהים לַ יְּ ע ִלֵ֑ים ְָ֝סלָ ִ֗עים מַ ְחסֶ ה ַ ַֽ

יָעל־1

Psa. 104:18
)(1

ל ֹא זָכַ ר ֮ עֲשֵׂ֪ ֹות חָ סֶ ד וַיִּ ְר ֶֹ֡דּף
ַי֗עַ ן א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ֥

יעד

because

Psa. 109:16

יַעַ ן
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)(6

ילֹות
אַף־ל ֗
ָ֝
אֶ ת־יְ ְ֭הוָה א ֲֶשׁ֣ר יְ עָ צָנִ ֵ֑ י
יני׃
ְבּ ֶ ַֽד ֶרְך־ז֥וּ תל ְֵ֑ך ִ ַֽאיע ֲָצֶ֖ה עָ ֶל ֣יָך ע ִ ַֽ
ִמ ְשּׂא ֨תֹו ׀ ָיעֲצ֣ וּ ְלהַ ִדּיחַ ֮ יִ ְרצֵ֪ וּ
רי ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי נֹועֲצ֥ וּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
אֹויְ ַב֣י ִלֵ֑י וְ שׁ ְֹמ ֥
ל־צפוּנֶ ַֽיָך׃
ְ
ֲרימוּ סֵ֑ ֹוד וְ ָ֝יִ ְת ָיע ֲ֗צוּ עַ
ַיע ִ ֣
עצ֣ וּ ל ֣ב י ְַח ָדֵּ֑ו עָָ֝ לֶ֗ יָך ְבּ ִ ֣רית
כּי נֹו ֲ
ִ ֹ֤

to counsel
Psa. 16:7
Psa. 32:8
Psa. 62:5
Psa. 71:10
Psa. 83:4
Psa. 83:6
)(34

ע ֹ֗קב יִ ְשׂמַ ח יִ ְשׂ ָ ַֽראל׃
יְ ְ֭הוָה ְשׁב֣ וּת עַ מֵּ֑ ֹו יָגל ַיָ֝ ֲ
ע ַֹֽקב׃
ֹלהי ַי ֲ
יְ ְ֭הוָה ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה יְ ָ֝שַׂ גּ ְֶב ָ֗ך שֹׁ֤ם ׀ א ֵ֬
ע ֹ֣קב כַּ ְבּ ֵ֑דוּהוּ וְ ֥גוּרוּ
ה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־ ֶז ֣ ֵַ֑רע ַי ֲ
ַ ַֽ
ע ֹ֣קב ֶ ַֽסלָ ה׃
דּ ְֹרשָׁ ו [דּ ְֹר ָשֵׁ֑יו] ְמבַ ְק ֨שׁי פָ נֶ ֶ֖יָך ַי ֲ
ע ַֹֽקב׃
ֹלהֵ֑ים ָ֝ ַצוּ֗ה יְ שׁוּע֥ ֹות ַי ֲ
אַתָּ ה־ה֣ וּא מַ ְל ִכּ֣י א ִ
ע ֹ֣קב ֶ ַֽסלָ ה׃
ַֽב־לנוּ אֹלהֶ֖י ַי ֲ
ָ֝ ָ
ְצבָ א֣ ֹות ִע ָמּ ֵ֑נוּ ִמ ְשׂגָּ
ע ֹ֣קב ֶ ַֽסלָ ה׃
ַֽב־לנוּ אֹלהֶ֖י ַי ֲ
ָ֝ ָ
ְצבָ א֣ ֹות ִע ָמּ ֵ֑נוּ ִמ ְשׂגָּ
ע ֶֹ֖קב אֲשֶׁ ר־אָה ֣ב ֶ ַֽסלָ ה׃
אֶ ת־ ַנחֲלָ תֵ֑נוּ אֶ ת גְּ א֨ ֹון ַי ֲ
ע ֹ֗קב יִ ְשׂמַ ח יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְֹ֭להים ְשׁב֣ וּת עַ מֵּ֑ ֹו יָגל ַי ָ֝ ֲ
א ִ
אַפסֶ֖י הָ אָ ֶ֣רץ
ע ֵֹ֑קב ְל ְ
ְֹ֭להים מֹשׁ ֣ל ְבּ ַי ֲ
ִ ַֽכּי־א ִ
ע ַֹֽקב׃
אַגּ ֣יד ְלעֹ ָל ֵ֑ם ֲָ֝אז ְַמּ ָ ֗רה לאֹלהי ַי ֲ
ַוְ֭אֲנִ י ִ
ע ֵֹ֑קב נִ ְָ֝ר ָ ֗דּם וְ ֶר֣כֶ ב
ִמ ְ֭ ַגּע ֲָר ְ֣תָך אֹלה֣י ַי ֲ
ע ֶֹ֖קב וְ יֹוס ֣ף ֶ ַֽסלָ ה׃
עַ ֶמֵָּ֑ך ְבּני־ ַי ֲ
תֹורה ֮ ָשֹׂ֤ם
ע ֹ֗קב וְ ָ
וַיָּ ֵֹ֤֑קֶ ם ע ֨דוּת ׀ ְ ַֽבּ ַי ֲ
ע ֵֹ֑קב וְ גַם־אַָ֝֗ף
וְ ְ֭אשׁ נִ ְשּׂ ָ ֣קה ְב ַי ֲ
ע ֹ֣קב עַ מֵּ֑ ֹו וּ ְָ֝ביִ ְשׂ ָר ֗אל
ִל ְְ֭רעֹות ְבּ ַי ֲ
ע ֵֹ֑קב ְוַֽאֶ ת־נָוהוּ
אָכ ֣ל ֶ ַֽאת־ ַי ֲ
ִכּ ְ֭י ַ
ע ַֹֽקב׃
אֹלה֣ים עוּזּ ֵ֑נוּ ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ לאֹלהי ַי ֲ
ִ
ל
ע ַֹֽקב׃
ֹ֣חק ְליִ ְשׂ ָרא֣ל הֵ֑ וּא ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט לאֹלהי ַי ֲ
ע ֹ֣קב ֶ ַֽסלָ ה׃
ִשׁ ְמ ָע ֣ה ְת ִפלָּ ִתֵ֑י הַ א ֲִז֨ינָה אֹלהֶ֖י ַי ֲ
ע ַֹֽקב׃
[שׁ ִב֣ית] ַי ֲ
אַר ֶצֵָ֑ך ָ֝ ֗שַׁ ְבתָּ ְשׁבוּת ְ
ָר ִצ֣יתָ יְ הוָ ֣ה ְ
ע ַֹֽקב׃
אֹה֣ב יְ ְ֭הוָה שַׁ עֲר֣י ִציֵֹּ֑ון ִָ֝מ ֹ֗כּל ִמ ְשׁ ְכּנֹ֥ות ַי ֲ
ע ַֹֽקב׃
ל ֹא יִ ְראֶ ה־יָּ ֵ֑הּ וְ ל ֹא־ ָי ִָ֗֝בין אֹלהי ַי ֲ
֣אמרוּ ֣
ַו ְ֭יּ ֹ ְ
אַתּה עָ ִ ַֽשׂיתָ ׃
ע ֹֹ֤קב ׀ ֵ֬ ָ
מישָׁ ִ ֵ֑רים ִמ ְשׁפָּ ט וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה ְבּ ַי ֲ

יעץ

Jacob

Psa. 14:7
Psa. 20:2
Psa. 22:24
Psa. 24:6
Psa. 44:5
Psa. 46:8
Psa. 46:12
Psa. 47:5
Psa. 53:7
Psa. 59:14
Psa. 75:10
Psa. 76:7
Psa. 77:16
Psa. 78:5
Psa. 78:21
Psa. 78:71
Psa. 79:7
Psa. 81:2
Psa. 81:5
Psa. 84:9
Psa. 85:2
Psa. 87:2
Psa. 94:7
Psa. 99:4

עקֹב
ַי ֲ
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יריו׃
ע ֹ֣קב ְבּ ִח ָ ַֽ
אַב ָר ָה֣ם עַ ְב ֵ֑דֹּו ְבּנ ֶ֖י ַי ֲ
ֶז ְַ֭רע ְ
ע ֹ֣קב ְל ֵֹ֑חק ְָ֝ליִ ְשׂ ָר ֗אל
יד֣הָ ְל ַי ֲ
וַיַּ ַֽע ֲִמ ֶ
ץ־חם׃
ע ֹ֗קב גָּ ֣ר ְבּ ֶ ַֽא ֶר ָ ַֽ
יִ ְשׂ ָרא ֣ל ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם וְ ָ֝ ַי ֲ
ע ֹ֗קב מעַ ם ֹלעַֽז׃
ִמ ִמּ ְצ ָרֵ֑יִ ם בּית ַי ָ֝ ֲ
ע ַֹֽקב׃
וּלי אָ ֵֶ֑רץ ִָ֝מ ִלּ ְפנ֗י אל֣ ֹוהַּ ַי ֲ
ִמ ִלּ ְפנ ֣י אְָ֭דֹון ח֣ ִ
ע ַֹֽקב׃
א ֲֶשׁ֣ר נִ ְְ֭שׁבַּ ע לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ַ ָ֗֝דר לַ א ֲִביר ַי ֲ
ע ַֹֽקב׃
עַ ד־אֶ ְמ ָצ֣א מָ ְ֭קֹום לַ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁכָּ נֹ֗ות לַ א ֲִביר ַי ֲ
ע ֹ֗קב בָּ ַח֣ר ל֣ ֹו יָ ֵ֑הּ יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל
ִ ַֽכּי־ ַי ֲ
ע ֹ֣קב ְבּעֶ זְ ֵ֑רֹו
אַשׁ ֗רי ֶשֹׁ֤א ֣ל ַי ֲ
ְ
ע ֵֹ֑קב חֻ ָ ֥קּיו וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ֗ ָטיו
[דּבָ ָר֣יו] ְל ַי ֲ
ְדּבָ רֹו ְ
)(7

Psa. 105:6
Psa. 105:10
Psa. 105:23
Psa. 114:1
Psa. 114:7
Psa. 132:2
Psa. 132:5
Psa. 135:4
Psa. 146:5
Psa. 147:19
forest

יַעַ ר־1

וּבהיכָ לֵ֑ ֹו
שׂף יְ עָָ֫ ֥רֹות ְ
אַיָּלֹות ֮ וַ ַֽ ָֽיֶּח ֹ ֵ֪
כָ ל־חַ יְ תֹו־יָ ֵ֑עַ ר ְָ֝בּה ֗מֹות ְבּהַ ְררי־אַָֽלֶ ף׃
יְ כַ ְר ְס ֶמ֣נָּ ַֽה חֲזִ ֣יר ִמיָּ ֵ֑עַ ר וְ זִ ֶ֖יז שָׂ ַד֣י
ְכּאשׁ ִתּ ְבעַ ר־יָ ֵ֑עַ ר וּ ְָ֝כלֶ הָ ָ֗בה
וְ כָ ל־אֲשֶׁ ר־בֵּ֑ ֹו אָז יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ כָּ ל־עֲצי־יָ ַֽעַ ר׃
ֹו־ת ְר ֹ֗משׂ כָּ ל־חַ יְ תֹו־יָ ַֽעַ ר׃
ָל ֵ֑יְ לָ ה ַֽבּ ִָ֝
ענ֥וּהָ ְבאֶ ְפ ָרֵ֑תָ ה ְָ֝מצָ אנ֗וּהָ ִבּ ְשׂדי־יָ ַֽעַ ר׃
ַֽה־שׁ ַ ַֽמ ֲ
ְ
ִהנּ

Psa. 132:6

)(1

to be beautiful

תֹותֵ֑יָך
אָדם ה֣ וּצַ ק חְ֭ן ְבּ ְשׂ ְפ ֶ
י ְָפי ִֶָ֡פיתָ ִמ ְבּנֵ֬י ָ ֗

Psa. 45:3

Psa. 29:9
Psa. 50:10
Psa. 80:14
Psa. 83:15
Psa. 96:12
Psa. 104:20

beautiful

)(1

ר־צ ְ֭יֹּון
ִ
אָרץ הַ
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
יְ פה נֹוף ֮ ְמשֵׂ֪ ֹושׂ כָּ

יָפֶ ה

Psa. 48:3
)(1

breathing

י־שֶׁ קֶ ר וִ יפחַ חָ ָ ַֽמס׃
מוּ־בי ַֽעד ָ֝ ֗
ִ
ָ ַֽק

יָפחַ

Psa. 27:12
)(2

וְ יִ ְתאָ֣ו הַ ֶמּ֣לֶ ְך י ְָפיְֵ֑ך ִכּי־ה֥ וּא
הֹופיעַ ׃
ִ ַֽ
ֹלהים
ִמ ִצּיֹּ֥ון ִמ ְכלַ ל־ ֹ֗י ִפי א ִ

beauty

י ֳִפי

Psa. 45:12
Psa. 50:2
)(3

הֹופיעַ ׃
ִ ַֽ
ֹלהים
ִמ ִצּיֹּ֥ון ִמ ְכלַ ל־ ֹ֗י ִפי א ִ

יפה

to shine
Psa. 50:2

יפע
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הֹופיעָה׃
ִ ַֽ
רוּב֣ים
צּ ֹאן יֹוסֵ֑ף יֹשֶׁ֖ב הַ ְכּ ִ
כַּ ֣
הֹופיַע׃
ִ ַֽ
אל־נְ קָ מ֥ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֶ֖ל נְ קָ מ֣ ֹות

Psa. 80:2
Psa. 94:1
)(35

ִמ ְְ֭לּפָ נֶיָך ִמ ְשׁפָּ ִט֣י יצ ֵ֑א ָ֝עי ֗ ֶניָך תֶּ חזֶינָה
יֹּוציאנִ י לַ מֶּ ְר ָח ֵ֑ב יְ ָ֝חַ ְלּ ֗צנִ י
ַו ִ
וּב ְקצ֣ה
ְבּכָ ל־הָ אָ ֶ֨רץ ׀ ָי ָ֘צֹ֤א קַ ָוּ֗ם ִ
וְ ֗הוּא ְכּ ְ֭חָ תָ ן יֹצ ֣א מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו
לי׃
יֹוציא מ ֶר֣שֶׁ ת ַרגְ ָ ַֽ
כּי ַֽהוּא־ ִ ֶ֖
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤
הֹוציא ַֽנִ י׃
ִ
וּקֹותי
ַ֗
חיבוּ ִָ֝מ ְמּ ַֽצ
ְלבָ ִב֣י ִה ְר ִ ֵ֑
תֹּוציא֗נִ י מ ֶר֣שֶׁ ת זוּ ְ֭ ָט ְ֣מנוּ ִלֵ֑י
ִ
הֹוצ֣יא כָ א֣ ֹור ִצ ְד ֶ ֵ֑קָך וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ֗ ֶטָך
וְ ִ
יִ ְקבָּ ץ־אָוֶן לֵ֑ ֹו יצֶ֖א לַ ח֣ וּץ יְ ַד ַֽבּר׃
אֹותינוּ׃
וַתַּ ְכ ִלימֵ֑נוּ וְ ל ֹא־ ָ֝ת ֗צא ְבּ ִצ ְב ַֽ
אֹותינוּ׃
ֹלהים ְבּ ִצ ְב ַֽ
זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא ָ֝א ִ֗
ל ְרוָיָ ַֽה׃
תֹּוציא֗נוּ ָ ַֽ
וּבַ ַמֵּ֑יִ ם ַו ָ֝ ִ
ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ
ידים ׀ ַ֗בּיְ תָ ה
יְ ִח ִ ֨
ֱֹֽלהים ְבּ ְ֭צאתְָך ִל ְפנ ֣י עַ ֶמֵָּ֑ך
א ִ֗
ָי ְ֭צָ א מח֣לֶ ב עינ ֵ֑מֹו עָָ֝ ְב ֗רוּ מַ ְשׂ ִכּיֹּ֥ות
ֶֹ֖ורד
יֹּוצ֣א נֹוזְ ִל֣ים ִמ ָסֵּ֑לַ ע ַויּ ֶ
ַו ִ
ל־א ֶ֣רץ
ֶ
שָׂ ֗מֹו ְבּ ְ֭צאתֹו עַ
ל ֹא א ַֽצא׃
כּלֻ֗ א וְ ֣
שַׁ ַתּ֣נִ י תֹועב֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו ָ֝ ָ
לחֶ ם ִמן־הָ אָ ֶַֽרץ׃
ֹוציא ָ֗֝ ֶ
אָדֵ֑ם ְלה֥ ִ
הָ ָ
ע ֶֹ֖ב ָדת֣ ֹו
אָד֣ם ְלפָ עֳלֵ֑ ֹו ְוַֽלַ ֲ
יצ ֣א ָ
יֹּוציאם ְבּ ֶכ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב
וַ ְַֽ֭ ִ
שָׂ ַמ֣ח ִמ ְצ ַר֣יִ ם ְבּצאתֵָ֑ם ִ ַֽכּי־נ ַָפֶ֖ל
יֹּוצ֣א עַ מּ֣ ֹו ְבשָׂ שֵׂ֑ ֹון ְָ֝בּ ִר ָנּ֗ה
ַו ִ
יה֣ם
וּמֹוס ֶ֖רֹות ֶ
ְ
ֹוציאם מ ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת
יַֽ ְ֭ ִ
יֹוציא ַֽם׃
יהם ִ
בַּ ַצּ֣ר לָ ֶהֵ֑ם וַּֽ ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹת ֗ ֶ
ֹתינוּ׃
ֹלהים ְבּ ִצ ְבא ַֽ
זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא ָ֝א ִ֗
ְבּ ְִ֭ה ָשּׁ ְ֣פטֹו יצ ֣א ָר ָשֵׁ֑ע וּ ְָ֝ת ִפלָּ ֗תֹו
ע ֹ֗קב
ְבּצ ֣את יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ִמ ִמּ ְצ ָרֵ֑יִ ם בּית ַיָ֝ ֲ
מֹוצא שָׁ לָ ל ָ ַֽרב׃
ל־א ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝כּ ֗
ִ
ָשׂ֣שׂ אְָ֭נ ִ ַֹֽכי עַ

to go out
Psa. 17:2
Psa. 18:20
Psa. 19:5
Psa. 19:6
Psa. 25:15
Psa. 25:17
Psa. 31:5
Psa. 37:6
Psa. 41:7
Psa. 44:10
Psa. 60:12
Psa. 66:12
Psa. 68:7
Psa. 68:8
Psa. 73:7
Psa. 78:16
Psa. 81:6
Psa. 88:9
Psa. 104:14
Psa. 104:23
Psa. 105:37
Psa. 105:38
Psa. 105:43
Psa. 107:14
Psa. 107:28
Psa. 108:12
Psa. 109:7
Psa. 114:1

Psa. 119:162
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וּבֹואֵָ֑ך
ֶ
ְיַֽה ָו֗ה יִ ְשׁמָ ר־צאתְָך֥
רֹותיו׃
ֹוצ ָ ַֽ
לַ מָּ ָט ֣ר עָ ָשֵׂ֑ה ַֽמֹוצא־רוּ ָ֝חַ מ ַֽא ְ
תֹּוכ ֵ֑ם ִ ֶ֖כּי
ַויֹּוצ ֣א יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ִמ ָ
הֹודֹות
ֹוציאָה ִממַּ ְסגּ֨ר ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ ְל ֵ֪
ה֘ ִ ֹ֤
תֹוציא ִמצָּ ָר֣ה נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ִ ֶ֖
ְבּ ִצ ְדקָ ְת ֶָ֓ך ׀
אַדמָ תֵ֑ ֹו
תּצ ֣א רוּ ְ֭חֹו י ָֻשׁ֣ב ְל ְ

Psa. 121:8
Psa. 135:7
Psa. 136:11
Psa. 142:8
Psa. 143:11
Psa. 146:4
to stand

)(4

יצב

ֹוסדוּ־יָ ֵ֑חַ ד
י־א ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים נַֽ ְ
יִ ְתי ְַצּ ֨בוּ ׀ מַ ְלכ ֶ֗
לנֶ ֵ֣֑גֶד עינֶ ֵ֑יָך Psa. 5:6
ְֹ֭ול ִלים ְ
ַֽל ֹא־יִ ְתי ְַצּב֣ וּ ַֽה ְ
Psa. 36:5
ל־דּ ֶ֣רְך ל ֹא־טֵ֑ ֹוב
ֶ
כּב֥ ֹו יִ ְ֭ ְתיַצּב עַ
ל־מ ְשׁ ָ֫ ָ
ִ
ַ ַֽע
Psa. 94:16
פּעֲלי
ם־מר ִעֵ֑ים ִ ַֽמי־יִ ְתיַצּב ִָ֝לי ִעם־ ֥ ֹ
ְ
ִע
Psa. 2:2

)(2

couch, bed

אַשׁמֻ ֗רֹות
ִאם־זְ כַ ְר ִתּיָך עַ ל־יְ צוּעֵָ֑י ְָ֝בּ ְ
ם־אעלֶ֗ ה עַ ל־עֶ ֶרשׂ יְ צוּעָ ַֽי׃
ֶָ֝
יתֵ֑י ִא
ְבּ ֹ֣אהֶ ל בּ ִ
)(1

אַצּיעָ ה ְשּׁא֣ ֹול ִהנֶּ ַָֽֽךָּ ׃
ָשׁ֣ם אֵָ֑תָּ ה וְ ִ ֶ֖
)(2

ר־בּ ְִ֭ליַּעַ ל יָצ֣ וּק בֵּ֑ ֹו ַואֲשֶׁ ר
ְ
ְ ַֽדּבַ
תֹותֵ֑יָך
אָדם ה֣ וּצַ ק חְ֭ן ְבּ ְשׂ ְפ ֶ
ִמ ְבּנֵ֬י ָ ֗
)(7

יָצוּעַ ־1

Psa. 63:7
Psa. 132:3
to spread, lay
Psa. 139:8
to pour, cast

)(1

ִכּי־הֶ֖ וּא י ַָד֣ע יִ ְצרֵ֑נוּ ָז ָ֗֝כוּר ִכּי־עָ פָ ר

יצק

Psa. 41:9
Psa. 45:3

to form, plan, make pottery

הַ יֹּ צ ֣ר יַ ֣חַ ד ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ַהמּ ִ֗בין
כָּ ל־גְּ בוּל֣ ֹות אָ ֵֶ֑רץ ַ ֥קיִ ץ ָו ָ֝ ֹ֗ח ֶרף אַתָּ ה יְ צַ ְרתָּ ם׃
ֲל ֹא
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר ָ֝֗עַ יִ ן ה ֣
ה ֣
היְ חָ ְב ְרָך ִכּסּ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ ֣ל עֲלי־ ַֹֽחק׃
ַ ְַֽ֭
ָצרוּ׃
ָדיו י ָ ַֽ
וְ ה֣ וּא עָ ָשֵׂ֑הוּ וְ ָ֝י ֶַ֗בּשֶׁ ת י ָ ֥
ק־בֹּו׃
ַֽ
שׂחֶ
ָתן ֶזַֽה־יָצַ ְרתָּ ְל ַ ַֽ
יְ הַ לּכֵ֑ וּן ִָ֝לוְ י ֗ ָ
כּתבוּ י ִָמים י ָֻצּ ֵ֑רוּ וְ ל ֹא
כֻּ ָלּ ֵ֪ם יִ ָ֫ ָ

יצע

יצר

Psa. 33:15
Psa. 74:17
Psa. 94:9
Psa. 94:20
Psa. 95:5
Psa. 104:26
Psa. 139:16
intent

יצֶ ר־1

Psa. 103:14
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)(1

דּבֶ ר הַ וַּֽ ֹות׃
ילָך ִמפַּ ח י ָ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥
ַי ִ ְַֽ֭צּ ְ

fowler

Psa. 91:3
)(1

to awake

אדֹנָ ֵ֑י ְָ֝כּגִ ֗בֹּור
ַויִּ ַ ֶ֖קץ ְכּיָשׁן ׀ ֲ

Psa. 78:65

)(3

to be precious

דל
וְ ְ֭יקַ ר ִפּ ְדיֹ֥ון נ ְַפשָׁ֗ ם וְ חָ ַ ֥
יקר ָדּ ָמ֣ם ְבּעינָ ַֽיו׃
נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וְ י ַ ֶ֖
וְ ִ֗לי מַ ה־יּ ְָק ֣רוּ ר ֶע ֣יָך אֵ֑ל

Psa. 139:17
precious

יְ קָ ר

Psa. 49:13
Psa. 49:21
)(4

precious

יָקָ ר

Psa. 36:8
Psa. 37:20
Psa. 45:10
Psa. 116:15
)(2

to snare

יקשׁ

Psa. 124:7
Psa. 141:9
)(28

נִ ְמאָ֗ס וְ אֶ ת־יִ ְרא ֣י יְ הוָ ֣ה יְ כַ בֵּ֑ד נִ ְשׁבַּ ע
ע ֹ֣קב
ה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־ ֶז ֣ ֵַ֑רע ַי ֲ
יִ ְראֹ֤י יְ ה ָו֨ה ׀ ַ ַֽ
רי ֲָ֝אשַׁ ֗לּם נֶ ֵ֣֑גֶד יְ ראַָֽיו׃
ְבּקָ הָ ל ָרֵ֑ב נְ ָד ַ ֥
ָֹ֝ורנּוּ
ִמי־ ֶז֣ה הָ ְִ֭אישׁ יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה י ֶ ֗
יתֹו
ס֣ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִליראֵָ֑יו וּ ְָ֝ב ִר ֗
יראֶ יָך פָּ ְ֭עַ ְלתָּ לַ ח ִֹס֣ים
אֲשֶׁ ר־צָ ַפ ֵ֪נְ תָּ ִ ַֽלּ ָ֫
ֲלים
ל ְמ ַיח ִ
ע ֣ין יְ ְ֭הוָה אֶ ל־יְ ראֵָ֑יו ַ ַֽ
ביב ִ ַֽליראָ֗יו וַ ַֽ ָֽיְ חַ ְלּ ַֽצם׃
ס ִ ֹ֤
מַ ְלאְַך־יְ ה ָוֶ֓ה ָ ֘

יקר

Psa. 72:14

אָד֣ם ִבּ ְ֭יקָ ר בַּ ל־י ִָלֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל
וְ ָ
ל ֹא י ִָבֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל
אָד֣ם ִבּ ְ֭יקָ ר וְ ֣
ָ

ָֹ֫וק ִשׁים הַ פַּ ח נִ ְשׁ ָ֗בּר
נִ ְמ ְלטָ ה ֮ ִמ ַפֵּ֪ח י ְ
ִמ֣ידי פַ ְ֭ח יָ ְֵ֣֑קשׁוּ ִלֵ֑י וָּ֝מ ְֹק ֗שֹׁות

יקץ

Psa. 49:9

)(2

וּבני
מַ ה־יּ ָ ָ֥קר חַ ְס ְדּ ָ֗ך א ָֹ֫ל ִהים ְ
יקר כָּ ִ ֵ֑רים כָּ לֶ֖ וּ בֶ עָ ָשׁ֣ן
וְ אֹיְ ב֣י יְ ְ֭ה ָוה ִכּ ַ ֣
רֹותֵ֑יָך נִ ְצּבָ ה שׁגַל
ְבּנֹ֣ות ְמ ְ֭לָ ִכים ְבּיִ ְקּ ֶ
ָי ְ֭קָ ר ְבּעינ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַה ֗ ָמּוְ תָ ה

יָקֹושׁ

fear
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Psa. 22:26
Psa. 25:12
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Psa. 31:20
Psa. 33:18
Psa. 34:8
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ֹשֵׁ֑יו ִכּי־אין ָ֝ ַמ ְח ֗סֹור ִליראַָֽיו׃
אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְקד ָ
ָנ ַ֘תֹ֤תָּ ה ִלּיר ֶא ֣יָך נּ ְ֭ס ְל ִה ְתנֹוסֵ֑ס
ְֹ֭להים שָׁ ַמ ְ֣עתָּ ִלנְ ָד ָרֵ֑י נָתַ תָּ יְ ָֻ֝רשַּׁ֗ ת יִ ְראי ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
א ִ
ֹלהֵ֑ים א ֲֶשֶׁ֖ר עָ ָשׂ ֣ה
ַוְ֭אֲסַ ְפּ ָרה כָּ ל־יִ ְרא ֣י א ִ
אְַֹ֤ך ׀ קָ ֣רֹוב ִליראָ֣יו יִ ְשׁעֵ֑ ֹו
עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ גָּבַ ר ָ֝ ַח ְס ֗דֹּו עַ ל־יְ ראַָֽיו׃
אְָ֭ב עַ ל־בָּ ִנ ֵ֑ים ִרחַ ם יְ ָ֝ה ָו֗ה עַ ל־יְ ראַָֽיו׃
וְ עַ ד־עְֹ֭ולָ ם עַ ל־יְ ראֵָ֑יו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו
כּר ְלעֹו ָל ֣ם
טֶ ְֶ֭רף נ ַָת֣ן ִ ַֽליראֵָ֑יו יִ זְ ֶ֖ ֹ
ֹותיו
י־א ְ֭ישׁ יָר֣א אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּ ִמ ְצ ֗ ָ
אַשׁר ִ
ָי֨הּ ׀ ְ
רם
יִ ְרא ֣י יְ ְ֭הוָה ִבּ ְטח֣ וּ בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
ֹלים׃
יְ ְ֭בָ רְך יִ ְרא ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַה ְקּטַ ִנּ֗ים ִעם־הַ גְּ ד ִ ַֽ
עֹול ֣ם
אמרוּ־ ָנ ְ֭א יִ ְרא ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ַֽי ֹ ְ
יְ ְ֭ראֶ יָך יִ ְרא֣ וּנִ י וְ יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ ִ ֶ֖כּי
יָשׁ֣ וּבוּ ִל֣י יְ ר ֶא ֵ֑יָך וְ י ְָדעוּ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אַ ְְ֭שׁרי כָּ ל־יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַהה ֹ֗לְך
ַ ַֽ
ִהנּ ֣ה ִכי־כְ֭ן יְ ֹ֥ב ַרְך ָגּ֗בֶ ר יְ ר֣א יְ הוָ ַֽה׃
בָּ רֲ כ֣ וּ אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ַֽי ְראי יְ ָ֝ה ָו֗ה בָּ רֲ כ֥ וּ אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
ְרצֹון־יְ ראָיו ַיע ֲֶשֵׂ֑ה ְוַֽאֶ ת־שַׁ וְ עָ תָ ם
ֲלים
ת־ה ְמ ַיח ִ
ַ ַֽ
רֹוצ֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ראֵָ֑יו אֶ
ֶ
)(45
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ירא־1

ְ֭ירא מ ִר ְבב֥ ֹות ָע ֵ֑ם אֲשֶׁ ר ָָ֝ס ִ֗ביב
ַֽל ֹא־ ִא ָ
Psa. 23:4
֘ירֹ֤א ָ ֗רע ִכּי־אַתָּ ה
ְבּג ֵ֪יא צַ ְל ֶ֡ ָמוֶת ל ֹא־ ִא ָ
Psa. 27:1
עֹוז־ח ֗ ַיּי
ָ֝ ַ
ירֵ֑א יְ הוָה ָ ַֽמ
וְ ְ֭יִ ְשׁ ִעי ִמ ִמּ֣י ִא ָ
Psa. 27:3
ירֵ֪א ִָ֫ל ִבּי ִאם־תָּ ק֣ וּם
ח ֶנה ֮ ַֽל ֹא־יִ ָ
עָ לַ֨ י ׀ מַ ֲ
Psa. 33:8
ירא֣ וּ מְ֭יְ הוָה כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִממֶּ נּוּ
ִ ַֽי ְ
Psa. 34:10
ֹשֵׁ֑יו ִכּי־אין
יְ ֣ראוּ אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְקד ָ
Psa. 40:4
ירֵ֑אוּ וְ ָ֝יִ ְב ְט ֗חוּ בַּ יהוָ ַֽה׃
יִ ְרא֣ וּ ַר ִבּ֣ים וְ יִ ָ
Psa. 45:5
נֹורא֣ ֹות יְ ִמינֶ ַָָֽֽך׃
תֹורָךֶ֖ ָ
ָה־צ ֵֶ֑דק וְ ְ
וְ עַ נְ ו ֶ
Psa. 46:3
עַ ל־כּ ֣ן ל ֹא־נִ ְָ֭ירא ְבּהָ ִמ֣יר אָ ֵֶ֑רץ
Psa. 47:3
נֹורֵ֑א מֶ לֶ ְך ָגָּ֝דֹול עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
ִ ַֽכּי־יְ הוָ ֣ה עֶ ְליֹ֣ון ָ
Psa. 49:6
עֹוֶ֖ן
ְ֭ירא ִבּ֣ימי ָרֵ֑ע ֲ
ָל ֣מָּ ה ִא ָ
Psa. 3:7
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ְ֭ירא ִ ַֽכּי־ ַיע ֲִשׁ֣ר ִאֵ֑ישׁ ִ ַֽכּי־יִ ְָ֝רבֶּ ה
אַל־ ִתּ ָ
יראוּ וְ עָ לָ יו
יקים וְ יִ ָ ֗
וְ יִ ְראֶ֖ וּ צַ ִדּ ִ ֥
ֹלהים׃
ל ֹא י ְָרא֣ וּ א ִ ַֽ
א ֲֶשֹׁ֤ר א֣ין ח ֲִליפ֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו וְ ֶ֖
טח׃
ירֵ֑א ֲָ֝א ִ ֗ני אלֶ יָך אֶ ְב ָ ַֽ
יֹ֥ום ִא ָ
ירֵ֑א מַ ה־ ַיּע ֲֶשֶׂ֖ה בָ ָשׂ ֣ר
ל ֹא ִא ָ
אֹלה֣ים בָּ ְ֭טַ ְח ִתּי ֣
ִ
בּ
אָד֣ם
ירֵ֑א מַ ה־ ַיּע ֲֶשֶׂ֖ה ָ
ל ֹא ִא ָ
אֹלה֣ים בָּ ְ֭טַ ְח ִתּי ֣
ִ
ַֽבּ
יראוּ׃
ל ֹא יִ ָ ַֽ
בַּ ִמּ ְסתָּ ִ ֣רים ָתֵּ֑ם ִפּ ְת ֹ֥אם ֹי ֻ ָ֗֝רהוּ וְ ֣
פּעַ ל
ַֽירא֗ וּ כָּ ל־אָ ָ ָ֥֫דם ַוְ֭יַּגִּ ידוּ ֥ ֹ
ַו ִיּ ְ
ֹֹ֤ורא֨ ֹות ׀ ְבּ ֶצ ֶ֣דק תַּ ְ֭עֲננוּ אֹלה֣י יִ ְשׁע ֵ֑נוּ
נ ָ
ֹשׁב֣י ְק ְ֭צָ ֹות מאֹות ֶֹתֵ֑יָך
ַו ִיּ ְֹ֤ירא֨ וּ ׀ י ְ
רב
נֹּור֣א מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך ְבּ ֥ ֹ
ְ֭אֹלהים מַ ה־ ָ
ִ
ל
־בּני
נֹורא ֲָ֝ע ִלילָ֗ ה עַ ל ְ
ֹלהֵ֑ים ָ ֥
וּ ְְ֭ראוּ ִמ ְפעֲל֣ ֹות א ִ
ל־אַפסי־אָ ֶַֽרץ׃
ְ
ירא֥ וּ ָֹ֝א ֗תֹו כָּ
ֹלהֵ֑ים וְ ִ ַֽי ְ
יְ בָ ְרכנוּ א ִ
ֹלהים ִ ַֽמ ִמּ ְק ָ ָ֫דּשֶׁ יָך אֹ֤ל יִ ְשׂ ָר ֗אל
ֹֹ֤ורא א ִ֗
נ ָ֥
ם־שֵׁ֑מֶ שׁ וְ ִל ְפני
ָ
ירא֥ וָּך ִע
ִ ַֽי ָ
ע ֹ֥מד ְלפָ ֶנ֗יָך
וּמי־ ַי ֲ
ֹ֥ורא אַ֗תָּ ה ִ ַֽ
אַתֹּ֤ה ׀ נ ָ
ָ
ִמ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ִה ְשׁ ַמ ְ֣עתָּ ִ ֵ֑דּין ֶא ֶֶ֖רץ יָ ַֽ ְָֽראָ֣ה וְ שָׁ ָ ַֽקטָ ה׃
ָֹ֝ורא ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
ידים נ ָ ֗
יִ ְ֭ ְבצֹר ֣רוּחַ נְ גִ ִ ֵ֑
בַּ א ֲִמ ֶתֵָּ֑ך יַחד ְָ֝לבָ ִ֗בי ְליִ ְראָה ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
יביו׃
ל־ס ִב ָ ַֽ
ְ
נֹורא עַ ל־כָּ
סֹוד־קד ִֹשׁ֣ים ַר ָבֵּ֑ה וְ ָ֝ ָ ֗
ְ
ְבּ
ְ֭ירא ִמ ַפּ ֣חַ ד ָל ֵ֑יְ לָ ה ָ֝מ ֗חץ
ל ֹא־ ִת ָ
ֹלהים׃
נֹורא ָ֝֗הוּא עַ ל־כָּ ל־א ִ ַֽ
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ָ ֥
ְ
נֹורא קָ ֥דֹושׁ ַֽהוּא׃
יֹודוּ ִשׁ ְְ֭מָך גּ ָ֥דֹול וְ ָ ֗
֣
ירא֣ וּ גְֹ֭ויִ ם אֶ ת־שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה ְוַֽכָ ל־מַ ְלכי
וְ ִ ַֽי ְ
ַם־סוּף׃
ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָחֵ֑ם נָֹ֝ו ָרא֗ ֹות עַ ל־י ַֽ
נֹור֣א ְשׁ ַֽמֹו׃
ַֽה־לעֹולָ ם ְבּ ִריתֵ֑ ֹו קָ ֶ֖דֹושׁ וְ ָ
ְ
ִצוָּ
ירֵ֑א נָכ֥ ֹון ִָ֝ל ֗בֹּו
ל ֹא יִ ָ
רעָ ה ֣
מוּע ֣ה ָ ְ֭
ִמ ְשּׁ ָ
ירֵ֑א ַעֶ֖ד אֲשֶׁ ר־יִ ְר ֶא֣ה
ל ֹא יִ ָ
ִל ְ֭בֹּו ֣
ירֵ֑א מַ ה־ ַיּע ֲֶשֶׂ֖ה ִל֣י
ל ֹא ִא ָ
ִל ְ֭י ֣
ְלכָ ל־א ֲֶשׁ֣ר יְ ראֵ֑ וָּך וּ ְָ֝לשׁ ְֹמ ֗רי
אתי׃
ִמפַּ ְח ְדָּך֣ ְבשָׂ ִ ֵ֑רי וַּֽ ִמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך י ַָֽר ִ
ָרא׃
יחֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ִתּוּ ַֽ
י־ע ְמָּך֥ הַ ְסּ ִל ָ
ִ ַֽכּ ִ
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יתי נִ ְפלָ ִאים מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך
נֹורא֗ ֹות ִנ ְָ֫פל ִ
ֹוד ָ֗ך ַע ֹ֤ל ִכּי ָ
ַֽא ְ
נֹורא ֶֹת֣יָך י ֹאמֵ֑רוּ וּגְ דוּלּתֶ יָך
וֶעז֣וּז ְ

Psa. 139:14
Psa. 145:6
)(8

 fearיִ ְראָה

אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּיִ ְראֵָ֑ה וְ ִָ֝ג֗ילוּ ִבּ ְרעָ ָ ַֽדה׃
בּיִ ְראָתֶ ַָֽך׃ Psa. 5:8
ל־ק ְד ְשׁ ָ֗ך ְ
ָָ֝
ל־היכַ
ַֽ
חוֶה אֶ
יתֵָ֑ך אֶ ְשׁתַּ ֲ
ב ֶ
Psa. 19:10
עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ ה ָוה
ֶ
הֹורה ֮
יִ ְראַֹ֤ת יְ ה ָו֨ה ׀ ְט ָ
Psa. 34:12
עוּ־לֵ֑י ִ ַֽי ְראַת יְ ָ֝ה ָו֗ה אֲלַ מֶּ ְד ֶ ַֽכם׃
ִ
ִשׁ ְמ
Psa. 55:6
יִ ְראָ֣ה ָו ְַ֭רעַ ד יָ ֣ב ֹא ִבֵ֑י ַו ְָ֝תּכַ ֗סּנִ י
Psa. 90:11
אַפֵָּ֑ך וּ ְָ֝כיִ ְראָת ְָ֗ך עֶ ְב ָר ֶ ַֽתָך׃
ֶ
Psa. 111:10
יהֵ֑ם
אשֹׁ֤ית חָ ְכ ֨ ָמה ׀ יִ ְראֵַ֬ת יְ ה ָו֗ה שׂ֣כֶ ל טְֹ֭וב ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ
ר ִ
֘
Psa. 119:38
ְל ְ֭עַ ְב ְדָּך ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ֲָ֝אשֶׁ֗ ר ְליִ ְראָתֶ ַָֽך׃
Psa. 2:11

)(25

to go down

ְבר ֹאשֵׁ֑ ֹו וְ עַ ל ָָ֝ק ְדקֳ ֗דֹו חֲמָ ס֥ ֹו י ַֽרד׃
Psa. 18:10
וַיּ ֣ט שָׁ ְ֭מַ יִ ם ַויּ ַרֵ֑ד ַוָ֝ע ֲָר ֗ ֶפל ַתּ֣חַ ת
Psa. 22:30
יֹורד֣י עָ ָפֵ֑ר וְ ָ֝נ ְַפ ֗שֹׁו
ְלפָ נָ ֣יו יִ ְ֭ ְכ ְרעוּ כָּ ל־ ְ
Psa. 28:1
ֹ֥ורדי ַֽבֹור׃
ן־תּחשֶׁ ה ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי ִעם־י ְ
פֶּ ֶ ַֽ
Psa. 30:4
י]־בֹור׃
ַֽ
[מ][יָּ ַֽ ְָֽר ִד
יֹּורדי־ ִ
יתנִ י ִמ ְ
ִָ֝חיִּ ֗ ַ
ִי]־בֹור׃
ַֽ
י־[מ][יָּ ַֽ ְָֽרד
יֹּורד ִ
יתנִ י ִמ ְ
ן־שׁא֣ ֹול נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝חיִּ ֗ ַ
הע ִל֣יתָ ִמ ְ
ְיַֽה ָו֗ה ֶ ַֽ
Psa. 30:10
ְבּ ָד ִמי ֮ ְבּ ִר ְדתִֵּ֪י ֶָ֫אל־שָׁ חַ ת
Psa. 49:18
בֹודֹו׃
רד אַח ֲָר֣יו ְכּ ַֽ
כּל ל ֹא־י ֶ֖
הַ ֵ֑ ֹ
Psa. 55:16
י־רעֶ֖ ֹות
[מוֶת ׀] עָ ֗לימֹו י ְר ֣דוּ ְשׁא֣ ֹול חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּ ָ
[י ִַשֹּׁ֤י] ֨ ָ
Psa. 55:24
תֹּורדֵ֬ם ׀ ִל ְב ֵ֬אר
ִ
ֹלהים ׀
אַתֹּ֤ה א ִ֨
וְ ָ
Psa. 56:8
ֹלהים׃
הֹורד א ִ ַֽ
ֵ֬
מּים ׀
ט־ל ֵ֑מֹו ְָ֝בּאַ֗ף עַ ִ ֹ֤
ָ
פַּ לֶּ
Psa. 59:12
הֹורידֵ֑מֹו ָ ַֽמגִ נּ ֣נוּ
ילָך וְ ִ
ְב ְ֭ח ְ
Psa. 72:6
יבים
י ְ֭רד ְכּמָ ָט ֣ר עַ ל־גּ ֵ֑ז ִָ֝כּ ְר ִב ִ֗
Psa. 78:16
ֶֹ֖ורד כַּ נְּ הָ ֣רֹות ָ ַֽמיִ ם׃
ִמ ָסֵּ֑לַ ע ַויּ ֶ
Psa. 88:5
֗יתי ְכּגֶ ֣בֶ ר
ֹ֣ורדי בֵ֑ ֹור ָ֝ ָה ִי ִ
ֶנ ְְ֭חשַׁ ְב ִתּי ִעם־י ְ
Psa. 104:8
ל־מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀
ְָ֝
ַיעֲל֣ וּ הָ ְִ֭רים י ְר ֣דוּ ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ
Psa. 107:23
אכה
יֹורד֣י הַ ְ֭יָּם בָּ אֳנִ יֵֹּ֑ות עֹ שׂי ְָ֝מלָ ֗ ָ
ְ
Psa. 107:26
ַיעֲל֣ וּ שָׁ ְ֭מַ יִ ם י ְר ֣דוּ ְתהֹומֵ֑ ֹות ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם ְבּ ָרעָ ה
Psa. 115:17
דוּמה׃
ָ ַֽ
די
ה ְללוּ־יָ ֵ֑הּ וְ ָ֗֝ל ֹא כָּ ל־י ְֹר ֥
הַ ְ֭מּ ִתים יְ ַ ַֽ
Psa. 7:17

ירד
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פַּ ְלגי־מַ ְ֭יִ ם י ְָר ֣דוּ עינָ ֵ֑י ָ֝֗עַ ל ל ֹא־שָׁ ְמ ֥רוּ
Psa. 133:2
ֹרד ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן
עַ ל־הָ ֗ר ֹאשׁ י ֗
דֹּותיו׃
ל־פּי ִמ ָ ַֽ
ִ
רן ָ֝שֶׁ יֹּ ֗רד עַ
ה ֵ֑ ֹ
זְ ַ ַֽקן־אַ ֲ
Psa. 133:3
ְכּטַ ל־חֶ ְר ֗מֹון שֶׁ יֹּ רד ֮ עַ ל־הַ ְררֵ֪י ִָ֫ציֹּ֥ון
Psa. 143:7
פָּ נֶ ֣יָך ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי ִעם־ ֹי ְ֥רדי ַֽבֹור׃
Psa. 144:5
הַ ט־שָׁ ֶמ֣יָך וְ תרֵ֑ד גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים
Psa. 119:136

)(3

מֹונ֗ים מהַ ר
אֶ ְ֭זְ כָּ ְרָך מ ֶא ֶ֣רץ י ְַרדֵּ֑ן וְ ָ֝חֶ ְר ִ
אָחֹור׃
ַו ָיּ ֹנֵ֑ס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן יִ ֹ֥סּב ְל ַֽ
אָחֹור׃
ִכּ֣י תָ נֵ֑וּס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן ִתּ ֹ֥סּב ְל ַֽ
)(4

Jordan

י ְַרדּן

Psa. 42:7
Psa. 114:3
Psa. 114:5

to shoot, throw

ירה־1

י־לב׃
אפֶ ל ְליִ ְשׁר ַֽ
ירֹות ְבּמֹו־ ָ֝֗ ֹ
עַ ל־יֶ ֵ֑תֶ ר ִל ֥
Psa. 64:5
ירֹות בַּ ִמּ ְסתָּ ִ ֣רים ָתֵּ֑ם ִפּ ְת ֹ֥אם ֹי ֻ ָ֗֝רהוּ
ִל ֣
ל ֹא
בַּ ִמּ ְסתָּ ִ ֣רים ָתֵּ֑ם ִפּ ְת ֹ֥אם ֹי ֻ ָ֗֝רהוּ וְ ֣
Psa. 64:8
ַויֹּ ר֗ם א ָֹ֫ל ִהים חץ ִפּ ְתאֵ֑ ֹום ָ֝ ָהי֗וּ
Psa. 11:2

)(8

to teach, show

יֹורה חַ טָּ ִא֣ים בַּ ָ ַֽדּ ֶרְך׃
יְ הוָ ֵ֑ה עַ ל־כֹּ֤ן ֶ ֶ֖
הָ ְִ֭אישׁ יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה יָֹ֝ורֶ֗נּוּ ְבּ ֶד ֶ֣רְך
הֹ֤ ֹור ֥נִ י יְ ה ָו֗ה ַ ָ֫דּ ְרכֶּ ָך וְּ֭נְ חנִ י
יל ָ֨ך ׀ ְ ַֽואֹור ְָ֗ך ְבּ ֶ ַֽד ֶרְך־ז֥וּ
אַשׂ ִ ַֽכּ ְ
ְ
נֹורא֣ ֹות יְ ִמינֶ ַָָֽֽך׃
ָה־צ ֵֶ֑דק וְ תֹורְָךֶ֖ ָ
וְ עַ נְ ו ֶ
כָּך אֲהַ לְּך בַּ א ֲִמ ֶתֵָּ֑ך
ה֘ ֹורנִ ֹ֤ י יְ ה ָו֨ה ׀ ַדּ ְר ֗ ֶ
רנָּה
דּ ֶרְך חֻ ֶ֗קּיָך וְ אֶ ְצּ ֶ ֥
הֹורנִ ֣י יְ ְ֭הוָה ֶ ֥
ֹא־ס ְֵ֑ר ִתּי ִ ַֽכּי־אַ ֗ ָָ֝תּה הֹור ָ ַֽתנִ י׃
ִמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך ל ָ
)(17

Psa. 25:8
Psa. 25:12
Psa. 27:11
Psa. 32:8
Psa. 45:5
Psa. 86:11
Psa. 119:33
Psa. 119:102

Jerusalem

ל ִם׃
ת־ציֵֹּ֑ון ִָ֝תּ ְב ֶנ֗ה חֹומ֥ ֹות יְ רוּשָׁ ָ ַֽ
ִ
יט֣יבָ ה ִב ְְ֭רצֹונְ ָך אֶ
ה ִ
יֹובילוּ
מהיכָ לֶ ָך עַ ל־יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ְלָךֹ֤ ִ ֶ֖
ְַֽ֭
יכ ֣ל קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם ְל ִע ִיַּֽים׃
אֶ ת־ה ַ
קֹובר׃
ַֽ
ביבֹ֤ ֹות ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם וְ א֣ין
כַּ ֗ ַמּיִ ם ְ ַֽס ִ ֘
ל ִם׃
ְבּ ְִ֭ציֹּון שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝ת ִהלָּ ֗תֹו ִבּירוּשָׁ ָ ַֽ

ירה־3

יְ רוּשָׁ לַ ִם

Psa. 51:20
Psa. 68:30
Psa. 79:1
Psa. 79:3
Psa. 102:22
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ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
בֹּ֤ית יְ ה ָו֗ה ְ ַֽבּת֘ ֹוכ ִֹ֤כי ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
ל ִם׃
עֹ ְְ֭מדֹות הָ י֣וּ ַרגְ ל ֵ֑ינוּ ִָ֝בּ ְשׁעָ ַ ֗ריִ ְך יְ רוּשָׁ ָ ַֽ
יְ רוּשָׁ לַ ִם הַ ְבּנוּיָ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִ֗עיר שֶׁ חֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ
ֲביִ ְך׃
אה ָ ַֽ
שַׁ ְ֭אֲלוּ ְשׁל֣ ֹום יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם יִ ְָ֝שׁלָ֗ יוּ ֹ
ְיַֽרוּשָׁ ֗לַ ִם הָ ִרים ֮ סָ ִבֵ֪יב לָ הּ ַו ְ֭יהוָה
כּל יְ מ֣י חַ יֶּ ַֽיָך׃
וּ ְְ֭ראה ְבּט֣ וּב יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ָ֝֗ ֹ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ָ ֘בּ ֹ֤רוְּך יְ ה ָו֨ה ׀ ִמ ִצּיּ֗ ֹון ֹ֘שׁכֹ֤ן ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
יני׃
ִ ַֽאם־אֶ ְשׁכָּ חְך ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ִתּ ְשׁכַּ ח יְ ִמ ִ ַֽ
אַעֲלֶ ה אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֵ֑ ִם ָ֝֗עַ ל ֣ר ֹאשׁ ִשׂ ְמחָ ִ ַֽתי׃
ם־ל ֹא ְ֭
֣
ִא
א ֗דֹום את ֮ יֹֹ֤ום ְיַֽרוּשָָׁ֫ לָ ִם הָ ְ֭ ֹ֣א ְמ ִרים ָע ֹ֤רוּ ׀
בֹּונ ֣ה יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם יְ הוָ ֵ֑ה נִ ְדחֶ֖י יִ ְשׂ ָרא֣ל יְ כַ נַּֽס׃
ֹלה֣יִ ְך
לי א ַ
ה ְל ִ ֶ֖
שַׁ ְבּ ִח֣י יְ ְ֭רוּשָׁ לַ ִם אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ַ ַֽ

Psa. 116:19
Psa. 122:2
Psa. 122:3
Psa. 122:6
Psa. 125:2
Psa. 128:5
Psa. 135:21
Psa. 137:5
Psa. 137:6
Psa. 137:7
Psa. 147:2
Psa. 147:12
)(8

moon

יָרחַ

ָרחַ וְ ָ֝כֹוכָ ִ֗בים א ֲֶשׁ ֣ר
מַ עֲשׂ֣י אֶ ְצ ְבּעֹ ֶתֵ֑יָך י ֥
Psa. 72:5
דֹּורים׃
ם־שֵׁ֑מֶ שׁ וְ ִל ְפני ָי ָ֗֝רחַ ֣דֹּור ִ ַֽ
ָ
ִע
Psa. 72:7
ד־בּ ִלי י ַָֽרחַ ׃
ְ
רב ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ
ח־בּיָמָ יו צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ֥ ֹ
ְ
ִ ַֽי ְפ ַר
Psa. 89:38
עֹול ֵ֑ם וְ עד ַָ֝בּשַּׁ֗ חַ ק
ָ
ְכּ ְ֭יָרחַ יִ כּ֣ ֹון
Psa. 104:19
בֹואֹו׃
ָדע ְמ ַֽ
ֲדים ָ֝ ֗שֶׁ מֶ שׁ י ַ ֥
עָ ָשׂ֣ה ָי ְ֭רחַ ְלמֹוע ִ ֵ֑
Psa. 121:6
לּיְ לָ ה׃
ָרחַ בַּ ָ ַֽ
ַכּכָּ ה וְ י ֥
הַ שֶּׁ מֶ שׁ ַֽל ֹא־י ֗ ֶ
Psa. 136:9
אֶ ת־הַ יָּר֣חַ וְ ְ֭כֹוכָ ִבים ְלמֶ ְמ ְשׁל֣ ֹות
Psa. 148:3
ֹוכבי
ה ְללוּהוּ ֶשׁ֣מֶ שׁ וְ יָרֵ֑חַ ָ֝ ַה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־כּ֥ ְ
ַ ְַֽ֭
Psa. 8:4

)(1

opponent

ֲמי׃
ת־ֹלח ָ ַֽ
ַֽ
יב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ִריבֵַ֑י ְָ֝ל ֗ ַחם אֶ
ִר ָ
)(1

יעה׃
עַֹֽ טֶ ה־אְֹ֭ור כַּ שַּׂ ְל ָמ ֵ֑ה נֹוטֶ ה ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם כַּ יְ ִר ָ ַֽ
)(1

י ִָריב־1

Psa. 35:1
curtain

יְ ִריעָ ה

Psa. 104:2

thigh, loin, side, base

ֹוד ָ֗ך
חֲגַֽ ֹור־חַ ְר ְבָּך֣ עַ ל־יָרְ֣ך גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝ה ְ

יָרְך

Psa. 45:4

) side, extreme parts, flank (2יְ רכָ ה
Psa. 48:3
ר־צ ְ֭יֹּון י ְַר ְכּת֣י צָ פֵ֑ ֹון ִָ֝ק ְר ַי֗ת ֶמ ֣לֶ ְך
ִ
אָרץ הַ
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
כָּ
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ְכּגֶפֶ ן פּ ִֹר ָיּה ֮ ְבּי ְַר ְכּתֵ֪י ָ֫ביתֶ ָך בָּ ְ֭נֶיָך

Psa. 128:3
)(1

בֹּולוּן׃
וּכי ֶֶרק ֶ ָ֝֗דּשֶׁ א יִ ַֽ
יִ ָמֵּ֑לוּ ְ
)(1

Psa. 37:2

יְ ַר ְק ַרק

greenish

רק חָ ַֽרוּץ׃
יר ְק ַ ֥
רֹותיהָ ִ ַֽבּ ַ
נ ְֶח ָפּ֣ה בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף וְ ָ֝אֶ ְב ֗ ֶ
)(11

green

Psa. 68:14

to possess, inherit, dispossess

֣ירשׁ אָ ֶַֽרץ׃
ְבּט֣ ֹוב תָּ ִלֵ֑ין וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו ִי ַ
ירשׁוּ־אָ ֶַֽרץ׃
י־מ ְ֭ר ִעים יִ כָּ רתֵ֑ וּן וְ קֹוי יְ ָ֝ה ָו֗ה ה֣מָּ ה ִ ַֽי ְ
ִ ַֽכּ ְ
רב
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִָ֝ה ְתעַ נְּ ג֗וּ עַ ל־ ֥ ֹ
ענָוִ ים ִ ַֽי ְ
ַו ֲ
ִכּ֣י ְמְ֭ב ָֹרכָ יו ִי ְ֣ירשׁוּ אָ ֵֶ֑רץ וּ ְָ֝מקֻ לָּ לָ֗ יו
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ יִ ְשׁ ְכּנֶ֖וּ לָ ַע ֣ד
יקים ִ ַֽי ְ
צַ ִדּ ִ ֥
רת
ְ֭ירֹומ ְמָך לָ ֶר֣שֶׁ ת אָ ֵֶ֑רץ ְבּ ִהכָּ ֶ֖
ִ
ִ ַֽו
ְֹ֭ור ְשׁתָּ ו ִַתּטָּ ע ֵ֑ם
גֹּוי ֣ם ה ַ
י ְָד ֶָ֡ך ִ
ְבחַ ְר ֶָ֡בּם י ְָרשׁוּ אָ ֶ֗רץ וּזְ רֹועָ ם ֮
ָשׁבוּ ָ֝ ֗שָׁ ם וִ יר ַֽשׁוּהָ ׃
הוּדֵ֑ה וְ י ְ
וְ ְ֭יִ ְבנֶה עָ ר֣י יְ ָ
א ֲֶשׁ֣ר אָ ְְ֭מרוּ ִנ ֣ירֲ שָׁ ה ָלּ ֵ֑נוּ ָ֝֗את נְ א֣ ֹות
ירשׁוּ׃
גֹּוי ֵ֑ם ַוע ֲַמֶ֖ל ְלאֻ ִמּ֣ים יִ ָ ַֽ
אַרצ֣ ֹות ִ
לָ ְ֭הֶ ם ְ

Psa. 37:9
Psa. 37:11
Psa. 37:22
Psa. 37:29
Psa. 37:34
Psa. 44:3
Psa. 44:4
Psa. 69:36
Psa. 83:13
Psa. 105:44

 possessionיְ ֻרשָּׁ ה

ִלנְ ָד ָרֵ֑י נָתַ תָּ יְ ָֻ֝רשַּׁ֗ ת יִ ְראי ְשׁ ֶ ַֽמָך׃

Psa. 61:6
)(1

)(62

ירשׁ

Psa. 25:13

)(1

חק׃
וּשׁבֶ֖ וּעָ ת֣ ֹו ְליִ ְשׂ ָ ַֽ
ת־אַב ָר ָהֵ֑ם ְ
ְ
א ֲֶשׁ֣ר כָּ ְַ֭רת אֶ

י ֶֶרק

 Isaacיִ ְשׂחָ ק

Psa. 105:9
Israel

יִ ְשׂ ָראל

Psa 14:7; 22:4, 24; 25:22; 41:14; 50:7; 53:7; 59:6; 68:9, 27, 35–36; 69:7; 71:22; 72:18; 73:1; 76:2; 78:5, 21, 31, 41,
;55, 59, 71; 80:2; 81:5, 9, 12, 14; 83:5; 89:19; 98:3; 103:7; 105:10, 23; 106:48; 114:1–2; 115:9, 12; 118:2; 121:4; 122:4; 124:1
125:5; 128:6–129:1; 130:7–8; 131:3; 135:4, 12, 19; 136:11, 14, 22; 147:2, 19; 148:14; 149:2
)(6

there is

֣יתי ז ֵֹ֑את ִ ַֽאם־יֶשׁ־עָ וֶל ְבּכַ ָ ַֽפּי׃
ִאם־עָ ִשׂ ִ
Psa. 14:2
ֹלהים׃
הי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּרשׁ אֶ ת־א ִ ַֽ
ִל ְְ֭ראֹות ֲ
Psa. 53:3
ֹלהים׃
הי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּ ֗רשׁ אֶ ת־א ִ ַֽ
ִל ְְ֭ראֹות ֲ
Psa. 7:4

ישׁ
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ֹלהים שׁ ְֹפ ִטים בָּ אָ ֶַֽרץ׃
לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק אְַך ישׁ־ ָ֝א ִ֗
י ַ ַָֽדע־אֵ֑ל וְ י ֶ֖שׁ דּ ָע ֣ה ְבעֶ ְליַֽ ֹון׃
יהם׃
ַיאֲזִ ֵ֑ינוּ אַָ֝֗ף אין־יֶשׁ־ ֥רוּחַ ְבּ ִפ ֶ ַֽ
)(59

Psa. 58:12
Psa. 73:11
Psa. 135:17
to sit , dwell

ישׁב

;Psa 1:1; 2:4; 4:9; 9:5, 8, 12; 10:8; 17:12; 22:4; 24:1; 26:4–5; 27:4; 29:10; 33:8, 14; 47:9; 49:2; 50:20; 55:20; 61:8
;65:9; 68:7, 11, 17; 69:13, 26, 36; 75:4; 80:2; 83:8; 84:5; 91:1; 98:7; 99:1; 101:6–7; 102:13; 107:10, 34, 36; 110:1; 113:5, 8–9
119:23; 122:5; 123:1; 125:1; 127:2; 132:12, 14; 133:1; 137:1; 139:2; 140:14; 143:3
)(45

salvation

יְ שׁוּעָ ה

ְל ַנ ְָ֫פ ִשׁי אֹ֤ין ְיַֽשׁוּעֶָ֓ תָה ֵ֬לֹּו
מָּךֶ֖ Psa. 3:9
שׁוּע ֵ֑ה ַ ַֽעל־עַ ְ
ָ
לַ יהוָה הַ יְ
Psa. 9:15
ת־ציֵֹּ֑ון אָ ִָ֝ג֗ילָ ה ִבּישׁוּעָ תֶ ַָֽך׃
ִ
ֲרי בַ
שׁע ֥
ל־תּ ִהלָָּ֫ תֶ יָך ְבּ ַ ַֽ
ְ
כּ
ָ ַֽ
Psa. 13:6
ירה לַ יהוָ ֵ֑ה
אָשׁ ָ
ִל ִ֗בּי ִ ַֽבּישׁוּעָָ֫ תֶָך ִ
Psa. 14:7
שׁוּע ֵ֪ת יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ְבּשׁ֣ וּב
ַ
יִ תּ֣ן ִמ ִצּיֹּון ֮ יְ
Psa. 18:51
מַ גְ ִדּל [מַ גְ ִדּיל֮] יְ שׁוּעֵ֪ ֹות ָ֫ ַמ ְלכּ֥ ֹו וְ ֹֹ֤עשֶׂ ה
Psa. 20:6
שׁם־אֹלהינוּ
וּב ַֽ
נְ ַרנְּ נָ ֹ֤ה ׀ ִ ֘בּישֹׁ֤ וּעָ תֶָ֗ך ְ
Psa. 21:2
ח־מֵ֑לֶ ְך וּ ִָ֝בישׁ֥ וּעָ ת ְָ֗ך מַ ה־יָּגיל
ֶ
יִ ְשׂמַ
Psa. 21:6
ְכּ ְ֭בֹודֹו ִבּישׁוּעָ תֵֶָ֑ך ה֥ ֹוד וְ ָ֝הָ ָדר
Psa. 22:2
אג ִ ַָֽתי׃
רי שַׁ ֲ
עז ְַב ָתֵּ֑נִ י ָרח֥ ֹוק ִ ַֽ ָ֝מישׁוּעָ תִ֗י ִדּ ְב ֥
ֲ
Psa. 28:8
וּמעֹ֤ ֹוז יְ שׁוּעֶ֖ ֹות ְמ ִשׁיח֣ ֹו ַֽהוּא׃
ז־ל ֵ֑מֹו ָ ֘
עַֹֽ ָ
Psa. 35:3
ר ְֹד ָפֵ֑י א ֹ֥מר ְָ֝לנ ְַפ ִ֗שׁי ְיַֽשֻׁ עָ תְך אַָֽנִ י׃
Psa. 35:9
וְ ְ֭נ ְַפ ִשׁי תָּ ִג ֣יל בַּ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ ָתּ ִשׂישׂ ִבּישׁוּעָ תַֹֽו׃
Psa. 42:6
אֹודנּוּ יְ שׁוּע֥ ֹות פָּ נָ ַֽיו׃
ֶ֗
אֹלהים ִכּי־ע֥ ֹוד
ִ
ל
ְַֽ֭
Psa. 42:12
ַֽאֹלהי׃
ָ ַֽ
שׁוּעת ָ֝ ָפּ ַנ֗י ו
ֹ֥
אֹודֵ֑נּוּ יְ
ֶ
ִכּי־ע֣ ֹוד
Psa. 43:5
ַֽאֹלהי׃
ָ ַֽ
שׁוּעת ָ֝ ָפּ ַנ֗י ו
ֹ֥
אֹודֵ֑נּוּ יְ
ֶ
ִכּי־ע֣ ֹוד
Psa. 44:5
ע ַֹֽקב׃
ֹלהים ָ֝ ַצוּ֗ה יְ שׁוּע֥ ֹות ַי ֲ
אַתָּ ה־ה֣ וּא מַ ְל ִכּ֣י א ִ ֵ֑
Psa. 53:7
יִ תּ֣ן ִמ ִצּיֹּון ֮ יְ שֻׁ עֵ֪ ֹות יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ְבּשׁ֣ וּב
Psa. 62:2
וּמיָּ ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ יְ שׁוּעָ תִ ַֽי׃
ְֹ֭להים ַֽדּ ִ
אֶ ל־א ִ
Psa. 62:3
צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ תִֵ֑י ִָ֝מ ְשׂגּ ִַ֗בּי
Psa. 62:7
צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ תִֵ֑י ִָ֝מ ְשׂגּ ִַ֗בּי
Psa. 67:3
ָֹ֝וי֗ם יְ שׁוּעָ תֶ ַָֽך׃
בָּ אָ֣ ֶרץ ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך ְבּכָ ל־גּ ִ
Psa. 68:20
האֹ֤ל ְיַֽשׁוּעָ תֵ֬נוּ ֶ ַֽסלָ ה׃
יֹֹ֤ום ׀ יֹ֥ום יַ ַֽעֲמָ ס־לָ֗ נוּ ָ ֘
Psa. 69:30
ֹלה֣ים ְתּשַׂ גְּ ַֽבנִ י׃
עָ ִנ ֣י וְ כֹואֵ֑ב יְ שׁוּעָ תְָךֶ֖ א ִ
Psa. 3:3
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ֲבי יְ שׁוּעָ תֶ ַָֽך׃
ֹלהֵ֑ים ָֹ֝אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל א ִ
וְ י ְ
ָ֝שׁוּעֹות ְבּ ֶ ֣ק ֶרב הָ אָ ֶַֽרץ׃
֗
ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם פֹּעל יְ
ל ֹא ָָ֝ב ְט ֗חוּ ִ ַֽבּישׁוּעָ תַֹֽו׃
אֹלהֵ֑ים וְ ֥
ִ
הֶ ְ֭א ִמינוּ בּ
לּנוּ׃
וּל ָכֶ֖ה ִלישֻׁ ָע ֣תָה ָ ַֽ
ְ
יְ ְ֭הוָה אֹלה֣י יְ שׁוּעָ תִֵ֑י יֹום־צָ ַע ְֶ֖ק ִתּי בַ ַלּ ֣יְ לָ ה
אָ ִ֣בי אֵָ֑תָּ ה ָ֝א ִ֗לי וְ צ֣ וּר יְ שׁוּעָ תִ ַֽי׃
ָ֝אַר ֗אהוּ ִ ַֽבּישׁוּעָ תִ ַֽי׃
אַשׂ ִבּיע ֵ֑הוּ וְ ְ
ָי ְִ֭מים ְ
ֹום־ליֹ֗ום יְ שׁוּעָ תַֹֽו׃
ְָ֝
ְשׁמֵ֑ ֹו בַּ ְשּׂ ֥רוּ ִמיַּֽ
גֹּוי֗ם
הֹודיעַ יְ ְ֭הוָה יְ שׁוּעָ תֵֹ֑ו ְלעיני ָ֝ ַה ִ
ִ֣
ֹלהינוּ׃
ל־אַפסי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝֗את יְ שׁוּעַ ת א ַֽ
ְ
יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ָרא֥ וּ כָ
ִבּ ְרצ֣ ֹון עַ ֶמּ ֵָ֑ך ָ֝ ָפּ ְק ֗דנִ י ִבּישׁוּעָ תֶ ַָֽך׃
וּבשֶׁ֖ם יְ הוָ ֣ה
כֹּוס־יְ שׁוּע֥ ֹות אֶ ָשּׂ ֵ֑א ְ
ישׁוּעַֽה׃
ָ
י־לי ִ ַֽל
עָ ִזּ ֣י וְ זִ ְמ ָר֣ת יָ ֵ֑הּ וַ ַֽ ָֽיְ ִה ִָ֗֝
יקים
קֹ֤ ֹול ׀ ִר ָנֵּ֬ה ִ ַֽוישׁוּעָ֗ ה ְבּאָהֳלי צַ ִדּ ִ ֵ֑
ישׁוּעה׃
ָ ַֽ
י־לי ִ ַֽל
יתֵ֑נִ י ו ְַתּ ִה ִָ֗֝
ְֹ֭ודָך ִכּ֣י עֲנִ ָ
א ְ
רת
וּל ִא ְמ ַ ֥
ע ְ֭ינַי כָּ ל֣ וּ ִ ַֽלישׁוּעָ תֵֶָ֑ך ְ
י־חקֶּ יָך
שׁוּע ֵ֑ה ִ ַֽכּ ָ֝ ֻ
ָ
ָרח֣ ֹוק מ ְרשָׁ ִע֣ים יְ
ִשׂ ַבּ ְ֣ר ִתּי ִ ַֽלישׁוּעָ תְָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְצֹותֶ יָך
ֹור ְת ָ֗ך
תָּ אַ ְ֣ב ִתּי ִ ַֽלישׁוּעָ תְָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וְ ַָֽ֝ת ָ
ֹאשׁי
כּתָ ה ְָ֝לר ִ֗
דנָי ֹ֣עז יְ שׁוּעָ תִֵ֑י סַ ֥ ֹ
אְ֭ ֹ
ֲ
ישׁוּעַֽה׃
ָ
יְ הוָ ֣ה ְבּעַ מֵּ֑ ֹו יְ פָ אר ֲָ֝ענָוִ ֗ים ִבּ

Psa. 70:5
Psa. 74:12
Psa. 78:22
Psa. 80:3
Psa. 88:2
Psa. 89:27
Psa. 91:16
Psa. 96:2
Psa. 98:2
Psa. 98:3
Psa. 106:4
Psa. 116:13
Psa. 118:14
Psa. 118:15
Psa. 118:21
Psa. 119:123
Psa. 119:155
Psa. 119:166
Psa. 119:174
Psa. 140:8
Psa. 149:4
)(1

שׁי׃
כָּ לּ֥ וּ ְת ִפלֵּ֑ ֹות ָ ָ֝דּוִ ֗ד בֶּ ן־יִ ָ ַֽ
)(4

Psa. 72:20

desert; Jeshimon

ישׁימ֣ ֹון ֶ ַֽסלָ ה׃
ִל ְפנ ֣י עַ ֶמֵָּ֑ך ְבּצַ ְע ְדָּךֶ֖ ִ ַֽב ִ
ימֹון׃
ישׁ ַֽ
יבוּהוּ ִ ַֽבּ ִ
י ְַמ ֣רוּהוּ בַ ִמּ ְד ָבֵּ֑ר ַיָ֝ע ֲִצ ֗
ימֹון׃
ישׁ ַֽ
ַסּוּ־אל ִ ַֽבּ ִ
ָ֝֗
אוָה בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר וַיְ נ
וַיִּ ְתאַוּ֣וּ תַ ְ֭ ֲ
ישׁימ֣ ֹון ָדּ ֵֶ֑רְך ִעיר ָ֝מֹושָׁ֗ ב
בַ ְִ֭מּ ְדבָּ ר ִבּ ִ
)(1

יְ ִשׁימֹון

Psa. 68:8
Psa. 78:40
Psa. 106:14
Psa. 107:4

Jeshimoth

[מוֶת ׀] עָ ֗לימֹו
ַשּׁימָ וֶת [י ִַשֹּׁ֤י] ֨ ָ
י ִ

Jesse

יִ שַׁ י

ַשּׁימָ וֶת
י ִ

Psa. 55:16
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)(1

Ishmeelite

אלים מֹואָב וְ הַ גְ ִ ַֽרים׃
אָהֳל ֣י אְ֭דֹום וְ יִ ְשׁ ְמע ִ֗

אלי
יִ ְשׁ ְמע ִ

Psa. 83:7
)(5

 to sleepישׁן־1

ֹותי ִ ֶ֖כּי
אֲנִ י שָׁ ֗ ַכ ְב ִתּי וָ ַֽ ִ ָ֫אישָׁ נָה ה ִקיצֵ֑ ִ
י־אַתּ֣ה יְ הוָ ֣ה Psa. 4:9
ָ
י ְַח ָדּו ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָבֵ֪ה וְ ִ ָ֫אישָׁ ן ִ ַֽכּ
Psa. 13:4
ירה ָ֝עי ַנ֗י פֶּ ן־ ִאישַׁ ן הַ ָ ַֽמּוֶת׃
הָ ִא ָ
Psa. 44:24
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝ ָה ִ֗קיצָ ה
וּרה ׀ ָלֶ֖מָּ ה ִתישַׁ ן ׀ ֲ
עֹ֤ ָ
Psa. 121:4
ֹומר יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ישׁ ֵ֑ן ָ֝שׁ ֗
ל ֹא יִ ָ
ִהנּ ֣ה ַֽל ֹא־ ָי ְ֭נוּם וְ ֣
Psa. 3:6

)(1

 sleepingיָשׁן־1

אדֹנָ ֵ֑י ְָ֝כּגִ ֗בֹּור
וַיִּ ַ ֶ֖קץ ְכּיָשׁן ׀ ֲ

Psa. 78:65

)(53

to deliver, save

ישׁע

;Psa 3:8; 6:5; 7:2; 12:2; 18:4, 28; 20:7, 10; 22:22; 28:9; 31:3, 17; 33:16; 34:7, 19; 36:7; 37:40; 44:4, 7–8; 54:3; 55:17
;57:4; 59:3; 60:7; 69:2, 36; 71:2–3; 72:4, 13; 76:10; 80:4, 8, 20; 86:2, 16; 98:1; 106:8, 10, 47; 107:13, 19; 108:7; 109:26, 31
116:6; 118:25; 119:94, 117, 146; 138:7; 145:19
)(20

יח ַֽלֹו׃
אָשׁית ְָ֝בּי֗שַׁ ע י ִָפ ַ ַֽ
יְ הוָ ֵ֑ה ִ
ָ ַֽמגִ נִּ י וְ ֶ ַֽק ֶרן־יִ ְָ֝שׁעִ֗י ִמ ְשׂגּ ִ ַַֽבּי׃
ימינְ ָך֥
ָ֫שׁעֶָך ִ ַֽו ִ
ן־לי ֮ מָ גֵ֑ ֵ֪ן ִי ְ
ו ִַתּתֶּ ִ
צוּרי וְ ָ֝י ָ֗רוּם אלֹוהי יִ ְשׁעִ ַֽי׃
וּבָ ֣רוְּך ִ ֵ֑
ִמ ְשּׁמ֣י קָ ְדשֵׁ֑ ֹו ִָ֝בּגְ בֻ ֗רֹות י ֣שַׁ ע יְ ִמינַֽ ֹו׃
מא֣ת יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה מאֹלהי יִ ְשׁעַֹֽו׃
אֹותָך֥
ְ
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה אֹלה֣י יִ ְשׁעִֵ֑י
אֹורי וְ ְ֭יִ ְשׁעִי ִמ ִמּ֣י
ִ֣
אַל־תּעַ זְ ֗בנִ י אֹלהי יִ ְשׁעִ ַֽי׃
ַ ָ֝ ַֽ
ַֽל־תּ ְטּשׁנִ י וְ
ִ
אַ
ֹלהים׃
וְ שָׂ ם ֶדּ ֵֶ֑רְך אַ ְָ֝ר ֶ֗אנּוּ ְבּי ֣שַׁ ע א ִ ַֽ
ִלּ ְ֭י ְשׂשׂ֣ ֹון יִ ְשׁעֵֶָ֑ך וְ ֶ֖רוּחַ
בֹודי
וּכ ִ ֵ֑
ְֹ֭להים יִ ְשׁעִ֣י ְ
עַ ל־א ִ
י־א ֶרץ
תַּ ְ֭עֲננוּ אֹלה֣י יִ ְשׁעֵ֑נוּ ִמ ְבטָ ח כָּ ל־קַ ְצו ֶָ֝֗
ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝ענ֗נִ י בֶּ אמֶ ת יִ ְשׁעֶ ַָֽך׃
ל־דּבַ ר
עָ זְ רֹ֤נוּ ׀ א ֹ֘להֹ֤י יִ ְשׁע֗נוּ עַ ְ
שׁוּ ְ֭בנוּ אֹלה֣י יִ ְשׁעֵ֑נוּ וְ הָ פֶ֖ר

salvation
Psa. 12:6
Psa. 18:3
Psa. 18:36
Psa. 18:47
Psa. 20:7
Psa. 24:5
Psa. 25:5
Psa. 27:1
Psa. 27:9
Psa. 50:23
Psa. 51:14
Psa. 62:8
Psa. 65:6
Psa. 69:14
Psa. 79:9
Psa. 85:5
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ן־לנוּ׃
ֶשׁע ֲָ֗ך ִתּתֶּ ָ ַֽ
חַ ְס ֶדֵָּ֑ך וְ ָ֝י ְ
כּן
ִליראָ֣יו יִ ְשׁעֵֹ֑ו ִל ְשׁ ֶ֖ ֹ
נְ ַרנְּ נָ ֣ה לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ִ ָ֗֝ריעָ ה ְלצ֣ וּר יִ ְשׁע ַֽנוּ׃
ידיהָ
אַל ִבּ֣ישׁ יֶ ֵ֑שַׁ ע ַוָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ְ
הנֶיהָ
כ ֲ
ְ ַֽו ְ֭ ֹ
)(3

Psa. 85:8
Psa. 85:10
Psa. 95:1
Psa. 132:16

to be smooth, straight, right

שֹׁור ָרֵ֑י הֹושַׁ ר [הַ יְ ַשֶׁ֖ר] ְלפָ נַ ֣י
ְ
ְלמַ עַ ן
כָּך׃
שֹׁור ָרֵ֑י הֹושַׁ ר [הַ יְ ַשֶׁ֖ר] ְלפָ נַ ֣י ַדּ ְר ֶ ַֽ
ְ
ְב ִצ ְדקָ ֗ ֶתָך ְלמַ עַ ן
Psa. 119:128
כל יִ ָשּׁ ְֵ֑ר ִתּי כָּ ל־ ֶֹ֖א ַרח ֶשׁ֣קֶ ר
ל־פּקּ֣ וּדי ֣ ֹ
ִ
כָּ

ישׁר

Psa. 5:9

)(2

יתיָך׃
תֹּם־ ָו ֹי֥שֶׁ ר יִ ְצּ ֵ֑רוּנִ י ִָ֝֗כּי ִקוִּ ִ ַֽ
ְֹ֭ודָך ְבּ ֹי֣שֶׁ ר ל ָב ֵ֑ב ְָ֝בּלָ ְמ ִ ֗די
א ְ
)(25

לב׃
ֹושׁיעַ יִ ְשׁרי־ ַֽ
ֹלהֵ֑ים ָ֝מ ִ֗
ָ ַֽמגִ נִּ י עַ ל־א ִ
לב׃
אפֶ ל ְליִ ְשׁרי־ ַֽ
ירֹות ְבּמֹו־ ָ֝֗ ֹ
עַ ל־יֶ ֵ֑תֶ ר ִל ֥
יְ ְ֭הוָה ְצ ָדק֣ ֹות אָהֵ֑ב ָי ָ֝שָׁ֗ ר יֶחז֥וּ פָ נַֽימֹו׃
ִפּקּ֘ וּדֹ֤י יְ הוָ ֣ה יְ ְ֭שָׁ ִרים ְמשַׂ ְמּחי־ל ֵ֑ב ִמ ְצוַת יְ הוָה
יֹורה
טֹוב־וְ יָשָׁ ר יְ הוָ ֵ֑ה עַ ל־כֹּ֤ן ֶ ֶ֖
לב׃
יקים וְ ָ֝הַ ְר ִנ֗ינוּ כָּ ל־יִ ְשׁרי־ ַֽ
וְ ְ֭גִ ילוּ צַ ִדּ ִ ֵ֑
לּה׃
ליְ שָׁ ִ ֗רים נָאוָה ְת ִה ָ ַֽ
יקים ַ ַֽבּיהוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ַרנְּ נ֣וּ צַ ְִ֭דּ ִ
ֲשׂהוּ
ל־מע ֗
ָ֝ ַ
ִ ַֽכּי־יָשָׁ ר ְדּבַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה וְ כָ
לב׃
ְלי ְֹד ֶע ֵ֑יָך וְ ִָ֝צ ְד ָ ַֽק ְת ָ֗ך ְליִ ְשׁרי־ ַֽ
ְל ְ֭הַ ִפּיל עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִָ֝ל ְט ֗בֹוחַ יִ ְשׁרי־ ָ ַֽד ֶרְך׃
וּרא֣ה י ָָשׁ ֵ֑ר ִ ַֽכּי־אַח ִ ֲֶ֖רית ְל ִא֣ישׁ
ְשׁמָ ר־תָּ ְ֭ם ְ
ירם
וַיִּ ְרדּ֘ וּ ָבֹ֤ם יְ שָׁ ִ ֨רים ׀ לַ ֹ֗בּקֶ ר וְ ִצ ָ
לב׃
ה ְל ֗לוּ כָּ ל־יִ ְשׁרי־ ַֽ
וְ ָח֣סָ ה בֵ֑ ֹו וְ ָ֝יִ ְת ַ ַֽ
ְל ְ֭הַ גִּ יד ִ ַֽכּי־י ָָשׁ ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה צוּ ִ ָ֗֝רי
לב׃
ֲריו כָּ ל־יִ ְשׁרי־ ַֽ
ִ ַֽכּי־עַ ד־צֶ ְֶ֭דק יָשׁ֣ וּב ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט וְ ָ֝אַח ָ ֗
חה׃
אְֹ֭ור ז ָֻר֣עַ לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וַּֽ ְליִ ְשׁרי־לב ִשׂ ְמ ָ ַֽ
ל־עיר
ִ
ללֶ֗ כֶ ת אֶ
ַו ְ֭יַּ ַֽ ְָֽד ִריכם ְבּ ֶד ֶ֣רְך יְ שָׁ ָרֵ֑ה ָ֝ ָ
יִ ְרא֣ וּ יְ שָׁ ִ ֣רים וְ יִ ְשׂ ָמ ֵ֑חוּ וְ כָ ל־עַָ֝ וְ לָ֗ ה

uprightness

יֹשֶׁ ר

Psa. 25:21
Psa. 119:7
straight, right
Psa. 7:11
Psa. 11:2
Psa. 11:7
Psa. 19:9
Psa. 25:8
Psa. 32:11
Psa. 33:1
Psa. 33:4
Psa. 36:11
Psa. 37:14
Psa. 37:37
Psa. 49:15
Psa. 64:11
Psa. 92:16
Psa. 94:15
Psa. 97:11
Psa. 107:7
Psa. 107:42
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אֹוד֣ה יְ ְ֭הוָה ְבּכָ ל־ל ָב ֵ֑ב ְבּסֶ֖ ֹוד יְ שָׁ ִ ֣רים וְ ע ָ ַֽדה׃
ֶ
ָשׁר׃
שׂוּי֗ם בֶּ אמֶ ת וְ י ָ ַֽ
עֹול ֵ֑ם ֲָ֝ע ִ
לָ ַע ֣ד ְל ָ
ֹרְך׃
ְ֭אָרץ יִ ְהיֶ ֣ה ז ְַרעֵ֑ ֹו דְֹּ֭ור יְ שָׁ ִ ֣רים יְ ב ָ ַֽ
בָּ ֶ
בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך אְֹ֭ור לַ יְ שָׁ ִ ֵ֑רים חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם
טיָך׃
אַתּ֣ה יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝יָשָׁ֗ ר ִמ ְשׁפָּ ֶ ַֽ
צַ ִ ֣דּיק ָ
בֹּותם׃
טֹּובֵ֑ים וְ ִ ַָֽ֝לישָׁ ִ ֗רים ְבּ ִל ָ ַֽ
לַ ִ
ִל ְשׁ ֶמ ֵָ֑ך י ְשׁב֥ וּ יְ ָ֝שָׁ ִ ֗רים אֶ ת־פָּ נֶ ַֽיָך׃

Psa. 111:1
Psa. 111:8
Psa. 112:2
Psa. 112:4
Psa. 119:137
Psa. 125:4
Psa. 140:14
orphan

)(8

אַתֹּ֤ה ׀ הָ ִיֵ֬יתָ עֹוזַֽר׃
ע ֹז֣ב ח ֶל ֵ֑כָ ה ָי ָ֗֝תֹום ָ
עָ ְ֭לֶ יָך ַי ֲ
ל־יֹוסיף
ִ
ָ֫דְך בַּ
פּט י ָ֗תֹום ָו ָ ֥
ִל ְשׁ ֥ ֹ
ֹלהים ִבּ ְמע֥ ֹון
אַלמָ נֵֹ֑ות ָ֝א ִ֗
תֹומים וְ ַדיַּ ֵ֣֑ן ְ
א ֲִב֣י יְ ְ֭ ִ
טוּ־דל וְ יָתֵ֑ ֹום עָ ִנֶ֖י ו ָָר֣שׁ
ַ֥
ִשׁ ְפ
יתֹומ֣ים יְ ַר ַֽצּחוּ׃
ִ
רגוּ ִ ַֽו
ה ֵ֑ ֹ
אַ ְְ֭למָ נָה וְ ג ֣ר ַי ֲ
תֹומֵ֑ים וְ ִָ֝א ְשׁתֹּו
ִ ַֽי ְהיוּ־בָ נָיו יְ ִ
יתֹומיו׃
ָ ַֽ
אַל־יְ ִהי־לְֹ֭ו מֹשׁ ְ֣ך ָחֵ֑סֶ ד ְוַֽאַל־יְ ִהי ָ֝חֹונ֗ן ִל
אַלמָ נָ ֣ה יְ עֹודֵ֑ד
ֹ֘שׁמֹ֤ר אֶ ת־גּ ִ ֗רים יָת֣ ֹום וְ ְ

Psa. 146:9

)(2

to remain over

מוּתה׃
ֹותר ְבּנ ֣י ְת ָ ַֽ
אֶ נְ ַ ֵ֪קת אָ ִָ֫סיר ְכּ ֹג ֶ֥דל זְ רֹועֲָךֵ֑ ָ֝ה ֗
נֹותר׃
ל ֹא ָ ַֽ
יהֵ֑ם אֶ חָ ד ָ֝מ ֗ ֶהם ֣
וַיְ כַ סּוּ־מַ יִ ם צָ ר ֶ
)(2

Psa. 10:14
Psa. 10:18
Psa. 68:6
Psa. 82:3
Psa. 94:6
Psa. 109:9
Psa. 109:12

)(1

יתר

Psa. 79:11
Psa. 106:11

remainder, excess

יהם׃
עֹולל ֶ ַֽ
בָ ִנ ֵ֑ים וְ ִהנִּ יחוּ יִ ְָ֝תרָ֗ם ְל ְ
וּמשַׁ לּם עַ ל־ ֶי ָ֝֗תֶ ר עֹ שׂה ַגאֲוָ ַֽה׃
נֹצ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה ְ

יָתֹום

יֶתֶ ר־1

Psa. 17:14
Psa. 31:24
cord

אפֶ ל
ירֹות ְבּמֹו־ ָ֝֗ ֹ
ִח ָצּ֣ם עַ ל־יֶ ֵ֑תֶ ר ִל ֥

יֶתֶ ר־2

Psa. 11:2
)(244

as, like

ְכּ

;Psa 1:3–4; 2:9, 12; 5:13; 7:3, 9, 18; 10:4, 9; 12:9; 17:8, 12; 18:21, 25, 34, 43; 19:6; 20:5; 21:10; 22:15–17; 25:7
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)(1

ֹלה֣ים
ַוְ֭אֲנִ י עָ ִנ ֣י וְ כֹוא ֵ֑ב יְ שׁוּעָ ְתָךֶ֖ א ִ

to be in pain
Psa. 69:30
)(1

כּר׃
֣יתי ִמטֵּ֑ ֹוב וּ ְכאבִי נ ְֶע ָ ַֽ
דוּ ְִ֭מיָּה הֶ חשׁ ִ
)(1

)(1

ֲצוּמיו חֶ ְלכָּ ִאים [ח֣יל] [כָּ ִ ַֽאים׃]
שׁחַ וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
וְ ָדכָ ה [יִ ְדכֶּ ה] ָי ֵ֑ ֹ
)(11

כאה

Psa. 109:16
disheartened

כָּ אֶ ה

Psa. 10:10

כבד

Psa. 15:4
Psa. 22:24
Psa. 32:4
Psa. 38:5
Psa. 50:15
Psa. 50:23
Psa. 86:9
Psa. 86:12
Psa. 87:3
Psa. 91:15
Psa. 149:8

כָּ בד־1

heavy, severe

ֹאשֵׁ֑י ְכּמַ שָּׂ א ָ֝ ָכ ֗בד יִ ְכ ְבּ ֥דוּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
ר ִ

ְכּאב

Psa. 39:3

to be heavy, honored

וְ אֶ ת־יִ ְרא֣י יְ הוָ ֣ה יְ כַ בּ ֵ֑ד נִ ְשׁבַּ ע ְָ֝להָ ַ ֗רע
ע ֹ֣קב כַּ ְבּ ֵ֑דוּהוּ וְ ג֥וּרוּ
כָּ ל־ ֶז ֣ ֵַ֑רע ַי ֲ
ָ֫דָך
יֹומ֣ם וָלַ יְ לָ ה ֮ ִתּ ְכבַּ ד עָ לַ֗ י ָי ֶ ֥
ָ
ֹאשֵׁ֑י ְכּמַ שָּׂ א ָ֝ ָכ ֗בד יִ ְכ ְבּ ֥דוּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
ר ִ
ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ לֶּ ְצ ָ֗ך וַּֽ ְתכַ ְבּד ַֽנִ י׃
ַֽכ ְבּדָ ֥נְ נִ י וְ שָׂ ם ֶדּ ֵֶ֑רְך
תֹּודה ְי ָ֫ ַ
ָ֗
זֹבחַ
אדֹנָ ֵ֑י ִ ַֽויכַ ְבּ ֣דוּ ִל ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
ֲ
עֹולם׃
דה ִשׁ ְמָך֣ ְל ָ ַֽ
ל־לבָ ִבֵ֑י ַואֲכַ ְבּ ָ ֶ֖
ְ
ְבּכָ
ֹלה֣ים
נִ ְ֭ ְכבָּ דֹות ְמ ֻד ָבּ֣ר ָבְֵּ֑ך ִעֶ֖יר הָ א ִ
ִע ַֽמֹּו־אָנ ִֹכי ְבצָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ ְלּ ֗צהוּ וַ ַֽ אֲכַ ְבּד ַֽהוּ׃
ְבּזִ ִ ֵ֑קּים וְ ָ֝נִ ְכ ְבּדי ֗ ֶהם ְבּכַ ְבלי
)(1

pain

to be disheartened

מֹותת׃
וְ ְ֭אֶ ְביֹון וְ נִ ְכ ֨אה ל ֵָ֬בב ְל ַֽ

כאב

Psa. 38:5
)(51

 gloryכָּ בֹוד

ֲדי ְָ֝כּבֹודִ֗י וּמ ִ ֥רים
מָ גֵ֣֑ן בַּ ע ִ ֵ֑
למָּ ה Psa. 4:3
ד־מה ְכבֹודִ֣י ִל ְְ֭כ ִ
ֵ֬ ֶ
ִ ֶ֡אישׁ עַ
פֶ֖ר Psa. 7:6
חַ יָּ ֵ֑י וּ ְכבֹודִֶ֓י ׀ לֶ עָ ָ
רהוּ׃ Psa. 8:6
ֹלהֵ֑ים וְ כָ בֶ֖ ֹוד וְ הָ ָד֣ר ְתּעַ ְטּ ַֽ
מא ִ
Psa. 16:9
אַף־בּשָׂ ִ ֗רי
ְָ֝
ִל ְִ֭בּי וַיָּ ֵ֑ ֣גֶל ְכּבֹודִֵ֑י
Psa. 3:4
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הַ שָּׁ ֗ ַמיִ ם ְ ַֽמסַ ְפּ ִ ֥רים ְכּ ַֽבֹוד־אֵ֑ל וַּֽ מַ עֲשׂה
Psa. 21:6
גּ ָ֣דֹול ְכּ ְ֭בֹודֹו ִבּישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ה֥ ֹוד
Psa. 24:7
עֹול ֵ֑ם וְ ָ֝י ָ֗בֹוא ֶמ֣לֶ ְך הַ כָּ ַֽבֹוד׃
ָ
ָשׂאוּ ִפּ ְתח֣י
ְ ַֽו ְִ֭הנּ ְ
Psa. 24:8
כּב֥ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז וְ גִ בֵּ֑ ֹור
ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
Psa. 24:9
עֹול ֵ֑ם וְ ָ֝יָב ֹא ֶמ ֣לֶ ְך הַ כָּ ַֽבֹוד׃
ָ
וּ ְְ֭שׂאוּ ִפּ ְתח֣י
Psa. 24:10
כּב֥ ֹוד יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות הֹ֤ וּא
ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
כּב֥ ֹוד יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות הֹ֤ וּא ֶמֶ֖לֶ ְך הַ כָּ ב֣ ֹוד ֶ ַֽסלָ ה׃
הַ ָ֫ ָ
Psa. 26:8
יתֵָ֑ך וּ ְָ֝מ ֗קֹום ִמ ְשׁכַּ ן ְכּבֹודֶ ַָֽך׃
ְמע֣ ֹון בּ ֶ
Psa. 29:1
ליה ָו֗ה כָּ ב֥ ֹוד וָעַֹֽ ז׃
ְבּנ ֣י א ִלֵ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
Psa. 29:2
חו֥וּ
לְ֭יהוָה ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ִה ְשׁתַּ ֲ
הָ ב֣ וּ ַ ַֽ
Psa. 29:3
ל־המָּ יִ ם ַֽאל־הַ כָּ ב֥ ֹוד ִה ְר ִעֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה עַ ל־מַ יִ ם
ָ֫ ַ
עַ
Psa. 29:9
כּ ֗לֹּו אֹמר כָּ ַֽבֹוד׃
וּבהיכָ לֵ֑ ֹו ָ֝ ֻ
ְ
Psa. 30:13
דּם
ל ֹא יִ ֵ֑ ֹ
ְל ַמֹ֤עַ ן ׀ יְ זַמֶּ ְרָך֣ כָ ְ֭בֹוד וְ ֣
Psa. 49:17
יתֹו׃
ִ ַֽכּי־ ַיע ֲִשׁ֣ר ִאֵ֑ישׁ ִ ַֽכּי־יִ ְָ֝רבֶּ ה ְכּב֣ ֹוד בּ ַֽ
Psa. 49:18
ח ָר֣יו ְכּבֹודַֹֽו׃
רד אַ ֲ
כּל ל ֹא־י ֶ֖
יִ ַ ֣קּח הַ ֵ֑ ֹ
Psa. 57:6
ֹלהֵ֑ים ַעֶ֖ל כָּ ל־הָ אָ ֶ֣רץ ְכּבֹודֶ ַָֽך׃
עַ ל־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם א ִ
Psa. 57:9
וּרה ְכבֹודִ֗י עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל
עֹ֤ ָ
Psa. 57:12
ֹלהֵ֑ים ַעֶ֖ל כָּ ל־הָ אָ ֶ֣רץ ְכּבֹודֶ ַָֽך׃
עַ ל־שָׁ ַמ֣יִ ם א ִ
Psa. 62:8
יִ ְשׁ ִע֣י וּ ְכבֹודִֵ֑י צוּר־עֻ זִּ י
Psa. 63:3
יתֵ֑יָך ִל ְרא֥ ֹות עָֻ֝ זְּ ָ֗ך וּ ְכבֹודֶ ַָֽך׃
חֲזִ ִ
Psa. 66:2
ז ְַמּ ֥רוּ ְכ ַֽבֹוד־ ְשׁמֵ֑ ֹו ִשׂימוּ ָ֝ ָכ ֗בֹוד ְתּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ֹוד־שׁמֵ֑ ֹו ִשׂימוּ ָ֝ ָכ ֗בֹוד ְתּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְ
ז ְַמּ ֥רוּ ְכ ַֽב
Psa. 72:19
וּבָ ֹ֤רוְּך ׀ שׁם ְכּבֹודֹ֗ו ְל ָ֫עֹולָ ם
כּל
ְל ָ֫עֹולָ ם וְ יִ מָּ ל ֣א ְכ ְ֭בֹודֹו אֶ ת־ ֥ ֹ
Psa. 73:24
חנִ י׃
ָ֝אַחר כָּ ב֥ ֹוד ִתּקָּ ַֽ
בַּ עֲצָ ְתָך֥ תַ נְ חֵ֑נִ י וְ ֗ ַ
Psa. 79:9
ל־דּבַ ר ְכּ ַֽבֹוד־ ְשׁ ֶמֵָ֑ך וְ הַ ִצּילנוּ
יִ ְשׁ ֗ענוּ עַ ְ
Psa. 84:12
ל ֹא
א ָֹ֫ל ִהים ח֣ן וְ ְ֭כָ בֹוד יִ תּ֣ן יְ הוָ ֵ֑ה ֥
Psa. 85:10
אַר ַֽצנוּ׃
כּן כָּ ב֣ ֹוד ְבּ ְ
יִ ְשׁעֵ֑ ֹו ִל ְשׁ ֶ֖ ֹ
Psa. 96:3
־העַ ִ֗מּים
גֹּוי ֣ם ְכּבֹודֵֹ֑ו ְבּכָ ל ָָ֝ ַֽ
סַ ְפּ ֣רוּ בַ ִ
Psa. 96:7
ליה ָו֗ה כָּ ב֥ ֹוד וָעַֹֽ ז׃
ִמ ְשׁ ְפּח֣ ֹות עַ ִמֵּ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
Psa. 96:8
וּ־מנְ ֗ ָחה
הָ ב֣ וּ לַ ְ֭יהוָה ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ְשׂ ַֽא ִָ֝
Psa. 97:6
ִצ ְדקֵ֑ ֹו וְ ָראֶ֖ וּ כָ ל־הָ עַ ִמּ֣ים ְכּבֹודַֹֽו׃
Psa. 19:2
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ְוַֽכָ ל־מַ ְלכי ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ אֶ ת־ ְכּבֹודֶ ַָֽך׃
ִ ַֽכּי־בָ נָ ֣ה יְ הוָ ֣ה ִציֵֹּ֑ון נִ ְָ֝ראָ֗ה ִבּ ְכבֹודַֹֽו׃
עֹול ֵ֑ם יִ ְשׂ ַמֶ֖ח יְ הוָ ֣ה
הי ְכב֣ ֹוד יְ הוָ ֣ה ְל ָ
יְ ִ ֹ֤
ַויּ ִָמירוּ אֶ ת־ ְכּבֹודֵָ֑ם ְבּתַ ְבנִ ית
אז ְַמּ ָ ֗רה אַף־ ְכּבֹודִ ַֽי׃
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
ֹלהֵ֑ים ִ
ִל ִבּ֣י א ִ
ֹלהֵ֑ים וְ ַעֶ֖ל כָּ ל־הָ אָ ֶ֣רץ ְכּבֹודֶ ַָֽך׃
א ִ
ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת לָ ַע ֵ֑ד ַָ֝ק ְרנֹ֗ו תָּ ֥רוּם ְבּכָ ַֽבֹוד׃
עַ ל־כָּ ל־גֹּויִ ם ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ַעֶ֖ל הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם ְכּבֹודַֹֽו׃
ל־ח ְס ְדּ ָ֗ך
ָ֝ ַ
י־ל ְִ֭שׁ ְמָך תּ֣ן כָּ בֵ֑ ֹוד עַ
ִ ַֽכּ ְ
ָשׁירוּ ְבּ ַד ְרכ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִכּי ָג ָ֗֝דֹול ְכּב֣ ֹוד יְ הוָ ַֽה׃
וְ ְ֭י ִ
אֹות֣יָך
רי נִ ְפ ְל ֶ
הֹודֵָ֑ך וְ ִד ְב ֶ֖
ֶ
ה ְַ֭דר ְכּב֣ ֹוד
ֲ
בוּר ְתָך֥
כוּתָך֣ י ֹאמ ֵ֑רוּ וּגְ ָ
ְכּב֣ ֹוד מַ ְל ְ
כוּתֹו׃
גְּ בוּר ָֹתֵ֑יו וּ ָ֝ ְכ ֗בֹוד ה ֲַד֣ר מַ ְל ַֽ
בֹותם׃
ל־מ ְשׁ ְכּ ָ ַֽ
ִ
ידים ְבּכָ בֵ֑ ֹוד יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ עַ
י ְַע ְלז֣וּ ח ֲִס ִ ֣
)(1

Psa. 102:16
Psa. 102:17
Psa. 104:31
Psa. 106:20
Psa. 108:2
Psa. 108:6
Psa. 112:9
Psa. 113:4
Psa. 115:1
Psa. 138:5
Psa. 145:5
Psa. 145:11
Psa. 145:12
Psa. 149:5

בוּדּה
ְכּ ָ

abundance

ת־מ֣לֶ ְך ְפּ ִנ ֵ֑ימָ ה ִ ַֽמ ִמּ ְשׁ ְבּצֶ֖ ֹות
ֶ
בוּדּ֣ה בַ
כָּ ל־ ְכּ ָ

Psa. 45:14
)(2

[רגְ לֵ֑ ֹו]
ִענּ֣וּ בַ ֶכּ ֣בֶ ל ַרגְ לָ יו ַ
יהם ְבּכַ ְבלי בַ ְר ֶז ַֽל׃
יה֣ם ְבּזִ ִ ֵ֑קּים וְ ָ֝נִ ְכ ְבּד ֗ ֶ
מַ ְלכ ֶ

Psa. 105:18
Psa. 149:8
)(2

ֲֹונ ֵ֑י
הַ ְרבּה [הֶ ְֶ֭רב] כַּ ְבּסנִ ֣י מע ִ
וּמשֶּׁ לֶ ג
ְבאזֹ֣וב וְ אֶ ְט ָהֵ֑ר ְָ֝תּכַ ְבּס֗נִ י ִ

fetter

to wash

כבס

Psa. 51:4
Psa. 51:9
)(5

ֹתיו
ָ֝אַל ְמנ ֗ ָ
הנָיו בַּ ֶח ֶ֣רב נ ָָפֵ֑לוּ וְ ְ
כְּ֭ ֲ
ֹ
ה ָנ֗יו וּ ְ֭ ְשׁמוּאל
כ ֲ
ה ֹ֨רן ׀ ְ ַֽבּ ֹ
וְ אַ ֲ
ל־דּ ְב ָר ִ֗תי
עֹול ֵ֑ם עַ ִ ָ֝
אַתּה־כֹהן ְל ָ
ל ֹא יִ ָנּ ֗חם ָ ַֽ
וְ ֥
ידיָך
שׁוּ־צ ֵֶ֑דק ַוח ֲִס ֶ ֥
ֶ
הנֶיָך יִ ְל ְבּ
כּ ֲ
ֹ
ידיהָ
אַל ִבּ֣ישׁ יֶ ֵ֑שַׁ ע ַוָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ְ
הנֶיהָ
כ ֲ
ְ ַֽו ְ֭ ֹ

כֶּ בֶ ל

priest

כֹּהן

Psa. 78:64
Psa. 99:6
Psa. 110:4
Psa. 132:9
Psa. 132:16
)(4

 starכֹּוכָ ב
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ָרחַ וְ ָ֝כֹוכָ ִ֗בים א ֲֶשׁ ֣ר כֹּונָ ַָֽֽנְ תָּ ה׃
שָׁ ְ֭מֶ יָך מַ עֲשׂ֣י אֶ ְצ ְבּעֹ ֶתֵ֑יָך י ֥
Psa. 136:9
אֶ ת־הַ יָּר֣חַ וְ ְ֭כֹוכָ ִבים ְלמֶ ְמ ְשׁל֣ ֹות בַּ ָלּ ֵ֑יְ לָ ה
Psa. 147:4
מֹונֶ ֣ה ִמ ְְ֭ספָּ ר לַ כֹּוכָ ִבֵ֑ים ְָ֝לכֻ לָּ֗ ם
Psa. 148:3
ֹוכבי ַֽאֹור׃
ֶשׁ֣מֶ שׁ וְ יָרֵ֑חַ ָ֝ ַה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־כּ֥ ְ
Psa. 8:4

)(2

to provide, contain

תּן
יְ הָ ְבָך ֮ וְ הֵ֪ וּא יְ ָ֫ ַכ ְל ְכּלֶָך ל ֹא־יִ ֶ֖
חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה יְ כַ ְלכֶּ֖ל ְדּבָ ָר֣יו ְבּ ִמ ְשׁ ָ ַֽפּט׃
)(52

כול

Psa. 55:23
Psa. 112:5

to be firm, establish, prepare

ְבּ ִֶ֡פיהוּ נְ כֹו ָנה ֮ ִק ְר ָבֵּ֪ם ָ֫ ַהוֹּ֥ות
Psa. 7:10
ַ ֨רע ׀ ְרשָׁ ִעים ֮ וּ ְתכֹונ ֵֵ֪֑ן ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק וּבֹח֣ן
Psa. 7:13
חַ ְרבּ֣ ֹו יִ ְלטֵ֑ ֹושׁ קַ ְשׁתּ֥ ֹו ָ ָ֝ד ַ ֗רְך וַ ַֽ יְ כֹונְ נֶ ַֽהָ ׃
Psa. 7:14
צּיו
י־מֵ֑וֶת ִָ֝ח ֗ ָ
וְ ְ֭לֹו ה ִכ֣ין ְכּל ָ
ֲשׁ ֣ר כֹּונָ ַָֽֽנְ תָּ ה׃ Psa. 8:4
ָרחַ וְ ָ֝כֹוכָ ִ֗בים א ֶ
מַ עֲשׂ֣י אֶ ְצ ְבּעֹ ֶתֵ֑יָך י ֥
אֹו׃ Psa. 9:8
עֹול ֣ם ישֵׁ֑ב כֹּונֶָֽ֖ן לַ ִמּ ְשׁ ָפּ֣ט ִכּ ְס ַֽ
ְל ָ
Psa. 10:17
ענ ִָו ֣ים שָׁ ַמ ְ֣עתָּ יְ הוָ ֵ֑ה תָּ ִכין ִָ֝ל ָ֗בּם תַּ ְק ִשׁיב
ֲ
Psa. 11:2
יִ ְד ְר ֵ֬כוּן ֶ֗קשֶׁ ת כֹּונְ נ֣וּ ִח ָצּ֣ם עַ ל־יֶ ֵ֑תֶ ר
Psa. 21:13
יהם׃
ל־פּנ ֶ ַֽ
ְ
ְָ֝בּ ַֽמיתָ ֶ ֗ריָך ְתּכֹונן עַ
Psa. 24:2
עַ ל־י ִַמּ֣ים יְ סָ ָדֵ֑הּ וְ עַ ל־נְ ָ֝הָ ֗רֹות יְ כֹונְ נֶ ַֽהָ ׃
Psa. 37:23
מְ֭יְ הוָה ִ ַֽמ ְצעֲדי־גֶבֶ ר כֹּו ָנ֗נוּ וְ ַד ְרכּ֥ ֹו
Psa. 38:18
אֹובי
אְ֭נִ י ְל ֶצ֣לַ ע נָכֵ֑ ֹון וּמַ ְכ ִ ֶ֖
ִ ַֽכּי־ ֲ
Psa. 40:3
וַיָּ ֶָֽ֖קֶ ם עַ ל־סֶ לַ ע ַרגְ לַ֗ י כֹּונן אֲשֻׁ ָ ַֽרי׃
Psa. 48:9
ד־עֹול ֣ם
ָ
הים יְ כֹונְ נֶ ֶ֖הָ עַ
אֹלהֵ֑ינוּ א ֹ֘ל ִ ֹ֤
Psa. 51:12
דּשׁ ְבּ ִק ְר ִ ַֽבּי׃
ֹלהֵ֑ים וְ ֥רוּחַ ָנ ָ֗֝כֹון חַ ֥
א ִ
Psa. 57:7
רשֶׁ ת ׀ ה ִכ֣ינוּ ִל ְפעָ מַ י ֮ כָּ ַפֵ֪ף ַנ ְָ֫פ ִשׁי
ֶ ֹ֤
Psa. 57:8
ְֹ֭להים נָכ֣ ֹון ִל ִבֵּ֑י
ָנ֘כֹ֤ ֹון ִל ִבּ֣י א ִ
ירה
ְֹ֭להים נָכ֣ ֹון ִל ִבֵּ֑י אָ ִָ֗֝שׁ ָ
ִל ִבּ֣י א ִ
Psa. 59:5
את֣י
וּרה ִל ְק ָר ִ
יְ רוּצ֣ וּן וְ יִ כֹּונָ ֵ֑נוּ עֶ֖ ָ
Psa. 65:7
בוּרה׃
מ ִכ֣ין הָ ִ ֣רים ְבּכֹחֵ֑ ֹו ֶנ ְָ֝א ָז֗ר ִבּגְ ָ ַֽ
Psa. 65:10
ְֹ֭להים ָמ֣לא ָמֵ֑יִ ם תָּ ִכין ְ ָ֝דּ ָג ָנ֗ם ִכּי־כן
א ִ
ָמ֣לא ָמֵ֑יִ ם תָּ ִכין ְ ָ֝דּ ָג ָנ֗ם ִכּי־כן ְתּ ִכינֶ ַֽהָ ׃
Psa. 68:10
ֹלהֵ֑ים ַנחֲלָ ְתָך֥ וְ ָ֝נִ ְלאָ֗ה אַתָּ ה ַֽכֹונַנְ ָ ַֽתּהּ׃
א ִ
Psa. 5:10
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בוּ־בֵ֑הּ ָתּ ִֹ֤כין ְבּטֹובָ ְתָךֶ֖
ָ
יָ ְַֽשׁ
Psa. 74:16
ָשׁמֶ שׁ׃
אַף־לָך֥ ָל ֵ֑יְ לָ ה אַתָּ ה ֲָ֝ה ִכינֹ֗ותָ מָ א֥ ֹור ו ָ ַֽ
ְ
Psa. 78:8
רה דְֹּ֭ור ל ֹא־ה ִכ֣ין ִלבֵּ֑ ֹו וְ ל ֹא־נֶאֶ ְמנָ ֶ֖ה
וּ ָֹ֫מ ֶ ֥
Psa. 78:20
י֣וּכַ ל תֵּ֑ת ִאם־י ִ ֶָ֖כין ְשׁא֣ר ְלעַ ַֽמֹּו׃
Psa. 78:37
ל ֹא
וְ ְִ֭לבָּ ם ל ֹא־נָכ֣ ֹון ִעמֵּ֑ ֹו וְ ֥
Psa. 87:5
ד־בֵּ֑הּ וְ הֶ֖ וּא יְ כֹונְ נֶ֣הָ עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָ
וְ ְִ֭אישׁ יֻלַּ
Psa. 89:3
הם׃
ֶח֣סֶ ד יִ בָּ נֶ ֵ֑ה שָׁ ֶ֓ ַמיִ ם ׀ תָּ ִ ֶ֖כן אמוּנ ְָתָך֣ בָ ֶ ַֽ
Psa. 89:5
֨יתי
אָכ֣ין ז ְַר ֶע ֵָ֑ך וּבָ ִנ ִ
עַ ד־עְֹ֭ולָ ם ִ
Psa. 89:22
רֹועי
א ֲֶשׁ֣ר ָי ְִ֭די ִתּכּ֣ ֹון ִעמֵּ֑ ֹו אַף־זְ ִ
Psa. 89:38
עֹול ֵ֑ם וְ עד ַָ֝בּשַּׁ֗ חַ ק
ָ
ְכְּ֭יָרחַ יִ כּ֣ ֹון
Psa. 90:17
וּמַ עֲשׂ֣ה ָי ְ֭דינוּ כֹּונְ נָה עָ ל ֵ֑ינוּ
כֹּונְ נָה עָ ל ֵ֑ינוּ וַּֽ מַ עֲשׂה ָי ָ֗֝דינוּ כֹּונְ נ ַֽהוּ׃
Psa. 93:1
ל־תּ ַֽמֹּוט׃
ִ
ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר אַף־ ִתּכּ֥ ֹון ָ֝תּ ֗בל בַּ
Psa. 93:2
עֹול ֣ם
נָכ֣ ֹון ִכּ ְסאֲָך֣ מאֵָ֑ז ַֽמ ָ
Psa. 96:10
ל־תּמֵּ֑ ֹוט
ִ
יְ ה֘ וָ ֹ֤ה מָ לָ֗ ְך אַף־ ִתּכּ֣ ֹון תְּ֭בל בַּ
Psa. 99:4
ִמ ְשׁ ָפֵּ֪ט אָָ֫הב אְַ֭תָּ ה כֹּונַ ֵ֣֑נְ תָּ מישָׁ ִ ֵ֑רים ִמ ְשׁפָּ ט וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה
Psa. 101:7
דֹּבר ְשׁקָ ִ ֵ֑רים ַֽל ֹא־יִ ָ֗֝כֹּון ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינָ ַֽי׃
Psa. 102:29
יִ ְשׁכֵּ֑ ֹונוּ וְ ָ֝ז ְַרעָ֗ ם ְלפָ נֶיָך יִ ַֽכֹּון׃
Psa. 103:19
כוּתֹו
ְיַֽה ָו֗ה בַּ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ה ִכ֣ין ִכּ ְסאֵ֑ ֹו וּ ָ֝מַ ְל ֗
Psa. 107:36
מֹושׁב׃
ָ ַֽ
ַויֹּ֣ושֶׁ ב ָשׁ֣ם ְרע ִבֵ֑ים ַו ָ֝יְ כֹונְ נ֗וּ ִע֣יר
Psa. 108:2
אז ְַמּ ָ ֗רה
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
ֹלהֵ֑ים ִ
נָכ֣ ֹון ִל ִבּ֣י א ִ
Psa. 112:7
ירֵ֑א נָכ֥ ֹון ִָ֝ל ֗בֹּו בָּ טֻ חַ
ל ֹא יִ ָ
רעָ ה ֣
ָ ְ֭
Psa. 119:5
כּנוּ ְד ָר ֗ ָכי ִל ְשׁ ֹ֥מר חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
אְַ֭חֲלַ י יִ ֥ ֹ
Psa. 119:73
עָ ְ֭שׂוּנִ י וַ ַֽ יְ כֹונְ נֵ֑וּנִ י ֲָ֝ה ִבינ֗נִ י
Psa. 119:90
ע ַֹֽמד׃
ָוְ֭דֹר א ַֽמוּנ ֶָתֵָ֑ך כֹּונַנְ תָּ ֶָ֝֗א ֶרץ וַ ַֽתַּ ֲ
Psa. 119:133
ְפּ ְ֭עָ מַ י הָ כ ֣ן ְבּ ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְוַֽאַל־תַּ ְשׁלֶ ט־בּ
Psa. 140:12
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס
ִאישׁ לָ שֹׁון ֮ בַּ ל־יִ כֵּ֪ ֹון ָָ֫בּ ֶ
Psa. 141:2
ט ֶרת ְלפָ נֶ ֵ֑יָך
ִתּכֹּ֤ ֹון ְתּ ִפלָּ ִת֣י ְק ֣ ֹ
Psa. 147:8
ְבּעָ ִ֗בים הַ מּ ִכ֣ין לָ אָ ֶ֣רץ מָ ָט ֵ֑ר
Psa. 68:11

)(5

א֣שׁ וְ ְ֭ג ְָפ ִרית וְ ֥רוּחַ זִ ְלעָ ֗פֹות ְמנָ ֣ת כֹּוסָ ַֽם׃
תֹּומיְך
ִ
ְמנָת־חֶ ְל ִ ֥קי וְ כֹוסִֵ֑י אַ ֗ ָָ֝תּה

cup

כֹּוס־1

Psa. 11:6
Psa. 16:5
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אשׁי כֹּוסִי ְרוָיָ ַֽה׃
צ ְֹר ָרֵ֑י ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ בַ שֶּׁ מֶ ן ָ֝ר ֹ ִ֗
כּי כֵ֪ ֹוס ְ ַֽבּיַד־יְ ה ֶָ֡וה וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן
ִ ֹ֤
וּבשֶׁ֖ם יְ הוָ ֣ה
כֹּוס־יְ שׁוּע֥ ֹות אֶ ָשֵּׂ֑א ְ

Psa. 23:5
Psa. 75:9
Psa. 116:13
)(1

owl

֗יתי ְכּכ֣ ֹוס ח ֳָר ַֽבֹות׃
יתי ִל ְקאַ֣ת ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר ָ֝ ָה ִי ִ
דּ ִמ ִ
ָ ְ֭
)(2

כֹּוס־2

Psa. 102:7

כּוּשׁ־1

Ethiopia, Cush

חַ ְְ֭שׁמַ נִּ ים ִמ ִנּ ֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם כּ֥ וּשׁ תָּ ִ ֥ריץ ָי ָ ָ֗֝דיו
ד־שׁם׃
ָ ַֽ
וְ צ֣ ֹור ִעם־כֵּ֑ וּשׁ ֶזָ֝֗ה יֻלַּ
)(1

Psa. 68:32
Psa. 87:4
Cush

יני׃
ל־דּ ְברי־ ָ֝֗כוּשׁ בֶּ ן־יְ ִמ ִ ַֽ
אֲשֶׁ ר־שָׁ ר לַ יהוָ ֵ֑ה עַ ִ
)(1

כּוּשׁ־2
Psa. 7:1

כֹּושָׁ ָרה

prosperity

ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות אְַך ָ֝סֹורֲ ִ ֗רים שָׁ ְכנ֥וּ
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ

Psa. 68:7
)(3

יהֵ֑ם וּ ִָ֝ב ְלשֹׁו ָנ֗ם יְ כַ זְּ בוּ־ ַֽלֹו׃
ְבּ ִפ ֶ
ם־ל ָדוִ ד אֲכַ זַּֽב׃
ְ
נִ ְשׁ ַבּ ְ֣ע ִתּי ְבקָ ְד ִשֵׁ֑י ִ ַֽא
אָדם כֹּז ַֽב׃
כּל־הָ ָ ֥
אָמ ְ֣ר ִתּי ְבחָ ְפזִ ֵ֑י ָ ַֽ
ַ
)(6

to lie

כזב

Psa. 78:36
Psa. 89:36
Psa. 116:11
lie, falsehood

כָּ זָב

בֹודי ִל ְְ֭כ ִלמָּ ה תֶּ אהָ ב֣ וּן ִ ֵ֑ריק ְתּבַ ְקשֶׁ֖ וּ כָ ָז֣ב ֶ ַֽסלָ ה׃
ְכ ִ ֣
מה Psa. 5:7
וּמ ְר ֗ ָ
ישׁ־דּ ִמים ִ
ָ
ֹברֵ֪י ָ֫ ָכזָב ִא
ְתּאַבּד ֮ דּ ְ
Psa. 40:5
ל־רהָ ִ֗בים וְ שָׂ טי כָ ָז ַֽב׃
ִמ ְבטַ חֵ֑ ֹו ְוַֽל ֹא־פָ נָה אֶ ְ ָ֝
Psa. 58:4
רי כָ ָז ַֽב׃
ֹב ֥
ְרשָׁ ִע֣ים מ ָרֵ֑חֶ ם תָּ ע֥ וּ ִָ֝מ ֶ֗בּטֶ ן דּ ְ
Psa. 62:5
ְלהַ ִדּיחַ ֮ יִ ְרצֵ֪ וּ ָ֫ ָכזָב ְבּ ִפיו
Psa. 62:10
ַֽי־אָדם ֮ כָּ ָזֵ֪ב ְבּנָ֫י ִאישׁ ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם
ָ
הֶ בֶ ל ְבּנ
Psa. 4:3

)(12

ָי֘בֹ֤שׁ כַּ ֨ ֶח ֶרשׂ ׀ כֹּחִ֗י וּ ְְ֭לשֹׁונִ י
כּחַ ק֥ ֹול יְ ָ֝ה ָו֗ה בֶּ הָ ָ ַֽדר׃
קֹול־יְ הוָה בַּ ֵ֑ ֹ
ֲֹונ ֣י כֹחִֵ֑י ַועֲצָ מַ י
בַּ ע ִ
ב־חֵ֑יִ ל גִּ ָ֗֝בֹּור ַֽל ֹא־יִ נָּצל ְבּ ָרב־ ַֹֽכּחַ ׃
ָ
ְבּ ָר

 strengthכֹּחַ ־1
Psa. 22:16
Psa. 29:4
Psa. 31:11
Psa. 33:16
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עז ַָב֣נִ י כֹחִֵ֑י ְוַֽאֹור־עינַי
ְס ְ֭חַ ְרחַ ר ֲ
Psa. 65:7
בוּרה׃
מ ִכ֣ין הָ ִ ֣רים ְבּכֹחֵֹ֑ו ֶנ ְָ֝א ָז֗ר ִבּגְ ָ ַֽ
Psa. 71:9
זִ ְקנָ ֵ֑ה ִכּ ְכל֥ ֹות ָֹ֝כּחִ֗י אַַֽל־תַּ עַ זְ ַֽבנִ י׃
Psa. 102:24
ֹחי]
דּ ֶרְך כֹּחֹו [כּ ִ֗
ִענָּ ֶ֖ה בַ ֶ ֥
ָמי׃
דּ ֶרְך כֹּחֹו [כֹּחִ֗י] ִקצַּ ר י ָ ַֽ
ִענָּ ֶ֖ה בַ ֶ ֥
Psa. 103:20
כְ֭חַ עֹ שׂ֣י ְדבָ ֵ֑רֹו
מַ ְלאָָ֫כָ יו גִּ ֹ֣בּרי ֹ
Psa. 111:6
כּחַ מַ ְ֭עֲשָׂ יו ִה ִגּ ֣יד ְלעַ מֵּ֑ ֹו
ֹ֣
Psa. 147:5
כּחַ ִָ֝ל ְתבוּנ ָ֗תֹו
אֲדֹונ ֣ינוּ וְ ַרב־ ֵ֑ ֹ
Psa. 38:11

)(5

אָמ ְֵ֑ר ִתּי ל ֹא־ ִכחַ ְד ִתּי חַ ְס ְדָּך֥ ַוָ֝א ֲִמ ְתּ ָ֗ך
וּתשׁוּעָ ְתָך֣ ָ
ְ
חדוּ׃
מֹותי ִמ ְמָּך֥ ל ֹא־נִ ְכ ָ ַֽ
ָ֝אַשׁ ֗ ַ
ְל ִאוּ ְַל ִתֵּ֑י וְ ְ
יהם ְל ֥דֹור
ל ֹא נְ כַ ֨חד ׀ ִמ ְבּנ ֗ ֶ
ֹ֤
אָמ ֗רוּ ְל ְ֭כוּ וְ נ ְַכ ִחיד֣ם ִמגֵֹּ֑וי
ְ
יתי
ל ֹא־נִ ְכחַ ד עָ ְצ ִ֗מי ִָ֫ממֶּ ךָּ אֲשֶׁ ר־עֻ שּׂ ִ
)(4

אזֶן יִ ָשּׁ ְ֣מעוּ ִלֵ֑י ְבּנַֽי־נ ֗ ָָ֝כר יְ כַ חֲשׁוּ־ ִ ַֽלי׃
ֹ ְ֭
רב עָֻ֝ זְּ ָ֗ך ְיַֽכַ חֲשֶׁ֖ וּ ְלָך֣ אֹיְ ֶ ַֽביָך׃
ְבּ ֥ ֹ
יהי
ְמשַׂ נְ א֣י יְ ְ֭הוָה יְ ַ ַֽכחֲשׁוּ־לֵ֑ ֹו וִ ִ ֶ֖
שּׁמֶ ן׃
ִמצֵּ֑ ֹום וּ ְָ֝בשָׂ ִ ֗רי כָּ חַ שׁ ִמ ָ ַֽ

to hide

Psa. 40:11
Psa. 69:6
Psa. 78:4
Psa. 83:5
Psa. 139:15
to deceive, deny

)(443

כחשׁ

Psa. 18:45
Psa. 66:3
Psa. 81:16
Psa. 109:24
)(1

וּמ ַכּ ֣חַ שׁ יְ סַ ַֽפּרוּ׃
אָלֶ֖ה ִ
ִבגְ אֹונָ ֵ֑ם וּמ ָ

כחד

lie

כַּ חַ שׁ

Psa. 59:13

that, because, when

ִכּי־2

;Psa 1:2, 4, 6; 2:12; 3:6, 8; 4:4, 9; 5:3, 5, 10–11, 13; 6:3, 6, 9; 8:4–5; 9:5, 11, 13, 19; 10:3, 14; 11:2–3, 7; 12:2; 13:5–6
;14:5–6; 16:1, 8, 10; 17:6; 18:8, 18, 20, 22–23, 28–30, 32; 20:7; 21:4, 7–8, 12–13; 22:9–10, 12, 17, 25, 29, 32; 23:4; 24:2
;25:5–6, 11, 15–16, 19–21; 26:1, 3; 27:5, 10, 12; 28:5–6; 30:2, 6; 31:4–5, 10–11, 14, 18, 22; 32:3–4; 33:4, 9, 21; 34:9–10
;35:7, 20; 36:3, 10; 37:2, 9, 13, 17, 20, 22, 24, 28, 37, 40; 38:3, 5, 8, 16–19; 39:10, 13; 40:13; 41:5, 12; 42:5–6, 12; 43:2, 5
;44:4, 7–8, 20, 22–23, 26; 45:12; 46:11; 47:3, 8, 10; 48:5, 15; 49:11, 16–19; 50:6, 10, 12; 51:5, 18; 52:11; 53:6; 54:5, 8–9
;55:4, 10, 13, 16, 19; 56:2–3, 10, 14; 57:2, 11; 58:11; 59:4, 8, 10, 14, 17–18; 60:4; 61:4, 6; 62:6, 11–13; 63:4, 8, 12; 65:10
;66:10; 67:5; 69:2, 8, 10, 17–18, 27, 34, 36; 71:3, 5, 10–11, 15, 23–24; 72:12; 73:3–4, 21, 27; 74:20; 75:3, 7–9; 76:11; 77:12
78:22, 35, 39; 79:7–8; 81:5; 82:8; 83:3, 6, 19; 84:11–12; 85:9; 86:1–5, 7, 10, 13, 17; 88:4; 89:3, 7, 18–19; 90:4, 7, 9–10; 91:3,
;9, 11, 14; 92:5, 10, 16; 94:11, 14–15; 95:3, 7; 96:4–5, 13; 97:9; 98:1, 9; 99:9; 100:3, 5; 102:1, 4–5, 10–11, 14–15, 17, 20
103:11, 14, 16; 105:38, 42; 106:1, 33; 107:1, 9, 11, 16, 30; 108:5; 109:2, 21–22, 27, 31; 112:6; 114:5; 115:1; 116:1–2, 7–8,
10, 16; 117:2–118:4; 118:10–12, 17, 21, 29; 119:22, 32, 35, 39, 42–43, 45, 50, 56, 66, 71, 74–75, 77–78, 83, 91, 93–94,
;98–100, 102, 111, 118, 131, 139, 152–153, 155, 159, 168, 171–173, 176; 120:5, 7; 122:5; 123:3; 125:3; 127:5; 128:2, 4
130:4, 7; 132:13–14; 133:3; 135:3–5, 14; 136:1–26; 137:3; 138:2, 4–6; 139:4, 13–14; 140:13; 141:5–6, 8; 142:7–8; 143:2–3,
8, 10, 12; 147:1, 13; 148:5, 13; 149:4
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)(1

ֲֹלמוּן׃
תּוּח֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל וְ ָ֝ ַֽכילַ ֹ֗פּת ַיה ַֽ
ִפּ ֶ

hammer

כּילָ ף

Psa. 74:6
)(1

רי
הָ ְ֭עָ ם שֶׁ ָכּ ֣כָ ה לֵּ֑ ֹו אַ ְַֽשׁ ֥

thus

כָּ כָ ה

Psa. 144:15
)(350

all

כֹּל

;Psa 1:3; 2:12; 3:8; 5:6, 12; 6:7–9, 11; 7:2, 12; 8:2, 7–8, 10; 9:2, 15, 18; 10:4–5; 12:4; 14:3–4; 16:3; 18:1, 23, 31
19:5; 20:4–6; 21:9; 22:8, 15, 18, 24, 28, 30; 23:6; 25:3, 5, 10, 18, 22; 26:7; 27:4; 29:9; 31:12, 24–25; 32:3, 6, 11; 33:4, 6, 8,
13–15; 34:2, 5, 7, 11, 18, 20–21, 23; 35:10, 28; 37:26; 38:7, 10, 13; 39:6, 9, 12–13; 40:17; 41:4, 8; 42:4, 8, 11; 44:9, 16, 18,
;23; 45:9, 14, 17–18; 47:2–3, 8; 48:3; 49:2, 18; 50:10–11; 51:11; 52:3, 6; 53:4; 54:9; 56:2–3, 6; 57:6, 12; 59:6, 9; 62:4, 9
63:12; 64:9–11; 65:3, 6; 66:1, 4, 16; 67:3–4, 6, 8; 69:20, 35; 70:5; 71:8, 14–15, 18, 24; 72:11, 15, 17, 19; 73:14, 27–28; 74:3,
8, 17, 22; 75:4, 9, 11; 76:6, 10, 12; 77:13; 78:14, 32, 38, 51; 80:13; 82:5–6, 8; 83:12, 19; 85:3–4; 86:3, 5, 9, 12; 87:2, 7; 88:8,
;10, 18; 89:8, 17, 41–43, 48, 51; 90:9, 14; 91:11; 92:8, 10; 94:4, 15; 95:3; 96:1, 3–5, 9, 12; 97:5–7, 9; 98:3–4; 99:2; 100:1
;101:8; 102:9, 16, 27; 103:1–3, 6, 19, 21–22; 104:11, 20, 24, 27; 105:2, 7, 16, 21, 31, 35–36; 106:2–3, 46, 48; 107:18, 27, 42
108:6; 109:11; 111:1–2, 7, 10; 113:4; 115:3, 8, 17; 116:11–12, 14, 18; 117:1; 118:10; 119:2, 6, 10, 13–14, 20, 34, 58, 63, 69,
;86, 91, 96–97, 99, 101, 104, 118–119, 128, 133, 145, 151, 160, 168, 172; 121:7; 128:1, 5; 129:5; 130:8; 132:1; 134:1
;135:5–6, 9, 11, 18; 136:25; 138:1–2, 4; 139:3–4, 16; 140:3; 143:2, 5, 12; 145:2, 9–10, 13–18, 20–21; 146:6; 147:4, 20
148:2–3, 7, 9–11, 14; 149:9; 150:6
)(4

ל ֹא אֶ ְכ ָל ֵ֑א יְ ָ֝ה ָו֗ה אַתָּ ה י ָ ַָֽד ְעתָּ ׃
ְשׂ ְ֭פָ תַ י ֣
אַתֹּ֤ה יְ ה ָו֗ה ל ֹא־ ִת ְכ ָל ֣א ַרח ֲֶמ֣יָך ִמ ֶמֵּ֑נִּ י
ָ
ל ֹא א ַֽצא׃
כּלֻ֗ א וְ ֣
תֹועב֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו ָ֝ ָ
֣אתי ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
רע כָּ ִל ִ
ִמכָּ ל־ ֹ֣א ַרח ָ ְ֭

to restrain
Psa. 40:10
Psa. 40:12
Psa. 88:9
Psa. 119:101
)(5

ִכּי ְסבָ ֗בוּנִ י ְכּלָָ֫ ִבים ע ֲַד֣ת ְמ ְ֭ר ִעים ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י
יד ִ ַֽתי׃
כּלֶ ב יְ ִח ָ
מ ֶח ֶ֣רב נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִמיַּד־ ָ֝֗ ֶ
ֹובבוּ ִ ַֽעיר׃
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
ֹובבוּ ִ ַֽעיר׃
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
דם ְלשׁ֥ ֹון ְכּלָ ֶב ֵ֑יָך מאֹיְ ִבים
ְָ֫בּ ָ ֥
)(23

כלא

dog

כֶּ לֶ ב

Psa. 22:17
Psa. 22:21
Psa. 59:7
Psa. 59:15
Psa. 68:24

to be complete, finished

אַשּׂיג ֵ֑ם וְ ַֽל ֹא־אָָ֝שׁוּב עַ ד־כַּ לֹּותָ ַֽם׃
וְ ִ
Psa. 31:11
נֹותֵ֪י
וּשׁ ַ
כּי כָ לֵ֪ וּ ְב ָיגֶֹ֡ון חַ ַיּי ֮ ְ
ִ ֹ֤
Psa. 37:20
כּלוּ׃
יקר כָּ ִ ֵ֑רים כָּ לֶ֖ וּ בֶ עָ ָשׁ֣ן ָ ַֽ
ִכּ ַ ֣
כּלוּ׃
יקר כָּ ִ ֵ֑רים כָּ לֶ֖ וּ בֶ עָ ָשׁ֣ן ָ ַֽ
יְ ְ֭הוָה ִכּ ַ ֣
Psa. 39:11
יתי׃
רת ָי ְָ֝ד ָ֗ך א ֲִנ ֣י כָ ִ ַֽל ִ
נִ גְ ֶע ֵָ֑ך ִמ ִתּגְ ַ ֥
Psa. 18:38

כלה
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כַּ לּה ְבחמָ ה ֮ כַּ לּ ֵ֪ה ְו ַָֽ֫אינמֹו
כַּ לּה ְבחמָ ה ֮ כַּ לּ ֵ֪ה ְו ַָֽ֫אינמֹו
Psa. 69:4
נִ ַחֵ֪ר גְּ ָ֫רֹונִ י כָּ ל֥ וּ עינַ ֵ֑י ְָ֝מי ַ֗חל
Psa. 71:9
ְלע ֣ת זִ ְקנָ ֵ֑ה ִכּ ְכל֥ ֹות ָֹ֝כּ ִ֗חי אַַֽל־תַּ עַ זְ ַֽבנִ י׃
Psa. 71:13
י ֹ֣בשׁוּ יִ ְכלוּ ֮ ֹשׂ ְטנ ֵ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה
Psa. 72:20
שׁי׃
כָּ לּ֥ וּ ְת ִפלֵּ֑ ֹות ָ ָ֝דּוִ ֗ד בֶּ ן־יִ ָ ַֽ
Psa. 73:26
צוּר־לבָ ִבי
ְ
וּל ָָ֫ב ִבי
כָּ לָ ה ְשׁא ִ ֗רי ְ
Psa. 74:11
לּה׃
יקָך֣ ] כַ ַֽ
[ח ְ
חֹוקָך ַֽ
ְ
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך ִמ ֶ ֶ֖קּ ֶרב
ָי ְְ֭דָך ִ ַֽו ִ
Psa. 78:33
נֹותם
ַויְ כַ ל־בַּ הֶ בֶ ל יְ מי ֶהֵ֑ם וּ ְָ֝שׁ ֗ ָ
Psa. 84:3
נִ ְכ ְס ֵ֬ ָפה וְ גַם־כָּ ְל ֨ ָתה ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ ְלחַ ְצ ֵ֪רֹות
Psa. 90:7
אַפּ ֵָ֑ך וַּֽ בַ חֲמָ ְתָך֥
ִ ַֽכּי־כָ ִלינוּ ְב ֶ
Psa. 90:9
מֹו־הגֶה׃
ֶ ַֽ
לּינוּ שָׁ נ ֣ינוּ ְכ
ְבעֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖
Psa. 102:4
מֹותי
ִ ַֽכּי־כָ ל֣ וּ ְבעָ ָשׁ֣ן י ָָמֵ֑י וְ ָ֝עַ ְצ ֗ ַ
Psa. 119:81
כָּ ְל ָת֣ה ִל ְתשׁוּעָ ְתָך֣ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִל ְדבָ ְרָך֥
Psa. 119:82
כָּ ל֣ וּ ע ְ֭ינַי ְל ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ָ֝לא ֹ֗מר
Psa. 119:87
ִכּ ְְ֭מעַ ט ִכּלּ֣ וּנִ י בָ אָ ֵֶ֑רץ ַוָ֝א ֲִנ֗י
Psa. 119:123
רת
וּל ִא ְמ ַ ֥
ע ְ֭ינַי כָּ ל֣ וּ ִ ַֽלישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ְ
Psa. 143:7
וּחי אַל־תַּ ְסתּ֣ר
עֲנ֨נִ י ׀ יְ ה ָוה ֮ כָּ ְל ָתֵ֪ה ָ֫ר ִ
Psa. 59:14

)(4

utensil, weapon

ְכּ ִלי

לי יֹוצ֣ר ְתּנ ְַפּ ַֽצם׃
ְבּשׁ֣בֶ ט בַּ ְר ֶזֵ֑ל ִכּ ְכ ִ ֶ֖
Psa. 7:14
צּיו
וְ ְ֭לֹו ה ִכ֣ין ְכּלי־ ָמֵ֑וֶת ִָ֝ח ֗ ָ
Psa. 31:13
ֹבד׃
֗יתי ִכּ ְכ ִלי א ַֽ
נִ ְְ֭שׁכַּ ְח ִתּי ְכּמ֣ת ִמלּ ֵ֑ב ָ֝ ָה ִי ִ
Psa. 71:22
אֹודָך֣ ִב ְכ ִלי־נֶבֶ ל ֮ א ֲִמ ְתָּךֵ֪
ְ
Psa. 2:9

ִ kidneysכּ ְליָה

)(5

ֹלהים צַ ִ ַֽדּיק׃
וּתכֹונ ֵֵ֪֑ן ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק וּבֹח֣ן ִל ְ֭֗בֹּות וּ ְכלָ יֹ֗ות א ִ
ְ
ילֹות יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְליֹותָ ַֽי׃
אַף־ל ֗
ָ֝
א ֲֶשׁ֣ר יְ עָ ָצֵ֑נִ י
וְ נַסֵּ֑נִ י ְצרֹופָ ה [צָ ְר ָפֶ֖ה] ִכ ְליֹותַ֣י וְ ִל ִ ַֽבּי׃
בי וְ ָ֝ ִכ ְליֹותַ֗י אֶ ְשׁתֹּונָ ַָֽֽן׃
ִכּ ְ֭י יִ ְתחַ מּ֣ץ ְלבָ ִ ֵ֑
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה קָ ִנ ֣יתָ ִכ ְליֹתֵָ֑י ְָ֝תּסֻ ֗כּנִ י

Psa. 7:10
Psa. 16:7
Psa. 26:2
Psa. 73:21
Psa. 139:13
)(1

 wholeכָּ ִליל
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ל־מזְ בַּ חֲָך֣
ִ
עֹול ֣ה וְ כָ ִלֵ֑יל אָֹ֤ז ַיעֲלֶ֖ וּ עַ
ָ
זִ ְבחי־צֶ ְֶ֭דק
)(6

Psa. 51:21
to be humiliated

י ֹ֣בשׁוּ וְ יִ כָּ ְלמוּ ֮ ְמבַ ְקשֵׁ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ
יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי ָרעָ ִ ַֽתי׃
ֹא־ת ֗צא
אַף־ ָזְ֭נ ְַחתָּ ַותַּ ְכ ִלימֵ֑נוּ וְ ל ָ֝
יְ הוִ ֗ה ְצ ָָ֫בא֥ ֹות אַל־יִ ָכּ ְ֣למוּ ִב֣י ְמבַ ְק ֶשֵׁ֑יָך
יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי ָרעָ ִ ַֽתי׃
שׁב ַדְּ֣ך נִ ְכ ָל ֵ֑ם עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון
אַל־ ָי ֣ ֹ
)(7

כלם

Psa. 35:4
Psa. 40:15
Psa. 44:10
Psa. 69:7
Psa. 70:3
Psa. 74:21
disgrace

ְכּ ִלמָּ ה

בֹודי ִל ְ֭ ְכ ִלמָּ ה תֶּ אהָ ב֣ וּן ִ ֵ֑ריק
ְכ ִ ֣
Psa. 35:26
לי׃
ילים עָ ָ ַֽ
המַּ גְ ִדּ ִ
ִ ַֽי ְל ְבּשׁוּ־ ֹ֥בשֶׁ ת וּ ְכ ִל ָמּ ֵ֑ה ַ ַֽ
Psa. 44:16
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום ְכּ ִלמָּ תִ֣י נֶגְ ִ ֵ֑דּי
Psa. 69:8
תה ְכ ִל ָמּ ֣ה פָ נָ ַֽי׃
ִ ַֽכּי־עָ ְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ֣א ִתי חֶ ְר ָפֵּ֑ה ִכּ ְסּ ָ ֶ֖
Psa. 69:20
וּ ְ֭בָ ְשׁ ִתּי וּ ְכ ִלמָּ תִֵ֑י ֶנָ֝גְ ְדּ ָ֗ך
Psa. 71:13
יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה וּ ְכ ִל ָמּ ֵ֑ה ְָ֝מבַ ְק ֗שׁי ָרעָ ִ ַֽתי׃
Psa. 109:29
שֹׂוטנַ ֣י ְכּ ִל ָמּ ֵ֑ה וְ ַיעֲטֶ֖ וּ כַ ְמ ִע֣יל
ְ
יִ ְל ְבּשׁ֣ וּ
Psa. 4:3

)(1

ְל ָ֨ך ׀ נ ְַפ ִ֗שׁי כָּ ַמ ֣הּ ְלָך֣ ְבשָׂ ִ ֵ֑רי

to yearn

כמהּ

Psa. 63:2
)(27

like, as

ידם ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ִָ֝שׂ ְר ֹ֗ין
ַויּ ְַר ִק ֥
ן־רא ִ ַֽמים׃
ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ִָ֝שׂ ְר ֹ֗ין ְכּמ֣ ֹו בֶ ְ
Psa. 35:10
תּ ֹאמַ ְר ָנה ֮ יְ ה ָו֗ה ִמי ָ֫ ָכמ֥ ֹוָך מַ ִצּ֣יל עָ ְ֭נִ י
Psa. 50:21
אֹוכיחֲָךֶ֖
ִ
־א ְהיֶה כָ מֵ֑ ֹוָך
ִדּ ִ֗מּיתָ הֱֽיֹות ֶ ַֽ
Psa. 58:5
ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן ָ֝ח ֗רשׁ י ְַאטם
Psa. 58:8
רְך
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ מָּ אֲס֣ וּ ְכמֹו־מַ ְ֭יִ ם יִ ְתהַ ְלּ
ֹללוּ׃
צּיו] ְכּמ֣ ֹו יִ ְתמ ָ ַֽ
[ח ֗ ָ
רְך ִחצֹּו ִָ֝
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ ְתהַ ְלּ
Psa. 58:9
ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ
ְכּמ֣ ֹו שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
Psa. 58:10
מֹו־ח ֗רֹון
ָ֝ ָ
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י ְכּ
יכ ֣ם ָ
ִ ַֽסּירֹת ֶ
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י ְכּמֹו־ ָ֝ ָח ֗רֹון יִ ְשׂעָ ֶ ַֽרנּוּ׃
ָ
Psa. 61:7
דר׃
דר ָו ַֽ ֹ
נֹותיו ְכּמֹו־ ֥ ֹ
תֹּוסֵ֑יף ְָ֝שׁ ֗ ָ
ִ
Psa. 29:6

ְכּמֹו
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ְכּמֹ֤ ֹו ח ֣לֶ ב ָו ְֶ֭דשֶׁ ן ִתּ ְשׂ ַבּ ֣ע נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ֹלהים ִמ֣י כָ ַֽמֹוָך׃
ד־מ ֥רֹום אֲשֶׁ ר־עָ ִשׂיתָ גְ דֹלֵ֑ ֹות ָ֝א ִ֗
ָ֫ ָ
עַ
רה ְכמֵ֑ ֹו ִהנּ ֹ֤ה דְֹ֭ור בָּ נֶ ֣יָך
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי אֲסַ ְפּ ָ ֥
וַיַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיַּצֶּ ב־מַ יִ ם ְכּמֹו־נַֽד׃
ר ִמים ִמ ְק ָדּשֵׁ֑ ֹו ְָ֝כּ ֶ֗א ֶרץ
ו ִַיּ ֣בֶ ן ְכּמֹו־ ָ ְ֭
אָתָך׃
לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְבעַ ר ְכּמֹו־ ָ֝֗אשׁ ִקנְ ֶ ַֽ
ד ָנ֗י
א ֹ
ֹלהים ׀ ֲ
אין־כָּ מֶ֖ ֹוָך בָ א ִ
שׁ ְכבי ֶ֗קבֶ ר
בַּ מּ ִ֗תים ָ֫ ָח ְפ ִשׁי ְכּמֹ֤ ֹו חֲלָ ִ֨לים ׀ ֥ ֹ
א ֹ֘להֹ֤י ְצבָ א֗ ֹות ִ ַֽמי־ ָ ַֽכמֶ֖ ֹוָך ח ֲִסין ׀ יָ ֵ֑הּ
לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְב ַעֶ֖ר ְכּמֹו־א ֣שׁ חֲמָ ֶ ַֽתָך׃
הגֶה׃
לּינוּ שָׁ נ ֣ינוּ ְכמֹו־ ֶ ַֽ
ְבעֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖
רחַ ְרשָׁ ִ֨עים ׀ ְכּמ֥ ֹו ֗עשֶׂ ב ַוְ֭יּ ִָציצוּ
ִבּ ְפ ֹ֤ ֹ
כְּ֭ל אֲשֶׁ ר־בֹּט ֣חַ
יהֵ֑ם ֹ
ְכּ ְ֭מֹוהֶ ם יִ ְהי֣וּ עֹ שׂ ֶ
כְּ֭ל אֲשֶׁ ר־בֹּט ֣חַ
יהֵ֑ם ֹ
ְכּ ְ֭מֹוהֶ ם יִ ְהי֣וּ עֹ שׂ ֶ
שׁנֲנ֣וּ ְלשֹׁו ָנם ֮ ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב
ָ ַֽ
ֹקעַ בָּ אָ ֵֶ֑רץ נִ ְפזְ ֥רוּ
ְכּמֹ֤ ֹו פֹל ֣חַ וּב ֣
)(1

Psa. 63:6
Psa. 71:19
Psa. 73:15
Psa. 78:13
Psa. 78:69
Psa. 79:5
Psa. 86:8
Psa. 88:6
Psa. 89:9
Psa. 89:47
Psa. 90:9
Psa. 92:8
Psa. 115:8
Psa. 135:18
Psa. 140:4
Psa. 141:7
right, honest

הֹודֵ֑ע וְ ָ֝נ ִָ֗בא
ַ
ִל ְמנֹ֣ות ָי ְ֭מינוּ כּ ֣ן

כּן־1

Psa. 90:12
)(34

so, thus

ם־כּ ֹ֗מּץ
ָ֝ ַ
ל ֹא־כן הָ ְרשָׁ ִעֵ֑ים ִכּי ִא
פּ ֵ֑ט Psa. 1:5
רשָׁ ִעים בַּ ִמּ ְשׁ ָ
ָקמוּ ְ ְ֭
עַ ל־כֹּ֤ן ׀ ל ֹא־י ֻ ֣
Psa. 16:9
לָ כֹ֤ן ׀ שָׂ ַמ ֣ח ִל ְִ֭בּי וַיָּ ֵ֑ ֣גֶל
Psa. 18:50
אֹודָךֶ֖ בַ גֹּויִ ם ׀ יְ הוָ ֵ֑ה
עַ ל־כֹּ֤ן ׀ ְ
Psa. 25:8
יֹורה חַ טָּ ִא֣ים בַּ ָ ַֽדּ ֶרְך׃
טֹוב־וְ יָשָׁ ר יְ הוָ ֵ֑ה עַ ל־כֹּ֤ן ֶ ֶ֖
Psa. 42:2
רג
ע ֶ֖ ֹ
י־מֵ֑יִ ם כֹּ֤ן נ ְַפ ִ֨שׁי תַ ֲ
עַ ל־א ִ ֲַֽפיק ָ
Psa. 42:7
נ ְַפ ִשֵׁ֪י ִת ְשׁ ָ֫תֹּוחָ ח עַ ל־ ֗כּן אֶ ְ֭זְ כָּ ְרָך מ ֶא ֶ֣רץ
Psa. 45:3
ֹלה֣ים
תֹותֵ֑יָך עַ ל־כֹּ֤ן ַֽבּ ַר ְכָךֶ֖ א ִ
ְבּ ְשׂ ְפ ֶ
Psa. 45:8
ֹלה֣ים
ֲָך א ִ
רשַׁ ע עַ ל־כֹּ֤ן ׀ ְמשָׁ ח ֶ֡
ו ִַתּ ְשׂ ָנָ֫א ֶ ֥
Psa. 45:18
ָ֝הֹודָך
דר עַ ל־כּן עַ ִמּים יְ ֻ ֗
ָו ֵ֑ ֹ
Psa. 46:3
עַ ל־כּ ֣ן ל ֹא־נִ ְָ֭ירא ְבּהָ ִמ֣יר אָ ֵֶ֑רץ
Psa. 48:6
ראוּ כּ ֣ן תָּ ָמֵ֑הוּ נִ ְבהֲל֥ וּ נ ְֶח ָ ַֽפּזוּ׃
ה֣מָּ ה ָ ְ֭
Psa. 1:4

כּן־2
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כַּ א ֲֶשֹׁ֤ר שָׁ ֨ ַמ ְענוּ ׀ כֹּ֤ן ָר ִ ֗אינוּ ְבּ ִעיר־יְ הוָ ֣ה
י־א ֵֶ֑רץ
ֹלהים כּ ֣ן ְתּ ְִ֭הלָּ ְתָך עַ ל־קַ ְצו ֶ
ְכּ ִשׁ ְמָךֹ֤ א ִ֗
רה ִשׁ ְמָך֣ לָ ַע ֵ֑ד ְ ַֽלשַׁ ְלּ ִמי
אז ְַמּ ָ ֣
כֹּ֤ן ֲ
יתֵ֑יָך ִל ְרא֥ ֹות
כּ ְ֭ן בַּ ֹ֣קּ ֶדשׁ חֲזִ ִ
כּ ֣ן אֲבָ ֶר ְכָך֣ ְבחַ יָּ ֵ֑י ְָ֝בּ ִשׁ ְמָך
ָמֵ֑יִ ם תָּ ִכין ְ ָ֝דּ ָג ָנ֗ם ִכּי־כן ְתּ ִכינֶ ַֽהָ ׃
ף־שׁית
ִָ֝ ֗
ָק ְתמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ
ענ ַ ֣
לָ ְ֭כן ֲ
ֲֹלם וּמי
לָ כֹ֤ן ׀ י ִָשׁיב [יָשׁ֣ וּב] עַ מּ֣ ֹו ה ֵ֑
לָ כֹ֤ן ׀ שָׁ מַ ע יְ ה ָו֗ה וַ ַֽ ָֽיִּ ְתעַ בָּ ר וְ ְ֭אשׁ
וּבסוּפָ ְתָך֥
כּ ְ֭ן ִתּ ְר ְדּפ֣ם ְבּסַ ע ֲֶרֵָ֑ך ְ
כֶּ חָ ִצ֣יר י ָָמֵ֑יו ְכּ ִציץ ָ֝ ַהשָּׂ ֶ ֗דה כּ ֣ן י ִ ַָֽציץ׃
ִמְ֭נַּחַ ל בַּ ֶדּ ֶ֣רְך יִ ְשׁ ֶתֵּ֑ה עַ ל־ ָ֝֗כּן י ִ ָ֥רים ַֽר ֹאשׁ׃
ֹ֤אתי ׀ כָּ ל־ ֵֹ֬א ַרח
קּוּדיָך אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן עַ ל־ ָ֝֗כּן שָׂ נ ִ
ִמ ִפּ ֶ ֥
ֹתיָך׃
ל ֗כן אָהַ ְב ִתּי עד ֶ ַֽ
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ָ
כָ ִ
ֹותֵ֑יָך ִמזָּהָ ב
אָה ְ֣ב ִתּי ִמ ְצ ֶ
עַ ל־כּ ְ֭ן ַ
כל יִ ָשֵּׁ֑ ְר ִתּי כָּ ל־ ֶֹ֖א ַרח
ל־פּקּ֣ וּדי ֣ ֹ
ִ
עַ ל־כֹּ֤ן ׀ כָּ
רתַ ם נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ֹותֵ֑יָך עַ ל־ ָ֝֗כּן נְ צָ ָ ֥
ע ְד ֶ
אֶ ל־יַ ֵ֪ד גְּ ִָ֫ב ְרתָּ הּ כּ ֣ן ע ְ֭ינינוּ אֶ ל־יְ הוָ ֣ה
ידֹו
יד ֣
תּן ִ ַֽל ִ
ֶל ֣חֶ ם הָ עֲצָ ִבֵ֑ים כֹּ֤ן יִ ֶ֖
עוּרים׃
ְבּיַד־גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝֗כּן ְבּנ ֣י הַ נְּ ִ ַֽ
ִהנּ ֣ה ִכי־כ ְ֭ן יְ ֹ֥ב ַרְך ָגּ֗בֶ ר יְ ר֣א יְ הוָ ַֽה׃
וּמ ְשׁפָּ ִטים
֘ל ֹא ָע ֹ֤שָׂ ה ֨כן ׀ ְלכָ ל־גֹּ֗וי ִ

Psa. 48:9
Psa. 48:11
Psa. 61:9
Psa. 63:3
Psa. 63:5
Psa. 65:10
Psa. 73:6
Psa. 73:10
Psa. 78:21
Psa. 83:16
Psa. 103:15
Psa. 110:7
Psa. 119:104
Psa. 119:119
Psa. 119:127
Psa. 119:128
Psa. 119:129
Psa. 123:2
Psa. 127:2
Psa. 127:4
Psa. 128:4
Psa. 147:20
)(1

בוּלם׃
ָ ַֽ
רב ִָ֝כּ ִנּ֗ים ְבּכָ ל־גְּ
ָב ֹא עָ ֵ֑ ֹ
ַויּ ֣

Psa. 105:31
)(1

ל־בּן
ָ֝֗
וְ ְ֭כַ נָּה אֲשֶׁ ר־נ ְָט ָע ֣ה יְ ִמינֶ ֵֵָ֑֑ך וְ עַ

stock

כַּ נָּה

Psa. 80:16
)(14

לַ יהוָ ֣ה ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור
ֹלהי׃
ֹלהים א ָ ַֽ
אֹודָך֥ ְב ִכנֹּ֗ור א ִ
וְ ְ
יד ִ ַֽתי׃
ְלמָ ָשׁ ֣ל אָזְ ִנ ֵ֑י אֶ ְפתַּ ח ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור ִח ָ

gnat

כּן־5
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Psa. 33:2
Psa. 43:4
Psa. 49:5

ִכּנֹּור
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שּׁחַ ר׃
ירה ָ ַֽ
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
Psa. 71:22
רה ְלָך֣ ְב ִכנֵֹּ֑ור ְָ֝ק ֗דֹושׁ יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
אז ְַמּ ָ ֣
א ָֹ֫להָ י ֲ
Psa. 81:3
וּתנוּ־ ֵֹ֑תף ִכּנֶֹּ֖ור נ ִָע֣ים ִעם־נָ ַֽבֶ ל׃
ְ
Psa. 92:4
עֲֽלי־עָ ְ֭שֹׂור ַועֲלי־נָ ֵ֑בֶ ל עֲלֶ֖י ִה ָגּיֹ֣ון ְבּ ִכנַּֽ ֹור׃
Psa. 98:5
לַ יהוָ ֣ה ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור וְ ק֣ ֹול
ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור וְ ק֣ ֹול זִ ְמ ָ ַֽרה׃
Psa. 108:3
שּׁחַ ר׃
ירה ָ ַֽ
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
Psa. 137:2
ֹרֹותינוּ׃
תֹוכ ֵ֑הּ ָ֝ ָתּ ִ֗לינוּ ִכּנּ ַֽ
ַ ַֽעל־ע ֲָר ִבים ְבּ ָ
Psa. 147:7
תֹודֵ֑ה ז ְַמּ ֶ֖רוּ לאֹלה֣ינוּ ְב ִכנַּֽ ֹור׃
לַ יהוָ ֣ה ְבּ ָ
Psa. 149:3
רוּ־לֹו׃
ַֽ
ְבּ ֹ֥תף וְ ָ֝ ִכנֹּ֗ור יְ ז ְַמּ
Psa. 150:3
ה ְל ֗לוּהוּ ְבּנ ֣בֶ ל וְ ִכנַּֽ ֹור׃
שֹׁופֵ֑ר ַָ֝ ַֽ
ָ
ְבּת֣קַ ע
Psa. 57:9

)(2

ֹתן
כֹּנ ֣ס כַּ ְ֭נּד מ֣י הַ יָּ ֵ֑ם נ ֶ֖
בֹּונ ֣ה יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם יְ הוָ ֵ֑ה נִ ְדחֶ֖י יִ ְשׂ ָרא֣ל יְ כַ נַּֽס׃
)(3

to gather
Psa. 33:7
Psa. 147:2

to humble, subdue

יהם
צר ֗ ֶ
אַכ ִנ ֵ֑יעַ וְ עַ ל ָ֝ ָ
יה֣ם ְ
ִכּ ְְ֭מעַ ט אֹויְ ב ֶ
יהֵ֑ם ַו ָ֝יִּ כָּ נְ ֗עוּ ַתּ֣חַ ת י ָ ַָֽדם׃
אֹויְ ב ֶ
כּ ְשׁ ֗לוּ
ַויּ ְַכנַ ֣ע בֶּ עָ ָמ֣ל ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ָ

כנע

Psa. 81:15
Psa. 106:42
Psa. 107:12
)(3

ת־א ֶרץ־ ְכּנָ ֵ֑עַ ן ָ֝֗ ֶחבֶ ל ַנחֲלַ ְת ֶ ַֽכם׃
ֶ ַֽ
אֶ תּן אֶ
זִ ְ֭ ְבּחוּ לַ עֲצַ בּ֣י ְכנָ ֵ֑עַ ן וַתֶּ חנַף ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ
וּ ְְ֭לעֹוג ֶמ֣לֶ ְך הַ בָּ ָשֵׁ֑ן וּ ְָ֝ל ֹ֗כל מַ ְמ ְלכ֥ ֹות ְכּנָ ַֽעַ ן׃

Canaan

ְכּנַעַ ן

Psa. 105:11
Psa. 106:38
Psa. 135:11
)(12

ירנִ י׃
ָפיָך תַּ ְס ִתּ ַֽ
ת־ע ֵ֑יִ ן ְבּצל ְָ֝כּנ ֗ ֶ
ָ
בַּ
ָעף ַו ָ֗֝יּ ֶדא עַ ל־כַּ נְ פי־ ַֽרוּחַ ׃
ל־כּ ְ֭רוּב ַויּ ֵֹ֑
ְ
עַ
ָפיָך יֶחסָ יַֽ וּן׃
אָדֵ֑ם ְבּצל ְָ֝כּנ ֗ ֶ
ָ
וּב ַֽצל־ ְכּנָפֶ יָך אֶ ְח ֶס ֵ֑ה ָ֝֗עַ ד
ְ
ְב ְ֭אָהָ ְלָך עֹולָ ִמֵ֑ים ֶ ַֽאח ֶ֨סה ְבסֶ֖תֶ ר ְכּנ ֶָפ ֣יָך ֶ ַֽסּלָ ה׃
וּבצֶ֖ל ְכּנ ֶָפ ֣יָך א ֲַר ַֽנָּֽן׃
ִלֵּ֑י ְ
ם־תּ ְשׁ ְכּבוּן ֮ בֵּ֪ין ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ ֣י יְֹ֭ונָה נ ְֶח ָפּ ֣ה בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף
ִ
ִ ַֽא

כנס

wing, edge
Psa. 17:8
Psa. 18:11
Psa. 36:8
Psa. 57:2
Psa. 61:5
Psa. 63:8
Psa. 68:14

כָּ נָף
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יה֣ם כֶּ עָ ָפ ֣ר ְשׁאֵ֑ר וַּֽ ְכח֥ ֹול ַי ִָ֗֝מּים ע֣ ֹוף כָּ נָ ַָֽֽף׃
עֲל ֶ
לָ ְְ֭ך וְ ַ ַֽתחַ ת־ ְכּנ ָָפ ֣יו תֶּ ְח ֶסֵ֑ה ִצנָּ ֶ֖ה
ה ְמהַ ֗לְּך עַ ל־כַּ נְ פי־ ַֽרוּחַ ׃
הַ שָּׂ ם־עָ ִבים ְרכוּבֵ֑ ֹו ַָ֝ ַֽ
אֶ שָּׂ א כַ נְ פי־ ָשׁ ֵ֑חַ ר ֶָ֝א ְשׁ ְכּ ָנ֗ה ְבּאַח ִ ֲ֥רית יָ ַֽם׃
ל־בּה ָמֵ֑ה ֶ ָ֝֗רמֶ שׂ וְ ִצפּ֥ ֹור כָּ נָ ַָֽֽף׃
ְ
החַ יָּה וְ כָ
ַ ַֽ

Psa. 78:27
Psa. 91:4
Psa. 104:3
Psa. 139:9
Psa. 148:10
)(1

full moon

שֹׁופ ֵ֑ר ַָ֝בּ ֗כּסֶ ה ְליֹ֣ום חַ גַּֽנוּ׃
ָ
בַ ֹ֣ח ֶדשׁ

כֶּ סֶ א

Psa. 81:4
)(18

throne

ִמ ְשׁפָּ ִט֣י וְ ִד ִינ ֵ֑י יָשַׁ ְבתָּ ְָ֝ל ִכ ֗סּא שֹׁופט ֶ ַֽצ ֶדק׃
סאַֹֽו׃ Psa. 9:8
עֹול ֣ם ישֵׁ֑ב כֹּונֶָֽ֖ן לַ ִמּ ְשׁ ָפּ֣ט ִכּ ְ
ְל ָ
Psa. 11:4
יְ ה ָוה ֮ בַּ שָּׁ ַמֵ֪יִ ם ִָ֫כּ ְסאֹ֥ו עינָיו
Psa. 45:7
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד שׁבֶ ט
ָ
ְֹ֭להים
ִכּ ְסאֲָך֣ א ִ
Psa. 47:9
ֹלהים י ַָשֹׁ֤ב ׀ עַ ל־ ִכּ ֵ֬סּא קָ ְד ַֽשֹׁו׃
ל־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝א ִ֗
ִ
עַ
Psa. 89:5
֨יתי ְלדֹר־ו ֶָ֖דֹור ִכּ ְסאֲָך֣ ֶ ַֽסלָ ה׃
וּבָ ִנ ִ
Psa. 89:15
וּ ְִ֭מ ְשׁפָּ ט ְמכ֣ ֹון ִכּ ְסאֵֶָ֑ך חֶ סֶ ד ֶו ָ֝א ֗ ֶמת
Psa. 89:30
ז ְַרעֵ֑ ֹו וְ ָ֝ ִכ ְסאֹ֗ו ִכּימי
Psa. 89:37
עֹול ֣ם יִ ְהיֶ ֵ֑ה וְ ִכ ְסאֶֹ֖ו כַ ֶשּׁ֣מֶ שׁ
ְל ָ
Psa. 89:45
אָרץ
ִמ ְטּהָ ֵ֑רֹו וְ ָ֝ ִכ ְסאֹ֗ו לָ ֶ
Psa. 93:2
עֹול ֣ם
נָכ֣ ֹון ִכּ ְסאֲָך֣ מאֵָ֑ז ַֽמ ָ
Psa. 94:20
היְ חָ ְב ְרָך ִכּסּ ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ֣ל
ַ ְַֽ֭
Psa. 97:2
יבֵ֑יו צֶ ֶדק וּ ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט ְמכ֣ ֹון ִכּ ְסאַֹֽו׃
ְס ִב ָ
Psa. 103:19
כוּתֹו
בַּ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ה ִכ֣ין ִכּ ְסאֵֹ֑ו וּ ָ֝מַ ְל ֗
Psa. 122:5
ָשׁב֣ וּ ִכ ְסא֣ ֹות ְל ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט ִָ֝כּ ְסא֗ ֹות
שָׁ֨ מָּ ה ׀ י ְ
ִכ ְסא֣ ֹות ְל ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט ִָ֝כּ ְסא֗ ֹות ְלב֣ית ָדּ ִ ַֽויד׃
Psa. 132:11
לְך׃
ִמ ְפּ ִ ֥רי ִב ְטנְ ָךֵ֑ אָ ִָ֗֝שׁית ְל ִכסּא־ ָ ַֽ
Psa. 132:12
לְך׃
י־ע ֵ֑ד י ְָ֝שׁ ֗בוּ ְל ִכסּא־ ָ ַֽ
ַם־בּניהֶ ם עֲד ַ
ְ
גּ

ִכּסּא

Psa. 9:5

)(18

ַֽשׂוּי־פּשַׁ ע ְכּס֣ וּי חֲטָ אַָֽה׃
ֶ֗
רי ְנ
אַשׁ ֥
ְל ָדוִ ֗ד ָ֫ ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
אֹודֹ֤ה עֲל ֣י
ֶ
אָמ ְר ִתּי
יתי ֗ ַ
עֹו֘ ִנֹ֤י ַֽל ֹא־ ִכ ִ֗סּ ִ
ַו ֲ
יתי ׀ ְבּ ֵ֬תֹוְך ִל ִ֗בּי
ִצ ְדקָ ְת ֵָ֬ך ל ֹא־ ִכ ִ֨סּ ִ

to cover
Psa. 32:1
Psa. 32:5
Psa. 40:11

כסה
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ְכּ ִלמָּ ִת֣י נֶגְ ִ ֵ֑דּי וּ ֶֹ֖בשֶׁ ת פָּ נַ ֣י ִכּ ָ ַֽסּתְנִ י׃
Psa. 44:20
ִבּ ְמק֣ ֹום תַּ ִנּ ֵ֑ים ַו ְתּ ַכֶ֖ס עָ ל ֣ינוּ ְבצַ ְל ָ ַֽמוֶת׃
Psa. 55:6
ָו ְַ֭רעַ ד יָ ֣ב ֹא ִבֵ֑י ַו ָ֝ ְתּכַ סּ֗נִ י פַּ לָּ ַֽצוּת׃
Psa. 69:8
תה ְכ ִל ָמּ֣ה פָ נָ ַֽי׃
֣אתי חֶ ְר ָפֵּ֑ה ִכּ ְסּ ָ ֶ֖
ִ ַֽכּי־עָ ְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ִ
Psa. 78:53
יהם ִכּסָּ ה הַ יָּ ַֽם׃
ל ֹא פָ ָח ֵ֑דוּ וְ אֶ ת־אָ֝ ֹויְ ב ֗ ֶ
וְ ֣
Psa. 80:11
ָפיהָ
ענ ֗ ֶ
כָּ סּ֣ וּ הָ ִ ֣רים ִצ ָלּ ֵ֑הּ ַו ָ֝ ֲ
Psa. 85:3
את֣ם
עֹו֣ן עַ ֶמֵָּ֑ך ִכּ ִ ֶ֖סּיתָ כָ ל־חַ טָּ ָ
ֲ
Psa. 104:6
ל־ה ִ ֗רים
ָ֝ ָ
ְתּ ְ֭הֹום כַּ ְלּב֣ וּשׁ ִכּ ִסּיתֵֹ֑ו עַ
Psa. 104:9
ָ֝שׁוּבוּן ְלכַ סּ֥ ֹות הָ אָ ֶַֽרץ׃
֗
עב ֵֹ֑רוּן בַּ ל־יְ
בַּ ל־יַ ַֽ ֲ
Psa. 106:11
יהֵ֑ם אֶ חָ ד ָ֝מ ֗ ֶהם
ַויְ כַ סּוּ־מַ יִ ם צָ ר ֶ
Psa. 106:17
ירם׃
ֲדת א ֲִב ָ ַֽ
ו ִַתּ ְב ַל ֣ע ָדּ ָתֵ֑ן ַו ָ֝ ְתּ ֗ ַכס עַ ל־ע ַ ֥
Psa. 140:10
ע ֲַמֶ֖ל ְשׂפָ ת֣ימֹו יְ כַ סּוּמֹו [יְ כַ ַֽסּמֹו׃]
֥ר ֹאשׁ ְמ ִס ָבֵּ֑י ע ֲַמֶ֖ל ְשׂפָ ת֣ימֹו יְ כַ סּוּמֹו [יְ כַ סּ ַֽמֹו׃]
Psa. 143:9
הַ ִצּילֶ֖נִ י מאֹיְ בַ י ׀ יְ ה ָו֗ה אלֶ יָך ִכ ִ ַֽסּ ִתי׃
Psa. 147:8
ה ְמכַ ֵֶ֬סּה שָׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְבּעָ ִ֗בים הַ מּ ִכ֣ין
ַ ַֽ
Psa. 44:16

)(1

to cut down

ֲרת פָּ נֶ ֣יָך
סוּח ֵ֑ה ִמ ַגּע ַ ֶ֖
ְשׂ ֻר ָפ֣ה בָ א ֣שׁ ְכּ ָ
)(3

Psa. 80:17
fool

ֲכ ִ ֹ֤מים י ָ֗מוּתוּ יַ ֹ֤חַ ד ְכּ ִס֣יל ו ַָב֣עַ ר י ֹאב ֵ֑דוּ
ח ָ֘
ת־ז ֹאת׃
ַֽ
ל ֹא י ָדֵ֑ע וּ ָ֝ ְכ ִ֗סיל ל ֹא־י ִָבין אֶ
֣
ילים מָ תַ י תַּ ְשׂ ִ ַֽכּילוּ׃
ֲרים בָּ ָע ֵ֑ם וּ ָ֝ ְכ ִס ִ֗
בּע ִ ֣
ִבּ ְ֭ינוּ ֹ
)(1

Psa. 92:7
Psa. 94:8
loins

כֶּ סֶ ל־1

Psa. 38:8

confidence, folly

יהם ׀
ד ְרכָּ ם כּ ֣סֶ ל ָל ֵ֑מֹו וְ אַחֲר ֶ֓ ֶ
ֶז֣ה ַ ְ֭
ל ֹא
אֹלהים ִָ֫כּ ְסלָם וְ ֣
ִ֗
ָשׂימוּ ַֽב
וְ י ִ
)(1

ְכּ ִסיל־1

Psa. 49:11

ִ ַֽכּי־ ְכ ְ֭סָ לַי מָ ְלא֣ וּ נִ ְק ֶל ֵ֑ה וְ אין
)(2

כסח

כֶּ סֶ ל־2

Psa. 49:14
Psa. 78:7

confidence, folly

לה׃
ידֵ֑יו ְוַֽאַל־יָשׁ֥ וּבוּ ְל ִכ ְס ָ ַֽ
וְ אֶ ל־ח ֲִס ָ

ִכּ ְסלָ ה

Psa. 85:9
)(2

to desire

כסף
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ְ֭אַריה יִ ְכס֣ ֹוף ִל ְט ֵ֑רֹוף וְ ִָ֝כ ְכ ִ֗פיר
ִדּ ְמ ֹינֹ֗ו ְכּ ְ
נִ ְכ ְס ֵ֬ ָפה וְ גַם־כָּ ְל ֨ ָתה ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ ְלחַ ְצ ֵ֪רֹות

Psa. 17:12
Psa. 84:3

)(9

יְ ה ָוה ֮ אֲמָ ֵ֪רֹות ְט ָֹ֫ה ֥רֹות ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל
שׁחַ ד
כַּ ְספֹֹּ֤ו ׀ ל ֹא־נ ַָת֣ן ְבּנֶשֶׁ ְך ֮ וְ ֥ ֹ
כּסֶ ף׃
ֹלהֵ֑ים ְ ָ֝צ ַר ְפ ֗ ָתּנוּ ִכּ ְצ ָרף־ ָ ַֽ
־בחַ נְ תָּ נוּ א ִ
ִ ַֽכּי ְ
רֹותיהָ
יְֹ֭ונָה נ ְֶח ָפּ֣ה בַ ֶכּ ֵ֑סֶ ף וְ ָ֝אֶ ְב ֗ ֶ
ִמ ְת ַרפּס ְבּ ַרצּי־ ָכ ֵ֑סֶ ף ִבּזַּר עַָ֝ ִ֗מּים ְק ָרב֥ ֹות
ְ֭יֹּוציאם ְבּ ֶכ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב וְ אֶ֖ין
וַ ַֽ ִ
ֲשׂה יְ ד֣י
עְ֭צַ בּיהֶ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗
ֲֽ
אַל ֗פי זָהָ ב ָו ָ ַֽכסֶ ף׃
ת־פֵּ֑יָך ָ֝מ ְ
ֹור ִ
ֹוב־לי ַֽת ַ
ִ
ַֽט
ֲשׂה
עֲצַ בּ֣י הַ ְ֭גֹּויִ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗

Psa. 12:7
Psa. 15:5
Psa. 66:10
Psa. 68:14
Psa. 68:31
Psa. 105:37
Psa. 115:4
Psa. 119:72
Psa. 135:15
)(3

יהם
מֹותֵ֑ם וּ ִָ֝ב ְפ ִסיל ֗ ֶ
ָ
ַויּ ְַכ ִעיס֥ וּהוּ ְבּבָ
ץ־בּם
יהֵ֑ם ו ִַתּ ְפ ָר ָָ֝֗
ַו ְ֭יּ ְַכ ִעיסוּ ְבּ ַ ַֽמעַ ְלל ֶ
רק
חֹ֣
ר ָשֹׁ֤ע יִ ְר ֶ֨אה ׀ וְ כָ עָ֗ ס ִשׁנָּ ֣יו ַי ֲ
ָ֘

silver, money

כֶּ סֶ ף

to be angry

כעס

Psa. 78:58
Psa. 106:29
Psa. 112:10
anger

)(4

ל־צֹור ָ ַֽרי׃
ְ
ָ ַֽע ְשׁ ָשׁ֣ה ִמ ַכּ ֣עַ ס ע ִינ ֵ֑י ַָָֽ֝ע ְת ָ֗קה ְבּכָ
Psa. 10:14
י־אַתֹּ֤ה ׀ ָ֘ע ָמֹ֤ל ָו ֨ ַכעַ ס ׀ תַּ ִבּיט ֮ לָ תֵ֪ת
ָ
ִ ַֽכּ
Psa. 31:10
ינ֗י נ ְַפ ִשׁי
ר־לי עָ ְשׁ ָשֶׁ֖ה ְבכַ עַ ס ע ִ
ִ
ָ֫ ַצ
Psa. 85:5
כּעַ סְָך֣ ִע ָ ַֽמּנוּ׃
יִ ְשׁע ֵ֑נוּ וְ הָ פֶ֖ר ַ ַֽ

כַּ עַ ס

Psa. 6:8

)(21

hand

֣יתי ז ֵֹ֑את ִ ַֽאם־יֶשׁ־עָ וֶל ְבּכַ פָּ ַֽי׃
ִאם־עָ ִשׂ ִ
Psa. 9:17
נֹוקשׁ ָר ָשֵׁ֑ע
֣
פעַ ל כַּ ְ֭פָּ יו
עָָ֫ שָׂ ה ְבּ ֣ ֹ
Psa. 18:1
אֹות֥ ֹו ִמכַּ ף כָּ ל־ ָֹ֝איְ ָ֗ביו
Psa. 24:4
ר־לבָ ב א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ל ֹא־נ ָָשׂ֣א
ָ֫
נְ ִ ֥קי כַ ֗ ַפּיִ ם וַּֽ בַ
Psa. 26:6
ֹב ָבֶ֖ה
אס ְ
אֶ ְר ַח֣ץ ְבּנִ קָּ יֹ֣ון כַּ פֵָּ֑י ַו ֲ
Psa. 44:21
כּ ֗פּינוּ ְלא֣ל
רשׂ ָ֝ ַ
אֹלהֵ֑ינוּ וַנִּ ְפ ֥ ֹ
Psa. 47:2
אֹלהים
ִ֗
כּל־הָ ְ֭עַ ִמּים ִתּ ְקעוּ־ ָכ ֵ֑ף הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ל
ָ ַֽ
Psa. 63:5
ְבחַ יָּ ֵ֑י ְָ֝בּ ִשׁ ְמָך אֶ שָּׂ א כַ פָּ ַֽי׃
Psa. 7:4

כַּ ף
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ִמיַּ ֣ד ָר ָשֵׁ֑ע ִמ ַכֶּ֖ף ְמעַ וּ ֣ל וְ חֹומץ׃
֣יתי ְלבָ ִבֵ֑י וָאֶ ְר ַחֶ֖ץ ְבּנִ קָּ יֹ֣ון כַּ פָּ ַֽי׃
זִ ִכּ ִ
חם׃
וּב ְתבוּנֶֹ֖ות כַּ ָפּ ֣יו יַנְ ַֽ
ִ
כּ ֗ ָפּיו ִמ ֥דּוּד
ִמסּ֣בֶ ל ִשׁ ְכמֵ֑ ֹו ָ֝ ַ
ְבּכָ ל־יֵֹ֑ום ִשׁ ַטּ ְֶ֖ח ִתּי א ֶל ֣יָך כַ פָּ ַֽי׃
ן־תּ ֹגֶּ֖ף
עַ ל־כַּ פַּ יִ ם יִ שָּׂ אֵ֑ וּנְ ָך פֶּ ִ
נְ הָ ֥רֹות יִ ְמחֲאוּ־ ָכ ֵ֑ף ַיָ֝֗חַ ד הָ ִ ֥רים יְ ַרנַּֽנוּ׃
ל־מ ְְ֭צֹותֶ יָך
ִ
שּׂא־כַ פַּ֗י ֶ ַֽא
וְ אֶ ָ ַֽ
ֹור ְת ָ֗ך
נ ְַפ ִשׁ֣י ְבכַ פִּ֣י תָ ִמֵ֑יד וְ ַָֽ֝ת ָ
יְ ִג ֣יעַ כַּ ְ֭פֶּ יָך ִכּ֣י ת ֹאכ ֵ֑ל אַ ְָ֝שׁ ֶ ֗ריָך
קֹוצר וְ ִח ְצנֹ֥ו
֗
לּ ֹא ִמלֶּ֖א כַ פֹּ֥ו
שֶׁ ֹ֤
ַתּשֶׁ ת עָ ַל ֣י כַּ פֶּ ַֽכָ ה׃
ָק ֶדם צַ ְר ָתֵּ֑נִ י ו ָ ֶ֖
וֶ ֣
ת־ע ֶרב׃
ָ ַֽ
כּפַּ֗י ִמנְ חַ
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ַ ַֽמ ְשׂאַת ָ֝ ַ
)(1

Psa. 71:4
Psa. 73:13
Psa. 78:72
Psa. 81:7
Psa. 88:10
Psa. 91:12
Psa. 98:8
Psa. 119:48
Psa. 119:109
Psa. 128:2
Psa. 129:7
Psa. 139:5
Psa. 141:2
frost

ֶשׁ֣לֶ ג כַּ ָצֵּ֑מֶ ר ְָ֝כּ ֗פֹור כָּ אפֶ ר יְ פַ ַֽזּר׃

Psa. 147:16
)(6

ִל ְט ֵ֑רֹוף וְ ִָ֝כ ְכ ִ֗פיר יֹשׁב ְבּ ִמ ְסתָּ ִ ַֽרים׃
ירים ָרשׁ֣ וּ וְ ָרע ֵ֑בוּ וְ ד ְֹרשׁי יְ ָ֝ה ָו֗ה
ְכּ ְִ֭פ ִ
יד ִ ַֽתי׃
ירים יְ ִח ָ
יהֵ֑ם ִָ֝מ ְכּ ִפ ִ ֗
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמשֹּׁא ֶ
ירים נְ ֹ֣תץ ׀ יְ הוָ ַֽה׃
ס־שׁנּימֹו ְבּ ִפֵ֑ימֹו מַ ְל ְתּע֥ ֹות ְָ֝כּ ִפ ִ ֗
ִ
ה ֲָר
רְך ִתּ ְר ֶֹ֖מס ְכּ ִפ֣יר וְ תַ ִ ַֽנּין׃
ל־שׁ֣חַ ל ו ֶָפ֣תֶ ן ִתּ ְד ֵ֑ ֹ
ַ
עַ
וּלבַ ֶ֖קּשׁ
שׁא ֲִג ֣ים לַ ָטּ ֵֶ֑רף ְ
ירים ֹ
הַ ְ֭ ְכּ ִפ ִ
)(3

ִל ְפעָ מַ י ֮ כָּ ַפ ֵ֪ף ַנ ְָ֫פ ִשׁי כָּ ֣רוּ
פוּפים׃
ְלכָ ל־הַ נּ ְֹפ ִלֵ֑ים וְ ָ֝זֹו ֗קף ְלכָ ל־הַ ְכּ ִ ַֽ
יקים׃
פוּפֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה אֹהב צַ ִדּ ִ ַֽ
ֹקף ְכּ ִ
ִעוְ ִ ֗רים יְ ְ֭הוָה ז ֣
)(3

ְכּפֹור־2

ְ young lionכּ ִפיר
Psa. 17:12
Psa. 34:11
Psa. 35:17
Psa. 58:7
Psa. 91:13
Psa. 104:21

to bend, bow
Psa. 57:7
Psa. 145:14
Psa. 146:8

to cover, make atonement

גָּ ְ֣ברוּ ֶמ ֵ֑נִּ י ְָ֝פּשָׁ ֗עינוּ אַתָּ ה ְתכַ ְפּר ַֽם׃
ָ֫שׁ ִחית
וְ הֹ֤ וּא ַר ֨חוּם ׀ יְ כַ פּר עָ ֹון ֮ ְוַֽל ֹא־ ַי ְ
ֹאתינוּ
ל־חטּ ֗
ָ֝ ַ
וְ הַ ִצּילנוּ וְ כַ פּר עַ

כפף

Psa. 65:4
Psa. 78:38
Psa. 79:9

כפר
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ransom

)(1

אֹלה֣ים כָּ ְפרַֹֽו׃
ִ
תּן ל
דה יִ ְפ ֶדּ֣ה ִאֵ֑ישׁ ל ֹא־יִ ֶ֖
ל ֹא־פָ ֣ ֹ

Psa. 49:8

 pastureכַּ ר־2

)(2

יקר כָּ ִ ֵ֑רים כָּ לֶ֖ וּ בֶ עָ ָשׁ֣ן
יְ ְ֭הוָה ִכּ ַ ֣
פוּ־בֵ֑ר
ָ
לָ ְב ֵ֬שׁוּ כָ ִ ֨רים ׀ הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
)(5

Psa. 37:20
Psa. 65:14
to dig

בּ֣ ֹור כָּ ָ ְַֽ֭רה וַ ַֽ ָֽיּ ְַח ְפּרֵ֑הוּ ַו ָ֝יִּ ֹ֗פּל
ַֽל ֹא־חָ ֗ ַפ ְצתָּ אְָ֭זְ נַיִ ם כָּ ִ ֣ריתָ ִלֵּ֑י עֹולָ ה
כָּ ַפֵ֪ף ַנ ְָ֫פ ִשׁי כָּ ֣רוּ ְלפָ נַ ֣י
שׁחַ ת׃
רה לָ ָר ָשׁ֣ע ָ ַֽ
ִמ֣ימי ָרֵ֑ע ַע ֹ֤ד יִ כָּ ֶ ֶ֖
ל ֹא
כּרוּ־ ִל֣י ז ִ ֣דים ִשׁיחֵ֑ ֹות ֲָ֝אשֶׁ֗ ר ֣
ָ ַֽ
)(3

Psa. 40:7
Psa. 57:7
Psa. 94:13
Psa. 119:85

cherubim

ְכּרוּב־1

Psa. 18:11
Psa. 80:2
Psa. 99:1

vineyard, Haccherem

ֲשׂוּ ְפּ ִ ֣רי
שָׂ ְ֭דֹות וַיִּ ְטּע֣ וּ ְכ ָר ִמֵ֑ים ַו ָ֝ ַיּע ֗
)(1

כרה־1

Psa. 7:16

ָעף ַו ָ֗֝יּ ֶדא
וַיִּ ְר ַכּ ֣ב עַ ל־ ְכּ ְ֭רוּב ַויּ ֵֹ֑
הֹופיעָ ה׃
ִ ַֽ
רוּב֣ים
צּ ֹאן יֹוסֵ֑ף יֹשֶׁ֖ב הַ ְכּ ִ
כַּ ֣
רוּבים תָּ נ֥וּט הָ אָ ֶַֽרץ׃
יִ ְרגְּ ז֣וּ עַ ִמֵּ֑ים יֹשׁב ְָ֝כּ ִ֗
)(1

כֹּפֶ ר־4

Psa. 107:37

to tear off:

יְ כַ ְר ְסמֶנָּ ַֽ֣ה חֲזִ ֣יר ִמיָּ ֵ֑עַ ר וְ זִ ֶ֖יז
)(7

כֶּ ֶרם

כרסם

Psa. 80:14
to bow down

קַ ְדּ ָמ֣ה פָ ְ֭נָיו הַ ְכ ִריעֵ֑הוּ פַּ ְלּטָ ה
חַ ְ֭יִ ל לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה תַּ ְכ ִ ֶ֖ריעַ קָ ַמ֣י תַּ ְח ָ ַֽתּי׃
אנ ְַחנוּ ַָ֗֝קּ ְמנוּ
הְ֭מָּ ה כָּ ְרע֣ וּ וְ נ ָָפ ֵ֑לוּ ַו ֲ
ל־יֹורד֣י עָ ָפֵ֑ר
ְ
ְלפָ נָ ֣יו יִ ְ֭ ְכ ְרעוּ כָּ
ְל ְ֭פָ נָיו יִ ְכ ְרע֣ וּ ִצ ִיּ ֵ֑ים וְ ָ֝אֹיְ ָ֗ביו
חוּרי יִ ְשׂ ָרא ֣ל ִה ְכ ִ ַֽריעַ ׃
ֶ֖
יהֵ֑ם וּבַ
הרֹג ְבּ ִמ ְשׁמַ נּ ֶ
וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
בְּ֭אוּ נִ ְשׁתַּ חֲוֶ ֣ה וְ נִ ְכ ָרֵ֑עָ ה נִ ְָ֝ב ְר ֗ ָכה ִ ַֽל ְפני־יְ הוָה
ֹ

כרע

Psa. 17:13
Psa. 18:40
Psa. 20:9
Psa. 22:30
Psa. 72:9
Psa. 78:31
Psa. 95:6
)(14

to cut off

כרת
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ל ֗שֹׁון ְמ ַדבֶּ ֶרת
ל־שׂ ְפת֣י חֲלָ קֵ֑ ֹות ָ֝ ָ
ִ
י ְַכר֣ת יְ ְ֭הוָה כָּ
ְבּ ֹ֣עשׂי ָרֵ֑ע ְלהַ ְכ ִ ֶ֖רית מ ֶא ֶ֣רץ זִ ְכ ָ ַֽרם׃
י־מ ְ֭ר ִעים יִ כָּ רתֵ֑ וּן וְ קֹוי יְ ָ֝ה ָ֗וה
ִ ַֽכּ ְ
ְמְ֭ב ָֹרכָ יו ִי ְ֣ירשׁוּ אָ ֵֶ֑רץ וּ ְָ֝מקֻ לָּ לָ֗ יו יִ כָּ ַֽרתוּ׃
עֹול ֣ם נִ ְשׁ ָמֵ֑רוּ וְ ֶז ֶ֖ ַָֽרע ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרת׃
ידיו ְל ָ
ח ְִ֭ס ָ
אֶ ת־ ֲ
רת ְרשָׁ ִע֣ים ִתּ ְר ֶ ַֽאה׃
ְ֭ירֹומ ְמָך לָ ֶר֣שֶׁ ת אָ ֵֶ֑רץ ְבּ ִהכָּ ֶ֖
ִ
ִ ַֽו
ֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמ ֣דוּ י ְַח ָדֵּ֑ו אַח ִ ֲֶ֖רית ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרתָ ה׃
וַּֽ ְ֭פ ְ
ית֣י עֲלי־ ָזַֽבַ ח׃
תי ְב ִר ִ
ידֵ֑י כּ ְֹר ֶ֖
פוּ־לי ח ֲִס ָ
ִ
ִא ְס
רתוּ׃
כּי נֹועֲצ֣ וּ ל ֣ב י ְַח ָדֵּ֑ו עָָ֝ לֶ֗ יָך ְבּ ִ ֣רית יִ ְכ ַֽ ֹ
ִ ֹ֤
ירי נִ ְָ֝שׁ ַ֗בּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד
כָּ ַר ִ ַֽ֣תּי ְב ְִ֭רית ִל ְב ִח ִ ֵ֑
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ְלהַ ְכ ִ ֥רית ַֽמ ִעיר־יְ ָ֝ה ָו֗ה
כָּ ִ
וּשׁבֶ֖ וּעָ ת֣ ֹו
ת־אַב ָר ָהֵ֑ם ְ
ְ
א ֲֶשׁ֣ר כָּ ְַ֭רת אֶ
יְ ִ ַֽהי־אַח ֲִרית֥ ֹו ְלהַ ְכ ִ ֵ֑רית ְבּ ֥דֹור אַ ָ֗֝חר
רת מ ֶא ֶ֣רץ זִ ְכ ָ ַֽרם׃
נֶ ַָֽֽגֶד־יְ הוָ ֣ה תָּ ִמֵ֑יד וְ י ְַכ ֶ֖

Psa. 12:4
Psa. 34:17
Psa. 37:9
Psa. 37:22
Psa. 37:28
Psa. 37:34
Psa. 37:38
Psa. 50:5
Psa. 83:6
Psa. 89:4
Psa. 101:8
Psa. 105:9
Psa. 109:13
Psa. 109:15
)(1

ֲֹלמוּן׃
תּוּח֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל וְ ַָֽ֝כילַ ֹ֗פּת ַיה ַֽ
ִפּ ֶ

 axeכַּ ִשּׁיל

Psa. 74:6
)(7

to stumble

כשׁל

ֹאב ֗דוּ ִמפָּ נֶ ַֽיָך׃
ְבּשׁוּב־אֹויְ בַ י אָחֵ֑ ֹור יִ כָּ ְשׁל֥ וּ וְ ָ֝י ְ
Psa. 27:2
וְ אֹיְ ַב֣י ִלֵ֑י הֶ֖מָּ ה כָ ְשׁל֣ וּ וְ נ ָ ַָֽפלוּ׃
Psa. 31:11
ֲֹונ ֣י
א ָנָ֫חָ ה כָּ ַשׁ ֣ל בַּ ע ִ
נֹותֵ֪י בַּ ֲ
וּשׁ ַ
ְ
Psa. 64:9
ַויּ ְַכ ִשׁיל֣ וּהוּ עָ ל ֣ימֹו ְלשֹׁונָ ֵ֑ם
Psa. 105:37
כֹּושׁל׃
ַֽ
וְ ז ָָהֵ֑ב וְ אֶ֖ין ִבּ ְשׁבָ ָט ֣יו
Psa. 107:12
כּ ְשׁ ֗לוּ וְ א֣ין עֹ זַֽר׃
בֶּ עָ ָמ֣ל ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ָ
Psa. 109:24
ִבּ ְְ֭רכַּ י כָּ ְשׁל֣ וּ ִמצֵּ֑ ֹום וּ ְָ֝בשָׂ ִ ֗רי
Psa. 9:4

)(6

לי׃
ת־ספֶ ר כָּ ת֥ וּב עָ ָ ַֽ
ָ֝֗
ֵ֑אתי ִבּ ְמגִ לַּ
ה־ב ִ
ָ
ִהנּ
יקים אַל־יִ כָּ ַֽתבוּ׃
יִ ְ֭מָּ ַֽחוּ ִמסּ֣פֶ ר חַ ִיּ ֵ֑ים וְ ִעם ָ֝ ַצ ִדּ ִ֗
ד־שׁ֣ם
ָ
ְיַֽה ָו֗ה יִ ְ֭ ְספֹּר ִבּ ְכת֣ ֹוב עַ ִמֵּ֑ים ֶז ֶ֖ה יֻלַּ
ִתּ ָכּ ֣תֶ ב זְֹ֭את ְל ֣דֹור אַח ֲֵ֑רֹון וְ עַ ם
כּתבוּ י ִָמים י ָֻצֵּ֑רוּ וְ ל ֹא
ל־ס ְפ ְרָך ֮ כֻּ ָלּ ֵ֪ם יִ ָ֫ ָ
וְ ַ ַֽע ִ

to write
Psa. 40:8
Psa. 69:29
Psa. 87:6

Psa. 102:19
Psa. 139:16

כתב

202

ידיו
בָּ ֨ ֶהם ׀ ִמ ְשׁ ֵ֬ ָפּט כָּ ֗תוּב הָ ָד֣ר הוּ ְ֭א ְלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗

Psa. 149:9
)(1

אֹופיר׃
ימינְ ָ֗ך ְבּ ֶכ ֣תֶ ם ִ ַֽ
רֹותֵ֑יָך נִ ְצּבָ ה שׁגַל ִ ַָֽ֝ל ִ
ְבּיִ ְקּ ֶ
)(2

gold

כֶּ תֶ ם

Psa. 45:10

to surround

ירי בָ ָשׁ ֣ן ִכּ ְתּ ַֽרוּנִ י׃
אַבּ ֶ֖
ְס ְ֭בָ בוּנִ י פָּ ִ ֣רים ַר ִבֵּ֑ים ִ
יקים ִ ֶ֖כּי ִתגְ ֹ֣מל
ת־שׁמֶ ָך ִבּ ְ֭י י ְַכ ִתּ֣רוּ צַ ִדּ ִ ֵ֑
ְָ֫
אֶ

כתר־2

Psa. 22:13
Psa. 142:8
to beat, crush

)(1

תֹּות֣י ִמפָּ נָ ֣יו צָ ָרֵ֑יו
וְ כַ ִ

כתת

Psa. 89:24
)(1443

to, Le

ְל

)(common word
)(337

not, Lo

ל ֹא

Psa 1:1, 3–5; 3:7; 5:5–6; 7:13; 9:11, 13, 19; 10:6, 13; 14:4; 15:3–5; 16:10; 17:1; 18:22–23, 37–39, 42, 44; 22:3, 6–7,
;25, 30; 23:1, 4; 24:4; 25:3; 26:1, 4–5; 27:3; 28:5; 30:2, 13; 31:9; 32:2, 5–6; 33:16–17; 34:11, 21, 23; 35:8, 11, 15, 20; 36:5, 13
;37:19, 21, 24–25, 28, 31, 33, 36; 38:10, 14–15; 39:7, 10; 40:5, 7, 10–13; 41:9, 12; 43:1; 44:4, 7, 10, 13, 18–19, 22; 46:3
;49:8, 10, 18, 20–21; 50:8–9, 12; 51:18–19; 52:9; 53:5–6; 54:2, 5; 55:12–13, 20, 23–24; 56:5, 9, 12, 14; 58:6; 59:4, 16; 60:12
62:3, 7; 64:5; 66:9, 18, 20; 69:5–6, 21, 34; 71:15; 73:5, 22, 25; 74:9; 75:7; 76:6; 77:3, 5, 8, 20; 78:4, 7–8, 10, 22, 30, 32,
37–39, 42, 50, 53, 56, 63–64, 67; 79:6; 80:19; 81:6, 10, 12; 82:5; 83:5; 84:12; 85:7; 86:14; 88:6, 9; 89:23, 31–32, 34–35, 44,
49; 91:5, 7, 10; 92:7, 16; 94:7, 9–10, 14; 95:10; 100:3; 101:3–5, 7; 102:18, 28; 103:9–10, 16; 105:14, 28; 106:7, 11, 13,
24–25, 34; 107:4, 38, 40; 108:12; 109:16–17; 110:4; 112:6–8; 115:1, 5–7, 17; 118:6, 17–18; 119:3, 6, 11, 16, 46, 51, 60–61,
;80, 83, 85, 87, 93, 102, 109–110, 136, 141, 153, 155, 157–158, 176; 121:4, 6; 124:6; 125:1, 3; 127:1, 5; 129:2, 7–8
131:1–2; 132:11; 135:16–17; 137:6; 139:6, 12, 15–16, 21; 143:2; 147:10, 20; 148:6
)(1

ַנחֲלָ ְתָך֥ וְ ָ֝נִ ְלאָ֗ה אַתָּ ה ַֽכֹונַנְ ָ ַֽתּהּ׃

to be weary

לאה

Psa. 68:10
)(10

people

גּוּ־ריק׃
גֹוי ֵ֑ם וּ ָ֝ ְלאֻ ִ֗מּים י ְֶה ִ ַֽ
לָ ְ֭מָּ ה ָרגְ שׁ֣ וּ ִ
ב ֵ֑ךָּ וְ ָ֝עָ לֶ֗ יהָ Psa. 7:8
סֹוב ֶ
ַוע ֲַד֣ת ְל ְ֭אֻ ִמּים ְתּ ְ
בּמישָׁ ִ ַֽרים׃ Psa. 9:9
יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק י ִ ָ֥דין ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ְ
Psa. 44:3
חם׃
רע ְָ֝לאֻ ִ֗מּים וַ ְַֽתּשַׁ ְלּ ַֽ
ו ִַתּטָּ ע ֵ֑ם תָּ ַ ֥
Psa. 47:4
לינוּ׃
תַּ ְחתֵּ֑ינוּ וּ ָ֝ ְלאֻ ִ֗מּים ַתּ֣חַ ת ַרגְ ַֽ
Psa. 65:8
יהם ַוהֲמ֥ ֹון ְלאֻ ִ ַֽמּים׃
בּיחַ ׀ ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּ ֗ ֶ
מַ ְשׁ ִ ֹ֤
Psa. 67:5
פּט עַ ִמּ֣ים
י־ת ְשׁ ֣ ֹ
ירנְּ נ֗וּ ְל ָֻ֫א ִמּים ִ ַֽכּ ִ
ִ ַֽי ְשׂ ְמח֥ וּ ִ ַֽו ַ
עַ ִמּ֣ים ִמישֵׁ֑ ֹור וּ ְלאֻ ִֶ֓מּים ׀ בָּ אָ ֶֶ֖רץ תַּ נְ ח֣ם
Psa. 105:44
גֹּוי ֵ֑ם ַוע ֲַמֶ֖ל ְלאֻ ִמּ֣ים יִ י ָ ַֽרשׁוּ׃
אַרצ֣ ֹות ִ
לָ ְ֭הֶ ם ְ
Psa. 2:1

ְלאֹם

203

שׁ ְפטי
מַ ְלכי־אֶ ְֶ֭רץ וְ כָ ל־ ְלאֻ ִמֵּ֑ים שָָׂ֝ ִ ֗רים וְ כָ ל־ ֥ ֹ

Psa. 148:11
)(102

heart, Leb

לב

lion

לֶ בֶ א
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י־אָדם
ָ֗
ֲטים ְ ַֽבּנ
נ ְַפ ִשֹׁ֤י ׀ ְבּת֥ ֹוְך ְלבָ ִאם ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָבֵ֪ה ָֹ֫לה ִ
)(35

Psa. 57:5
heart, mind

ל־מ ְשׁכַּ ְב ֗ ֶכם
ִ
ַֽאַל־תּחטָ אוּ ִא ְמ ֣רוּ ִב ְ֭ ְלבַ בְכֶ ם ַ ַֽע
ָ֫ ֶ
ְו
Psa. 13:3
יֹומֵ֑ם עַ ד־אֶָ֓נָה ׀
ְבּנ ְַפ ִ֗שׁי ָיגֹ֣ון ִבּ ְלבָ בִ֣י ָ
Psa. 15:2
וּפֹעל ֶצ ֵֶ֑דק וְ דֹבר ָ֝א ֗ ֶמת ִבּ ְלבָ בַֹֽו׃
Psa. 20:5
ן־לָך֥ ִכ ְלבָ בֵֶָ֑ך ְוַֽכָ ל־עֲצָ ְתָך֥
ִ ַֽיתֶּ ְ
Psa. 22:27
דּ ְר ָשֵׁ֑יו יְ ִ ֶ֖חי ְלבַ ב ְֶכ ֣ם לָ ַ ַֽעד׃
ֹ֣
Psa. 24:4
כַ ֗ ַפּיִ ם וַּֽ בַ ר־ ָ֫לבָ ב א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ל ֹא־נ ָָשׂ֣א
Psa. 25:17
וּקֹותי
ַ֗
צָ ֣רֹות ְלבָ בִ֣י ִה ְר ִחֵ֑יבוּ ִָ֝מ ְמּ ַֽצ
Psa. 28:3
יהֵ֑ם וְ ָָ֝רעָ֗ ה ִבּ ְלבָ בָ ַֽם׃
ם־רע ֶ
ַֽ
ִע
Psa. 31:25
ל־ה ְמ ַיח ֲִ֗לים
ָ֝ ַ
ִח ְ֭זְ קוּ וְ ַיאֲמ֣ץ ְלבַ ב ְֶכ ֵ֑ם כָּ
Psa. 62:9
ה־לּ ֣נוּ
ָ
ֹלהים מַ חֲסֶ
וּ־לפָ נָיו ְלבַ ב ְֶכ ֵ֑ם א ִ ֶ֖
ִשׁ ְפ ַֽכ ְ
Psa. 69:33
יחי ְלבַ ב ֶ ְַֽכם׃
ֹלהים וִ ִ
ענ ִָו ֣ים יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ דּ ְֹרשׁי ָ֝א ִ֗
ֲ
Psa. 73:1
בב׃
רי ל ָ ַֽ
ֹלהים ְלבָ ֥
אְַֹ֤ך טְֹ֭וב ְליִ ְשׂ ָראל א ִ֗
Psa. 73:7
בב׃
ָי ְ֭צָ א מח ֣לֶ ב עינ ֵ֑מֹו עָָ֝ ְב ֗רוּ מַ ְשׂ ִכּיֹּ֥ות ל ָ ַֽ
Psa. 73:13
֣יתי ְלבָ בִֵ֑י וָאֶ ְר ַחֶ֖ץ
אְַך־ריק זִ ִכּ ִ
ִ ְ֭
Psa. 73:21
יֹותי
ִכּ ְ֭י יִ ְתחַ מּ֣ץ ְלבָ בִֵ֑י וְ ִָ֝כ ְל ֗ ַ
Psa. 73:26
צוּר־לבָ ִבי
ְ
ְשׁא ִ ֗רי וּ ְל ָָ֫בבִי
וּל ָָ֫ב ִבי צוּר־ ְלבָ בִי ְוחֶ ְל ִ֗קי
ְ
Psa. 77:7
אָשֵׂ֑יחָ ה וַיְ חַ פּשׂ
ַָ֫בּלָּ יְ לָ ה ִעם־ ְלבָ בִי ִ
Psa. 78:18
וַיְ ַנסּוּ־אל ִבּ ְלבָ בֵָ֑ם ִ ַֽל ְשׁאָל־ ֹ֥אכֶ ל
Psa. 78:72
וּב ְתבוּנֶֹ֖ות
ַו ְ֭יִּ ְרעם ְכּ ֹ֣תם ְלבָ בֵֹ֑ו ִ
Psa. 84:6
ַֽעֹוז־ל֥ ֹו ָבְֵ֑ך ְָ֝מ ִס ֗לֹּות ִבּ ְלבָ בָ ַֽם׃
Psa. 86:11
בַּ א ֲִמ ֶתֵָּ֑ך יַחד ְָ֝לבָ בִ֗י ְליִ ְראָה
Psa. 86:12
דה
אְֹ֭להַ י ְבּכָ ל־ ְלבָ בִֵ֑י ַואֲכַ ְבּ ָ ֶ֖
Psa. 4:5

לבָ ב
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הֹודֵ֑ע וְ ָ֝נ ִָ֗בא ְל ַב ֣ב חָ ְכ ָ ַֽמה׃
ַ
ָי ְ֭מינוּ כּ ֣ן
Psa. 95:8
יבֵ֑ה ְכּיֹ֥ום
אַל־תַּ ְקשׁ֣ וּ ְל ְ֭בַ בְכֶ ם ִכּ ְמ ִר ָ
Psa. 95:10
ֹמר ַע ֹ֤ם תֹּע ֣י ל ָב ֣ב הֵ֑ם וְ ָ֗֝הם
ָוא ֗ ַ
Psa. 101:2
אֶ ְתהַ לְּך ְבּתָ ם־ ְָ֝לבָ בִ֗י ְבּ ֶ ֣ק ֶרב
Psa. 101:4
ל ֹא
ל ָב ֣ב ִע ְ֭קּשׁ יָס֣ וּר ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י ָ ָ֝֗רע ֣
Psa. 101:5
ל ֹא
וּר ַח ֣ב ל ָב ֵ֑ב ָֹ֝א ֗תֹו ֣
ְגַּֽבַ הּ־ע ְ֭ינַיִ ם ְ
Psa. 104:15
וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן ׀ יְ שַׂ ֵ֬ ַמּח ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֗ושׁ ְלהַ ְצ ִה֣יל
ְלהַ ְצ ִה֣יל פָּ ִנ ֣ים ִמ ָשֵּׁ֑מֶ ן וְ ָ֝לֶ֗ חֶ ם ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֥ושׁ יִ ְס ָ ַֽעד׃
Psa. 109:16
מֹותת׃
ִאישׁ־עָ ִנ ֣י וְ ְ֭אֶ ְביֹון וְ נִ ְכ ֨אה ל ֵָ֬בב ְל ַֽ
Psa. 111:1
יְ ְ֭הוָה ְבּכָ ל־ל ָב ֵ֑ב ְבּסֶ֖ ֹוד יְ שָׁ ִ ֣רים
Psa. 119:7
ְֹ֭ודָך ְבּ ֹי֣שֶׁ ר ל ָב ֵ֑ב ְָ֝בּלָ ְמ ִ ֗די
א ְ
Psa. 139:23
אְ֭ל וְ ַד֣ע ְלבָ בִֵ֑י ְָ֝בּחָ נ֗נִ י
Psa. 90:12

ְ clothingלבוּשׁ

)(6

גֹורל׃
לָ ֶהֵ֑ם וְ עַ ל־ ְָ֝לבוּשִׁ֗י י ִַפּילוּ ָ ַֽ
֣יתי
ֲלֹותם ְל ֵ֬בוּשִׁי שָׂ֗ ק ִענּ ִ
בַּ ח ֶ֡ ָ
ת־מ֣לֶ ְך ְפּ ִנ ֵ֑ימָ ה ִ ַֽמ ִמּ ְשׁ ְבּצֶ֖ ֹות ז ָָה ֣ב ְלבוּשָׁ ַֽהּ׃
ֶ
בַ
וָאֶ ְתּנָ ֣ה ְלבוּשִׁ֣י ָשֵׂ֑ק וָא ִ ֶ֖הי
ֲליפ֣ם ְ ַֽו ַיח ֲַֹֽלפוּ׃
כַּ ֶבּ֣גֶד יִ ְבלֵ֑ וּ כַּ ְלּבֶ֖ וּשׁ תַּ ח ִ
ל־ה ִ ֗רים
ָ֝ ָ
ְתּ ְ֭הֹום כַּ ְלּב֣ וּשׁ ִכּ ִסּיתֵ֑ ֹו עַ

Psa. 22:19
Psa. 35:13
Psa. 45:14
Psa. 69:12
Psa. 102:27
Psa. 104:6
Labben

)(1

לַ ְְ֭מנַצּחַ עַ ְלמ֥ וּת לַ ֗בּן ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
)(1

to be white

אַל ִ ַֽבּין׃
וּמשֶּׁ לֶ ג ְ
וְ אֶ ְט ָהֵ֑ר ְָ֝תּכַ ְבּ ֗סנִ י ִ

Psa. 9:1

לבן־1

Psa. 51:9
)(5

ת־אַרזי הַ ְלּבָ נַֽ ֹון׃
ְ
א ֲָרזִ ֵ֑ים וַיְ שַׁ בּר יְ ָ֝ה ָו֗ה אֶ
ידם ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ִָ֝שׂ ְר ֹ֗ין ְכּמ֣ ֹו
ַויּ ְַר ִק ֥
ָ֫ ָה ִ ֥רים יִ ְר ַע ֣שׁ כַּ ְלּבָ נֹ֣ון ִפּ ְריֵֹ֑ו וְ י ִָציצוּ
כַּ תָּ ָמ֣ר יִ ְפ ָרֵ֑ח ְכּ ֶא ֶֶ֖רז בַּ ְלּבָ נֹ֣ון יִ ְשׂגֶּ ַֽה׃
ָטע׃
יִ ְ֭ ְשׂ ְבּעוּ עֲצ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽרזי ְָ֝לבָ נֹ֗ון א ֲֶשׁ֣ר נ ָ ַֽ

לַ בּן

ְ Lebanonלבָ נֹון
Psa. 29:5
Psa. 29:6
Psa. 72:16
Psa. 92:13

Psa. 104:16
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to wear

)(10

וּכ ִל ָמֵּ֑ה
ְשׂמחֵ֪י ָרעָָ֫ ִתי ִ ַֽי ְל ְבּשׁוּ־ ֹ֥בשֶׁ ת ְ
Psa. 65:14
פוּ־בֵ֑ר
ָ
לָ ְב ֵ֬שׁוּ כָ ִ ֨רים ׀ הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
Psa. 93:1
יְ הוָ ֣ה מָ לָ ְך ֮ גּאֵ֪ וּת לָָ֫ בשׁ לָ ב ֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז
מָ לָ ְך ֮ גּאֵ֪ וּת לָָ֫ בשׁ לָ ב ֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר
Psa. 104:1
ב ְשׁתָּ ׃
אְֹ֭להַ י גּ ַָד ְ֣לתָּ ְמּ ֵֹ֑אד הְֹ֭וד וְ הָ ָד֣ר לָ ָ ַֽ
Psa. 109:18
ַויִּ ְלבַּ שׁ ְקלָ לָ֗ ה ְכּ ָ֫ ַמ ֥דֹּו וַתָּ ֣ב ֹא
Psa. 109:29
שֹׂוטנַ ֣י ְכּ ִל ָמּ ֵ֑ה וְ ַיעֲטֶ֖ וּ כַ ְמ ִע֣יל
ְ
יִ ְל ְבּשׁ֣ וּ
Psa. 132:9
ידיָך
הנֶיָך יִ ְל ְבּשׁוּ־ ֶצ ֵֶ֑דק ַוח ֲִס ֶ ֥
כּ ֲ
ֹ
Psa. 132:16
ידיהָ
אַל ִבּ֣ישׁ יֶ ֵ֑שַׁ ע ַוָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ְ
הנֶיהָ
כ ֲ
ְ ַֽו ְ֭ ֹ
Psa. 132:18
אַל ִבּ֣ישׁ ֵֹ֑בּשֶׁ ת וְ ָ֝עָ לָ֗ יו
אְֹ֭ויְ בָ יו ְ

לבשׁ

Psa. 35:26

)(4

ֹצב לַ הֲב֥ ֹות ַֽאשׁ׃
קֹול־יְ הוָה ח ֗
ְכּאשׁ ִתּ ְבעַ ר־יָ ֵ֑עַ ר וּ ְָ֝כלֶ הָ ָ֗בה ְתּלַ הט הָ ִ ַֽרים׃
אַר ָ ַֽצם׃
יה֣ם בָּ ָרֵ֑ד אֶ֖שׁ לֶ הָ ב֣ ֹות ְבּ ְ
גִּ ְשׁמ ֶ
להָ ָ֗בה ְתּלַ הט ְרשָׁ ִ ַֽעים׃
ו ִַתּ ְבעַ ר־אשׁ בַּ ע ֲָד ָתֵ֑ם ָ֝ ֶ
)(4

Psa. 29:7
Psa. 83:15
Psa. 105:32
Psa. 106:18

to blaze up

ְכּאשׁ ִתּ ְבעַ ר־יָ ֵ֑עַ ר וּ ְָ֝כלֶ הָ ָ֗בה ְתּלַ הט הָ ִ ַֽרים׃
ְלפָ נָ ֣יו תּל ְֵ֑ך וּ ְתלַ הֶ֖ט סָ ִב֣יב צָ ָ ַֽריו׃
ֹלהט׃
ַֽ
אָכ ֣יו רוּחֵ֑ ֹות ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו א֣שׁ
עֹ ֶשׂ֣ה מַ ְל ָ
להָ ָ֗בה ְתּלַ הט ְרשָׁ ִ ַֽעים׃
ו ִַתּ ְבעַ ר־אשׁ בַּ ע ֲָד ָתֵ֑ם ָ֝ ֶ
)(1

flame

Psa. 97:3
Psa. 104:4
Psa. 106:18

)(1

הי֥וּ זְ ֶ֖רֹועַ
גַּם־אְַ֭שּׁוּר נִ ְלוָ ֣ה ִע ָמֵּ֑ם ָ ֹ֤
)(3

if only

לוּ

Psa. 81:14
to join

לוה־1

Psa. 83:9

to borrow

ל ֹא יְ שַׁ לּ ֵ֑ם וְ ָ֝צַ ִ ֗דּיק
רשָׁ ע וְ ֣
לֹוֶ ֣ה ָ ְ֭

להט־2

Psa. 57:5
)(1

֗לוּ עַ ְִ֭מּי שֹׁמ ַ ַֽ֣ע ִלֵ֑י יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל

להט־1

Psa. 83:15

to devour

י־אָדם ִשׁ ְ֭נּיהֶ ם
ָ֗
ֲטים ְ ַֽבּנ
ְבּת֥ ֹוְך ְלבָ ִאם ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָב ֵ֪ה ָֹ֫לה ִ

לֶ הָ בָ ה

לוה־2

Psa. 37:21
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כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו
ריו
ֹוב־א ְ֭ישׁ חֹונ ֵ֣֑ן וּמַ ְלוֶ ֵ֑ה יְ כַ ְלכֶּ֖ל ְדּבָ ָ ֣
ִ
ַֽט

Psa. 37:26
Psa. 112:5
Lot

)(1

הי֥וּ זְ ֶ֖רֹועַ ִל ְבני־ל֣ ֹוט ֶ ַֽסלָ ה׃
ִע ָמֵּ֑ם ָ ֹ֤

Psa. 83:9
)(1

בּ֣ית הַ ְ֭לּוִ י בָּ רֲ כ֣ וּ אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ַֽי ְראי

Levi, Levite

ִ leviathanלוְ יָתָ ן
Psa. 74:14
Psa. 104:26
)(6

וּלא֗ הֶ ְ֭אמַ נְ ִתּי ִל ְרא֥ ֹות ְ ַֽבּטוּב־יְ ה ָו֗ה
֗ל ֗ ֗
לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה עֶ זְ ָר֣תָ ה ִלֵּ֑י ִכּ ְמעֶַ֓ ט ׀
ירֹו
לוּלי ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה ְב ִח ֗
ֶ֡
ידם
ְ ַֽלהַ ְשׁ ִָ֫מ ָ ֥
ְֹ֭ור ְתָך שַׁ עֲשֻׁ ָע ֵ֑י אָָ֝֗ז אָבַ ְד ִתּי
לוּל ֣י ת ָ
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה שֶׁ ָה֣יָה
ַ ַֽ
לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה שֶׁ ָה֣יָה ָל ֵ֑נוּ ְבּקֶ֖ וּם
)(1

except

Psa. 94:17
Psa. 106:23
Psa. 119:92
Psa. 124:1
Psa. 124:2

ְל ִחי־1

אֶ ת־כָּ ל־אֹיְ ַב֣י ֶל ִֵ֑חי ִשׁנּ ֶ֖י ְרשָׁ ִע֣ים ִשׁ ַ ַֽבּ ְרתָּ ׃

Psa. 3:8

)(1

to lick

)(19

לחך

Psa. 72:9

bread, food, Lehem

ל ֹא קָ ָ ַֽראוּ׃
עַ ְִ֭מּי אָ ְ֣כלוּ ֶל ֵ֑חֶ ם יְ ָ֝ה ָו֗ה ֣
לחֶ ם׃
יתי צַ ִ ֣דּיק נֶע ָזֵ֑ב וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו ְמבַ קֶּ שׁ־ ָ ַֽ
ֹא־ר ִא ִ
ְוַֽל ָ ְ֭
בְֹ֭ו אֹוכ ֣ל לַ ְחמִֵ֑י ִהגְ ִ ֶ֖דּיל עָ ַל ֣י
יֹומ֣ם ו ָָל ֵ֑יְ לָ ה
ה־לּי ִד ְמעָ ִת֣י לֶ ְ֭חֶ ם ָ
ִֵ֬
היְ תָ
ָ ַֽ
ל ֹא קָ ָ ַֽראוּ׃
ֹלהים ֣
עַ ְִ֭מּי אָ ְ֣כלוּ ֶל ֵ֑חֶ ם ָ֝א ִ֗
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם י֣וּכַ ל תֵּ֑ת ִאם־י ִ ֶָ֖כין
טפוּ ֲ
ָ֫שׁ ֥ ֹ
ִי ְ
ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם
ירים אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
ֶל ֣חֶ ם אַ ְִ֭בּ ִ

לוּלא

Psa. 27:13

cheek, jaw

חכוּ׃
ְל ְ֭פָ נָיו יִ ְכ ְרע֣ וּ ִצ ִיּ ֵ֑ים וְ ָ֝אֹיְ ָ֗ביו עָ פָ ר יְ לַ ַֽ

לוִ י

Psa. 135:20
)(2

ֲכל
רצַּ ְצתָּ ָראשׁ֣י ִלוְ י ָָתֵ֑ן ִתּ ְתּנֶנּוּ ָ֝ ַמא ֗ ָ
אַתּ֣ה ִ ְ֭
ָ
ק־בֹּו׃
ַֽ
שׂחֶ
ָתן ֶזַֽה־יָצַ ְרתָּ ְל ַ ַֽ
אֳנִ יֹּ֣ות יְ הַ לּכֵ֑ וּן ִָ֝לוְ י ֗ ָ

לֹוט־2

Psa. 14:4
Psa. 37:25
Psa. 41:10
Psa. 42:4
Psa. 53:5
Psa. 78:20
Psa. 78:25

לֶ חֶ ם
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הֶ ְ֭אכַ ְלתָּ ם ֶל ֣חֶ ם ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה ַו ָ֝תַּ ְשׁ ֗קמֹו
כל לַ ְחמִ ַֽי׃
א ֹ֥
י־שָׁ ֗ ַכ ְח ִתּי מ ֲ
וַיִּ ַב֣שׁ ִל ִבֵּ֑י ִ ַֽכּ ָ֝
אָכ ְֵ֑ל ִתּי וְ ִָ֝שׁקֻּ ַו֗י
ִכּי־אְ֭פֶ ר כַּ ֶלּ ֣חֶ ם ָ
לחֶ ם ִמן־הָ אָ ֶַֽרץ׃
ֹוציא ָ֗֝ ֶ
אָדֵ֑ם ְלה֥ ִ
הָ ָ
ִמ ָשֵּׁ֑מֶ ן וְ ָ֝לֶ֗ חֶ ם ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֥ושׁ יִ ְס ָ ַֽעד׃
כּל־מַ טּה־לֶ חֶ ם שָׁ ָ ַֽבר׃
רעָ ב עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ָ ַֽ
וַיִּ ְק ָר֣א ָ ְ֭
יעם׃
ַשׂ ִבּ ַֽ
ַויָּב֣א ְשׂ ָל ֵ֑ו וְ לֶ חֶ ם ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם י ְ
א ְְ֭כלי ֶל ֣חֶ ם הָ עֲצָ ִבֵ֑ים כֹּ֤ן
ְמאַַֽחֲרי־שֶׁ֗ בֶ ת ֹ
לחֶ ם׃
יע ָ ַֽ
אַשׂ ִבּ ַ ַֽ
ְ
ְ֭ידהּ בָּ רְ֣ך אֲבָ רְֵ֑ך ֶָ֝א ְביֹו ֶנ֗יהָ
צ ָ
עֹול ֣ם
נֹת֣ן לֶ ְ֭חֶ ם ְלכָ ל־בָּ ָשֵׂ֑ר ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ֲשׁוּקים נֹת֣ן לֶ ְ֭חֶ ם לָ ְרע ִבֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה
לָ ע ִ֗
נֹות֣ן ִל ְבה ָמ֣ה לַ ְחמֵָ֑הּ ִל ְבני
)(5

Psa. 80:6
Psa. 102:5
Psa. 102:10
Psa. 104:14
Psa. 104:15
Psa. 105:16
Psa. 105:40
Psa. 127:2
Psa. 132:15
Psa. 136:25
Psa. 146:7
Psa. 147:9
to fight

לחם־1

ֲמי׃
ת־ֹלח ָ ַֽ
ַֽ
יבֵ֑י ְָ֝ל ֗ ַחם אֶ
אֶ ת־יְ ִר ַ
יבֵ֑י ְָ֝ל ֗ ַחם אֶ ת־ ַֹֽלחֲמָ ַֽי׃
יב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ִר ַ
ִר ָ
Psa. 56:2
ל־היּ֗ ֹום ֹלחם יִ ְלחָ ַֽצנִ י׃
ָ֝ ַ
אָפ֣נִ י אנֵֹ֑ושׁ כָּ
י־שׁ ַ
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 56:3
ֲמים ִל֣י מָ ַֽרֹום׃
י־ר ִ֨בּים ֹלח ִ ֶ֖
כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ִ ַֽכּ ַ
Psa. 109:3
וְ ִד ְבר֣י ִשׂנְ אָ֣ה ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ַו ִיַּֽלָּ חֲמ֥ וּנִ י ִחנָּ ַֽם׃
Psa. 35:1

)(1

to eat

יהם׃
ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן וּבַ ל־ ֶָ֝א ְל ֗ ַחם ְבּמַ נְ עַ מּ ֶ ַֽ

Psa. 141:4
)(2

ל־היּ֗ ֹום ֹלחם יִ ְלחָ צ ַֽנִ י׃
ָ֝ ַ
אָפ֣נִ י אנֵֹ֑ושׁ כָּ
י־שׁ ַ
ִ ַֽכּ ְ
יהֵ֑ם ַו ָ֝יִּ כָּ נְ ֗עוּ
ַויִּ ְלחָ צ֥ וּם אֹויְ ב ֶ

to oppress

לחץ

Psa. 56:2
Psa. 106:42
)(3

ֹדר א ֗לְך ְבּ ַל ֣חַ ץ אֹויַֽב׃
למָּ ה־ק ֥
לָ ָמֵ֪ה ְשׁ ָ֫ ַכ ְחתָּ נִ י ָ ַֽ
ֹדר אֶ ְתהַ ֗לְּך ְבּ ַל ֣חַ ץ אֹויַֽב׃
למָּ ה־ק ֥
ָ֫חתָּ נִ י ָ ַֽ
לָ ָמֵ֪ה זְ ַנ ְ
למָּ ה־פָ נֶיָך תַ ְס ִתֵּ֑יר ִתּ ְשׁ ַכֶּ֖ח עָ נְ י ֣נוּ ְ ַֽולַ חֲצ ַֽנוּ׃
ָ ַֽ

oppression

לַ חַ ץ

Psa. 42:10
Psa. 43:2
Psa. 44:25
)(2

ל־שׂנְ אֵָ֑י
ֹ
ַי֗חַ ד עָ ַל ֣י יִ ְ֭ ְתלַ חֲשׁוּ כָּ

לחם־2

to whisper
Psa. 41:8

לחשׁ
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כּם׃
ל ֹא־יִ ְ֭ ְשׁמַ ע ְלק֣ ֹול ְמלַ ח ֲִשֵׁ֑ים חֹובֶ֖ר חֲבָ ִ ֣רים ְמחֻ ָ ַֽ

Psa. 58:6
)(2

ָי ְ֭שׁוּב חַ ְרבּ֣ ֹו יִ ְלטֵ֑ ֹושׁ קַ ְשׁתּ֥ ֹו ָ ָ֝ד ַ ֗רְך
שׁב ְלשֹׁונֶ ֵֵָ֑֑ך ְכּתַ עַ ר ְָ֝מלֻ ֗ ָטּשׁ עֹ שׂה ְר ִמיָּ ַֽה׃
הַ ְ֭וֹּות תַּ ְח ֣ ֹ

to sharpen

לטשׁ

Psa. 7:13
Psa. 52:4
)(28

 nightלַ יְ לָ ה

ליְ לָ ה׃
תֹורת֥ ֹו י ְֶה ֶגּ֗ה יֹומָ ם ָו ָ ַֽ
וַּֽ ְב ָ
תי Psa. 6:7
אַשׂ ֶח ֣ה ְבכָ ל־לַ ְ֭יְ לָ ה ִמטָּ ִתֵ֑י ְָ֝בּ ִד ְמעָ ִ֗
ְ
Psa. 16:7
יֹותי׃
ילֹות יִ ְסּ ֥רוּנִ י ִכ ְל ָ ַֽ
יְ עָ ָצֵ֑נִ י אַף־ ָ֝ל ֗
Psa. 17:3
ל־תּ ְמ ָצ ֵ֑א
ִ
ִל ִ֨בּי ׀ ָ֘פּ ַ ֹ֤ק ְדתָּ לַּ֗ יְ לָ ה ְצ ַר ְפתַּ נִ י בַ
Psa. 19:3
ֶה־דּעַ ת׃
֣יע ֵֹ֑אמֶ ר וְ לַ יְ לָ ה ְָ֝לּלַ֗ יְ לָ ה יְ חַ וּ ָ ַֽ
י ִַבּ ַ ַֽ
ֶה־דּעַ ת׃
֣יע ֵֹ֑אמֶ ר וְ לַ יְ לָ ה ְָ֝לּלַ֗ יְ לָ ה יְ חַ וּ ָ ַֽ
י ִַבּ ַ ַֽ
Psa. 22:3
וּמיָּה
ֹא־ד ִ
ל ֹא תַ עֲנֶ ֵ֑ה וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה ְוַֽל ַֽ
וְ ֣
Psa. 32:4
יֹומ֣ם ָולַ יְ לָ ה ֮ ִתּ ְכבַּ ד עָ לַ֗ י
כּי ׀ ָ
ִ ֹ֤
Psa. 42:4
יֹומ֣ם ָו ָל ֵ֑יְ לָ ה בֶּ א ֹ֥מר אלַ י
לֶ ְ֭חֶ ם ָ
Psa. 42:9
חַ ְס ֗דֹּו וְּ֭בַ לַּ יְ לָ ה ִשׁירֹה
Psa. 55:11
סֹובבֻ הָ עַ ל־חֹומ ֶֹתֵ֑יהָ
יֹומֹ֤ם ָולַ֗ יְ לָ ה יְ ְ
ָ
Psa. 74:16
אַף־לָך֥ ָל ֵ֑יְ לָ ה אַתָּ ה ֲָ֝ה ִכינֹ֗ותָ מָ א֥ ֹור
ְ
Psa. 77:3
ל ֹא
ר ְשׁ ִתּי י ִ ָֹ֤די ׀ ַל ֣יְ לָ ה נִ ְ֭גְּ ָרה וְ ֣
ָ ָ֫דּ ָ ֥
Psa. 77:7
ם־לבָ ִבי
ְ
נְ גִ ינ ִָ֗תי ַָ֫בּלָּ יְ לָ ה ִע
Psa. 78:14
ל־הלַּ֗ יְ לָ ה ְבּא֣ ֹור ַֽאשׁ׃
ָ֝ ַ
וְ כָ
Psa. 88:2
יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י יֹום־צָ ַע ְֶ֖ק ִתּי בַ ַלּ ֣יְ לָ ה נֶגְ ֶ ַֽדָּך׃
Psa. 90:4
לּיְ לָ ה׃
מוּרה בַ ָ ַֽ
אַשׁ ָ ֥
ע ֵֹ֑בר וְ ְ
ְכּיֹ֣ום אֶ ְְ֭תמֹול ִכּ֣י ַי ֲ
Psa. 91:5
ְ֭ירא ִמ ַפּ֣חַ ד ָל ֵ֑יְ לָ ה ָ֝מ ֗חץ יָע֥ וּף
ֹא־ת ָ
ל ִ
Psa. 92:3
ילֹות׃
בַּ ֹ֣בּקֶ ר חַ ְ ַֽס ֶדֵָּ֑ך ֶו ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך בַּ לּ ַֽ
Psa. 104:20
ֹו־ת ְר ֹ֗משׂ
֣יהי ָל ֵ֑יְ לָ ה ַֽבּ ִָ֝
חְ֭שֶׁ ְך ִו ִ
ָ ַֽתּשֶׁ ת־ ֹ
Psa. 105:39
ליְ לָ ה׃
פָּ ַר֣שׂ עָ נָ ֵ֣֑ן ְלמָ ָס ְֵ֑ך וְ ָ֗֝אשׁ ְלהָ ִאיר ָ ַֽ
Psa. 119:55
ָז ַ֘כ ְֹ֤ר ִתּי בַ ַלּ ֣יְ לָ ה ִשׁ ְמָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וָ ַֽ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה
Psa. 119:62
הֹודֹות ָל ְֵ֑ך
ח ֲַֽצֹות־לַ֗ יְ לָ ה אְָ֭קוּם ְל ֣
Psa. 121:6
לּיְ לָ ה׃
ָרחַ בַּ ָ ַֽ
ַכּכָּ ה וְ י ֥
הַ שֶּׁ מֶ שׁ ַֽל ֹא־י ֗ ֶ
Psa. 134:1
ילֹות׃
כָּ ל־עַ ְבד֣י יְ הוָ ֵ֑ה הָ עֹ ְמ ִ ֥דים ְבּבית־יְ ָ֝ה ָו֗ה בַּ לּ ַֽ
Psa. 136:9
עֹול ֣ם
ְלמֶ ְמ ְשׁל֣ ֹות בַּ ָלּ ֵ֑יְ לָ ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 1:2
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ֲדנִ י׃
יְ שׁוּפֵ֑נִ י וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה א֣ ֹור בַּ ע ַֽ
ִָ֫ממֶּ ָך וְ ְ֭לַ יְ לָ ה כַּ יֹּ֣ום י ִָאֵ֑יר
)(6

Psa. 139:11
Psa. 139:12

to lodge, stay overnight

ַנ ְְ֭פשֹׁו ְבּט֣ ֹוב תָּ ִלֵ֑ין וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו
ִבּ ְר ָ֫צֹונֹ֥ו בָּ ְ֭עֶ ֶרב י ִָלין ֶ֗בּ ִכי וְ לַ ֹ֥בּקֶ ר
ִבּ ְ֭יקָ ר בַּ ל־י ִָלֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות
אָלין בַּ ִמּ ְד ָבּ֣ר ֶ ַֽסלָ ה׃
דד ִ ֶ֖
אַר ִח֣יק נְ ֵ֑ ֹ
ִה ְ֭נּה ְ
ָלינוּ׃
ם־ל ֹא יִ ְָ֝שׂ ְבּ ֗עוּ ַויּ ִ ַֽ
֥
כל ִא
[יְ נִ יע֣ וּן] לֶ א ֵ֑ ֹ
ֹיְ֭שׁב ְבּס ֣תֶ ר עֶ ְליֵֹ֑ון ְבּצל ָ֝שַׁ ַ ֗דּי יִ ְתלֹונָ ַָֽֽן׃

Psa. 25:13
Psa. 30:6
Psa. 49:13
Psa. 55:8
Psa. 59:16
Psa. 91:1
)(1

ֹור ְת ָ֗ך
ד־מ ֵֹ֑אד ִָ֝מ ַֽתּ ָ
ְ
יצ֣נִ י עַ
ז ְִ֭דים ה ִל ֻ

to scoff

ליץ

Psa. 119:51
)(3

to capture

לם׃
דה ַרגְ ָ ַֽ
ְבּ ַשׁ֣חַ ת עָ שֵׂ֑ וּ ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ ָ֝ ָט ֗ ָמנוּ נִ ְל ְכּ ָ ֥
וְ ִר ְשׁתּ֣ ֹו אֲשֶׁ ר־טָ ַמ֣ן ִתּ ְל ְכּדֵֹ֑ו ְָ֝בּשֹׁואָ֗ה
ר־שׂ ָ֫ ָפתימֹו וְ יִ לָּ ְכ ֥דוּ ִבגְ אֹונָ ֵ֑ם
ְ
ְ ַֽדּבַ

Psa. 59:13

)(27

to learn, teach

ְמלַ מּ ֣ד ָי ְַ֭די לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה ְוַֽנִ חֲתָ ה
חֹות֣יָך לַ ְמּד ַֽנִ י׃
הֹודיע ֵ֑נִ י ֶֹ֖א ְר ֶ
ִ
ְדּ ָר ֶכ ֣יָך יְ ְ֭הוָה
בַ א ֲִמ ֨ ֶתָּך ׀ ְ ַֽולַ ְמּד֗נִ י ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה
ענ ִָו ֣ים ַדּ ְר ַֽכֹּו׃
בַּ ִמּ ְשׁ ָפֵּ֑ט ִ ַֽוילַ מֶּ֖ד ֲ
עוּ־לֵ֑י ִ ַֽי ְראַת יְ ָ֝ה ָו֗ה אֲלַ מֶּ ד ֶ ְַֽכם׃
ִ
ְ ַֽלכוּ־בָ ְ֭נִ ים ִשׁ ְמ
ֹשׁ ִע֣ים ְדּ ָר ֶכ ֵ֑יָך וְ ָ֝חַ טָּ ִ ֗אים אלֶ יָך
אֲלַ ְמּ ָד֣ה פ ְ
תּם ְל ָד ִו ֣ד ְללַ ַֽמּד׃
ל־שׁוּשׁ֣ן ע ֵ֑דוּת ִמ ְכ ָ ֶ֖
ַ
עַ
ד־הנָּה
ָ֝֗
עוּרֵ֑י וְ עַ
ֱֹֽלהים ִלמַּ ְדתַּ נִ י ִמנְּ ָ
א ִ֗
אָד֣ם ָ ַֽדּעַ ת׃
ה ְמלַ מֶּ֖ד ָ
יֹוכֵ֑יחַ ַ ַֽ
ֲל ֹא ִ
היֹס֣ר גְֹּ֭ויִ ם ה ֣
ֲ
תֹּור ְתָך֥ ְתלַ ְמּדֶ ַֽנּוּ׃
ר־תּי ְַסּ ֶר֣נּוּ יָּ ֵ֑הּ וַּֽ ִמ ָ
ְ
אֲשֶׁ
יהם׃
גֹּוי ֵ֑ם וַ ַֽ ָ֝יִּ ְל ְמ ֗דוּ ַ ַֽמעֲשׂ ֶ ַֽ
וַיִּ ְתעָ ְרב֥ וּ בַ ִ
ְבּ ֹי֣שֶׁ ר ל ָבֵ֑ב ְָ֝בּלָ ְמדִ֗י ִמ ְשׁ ְפּטי ִצ ְד ֶ ַֽקָך׃
בָּ ֶ֖רוְּך אַתָּ ה יְ ה ָו֗ה לַ ְמּד ֥נִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
וַ ַֽתַּ עֲנ֗נִ י לַ ְמּד ֥נִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃

לין

לכד

Psa. 9:16
Psa. 35:8

Psa. 18:35
Psa. 25:4
Psa. 25:5
Psa. 25:9
Psa. 34:12
Psa. 51:15
Psa. 60:1
Psa. 71:17
Psa. 94:10
Psa. 94:12
Psa. 106:35
Psa. 119:7
Psa. 119:12
Psa. 119:26

למד
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חַ ְס ְדָּך֣ יְ ְ֭הוָה מָ ְלאָה הָ אָ ֶ֗רץ חֻ ֶ ֥קּיָך לַ ְמּד ַֽנִ י׃
ֹות֣יָך
ַט ֣עַ ם ו ַָד֣עַ ת לַ ְמּדנִ ֵ֑י ִ ֶ֖כּי ְב ִמ ְצ ֶ
טֹוב־אַתָּ ה וּמ ִ֗טיב לַ ְמּד ֥נִ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ֵ֑יתי ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְלמַ ד חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ֹוב־לי ִ ַֽכי־עֻ נּ ִ
ִ
ַֽט
ֹותיָך׃
דה ִמ ְצ ֶ ַֽ
וַ ַֽ ָֽיְ כֹונְ נֵ֑וּנִ י ֲָ֝ה ִבינ֗נִ י וְ אֶ ְל ְמ ָ ֥
ֹותיָך
ִמכָּ ל־ ְמלַ ְמּדַ ֥י ִה ְשׂ ַכּ ְֵ֑ל ִתּי ִכּי ָ֝ע ְד ֗ ֶ
ְרצה־נָ ֣א יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך לַ ְמּד ַֽנִ י׃
ְכחַ ְס ֶ ֗דָּך וְ חֻ ֶ ֥קּיָך לַ ְמּד ַֽנִ י׃
ְבּעַ ְב ֶדֵָּ֑ך וְ ָ֝לַ ְמּד֗נִ י אֶ ת־חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ְשׂפָ ַת֣י ְתּ ִה ָלּ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְתלַ ְמּדנִ ֣ י חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ַם־בּניהֶ ם
ְ
וְ עד ִֹתי זֹ֗ו אֲלַָ֫ ְמּד ֥ם גּ
י־אַתֵּ֪ה
ָ
לעֲשׂ֣ ֹות ְרצֹו ֶנָך ֮ ִ ַֽכּ
לַ ְמּדנִ ֹ֤ י ׀ ַ ַֽ
ה ְמלַ מּ ֣ד י ַָד֣י לַ ְק ָרֵ֑ב
צוּרי ַ ַֽ
ִ֗

Psa. 119:64
Psa. 119:66
Psa. 119:68
Psa. 119:71
Psa. 119:73
Psa. 119:99
Psa. 119:108
Psa. 119:124
Psa. 119:135
Psa. 119:171
Psa. 132:12
Psa. 143:10
Psa. 144:1
)(20

to, for

למֹו׃
ד ָנ֗י יִ ְלעַ ג־ ָ ַֽ
בַּ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׂ ָחֵ֑ק ֲָ֝א ֹ
Psa. 28:8
וּמעֹ֤ ֹוז יְ שׁוּעֶ֖ ֹות
יְ הוָה עַֹֽ ז־ ָל ֵ֑מֹו ָ ֘
Psa. 44:11
למֹו׃
י־צֵ֑ר וּ ְָ֝משַׂ נְ ֗אינוּ ָשׁ֣סוּ ָ ַֽ
אְָ֭חֹור ִמנִּ ָ
Psa. 49:14
יהם ׀
ד ְרכָּ ם כּ ֣סֶ ל ָל ֵ֑מֹו וְ אַחֲר ֶ֓ ֶ
ַ ְ֭
Psa. 55:20
ל ֹא
א ֲֶשֹׁ֤ר א֣ין ח ֲִליפ֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו וְ ֶ֖
Psa. 56:8
עַ ל־אָוֶן פַּ לֶּ ט־ ָל ֵ֑מֹו ְָ֝בּאַ֗ף
Psa. 58:5
חֲמַ ת־לָ֗ מֹו ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָחֵ֑שׁ
Psa. 58:8
רְך ִחצֹּו
ְכמֹו־מַ ְ֭יִ ם יִ ְתהַ ְלּכוּ־ ָל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
Psa. 59:9
ל־גֹּוים׃
ִ ַֽ
אַתּ֣ה יְ ְ֭הוָה ִתּ ְשׂחַ ק־ ָל ֵ֑מֹו ִָ֝תּ ְלעַ֗ ג ְלכָ
וְ ָ
Psa. 64:6
דּ ָבֹ֤ר ָ ֗רע ְ ַֽי ְ֭סַ ְפּרוּ ִל ְטמ֣ ֹון
יְ חַ זְּ קוּ־לָ֨ מֹו ׀ ָ ֘
Psa. 66:7
סֹּור ִ ֶ֓רים ׀ אַל־י ִָרימוּ [י ֶָ֖רוּמוּ] ָל ֣מֹו ֶ ַֽסלָ ה׃
גֹּוי ֣ם ִתּ ְצ ֶפֵּ֑ינָה הַ ְ
בַּ ִ
Psa. 73:6
למֹו׃
ף־שׁית חָ מָ ס ָ ַֽ
ִָ֝ ֗
ָק ְתמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ
ענ ַ ֣
ֲ
Psa. 73:10
למֹו׃
ֲֹלם וּמי ָ֝ ָמ ֗לא יִ מָּ צוּ ָ ַֽ
עַ מּ֣ ֹו ה ֵ֑
Psa. 73:18
בַּ ְ֭חֲלָ קֹות תָּ ִשׁ֣ית ָל ֵ֑מֹו ִָ֝הפַּ ְל ֗ ָתּם
Psa. 78:24
למֹו׃
ַן־שָׁ ֗ ַמיִ ם נָ ֣תַ ן ָ ַֽ
וּדג ָ֝
כל ְ
ָמ֣ן לֶ א ֵ֑ ֹ
Psa. 78:66
למֹו׃
ריו אָחֵ֑ ֹור חֶ ְרפַּ ת ָ֝עֹולָ֗ ם נָ ֣תַ ן ָ ַֽ
ַויְַּך־צָ ָ ֥
Psa. 80:7
למֹו׃
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ וְ ָ֝אֹיְ ֗בינוּ יִ ְלעֲגוּ־ ָ ַֽ
Psa. 88:9
ל ֹא
כּלֻ֗ א וְ ֣
שַׁ ַתּ֣נִ י תֹועב֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו ָ֝ ָ
Psa. 2:4

לָ מֹו
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למֹו׃
ֹתיו וְ ֹ֣חק נָ ַֽתַ ן־ ָ ַֽ
שָׁ ְמ ֥רוּ ָ֝עד ֗ ָ
תֹור ֶתֵָ֑ך וְ ַֽאין־לָ מֹו ִמ ְכ ַֽשֹׁול׃
ָ
אהֲב֣י
ְל ֹ
)(32

Psa. 99:7
Psa. 119:165

because of, in order to, for the sake of

שֹׁור ָרֵ֑י הֹושַׁ ר
ְ
ְב ִצ ְדקָ ֗ ֶתָך ְלמַ עַ ן
דָּך׃ Psa. 6:5
יענִ י ְל ַמ ֣עַ ן חַ ְס ֶ ַֽ
ֹושׁ ֗
חַ ְלּ ָצ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָ֝ה ִ
בּית Psa. 8:3
צֹור ֶרֵ֑יָך ְלהַ ְשׁ ִ
ְ
ְ ַֽויֹנְ ִקים ֮ יִ ַסּ ְֵ֪ד ָ֫ ָתּ ֹ֥עז ְלמַ עַ ן
Psa. 9:15
ֲרי
שׁע ֥
ל־תּ ִהלָָּ֫ תֶ יָך ְבּ ַ ַֽ
ְ
כּ
אסַ ְפּ ָ ֗רה ָ ַֽ
ְלמַ עַ ן ֲ
Psa. 23:3
י־צ ֶדק ְל ַמ ֣עַ ן ְשׁ ַֽמֹו׃
יַ ַָֽֽנְ חנִ י ְבמַ ְעגְּ ל ָ֗֝ ֶ
Psa. 25:7
טוּבָך֣ יְ הוָ ַֽה׃
ְ
ר־לי־אֵַ֑תָּ ה ְל ַמֶ֖עַ ן
ִ
זְ כָ
Psa. 25:11
ֲֹונ֗י
לע ִ
ְל ַ ַֽמעַ ן־ ִשׁ ְמָך֥ יְ הוָ ֵ֑ה ְוַֽסָ לַ ְחתָּ ָ֝ ַ
Psa. 27:11
שֹׁור ָ ַֽרי׃
ְ
וּ ְ֭נְ חנִ י ְבּ ֹ֣א ַרח ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
Psa. 30:13
דּם
ל ֹא יִ ֵ֑ ֹ
ְל ַמֹ֤עַ ן ׀ יְ זַמֶּ ְרָך֣ כָ ְ֭בֹוד וְ ֣
Psa. 31:4
צוּד ִת֣י אֵָ֑תָּ ה וּ ְלמַ עַ ן ִָ֝שׁ ְמ ָ֗ך ַ ַֽתּנְ חנִ י
וּמ ָ
ְ
Psa. 44:27
ָלּ ֵ֑נוּ וּ ְָ֝פ ֗דנוּ ְל ַמ ֣עַ ן חַ ְס ֶ ַֽדָּך׃
Psa. 48:12
טיָך׃
הוּדֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶ ַֽ
ר־ציּ֗ ֹון תָּ ְ֭ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
ִ
הַ
Psa. 48:14
נֹותֵ֑יהָ ְלמַ עַ ן ְָ֝תּסַ ְפּ ֗רוּ ְל ֣דֹור
אַר ְמ ֶ
פַּ ְסּג֥וּ ְ
Psa. 51:6
דּק ְבּ ָד ְב ֶ ֗רָך
יתי ְל ְ֭מַ עַ ן ִתּ ְצ ַ ֥
ְבּעי ֶנ֗יָך עָָ֫ ִשׂ ִ
Psa. 60:7
הֹושׁיעָ ה
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
Psa. 68:24
דם ְלשׁ֥ ֹון
ְל ַמֹ֤עַ ן ׀ ִ ַֽתּ ְמחַ ץ ַרגְ ְל ָ֗ך ְָ֫בּ ָ ֥
Psa. 69:19
אָל ֵ֑הּ ְל ַמֶ֖עַ ן אֹיְ ַב֣י ְפּ ַֽדנִ י׃
אֶ ל־נ ְַפ ִשׁ֣י גְ ָ
Psa. 78:6
ְל ַמֹ֤עַ ן י ְד ֨עוּ ׀ ֣דֹּור אְַ֭חֲרֹון בָּ ִנ ֣ים יִ וָּל ֵ֑דוּ ָי ָֻ֗֝קמוּ
Psa. 79:9
ֹאתינוּ ְל ַמ ֣עַ ן ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
ל־חטּ ֗
ָ֝ ַ
וְ כַ פּר עַ
Psa. 97:8
הוּדֵ֑ה ְל ַמֶ֖עַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶט ֣יָך יְ הוָ ַֽה׃
ַו ְ֭תָּ ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
Psa. 106:8
הֹודיעַ
ְ֭יֹּושׁיעם ְל ַמ ֣עַ ן ְשׁמֵ֑ ֹו ְָ֝ל ִ ֗
וַ ַֽ ִ
Psa. 108:7
הֹושׁיעָ ה
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
Psa. 109:21
ה־א ְִ֭תּי ְל ַמ ֣עַ ן ְשׁ ֶמ ֵָ֑ך ִכּי־ט֥ ֹוב
עֲֽשׂ ִ
Psa. 119:11
א־לְך׃
ָ ַֽ
ל ֹא ֶ ַֽאחטָ
צָ ַפ֣נְ ִתּי ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ֣
Psa. 119:71
ֵ֑יתי ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְלמַ ד חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ֹוב־לי ִ ַֽכי־עֻ נּ ִ
ִ
ַֽט
Psa. 119:80
ל ֹא א ַֽבֹושׁ׃
י־ל ִבּ֣י תָ ִמ֣ים ְבּחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ֣
יְ ִ ַֽה ִ
Psa. 119:101
֣אתי ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְשׁ ֹ֥מר ְדּבָ ֶ ַֽרָך׃
כָּ ִל ִ
Psa. 122:8
אַח֣י וְ ר ָע ֵ֑י א ֲַד ְבּ ָרה־נָּ ֶ֖א
ְל ְ֭מַ עַ ן ַ
Psa. 122:9
ְל ְ֭מַ עַ ן בּית־יְ הוָ ֣ה אֹלהֵ֑ינוּ אֲבַ ְק ָשֶׁ֖ה ט֣ ֹוב
Psa. 5:9

ְלמַ עַ ן
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יקים
יקים ְל ֶ֡ ַמעַ ן ל ֹא־יִ ְשׁ ְלחֶ֖ וּ הַ צַּ ִדּ ִ֨
הצַּ ִ ָ֫דּ ִ ֥
גֹּורֵ֪ל ַ ַֽ
ַ
ָרא׃
יחֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ִתּוּ ַֽ
י־ע ְמָּך֥ הַ ְסּ ִל ָ
ִ ַֽכּ ִ
ְל ַ ַֽמעַ ן־ ִשׁ ְמָך֣ יְ הוָ ֣ה ְתּחַ יּ ֵֵ֑֑נִ י ְבּ ִצ ְדקָ ְת ֶָ֓ך ׀

Psa. 125:3
Psa. 130:4
Psa. 143:11
to mock

)(4

למֹו׃
ד ָנ֗י יִ ְלעַ ג־ ָ ַֽ
בַּ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׂ ָחֵ֑ק ֲָ֝א ֹ
Psa. 22:8
רְ֭אַי י ְַל ִע ֣גוּ ִלֵ֑י י ְַפ ִטירוּ
כָּ ל־ ֹ
Psa. 59:9
ל־גֹּוים׃
ִ ַֽ
ק־ל ֵ֑מֹו ִָ֝תּ ְלעַ֗ ג ְלכָ
ָ
ִתּ ְשׂחַ
Psa. 80:7
למֹו׃
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ וְ ָ֝אֹיְ ֗בינוּ יִ ְלעֲגוּ־ ָ ַֽ

לעג

Psa. 2:4

)(3

יבֹותינוּ׃
ַֽ
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס ִל ְס ִב
יבֹותינוּ׃
ַֽ
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס ִל ְס ִב
אנ ִַנּ ֵ֑ים ָ֝ ַה ֗בּוּז
ַנ ְָ֫פשׁנוּ הַ לַּ עַ ג הַ שַּׁ ֲ

mocking
Psa. 44:14
Psa. 79:4
Psa. 123:4

)(1

רק עָ ַל ֣י
ְבּ ְ֭חַ נְ פי לַ עֲג ֣י מָ עֵ֑ ֹוג חָ ֶ֖ ֹ
)(1

mocker

לעז

Psa. 114:1
)(1

scoffer

ָשׁב׃
ל ֹא י ָ ַֽ
וּבמֹושַׁ ב ָ֝ל ִ֗צים ֣
ל ֹא עָ ָמ ֵ֑ד ְ
֥
)(13

שָׁ ַמ֣ע יְ ְ֭הוָה ְתּ ִחנּ ִָתֵ֑י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽתּ ִפלָּ ִתי יִ ָ ַֽקּח׃
ל ֹא
ל ֹא לָָ֫ ָ ֥קח עַֹֽ שׂה־אֵ֑לֶּ ה ֶ֖
עַ ל־נ ִָ֗קי ֥
יִ ְשׁ ַל ֣ח ִמ ְ֭מָּ רֹום יִ קָּ חנִ ֵ֑י יַ ַֽ ְָ֝מ ֗שׁנִ י
ָממוּ׃
עָ ַל ֵ֑י לָ ַ ֶ֖קחַ ת נ ְַפ ִשׁ֣י ז ָ ַֽ
ַד־שׁאֵ֑ ֹול ִ ֶ֖כּי יִ קָּ חנִ ֣ י ֶ ַֽסלָ ה׃
ְ
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִ ַֽמיּ
רד
כּל ל ֹא־י ֶ֖
ְב ְ֭מֹותֹו יִ ַ ֣קּח הַ ֵ֑ ֹ
ֹתיָך
יתָך֣ ָפֵ֑ר ִָ֝מ ִמּ ְכ ְלא ֗ ֶ
ל ֹא־אֶ ַ ֣קּח ִמבּ ְ
וְ ֥רוּחַ ָָ֝ק ְד ְשׁ ָ֗ך אַל־ ִתּ ַ ֥קּח ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
אָדֵ֑ם
ביתָ שֶּׁ֗ ִבי לָ ַ ֣ק ְחתָּ מַ ְ֭תָּ נֹות בָּ ָ
שׁ ִ ֹ֤
לַ מָּ ֨רֹום ׀ ָ֘
ָ֝אַחר כָּ ב֥ ֹוד ִתּקָּ ח ַֽנִ י׃
בַּ עֲצָ ְתָך֥ תַ נְ חֵ֑נִ י וְ ֗ ַ

לָ עג

Psa. 35:16

to talk unintelligibly

ע ֹ֗קב מעַ ם ֹלעַֽז׃
יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ִמ ִמּ ְצ ָרֵ֑יִ ם בּית ַיָ֝ ֲ

לַ עַ ג

לץ

Psa. 1:1
to take

Psa. 6:10
Psa. 15:5
Psa. 18:17
Psa. 31:14
Psa. 49:16
Psa. 49:18
Psa. 50:9
Psa. 51:13
Psa. 68:19
Psa. 73:24

לקח
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ִכּ ְ֭י אֶ ַ ֣קּח מֹוע ֵ֑ד ֲָ֝א ִנ֗י מישָׁ ִ ֥רים אֶ ְשׁ ַֹֽפּט׃
עַ ְב ֵ֑דֹּו ַו ָ֝יִּ קָּ ח֗הוּ ִ ַֽמ ִמּ ְכ ְל ֹ֥את
אַחר׃
ִ ַֽי ְהיַֽ וּ־יָמָ יו ְמעַ ִטֵּ֑ים ְָ֝פּקֻ ָדּ ֗תֹו יִ ַ ֥קּח ַֽ
)(1

ִתּתּ֣ן לָ ְ֭הֶ ם יִ ְלקֹטֵ֑ וּן ִתּ ְפתַּ ח יָ ַֽ ְָ֝ד ָ֗ך
)(1

Psa. 75:3
Psa. 78:70
Psa. 109:8
to gather, glean
Psa. 104:28

cakes; vitality, freshness

ָ֫דָך נ ְֶהפַּ ְך ְלשַׁ דִֵּ֑י ְבּחַ ְר ֶֹ֖בני
ָי ֶ ֥

לָ שָׁ ד

Psa. 32:4
)(35

ֲליקוּן׃
ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ גְּ רֹונָ ֵ֑ם ְָ֝לשֹׁונָ֗ם ַיח ִ ַֽ
ָו ֵֹ֑תְך תַּ חַ ת ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו עָ מָ ל ָואַָֽוֶן׃
ל ֗שֹׁון ְמ ַדבֶּ ֶרת גְּ ד ַֹֽלֹות׃
ל־שׂ ְפת֣י חֲלָ קֵ֑ ֹות ָ֝ ָ
ִ
י ְַכר֣ת יְ ְ֭הוָה כָּ
א ֲֶשֹׁ֤ר אָ ְַֽמ ֨רוּ ׀ ִל ְלשֹׁנ֣נוּ ַנ ְ֭גְ ִבּיר ְשׂפָ ת֣ינוּ
א־ר ַג֨ל ׀ עַ ל־ ְלשֹׁנֹ֗ו ל ֹא־עָ ָשׂ ֣ה
ַֽל ֹ ָ
קֹוחֵ֑י
ֹחי וּ ְ֭ ְלשֹׁונִי מֻ ְד ָבּ֣ק מַ ְל ָ
כּ ִ֗
כּה מ ִ ֥ריב ְלשֹׁנַֽ ֹות׃
ַֽמ ֻר ְכ ָ֫סי ִאישׁ ִתּ ְצ ְפּנם ְבּסֻ ֗ ָ
צר ְלשֹׁונְָך֣ מ ָרֵ֑ע וּ ְָ֝שׂפָ ֗ ֶתיָך
נְ ֣ ֹ
ל־היֹּום
ָ֝ ַ
וּ ְ֭ ְלשֹׁונִי תֶּ ְהגֶּ ֣ה ִצ ְד ֶ ֵ֑קָך כָּ
י ְֶהגֶּ ֣ה חָ ְכ ָמֵ֑ה וּ ָ֝ ְלשֹׁונֹ֗ו ְתּ ַדבּר ִמ ְשׁ ָ ַֽפּט׃
רה ְל ִפי
מחֲטֵ֪ ֹוא ִב ְל ָ֫שֹׁונִי אֶ ְשׁ ְמ ָ ֥
בַּ הֲגִ יגִ י ִת ְבעַ ר־אֵ֑שׁ ִ ָ֝דּ ַ֗בּ ְר ִתּי ִבּ ְל ַֽשֹׁונִי׃
סֹופר
ֵ֬
ע ַשׂ֣י ְל ֶמ ֵ֑לֶ ְך ְָ֝לשֹׁונִ֗י ע ֹ֤ט ׀
מַ ֲ
ְב ָר ָע ֵ֑ה וּ ָ֝ ְלשֹׁונ ְָ֗ך תַּ ְצ ִמיד ִמ ְר ָ ַֽמה׃
ְתּשׁוּעָ ִתֵ֑י ְתּ ַרנּן ְָ֝לשֹׁונִ֗י ִצ ְדקָ ֶ ַֽתָך׃
שׁב ְלשֹׁונֵֶָ֑ך ְכּתַ עַ ר ְָ֝מלֻ ֗ ָטּשׁ
הַ ְ֭וֹּות תַּ ְח ֣ ֹ
י־בלַ ע ְלשׁ֣ ֹון ִמ ְר ָ ַֽמה׃
ל־דּ ְבר ָ֗
אָהַ ְבתָּ ָ ַֽכ ִ
יתי
י־ר ִ ֨א ִ
דנָי פַּ ַלּ ֣ג ְלשֹׁונֵָ֑ם ִ ַֽכּ ָ
אְ֭ ֹ
ֲ
וְ ִח ִצֵּ֑ים וּ ָ֝ ְלשֹׁונָ֗ם ֶח ֶ֣רב חַ ָ ַֽדּה׃
צּם
שָׁ נְ נ֣וּ כַ ֶח ֶ֣רב ְלשֹׁונֵָ֑ם ָדּ ְרכ֥ וּ ִָ֝ח ֗ ָ
ראה
ַויּ ְַכ ִשׁיל֣ וּהוּ עָ ל ֣ימֹו ְלשֹׁונֵָ֑ם יִ ְָ֝תנֹדֲ ֗דוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
ָ֝רֹומם ַתּ֣חַ ת ְלשֹׁונִ ַֽי׃
ַ֗
ֵ֑אתי וְ
ִ ַֽפּי־קָ ָר ִ

לקט

tongue
Psa. 5:10
Psa. 10:7
Psa. 12:4
Psa. 12:5
Psa. 15:3

Psa. 22:16
Psa. 31:21
Psa. 34:14
Psa. 35:28
Psa. 37:30
Psa. 39:2
Psa. 39:4
Psa. 45:2
Psa. 50:19
Psa. 51:16
Psa. 52:4
Psa. 52:6
Psa. 55:10
Psa. 57:5
Psa. 64:4
Psa. 64:9
Psa. 66:17

לָ שֹׁון
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דם ְלשׁ֥ ֹון ְכּלָ ֶבֵ֑יָך מאֹיְ ִבים
ַרגְ ְל ָ֗ך ְָ֫בּ ָ ֥
גַּם־ ְלשֹׁונִ֗י כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום תֶּ ְהגֶּ ֣ה
יהֵ֑ם וּ ָ֝ ְלשֹׁונָ֗ם ִ ַֽתּהֲלַ ְך בָּ אָ ֶַֽרץ׃
ִפּ ֶ
בוּ־לֹו׃
ַֽ
יהֵ֑ם וּ ִָ֝ב ְלשֹׁונָ֗ם יְ כַ זְּ
ְבּ ִפ ֶ
שׁקֶ ר׃
עָ ַל ֣י פָּ ָתֵ֑חוּ ִדּ ְבּ ֥רוּ ִ ָ֝א ִ֗תּי ְלשׁ֣ ֹון ָ ַֽ
ֹות֣יָך
ל־מ ְצ ֶ
ִ
ַתּ֣עַ ן ְל ְ֭שֹׁונִי ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ִ ֶ֖כּי כָ
ת־שֵׁ֑קֶ ר ִמלָּ שׁ֥ ֹון ְר ִמיָּ ַֽה׃
ֶ
הַ ִצּ֣ילָ ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמ ְשּׂפַ
מַ ה־יִּ תּ֣ן ְל ְָ֭ך וּמַ ה־יֹּ ִסיף לָ֗ ְך לָ שׁ֥ ֹון ְר ִמיָּ ַֽה׃
ִפּינוּ ֮ וּ ְלשֹׁונֵ֪נוּ ִ ָ֫רנָּה אְָ֭ז
ם־ל ֹא
ֵ֪
ִתּ ְדבַּ ק־ ְלשֹׁונִ֨י ׀ ְל ִח ִכּי ֮ ִא
א֣ין ִמ ְ֭לָּ ה ִבּ ְלשֹׁונִֵ֑י הן יְ ָ֝ה ָו֗ה
שׁנֲנ֣וּ ְלשֹׁונָם ֮ ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב
ָ ַֽ
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס
ִאישׁ לָ שֹׁון ֮ בַּ ל־יִ כֵּ֪ ֹון ָָ֫בּ ֶ

Psa. 68:24
Psa. 71:24
Psa. 73:9
Psa. 78:36
Psa. 109:2
Psa. 119:172
Psa. 120:2
Psa. 120:3
Psa. 126:2
Psa. 137:6
Psa. 139:4
Psa. 140:4
Psa. 140:12
)(2

to slander

[מלָ ְשׁ ִנֵ֬י] בַ ֨סּתֶ ר ׀ רעהוּ ֮
לֹושׁנִ י ְ
ְמ ְ
[מלָ ְשׁ ִנֵ֬י] בַ ֨סּתֶ ר ׀ רעהוּ ֮ אֹותֵ֪ ֹו אַ ְָ֫צ ִמית
לֹושׁנִ י ְ
ְמ ְ

לשׁן

Psa. 101:5

)(35

very

אַתּ
וְ ְ֭נ ְַפ ִשׁי נִ ְבה ֲָל ֣ה ְמ ֵֹ֑אד וְ ְ
Psa. 6:11
י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ וְ יִ בָּ הֲל֣ וּ ְמְ֭אֹד כָּ ל־אֹיְ ָבֵ֑י
Psa. 21:2
ח־מ ֵ֑לֶ ְך וּ ִָ֝בישׁ֥ וּעָ ְת ָ֗ך מַ ה־יָּגיל [ ָיּגֶל] ְמ ַֹֽאד׃
ֶ
ְבּעָ זְּ ָך֥ יִ ְשׂמַ
Psa. 31:12
וּפ ֵ֪חַ ד ִ ַֽל ְמי ָ ָֻ֫דּעָ י
אד ֮ ַ
וְ ִלשֲׁכ ַנ֨י ׀ ְמ ֹ
Psa. 38:7
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
֣יתי שַׁ ֹ֣ח ִתי עַ ד־ ְמ ֵֹ֑אד כָּ
ַנעֲו ִ
Psa. 38:9
֣יתי עַ ד־ ְמ ֵֹ֑אד ָ֝שָׁ אַ֗גְ ִתּי ִ ַֽמ ַנּהֲמַ ת
וְ נִ ְדכּ ִ
Psa. 46:2
רה ְָ֝בצָ ֗רֹות נִ ְמצָ א ְמ ַֹֽאד׃
ָעז עֶ זְ ָ ֥
מַ ח ֲֶס֣ה ו ֵֹ֑
Psa. 47:10
ֲלה׃
י־א ֶרץ ְמ ֹ֣אד ַנע ָ ַֽ
ְ֭אֹלהים ָ ַֽמגִ נּ ֶ֗
ִ
ל
אַב ָ ָ֫רהָ ם ִכּ֣י ַֽ
אֹלהֵ֪י ְ
Psa. 48:2
ֹלהינוּ
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ְבּ ִעיר ָ֝א ֗
יְ הוָ ֣ה ְ
Psa. 50:3
ֲרה ְמ ַֹֽאד׃
יביו נִ ְשׂע ָ ֥
שׁ־לפָ נָיו תּ ֹאכ ֵ֑ל וּ ְָ֝ס ִב ָ֗
ְ
א
Psa. 78:29
ָתם
או ֗ ָ
ֹאכל֣ וּ וַיִּ ְשׂ ְבּע֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וְ ַ ַָֽ֝ת ֲ
וַיּ ְ
Psa. 78:59
ְֹ֭להים וַ ַֽ ָֽיִּ ְתעַ ָבּ ֵ֑ר וַיִּ ְמאַס ְָ֝מ ֹ֗אד ְבּיִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
שָׁ ַמ֣ע א ִ
Psa. 79:8
ִרא ָֹ֫שׁנִ ים מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ ַרח ֲֶמֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי ַדלּ֣ ֹונוּ ְמ ַֹֽאד׃
Psa. 92:6
ֹתיָך׃
מַ ע ֲֶשׂ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝מ ֹ֗אד עָ ְמק֥ וּ מַ ְח ְשׁב ֶ ַֽ
Psa. 6:4

ְמאֹד
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יתָך֥
ֹתיָך ׀ נֶאֶ ְמנֵ֬וּ ְמ ֹ֗אד ְלב ְ
ַֽעד ֨ ֶ
ֹלהים׃
נֹורא ָ֝֗הוּא עַ ל־כָּ ל־א ִ ַֽ
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ָ ֥
יְ הוָ ֣ה ְ
ֹלהים׃
עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ְמ ֹ֥אד ַנָ֝ע ֲ֗ליתָ עַ ל־כָּ ל־א ִ ַֽ
דר
אְֹ֭להַ י גּ ַָד ְ֣לתָּ ְמּ ֵֹ֑אד הְֹ֭וד וְ הָ ָ ֣
אֶ ת־עַ מּ֣ ֹו ְמ ֵֹ֑אד ַו ָ֝יַּ ַֽע ֲִצמהוּ
וַיְ בָ רֲ כ ֣ם וַיִּ ְרבּ֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וּ ְָ֝בהֶ ְמ ֗ ָתּם
וּבתֶ֖ ֹוְך
ֹ֘ודה יְ הוָ ֣ה ְמ ֹ֣אד ְבּ ִפֵ֑י ְ
א ֶ ֹ֤
ֹותיו חָ פץ ְמ ַֹֽאד׃
י־א ְ֭ישׁ יָר֣א אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּ ִמ ְצ ֗ ָ
אַשׁר ִ
ְ
יתי ְמ ַֹֽאד׃
הֶ ְ֭אמַ נְ ִתּי ִכּ֣י א ֲַדבּ ֵ֑ר ֲָ֝א ִנ֗י עָ נִ ִ
אְַ֭תָּ ה ִצוִּ יתָ ה ִפקֻּ ֶ ֗דיָך ִל ְשׁ ֹ֥מר ְמ ַֹֽאד׃
אֶ ת־חֻ ֶ ֥קּיָך אֶ ְשׁ ֵֹ֑מר אַַֽל־תַּ עַ זְ בנִ י עַ ד־ ְמ ַֹֽאד׃
ְדבַ ר־א ֶמ֣ת עַ ד־ ְמ ֵֹ֑אד ִ ֶ֖כּי ְל ִמ ְשׁפָּ ֶט ָ֣ך
ֹור ְת ָ֗ך
יצ֣נִ י עַ ד־ ְמ ֵֹ֑אד ִָ֝מ ַֽתּ ָ
ה ִל ֻ
֣יתי ֵ֑קץ ְרחָ ָבֶ֖ה ִמ ְצו ְָתָך֣ ְמ ַֹֽאד׃
ְ ַֽלכָ ל ִתּ ְְ֭כלָ ה ָר ִא ִ
יתי עַ ד־ ְמ ֵֹ֑אד יְ ָ֝ה ָו֗ה חַ יּנִ י ִכ ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
ַנעֲנ ִ
ִצ ְ֭וִּ יתָ ֶצ ֶ֣דק עד ֶֹתֵ֑יָך וֶ ַֽאמוּנָה ְמ ַֹֽאד׃
רוּפֶ֖ה ִא ְמ ָר ְתָך֥ ְמ ֹ֗אד ְוַֽעַ ְב ְדָּך֥
ְצ ָ
אהֲבם ְמ ַֹֽאד׃
ַנ ְְ֭פ ִשׁי עד ֶֹתֵ֑יָך ָו ֹ
ֹדעַ ת ְמ ַֹֽאד׃
יתי נִ ְפלָ ִאים מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וְ ָ֝נ ְַפ ִ֗שׁי י ַ ֥
ִנ ְָ֫פל ִ
ֹותי ְמ ֹ֥אד הַ ִצּילנִ י מר ְֹד ַפֵ֑י
י־דלֵּ֪ ִָ֫
ל־רנּ ִָתי ֮ ִ ַֽכּ ַ
ֶ ַֽא ִ
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד וְ ִָ֝לגְ ֻדלָּ ֗תֹו
יְ הוָ ֣ה ְ
)(1

Psa. 93:5
Psa. 96:4
Psa. 97:9
Psa. 104:1
Psa. 105:24
Psa. 107:38
Psa. 109:30
Psa. 112:1
Psa. 116:10
Psa. 119:4
Psa. 119:8
Psa. 119:43
Psa. 119:51
Psa. 119:96
Psa. 119:107
Psa. 119:138
Psa. 119:140
Psa. 119:167
Psa. 139:14
Psa. 142:7
Psa. 145:3
desires

אוַיּ ֣י ָר ָשֵׁ֑ע זְ מָ מ֥ ֹו
אַל־תּתּ֣ן יְ ְ֭הוָה מַ ֲ
ִ

Psa. 140:9
)(2

ָשׁמֶ שׁ׃
אַף־לָך֥ ָל ֵ֑יְ לָ ה אַתָּ ה ֲָ֝ה ִכינֹ֗ותָ מָ א֥ ֹור ו ָ ַֽ
ְ
ְלנֶגְ ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝עלֻ ֗מנוּ ִל ְמא֥ ֹור פָּ נֶ ַֽיָך׃
)(1

Psa. 90:8

מ ֹאזְ נַיִ ם

Psa. 62:10
)(3

גֹּוי֗ם
ִתּ ְְ֭תּננוּ ְכּ ֣צ ֹאן מַ א ֲָכ ֵ֑ל וּ ָ֝בַ ִ

light

מָ אֹור

Psa. 74:16

balances

ְבּנָ֫י ִאישׁ ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם לַ עֲלֵ֑ ֹות ָ֝֗המָּ ה

אוַיִּ ים
מַ ֲ

 foodמַ אֲכָ ל

Psa. 44:12
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ֲכל ְל ָע ֣ם ְל ִצ ִיַּֽים׃
ִלוְ י ָָתֵ֑ן ִתּ ְתּנֶנּוּ ָ֝ ַמא ֗ ָ
אֶ ת־נִ ְבלֵַ֬ ת עֲבָ ֶ ֗דיָך מַ ְ֭אֲכָ ל ְלע֣ ֹוף הַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם

Psa. 74:14
Psa. 79:2
)(2

ל ֹא תָ פֵ֑ וּג מאֲנָ ֶ֖ה ִהנָּח ֣ם נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
וְ ֣
לכֶ ת׃
אנ֥וּ לָ ֶ ַֽ
תֹור ֗תֹו מ ֲ
ֹלהֵ֑ים וּ ְָ֝ב ָ
ְבּ ִ ֣רית א ִ
)(8

ְ ַֽבּ ֘עינָ ֹ֤יו נִ ְמאָ֗ס וְ אֶ ת־יִ ְרא֣י
ל ֹא יִ ְמאַָֽס׃
ל־דּ ֶ֣רְך ל ֹא־טֵ֑ ֹוב ָ ָ֝֗רע ֣
ֶ
כּב֥ ֹו יִ ְ֭ ְתיַצּב עַ
ל־מ ְשׁ ָ֫ ָ
ִ
ַ ַֽע
ֹלהים ְמאָסָ ַֽם׃
עַ ְצמ֣ ֹות חֹנָ ְֵֵ֑֑ך ָ֝ה ִב ֹ֗שׁתָ ה ִ ַֽכּי־א ִ
וַ ַֽ ָֽיִּ ְתעַ ָבֵּ֑ר ַויִּ ְמאַס ְָ֝מ ֹ֗אד ְבּיִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ַו ְ֭יִּ ְמאַס ְבּ ֹ֣אהֶ ל יֹוסֵ֑ף וַּֽ ְבשׁבֶ ט
יחָך׃
ם־מ ִשׁ ֶ ַֽ
ְ
אַתּ֣ה ָזְ֭נ ְַחתָּ ַו ִתּ ְמאֵָ֑ס ִָ֝ה ְתעַ ַ֗בּ ְרתָּ ִע
וְ ָ
א־הא ִ֗מינוּ
וַ ְַֽ֭ יִּ ְמאֲסוּ ְבּ ֶא ֶ֣רץ חֶ ְמ ָדֵּ֑ה ַֽל ֹ ָ֝ ֶ
בֹּונ ֵ֑ים ָ֝ ָהיְ ֗ ָתה ְל ֣ר ֹאשׁ
אֶ ְ֭בֶ ן מָ אֲס֣ וּ הַ ִ
)(1

רְך
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ מָּ אֲס֣ וּ ְכמֹו־מַ ְ֭יִ ם יִ ְתהַ ְלּ
)(1

רג
הֹ֣
ישֹׁ֤ב ׀ ְבּמַ ְא ַ ֵ֬רב חֲצ ִ ֗רים ַ ְַֽ֭בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
)(3

ח־שֶׁ מֶ שׁ עַ ד־ ְמב ֹאַֹֽו׃
וַיִּ ְק ָרא־אָ ֵֶ֑רץ ִמ ִמּזְ ַר ָ֝ ֗
ָדע ְמבֹואַֹֽו׃
ֲדים ָ֝ ֗שֶׁ מֶ שׁ י ַ ֥
עָ ָשׂ֣ה ָי ְ֭רחַ ְלמֹוע ִ ֵ֑
ִמ ִמּזְ ַרח־שֶׁ מֶ שׁ עַ ד־ ְמבֹואֵֹ֑ו ְָ֝מהֻ לָּ֗ ל שׁ֣ם

to refuse
Psa. 77:3
Psa. 78:10

to reject

)(3

Psa. 36:5
Psa. 53:6
Psa. 78:59
Psa. 78:67
Psa. 89:39
Psa. 106:24
Psa. 118:22
to flow

מאס־2

Psa. 58:8
ambush

מַ א ֲָרב

Psa. 10:8
entrance, setting

מָ בֹוא

Psa. 50:1
Psa. 104:19
Psa. 113:3

 floodמַ בּוּל

Psa. 29:10

confidence

ר־שׂ֣ם יְ ְ֭הֹוָה ִמ ְבטַ חֵֹ֑ו ְוַֽל ֹא־פָ נָה
ָ
אֲשֶׁ
י־א ֶרץ
אֹלה֣י יִ ְשׁע ֵ֑נוּ ִמ ְבטָ ח כָּ ל־קַ ְצו ֶָ֝֗
עוּרי׃
דנָי יְ ָ֝הוִ ֗ה ִמ ְבטַ חִי ִמנְּ ָ ַֽ
א ֹ
ֲ

מאס־1

Psa. 15:4

)(1

יְ ְ֭הוָה לַ מַּ בּ֣ וּל י ָָשׁ ֵ֑ב וַיּשֶׁ ב יְ ָ֝ה ָו֗ה

מאן

ִמ ְבטָ ח

Psa. 40:5
Psa. 65:6
Psa. 71:5

217

fortress

)(2

ר ְצתָּ כָ ל־גְּ דר ָֹתֵ֑יו ַשׂ ְֶ֖מתָּ ִמ ְבצָ ָר֣יו ְמ ִחתָּ ה׃
פָּ ַ ֥
ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר ִמ ְב ָצ ֵ֑ר ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י

Psa. 89:41
Psa. 108:11
)(2

ליהָ ׃
ֹ֣סבּוּ ִצ ְ֭יֹּון וְ הַ ִקּיפֵ֑ וּהָ ִָ֝ס ְפ ֗רוּ ִמגְ ָדּ ֶ ַֽ
מַ ְח ֶס֣ה ִלֵ֑י ִמגְ ַדּל־ ָ֝֗עֹ ז ִמ ְפּני
)(1

)(1

Psa. 61:4

)(1

)(1

ילנִ י׃
וּמכָּ ל־ ְָ֝מגוּרֹותַ֗י ִה ִצּ ָ ַֽ
ִ

מָ גֹור־3

Psa. 55:16
fear

גֹורה
ְמ ָ

Psa. 34:5
)(1

לי׃
ֵ֑אתי ִבּ ְמגִ לַּ ת־ ָ֝֗ספֶ ר כָּ ת֥ וּב עָ ָ ַֽ
ה־ב ִ
ָ
ִהנּ

מָ גֹור־2

Psa. 119:54

dwelling

־רעֶ֖ ֹות ִבּ ְמגוּרָ֣ם ְבּ ִק ְר ָ ַֽבּם׃
ִ ַֽכּי ָ

מָ גֹור־1

Psa. 31:14

sojourning place

יוּ־לי חֻ ֶ֗קּיָך ְבּב֣ית ְמגוּרָ ַֽי׃
ִ
ה
ָ ַֽ

ִ towerמגְ ָדּל

Psa. 48:13

terror, Magor

שָׁ ֨ ַמ ְע ִתּי ׀ ִדּבַּ ת ַר ִבּים ֮ מָ גֵֹ֪ור ִמ ָָ֫סּ ִביב ְבּ ִהוּ ְָס ָד֣ם

ִמ ְבצָ ר־1

ְ scrollמגִ לָּ ה

Psa. 40:8
)(19

 shieldמָ גן־1

בֹודי
ֲדי ְָ֝כּ ִ ֗
אַתּ֣ה יְ ְ֭הוָה מָ גֵ֣֑ן בַּ ע ִ ֵ֑
וְ ָ
Psa. 7:11
י־לב׃
ֹושׁיעַ יִ ְשׁר ַֽ
ֹלהֵ֑ים ָ֝מ ִ֗
ָ ַֽמגִ נִּי עַ ל־א ִ
Psa. 18:3
ֶ ַֽאחסֶ ה־בֵּ֑ ֹו ָ ַֽמגִ נִּי וְ ֶ ַֽק ֶרן־יִ ְָ֝שׁ ִ֗עי
Psa. 18:31
כל ׀
רוּפֵ֑ה מָ גן ָ֝֗הוּא ְל ֹ֤ ֹ
ִא ְמ ַ ַֽרת־יְ הוָה ְצ ָ
Psa. 18:36
ימינְ ָך֥
ָ֫שׁעֶ ָך ִ ַֽו ִ
ן־לי ֮ מָ גֵֵ֪֑ן ִי ְ
ו ִַתּתֶּ ִ
Psa. 28:7
עֻ זִּ י וּמָ גִ נִּי ֮ בֹּ֤ ֹו
Psa. 33:20
רנוּ וּמָ גִ נּ֣נוּ ַֽהוּא׃
ליהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ֶ֖
ַ ַֽ
Psa. 35:2
הַ חֲז֣ק מָ ג ֵ֣֑ן וְ ִצנָּ ֵ֑ה וְ ָ֗֝קוּמָ ה
Psa. 47:10
ֲלה׃
אֹלהים ָ ַֽמגִ נּי־ ֶ֗א ֶרץ ְמ ֹ֣אד ַנע ָ ַֽ
ִ
ל
ִכּ֣י ְַֽ֭
Psa. 59:12
אדֹנָ ַֽי׃
הֹורידֵ֑מֹו ָ ַֽמגִ נּ֣נוּ ֲ
וְ ִ
Psa. 76:4
י־קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב וּ ִמ ְלחָ ָמ֣ה
ִשׁ ַבּ֣ר ִר ְשׁפ ָ ֵ֑
Psa. 3:4
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ֹלהֵ֑ים וְ ָ֝הַ ֗בּט ְפּנ ֣י
מָ ְ֭גִ נּנוּ ְרא֣ה א ִ
כּי שֶׁ֨ מֶ שׁ ׀ וּמָ גן ֮ יְ הוָ ֵ֪ה א ָֹ֫ל ִהים ח֣ן
ִ ֹ֤
לְ֭יהוָה ָ ַֽמגִ נֵּ֑נוּ וְ ִל ְק ֶ֖דֹושׁ
ִכּ֣י ַ ַֽ
רם וּמָ גִ נָּ֣ם ַֽהוּא׃
בַּ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
רם וּמָ גִ נָּ֣ם ַֽהוּא׃
בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
רם וּמָ גִ נָּ֣ם ַֽהוּא׃
בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ָ ֶ֖
ִס ְת ִ ֣רי וּמָ גִ נִּ֣י אֵָ֑תָּ ה ִל ְדבָ ְרָך֥
וַּֽ ְמפַ ְל ִָ֫טי ִלי מָ ְ֭גִ נִּי וּב֣ ֹו

Psa. 84:10
Psa. 84:12
Psa. 89:19
Psa. 115:9
Psa. 115:10
Psa. 115:11
Psa. 119:114
Psa. 144:2

) plague, slaughter (2מַ גּפָ ה
Psa. 106:29
ץ־בּם מַ גּ ָ ַֽפה׃
יהֵ֑ם ו ִַתּ ְפ ָר ָָ֝֗
ַוְ֭יּ ְַכ ִעיסוּ ְבּ ַ ַֽמעַ ְלל ֶ
Psa. 106:30
ע ֹ֣מד ִ ַֽ ְ֭פּינְ חָ ס וַיְ פַ לּ ֵ֑ל ַו ָ֝תּעָ ֗ ַצר הַ מַּ גּ ָ ַֽפה׃
ַו ַיּ ֲ
)(1

אָרץ ִמגַּ ַֽ ְָֽרתָּ ה׃
ִה ְשׁבַּ תָּ ִמ ְטּהָ ֵ֑רֹו וְ ִָ֝כ ְסא֗ ֹו לָ ֶ
)(1

Psa. 89:45

garment, measure

וַיִּ ְלבַּ שׁ ְקלָ לָ֗ ה ְכּ ָ֫ ַמדֹּ֥ו וַתָּ ֣ב ֹא
)(19

to throw

מגר
מַ ד

Psa. 109:18

wilderness

ִמ ְדבָּ ר־1

ק֣ ֹול יְ ְ֭הוָה י ִָח֣יל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר י ִָחיל יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְדבַּ ר
ק֣ ֹול יְ ְ֭הוָה י ִָח֣יל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר י ִָחיל יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְדבַּ ר קָ ַֽדשׁ׃
Psa. 55:8
אָלין בַּ ִמּ ְד ָבּ ֣ר ֶ ַֽסלָ ה׃
דד ִ ֶ֖
אַר ִח֣יק נְ ֵ֑ ֹ
ִה ְ֭נּה ְ
Psa. 63:1
יֹותֹו ְבּ ִמ ְדבַּ ר יְ הוּ ָ ַֽדה׃
ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִו ֵ֑ד ִָ֝בּ ְה ֗
Psa. 65:13
יִ ְְ֭רעֲפוּ נְ א֣ ֹות ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וְ ִָ֝ג֗יל גְּ בָ ע֥ ֹות תַּ ְח ַֽ ֹגּ ְרנָה׃
Psa. 75:7
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב וְ ָ֗֝ל ֹא ִמ ִמּ ְדבַּ ר הָ ִ ַֽרים׃
ִ ַֽ
Psa. 78:15
יְ בַ ַ ֣קּע צֻ ְִ֭רים בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַו ָ֝ ֗ ַיּ ְשׁ ְק ִכּ ְתהֹמ֥ ֹות
Psa. 78:19
רְך ָ֝שֻׁ ְל ֗ ָחן בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
עֹ֥
הי֣וּכַ ל אֵ֑ל לַ ֲ
אָ ְְ֭מרוּ ֲ
Psa. 78:40
ימֹון׃
ישׁ ַֽ
יבוּהוּ ִ ַֽבּ ִ
י ְַמ ֣רוּהוּ בַ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַיָ֝ע ֲִצ ֗
Psa. 78:52
כּ ֗ע ֶדר בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
עַ מֵּ֑ ֹו וַ ַֽ ָֽיְ ַנהֲגם ָ֝ ַ
Psa. 95:8
יבֵ֑ה ְכּיֹ֥ום ָ֝ ַמ ָ֗סּה בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
ְל ְ֭בַ ְבכֶ ם ִכּ ְמ ִר ָ
Psa. 102:7
֗יתי ְכּכ֣ ֹוס
יתי ִל ְקאַ֣ת ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר ָ֝ ָה ִי ִ
דּ ִמ ִ
ָ ְ֭
Psa. 106:9
ַיֹּוליכם ַָ֝בּ ְתּה ֹ֗מֹות כַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
וַ ַֽ ָֽיֶּח ָרֵ֑ב ו ִ
Psa. 106:14
ַסּוּ־אל
ָ֝֗
אוָה בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר וַיְ נ
וַיִּ ְתאַוּ֣וּ תַ ְ֭ ֲ
Psa. 29:8
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ֹותם בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
לָ ֶהֵ֑ם ְלהַ ִפּיל אָ֝ ֗ ָ
ישׁימ֣ ֹון ָדּ ֵֶ֑רְך ִעיר
תָּ ע֣ וּ בַ ְ֭ ִמּ ְדבָּ ר ִבּ ִ
יָשׂ֣ם נְ הָ ֣רֹות ְל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וּמֹצָ אי ָ֝֗ ַמיִ ם
ַם־מֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ
אג ַ
ל ֲ
יָשׂ֣ם ִמ ְְ֭דבָּ ר ַ ַֽ
עֹול ֣ם
עַ ְ֭מֹּו בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ִ ֶ֖כּי ְל ָ

Psa. 106:26
Psa. 107:4
Psa. 107:33
Psa. 107:35
Psa. 136:16
)(2

ְבּקָ ְד ֗שֹׁו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות אֲמַ ַֽדּד׃
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות אֲמַ ַֽדּד׃
)(2

to measure
Psa. 60:8
Psa. 108:8

measure

ה־הֵ֑יא
ִ
ִק ִ֗צּי וּ ִמ ַדּ֣ת י ַָמ֣י מַ
דֹּותיו׃
ל־פּי ִמ ָ ַֽ
ִ
רן ָ֝שֶׁ יֹּ ֗רד עַ
ה ֵ֑ ֹ
ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן זְ ַ ַֽקן־אַ ֲ

ִמ ָדּה־1

Psa. 39:5
Psa. 133:2

)(1

strife

ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭דֹון ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ וְ ָ֝אֹיְ ֗בינוּ
)(1

מדד

מָ דֹון־1

Psa. 80:7
speedily

ָ֝צוּדנּוּ ְלמַ ְדח ַֹֽפת׃
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס ָרֵ֑ע יְ ֶ ֗
ָָ֫בּ ֶ

מַ ְדחפָ ה

Psa. 140:12
Midian

)(1

רא ְָ֝כי ִָ֗בין
יס ָ ֥
ֲשׂה־לָ הֶ ם ְכּ ִמ ְדיָ ֵֵ֑֑ן ְ ַֽכּ ִ ַֽס ְ
ע ַֽ

ִמ ְדיָן־2

Psa. 83:10
?what

מָ ה

to delay, wait

מההּ

)(66

;Psa 2:1; 3:2; 4:3; 8:2, 5, 10; 10:1, 13; 11:3; 21:2; 22:2; 30:10; 31:20; 35:17; 36:8; 39:5, 8; 42:6, 10, 12; 43:2, 5
;44:24–25; 49:6; 50:16; 52:3; 56:5, 12; 66:3; 68:17; 74:1, 9, 11; 78:40; 79:5, 10; 80:13; 84:2; 85:9; 88:15; 89:47–48; 92:6
104:24; 114:5; 115:2; 116:12; 118:6; 119:9, 84, 97, 103; 120:3; 133:1; 139:17; 144:3
)(1

ֹותיָך׃
ל ֹא ִה ְתמַ ְה ָמ ְֵ֑ה ִתּי ִָ֝ל ְשׁ ֹ֗מר ִמ ְצ ֶ ַֽ
חַ ְְ֭שׁ ִתּי וְ ֣

Psa. 119:60
)(1

סֹופר מָ ִ ַֽהיר׃
ֵ֬
שֹׁונ֗י ע ֹ֤ט ׀
מַ ע ֲַשׂ֣י ְל ֶמ ֵ֑לֶ ְך ְָ֝ל ִ

Psa. 45:2
)(1

ֹרֹות ַ ַֽבּל־ ָי ַֽקוּמוּ׃
המ ֗
בָּ אשׁ י ִַפּל ֵ֑ם ְָ֝בּמַ ֲ
)(5

 quick, readyמָ ִהיר

pits

המֹר
מַ ֲ

Psa. 140:11

to hasten

מהר־1
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ר־לי מַ הר ע ֲַֽנָֽנִ י׃
ִָ֗֝
ַֽמעַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִ ַֽכּי־צַ
ַֽל־תּזְ כָּ ר־לָ נוּ ֮ עֲֹו ֹנֵ֪ת ִרא ָֹ֫שׁנִ ים מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ ַרח ֲֶמֵ֑יָך
ִ
אַ
אָזְ נֶ ֵֵָ֑֑ך ְבּיֹ֥ום ֶָ֝א ְק ָ ֗רא מַ הר ע ֲַֽנָֽנִ י׃
א־ח ֗כּוּ לַ עֲצָ ַֽתֹו׃
מהֲרוּ שָׁ ְכח֣ וּ מַ ע ֲָשֵׂ֑יו ַֽל ֹ ִָ֝
ִ ַֽ ְ֭
וּחי
מהֹ֤ר עֲנ֨נִ י ׀ יְ ה ָוה ֮ כָּ ְל ָתֵ֪ה ָ֫ר ִ
ַ֘
)(1

Psa. 69:18
Psa. 79:8
Psa. 102:3
Psa. 106:13
Psa. 143:7

to pay for

יה֣ם
ל־אַסּ֣יְך נִ ְסכּ ֶ
ִ
עַ ְצּבֹותָ ם ֮ אַחֵ֪ר ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ
)(3

אלַ֨ י ׀ אָזְ נְ ָך ֮ ְמה ָרֵ֪ה הַ ִָ֫צּילנִ י הי ֹ֤ה
וּכי ֶֶרק
ִכּ֣י כֶ ְ֭חָ ִציר ְמה ָר֣ה יִ ָמּ ֵ֑לוּ ְ
ִא ְמ ָרת֣ ֹו אָ ֵֶ֑רץ עַ ד־ ְָ֝מה ָ ֗רה י ָ֥רוּץ ְדּבָ ַֽרֹו׃

מהר־2

Psa. 16:4
quickly

ְמה ָרה

Psa. 31:3
Psa. 37:2
Psa. 147:15
)(3

Moab

אַשׁ ִל֣יְך
מֹואָֹ֤ב ׀ ִֵ֬סיר ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ
אלים מֹואָב וְ הַ גְ ִ ַֽרים׃
אָהֳל ֣י אְ֭דֹום וְ יִ ְשׁ ְמע ִ֗
אַשׁ ִל֣יְך
מֹואָֹ֤ב ׀ ִֵ֬סיר ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ

Psa. 108:10

)(4

to melt, waver

קֹולֹו תָּ מ֥ וּג אָ ֶַֽרץ׃
ָמ֣טוּ מַ ְמלָ כֵ֑ ֹות נָתַ ן ְָ֝בּ ֗
יבים ְָ֝תּמֹגְ גֶ֗נָּה ִצ ְמחָ הּ
דוּדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
גְּ ֶ
ֹשׁ ֶב ֵ֑יהָ אָנ ִֹ֨כי
ְ ַֽנמ ִֹג֗ים אֶ ֶרץ וְ כָ ל־י ְ
ַיעֲל֣ וּ שָׁ ְ֭מַ יִ ם י ְר ֣דוּ ְתהֹומֵ֑ ֹות ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם ְבּ ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ַֽג׃
)(27

דר ָו ָ֝ ֹ֗דר
ְבּ ְִ֭לבֹּו בַּ ל־אֶ מֵּ֑ ֹוט ְל ֥ ֹ
רי ָי ִָ֝ג֗ילוּ ִכּ֣י אֶ ַֽמֹּוט׃
אֹיְ ִב֣י יְ כָ ְל ִתֵּ֑יו צָ ַ ֥
עֹולם׃
ל ֹא יִ מּ֣ ֹוט ְל ָ ַֽ
ל ֹא לָָ֫ ָ ֥קח עַֹֽ שׂה־אֵ֑לֶּ ה ֶ֖
֥
ינ֗י בַּ ל־אֶ ַֽמֹּוט׃
ימ ִ
ְלנֶגְ ִ ֣דּי תָ ִמֵ֑יד ִכּי ִ ַֽ ָ֝מ ִ
לֹותֵ֑יָך בַּ ל־נָמ֥ ֹוטּוּ ְפעָ ָ ַֽמי׃
אְ֭שֻׁ ַרי ְבּמַ ְעגְּ ֶ
ֲ
וּבחֶ סֶ ד עֶָ֝ ְליֹ֗ון בַּ ל־יִ ַֽמֹּוט׃
ִ ַֽכּי־הַ ְ֭מֶּ לֶ ְך בֹּט ֣חַ בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ
עֹולם׃
אָמ ְ֣ר ִתּי ְבשַׁ ְל ִו ֵ֑י בַּ ל־אֶ מּ֥ ֹוט ְל ָ ַֽ
ַוְ֭אֲנִ י ַ
חוּ־לֵ֑י ְבּמ֥ ֹוט ַ ָ֝רגְ ִ֗לי עָ לַ י
ִ
פֶּ ן־יִ ְשׂ ְמ

מֹואָב

Psa. 60:10
Psa. 83:7

מוג

Psa. 46:7
Psa. 65:11
Psa. 75:4
Psa. 107:26
to totter, shake
Psa. 10:6
Psa. 13:5
Psa. 15:5
Psa. 16:8
Psa. 17:5
Psa. 21:8
Psa. 30:7
Psa. 38:17

מוט
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וּבמ֥ ֹוט ָ֝ ָה ִ ֗רים ְבּל ֣ב
אָ ֵֶ֑רץ ְ
Psa. 46:6
ֹלהים
רהָ ָ֝א ִ֗
ְבּ ְִ֭ק ְרבָּ הּ בַּ ל־ ִתּמֵּ֑ ֹוט י ְַעזְ ֶ ֥
Psa. 46:7
קֹולֹו
הָ מ֣ וּ גְֹ֭ויִ ם ָמ ֣טוּ מַ ְמלָ כֵ֑ ֹות נָתַ ן ְָ֝בּ ֗
Psa. 55:4
עָ ַ ֣קת ָר ָשֵׁ֑ע ִכּי־י ִָמיטוּ עָ לַ י אָָ֝֗וֶן
Psa. 55:23
תּן ְלעֹולָ ם ֗מֹוט לַ צַּ ִ ַֽדּיק׃
יְ ָ֫ ַכ ְל ְכּלֶ ָך ל ֹא־יִ ֶ֖
Psa. 60:4
ְפּצַ ְמ ָתֵּ֑הּ ְר ָפֶ֖ה ְשׁבָ ֶר֣יהָ ִכי־ ָ ַֽמטָ ה׃
Psa. 62:3
ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י ִָ֝מ ְשׂגּ ִַ֗בּי ל ֹא־אֶ מּ֥ ֹוט ַר ָ ַֽבּה׃
Psa. 62:7
ל ֹא אֶ ַֽמֹּוט׃
צוּ ְִ֭רי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י ִָ֝מ ְשׂגּ ִַ֗בּי ֣
Psa. 66:9
לנוּ׃
ָתן לַ מּ֣ ֹוט ַרגְ ַֽ
ַ ַֽבּחַ ִיּ ֵ֑ים וְ ַֽל ֹא־נ ַ ֶ֖
Psa. 82:5
ֹוסדי אָ ֶַֽרץ׃
בַּ חֲשׁכָ ה יִ ְתהַ ָלּ ֵ֑כוּ יִ ָ֗֝מֹּוטוּ כָּ ל־מ֥ ְ
Psa. 93:1
אַף־תּכּ֥ ֹון ָ֝תּ ֗בל בַּ ל־ ִתּ ַֽמֹּוט׃
ִ
לָ ב֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר
Psa. 94:18
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי ָמ ֣טָ ה ַרגְ ִלֵ֑י חַ ְס ְדָּך֥
Psa. 96:10
אַף־תּכּ֣ ֹון תְּ֭בל בַּ ל־ ִתּמֵּ֑ ֹוט י ִ ָ֥דין עַָ֝ ִ֗מּים ְבּמישָׁ ִ ַֽרים׃
ִ
Psa. 104:5
ָעד׃
ל־מכֹונֶ ֵ֑יהָ בַּ ל־ ִָ֝תּ ֗מֹּוט עֹולָ ם ו ֶ ַֽ
ְ
עַ
Psa. 112:6
י־לעֹולָ ם ל ֹא־יִ מֵּ֑ ֹוט ְלזכֶ ר ָ֝עֹולָ֗ ם
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 121:3
אַל־יִ תּ֣ן לַ מּ֣ ֹוט ַרגְ ֶל ֵָ֑ך אַל־ ָיָ֝נ֗וּם
Psa. 125:1
שׁב׃
ר־ציֹּ֥ון ל ֹא־יִ ָ֗֝מֹּוט ְלעֹולָ ם י ַֽ
ִ
ְ ַֽכּהַ
Psa. 140:11
ַֽח ִלים בָּ אשׁ
יהם גֶּ ָ֫ ָ
י ִָמיטוּ [יִ מּ֥ ֹוטוּ] עֲל ֗ ֶ
ַֽח ִלים בָּ אשׁ י ִַפּל ֵ֑ם
יהם גֶּ ָ֫ ָ
י ִָמיטוּ [יִ מּ֥ ֹוטוּ] עֲל ֗ ֶ
Psa. 46:3

)(3

to cut off

כָּ ל־גֹּויִ ם ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ְבּשׁם יְ ָ֝ה ָו֗ה ִכּ֣י א ֲִמילַ ַֽם׃
גַם־ ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ְבּשׁם יְ ָ֝ה ָו֗ה ִכּ֣י א ֲִמילַ ַֽם׃
קֹוצֵ֑ים ְבּשׁם יְ ָ֝ה ָו֗ה ִכּ֣י א ֲִמילַ ַֽם׃
ִ
ְכּא֣שׁ

Psa. 118:10
Psa. 118:11
Psa. 118:12
)(2

ֲשׁוּ
מֹוסד֣י הָ ִ ֣רים יִ ְרגָּ ֵ֑זוּ ַו ָ֝יִּ ְתגָּ ַֽ ע ֗
הָ אָ ֶ֗רץ וּ ְ
ֹוסדי אָ ֶַֽרץ׃
י ִָ֗בינוּ בַּ חֲשׁכָ ה יִ ְתהַ ָלּ ֵ֑כוּ יִ ָ֗֝מֹּוטוּ כָּ ל־מ֥ ְ
)(1

 foundationמֹוסָ ד
Psa. 18:8
Psa. 82:5

foundation

מֹוס ֵ֪דֹות ָ֫תּבל ִמ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣
ְ
֗ ַמיִ ם וַ ַֽ ָֽיִּ גָּלוּ ֮

מול־2

מֹוסָ ָדה

Psa. 18:16

) discipline, instruction (1מוּסָ ר
Psa. 50:17
מוּס ֵ֑ר וַתַּ ְשׁלְֶ֖ך ְדּבָ ַר֣י
ָ
וְ ְ֭אַתָּ ה שָׂ נ ֣אתָ
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)(1

אֲֽנִ י־עַ ְְ֭ב ְדָּך בֶּ ן־אֲמָ ֶתֵָ֑ך ִָ֝פּ ֗ ַתּ ְחתָּ ְלמֹוסרָ ַֽי׃

 bondמֹוסר

Psa. 116:16

)(2

מֹוס ָרה־1

bond

ליכָ ה ִמ ֶמּ֣נּוּ
ַשׁ ִ ֶ֖
ֹוסרֹותֵ֑ימֹו וְ נ ְ
ְ ַֽנְ֭נ ְַתּקָ ה אֶ ת־ ַֽמ ְ
Psa. 107:14
ַתּק׃
מֹוס ֶ֖רֹותי ֶה֣ם יְ נ ַֽ
מ ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת וּ ְ
Psa. 2:3

)(5

appointed time or place

שׂמוּ אֹות ָֹת֣ם
צ ְְ֭ר ֶריָך ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹועֲדֵֶָ֑ך ָ ֶ֖
ֹ
יָ ֵ֑חַ ד שָׂ ְרפֶ֖ וּ כָ ל־מֹועֲדי־א֣ל בָּ אָ ֶַֽרץ׃
ִכּ ְ֭י אֶ ַ ֣קּח מֹוע ֵ֑ד ֲָ֝א ִנ֗י מישָׁ ִ ֥רים אֶ ְשׁ ַֹֽפּט׃
חנְ ָנ֗הּ ִכּי־בָ א מֹועַֽד׃
ְתּ ַרח֣ם ִציֵֹּ֑ון ִכּי־עת ְָ֝ל ֶ ַֽ
ָדע ְמבֹו ַֽאֹו׃
ֲדים ָ֝ ֗שֶׁ מֶ שׁ י ַ ֥
עָ ָשׂ֣ה ָי ְ֭רחַ ְלמֹוע ִ ֵ֑
)(2

רב
ֹותיהֶ ם ְבּ ֣ ֹ
מּעֲצֵ֪ ָ֫
ֱֹֽלהים יִ ְפּלוּ ֮ ִ ַֽמ ֹ
א ִ֗
הם׃
ירוּת ִל ָבֵּ֑ם י ְָ֝ל ֗כוּ ְ ַֽבּמֹועֲצֹותי ֶ ַֽ
וָ ְַֽ֭אֲשַׁ ְלּחהוּ ִבּ ְשׁ ִר ֣
)(1

צוּדֵ֑ה ַשׂ ְֶ֖מתָּ מוּעָ ָ ֣קה ְבמָ ְתנַֽינוּ׃
בַ ְמּ ָ

Psa. 74:4
Psa. 74:8
Psa. 75:3
Psa. 102:14
Psa. 104:19
counsel

)(6

Psa. 81:13
burden

מוּעָ קָ ה

Psa. 66:11
sign

מֹופת

Psa. 71:7
Psa. 78:43
Psa. 105:5
Psa. 105:27
Psa. 135:9

going forth, source

וּתקוּפָ ת֥ ֹו
ִמ ְקצֹ֤ה הַ שָּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ַֽמֹוצָ אֹ֗ו ְ
ֹוצאי־ ֶֹ֖בקֶ ר ו ֶָע ֶ֣רב
מאֹות ֶֹתֵ֑יָך מֹ֤ ָ ַֽ
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב
ל ֹא ִמ ְ֭מֹּוצָ א ִ ַֽ
כּי ֣
ִ ֹ֤
ל ֹא
יתֵ֑י וּמֹוצָ א ָ֝ ְשׂפָ ֗ ַתי ֣
ְבּ ִר ִ
ְל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וּמֹצָ אי ָ֝֗ ַמיִ ם ְל ִצמָּ ַֽאֹון׃

מֹועצָ ה

Psa. 5:11

)(5

ָ֝אַתּה
֣יתי ְל ַר ִבֵּ֑ים וְ ֗ ָ
ְכּ ְ֭מֹופת הָ ִי ִ
מֹופ ֗ ָתיו ִבּ ְשׂדה־ ַֹֽצעַ ן׃
תֹותֵ֑יו וּ ָ֝ ְ
ַֹֽא ָ
י־פיו׃
וּמ ְשׁ ְפּט ִ ַֽ
נִ ְפ ְלאֹותָ יו אֲשֶׁ ר־עָ ָשׂ ֵ֑ה ָֹ֝מ ְפ ֗ ָתיו ִ
חם׃
ֹתֹותֵ֑יו וּ ָ֝מ ְֹפ ִ֗תים ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָ ַֽ
א ָ
שָׁ ַלֹ֤ח ׀ אֹת֣ ֹות וּ ְ֭מ ְֹפ ִתים ְבּתֹוכ ִ֣כי

מֹועד

מֹוצָ א־1

Psa. 19:7
Psa. 65:9
Psa. 75:7
Psa. 89:35
Psa. 107:33
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ַם־מֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ ִ ָ֝צ ֗ ָיּה ְלמֹצָ אי ָ ַֽמיִ ם׃
אג ַ
ל ֲ
ַ ַֽ

Psa. 107:35
)(1

יד ְבּ ֣רוּ ְב ָר֣ע ֵֹ֑עשֶׁ ק ִממָּ ֥רֹום
ָמיקוּ ׀ וִ ַ
י ִ ֹ֤

to mock

מוק

Psa. 73:8
burning

)(2

מֹוקד

חרוּ׃
מֹותי ְכּמֹו־ ֥קד נִ ָ ַֽ
י ָָמֵ֑י וְ ָ֝עַ ְצ ֗ ַ
חרוּ׃
מֹותי ְכּמֹו־ ֥קד נִ ָ ַֽ
ְבעָ ָשׁ֣ן י ָָמֵ֑י וְ ָ֝עַ ְצ ֗ ַ

Psa. 102:4

)(6

ֹוקשׁי ָ ַֽמוֶת׃
חֶ ְבל ֣י ְשׁא֣ ֹול ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ִָ֝ק ְדּ ֗מוּנִ י מ֣ ְ
ה־לּמֹו׃
ָ ַֽ
מֹוק ִשֵׁ֑ים אָ ְָ֝מ ֗רוּ ִמ֣י יִ ְראֶ
ְ
ְ ַֽי ְ֭סַ ְפּרוּ ִל ְטמ֣ ֹון
מֹוקשׁ׃
לֹומים ְל ַֽ
יה֣ם ְל ָפֵ֑ח וְ ִל ְשׁ ִ
ִל ְפנ ֶ
מֹוקשׁ׃
יהֵ֑ם וַיִּ ְהיֶ֖וּ לָ ֶה֣ם ְל ַֽ
אֶ ת־עֲצַ בּ ֶ
תוּ־ל֣י
ִ
שׁ
שׁים ָ ַֽ
ְליַד־מַ ְעגָּ ֵ֑ל מ ְֹק ִ ֶ֖
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
פַ ְ֭ח יָ ְֵ֣֑קשׁוּ ִלֵ֑י וּ ָ֝מ ְֹק ֗שֹׁות ֣ ֹ

Psa. 18:6
Psa. 64:6
Psa. 69:23
Psa. 106:36
Psa. 140:6
Psa. 141:9
)(3

ל ֹא י ִ ַָֽמר׃
וְ אֶ ת־יִ ְרא֣י יְ הוָ ֣ה יְ כַ בּ ֵ֑ד נִ ְשׁבַּ ע ְָ֝להָ ַ ֗רע וְ ֣
וּבמ֥ ֹוט
ל ֹא־נִ ְָ֭ירא ְבּהָ ִמ֣יר אָ ֵֶ֑רץ ְ
בֹודֵ֑ם ְבּתַ ְבנִ ית
ת־כּ ָ
ְ
ַויּ ִָמירוּ אֶ

to change

Psa. 46:3
Psa. 106:20

מֹּורא׃
יֹובילוּ ָ֝ ֗שַׁ י לַ ָ ַֽ
יבֵ֑יו ִ
ל־ס ִב ָ
ְ
ֱֹֽלהיכֶ ם כָּ
א ָ֫
מֹורה׃
ֶ ַֽ
ַם־בּ ָר ֗כֹות י ְַעטֶ ה
ְָ֝
הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ גּ

רגְ ליהֶ ם
ישׁוּן ַ ְ֭
יהֹ֤ם ׀ וְ ֵ֬ל ֹא יְ ִמ ֗
יְ ד ֶ
)(1

fear

מֹורה־2
ָ

Psa. 9:21
to feel

מושׁ־1

Psa. 115:7

to depart

ֹבהּ
ְבּ ִק ְר ָבֵּ֑הּ ְוַֽל ֹא־י ִָמישׁ ָ֝מ ְרח ָ֗

מֹורה־2
ֶ

Psa. 84:7

)(1

)(1

fear

מֹורא
ָ

Psa. 76:12

early rain

מֹורה לָָ֫ הֶ ם י ְדע֥ וּ
ָ֗
יתֹ֤ה יְ ה ָו֨ה ׀
שׁ ָ
ִ֘

מור

Psa. 15:4

)(1

)(1

 snareמֹוקשׁ

מושׁ־2

Psa. 55:12
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) dwelling, seat (6מֹושָׁ ב
ָשׁב׃ Psa. 1:1
ל ֹא י ָ ַֽ
וּבמֹושַׁ ב ָ֝ל ִ֗צים ֣
עָ ָמֵ֑ד ְ
Psa. 107:4
ל ֹא מָ ָ ַֽצאוּ׃
ישׁימ֣ ֹון ָדּ ֵֶ֑רְך ִעיר ָ֝מֹושָׁ֗ ב ֣
בַ ְִ֭מּ ְדבָּ ר ִבּ ִ
Psa. 107:7
מֹושׁב׃
ָ ַֽ
ל־עיר
ִ
ללֶ֗ כֶ ת אֶ
ַו ְ֭יַּ ַֽ ְָֽד ִריכם ְבּ ֶד ֶ֣רְך יְ שָׁ ָרֵ֑ה ָ֝ ָ
Psa. 107:32
מֹושֶׁ֖ב זְק ִנ ֣ים יְ הַ ְל ַֽלוּהוּ׃
וּב ַ
ל־ע ֵ֑ם ְ
ָ
ִבּ ְקהַ
Psa. 107:36
מֹושׁב׃
ָ ַֽ
ַויֹּ֣ושֶׁ ב ָשׁ֣ם ְרע ִבֵ֑ים ַו ָ֝יְ כֹונְ נ֗וּ ִע֣יר
Psa. 132:13
ְבּ ִציֵֹּ֑ון ִ ָ֝א ָוּ֗הּ ְלמֹושָׁ ב ַֽלֹו׃
saviour

)(4

י־לב׃
ֹושׁיעַ יִ ְשׁר ַֽ
ֹלהֵ֑ים ָ֝מ ִ֗
ָ ַֽמגִ נִּ י עַ ל־א ִ
קֹומ ִ֗מים
חֹוסֵ֑ים ִָ֝מ ִמּ ְת ְ
ִ
מֹושׁ֣יעַ
ִ
חְ֭סָ ֶדיָך
הַ ְפל ֣ה ֲ
ל ֹא
מֹושֵׁ֑יעַ עַ ל־יְ ָ֝ה ָו֗ה וְ ֣
יְ שַׁ וְּ ע֥ וּ וְ אין־ ִ
מֹושׁיעֵָ֑ם עֹ ֶשֶׂ֖ה גְ דֹל֣ ֹות ְבּ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
ִ
שָׁ ְְ֭כחוּ א ֣ל
)(1

Psa. 7:11
Psa. 17:7
Psa. 18:42
Psa. 106:21

salvation

לָ נוּ ֮ אֹ֤ל ְ ַֽלמֹושָָׁ֫ ע֥ ֹות וְ ליהוִ ה

מֹושָׁ עָ ה

Psa. 68:21
)(16

֗יתי ִכּ ְכ ִלי
נִ ְְ֭שׁכַּ ְח ִתּי ְכּמ ֣ת ִמלּ ֵ֑ב ָ֝ ָה ִי ִ
שׁמוּ׃
ְתּמֹות֣ת ָר ָשׁ֣ע ָר ָע ֵ֑ה וְ ֹשׂנְ אֶ֖י צַ ִ ֣דּיק י ְֶא ָ ַֽ
רשָׁ ע לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וּ ְָ֝מבַ ֗קּשׁ לַ ה ֲִמיתֹו׃
ָ ְ֭
ִלֵ֑י מָ תַ י ָי ָ֗֝מוּת וְ אָבַ ד ְשׁ ַֽמֹו׃
עֹול ֣ם ָו ֶע ֵ֑ד הֶ֖ וּא יְ ַנהֲג ֣נוּ עַ ל־ ַֽמוּת׃
ָ
ֲכ ִ ֹ֤מים י ָ֗מוּתוּ יַ ֹ֤חַ ד ְכּ ִס֣יל ו ַָב֣עַ ר
כּי יִ ְר ֶ֨אה ׀ ח ָ֘
ִ ֹ֤
ת־ה ַ֗בּיִ ת לַ ה ֲִמיתַֹֽו׃
ָ֝ ַ
שָׁ אֵ֑ וּל וַ ַֽ ָֽיִּ ְשׁ ְמ ֥רוּ אֶ
אַחֶ֖ד
וּכ ַ
אָד֣ם ְתּמוּתֵ֑ וּן ְ
אְָ֭כן ְכּ ָ
שׁ ְכבי ֶ֗קבֶ ר
בַּ מּ ִ֗תים ָ֫ ָח ְפ ִשׁי ְכּמֹ֤ ֹו חֲלָ ִ֨לים ׀ ֥ ֹ
ם־רפָ ִ ֗אים
ה־פֵּ֑לֶ א ִא ְ ָ֝
ֶ
הֲלַ מּ ִתים תַּ עֲשֶׂ
ָתם׃
ת־דּג ָ ַֽ
ְל ָדֵ֑ם ַו ָ֝ ֗ ָיּמֶ ת אֶ ְ
ֹאכ ֗לוּ זִ ְבחי מ ִ ַֽתים׃
ַו ְ֭יִּ ָצּ ְ֣מדוּ ְל ַב֣עַ ל ְפּעֵ֑ ֹור ַו ָ֝יּ ְ
מֹותת׃
ִאישׁ־עָ ִנ ֣י וְ ְ֭אֶ ְביֹון וְ נִ ְכ ֨אה ל ֵָ֬בב ְל ַֽ
ה ְללוּ־יָ ֵ֑הּ וְ ָ֗֝ל ֹא
ל ֹא הַ ְ֭מּ ִתים יְ ַ ַֽ
֣
י־א ְחיֶ ֵ֑ה ַוָ֝אֲסַ ֗פּר ַ ַֽמעֲשׂי
ַֽל ֹא אָמ֥ וּת ִכּ ֶ ַֽ

מֹושׁיעַ
ִ

to die

Psa. 31:13
Psa. 34:22
Psa. 37:32
Psa. 41:6
Psa. 48:15
Psa. 49:11
Psa. 59:1
Psa. 82:7
Psa. 88:6
Psa. 88:11
Psa. 105:29
Psa. 106:28
Psa. 109:16
Psa. 115:17
Psa. 118:17

מות
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עֹולם׃
ָ ַֽ
הֹושׁיבַ נִ י ְָ֝במַ חֲשַׁ ִ֗כּים ְכּמתי
ִ
חַ יּ ִָתֵ֑י

Psa. 143:3
death

)(22

כּי א֣ין בַּ ָמּ֣וֶת זִ ְכ ֶרֵָ֑ך ִָ֝בּ ְשׁא֗ ֹול
ִ ֹ֤
Psa. 7:14
צּיו ְ ַֽלד ְֹל ִ ֥קים
וְ ְ֭לֹו ה ִכ֣ין ְכּלי־ ָמֵ֑וֶת ִָ֝ח ֗ ָ
Psa. 9:14
רֹומ ִ֗מי ִמשַּׁ עֲרי ָ ַֽמוֶת׃
עָ ְ֭נְ יִ י ִמ ֹשּׂנְ אֵָ֑י ְָ֝מ ְ
Psa. 13:4
ן־אישַׁ ן הַ ָ ַֽמּוֶת׃
ירה ָ֝עי ַנ֗י פֶּ ִ
הָ ִא ָ
Psa. 18:5
אֲפָ פ֥ וּנִ י חֶ ְבלי־ ָמֵ֑וֶת ְ ַֽו ַנחֲלֶ֖י ְב ִליַּ ֣עַ ל
Psa. 18:6
ֹוקשׁי ָ ַֽמוֶת׃
חֶ ְבל ֣י ְשׁא֣ ֹול ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ִָ֝ק ְדּ ֗מוּנִ י מ֣ ְ
Psa. 22:16
קֹוחֵ֑י ְוַֽלַ עֲפַ ר־מָ וֶת ִתּ ְשׁ ְפּ ַֽתנִ י׃
מַ ְל ָ
Psa. 33:19
יֹּותם
ְלהַ ִצּ֣יל ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וּ ְָ֝לחַ ֗ ָ
Psa. 49:15
מוֶת ִי ְָ֫רעם וַיִּ ְרדּ֘ וּ
ִ ַֽל ְשׁא֣ ֹול שַׁ תּוּ ֮ ָ ֹ֤
Psa. 49:18
כּל
ל ֹא ְב ְ֭מֹותֹו יִ ַ ֣קּח הַ ֵ֑ ֹ
כּי ֣
ִ ֹ֤
Psa. 55:5
לי׃
ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י וְ אימ֥ ֹות ָ֝֗ ָמוֶת נ ְָפל֥ וּ עָ ָ ַֽ
Psa. 55:16
י־רעֶ֖ ֹות
[מוֶת ׀] עָ ֗לימֹו י ְר ֣דוּ ְשׁא֣ ֹול חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּ ָ
[י ִַשֹּׁ֤י] ֨ ָ
Psa. 56:14
ֲל ֹא ַרגְ לַ֗ י
נ ְַפ ִֶ֡שׁי ִממָּ ֶות ֮ ה ֥
Psa. 68:21
ל ֗ ָמּוֶת תֹּוצָ ַֽאֹות׃
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝ ַ
וְ ליהוִ ה ֲ
Psa. 73:4
אֶ֖ין חַ ְרצֻ בּ֥ ֹות ְלמֹותָ֗ם וּבָ ִ ֥ריא
Psa. 78:50
ָתם
ל ֹא־חָ ַשְׂ֣ך ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשׁ ֵ֑ם וְ ָ֝חַ יּ ֗ ָ
Psa. 89:49
ל ֹא יִ ְראֶ ה־ ָמֵּ֑וֶת יְ מַ ֨לּט נ ְַפשֶׁ֖ ֹו
וְ ֣
Psa. 107:18
אְ֭כֶ ל ְתּתַ ע ֣ב נ ְַפ ָשׁ ֵ֑ם ַוָ֝יּ ִַגּ֗יעוּ עַ ד־שַׁ עֲרי ָ ַֽמוֶת׃
כָּ ל־ ֹ
Psa. 116:3
וּמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול
אֲפָ פֹ֤ וּנִ י ׀ חֶ ְבלי־ ֗ ָמוֶת ְ
Psa. 116:8
נ ְַפ ִ֗שׁי ִָ֫ממָּ וֶת אֶ ת־עינִ י
Psa. 116:15
ידיו׃
ְבּעינ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַה ֗ ָמּוְ תָה לַ ח ֲִס ָ ַֽ
Psa. 118:18
ל ֹא נְ תָ נָ ַָֽֽנִ י׃
יָּ ֵ֑הּ וְ ָ֝לַ ֗ ָמּוֶת ֣

מָ וֶת

Psa. 6:6

)(5

ֹב ָבֶ֖ה אֶ ת־ ִמזְ בַּ חֲָך֣ יְ הוָ ַֽה׃
אס ְ
כַּ ָפֵּ֑י ַו ֲ
ֹלהים אֶ ל־אל ֮
וְ אָבֹ֤ ֹואָה ׀ אֶ ל־ ִמזְ ֵַ֬בּח א ִ֗
וְ כָ ִלֵ֑יל אָֹ֤ז ַיעֲלֶ֖ וּ עַ ל־ ִמזְ בַּ חֲָך֣ פָ ִ ַֽרים׃
אֶ ְפ ָֹ֫רחֶ יהָ ֶ ַֽאת־ ִמ ְ֭זְ ְבּחֹותֶ יָך יְ הוָ ֣ה ְצבָ אֵ֑ ֹות
ד־ק ְרנֹ֗ות הַ ִמּזְ ַֽבּחַ ׃
ַָ֝
עב ִֹתֵ֑ים עַ
ִא ְסרוּ־חַ ג בַּ ֲ

ִ altarמזְ בּחַ

Psa. 26:6
Psa. 43:4
Psa. 51:21
Psa. 84:4
Psa. 118:27
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)(1

יקים ִמ ֗ ַזּן ֶָ֫אל־זַן
ְמזָו ֣ינוּ ְמל ִאים ֮ ְמ ִפ ִ ֥
)(1

י ְַע ֶט ֵ֑ה וּ ְָ֝ל ֗מזַח תָּ ִמיד י ְַחגְּ ֶ ַֽרהָ ׃

granary

מָ זוּ

Psa. 144:13

מזַח־2

belt

Psa. 109:19

)ְ purpose, discretion (5מזִ מָּ ה
Psa. 10:2
שׁבוּ׃
רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות ז֣וּ חָ ָ ַֽ
ָ ְ֭
Psa. 10:4
מֹּותיו׃
ֹלהים כָּ ל־ ְמזִ ָ ַֽ
רשׁ אין ָ֝א ִ֗
אְַ֭פֹּו בַּ ל־יִ ְד ֵ֑ ֹ
Psa. 21:12
ל־יוּכלוּ׃
ָ ַֽ
ח ְשׁב֥ וּ ְָ֝מזִ ֗ ָמּה בַּ
ִכּי־נָט֣ וּ עָ ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה ָ ַֽ
Psa. 37:7
ְבּמַ ְצ ִל֣יחַ ַדּ ְרכֵּ֑ ֹו ְָ֝בּ ִ ֗אישׁ עֹ שֶׂ ה ְמזִ ַֽמֹּות׃
Psa. 139:20
אמ ֻרָך ִל ְמזִ ָמּ ֵ֑ה נ ָֻשֶׂ֖א לַ ָשּׁ֣וְ א
י ֹ ְ֭ ְ
)(57

ִמזְמֹור

psalm

;Psa 3:1; 4:1; 5:1; 6:1; 8:1; 9:1; 12:1; 13:1; 15:1; 19:1; 20:1; 21:1; 22:1; 23:1; 24:1; 29:1; 30:1; 31:1; 38:1; 39:1; 40:1
;41:1; 47:1; 48:1; 49:1; 50:1; 51:1; 62:1; 63:1; 64:1; 65:1; 66:1; 67:1; 68:1; 73:1; 75:1; 76:1; 77:1; 79:1; 80:1; 82:1; 83:1; 84:1
85:1; 87:1; 88:1; 92:1; 98:1; 100:1; 101:1; 108:1; 109:1; 110:1; 139:1; 140:1; 141:1; 143:1
)(4

ד־מב ַֹֽאֹו׃
ְ
וַיִּ ְק ָרא־אָ ֵֶ֑רץ ִמ ִמּזְ ַרח־ ָ֝ ֗שֶׁ מֶ שׁ עַ
ִכּ ְר ֹ֣חק ִמ ְ֭זְ ָרח ִ ַֽמ ַ ַֽמּע ֲָרֵ֑ב ִ ַֽה ְר ִחיק ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב
רח ִ ַֽ
ִָ֫ק ְבּצָ ם ִמ ִמּזְ ָ ֥
ד־מבֹואֵ֑ ֹו ְָ֝מהֻ לָּ֗ ל
ְ
ִמ ִמּזְ ַרח־שֶׁ מֶ שׁ עַ

Psa. 50:1
Psa. 103:12
Psa. 107:3
Psa. 113:3
)(1

ט ֶרת
ם־ק ֣ ֹ
ְ
עֹ֘ לֹ֤ ֹות מ ִח֣ים אַעֲלֶ ה־לָּ ְְ֭ך ִע

fatling

)(6

מחַ

Psa. 66:15
)(1

נְ הָ ֥רֹות יִ ְמחֲאוּ־ ָכ ֵ֑ף ַיָ֝֗חַ ד הָ ִ ֥רים יְ ַרנַּֽנוּ׃

ִ eastמזְ ָרח

to clap

מחא

Psa. 98:8

to wipe out

מחה־1

ָעד׃
ָר ָשֵׁ֑ע ְשׁמָ ם ָ֝ ָמ ִ֗חיתָ ְלעֹולָ ם ו ֶ ַֽ
Psa. 51:3
ֲמיָך ְמח ֣ה ְפשָׁ ָעַֽי׃
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
ְכּחַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
Psa. 51:11
חה׃
ע ֶֹ֖ונ ַֹת֣י ְמ ַֽ
פָּ ְ֭נֶיָך מחֲטָ אֵָ֑י ְוַֽכָ ל־ ֲ
Psa. 69:29
יקים
יִ ְ֭מָּ ַֽחוּ ִמסּ ֣פֶ ר חַ ִיּ ֵ֑ים וְ ִעם ָ֝ ַצ ִדּ ִ֗
Psa. 109:13
ְלהַ ְכ ִ ֵ֑רית ְבּ ֥דֹור אַ ָ֗֝חר יִ מַּ ח ְשׁ ָ ַֽמם׃
Psa. 9:6
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אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ חַ טַּ את ִ ָ֝א ֗מֹּו אַל־ ִתּ ָ ַֽמּח׃

Psa. 109:14
)(1

ִ ַֽכי־יִ ְשׁ ֵֹ֑תּקוּ ַוָ֝יַּנְ ֗חם אֶ ל־ ְמח֥ ֹוז חֶ ְפ ָ ַֽצם׃
)(3

ִמ ְס ְפּ ִדי ֮ ְלמָ חֵ֪ ֹול ִלי ִפּתַּ ְחתָּ
ְשׁמ֣ ֹו ְבמָ חֵ֑ ֹול ְבּ ֹ֥תף וְ ִָ֝כנֹּ֗ור
ה ְל ֗לוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים
ְב ֹ֣תף וּמָ חֵ֑ ֹול ַָ֝ ַֽ
)(1

הם׃
א־ר ִ֗בּיתָ ִבּ ְמ ִחירי ֶ ַֽ
ל ֹ ִ ָ֝
ְבל ֹא־הֵ֑ ֹון וְ ֥
)(2

)(1

Psa. 107:30
dance

Psa. 149:3
Psa. 150:4
price

)(12

עֲצַ ת־עָ נִ י תָ ִבֵ֑ישׁוּ ִ ֶ֖כּי יְ הוָ ֣ה מַ ְחס ַֽהוּ׃
רה
ָעז עֶ זְ ָ ֥
ֹלה֣ים לָ ְ֭נוּ מַ ח ֲֶס ֣ה ו ֵֹ֑
א ִ
ל־עֹ ז
ִ ַֽכּי־הָ ִי ֣יתָ מַ ְח ֶס ֣ה ִלֵ֑י ִמגְ ַדּ ָ֝֗
אֹלהים׃
ִ ַֽ
צוּר־עֻ זִּ י ָ֝ ַמ ְחסִ֗י ַֽבּ
ֹלהים מַ חֲסֶ ה־ ָלּ ֣נוּ ֶ ַֽסלָ ה׃
ְלבַ ְב ֶכ ֵ֑ם א ִ ֶ֖
ָ֝אַתּה ַ ַֽמחֲסִי־עַֹֽ ז׃
֣יתי ְל ַר ִבֵּ֑ים וְ ֗ ָ
ְכּ ְ֭מֹופת הָ ִי ִ
הֹו ֣ה מַ ְחסִֵ֑י ְָ֝לסַ ֗פּר
בַּ אדֹנָ ֣י יְ ִ
צוּד ִתֵ֑י
וּמ ָ
לְ֭יהוָה מַ ְחסִ֣י ְ
ֹמר ַ ַֽ
א ַ֗
י־אַתּ֣ה יְ הוָ ֣ה מַ ְחסִֵ֑י עֶָ֝ ְליֹ֗ון ַשׂ ְ֣מתָּ
ָ
ִ ַֽכּ

מָ חֲלַ ת־1

Psa. 53:1
Psa. 88:1

מַ ְחמָ אֹת

Psa. 55:22
)(3

ירֵ֪א ִָ֫ל ִבּי
ח ֶנה ֮ ַֽל ֹא־יִ ָ
ח ֶנֵ֬ה עָ לַ֨ י ׀ מַ ֲ
ִאם־תַּ ֲ
ֹתיו׃
ַוְ֭יַּפּל ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מַ חֲנֵ֑הוּ ָָ֝ס ִ֗ביב ְל ִמ ְשׁ ְכּנ ָ ַֽ
ה ֹ֗רן ְק ֣דֹושׁ
ְל ְ֭מֹשֶׁ ה ַ ַֽבּמַּ חֲנֶ ֵ֑ה ְָ֝לאַ ֲ

ְמ ִחיר־1

Psa. 44:13

smoother than butter

ב־לבּ֥ ֹו
ִָ֫
חָ ְלקֹ֤ וּ ׀ מַ ְחמָ ֹ֣את ִפּיו ֮ וַּֽ קֲ ָר

מָ חֹול־1

Psa. 30:12

Mahalath

לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־מָ חֲלַ֗ ת מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
ֲל ֣ת ְלעַ נֵֹּ֑ות ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל
לַ ְמנַצּ ֣חַ עַ ל־מָ ח ַ

city

מָ חֹוז

חנֶה
 campמַ ֲ

Psa. 27:3
Psa. 78:28
Psa. 106:16
refuge

מַ ְחסֶ ה

Psa. 14:6
Psa. 46:2
Psa. 61:4
Psa. 62:8
Psa. 62:9
Psa. 71:7
Psa. 73:28
Psa. 91:2
Psa. 91:9
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ָ֝אֹלהי ְלצ֣ וּר מַ ְחסִ ַֽי׃
ַ֗
ִל֣י ְל ִמ ְשׂגָּ ֵ֑ב ו
ל ְשׁפַ ִ ַֽנּים׃
הַ ְ֭גְּ ב ִֹהים לַ יְּ ע ִלֵ֑ים ְָ֝סלָ ִ֗עים מַ ְחסֶ ה ַ ַֽ
אַתּ֣ה מַ ְחסִֵ֑י ָ֝ ֶח ְל ִ֗קי
יְ ָ֫הוָה אְָ֭מַ ְר ִתּי ָ

Psa. 94:22
Psa. 104:18
Psa. 142:6
muzzle

)(1

ְל ִפי מַ ְחסֵ֑ ֹום ְבּ ֶֹ֖עד ָר ָשׁ֣ע

Psa. 39:2

)(1

ֹשֵׁ֑יו ִכּי־אין ָ֝ ַמ ְח ֗סֹור ִליראַָֽיו׃
ְקד ָ
)(5

מַ ְחסֹום

need

מַ ְחסֹור

Psa. 34:10

to smite through, shatter

אֶ ְְ֭מחָ צם וְ ל ֹא־יֻ ְ֣כלוּ קֵ֑ וּם יִ ְָ֝פּ ֗לוּ
ֹלהים יִ ְמחַ ץ ֮ ֹ֤ר ֹאשׁ ָֹ֫איְ בָ יו קָ ְד ֹ֥קד
אְַך־א ִ֗
דם ְלשׁ֥ ֹון
ְל ַמֹ֤עַ ן ׀ ִ ַֽתּ ְמחַ ץ ַרגְ ְל ָ֗ך ְָ֫בּ ָ ֥
עַ ל־יְ ִ ַֽמינְ ָךֵ֑ מָ ַחֶ֖ץ ְבּיֹום־אַפּ֣ ֹו
בַּ ְ֭גֹּויִ ם מָ ל ֣א גְ וִ יֵֹּ֑ות מָ חַ ץ ָ֝֗ר ֹאשׁ עַ ל־אֶ ֶרץ
)(1

ְבְּ֭יָדֹו מֶ ְח ְקרי־אָ ֵֶ֑רץ וְ תֹועֲפֶ֖ ֹות
)(6

)(4

Psa. 68:22
Psa. 68:24
Psa. 110:5
Psa. 110:6
depth

מֶ ְחקָ ר

Psa. 95:4

מַ חֲשָׁ בָ ה

Psa. 33:10
Psa. 33:11
Psa. 40:6
Psa. 56:6
Psa. 92:6
Psa. 94:11

darkness

לַ ְבּ ִ ֵ֑רית ִכּי מָ ְלא֥ וּ מַ חֲשַׁ כּי־ ֶָ֝֗א ֶרץ נְ א֣ ֹות חָ ָ ַֽמס׃
שַׁ ְ֭תַּ נִ י ְבּב֣ ֹור תַּ ְח ִתּיֵֹּ֑ות ְָ֝בּמַ חֲשַׁ ִ֗כּים ִבּ ְמצ ַֹֽלֹות׃
שְׁך׃
ִה ְר ַח ְ֣קתָּ ִמ ְ֭מֶּ נִּ י אֹה֣ב וָרֵ֑עַ ְ ַֽמי ָֻדּעַ י מַ ְח ָ ַֽ
עֹולם׃
ָ ַֽ
הֹושׁיבַ נִ י ְָ֝במַ חֲשַׁ ִ֗כּים ְכּמתי
ִ
)(1

Psa. 18:39

thought

ת־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝ה ִנ֗יא מַ ְח ְשׁב֥ ֹות עַ ִ ַֽמּים׃
ִ
ְיַֽה ָו֗ה ה ִפיר עֲצַ
דר
ע ֵֹ֑מד מַ ְח ְשׁב֥ ֹות ִָ֝ל ֗בֹּו ְל ֣ ֹ
עֹול ֣ם תַּ ֲ
ְל ָ
ֹתיָך ָ֫אלינוּ
ִ ַֽנ ְפ ְלאֹתֶ יָך וּמַ ְח ְשׁב ֗ ֶ
עָ ַלֶ֖י כָּ ל־מַ ְח ְשׁבֹתָ֣ם לָ ָ ַֽרע׃
ֹתיָך׃
מַ ה־גּ ְָדל֣ וּ מַ ע ֲֶשׂ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝מ ֹ֗אד עָ ְמק֥ וּ מַ ְח ְשׁב ֶ ַֽ
הבֶ ל׃
אָדֵ֑ם ִכּי־המָּ ה ָ ַֽ
ְיַֽה ָו֗ה ֹיְ֭דעַ מַ ְח ְשׁב֣ ֹות ָ

מחץ

מַ ְחשָׁ ְך

Psa. 74:20
Psa. 88:7
Psa. 88:19
Psa. 143:3

terror, ruin

ְמ ִחתָּ ה
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ר ְצתָּ כָ ל־גְּ דר ָֹתֵ֑יו ַשׂ ְֶ֖מתָּ ִמ ְבצָ ָר֣יו ְמ ִחתָּ ה׃
פָּ ַ ֥

Psa. 89:41
)(2

כּל־מַ טּה־לֶ חֶ ם שָׁ ָ ַֽבר׃
רעָ ב עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ָ ַֽ
וַיִּ ְק ָר֣א ָ ְ֭
טּה־עֻ זְּ ָ֗ך יִ ְשׁ ַל ֣ח יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון
מַ ַֽ

tribe, staff
Psa. 105:16
Psa. 110:2
)(1

bed

ְבכָ ל־לַ ְ֭יְ לָ ה ִמטָּ תִֵ֑י ְָ֝בּ ִד ְמעָ ִ֗תי

Psa. 6:7

)(3

to rain

ל־רשָׁ ִ֗עים ָ֫ ַפּ ִחים א֣שׁ וְ ְ֭ג ְָפ ִרית
י ְַמטר עַ ְ
כל
יה֣ם ָמ֣ן לֶ א ֵ֑ ֹ
ַויּ ְַמ ֵ֬טר עֲל ֶ
יה֣ם כֶּ עָ ָפ ֣ר ְשׁא ֵ֑ר
ַויּ ְַמ ֵ֬טר עֲל ֶ

ִמטָּ ה
מטר

Psa. 11:6
Psa. 78:24
Psa. 78:27
)(3

יבים
י ְ֭רד ְכּמָ ָט ֣ר עַ ל־גּ ֵ֑ז ִָ֝כּ ְר ִב ִ֗
אָרץ ְבּ ָר ִ ֣קים לַ מָּ ָט ֣ר עָ ָשֵׂ֑ה ַֽמֹוצא־רוּ ָ֝חַ
ָ֫ ָה ֶ
כין לָ אָ ֶ֣רץ מָ ָט ֵ֑ר הַ מַּ ְצ ִ ֶ֖מיחַ הָ ִ ֣רים
הַ מּ ִ ֣

מַ טֶּ ה

rain

מָ טָ ר

Psa. 72:6
Psa. 135:7
Psa. 147:8
)(42

?who

ַר ִבּים א ְֹמ ִרים ֮ ִ ַֽמי־י ְַראֵ֪נָ֫וּ ט֥ ֹוב ְנַֽסָ ה־עָ ְ֭לינוּ
ה־לְּך׃ Psa. 6:6
ָ ַֽ
ֹוד
זִ ְכ ֶרֵָ֑ך ִָ֝בּ ְשׁא֗ ֹול ִמ֣י יַֽ ֶ
Psa. 12:5
לנוּ׃
אָדֹון ָ ַֽ
ְשׂפָ ת֣ינוּ ִא ָתֵּ֑נוּ ִ ֶ֖מי ֣
Psa. 14:7
שׁוּע ֵ֪ת יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ְבּשׁ֣ וּב
ַ
ִמי יִ תּ֣ן ִמ ִצּיֹּון ֮ יְ
Psa. 15:1
ֳל ֵָ֑ך
ְל ָ ָ֫דוִ ד יְ ְ֭הֹוָה ִמי־ ָיג֣וּר ְבּאָה ֶ
ֳל ֵָ֑ך ִ ַֽמי־יִ ְָ֝שׁ ֹ֗כּן ְבּ ַה ֣ר
ְבּאָה ֶ
Psa. 18:32
וּמי
כּי ִמ֣י אְ֭לֹוהַּ ִמבַּ ְלעֲד֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִ
ִ ֹ֤
ִמבַּ ְלעֲד֣י יְ הוָ ֵ֑ה וּ ִמי ָ֗֝צוּר זוּלָ ִתי
Psa. 19:13
ְשׁגִ יא֥ ֹות ִ ַֽמי־י ִָבֵ֑ין ִ ַֽמנִּ ְסתָּ ֥רֹות נ ַַֽקּנִ י׃
Psa. 24:3
וּמי־ ָיָ֝קוּם
ִ ַֽמי־ ַיעֲלֶ ה ְבהַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה ִ
ְבהַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה וּ ִמי־ ָיָ֝קוּם ִבּ ְמק֥ ֹום
Psa. 24:8
כּב֥ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז
ִמי ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
Psa. 24:10
כּב֥ ֹוד יְ הוָה
מי ה֣ וּא ֶזה ֮ ֶמֹ֤לֶ ְך הַ ָ֫ ָ
ִ ֹ֤
Psa. 25:12
ָֹ֝ורנּוּ
ִמי־ ֶז֣ה הָ ְִ֭אישׁ יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה י ֶ ֗
Psa. 4:7

ִמי
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עֹוז־ח ֗ ַיּי
ָ֝ ַ
ירֵ֑א יְ הוָה ָ ַֽמ
וְ ְ֭יִ ְשׁ ִעי ִמ ִמּ֣י ִא ָ
חד׃
עֹוז־ח ֗ ַיּי ִמ ִמּי אֶ ְפ ָ ַֽ
ָ֝ ַ
ירֵ֑א יְ הוָה ָ ַֽמ
ִמ ִמּ֣י ִא ָ
Psa. 34:13
ִ ַֽמי־הָ ְִ֭אישׁ הֶ חָ פ֣ץ חַ ִיּ ֵ֑ים אֹהב
Psa. 35:10
מֹותי ׀ תּ ֹאמַ ְר ָנה ֮ יְ ה ָו֗ה ִמי ָ֫ ָכמ֥ ֹוָך מַ ִצּ֣יל
עַ ְצ ֨ ַ
Psa. 39:7
דע ִמי־א ְֹס ָ ַֽפם׃
יֶהמָ יֵ֑וּן יִ ְָ֝צ ֹ֗בּר ְוַֽל ֹא־י ַ ֥
Psa. 53:7
ִמי יִ תּ֣ן ִמ ִצּיֹּון ֮ יְ שֻׁ עֵ֪ ֹות יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ְבּשׁ֣ וּב
Psa. 55:7
ן־לּ֣י אְ֭בֶ ר
ֹמר ִ ַֽמי־יִ תֶּ ִ
ָוא ֗ ַ
Psa. 59:8
ֹמעַ ׃
יהֵ֑ם ִכּי־ ִמי שׁ ַֽ
ח ְָ֭רבֹות ְבּ ִשׂ ְפתֹות ֶ
יהם ֲ
ְבּ ִפ ֗ ֶ
Psa. 60:11
ִמ֣י ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י
ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י עַ ד־א ַֽדֹום׃
Psa. 64:6
ה־לּמֹו׃
ָ ַֽ
מֹוק ִשֵׁ֑ים אָ ְָ֝מ ֗רוּ ִמ֣י יִ ְראֶ
ְ
ִל ְטמ֣ ֹון
Psa. 71:19
ֹלהים ִמ֣י כָ ַֽמֹוָך׃
ד־מ ֥רֹום אֲשֶׁ ר־עָ ִשׂיתָ גְ דֹלֵ֑ ֹות ָ֝א ִ֗
ָ֫ ָ
עַ
Psa. 73:25
ִמי־ ִלי בַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וְ ִָ֝ע ְמּ ָ֗ך
Psa. 76:8
ע ֹ֥מד ְלפָ ֶנ֗יָך
ֹ֥ורא אַ֗תָּ ה וּ ִ ַֽמי־ ַי ֲ
נ ָ
Psa. 77:14
אֹלהים׃
ִ ַֽ
כּ
בַּ ֹ֣קּ ֶדשׁ ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך ִמי־אל ָגּ ָ֗֝דֹול ַֽ
Psa. 89:7
רְך לַ יהוָ ֵ֑ה
עֹ֣
כּי ִמ֣י בַ ְ֭שַּׁ חַ ק ַי ֲ
ִ ֹ֤
Psa. 89:9
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ א ֹ֘להֹ֤י ְצבָ א֗ ֹות ִ ַֽמי־ ָ ַֽכמֶ֖ ֹוָך ח ֲִסין ׀
Psa. 89:49
ה־מֵּ֑וֶת
ָ
ל ֹא יִ ְראֶ
מי גֶ ֣בֶ ר ִ ַֽי ְְ֭חיֶה וְ ֣
ִ ֹ֤
Psa. 90:11
אָת ָ֗ך
אַפּ ֵָ֑ך וּ ְָ֝כיִ ְר ְ
ִ ַֽמי־יְֹ֭ודעַ ֹ֣עז ֶ
Psa. 94:16
ם־מר ִעֵ֑ים ִ ַֽמי־יִ ְתיַצּב
ְ
ִ ַֽמי־יָק֣ וּם ִל ְ֭י ִע
ם־מר ִעֵ֑ים ִ ַֽמי־יִ ְתיַצּב ִָ֝לי
ְ
ִל ְ֭י ִע
Psa. 106:2
ל־תּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְ
בוּרֹות יְ הוָ ֵ֑ה ַי ְָ֝שׁ ִ֗מיעַ כָּ
ִ֗מי יְ ְ֭מַ לּל גְּ ֣
Psa. 107:43
ִמי־חָ כָ ם וְ יִ ְשׁמָ ר־אֵ֑לֶּ ה וְ ָ֝יִ ְת ַֽבֹּונְ נ֗וּ
Psa. 108:11
ִמ֣י ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר ִמ ְב ָצ ֵ֑ר ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י
ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר ִמ ְב ָצ ֵ֑ר ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י עַ ד־א ַֽדֹום׃
Psa. 113:5
יהי
המַּ גְ ִבּ ִ
ִמ ְ֭י כַּ יהוָ ֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ַ ַֽ
Psa. 130:3
ע ַֹֽמד׃
ד ָנ֗י ִמ֣י ַי ֲ
ִאם־עֲֹונֹ֥ות ִתּ ְשׁמָ ר־יָ ֵ֑הּ ֲָ֝א ֹ
Psa. 147:17
ע ַֹֽמד׃
ַ ַֽק ְרח֣ ֹו ְכ ִפ ִתֵּ֑ים ִל ְפני ָָ֝ק ָר ֗תֹו ִמ֣י ַי ֲ
Psa. 27:1

)(53

water

שָׁ תֵ֪ וּל ַ ַֽעל־פַּ ְלגָ֫י מָ יִ ם א ֲֶשֹׁ֤ר ִפּ ְריֹ֨ו ׀
Psa. 18:12
ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו חֶ ְשׁכַ ת־ ָ֝֗ ַמיִ ם עָ בי ְשׁחָ ִ ַֽקים׃
Psa. 18:16
מֹוס ֵ֪דֹות
ְ
וַיּ ֹ֤ ֵָ֑רא֨ וּ ׀ א ֲִפיקי ֗ ַמיִ ם וַ ַֽ ָֽיִּ גָּלוּ ֮
Psa. 1:3

מַ יִ ם
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ִמ ְ֭מָּ רֹום יִ קָּ חֵ֑נִ י יַ ַֽ ְָ֝מ ֗שׁנִ י ִממַּ יִ ם ַר ִ ַֽבּים׃
Psa. 22:15
כּל־עַ ְצ ָ֫מֹותָ י
כַּ מַּ יִ ם נִ ְשׁפַּ ְכ ִתּי ֮ וְ ִה ְת ָ ַֽפּ ְר ֗דוּ ָ ַֽ
Psa. 23:2
ֲלנִ י׃
י ְַר ִבּיצֵ֑נִ י עַ ל־מֶ֖י ְמנֻח֣ ֹות יְ ַנה ַֽ
Psa. 29:3
ל־המָּ יִ ם ַֽאל־הַ כָּ ב֥ ֹוד
ָ֫ ַ
יְ ה ָו֗ה עַ
ַֽאל־הַ כָּ ב֥ ֹוד ִה ְר ִעֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה עַ ל־מַ יִ ם ַר ִ ַֽבּים׃
Psa. 32:6
ַ ֗רק ְל ְ֭שׁטֶ ף ַמ ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים ָ֝אלָ֗ יו
Psa. 33:7
ֹתן
כֹּנ ֣ס כַּ ְ֭נּד מ ֣י הַ יָּ ֵ֑ם נ ֶ֖
Psa. 42:2
רג עַ ל־א ִ ֲַֽפיקי־ ָמ ֵ֑יִ ם כֹּ֤ן נ ְַפ ִ֨שׁי
עֹ֥
תַּ ֲ
Psa. 46:4
אוָת֣ ֹו
ֲשׁוּ־הָ ִ ֶ֖רים ְבּ ַג ֲ
ימ ֵ֑יו ִ ַֽי ְרע ַֽ
יֶהמ֣ וּ י ְֶח ְמ ֣רוּ מ ָ
Psa. 58:8
רְך
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
יִ מָּ אֲס֣ וּ ְכמֹו־מַ ְ֭יִ ם יִ ְתהַ ְלּ
Psa. 63:2
ץ־ציָּ ֶ֖ה וְ עָ י ֵ֣֑ף ְבּ ִלי־ ָ ַֽמיִ ם׃
ְבשָׂ ִ ֵ֑רי ְבּ ֶ ַֽא ֶר ִ
Psa. 65:10
ְֹ֭להים ָמ ֣לא ָמ ֵ֑יִ ם תָּ ִכין ְ ָ֝דּ ָג ָנ֗ם
ֶפּ֣לֶ ג א ִ
Psa. 66:12
יאנוּ
ָ֝תֹּוצ ֗
ָ ַֽבּאנוּ־בָ אשׁ וּבַ ַמּ ֵ֑יִ ם ַו ִ
Psa. 69:2
כּי ָבֶ֖אוּ ַמ֣יִ ם עַ ד־נָ ַֽפֶ שׁ׃
ֹלהֵ֑ים ִ ֹ֤
הֹושׁיענִ י א ִ
ִ
Psa. 69:3
אתי ְבמַ עֲמַ קּי־ ָ֝֗ ַמיִ ם וְ ִשׁ ֹ֥בּלֶ ת ְשׁטָ ָ ַֽפ ְתנִ י׃
בָּ ִ
Psa. 69:15
וּמ ַ ַֽמּעֲמַ קּי־ ָ ַֽמיִ ם׃
ִאנּ ְָצלָ ה ִָ֝מ ַֽ ֹשּׂנְ אַ֗י ִ
Psa. 69:16
אַל־תּ ְבלָ ע ֣נִ י
ִ
אַל־תּ ְשׁ ְטפֹ֤נִ י ׀ ִשׁ ֹ֣בּלֶ ת מַ ְ֭יִ ם וְ
ִ
Psa. 73:10
למֹו׃
ֲֹלם וּמי ָ֝ ָמ ֗לא יִ מָּ צוּ ָ ַֽ
עַ מּ֣ ֹו ה ֵ֑
Psa. 74:13
ינ֗ים עַ ל־הַ ָ ַֽמּיִ ם׃
ְבעָ זְּ ָך֣ יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ ָראשׁי ָ֝ ַתנִּ ִ
Psa. 77:17
ֱֹֽלהים ָרא֣ וָּך ַמּ֣יִ ם
ראֹ֤ וָּך ֨ ַמּיִ ם ׀ א ִ֗
ָ֘
ֱֹֽלהים ָרא֣ וָּך ַמּ ֣יִ ם י ִָחֵ֑ילוּ אַָ֝֗ף יִ ְרגְּ ֥זוּ
א ִ֗
Psa. 77:18
ֹז ְֹ֤רמוּ ֨ ַמיִ ם ׀ עָ ֗בֹות קְֹ֭ול נ ְָתנ֣וּ ְשׁחָ ִ ֵ֑קים אַף־ ֲָ֝חצָ ֗ ֶציָך
Psa. 77:20
בֹותיָך
ילָך] ְבּ ַמ ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ִָ֝ע ְקּ ֗ ֶ
][שׁ ִ ַֽב ְ
וּשׁ ִבילֶ יָך [וַּֽ ְ֭ ְ
ְ
Psa. 78:13
ָבּ֣קַ ע ָי ְ֭ם וַיַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיַּצֶּ ב־מַ יִ ם ְכּמֹו־נַֽד׃
Psa. 78:16
ֶֹ֖ורד כַּ נְּ הָ ֣רֹות ָ ַֽמיִ ם׃
ַיֹּוצ֣א נֹוזְ ִל֣ים ִמ ָסֵּ֑לַ ע ַויּ ֶ
ו ִ
Psa. 78:20
טפוּ
ָ֫שׁ ֥ ֹ
ה־צוּר ׀ ַו ָיּז֣וּבוּ מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִלֵ֪ים ִי ְ
֨
ִהכָּ
Psa. 79:3
ביבֹ֤ ֹות ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם וְ א֣ין
ָד ֨ ָמם ׀ כַּ ֗ ַמּיִ ם ְ ַֽס ִ ֘
Psa. 81:8
יב֣ה ֶ ַֽסלָ ה׃
חנְ ָ֨ך עַ ל־מֶ֖י ְמ ִר ָ
ְבּס֣תֶ ר ַרֵ֑עַ ם אֶ ְב ָ ַֽ
Psa. 88:18
סַ בּ֣ וּנִ י כַ ְ֭מַּ יִ ם כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום
Psa. 93:4
ירים ִמ ְשׁ ְבּרי־יָ ֵ֑ם
אַדּ ִ ֣
ֹלֹות ׀ ַמֹ֤יִ ם ַר ִ֗בּים ִ
ִמקּ ֨
Psa. 104:3
הַ ְמקָ ֶ ַֽרה בַ ֗ ַמּיִ ם ע ֲִֽליָּ֫ ֹותָ יו הַ שָּׂ ם־עָ ִבים
Psa. 104:6
ל־ה ִ ֗רים יַ ַֽעַ ְמדוּ־ ָ ַֽמיִ ם׃
ָ֝ ָ
כַּ ְלּב֣ וּשׁ ִכּ ִסּיתֵ֑ ֹו עַ
Psa. 18:17
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הָ ַפְ֣ך אֶ ת־מימי ֶה֣ם ְל ָדֵ֑ם ַו ָ֝ ֗ ָיּמֶ ת
Psa. 105:41
צוּ ְ֭ר ַו ָיּז֣וּבוּ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ָה ְל ֗כוּ בַּ ִצּיֹּ֥ות
Psa. 106:11
יהֵ֑ם אֶ חָ ד ָ֝מ ֗ ֶהם
וַיְ כַ סּוּ־מַ יִ ם צָ ר ֶ
Psa. 106:32
יבֵ֑ה וַיּ ַרע
ַוְ֭יּ ְַק ִציפוּ עַ ל־מי ְמ ִר ָ
Psa. 107:23
אכה ְבּ ַמ ֣יִ ם ַר ִ ַֽבּים׃ ן
בָּ אֳנִ יֵֹּ֑ות עֹ שׂי ְָ֝מלָ ֗ ָ
Psa. 107:33
יָשׂ֣ם נְ הָ ֣רֹות ְל ִמ ְד ָבֵּ֑ר וּמֹצָ אי ָ֝֗ ַמיִ ם ְל ִצמָּ ַֽאֹון׃
Psa. 107:35
אגַם־ ַמ ֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ ִ ָ֝צ ֗ ָיּה
ל ֲ
ִמ ְְ֭דבָּ ר ַ ַֽ
ַם־מֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ ִ ָ֝צ ֗ ָיּה ְלמֹצָ אי ָ ַֽמיִ ם׃
אג ַ
ל ֲ
ַ ַֽ
Psa. 109:18
וַתָּ ֣ב ֹא כַ ַמּ ֣יִ ם ְבּ ִק ְרבֵּ֑ ֹו
Psa. 114:8
נֹו־מיִ ם׃
ָ ַֽ
אגַם־ ָמ ֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ ְלמַ ְעיְ
הַ צּ֣ וּר ֲ
ַם־מֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ ְלמַ ְעיְ נֹו־ ָ ַֽמיִ ם׃
אג ָ
הַ צּ֣ וּר ֲ
Psa. 119:136
פַּ ְלגי־מַ ְ֭יִ ם י ְָר ֣דוּ עינָ ֵ֑י ָ֝֗עַ ל ל ֹא־שָׁ ְמ ֥רוּ
Psa. 124:4
אזַי הַ ַמּ֣יִ ם ְשׁטָ פֵ֑ וּנוּ ַ֗נ ְַ֜֗חלָ ה
ֲ ְ֭
Psa. 124:5
ַֽידֹונים׃
אזַי עָ ַב֣ר עַ ל־נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָ֝ ַה ֗ ַמּיִ ם הַ זּ ִ ַֽ
ֲ ְ֭
Psa. 136:6
עֹול ֣ם
ְ֭אָרץ עַ ל־הַ ָמּ ֵ֑יִ ם ִ ֶ֖כּי ְל ָ
הָ ֶ
Psa. 144:7
וְ ְ֭הַ ִצּילנִ י ִמ ַמּ ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים ִָ֝מ ֗ ַיּד
Psa. 147:18
וְ י ְַמסֵ֑ם יַשּׁב רוּ ָ֗֝חֹו יִ זְּ לוּ־ ָ ַֽמיִ ם׃
Psa. 148:4
הַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וְ ָ֝הַ ֗ ַמּיִ ם א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ מעֵַ֬ ל
Psa. 105:29

)(5

plain, uprightness

רְך
רגְ ִלי ָ ַֽע ְמ ָד֣ה ְב ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝בּמַ ְקה ִ֗לים אֲבָ ֥
ַ ְ֭
שֹׁור ָ ַֽרי׃
ְ
וּ ְ֭נְ חנִ י ְבּ ֹ֣א ַרח ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
כוּתָך׃
ו ֶָע ֵ֑ד שׁבֶ ט ִָ֝מי ֹ֗שׁר שׁ֣בֶ ט מַ ְל ֶ ַֽ
וּלאֻ ִֶ֓מּים ׀ בָּ אָ ֶֶ֖רץ
פּט עַ ִמּ֣ים ִמישֵׁ֑ ֹור ְ
י־ת ְשׁ ֣ ֹ
ִ ַֽכּ ִ
ישֹׁור׃
טֹובֵ֑ה ָ֝ ַתּנְ ֗חנִ י ְבּ ֶא ֶ֣רץ ִמ ַֽ
ָ
א ָ֫לֹוהָ י רוּחֲָך֥
)(7

ִמישֹׁור

Psa. 26:12
Psa. 27:11
Psa. 45:7
Psa. 67:5
Psa. 143:10

evenness, uprightness

מישָׁ ִרים

יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק י ִ ָ֥דין ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ְבּמישָׁ ִ ַֽרים׃
Psa. 17:2
ִמ ְְ֭לּפָ נֶיָך ִמ ְשׁפָּ ִט֣י יצֵ֑א ָ֝עי ֶנ֗יָך תֶּ חזֶינָה מישָׁ ִ ַֽרים׃
Psa. 58:2
אָדם׃
צֶ ְֶ֭דק ְתּ ַדבּ ֵ֑רוּן מישָׁ ִ ֥רים ִָ֝תּ ְשׁ ְפּ ֗טוּ ְבּנ ֣י ָ ַֽ
Psa. 75:3
ִכּ ְ֭י אֶ ַ ֣קּח מֹוע ֵ֑ד ֲָ֝א ִנ֗י מישָׁ ִ ֥רים אֶ ְשׁ ַֹֽפּט׃
Psa. 96:10
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ִ ָ֥דין עַָ֝ ִ֗מּים ְבּמישָׁ ִ ַֽרים׃
ִ
אַף־תּכּ֣ ֹון תְּ֭בל בַּ
ִ
Psa. 98:9
יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק וְ ָ֝עַ ִ֗מּים ְבּמישָׁ ִ ַֽרים׃
Psa. 9:9
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אָָ֫הב אְַ֭תָּ ה כֹּונַ ֵ֣֑נְ תָּ מישָׁ ִ ֵ֑רים ִמ ְשׁפָּ ט וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה

Psa. 99:4
)(1

יהם׃
ל־פּנ ֶ ַֽ
ְ
ְתּ ִשׁית֣מֹו ֶשֵׁ֑כֶ ם ְָ֝בּ ַֽמיתָ ֶ ֗ריָך ְתּכֹונן עַ

 cordמיתָ ר

Psa. 21:13
)(3

אֹובים לָ ָ ָ֫רשָׁ ע וְ הַ בֹּוטחַ
ַר ִבּים מַ ְכ ִ֗
ְל ֶצ֣לַ ע נָכֵ֑ ֹון וּמַ ְכאֹובִ ֶ֖י נֶגְ ִ ֣דּי
ָר ָדֵ֑פוּ וְ אֶ ל־מַ ְכאֶ֖ ֹוב חֲלָ ֶל ֣יָך יְ סַ ַֽפּרוּ׃

 painמַ ְכאֹב

Psa. 32:10
Psa. 38:18
Psa. 69:27
)(1

וַיֹּ ֗רם א ָֹ֫ל ִהים חץ ִפּ ְתאֵ֑ ֹום ָ֝ ָהי֗וּ מַ כֹּותָ ַֽם׃

wound

מַ כָּ ה

Psa. 64:8
fixed place

)(4

ֹשׁב֣י
ִ ַֽמ ְמּכֹון־ ִשׁ ְבתּ֥ ֹו ִה ְשׁ ִגּ ֵ֑יחַ ֶאֶ֖ל כָּ ל־י ְ
ֶצ ֶ֣דק וּ ְִ֭מ ְשׁפָּ ט ְמכ֣ ֹון ִכּ ְס ֶאֵָ֑ך חֶ סֶ ד
יבֵ֑יו צֶ ֶדק וּ ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט ְמכ֣ ֹון ִכּ ְס ַֽאֹו׃
ְס ִב ָ
ל־תּ ֗מֹּוט
ִָ֝
יָ ַֽסַ ד־אֶ ְֶ֭רץ עַ ל־ ְמכֹונֶ ֵ֑יהָ בַּ

מָ כֹון

Psa. 33:14
Psa. 89:15
Psa. 97:2
Psa. 104:5
)(1

בַ עֲצָ ָתֵ֑ם ַו ָ֝ ָיּ ֹ֗מכּוּ בַּ עֲֹונָ ַֽם׃

to be low

מכך

Psa. 106:43

)ִ sheepfold, purest (2מ ְכלָ א
Psa. 50:9
תּוּדים׃
ֹתיָך עַ ִ ַֽ
יתָך֣ ָפֵ֑ר ִָ֝מ ִמּ ְכ ְלא ֗ ֶ
ל ֹא־אֶ ַ ֣קּח ִמבּ ְ
Psa. 78:70
ְבּ ָד ִו ֣ד עַ ְב ֵ֑דֹּו ַו ָ֝יִּ קָּ ֗חהוּ ִ ַֽמ ִמּ ְכ ְל ֹ֥את ַֽצ ֹאן׃
)(1

perfection

הֹופיעַ ׃
ִ ַֽ
ֹלהים
ִמ ִצּיֹּ֥ון ִמ ְכלַ ל־ ֹ֗י ִפי א ִ

Psa. 50:2
)(1

יִ ְפּל֣ וּ ְבמַ ְכמ ָֹר֣יו ְרשָׁ ִע ֵ֑ים יַחַ ד אָָ֝נ ִֹ֗כי

net

ִמ ְכמָ ר

Psa. 141:10
)(2

א־ר ִ֗בּיתָ
ל ֹ ִ ָ֝
ִתּ ְמ ַֹֽכּר־עַ ְמָּך֥ ְבל ֹא־הֵ֑ ֹון וְ ֥
יֹוסף׃
יה֣ם ִאֵ֑ישׁ ְָ֝לעֶ֗ בֶ ד נִ ְמכַּ ר ַֽ
ִל ְפנ ֶ

ִמ ְכלָ ל

to sell

Psa. 44:13
Psa. 105:17

מכר
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)(1

stumblingblock

תֹור ֶתֵָ֑ך וְ ַֽאין־לָ מֹו ִמ ְכ ַֽשֹׁול׃
ָ
אהֲב֣י
ְל ֹ
)(6

Psa. 119:165

Michtam

יתי
רנִ י ָ֝֗אל ִ ַֽכּי־חָ ִס ִ
שׁ ְמ ֥
ִמ ְכתָּ ם ְל ָד ִו ֵ֑ד ָ ַֽ
רח ִֹקים ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ֶ ַֽבּא ֹ֨חז אֹתֶ֖ ֹו
ְ ְ֭
אַל־תַּ ְְ֭שׁחת ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ְבּבָ ְרח֥ ֹו
לַ ְמנַצּחַ אַל־תַּ ְשׁ ֗חת ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָ ַֽתּם׃
אַל־תַּ ְשׁחת ֮ ְל ָד ִו ֵ֪ד ִָ֫מ ְכתָּ ם ִבּ ְשׁ ֹ֥לחַ שָׁ אֵ֑ וּל
תּם ְל ָד ִו ֣ד ְללַ ַֽמּד׃
ל־שׁוּשׁ֣ן ע ֵ֑דוּת ִמ ְכ ָ ֶ֖
ַ
עַ

ִמ ְכתָּ ם

Psa. 16:1
Psa. 56:1
Psa. 57:1
Psa. 58:1
Psa. 59:1
Psa. 60:1
)(21

וּמ ְרמ֣ ֹות ָו ֵֹ֑תְך
אָלֹ֤ה ִפּ֣יהוּ מָ ְ֭לא ִ
ָ
][צפוּנְ ָך ֮] ְתּמַ לּ ֵ֪א ִָ֫ב ְטנָם יִ ְשׂ ְבּע֥ וּ
וּצ ִפינְ ָך [וַּֽ ְ
ְ
לּא׃
ן־לָך֥ ִכ ְלבָ ֶבֵָ֑ך ְוַֽכָ ל־עֲצָ ְתָך֥ יְ מַ ַֽ
ִ ַֽיתֶּ ְ
ֲלֹותיָך׃
ל־מ ְשׁא ֶ ַֽ
ִ
שׁם־אֹלהינוּ נִ ְד ֹגֵּ֑ל יְ מַ לּא יְ ָ֝ה ָו֗ה כָּ
וּב ַֽ
ְ
ָ֝ימי ָנ֗ם ָמ ְ֣לאָה ַֹֽשּׁחַ ד׃
ר־בּידיהֶ ם זִ ָמֵּ֑ה ִ ַֽו ִ
ִ
אֲשֶׁ
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט חֶ סֶ ד יְ ָ֝ה ָו֗ה מָ ְלאָה הָ אָ ֶַֽרץ׃
אְ֭הב ְצ ָד ָ ֣קה ִ
ֹ
י־כ ְ֭סָ לַ י מָ ְלא֣ וּ נִ ְק ֶל ֵ֑ה וְ אין
ִ ַֽכּ ְ
י־א ֵֶ֑רץ ָ֗֝ ֶצ ֶדק מָ ְלאָה יְ ִמינֶ ַָָֽֽך׃
ְתּ ְִ֭הלָּ ְתָך עַ ל־קַ ְצו ֶ
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
יִ ָמּ ֣לא ִפ ְ֭י ְתּ ִהלָּ ֶתֵָ֑ך כָּ
כּל
ְל ָ֫עֹולָ ם וְ יִ מָּ ל ֣א ְכ ְ֭בֹודֹו אֶ ת־ ֥ ֹ
י־א ֶרץ נְ א֣ ֹות
לַ ְבּ ִ ֵ֑רית ִכּי מָ ְלא֥ וּ מַ חֲשַׁ כּ ֶָ֝֗
רשׁ ָ֝שָׁ ָרשֶׁ֗ יהָ ַו ְתּמַ לּא־אָ ֶַֽרץ׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יהָ וַתַּ ְשׁ ֥
ב־פּיָך ַואֲמַ ְלא ַֽהוּ׃
ִָ֝֗
מ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם הַ ְרחֶ
יה֣ם קָ לֵ֑ ֹון ִ ַֽויבַ ְקשֶׁ֖ וּ ִשׁ ְמָך֣
מַ לּ ֣א ְפנ ֶ
ְבּחָ ְכ ָמ֣ה עָ ִשֵׂ֑יתָ מָ ְלאָה ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ ִקנְ יָנֶ ַָָֽֽך׃
י־ה ְְ֭שׂ ִבּיעַ נֶ ֣פֶ שׁ שֹׁק ָ ֵ֑קה וְ נֶפֶ שׁ ְ ָ֝רעבָ ה ִמלּא־ ַֽטֹוב׃
ִכּ ִ
ָדין בַּ ְ֭גֹּויִ ם מָ ל ֣א גְ וִ יֵֹּ֑ות מָ חַ ץ ָ֝֗ר ֹאשׁ
יִ ֣
חַ ְס ְדָּך֣ יְ ְ֭הוָה מָ ְלאָה הָ אָ ֶ֗רץ חֻ ֶ ֥קּיָך
וּלשֹׁונ ֵ֪נוּ
אָֹ֤ז יִ מָּ ל ֵ֪א ְשׂ ֶ֡חֹוק ִפּינוּ ֮ ְ
אַשׁפָּ ֗תֹו
הַ ֶגּ֗בֶ ר א ֲֶשֹׁ֤ר ִמלּא אֶ ת־ ְ
קֹוצר וְ ִח ְצנֹ֥ו
֗
לּ ֹא ִמלֶּ֖א כַ פּ֥ ֹו
שֶׁ ֹ֤

ִמ ְכשֹׁול

to fill

Psa. 10:7
Psa. 17:14
Psa. 20:5
Psa. 20:6
Psa. 26:10
Psa. 33:5
Psa. 38:8
Psa. 48:11
Psa. 71:8
Psa. 72:19
Psa. 74:20
Psa. 80:10
Psa. 81:11
Psa. 83:17
Psa. 104:24
Psa. 107:9
Psa. 110:6
Psa. 119:64
Psa. 126:2
Psa. 127:5
Psa. 129:7

מלא
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)(4

ְֹ֭להים ָמ ֣לא ָמֵ֑יִ ם תָּ ִכין ְ ָ֝דּ ָג ָנ֗ם
תַּ ְע ְשׁ ֶ ֗רנָּה ֶפּ֣לֶ ג א ִ
למֹו׃
ֲֹלם וּמי ָ֝ ָמ ֗לא יִ מָּ צוּ ָ ַֽ
ה ֵ֑
וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן חָ ֨ ַמר ׀ מָ לא מֶ סֶ ְך ֮ ַויַּגּ ֵ֪ר
יקים ִמ ֗ ַזּן ֶָ֫אל־זַן
ְמזָו ֣ינוּ ְמל ִאים ֮ ְמ ִפ ִ ֥

Psa. 65:10
Psa. 73:10
Psa. 75:9
Psa. 144:13
)(5

הָ אָ ֶ֣רץ וּ ְמלֹואֵָ֑הּ ָ֝תּ ֗בל וְ ֹי ְ֣שׁבי
י־לי ָ֝ת ֗בל וּ ְמל ֹאָ ַֽהּ׃
ל ֹא־ ֹ֣אמַ ר ָל ְֵ֑ך ִכּ ִ
אָ ֵֶ֑רץ תּבל וּ ָ֝ ְמל ֹאָ֗הּ אַתָּ ה יְ סַ ְד ָ ַֽתּם׃
הָ אֵָ֑ ֶרץ ִ ַֽי ְרעַ ם ָ֝ ַה ֗ ָיּם וּ ְמל ֹאַֹֽו׃
הַ ְ֭יָּם וּ ְמל ֹאֵֹ֑ו ָ֝תּ ֗בל וְ ֹי ְ֣שׁבי
)(8

ביב ִ ַֽליראָ֗יו
ס ִ ֹ֤
חֹנֶ ֹ֤ה מַ ְלאְַך־יְ ה ָוֶ֓ה ָ ֘
דֹּוחה׃
ֶ ַֽ
י־רוּחַ וּמַ ְלאְֶַ֖ך יְ הוָ ֣ה
ְכּ ֹ֥מץ ִל ְפנ ֵ֑
ַוחֲלַ ְקלַ קֵּ֑ ֹות וּמַ ְלאְַך יְ ָ֝ה ָ֗וה ר ְֹד ָ ַֽפם׃
עֶ ְב ָר֣ה ָו ַז֣עַ ם וְ צָ ָרֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁלַ֗ חַ ת מַ ְלאֲכי ָר ִ ַֽעים׃
ֶה־לּ ְֵ֑ך ִָ֝ל ְשׁמָ ְר ָ֗ך
ָ
ִכּ֣י מַ ְְ֭לאָכָ יו יְ צַ וּ
כְ֭חַ עֹ שׂ֣י
בָּ רֲ כ֥ וּ יְ ה ָו֗ה מַ ְלאָָ֫כָ יו גִּ ֹ֣בּרי ֹ
אָכ ֣יו רוּחֵ֑ ֹות ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו א֣שׁ
עֹ ֶשׂ֣ה מַ ְל ָ
ה ְל ֗לוּהוּ
אָכ ֵ֑יו ַָ֝ ַֽ
ה ְלל֥ וּהוּ כָ ל־מַ ְל ָ
ַ ַֽ
)(2

ֲכֹותיָך׃
הֹו ֣ה מַ ְח ִסֵ֑י ְָ֝לסַ ֗פּר כָּ ל־מַ ְלא ֶ ַֽ
יְ ִ
אכה ְבּ ַמ֣יִ ם ַר ִ ַֽבּים׃
בָּ אֳנִ יֵֹּ֑ות עֹ שׂי ְָ֝מלָ ֗ ָ
)(2

לשֶּׁ֗ מֶ שׁ
וּב ְקצ֣ה תְ֭בל ִמלּי ֶהֵ֑ם ָ֝ ַ
ִ
שֹׁונ ֵ֑י הן
כּי א֣ין ִמ ְ֭לָּ ה ִבּ ְל ִ
ִ ֹ֤
)(1

fullness

ְמל ֹא

Psa. 24:1
Psa. 50:12
Psa. 89:12
Psa. 96:11
Psa. 98:7
angel

מַ ְלאְָך

Psa. 34:8
Psa. 35:5
Psa. 35:6
Psa. 78:49
Psa. 91:11
Psa. 103:20
Psa. 104:4
Psa. 148:2
work

ְמלָ אכָ ה

Psa. 73:28
Psa. 107:23
word, speech

ִמלָּ ה

Psa. 19:5
Psa. 139:4

kingdom

גֹּוים׃
ֹשׁל בַּ ִ ַֽ
לוּכ ֵ֑ה וָּ֝מ ֗
לַ ְ֭יהוָה הַ ְמּ ָ

full

מָ לא

ְמלוּכָ ה

Psa. 22:29
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)(1

אֶ ת־א ֣דֹום ְבּגיא־ ֶמ ֵ֑לַ ח ְשׁנ ֶ֖ים עָ ָשׂ֣ר אַָֽלֶ ף׃
)(1

Psa. 60:2
barren

ֶא ֶ֣רץ ְפּ ְִ֭רי ִל ְמל ָח ֵ֑ה ָ֝מ ָרעַ֗ ת ֹי ְ֣שׁבי
)(10

ָי ְַ֭די לַ ִמּ ְלחָ ָמ ֵ֑ה ְוַֽנִ חֲתָ ה ֶ ַֽקשֶׁ ת־נְ ָ֝חוּשָׁ֗ ה
ו ְַתּאַזְּ ר֣נִ י חַ ְ֭יִ ל לַ ִמּ ְלחָ ָמ ֵ֑ה תַּ ְכ ִ ֶ֖ריעַ קָ ַמ֣י
כּב֥ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז וְ גִ בֵּ֑ ֹור יְ ָ֝ה ָו֗ה גִּ בּ֥ ֹור ִמ ְלחָ ָ ַֽמה׃
הַ ָ֫ ָ
ִאם־תָּ ק֣ וּם עָ ְ֭לַ י ִמ ְלחָ ָמ ֵ֑ה ְָ֝בּזֹ֗את א ֲִנ ֣י
אָרץ ֶ ֣קשֶׁ ת
ד־קצֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ
ְ
מַ ְשׁ ִבּית ִמ ְלחָ מֹות ֮ עַ
י־קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב וּ ִמ ְלחָ ָמ ֣ה ֶ ַֽסלָ ה׃
ִר ְשׁפ ָ ֵ֑
ֹתֹו בַּ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
ל ֹא ֲָ֝הקימ ֗
חַ ְרבֵּ֑ ֹו וְ ֥
אנִ י־שָׁ ְ֭לֹום וְ ִכ֣י א ֲַדבֵּ֑ר ָ֝֗המָּ ה לַ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
ֲֽ
חָ ְשׁב֣ וּ ָרע֣ ֹות ְבּל ֵ֑ב כָּ ל־יָֹ֝֗ום ָיג֥וּרוּ ִמ ְלחָ ַֽמֹות׃
עֹותי לַ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
י ַָד֣י לַ ְק ָרֵ֑ב ֶָ֝א ְצ ְבּ ֗ ַ
)(8

Salt, Melah

מֶ לַ ח

ְמלחָ ה

Psa. 107:34
war

ִמ ְלחָ מָ ה

Psa. 18:35
Psa. 18:40
Psa. 24:8
Psa. 27:3
Psa. 46:10
Psa. 76:4
Psa. 89:44
Psa. 120:7
Psa. 140:3
Psa. 144:1

to escape

מלט־1

א ֶל ֣יָך ָזעֲק֣ וּ וְ נִ ְמ ָל ֵ֑טוּ ְבָּךֶ֖ בָ ְטח֣ וּ
Psa. 33:17
לּט׃
ל ֹא יְ מַ ַֽ
ילֹו ֣
רב ָ֝ח ֗
וּב ֥ ֹ
שׁוּע ֵ֑ה ְ
ִל ְת ָ
Psa. 41:2
ל־דֵּ֑ל ְבּיֹ֥ום ָ ָ֝רעָ֗ ה ְיַֽמַ ְלּטהוּ יְ הוָ ַֽה׃
ָ
אֶ
Psa. 89:49
ַד־שׁא֣ ֹול
ְ
ה־מֵּ֑וֶת יְ מַ ֨לּט נ ְַפשֶׁ֖ ֹו ִמיּ
ָ
ל ֹא יִ ְראֶ
וְ ֣
Psa. 107:20
יתֹותם׃
ָ ַֽ
וְ יִ ְרפָּ אֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝ימַ ֗לּט ִמ ְשּׁ ִח
Psa. 116:4
אֶ ְק ָרֵ֑א אָנָּה יְ ָ֝ה ָו֗ה מַ ְלּטָה נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
Psa. 124:7
ָֹ֫וק ִשׁים
נ ְַפ ֗שׁנוּ ְכּ ִצפּ֥ ֹור נִ ְמ ְלטָ ה ֮ ִמ ַפֵּ֪ח י ְ
ל ְטנוּ׃
אנ ְַחנוּ נִ ְמ ָ ַֽ
ָֹ֫וק ִשׁים הַ פַּ ח נִ ְשׁ ָ֗בּר ַו ֲ
ִמ ַפֵּ֪ח י ְ
Psa. 22:6

)(6

to be king, reign

ל־כּ ֵ֬סּא
ִ
ֹלהים י ַָשֹׁ֤ב ׀ עַ
ל־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝א ִ֗
ִ
ְֹ֭להים עַ
מָ ַל ְ֣ך א ִ
יְ הוָ ֣ה מָ לָ ְך ֮ גּאֵ֪ וּת לָָ֫ בשׁ לָ ב֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז
אַף־תּכּ֣ ֹון תְּ֭בל
ִ
גֹּוי֨ם ׀ יְ ה֘ וָ ֹ֤ה מָ לָ֗ ְך
בַ ִ
יְ הוָ ֣ה מָ ְ֭לָ ְך תָּ ג ֣ל הָ אָ ֵֶ֑רץ יִ ְָ֝שׂ ְמ ֗חוּ ִאיִּ ים
רוּבים תָּ נ֥וּט
יְ הוָ ֣ה מָ ְ֭לָ ְך יִ ְרגְּ ז֣וּ עַ ִמֵּ֑ים יֹשׁב ְָ֝כּ ִ֗

מלך־1

Psa. 47:9
Psa. 93:1
Psa. 96:10
Psa. 97:1
Psa. 99:1
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ֹלה֣יִ ְך ִצ ְ֭יֹּון
יִ ְמ ֹֹ֤לְך יְ ה ָו֨ה ׀ ְלעֹולָ֗ ם א ַ

Psa. 146:10
king

מֶ לֶ ְך־1

kingdom

מַ ְלכוּת

)(67

Psa 2:2, 6, 10; 5:3; 10:16; 18:51; 20:10; 21:2, 8; 24:7–10; 29:10; 33:16; 44:5; 45:2, 6, 10, 12, 14–16; 47:3, 7–8; 48:3,
;5; 61:7; 63:12; 68:13, 15, 25, 30; 72:1, 10–11; 74:12; 76:13; 84:4; 89:19, 28; 95:3; 98:6; 99:4; 102:16; 105:14, 20, 30; 110:5
119:46; 135:10–11; 136:17–20; 138:4; 144:10; 145:1; 148:11; 149:2, 8
)(6

כוּת ַָֽך׃
ֶ
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד שׁבֶ ט ִָ֝מי ֹ֗שׁר שׁ֣בֶ ט מַ ְל
ָ
Psa. 103:19
כּל
ִכּ ְסאֵ֑ ֹו וּ ָ֝מַ ְלכוּתֹ֗ו בַּ ֥ ֹ
Psa. 145:11
בוּר ְתָך֥
ְכּב֣ ֹוד מַ ְלכוּתְָך֣ י ֹאמ ֵ֑רוּ וּגְ ָ
Psa. 145:12
ְ֭אָדם גְּ בוּר ָֹתֵ֑יו וּ ְָ֝כ ֗בֹוד ה ֲַד֣ר מַ ְלכוּתַֹֽו׃
הָ ָ
Psa. 145:13
ַ ַֽמ ְלכוּת ְָ֗ך מַ ְלכ֥ וּת כָּ ל־עַֹֽ לָ ִמֵ֑ים וּ ֶ ַָֽ֝מ ְמשֶׁ ְל ְתּ ָ֗ך
כוּת ָ֗ך מַ ְלכ֥ וּת כָּ ל־עַֹֽ לָ ִמֵ֑ים וּ ֶ ַָֽ֝מ ְמשֶׁ ְל ְתּ ָ֗ך
ַ ַֽמ ְל ְ
Psa. 45:7

 Melchi, Malchiמַ ְל ִכּי

)(1

ל־דּ ְב ָר ִ֗תי מַ ְל ִכּי־ ֶ ַֽצ ֶדק׃
עֹול ֵ֑ם עַ ִ ָ֝
אַתּה־כֹהן ְל ָ
יִ נּ ָ֗חם ָ ַֽ
)(3

Psa. 110:4

to wither

וּכי ֶֶרק
כֶ ְ֭חָ ִציר ְמה ָר֣ה יִ ָמּ ֵ֑לוּ ְ
ֹללוּ׃
צּיו] ְכּמ֣ ֹו יִ ְתמ ָ ַֽ
[ח ֗ ָ
רְך ִחצֹּו ִָ֝
כוּ־ל ֵ֑מֹו יִ ְד ֥ ֹ
ָ
ְכמֹו־מַ ְ֭יִ ם יִ ְתהַ ְלּ
ָבשׁ׃
לעֶ֗ ֶרב יְ מֹולל וְ י ַֽ
בַּ ְ֭בֹּקֶ ר י ִָצ֣יץ וְ חָ ָל ֵ֑ף ָ֝ ָ

Psa. 37:2
Psa. 58:8
Psa. 90:6

)(1

to say

ל־תּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְ
בוּרֹות יְ הוָ ֵ֑ה ַי ְָ֝שׁ ִ֗מיעַ כָּ
ִ֗מי יְ ְ֭מַ לּל גְּ ֣
מַ ה־נִּ ְמ ְלצ֣ וּ ְל ְִ֭ח ִכּי ִא ְמ ָר ֗ ֶתָך
)(1

)(1

to be sweet

)(6

jaws

מַ ְלקֹוחַ יִ ם

Psa. 22:16

מַ ְלתָּ עֹות

Psa. 58:7

kingdom

קֹולֹו
הָ מ֣ וּ גְֹ֭ויִ ם ָמ֣טוּ מַ ְמלָ כֵ֑ ֹות נָתַ ן ְָ֝בּ ֗

מלץ

Psa. 119:103

fang, jawbone

ירים נְ ֹ֣תץ ׀ יְ הוָ ַֽה׃
ְבּ ִפֵ֑ימֹו מַ ְל ְתּע֥ ֹות ְָ֝כּ ִפ ִ ֗

מלל־3

Psa. 106:2
)(1

וּ ְְ֭לשֹׁונִ י מֻ ְד ָבּ֣ק מַ ְלקֹוחֵָ֑י ְוַֽלַ עֲפַ ר־מָ וֶת

מלל־1

מַ ְמלָ כָ ה

Psa. 46:7
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אֹלהֵ֑ים ז ְַמּ ֶ֖רוּ
ִ
ְ֭אָרץ ִשׁ֣ירוּ ל
מַ ְמ ְלכ֣ ֹות הָ ֶ
ל ֹא־יְ ָ ָ֫דע֥ וָּך וְ עַ ל מַ ְמלָ כֵ֑ ֹות אֲשֶׁ ר ְָ֝בּ ִשׁ ְמ ָ֗ך
ע ֹ֥בד אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
עַ ִמּ֣ים י ְַח ָדֵּ֑ו וּ ָ֝מַ ְמלָ ֗כֹות לַ ֲ
אַחר׃
אֶ ל־גֵֹּ֑וי ִָ֝ממַּ ְמלָ ֗ ָכה אֶ ל־עַ ם ַֽ
ֶמ֣לֶ ְך הַ בָּ ָשׁ ֵ֑ן וּ ָ֝ ְל ֹ֗כל מַ ְמ ְלכ֥ ֹות ְכּנָ ַֽעַ ן׃
)(5

Psa. 79:6
Psa. 102:23
Psa. 105:13
Psa. 135:11

dominion

ל־מקֹמ֥ ֹות מֶ ְמשַׁ ְלתֵֹּ֑ו בָּ רֲ ִכי ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי
ְ
ְבּכָ
לֹותיו׃
הוּד֣ה ְלקָ ְדשֵׁ֑ ֹו יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל מַ ְמ ְשׁ ָ ַֽ
הָ יְ ָת֣ה יְ ָ
אֶ ת־הַ ְ֭שֶּׁ מֶ שׁ ְלמֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת בַּ יֵֹּ֑ום ִ ֶ֖כּי
וְ ְ֭כֹוכָ ִבים ְלמֶ ְמ ְשׁל֣ ֹות בַּ ָלּ ֵ֑יְ לָ ה ִ ֶ֖כּי
ל־דֹּור
֥
כָּ ל־עַֹֽ לָ ִמֵ֑ים וּ ָ֝ ֶ ַֽמ ְמשֶׁ ְלתּ ְָ֗ך ְבּכָ
)(3

Psa. 68:33

מֶ ְמשָׁ לָ ה

Psa. 103:22
Psa. 114:2
Psa. 136:8
Psa. 136:9
Psa. 145:13

portion, stringed instument

יכלי ָ֝ ֗שׁן ִמנִּ י ִשׂ ְמּ ַֽחוָּך׃
ל־בּגְ ד ֶֹתֵ֑יָך ִ ַֽמן־ה ְ
ִ
כָּ
דם ְלשׁ֥ ֹון ְכּלָ ֶבֵ֑יָך מאֹיְ ִבים ִמנּ ַֽהוּ׃
ְָ֫בּ ָ ֥
ה ְל ֗לוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים וְ עוּגָ ַֽב׃
וּמָ חֵ֑ ֹול ַָ֝ ַֽ

מן

Psa. 45:9
Psa. 68:24
Psa. 150:4
)(516

from

ִמן

manna

מָ ן־1

Psa 2:3, 8; 3:1, 5, 7; 4:8; 5:11; 6:8–9; 7:2; 8:3, 6; 9:4, 14; 10:5, 16, 18; 12:2, 6, 8; 13:2; 14:2, 7; 16:4, 8; 17:2, 7, 9,
;13–14; 18:1, 4, 7, 9, 13, 16–18, 22–24, 32, 44, 46, 49; 19:6–7, 11, 13–14; 20:3, 7; 21:5, 11; 22:2, 10–12, 21–22, 24–26; 24:5
;25:6, 15, 17, 22; 27:1, 4, 9; 28:1, 7; 30:4; 31:5, 12–14, 16, 21, 23; 32:7; 33:8, 13–14, 19; 34:5, 7, 14–15, 17–18, 20–21
;35:10, 17, 22; 36:9; 37:8, 16, 23, 27, 39–40; 38:4–6, 9–10, 12, 19, 22; 39:2–3, 9, 11, 14; 40:3, 6, 12–13; 41:14; 42:7; 43:1
;44:8, 11, 17, 19; 45:3, 8–9, 14; 49:15–16; 50:1–2, 4, 9; 51:4, 9, 11, 13, 16; 52:5, 7; 53:3, 7; 54:9; 55:2, 4, 9, 12–13, 19, 22
56:14–57:1; 57:4; 58:4; 59:2–3, 13; 60:6, 13; 61:3–4; 62:2, 5–6, 10; 63:4; 64:2–3; 65:4, 9; 66:20; 68:2–3, 9, 23–24, 27, 30, 32,
;36; 69:5–6, 15, 18, 24, 29, 32; 71:4–6, 12, 17, 20; 72:8, 14–16; 73:7–8, 19–20, 27; 74:11–12, 22; 75:7, 9; 76:5, 7–9; 77:6, 12
78:2, 4, 16, 23, 30, 42, 50, 55, 65, 70–71; 80:9, 14–15, 17, 19; 81:7, 11, 17; 82:4; 83:5; 84:8, 11; 85:4, 12; 86:13; 87:2; 88:6,
;9–10, 15–16, 19; 89:20, 24, 34, 45, 49; 90:2; 91:3, 5–7; 93:2, 4; 94:12–13; 96:2, 9; 97:5, 10; 101:4, 8; 102:3, 5–6, 11, 20
103:4, 12, 17; 104:7, 12–15, 21, 35; 105:13, 24; 106:10–11, 23, 47–48; 107:2–3, 6, 13–14, 17, 19–20, 28, 34, 39, 41; 108:5,
13; 109:10, 15, 17, 20, 24, 31; 110:2–3, 7; 112:7; 113:2–3, 7; 114:1, 7; 115:18; 116:8; 118:5, 8–9, 23, 26; 119:10, 18–19,
;21–22, 28–29, 37, 43, 51–53, 72, 98–104, 110, 115–116, 118, 120, 127, 134, 150, 152, 155, 157, 161; 120:2; 121:1–2, 7–8
;124:7; 125:2; 127:5; 128:5; 129:1–2; 130:1, 6, 8–131:1; 131:3; 132:11; 134:3; 135:5, 7–8, 21; 136:11, 24; 137:3; 138:6
139:2, 6–7, 12, 15, 18–19; 140:2, 5; 141:9; 142:5, 7–8; 143:5, 7, 9, 11; 144:7, 10–11, 13; 148:1, 4, 7
)(1

ַן־שָׁ ֗ ַמיִ ם
וּדג ָ֝
כל ְ
יה֣ם ָמ ֣ן לֶ א ֵ֑ ֹ
ַויּ ְַמ ֵ֬טר עֲל ֶ
)(3

Psa. 78:24

to number, count, appoint

ֹלהֵ֑ים חֶ סֶ ד ֶו ָ֝א ֗ ֶמת ַמ ֣ן יִ נְ ְצ ֻ ַֽרהוּ׃
ִל ְפנ ֣י א ִ
הֹודֵ֑ע וְ ָ֝נ ִָ֗בא
ַ
ִל ְמנֹ֣ות ָי ְ֭מינוּ כּ ֣ן

Psa. 61:8
Psa. 90:12

מנה
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מֹונֶ ֣ה ִמ ְְ֭ספָּ ר לַ כֹּוכָ ִבֵ֑ים ְָ֝לכֻ לָּ֗ ם

Psa. 147:4
)(1

גֹּוי ֵ֑ם ְמנַֽ ֹוד־ ָ֝֗ר ֹאשׁ בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
מָ ְ֭שָׁ ל בַּ ִ

shaking
Psa. 44:15

)(1

rest

נוּח ֵ֑י ְִכי ִ ַֽכּי־יְ ָ֝ה ָו֗ה
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִל ְמ ָ

rest

ֲלנִ י׃
ִבּנְ א֣ ֹות ֶ ְ֭דּשֶׁ א י ְַר ִבּיצֵ֑נִ י עַ ל־מֶ֖י ְמנֻח֣ ֹות יְ ַנה ַֽ
אַפֵּ֑י ִאם־יְ ָ֝בֹא֗ וּן אֶ ל־ ְמנוּחָ תִ ַֽי׃
ְב ִ
קוּמ֣ה יְ ְ֭הוָה ִל ְמנוּחָ תֵֶָ֑ך אַ ֗ ָָ֝תּה ַוא ֲ֥רֹון
ָ
ה־א ֗שׁב
ָ֝
י־ע ֵ֑ד ַֹֽפּ
ז ֹאת־ ְמנוּחָ תִי עֲד ַ

ְמנוּחָ ה

Psa. 23:2
Psa. 95:11
Psa. 132:8
Psa. 132:14
)(2

ִלֵ֑י וּ ָ֝מָ נֹ֗וס ְבּיֹ֣ום צַ ר־ ִ ַֽלי׃
אָב֣ד מָ נֹ֣וס ִמ ֶמֵּ֑נִּ י אֶ֖ין
ין־לֵ֪י ָ֫ ַמ ִכּיר ַ
וְ ַֽא ִ

refuge

מָ נֹוס

Psa. 59:17
Psa. 142:5

ִ offeringמנְ חָ ה

)(6

כּר כָּ ל־ ִמנְ חֹתֵֶָ֑ך וְ עֹולָ ְתָךֶ֖
יִ זְ ֥ ֹ
ֶז ֹ֤בַ ח וּ ִמנְ ֨ ָחה ׀ ַֽל ֹא־חָ ֗ ַפ ְצתָּ אְָ֭זְ נַיִ ם כָּ ִ ֣ריתָ
וּבת־ ֹ֨צר ׀ ְבּ ְ֭ ִמנְ חָ ה פָּ נַיִ ְך יְ חַ ֗לּוּ
ַ ַֽ
תַ ְר ִשׁ֣ישׁ וְ ְִ֭איִּ ים ִמנְ ָח ֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי ְשׁבָ א
רֹותיו׃
ְשׁמֵ֑ ֹו ְשׂ ַֽאוּ־ ִָ֝מנְ ֗ ָחה וּ ֹ֥באוּ ְלחַ ְצ ָ ַֽ
כּ ֗ ַפּי ִמנְ חַ ת־ ָע ֶַֽרב׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ַ ַֽמ ְשׂאַת ָ֝ ַ

Psa. 20:4
Psa. 40:7
Psa. 45:13
Psa. 72:10
Psa. 96:8
Psa. 141:2
)(2

ֲרשֶׁ ת ָ֝ ְשׂפָ ֗ ָתיו בַּ ל־מָ נ ְַעתָּ ֶ ַֽסּלָ ה׃
לֵּ֑ ֹו ַוא ֶ ֥
ֹל ִכים
לה ְ
ל ֹא יִ ְמנַע־ ָ֝֗טֹוב ַ ַֽ
יִ תּ֣ן יְ הוָ ֵ֑ה ֥

to withhold

מנע

Psa. 21:3
Psa. 84:12

delicacies

הם׃
ל־א ְל ֗ ַחם ְבּמַ נְ עַ מּי ֶ ַֽ
ֶָ֝
ישׁים ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן וּבַ
ת־א ִ
ִ
אֶ

מַ נְ עַ ִמּים

Psa. 141:4
)(3

וְ ִֵ֬לי ְמנַשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז
וּר ֶתֵָ֑ך
רה אֶ ת־גְּ ַֽב ָ
עֹור ָ ֥
וּבנְ ָ ֘י ִ ֹ֤מן וּ ְמנַשֶּׁ֗ ה ְ
ִ

מָ נֹוחַ ־1

Psa. 116:7
)(4

)(1

מָ נֹוד

ְ Manassehמנַשֶּׁ ה
Psa. 60:9
Psa. 80:3
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גִ ְלעָ֨ ד ׀ ִלֹ֤י ְמנַשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז

Psa. 108:9
portion

)(3

כֹּוסם׃
ָ ַֽ
וְ ְ֭ג ְָפ ִרית וְ ֥רוּחַ זִ ְלעָ ֗פֹות ְמנָ ֣ת
כֹוסֵ֑י
ְיַֽה ָו֗ה ְמנָת־חֶ ְל ִ ֥קי וְ ִ
י־ח ֵֶ֑רב ְמנָ ֶ֖ת שֻׁ עָ ִל֣ים יִ ְהיַֽ וּ׃
ירהוּ עַ ל־יְ ד ָ
יַגִּ ֻ ֥

Psa. 63:11

)(1

surround, table

֥ר ֹאשׁ ְמ ִסבֵָּ֑י ע ֲַמֶ֖ל ְשׂפָ ת֣ימֹו יְ כַ סּוּמֹו

Psa. 140:10

)(1

Psa. 11:6
Psa. 16:5

dungeon

הֹודֹות
ֹוציאָה ִממַּ ְסגּ֨ר ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ ְל ֵ֪
ה֘ ִ ֹ֤
)(1

מסַ ב

מַ ְסגּר־1

Psa. 142:8
border

הם׃
ְבּני־נכָ ר יִ ֵֹ֑בּלוּ וְ ָ֝י ְַח ְרג֗וּ ִ ַֽמ ִמּ ְסגְּ ַֽרֹותי ֶ ַֽ
)(3

ְמנָת

ִמ ְסגּ ֶֶרת

Psa. 18:46
to melt, dissolve

אַמ ֶ ַֽסה׃
ְבכָ ל־לַ ְ֭יְ לָ ה ִמטָּ ִתֵ֑י ְָ֝בּ ִד ְמעָ ִ֗תי עַ ְר ִשׂי ְ
Psa. 39:12
ֲמוּדֹו
יִ ֵַ֬סּ ְרתָּ ִ ֗אישׁ ַו ֶתּ֣מֶ ס כָּ ָע ֣שׁ ח ֵ֑
Psa. 147:18
ְדּבָ ֣רֹו וְ י ְַמסֵ֑ם יַשּׁב רוּ ָ֗֝חֹו

מסה

Psa. 6:7

)(1

Massah

יבֵ֑ה ְכּיֹ֥ום ָ֝ ַמ ָ֗סּה בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
ְל ְ֭בַ ְבכֶ ם ִכּ ְמ ִר ָ

Psa. 95:8
)(1

אָכ ְֵ֑ל ִתּי וְ ִָ֝שׁקֻּ ַו֗י ִבּ ְב ִכי מָ ָ ַֽס ְכ ִתּי׃
ִכּי־אְ֭פֶ ר כַּ ֶלּ ֣חֶ ם ָ

)(1

mixture

)(1

מֶ סֶ ְך

Psa. 75:9

molten image

חו֗וּ ְלמַ סּ ָ ַֽכה׃
ַיעֲשׂוּ־עגֶל ְבּחֹרֵ֑ב ַו ָ֝יִּ ְשׁתַּ ֲ

screen

מָ סָ ְך

Psa. 105:39
)(1

וְ יַ ֵֹ֤֑יִ ן חָ ֨ ַמר ׀ מָ לא מֶ סֶ ְך ֮ ַויַּגּ ֵ֪ר ִָ֫מזֶּה

to mix

מסך

Psa. 102:10
)(1

פָּ ַר֣שׂ עָ נָ ֵ֣֑ן ְלמָ ָס ְֵ֑ך וְ ָ֗֝אשׁ ְלהָ ִאיר

מַ סָּ ה־3

מַ סּכָ ה־1

Psa. 106:19
highway

ְמ ִסלָּ ה
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ַֽעֹוז־ל֥ ֹו ָבְֵ֑ך ְָ֝מ ִס ֗לֹּות ִבּ ְלבָ ָ ַֽבם׃

Psa. 84:6
)(4

ִל ְִ֭בּי כַּ דֹּונָ ֵ֑ג ָנ ָ֗֝מס ְבּת֣ ֹוְך מ ָעַֽי׃
דּף ְכּ ִהמּ ֣ס דְֹּ֭ונַג ִמ ְפּני־אֵ֑שׁ
עָ שָׁ֗ ן ִָ֫תּנְ ֥ ֹ
הָ ִ ֗רים כַּ דֹּו ַנ֗ג ָנ ְ֭מַ סּוּ ִמ ִלּ ְפנ ֣י
ֹאבד׃
רק וְ נ ָָמ ֵ֑ס תַּ אֲוַ ֶ֖ת ְרשָׁ ִע֣ים תּ ַֽ
חֹ֣
ִשׁנָּ ֣יו ַי ֲ

Psa. 22:15
Psa. 68:3
Psa. 97:5
Psa. 112:10

ִ wailing, lamentמ ְספּד

)(1

הָ ַפ ְ֣כתָּ ִמ ְס ְפּדִי ֮ ְלמָ חֵ֪ ֹול ִלי
)(6

Psa. 30:12
number

עְֹ֭ונֹתַ י
ד־אין ִמ ְס ֗ ָפּר ִה ִשּׂיג֣וּנִ י ֲ
ֵ֬
ָר ֶ֡עֹות עַ
ם־רמֶ שׂ וְ א֣ין ִמ ְס ָפּ ֵ֑ר חַ יֹּ֥ות ְָ֝קטַ נֹּ֗ות ִעם־גְּ ד ַֹֽלֹות׃
שׁ ֶ ְ֭
ָ ַֽ
בּ ְהיֹותָ ם ְמת֣י ִמ ְס ָפּ ֵ֑ר ִָ֝כּ ְמעַ֗ ט וְ ג ִ ָ֥רים
ִ ַֽ ְ֭
אַר ֶבֵּ֑ה וְ ָ֝ ֶי֗לֶ ק וְ א֣ין ִמ ְס ָ ַֽפּר׃
ָב ֹא ְ
אְָ֭מַ ר ַויּ ֣
מֹונֶ ֣ה ִמ ְְ֭ספָּ ר לַ כֹּוכָ ִבֵ֑ים ְָ֝לכֻ לָּ֗ ם
כּחַ ִָ֝ל ְתבוּנ ָ֗תֹו א֣ין ִמ ְס ָ ַֽפּר׃
אֲדֹונ ֣ינוּ וְ ַרב־ ֵ֑ ֹ
)(4

to melt

ָקי ָ֝עי ָנ֗יו
רג נ ִ ֵ֑
הֹ֣
בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
ְבּמַ ְא ַ ֵ֬רב חֲצ ִ ֗רים ַ ְַֽ֭
אַריֵ֬ה ְבסֻ ֹ֗כּה
יֶא ֵֹ֬רב בַּ ִמּ ְס ֨ ָתּר ׀ ְכּ ְ
ְ֭אַריה יִ ְכס֣ ֹוף ִל ְט ֵ֑רֹוף וְ ִָ֝כ ְכ ִ֗פיר יֹשׁב ְבּ ִמ ְסתָּ ִ ַֽרים׃
ְכּ ְ
ירֹות בַּ ִמּ ְסתָּ ִ ֣רים ָתֵּ֑ם ִפּ ְת ֹ֥אם ֹי ֻ ָ֗֝רהוּ
ִל ֣
)(4

לֹותֵ֑יָך בַּ ל־נָמ֥ ֹוטּוּ
אְ֭שֻׁ ַרי ְבּמַ ְעגְּ ֶ
ֲ
יַ ַָֽֽנְ חנִ י ְבמַ ְעגְּ לי־ ָ֗֝ ֶצ ֶדק ְל ַמ֣עַ ן ְשׁ ַֽמֹו׃
טֹובָ ֶתֵָ֑ך וּ ָ֝מַ ְעגָּלֶ֗ יָך יִ ְרעֲפ֥ וּן
תוּ־ל֣י
ִ
שׁ
שׁים ָ ַֽ
ֶ ְ֭רשֶׁ ת ְליַד־מַ ְעגָּ ֵ֑ל מ ְֹק ִ ֶ֖
)(4

ִמ ְספָּ ר־1

Psa. 40:13
Psa. 104:25
Psa. 105:12
Psa. 105:34
Psa. 147:4
Psa. 147:5

secret place

לּי׃
ֲדוּ קַ ְרסֻ ָ ַֽ
ל ֹא ָ֝ ָמע ֗
ֲדי תַ ְח ָתֵּ֑י וְ ֥
צַ ע ִ ֣
ל ֹא אֶ ְמ ָעַֽד׃
ְבּתֻ ִמּ֣י הָ ַל ְֵ֑כ ִתּי וּבַ יהוָה ָָ֝בּ ֗ ַט ְח ִתּי ֣
ל ֹא ִת ְמ ַע ֣ד אֲשֻׁ ָריו׃
ֹלה֣יו ְבּ ִלבֵּ֑ ֹו ֶ֖
א ָ

מסס

ִמ ְסתָּ ר

Psa. 10:8
Psa. 10:9
Psa. 17:12
Psa. 64:5
path

מַ ְעגָּל־2

Psa. 17:5
Psa. 23:3
Psa. 65:12
Psa. 140:6
to slip, shake
Psa. 18:37
Psa. 26:1
Psa. 37:31

מעד
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ע ְ֭יניהֶ ם מ ְראֵ֑ ֹות וּ ָ֝מָ ְתנ֗יהֶ ם תָּ ִמיד הַ ְמ ַעַֽד׃

Psa. 69:24
)(3

ִל ְִ֭בּי כַּ דֹּונָ ֵ֑ג ָנ ָ֗֝מס ְבּת֣ ֹוְך מעָ ַֽי׃
ֹור ְת ָ֗ך ְבּת֣ ֹוְך מעָ ַֽי׃
ֹלה֣י חָ ָפ ְֵ֑צ ִתּי וְ ָ֝ת֥ ָ
א ַ
אַתּ֣ה
ִמ ֶ֗בּטֶ ן ִמ ְמּע ֣י ִא ְִ֭מּי ָ

Psa. 22:15
Psa. 40:9
Psa. 71:6
)(1

רק עָ ַל ֣י
ְבּ ְ֭חַ נְ פי לַ עֲג ֣י מָ עֵ֑ ֹוג חָ ֶ֖ ֹ
)(9

belly

cake, feast

ירֵ֑א יְ הוָה ָ ַֽמעֹוז־ ָ֝ ַח ֗ ַיּי ִמ ִמּי
ִמ ִמּ֣י ִא ָ
מעֹ֤ ֹוז יְ שׁוּעֶ֖ ֹות ְמ ִשׁיח֣ ֹו
ז־ל ֵ֑מֹו וּ ָ ֘
עַֹֽ ָ
צוּדֹות
ִ֨לי ׀ ְ ַֽלצוּר־מָ ְ֭עֹוז ְלבית ְמ ֗
מ ֶר֣שֶׁ ת זוּ ְ֭ ָט ְ֣מנוּ ִלֵ֑י ִ ַֽכּי־אַָ֝תָּ ה ָ ַֽמעוּזִּ ַֽי׃
יקים מיְ הוָ ֵ֑ה ָ ָ֝ ַֽמעוּזָּ֗ם ְבּע ֣ת
צַ ְִ֭דּ ִ
י־אַתֹּ֤ה ׀ אֹלה֣י ָ ַֽמעוּזִּי ֮ לָ ָמֵ֪ה
ָ
ִ ַֽכּ
ֹלהים ָ ַֽמ ָ֫עוּזֹּ֥ו ַו ְ֭יִּ ְבטַ ח
ָשׂים א ִ֗
ל ֹא י ִ
ֹ֤
ָ֝הוּדה
ֹאשֵׁ֑י יְ ָ ֗
ְמנַשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ
ָ֝הוּדה
ֹאשֵׁ֑י יְ ָ ֗
ְמנַשֶּׁ֗ ה וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ִ

Psa. 28:8
Psa. 31:3
Psa. 31:5
Psa. 37:39
Psa. 43:2
Psa. 52:9
Psa. 60:9
Psa. 108:9

dwelling

מָ עֹון־1

Psa. 90:1

habitation

יתֵָ֑ך וּ ְָ֝מ ֗קֹום
ְיַֽה ָו֗ה אְָ֭הַ ְב ִתּי ְמע֣ ֹון בּ ֶ
ֹלהים ִבּ ְמע֥ ֹון קָ ְד ַֽשֹׁו׃
אַלמָ נֵֹ֑ות ָ֝א ִ֗
וְ ַדיַּ ֵ֣֑ן ְ
ִ֨לי ׀ ְלצ֥ וּר מָ ֶ֡עֹון לָ ֗בֹוא תָּ ִ֗מיד
י־אַתּ֣ה יְ הוָ ֣ה מַ ְח ִסֵ֑י עֶָ֝ ְליֹ֗ון ַשׂ ְ֣מתָּ ְמעֹונֶ ַָֽך׃
ָ
ִ ַֽכּ
)(2

מָ עֹוז

Psa. 27:1

ד ָנ֗י מָ ע֣ ֹון אְַ֭תָּ ה הָ יִ יתָ לָּ֗ נוּ
א ֹ
ִ ַֽאישׁ־הָ א ָֹ֫ל ִהים ֲֽ
)(4

מָ עֹוג

Psa. 35:16

strength, stronghold

)(1

מעֶ ה

מָ עֹון־2

Psa. 26:8
Psa. 68:6
Psa. 71:3
Psa. 91:9
to be small, few

ל ֹא י ְַמ ִ ַֽעיט׃
וַיְ בָ רֲ כ ֣ם וַיִּ ְרבּ֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וּ ְָ֝בהֶ ְמ ֗ ָתּם ֣
שׁחוּ מ ֶֹ֖עצֶ ר ָר ָע ֣ה
ַויִּ ְמעֲט֥ וּ ַו ָיּ ֵ֑ ֹ

מעט

Psa. 107:38
Psa. 107:39
)(10

little, few

ְמעַ ט
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ִ ַֽכּי־יִ ְב ַע ֣ר ִכּ ְמ ַע ֣ט אַפֵּ֑ ֹו אַ ְָ֝שׁ ֗רי
ֹלהֵ֑ים וְ כָ בֶ֖ ֹוד Psa. 8:6
ו ְַתּחַ ְסּר֣הוּ ְמּ ְ֭עַ ט מא ִ
Psa. 37:10
וְ ע֣ ֹוד ְמ ְ֭עַ ט וְ א֣ין ָר ָשֵׁ֑ע וְ ִה ְתבֹּונַ ֶָֽ֖נְ תָּ
Psa. 37:16
טֹוב־ ְמ ְ֭עַ ט לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק ָ֝מה ֲ֗מֹון ְרשָׁ ִעים
Psa. 73:2
ַוא ֲִנ֗י ִכּ ְ֭ ְמעַ ט נָטוּי [ ָנ ָט ֣יוּ] ַרגְ ָל ֵ֑י
Psa. 81:15
אַכ ִנ ֵ֑יעַ וְ עַ ל
יה֣ם ְ
ִכּ ְ֭ ְמעַ ט אֹויְ ב ֶ
Psa. 94:17
דוּמ֣ה נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ
שׁ ְכנָ ֶ֖ה
ִלֵּ֑י ִכּ ְמעֶַ֓ ט ׀ ָ ַֽ
Psa. 105:12
ְמת֣י ִמ ְס ָפֵּ֑ר ִָ֝כּ ְמעַ֗ ט וְ ג ִ ָ֥רים ָ ַֽבּהּ׃
Psa. 109:8
ִ ַֽי ְהיַֽ וּ־יָמָ יו ְמעַ ִטֵּ֑ים ְָ֝פּקֻ ָדּ ֗תֹו יִ ַ ֥קּח
Psa. 119:87
ִכּ ְ֭ ְמעַ ט ִכּלּ֣ וּנִ י בָ אָ ֵֶ֑רץ ַוָ֝א ֲִנ֗י
Psa. 2:12

)(1

שֹׂוטנַ ֣י ְכּ ִל ָמּ ֵ֑ה וְ ַיעֲטֶ֖ וּ כַ ְמ ִע ֣יל בָּ ְשׁ ָ ַֽתּם׃
ְ

Psa. 109:29
)(5

ֹוב ְשׁתָּ
אַתּ֣ה בָ ְ֭קַ ְעתָּ מַ ְעיָ ֵ֣֑ן וָנָ ֵ֑חַ ל אַתָּ ה ָ֝ה ַ֗
ָ
ַם־בּ ָר ֗כֹות
ְָ֝
ְבּע ֣מֶ ק הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ גּ
כּל־מַ ְעיָנַי ָ ַֽבְּך׃
ֹל ִלֵ֑ים ָ ַֽ
ְכּח ְ
ה ְמשַׁ לּ ֣חַ מַ ְְ֭עיָנִ ים בַּ נְּ חָ ִלֵ֑ים בּין ָ֝ ָה ִ ֗רים
ַ ַֽ
ֹו־מיִ ם׃
ַם־מֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ ְלמַ ְעיְ נ ָ ַֽ
אג ָ
הַ צּ֣ וּר ֲ
)(2

)(15

spring

Psa. 84:7
Psa. 87:7
Psa. 104:10
Psa. 114:8

מַ עַ ל־2

Psa. 74:5
Psa. 78:23

ascent, step

ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ צָּ ָר֣תָ ה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
ל ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אֶ ָשּׂ ֣א ע ְ֭ינַי אֶ ל־הֶ הָ ִ ֵ֑רים
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד שָׂ ְ֭מַ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִ ֣רים
ִשׁיר ַ ַֽ
֣אתי אֶ ת־עינַ ֵ֑י
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ִ
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה
ִשׁיר ַ ַֽ
ֹט ִחים בַּ יהוָ ֵ֑ה
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות הַ בּ ְ
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
יב ֣ת
ת־שׁ ַ
ִ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ְבּשׁ֣ וּב יְ ְ֭הוָה אֶ
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
ה ַ ַֽמּע ֲ֗לֹות ִל ְשׁ ָֹ֫ל ֹ֥מה ִאם־יְ הוָ ֹ֤ה ׀
ִשׁיר ַ ַֽ

מַ ְעיָן

Psa. 74:15

above, upward

ְך־עץ
ָ֝֗
ְכּמ ִב֣יא ְל ָמ ְֵ֑עלָה ִ ַֽבּסֲבָ
תי שָׁ ַמ֣יִ ם
וַיְ ַצ֣ו ְשׁחָ ִ ֣קים ִמ ָמּ ֵ֑עַ ל וְ ַד ְל ֶ֖

robe

ְמ ִעיל

Psa. 120:1
Psa. 121:1
Psa. 122:1
Psa. 123:1
Psa. 124:1
Psa. 125:1
Psa. 126:1
Psa. 127:1

מַ עֲלָ ה
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ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אַ ְְ֭שׁרי כָּ ל־יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
עוּרֵ֑י
רבַּ ת ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ ַ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ַ ְ֭
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
את֣יָך
המַּ עֲלֵ֑ ֹות ִממַּ עֲמַ ִ ֶ֖קּים ְק ָר ִ
ִשׁיר ַ ַֽ
ה ַ ַֽמּע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ל ֹא־ג ַָב ֣הּ
ִשׁיר ַ ַֽ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות זְ כֹור־יְ הוָה ְל ָד ִו ֵ֑ד
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד ִהנּ ֣ה מַ ה־טְֹּ֭וב
ִשׁיר ַ ַֽ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ִהנּ ֹ֤ה ׀ בָּ רֲ כ֣ וּ אֶ ת־יְ ְ֭הוָה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ

Psa. 128:1
Psa. 129:1
Psa. 130:1
Psa. 131:1
Psa. 132:1
Psa. 133:1
Psa. 134:1
)(5

רעַ ַ ַֽמעַ ְל ָ֫ליהֶ ם ְכּמַ עֲשׂ֣ה
וּכ ֵ֪ ֹ
ְ
רה
אַזְ ִכּיר [אֶ זְ כּ֥ ֹור] ַ ַֽמעַ ְללי־יָ ֵ֑הּ ִ ַֽכּי־אֶ זְ ְכּ ָ ֶ֖
וּמ ְצֹותָ יו
ל ֹא יִ ְ֭ ְשׁ ְכּחוּ ַ ַֽמעַ ְללי־אֵ֑ל ִ
וְ ֣
ץ־בּם
ַוְ֭יּ ְַכ ִעיסוּ ְבּ ַ ַֽמעַ ְללי ֶהֵ֑ם ו ִַתּ ְפ ָר ָָ֝֗
הם׃
יהֵ֑ם ַו ָ֝יִּ זְ נ ֗וּ ְבּ ַ ַֽמעַ ְללי ֶ ַֽ
ְבמַ עֲשׂ ֶ

Psa. 28:4
Psa. 77:12
Psa. 78:7
Psa. 106:29
Psa. 106:39

footholdמָ עֳמָ ד

)(1

י־מיִ ם
אתי ְבמַ עֲמַ קּ ָ֝֗ ַ
ְמ ְ֭צוּלָ ה וְ א֣ין מָ ע ֳָמ ֵ֑ד בָּ ִ
)(3

אתי ְבמַ עֲמַ קּי־ ָ֝֗ ַמיִ ם וְ ִשׁ ֹ֥בּלֶ ת
מָ ע ֳָמֵ֑ד בָּ ִ
וּמ ַ ַֽמּעֲמַ קּי־ ָ ַֽמיִ ם׃
וְ אַל־אֶ ְט ָבֵּ֑עָ ה ִאנּ ְָצלָ ה ִָ֝מ ַֽ ֹשּׂנְ אַ֗י ִ
את֣יָך יְ הוָ ַֽה׃
המַּ עֲלֵ֑ ֹות ִממַּ עֲמַ ִ ֶ֖קּים ְק ָר ִ
ַ ַֽ

deedמַ עֲלָ ל

Psa. 69:3
depths

מַ עֲמַ ִקּים

Psa. 69:3
Psa. 69:15
Psa. 130:1
furrow

)(2

יתם׃]
[ל][מַ עֲנִ ָ ַֽ
ח ְֹר ִשֵׁ֑ים ָ֝ ֶהא ִ ֗ריכוּ ְלמַ עֲנֹותָם ְ
[ל][מַ עֲנִ יתָ ַֽם׃]
עַ ל־ ַגּ ְִ֭בּי חָ ְרשׁ֣ וּ ח ְֹר ִשֵׁ֑ים ָ֝ ֶהא ִ ֗ריכוּ ְלמַ עֲנֹותָ ם ְ

ענָה
מַ ֲ

Psa. 129:3

)(2

סֻ כֵּ֑ ֹו וּ ְמעֶ֖ ֹונָתֹ֣ו ְב ִציַּֽ ֹון׃
יאָספֵ֑ וּן וְ אֶ ל־ ְָ֝מעֹונֹתָ֗ם יִ ְרבָּ ַֽצוּן׃
)(3

וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב וְ ָ֗֝ל ֹא ִמ ִמּ ְדבַּ ר
ִמ ְ֭מֹּוצָ א ִ ַֽ
ִכּ ְר ֹ֣חק ִמ ְ֭זְ ָרח ִ ַֽמ ַ ַֽמּע ֲָרֵ֑ב ִ ַֽה ְר ִחיק ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ
וּמיָּ ַֽם׃
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב ִמצָּ פ֥ ֹון ִ
רח ִ ַֽ
ִמ ִמּזְ ָ ֥

dwelling place

ְמעֹ נָה

Psa. 76:3
Psa. 104:22
west

מַ ע ֲָרב־2

Psa. 75:7
Psa. 103:12
Psa. 107:3
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)(2

cave, Mearah

י־שָׁ א֗ וּל בַּ ְמּעָ ָ ַֽרה׃
ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ְבּבָ ְרח֥ ֹו ִמ ְפּנ ָ֝
לּה׃
מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִו ֵ֑ד ִבּ ְהיֹותֶ֖ ֹו בַ ְמּעָ ָר֣ה ְת ִפ ָ ַֽ
)(39

ְמעָ ָרה־1

Psa. 57:1
Psa. 142:1
work

מַ עֲשֶׂ ה

ָרחַ
ִ ַֽכּי־אֶ ְר ֶא ֣ה שָׁ ְ֭מֶ יָך מַ עֲשׂ ֣י אֶ ְצ ְבּעֹ ֶתֵ֑יָך י ֥
כּל Psa. 8:7
תַּ ְְ֭מ ִשׁילהוּ ְבּמַ עֲשׂ ֣י י ֶָדֵ֑יָך ָֹ֝
Psa. 19:2
ְכּ ַֽבֹוד־א ֵ֑ל וַּֽ מַ עֲשׂה ָי ָ ָ֗֝דיו מַ גִּ יד
Psa. 28:4
ַ ַֽמעַ ְל ָ֫ליהֶ ם ְכּמַ עֲשׂ ֣ה יְ ְ֭דיהֶ ם תּ֣ן
Psa. 28:5
יְ ְ֭הוָה וְ אֶ ל־מַ עֲשׂ ֣ה י ָָדֵ֑יו ֶיָ֝הֶ ְר ֗סם
Psa. 33:4
ְדּבַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה וְ כָ ל־ ָ֝ ַמעֲשׂ֗הוּ בֶּ אמוּנָ ַֽה׃
Psa. 33:15
הם׃
יַ ֣חַ ד ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ַהמּ ִ֗בין אֶ ל־כָּ ל־מַ עֲשׂי ֶ ַֽ
Psa. 45:2
֗טֹוב אֹמ֣ר אְָ֭נִ י מַ עֲשַׂ֣י ְל ֶמֵ֑לֶ ְך
Psa. 62:13
י־אַתּה ְתשַׁ לֶּ֖ם ְל ִא֣ישׁ ְ ַֽכּמַ עֲשׂ ַֽהוּ׃
ָ֨
ִ ַֽכּ
Psa. 64:10
ֹלהים וַּֽ מַ עֲשׂהוּ ִה ְשׂ ִ ַֽכּילוּ׃
פּעַ ל א ִ֗
ַוְ֭יַּגִּ ידוּ ֥ ֹ
Psa. 66:3
רב
ה־נֹּורא מַ ע ֲֶשׂ ֵ֑יָך ְבּ ֥ ֹ
ָ֣
ְ֭אֹלהים מַ
ִ
ל
Psa. 86:8
ֲשׂיָך׃
ד ָנ֗י וְ א֣ין ְ ַֽכּמַ ע ֶ ַֽ
א ֹ
ֹלהים ׀ ֲ
בָ א ִ
Psa. 90:17
עָָ֫ לינוּ וּמַ עֲשׂ ֣ה ָי ְ֭דינוּ כֹּונְ נָה
עָ ל ֵ֑ינוּ וַּֽ מַ עֲשׂה ָי ָ֗֝דינוּ כֹּונְ נַֽהוּ׃
Psa. 92:5
ְבּפָ ע ֳֶל ֵָ֑ך ְ ַֽבּמַ עֲשֶׂ֖י י ֶָד֣יָך א ֲַר ַֽנָּֽן׃
Psa. 92:6
מַ ה־גּ ְָדל֣ וּ מַ ע ֲֶשׂ ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝מ ֹ֗אד עָ ְמק֥ וּ
Psa. 102:26
הָ אָ ֶ֣רץ י ַָס ְֵ֑דתָּ וַּֽ מַ עֲשֶׂ֖ה י ֶָד֣יָך שָׁ ָ ַֽמיִ ם׃
Psa. 103:22
ל־מקֹמ֥ ֹות
ְ
כּל־מַ עֲשָׂ֗ יו ְבּכָ
בָּ רֲ כֹ֤ וּ יְ ה ָו֨ה ׀ ָ ַֽ
Psa. 104:13
יֹּותֵ֑יו ִמ ְפּ ִ ֥רי ָ֝ ַמעֲשֶׂ֗ יָך ִתּ ְשׂבַּ ע הָ אָ ֶַֽרץ׃
מע ֲִל ָ
Psa. 104:24
ה־ר ֵ֬בּוּ מַ עֲשֶׂ֨ יָך ׀ ְיַֽה ָו֗ה כֻּ ְ֭לָּ ם
ָ ַֽמ ַ
Psa. 104:31
ֲשׂיו׃
עֹול ֵ֑ם יִ ְשׂ ַמֶ֖ח יְ הוָ ֣ה ְבּמַ ע ָ ַֽ
יְ הוָ ֣ה ְל ָ
Psa. 106:13
א־ח ֗כּוּ לַ עֲצָ ַֽתֹו׃
ִ ַֽ ְ֭מהֲרוּ שָׁ ְכח֣ וּ מַ ע ֲָשׂ ֵ֑יו ַֽל ֹ ִָ֝
Psa. 106:35
הם׃
גֹּוי ֵ֑ם וַ ַֽ ָ֝יִּ ְל ְמ ֗דוּ ַ ַֽמעֲשׂי ֶ ַֽ
וַיִּ ְתעָ ְרב֥ וּ בַ ִ
Psa. 106:39
וַיִּ ְט ְמא֥ וּ ְבמַ עֲשׂי ֶה ֵ֑ם ַו ָ֝יִּ זְ נ ֗וּ
Psa. 107:22
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ ֣יו ְבּ ִרנָּ ַֽה׃
ָ
Psa. 107:24
אֹותיו
ראוּ מַ עֲשׂ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ה֣מָּ ה ָ ְ֭
Psa. 111:2
יהם׃
רוּשׁים ְלכָ ל־חֶ ְפצ ֶ ַֽ
ֹלים מַ עֲשׂ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ְ ָ֝דּ ִ֗
גְּ ְ֭ד ִ
Psa. 8:4
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כּחַ מַ ְ֭עֲשָׂ יו ִה ִגּ ֣יד ְלעַ מֵּ֑ ֹו
ֹ֣
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט ֶנָ֝אמָ ִנ֗ים
מַ עֲשׂ ֣י ָי ְ֭ ָדיו א ֶמ֣ת ִ
אָדם׃
ֲשׂה יְ ד֣י ָ ַֽ
עְ֭צַ בּיהֶ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗
ֲֽ
י־א ְחיֶ ֵ֑ה ַוָ֝אֲסַ ֗פּר ַ ַֽמעֲשׂי יָ ַֽהּ׃
ַֽל ֹא אָמ֥ וּת ִכּ ֶ ַֽ
אָדם׃
ֲשׂה יְ ד֣י ָ ַֽ
הַ ְ֭גֹּויִ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗
אַל־תּ ֶרף׃
ֶ ַֽ
חַ ְס ְדָּך֣ ְלעֹו ָל ֵ֑ם מַ עֲשֶׂ֖י י ֶָד֣יָך
יתי נִ ְפלָ ִאים מַ ע ֲֶשׂ ֵ֑יָך וְ ָ֝נ ְַפ ִ֗שׁי
נֹורא֗ ֹות ִנ ְָ֫פל ִ
ָ
ֲשֹׂוחחַ ׃
ַֽ
ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך ְ ַֽבּמַ עֲשֶׂ֖ה י ֶָד֣יָך א
ְל ְ֭דֹור יְ שַׁ ַבּ ֣ח מַ ע ֲֶשׂ ֵ֑יָך וּגְ בֶ֖ וּר ֶֹת֣יָך
ֲשׂיו׃
ֲמיו עַ ל־כָּ ל־מַ ע ָ ַֽ
כּל וְ ָ֝ ַרח ֗ ָ
טֹוב־יְ הוָה לַ ֵ֑ ֹ
ידיָך
יֹודוָּך יְ ְ֭הוָה כָּ ל־מַ ע ֲֶשׂ ֵ֑יָך ַוָ֝ח ֲִס ֶ ֗
֣
ֲשׂיו׃
ל־דּ ָר ָכ ֵ֑יו וְ ָ֝חָ ִ֗סיד ְבּכָ ל־מַ ע ָ ַֽ
ְבּכָ ְ
)(1

Psa. 111:6
Psa. 111:7
Psa. 115:4
Psa. 118:17
Psa. 135:15
Psa. 138:8
Psa. 139:14
Psa. 143:5
Psa. 145:4
Psa. 145:9
Psa. 145:10
Psa. 145:17

ִמ ְפלָ ט

escape

אָחישָׁ ה ִמ ְפ ָל ֣ט ִלֵ֑י מ ֶ֖רוּחַ ס ָֹע ֣ה
ִ֣

Psa. 55:9
)(2

ר־שֶׂ֖ם שַׁ מּ֣ ֹות
ָ
חזוּ ִמ ְפעֲל֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ
ְ ַֽלכוּ־ ֲ ְ֭
נֹורא ֲָ֝ע ִלילָ֗ ה
ֹלהֵ֑ים ָ ֥
ְלכ֣ וּ וּ ְְ֭ראוּ ִמ ְפעֲל֣ ֹות א ִ

ִ workמ ְפעָ ל

Psa. 46:9
Psa. 66:5
)(2

chaff

מֹץ

ר־תּ ְדּפֶ נּוּ
ִ
ם־כּ ֹ֗מּץ אֲֽשֶׁ
ָ֝ ַ
ִכּי ִא
Psa. 35:5
י־רוּחַ וּמַ ְלאְֶַ֖ך
ִ ַֽי ְהי֗וּ ְכּ ֹ֥מץ ִל ְפנ ֵ֑
Psa. 1:4

)(18

to find

רֹושׁ־ר ְשׁע֥ ֹו בַ ל־ ִתּ ְמ ָ ַֽצא׃
ִ
זְ ֣רֹועַ ָר ָשֵׁ֑ע ָו ָ ָ֗֝רע ִ ַֽתּ ְד
Psa. 17:3
ר־פּי׃
ִ ַֽ
ֹתי בַּ ל־ ַיעֲבָ
ְצ ַר ְפתַּ נִ י בַ ל־ ִתּ ְמ ָצ ֵ֑א ַזָ֝מּ ִ֗
Psa. 21:9
ִתּ ְמ ָצ ֣א ָי ְְ֭דָך ְלכָ ל־אֹיְ ֶבֵ֑יָך
ָי ְְ֭דָך ְלכָ ל־אֹיְ ֶבֵ֑יָך יְ ִ ַָֽ֝מינְ ָך ִתּ ְמצָ א ֹשׂנְ ֶ ַֽאיָך׃
Psa. 32:6
צ ֹא ַ ֗רק ְל ְ֭שׁטֶ ף
אלֶ יָך ֮ ְלע ֵ֪ת ְָ֫מ ֥
Psa. 36:3
צ ֹא עֲֹונֹ֣ו ִל ְשׂ ַֽנ ֹא׃
ְבּעינָ ֵ֑יו ִל ְמ ֶ֖
Psa. 37:36
ל ֹא נִ ְמ ָ ַֽצא׃
וְ ִהנּ ֣ה אינֶ ֵ֑נּוּ וָ ַֽ ָ֝אֲבַ ְק ֗שׁהוּ וְ ֣
Psa. 46:2
רה ְָ֝בצָ ֗רֹות נִ ְמצָ א ְמ ַֹֽאד׃
ָעז עֶ זְ ָ ֥
מַ ח ֲֶס֣ה ו ֵֹ֑
Psa. 69:21
אתי׃
ל ֹא מָ ָ ַֽצ ִ
לָ נ֣וּד ָואֵַ֑יִ ן וְ ָ֝לַ ְמ ַנח ֲִ֗מים וְ ֣
Psa. 10:15
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י־ח֣יִ ל
ְשׁנ ָָתֵ֑ם וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ כָ ל־אַנְ שׁ ַ
Psa. 84:4
וּד ֹ֤רֹור ׀ ֥קן
ַם־צ ֨פֹּור ׀ ָמ ְֵ֪צאָה ֶַ֡ביִ ת ְ
ִ
גּ
Psa. 89:21
אתי ָדּ ִו ֣ד עַ ְב ִ ֵ֑דּי ְבּ ֶשֶׁ֖מֶ ן קָ ְד ִשׁ֣י
מָ ְ֭צָ ִ
Psa. 107:4
ל ֹא מָ ָ ַֽצאוּ׃
ישׁימ֣ ֹון ָדּ ֵֶ֑רְך ִעיר ָ֝מֹושָׁ֗ ב ֣
בַ ְִ֭מּ ְדבָּ ר ִבּ ִ
Psa. 116:3
רה וְ ָיגֹ֣ון
רי ְשׁא֣ ֹול ְמצָ אֵ֑ וּנִ י צָ ָ ֶ֖
וּמצָ ֣
ְ
רה וְ ָיגֹ֣ון אֶ ְמ ָ ַֽצא׃
וּמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול ְמצָ אֵ֑ וּנִ י צָ ָ ֶ֖
ְ
Psa. 119:143
ֹותיָך
צַ ר־וּמָ צ֥ ֹוק ְמצָ אֵ֑ וּנִ י ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
Psa. 132:5
עַ ד־אֶ ְמ ָצ ֣א מָ ְ֭קֹום לַ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁכָּ נֹ֗ות לַ א ֲִביר
Psa. 132:6
רתָ ה ְָ֝מצָ אנ֗וּהָ ִבּ ְשׂדי־יָ ַֽעַ ר׃
ענ֥וּהָ ְבאֶ ְפ ָ ֵ֑
ַֽה־שׁ ַ ַֽמ ֲ
ְ
ִהנּ
Psa. 76:6

)(2

למֹו׃
ֲֹלם וּמי ָ֝ ָמ ֗לא יִ מָּ צוּ ָ ַֽ
עַ מּ֣ ֹו ה ֵ֑
כּל ִר ְשׁעי־אָ ֶַֽרץ׃
אְַך־שׁ ְ֭מָ ֶריהָ יִ ְמצ֣ וּ יִ ְשׁתֵּ֑ וּ ָ֝֗ ֹ
ְ
)(7

to drain
Psa. 73:10
Psa. 75:9

stronghold

וּמ ָ֫ ַפ ְל ִטי
צוּדתִ֗י ְ
ַ ַֽס ְל ִעי וּ ְמ ָ
יענִ י׃
הֹושׁ ַֽ
צוּדֹות ְל ִ
ְ ַֽלצוּר־מָ ְ֭עֹוז ְלבית ְמ ֗
וּלמַ עַ ן
צוּדתִ֣י אֵָ֑תָּ ה ְ
ִ ַֽכּי־סַ ְל ִע֣י וּ ְמ ָ
צוּדֵ֑ה ַשׂ ְֶ֖מתָּ מוּעָ ָ ֣קה ְבמָ ְתנַֽינוּ׃
הֲבאתָ נוּ בַ ְמּ ָ
צוּדתִ֣י אַָֽתָּ ה׃
הֹושׁיע ֵ֑נִ י ִ ַֽכּי־סַ ְל ִעֶ֖י וּ ְמ ָ
ְל ִ
צוּדתִֵ֑י ָ֝אֹל ֗ ַהי
מַ ְח ִס֣י וּ ְמ ָ
צוּדתִי ֮ ִמ ְשׂגּ ִַבֵּ֪י
חַ ְס ִ ֥דּי וּ ְמ ָ
)(26

ירת
יְ ְ֭שָׁ ִרים ְמשַׂ ְמּחי־ל ֵ֑ב ִמ ְצוַת יְ הוָה ָָ֝בּ ָ ֗רה ְמ ִא ַ ֥
ל ֹא יִ ְ֭ ְשׁ ְכּחוּ ַ ַֽמעַ ְללי־אֵ֑ל וּ ִמ ְצֹותָ יו יִ נְ ַֹֽצרוּ׃
וְ ֣
ל ֹא יִ ְשׁ ַֹֽמרוּ׃
ִאם־חֻ קֹּתַ י יְ חַ לּ ֵ֑לוּ וּ ָ֝ ִמ ְצֹותַ֗י ֣
ֹותיו חָ פץ ְמ ַֹֽאד׃
אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּ ִמ ְצ ֗ ָ
ֹותיָך׃
יטי אֶ ל־כָּ ל־ ִמ ְצ ֶ ַֽ
אָז ל ֹא־אבֵ֑ ֹושׁ ְָ֝בּהַ ִבּ ִ֗
ֹותיָך׃
אַל־תּ ְשׁגּ֗נִ י ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ָ֝ ַ
ל־ל ִבּי ְד ַר ְשׁ ִתֵּ֑יָך
ִ
ְבּכָ
ֹותיָך׃
אָנ ִֹכ֣י בָ אָ ֵֶ֑רץ אַל־תַּ ְסתּר ִָ֝מ ֗ ֶמּנִּ י ִמ ְצ ֶ ַֽ
ֹותיָך׃
ֲרוּרים ָ֝ ַהשֹּׁגִ ים ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ָגּ ְ֭עַ ְרתָּ ז ִ ֣דים א ִ ֵ֑
אָרוּץ ִ ֶ֖כּי תַ ְר ִח֣יב ִל ִ ַֽבּי׃
ֶ ַֽדּ ֶרְך־ ִמ ְצֹותֶ יָך ֵ֑
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ֹותֵ֑יָך ִכּי־ב֥ ֹו
הַ ְְ֭ד ִריכנִ י ִבּנְ ִת֣יב ִמ ְצ ֶ
אָה ְב ִתּי׃
ֹותיָך א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽ
וְ אֶ ְשׁ ַ ַֽתּעֲשַׁ ע ְבּ ִמ ְצ ֗ ֶ
אָה ְב ִתּי
שּׂא־כַ ֗ ַפּי ֶ ַֽאל־ ִמ ְְ֭צֹותֶ יָך אֲשֶׁ ר ֗ ָ
וְ אֶ ָ ַֽ
ֹותיָך׃
ל ֹא ִה ְתמַ ְה ָמ ְֵ֑ה ִתּי ִָ֝ל ְשׁ ֹ֗מר ִמ ְצ ֶ ַֽ
חַ ְְ֭שׁ ִתּי וְ ֣
ֹות֣יָך הֶ א ָ ַֽמנְ ִתּי׃
ו ַָד֣עַ ת לַ ְמּדֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי ְב ִמ ְצ ֶ
ֹותיָך׃
דה ִמ ְצ ֶ ַֽ
וַ ַֽ ָֽיְ כֹונְ נֵ֑וּנִ י ֲָ֝ה ִבינ֗נִ י וְ אֶ ְל ְמ ָ ֥
כָּ ל־ ִמ ְצֹותֶ יָך אמוּנָ ֵ֑ה ֶשֶׁ֖קֶ ר ְר ָדפ֣ וּנִ י
֣יתי ֵ֑קץ ְרחָ ָבֶ֖ה ִמ ְצוָתְָך֣ ְמ ַֹֽאד׃
ְ ַֽלכָ ל ִתּ ְְ֭כלָ ה ָר ִא ִ
עֹול ֣ם
מ ֹ֣איְ בַ י ְתּחַ ְכּמ֣נִ י ִמ ְצֹותֵֶָ֑ך ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ְ֭
ֹלהי׃
וּרוּ־ממֶּ נִּ י ְמר ִעֵ֑ים וְ ָ֝אֶ ְצּ ָ ֗רה ִמ ְצֹו֥ת א ָ ַֽ
ִ
ַֽס
ֹותֵ֑יָך ִמזָּהָ ב
אָה ְ֣ב ִתּי ִמ ְצ ֶ
עַ ל־כְּ֭ן ַ
ֹות֣יָך ָיאָ ְַֽב ִתּי׃
ִ ַֽפּי־פָ ְ֭עַ ְר ִתּי וָאֶ ְשׁאֵָ֑פָ ה ִ ֶ֖כּי ְל ִמ ְצ ֶ
ֹותיָך שַׁ עֲשֻׁ ָעַֽי׃
צַ ר־וּמָ צ֥ ֹוק ְמצָ אֵ֑ וּנִ י ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
אַתּ֣ה יְ הוָ ֵ֑ה ְוַֽכָ ל־ ִמ ְצֹותֶ יָך א ֶ ַֽמת׃
קָ ֣רֹוב ָ
יתי׃
ִשׂ ַבּ ְ֣ר ִתּי ִ ַֽלישׁוּעָ ְתָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְצֹותֶ יָך עָ ִ ַֽשׂ ִ
ֹות֣יָך ֶ ַֽצּ ֶדק׃
ְל ְ֭שֹׁונִ י ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ִ ֶ֖כּי כָ ל־ ִמ ְצ ֶ
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹותיָך ֣
עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִכּי ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
)(5

Psa. 119:35
Psa. 119:47
Psa. 119:48
Psa. 119:60
Psa. 119:66
Psa. 119:73
Psa. 119:86
Psa. 119:96
Psa. 119:98
Psa. 119:115
Psa. 119:127
Psa. 119:131
Psa. 119:143
Psa. 119:151
Psa. 119:166
Psa. 119:172
Psa. 119:176

deep, depth

אָשֵׁ֑יב אָ ִָ֗֝שׁיב ִ ַֽמ ְמּצֻ ל֥ ֹות יָ ַֽם׃
דנָי ִמבָּ ָשׁ֣ן ִ
אְ֭ ֹ
ֲ
טָ ַב ְֹ֤ע ִתּי ׀ ִבּיוֵ֣֑ן ְמ ְ֭צוּלָ ה וְ א֣ין מָ ע ֳָמֵ֑ד
צוּל ֵ֑ה וְ אַל־תֶּ ְאטַ ר־עָ ַלֶ֖י
אַל־תּ ְבלָ ע ֣נִ י ְמ ָ
ִ
וְ
שַׁ ְ֭תַּ נִ י ְבּב֣ ֹור תַּ ְח ִתּיֵֹּ֑ות ְָ֝בּמַ חֲשַׁ ִ֗כּים ִבּ ְמצ ַֹֽלֹות׃
צוּלה׃ ן
אֹותיו ִבּ ְמ ָ ַֽ
ראוּ מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ָ ְ֭

Psa. 68:23
Psa. 69:3
Psa. 69:16
Psa. 88:7
Psa. 107:24
)(1

ֹותיָך
צַ ר־וּמָ צ֥ ֹוק ְמצָ אֵ֑ וּנִ י ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
)(5

יאנִ י׃
הֹוצ ַֽ
ִ
ְלבָ ִב֣י ִה ְר ִחֵ֑יבוּ ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹותַ֗י
ילם׃
לָ ֶהֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹותי ֗ ֶהם י ִַצּ ַֽ
יעם׃
יֹושׁ ַֽ
לָ ֶהֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ֻ ַֽצקֹותי ֗ ֶהם ִ
יעם׃
יֹושׁ ַֽ
לָ ֶהֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ֻ ַֽצקֹותי ֗ ֶהם ִ

ְמצֹולָ ה

distress

מָ צֹוק

Psa. 119:143
distress

ְמצוּקָ ה

Psa. 25:17
Psa. 107:6
Psa. 107:13
Psa. 107:19
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יאם׃
יֹוצ ַֽ
לָ ֶהֵ֑ם וַּֽ ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹתי ֗ ֶהם ִ

Psa. 107:28

)(1

ִכּי ִה ְפ ִ ֘ליא חַ ְס ֥דֹּו ִָ֗֝לי ְבּ ִע֣יר מָ ַֽצֹור׃
)(1

ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י

מָ צֹור־1

siege

Psa. 31:22

מָ צֹור־2

fortress

Psa. 60:11
)(1

מְ֭יְ הוָה ִ ַֽמ ְצעֲדי־גֶבֶ ר כֹּו ָנ֗נוּ וְ ַד ְרכּ֥ ֹו

Psa. 37:23
)(1

מֹונ֗ים מהַ ר ִמ ְצ ָעַֽר׃
אֶ ְ֭זְ כָּ ְרָך מ ֶא ֶ֣רץ י ְַרדֵּ֑ן וְ ָ֝חֶ ְר ִ

)(15

distress

מצַ ר

Psa. 116:3
Psa. 118:5

Egypt, Mizraim

יֶא ָת֣יוּ חַ ְְ֭שׁמַ נִּ ים ִמ ִנּ ֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם כּ֥ וּשׁ תָּ ִ ֥ריץ ָי ָ ָ֗֝דיו
אְ֭בֹותָ ם ָע ֣שָׂ ה ֶפ ֵ֑לֶ א ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ ִמ ְצ ַר֣יִ ם ְשׂדה־ ַֹֽצעַ ן׃
ֲ
ָ֝מֹופ ֗ ָתיו
תֹותֵ֑יו וּ ְ
ר־שׂ֣ם ְבּ ְ֭ ִמ ְצ ַריִ ם ַֹֽא ָ
ָ
אֲשֶׁ
י־חם׃
ֹונ֗ים ְבּאָהֳל ָ ַֽ
אשׁית אָ֝ ִ
ל־בּכ֣ ֹור ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
ְ
כָּ
ָֹ֝וי֗ם ו ִַתּטָּ ֶ ַֽעהָ ׃
ָרשׁ גּ ִ
ֶגּ ְ֭פֶ ן ִמ ִמּ ְצ ַר֣יִ ם תַּ ִסֵּ֑יעַ ְתּג ֥
ל־א ֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ְשׂ ַפֶ֖ת ל ֹא־י ַָד ְ֣ע ִתּי
ֶ
ְבּ ְ֭צאתֹו עַ
ב־פּיָך
ִָ֝֗
המַּ עַ ְלָך מ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם הַ ְרחֶ
ַ ְַֽ֭
ע ֹ֗קב גָּ ֣ר
ָב ֹא יִ ְשׂ ָרא ֣ל ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם וְ ָ֝ ַי ֲ
ַויּ ֣
אתֵ֑ם ִ ַֽכּי־נ ַָפֶ֖ל
שָׂ ַמ֣ח ִמ ְצ ַר֣יִ ם ְבּצ ָ
אֹותיָך
ֹא־ה ְשׂ ִֵ֬כּילוּ נִ ְפ ְל ֗ ֶ
אֲב֘ ֹותֹ֤ינוּ ְב ִמ ְצ ַ ֨ריִ ם ׀ ל ִ
יע ֵ֑ם עֹ ֶשֶׂ֖ה גְ דֹל֣ ֹות ְבּ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
מֹושׁ ָ
ִ
שָׁ ְְ֭כחוּ א ֣ל
ע ֹ֗קב מעַ ם
ְבּצ֣את יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ִמ ִמּ ְצ ָרֵ֑יִ ם בּית ַיָ֝ ֲ
ד־בּה ָ ַֽמה׃
ְ
אָדם עַ
שׁ ִהכָּ ה ְבּכֹור֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ָ֝מ ָ ֗
ֶ ְַֽ֭
וּבכָ ל־עֲבָ ָ ַֽדי
ְבּתֹוכ ִ֣כי ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ְָ֝בּפַ ְרעֹ֗ ה ְ
יהֵ֑ם ִ ֶ֖כּי
ְלמַ כּ ֣ה ִמ ְְ֭צ ַריִ ם ִבּ ְבכֹור ֶ

ִ fewמ ְצעָ ר

Psa. 42:7
)(2

י־מוֶת וּ ְמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול ְמצָ אֵ֑ וּנִ י
חֶ ְבל ֗ ָ
֣אתי יָּ ֵ֑הּ עָ נָ ֶָֽ֖נִ י
ִ ַֽמן־הַ ְ֭מּצַ ר קָ ָר ִ

ִ stepמ ְצעָ ד

ִמ ְצ ַריִ ם

Psa. 68:32
Psa. 78:12
Psa. 78:43
Psa. 78:51
Psa. 80:9
Psa. 81:6
Psa. 81:11
Psa. 105:23
Psa. 105:38
Psa. 106:7
Psa. 106:21
Psa. 114:1
Psa. 135:8
Psa. 135:9
Psa. 136:10
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)(5

sanctuary

ֹלהים ִ ַֽמ ִמּ ְק ָ ָ֫דּשֶׁ יָך אֹ֤ל יִ ְשׂ ָר ֗אל
ֹֹ֤ורא א ִ֗
נ ָ֥
יתם׃
עַ ד־אְָ֭בֹוא אֶ ל־ ִמ ְק ְדּשׁי־אֵ֑ל אָ ִָ֗֝בינָה ְלאַח ֲִר ָ ַֽ
לאָ ֶ֗רץ
ִשׁ ְלח֣ וּ בָ ְ֭אשׁ ִמ ְק ָדּשֵֶָׁ֑ך ָ֝ ָ
מֹו־ר ִמים ִמ ְק ָדּשֵֹׁ֑ו ְָ֝כּ ֶ֗א ֶרץ
ָ ְ֭
ו ִַיּ ֣בֶ ן ְכּ
ְלפָ נָ ֵ֑יו ֹ֥עז וְ ִָ֝ת ְפ ֶ֗א ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּשַֹֽׁו׃
)(2

Psa. 68:36
Psa. 73:17
Psa. 74:7
Psa. 78:69
Psa. 96:6

congregation

רְך יְ הוָ ַֽ ה׃
רגְ ִלי ָ ַֽע ְמ ָד֣ה ְב ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝בּמַ ְקה ִ֗לים אֲבָ ֥
ַ ְ֭
ֹלהֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְמּק֥ ֹור
בּמַ ְקהלֹות בָּ ְרכ֣ וּ א ִ
ְ ַֽ ְ֭

Psa. 68:27

Psa. 26:8
Psa. 37:10
Psa. 44:20
Psa. 103:16
Psa. 103:22
Psa. 104:8
Psa. 132:5

Psa. 68:27

to rot

מקק

Psa. 38:6
)(1

ל־בּגְ ד ֶֹתֵ֑יָך
ִ
מֹר־ ַואֲהָ ל֣ ֹות ְק ְִ֭ציעֹות כָּ

ִ cattleמ ְקנֶה

Psa. 78:48
)(1

ִה ְב ִא֣ישׁוּ ָנ ְ֭מַ קּוּ חַ בּוּר ָֹתֵ֑י ִָ֝מ ְפּנ֗י ִאוּ ְַל ִ ַֽתּי׃

spring

מָ קֹור

Psa. 36:10

)(1

ירֵ֑ם וּ ָ֝ ִמ ְקני ֗ ֶהם לָ ְרשָׁ ִ ַֽפים׃
ְבּ ִע ָ

place

מָ קֹום

Psa. 24:3

)(2

אֹור ָ֗ך
י־ע ְְ֭מָּך ְמק֣ ֹור חַ ִיּ ֵ֑ים ְָ֝בּ ְ
ִ ַֽכּ ִ
ֹלהֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְמּק֥ ֹור יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְ ַֽבְּ֭מַ ְקהלֹות בָּ ְרכ֣ וּ א ִ

מַ ְקהל

Psa. 26:12

)(8

וּמי־ ָיָ֝קוּם ִבּ ְמק֥ ֹום קָ ְד ַֽשֹׁו׃
ְבהַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה ִ
בֹודָך׃
יתֵָ֑ך וּ ָ֝ ְמ ֗קֹום ִמ ְשׁכַּ ן ְכּ ֶ ַֽ
בּ ֶ
וְ ִה ְתבֹּונַ ֶָֽ֖נְ תָּ עַ ל־ ְמקֹומֹ֣ו וְ אינֶ ַֽנּוּ׃
ד ִכּיתָ נוּ ִבּ ְמק֣ ֹום תַּ ִנּ ֵ֑ים ו ְַתּ ַכֶ֖ס
ִ ְ֭
ירנּוּ ע֣ ֹוד ְמקֹומַֹֽו׃
וְ אינֶ ֵ֑נּוּ וְ ל ֹא־י ִַכּ ֶ ֶ֖
כּל־מַ עֲשָׂ֗ יו ְבּכָ ל־ ְמקֹמ֥ ֹות מֶ ְמשַׁ ְלתֵּ֑ ֹו בָּ רֲ ִכי
ָ ַֽ
הם׃
י ְר ֣דוּ ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ ל־ ְָ֝מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀ י ֵַָ֬ס ְדתָּ לָ ֶ ַֽ
עַ ד־אֶ ְמ ָצ֣א מָ ְ֭קֹום לַ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁכָּ נֹ֗ות לַ א ֲִביר

ִמ ְק ָדּשׁ

myrrh

מֹר

Psa. 45:9
)(1

 bitterמַ ר־1
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צּם ָדּבָ ר ָ ַֽמר׃
כַ ֶח ֶ֣רב ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ָדּ ְרכ֥ וּ ִָ֝ח ֗ ָ

Psa. 64:4
)(10

ִפּ ְְ֭שׁעיהֶ ם הַ ִדּיחֵ֑מֹו ִכּי־מָ רוּ ָ ַֽבְך׃
רה דְֹּ֭ור ל ֹא־ה ִכ֣ין
דֹּור ֮ סֹורֵ֪ר וּ ָֹ֫מ ֶ ֥
ל ְמ ֥רֹות עֶָ֝ ְליֹ֗ון בַּ ִצּיָּ ַֽה׃
לַ חֲט ֹא־לֵ֑ ֹו ַ ַֽ
יבוּהוּ
כַּ ְ֭מָּ ה י ְַמ ֣רוּהוּ בַ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַיָ֝ע ֲִצ ֗
ֹלה֣ים עֶ ְליֵֹ֑ון
וַיְ נַסּ֣ וּ ַו ְ֭יּ ְַמרוּ אֶ ת־א ִ
ת־דּבָ ָרוו
ַויּ ְַח ִשְֵׁ֑ך וְ ַֽל ֹא־ ָ֝ ָמ ֗רוּ אֶ ְ
ַם־סוּף׃
חֲסָ ֶדֵ֑יָך ַויּ ְַמ ֶ֖רוּ עַ ל־יָ ֣ם ְבּי ַֽ
ִ ַֽכּי־ ִה ְמ ֥רוּ אֶ ת־רוּחֵ֑ ֹו ַו ָ֝יְ בַ ֗טּא
י ִַָ֫צּילם וְ ְ֭המָּ ה י ְַמ ֣רוּ בַ עֲצָ ָתֵ֑ם
ִ ַֽכּי־ ִה ְמ ֥רוּ ִא ְמרי־א ֵ֑ל ַוע ֲַצֶ֖ת עֶ ְליֹ֣ון

to rebel

מרה

Psa. 5:11
Psa. 78:8
Psa. 78:17
Psa. 78:40
Psa. 78:56
Psa. 105:28
Psa. 106:7
Psa. 106:33
Psa. 106:43
Psa. 107:11
)(13

 heightמָ רֹום

סֹוב ֶבֵ֑ךָּ וְ ָ֝עָ לֶ֗ יהָ לַ מָּ ֥רֹום ַֽשׁוּבָ ה׃
ְתּ ְ
Psa. 10:5
ל־עת מָ ֣רֹום ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ יָך ִמנֶּגְ ֵ֑דֹּו
֗
[ד ָר ֨ ָכיו ׀] ְבּכָ
ְ
Psa. 18:17
יִ ְשׁ ַל ֣ח ִמ ְ֭מָּ רֹום יִ קָּ חֵ֑נִ י יַ ַֽ ְָ֝מ ֗שׁנִ י
Psa. 56:3
ֲמים ִל֣י מָ ַֽרֹום׃
י־ר ִ֨בּים ֹלח ִ ֶ֖
כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ִ ַֽכּ ַ
Psa. 68:19
ביתָ שֶּׁ֗ ִבי לָ ַ ֣ק ְחתָּ מַ ְ֭תָּ נֹות
שׁ ִ ֹ֤
ָ֘ע ִלֹ֤יתָ לַ מָּ ֨רֹום ׀ ָ֘
Psa. 71:19
ֹלהים עַ ד־ ָ֫ ָמ ֥רֹום אֲשֶׁ ר־עָ ִשׂיתָ גְ דֹלֵ֑ ֹות
וְ ִצ ְדקָ ְתָך֥ א ִ֗
Psa. 73:8
יד ְבּ ֣רוּ ְב ָר֣ע ֵֹ֑עשֶׁ ק ִממָּ ֥רֹום יְ ַד ַֽבּרוּ׃
ָמיקוּ ׀ וִ ַ
י ִ ֹ֤
Psa. 75:6
אַל־תָּ ִ ֣רימוּ לַ מָּ ֣רֹום קַ ְרנְ ֶכ ֵ֑ם ְתּ ַד ְבּ ֶ֖רוּ
Psa. 92:9
וְ אַתָּ ה מָ ֗רֹום ְלעֹ לָ ם יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 93:4
אַדּיר בַּ מָּ ֣רֹום יְ הוָ ַֽה׃
ירים ִמ ְשׁ ְבּרי־יָ ֵ֑ם ִ ֶ֖
אַדּ ִ ֣
ַמֹ֤יִ ם ַר ִ֗בּים ִ
Psa. 102:20
י־ה ְְ֭שׁ ִקיף ִמ ְמּ ֣רֹום קָ ְדשֵׁ֑ ֹו יְ ָ֝ה ָו֗ה
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 144:7
י ֶ ָ֗דיָך ִמ ָ֫ ָמּ ֥רֹום ְפּצ֣נִ י וְ ְ֭הַ ִצּילנִ י
Psa. 148:1
רֹומים׃
ה ְל ֗לוּהוּ בַּ ְמּ ִ ַֽ
אֶ ת־יְ ְ֭הוָה ִמן־הַ שָּׁ ַמֵ֑יִ ם ַָ֝ ַֽ
Psa. 7:8

)(3

broad place

כּי
ַיֹּוציאנִ י לַ מֶּ ְר ָח ֵ֑ב יְ ָ֝חַ ְלּ ֗צנִ י ִ ֘
ו ִ
לי׃
הע ַמ ְֶ֖דתָּ בַ מֶּ ְר ָח ֣ב ַרגְ ָ ַֽ
ִה ְְ֭סגּ ְַרתַּ נִ י ְבּיַד־אֹוי ֵ֑ב ֶ ַֽ
֣אתי יָּ ֵ֑הּ עָ נָ ֶָֽ֖נִ י בַ מֶּ ְר ָח ֣ב יָ ַֽהּ׃
ִ ַֽמן־הַ ְ֭מּצַ ר קָ ָר ִ

מֶ ְרחָ ב

Psa. 18:20
Psa. 31:9
Psa. 118:5
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)(1

וְ שָׁ ָפ֣ל יִ ְר ֶא ֵ֑ה וְ ָ֝ ָג ֹ֗בהַּ ִממֶּ ְרחָ ק יְ י ָ ַֽדע׃
)(3

יב ֣ה ֶ ַֽסלָ ה׃
חנְ ָ֨ך עַ ל־מֶ֖י ְמ ִר ָ
ְבּס֣תֶ ר ַרֵ֑עַ ם אֶ ְב ָ ַֽ
יב ֵ֑ה ְכּיֹ֥ום ָ֝ ַמ ָ֗סּה
ְל ְ֭בַ ְבכֶ ם ִכּ ְמ ִר ָ
יב ֵ֑ה וַיּ ַרע ְָ֝למֹשֶׁ֗ ה
ַוְ֭יּ ְַק ִציפוּ עַ ל־מי ְמ ִר ָ
)(14

distance

מֶ ְרחָ ק

Psa. 138:6
Meribah

ְמ ִריבָ ה־2

Psa. 81:8
Psa. 95:8
Psa. 106:32
deceit

ִמ ְרמָ ה־1

תעב ׀ יְ הוָ ַֽה׃
ישׁ־דּ ִמים וּ ִמ ְר ֗ ָמה יְ ָ ֘
ָ
ֹברֵ֪י ָ֫ ָכזָב ִא
דּ ְ
Psa. 10:7
ִפּ֣יהוּ מָ ְ֭לא וּ ִמ ְרמ֣ ֹות ָו ֵֹ֑תְך תַּ חַ ת
Psa. 17:1
הַ אֲזִ י ָנה ְת ִפלָּ ִתֵ֑י ְָ֝בּ ֗ל ֹא ִשׂ ְפתי ִמ ְר ָ ַֽמה׃
Psa. 24:4
ל ֹא נִ ְשׁ ַבּ ֣ע ְל ִמ ְר ָ ַֽמה׃
לַ ָשּׁ֣וְ א נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ֶ֖
Psa. 34:14
ְלשֹׁונְ ָך֣ מ ָרֵ֑ע וּ ְָ֝שׂפָ ֗ ֶתיָך ִמ ַדּבּר ִמ ְר ָ ַֽמה׃
Psa. 35:20
חשׁ ַֹֽבוּן׃
רי ִָ֝מ ְרמֹות ַי ֲ
י־א ֵֶ֑רץ ִדּ ְב ֥
וְ עַ ל ִרגְ ע ֶ
Psa. 36:4
דל ְלהַ ְשׂ ִכּ֣יל
י־פ ְ֭יו אָ֣וֶן וּ ִמ ְר ָמ ֵ֑ה חָ ַ ֶ֖
ִדּ ְבר ִ
Psa. 38:13
ִדּ ְבּ ֣רוּ הַ וֵֹּ֑ות וּ ָ֝ ִמ ְר ֗מֹות כָּ ל־הַ יֹּ֥ום
Psa. 43:1
טנִ י׃
ל ֹא־חָ ִסֵ֑יד מ ִֹ֤אישׁ־ ִמ ְר ָמֶ֖ה וְ עַ וְ ָל ֣ה ְתפַ ְלּ ַֽ
Psa. 50:19
ִפּ ְ֭יָך שָׁ ַל ְ֣חתָּ ְב ָר ָע ֵ֑ה וּ ְָ֝לשֹׁונְ ָ֗ך תַּ ְצ ִמיד ִמ ְר ָ ַֽמה׃
Psa. 52:6
י־בלַ ע ְלשׁ֣ ֹון ִמ ְר ָ ַֽמה׃
ל־דּ ְבר ָ֗
אָהַ ְבתָּ ָ ַֽכ ִ
Psa. 55:12
ֹבהּ ֹ֣תְּך וּ ִמ ְר ָ ַֽמה׃
ְבּ ִק ְר ָבֵּ֑הּ ְוַֽל ֹא־י ִָמישׁ ָ֝מ ְרח ָ֗
Psa. 55:24
יהֵ֑ם
אַנְ שֹׁ֤י ָד ִמ֣ים וּ ְ֭ ִמ ְרמָ ה ל ֹא־יֶחצ֣ וּ יְ מ ֶ
Psa. 109:2
ָרשֶָׁ֡ ע וַּֽ ִפי־ ִמ ְְ֭רמָ ה עָ ַל ֣י פָּ ָתֵ֑חוּ
Psa. 5:7

)(4

צ ֹאן מַ ְר ִעיתֶ ַָֽך׃
לָ נֶ ֵ֑צַ ח י ְֶעשַׁ ן אַ ְָ֝פּ ָ֗ך ְבּ ֣
ֹֹ֤ודה ְלּ ָ֗ך
עַ ְמּ ָ֨ך ׀ וְ ֥צ ֹאן מַ ְר ִעיתֶָך ֮ נ ֶ ֥
ַואֲנַ ְֹ֤חנוּ ַע ֣ם מַ ְְ֭ר ִעיתֹו וְ ֣צ ֹאן
צ ֹאן מַ ְר ִעיתַֹֽו׃
[וְ ][ל֣ ֹו] אֲנַ ְֵ֑חנוּ עַָ֝ ֗מֹּו וְ ֣
)(1

Psa. 74:1
Psa. 79:13
Psa. 95:7
Psa. 100:3

load, burden

ֹאשֵׁ֑י ְכּמַ שָּׂ א ָ֝ ָכ ֗בד יִ ְכ ְבּ ֥דוּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
ר ִ
)(1

pasture

מַ ְר ִעית

מַ שָּׂ א־1

Psa. 38:5

portion, gift, cloud, uplifting

מַ ְשׂאת
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ת־ע ֶרב׃
ָ ַֽ
כּ ֗ ַפּי ִמנְ חַ
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ַ ַֽמ ְשׂאַת ָ֝ ַ

Psa. 141:2
)(13

ִ strongholdמ ְשׂגָּב

֘יהי יְ הוָ ֣ה ִמ ְשׂגָּ ֣ב לַ ָדְֵּ֑ך ִָ֝מ ְשׂ ָגּ֗ב
וִ ִ ֹ֤
ִמ ְשׂגָּ ֣ב לַ ָדְֵּ֑ך ִָ֝מ ְשׂ ָגּ֗ב ְל ִעתּ֥ ֹות בַּ צָּ ָ ַֽרה׃
Psa. 18:3
ֶ ַֽאחסֶ ה־בֵּ֑ ֹו ָ ַֽמגִ נִּ י וְ ֶ ַֽק ֶרן־יִ ְָ֝שׁ ִ֗עי ִמ ְשׂגַּבִּ ַֽי׃
Psa. 46:8
לנוּ אֹלהֶ֖י
ְצבָ א֣ ֹות ִע ָמּ ֵ֑נוּ ִמ ְשׂגָּ ַֽב־ ָ֝ ָ
Psa. 46:12
לנוּ אֹלהֶ֖י
ְצבָ א֣ ֹות ִע ָמּ ֵ֑נוּ ִמ ְשׂגָּ ַֽב־ ָ֝ ָ
Psa. 48:4
נֹודע ְל ִמ ְשׂגָּ ַֽב׃
ַ֥
נֹותיהָ
אַר ְמ ֗ ֶ
ֹלהים ְבּ ְ
א ִ
Psa. 59:10
ֹלהים ִמ ְשׂגַּבִּ ַֽי׃
י־א ִ֗
עֻ ְ֭זֹּו א ֶל ֣יָך אֶ ְשׁ ֵֹ֑מ ָרה ִ ַֽכּ ָ֝
Psa. 59:17
דָּך ִ ַֽכּי־הָ ִי ֣יתָ ִמ ְשׂגָּ ֣ב ִלֵ֑י וּ ָ֝מָ נֹ֗וס
ָ֫ ַח ְס ֶ ֥
Psa. 59:18
ֹלהים ִָ֝מ ְשׂגַּבִּ֗י אֹלהי חַ ְס ִ ַֽדּי׃
אזַמּ ֵָ֑רה ִ ַֽכּי־א ִ
ֲ
Psa. 62:3
ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י ִָ֝מ ְשׂגַּבִּ֗י ל ֹא־אֶ מּ֥ ֹוט
Psa. 62:7
ל ֹא אֶ ַֽמֹּוט׃
ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י ִָ֝מ ְשׂגַּבִּ֗י ֣
Psa. 94:22
ָ֝אֹלהי
ַ֗
ִל֣י ְל ִמ ְשׂגָּ ֵ֑ב ו
Psa. 144:2
צוּד ִתי ֮ ִמ ְשׂגַּבִֵּ֪י וַּֽ ְמפַ ְל ִָ֫טי
וּמ ָ
ְ
Psa. 9:10

)(1

rejoicing

ר־צ ְ֭יֹּון
ִ
אָרץ הַ
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
יְ פה נֹוף ֮ ְמשֵׂ֪ ֹושׂ כָּ
)(14

ַֽשׂוּי־פּשַׁ ע ְכּס֣ וּי
ֶ֗
רי ְנ
אַשׁ ֥
ְל ָדוִ ֗ד ָ֫ ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
לַ ְמנ ַ֗צּחַ מַ ְשׂ ִכּיל ִל ְבני־ ַֹֽק ַרח׃
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ִל ְבני־ ֵֹ֬ק ַרח מַ ְשׂ ִ ַֽכּיל׃
דת׃
שׁ ְ֭שַׁ נִּ ים ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ִשׁ֣יר יְ ִדי ַֽ ֹ
עַ ל־ ֹ
ֹלהים ז ְַמּ ֥רוּ מַ ְשׂ ִ ַֽכּיל׃
אָרץ א ִ֗
כּי ֶמֶ֖לֶ ְך כָּ ל־הָ ֶ
ִ ֹ֤
לַ ְמנ ַ֗צּחַ מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־מָ חֲלַ֗ ת מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹ֗נת מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹ֗נת מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
ְֹ֭להים זָנַ ְ֣חתָּ
מַ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאָָ֫סָ ף לָ ָמ ֣ה א ִ
מַ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאָָ֫סָ ף הַ אֲזִ ֣ינָה עַ ְִ֭מּי
ֲל ֣ת ְלעַ נֵֹּ֑ות ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלהימָ ן הָ אֶ זְ ָר ִ ַֽחי׃
עַ ל־מָ ח ַ

מָ שֹׂושׂ־1

Psa. 48:3
Maschil

מַ ְשׂ ִכּיל

Psa. 32:1
Psa. 42:1
Psa. 44:1
Psa. 45:1
Psa. 47:8
Psa. 52:1
Psa. 53:1
Psa. 54:1
Psa. 55:1
Psa. 74:1
Psa. 78:1
Psa. 88:1
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האֶ זְ ָר ִ ַֽחי׃
ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלאיתָ ן ָ ַֽ
מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִו ֵ֑ד ִבּ ְהיֹותֶ֖ ֹו בַ ְמּעָ ָר֣ה
)(1

Psa. 89:1
Psa. 142:1

figure, imagination, setting

בב׃
ָי ְ֭צָ א מח ֣לֶ ב עינ ֵ֑מֹו עָָ֝ ְב ֗רוּ מַ ְשׂ ִכּיֹּ֥ות ל ָ ַֽ

Psa. 73:7

)(1

ruins

רע
ְפ ְ֭עָ מֶ יָך ְלמַ שֻּׁ א֣ ֹות נֶ ֵ֑צַ ח כָּ ל־ה ַ ֶ֖
)(2

petition

Psa. 37:4

בוּשׁהּ׃
ת־מ֣לֶ ְך ְפּ ִנ ֵ֑ימָ ה ִ ַֽמ ִמּ ְשׁ ְבּצֶ֖ ֹות ז ָָה ֣ב ְל ָ ַֽ
ֶ
בַ
)(3

wave

Psa. 88:8
Psa. 93:4
to draw

משׁה

Psa. 18:17
)(8

)(1

ִמ ְשׁבָּ ר

Psa. 42:8

)(1

רן׃
ה ַֽ ֹ
צּ ֹאן עַ ֶמֵָּ֑ך ְ ַֽבּיַד־מֹשֶׁ ה וְ אַ ֲ
כַ ֣
ד ָנ֗י
א ֹ
ֹשׁ ֵ֪ה ִ ַֽאישׁ־הָ א ָֹ֫ל ִהים ֲֽ
ְתּ ִפלָּ ה ֮ ְלמ ֶ
ה ָנ֗יו וּ ְְ֭שׁמוּאל
כ ֲ
ה ֹ֨רן ׀ ְ ַֽבּ ֹ
ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה וְ אַ ֲ
ֹשׁ ֵ֑ה ִל ְבני יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל
ְדּ ָר ָכ ֣יו ְלמ ֶ
ר־בֹּו׃
ַֽ
ה ֹ֗רן א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽבּחַ
ֹשׁ ֣ה עַ ְב ֵ֑דֹּו אַָ֝ ֲ
שָׁ ְ֭לַ ח מ ֶ
ה ֹ֗רן
וַיְ קַ נְ א֣ וּ ְל ְ֭מֹשֶׁ ה ַ ַֽבּמַּ חֲנֶ ֵ֑ה ְָ֝לאַ ֲ
ירֹו עָ ַמ֣ד
לוּלי ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה ְב ִח ֗
ֶ֡
ידם
ְ ַֽלהַ ְשׁ ִָ֫מ ָ ֥
ֲבוּרם׃
וַיּ ַרע ְָ֝למֹשֶׁ֗ ה בַּ ע ָ ַֽ

ִמ ְשׁ ְבּצֹות

Psa. 45:14

ריָך וְ ָ֝גַלֶּ֗ יָך
כּל־ ִמ ְשׁבָּ ֶ ֥
נֹּורֵ֑יָך ָ ַֽ
ִצ ֶ
חֲמָ ֶתֵָ֑ך וְ כָ ל־ ִָ֝מ ְשׁבָּ ֶ ֗ריָך ִענִּ יתָ ֶ ַֽסּלָ ה׃
אַדּיר בַּ מָּ ֣רֹום
ירים ִמ ְשׁ ְבּרי־יָ ֵ֑ם ִ ֶ֖
אַדּ ִ ֣
ַמֹ֤יִ ם ַר ִ֗בּים ִ
ִמ ְ֭מָּ רֹום יִ קָּ חֵ֑נִ י יַ ַֽ ְָ֝משׁ֗נִ י ִממַּ יִ ם

ִמ ְשׁאָלָ ה

Psa. 20:6

filigree setting

שּׁוּאֹות׃
ַֽ
בַּ ְ֭חֲלָ קֹות תָּ ִשׁ֣ית ָל ֵ֑מֹו ִָ֝הפַּ ְל ֗ ָתּם ְלמַ

מַ שֻּׁ אֹות

Psa. 74:3

ֲלֹותיָך׃
שׁם־אֹלהינוּ נִ ְד ֹגֵּ֑ל יְ מַ לּא יְ ָ֝ה ָו֗ה כָּ ל־ ִמ ְשׁא ֶ ַֽ
וּב ַֽ
ְ
ֲֹלת ִל ֶ ַֽבָּך׃
ן־ל ָ֗ך ִמ ְשׁא ֥
עַ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ ִ ַֽיתֶּ ְָ֝
)(1

מַ ְשׂ ִכּית

Moses

מֹשֶׁ ה

Psa. 77:21
Psa. 90:1
Psa. 99:6
Psa. 103:7
Psa. 105:26
Psa. 106:16
Psa. 106:23
Psa. 106:32
ruin

מַ שּׁוּאָה

Psa. 73:18
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)(2

ֹלה֣ים אְֹ֭להֶ יָך
רשַׁ ע עַ ל־כֹּ֤ן ׀ ְמשָׁ ח ֲֶָ֡ך א ִ
ֶ֥
ָדּ ִו ֣ד עַ ְב ִ ֵ֑דּי ְבּ ֶשֶׁ֖מֶ ן קָ ְד ִשׁ֣י ְמשַׁ ְח ִ ַֽתּיו׃
)(1

ק ְֶ֭דשׁ מ ֶר֣חֶ ם ִמ ְשׁ ָח ֵ֑ר ְָ֝ל ָ֗ך ַט ֣ל
ְ ַֽבּהַ ְדרי־ ֹ

to anoint

משׁח

Psa. 45:8
Psa. 89:21
dawn

ִמ ְשׁחָ ר

Psa. 110:3

) anointed (10מָ ִשׁיחַ
שׁיחַֹֽו׃ Psa. 2:2
ֹוסדוּ־יָ ֵ֑חַ ד עַ ל־יְ ָ֝הוָה וְ עַ ל־ ְמ ִ
וְ רֹוזְ נִ ים נַֽ ְ
Psa. 18:51
וְ ֹֹ֤עשֶׂ ה ֨ ֶחסֶ ד ׀ ִל ְמ ִשׁיחֹ֗ו ְל ָדוִ ד
Psa. 20:7
הֹושׁיעַ ׀ יְ ה ָו֗ה ְמ ִָ֫שׁיחֹ֥ו ַיְ֭עֲנהוּ
ִ
כּי
ִ ֹ֤
Psa. 28:8
וּמעֹ֤ ֹוז יְ שׁוּעֶ֖ ֹות ְמ ִשׁיחֹ֣ו ַֽהוּא׃
ז־ל ֵ֑מֹו ָ ֘
עַֹֽ ָ
Psa. 84:10
ֹלהֵ֑ים וְ ָ֝הַ ֗בּט ְפּנ ֣י ְמ ִשׁיחֶ ַָֽך׃
מָ ְ֭גִ נּנוּ ְרא֣ה א ִ
Psa. 89:39
אַתּ֣ה ָזְ֭נ ְַחתָּ ו ִַתּ ְמאֵָ֑ס ִָ֝ה ְתעַ ַ֗בּ ְרתָּ ִעם־ ְמ ִשׁיחֶ ַָֽך׃
וְ ָ
Psa. 89:52
אֹויְ בֶ יָך ׀ יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר ָ֝ח ְר ֗פוּ ִע ְקּב֥ ֹות ְמ ִשׁיחֶ ַָֽך׃
Psa. 105:15
ַֽל־תּגְּ ע֥ וּ ִב ְמ ִשׁיחֵָ֑י וְ ִָ֝לנְ ִביאַי
ִ
אַ
Psa. 132:10
אַל־תּ ֗שׁב ְפּנ ֣י ְמ ִשׁיחֶ ַָֽך׃
ָ֝ ָ
ָדּ ִו ֣ד עַ ְב ֶדֵָּ֑ך
Psa. 132:17
ר ְכ ִתּי נ ָ֝֗ר ִל ְמ ִשׁיחִ ַֽי׃
ֶ ֣ק ֶרן ְל ָד ִו ֵ֑ד עָ ַ ֥
)(5

טף עָָ֝ ִנ֗י ְבּמָ ְשׁכֹ֥ו ְב ִר ְשׁ ַֽתֹּו׃
י ְַח ֥ ֹ
פּע ֲָ֫לי
ם־רשָׁ ִעים ֮ וְ ִעם־ ֵ֪ ֹ
אַל־ ִתּ ְמ ְשׁכנִ ֣י ִע ְ
שְׁך חַ ְְ֭ס ְדָּך ְלי ְֹד ֶע ֵ֑יָך וְ ִָ֝צ ְד ָ ַֽק ְת ָ֗ך
ְמ ֣ ֹ
דר
שְׁך אַ ְָ֝פּ ָ֗ך ְל ֣ ֹ
ַף־בֵּ֑נוּ ִתּ ְמ ֥ ֹ
ֶ ַֽתּאנ ָ
אַל־יְ ִהי־לְֹ֭ו מֹשׁ ְ֣ך ָחֵ֑סֶ ד ְוַֽאַל־יְ ִהי
)(1

כה ֮ נֹשׂ ֵ֪א ֶ ַֽמשֶׁ ְך־ ָ֫ ַהזּ ַָרע ַֽ ֵ֬בּ ֹא־יָב֥ ֹוא
וּבָ ֹ
)(1

to pull
Psa. 10:9
Psa. 28:3

Psa. 36:11
Psa. 85:6
Psa. 109:12
bag

)(4

מֶ שֶׁ ְך־1

Psa. 126:6

Meshech

ָה־ל ְ֭י ִכּי־גַ ֣ ְֵ֑ר ִתּי ֶמ ֵ֑שֶׁ ְך ָ֝שָׁ ֗ ַכנְ ִתּי ִ ַֽעם־אָהֳלי
ִ
ַֽאֹוי

משׁך

מֶ שֶׁ ְך־2

Psa. 120:5
bed

דמּוּ
ִב ְְ֭לבַ ְבכֶ ם ַ ַֽעל־ ִמ ְשׁכַּ ב ֗ ְֶכם וְ ֣ ֹ

ִמ ְשׁכָּ ב
Psa. 4:5
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ל־דּ ֶ֣רְך
ֶ
כּבֹ֥ו יִ ְ֭ ְתיַצּב עַ
אָֹ֤וֶן ׀ י ְַח ֹ֗שׁב ַ ַֽעל־ ִמ ְשׁ ָ֫ ָ
ל־ע ֶ֣רשׂ ְדּוָ ֵ֑י כָּ ל־ ִָ֝מ ְשׁכָּ בֹ֗ו הָ פַ ְכתָּ ְבחָ ְליַֽ ֹו׃
ֶ
עַ
ידים ְבּכָ בֵ֑ ֹוד יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ עַ ל־ ִמ ְשׁ ְכּבֹותָ ַֽם׃
י ְַע ְלז֣וּ ח ֲִס ִ ֣

Psa. 36:5
Psa. 41:4
Psa. 149:5

)ִ tabernacle, dwelling (11מ ְשׁכָּ ן
Psa. 26:8
בֹודָך׃
יתֵָ֑ך וּ ְָ֝מ ֗קֹום ִמ ְשׁכַּ ן ְכּ ֶ ַֽ
אְָ֭הַ ְב ִתּי ְמע֣ ֹון בּ ֶ
Psa. 43:3
נֹותיָך׃
ר־ק ְד ְשׁ ָ֗ך וְ אֶ ל־ ִמ ְשׁ ְכּ ֶ ַֽ
ָָ֝
ל־ה
ַ ַֽ
יַנְ חֵ֑ וּנִ י יְ ִביא֥ וּנִ י אֶ
Psa. 46:5
ֹלהֵ֑ים ְָ֝ק ֹ֗דשׁ ִמ ְשׁ ְכּני עֶ ְליַֽ ֹון׃
ְפּלָ ָג֗יו יְ שַׂ ְמּח֥ וּ ִעיר־א ִ
Psa. 49:12
דר
בָּ ֨תּימֹו ׀ ְ ַֽלעֹולָ֗ ם ִמ ְְ֭שׁ ְכּנֹתָם ְל ֣ ֹ
Psa. 74:7
לאָ ֶ֗רץ ִח ְלּל֥ וּ ִ ַֽמ ְשׁכַּ ן־ ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ֵָ֑ך ָ֝ ָ
Psa. 78:28
ֹתיו׃
ַוְ֭יַּפּל ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מַ חֲנ ֵ֑הוּ ָָ֝ס ִ֗ביב ְל ִמ ְשׁ ְכּנ ָ ַֽ
Psa. 78:60
אָדם׃
אהֶ ל ִשׁכּן בָּ ָ ַֽ
ַו ְ֭יִּ טֹּשׁ ִמ ְשׁ ַכּ ֣ן ִשׁלֵ֑ ֹו ָ֝֗ ֹ
Psa. 84:2
ידֹות ִמ ְשׁ ְכּנֹו ֗ ֶתיָך יְ הוָה ְצבָ ַֽאֹות׃
מַ ה־יְּ ִד ֥
Psa. 87:2
ע ַֹֽקב׃
אֹה֣ב יְ ְ֭הוָה שַׁ עֲר֣י ִציֵֹּ֑ון ִָ֝מ ֹ֗כּל ִמ ְשׁ ְכּנֹ֥ות ַי ֲ
Psa. 132:5
ע ַֹֽקב׃
מָ ְ֭קֹום לַ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁכָּ נֹ֗ות לַ א ֲִביר ַי ֲ
Psa. 132:7
דם
הֹ֥
ח ֶו֗ה לַ ֲ
נֹותֵ֑יו נִ ְָ֝שׁתַּ ֲ
נָב֥ ֹואָה ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
)(4

to be like, use a proverb

ֹ֥ורדי ַֽבֹור׃
ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי ִעם־י ְ
ִבּ ְ֭יקָ ר בַּ ל־י ִָלֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות נִ ְד ַֽמוּ׃
ל ֹא י ִָבֵ֑ין נִ ְמ ַשֶׁ֖ל כַּ ְבּהמ֣ ֹות נִ ְד ַֽמוּ׃
וְ ֣
ִמ ֶמֵּ֑נִּ י וְ ָ֝נִ ְמשַׁ֗ ְל ִתּי ִעם־ ֹי ְ֥רדי ַֽבֹור׃
)(10

משׁל־1

Psa. 28:1
Psa. 49:13
Psa. 49:21
Psa. 143:7
to rule

משׁל־2

תַּ ְְ֭מ ִשׁילהוּ ְבּמַ עֲשׂ֣י י ֶָדֵ֑יָך ָֹ֝כּל
Psa. 19:14
עַ ְב ֶ ֗דָּך אַַֽל־יִ ְמ ְשׁלוּ־ ִב֣י אָ֣ז
Psa. 22:29
גֹּוים׃
ֹשׁל בַּ ִ ַֽ
לוּכ ֵ֑ה וּ ָ֝מ ֗
לַ ְ֭יהוָה הַ ְמּ ָ
Psa. 59:14
אַפסֶ֖י
ע ֵֹ֑קב ְל ְ
ְֹ֭להים מֹשׁ ֣ל ְבּ ַי ֲ
ְוַֽי ְד ֗עוּ ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 66:7
בוּר ֨תֹו ׀ עֹולָ֗ ם ע ְ֭ינָיו
ֹ֘משֹׁ֤ל ִבּגְ ָ
Psa. 89:10
אַתּ֣ה מְֹ֭ושׁל ְבּגא֣ וּת הַ יָּ ֵ֑ם ְבּשׂ֥ ֹוא
ָ
Psa. 103:19
שׁלָ ה׃
כּל מָ ָ ַֽ
כוּתֹו בַּ ֥ ֹ
בַּ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ה ִכ֣ין ִכּ ְסאֵ֑ ֹו וּ ָ֝מַ ְל ֗
Psa. 105:20
חהוּ׃
ַויּ ִַתּירֵ֑הוּ מֹשׁל עַָ֝ ִ֗מּים וַ ַֽ ָֽיְ פַ ְתּ ַֽ
Psa. 105:21
ל־קנְ יָנַֽ ֹו׃
ִ
ֹשׁל ְבּכָ
ְלביתֵ֑ ֹו וּ ָ֝מ ֗
Psa. 8:7
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יהם׃
ד־גֹּוי ֵ֑ם וַ ַֽ יִּ ְמ ְשׁל֥ וּ ָָ֝ב ֗ ֶהם ֹשׂנְ א ֶ ַֽ
ִ
ְבּ ַי
)(4

Psa. 106:41

מָ שָׁ ל־1

proverb

ֹוד־ר ֹאשׁ
ָ֝֗
גֹּוי ֵ֑ם ְמנַֽ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭שָׁ ל בַּ ִ
אַטּ ֣ה ְלמָ ָשׁ ֣ל אָזְ ִנ ֵ֑י אֶ ְפתַּ ח ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור
ֶ
שׁל׃
בוּשׁ֣י ָשֵׂ֑ק וָא ִ ֶ֖הי לָ ֶה ֣ם ְלמָ ָ ַֽ
ְל ִ
ידֹות
אַבּיעָ ה ִָ֝ח ֗
אֶ ְפ ְתּ ָח֣ה ְבמָ ָשׁ ֣ל ִפֵּ֑י ִ
)(1

Psa. 44:15
Psa. 49:5
Psa. 69:12
Psa. 78:2

ִמ ְשׁלַ חַ ת

sending

אַפֹּו עֶ ְב ָר֣ה ָו ַז֣עַ ם וְ צָ ָרֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁלַ֗ חַ ת מַ ְלאֲכי ָר ִ ַֽעים׃
֗

Psa. 78:49
)(1

חוּרי
ֶ֖
הרֹג ְבּ ִמ ְשׁמַ נּי ֶהֵ֑ם וּבַ
וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
)(1

ידי וַ ַֽ ָֽיְ ִהי־יְ הוָ ֶ֖ה ְל ִמ ְשׁ ָע ֣ן ִ ַֽלי׃
ְביֹום־א ִ ֵ֑

Psa. 78:31

ִ support, supplyמ ְשׁעָ ן

)(1

ֲמנִ י׃
ִשׁ ְב ְטָך֥ וּ ָ֝ ִמ ְשׁעַ נְ תֶָּ֗ך ה֣מָּ ה יְ נַ ַֽח ֻ ַֽ
)(3

גֹּוים׃
כּל־ ִמ ְשׁ ְפּח֥ ֹות ִ ַֽ
חו֥וּ ְָ֝לפָ ֶנ֗יָך ָ ַֽ
ל־אַפסי־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִ ַֽי ְשׁתַּ ֲ
ְ
כָּ
ליה ָו֗ה
הָ ב֣ וּ לַ ְ֭יהוָה ִמ ְשׁ ְפּח֣ ֹות עַ ִמֵּ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
כּ ֗צּ ֹאן ִמ ְשׁפָּ ַֽחֹות׃
וַיְ שַׂ גּ ֣ב אֶ ְביֹ֣ון מעֵ֑ ֹונִ י ַויָּשֶׂ ם ָ֝ ַ
)(65

ִ fatמ ְשׁמָ ן

Psa. 18:19
staff

ִמ ְשׁעֶ נֶת

Psa. 23:4
family

ִמ ְשׁפָּ חָ ה

Psa. 22:28
Psa. 96:7
Psa. 107:41

judgment, Mishpat

ִמ ְשׁפָּ ט

;Psa 1:5; 7:7; 9:5, 8, 17; 10:5; 17:2; 18:23; 19:10; 25:9; 33:5; 35:23; 36:7; 37:6, 28, 30; 48:12; 72:1–2; 76:10; 81:5
89:15, 31; 94:15; 97:2, 8; 99:4; 101:1; 103:6; 105:5, 7; 106:3; 111:7; 112:5; 119:7, 13, 20, 30, 39, 43, 52, 62, 75, 84, 91, 102,
106, 108, 120–121, 132, 137, 149, 156, 160, 164, 175; 122:5; 140:13; 143:2; 146:7; 147:19–20; 149:9
)(4

ִ ַֽמ ְמ ִתים י ְָד ָ֨ך ׀ יְ ה ָוֶ֡ה ִ ַֽמ ְמ ִֵ֬תים
י ְָד ָ֨ך ׀ יְ ה ָוֶ֡ה ִ ַֽמ ְמ ִֵ֬תים מ ֗ ֶחלֶ ד חֶ ְל ָ ֥קם
Psa. 26:4
ל ֹא־ ָי ְ֭שַׁ ְב ִתּי ִעם־ ְמתי־ ָשֵׁ֑וְ א וְ ִעם
Psa. 105:12
בּ ְהיֹותָ ם ְמת֣י ִמ ְס ָפֵּ֑ר ִָ֝כּ ְמעַ֗ ט
ִ ַֽ ְ֭

מת

Psa. 17:14

)(1

bridle

מֶ תֶ ג
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אֹ֤ין ָ֫ ָה ִבין ְבּ ֶ ַֽמתֶ ג־ו ֶָר֣סֶ ן עֶ ְדיֹ֣ו

Psa. 32:9
)(1

תוּקים ִָ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹנ֣פֶ ת
וּמ ַפּ֣ז ָרֵ֑ב וּ ְמ ִ ֥
ִ

sweet

מָ תֹוק

Psa. 19:11
)(13

?when

מָ תַ י

אַתּ [וְ ][אַתָּ ה] יְ ָ֝ה ָו֗ה עַ ד־מָ ָ ַֽתי׃
ְמ ֵֹ֑אד וְ ְ
Psa. 41:6
ַר֣ע ִלֵ֑י מָ תַ י ָי ָ֗֝מוּת וְ אָבַ ד
Psa. 42:3
ְלאֵ֪ל חָ י מָ תַ י אָבֵ֑ ֹוא וְ ָ֝א ָר ֶ֗אה
Psa. 74:10
ְֹ֭להים יְ ָח ֶ֣רף ָצֵ֑ר יְ ָנ֘אֹ֤ץ אֹוי ֶ֖ב
עַ ד־מָ ַת֣י א ִ
Psa. 80:5
ֹלה֣ים ְצבָ אֵ֑ ֹות עַ ד־מָ תַ י עָָ֝ שַׁ֗ נְ תָּ ִבּ ְת ִפלַּ ת
א ִ
Psa. 82:2
וּפני ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים
טוּ־עֵ֑וֶל ְ
ָ
עַ ד־מָ תַ י ִתּ ְשׁ ְפּ
Psa. 90:13
שׁוּב֣ה יְ ְ֭הוָה עַ ד־מָ ָתֵ֑י וְ ִָ֝הנּ ָ֗חם עַ ל־עֲבָ ֶ ַֽדיָך׃
ָ
Psa. 94:3
ד־מ ֗ ַתי ְרשָׁ ִעים
ָ֝ ָ
תי ְרשָׁ ִעים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה עַ
עַ ד־מָ ַ ֶ֖
תי ְרשָׁ ִעים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה עַ ד־ ָ֝ ָמ ֗ ַתי ְרשָׁ ִעים ַיע ֲַֹֽלזוּ׃
עַ ד־מָ ַ ֶ֖
Psa. 94:8
ילים מָ תַ י תַּ ְשׂ ִ ַֽכּילוּ׃
ֲרים בָּ ָע ֵ֑ם וּ ְָ֝כ ִס ִ֗
בּע ִ ֣
ִבּ ְ֭ינוּ ֹ
Psa. 101:2
ְבּ ֶ ֵ֬ד ֶרְך תָּ ִ֗מים מָ ְ֭תַ י תָּ ב֣ ֹוא א ָל ֵ֑י
Psa. 119:82
ֲמנִ י׃
ע ְ֭ינַי ְל ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ָ֝לא ֹ֗מר מָ תַ י ְ ַֽתּ ַנח ַֽ
Psa. 119:84
יְ ַֽמי־עַ ְב ֶדֵָּ֑ך מָ ֵ֬ ַתי תַּ ע ֲֶשֶׂ֖ה ְבר ְֹד ַפ֣י
Psa. 6:4

)(2

soundness

אין־ ְמ ֹ֣תם ִבּ ְְ֭בשָׂ ִרי ִמ ְפּנ ֣י
נִ ְק ֶל ֵ֑ה וְ אין ְָ֝מ ֹ֗תם ִבּ ְבשָׂ ִ ַֽרי׃

Psa. 38:4
Psa. 38:8

)(1

אָדֵ֑ם וְ אַף
ביתָ שֶּׁ֗ ִבי לָ ַ ֣ק ְחתָּ מַ ְ֭תָּ נֹות בָּ ָ
שׁ ִ ֹ֤
ָ֘

gifts

מַ תָּ נָה־1

Psa. 68:19

)(2

צוּדֵ֑ה ַשׂ ְֶ֖מתָּ מוּעָ ָ ֣קה ְבמָ ְתנַֽינוּ׃
הֲבאתָ נוּ בַ ְמּ ָ
מ ְראֵ֑ ֹות וּ ָ֝מָ ְתנ֗יהֶ ם תָּ ִמיד הַ ְמ ַ ַֽעד׃

loins

מָ ְתנַיִ ם

Psa. 66:11
Psa. 69:24
)(1

ֹלהים
א ֲֶשׁ֣ר ַי ְְ֭ח ָדּו נ ְַמ ִתּ֣יק סֵ֑ ֹוד ְבּבית ָ֝א ִ֗

ְמתֹם

to be sweet

מתק

Psa. 55:15
)(7

][break

נ
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יתֹותם׃
ָ ַֽ
וְ יִ ְרפָּ אֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝ימַ ֗לּט ִמ ְשּׁ ִח
אָדם׃
אֹותיו ִל ְבני ָ ַֽ
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ֣יו ְבּ ִרנָּ ַֽה׃
ָ
זִ ְבח֣י
אכה ְבּ ַמ֣יִ ם ַר ִ ַֽבּים׃
בָּ אֳנִ יֵֹּ֑ות עֹ שׂי ְָ֝מלָ ֗ ָ
צוּלה׃
אֹותיו ִבּ ְמ ָ ַֽ
ראוּ מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ה֣מָּ ה ָ ְ֭
ַלּיו׃
וַ ְַֽ֭ ַיּעֲמד ֣רוּחַ ְסעָ ָרֵ֑ה ו ְַתּרֹומם גּ ָ ַֽ
שׁחוּ מ ֶֹ֖עצֶ ר ָר ָע ֣ה וְ יָגַֽ ֹון׃
ַו ָיּ ֵ֑ ֹ

ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן

Psa. 107:39

)(16

please, now

Psa. 107:20
Psa. 107:21
Psa. 107:22
Psa. 107:23
Psa. 107:24
Psa. 107:25

וּתכֹונ ֵֵ֪֑ן ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק
יִ גְ מָ ר־ ָנֵ֬א ַ ֨רע ׀ ְרשָׁ ִעים ֮ ְ
Psa. 50:22
ן־א ְט ֹ֗רף
ִ ַֽבּינוּ־נָ ֣א זְֹ֭את שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ֶָ֝
Psa. 80:15
ֹלה֣ים ְצבָ אֹות ֮ ַָֽ֫שׁוּב־נָא הַ בּ֣ט ִמשָּׁ ַמ֣יִ ם
א ִ
Psa. 115:2
יהם׃
גֹּוי ֵ֑ם אַיּה־ ָנ ָ֝֗א אֹלה ֶ ַֽ
ֹאמ ֣רוּ הַ ִ
לָ ְ֭מָּ ה י ְ
Psa. 116:14
אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ ָדה־ ָנּ ָ֝֗א ְלכָ ל־עַ ַֽמֹּו׃
Psa. 116:18
אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ ָדה־ ָנּ ָ֝֗א ְלכָ ל־עַ ַֽמֹּו׃
Psa. 118:2
עֹול ֣ם חַ ְס ַֽדֹּו׃
ַֽי ֹאמַ ר־נָא יִ ְשׂ ָראֵ֑ל ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 118:3
עֹול ֣ם
רן ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ה ֵ֑ ֹ
אמרוּ־נָא ַֽבית־אַ ֲ
ַֽי ֹ ְ
Psa. 118:4
עֹול ֣ם
אמרוּ־ ָנ ְ֭א יִ ְרא֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ַֽי ֹ ְ
Psa. 118:25
הֹושׁיעָ ה נָּ ֵ֑א אַָֽנָּא יְ ָ֝ה ָו֗ה הַ ְצ ִ ֘ליחָ ה
ִ֘
יְ ְ֭הוָה
הֹושׁיעָ ה נָּ ֵ֑א אַָֽנָּא יְ ָ֝ה ָו֗ה הַ ְצ ִ ֘ליחָ ה נָּ ַֽא׃
ִ֘
Psa. 119:76
יְ ִהי־נָ ֣א חַ ְס ְדָּך֣ ְל ַנחֲמֵ֑נִ י
Psa. 119:108
ִפּ ְ֭י ְרצה־נָ ֣א יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך
Psa. 122:8
וְ ר ָע ֵ֑י א ֲַד ְבּ ָרה־נָּ ֶ֖א שָׁ ל֣ ֹום ָ ַֽבְּך׃
Psa. 124:1
יְ ְ֭הוָה שֶׁ ָה֣יָה ָל ֵ֑נוּ ַֽי ֹאמַ ר־ ָנ ָ֝א יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
Psa. 129:1
עוּרֵ֑י ַֽי ֹאמַ ר־ ָנ ָ֝א יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
רבַּ ת ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ ַ
ַ ְ֭

נָא־1

Psa. 7:10

)(2

ִד ְמעָ ִת֣י ְבנ ֹאדֵֶָ֑ך ֲָ֝ה ֗ל ֹא
יתי ְכּנֹ֣אד ְבּ ִקיטֵ֑ ֹור ָ֝ ֻח ֶ֗קּיָך
ִ ַֽכּי־הָ ְ֭יִ ִ
)(1

אוָה־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ יְ ָ֝ה ָו֗ה ְל ֹ֣א ֶרְך
יתָך֥ ַנ ֲ
ְלב ְ
)(2

skin bottle

נ ֹאד

Psa. 56:9
Psa. 119:83
lovely, befitting

נאה

Psa. 93:5
lovely, seemly

נָאוֶה
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לּה׃
ליְ שָׁ ִ ֗רים נָאוָה ְת ִה ָ ַֽ
יקים ַ ַֽבּיהוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ַרנְּ נ֣וּ צַ ְִ֭דּ ִ
לּה׃
ִכּי־טְֹ֭וב ז ְַמּ ָר֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ִ ַֽכּי־ ָנ ִָ֝עים נָאוָה ְת ִה ָ ַֽ

Psa. 33:1
Psa. 147:1
utterance

)(2

נְ ֻ ַֽאם־ ֶפּ ֣שַׁ ע לָ ְָ֭רשָׁ ע ְבּ ֶ ֣ק ֶרב ִל ִבֵּ֑י
לאד ִֹנ֗י
ְל ָדוִ ֗ד ִָ֫מזְ מ֥ ֹור נְ ֻאֹ֤ם יְ ה ָו֨ה ׀ ַ ַֽ
)(1

Psa. 36:2
Psa. 110:1

to commit adultery

ַתּ ֶרץ ִעמֵּ֑ ֹו וְ ִעֶ֖ם ְמ ָנא ֲִפ֣ים חֶ ְל ֶ ַֽקָך׃
וִ֣

to despise

Psa. 10:13
Psa. 74:10
Psa. 74:18
Psa. 107:11
to abhor

נאר

Psa. 89:40
)(17

ָ֫דָך
ָכעַ ס ׀ תַּ ִבּיט ֮ לָ תֵ֪ת ְבּ ָי ֶ ֥
ָ֘ע ָמֹ֤ל ו ֨ ַ
ֹלהֵ֑י
עְ֭ננִ י יְ הוָ ֣ה א ָ
הַ ִבּ֣יטָ ַֽה ֲ
אוּ־בי׃
ִ ַֽ
מֹותֵ֑י המָּ ה ַי ִָ֗֝בּיטוּ יִ ְר
כָּ ל־עַ ְצ ָ
ל־בּני
ְ
ִמ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ִה ִבּ֣יט יְ הוָ ֵ֑ה ָ ָ֝ראָ֗ה ֶ ַֽאת־כָּ
יהם
ִה ִבּ֣יטוּ א ָל ֣יו וְ נ ָָהֵ֑רוּ וּ ְָ֝פנ ֗ ֶ
י־א ֶרץ
הַ בּט לַ ְבּ ִ ֵ֑רית ִכּי מָ ְלא֥ וּ מַ חֲשַׁ כּ ֶָ֝֗
וּרא ֵ֑ה
ְצבָ אֹות ֮ ַָֽ֫שׁוּב־נָא הַ בּ ֣ט ִמשָּׁ ַמ֣יִ ם ְ
יחָך׃
ֹלהֵ֑ים וְ ָ֝הַ ֗בּט ְפּנ ֣י ְמ ִשׁ ֶ ַֽ
ְרא֣ה א ִ
ְבּעינֶ ֣יָך תַ ִבֵּ֑יט וְ ִשׁלֻּ ַמֶ֖ת ְרשָׁ ִע֣ים
וּרי
ינ֗י ְבּ ָ֫שׁ ָ ֥
ַותַּ בּט ע ִ
ֲל ֹא י ִ ַַֽבּיט׃
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר ָ֝֗עַ יִ ן ה ֣
ה ֣
ל־א ֶרץ ִה ִ ַֽבּיט׃
ֵֶ֬
ִמ ְמּ ֣רֹום קָ ְדשֵׁ֑ ֹו יְ ָ֝ה ָ֗וה ִמשָּׁ ַמֹ֤יִ ם ׀ אֶ
ְ֭אָרץ ו ִַתּ ְר ָע ֵ֑ד יִ גַּ ֶ֖ע
הַ מַּ ִבּ֣יט לָ ֶ

נאץ

Psa. 10:3

)(1

ְ֭אַרתָּ ה ְבּ ִ ֣רית עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִח ַלּ ְֶ֖לתָּ לָ אָ ֶ֣רץ
נ ְ

נאף

Psa. 50:18
)(5

עַ ל־תַּ אֲוַ ֣ת נ ְַפשֵׁ֑ ֹו וּבֹצעַ ָ֝בּ ֗רְך נִ ֘אץ ׀ יְ הוָ ַֽה׃
ֹלהֵ֑ים אָמַ ר ְָ֝בּ ִל ֗בֹּו
ל־מֹ֤ה ׀ נִ אֶ֖ץ ָרשָׁ ע ׀ א ִ
ֶ
עַ
ְֹ֭להים יְ ָח ֶ֣רף ָצֵ֑ר יְ ָנ֘אֹ֤ץ אֹוי ֶ֖ב ִשׁ ְמָך֣
א ִ
חר֣ף ׀ יְ הוָ ֵ֑ה וְ עַ ם ָנ ָָ֗֝בל ִ ַֽנאֲצ֥ וּ ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
י־ה ְמ ֥רוּ ִא ְמרי־אֵ֑ל ַוע ֲַצֶ֖ת עֶ ְליֹ֣ון ָנאַָֽצוּ׃
ִ ַֽכּ ִ

נְ אֻ ם

to look

Psa. 10:14
Psa. 13:4
Psa. 22:18
Psa. 33:13
Psa. 34:6
Psa. 74:20
Psa. 80:15
Psa. 84:10
Psa. 91:8
Psa. 92:12
Psa. 94:9
Psa. 102:20
Psa. 104:32

נבט
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ֹותיָך׃
ל־מ ְצ ֶ ַֽ
ִ
ל ֹא־אבֵ֑ ֹושׁ ְָ֝בּהַ ִבּיטִ֗י אֶ ל־כָּ
ֹתיָך׃
אַבּיטָ ה א ְֹרח ֶ ַֽ
אָשֵׂ֑יחָ ה וְ ָ֝ ִ֗
דיָך ִ
ְבּ ִפקֻּ ֶ ֥
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
אַבֵּ֑יטָ ה נִ ְָ֝פלָ א֗ ֹות ִמ ָ
גַּל־עינַי וְ ִ
ין־לֵ֪י
וּראה ֮ וְ ַֽא ִ
הַ בֹּ֤יט י ִָ֨מין ׀ ְ

Psa. 119:6
Psa. 119:15
Psa. 119:18
Psa. 142:5
)(3

ר־בּא
ָָ֝֗
כּאֲשֶׁ
ְ ַֽבּבֹוא־אְ֭לָ יו נ ָָת֣ן הַ נּ ִָבֵ֑יא ַ ַֽ
א־א ֗ ָתּנוּ
ָ ָ֫ר ִאינוּ ַֽאין־ע֥ ֹוד נ ִָבֵ֑יא וְ ַֽל ֹ ִ ָ֝
יחֵ֑י וְ ִָ֝לנְ ִביאַי אַל־תָּ ַֽרעוּ׃
ִב ְמ ִשׁ ָ
)(3

prophet

נ ִָביא

Psa. 51:2
Psa. 74:9
Psa. 105:15

to fade, wither, droop

נבל־1

כל אֲשֶׁ ר־ ַיע ֲֶשׂ ֣ה
וְ עָ להוּ ַֽל ֹא־יִ בֵּ֑ ֹול וְ ֶ֖ ֹ
Psa. 18:46
יהם׃
ְבּני־נכָ ר יִ ֵֹ֑בּלוּ וְ ָ֝י ְַח ְרג֗וּ ִ ַֽמ ִמּ ְסגְּ ַֽרֹות ֶ ַֽ
Psa. 37:2
בֹּולוּן׃
וּכי ֶֶרק ֶ ָ֝֗דּשֶׁ א יִ ַֽ
כֶ ְ֭חָ ִציר ְמה ָר֣ה יִ ָמּ ֵ֑לוּ ְ
Psa. 1:3

)(8

רוּ־לֹו׃
ַֽ
ְבּ ִכ ֵ֑נֹּור ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור ז ְַמּ
ירה
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
אֹודָך֣ ִב ְכ ִלי־נֶבֶ ל ֮ א ֲִמ ְתָּךֵ֪ א ָֹ֫להָ י
ְ
וּתנוּ־ ֵֹ֑תף ִכּנֶֹּ֖ור נ ִָע֣ים ִעם־נָ ַֽבֶ ל׃
ְ ַֽשׂאוּ־זִ ְ֭ ְמ ָרה ְ
עֲֽלי־עָ ְ֭שֹׂור ַועֲלי־נָ ֵ֑בֶ ל עֲלֶ֖י ִה ָגּ ֣יֹון ְבּ ִכנַּֽ ֹור׃
ירה
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
ה־לְּך׃
ָ ַֽ
אז ְַמּ ָר
ָלּ ְֵ֑ך ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור ֲ
ה ְל ֗לוּהוּ ְבּנ ֣בֶ ל וְ ִכנַּֽ ֹור׃
שֹׁופֵ֑ר ַָ֝ ַֽ
ָ
ְבּת֣קַ ע
)(5

ְל ָ ָ֫דוִ ד אָ ַ֘מֹ֤ר נ ָָב ֣ל ְבּ ְִ֭לבֹּו
ימנִ י׃
אַל־תּ ִשׂ ַֽ
ְ
הַ ִצּיל ֵ֑נִ י חֶ ְרפַּ ת ָנ ָָ֗֝בל
ֹלהֵ֑ים
אָ ַ֘מֹ֤ר נ ָָב ֣ל ְבּ ְִ֭לבֹּו א֣ין א ִ
יְ הוָ ֵ֑ה וְ עַ ם ָנ ָָ֗֝בל ִ ַֽנאֲצ֥ וּ ְשׁ ֶ ַֽמָך׃
חֶ ְרפָּ ְתָך֥ ִמנִּ י־ ָנ ָָ֗֝בל כָּ ל־הַ יַּֽ ֹום׃

harp

Psa. 33:2
Psa. 57:9
Psa. 71:22
Psa. 81:3
Psa. 92:4
Psa. 108:3
Psa. 144:9
Psa. 150:3
foolish

נָבָ ל־1

Psa. 14:1
Psa. 39:9
Psa. 53:2
Psa. 74:18
Psa. 74:22
)(1

נָ ְַֽתנֶ֡וּ אֶ ת־נִ ְבלֵַ֬ ת עֲבָ ֶ ֗דיָך מַ ְ֭אֲכָ ל ְלע֣ ֹוף

נבֶ ל־2

 carcassנְ בלָ ה
Psa. 79:2
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)(6

to flow, utter, pour out

֣יע ֵֹ֑אמֶ ר וְ לַ יְ לָ ה
יֹ֣ום ְל ְ֭יֹום י ִַבּ ַ ַֽ
ח ְָ֭רבֹות
יהם ֲ
ַבּיעֹ֤ וּן ְבּ ִפ ֗ ֶ
ִהנּ ֹ֤ה ׀ י ִ ֘
י־ק ֶדם׃
ידֹות ִמנִּ ֶ ַֽ
אַבּיעָ ה ִָ֝ח ֗
ְבמָ ָשׁ ֣ל ִפֵּ֑י ִ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
אַמּ ֗רוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
י ִַבּ֣יעוּ יְ ַד ְבּ ֣רוּ עָ ָתֵ֑ק ִ ַֽי ְָ֝ת ְ
תַּ ַבּ ְ֣ענָה ְשׂפָ ַת֣י ְתּ ִה ָלּ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְתלַ ְמּד֣נִ י
ב־טוּבָך֣ י ִַבֵּ֑יעוּ וְ ִצ ְדקָ ְתָך֥
ְ
ַר
)(1

Psa. 19:3
Psa. 59:8
Psa. 78:2
Psa. 94:4
Psa. 119:171
Psa. 145:7

south country, Negeb

יקים בַּ נֶּ ַָֽֽגֶב׃
[שׁ ִביתֵ֑נוּ] כַּ א ֲִפ ִ ֥
ת־שׁבוּתנוּ ְ
ְ
אֶ

Psa. 126:4

)(20

to tell, declare

ילֹותיו׃
ָ ַֽ
ֲל
לַ ְ֭יהוָה יֹשׁ֣ב ִציֵֹּ֑ון הַ גִּ ידוּ ָָ֝בעַ ִ֗מּים ע ִ ַֽ
ְכּ ַֽבֹוד־א ֵ֑ל וַּֽ מַ עֲשׂה ָי ָ ָ֗֝דיו מַ גִּ יד הָ ָר ִ ַֽקיעַ ׃
ָיְ֭בֹאוּ וְ י ִַגּ ֣ידוּ ִצ ְדקָ תֵ֑ ֹו ְלעַ ם
היַגִּ יד א ֲִמ ֶ ַֽתָּך׃
ֲיֹודָך֥ עָ ָפ ֵ֑ר ֲ
ֶָ֫אל־שָׁ חַ ת ה ְ
אתי׃
אַגּ ֵ֑יד ֶָ֝א ְדאַ֗ג ַֽמחַ טָּ ִ ַֽ
ִ ַֽכּי־עֲֹונִ י ִ
ידה ַוא ֲַדבּ ֵָ֑רה עָָ֝ ְצ ֗מוּ
ע ֵֹ֬רְך אלֶ֗ יָך אַגִּ ָ
ֲ
ֹלהים ׀
ַויּ ִַגּ ֣ידוּ שָׁ ַמ֣יִ ם ִצ ְדקֵ֑ ֹו ִ ַֽכּי־א ִֶ֓
ְשׂפָ ַת֣י ִתּ ְפ ָתֵּ֑ח וּ ִָ֗֝פי יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
אד ִֹמי ֮ ַויַּגּ ֵ֪ד ְלשָָׁ֫ א֥ וּל וַיֹּ֥אמֶ ר
הָ ֲ
ֹלהים וַּֽ מַ עֲשׂהוּ
פּעַ ל א ִ֗
ָ֫דם ַו ְ֭יַּגִּ ידוּ ֥ ֹ
כָּ ל־אָ ָ ֥
אֹותיָך׃
ד־הנָּה אַגִּ יד נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ָ֝֗
עוּרֵ֑י וְ עַ
ִמנְּ ָ
אַגּ ֣יד זְ רֹועֲָך֣ ְל ֵ֑דֹור
אַַֽל־תַּ עַָ֫ זְ בנִ י עַ ד־ ִ
אַגּ ֣יד ְלעֹ ָל ֵ֑ם ֲָ֝אז ְַמּ ָ ֗רה לאֹלהי
ַוְ֭אֲנִ י ִ
ְלהַ ִגּ ֣יד בַּ ֹ֣בּקֶ ר חַ ְ ַֽס ֶדֵָּ֑ך ֶו ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
ְל ְ֭הַ גִּ יד ִ ַֽכּי־י ָָשׁ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה צוּ ִ ָ֗֝רי
ִה ִגּ ֣ידוּ הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם ִצ ְדקֵ֑ ֹו וְ ָראֶ֖ וּ
כּחַ מַ ְ֭עֲשָׂ יו ִה ִגּ ֣יד ְלעַ מֵּ֑ ֹו
ֹ֣
אַגּיד׃
יחֵ֑י ָ֝ ָצ ָר ִ֗תי ְלפָ נָיו ִ ַֽ
ִשׂ ִ
ְל ְ֭דֹור יְ שַׁ ַבּ ֣ח מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וּגְ בֶ֖ וּר ֶֹת֣יָך י ִ ַַֽגּידוּ׃
[דּבָ ָר֣יו]
מַ ִגּ ֣יד ְדּבָ רֹו ְ

נבע

Psa. 9:12
Psa. 19:2
Psa. 22:32
Psa. 30:10
Psa. 38:19
Psa. 40:6
Psa. 50:6
Psa. 51:17
Psa. 52:2
Psa. 64:10
Psa. 71:17
Psa. 71:18
Psa. 75:10
Psa. 92:3
Psa. 92:16
Psa. 97:6
Psa. 111:6
Psa. 142:3
Psa. 145:4
Psa. 147:19

ֶנגֶב
נגד
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)(36

in front of, opposite

ְֹ֭ול ִלים ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינֶ ֵ֑יָך שָָׂ֝ נ֗אתָ
ַֽל ֹא־יִ ְתי ְַצּב֣ וּ ַֽה ְ
Psa. 10:5
ֹור ָ ֗ריו
ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ יָך ִמנֶּגְ דֵֹּ֑ו כָּ ל־צָ֝ ְ
Psa. 16:8
ֵ֬יתי יְ הוָ ֣ה ְלנֶגְ דִּ֣י תָ ִמֵ֑יד ִכּי
ִשׁוִּ ִ
Psa. 18:13
ִמ ֹ֗נּגַהּ ֶנָ֫גְ דֹּ֥ו עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ
Psa. 18:23
ֹתיו
ל־מ ְשׁפָּ ָט ֣יו ְלנֶגְ דִֵּ֑י ְו ָ֝חֻ קּ ֗ ָ
ִ
כָ
Psa. 18:25
ְכּ ֹ֥בר ָי ַ ָ֗֝די ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינָ ַֽיו׃
Psa. 22:26
רי ֲָ֝אשַׁ ֗לּם נֶ ֵ֣֑ ֶגד יְ ראַָֽיו׃
ְבּקָ הָ ל ָרֵ֑ב נְ ָד ַ ֥
Psa. 23:5
ְלפָ ַנ֨י ׀ שֻׁ ְל ֗ ָחן ֶנגֶד צ ְֹר ָרֵ֑י ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ
Psa. 26:3
ִ ַֽכּי־חַ ְְ֭ס ְדָּך ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינָ ֵ֑י וְ ִָ֝ה ְתהַ לַּ֗ ְכ ִתּי
Psa. 31:20
אָדם׃
יראֶ יָך פָּ ְ֭עַ ְלתָּ לַ ח ִֹס֣ים ָבְֵּ֑ך ָ֝֗ ֶנגֶד ְבּנ ֣י ָ
ִ ַֽלּ ָ֫
Psa. 31:23
אָכן
ְבחָ ְפ ִז֗י נִ גְ ַרזְ ִתּי ֮ ִמנֶּ ֵֵ֪֑גֶד ָ֫עינֶיָך ֗
Psa. 36:2
ֹלהים ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינָ ַֽיו׃
ִל ִבֵּ֑י ַֽאין־פַּ חַ ד ָ֝א ִ֗
Psa. 38:10
או ִָתֵ֑י
דנָי נֶגְ דְָּך֥ כָ ל־תַּ ֲ
א ֹ
ֲֽ
Psa. 38:12
ע ֵֹ֑מדוּ
וְ רעַ֗ י ִמנֶּ ֵ֣֑גֶד נִ גְ ִע֣י ַי ֲ
Psa. 38:18
אֹובי נֶגְ דִּ֣י תָ ִ ַֽמיד׃
ְל ֶצ֣לַ ע נָכֵ֑ ֹון וּמַ ְכ ִ ֶ֖
Psa. 39:2
ְל ִפי מַ ְחסֵ֑ ֹום ְבּ ֶֹ֖עד ָר ָשׁ֣ע ְלנֶגְ דִּ ַֽי׃
Psa. 39:6
כּל־הֶ בֶ ל
וְ חֶ ְל ִ ֣דּי ְכאַ֣יִ ן נֶגְ דֵֶָּ֑ך אְַך ָ ַֽ
Psa. 44:16
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום ְכּ ִלמָּ ִת֣י נֶגְ דִֵּ֑י וּ ֶֹ֖בשֶׁ ת
Psa. 50:8
עֹוֹלתיָך ְלנֶגְ דִּ֣י תָ ִ ַֽמיד׃
ֶ ֶ֖
יחֵָ֑ך וְ
אֹוכ ֶ
ִ
Psa. 51:5
אתי נֶגְ דִּ֣י תָ ִ ַֽמיד׃
א ֲִנ ֣י א ָדֵ֑ע וְ חַ טָּ ִ ֶ֖
Psa. 52:11
ידיָך׃
י־טֹוב נֶ ֵ֣֑גֶד ח ֲִס ֶ ַֽ
ַואֲקַ וֶּ ֶ֖ה ִשׁ ְמָך֥ ִ ַֽכ ָ֝֗
Psa. 54:5
ֹלהים ְלנֶגְ דָּ֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
ל ֹא שָׂ֨ מוּ א ִ ֶ֖
נ ְַפ ִשֵׁ֑י ֹ֤
Psa. 69:20
ל־צֹור ָ ַֽרי׃
ְ
וּכ ִלמָּ ִתֵ֑י ֶנָ֝גְ דּ ְָ֗ך כָּ
ְ
Psa. 78:12
אְ֭בֹותָ ם ָע ֣שָׂ ה ֶפ ֵ֑לֶ א ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ
נֶ ֵ֣֑גֶד ֲ
Psa. 86:14
ל ֹא שָׂ מ֣ וָּך ְלנֶגְ דָּ ַֽם׃
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ֶ֖
Psa. 88:2
אֹלה֣י יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י יֹום־צָ ַע ְֶ֖ק ִתּי בַ ַלּ ֣יְ לָ ה נֶגְ דֶּ ַָֽך׃
Psa. 89:37
עֹול ֣ם יִ ְהיֶ ֵ֑ה וְ ִכ ְסאֶ֖ ֹו כַ ֶשּׁ֣מֶ שׁ נֶגְ דִּ ַֽי׃
ְל ָ
Psa. 90:8
[שַׁ ָתּ֣ה] עֲֹונֹת֣ינוּ ְלנֶגְ דֵֶָּ֑ך ֲָ֝עלֻ ֗מנוּ
Psa. 101:3
ר־בּ ִָ֫ליָּעַ ל
ְ
א־אָשׁית ׀ ְל ֶנגֶד עי ַנ֗י ְ ַֽדּבַ
ִ֨
ַֽל ֹ
Psa. 101:7
דֹּבר ְשׁקָ ִ ֵ֑רים ַֽל ֹא־יִ ָ֗֝כֹּון ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינָ ַֽי׃
Psa. 109:15
רת מ ֶא ֶ֣רץ
יִ ְהי֣וּ נֶ ַָֽֽגֶד־יְ הוָ ֣ה תָּ ִמֵ֑יד וְ י ְַכ ֶ֖
Psa. 5:6

ֶנגֶד
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לַ יהוָ ֣ה אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ דָה־ ָנָּ֝֗א ְלכָ ל־עַ ַֽמֹּו׃
לַ יהוָ ֣ה אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ דָה־ ָנָּ֝֗א ְלכָ ל־עַ ַֽמֹּו׃
ל ֹא
ְב ְ֭עדֹתֶ יָך ֶנגֶד ְמלָ ִ֗כים וְ ֣
ל־דּ ָר ַכ ֣י נֶגְ דֶּ ַָֽך׃
וְ עד ֶֹתֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי כָ ְ
אז ְַמּ ֶ ַֽרךָּ ׃
ֹלה֣ים ֲ
ל־ל ִבֵּ֑י נֶ ֶָֽ֖גֶד א ִ
ִ
ְבכָ

Psa. 116:14
Psa. 116:18
Psa. 119:46
Psa. 119:168
Psa. 138:1
)(1

ֹלהי יַגִּ יהַּ חָ ְשׁ ִ ַֽכּי׃
נ ִ ֵ֑רי יְ הוָה ָ֝א ֗ ַ

to shine

נגהּ

Psa. 18:29

ֹ brightnessנגַהּ־1

)(1

ִמ ֹ֗נּגַהּ ֶנָ֫גְ ֥דֹּו עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ

Psa. 18:13
to push, gore

)(1

ְבּ ְָ֭ך צָ ר֣ינוּ נְ נַגּ ֵ֑חַ ְָ֝בּ ִשׁ ְמ ָ֗ך

נגח

Psa. 44:6
)(1

leader, ruler

ָֹ֝ורא ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
ידים נ ָ ֗
יִ ְ֭ ְבצֹר ֣רוּחַ נְ גִ ִ ֵ֑

נָגִ יד

Psa. 76:13
)(9

Neginoth

לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ ינֹ֗ות ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
ינ֗ית Psa. 6:1
לַ ְמנַצּ ֣חַ ִבּ ְ֭נְ גִ ינֹות ַ ַֽעל־הַ ְשּׁ ִמ ִ
Psa. 54:1
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹ֗נת מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
Psa. 55:1
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹ֗נת מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִ ַֽוד׃
Psa. 61:1
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ׀ ַ ַֽעל־נְ גִ י ַנֵ֬ת ְל ָד ִ ַֽוד׃
Psa. 67:1
לַ ְמנַצּח ִבּנְ גִ י ֹ֗נת ִמזְ מ֥ ֹור ִ ַֽשׁיר׃
Psa. 69:13
ִב ְ֭י ֹי ְ֣שׁבי ָשֵׁ֑עַ ר וּ ָ֝נְ גִ ינֹ֗ות שֹׁותי שׁ ָ ַֽכר׃
Psa. 76:1
אָס֣ף
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹנֵ֑ת ִמזְ מֶ֖ ֹור ְל ָ
Psa. 77:7
ם־לבָ ִבי
ְ
רה נְ גִ ינָתִ֗י ַָ֫בּלָּ יְ לָ ה ִע
ֶ ַֽאזְ ְכּ ָ ֥

נְ גִ ינָה

Psa. 4:1

)(2

to play music

רוּעַֽה׃
יטיבוּ ַנ ָ֝גּ֗ן ִבּ ְת ָ
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ה ִ
אַח֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ

Psa. 68:26

)(8

to touch, strike

ל ֹא י ִ ַַֽגּיעוּ׃
ְל ְ֭שׁטֶ ף ַמ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים ָ֝אלָ֗ יו ֣

Psa. 32:6

נגן

Psa. 33:3

נגע
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ל ֹא יְ נֻגָּ ַֽעוּ׃
בַּ ע ֲַמ֣ל אנֹ֣ושׁ אינ ֵ֑מֹו וְ ִעם־אָ ָ ָ֗֝דם ֣
וָא ִה֣י ָנ ְ֭גוּעַ כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום וְ ָ֝תֹוכַ ְח ִ֗תּי
ְב ָרע֣ ֹות נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ חַ ֗ ַיּי ִל ְשׁא֥ ֹול ִה ִ ַֽגּיעוּ׃
שׁנוּ׃
ְ֭אָרץ ו ִַתּ ְר ָע ֵ֑ד יִ גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים ְ ַֽויֶע ָ ַֽ
לָ ֶ
יחֵ֑י וְ ִָ֝לנְ ִביאַי
אַַֽל־ ִתּגְּ ע֥ וּ ִב ְמ ִשׁ ָ
נ ְַפ ָשֵׁ֑ם ַו ָ֝יּ ִַגּ֗יעוּ עַ ד־שַׁ עֲרי ָ ַֽמוֶת׃
שׁנוּ׃
הַ ט־שָׁ ֶמ֣יָך וְ תרֵ֑ד גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים ְ ַֽויֶע ָ ַֽ

Psa. 73:5
Psa. 73:14
Psa. 88:4
Psa. 104:32
Psa. 105:15
Psa. 107:18
Psa. 144:5

)(4

mark, plague

רֹובי
וְ רעַ֗ י ִמנֶּ ֵ֣֑גֶד נִ גְ עִ֣י ַיעֲמֵֹ֑ דוּ וּ ְָ֝ק ַ֗
רת
מעָ ַל ֣י נִ גְ עֵֶָ֑ך ִמ ִתּגְ ַ ֥
עֹונָ ַֽם׃
וּבנְ ג ִָעים ֲ
ְבשׁ֣בֶ ט ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם ִ
ֳלָך׃
רב ְבּאָה ֶ ַֽ
א ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝ ֗ ֶנגַע ל ֹא־יִ ְק ַ ֥

Psa. 38:12
Psa. 39:11
Psa. 89:33
Psa. 91:10
)(2

וּמשַׂ נְ אָיו אֶ גַּֽ ֹוף׃
ִמפָּ נָ ֣יו צָ ָרֵ֑יו ְ
לָך׃
יִ שָּׂ אֵ֑ וּנְ ָך פֶּ ן־ ִתּ ֹגֶּ֖ף בָּ ֶא֣בֶ ן ַרגְ ֶ ַֽ

to strike

Psa. 91:12

י־ח ֵֶ֑רב ְמנָ ֶ֖ת שֻׁ עָ ִל֣ים
ירהוּ עַ ל־יְ ד ָ
יַגִּ ֻ ֥
אְַך־שׁ ְ֭מָ ֶריהָ
ְ
מָ לא מֶ סֶ ְך ֮ ַויַּגּ ֵ֪ר ִָ֫מזֶּה
ל ֹא תָ פֵ֑ וּג
י ִ ָֹ֤די ׀ ַל ֣יְ לָ ה נִ ְ֭גְּ ָרה וְ ֣

to pour

Psa. 75:9
Psa. 77:3
to approach

ֹודה ִשּׁ ְמָךֶ֖
ה־לּ ְֵ֑ך אֹ֤ ֶ
ָ
ִבּנְ ָדבָ ה אֶ זְ ְבּחָ
ֹלהֵ֑ים ַנחֲלָ ְתָך֥ וְ ָ֝נִ ְלאָ֗ה
גֶּ ֣שֶׁ ם נְ ְָ֭דבֹות תָּ ִנ ֣יף א ִ
בת ֮ ְבּ ֵ֪יֹום ָ֫חילֶ ָך
עַ ְמָּך֣ נְ ָד ֹ
נִ ְדב֣ ֹות ִפּ ְ֭י ְרצה־נָ ֣א יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך

נגשׁ

Psa. 91:7
)(2

)(4

נגר

Psa. 63:11

)(1

ֹתן
כֹּנ ֣ס כַּ ְ֭נּד מ֣י הַ יָּ ֵ֑ם נ ֶ֖
ָי ְ֭ם וַיַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיַּצֶּ ב־מַ יִ ם ְכּמֹו־נַֽד׃

נגף

Psa. 89:24

)(3

ל ֹא יִ גָּ ַֽשׁ׃
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך ָ֝אלֶ֗ יָך ֣
וּרבָ בָ ה ִמ ִ
ְ

ֶנגַע

heap

נד

Psa. 33:7
Psa. 78:13

 freewill offeringנְ ָדבָ ה
Psa. 54:8
Psa. 68:10
Psa. 110:3
Psa. 119:108
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to flee, wander

)(4

ִ ַֽל ְמי ָ ָֻ֫דּעָ י רֹאַי בַּ חֵ֑ וּץ נ ְָד ֥דוּ ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
Psa. 55:8
אָלין בַּ ִמּ ְד ָבּ ֣ר ֶ ַֽסלָ ה׃
דד ִ ֶ֖
אַר ִח֣יק נְ ֵ֑ ֹ
ִה ְ֭נּה ְ
Psa. 68:13
מַ ְלכ ֣י ְצ ְ֭בָ אֹות יִ דּ ֹ֣דוּן יִ דּ ֵֹ֑דוּן וּנְ וַת
ְצ ְ֭בָ אֹות יִ דּ ֹ֣דוּן יִ דּ ֵֹ֑דוּן וּנְ וַת

נדד

Psa. 31:12

)(3

נדח־1

to banish, drive away

רב ִפּ ְְ֭שׁעיהֶ ם הַ ִדּיחֵ֑מֹו ִכּי־מָ רוּ
ְבּ ֣ ֹ
ִמ ְשּׂא ֨תֹו ׀ ָיעֲצ֣ וּ ְלהַ ִדּיחַ ֮ יִ ְרצֵ֪ וּ ָ֫ ָכזָב ְבּ ִפיו
חי יִ ְשׂ ָרא ֣ל יְ כַ נַּֽס׃
בֹּונ ֣ה יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם יְ הוָ ֵ֑ה נִ ְד ֶ֖
)(8

Psa. 5:11
Psa. 62:5
Psa. 147:2
generous, noble

אַב ָ ָ֫רהָ ם ִכּ֣י
דיבֹ֤י עַ ִ֨מּים ׀ נֶא ָ֗ספוּ עַ ם ֮ אֹלהֵ֪י ְ
נְ ִ ֘
Psa. 51:14
יב ֣ה ִת ְס ְמ ַֽכנִ י׃
ִלּ ְ֭י ְשׂשׂ֣ ֹון יִ ְשׁ ֶע ֵָ֑ך וְ ֶ֖רוּחַ נְ ִד ָ
Psa. 83:12
ִשׁית֣מֹו נְ ְִ֭דיבמֹו ְכּעֹ ר֣ב וְ ִכזְ אֵ֑ב
Psa. 107:40
יבֵ֑ים ַוָ֝יּ ְַת ֗עם
שֹׁפְ֣ך בְּ֭וּז עַ ל־נְ ִד ִ
Psa. 113:8
יבֵ֑ים ִָ֝֗עם נְ ִדיבי עַ ַֽמֹּו׃
יבי ִעם־נְ ִד ִ
הֹושׁ ִ
ְל ִ
יבֵ֑ים ִָ֝֗עם נְ ִדיבי עַ ַֽמֹּו׃
יבי ִעם־נְ ִד ִ
הֹושׁ ִ
ְל ִ
Psa. 118:9
יבים׃
לַ חֲס֥ ֹות בַּ יהוָ ֵ֑ה ִָ֝מ ְבּ ֹ֗טחַ ִבּנְ ִד ִ ַֽ
Psa. 146:3
ן־אָדם ׀
ָ ֶ֓
יבֵ֑ים ְבּבֶ
אַל־תּ ְב ְטח֥ וּ ִבנְ ִד ִ
ִ

נ ִָדיב

Psa. 47:10

)(3

to drive away

ם־כּ ֹ֗מּץ אֲֽשֶׁ ר־ ִתּ ְדּפֶנּוּ ַֽרוּחַ ׃
ָ֝ ַ
הָ ְרשָׁ ִעֵ֑ים ִכּי ִא
Psa. 68:3
דּף ְכּ ִהמּ֣ס דְֹּ֭ונַג
דּף עָ שָׁ֗ ן ִָ֫תּנְ ֥ ֹ
ְכּ ִהנְ ֥ ֹ
דּף ְכּ ִהמּ֣ס דְֹּ֭ונַג
דּף עָ שָׁ֗ ן ִָ֫תּנְ ֥ ֹ
ְכּ ִהנְ ֥ ֹ

נדף

Psa. 1:4

)(2

ֱֹֽלהיכֶ ם
ִ ַֽנדֲ ֣רוּ וְ שַׁ ְלּמוּ ֮ לַ יהוָ ֵ֪ה א ָ֫
ע ַֹֽקב׃
נִ ְְ֭שׁבַּ ע לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ַ ָ֗֝דר לַ א ֲִביר ַי ֲ

to vow

Psa. 76:12
Psa. 132:2
)(9

ְבּקָ הָ ל ָרֵ֑ב נְ ָדרַ ֥י ֲָ֝אשַׁ ֗לּם נֶ ֵ֣֑גֶד
תֹּודֵ֑ה וְ שַׁ לֶּ֖ם ְלעֶ ְליֹ֣ון נְ ָד ֶ ַֽריָך׃
ָ
אֹלה֣ים
ִ
ל
דת
ֹלה֣ים נְ ָד ֶרֵ֑יָך אֲשַׁ לֶּ֖ם תֹּו ֣ ֹ
עָ ַל ֣י א ִ

נדר

vow

Psa. 22:26
Psa. 50:14
Psa. 56:13

נ ֶדר
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ְֹ֭להים שָׁ ַמ ְ֣עתָּ ִלנְ ָדרֵָ֑י נָתַ תָּ יְ ָֻ֝רשַּׁ֗ ת
א ִ
ְ ַֽלשַׁ ְלּ ִמי נְ ָדרַ֗י יֹ֣ום ׀ יַֽ ֹום׃
ְת ִהלֶָּ֓ ה א ֹ֘ל ִהים ְבּ ִציֵֹּ֑ון וּ ְָ֝ל ָ֗ך יְ שֻׁ לַּ ם־נֶ ַֽ ֶָֽדר׃
יתָך֣ ְבעֹולֵ֑ ֹות אֲשַׁ לֶּ֖ם ְלָך֣ נְ ָדרָ ַֽי׃
ב ְ
נְ ְָ֭דרַי לַ יהוָ ֣ה אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ ָדה־ ָנָּ֝֗א
נְ ְָ֭דרַי לַ יהוָ ֣ה אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ ָדה־ ָנָּ֝֗א
)(4

ל־מוּת׃
ַֽ
ו ֶָע ֵ֑ד הֶ֖ וּא יְ ַנהֲג֣נוּ עַ
בַּ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם ַויְ נַהֶ֖ג ְבּעֻ זֹּ֣ו
כּ ֗ע ֶדר
עַ מֵּ֑ ֹו וַ ַֽ יְ ַנהֲגם ָ֝ ַ
צּ ֹאן יֹוסֵ֑ף
יִ ְשׂ ָר ֨אל ׀ הַ א ֲִז֗ינָה נֹה ֣ג כַּ ֣
)(2

Psa. 61:6
Psa. 61:9
Psa. 65:2
Psa. 66:13
Psa. 116:14
Psa. 116:18

 to drive, leadנהג־1
Psa. 48:15
Psa. 78:26
Psa. 78:52
Psa. 80:2
to guide, lead

ֶ ְ֭דּשֶׁ א י ְַר ִבּיצֵ֑נִ י עַ ל־מֶ֖י ְמנֻח֣ ֹות יְ ַנהֲל ַֽנִ י׃
וּלמַ עַ ן ִָ֝שׁ ְמ ָ֗ך ַ ַֽתּנְ חנִ י וַּֽ ְת ַנהֲל ַֽנִ י׃
ְ

Psa. 23:2
Psa. 31:4
)(1

ד־מ ֵֹ֑אד ָ֝שָׁ אַ֗גְ ִתּי ִ ַֽמ ַנּהֲמַ ת ִל ִ ַֽבּי׃
ְ
֣יתי עַ
וְ נִ ְדכּ ִ

נהל

 roaringנְ הָ מָ ה
Psa. 38:9

)(15

river

עַ ל־י ִַמּ֣ים יְ סָ ָדֵ֑הּ וְ עַ ל־נְ ָ֝הָ ֗רֹות יְ כֹונְ נֶ ַֽהָ ׃
Psa. 46:5
ֹלהֵ֑ים ְָ֝ק ֹ֗דשׁ
ָהר ְפּלָ ָג֗יו יְ שַׂ ְמּח֥ וּ ִעיר־א ִ
נ ָ֗
Psa. 66:6
רגֶל
ְ ַֽליַבָּ שָׁ֗ ה בַּ ְ֭נָּהָ ר יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ ְב ָ ֵ֑
Psa. 72:8
ד־אַפסי־אָ ֶַֽרץ׃
ְ
עַ ד־יָ ֵ֑ם וּ ִָ֝מ ָנּ ֗ ָהר עַ
Psa. 74:15
יתן׃
ֹוב ְשׁתָּ ַנה ֲ֥רֹות א ָ ַֽ
אַתּ֣ה בָ ְ֭קַ ְעתָּ מַ ְעיָ ֵ֣֑ן וָנָ ֵ֑חַ ל אַתָּ ה ָ֝ה ַ֗
ָ
Psa. 78:16
ֶֹ֖ורד כַּ נְּ הָ ֣רֹות ָ ַֽמיִ ם׃
נֹוזְ ִל֣ים ִמ ָסֵּ֑לַ ע ַויּ ֶ
Psa. 80:12
קֹותיהָ ׃
יר֣הָ עַ ד־יָ ֵ֑ם וְ אֶ ל־ ָנ ֗ ָָ֝הר יַֽ ֹונְ ֶ ַֽ
ְק ִצ ֶ
Psa. 89:26
בַ יָּ ֣ם י ֵָ֑דֹו וַּֽ בַ נְּ הָ ֥רֹות יְ ִמינַֽ ֹו׃
Psa. 93:3
קֹול ֵ֑ם
ָ
ָשׂאֹ֤ וּ נְ הָ ֨רֹות ׀ ְיַֽה ָו֗ה נ ְָשׂא֣ וּ נְ הָ ֣רֹות
נ ְ
קֹול ֵ֑ם יִ ְשׂאֶ֖ וּ
ָ
נְ הָ ֨רֹות ׀ ְיַֽה ָו֗ה נ ְָשׂא֣ וּ נְ הָ ֣רֹות
קֹול ֵ֑ם יִ ְשׂאֶ֖ וּ נְ הָ ֣רֹות ָדּ ְכיָ ַֽם׃
ָ
ָשׂא֣ וּ נְ הָ ֣רֹות
נ ְ
Psa. 98:8
ֲאוּ־כ ֵ֑ף ַיָ֝֗חַ ד הָ ִ ֥רים יְ ַרנַּֽנוּ׃
ָ
נְ הָ ֥רֹות יִ ְמח
Psa. 105:41
ָהר׃
צוּ ְ֭ר ַו ָיּז֣וּבוּ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ָה ְל ֗כוּ בַּ ִצּיֹּ֥ות נ ָ ַֽ
Psa. 24:2

נָהָ ר
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יָשׂ֣ם נְ הָ ֣רֹות ְל ִמ ְד ָבֵּ֑ר וּמֹצָ אי ָ֝֗ ַמיִ ם
ֲרֹות ׀ בָּ ֶ֗בל ָשׁ ֣ם ָי ְ֭שַׁ ְבנוּ גַּם־בָּ ִכֵ֑ינוּ
עַ ל ַנה ֨
)(1

Psa. 107:33
Psa. 137:1
to shine

יהם
א ָל ֣יו וְ נ ָָה ֵ֑רוּ וּ ְָ֝פנ ֗ ֶ
)(1

Psa. 34:6

Naharaim

צֹּותֹו ׀ אֶ ת א ֲַר֣ם ַנה ֲַריִ ם ֮ וְ אֶ ת־א ֲַרֵ֪ם
֨
ְבּהַ
)(2

ַנה ֲַריִ ם

Psa. 60:2
to forbid, hinder

ת־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝ה ִנ֗יא מַ ְח ְשׁב֥ ֹות עַ ִ ַֽמּים׃
ִ
ְיַֽה ָו֗ה ה ִפיר עֲצַ
ֹאשֵׁ֑י ִכּי־ע֥ ֹוד
ֶשׁ֣מֶ ן רְֹ֭אשׁ אַל־י ִָנ ֣י ר ִ

נוא

Psa. 33:10
Psa. 141:5
)(2

לב׃
אַל־תּ ְהבָּ לוּ ַחֹ֤יִ ל ׀ ִ ַֽכּי־ ָינֵ֑וּב אַל־תָּ ִשׁיתוּ ַֽ
ָ֫ ֶ
ענ ִַנּ ֣ים
יב ֵ֑ה ְדּשׁ ִנֶ֖ים וְ ַ ַֽר ֲ
עְֹ֭וד יְ נוּב֣ וּן ְבּשׂ ָ
)(5

נהר־2

to bear fruit

נוב

Psa. 62:11
Psa. 92:15

to move to and fro, wander, mourn

נוד

ְלנ ְַפ ִשֵׁ֑י נוּדוּ [נ ִָ֝֗וּדי] הַ ְרכֶ ם ִצ ַֽפֹּור׃
ֹאמ ֣רוּ ְלנ ְַפ ִשֵׁ֑י נוּדוּ [נ ִָ֝֗וּדי] הַ ְרכֶ ם ִצ ַֽפֹּור׃
ַ ַֽבּיה ָו֨ה ׀ חָ ִ֗סי ִתי אְ֭יְך תּ ְ
Psa. 36:12
ַד־רשָׁ ִ֗עים אַל־ ְתּנִ ד ַֽנִ י׃
רגֶל ַגּאֲוָ ֵ֑ה וְ י ְ ָ֝
אַל־תּ ְ֭בֹואנִ י ֶ ֣
ְ
Psa. 64:9
ראה ָ ַֽבם׃
עָ ל ֣ימֹו ְלשֹׁונָ ֵ֑ם יִ ְָ֝תנֹדֲ ֗דוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
Psa. 69:21
ָואֲקַ וֶּ ֣ה לָ נ֣וּד ָואֵַ֑יִ ן וְ ָ֝לַ ְמ ַנח ֲִ֗מים
Psa. 11:1

)(1

נֹדִי ֮ סָ ַפ ְֵ֪ר ָ֫ ָתּה אָתָּ ה ִשׂ֣ימָ ה ִד ְמעָ ִת֣י
)(2

Psa. 56:9

pasture, dwelling

י־א ֶרץ נְ א֣ ֹות חָ ָ ַֽמס׃
לַ ְבּ ִ ֵ֑רית ִכּי מָ ְלא֥ וּ מַ חֲשַׁ כּ ֶָ֝֗
שׁמּוּ׃
ע ֵֹ֑קב ְוַֽאֶ ת־נָוהוּ ה ַ ַֽ
אָכ ֣ל ֶ ַֽאת־ ַי ֲ
ִכּ ְ֭י ַ
)(4

 wanderingנֹוד־1

Psa. 74:20
Psa. 79:7

pasture, dwelling

ִבּנְ א֣ ֹות ֶ ְ֭דּשֶׁ א י ְַר ִבּיצֵ֑נִ י עַ ל־מֶ֖י
יִ ְְ֭רעֲפוּ נְ א֣ ֹות ִמ ְד ָבֵּ֑ר וְ ִָ֝ג֗יל גְּ בָ ע֥ ֹות תַּ ְח ַֽ ֹגּ ְרנָה׃
לל׃
יִ דּ ֵֹ֑דוּן וּנְ וַת ַָ֝֗בּיִ ת ְתּחַ לּק שָׁ ָ ַֽ
ֹלהים׃
א ֲֶשׁ֣ר אָ ְְ֭מרוּ ִנ ֣ירֲ שָׁ ה ָלּ ֵ֑נוּ ָ֝֗את נְ א֣ ֹות א ִ ַֽ

ָנוֶה

Psa. 23:2
Psa. 65:13
Psa. 68:13
Psa. 83:13

ָנוָה
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 to restנוח־1

)(4

יהם׃
עֹולל ֶ ַֽ
יִ ְשׂ ְבּע֥ וּ בָ ִנ ֵ֑ים וְ ִהנִּ יחוּ יִ ְָ֝ת ָ ֗רם ְל ְ
אָד֣ם ְלעָ ְשׁ ָ ֵ֑קם ַויֶֹּ֖וכַ ח
ַֽל ֹא־ ִה ִנּ ֣יחַ ָ
ו ֶָצ ֵֶ֑דק בַּ ל־ ָ֝ ַתּנִּ יח֗נִ י ְלעַֹֽ ְשׁ ָ ַֽקי׃
ל ֹא ָינֶ֡וּחַ שֹׁ֤בֶ ט הָ ֶ ֗רשַׁ ע עַ ל ֮
כּי ֵ֪
ִ ֹ֤

Psa. 17:14
Psa. 105:14
Psa. 119:121
Psa. 125:3
)(1

רוּבים תָּ נ֥וּט הָ אָ ֶַֽרץ׃
מָ ְ֭לָ ְך יִ ְרגְּ ז֣וּ עַ ִמֵּ֑ים יֹשׁב ְָ֝כּ ִ֗

to quake
Psa. 99:1

)(3

אַבּ֣ירי ל ְ֭ב נָמ֣ וּ ְשׁנ ָָתֵ֑ם וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ
תֹּול ֨לוּ ׀ ִ
אֶ ְשׁ ְ
לַ מּ֣ ֹוט ַרגְ ֶל ֵָ֑ך אַל־ ָיָ֝נ֗וּם ַֹֽשׁ ְמ ֶ ַֽרָך׃
ֹומר
ישֵׁ֑ן ָ֝שׁ ֗
ל ֹא יִ ָ
ִהנּ ֣ה ַֽל ֹא־ ָי ְ֭נוּם וְ ֣

to slumber

נום

Psa. 76:6
Psa. 121:3
Psa. 121:4
)(4

אֹויְ ָבֵ֑יו וְ ָינ֥וּסוּ ְָ֝משַׂ נְ אָ֗יו ִמפָּ נָ ַֽיו׃
ִמן־ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣ יְ נוּסֵ֑ וּן ִמן־ק֥ ֹול
ראָה ַו ָיּ ֹנֵ֑ס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן יִ ֹ֥סּב
הַ יָּ ֣ם ָ ְ֭
הַ ְ֭יָּם ִכּ֣י תָ נֵ֑וּס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן ִתּ ֹ֥סּב
)(8

נוט

to flee

נוס

Psa. 68:2
Psa. 104:7
Psa. 114:3
Psa. 114:5

to shake; to wander

י ְַל ִע֣גוּ ִלֵ֑י י ְַפ ִטירוּ ְָ֝בשָׂ ֗ ָפה יָנִ יעוּ ַֽר ֹאשׁ׃
Psa. 59:12
ילָך
ֶ ַֽפּן־יִ ְשׁ ְכּ ֵ֬חוּ עַ ִ֗מּי הֲנִ יע֣מֹו ְב ְ֭ח ְ
Psa. 59:16
ם־ל ֹא
֥
כל ִא
הְ֭מָּ ה יְ נוּעוּן [יְ נִ יע֣ וּן] לֶ א ֵ֑ ֹ
ָלינוּ׃
ם־ל ֹא יִ ְָ֝שׂ ְבּ ֗עוּ ַויּ ִ ַֽ
֥
כל ִא
יְ נוּעוּן [יְ נִ יע֣ וּן] לֶ א ֵ֑ ֹ
Psa. 107:27
ל־ח ְכמָ ֗ ָתם
ָ֝ ָ
יָח֣ ֹוגּוּ וְ ְ֭יָנוּעוּ כַּ ִשּׁכֵּ֑ ֹור וְ כָ
Psa. 109:10
וְ נֹֹ֤ועַ ָינ֣וּעוּ בָ נָ ֣יו וְ ִשׁא ֵ֑לוּ
וְ נֹֹ֤ועַ ָינ֣וּעוּ בָ נָ ֣יו וְ ִשׁאֵ֑לוּ
Psa. 109:25
ֹאשׁם׃
לָ ֶהֵ֑ם יִ ְָ֝רא֗ וּנִ י יְ נִ יע֥ וּן ר ָ ַֽ

נוע

Psa. 22:8

)(1

ר־צ ְ֭יֹּון
ִ
אָרץ הַ
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
יְ פה נֹוף ֮ ְמשֵׂ֪ ֹושׂ כָּ

height

נֹוף

Psa. 48:3
)(1

 to sprinkleנוף־2
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ֹלהֵ֑ים ַנחֲלָ ְתָך֥ וְ ָ֝נִ ְלאָ֗ה
גֶּ ֣שֶׁ ם נְ ְָ֭דבֹות תָּ ִנ ֣יף א ִ

Psa. 68:10
)(1

ִל ִ֗בּי וָ ַֽ אָָ֫נ֥וּשָׁה ָואֲקַ וֶּ ֣ה

to despair
Psa. 69:21
)(1

וְ י ְַמסֵ֑ם יַשּׁב רוּ ָ֗֝חֹו יִ זְּ לוּ־ ָ ַֽמיִ ם׃

)(2

to flow

stream

)(18

נֹזל

Psa. 78:16
Psa. 78:44

consecration, crown

ְבּ ִ ֣רית עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִח ַלּ ְֶ֖לתָּ לָ אָ ֶ֣רץ נִ זְ רַֹֽו׃
אַל ִבּ֣ישׁ ֵֹ֑בּשֶׁ ת וְ ָ֝עָ לָ֗ יו י ִָציץ נִ זְ רַֹֽו׃
אְֹ֭ויְ בָ יו ְ

נזל

Psa. 147:18
)(2

ֶֹ֖ורד
ַיֹּוצ֣א נֹוזְ ִל֣ים ִמ ָסֵּ֑לַ ע ַויּ ֶ
ו ִ
יהֵ֑ם וְ ָ֝נֹזְ לי ֗ ֶהם בַּ ל־יִ ְשׁתָּ יַֽ וּן׃
יְ אֹר ֶ

נושׁ

נזֶר

Psa. 89:40
Psa. 132:18
to lead

נחה־1

יְ הוָ ֹ֤ה ׀ נְ חֵ֬נִ י ְב ִצ ְדקָ ֗ ֶתָך ְלמַ עַ ן
Psa. 23:3
י־צ ֶדק
נ ְַפ ִשׁי יְ שֹׁובֵ֑ב יַ ַָֽֽנְ חנִ י ְבמַ ְעגְּ ל ָ֗֝ ֶ
Psa. 27:11
ַ ָ֫דּ ְרכֶּ ָך וּ ְ֭נְ חנִ י ְבּ ֹ֣א ַרח
Psa. 31:4
ֲלנִ י׃
וּלמַ עַ ן ִָ֝שׁ ְמ ָ֗ך ַ ַֽתּנְ חנִ י וַּֽ ְת ַנה ַֽ
ְ
Psa. 43:3
ַוְ֭א ֲִמ ְתָּך ה ֣מָּ ה יַנְ חֵ֑ וּנִ י יְ ִביא֥ וּנִ י
Psa. 60:11
ִע֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נָחַנִ ֣י עַ ד־א ַֽדֹום׃
Psa. 61:3
טף ִל ִבֵּ֑י ְבּצוּר־י ֶָ֖רוּם ִמ ֶמּ֣נִּ י תַ נְ ח ַֽנִ י׃
ע ֹ֣
בַּ ֲ
Psa. 67:5
וּלאֻ ִֶ֓מּים ׀ בָּ אָ ֶֶ֖רץ תַּ נְ ח֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
עַ ִמּ֣ים ִמישֵׁ֑ ֹור ְ
Psa. 73:24
ָ֝אַחר
בַּ עֲצָ ְתָך֥ תַ נְ חנִ ֵ֑י וְ ֗ ַ
Psa. 77:21
צּ ֹאן עַ ֶמֵָּ֑ך ְ ַֽבּיַד־מֹשֶׁ ה
נ ִָח֣יתָ כַ ֣
Psa. 78:14
ל־הלַּ֗ יְ לָ ה
ָ֝ ַ
יֹומֵ֑ם וְ כָ
ַויַּנְ ח֣ם בֶּ עָ נָ ֵ֣֑ן ָ
Psa. 78:53
ל ֹא
ַויַּנְ ח֣ם לָ ְ֭בֶ טַ ח וְ ֣
Psa. 78:72
וּב ְתבוּנֶֹ֖ות כַּ ָפּ֣יו יַנְ ח ַֽם׃
ְכּ ֹ֣תם ְלבָ בֵ֑ ֹו ִ
Psa. 107:30
ל־מח֥ ֹוז
ְ
ִ ַֽכי־יִ ְשׁ ֵֹ֑תּקוּ ַו ָ֝יַּנְ ח֗ם אֶ
Psa. 108:11
ִע֣יר ִמ ְב ָצֵ֑ר ִ ֶ֖מי נָחַנִ ֣י עַ ד־א ַֽדֹום׃
Psa. 139:10
גַּם־שָׁ ְ֭ם י ְָדָך֣ תַ נְ חנִ ֵ֑י ְוַֽת ֹאחֲזנִ י
Psa. 139:24
ִבֵּ֑י וּ ָ֝נְ ח֗נִ י ְבּ ֶד ֶ֣רְך
Psa. 5:9
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טֹובֵ֑ה ָ֝ ַתּנְ ח֗נִ י ְבּ ֶא ֶ֣רץ
ָ
רוּחֲָך֥
)(1

copper

לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה ְוַֽנִ חֲתָ ה ֶ ַֽקשֶׁ ת־נְ ָ֝חוּשָׁ֗ ה זְ רֹועֹ ָ ַֽתי׃
)(1

Psa. 143:10

Psa. 18:35

Nehiloth

ילֹות ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
לַ ְמנַצּחַ ֶ ַֽאל־הַ נְּ ִח ֗
)(3

Psa. 5:1

י־מֵ֑וֶת ְ ַֽו ַנחֲלֶ֖י ְב ִליַּ ֣עַ ל יְ ַ ַֽבע ֲַֽתוּנִ י׃
חֶ ְבל ָ
יתֵָ֑ך וְ נַ ֶ֖חַ ל ע ֲָדנֶ ֣יָך תַ ְשׁ ַֽקם׃
בּ ֶ
ֹוב ְשׁתָּ ַנה ֲ֥רֹות
בָ ְ֭קַ ְעתָּ מַ ְעיָ ֵ֣֑ן ָונָ ֵ֑חַ ל אַתָּ ה ָ֝ה ַ֗
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם
טפוּ ֲ
ָ֫שׁ ֥ ֹ
ַו ָיּז֣וּבוּ מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִלֵ֪ים ִי ְ
ישֹׁון׃
רא ְָ֝כי ִָ֗בין ְבּנַ ֣חַ ל ִק ַֽ
יס ָ ֥
ְכּ ִמ ְדיָ ֵֵ֑֑ן ְ ַֽכּ ִ ַֽס ְ
ה ְמשַׁ לּ ֣חַ מַ ְְ֭עיָנִ ים בַּ נְּ חָ ִלֵ֑ים בּין ָ֝ ָה ִ ֗רים יְ הַ לּ ַֽכוּן׃
ַ ַֽ
ל־כּן
ָ֝֗
ִמ ְ֭נַּחַ ל בַּ ֶדּ ֶ֣רְך יִ ְשׁ ֶתֵּ֑ה עַ
שׁנוּ׃
הַ ַמּ֣יִ ם ְשׁטָ פֵ֑ וּנוּ ַ֗נ ְַ֜֗חלָה עָ בַ ר עַ ל־נ ְַפ ַֽ

נחל

Psa. 69:37
Psa. 82:8
Psa. 119:111

torrent, brook

)(23

נְ ִחילֹות

to inherit, possess

אהֲבי
עְ֭בָ ָדיו יִ נְ חָ לֵ֑ וּהָ וְ ֹ
וְ ֶז ֣ ֵַ֑רע ֲ
גֹּוים׃
הָ אָ ֵֶ֑רץ ִ ַֽכּי־אַתָּ ה ִָ֝תנְ ֗ ַחל ְבּכָ ל־הַ ִ ַֽ
י־שׂשֶׂ֖ ֹון
עֹול ֵ֑ם ִ ַֽכּ ְ
ֹות֣יָך ְל ָ
נ ַָח ְ֣ל ִתּי ע ְד ֶ
)(8

נְ חוּשָׁ ה

נַחַ ל־1

Psa. 18:5
Psa. 36:9
Psa. 74:15
Psa. 78:20
Psa. 83:10
Psa. 104:10
Psa. 110:7
Psa. 124:4

possession

ַנחֲלָ ה־1

וְ אֶ ְתּנָ ֣ה גְֹ֭ויִ ם ַנחֲלָ תֵֶָ֑ך ַוָ֝אֲחֻ זּ ְָת ָ֗ך
Psa. 16:6
לי׃
רה עָ ָ ַֽ
שׁ ְפ ָ ֥
בַּ נְּ ִע ִמֵ֑ים אַף־ ַנָ֝חֲלָ֗ ת ָ ַֽ
Psa. 28:9
רְך אֶ ת־ ַנחֲלָ תֵֶָ֑ך וַּֽ ְרעם
וּבָ ֥
Psa. 33:12
ֲל ֣ה ַֽלֹו׃
ֹלהֵ֑יו הָ עֶָ֓ ם ׀ בָּ ַחֶ֖ר ְל ַנח ָ
א ָ
Psa. 37:18
ימם וְ ָ֝ ַנחֲלָ תָ֗ם ְלעֹולָ ם
יְ מ֣י ְת ִמ ִ ֵ֑
Psa. 47:5
יִ ְבחַ ר־לָ נוּ אֶ ת־ ַנחֲלָ תֵ֑נוּ אֶ ת גְּ א֨ ֹון
Psa. 68:10
ֹלהֵ֑ים ַנחֲלָ תְָך֥ וְ ָ֝נִ ְלאָ֗ה
נְ ְָ֭דבֹות תָּ ִנ ֣יף א ִ
Psa. 74:2
ר־ציּ֗ ֹון
ִ ָ֝
ְ֭אַלתָּ שׁ֣בֶ ט ַנחֲלָ תֵֶָ֑ך הַ
ֶ֗קּ ֶדם ָגּ ְ
Psa. 78:55
יהם
ַשׁכּן ְָ֝בּאָהֳל ֗ ֶ
ֲל ֵ֑ה ַויּ ְ
וַ ְַֽ֭יּ ִַפּילם ְבּ ֶח֣בֶ ל ַנח ָ
Psa. 78:62
לַ ֶח ֶ֣רב עַ מֵּ֑ ֹו וּ ְָ֝ב ַנחֲלָ תֹ֗ו ִה ְתעַ ָ ַֽבּר׃
Psa. 2:8
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ע ֹ֣קב עַ מֵּ֑ ֹו וּ ְָ֝ביִ ְשׂ ָר ֗אל ַנחֲלָ תַֹֽו׃
ְבּ ַי ֲ
Psa. 79:1
יכ ֣ל
גֹוי֨ם ׀ ְ ַֽבּ ַנחֲלָ תֶָ֗ך ִט ְְ֭מּאוּ אֶ ת־ה ַ
ָבֹּ֤אוּ ִ
Psa. 94:5
עַ ְמָּך֣ יְ הוָ ֣ה יְ ַד ְכּאֵ֑ וּ ְ ַֽו ַנחֲלָ תְָך֥ יְ עַ נַּֽ וּ׃
Psa. 94:14
ע ַֽ ֹזב׃
ל ֹא ַי ֲ
עַ מֵּ֑ ֹו וְ ָ֝ ַנחֲלָ תֹ֗ו ֣
Psa. 105:11
ץ־כּנָ ֵ֑עַ ן ָ֝֗ ֶחבֶ ל ַנחֲלַ ת ֶ ְַֽכם׃
ת־א ֶר ְ
ֶ ַֽ
ְל ָ֗ך אֶ תּן אֶ
Psa. 106:5
ְבּ ִשׂ ְמ ַח ֣ת גֹּויֶ ֵֵָ֑֑ך ְָ֝ל ִה ְתהַ ֗לּל ִעם־ ַנחֲלָ תֶ ַָֽך׃
Psa. 106:40
ְבּעַ מֵּ֑ ֹו ַו ָ֝יְ תָ ֗עב אֶ ת־ ַנחֲלָ תַֹֽו׃
Psa. 111:6
גֹּוים׃
ל ֗ ֶהם ַנחֲלַ ת ִ ַֽ
ְלעַ מֵּ֑ ֹו לָ תת ָ֝ ָ
Psa. 127:3
ֲל ֣ת יְ הוָ ֣ה בָּ ִנ ֵ֑ים שָָׂ֝ ֗ ָכר ְפּ ִ ֣רי הַ ָ ַֽבּטֶ ן׃
ִהנּ ֹ֤ה ַנח ַ
Psa. 135:12
ֲל ֵ֑ה ַנָ֝חֲלָ֗ ה ְליִ ְשׂ ָראל
אַר ָצ ֣ם ַנח ָ
וְ נ ַָת֣ן ְ
ֲל ֵ֑ה ַנָ֝חֲלָ֗ ה ְליִ ְשׂ ָראל עַ ַֽמֹּו׃
אַר ָצ֣ם ַנח ָ
ְ
Psa. 136:21
עֹול ֣ם
ֲל ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
אַר ָצ֣ם ְל ַנח ָ
ְ
Psa. 136:22
עֹול ֣ם
ַנְ֭חֲלָ ה ְליִ ְשׂ ָרא ֣ל עַ ְב ֵ֑דֹּו ִ ֶ֖כּי ְל ָ
Psa. 78:71

)(12

to comfort, relent

ֲמנִ י׃
ִעמָּ ִ ֵ֑די ִשׁ ְב ְטָך֥ וּ ִָ֝מ ְשׁעַ נְ ֗ ֶתָּך ה֣מָּ ה יְ נַ ַֽח ֻ ַֽ
אתי׃
ל ֹא מָ ָ ַֽצ ִ
ָואֵַ֑יִ ן וְ ָ֝לַ ְמ ַנח ֲִ֗מים וְ ֣
ֶתּ ֶֹ֤רב ׀ ְגּ ַֻֽדלָּ ִ֗תי וְ ִת ֹ֥סּב ְ ַֽתּ ַנחֲמ ַֽנִ י׃
ל ֹא תָ פֵ֑ וּג מאֲנָ ֶ֖ה ִהנָּח ֣ם נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ַל ֣יְ לָ ה נִ ְ֭גְּ ָרה וְ ֣
עז ְַרתַּ נִ י וְ נִ חַ ְמ ָ ַֽתּנִ י׃
ִ ַֽכּי־אַתָּ ה יְ ָ֝ה ָו֗ה ֲ
עַ ד־מָ ָתֵ֑י וְ ָ֝ ִהנּ ָ֗חם עַ ל־עֲבָ ֶ ַֽדיָך׃
רב חַ ְסדֹּו
ְבּ ִריתֵ֑ ֹו ַו ָ֝יִּ נּ ָ֗חם ְכּ ֣ ֹ
עֹול ֵ֑ם
אַתּה־כֹהן ְל ָ
ל ֹא יִ נּ ָ֗חם ָ ַֽ
יְ ה ָו֨ה ׀ וְ ֥
ֶחם׃
ָז ַ֘כ ְֹ֤ר ִתּי ִמ ְשׁפָּ ֶטֶ֖יָך מעֹולָ ם ׀ יְ ה ָו֗ה וָ ַֽ אֶ ְתנ ָ ַֽ
חַ ְס ְדָּך֣ ְל ַנחֲמנִ ֵ֑ י ְכּ ִא ְמ ָר ְתָך֥
ְל ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ָ֝לא ֹ֗מר מָ תַ י ְ ַֽתּ ַנחֲמ ַֽנִ י׃
ֶחם׃
ָדין יְ הוָ ֣ה עַ מֵּ֑ ֹו וְ עַ ל־ ֲָ֝עבָ ָ ֗דיו יִ ְתנ ָ ַֽ
ִ ַֽכּי־י ִ ֣

Psa. 23:4
Psa. 69:21
Psa. 71:21
Psa. 77:3
Psa. 86:17
Psa. 90:13
Psa. 106:45
Psa. 110:4
Psa. 119:52
Psa. 119:76
Psa. 119:82
Psa. 135:14

 comfortנֶחָ מָ ה

)(1

ז ֹ֣את נֶחָ מָ תִ֣י ְבעָ נְ ִי ֵ֑י ִ ֶ֖כּי
)(2

ִכּ ְדמ֥ וּת חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן ָ֝ח ֗רשׁ

נחם

Psa. 119:50
serpent

נָחָ שׁ־1

Psa. 58:5
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תּחַ ת
ְלשֹׁו ָנם ֮ ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב ַ ֶ֖
)(1

Psa. 140:4
bronze

וּב ִריחֶ֖י בַ ְר ֶז֣ל
י־שׁ ְ֭בַּ ר ַדּ ְלת֣ ֹות נְ ֵֹ֑חשֶׁ ת ְ
ִ ַֽכּ ִ

נְ חֹשֶׁ ת־1

Psa. 107:16
)(4

to descend

נחת

לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה ְ ַֽונִ חֲתָ ה ֶ ַֽקשֶׁ ת־נְ ָ֝חוּשָׁ֗ ה זְ רֹועֹ ָ ַֽתי׃
Psa. 38:3
י־ח ְ֭צֶּ יָך ִנ֣חֲתוּ ִבֵ֑י ו ִַתּנְ ַחֶ֖ת
ִ ַֽכּ ִ
ִבֵ֑י ַו ִתּנְ ַחֶ֖ת עָ ַל ֣י י ֶ ַָֽדָך׃
Psa. 65:11
יבים
גְּדוּדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
ֶ
רוּה נַח ֣ת
ְתּלָ ֶמ֣יהָ ַ ְ֭
Psa. 18:35

)(30

to stretch out

הט־אָזְ נְ ָך֥ ִָ֗֝לי
ִ ַֽכי־תַ עֲנ ֵ֣֑נִ י אֵ֑ל ַ ַֽ
Psa. 17:11
[סבָ בֵ֑ וּנוּ] עיניהֶ ם ָי ִָ֗֝שׁיתוּ ִלנְ ט֥ ֹות בָּ אָ ֶַֽרץ׃
ְ
Psa. 18:10
ַויּ֣ט שָׁ ְ֭מַ יִ ם וַיּ ַרֵ֑ד ַוָ֝ע ֲָר ֗ ֶפל
Psa. 21:12
ח ְשׁב֥ וּ ְָ֝מזִ ֗ ָמּה
ִכּי־נָט֣ וּ עָ ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה ָ ַֽ
Psa. 27:9
דָּך
ִממֶּ נִּ י ֮ אַַֽל־תַּ ט־ ְבּאַ֗ף עַָ֫ ְב ֶ ֥
Psa. 31:3
הַ טֹּ֤ה אלַ֨ י ׀ אָזְ נְ ָך ֮ ְמה ָרֵ֪ה הַ ִָ֫צּילנִ י
Psa. 40:2
֣יתי יְ הוָ ֵ֑ה ַויּט ָ֝אלַ֗ י וַיִּ ְשׁמַ ע
ִק ִוּ ִ
Psa. 44:19
ִלבֵּ֑נוּ ַותּט אֲשֻׁ ֗רינוּ ִמנִּ י
Psa. 45:11
וּ ְְ֭ר ִאי וְ הַ ִטּ֣י אָזְ נ ְֵֵ֑֑ך וְ ִשׁ ְכ ִחי
Psa. 49:5
אַטּ ֣ה ְלמָ ָשׁ ֣ל אָזְ ִנ ֵ֑י אֶ ְפתַּ ח ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור
ֶ
Psa. 62:4
ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם ְכּ ִ ֥קיר נָטֵ֑ וּי ָגּ ָ֗֝דר הַ ְדּחוּיָ ַֽה׃
Psa. 71:2
טּה־אלַ י אָָ֝זְ נְ ָ֗ך
וַּֽ ְתפַ ְלּט ֵ֑נִ י הַ ַֽ
Psa. 73:2
ַוא ֲִנ֗י ִכּ ְְ֭מעַ ט נָטוּי [נ ָָט ֣יוּ] ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝כּאַ֗יִ ן
ַוא ֲִנ֗י ִכּ ְְ֭מעַ ט נָטוּי [נ ָָט ֣יוּ] ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝כּאַ֗יִ ן שֻׁ ְפּכָ ה
Psa. 78:1
י־פי׃
תֹּור ִתֵ֑י הַ טּ֥ וּ אָָ֝זְ נְ ֗ ֶכם ְל ִא ְמר ִ ַֽ
ָ
עַ ְִ֭מּי
Psa. 86:1
טּה־יְ הוָ ֣ה אָזְ נְ ָך֣
ְתּ ִפלָּ֗ ה ְל ָ ָ֫דוִ ד הַ ַֽ
Psa. 88:3
טּה־אָָ֝זְ נְ ָ֗ך ְל ִרנּ ִ ַָֽתי׃
ְל ְ֭פָ נֶיָך ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י הַ ַֽ
Psa. 102:3
טּה־אלַ י אָזְ נֶ ֵֵָ֑֑ך
ָ֫ ַצר ִלי הַ ַֽ
Psa. 102:12
ָי ְ֭מַ י ְכּצ֣ל נָטֵ֑ וּי ַוָ֝א ֲִנ֗י כָּ עשֶׂ ב
Psa. 104:2
יעה׃
עַֹֽ טֶ ה־אְֹ֭ור כַּ שַּׂ ְל ָמ ֵ֑ה נֹוטֶ ה ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם כַּ יְ ִר ָ ַֽ
Psa. 109:23
ל־כּנְ טֹותֹ֥ו נֶה ָל ְֵ֑כ ִתּי נִ ָ֝נְ עַ֗ ְר ִתּי
ִ
ְכּצ
Psa. 17:6

נטה
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וּביָמַ י
ִ ַֽכּי־ ִה ָטּ ֣ה אָזְ נֹ֣ו ִלֵ֑י ְ
ֹותיָך וְ אַ֣ל
הַ ט־ ִל ְִ֭בּי אֶ ל־ע ְד ֗ ֶ
יתי׃
ל ֹא נ ִ ַָֽט ִ
ֹור ְת ָ֗ך ֣
ד־מ ֵֹ֑אד ִָ֝מ ַֽתּ ָ
ְ
יצ֣נִ י עַ
ה ִל ֻ
יתי ִל ְִ֭בּי לַ עֲשׂ֥ ֹות חֻ ֶ֗קּיָך
ָט ִ
נִ֣
יתי׃
ל ֹא נ ִ ַָֽט ִ
ֹותיָך ֣
ר ְֹד ַפ֣י וְ צָ ָרֵ֑י ָ֝מע ְד ֗ ֶ
יֹוליכ ֣ם
לֹּותם ִ
ָ֗
טּים ַעַֽקַ ְלקַ
וְ הַ מַּ ִ ֹ֤
עֹול ֣ם
וּבזְ ֣רֹועַ נְ טוּיָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ִ
אַל־תַּ ט־ ִל ִ֨בּי ְל ָד ָב ֵ֪ר ׀ ָ ֶ֡רע
יְ ְ֭הוָה הַ ט־שָׁ ֶמ֣יָך וְ תרֵ֑ד גַּ ֶ֖ע

Psa. 116:2
Psa. 119:36
Psa. 119:51
Psa. 119:112
Psa. 119:157
Psa. 125:5
Psa. 136:12
Psa. 141:4
Psa. 144:5
)(1

עוּריהֶ ם
בָּ נ֨ינוּ ׀ ִכּנְ ִט ִעים ֮ ְמג ָֻדּ ִלֵ֪ים ִ ַֽבּנְ ָ֫

Psa. 144:12
)(6

רע ְָ֝לאֻ ִ֗מּים
ְֹ֭ור ְשׁתָּ ַו ִתּטָּ עֵ֑ם תָּ ַ ֥
גֹּוי ֣ם ה ַ
ִ
ָֹ֝וי֗ם ַו ִתּטָּ עֶ ַֽהָ ׃
ָרשׁ גּ ִ
ִמ ִמּ ְצ ַר֣יִ ם תַּ ִסֵּ֑יעַ ְתּג ֥
ל־בּן
ָ֝֗
וְ ְ֭כַ נָּה אֲשֶׁ ר־נ ְָט ָע ֣ה יְ ִמינֶ ֵֵָ֑֑ך וְ עַ
ֲל ֹא יִ ְשׁ ָמ ֵ֑ע ִ ַֽאם־ ֹי ַֽ֥צר
אזֶן ה ֣
֣טע ֹ ְ֭
ה ֹנ ַ ַֽ
ֲ
ָטע׃
יִ ְ֭ ְשׂ ְבּעוּ עֲצ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽרזי ְָ֝לבָ נֹ֗ון א ֲֶשׁ֣ר נ ָ ַֽ
ֲשׂוּ
וַיִּ זְ ְרע֣ וּ שָׂ ְ֭דֹות ַויִּ ְטּע֣ וּ ְכ ָר ִמֵ֑ים ַו ָ֝ ַיּע ֗

to plant

Psa. 80:9
Psa. 80:16
Psa. 94:9
Psa. 104:16
Psa. 107:37

ָרעָ֨ שָׁ ה ׀ אַף־שָׁ ַמ֣יִ ם נ ְָטפוּ ֮ ִמ ְפּנ ֵ֪י א ָֹ֫ל ִהים

to drop

נטף

Psa. 68:9
)(1

עֹול ֣ם יִ ַֽטֹּור׃
ל ֹא ְל ָ
ָריב וְ ֶ֖
ַֽל ֹא־לָ נֶצַ ח י ִ ֵ֑

to keep

נטר

Psa. 103:9
)(3

)(2

נטע

Psa. 44:3

)(1

אַל־תּעַ זְ ֗בנִ י
ַ ָ֝ ַֽ
עֶ זְ ָר ִתי הָ ִי ֵ֑יתָ אַַֽל־ ִתּ ְטּשׁנִ י וְ
אָדם׃
אהֶ ל ִשׁכּן בָּ ָ ַֽ
ַו ְ֭יִּ טֹּשׁ ִמ ְשׁ ַכּ ֣ן ִשׁלֵ֑ ֹו ָ֝֗ ֹ
טּשׁ יְ הוָ ֣ה עַ מֵּ֑ ֹו וְ ָ֝ ַנחֲלָ ֗תֹו
כּי ׀ ל ֹא־יִ ֣ ֹ
ִ ֹ֤

plant

נ ִָטיעַ

to forsake

נטשׁ

Psa. 27:9
Psa. 78:60
Psa. 94:14

to produce offspring

ִל ְפני־שֶׁ מֶ שׁ ֮ יָנִ ין [יִ נֵֹּ֪ון] ְָ֫שׁמ֥ ֹו וְ יִ ְתבָּ ְרכוּ
ִל ְפני־שֶׁ מֶ שׁ ֮ יָנִ ין [יִ נֵֹּ֪ון] ְָ֫שׁמ֥ ֹו וְ יִ ְתבָּ ְרכוּ בֵ֑ ֹו

Psa. 72:17

נין
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)(14

to smite

ֹלהי ִ ַֽכּי־ ִה ִכּ֣יתָ אֶ ת־כָּ ל־אֹיְ ַב֣י
א ַ֗
Psa. 60:2
יא־מֵ֑לַ ח
ֶ
וַיָּ ֹ֤שָׁ ב יֹואָ֗ב ַויַּ ְֵ֣֑ך אֶ ת־א ֣דֹום ְבּג
Psa. 69:27
י־אַתּ֣ה אֲשֶׁ ר־ ִה ִכּ֣יתָ ָר ָדֵ֑פוּ וְ אֶ ל־מַ ְכאֶ֖ ֹוב
ָ
ִ ַֽכּ
Psa. 78:20
הֹ֤ן ִהכָּ ה־ ֨צוּר ׀ ַו ָיּז֣וּבוּ מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִלֵ֪ים
Psa. 78:51
אשׁית
ל־בּכ֣ ֹור ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
ְ
ַויַּ ְֵ֣֑ך כָּ
Psa. 78:66
ריו אָחֵ֑ ֹור חֶ ְרפַּ ת ָ֝עֹולָ֗ ם
ַויְַּך־צָ ָ ֥
Psa. 102:5
הוּכּה־כָ ְ֭עשֶׂ ב וַיִּ ַב ֣שׁ ִל ִבֵּ֑י
ָ ַֽ
Psa. 105:33
וּתאנ ָָתֵ֑ם
ַויַּ ְֵ֣֑ך ַגּ ְְ֭פנָם ְ
Psa. 105:36
אַר ָצ ֵ֑ם
ל־בּכ֣ ֹור ְבּ ְ
ְ
ַויַּ ְֵ֣֑ך כָּ
Psa. 121:6
ָרחַ
הַ שֶּׁ מֶ שׁ ַֽל ֹא־יַכֶּ֗כָּ ה וְ י ֥
Psa. 135:8
ד־בּה ָ ַֽמה׃
ְ
אָדם עַ
שׁ ִהכָּ ה ְבּכֹור֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ָ֝מ ָ ֗
ֶ ְַֽ֭
Psa. 135:10
גֹּוי ֣ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ָ֝הָ ַ ֗רג ְמלָ ִכים
שׁ ִהכָּ ה ִ
ֶ ְַֽ֭
Psa. 136:10
יהֵ֑ם ִ ֶ֖כּי
ְלמַ כּ ֣ה ִמ ְְ֭צ ַריִ ם ִבּ ְבכֹור ֶ
Psa. 136:17
עֹול ֣ם
ֹלים ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ְל ְ֭מַ כּה ְמלָ ִכ֣ים גְּ ד ִ ֵ֑

נכה

Psa. 3:8

)(1

ל ֹא י ַָד ְֵ֑ע ִתּי
נֶאֶ ְס ֵ֬פוּ עָ ַל ֣י נ ְִ֭כים וְ ֣

Psa. 35:15
)(1

עַ מֵּ֑ ֹו ְָ֝ל ִה ְתנ ַ֗כּל בַּ עֲבָ ָ ַֽדיו׃
)(2

crippled

to deceive

נכל

Psa. 105:25

to recognize, disguise, treat as foreign

קֹומֹו׃
וְ אינֶ ֵ֑נּוּ וְ ל ֹא־י ִַכּירֶ ֶ֖נּוּ ע֣ ֹוד ְמ ַֽ
אָב ֣ד מָ נֹ֣וס ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י
ין־לֵ֪י ָ֫ ַמ ִכּיר ַ
וְ ַֽא ִ

נכר

Psa. 103:16
Psa. 142:5
)(6

ֲשׁוּ־לי׃
ִ ַֽ
ִלֵ֑י ְבּנַֽי־נ ֗ ָָ֝כר יְ כַ ח
יהם׃
ְבּני־נכָ ר יִ ֵֹ֑בּלוּ וְ ָ֝י ְַח ְרג֗וּ ִ ַֽמ ִמּ ְסגְּ ַֽרֹות ֶ ַֽ
ח ֶו֗ה ְלא֣ל נ ָ ַֽכר׃
ל ֹא ִָ֝ת ְשׁתַּ ֲ
א֣ל ָזֵ֑ר וְ ֥
אַדמַ ת נ ָ ַֽכר׃
ת־שׁיר־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝֗עַ ל ְ
ִ
ָשׁיר אֶ
֗איְך נ ִ
וְ ְ֭הַ ִצּילנִ י ִמ ַמּ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים ִָ֝מ ֗ ַיּד ְבּנ ֣י נ ָ ַֽכר׃
ִמיַּ ֵ֪ד ְ ַֽבּני־נָ֫כָ ר א ֲֶשׁ֣ר ִפּ ְ֭יהֶ ם

נָכֶ ה

foreigner
Psa. 18:45
Psa. 18:46
Psa. 81:10
Psa. 137:4
Psa. 144:7
Psa. 144:11

נכָ ר
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)(1

ְלאֶ ָחֵ֑י וְ ָ֝נ ְָכ ִ ֗רי ִל ְבני ִא ִ ַֽמּי׃
)(1

Psa. 69:9
standard, banner

ִלּיר ֶא֣יָך נּ ְ֭ס ְל ִה ְתנֹוס ֵ֑ס ִָ֝מ ְפּנ֗י
ְבּחָ נ ֵ֣֑נִ י יְ הוָ ֣ה וְ נַסּנִ ֵ֑י ְצרֹופָ ה
ַויְ נַסּוּ־אל ִבּ ְלבָ ָבֵ֑ם ִ ַֽל ְשׁאָל־ ֹ֥אכֶ ל
וּק ֶ֖דֹושׁ
ַויָּשׁ֣ וּבוּ ַויְ נַסּ֣ וּ אֵ֑ל ְ
ֹלה֣ים עֶ ְליֵֹ֑ון
ַויְ נַסּ֣ וּ ַוְ֭יּ ְַמרוּ אֶ ת־א ִ
יכ ֵ֑ם ְָ֝בּחָ נ֗וּנִ י
א ֲֶשׁ֣ר נִ ְ֭סּוּנִ י אֲבֹות ֶ
ימֹון׃
ישׁ ַֽ
בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַויְ נַסּוּ־ ָ֝֗אל ִ ַֽבּ ִ

)(1

וַּֽ ְכזֶבַ ח וּ ְָ֝כצַ ְלמֻ ָנּ֗ע כָּ ל־נְ ִסיכ ַֽמֹו׃

to test, try

נסה

Psa. 26:2
Psa. 78:18
Psa. 78:41
Psa. 78:56
Psa. 95:9
Psa. 106:14

)(1

י ְַח ְתָּך֣ וְ יִ סָּ חֲָך֣ מ ֵֹ֑אהֶ ל

נס

Psa. 60:6
)(6

)(2

foreign

נ ְָכ ִרי

to tear away

נסח

Psa. 52:7
prince

נ ִָסיְך־2

Psa. 83:12

to pour out

נסך־1

ל־ציּ֗ ֹון
ִ ָ֝
ַוְ֭אֲנִ י נ ַָס ְ֣כ ִתּי מַ ְל ִכֵּ֑י עַ
Psa. 16:4
יה֣ם ִמ ָדֵּ֑ם
אַסּ֣יְך נִ ְסכּ ֶ
אַחֵ֪ר ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ ל־ ִ
Psa. 2:6

)(1

ל־אַסּ֣יְך נִ ְסכּי ֶה֣ם ִמ ָדֵּ֑ם
ִ
ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ
)(1

Psa. 16:4

to be conspicuous

ִלּיר ֶא֣יָך נּ ְ֭ס ְל ִה ְתנֹוס ֵ֑ס ִָ֝מ ְפּנ֗י ֹ֣קשֶׁ ט
)(3

libation

נֶסֶ ְך־1
נסס־2

Psa. 60:6

to pull out; to set out, journey

י ַַסּ ֣ע קָ ְִ֭דים בַּ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וַיְ נַהֶ֖ג ְבּעֻ זֹּ֣ו
צּ ֹאן עַ מֵּ֑ ֹו וַ ַֽ ָֽיְ ַנהֲגם
ַויּ ַַסּ֣ע כַּ ֣
ָֹ֝וי֗ם ו ִַתּטָּ ֶ ַֽעהָ ׃
ָרשׁ גּ ִ
ֶגּ ְ֭פֶ ן ִמ ִמּ ְצ ַר֣יִ ם תַּ ִסֵּ֑יעַ ְתּג ֥
)(8

נסע

Psa. 78:26
Psa. 78:52
Psa. 80:9
youth

עוּרים
נְ ִ
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כּר
אַל־תּזְ ֥ ֹ
ִָ֫
וּפשָׁ עַ֗ י
חַ ֹ֤טּ ֹאות נְ עוּרַ֨י ׀ ְ
דנָי יְ ָ֝הוִ ֗ה ִמ ְבטַ ִחי ִמנְּ עוּרָ ַֽי׃
א ֹ
ֲ
ד־הנָּה
ָ֝֗
ִלמַּ ְדתַּ נִ י ִמנְּ עוּרֵָ֑י וְ עַ
עוּרי ְִכי׃
דּשׁ כַּ נֶּ ֣שֶׁ ר נְ ָ ַֽ
בַּ טּ֣ ֹוב עֶ ְדי ְֵֵ֑֑ך ִתּ ְתחַ ֶ֖
עוּרים׃
ְכּ ִח ִצּים ְבּיַד־גִּ בֵּ֑ ֹור ָ֝֗כּן ְבּנ ֣י הַ נְּ ִ ַֽ
ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ עוּרֵַ֑י ַֽי ֹאמַ ר־ ָנָ֝א
ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ עוּרֵָ֑י ַגָּ֝ם ל ֹא־י ְָכלוּ
עוּריהֶ ם ְבּנֹותינוּ
ָ֫
ִכּנְ ִט ִעים ֮ ְמג ָֻדּ ִלֵ֪ים ִ ַֽבּנְ

Psa. 25:7
Psa. 71:5
Psa. 71:17
Psa. 103:5
Psa. 127:4
Psa. 129:1
Psa. 129:2
Psa. 144:12
)(6

רה
שׁ ְפ ָ ֥
לוּ־ל ְ֭י בַּ נְּ ִע ִמֵ֑ים אַף־ ַנָ֝חֲלָ֗ ת ָ ַֽ
ִ
נָ ְַֽפ
ימינְ ָך֣
אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך נְ ִעמֶ֖ ֹות ִבּ ִ
וּתנוּ־ ֵֹ֑תף ִכּנֶֹּ֖ור נ ִָע֣ים ִעם־נָ ַֽבֶ ל׃
ְ ַֽשׂאוּ־זִ ְ֭ ְמ ָרה ְ
אַחים גַּם־יָ ַֽחַ ד׃
מַ ה־טְֹּ֭וב וּמַ ה־נּ ִָע ֵ֑ים ֶשֶׁ֖בֶ ת ִ ֣
ִכּי־ט֣ ֹוב יְ הוָ ֵ֑ה ז ְַמּ ֥רוּ ִָ֝ל ְשׁ ֗מֹו ִכּ֣י נ ִ ַָֽעים׃
לּה׃
ִכּי־טְֹ֭וב ז ְַמּ ָר֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ִ ַֽכּי־ ָנ ִָ֝עים נָאוָה ְת ִה ָ ַֽ

pleasant
Psa. 16:6
Psa. 16:11
Psa. 81:3
Psa. 133:1
Psa. 135:3
Psa. 147:1
)(2

אַשׁ ִל֣יְך ַנעֲלִֵ֑י עָָ֝ לַ֗ י
עַ ל־אְ֭דֹום ְ
י־פלֶ֗ שֶׁ ת
ֲל ְָ֝
אַשׁ ִל֣יְך ַנעֲלִֵ֑י ע ַֽ
עַ ל־אְ֭דֹום ְ
)(1

shoe

Psa. 108:10

to be pleasant, lovely

נעם

Psa. 141:6

favor, pleasantness

וּלבַ ֥קּר
חזֹ֥ות ְבּ ַֽ ֹנעַ ם־יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ
לַ ֲ
ֹלהינוּ
דנָי א ֗
א ֹ
יהי ׀ ֹנֹ֤עַ ם ֲ
וִ ִ ֹ֤

נֹעַ ם

Psa. 27:4
Psa. 90:17
)(1

ֶ֖אתי א ֶמ֣יָך
וְ גֹו ֣עַ ִמ ֹנֵּ֑עַ ר נ ָָשׂ ִ

youth

נֹעַ ר

Psa. 88:16
)(3

יתי
ֹא־ר ִא ִ
֗יתי גַּם־ ָז ַ ָ֥֫קנְ ִתּי ְוַֽל ָ ְ֭
נַ ֹ֤עַ ר ׀ הָ ִי ִ
ת־אָרחֵ֑ ֹו
ְ
בַּ ֶמּ֣ה יְ זַכֶּ ה־ ַנּ ְ֭עַ ר אֶ
ַם־בּתוּלֵ֑ ֹות זְ ָ֝ק ִנ֗ים ִעם־נְ עָ ִ ַֽרים׃
ְ
חוּרים וְ ג
בַּ ִ ֥

נַעַ ל

Psa. 60:10

יהֵ֑ם וְ שָׁ ְמע֥ וּ ֲָ֝אמָ ַ ֗רי ִכּ֣י נָעַֽמוּ׃
שׁ ְֹפט ֶ
)(2

נ ִָעים

boy, youth
Psa. 37:25
Psa. 119:9
Psa. 148:12

נַעַ ר
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)(2

אַר ֶ ַֽבּה׃
כּ ְ
ל־כּנְ טֹות֥ ֹו נֶה ָל ְֵ֑כ ִתּי נִ ָ֝נְ עַ֗ ְר ִתּי ָ ַֽ
ִ
ְכּצ
וְ נִ ֘ע ֹ֤ר פַּ ְר ֹ֣עה וְ חיל֣ ֹו ְביַם־סֵ֑ וּף

to shake

Psa. 109:23
Psa. 136:15
)(29

ֹותיהֶ ם
מּעֲצֵ֪ ָ֫
ֱֹֽלהים יִ ְפּלוּ ֮ ִ ַֽמ ֹ
ימם ׀ א ִ֗
ֲשׁ ֨
הא ִ
ַ ַֽ
רהוּ ַו ָ֝יִּ ֹ֗פּל ְבּ ַשׁ ֣חַ ת יִ ְפ ָ ַֽעל׃
וַ ַֽ ָֽיּ ְַח ְפּ ֵ֑
ֲצוּמיו
שׁחַ וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
וְ ָדכָ ה [יִ ְדכֶּ ה] ָי ֵ֑ ֹ
חֲבָ ִל֣ים נָ ְַֽפלוּ־ ִל ְ֭י בַּ נְּ ִע ִמֵ֑ים אַף־ ַנָ֝חֲלָ֗ ת
לי׃
וְ ל ֹא־יֻ ְ֣כלוּ קֵ֑ וּם יִ ְָ֝פּ ֗לוּ ַתּ֣חַ ת ַרגְ ָ ַֽ
אנ ְַחנוּ ַָ֗֝קּ ְמנוּ
הְ֭מָּ ה כָּ ְרע֣ וּ וְ נ ָָפ ֵ֑לוּ ַו ֲ
גֹורל׃
בוּשׁי י ִַפּילוּ ָ ַֽ
ל־ל ִ֗
ְָ֝
ְבג ַָד֣י לָ ֶהֵ֑ם וְ עַ
וְ אֹיְ ַב֣י ִלֵ֑י הֶ֖מָּ ה כָ ְשׁל֣ וּ וְ נ ָ ַָֽפלוּ׃
אֲשֶׁ ר־טָ ַמ֣ן ִתּ ְל ְכּ ֵ֑דֹו ְָ֝בּשֹׁואָ֗ה יִ פָּ ל־ ָ ַֽבּהּ׃
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ָֹ֝דּ ֗חוּ וְ ל ֹא־י ְָכלוּ
ָשׁ֣ם ָנ ְְ֭פלוּ ֣ ֹ
ַָ֫ק ְשׁתָּ ם ְל ְ֭הַ ִפּיל עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֵֹ֑ון
א־יוּט ֵ֑ל ִ ַֽכּי־יְ ָ֝ה ָו֗ה סֹומְך
ָ
פּל ַֽל ֹ
ִ ַֽכּי־יִ ֥ ֹ
עַ ְִ֭מּים תַּ ְח ֶתּ֣יָך יִ ְפּלֵ֑ וּ ְָ֝בּ ֗לב אֹויְ בי
לי׃
ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י וְ אימ֥ ֹות ָ֝֗ ָמוֶת נ ְָפל֥ וּ עָ ָ ַֽ
תֹוכ ֣הּ
יח ֵ֑ה נ ְָפלֶ֖ וּ ְב ָ
ְלפָ נַ ֣י ִשׁ ָ
לי׃
ֹור ֗ ֶפיָך נ ְָפל֥ וּ עָ ָ ַֽ
אֲכָ ָל ְֵ֑תנִ י וְ חֶ ְרפּ֥ ֹות ָ֝ח ְ
שּׁוּאֹות׃
ַֽ
תָּ ִשׁ֣ית ָל ֵ֑מֹו ִָ֝הפַּ ְל ֗ ָתּם ְלמַ
ַו ְ֭יַּפּל ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מַ חֲנ ֵ֑הוּ ָָ֝ס ִ֗ביב
גֹּוי֗ם וַ ְַֽ֭יּ ִַפּילם ְבּ ֶח֣בֶ ל
יהם ׀ ִ
ִמ ְפּנ ֨ ֶ
ֹתיו
ָ֝אַל ְמנ ֗ ָ
הנָיו בַּ ֶח ֶ֣רב נ ָָפ ֵ֑לוּ וְ ְ
כְּ֭ ֲ
ֹ
אַחֶ֖ד הַ שָּׂ ִ ֣רים ִתּ ַֹֽפּלוּ׃
וּכ ַ
אָד֣ם ְתּמוּתֵ֑ וּן ְ
ְכּ ָ
וּרבָ בָ ה
פּל ִמ ִצּ ְדּ ָ֨ך ׀ ֶ֗אלֶ ף ְ
יִ ֹ֤ ֹ
יהם׃
אתֵ֑ם ִ ַֽכּי־נ ַָפֶ֖ל פַּ ְח ָדּ֣ם עֲל ֶ ַֽ
ְבּצ ָ
ֹותם בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
לָ ֶהֵ֑ם ְלהַ ִפּיל אָ֝ ֗ ָ
גֹּוי ֵ֑ם
וּלהַ ִפּ֣יל ַז ְְ֭רעָ ם בַּ ִ
ְ
עז ָ ַָֽרנִ י׃
פּל וַ ֶ֖יהוָ ֣ה ֲ
ית֣נִ י ִלנְ ֵ֑ ֹ
ְד ִח ַ
ֹרֹות
המ ֗
ַֽח ִלים בָּ אשׁ י ִַפּלֵ֑ם ְָ֝בּמַ ֲ
גֶּ ָ֫ ָ

נער־2

to fall

Psa. 5:11
Psa. 7:16
Psa. 10:10
Psa. 16:6
Psa. 18:39
Psa. 20:9
Psa. 22:19
Psa. 27:2
Psa. 35:8
Psa. 36:13
Psa. 37:14
Psa. 37:24
Psa. 45:6
Psa. 55:5
Psa. 57:7
Psa. 69:10
Psa. 73:18
Psa. 78:28
Psa. 78:55
Psa. 78:64
Psa. 82:7
Psa. 91:7
Psa. 105:38
Psa. 106:26
Psa. 106:27
Psa. 118:13
Psa. 140:11
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יִ ְפּל֣ וּ ְבמַ ְכמ ָֹר֣יו ְרשָׁ ִע ֵ֑ים יַחַ ד אָָ֝נ ִֹ֗כי
פוּפים׃
ָ֝זֹוקף ְלכָ ל־הַ ְכּ ִ ַֽ
ְלכָ ל־הַ נּ ְֹפ ִלֵ֑ים וְ ֗

Psa. 141:10
Psa. 145:14
)(1

ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ
שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
)(2

miscarriage

נפֶ ל

Psa. 58:9

נפץ־1

to shatter

לי יֹוצ֣ר ְתּנ ְַפּצ ַֽם׃
ְבּשׁ֣בֶ ט בַּ ְר ֶזֵ֑ל ִכּ ְכ ִ ֶ֖
Psa. 137:9
ֹאחז וְ נִ ֵ֬פּץ ֶ ַֽאת־עָֹ֝ לָ לַ֗ יִ ְך
שֶׁ יּ ֶ֓
Psa. 2:9

)(144

soul

נֶפֶ שׁ

;Psa 3:3; 6:4–5; 7:3, 6; 10:3; 11:1, 5; 13:3; 16:10; 17:9, 13; 19:8; 22:21, 30; 23:3; 24:4; 25:1, 13, 20; 26:9; 27:12
30:4; 31:8, 10, 14; 33:19–20; 34:3, 23; 35:3–4, 7, 9, 12–13, 17, 25; 38:13; 40:15; 41:3, 5; 42:2–3, 5–7, 12; 43:5; 44:26; 49:9,
;16, 19; 54:5–6; 55:19; 56:7, 14; 57:2, 5, 7; 59:4; 62:2, 6; 63:2, 6, 9–10; 66:9, 16; 69:2, 11, 19; 70:3; 71:10, 13, 23; 72:13–14
;74:19; 77:3; 78:18, 50; 84:3; 86:2, 4, 13–14; 88:4, 15; 89:49; 94:17, 19, 21; 97:10; 103:1–2, 22–104:1; 104:35; 105:18, 22
;106:15; 107:5, 9, 18, 26; 109:20, 31; 116:4, 7–8; 119:20, 25, 28, 81, 109, 129, 167, 175; 120:2, 6; 121:7; 123:4; 124:4–5, 7
130:5–6; 131:2; 138:3; 139:14; 141:8; 142:5, 8; 143:3, 6, 8, 11–12; 146:1
)(1

צוּפים׃
ִ ַֽ
תוּקים ִָ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹנ֣פֶ ת
וּמ ִ ֥
ָרֵ֑ב ְ
)(1

)(7

כּל־הֶ בֶ ל כָּ ל־אָ ָ ָ֗֝דם נִ צָּ ב ֶ ַֽסלָ ה׃
נֶגְ ֶדֵָּ֑ך אְַך ָ ַֽ
ִבֵּ֑י ַותַּ ִצּיב ֶ֖נִ י ְלפָ נֶ ֣יָך
ימינְ ָ֗ך
רֹותֵ֑יָך נִ ְצּבָ ה שׁגַל ִ ַָֽ֝ל ִ
ְבּיִ ְקּ ֶ
אַתּ֣ה ִה ְ֭צַּ ְבתָּ כָּ ל־גְּ בוּל֣ ֹות אָ ֵֶ֑רץ ַ ֥קיִ ץ ָו ָ֝ ֹ֗ח ֶרף
ָ
וַיַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ יַּצֶּ ב־מַ יִ ם ְכּמֹו־נַֽד׃
ֱֹֽלהים נִ צָּ ב בַּ ע ֲַדת־אֵ֑ל
ְלאָָ֫סָ ף א ִ֗
ְלעֹולָ ם יְ הוָ ֵ֑ה ְ ָ֝דּבָ ְר ָ֗ך נִ צָּ ב בַּ שָּׁ ָ ַֽמיִ ם׃

נ ְַפתָּ ִלי

Psa. 68:28
to stand

נצב־1

Psa. 39:6
Psa. 41:13
Psa. 45:10
Psa. 74:17
Psa. 78:13
Psa. 82:1
Psa. 119:89

to struggle

ְבּהַ צֹּותֹ֨ו ׀ אֶ ת א ֲַר֣ם ַנה ֲַריִ ם ֮ וְ אֶ ת־א ֲַרֵ֪ם
)(55

Psa. 19:11

Naphtali

רי נ ְַפתָּ ִ ַֽלי׃
רי זְ ָ֝בֻ ֗לוּן שָׂ ֥
הוּדה ִרגְ מָ ָתֵ֑ם שָׂ ֥
שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ

)(1

honeycomb

נֹפֶ ת

נצה־1

Psa. 60:2

to direct (music), oversee

נצח

;Psa 4:1; 5:1; 6:1; 8:1; 9:1; 11:1; 12:1; 13:1; 14:1; 18:1; 19:1; 20:1; 21:1; 22:1; 31:1; 36:1; 39:1; 40:1; 41:1; 42:1; 44:1
;45:1; 46:1; 47:1; 49:1; 51:1; 52:1; 53:1; 54:1; 55:1; 56:1; 57:1; 58:1; 59:1; 60:1; 61:1; 62:1; 64:1; 65:1; 66:1; 67:1; 68:1; 69:1
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70:1; 75:1; 76:1; 77:1; 80:1; 81:1; 84:1; 85:1; 88:1; 109:1; 139:1; 140:1
)(18

forever

נצַ ח־1

ָת ְשׁתָּ
תַּ מּוּ ח ֳָר ֗בֹות לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים נ ַ ֵ֑
Psa. 9:19
ל ֹא לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְקוַת
כּי ֣
ִ ֹ֤
Psa. 10:11
ל־ראָה לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ָ
אֵ֑ל ִה ְס ִתּיר ָ֝ ָפּ ָנ֗יו בַּ
Psa. 13:2
יְ ְ֭הוָה ִתּ ְשׁכָּ ח֣נִ י נֶ ֵ֑צַ ח עַ ד־אֶָ֓נָה ׀ תַּ ְס ִ ֶ֖תּיר
Psa. 16:11
ימינְ ָך֣ נֶ ַֽצַ ח׃
אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך נְ ִעמֶ֖ ֹות ִבּ ִ
Psa. 44:24
אַל־תּזְ נַח לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ִ
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝ ָה ִ֗קיצָ ה
ֲ
Psa. 49:10
שּׁחַ ת׃
ל ֹא יִ ְר ֶא֣ה הַ ָ ַֽ
יחי־ע֥ ֹוד לָ נֶ ֵ֑צַ ח ֶ֖
ִ ַֽו ִ
Psa. 49:20
אוּ־אֹור׃
ַֽ
ל ֹא יִ ְר
ֲבֹותֵ֑יו עַ ד־נ ָ֝֗צַ ח ֣
א ָ
Psa. 52:7
יִ תָּ ְצָךֵ֪ לָָ֫ נֶצַ ח י ְַח ְתָּך֣ וְ יִ סָּ חֲָך֣
Psa. 68:17
כּן לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ֹלה֣ים ְל ִשׁ ְבתֵּ֑ ֹו אַף־יְ ָ֝ה ָו֗ה יִ ְשׁ ֥ ֹ
א ִ
Psa. 74:1
ְֹ֭להים זָנַ ְ֣חתָּ לָ נֶ ֵ֑צַ ח י ְֶעשַׁ ן אַ ְָ֝פּ ָ֗ך
א ִ
Psa. 74:3
רע אֹוי ֣ב
ְפ ְ֭עָ מֶ יָך ְלמַ שֻּׁ א֣ ֹות נֶ ֵ֑צַ ח כָּ ל־ה ַ ֶ֖
Psa. 74:10
יְ ָח ֶ֣רף ָצֵ֑ר יְ ָנ֘אֹ֤ץ אֹוי ֶ֖ב ִשׁ ְמָך֣ לָ נֶ ַֽצַ ח׃
Psa. 74:19
אַל־תּ ְשׁכַּ ח לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ִ
תֹּורֵָ֑ך חַ יַּת ֲָ֝ענִ ֗ ֶיּיָך
ֶ
Psa. 77:9
הֶ אָפ֣ס לָ נֶ ֣צַ ח חַ ְס ֵ֑דֹּו גָּמַ ר
Psa. 79:5
מֹו־אשׁ
ָ֝֗
יְ ְ֭הוָה תֶּ אנַ ֵ֣֑ף לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְבעַ ר ְכּ
Psa. 89:47
יְ ְ֭הוָה ִתּסָּ ת֣ר לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְב ַעֶ֖ר ְכּמֹו־א֣שׁ
Psa. 103:9
עֹול ֣ם
ל ֹא ְל ָ
ַֽל ֹא־לָ נֶצַ ח י ִ ֵָ֑ריב וְ ֶ֖
Psa. 9:7

)(45

to take away deliver

ֹושׁיענִ י ִמכָּ ל־ ָֹ֝ר ְד ֗ ַפי וְ הַ ִצּיל ַֽנִ י׃
ֵ֑יתי ה ִ
חָ ִס ִ
צּיל׃ Psa. 7:3
אַרי ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָֹ֝פּ ֗רק וְ א֣ין מַ ִ ַֽ
ְכּ ְ
Psa. 18:1
הַ זּ ֵֹ֑את ְבּיֹֹ֤ום ִ ַֽה ִצּיל־יְ ה ָו֘ה אֹות֥ ֹו
Psa. 18:18
י ִַצּיל֗נִ י מאֹיְ ִבי ָע ֵ֑ז וּ ִָ֝מ ֹשּׂנְ אַ֗י
Psa. 18:49
רֹוממֵ֑נִ י מ ִאישׁ ָ֝ ָח ֗ ָמס תַּ ִצּיל ַֽנִ י׃
ִמן־קָ ְ֭מַ י ְתּ ְ
Psa. 22:9
כּי חָ ַֽפץ
אֶ ל־יְ הוָ ֣ה יְ פַ ְלּט ֵ֑הוּ ַי ִָ֝צּיל֗הוּ ִ ֘
Psa. 22:21
ַד־כּלֶ ב
ָ֝֗ ֶ
הַ ִצּ֣ילָה מ ֶח ֶ֣רב נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִמיּ
Psa. 25:20
אַל־א ֗בֹושׁ
ָ֝
ַנ ְְ֭פ ִשׁי וְ הַ ִצּילנִ ֵ֑י
Psa. 31:3
אָזְ נְ ָך ֮ ְמה ָרֵ֪ה הַ ִָ֫צּילנִ י הי ֹ֤ה ִ֨לי ׀
Psa. 31:16
צּילנִ ֹ֤ י ִמיַּד־אָ֝ ֹויְ ַ֗בי
ֹתי הַ ִ ֘
ְבּי ְָדָך֥ ִעתּ ָ ֵ֑
Psa. 7:2
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ב־חֵ֑יִ ל גִּ ָ֗֝בֹּור ַֽל ֹא־יִ נָּצל ְבּ ָרב־ ַֹֽכּחַ ׃
ָ
ְבּ ָר
Psa. 33:19
יֹּותם
ְלהַ ִצּ֣יל ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וּ ְָ֝לחַ ֗ ָ
Psa. 34:5
גוּרֹותי ִה ִצּילָ ַֽנִ י׃
ַ֗
ל־מ
ְָ֝
וּמכָּ
וְ עָ נָ ֵֵ֑֑נִ י ִ
Psa. 34:18
רֹותם ִה ִצּילָ ַֽם׃
ל־צ ֗ ָ
ָ֝ ָ
וּמכָּ
וַיהוָ ֣ה שָׁ מֵ֑עַ ִ
Psa. 34:20
ָרע֣ ֹות צַ ִ ֵ֑דּיק וּ ִָ֝מכֻּ לָּ֗ ם י ִַצּילֶנּוּ יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 35:10
ִמי ָ֫ ָכמ֥ ֹוָך מַ ִצּ֣יל עָ ְ֭נִ י מחָ ָז֣ק
Psa. 39:9
ל־פּשָׁ עַ י הַ ִצּילנִ ֵ֑ י חֶ ְרפַּ ת ָנ ָָ֗֝בל
ְ
ִמכָּ
Psa. 40:14
ר ִתי
ְרצ֣ה יְ ְ֭הוָה ְלהַ ִצּילנִ ֵ֑י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְלעֶ זְ ָ ֥
Psa. 50:22
ן־א ְט ֹ֗רף וְ א֣ין מַ ִ ַֽצּיל׃
ִ ַֽבּינוּ־נָ ֣א זְֹ֭את שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ֶָ֝
Psa. 51:16
ֱֹֽלהים אֹלהי ְתּשׁוּעָ ִתֵ֑י
צּילנִ ֹ֤ י ִמ ָדּ ִ֨מים ׀ א ִ֗
הַ ִ ֘
Psa. 54:9
ִמכָּ ל־צָ ְָ֭רה ִה ִצּילָנִ ֵ֑י וּ ְָ֝באֹיְ ַ֗בי
Psa. 56:14
ֲל ֹא
כּי ִה ַצּ ְֵ֪לתָּ נ ְַפ ִֶ֡שׁי ִממָּ ֶות ֮ ה ֥
ִ ֹ֤
Psa. 59:2
ֹלהֵ֑י
הַ ִצּיל ֶ֖נִ י מאֹיְ בַ י ׀ א ָ
Psa. 59:3
פּעֲלי אֵָ֑וֶן וַּֽ מאַנְ שׁי
הַ ְִ֭צּילנִ י ִמ ֣ ֹ
Psa. 69:15
הַ ִצּילנִ ֣י ִמ ְִ֭טּיט וְ אַל־אֶ ְט ָבֵּ֑עָ ה
וְ אַל־אֶ ְט ָבֵּ֑עָ ה ִאנּ ְָצלָ ה ִָ֝מ ַֽ ֹשּׂנְ אַ֗י
Psa. 70:2
ר ִתי
ֹלהים ְלהַ ִצּילנִ ֵ֑י יְ ָ֝ה ָ֗וה ְלעֶ זְ ָ ֥
א ִ
Psa. 71:2
ְבּ ִצ ְדקָ ְת ָ֗ך תַּ ִצּילנִ י וַּֽ ְתפַ ְלּט ֵ֑נִ י
Psa. 71:11
עזָבֵ֑ ֹו ִ ַֽר ְדפ֥ וּ וְ ִָ֝ת ְפ ֗שׂוּהוּ ִכּי־אין מַ ִ ַֽצּיל׃
ֹלה֣ים ֲ
א ִ
Psa. 72:12
ִ ַֽכּי־ ַי ְִ֭צּיל אֶ ְביֹ֣ון ְמשַׁ וּ ֵ֑עַ וְ ָ֝עָ ִנ֗י ְוַֽאין־עֹ זר
Psa. 79:9
ֹוד־שׁ ֶמֵָ֑ך וְ הַ ִצּילנוּ וְ כַ פּר
ְ
ְכּ ַֽב
Psa. 82:4
טוּ־דל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִמיַּ ֶ֖ד ְרשָׁ ִע֣ים הַ ִ ַֽצּילוּ׃
ַ֥
פַּ ְלּ
Psa. 86:13
עָ ָל ֵ֑י וְ ִהצַּ ְלתָּ ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי ִמ ְשּׁא֥ ֹול
Psa. 91:3
כּי ה֣ וּא ַי ִ ְַֽ֭צּילְָך ִמפַּ ח י ָ֗קוּשׁ
ִ ֹ֤
Psa. 97:10
ידֵ֑יו ִמיַּד ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים י ִַצּיל ַֽם׃
נ ְַפשׁ֣ ֹות ח ֲִס ָ
Psa. 106:43
ְפּעָ ִמים ַר ֗בֹּות י ִַָ֫צּילם וְ ְ֭המָּ ה י ְַמ ֣רוּ
Psa. 107:6
יהם י ִַצּיל ַֽם׃
בַּ ַצּ֣ר לָ ֶהֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹות ֗ ֶ
Psa. 109:21
ְל ַמ֣עַ ן ְשׁ ֶמֵָ֑ך ִכּי־ט֥ ֹוב ָ֝ ַח ְס ְדּ ָ֗ך הַ ִצּיל ַֽנִ י׃
Psa. 119:43
ְוַֽאַל־תַּ ֵ֬צּל ִמ ִפּ֣י ְדבַ ר־א ֶמ֣ת
Psa. 119:170
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ְָ֝כּ ִא ְמ ָר ְת ָ֗ך הַ ִצּיל ַֽנִ י׃
Psa. 120:2
ת־שֵׁ֑קֶ ר
ֶ
ְיַֽה ָו֗ה הַ ִצּ֣ילָה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמ ְשּׂפַ
Psa. 142:7
ֹותי ְמ ֹ֥אד הַ ִצּילנִ י מר ְֹד ַפֵ֑י
י־דלֵּ֪ ִָ֫
ִ ַֽכּ ַ
Psa. 33:16
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הַ ִצּיל ֶ֖נִ י מאֹיְ בַ י ׀ יְ ה ָו֗ה אלֶ יָך
ְפּצ֣נִ י וְ ְ֭הַ ִצּילנִ י ִמ ַמּ֣יִ ם
ְפּצנִ י וְ הַ ִצּילנִ י ֮ ִמיַּ ֵ֪ד

Psa. 144:11

)(24

to watch, keep

אַתּה־יְ הוָה ִתּ ְשׁ ְמרֵ֑ם ִתּ ְצּרֶֶ֓נּוּ ׀ ִמן־הַ ֶ֖דֹּור
ָ ַֽ
ֹתיו׃
יתֹו וְ עד ָ ַֽ
רי ְָ֝ב ִר ֗
וֶא ֶמֵ֑ת ְלנ ְֹצ ֥
יתיָך׃
תֹּם־ ָו ֹי֥שֶׁ ר יִ ְצּ ֵ֑רוּנִ י ִָ֝֗כּי ִקוִּ ִ ַֽ
וּמשַׁ לּם
ידיו אְ֭מוּנִ ים נֹצ ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה ְ
כּל־ח ֲִָ֫ס ָ ֥
ָ ַֽ
ִלי ֮ ִמ ַצֵּ֪ר ִָ֫תּ ְצּר ֥נִ י ָרנּי פַ לּ ֵ֑ט
צר ְלשֹׁונְ ָך֣ מ ָרֵ֑ע וּ ְָ֝שׂפָ ֗ ֶתיָך
נְ ֣ ֹ
ִמ ֶמֵּ֑נִּ י חַ ְס ְדָּך֥ ַוָ֝א ֲִמ ְתּ ָ֗ך תָּ ִמיד יִ ְצּ ַֽרוּנִ י׃
ֹלהֵ֑ים חֶ סֶ ד ֶו ָ֝א ֗ ֶמת ַמ ֣ן יִ נְ ְצ ֻ ַֽרהוּ׃
ִל ְפנ ֣י א ִ
צּר חַ יָּ ַֽי׃
יחֵ֑י ִמפַּ חַ ד אָ֝ ֹוי֗ב ִתּ ֥ ֹ
ְב ִשׂ ִ
וּמ ְצֹותָ יו יִ נְ ַֹֽצרוּ׃
ל ֹא יִ ְ֭ ְשׁ ְכּחוּ ַ ַֽמעַ ְללי־אֵ֑ל ִ
וְ ֣
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
חֻ ְ֭קָּ יו וְ תֹורֹתָ יו יִ נְ ֹ֗צרוּ ַ ַֽ
ֹתיו ְבּכָ ל־לב
רי עד ֗ ָ
אַ ְְ֭שׁרי נ ְֹצ ֥
ָצ ְר ִתּי׃
מעָ לַ י חֶ ְר ָפּ ֣ה וָבֵ֑ וּז ִ ֶ֖כּי עד ֶֹת֣יָך נ ָ ַֽ
ְַֽ֭
דּ ֶרְך חֻ ֶ֗קּיָך וְ אֶ ְצּרֶ֥נָּה עַֽקֶ ב׃
יְ ְ֭הוָה ֶ ֥
רנָּה
ֹור ֗ ֶתָך וְ אֶ ְשׁ ְמ ֶ ֥
רה ַֽת ָ
ה ְִ֭ביננִ י וְ אֶ ְצּ ָ ֥
ֲ
ָצ ְר ִתּי׃
ה־לֵּ֑י ִ ֶ֖כּי ִפקֻּ ֶד֣יָך נ ָ ַֽ
ִ
היְ תָ
ז ֹ֥את ָ ַֽ
קּוּדיָך׃
ז ִ ֵ֑דים ֲָ֝א ִנ֗י ְבּכָ ל־לֹ֤ב ׀ א ֵֹ֬צּר ִפּ ֶ ַֽ
ָצ ְר ִתּי׃
קּוּד֣יָך נ ָ ַֽ
ִמזְּ קנִ ים אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ֹלהי׃
וּרוּ־ממֶּ נִּ י ְמר ִעֵ֑ים וְ ָ֝אֶ ְצּ ָ ֗רה ִמ ְצֹו֥ת א ָ ַֽ
ִ
ַֽס
רתַם נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ל־כּן נְ צָ ָ ֥
ָ֝֗
ֹותֵ֑יָך עַ
ע ְד ֶ
ְבכָ ל־ל ְ֭ב עֲננִ י יְ ה ָו֗ה חֻ ֶ ֥קּיָך אֶ ַֹֽצּ ָרה׃
אָד֣ם ָרֵ֑ע מ ִ ֶ֖אישׁ חֲמָ ִס֣ים ִתּנְ ְצר ַֽנִ י׃
מ ָ
מ ִא֣ישׁ חֲמָ ִס֣ים ִתּנְ ְצרנִ ֵ֑ י אֲשֶׁ ר ָ֝ ָח ְשׁ ֗בוּ
ל־דּל
ַ֥
ְל ִפֵ֑י נִ ְָ֝צּרָ֗ה עַ
)(2

Psa. 143:9
Psa. 144:7

Psa. 12:8
Psa. 25:10
Psa. 25:21
Psa. 31:24
Psa. 32:7
Psa. 34:14
Psa. 40:12
Psa. 61:8
Psa. 64:2
Psa. 78:7
Psa. 105:45
Psa. 119:2
Psa. 119:22
Psa. 119:33
Psa. 119:34
Psa. 119:56
Psa. 119:69
Psa. 119:100
Psa. 119:115
Psa. 119:129
Psa. 119:145
Psa. 140:2
Psa. 140:5
Psa. 141:3

to be unpunished, clean, free

ְשׁגִ יא֥ ֹות ִ ַֽמי־י ִָבֵ֑ין ִ ַֽמנִּ ְסתָּ ֥רֹות נַקּ ַֽנִ י׃
שׁע ָ ַֽרב׃
יתי ִמפֶּ ַ ַֽ
יתֵ֑ם וְ ָ֝נִ ֗קּ ִ
אָ֣ז א ָ

נצר

Psa. 19:13
Psa. 19:14

נקה
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)(5

clean, innocent

ָקי ָ֝עי ָנ֗יו ְ ַֽלח ְלכָ ה
רג נ ִ ֵ֑
הֹ֣
ַ ְַֽ֭בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
ל ֹא לָָ֫ ָ ֥קח עַֹֽ שׂה־א ֵ֑לֶּ ה
שׁחַ ד עַ ל־נ ִָ֗קי ֥
וְ ֥ ֹ
ר־לבָ ב א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ל ֹא־נ ָָשׂ֣א
ָ֫
נְ ִ ֥קי כַ ֗ ַפּיִ ם וַּֽ בַ
ָקי י ְַר ִ ַֽשׁיעוּ׃
דם נ ִ ֣
ָי ְ֭גֹודּוּ עַ ל־נֶ ֣פֶ שׁ צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ָ ֶ֖
֘יהֹ֤ם
ם־בּנ ֶ
ְ
ו ִ ַַֽיּ ְשׁ ְפּ ֨כוּ ָדֵ֪ם נ ִֶָ֡קי ַדּ

נ ִָקי

Psa. 10:8
Psa. 15:5
Psa. 24:4
Psa. 94:21
Psa. 106:38
)(2

ֹב ָבֶ֖ה
אס ְ
אֶ ְר ַח֣ץ ְבּנִ קָּ יֹ֣ון כַּ ָפֵּ֑י ַו ֲ
ְלבָ ִבֵ֑י וָאֶ ְר ַחֶ֖ץ ְבּנִ קָּ יֹ֣ון כַּ ָ ַֽפּי׃

innocence

נִ קָּ יֹון

Psa. 26:6
Psa. 73:13
)(3

to avenge

צֹור ֶרֵ֑יָך ְלהַ ְשׁ ִבּית אָ֝ ֹוי֗ב וּ ִמ ְתנ ַַֽקּם׃
ְ
ֹ֥עז ְלמַ עַ ן
Psa. 44:17
וּמגַדֵּ֑ף ִמ ְפּני אָ֝ ֹוי֗ב וּ ִמ ְתנ ַַֽקּם׃
ִמ ְ֭קֹּול ְמחָ ר֣ף ְ
Psa. 99:8
ילֹותם׃
ָ ַֽ
לָ ֶהֵ֑ם וְ ָ֝נ ֹ֗קם עַ ל־ע ֲִל

נקם

Psa. 8:3

)(1

ָקם ְפּעָ מָ יו יִ ְָ֝ר ֗ ַחץ
צַ ְִ֭דּיק ִכּי־חָ ָז֣ה נ ָ ֵ֑

vengeance

נָקָ ם

Psa. 58:11
)(5

 vengeanceנְ קָ מָ ה

הָ ֗אל הַ נֹּות֣ן נְ קָ מ֣ ֹות ִלֵ֑י ַויּ ְַדבֶּ֖ר
Psa. 79:10
דיָך
][גֹּוי ֣ם] ְלעינ ֵ֑ינוּ נִ ְָ֝ק ֗ ַמת ַ ַֽדּם־עֲבָ ֶ ֥
ִ
[בַּ
Psa. 94:1
הֹופיַע׃
ִ ַֽ
אל־נְ קָ מ֥ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֶ֖ל נְ קָ מ֣ ֹות
הֹופיַע׃
ִ ַֽ
אל־נְ קָ מ֥ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֶ֖ל נְ קָ מ֣ ֹות
Psa. 149:7
גֹּוי ֵ֑ם ַֽ ָ֝תֹּוכ ֹ֗חת בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
לַ עֲשׂ֣ ֹות נְ ְ֭קָ מָ ה בַּ ִ
Psa. 18:48

)(4

to surround

נקף־2

לי׃
שַׁ ֵ֑דּוּנִ י אֹיְ בַ י ְָ֝בּ ֶנ֗פֶ שׁ י ִ ַ֥קּיפוּ עָ ָ ַֽ
כּא ִ ֲ֗רי
ְכּלָָ֫ ִבים ע ֲַד֣ת ְמ ְ֭ר ִעים ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י ָ֝ ָ
ליהָ ׃
ֹ֣סבּוּ ִצ ְ֭יֹּון וְ הַ ִקּיפֵ֑ וּהָ ִָ֝ס ְפ ֗רוּ ִמגְ ָדּ ֶ ַֽ
כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ִה ִ ֶ֖קּיפוּ עָ ַל ֣י יָ ַֽחַ ד׃

Psa. 88:18

)(3

to snare, seize

נֹוקשׁ ָר ָשֵׁ֑ע ִה ָגּיֹ֥ון ֶ ַֽסלָ ה׃
֣
פעַ ל כַּ ְ֭פָּ יו
ְבּ ֣ ֹ

Psa. 9:17

Psa. 17:9
Psa. 22:17
Psa. 48:13

נקשׁ
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ַויְ נ ְַקשֹׁ֤ וּ ׀ ְמבַ ְק ֵ֬שׁי נ ְַפ ִ֗שׁי וְ ד ְֹרשׁ֣י
ַקּשׁ נְֹ֭ושֶׁ ה ְלכָ ל־אֲשֶׁ ר־לֵ֑ ֹו
יְ נ ֣

Psa. 38:13
Psa. 109:11
)(3

ֹלהי
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה תָּ ִא֣יר נרִֵ֑י יְ הוָה ָ֝א ֗ ַ
נר־ ְל ַרגְ ִלי ְדבָ ֶרֵָ֑ך וְ ָ֝א֗ ֹור
יחי׃
ר ְכ ִתּי נ ָ֝֗ר ִל ְמ ִשׁ ִ ַֽ
ְל ָד ִו ֵ֑ד עָ ַ ֥
)(49

lamp

נר־1

Psa. 18:29
Psa. 119:105
Psa. 132:17

to lift, carry, take

ִ ַֽמי־י ְַראֵ֪נָ֫וּ ט֥ ֹוב ְנַֽסָה־עָ ְ֭לינוּ
רי Psa. 7:7
צֹור ָ ֵ֑
ְ
אַפָּך ִהְ֭נָּשׂא ְבּעַ ְב ֣רֹות
ְבּ ֗ ֶ
Psa. 10:12
אַל־תּ ְשׁכַּ ח
ִ
קוּמֹ֤ה יְ ה ָו֗ה אְ֭ל נְ ָשׂ ֣א י ֶָדֵָ֑ך
ָ
Psa. 15:3
רבֹו׃
ל־ק ַֽ ֹ
ְ
וְ ָ֝חֶ ְר ֗ ָפּה ל ֹא־נָשָׂ א עַ
Psa. 16:4
מֹותם
ת־שׁ ֗ ָ
ְָ֝
ִמ ָדֵּ֑ם וַּֽ בַ ל־אֶ שָּׂ א אֶ
Psa. 24:4
ר־לבָ ב א ֲֶשֹׁ֤ר ׀ ל ֹא־נ ָָשׂ ֣א לַ ָשּׁ֣וְ א נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ָ֫
וַּֽ בַ
Psa. 24:5
יִ ָשּׂ ֣א ְב ְָ֭רכָ ה מא ֣ת יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝צ ָד ָ֗קה
Psa. 24:7
ָשׂאוּ ִפּ ְתח֣י
יכם ְ ַֽו ְִ֭הנּ ְ
ְשׂאֹ֤ וּ ְשׁעָ ִ ֨רים ׀ ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
עֹול ֵ֑ם וְ ָ֝י ָ֗בֹוא
ָ
ָשׂאוּ ִפּ ְתח֣י
יכם ְ ַֽו ְ֭ ִהנּ ְ
ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
Psa. 24:9
יכם וּ ְְ֭שׂאוּ ִפּ ְתח֣י
ְשׂאֹ֤ וּ ְשׁעָ ִ ֨רים ׀ ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
עֹול ֵ֑ם וְ ָ֝יָב ֹא
ָ
יכם וּ ְ֭ ְשׂאוּ ִפּ ְתח֣י
ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
Psa. 25:1
שּׂא׃
ְל ָדוִ ֶ֡ד אלֶ יָך יְ ָ֝ה ָו֗ה נ ְַפ ִשׁי אֶ ָ ַֽ
Psa. 25:18
ֹאותי׃
ַועֲמָ ִלֵ֑י וְ ָ֝שָׂ֗ א ְלכָ ל־חַ טּ ָ ַֽ
Psa. 28:2
ָשׂאִי ָי ַ ָ֗֝די
א ֶל ֵ֑יָך ְבּנ ְ
Psa. 28:9
עֹולם׃
ָ ַֽ
ַשּׂא֗ם עַ ד־הָ
וַּֽ ְרעם וְ ָ֝נ ְ
Psa. 32:1
רי ְנַֽשׂוּי־ ֗ ֶפּשַׁ ע ְכּס֣ וּי חֲטָ אַָֽה׃
אַשׁ ֥
ְל ָדוִ ֗ד ָ֫ ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
Psa. 32:5
את֣י
עֹוֶ֖ן חַ טָּ ִ
אַתּה ָנ ָ֘שֹׂ֤אתָ ֲ
לַ יהוָ ֵ֑ה וְ ֨ ָ
Psa. 50:16
י־פיָך׃
ית֣י עֲל ִ ַֽ
חֻ ָ ֵ֑קּי ַו ִתּ ָשֶּׂ֖א ְב ִר ִ
Psa. 55:13
א־מ ְ֭שַׂ נְ ִאי
ח ְר ֗פנִ י וְ ֶָ֫אשָּׂ א ַֽל ֹ ְ
יְ ָ ַֽ
Psa. 63:5
ְבחַ יָּ ֵ֑י ְָ֝בּ ִשׁ ְמָך אֶ שָּׂ א כַ ָ ַֽפּי׃
Psa. 69:8
תה ְכ ִל ָמּ ֣ה
֣אתי חֶ ְר ָפֵּ֑ה ִכּ ְסּ ָ ֶ֖
ִ ַֽכּי־עָ ְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ִ
Psa. 72:3
שׁל֥ ֹום לָ ָע ֵ֑ם וּ ָ֝גְ בָ ֗עֹות
יִ ְשׂאֹ֤ וּ הָ ִ ֶ֓רים ָ֘
Psa. 81:3
וּתנוּ־ ֵֹ֑תף ִכּנֶֹּ֖ור נ ִָע֣ים
שׂאוּ־זִ ְ֭ ְמ ָרה ְ
ְ ַֽ
Psa. 82:2
וּפני ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים ִתּ ְשׂאוּ־ ֶ ַֽסלָ ה׃
טוּ־עֵ֑וֶל ְ
ָ
עַ ד־מָ תַ י ִתּ ְשׁ ְפּ
Psa. 4:7

נשׂא
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אְֹ֭ויְ בֶ יָך יֶהמָ יֵ֑וּן וּ ְָ֝משַׂ נְ ֶ֗איָך נָ ְ֣שׂאוּ ַֽר ֹאשׁ׃
Psa. 85:3
את֣ם
עֹו֣ן עַ ֶמּ ֵָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖סּיתָ כָ ל־חַ טָּ ָ
ָנ ְ֭שָׂ אתָ ֲ
Psa. 86:4
שּׂא׃
ד ָנ֗י נ ְַפ ִשׁי אֶ ָ ַֽ
עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִכּי אלֶ יָך ֲָ֝א ֹ
Psa. 88:16
אָפוּנָה׃
ֶ֖אתי א ֶמ֣יָך ַֽ
וְ גֹו ֣עַ ִמ ֹנֵּ֑עַ ר נ ָָשׂ ִ
Psa. 89:10
הַ יָּ ֵ֑ם ְבּשׂ֥ ֹוא ַגָ֝לָּ֗ יו אַתָּ ה
Psa. 89:51
יקי
חֶ ְר ַפּ֣ת עֲבָ ֶדֵ֑יָך ְשׂאתִי ְָ֝בח ִ֗
Psa. 91:12
ן־תּ ֹגֶּ֖ף
עַ ל־כַּ פַּ יִ ם יִ שָּׂ אֵ֑ וּנְ ָך פֶּ ִ
Psa. 93:3
קֹול ֵ֑ם
ָ
ָשׂאֹ֤ וּ נְ הָ ֨רֹות ׀ ְיַֽה ָו֗ה נ ְָשׂא֣ וּ נְ הָ ֣רֹות
נ ְ
קֹול ֵ֑ם
ָ
ָשׂא֣ וּ נְ הָ ֣רֹות
ָשׂאֹ֤ וּ נְ הָ ֨רֹות ׀ ְיַֽה ָו֗ה נ ְ
נ ְ
קֹול ֵ֑ם יִ ְשׂאֶ֖ וּ נְ הָ ֣רֹות ָדּ ְכיָ ַֽם׃
ָ
נְ הָ ֣רֹות
Psa. 94:2
ִהְ֭נָּשׂא שֹׁפ֣ט הָ אָ ֵֶ֑רץ הָ שׁב גְּ ָ֗֝מוּל עַ ל־גּ ִ ַֽאים׃
Psa. 96:8
ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ְשׂ ַֽאוּ־ ִָ֝מנְ ֗ ָחה וּ ֹ֥באוּ
Psa. 99:8
ע ֲִנָ֫יתָ ם א֣ל ֹנְ֭שׂא הָ ִי ֣יתָ לָ ֶהֵ֑ם
Psa. 102:11
יכנִ י׃
אתנִ י וַתַּ ְשׁ ִל ַֽ
וְ ִק ְצ ֶפֵָּ֑ך ִכּי נְ ָ֝שָׂ ֗ ַ
Psa. 106:26
ַויִּ ָשּׂ ֣א י ָ֣דֹו לָ ֶהֵ֑ם ְלהַ ִפּיל
Psa. 116:13
וּבשֶׁ֖ם יְ הוָ ֣ה
כֹּוס־יְ שׁוּע֥ ֹות אֶ ָשּׂ ֵ֑א ְ
Psa. 119:48
ל־מ ְְ֭צֹותֶ יָך
ִ
שּׂא־כַ ֗ ַפּי ֶ ַֽא
וְ אֶ ָ ַֽ
Psa. 121:1
ל ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אֶ ָשּׂ ֣א ע ְ֭ינַי אֶ ל־הֶ הָ ִ ֵ֑רים
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 123:1
֣אתי אֶ ת־עינַ ֵ֑י
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ִ
ַ ַֽ
Psa. 126:6
ְך־הזּ ַָרע
ָ֫ ַ
כה ֮ נֹשׂ ֵ֪א ֶ ַֽמשֶׁ
י ֨לְך ׀ וּבָ ֹ
ֹתיו׃
ְך־הזּ ַָרע ַֽ ֵ֬בּ ֹא־יָב֥ ֹוא ְב ִרנָּ ֵ֑ה ֹנ ָ֗֝שׂא אֲלֻ מּ ָ ַֽ
ָ֫ ַ
ֶ ַֽמשֶׁ
Psa. 134:2
ְשׂ ַֽאוּ־יְ דכֶ ם ֵֹ֑ק ֶדשׁ וּ ָ֝בָ רֲ כוּ אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 139:9
י־שֵׁ֑חַ ר ֶָ֝א ְשׁ ְכּ ָנ֗ה ְבּאַח ִ ֲ֥רית יָ ַֽם׃
אֶ שָּׂ א כַ נְ פ ָ
Psa. 139:20
אמ ֻרָך ִל ְמזִ ָמּ ֵ֑ה נ ָֻשֶׂ֖א לַ ָשּׁ֣וְ א עָ ֶ ַֽריָך׃
י ֹ ְ֭ ְ
Psa. 143:8
אתי נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
י־אלֶ יָך נָשָׂ ִ
ֶ ַֽדּ ֶרְך־ ֥זוּ אל ְֵ֑ך ִ ַֽכּ ָ֝
Psa. 83:3

)(4

to reach, overtake

ַשּׂג וְ יִ ְר ֹ֣מס לָ אָ ֶ֣רץ
נ ְַפ ִֶ֡שׁי וְ י ֗
Psa. 18:38
אַשּׂיגֵ֑ם וְ ַֽל ֹא־אָָ֝שׁוּב
אְֹ֭ויְ בַ י וְ ִ
Psa. 40:13
עְֹ֭ונֹתַ י
ד־אין ִמ ְס ֗ ָפּר ִה ִשּׂיג֣וּנִ י ֲ
ֵ֬
עַ
Psa. 69:25
ַשּׂיג ַֽם׃
ְשׁפָ ְך־עֲליהֶ ם ז ְַע ֶמ ֵָ֑ך ַוח ֲ֥רֹון אַ ְָ֝פּ ָ֗ך י ִ

נשׂג

Psa. 7:6

)(1

cloud

ָשׂיא־2
נ ִ
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אָרץ ְבּ ָר ִ ֣קים
ַ ַֽמע ֲֶל ֣ה נְ ִשׂ ִאים ֮ ִמ ְקצֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ

Psa. 135:7
to kindle

)(1

ע ֵֹ֑קב וְ גַם־אַָ֝֗ף
וַ ַֽ ָֽיִּ ְתעַ בָּ ר וְ ְ֭אשׁ נִ ְשּׂ ָ ֣קה ְב ַי ֲ
)(1

Psa. 78:21

נשׁא־1

to be in debt

ַקּשׁ נְֹ֭ושֶׁ ה ְלכָ ל־אֲשֶׁ ר־לֵ֑ ֹו
יְ נ ֣

Psa. 109:11
)(1

לוּ־מיִ ם׃
ָ ַֽ
וְ י ְַמסֵ֑ם יַשּׁב רוּ ָ֗֝חֹו יִ זְּ

to blow

forgetfulness

בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך ִפּ ְל ֶאֵָ֑ך וְ ִָ֝צ ְדקָ ְת ָ֗ך ְבּ ֶא ֶ֣רץ נְ ִשׁיָּ ַֽה׃
שׁחַ ד עַ ל־נ ִָ֗קי
ל ֹא־נ ַָת֣ן ְבּנֶשֶׁ ְך ֮ וְ ֥ ֹ

interest

אַפָּך׃
ִמ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה ִָ֝מנִּ ְשׁ ֗ ַמת ֣רוּחַ ֶ ַֽ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
כּל הַ ְ֭נְּ שָׁ מָ ה ְתּהַ לּל ָי֗הּ ַ ַֽ
ֹ֣

 breathנְ שָׁ מָ ה

Psa. 18:16
Psa. 150:6
)(1

)(1

twilight

)(1

ֹאשׁי ְבּיֹ֣ום נָ ַֽשֶׁ ק׃
כּתָ ה ְָ֝לר ִ֗
ֹ֣עז יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י סַ ֥ ֹ

to kiss

נשׁק־1

Psa. 2:12
Psa. 85:11

נשׁק־2

Psa. 78:9
weapon

נֶשֶׁ ק־1

Psa. 140:8
)(1

עוּריְ ִכי׃
דּשׁ כַּ נֶּ ֣שֶׁ ר נְ ָ ַֽ
בַּ טּ֣ ֹוב עֶ ְדי ְֵֵ֑֑ך ִתּ ְתחַ ֶ֖

נֶשֶׁ ף

Psa. 119:147

to be armed

י־קשֶׁ ת ָ֝ ָה ְפ ֗כוּ ְבּיֹ֣ום
נֹושׁ ֥קי רֹומ ָ ֵ֑
ְ ַֽבּני־אֶ ְפ ַ ֗ריִ ם ְ

נֶשֶׁ ְך

Psa. 15:5
)(2

אבדוּ ֶ ֗ד ֶרְך
ַשּׁקוּ־ ֶַ֡בר פֶּ ן־יֶאנַ ֵֹ֤֑ף ׀ וְ ֵ֬ת ֹ ְ
נ ְ
ָשׁקוּ׃
חסֶ ד־וֶאמֶ ת נִ ְפגָּ ֵ֑שׁוּ ֶצ ֶֶ֖דק וְ שָׁ ל֣ ֹום נ ָ ַֽ
ֶ ַֽ

נְ ִשׁיָּה

Psa. 88:13
)(1

)(2

נשׁב

Psa. 147:18

)(1

ִק ַדּ ְ֣מ ִתּי בַ ְ֭נֶּשֶׁ ף ָואֲשַׁ וּ ֵ֑עָ ה ִל ְדבָ ֶריָך

נשׂק

eagle

Psa. 103:5

נֶשֶׁ ר
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)(2

יְ פַ לּס נ ִָ֗תיב ְלאַָ֫פּ֥ ֹו ל ֹא־חָ ַשְׂ֣ך
ֹותֵ֑יָך ִכּי־ב֥ ֹו
הַ ְְ֭ד ִריכנִ י ִבּנְ ִת֣יב ִמ ְצ ֶ

Psa. 78:50
Psa. 119:35

)(2

ר־ל ַרגְ ִלי ְדבָ ֶרֵָ֑ך וְ ָ֝א֗ ֹור ִלנְ ִתיבָ תִ ַֽי׃
ְ
נ
יבתִי ְבּ ַֹֽא ַרח־ז֥וּ
וְ אַתָּ ה ֮ י ַָד ְֵ֪עתָּ ְנ ִַֽת ָָ֫
)(95

path

נ ִָתיב

נְ ִתיבָ ה

path

Psa. 119:105
Psa. 142:4
to give, put, set

נתן

Psa 1:3; 2:8; 4:8; 8:2; 10:14; 14:7; 15:5; 16:10; 18:14, 33, 36, 41, 48; 20:5; 21:3, 5; 27:12; 28:4; 29:11; 33:7; 37:4,
21; 39:6; 40:4; 41:3; 44:12; 46:7; 49:8; 50:20; 51:18; 53:7; 55:7, 23; 60:6; 61:6; 66:9; 67:7; 68:12, 34–36; 69:12, 22, 28; 72:1,
;15; 74:14, 19; 77:18; 78:20, 24, 46, 61, 66; 79:2; 81:3; 84:12; 85:8, 13; 86:16; 89:28; 99:7; 104:12, 27–28; 105:11, 32, 44
;106:15, 41, 46; 111:5–6; 112:9; 115:1, 16; 118:18; 119:110; 120:3; 121:3; 124:6; 127:2; 132:4; 135:12; 136:21, 25; 140:9
144:10; 145:15; 146:7; 147:9, 16; 148:6
Nathan

)(1

ר־בּא
ָָ֝֗
כּאֲשֶׁ
ְ ַֽבּבֹוא־אְ֭לָ יו נ ָָת֣ן הַ נּ ִָבֵ֑יא ַ ַֽ

Psa. 51:2

)(2

to break down

גַּם־אל ֮ יִ תָּ צְָךֵ֪ לָָ֫ נֶצַ ח י ְַח ְתָּך֣
ירים נְ ֹ֣תץ ׀ יְ הוָ ַֽה׃
ס־שׁנּימֹו ְבּ ִפֵ֑ימֹו מַ ְל ְתּע֥ ֹות ְָ֝כּ ִפ ִ ֗
ִ
ה ֲָר
)(2

נָתָ ן
נתץ

Psa. 52:7
Psa. 58:7

to tear off; to lure away

נתק

ליכָ ה ִמ ֶמּ֣נּוּ
ַשׁ ִ ֶ֖
ֹוסרֹותֵ֑ימֹו וְ נ ְ
ת־מ ְ
ַֽ
ְ ַֽנְ֭נ ְַתּקָ ה אֶ
Psa. 107:14
ַתּק׃
יה֣ם יְ נ ַֽ
וּמֹוס ֶ֖רֹות ֶ
ְ
מ ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת
Psa. 2:3

)(2

נתר־3

to release

ָשׁ֣לַ ח מֶ ְ֭לֶ ְך ַויּ ִַתּירֵ֑הוּ מֹשׁל עַָ֝ ִ֗מּים
ֲסוּרים׃
ֲשׁוּקים נֹת֣ן לֶ ְ֭חֶ ם לָ ְרע ִבֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה מַ ִתּיר א ִ ַֽ
לָ ע ִ֗

Psa. 105:20
Psa. 146:7
)(1

to uproot

אָבֶ֖ד זִ ְכ ָר֣ם
ַ
לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים נ ַָת ְֵ֑שׁתָּ

Psa. 9:7

)(1

ִמנְ ָח֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי ְשׁבָ א וּ ָ֝ ְס ָ֗בא אֶ ְשׁכָּ ר י ְַק ִ ַֽריבוּ׃
)(23

נתשׁ

Seba

ְסבָ א

Psa. 72:10
to go around

סֹובבֵֶ֑ךָּ וְ ָ֝עָ לֶ֗ יהָ
ַוע ֲַד֣ת ְל ְ֭אֻ ִמּים ְתּ ְ

Psa. 7:8

סבב
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[סבָ בֵ֑ וּנוּ]
אְַ֭שֻּׁ רינוּ עַ ָתּ֣ה ְסבָ בוּנִ י ְ
[סבָ בֵ֑ וּנוּ] עיניהֶ ם ָי ִָ֗֝שׁיתוּ ִלנְ ט֥ ֹות בָּ אָ ֶַֽרץ׃
אְַ֭שֻּׁ רינוּ עַ ָתּ֣ה ְסבָ בוּנִ י ְ
Psa. 18:6
ֹוקשׁי
חֶ ְבל ֣י ְשׁא֣ ֹול ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ִָ֝ק ְדּ ֗מוּנִ י מ֣ ְ
Psa. 22:13
ירי בָ ָשׁ ֣ן ִכּ ְתּ ַֽרוּנִ י׃
אַבּ ֶ֖
ְס ְ֭בָ בוּנִ י פָּ ִ ֣רים ַר ִבֵּ֑ים ִ
Psa. 22:17
ִכּי ְסבָ ֗בוּנִ י ְכּלָָ֫ ִבים ע ֲַד֣ת ְמ ְ֭ר ִעים ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י
Psa. 26:6
ת־מזְ בַּ חֲָך֣
ִ
ֹב ָבֶ֖ה אֶ
אס ְ
כַּ ָפֵּ֑י ַו ֲ
Psa. 32:7
ֹובבנִ ֣ י ֶ ַֽסלָ ה׃
רנִ י ָרנּי פַ לּ ֵ֑ט ְתּסֶ֖ ְ
ִמ ַצֵּ֪ר ִָ֫תּ ְצּ ֥
Psa. 32:10
סֹובבֶ ַֽנּוּ׃
וְ הַ בֹּוטחַ בַּ יהוָ ֵ֑ה ָ֝֗ ֶחסֶ ד יְ ְ
Psa. 48:13
ליהָ ׃
ֹ֣סבּוּ ִצ ְ֭יֹּון וְ הַ ִקּיפֵ֑ וּהָ ִָ֝ס ְפ ֗רוּ ִמגְ ָדּ ֶ ַֽ
Psa. 49:6
עֹוֶ֖ן עֲק ַב֣י יְ סוּבּ ַֽנִ י׃
ִבּ֣ימי ָרֵ֑ע ֲ
Psa. 55:11
סֹובבֻ הָ עַ ל־חֹומ ֶֹתֵ֑יהָ
יֹומֹ֤ם וָלַ֗ יְ לָ ה יְ ְ
ָ
Psa. 59:7
ֹובבוּ ִ ַֽעיר׃
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
Psa. 59:15
ֹובבוּ ִ ַֽעיר׃
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
Psa. 71:21
ֲמנִ י׃
ֶתּ ֶֹ֤רב ׀ ְגּ ַֻֽדלָּ ִ֗תי וְ ִת ֹ֥סּב ְ ַֽתּ ַנח ַֽ
Psa. 88:18
סַ בּ֣ וּנִ י כַ ְ֭מַּ יִ ם כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום
Psa. 109:3
וְ ִד ְבר֣י ִשׂנְ אָ֣ה ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ו ִ ַַֽיּלָּ חֲמ֥ וּנִ י
Psa. 114:3
אָחֹור׃
ראָה ַו ָיּ ֹנֵ֑ס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן יִ ֹ֥סּב ְל ַֽ
הַ יָּ ֣ם ָ ְ֭
Psa. 114:5
אָחֹור׃
הַ ְ֭יָּם ִכּ֣י תָ נֵ֑וּס ָ֝ ַהיּ ְַר ֗דּן ִתּ ֹ֥סּב ְל ַֽ
Psa. 118:10
כָּ ל־גֹּויִ ם ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ְבּשׁם יְ ָ֝ה ָו֗ה
Psa. 118:11
ַם־סבָ בֵ֑ וּנִ י ְבּשׁם
סַ בּ֥ וּנִ י ג ְ
סַ בּ֥ וּנִ י גַם־ ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ְבּשׁם
Psa. 118:12
דּעֲכוּ ְכּא֣שׁ
בֹורים ֹ ְ֭
סַ בֹּ֤ וּנִ י ִכ ְד ִ ֗
Psa. 17:11

) all around, Missabib (19סָ ִביב
לי׃ Psa. 3:7
מ ִר ְבב֥ ֹות ָע ֵ֑ם אֲשֶׁ ר ָָ֝ס ִ֗ביב ָשׁ֣תוּ עָ ָ ַֽ
Psa. 12:9
רם ֻז ָ֗֝לּוּת
סָ ִ֗ביב ְרשָׁ ִעים יִ ְתהַ לָּ כֵ֑ וּן ְכּ ֻ ֥
Psa. 18:12
ֹ֨חשֶׁ ְך ׀ ִס ְת ֗רֹו ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו
Psa. 27:6
ַע ֹ֤ל ַֹֽאיְ ֵַ֬בי ְ ַֽס ִביבֹותַ֗י וְ אֶ זְ ְבּ ָח֣ה
Psa. 31:14
ַר ִבּים ֮ מָ גֵֹ֪ור ִמ ָָ֫סּ ִביב ְבּ ִהוּ ְָס ָד֣ם
Psa. 34:8
ביב ִ ַֽליראָ֗יו
ס ִ ֹ֤
חֹנֶ ֹ֤ה מַ ְלאְַך־יְ ה ֶָ֓וה ָ ֘
Psa. 44:14
יבֹותינוּ׃
ַֽ
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס ִל ְס ִב
Psa. 50:3
ֲרה ְמ ַֹֽאד׃
יביו נִ ְשׂע ָ ֥
שׁ־לפָ נָיו תּ ֹאכ ֵ֑ל וּ ָ֝ ְס ִב ָ֗
ְ
א
Psa. 76:12
יֹובילוּ ָ֝ ֗שַׁ י
יבֵ֑יו ִ
ֱֹֽלהיכֶ ם כָּ ל־ ְס ִב ָ
א ָ֫
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ֹתיו׃
ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מַ חֲנ ֵ֑הוּ ָָ֝ס ִ֗ביב ְל ִמ ְשׁ ְכּנ ָ ַֽ
Psa. 79:3
ביבֹ֤ ֹות ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם וְ א֣ין
ָד ֨ ָמם ׀ כַּ ֗ ַמּיִ ם ְ ַֽס ִ ֘
Psa. 79:4
יבֹותינוּ׃
ַֽ
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס ִל ְס ִב
Psa. 89:8
יביו׃
ָ֝נֹורא עַ ל־כָּ ל־ ְס ִב ָ ַֽ
סֹוד־קד ִֹשׁ֣ים ַר ָבֵּ֑ה וְ ָ ֗
ְ
ְבּ
Psa. 89:9
יבֹותיָך׃
ֶ ַֽ
י־כמֶ֖ ֹוָך ח ֲִסין ׀ יָ ֵ֑הּ ֶו ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך ְס ִב
ִ ַֽמ ָ ַֽ
Psa. 97:2
יב ֵ֑יו צֶ ֶדק וּ ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט
עָ נָ ֵ֣֑ן ַוע ֲָר ֶפ֣ל ְס ִב ָ
Psa. 97:3
וּתלַ הֶ֖ט סָ ִב֣יב צָ ָ ַֽריו׃
ְלפָ נָ ֣יו תּל ְֵ֑ך ְ
Psa. 125:2
ְיַֽרוּשָׁ ֗לַ ִם הָ ִרים ֮ סָ ִבֵ֪יב לָ הּ ַו ְ֭יהוָה
לָ הּ ַו ְ֭יהוָה סָ ִב֣יב ְלעַ מֵּ֑ ֹו
Psa. 128:3
יתֵ֑ים ָָ֝ס ִ֗ביב ְלשֻׁ ְלחָ נֶ ַָָֽֽך׃
ִכּ ְשׁ ִתל ֣י ז ִ
Psa. 78:28

)(1

ְכּמ ִב֣יא ְל ָמ ְֵ֑עלָ ה ִ ַֽבּסֲבָ ְך־ ָ֝֗עץ קַ ְר ֻדּ ַֽמֹּות׃

Psa. 74:5

)(1

to bear a load

אַלּוּפינוּ ְ ַֽמסֻ ָָ֫בּ ִלים ַֽאין־פֶּ ְֶ֭רץ וְ א֣ין
֗
כּ ֗ ָפּיו
ֹותי ִמסּ ֣בֶ ל ִשׁ ְכמֵ֑ ֹו ָ֝ ַ
יר ִ
ה ֲִס ֣

burden

סבֶ ל

Psa. 81:7
)(1

בָּ ַח֣ר ל֣ ֹו יָ ֵ֑הּ יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל ִל ְסגֻלָּ תַֹֽו׃

ְ possessionסגֻלָּ ה
Psa. 135:4
)(5

חֶ ְלבָּ מֹו סָּ גְ ֵ֑רוּ ִָ֝֗פּימֹו ִדּ ְבּ ֥רוּ ְבג ַֽאוּת׃
ל ֹא ִה ְְ֭סגּ ְַרתַּ נִ י ְבּיַד־אֹוי ֵ֑ב
וְ ֣
יהם
ירֵ֑ם וּ ִָ֝מ ְקנ ֗ ֶ
ַויּ ְַסגּ ֣ר לַ בָּ ָר֣ד ְבּ ִע ָ
דּבֶ ר ִה ְס ִ ַֽגּיר׃
ָתם לַ ֶ ֥
ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וְ ָ֝חַ יּ ֗ ָ
ַויּ ְַסגּ ֣ר לַ ֶח ֶ֣רב עַ מֵּ֑ ֹו וּ ְָ֝ב ַנחֲלָ ֗תֹו

to shut

סגר

Psa. 17:10
Psa. 31:9
Psa. 78:48
Psa. 78:50
Psa. 78:62

javelin, battle-axe

הרֹ֤ק ח ֲִנ ֣ית וּ ְ֭ ְסגֹר ִל ְק ַר֣את ר ְֹד ָפֵ֑י
וְ ָ ֘

ְסגֹר

Psa. 35:3
)(8

ְמבַ ְקשֵׁ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אָח֣ ֹור וְ י ְַח ְפּ ֵ֑רוּ

סבל

Psa. 144:14
)(1

)(1

thicket

ְסבְֹך

 to turn backסוג־1
Psa. 35:4
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ִל ְס ָ֫פֹּותָ הּ יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ
ל ֹא־נָס֣ ֹוג אָח֣ ֹור ִלבֵּ֑נוּ וַתּט
כֻּ לּ֥ ֹו סָ ג ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב
ְמבַ ְקשֵׁ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ
ֲבֹותֵ֑ם
ַויִּ ֹ֣סּגוּ וַ ְַֽ֭יִּ ְבגְּ דוּ כַּ א ָ
וְ ל ֹא־נָס֥ ֹוג ִמ ֶמֵּ֑ךָּ ְָ֝תּחַ ֗יּנוּ
כּל ֹשׂנְ אי ִציַּֽ ֹון׃
יְ֭בֹשׁוּ וְ יִ ֹ֣סּגוּ אָחֵ֑ ֹור ָ֝֗ ֹ

Psa. 129:5

)(6

secret counsel

יתֹו
ס֣ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִליראֵָ֑יו וּ ְָ֝ב ִר ֗
ֹלהים
א ֲֶשׁ֣ר ַי ְְ֭ח ָדּו נ ְַמ ִתּ֣יק סֵ֑ ֹוד ְבּבית ָ֝א ִ֗
תַּ ְְ֭ס ִתּירנִ י ִמסּ֣ ֹוד ְמר ִע ֵ֑ים ָ֝מ ִרגְ שַׁ֗ ת
ל־צפוּנֶ ַֽיָך׃
ְ
ֲרימוּ סֵ֑ ֹוד וְ ָ֝יִ ְת ָיע ֲ֗צוּ עַ
ַ ַֽעל־עַ ְְ֭מָּך ַיע ִ ֣
ָ֝נֹורא
א֣ל ַנְ֭ע ֲָרץ ְבּסֹוד־ ְקד ִֹשׁ֣ים ַר ָבֵּ֑ה וְ ָ ֗
ְבּכָ ל־ל ָב ֵ֑ב ְבּסֶ֖ ֹוד יְ שָׁ ִ ֣רים וְ ע ָ ַֽדה׃
)(5

ֶ֓חנוּ ׀ ְבּשׁם־יְ הוָ ֶ֖ה
א ַנ ְ
סּוּסֵ֑ים ַו ֲ
וְ א֣לֶּ ה בַ ִ
אַל־תּ ְהיֹ֤וּ ׀ ְכּס֥ וּס ְכּפֶ ֶרד ֮ אֹ֤ין
ִ ַֽ
רב
וּב ֥ ֹ
שׁוּע ֵ֑ה ְ
ֶשׁ֣קֶ ר הַ ְ֭סּוּס ִל ְת ָ
ע ֵֹ֑קב נִ ְָ֝ר ָ ֗דּם וְ ֶר֣כֶ ב ָו ַֽסוּס׃
ִמ ְ֭ ַגּע ֲָר ְ֣תָך אֹלה֣י ַי ֲ
שֹׁוקי
א־ב ֶ֖
בוּר֣ת הַ סּ֣ וּס י ְֶח ָפֵּ֑ץ ַֽל ֹ ְ
ִבגְ ַ
)(1

Psa. 53:4
Psa. 70:3
Psa. 78:57
Psa. 80:19

סֹוד

Psa. 25:14
Psa. 55:15
Psa. 64:3
Psa. 83:4
Psa. 89:8
Psa. 111:1
horse

סוּס־1

Psa. 20:8
Psa. 32:9
Psa. 33:17
Psa. 76:7
Psa. 147:10

סוף

Psa. 73:19

reeds, Red

חֲסָ ֶדֵ֑יָך ַויּ ְַמ ֶ֖רוּ עַ ל־יָ ֣ם ְבּיַם־ ַֽסוּף׃
ַיֹּוליכם
וַיִּ גְ ַע ֣ר ְבּיַם־סוְּ֭ף וַ ַֽ ָֽיֶּח ָרֵ֑ב ו ִ
ָֹ֝ורא֗ ֹות עַ ל־יַם־ ַֽסוּף׃
נִ ְְ֭פלָ אֹות ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָחֵ֑ם נ ָ
ְלגֹז֣ר יַם־סוְּ֭ף ִלגְ ז ִ ֵָ֑רים ִ ֶ֖כּי
עֹול ֣ם
וְ חיל֣ ֹו ְביַם־סֵ֑ וּף ִ ֶ֖כּי ְל ָ
)(1

Psa. 44:19

to come to an end

רגַע סָ פוּ ָ֝֗ ַתמּוּ ִמן־בַּ לָּ ַֽהֹות׃
ְלשַׁ ָמּ ֣ה ְכ ָ ֵ֑
)(5

Psa. 40:15

סוּף־1

Psa. 106:7
Psa. 106:9
Psa. 106:22
Psa. 136:13
Psa. 136:15

whirlwind

סוּפָ ה־1
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ֲלם׃
וּבסוּפָ תְָך֥ ְתבַ ה ַֽ
ְבּסַ ע ֲֶרֵָ֑ך ְ

Psa. 83:16

)(13

to turn aside

פּעֲלי אֵָ֑וֶן ִ ַֽכּי־שָׁ מַ ע
ס֣ וּרוּ ִמ ְ֭מֶּ נִּ י כָּ ל־ ֣ ֹ
Psa. 14:3
כּל סָ ר ֮ י ְַח ָדֵּ֪ו ֶנָ֫אלָ חוּ אֹ֤ין עַֹֽ שׂה־טֵ֑ ֹוב
הַ ֥ ֹ
Psa. 18:23
אָסיר ֶ ַֽמנִּ י׃
ֹתיו ל ֹא־ ִ
ְלנֶגְ ִ ֵ֑דּי וְ ָ֝חֻ קּ ֗ ָ
Psa. 34:15
ס֣ וּר מ ְָ֭רע ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב בַּ ֶ֖קּשׁ
Psa. 37:27
כן
וּשׁ ֥ ֹ
ה־טֹוב ְ
֗
ס֣ וּר מ ְָ֭רע ַועֲשׂ
Psa. 39:11
רת
הָ ס ֣ר מעָ ַל ֣י נִ גְ ֶע ֵָ֑ך ִמ ִתּגְ ַ ֥
Psa. 66:20
סיר ְתּ ִפלָּ ִתי וְ ָ֝חַ ְס ֗דֹּו
ֹלהֵ֑ים אֲשֶׁ ר ַֽל ֹא־ה ִ ֘
א ִ
Psa. 81:7
כּ ֗ ָפּיו
ֹותי ִמסּ ֣בֶ ל ִשׁ ְכמֵ֑ ֹו ָ֝ ַ
יר ִ
ה ֲִס ֣
Psa. 101:4
ל ֹא
ל ָב֣ב ִע ְ֭קּשׁ יָס֣ וּר ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י ָ ָ֝֗רע ֣
Psa. 119:29
ַֽתֹור ְתָך֥
ֶ ַֽדּ ֶרְך־שֶׁ ְ֭קֶ ר הָ ס ֣ר ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י ְו ָ
Psa. 119:102
ִמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך ל ֹא־ ָס ְֵ֑ר ִתּי ִ ַֽכּי־אַ ֗ ָָ֝תּה הֹור ָ ַֽתנִ י׃
Psa. 119:115
ַֽסוּרוּ־ ִממֶּ נִּ י ְמר ִעֵ֑ים וְ ָ֝אֶ ְצּ ָ ֗רה ִמ ְצֹו֥ת
Psa. 139:19
אל֥ ֹוהַּ ׀ ָר ָשֵׁ֑ע וְ אַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים ס֣ וּרוּ ֶ ַֽמנִּ י׃

סור

Psa. 6:9

)(1

עז ַָב֣נִ י כ ִֹחֵ֑י
ִל ִבּ֣י ְס ְ֭חַ ְרחַ ר ֲ
)(1

Psa. 38:11
buckler

ת־כּנ ָָפ֣יו תֶּ ְח ֶס ֵ֑ה ִצנָּ ֶ֖ה ְ ַֽוסֹח ָר֣ה א ֲִמ ַֽתֹּו׃
ְ
וְ ַ ַֽתחַ

deviation

ִ Sihonסיחֹון

Psa. 135:11
Psa. 136:19
)(2

ֹלהים
ִמ ְפּנ ֵ֪י א ָֹ֫ל ִהים זֶה ִסינַ ֵ֑י ִמ ְפּני ָ֝א ִ֗

dross

ִסיג

Psa. 119:119
)(2

ֹרי וּ ְְ֭לעֹוג
ְל ִסיחֹ֤ ֹון ׀ ֶמֹ֤לֶ ְך הָ אמ ִ ֗
עֹול ֣ם
ֹרי ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ְל ְ֭ ִסיחֹון ֶמ ֣לֶ ְך הָ אמ ִ ֵ֑

סט

Psa. 101:3
)(1

ל ֗כן
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ָ
ִס ִג֗ים ִה ְשׁבַּ תָּ כָ ִ

סֹח ָרה

Psa. 91:4
)(1

ל ֹא יִ ְד ַבּ֣ק
ֵ֑אתי ֶ֖
ֲשׂה־ס ִטים שָׂ נ ִ
ר־בּ ִָ֫ליָּעַ ל ע ַֽ ֹ
ְ
ְ ַֽדּבַ

to trade

סחר

Sinai

Psa. 68:9

ִסינַי
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דנָי ָָ֝֗בם ִסינַי בַּ ַֹֽקּ ֶדשׁ׃
א ֹ
אַלפ֣י ִשׁנְ אֵָ֑ן ֲ
ְ

Psa. 68:18

)(1

Sisera

רא ְָ֝כי ִָ֗בין ְבּנַ ֣חַ ל
יס ָ ֥
ְכּ ִמ ְדיָ ֵֵ֑֑ן ְ ַֽכּ ִ ַֽס ְ

Psa. 83:10
)(3

אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י
ְבּ ֶט ֶֹ֤רם י ִָב֣ינוּ ִ ַֽסּירֹתי ֶכ ֣ם ָ
אַשׁ ִל֣יְך
מֹואָֹ֤ב ׀ ִֵ֬סיר ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ
אַשׁ ִל֣יְך
מֹואָֹ֤ב ׀ ִֵ֬סיר ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ

יס ָרא
ִס ְ

pot, basin
Psa. 58:10
Psa. 60:10
Psa. 108:10
)(1

כּי ֶ ַֽאע ֹ֨בר ׀ בַּ סָּ ְך ֮ אֶ ַדּ ֗דּם עַ ד־בּית
ִ ֹ֤

throng

אַריֵ֬ה ְבסֻ כֹּ֗ה ֶי ְ֭ארֹב לַ חֲט֣ ֹוף
ְכּ ְ
יִ ְצ ְפּ ֨ננִ י ׀ ְבּסֻ כֹּה ֮ ְבּיֵֹ֪ום
וּמעֶ֖ ֹונָת֣ ֹו
וַיְ ִה֣י ְבשָׁ ל ֣ם סֻ כֵֹּ֑ו ְ

Psa. 27:5
Psa. 76:3

ת־מיִ ם
ָ֝֗ ַ
ִס ְת ֗רֹו ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵֹ֑ו חֶ ְשׁכַ
כּה מ ִ ֥ריב ְלשֹׁנַֽ ֹות׃
ִתּ ְצ ְפּנם ְבּסֻ ֗ ָ

)(1

Psa. 31:21

 Succothסֻ כֹּות

)(1

Psa. 60:8
Psa. 108:8
to cover

Psa. 91:4
Psa. 140:8

סכך־2

Psa. 139:13

to be useful, endangered

כּנְ תָּ ה׃
ל־דּ ָרכַ י ִה ְס ַ ַֽ
וְ ִר ְב ִע֣י ז ִ ֵ֑ריתָ ְוַֽכָ ְ

סכך־1

Psa. 5:12

to weave

קָ ִנ ֣יתָ ִכ ְלי ָֹתֵ֑י ְָ֝תּסֻ כּ֗נִ י ְבּ ֶב֣טֶ ן

booth

סֻ כָּ ה

Psa. 18:12

)(2

עֹול ֣ם יְ ְ֭ ַרנּנוּ וְ תָ ס ְ֣ך עָ ל ֵ֑ימֹו ְ ַֽוי ְַע ְלצ֥ וּ
ְל ָ
ת־כּנ ָָפ֣יו
ְ
ְבּאֶ ְב ָר ֨תֹו ׀ יָ ֣סֶ ְך לָ ְְ֭ך וְ ַ ַֽתחַ
ֹאשׁי
כּתָ ה ְָ֝לר ִ֗
ֹ֣עז יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י סַ ֥ ֹ

den

סְֹך

Psa. 10:9

)(2

)(3

סָ ְך

Psa. 42:5
)(3

ְבּקָ ְד ֗שֹׁו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות אֲמַ ַֽדּד׃
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות אֲמַ ַֽדּד׃

ִסיר

סכן־1

Psa. 139:3
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to shut up

)(1

י־שׁקֶ ר׃
ֹובר ָ ַֽ
בֵּ֑ ֹו ִכּי יִ ָ֝סָּ ֗כר ִפּ֣י ַֽד ְ

סכר־1

Psa. 63:12
)(71

Selah

סֶ לָ ה

;Psa 3:3, 5, 9; 4:3, 5; 7:6; 9:17, 21; 20:4; 21:3; 24:6, 10; 32:4–5, 7; 39:6, 12; 44:9; 46:4, 8, 12; 47:5; 48:9; 49:14, 16
50:6; 52:5, 7; 54:5; 55:8, 20; 57:4, 7; 59:6, 14; 60:6; 61:5; 62:5, 9; 66:4, 7, 15; 67:2, 5; 68:8, 20, 33; 75:4; 76:4, 10; 77:4, 10,
16; 81:8; 82:2; 83:9; 84:5, 9; 85:3; 87:3, 6; 88:8, 11; 89:5, 38, 46, 49; 140:4, 6, 9; 143:6
)(1

to reject

י־שֶׁ קֶ ר
ל־שֹׁוג ֣ים מחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ִכּ ָ֝ ֗
ִ
סָ ְִ֭ליתָ כָּ

Psa. 119:118
)(2

ֲֹונ֗י
לע ִ
ן־שׁ ְמָך֥ יְ הוָ ֵ֑ה ְ ַֽוסָ לַ ְחתָּ ָ֝ ַ
ְל ַ ַֽמעַ ִ
הַ סֹּלחַ ְלכָ ל־עֲֹונ ִֵ֑כי ָ֝ ָהר ֹ֗פא

to forgive

סלח

Psa. 25:11
Psa. 103:3
)(1

ב־חסֶ ד
ָ֝֗ ֶ
דנָי ט֣ ֹוב וְ סַ ָלּ ֵ֑ח וְ ַר
אְ֭ ֹ
ֲ
)(1

סלה־1

forgiving

סַ לָּ ח

Psa. 86:5

forgiveness

ָרא׃
יח ֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן ִתּוּ ַֽ
י־ע ְמָּך֥ הַ ְסּ ִל ָ
ִ ַֽכּ ִ

ְס ִליחָ ה

Psa. 130:4
)(1

ז ְַמּ ֵ֪רוּ ְָ֫שׁמ֥ ֹו ֶֹ֡סלּוּ לָ רֹכ ֣ב בָּ ְ֭ע ֲָרבֹות

to build up

סלל

Psa. 68:5
)(9

וּמ ָ֫ ַפ ְל ִטי
צוּד ִ֗תי ְ
וּמ ָ
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ַ ַֽס ְלעִי ְ
צוּד ִת֣י אֵָ֑תָּ ה
וּמ ָ
ִ ַֽכּי־סַ ְלעִ֣י ְ
וַיָּ ֶָֽ֖קֶ ם עַ ל־סֶ לַ ע ַרגְ לַ֗ י כֹּונן
רה ׀ ְלאל סַ ְלעִי ֮ לָ ָמֵ֪ה
אֹומ ָ ֹ֤
ְ
צוּד ִת֣י
וּמ ָ
הֹושׁיע ֵ֑נִ י ִ ַֽכּי־סַ ְלעִ ֶ֖י ְ
ְל ִ
ֶֹ֖ורד כַּ נְּ הָ ֣רֹות
ַיֹּוצ֣א נֹוזְ ִל֣ים ִמ ָסּ ֵ֑לַ ע ַויּ ֶ
ו ִ
ל ְשׁפַ ִ ַֽנּים׃
הַ ְ֭גְּ ב ִֹהים לַ יְּ ע ִלֵ֑ים ְָ֝סלָ ִ֗עים מַ ְחסֶ ה ַ ַֽ
ֹאחז וְ נִ ֵ֬פּץ ֶ ַֽאת־עָֹ֝ לָ לַ֗ יִ ְך אֶ ל־הַ ָ ַֽסּלַ ע׃
שֶׁ יּ ֶ֓
יהֵ֑ם וְ שָׁ ְמע֥ וּ
נִ ְשׁ ְמט֣ וּ ִ ַֽבידי־סֶ ְ֭לַ ע שׁ ְֹפט ֶ

Rock

סֶ לַ ע

Psa. 18:3
Psa. 31:4
Psa. 40:3
Psa. 42:10
Psa. 71:3
Psa. 78:16
Psa. 104:18
Psa. 137:9
Psa. 141:6
)(1

to ascend

סלק
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אַצּיעָ ה
ִאם־אֶ ַסּ ֣ק שָׁ ְ֭מַ יִ ם ָשׁ֣ם אֵָ֑תָּ ה וְ ִ ֶ֖
)(11

Psa. 139:8
to lean, support

ֹותי ִ ֶ֖כּי יְ הוָ ֣ה יִ ְס ְמכ ַֽנִ י׃
וָ ִ ַָֽ֫אישָׁ נָה ה ִקיצֵ֑ ִ
Psa. 37:17
יקים יְ הוָ ַֽה׃
רשָׁ ִעים ִתּשָּׁ ַב ְֵ֑רנָה וְ סֹומְֶ֖ך צַ ִדּ ִ ֣
כּי זְ רֹוע֣ ֹות ְ ְ֭
ִ ֹ֤
Psa. 37:24
א־יוּט ֵ֑ל ִ ַֽכּי־יְ ָ֝ה ָו֗ה סֹומְך י ַָֽדֹו׃
ָ
פּל ַֽל ֹ
ִ ַֽכּי־יִ ֥ ֹ
Psa. 51:14
יב֣ה ִת ְס ְמכ ַֽנִ י׃
ְשׂשׂ֣ ֹון יִ ְשׁ ֶע ֵָ֑ך וְ ֶ֖רוּחַ נְ ִד ָ
Psa. 54:6
ד ָנ֗י ְ ַֽבּס ְֹמכי נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ִלֵ֑י ֲָ֝א ֹ
Psa. 71:6
עָ ֶלֹ֤יָך ׀ נִ ְס ֵ֬ ַמ ְכ ִתּי ִמ ֶ֗בּטֶ ן ִמ ְמּע ֣י
Psa. 88:8
ל־מ ְשׁבָּ ֶ ֗ריָך
ִָ֝
עָ ְ֭לַ י סָ ְמ ָכ ֣ה חֲמָ ֶתֵָ֑ך וְ כָ
Psa. 111:8
שׂוּי֗ם בֶּ אמֶ ת
עֹול ֵ֑ם ֲָ֝ע ִ
מוּכ֣ים לָ ַע ֣ד ְל ָ
ְס ִ
Psa. 112:8
ירֵ֑א ַעֶ֖ד אֲשֶׁ ר־יִ ְר ֶא֣ה
ל ֹא יִ ָ
סָ מ֣ וְּך ִל ְ֭בֹּו ֣
Psa. 119:116
סָ ְמכנִ ֣י ְכ ִא ְמ ָר ְתָך֣ וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה
Psa. 145:14
ָ֝זֹוקף
סֹומ ְ֣ך יְ ְ֭הוָה ְלכָ ל־הַ נּ ְֹפ ִלֵ֑ים וְ ֗

סמך

Psa. 3:6

)(1

סָ ַמ ֣ר ִמפַּ ְח ְדָּך֣ ְבשָׂ ִ ֵ֑רי וַּֽ ִמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך
)(6

to bristle

Psa. 119:120

to support, sustain

ימינְ ָך֥ ִת ְסעָ דנִ ֵ֑י ְוַֽעַ נְ ו ְַתָך֥
ִ ַֽו ִ
לח־עֶ זְ ְרָך֥ ִמ ֵֹ֑קּ ֶדשׁ וּ ִָ֝מ ִצּיּ֗ ֹון יִ ְסעָ דֶ ַֽךָּ ׃
יִ ְשׁ ַ ַֽ
ל־מ ְשׁכָּ ֗בֹו
ִָ֝
ל־ע ֶ֣רשׂ ְדּוָ ֵ֑י כָּ
ֶ
ְיַֽה ָו֗ה יִ ְ֭ ְסעָ דֶנּוּ עַ
ָמ֣טָ ה ַרגְ ִלֵ֑י חַ ְס ְדָּך֥ יְ ָ֝ה ָו֗ה יִ ְסעָ ד ַֽנִ י׃
ְלהַ ְצ ִה֣יל פָּ ִנ ֣ים ִמ ָשֵּׁ֑מֶ ן וְ ָ֝לֶ֗ חֶ ם ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֥ושׁ יִ ְס ָעַֽד׃
ְסעָ ד ֥נִ י וְ ִאוָּשֵׁ֑עָ ה וְ אֶ ְשׁ ָעֶ֖ה ְבחֻ ֶ ֣קּיָך
)(1

Psa. 20:3
Psa. 41:4
Psa. 94:18
Psa. 104:15
Psa. 119:117
to be stormy

סעה

Psa. 55:9
)(1

divided

סעף

Psa. 119:113
)(2

אָחישָׁ ה ִמ ְפ ָל ֣ט ִלֵ֑י מ ֶ֖רוּחַ ס ָֹע ֣ה ִמ ָ ַֽסּעַ ר׃
ִ֣
וּבסוּפָ ְתָך֥
ִתּ ְר ְדּפ֣ם ְבּסַ עֲרֵֶָ֑ך ְ

סעד

Psa. 18:36

אָחישָׁ ה ִמ ְפ ָל ֣ט ִלֵ֑י מ ֶ֖רוּחַ ס ָֹע ֣ה ִמ ָ ַֽסּעַ ר׃
ִ֣
אָה ְב ִתּי׃
ַֽתֹור ְתָך֥ ָ ַֽ
ֵ֑אתי ְו ָ
סע ֲִפים שָׂ נ ִ

סמר

storm

Psa. 55:9
Psa. 83:16

סַ עַ ר
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)(3

ְ stormסעָ ָרה

ַלּיו׃
וַ ְַֽ֭ ַיּעֲמד ֣רוּחַ ְסעָ ָרֵ֑ה ו ְַתּרֹומם גּ ָ ַֽ
יהם׃
ָקם ְס ְ֭עָ ָרה ִל ְדמָ ָמֵ֑ה ַו ָ֝ ֶיּח ֗שׁוּ גַּלּ ֶ ַֽ
י ֣
וְ ִקיטֵ֑ ֹור ֥רוּחַ ְָ֝סעָ ָ ֗רה עֹ שָׂ ה ְדבָ ַֽרֹו׃

Psa. 148:8

)(1

to sweep away

נ ְַפ ִ֗שׁי ִל ְס ָ֫פֹּותָהּ יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור

Psa. 40:15

)(1

Psa. 107:25
Psa. 107:29

to stand at the threshold

ֹלהֵ֑י
ָ֫מאָלֶ ף בָּ ֗ ַח ְר ִתּי ִה ְְ֭סתֹּופף ְבּב֣ית א ַ

Psa. 84:11

)(36

to count, relate

אָמר אלַ י
אֲסַ ְפּ ָ ֗רה ֶ ַָֽ֫אל ֹ֥חק ְיַֽה ָו֗ה ַ ֘
אֹותיָך׃ Psa. 9:2
ל־ל ִבֵּ֑י ֲָ֝אסַ ְפּ ָ ֗רה כָּ ל־נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ִ
ְבּכָ
Psa. 9:15
ֲרי
שׁע ֥
ל־תּ ִהלָָּ֫ תֶ יָך ְבּ ַ ַֽ
ְ
כּ
ְלמַ עַ ן אֲסַ ְפּ ָ ֗רה ָ ַֽ
Psa. 19:2
הַ שָּׁ ֗ ַמיִ ם ְ ַֽמסַ ְפּ ִ ֥רים ְכּ ַֽבֹוד־אֵ֑ל וַּֽ מַ עֲשׂה
Psa. 22:18
אוּ־בי׃
ִ ַֽ
מֹותֵ֑י המָּ ה ַי ִָ֗֝בּיטוּ יִ ְר
אֲסַ פּר כָּ ל־עַ ְצ ָ
Psa. 22:23
אֲסַ ְפּ ָר֣ה ִשׁ ְמָך֣ ְלאֶ ָחֵ֑י ְבּתֶ֖ ֹוְך
Psa. 22:31
לאדֹנָ ֣י
ז ֶַרע יַ ַֽעַ ְב ֶדֵ֑נּוּ יְ סֻ ַפֶּ֖ר ַ ַֽ
Psa. 26:7
אֹותיָך׃
תֹּודֵ֑ה וּ ְָ֝לסַ ֗פּר כָּ ל־נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ָ
Psa. 40:6
ידה ַוא ֲַדבּ ֵָ֑רה עָָ֝ ְצ ֗מוּ ִמסַּ ַֽפּר׃
ע ֵֹ֬רְך אלֶ֗ יָך אַגִּ ָ
ֲ
Psa. 44:2
פּעַ ל
שָׁ ֗ ַמ ְענוּ אֲבֹותינוּ ִס ְפּרוּ־ ָל ֵ֑נוּ ֥ ֹ
Psa. 48:13
ליהָ ׃
ֹ֣סבּוּ ִצ ְ֭יֹּון וְ הַ ִקּיפֵ֑ וּהָ ִָ֝ס ְפ ֗רוּ ִמגְ ָדּ ֶ ַֽ
Psa. 48:14
נֹותֵ֑יהָ ְלמַ עַ ן ְָ֝תּסַ ְפּ ֗רוּ ְל ֣דֹור אַח ֲַֽרֹון׃
אַר ְמ ֶ
ְ
Psa. 50:16
ה־לּ ְָ֭ך ְלסַ פּ ֣ר חֻ ָ ֵ֑קּי ו ִַתּ ָשֶּׂ֖א
ְ
מַ
Psa. 56:9
נ ִֹדי ֮ סָ ַפ ְֵ֪ר ָ֫ ָתּה אָתָּ ה ִשׂ֣ימָ ה ִד ְמעָ ִת֣י
Psa. 59:13
וּמ ַכּ ֣חַ שׁ יְ סַ ַֽפּרוּ׃
אָלֶ֖ה ִ
ִבגְ אֹונָ ֵ֑ם וּמ ָ
Psa. 64:6
מֹוק ִשֵׁ֑ים
ְ
דּ ָבֹ֤ר ָ ֗רע ְ ַֽי ְ֭סַ ְפּרוּ ִל ְטמ֣ ֹון
יְ חַ זְּ קוּ־לָ֨ מֹו ׀ ָ ֘
Psa. 66:16
ֹלהֵ֑ים
וּ־שׁ ְמע֣ וּ ַו ְ֭אֲסַ ְפּ ָרה כָּ ל־יִ ְרא֣י א ִ
ְל ַֽכ ִ
Psa. 69:27
ר־ה ִכּ֣יתָ ָר ָדֵ֑פוּ וְ אֶ ל־מַ ְכאֶ֖ ֹוב חֲלָ ֶל ֣יָך יְ סַ ַֽפּרוּ׃
ִ
י־אַתּה אֲשֶׁ
ָ֣
ִ ַֽכּ
Psa. 71:15
ִ ֹ֤פּי ׀ יְ סַ ֵ֬פּר ִצ ְדקָ ֗ ֶתָך כָּ ל־הַ יֹּ֥ום
Psa. 73:15
רה ְכמֵ֑ ֹו ִהנּ ֹ֤ה דְֹ֭ור בָּ נֶ ֣יָך
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי אֲסַ ְפּ ָ ֥
Psa. 73:28
ֲכֹותיָך׃
מַ ְח ִסֵ֑י ְָ֝לסַ ֗פּר כָּ ל־מַ ְלא ֶ ַֽ
Psa. 2:7

ספה
ספף
ספר

296

אֹותיָך׃
ְֹ֭ודינוּ וְ קָ ֣רֹוב ְשׁ ֶמ ֵָ֑ך ִָ֝ס ְפּ ֗רוּ נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ֱֹֽלהים ה ִ
א ִ֗
לנוּ׃
ֲבֹותינוּ ִס ְפּרוּ־ ָ ַֽ
וַנּ ָדע ֵ֑ם ַוָ֝א ֗
ֲרֹון ְ ַֽמְ֭סַ ְפּ ִרים ְתּ ִהלּ֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה וֶעזוּזֹ֥ו
ְל ֥דֹור אַח ֗
יהם׃
יִ וָּל ֵ֑דוּ ָי ָֻ֗֝קמוּ ִ ַֽויסַ ְפּ ֥רוּ ִל ְבנ ֶ ַֽ
דר נְ ָ֝סַ ֗פּר ְתּ ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
דר ָו ֵ֑ ֹ
ְל ָ֫עֹולָ ם ְל ֥ ֹ
ד־שׁ֣ם
ָ
ְיַֽה ָו֗ה יִ ְ֭ ְספֹּר ִבּ ְכת֣ ֹוב עַ ִמֵּ֑ים ֶז ֶ֖ה יֻלַּ
הַ יְ סֻ ַפּ ֣ר בַּ ֶ ֣קּבֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
ל־העַ ִ֗מּים
ָָ֝ ַֽ
בֹודֹו ְבּכָ
גֹּוי ֣ם ְכּ ֵ֑
סַ ְפּ ֣רוּ בַ ִ
ְלסַ פּ ֣ר ְבּ ְִ֭ציֹּון שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝ת ִהלָּ ֗תֹו
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ֣יו ְבּ ִרנָּ ַֽה׃
ָ
זִ ְבח֣י
י־א ְחיֶ ֵ֑ה ַו ָ֝אֲסַ ֗פּר ַ ַֽמעֲשׂי יָ ַֽהּ׃
ַֽל ֹא אָמ֥ וּת ִכּ ֶ ַֽ
י־פיָך׃
כּל ִמ ְשׁ ְפּט ִ ַֽ
ִבּ ְשׂפָ תַ י ִס ַפּ ְֵ֑ר ִתּי ָ֝֗ ֹ
דנִ י
ְדּ ָר ַכ ֣י ִס ְ֭פַּ ְר ִתּי וַ ַֽתַּ עֲנ֗נִ י לַ ְמּ ֥
אֶ ְְ֭ס ְפּרם מח֣ ֹול יִ ְרבֵּ֑ וּן ָ֝ה ִקי ֹ֗צ ִתי
נֹורא ֶֹת֣יָך י ֹאמ ֵ֑רוּ וּגְ דוּלּתֶ יָך [וּ][גְ דוּלָּ ְתָך֥ ] אֲסַ ְפּרֶַֽנָּה׃
ְ
)(3

Psa. 75:2
Psa. 78:3
Psa. 78:4
Psa. 78:6
Psa. 79:13
Psa. 87:6
Psa. 88:12
Psa. 96:3
Psa. 102:22
Psa. 107:22
Psa. 118:17
Psa. 119:13
Psa. 119:26
Psa. 139:18
Psa. 145:6

document, book, Sepher

לי׃
ֵ֑אתי ִבּ ְמגִ לַּ ת־ ָ֝֗ספֶ ר כָּ ת֥ וּב עָ ָ ַֽ
ה־ב ִ
ָ
ִהנּ
יקים
יִ ְ֭מָּ ַֽחוּ ִמסּ ֣פֶ ר חַ ִיּ ֵ֑ים וְ ִעם ָ֝ ַצ ִדּ ִ֗
עי ֶנ֗יָך וְ ַ ַֽעל־ ִס ְפרְָך ֮ כֻּ ָלּ ֵ֪ם

Psa. 40:8
Psa. 69:29
Psa. 139:16
)(1

סֹופר מָ ִ ַֽהיר׃
ֵ֬
שֹׁונ֗י ע ֹ֤ט ׀
מַ ע ֲַשׂ֣י ְל ֶמ ֵ֑לֶ ְך ְָ֝ל ִ
)(1

ֹאדֵָ֑ך ֲָ֝ה ֗ל ֹא ְבּ ִס ְפ ָרתֶ ַָֽך׃
ְבנ ֶ
)(1

ל ֹא י ַָד ְ֣ע ִתּי ְספ ַֹֽרֹות׃
כּי ֶ֖
כָּ ל־הַ יֹּ֥ום ְתּשׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ִ ֹ֤
)(4

scribe

סֹפר

Psa. 45:2
book

ִס ְפ ָרה

Psa. 56:9
sum

ְספֹרֹות

Psa. 71:15

to be rebellious, stubborn

סֹּור ִ ֶ֓רים ׀ אַל־י ִָרימוּ
גֹּוי ֣ם ִתּ ְצ ֶפֵּ֑ינָה הַ ְ
בַּ ִ
יחה׃
ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות אְַך ָ֝סֹורֲ ִ ֗רים שָׁ ְכנ֥וּ ְצ ִח ָ ַֽ
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ
כּן ׀ ָיֵ֬הּ
ֹור ִ ֗רים ִל ְשׁ ֹ֤ ֹ
אָדם וְ אַף ָ֝ס ְ
בָּ ָ ֵ֑

ספֶ ר

Psa. 66:7
Psa. 68:7
Psa. 68:19

סרר
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רה דְֹּ֭ור
ֲבֹותם דֹּור ֮ סֹורֵ֪ר וּ ָֹ֫מ ֶ ֥
כַּ א ֗ ָ
)(1

יענִ י׃
תֹוד ַֽ
ִ
בַ טֻּ חֵ֑ ֹות וּ ְָ֝בסָ ֗ ֻתם חָ ְכמָ ה
)(23

ל־ראָה
ָ
ְבּ ְִ֭לבֹּו ָשׁ ַ ַֽ֣כח א ֵ֑ל ִה ְס ִתּיר ָ֝ ָפּ ָנ֗יו בַּ
נֶ ֵ֑צַ ח עַ ד־אֶָ֓נָה ׀ תַּ ְס ִ ֶ֖תּיר אֶ ת־פָּ נֶ ֣יָך
ָפיָך תַּ ְס ִתּיר ַֽנִ י׃
ת־ע ֵ֑יִ ן ְבּצל ְָ֝כּנ ֗ ֶ
ָ
ְכּ ִאישׁ֣ ֹון בַּ
צֹותֵ֑ם וְ אין נִ ְָ֝ס ֗ ָתּר ַֽמחַ מָּ תֹו׃
ל־ק ָ
ְ
עַ
ְשׁגִ יא֥ ֹות ִ ַֽמי־י ִָבֵ֑ין ִ ַֽמנִּ ְסתָּ ֥רֹות נ ַַֽקּנִ י׃
עָ ִ ֗ני וְ ל ֹא־ ִה ְס ִתּ֣יר פָּ נָ ֣יו ִמ ֶמֵּ֑נּוּ
ְבּיֵֹ֪ום ָ ָ֫רעָ ה ַי ְְ֭ס ִתּרנִ י ְבּס֣תֶ ר
ט־בּאַ֗ף
ְ
אַל־תַּ ְס ֵ֬תּר פָּ ֶנ֨יָך ׀ ִממֶּ נִּ י ֮ אַַֽל־תַּ
יתי
ְ ַֽלהַ ְר ִ ָ֫רי ֹ֥עז ִה ְסתַּ ְרתָּ פָ ֶנ֗יָך הָ יִ ִ
תַּ ְס ִתּירֹ֤ם ׀ ְבּסתֶ ר פָּ נֶיָך ֮ ַֽמ ֻר ְכ ָ֫סי
או ִָתֵ֑י וְ ָ֝אַנְ חָ ִ֗תי ִמ ְמָּך֥ ל ֹא־נִ ְס ָ ַֽתּ ָרה׃
כָ ל־תַּ ֲ
למָּ ה־פָ נֶיָך תַ ְס ִתֵּ֑יר ִתּ ְשׁ ַכֶּ֖ח עָ נְ י ֣נוּ
ָ ַֽ
ע ֶֹ֖ונ ַֹת֣י
הַ ְסתּ֣ר פָּ ְ֭נֶיָך מחֲטָ אֵָ֑י ְוַֽכָ ל־ ֲ
ֲל ֹא ָ ָ֝דוִ ֗ד ִמ ְסתַּ תּר ִע ָ ַֽמּנוּ׃
ְלשָׁ אֵ֑ וּל ה ֥
א־מ ְ֭שַׂ נְ ִאי עָ ַל ֣י ִהגְ ִ ֵ֑דּיל וְ אֶ סָּ תר ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
ַֽל ֹ ְ
תַּ ְְ֭ס ִתּירנִ י ִמסּ֣ ֹוד ְמר ִע ֵ֑ים ָ֝מ ִרגְ שַׁ֗ ת
וְ אַל־תַּ ְסתּ֣ר פָּ ְ֭נֶיָך ַֽמעַ ְב ֶדֵָּ֑ך
ִתּזְ נַ ֣ח נ ְַפ ִשֵׁ֑י תַּ ְס ִ ֶ֖תּיר פָּ נֶ ֣יָך ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
ד־מ֣ה יְ ְ֭הוָה ִתּסָּ ת֣ר לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְב ַעֶ֖ר
ָ
עַ
אַל־תַּ ְס ֵ֬תּר פָּ ֶנ֨יָך ׀ ִממֶּ נִּ י ֮ ְבּיֵֹ֪ום
תַּ ְס ִתּיר פָּ נֶיָך ֮ ִ ַֽיבָּ ָ֫הל֥ וּן תֹּס֣ף רוּ ְ֭חָ ם
ֹותיָך׃
בָ אָ ֵֶ֑רץ אַל־תַּ ְסתּר ִָ֝מ ֗ ֶמּנִּ י ִמ ְצ ֶ ַֽ
וּחי אַל־תַּ ְסתּ֣ר פָּ נֶ ֣יָך ִמ ֶמֵּ֑נִּ י
ָ֫ר ִ

Psa. 78:8
to close, conceal
Psa. 51:8
to hide, conceal

סתר

Psa. 10:11
Psa. 13:2
Psa. 17:8
Psa. 19:7
Psa. 19:13
Psa. 22:25
Psa. 27:5
Psa. 27:9
Psa. 30:8
Psa. 31:21
Psa. 38:10
Psa. 44:25
Psa. 51:11
Psa. 54:2
Psa. 55:13
Psa. 64:3
Psa. 69:18
Psa. 88:15
Psa. 89:47
Psa. 102:3
Psa. 104:29
Psa. 119:19
Psa. 143:7
)(10

יָ ֹ֤שֶׁ ת ֹ֨חשֶׁ ְך ׀ ִס ְתרֹ֗ו ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו
ַי ְְ֭ס ִתּרנִ י ְבּס ֣תֶ ר אָהֳלֵ֑ ֹו ְָ֝בּ ֗צוּר

סתם

secret

Psa. 18:12
Psa. 27:5

סתֶ ר
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תַּ ְס ִתּירֹ֤ם ׀ ְבּסתֶ ר פָּ נֶיָך ֮ ַֽמ ֻר ְכ ָ֫סי
רנִ י
אַתֹּ֤ה ׀ סתֶ ר ִלי ֮ ִמ ַצֵּ֪ר ִָ֫תּ ְצּ ֥
ָ
עֹולָ ִמֵ֑ים ֶ ַֽאח ֶ֨סה ְבסֶ֖תֶ ר ְכּנ ֶָפ֣יָך ֶ ַֽסּלָ ה׃
חנְ ָ֨ך
אֶ ְ֭עֶ נְ ָך ְבּס ֣תֶ ר ַרֵ֑עַ ם אֶ ְב ָ ַֽ
ֹיְ֭שׁב ְבּס ֣תֶ ר עֶ ְליֵֹ֑ון ְבּצל ָ֝שַׁ ַ ֗דּי
[מלָ ְשׁ ִנֵ֬י] בַ ֨סּתֶ ר ׀ רעהוּ ֮ אֹותֵ֪ ֹו
ְ
ִס ְתרִ֣י וּמָ גִ ִנּ ֣י אֵָ֑תָּ ה ִל ְדבָ ְרָך֥
יתי בַ סּ ֵ֑תֶ ר ֻ ָ֝ר ַ֗קּ ְמ ִתּי ְ ַֽבּתַ ְח ִתּיֹּ֥ות
אֲשֶׁ ר־עֻ שּׂ ִ

Psa. 31:21
Psa. 32:7
Psa. 61:5
Psa. 81:8
Psa. 91:1
Psa. 101:5
Psa. 119:114
Psa. 139:15
)(5

 cloudעָ ב־2

ת־מיִ ם עָ בי ְשׁחָ ִ ַֽקים׃
ָ֝֗ ַ
ִס ְת ֗רֹו ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו חֶ ְשׁכַ
ִמ ֹ֗נּגַהּ ֶנָ֫גְ ֥דֹּו עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ ָָ֝בּ ָ ֗רד
ֹז ְֹ֤רמוּ ֨ ַמיִ ם ׀ עָ ֗בֹות קְֹ֭ול נ ְָתנ֣וּ ְשׁחָ ִ ֵ֑קים אַף־ ֲָ֝חצָ ֗ ֶציָך
ה ְמהַ ֗לְּך
ע ֲִֽליָּ֫ ֹותָ יו הַ שָּׂ ם־עָ ִבים ְרכוּבֵ֑ ֹו ַָ֝ ַֽ
ה ְמכַ ֵֶ֬סּה שָׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְבּעָ ִ֗בים הַ מּ ִכ֣ין לָ אָ ֶ֣רץ
ַ ַֽ

Psa. 147:8

)(8

to work, serve

ִע ְב ֣דוּ אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּיִ ְראֵָ֑ה וְ ִָ֝ג֗ילוּ
גֹּוי ֵ֑ם ַעֶ֖ם ל ֹא־י ַָד ְ֣ע ִתּי יַ ַֽעַ ְב ַֽדוּנִ י׃
ְל ֣ר ֹאשׁ ִ
לאדֹנָ ֣י
ז ֶַרע יַ ַֽעַ ְבדֵֶ֑נּוּ יְ סֻ ַפֶּ֖ר ַ ַֽ
ל־מלָ ִכֵ֑ים כָּ ל־גֹּויִ ם יַ ַֽעַ ְב ַֽדוּהוּ׃
ְ
וְ יִ ְשׁתַּ חֲווּ־ל֥ ֹו כָ
ילֵ֑ים
י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ כָּ ל־עֵֹ֬ ְבדי ֗ ֶפסֶ ל הַ ִ ַֽמּ ְתהַ ְל ִלים בָּ א ִל ִ
ִע ְב ֣דוּ אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּ ִשׂ ְמ ָחֵ֑ה ֹ֥בּאוּ ְָ֝לפָ ָנ֗יו
ע ֹ֥בד אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
עַ ִמּ֣ים י ְַח ָדֵּ֑ו וּ ָ֝מַ ְמלָ ֗כֹות לַ ֲ
יהֵ֑ם וַיִּ ְהיֶ֖וּ
ַויַּעַ ְב ֥דוּ אֶ ת־עֲצַ בּ ֶ
)(57

Psa. 18:12
Psa. 18:13
Psa. 77:18
Psa. 104:3

עבד

Psa. 2:11
Psa. 18:44
Psa. 22:31
Psa. 72:11
Psa. 97:7
Psa. 100:2
Psa. 102:23
Psa. 106:36

servant, slave

עֶ בֶ ד־1

Psa 18:1; 19:12, 14; 27:9; 31:17; 34:23; 35:27; 36:1; 69:18, 37; 78:70; 79:2, 10; 86:2, 4, 16; 89:4, 21, 40, 51; 90:13,
16; 102:15, 29; 105:6, 17, 25–26, 42; 109:28; 113:1; 116:16; 119:17, 23, 38, 49, 65, 76, 84, 91, 122, 124–125, 135, 140,
176; 123:2; 132:10; 134:1; 135:1, 9, 14; 136:22; 143:2, 12; 144:10
)(2

ֹוציא
אָדֵ֑ם ְלה֥ ִ
עב ַֹד֣ת הָ ָ
וְ ְ֭עשֶׂ ב לַ ֲ
י־ע ֶרב׃
ע ֶֹ֖ב ָדתֹ֣ו עֲד ָ ַֽ
ְלפָ עֳלֵ֑ ֹו ְוַֽלַ ֲ
)(3

service

עב ָֹדה
ֲ

Psa. 104:14
Psa. 104:23

 because of, for the sake of; produceעֲבוּר
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בַּ עֲבֹ֤ וּר ׀ יִ ְשׁ ְמ ֣רוּ חֻ ְ֭קָּ יו וְ תֹורֹתָ יו
יבֵ֑ה וַיּ ַרע ְָ֝למֹשֶׁ֗ ה בַּ עֲבוּרָ ַֽם׃
ְמ ִר ָ
אַל־תּ ֗שׁב
ָ֝ ָ
בַּ ְ֭עֲבוּר ָדּ ִו ֣ד עַ ְב ֶדֵָּ֑ך
)(1

ד־ק ְרנֹ֗ות הַ ִמּזְ ַֽבּחַ ׃
ַָ֝
עב ִֹתֵ֑ים עַ
ִא ְסרוּ־חַ ג בַּ ֲ
)(29

Psa. 105:45
Psa. 106:32
Psa. 132:10
cloud

עָ בֹות־1

Psa. 118:27

to pass over, through, or by

עבר־1

אָרח֥ ֹות י ִ ַַֽמּים׃
וּדג ֣י הַ יָּ ֵ֑ם עָֹ֝ ֗בר ְ
ִצפּ֣ ֹור שָׁ ְ֭מַ יִ ם ְ
Psa. 17:3
ֹתי בַּ ל־ ַיעֲבָ ר־ ִ ַֽפּי׃
ל־תּ ְמ ָצֵ֑א ַזָ֝מּ ִ֗
ִ
ְצ ַר ְפתַּ נִ י בַ
Psa. 18:13
י־אשׁ׃
ֶנָ֫גְ ֥דֹּו עָ בָ יו עָ ְב ֵ֑רוּ ָָ֝בּ ָ ֗רד וְ גַ ַֽ חֲל ַֽ
Psa. 37:36
עבֹר וְ ִהנּ ֣ה אינֶ ֵ֑נּוּ וָ ַֽ ָ֝אֲבַ ְק ֗שׁהוּ
ַו ְ֭יַּ ַֽ ֲ
Psa. 38:5
ֹאשֵׁ֑י ְכּמַ שָּׂ א
עְֹ֭ונֹתַ י עָ ְב ֣רוּ ר ִ
ִכּ֣י ֲ
Psa. 42:5
כּי ֶ ַֽאע ֹ֨בר ׀ בַּ סָּ ְך ֮ אֶ ַדּ ֗דּם
נ ְַפ ִ֗שׁי ִ ֹ֤
Psa. 42:8
ברוּ׃
ריָך וְ ָ֝גַלֶּ֗ יָך עָ לַ י עָ ָ ַֽ
ל־מ ְשׁבָּ ֶ ֥
ִ
כּ
נֹּורֵ֑יָך ָ ַֽ
ִצ ֶ
Psa. 48:5
י־הנּ ֣ה הַ ְְ֭מּלָ ִכים נַֽ ֹוע ֲֵ֑דוּ עָ ְב ֥רוּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 57:2
ע ֹ֥בר הַ וַּֽ ֹות׃
ל־כּנָפֶ יָך אֶ ְח ֶסֵ֑ה ָ֝֗עַ ד ַי ֲ
ְ
וּב ַֽצ
ַנ ְָ֫פ ִשׁי ְ
Psa. 66:6
רגֶל ָ֝ ֗שָׁ ם
ְ ַֽליַבָּ שָׁ֗ ה בַּ ְ֭נָּהָ ר יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ ְב ָ ֵ֑
Psa. 73:7
ָי ְ֭צָ א מח ֣לֶ ב עינ ֵ֑מֹו עָָ֝ ְב ֗רוּ מַ ְשׂ ִכּיֹּ֥ות ל ָ ַֽבב׃
Psa. 78:13
ָבּ֣קַ ע ָי ְ֭ם ַויַּ ַֽע ֲִבירֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיַּצֶּ ב־מַ יִ ם
Psa. 80:13
ָ֝אָרוּהָ כָּ ל־ ֹ֥ע ְברי ָ ַֽד ֶרְך׃
פָּ ַר ְ֣צתָּ גְ ד ֶרֵ֑יהָ וְ ֗
Psa. 81:7
ע ַֹֽב ְרנָה׃
כּ ֗ ָפּיו ִמ ֥דּוּד תַּ ֲ
ִמסּ֣בֶ ל ִשׁ ְכמֵ֑ ֹו ָ֝ ַ
Psa. 84:7
עֹ ְברֹ֤י ׀ ְבּע ֣מֶ ק הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ
Psa. 88:17
עוּתיָך
עָ ְ֭לַ י עָ ְב ֣רוּ חֲרֹונֶ ֵ֑יָך ִָ֝בּ ֗ ֶ
Psa. 89:42
שַׁ ְ֭סֻּ הוּ כָּ ל־ ֹ֣ע ְברי ָד ֵֶ֑רְך הָ יָה ָ֝ ֶח ְר ֗ ָפּה
Psa. 90:4
לּיְ לָ ה׃
מוּרה בַ ָ ַֽ
אַשׁ ָ ֥
ע ֵֹ֑בר וְ ְ
ְכּיֹ֣ום אֶ ְְ֭תמֹול ִכּ֣י ַי ֲ
Psa. 103:16
ַֽב ָרה־בּ֣ ֹו וְ אינֶ ֵ֑נּוּ
כּי ֣רוּחַ ָע ְ
ִ ֹ֤
Psa. 104:9
ָ֝שׁוּבוּן
֗
עב ֵֹ֑רוּן בַּ ל־יְ
ְגַּֽבוּל־שַׂ ְְ֭מתָּ בַּ ל־יַ ַֽ ֲ
Psa. 119:37
הַ עֲב ֣ר ע ְ֭ינַי מ ְרא֣ ֹות ָשֵׁ֑וְ א ִבּ ְד ָרכֶ ָך
Psa. 119:39
הַ עֲב ֣ר חֶ ְְ֭רפָּ ִתי א ֲֶשׁ ֣ר ָי ֹג ְֵ֑ר ִתּי ִ ֶ֖כּי ִמ ְשׁפָּ ֶט ֣יָך
Psa. 124:4
שׁנוּ׃
ְשׁטָ פֵ֑ וּנוּ ַ֗נ ְַ֜֗חלָ ה עָ בַ ר עַ ל־נ ְַפ ַֽ
Psa. 124:5
אזַי עָ ַב ֣ר עַ ל־נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָ֝ ַה ֗ ַמּיִ ם
ֲ ְ֭
Psa. 129:8
יכ ֵ֑ם
כּת־יְ הוָה אֲל ֶ
ל ֹא אָ ְַֽמ ֨רוּ ׀ הָ עֹ ְב ִ ֗רים ִבּ ְר ַ ַֽ
וְ ֹ֤
Psa. 8:9
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וְ הֶ ע ִב֣יר יִ ְשׂ ָרא֣ל ְבּתֹוכֵ֑ ֹו ִ ֶ֖כּי
ְבמַ ְכמ ָֹר֣יו ְרשָׁ ִעֵ֑ים יַחַ ד אָָ֝נ ִֹ֗כי ַ ַֽעד־אֶ ע ַֽבֹור׃
עֹובר׃
ַֽ
אָ ְָ֭דם לַ ֶה֣בֶ ל ָדּ ָמ ֵ֑ה ָי ֗ ָָ֝מיו ְכּצ֣ל
ל ֹא ַיע ֲַֽבֹור׃
עֹול ֵ֑ם חָ ק־ ָנ ֗ ַָ֝תן וְ ֣
לָ ַע ֣ד ְל ָ
)(4

Psa. 136:14
Psa. 141:10
Psa. 144:4
Psa. 148:6

עבר־2

to be angry

שָׁ מַ ע יְ ה ָו֗ה וַ ַֽ יִּ ְתעַ בָּ ר וְ ְ֭אשׁ נִ ְשּׂ ָ ֣קה
ְֹ֭להים וַ ַֽ יִּ ְתעַ ָבּ ֵ֑ר וַיִּ ְמאַס ְָ֝מ ֹ֗אד
שָׁ ַמ֣ע א ִ
לַ ֶח ֶ֣רב עַ מֵּ֑ ֹו וּ ְָ֝ב ַנחֲלָ ֗תֹו ִה ְתעַ ָ ַֽבּר׃
יחָך׃
ם־מ ִשׁ ֶ ַֽ
ְ
ָזְ֭נ ְַחתָּ ו ִַתּ ְמאֵָ֑ס ִָ֝ה ְתעַ ַ֗בּ ְרתָּ ִע
)(5

Psa. 78:21
Psa. 78:59
Psa. 78:62
Psa. 89:39

עֶ ְב ָרה

wrath

וּרה
צֹור ָרֵ֑י וְ ע֥ ָ
ְ
אַפָּך ִהְ֭נָּשׂא ְבּעַ ְב ֣רֹות
ְבּ ֗ ֶ
Psa. 78:49
רה
אַפֹּו עֶ ְב ָר֣ה ָו ַז֣עַ ם וְ צָ ָ ֵ֑
ֲרֹון ֗
ח ֵ֬
Psa. 85:4
יבֹותָ מח ֲ֥רֹון
אָסַ ְפתָּ כָ ל־עֶ ְב ָרתֵֶָ֑ך ָ֝ה ִשׁ ֗
Psa. 90:9
לּינוּ שָׁ נ ֣ינוּ
כָ ל־ ָי ְ֭מינוּ פָּ נ֣וּ ְבעֶ ְב ָרתֵֶָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖
Psa. 90:11
אָת ָ֗ך עֶ ְב ָרתֶ ַָֽך׃
אַפֵָּ֑ך וּ ְָ֝כיִ ְר ְ
ֹ֣עז ֶ
Psa. 7:7

)(2

cord, rope

ב ַֽתימֹו׃
ע ֹ
ליכָ ה ִמ ֶמּ֣נּוּ ֲ
ַשׁ ִ ֶ֖
ֹוסרֹותֵ֑ימֹו וְ נ ְ
ת־מ ְ
ַֽ
אֶ
Psa. 129:4
יְ הוָה צַ ִ ֵ֑דּיק ִָ֝ק ֗צּץ עֲב֣ ֹות ְרשָׁ ִ ַֽעים׃

עבֹת
ֲ

Psa. 2:3

)(3

ידם ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ִָ֝שׂ ְר ֹ֗ין
ַויּ ְַר ִק ֥
י־כ ֵ֑סֶ ף
ירים ׀ ְבּעֶ גְ ֵ֬לי עַ ִ֗מּים ִמ ְת ַרפּס ְבּ ַרצּ ָ
אַבּ ִ ֨
ֲדת ִ
ע ַ ֹ֤
חו֗וּ ְלמַ סּ ָ ַֽכה׃
ַיעֲשׂוּ־עגֶל ְבּחֹרֵ֑ב ַו ָ֝יִּ ְשׁתַּ ֲ

Psa. 29:6
Psa. 68:31
Psa. 106:19
)(1

רף בָּ ַֽאשׁ׃
וְ ִקצּ֣ץ ח ֲִנ ֵ֑ית ֲָ֝עג ָ֗לֹות יִ ְשׂ ֥ ֹ

עגָלָ ה
ֲ cart

Psa. 46:10
)(3

מוּ־בי ַֽעדי־ ָ֝ ֗שֶׁ קֶ ר וִ יפחַ
ִ
ָ ַֽק
יְ ְ֭קוּמוּן עד֣י חָ ָמֵ֑ס אֲשֶׁ ר ל ֹא־ ָי ַ ָ֗֝ד ְע ִתּי
עֹול ֵ֑ם וְ עד ַָ֝בּשַּׁ֗ חַ ק נֶאמָ ן
ָ
יִ כּ֣ ֹון

calf

עגֶל

witness

Psa. 27:12
Psa. 35:11
Psa. 89:38

עד
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)(29

 foreverעַ ד־1

ָר ָשֵׁ֑ע ְשׁמָ ם ָ֝ ָמ ִ֗חיתָ ְלעֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
Psa. 9:19
ענָוִ ים [ ֲָ֝ענִ ִ֗יּים] תּ ֹאבַ ד לָ ַ ַֽעד׃
לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְקוַת ֲ
Psa. 10:16
אַר ַֽצֹו׃
ָֹ֝וי֗ם ַֽמ ְ
אָב ֥דוּ ג ִ
עֹול ֣ם ָו ֶע ֵ֑ד ְ
ָ
מֶ ְ֭לֶ ְך
Psa. 19:10
עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ הוָה א ֶמֵ֑ת
ֶ
הֹורה ֮
ְט ָ
Psa. 21:5
נ ַָת֣תָּ ה לֵּ֑ ֹו ֹ֥א ֶרְך ָי ִָ֗֝מים עֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
Psa. 21:7
דּהוּ ְָ֝ב ִשׂ ְמ ֗ ָחה
י־ת ִשׁית֣הוּ ְב ָרכ֣ ֹות לָ ַע ֵ֑ד ְתּחַ ֥
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 22:27
דּ ְר ָשֵׁ֑יו יְ ִ ֶ֖חי ְלבַ ְב ֶכ ֣ם לָ ַעַֽד׃
יְ ְ֭הוָה ֣ ֹ
Psa. 37:29
ליהָ ׃
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ יִ ְשׁ ְכּנֶ֖וּ לָ ַע ֣ד עָ ֶ ַֽ
ִ ַֽי ְ
Psa. 45:7
עֹול ֣ם ָו ֶע ֵ֑ד שׁבֶ ט ִָ֝מי ֹ֗שׁר שׁ֣בֶ ט
ָ
ְֹ֭להים
א ִ
Psa. 45:18
ָ֝הֹודָך ְלעֹ לָ ם ָו ֶ ַֽעד׃
עַ ל־כּן עַ ִמּים יְ ֻ ֗
Psa. 48:15
עֹול ֣ם ָו ֶע ֵ֑ד הֶ֖ וּא יְ ַנהֲג ֣נוּ
ָ
אְֹ֭להינוּ
Psa. 52:10
ֹלהים עֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
ד־א ִ֗
ָ֝
חסֶ
ֹלהֵ֑ים בָּ טַ ְח ִתּי ְב ֶ ַֽ
ְבּב֣ית א ִ
Psa. 61:9
ִשׁ ְמָך֣ לָ ַע ֵ֑ד ְ ַֽלשַׁ ְלּ ִמי
Psa. 83:18
ֹאבדוּ׃
וְ יִ בָּ הֲל֥ וּ עֲדי־עַ֗ ד ְ ַֽוי ְַח ְפּ ֥רוּ וְ י ַֽ
Psa. 89:30
וְ שַׂ ְמ ִתּ֣י לָ ַע ֣ד ז ְַרעֵ֑ ֹו וְ ִָ֝כ ְסא֗ ֹו
Psa. 92:8
דם עֲדי־ ַעַֽד׃
שּׁ ְמ ָ ֥
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ְל ִה ָ ַֽ
ַוְ֭יּ ִָציצוּ כָּ ל־ ֣ ֹ
Psa. 104:5
ל־תּ ֗מֹּוט עֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
ִָ֝
ל־מכֹונֶ ֵ֑יהָ בַּ
ְ
יָ ַֽסַ ד־אֶ ְֶ֭רץ עַ
Psa. 111:3
דר ָ ַֽפּעֳלֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו עֹ מֶ ֶדת לָ ַעַֽד׃
הֹוד־וְ הָ ָ ֥
Psa. 111:8
שׂוּי֗ם בֶּ אמֶ ת
עֹול ֵ֑ם ֲָ֝ע ִ
מוּכ֣ים לָ ַע ֣ד ְל ָ
ְס ִ
Psa. 111:10
יהֵ֑ם ְָ֝תּ ִהלָּ ֗תֹו עֹ מֶ ֶדת לָ ַעַֽד׃
ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ
Psa. 112:3
ָעשֶׁ ר ְבּביתֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו עֹ מֶ ֶדת לָ ַעַֽד׃
הֹון־ו ֹ֥
Psa. 112:9
ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת לָ ַע ֵ֑ד ַָ֝ק ְרנֹ֗ו תָּ ֥רוּם
Psa. 119:44
תֹור ְתָך֥ תָ ִ֗מיד ְלעֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
ָ
רה
וְ אֶ ְשׁ ְמ ָ ֶ֖
Psa. 132:12
א־לְך׃
ַם־בּניהֶ ם עֲדי־ ַע ֵ֑ד י ְָ֝שׁ ֗בוּ ְל ִכסּ ָ ַֽ
ְ
גּ
Psa. 132:14
ה־א ֗שׁב ִכּ֣י
ָ֝
ֹאת־מנוּחָ ִתי עֲדי־ ַע ֵ֑ד ַֹֽפּ
ְ
ז
Psa. 145:1
ַואֲבָ רֲ כָ ה ִָ֝שׁ ְמ ָ֗ך ְלעֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
Psa. 145:2
ַואֲהַ ְללָ ה ִָ֝שׁ ְמ ָ֗ך ְלעֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
Psa. 145:21
כָּ ל־בָּ ְ֭שָׂ ר שׁם קָ ְד ֗שֹׁו ְלעֹולָ ם ָו ֶעַֽד׃
Psa. 148:6
עֹול ֵ֑ם חָ ק־ ָנ ֗ ַָ֝תן
ַו ַיּע ֲִמיד֣ם לָ ַע ֣ד ְל ָ
Psa. 9:6

)(84

 until, as far asעַ ד־3

;Psa 4:3; 6:4; 13:2–3; 18:38, 51; 28:9; 36:6; 38:7, 9; 40:13; 41:14; 42:5; 46:10; 48:9; 49:20; 50:1; 57:2, 11; 60:11
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;62:4; 65:3; 69:2; 71:17–19; 72:7–8; 73:17; 74:9–10; 79:5; 80:5, 12; 82:2; 83:18; 89:5, 47; 90:2–3, 13; 92:8; 94:3, 13, 15
;100:5; 103:17; 104:23; 105:19; 106:31, 48; 107:18; 108:5, 11; 110:1; 112:8; 113:2–3; 115:18; 118:27; 119:8, 43, 51, 107
121:8; 123:2; 125:2; 131:3; 132:5, 12, 14; 133:3; 135:8; 137:7; 141:10; 147:6, 15
)(10

congregation

ע ָדה־1

יקים׃
ֲדת צַ ִדּ ִ ַֽ
רשָׁ ִעים בַּ ִמּ ְשׁ ָפֵּ֑ט וְ ָ֝חַ טָּ ִ ֗אים בַּ ע ַ ֥
ְ ְ֭
ב ֵ֑ךָּ וְ ָ֝עָ לֶ֗ יהָ Psa. 7:8
סֹוב ֶ
ַוע ֲַד֣ת ְל ְ֭אֻ ִמּים ְתּ ְ
Psa. 22:17
ְסבָ ֗בוּנִ י ְכּלָָ֫ ִבים ע ֲַד֣ת ְמ ְ֭ר ִעים ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י
Psa. 68:31
ירים ׀ ְבּעֶ גְ ֵ֬לי
אַבּ ִ ֨
גְּ עַ֨ ר חַ יַּ ֵ֪ת קָ ֶנֶ֡ה ע ֲַדֹ֤ת ִ
Psa. 74:2
ְ֭אַלתָּ שׁ֣בֶ ט
כר ע ֲָדת ְָ֨ך ׀ ָ ֘ק ִנֹ֤יתָ ֶ֗קּ ֶדם ָגּ ְ
זְ ֹ֤ ֹ
Psa. 82:1
ֱֹֽלהים נִ צָּ ב בַּ ע ֲַדת־אֵ֑ל ְבּ ֶ ֶ֖ק ֶרב
א ִ֗
Psa. 86:14
יצים ִבּ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ָ ַֽקמוּ־עָ לַ֗ י ַוע ֲַד֣ת עָ ְִ֭ר ִ
Psa. 106:17
ירם׃
ֲדת א ֲִב ָ ַֽ
ו ִַתּ ְב ַל ֣ע ָדּ ָתֵ֑ן ַו ְָ֝תּ ֗ ַכס עַ ל־ע ַ ֥
Psa. 106:18
להָ ָ֗בה ְתּלַ הט
ו ִַתּ ְבעַ ר־אשׁ בַּ ע ֲָדתֵָ֑ם ָ֝ ֶ
Psa. 111:1
יְ ְ֭הוָה ְבּכָ ל־ל ָבֵ֑ב ְבּסֶ֖ ֹוד יְ שָׁ ִ ֣רים וְ ע ָ ַֽדה׃
Psa. 1:5

)(34

testimony, law, decree

ְתּ ְִ֭מימָ ה ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֵ֑פֶ שׁ ע ֥דוּת יְ הוָה ֶנ ָ֝אמָ ָנ֗ה מַ ְח ִכּימַ ת
ֹתיו׃
יתֹו וְ עד ָ ַֽ
רי ְָ֝ב ִר ֗
וֶא ֶמֵ֑ת ְלנ ְֹצ ֥
תּם ְל ָד ִו ֣ד
ל־שׁוּשׁ֣ן ע ֵ֑דוּת ִמ ְכ ָ ֶ֖
ַ
לַ ְְ֭מנַצּחַ עַ
תֹורה ֮
ע ֹ֗קב וְ ָ
וַיָּ ֵֹ֤֑קֶ ם ע ֨דוּת ׀ ְ ַֽבּ ַי ֲ
ל ֹא שָׁ ָ ַֽמרוּ׃
דֹותיו ֣
ֹלה֣ים עֶ ְליֵֹ֑ון וְ ָ֝ע ֗ ָ
אֶ ת־א ִ
אָס֣ף ִמזְ ַֽמֹור׃
לַ ְמנַצּחַ אֶ ל־שֹׁשַׁ ִנּ ֵ֑ים ע ֶ֖דוּת ְל ָ
ע ֹ֤דוּת ׀ ִ ַֽבּיה֘ ֹוסֹ֤ף שָׂ ֗מֹו ְבּ ְ֭צאתֹו
יתָך֥
ֹתיָך ׀ נֶאֶ ְמנֵ֬וּ ְמ ֹ֗אד ְלב ְ
ַֽעד ֨ ֶ
ֹתיו וְ ֹ֣חק
יהֵ֑ם שָׁ ְמ ֥רוּ ָ֝עד ֗ ָ
אֲל ֶ
ֹתיו ְבּכָ ל־לב
רי עד ֗ ָ
אַ ְְ֭שׁרי נ ְֹצ ֥
ד ֶרְך ע ְדֹותֶ יָך שַׂ֗ ְשׂ ִתּי ְכּ ַע ֣ל
ְבּ ֶ ֶ֖
ָצ ְר ִתּי׃
מעָ לַ י חֶ ְר ָפּ ֣ה וָבֵ֑ וּז ִ ֶ֖כּי עד ֶֹת֣יָך נ ָ ַֽ
ְַֽ֭
גַּ ַֽם־עְ֭דֹתֶ יָך שַׁ עֲשֻׁ עָ֗ י אַנְ שׁי עֲצָ ִ ַֽתי׃
ישׁנִ י׃
אַל־תּ ִב ַֽ
ְ
ֹותֵ֑יָך יְ ָ֝ה ָו֗ה
ָדּבַ ְק ִתּי ְב ַֽע ְד ֶ
ֹותיָך וְ אַ֣ל
ט־ל ְִ֭בּי אֶ ל־ע ְד ֗ ֶ
ִ
הַ
ַוא ֲַד ְבּ ָר֣ה ְב ְ֭עדֹתֶ יָך ֶנגֶד ְמלָ ִ֗כים
ֹתיָך׃
ָאָשׁיבָ ה ַ ָ֝רגְ לַ֗ י אֶ ל־עד ֶ ַֽ
ו ִ

Psa. 19:8
Psa. 25:10
Psa. 60:1
Psa. 78:5
Psa. 78:56
Psa. 80:1
Psa. 81:6
Psa. 93:5
Psa. 99:7
Psa. 119:2
Psa. 119:14
Psa. 119:22
Psa. 119:24
Psa. 119:31
Psa. 119:36
Psa. 119:46
Psa. 119:59

עדוּת
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ֹתיָך׃
יָשׁ֣ וּבוּ ִל֣י יְ ר ֶאֵ֑יָך וְ י ְָדעוּ [וְ ָ֝][י ְֹד ֗עי] עד ֶ ַֽ
ְכּחַ ְס ְדָּך֥ חַ יּ ֵֵ֑֑נִ י וְ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה ע ֥דוּת ִ ַֽפּיָך׃
ֹתיָך אֶ ְתבֹּונָ ַָֽֽן׃
אַבּדֵ֑נִ י ָ֝עד ֗ ֶ
ִקוּ֣וּ ְרשָׁ ִע֣ים ְל ְ
ֹותיָך ִשׂ֣יחָ ה ִ ַֽלי׃
די ִה ְשׂ ַכּ ְֵ֑ל ִתּי ִכּי ָ֝ע ְד ֗ ֶ
ל־מלַ ְמּ ַ ֥
ְ
ִמכָּ
י־שׂשֶׂ֖ ֹון
עֹול ֵ֑ם ִ ַֽכּ ְ
ֹות֣יָך ְל ָ
נ ַָח ְ֣ל ִתּי ע ְד ֶ
ֹתיָך׃
ל ֗כן אָהַ ְב ִתּי עד ֶ ַֽ
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ָ
כָ ִ
ֹתיָך׃
ֲבינ ֵֵ֑֑נִ י וְ ָ֝א ְדעָ֗ ה עד ֶ ַֽ
עַ ְב ְדָּך־אָנִ י ה ִ
רתַ ם
ל־כּן נְ צָ ָ ֥
ָ֝֗
ֹותֵ֑יָך עַ
ְפּלָ א֥ ֹות ע ְד ֶ
ִצ ְ֭וִּ יתָ ֶצ ֶ֣דק עד ֶֹתֵ֑יָך וֶ ַֽאמוּנָה ְמ ַֹֽאד׃
ֲביננִ י
ֶצ ֶֶ֖דק ע ְדֹותֶ יָך ְלעֹולָ֗ ם ה ִ
ֹתיָך׃
הֹושׁיע ֵ֑נִ י וְ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה עד ֶ ַֽ
ִ
אתיָך
ְק ָר ִ
עֹול ֣ם
ֶ ֣ק ֶדם ָי ְַ֭ד ְע ִתּי מעד ֶֹתֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי ְל ָ
יתי׃
ל ֹא נ ִ ַָֽט ִ
ֹותיָך ֣
וְ צָ ָרֵ֑י ָ֝מע ְד ֗ ֶ
אהֲבם
שׁ ְמ ָר֣ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי עד ֶֹתֵ֑יָך ָו ֹ
ָ ַֽ
ל־דּ ָר ַכ ֣י
ְ֭קּוּדיָך וְ עד ֶֹתֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי כָ ְ
ִפ ֶ
ֹדֹות
ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת ְליִ ְשׂ ָרא ֵ֑ל ְָ֝לה ֗
דם
יתי ֮ וְ עדֹתִי זֹ֗ו אֲלַָ֫ ְמּ ֥
ְבּ ִר ִ

Psa. 119:79
Psa. 119:88
Psa. 119:95
Psa. 119:99
Psa. 119:111
Psa. 119:119
Psa. 119:125
Psa. 119:129
Psa. 119:138
Psa. 119:144
Psa. 119:146
Psa. 119:152
Psa. 119:157
Psa. 119:167
Psa. 119:168
Psa. 122:4
Psa. 132:12
)(2

ְבּ ֶ ַֽמתֶ ג־ו ֶָר֣סֶ ן עֶ ְדיֹ֣ו ִל ְבלֵ֑ ֹום
דּשׁ כַּ נֶּ ֣שֶׁ ר
בּיַע בַּ טּ֣ ֹוב עֶ ְדיְֵ֑ך ִתּ ְתחַ ֶ֖
הַ מַּ ְשׂ ִ ֣
)(1

יתֵָ֑ך וְ נַ ֶ֖חַ ל ע ֲָדנֶ ֣יָך תַ ְשׁ ַֽקם׃
בּ ֶ
)(1

כּ ֗ע ֶדר בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
עַ מֵּ֑ ֹו וַ ַֽ ָֽיְ ַנהֲגם ָ֝ ַ

ornament
Psa. 32:9
Psa. 103:5

ע ֶדן־1

luxury

Psa. 36:9

ע ֶדר־1

flock

Psa. 78:52
)(2

ֹרי וּ ְ֭ ְלעֹוג ֶמ֣לֶ ְך הַ בָּ ָשֵׁ֑ן
הָ אמ ִ ֗
וּ ְְ֭לעֹוג ֶמ ֣לֶ ְך הַ בָּ ָשׁ ֵ֑ן ִ ֶ֖כּי

Og

עֹוג

Psa. 135:11
Psa. 136:20
)(1

ה ְל ֗לוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים וְ עוּגָ ַֽב׃
וּמָ חֵ֑ ֹול ַָ֝ ַֽ

ע ֲִדי

flute

Psa. 150:4

עוּגָב
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)(22

again, still, longer

רץ ָ֝אנֹ֗ושׁ
עֹ֥
ל־יֹוסיף עֵ֑ ֹוד לַ ֲ
ִ
ָ֫דְך בַּ
ָו ָ ֥
וְ ע֣ ֹוד ְמ ְ֭עַ ט וְ א֣ין ָר ָשֵׁ֑ע וְ ִה ְתבֹּונַ ֶָֽ֖נְ תָּ
ְל ִפי מַ ְחסֵ֑ ֹום ְבּ ֶֹ֖עד ָר ָשׁ֣ע ְלנֶגְ ִ ַֽדּי׃
אֹודנּוּ יְ שׁוּע֥ ֹות
ֶ֗
אֹלהים ִכּי־ע֥ ֹוד
ִ
ל
ְַֽ֭
שׁוּעת
ֹ֥
אֹודֵ֑נּוּ יְ
ֶ
אֹלהים ִכּי־ע֣ ֹוד
ִ
ל
ְַֽ֭
שׁוּעת
ֹ֥
אֹודֵ֑נּוּ יְ
ֶ
אֹלהים ִכּי־ע֣ ֹוד
ִ
ל
ְַֽ֭
ל ֹא יִ ְר ֶא֣ה
יחי־ע֥ ֹוד לָ נֶ ֵ֑צַ ח ֶ֖
ִ ַֽו ִ
א־א ֗ ָתּנוּ
ל ֹא ָ ָ֫ר ִאינוּ ַֽאין־ע֥ ֹוד נ ִָבֵ֑יא וְ ַֽל ֹ ִ ָ֝
֥
ֹסיף ִל ְרצ֣ ֹות ַֽעֹוד׃
אדֹנָ ֵ֑י וְ ַֽל ֹא־י ִ ֶ֖
ה ְלעֹולָ ִמים יִ זְ נַח ׀ ֲ
ַ ְַֽ֭
ַיֹּוס֣יפוּ עְֹ֭וד לַ חֲט ֹא־לֵ֑ ֹו
ו ִ
יהם׃
אָכלָ ם ְבּ ִפ ֶ ַֽ
או ָָתֵ֑ם ָ֝֗עֹוד ְ
ִמתַּ ֲ
א־הא ִ֗מינוּ
ח ְטאוּ־עֵ֑ ֹוד וְ ַֽל ֹ ָ֝ ֶ
ְבּכָ ל־זְֹ֭את ָ ַֽ
שׁם־יִ ְשׂ ָרא֣ל ַֽעֹוד׃
וְ נ ְַכ ִחיד֣ם ִמגֵֹּ֑וי וְ ַֽל ֹא־יִ זָּכֶ֖ר ַֽ
יתֵָ֑ך ָ֝֗עֹוד ְיַֽהַ ְלל֥ וָּך ֶ ַֽסּלָ ה׃
יֹושׁב֣י ב ֶ
ְ
ל ֹא זְ כַ ְר ָתּ֣ם עֵ֑ ֹוד וְ ָ֗֝המָּ ה ִמיּ ְָדָך֥
֣
ענ ִַנּ ֣ים
יב ֵ֑ה ְדּשׁ ִנֶ֖ים וְ ַ ַֽר ֲ
עְֹ֭וד יְ נוּב֣ וּן ְבּשׂ ָ
קֹומֹו׃
ירנּוּ ע֣ ֹוד ְמ ַֽ
וְ אינֶ ֵ֑נּוּ וְ ל ֹא־י ִַכּ ֶ ֶ֖
אֹלה֣י ְבּעֹודִ ַֽי׃
ַ
רה ל
אז ְַמּ ָ ֶ֖
ְבּחַ יָּ ֵ֑י ֲ
וּרשָׁ ִעֹ֤ים ׀ עֹ֤ ֹוד אי ָנ֗ם בָּ רֲ ִכ֣י
ִמן־הָ אָ ֶֶ֡רץ ְ
יִ ְרבֵּ֑ וּן ָ֝ה ִקי ֹ֗צ ִתי וְ עֹודִ ֥י ִע ָ ַֽמְּך׃
ֹאשֵׁ֑י ִכּי־ע֥ ֹוד וּ ְָ֝ת ִפלָּ ִ֗תי
ר ִ
אֹלה֣י ְבּעֹודִ ַֽי׃
ַ
ל
רה ַֽ
אז ְַמּ ָ ֶ֖
ְבּחַ יָּ ֵ֑י ֲ
)(4

)(2

Psa. 10:18
Psa. 37:10
Psa. 39:2
Psa. 42:6
Psa. 42:12
Psa. 43:5
Psa. 49:10
Psa. 74:9
Psa. 77:8
Psa. 78:17
Psa. 78:30
Psa. 78:32
Psa. 83:5
Psa. 84:5
Psa. 88:6
Psa. 92:15
Psa. 103:16
Psa. 104:33
Psa. 104:35
Psa. 139:18
Psa. 141:5
Psa. 146:2

to repeat

עֹודד׃
אנ ְַחנוּ ַָ֗֝קּ ְמנוּ ַונִּ ְת ָ ַֽ
הְ֭מָּ ה כָּ ְרע֣ וּ וְ נ ָָפֵ֑לוּ ַו ֲ
ל ֹא
ֹור ְת ָ֗ך ֣
דנִ י ַֽ ָ֝תּ ָ
חֶ ְבל ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ִעוְּ ֻ ֵ֑
ד ֶרְך ְרשָׁ ִע֣ים
אַלמָ נָ ֣ה יְ עֹודֵ֑ד וְ ֶ ֶ֖
יָת֣ ֹום וְ ְ
ענ ִָו ֣ים יְ הוָ ֵ֑ה מַ ְשׁ ִ ֶ֖פּיל ְרשָׁ ִע֣ים עֲדי־אָ ֶַֽרץ׃
ְמעֹוד֣ד ֲ

עוד־1

Psa. 20:9
Psa. 119:61
Psa. 146:9
Psa. 147:6

to warn, testify

ֹלהים
֣ידה ָבּ ְֵ֑ך א ִ ֶ֖
אָע ָ
ַוא ֲַד ֗בּ ָרה יִ ְ֭ ְשׂ ָראל וְ ִ
֣ידה ָבּ ְֵ֑ך יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל
אָע ָ
עַ ְִ֭מּי וְ ִ

עֹוד

עוד־2

Psa. 50:7
Psa. 81:9
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)(2

to twist, commit iniquity

ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
ד־מ ֵֹ֑אד כָּ
ְ
֣יתי שַׁ ֹ֣ח ִתי עַ
ַנעֲו ִ
שׁ ְענוּ׃
ֲבֹותינוּ הֶ עוִ ינוּ ִה ְר ָ ַֽ
חָ טָ אנוּ ִעם־א ֗

Psa. 106:6

)(1

to seek refuge

רב עָ ְשׁ ֵ֑רֹו ָי ָ֝עֹ֗ ז ְבּהַ וּ ַָֽתֹו׃
ְבּ ֣ ֹ

Psa. 52:9

עוה

Psa. 38:7

iniquity

)(3

ז ֵֹ֑את ִ ַֽאם־יֶשׁ־עָ וֶל ְבּכַ ָ ַֽפּי׃
Psa. 53:2
ה־טֹוב׃
ַֽ
ִ ַֽ ָ֝ה ְשׁ ִ֗חיתוּ וְ ִ ַֽה ְת ִעיבוּ ָ֝֗עָ וֶל א֣ין עַֹֽ שׂ
Psa. 82:2
וּפני ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים
עַ ד־מָ תַ י ִתּ ְשׁ ְפּטוּ־ ָעֵ֑וֶל ְ

עוז
עָ וֶל

Psa. 7:4

)(1

עול־1

to do wrong

ִמיַּ ֣ד ָר ָשֵׁ֑ע ִמ ַכֶּ֖ף ְמעַ וּ ֣ל וְ חֹומץ׃
)(1

מאַחַ ר עָ ֗לֹות ָ֫ה ִביא֥ ֹו ִל ְְ֭רעֹות

Psa. 71:4

עול־2

to nurse

Psa. 78:71
iniquity

)(10

עַ וְ לָ ה

לה׃
אַל־תּקַ נּ֗א ְבּעֹ שׂי עַ וְ ָ ַֽ
ְָ֝
אַל־תּ ְתחַ ר בַּ ְמּר ִעֵ֑ים
ִ
Psa. 43:1
טנִ י׃
ישׁ־מ ְר ָמֶ֖ה וְ עַ וְ ָל ֣ה ְתפַ ְלּ ַֽ
ִ
ל ֹא־חָ ִסֵ֑יד מ ִֹ֤א
Psa. 58:3
עֹוֹלת ִתּ ְפעָָ֫ ל֥ וּן בָּ אָ ֶֶ֡רץ
ֵ֪
אַף־בּלב ֮
ְ
Psa. 64:7
עֹוֹלת תַּ ְְ֭מנוּ ח֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפֵּ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב
יַ ְַֽח ְ ַֽפּשׂוּ־ ֗
Psa. 89:23
ל ֹא יְ עַ נֶּ ַֽנּוּ׃
בֵּ֑ ֹו וּבֶ ן־עַָ֝ וְ לָ֗ ה ֣
Psa. 92:16
צוּ ִ ָ֗֝רי ְוַֽל ֹא־עֹ לָ תָה [עַ ְולָ תָ ה]
ְל ְ֭הַ גִּ יד ִ ַֽכּי־י ָָשׁ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה צוּ ִ ָ֗֝רי ְוַֽל ֹא־עֹ לָ תָ ה [עַ וְ לָ תָה] ַֽבֹּו׃
Psa. 107:42
וְ יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ וְ כָ ל־עַָ֝ וְ לָ֗ ה ָ ֣ק ְפצָ ה ִ ַֽפּיהָ ׃
Psa. 119:3
אְַ֭ף ַֽל ֹא־פָ עֲל֣ וּ עַ וְ ָל ֵ֑ה ִבּ ְד ָרכָ יו
Psa. 125:3
יהם׃
יקים ְבּעַ וְ לֵָ֬ תָה יְ ד ֶ ַֽ
הַ צַּ ִדּ ִ֨
Psa. 37:1

)(1

וְ נִ ֵ֬פּץ ֶ ַֽאת־עָֹ֝ לָ לַ֗ יְִך אֶ ל־הַ ָ ַֽסּלַ ע׃

child

עֹולָ ל

Psa. 137:9
)(2

ֹול ִ֨לים ׀ ְ ַֽויֹנְ ִקים ֮ יִ ַסּ ְֵ֪ד ָ֫ ָתּ ֹ֥עז
ִמ ִ ֹ֤פּי ַֽע ְ

child

Psa. 8:3

עֹולל
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הם׃
עֹוללי ֶ ַֽ
בָ ִנ ֵ֑ים וְ ִהנִּ יחוּ יִ ְָ֝ת ָ ֗רם ְל ְ
)(143

Psa. 17:14

forever, everlasting

עֹולָ ם

iniquity

עָ ֹון

;Psa 5:12; 9:6, 8; 10:16; 12:8; 15:5; 18:51; 21:5; 24:7, 9; 25:6; 28:9; 29:10; 30:7, 13; 31:2; 33:11; 37:18, 27–28
;41:13–14; 44:9; 45:3, 7, 18; 48:9, 15; 49:9, 12; 52:10–11; 55:23; 61:5, 8; 66:7; 71:1; 72:17, 19; 73:12, 26; 75:10; 77:6, 8
78:66, 69; 79:13; 81:16; 85:6; 86:12; 89:2–3, 5, 29, 37–38, 53; 90:2; 92:9; 93:2; 100:5; 102:13; 103:9, 17; 104:5, 31; 105:8,
10; 106:1, 31, 48–107:1; 110:4; 111:5, 8–9; 112:6; 113:2; 115:18; 117:2–118:4; 118:29; 119:44, 52, 89, 93, 98, 111–112,
142, 144, 152, 160; 121:8; 125:1–2; 131:3; 133:3; 135:13; 136:1–26; 138:8; 139:24; 143:3; 145:1–2, 13, 21; 146:6, 10; 148:6
)(31

תָ ִמ֣ים ִעמֵּ֑ ֹו ָו ָ֝אֶ ְשׁתַּ ֗מּר מעֲֹונִ ַֽי׃
Psa. 25:11
ב־הוּא׃
ַֽ
לעֲֹונִ֗י ִכּ֣י ַר
ְוַֽסָ לַ ְחתָּ ָ֝ ַ
Psa. 31:11
א ָנָ֫חָ ה כָּ ַשׁ֣ל בַּ עֲֹונִ֣י כ ִֹחֵ֑י
בַּ ֲ
Psa. 32:2
יְ הוָ ֣ה ל֣ ֹו עָ ֹוֵ֑ן וְ אֶ֖ין ְבּרוּח֣ ֹו
Psa. 32:5
יתי
א־כ ִ֗סּ ִ
עֹו֘נִֹ֤י ַֽל ֹ ִ
ֲָך ַו ֲ
אֹודיע ֶ֡
ִ ֵ֪
את֣י ֶ ַֽסלָ ה׃
עֹוֶ֖ן חַ טָּ ִ
אַתּה ָנ ָ֘שֹׂ֤אתָ ֲ
וְ ֨ ָ
Psa. 36:3
ְבּעינָ ֵ֑יו ִל ְמ ֶ֖צ ֹא עֲֹונֹ֣ו ִל ְשׂ ַֽנ ֹא׃
Psa. 38:5
ֹאשֵׁ֑י ְכּמַ שָּׂ א
עְֹ֭ונֹתַי עָ ְב ֣רוּ ר ִ
ִכּ֣י ֲ
Psa. 38:19
אתי׃
אַגּ ֵ֑יד ֶָ֝א ְדאַ֗ג ַֽמחַ טָּ ִ ַֽ
ִ ַֽכּי־עֲֹונִי ִ
Psa. 39:12
תֹוכחֹ֤ ֹות עַ ל־עָ ֹו ֨ן ׀ יִ ֵַ֬סּ ְרתָּ ִ ֗אישׁ ו ֶַתּ֣מֶ ס
ְ ַֽבּ ָ֘
Psa. 40:13
כ ְל ִתּי
עְֹ֭ונֹתַי וְ ל ֹא־ ָי ֣ ֹ
ִמ ְס ֗ ָפּר ִה ִשּׂיג֣וּנִ י ֲ
Psa. 49:6
סוּבּנִ י׃
ַֽ
ע ֶֹ֖ון עֲק ַב֣י יְ
ִבּ֣ימי ָרֵ֑ע ֲ
Psa. 51:4
אתי
[הֶ ְֶ֭רב] כַּ ְבּס֣נִ י מעֲֹונִֵ֑י וַּֽ מחַ טָּ ִ
Psa. 51:7
חֹול ְֵ֑ל ִתּי וּ ְָ֝ב ֗ח ְטא
ָ
ן־בּעָ וֹ֥ון
ה ְ
Psa. 51:11
חה׃
ע ֶֹ֖ונֹתַ֣י ְמ ַֽ
פָּ ְ֭נֶיָך מחֲטָ אֵָ֑י ְוַֽכָ ל־ ֲ
Psa. 59:5
וּרה
ְ ַֽבּ ִלי־עָ ְֹ֭ון יְ רוּצ֣ וּן וְ יִ כֹּונָ ֵ֑נוּ עֶ֖ ָ
Psa. 65:4
עְֹ֭ונֹת גָּ ְ֣ברוּ ֶמֵ֑נִּ י ְָ֝פּשָׁ ֗עינוּ
ִדּ ְבר֣י ֲ
Psa. 69:28
ְ ַֽתּנָה־עָ ְֹ֭ון עַ ל־עֲֹונָ ֵ֑ם וְ אַל־ ָיָ֝ ֹ֗באוּ
ְ ַֽתּנָה־עָ ְֹ֭ון עַ ל־עֲֹונֵָ֑ם וְ אַל־ ָיָ֝ ֹ֗באוּ
Psa. 78:38
ָ֫שׁ ִחית
וְ הֹ֤ וּא ַר ֨חוּם ׀ יְ כַ פּר עָ ֹון ֮ ְוַֽל ֹא־ ַי ְ
Psa. 79:8
ַֽל־תּזְ כָּ ר־לָ נוּ ֮ עֲֹו ֹנֵ֪ת ִרא ָֹ֫שׁנִ ים מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ
ִ
אַ
Psa. 85:3
את֣ם
עֹו֣ן עַ ֶמּ ֵָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖סּיתָ כָ ל־חַ טָּ ָ
ָנ ְ֭שָׂ אתָ ֲ
Psa. 89:33
וּבנְ ג ִָעים עֲֹונָ ַֽם׃
ְבשׁ֣בֶ ט ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם ִ
Psa. 90:8
שַׁ תָּ [שַׁ ָתּ֣ה] עֲֹונֹת֣ינוּ ְלנֶגְ ֶדֵָּ֑ך
Psa. 103:3
הַ סֹּלחַ ְלכָ ל־עֲֹונ ֵ֑ ִכי ָ֝ ָהר ֹ֗פא
Psa. 18:24
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לינוּ׃
ֹתינוּ גָּמַ ל עָ ַֽ
ל ֹא ָ֝ ַכעֲֹונ ֗
וְ ֥
בַ עֲצָ ָתֵ֑ם ַו ָ֝ ָיּ ֹ֗מכּוּ בַּ עֲֹונָ ַֽם׃
ִמ ֶדּ ֶ֣רְך ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם וַּֽ ָ֝מעֲֹוַֽ נֹתי ֗ ֶהם יִ ְתעַ נַּֽ וּ׃
אבֹתָ יו אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ חַ טַּ את
עֹו֣ן ֲ ְ֭
יִ זָּכֹ֤ר ׀ ֲ
ד ָנ֗י ִמ֣י
ִאם־עֲֹונֹ֥ות ִתּ ְשׁמָ ר־יָ ֵ֑הּ ֲָ֝א ֹ
ֹתיו׃
וְ ְ֭הוּא יִ ְפ ֶדּ֣ה אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ֑ל ִָ֝מ ֹ֗כּל עֲֹונ ָ ַֽ

Psa. 103:10
Psa. 106:43
Psa. 107:17
Psa. 109:14
Psa. 130:3
Psa. 130:8
)(4

ָי ְַ֭ד ְע ִתּי כָּ ל־ע֣ ֹוף הָ ִ ֵ֑רים וְ זִ יז שָָׂ֝ ַ ֗די
כֶּ עָ ָפ֣ר ְשׁאֵ֑ר וַּֽ ְכח֥ ֹול ַי ִָ֗֝מּים ע֣ ֹוף כָּ נָ ַָֽֽף׃
עֲבָ ֶ ֗דיָך מַ ְ֭אֲכָ ל ְלע֣ ֹוף הַ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם ְבּשַׂ ר
עְ֭ליהֶ ם עֹוף־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׁכֵּ֑ ֹון ִמבּין
ֲ

Psa. 50:11
Psa. 78:27
Psa. 79:2
Psa. 104:12

to flyעוף־1

)(4

י־רוּחַ ׃
ָעף ַו ָ֗֝יּ ֶדא עַ ל־כַּ נְ פ ַֽ
ל־כּ ְ֭רוּב ַויּ ֵֹ֑
ְ
עַ
ן־לּ֣י אְ֭בֶ ר כַּ יֹּו ָנ֗ה אָע֥ וּפָ ה וְ אֶ ְשׁ ַֹֽכּנָה׃
ִ ַֽמי־יִ תֶּ ִ
עָ ָמ֣ל ָואֵָ֑וֶן ִכּי־גָז ִָ֝֗חישׁ ַונּ ָֻעַֽפָה׃
יֹומם׃
ְ֭ירא ִמ ַפּ֣חַ ד ָל ֵ֑יְ לָ ה ָ֝מ ֗חץ יָע֥ וּף ָ ַֽ
ֹא־ת ָ
ל ִ

Psa. 18:11
Psa. 55:7
Psa. 90:10
Psa. 91:5
)(1

פוּפֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה
ֹקף ְכּ ִ
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ֹ֘פּ ֹ֤קחַ ִעוְ ִ ֗רים יְ ְ֭הוָה ז ֣
)(12

bird

עֹוף

blind

ִעוּר

Psa. 146:8

to arouse, stir up, uncover

עור־2

צֹור ָרֵ֑י וְ ע֥ וּרָה ָ֝אלַ֗ י
ְ
Psa. 35:23
הָ ִע ֣ירָה וְ ְ֭הָ ִקיצָ ה ְל ִמ ְשׁפָּ ִטֵ֑י
Psa. 44:24
אדֹנָ ֵ֑י
עֹ֤ וּרָה ׀ ָלֶ֖מָּ ה ִתישַׁ ן ׀ ֲ
Psa. 57:9
בֹודי עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל
עֹ֤ וּרָה ְכ ִ ֗
בֹודי עוְּ֭רָ ַֽה הַ נּבֶ ל
וּרה ְכ ִ ֗
עֹ֤ ָ
שּׁחַ ר׃
ירה ָ ַֽ
אָע ָ
בֹודי עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
ְכ ִ ֗
Psa. 59:5
אתי
יְ רוּצ֣ וּן וְ יִ כֹּונָ ֵ֑נוּ עֶ֖ וּרָה ִל ְק ָר ִ ֣
Psa. 73:20
דנָי בָּ ִעֹ֤יר ׀ צַ ְל ֵ֬ ָמם ִתּ ְב ֶזַֽה׃
ֲָ֝א ֹ
Psa. 78:38
אַפֵּ֑ ֹו וְ ַֽל ֹא־ ָי ִָ֝עיר כָּ ל־חֲמָ ַֽתֹו׃
Psa. 80:3
וּר ֶתֵָ֑ך
עֹוררָ ֥ה אֶ ת־גְּ ַֽב ָ
וּמנַשֶּׁ֗ ה ְ
וּבנְ ָי ִ ֹ֤֘מן ְ
ִ
Psa. 108:3
ירה
אָע ָ
עוְּ֭רָ ַֽה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
Psa. 7:7
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שּׁחַ ר׃
ירה ָ ַֽ
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
)(2

to be bent, pervert, sustain

אָשׂיחַ
י־שׁ֣קֶ ר ִעוְּ תֵ֑ וּנִ י ֲָ֝א ִנ֗י ִ
ז ְִ֭דים ִכּ ֶ
ד ֶרְך ְרשָׁ ִע֣ים יְ עַ וַּֽת׃
אַלמָ נָ ֣ה יְ עֹודֵ֑ד וְ ֶ ֶ֖
יָת֣ ֹום וְ ְ

Psa. 146:9

)(2

strong, mighty

מאֹיְ ִבי ָע ֵ֑ז וּ ִָ֝מ ֹשּׂנְ אַ֗י
ֹא־פ ְשׁ ִעֶ֖י
ָיג֣וּרוּ עָ ַל ֣י עַ זִ ֵ֑ים ל ִ

עות

Psa. 119:78

עַ ז

Psa. 18:18
Psa. 59:4
)(34

might

צֹור ֶרֵ֑יָך
ְ
ְ ַֽויֹנְ ִקים ֮ יִ ַסּ ְֵ֪ד ָ֫ ָתּ ֹ֥עז ְלמַ עַ ן
Psa. 21:14
ירה וַּֽ ָ֝נְ ז ְַמּ ָרה
ָשׁ ָ
֣רוּמָ ה יְ הוָ ֣ה ְבּעֻ זֵֶָּ֑ך נ ִ
Psa. 29:1
ליה ָו֗ה כָּ ב֥ ֹוד ָועַֹֽ ז׃
לְ֭יהוָה ְבּנ ֣י א ִלֵ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
ַ ַֽ
Psa. 30:8
ְ ַֽלהַ ְר ִ ָ֫רי ֹ֥עז ִה ְסתַּ ְרתָּ פָ ֶנ֗יָך
Psa. 59:17
אָשׁ֣יר עֻ זֶָּך ֮ ַוא ֲַרנּן
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ ִ
Psa. 61:4
ִלֵ֑י ִמגְ ַדּל־ ָ֝֗עֹ ז ִמ ְפּני אֹויַֽב׃
Psa. 62:12
אֹלהים׃
ִ ַֽ
ֹלהים ְשׁ ַ ַֽתּיִ ם־ז֥וּ שָׁ ָמ ְֵ֑ע ִתּי ִכּי ָ֝֗עֹ ז ל
ִדּ ֵֶ֬בּר א ִ֗
Psa. 63:3
בֹודָך׃
וּכ ֶ ַֽ
יתֵ֑יָך ִל ְרא֥ ֹות עָֻ֝ זּ ְָ֗ך ְ
חֲזִ ִ
Psa. 66:3
רב עָֻ֝ זּ ְָ֗ך ְיַֽכַ חֲשֶׁ֖ וּ ְלָך֣
מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך ְבּ ֥ ֹ
Psa. 68:29
ֹלהיָך עָֻ֫ זֶָּך עוּזָּה
ִצוָּה א ֗ ֶ
Psa. 68:34
י־ק ֶדם הן יִ תּן ְָ֝בּקֹולֹו ק֣ ֹול עַֹֽ ז׃
ְשׁמ ֶ ֵ֑
Psa. 68:35
אוָתֵ֑ ֹו
אֹל ִהים ַ ַֽעל־יִ ְשׂ ָראל ַגּ ֲ
ל ָ֫
ְתּנ֥וּ עֹ֗ ז ַֽ
אוָתֵ֑ ֹו וְ ָ֝עֻ זֹּ֗ו בַּ ְשּׁחָ ִ ַֽקים׃
ַגּ ֲ
Psa. 68:36
יִ ְשׂ ָר ֗אל הֹ֤ וּא נ ֹ֨תן ׀ ֶֹ֖עז וְ תַ עֲצֻ מ֥ ֹות לָ עָ֗ ם
Psa. 71:7
ָ֝אַתּה ַ ַֽמח ֲִסי־עַֹֽ ז׃
֣יתי ְל ַר ִבֵּ֑ים וְ ֗ ָ
ְכּ ְ֭מֹופת הָ ִי ִ
Psa. 74:13
פֹור ְ֣רתָּ ְבעָ זְָּך֣ יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ
ַ
אַתֹּ֤ה
ָ
Psa. 77:15
הֹוד ְעתָּ בָ עַ ִמּ֣ים עֻ זֶּ ַָֽך׃
ַ ֶ֖
הָ ְ֭אל ֹ֣עשׂה ֶפ ֵ֑לֶ א
Psa. 78:26
ימן׃
בַּ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וַיְ נַהֶ֖ג ְבּעֻ זֹּ֣ו ת ָ ַֽ
Psa. 78:61
אַרתּ֥ ֹו
וַיִּ תּ֣ן לַ ְשּׁ ִב֣י עֻ זֵֹּ֑ו ְו ִַֽת ְפ ְ
Psa. 84:6
אַשׁר֣י אָ ְָ֭דם ַֽעֹוז־ל֥ ֹו ָב ְֵ֑ך
ְ
Psa. 86:16
וְ ָ֫ ָחנּנִ י ְתּנָ ַֽה־עֻ זְָּך֥ ְלעַ ְב ֶדֵָּ֑ך
Psa. 89:11
ָרֵ֑הַ ב ִבּזְ ֥רֹועַ עָֻ֝ זּ ְָ֗ך ִפּזּ ְַרתָּ אֹויְ ֶ ַֽביָך׃
Psa. 8:3

עֹ ז־1
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י־ת ְפ ֶא ֶ֣רת עֻ זָּ֣מֹו אֵָ֑תָּ ה וּ ִָ֝ב ְרצֹנְ ָ֗ך
ִ ַֽכּ ִ
אָת ָ֗ך
אַפּ ֵָ֑ך וּ ְָ֝כיִ ְר ְ
ִ ַֽמי־יְֹ֭ודעַ ֹ֣עז ֶ
אַף־תּכּ֥ ֹון
ִ
לָָ֫ בשׁ לָ ב ֣שׁ יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר
ְלפָ נָ ֵ֑יו ֹ֥עז וְ ִָ֝ת ְפ ֶ֗א ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּ ַֽשֹׁו׃
ליה ָו֗ה כָּ ב֥ ֹוד ָועַֹֽ ז׃
לַ ְ֭יהוָה ִמ ְשׁ ְפּח֣ ֹות עַ ִמֵּ֑ים הָ ב֥ וּ ָ֝ ַ
וְ ֹ֥עז מֶ לֶ ְך ֮ ִמ ְשׁ ָפֵּ֪ט אָָ֫הב אְַ֭תָּ ה כֹּונַ ֵ֣֑נְ תָּ
ִדּ ְרשׁ֣ וּ יְ הוָ ֣ה וְ עֻ זֵֹּ֑ו בַּ ְקּשֶׁ֖ וּ פָ נָ ֣יו
טּה־עֻ זּ ְָ֗ך יִ ְשׁ ַל ֣ח יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון
מַ ַֽ
ִל ְמנוּחָ ֶתֵָ֑ך אַ ֗ ָָ֝תּה ַוא ֲ֥רֹון עֻ זֶּ ַָֽך׃
וַ ַֽתַּ עֲנ ֵֵ֑֑נִ י תַּ ְר ִהבֶ֖נִ י ְבנ ְַפ ִשׁ֣י עַֹֽ ז׃
כּתָ ה
דנָי ֹ֣עז יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י סַ ֥ ֹ
אְ֭ ֹ
הֹו ֣ה ֲ
יְ ִ
ה ְל ֗לוּהוּ ִבּ ְר ִ ֥קיעַ עֻ זַֹּֽו׃
ְבּקָ ְדשֵׁ֑ ֹו ַָ֝ ַֽ

Psa. 89:18
Psa. 90:11
Psa. 93:1
Psa. 96:6
Psa. 96:7
Psa. 99:4
Psa. 105:4
Psa. 110:2
Psa. 132:8
Psa. 138:3
Psa. 140:8
Psa. 150:1
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ח־מ ֵ֑לֶ ְך וּ ִָ֝בישׁ֥ וּעָ ְת ָ֗ך
ֶ
ְיַֽה ָו֗ה ְבּעָ זְָּך֥ יִ ְשׂמַ
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ עֻ זִּי וּמָ גִ נִּ י ֮ בֹּ֤ ֹו
וּמעֹ֤ ֹוז יְ שׁוּעֶ֖ ֹות
יְ הוָה עַֹֽ ז־ ָל ֵ֑מֹו ָ ֘
ְיַֽה ָו֗ה עֹ ְ֭ז ְלעַ מּ֣ ֹו יִ תֵּ֑ן יְ ה ָוֶ֓ה ׀
רה ְָ֝בצָ ֗רֹות
לָ ְ֭נוּ מַ ח ֲֶס ֣ה ָו ֵֹ֑עז עֶ זְ ָ ֥
ֹלהים
י־א ִ֗
עֻ ְ֭זֹּו א ֶל ֣יָך אֶ ְשׁ ֵֹ֑מ ָרה ִ ַֽכּ ָ֝
ֹלהים
אזַמּ ֵָ֑רה ִ ַֽכּי־א ִ
עֻ ְ֭זִּי א ֶל ֣יָך ֲ
בֹודי צוּר־עֻ זִּי ָ֝ ַמ ְח ִ֗סי
וּכ ִ ֵ֑
ְ
אֹלה֣ים עוּזֵּ֑נוּ ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ לאֹלהי
ִ
הַ ְְ֭רנִ ינוּ ל
י־לי
עָ זִּ֣י וְ זִ ְמ ָר֣ת יָ ֵ֑הּ וַ ַֽ ָֽיְ ִה ִָ֗֝
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refuge
Psa. 21:2
Psa. 28:7
Psa. 28:8

Psa. 29:11
Psa. 46:2
Psa. 59:10
Psa. 59:18
Psa. 62:8
Psa. 81:2
Psa. 118:14

to forsake, leave

כּי ַֽל ֹא־עָ ַז ְֶ֖בתָּ ד ְֹר ֶשׁ֣יָך יְ הוָ ַֽה׃
ְשׁ ֶמֵָ֑ך ִ ֹ֤
אַתֹּ֤ה ׀
ע ֹז֣ב ח ֶל ֵ֑כָ ה ָי ָ֗֝תֹום ָ
ָ֫דָך עָ ְ֭לֶ יָך ַי ֲ
ְבּ ָי ֶ ֥
ע ֹז֣ב נ ְַפ ִשׁ֣י ִל ְשׁאֵ֑ ֹול
כּי ׀ ל ֹא־תַ ֲ
ִ ֹ֤
עז ְַב ָתֵּ֑נִ י ָרח֥ ֹוק ִ ַֽ ָ֝מישׁוּעָ ִ֗תי
א ְִ֭לי לָ ָמ ֣ה ֲ
ַֽל־תּ ְטּשׁנִ י וְ אַל־ ַ ָ֝ ַֽתּעַ זְ ב֗נִ י אֹלהי יִ ְשׁ ִ ַֽעי׃
ִ
אַ
עזָבֵ֑ וּנִ י וַ ַֽיהוָ ֣ה
וְ ִא ִמּ֣י ֲ
אַל־תּ ְת ֗ ַחר
ִָ֝
ע ֹז֣ב ח ָמֵ֑ה
מְ֭אַף ַו ֲ

עֹ ז־2
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Psa. 9:11
Psa. 10:14
Psa. 16:10
Psa. 22:2
Psa. 27:9
Psa. 27:10
Psa. 37:8
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יתי צַ ִ ֣דּיק נֶע ָזֵ֑ב וְ ָ֝ז ְַר ֗עֹו
ֹא־ר ִא ִ
ְוַֽל ָ ְ֭
ידיו
ח ְִ֭ס ָ
ע ֹז֣ב אֶ ת־ ֲ
ִמ ְשׁ ֗ ָפּט וְ ל ֹא־ ַי ֲ
יְ ְ֭הוָה ל ֹא־יַעַ זְ בֶ֣נּוּ ְבי ֵָ֑דֹו
עזָבַנִ ֣י כ ִֹחֵ֑י
ִל ִבּ֣י ְס ְ֭חַ ְרחַ ר ֲ
אַל־תּ ְרחַ ק
ִ
ֹלהי
אַל־ ַ ַֽתּעַ זְ בנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝א ֗ ַ
עזָבָ ַֽנִ י׃
אשׁי וְ ִל ִבּי ֲ
שּׂע ֲ֥רֹות ָ֝ר ֹ ִ֗
ִמ ַ ַֽ
ילם׃
ו ַָב֣עַ ר י ֹאבֵ֑דוּ וְ עָ זְ בֶ֖ וּ לַ אֲח ִ ֣רים ח ָ ַֽ
זִ ְקנָ ֵ֑ה ִכּ ְכל֥ ֹות ָֹ֝כּ ִ֗חי אַַֽל־תַּ עַ זְב ַֽנִ י׃
עזָבֵֹ֑ו ִ ַֽר ְדפ֥ וּ וְ ִָ֝ת ְפ ֗שׂוּהוּ
ֹלה֣ים ֲ
לְ֭אמֹר א ִ
ד־אַגּ ֣יד
ִ
ֹלהֵ֪ים אַַֽל־תַּ עַָ֫ זְבנִ י עַ
וְ שׂיבָ ה ֮ א ִ
תֹּור ִתֵ֑י וּ ְָ֝ב ִמ ְשׁפָּ ֗ ַטי
ָ
ִאם־יַ ַֽעַ זְ ב֣ וּ בָ ְ֭נָיו
ע ַֽ ֹזב׃
ל ֹא ַי ֲ
טּשׁ יְ הוָ ֣ה עַ מֵּ֑ ֹו וְ ָ֝ ַנחֲלָ ֗תֹו ֣
ל ֹא־יִ ֣ ֹ
ד־מ ַֹֽאד׃
ְ
אֶ ת־חֻ ֶ ֥קּיָך אֶ ְשׁ ֵֹ֑מר אַַֽל־תַּ עַ זְ בנִ י עַ
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
ָ
אְ֭חָ ז ְַתנִ י מ ְרשָׁ ִעֵ֑ים עָֹ֝ זְ ֗בי
ז ְַלעָ ָפ֣ה ֲ
ודיָך׃
בָ אָ ֵֶ֑רץ ַוָ֝א ֲִנ֗י ל ֹא־עָ ז ְַב ִתּי ִפקֻּ ֶ ַֽ

Psa. 37:25
Psa. 37:28
Psa. 37:33
Psa. 38:11
Psa. 38:22
Psa. 40:13
Psa. 49:11
Psa. 71:9
Psa. 71:11
Psa. 71:18
Psa. 89:31
Psa. 94:14
Psa. 119:8
Psa. 119:53
Psa. 119:87
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אֹותיו
ְתּ ִהלּ֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה ֶועזוּזֹ֥ו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
נֹורא ֶֹת֣יָך י ֹאמֵ֑רוּ וּגְ דוּלּתֶ יָך
ֶועז֣וּז ְ

strength
Psa. 78:4
Psa. 145:6
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כּב֥ ֹוד יְ ְ֭הוָה ִעזּ֣וּז וְ גִ בֵּ֑ ֹור יְ ָ֝ה ָו֗ה
הַ ָ֫ ָ
)(3

ֹוי֗ם
ָעז אנֵֹ֑ושׁ יִ שָּׁ ְפט֥ וּ גָ֝ ִ
קוּמ֣ה יְ ְ֭הוָה אַל־י ֹ֣
ָ
ֹלהֵ֑ים זָ֝֗וּ
ֹלהיָך עָֻ֫ זֶָּך עוּזָּה א ִ
א ֶ֗
בוּרֵ֑ה תָּ ֹ֥עז ָי ְָ֝ד ָ֗ך תָּ ֥רוּם
זְ ְ֭רֹועַ ִעם־גְּ ָ

strong

ִעזּוּז

Psa. 24:8
to be strong

עזז

Psa. 9:20
Psa. 68:29
Psa. 89:14
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אַתֹּ֤ה ׀ הָ ִיֵ֬יתָ עֹוז ַֽר׃
ע ֹז֣ב ח ֶל ֵ֑כָ ה ָי ָ֗֝תֹום ָ
עָ ְ֭לֶ יָך ַי ֲ
רֹוב ֵ֑ה ִכּי־אין עֹוז ַֽר׃
ִמ ְ֭מֶּ נִּ י ִכּי־צָ ָר֣ה ְק ָ
ֲֹלז ִל ִבֵּ֑י
ִל ִ֗בּי ְ ַֽו ֶנָ֫עז ְָר ִתּי ַו ַיּע ֥
ְשׁמַ ע־יְ הוָה וְ חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י יְ ָ֝הוָה הֱֽיה־עֹ זר ִ ַֽלי׃
וַ ַֽ יּ ְַעזְ ר ֥ם יְ ה ָו֗ה וַ ַֽ ָֽיְ ָ֫ ַפ ְלּטם

עזוּז

to help

Psa. 10:14
Psa. 22:12
Psa. 28:7
Psa. 30:11
Psa. 37:40
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ֹלהים ִל ְפנֹ֥ות
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ְַעזְרֶ ֥הָ ָ֝א ִ֗
ִ
ְבּ ְִ֭ק ְרבָּ הּ בַּ
ד ָנ֗י
ְֹ֭להים עֹ ז֣ר ִלֵ֑י ֲָ֝א ֹ
ִהנּ ֣ה א ִ
אֶ ְביֹ֣ון ְמשַׁ וּ ֵ֑עַ וְ ָ֝עָ ִנ֗י ְוַֽאין־עֹ זר ַֽלֹו׃
ל־דּבַ ר
עָ זְרֹ֤נוּ ׀ א ֹ֘להֹ֤י יִ ְשׁ ֗ענוּ עַ ְ
עז ְַרתַּ נִ י וְ נִ חַ ְמ ָ ַֽתּנִ י׃
ִ ַֽכּי־אַתָּ ה יְ ָ֝ה ָו֗ה ֲ
כּ ְשׁ ֗לוּ וְ א֣ין עֹ ז ַֽר׃
בֶּ עָ ָמ֣ל ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ָ
ְֹ֭ושׁיע ֣נִ י
ֹלהֵ֑י ה ִ
עָ ְ֭זְרנִ י יְ הוָ ֣ה א ָ
ִל ְ֭י ְבּעֹ זְ רֵָ֑י ַוָ֝א ֲִנ֗י
עזָרָ ַֽנִ י׃
פּל וַ ֶ֖יהוָ ֣ה ֲ
ית֣נִ י ִלנְ ֵ֑ ֹ
ַדּ ֹ֣חה ְד ִח ַ
ל־מ ְצֹותֶ יָך אמוּנָ ֵ֑ה ֶשֶׁ֖קֶ ר ְר ָדפ֣ וּנִ י עָ זְ ר ַֽנִ י׃
ִ
כָּ
קּוּד֣יָך
ְתּ ִ ַֽהי־י ְָדָך֥ ְלעָ זְ רנִ ֵ֑ י ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ה ְל ֶל ֵ֑ךָּ וַּֽ ִמ ְשׁפָּ טֶ ָך ַיעֲזְ ֻ ַֽרנִ י׃
וַּֽ ְת ַ ַֽ
)(7

לח־עֶ זְרְָך֥ ִמ ֵֹ֑קּ ֶדשׁ וּ ִָ֝מ ִצּיּ֗ ֹון
יִ ְשׁ ַ ַֽ
וּמפַ ְל ִט֣י
ה־לּי עֶ זְרִ֣י ְ
ִ
ַֽחוּשָָׁ֫
ֹותי
֣יתי עְ֭זֶר עַ ל־גִּ בֵּ֑ ֹור ה ֲִרימֶ֖ ִ
ו ַ֗תּ ֹאמֶ ר ִשׁ ִוּ ִ
ָב ֹא עֶ זְ רִ ַֽי׃
אֶ ל־הֶ הָ ִ ֵ֑רים ָ֝מאַ֗יִ ן י ֥
עֶ ְ֭זְרִי מ ִע֣ם יְ הוָ ֵ֑ה עָֹ֝ ֗שׂה שָׁ מַ יִ ם
עֶ ְ֭זְרנוּ ְבּשׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה עָֹ֝ ֗שׂה שָׁ מַ יִ ם
ע ֹ֣קב ְבּעֶ זְרֵֹ֑ו ָ֝ ִשׂ ְב ֗רֹו
ֶשֹׁ֤א֣ל ַי ֲ
)(4

ליהוָ ֵ֑ה עֶ זְ ר ֶ֖נוּ
ִח ְכּ ָת֣ה ַ ַֽ
ְבּ ַט ֣ח בַּ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְרָ ֶ֖ם
ִבּ ְטח֣ וּ בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ רָ ֶ֖ם
ִבּ ְטח֣ וּ בַ יהוָ ֵ֑ה עֶ זְ רָ ֶ֖ם

Psa. 46:6
Psa. 54:6
Psa. 72:12
Psa. 79:9
Psa. 86:17
Psa. 107:12
Psa. 109:26
Psa. 118:7
Psa. 118:13
Psa. 119:86
Psa. 119:173
Psa. 119:175
help

Psa. 20:3
Psa. 70:6
Psa. 89:20
Psa. 121:1
Psa. 121:2
Psa. 124:8
Psa. 146:5

help, strength

וּמָ גִ נּ ֣נוּ
וּמָ גִ נָּ ֣ם
וּמָ גִ נָּ ֣ם
וּמָ גִ נָּ ֣ם
)(14

רתִי ַֽחוּשָׁ ה׃
ָלוּתי ְלעֶ זְ ָ ֥
ָ֝אי ִ֗
ַֽל־תּ ְטּשׁנִ י
ִ
דָּך עֶ זְ ָרתִי הָ ִי ֵ֑יתָ אַ
ט־בּאַ֗ף עַָ֫ ְב ֶ ֥
ְ
אַַֽל־תַּ
מָ גֵ֣֑ן וְ ִצנָּ ֵ֑ה וְ ָ֗֝קוּמָ ה ְבּעֶ זְ ָרתִ ַֽי׃
ד ָנ֗י
ח֥ וּשָׁ ה ְלעֶ זְ ָרתִֵ֑י ֲָ֝א ֹ

עזֶר־1

עזֶר־3

Psa. 33:20
Psa. 115:9
Psa. 115:10
Psa. 115:11
help

עֶ זְ ָרה־1

Psa. 22:20
Psa. 27:9
Psa. 35:2
Psa. 38:23
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זְרתִי ַֽחוּשָׁ ה׃
ְלהַ ִצּיל ֵ֑נִ י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְלעֶ ָ ֥
וּמפַ ְל ִט֣י
ַיחֲשָָׁ֫ ב ִלי עֶ זְ ָרתִ֣י ְ
קוּ ָ ְַֽ֭מה עֶ זְ ָר֣תָה ָלּ ֵ֑נוּ וּ ְָ֝פ ֗דנוּ
רה ְָ֝בצָ ֗רֹות נִ ְמצָ א
ָעז עֶ זְ ָ ֥
מַ ח ֲֶס֣ה ו ֵֹ֑
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצֵּ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א
ָ
הבָ
ָ ַֽ
וּבצֶ֖ל
ִ ַֽכּי־הָ ִי ֣יתָ עֶ זְ ָר֣תָה ִלֵּ֑י ְ
וּשׁה׃
זְרתִי ַֽח ָ ַֽ
ְלהַ ִצּיל ֵ֑נִ י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְלעֶ ָ ֥
רתִי ִחישָׁ ה
ֹלהי ְלעֶ זְ ָ ֥
ָ֝א ֗ ַ
לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה עֶ זְ ָר֣תָה ִלֵּ֑י ִכּ ְמעֶַ֓ ט ׀
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצֵּ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א
ָ
הבָ
ָ ַֽ

Psa. 40:14
Psa. 40:18
Psa. 44:27
Psa. 46:2
Psa. 60:13
Psa. 63:8
Psa. 70:2
Psa. 71:12
Psa. 94:17
Psa. 108:13
)(1

שֹׁונ֗י ע ֹ֤ט ׀ סֹו ֵ֬פר מָ ִ ַֽהיר׃
מַ ע ֲַשׂ֣י ְל ֶמ ֵ֑לֶ ְך ְָ֝ל ִ
)(6

)(2

Psa. 84:7
Psa. 89:46
Psa. 104:2
Psa. 109:19
Psa. 109:29

עטף־1

Psa. 65:14
Psa. 73:6

to be faint, feeble

טף ִל ִבֵּ֑י ְבּצוּר־י ֶָ֖רוּם
ע ֹ֣
א ֶל ֣יָך אֶ ְְ֭ק ָרא בַּ ֲ
רוּח֣י ֶ ַֽסלָ ה׃
ִ
אָשׂיחָ ה ׀ וְ ִת ְתעַ טֶּ֖ף
וְ ֶ ַֽאהמָ יָ ֵ֑ה ִֶ֓
טף וְ ִל ְפני
ע ֵ֑ ֹ
ְלעָ ִנ ֣י ִ ַֽכי־ ַי ֲ
טּף׃
ַם־צמ ִאֵ֑ים ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם בָּ הֶ ם ִתּ ְתעַ ָ ַֽ
ְ
ְרע ִבים גּ
רוּחי וְ אַתָּ ה ֮
ִ֗
ְבּ ִה ְתעַ ֵ֬טּף עָ לַ֨ י ׀
תֹוכי
רוּחֵ֑י ְָ֝בּ ִ֗
ִ
ַו ִתּ ְתעַ טּ ֣ף עָ ַל ֣י

עטה־1

Psa. 71:13

to envelop oneself

ָשׁירוּ׃
הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְטפוּ־ ָבֵ֑ר יִ ְָ֝תרֹוע ֲ֗עוּ אַף־י ִ ַֽ
למֹו׃
ָק ְתמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ ף־ ִָ֝ ֗שׁית חָ מָ ס ָ ַֽ
ענ ַ ֣
ֲ
)(6

Psa. 45:2

to wrap, cover

וּכ ִל ָמּ ֵ֑ה
ֹשׂ ְטנ ֵ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ְ
מֹורה׃
ֶ ַֽ
ַם־בּ ָר ֗כֹות י ְַעטֶ ה
ְָ֝
הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ גּ
בּוּשׁ֣ה
ָ
הע ִ֨טיתָ עָ ָלֶ֖יו
ֲלוּמֵ֑יו ֶ ַֽ
יְ מ֣י ע ָ
יעה׃
עַֹֽ טֶ ה־אְֹ֭ור כַּ שַּׂ ְל ָמֵ֑ה נֹוטֶ ה ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם כַּ יְ ִר ָ ַֽ
ְתּ ִהי־לְֹ֭ו ְכּ ֶב֣גֶד י ְַע ֶט ֵ֑ה וּ ְָ֝ל ֗מזַח
שֹׂוטנַ ֣י ְכּ ִל ָמּ ֵ֑ה וְ ַיעֲטֶ֖ וּ כַ ְמ ִע֣יל בָּ ְשׁ ָ ַֽתּם׃
ְ

pen

עט

עטף־2

Psa. 61:3
Psa. 77:4
Psa. 102:1
Psa. 107:5
Psa. 142:4
Psa. 143:4
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)(4

to crown, surround

כּ ִצּ ָנּ֗ה ָרצ֥ ֹון תַּ ְע ְטרֶ ַֽנּוּ׃
צ ִ ֥דּיק יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ְתּבָ רְֵ֪ך ָ֫ ַ
טּר ַֽהוּ׃ Psa. 8:6
ֹלהֵ֑ים וְ כָ בֶ֖ ֹוד וְ הָ ָד֣ר ְתּעַ ְ
ְמּ ְ֭עַ ט מא ִ
Psa. 65:12
ִע ְ֭טַּ ְרתָּ ְשׁנַ ֣ת טֹובָ ֶתֵָ֑ך וּ ָ֝מַ ְעגָּלֶ֗ יָך
Psa. 103:4
ה ְמעַ ְטּר ִ֗כי ֶח֣סֶ ד וְ ַרח ִ ֲַֽמים׃
חַ יָּ ֵֵ֑֑יְ ִכי ַָ֝ ַֽ

עטר

Psa. 5:13

)(1

עֲטָ ָרה־1

crown

אשֹׁו ע ֲֶט ֶ֣רת ָ ַֽפּז׃
ִבּ ְרכ֣ ֹות טֵ֑ ֹוב תָּ ִשׁית ְָ֝לר ֹ ֗

Psa. 21:4
)(1

יכ ֣ל קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם ְל ִע ִיַּֽים׃
אֶ ת־ה ַ

ruin

Psa. 79:1
)(1

דּמֶ ן לָ א ֲָד ָ ַֽמה׃
נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ַֽבעין־ ֵ֑דּ ֹאר הָ יוּ ָ֝֗ ֹ
)(66

ִעי

En

עין

Psa. 83:11
eye, spring, Ain

עַ יִ ן

Psa 5:6; 6:8; 10:8; 11:4; 13:4; 15:4; 17:2, 8, 11; 18:25, 28; 19:9; 25:15; 26:3; 31:10, 23; 32:8; 33:18; 34:16; 35:19,
21; 36:2–3; 38:11; 50:21; 51:6; 54:9; 66:7; 69:4, 24; 72:14; 73:7, 16; 77:5; 79:10; 88:10; 90:4; 91:8; 92:12; 94:9; 98:2; 101:3,
5–7; 115:5; 116:8, 15; 118:23; 119:18, 37, 82, 123, 136, 148; 121:1; 123:1–2; 131:1; 132:4; 135:16; 139:16; 141:8; 145:15
)(2

י־מיִ ם׃
ץ־ציָּ ֶ֖ה וְ עָ י ֵ֣֑ף ְבּ ִל ָ ַֽ
ְבשָׂ ִ ֵ֑רי ְבּ ֶ ַֽא ֶר ִ
נ ְַפ ִֶ֓שׁי ׀ ְכּ ֶ ַֽא ֶרץ־עֲי ָפֶ֖ה ְלָך֣ ֶ ַֽסלָ ה׃
)(20

weary

עָ יף

Psa. 63:2
Psa. 143:6
city

ִעיר־1

אָבֶ֖ד זִ ְכ ָר֣ם
ַ
לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים נ ַָת ְֵ֑שׁתָּ
Psa. 31:22
ִה ְפ ִ ֘ליא חַ ְס ֥דֹּו ִָ֗֝לי ְבּ ִע ֣יר מָ ַֽצֹור׃
Psa. 46:5
ֹלהֵ֑ים ְָ֝ק ֹ֗דשׁ ִמ ְשׁ ְכּני
ְפּלָ ָג֗יו יְ שַׂ ְמּח֥ וּ ִעיר־א ִ
Psa. 48:2
ֹלהינוּ הַ ר־קָ ְד ַֽשֹׁו׃
וּמהֻ ָלּ ֣ל ְמ ֵֹ֑אד ְבּ ִעיר ָ֝א ֗
ְ
Psa. 48:9
כֹּ֤ן ָר ִ ֗אינוּ ְבּ ִעיר־יְ הוָ ֣ה ְצ ְ֭בָ אֹות ְבּ ִע֣יר
הים
ְבּ ִעיר־יְ הוָ ֣ה ְצ ְ֭בָ אֹות ְבּ ִע ֣יר אֹלהֵ֑ינוּ א ֹ֘ל ִ ֹ֤
Psa. 55:10
יתי חָ ָמֶ֖ס וְ ִ ֣ריב בָּ ִ ַֽעיר׃
י־ר ִ ֨א ִ
ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ִ ַֽכּ ָ
Psa. 59:7
ֹובבוּ ִ ַֽעיר׃
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
יָשׁ֣ וּבוּ לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
Psa. 59:15
ֹובבוּ ִ ַֽעיר׃
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
וְ יָשׁ֣ וּבוּ לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
Psa. 60:11
ִמ֣י ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע ֣יר מָ צֵ֑ ֹור ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י
Psa. 69:36
ָשׁבוּ
הוּדֵ֑ה וְ י ְ
ִציּ֗ ֹון וְ ְ֭יִ ְבנֶה עָ ר֣י יְ ָ
Psa. 9:7
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וְ י ִָציצוּ ָ֝מ ִ֗עיר ְכּע ֣שֶׂ ב הָ אָ ֶַֽרץ׃
ֹלה֣ים ֶ ַֽסלָ ה׃
ְמ ֻד ָבּ֣ר ָבְֵּ֑ך ִעֶ֖יר הָ א ִ
פּעֲלי
ְלהַ ְכ ִ ֥רית ַֽמ ִעיר־יְ ָ֝ה ָו֗ה כָּ ל־ ֥ ֹ
ל ֹא מָ ָ ַֽצאוּ׃
ישׁימ֣ ֹון ָדּ ֵֶ֑רְך ִעיר ָ֝מֹושָׁ֗ ב ֣
ִבּ ִ
מֹושׁב׃
ָ ַֽ
ללֶ֗ כֶ ת אֶ ל־ ִעיר
ְבּ ֶד ֶ֣רְך יְ שָׁ ָרֵ֑ה ָ֝ ָ
מֹושׁב׃
ָ ַֽ
ַויֹּ֣ושֶׁ ב ָשׁ֣ם ְרע ִבֵ֑ים ַו ָ֝יְ כֹונְ נ֗וּ ִע֣יר
ִמ֣י ֹי ְ֭ ִבלנִ י ִע ֣יר ִמ ְב ָצֵ֑ר ִ ֶ֖מי נ ַָח֣נִ י
הַ ְבּנוּיָ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִ֗עיר שֶׁ חֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ
שֹׁומר׃
ַֽ
ִאם־יְ הוָה ַֽל ֹא־יִ ְשׁמָ ר־ ִָ֝֗עיר ָשֹׁ֤וְ א ׀ שָׁ ֵַ֬קד

Psa. 72:16
Psa. 87:3
Psa. 101:8
Psa. 107:4
Psa. 107:7
Psa. 107:36
Psa. 108:11
Psa. 122:3
Psa. 127:1
)(1

to trouble

כּר׃
וּכא ִבי נ ְֶע ָ ַֽ
֣יתי ִמטֵּ֑ ֹוב ְ
דוּ ְִ֭מיָּה הֶ חשׁ ִ
)(1

Psa. 39:3
viper

תּחַ ת ְשׂפָ ת֣ימֹו
ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב ַ ֶ֖

עַ ְכשׁוּב

Psa. 140:4
)(1

ל־האָ ֶ֗רץ
ָ֝ ָ
אֶ ל־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם מ ָע ֵ֑ל וְ אֶ
)(318

עכר

 on highעַ ל־1
Psa. 50:4

 upon, over, aboveעַ ל־2

;Psa 1:3, 5; 2:2, 6; 3:2, 7, 9; 4:5, 7; 5:12; 6:1; 7:1, 8–9, 11, 17; 8:1–2; 9:20; 10:3, 13–14; 11:2, 6; 12:1; 13:3, 6; 14:2
;15:3, 5; 16:2, 4, 6; 17:9; 18:11, 34, 42–43, 50; 19:7; 21:6, 12–13; 22:1, 10–11, 14, 19; 23:2; 24:2; 25:8; 27:2–3, 6; 29:3
31:14–15, 17, 19, 24; 32:4–6, 8; 33:22; 35:13, 15–16, 20–21, 26; 36:5; 37:4–5, 10–12, 29; 38:3, 17; 39:11–12; 40:3, 8, 13,
;16; 41:4, 8, 10, 12; 42:2, 5–8, 12; 43:5; 44:20, 23; 45:1, 3–5, 8, 18–46:1; 46:3; 47:3, 9; 48:11, 15; 49:7, 12; 50:5, 8, 16; 51:21
;52:8; 53:1, 3; 54:5; 55:4–5, 11, 13, 16, 23; 56:1, 6, 8, 13; 57:3, 6, 12; 59:4; 60:1, 10; 61:1, 7; 62:1, 4, 8; 63:7, 11; 64:9; 66:5
68:30, 35; 69:1, 8, 10, 16, 25, 28; 70:4; 71:6, 14; 72:6, 13; 74:13; 77:1; 78:24, 27; 79:6, 9; 80:16, 18; 81:1, 6, 8, 15; 83:4, 6,
;19–84:1; 86:13–14; 88:1, 8, 17–18; 89:8, 20, 46, 48; 90:13, 16–17; 91:12–13; 92:4, 12; 94:2, 20–21, 23; 95:3; 96:4; 97:9
;99:2, 8; 102:8; 103:10–11, 13, 17; 104:3, 5–6, 12, 34; 105:14, 16, 38; 106:7, 17, 22, 32; 107:40; 108:5–6, 10; 109:2, 5–6, 20
;110:4–7; 113:4; 115:1, 14; 116:7, 12; 117:2; 119:14, 17, 22, 49, 62, 69, 104, 127–129, 136, 162, 164; 121:5; 124:2, 4–5
125:3, 5; 128:6; 129:3; 131:2; 132:3, 18; 133:2–3; 135:14; 136:6; 137:1–2, 4, 6; 138:2, 7; 139:5, 14, 16; 140:11; 141:3; 142:4,
8; 143:4; 145:9; 146:5; 148:4, 13; 149:5
)(23

שׁ־מ ִפּיו
ִ
אַפֹּו וְ א
ָ֘ע ָלֹ֤ה עָ שָׁ֨ ן ׀ ְבּ ֗
וּמי־ ָיָ֝קוּם
ִ ַֽמי־ ַיעֲלֶ ה ְבהַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה ִ
יתנִ י
ן־שׁא֣ ֹול נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝חיִּ ֗ ַ
הע ִל֣יתָ ִמ ְ
ְיַֽה ָו֗ה ֶ ַֽ
ַו ַיּעֲלנִ ֹ֤ י ׀ ִמבּ֥ ֹור שָׁ אֹון ֮ ִמ ִטֵּ֪יט
רוּע ֵ֑ה יְ ָ֝ה ָֹו ֗ה ְבּק֣ ֹול
ְֹ֭להים ִבּ ְת ָ
עָ ָל ֣ה א ִ
ֲלה׃
י־א ֶרץ ְמ ֹ֣אד ַנע ָ ַֽ
אֹלהים ָ ַֽמגִ נּ ֶ֗
ִ
ל
אַב ָ ָ֫רהָ ם ִכּ֣י ְַֽ֭
ְ

to go up
Psa. 18:9
Psa. 24:3
Psa. 30:4
Psa. 40:3
Psa. 47:6
Psa. 47:10
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ל־מזְ בַּ חֲָך֣
ִ
וְ כָ ִלֵ֑יל אָֹ֤ז ַיעֲלֶ֖ וּ עַ
ְבּמ ֹאזְ נַיִ ם לַ עֲלֵ֑ ֹות ָ֝֗המָּ ה מהֶ בֶ ל
ט ֶרת
ם־ק ֣ ֹ
ְ
עֹ֘ לֹ֤ ֹות מ ִח֣ים אַעֲלֶ ה־לָּ ְְ֭ך ִע
ביתָ שֶּׁ֗ ִבי לָ ַ ֣ק ְחתָּ מַ ְ֭תָּ נֹות
שׁ ִ ֹ֤
ָ֘ע ִלֹ֤יתָ לַ מָּ ֨רֹום ׀ ָ֘
וַּֽ ִמ ְתּהֹמ֥ ֹות ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ תָּ שׁ֥ וּב תַּ עֲל ַֽנִ י׃
ק֣ ֹול צ ְֹר ֶרֵ֑יָך ְשׁא֥ ֹון ָָ֝ק ֗ ֶמיָך עֹ לֶ ה תָ ִ ַֽמיד׃
ע ֵֹ֑קב וְ גַם־אַָ֝֗ף עָ לָ ה ְביִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְב ַי ֲ
הרֹג
ֹלהים ׀ ָ֘ע ָלֹ֤ה בָ ֗ ֶהם וַ ְַֽ֭ ַיּ ֲ
וְ אַֹ֤ף א ִ֨
המַּ עַ לְָך מ ֶא ֶ֣רץ
ֹלהיָך ַ ְַֽ֭
א ֶ֗
ֹלהים׃
עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ְמ ֹ֥אד ַנָ֝ע ֲ֗ליתָ עַ ל־כָּ ל־א ִ ַֽ
א ִ֗לי אַַֽל־תַּ ְ֭עֲלנִ י בַּ ח ֲִצ֣י
ל־מ ֗קֹום ֶז ֹ֤ה ׀
ְָ֝
ַיעֲל֣ וּ הָ ְִ֭רים י ְר ֣דוּ ְבקָ עֵ֑ ֹות אֶ
ַיעֲל֣ וּ שָׁ ְ֭מַ יִ ם י ְר ֣דוּ ְתהֹומֵ֑ ֹות ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם ְבּ ָרעָ ה
שֶׁ שָּׁ֨ ם עָ לֵ֪ וּ ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת
צוּעַֽי׃
יתֵ֑י ִאם־ ֶָ֝אעלֶ֗ ה עַ ל־עֶ ֶרשׂ יְ ָ
בּ ִ
אָרץ ְבּ ָר ִ ֣קים
ַ ַֽמע ֲֶל ֣ה נְ ִשׂ ִאים ֮ ִמ ְקצֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ
ם־ל ֹא אְַ֭עֲלֶ ה אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֵ֑ ִם ָ֝֗עַ ל
֣
ר ִכי ִא
ֶָ֫אזְ ְכּ ֥

Psa. 51:21
Psa. 62:10
Psa. 66:15
Psa. 68:19
Psa. 71:20
Psa. 74:23
Psa. 78:21
Psa. 78:31
Psa. 81:11
Psa. 97:9
Psa. 102:25
Psa. 104:8
Psa. 107:26
Psa. 122:4
Psa. 132:3
Psa. 135:7
Psa. 137:6
)(1

ְבּ ִע ֗תֹּו וְ עָ להוּ ַֽל ֹא־יִ בֵּ֑ ֹול
)(7

Psa. 1:3

burnt offering

ל־מנְ ח ֶֹתֵָ֑ך וְ עֹולָ תְָךֶ֖ יְ ַד ְשּׁנֶ ֣ה
ִ
כָּ
ל ֹא
כָּ ִ ֣ריתָ ִלֵּ֑י עֹולָ ה ַוָ֝חֲטָ אָ֗ה ֣
עֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִ ֣דּי
ֶ ֶ֖
יחֵָ֑ך וְ
אֹוכ ֶ
ִ
ל ֹא ִת ְר ֶ ַֽצה׃
תּנָה ָ֝עֹולָ֗ ה ֣
פּץ ֶז֣בַ ח וְ אֶ ֵ֑
ל ֹא־תַ ְח ֣ ֹ
עֹול ֣ה וְ כָ ִלֵ֑יל אָֹ֤ז
ָ
פּץ זִ ְבחי־צֶ ְֶ֭דק
תַּ ְח ֣ ֹ
יתָך֣ ְבעֹולֵ֑ ֹות אֲשַׁ לֶּ֖ם ְלָך֣
ב ְ
ט ֶרת
ם־ק ֣ ֹ
ְ
עֹ֘ לֹ֤ ֹות מ ִח֣ים אַעֲלֶ ה־לָּ ְְ֭ך ִע
)(1

leaf

עָ לֶ ה
עֹ לָ ה

Psa. 20:4
Psa. 40:7
Psa. 50:8
Psa. 51:18
Psa. 51:21
Psa. 66:13
Psa. 66:15
youth

הע ִ֨טיתָ עָ ָלֶ֖יו
ֲלוּמ ֵ֑יו ֶ ַֽ
ִה ְְ֭קצַ ְרתָּ יְ מ֣י ע ָ

ֲלוּמים
ע ִ

Psa. 89:46
)(7

to exult
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ירי
ֲֹלז ִל ִבֵּ֑י וַּֽ ִמ ִשּׁ ִ ֥
ְ ַֽו ֶנָ֫עז ְָר ִתּי ַו ַיּע ֥
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק
ְשׁ ֗מֹו וְ ִע ְלז֥וּ ְלפָ נָ ַֽיו׃
ד־מ ֗ ַתי ְרשָׁ ִעים ַיע ֲַֹֽלזוּ׃
ָ֝ ָ
תי ְרשָׁ ִעים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה עַ
עַ ד־מָ ַ ֶ֖
ֲֹלז שָׂ ְַ֭די וְ כָ ל־אֲשֶׁ ר־בֵּ֑ ֹו
ַיע ֣
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק
בֹותם׃
ל־מ ְשׁ ְכּ ָ ַֽ
ִ
ידים ְבּכָ בֵ֑ ֹוד יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ עַ
י ְַע ְלז֣וּ ח ֲִס ִ ֣

Psa. 28:7
Psa. 60:8
Psa. 68:5
Psa. 94:3
Psa. 96:12
Psa. 108:8
Psa. 149:5
)(2

הַ ְמקָ ֶ ַֽרה בַ ֗ ַמּיִ ם ע ֲִֽליָּ֫ ֹותָ יו הַ שָּׂ ם־עָ ִבים
יֹּותֵ֑יו ִמ ְפּ ִ ֥רי
מַ ְשׁ ֶ ֣קה הָ ְִ֭רים מע ֲִל ָ

 upper roomע ֲִליָּה
Psa. 104:3
Psa. 104:13

) upper; Most High (22עֶ ְליֹון
Psa. 7:18
שׁם־יְ הוָה עֶ ְליַֽ ֹון׃
אז ְַמּ ָ ֗רה ַֽ
יְ הוָ ֣ה ְכּ ִצ ְדקֵ֑ ֹו ַו ָ֝ ֲ
ליַֽ ֹון׃ Psa. 9:3
רה ִשׁ ְמָך֣ עֶ ְ
אז ְַמּ ָ ֶ֖
וְ אֶ עֶ ְל ָצ֣ה ָבְֵ֑ך ֲ
Psa. 18:14
בַּ שָּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְיַֽה ָו֗ה וְ ְ֭עֶ ְליֹון יִ תּ֣ן קֹלֵ֑ ֹו
Psa. 21:8
וּבחֶ סֶ ד עֶָ֝ ְליֹ֗ון בַּ ל־יִ ַֽמֹּוט׃
בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ
Psa. 46:5
ֹלהֵ֑ים ְָ֝ק ֹ֗דשׁ ִמ ְשׁ ְכּני עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָהר ְפּלָ ָג֗יו יְ שַׂ ְמּח֥ וּ ִעיר־א ִ
נ ָ֗
Psa. 47:3
נֹורֵ֑א מֶ לֶ ְך ָגָּ֝דֹול עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
ִ ַֽכּי־יְ הוָ ֣ה עֶ ְליֹ֣ון ָ
Psa. 50:14
תֹּודֵ֑ה וְ שַׁ לֶּ֖ם ְלעֶ ְליֹ֣ון נְ ָד ֶ ַֽריָך׃
ָ
אֹלה֣ים
ִ
ל
Psa. 57:3
ל ֗אל גֹּמר
אֹלה֣ים עֶ ְליֵֹ֑ון ָ֝ ָ
ִ
ל
אֶ ְְ֭ק ָרא ַֽ
Psa. 73:11
ַֽאָמ ֗רוּ איכָ ה י ַ ַָֽדע־א ֵ֑ל וְ י ֶ֖שׁ דּ ָע ֣ה ְבעֶ ְליַֽ ֹון׃
ְו ְ
Psa. 77:11
ֹותי ִהֵ֑יא ְָ֝שׁנֹ֗ות יְ ִמ֣ין עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָוְ֭אֹמַ ר חַ לּ֣ ִ
Psa. 78:17
ל ְמ ֥רֹות עֶָ֝ ְליֹ֗ון בַּ ִצּיָּ ַֽה׃
ַיֹּוס֣יפוּ ע ְֹ֭וד לַ חֲט ֹא־לֵ֑ ֹו ַ ַֽ
ו ִ
Psa. 78:35
ֲלם׃
צוּרֵ֑ם וְ אל עֶָ֝ ְליֹון ֹגּא ָ ַֽ
ָ
ֹלה֣ים
ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 78:56
דֹותיו
ֹלה֣ים עֶ ְליֵֹ֑ון וְ ָ֝ע ֗ ָ
ַוְ֭יּ ְַמרוּ אֶ ת־א ִ
Psa. 82:6
וּבנ ֶ֖י עֶ ְליֹ֣ון כֻּ ְלּ ֶ ַֽכם׃
אַתֵּ֑ם ְ
ֹלה֣ים ֶ
אֲֽנִ י־אְָ֭מַ ְר ִתּי א ִ
Psa. 83:19
ְלבַ ֶדֵָּ֑ך עֶָ֝ ְליֹ֗ון עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
Psa. 87:5
ד־בֵּ֑הּ וְ הֶ֖ וּא יְ כֹונְ נֶ ֣הָ עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָ
וְ ְִ֭אישׁ יֻלַּ
Psa. 89:28
ְבּכ֣ ֹור אֶ ְתּנ ֵ֑הוּ עֶָ֝ ְליֹ֗ון ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
Psa. 91:1
ֹיְ֭שׁב ְבּס ֣תֶ ר עֶ ְליֵֹ֑ון ְבּצל ָ֝שַׁ ַ ֗דּי
Psa. 91:9
יְ הוָ ֣ה מַ ְח ִסֵ֑י עֶָ֝ ְליֹ֗ון ַשׂ ְ֣מתָּ ְמעֹונֶ ַָָֽֽך׃
Psa. 92:2
וּלזַמֶּ֖ר ְל ִשׁ ְמָך֣ עֶ ְליַֽ ֹון׃
לַ יהוָ ֵ֑ה ְ
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י־אַתֹּ֤ה יְ ה ָו֗ה עֶ ְליֹ֥ון עַ ל־כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ
ָ
ִ ַֽכּ
י־ה ְמ ֥רוּ ִא ְמרי־אֵ֑ל ַוע ֲַצֶ֖ת עֶ ְליֹ֣ון ָנאַָֽצוּ׃
ִ ַֽכּ ִ

Psa. 97:9
Psa. 107:11
)(1

ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל לָ אָ ֵֶ֑רץ ְָ֝מז ָֻ֗קּק

Psa. 12:7

)(9

deed

ילֹותיו׃
ָ ַֽ
ֲל
לַ ְ֭יהוָה יֹשׁ֣ב ִציֵֹּ֑ון הַ גִּ ידוּ ָָ֝בעַ ִ֗מּים ע ִ ַֽ
ה־טֹוב׃
ַֽ
ֹלהֵ֑ים ִ ַֽה ְשׁ ִ֗חיתוּ ִ ַֽה ְת ִעיבוּ ע ֲִלילָ֗ ה א֣ין עַֹֽ שׂ
א ִ
אָדם׃
ל־בּני ָ ַֽ
ְ
נֹורא ֲָ֝ע ִלילָ֗ ה עַ
ֹלהֵ֑ים ָ ֥
ִמ ְפעֲל֣ ֹות א ִ
אָשׂיחָ ה׃
ילֹות֣יָך ִ ַֽ
ֶ
ֲל
וְ הָ גִ י ִתי ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך וַּֽ בַ ע ִ ֶ֖
אֹותיו
ילֹותֵ֑יו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ָ
וַיִּ ְשׁ ְכּח֥ וּ ע ֲִל
הָ ִי ֣יתָ לָ ֶהֵ֑ם וְ ָ֝נ ֹ֗קם עַ ל־ע ֲִלילֹותָ ַֽם׃
ילֹותָ יו׃
ְדּ ָר ָכ ֣יו ְלמ ֶֹשֵׁ֑ה ִל ְבני יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל ע ֲִל ַֽ
ילֹותיו׃
ָ ַֽ
הֹודיעוּ ָָ֝בעַ ִ֗מּים ע ֲִל
ִבּ ְשׁמֵ֑ ֹו ִ ֥
ישׁים
ת־א ִ
ִ
ָ ֶ֡רע ְל ִה ְתע֘ ֹולֹ֤ל ע ֲִל ֨לֹות ׀ ְבּ ֶ ֗רשַׁ ע אֶ
)(1

furnace

Psa. 14:1
Psa. 66:5
Psa. 77:13
Psa. 78:11
Psa. 99:8
Psa. 103:7
Psa. 105:1
Psa. 141:4

ְל ָד ָב ֵ֪ר ׀ ָ ֶ֡רע ְל ִה ְתע֘ ֹול ֹ֤ל ע ֲִל ֨לֹות ׀ ְבּ ֶ ֗רשַׁ ע
ע ֹ֣מד ְבּ ָרחֵ֑ ֹוק ָ֝ ַתּ ְע ִ֗לים ְל ִעתּ֥ ֹות בַּ צָּ ָ ַֽרה׃
תַּ ֲ
אָבֹוא׃
ל ֹא ַֽ
י־שֵׁ֑וְ א וְ ִעם ַנָ֝עֲלָ ִ֗מים ֣
ם־מת ָ
ְ
ל ֹא־ ָי ְ֭שַׁ ְב ִתּי ִע
ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י וְ אַל־ ִָ֝תּ ְתעַ לַּ֗ ם ִמ ְתּ ִחנּ ִ ַָֽתי׃
ְלנֶגְ ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝עלֻ מ֗נוּ ִל ְמא֥ ֹור

Psa. 26:4
Psa. 55:2
Psa. 90:8
maiden

עַ ְלמָ ה

Psa. 46:1
Psa. 68:26
Almuth

לַ ְְ֭מנַצּחַ עַ ְלמ֥ וּת לַ ֗בּן ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
)(4

אהֲבי
עָ ל ֵ֑ימֹו ְ ַֽוי ְַע ְלצ֥ וּ ְָ֝ב ָ֗ך ֹ

עלם־1

Psa. 10:1

לַ ְמנַצּחַ ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ַעַֽל־עֲלָ מ֥ ֹות ִ ַֽשׁיר׃
אַח֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות תֹּופ ַֽפֹות׃
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ
)(1

עלל־1

Psa. 141:4

to be hidden

)(2

ע ֲִלילָ ה

Psa. 9:12

to act severely, glean

)(4

ע ֲִליל

עַ ְלמוּת
Psa. 9:1
to exult

Psa. 5:12

עלץ
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רה ִשׁ ְמָך֣
אז ְַמּ ָ ֶ֖
אֶ ְשׂ ְמ ָח֣ה וְ אֶ עֶ ְל ָצ ֣ה ָב ְֵ֑ך ֲ
Psa. 25:2
אַל־אבֵ֑ ֹושָׁ ה אַל־יַ ַֽעַ ְלצֶ֖ וּ אֹיְ ַב֣י ִ ַֽלי׃
Psa. 68:4
ֹלהים
יקים יִ ְשׂ ְמח֣ וּ יַ ְַֽ֭עַ ְלצוּ ִל ְפני א ִ֗
ְוַֽצַ ִדּ ִ֗
Psa. 9:3

)(120

people

עַ ם

with

ִעם

Psa 3:7, 9; 7:9; 9:12; 14:4, 7; 18:28, 44, 48; 22:7, 32; 28:9; 29:11; 33:10, 12; 35:18; 44:13; 45:6, 11, 13, 18; 47:2, 4,
10; 49:2; 50:4, 7; 53:5, 7; 56:8; 57:10; 59:12; 60:5; 62:9; 66:8; 67:4–6; 68:8, 31, 36; 72:2–4; 73:10; 74:14, 18; 77:15–16,
21–78:1; 78:20, 52, 62, 71; 79:13; 80:5; 81:9, 12, 14; 83:4; 85:3, 7, 9; 87:6; 89:16, 20, 51; 94:5, 8, 14; 95:7, 10; 96:3, 5, 7, 10,
;13; 97:6; 98:9–99:2; 100:3; 102:19, 23; 105:1, 13, 20, 24–25, 43; 106:4, 34, 40, 48; 107:32; 108:4; 110:3; 111:6, 9; 113:8
114:1; 116:14, 18; 125:2; 135:12, 14; 136:16; 144:2, 15; 148:14; 149:4
)(67

;Psa 18:24, 26–27; 26:4–5, 9; 28:1, 3; 36:10; 39:13; 42:9; 46:8, 12; 50:18; 54:2; 66:15; 69:29; 72:5; 73:5, 22–23, 25
;77:7; 78:37; 81:3; 83:8–9; 85:5; 86:17; 87:4; 88:5; 89:14, 22, 25, 34, 39; 91:15; 94:16; 104:25; 106:5–6; 113:8; 115:13
119:65, 124; 120:4–6; 121:2; 126:2–3; 130:4, 7; 139:18; 143:7; 148:12
)(32

to stand

וּבמֹושַׁ ב
ל ֹא עָ ָמ ֵ֑ד ְ
וּב ֶד ֶ֣רְך חַ ְ֭טָּ ִאים ֥
ְ
Psa. 10:1
ע ֹ֣מד ְבּ ָרחֵ֑ ֹוק ָ֝ ַתּ ְע ִ֗לים
לָ ָמ֣ה יְ ְ֭הוָה תַּ ֲ
Psa. 18:34
ֹתי ַיע ֲִמיד ַֽנִ י׃
רגְ לַ י כָּ אַיָּלֵ֑ ֹות וְ עַ ל ָָ֝בּמ ֗ ַ
ַ ְ֭
Psa. 19:10
עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ הוָה
ֶ
הֹורה ֮
יִ ְראַֹ֤ת יְ ה ָו֨ה ׀ ְט ָ
Psa. 26:12
רגְ ִלי ָע ְַֽמ ָד֣ה ְב ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝בּמַ ְקה ִ֗לים
ַ ְ֭
Psa. 30:8
ִבּ ְרצֹונְ ָך ֮ הֶ ע ַמ ְֵ֪דתָּ ה ְ ַֽלהַ ְר ִ ָ֫רי
Psa. 31:9
לי׃
הע ַמ ְֶ֖דתָּ בַ מֶּ ְר ָח ֣ב ַרגְ ָ ַֽ
ְבּיַד־אֹוי ֵ֑ב ֶ ַֽ
Psa. 33:9
ע ַֹֽמד׃
וּא־צ ָוּ֗ה וַ ַֽ ַיּ ֲ
ִ ָ֝
אָמ ֣ר וַיֶּ ִֵ֑הי ַֽה
ה֣ וּא ַ
Psa. 33:11
ע ֵֹ֑מד מַ ְח ְשׁב֥ ֹות ִָ֝ל ֗בֹּו
עֹול ֣ם תַּ ֲ
יְ ְ֭הוָה ְל ָ
Psa. 38:12
רֹובי
ע ֵֹ֑מדוּ וּ ְָ֝ק ַ֗
ִמנֶּ ֵ֣֑גֶד נִ גְ ִע֣י ַי ֲ
רֹובי מ ָר ֹ֥חק עָ ָ ַֽמדוּ׃
ע ֵֹ֑מדוּ וּ ְָ֝ק ַ֗
ִמנֶּ ֵ֣֑גֶד נִ גְ ִע֣י ַי ֲ
Psa. 76:8
ע ֹ֥מד ְלפָ ֗ ֶניָך
וּמי־ ַי ֲ
אַ֗תָּ ה ִ ַֽ
Psa. 102:27
ע ֹ֥מד וְ ְ֭כֻ לָּ ם
אַתֵּ֪ה ָ֫ ַת ֲ
י ֹאבדוּ ֮ וְ ָ
Psa. 104:6
ל־ה ִ ֗רים יַ ַֽעַ ְמדוּ־ ָ ַֽמיִ ם׃
ָ֝ ָ
ְתּ ְ֭הֹום כַּ ְלּב֣ וּשׁ ִכּ ִסּיתֵ֑ ֹו עַ
Psa. 105:10
ע ֹ֣קב ְל ֵֹ֑חק
ַויַּ ַֽע ֲִמידֶ֣הָ ְל ַי ֲ
Psa. 106:23
ירֹו עָ ַמ ֣ד בַּ ֶפּ ֶ֣רץ ְלפָ נָ ֵ֑יו
ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה ְב ִח ֗
Psa. 106:30
ע ֹ֣מד ִ ַֽ ְ֭פּינְ חָ ס וַיְ פַ לּ ֵ֑ל ַו ָ֝תּעָ ֗ ַצר
ַו ַיּ ֲ
Psa. 107:25
ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר וַ ְַֽ֭ ַיּעֲמד ֣רוּחַ ְסעָ ָרֵ֑ה ו ְַתּרֹומם
Psa. 109:6
ע ֹ֥מד עַ ל־יְ ִמינַֽ ֹו׃
ָר ָשֵׁ֑ע וְ ָ֝שָׂ ֗ ָטן ַי ֲ
Psa. 109:31
הֹושׁיעַ
ימ֣ין אֶ ְביֵֹ֑ון ְָ֝ל ִ֗
עמֹד ִל ִ
ִ ַֽכּי־ ַי ְ֭ ֲ
Psa. 1:1

עמד

319

ָ ַֽפּעֳלֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו עֹ מֶ ֶדת לָ ַעַֽד׃
יהֵ֑ם ְָ֝תּ ִהלָּ ֗תֹו עֹ מֶ ֶדת לָ ַ ַֽעד׃
שׂ֣כֶ ל טְֹ֭וב ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ
ְבּביתֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו עֹ מֶ ֶדת לָ ַ ַֽעד׃
יֹונ֗ים ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת לָ ַע ֵ֑ד ַָ֝ק ְרנֹ֗ו
לָ אֶ ְב ִ
ע ַֹֽמד׃
ָוְ֭דֹר א ַֽמוּנ ֶָתֵָ֑ך כֹּונַנְ תָּ ֶָ֝֗א ֶרץ וַ ַֽ תַּ ֲ
ְ ַֽל ְִ֭מ ְשׁפָּ טֶ יָך עָ ְמ ֣דוּ הַ יֵֹּ֑ום ִ ֶ֖כּי
עֹ ְְ֭מדֹות הָ י֣וּ ַרגְ ל ֵ֑ינוּ ִָ֝בּ ְשׁעָ ַ ֗ריִ ְך
ע ַֹֽמד׃
ד ָנ֗י ִמ֣י ַי ֲ
ִאם־עֲֹונֹ֥ות ִתּ ְשׁמָ ר־יָ ֵ֑הּ ֲָ֝א ֹ
כָּ ל־עַ ְבד֣י יְ הוָ ֵ֑ה הָ עֹ ְמ ִ ֥דים ְבּבית־יְ ָ֝ה ָו֗ה
שׁעַֹֽ ְמ ִדים ְבּב֣ית יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּחַ ְצ ֗רֹות
ֶ ְ֣֭
ע ַֹֽמד׃
ְכ ִפ ִתֵּ֑ים ִל ְפני ָָ֝ק ָר ֗תֹו ִמ֣י ַי ֲ
עֹול ֵ֑ם
ַו ַיּע ֲִמיד֣ם לָ ַע ֣ד ְל ָ

Psa. 111:3
Psa. 111:10
Psa. 112:3
Psa. 112:9
Psa. 119:90
Psa. 119:91
Psa. 122:2
Psa. 130:3
Psa. 134:1
Psa. 135:2
Psa. 147:17
Psa. 148:6
)(4

ָ ֗רע ִכּי־אַתָּ ה ִעמָּ דִֵ֑י ִשׁ ְב ְטָך֥
כָּ ל־ע֣ ֹוף הָ ִ ֵ֑רים וְ זִ יז שָָׂ֝ ַ ֗די ִעמָּ דִ ַֽי׃
י־ב ַר ִ֗בּים הָ י֥וּ ִעמָּ דִ ַֽי׃
ב־לֵ֑י ִ ַֽכּ ְָ֝
ִמקֲּ ָר ִ
הְ֭לְך ְבּ ֶד ֶ֣רְך
ְבּנֶ ַֽאֶ ְמני־אֶ ֶרץ ֮ לָ ֶשֵׁ֪בֶ ת ִע ָ֫ ָמּדִ ֥י ֹ

Psa. 23:4
Psa. 50:11
Psa. 55:19
Psa. 101:6
)(2

מּוּד֣יהָ ֶ ַֽסּלָ ה׃
ֹשׁ ֶב ֵ֑יהָ אָנ ִֹ֨כי ִת ַכֶּ֖נְ ִתּי עַ ֶ
ְ ַֽנמ ִֹג֗ים אֶ ֶרץ וְ כָ ל־י ְ
יהֵ֑ם שָׁ ְמ ֥רוּ
ְבּעַ מּ֣ וּד עָ ְ֭נָן יְ ַדבּ֣ר אֲל ֶ

Psa. 99:7

גְּ ָב֣ל וְ ְ֭עַ מֹּון ַועֲמָ ל ֵ֑ק ְָ֝פּלֶ֗ שֶׁ ת ִעם־ ֹי ְ֥שׁבי

Ammon

שׁקֶ ר׃
רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד ָ ַֽ
יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥
יָשׁ֣ וּב עֲמָ לֹ֣ו ְבר ֹאשֵׁ֑ ֹו וְ עַ ל
ָו ֵֹ֑תְך תַּ חַ ת ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו עָ מָ ל ָואַָֽוֶן׃
ָכעַ ס ׀ תַּ ִבּיט ֮
י־אַתֹּ֤ה ׀ ָ֘ע ָמֹ֤ל ו ֨ ַ
ָ
ָר ִ ֶ֡אתָ ה ִ ַֽכּ

עַ מֹּון

Psa. 83:8
)(1

)(13

pillar

עַ מּוּד

Psa. 75:4

)(1

ל ֹא־יִ ְב ֶנֵ֬ה ַ֗ביִ ת ָשֹׁ֤וְ א ׀ עָ ְמל֣ וּ בֹונָ ֣יו בֵּ֑ ֹו

with

ִעמָּ ד

to labor

עמל

Psa. 127:1
trouble

עָ מָ ל־1

Psa. 7:15
Psa. 7:17
Psa. 10:7
Psa. 10:14
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עָ ְ֭נְ יִ י ַועֲמָ לִֵ֑י וְ ָ֝שָׂ֗ א
וְ אֶָ֖וֶן וְ עָ ָמ ֣ל ְבּ ִק ְר ָ ַֽבּהּ׃
בַּ ע ֲַמ ֣ל אנֹ֣ושׁ אינ ֵ֑מֹו וְ ִעם־אָ ָ ָ֗֝דם
לָ ַד֣עַ ת ז ֵֹ֑את עָ ָמֶ֖ל ִהיא [ה֣ וּא] ְבעינָ ַֽי׃
וְ ְָ֭ר ְהבָּ ם עָ ָמ ֣ל ָואֵָ֑וֶן ִכּי־גָז
היְ חָ ְב ְרָך ִכּסּ֣א הַ וֵֹּ֑ות יֹצֶ֖ר עָ ָמ ֣ל עֲלי־ ַֹֽחק׃
ַ ְַֽ֭
ירשׁוּ׃
גֹּוי ֵ֑ם ַוע ֲַמֶ֖ל ְלאֻ ִמּ֣ים יִ ָ ַֽ
אַרצ֣ ֹות ִ
לָ ְ֭הֶ ם ְ
כּ ְשׁ ֗לוּ
ַויּ ְַכנַ ֣ע בֶּ עָ ָמ ֣ל ִל ָבֵּ֑ם ָ֝ ָ
֥ר ֹאשׁ ְמ ִס ָבֵּ֑י ע ֲַמֶ֖ל ְשׂפָ ת֣ימֹו יְ כַ סּוּמֹו

Psa. 25:18
Psa. 55:11
Psa. 73:5
Psa. 73:16
Psa. 90:10
Psa. 94:20
Psa. 105:44
Psa. 107:12
Psa. 140:10

 Amalekעֲמָ לק

)(1

וְ ְ֭עַ מֹּון ַועֲמָ ל ֵ֑ק ְָ֝פּלֶ֗ שֶׁ ת ִעם־ ֹי ְ֥שׁבי

Psa. 83:8
)(1

האֹ֤ל
ד ָני ֮ ֹ֤יֹום ׀ יֹ֥ום יַ ַֽעֲמָ ס־לָ֗ נוּ ָ ֘
א ֹ
ֲ

to load

Psa. 68:20
)(1

ֹתיָך׃
מַ ה־גּ ְָדל֣ וּ מַ ע ֲֶשׂ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝מ ֹ֗אד עָ ְמק֥ וּ מַ ְח ְשׁב ֶ ַֽ

to be deep

ח֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפֵּ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב ִ ָ֝֗אישׁ וְ ל ֣ב עָ ַֹֽמק׃
)(4

)(1

)(2

deep

valley, Emek

)(37

עמֶ ק

Psa. 60:8
Psa. 65:14
Psa. 84:7
Psa. 108:8

עמר

Psa. 129:7

to be soft, take delight

ן־ל ָ֗ך
וְ ִה ְתעַ נַּג עַ ל־יְ הוָ ֵ֑ה וְ ִ ַֽיתֶּ ְָ֝
רב שָׁ ַֽלֹום׃
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ ָ֝ ִה ְתעַ נְּ ג֗וּ עַ ל־ ֥ ֹ
ִ ַֽי ְ

עָ מֹק

Psa. 64:7

to mistreat, bind sheaves

קֹוצר וְ ִח ְצנֹ֥ו ְמעַ ַֽמּר׃
֗
ִמלֶּ֖א כַ פּ֥ ֹו

עמק

Psa. 92:6
)(1

ְבּקָ ְד ֗שֹׁו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות אֲמַ ַֽדּד׃
פוּ־בֵ֑ר יִ ְָ֝תרֹוע ֲ֗עוּ
ָ
הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
עֹ ְברֹ֤י ׀ ְבּע ֣מֶ ק הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות אֲמַ ַֽדּד׃

עמס

ענג

Psa. 37:4
Psa. 37:11

to answer

ענה־1
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אֶ ל־יְ הוָ ֣ה אֶ ְק ָרֵ֑א ַויַּ ַֽעֲנ֨נִ י מ ַהֶ֖ר
קי Psa. 4:2
ְבּקָ ְר ִ ֶ֡אי עֲננִ ֹ֤ י ׀ א ֹ֘להֹ֤י ִצ ְד ִ֗
Psa. 13:4
ֹלהֵ֑י
עְ֭ננִ י יְ הוָ ֣ה א ָ
֣יטה ֲ
הַ ִבּ ָ ַֽ
Psa. 17:6
הט־אָזְ נְ ָך֥
את֣יָך ִ ַֽכי־תַ עֲננִ ֣ י אֵ֑ל ַ ַֽ
י־ק ָר ִ
א ִ ֲַֽנ ְ
Psa. 18:42
ל ֹא עָ נָ ַֽם׃
ין־מֹושֵׁ֑יעַ עַ ל־יְ ָ֝ה ָו֗ה וְ ֣
ִ
וְ א
Psa. 20:2
יַ ַֽעַ נְָך֣ יְ ְ֭הוָה ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה יְ ָ֝שַׂ גּ ְֶב ָ֗ך
Psa. 20:7
יְ ה ָו֗ה ְמ ִָ֫שׁיח֥ ֹו ַיְ֭עֲנהוּ ִמ ְשּׁמ֣י
Psa. 20:10
הֹושֵׁ֑יעָ ה ָ֝ ַה ֗ ֶמּלֶ ְך ַיעֲננוּ ְביֹום־קָ ְר ַֽאנוּ׃
ִ
Psa. 22:3
וּמיָּה
ֹא־ד ִ
ל ֹא תַ עֲנֶ ֵ֑ה וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה ְוַֽל ַֽ
יְֹ֭ומָ ם וְ ֣
Psa. 22:22
יתנִ י׃
וּמקַּ ְרנ ֶ֖י ר ִמ֣ים עֲנִ ָ ַֽ
אַרי ֵ֑ה ִ
ִמ ִפּ֣י ְ
Psa. 27:7
קֹולי אֶ ְק ָ ֗רא וְ חָ נּנִ י ַועֲנ ַֽנִ י׃
ִ
Psa. 34:5
גוּרֹותי
ַ֗
ל־מ
ְָ֝
וּמכָּ
אֶ ת־יְ הוָ ֣ה וְ עָ נָנִ ֵ֑י ִ
Psa. 38:16
ֹלהי׃
דנָי א ָ ַֽ
א ֹ
ע ֶנ֗ה ֲ
הֹוח ְֵ֑ל ִתּי אַתָּ ה ָ֝ ַת ֲ
ָ
יְ הוָ ֣ה
Psa. 55:3
יח֣י
אָריד ְבּ ִשׂ ִ
ִלּ֣י ַועֲננִ ֵ֑ י ִ ֶ֖
Psa. 60:7
יְ ִ ַֽמינְ ָך֣ ַועֲננוּ [וַ][ע ֲַֽנָֽנִ י׃]
הֹושׁיעָ ה יְ ִ ַֽמינְ ָך֣ ַועֲננוּ [וַ][עֲנ ַֽנִ י׃]
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
ְל ְ֭מַ עַ ן יחָ ְלצ֣ וּן יְ ִד ֶ
Psa. 65:6
ֹֹ֤ורא֨ ֹות ׀ ְבּ ֶצ ֶ֣דק תַּ ְ֭עֲננוּ אֹלה֣י יִ ְשׁע ֵ֑נוּ
נ ָ
Psa. 69:14
ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝ענ֗נִ י בֶּ אמֶ ת
Psa. 69:17
עֲננִ ֣י יְ ְ֭הוָה ִכּי־ט֣ ֹוב חַ ְס ֶדֵָּ֑ך
Psa. 69:18
ר־לי מַ הר עֲנ ַֽנִ י׃
ִָ֗֝
ַֽמעַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִ ַֽכּי־צַ
Psa. 81:8
ֲח ְלּצֶ ךָּ אֶ ְ֭עֶ נְָך ְבּס֣תֶ ר
ָוא ָ֫ ַ
Psa. 86:1
טּה־יְ הוָ ֣ה אָזְ נְ ָך֣ עֲננִ ֵ֑ י ִ ַֽכּי־עָ ִנֶ֖י
הַ ַֽ
Psa. 86:7
ְבּיֹ֣ום צָ ְָ֭ר ִתי אֶ ְק ָר ֶ֗אךָּ ִכּ֣י תַ עֲנ ַֽנִ י׃
Psa. 91:15
יִ ְק ָר ֨אנִ י ׀ ְ ַֽואֶ ענ֗הוּ ִע ַֽמֹּו־אָנ ִֹכי
Psa. 99:6
ְשׁמֵ֑ ֹו ק ִ ֹ֥ראים אֶ ל־יְ ָ֝ה ָו֗ה וְ ה֣ וּא ַיעֲנ ַֽם׃
Psa. 99:8
אַתֵּ֪ה ע ֲִנָ֫יתָ ם א֣ל ֹנְ֭שׂא
אֹלהינוּ ֮ ָ
Psa. 102:3
טּה־אלַ י אָזְ נֶ ֵֵָ֑֑ך ְבּיֹ֥ום ֶָ֝א ְק ָ ֗רא מַ הר עֲנ ַֽנִ י׃
הַ ַֽ
Psa. 108:7
הֹושׁיעָ ה יְ ִ ַֽמינְ ָך֣ ַועֲנ ַֽנִ י׃
ִ ֶ֖
ידֵ֑יָך
יְ ִד ֶ
Psa. 118:5
֣אתי יָּ ֵ֑הּ עָ נָ ֶ֖נִ י בַ מֶּ ְר ָח֣ב
ִ ַֽמן־הַ ְ֭מּצַ ר קָ ָר ִ
Psa. 118:21
י־לי
יתנִ י ו ְַתּ ִה ִָ֗֝
ְֹ֭ודָך ִכּ֣י עֲנִ ָ ֵ֑
א ְ
Psa. 119:26
דנִ י
ְדּ ָר ַכ ֣י ִס ְ֭פַּ ְר ִתּי וַ ַֽ תַּ עֲנ֗נִ י לַ ְמּ ֥
Psa. 119:42
י־בטַ ְח ִתּי
פי ָד ָבֵ֑ר ִ ַֽכּ ָָ֝
וְ ֶ ַֽאענֶ ֣ה ח ְֹר ִ ֣
Psa. 3:5
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ְבכָ ל־ל ְ֭ב עֲננִ י יְ ה ָו֗ה חֻ ֶ ֥קּיָך
אתי וַ ַֽ ַיּעֲנ ַֽנִ י׃
בַּ צָּ ָר֣תָ ה ִלֵּ֑י ָָ֝ק ָ ֗ר ִ
אתי וַ ַֽ תַּ עֲננִ ֵ֑י תַּ ְר ִהבֶ֖נִ י
ְבּיֹ֣ום קָ ָ ְַֽ֭ר ִ
בֶּ אמֻ נ ְָתָך֥ ֲָ֝ענ֗נִ י ְבּ ִצ ְדקָ ֶ ַֽתָך׃
וּחי
מהֹ֤ר עֲנ֨נִ י ׀ יְ ה ָוה ֮ כָּ ְל ָתֵ֪ה ָ֫ר ִ
ַ֘
)(15

Psa. 119:145
Psa. 120:1
Psa. 138:3
Psa. 143:1
Psa. 143:7

to oppress, humiliate; to be afflicted

֣יתי בַ צּ֣ ֹום נ ְַפ ִשֵׁ֑י
וּשׁי שָׂ֗ ק ִענּ ִ
ְל ֵ֬ב ִ
יִ ְשׁ ַמֹ֤ע ׀ ֨אל ׀ ְ ַֽו ַיעֲנם ֮ וְ ֹיֹ֤שׁב
ל־מ ְשׁבָּ ֶ ֗ריָך ִענִּ יתָ ֶ ַֽסּלָ ה׃
ִָ֝
סָ ְמ ָכ ֣ה חֲמָ ֶתֵָ֑ך וְ כָ
ל ֹא יְ עַ נֶּ ַֽנּוּ׃
אֹוי ֣ב בֵּ֑ ֹו וּבֶ ן־עַָ֝ וְ לָ֗ ה ֣
יתנוּ ְָ֝שׁנֹ֗ות ָר ִאינוּ
שַׂ ְְ֭מּחנוּ ִכּימ֣ ֹות ִענִּ ָ ֵ֑
עַ ְמָּך֣ יְ הוָ ֣ה יְ ַד ְכּאֵ֑ וּ ְ ַֽו ַנחֲלָ ְתָך֥ יְ עַ נַּֽ וּ׃
ֹחי]
דּ ֶרְך כֹּחֹו [כּ ִ֗
ִענָּ ֶ֖ה בַ ֶ ֥
[רגְ לֵ֑ ֹו]
ִענּ֣וּ בַ ֶכּ ֣בֶ ל ַרגְ לָ יו ַ
יהם יִ ְתעַ נַּֽ וּ׃
ִמ ֶדּ ֶ֣רְך ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם וַּֽ ָ֝מעֲֹוַֽ נֹת ֗ ֶ
יתי ְמ ַֹֽאד׃
הֶ ְ֭אמַ נְ ִתּי ִכּ֣י א ֲַדבּ ֵ֑ר ֲָ֝א ִנ֗י עָ נִ ִ
ֶט ֶ֣רם אֶ ְ֭ענֶה א ֲִנ ֣י שֹׁג ֵ֑ג וְ ָ֝עַ ֗ ָתּה ִא ְמ ָר ְתָך֥
ֵ֑יתי ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְלמַ ד חֻ ֶ ַֽקּיָך׃
ֹוב־לי ִ ַֽכי־עֻ נּ ִ
ִ
ַֽט
יתנִ י׃
י־צ ֶ֣דק ִמ ְשׁפָּ ֶט ֵ֑יָך ֶו ָ֝אמוּ ָנ֗ה ִענִּ ָ ַֽ
יְ ְ֭הוָה ִכּ ֶ
ד־מ ֵֹ֑אד יְ ָ֝ה ָו֗ה חַ יּנִ י ִכ ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
ְ
יתי עַ
ַנעֲנ ִ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות זְ כֹור־יְ הוָה ְל ָד ִו ֵ֑ד ָ֝את כָּ ל־עֻ נֹּותַֹֽו׃
ַ ַֽ
)(3

Psa. 35:13
Psa. 55:20
Psa. 88:8
Psa. 89:23
Psa. 90:15
Psa. 94:5
Psa. 102:24
Psa. 105:18
Psa. 107:17
Psa. 116:10
Psa. 119:67
Psa. 119:71
Psa. 119:75
Psa. 119:107
Psa. 132:1

to sing, cry

ֲל ֣ת ְלעַ נֵֹּ֑ות ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ְלהימָ ן
עַ ל־מָ ח ַ
ֹות֣יָך
ל־מ ְצ ֶ
ִ
ַתּ֣עַ ן ְל ְ֭שֹׁונִ י ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ִ ֶ֖כּי כָ
תֹודֵ֑ה ז ְַמּ ֶ֖רוּ לאֹלה֣ינוּ
ענ֣וּ לַ יהוָ ֣ה ְבּ ָ

ענה־4

Psa. 88:1
Psa. 119:172
Psa. 147:7
)(13

ענ ִ ַָֽוים׃]
א־שָׁ ֗ ַכח צַ ע ַ ֲ֥קת עֲנִ יִּ ים [ ֲ
אֹות֣ם ז ָָכ ֵ֑ר ַֽל ֹ ָ֝
ָ
דּ ִמים
ִ ַֽכּי־דֹר֣שׁ ָ ְ֭
ענָוִ ים [ ֲָ֝ענִ ִ֗יּים] תּ ֹאבַ ד לָ ַ ַֽעד׃
יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְקוַת ֲ
ענ ִ ַָֽוים׃]
אַל־תּ ְשׁכַּ ח עֲנִ יִּ ים [ ֲ
ִ
קוּמֹ֤ה יְ ה ָו֗ה אְ֭ל נְ ָשׂ ֣א י ֶָדֵָ֑ך
ָ
ענ ִָו ֣ים שָׁ ַמ ְ֣עתָּ יְ הוָ ֵ֑ה תָּ ִכין ִָ֝ל ָ֗בּם
א ַוֵ֬ת ֲ
תַּ ֲ

ענה־2

meek

Psa. 9:13
Psa. 9:19
Psa. 10:12
Psa. 10:17

עָ נָו
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דּ ְר ָשֵׁ֑יו
ה ְלל֣ וּ יְ ְ֭הוָה ֣ ֹ
ענָוִ ֨ים ׀ וְ יִ ְשׂ ָ֗בּעוּ יְ ַ ַֽ
ֹאכ ֵ֬לוּ ֲ
י ְ
Psa. 25:9
ענ ִָו ֣ים
עְ֭נָוִ ים בַּ ִמּ ְשׁ ָפֵּ֑ט ִ ַֽוילַ מֶּ֖ד ֲ
י ְַדרְ֣ך ֲ
ענ ִָו ֣ים ַדּ ְר ַֽכֹּו׃
ענָוִ ים בַּ ִמּ ְשׁ ָפֵּ֑ט ִ ַֽוילַ מֶּ֖ד ֲ
י ְַדרְ֣ך ֲ ְ֭
Psa. 34:3
ענ ִָו ֣ים וְ יִ ְשׂ ָ ַֽמחוּ׃
בַּ ְ֭יהוָה ִתּ ְתהַ לּ ֣ל נ ְַפ ִשֵׁ֑י יִ ְשׁ ְמעֶ֖ וּ ֲ
Psa. 37:11
רב
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִָ֝ה ְתעַ נְּ ג֗וּ עַ ל־ ֥ ֹ
ענָוִ ים ִ ַֽי ְ
ַו ֲ
Psa. 69:33
יחי
ֹלהים וִ ִ
ענ ִָו ֣ים יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ דּ ְֹרשׁי ָ֝א ִ֗
ָרא֣ וּ ֲ
Psa. 76:10
הֹושׁיעַ כָּ ל־עַ נְ וי־ ֶא ֶ֣רץ ֶ ַֽסלָ ה׃
ֹלהֵ֑ים ְל ִ ֶ֖
ְבּקוּם־לַ ִמּ ְשׁפָּ ט א ִ
Psa. 147:6
ענ ִָו ֣ים יְ הוָ ֵ֑ה מַ ְשׁ ִ ֶ֖פּיל ְרשָׁ ִע֣ים עֲדי־אָ ֶַֽרץ׃
ְמעֹוד֣ד ֲ
Psa. 149:4
ישׁוּעַֽה׃
ָ
י־רֹוצ֣ה יְ הוָ ֣ה ְבּעַ מֵּ֑ ֹו יְ פָ אר ֲָ֝ענָוִ ֗ים ִבּ
ֶ
ִ ַֽכּ
Psa. 22:27

)(1

humility, meekness

תֹורָךֶ֖
ל־דּבַ ר־אְ֭מֶ ת וְ עַ נְ וָה־ ֶצ ֵֶ֑דק וְ ְ
ַ ַֽע ְ

עַ נְ וָה

Psa. 45:5
)(1

ִת ְסעָ דֵ֑נִ י ְ ַֽועַ נְ וַתְָך֥ תַ ְר ַֽבּנִ י׃

humility

ע ָנוָה
ֲ

Psa. 18:36
)(1

affliction

ֹא־ה ְס ִתּ֣יר
ל ֹא ִשׁ ֶַ֡קּץ ענֵ֬וּת עָ ִנ֗י וְ ל ִ
וְ ֵ֪

Psa. 22:25

)(31

poor, afflicted

ענ ִ ַָֽוים׃]
א־שָׁ ֗ ַכח צַ ע ַ ֲ֥קת עֲנִ יִּ ים [ ֲ
אֹות֣ם ז ָָכ ֵ֑ר ַֽל ֹ ָ֝
ָ
דּ ִמים
ָ ְ֭
Psa. 9:19
ענָוִ ים [ ֲָ֝ענִ ִ֗יּים] תּ ֹאבַ ד לָ ַעַֽד׃
ל ֹא לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְב ֵ֑יֹון ִתּ ְקוַת ֲ
כּי ֣
ִ ֹ֤
Psa. 10:2
רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות
ְבּ ַגאֲוַ ֣ת ָ ְ֭
Psa. 10:9
טף עָָ֝ ִנ֗י ְבּמָ ְשׁכ֥ ֹו
ֶי ְ֭ארֹב לַ חֲט֣ ֹוף עָ ִנ ֵ֑י י ְַח ֥ ֹ
טף עָָ֝ ִנ֗י ְבּמָ ְשׁכ֥ ֹו
לַ חֲט֣ ֹוף עָ ִנ ֵ֑י י ְַח ֥ ֹ
Psa. 10:12
ענ ִ ַָֽוים׃]
אַל־תּ ְשׁכַּ ח עֲנִ יִּ ים [ ֲ
ִ
קוּמֹ֤ה יְ ה ָו֗ה אְ֭ל נְ ָשׂ ֣א י ֶָדֵָ֑ך
ָ
Psa. 12:6
שּׁד עֲנִ יִּ ים ֮ מאַנְ ַ ֵ֪קת אֶ ְביָֹ֫ונִ ים עַ ָתּ֣ה
ִמ ֥ ֹ
Psa. 14:6
עֲצַ ת־עָ נִ י תָ ִבֵ֑ישׁוּ ִ ֶ֖כּי יְ הוָ ֣ה מַ ְח ַֽסהוּ׃
Psa. 18:28
תֹושֵׁ֑יעַ וְ עינַ ֶָֽ֖יִ ם
ִ
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה עַ ם־עָ ִנ ֣י
Psa. 22:25
ֹא־ה ְס ִתּ֣יר
ל ֹא ִשׁ ֶַ֡קּץ ענֵ֬וּת עָ ִנ֗י וְ ל ִ
וְ ֵ֪
Psa. 25:16
ָחיד וְ עָ ִנ ֣י אַָֽנִ י׃
וְ חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י ִ ַֽכּי־י ִ ֶ֖
Psa. 34:7
רֹותי
ל־צ ֗ ָ
ָ֝ ָ
וּמכָּ
ֶז ֹ֤ה עָ ִנ ֣י קָ ְָ֭רא וַיהוָ ֣ה שָׁ מֵ֑עַ ִ
Psa. 35:10
ָ֫ ָכמ֥ ֹוָך מַ ִצּ֣יל עָ ְ֭נִ י מחָ ָז֣ק ִמ ֶמֵּ֑נּוּ
ִמ ֶמֵּ֑נּוּ וְ עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון ִמגֹּזְ ַֽלֹו׃
Psa. 9:13

ענוּת
עָ נִ י
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ַָ֫ק ְשׁתָּ ם ְל ְ֭הַ ִפּיל עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִָ֝ל ְט ֗בֹוחַ
אדֹנָ ֵ֪י
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹון ֮ ֲ
ֹלהים׃
בוּ־בֵ֑הּ ָתּ ִֹ֤כין ְבּטֹובָ ְתָךֶ֖ לֶ עָ ִנ ֣י א ִ ַֽ
ָ
יָ ְַֽשׁ
ַוְ֭אֲנִ י עָ ִנ ֣י וְ כֹוא ֵ֑ב יְ שׁוּעָ ְתָךֶ֖
ה־לּי
ִ
ֹלהֵ֪ים ַֽחוּשָָׁ֫
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹון ֮ א ִ
ְב ֶצ ֵֶ֑דק ַועֲנִ יֶּיָך ְב ִמ ְשׁ ָ ַֽפּט׃
ֹושׁיעַ ִל ְבנ ֣י אֶ ְביֵֹ֑ון
פּט ׀ עֲֽנִ יּי־עָ֗ ם י ְ֭ ִ
יִ ְשׁ ֹ֤ ֹ
אֶ ְביֹ֣ון ְמשַׁ וּ ֵ֑עַ וְ ָ֝עָ ִנ֗י ְוַֽאין־עֹ זר
אַל־תּ ְשׁכַּ ח
ִ
תֹּורֵָ֑ך חַ יַּת ֲָ֝ענִ ֗ ֶיּיָך
ֶ
שׁב ַדְּ֣ך נִ ְכ ָל ֵ֑ם עָ נִ י וְ ָ֝אֶ ְביֹ֗ון ְיַֽהַ ְלל֥ וּ
אַל־ ָי ֣ ֹ
טוּ־דל וְ יָתֵ֑ ֹום עָ ִנֶ֖י ו ָָר֣שׁ הַ ְצ ִ ַֽדּיקוּ׃
ַ֥
ִשׁ ְפ
עֲנ ֵֵ֑֑נִ י ִ ַֽכּי־עָ ִנֶ֖י וְ אֶ ְביֹ֣ון אַָֽנִ י׃
ֶ֖אתי
ָ֘ע ִנֹ֤י א ֲִנ ֣י וְ גֹו ֣עַ ִמ ֹנֵּ֑עַ ר נ ָָשׂ ִ
טף וְ ִל ְפני
ע ֵ֑ ֹ
ְתּ ְִ֭פלָּ ה ְלעָ ִנ ֣י ִ ַֽכי־ ַי ֲ
וַיִּ ְר ֶֹ֡דּף ִאישׁ־עָ ִנ ֣י וְ ְ֭אֶ ְביֹון וְ נִ ְכ ֨אה
ִ ַֽכּי־עָ ִנ ֣י וְ אֶ ְביֹ֣ון אָ ֹנ ִֵ֑כי וְ ִָ֝ל ִ֗בּי
[י ַ ָ֗ד ְע ִתּי] ִ ַֽכּי־ ַיע ֲֶשׂ֣ה יְ ְ֭הוָה ִ ֣דּין עָ ִנ ֵ֑י ִָ֝מ ְשׁ ֗ ַפּט אֶ ְבי ִ ַֹֽנים׃

Psa. 37:14
Psa. 40:18
Psa. 68:11
Psa. 69:30
Psa. 70:6
Psa. 72:2
Psa. 72:4
Psa. 72:12
Psa. 74:19
Psa. 74:21
Psa. 82:3
Psa. 86:1
Psa. 88:16
Psa. 102:1
Psa. 109:16
Psa. 109:22
Psa. 140:13
)(10

חנְ נֵ֬נִ י יְ ה ָו֗ה ְרא֣ה עָ ְ֭נְ יִי ִמ ֹשּׂנְ אֵָ֑י
ָ ַֽ
ְרא֣ה עָ ְ֭נְ יִי ַועֲמָ ִלֵ֑י וְ ָ֝שָׂ֗ א
ר ִאיתָ אֶ ת־עָ נְ יִֵ֑י ָי ַ ָ֗֝ד ְעתָּ ְבּצָ ֥רֹות
א ֲֶשׁ֣ר ָ ְ֭
ֲצנוּ׃
למָּ ה־פָ נֶיָך תַ ְס ִתֵּ֑יר ִתּ ְשׁ ַכֶּ֖ח עָ נְ י֣נוּ ְוַֽלַ ח ַֽ
ָ ַֽ
את֣יָך יְ הוָ ֣ה
ֲבה ִמ ִנָּ֫י ֹ֥ענִ י ְק ָר ִ
עינִ י ָדא ָ֗
ירי ע ֳִנ ֣י וּבַ ְר ֶזַֽל׃
ֹי ְ֭ ְשׁבי ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת א ֲִס ֶ֖
כּ ֗צּ ֹאן
וַיְ שַׂ גּ ֣ב אֶ ְביֹ֣ון מעֵ֑ ֹונִ י ַויָּשֶׂ ם ָ֝ ַ
נֶחָ מָ ִת֣י ְבעָ נְ יִֵ֑י ִ ֶ֖כּי ִא ְמ ָר ְתָך֣
ְֹ֭ור ְתָך שַׁ עֲשֻׁ ָע ֵ֑י אָָ֝֗ז אָבַ ְד ִתּי ְבעָ נְ יִ ַֽי׃
ת ָ
ֹור ְת ָ֗ך
י־ת ָ
ְר ַֽאה־עָ נְ יִי וְ חַ ְלּצֵ֑נִ י ִכּ ַֽ ָ֝

affliction
Psa. 9:14
Psa. 25:18
Psa. 31:8
Psa. 44:25
Psa. 88:10
Psa. 107:10
Psa. 107:41
Psa. 119:50
Psa. 119:92

Psa. 119:153
)(4

ל־הלַּ֗ יְ לָ ה
ָ֝ ַ
יֹומֵ֑ם וְ כָ
ַויַּנְ ח֣ם בֶּ עָ נָ ֵ֣֑ן ָ
יבֵ֑יו צֶ ֶדק וּ ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט
עָ נָ ֵ֣֑ן ַוע ֲָר ֶפ ֣ל ְס ִב ָ

עֳנִ י

 cloudעָ נָן־1

Psa. 78:14
Psa. 97:2
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יהֵ֑ם שָׁ ְמ ֥רוּ
ְבּעַ מּ֣ וּד עָ ְ֭נָן יְ ַדבּ֣ר אֲל ֶ
פָּ ַר֣שׂ עָ נָ ֵ֣֑ן ְלמָ ָסְֵ֑ך וְ ָ֗֝אשׁ ְלהָ ִאיר

Psa. 99:7
Psa. 105:39
)(1

י־אל׃
ָפיהָ אַ ְַֽרז ַֽ
ענ ֗ ֶ
ִצ ָלּ ֵ֑הּ ַו ָ֝ ֲ
)(1

branch

Psa. 80:11

to provide liberally

ף־שׁית
ִָ֝ ֗
ָקתְמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ
ענ ַ ֣
לָ ְ֭כן ֲ

)(2

חנ֗וּ ְבּנ ֣י
עינָיו יֶחזֵ֑וּ עַ ְפעַ פָּ יו יִ ְָ֝ב ֲ
נוּמה׃
ִאם־אֶ תּ֣ן ְשׁנַ ֣ת ְלעינָ ֵ֑י ְ ַֽלעַ ְפעַ פַּי ְתּ ָ ַֽ

ענק

Psa. 73:6
)(1

נוּ־קֹול׃
ַֽ
אי֗ם יִ ְתּ
עֹוף־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׁכֵּ֑ ֹון ִמבּין ֳָ֝עפָ ִ

עָ נָף

foliage

ע ֳִפי

Psa. 104:12

עַ ְפעַ פַּ יִ ם

eyelids

Psa. 11:4
Psa. 132:4
)(13

dust

וּכבֹו ִ ֶ֓די ׀ לֶ עָ ָפֶ֖ר י ְַשׁכּ ֣ן ֶ ַֽסלָ ה׃
חַ יָּ ֵ֑י ְ
Psa. 18:43
י־רוּחַ
ל־פּנ ֵ֑
ְ
ְוַֽאֶ ְשׁחָ ֗קם ְכּעָ פָ ר עַ
Psa. 22:16
קֹוחֵ֑י ְוַֽלַ עֲפַ ר־מָ וֶת ִתּ ְשׁ ְפּ ַֽתנִ י׃
מַ ְל ָ
Psa. 22:30
ל־יֹורד֣י עָ ָפ ֵ֑ר וְ ָ֝נ ְַפ ֗שֹׁו
ְ
יִ ְ֭ ְכ ְרעוּ כָּ
Psa. 30:10
היַגִּ יד א ֲִמ ֶ ַֽתָּך׃
ֲיֹודָך֥ עָ ָפ ֵ֑ר ֲ
ה ְ
Psa. 44:26
כּי ָשׁ֣חָ ה לֶ עָ ָפ ֣ר נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָדּ ְב ָ ֶ֖קה
ִ ֹ֤
Psa. 72:9
חכוּ׃
ְל ְ֭פָ נָיו יִ ְכ ְרע֣ וּ ִצ ִיּ ֵ֑ים וְ ָ֝אֹיְ ָ֗ביו עָ פָ ר יְ לַ ַֽ
Psa. 78:27
יה֣ם כֶּ עָ ָפ ֣ר ְשׁא ֵ֑ר וַּֽ ְכח֥ ֹול
עֲל ֶ
Psa. 102:15
עְ֭בָ ֶדיָך אֶ ת־אֲבָ נֶ ֵ֑יהָ ְוַֽאֶ ת־עֲפָ רָ ֥הּ יְ חֹנַֽנוּ׃
ֲ
Psa. 103:14
ִכּי־הֶ֖ וּא י ַָד֣ע יִ ְצרֵ֑נוּ ָז ָ֗֝כוּר ִכּי־עָ פָ ר אֲנָ ְַֽחנוּ׃
Psa. 104:29
שׁוּבוּן׃
ַֽ
יִ גְ וָעֵ֑ וּן ְוַֽאֶ ל־עֲפָ רָ ֥ם יְ
Psa. 113:7
אַשׁ ֹ֗פּת י ִ ָ֥רים
ימ֣י מעָ ָפ ֣ר ָדֵּ֑ל ָ֝ ַֽמ ְ
ְמ ִ ַֽק ִ
Psa. 119:25
ָ ַֽדּ ְב ָ ֣קה לֶ עָ ָפ ֣ר נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָ֝ ַח ֗יּנִ י

עָ פָ ר

Psa. 7:6

)(6

tree

ְוַֽהָ ָי֗ה ְכּעץ ֮ שָׁ תֵ֪ וּל ַעַֽל־פַּ ְלגָ֫י
Psa. 74:5
יִ ְ֭וּ ַָדע ְכּמ ִב֣יא ְל ָמ ְֵ֑עלָ ה ִ ַֽבּסֲבָ ְך־ ָ֝֗עץ קַ ְר ֻדּ ַֽמֹּות׃
Psa. 96:12
וְ כָ ל־אֲשֶׁ ר־בֵּ֑ ֹו אָז יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ כָּ ל־עֲצי־יָ ַֽעַ ר׃
Psa. 1:3

עץ
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ָטע׃
יִ ְ֭ ְשׂ ְבּעוּ עֲצ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽרזי ְָ֝לבָ נֹ֗ון א ֲֶשׁ֣ר נ ָ ַֽ
בוּלם׃
ָ ַֽ
וּתאנ ָָתֵ֑ם ַו ָ֝יְ שַׁ ֗בּר ע ֣ץ גְּ
ַגּ ְְ֭פנָם ְ
וְ כָ ל־גְּ בָ עֵ֑ ֹות עץ ְָ֝פּ ִ ֗רי וְ כָ ל־א ֲָרזִ ַֽים׃

Psa. 104:16
Psa. 105:33
Psa. 148:9
)(4

ַויַּעַ ְב ֥דוּ אֶ ת־עֲצַ בּי ֶהֵ֑ם וַיִּ ְהיֶ֖וּ
א ֲֶשׁ֣ר זִ ְ֭ ְבּחוּ לַ עֲצַ בּ ֣י ְכנָ ֵ֑עַ ן וַתֶּ חנַף
ֲשׂה יְ ד֣י
עְ֭צַ בּיהֶ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗
ֲֽ
ֲשׂה
עֲצַ בּ ֣י הַ ְ֭גֹּויִ ם ֶכּ ֣סֶ ף וְ ז ָָהֵ֑ב ָ֝ ַמע ֗
)(2

Psa. 106:36
Psa. 106:38
Psa. 115:4
Psa. 135:15

to grieve, hurt

כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום ְדּבָ ַר֣י יְ עַ צּ ֵ֑בוּ עָ ַלֶ֖י כָּ ל־מַ ְח ְשׁב ָֹת֣ם
ימֹון׃
ישׁ ַֽ
יבוּהוּ ִ ַֽבּ ִ
י ְַמ ֣רוּהוּ בַ ִמּ ְד ָבֵּ֑ר ַיָ֝ע ֲִצ ֗

Psa. 78:40

ם־דּ ֶרְך־ ֹ֥עצֶ ב ִבֵּ֑י וּ ָ֝נְ ֗חנִ י
וּר ֗אה ִא ֶ ַֽ
ְ

ל־אַסּ֣יְך
ִ
יִ ְרבּ֥ וּ עַ ְצּבֹותָם ֮ אַח ֵ֪ר ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ
ִל ְשׁב֣ וּרי ל ֵ֑ב וּ ְָ֝מחַ ֗בּשׁ ְלעַ ְצּבֹותָ ַֽם׃
)(11

pain

עֹ צֶ ב־2

Psa. 139:24

)(1

)(2

עצב־2

Psa. 56:6

)(1

ידֹו
יד ֣
תּן ִ ַֽל ִ
א ְְ֭כלי ֶל ֣חֶ ם הָ עֲצָ ִבֵ֑ים כֹּ֤ן יִ ֶ֖
ֹ

idol

עָ צָ ב

pain

עֶ צֶ ב־2

Psa. 127:2

עַ צֶּ בֶ ת

sorrow
Psa. 16:4
Psa. 147:3
counsel

עצָ ה־1

וּב ֶד ֶ֣רְך
ל ֹא הָ לַ ְך ֮ בַּ ע ֲַצ ֵ֪ת ְרשָָׁ֫ ִעים ְ
֥
Psa. 13:3
אָשֵׁ֪ית ע ֶ֡צֹות ְבּנ ְַפ ִ֗שׁי
עַ ד־אָ֨נָה ִ
Psa. 14:6
עֲצַ ת־עָ נִ י תָ ִבֵ֑ישׁוּ ִ ֶ֖כּי יְ הוָ ֣ה מַ ְח ַֽסהוּ׃
Psa. 20:5
לּא׃
ן־לָך֥ ִכ ְלבָ ֶבֵָ֑ך ְוַֽכָ ל־עֲצָ תְָך֥ יְ מַ ַֽ
ִ ַֽיתֶּ ְ
Psa. 33:10
גֹּוי ֵ֑ם ָ֝ה ִנ֗יא מַ ְח ְשׁב֥ ֹות עַ ִ ַֽמּים׃
ְ ַֽיה ָו֗ה ה ִפיר עֲצַ ת־ ִ
Psa. 33:11
ע ֵֹ֑מד מַ ְח ְשׁב֥ ֹות ִָ֝ל ֗בֹּו
עֹול ֣ם תַּ ֲ
ע ֲַצ ֣ת יְ ְ֭הוָה ְל ָ
Psa. 73:24
ָ֝אַחר
בַּ עֲצָ תְָך֥ תַ נְ ח ֵ֑נִ י וְ ֗ ַ
Psa. 106:13
א־ח ֗כּוּ לַ עֲצָ תַֹֽו׃
שָׁ ְכח֣ וּ מַ ע ֲָשֵׂ֑יו ַֽל ֹ ִָ֝
Psa. 106:43
וְ ְ֭המָּ ה י ְַמ ֣רוּ בַ עֲצָ תֵָ֑ם ַו ָ֝ ָיּ ֹ֗מכּוּ
Psa. 107:11
י־ה ְמ ֥רוּ ִא ְמרי־אֵ֑ל ַוע ֲַצֶ֖ת עֶ ְליֹ֣ון ָנאַָֽצוּ׃
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 1:1
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גַּ ַֽם־עְ֭דֹתֶ יָך שַׁ עֲשֻׁ עָ֗ י אַנְ שׁי עֲצָ תִ ַֽי׃

Psa. 119:24
)(3

ֲצוּמיו חֶ ְלכָּ ִאים
וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
לךָּ ׃
ֲה ְל ֶ ַֽ
ְבּקָ ָה֣ל ָרֵ֑ב ְבּ ַעֶ֖ם עָ צ֣ וּם א ַ ַֽ
ֲצוּמים׃
גֹּוי ֣ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ָ֝הָ ַ ֗רג ְמלָ ִכים ע ִ ַֽ
שׁ ִהכָּ ה ִ
ֶ ְַֽ֭
)(6

mighty

Psa. 10:10
Psa. 35:18
Psa. 135:10

to be mighty

ְ ַֽוְ֭אֹיְ בַ י חַ ִיּ ֣ים עָ צ ֵ֑מוּ וְ ַרבֶּ֖ וּ ֹשׂנְ אַ֣י
ידה ַוא ֲַדבּ ֵָ֑רה עָָ֝ ְצ ֗מוּ ִמסַּ ַֽפּר׃
אלֶ֗ יָך אַגִּ ָ
אשׁי
שּׂע ֲ֥רֹות ָ֝ר ֹ ִ֗
כ ְל ִתּי ִל ְראֵ֑ ֹות עָ ְצמ֥ וּ ִמ ַ ַֽ
וְ ל ֹא־ ָי ֣ ֹ
ֹשׂנְ אֵַ֪י ִָ֫חנָּם עָ ְצמ֣ וּ מַ ְְ֭צ ִמיתַ י אֹיְ ַב֣י
אֶ ת־עַ מּ֣ ֹו ְמ ֵֹ֑אד ַו ָ֝יַּ ַֽע ֲִצמהוּ ִמצָּ ָ ַֽריו׃
יהם׃
מַ ה־יּ ְָק ֣רוּ ר ֶע ֣יָך א ֵ֑ל מֶ ה עָָ֝ ְצמוּ ָראשׁ ֶ ַֽ
)(1

יתי
ל ֹא־נִ ְכחַ ד עָ ְצמִ֗י ִָ֫ממֶּ ךָּ אֲשֶׁ ר־עֻ שּׂ ִ
)(13

עָ צוּם

עצם־1

Psa. 38:20
Psa. 40:6
Psa. 40:13
Psa. 69:5
Psa. 105:24
Psa. 139:17
frame

עֹ צֶ ם־2

Psa. 139:15

bone; self

עֶ צֶ ם־1

אָנִ י ְרפָ אנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי נִ ְבהֲל֣ וּ עֲצָ מָ ַֽי׃
Psa. 22:15
כּל־עַ ְצ ָ֫מֹותָי הָ יָ ֣ה ִל ְִ֭בּי
וְ ִה ְת ָ ַֽפּ ְר ֗דוּ ָ ַֽ
Psa. 31:11
שׁשׁוּ׃
ֲֹונ ֣י כ ִֹחֵ֑י ַועֲצָ מַי עָ ַֽ
בַּ ע ִ
Psa. 32:3
אג ִָ֗תי
ִ ַֽכּי־הֶ ְ֭ח ַר ְשׁ ִתּי בָּ ל֣ וּ עֲצָ מֵָ֑י ְָ֝בּשַׁ ֲ
Psa. 34:21
מֹותֵ֑יו אַחַ ת ָ֝מ ֗הנָּה
שֹׁמר כָּ ל־עַ ְצ ָ
Psa. 35:10
כָּ ל עַ ְצמֹותַ֨י ׀ תּ ֹאמַ ְר ָנה ֮ יְ ה ָו֗ה ִמי ָ֫ ָכמ֥ ֹוָך
Psa. 38:4
אין־שָׁ ל֥ ֹום ַָ֝בּעֲצָ מַ֗י ִמ ְפּני
Psa. 42:11
רצַ ח ׀ ְ ַֽבּעַ ְצמֹותַ֗י ח ְרפ֥ וּנִ י
ְבּ ֶ ֹ֤
Psa. 51:10
֗לנָה עֲצָ מ֥ ֹות ִדּ ִ ַֽכּיתָ ׃
תַּ ְְ֭שׁ ִמיענִ י שָׂ שׂ֣ ֹון וְ ִשׂ ְמ ָחֵ֑ה ָ֝ ָתּג ְ
Psa. 102:4
מֹו־קד
֥
י ָָמֵ֑י וְ ָ֝עַ ְצמֹותַ֗י ְכּ
Psa. 102:6
אַנְ חָ ִתֵ֑י ָדּ ְב ָ ֥קה עַָ֝ ְצמִ֗י ִל ְבשָׂ ִ ַֽרי׃
Psa. 109:18
מֹותיו׃
ְבּ ִק ְרבֵּ֑ ֹו וְ ָ֝כַ שֶּׁ֗ מֶ ן ְבּעַ ְצ ָ ַֽ
Psa. 141:7
בָּ אָ ֵֶ֑רץ נִ ְפזְ ֥רוּ ֲָ֝עצָ ֗מינוּ ְל ִפ֣י
Psa. 6:3

)(2

deep agony; wicked deeds; bonesעַ ְצמָ ה
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אוּ־בי׃
ִ ַֽ
אֲסַ פּר כָּ ל־עַ ְצמֹותֵָ֑י המָּ ה ַי ִָ֗֝בּיטוּ יִ ְר
ֹלהים ִפְּ֭זַּר עַ ְצמ֣ ֹות חֹנָ ְֵֵ֑֑ך ָ֝ה ִב ֹ֗שׁתָ ה
ִ ַֽכּי־א ִ֗

Psa. 22:18
Psa. 53:6
)(1

צר הַ מַּ גּ ָ ַֽפה׃
ע ֹ֣מד ִ ַֽ ְ֭פּינְ חָ ס וַיְ פַ לּ ֵ֑ל ַו ָ֝תּעָ ֗ ַ
ַו ַיּ ֲ
)(1

to restrain
Psa. 106:30

oppression, barren

שׁחוּ מ ֶֹ֖עצֶ ר ָר ָע ֣ה וְ יָגַֽ ֹון׃
ַו ָיּ ֵ֑ ֹ

Psa. 107:39

)(5

heel, footprint

בְֹ֭ו אֹוכ ֣ל לַ ְח ִמֵ֑י ִהגְ ִ ֶ֖דּיל עָ ַל ֣י עָ ַֽקב׃
סוּבּנִ י׃
ַֽ
עֹוֶ֖ן עֲקבַ֣י יְ
ִבּ֣ימי ָרֵ֑ע ֲ
כּאֲשֶׁ֗ ר
י ְַצ ִפּינוּ [יִ ְצ ֗פֹּונוּ] הְ֭מָּ ה עֲקבַ֣י יִ ְשׁ ֵֹ֑מרוּ ָ֝ ַ
ֹדעוּ׃
ל ֹא נ ָ ַֽ
בֹותיָך ֣
ְבּ ַמ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ָ֝ ִע ְקּ ֗ ֶ
יחָך׃
אֹויְ בֶ יָך ׀ יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר ָ֝ח ְר ֗פוּ ִע ְקּב֥ ֹות ְמ ִשׁ ֶ ַֽ

Psa. 56:7
Psa. 77:20
Psa. 89:52
because

Psa. 40:16
Psa. 70:4
Psa. 119:33
Psa. 119:112
pressure

)(2

crooked

עֲקַ ְלקַ ל

Psa. 125:5
barren

עָ קָ ר

Psa. 113:9

crooked, perverted

רר וְ ִעם־ ִָ֝ע ֗קּשׁ ִתּ ְתפַּ ָ ַֽתּל׃
ִעם־נָבָ ר ִתּ ְתבָּ ָ ֵ֑
ל ֹא
ל ָב֣ב ִע ְ֭קּשׁ יָס֣ וּר ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י ָ ָ֝֗רע ֣

עָ קָ ה

Psa. 55:4

)(1

יבי ׀ ע ֲֵֶ֬ק ֶרת הַ ַ֗בּיִ ת ַֽאם־הַ בָּ נִ ים
ֹושׁ ִ֨
ַֽמ ִ

עקֶ ב

Psa. 19:12

אֹויב ִמ ְפּנ ֣י עָ ַ ֣קת ָר ָשֵׁ֑ע ִכּי־י ִָמיטוּ
֗
יֹוליכ ֣ם
טּים ַעַֽקַ ְלקַ לֹּותָ֗ם ִ
וְ הַ מַּ ִ ֹ֤

עָ קב

Psa. 49:6

)(1

)(1

עֹ צֶ ר

Psa. 41:10

)(5

נִ זְ ָה֣ר בָּ ֶהֵ֑ם ְָ֝בּשָׁ ְמ ָ ֗רם ע ֣קֶ ב ָ ַֽרב׃
ָיְ֭שֹׁמּוּ עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם הָ א ְֹמ ִ ֥רים
ָי ְ֭שׁוּבוּ עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם ָ֝ ָהא ְֹמ ִ ֗רים
רנָּה עַֽקֶ ב׃
דּ ֶרְך חֻ ֶ֗קּיָך וְ אֶ ְצּ ֶ ֥
יְ ְ֭הוָה ֶ ֥
ִל ְִ֭בּי לַ עֲשׂ֥ ֹות חֻ ֶ֗קּיָך ְלעֹולָ ם עַֽקֶ ב׃

עצר

ִעקּשׁ־1

Psa. 18:27
Psa. 101:4
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 enemyעָ ר־2

)(1

אמ ֻרָך ִל ְמזִ ָמּ ֵ֑ה נ ָֻשֶׂ֖א לַ ָשּׁ֣וְ א עָ ֶ ַֽריָך׃
י ֹ ְ֭ ְ

Psa. 139:20
)(2

ֹאכל ֵ֑ם
יְ שַׁ לֵַּ֬ ח בָּ ֶה֣ם עָ ְ֭רֹב וַיּ ְ
בוּלם׃
ָ ַֽ
רב ִָ֝כּ ִנּ֗ים ְבּכָ ל־גְּ
ָב ֹא עָ ֵ֑ ֹ
אְָ֭מַ ר ַויּ ֣
)(1

swarm

Psa. 78:45
Psa. 105:31

to pledge, exchange

רב עַ ְב ְדָּך֣ ְלטֵ֑ ֹוב אַַֽל־יַעַ ְשׁ ֻ ֥קנִ י
עֹ֣
ֲ
)(1

יהם׃
גֹּוי ֵ֑ם וַ ַֽ ָ֝יִּ ְל ְמ ֗דוּ ַ ַֽמעֲשׂ ֶ ַֽ
ַויִּ ְתעָ ְרב֥ וּ בַ ִ
יחֵ֑י אָָ֝נ ִֹ֗כי אֶ ְשׂמַ ח
יֶע ַר֣ב עָ ָל ֣יו ִשׂ ִ

ערב־3

Psa. 104:34

)(1

ִל ְבה ָמ֣ה לַ ְח ָמ ֵ֑הּ ִל ְבני עָֹ֝ ֗רב א ֲֶשׁ ֣ר יִ ְק ָ ַֽראוּ׃

raven

עֹ רב־1

Psa. 147:9

)(1

נְ ְִ֭דיבמֹו ְכּעֹ ר֣ב וְ ִכזְ א ֵ֑ב

Oreb

עֹ רב־2

Psa. 83:12
evening

ִבּ ְר ָ֫צֹונֹ֥ו בָּ ְ֭עֶ ֶרב י ִָלין ֶ֗בּ ִכי וְ לַ ֹ֥בּקֶ ר
אָשׂ֣יחָ ה וְ אֶ ה ֶמ ֵ֑ה
ֶע ֶֹ֤רב ָו ֹ֣בקֶ ר וְ ְ֭צָ ה ֳַריִ ם ִ
ֹובבוּ
כּלֶ ב וִ יס֥ ְ
יָשׁ֣ וּבוּ לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
כּלֶ ב
וְ יָשׁ֣ וּבוּ לָ ְ֭עֶ ֶרב יֶהמ֥ וּ כַ ֗ ָ
ֹוצאי־ ֶֹ֖בקֶ ר ָו ֶע ֶ֣רב תַּ ְר ִ ַֽנין׃
מאֹות ֶֹתֵ֑יָך מֹ֤ ָ ַֽ
ָבשׁ׃
לעֶ֗ ֶרב יְ מֹולל וְ י ַֽ
וְ חָ ָל ֵ֑ף ָ֝ ָ
ע ֶֹ֖ב ָדת֣ ֹו עֲדי־ ָע ֶַֽרב׃
אָד֣ם ְלפָ עֳלֵ֑ ֹו ְוַֽלַ ֲ
ָ
כּ ֗ ַפּי ִמנְ חַ ת־ ָע ֶַֽרב׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ַ ַֽמ ְשׂאַת ָ֝ ַ
)(1

ערב־2

Psa. 106:35

to be sweet

)(8

ערב־1

Psa. 119:122

to mix, interfere

)(1

עָ רֹב

Psa. 30:6
Psa. 55:18
Psa. 59:7
Psa. 59:15
Psa. 65:9
Psa. 90:6
Psa. 104:23
Psa. 141:2

willow, Arabim

ֹרֹותינוּ׃
תֹוכ ֵ֑הּ ָ֝ ָתּ ִ֗לינוּ ִכּנּ ַֽ
ַ ַֽעל־ע ֲָר ִבים ְבּ ָ
)(1

עֶ ֶרב־1

ע ֲָרבָ ה־1

Psa. 137:2
cloud

ע ֲָרבָ ה־2
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לָ רֹכ ֣ב בָּ ְ֭ע ֲָרבֹות ְבּיָהּ ְשׁ ֗מֹו

Psa. 68:5
to long for

)(2

י־מֵ֑יִ ם כֹּ֤ן
רג עַ ל־א ִ ֲַֽפיק ָ
עֹ֥
ְכּאַ ֗ ָיּל תַּ ֲ
ֹלהים׃
רג א ֶל ֣יָך א ִ ַֽ
ע ֶ֖ ֹ
כֹּ֤ן נ ְַפ ִ֨שׁי תַ ֲ

ערג

Psa. 42:2

to be naked, empty

)(4

רח ַרעֲנָ ַָֽֽן׃
ָר ָשׁ֣ע עָ ִ ֵ֑ריץ וּ ָ֝ ִמ ְתעָ ֶ ֗רה ְכּאֶ זְ ָ ֥
Psa. 137:7
ְיַֽרוּשָָׁ֫ לָ ִם הָ ְ֭ ֹ֣א ְמ ִרים ָע ֹ֤רוּ ׀ ָע ֵ֑רוּ ָ֝֗עַ ד הַ יְ ס֥ ֹוד
הָ ְ֭ ֹ֣א ְמ ִרים ָע ֹ֤רוּ ׀ ָע ֵ֑רוּ ָ֝֗עַ ד הַ יְ ס֥ ֹוד
Psa. 141:8
יתי אַל־ ְתּעַ ר נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
עינָ ֵ֑י ְבּכָ ה ָ֝ ָח ִ֗ס ִ

ערה

Psa. 37:35

)(3

רח
יתי ָר ָשׁ֣ע עָ ִ ֵ֑ריץ וּ ִָ֝מ ְתעָ ֶ ֗רה ְכּאֶ זְ ָ ֥
ר ִא ִ
ָ ְ֭
יצים ִבּ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י
עָ לַ֗ י ְ ַֽו ְ֭עָ ִר ִ
יצים ִבּ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י
ָ ַֽקמוּ־עָ לַ֗ י ַוע ֲַד֣ת עָ ְִ֭ר ִ

ruthless

עָ ִריץ

Psa. 37:35
Psa. 54:5
Psa. 86:14
)(7

to arrange

קֹולֵ֑י ֹ֥בּקֶ ר ֶ ַֽאע ָרְך־ ְָ֝ל ָ֗ך ַואֲצַ ֶ ַֽפּה׃
ִ
Psa. 23:5
רי
ע ֵֹ֬רְך ְלפָ ַנ֨י ׀ שֻׁ ְל ֗ ָחן ֶנגֶד צ ְֹר ָ ֵ֑
תַּ ֲ
Psa. 40:6
ידה
ע ֵֹ֬רְך אלֶ֗ יָך אַגִּ ָ
ָ֫אלינוּ אֹ֤ין ׀ ֲ
Psa. 50:21
אֹוכיחֲָךֶ֖ וְ ֶ ַֽאעֶ ְר ָכ ֣ה ְלעינֶ ַֽיָך׃
ִ
Psa. 78:19
רְך ָ֝שֻׁ ְל ֗ ָחן בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
עֹ֥
הי֣וּכַ ל אֵ֑ל לַ ֲ
ֲ
Psa. 89:7
רְך לַ יהוָ ֵ֑ה יִ ְדמֶ ה
עֹ֣
ִמ֣י בַ ְ֭שַּׁ חַ ק ַי ֲ
Psa. 132:17
יחי׃
ר ְכ ִתּי נ ָ֝֗ר ִל ְמ ִשׁ ִ ַֽ
ֶ ֣ק ֶרן ְל ָד ִו ֵ֑ד עָ ַ ֥

ערך

Psa. 5:4

)(1

ָ֝לּוּפי
אַתּ֣ה אנֹ֣ושׁ ְכּעֶ ְרכִֵּ֑י אַ ִ֗
וְ ָ
)(1

valuation
Psa. 55:14

to be shrewd

ֲרימוּ סֵ֑ ֹוד וְ ָ֝יִ ְת ָיע ֲ֗צוּ
ַ ַֽעל־עַ ְְ֭מָּך ַיע ִ ֣
)(1

ע ֶרְך

ערם־2

Psa. 83:4

destitute

עַ ְרעָ ר־1

א־ב ָז֗ה
ל־תּ ִפ ַלּ ֣ת הָ עַ ְר ָע ֵ֑ר וְ ַֽל ֹ ָָ֝
ְ
אֶ

Psa. 102:18

)(1

(back of) neck

עֹ ֶרף
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נ ַָת֣תָּ ה ִלּ֣י ֵֹ֑ע ֶרף וּ ְָ֝משַׂ נְ אַ֗י
)(2

ליו׃
וַיּ ַרֵ֑ד ַו ָ֝ע ֲָר ֗ ֶפל ַתּ֣חַ ת ַרגְ ָ ַֽ
יבֵ֑יו צֶ ֶדק וּ ִָ֝מ ְשׁ ֗ ָפּט
עָ נָ ֵ֣֑ן ַוע ֲָר ֶפ ֣ל ְס ִב ָ
)(2

Psa. 18:41

thick darknessע ֲָרפֶ ל
Psa. 18:10
Psa. 97:2

to dread, tremble

רץ ָ֝אנֹ֗ושׁ ִמן־הָ אָ ֶַֽרץ׃
עֹ֥
ֹוסיף עֵ֑ ֹוד לַ ֲ
בַּ ל־י ִ
ָ֝נֹורא
סֹוד־קד ִֹשׁ֣ים ַר ָבֵּ֑ה וְ ָ ֗
ְ
א֣ל ַנְ֭ע ֲָרץ ְבּ

ערץ

Psa. 10:18
Psa. 89:8
)(3

couch

עֶ ֶרשׂ

אַמ ֶ ַֽסה׃
ִמטָּ ִתֵ֑י ְָ֝בּ ִד ְמעָ ִ֗תי עַ ְרשִׂי ְ
Psa. 41:4
ל־מ ְשׁכָּ ֗בֹו
ִָ֝
יִ ְ֭ ְסעָ ֶדנּוּ עַ ל־ ֶע ֶ֣רשׂ ְדּוָ ֵ֑י כָּ
Psa. 132:3
צוּעַֽי׃
ם־אעלֶ֗ ה עַ ל־עֶ ֶרשׂ יְ ָ
ֶָ֝
יתֵ֑י ִא
בּ ִ
Psa. 6:7

)(7

וְ י ִָציצוּ ָ֝מ ִ֗עיר ְכּע ֣שֶׂ ב הָ אָ ֶַֽרץ׃
פּעֲלי
רחַ ְרשָׁ ִ֨עים ׀ ְכּמ֥ ֹו ֗עשֶׂ ב ַוְ֭יּ ִָציצוּ כָּ ל־ ֣ ֹ
ִבּ ְפ ֹ֤ ֹ
הוּכּה־כָ ְ֭עשֶׂ ב וַיִּ ַב ֣שׁ ִל ִבֵּ֑י
ָ ַֽ
יבשׁ׃
ְכּצ֣ל נָטֵ֑ וּי ַוָ֝א ֲִנ֗י כָּ עשֶׂ ב ִא ָ ַֽ
אָדֵ֑ם
עב ַֹד֣ת הָ ָ
לַ ְבּה ֗ ָמה וְ ְ֭עשֶׂ ב לַ ֲ
אַר ָצֵ֑ם
וַיֹּ֣אכַ ל כָּ ל־ע ֣שֶׂ ב ְבּ ְ
בֹודֵ֑ם ְבּתַ ְבנִ ית ָ֝ ֗שֹׁור אֹכל עַֽשֶׂ ב׃
ת־כּ ָ
ְ
ַויּ ִָמירוּ אֶ
)(110

grass, plant

עשֶׂ ב

Psa. 72:16
Psa. 92:8
Psa. 102:5
Psa. 102:12
Psa. 104:14
Psa. 105:35
Psa. 106:20

to do, make

עשׂה־1

;Psa 1:3; 7:4; 9:5, 16–17; 14:1, 3; 15:3, 5; 18:51; 22:32; 31:24; 33:6; 34:15, 17; 37:1, 3, 5, 7, 27; 39:10; 40:6, 9
;50:21; 51:6; 52:4, 11; 53:2, 4; 56:5, 12; 60:14; 66:15–16; 71:19; 72:18; 77:15; 78:4, 12; 83:10; 86:9–10, 17; 88:11; 95:5–6
96:5; 98:1; 99:4; 100:3; 101:3, 7; 103:6, 10, 18, 20–21; 104:4, 19, 24; 105:5; 106:3, 19, 21; 107:23, 37; 108:14; 109:16, 21,
;27; 111:4, 8, 10; 115:3, 8, 15; 118:6, 15–16, 24; 119:65, 73, 84, 112, 121, 124, 126, 166; 121:2; 124:8; 126:2–3; 134:3
135:6–7, 18; 136:4–5, 7; 139:15; 140:13; 143:10; 145:19; 146:6–7; 147:20; 148:8; 149:2, 7, 9
)(3

רוּ־לֹו׃
ַֽ
ְבּ ִכנֵֹּ֑ור ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור ז ְַמּ
עֲֽלי־עָ ְ֭שֹׂור ַועֲלי־נָ ֵ֑בֶ ל עֲלֶ֖י ִה ָגּיֹ֣ון
ה־לְּך׃
ָ ַֽ
אז ְַמּ ָר
ָלּ ְֵ֑ך ְבּנבֶ ל עָָ֝ ֗שֹׂור ֲ

 tenthעָ שֹׂור

Psa. 33:2
Psa. 92:4
Psa. 144:9
)(1

ten, -teen

עָ שָׂ ר
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יא־מֵ֑לַ ח ְשׁנ ֶ֖ים עָ ָשׂ ֣ר אַָֽלֶ ף׃
ֶ
וַיַּ ְֵ֣֑ך אֶ ת־א ֣דֹום ְבּג

Psa. 60:2
)(1

ֲמוּדֹו אְַֹ֤ך
ו ֶַתּ֣מֶ ס כָּ ָע ֣שׁ ח ֵ֑

Psa. 39:12
)(2

וּבת־ ֹ֨צר ׀ ְבּ ְִ֭מנְ חָ ה פָּ נַיִ ְך יְ חַ ֗לּוּ ע ֲִשׁ֣ירי ָ ַֽעם׃
ַ ַֽ
י־אֵ֑ישׁ ַיָ֝֗חַ ד עָ ִשׁיר וְ אֶ ְביַֽ ֹון׃
ַם־בּנ ִ
ְ
ַם־בּנ ֣י אָ ְָ֭דם גּ
ְ
גּ

Psa. 49:3

זָנַ ְ֣חתָּ לָ נֶ ֵ֑צַ ח י ְֶעשַׁ ן אַ ְָ֝פּ ָ֗ך ְבּ ֣צ ֹאן
ְצבָ אֵ֑ ֹות עַ ד־מָ תַ י עָָ֝ שַׁ֗ נְ תָּ ִבּ ְת ִפלַּ ת עַ ֶ ַֽמָּך׃
שׁנוּ׃
ְ֭אָרץ ו ִַתּ ְר ָע ֵ֑ד יִ גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים ְ ַֽויֶע ָ ַֽ
לָ ֶ
שׁנוּ׃
הַ ט־שָׁ ֶמ֣יָך וְ תרֵ֑ד גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים ְ ַֽו ֶיע ָ ַֽ

Psa. 80:5
Psa. 104:32
Psa. 144:5
smoke

Psa. 37:20
Psa. 68:3
Psa. 102:4
oppression

עֹ שֶׁ ק

Psa. 62:11
Psa. 73:8
Psa. 119:134

to oppress

עֹושׁק׃
ַֽ
ידכּ ֣א
ֹושׁיעַ ִל ְבנ ֣י אֶ ְביֵֹ֑ון ִ ַֽו ַ
עֲֽנִ יּי־עָ֗ ם י ְ֭ ִ
ֲשׁוּקים׃
עֹ שׂ֣ה ְצ ָדק֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ִ֗טים ְלכָ ל־ע ִ ַֽ
אָד֣ם ְלעָ ְשׁקֵָ֑ם ַויֶֹּ֖וכַ ח
א־ה ִנּ ֣יחַ ָ
ַֽל ֹ ִ
יחנִ י ְלעַֹֽ ְשׁקָ ַֽי׃
ל־תּנִּ ֗
ָ֝ ַ
ִמ ְשׁ ָפּ֣ט ו ֶָצ ֵֶ֑דק בַּ
עַ ְב ְדָּך֣ ְלטֵ֑ ֹוב אַַֽל־יַעַ ְשׁ ֻ ֥קנִ י ז ִ ַֽדים׃
ֲשׁוּקים נֹת֣ן לֶ ְ֭חֶ ם לָ ְרע ִבֵ֑ים
עֹ ֶשֹׂ֤ה ִמ ְשׁ ֨ ָפּט ׀ לָ ע ִ֗

עָ שָׁ ן־1

Psa. 18:9

)(3

)(6

to smoke

עשׁן

Psa. 74:1

שׁ־מ ִפּיו
ִ
אַפֹּו וְ א
ָ֘ע ָלֹ֤ה עָ שָׁ֨ ן ׀ ְבּ ֗
כּלוּ׃
יקר כָּ ִ ֵ֑רים כָּ לֶ֖ וּ בֶ עָ ָשׁ ֣ן ָ ַֽ
יְ ְ֭הוָה ִכּ ַ ֣
דּף ְכּ ִהמּ֣ס דְֹּ֭ונַג
דּף עָ שָׁ֗ ן ִָ֫תּנְ ֥ ֹ
ְכּ ִהנְ ֥ ֹ
מֹותי
ִ ַֽכּי־כָ ל֣ וּ ְבעָ ָשׁ ֣ן י ָָמֵ֑י וְ ָ֝עַ ְצ ֗ ַ
וּבגָזֵ֪ל
אַל־תּ ְב ְטח֣ וּ ְבעֹ שֶׁ ק ֮ ְ
ִ
יד ְבּ ֣רוּ ְב ָר֣ע ֵֹ֑עשֶׁ ק ִממָּ ֥רֹום יְ ַד ַֽבּרוּ׃
וִ ַ
אָדֵ֑ם וְ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה
ְפּ ְ֭דנִ י מ ֹ֣עשֶׁ ק ָ

 richעָ ִשׁיר

Psa. 45:13

)(4

)(4

 mothעָ שׁ־1

עשׁק־1

Psa. 72:4
Psa. 103:6
Psa. 105:14
Psa. 119:121
Psa. 119:122
Psa. 146:7
)(2

to be rich

עשׁר
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ְ֭ירא ִ ַֽכּי־ ַיע ֲִשׁ֣ר ִאֵ֑ישׁ ִ ַֽכּי־יִ ְָ֝רבֶּ ה
אַל־תּ ָ
ִ
ְֹ֭להים
שׁ ְק ֶֶ֡קהָ ַר ֵַ֬בּת תַּ ְע ְשׁרֶ֗נָּה ֶפּ֣לֶ ג א ִ
ו ְַתּ ֵ֪ ֹ

Psa. 49:17
Psa. 65:10
riches

)(3

לּלוּ׃
רב עָָ֝ ְשׁרָ֗ם יִ ְתהַ ָ ַֽ
וּב ֥ ֹ
יל ֵ֑ם ְ
עַ ל־ח ָ
רב עָ ְשׁרֵֹ֑ו ָיָ֝עֹ֗ ז ְבּהַ וּ ַָֽתֹו׃
ַו ְ֭יִּ ְבטַ ח ְבּ ֣ ֹ
הֹון־ ָו ֹ֥עשֶׁ ר ְבּביתֵ֑ ֹו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו

Psa. 112:3

)(3

to waste away

עֹ שֶׁ ר

Psa. 49:7
Psa. 52:9

עשׁשׁ

ל־צֹור ָ ַֽרי׃
ְ
ַֽשׁ ָשׁ ֣ה ִמ ַכּ ֣עַ ס ע ִינ ֵ֑י ַָָֽ֝ע ְת ָ֗קה ְבּכָ
ָע ְ
Psa. 31:10
ינ֗י
ר־לי עָ ְשׁ ָשֶׁ֖ה ְבכַ עַ ס ע ִ
ִ
ָ֫ ַצ
Psa. 31:11
שׁשׁוּ׃
ֲֹונ ֣י כ ִֹחֵ֑י ַועֲצָ מַ י עָ ַֽ
בַּ ע ִ
Psa. 6:8

)(1

ֹתיו׃
תּנ ָ ַֽ
אָב ֥דוּ עֶ ְשׁ ֹ
אַדמָ תֵ֑ ֹו בַּ יֹּ֥ום ָ֝ ַה ֗הוּא ְ
ְל ְ

עֶ ְשׁתֹּון

thought

Psa. 146:4
)(22

time

ִפּ ְריֹ֨ו ׀ יִ ֵ֬תּן ְבּ ִעתֹּ֗ו וְ עָ להוּ
רֹושׁ ֣ם Psa. 4:8
ְב ִל ִבֵּ֑י מ ֵ֬עת ְדּגָנָ ֶ֖ם וְ ִ ַֽתי ָ
Psa. 9:10
֘יהי יְ הוָ ֣ה ִמ ְשׂגָּ ֣ב לַ ָדְֵּ֑ך ִָ֝מ ְשׂ ָגּ֗ב ְל ִעתּ֥ ֹות בַּ צָּ ָ ַֽרה׃
וִ ִ ֹ֤
Psa. 10:1
ע ֹ֣מד ְבּ ָרחֵ֑ ֹוק ָ֝ ַתּ ְע ִ֗לים ְל ִעתּ֥ ֹות בַּ צָּ ָ ַֽרה׃
לָ ָמ֣ה יְ ְ֭הוָה תַּ ֲ
Psa. 10:5
[ד ָר ֨ ָכיו ׀] ְבּכָ ל־ ֗עת מָ ֣רֹום ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ יָך
ְ
Psa. 21:10
ְכּתַ נּ֥וּר אשׁ ֮ ְלע ֵ֪ת ָ֫ ָפּ ֶניָך יְ ְ֭הוָה
Psa. 31:16
צּילֹ֤נִ י
ְבּי ְָדָך֥ ִעתֹּתֵָ֑י הַ ִ ֘
Psa. 32:6
אלֶ יָך ֮ ְלע ֵ֪ת ְָ֫מ ֥צ ֹא ַ ֗רק ְל ְ֭שׁטֶ ף
Psa. 34:2
אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּכָ ל־ע ֵ֑ת ָ֝ ָתּ ִ֗מיד ְ ַֽתּ ִהלָּ ת֥ ֹו
Psa. 37:19
וּבימֶ֖י
ַֽל ֹא־יְ֭בֹשׁוּ ְבּע ֣ת ָר ָע ֵ֑ה ִ
Psa. 37:39
יקים מיְ הוָ ֵ֑ה ָ ָ֝ ַֽמעוּ ֗ ָזּם ְבּע ֣ת צָ ָ ַֽרה׃
צַ ְִ֭דּ ִ
Psa. 62:9
וּ־לפָ נָיו
בֹ֤ ֹו ְבכָ ל־ ֨עת ׀ עָ֗ ם ִשׁ ְפ ַֽכ ְ
Psa. 69:14
ֹלהים ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדֵָּ֑ך
י־ל ָ֨ך ׀ יְ ה ָוֶ֡ה ע ֹ֤ת ָר ֗צֹון א ִ
ְת ִפלָּ ִ ַֽת ְ
Psa. 71:9
זִקנָ ֵ֑ה ִכּ ְכל֥ ֹות
אַַֽל־תַּ ְְ֭שׁ ִליכנִ י ְלע ֣ת ְ
Psa. 81:16
עֹולם׃
יהי ִעתָּ֣ם ְל ָ ַֽ
יְ ַ ַֽכחֲשׁוּ־לֵ֑ ֹו וִ ִ ֶ֖
Psa. 102:14
חנְ ָנ֗הּ
ְתּ ַרח֣ם ִציֵֹּ֑ון ִכּי־עת ְָ֝ל ֶ ַֽ
Psa. 104:27
אָכ ָל ֣ם ְבּ ִעתַֹּֽו׃
תת ְ
יְ שַׂ בּ ֵ֑רוּן לָ ֶ֖
Psa. 1:3

עת
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רת יְ הוָ ֣ה
א־דבָ ֵ֑רֹו ִא ְמ ַ ֶ֖
עַ ד־עת ַֽבּ ֹ ְ
אַ ְְ֭שׁרי שׁ ְֹמר֣י ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט עֹ שֶׂ֖ה ְצ ָד ָ ֣קה ְבכָ ל־עַֽת׃
־מ ְשׁפָּ טֶ יָך ְבכָ ל־עַֽת׃
נ ְַפ ִשׁ֣י ְלתַ א ֲָב ֵ֑ה ֶ ַֽאל ִ
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
ָ
ע ְ֭ת לַ עֲשׂ֣ ֹות לַ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ה ֗פרוּ
ת־אָכ ָל ֣ם ְבּ ִעתַֹּֽו׃
ְ
נַֽ ֹותן־לָ ֶהֶ֖ם אֶ

Psa. 105:19
Psa. 106:3
Psa. 119:20
Psa. 119:126
Psa. 145:15
)(14

now

שׁ ְפטי אָ ֶַֽרץ׃
וְ ְ֭עַ תָּ ה ְמלָ ִכ֣ים הַ ְשׂ ִכֵּ֑ילוּ ִָ֝הוּ ְָס ֗רוּ ֣ ֹ
Psa. 12:6
ֹאמ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה
מאַנְ ַ ֵ֪קת אֶ ְביָֹ֫ונִ ים עַ ָתּ֣ה אְָ֭קוּם י ַ
Psa. 17:11
[סבָ בֵ֑ וּנוּ]
אְַ֭שֻּׁ רינוּ עַ ָתּ֣ה ְסבָ בוּנִ י ְ
Psa. 20:7
הֹושׁיעַ ׀ יְ ה ָו֗ה ְמ ִָ֫שׁיח֥ ֹו
ִ
כּי
עַ ָתֹּ֤ה י ַ ָ֗ד ְע ִתּי ִ ֹ֤
Psa. 27:6
ֹאשׁי ַע ֹ֤ל ַֹֽאיְ ֵַ֬בי
וְ עַ ֨ ָתּה י ֵָ֪רוּם ר ִֶ֡
Psa. 39:8
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝תֹּוחַ ְל ִ֗תּי
֣יתי ֲ
ה־קּ ִוּ ִ
ִ
וְ עַ ָתּ֣ה מַ
Psa. 74:6
תּוּח֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל
וְ עת [וְ ְ֭][עַ תָּ ה] ִפּ ֶ
תּוּח֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל וְ ַָֽ֝כילַ ֹ֗פּת
וְ עת [וְ ְ֭][עַ תָּ ה] ִפּ ֶ
Psa. 113:2
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
יְ הוָ ֣ה ְמב ָֹרְֵ֑ך ָ֝ ַֽמעַ ֗ ָתּה וְ עַ
Psa. 115:18
רְך ָי֗הּ ַֽמעַ תָּ ה וְ עַ ד־עֹולָ֗ ם
ב ֹ֤
נְ ָ ֘
Psa. 119:67
א ֲִנ ֣י שֹׁג ֵ֑ג וְ ָ֝עַ ֗ ָתּה ִא ְמ ָר ְתָך֥ שָׁ ָ ַֽמ ְר ִתּי׃
Psa. 121:8
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
וּבֹואֵָ֑ך ָ֝ ַֽמעַ ֗ ָתּה וְ עַ
ֶ
Psa. 125:2
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
ְלעַ מֵּ֑ ֹו ָ֝מעַ ֗ ָתּה וְ עַ
Psa. 131:3
ד־עֹולם׃
ָ ַֽ
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַֽמעַ ֗ ָתּה וְ עַ

עַ תָּ ה

Psa. 2:10

)(3

תּוּדים׃
ֹתיָך עַ ִ ַֽ
יתָך֣ ָפֵ֑ר ִָ֝מ ִמּ ְכ ְלא ֗ ֶ
ִמבּ ְ
תּוּדים אֶ ְשׁ ֶ ַֽתּה׃
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
תּוּדים ֶ ַֽסלָ ה׃
שׂה בָ ָ ֶ֖קר ִעם־עַ ִ ֣
ילֵ֑ים אֶ ע ֶ ַֽ
ט ֶרת א ִ
ם־ק ֣ ֹ
ְ
ִע

 male goatעַ תּוּד
Psa. 50:9
Psa. 50:13
Psa. 66:15
to move

)(1

ל־צֹור ָ ַֽרי׃
ְ
ִמ ַכּ ֣עַ ס ע ִינ ֵ֑י ַָָֽ֝ע ְת ָ֗קה ְבּכָ
)(3

אוָה ו ַָֽבוּז׃
ֹב ֶ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דּיק עָ ֗ ָתק ְבּ ַג ֲ
הַ דּ ְ
לַ מָּ ֣רֹום קַ ְרנְ ֶכ ֵ֑ם ְתּ ַד ְבּ ֶ֖רוּ ְבצַ וָּ ֣אר עָ ָ ַֽתק׃
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
אַמּ ֗רוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
י ִַבּ֣יעוּ יְ ַד ְבּ ֣רוּ עָ ָתֵ֑ק ִ ַֽי ְָ֝ת ְ

עתק

Psa. 6:8

arrogance
Psa. 31:19
Psa. 75:6
Psa. 94:4

עָ תָ ק
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)(1

פאר־2

to beautify, glorify

ישׁוּעה׃
ָ ַֽ
ְבּעַ מֵּ֑ ֹו יְ פָ אר ֲָ֝ענָוִ ֗ים ִבּ

Psa. 149:4
)(1

חסֶ ד־וֶאמֶ ת נִ ְפגָּ ֵ֑שׁוּ ֶצ ֶֶ֖דק וְ שָׁ ל֣ ֹום
ֶ ַֽ

to meet

פגשׁ

Psa. 85:11
)(14

to redeem

פדה

ְֹ֭להים אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ֑ל ִָ֝מ ֹ֗כּל ָ ַֽצרֹותָ יו׃
ְפּד֣ה א ִ
Psa. 26:11
ְבּתֻ ִמּי א ֗לְך ְפּדנִ ֣י וְ חָ ַֽנָּֽנִ י׃
Psa. 31:6
אֹותי יְ ה ָו֗ה
ִ
וּחי פָּ ִ ֶ֖דיתָ ה
אַפ ִ ֵ֪קיד ָ֫ר ִ
ְ
Psa. 34:23
ל ֹא
פֹּוד֣ה יְ ְ֭הוָה נֶ ֣פֶ שׁ עֲבָ ָדֵ֑יו וְ ֥
ֶ
Psa. 44:27
ָלּ ֵ֑נוּ וּ ָ֝ ְפד֗נוּ ְל ַמ֣עַ ן חַ ְס ֶ ַֽדָּך׃
Psa. 49:8
תּן
דה יִ ְפ ֶדּ֣ה ִאֵ֑ישׁ ל ֹא־יִ ֶ֖
אָ֗ח ל ֹא־פָ ֣ ֹ
תּן
דה יִ ְפ ֶדּ֣ה ִאֵ֑ישׁ ל ֹא־יִ ֶ֖
אָ֗ח ל ֹא־פָ ֣ ֹ
Psa. 49:16
ַד־שׁאֵ֑ ֹול
ְ
ֹלהים יִ ְפ ֶדּ֣ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִ ַֽמיּ
אְַך־א ִ֗
Psa. 55:19
ב־לֵ֑י
פּ ָדֹ֤ה ְבשָׁ ל֣ ֹום ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמקֲּ ָר ִ
ָ֘
Psa. 69:19
אָל ֵ֑הּ ְל ַמֶ֖עַ ן אֹיְ ַב֣י ְפּד ַֽנִ י׃
אֶ ל־נ ְַפ ִשׁ֣י גְ ָ
Psa. 71:23
ה־לּ ְֵ֑ך וְ ָ֝נ ְַפ ִ֗שׁי א ֲֶשׁ֣ר פָּ ִ ַֽדיתָ ׃
ָ
אז ְַמּ ָר
ִכּ֣י ֲ
Psa. 78:42
י־צר׃
אֶ ת־י ֵָ֑דֹו יָֹ֝֗ום אֲֽשֶׁ ר־פָּ דָ ֥ם ִמנִּ ָ ַֽ
Psa. 119:134
אָדֵ֑ם וְ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה
ְפּ ְ֭דנִ י מ ֹ֣עשֶׁ ק ָ
Psa. 130:8
וְ ְ֭הוּא יִ ְפ ֶדּ֣ה אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ֑ל ִָ֝מ ֹ֗כּל
Psa. 25:22

)(2

ַֽה־לעֹולָ ם
ְ
שׁ ַלֹ֤ח ְלעַ ֗מֹּו ִצוָּ
ְפּ ֹ֤דוּת ׀ ָ֘
י־עם־יְ הוָה הַ ֶחֵ֑סֶ ד וְ הַ ְרבֶּ֖ה ִעמּ֣ ֹו ְפ ַֽדוּת׃
ִ ַֽכּ ִ

Psa. 111:9
Psa. 130:7
)(1

דל
וְ ְ֭יקַ ר ִפּ ְדיֹ֥ון נ ְַפשָׁ֗ ם וְ חָ ַ ֥

ְ redemptionפּדוּת

ִ redemptionפּ ְדיֹון
Psa. 49:9
)(1

י־ע ֵ֑ד ַֹֽפּה־ ָ֝א ֗שׁב ִכּ֣י ִאוִּ ִ ַֽתיהָ ׃
ֹאת־מנוּחָ ִתי עֲד ַ
ְ
ז

here

פֹּה

Psa. 132:14
)(67

mouth

פֶּ ה

Psa 5:10; 8:3; 10:7; 17:3, 10; 18:9; 19:15; 22:14, 22; 33:6; 34:2; 35:21; 36:4; 37:30; 38:14–15; 39:2, 10; 40:4; 49:4,
;14; 50:16, 19; 51:17; 54:4; 55:22; 58:7; 59:8, 13; 62:5; 63:6, 12; 66:14, 17; 69:16; 71:8, 15; 73:9; 78:1–2, 30, 36; 81:11; 89:2
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;105:5; 107:42; 109:2, 30; 115:5; 119:13, 43, 72, 88, 103, 108, 131; 126:2; 133:2; 135:16–17; 138:4; 141:3, 7; 144:8, 11
145:21
)(2

to grow numb

ד־מ ֵֹ֑אד ָ֝שָׁ אַ֗גְ ִתּי ִ ַֽמ ַנּהֲמַ ת
ְ
֣יתי עַ
ֹ֣ותי וְ נִ ְדכּ ִ
נְ פוּג ִ
ל ֹא תָ פֵ֑ וּג מאֲנָ ֶ֖ה ִהנָּח֣ם נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
נִ ְ֭גְּ ָרה וְ ֣
)(2

Psa. 38:9
Psa. 77:3

to testify

הם׃
ֹור ָ ֗ריו י ִָפיחַ בָּ ֶ ַֽ
ִמנֶּגְ ֵ֑דֹּו כָּ ל־צָ֝ ְ
יח ַֽלֹו׃
אָשׁית ְָ֝בּי֗שַׁ ע י ִָפ ַ ַֽ
ֹאמ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה ִ
י ַ
)(1

Psa. 12:6
to be overcome

to scatter, overflow

Psa. 68:2
Psa. 144:6

אוַיּ ֣י ָר ָשֵׁ֑ע זְ מָ מ֥ ֹו אַל־ ָ֝ ָתּ ֗פק י ָ֥רוּמוּ ֶ ַֽסלָ ה׃
מַ ֲ
יקים ִמ ֗ ַזּן ֶָ֫אל־זַן
ְמזָו ֣ינוּ ְמל ִאים ֮ ְמ ִפ ִ ֥

פוק־2

Psa. 140:9
Psa. 144:13
)(1

ת־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝ה ִנ֗יא מַ ְח ְשׁב֥ ֹות עַ ִ ַֽמּים׃
ִ
ְיַֽה ָ֗וה ה ִפיר עֲצַ

to break

פור

Psa. 33:10
)(3

refined

פַּ ז

Psa. 19:11
Psa. 21:4
Psa. 119:127
)(5

ֹלהים ִפְּ֭זַּר עַ ְצמ֣ ֹות חֹנָ ְֵֵ֑֑ך
פָ חַ ד ִ ַֽכּי־א ִ֗
כֶ חָ ָל ֣ל ָרֵ֑הַ ב ִבּזְ ֥רֹועַ עָֻ֝ זְּ ָ֗ך ִפּזּ ְַרתָּ אֹויְ ֶ ַֽביָך׃
יֹונ֗ים ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת
ִפּזַּ ֹ֤ר ׀ ָנ ַ֘תֹ֤ן לָ אֶ ְב ִ
ֹקעַ בָּ אָ ֵֶ֑רץ נִ ְפזְ ֥רוּ ֲָ֝עצָ ֗מינוּ ְל ִפ֣י
וּב ֣

פוץ

Psa. 18:15

to obtain; to offer

תוּקים
וּמ ִ ֥
וּמ ַפּ֣ז ָרֵ֑ב ְ
ִמְ֭זָּהָ ב ִ
ֹאשֹׁו ע ֲֶט ֶ֣רת ָ ַֽפּז׃
י־ת ְ֭קַ ְדּמֶ נּוּ ִבּ ְרכ֣ ֹות טֵ֑ ֹוב תָּ ִשׁית ְָ֝לר ֗
ִ ַֽכּ ְ
וּמ ָ ַֽפּז׃
ֹותֵ֑יָך ִמזָּהָ ב ִ
אָה ְ֣ב ִתּי ִמ ְצ ֶ
עַ ל־כְּ֭ן ַ

פון

Psa. 88:16

וּב ָר ִ ֥קים
ִח ְ֭צָּ יו ַויְ ִפיצֵ֑ם ְ
ְֹ֭להים יָפ֣ וּצוּ אֹויְ ָבֵ֑יו וְ ָינ֥וּסוּ
יָק֣ וּם א ִ
צּיָך
ְבּ ֣רֹוק בָּ ְָ֭רק וּ ְת ִפיצֵ֑ם ְשׁלַ ח ִָ֝ח ֗ ֶ
)(2

פוח־2

Psa. 10:5

אָפוּנָה׃
ֶ֖אתי א ֶמ֣יָך ַֽ
וְ גֹו ֣עַ ִמ ֹנֵּ֑עַ ר נ ָָשׂ ִ
)(3

פוג

to scatter
Psa. 53:6
Psa. 89:11
Psa. 112:9
Psa. 141:7

פזר
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הַ נֹּת֣ן ֶשׁ֣לֶ ג כַּ ָצֵּ֑מֶ ר ְָ֝כּ ֗פֹור כָּ אפֶ ר יְ פַ זַּֽר׃

Psa. 147:16
)(9

 snare, trapפַּ ח־1

ל־רשָׁ ִ֗עים ָ֫ ַפּ ִחים א ֣שׁ וְ ְ֭ג ְָפ ִרית
י ְַמטר עַ ְ
Psa. 69:23
לֹומים
יה֣ם ְל ָפ ֵ֑ח וְ ִל ְשׁ ִ
ִל ְפנ ֶ
Psa. 91:3
דּבֶ ר
ילָך ִמפַּ ח י ָ֗קוּשׁ ִמ ֶ ֥
ַי ִ ְַֽ֭צּ ְ
Psa. 119:110
קּוּדיָך
נ ְָתנֵ֬וּ ְרשָׁ ִע֣ים ַפּ ֣ח ִלֵ֑י וּ ִָ֝מ ִפּ ֶ ֗
Psa. 124:7
ָֹ֫וק ִשׁים הַ פַּ ח
ְכּ ִצפּ֥ ֹור נִ ְמ ְלטָ ה ֮ ִמ ַפּ ֵ֪ח י ְ
אנ ְַחנוּ
ָֹ֫וק ִשׁים הַ פַּ ח נִ ְשׁ ָ֗בּר ַו ֲ
ִמ ַפֵּ֪ח י ְ
Psa. 140:6
ט ְמנַֽ וּ־ג ִ ֨אים ׀ ֶ֡ ַפּח ִ֗לי ַוחֲבָ ִ֗לים
ָ ַֽ
Psa. 141:9
שָׁ ְמ ֗רנִ י ִמ֣ידי פַ ְ֭ח יָ ְֵ֣֑קשׁוּ ִלֵ֑י
Psa. 142:4
יב ִתי ְבּ ַֹֽא ַרח־ז֥וּ אֲהַ לּ ְֵ֑ך טָ ְמנֶ֖וּ ַפ ֣ח ִ ַֽלי׃
ְנ ִַֽת ָָ֫
Psa. 11:6

)(5

ֹלהים ְבּ ֣דֹור
י־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָפּ֣חֲדוּ ָפֵ֑חַ ד ִ ַֽכּ ָ֝
חד׃
עֹוז־ח ֗ ַיּי ִמ ִמּי אֶ ְפ ָ ַֽ
ָ֝ ַ
ירֵ֑א יְ הוָה ָ ַֽמ
ִמ ִמּ֣י ִא ָ
ֹלהים
ֹא־הֵ֪י ָָ֫ה פָ חַ ד ִ ַֽכּי־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָ ַֽפּחֲדוּ־פַ חַ ד ֮ ל ָ
יהם
ל ֹא פָ ָח ֵ֑דוּ וְ אֶ ת־אָ֝ ֹויְ ב ֗ ֶ
לָ ְ֭בֶ טַ ח וְ ֣
][דּבָ ְר ָ֗ך] פָּ חַ ד ִל ִ ַֽבּי׃
ָ֝][מ ְ
וּמ ְדּבָ ֶריָך [וּ ִ
ִ
)(9

to fear, dread

פחד

Psa. 14:5
Psa. 27:1
Psa. 53:6
Psa. 78:53
Psa. 119:161
dread

פַּ חַ ד־1

ֹלהים ְבּ ֣דֹור
י־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָפּ֣חֲדוּ ָפ ֵ֑חַ ד ִ ַֽכּ ָ֝
Psa. 31:12
אד ֮ וּ ַפ ֵ֪חַ ד ִ ַֽל ְמי ָ ָֻ֫דּעָ י
וְ ִלשֲׁכ ַנ֨י ׀ ְמ ֹ
Psa. 36:2
ֹלהים ְלנֶ ֵ֣֑גֶד
ִל ִבֵּ֑י ַֽאין־פַּ חַ ד ָ֝א ִ֗
Psa. 53:6
ֹלהים
ֹא־הֵ֪י ָָ֫ה פָ חַ ד ִ ַֽכּי־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָ ַֽפּחֲדוּ־פַ חַ ד ֮ ל ָ
ֹלהים ִפְּ֭זַּר
ֹא־הֵ֪י ָָ֫ה פָ חַ ד ִ ַֽכּי־א ִ֗
ָ ַֽפּחֲדוּ־פַ חַ ד ֮ ל ָ
Psa. 64:2
צּר חַ יָּ ַֽי׃
יחֵ֑י ִמפַּ חַ ד אָ֝ ֹוי֗ב ִתּ ֥ ֹ
ְב ִשׂ ִ
Psa. 91:5
ְ֭ירא ִמ ַפּ ֣חַ ד ָל ֵ֑יְ לָ ה ָ֝מ ֗חץ
ֹא־ת ָ
ל ִ
Psa. 105:38
יהם׃
אתֵ֑ם ִ ַֽכּי־נ ַָפֶ֖ל פַּ ְחדָּ֣ם עֲל ֶ ַֽ
ְבּצ ָ
Psa. 119:120
סָ ַמ֣ר ִמפַּ ְחדְָּך֣ ְבשָׂ ִ ֵ֑רי וַּֽ ִמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך
Psa. 14:5

)(1

to open, separate, free

י ְַל ִע֣גוּ ִלֵ֑י י ְַפ ִטירוּ ְָ֝בשָׂ ֗ ָפה ָינִ יעוּ

Psa. 22:8

פטר
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Phinehas

)(1

ע ֹ֣מד ִ ַֽ ְ֭פּינְ חָ ס וַיְ פַ לּ ֵ֑ל ַו ָ֝תּעָ ֗ ַצר
ַו ַיּ ֲ
)(1

Psa. 106:30

two edged

יפיֹּ֣ות ְבּי ָ ַָֽדם׃
ִבּגְ רֹונָ ֵ֑ם וְ ֶח ֶֶ֖רב ִ ַֽפּ ִ
)(32

ִפּינְ חָ ס
יפיֹּות
ִפּ ִ

Psa. 149:6
to be wonderful

אֹותיָך׃
ל־ל ִבֵּ֑י ֲָ֝אסַ ְפּ ָ ֗רה כָּ ל־נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ִ
אֹוד֣ה יְ ְ֭הוָה ְבּכָ
ֶ
Psa. 17:7
קֹומ ִ֗מים
חֹוסֵ֑ים ִָ֝מ ִמּ ְת ְ
ִ
מֹושׁ֣יעַ
ִ
חְ֭סָ ֶדיָך
הַ ְפל ֣ה ֲ
Psa. 26:7
אֹותיָך׃
תֹּודֵ֑ה וּ ְָ֝לסַ ֗פּר כָּ ל־נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ָ
ְבּק֣ ֹול
Psa. 31:22
בָּ ֥רוְּך יְ הוָ ֵ֑ה ִכּי ִה ְפ ִ ֘ליא חַ ְס ֥דֹּו ִָ֗֝לי
Psa. 40:6
ֹתיָך
יְ הוָ ֣ה אֹלהַ י ֮ ִ ַֽנ ְפ ְלאֹתֶ יָך וּמַ ְח ְשׁב ֗ ֶ
Psa. 71:17
אֹותיָך׃
ד־הנָּה אַגִּ יד נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ָ֝֗
עוּרֵ֑י וְ עַ
ִמנְּ ָ
Psa. 72:18
אֹלה֣י יִ ְשׂ ָראֵ֑ל עֹ שֶׂ֖ה נִ ְפלָ א֣ ֹות ְלבַ ַֽדֹּו׃
Psa. 75:2
אֹותיָך׃
ְֹ֭ודינוּ וְ קָ ֣רֹוב ְשׁ ֶמֵָ֑ך ִָ֝ס ְפּ ֗רוּ נִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ה ִ
Psa. 78:4
שׂה׃
אֹותיו א ֲֶשׁ ֣ר עָ ָ ַֽ
וֶעזוּזֹ֥ו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
Psa. 78:11
אֹותיו א ֲֶשׁ֣ר הֶ ְראַָֽם׃
ילֹותֵ֑יו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ָ
ע ֲִל
Psa. 78:32
אֹותיו׃
א־הא ִ֗מינוּ ְבּנִ ְפ ְל ָ ַֽ
ח ְטאוּ־עֵ֑ ֹוד וְ ַֽל ֹ ָ֝ ֶ
ְבּכָ ל־זְֹ֭את ָ ַֽ
Psa. 86:10
ֹלה֣ים ְלבַ ֶ ַֽדָּך׃
אַתּה א ִ
אְַ֭תָּ ה וְ עֹ שׂ֣ה נִ ְפלָ אֵ֑ ֹות ָ ֶ֖
Psa. 96:3
אֹותיו׃
ל־העַ ִ֗מּים נִ ְפ ְל ָ ַֽ
ָָ֝ ַֽ
בֹודֹו ְבּכָ
גֹּוי ֣ם ְכּ ֵ֑
בַ ִ
Psa. 98:1
הֹושׁיעָ ה־לּ֥ ֹו
ִ ַֽ
ִשׁ֣יר חָ ְָ֭דשׁ ִ ַֽכּי־נִ ְפלָ א֣ ֹות עָ ָשֵׂ֑ה
Psa. 105:2
אֹותיו׃
ז ְַמּרוּ־לֵ֑ ֹו ָ֝ ִ֗שׂיחוּ ְבּכָ ל־נִ ְפ ְל ָ ַֽ
Psa. 105:5
זִ ְכ ֗רוּ נִ ְפ ְלאֹותָ יו אֲשֶׁ ר־עָ ָשֵׂ֑ה ָֹ֝מ ְפ ֗ ָתיו
Psa. 106:7
ל ֹא ָז ְְ֭כרוּ
אֹותיָך ֣
ֹא־ה ְשׂ ִֵ֬כּילוּ נִ ְפ ְל ֗ ֶ
ְב ִמ ְצ ַ ֨ריִ ם ׀ ל ִ
Psa. 106:22
ַם־סוּף׃
ָֹ֝ורא֗ ֹות עַ ל־י ַֽ
נִ ְ֭ ְפלָ אֹות ְבּ ֶא ֶ֣רץ ָחֵ֑ם נ ָ
Psa. 107:8
אֹותיו ִל ְבני
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
Psa. 107:15
אֹותיו ִל ְבני
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
Psa. 107:21
אֹותיו ִל ְבני
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
Psa. 107:24
צוּלה׃
אֹותיו ִבּ ְמ ָ ַֽ
מַ עֲשׂ֣י יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
Psa. 107:31
אֹותיו ִל ְבני
חַ ְס ֵ֑דֹּו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
Psa. 111:4
ז֣כֶ ר עָ ְ֭שָׂ ה ְלנִ ְפ ְלא ָֹתֵ֑יו חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם
Psa. 118:23
ָה֣יְ תָ ה זּ ֵֹ֑את ִ ֶ֖היא נִ ְפ ָל ֣את ְבּעינַֽינוּ׃
Psa. 119:18
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
אַבֵּ֑יטָ ה נִ ְָ֝פלָ א֗ ֹות ִמ ָ
גַּל־עינַי וְ ִ
Psa. 9:2

פלא
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אֹותיָך׃
ָ֝אָשׂיחָ ה ְבּנִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ֲבינ ֵֵ֑֑נִ י וְ ִ֗
קּוּדיָך ה ִ
־פּ ֶ ֥
ֶ ַֽדּ ֶרְך ִ
Psa. 131:1
וּבנִ ְפלָ א֣ ֹות ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
א־הלֶַּ֓ ְכ ִתּי ׀ ִבּגְ דֹלֶ֖ ֹות ְ
וְ ַֽל ֹ ִ
Psa. 136:4
ְלעֹ֘ שֹׂ֤ה נִ ְפלָ א֣ ֹות גְּ דֹל֣ ֹות ְלבַ ֵ֑דֹּו
Psa. 139:14
יתי נִ ְפלָ ִאים מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך
נֹורא֗ ֹות ִנ ְָ֫פל ִ
ַע ֹ֤ל ִכּי ָ
יתי נִ ְפלָ ִאים מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וְ ָ֝נ ְַפ ִ֗שׁי
נֹורא֗ ֹות ִנ ְָ֫פל ִ
ִכּי ָ
Psa. 145:5
אָשׂיחָ ה׃
אֹות֣יָך ִ ַֽ
רי נִ ְפ ְל ֶ
הֹודֵָ֑ך וְ ִד ְב ֶ֖
ֶ
ה ְַ֭דר ְכּב֣ ֹוד
ֲ
Psa. 119:27

)(7

רה ִמ ֶ ֣קּ ֶדם ִפּ ְלאֶ ַָֽך׃
[אֶ זְ כּ֥ ֹור] ַ ַֽמעַ ְללי־יָ ֵ֑הּ ִ ַֽכּי־אֶ זְ ְכּ ָ ֶ֖
ֹוד ְעתָּ בָ עַ ִמּ֣ים
הָ ְ֭אל ֹ֣עשׂה ֶפ ֵ֑לֶ א ה ַ ֶ֖
אְ֭בֹותָ ם ָע ֣שָׂ ה ֶפ ֵ֑לֶ א ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ ִמ ְצ ַר֣יִ ם
ֲ
ם־רפָ ִ ֗אים יָקֹ֤ וּמוּ ׀
הֲלַ מּ ִתים תַּ עֲשֶׂ ה־ ֶפּ ֵ֑לֶ א ִא ְ ָ֝
הֲיִ וּ ַָד֣ע בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך ִפּ ְלאֵֶָ֑ך וְ ִָ֝צ ְדקָ ְת ָ֗ך
אַף־א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך
ָ֝
ֹ֘ודוּ שָׁ ַמ֣יִ ם ִפּ ְלאֲָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה
וְ י ֹ֤
רתַ ם
ל־כּן נְ צָ ָ ֥
ָ֝֗
ֹותֵ֑יָך עַ
ְפּלָ א֥ ֹות ע ְד ֶ

wonder

פֶּ לֶ א

Psa. 77:12
Psa. 77:15
Psa. 78:12
Psa. 88:11
Psa. 88:13
Psa. 89:6
Psa. 119:129
)(2

wonderful

[פּ ִל֣יאַָֽה] ַד֣עַ ת ִמ ֶמֵּ֑נִּ י נִ ְָ֝שׂגְּ ָ֗בה
ִפּ ְל ִאיָּה ְ
להּ׃
וּכל ָ ַֽ
[פּ ִל֣יאַָֽה] ַד֣עַ ת ִמ ֶמֵּ֑נִּ י נִ ְָ֝שׂגְּ ָ֗בה ל ֹא־א֥ ַ ַֽ
ִפּ ְל ִאיָּה ְ

פֶּ ִלאי

Psa. 139:6

)(1

יתי
י־ר ִ ֨א ִ
דנָי פַּ ַלּ ֣ג ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ִ ַֽכּ ָ
אְ֭ ֹ
בַּ ַלּ ֣ע ֲ
)(4

to divide

פלג

Psa. 55:10
stream

פֶּ לֶ ג־1

ְכּעץ ֮ שָׁ תֵ֪ וּל ַ ַֽעל־פַּ ְלגָ֫י מָ יִ ם א ֲֶשֹׁ֤ר ִפּ ְריֹ֨ו ׀
Psa. 46:5
ֹלהֵ֑ים ְָ֝ק ֹ֗דשׁ
ָהר ְפּלָ ָג֗יו יְ שַׂ ְמּח֥ וּ ִעיר־א ִ
נ ָ֗
Psa. 65:10
ְֹ֭להים ָמ֣לא ָמֵ֑יִ ם
ַר ֵַ֬בּת תַּ ְע ְשׁ ֶ ֗רנָּה ֶפּ ֣לֶ ג א ִ
Psa. 119:136
פַּ ְלגי־מַ ְ֭יִ ם י ְָר ֣דוּ עינָ ֵ֑י ָ֝֗עַ ל ל ֹא־שָׁ ְמ ֥רוּ
Psa. 1:3

)(1

to be separate

וּד ֗עוּ ִ ַֽכּי־ ִה ְפ ָל ֣ה יְ ְ֭הוָה חָ ִס֣יד לֵ֑ ֹו
ְ
)(1

ֹקעַ בָּ אָ ֵֶ֑רץ נִ ְפזְ ֥רוּ
ְכּמֹ֤ ֹו פֹל ֣חַ וּב ֣

פלה

Psa. 4:4

to cleave
Psa. 141:7

פלח
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)(19

to escape, deliver

פָ ְ֭נָיו הַ ְכ ִריע ֵ֑הוּ פַּ ְלּטָה ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי
Psa. 18:3
צוּד ִ֗תי וּ ְמ ָ֫ ַפ ְלטִי א ִל֣י
וּמ ָ
ְ
Psa. 18:44
יבי עָ ם ְתּ ְִ֭שׂימנִ י
ְתּפַ ְלּטנִ י ֮ מ ִ ֵ֪ר ָ֫
Psa. 18:49
ְמפַ ְלּטִ֗י מ ָֹ֫איְ בָ י אַ֣ף ִמן־קָ ְ֭מַ י
Psa. 22:5
אבֹתֵ֑ינוּ ָָ֝בּ ְט ֗חוּ וַ ַֽ ְתּפַ ְלּט ַֽמֹו׃
ְבּ ְָ֭ך בָּ ְטח֣ וּ ֲ
Psa. 22:9
ילהוּ
ֹגּ֣ל אֶ ל־יְ הוָ ֣ה יְ פַ ְלּטֵ֑הוּ ַי ִָ֝צּ ֗
Psa. 31:2
עֹול ֵ֑ם ְבּ ִצ ְדקָ ְתָך֥ פַ ְלּט ַֽנִ י׃
אַל־אב֣ ֹושָׁ ה ְל ָ
Psa. 32:7
ֹובב֣נִ י ֶ ַֽסלָ ה׃
רנִ י ָרנּי פַ לּ ֵ֑ט ְתּסֶ֖ ְ
ִָ֫תּ ְצּ ֥
Psa. 37:40
רם יְ ה ָו֗ה וַ ַֽ יְ ָ֫ ַפ ְלּטם יְ פַ ְלּט ֣ם
וַ ַֽ ָֽיּ ְַעזְ ֥
וַ ַֽ ָֽיְ ָ֫ ַפ ְלּטם יְ פַ ְלּט ֣ם מ ְְ֭רשָׁ ִעים
Psa. 40:18
ֹלהי
עֶ זְ ָר ִת֣י וּ ְמפַ ְלטִ֣י אֵַ֑תָּ ה ָ֝א ֗ ַ
Psa. 43:1
ישׁ־מ ְר ָמֶ֖ה וְ עַ וְ ָל ֣ה ְתפַ ְלּט ַֽנִ י׃
ִ
ִמגֹּ֥וי ל ֹא־חָ ִסֵ֑יד מ ִֹ֤א
Psa. 56:8
עַ ל־אָוֶן פַּ לֶּ ט־ ָל ֵ֑מֹו ְָ֝בּאַ֗ף
Psa. 70:6
עֶ זְ ִ ֣רי וּ ְמפַ ְלטִ֣י אֵַ֑תָּ ה יְ ָ֝ה ָו֗ה
Psa. 71:2
טּה־אלַ י
תַּ ִצּילנִ י וַּֽ ְתפַ ְלּטנִ ֵ֑ י הַ ַֽ
Psa. 71:4
ֱֹֽלהי פַּ ְְ֭לּטנִ י ִמיַּ ֣ד ָר ָשֵׁ֑ע
א ַ֗
Psa. 82:4
דל וְ אֶ ְביֵֹ֑ון ִמיַּ ֶ֖ד ְרשָׁ ִע֣ים
פַּ ְלּטוּ־ ַ ֥
Psa. 91:14
ִב֣י חָ ְ֭שַׁ ק ַואֲפַ ְלּטֵ֑הוּ ֲָ֝אשַׂ גְּ ֗בהוּ
Psa. 144:2
טָ֫י ִלי
ִמ ְשׂגּ ִַבֵּ֪י וַּֽ ְמפַ ְל ִ

פלט

Psa. 17:13

to pray

)(4

לּל׃
י־אלֶ֗ יָך אֶ ְתפַּ ָ ַֽ
אֹלהֵ֑י ִ ַֽכּ ָ֝
ָ
מַ ְל ִכּי ו
Psa. 32:6
עַ ל־זֶֹ֡את יִ ְתפַּ ֵ֬לּל כָּ ל־חָ ִ֨סיד ׀ אלֶ יָך ֮
Psa. 72:15
ִמזְּ ַהֵ֪ב ְָ֫שׁבָ א וְ יִ ְתפַּ לּ ֣ל בַּ ע ֲ֣דֹו תָ ִמֵ֑יד
Psa. 106:30
ע ֹ֣מד ִ ַֽ ְ֭פּינְ חָ ס ַויְ פַ לּ ֵ֑ל ַו ָ֝תּעָ ֗ ַצר הַ מַּ גּ ָ ַֽפה׃
ַו ַיּ ֲ

פלל

Psa. 5:3

)(2

to clear a way, level

לּ ַֽסוּן׃
יכם ְתּפַ ַֽ
ִתּ ְפעָָ֫ ל֥ וּן בָּ אָ ֶֶ֡רץ חֲמַ ס יְ ָ֝ד ֗ ֶ
יְ פַ לּס נ ִָ֗תיב ְלאַָ֫פּ֥ ֹו ל ֹא־חָ ַשְׂ֣ך
)(1

ָו ְַ֭רעַ ד יָ ֣ב ֹא ִבֵ֑י ַו ְָ֝תּכַ ֗סּנִ י פַּ לָּ ַֽצוּת׃

פלס־1

Psa. 58:3
Psa. 78:50
horror

פַּ לָּ צוּת

Psa. 55:6
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)(4

Philistia

ַֽעי׃
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י עָָ֝ לַ֗ י ְפּ ֶל ֣שֶׁ ת ִה ְתר ָֹע ִ ַֽ
עַ ל־אְ֭דֹום ְ
וְ ְ֭עַ מֹּון ַועֲמָ ל ֵ֑ק ְָ֝פּלֶ֗ שֶׁ ת ִעם־ ֹי ְ֥שׁבי ַֽצֹור׃
ְ ַֽל ָֹ֫י ְדעָ י ִהנּ ֹ֤ה ְפ ֶל ֣שֶׁ ת וְ צ֣ ֹור ִעם־כֵּ֑ וּשׁ
רֹועַֽע׃
ֲלי־ ְָ֝פלֶ֗ שֶׁ ת אֶ ְת ָ
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י ע ַֽ
עַ ל־אְ֭דֹום ְ
)(1

ְפּלֶ שֶׁ ת

Psa. 60:10
Psa. 83:8
Psa. 87:4
Psa. 108:10

ְפּ ִל ְשׁ ִתּי

Philistine

ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ֶ ַֽבּא ֹ֨חז אֹתֶ֖ ֹו ְפ ִל ְשׁ ִתּ֣ים ְבּגַ ַֽת׃

Psa. 56:1
)(9

lest

אבדוּ ֶ ֗ד ֶרְך
קוּ־בר פֶּ ן־יֶאנַ ֵֹ֤֑ף ׀ וְ ֵ֬ת ֹ ְ
ֶַ֡
ַשּׁ
נ ְ
רק Psa. 7:3
אַרי ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָֹ֝פּ ֗
רף ְכּ ְ
פֶּ ן־יִ ְט ֣ ֹ
Psa. 13:4
ירה ָ֝עי ַנ֗י פֶּ ן־ ִאישַׁ ן הַ ָ ַֽמּוֶת׃
הָ ִא ָ
Psa. 13:5
רי
ֹאמ֣ר אֹיְ ִב֣י יְ כָ ְל ִתֵּ֑יו צָ ַ ֥
פֶּ ן־י ַ
Psa. 28:1
אַַֽל־תֶּ ח ַרֵ֪שׁ ִָ֫ממֶּ נִּ י פֶּ ן־ ֶ ַֽתּחשֶׁ ה ִמ ֶמֵּ֑נִּ י
Psa. 38:17
חוּ־לֵ֑י ְבּמ֥ ֹוט
ִ
ִ ַֽכּי־אְָ֭מַ ְר ִתּי פֶּ ן־יִ ְשׂ ְמ
Psa. 50:22
זְֹ֭את שׁ ְֹכח֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ן־ ֶָ֝א ְט ֹ֗רף וְ א֣ין
Psa. 59:12
אַל־תַּ הַ ְרג ֹ֤ם ׀ ֶ ַֽפּן־יִ ְשׁ ְכּ ֵ֬חוּ עַ ִ֗מּי
Psa. 91:12
יִ שָּׂ אֵ֑ וּנְ ָך פֶּ ן־ ִתּ ֹגֶּ֖ף בָּ ֶא֣בֶ ן

פֶּ ן

Psa. 2:12

)(9

ָחיד
ְפּנה־אלַ י וְ חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י ִ ַֽכּי־י ִ ֶ֖
ל־רהָ ִ֗בים וְ שָׂ טי
ִמ ְבטַ חֵ֑ ֹו ְוַֽל ֹא־פָ נָה אֶ ְ ָ֝
ֹלהים ִל ְפנֹ֥ות ַֹֽבּקֶ ר׃
רהָ ָ֝א ִ֗
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ְַעזְ ֶ ֥
ִ
ְבּ ְִ֭ק ְרבָּ הּ בַּ
לי׃
ֲמיָך ְפּנ ֣ה א ָ ַֽ
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
דָּך ְכּ ֥ ֹ
חַ ְס ֶ ֵ֑
רשׁ ָ֝שָׁ ָרשֶׁ֗ יהָ
ִפּנִּ יתָ ְלפָ נֶ ֵ֑יהָ וַתַּ ְשׁ ֥
ְפּנה אלַ֗ י וְ ָ֫ ָחנּנִ י ְתּנָ ַֽה־עֻ זְּ ָך֥
כָ ל־ ָי ְ֭מינוּ פָּ נ֣וּ ְבעֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך
א־ב ָז֗ה
ל־תּ ִפ ַלּ ֣ת הָ עַ ְר ָע ֵ֑ר וְ ַֽל ֹ ָָ֝
ְ
פָּ ְ֭נָה אֶ
ְפּנה־אלַ י וְ חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י ְָ֝כּ ִמ ְשׁ ֗ ָפּט
)(133

to turn

פנה

Psa. 25:16
Psa. 40:5
Psa. 46:6
Psa. 69:17
Psa. 80:10
Psa. 86:16
Psa. 90:9
Psa. 102:18
Psa. 119:132
before, face

פָּ נֶה

;Psa 3:1; 4:7; 5:9; 9:4, 20; 10:11; 11:7; 13:2; 16:11; 17:2, 9, 13, 15; 18:7, 43; 19:15; 21:7, 10, 13; 22:25, 28, 30; 23:5
;24:6; 27:8–9; 30:8; 31:17, 21; 34:1, 6, 17; 35:5; 38:4, 6; 41:13; 42:3, 6, 12; 43:5; 44:4, 16–17, 25; 45:13; 50:3; 51:11, 13; 55:4
;56:14–57:1; 57:7; 60:6; 61:4, 8; 62:9; 67:2; 68:2–5, 8–9; 69:8, 18, 23; 72:5, 9, 17; 76:8; 78:55; 79:11; 80:3–4, 8, 10, 17, 20
82:2; 83:14, 17; 84:10; 85:14; 86:9; 88:3, 15; 89:15–16, 24; 90:8; 95:2, 6; 96:6, 9, 13; 97:3, 5; 98:6, 9; 100:2; 102:1, 3, 11, 26,
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29; 104:15, 29–30; 105:4, 17; 106:23, 46; 114:7; 116:9; 119:58, 135, 169–170; 132:10; 139:7; 140:14; 141:2; 142:3; 143:2,
7; 147:17
)(1

בֹּונ ֵ֑ים ָ֝ ָהיְ ֗ ָתה ְל ֣ר ֹאשׁ ִפּנָּ ַֽה׃
אֶ ְ֭בֶ ן מָ אֲס֣ וּ הַ ִ

Psa. 118:22

)(1

ְפּנִ ימָ ה

within

ת־מ֣לֶ ְך ְפּ ִנ ֵ֑ימָ ה ִ ַֽמ ִמּ ְשׁ ְבּצֶ֖ ֹות ז ָָה֣ב
ֶ
בוּדּ֣ה בַ
ל־כּ ָ
ְ
כָּ

Psa. 45:14

)(1

to go through

נֹותֵ֑יהָ ְלמַ עַ ן
אַר ְמ ֶ
ְ ַֽלחילָ֗ ה פַּ ְסּג֥וּ ְ

פסג

Psa. 48:14
)(1

אָרץ ֮ ְבּ ֵ֪ר ֹאשׁ
הי ִפסַּ ת־ ַ֨בּר ׀ בָּ ֶ
יְ ִ ֹ֤
)(1

יאוּהוּ׃
מֹותֵ֑ם וּ ִָ֝ב ְפ ִסילי ֗ ֶהם י ְַקנִ ַֽ
ָ
ְבּבָ
)(1

corner

ִפּנָּה

abundance
Psa. 72:16

graven image

)(1

מוּנ֗ים ִמ ְבּני
ִכּי־ג ַָמ֣ר חָ ִסֵ֑יד ִכּי־פַ סּוּ ָ֝א ִ

)(26

פֶּ סֶ ל

Psa. 97:7
to disappear

פסס

Psa. 12:2
)(1

ֹאכ ֗לוּ זִ ְבחי
ַו ְ֭יִּ ָצּ ְ֣מדוּ ְל ַב֣עַ ל ְפּעֵ֑ ֹור ַו ָ֝יּ ְ

פָּ ִסיל

Psa. 78:58

idol, graven image

ילֵ֑ים
י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ כָּ ל־עֵֹ֬ ְבדי ֗ ֶפסֶ ל הַ ִ ַֽמּ ְתהַ ְל ִלים בָּ א ִל ִ

ִפּסָּ ה

Peor

ְפּעֹור

Psa. 106:28
to do, make

פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ְֹ֭ול ִלים ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינֶ ֵ֑יָך שָָׂ֝ נ֗אתָ כָּ ל־ ֥ ֹ
ַֽה ְ
כּי־שָׁ מַ ע Psa. 6:9
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ִ ַֽ
ִמ ְ֭מֶּ נִּ י כָּ ל־ ֣ ֹ
Psa. 7:14
צּיו ְ ַֽלד ְֹל ִ ֥קים יִ ְפ ָעַֽל׃
י־מֵ֑וֶת ִָ֝ח ֗ ָ
וְ ְ֭לֹו ה ִכ֣ין ְכּל ָ
Psa. 7:16
כָּ ָ ְַֽ֭רה וַ ַֽ ָֽיּ ְַח ְפּרֵ֑הוּ ַו ָ֝יִּ ֹ֗פּל ְבּ ַשׁ֣חַ ת יִ ְפ ָעַֽל׃
Psa. 11:3
צ ִ ֗דּיק מַ ה־פָּ ָעַֽל׃
ִכּ֣י הַ ְ֭שָּׁ תֹות יַֽהָ רסֵ֑ וּן ָ֝ ַ
Psa. 14:4
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי
ֲל ֹא י ְָדעוּ ֮ כָּ ל־ ֵ֪ ֹ
ה ֥
Psa. 15:2
הֹול ְ֣ך תָּ ְִ֭מים וּפֹעל ֶצ ֵֶ֑דק וְ דֹבר
Psa. 28:3
ֹבר֣י שָׁ ְ֭לֹום
פּע ֲָ֫לי אָוֶן דּ ְ
ם־רשָׁ ִעים ֮ וְ ִעם־ ֵ֪ ֹ
ִע ְ
Psa. 31:20
יראֶ יָך פָּ ְ֭עַ ְלתָּ לַ ח ִֹס֣ים ָבְֵּ֑ך
ִ ַֽלּ ָ֫
Psa. 5:6

פעל
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פּעֲלי אֵָ֑וֶן ָֹ֝דּ ֗חוּ וְ ל ֹא־י ְָכלוּ
ָשׁ֣ם ָנ ְְ֭פלוּ ֣ ֹ
יהם
פּעַ ל פָּ עַ ְלתָּ ִ ַֽ ָ֝בימ ֗ ֶ
רוּ־ל ֵ֑נוּ ֥ ֹ
ָ
ִס ְפּ
פּע ֲָ֫לי אָוֶן א ְֹכל ֣י עַ ְִ֭מּי
ֲל ֹא י ְָדעוּ ֮ ֹ֤ ֹ
ה ֥
עֹוֹלת ִתּ ְפעָָ֫ ל֥ וּן בָּ אָ ֶֶ֡רץ
ֵ֪
אַף־בּלב ֮
ְ
פּעֲלי אֵָ֑וֶן וַּֽ מאַנְ שׁי
הַ ְִ֭צּילנִ י ִמ ֣ ֹ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
תַּ ְְ֭ס ִתּירנִ י ִמסּ֣ ֹוד ְמר ִע ֵ֑ים ָ֝מ ִרגְ שַׁ֗ ת ֣ ֹ
לּנוּ׃
ֹלהֵ֑ים זָ֝֗וּ פָּ עַ ְלתָּ ָ ַֽ
עָֻ֫ זֶָּך עוּזָּה א ִ
ָ֝שׁוּעֹות ְבּ ֶ ֣ק ֶרב
֗
מַ ְל ִכּ֣י ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם פֹּעל יְ
דם
שּׁ ְמ ָ ֥
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ְל ִה ָ ַֽ
ַוְ֭יּ ִָציצוּ כָּ ל־ ֣ ֹ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
י־הנּ ֣ה אֹיְ ֶב֣יָך י ֹאב ֵ֑דוּ יִ ְָ֝תפָּ ְר ֗דוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
ִ ַֽכּ ִ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
אַמּ ֗רוּ כָּ ל־ ֥ ֹ
י ִַבּ֣יעוּ יְ ַד ְבּ ֣רוּ עָ ָתֵ֑ק ִ ַֽי ְָ֝ת ְ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ם־מר ִעֵ֑ים ִ ַֽמי־יִ ְתיַצּב ִָ֝לי ִעם־ ֥ ֹ
ְ
ִע
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ְלהַ ְכ ִ ֥רית ַֽמ ִעיר־יְ ָ֝ה ָו֗ה כָּ ל־ ֥ ֹ
כָּ ִ
אְַ֭ף ַֽל ֹא־פָ עֲל֣ וּ עַ וְ ָל ֵ֑ה ִבּ ְד ָרכָ יו
פּעֲל ֣י הָ אֵָ֑וֶן ָ֝שָׁ ֗לֹום
יֹוליכ ֣ם יְ ְ֭הוָה אֶ ת־ ֹ
ִ
ל־א ְל ֗ ַחם
ֶָ֝
ישׁים ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן וּבַ
ת־א ִ
ִ
ְבּ ֶ ֗רשַׁ ע אֶ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ִמ֣ידי פַ ְ֭ח יָ ְֵ֣֑קשׁוּ ִלֵ֑י וָּ֝מ ְֹק ֗שֹׁות ֣ ֹ

Psa. 36:13
Psa. 44:2
Psa. 53:5
Psa. 58:3
Psa. 59:3
Psa. 64:3
Psa. 68:29
Psa. 74:12
Psa. 92:8
Psa. 92:10
Psa. 94:4
Psa. 94:16
Psa. 101:8
Psa. 119:3
Psa. 125:5
Psa. 141:4
Psa. 141:9
)(11

ֹוקשׁ
פעַ ל כַּ ְ֭פָּ יו נ ֣
ִמ ְשׁ ָפֵּ֪ט עָָ֫ שָׂ ה ְבּ ֣ ֹ
רעַ
וּכ ֵ֪ ֹ
תֶּ ן־לָ ֶה֣ם ְכּפָ עֳלָם ֮ ְ
יהם
פּעַ ל פָּ עַ ְלתָּ ִ ַֽ ָ֝בימ ֗ ֶ
רוּ־ל ֵ֑נוּ ֥ ֹ
ָ
ִס ְפּ
ֹלהים וַּֽ מַ עֲשׂהוּ
פּעַ ל א ִ֗
ָ֫דם ַוְ֭יַּגִּ ידוּ ֥ ֹ
כָּ ל־אָ ָ ֥
ילֹות֣יָך
ֶ
ֲל
יתי ְבכָ ל־פָּ עֳלֵֶָ֑ך וַּֽ בַ ע ִ ֶ֖
וְ הָ גִ ִ
אֶ ל־עֲבָ ֶד֣יָך פָ עֳלֵֶָ֑ך ַוָ֝ה ֲָד ְר ָ֗ך
ִשׂמַּ ְח ַתּ֣נִ י יְ הוָ ֣ה ְבּפָ עֳלֵֶָ֑ך ְ ַֽבּמַ עֲשֶׂ֖י
ַם־רא֥ וּ פָ עֳלִ ַֽי׃
יכ ֵ֑ם ְָ֝בּחָ נ֗וּנִ י גּ ָ
נִ ְ֭סּוּנִ י אֲבֹות ֶ
ע ֶֹ֖ב ָדת֣ ֹו
אָד֣ם ְלפָ עֳלֵֹ֑ו ְוַֽלַ ֲ
יצ֣א ָ
דר ָ ַֽפּעֳלֵֹ֑ו וְ ִָ֝צ ְדקָ ֗תֹו
הֹוד־וְ הָ ָ ֥
יתי ְבכָ ל־פָּ עֳלֵֶָ֑ך ְ ַֽבּמַ עֲשֶׂ֖ה
הָ גִ ִ

Psa. 9:17
Psa. 28:4
Psa. 44:2
Psa. 64:10
Psa. 77:13
Psa. 90:16
Psa. 92:5
Psa. 95:9
Psa. 104:23
Psa. 111:3
Psa. 143:5
)(3

ִל ְפעֻ לּ֣ ֹות אָ ְָ֭דם ִבּ ְד ַב ֣ר ְשׂפָ ֶתֵ֑יָך

work

פֹּעַ ל

ְ work, wageפּעֻ לָּ ה
Psa. 17:4
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לּת יְ ְ֭הוָה וְ אֶ ל־מַ עֲשׂ ֣ה
ל ֹא י ִֶָ֡בינוּ אֶ ל־ ְפּעֻ ֣
ֹ֤
ז ֹֹ֤את ְפּעֻ ַלּ ֣ת ֹשׂ ְְ֭טנַי מא ֣ת יְ הוָ ֵ֑ה

Psa. 28:5
Psa. 109:20
to disturb

)(1

ל ֹא א ֲַד ַֽבּר׃
ְשׁמֻ ֣רֹות עינָ ֵ֑י נִ ְָ֝פעַ֗ ְמ ִתּי וְ ֣
)(8

Psa. 77:5
beat, foot, time

לֹותֵ֑יָך בַּ ל־נָמ֥ ֹוטּוּ ְפעָ מָ ַֽי׃
אְ֭שֻׁ ַרי ְבּמַ ְעגְּ ֶ
תָּ ֹ֣מְך ֲ
רשֶׁ ת ׀ ה ִכ֣ינוּ ִל ְפעָ מַי ֮ כָּ ַפֵ֪ף ַנ ְָ֫פ ִשׁי
ֶ ֹ֤
ָקם ְפּעָ מָ יו יִ ָ֝ ְר ֗ ַחץ ְבּ ַד֣ם
ִכּי־חָ ָז֣ה נ ָ ֵ֑
הָ ִ ֣רימָ ה ְפ ְ֭עָ מֶ יָך ְלמַ שֻּׁ א֣ ֹות נֶ ֵ֑צַ ח
ְלפָ נָ ֣יו יְ הַ לּ ְֵ֑ך וְ יָשֶׂ֖ם ְל ֶד ֶ֣רְך ְפּעָ ָ ַֽמיו׃
ְפּעָ ִמים ַר ֗בֹּות י ִַָ֫צּילם וְ ְ֭המָּ ה י ְַמ ֣רוּ
ְפּ ְ֭עָ מַי הָ כ ֣ן ְבּ ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְוַֽאַל־תַּ ְשׁלֶ ט־בּ
ִתּנְ ְצרֵ֑נִ י אֲשֶׁ ר ָ֝ ָח ְשׁ ֗בוּ ִל ְדח֥ ֹות ְפּעָ מָ ַֽי׃
ִ ַֽפּי־פָ ְ֭עַ ְר ִתּי וָאֶ ְשׁאֵָ֑פָ ה ִ ֶ֖כּי

Psa. 57:7
Psa. 58:11
Psa. 74:3
Psa. 85:14
Psa. 106:43
Psa. 119:133
Psa. 140:5
to open

)(1

תּהּ ְר ָפֶ֖ה ְשׁבָ ֶר֣יהָ
ִה ְר ַע ְ֣שׁתָּ ה ֶא ֶ֣רץ ְפּצַ ְמ ָ ֵ֑
)(9

to open

פצה

Psa. 22:14
Psa. 66:14
Psa. 144:7
Psa. 144:10
Psa. 144:11

to break forth

ַמּרוּ׃
כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִפּ ְצחֶ֖ וּ וְ ַרנְּ נ֣וּ וְ ז ַֽ

פער

Psa. 119:131
)(5

ֹרף
יהֵ֑ם אַ ְָ֝רי֗ה ט ֥
פָּ צ֣ וּ עָ ַל ֣י ִפּ ֶ
ר־פּי
ִָ֝֗
אֲשֶׁ ר־פָּ צ֥ וּ ְשׂפָ ָתֵ֑י וְ ִדבֶּ
י ֶ ָ֗דיָך ִמ ָ֫ ָמּ ֥רֹום ְפּצנִ ֣י וְ ְ֭הַ ִצּילנִ י
ת־דּוִ ד עַ ְב ֗דֹּו
ָ
לַ ְמּלָָ֫ ִכים הַ ְ֭פֹּוצֶ ה אֶ
ְפּצנִ י וְ הַ ִצּילנִ י ֮ ִמיַּ ֵ֪ד

פַּ עַ ם

Psa. 17:5

)(1

)(1

פעם

פצח־1

Psa. 98:4
to split open

פצם

Psa. 60:4

to number, appoint, punish, visit

י־תזְ ְכּ ֶרֵ֑נּוּ וּבֶ ן־אָ ָ ָ֗֝דם ִכּ֣י ִת ְפ ְקדֶ ַֽנּוּ׃
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 17:3
פּ ַ ֹ֤ק ְדתָּ לַּ֗ יְ לָ ה ְצ ַר ְפתַּ נִ י
ָ ֘בּ ַחֹ֤נְ תָּ ִל ִ֨בּי ׀ ָ֘
Psa. 8:5

פקד
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וּחי פָּ ִ ֶ֖דיתָ ה
אַפ ִ ֵ֪קיד ָ֫ר ִ
ְבּי ְָדָך ֮ ְ
גֹּוי ֵ֑ם
כּל־הַ ִ
הָ ִ֗קיצָ ה ִל ְפ ֹ֥קד ָ ַֽ
שׁ ְק ֶֶ֡קהָ ַר ֵַ֬בּת
פָּ ַ ֥ק ְדתָּ הָ אָ ֶ֨רץ ׀ ו ְַתּ ֵ֪ ֹ
וּראֵ֑ה וּ ָ֝ ְפ ֹ֗קד גֶּ ֣פֶ ן ַֽז ֹאת׃
ִמשָּׁ ַמ֣יִ ם ְ
וּבנְ ג ִָעים
וּפָ קַ ְד ִתּ֣י ְבשׁ ֣בֶ ט ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם ִ
ִבּ ְרצ֣ ֹון עַ ֶמּ ֵָ֑ך ָ֝ ָפּ ְקד֗נִ י ִבּישׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
ע ֹ֥מד
הַ ְפ ֣קד עָ ָל ֣יו ָר ָשֵׁ֑ע וְ ָ֝שָׂ ֗ ָטן ַי ֲ
)(1

Psa. 59:6
Psa. 65:10
Psa. 80:15
Psa. 89:33
Psa. 106:4
Psa. 109:6

oversight

אַחר׃
ִ ַֽי ְהיַֽ וּ־יָמָ יו ְמעַ ִטֵּ֑ים ְָ֝פּקֻ ָדּתֹ֗ו יִ ַ ֥קּח ַֽ
)(24

Psa. 31:6

Psa. 109:8

precepts

ִפּקּ֘ וּדֹ֤י יְ הוָ ֣ה יְ ְ֭שָׁ ִרים ְמשַׂ ְמּחי־ל ֵ֑ב ִמ ְצוַת יְ הוָה
ֲשֹׂותם׃
רי ִָ֝פקֻּ ָ ֗דיו לַ ע ָ ַֽ
וּלז ְֹכ ֥
ְ
קּוּדיו׃
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט ֶנ ָ֝אמָ ִנ֗ים כָּ ל־ ִפּ ָ ַֽ
ָי ְָ֭דיו א ֶמ֣ת ִ
אְַ֭תָּ ה ִצוִּ יתָ ה ִפקֻּ ֶ ֗דיָך ִל ְשׁ ֹ֥מר ְמ ַֹֽאד׃
ֹתיָך׃
ָ֝אַבּיטָ ה א ְֹרח ֶ ַֽ
אָשֵׂ֑יחָ ה וְ ִ֗
דיָך ִ
ְבּ ִפקֻּ ֶ ֥
ָ֝אָשׂיחָ ה
ֲבינ ֵֵ֑֑נִ י וְ ִ֗
קּוּדיָך ה ִ
ֶ ַֽדּ ֶרְך־ ִפּ ֶ ֥
ִה ְ֭נּה תָּ אַ ְ֣ב ִתּי ְל ִפקֻּ ֶדֵ֑יָך ְבּ ִצ ְדקָ ְתָך֥
וְ אֶ ְתהַ ְלּכָ ה בָ ְרחָ ָב ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ִפקֻּ ֶד֣יָך ָד ָ ַֽר ְשׁ ִתּי׃
ָצ ְר ִתּי׃
ה־לֵּ֑י ִ ֶ֖כּי ִפקֻּ ֶד֣יָך נ ָ ַֽ
ִ
היְ תָ
ז ֹ֥את ָ ַֽ
קּוּדיָך׃
ְלכָ ל־א ֲֶשׁ֣ר יְ ראֵ֑ וָּך וּ ְָ֝לשׁ ְֹמ ֗רי ִפּ ֶ ַֽ
קּוּדיָך׃
ֶשׁ֣קֶ ר ז ִ ֵ֑דים ֲָ֝א ִנ֗י ְבּכָ ל־לֹ֤ב ׀ א ֵֹ֬צּר ִפּ ֶ ַֽ
קּוּדיָך׃
אָשׂיחַ ְבּ ִפ ֶ ַֽ
י־שׁ֣קֶ ר ִעוְּ תֵ֑ וּנִ י ֲָ֝א ִנ֗י ִ
ִכּ ֶ
ודיָך׃
ִכּלּ֣ וּנִ י בָ אָ ֵֶ֑רץ ַוָ֝א ֲִנ֗י ל ֹא־עָ ז ְַב ִתּי ִפקֻּ ֶ ַֽ
קּוּדֵ֑יָך ִכּי ָָ֝֗בם
ְל ְ֭עֹולָ ם ל ֹא־אֶ ְשׁ ַכּ ֣ח ִפּ ֶ
קּוּד֣יָך ָד ָ ַֽר ְשׁ ִתּי׃
הֹושׁיע ֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ִ
אְ֭נִ י
ְ ַֽלָך־ ֲ
ָצ ְר ִתּי׃
קּוּד֣יָך נ ָ ַֽ
ִמזְּ קנִ ים אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ
ֹ֤אתי ׀
ל־כּן שָׂ נ ִ
ָ֝֗
קּוּדיָך אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן עַ
ִמ ִפּ ֶ ֥
יתי׃
ל ֹא תָ ִ ַֽע ִ
קּוּדיָך ֣
ִלֵ֑י וּ ִָ֝מ ִפּ ֶ ֗
כל יִ ָשּׁ ְֵ֑ר ִתּי כָּ ל־ ֶֹ֖א ַרח
עַ ל־כֹּ֤ן ׀ כָּ ל־ ִפּקּ֣ וּדי ֣ ֹ
קּוּדיָך׃
אָדֵ֑ם וְ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה ִפּ ֶ ַֽ
ְפּ ְ֭דנִ י מ ֹ֣עשֶׁ ק ָ
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
אָנ ִֹכ֣י וְ נִ ְב ֶזֵ֑ה ִָ֝פּקֻּ ֶ ֗דיָך ֣

ְפּקֻ ָדּה
קּוּדים
ִפּ ִ

Psa. 19:9
Psa. 103:18
Psa. 111:7
Psa. 119:4
Psa. 119:15
Psa. 119:27
Psa. 119:40
Psa. 119:45
Psa. 119:56
Psa. 119:63
Psa. 119:69
Psa. 119:78
Psa. 119:87
Psa. 119:93
Psa. 119:94
Psa. 119:100
Psa. 119:104
Psa. 119:110
Psa. 119:128
Psa. 119:134
Psa. 119:141
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אָה ְֵ֑ב ִתּי יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽכּחַ ְס ְדָּך֥
קּוּד֣יָך ָ
ראה ִכּי־ ִפ ֶ
ְ ְ֭
ְ֭קּוּדיָך וְ עד ֶֹתֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי
שָׁ ַמ ְ֣ר ִתּי ִפ ֶ
ח ְר ִתּי׃
קּוּד֣יָך בָ ָ ַֽ
ְתּ ִ ַֽהי־י ְָדָך֥ ְלעָ זְ רֵ֑נִ י ִ ֶ֖כּי ִפ ֶ

Psa. 119:173

)(1

)to open (eyes

פוּפֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה
ֹקף ְכּ ִ
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ֹ֘פּ ֹ֤קחַ ִעוְ ִ ֗רים יְ ְ֭הוָה ז ֣

Psa. 146:8

Psa. 119:159
Psa. 119:168

)(4

ירי בָ ָשׁ ֣ן ִכּ ְתּ ַֽרוּנִ י׃
אַבּ ֶ֖
ְס ְ֭בָ בוּנִ י פָּ ִ ֣רים ַר ִבֵּ֑ים ִ
ֹתיָך
יתָך֣ ָפ ֵ֑ר ִָ֝מ ִמּ ְכ ְלא ֗ ֶ
ִמבּ ְ
ל־מזְ בַּ חֲָך֣ פָ ִ ַֽרים׃
ִ
וְ כָ ִלֵ֑יל אָֹ֤ז ַיעֲלֶ֖ וּ עַ
לְ֭יהוָה ִמשּׁ֥ ֹור ֗ ָפּר מַ ְק ִ ֥רן מַ ְפ ִ ַֽריס׃
יט ֣ב ַ ַֽ
וְ ִת ַ

Psa. 50:9
Psa. 51:21
Psa. 69:32

ַי ְְ֭שׁקוּ כָּ ל־חַ יְ ת֣ ֹו שָׂ ָדֵ֑י יִ ְשׁ ְבּ ֶ֖רוּ ְפ ָר ִא֣ים ְצמָ אַָֽם׃

wild donkey

כּל־עַ ְצ ָ֫מֹותָ י
כַּ מַּ יִ ם נִ ְשׁפַּ ְכ ִתּי ֮ וְ ִה ְת ָ ַֽפּ ְר ֗דוּ ָ ַֽ
פּעֲלי אַָֽוֶן׃
אֹיְ ֶב֣יָך י ֹאב ֵ֑דוּ יִ ְָ֝תפָּ ְר ֗דוּ כָּ ל־ ֥ ֹ

to separate

פרד

Psa. 22:15
Psa. 92:10
)(1

ְכּס֥ וּס ְכּפֶ ֶרד ֮ אֹ֤ין ָ֫ ָה ִבין ְבּ ֶ ַֽמתֶ ג־ו ֶָר֣סֶ ן

mule

פֶּ ֶרד

Psa. 32:9
)(2

to bear fruit

פרה

Psa. 105:24
Psa. 128:3

פרח־1

to bud, sprout, break out

רב
ִ ַֽי ְפ ַרח־ ְבּיָמָ יו צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ֥ ֹ
רחַ ְרשָׁ ִ֨עים ׀ ְכּמ֥ ֹו ֗עשֶׂ ב ַוְ֭יּ ִָציצוּ
ִבּ ְפ ֹ֤ ֹ
צַ ְִ֭דּיק כַּ תָּ ָמ֣ר יִ ְפ ָרֵ֑ח ְכּ ֶא ֶֶ֖רז בַּ ְלּבָ נֹ֣ון
ְ֭תוּלים ְבּב֣ית יְ הוָ ֵ֑ה ְבּחַ ְצ ֶ֖רֹות אֹלה֣ינוּ י ְַפ ִ ַֽריחוּ׃
ְשׁ ִ

פֶּ ֶרא

Psa. 104:11
)(2

)(4

פַּ ר

Psa. 22:13

)(1

ַויֶּ ֣פֶ ר אֶ ת־עַ מּ֣ ֹו ְמ ֵֹ֑אד ַו ָ֝יַּ ַֽע ֲִצמהוּ
אֶ ְשׁ ְתָּךֹ֤ ׀ ְכּגֶפֶ ן פּ ִֹר ָיּה ֮ ְבּי ְַר ְכּתֵ֪י ָ֫ביתֶ ָך

bull

פקח

Psa. 72:7
Psa. 92:8
Psa. 92:13
Psa. 92:14
)(11

fruit

ֲשׁר ִפּ ְריֹ֨ו ׀ יִ ֵ֬תּן ְבּ ִע ֗תֹּו
ַ ַֽעל־פַּ ְלגָ֫י מָ יִ ם א ֶ ֹ֤
Psa. 21:11
ִפּ ְְ֭ריָמֹו מ ֶא ֶ֣רץ ְתּאַבֵּ֑ד וְ ָ֝ז ְַרעָ֗ ם
Psa. 1:3

ְפּ ִרי
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ֹאמ֣ר אָ ְָ֭דם אְַך־ ְפּ ִ ֣רי לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק אְַך
וְ י ַ
יִ ְר ַע ֣שׁ כַּ ְלּבָ נֹ֣ון ִפּ ְריֵֹ֑ו ְוי ִָציצוּ
יֹּותֵ֑יו ִמ ְפּ ִ ֥רי ָ֝ ַמעֲשֶׂ֗ יָך ִתּ ְשׂבַּ ע
מע ֲִל ָ
אַדמָ ָ ַֽתם׃
אַר ָצֵ֑ם ַו ָ֗֝יּ ֹאכַ ל ְפּ ִ ֣רי ְ
כָּ ל־ע ֣שֶׂ ב ְבּ ְ
ֶא ֶ֣רץ ְפּ ְִ֭רי ִל ְמל ָח ֵ֑ה ָ֝מ ָרעַ֗ ת ֹי ְ֣שׁבי
ֲשׂוּ ְפּ ִ ֣רי ְת ַֽבוּאָה׃
שָׂ ְ֭דֹות וַיִּ ְטּע֣ וּ ְכ ָר ִמֵ֑ים ַו ָ֝ ַיּע ֗
ֲל ֣ת יְ הוָ ֣ה בָּ ִנ ֵ֑ים שָָׂ֝ ֗ ָכר ְפּ ִ ֣רי הַ ָ ַֽבּטֶ ן׃
ִהנּ ֹ֤ה ַנח ַ
ִָ֫ממֶּ נָּה ִמ ְפּ ִ ֥רי ִב ְטנְ ָךֵ֑ אָ ִָ֗֝שׁית
וְ כָ ל־גְּ בָ עֵ֑ ֹות עץ ְָ֝פּ ִ ֗רי וְ כָ ל־א ֲָרזִ ַֽים׃

Psa. 58:12
Psa. 72:16
Psa. 104:13
Psa. 105:35
Psa. 107:34
Psa. 107:37
Psa. 127:3
Psa. 132:11
Psa. 148:9
)(1

אָרח֥ ֹות פָּ ִ ַֽריץ׃
ִבּ ְד ַב֣ר ְשׂפָ ֶתֵ֑יָך אֲנִ י ָ֝שָׁ ֗ ַמ ְר ִתּי ְ

violent
Psa. 17:4

)(1

לְ֭יהוָה ִמשּׁ֥ ֹור ֗ ָפּר מַ ְק ִ ֥רן מַ ְפ ִ ַֽריס׃
יט ֣ב ַ ַֽ
וְ ִת ַ

to divide

וּבכָ ל־עֲבָ ָ ַֽדיו׃
ְבּתֹוכ ִ֣כי ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ְָ֝בּפַ ְרעֹ֗ ה ְ
וְ נִ ֘ע ֹ֤ר פַּ ְר ֹ֣עה וְ חיל֣ ֹו ְביַם־סֵ֑ וּף

Pharaohפַּ ְרעֹ ה
Psa. 135:9

Psa. 136:15

to break through

תּנוּ אָָ֝ ַנ ְ֗פתָּ ְתּשׁ֣ ֹובב
ְֹ֭להים זְ נ ְַח ָתּ֣נוּ ְפ ַר ְצ ָ ֵ֑
א ִ
ָ֝אָרוּהָ
לָ ְ֭מָּ ה פָּ ַר ְ֣צתָּ גְ ד ֶרֵ֑יהָ וְ ֗
ר ְצתָּ כָ ל־גְּ דר ָֹתֵ֑יו ַשׂ ְֶ֖מתָּ ִמ ְבצָ ָר֣יו
פָּ ַ ֥
יהֵ֑ם ַו ִתּ ְפ ָרץ־ ָָ֝֗בּם מַ גּ ָ ַֽפה׃
ְבּ ַ ַֽמעַ ְלל ֶ
)(2

פרס

Psa. 69:32
)(2

)(4

פָּ ִריץ

פרץ־1

Psa. 60:3
Psa. 80:13
Psa. 89:41
Psa. 106:29
breach

ירֹו עָ ַמ֣ד בַּ ֶפּ ֶ֣רץ ְלפָ נָ ֵ֑יו
ְב ִח ֗
אַלּוּפינוּ ְ ַֽמסֻ ָָ֫בּ ִלים ַֽאין־פֶּ ְֶ֭רץ וְ א֣ין יֹוצֵ֑את
֗

פֶּ ֶרץ־1

Psa. 106:23
Psa. 144:14

)(2

to tear away

אַרי ֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָֹ֝פּ ֗רק וְ א֣ין מַ ִ ַֽצּיל׃
ְכּ ְ
Psa. 136:24
ַויִּ ְפ ְרק ֥נוּ ִמצָּ רֵ֑ינוּ ִ ֶ֖כּי

פרק

Psa. 7:3

)(3

to break

פרר־1
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כּעַ ְסָך֣ ִע ָ ַֽמּנוּ׃
יִ ְשׁע ֵ֑נוּ וְ הָ פֶ֖ר ַ ַֽ
אָפ֣יר ַֽמ ִעמֵּ֑ ֹו
וְ ְ֭חַ ְס ִדּי ַֽל ֹא־ ִ
תֹּור ֶ ַֽתָך׃
ָ
ע ְ֭ת לַ עֲשׂ֣ ֹות לַ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ה ֗פרוּ
)(1

פֹור ְ֣רתָּ ְבעָ זְּ ָך֣ יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ
ַ
אַתֹּ֤ה
ָ
)(5

כּ ֗פּינוּ ְלא֣ל
רשׂ ָ֝ ַ
אֹלהֵ֑ינוּ ַונִּ ְפ ֥ ֹ
ל ִ ֹ֤כים ָ֗בּהּ תַּ ְשׁלג
פרֹ֤שׂ שַׁ ַ ֶ֓דּי ְמ ֘ ָ
ְבּ ָ֘
פָּ ַר֣שׂ עָ נָ ֵ֣֑ן ְלמָ ָסְֵ֑ך וְ ָ֗֝אשׁ ְלהָ ִאיר
ִ֗לי ַוחֲבָ ִ֗לים ָפּ ְ֣רשׂוּ ֶ ְ֭רשֶׁ ת ְליַד־מַ ְעגָּ ֵ֑ל
֣שׂ ִתּי י ַָד֣י א ֶל ֵ֑יָך נ ְַפ ִֶ֓שׁי ׀
פּ ַר ְ
)(2

Psa. 89:34
Psa. 119:126
to split

פרר־2

Psa. 74:13
to spread out

Psa. 68:15
Psa. 105:39
Psa. 140:6
Psa. 143:6

פשׁע

Psa. 37:38
Psa. 51:15

transgression, rebellion

רב ִפּ ְְ֭שׁעיהֶ ם הַ ִדּיחֵ֑מֹו
ֹותיהֶ ם ְבּ ֣ ֹ
מּעֲצֵ֪ ָ֫
ִ ַֽמ ֹ
שׁע ָ ַֽרב׃
יתי ִמפֶּ ַ ַֽ
יתם וְ ָ֝נִ ֗קּ ִ
לוּ־ב֣י אָ֣ז א ָ ֵ֑
ִ
אַַֽל־יִ ְמ ְשׁ
כּר
אַל־תּזְ ֥ ֹ
ִָ֫
עוּרי ׀ וּ ְפשָׁ עַ֗י
נְ ַ ֨
רי ְנַֽשׂוּי־ ֗ ֶפּשַׁ ע ְכּס֣ וּי חֲטָ אַָֽה׃
אַשׁ ֥
ְל ָדוִ ֗ד ָ֫ ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
אֹודֹ֤ה עֲל ֣י ְפ ְ֭שָׁ עַי לַ יהוָ ֵ֑ה
ֶ
אָמ ְר ִתּי
ַ֗
נְ ֻ ַֽאם־ ֶפּ ֣שַׁ ע לָ ְָ֭רשָׁ ע ְבּ ֶ ֣ק ֶרב ִל ִבֵּ֑י
ִמכָּ ל־ ְפּשָׁ עַי הַ ִצּיל ֵ֑נִ י חֶ ְרפַּ ת
ֲמיָך ְמח֣ה ְפשָׁ עָ ַֽי׃
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
ְכּחַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
אתי
ִ ַֽכּי־ ְפ ְ֭שָׁ עַי א ֲִנ ֣י א ָדֵ֑ע וְ חַ טָּ ִ ֶ֖
את֣י
עָ ַל ֣י עַ זִ ֵ֑ים ל ֹא־ ִפ ְשׁעִ ֶ֖י וְ ל ֹא־חַ טָּ ִ
גָּ ְ֣ברוּ ֶמ ֵ֑נִּ י ְָ֝פּשָׁ ֗עינוּ אַתָּ ה ְתכַ ְפּ ַֽרם׃
וּבנְ ג ִָעים
וּפָ קַ ְד ִתּ֣י ְבשׁ֣בֶ ט ִפּ ְשׁעֵָ֑ם ִ
ִ ַֽמ ַ ַֽמּע ֲָרֵ֑ב ִ ַֽה ְר ִחיק ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ אֶ ת־ ְפּשָׁ עַֽינוּ׃
יהם
אְ֭וִ ִלים ִמ ֶדּ ֶ֣רְך ִפּ ְשׁעֵָ֑ם וַּֽ ָ֝מעֲֹוַֽ נֹת ֗ ֶ

פרשׂ

Psa. 44:21

to transgress, rebel

ֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמ ֣דוּ י ְַח ָדֵּ֑ו אַח ִ ֲֶ֖רית ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרתָ ה׃
וַּֽ ְ֭פ ְ
ֹשׁ ִע ֣ים ְדּ ָר ֶכ ֵ֑יָך וְ ָ֝חַ טָּ ִ ֗אים אלֶ יָך
אֲלַ ְמּ ָד֣ה פ ְ
)(14

Psa. 85:5

Psa. 5:11
Psa. 19:14
Psa. 25:7
Psa. 32:1
Psa. 32:5
Psa. 36:2
Psa. 39:9
Psa. 51:3
Psa. 51:5
Psa. 59:4
Psa. 65:4
Psa. 89:33
Psa. 103:12
Psa. 107:17

פֶּ שַׁ ע
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)(1

ַ ַֽק ְרח֣ ֹו ְכ ִפ ִתֵּ֑ים ִל ְפני ָָ֝ק ָר ֗תֹו

Psa. 147:17
)(2

ל ֹא
בַּ ִמּ ְסתָּ ִ ֣רים ָתֵּ֑ם ִפּ ְת ֹ֥אם ֹי ֻ ָ֗֝רהוּ וְ ֣
כֹּותם׃
ָ ַֽ
וַיֹּ ֗רם א ָֹ֫ל ִהים חץ ִפּ ְתאֵ֑ ֹום ָ֝ ָהי֗וּ מַ
)(1

ִ suddenlyפּ ְתאֹם
Psa. 64:5
Psa. 64:8

to be simple, entice, deceive

יהֵ֑ם וּ ִָ֝ב ְלשֹׁו ָנ֗ם
ַויְ פַ תּ֥ וּהוּ ְבּ ִפ ֶ

)(1

ִ engravingפּתּוּחַ
Psa. 74:6

opening, door, engrave

ריָך י ִ ָ֗איר מ ִבין ְפּתָ ִ ַֽיים׃
פֶּ֖תַ ח ְדּבָ ֶ ֥
)(2

פתה־1

Psa. 78:36
)(1

תּוּח ֣יהָ יָּ ֵ֑חַ ד ְבּכַ ִשּׁיל
וְ עת [וְ ְ֭][עַ תָּ ה] ִפּ ֶ

piece

)(18

ִק ְר ָבֵּ֪ם ָ֫ ַהוֹּ֥ות ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ גְּ רֹונָ ֵ֑ם ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם
רנִ י
ְלמָ חֵ֪ ֹול ִלי ִפּתַּ ְחתָּ שַׂ ִ ֵ֑קּי וַ ְַֽתּאַזְּ ֥
ֶח ֶֹ֤רב ׀ ָ ַֽפּ ְתח֣ וּ ְרשָׁ ִעים ֮ וְ ָד ְרכֵ֪ וּ ַָ֫ק ְשׁתָּ ם
ל ֹא יִ ְפתַּ ח־ ִ ַֽפּיו׃
ל ֹא אֶ ְשׁ ָמֵ֑ע וּ ְָ֝כ ִא ֗לּם ֣
֣
אַתּ֣ה
ל ֹא אֶ ְפתַּ ח־ ִפֵּ֑י ִ ֶ֖כּי ָ
ֶנ ְ֭אלַ ְמ ִתּי ֣
יד ִ ַֽתי׃
ְלמָ ָשׁ ֣ל אָזְ ִנ ֵ֑י אֶ ְפתַּ ח ְָ֝בּ ִכנֹּ֗ור ִח ָ
דנָי ְשׂפָ ַת֣י ִתּ ְפ ָתֵּ֑ח וּ ִָ֗֝פי
אְ֭ ֹ
ֲ
ידֹות
אַבּיעָ ה ִָ֝ח ֗
אֶ ְפ ְתּ ָח ֣ה ְבמָ ָשׁ֣ל ִפֵּ֑י ִ
תי שָׁ ַמ֣יִ ם פָּ ָ ַֽתח׃
וַיְ ַצ֣ו ְשׁחָ ִ ֣קים ִמ ָמֵּ֑עַ ל וְ ַד ְל ֶ֖
מוּתה׃
אָסֵ֑יר ְָ֝לפַ ֗תּחַ ְבּנ ֣י ְת ָ ַֽ
ִל ְְ֭שׁמֹעַ אֶ נְ ַ ֣קת ִ
לָ ְ֭הֶ ם יִ ְלקֹטֵ֑ וּן ִתּ ְפתַּ ח יָ ַֽ ְָ֝ד ָ֗ך יִ ְשׂ ְבּע֥ וּן
ַויּ ִַתּירֵ֑הוּ מֹשׁל עַָ֝ ִ֗מּים וַ ַֽ יְ פַ ְתּח ַֽהוּ׃
ָפּ ֣תַ ח צוּ ְ֭ר ַו ָיּז֣וּבוּ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ָה ְל ֗כוּ בַּ ִצּיֹּ֥ות
ִתּ ְפתַּ ח־אֶ ְֶ֭רץ ו ִַתּ ְב ַל ֣ע ָדּ ָתֵ֑ן ַו ְָ֝תּ ֗ ַכס

פּתַ ח

Psa. 119:130

opening, doorway, entrance

עֹול ֵ֑ם וְ ָ֝י ָ֗בֹוא
ָ
ָשׂאוּ ִפּ ְתח ֣י
יכם ְ ַֽו ְִ֭הנּ ְ
ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
עֹול ֵ֑ם וְ ָ֝יָב ֹא
ָ
יכם וּ ְ֭ ְשׂאוּ ִפּ ְתח ֣י
ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ

פַּ ת

פֶּ תַ ח

Psa. 24:7
Psa. 24:9
to open

פתח־1

Psa. 5:10
Psa. 30:12
Psa. 37:14
Psa. 38:14
Psa. 39:10
Psa. 49:5
Psa. 51:17
Psa. 78:2
Psa. 78:23
Psa. 102:21
Psa. 104:28
Psa. 105:20
Psa. 105:41
Psa. 106:17
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י־מ ְְ֭רמָ ה עָ ַל ֣י פָּ ָתֵ֑חוּ ִדּ ְבּ ֥רוּ ִ ָ֝א ִ֗תּי
וַּֽ ִפ ִ
בֶּ ן־אֲמָ ֶתֵָ֑ך ִָ֝פּ ֗ ַתּ ְחתָּ ְלמֹוס ָ ַֽרי׃
ֹא־בם
י־צ ֵֶ֑דק אַָֽב ָָ֝
ִפּ ְתחוּ־ ִלי שַׁ עֲר ֶ
ל־ח֣י
ַ
פֹּותחַ אֶ ת־י ֶָדֵָ֑ך וּמַ ְשׂ ִ ֶ֖בּיעַ ְלכָ
)(3

Psa. 116:16
Psa. 118:19
Psa. 145:16

simple, naive

ְתּ ְִ֭מימָ ה ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֵ֑פֶ שׁ ע ֥דוּת יְ הוָה ֶנָ֝אמָ ָנ֗ה מַ ְח ִכּימַ ת ֶ ַֽפּ ִתי׃
לֹּותי וְ ִל֣י
אי ֣ם יְ הֹוָ ֵ֑ה ַ ָ֝דּ ִ֗
שֹׁמ֣ר ְפּתָ ִ
ריָך י ִ ָ֗איר מ ִבין ְפּתָ ִ ַֽיים׃
פֶּ֖תַ ח ְדּבָ ֶ ֥
)(1

Psa. 109:2

Psa. 19:8
Psa. 116:6
Psa. 119:130

drawn sword

ריו ִמשֶּׁ֗ מֶ ן וְ ה֣מָּ ה ְפ ִת ַֽחֹות׃
ב־לבּ֥ ֹו ַרכֶּ֖ וּ ְדבָ ָ ֥
ִָ֫
וַּֽ קֲ ָר

to twist

)(16

גֹּוי֗ם
צ ֹאן מַ א ֲָכ ֵ֑ל וּ ָ֝בַ ִ
ִתּ ְְ֭תּננוּ ְכּ ֣
חה׃
צ ֹאן ִט ְב ָ ַֽ
ִ ַֽכּי־עָ ְ֭לֶ יָך ה ַֹר֣גְ נוּ כָ ל־הַ יֵֹּ֑ום ֶנָ֝ ְחשַׁ֗ ְבנוּ ְכּ ֣
מוֶת ִי ְָ֫רעם
צּ ֹאן ׀ ִ ַֽל ְשׁא֣ ֹול שַׁ תּוּ ֮ ָ ֹ֤
כַּ ֹ֤
פוּ־בֵ֑ר
ָ
לָ ְב ֵ֬שׁוּ כָ ִ ֨רים ׀ הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
יתָך׃
צ ֹאן מַ ְר ִע ֶ ַֽ
לָ נֶ ֵ֑צַ ח י ְֶעשַׁ ן אַ ְָ֝פּ ָ֗ך ְבּ ֣
צּ ֹאן עַ ֶמֵָּ֑ך ְ ַֽבּיַד־מֹשֶׁ ה
נ ִָח֣יתָ כַ ֣
צּ ֹאן עַ מֵּ֑ ֹו וַ ַֽ ָֽיְ ַנהֲגם
ַויּ ַַסּ֣ע כַּ ֣
ְבּ ָד ִו ֣ד עַ ְב ֵ֑דֹּו ַו ָ֝יִּ קָּ ֗חהוּ ִ ַֽמ ִמּ ְכ ְל ֹ֥את ַֽצ ֹאן׃
ֹֹ֤ודה
צ ֹאן מַ ְר ִעיתֶ ָך ֮ נ ֶ ֥
עַ ְמּ ָ֨ך ׀ וְ ֥
רוּב֣ים
צּ ֹאן יֹוסֵ֑ף יֹשֶׁ֖ב הַ ְכּ ִ
הַ א ֲִז֗ינָה נֹה֣ג כַּ ֣
צ ֹאן י ֵָ֑דֹו ָ֝ ַהיּ֗ ֹום
מַ ְְ֭ר ִעיתֹו וְ ֣
יתֹו׃
צ ֹאן מַ ְר ִע ַֽ
[ל֣ ֹו] אֲנַ ְֵ֑חנוּ עַָ֝ ֗מֹּו וְ ֣
כּ ֗צּ ֹאן ִמ ְשׁפָּ ַֽחֹות׃
אֶ ְביֹ֣ון מעֵ֑ ֹונִ י ַויָּשֶׂ ם ָ֝ ַ

פתל

Psa. 18:27
)(2

חֲמַ ת־נ ָָח ֵ֑שׁ ְכּמֹו־פֶ תֶ ן ָ֝ח ֗רשׁ י ְַאטם אָזְ נַֽ ֹו׃
רְך ִתּ ְר ֶֹ֖מס ְכּ ִפ֣יר
ל־שׁ֣חַ ל ָו ֶפ ֣תֶ ן ִתּ ְד ֵ֑ ֹ
ַ
עַ

ְפּ ִתיחָ ה

Psa. 55:22
)(1

ם־ע ֗קּשׁ ִתּ ְתפַּ ָ ַֽתּל׃
ִעם־נָבָ ר ִתּ ְתבָּ ָרֵ֑ר וְ ִע ִָ֝

פֶּ ִתי־1

adder

פֶּ תֶ ן

Psa. 58:5
Psa. 91:13
flock, sheep
Psa. 44:12
Psa. 44:23
Psa. 49:15
Psa. 65:14
Psa. 74:1
Psa. 77:21
Psa. 78:52
Psa. 78:70
Psa. 79:13
Psa. 80:2
Psa. 95:7
Psa. 100:3
Psa. 107:41

צ ֹאן
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ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבני־ ַֽצ ֹאן׃
ההָ ִרים ָר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭
ילים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבני־ ַֽצ ֹאן׃
ההָ ִרים ִתּ ְר ְק ֣דוּ ְכא ִ ֵ֑
ֶ ְַֽ֭
ִמ ֗ ַזּן ֶָ֫אל־זַן צ ֹאונ֣נוּ מַ ְ֭א ֲִליפֹות ְמ ֻרבָּ ֗בֹות
)(24

Psa. 114:4
Psa. 114:6
Psa. 144:13

host, army, war, service

כּב֥ ֹוד יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות הֹ֤ וּא ֶמֶ֖לֶ ְך הַ כָּ ב֣ ֹוד
הַ ָ֫ ָ
Psa. 33:6
וּב ֥רוּחַ ִָ֝֗פּיו כָּ ל־ ְצבָ אָ ַֽם׃
ְ
Psa. 44:10
אֹותינוּ׃
ֹא־ת ֗צא ְבּ ִצ ְב ַֽ
וַתַּ ְכ ִלימֵ֑נוּ וְ ל ָ֝
Psa. 46:8
ַֽב־לנוּ
ָ֝ ָ
יְ הוָ ֣ה ְצבָ א֣ ֹות ִע ָמֵּ֑נוּ ִמ ְשׂגָּ
Psa. 46:12
ַֽב־לנוּ
ָ֝ ָ
יְ הוָ ֣ה ְצבָ א֣ ֹות ִע ָמֵּ֑נוּ ִמ ְשׂגָּ
Psa. 48:9
ְבּ ִעיר־יְ הוָ ֣ה ְצ ְ֭בָ אֹות ְבּ ִע֣יר אֹלהֵ֑ינוּ
Psa. 59:6
ֹלהים ׀ ְצבָ אֶ֡ ֹות א ֹ֘להֹ֤י יִ ְשׂ ָר ֗אל הָ ִ֗קיצָ ה
אַתֹּ֤ה יְ הוָ ַֽה־א ִ
וְ ָ
Psa. 60:12
אֹותינוּ׃
ֹלהים ְבּ ִצ ְב ַֽ
ֹלה֣ים זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא ָ֝א ִ֗
א ִ
Psa. 68:12
ה ְמבַ ְשּׂ ֗רֹות צָ בָ א ָ ַֽרב׃
דנָי יִ תֶּ ן־ ֵֹ֑אמֶ ר ַָ֝ ַֽ
א ֹ
ֲ
Psa. 68:13
מַ ְלכ ֣י ְצ ְ֭בָ אֹות יִ דּ ֹ֣דוּן יִ דּ ֵֹ֑דוּן וּנְ וַת
Psa. 69:7
דנָי יְ הוִ ֗ה ְצ ָָ֫בא֥ ֹות אַל־יִ ָכּ ְ֣למוּ ִב֣י
א ֹ
ֲ
Psa. 80:5
ֹלה֣ים ְצבָ אֵ֑ ֹות עַ ד־מָ תַ י עָָ֝ שַׁ֗ נְ תָּ ִבּ ְת ִפלַּ ת
יְ הוָ ֣ה א ִ
Psa. 80:8
ֲשׁיבֵ֑נוּ וְ הָ אר ָ֝ ָפּ ֶנ֗יָך
ֹלה֣ים ְצבָ א֣ ֹות ה ִ
א ִ
Psa. 80:15
ֹלה֣ים ְצבָ אֹות ֮ ַָֽ֫שׁוּב־נָא הַ בּ֣ט ִמשָּׁ ַמ֣יִ ם
א ִ
Psa. 80:20
ֲשׁיבֵ֑נוּ הָ אר ָ֝ ָפּ ֶנ֗יָך
ֹלה֣ים ְצבָ א֣ ֹות ה ִ
יְ ה֘ וָ ֹ֤ה א ִ
Psa. 84:2
נֹותיָך יְ הוָה ְצבָ ַֽאֹות׃
ידֹות ִמ ְשׁ ְכּ ֗ ֶ
מַ ה־יְּ ִד ֥
Psa. 84:4
אֹלהי׃
ָ ַֽ
ת־מ ְ֭זְ ְבּחֹותֶ יָך יְ הוָ ֣ה ְצבָ אֵ֑ ֹות ָ֝ ַמ ְל ִ֗כּי ו
ִ
ֶ ַֽא
Psa. 84:9
ֹלה֣ים ְצ ְ֭בָ אֹות ִשׁ ְמ ָע ֣ה ְת ִפלָּ ִתֵ֑י
יְ ה֘ וָ ֹ֤ה א ִ
Psa. 84:13
רי אָ ָ ָ֗֝דם בֹּטחַ ָ ַֽבְּך׃
יְ הוָה ְצבָ אֵ֑ ֹות אַ ְַֽשׁ ֥
Psa. 89:9
י־כמֶ֖ ֹוָך ח ֲִסין ׀
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ א ֹ֘להֹ֤י ְצבָ א֗ ֹות ִ ַֽמ ָ ַֽ
Psa. 103:21
בָּ רֲ כ֣ וּ יְ ְ֭הוָה כָּ ל־ ְצבָ אֵָ֑יו ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו
Psa. 108:12
ֹתינוּ׃
ֹלהים ְבּ ִצ ְבא ַֽ
ֹלהים זְ נ ְַח ָתֵּ֑נוּ ְוַֽל ֹא־תצא ָ֝א ִ֗
ה ֲַֽל ֹא־א ִ
Psa. 148:2
[צבָ אַָֽיו׃]
ה ְל ֗לוּהוּ כָּ ל־ ְצבָ אֹו ְ
ַָ֝ ַֽ
[צבָ אַָֽיו׃]
ל־צבָ אֹו ְ
ְ
ה ְל ֗לוּהוּ כָּ
אָכ ֵ֑יו ַָ֝ ַֽ
ה ְלל֥ וּהוּ כָ ל־מַ ְל ָ
ַ ַֽ

צָ בָ א

Psa. 24:10

)(1

דע
אְַך־הֶ בֶ ל יֶהמָ יֵ֑וּן יִ ְָ֝צ ֹ֗בּר ְוַֽל ֹא־י ַ ֥

to heap up
Psa. 39:7

צבר
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)(1

וּרבָ בָ ה
פּל ִמ ִצּדּ ְָ֨ך ׀ ֶ֗אלֶ ף ְ
יִ ֹ֤ ֹ

side

צַ ד

Psa. 91:7
)(52

righteous

צַ ִדּיק

;Psa 1:5–6; 5:13; 7:10, 12; 11:3, 5, 7; 14:5; 31:19; 32:11–33:1; 34:16, 20, 22; 37:12, 16–17, 21, 25, 29–30, 32, 39
;52:8; 55:23; 58:11–12; 64:11; 68:4; 69:29; 72:7; 75:11; 92:13; 94:21; 97:11–12; 112:4, 6; 116:5; 118:15, 20; 119:137; 125:3
129:4; 140:14; 141:5; 142:8; 145:17; 146:8
)(4

עֹומ ֵֶ֪דת לָָ֫ עַ ד ִ ַֽמ ְשׁ ְפּטי־יְ הוָה א ֶמֵ֑ת ָ ַֽצ ְדק֥ וּ י ְַח ָ ַֽדּו׃
ֶ
דּק ְבּ ָד ְב ֶ ֗רָך
יתי ְל ְ֭מַ עַ ן ִתּ ְצ ַ ֥
ְבּעי ֶנ֗יָך עָָ֫ ִשׂ ִ
טוּ־דל וְ יָתֵ֑ ֹום עָ ִנֶ֖י ו ָָר֣שׁ הַ ְצ ִ ַֽדּיקוּ׃
ַ֥
ִשׁ ְפ
דּק ְלפָ נֶ ֣יָך
כּי ַֽל ֹא־יִ ְצ ַ ֶ֖
אֶ ת־עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִ ֹ֤
)(50

to be just

צדק

Psa. 19:10
Psa. 51:6
Psa. 82:3
Psa. 143:2

righteousness, Zedek

צֶ ֶדק

;Psa 4:2, 6; 7:9, 18; 9:5, 9; 15:2; 17:1, 15; 18:21, 25; 23:3; 35:24, 27–28; 37:6; 40:10; 45:5, 8; 48:11; 50:6; 51:21
52:5; 58:2; 65:6; 72:2; 85:11–12, 14; 89:15; 94:15; 96:13; 97:2, 6; 98:9; 110:4; 118:19; 119:7, 62, 75, 106, 121, 123, 138,
142, 144, 160, 164, 172; 132:9
)(34

righteousness

ְצ ָדקָ ה

שֹׁור ָרֵ֑י
ְ
נְ ֵ֬חנִ י ְב ִצ ְדקָ תֶָ֗ך ְלמַ עַ ן
Psa. 11:7
ִ ַֽכּי־צַ ִ ֣דּיק יְ ְ֭הוָה ְצ ָדק֣ ֹות אָהֵ֑ב ָי ָ֝שָׁ֗ ר יֶחז֥וּ
Psa. 22:32
ָיְ֭בֹאוּ וְ י ִַגּ ֣ידוּ ִצ ְדקָ תֵֹ֑ו ְלעַ ם
Psa. 24:5
מא֣ת יְ הוָ ֵ֑ה וּ ָ֝ ְצ ָד ָ֗קה מאֹלהי יִ ְשׁ ַֽעֹו׃
Psa. 31:2
טנִ י׃
עֹול ֵ֑ם ְבּ ִצ ְדקָ תְָך֥ פַ ְלּ ַֽ
ְל ָ
Psa. 33:5
וּמ ְשׁ ָפֵּ֑ט חֶ סֶ ד יְ ָ֝ה ָו֗ה מָ ְלאָה
אְ֭הב ְצ ָד ָ ֣קה ִ
ֹ
Psa. 36:7
י־אל ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ ָך
ִצ ְד ָ ַֽקת ְָ֨ך ׀ ְ ַֽכּהַ ְרר ֗
Psa. 36:11
י־לב׃
ְלי ְֹד ֶע ֵ֑יָך וְ ָ֝ ִצ ְד ָ ַֽקת ְָ֗ך ְליִ ְשׁר ַֽ
Psa. 40:11
יתי ׀ ְבּ ֵ֬תֹוְך ִל ִ֗בּי
ֹא־כ ִ֨סּ ִ
ִצ ְדקָ ת ְֵָ֬ך ל ִ
Psa. 51:16
שֹׁונ֗י ִצ ְדקָ תֶ ַָֽך׃
אֹלהי ְתּשׁוּעָ ִתֵ֑י ְתּ ַרנּן ְָ֝ל ִ
Psa. 69:28
ת ַָֽך׃
עַ ל־עֲֹונָ ֵ֑ם וְ אַל־ ָיָ֝ ֹ֗באוּ ְבּ ִצ ְדקָ ֶ
Psa. 71:2
ְבּ ִצ ְדקָ ת ְָ֗ך תַּ ִצּילנִ י וַּֽ ְתפַ ְלּט ֵ֑נִ י
Psa. 71:15
ִ ֹ֤פּי ׀ יְ סַ ֵ֬פּר ִצ ְדקָ תֶָ֗ך כָּ ל־הַ יֹּ֥ום
Psa. 71:16
הו ֵ֑ה אַזְ ִ ֶ֖כּיר ִצ ְדקָ תְָך֣ ְלבַ ֶ ַֽדָּך׃
אדֹנָ ֣י יְ ִ
ֲ
Psa. 71:19
ד־מ ֥רֹום אֲשֶׁ ר־עָ ִשׂיתָ
ָ֫ ָ
ֹלהים עַ
וְ ִצ ְדקָ תְָך֥ א ִ֗
Psa. 71:24
כָּ ל־הַ ְ֭יֹּום תֶּ ְהגֶּ ֣ה ִצ ְדקָ תֵֶָ֑ך ִכּי־ ֹ֥בשׁוּ
Psa. 5:9
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ן־מלֶ ְך׃
ְל ֶמ֣לֶ ְך תֵּ֑ן וְ ִצ ְדקָ תְָך֥ ְלבֶ ֶ ַֽ
שׁל֥ ֹום לָ ָע ֵ֑ם וּ ָ֝גְ בָ ֗עֹות ִבּ ְצ ָד ָ ַֽקה׃
הָ ִ ֶ֓רים ָ֘
ִפּ ְל ֶאֵָ֑ך וְ ָ֝ ִצ ְדקָ ת ְָ֗ך ְבּ ֶא ֶ֣רץ
וּב ִצ ְדקָ תְָך֥ י ַָֽרוּמוּ׃
יְ גִ יל֣ וּן כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ְ
גֹּוי֗ם גִּ לָּ ה ִצ ְדקָ תַֹֽו׃
יְ שׁוּעָ תֵ֑ ֹו ְלעיני ָ֝ ַה ִ
אַתּה
ע ֹֹ֤קב ׀ ֵ֬ ָ
מישָׁ ִ ֵ֑רים ִמ ְשׁפָּ ט וּ ָ֝ ְצ ָד ָ֗קה ְבּ ַי ֲ
ֲשׁוּקים׃
עֹ שׂ֣ה ְצ ָדק֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ִ֗טים ְלכָ ל־ע ִ ַֽ
עַ ל־יְ ראֵָ֑יו וְ ָ֝ ִצ ְדקָ תֹ֗ו ִל ְבני
ל־עת׃
ַֽ
שׁ ְֹמר֣י ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט עֹ שֶׂ֖ה ְצ ָד ָ ֣קה ְבכָ
דר ָו ָ֝ ֹ֗דר
לְֹ֭ו ִל ְצ ָד ָ ֵ֑קה ְל ֥ ֹ
ָ ַֽפּעֳלֵ֑ ֹו וְ ָ֝ ִצ ְדקָ תֹ֗ו עֹ מֶ ֶדת לָ ַ ַֽעד׃
ְבּביתֵ֑ ֹו וְ ָ֝ ִצ ְדקָ תֹ֗ו עֹ מֶ ֶדת לָ ַ ַֽעד׃
יֹונ֗ים ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת לָ ַע ֵ֑ד
ָנ ַ֘תֹ֤ן לָ אֶ ְב ִ
ְל ִפקֻּ ֶדֵ֑יָך ְבּ ִצ ְדקָ תְָך֥ חַ יַָּֽֽנִ י׃
ַֽתֹור ְתָך֥
עֹול ֵ֑ם ְו ָ
ִצ ְדקָ תְָך֣ ֶצ ֶ֣דק ְל ָ
בֶּ אמֻ נ ְָתָך֥ ֲָ֝ענ֗נִ י ְבּ ִצ ְדקָ תֶ ַָֽך׃
תֹוציא ִמצָּ ָר֣ה
ִ ֶ֖
ְתּחַ יּ ֵֵ֑֑נִ י ְבּ ִצ ְדקָ ת ְֶָ֓ך ׀
ב־טוּבָך֣ י ִַבֵּ֑יעוּ וְ ִצ ְדקָ תְָך֥ יְ ַרנַּֽנוּ׃
ְ
ז֣כֶ ר ַר
)(1

Psa. 72:1
Psa. 72:3
Psa. 88:13
Psa. 89:17
Psa. 98:2
Psa. 99:4
Psa. 103:6
Psa. 103:17
Psa. 106:3
Psa. 106:31
Psa. 111:3
Psa. 112:3
Psa. 112:9
Psa. 119:40
Psa. 119:142
Psa. 143:1
Psa. 143:11
Psa. 145:7

צהל־2

to make shiny

ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֗ושׁ ְלהַ ְצ ִה֣יל פָּ ִנ ֣ים ִמ ָשֵּׁ֑מֶ ן
)(3

ֳריִ ם׃
כּצָּ ה ָ ַֽ
טָך ַ ַֽ
כָ א֣ ֹור ִצ ְד ֶ ֵ֑קָך וּ ִָ֝מ ְשׁפָּ ֗ ֶ
אָשׂ֣יחָ ה וְ אֶ ה ֶמ ֵ֑ה
ָו ֹ֣בקֶ ר וְ ְ֭צָ ה ֳַריִ ם ִ
ֳריִ ם׃
ֲֹלְך ִָ֝מ ֶ֗קּטֶ ב יָשׁ֥ וּד צָ ה ָ ַֽ
ִמ ְֶ֭דּבֶ ר בָּ ֹ֣אפֶ ל ַיה ֵ֑

Psa. 104:15

צָ ה ֳַריִ ם

noon

Psa. 37:6
Psa. 55:18
Psa. 91:6
)(1

אַל־תָּ ִ ֣רימוּ לַ מָּ ֣רֹום קַ ְרנְ ֶכ ֵ֑ם ְתּ ַד ְבּ ֶ֖רוּ ְבצַ וָּ ֣אר עָ ָ ַֽתק׃

neck

צַ וָּאר

Psa. 75:6
)(1

וְ אֶ ת־א ֲַרֵ֪ם ָ֫צֹובָ ה וַיָּ ֹ֤שָׁ ב יֹואָ֗ב

Zobah

צֹובָ א

Psa. 60:2
)(1

to hunt

צוד
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ִאישׁ־חָ מָ ס ָרֵ֑ע יְ ָ֝צוּדֶ֗נּוּ ְלמַ ְדח ַֹֽפת׃
)(15

Psa. 140:12
to command

וּרה ָ֝אלַ֗ י ִמ ְשׁפָּ ט ִצ ִ ַֽוּיתָ ׃
צֹור ָרֵ֑י וְ ע֥ ָ
ְ
Psa. 33:9
ע ַֹֽמד׃
אָמ ֣ר וַיֶּ ִֵ֑הי ַֽהוּא־ ִ ָ֝צ ָוּ֗ה וַ ַֽ ָֽ ַיּ ֲ
ה֣ וּא ַ
Psa. 42:9
יֹומֹ֤ם ׀ יְ צַ ֶוֵּ֬ה יְ ה ָו֨ה ׀ חַ ְס ֗דֹּו וּ ְ֭בַ לַּ יְ לָ ה
ָ
Psa. 44:5
ע ַֹֽקב׃
צוּ֗ה יְ שׁוּע֥ ֹות ַי ֲ
ֹלהֵ֑ים ָ֝ ַ
אַתָּ ה־ה֣ וּא מַ ְל ִכּ֣י א ִ
Psa. 68:29
ֹלהיָך עָֻ֫ זֶָּך עוּזָּה
ִצוָּה א ֗ ֶ
Psa. 71:3
הֹושׁיע ֵ֑נִ י
לָ ֗בֹוא תָּ ִ֗מיד ִצוִּ יתָ ְל ִ
Psa. 78:5
ְבּיִ ְשׂ ָ ָ֫ראל א ֲֶשׁ֣ר ִצְ֭וָּה אֶ ת־אֲבֹותֵ֑ינוּ
Psa. 78:23
תי
ַויְ ַצ ֣ו ְשׁחָ ִ ֣קים ִמ ָמֵּ֑עַ ל וְ ַד ְל ֶ֖
Psa. 91:11
ִכּ֣י מַ ְְ֭לאָכָ יו יְ צַ וֶּה־ ָלּ ְֵ֑ך ִָ֝ל ְשׁמָ ְר ָ֗ך
Psa. 105:8
ְבּ ִריתֵ֑ ֹו ָדּבָ ר ִ ָ֝צ ָוּ֗ה ְל ֶא ֣לֶ ף ַֽדֹּור׃
Psa. 111:9
ְלעַ ֗מֹּו ִצוָּ ַֽה־ ְלעֹולָ ם ְבּ ִריתֵ֑ ֹו
Psa. 119:4
אְַ֭תָּ ה ִצוִּ יתָ ה ִפקֻּ ֶ ֗דיָך ִל ְשׁ ֹ֥מר ְמ ַֹֽאד׃
Psa. 119:138
ִצ ְ֭וִּ יתָ ֶצ ֶ֣דק עד ֶֹתֵ֑יָך וֶ ַֽאמוּנָה ְמ ַֹֽאד׃
Psa. 133:3
כּי שָׁ֨ ם ׀ ִצוָּ ֣ה יְ ְ֭ה ָוה אֶ ת־הַ ְבּ ָר ָכ ֵ֑ה
ִָ֫ציֹּ֥ון ִ ֹ֤
Psa. 148:5
כּי הוְּ֭א ִצוָּ ֣ה וְ נִ ְב ָ ַֽראוּ׃
אֶ ת־שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤

צוה

Psa. 7:7

)(1

ֹתינוּ׃
חב ַֽ
ָחה ִבּ ְר ֹ
יֹוצֵ֑את וְ אין ְ ָ֝צו ֗ ָ

ְ outcryצוָחָ ה

Psa. 144:14
)(3

֣יתי בַ צּ֣ ֹום נ ְַפ ִשֵׁ֑י וּ ְָ֝ת ִפלָּ ִ֗תי
שָׂ֗ ק ִענּ ִ
וָאֶ ְב ֶכּ ֣ה בַ צּ֣ ֹום נ ְַפ ִשֵׁ֑י ו ְַתּ ִ ֶ֖הי
ִבּ ְְ֭רכַּ י כָּ ְשׁל֣ וּ ִמצֵּ֑ ֹום וּ ְָ֝בשָׂ ִ ֗רי
)(1

)(5

Psa. 35:13
Psa. 69:11
Psa. 109:24

honeycomb

צוּפים׃
ִ ַֽ
תוּקים ִָ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹנ֣פֶ ת
וּמ ִ ֥
וּמ ַפּ֣ז ָרֵ֑ב ְ
ִ

צוּף־1

Psa. 19:11

to flourish, blossom

ִפּ ְריֵֹ֑ו וְ י ִָציצוּ ָ֝מ ִ֗עיר ְכּע ֣שֶׂ ב
לעֶ֗ ֶרב
בּקֶ ר י ִָצ֣יץ וְ חָ ָל ֵ֑ף ָ֝ ָ
בַּ ְ֭ ֹ
פּעֲלי אֵָ֑וֶן
ְכּמ֥ ֹו ֗עשֶׂ ב ַו ְ֭יּ ִָציצוּ כָּ ל־ ֣ ֹ

fast

צֹום

צוץ־1

Psa. 72:16
Psa. 90:6
Psa. 92:8
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י ָָמֵ֑יו ְכּ ִציץ ָ֝ ַהשָּׂ ֶ ֗דה כּ ֣ן י ִ ַָֽציץ׃
אַל ִבּ֣ישׁ ֵֹ֑בּשֶׁ ת וְ ָ֝עָ לָ֗ יו י ִָציץ נִ זְ ַֽרֹו׃
ְ
)(1

Psa. 103:15
Psa. 132:18

to besiege, bind

ַתּשֶׁ ת
תּנִ י ו ָ ֶ֖
ָק ֶדם צַ ְר ָ ֵ֑
אָח֣ ֹור ו ֶ ֣
)(24

וּמ ָ֫ ַפ ְל ִטי א ִל֣י צוְּ֭רִי ֶ ַֽאחסֶ ה־בֵּ֑ ֹו
ְ
ֹלהינוּ׃
וּמי ָ֗֝צוּר זוּלָ ִתי א ַֽ
יְ הוָ ֵ֑ה ִ
חַ י־יְ ְ֭הוָה וּבָ ֣רוְּך צוּרִֵ֑י וְ ָ֝י ָ֗רוּם
ֲלי׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יָך יְ ָ֝ה ָו֗ה צוּרִ ֥י וְ גֹ א ִ ַֽ
רֹומ ַֽמנִ י׃
ְ
ְבּס֣תֶ ר אָהֳלֵ֑ ֹו ְָ֝בּ ֗צוּר יְ
֘לֹ֤יָך יְ ה ָו֨ה ׀ אֶ ְק ָ ֗רא צוּרִי ֮ אַַֽל־תֶּ ח ַרֵ֪שׁ
א ֶ
ִ֨לי ׀ ְ ַֽלצוּר־מָ ְ֭עֹוז ְלבית
ִל ִבֵּ֑י ְבּצוּר־י ֶָ֖רוּם ִמ ֶמּ֣נִּ י
אְַך־ה֣ וּא צוְּ֭רִי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י
אְַך־ה֣ וּא צוְּ֭רִי ִ ַֽוישׁוּעָ ִתֵ֑י
בֹודי צוּר־עֻ זִּ י ָ֝ ַמ ְח ִ֗סי
וּכ ִ ֵ֑
ְ
ִ֨לי ׀ ְלצ֥ וּר מָ ֶ֡עֹון לָ ֗בֹוא
וּל ָָ֫ב ִבי צוּר־ ְלבָ ִבי וְ חֶ ְל ִ֗קי
ְ
יְ בַ ַ ֣קּע צֻ ְִ֭רים בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַו ָ֝ ֗ ַיּ ְשׁ ְק ִכּ ְתהֹמ֥ ֹות
לים
הֹ֤ן ִהכָּ ה־ ֨צוּר ׀ ַו ָיּז֣וּבוּ מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִ ֵ֪
ֹלה֣ים צוּרֵָ֑ם וְ אל
וַ ְַֽ֭יִּ זְ ְכּרוּ ִ ַֽכּי־א ִ
יעָך׃
אַשׂ ִבּ ֶ ַֽ
ִח ָטּ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ֗צּוּר ְדּ ַב ֣שׁ ְ
אָ ִ֣בי אֵָ֑תָּ ה ָ֝א ִ֗לי וְ צ֣ וּר יְ שׁוּעָ ִ ַֽתי׃
ִ ַֽכּי־י ָָשׁ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה צוּ ָ֝רִ֗י ְוַֽל ֹא־עֹ לָ תָ ה
ָ֝אֹלהי ְלצ֣ וּר מַ ְח ִ ַֽסי׃
ַ֗
ְל ִמ ְשׂגָּ ֵ֑ב ו
ְל ְ֭כוּ נְ ַרנְּ נָ ֣ה לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ִ ָ֗֝ריעָ ה ְלצ֣ וּר יִ ְשׁ ַֽענוּ׃
ָפּ֣תַ ח צוְּ֭ר ַו ָיּז֣וּבוּ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ָה ְל ֗כוּ בַּ ִצּיֹּ֥ות
ַם־מ ֵ֑יִ ם ָ֝ ַחלָּ ִ֗מישׁ
אג ָ
הַ ה ְֹפ ִכ֣י הַ צּ֣ וּר ֲ
ה ְמלַ מּ ֣ד
בּ ֹ֤רוְּך יְ ה ָו֨ה ׀ צוּרִ֗י ַ ַֽ
ְל ָדוִ ֨ד ׀ ָ ֘
)(1

צור־1

Psa. 139:5
rock

צוּר־1

Psa. 18:3
Psa. 18:32
Psa. 18:47
Psa. 19:15
Psa. 27:5
Psa. 28:1
Psa. 31:3
Psa. 61:3
Psa. 62:3
Psa. 62:7
Psa. 62:8
Psa. 71:3
Psa. 73:26
Psa. 78:15
Psa. 78:20
Psa. 78:35
Psa. 81:17
Psa. 89:27
Psa. 92:16
Psa. 94:22
Psa. 95:1
Psa. 105:41
Psa. 114:8
Psa. 144:1
form

צוּר־4
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ירם [וְ ְ֭][צוּרָם] ְלבַ לּ֥ ֹות ְשׁא֗ ֹול ִמזְּ בֻ ל ַֽלֹו׃
לַ ֹ֗בּקֶ ר וְ ִצ ָ
)(1

Psa. 49:15

ְצ ִחיחָ ה

parched

יחה׃
ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות אְַך ָ֝סֹורֲ ִ ֗רים שָׁ ְכנ֥וּ ְצ ִח ָ ַֽ
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ

Psa. 68:7

)(2

desert dweller

ְל ְ֭פָ נָיו יִ ְכ ְרע֣ וּ ִצ ִיּ ֵ֑ים וְ ָ֝אֹיְ ָ֗ביו
ֲכל ְל ָע ֣ם ְל ִצ ִיַּֽים׃
ִלוְ י ָָתֵ֑ן ִתּ ְתּנֶנּוּ ָ֝ ַמא ֗ ָ
)(1

Psa. 72:9
Psa. 74:14

צַ יִ ד־2

provision

יע
אַשׂ ִבּ ַ ַֽ
ְ
צ ְ֭ידָהּ בָּ רְ֣ך אֲבָ רְֵ֑ך ֶָ֝א ְביֹו ֶנ֗יהָ

Psa. 132:15
)(1

ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם
ירים אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
אַ ְִ֭בּ ִ

ידה
 provisionצ ָ
Psa. 78:25
)(4

י־מיִ ם׃
ְבשָׂ ִ ֵ֑רי ְבּ ֶ ַֽא ֶרץ־ ִציָּ ֶ֖ה וְ עָ י ֵ֣֑ף ְבּ ִל ָ ַֽ
ל ְמ ֥רֹות עֶָ֝ ְליֹ֗ון בַּ ִצּיָּ ַֽה׃
לַ חֲט ֹא־לֵ֑ ֹו ַ ַֽ
ָהר׃
צוּ ְ֭ר ַו ָיּז֣וּבוּ ָמֵ֑יִ ם ָ֝ ָה ְל ֗כוּ בַּ ִצּיֹּ֥ות נ ָ ַֽ
ַם־מֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ ִ ָ֝צ ֗ ָיּה ְלמֹצָ אי ָ ַֽמיִ ם׃
אג ַ
ל ֲ
ַ ַֽ

ִצי־2

dry

ִציָּה

Psa. 63:2
Psa. 78:17
Psa. 105:41
Psa. 107:35
)(38

Zion

מַ ְל ִכֵּ֑י עַ ל־ ִ ָ֝ציּ֗ ֹון הַ ר־קָ ְד ִ ַֽשׁי׃
Psa. 9:12
לַ ְ֭יהוָה יֹשׁ֣ב ִציֵֹּ֑ון הַ גִּ ידוּ ָָ֝בעַ ִ֗מּים
Psa. 9:15
ֲרי בַ ת־ ִציֵֹּ֑ון אָ ִָ֝ג֗ילָ ה ִבּישׁוּעָ ֶ ַֽתָך׃
שׁע ֥
ְבּ ַ ַֽ
Psa. 14:7
שׁוּע ֵ֪ת יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ְבּשׁ֣ וּב
ַ
ִמי יִ תּ֣ן ִמ ִצּיֹּון ֮ יְ
Psa. 20:3
לח־עֶ זְ ְרָך֥ ִמ ֵֹ֑קּ ֶדשׁ וּ ִָ֝מ ִצּיּ֗ ֹון יִ ְסעָ ֶ ַֽדךָּ ׃
יִ ְשׁ ַ ַֽ
Psa. 48:3
אָרץ הַ ר־ ִצ ְ֭יֹּון י ְַר ְכּת֣י צָ פֵ֑ ֹון ִָ֝ק ְר ַי֗ת
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
כָּ
Psa. 48:12
הוּדֵ֑ה ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
יִ ְשׂ ַמֹ֤ח ׀ הַ ר־ ִציּ֗ ֹון תָּ ְ֭ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות יְ ָ
Psa. 48:13
ליהָ ׃
ֹ֣סבּוּ ִצ ְ֭יֹּון וְ הַ ִקּיפֵ֑ וּהָ ִָ֝ס ְפ ֗רוּ ִמגְ ָדּ ֶ ַֽ
Psa. 50:2
הֹופיעַ ׃
ִ ַֽ
ֹלהים
ִמ ִצּיֹּ֥ון ִמ ְכלַ ל־ ֹ֗י ִפי א ִ
Psa. 51:20
ל ִם׃
ִב ְְ֭רצֹונְ ָך אֶ ת־ ִציֵֹּ֑ון ִָ֝תּ ְב ֶנ֗ה חֹומ֥ ֹות יְ רוּשָׁ ָ ַֽ
Psa. 53:7
ִמי יִ תּ֣ן ִמ ִצּיֹּון ֮ יְ שֻׁ עֵ֪ ֹות יִ ְשׂ ָ ָ֫ראל ְבּשׁ֣ וּב
Psa. 65:2
ְת ִהלֶָּ֓ ה א ֹ֘ל ִהים ְבּ ִציֵֹּ֑ון וּ ְָ֝ל ָ֗ך
Psa. 69:36
ֹ֘ושֹׁ֤יעַ ִציּ֗ ֹון וְ ְ֭יִ ְבנֶה עָ ר֣י
ֹלהים ׀ י ִ
כּי א ִ֨
ִ ֹ֤
Psa. 2:6

ִציֹּון
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ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך הַ ר־ ִ ָ֝ציּ֗ ֹון ֶז ֹ֤ה ׀ שָׁ ֵ֬ ַכנְ תָּ ַֽבֹּו׃
וּמעֶ֖ ֹונָת֣ ֹו ְב ִציַּֽ ֹון׃
ְבשָׁ ל ֣ם סֻ כֵּ֑ ֹו ְ
אָהב׃
הוּדֵ֑ה ֶ ַֽאת־הַ ר ִ ָ֝ציּ֗ ֹון א ֲֶשׁ֣ר ַֽ
אֶ ת־שׁ֣בֶ ט יְ ָ
ֹלה֣ים ְבּ ִציַּֽ ֹון׃
ל־חֵ֑יִ ל י ָר ֶאֶ֖ה אֶ ל־א ִ
ָ
מ ַח֣יִ ל אֶ
אֹה֣ב יְ ְ֭הוָה שַׁ עֲר֣י ִציֵֹּ֑ון ִָ֝מ ֹ֗כּל ִמ ְשׁ ְכּנֹ֥ות
אָמר ִא֣ישׁ וְ ְִ֭אישׁ
ל ִציּ֨ ֹון ׀ י ֗ ַ
וַּֽ ֲ
שָׁ ְמעֵָ֬ ה ו ִַתּ ְשׂ ֨ ַמח ׀ ִציּ֗ ֹון ַו ְ֭תָּ ג ְלנָה ְבּנֹ֣ות
רם ָ֝֗הוּא
יְ ְ֭הוָה ְבּ ִציֹּ֣ון גּ ֵָ֑דֹול וְ ָ ֥
חנְ ָנ֗הּ
אַתּ֣ה תָ ְ֭קוּם ְתּ ַרח֣ם ִציֵֹּ֑ון ִכּי־עת ְָ֝ל ֶ ַֽ
ָ
בֹודֹו׃
ִ ַֽכּי־בָ נָ ֣ה יְ הוָ ֣ה ִציֵֹּ֑ון נִ ְָ֝ראָ֗ה ִבּ ְכ ַֽ
ְלסַ פּ֣ר ְבּ ְ֭ ִציֹּון שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְָ֝ת ִהלָּ ֗תֹו
יִ ְשׁ ַל ֣ח יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון ְ ָ֝ר ֗דה ְבּ ֶ ֣ק ֶרב
בַּ יהוָ ֵ֑ה ְ ַֽכּהַ ר־ ִציֹּ֥ון ל ֹא־יִ ָ֗֝מֹּוט ְלעֹולָ ם
יב ֣ת ִציֵֹּ֑ון ָ֝ ָה ִי֗ינוּ ְכּח ְֹל ִ ַֽמים׃
ת־שׁ ַ
ִ
יְ ְ֭הוָה אֶ
יְ בָ ֶר ְכָך֥ יְ ה ָו֗ה ִמ ִָ֫צּיֹּ֥ון וּ ְְ֭ראה ְבּט֣ וּב
כּל ֹשׂנְ אי ִציַּֽ ֹון׃
יְ֭בֹשׁוּ וְ יִ ֹ֣סּגוּ אָחֵ֑ ֹור ָ֝֗ ֹ
ִ ַֽכּי־בָ ַח֣ר יְ הוָ ֣ה ְבּ ִציֵֹּ֑ון ִ ָ֝א ָוּ֗הּ ְלמֹושָׁ ב
כּי שָׁ֨ ם ׀ ִצוָּ ֣ה
שֶׁ יֹּ רד ֮ עַ ל־הַ ְררֵ֪י ִָ֫ציֹּ֥ון ִ ֹ֤
יְ בָ ֶר ְכָך֣ יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון עָֹ֝ ֗שׂה שָׁ מַ יִ ם ָואָ ֶַֽרץ׃
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ָ ֘בּ ֹ֤רוְּך יְ ה ָו֨ה ׀ ִמ ִצּיּ֗ ֹון ֹ֘שׁכֹ֤ן ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
ָשׁ֣ם ָי ְ֭שַׁ ְבנוּ גַּם־בָּ ִכֵ֑ינוּ ְָ֝בּז ְָכ ֗רנוּ אֶ ת־ ִציַּֽ ֹון׃
לנוּ ִמ ִשּׁיר ִציַּֽ ֹון׃
וְ תֹולָ ל ֣ינוּ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ִשׁירוּ ָ֗֝ ָ
דר ָו ֹ֗דר
ֹלה֣יִ ְך ִצ ְ֭יֹּון ְל ֥ ֹ
ְלעֹולָ֗ ם א ַ
ֹלה֣יִ ְך ִציַּֽ ֹון׃
לי א ַ
ה ְל ִ ֶ֖
שַׁ ְבּ ִח֣י יְ ְ֭רוּשָׁ לַ ִם אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ַ ַֽ
כּם׃
ְבּעֹ ָשֵׂ֑יו ְבּנַֽי־ ִ ָ֝ציּ֗ ֹון יָגִ ילוּ ְבמַ ְל ָ ַֽ
)(1

Psa. 74:2
Psa. 76:3
Psa. 78:68
Psa. 84:8
Psa. 87:2
Psa. 87:5
Psa. 97:8
Psa. 99:2
Psa. 102:14
Psa. 102:17
Psa. 102:22
Psa. 110:2
Psa. 125:1
Psa. 126:1
Psa. 128:5
Psa. 129:5
Psa. 132:13
Psa. 133:3
Psa. 134:3
Psa. 135:21
Psa. 137:1
Psa. 137:3
Psa. 146:10
Psa. 147:12
Psa. 149:2

flower, plate

י ָָמֵ֑יו ְכּ ִציץ ָ֝ ַהשָּׂ ֶ ֗דה כּ ֣ן
)(1

ְ֭][צוּרם]
ָ
לַ ֹ֗בּקֶ ר וְ ִצירָם [וְ

ִציץ־1

Psa. 103:15
image

ִציר־4

Psa. 49:15
)(10

shadow

צל

358

ירנִ י׃
ָפיָך תַּ ְס ִתּ ַֽ
ת־ע ֵ֑יִ ן ְבּצל ְָ֝כּנ ֗ ֶ
ָ
בַּ
ָפיָך יֶחסָ יַֽ וּן׃
אָדֵ֑ם ְבּצל ְָ֝כּנ ֗ ֶ
וּבני ָ
ְ
וּב ַֽצל־ ְכּנָפֶ יָך אֶ ְח ֶסֵ֑ה
ַנ ְָ֫פ ִשׁי ְ
וּבצֶ֖ל ְכּנ ֶָפ֣יָך א ֲַר ַֽנָּֽן׃
ִלֵּ֑י ְ
ָפיהָ
ענ ֗ ֶ
כָּ סּ֣ וּ הָ ִ ֣רים ִצלֵָּ֑הּ ַו ָ֝ ֲ
ֹיְ֭שׁב ְבּס ֣תֶ ר עֶ ְליֵֹ֑ון ְבּצל ָ֝שַׁ ַ ֗דּי יִ ְתלֹונָ ַָֽֽן׃
ָי ְ֭מַ י ְכּצ ֣ל נָטֵ֑ וּי ַוָ֝א ֲִנ֗י
ְכּצל־ ִכּנְ טֹות֥ ֹו נֶה ָל ְֵ֑כ ִתּי נִ ָ֝נְ עַ֗ ְר ִתּי
שׁ ְֹמ ֶרֵָ֑ך יְ הוָה ִ ָ֝צלּ ְָ֗ך עַ ל־יַד
עֹובר׃
ַֽ
לַ ֶה֣בֶ ל ָדּ ָמ ֵ֑ה ָי ֗ ָָ֝מיו ְכּצ ֣ל
)(4

Psa. 17:8
Psa. 36:8
Psa. 57:2
Psa. 63:8
Psa. 80:11
Psa. 91:1
Psa. 102:12
Psa. 109:23
Psa. 121:5
Psa. 144:4

to prosper, succeed, rush

כל אֲשֶׁ ר־ ַיע ֲֶשׂ ֣ה י ְַצ ִ ַֽליחַ ׃
וְ עָ להוּ ַֽל ֹא־יִ בֵּ֑ ֹול וְ ֶ֖ ֹ
Psa. 37:7
אַל־תּ ְְ֭תחַ ר ְבּמַ ְצ ִל֣יחַ ַדּ ְרכֵּ֑ ֹו ְָ֝בּ ִ ֗אישׁ
ִ
Psa. 45:5
ל־דּבַ ר־אְ֭מֶ ת
ֲד ְר ָ֨ך ׀ ְצלֵַ֬ ח ְר ֗ ַכב ַ ַֽע ְ
ַוה ָ ֵ֬
Psa. 118:25
הֹושׁיעָ ה נָּ ֵ֑א אַָֽנָּא יְ ָ֝ה ָו֗ה הַ ְצ ִ ֘ליחָה נָּ ַֽא׃
ִ֘

צלח

Psa. 1:3

)(2

shadow

ְך־אישׁ אְַך־הֶ בֶ ל
ִ֗
אְַך־בּ ֶצֹ֤לֶ ם ׀ ִ ַֽי ְתהַ לֶּ
ְ
דנָי בָּ ִעֹ֤יר ׀ צַ ְלמֵָ֬ם ִתּ ְב ֶזַֽה׃
מהָ ִ ֵ֑קיץ ֲָ֝א ֹ
)(1

ל ִ ֹ֤כים ָ֗בּהּ תַּ ְשׁלג ְבּצַ ְל ַֽמֹון׃
רשׂ שַׁ ַ ֶ֓דּי ְמ ֘ ָ
ְבּ ָ֘פ ֹ֤
)(4

צֶ לֶ ם־2

Psa. 39:7
Psa. 73:20

צַ ְלמֹון־2

Zalmon

Psa. 68:15

צַ ְלמָ וֶת

deep darkness

֘ירֹ֤א ָ ֗רע
ֹא־א ָ
ִ ַֽכּי־א ֨לְך ְבּג ֵ֪יא צַ ְל ֶ֡ ָמוֶת ל ִ
ִבּ ְמק֣ ֹום תַּ ִנּ ֵ֑ים ו ְַתּ ַכֶ֖ס עָ ל ֣ינוּ ְבצַ ְל ָ ַֽמוֶת׃
ירי ע ֳִנ ֣י וּבַ ְר ֶזַֽל׃
ֹי ְ֭ ְשׁבי ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת א ֲִס ֶ֖
יה֣ם
וּמֹוס ֶ֖רֹות ֶ
ְ
מ ֹ֣חשֶׁ ְך וְ צַ ְל ָמֵ֑וֶת
)(1

Psa. 23:4
Psa. 44:20
Psa. 107:10
Psa. 107:14

צַ ְלמֻ נָּע

Zalmunna

יכמֹו׃
וַּֽ ְכזֶבַ ח וּ ָ֝ ְכצַ ְלמֻ ָנּ֗ע כָּ ל־נְ ִס ַֽ

Psa. 83:12
)(2

וּבצַ ְלעִי ֮ שָׂ ְמחֵ֪ וּ ְ ַֽונ ֶָ֫אסָ פוּ
ְ

fall

Psa. 35:15

צֶ לַ ע
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אֹובי
אְ֭נִ י ְל ֶצ ֣לַ ע נָכֵ֑ ֹון וּמַ ְכ ִ ֶ֖
ִ ַֽכּי־ ֲ
)(2

Psa. 38:18

צֶ ְל ְצ ִלים

cymbal

ה ְל ֗לוּהוּ
ה ְלל֥ וּהוּ ְב ִצ ְל ְצלי־ ָשׁ ֵ֑מַ ע ַָ֝ ַֽ
ַ ַֽ
רוּעה׃
ה ְל ֗לוּהוּ ְ ַֽבּ ִצ ְל ְצלי ְת ָ ַֽ
י־שֵׁ֑מַ ע ַָ֝ ַֽ
ְב ִצ ְל ְצל ָ

Psa. 150:5

)(2

אֹלהים ֮ ְלא ֵ֪ל
ִ
צָ ְמאֵָ֬ה נ ְַפ ִ֨שׁי ׀ ל
רךָּ צָ ְמאֵָ֬ה ְל ָ֨ך ׀ נ ְַפ ִ֗שׁי
אַתּה אֲֽשַׁ ֲָ֫ח ֶ ֥
ָ֗

to thirst
Psa. 42:3
Psa. 63:2
)(2

ַשׁק֥ וּנִ י
ֵ֑ר ֹאשׁ וְ ִָ֝ל ְצמָ אִ֗י י ְ
כָּ ל־חַ יְ ת֣ ֹו שָׂ ָדֵ֑י יִ ְשׁ ְבּ ֶ֖רוּ ְפ ָר ִא֣ים ְצמָ אָ ַֽם׃

)(1

thirst

Psa. 104:11
thirsty

)(4

ִצמָּ אֹון

Psa. 107:33
)(2

שָׁ ַל ְ֣חתָּ ְב ָר ָע ֵ֑ה וּ ְָ֝לשֹׁונְ ָ֗ך תַּ ְצ ִמיד ִמ ְר ָ ַֽמה׃
ֹאכ ֗לוּ
ַו ְ֭יִּ ָצּ ְ֣מדוּ ְל ַב֣עַ ל ְפּעֵ֑ ֹור ַו ָ֝יּ ְ

join

צמד

Psa. 50:19
Psa. 106:28
to grow, sprout

אְ֭מֶ ת מ ֶא ֶ֣רץ ִתּ ְצ ָמ ֵ֑ח וְ ֗ ֶָ֝צ ֶדק ִמשָּׁ מַ יִ ם
עב ַֹד֣ת
מיחַ חָ ִ֨ציר ׀ לַ ְבּה ֗ ָמה וְ ְ֭עשֶׂ ב לַ ֲ
מַ ְצ ִ ֹ֤
ר ְכ ִתּי נָ֝֗ר
אַצ ִמ֣יחַ ֶ ֣ק ֶרן ְל ָד ִו ֵ֑ד עָ ַ ֥
ָשֹׁ֤ם ְ
הַ מּ ִכ֣ין לָ אָ ֶ֣רץ מָ ָט ֵ֑ר הַ מַּ ְצ ִ ֶ֖מיחַ הָ ִ ֣רים חָ ִ ַֽציר׃

Psa. 147:8

)(1

branch, sprout

יבים ְָ֝תּמֹגְ ֗ ֶגנָּה ִצ ְמחָהּ ְתּבָ ַֽרְך׃
דוּדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
גְּ ֶ

Psa. 65:11

צמח

Psa. 85:12
Psa. 104:14
Psa. 132:17

)(1

הַ נֹּת֣ן ֶשׁ֣לֶ ג כַּ ָצּ ֵ֑מֶ ר ְָ֝כּ ֗פֹור כָּ אפֶ ר

צָ מא

Psa. 107:5

thirsty ground

יָשׂ֣ם נְ הָ ֣רֹות ְל ִמ ְד ָבֵּ֑ר וּמֹצָ אי ָ֝֗ ַמיִ ם ְל ִצמָּ ַֽאֹון׃

צָ מָ א

Psa. 69:22

)(1

ְרע ִבים גַּם־ ְצמ ִאֵ֑ים ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם בָּ הֶ ם

צמא

wool

Psa. 147:16

צֶ מַ ח
צֶ מֶ ר

360

to destroy

)(11

אַצ ִמית ַֽם׃
ִלּ֣י ֵֹ֑ע ֶרף וּ ְָ֝משַׂ נְ אַ֗י ְ
Psa. 54:7
ְלשׁ ְֹר ָרֵ֑י ַָ֝בּא ֲִמ ְתּ ָ֗ך הַ ְצ ִמית ַֽם׃
Psa. 69:5
ֹשׂנְ אֵַ֪י ִָ֫חנָּם עָ ְצמ֣ וּ מַ ְְ֭צ ִמיתַי אֹיְ ַב֣י
Psa. 73:27
ְרח ֶ ֣קיָך י ֹאב ֵ֑דוּ ִָ֝ה ְצ ֗ ַמתָּ ה כָּ ל־זֹונֶה ִמ ֶ ַֽמּךָּ ׃
Psa. 88:17
תוּתנִ י׃
עוּתיָך ִצ ְמּ ֻ ַֽ
עָ ְ֭לַ י עָ ְב ֣רוּ חֲרֹונֶ ֵ֑יָך ִָ֝בּ ֗ ֶ
Psa. 94:23
יתם
וּב ָרעָ תָ ם י ְַצ ִמיתֵ֑ם ַי ְָ֝צ ִמ ֗
ְ
ֹלהינוּ׃
וּב ָרעָ תָ ם י ְַצ ִמיתֵ֑ם ַי ְָ֝צ ִמית֗ם יְ הוָה א ַֽ
ְ
Psa. 101:5
וּר ַח֣ב
רעהוּ ֮ אֹותֵ֪ ֹו אַ ְָ֫צ ִמית ְגַּֽבַ הּ־ע ְ֭ינַיִ ם ְ
Psa. 101:8
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ְלהַ ְכ ִ ֥רית
אַצ ִמית כָּ ִ
לַ ְבּקָ ִ ֗רים ְ
Psa. 119:139
אָתֵ֑י ִ ַֽכּי־שָׁ ְכחֶ֖ וּ ְדבָ ֶר֣יָך
ִצ ְמּתַ תְנִ י ִקנְ ִ
Psa. 143:12
וַּֽ ְבחַ ְס ְדָּך ֮ תַּ ְצ ִמֵ֪ית ָֹ֫איְ בָ י ְ ַֽו ְ֭הַ אֲבַ ְדתָּ

צמת

Psa. 18:41

)(1

sheep

צֹנֶ ֣ה ַואֲלָ ִפ֣ים כֻּ ָלּ ֵ֑ם וְ ָ֝ ַג֗ם

Psa. 8:8

)(3

shield

כּ ִצּ ָנּ֗ה ָרצ֥ ֹון תַּ ְע ְט ֶ ַֽרנּוּ׃
ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
הַ חֲז֣ק מָ גֵ֣֑ן וְ ִצנָּ ֵ֑ה וְ ָ֗֝קוּמָ ה
ת־כּנ ָָפ֣יו תֶּ ְח ֶס ֵ֑ה ִצנָּ ֶ֖ה ְ ַֽוסֹח ָר֣ה א ֲִמ ַֽתֹּו׃
ְ
וְ ַ ַֽתחַ
)(1

Psa. 35:2
Psa. 91:4
water channel

to march

step

צַ עַ ד

Psa. 18:37

little one

הוּדה
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ָשֹׁ֤ם ִבּנְ י ִָ֨מן ׀ צָ ִֶ֡עיר ר ֗
ל ֹא
צָ ִע֣יר אָנ ִֹכ֣י וְ נִ ְב ֶזֵ֑ה ִָ֝פּקֻּ ֶ ֗דיָך ֣

צעד

Psa. 68:8
)(1

)(2

ִצנֹּור

Psa. 42:8
)(1

ל ֹא
תַּ ְר ִח֣יב צַ עֲדִ֣י תַ ְח ָתֵּ֑י וְ ֥

ִצנָּה־2

Psa. 5:13

ריָך
ל־מ ְשׁבָּ ֶ ֥
ִ
כּ
נֹּורֵ֑יָך ָ ַֽ
קְֹ֭ורא ְלק֣ ֹול ִצ ֶ
ישׁימ֣ ֹון
עַ ֶמֵָּ֑ך ְבּצַ ְעדְָּךֶ֖ ִ ַֽב ִ

צנֶה
ֹ

צָ ִעיר־1

Psa. 68:28
Psa. 119:141
)(2

Zoan

צֹעַ ן
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אְ֭בֹותָ ם ָע ֣שָׂ ה ֶפ ֵ֑לֶ א ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ ִמ ְצ ַר֣יִ ם ְשׂדה־ ַֹֽצעַ ן׃
ֲ
ָ֝מֹופ ֗ ָתיו ִבּ ְשׂדה־ ַֹֽצעַ ן׃
תֹותֵ֑יו וּ ְ
ְבּ ְִ֭מ ְצ ַריִ ם ַֹֽא ָ

Psa. 78:12
Psa. 78:43
)(5

רֹותם
ל־צ ֗ ָ
ָ֝ ָ
וּמכָּ
צָ עֲק֣ וּ וַיהוָ ֣ה שָׁ מֵ֑עַ ִ
ֹלהים
ל־א ִ֗
ָ֝
קֹולי אֶ
ִ
אֶ ל־אֹל ִה֣ים וְ אֶ ְצ ָע ֵ֑קָ ה
יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י יֹום־צָ ַע ְֶ֖ק ִתּי בַ ַלּ ֣יְ לָ ה נֶגְ ֶ ַֽדָּך׃
ַויִּ ְצעֲק֣ וּ אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶהֵ֑ם
ַויִּ ְצעֲק֣ וּ אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶהֵ֑ם

to cry out
Psa. 34:18
Psa. 77:2
Psa. 88:2
Psa. 107:6
Psa. 107:28
)(1

ענ ִ ַָֽוים׃]
א־שָׁ ֗ ַכח צַ ע ַ ֲ֥קת עֲנִ יִּ ים [ ֲ
אֹות֣ם ז ָָכ ֵ֑ר ַֽל ֹ ָ֝
ָ
דּ ִמים
ָ ְ֭
)(3

צעק

ְ cryצעָ קָ ה

Psa. 9:13

to watch

צפה־1

ְך־ל ָ֗ך ַואֲצַ ֶ ַֽפּה׃
ְָ֝
קֹולֵ֑י ֹ֥בּקֶ ר ֶ ַֽאע ָר
ִ
ִתּ ְשׁ ַמ֣ע
Psa. 37:32
רשָׁ ע לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וּ ְָ֝מבַ ֗קּשׁ לַ ה ֲִמיתֹו׃
צֹופ ֣ה ָ ְ֭
ֶ
Psa. 66:7
סֹּור ִ ֶ֓רים ׀ אַל־י ִָרימוּ
גֹּוי ֣ם ִתּ ְצ ֶפּ ֵ֑ינָה הַ ְ
ע ְ֭ינָיו בַּ ִ
Psa. 5:4

)(3

north

ר־צ ְ֭יֹּון י ְַר ְכּת֣י צָ פֵ֑ ֹון ִָ֝ק ְר ַי֗ת ֶמ֣לֶ ְך ָ ַֽרב׃
ִ
הַ
אתֵ֑ם תָּ ב֥ ֹור
אַתּ֣ה ְב ָר ָ
צָ פ֣ ֹון וְ ְ֭י ִָמין ָ
וּמיָּ ַֽם׃
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב ִמצָּ פ֥ ֹון ִ
ִ ַֽ
)(7

צָ פֹון־1

Psa. 48:3
Psa. 89:13
Psa. 107:3
bird

ִצפֹּור־1

וּדג ֣י הַ יָּ ֵ֑ם עָֹ֝ ֗בר
ִצפּ֣ ֹור שָׁ ְ֭מַ יִ ם ְ
Psa. 11:1
ֹאמ ֣רוּ ְלנ ְַפ ִשֵׁ֑י נוּדוּ [נ ִָ֝֗וּדי] הַ ְרכֶ ם ִצ ַֽפֹּור׃
תּ ְ
Psa. 84:4
וּד ֹ֤רֹור ׀ ֥קן
גַּם־ ִצ ֨פֹּור ׀ ָמ ְֵ֪צאָה ֶַ֡ביִ ת ְ
Psa. 102:8
בֹּודד עַ ל־גָּ ַֽג׃
֥
ָא ְהיֶ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִצ ֗פֹּור
ו ֶ ַֽ
Psa. 104:17
יתהּ׃
רֹושׁים בּ ָ ַֽ
ידה ְבּ ִ
ֳרים יְ קַ נּ ֵ֑נוּ ֲָ֝ח ִס ָ ֗
אֲשֶׁ ר־שָׁ ְ֭ם ִצפּ ִ ֣
Psa. 124:7
נ ְַפ ֗שׁנוּ ְכּ ִצפּ֥ ֹור נִ ְמ ְלטָ ה ֮ ִמ ַפֵּ֪ח
Psa. 148:10
ל־בּה ָמֵ֑ה ֶ ָ֝֗רמֶ שׂ וְ ִצפּ֥ ֹור כָּ נָ ַָֽֽף׃
ְ
החַ יָּה וְ כָ
ַ ַֽ
Psa. 8:9

)(1

][צפוּנְ ָך ֮]
ַ ַֽבּחַ יִּ ים ֮ וּ ְצ ִפינְָך [וַּֽ ְ

treasure
Psa. 17:14

צָ ִפין
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to hide

)(9

ָקי ָ֝עי ָנ֗יו ְ ַֽלח ְלכָ ה יִ ְצ ַֹֽפּנוּ׃
רג נ ִ ֵ֑
הֹ֣
ַ ְַֽ֭בּ ִמּ ְסתָּ ִרים ַי ֲ
Psa. 17:14
[צפוּנְָך ֮] ְתּמַ לּ ֵ֪א ִָ֫ב ְטנָם יִ ְשׂ ְבּע֥ וּ בָ ִנ ֵ֑ים וְ ִהנִּ יחוּ
וּצ ִפינְ ָך [וַּֽ ] ְ
ַ ַֽבּחַ יִּ ים ֮ ְ
Psa. 27:5
כּה ֮ ְבּיֵֹ֪ום
כּי יִ ְצ ְפּנ֨נִ י ׀ ְבּסֻ ֹ
ִ ֹ֤
Psa. 31:20
יראֶ יָך
ב־טוּבָך ֮ אֲשֶׁ ר־צָ ַפ ֵ֪נְ תָּ ִ ַֽלּ ָ֫
ְ
ַ ַֽר
Psa. 31:21
כּה
ַֽמ ֻר ְכ ָ֫סי ִאישׁ ִתּ ְצ ְפּנם ְבּסֻ ֗ ָ
Psa. 56:7
כּאֲשֶׁ֗ ר
ָיגֹ֤וּרוּ ׀ י ְַצ ִפּינוּ [יִ ְצ ֗פֹּונוּ] הְ֭מָּ ה עֲק ַב֣י יִ ְשׁ ֵֹ֑מרוּ ָ֝ ַ
כּאֲשֶׁ֗ ר
ָיגֹ֤וּרוּ ׀ י ְַצ ִפּינוּ [יִ ְצ ֗פֹּונוּ] הְ֭מָּ ה עֲק ַב֣י יִ ְשׁ ֵֹ֑מרוּ ָ֝ ַ
Psa. 83:4
ֲרימוּ סֵ֑ ֹוד וְ ָ֝יִ ְת ָיע ֲ֗צוּ עַ ל־ ְצפוּנֶ ַֽיָך׃
ַ ַֽעל־עַ ְְ֭מָּך ַיע ִ ֣
Psa. 119:11
ְבּ ְִ֭ל ִבּי צָ ַפ ֣נְ ִתּי ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן

צפן

Psa. 10:8

)(2

יתם׃
ֹאכל ֵ֑ם וּ ָ֝ ְצפַ ְר ֗דּעַ וַתַּ ְשׁ ִח ַֽ
וַיּ ְ
יהם׃
אַר ָצ֣ם ְצפַ ְר ְדּ ִע ֵ֑ים ְָ֝בּחַ ְד ֗רי מַ ְלכ ֶ ַֽ
שָׁ ַר֣ץ ְ

frog

ְצפַ ְרדּעַ

Psa. 78:45
Psa. 105:30

) narrow, distress (3צַ ר־1
֣בתָּ ִלֵּ֑י Psa. 4:2
ִצ ְד ִ֗קי בַּ ְ֭צָּ ר ִה ְר ַח ְ
Psa. 32:7
רנִ י ָרנּי
ִלי ֮ ִמ ַצּ ֵ֪ר ִָ֫תּ ְצּ ֥
Psa. 119:143
ֹותיָך
צַ ר־וּמָ צ֥ ֹוק ְמצָ אֵ֑ וּנִ י ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
) adversary (26צַ ר־2
מים Psa. 3:2
ה־רבּ֣ וּ צָ רֵָ֑י ַ ָ֝ר ִ֗בּים קָ ִ
יְ ְ֭הוָה ָ ַֽמ ַ
Psa. 13:5
אֹיְ ִב֣י יְ כָ ְל ִתֵּ֑יו צָ רַ ֥י ָי ִָ֝ג֗ילוּ ִכּ֣י
Psa. 27:2
איְ ַב֣י
ת־בּשָָׂ֫ ִ ֥רי צָ רַ֣י וְ ֹ
ְ
אֶ
Psa. 27:12
מוּ־בי
ִ
ַֽל־תּ ְְ֭תּננִ י ְבּנֶ ֣פֶ שׁ צָ רֵָ֑י ִכּי ָ ַֽק
ִ
אַ
Psa. 44:6
ְבּ ְָ֭ך צָ ר֣ינוּ נְ נַגּ ֵ֑חַ ְָ֝בּ ִשׁ ְמ ָ֗ך
Psa. 44:8
וּמשַׂ נְ אינוּ
הְֹ֭ושַׁ ְעתָּ נוּ ִמצָּ רֵ֑ינוּ ְ
Psa. 44:11
ְתּ ִשׁיב֣נוּ אְָ֭חֹור ִמנִּ י־ ָצ ֵ֑ר וּ ְָ֝משַׂ נְ ֗אינוּ
Psa. 60:13
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א ְתּשׁוּעַ ת
ָ
הבָ
ָ ַֽ
Psa. 60:14
ה־חֵ֑יִ ל וְ ָ֗֝הוּא יָב֥ וּס צָ ַֽרינוּ׃
ָ
אֹלהים ַנעֲשֶׂ
ִ
ַֽבּ
Psa. 74:10
ְֹ֭להים יְ ָח ֶ֣רף ָצ ֵ֑ר יְ ָנ֘אֹ֤ץ אֹוי ֶ֖ב ִשׁ ְמָך֣
עַ ד־מָ ַת֣י א ִ
Psa. 78:42
דם ִמנִּ י־ ָ ַֽצר׃
אֶ ת־י ֵָ֑דֹו יָֹ֝֗ום אֲֽשֶׁ ר־פָּ ָ ֥
Psa. 78:61
אַרתּ֥ ֹו ְביַד־ ָ ַֽצר׃
לַ ְשּׁ ִב֣י עֻ זֵֹּ֑ו ְו ִַֽת ְפ ְ
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ריו אָחֵ֑ ֹור חֶ ְרפַּ ת ָ֝עֹולָ֗ ם
ַויְַּך־צָ ָ ֥
אָשׁיב י ִ ַָֽדי׃
צרי ֗ ֶהם ִ
אַכ ִנ ֵ֑יעַ וְ עַ ל ָ֝ ָ
ְ
וּמשַׂ נְ אָיו
ִמפָּ נָ ֣יו צָ ָרֵ֑יו ְ
ה ְִ֭רימֹותָ יְ ִמ֣ין צָ ָרֵ֑יו ִָ֝ה ְשׂ ֗ ַמ ְחתָּ כָּ ל־אֹויְ ָ ַֽביו׃
ֲ
וּתלַ הֶ֖ט סָ ִב֣יב צָ ָ ַֽריו׃
ְלפָ נָ ֣יו תּל ְֵ֑ך ְ
אֶ ת־עַ מּ֣ ֹו ְמ ֵֹ֑אד ַו ָ֝יַּ ַֽע ֲִצמהוּ ִמצָּ ָ ַֽריו׃
וַיְ כַ סּוּ־מַ יִ ם צָ רי ֶהֵ֑ם אֶ חָ ד ָ֝מ ֗ ֶהם
אמרוּ גְּ אוּל ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר גְּ ָ֝אָלָ֗ ם ִמיַּד־ ָ ַֽצר׃
י ֹ ְ֭ ְ
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א ְתּשׁוּעַ ת
ָ
הבָ
ָ ַֽ
ה־חֵ֑יִ ל וְ ָ֗֝הוּא יָב֥ וּס צָ ַֽרינוּ׃
ָ
אֹלהים ַנעֲשֶׂ
ִ
ַֽבּ
ירֵ֑א ַעֶ֖ד אֲשֶׁ ר־יִ ְר ֶא֣ה ְבצָ ָ ַֽריו׃
ל ֹא יִ ָ
֣
אָתֵ֑י ִ ַֽכּי־שָׁ ְכחֶ֖ וּ ְדבָ ֶר֣יָך צָ רָ ַֽי׃
ִצ ְמּתַ ְתנִ י ִקנְ ִ
ֹותיָך
ר ְֹד ַפ֣י וְ צָ רֵָ֑י ָ֝מע ְד ֗ ֶ
עֹול ֣ם
וַיִּ ְפ ְר ֥קנוּ ִמצָּ רֵ֑ינוּ ִ ֶ֖כּי ְל ָ

Psa. 78:66
Psa. 81:15
Psa. 89:24
Psa. 89:43
Psa. 97:3
Psa. 105:24
Psa. 106:11
Psa. 107:2
Psa. 108:13
Psa. 108:14
Psa. 112:8
Psa. 119:139
Psa. 119:157
Psa. 136:24
)(1

ל ֹא
אַף־תָּ ְִ֭שׁיב צ֣ וּר חַ ְרבֵּ֑ ֹו וְ ֥

Psa. 89:44
)(3

וּבת־ ֹ֨צר ׀ ְבּ ְִ֭מנְ חָ ה פָּ נַיִ ְך
ַ ַֽ
וְ ְ֭עַ מֹּון ַועֲמָ ל ֵ֑ק ְָ֝פּלֶ֗ שֶׁ ת ִעם־ ֹי ְ֥שׁבי ַֽצֹור׃
ִהנּ ֹ֤ה ְפ ֶל ֣שֶׁ ת וְ צ֣ ֹור ִעם־כֵּ֑ וּשׁ ֶזָ֝֗ה
)(22

יְ ְ֭הוָה ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה יְ ָ֝שַׂ גּ ְֶב ָ֗ך שֹׁ֤ם ׀
רֹוב ֵ֑ה ִכּי־אין
ִמ ְ֭מֶּ נִּ י ִכּי־צָ ָר֣ה ְק ָ
וּקֹותי
ַ֗
צָ ֣רֹות ְלבָ ִב֣י ִה ְר ִחֵ֑יבוּ ִָ֝מ ְמּ ַֽצ
ְֹ֭להים אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ֑ל ִָ֝מ ֹ֗כּל ָ ַֽצרֹותָ יו׃
ְפּד֣ה א ִ
ר ִאיתָ אֶ ת־עָ נְ ִי ֵ֑י ָי ַ ָ֗֝ד ְעתָּ ְבּצָ ֥רֹות נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
א ֲֶשׁ֣ר ָ ְ֭
יעֹו׃
הֹושׁ ַֽ
ִ
רֹותיו
צ ָ֗
וּמכָּ ל־ ָ֝ ָ
ִ
ילם׃
צרֹותָ֗ם ִה ִצּ ָ ַֽ
וּמכָּ ל־ ָ֝ ָ
ִ
יקים מיְ הוָ ֵ֑ה ָ ָ֝ ַֽמעוּ ֗ ָזּם ְבּע ֣ת צָ ָ ַֽרה׃
שׁוּע ֣ת צַ ְִ֭דּ ִ
וּת ַ
ְ
רה ְָ֝בצָ ֗רֹות נִ ְמצָ א ְמ ַֹֽאד׃
ָעז עֶ זְ ָ ֥
לָ ְ֭נוּ מַ ח ֲֶס ֣ה ו ֵֹ֑

 flintצֹר־1
 Tyreצֹר־2

Psa. 45:13
Psa. 83:8
Psa. 87:4
distress

צָ ָרה־1

Psa. 20:2
Psa. 22:12
Psa. 25:17
Psa. 25:22
Psa. 31:8
Psa. 34:7
Psa. 34:18
Psa. 37:39
Psa. 46:2
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וּ ְְ֭ק ָראנִ י ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ לֶּ ְצ ָ֗ך וַּֽ ְתכַ ְבּ ַֽדנִ י׃
יל ֵ֑נִ י וּ ְָ֝באֹיְ ַ֗בי
ִכּ֣י ִמכָּ ל־צָ ְָ֭רה ִה ִצּ ָ
יתנִ י ׀] צָ ֥רֹות ַר ֗בֹּות וְ ָ ָ֫רע֥ ֹות
[ה ְר ִא ֨ ַ
ִה ְר ִאיתַ נוּ ִ
ר ְשׁ ִתּי
אדֹנָ ֵ֪י ָ ָ֫דּ ָ ֥
ְבּיֹ֥ום צָ ָרתִי ֮ ֲ
ָו ַז֣עַ ם וְ צָ ָרֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁלַ֗ חַ ת מַ ְלאֲכי ָר ִ ַֽעים׃
ֲח ְלּצֶ ךָּ אֶ ְ֭עֶ נְ ָך
רה קָ ָ ֗ראתָ ָוא ָ֫ ַ
בַּ צָּ ָ ֥
ְבּיֹ֣ום צָ ְָ֭רתִי אֶ ְק ָר ֶ֗אךָּ ִכּ֣י
ִע ַֽמֹּו־אָנ ִֹכי ְבצָ ָרֵ֑ה ֲָ֝אחַ ְלּ ֗צהוּ וַ ַֽ אֲכַ ְבּ ַֽדהוּ׃
רה וְ ָיגֹ֣ון אֶ ְמ ָ ַֽצא׃
ְשׁא֣ ֹול ְמצָ אֵ֑ וּנִ י צָ ָ ֶ֖
אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ צָּ ָר֣תָה ִלֵּ֑י
ִאם־אלְֹ֤ך ׀ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב צָ ָ ֗רה ְתּ ָ֫ ַחיּנִ י ַע ֹ֤ל
צ ָרתִ֗י ְלפָ נָיו
יחֵ֑י ָ֝ ָ
ְלפָ נָ ֣יו ִשׂ ִ
תֹוציא ִמצָּ ָר֣ה נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ִ ֶ֖
ְתּחַ יּ ֵֵ֑֑נִ י ְבּ ִצ ְדקָ ְת ֶָ֓ך ׀

Psa. 50:15
Psa. 54:9
Psa. 71:20
Psa. 77:3
Psa. 78:49
Psa. 81:8
Psa. 86:7
Psa. 91:15
Psa. 116:3
Psa. 120:1
Psa. 138:7
Psa. 142:3
Psa. 143:11
)(9

to refine

אֲמָ ֵ֪רֹות ְט ָֹ֫ה ֥רֹות ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל לָ אָ ֵֶ֑רץ
Psa. 17:3
ל־תּ ְמ ָצ ֵ֑א
ִ
ִל ִ֨בּי ׀ ָ֘פּ ַ ֹ֤ק ְדתָּ לַּ֗ יְ לָ ה ְצ ַר ְפתַּ נִ י בַ
Psa. 18:31
כל ׀
רוּפ ֵ֑ה מָ גן ָ֝֗הוּא ְל ֹ֤ ֹ
ַ ָ֫דּ ְרכּ֥ ֹו ִא ְמ ַ ַֽרת־יְ הוָה ְצ ָ
Psa. 26:2
וְ נַסֵּ֑נִ י ְצרֹופָה [צָ ְר ָפֶ֖ה]
יֹות֣י וְ ִל ִ ַֽבּי׃
ְבּחָ נ ֵ֣֑נִ י יְ הוָ ֣ה וְ נַסֵּ֑נִ י ְצרֹופָ ה [צָ ְרפָ ֶ֖ה] ִכ ְל ַ
Psa. 66:10
ף־כּסֶ ף׃
ֹלהֵ֑ים ְ ָ֝צ ַר ְפ ֗ ָתּנוּ ִכּ ְצ ָר ָ ַֽ
י־בחַ נְ תָּ נוּ א ִ
ִ ַֽכּ ְ
כּסֶ ף׃
ֹלהֵ֑ים ְ ָ֝צ ַר ְפ ֗ ָתּנוּ ִכּ ְצ ָרף־ ָ ַֽ
י־בחַ נְ תָּ נוּ א ִ
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 105:19
רת יְ הוָ ֣ה ְצ ָר ָ ַֽפתְהוּ׃
א־דבָ ֵ֑רֹו ִא ְמ ַ ֶ֖
עַ ד־עת ַֽבּ ֹ ְ
Psa. 119:140
רוּפֶ֖ה ִא ְמ ָר ְתָך֥ ְמ ֹ֗אד ְוַֽעַ ְב ְדָּך֥
ְצ ָ

צרף

Psa. 12:7

)(11

to bind, restrict, distress

ֹלהֵ֪י
בַּ צַּ ר־ ִלֹ֤י ׀ ֶ ַֽא ְק ָר֣א יְ ה ָוה ֮ וְ אֶ ל־א ַ
שׁה
צר־ ִלי עָ ְשׁ ָ ֶ֖
כּי ָ֫ ַ
חָ נּנִ י יְ ה ָוה ֮ ִ ֹ֤
ִלֵ֑י וּ ָ֝מָ נֹ֗וס ְבּיֹ֣ום צַ ר־ ִ ַֽלי׃
ר־פּי בַּ צַּ ר־ ִ ַֽלי׃
ִָ֝֗
ְשׂפָ ָתֵ֑י וְ ִדבֶּ
ַֽמעַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִ ַֽכּי־צַ ר־ ִָ֗֝לי מַ הר
טּה־אלַ י
צר ִלי הַ ַֽ
ִממֶּ נִּ י ֮ ְבּיֵֹ֪ום ָ֫ ַ
ַוְ֭יּ ְַרא בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶהֵ֑ם ְָ֝בּשָׁ ְמ ֗עֹו

צרר־1

Psa. 18:7
Psa. 31:10
Psa. 59:17
Psa. 66:14
Psa. 69:18
Psa. 102:3
Psa. 106:44
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יהם
אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶה ֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹות ֗ ֶ
יהם
אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶה ֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ֻ ַֽצקֹות ֗ ֶ
יהם
אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶה ֵ֑ם ִָ֝מ ְמּ ֻ ַֽצקֹות ֗ ֶ
יהם
אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ ַצּ ֣ר לָ ֶה ֵ֑ם וַּֽ ִָ֝מ ְמּ ַֽצוּקֹת ֗ ֶ
)(14

Psa. 107:6
Psa. 107:13
Psa. 107:19
Psa. 107:28

to be hostile

צרר־2

צֹוררָ ַֽי׃
ִמ ַכּ ֣עַ ס ע ִינ ֵ֑י ַָָֽ֝ע ְת ָ֗קה ְבּכָ ל־ ְ
יקם׃ Psa. 7:5
צֹוררִ֣י ר ָ ַֽ
ְ
ֹול ִמי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּ ָצֶ֖ה
ַֽשׁ ְ
וּרה Psa. 7:7
צֹוררֵָ֑י וְ ע֥ ָ
ְ
ִהְ֭נָּשׂא ְבּעַ ְב ֣רֹות
בּית Psa. 8:3
צֹור ֶרֵ֑יָך ְלהַ ְשׁ ִ
ְ
יִ ַסּ ְֵ֪ד ָ֫ ָתּ ֹ֥עז ְלמַ עַ ן
Psa. 10:5
הם׃
ֹור ָ ֗ריו ָי ִפיחַ בָּ ֶ ַֽ
ִמנֶּגְ ֵ֑דֹּו כָּ ל־צָ֝ ְ
Psa. 23:5
ְלפָ ַנ֨י ׀ שֻׁ ְל ֗ ָחן ֶנגֶד צ ְֹררֵָ֑י ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ בַ שֶּׁ מֶ ן
Psa. 31:12
ֵ֪יתי ֶח ְר ֶ֡ ָפּה וְ ִלשֲׁכ ַנ֨י ׀
ִמכָּ ל־צ ְֹררַ֨י הָ ִי ִ
Psa. 42:11
רם
אָמ ָ ֥
צֹוררֵָ֑י ְבּ ְ
ְ
מֹותי ח ְרפ֥ וּנִ י
ְ ַֽבּעַ ְצ ֗ ַ
Psa. 69:20
צֹוררָ ַֽי׃
וּכ ִלמָּ ִתֵ֑י ֶנָ֝גְ ְדּ ָ֗ך כָּ ל־ ְ
ְ
Psa. 74:4
צ ְְ֭ר ֶריָך ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹוע ֲֶדֵָ֑ך
אג֣וּ ֹ
שָׁ ֲ
Psa. 74:23
אַל־תּ ְְ֭שׁכַּ ח ק֣ ֹול צ ְֹר ֶרֵ֑יָך ְשׁא֥ ֹון ָָ֝ק ֗ ֶמיָך
ִ
Psa. 129:1
עוּרֵ֑י
רבַּ ת ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ ַ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ַ ְ֭
ַ ַֽ
Psa. 129:2
עוּרֵ֑י ַגָּ֝ם
רבַּ ת ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ ָ
ַ ְ֭
Psa. 143:12
שׁי ִָ֝֗כּי
ְ ַֽו ְ֭הַ אֲבַ ְדתָּ כָּ ל־צֹרֲ ר֣י נ ְַפ ִ ֵ֑
Psa. 6:8

)(1

֗יתי ְכּכ֣ ֹוס
יתי ִל ְקאַ֣ת ִמ ְד ָבֵּ֑ר ָ֝ ָה ִי ִ
דּ ִמ ִ
ָ ְ֭

Psa. 102:7
)(4

יְ ַד ֗בּר ִל ֗בֹּו יִ ְקבָּ ץ־אָוֶן לֵ֑ ֹו
ע ֹ֥בד
ְבּ ִהקָּ ב ֣ץ עַ ִמּ֣ים י ְַח ָדֵּ֑ו וּ ָ֝מַ ְמלָ ֗כֹות לַ ֲ
ֹלהינוּ וְ קַ ְבּצנוּ ֮ ִ ַֽמן־הַ גָֹּ֫ויִ ם
א ֗
רח
וַּֽ מא ֲָר ֗צֹות ִָ֫ק ְבּצָם ִמ ִמּזְ ָ ֥

pelican

to gather

קבץ

Psa. 41:7
Psa. 102:23
Psa. 106:47
Psa. 107:3
)(1

קֹובר׃
ַֽ
ביבֹ֤ ֹות ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם וְ א֣ין
ָד ֨ ָמם ׀ כַּ ֗ ַמּיִ ם ְ ַֽס ִ ֘

קָ אָת

to bury

קבר

Psa. 79:3
)(3

grave

קֶ בֶ ר
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ִק ְר ָבֵּ֪ם ָ֫ ַהוֹּ֥ות ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ גְּ רֹונָ ֵ֑ם
ל ֹא זְ כַ ְר ָתּ֣ם
שׁ ְכבי ֶ֗קבֶ ר א ֲֶשֹׁ֤ר ֣
ְכּמֹ֤ ֹו חֲלָ ִ֨לים ׀ ֥ ֹ
הַ יְ סֻ ַפּ֣ר בַּ ֶ ֣קּבֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך

Psa. 5:10
Psa. 88:6
Psa. 88:12
)(15

ירי
ָ֝אַדּ ֗
דֹושׁים אֲשֶׁ ר־בָּ אָ ֶ֣רץ הֵ֑מָּ ה וְ ִ
ִל ְ֭ ְק ִ
ָֹ֝ושׁב ְתּ ִהלּ֥ ֹות יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
וְ אַתָּ ה קָ ֵ֑דֹושׁ י ֗
ֹשׁ ֵ֑יו ִכּי־אין
יְ ֣ראוּ אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְקד ָ
ֹלהֵ֑ים ְָ֝ק ֹ֗דשׁ ִמ ְשׁ ְכּני עֶ ְליַֽ ֹון׃
ְפּלָ ָג֗יו יְ שַׂ ְמּח֥ וּ ִעיר־א ִ
לָך׃
יתֵָ֑ך ְָ֝ק ֹ֗דשׁ היכָ ֶ ַֽ
ריָך נִ ְ֭ ְשׂ ְבּעָ ה ְבּט֣ וּב בּ ֶ
ֲצ ֶ ֥
ח ָ֫
אז ְַמּ ָר֣ה ְלָך֣ ְב ִכנֵֹּ֑ור ְָ֝ק ֗דֹושׁ יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
א ָֹ֫להָ י ֲ
ַויָּשׁ֣ וּבוּ וַיְ נַסּ֣ וּ אֵ֑ל וּ ְק ֶ֖דֹושׁ יִ ְשׂ ָרא ֣ל ִה ְתווּ׃
ֹשׁים׃
אַף־א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך ִבּ ְקהַ ל ְקד ִ ַֽ
ָ֝
שָׁ ַמ֣יִ ם ִפּ ְלאֲָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה
ָ֝נֹורא
ַנְ֭ע ֲָרץ ְבּסֹוד־ ְקד ִֹשׁ֣ים ַר ָבֵּ֑ה וְ ָ ֗
כּנוּ׃
ָ ַֽמגִ נּ ֵ֑נוּ וְ ִל ְק ֶ֖דֹושׁ יִ ְשׂ ָרא ֣ל מַ ְל ַֽ
נֹורא קָ ֥דֹושׁ ַֽהוּא׃
יֹודוּ ִשׁ ְְ֭מָך גּ ָ֥דֹול וְ ָ ֗
֣
דם ַרגְ לָ֗ יו קָ ֥דֹושׁ ַֽהוּא׃
הֹ֥
ֹלהינוּ ְ ַֽו ְִ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
א ֗
ֹלהינוּ׃
קָ ְדשֵׁ֑ ֹו ִ ַֽכּי־ ָָ֝ק ֗דֹושׁ יְ הוָה א ַֽ
ה ֹ֗רן ְק ֣דֹושׁ יְ הוָ ַֽה׃
וַיְ קַ נְ א֣ וּ ְלְ֭מֹשֶׁ ה ַ ַֽבּמַּ חֲנֶ ֵ֑ה ְָ֝לאַ ֲ
נֹור֣א ְשׁ ַֽמֹו׃
ַֽה־לעֹולָ ם ְבּ ִריתֵ֑ ֹו קָ ֶ֖דֹושׁ וְ ָ
ְ
ִצוָּ

Psa. 16:3
Psa. 22:4
Psa. 34:10
Psa. 46:5
Psa. 65:5
Psa. 71:22
Psa. 78:41
Psa. 89:6
Psa. 89:8
Psa. 89:19
Psa. 99:3
Psa. 99:5
Psa. 99:9
Psa. 106:16
Psa. 111:9
)(2

ְבּ ֥רוּחַ קָ ִ ֵ֑דים ְָ֝תּשַׁ ֗בּר אֳנִ יֹּ֥ות תַּ ְר ִ ַֽשׁישׁ׃
י ַַסּ֣ע קָ ְִ֭דים בַּ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וַיְ נַהֶ֖ג ְבּעֻ זֹּ֣ו
)(12

 holyקָ דֹושׁ

 eastקָ ִדים

Psa. 48:8
Psa. 78:26

to come before, meet

קוּמֹ֤ה יְ ה ָו֗ה קַ ְדּמָ֣ה פָ ְ֭נָיו
ָ
ֹוקשׁי ָ ַֽמוֶת׃
ְשׁא֣ ֹול ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ִָ֝ק ְדּ ֗מוּנִ י מ֣ ְ
ידי וַ ַֽ ָֽיְ ִהי־יְ הוָ ֶ֖ה
יְ קַ ְדּמ֥ וּנִ י ְביֹום־א ִ ֵ֑
ֹאשֹׁו
ִ ַֽכּי־ ְת ְ֭קַ ְדּמֶנּוּ ִבּ ְרכ֣ ֹות טֵ֑ ֹוב תָּ ִשׁית ְָ֝לר ֗
ֹלהים י ְַראנִ י
חַ ְסדֹּו [חַ ְס ִ ֣דּי] יְ קַ ְדּמנִ ֵ֑ י ָ֝א ִ֗
אַח ֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ
עֲֹו ֹנֵ֪ת ִרא ָֹ֫שׁנִ ים מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ ַרח ֲֶמֵ֑יָך

Psa. 17:13
Psa. 18:6
Psa. 18:19
Psa. 21:4
Psa. 59:11
Psa. 68:26
Psa. 79:8

קדם
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א ֶל ֣יָך יְ הוָ ֣ה ִשׁוַּ ְֵ֑ע ִתּי וּ ָ֝בַ ֹ֗בּקֶ ר ְ ַֽתּ ִפלָּ ִתי ְתקַ ְדּמֶ ַֽךָּ ׃
ִכּ ְס ֶא ֵָ֑ך חֶ סֶ ד ֶו ָ֝א ֗ ֶמת ְיַֽקַ ְדּמ֥ וּ פָ נֶ ַֽיָך׃
תֹודֵ֑ה ִָ֝בּזְ ִמ ֗רֹות
נְ קַ ְדּ ָמ ֣ה פָ נָ ֣יו ְבּ ָ
ִק ַדּ ְ֣מ ִתּי בַ ְ֭נֶּשֶׁ ף ָואֲשַׁ וּ ֵ֑עָ ה ִל ְדבָ ֶריָך
ל ִ֗שׂיחַ ְבּ ִא ְמ ָר ֶ ַֽתָך׃
אַשׁמֻ ֵ֑רֹות ָ֝ ָ
ִק ְדּמ֣ וּ ע ְ֭ינַי ְ
)(11

Psa. 89:15
Psa. 95:2
Psa. 119:147
Psa. 119:148

east, ancient times

יהם ִבּ֣ימי ֶ ַֽק ֶדם׃
פּעַ ל פָּ עַ ְלתָּ ִ ַֽ ָ֝בימ ֗ ֶ
רוּ־ל ֵ֑נוּ ֥ ֹ
ָ
ִס ְפּ
ְ ַֽו ַיעֲנם ֮ וְ ֹיֹ֤שׁב ֶ֗ק ֶדם סֶ לָ ה א ֲֶשֹׁ֤ר א֣ין
ִבּ ְשׁמ֣י ְשׁמי־ ֶ ֵ֑ק ֶדם הן יִ תּן ְָ֝בּקֹולֹו
ְ֭אַלתָּ שׁ֣בֶ ט ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך
ע ֲָד ְת ָ֨ך ׀ ָ ֘ק ִנֹ֤יתָ ֶ֗קּ ֶדם ָגּ ְ
ָ֝שׁוּעֹות ְבּ ֶ ֣ק ֶרב
֗
מַ ְל ִכּ֣י ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם פֹּעל יְ
ִח ַשּׁ ְ֣ב ִתּי י ִָמ֣ים ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם ְָ֝שׁנֹ֗ות עֹולָ ִ ַֽמים׃
רה ִמ ֶ ֣קּ ֶדם ִפּ ְל ֶ ַֽאָך׃
ַ ַֽמעַ ְללי־יָ ֵ֑הּ ִ ַֽכּי־אֶ זְ ְכּ ָ ֶ֖
ידֹות ִמנִּ י־ ֶ ַֽק ֶדם׃
אַבּיעָ ה ִָ֝ח ֗
ְבמָ ָשׁ ֣ל ִפֵּ֑י ִ
עֹול ֣ם
ֶ ֣ק ֶדם ָי ְַ֭ד ְע ִתּי מעד ֶֹתֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ַתּשֶׁ ת
אָח֣ ֹור ָו ֶ ֣ק ֶדם צַ ְר ָתֵּ֑נִ י ו ָ ֶ֖
יתי ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך
ָז ַ֘כ ְֹ֤ר ִתּי י ִָ֨מים ׀ ִמ ֶ֗קּ ֶדם הָ גִ ִ
)(1

Psa. 88:14

Psa. 44:2
Psa. 55:20
Psa. 68:34
Psa. 74:2
Psa. 74:12
Psa. 77:6
Psa. 77:12
Psa. 78:2
Psa. 119:152
Psa. 139:5
Psa. 143:5

formerly

ָבשׁ׃
יִ ְ֭ ְהיוּ כַּ ח ֲִצ֣יר ַגּגֵֹּ֑ות שֶׁ קַּ ְד ַמֶ֖ת שָׁ ַל ֣ף י ַֽ

קֶ ֶדם

קַ ְדמָ ה

Psa. 129:6

)crown of the head (2קָ ְדקֹד
Psa. 7:17
ְבר ֹאשֵׁ֑ ֹו וְ עַ ל ָָ֝ק ְדקֳ דֹ֗ו חֲמָ ס֥ ֹו
Psa. 68:22
ֹ֤ר ֹאשׁ ָֹ֫איְ בָ יו קָ ְד ֹ֥קד שׂ ָע ֵ֑ר ִָ֝מ ְתהַ ֗לְּך בַּ אֲשָׁ ָ ַֽמיו׃
)(4

to be dark, mourn

ֹותי׃
ֹדר שַׁ ַֽח ִ
ל־אם ק ֥
ָ֝֗
ִל ְ֭י ִה ְתהַ ָלּ ְֵ֑כ ִתּי כַּ אֲבֶ
לּ ְכ ִתּי׃
ֹדר ִה ָ ַֽ
ל־היּ֗ ֹום ק ֥
ָ֝ ַ
ד־מ ֵֹ֑אד כָּ
ְ
שַׁ ֹ֣ח ִתי עַ
ֹדר א ֗לְך ְבּ ַל ֣חַ ץ
למָּ ה־ק ֥
ְשׁ ָ֫ ַכ ְחתָּ נִ י ָ ַֽ
ֹדר אֶ ְתהַ ֗לְּך ְבּ ַל ֣חַ ץ
למָּ ה־ק ֥
ָ֫חתָּ נִ י ָ ַֽ
זְ ַנ ְ

Psa. 35:14
Psa. 38:7
Psa. 42:10
Psa. 43:2
)(1

ָה־ל ְ֭י ִכּי־גַ ֣ ְֵ֑ר ִתּי ֶמֵ֑שֶׁ ְך ָ֝שָׁ ֗ ַכנְ ִתּי ִ ַֽעם־אָהֳלי ק ָ ַֽדר׃
ִ
ַֽאֹוי

קדר

Kedar

Psa. 120:5

ק ָדר
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)(45

holy

ל־ציּ֗ ֹון הַ ר־קָ ְדשִׁ ַֽי׃
ִ ָ֝
נ ַָס ְ֣כ ִתּי מַ ְל ִכֵּ֑י עַ
סלָ ה׃ Psa. 3:5
אֶ ל־יְ הוָ ֣ה אֶ ְק ָרֵ֑א וַיַּ ַֽעֲנ֨נִ י מ ַהֶ֖ר קָ ְדשֹׁ֣ו ֶ ַֽ
אָתָך׃ Psa. 5:8
ל־היכַ ל־ ָָ֝ק ְדשׁ ְָ֗ך ְבּיִ ְר ֶ ַֽ
ַֽ
חוֶה אֶ
אֶ ְשׁתַּ ֲ
Psa. 11:4
יכֹ֤ל קָ ְדשֹׁ֗ו יְ ה ָוה ֮ בַּ שָּׁ ַמֵ֪יִ ם
ה ַ
יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ְ ַֽבּ ֘
Psa. 15:1
ֳל ֵָ֑ך ִ ַֽמי־יִ ְָ֝שׁ ֹ֗כּן ְבּ ַה ֣ר קָ ְדשֶׁ ַָֽך׃
ְבּאָה ֶ
Psa. 20:3
לח־עֶ זְ ְרָך֥ ִמ ֵֹ֑קּ ֶדשׁ וּ ִָ֝מ ִצּיּ֗ ֹון
יִ ְשׁ ַ ַֽ
Psa. 20:7
ַיְ֭עֲנהוּ ִמ ְשּׁמ֣י קָ ְדשֵֹׁ֑ו ִָ֝בּגְ בֻ ֗רֹות
Psa. 24:3
וּמי־ ָיָ֝קוּם ִבּ ְמק֥ ֹום קָ ְדשַֹֽׁו׃
ְבהַ ר־יְ הוָ ֵ֑ה ִ
Psa. 28:2
ל־דּ ִביר קָ ְדשֶׁ ַָֽך׃
ָשׂ ִאי ָי ַ ָ֗֝די אֶ ְ
ְבּנ ְ
Psa. 29:2
ליה ָו֗ה ְבּהַ ְד ַרת־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
חו֥וּ ָ֝ ַ
ְכּב֣ ֹוד ְשׁמֵ֑ ֹו ִה ְשׁתַּ ֲ
Psa. 30:5
ָ֝הֹודוּ ְלז֣כֶ ר קָ ְדשַֹֽׁו׃
֗
ידֵ֑יו וְ
לַ יהוָ ֣ה ח ֲִס ָ
Psa. 33:21
ט ְחנוּ׃
כּי ְבשֶׁ֖ם קָ ְדשֹׁ֣ו בָ ָ ַֽ
ִלבֵּ֑נוּ ִ ֹ֤
Psa. 43:3
נֹותיָך׃
ל־מ ְשׁ ְכּ ֶ ַֽ
ִ
ל־הר־ ָָ֝ק ְדשׁ ְָ֗ך וְ אֶ
ַ ַֽ
יְ ִביא֥ וּנִ י אֶ
Psa. 47:9
ל־כּ ֵ֬סּא קָ ְדשַֹֽׁו׃
ִ
ֹלהים י ַָשֹׁ֤ב ׀ עַ
ל־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝א ִ֗
ִ
עַ
Psa. 48:2
ֹלהינוּ הַ ר־קָ ְדשַֹֽׁו׃
ְמ ֵֹ֑אד ְבּ ִעיר ָ֝א ֗
Psa. 51:13
אַל־תּ ַ ֥קּח
ִ
ִמ ְלּפָ נֶ ֵ֑יָך וְ ֥רוּחַ ָָ֝ק ְדשׁ ְָ֗ך
Psa. 60:8
ֹלהים ׀ ִדּבֶּ ר ְבּקָ ְדשֹׁ֗ו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה
א ִ ֹ֤
Psa. 63:3
יתֵ֑יָך ִל ְרא֥ ֹות
כְּ֭ן בַּ ֹ֣קּ ֶדשׁ חֲזִ ִ
Psa. 68:6
ֹלהים ִבּ ְמע֥ ֹון קָ ְדשַֹֽׁו׃
אַלמָ נֵֹ֑ות ָ֝א ִ֗
וְ ַדיַּ ֵ֣֑ן ְ
Psa. 68:18
דנָי ָָ֝֗בם ִסינַי בַּ ַֹֽקּ ֶדשׁ׃
א ֹ
אַלפ֣י ִשׁנְ אֵָ֑ן ֲ
ְ
Psa. 68:25
לי מַ ְל ִכּ֣י בַ ַֹֽקּ ֶדשׁ׃
ֲליכֹ֤ ֹות א ִ ֶ֖
ֹלהֵ֑ים ה ִ ֘
א ִ
Psa. 74:3
רע אֹוי ֣ב בַּ ַֹֽקּ ֶדשׁ׃
ְפ ְ֭עָ מֶ יָך ְלמַ שֻּׁ א֣ ֹות נֶ ֵ֑צַ ח כָּ ל־ה ַ ֶ֖
Psa. 77:14
ְֹ֭להים בַּ ֹ֣קּ ֶדשׁ ַדּ ְר ֶכּ ֵָ֑ך ִמי־אל
א ִ
Psa. 78:54
ַו ְ֭יְ ִביאם אֶ ל־גְּ ב֣ וּל קָ ְדשֵֹׁ֑ו הַ ר־ ֶזָ֝֗ה
Psa. 79:1
יכ ֣ל קָ ְדשֵֶָׁ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם
ִט ְְ֭מּאוּ אֶ ת־ה ַ
Psa. 87:1
ָ֝סוּד ֗תֹו ְבּהַ ְררי־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
ק ְַ֭רח ִמזְ מ֣ ֹור ִשֵׁ֑יר יְ ָ
ִל ְבני־ ֹ
Psa. 89:21
עַ ְב ִ ֵ֑דּי ְבּ ֶשֶׁ֖מֶ ן קָ ְדשִׁ֣י ְמשַׁ ְח ִ ַֽתּיו׃
Psa. 89:36
ם־ל ָדוִ ד
ְ
אְַ֭חַ ת נִ ְשׁ ַבּ ְ֣ע ִתּי ְבקָ ְדשִֵׁ֑י ִ ַֽא
Psa. 93:5
אוָה־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ יְ ָ֝ה ָו֗ה ְל ֹ֣א ֶרְך
יתָך֥ ַנ ֲ
ְלב ְ
Psa. 96:9
לַ ְ֭יהוָה ְבּהַ ְד ַרת־ ֵֹ֑ק ֶדשׁ ִחילוּ ִָ֝מפָּ ָנ֗יו
Psa. 97:12
ָ֝הֹודוּ ְלז֣כֶ ר קָ ְדשַֹֽׁו׃
֗
יקים ַ ַֽבּיהוָ ֵ֑ה וְ
צַ ְִ֭דּ ִ
Psa. 2:6

ק ֶֹדשׁ
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הֹו ִ ַֽשׁיעָ ה־לּ֥ ֹו יְ ִָ֝מינֹ֗ו וּזְ ֥רֹועַ קָ ְדשַֹֽׁו׃
י־ק ֗דֹושׁ
וְ ִ ְַֽ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ ְל ַה ֣ר קָ ְדשֵֹׁ֑ו ִ ַֽכּ ָָ֝
י־ה ְְ֭שׁ ִקיף ִמ ְמּ ֣רֹום קָ ְדשֵֹׁ֑ו יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמשָּׁ ַמֹ֤יִ ם ׀
ִ ַֽכּ ִ
ל־ק ָר ַ֗בי אֶ ת־שׁם קָ ְדשַֹֽׁו׃
ְָ֝
ַנ ְְ֭פ ִשׁי אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה וְ כָ
ה ְתהַ ְללוּ ְבּשׁ ֣ם קָ ְדשֵֹׁ֑ו יִ ְָ֝שׂ ֗ ַמח לֹ֤ב ׀
ִ ַֽ ְ֭
ת־אַב ָרהָ ם
ְ
ת־דּ ַב ֣ר קָ ְדשֵֹׁ֑ו ֶ ַֽא
ִ ַֽכּי־ ָז ְ֭כַ ר אֶ ְ
ְלְ֭הֹדֹות ְלשׁ֣ם קָ ְדשֵֶָׁ֑ך ְָ֝ל ִה ְשׁתַּ ֗בּחַ
ֹלהים ׀ ִדּבֶּ ר ְבּקָ ְדשֹׁ֗ו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה
א ִ ֹ֤
ק ְ֭ ֶדשׁ מ ֶר֣חֶ ם ִמ ְשׁ ָח ֵ֑ר
ָ֫חילֶ ָך ְ ַֽבּהַ ְדרי־ ֹ
לֹותיו׃
הוּד֣ה ְלקָ ְדשֵֹׁ֑ו יִ ְָ֝שׂ ָר ֗אל מַ ְמ ְשׁ ָ ַֽ
הָ יְ ָת֣ה יְ ָ
ְשׂ ַֽאוּ־יְ דכֶ ם ֵֹ֑ק ֶדשׁ וּ ָ֝בָ רֲ כוּ אֶ ת־יְ הוָ ַֽה׃
ֹ֘ודֹ֤ה
יכ ֵ֪ל קָ ְדשׁ ְֶָ֡ך וְ א ֶ
ח ֶו֨ה אֶ ל־ה ַ
אֶ ְשׁתַּ ֲ
כָּ ל־בָּ ְ֭שָׂ ר שׁם קָ ְדשֹׁ֗ו ְלעֹולָ ם
ה ְל ֗לוּהוּ
ה ְללוּ־אל ְבּקָ ְדשֵֹׁ֑ו ַָ֝ ַֽ
ַ ַֽ
)(1

Psa. 98:1
Psa. 99:9
Psa. 102:20
Psa. 103:1
Psa. 105:3
Psa. 105:42
Psa. 106:47
Psa. 108:8
Psa. 110:3
Psa. 114:2
Psa. 134:2
Psa. 138:2
Psa. 145:21
Psa. 150:1
Kadesh

ק֣ ֹול יְ ְ֭הוָה י ִָח֣יל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר י ִָחיל יְ ָ֝ה ָו֗ה ִמ ְדבַּ ר קָ ַֽדשׁ׃

Psa. 29:8
)(9

לךָּ ׃
ִשׁ ְמָך֣ ְלאֶ ָחֵ֑י ְבּתֶ֖ ֹוְך קָ ָה ֣ל אֲהַ ְל ֶ ַֽ
רי
ְ ַֽת ִהלָָּ֫ ִתי ְבּקָ הָ ל ָרֵ֑ב נְ ָד ַ ֥
ל ֹא
ם־רשָׁ ִ֗עים ֣
אתי ְק ַה ֣ל ְמר ִעֵ֑ים וְ ִע ְ ָ֝
שָׂ ְ֭נ ִ
ְֹ֭ודָך ְבּקָ ָה ֣ל ָרֵ֑ב ְבּ ַעֶ֖ם
א ְ
ִבּ ַשּׂ ְֹ֤ר ִתּי ֨ ֶצ ֶדק ׀ ְבּ ָ ֘ק ָהֹ֤ל ָ ֗רב ִהנּ ֣ה ְשׂ ְ֭פָ תַ י
ֹא־כחַ ְד ִתּי חַ ְס ְדָּך֥ ַוָ֝א ֲִמ ְתּ ָ֗ך ְלקָ הָ ל ָ ַֽרב׃
ל ִ
ֹשׁים׃
אַף־א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך ִבּ ְקהַ ל ְקד ִ ַֽ
ָ֝
ִפּ ְלאֲָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה
מֹושֶׁ֖ב
וּב ַ
ִ ַֽוְ֭יר ְֹממוּהוּ ִבּ ְקהַ ל־ ָע ֵ֑ם ְ
ידים׃
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ְָ֝תּ ִהלָּ ֗תֹו ִבּ ְקהַ ל ח ֲִס ִ ַֽ
ַ ַֽ

קָ דשׁ־2

assembly
Psa. 22:23
Psa. 22:26
Psa. 26:5
Psa. 35:18
Psa. 40:10
Psa. 40:11
Psa. 89:6
Psa. 107:32
Psa. 149:1
)(1

וּב ְקצ֣ה
ְבּכָ ל־הָ אָ ֶ֨רץ ׀ ָי ָ֘צֹ֤א קַ וָּ֗ם ִ
)(17

line

קַ ו־1

Psa. 19:5

to wait for, hope

ל ֹא י ֵֹ֑בשׁוּ יָ֝ ֹ֗בשׁוּ
גַּ ֣ם כָּ ל־קְֹ֭וֶיָך ֣

קָ הָ ל

קוה־1

Psa. 25:3
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֗יתי כָּ ל־הַ יַּֽ ֹום׃
אֹותָך֥ ִָ֝קוִּ ִ
ְ
יִ ְשׁ ִעֵ֑י
Psa. 25:21
יתיָך׃
תֹּם־ ָו ֹי֥שֶׁ ר יִ ְצּ ֵ֑רוּנִ י ִָ֝֗כּי ִקוִּ ִ ַֽ
Psa. 27:14
חזַק וְ ַיאֲמ֣ץ ִל ֶבֵָּ֑ך
קַ וּ֗ה אֶ ל־יְ ָ֫הוָה ֲ ְ֭
וְ ַיאֲמ֣ץ ִל ֶבֵָּ֑ך וְ ָ֝קַ וּ֗ה אֶ ל־יְ הוָ ַֽה׃
Psa. 37:9
ירשׁוּ־אָ ֶַֽרץ׃
יִ כָּ רתֵ֑ וּן וְ קֹוי יְ ָ֝ה ָו֗ה ה ֣מָּ ה ִ ַֽי ְ
Psa. 37:34
וּשׁ ֵֹ֬מר ַדּ ְר ֗כֹּו
קַ וּ ֹ֤ה אֶ ל־יְ ה ָו֨ה ׀ ְ
Psa. 39:8
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝תֹּוחַ ְל ִ֗תּי
֣יתי ֲ
וְ עַ ָתּ֣ה מַ ה־ ִקּ ִוּ ִ
Psa. 40:2
֣יתי יְ הוָ ֵ֑ה וַיּט ָ֝אלַ֗ י
קַ ֹוּ֣ה ִק ִוּ ִ
יתי יְ הוָ ֵ֑ה וַיּט ָ֝אלַ֗ י
קַ ֹוּ֣ה ִק ִוּ ֣ ִ
Psa. 52:11
י־טֹוב
ִכּ֣י עָ ִשֵׂ֑יתָ ַואֲקַ וֶּ ֶ֖ה ִשׁ ְמָך֥ ִ ַֽכ ָ֝֗
Psa. 56:7
כּאֲשֶׁ֗ ר ִקוּ֥וּ נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
עֲק ַב֣י יִ ְשׁ ֵֹ֑מרוּ ָ֝ ַ
Psa. 69:7
דנָי
א ֹ
אַל־י֘ ֹֹ֤בשׁוּ ִ֨בי ׀ קֹוֶיָך ֮ ֲ
Psa. 69:21
וָ ַֽ אָָ֫נ֥וּשָׁ ה ָואֲקַ וֶּ ֣ה לָ נ֣וּד ָואֵַ֑יִ ן
Psa. 119:95
אַבּדֵ֑נִ י
לי ִקוּ֣וּ ְרשָׁ ִע֣ים ְל ְ
ִ ֹ֤
Psa. 130:5
֣יתי יְ ְ֭הוָה ִקוְּ ָת֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ְו ִַֽל ְדבָ ֥רֹו
ִק ִוּ ִ
֣יתי יְ ְ֭הוָה ִקוְּ ָת֣ה נ ְַפ ִשֵׁ֑י ְו ִַֽל ְדבָ ֥רֹו
ִק ִוּ ִ
Psa. 25:5

)(3

ֹמר
אַר ָ ֘בּ ִעֹ֤ים שָׁ ָנ֨ה ׀ אָ֘קֹ֤ וּט ְבּ ֗דֹור ָוא ֗ ַ
ְ
קֹוט ֵ֑טָה אֲשֶׁ ר ִ ָ֝א ְמ ָר ְת ָ֗ך
בְ֭גְ ִדים וָ ַֽ אֶ ְת ָ
֣יתי ֹ
ָר ִא ִ
קֹוטט׃
קֹומ ֗ ֶמיָך אֶ ְת ָ ַֽ
ֹוא־משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך יְ הוָה ׀ אֶ ְשׂנָ ֵ֑א וּ ִָ֝ב ְת ְ
ְ
ה ֲַֽל

to loathe

קוט

Psa. 95:10
Psa. 119:158
Psa. 139:21
voice

קֹול

to arise, stand

קום

)(59

;Psa 3:5; 5:3–4; 6:9; 18:7, 14; 19:4; 26:7; 27:7; 28:2, 6; 29:3–5, 7–9; 31:23; 42:5, 8; 44:17; 46:7; 47:2, 6; 55:4, 18
;58:6; 64:2; 66:8, 19; 68:34; 74:23; 77:2, 18–19; 81:12; 86:6; 93:3–4; 95:7; 98:5–6; 102:6; 103:20; 104:7, 12; 106:25; 116:1
118:15; 119:149; 130:2; 140:7; 141:1; 142:2
)(51

;Psa 1:5; 3:2, 8; 7:7; 9:20; 10:12; 12:6; 17:7, 13; 18:39–40, 49; 20:9; 24:3; 27:3, 12; 35:2, 11; 36:13; 40:3; 41:9, 11
;44:6, 27; 54:5; 59:2; 68:2; 74:22–23; 76:10; 78:5–6; 82:8; 86:14; 88:11; 89:44; 92:12; 94:16; 102:14; 107:29; 109:28; 113:7
119:28, 38, 62, 106; 124:2; 127:2; 132:8; 139:2; 140:11
)(1

קֹוצֵ֑ים ְבּשׁם יְ ָ֝ה ָו֗ה
ִ
דּעֲכוּ ְכּא ֣שׁ
ֹ ְ֭

Psa. 118:12
)(1

ֳריִ ם׃
ֲֹלְך ִָ֝מ ֶ֗קּטֶ ב יָשׁ֥ וּד צָ ה ָ ַֽ
ִמ ְֶ֭דּבֶ ר בָּ ֹ֣אפֶ ל ַיה ֵ֑

thornקֹוץ־1

destruction
Psa. 91:6

קֶ טֶ ב
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)(1

טל אל֥ ֹוהַּ ׀ ָר ָשֵׁ֑ע וְ אַנְ שׁי ָ ָ֝ד ִ֗מים
ִאם־ ִתּ ְק ֶ֖ ֹ
)(2

to slay

Psa. 139:19

small, young

ם־רמֶ שׂ וְ א֣ין ִמ ְס ָפֵּ֑ר חַ יֹּ֥ות ְָ֝קטַ נֹּ֗ות ִעם־גְּ ד ַֹֽלֹות׃
שׁ ֶ ְ֭
ָ ַֽ
ֹלים׃
יִ ְרא֣י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַה ְקּטַ ִנּ֗ים ִעם־הַ גְּ ד ִ ַֽ
)(2

קָ טָ ן־1

Psa. 104:25
Psa. 115:13
incense

שׂה בָ ָ ֶ֖קר
ילֵ֑ים אֶ ע ֶ ַֽ
ט ֶרת א ִ
אַעֲלֶ ה־לָּ ְְ֭ך ִעם־ ְק ֣ ֹ
ט ֶרת ְלפָ נֶ ֵ֑יָך
ִתּכֹּ֤ ֹון ְתּ ִפלָּ ִת֣י ְק ֣ ֹ
)(2

קטל

ְקט ֶֹרת

Psa. 66:15
Psa. 141:2
smoke

ל ֹא
ְכּנֹ֣אד ְבּ ִקיטֵ֑ ֹור ָ֝ ֻח ֶ֗קּיָך ֣
וּ ְ֭בָ ָרד ֶשׁ ֣לֶ ג וְ ִקיטֵ֑ ֹור ֥רוּחַ ְָ֝סעָ ָ ֗רה עֹ שָׂ ה

ִקיטֹור

Psa. 119:83
Psa. 148:8
)(2

ָ֫דָך נ ְֶהפַּ ְך ְלשַׁ ִ ֵ֑דּי ְבּחַ ְר ֶֹ֖בני ַ ֣קיִ ץ ֶ ַֽסלָ ה׃
ָי ֶ ֥
כָּ ל־גְּ בוּל֣ ֹות אָ ֵֶ֑רץ ַ ֥קיִ ץ ָו ָ֝ ֹ֗ח ֶרף אַתָּ ה

summer

קַ יִ ץ

Psa. 32:4
Psa. 74:17

)to awake (7קיץ־2
כנִ י׃ Psa. 3:6
ֹותי ִ ֶ֖כּי יְ הוָ ֣ה יִ ְס ְמ ַֽ
וָ ִ ַָֽ֫אישָׁ נָה ה ִקיצֵ֑ ִ
Psa. 17:15
ָתָך׃
ְבּ ְ֭צֶ ֶדק אֶ ח ֶז֣ה פָ נֶ ֵ֑יָך אֶ ְשׂ ְבּעָ ה ְָ֝בהָ ִ֗קיץ ְתּמוּנ ֶ ַֽ
Psa. 35:23
֣ירה וְ ְ֭הָ ִקיצָה ְל ִמ ְשׁפָּ ִטֵ֑י
הָ ִע ָ
Psa. 44:24
אַל־תּזְ נַח
ִ
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝ ָה ִ֗קיצָה
ִתישַׁ ן ׀ ֲ
Psa. 59:6
ְצבָ אֶ֡ ֹות א ֹ֘להֹ֤י יִ ְשׂ ָר ֗אל הָ ִ֗קיצָה ִל ְפ ֹ֥קד
Psa. 73:20
דנָי בָּ ִעֹ֤יר ׀
כַּ חֲל֥ ֹום מהָ ִ ֵ֑קיץ ֲָ֝א ֹ
Psa. 139:18
עֹודי
מח֣ ֹול יִ ְרבֵּ֑ וּן ָ֝ה ִקי ֹ֗צ ִתי וְ ִ ֥
)(1

wall

ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם ְכּ ִ ֥קיר ָנטֵ֑ וּי ָגּ ָ֗֝דר הַ ְדּחוּיָ ַֽה׃

Psa. 62:4
)(1

ישֹׁון׃
רא ְָ֝כי ִָ֗בין ְבּנַ ֣חַ ל ִק ַֽ
יס ָ ֥
ְכּ ִמ ְדיָ ֵֵ֑֑ן ְ ַֽכּ ִ ַֽס ְ
)(1

ִקיר־1
ִ Kishonקישֹׁון

Psa. 83:10
to roast

קלה־1
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י־כ ְ֭סָ לַ י מָ ְלא֣ וּ נִ ְק ֶל ֵ֑ה וְ אין ְָ֝מ ֹ֗תם
ִ ַֽכּ ְ

Psa. 38:8
)(1

יה֣ם קָ לֵ֑ ֹון ִ ַֽויבַ ְקשֶׁ֖ וּ ִשׁ ְמָך֣
מַ לּ ֣א ְפנ ֶ
)(3

shame

Psa. 83:17

to curse, be easy, light, swift

ְמְ֭ב ָֹרכָ יו ִי ְ֣ירשׁוּ אָ ֵֶ֑רץ וּ ָ֝ ְמקֻ לָּ לָ֗ יו יִ כָּ ַֽרתוּ׃
ְבּ ִפיו יְ בָ רֵ֑כוּ וּ ְָ֝ב ִק ְר ָ֗בּם יְ קַ ְללוּ־ ֶ ַֽסלָ ה׃
רְך ָ ֹ֤קמוּ ׀ וַיּ ֹ֗בשׁוּ
אַתֵּ֪ה ְת ָָ֫ב ֥
יְ ַ ַֽק ְללוּ־המָּ ה ֮ וְ ָ
)(2

ַויֶּא ַה֣ב ְק ְ֭לָ לָ ה ו ְַתּבֹוא ֵ֑הוּ ְוַֽל ֹא־חָ פץ
וַיִּ ְלבַּ שׁ ְקלָ לָ֗ ה ְכּ ָ֫ ַמ ֥דֹּו וַתָּ ֣ב ֹא

Psa. 62:5
Psa. 109:28

ְקלָ לָ ה

curse

Psa. 109:17
Psa. 109:18

יבֹותינוּ׃
ַֽ
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ָ֝ ֶ֗קלֶ ס ִל ְס ִב
יבֹותינוּ׃
ַֽ
ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ָ֝ ֶ֗קלֶ ס ִל ְס ִב

derision

Psa. 79:4

ר־שֵׁ֪תָ ה
ָ
וּד ֹ֤רֹור ׀ ֥קן לָ הּ ֮ אֲשֶׁ
ֶַ֡ביִ ת ְ

to be jealous

קנא

Psa. 37:1
Psa. 73:3
Psa. 78:58
Psa. 106:16
jealousy

ִקנְ אָה

Psa. 69:10
Psa. 79:5
Psa. 119:139
)(3

ְ֭אַלתָּ שׁ֣בֶ ט
כר ע ֲָד ְת ָ֨ך ׀ ָ ֘ק ִנֹ֤יתָ ֶ֗קּ ֶדם ָגּ ְ
זְ ֹ֤ ֹ
אֶ ל־גְּ ב֣ וּל קָ ְדשֵׁ֑ ֹו הַ ר־ ֶזָ֝֗ה קָ נְ תָ ה יְ ִמינַֽ ֹו׃
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה קָ ִנ ֣יתָ ִכ ְלי ָֹתֵ֑י ְָ֝תּסֻ ֗כּנִ י

nest

קן

Psa. 84:4

)(3

יתָך֣ אֲכָ ָל ְֵ֑תנִ י וְ חֶ ְרפּ֥ ֹות
ִ ַֽכּי־ ִקנְ אַ֣ת בּ ְ
מֹו־אשׁ ִקנְ אָתֶ ַָֽך׃
ָ֝֗
תֶּ אנַ ֵ֣֑ף לָ נֶ ֵ֑צַ ח ִתּ ְבעַ ר ְכּ
ִצ ְמּתַ ְתנִ י ִקנְ אָתִֵ֑י ִ ַֽכּי־שָׁ ְכחֶ֖ וּ ְדבָ ֶר֣יָך

קֶ לֶ ס

Psa. 44:14

)(1

לה׃
בַּ ְמּר ִעֵ֑ים אַל־ ְָ֝תּקַ נּ֗א ְבּעֹ שׂי עַ וְ ָ ַֽ
הֹול ִלֵ֑ים ְשׁלֶ֖ ֹום ְרשָׁ ִע֣ים אֶ ְר ֶ ַֽאה׃
אתי ַ ַֽבּ ְ
ִ ַֽכּי־ ִק ְ֭נּ ִ
יאוּהוּ׃
יהם י ְַקנִ ַֽ
מֹותֵ֑ם וּ ִָ֝ב ְפ ִסיל ֗ ֶ
ָ
ְבּבָ
ה ֹ֗רן
ַויְ קַ נְ א֣ וּ ְלְ֭מֹשֶׁ ה ַ ַֽבּמַּ חֲנֶ ֵ֑ה ְָ֝לאַ ֲ

קלל

Psa. 37:22

)(2

)(4

קָ לֹון

to buy

Psa. 74:2
Psa. 78:54
Psa. 139:13

קנה
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)(1

ירים ׀ ְבּעֶ גְ ֵ֬לי
אַבּ ִ ֨
ֲדת ִ
גְּ עַ֨ ר חַ יַּ ֵ֪ת קָ ֶנֶ֡ה ע ַ ֹ֤

Psa. 68:31
)(2

ְבּחָ ְכ ָמ֣ה עָ ִשֵׂ֑יתָ מָ ְלאָה ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ ִקנְ יָנֶ ַָֽך׃
ֹשׁל ְבּכָ ל־ ִקנְ יָנַֹֽו׃
ְלביתֵ֑ ֹו וָּ֝מ ֗

possession

)(2

חַ נֹּ֣ות אֵ֑ל ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף ַרחֲמָ יו
וְ יִ ְשׂ ָמֵ֑חוּ וְ כָ ל־עַָ֝ וְ לָ֗ ה ָ ֣ק ְפצָ ה ִ ַֽפּיהָ ׃

Psa. 105:21
to nest

קפץ־1

to shut

Psa. 77:10
Psa. 107:42

Psa. 119:96

)(1

ל־בּגְ ד ֶֹתֵ֑יָך
ִ
מֹר־ ַואֲהָ ל֣ ֹות ְק ְִ֭ציעֹות כָּ

end

קָ צֶ ה

Psa. 19:5
Psa. 19:7
Psa. 46:10
Psa. 61:3
Psa. 135:7
)(2

ְתּ ְִ֭הלָּ ְתָך עַ ל־קַ ְצוי־ ֶא ֵֶ֑רץ ָ֗֝ ֶצ ֶדק מָ ְלאָה
יִ ְשׁע ֵ֑נוּ ִמ ְבטָ ח כָּ ל־קַ ְצוי־ ֶָ֝֗א ֶרץ וְ יָ ֣ם

end

קָ צָ ה

Psa. 19:7
)(5

יהֵ֑ם
וּב ְקצ ֣ה תְ֭בל ִמלּ ֶ
קַ ָוּ֗ם ִ
וּתקוּפָ ת֥ ֹו
ִמ ְקצֹ֤ה הַ שָּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ַֽמֹוצָ א֗ ֹו ְ
אָרץ ֶ ֣קשֶׁ ת
מַ ְשׁ ִבּית ִמ ְלחָ מֹות ֮ עַ ד־ ְקצ ֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ
ִמ ְקצֹ֤ה הָ אָ ֶ֨רץ ׀ א ֶל ֣יָך אֶ ְְ֭ק ָרא
אָרץ ְבּ ָר ִ ֣קים
ַ ַֽמע ֲֶל ֣ה נְ ִשׂ ִאים ֮ ִמ ְקצ ֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ

end

קץ

Psa. 39:5

)(1

וּתקוּפָ ת֥ ֹו עַ ל־ ְקצֹותֵָ֑ם וְ אין
ְ

קנן

Psa. 104:17

)(2

וּמ ַדּ֣ת
הֹודיע ֹ֤נִ י יְ ה ָו֨ה ׀ ִקצִּ֗י ִ
ִ֘
֣יתי ֵ֑קץ ְרחָ ָבֶ֖ה ִמ ְצו ְָתָך֣
ְ ַֽלכָ ל ִתּ ְְ֭כלָ ה ָר ִא ִ

ִקנְ יָן

Psa. 104:24

)(1

יתהּ׃
רֹושׁים בּ ָ ַֽ
ידה ְבּ ִ
ֳרים יְ קַ נּ ֵ֑נוּ ֲָ֝ח ִס ָ ֗
אֲשֶׁ ר־שָׁ ְ֭ם ִצפּ ִ ֣

reed

קָ נֶה

end

קָ צוּ

Psa. 48:11
Psa. 65:6
cassia

ְק ִציעָ ה־1

Psa. 45:9
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)(1

branch

ְתּשַׁ ַלּ ֣ח ְק ִצירֶ֣הָ עַ ד־יָ ֵ֑ם וְ אֶ ל־ ָנ ֗ ָָ֝הר

Psa. 80:12
)(1

יבֵ֑ה וַיּ ַרע
ַו ְ֭יּ ְַק ִציפוּ עַ ל־מי ְמ ִר ָ
)(2

הַ זֹּ ְר ִעים ְבּ ִד ְמעָ֗ ה ְבּ ִרנָּה יִ ְק ַֹֽצרוּ׃
קֹוצר וְ ִח ְצנֹ֥ו
֗
ִמלֶּ֖א כַ פּ֥ ֹו
)(2

קֶ צֶ ף־1

wrath

Psa. 38:2
Psa. 102:11
)(2

)(2

to be angry

to cut off

Psa. 129:4

קצר־1

to reap

Psa. 126:5
Psa. 129:7

קצר־2

Psa. 89:46
Psa. 102:24
)(1

ֹשׁב֣י ְק ְ֭צָ ֹות מאֹות ֶֹתֵ֑יָך
ו ִַיּ ְֹ֤ירא֨ וּ ׀ י ְ

קצץ

Psa. 46:10

to be short

הע ִ֨טיתָ עָ ָלֶ֖יו
ֲלוּמֵ֑יו ֶ ַֽ
ִה ְְ֭קצַ ְרתָּ יְ מ֣י ע ָ
ָמי׃
ֹחי] ִקצַּ ר י ָ ַֽ
דּ ֶרְך כֹּחֹו [כּ ִ֗
ִענָּ ֶ֖ה בַ ֶ ֥

קצף

Psa. 106:32

תֹוכיחֵ֑נִ י
ִ
אַל־בּקֶ ְצפְָּך֥
ְ
ְיַֽה ָו֗ה
אתנִ י
ִמ ְפּנַֽי־ ַזַֽעַ ְמָך֥ וְ ִק ְצפֵֶָּ֑ך ִכּי נְ ָ֝שָׂ ֗ ַ
רף
ֶ ֣קשֶׁ ת יְ ְ֭שַׁ בּר וְ ִקצּ ֣ץ ח ֲִנ ֵ֑ית ֲָ֝עג ָ֗לֹות יִ ְשׂ ֥ ֹ
יְ הוָה צַ ִ ֵ֑דּיק ִָ֝ק ֗צּץ עֲב֣ ֹות ְרשָׁ ִ ַֽעים׃

קָ ִציר־2

end

ְקצָ ת

Psa. 65:9
to call

קרא־1

to encounter, meet

קרא־2

)(56

;Psa 3:5; 4:2, 4; 14:4; 17:6; 18:4, 7; 20:10; 22:3; 27:7; 28:1; 30:9; 31:18; 34:7; 42:8; 49:12; 50:1, 4, 15; 53:5; 55:17
;56:10; 57:3; 61:3; 66:17; 69:4; 79:6; 80:19; 81:8; 86:3, 5, 7; 88:10; 89:27; 91:15; 99:6; 102:3; 105:1, 16; 116:2, 4, 13, 17
118:5; 119:145–146; 120:1; 130:1; 138:3; 141:1; 145:18; 147:4, 9
)(2

וּ ְְ֭סגֹר ִל ְק ַר֣את ר ְֹד ָפֵ֑י א ֹ֥מר
וּראה׃
וּרה ִל ְק ָראתִ֣י ְ
עֶ֖ ָ
)(8

Psa. 35:3
Psa. 59:5

to come near, offer

כל
רב עָ לַ֨ י ׀ ְמר ִעים ֮ לֶ א ֵ֪ ֹ
ִבּ ְק ֹ֤ ֹ
ליָך׃
רב א ֶ ַֽ
עֶ ְדיֹ֣ו ִל ְבלֵ֑ ֹום ַָ֝֗בּל ְק ֣ ֹ

Psa. 27:2
Psa. 32:9

קרב
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ריָך
ֲצ ֶ ֥
כּן ח ָ֫
אַשׁרֹ֤י ׀ ִ ַֽתּ ְב ַח֣ר וּ ְתקָ רב ֮ יִ ְשׁ ֵ֪ ֹ
ְ
אָל ֵ֑הּ
קָ ְרבָ֣ה אֶ ל־נ ְַפ ִשׁ֣י גְ ָ
ִמנְ ָח֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי ְשׁבָ א וּ ְָ֝ס ָ֗בא אֶ ְשׁכָּ ר י ְַק ִ ַֽריבוּ׃
ֳלָך׃
רב ְבּאָה ֶ ַֽ
וְ ָ֝ ֗ ֶנגַע ל ֹא־יִ ְק ַ ֥
חקוּ׃
תֹּור ְתָך֥ ָר ָ ַֽ
קָ ְְ֭רבוּ ר ְֹדפ֣י זִ ָמֵּ֑ה ִמ ָ
ִתּ ְק ַרֹ֤ב ִרנּ ִָת֣י ְלפָ נֶ ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה

Psa. 65:5
Psa. 69:19
Psa. 72:10
Psa. 91:10
Psa. 119:150
Psa. 119:169
)(5

י־ב ַר ִ֗בּים
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמקֲּ ָרב־ ִלֵ֑י ִ ַֽכּ ְָ֝
ִפּיו ֮ וַּֽ קֲ ָרב־ ִָ֫לבּ֥ ֹו ַרכֶּ֖ וּ
י־כ ֵ֑סֶ ף ִבּזַּר עַָ֝ ִ֗מּים ְק ָרב֥ ֹות י ְֶח ָ ַֽפּצוּ׃
ְבּעֶ גְ ֵ֬לי עַ ִ֗מּים ִמ ְת ַרפּס ְבּ ַרצּ ָ
י־קשֶׁ ת ָ֝ ָה ְפ ֗כוּ ְבּיֹ֣ום ְק ָ ַֽרב׃
נֹושׁ ֥קי רֹומ ָ ֵ֑
ְ ַֽבּני־אֶ ְפ ַ ֗ריִ ם ְ
עֹותי לַ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
י ַָד֣י לַ ְק ָרֵ֑ב ֶָ֝א ְצ ְבּ ֗ ַ
)(27

ְבּ ִֶ֡פיהוּ נְ כֹו ָנה ֮ ִק ְרבֵָּ֪ם ָ֫ ַהוֹּ֥ות ֶ ַֽקבֶ ר־פָּ ת֥ וּחַ
לָ ְָ֭רשָׁ ע ְבּ ֶ ֣ק ֶרב ִל ִבֵּ֑י ַֽאין־פַּ חַ ד
ם־ל ִ֨בּי ׀ ְבּ ִק ְרבִּ֗י בַּ הֲגִ יגִ י
ִ
חַ
רהָ
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ְַעזְ ֶ ֥
ִ
ֹלה֣ים ְבּ ְ֭ ִק ְרבָּהּ בַּ
א ִ
לָך׃
ֹלה֣ים חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְָ֝בּ ֶ֗ק ֶרב היכָ ֶ ַֽ
ִדּ ִמּ֣ינוּ א ִ
ִק ְרבָֹּ֤ם בָּ ֨תּימֹו ׀ ְ ַֽלעֹולָ֗ ם ִמ ְְ֭שׁ ְכּנֹתָ ם
דּשׁ ְבּ ִק ְרבִּ ַֽי׃
ֹלהֵ֑ים וְ ֥רוּחַ ָנ ָ֗֝כֹון חַ ֥
א ִ
ִל ְִ֭בּי י ִָח֣יל ְבּ ִק ְרבִֵּ֑י וְ אימ֥ ֹות
עַ ל־חֹומ ֶֹתֵ֑יהָ וְ אֶָ֖וֶן וְ עָ ָמ֣ל ְבּ ִק ְרבָּ ַֽהּ׃
הַ וֹּ֥ות ְבּ ִק ְרבֵָּ֑הּ ְוַֽל ֹא־י ִָמישׁ
גוּר֣ם ְבּ ִק ְרבָּ ַֽם׃
י־רעֶ֖ ֹות ִבּ ְמ ָ
חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּ ָ
לוּ־סלָ ה׃
ֶ ַֽ
יְ בָ רֵ֑כוּ וּ ְָ֝ב ִק ְרבָּ֗ם יְ קַ ְל
ח֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפֵּ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב ִ ָ֝֗אישׁ וְ ל ֣ב
צ ְְ֭ר ֶריָך ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹוע ֲֶדֵָ֑ך ָשֶׂ֖מוּ
ֹ
חֹוקָך
ְ
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך ִמ ֶ ֶ֖קּ ֶרב
ִ ַֽו ִ
ָ֝שׁוּעֹות ְבּ ֶ ֣ק ֶרב הָ אָ ֶַֽרץ׃
֗
ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם פֹּעל יְ
ַוְ֭יַּפּל ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מַ חֲנ ֵ֑הוּ ָָ֝ס ִ֗ביב
ֹלה֣ים יִ ְשׁ ַֹֽפּט׃
ֱֹֽלהים נִ צָּ ב בַּ ע ֲַדת־אֵ֑ל ְבּ ֶ ֶ֖ק ֶרב א ִ
א ִ֗

war, battle

ְק ָרב

Psa. 55:19
Psa. 55:22
Psa. 68:31
Psa. 78:9
Psa. 144:1
midst, among
Psa. 5:10
Psa. 36:2
Psa. 39:4
Psa. 46:6
Psa. 48:10
Psa. 49:12
Psa. 51:12
Psa. 55:5
Psa. 55:11
Psa. 55:12
Psa. 55:16
Psa. 62:5
Psa. 64:7
Psa. 74:4
Psa. 74:11
Psa. 74:12
Psa. 78:28
Psa. 82:1

קֶ ֶרב
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חוּמיָך
ֶ֗
שַׂ ְרעַ ַפּ֣י ְבּ ִק ְרבִֵּ֑י ָ֝ ַתּנְ
יתי׃
ם־לבָ ִ֗בי ְבּ ֶ ֣ק ֶרב בּ ִ ַֽ
ְָ֝
א ָל ֵ֑י אֶ ְתהַ לְּך ְבּתָ
יתי ֮ עֹ שֵׂ֪ה
ַֽל ֹא־י ֨שׁב ׀ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב בּ ִ
אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה וְ כָ ל־ ְָ֝ק ָרבַ֗י אֶ ת־שׁם
כַ ַמּ֣יִ ם ְבּ ִק ְרבֵֹּ֑ו וְ ָ֝כַ שֶּׁ֗ מֶ ן
וְ אֶ ְביֹ֣ון אָ ֹנ ִֵ֑כי וְ ִָ֝ל ִ֗בּי חָ לַ ל ְבּ ִק ְרבִּ ַֽי׃
יִ ְשׁ ַל ֣ח יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון ְ ָ֝ר ֗דה ְבּ ֶ ֣ק ֶרב אֹיְ ֶ ַֽביָך׃
ִאם־אלְֹ֤ך ׀ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב צָ ָ ֗רה ְתּ ָ֫ ַחיּנִ י
רְך בָּ נַ ֵ֣֑יִ ְך ְבּ ִק ְרבּ ְַֽך׃
ְשׁעָ ָרֵ֑יִ ְך בּ ַ ֶ֖
)(1

Psa. 94:19
Psa. 101:2
Psa. 101:7
Psa. 103:1
Psa. 109:18
Psa. 109:22
Psa. 110:2
Psa. 138:7
Psa. 147:13

nearness

ֹלהים ִָ֫לי־ט֥ ֹוב
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ ִ ַֽקרֲ בַ ת א ִ֗

Psa. 73:28
)(1

ְך־עץ קַ ְר ֻדּ ַֽמֹּות׃
ָ֝֗
ְכּמ ִב֣יא ְל ָמ ְֵ֑עלָ ה ִ ַֽבּסֲבָ

axe

ע ַֹֽמד׃
ְכ ִפ ִתֵּ֑ים ִל ְפני ָָ֝ק ָרתֹ֗ו ִמ֣י ַי ֲ

)(9

רבֹו׃
ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝חֶ ְר ֗ ָפּה ל ֹא־נָשָׂ א עַ ל־ ְק ַֽ ֹ
רֹוב ֵ֑ה ִכּי־אין עֹוזַֽר׃
ִמ ְ֭מֶּ נִּ י ִכּי־צָ ָר֣ה ְק ָ
י־רוּחַ
־דּ ְכּא ֥
קָ ֣רֹוב יְ ְ֭הוָה ְלנִ ְשׁ ְבּרי־ל ֵ֑ב ְוַֽאֶ ת ַ
ע ֵֹ֑מדוּ וּ ָ֝ ְקרֹובַ֗י מ ָר ֹ֥חק
נִ גְ ִע֣י ַי ֲ
ְֹ֭ודינוּ וְ קָ ֣רֹוב ְשׁ ֶמֵָ֑ך ִָ֝ס ְפּ ֗רוּ
ֱֹֽלהים ה ִ
א ִ֗
אְַֹ֤ך ׀ קָ ֣רֹוב ִליראָ֣יו יִ ְשׁעֵ֑ ֹו
ל־מ ְצֹותֶ יָך
ִ
אַתּ֣ה יְ הוָ ֵ֑ה ְוַֽכָ
קָ ֣רֹוב ָ
כל
קָ ֣רֹוב יְ ְ֭הוָה ְלכָ ל־ק ְֹראֵָ֑יו ְל ֹ֤ ֹ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
ִל ְבנ ֣י יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ַ ַֽעם־ ְקרֹבֹ֗ו ַ ַֽ

קרה־2

Psa. 104:3
near

קָ רֹוב־1

Psa. 15:3
Psa. 22:12
Psa. 34:19
Psa. 38:12
Psa. 75:2
Psa. 85:10
Psa. 119:151
Psa. 145:18
Psa. 148:14
)(11

לַ ְמנ ַ֗צּחַ מַ ְשׂ ִכּיל ִל ְבני־ ַֹֽק ַרח׃

cold

קָ ָרה

Psa. 147:17

to lay beams

הַ ְמקָ ֶ ַֽרה בַ ֗ ַמּיִ ם ע ֲִֽליָּ֫ ֹותָ יו הַ שָּׂ ם־עָ ִבים

קַ ְרדֹּם

Psa. 74:5
)(1

)(1

ִק ְרבָ ה

Korah

Psa. 42:1

ק ַֹרח
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לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ִל ְבני־ ֵֹ֬ק ַרח מַ ְשׂ ִ ַֽכּיל׃
דת׃
שׁ ְ֭שַׁ נִּ ים ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ִשׁ֣יר יְ ִדי ַֽ ֹ
עַ ל־ ֹ
לַ ְמנַצּחַ ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ַעַֽל־עֲלָ מ֥ ֹות ִ ַֽשׁיר׃
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ׀ ִל ְבני־ ֵֹ֬ק ַרח ִמזְ ַֽמֹור׃
ִשׁיר ִָ֝מזְ מֹור ִל ְבני־ ַֹֽק ַרח׃
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ׀ ִל ְבני־ ֵֹ֬ק ַרח ִמזְ ַֽמֹור׃
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־הַ גִּ ִתֵּ֑ית ִל ְבני־ ֹ֥ק ַרח ִמזְ ַֽמֹור׃
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ׀ ִל ְבני־ ֵֹ֬ק ַרח ִמזְ ַֽמֹור׃
ָ֝סוּד ֗תֹו
ק ְַ֭רח ִמזְ מ֣ ֹור ִשֵׁ֑יר יְ ָ
ִל ְבני־ ֹ
ִמזְ ֗מֹור ִל ְבנָ֫י ֹ֥ק ַרח לַ ְמנַצּ֣חַ עַ ל־מָ ח ֲַל ֣ת

Psa. 44:1
Psa. 45:1
Psa. 46:1
Psa. 47:1
Psa. 48:1
Psa. 49:1
Psa. 84:1
Psa. 85:1
Psa. 87:1
Psa. 88:1
)(1

תּים ִל ְפני
מַ ְשׁ ִל֣יְך ַ ַֽק ְרחֹ֣ו ְכ ִפ ִ ֵ֑

ice, frost

Psa. 147:17
)(1

ר־צ ְ֭יֹּון י ְַר ְכּת֣י צָ פֵ֑ ֹון ִָ֝ק ְר ַי֗ת ֶמ ֣לֶ ְך ָ ַֽרב׃
ִ
אָרץ הַ
ל־ה ֶ
ָ֫ ָ
כָּ

)(13

ִ cityק ְריָה

Psa. 48:3
)(1

לְ֭יהוָה ִמשּׁ֥ ֹור ֗ ָפּר מַ ְק ִ ֥רן מַ ְפ ִ ַֽריס׃
יט ֣ב ַ ַֽ
וְ ִת ַ

קֶ ַרח

to shine

קרן

Psa. 69:32
horn, Keren

ָ ַֽמגִ נִּ י וְ ֶ ַֽק ֶרן־יִ ְָ֝שׁ ִ֗עי ִמ ְשׂגּ ִ ַַֽבּי׃
Psa. 22:22
יתנִ י׃
וּמקַּ ְרנ ֶ֖י ר ִמ֣ים עֲנִ ָ ַֽ
אַרי ֵ֑ה ִ
ְ
Psa. 75:5
הֹול ִלים אַל־תָּ ֵֹ֑הלּוּ וְ ָ֝לָ ְרשָׁ ִ֗עים אַל־תָּ ִ ֥רימוּ ָ ַֽק ֶרן׃
ל ְ
ַ ְַֽ֭
Psa. 75:6
אַל־תָּ ִ ֣רימוּ לַ מָּ ֣רֹום קַ ְרנ ְֶכ ֵ֑ם ְתּ ַד ְבּ ֶ֖רוּ ְבצַ וָּ ֣אר
Psa. 75:11
רֹומ ְמנָה ַ ַֽק ְרנֹ֥ות
אגַדֵּ֑עַ ְָ֝תּ ֗ ַ
וְ כָ ל־קַ ְרנ ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ֲ
רֹומ ְמנָה ַ ַֽק ְרנֹ֥ות צַ ִ ַֽדּיק׃
אגַדֵּ֑עַ ְָ֝תּ ֗ ַ
וְ כָ ל־קַ ְרנ ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ֲ
Psa. 89:18
עֻ זָּ ֣מֹו אֵָ֑תָּ ה וּ ִָ֝ב ְרצֹנְ ָ֗ך תָּ ִרים [תָּ ֥רוּם] קַ ְרנ ַֽנוּ׃
Psa. 89:25
וְ חַ ְס ִ ֣דּי ִעמֵּ֑ ֹו וּ ִָ֝ב ְשׁ ִ֗מי תָּ ֥רוּם קַ ְרנַֹֽו׃
Psa. 92:11
לּתי ְבּ ֶשׁ֣מֶ ן
ו ַָתּ ֶ֣רם ִכּ ְרא֣ים קַ ְרנִֵ֑י ַָ֝בּ ִ֗
Psa. 112:9
עֹ ֶמ ֶ֣דת לָ ַע ֵ֑ד ַָ֝ק ְרנֹ֗ו תָּ ֥רוּם ְבּכָ ַֽבֹוד׃
Psa. 118:27
עב ִֹתֵ֑ים עַ ד־ ַָ֝ק ְרנֹ֗ות הַ ִמּזְ ַֽבּחַ ׃
ִא ְסרוּ־חַ ג בַּ ֲ
Psa. 132:17
ר ְכ ִתּי נָ֝֗ר
אַצ ִמ֣יחַ ֶ ֣ק ֶרן ְל ָד ִו ֵ֑ד עָ ַ ֥
ָשֹׁ֤ם ְ
Psa. 148:14
וַיָּ ֹ֤ ֵֶ֑רם ֶ֨ק ֶרן ׀ ְלעַ ֶ֡מֹּו ְתּ ִה ָלֹּ֤ה
Psa. 18:3

קֶ ֶרן
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)(1

ל ֹא ָ֝ ָמע ֲ֗דוּ קַ ְרסֻ לָּ ַֽי׃
ֲדי תַ ְח ָתֵּ֑י וְ ֥
צַ ע ִ ֣

footקַ ְרסֹל

Psa. 18:37
to tear

)(1

ֹא־דמּוּ׃
ל ֹא י ַָד ְֵ֑ע ִתּי ָ ַֽק ְרע֥ וּ וְ ל ָ ַֽ
וְ ֣

Psa. 35:15

)(1

to wink, pinch

אֹיְ ַב֣י ֶשֵׁ֑קֶ ר ֹשׂנְ אַי ִָ֝ח ָנּ֗ם יִ ְק ְרצוּ־ ָעַֽיִ ן׃

Psa. 35:19
)(1

י־רוּחַ ׃
כַ גּ ְַלגַּ ֵ֑ל ְָ֝כּ ַ֗קשׁ ִל ְפנ ַֽ
)(8

stubble

קרע
קרץ
קַ שׁ

Psa. 83:14
to attend, listen

הַ ְק ִשֹׁ֤יבָה ׀ ְל ֵ֬קֹול שַׁ וְ ִ֗עי מַ ְל ִכּי
Psa. 10:17
שָׁ ַמ ְ֣עתָּ יְ הוָ ֵ֑ה תָּ ִכין ִָ֝ל ָ֗בּם תַּ ְק ִשׁיב אָזְ נֶ ַָָֽֽך׃
Psa. 17:1
ִשׁ ְמ ָע ֹ֤ה יְ ה ָו֨ה ׀ ֗ ֶצ ֶדק הַ ְק ִשׁיבָה ִרנּ ִָ֗תי
Psa. 55:3
הַ ְק ִשׁ֣יבָה ִלּ֣י ַועֲנ ֵֵ֑֑נִ י
Psa. 61:2
ְֹ֭להים ִרנּ ִָתֵ֑י ָ֝ ַה ְק ִ֗שׁיבָה ְתּ ִפלָּ ִ ַֽתי׃
א ִ
Psa. 66:19
ֹלהֵ֑ים ִָ֝ה ְק ִ֗שׁיב ְבּק֣ ֹול ְתּ ִפלָּ ִ ַֽתי׃
אְָ֭כן שָׁ ַמ֣ע א ִ
Psa. 86:6
ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י וְ ָ֝הַ ְק ִ֗שׁיבָה ְבּק֣ ֹול
Psa. 142:7
ֹותי
י־דלֵּ֪ ִָ֫
ל־רנּ ִָתי ֮ ִ ַֽכּ ַ
הַ ְק ִשֹׁ֤יבָה ׀ ֶ ַֽא ִ

קשׁב

Psa. 5:3

)(1

ִתּ ְהיֶ ֣ינָה אְָ֭זְ נֶיָך קַ שֻּׁ בֵ֑ ֹות ְָ֝ל ֗קֹול תַּ חֲנוּנָ ַֽי׃

Psa. 130:2
)(1

יבֵ֑ה ְכּיֹ֥ום
אַל־תַּ ְקשׁ֣ וּ ְל ְ֭בַ ְבכֶ ם ִכּ ְמ ִר ָ

attentive

to be hard

hard

קָ שֶׁ ה

Psa. 60:5
)(1

ִלּיר ֶא֣יָך נּ ְ֭ס ְל ִה ְתנֹוס ֵ֑ס ִָ֝מ ְפּנ֗י ֹ֣קשֶׁ ט ֶ ַֽסלָ ה׃

קשׁה

Psa. 95:8
)(1

יתנוּ יַ ֵ֣֑יִ ן
ִה ְר ִא֣יתָ ה עַ ְמָּך֣ קָ ָשׁ ֵ֑ה ִָ֝ה ְשׁ ִק ֗ ָ

קַ שֻּׁ ב

truth

קֹשֶׁ ט

Psa. 60:6
)(10

bow

קֶ שֶׁ ת
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חַ ְרבּ֣ ֹו יִ ְלטֵ֑ ֹושׁ קַ ְשׁתֹּ֥ו ָ ָ֝ד ַ ֗רְך וַ ַֽ ָֽיְ כֹונְ נֶ ַֽהָ ׃
הָ ְרשָׁ ִֶ֡עים יִ ְד ְר ֵ֬כוּן ֶ֗קשֶׁ ת כֹּונְ נ֣וּ ִח ָצּ֣ם
לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה ְוַֽנִ חֲתָ ה ֶ ַֽקשֶׁ ת־נְ ָ֝חוּשָׁ֗ ה זְ רֹועֹ ָ ַֽתי׃
ְרשָׁ ִעים ֮ וְ ָד ְרכֵ֪ וּ ַָ֫ק ְשׁתָּם ְל ְ֭הַ ִפּיל
חַ ְְ֭רבָּ ם תָּ ב֣ ֹוא ְב ִל ָבֵּ֑ם וְ ָ֝קַ ְשּׁתֹותָ֗ם ִתּשָּׁ ַ ַֽב ְרנָה׃
ל ֹא ְבקַ ְשׁתִּ֣י אֶ ְב ָט ֵ֑ח וְ ָ֝חַ ְר ִ֗בּי
כּי ֣
ִ ֹ֤
אָרץ ֶ ֣קשֶׁ ת יְ ְ֭שַׁ בּר וְ ִקצּ֣ץ
ד־קצֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ
ְ
עַ
שָׁ ְ֭מָּ ה ִשׁ ַבּ ֣ר ִר ְשׁפי־ ָ ֵ֑קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב
נֹושׁ ֥קי רֹומי־ ָ ֵ֑קשֶׁ ת ָ֝ ָה ְפ ֗כוּ ְבּיֹ֣ום
ְ ַֽבּני־אֶ ְפ ַ ֗ריִ ם ְ
ֲבֹותֵ֑ם ֶנ ְָ֝ה ְפּ ֗כוּ ְכּ ֶ ֣קשֶׁ ת ְר ִמיָּ ַֽה׃
וַיִּ ֹ֣סּגוּ וַ ְַֽ֭יִּ ְבגְּ דוּ כַּ א ָ

Psa. 7:13
Psa. 11:2
Psa. 18:35
Psa. 37:14
Psa. 37:15
Psa. 44:7
Psa. 46:10
Psa. 76:4
Psa. 78:9
Psa. 78:57
)(101

to see

ראה

wild ox

ְראם

;Psa 4:7; 8:4; 9:14; 10:11, 14; 14:2; 16:10; 18:16; 22:8, 18; 25:18–19; 27:13; 31:8, 12; 33:13; 34:9, 13; 35:17, 21–22
;36:10; 37:13, 25, 34–35, 37; 40:4, 13; 41:7; 42:3; 45:11; 48:6, 9; 49:10–11, 20; 50:18, 23; 52:8; 53:3; 54:9; 55:10; 59:5, 11
;60:5; 63:3; 64:6, 9; 66:5, 18; 68:25; 69:24, 33; 71:20; 73:3; 74:9; 77:17; 78:11; 80:15; 84:8, 10; 85:8; 86:17; 89:49; 90:15–16
91:8, 16; 94:7; 95:9; 97:4, 6; 98:3; 102:17; 106:5, 44; 107:24, 42; 109:25; 112:8, 10; 113:6; 114:3; 115:5; 118:7; 119:37, 74,
96, 153, 158–159; 128:5–6; 135:16; 138:6; 139:16, 24; 142:5
)(3

יתנִ י׃
וּמקַּ ְרנ ֶ֖י ר ִמ֣ים עֲנִ ָ ַֽ
אַרי ֵ֑ה ִ
ִמ ִפּ֣י ְ
ידם ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ִָ֝שׂ ְר ֹ֗ין ְכּמ֣ ֹו בֶ ן־ ְרא ִ ַֽמים׃
ַויּ ְַר ִק ֥
לּתי
ו ַָתּ ֶ֣רם ִכּ ְרא ֣ים קַ ְר ִנ ֵ֑י ַָ֝בּ ִ֗
)(33

Psa. 22:22
Psa. 29:6
Psa. 92:11
head

ר ֹאשׁ־1

בֹודי וּמ ִ ֥רים ר ֹאשִׁ ַֽי׃
ֲדי ְָ֝כּ ִ ֗
מָ גֵ֣֑ן בַּ ע ִ ֵ֑
Psa. 7:17
עֲמָ ל֣ ֹו ְבר ֹאשֵֹׁ֑ו וְ עַ ל
Psa. 18:44
גֹּוי ֵ֑ם ַעֶ֖ם ל ֹא־י ַָד ְ֣ע ִתּי
ְתּ ְִ֭שׂימנִ י ְל ֣ר ֹאשׁ ִ
Psa. 21:4
טֵ֑ ֹוב תָּ ִשׁית ְָ֝לר ֹאשֹׁ֗ו ע ֲֶט ֶ֣רת ָ ַֽפּז׃
Psa. 22:8
י ְַל ִע֣גוּ ִלֵ֑י י ְַפ ִטירוּ ְָ֝בשָׂ ֗ ָפה יָנִ יעוּ ַֽר ֹאשׁ׃
Psa. 23:5
כֹּוסי
ִ
ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ בַ שֶּׁ מֶ ן ָ֝ר ֹאשִׁ֗י
Psa. 24:7
ָשׂאוּ ִפּ ְתח֣י
ְשׂאֹ֤ וּ ְשׁעָ ִ ֨רים ׀ ָ ַֽראשׁי ֗ ֶכם ְ ַֽו ְִ֭הנּ ְ
Psa. 24:9
ְשׂאֹ֤ וּ ְשׁעָ ִ ֨רים ׀ ָ ַֽראשׁי ֗ ֶכם וּ ְְ֭שׂאוּ ִפּ ְתח֣י
Psa. 27:6
וְ עַ ֨ ָתּה י ֵָ֪רוּם ר ֹאשִֶׁ֡י ַע ֹ֤ל ַֹֽאיְ ֵַ֬בי
Psa. 38:5
עְֹ֭ונֹתַ י עָ ְב ֣רוּ ר ֹאשִֵׁ֑י ְכּמַ שָּׂ א
ֲ
Psa. 40:13
שּׂע ֲ֥רֹות ָ֝ר ֹאשִׁ֗י וְ ִל ִבּי
עָ ְצמ֥ וּ ִמ ַ ַֽ
Psa. 44:15
גֹּוי ֵ֑ם ְמנַֽ ֹוד־ ָ֝֗ר ֹאשׁ בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭שָׁ ל בַּ ִ
Psa. 3:4
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ָ֝הוּדה ְמ ַֹֽח ְק ִקי׃
וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ֹאשִֵׁ֑י יְ ָ ֗
Psa. 66:12
ִה ְרכַּ ְבתָּ אנֹ֗ושׁ ְל ָ֫ר ֹאשׁנוּ ָ ַֽבּאנוּ־בָ אשׁ
Psa. 68:22
אְַך־אֹל ִ֗הים יִ ְמחַ ץ ֮ ֹ֤ר ֹאשׁ ָֹ֫איְ בָ יו קָ ְד ֹ֥קד
Psa. 69:5
ַרבֹּ֤ וּ ׀ ִמשַּׂ ע ֲ֣רֹות ר ֹאשִׁי ֮ ֹשׂנְ אֵַ֪י
Psa. 72:16
אָרץ ֮ ְבּ ֵ֪ר ֹאשׁ ָ֫ ָה ִ ֥רים יִ ְר ַע ֣שׁ כַּ ְלּבָ נֹ֣ון
בָּ ֶ
Psa. 74:13
ינ֗ים עַ ל־הַ ָ ַֽמּיִ ם׃
ְבעָ זְּ ָך֣ יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ ָראשׁי ָ֝ ַתנִּ ִ
Psa. 74:14
ֲכל
רצַּ ְצתָּ ָראשׁ ֣י ִלוְ י ָָתֵ֑ן ִתּ ְתּנֶנּוּ ָ֝ ַמא ֗ ָ
אַתּ֣ה ִ ְ֭
ָ
Psa. 83:3
אְֹ֭ויְ בֶ יָך יֶהמָ יֵ֑וּן וּ ְָ֝משַׂ נְ ֶ֗איָך נָ ְ֣שׂאוּ ַֽר ֹאשׁ׃
Psa. 108:9
ָ֝הוּדה ְמח ְֹק ִ ַֽקי׃
וְ ְ֭אֶ ְפ ַריִ ם מָ ע֣ ֹוז ר ֹאשִֵׁ֑י יְ ָ ֗
Psa. 109:25
חֶ ְר ָפּ֣ה לָ ֶהֵ֑ם יִ ְָ֝רא֗ וּנִ י יְ נִ יע֥ וּן ר ֹאשָׁ ַֽם׃
Psa. 110:6
מָ ל ֣א גְ וִ יֵֹּ֑ות מָ חַ ץ ָ֝֗ר ֹאשׁ עַ ל־אֶ ֶרץ ַר ָ ַֽבּה׃
Psa. 110:7
ל־כּן י ִ ָ֥רים ַֽר ֹאשׁ׃
ָ֝֗
ִמְ֭נַּחַ ל בַּ ֶדּ ֶ֣רְך יִ ְשׁ ֶתֵּ֑ה עַ
Psa. 118:22
בֹּונ ֵ֑ים ָ֝ ָהיְ ֗ ָתה ְל ֣ר ֹאשׁ ִפּנָּ ַֽה׃
אֶ ְ֭בֶ ן מָ אֲס֣ וּ הַ ִ
Psa. 119:160
ר ֹאשׁ־ ְדּבָ ְרָך֥ א ֶמֵ֑ת וּ ְָ֝לעֹולָ֗ ם
Psa. 133:2
ֹרד ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן
הַ ֨טֹּוב ׀ עַ ל־הָ ֗ר ֹאשׁ י ֗
Psa. 137:6
אַעֲלֶ ה אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֵ֑ ִם ָ֝֗עַ ל ֣ר ֹאשׁ ִשׂ ְמחָ ִ ַֽתי׃
ם־ל ֹא ְ֭
֣
ִא
Psa. 139:17
הם׃
מַ ה־יּ ְָק ֣רוּ ר ֶע ֣יָך א ֵ֑ל מֶ ה עָָ֝ ְצמוּ ָראשׁי ֶ ַֽ
Psa. 140:8
כּתָ ה ְָ֝לר ֹאשִׁ֗י ְבּיֹ֣ום
יְ שׁוּעָ ִתֵ֑י סַ ֥ ֹ
Psa. 140:10
֥ר ֹאשׁ ְמ ִס ָבֵּ֑י ע ֲַמֶ֖ל ְשׂפָ ת֣ימֹו יְ כַ סּוּמֹו
Psa. 141:5
ֹאשֵׁ֑י
יחנִ י ֶשׁ֣מֶ ן רְֹ֭אשׁ אַל־י ִָנ ֣י ר ִ
יֹוכ ֗
ְ ַֽו ִ
רְֹ֭אשׁ אַל־י ִָנ ֣י ר ֹאשִֵׁ֑י ִכּי־ע֥ ֹוד
Psa. 60:9

)(1

bitter and poisonous herb, venom

רוּת֣י ֵ֑ר ֹאשׁ וְ ִָ֝ל ְצמָ ִ ֗אי
ְבּבָ ִ
)(2

)(3

Psa. 69:22

first, former

ַֽל־תּזְ כָּ ר־לָ נוּ ֮ עֲֹו ֹנֵ֪ת ִרא ָֹ֫שׁנִ ים מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ
ִ
אַ
אדֹנָ ֵ֑י נִ ְשׁבַּ ְעתָּ
דיָך הָ ִראשֹׁנִ ים ׀ ֲ
חֲסָ ֶ ֶ֖

ִראשֹׁון

Psa. 79:8
Psa. 89:50

beginning, first

י־חם׃
ֹונ֗ים ְבּאָהֳל ָ ַֽ
אשׁית אָ֝ ִ
ל־בּכ֣ ֹור ְבּ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ר ִ
ְ
כָּ
אשׁית ְלכָ ל־אֹונָ ַֽם׃
אַר ָצֵ֑ם ָ֝ר ִ֗
ְבּ ְ
יהֵ֑ם
אשֹׁ֤ית חָ ְכ ֨ ָמה ׀ יִ ְראֵַ֬ת יְ ה ָו֗ה שׂ֣כֶ ל טְֹ֭וב ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ
ר ִ
֘

ר ֹאשׁ־2

אשׁית
ר ִ

Psa. 78:51
Psa. 105:36
Psa. 111:10
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)(17

multitude, abundance, greatness

רב חַ ְְ֭ס ְדָּך אָב֣ ֹוא
ַוא ֲִנ֗י ְבּ ֣ ֹ
Psa. 5:11
רב ִפּ ְְ֭שׁעיהֶ ם הַ ִדּיחֵ֑מֹו
ֹותיהֶ ם ְבּ ֣ ֹ
מּעֲצֵ֪ ָ֫
ִ ַֽמ ֹ
Psa. 33:16
נֹושׁ֣ע ְבּ ָרב־ ָחֵ֑יִ ל גִּ ָ֗֝בֹּור ַֽל ֹא־יִ נָּצל
ַֽאין־הַ ְ֭מֶּ לֶ ְך ָ
ב־חֵ֑יִ ל גִּ ָ֗֝בֹּור ַֽל ֹא־יִ נָּצל ְבּ ָרב־ ַֹֽכּחַ ׃
ָ
ְבּ ָר
Psa. 33:17
ל ֹא
ילֹו ֣
רב ָ֝ח ֗
וּב ֥ ֹ
שׁוּע ֵ֑ה ְ
ִל ְת ָ
Psa. 37:11
רב שָׁ ַֽלֹום׃
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִָ֝ה ְתעַ נְּ ג֗וּ עַ ל־ ֥ ֹ
ענָוִ ים ִ ַֽי ְ
ַו ֲ
Psa. 49:7
לּלוּ׃
רב עָָ֝ ְשׁ ָ ֗רם יִ ְתהַ ָ ַֽ
וּב ֥ ֹ
יל ֵ֑ם ְ
עַ ל־ח ָ
Psa. 51:3
ֲמיָך ְמח֣ה
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
ְכּחַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
Psa. 52:9
רב עָ ְשׁ ֵ֑רֹו ָיָ֝עֹ֗ ז
ַו ְ֭יִּ ְבטַ ח ְבּ ֣ ֹ
Psa. 66:3
רב עָֻ֝ זְּ ָ֗ך ְיַֽכַ חֲשֶׁ֖ וּ
מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך ְבּ ֥ ֹ
Psa. 69:14
ֹלהים ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝ענ֗נִ י
ָר ֗צֹון א ִ
Psa. 69:17
ֲמיָך ְפּנ ֣ה
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
Psa. 72:7
ד־בּ ִלי
ְ
רב ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ
ח־בּיָמָ יו צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ֥ ֹ
ְ
ִ ַֽי ְפ ַר
Psa. 94:19
רב שַׂ ְרעַ ַפּ֣י ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י
ְבּ ֣ ֹ
Psa. 106:7
רב חֲסָ ֶדֵ֑יָך ַויּ ְַמ ֶ֖רוּ
ל ֹא ָז ְְ֭כרוּ אֶ ת־ ֣ ֹ
֣
Psa. 106:45
רב חַ ְסדֹּו
ַו ָ֝יִּ נּ ָ֗חם ְכּ ֣ ֹ
Psa. 150:2
רב גּ ְֻד ַֽלֹו׃
ה ְל ֗לוּהוּ ְכּ ֣ ֹ
ִבגְ בוּר ָֹתֵ֑יו ַָ֝ ַֽ

רֹב

Psa. 5:8

)(57

ַ great, manyרב־1

Psa 3:2–3; 4:7; 18:17; 19:11–12, 14; 22:13, 26; 25:11; 29:3; 31:14, 20; 32:6, 10; 34:20; 35:18; 36:7; 37:16; 40:4, 6,
;10–11; 48:3; 55:19; 56:3; 62:3; 65:10; 68:12; 71:7, 20; 77:20; 78:15; 86:5, 15; 89:8, 51; 93:4; 97:1; 103:8; 106:43; 107:23
109:30; 110:6; 119:156–157, 162, 165; 120:6; 123:3–4; 129:1–2; 135:10; 144:7; 145:7; 147:5
)(7

to be many, great

רבב־1

יְ ְ֭הוָה ָ ַֽמה־ ַרבּ֣ וּ צָ ָרֵ֑י ַ ָ֝ר ִ֗בּים קָ ִמים
רבּוּ׃ Psa. 4:8
ירֹושׁ֣ם ָ ַֽ
ָ
מ ֵ֬עת ְדּגָנָ ֶ֖ם וְ ִ ַֽת
Psa. 25:19
ְר ַֽאה־אֹויְ בַ י ִכּי־ ָרֵ֑בּוּ וְ ִשׂנְ אֶַ֖ת חָ ָמ֣ס
Psa. 38:20
שׁקֶ ר׃
חַ ִיּ ֣ים עָ צֵ֑מוּ וְ ַרבֶּ֖ וּ ֹשׂנְ אַ֣י ָ ַֽ
Psa. 69:5
ֹאשׁי ֮ ֹשׂנְ אֵַ֪י
ַרבֹּ֤ וּ ׀ ִמשַּׂ ע ֲ֣רֹות ר ִ
Psa. 104:24
ָ ַֽמה־ ַר ֵ֬בּוּ מַ עֲשֶׂ֨ יָך ׀ ְיַֽה ָו֗ה כֻּ ְ֭לָּ ם
Psa. 144:13
חוּצֹותינוּ׃
ַֽ
צ ֹאונ ֣נוּ מַ ְ֭א ֲִליפֹות ְמ ֻרבָּ ֗בֹות ְבּ
Psa. 3:2

)(1

וּב ָר ִ ֥קים ָ ָ֝רב וַיְ הֻ ַֽמּם׃
וַיְ ִפיצֵ֑ם ְ

to shoot

רבב־2

Psa. 18:15
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)(2

ten thousand

ְרבָ בָ ה

ְ֭ירא מ ִר ְבב֥ ֹות ָע ֵ֑ם אֲשֶׁ ר ָָ֝ס ִ֗ביב
א־א ָ
ַֽל ֹ ִ
Psa. 91:7
ימינֶ ֵֵָ֑֑ך
ִמ ִצּ ְדּ ָ֨ך ׀ ֶ֗אלֶ ף וּ ְרבָ בָ ה ִמ ִ
Psa. 3:7

)(9

to be many, great

ל־אַסּיְך
ִ֣
יִ ְרבּ֥ וּ עַ ְצּבֹותָ ם ֮ אַח ֵ֪ר ָ֫ ָמהָ רוּ בַּ
ימינְ ָך֥ ִת ְסעָ דֵ֑נִ י ְוַֽעַ נְ ו ְַתָך֥ תַ ְרבּ ַֽנִ י׃
ִ ַֽו ִ
יהם׃
ל ֹא־ ִ ָ֝ר ִ֗בּיתָ ִבּ ְמ ִחיר ֶ ַֽ
ְבל ֹא־הֵ֑ ֹון וְ ֥
יתֹו׃
ִ ַֽכּי־ ַיע ֲִשׁ֣ר ִאֵ֑ישׁ ִ ַֽכּי־יִ ְָ֝רבֶּ ה ְכּב֣ ֹוד בּ ַֽ
אתי
ֲֹונ ֵ֑י וַּֽ מחַ טָּ ִ
הַ ְרבּה [הֶ ְֶ֭רב] כַּ ְבּס ֣נִ י מע ִ
ֲמנִ י׃
ֶתּ ֶֹ֤רב ׀ ְגּ ַֻֽדלָּ ִ֗תי וְ ִת ֹ֥סּב ְ ַֽתּ ַנח ַֽ
ָ֫שׁ ִחית וְ ְ֭ ִה ְרבָּ ה ְלהָ ִשׁ֣יב אַפֵּ֑ ֹו
ְוַֽל ֹא־ ַי ְ
וַיְ בָ רֲ כ ֣ם ַויִּ ְרבּ֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וּ ְָ֝בהֶ ְמ ֗ ָתּם
עֹודי
אֶ ְְ֭ס ְפּרם מח֣ ֹול יִ ְרבֵּ֑ וּן ָ֝ה ִקי ֹ֗צ ִתי וְ ִ ֥

Psa. 16:4
Psa. 18:36
Psa. 44:13
Psa. 49:17
Psa. 51:4
Psa. 71:21
Psa. 78:38
Psa. 107:38
Psa. 139:18

)(1

דנָי
א ֹ
אַלפ֣י ִשׁנְ אֵָ֑ן ֲ
ֹלהים ִרבּ ַֹת֣יִ ם ְ
רכֶ ב א ִ֗
ֶ ֹ֤
)(2

showers

Psa. 72:6

to lie down, mate

רבע־1

Psa. 139:3
)(2

ִבּנְ א֣ ֹות ֶ ְ֭דּשֶׁ א י ְַר ִבּיצנִ ֵ֑י עַ ל־מֶ֖י
ֹתם יִ ְרבָּ ַֽצוּן׃
ל־מעֹונ ֗ ָ
ְָ֝
הַ ְ֭שֶּׁ מֶ שׁ יאָספֵ֑ וּן וְ אֶ

יבים
ְר ִב ִ

Psa. 65:11

ל־דּ ָרכַ י
אָר ִח֣י וְ ִר ְבעִ֣י ז ִ ֵ֑ריתָ ְוַֽכָ ְ
ְ

)(5

ten thousand

ִרבֹּוא

Psa. 68:18

יבים ְָ֝תּמֹגְ ֗ ֶגנָּה ִצ ְמחָ הּ
דוּדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
גְּ ֶ
יבים ז ְַרזִ יף אָ ֶַֽרץ׃
ְכּמָ ָט ֣ר עַ ל־גּ ֵ֑ז ִָ֝כּ ְר ִב ִ֗
)(1

רבה־1

to lie down

רבץ

Psa. 23:2
Psa. 104:22

to quake, tremble, be excited

ַֽאַל־תּחטָ אוּ ִא ְמ ֣רוּ ִב ְְ֭לבַ ְבכֶ ם
ָ֫ ֶ
ִרגְ ז֗וּ ְו
Psa. 18:8
ֲשׁוּ ִכּי־חָ ָרה
וּמֹוסד֣י הָ ִ ֣רים יִ ְרגָּ ֵ֑זוּ ַו ָ֝יִּ ְתגָּ ַֽ ע ֗
ְ
Psa. 77:17
ֱֹֽלהים ָרא֣ וָּך ַמּ֣יִ ם י ִָחֵ֑ילוּ אַָ֝֗ף יִ ְרגְּ ז֥וּ ְתה ַֹֽמֹות׃
א ִ֗
Psa. 77:19
ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים תּבֵ֑ל ָרגְ ָז ֶ֖ה ו ִַתּ ְר ַע ֣שׁ הָ אָ ֶַֽרץ׃
Psa. 4:5

רגז
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רוּבים תָּ נ֥וּט
יְ הוָ ֣ה מָ ְ֭לָ ְך יִ ְרגְּ ז֣וּ עַ ִמֵּ֑ים יֹשׁב ְָ֝כּ ִ֗
)(1

Psa. 99:1

to go on foot, spy

שׁנֹ֗ו ל ֹא־עָ ָשׂ ֣ה
ל־ל ֹ
ְ
ַֽל ֹא־ ָר ַג֨ל ׀ עַ

רגל

Psa. 15:3
)(32

foot

ליו׃
ְבּמַ עֲשׂ֣י י ֶָדֵ֑יָך ָֹ֝כּל ַשׁ֣תָּ ה ַ ַֽתחַ ת־ ַרגְ ָ ַֽ
Psa. 9:16
דה ַרגְ לָ ַֽם׃
ְבּ ַשׁ֣חַ ת עָ שֵׂ֑ וּ ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ ָ֝ ָט ֗ ָמנוּ נִ ְל ְכּ ָ ֥
Psa. 18:10
ליו׃
שָׁ ְ֭מַ יִ ם וַיּ ַרֵ֑ד ַוָ֝ע ֲָר ֗ ֶפל ַתּ֣חַ ת ַרגְ ָ ַֽ
Psa. 18:34
רגְ לַי כָּ אַיָּלֵ֑ ֹות וְ עַ ל
ְמשַׁ וֶּ ֣ה ַ ְ֭
Psa. 18:39
וְ ל ֹא־יֻ ְ֣כלוּ קֵ֑ וּם יִ ְָ֝פּ ֗לוּ ַתּ֣חַ ת ַרגְ לָ ַֽי׃
Psa. 22:17
ָדי וְ ַרגְ לָ ַֽי׃
ֲרי י ַ ֥
כּא ִ ֗
ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י ָ֝ ָ
Psa. 25:15
וּא־יֹוציא מ ֶר֣שֶׁ ת ַרגְ לָ ַֽי׃
ִ ֶ֖
כּי ַֽה
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤
Psa. 26:12
רגְ לִי ָ ַֽע ְמ ָד֣ה ְב ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝בּמַ ְקה ִ֗לים
ַ ְ֭
Psa. 31:9
הע ַמ ְֶ֖דתָּ בַ מֶּ ְר ָח ֣ב ַרגְ לָ ַֽי׃
ְבּיַד־אֹוי ֵ֑ב ֶ ַֽ
Psa. 36:12
ַד־רשָׁ ִ֗עים
רגֶל ַגּאֲוָ ֵ֑ה וְ י ְ ָ֝
אַל־תּ ְ֭בֹואנִ י ֶ ֣
ְ
Psa. 38:17
חוּ־לֵ֑י ְבּמ֥ ֹוט ַ ָ֝רגְ לִ֗י עָ לַ י
ִ
פֶּ ן־יִ ְשׂ ְמ
Psa. 40:3
וַיָּ ֶָֽ֖קֶ ם עַ ל־סֶ לַ ע ַרגְ לַ֗י כֹּונן אֲשֻׁ ָ ַֽרי׃
Psa. 47:4
לינוּ׃
עַ ִמּ֣ים תַּ ְחתֵּ֑ינוּ וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ַתּ֣חַ ת ַרגְ ַֽ
Psa. 56:14
דּ ִחי
ֲל ֹא ַרגְ לַ֗י ִָ֫מ ֶ ֥
ִממָּ ֶות ֮ ה ֥
Psa. 66:6
ה־בֹּו׃
ַֽ
רגֶל ָ֝ ֗שָׁ ם נִ ְשׂ ְמחָ
בַּ ְ֭נָּהָ ר יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ ְב ָ ֵ֑
Psa. 66:9
ָתן לַ מּ֣ ֹוט ַרגְ ל ַֽנוּ׃
ַנ ְְ֭פשׁנוּ ַ ַֽבּחַ ִיּ ֵ֑ים וְ ַֽל ֹא־נ ַ ֶ֖
Psa. 68:24
דם ְלשׁ֥ ֹון
ְל ַמֹ֤עַ ן ׀ ִ ַֽתּ ְמחַ ץ ַרגְ ל ְָ֗ך ְָ֫בּ ָ ֥
Psa. 73:2
ִכּ ְְ֭מעַ ט נָטוּי [נ ָָט ֣יוּ] ַרגְ לֵָ֑י ְָ֝כּאַ֗יִ ן
Psa. 91:12
ן־תּ ֹגֶּ֖ף בָּ ֶא ֣בֶ ן ַרגְ לֶ ַָֽך׃
יִ שָּׂ אֵ֑ וּנְ ָך פֶּ ִ
Psa. 94:18
ִאם־אְָ֭מַ ְר ִתּי ָמ֣טָ ה ַרגְ לִ ֵ֑י חַ ְס ְדָּך֥
Psa. 99:5
דם ַרגְ לָ֗ יו קָ ֥דֹושׁ ַֽהוּא׃
הֹ֥
ְ ַֽו ְִ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
Psa. 105:18
[רגְ לֵ֑ ֹו]
ִענּ֣וּ בַ ֶכּ ֣בֶ ל ַרגְ לָ יו ַ
[רגְ לֵֹ֑ו] ַָ֝בּ ְר ֶז֗ל ָבּ֣אָה נ ְַפ ַֽשֹׁו׃
ִענּ֣וּ בַ ֶכּ ֣בֶ ל ַרגְ לָ יו ַ
Psa. 110:1
ליָך׃
דם ְל ַרגְ ֶ ַֽ
הֹ֣
ד־אָשׁית ָֹ֝איְ ֶ֗ביָך ֲ
ִ
ימ ִינ ֵ֑י עַ
ִ ַֽל ִ
Psa. 115:7
ל ֹא
רגְ ליהֶ ם וְ ֣
ישׁוּן ַ ְ֭
וְ ֵ֬ל ֹא יְ ִמ ֗
Psa. 116:8
ן־דּ ְמ ָע ֵ֑ה אֶ ת־ ַרגְ לִי ִמ ֶ ַֽדּ ִחי׃
ִמ ִ
Psa. 119:59
ֹתיָך׃
ָאָשׁיבָ ה ַ ָ֝רגְ לַ֗י אֶ ל־עד ֶ ַֽ
ו ִ
Psa. 8:7

ֶרגֶל
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֣אתי ַרגְ לֵָ֑י ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן אֶ ְשׁ ֹ֥מר
רע כָּ ִל ִ
ִמכָּ ל־ ֹ֣א ַרח ָ ְ֭
ר־ל ַרגְ לִי ְדבָ ֶרֵָ֑ך וְ ָ֝א֗ ֹור
ְ
נ
אַל־יִ תּ֣ן לַ מּ֣ ֹוט ַרגְ לֵֶָ֑ך אַל־ ָיָ֝נ֗וּם
עֹ ְְ֭מדֹות הָ י֣וּ ַרגְ ל ֵ֑ינוּ ִָ֝בּ ְשׁעָ ַ ֗ריִ ְך
ליו׃
דם ַרגְ ָ ַֽ
הֹ֥
ח ֶו֗ה לַ ֲ
נֹותֵ֑יו נִ ְָ֝שׁתַּ ֲ
ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ

Psa. 119:101
Psa. 119:105
Psa. 121:3
Psa. 122:2
Psa. 132:7

ִ crowdרגְ מָ ה

)(1

רי זְ ָ֝בֻ ֗לוּן
הוּדה ִרגְ מָ תֵָ֑ם שָׂ ֥
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ר ֗

Psa. 68:28
)(1

ל ֹא ָ֝שָׁ ְמ ֗עוּ
יהֵ֑ם ֥
ַויּ ָרגְ נ֥וּ ְבאָהֳל ֶ

to murmur
Psa. 106:25

)(3

י ֹֹ֤בשׁוּ ׀ וְ יִ בָּ הֲל֣ וּ ְמְ֭אֹד כָּ ל־אֹיְ ָבֵ֑י ָיָ֝שֻׁ֗ בוּ י ֹ֥בשׁוּ ָ ַֽרגַע׃
כּי ֶ ֨רגַע ׀ ְבּאַפֹּו֮ חַ ִיּ ֵ֪ים ִבּ ְר ָ֫צֹונֹ֥ו
ִ ֹ֤
רגַע סָ פוּ ָ֝֗ ַתמּוּ ִמן־בַּ לָּ ַֽהֹות׃
ְלשַׁ ָמּ ֣ה ְכ ָ ֵ֑

moment

Psa. 30:6
Psa. 73:19
quiet

רי ִָ֝מ ְרמֹות
יְ ַ ָ֫דבּרוּ וְ עַ ל ִרגְ עי־ ֶא ֵֶ֑רץ ִדּ ְב ֥

Psa. 35:20

)(1

to be in tumult

גּוּ־ריק׃
גֹוי ֵ֑ם וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים י ְֶה ִ ַֽ
לָ ְ֭מָּ ה ָרגְ שׁ֣ וּ ִ
)(1

ֹלהים נְ הַ לְּך ְבּ ָ ַֽרגֶשׁ׃
נ ְַמ ִתּ֣יק סֵ֑ ֹוד ְבּבית ָ֝א ִ֗

רגשׁ
ֶרגֶשׁ

Psa. 55:15

פּעֲלי אַָֽוֶן׃
תַּ ְְ֭ס ִתּירנִ י ִמסּ֣ ֹוד ְמר ִע ֵ֑ים ָ֝מ ִרגְ שַׁ֗ ת ֣ ֹ

ִ throngרגְ שָׁ ה
Psa. 64:3

)(1

ִי ְָ֫רעם ַויִּ ְרדּ֘ וּ ָבֹ֤ם יְ שָׁ ִ ֨רים ׀
הוּדה
ָשֹׁ֤ם ִבּנְ י ִָ֨מן ׀ צָ ִֶ֡עיר רֹד֗ם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ָהר
וְ ְ֭י ְר ְדּ ִמיָּ ֣ם עַ ד־יָ ֵ֑ם וּ ִָ֝מנּ ֗ ָ

ָרגעַ

Psa. 2:1
throng

)(1

)(4

ֶרגַע

Psa. 6:11

)(1

רֹודד עַ ִמּ֣י תַ ְח ָ ַֽתּי׃
ֶ֖
ֵ֑יתי הָ
וּב֣ ֹו חָ ִס ִ

רגן

to subdue

רדד

Psa. 144:2
to rule

רדה־1

Psa. 49:15
Psa. 68:28
Psa. 72:8
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יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון ְ ָ֝ר ֗דה ְבּ ֶ ֣ק ֶרב אֹיְ ֶ ַֽביָך׃
)(1

Psa. 110:2
to sleep soundly

רכֶ ב ו ַָֽסוּס׃
ע ֵֹ֑קב נִ ְָ֝ר ָ ֗דּם וְ ֶ ֣
ִמ ְ֭ ַגּע ֲָר ְ֣תָך אֹלה֣י ַי ֲ

רדם

Psa. 76:7
)(21

to pursue

רדף

ילנִ י׃
הֹושׁיענִ י ִמכָּ ל־ ָֹ֝ר ְדפַ֗י וְ הַ ִצּ ַֽ
ִ
מס Psa. 7:6
דּף אֹוי֨ב ׀ נ ְַפ ִֶ֡שׁי וְ י ַ֗שּׂג וְ יִ ְר ֹ֣
ִ ַֽי ַר ֥ ֹ
Psa. 18:38
אַשּׂיג ֵ֑ם וְ ַֽל ֹא־אָָ֝שׁוּב
אֶ ְר ֣דֹּוף אְֹ֭ויְ בַ י וְ ִ
Psa. 23:6
טֹ֤ ֹוב ו ֶָח֣סֶ ד יִ ְְ֭ר ְדּפוּנִ י כָּ ל־יְ מ֣י
Psa. 31:16
צּילֹ֤נִ י ִמיַּד־אָ֝ ֹויְ ַ֗בי וּמר ְֹדפָ ַֽי׃
ִעתּ ָֹתֵ֑י הַ ִ ֘
Psa. 34:15
ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב בַּ ֶ֖קּשׁ שָׁ ל֣ ֹום וְ ָר ְדפ ַֽהוּ׃
Psa. 35:3
וּ ְְ֭סגֹר ִל ְק ַר֣את ר ְֹדפֵָ֑י א ֹ֥מר ְָ֝לנ ְַפ ִ֗שׁי
Psa. 35:6
ֹ֥חשֶׁ ְך ַוחֲלַ ְקלַ קֵּ֑ ֹות וּמַ ְלאְַך יְ ָ֝ה ָו֗ה ר ְֹדפָ ַֽם׃
Psa. 38:21
י]־טֹוב׃
ַֽ
ִי־[ר ְד ִפ
יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י ַתּ֣חַ ת ְרדֹופ ָ ַֽ
ִי]־טֹוב׃
ַֽ
[ר ְדפ
דֹופי־ ָ ַֽ
טֹובֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י ַתּ֣חַ ת ְר ִ
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
וּמשַׁ ְלּמ֣י ָ ְ֭
ְ
Psa. 69:27
ר־ה ִכּ֣יתָ ָר ָדֵ֑פוּ וְ אֶ ל־מַ ְכאֶ֖ ֹוב
ִ
י־אַתּ֣ה אֲשֶׁ
ָ
ִ ַֽכּ
Psa. 71:11
עזָבֵ֑ ֹו ִ ַֽר ְדפ֥ וּ וְ ִָ֝ת ְפ ֗שׂוּהוּ
ֹלה֣ים ֲ
א ִ
Psa. 83:16
וּבסוּפָ ְתָך֥
כְּ֭ן ִתּ ְר ְדּפ֣ם ְבּסַ ע ֲֶרֵָ֑ך ְ
Psa. 109:16
עֲשֵׂ֪ ֹות חָ סֶ ד ַויִּ ְר ֶֹ֡דּף ִאישׁ־עָ ִנ ֣י וְ ְ֭אֶ ְביֹון
Psa. 119:84
יְ ַֽמי־עַ ְב ֶדֵָּ֑ך מָ ֵ֬ ַתי תַּ ע ֲֶשֶׂ֖ה ְבר ְֹדפַ֣י ִמ ְשׁ ָ ַֽפּט׃
Psa. 119:86
ל־מ ְצֹותֶ יָך אמוּנָ ֵ֑ה ֶשֶׁ֖קֶ ר ְר ָדפ֣ וּנִ י עָ זְ ַֽרנִ י׃
ִ
כָּ
Psa. 119:150
חקוּ׃
תֹּור ְתָך֥ ָר ָ ַֽ
קָ ְ֭ ְרבוּ ר ְֹדפ ֣י זִ ָמֵּ֑ה ִמ ָ
Psa. 119:157
ֹותיָך
ר ִבּים ר ְֹדפַ֣י וְ צָ ָרֵ֑י ָ֝מע ְד ֗ ֶ
ַ ְ֭
Psa. 119:161
וּמ ְדּבָ ֶריָך
שָׂ ְִ֭רים ְר ָדפ֣ וּנִ י ִחנָּ ֵ֑ם ִ
Psa. 142:7
אָמצ֣ וּ
הַ ִצּילנִ י מר ְֹדפֵַ֑י ִ ֶ֖כּי ְ
Psa. 143:3
ר ַדֹ֤ף אֹוי֨ב ׀ נ ְַפ ִ֗שׁי ִדּ ָכּ ֣א לָ ְ֭אָ ֶרץ
ִכּי ָ ֘
Psa. 7:2

)(1

to act stormily, arrogantly

וַ ַֽתַּ עֲנ ֵֵ֑֑נִ י תַּ ְר ִהב ֶ֖נִ י ְבנ ְַפ ִשׁ֣י

Psa. 138:3
)(1

ְשׁמ֘ ִֹונֹ֤ים שָׁ ָנ֗ה וְ ְ֭ ָר ְהבָּם עָ ָמ֣ל ָואֵָ֑וֶן

רהב

pride

Psa. 90:10

רֹהַ ב
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)(3

ְוַֽל ֹא־פָ נָה אֶ ל־ ְ ָ֝רהָ ִ֗בים וְ שָׂ טי כָ ָזַֽב׃
רהַ ב וּבָ ֶ֗בל ְ ַֽל ָֹ֫י ְדעָ י
כּיר ׀ ַ ֥
אַזְ ִ ֹ֤
ִד ִכּ֣אתָ כֶ חָ ָל ֣ל ָרֵ֑הַ ב ִבּזְ ֥רֹועַ עָֻ֝ זְּ ָ֗ך

Psa. 40:5
Psa. 87:4
Psa. 89:11
)(1

יח֣י
אָריד ְבּ ִשׂ ִ
ַועֲנ ֵֵ֑֑נִ י ִ ֶ֖
)(2

to roam

)(39

רוה

Psa. 36:9
Psa. 65:11

to be wide, get relief, smell

יחוּן׃
ל ֹא יְ ִר ַֽ
ל ֗ ֶהם וְ ֣
ל ֹא יִ ְשׁ ָמֵ֑עוּ אַף ָ֝ ָ
וְ ֣

רוד

Psa. 55:3

to be saturated, drink

יתֵָ֑ך וְ נַ ֶ֖חַ ל
יִ ְְ֭רוְ ֻין ִמ ֶדּ֣שֶׁ ן בּ ֶ
יבים
גְּדוּדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
ֶ
רוּה נַח ֣ת
ְתּלָ ֶמ֣יהָ ַ ְ֭
)(1

Rahab

ַרהַ ב

רוח

Psa. 115:6

spirit, breath, wind

ר־תּ ְדּפֶ נּוּ ַֽרוּחַ ׃
ִ
ם־כּ ֹ֗מּץ אֲֽשֶׁ
ָ֝ ַ
ִכּי ִא
Psa. 11:6
כֹּוסם׃
ָ ַֽ
וְ ְ֭ג ְָפ ִרית וְ ֥רוּחַ זִ ְלעָ ֗פֹות ְמנָ ֣ת
Psa. 18:11
ָעף ַו ָ֗֝יּ ֶדא עַ ל־כַּ נְ פי־ ַֽרוּחַ ׃
ל־כּ ְ֭רוּב ַויּ ֵֹ֑
ְ
עַ
Psa. 18:16
אַפָּך׃
ִמ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה ִָ֝מנִּ ְשׁ ֗ ַמת ֣רוּחַ ֶ ַֽ
Psa. 18:43
ל־פּני־ ֵ֑רוּחַ ְכּ ִ ֶ֖טיט חוּצ֣ ֹות
ְ
ְכּעָ פָ ר עַ
Psa. 31:6
אֹותי
ִ
אַפ ִ ֵ֪קיד ָ֫רוּחִי פָּ ִ ֶ֖דיתָ ה
ְבּי ְָדָך ֮ ְ
Psa. 32:2
ל֣ ֹו עָ ֹוֵ֑ן וְ אֶ֖ין ְבּרוּחֹ֣ו ְר ִמיָּה׃
Psa. 33:6
ל־צבָ אַָֽם׃
ְ
וּב ֥רוּחַ ִָ֝֗פּיו כָּ
ַנעֲשֵׂ֑ וּ ְ
Psa. 34:19
יֹושׁיעַ ׃
ִ ַֽ
ת־דּ ְכּאי־ ֥רוּחַ
ַ
ְלנִ ְשׁ ְבּרי־ל ֵ֑ב ְוַֽאֶ
Psa. 35:5
ְכּ ֹ֥מץ ִל ְפני־ ֵ֑רוּחַ וּמַ ְלאְֶַ֖ך יְ הוָ ֣ה
Psa. 48:8
ְבּ ֥רוּחַ קָ ִ ֵ֑דים ְָ֝תּשַׁ ֗בּר אֳנִ יֹּ֥ות תַּ ְר ִ ַֽשׁישׁ׃
Psa. 51:12
דּשׁ ְבּ ִק ְר ִ ַֽבּי׃
ֹלהֵ֑ים וְ ֥רוּחַ ָנ ָ֗֝כֹון חַ ֥
א־ל֣י א ִ
ְבּ ָר ִ
Psa. 51:13
אַל־תּ ַ ֥קּח
ִ
ִמ ְלּפָ נֶ ֵ֑יָך וְ ֥רוּחַ ָָ֝ק ְד ְשׁ ָ֗ך
Psa. 51:14
יב֣ה ִת ְס ְמ ַֽכנִ י׃
יִ ְשׁ ֶע ֵָ֑ך וְ ֶ֖רוּחַ נְ ִד ָ
Psa. 51:19
רה לב־נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְד ֶכּ ֵ֑ה
ֹלהים ֮ ֵ֪רוּחַ נִ ְשׁ ָָ֫בּ ָ ֥
זִ ְַֽבח֣י א ִ
Psa. 55:9
ִלֵ֑י מ ֶ֖רוּחַ ס ָֹע ֣ה ִמ ָ ַֽסּעַ ר׃
Psa. 76:13
ָֹ֝ורא ְלמַ ְלכי־אָ ֶַֽרץ׃
ידים נ ָ ֗
יִ ְ֭ ְבצֹר ֣רוּחַ נְ גִ ִ ֵ֑
Psa. 77:4
אָשׂיחָ ה ׀ וְ ִת ְתעַ טֶּ֖ף רוּחִ֣י ֶ ַֽסלָ ה׃
וְ ֶ ַֽאהמָ יָ ֵ֑ה ִֶ֓
Psa. 1:4

רוּחַ
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אָשֵׂ֑יחָ ה וַיְ חַ פּשׂ רוּחִ ַֽי׃
ם־לבָ ִבי ִ
ְ
ִע
ל ֹא־ה ִכ֣ין ִלבֵּ֑ ֹו וְ ל ֹא־נֶאֶ ְמנָ ֶ֖ה אֶ ת־א ֣ל רוּחַֹֽו׃
ל ֹא
ֹולְך וְ ֣
ִכּי־בָ ָשׂ֣ר הֵ֑מָּ ה ֥רוּחַ ָ֝ה ֗
ִשׁיתמֹו כַ גּ ְַלגַּ ֵ֑ל ְָ֝כּ ַ֗קשׁ ִל ְפני־ ַֽרוּחַ ׃
ַֽב ָרה־בּ֣ ֹו וְ אינֶ ֵ֑נּוּ
כּי ֣רוּחַ ָע ְ
ִ ֹ֤
ה ְמהַ ֗לְּך עַ ל־כַּ נְ פי־ ַֽרוּחַ ׃
הַ שָּׂ ם־עָ ִבים ְרכוּבֵ֑ ֹו ַָ֝ ַֽ
אָכ ֣יו רוּחֵ֑ ֹות ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו א ֣שׁ
עֹ ֶשׂ֣ה מַ ְל ָ
ִ ַֽיבָּ ָ֫הל֥ וּן תֹּס֣ף רוְּ֭חָם יִ גְ וָעֵ֑ וּן
ְתּשַׁ ַלּ ֣ח רוְּ֭חֲָך יִ בָּ ראֵ֑ וּן וּ ְָ֝תחַ ֗דּשׁ
י־ה ְמ ֥רוּ אֶ ת־רוּחֵֹ֑ו ַו ָ֝יְ בַ ֗טּא
ִ ַֽכּ ִ
ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר וַ ְַֽ֭ ַיּעֲמד ֣רוּחַ ְסעָ ָרֵ֑ה ו ְַתּרֹומם
רֹותיו׃
ֹוצ ָ ַֽ
לַ מָּ ָט ֣ר עָ ָשֵׂ֑ה ַֽמֹוצא־רוּ ָ֝חַ מ ַֽא ְ
יהם׃
אַָ֝֗ף אין־יֶשׁ־ ֥רוּחַ ְבּ ִפ ֶ ַֽ
אְָ֭נָה אל ְ֣ך מרוּחֵֶָ֑ך וְ ָ֝אָ֗נָה
ְבּ ִה ְתעַ ֵ֬טּף עָ לַ֨ י ׀ רוּחִ֗י וְ אַתָּ ה ֮
תֹוכי
ו ִַתּ ְתעַ טּ ֣ף עָ ַל ֣י רוּחִ ֵ֑י ְָ֝בּ ִ֗
עֲנ֨נִ י ׀ יְ ה ָוה ֮ כָּ ְל ָתֵ֪ה ָ֫רוּחִי אַל־תַּ ְסתּ֣ר
טֹובֵ֑ה ָ֝ ַתּנְ ֗חנִ י
ָ
י־אַתֵּ֪ה א ָ֫לֹוהָ י רוּחֲָך֥
ָ
ִ ַֽכּ
אַדמָ תֵ֑ ֹו
תּצ֣א רוּ ְ֭חֹו י ָֻשׁ֣ב ְל ְ
לוּ־מיִ ם׃
ָ ַֽ
וְ י ְַמסֵ֑ם יַשּׁב רוּ ָ֝חֹ֗ו יִ זְּ
ֶשׁ֣לֶ ג וְ ִקיטֵ֑ ֹור ֥רוּחַ ְָ֝סעָ ָ ֗רה עֹ שָׂ ה ְדבָ ַֽרֹו׃

Psa. 77:7
Psa. 78:8
Psa. 78:39
Psa. 83:14
Psa. 103:16
Psa. 104:3
Psa. 104:4
Psa. 104:29
Psa. 104:30
Psa. 106:33
Psa. 107:25
Psa. 135:7
Psa. 135:17
Psa. 139:7
Psa. 142:4
Psa. 143:4
Psa. 143:7
Psa. 143:10
Psa. 146:4
Psa. 147:18
Psa. 148:8
)(2

כֹּוסי ְרוָיָ ַֽה׃
ִ
אשׁי
צ ְֹר ָרֵ֑י ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ בַ שֶּׁ מֶ ן ָ֝ר ֹ ִ֗
ל ְרוָיָ ַֽה׃
יאנוּ ָ ַֽ
ָ֝תֹּוצ ֗
ָ ַֽבּאנוּ־בָ אשׁ וּבַ ַמֵּ֑יִ ם ַו ִ
)(52

abundance

ְר ָויָה

Psa. 23:5
Psa. 66:12

to be high, exalted

ֹאשׁי׃
בֹודי וּמ ִ ֥רים ר ִ ַֽ
ֲדי ְָ֝כּ ִ ֗
בַּ ע ִ ֵ֑
Psa. 9:14
רֹוממִ֗י ִמשַּׁ עֲרי
ִמ ֹשּׂנְ אֵָ֑י ְָ֝מ ְ
Psa. 12:9
רם ֻז ָ֗֝לּוּת ִל ְבני
יִ ְתהַ לָּ כֵ֑ וּן ְכּ ֻ ֥
Psa. 13:3
לי׃
יֹומֵ֑ם עַ ד־אֶָ֓נָה ׀ י ֶָ֖רוּם אֹיְ ִב֣י עָ ָ ַֽ
ָ
Psa. 18:28
תֹושֵׁ֑יעַ וְ עינַ ֶָֽ֖יִ ם ָרמ֣ ֹות תַּ ְשׁ ִ ַֽפּיל׃
ִ
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה עַ ם־עָ ִנ ֣י
Psa. 18:47
צוּרי וְ ָ֝י ָ֗רוּם אלֹוהי יִ ְשׁ ִ ַֽעי׃
ִ ֵ֑
Psa. 3:4

רום
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רֹוממנִ ֵ֑י מ ִאישׁ
ִמן־קָ ְ֭מַ י ְתּ ְ
Psa. 21:14
ירה
֣רוּמָה יְ הוָ ֣ה ְבּעֻ זֶּ ֵֵָ֑֑ך נ ִָשׁ ָ
Psa. 27:5
רֹוממ ַֽנִ י׃
ְ
ַי ְְ֭ס ִתּרנִ י ְבּס֣תֶ ר אָהֳלֵ֑ ֹו ְָ֝בּ ֗צוּר יְ
Psa. 27:6
ֹאשׁי ַע ֹ֤ל ַֹֽאיְ ֵַ֬בי
וְ עַ ֨ ָתּה י ֵָ֪רוּם ר ִֶ֡
Psa. 30:2
ֶ֖חתָּ
ֹא־שׂ ַמּ ְ
ִ
יתֵ֑נִ י וְ ל
ֲרֹוממְָך֣ יְ ְ֭הוָה ִכּ֣י ִד ִלּ ָ
א ִ
Psa. 34:4
רֹומ ָמֶ֖ה ְשׁמ֣ ֹו י ְַח ָ ַֽדּו׃
ְ
ִא ִתֵּ֑י וּנְ
Psa. 37:34
ירֹוממְָך לָ ֶר֣שֶׁ ת
ִ
ַדּ ְר ֗כֹּו ִ ַֽוְ֭
Psa. 46:11
אָרוּם
גֹּוי֗ם ֥
אָרוּם ַָ֝בּ ִ
ֹלהֵ֑ים ֥
ִכּי־אָנ ִֹכ֣י א ִ
אָרוּם בָּ אָ ֶַֽרץ׃
גֹּוי֗ם ֥
אָרוּם ַָ֝בּ ִ
ֹלהֵ֑ים ֥
ִכּי־אָנ ִֹכ֣י א ִ
Psa. 57:6
ֹלהֵ֑ים ַעֶ֖ל
֣רוּמָה עַ ל־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם א ִ
Psa. 57:12
ֹלהֵ֑ים ַעֶ֖ל כָּ ל־הָ אָ ֶ֣רץ
֣רוּמָה עַ ל־שָׁ ַמ֣יִ ם א ִ
Psa. 61:3
חנִ י׃
ִל ִבֵּ֑י ְבּצוּר־י ֶָ֖רוּם ִמ ֶמּ֣נִּ י תַ נְ ַֽ
Psa. 66:7
סֹּור ִ ֶ֓רים ׀ אַל־י ִָרימוּ [י ֶָ֖רוּמוּ] ָל ֣מֹו ֶ ַֽסלָ ה׃
הַ ְ
סֹּור ִ ֶ֓רים ׀ אַל־י ִָרימוּ [י ֶָ֖רוּמוּ] ָל ֣מֹו ֶ ַֽסלָ ה׃
גֹּוי ֣ם ִתּ ְצ ֶפֵּ֑ינָה הַ ְ
ע ְ֭ינָיו בַּ ִ
Psa. 74:3
הָ ִ ֣רימָה ְפ ְ֭עָ מֶ יָך ְלמַ שֻּׁ א֣ ֹות נֶ ֵ֑צַ ח
Psa. 75:5
הֹול ִלים אַל־תָּ ֵֹ֑הלּוּ וְ ָ֝לָ ְרשָׁ ִ֗עים אַל־תָּ ִ ֥רימוּ ָ ַֽק ֶרן׃
ל ְ
ַ ְַֽ֭
Psa. 75:6
אַל־תָּ ִ ֣רימוּ לַ מָּ ֣רֹום קַ ְרנְ ֶכ ֵ֑ם ְתּ ַד ְבּ ֶ֖רוּ
Psa. 75:7
וּממַּ ע ֲָרֵ֑ב וְ ָ֗֝ל ֹא ִמ ִמּ ְדבַּ ר הָ ִ ַֽרים׃
ִמ ְ֭מֹּוצָ א ִ ַֽ
Psa. 75:8
ֹלהים שֹׁפֵ֑ט זֶה ַי ְָ֝שׁ ִ֗פּיל וְ ֶז֣ה י ִ ַָֽרים׃
ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 75:11
רֹומ ְמנָה ַ ַֽק ְרנֹ֥ות צַ ִ ַֽדּיק׃
אגַדֵּ֑עַ ְָ֝תּ ֗ ַ
וְ כָ ל־קַ ְרנ ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ֲ
Psa. 78:69
ר ִמים ִמ ְק ָדּשֵׁ֑ ֹו ְָ֝כּ ֶ֗א ֶרץ
ו ִַיּ ֣בֶ ן ְכּמֹו־ ָ ְ֭
Psa. 89:14
וּרֵ֑ה תָּ ֹ֥עז ָי ְָ֝ד ָ֗ך תָּ ֥רוּם יְ ִמינֶ ַָָֽֽך׃
ִעם־גְּ ב ָ
Psa. 89:17
וּב ִצ ְדקָ ְתָך֥ י ַָֽרוּמוּ׃
יְ גִ יל֣ וּן כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ְ
Psa. 89:18
עֻ זָּ ֣מֹו אֵָ֑תָּ ה וּ ִָ֝ב ְרצֹנְ ָ֗ך תָּ ִרים [תָּ ֥רוּם] קַ ְרנַֽנוּ׃
י־ת ְפ ֶא ֶ֣רת עֻ זָּ ֣מֹו אֵָ֑תָּ ה וּ ִָ֝ב ְרצֹנְ ָ֗ך תָּ ִרים [תָּ ֥רוּם] קַ ְרנַֽנוּ׃
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 89:20
ֹותי בָ ח֣ וּר מ ָ ַֽעם׃
ע ְ֭זֶר עַ ל־גִּ בֵּ֑ ֹור ה ֲִרימֶ֖ ִ
Psa. 89:25
ִעמֵּ֑ ֹו וּ ִָ֝ב ְשׁ ִ֗מי תָּ ֥רוּם קַ ְרנַֽ ֹו׃
Psa. 89:43
ה ְִ֭רימֹותָ יְ ִמ֣ין צָ ָרֵ֑יו ִָ֝ה ְשׂ ֗ ַמ ְחתָּ כָּ ל־אֹויְ ָ ַֽביו׃
ֲ
Psa. 92:11
לּתי
ַו ָתּ ֶ֣רם ִכּ ְרא֣ים קַ ְר ִנ ֵ֑י ַָ֝בּ ִ֗
Psa. 99:2
ל־העַ ִ ַֽמּים׃
ָ ַֽ
רם ָ֝֗הוּא עַ ל־כָּ
ְבּ ִציֹּ֣ון גּ ֵָ֑דֹול וְ ָ ֥
Psa. 99:5
דם
הֹ֥
ֹלהינוּ ְ ַֽו ְִ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
ֹומ ֶ֡מוּ יְ ה֘ וָ ֹ֤ה א ֗
ַֽר ְ
Psa. 99:9
ֹלהינוּ וְ ִ ְַֽ֭ה ְשׁתַּ חֲווּ ְל ַה ֣ר
ֹומ ֶ֡מוּ יְ ה֘ וָ ֹ֤ה א ֗
ַֽר ְ
Psa. 18:49
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ַלּיו׃ ן
֣רוּחַ ְסעָ ָרֵ֑ה ַו ְתּרֹומם גּ ָ ַֽ
מֹושֶׁ֖ב
וּב ַ
ל־ע ֵ֑ם ְ
ָ
ִ ַֽוְ֭יר ְֹממוּהוּ ִבּ ְקהַ
ֹלהֵ֑ים וְ ַעֶ֖ל
֣רוּמָה עַ ל־שָׁ ַמ֣יִ ם א ִ
ל־כּן י ִ ָ֥רים ַֽר ֹאשׁ׃
ָ֝֗
ִמְ֭נַּחַ ל בַּ ֶדּ ֶ֣רְך יִ ְשׁ ֶתֵּ֑ה עַ
ִצ ְְ֭דקָ תֹו עֹ ֶמ ֶ֣דת לָ ַע ֵ֑ד ַָ֝ק ְרנֹ֗ו תָּ ֥רוּם ְבּכָ ַֽבֹוד׃
רם עַ ל־כָּ ל־גֹּויִ ם ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ַעֶ֖ל הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם
ָ ֶ֖
אַשׁ ֹ֗פּת י ִ ָ֥רים אֶ ְביַֽ ֹון׃
ימ֣י מעָ ָפ֣ר ָדֵּ֑ל ָ֝ ַֽמ ְ
ְמ ִ ַֽק ִ
חיִ ל׃
יְ ִמ֣ין יְ ְ֭הוָה רֹומ ָמ ֵ֑ה יְ ִמין יְ ָ֝הוָה ֹ֣עשָׂ ה ָ ַֽ
ֲרֹוממֶ ַֽךָּ ׃
ֹלהי א ְ
אֹודֵ֑ךָּ ָ֝א ֗ ַ
אַתּ֣ה וְ ֶ
א ִל֣י ָ
א־הלֶַּ֓ ְכ ִתּי ׀
ִל ְִ֭בּי וְ ל ֹא־ ָרמ֣ וּ עינַ ֵ֑י וְ ַֽל ֹ ִ
ִכּי־ ָר֣ם יְ ְ֭הוָה וְ שָׁ ָפ֣ל יִ ְר ֶאֵ֑ה וְ ָ֝ ָג ֹ֗בהַּ
אַל־תּ ֗פק י ָ֥רוּמוּ ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ֝ ָ
אוַיּ ֣י ָר ָשֵׁ֑ע זְ מָ מ֥ ֹו
יְ ְ֭הוָה מַ ֲ
לֹוה֣י
ֲרֹוממְָך֣ א ַ
ְתּ ִהלָּ֗ ה ְל ָ ָ֫דוִ ד א ִ
ַויָּ ֹ֤ ֵֶ֑רם ֶ֨ק ֶרן ׀ ְלעַ ֶ֡מֹּו ְתּ ִה ָלֹּ֤ה

Psa. 107:25
Psa. 107:32
Psa. 108:6
Psa. 110:7
Psa. 112:9
Psa. 113:4
Psa. 113:7
Psa. 118:16
Psa. 118:28
Psa. 131:1
Psa. 138:6
Psa. 140:9
Psa. 145:1
Psa. 148:14
)(2

שֹׁוני׃
רֹומם ַתּ֣חַ ת ְל ִ ַֽ
ֵ֑אתי וְ ָ֝ ֗ ַ
ִ ַֽפּי־קָ ָר ִ
רֹוממ֣ ֹות אְ֭ל ִבּגְ רֹונָ ֵ֑ם וְ ֶח ֶֶ֖רב
ְ
)(1

Psa. 66:17
Psa. 149:6
to overcome

אדֹנָ ֵ֑י ְָ֝כּגִ ֗בֹּור ִמ ְתרֹונן ִמיָּ ַָֽֽיִ ן׃
ְכּיָשׁן ׀ ֲ

רון

Psa. 78:65
)(12

לי׃
כּי ַֽל ֹא־י ִ ֶָ֖ריעַ אֹיְ ִב֣י עָ ָ ַֽ
ִבֵּ֑י ִ ֹ֤
אֹלהים ְבּק֣ ֹול
ִ֗
עוּ־כ ֵ֑ף הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ל
ָ
כּל־הָ ְ֭עַ ִמּים ִתּ ְק
ָ ַֽ
ַֽעי׃
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י עָָ֝ לַ֗ י ְפּ ֶל ֣שֶׁ ת ִה ְתר ָֹע ִ ַֽ
עַ ל־אְ֭דֹום ְ
ָשׁירוּ׃
פוּ־בֵ֑ר יִ ְָ֝תרֹוע ֲ֗עוּ אַף־י ִ ַֽ
ָ
הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
אֹלהים כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
ִ
לַ ְְ֭מנַצּחַ ִשׁ֣יר ִמזְ מֵ֑ ֹור הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ל
ע ַֹֽקב׃
אֹלה֣ים עוּזּ ֵ֑נוּ ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ לאֹלהי ַי ֲ
ִ
ל
נְ ַרנְּ נָ ֣ה לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ִ ָ֗֝ריעָ ה ְלצ֣ וּר יִ ְשׁ ַֽענוּ׃
יע ַֽלֹו׃
תֹודֵ֑ה ִָ֝בּזְ ִמ ֗רֹות נ ִ ָ֥ר ַ ַֽ
פָ נָ ֣יו ְבּ ָ
לְ֭יהוָה כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִפּ ְצחֶ֖ וּ
הָ ִ ֣ריעוּ ַ ַֽ
שֹׁופֵ֑ר ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפנ ֹ֤י ׀ הַ ֵ֬ ֶמּלֶ ְך
ָ
וְ ק֣ ֹול

 exaltationרֹומַ ם

to shout
Psa. 41:12
Psa. 47:2
Psa. 60:10
Psa. 65:14
Psa. 66:1
Psa. 81:2
Psa. 95:1
Psa. 95:2
Psa. 98:4
Psa. 98:6
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ליה ָו֗ה כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
תֹודֵ֑ה הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ ַ
ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָ
רֹועַֽע׃
י־פלֶ֗ שֶׁ ת אֶ ְת ָ
ֲל ְָ֝
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י ע ַֽ
ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ

Psa. 100:1
Psa. 108:10
)(6

אֹלהי
ַ֗
אָר֣ץ גְּ ֵ֑דוּד וּ ַָֽ֝ב
י־ב ְָ֭ך ֻ
ִ ַֽכּ ְ
ָשׂישׂ ְָ֝כּגִ ֗בֹּור לָ ֥רוּץ ַֹֽא ַרח׃
מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו י ִ
וּרה
ְ ַֽבּ ִלי־עָ ְֹ֭ון יְ רוּצ֣ וּן וְ יִ כֹּונָ ֵ֑נוּ עֶ֖ ָ
אֹלהים׃
ִ ַֽ
ִמ ִנּ ֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם כּ֥ וּשׁ תָּ ִ ֥ריץ ָי ָ ָ֗֝דיו ל
אָרוּץ ִ ֶ֖כּי תַ ְר ִח֣יב ִל ִ ַֽבּי׃
ְך־מ ְצֹותֶ יָך ֵ֑
ִ
ֶ ַֽדּ ֶר
ד־מה ָ ֗רה י ָ֥רוּץ ְדּבָ ַֽרֹו׃
ְָ֝
ִא ְמ ָרת֣ ֹו אָ ֵֶ֑רץ עַ

Psa. 18:30
Psa. 19:6
Psa. 59:5
Psa. 68:32
Psa. 119:32
Psa. 147:15
)(2

ירים ָרשׁ֣ וּ וְ ָרע ֵ֑בוּ וְ ד ְֹרשׁי יְ ָ֝ה ָו֗ה
ְכּ ְִ֭פ ִ
טוּ־דל וְ יָתֵ֑ ֹום עָ ִנֶ֖י ָו ָר֣שׁ הַ ְצ ִ ַֽדּיקוּ׃
ַ֥
ִשׁ ְפ
)(1

to be poor

Psa. 82:3

ָרזֹון־1

Psa. 106:15
)(1

to rule

ֹוסדוּ־יָ ֵ֑חַ ד עַ ל־יְ ָ֝הוָה
י־א ֶרץ וְ רֹוזְ נִ ים נַֽ ְ
מַ ְלכ ֶ֗

Psa. 2:2

)(6

רושׁ

Psa. 34:11

leanness

שׁם׃
שֶׁ אלָ ָתֵ֑ם וַיְ שַׁ ַלֶּ֖ח ָרזֹ֣ון ְבּנ ְַפ ָ ַֽ

to run

רוץ

to be wide, enlarge

ִצ ְד ִ֗קי בַּ ְ֭צָּ ר ִה ְר ַח ְ֣בתָּ ִלֵּ֑י ָ֝ ָחנּ֗נִ י
Psa. 18:37
ל ֹא
ֲדי תַ ְח ָתֵּ֑י וְ ֥
תַּ ְר ִח֣יב צַ ע ִ ֣
Psa. 25:17
וּקֹותי
ַ֗
צָ ֣רֹות ְלבָ ִב֣י ִה ְר ִחֵ֑יבוּ ִָ֝מ ְמּ ַֽצ
Psa. 35:21
ַויּ ְַר ִחיבוּ עָ לַ֗ י ִָ֫פּיהֶ ם אָ ְְ֭מרוּ
Psa. 81:11
מ ֶא ֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם הַ ְרחֶ ב־ ִָ֝֗פּיָך ַואֲמַ ְל ַֽאהוּ׃
Psa. 119:32
אָרוּץ ִ ֶ֖כּי תַ ְר ִח֣יב ִל ִ ַֽבּי׃
ְך־מ ְצֹותֶ יָך ֵ֑
ִ
ֶ ַֽדּ ֶר

רזן
רחב

Psa. 4:2

)(4

wide, spacious

ְגַּֽבַ הּ־ע ְ֭ינַיִ ם וּ ְר ַח ֣ב ל ָבֵ֑ב ָֹ֝א ֗תֹו
ם־רמֶ שׂ
שׁ ֶ ְ֭
ָ֫דיִ ם ָ ַֽ
הַ יָּם גָּדֹול ֮ וּ ְר ַח ֵ֪ב ָי ָ ֥
וְ אֶ ְתהַ ְלּכָ ה בָ ְרחָ ָב ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ִפקֻּ ֶד֣יָך
֣יתי ֵ֑קץ ְרחָ ָבֶ֖ה ִמ ְצו ְָתָך֣ ְמ ַֹֽאד׃
ִתּ ְְ֭כלָ ה ָר ִא ִ

ָרחָ ב־1

Psa. 101:5
Psa. 104:25
Psa. 119:45
Psa. 119:96
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)(2

square, street

וּמ ְר ָ ַֽמה׃
ְ ַֽול ֹא־י ִָמישׁ ָ֝מ ְרחֹבָ֗הּ ֹ֣תְּך ִ
ֹתינוּ׃
חב ַֽ
ָחה ִבּ ְר ֹ
וְ א֣ין יֹוצֵ֑את וְ אין ְ ָ֝צו ֗ ָ
)(6

ָ֫שׁ ִחית
וְ הֹ֤ וּא ַר ֨חוּם ׀ יְ כַ פּר עָ ֹון ֮ ְוַֽל ֹא־ ַי ְ
דנָי אל־ ַרח֣ וּם וְ חַ נֵּ֑וּן אֶ ֶרְך
אְ֭ ֹ
ֲ
ב־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
אַפּ֣יִ ם וְ ַר
ַרח֣ וּם וְ חַ נּ֣וּן יְ הוָ ֵ֑ה ֶא ֶֶ֖רְך ַ
ז֣כֶ ר עָ ְ֭שָׂ ה ְלנִ ְפ ְלא ָֹתֵ֑יו חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ַֽה׃
בַּ ֹ֣חשֶׁ ְך אְֹ֭ור לַ יְ שָׁ ִ ֵ֑רים חַ נֶּ֖וּן וְ ַרח֣ וּם וְ צַ ִ ַֽדּיק׃
ל־חסֶ ד׃
ָ ַֽ
חַ נּ֣וּן וְ ַרח֣ וּם יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ֶרְך אַ ֗ ַָ֝פּיִ ם וּגְ ָד
)(7

ע ֹ֣מד ְבּ ָרחֵ֑ ֹוק ָ֝ ַתּ ְע ִ֗לים ְל ִעתּ֥ ֹות
יְ ְ֭הוָה תַּ ֲ
עז ְַב ָתֵּ֑נִ י ָרח֥ ֹוק ִ ַֽ ָ֝מישׁוּעָ ִ֗תי
לָ ָמ֣ה ֲ
רֹובי מ ָר ֹ֥חק עָ ָ ַֽמדוּ׃
ע ֵֹ֑מדוּ וּ ְָ֝ק ַ֗
נִ גְ ִע֣י ַי ֲ
רח ִֹקים ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם
עַ ל־יֵֹ֬ונַת א֣לֶ ם ְ ְ֭
י־א ֶרץ וְ יָ ֣ם ְרח ִ ַֹֽקים׃
אֹלה֣י יִ ְשׁע ֵ֑נוּ ִמ ְבטָ ח כָּ ל־קַ ְצו ֶָ֝֗
י־חקֶּ יָך
שׁוּע ֵ֑ה ִ ַֽכּ ָ֝ ֻ
ָ
ָרח֣ ֹוק מ ְרשָׁ ִע֣ים יְ
קוּמֵ֑י בַּ נְ תָּ ה ְָ֝לר ִ֗עי מ ָר ַֽחֹוק׃
וְ ִ
)(5

ְרחֹב־1

Psa. 55:12
Psa. 144:14

ַ compassionateרחוּם
Psa. 78:38
Psa. 86:15
Psa. 103:8
Psa. 111:4
Psa. 112:4
Psa. 145:8

ָ far, Rehokimרחֹוק
Psa. 10:1
Psa. 22:2
Psa. 38:12
Psa. 56:1
Psa. 65:6
Psa. 119:155
Psa. 139:2

to have compassion, love

ֹאמר אֶ ְרחָ מְָךֶ֖ יְ הוָ ֣ה ִחזְ ִ ַֽקי׃
וַיּ ֶ֡ ַ
Psa. 102:14
חנְ ָנ֗הּ
אַתּ֣ה תָ ְ֭קוּם ְתּ ַרח ֣ם ִציֵֹּ֑ון ִכּי־עת ְָ֝ל ֶ ַֽ
ָ
Psa. 103:13
ְכּ ַרח ֣ם אְָ֭ב עַ ל־בָּ ִנ ֵ֑ים ִרחַ ם יְ ָ֝ה ָו֗ה
אְָ֭ב עַ ל־בָּ ִנ ֵ֑ים ִרחַ ם יְ ָ֝ה ָו֗ה עַ ל־יְ ראַָֽיו׃
Psa. 116:5
חם׃
חַ נּ֣וּן יְ הֹוָ ֣ה וְ צַ ִ ֵ֑דּיק וֶ֖אֹלה֣ינוּ ְמ ַר ַֽ

רחם

Psa. 18:2

)(3

עָ ְ֭לֶ יָך הָ ְשׁ ַל ְ֣כ ִתּי מ ָרֵ֑חֶ ם ִמבֶּ טֶ ן ִ ָ֝א ִ֗מּי
ֹז֣רוּ ְרשָׁ ִע֣ים מ ָרֵ֑חֶ ם תָּ ע֥ וּ ִָ֝מ ֶ֗בּטֶ ן
ק ְֶ֭דשׁ מ ֶר֣חֶ ם ִמ ְשׁ ָח ֵ֑ר ְָ֝ל ָ֗ך
ְ ַֽבּהַ ְדרי־ ֹ
)(11

womb

ֶרחֶ ם

Psa. 22:11
Psa. 58:4
Psa. 110:3

compassion

ַרח ֲִמים
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זְ כֹר־ ַרח ֲֶמ ֣יָך יְ ְ֭הוָה ַוחֲסָ ֶדֵ֑יָך
ֹא־ת ְכ ָל ֣א ַרח ֲֶמ ֣יָך ִמ ֶמֵּ֑נִּ י
יְ ה ָו֗ה ל ִ
ֲמיָך ְמח֣ה ְפשָׁ ָעַֽי׃
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
ְכּחַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
לי׃
ֲמיָך ְפּנ ֣ה א ָ ַֽ
רב ַ ָ֝רח ֗ ֶ
חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְכּ ֥ ֹ
חַ נֹּ֣ות אֵ֑ל ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף ַרחֲמָ יו ֶ ַֽסלָ ה׃
מַ ְ֭הר יְ קַ ְדּמ֣ וּנוּ ַרח ֲֶמ ֵ֑יָך ִ ֶ֖כּי ַדלּ֣ ֹונוּ
ה ְמעַ ְטּ ֗ר ִכי ֶח֣סֶ ד וְ ַרח ִ ֲַֽמים׃
ִמ ַשּׁ֣חַ ת חַ יָּ ֵֵ֑֑יְ ִכי ַָ֝ ַֽ
יהם׃
אֹות֣ם ְל ַרח ֲִמֵ֑ים ִָ֝ל ְפנ֗י כָּ ל־שֹׁוב ֶ ַֽ
ָ
ֹור ְת ָ֗ך
י־ת ָ
יְ בֹא֣ וּנִ י ַרח ֲֶמ ֣יָך וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה ִכּ ַֽ ָ֝
ַרח ֲֶמֶ֖יָך ַר ִבּים ׀ יְ הוָ ֵ֑ה ְ ַֽכּ ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך
ֲשׂיו׃
ֲמיו עַ ל־כָּ ל־מַ ע ָ ַֽ
כּל וְ ָ֝ ַרח ֗ ָ
לַ ֵ֑ ֹ

Psa. 145:9

)(3

to wash, bathe

Psa. 25:6
Psa. 40:12
Psa. 51:3
Psa. 69:17
Psa. 77:10
Psa. 79:8
Psa. 103:4
Psa. 106:46
Psa. 119:77
Psa. 119:156

ֹב ָבֶ֖ה
אס ְ
אֶ ְר ַח ֣ץ ְבּנִ קָּ יֹ֣ון כַּ ָפֵּ֑י ַו ֲ
שׁע׃
ָקם ְפּעָ מָ יו יִ ְָ֝ר ֗ ַחץ ְבּ ַד֣ם הָ ָר ָ ַֽ
נ ָ ֵ֑
ְלבָ ִבֵ֑י ָואֶ ְר ַחֶ֖ץ ְבּנִ קָּ יֹ֣ון כַּ ָ ַֽפּי׃

Psa. 26:6
Psa. 58:11
Psa. 73:13
)(2

אַשׁ ִל֣יְך
מֹואָֹ֤ב ׀ ִֵ֬סיר ַר ְחצִ֗י עַ ל־אְ֭דֹום ְ
אַשׁ ִל֣יְך
מֹואָֹ֤ב ׀ ִֵ֬סיר ַר ְחצִ֗י עַ ל־אְ֭דֹום ְ

רחץ

washbasin

ַרחַ ץ

Psa. 60:10
Psa. 108:10
)(12

to be far

רֹוב ֵ֑ה
אַל־ ִתּ ְר ַח ֣ק ִמ ְ֭מֶּ נִּ י ִכּי־צָ ָר֣ה ְק ָ
Psa. 22:20
ר ִתי
וּתי ְלעֶ זְ ָ ֥
אַתּ֣ה יְ ְ֭הוָה אַל־ ִתּ ְר ָח ֵ֑ק ָ֝איָל ִ֗
וְ ָ
Psa. 35:22
ד ָנ֗י אֲל־ ִתּ ְרחַ ק ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
אַַֽל־תֶּ ח ַרֵ֑שׁ ֲָ֝א ֹ
Psa. 38:22
ֹלהי אַל־ ִתּ ְרחַ ק ִמ ֶ ַֽמּנִּ י׃
אַל־תּעַ זְ בנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝א ֗ ַ
ַ ַֽ
Psa. 55:8
אָלין בַּ ִמּ ְד ָבּ ֣ר ֶ ַֽסלָ ה׃
דד ִ ֶ֖
אַר ִח֣יק נְ ֵ֑ ֹ
ִה ְ֭נּה ְ
Psa. 71:12
ֹלהי
ְֹ֭להים אַל־ ִתּ ְר ַח ֣ק ִמ ֶמֵּ֑נִּ י ָ֝א ֗ ַ
א ִ
Psa. 88:9
ִה ְרחַ ְקתָּ ְמי ָֻדּעַ֗ י ִָ֫ממֶּ נִּ י שַׁ ַתּ֣נִ י
Psa. 88:19
ִה ְר ַח ְ֣קתָּ ִמ ְ֭מֶּ נִּ י אֹה֣ב וָרֵ֑עַ ְ ַֽמי ָֻדּעַ י
Psa. 103:12
ִכּ ְר ֹ֣חק ִמ ְ֭זְ ָרח ִ ַֽמ ַ ַֽמּע ֲָרֵ֑ב ִ ַֽה ְר ִחיק ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ
ת־פּשָׁ עַֽינוּ׃
ְ
ִמ ְ֭זְ ָרח ִ ַֽמ ַ ַֽמּע ֲָרֵ֑ב ִ ַֽה ְר ִחיק ִָ֝מ ֗ ֶמּנּוּ אֶ
Psa. 109:17
ְוַֽל ֹא־חָ פץ ִָ֝בּ ְב ָר ֗ ָכה ַו ִתּ ְרחַ ק ִמ ֶ ַֽמּנּוּ׃
Psa. 22:12

רחק
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חקוּ׃
תֹּור ְתָך֥ ָר ָ ַֽ
קָ ְְ֭רבוּ ר ְֹדפ֣י זִ ָמּ ֵ֑ה ִמ ָ

Psa. 119:150
)(1

י־הנּ ֣ה ְרח ֶ ֣קיָך י ֹאב ֵ֑דוּ ִָ֝ה ְצ ֗ ַמתָּ ה כָּ ל־זֹונֶה
ִ ַֽכּ ִ

Psa. 73:27
)(1

to overflow

דּ ָבֹ֤ר ֗טֹוב אֹמ ֣ר אְָ֭נִ י
ר ַחֹ֤שׁ ִל ִ֨בּי ׀ ָ ֘
ָ֘
)(5

)(7

יבי עָ ם ְתּ ְִ֭שׂימנִ י
ְתּפַ ְלּטנִ י ֮ מ ִ ֵ֪ר ָ֫
כּה מ ִ ֥ריב ְלשֹׁנַֽ ֹות׃
ִאישׁ ִתּ ְצ ְפּנם ְבּסֻ ֗ ָ
ֹלהֶ֖י וַ ַֽאדֹנָ ֣י ְל ִריבִ ַֽי׃
ְל ִמ ְשׁפָּ ִטֵ֑י א ַ
יבֹ֤ה ִריבִ֗י ִמגֹּ֥וי
ר ָ
וְ ִ ֘
יתי חָ ָמֶ֖ס וְ ִ ֣ריב בָּ ִ ַֽעיר׃
י־ר ִ ֨א ִ
ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ִ ַֽכּ ָ
כר חֶ ְרפָּ ְתָך֥
יב֣ה ִריבֵֶָ֑ך זְ ֥ ֹ
ְֹ֭להים ִר ָ
א ִ
ריבִי וּגְ אָל ֵ֑נִ י
יב֣ה ִ ְ֭
ִר ָ

ריב

Psa. 35:1
Psa. 43:1
Psa. 74:22
Psa. 103:9
Psa. 119:154
strife, dispute

ִריב

Psa. 18:44
Psa. 31:21
Psa. 35:23
Psa. 43:1
Psa. 55:10
Psa. 74:22
Psa. 119:154
)(2

י־רוּחַ ְכּ ִ ֶ֖טיט חוּצ֣ ֹות א ֲִריק ַֽם׃
ל־פּנ ֵ֑
ְ
עַ
ח ִנ ֣ית וּ ְְ֭סגֹר ִל ְק ַר֣את
הרֹ֤ק ֲ
וְ ָ ֘

רחשׁ

Psa. 45:2

to strive, contend

יבֵ֑י
ְל ָדוִ ֨ד ׀ ִריבָ֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ִר ַ
יבי
ריבָֹ֤ה ִר ִ֗
ֹלהים ׀ וְ ִ ֘
שָׁ ְפטֹ֤נִ י א ִ֨
יבֵָ֑ך
ְֹ֭להים ִריבָ֣ה ִר ֶ
קוּמ֣ה א ִ
ָ
עֹול ֣ם
ל ֹא ְל ָ
ָריב וְ ֶ֖
ַֽל ֹא־לָ נֶצַ ח י ִ ֵ֑
יבי וּגְ אָל ֵ֑נִ י
ר ִ
ִריבָ֣ה ִ ְ֭

)(3

far

ָרחק

to empty

ריק

Psa. 18:43
Psa. 35:3

emptiness, vanity

ִריק

גֹוי ֵ֑ם וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים י ְֶהגּוּ־ ִ ַֽריק׃
לָ ְ֭מָּ ה ָרגְ שׁ֣ וּ ִ
סלָ ה׃ Psa. 4:3
ִל ְְ֭כ ִלמָּ ה תֶּ אהָ ב֣ וּן ִ ֵ֑ריק ְתּבַ ְקשֶׁ֖ וּ כָ ָז֣ב ֶ ַֽ
Psa. 73:13
֣יתי ְלבָ ִבֵ֑י וָאֶ ְר ַחֶ֖ץ
ריק זִ ִכּ ִ
אְַך־ ִ ְ֭
Psa. 2:1

)(2

יקם׃
צֹור ִ ֣רי ר ָ ַֽ
ְ
ֹול ִמי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּ ָצֶ֖ה
ִאם־ ָגּ ְ֭מַ ְל ִתּי ַֽשׁ ְ

 emptyריקָ ם
Psa. 7:5
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יקם׃
ל ֹא י ֵֹ֑בשׁוּ י ָ֝ ֹ֗בשׁוּ הַ בֹּוגְ ִ ֥דים ר ָ ַֽ
כָּ ל־קְֹ֭וֶיָך ֣
)(5

Psa. 25:3

to mount and ride

ָעף ַו ָ֗֝יּ ֶדא
ל־כּ ְ֭רוּב ַויּ ֵֹ֑
ְ
ַויִּ ְר ַכּ ֣ב עַ
ל־דּבַ ר־אְ֭מֶ ת
ֲד ְר ָ֨ך ׀ ְצלֵַ֬ ח ְר ֗ ַכב ַ ַֽע ְ
ַוה ָ ֵ֬
ִה ְרכַּ ְבתָּ אנֹ֗ושׁ ְל ָ֫ר ֹאשׁנוּ ָ ַֽבּאנוּ־בָ אשׁ
ְָ֫שׁמ֥ ֹו ֶֹ֡סלּוּ לָ רֹכ ֣ב בָּ ְ֭ע ֲָרבֹות ְבּיָהּ
י־ק ֶדם הן
לָ ְ֭רֹכב ִבּ ְשׁמ֣י ְשׁמ ֶ ֵ֑
)(3

Psa. 18:11
Psa. 45:5
Psa. 66:12
Psa. 68:5
Psa. 68:34

chariot, upper millstone

סּוּסֵ֑ים
א֣לֶּ ה בָ ְ֭ ֶרכֶ ב וְ א ֣לֶּ ה בַ ִ
דנָי
א ֹ
אַלפ֣י ִשׁנְ אֵָ֑ן ֲ
ֹלהים ִרבּ ַֹת֣יִ ם ְ
ֶרֹ֤כֶ ב א ִ֗
ע ֵֹ֑קב נִ ְָ֝ר ָ ֗דּם וְ ֶר֣כֶ ב ו ַָֽסוּס׃
ִמ ְ֭ ַגּע ֲָר ְ֣תָך אֹלה֣י ַי ֲ

ֶרכֶ ב

Psa. 20:8
Psa. 68:18
Psa. 76:7

ְ chariotרכוּב

)(1

ה ְמהַ ֗לְּך
הַ שָּׂ ם־עָ ִבים ְרכוּבֵֹ֑ו ַָ֝ ַֽ

Psa. 104:3
)(1

ריו ִמשֶּׁ֗ מֶ ן
ב־לבּ֥ ֹו ַרכֶּ֖ וּ ְדבָ ָ ֥
ִָ֫
וַּֽ קֲ ָר

to be soft

רכך

Psa. 55:22
)(1

פָּ נֶיָך ֮ ַֽמ ֻר ְכ ָ֫סי ִאישׁ ִתּ ְצ ְפּנם
)(1

רכב

plot

רֹכֶ ס

Psa. 31:21

to cast, shoot

נֹושׁ ֥קי רֹומי־ ָ ֵ֑קשֶׁ ת ָ֝ ָה ְפ ֗כוּ ְבּיֹ֣ום
ְ ַֽבּני־אֶ ְפ ַ ֗ריִ ם ְ

רמה־1

Psa. 78:9

)ְ deceit, negligence (6ר ִמיָּה
Psa. 32:2
ל֣ ֹו עָ ֹוֵ֑ן וְ אֶ֖ין ְבּרוּח֣ ֹו ְר ִמיָּה׃
Psa. 52:4
שׁב ְלשֹׁונֶ ֵֵָ֑֑ך ְכּתַ עַ ר ְָ֝מלֻ ֗ ָטּשׁ עֹ שׂה ְר ִמיָּ ַֽה׃
הַ ְ֭וֹּות תַּ ְח ֣ ֹ
Psa. 78:57
ֲבֹותֵ֑ם ֶנ ְָ֝ה ְפּ ֗כוּ ְכּ ֶ ֣קשֶׁ ת ְר ִמיָּ ַֽה׃
וַ ְַֽ֭יִּ ְבגְּ דוּ כַּ א ָ
Psa. 101:7
יתי ֮ עֹ שֵׂ֪ה ְר ִָ֫מיָּה דֹּבר ְשׁקָ ִ ֵ֑רים ַֽל ֹא־יִ ָ֗֝כֹּון
בּ ִ
Psa. 120:2
ת־שֵׁ֑קֶ ר ִמלָּ שׁ֥ ֹון ְר ִמיָּ ַֽה׃
ֶ
הַ ִצּ֣ילָ ה ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמ ְשּׂפַ
Psa. 120:3
ְל ְָ֭ך וּמַ ה־יֹּ ִסיף לָ֗ ְך לָ שׁ֥ ֹון ְר ִמיָּ ַֽה׃
)(2

to trample

ַשּׂג וְ יִ ְר ֹ֣מס לָ אָ ֶ֣רץ חַ יָּ ֵ֑י
וְ י ֗

Psa. 7:6
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רְך ִתּ ְר ֶֹ֖מס ְכּ ִפ֣יר וְ תַ ִ ַֽנּין׃
ו ֶָפ֣תֶ ן ִתּ ְד ֵ֑ ֹ

Psa. 91:13

)(2

to crawl, creep

ָואֵָ֑ ֶרץ ַי ִָ֗֝מּים ְוַֽכָ ל־רֹמשׂ ָ ַֽבּם׃
ָל ֵ֑יְ לָ ה ַֽבֹּו־ ִָ֝ת ְר ֹ֗משׂ כָּ ל־חַ יְ תֹו־יָ ַֽעַ ר׃

Psa. 104:20

)(2

creeping thing

שׁם־ ֶ ְ֭רמֶ שׂ וְ א֣ין ִמ ְס ָפּ ֵ֑ר
ָ֫דיִ ם ָ ַֽ
וּר ַחֵ֪ב ָי ָ ֥
ְ
ל־בּה ָמֵ֑ה ֶ ָ֝֗רמֶ שׂ וְ ִצפּ֥ ֹור כָּ נָ ַָֽֽף׃
ְ
וְ כָ

Psa. 69:35

)(15

Psa. 148:10

)(25

עֹול ֣ם יְ ְ֭ ַרנּנוּ וְ תָ סְ֣ך עָ ל ֵ֑ימֹו
ֶָ֡בְך ְל ָ
שׁם־אֹלהינוּ
וּב ַֽ
נְ ַרנְּ נָ ֹ֤ה ׀ ִ ֘בּישֹׁ֤ וּעָ ֗ ֶתָך ְ
י־לב׃
יקים וְ ָ֝הַ ְר ִנ֗ינוּ כָּ ל־יִ ְשׁר ַֽ
וְ ְ֭גִ ילוּ צַ ִדּ ִ ֵ֑

song

רֹן

Psa. 32:7

shout of joy

֗ ֶצ ֶדק הַ ְק ִשׁיבָ ה ִרנָּתִ֗י הַ אֲזִ ינָה
בָּ ְ֭עֶ ֶרב י ִָלין ֶ֗בּ ִכי וְ לַ ֹ֥בּקֶ ר ִרנָּ ַֽה׃
תֹודה הָ מ֥ ֹון
א ָֹ֫ל ִהים ְבּקֹול־ ִרנָּה וְ ָ ֗
אֹלהים ְבּק֣ ֹול ִרנָּ ַֽה׃
ִ֗
עוּ־כ ֵ֑ף הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ל
ָ
כּל־הָ ְ֭עַ ִמּים ִתּ ְק
ָ ַֽ
ְֹ֭להים ִרנָּתִֵ֑י ָ֝ ַה ְק ִ֗שׁיבָ ה
ִשׁ ְמ ָע ֣ה א ִ
טּה־אָָ֝זְ נְ ָ֗ך ְל ִרנָּתִ ַֽי׃
ְל ְ֭פָ נֶיָך ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י הַ ַֽ
יריו׃
ת־בּ ִח ָ ַֽ
ְ
ְבשָׂ שֵׂ֑ ֹון ְָ֝בּ ִר ָנּ֗ה אֶ
בַּ ַצּ֣ר לָ ֶהֵ֑ם ְָ֝בּשָׁ ְמ ֗עֹו אֶ ת־ ִרנָּתָ ַֽם׃
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ֣יו ְבּ ִרנָּ ַֽה׃ ן
ָ
יקים
קֹ֤ ֹול ׀ ִר ָנֵּ֬ה ִ ַֽוישׁוּעָ֗ ה ְבּאָהֳלי צַ ִדּ ִ ֵ֑
רב ִרנָּתִ֣י ְלפָ נֶ ֣יָך יְ הוָ ֵ֑ה
ִתּ ְק ַ ֹ֤
גֹּוי ֵ֑ם
ֹאמ ֣רוּ בַ ִ
וּלשֹׁונ ֵ֪נוּ ִ ָ֫רנָּה אְָ֭ז י ְ
ְ
הַ זֹּ ְר ִעים ְבּ ִד ְמעָ֗ ה ְבּ ִרנָּה יִ ְק ַֹֽצרוּ׃
ֹתיו׃
ַֽ ֵ֬בּ ֹא־יָב֥ ֹוא ְב ִרנָּ ֵ֑ה ֹנ ָ֗֝שׂא אֲלֻ מּ ָ ַֽ
ֹותי
י־דלֵּ֪ ִָ֫
הַ ְק ִשֹׁ֤יבָ ה ׀ ֶ ַֽאל־ ִרנָּתִי ֮ ִ ַֽכּ ַ

ֶרמֶ שׂ

Psa. 104:25

)(1

ֹובב֣נִ י
רנִ י ָרנּי פַ לּ ֵ֑ט ְתּסֶ֖ ְ
ִמ ַצֵּ֪ר ִָ֫תּ ְצּ ֥

רמשׂ

ִרנָּה־1

Psa. 17:1
Psa. 30:6
Psa. 42:5
Psa. 47:2
Psa. 61:2
Psa. 88:3
Psa. 105:43
Psa. 106:44
Psa. 107:22
Psa. 118:15
Psa. 119:169
Psa. 126:2
Psa. 126:5
Psa. 126:6
Psa. 142:7
to sing for joy
Psa. 5:12
Psa. 20:6
Psa. 32:11
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ליְ שָׁ ִ ֗רים נָאוָה
יקים ַ ַֽבּיהוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ַרנְּ נ֣וּ צַ ְִ֭דּ ִ
Psa. 35:27
ֹאמ ֣רוּ
רנּוּ וְ יִ ְשׂ ְמחוּ ֮ חֲפצֵ֪י ִָ֫צ ְד ִ ֥קי וְ י ְ
ָי ֣ ֹ
Psa. 51:16
שֹׁונ֗י ִצ ְדקָ ֶ ַֽתָך׃
אֹלהי ְתּשׁוּעָ ִתֵ֑י ְתּ ַרנּן ְָ֝ל ִ
Psa. 59:17
דָּך
עֻ ֶזָּך ֮ ַוא ֲַרנּן לַ ֹ֗בּקֶ ר ָ֫ ַח ְס ֶ ֥
Psa. 63:8
וּבצֶ֖ל ְכּנ ֶָפ֣יָך א ֲַר ַֽנָּֽן׃
עֶ זְ ָר֣תָ ה ִלֵּ֑י ְ
Psa. 65:9
ֹוצאי־ ֶֹ֖בקֶ ר ו ֶָע ֶ֣רב תַּ ְר ִ ַֽנין׃
ְק ְ֭צָ ֹות מאֹות ֶֹתֵ֑יָך מֹ֤ ָ ַֽ
Psa. 67:5
פּט עַ ִמּ֣ים
י־ת ְשׁ ֣ ֹ
ירנְּ נ֗וּ ְל ָֻ֫א ִמּים ִ ַֽכּ ִ
ִ ַֽי ְשׂ ְמח֥ וּ ִ ַֽו ַ
Psa. 71:23
ה־לּ ְֵ֑ך
ָ
אז ְַמּ ָר
ְתּ ַרנּ ֵ֣֑נָּ ֣ה ְשׂ ְ֭פָ תַ י ִכּ֣י ֲ
Psa. 81:2
אֹלה֣ים עוּזּ ֵ֑נוּ ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ לאֹלהי
ִ
הַ ְְ֭רנִ ינוּ ל
Psa. 84:3
ל־חי׃
וּבשָׂ ִ ֵ֑רי יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ ֶא֣ל ַֽא ָ ַֽ
ְ
Psa. 89:13
אתֵ֑ם תָּ ב֥ ֹור וְ ָ֝חֶ ְר ֗מֹון ְבּ ִשׁ ְמָך֥ יְ ַרנַּֽנוּ׃
ְב ָר ָ
Psa. 90:14
ָמינוּ׃
חַ ְס ֶדֵָּ֑ך וַּֽ נְ ַרנְּ נָה וְ ָ֝נִ ְשׂ ְמ ֗ ָחה ְבּכָ ל־י ַֽ
Psa. 92:5
יְ הוָ ֣ה ְבּפָ ע ֳֶל ֵָ֑ך ְ ַֽבּמַ עֲשֶׂ֖י י ֶָד֣יָך א ֲַר ַֽנָּֽן׃
Psa. 95:1
ְל ְ֭כוּ נְ ַרנְּ נָ ֣ה לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ִ ָ֗֝ריעָ ה ְלצ֣ וּר
Psa. 96:12
וְ כָ ל־אֲשֶׁ ר־בֵּ֑ ֹו אָז יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ כָּ ל־עֲצי־יָ ַֽעַ ר׃
Psa. 98:4
ַמּרוּ׃
לְ֭יהוָה כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִפּ ְצחֶ֖ וּ וְ ַרנְּ נ֣וּ וְ ז ַֽ
ַ ַֽ
Psa. 98:8
ֲאוּ־כ ֵ֑ף ַיָ֝֗חַ ד הָ ִ ֥רים יְ ַרנַּֽנוּ׃
ָ
נְ הָ ֥רֹות יִ ְמח
Psa. 132:9
ידיָך יְ ַרנַּֽנוּ׃
שׁוּ־צ ֵֶ֑דק ַוח ֲִס ֶ ֥
ֶ
הנֶיָך יִ ְל ְבּ
כּ ֲ
ֹ
Psa. 132:16
ידיהָ ַרנּן יְ ַרנַּֽנוּ׃
אַל ִבּ֣ישׁ יֶ ֵ֑שַׁ ע ַוָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ְ
הנֶיהָ
כ ֲ
ְ ַֽו ְ֭ ֹ
ידיהָ ַרנּן יְ ַרנַּֽנוּ׃
אַל ִבּ֣ישׁ יֶ ֵ֑שַׁ ע ַוָ֝ח ֲִס ֶ ֗
ְ
הנֶיהָ
כ ֲ
ְ ַֽו ְ֭ ֹ
Psa. 145:7
ב־טוּבָך֣ י ִַבֵּ֑יעוּ וְ ִצ ְדקָ ְתָך֥ יְ ַרנַּֽנוּ׃
ְ
ַר
Psa. 149:5
בֹותם׃
ל־מ ְשׁ ְכּ ָ ַֽ
ִ
ידים ְבּכָ בֵ֑ ֹוד יְ ַָ֝רנְּ נ֗וּ עַ
ח ֲִס ִ ֣
Psa. 33:1

)(2

joyful shout

ל־פּי׃
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִשׂ ְפתי ְ ָ֝ר ָננֹ֗ות יְ הַ לֶּ ִ ַֽ
אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּ ִשׂ ְמ ָחֵ֑ה ֹ֥בּאוּ ְָ֝לפָ ָנ֗יו ִבּ ְרנָנָ ַֽה׃
)(1

ְר ָננָה

Psa. 63:6
Psa. 100:2
bridle

ְבּ ֶ ַֽמתֶ ג־ ָו ֶר֣סֶ ן עֶ ְדיֹ֣ו ִל ְבלֵ֑ ֹום

ֶרסֶ ן־1

Psa. 32:9
)(33

bad, evil

ל ֹא יְ ג ְֻרָך֣ ָ ַֽרע׃
רשַׁ ע ׀ אֵָ֑תָּ ה ֶ֖
ַֽאל־חָ ֘פץ ֶ ֥
צה Psa. 7:5
ֹול ִמי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּ ָ ֶ֖
ִאם־ ָגּ ְ֭מַ ְל ִתּי ַֽשׁ ְ
Psa. 5:5
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וּתכֹונ ֵֵ֪֑ן ָ֫ ַצ ִ ֥דּיק
יִ גְ מָ ר־ ָנֵ֬א ַ ֨רע ׀ ְרשָׁ ִעים ֮ ְ
א־ב ָ ַֽרע׃
דר ָו ָ֝ ֹ֗דר א ֲֶשׁ֣ר ַֽל ֹ ְ
ְל ֥ ֹ
רֹושׁ־ר ְשׁע֥ ֹו
ִ
זְ ֣רֹועַ ָר ָשֵׁ֑ע ָו ָ֝ ָ ֗רע ִ ַֽתּ ְד
֘ירֹ֤א ָ ֗רע ִכּי־אַתָּ ה ִעמָּ ִ ֵ֑די
ֹא־א ָ
צַ ְל ֶ֡ ָמוֶת ל ִ
ְלשֹׁונְ ָך֣ מ ָרֵ֑ע וּ ְָ֝שׂפָ ֗ ֶתיָך
מ ָרע ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב בַּ ֶ֖קּשׁ
ס֣ וּר ְ֭
יְ ְ֭הוָה ְבּ ֹ֣עשׂי ָרֵ֑ע ְלהַ ְכ ִ ֶ֖רית מ ֶא ֶ֣רץ
ל ֹא יִ ְמאַָֽס׃
ל־דּ ֶ֣רְך ל ֹא־טֵ֑ ֹוב ָ ָ֝֗רע ֣
ֶ
כּב֥ ֹו יִ ְ֭ ְתיַצּב עַ
ל־מ ְשׁ ָ֫ ָ
ִ
ַ ַֽע
וּבימֶ֖י
ַֽל ֹא־יְ֭בֹשׁוּ ְבּע ֣ת ָר ָע ֵ֑ה ִ
כן
וּשׁ ֥ ֹ
ה־טֹוב ְ
֗
מ ָרע ַועֲשׂ
ס֣ וּר ְ֭
ֹאמ ֣רוּ ַר֣ע ִלֵ֑י מָ תַ י
אֹויְ ַ֗בי י ְ
עֹוֶ֖ן עֲק ַב֣י
ְ֭ירא ִבּ֣ימי ָרֵ֑ע ֲ
ִא ָ
רע ְבּעי ֶנ֗יָך
אתי ֮ וְ הָ ַ ֥
חָ טָ ִ
אָה ְ֣בתָּ ָרּ֣ע ִמטֵּ֑ ֹוב שֶֶׁ֓ קֶ ר ׀ ִמ ַדּבֶּ֖ר
ַ
[י ִָשׁ֣יב] הָ ְ֭ ַרע ְלשׁ ְֹר ָרֵ֑י
ְדּבָ ַר֣י יְ עַ צֵּ֑בוּ עָ ַלֶ֖י כָּ ל־מַ ְח ְשׁב ָֹת֣ם לָ ָ ַֽרע׃
דּ ָבֹ֤ר ָ ֗רע ְ ַֽי ְ֭סַ ְפּרוּ ִל ְטמ֣ ֹון
יְ חַ זְּ קוּ־לָ֨ מֹו ׀ ָ ֘
יתנִ י ׀] צָ ֥רֹות ַר ֗בֹּות וְ ָ ָ֫רע֥ ֹות תָּ שׁ֥ וּב ְתּחַ יּינוּ
[ה ְר ִא ֨ ַ
ִ
יד ְבּ ֣רוּ ְב ָר֣ע ֵֹ֑עשֶׁ ק ִממָּ ֥רֹום
וִ ַ
אַפֹּו עֶ ְב ָר֣ה ָו ַז֣עַ ם וְ צָ ָרֵ֑ה ִָ֝מ ְשׁלַ֗ חַ ת מַ ְלאֲכי ָר ִ ַֽעים׃
֗
רה לָ ָר ָשׁ֣ע
לְֹ֭ו ִמ֣ימי ָרֵ֑ע ַע ֹ֤ד יִ כָּ ֶ ֶ֖
ידֵ֑יו
שׁ ְ֭מר נ ְַפשׁ֣ ֹות ח ֲִס ָ
רע ֹ
אהֲבי יְ ה ָו֗ה ִשׂנְ אָ֫ וּ ָ ֥
ֹ
ל ֹא א ָ ַֽדע׃
ל ָב֣ב ִע ְ֭קּשׁ יָס֣ וּר ִמ ֶמֵּ֑נִּ י ָ ָ֝֗רע ֣
ֹב ִ ֥רים ָ ָ֝֗רע עַ ל־נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
וְ הַ דּ ְ
ירֵ֑א נָכ֥ ֹון ִָ֝ל ֗בֹּו
ל ֹא יִ ָ
רעָ ה ֣
מוּע ֣ה ָ ְ֭
ִמ ְשּׁ ָ
֣אתי ַרגְ ָל ֵ֑י
רע כָּ ִל ִ
ִמכָּ ל־ ֹ֣א ַרח ָ ְ֭
שָׁך׃
יִ ְשׁמָ ְרָך֥ ִמכָּ ל־ ָרֵ֑ע יִ ְָ֝שׁ ֹ֗מר אֶ ת־נ ְַפ ֶ ַֽ
אָד֣ם ָרֵ֑ע מ ִ ֶ֖אישׁ חֲמָ ִס֣ים
יְ ְ֭הוָה מ ָ
ָ֝צוּדנּוּ ְלמַ ְדח ַֹֽפת׃
אָרץ ִאישׁ־חָ מָ ס ָרֵ֑ע יְ ֶ ֗
ָָ֫בּ ֶ
ט־ל ִ֨בּי ְל ָד ָבֵ֪ר ׀ ָ ֶ֡רע ְל ִה ְתע֘ ֹולֹ֤ל ע ֲִל ֨לֹות ׀
ִ
אַל־תַּ
ת־דּוִ ד עַ ְב ֗דֹּו מחֶ ֶרב ָר ָעַֽה׃
ָ
הַ ְ֭פֹּוצֶ ה אֶ

Psa. 7:10
Psa. 10:6
Psa. 10:15
Psa. 23:4
Psa. 34:14
Psa. 34:15
Psa. 34:17
Psa. 36:5
Psa. 37:19
Psa. 37:27
Psa. 41:6
Psa. 49:6
Psa. 51:6
Psa. 52:5
Psa. 54:7
Psa. 56:6
Psa. 64:6
Psa. 71:20
Psa. 73:8
Psa. 78:49
Psa. 94:13
Psa. 97:10
Psa. 101:4
Psa. 109:20
Psa. 112:7
Psa. 119:101
Psa. 121:7
Psa. 140:2
Psa. 140:12
Psa. 141:4
Psa. 144:10
)(1

evil

רֹעַ
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רעַ ַ ַֽמעַ ְל ָ֫ליהֶ ם ְכּמַ עֲשׂ ֣ה
וּכ ֵ֪ ֹ
ְכּפָ עֳלָ ם ֮ ְ

Psa. 28:4

) friend, companion, fellow (8רעַ ־2
Psa. 12:3
ְי ַַֽד ְבּרוּ ֮ ִ ֹ֤אישׁ אֶ ת־ ָ֫רעהוּ ְשׂפַ ת חֲלָ קֵ֑ ֹות
Psa. 15:3
ל ֹא־עָ ָשׂ ֣ה ְלרע֣הוּ ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝חֶ ְר ֗ ָפּה
Psa. 28:3
ֹבר֣י שָׁ ְ֭לֹום ִעם־ ַֽרעי ֶהֵ֑ם וְ ָָ֝רעָ֗ ה
דּ ְ
Psa. 35:14
ְכּ ַֽרעַ ־ ְכּאָ֣ח ִל ְ֭י ִה ְתהַ ָלּ ְֵ֑כ ִתּי
Psa. 38:12
ֲבי ׀ וְ רעַ֗י ִמנֶּ ֵ֣֑גֶד
ַֹֽאה ַ֨
Psa. 88:19
שְׁך׃
ִמ ְ֭מֶּ נִּ י אֹה֣ב ָורֵ֑עַ ְ ַֽמי ָֻדּעַ י מַ ְח ָ ַֽ
Psa. 101:5
[מלָ ְשׁ ִנֵ֬י] בַ ֨סּתֶ ר ׀ רעהוּ ֮ אֹותֵ֪ ֹו
ְ
Psa. 122:8
אַח֣י וְ רעֵָ֑י א ֲַד ְבּ ָרה־נָּ ֶ֖א
ַ
 thoughtרעַ ־3

)(2

קוּמֵ֑י בַּ נְ תָּ ה ְָ֝לרעִ֗י מ ָר ַֽחֹוק׃
וְ ִ
וְ ִ֗לי מַ ה־יּ ְָק ֣רוּ ר ֶע ֣יָך אֵ֑ל מֶ ה

Psa. 139:2
Psa. 139:17

)(2

to be hungry

ירים ָרשׁ֣ וּ וְ ָרע ֵ֑בוּ וְ ד ְֹרשׁי יְ ָ֝ה ָו֗ה
ְכּ ְִ֭פ ִ
י־לי
ִאם־אֶ ְְ֭רעַ ב ל ֹא־ ֹ֣אמַ ר ָל ְֵ֑ך ִכּ ִ

Psa. 34:11
Psa. 50:12
)(2

יֹּותם בָּ ָר ָעַֽב׃
ִמ ָמּ֣וֶת נ ְַפ ָשֵׁ֑ם וּ ְָ֝לחַ ֗ ָ
כּל־מַ טּה־לֶ חֶ ם
רעָ ב עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ָ ַֽ
וַיִּ ְק ָר֣א ָ ְ֭

Psa. 105:16

ַם־צמ ִאֵ֑ים ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם בָּ הֶ ם
ְ
ְרע ִבים גּ
א־טֹוב׃
י־ה ְְ֭שׂ ִבּיעַ נֶ ֣פֶ שׁ שֹׁק ָ ֵ֑קה וְ נֶפֶ שׁ ְ ָ֝רעבָ ה ִמלּ ַֽ
ִכּ ִ
ַויֹּ֣ושֶׁ ב ָשׁ֣ם ְרע ִבֵ֑ים ַו ָ֝יְ כֹונְ נ֗וּ ִע֣יר
ֲסוּרים׃
נֹת֣ן לֶ ְ֭חֶ ם לָ ְרע ִבֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה מַ ִתּיר א ִ ַֽ

hungry

ָרעב

Psa. 107:5
Psa. 107:9
Psa. 107:36
Psa. 146:7
famine

וּבימֶ֖י ְרעָ ב֣ ֹון יִ ְשׂ ָ ַֽבּעוּ׃
ְבּע ֣ת ָר ָע ֵ֑ה ִ

ְרעָ בֹון

Psa. 37:19
)(1

ְ֭אָרץ ַו ִתּ ְר ָע ֵ֑ד יִ גַּ ֶ֖ע בֶּ הָ ִ ֣רים
לָ ֶ

hunger

ָרעָ ב

Psa. 33:19

)(4

)(1

רעב

to tremble
Psa. 104:32

רעד
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)(1

יִ ְראָ֣ה ָו ְ֭ ַרעַ ד יָ ֣ב ֹא ִבֵ֑י ַו ְָ֝תּכַ ֗סּנִ י
)(2

trembling
Psa. 55:6

trembling

אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּיִ ְראֵָ֑ה וְ ִָ֝ג֗ילוּ ִבּ ְרעָ ָ ַֽדה׃
יֹּול ָדה׃
רעָ ָדה אֲחָ ָז֣תַ ם ָשֵׁ֑ם ִָ֝֗חיל כַּ ַֽ
ְ ְ֭

Psa. 48:7
companion

רעָ ה

Psa. 45:15
)(31

ְלרע ֣הוּ ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝חֶ ְר ֗ ָפּה ל ֹא־נָשָׂ א
ל־יוּכלוּ׃
ָ ַֽ
ח ְשׁב֥ וּ ְָ֝מזִ ֗ ָמּה בַּ
ִכּי־נָט֣ וּ עָ ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה ָ ַֽ
כּה ֮ ְבּיֵֹ֪ום ָ ָ֫רעָ ה ַי ְְ֭ס ִתּרנִ י ְבּס֣תֶ ר
ְבּסֻ ֹ
יהֵ֑ם וְ ָ֝ ָרעָ֗ ה ִבּ ְלבָ ָ ַֽבם׃
־רע ֶ
ִעם ַֽ
רבֹּות ָרע֣ ֹות צַ ִ ֵ֑דּיק וּ ִָ֝מכֻּ לָּ֗ ם
ַ ְ֭
שׁמוּ׃
ְתּמֹות֣ת ָר ָשׁ֣ע ָר ָע ֵ֑ה וְ ֹשׂנְ אֶ֖י צַ ִ ֣דּיק י ְֶא ָ ַֽ
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אָח֣ ֹור וְ י ְַח ְפּ ֵ֑רוּ ָֹ֝ח ְשׁ ֗בי ָרעָ תִ ַֽי׃
רעָ ה תַּ חַ ת טֹו ָ֗בה ְשׁכ֣ ֹול ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
יְ שַׁ ְלּמ֣ וּנִ י ָ ְ֭
וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ י ְַח ָדּו ֮ ְשׂמחֵ֪י ָרעָָ֫ תִי ִ ַֽי ְל ְבּשׁוּ־ ֹ֥בשֶׁ ת
רעָ תִי ִדּ ְבּ ֣רוּ הַ וֵֹּ֑ות
נ ְַפ ִ֗שׁי וְ ד ְֹרשׁ֣י ָ ְ֭
טֹובֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
וּמשַׁ ְלּמ֣י ָ ְ֭
ְ
ד־אין ִמ ְס ֗ ָפּר
ֵ֬
אָפפ֥ וּ־עָ לַ֨ י ׀ ָר ֶ֡עֹות עַ
ְ
ִל ְס ָ֫פֹּותָ הּ יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי ָרעָ תִ ַֽי׃
ל־דֵּ֑ל ְבּיֹ֥ום ָ ָ֝רעָ֗ ה ְיַֽמַ ְלּטהוּ יְ הוָ ַֽה׃
ָ
אֶ
ל־שׂנְ אֵָ֑י עָ לֶַ֓ י ׀ י ְַח ְשׁבֶ֖ וּ ָר ָע ֣ה ִ ַֽלי׃
ֹ
כָּ
ִפּ ְ֭יָך שָׁ ַל ְ֣חתָּ ְב ָר ָע ֵ֑ה וּ ְָ֝לשֹׁונְ ָ֗ך
ה־תּ ְתהַ לּ ֣ל ְבּ ְ֭ ָרעָ ה הַ גִּ בֵּ֑ ֹור חֶ סֶ ד
ִ
מַ
גוּר֣ם
ְשׁא֣ ֹול חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּי־ ָרעֶ֖ ֹות ִבּ ְמ ָ
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יִ ֹ֣סּגוּ אְָ֭חֹור וְ יִ כָּ ְלמֵ֑ וּ ֲָ֝חפ ֗צי ָרעָ תִ ַֽי׃
וּכ ִל ָמֵּ֑ה ְָ֝מבַ ְק ֗שׁי ָרעָ תִ ַֽי׃
ַנ ְָ֫פ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ְ
י־ח ְפ ֗רוּ ְמבַ ְקשׁי ָרעָ תִ ַֽי׃
תָך ִכּי־ ֹ֥בשׁוּ ִ ַֽכ ָ֝ ָ
ִצ ְדקָ ֶ ֵ֑
י־שׂ ְב ָע ֣ה ְב ָרע֣ ֹות נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ חַ ֗ ַיּי
ִ ַֽכּ ָ ַֽ

ְרעָ ָדה

Psa. 2:11

)(1

לְך׃
עֹותֵ֑יהָ מֶ֖ וּבָ א֣ ֹות ָ ַֽ
ְבּתוּל֣ ֹות אְַ֭ח ֲֶריהָ ר ֶ

ַרעַ ד

evil

Psa. 15:3
Psa. 21:12
Psa. 27:5
Psa. 28:3
Psa. 34:20
Psa. 34:22
Psa. 35:4
Psa. 35:12
Psa. 35:26
Psa. 38:13
Psa. 38:21
Psa. 40:13
Psa. 40:15
Psa. 41:2
Psa. 41:8
Psa. 50:19
Psa. 52:3
Psa. 55:16
Psa. 70:3
Psa. 71:13
Psa. 71:24
Psa. 88:4

ָרעָ ה
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יתֵ֑נוּ ְָ֝שׁנֹ֗ות ָר ִאינוּ ָר ָעַֽה׃
שַׂ ְְ֭מּחנוּ ִכּימ֣ ֹות ִענִּ ָ
רב
א־תאֻ נֶּ ֣ה א ֶל ֣יָך ָר ָע ֵ֑ה וְ ָ֝ ֗ ֶנגַע ל ֹא־יִ ְק ַ ֥
ַֽל ֹ ְ
וּב ָרעָ תָם י ְַצ ִמיתֵ֑ם
אֶ ת־אֹו ָנ֗ם ְ
שָׁ ְ֭מַ יִ ם י ְר ֣דוּ ְתהֹומֵ֑ ֹות ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם ְבּ ָרעָ ה ִת ְתמֹוגָ ַֽג׃
ִל ְמל ָחֵ֑ה ָ֝מ ָרעַ֗ ת ֹי ְ֣שׁבי ָ ַֽבהּ׃
שׁחוּ מ ֶֹ֖עצֶ ר ָר ָע ֣ה וְ יָגַֽ ֹון׃ ן
ַו ָיּ ֵ֑ ֹ
טֹובֵ֑ה וְ ָ֝ ִשׂנְ אָ֗ה
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
ַו ָיּ ִ֘שֹׂ֤ימוּ עָ ַל ֣י ָ ְ֭
א ֲֶשֹׁ֤ר חָ ְשׁב֣ וּ ָרע֣ ֹות ְבּל ֵ֑ב כָּ ל־יָֹ֝֗ום
הם׃
ֹאשֵׁ֑י ִכּי־ע֥ ֹוד וּ ְָ֝ת ִפלָּ ִ֗תי ְבּ ָרעֹותי ֶ ַֽ
ר ִ
)(8

Psa. 90:15
Psa. 91:10
Psa. 94:23
Psa. 107:26
Psa. 107:34
Psa. 107:39
Psa. 109:5
Psa. 140:3
Psa. 141:5

to shepherd, pasture, feed

ל ֹא אֶ ְח ָ ַֽסר׃
ְל ָד ִו ֵ֑ד יְ הוָה ָֹ֝רעִ֗י ֣
ַשּׂ ֗אם
אֶ ת־ ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך וַּֽ ְרעם וְ ָ֝נ ְ
ן־א ֶרץ וּ ְרעה אמוּנָ ַֽה׃
ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב ְשׁכָ ֶָ֝֗
מוֶת ִי ְָ֫רעם וַיִּ ְרדּ֘ וּ
ִ ַֽל ְשׁא֣ ֹול שַׁ תּוּ ֮ ָ ֹ֤
ע ֹ֣קב עַ מֵּ֑ ֹו
ָ֫ה ִביא֥ ֹו ִל ְ֭ ְרעֹות ְבּ ַי ֲ
ַו ְ֭יִּ ְרעם ְכּ ֹ֣תם ְלבָ בֵ֑ ֹו
צּ ֹאן
ֹ֘רע ֹ֤ה יִ ְשׂ ָר ֨אל ׀ הַ א ֲִז֗ינָה נֹה֣ג כַּ ֣
חֲזִ ֣יר ִמיָּ ֵ֑עַ ר וְ זִ ֶ֖יז שָׂ ַד֣י יִ ְרעֶַֽנָּה׃

Psa. 23:1
Psa. 28:9
Psa. 37:3
Psa. 49:15
Psa. 78:71
Psa. 78:72
Psa. 80:2
Psa. 80:14
)(3

קֹ֤ ֹול ַרעַ מ ְָ֨ך ׀ בַּ גּ ְַל ַגּ֗ל ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים
חנְ ָ֨ך עַ ל־מֶ֖י
אֶ ְ֭עֶ נְ ָך ְבּס֣תֶ ר ַרֵ֑עַ ם אֶ ְב ָ ַֽ
יְ נוּסֵ֑ וּן ִמן־ק֥ ֹול ַ ַָֽ֝רעַ מ ְָ֗ך יחָ פזַֽ וּן׃
)(4

thunder

Psa. 81:8
Psa. 104:7

רעם־1

Psa. 18:14
Psa. 29:3
Psa. 96:11
Psa. 98:7
)(4

רח ַרעֲנָ ַָֽֽן׃
יתי ָר ָשׁ֣ע עָ ִ ֵ֑ריץ וּ ִָ֝מ ְתעָ ֶ ֗רה ְכּאֶ זְ ָ ֥
ר ִא ִ
ָ ְ֭
ֹלהֵ֑ים
ענָן ְבּב ֣ית א ִ
ר ֲ
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ ְכּ ַזֵ֣֑יִ ת ַ ְ֭

ַרעַ ם

Psa. 77:19

to thunder

ַויּ ְַר ֵ֬עם בַּ שָּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְיַֽה ָו֗ה וְ ְ֭עֶ ְליֹון
ַֽאל־הַ כָּ ב֥ ֹוד ִה ְר ִע ֵ֑ים יְ ָ֝ה ָו֗ה עַ ל־מַ יִ ם
וּמל ַֹֽאֹו׃
וְ תָ ג ֣ל הָ אָ ֵֶ֑רץ ִ ַֽי ְרעַ ם ָ֝ ַה ֗ ָיּם ְ
וּמל ֹאֵ֑ ֹו ָ֝תּ ֗בל
יִ ְר ַע ֣ם הַ ְ֭יָּם ְ

רעה־1

green

Psa. 37:35
Psa. 52:10

ע ָנן
ַר ֲ

401

לּתי ְבּ ֶשׁ֣מֶ ן ַרעֲנָ ַָֽֽן׃
ִכּ ְרא֣ים קַ ְר ִנ ֵ֑י ַָ֝בּ ִ֗
ענ ִַנּ ֣ים יִ ְהיַֽ וּ׃
יבֵ֑ה ְדּשׁ ִנֶ֖ים וְ ַ ַֽר ֲ
עְֹ֭וד יְ נוּב֣ וּן ְבּשׂ ָ
)(15

Psa. 92:11
Psa. 92:15

to do evil

ל ֹא י ִ ַָֽמר׃
יְ כַ בֵּ֑ד נִ ְשׁבַּ ע ְָ֝להָ ַ ֗רע וְ ֣
כּא ִ ֲ֗רי
ְסבָ ֗בוּנִ י ְכּלָָ֫ ִבים ע ֲַד֣ת ְמ ְ֭ר ִעים ִה ִקּיפֵ֑ וּנִ י ָ֝ ָ
ל ֹא
ם־רשָׁ ִ֗עים ֣
אתי ְק ַה֣ל ְמר ִע ֵ֑ים וְ ִע ְ ָ֝
שָׂ ְ֭נ ִ
ת־בּשָָׂ֫ ִ ֥רי
ְ
כל אֶ
רב עָ לַ֨ י ׀ ְמר ִעים ֮ לֶ א ֵ֪ ֹ
ִבּ ְק ֹ֤ ֹ
אַל־תּקַ נּ֗א ְבּעֹ שׂי
ְָ֝
אַל־תּ ְתחַ ר בַּ ְמּר ִע ֵ֑ים
ִ
אְַך־להָ ַֽרעַ ׃
ְ
אַל־תּ ְת ֗ ַחר
ִָ֝
ע ֹז֣ב ח ָמ ֵ֑ה
מְ֭אַף ַו ֲ
ִ ַֽכּי־ ְמ ְ֭ר ִעים יִ כָּ רתֵ֑ וּן וְ קֹוי יְ ָ֝ה ָ֗וה
חם׃
רע ְָ֝לאֻ ִ֗מּים וַ ְַֽתּשַׁ ְלּ ַֽ
ו ִַתּטָּ ע ֵ֑ם תָּ ַ ֥
פּעֲלי
תַּ ְְ֭ס ִתּירנִ י ִמסּ֣ ֹוד ְמר ִע ֵ֑ים ָ֝מ ִרגְ שַׁ֗ ת ֣ ֹ
רע אֹוי ֣ב בַּ ַֹֽקּ ֶדשׁ׃
ְלמַ שֻּׁ א֣ ֹות נֶ ֵ֑צַ ח כָּ ל־ה ַ ֶ֖
בַּ קָּ ִ ֶ֖מים עָ לַ י ְמר ִ֗עים ִתּ ְשׁמַ ְענָה אָזְ נָ ַֽי׃
ִל ְ֭י ִעם־ ְמר ִע ֵ֑ים ִ ַֽמי־יִ ְתיַצּב ִָ֝לי
יחֵ֑י וְ ִָ֝לנְ ִביאַי אַל־תָּ ַֽרעוּ׃
ַֽל־תּגְּ ע֥ וּ ִב ְמ ִשׁ ָ
ִ
אַ
ֲבוּרם׃
יבֵ֑ה ַויּ ַרע ְָ֝למֹשֶׁ֗ ה בַּ ע ָ ַֽ
עַ ל־מי ְמ ִר ָ
וּרוּ־ממֶּ נִּ י ְמר ִעֵ֑ים וְ ָ֝אֶ ְצּ ָ ֗רה ִמ ְצֹו֥ת
ִ
ַֽס
)(1

רעע־1

Psa. 15:4
Psa. 22:17
Psa. 26:5
Psa. 27:2
Psa. 37:1
Psa. 37:8
Psa. 37:9
Psa. 44:3
Psa. 64:3
Psa. 74:3
Psa. 92:12
Psa. 94:16
Psa. 105:15
Psa. 106:32
Psa. 119:115
to break

רעע־2

לי
ְתְּ֭רֹעם ְבּשׁ֣בֶ ט בַּ ְר ֶזֵ֑ל ִכּ ְכ ִ ֶ֖

Psa. 2:9

)(2

to drip

טֹובָ ֶתֵָ֑ך וּ ָ֝מַ ְעגָּלֶ֗ יָך יִ ְרעֲפ֥ וּן ָ ַֽדּשֶׁ ן׃
יִ ְְ֭רעֲפוּ נְ א֣ ֹות ִמ ְד ָבֵּ֑ר וְ ִָ֝ג֗יל גְּ בָ ע֥ ֹות תַּ ְח ַֽ ֹגּ ְרנָה׃
)(5

Psa. 65:12
Psa. 65:13

to shake, quake

וּמֹוסד֣י
ְ
ו ִַתּגְ עֵַ֬ שׁ ַו ִתּ ְרעַ֨ שׁ ׀ הָ אָ ֶ֗רץ
אוָת֣ ֹו
ֲשׁוּ־הָ ִ ֶ֖רים ְבּ ַג ֲ
ימֵ֑יו ִ ַֽי ְרע ַֽ
י ְֶח ְמ ֣רוּ מ ָ
ִה ְר ַע ְ֣שׁתָּ ה ֶא ֶ֣רץ ְפּצַ ְמ ָתֵּ֑הּ ְר ָפֶ֖ה ְשׁבָ ֶר֣יהָ
ֶא ֶֹ֤רץ ָרעָ֨ שָׁ ה ׀ אַף־שָׁ ַמ ֣יִ ם נ ְָטפוּ ֮ ִמ ְפּנ ֵ֪י
ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים תּבֵ֑ל ָרגְ ָז ֶ֖ה ַו ִתּ ְר ַע ֣שׁ הָ אָ ֶַֽרץ׃

רעף

רעשׁ־1

Psa. 18:8
Psa. 46:4
Psa. 60:4
Psa. 68:9
Psa. 77:19
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)(1

רעשׁ־2

to wave

ְבּ ֵ֪ר ֹאשׁ ָ֫ ָה ִ ֥רים יִ ְר ַע ֣שׁ כַּ ְלּבָ נֹ֣ון ִפּ ְריֵֹ֑ו

Psa. 72:16
to heal

)(7

רפא

כּי אֻ ְמלַָ֫ ל אָנִ י ְרפָ אנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי
ִ ֹ֤
Psa. 30:3
ֹלהֵ֑י ִשׁוּ ְַע ִתּי ָ֝אלֶ֗ יָך ַו ִתּ ְרפָּ א ַֽנִ י׃
א ָ
Psa. 41:5
יְ הוָ ֣ה חָ נּ ֵֵ֑֑נִ י ְרפָ אָה ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי
Psa. 60:4
ֶא ֶ֣רץ ְפּצַ ְמ ָתֵּ֑הּ ְרפָ ֶ֖ה ְשׁבָ ֶר֣יהָ
Psa. 103:3
ְלכָ ל־עֲֹונ ִֵ֑כי ָ֝ ָהר ֹ֗פא ְלכָ ל־תַּ חֲלֻ אַָֽיְ ִכי׃
Psa. 107:20
דּבָ רֹו וְ יִ ְרפָּ אֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝ימַ ֗לּט
ְ ְ֭
Psa. 147:3
הָ ְ֭רֹפא ִל ְשׁב֣ וּרי ל ֵ֑ב וּ ְָ֝מחַ ֗בּשׁ
Psa. 6:3

)(1

departed spirits

יֹודוָּך
ה־פֵּ֑לֶ א ִאם־ ְ ָ֝רפָ ִ ֗אים יָקֹ֤ וּמוּ ׀ ֵ֬
ֶ
תַּ עֲשֶׂ
)(3

Psa. 88:11

to sink, fail, leave alone

אַל־תּ ְת ֗ ַחר
ִָ֝
ע ֹז֣ב ח ָמ ֵ֑ה
ֶה ֶ֣רף מְ֭אַף ַו ֲ
אָרוּם
ֹלהֵ֑ים ֥
הַ ְרפּ֣ וּ וּ ְְ֭דעוּ ִכּי־אָנ ִֹכ֣י א ִ
עֹול ֵ֑ם מַ עֲשֶׂ֖י י ֶָד֣יָך אַל־ ֶ ַֽתּ ֶרף׃
חַ ְס ְדָּך֣ ְל ָ
י־כ ֵ֑סֶ ף
ְבּעֶ גְ ֵ֬לי עַ ִ֗מּים ִמ ְת ַרפּס ְבּ ַרצּ ָ

Psa. 46:11
Psa. 138:8
to pollute

)(1

piece

רצד

Psa. 68:17

to accept, pleased with

ר ִתי
ְרצ ֣ה יְ ְ֭הוָה ְלהַ ִצּיל ֵ֑נִ י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְלעֶ זְ ָ ֥
יתם׃
וּ ְ֭זְ רֹועֲָך וְ א֥ ֹור פָּ ֶנ֗יָך ִכּ֣י ְר ִצ ָ ַֽ
יהֶ֖ם יִ ְרצ֣ וּ ֶ ַֽסלָ ה׃
יהם ׀ ְבּ ִפ ֶ
וְ אַחֲר ֶ֓ ֶ
ם־ר ִא֣יתָ ַגְ֭נָּב ַו ִתּ ֶ֣רץ ִעמֵּ֑ ֹו וְ ִעֶ֖ם
ִא ָ
ל ֹא ִת ְר ֶ ַֽצה׃
פּץ ֶז֣בַ ח וְ אֶ תֵּ֑נָה ָ֝עֹולָ֗ ה ֣
כּי ׀ ל ֹא־תַ ְח ֣ ֹ
ִ ֹ֤

ַרץ

Psa. 68:31

to watch with envy

ָלֹ֤מָּ ה ׀ ְ ַֽתּ ַר ְצּדוּן ֮ הָ ִ ֵ֪רים גּ ְַב ֻנָ֫נִּ ים הָ ֗ ָהר

רפשׂ

Psa. 68:31
)(1

עַ ִ֗מּים ִמ ְת ַרפּס ְבּ ַרצּי־ ָכ ֵ֑סֶ ף ִבּזַּר עַָ֝ ִ֗מּים

רפה

Psa. 37:8

)(1

)(13

ְרפָ ִאים־1

רצה־1

Psa. 40:14
Psa. 44:4
Psa. 49:14
Psa. 50:18
Psa. 51:18
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ָיעֲצ֣ וּ ְלהַ ִדּיחַ ֮ יִ ְרצֵ֪ וּ ָ֫ ָכזָב ְבּ ִפיו
ֹסיף ִל ְרצ֣ ֹות ַֽעֹוד׃
אדֹנָ ֵ֑י וְ ַֽל ֹא־י ִ ֶ֖
יִ זְ נַח ׀ ֲ
אַר ֶצ ֵָ֑ך ָ֝ ֗שַׁ ְבתָּ ְשׁבוּת
ָר ִצ֣יתָ יְ הוָ ֣ה ְ
עְ֭בָ ֶדיָך אֶ ת־אֲבָ נֶ ֵ֑יהָ
ִ ַֽכּי־ ָרצ֣ וּ ֲ
נִ ְדב֣ ֹות ִפּ ְ֭י ְרצה־נָ ֣א יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך
שֹׁוקי הָ ִא֣ישׁ יִ ְר ֶ ַֽצה׃
א־ב ֶ֖
בוּר֣ת הַ סּ֣ וּס י ְֶח ָפֵּ֑ץ ַֽל ֹ ְ
ִבגְ ַ
ֲלים
ת־ה ְמ ַיח ִ
ַ ַֽ
רֹוצ ֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־יְ ראֵָ֑יו אֶ
ֶ
רֹוצ ֣ה יְ הוָ ֣ה ְבּעַ מֵּ֑ ֹו יְ פָ אר
ִ ַֽכּי־ ֶ

Psa. 62:5
Psa. 77:8
Psa. 85:2
Psa. 102:15
Psa. 119:108
Psa. 147:10
Psa. 147:11
Psa. 149:4
)(13

כּ ִצּ ָנּ֗ה ָרצ֥ ֹון תַּ ְע ְט ֶ ַֽרנּוּ׃
צ ִ ֥דּיק יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ְתּבָ רְֵ֪ך ָ֫ ַ
י־פי וְ הֶ גְ יֹ֣ון
ִ ַֽי ְהי֥וּ ְל ָר ֨צֹון ׀ ִא ְמר ִֶ֡
ְבּאַפֹּו֮ חַ ִיּ ֵ֪ים ִבּ ְר ָ֫צֹונֹ֥ו בָּ ְ֭עֶ ֶרב
ְיַֽה ָו֗ה ִבּ ְרצֹונְָך ֮ הֶ ע ַמ ְֵ֪דתָּ ה ְ ַֽלהַ ְר ִ ָ֫רי
ֹלה֣י חָ ָפ ְֵ֑צ ִתּי
ֲשֹׂות־ ְרצֹונְָך֣ א ַ
לע ַֽ
ַ ַֽ
ת־ציֵֹּ֑ון
ִ
יט֣יבָ ה ִב ְ֭ ְרצֹונְָך אֶ
ה ִ
ֹלהים ְבּ ָרב־חַ ְס ֶדֵָּ֑ך
י־ל ָ֨ך ׀ יְ ה ָוֶ֡ה ע ֹ֤ת ָר ֗צֹון א ִ
ְת ִפלָּ ִ ַֽת ְ
אֵָ֑תָּ ה וּ ִָ֝ב ְרצֹנ ְָ֗ך תָּ ִרים
ל־צבָ אֵָ֑יו ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו עֹ שׂי ְרצֹונַֹֽו׃
ְ
כָּ
ז ְָכר֣נִ י יְ ְ֭הוָה ִבּ ְרצ֣ ֹון עַ ֶמֵָּ֑ך ָ֝ ָפּ ְק ֗דנִ י
י־אַתֵּ֪ה
ָ
לעֲשׂ֣ ֹות ְרצֹונֶָך ֮ ִ ַֽכּ
דנִ י ׀ ַ ַֽ
לַ ְמּ ֹ֤
ל־ח֣י ָר ַֽצֹון׃
ַ
אֶ ת־י ֶָדֵָ֑ך וּמַ ְשׂ ִ ֶ֖בּיעַ ְלכָ
ְרצֹון־יְ ראָיו ַיע ֲֶשֵׂ֑ה ְוַֽאֶ ת־שַׁ וְ עָ תָ ם

Psa. 5:13
Psa. 19:15
Psa. 30:6
Psa. 30:8
Psa. 40:9
Psa. 51:20
Psa. 69:14
Psa. 89:18
Psa. 103:21
Psa. 106:4
Psa. 143:10
Psa. 145:16
Psa. 145:19
)(2

ֹותת֣ וּ עַ ל ִאישׁ ֮ ְתּ ָר ְצּחֵ֪ וּ ָ֫ ֻכ ְלּכֶ ם ְכּ ִ ֥קיר
ְתּ ַֽה ְ
יתֹומ֣ים יְ ַר ַֽצּחוּ׃
ִ
רגוּ ִ ַֽו
ה ֵ֑ ֹ
אַ ְְ֭למָ נָה וְ ג ֣ר ַי ֲ

to murder

רצח

Psa. 62:4
Psa. 94:6
)(1

מֹותי ח ְרפ֥ וּנִ י
ְבּ ֶרֹ֤צַ ח ׀ ְ ַֽבּעַ ְצ ֗ ַ

slaughter

ֶרצַ ח

Psa. 42:11
)(1

ֲכל
רצַּ ְצתָּ ָראשׁ֣י ִלוְ י ָָתֵ֑ן ִתּ ְתּנֶנּוּ ָ֝ ַמא ֗ ָ
אַתּ֣ה ִ ְ֭
ָ

favor

ָרצֹון

to crush
Psa. 74:14

רצץ
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)(2

צ ֹא ַ ֗רק ְל ְ֭שׁטֶ ף ַמ֣יִ ם
ְלע ֵ֪ת ְָ֫מ ֥
רק ְבּעינֶ ֣יָך תַ ִבֵּ֑יט וְ ִשׁלֻּ ַמֶ֖ת
ַ ְ֭

Psa. 32:6
Psa. 91:8
)(3

ַויּ ְַר ִקיד ֥ם ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ִָ֝שׂ ְר ֹ֗ין
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ההָ ִרים ָר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭
י־צ ֹאן׃
ילֵ֑ים גְּ ָ֝בָ ֗עֹות ִכּ ְבנ ַֽ
ההָ ִרים ִתּ ְר ְק ֣דוּ ְכא ִ
ֶ ְַֽ֭

to dance

Psa. 114:4
Psa. 114:6

ְכּ ַֽבֹוד־א ֵ֑ל וַּֽ מַ עֲשׂה ָי ָ ָ֗֝דיו מַ גִּ יד הָ ָר ִ ַֽקיעַ ׃
ה ְל ֗לוּהוּ ִבּ ְר ִ ֥קיעַ עֻ זַּֽ ֹו׃
ְבּקָ ְדשֵׁ֑ ֹו ַָ֝ ַֽ

Psa. 150:1

to weave, embroider

embroidered

ִר ְקמָ ה

Psa. 45:15

to hammer, stamp, spread

ְ֭אָרץ עַ ל־הַ ָמֵּ֑יִ ם
ֹקע הָ ֶ
ְלר ַ ֣
)(4

רקם

Psa. 139:15

תּוּב ֵ֪ל לַָ֫ מֶּ לֶ ְך ְבּתוּל֣ ֹות אְַ֭ח ֲֶריהָ
ַ
ִל ְרקָ מֹות ֮
)(1

expanse

ָר ִקיעַ

Psa. 19:2

יתי בַ סֵּ֑תֶ ר ֻ ָ֝ר ַ֗קּ ְמ ִתּי ְ ַֽבּתַ ְח ִתּיֹּ֥ות אָ ֶַֽרץ׃
אֲשֶׁ ר־עֻ שּׂ ִ
)(1

רקד

Psa. 29:6

)(2

)(1

ַ onlyרק־2

רקע

Psa. 136:6

to be wicked, condemn

ֹלהי׃
יְ הוָ ֵ֑ה וְ ַֽל ֹא־ ָ ָ֝רשַׁ֗ ְע ִתּי מא ָ ַֽ
ל ֹא ַי ְָ֝ר ִשׁיעֶ֗נּוּ ְבּ ִהשָּׁ ְפ ַֽטֹו׃
ְבי ֵָ֑דֹו וְ ֥
ָקי י ְַר ִ ַֽשׁיעוּ׃
דם נ ִ ֣
ָי ְ֭גֹודּוּ עַ ל־נֶ ֣פֶ שׁ צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ָ ֶ֖
שׁ ְענוּ׃
ֲבֹותינוּ הֶ עוִ ינוּ ִה ְר ָ ַֽ
חָ טָ אנוּ ִעם־א ֗

רשׁע

Psa. 18:22
Psa. 37:33
Psa. 94:21
Psa. 106:6
)(6

wickedness

ל ֹא יְ ג ְֻרָך֣
רשַׁ ע ׀ אֵָ֑תָּ ה ֶ֖
ל ֹא ַֽאל־חָ ֘פץ ֶ ֥
ֹ֤
Psa. 10:15
ל־תּ ְמ ָ ַֽצא׃
ִ
ָו ָ ָ֗֝רע ִ ַֽתּ ְדרֹושׁ־ ִר ְשׁעֹ֥ו בַ
Psa. 45:8
ֲָך
רשַׁ ע עַ ל־כֹּ֤ן ׀ ְמשָׁ ח ֶ֡
צֶּ ֶדק ֮ ו ִַתּ ְשׂ ָנָ֫א ֶ ֥
Psa. 84:11
ֹלהֵ֑י ִָ֝מ ֗דּוּר ְבּאָהֳלי־ ֶ ַֽרשַׁ ע׃
ְבּב֣ית א ַ
Psa. 125:3
יקים
הצַּ ִ ָ֫דּ ִ ֥
גֹּורֵ֪ל ַ ַֽ
ָי ֶ֡נוּחַ שֹׁ֤בֶ ט הָ ֶ ֗רשַׁ ע עַ ל ֮ ַ
Psa. 141:4
ישׁים ַֹֽפּעֲלי־אֵָ֑וֶן
ת־א ִ
ִ
ְל ִה ְתע֘ ֹולֹ֤ל ע ֲִל ֨לֹות ׀ ְבּ ֶ ֗רשַׁ ע אֶ
Psa. 5:5

ֶרשַׁ ע
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wicked

)(82

ָרשָׁ ע

Psa 1:1, 4–6; 3:8; 7:10; 9:6, 17–18; 10:2–4, 13, 15; 11:2, 5–6; 12:9; 17:9, 13; 26:5; 28:3; 31:18; 32:10; 34:22; 36:2,
;12; 37:10, 12, 14, 16–17, 20–21, 28, 32, 34–35, 38, 40; 39:2; 50:16; 55:4; 58:4, 11; 68:3; 71:4; 73:3, 12; 75:5, 9, 11; 82:2, 4
91:8; 92:8; 94:3, 13; 97:10; 101:8; 104:35; 106:18; 109:2, 6–7; 112:10; 119:53, 61, 95, 110, 119, 155; 129:4; 139:19; 140:5,
9; 141:10; 145:20; 146:9; 147:6
)(2

ֶרשֶׁ ף־1

flash, plague

שָׁ ְ֭מָּ ה ִשׁ ַבּ ֣ר ִר ְשׁפי־ ָ ֵ֑קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב
יהם לָ ְרשָׁ ִ ַֽפים׃
ירֵ֑ם וּ ִָ֝מ ְקנ ֗ ֶ
לַ בָּ ָר֣ד ְבּ ִע ָ

Psa. 76:4
Psa. 78:48
)(8

דה
ְבּ ַשׁ֣חַ ת עָ שֵׂ֑ וּ ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ ָ֝ ָט ֗ ָמנוּ נִ ְל ְכּ ָ ֥
טף עָָ֝ ִנ֗י ְבּמָ ְשׁכ֥ ֹו ְב ִר ְשׁתַֹּֽו׃
עָ ִנ ֵ֑י י ְַח ֥ ֹ
לי׃
וּא־יֹוציא מ ֶר֣שֶׁ ת ַרגְ ָ ַֽ
ִ ֶ֖
כּי ַֽה
אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤
יאנִ י מ ֶר֣שֶׁ ת זוּ ְ֭ ָט ְ֣מנוּ ִלֵ֑י
תֹּוצ ֗
ִ
נוּ־ל ְ֭י ַשׁ֣חַ ת ִר ְשׁתֵָּ֑ם ִָ֝ח ָנּ֗ם חָ ְפ ֥רוּ
ִ
ט ְמ
ָ ַֽ
ָ֫דע וְ ִר ְשׁתֹּ֣ו אֲשֶׁ ר־טָ ַמ֣ן
ַֽל ֹא־י ָ ֥
ֶרֹ֤שֶׁ ת ׀ ה ִכ֣ינוּ ִל ְפעָ מַ י ֮ כָּ ַפֵ֪ף ַנ ְָ֫פ ִשׁי
ַוחֲבָ ִ֗לים ָפּ ְ֣רשׂוּ ֶ ְ֭רשֶׁ ת ְליַד־מַ ְעגָּ ֵ֑ל

Psa. 9:16
Psa. 10:9
Psa. 25:15
Psa. 31:5
Psa. 35:7
Psa. 35:8
Psa. 57:7
Psa. 140:6
)(1

נוּנ ֵ֑ים ִָ֝֗עם ַגּחֲלי ְרתָ ִ ַֽמים׃
ִחצּ֣י גִ בּ֣ ֹור ְשׁ ִ
)(1

juniper

)(23

][צפוּנְ ָך ֮] ְתּמַ לּ ֵ֪א ִָ֫ב ְטנָם יִ ְשׂ ְבּע֥ וּ בָ ִנ ֵ֑ים וְ ִהנִּ יחוּ
[וַּֽ ְ
ָתָך׃
אֶ ח ֶז֣ה פָ נֶ ֵ֑יָך אֶ ְשׂ ְבּעָ ה ְָ֝בהָ ִ֗קיץ ְתּמוּנ ֶ ַֽ
דּ ְר ָשֵׁ֑יו
ה ְלל֣ וּ יְ ְ֭הוָה ֣ ֹ
ענָוִ ֨ים ׀ וְ יִ ְשׂ ָ֗בּעוּ יְ ַ ַֽ
ֹאכ ֵ֬לוּ ֲ
י ְ
וּבימֶ֖י ְרעָ ב֣ ֹון יִ ְשׂ ָ ַֽבּעוּ׃
ַֽל ֹא־יְ֭בֹשׁוּ ְבּע ֣ת ָר ָע ֵ֑ה ִ
ָלינוּ׃
ם־ל ֹא יִ ְָ֝שׂ ְבּ ֗עוּ ַויּ ִ ַֽ
֥
כל ִא
[יְ נִ יע֣ וּן] לֶ א ֵ֑ ֹ
ח֣לֶ ב ָו ְֶ֭דשֶׁ ן ִתּ ְשׂ ַבּ ֣ע נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִשׂ ְפתי
יתֵָ֑ך
ריָך נִ ְ֭ ְשׂ ְבּעָ ה ְבּט֣ וּב בּ ֶ
ֲצ ֶ ֥
כּן ח ָ֫
יִ ְשׁ ֵ֪ ֹ
ָתם
או ֗ ָ
ֹאכל֣ וּ ַויִּ ְשׂ ְבּע֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וְ ַ ַָֽ֝ת ֲ
וַיּ ְ
אַשׂ ִבּיעֶ ַָֽך׃
מח֣לֶ ב ִח ָטּ ֵ֑ה וּ ִָ֝מ ֗צּוּר ְדּ ַב֣שׁ ְ

רֹתֶ ם

Psa. 120:4

dignity, majesty

אְַֹ֤ך ִמ ְשּׂאתֹ֨ו ׀ ָיעֲצ֣ וּ ְלהַ ִדּיחַ ֮

net

ֶרשֶׁ ת

ְשׂאת־1

Psa. 62:5
to satisfy, fill
Psa. 17:14
Psa. 17:15
Psa. 22:27
Psa. 37:19
Psa. 59:16
Psa. 63:6
Psa. 65:5
Psa. 78:29
Psa. 81:17

שׂבע
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שׂ ְב ָע ֣ה ְב ָרע֣ ֹות נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ חַ ֗ ַיּי
ִ ַֽכּי־ ָ ַֽ
שַׂ ְבּע֣נוּ בַ ֹ֣בּקֶ ר חַ ְס ֶדֵָּ֑ך וַּֽ נְ ַרנְּ נָה
ָ֝אַר ֗אהוּ
אַשׂ ִבּיעֵ֑הוּ וְ ְ
ֹ֣א ֶרְך ָי ְִ֭מים ְ
דּשׁ
בּיַע בַּ טּ֣ ֹוב עֶ ְדי ְֵֵ֑֑ך ִתּ ְתחַ ֶ֖
הַ מַּ ְשׂ ִ ֣
יֹּותֵ֑יו ִמ ְפּ ִ ֥רי ָ֝ ַמעֲשֶׂ֗ יָך ִתּ ְשׂבַּ ע הָ אָ ֶַֽרץ׃
מע ֲִל ָ
ָטע׃
יִ ְ֭ ְשׂ ְבּעוּ עֲצ֣י יְ הוָ ֵ֑ה אַ ְַֽרזי ְָ֝לבָ נֹ֗ון א ֲֶשׁ֣ר נ ָ ַֽ
יִ ְלקֹטֵ֑ וּן ִתּ ְפתַּ ח יָ ַֽ ְָ֝ד ָ֗ך יִ ְשׂ ְבּע֥ וּן ַֽטֹוב׃
ַשׂ ִבּיע ַֽם׃
ַויָּב֣א ְשׂ ָל ֵ֑ו וְ לֶ חֶ ם ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם י ְ
ִכּי־ ִה ְְ֭שׂ ִבּיעַ נֶ ֣פֶ שׁ שֹׁק ָ ֵ֑קה וְ נֶפֶ שׁ ְ ָ֝רעבָ ה
י־רב שָׂ בַ ְענוּ ַֽבוּז׃
חָ נּ ֣נוּ יְ הוָ ֣ה חָ נּ ֵ֑נוּ ִ ַֽכּ ַ ָ֝֗
שׂ ְבעָ ה־ ָלּ ֵ֪הּ ַנ ְָ֫פשׁנוּ הַ לַּ עַ ג
ַרבַּ ת ֮ ָ ַֽ
לחֶ ם׃
יע ָ ַֽ
אַשׂ ִבּ ַ ַֽ
ְ
ְ֭ידהּ בָּ רְ֣ך אֲבָ רְֵ֑ך ֶָ֝א ְביֹו ֶנ֗יהָ
צ ָ
ל־ח֣י
ַ
אֶ ת־י ֶָדֵָ֑ך וּמַ ְשׂ ִ ֶ֖בּיעַ ְלכָ
ַשׂ ִבּיע ְַֽך׃
הַ שָּׂ ם־גְּ בוּלְך שָׁ לֵ֑ ֹום חלֶ ב ִָ֝ח ִ֗טּים י ְ

Psa. 88:4
Psa. 90:14
Psa. 91:16
Psa. 103:5
Psa. 104:13
Psa. 104:16
Psa. 104:28
Psa. 105:40
Psa. 107:9
Psa. 123:3
Psa. 123:4
Psa. 132:15
Psa. 145:16
Psa. 147:14
)(2

שׂבַ ע ְשׂ ְ֭מָ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך
ֹודיענִ י ֮ ֹֹ֤א ַרח ָ֫ ַחיִּ ים ֹ ֣
ַֽתּ ִ
ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם לָ ַֽ ֹשׂבַ ע׃
אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
)(3

abundance
Psa. 16:11
Psa. 78:25

to hope, inspect

תת
כֻּ ְ֭לָּ ם א ֶל ֣יָך יְ שַׂ בּ ֵ֑רוּן לָ ֶ֖
ִשׂ ַבּ ְ֣ר ִתּי ִ ַֽלישׁוּעָ ְתָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וַּֽ ִמ ְצֹותֶ יָך
אַתֹּ֤ה נַֽ ֹותן־לָ ֶהֶ֖ם
כְ֭ל א ֶל ֣יָך יְ שַׂ בּ ֵ֑רוּ וְ ָ
עַֽיני־ ֹ
ישׁנִ י ִמ ִשּׂ ְברִ ַֽי׃
אַל־תּ ִב ֗
ְָ֝
ְכ ִא ְמ ָר ְתָך֣ וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה וְ
ְבּעֶ זְ ֵ֑רֹו ָ֝ ִשׂ ְברֹ֗ו עַ ל־יְ הוָה
)(7

שׂבר

Psa. 104:27
Psa. 119:166
Psa. 145:15
)(2

ֹלהי
ְבּיֹ֣ום צָ ָרֵ֑ה יְ ָ֝שַׂ גֶּב ְָ֗ך שֹׁ֤ם ׀ א ֵ֬
קֹוממַ י ְתּשַׂ גְּ ב ַֽנִ י׃
ֹלהֵ֑י ִמּ ִמ ְת ְ
מאֹיְ בַ י ׀ א ָ
ֹלה֣ים ְתּשַׂ גְּ ב ַֽנִ י׃
עָ ִנ ֣י וְ כֹואֵ֑ב יְ שׁוּעָ ְתָךֶ֖ א ִ
ָדע
ַואֲפַ ְלּט ֵ֑הוּ ֲָ֝אשַׂ גְּ ב֗הוּ ִ ַֽכּי־י ַ ֥
ַויְ שַׂ גּ ֣ב אֶ ְביֹ֣ון מעֵ֑ ֹונִ י ַויָּשֶׂ ם

ֹשׂבַ ע

hope

שׂבֶ ר

Psa. 119:116
Psa. 146:5
to be exalted
Psa. 20:2
Psa. 59:2
Psa. 69:30
Psa. 91:14
Psa. 107:41

שׂגב
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להּ׃
וּכל ָ ַֽ
[פּ ִל֣יאַָֽה] ַד֣עַ ת ִמ ֶמֵּ֑נִּ י נִ ְָ֝שׂגְּ ָ֗בה ל ֹא־א֥ ַ ַֽ
ְ
ת־שׁם יְ ה ָו֗ה ִ ַֽכּי־נִ ְשׂגָּ ֣ב ְשׁמ֣ ֹו ְלבַ ֵ֑דֹּו
ֵ֬
אֶ

Psa. 139:6
Psa. 148:13
to increase

)(2

חיִ ל׃
ִהנּה־אלֶּ ה ְרשָׁ ִעֵ֑ים וְ שַׁ ְלוי ָ֝עֹולָ֗ ם ִה ְשׂגּוּ־ ָ ַֽ
צַ ְִ֭דּיק כַּ תָּ ָמ֣ר יִ ְפ ָרֵ֑ח ְכּ ֶא ֶֶ֖רז בַּ ְלּבָ ֣נֹון יִ ְשׂגֶּ ַֽה׃

שׂגה

Psa. 73:12
Psa. 92:13
)(5

אְ֭בֹותָ ם ָע ֣שָׂ ה ֶפ ֵ֑לֶ א ְבּ ֶא ֶֶ֖רץ ִמ ְצ ַר֣יִ ם ְשׂדה־ ַֹֽצעַ ן׃
ֲ
ָ֝מֹופ ֗ ָתיו ִבּ ְשׂדה־ ַֹֽצעַ ן׃
תֹותֵ֑יו וּ ְ
ְבּ ְִ֭מ ְצ ַריִ ם ַֹֽא ָ
י ָָמֵ֑יו ְכּ ִציץ ָ֝ ַהשָּׂ ֶ ֗דה כּ ֣ן י ִ ַָֽציץ׃
ֲשׂוּ
וַיִּ זְ ְרע֣ וּ שָׂ ְ֭דֹות וַיִּ ְטּע֣ וּ ְכ ָר ִמֵ֑ים ַו ָ֝ ַיּע ֗
ענ֥וּהָ ְבאֶ ְפ ָרֵ֑תָ ה ְָ֝מצָ אנ֗וּהָ ִבּ ְשׂדי־יָ ַֽעַ ר׃
ַֽה־שׁ ַ ַֽמ ֲ
ְ
ִהנּ

field

שָׂ ֶדה

Psa. 78:12
Psa. 78:43
Psa. 103:15
Psa. 107:37
Psa. 132:6
)(5

field

ַואֲלָ ִפ֣ים כֻּ ָלּ ֵ֑ם וְ ָ֝ ַג֗ם בַּ הֲמ֥ ֹות שָׂ ָ ַֽדי׃
Psa. 50:11
כָּ ל־ע֣ ֹוף הָ ִ ֵ֑רים וְ זִ יז שָָׂ֝ ַ ֗די ִעמָּ ִ ַֽדי׃
Psa. 80:14
יְ כַ ְר ְס ֶמ֣נָּ ַֽ ה חֲזִ ֣יר ִמיָּ ֵ֑עַ ר וְ זִ ֶ֖יז שָׂ ַד֣י יִ ְר ֶ ַֽענָּה׃
Psa. 96:12
ֲֹלז שָׂ ְַ֭די וְ כָ ל־אֲשֶׁ ר־בֵּ֑ ֹו
ַיע ֣
Psa. 104:11
כָּ ל־חַ יְ ת֣ ֹו שָׂ ָדֵ֑י יִ ְשׁ ְבּ ֶ֖רוּ ְפ ָר ִא֣ים ְצמָ אַָֽם׃

שָׂ ַדי

Psa. 8:8

)(1

אְ֭בד בַּ ֣קּשׁ עַ ְב ֶדֵָּ֑ך
יתי ְכּ ֶשׂ ֣ה ֹ
תָּ ִ֗ע ִ
)(1

Psa. 119:176
to turn aside

ל־רהָ ִ֗בים וְ שָׂ טי כָ ָזַֽב׃
ְוַֽל ֹא־פָ נָה אֶ ְ ָ֝

שׂוט

Psa. 40:5
)(7

ָשׂישׂ ְָ֝כּגִ ֗בֹּור לָ ֥רוּץ
מחֻ פָּ תֵ֑ ֹו י ִ
תָּ ִג ֣יל בַּ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ ָתּ ִשׂישׂ ִבּישׁוּעָ ַֽתֹו׃
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך
ְ
כּ
ָי ִ֘שֹׂ֤ישׂוּ וְ יִ ְשׂ ְמ ֨חוּ ׀ ְבּ ָ֗ך ָ ַֽ
חה׃
ָשׂישׂוּ ְב ִשׂ ְמ ָ ַֽ
ֹלהים וְ י ִ
יִ ְשׂ ְמח֣ וּ יַ ְַֽ֭עַ ְלצוּ ִל ְפני א ִ֗
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך
ְ
כּ
ָי ִ֘שֹׂ֤ישׂוּ וְ יִ ְשׂ ְמ ֨חוּ ׀ ְבּ ָ֗ך ָ ַֽ
ל־הֹון׃
ַֽ
ד ֶרְך ע ְדֹותֶ יָך שַׂ֗ ְשׂ ִתּי ְכּ ַע ֣ל כָּ
ְבּ ֶ ֶ֖
מֹוצא
ל־א ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝כּ ֗
ִ
ָשׂ ֣שׂ אְָ֭נ ִ ַֹֽכי עַ

sheep

שֶׂ ה

to rejoice
Psa. 19:6
Psa. 35:9
Psa. 40:17
Psa. 68:4
Psa. 70:5
Psa. 119:14

Psa. 119:162

שׂושׂ
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to swim

)(1

אַשׂ ֶח ֣ה ְבכָ ל־לַ ְ֭יְ לָ ה
ְ ַֽבּאַנְ חָ ִ֗תי ְ
)(1

וּלשֹׁונ ֵ֪נוּ
אָֹ֤ז יִ מָּ ל ֵ֪א ְשׂ ֶ֡חֹוק ִפּינוּ ֮ ְ
)(5

שׂחה

Psa. 6:7

ְ laughterשׂחֹוק
Psa. 126:2

to play; to mock

שׂחק

ג־למֹו׃
ד ָנ֗י יִ ְלעַ ָ ַֽ
יֹושׁ֣ב בַּ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׂ ָח ֵ֑ק ֲָ֝א ֹ
Psa. 37:13
י־ראָ֗ה
דנָי יִ ְשׂחַ ק־לֵ֑ ֹו ִ ַֽכּ ָ ָ֝
א ֹ
ֲ
Psa. 52:8
חקוּ׃
יראוּ וְ עָ לָ יו יִ ְשׂ ָ ַֽ
יקים וְ יִ ָ ֗
וְ יִ ְראֶ֖ וּ צַ ִדּ ִ ֥
Psa. 59:9
אַתּ֣ה יְ ְ֭הוָה ִתּ ְשׂחַ ק־ ָל ֵ֑מֹו ִָ֝תּ ְלעַ֗ ג
וְ ָ
Psa. 104:26
שׂחֶ ק־ ַֽבֹּו׃
ָתן ֶזַֽה־יָצַ ְרתָּ ְל ַ ַֽ
יְ הַ לּכֵ֑ וּן ִָ֝לוְ י ֗ ָ
Psa. 2:4

to bear a grudge

)(1

וּבאַף יִ ְשׂ ְט ַֽמוּנִ י׃
עָ לַ י אָָ֝֗וֶן ְ
)(5

Psa. 55:4

to be an adversary

י־[ר ְדפ
דֹופ ָ ַֽ
טֹוב ֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י ַתּ֣חַ ת ְר ִ
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
ָ ְ֭
י ֹ֣בשׁוּ יִ ְכלוּ ֮ ֹשׂ ְטנ ֵ֪י ַנ ְָ֫פ ִשׁי יַ ַֽעֲט֣ וּ חֶ ְְ֭רפָּ ה
ַ ַֽתּחַ ת־אַהֲבָ ִתי יִ ְשׂ ְטנ֗וּנִ י ַואֲנִ י
ז ֹֹ֤את ְפּעֻ ַלּ ֣ת ֹשׂ ְְ֭טנַי מא֣ת יְ הוָ ֵ֑ה
שֹׂוטנַ֣י ְכּ ִל ָמֵּ֑ה וְ ַיעֲטֶ֖ וּ כַ ְמ ִע֣יל
ְ
יִ ְל ְבּשׁ֣ וּ
)(1

Psa. 71:13
Psa. 109:4
Psa. 109:20
Psa. 109:29

ע ֹ֥מד עַ ל־יְ ִמינַֽ ֹו׃
טן ַי ֲ
עָ ָל ֣יו ָר ָשֵׁ֑ע וְ ָ֝שָׂ ֗ ָ

 gray hairשׂיבָ ה
Psa. 71:18
Psa. 92:15

to meditate, speak

אָשׂ֣יחָ ה וְ אֶ ה ֶמֵ֑ה וַיִּ ְשׁמַ ע
ָו ֹ֣בקֶ ר וְ ְ֭צָ ה ֳַריִ ם ִ
י ִָשׂ֣יחוּ ִב ְ֭י ֹי ְ֣שׁבי ָשֵׁ֑עַ ר וּ ָ֝נְ גִ ינֹ֗ות
רוּח֣י
ִ
אָשׂיחָ ה ׀ וְ ִת ְתעַ טֶּ֖ף
ֹלה֣ים וְ ֶ ַֽאהמָ יָ ֵ֑ה ִֶ֓
א ִ
רוּחי׃
ִ ַֽ
אָשֵׂ֑יחָ ה וַיְ חַ פּשׂ
ם־לבָ ִבי ִ
ְ
ִע

שָׂ טָ ן

Psa. 109:6
)(2

)(14

שׂטן

Psa. 38:21

Satan, adversary, accuser

ֹלהֵ֪ים אַַֽל־תַּ עַָ֫ זְ בנִ י
עַ ד־זִ ְק ָנ֨ה ׀ וְ שׂיבָ ה ֮ א ִ
ענ ִַנּ ֣ים
יב ֵ֑ה ְדּשׁ ִנֶ֖ים וְ ַ ַֽר ֲ
יְ נוּב֣ וּן ְבּשׂ ָ

שׂטם

Psa. 55:18
Psa. 69:13
Psa. 77:4
Psa. 77:7

שׂיח
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אָשׂיחָ ה׃
ילֹות֣יָך ִ ַֽ
ֶ
ֲל
ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך וַּֽ בַ ע ִ ֶ֖
אֹותיו׃
ז ְַמּרוּ־לֵ֑ ֹו ָ֝ ִ֗שׂיחוּ ְבּכָ ל־נִ ְפ ְל ָ ַֽ
ֹתיָך׃
ָ֝אַבּיטָ ה א ְֹרח ֶ ַֽ
אָשֵׂ֑יחָ ה וְ ִ֗
דיָך ִ
ְבּ ִפקֻּ ֶ ֥
ָשׂיחַ ְבּחֻ ֶ ַֽקּיָך׃
נִ ְד ָבֵּ֑רוּ עַָ֝ ְב ְדּ ָ֗ך י ִ
אֹותיָך׃
אָשׂיחָ ה ְבּנִ ְפ ְל ֶ ַֽ
ֲבינ ֵֵ֑֑נִ י וְ ָ֝ ִ֗
ה ִ
אָשׂיחָ ה ְבחֻ ֶ ַֽקּיָך׃
אָה ְב ִתּי וְ ִ
אֲשֶׁ ר ֗ ָ
קּוּדיָך׃
אָשׂיחַ ְבּ ִפ ֶ ַֽ
ִעוְּ תֵ֑ וּנִ י ֲָ֝א ִנ֗י ִ
ל ִ֗שׂיחַ ְבּ ִא ְמ ָר ֶ ַֽתָך׃
אַשׁמֻ ֵ֑רֹות ָ֝ ָ
ע ְ֭ינַי ְ
ֲשֹׂוחחַ ׃
ַֽ
ְבכָ ל־פָּ ע ֳֶל ֵָ֑ך ְ ַֽבּמַ עֲשֶׂ֖ה י ֶָד֣יָך א
אָשׂיחָ ה׃
אֹות֣יָך ִ ַֽ
רי נִ ְפ ְל ֶ
הֹודֵָ֑ך וְ ִד ְב ֶ֖
ֶ
ה ְַ֭דר ְכּב֣ ֹוד
ֲ
)(5

Psa. 77:13
Psa. 105:2
Psa. 119:15
Psa. 119:23
Psa. 119:27
Psa. 119:48
Psa. 119:78
Psa. 119:148
Psa. 143:5
Psa. 145:5

complaint

אָהימָ ה׃
אָריד ְבּ ִשׂיחִ֣י ְו ִ ַֽ
ַועֲנ ֵֵ֑֑נִ י ִ ֶ֖
קֹול֣י ְב ִשׂיחִֵ֑י ִמפַּ חַ ד
ִ
פְּך ִשׂיחַֹֽו׃
טף וְ ִל ְפני יְ ָ֝ה ָו֗ה יִ ְשׁ ֥ ֹ
ע ֵ֑ ֹ
ְלעָ ִנ ֣י ִ ַֽכי־ ַי ֲ
יֶע ַר֣ב עָ ָל ֣יו ִשׂיחִֵ֑י אָָ֝נ ִֹ֗כי אֶ ְשׂמַ ח
ְלפָ נָ ֣יו ִשׂיחִֵ֑י ָ֝ ָצ ָר ִ֗תי

Psa. 55:3
Psa. 64:2
Psa. 102:1
Psa. 104:34
Psa. 142:3
)(2

ל־היּ֗ ֹום ִה֣יא ִשׂיחָ תִ ַֽי׃
ָ֝ ַ
תֹור ֶתֵָ֑ך כָּ
ָ
ָ ַֽמה־אָהַ ְב ִתּי
ֹותיָך ִשׂ֣יחָ ה ִ ַֽלי׃
די ִה ְשׂ ַכּ ְֵ֑ל ִתּי ִכּי ָ֝ע ְד ֗ ֶ
ל־מלַ ְמּ ַ ֥
ְ
ִמכָּ

ִ meditationשׂיחָ ה
Psa. 119:97
Psa. 119:99

)(36

יבי עָ ם ְתּ ְִ֭שׂימנִ י ְל ֣ר ֹאשׁ
מ ִ ֵ֪ר ָ֫
הם׃
שׂם־ ֹ֥אהֶ ל בָּ ֶ ַֽ
לשֶּׁ֗ מֶ שׁ ָ ַֽ
יהֵ֑ם ָ֝ ַ
ִמלּ ֶ
ל־פּשָׁ עַ י הַ ִצּיל ֵ֑נִ י חֶ ְרפַּ ת ָנ ָָ֗֝בל אַל־ ְתּ ִשׂימ ַֽנִ י׃
ְ
ִמכָּ
הַ ֶגּ֗בֶ ר אֲשֶׁ ר־ ָשׂ ֣ם יְ ְ֭הֹוָה ִמ ְבטַ חֵ֑ ֹו
ְתּ ִשׂימ֣נוּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג
ֹוד־ר ֹאשׁ
ָ֝֗
גֹּוי ֵ֑ם ְמנַֽ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭שָׁ ל בַּ ִ
ִמ ְפעֲל֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ ר־ ָשֶׂ֖ם שַׁ מּ֣ ֹות בָּ אָ ֶַֽרץ׃
דּ ֶרְך אַ ְָ֝ר ֶ֗אנּוּ
דנְ נִ י וְ שָׂ ם ֶ ֵ֑
ַֽכ ְבּ ָ ֥
ְי ָ֫ ַ
ֹלהים ָ ַֽמ ָ֫עוּזֹּ֥ו
ָשׂים א ִ֗
ל ֹא י ִ
הַ ֶגּ֗בֶ ר ֹ֤
ֹלהים ְלנֶגְ ָדּ֣ם
ל ֹא שָׂ֨ מוּ א ִ ֶ֖
נ ְַפ ִשֵׁ֑י ֹ֤

ִשׂיחַ ־2

to put, set
Psa. 18:44
Psa. 19:5
Psa. 39:9
Psa. 40:5
Psa. 44:14
Psa. 44:15
Psa. 46:9
Psa. 50:23
Psa. 52:9
Psa. 54:5
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נ ִֹדי ֮ סָ ַפ ְֵ֪ר ָ֫ ָתּה אָתָּ ה ִשׂ֣ימָה ִד ְמעָ ִת֣י
ֹוד־שׁמֵ֑ ֹו ִשׂימוּ ָ֝ ָכ ֗בֹוד ְתּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
ְ
ְכ ַֽב
ָתן
הַ ָשּׂ ֣ם ַנ ְְ֭פשׁנוּ ַ ַֽבּחַ ִיּ ֵ֑ים וְ ַֽל ֹא־נ ַ ֶ֖
צוּדֵ֑ה ַשׂ ְֶ֖מתָּ מוּעָ ָ ֣קה ְבמָ ְתנַֽינוּ׃
הֲבאתָ נוּ בַ ְמּ ָ
ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹוע ֲֶדֵָ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֹות ָֹת֣ם א ַֹֽתֹות׃
תֹורה ֮ ָשֹׂ֤ם ְבּיִ ְשׂ ָ ָ֫ראל א ֲֶשׁ֣ר
ע ֹ֗קב וְ ָ
ְ ַֽבּ ַי ֲ
ל ֹא
אֹלהים ִָ֫כּ ְסלָ ם וְ ֣
ִ֗
ב
ָשׂימוּ ַֽ
וְ י ִ
ָ֝מֹופ ֗ ָתיו
תֹותֵ֑יו וּ ְ
אֲשֶׁ ר־ ָשׂ ֣ם ְבּ ְִ֭מ ְצ ַריִ ם ַֹֽא ָ
יכ ֣ל קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך ָשֶׂ֖מוּ אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֣ ִם ְל ִע ִיַּֽים׃
אֶ ת־ה ַ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭דֹון ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ וְ ָ֝אֹיְ ֗בינוּ
ע ֹ֤דוּת ׀ ִ ַֽבּיה֘ ֹוסֹ֤ף שָׂ מֹ֗ו ְבּ ְ֭צאתֹו
ְלפָ נָ ֣יו יְ הַ לּ ְֵ֑ך וְ יָשֶׂ֖ם ְל ֶד ֶ֣רְך ְפּעָ ָ ַֽמיו׃
ל ֹא שָׂ מ֣ וָּך ְלנֶגְ ָ ַֽדּם׃
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ֶ֖
וְ שַׂ ְמ ִתּ֣י בַ יָּ ֣ם י ֵָ֑דֹו וַּֽ בַ נְּ הָ ֥רֹות
וְ שַׂ ְמ ִתּ֣י לָ ַע ֣ד ז ְַרעֵ֑ ֹו וְ ִָ֝כ ְסא֗ ֹו
כָ ל־גְּ דר ָֹתֵ֑יו ַשׂ ְֶ֖מתָּ ִמ ְבצָ ָר֣יו ְמ ִחתָּ ה׃
י־אַתּ֣ה יְ הוָ ֣ה מַ ְח ִסֵ֑י עֶָ֝ ְליֹ֗ון ַשׂ ְ֣מתָּ ְמעֹונֶ ַָָֽֽך׃
ָ
ִ ַֽכּ
ע ֲִֽליָּ֫ ֹותָ יו הַ שָּׂ ם־עָ ִבים ְרכוּבֵ֑ ֹו
ָ֝שׁוּבוּן
֗
עב ֵֹ֑רוּן בַּ ל־יְ
ְגַּֽבוּל־שַׂ ְְ֭מתָּ בַּ ל־יַ ַֽ ֲ
ֹשׁל
אָדֹון ְלביתֵ֑ ֹו וָּ֝מ ֗
שָׂ מֹ֣ו ֣
ֹתֹותֵ֑יו וָּ֝מ ְֹפ ִ֗תים
שׂמוּ־בָ ְ֭ם ִדּ ְבר֣י א ָ
ָ ַֽ
יָשׂ ֣ם נְ הָ ֣רֹות ְל ִמ ְד ָבּ ֵ֑ר וּמֹצָ אי ָ֝֗ ַמיִ ם
ַם־מֵ֑יִ ם וְ אֶ ֶרץ
אג ַ
ל ֲ
יָשׂ ֣ם ִמ ְְ֭דבָּ ר ַ ַֽ
כּ ֗צּ ֹאן ִמ ְשׁפָּ ַֽחֹות׃
מעֵ֑ ֹונִ י ַויָּשֶׂ ם ָ֝ ַ
טֹובֵ֑ה
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
ַו ָיּ ִ֘שֹׂ֤ימוּ עָ ַל ֣י ָ ְ֭
הַ שָּׂ ם־גְּ בוּלְך שָׁ לֵ֑ ֹום חלֶ ב ִָ֝ח ִ֗טּים

Psa. 147:14

)(1

understanding

יהֵ֑ם
חָ ְכ ֨ ָמה ׀ יִ ְראֵַ֬ת יְ ה ָו֗ה שׂ ֣כֶ ל טְֹ֭וב ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ

Psa. 111:10

)(11

Psa. 56:9
Psa. 66:2
Psa. 66:9
Psa. 66:11
Psa. 74:4
Psa. 78:5
Psa. 78:7
Psa. 78:43
Psa. 79:1
Psa. 80:7
Psa. 81:6
Psa. 85:14
Psa. 86:14
Psa. 89:26
Psa. 89:30
Psa. 89:41
Psa. 91:9
Psa. 104:3
Psa. 104:9
Psa. 105:21
Psa. 105:27
Psa. 107:33
Psa. 107:35
Psa. 107:41
Psa. 109:5

to be wise, prudent, understand

שׁ ְפטי אָ ֶַֽרץ׃
וְ ְ֭עַ תָּ ה ְמלָ ִכ֣ים הַ ְשׂ ִכֵּ֑ילוּ ִָ֝הוּ ְָס ֗רוּ ֣ ֹ
ֹלהים׃
ִל ְְ֭ראֹות הֲי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּרשׁ אֶ ת־א ִ ַֽ

שֶׂ כֶ ל

שׂכל־1

Psa. 2:10
Psa. 14:2
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ַֽאֹור ָ֗ך ְבּ ֶ ַֽד ֶרְך־ז֥וּ
אַשׂ ִ ַֽכּיל ְָ֨ך ׀ ְו ְ
ְ
יטיב׃
דל ְלהַ ְשׂ ִכּ֣יל ְלה ִ ַֽ
וּמ ְר ָמ ֵ֑ה חָ ַ ֶ֖
י־פ ְ֭יו אָ֣וֶן ִ
ִדּ ְבר ִ
ל־דֵּ֑ל ְבּיֹ֥ום ָ ָ֝רעָ֗ ה
ָ
אַ ְְ֭שׁרי מַ ְשׂ ִכּ֣יל אֶ
ֹלהים׃
הי ֣שׁ מַ ְשׂ ִכֵּ֑יל ָֹ֝דּ ֗רשׁ אֶ ת־א ִ ַֽ
ִל ְְ֭ראֹות ֲ
ֹלהים וַּֽ מַ עֲשׂהוּ ִה ְשׂ ִ ַֽכּילוּ׃
פּעַ ל א ִ֗
ַוְ֭יַּגִּ ידוּ ֥ ֹ
ילים מָ תַ י תַּ ְשׂ ִ ַֽכּילוּ׃
ֲרים בָּ ָע ֵ֑ם וּ ְָ֝כ ִס ִ֗
בּע ִ ֣
ִבּ ְ֭ינוּ ֹ
כּילָ ה ׀ ְבּ ֶ ֵ֬ד ֶרְך תָּ ִ֗מים מָ ְ֭תַ י תָּ ב֣ ֹוא א ָל ֵ֑י
אַשׂ ִ ֹ֤
ְ
ל ֹא
אֹותיָך ֣
ְב ִמ ְצ ַ ֨ריִ ם ׀ ל ֹא־ ִה ְשׂ ִֵ֬כּילוּ נִ ְפ ְל ֗ ֶ
ֹותיָך
די ִה ְשׂ ַכּ ְֵ֑ל ִתּי ִכּי ָ֝ע ְד ֗ ֶ
ל־מלַ ְמּ ַ ֥
ְ
ִמכָּ
)(1

Psa. 32:8
Psa. 36:4
Psa. 41:2
Psa. 53:3
Psa. 64:10
Psa. 94:8
Psa. 101:2
Psa. 106:7
Psa. 119:99

שָׂ כָ ר־1

wages

ֲל ֣ת יְ הוָ ֣ה בָּ ִנ ֵ֑ים שָָׂ֝ ֗ ָכר ְפּ ִ ֣רי הַ ָ ַֽבּטֶ ן׃
ַנח ַ

Psa. 127:3
)(1

שָׁ אַ֣ל ַויָּב֣א ְשׂ ָל ֵ֑ו וְ לֶ חֶ ם ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם
)(1

quail

ְשׂלָ ו

Psa. 105:40
garment

יעה׃
עַֹֽ טֶ ה־אְֹ֭ור כַּ שַּׂ ְל ָמ ֵ֑ה נֹוטֶ ה ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם כַּ יְ ִר ָ ַֽ

שַׂ ְלמָ ה־1

Psa. 104:2
to rejoice

שׂמח

joyful, rejoicing

שָׂ מחַ

)(52

;Psa 5:12; 9:3; 14:7; 16:9; 19:9; 21:2; 30:2; 31:8; 32:11; 33:21; 34:3; 35:15, 19, 24, 27; 38:17; 40:17; 45:9; 46:5
48:12; 53:7; 58:11; 63:12; 64:11; 66:6; 67:5; 68:4; 69:33; 70:5; 85:7; 86:4; 89:43; 90:14–15; 92:5; 96:11; 97:1, 8, 12; 104:15,
31, 34; 105:3, 38; 106:5; 107:30, 42; 109:28; 118:24; 119:74; 122:1; 149:2
)(3

וְ י ְַח ְפּ ֨רוּ ׀ י ְַח ָדּו ֮ ְשׂמח ֵ֪י ָרעָָ֫ ִתי ִ ַֽי ְל ְבּשׁוּ־ ֹ֥בשֶׁ ת
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
הַ ַ֗בּיִ ת ַֽאם־הַ בָּ נִ ים ְשׂמ ֗ ָחה ַ ַֽ
ִהגְ ִ ֣דּיל יְ ְ֭הוָה לַ עֲשׂ֥ ֹות ִע ֗ ָמּנוּ הָ יִ ינוּ ְשׂמ ִ ַֽחים׃
)(13

Psa. 35:26
Psa. 113:9
Psa. 126:3
joy

ִשׂ ְמחָ ה

נ ַָת֣תָּ ה ִשׂ ְמ ָח ֣ה ְב ִל ִבֵּ֑י מ ֵ֬עת
Psa. 16:11
שׂבַ ע ְשׂ ְ֭מָ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ֵ֑יָך
ֹֹ֤א ַרח ָ֫ ַחיִּ ים ֹ ֣
Psa. 21:7
דּהוּ ְָ֝ב ִשׂ ְמ ֗ ָחה אֶ ת־פָּ נֶ ַֽיָך׃
ְתּחַ ֥
Psa. 30:12
חה׃
רנִ י ִשׂ ְמ ָ ַֽ
ִלי ִפּתַּ ְחתָּ שַׂ ִ ֵ֑קּי וַ ְַֽתּאַזְּ ֥
Psa. 43:4
אֹודָך֥
ָ֫ילי וְ ְ
ֹלהים אֶ ל־אל ֮ ִשׂ ְמ ַח ֵ֪ת ִגּ ִ
א ִ֗
Psa. 45:16
ֹאינָה ְבּה֣יכַ ל
תְּ֭וּבַ ְלנָה ִבּ ְשׂמָ ֹ֣חת ו ִָג ֵ֑יל ְָ֝תּב ֶ֗
Psa. 4:8
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תַּ ְ֭ ְשׁ ִמיענִ י שָׂ שׂ֣ ֹון וְ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ָ֝ ָתּג ְ֗לנָה עֲצָ מ֥ ֹות ִדּ ִ ַֽכּיתָ ׃
חה׃
ָשׂישׂוּ ְב ִשׂ ְמ ָ ַֽ
ֹלהים וְ י ִ
יַ ְַֽ֭עַ ְלצוּ ִל ְפני א ִ֗
חה׃
אְֹ֭ור ז ָֻר֣עַ לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וַּֽ ְליִ ְשׁרי־לב ִשׂ ְמ ָ ַֽ
אֶ ת־יְ הוָ ֣ה ְבּ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ֹ֥בּאוּ ְָ֝לפָ ָנ֗יו
ִל ְ֭ ְשׂמֹחַ ְבּ ִשׂ ְמ ַח ֣ת גֹּויֶ ֵֵָ֑֑ך ְָ֝ל ִה ְתהַ ֗לּל
לנוּ
וְ תֹולָ ל ֣ינוּ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ִשׁירוּ ָ֗֝ ָ
אַעֲלֶ ה אֶ ת־יְ רוּשָׁ ַל ֵ֑ ִם ָ֝֗עַ ל ֣ר ֹאשׁ ִשׂ ְמחָ תִ ַֽי׃
ם־ל ֹא ְ֭
֣
ִא

Psa. 51:10
Psa. 68:4
Psa. 97:11
Psa. 100:2
Psa. 106:5
Psa. 137:3
Psa. 137:6
)(41

to hate

פּעֲלי אַָֽוֶן׃
ְלנֶ ֵ֣֑גֶד עינֶ ֵ֑יָך שָָׂ֝ נ֗אתָ כָּ ל־ ֥ ֹ
Psa. 9:14
רֹומ ִ֗מי
עָ ְ֭נְ יִ י ִמ ֹשּׂנְ אֵָ֑י ְָ֝מ ְ
Psa. 11:5
שׂנְ אָה נ ְַפ ַֽשֹׁו׃
וְ ְָ֭רשָׁ ע וְ אֹה ֣ב חָ ָמ ֵ֑ס ָ ַֽ
Psa. 18:18
י־אָמצ֥ וּ
ְ
ָע ֵ֑ז וּ ִָ֝מ ֹשּׂנְ אַ֗י ִ ַֽכּ
Psa. 18:41
יתם׃
אַצ ִמ ַֽ
ִלּ֣י ֵֹ֑ע ֶרף וּ ָ֝ ְמשַׂ נְ אַ֗י ְ
Psa. 21:9
ְלכָ ל־אֹיְ ֶבֵ֑יָך יְ ִ ַָֽ֝מינְ ָך ִתּ ְמצָ א ֹשׂנְ ֶ ַֽאיָך׃
Psa. 25:19
י־רֵ֑בּוּ וְ ִשׂנְ אֶַ֖ת חָ ָמ֣ס ְשׂנ ַֽאוּנִ י׃
ְר ַֽאה־אֹויְ בַ י ִכּ ָ
Psa. 26:5
ל ֹא
ם־רשָׁ ִ֗עים ֣
אתי ְק ַה֣ל ְמר ִעֵ֑ים וְ ִע ְ ָ֝
שָׂ ְ֭נ ִ
Psa. 31:7
י־שֵׁ֑וְ א ַוָ֝א ֲִנ֗י
֗אתי הַ שּׁ ְֹמ ִ ֥רים הַ ְבל ָ
שָׂ נ ִ
Psa. 34:22
שׁמוּ׃
ְתּמֹות֣ת ָר ָשׁ֣ע ָר ָע ֵ֑ה וְ ֹשׂנְ אֶ֖י צַ ִ ֣דּיק י ְֶא ָ ַֽ
Psa. 35:19
צוּ־עַֽיִ ן׃
ָ
אֹיְ ַב֣י ֶשֵׁ֑קֶ ר ֹשׂנְ אַי ִָ֝ח ָנּ֗ם יִ ְק ְר
Psa. 36:3
ְבּעינָ ֵ֑יו ִל ְמ ֶ֖צ ֹא עֲֹונֹ֣ו ִל ְשׂ ַֽנ ֹא׃
Psa. 38:20
שׁקֶ ר׃
ְ ַֽוְ֭אֹיְ בַ י חַ ִיּ ֣ים עָ צֵ֑מוּ וְ ַרבֶּ֖ וּ ֹשׂנְ אַ֣י ָ ַֽ
Psa. 41:8
עָ ַל ֣י יִ ְ֭ ְתלַ חֲשׁוּ כָּ ל־ ֹשׂנְ אֵָ֑י עָ לֶַ֓ י ׀
Psa. 44:8
הְֹ֭ושַׁ ְעתָּ נוּ ִמצָּ רֵ֑ינוּ וּ ְמשַׂ נְ אינוּ ה ִבי ַֽשֹׁותָ ׃
Psa. 44:11
למֹו׃
י־צֵ֑ר וּ ָ֝ ְמשַׂ נְ ֗אינוּ ָשׁ ֣סוּ ָ ַֽ
ִמנִּ ָ
Psa. 45:8
רשַׁ ע עַ ל־כֹּ֤ן ׀
אָה ְ֣בתָּ צֶּ ֶדק ֮ ַו ִתּ ְשׂ ָנָ֫א ֶ ֥
ַ
Psa. 50:17
מוּסֵ֑ר וַתַּ ְשׁלְֶ֖ך ְדּבָ ַר֣י
ָ
וְ ְ֭אַתָּ ה שָׂ נ ֣אתָ
Psa. 55:13
וְ ֶָ֫אשָּׂ א ַֽל ֹא־ ְמ ְ֭שַׂ נְ אִי עָ ַל ֣י
Psa. 68:2
אֹויְ ָבֵ֑יו וְ ָינ֥וּסוּ ְָ֝משַׂ נְ אָ֗יו ִמפָּ נָ ַֽיו׃
Psa. 69:5
ֹאשׁי ֮ ֹשׂנְ אֵַ֪י ִָ֫חנָּם עָ ְצמ֣ וּ
ִמשַּׂ ע ֲ֣רֹות ר ִ
Psa. 69:15
י־מיִ ם׃
וּמ ַ ַֽמּעֲמַ קּ ָ ַֽ
וְ אַל־אֶ ְט ָבֵּ֑עָ ה ִאנּ ְָצלָ ה ִָ֝מ ַֽ ֹשּׂנְ אַ֗י ִ
Psa. 81:16
יהי
ְמשַׂ נְ א ֣י יְ ְ֭הוָה יְ ַ ַֽכחֲשׁוּ־לֵ֑ ֹו וִ ִ ֶ֖
Psa. 83:3
יֶהמָ יֵ֑וּן וּ ָ֝ ְמשַׂ נְ ֶ֗איָך נָ ְ֣שׂאוּ ַֽר ֹאשׁ׃
Psa. 5:6

שׂנא
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ְל ָ֫טֹובָ ה וְ יִ ְרא֣ וּ ֹשׂנְ אַ֣י ְוי ֵֹ֑בשׁוּ
Psa. 89:24
ִמפָּ נָ ֣יו צָ ָרֵ֑יו וּ ְמשַׂ נְ אָיו אֶ גַּֽ ֹוף׃
Psa. 97:10
ידֵ֑יו
שׁ ְ֭מר נ ְַפשׁ֣ ֹות ח ֲִס ָ
רע ֹ
אהֲבי יְ ה ָו֗ה ִשׂנְ אָ֫ וּ ָ ֥
ֹ
Psa. 101:3
ל ֹא יִ ְד ַבּ֣ק ִ ַֽבּי׃
ֵ֑אתי ֶ֖
ֲשׂה־ס ִטים שָׂ נ ִ
ר־בּ ִָ֫ליָּעַ ל ע ַֽ ֹ
ְ
ְ ַֽדּבַ
Psa. 105:25
ִל ְ֭בָּ ם ִל ְשׂנֹ֣א עַ מֵּ֑ ֹו ְָ֝ל ִה ְתנ ַ֗כּל
Psa. 106:10
אָלם
ְ֭יֹּושׁיעם ִמיַּ ֣ד שֹׂונ ֵ֑א ַו ָ֝יִּ גְ ֗
וַ ַֽ ִ
Psa. 106:41
הם׃
ַד־גֹּוי ֵ֑ם וַ ַֽ ָֽיִּ ְמ ְשׁל֥ וּ ָָ֝ב ֗ ֶהם ֹשׂנְ אי ֶ ַֽ
ִ
ְבּי
Psa. 118:7
ְבּעֹ זְ ָרֵ֑י ַוָ֝א ֲִנ֗י אֶ ְראֶ ה ְב ֹשׂנְ אָ ַֽי׃
Psa. 119:104
שׁקֶ ר׃
ֹ֤אתי ׀ כָּ ל־ ֵֹ֬א ַרח ָ ַֽ
ל־כּן שָׂ נ ִ
ָ֝֗
אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן עַ
Psa. 119:113
אָה ְב ִתּי׃
ַֽתֹור ְתָך֥ ָ ַֽ
ֵ֑אתי ְו ָ
סע ֲִפים שָׂ נ ִ
Psa. 119:128
ַֽאתי׃
כל יִ ָשּׁ ְֵ֑ר ִתּי כָּ ל־ ֶֹ֖א ַרח ֶשׁ֣קֶ ר שָׂ נ ִ
ל־פּקּ֣ וּדי ֣ ֹ
ִ
כָּ
Psa. 119:163
אָה ְב ִתּי׃
תֹּור ְתָך֥ ָ ַֽ
ָ
אתי ַואֲתַ ע ֵ֑בָ ה
ֶשׁ֣קֶ ר שָׂ ְ֭נ ִ
Psa. 120:6
ָה־לּ ֣הּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝֗עם שֹׂונא שָׁ ַֽלֹום׃
ָ
שׁ ְכנ
ָ ַֽ
Psa. 129:5
כּל ֹשׂנְ אי ִציַּֽ ֹון׃
יְ֭בֹשׁוּ וְ יִ ֹ֣סּגוּ אָחֵ֑ ֹור ָ֝֗ ֹ
Psa. 139:21
קֹומ ֗ ֶמיָך
ה ֲַֽלֹוא־ ְמשַׂ נְ ֶאֶ֖יָך יְ הוָה ׀ אֶ ְשׂנָ ֵ֑א וּ ִָ֝ב ְת ְ
קֹומ ֗ ֶמיָך
ֹוא־משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך יְ הוָה ׀ אֶ ְשׂנָ ֵ֑א וּ ִָ֝ב ְת ְ
ְ
ה ֲַֽל
Psa. 139:22
אתֵ֑ים ְָ֝לאֹויְ ִ֗בים ָה֣יוּ
תַּ ְכ ִל֣ית ִשׂנְ אָ֣ה ְשׂנ ִ
Psa. 86:17

ִ hatredשׂנְ אָה

)(4

י־רֵ֑בּוּ וְ ִשׂנְ אֶַ֖ת חָ ָמ֣ס ְשׂנ ַֽאוּנִ י׃
ִכּ ָ
וְ ִד ְבר֣י ִשׂנְ אָ֣ה ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ו ִ ַַֽיּלָּ חֲמ֥ וּנִ י
טֹובֵ֑ה וְ ָ֝ ִשׂנְ אָ֗ה ַתּ֣חַ ת אַהֲבָ ִ ַֽתי׃
ָ
ַתּ֣חַ ת
אתֵ֑ים ְָ֝לאֹויְ ִ֗בים ָה֣יוּ
תַּ ְכ ִל֣ית ִשׂנְ אָ֣ה ְשׂנ ִ

Psa. 25:19
Psa. 109:3
Psa. 109:5
Psa. 139:22
)(1

ָֹ֫איְ בָ יו קָ ְד ֹ֥קד שׂ ָע ֵ֑ר ִָ֝מ ְתהַ ֗לְּך בַּ אֲשָׁ ָ ַֽמיו׃
)(2

Psa. 68:22

to whirl away

ֲרה ְמ ַֹֽאד׃
יביו נִ ְשׂע ָ ֥
שׁ־לפָ נָיו תּ ֹאכ ֵ֑ל וּ ְָ֝ס ִב ָ֗
ְ
א
מֹו־ח ֗רֹון יִ ְשׂעָ רֶ ַֽנּוּ׃
ָ֝ ָ
אָט ֵ֑ד ְכּמֹו־חַ י ְכּ
יכ ֣ם ָ
ִ ַֽסּירֹת ֶ
)(2

אשׁי וְ ִל ִבּי
שּׂע ֲ֥רֹות ָ֝ר ֹ ִ֗
ִל ְראֵ֑ ֹות עָ ְצמ֥ וּ ִמ ַ ַֽ
ֹאשׁי ֮ ֹשׂנְ אֵַ֪י
ַרבֹּ֤ וּ ׀ ִמשַּׂ ע ֲ֣רֹות ר ִ

hair

שׂעָ ר

שׂער־2

Psa. 50:3
Psa. 58:10
hair

שַׂ ע ֲָרה

Psa. 40:13
Psa. 69:5
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)(28

ת־רעהוּ ְשׂפַ ת חֲלָ קֵ֑ ֹות ְבּלֶ֖ב
ָ֫
אֶ
ל ֗שֹׁון ְמ ַדבֶּ ֶרת
י ְַכר֣ת יְ ְ֭הוָה כָּ ל־ ִשׂ ְפת֣י חֲלָ קֵ֑ ֹות ָ֝ ָ
ִל ְלשֹׁנ ֣נוּ ַנ ְ֭גְ ִבּיר ְשׂפָ ת֣ינוּ ִא ָתֵּ֑נוּ
מֹותם עַ ל־ ְשׂפָ תָ ַֽי׃
ת־שׁ ֗ ָ
ְָ֝
וַּֽ בַ ל־אֶ שָּׂ א אֶ
ִרנּ ִָ֗תי הַ אֲזִ ינָה ְת ִפלָּ ִתֵ֑י ְָ֝בּ ֗ל ֹא ִשׂ ְפתי ִמ ְר ָ ַֽמה׃
אָ ְָ֭דם ִבּ ְד ַב֣ר ְשׂפָ ֶתֵ֑יָך אֲנִ י ָ֝שָׁ ֗ ַמ ְר ִתּי
ֲרשֶׁ ת ָ֝ ְשׂפָ ֗ ָתיו בַּ ל־מָ נ ְַעתָּ
לֵּ֑ ֹו ַוא ֶ ֥
רְ֭אַי י ְַל ִע֣גוּ ִלֵ֑י י ְַפ ִטירוּ ְָ֝בשָׂ ֗ ָפה יָנִ יעוּ ַֽר ֹאשׁ׃
כָּ ל־ ֹ
ֹב ֶ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דּיק
תּאָלַ֗ ְמנָה ִשׂ ְפ ָ֫תי שָׁ קֶ ר הַ דּ ְ
מ ָרֵ֑ע וּ ָ֝ ְשׂפָ ֗ ֶתיָך ִמ ַדּבּר
ל ֹא אֶ ְכ ָל ֵ֑א
ְבּ ָ ֘ק ָהֹ֤ל ָ ֗רב ִהנּ ֣ה ְשׂ ְ֭פָ תַי ֣
תֹותֵ֑יָך עַ ל־כֹּ֤ן
ה֣ וּצַ ק חְ֭ן ְבּ ְשׂ ְפ ֶ
דנָי ְשׂפָ תַ֣י ִתּ ְפ ָתֵּ֑ח וּ ִָ֗֝פי
אְ֭ ֹ
ֲ
י־מי
ח ְָ֭רבֹות ְבּ ִשׂ ְפתֹותי ֶהֵ֑ם ִכּ ִ
יהם ֲ
ְבּ ִפ ֗ ֶ
את־פּימֹו ְ ַֽדּבַ ר־ ְשׂ ָ֫ ָפתימֹו וְ יִ לָּ ְכ ֥דוּ
ִ֗
חַ טַּ
חַ ְְ֭ס ְדָּך ַֽמחַ ִ֗יּים ְשׂפָ תַי יְ שַׁ ְבּ ַֽחוּנְ ָך׃
ל־פּי׃
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ִשׂ ְפתי ְ ָ֝ר ָננֹ֗ות יְ הַ לֶּ ִ ַֽ
ר־פּי
ִָ֝֗
אֲשֶׁ ר־פָּ צ֥ וּ ְשׂפָ תֵָ֑י וְ ִדבֶּ
ה־לּ ְֵ֑ך
ָ
אז ְַמּ ָר
ְתּ ַרנּ ֵ֣֑נָּ ֣ה ְשׂ ְ֭פָ תַי ִכּ֣י ֲ
ל־א ֶ֣רץ ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ְשׂ ַפֶ֖ת ל ֹא־י ַָד ְ֣ע ִתּי אֶ ְשׁ ָ ַֽמע׃
ֶ
עַ
ל ֹא אֲשַׁ נֶּ ַֽה׃
יתי וּמֹוצָ א ָ֝ ְשׂפָ תַ֗י ֣
ְבּ ִר ִ ֵ֑
אֶ ת־רוּחֵ֑ ֹו ַו ָ֝יְ בַ ֗טּא ִבּ ְשׂפָ ָ ַֽתיו׃
י־פיָך׃
כּל ִמ ְשׁ ְפּט ִ ַֽ
ִבּ ְשׂפָ תַי ִס ַפּ ְֵ֑ר ִתּי ָ֝֗ ֹ
תַּ ַבּ ְ֣ענָה ְשׂפָ תַ֣י ְתּ ִה ָלּ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְתלַ ְמּד֣נִ י
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמ ְשּׂפַ ת־ ֶשֵׁ֑קֶ ר ִמלָּ שׁ֥ ֹון
תּחַ ת ְשׂפָ ת֣ימֹו ֶ ַֽסלָ ה׃
ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב ַ ֶ֖
ְמ ִס ָבֵּ֑י ע ֲַמֶ֖ל ְשׂפָ ת֣ימֹו יְ כַ סּוּמֹו
ל־דּל ְשׂפָ תָ ַֽי׃
ַ֥
ְל ִפֵ֑י נִ ְָ֝צּ ָ ֗רה עַ

Psa. 12:3
Psa. 12:4
Psa. 12:5
Psa. 16:4
Psa. 17:1
Psa. 17:4
Psa. 21:3
Psa. 22:8
Psa. 31:19
Psa. 34:14
Psa. 40:10
Psa. 45:3
Psa. 51:17
Psa. 59:8
Psa. 59:13
Psa. 63:4
Psa. 63:6
Psa. 66:14
Psa. 71:23
Psa. 81:6
Psa. 89:35
Psa. 106:33
Psa. 119:13
Psa. 119:171
Psa. 120:2
Psa. 140:4
Psa. 140:10
Psa. 141:3
)(3

רנִ י
ִלי ִפּתַּ ְחתָּ שַׂ קִֵּ֑י וַ ְַֽתּאַזְּ ֥

lip

שָׂ פָ ה

sackcloth
Psa. 30:12

שַׂ ק
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֣יתי בַ צּ֣ ֹום
וּשׁי שָׂ֗ ק ִענּ ִ
ֲלֹותם ְל ֵ֬ב ִ
בַּ ח ֶ֡ ָ
בוּשׁ֣י ָשׂ ֵ֑ק וָא ִ ֶ֖הי לָ ֶה֣ם
וָאֶ ְתּנָ ֣ה ְל ִ
)(9

Psa. 35:13
Psa. 69:12
prince, chief, Sar

שַׂ ר

ְתּ ִשׁיתמֹו ְָ֝לשָׂ ִ ֗רים ְבּכָ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
Psa. 68:28
הוּדה ִרגְ מָ ָתֵ֑ם
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
צָ ִֶ֡עיר ר ֗
רי נ ְַפתָּ ִ ַֽלי׃
רי זְ ָ֝בֻ ֗לוּן שָׂ ֥
הוּדה ִרגְ מָ ָתֵ֑ם שָׂ ֥
יְ ְ֭ ָ
רי נ ְַפתָּ ִ ַֽלי׃
רי זְ ָ֝בֻ ֗לוּן שָׂ ֥
הוּדה ִרגְ מָ ָתֵ֑ם שָׂ ֥
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ר ֗
Psa. 82:7
אַחֶ֖ד הַ שָּׂ ִ ֣רים ִתּ ַֹֽפּלוּ׃
וּכ ַ
אָד֣ם ְתּמוּתֵ֑ וּן ְ
ְכּ ָ
Psa. 105:22
לֶ ְא ֹ֣סר שָׂ ָר֣יו ְבּנ ְַפשֵׁ֑ ֹו
Psa. 119:23
גַּ ֹ֤ם יָ ְַֽשׁב֣ וּ שָׂ ְִ֭רים ִבּ֣י נִ ְד ָבֵּ֑רוּ עַָ֝ ְב ְדּ ָ֗ך
Psa. 119:161
וּמ ְדּבָ ֶריָך
שָׂ ְִ֭רים ְר ָדפ֣ וּנִ י ִחנָּ ֵ֑ם ִ
Psa. 148:11
שׁ ְפטי
ל־לאֻ ִמֵּ֑ים שָָׂ֝ ִ ֗רים וְ כָ ל־ ֥ ֹ
ְ
וְ כָ
Psa. 45:17

)(1

ן־רא ִ ַֽמים׃
ְכּמֹו־עֵ֑גֶל ְלבָ נֹ֥ון וְ ָ֝ ִשׂ ְר ֹ֗ין ְכּמ֣ ֹו בֶ ְ
)(2

Sirion

Psa. 29:6

שַׂ ְרעַ ִפּים

anxious thoughts

רב שַׂ ְרעַ פַּ֣י ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י
ְבּ ֣ ֹ
וְ ַד֣ע ְלבָ ִבֵ֑י ְָ֝בּחָ נ֗נִ י וְ ַד֣ע שַׂ ְרעַ פָּ ַֽי׃
)(3

רף בָּ ַֽאשׁ׃
ֶ ֣קשֶׁ ת יְ ְ֭שַׁ בּר וְ ִקצּ֣ץ ח ֲִנ ֵ֑ית ֲָ֝עג ָ֗לֹות יִ ְשׂ ֥ ֹ
נִ ינָ ֣ם יָ ֵ֑חַ ד שָׂ ְרפֶ֖ וּ כָ ל־מֹועֲדי־א֣ל
ֲרת פָּ נֶ ֣יָך
סוּח ֵ֑ה ִמ ַגּע ַ ֶ֖
ְשׂ ֻר ָפ ֣ה בָ א֣שׁ ְכּ ָ

Psa. 94:19
Psa. 139:23

שׂרף־1

to burn

Psa. 46:10
Psa. 74:8
Psa. 80:17
)(5

אְֹ֭להֶ יָך שֶׁ מֶ ן שָׂ ֗שֹׂון ַֽמחֲב ֶ ַֽריָך׃
֗לנָה עֲצָ מ֥ ֹות
תַּ ְְ֭שׁ ִמיענִ י שָׂ שׂ֣ ֹון וְ ִשׂ ְמ ָחֵ֑ה ָ֝ ָתּג ְ
הָ ִשׁ֣יבָ ה ִלּ ְ֭י ְשׂשׂ֣ ֹון יִ ְשׁ ֶע ֵָ֑ך וְ ֶ֖רוּחַ
יריו׃
ת־בּ ִח ָ ַֽ
ְ
עַ מּ֣ ֹו ְבשָׂ שֵׂ֑ ֹון ְָ֝בּ ִר ָנּ֗ה אֶ
המָּ ה׃
עֹול ֵ֑ם ִ ַֽכּי־ ְשׂשֶׂ֖ ֹון ִל ִבּ֣י ַֽ
ְל ָ
)(21

הַ ְבּנוּיָ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִ֗עיר שֶׁ חֻ ְבּ ָרה־לָּ הּ

ִשׂ ְריֹן

joy

שָׂ שֹׂון

Psa. 45:8
Psa. 51:10
Psa. 51:14
Psa. 105:43
Psa. 119:111
who, which, that
Psa. 122:3

שַׁ
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שֶׁ שָּׁ֨ ם עָ לֵ֪ וּ ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת
Psa. 123:2
אֶ ל־יְ הוָ ֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ָ֝֗עַ ד שֶׁ יְּ חָ נַּֽנוּ׃
Psa. 124:1
ְל ָ ָ֫דוִ ד לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה שֶׁ ָה֣יָה ָל ֵ֑נוּ
Psa. 124:2
לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה שֶׁ ָה֣יָה ָל ֵ֑נוּ ְבּקֶ֖ וּם
Psa. 124:6
לּ ֹא נְ תָ נָנוּ ָ֝֗ ֶט ֶרף
בָּ ֥רוְּך יְ הוָ ֵ֑ה שֶׁ ֥
Psa. 129:6
ָבשׁ׃
כַּ ח ֲִצ֣יר ַגּגֵֹּ֑ות שֶׁ קַּ ְד ַמֶ֖ת שָׁ ַל ֣ף י ַֽ
Psa. 129:7
קֹוצר וְ ִח ְצנֹ֥ו
֗
לּ ֹא ִמלֶּ֖א כַ פּ֥ ֹו
שֶׁ ֹ֤
Psa. 133:2
ל־פּי
ִ
רן ָ֝שֶׁ יֹּ ֗רד עַ
ה ֵ֑ ֹ
ַ ַֽעל־הַ זּ ָ ָ֥קן זְ ַ ַֽקן־אַ ֲ
Psa. 133:3
ְכּטַ ל־חֶ ְר ֗מֹון שֶׁ יֹּ רד ֮ עַ ל־הַ ְררֵ֪י
Psa. 135:2
שׁעַֹֽ ְמ ִדים ְבּב֣ית יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝בּחַ ְצ ֗רֹות
ֶ ְ֣֭
Psa. 135:8
ד־בּה ָ ַֽמה׃
ְ
אָדם עַ
שׁ ִהכָּ ה ְבּכֹור֣י ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ָ֝מ ָ ֗
ֶ ְַֽ֭
Psa. 135:10
גֹּוי ֣ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ָ֝הָ ַ ֗רג ְמלָ ִכים
שׁ ִהכָּ ה ִ
ֶ ְַֽ֭
Psa. 136:23
שֶׁ ְ֭ ְבּ ִשׁ ְפלנוּ ָז֣כַ ר ָל ֵ֑נוּ
Psa. 137:8
ם־ל ְֵ֑ך
ָ
רי שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
אַשׁ ֥
וּדה ְ
הַ ְשּׁ ָ֫ד ָ ֥
לנוּ׃
ָ֝מוּלְך שֶׁ גָּמַ ְל ְתּ ָ ַֽ
֗
אֶ ת־גְּ
Psa. 137:9
ֹאחז וְ נִ ֵ֬פּץ ֶ ַֽאת־עָֹ֝ לָ לַ֗ יִ ְך
אַשׁרֹ֤י ׀ שֶׁ יּ ֶ֓
ְ
Psa. 144:15
אַשׁר֣י הָ ְ֭עָ ם שֶׁ ָכּ ֣כָ ה לֵּ֑ ֹו
ְ
ֹלהיו׃
רי ָ֝ ָהעָ֗ ם שֶׁ י ֲהוָה א ָ ַֽ
אַ ְַֽשׁ ֥
Psa. 146:3
שׁ ַֽאין ל֥ ֹו
ן־אָדם ׀ ֶ ֹ֤
ָ ֶ֓
ְבּבֶ
Psa. 146:5
ע ֹ֣קב ְבּעֶ זְ ֵ֑רֹו
שׁא ֣ל ַי ֲ
אַשׁ ֗רי ֶ ֹ֤
ְ
Psa. 122:4

)(4

ֹאג׃
ֹרף וְ שׁ ַֽ
יהֵ֑ם אַ ְָ֝רי֗ה ט ֥
עָ ַל ֣י ִפּ ֶ
ד־מ ֵֹ֑אד ָ֝שָׁ אַ֗גְ ִתּי ִ ַֽמ ַנּהֲמַ ת ִל ִ ַֽבּי׃
ְ
֣יתי עַ
וְ נִ ְדכּ ִ
צ ְְ֭ר ֶריָך ְבּ ֶ ֣ק ֶרב מֹוע ֲֶדֵָ֑ך
אג֣וּ ֹ
שָׁ ֲ
וּלבַ ֶ֖קּשׁ
שׁא ֲִג ֣ים לַ ָטּ ֵֶ֑רף ְ
ירים ֹ
הַ ְְ֭כּ ִפ ִ

Psa. 22:14
Psa. 38:9
Psa. 74:4
Psa. 104:21
)(2

אגָתִ ַֽי׃
רי שַׁ ֲ
עז ְַב ָתֵּ֑נִ י ָרח֥ ֹוק ִ ַֽ ָ֝מישׁוּעָ ִ֗תי ִדּ ְב ֥
ֲ
ָת֗י כָּ ל־הַ יַּֽ ֹום׃
אג ִ
עֲצָ ָמֵ֑י ְָ֝בּשַׁ ֲ

ְ roaringשׁאָגָה
Psa. 22:2
Psa. 32:3

)(5

וּמיַּד שָׁ ַֽאוּל׃
ִמכַּ ף כָּ ל־ ָֹ֝איְ ָ֗ביו ִ

to roar

שׁאג

 Saul, Shaulשָׁ אוּל
Psa. 18:1

417

ַויַּגּ ֵ֪ד ְלשָָׁ֫ א֥ וּל וַיֹּ֥אמֶ ר לֵ֑ ֹו
ֲל ֹא ָ ָ֝דוִ ֗ד
ֹאמ ֣רוּ ְלשָׁ אֵ֑ וּל ה ֥
וַיּ ְ
ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם ְבּבָ ְרח֥ ֹו ִמ ְפּני־ ָ֝שָׁ א֗ וּל בַּ ְמּעָ ָ ַֽרה׃
ת־ה ַ֗בּיִ ת
ָ֝ ַ
ִָ֫מ ְכתָּ ם ִבּ ְשׁ ֹ֥לחַ שָׁ אֵ֑ וּל וַ ַֽ ָֽיִּ ְשׁ ְמ ֥רוּ אֶ

Psa. 52:2
Psa. 54:2
Psa. 57:1
Psa. 59:1
)(16

ְ Sheolשׁאֹול

ה־לְּך׃
ָ ַֽ
ֹוד
זִ ְכ ֶרֵָ֑ך ִָ֝בּ ְשׁא֗ ֹול ִמ֣י יַֽ ֶ
Psa. 9:18
ָֹ֝וי֗ם
יָשׁ֣ וּבוּ ְרשָׁ ִע֣ים ִל ְשׁאֵ֑ ֹולָה כָּ ל־גּ ִ
Psa. 16:10
יד ָ֗ך
א־תתּן ֲָ֝ח ִס ְ
נ ְַפ ִשׁ֣י ִל ְשׁאֵ֑ ֹול ַֽל ֹ ִ
Psa. 18:6
ֹוקשׁי
חֶ ְבל ֣י ְשׁא֣ ֹול ְסבָ בֵ֑ וּנִ י ִָ֝ק ְדּ ֗מוּנִ י מ֣ ְ
Psa. 30:4
יתנִ י
הע ִל֣יתָ ִמן־ ְשׁא֣ ֹול נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝חיִּ ֗ ַ
ְיַֽה ָו֗ה ֶ ַֽ
Psa. 31:18
אתֵ֑יָך י ֹ֥בשׁוּ ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים יִ ְדּמ֥ וּ ִל ְשׁ ַֽאֹול׃
ִכּ֣י ְק ָר ִ
Psa. 49:15
מוֶת ִי ְָ֫רעם
צּ ֹאן ׀ ִ ַֽל ְשׁא֣ ֹול שַׁ תּוּ ֮ ָ ֹ֤
כַּ ֹ֤
ְ֭][צוּרם] ְלבַ לּ֥ ֹות ְשׁא֗ ֹול ִמזְּ בֻ ל ַֽלֹו׃
ָ
[וְ
Psa. 49:16
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִ ַֽמיַּד־ ְשׁאֵ֑ ֹול ִ ֶ֖כּי יִ קָּ ח֣נִ י
Psa. 55:16
י־רעֶ֖ ֹות
[מוֶת ׀] עָ ֗לימֹו י ְר ֣דוּ ְשׁא֣ ֹול חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּ ָ
[י ִַשֹּׁ֤י] ֨ ָ
Psa. 86:13
עָ ָל ֵ֑י וְ ִהצַּ ְלתָּ ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי ִמ ְשּׁא֥ ֹול תַּ ְח ִתּיָּ ַֽה׃
Psa. 88:4
ְב ָרע֣ ֹות נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ חַ ֗ ַיּי ִל ְשׁא֥ ֹול ִה ִ ַֽגּיעוּ׃
Psa. 89:49
ה־מֵּ֑וֶת יְ מַ ֨לּט נ ְַפשֶׁ֖ ֹו ִמיַּד־ ְשׁא֣ ֹול ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
יִ ְראֶ
Psa. 116:3
רה
וּמצָ ר֣י ְשׁא֣ ֹול ְמצָ אֵ֑ וּנִ י צָ ָ ֶ֖
י־מוֶת ְ
חֶ ְבל ֗ ָ
Psa. 139:8
אַצּיעָ ה ְשּׁא֣ ֹול ִהנֶּ ַָֽֽךָּ ׃
שָׁ ְ֭מַ יִ ם ָשׁ֣ם אֵָ֑תָּ ה וְ ִ ֶ֖
Psa. 141:7
ֹקעַ בָּ אָ ֵֶ֑רץ נִ ְפזְ ֥רוּ ֲָ֝עצָ ֗מינוּ ְל ִפ֣י ְשׁ ַֽאֹול׃
וּב ֣
Psa. 6:6

)(1

destruction

ַו ַיּעֲלֹ֤נִ י ׀ ִמבּ֥ ֹור שָׁ אֹון ֮ ִמ ִטֵּ֪יט הַ ָ֫ ָיּון
)(3

שָׁ אֹון־1

Psa. 40:3
noise

שָׁ אֹון־2

יהם ַוהֲמ֥ ֹון
בּיחַ ׀ ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּ ֗ ֶ
מַ ְשׁ ִ ֹ֤
יהם ַוהֲמ֥ ֹון
בּיחַ ׀ ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּ ֗ ֶ
מַ ְשׁ ִ ֹ֤
Psa. 74:23
ק֣ ֹול צ ְֹר ֶרֵ֑יָך ְשׁא֥ ֹון ָָ֝ק ֗ ֶמיָך עֹ לֶ ה
Psa. 65:8

)(10

to ask

ְשׁאַֹ֤ל ִמ ֗ ֶמּנִּ י וְ אֶ ְתּנָ ֣ה גְֹ֭ויִ ם ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך
Psa. 21:5
חַ ִיּ ֹ֤ים ׀ שָׁ אַ֣ל ִמ ְְ֭מָּך נ ַָת֣תָּ ה לֵּ֑ ֹו
Psa. 2:8

שׁאל
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אֹותֵ֪הּ
ָ
אַחֹ֤ת ׀ שָׁ אַ ְ֣ל ִתּי ַֽמאת־יְ ה ָוה ֮
ַ
אָלוּנִ י׃
יְ ְ֭קוּמוּן עד֣י חָ ָמֵ֑ס אֲשֶׁ ר ל ֹא־ ָי ַ ָ֗֝ד ְע ִתּי יִ ְשׁ ַֽ
ל ֹא שָׁ אָ ְַֽלתָּ ׃
כָּ ִ ֣ריתָ ִלֵּ֑י עֹולָ ה ַוָ֝חֲטָ אָ֗ה ֣
שׁם׃
ִבּ ְלבָ ָב ֵ֑ם ִ ַֽל ְשׁאָל־ ֹ֥אכֶ ל ְלנ ְַפ ָ ַֽ
שָׁ אַ֣ל ַויָּב֣א ְשׂ ָל ֵ֑ו וְ לֶ חֶ ם ָ֝שָׁ ֗ ַמיִ ם
יהם׃
בָ נָ ֣יו וְ ִשׁא ֵ֑לוּ וְ ָָ֝ד ְר ֗שׁוּ מחָ ְרבֹות ֶ ַֽ
ֲביִ ְך׃
אה ָ ַֽ
שַׁ ְ֭אֲלוּ ְשׁל֣ ֹום יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם יִ ְָ֝שׁלָ֗ יוּ ֹ
י־שׁ ְ֭יר
שֹׁובינוּ ִדּ ְבר ִ
ֶ֡
שׁאלֵ֪ וּנוּ
כּי שָׁ֨ ם ְ ַֽ
ִ ֹ֤
)(1

Psa. 27:4
Psa. 35:11
Psa. 40:7
Psa. 78:18
Psa. 105:40
Psa. 109:10
Psa. 122:6
Psa. 137:3
request

וַיִּ תּ֣ן לָ ְ֭הֶ ם שֶׁ אלָ תֵָ֑ם וַיְ שַׁ ַלֶּ֖ח

Psa. 106:15
)(1

יֹונים׃
אנ ִַנּ ֵ֑ים ָ֝ ַה ֗בּוּז ִלגְ א ִ ַֽ
הַ לַּ עַ ג הַ שַּׁ ֲ
)(4

ְשׁאלָ ה

ease

Psa. 123:4
to pant, trample

ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
ְֹ֭להים ִ ַֽכּי־ ְשׁאָפַנִ ֣ י אנֵֹ֑ושׁ כָּ
חָ נּ ֵ֣֑נִ י א ִ
י־ר ִ֨בּים
שָׁ אֲפ֣ וּ שׁ ְְֹ֭ור ַרי כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ִ ַֽכּ ַ
שׁאֲפִ֣י ֶסֵ֑לָ ה יִ ְשׁלַ ח
יענִ י חר֣ף ֹ
ַֽיֹושׁ ֗
ְו ִ
ֹות֣יָך
ִ ַֽפּי־פָ ְ֭עַ ְר ִתּי ָואֶ ְשׁאֵָ֑פָה ִ ֶ֖כּי ְל ִמ ְצ ֶ

)(1

תֹּודֵ֑ךָּ ְשׁא ִ ֶ֖רית ח ֹ֣מת תַּ ְח ַֽ ֹגּר׃
ֶ
אָד֣ם
ִ ַֽכּי־ח ֲַמ֣ת ָ

שׁאף

Psa. 56:2
Psa. 56:3
Psa. 57:4
Psa. 119:131

)(3

צוּר־לבָ ִבי
ְ
וּל ָָ֫ב ִבי
כָּ לָ ה ְשׁארִ֗י ְ
תֵּ֑ת ִאם־י ִ ֶָ֖כין ְשׁא ֣ר ְלעַ ַֽמֹּו׃
יה֣ם כֶּ עָ ָפ ֣ר ְשׁא ֵ֑ר וַּֽ ְכח֥ ֹול
עֲל ֶ

אנָן
שַׁ ֲ

flesh, relative

ְשׁאר

Psa. 73:26
Psa. 78:20
Psa. 78:27
remnant

ְשׁא ִרית

Psa. 76:11
)(2

Sheba

ִמנְ ָח֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי ְשׁבָ א וּ ְָ֝ס ָ֗בא אֶ ְשׁכָּ ר
וְ יִ תֶּ ן־לֹו֮ ִמזְּ ַהֵ֪ב ְָ֫שׁבָ א וְ יִ ְתפַּ לּ ֣ל בַּ ע ֲ֣דֹו

Psa. 72:15

)(3

to take captive

ביתָ שֶּׁ֗ ִבי לָ ַ ֣ק ְחתָּ מַ ְ֭תָּ נֹות
שׁ ִ ֹ֤
ָ֘ע ִלֹ֤יתָ לַ מָּ ֨רֹום ׀ ָ֘

Psa. 68:19

ְשׁבָ א

Psa. 72:10

שׁבה
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הם׃
אֹות֣ם ְל ַרח ֲִמֵ֑ים ִָ֝ל ְפנ֗י כָּ ל־שֹׁובי ֶ ַֽ
ָ
י־שׁ ְ֭יר
שֹׁובינוּ ִדּ ְבר ִ
ֶ֡
שׁאלֵ֪ וּנוּ
שָׁ֨ ם ְ ַֽ
)(1

Psa. 106:46
Psa. 137:3
oath

חק׃
ת־אַב ָר ָהֵ֑ם וּ ְשׁבֶ֖ וּעָ תֹ֣ו ְליִ ְשׂ ָ ַֽ
ְ
אֶ

ְשׁבוּעָ ה

Psa. 105:9
)(6

ְ captivityשׁבוּת

ְבּשׁ֣ וּב יְ ְ֭הוָה ְשׁב֣ וּת עַ מֵּ֑ ֹו יָגל
Psa. 53:7
ְֹ֭להים ְשׁב֣ וּת עַ מֵּ֑ ֹו יָגל
ְבּשׁ֣ וּב א ִ
Psa. 85:2
ע ַֹֽקב׃
[שׁ ִב֣ית] ַי ֲ
אַר ֶצֵָ֑ך ָ֝ ֗שַׁ ְבתָּ ְשׁבוּת ְ
ָר ִצ֣יתָ יְ הוָ ֣ה ְ
ע ַֹֽקב׃
[שׁ ִב֣ית] ַי ֲ
אַר ֶצֵָ֑ך ָ֝ ֗שַׁ ְבתָּ ְשׁבוּת ְ
ָר ִצ֣יתָ יְ הוָ ֣ה ְ
Psa. 126:4
[שׁ ִביתֵ֑נוּ]
שׁוּב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־ ְשׁבוּתנוּ ְ
ָ
יקים בַּ נֶּ ַָֽֽגֶב׃
[שׁ ִביתֵ֑נוּ] כַּ א ֲִפ ִ ֥
ת־שׁבוּתנוּ ְ
ְ
שׁוּב֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ
ָ
Psa. 14:7

)(5

to praise

חַ ְְ֭ס ְדָּך ַֽמחַ ִ֗יּים ְשׂפָ תַ י יְ שַׁ ְבּ ַֽחוּנְ ָך׃
קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך ְָ֝ל ִה ְשׁתַּ ֗בּחַ ִבּ ְת ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
ל־גֹּוי ֵ֑ם ָ֝שַׁ ְבּ ֗חוּהוּ כָּ ל־הָ אֻ ִ ַֽמּים׃
ִ
אֶ ת־יְ ְ֭הוָה כָּ
֣דֹּור ְל ְ֭דֹור יְ שַׁ ַבּ ֣ח מַ ע ֲֶשֵׂ֑יָך וּגְ בֶ֖ וּר ֶֹת֣יָך
ֹלה֣יִ ְך
לי א ַ
ה ְל ִ ֶ֖
שַׁ ְבּ ִח֣י יְ ְ֭רוּשָׁ לַ ִם אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה ַ ַֽ
)(2

יהם ַוהֲמ֥ ֹון
בּיחַ ׀ ְשׁא֣ ֹון ַי ְִ֭מּים ְשׁא֥ ֹון גַּלּ ֗ ֶ
מַ ְשׁ ִ ֹ֤
הַ יָּ ֵ֑ם ְבּשׂ֥ ֹוא ַג ָ֝לָּ֗ יו אַתָּ ה ְתשַׁ ְבּח ַֽם׃
)(13

שׁבח־1

Psa. 63:4
Psa. 106:47
Psa. 117:1
Psa. 145:4
Psa. 147:12
to still

שׁבח־2

Psa. 65:8
Psa. 89:10

scepter, rod, tribe

לי
ְתְּ֭רֹעם ְבּשׁ ֣בֶ ט בַּ ְר ֶזֵ֑ל ִכּ ְכ ִ ֶ֖
Psa. 23:4
ִכּי־אַתָּ ה ִעמָּ ִ ֵ֑די ִשׁ ְבטְָך֥ וּ ִָ֝מ ְשׁעַ נְ ֗ ֶתָּך
Psa. 45:7
כוּתָך׃
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד שׁבֶ ט ִָ֝מי ֹ֗שׁר שׁ֣בֶ ט מַ ְל ֶ ַֽ
ָ
כוּתָך׃
עֹול ֣ם ו ֶָע ֵ֑ד שׁבֶ ט ִָ֝מי ֹ֗שׁר שׁ ֣בֶ ט מַ ְל ֶ ַֽ
ָ
ְֹ֭להים
א ִ
Psa. 74:2
ר־ציּ֗ ֹון
ִ ָ֝
ְ֭אַלתָּ שׁ ֣בֶ ט ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך הַ
ָ ֘ק ִנֹ֤יתָ ֶ֗קּ ֶדם ָגּ ְ
Psa. 78:55
יהם ִשׁ ְבטי יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ַשׁכּן ְָ֝בּאָהֳל ֗ ֶ
ֲל ֵ֑ה ַויּ ְ
ַנח ָ
Psa. 78:67
חר׃
ל ֹא בָ ָ ַֽ
יֹוסֵ֑ף וַּֽ ְבשׁבֶ ט ֶָ֝א ְפ ַ ֗ריִ ם ֣
Psa. 78:68
הוּדֵ֑ה ֶ ַֽאת־הַ ר
ַו ְ֭יִּ ְבחַ ר אֶ ת־שׁ ֣בֶ ט יְ ָ
Psa. 2:9

שׁבֶ ט
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וּבנְ ג ִָעים
וּפָ קַ ְד ִתּ֣י ְבשׁ ֣בֶ ט ִפּ ְשׁ ָע ֵ֑ם ִ
Psa. 105:37
כֹּושׁל׃
ַֽ
וְ ז ָָהֵ֑ב וְ אֶ֖ין ִבּ ְשׁבָ ָט ֣יו
Psa. 122:4
שֶׁ שָּׁ֨ ם עָ לֵ֪ וּ ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת
שֶׁ שָּׁ֨ ם עָ לֵ֪ וּ ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת ְליִ ְשׂ ָראֵ֑ל
Psa. 125:3
ל ֹא ָינֶ֡וּחַ שֹׁ֤בֶ ט הָ ֶ ֗רשַׁ ע עַ ל ֮
כּי ֵ֪
ִ ֹ֤
Psa. 89:33

captivity, captive

)(2

אָדֵ֑ם
ביתָ שֶּׁ֗ ִבי לָ ַ ֣ק ְחתָּ מַ ְ֭תָּ נֹות בָּ ָ
שׁ ִ ֹ֤
לַ מָּ ֨רֹום ׀ ָ֘
אַרתּ֥ ֹו
וַיִּ תּ֣ן לַ ְשּׁ ִב֣י עֻ זֵֹּ֑ו ְו ִַֽת ְפ ְ

ְשׁ ִבי

Psa. 68:19
Psa. 78:61
)(2

ילָך]
][שׁ ִ ַֽב ְ
כָּך וּ ְשׁ ִבילֶ יָך [וַּֽ ְ֭ ְ
ַדּ ְר ֗ ֶ
ל ֹא
בֹותיָך ֣
[שׁ ִ ַֽבילְָך] ְבּ ַמ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים וְ ִָ֝ע ְקּ ֗ ֶ
וּשׁ ִבילֶ יָך [וַּֽ ְ֭] ְ
כָּך ְ
ַדּ ְר ֗ ֶ

ְ pathשׁ ִביל

Psa. 77:20

)(1

snail

ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ
ְכּמ֣ ֹו שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
)(2

Psa. 58:9

flood, channel

י־מיִ ם וְ ִשׁ ֹ֥בּלֶ ת ְשׁטָ ָ ַֽפ ְתנִ י׃
אתי ְבמַ עֲמַ קּ ָ֝֗ ַ
מָ ע ֳָמֵ֑ד בָּ ִ
אַל־תּ ְבלָ ע ֣נִ י
ִ
אַל־תּ ְשׁ ְטפֹ֤נִ י ׀ ִשׁ ֹ֣בּלֶ ת מַ ְ֭יִ ם וְ
ִ

ִשׁבֹּלֶ ת־2

Psa. 69:3
Psa. 69:16
)(12

ל ֹא
וְ אֶ ת־יִ ְרא֣י יְ הוָ ֣ה יְ כַ בּ ֵ֑ד נִ ְשׁבַּ ע ְָ֝להָ ַ ֗רע וְ ֣
ל ֹא נִ ְשׁ ַבּ ֣ע ְל ִמ ְר ָ ַֽמה׃
לַ ָשּׁ֣וְ א נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ֶ֖
יִ ְ֭ ְתהַ לּל כָּ ל־הַ נִּ ְשׁ ָבּ ֣ע בֵּ֑ ֹו ִכּי
ירי נִ ְָ֝שׁ ַ֗בּ ְע ִתּי ְל ָדוִ ד עַ ְב ִ ַֽדּי׃
ִל ְב ִח ִ ֵ֑
ם־ל ָדוִ ד
ְ
אְַ֭חַ ת נִ ְשׁ ַבּ ְ֣ע ִתּי ְבקָ ְד ִשֵׁ֑י ִ ַֽא
ָתָך׃
אדֹנָ ֵ֑י נִ ְשׁבַּ ְעתָּ ְָ֝ל ָדוִ ֗ד בֶּ אמוּנ ֶ ַֽ
הָ ִראשֹׁנִ ים ׀ ֲ
אַפֵּ֑י ִאם־יְ ָ֝בֹא֗ וּן
אֲשֶׁ ר־נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי ְב ִ
ח ְרפ֣ וּנִ י אֹויְ ָבֵ֑י ְָ֝מהֹולָ לַ֗ י ִבּ֣י נִ ְשׁ ָ ַֽבּעוּ׃
אַתּה־כֹהן
ל ֹא יִ נּ ָ֗חם ָ ַֽ
נִ ְשׁ ַבֹּ֤ע יְ ה ָו֨ה ׀ וְ ֥
נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי ָואֲקַ יּ ֵ֑מָ ה ִָ֝ל ְשׁ ֹ֗מר ִמ ְשׁ ְפּטי
א ֲֶשׁ֣ר נִ ְ֭ ְשׁבַּ ע לַ יהוָ ֵ֑ה ָנ ַ ָ֗֝דר לַ א ֲִביר
נִ ְשׁ ַ ַֽבּע־יְ ה ָו֨ה ׀ ְל ָדוִ ֶ֡ד אמֶ ת ֮ ַֽל ֹא־יָשֵׁ֪ וּב

שַׁ ְבּלוּל

to swear
Psa. 15:4
Psa. 24:4
Psa. 63:12
Psa. 89:4
Psa. 89:36
Psa. 89:50
Psa. 95:11
Psa. 102:9
Psa. 110:4

Psa. 119:106
Psa. 132:2
Psa. 132:11

שׁבע
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)(1

שׁבַ ע׃
ר־בּא אֶ ל־בַּ ת־ ָ ַֽ
ָָ֝֗
כּאֲשֶׁ
ְ ַֽבּבֹוא־אְ֭לָ יו נ ָָת֣ן הַ נּ ִָבֵ֑יא ַ ַֽ

Psa. 51:2

)(4

ֶכּ ֣סֶ ף צָ ְ֭רוּף בַּ ע ֲִל֣יל לָ אָ ֵֶ֑רץ ְָ֝מז ָֻ֗קּק ִשׁ ְבעָ ָ ַֽתיִ ם׃
יקם
ִל ְשׁכנ ֣ינוּ ִשׁ ְְ֭בעָ תַ יִ ם אֶ ל־ח ָ ֵ֑
נֹותינוּ בָ הֶ ם ִשׁ ְב ִע ֵ֪ים שָׁ ָנֶ֡ה וְ ִ ֹ֤אם
י־שׁ ֨
יְ ַֽמ ְ
ֶשׁ ֣בַ ע בַּ ְ֭יֹּום ִהלַּ ְל ִתֵּ֑יָך ָ֝֗עַ ל ִמ ְשׁ ְפּטי
)(21

Sheba

שֶׁ בַ ע

seven

שֶׁ בַ ע־1

Psa. 12:7
Psa. 79:12
Psa. 90:10
Psa. 119:164
to break

שׁבר־1

אֶ ת־כָּ ל־אֹיְ ַב֣י ֶל ִֵ֑חי ִשׁנּ ֶ֖י ְרשָׁ ִע֣ים ִשׁ ַ ַֽבּ ְרתָּ ׃
Psa. 10:15
רֹושׁ־ר ְשׁע֥ ֹו
ִ
ְשְׁ֭בֹר זְ ֣רֹועַ ָר ָשֵׁ֑ע ָו ָ ָ֗֝רע ִ ַֽתּ ְד
Psa. 29:5
ק֣ ֹול יְ ְ֭הוָה שֹׁב ֣ר א ֲָרזִ ֵ֑ים וַיְ שַׁ בּר יְ ָ֝ה ָו֗ה
ת־אַרזי
ְ
שֹׁב֣ר א ֲָרזִ ֵ֑ים ַויְ שַׁ בּר יְ ָ֝ה ָו֗ה אֶ
Psa. 34:19
י־רוּחַ
ת־דּ ְכּא ֥
ַ
קָ ֣רֹוב יְ ְ֭הוָה ְלנִ ְשׁ ְבּרי־ל ֵ֑ב ְוַֽאֶ
Psa. 34:21
ל ֹא נִ ְשׁ ָ ַֽבּ ָרה׃
מֹותֵ֑יו אַחַ ת ָ֝מ ֗הנָּה ֣
כָּ ל־עַ ְצ ָ
Psa. 37:15
ב ְרנָה׃
תֹותם ִתּשָּׁ ַ ַֽ
תָּ ב֣ ֹוא ְב ִל ָבֵּ֑ם וְ ָ֝קַ ְשּׁ ֗ ָ
Psa. 37:17
יקים
רשָׁ ִעים ִתּשָּׁ ַב ְֵ֑רנָה וְ סֹומְֶ֖ך צַ ִדּ ִ ֣
כּי זְ רֹוע֣ ֹות ְ ְ֭
ִ ֹ֤
Psa. 46:10
אָרץ ֶ ֣קשֶׁ ת יְ ְ֭שַׁ בּר וְ ִקצּ֣ץ ח ֲִנ ֵ֑ית
ָ֫ ָה ֶ
Psa. 48:8
ְבּ ֥רוּחַ קָ ִ ֵ֑דים ְָ֝תּשַׁ ֗בּר אֳנִ יֹּ֥ות תַּ ְר ִ ַֽשׁישׁ׃
Psa. 51:19
רה לב־נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְד ֶכּ ֵ֑ה
ֹלהים ֮ ֵ֪רוּחַ נִ ְשׁ ָָ֫בּ ָ ֥
זִ ְַֽבח֣י א ִ
ֹלהים
רה לב־נִ ְשׁבָּ ר וְ נִ ְד ֶכּ ֵ֑ה ָ֝א ִ֗
ֵ֪רוּחַ נִ ְשׁ ָָ֫בּ ָ ֥
Psa. 69:21
רה ִל ִ֗בּי וָ ַֽ אָָ֫נ֥וּשָׁ ה
שׁ ְב ָ ֥
חֶ ְר ָפֹּ֤ה ׀ ָ ַֽ
Psa. 74:13
ינ֗ים עַ ל־הַ ָ ַֽמּיִ ם׃
ְבעָ זְּ ָך֣ יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ ָראשׁי ָ֝ ַתנִּ ִ
Psa. 76:4
י־קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב
שָׁ ְ֭מָּ ה ִשׁ ַבּ ֣ר ִר ְשׁפ ָ ֵ֑
Psa. 104:11
כָּ ל־חַ יְ ת֣ ֹו שָׂ ָדֵ֑י יִ ְשׁ ְבּ ֶ֖רוּ ְפ ָר ִא֣ים ְצמָ אַָֽם׃
Psa. 105:16
בר׃
כּל־מַ טּה־לֶ חֶ ם שָׁ ָ ַֽ
רעָ ב עַ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ָ ַֽ
ָ ְ֭
Psa. 105:33
בוּלם׃
ָ ַֽ
וּתאנ ָָתֵ֑ם ַו ָ֝יְ שַׁ ֗בּר ע ֣ץ גְּ
ְ
Psa. 107:16
וּב ִריחֶ֖י בַ ְר ֶז֣ל
ִ ַֽכּי־ ִשׁ ְ֭בַּ ר ַדּ ְלת֣ ֹות נְ ֵֹ֑חשֶׁ ת ְ
Psa. 124:7
ל ְטנוּ׃
אנ ְַחנוּ נִ ְמ ָ ַֽ
ָֹ֫וק ִשׁים הַ פַּ ח נִ ְשׁ ָ֗בּר ַו ֲ
י ְ
Psa. 147:3
הָ ְ֭רֹפא ִל ְשׁב֣ וּרי ל ֵ֑ב וּ ְָ֝מחַ ֗בּשׁ
Psa. 3:8

)(1

break, fracture

שֶׁ בֶ ר־1
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י־מטָ ה׃
ְפּצַ ְמ ָתֵּ֑הּ ְר ָפֶ֖ה ְשׁבָ ֶר֣יהָ ִכ ָ ַֽ
)(4

Psa. 60:4
to cease, rest

וּמ ְתנ ַַֽקּם׃
צֹור ֶרֵ֑יָך ְלהַ ְשׁ ִבּית אָ֝ ֹוי֗ב ִ
ְ
Psa. 46:10
אָרץ ֶ ֣קשֶׁ ת
ד־קצֵ֪ה ָ֫ ָה ֶ
ְ
מַ ְשׁ ִבּית ִמ ְלחָ מֹות ֮ עַ
Psa. 89:45
ִה ְשׁבַּ תָּ ִמ ְטּהָ ֵ֑רֹו וְ ִָ֝כ ְסא֗ ֹו
Psa. 119:119
ל ֗כן
ל־ר ְשׁעי־אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ָ
ִס ִג֗ים ִה ְשׁבַּ תָּ כָ ִ

שׁבת

Psa. 8:3

sabbath

)(1

ִמזְ מ֥ ֹור ִ֗שׁיר ְליֹ֣ום הַ שַּׁ ָ ַֽבּת׃

Psa. 92:1
)(1

ֶט ֶ֣רם אֶ ְ֭ענֶה א ֲִנ ֣י שֹׁג ֵ֑ג וְ ָ֝עַ ֗ ָתּה ִא ְמ ָר ְתָך֥

to err

Psa. 119:21
Psa. 119:118

ֹשׁב֣י
כֹון־שׁ ְבתּ֥ ֹו ִה ְשׁ ִגּ ֵ֑יחַ ֶאֶ֖ל כָּ ל־י ְ
ִ
ִ ַֽמ ְמּ

to gaze

error

ְשׁגִ יאָה

Psa. 19:13
)(1

Shiggaion

ִשׁ ָגּיֹ֗ון ְל ָ ָ֫דוִ ד אֲשֶׁ ר־שָׁ ר לַ יהוָ ֵ֑ה

Psa. 7:1

)(1

queen

שׁגַל

breast

שַׁ ד

Psa. 22:10
)(1

שּׁ ִדים׃
יהם לַ ַֽ
ת־בּנַֽ ֹות ֗ ֶ
ְ
ת־בּ ְ֭ניהֶ ם וְ אֶ
ְ
וַיִּ זְ ְבּח֣ וּ אֶ

ִשׁגָּיֹון

Psa. 45:10
)(1

די ִא ִ ַֽמּי׃
יחי עַ ל־ ְשׁ ֥
ִמ ָבֵּ֑טֶ ן ָ֝ ַמ ְב ִט ִ֗

שׁגח

Psa. 33:14

ְשׁגִ יא֥ ֹות ִ ַֽמי־י ִָבֵ֑ין ִ ַֽמנִּ ְסתָּ ֥רֹות נ ַַֽקּנִ י׃

ימינְ ָ֗ך
רֹותֵ֑יָך נִ ְצּבָ ה שׁגַל ִ ַָֽ֝ל ִ
ְבּיִ ְקּ ֶ

שׁגה

Psa. 119:10

)(1

)(1

to err

שׁגג

Psa. 119:67
)(3

ֹותיָך׃
ְד ַר ְשׁ ִתֵּ֑יָך אַל־ ָ֝ ַתּ ְשׁגּ֗נִ י ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ֹותיָך׃
ֲרוּרים ָ֝ ַהשֹּׁגִ ים ִמ ִמּ ְצ ֶ ַֽ
ז ִ ֣דים א ִ ֵ֑
י־שֶׁ קֶ ר
שֹׁוג ֣ים מחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ִכּ ָ֝ ֗
סָ ְ֭ ִליתָ כָּ ל־ ִ

שַׁ בָּ ת

demon

Psa. 106:37

שׁד
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שׁד־2
)ֹ violence, destruction (1
Psa. 12:6
שּׁד עֲנִ יִּ ים ֮ מאַנְ ַ ֵ֪קת אֶ ְביָֹ֫ונִ ים עַ ָתּ֣ה
ִמ ֥ ֹ
)(3

רשָׁ ִעים ז֣וּ שַׁ ֵ֑דּוּנִ י אֹיְ בַ י
ִמ ְפּנ ֣י ְ ְ֭
ֳריִ ם׃
ֲֹלְך ִָ֝מ ֶ֗קּטֶ ב יָשׁ֥ וּד צָ ה ָ ַֽ
ִמ ְֶ֭דּבֶ ר בָּ ֹ֣אפֶ ל ַיה ֵ֑
ם־ל ְֵ֑ך
ָ
רי שֶׁ יְ שַׁ לֶּ
אַשׁ ֥
וּדה ְ
בַּ ת־בָּ ֶ֗בל הַ ְשּׁ ָ֫ד ָ ֥
)(2

Psa. 91:6
Psa. 137:8

ַֽל ֹא־י ִַשּׁ֣א אֹוי ֣ב בֵּ֑ ֹו וּבֶ ן־עַָ֝ וְ לָ֗ ה

שַׁ ַדּי

Psa. 68:15
Psa. 91:1

to deceive, be vain

ירים
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמשֹּׁאי ֶהֵ֑ם ִָ֝מ ְכּ ִפ ִ ֗
י־רעֶ֖ ֹות
[מוֶת ׀] עָ ֗לימֹו י ְר ֣דוּ ְשׁא֣ ֹול חַ ִיּ ֵ֑ים ִ ַֽכּ ָ
ַשּׁימָ וֶת [י ִַשֹּׁ֤י] ֨ ָ
י ִ

)(15

Psa. 17:9

Almighty, Shaddai

ל ִ ֹ֤כים ָ֗בּהּ תַּ ְשׁלג
רשׂ שַׁ ַ ֶ֓דּי ְמ ֘ ָ
ְבּ ָ֘פ ֹ֤
ֹיְ֭שׁב ְבּס ֣תֶ ר עֶ ְליֵֹ֑ון ְבּצל ָ֝שַׁ ַ ֗דּי יִ ְתלֹונָ ַָֽֽן׃
)(3

to devastate

שׁדד

שׁוא

Psa. 35:17
Psa. 55:16

גוּר֣ם
ִבּ ְמ ָ
Psa. 89:23

vain, false, empty

ת־רעהוּ ְשׂפַ ת
ָ֫
ָשֹׁ֤וְ א ׀ ְי ַַֽד ְבּרוּ ֮ ִ ֹ֤אישׁ אֶ
Psa. 24:4
ל ֹא
ל ֹא־נ ָָשׂ ֣א לַ ָשּׁ ֣וְ א נ ְַפ ִשֵׁ֑י וְ ֶ֖
Psa. 26:4
ם־מתי־ ָשׁ ֵ֑וְ א וְ ִעם ַנָ֝עֲלָ ִ֗מים
ְ
ל ֹא־ ָי ְ֭שַׁ ְב ִתּי ִע
Psa. 31:7
הַ שּׁ ְֹמ ִ ֥רים הַ ְבלי־ ָשֵׁ֑וְ א ַוָ֝א ֲִנ֗י אֶ ל־יְ הוָה
Psa. 41:7
ם־בֹּ֤א ִל ְרא֨ ֹות ׀ ָשֹׁ֤וְ א יְ ַד ֗בּר ִל ֗בֹּו
וְ ִא ָ
Psa. 60:13
אָדם׃
רת ִמ ָצּ ֵ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א ְתּשׁוּעַ ת ָ
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָ ֣
ָ
הבָ
ָ ַֽ
Psa. 89:48
י־אָדם׃
ָ ַֽ
ל־בּנ
ְ
ראתָ כָ
ה־חֵ֑לֶ ד עַ ל־מַ ה־ ָ֝ ֗שָּׁ וְ א בָּ ָ ֥
ָ
מֶ
Psa. 108:13
אָדם׃
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א ְתּשׁוּעַ ת ָ ַֽ
ָ
הבָ
ָ ַֽ
Psa. 119:37
ע ְ֭ינַי מ ְרא֣ ֹות ָשׁ ֵ֑וְ א ִבּ ְד ָרכֶ ָך
Psa. 127:1
ל ֹא־יִ ְב ֶנֵ֬ה ַ֗ביִ ת ָשֹׁ֤וְ א ׀ עָ ְמל֣ וּ בֹונָ ֣יו
שֹׁומר׃
ַֽ
ר־עיר ָשֹׁ֤וְ א ׀ שָׁ ֵַ֬קד
ִָ֝֗
ִאם־יְ הוָה ַֽל ֹא־יִ ְשׁמָ
Psa. 127:2
ָשֹׁ֤וְ א לָ ֨ ֶכם ׀ מַ ְשׁ ִכֵּ֪ימי ֶ֡קוּם ְמאַַֽחֲרי־שֶׁ֗ בֶ ת
Psa. 139:20
אמ ֻרָך ִל ְמזִ ָמּ ֵ֑ה נ ָֻשֶׂ֖א לַ ָשּׁ֣וְ א עָ ֶ ַֽריָך׃
י ֹ ְ֭ ְ
Psa. 144:8
ָ֝ימי ָנ֗ם
ִפּ ְ֭יהֶ ם ִדּבֶּ ר־ ָשׁ ֵ֑וְ א ִ ַֽו ִ
Psa. 144:11
ָ֝ימי ָנ֗ם
ִפּ ְ֭יהֶ ם ִדּבֶּ ר־ ָשׁ ֵ֑וְ א ִ ַֽו ִ
Psa. 12:3

שָׁ וְ א
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)(3

 devastationשֹׁואָה

ָ֫דע וְ ִר ְשׁתּ֣ ֹו
ְתּבֹוא֣הוּ שֹׁואָה ֮ ַֽל ֹא־י ָ ֥
ל־בּהּ׃
ָ ַֽ
ִתּ ְל ְכּ ֵ֑דֹו ְָ֝בּשֹׁואָ֗ה יִ פָּ
Psa. 63:10
וְ ֗המָּ ה ְל ְ֭שֹׁואָה יְ בַ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י
Psa. 35:8

)(74

to return

שׁוב

;Psa 6:5, 11; 7:8, 13, 17; 9:4, 18; 14:7; 18:21, 25, 38; 19:8; 22:28; 23:3, 6; 28:4; 35:13, 17; 44:11; 51:14–15; 53:7
;54:7; 56:10; 59:7, 15; 60:2–3; 68:23; 69:5; 70:4; 71:20; 72:10; 73:10; 74:11, 21; 78:34, 38–39, 41; 79:12; 80:4, 8, 15, 20
81:15; 85:2, 4–5, 7, 9; 89:44; 90:3, 13; 94:2, 15, 23; 104:9, 29; 106:23; 116:7, 12; 119:59, 79; 126:1, 4; 132:10–11; 146:4
)(2

to be like, compare

רגְ לַ י כָּ אַיָּלֵ֑ ֹות וְ עַ ל
ְמשַׁ וֶּ ֣ה ַ ְ֭
דֹומ ְמ ִתּי ַנ ְָ֫פ ִשׁי
ַ֗
֨יתי ׀ וְ
ם־ל ֹא ִשׁוִּ ִ
ֹ֤
ִא
)(4

שׁוה־1

Psa. 18:34
Psa. 131:2

to set, place

שׁוה־2

יתי יְ הוָ ֣ה ְלנֶגְ ִ ֣דּי תָ ִמֵ֑יד ִכּי
ִשׁוִּ ֵ֬ ִ
ליו׃
ִבּישׁוּעָ ֶתֵָ֑ך ה֥ ֹוד וְ ָ֝הָ ָדר ְתּשַׁ וֶּה עָ ָ ַֽ
֣יתי עְ֭זֶר עַ ל־גִּ בֵּ֑ ֹור
ידיָך ו ַ֗תּ ֹאמֶ ר ִשׁ ִוּ ִ
לח ֲִס ֶ ֗
ַ ַֽ
יתי׃
ֶ ַֽדּ ֶרְך־אמוּנָה בָ ָח ְֵ֑ר ִתּי ִמ ְשׁפָּ טֶ יָך ִשׁ ִ ַֽוּ ִ

Psa. 119:30

)(9

to cry for help

Psa. 16:8
Psa. 21:6
Psa. 89:20

ֹלהֵ֪י אֲשַָׁ֫ וּעַ יִ ְשׁ ַמ֣ע מהיכָ ל֣ ֹו
וְ אֶ ל־א ַ
ל ֹא
ין־מֹושֵׁ֑יעַ עַ ל־יְ ָ֝ה ָו֗ה וְ ֣
ִ
יְ שַׁ וְּ ע֥ וּ וְ א
ִמ ֶמֵּ֑נּוּ וַּֽ ְבשַׁ וְּ עֶֹ֖ו א ָל ֣יו
תַּ ְ֭חֲנוּנַי ְבּשַׁ וְּ עִ֣י א ֶל ֵ֑יָך
ֹלהֵ֑י ִשׁוּ ְַע ִתּי ָ֝אלֶ֗ יָך ו ִַתּ ְרפָּ ַֽאנִ י׃
יְ הוָה א ָ
ליָך׃
תַּ חֲנוּ ַנ֗י ְבּשַׁ וְּ עִי א ֶ ַֽ
ִ ַֽכּי־ ַי ְִ֭צּיל אֶ ְביֹ֣ון ְמשַׁ וּ ֵ֑עַ וְ ָ֝עָ ִנ֗י ְוַֽאין־עֹ זר
א ֶל ֣יָך יְ הוָ ֣ה ִשׁוַּ ְֵ֑ע ִתּי וּ ָ֝בַ ֹ֗בּקֶ ר
בַ ְ֭נֶּשֶׁ ף ָואֲשַׁ וּ ֵ֑עָה ִל ְדבָ ֶריָך

שׁוע

Psa. 18:7
Psa. 18:42
Psa. 22:25
Psa. 28:2
Psa. 30:3
Psa. 31:23
Psa. 72:12
Psa. 88:14
Psa. 119:147
)(1

cry for help

הַ ְק ִשֹׁ֤יבָ ה ׀ ְל ֵ֬קֹול שַׁ וְ עִ֗י מַ ְל ִכּי
)(6

שֶׁ וַע

Psa. 5:3

 cry for helpשַׁ וְ עָ ה
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קֹולֵ֑י וְ ָ֝שַׁ וְ עָ תִ֗י ְלפָ נָ ֹ֤יו ׀
ִ
יקים וְ ָ֝אָזְ ָנ֗יו אֶ ל־שַׁ וְ עָ תָ ַֽם׃
יְ ְ֭הוָה אֶ ל־צַ ִדּ ִ ֵ֑
ה־ת ִפלָּ ִ֨תי ׀ יְ ה ָוֶ֡ה וְ שַׁ וְ עָ תִ֨י ׀ הַ אֲזִ י ָנה ֮
ְ
ִ ַֽשׁ ְמעָ
יְ הוָ ֵ֑ה וַיּט ָ֝אלַ֗ י וַיִּ ְשׁמַ ע שַׁ וְ עָ תִ ַֽי׃
ְת ִפלָּ ִתֵ֑י וְ ָ֝שַׁ וְ עָ תִ֗י אלֶ יָך
יעם׃
יֹושׁ ַֽ
ַיע ֲֶשֵׂ֑ה ְוַֽאֶ ת־שַׁ וְ עָ תָם יִ ְָ֝שׁ ֗ ַמע וְ ִ

Psa. 18:7
Psa. 34:16
Psa. 39:13
Psa. 40:2
Psa. 102:2
Psa. 145:19
)(1

fox

י־ח ֵֶ֑רב ְמנָ ֶ֖ת שֻׁ עָ ִל֣ים יִ ְהיַֽ וּ׃
ירהוּ עַ ל־יְ ד ָ
יַגִּ ֻ ֥

Psa. 63:11
)(1

ָוְ֭אֹמַ ר אְַך־ ֹ֣חשֶׁ ְך יְ שׁוּפנִ ֵ֑י וְ ָ֝לַ֗ יְ לָ ה

to bruise

שֹׁופר׃
ָ ַֽ
רוּע ֵ֑ה יְ ָ֝ה ָֹו ֗ה ְבּק֣ ֹול
ְֹ֭להים ִבּ ְת ָ
עָ ָל ֣ה א ִ
שֹׁופ ֵ֑ר ַָ֝בּ ֗כּסֶ ה ְליֹ֣ום
ָ
ִתּ ְקע֣ וּ בַ ֹ֣ח ֶדשׁ
שֹׁופ ֵ֑ר ָ֝ ָה ִ ֗ריעוּ ִל ְפנ ֹ֤י ׀
ָ
צ ְצרֹות וְ ק֣ ֹול
ח ֹ֣
בַּ ְ֭ ֲ
ה ְל ֗לוּהוּ ְבּנ ֣בֶ ל
שֹׁופ ֵ֑ר ַָ֝ ַֽ
ָ
ה ְללוּהוּ ְבּת֣קַ ע
ַ ְַֽ֭

 trumpetשֹׁופָ ר
Psa. 47:6
Psa. 81:4
Psa. 98:6
Psa. 150:3

)(1

overflow

thigh

)(2

אֹלהי א ֲַדלֶּ ג־ ַֽשׁוּר׃
ַ֗
אָר֣ץ גְּ ֵ֑דוּד וּ ַָֽ֝ב
י־ב ְָ֭ך ֻ
ִ ַֽכּ ְ
ינ֗י ְבּ ָ֫שׁוּרָ ֥י בַּ קָּ ִ ֶ֖מים
ע ִ

שֹׁוק

Psa. 147:10
)(2

לְ֭יהוָה ִמשּׁ֥ ֹור ֗ ָפּר מַ ְק ִ ֥רן מַ ְפ ִ ַֽריס׃
ַ ַֽ
בֹודֵ֑ם ְבּתַ ְבנִ ית ָ֝ ֗שֹׁור אֹכל עַֽשֶׂ ב׃
ת־כּ ָ
ְ
ַויּ ִָמירוּ אֶ

שׁוק

Psa. 65:10
)(1

שֹׁוקי הָ ִא֣ישׁ יִ ְר ֶ ַֽצה׃
א־ב ֶ֖
י ְֶח ָפֵּ֑ץ ַֽל ֹ ְ

שׁוף

Psa. 139:11
)(4

שׁ ְקקֶֶ֡הָ ַר ֵַ֬בּת תַּ ְע ְשׁ ֶ ֗רנָּה
הָ אָ ֶ֨רץ ׀ ַו ְתּ ֵ֪ ֹ

שׁוּעָ ל־1

ox

שֹׁור

Psa. 69:32
Psa. 106:20
wall

שׁוּר־1

Psa. 18:30
Psa. 92:12
)(5

 enemyשֹׁורר

שֹׁוררֵָ֑י הֹושַׁ ר
ְ
ְב ִצ ְדקָ ֗ ֶתָך ְלמַ עַ ן
Psa. 27:11
שֹׁוררָ ַֽי׃
ְ
וּ ְ֭נְ חנִ י ְבּ ֹ֣א ַרח ִמישֵׁ֑ ֹור ְָ֝ל ֗ ַמעַ ן
Psa. 5:9
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[י ִָשׁ֣יב] הָ ְַ֭רע ְלשׁ ְֹררֵָ֑י ַָ֝בּא ֲִמ ְתּ ָ֗ך
י־ר ִ֨בּים
שָׁ אֲפ֣ וּ שׁ ְְֹ֭וררַי כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום ִ ַֽכּ ַ
ֹלהים י ְַראנִ י ְבשׁ ְֹררָ ַֽי׃
יְ קַ ְדּמֵ֑נִ י ָ֝א ִ֗
)(4

Psa. 54:7
Psa. 56:3
Psa. 59:11

שׁוּשַׁ ן־1

lily, Shushan, Shoshannim

שׁ ְ֭שַׁ נִּ ים ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח
לַ ְמנַצּ ֣חַ עַ ל־ ֹ
תּם ְל ָד ִו ֣ד
שׁוּשׁ ֣ן ע ֵ֑דוּת ִמ ְכ ָ ֶ֖
לַ ְְ֭מנַצּחַ עַ ל־ ַ
לַ ְמנ ֵַ֬צּחַ ַ ַֽעל־שֹׁושַׁ ִנֵּ֬ים ְל ָד ִ ַֽוד׃
אָס֣ף
לַ ְמנַצּחַ אֶ ל־שֹׁשַׁ ִנּ ֵ֑ים ע ֶ֖דוּת ְל ָ

Psa. 45:1
Psa. 60:1
Psa. 69:1
Psa. 80:1
)(2

ל ֹא
שׁחַ ד עַ ל־נ ִָ֗קי ֥
ְבּנֶשֶׁ ְך ֮ וְ ֥ ֹ
ָ֝ימי ָנ֗ם ָמ ְ֣לאָה ַֹֽשּׁחַ ד׃
ר־בּידיהֶ ם זִ ָמֵּ֑ה ִ ַֽו ִ
ִ
אֲשֶׁ
)(4

bribe, gift
Psa. 15:5
Psa. 26:10

to bow down, be humble

ֲצוּמיו
שׁחַ וְ נָפַ ל ַָ֝בּע ֗ ָ
וְ ָדכָ ה [יִ ְדכֶּ ה] ָי ֵ֑ ֹ
ֹותי׃
ֹדר שַׁ ַֽח ִ
ל־אם ק ֥
ָ֝֗
־כּאָ֣ח ִל ְ֭י ִה ְתהַ ָלּ ְֵ֑כ ִתּי כַּ אֲבֶ
ְכּ ַֽרעַ ְ
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
ד־מ ֵֹ֑אד כָּ
ְ
֣יתי שַׁ ֹ֣ח ִתי עַ
ַנעֲו ִ
שׁחוּ מ ֶֹ֖עצֶ ר ָר ָע ֣ה
וַיִּ ְמעֲט֥ וּ ַו ָיּ ֵ֑ ֹ

שׁחח

Psa. 10:10
Psa. 35:14
Psa. 38:7
Psa. 107:39
)(1

וְ יִ ְרפָּ אֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝ימַ ֗לּט ִמ ְשּׁ ִחיתֹותָ ַֽם׃ ן

ְ pitשׁ ִחית

Psa. 107:20
)(1

רְך ִתּ ְר ֶֹ֖מס ְכּ ִפ֣יר
עַ ל־ ַשׁ ֣חַ ל ו ֶָפ֣תֶ ן ִתּ ְד ֵ֑ ֹ

lion

שַׁ חַ ל

Psa. 91:13
)(1

י־רוּחַ
ל־פּנ ֵ֑
ְ
ְ ַֽואֶ ְשׁחָ ק֗ם ְכּעָ פָ ר עַ

to beat fine

שׁחק

Psa. 18:43
)(9

ת־מיִ ם עָ בי ְשׁחָ ִ ַֽקים׃
ָ֝֗ ַ
ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו חֶ ְשׁכַ
ְבּהַ שָּׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ָ֝א ַֽמוּנ ְָת ָ֗ך עַ ד־ ְשׁחָ ִ ַֽקים׃
עַ ד־שָׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְוַֽעַ ד־ ְשׁחָ ִ ֥קים א ֲִמ ֶ ַֽתָּך׃
אוָתֵ֑ ֹו וְ ָ֝עֻ זּ֗ ֹו בַּ ְשּׁחָ ִ ַֽקים׃
ַ ַֽעל־יִ ְשׂ ָראל ַגּ ֲ
עָ ֗בֹות קְֹ֭ול נ ְָתנ֣וּ ְשׁחָ ִ ֵ֑קים אַף־ ֲָ֝חצָ ֗ ֶציָך

שֹׁחַ ד

cloud, sky
Psa. 18:12
Psa. 36:6
Psa. 57:11
Psa. 68:35
Psa. 77:18

שַׁ חַ ק
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תי
וַיְ ַצ֣ו ְשׁחָ ִ ֣קים ִמ ָמֵּ֑עַ ל וְ ַד ְל ֶ֖
רְך לַ יהוָ ֵ֑ה
עֹ֣
כּי ִמ֣י בַ ְ֭שַּׁ חַ ק ַי ֲ
ִ ֹ֤
עֹול ֵ֑ם וְ עד ַָ֝בּשַּׁ֗ חַ ק נֶאמָ ן ֶ ַֽסלָ ה׃
ָ
יִ כּ֣ ֹון
ַֽמעַ ל־שָׁ ַמ֣יִ ם חַ ְס ֶדֵָּ֑ך ְוַֽעַ ד־ ְשׁחָ ִ ֥קים א ֲִמ ֶ ַֽתָּך׃
)(2

Psa. 78:23
Psa. 89:7
Psa. 89:38
Psa. 108:5

שׁחר־2

to seek diligently

אַתּה אֲֽשַׁ ֲָ֫חרֶ ֥ךָּ צָ ְמאֵָ֬ה ְל ָ֨ך ׀
א ִלי ֗ ָ
וּד ָרשֵׁ֑ וּהוּ וְ ָ֝שָׁ֗ בוּ וְ ִ ַֽשׁחֲרוּ־ ַֽאל׃
ְ
)(4

עַ ל־אַיֶּלֶ ת הַ שַּׁ֗ חַ ר ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
שּׁחַ ר׃
ירה ָ ַֽ
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
שּׁחַ ר׃
ירה ָ ַֽ
אָע ָ
עוּ ָ ְַֽ֭רה הַ נּבֶ ל וְ ִכנֹּ֗ור ִ
אֶ שָּׂ א כַ נְ פי־ ָשׁ ֵ֑חַ ר ֶָ֝א ְשׁ ְכּ ָנ֗ה ְבּאַח ִ ֲ֥רית יָ ַֽם׃
)(9

Psa. 63:2
Psa. 78:34

שַׁ חַ ר־1

dawn

Psa. 22:1
Psa. 57:9
Psa. 108:3
Psa. 139:9

to destroy, corrupt

ֹלהֵ֑ים ִ ַֽה ְשׁ ִ֗חיתוּ ִ ַֽה ְת ִעיבוּ ע ֲִלילָ֗ ה א֣ין
ְבּ ְִ֭לבֹּו א֣ין א ִ
ֹלהֵ֑ים ִ ַֽ ָ֝ה ְשׁ ִ֗חיתוּ וְ ִ ַֽה ְת ִעיבוּ ָ֝֗עָ וֶל
ְבּ ְִ֭לבֹּו א֣ין א ִ
לַ ְמנַצּ ֣חַ אַל־תַּ ְְ֭שׁחת ְל ָד ִו ֣ד ִמ ְכ ָתֵּ֑ם
לַ ְמנַצּחַ אַל־תַּ ְשׁ ֗חת ְל ָדוִ ד ִמ ְכ ָ ַֽתּם׃
לַ ְמנַצּ ֣חַ אַל־תַּ ְשׁחת ֮ ְל ָד ִו ֵ֪ד ִָ֫מ ְכתָּ ם
אָס֣ף
לַ ְמנַצּחַ אַל־תַּ ְשׁח ֵ֑ת ִמזְ מֶ֖ ֹור ְל ָ
ָ֫שׁ ִחית וְ ְִ֭ה ְרבָּ ה ְלהָ ִשׁ֣יב
עָ ֹון ֮ ְוַֽל ֹא־ ַי ְ
ֹאכל ֵ֑ם וּ ְָ֝צפַ ְר ֗דּעַ ַותַּ ְשׁ ִחית ַֽם׃
וַיּ ְ
ְלפָ נָ ֵ֑יו ְלהָ ִשׁיב ֲָ֝חמָ ֗תֹו ַֽמהַ ְשׁ ִ ַֽחית׃

Psa. 14:1
Psa. 53:2
Psa. 57:1
Psa. 58:1
Psa. 59:1
Psa. 75:1
Psa. 78:38
Psa. 78:45
Psa. 106:23
)(9

וַ ַֽ ָֽיּ ְַח ְפּרֵ֑הוּ ַו ָ֝יִּ ֹ֗פּל ְבּ ַשׁ ֣חַ ת יִ ְפ ָ ַֽעל׃
טָ ְבע֣ וּ גְֹ֭ויִ ם ְבּ ַשׁ ֣חַ ת עָ שֵׂ֑ וּ ְבּ ֶ ַֽרשֶׁ ת־ז֥וּ
שׁחַ ת׃
יד ָ֗ך ִל ְרא֥ ֹות ָ ַֽ
א־תתּן ֲָ֝ח ִס ְ
ִל ְשׁאֵ֑ ֹול ַֽל ֹ ִ
ֲיֹודָך֥
ְבּ ִר ְד ִתֵּ֪י ֶָ֫אל־שָׁ חַ ת ה ְ
נוּ־ל ְ֭י ַשׁ ֣חַ ת ִר ְשׁ ָתֵּ֑ם ִָ֝ח ָנּ֗ם
ִ
ט ְמ
ָ ַֽ
שּׁחַ ת׃
ל ֹא יִ ְר ֶא֣ה הַ ָ ַֽ
יחי־ע֥ ֹוד לָ נֶ ֵ֑צַ ח ֶ֖
ִ ַֽו ִ
תֹּור ֵ֬דם ׀ ִל ְב ֵ֬אר שַׁ֗ חַ ת אַנְ שֹׁ֤י ָד ִמ֣ים וּ ְִ֭מ ְרמָ ה
ִ

שׁחת

pit

Psa. 7:16
Psa. 9:16
Psa. 16:10
Psa. 30:10
Psa. 35:7
Psa. 49:10
Psa. 55:24

שַׁ חַ ת
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שׁחַ ת׃
רה לָ ָר ָשׁ֣ע ָ ַֽ
ִמ֣ימי ָרֵ֑ע ַע ֹ֤ד יִ כָּ ֶ ֶ֖
ה ְמעַ ְטּ ֗ר ִכי
הַ גֹּוא֣ל ִמ ַשּׁ ֣חַ ת חַ יָּ ֵֵ֑֑יְ ִכי ַָ֝ ַֽ

Psa. 94:13
Psa. 103:4
)(1

ְבּכָ ל־יֵֹ֑ום ִשׁ ַטּ ְֶ֖ח ִתּי א ֶל ֣יָך כַ ָ ַֽפּי׃
)(4

to spread
Psa. 88:10

to overflow, rinse

י־מיִ ם וְ ִשׁ ֹ֥בּלֶ ת ְשׁטָ ָ ַֽפתְנִ י׃
אתי ְבמַ עֲמַ קּ ָ֝֗ ַ
וְ א֣ין מָ ע ֳָמֵ֑ד בָּ ִ
אַל־תּ ְבלָ ע ֣נִ י
ִ
אַל־ ִתּ ְשׁ ְטפנִ ֹ֤ י ׀ ִשׁ ֹ֣בּלֶ ת מַ ְ֭יִ ם וְ
הגַם־לֶ ְ֭חֶ ם
טפוּ ֲ
ָ֫שׁ ֥ ֹ
מַ יִ ם ֮ וּנְ חָ ִלֵ֪ים ִי ְ
אזַי הַ ַמּ֣יִ ם ְשׁטָ פֵ֑ וּנוּ ַ֗נ ְַ֜֗חלָ ה
ֲ ְ֭

Psa. 69:16
Psa. 78:20
Psa. 124:4

ְָ֫מ ֥צ ֹא ַ ֗רק ְל ְ֭שׁטֶ ף ַמ֣יִ ם ַר ִבֵּ֑ים ָ֝אלָ֗ יו

flood

שׁי׃
יֹובילוּ ְמלָ ִכ֣ים ָ ַֽ
מהיכָ לֶ ָך עַ ל־יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם ְלָךֹ֤ ִ ֶ֖
ְַֽ֭
מֹּורא׃
יֹובילוּ ָ֝ ֗שַׁ י לַ ָ ַֽ
יבֵ֑יו ִ
ל־ס ִב ָ
ְ
ֱֹֽלהיכֶ ם כָּ
א ָ֫

Psa. 76:12

ֹל ִ ַֽמים׃
יב ֣ת ִציֵֹּ֑ון ָ֝ ָה ִי֗ינוּ ְכּח ְ
ְבּשׁ֣ וּב יְ ְ֭הוָה אֶ ת־ ִשׁ ַ

ִשׁיבָ ה־1

Psa. 126:1
)(5

to despair

שׁיח

Psa. 42:6
Psa. 42:7
Psa. 42:12
Psa. 43:5
Psa. 44:26
)(2

ִ pitשׁיחָ ה

Psa. 57:7
Psa. 119:85
)(1

אָדם׃
אהֶ ל ִשׁכּן בָּ ָ ַֽ
ַו ְ֭יִּ טֹּשׁ ִמ ְשׁ ַכּ ֣ן ִשׁלֵ֑ ֹו ָ֝֗ ֹ

gift

שַׁ י

Psa. 68:30

captivity, restoration

תֹוכ ֣הּ
יח ֵ֑ה נ ְָפלֶ֖ וּ ְב ָ
ְלפָ נַ ֣י ִשׁ ָ
תֹור ֶ ַֽתָך׃
ל ֹא ְכ ָ
רוּ־ל֣י ז ִ ֣דים ִשׁיחֵ֑ ֹות ֲָ֝אשֶׁ֗ ר ֣
ִ
כּ
ָ ַֽ

שֶׁ טֶ ף

Psa. 32:6
)(2

ֲחי ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ וַתֶּ ה ִמֵ֪י עָָ֫ לָ י
מַ ה־ ִתּ ְשׁ ֵ֬תֹּוח ִ֨
ל־כּן אֶ ְ֭זְ כָּ ְרָך
֗
עָ לַ י ֮ נ ְַפ ִשֵׁ֪י ִת ְשׁ ָ֫תֹּוחָ ח עַ
ֲחי ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ וַּֽ מַ ה־תֶּ ה ִמֵ֪י
מַ ה־ ִתּ ְשׁ ֵ֬תֹּוח ִ֨
ֲחי ׀ נ ְַפ ִשׁי ֮ וַּֽ מַ ה־תֶּ ה ִמֵ֪י
מַ ה־ ִתּ ְשׁ ֵ֬תֹּוח ִ֨
כּי ָשׁ ֣חָ ה לֶ עָ ָפ֣ר נ ְַפשֵׁ֑נוּ ָדּ ְב ָ ֶ֖קה
ִ ֹ֤

שׁטף

Psa. 69:3

)(1

)(1

שׁטח

Shiloh

Psa. 78:60

ִשׁילֹו
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to sing

)(27

י־כוּשׁ
ל־דּ ְבר ָ֝֗
ְל ָ ָ֫דוִ ד אֲשֶׁ ר־שָׁ ר לַ יהוָ ֵ֑ה עַ ִ
Psa. 13:6
ירה לַ יהוָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי
אָשׁ ָ
ִ ַֽבּישׁוּעָָ֫ תֶ ָך ִ
Psa. 21:14
בוּר ֶ ַֽתָך׃
ירה וַּֽ ָ֝נְ ז ְַמּ ָרה גְּ ָ
ָשׁ ָ
ְבּעֻ זֶּ ֵֵָ֑֑ך נ ִ
Psa. 27:6
אז ְַמּ ָ ֗רה לַ יהוָ ַֽה׃
ירה ַו ָ֝ ֲ
רוּע ֵ֑ה אָ ִשׁ ָ
ְב ְ֭אָהֳלֹו זִ ְבח֣י ְת ָ
Psa. 33:3
יטיבוּ ַנָ֝גּ֗ן
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ה ִ
Psa. 57:8
ַמּ ָרה׃
אז ַֽ
ירה ַו ֲ
ְֹ֭להים נָכ֣ ֹון ִל ִבֵּ֑י אָ ִָ֗֝שׁ ָ
ִל ִבּ֣י א ִ
Psa. 59:17
אָשׁ֣יר עֻ ֶזָּך ֮ ַוא ֲַרנּן
ַוא ֲִנֹ֤י ׀ ִ
Psa. 65:14
ָשׁירוּ׃
פוּ־בֵ֑ר יִ ְָ֝תרֹוע ֲ֗עוּ אַף־י ִ ַֽ
ָ
הַ ֗צּ ֹאן ַועֲמָ ִ ֥קים יַ ַֽעַ ְט
Psa. 68:5
אֹלהים ֮ ז ְַמּ ֵ֪רוּ ְָ֫שׁמ֥ ֹו ֶֹ֡סלּוּ
ִ
ל
ִשֹׁ֤ירוּ ׀ ַֽ
Psa. 68:26
אַח ֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ
Psa. 68:33
אֹלהֵ֑ים ז ְַמּ ֶ֖רוּ
ִ
ְ֭אָרץ ִשׁ֣ירוּ ל
מַ ְמ ְלכ֣ ֹות הָ ֶ
Psa. 87:7
כּל־מַ ְע ָינַי
ֹל ִלֵ֑ים ָ ַֽ
וְ שָׁ ִ ֥רים ְכּח ְ
Psa. 89:2
דר ָו ֶֹ֓דר ׀
ֵ֑ירה ְל ֥ ֹ
אָשׁ ָ
עֹול ֣ם ִ
ָ
ח ְסד֣י יְ ְ֭הוָה
ַ ַֽ
Psa. 96:1
ליה ָו֗ה
ִשׁ֣ירוּ לַ ְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ִשׁירוּ ָ֝ ַ
ליה ָו֗ה כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
לַ ְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ִשׁירוּ ָ֝ ַ
Psa. 96:2
ִשׁ֣ירוּ לַ ְ֭יהוָה בָּ רֲ כ֣ וּ ְשׁמֵ֑ ֹו בַּ ְשּׂ ֥רוּ
Psa. 98:1
שׁיר חָ ְָ֭דשׁ ִ ַֽכּי־נִ ְפלָ א֣ ֹות
ליה ָו֨ה ׀ ִ ֣
ִמזְ ֶ֡מֹור ִשֹׁ֤ירוּ ַ ַֽ
Psa. 101:1
ֵ֑ירה ְלָךֶ֖ יְ הוָ ֣ה
אָשׁ ָ
ד־וּמ ְשׁפָּ ט ִ
ִ
חסֶ
ֶ ַֽ
Psa. 104:33
רה
אז ְַמּ ָ ֶ֖
֣ירה לַ יהוָ ֣ה ְבּחַ יָּ ֵ֑י ֲ
אָשׁ ָ
ִ
Psa. 105:2
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ז ְַמּרוּ־לֵ֑ ֹו ָ֝ ִ֗שׂיחוּ
Psa. 106:12
ַו ַיּא ֲִמינוּ ִב ְדבָ ָרֵ֑יו ָי ִָ֗֝שׁירוּ ְתּ ִהלָּ ַֽתֹו׃
Psa. 108:2
בֹודי׃
אַף־כּ ִ ַֽ
ְ
אז ְַמּ ָ ֗רה
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
ֹלהֵ֑ים ִ
ִל ִבּ֣י א ִ
Psa. 137:3
לנוּ ִמ ִשּׁיר
וְ תֹולָ ל ֣ינוּ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ִשׁירוּ ָ֗֝ ָ
Psa. 137:4
אַדמַ ת
ת־שׁיר־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝֗עַ ל ְ
ִ
ָשׁיר אֶ
֗איְך נ ִ
Psa. 138:5
ָשׁירוּ ְבּ ַד ְרכ ֣י יְ הוָ ֵ֑ה ִכּי ָג ָ֗֝דֹול
וְ ְ֭י ִ
Psa. 144:9
ירה ָלּ ְֵ֑ך ְבּנבֶ ל
אָשׁ ָ
ֱֹֽלהים ִשׁ֣יר חָ ְָ֭דשׁ ִ ֣
א ִ֗
Psa. 149:1
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ
הַ ְללוּ ָי֨הּ ׀ ִשׁ֣ירוּ ַ ַֽ

שׁיר

Psa. 7:1

)(43

ֲהֹודנּוּ׃
ִל ִבֵּ֑י וַּֽ ִמ ִשּׁירִ ֥י א ֶ ַֽ
חנ ַֻכֶּ֖ת הַ ַבּ֣יִ ת ְל ָד ִ ַֽוד׃
ִמזְ ֶ֡מֹור ִשׁיר־ ֲ
יטיבוּ ַנָ֝גּ֗ן
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ה ִ

song

Psa. 28:7
Psa. 30:1
Psa. 33:3

ִשׁיר
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אֹלהינוּ
ל ָ֫
ְבּ ִ֨פי ׀ ִשׁיר חָ ָדשׁ ֮ ְתּ ִה ָלּ ֵ֪ה ַֽ
Psa. 42:9
ירֹו]
[שׁ ֣
וּ ְ֭בַ לַּ יְ לָ ה ִשׁירֹה ִ
[שׁירֹ֣ו] ִע ִמֵּ֑י ְָ֝תּ ִפלָּ֗ ה ְלא֣ל חַ יָּ ַֽי׃
וּ ְ֭בַ לַּ יְ לָ ה ִשׁירֹה ִ
Psa. 45:1
דת׃
שׁ ְ֭שַׁ נִּ ים ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ָ֝ ַמ ְשׂ ִ֗כּיל ִשׁ֣יר יְ ִדי ַֽ ֹ
לַ ְמנַצּ ֣חַ עַ ל־ ֹ
Psa. 46:1
לַ ְמנַצּחַ ִל ְבני־ ֵֹ֑ק ַרח ַעַֽל־עֲלָ מ֥ ֹות ִ ַֽשׁיר׃
Psa. 48:1
ִשׁיר ִָ֝מזְ מֹור ִל ְבני־ ַֹֽק ַרח׃
Psa. 65:1
לַ ְמנַצּחַ ִמזְ ֗מֹור ְל ָדוִ ד ִ ַֽשׁיר׃
Psa. 66:1
אֹלהים
ִ
לַ ְְ֭מנַצּחַ ִשׁ֣יר ִמזְ מֵ֑ ֹור הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ל
Psa. 67:1
לַ ְמנַצּח ִבּנְ גִ י ֹ֗נת ִמזְ מ֥ ֹור ִ ַֽשׁיר׃
Psa. 68:1
לַ ְמנַצּחַ ְל ָדוִ ֗ ד ִמזְ מ֥ ֹור ִ ַֽשׁיר׃
Psa. 69:31
אג ְַדּלֶ נּוּ
ֹלה֣ים ְבּ ִשֵׁ֑יר ַו ֲ
שׁם־א ִ
Psa. 75:1
אָס֣ף ִ ַֽשׁיר׃
לַ ְמנַצּחַ אַל־תַּ ְשׁח ֵ֑ת ִמזְ מֶ֖ ֹור ְל ָ
Psa. 76:1
אָס֣ף ִ ַֽשׁיר׃
לַ ְמנַצּחַ ִבּנְ גִ י ֹנֵ֑ת ִמזְ מֶ֖ ֹור ְל ָ
Psa. 83:1
אָסף׃
שׁיר ִמזְ מ֣ ֹור ְל ָ ַֽ
ִ ֶ֖
Psa. 87:1
ָ֝סוּד ֗תֹו ְבּהַ ְררי־ ַֹֽק ֶדשׁ׃
ק ְַ֭רח ִמזְ מ֣ ֹור ִשֵׁ֑יר יְ ָ
ִל ְבני־ ֹ
Psa. 88:1
ִשׁיר ִמזְ ֗מֹור ִל ְבנָ֫י ֹ֥ק ַרח לַ ְמנַצּ֣חַ
Psa. 92:1
ִמזְ מ֥ ֹור ִ֗שׁיר ְליֹ֣ום הַ שַּׁ ָ ַֽבּת׃
Psa. 96:1
ליה ָו֗ה
ִשׁ֣ירוּ לַ ְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ִשׁירוּ ָ֝ ַ
Psa. 98:1
ליה ָו֨ה ׀ ִשׁ֣יר חָ ְָ֭דשׁ ִ ַֽכּי־נִ ְפלָ א֣ ֹות
ִשֹׁ֤ירוּ ַ ַֽ
Psa. 108:1
שׁיר ִמזְ מ֣ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
ִ ֶ֖
Psa. 120:1
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אֶ ל־יְ ְ֭הוָה בַּ צָּ ָר֣תָ ה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 121:1
ל ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אֶ ָשּׂ֣א ע ְ֭ינַי אֶ ל־הֶ הָ ִ ֵ֑רים
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 122:1
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד שָׂ ְ֭מַ ְח ִתּי ְבּא ְֹמ ִ ֣רים
ִשׁיר ַ ַֽ
Psa. 123:1
֣אתי אֶ ת־עינַ ֵ֑י
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אְ֭לֶ יָך נ ָָשׂ ִ
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 124:1
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד לוּל ֣י יְ ְ֭הוָה
ִשׁיר ַ ַֽ
Psa. 125:1
ֹט ִחים בַּ יהוָ ֵ֑ה
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות הַ בּ ְ
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 126:1
יב ֣ת
ת־שׁ ַ
ִ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ְבּשׁ֣ וּב יְ ְ֭הוָה אֶ
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 127:1
ה ַ ַֽמּע ֲ֗לֹות ִל ְשׁ ָֹ֫ל ֹ֥מה ִאם־יְ הוָ ֹ֤ה ׀
ִשׁיר ַ ַֽ
Psa. 128:1
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות אַ ְְ֭שׁרי כָּ ל־יְ ר֣א יְ הוָ ֵ֑ה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 129:1
עוּרֵ֑י
רבַּ ת ְצ ָר ֣רוּנִ י ִמנְּ ַ
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ַ ְ֭
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 130:1
את֣יָך
המַּ עֲלֵ֑ ֹות ִממַּ עֲמַ ִ ֶ֖קּים ְק ָר ִ
ִשׁיר ַ ַֽ
Psa. 131:1
ה ַ ַֽמּע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ל ֹא־ג ַָב ֣הּ
ִשׁיר ַ ַֽ
Psa. 40:4
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ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות זְ כֹור־יְ הוָה ְל ָד ִו ֵ֑ד
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 133:1
המַּ ע ֲ֗לֹות ְל ָ ָ֫דוִ ד ִהנּ ֣ה מַ ה־טְֹּ֭וב
ִשׁיר ַ ַֽ
Psa. 134:1
ה ָ֫ ַמּעֲל֥ ֹות ִהנּ ֹ֤ה ׀ בָּ רֲ כ֣ וּ אֶ ת־יְ ְ֭הוָה
ִ֗שׁיר ַ ַֽ
Psa. 137:3
שֹׁובינוּ ִדּ ְברי־ ִשׁ ְ֭יר וְ תֹולָ ל ֣ינוּ
ֶ֡
לנוּ ִמ ִשּׁיר ִציַּֽ ֹון׃
וְ תֹולָ ל ֣ינוּ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ִשׁירוּ ָ֗֝ ָ
Psa. 137:4
אַדמַ ת
ָשׁיר אֶ ת־ ִשׁיר־יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝֗עַ ל ְ
֗איְך נ ִ
Psa. 144:9
֣ירה ָלּ ְֵ֑ך ְבּנבֶ ל
אָשׁ ָ
ֱֹֽלהים ִשׁ֣יר חָ ְָ֭דשׁ ִ
א ִ֗
Psa. 149:1
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ְָ֝תּ ִהלָּ ֗תֹו
ִשׁ֣ירוּ ַ ַֽ
Psa. 132:1

)(1

יר֣ה הַ זּ ֵֹ֑את ְבּיֹֹ֤ום
ת־דּ ְברי הַ ִשּׁ ָ
אֶ ִ ְ֭

ירה
ִ songשׁ ָ

Psa. 18:1
)(33

to put, set

לי׃
מ ִר ְבב֥ ֹות ָע ֵ֑ם אֲשֶׁ ר ָָ֝ס ִ֗ביב ָשׁ ֣תוּ עָ ָ ַֽ
ליו׃ Psa. 8:7
ת־רגְ ָ ַֽ
ַ
י ֶָדֵ֑יָך ָֹ֝כּל ַשׁ ֣תָּ ה ַ ַֽתחַ
Psa. 9:21
מֹורה לָָ֫ הֶ ם י ְדע֥ וּ
ָ֗
שׁיתָֹ֤ה יְ ה ָו֨ה ׀
ִ֘
Psa. 12:6
יח
אָשׁית ְָ֝בּי֗שַׁ ע י ִָפ ַ ַֽ
ֹאמ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה ִ
אְָ֭קוּם י ַ
Psa. 13:3
אָשׁית ע ֶ֡צֹות ְבּנ ְַפ ִ֗שׁי
עַ ד־אָ֨נָה ִ ֵ֪
Psa. 17:11
[סבָ בֵ֑ וּנוּ] עיניהֶ ם ָי ִָ֗֝שׁיתוּ ִלנְ ט֥ ֹות בָּ אָ ֶַֽרץ׃
ְ
Psa. 18:12
יָ ֹ֤שֶׁ ת ֹ֨חשֶׁ ְך ׀ ִס ְת ֗רֹו ְס ִ ַֽביבֹותָ יו סֻ כָּ תֵ֑ ֹו
Psa. 21:4
ֹאשֹׁו
י־ת ְ֭קַ ְדּמֶ נּוּ ִבּ ְרכ֣ ֹות טֵ֑ ֹוב תָּ ִשׁית ְָ֝לר ֗
ִ ַֽכּ ְ
Psa. 21:7
דּהוּ
ִ ַֽכּי־ ְת ִשׁית֣הוּ ְב ָרכ֣ ֹות לָ ַע ֵ֑ד ְתּחַ ֥
Psa. 21:10
ְתּ ִשׁיתֹ֤מֹו ׀ ְכּתַ נּ֥וּר אשׁ ֮ ְלע ֵ֪ת
Psa. 21:13
ִכּ ְ֭י ְתּ ִשׁית֣מֹו ֶשֵׁ֑כֶ ם ְָ֝בּ ַֽמיתָ ֶ ֗ריָך
Psa. 45:17
יִ ְהי֣וּ בָ נֶ ֵ֑יָך ְתּ ִשׁיתמֹו ְָ֝לשָׂ ִ ֗רים
Psa. 48:14
ִשֹׁ֤יתוּ ִל ְבּ ֨ ֶכם ׀ ְ ַֽלחילָ֗ ה פַּ ְסּג֥וּ
Psa. 49:15
מוֶת ִי ְָ֫רעם
צּ ֹאן ׀ ִ ַֽל ְשׁא֣ ֹול שַׁ תּוּ ֮ ָ ֹ֤
כַּ ֹ֤
Psa. 62:11
לב׃
אַל־תּ ְהבָּ לוּ ַחֹ֤יִ ל ׀ ִ ַֽכּי־ ָינֵ֑וּב אַל־תָּ ִשׁיתוּ ַֽ
ָ֫ ֶ
Psa. 73:9
יהֵ֑ם וּ ְָ֝לשֹׁו ָנ֗ם
שַׁ תּ֣ וּ בַ שָּׁ ַמ֣יִ ם ִפּ ֶ
Psa. 73:18
אְַ֣ך בַּ ְ֭חֲלָ קֹות תָּ ִשׁ֣ית ָל ֵ֑מֹו ִָ֝הפַּ ְל ֗ ָתּם
Psa. 73:28
תּי ׀ בַּ אדֹנָ ֣י
ִָ֫לי־ט֥ ֹוב שַׁ ִ ֹ֤
Psa. 83:12
ִשׁית֣מֹו נְ ְִ֭דיבמֹו ְכּעֹ ר֣ב וְ ִכזְ אֵ֑ב
Psa. 83:14
ֱֹֽלהי ִשׁיתמֹו כַ גּ ְַלגַּ ֵ֑ל ְָ֝כּ ַ֗קשׁ
א ַ֗
Psa. 3:7

שׁית
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ת־מ ְ֭זְ ְבּחֹותֶ יָך
ִ
לָ הּ ֮ אֲשֶׁ ר־ ָשׁ ֵ֪תָ ה אֶ ְפ ָֹ֫רחֶ יהָ ֶ ַֽא
Psa. 84:7
ַם־בּ ָר ֗כֹות
ְָ֝
הַ ְ֭בָּ כָ א מַ ְעיָ ֵ֣֑ן יְ ִשׁיתֵ֑ וּהוּ גּ
Psa. 88:7
שַׁ ְ֭תַּ נִ י ְבּב֣ ֹור תַּ ְח ִתּיֵֹּ֑ות ְָ֝בּמַ חֲשַׁ ִ֗כּים
Psa. 88:9
תּנִ י תֹועב֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו
ְמי ָֻדּעַ֗ י ִָ֫ממֶּ נִּ י שַׁ ַ ֣
Psa. 90:8
שַׁ תָּ [שַׁ ָתּ֣ה] עֲֹונֹת֣ינוּ ְלנֶגְ ֶדֵָּ֑ך
שַׁ תָּ [שַׁ ָתּ֣ה] עֲֹונֹת֣ינוּ ְלנֶגְ ֶדֵָּ֑ך ֲָ֝עלֻ ֗מנוּ
Psa. 101:3
ר־בּ ִָ֫ליָּעַ ל
ְ
אָשׁית ׀ ְל ֶנגֶד עי ַנ֗י ְ ַֽדּבַ
ַֽל ֹא־ ִ֨
Psa. 104:20
ֹו־ת ְר ֹ֗משׂ
֣יהי ָל ֵ֑יְ לָ ה ַֽבּ ִָ֝
חְ֭שֶׁ ְך ִו ִ
ָ ַֽתּשֶׁ ת־ ֹ
Psa. 110:1
דם
הֹ֣
אָשׁית ָֹ֝איְ ֶ֗ביָך ֲ
ימ ִינ ֵ֑י עַ ד־ ִ
ִ ַֽל ִ
Psa. 132:11
א־לְך׃
ִמ ְפּ ִ ֥רי ִב ְטנְ ָךֵ֑ אָ ִָ֗֝שׁית ְל ִכסּ ָ ַֽ
Psa. 139:5
תּשֶׁ ת עָ ַל ֣י כַּ ֶ ַֽפּכָ ה׃
צַ ְר ָתֵּ֑נִ י ַו ָ ֶ֖
Psa. 140:6
שׁתוּ־ ִל֣י ֶ ַֽסלָ ה׃
שׁים ָ ַֽ
ְליַד־מַ ְעגָּ ֵ֑ל מ ְֹק ִ ֶ֖
Psa. 141:3
ִשׁיתָ֣ה יְ ְ֭הוָה שָׁ ְמ ָר֣ה ְל ִפֵ֑י
Psa. 84:4

)(1

למֹו׃
ָק ְתמֹו ַגאֲוָ ֵ֑ה ַיעֲטָ ף־ ִָ֝ ֗שׁית חָ מָ ס ָ ַֽ
ענ ַ ֣
ֲ

garment

ִשׁית

Psa. 73:6
)(6

to lie down

ֹותי ִ ֶ֖כּי
אֲנִ י שָׁ ֗ ַכ ְב ִתּי וָ ִ ַָֽ֫אישָׁ נָה ה ִקיצֵ֑ ִ
י־אַתּ֣ה Psa. 4:9
ָ
ְבּשָׁ ל֣ ֹום י ְַח ָדּו ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָב ֵ֪ה וְ ִ ָ֫אישָׁ ן ִ ַֽכּ
Psa. 41:9
ֹא־יֹוסיף לָ ַֽקוּם׃
ִ
בֵּ֑ ֹו ַואֲשֶׁ ר ָ֝שָׁ ֗ ַכב ל
Psa. 57:5
י־אָדם
ָ֗
ֲטים ְ ַֽבּנ
ְבּת֥ ֹוְך ְלבָ ִאם ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָב ֵ֪ה ָֹ֫לה ִ
Psa. 68:14
ִ ַֽאם־ ִתּ ְשׁ ְכּבוּן ֮ בֵּ֪ין ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ֣י יְֹ֭ונָה
Psa. 88:6
ל ֹא
שׁ ְכבי ֶ֗קבֶ ר א ֲֶשֹׁ֤ר ֣
ָ֫ ָח ְפ ִשׁי ְכּמֹ֤ ֹו חֲלָ ִ֨לים ׀ ֥ ֹ

שׁכב

Psa. 3:6

)(1

טֹובה ְשׁכ֣ ֹול ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ֗
רעָ ה תַּ חַ ת
ָ ְ֭

ְ loss of childrenשׁכֹול
Psa. 35:12
)(1

ל־ח ְכמָ ֗ ָתם
ָ֝ ָ
וְ ְ֭יָנוּעוּ כַּ ִשּׁכֵּ֑ ֹור וְ כָ

Psa. 107:27
)(33

אֹות֣ם ז ָָכ ֵ֑ר ַֽל ֹא־ ָ֝שָׁ ֗ ַכח צַ ע ַ ֲ֥קת עֲנִ יִּ ים
ָ
ענָוִ ים
ל ֹא לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְקוַת ֲ
֣

ִ drunkardשׁכֹּור

to forget
Psa. 9:13
Psa. 9:19

שׁכח
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ְבּ ְִ֭לבֹּו ָשׁ ַ ַֽ֣כח אֵ֑ל ִה ְס ִתּיר ָ֝ ָפּ ָנ֗יו
Psa. 10:12
ענ ִ ַָֽוים׃]
יְ ה ָו֗ה אְ֭ל נְ ָשׂ֣א י ֶָדֵָ֑ך אַל־ ִתּ ְשׁכַּ ח עֲנִ יִּ ים [ ֲ
Psa. 13:2
עַ ד־אָ֣נָה יְ ְ֭הוָה ִתּ ְשׁכָּ חנִ ֣י נֶ ֵ֑צַ ח עַ ד־אֶָ֓נָה ׀
Psa. 31:13
֗יתי ִכּ ְכ ִלי
נִ ְ֭ ְשׁכַּ ְח ִתּי ְכּמ֣ת ִמלּ ֵ֑ב ָ֝ ָה ִי ִ
Psa. 42:10
ֹדר
למָּ ה־ק ֥
סַ ְל ִעי ֮ לָ ָמ ֵ֪ה ְשׁ ָ֫ ַכ ְחתָּ נִ י ָ ַֽ
Psa. 44:18
א־שׁ ַ֗קּ ְרנוּ
חנֵ֑וָּך וְ ַֽל ֹ ִָ֝
ל ֹא ְשׁכַ ֲ
ְ֭אַתנוּ וְ ֣
בָּ ְ
Psa. 44:21
רשׂ
ִאם־שָׁ ְ֭כַ ְחנוּ שׁ֣ם אֹלה ֵ֑ינוּ וַנִּ ְפ ֥ ֹ
Psa. 44:25
ֲצנוּ׃
למָּ ה־פָ נֶיָך תַ ְס ִתֵּ֑יר ִתּ ְשׁ ַכֶּ֖ח עָ נְ י ֣נוּ ְוַֽלַ ח ַֽ
ָ ַֽ
Psa. 45:11
אָזְ נ ְֵֵ֑֑ך וְ ִשׁ ְכ ִחי עַָ֝ ֗מְּך וּבית
Psa. 50:22
ן־א ְט ֹ֗רף
ִ ַֽבּינוּ־נָ ֣א זְֹ֭את שׁ ְֹכח ֣י אלֵ֑ ֹוהַּ פֶּ ֶָ֝
Psa. 59:12
אַל־תַּ הַ ְרג ֹ֤ם ׀ ֶ ַֽפּן־יִ ְשׁ ְכּ ֵ֬חוּ עַ ִ֗מּי הֲנִ יע ֣מֹו
Psa. 74:19
תֹּורֵָ֑ך חַ יַּת ֲָ֝ענִ ֗ ֶיּיָך אַל־ ִתּ ְשׁכַּ ח לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ֶ
Psa. 74:23
אַל־ ִתּ ְְ֭שׁכַּ ח ק֣ ֹול צ ְֹר ֶרֵ֑יָך ְשׁא֥ ֹון ָָ֝ק ֗ ֶמיָך
Psa. 77:10
השָׁ ַכ ֣ח חַ נֹּ֣ות א ֵ֑ל ִאם־קָ פַ ץ ְָ֝בּאַ֗ף
ֲ
Psa. 78:7
וּמ ְצֹותָ יו
ל ֹא יִ ְ֭ ְשׁ ְכּחוּ ַ ַֽמעַ ְללי־אֵ֑ל ִ
ִָ֫כּ ְסלָ ם וְ ֣
Psa. 78:11
אֹותיו
ילֹותֵ֑יו וְ ָ֝נִ ְפ ְל ֗ ָ
ָ
ַויִּ ְשׁ ְכּח֥ וּ ע ֲִל
Psa. 102:5
כל לַ ְח ִ ַֽמי׃
א ֹ֥
ִל ִבֵּ֑י ִ ַֽכּי־ ָ֝שָׁ ֗ ַכ ְח ִתּי מ ֲ
Psa. 103:2
מוּליו׃
ָ ַֽ
אֶ ת־יְ הוָ ֵ֑ה וְ אַל־ ִָ֝תּ ְשׁ ְכּ ִ֗חי כָּ ל־גְּ
Psa. 106:13
א־ח ֗כּוּ לַ עֲצָ ַֽתֹו׃
ִ ַֽ ְ֭מהֲרוּ שָׁ ְכח֣ וּ מַ ע ֲָשֵׂ֑יו ַֽל ֹ ִָ֝
Psa. 106:21
יע ֵ֑ם עֹ ֶשֶׂ֖ה גְ דֹל֣ ֹות ְבּ ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃
מֹושׁ ָ
ִ
שָׁ ְְ֭כחוּ א֣ל
Psa. 119:16
ְבּחֻ קֹּתֶ יָך ֶ ַֽא ְשׁתַּ ע ֲָשֵׁ֑ע ל ְֹ֭א אֶ ְשׁ ַכּ ֣ח ְדּבָ ֶ ַֽרָך׃
Psa. 119:61
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹור ְת ָ֗ך ֣
חֶ ְבל ֣י ְרשָׁ ִע֣ים ִעוְּ ֻדֵ֑נִ י ַֽ ָ֝תּ ָ
Psa. 119:83
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ְכּנֹ֣אד ְבּ ִקיטֵ֑ ֹור ָ֝ ֻח ֶ֗קּיָך ֣
Psa. 119:93
קּוּדֵ֑יָך ִכּי
ְל ְ֭עֹולָ ם ל ֹא־אֶ ְשׁ ַכּ ֣ח ִפּ ֶ
Psa. 119:109
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹור ְת ָ֗ך ֣
ְבכַ ִפּ֣י תָ ִמֵ֑יד וְ ַָֽ֝ת ָ
Psa. 119:139
אָתֵ֑י ִ ַֽכּי־שָׁ ְכחֶ֖ וּ ְדבָ ֶר֣יָך צָ ָ ַֽרי׃
ִקנְ ִ
Psa. 119:141
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
צָ ִע֣יר אָנ ִֹכ֣י וְ נִ ְב ֶזֵ֑ה ִָ֝פּקֻּ ֶ ֗דיָך ֣
Psa. 119:153
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹור ְת ָ֗ך ֣
י־ת ָ
ְר ַֽאה־עָ נְ יִ י וְ חַ ְלּצֵ֑נִ י ִכּ ַֽ ָ֝
Psa. 119:176
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹותיָך ֣
בַּ ֣קּשׁ עַ ְב ֶדֵָּ֑ך ִכּי ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
Psa. 137:5
יני׃
ִ ַֽאם־אֶ ְשׁכָּ חְך ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ִתּ ְשׁכַּ ח יְ ִמ ִ ַֽ
יני׃
ִ ַֽאם־אֶ ְשׁכָּ חְך ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ִתּ ְשׁכַּ ח יְ ִמ ִ ַֽ
Psa. 10:11

)(1

forgetful

שָׁ כחַ
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ֹלהים׃
ָֹ֝וי֗ם ְשׁכחי א ִ ַֽ
יָשׁ֣ וּבוּ ְרשָׁ ִע֣ים ִל ְשׁאֵ֑ ֹולָ ה כָּ ל־גּ ִ

Psa. 9:18
)(1

to rise early

ָשֹׁ֤וְ א לָ ֨ ֶכם ׀ מַ ְשׁ ִכֵּ֪ימי ֶ֡קוּם ְמאַַֽחֲרי־שֶׁ֗ בֶ ת
)(2

Psa. 127:2

shoulder

ִכּ ְ֭י ְתּ ִשׁית֣מֹו ֶשׁ ֵ֑כֶ ם ְָ֝בּ ַֽמיתָ ֶ ֗ריָך
כּ ֗ ָפּיו
ֹותי ִמסּ ֣בֶ ל ִשׁ ְכמֵֹ֑ו ָ֝ ַ
יר ִ
ה ֲִס ֣
)(2

שׁכם

ְשׁכֶ ם־1

Psa. 21:13
Psa. 81:7

Shechem

עמֶ ק סֻ כּ֣ ֹות
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו ֶָ֫א ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ ֶ֖
ְבּקָ ְד ֗שֹׁו אֶ ְע ֹ֥לזָה אֲחַ ְלּ ָ ֥קה ְשׁ ֶכ ֵ֑ם וְ עֶ֖מֶ ק סֻ כּ֣ ֹות

ְשׁכֶ ם־2

Psa. 60:8
Psa. 108:8
)(23

to dwell

ַשׁכּ ֣ן ֶ ַֽסלָ ה׃
בֹודי ׀ לֶ עָ ָפֶ֖ר י ְ
וּכ ִ ֶ֓
לָ אָ ֶ֣רץ חַ יָּ ֵ֑י ְ
Psa. 15:1
שָׁך׃
ֳל ֵָ֑ך ִ ַֽמי־יִ ְָ֝שׁ ֹ֗כּן ְבּ ַה ֣ר קָ ְד ֶ ַֽ
ְבּאָה ֶ
Psa. 16:9
כּן לָ ֶ ַֽבטַ ח׃
אַף־בּשָׂ ִ ֗רי יִ ְשׁ ֥ ֹ
ְָ֝
בֹודי
ְכּ ִ ֵ֑
Psa. 37:3
וּרעה
ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב ְשׁכָ ן־ ֶָ֝֗א ֶרץ ְ
Psa. 37:27
עֹולם׃
כן ְל ָ ַֽ
ה־טֹוב וּ ְשׁ ֥ ֹ
֗
מ ְָ֭רע ַועֲשׂ
Psa. 37:29
ליהָ ׃
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ יִ ְשׁ ְכּנֶ֖וּ לָ ַע ֣ד עָ ֶ ַֽ
ִ ַֽי ְ
Psa. 55:7
ן־לּ֣י אְ֭בֶ ר כַּ יֹּו ָנ֗ה אָע֥ וּפָ ה וְ אֶ ְשׁ ַֹֽכּנָה׃
ִ ַֽמי־יִ תֶּ ִ
Psa. 65:5
ריָך נִ ְ֭ ְשׂ ְבּעָ ה
ֲצ ֶ ֥
כּן ח ָ֫
וּתקָ רב ֮ יִ ְשׁ ֵ֪ ֹ
ִ ַֽתּ ְב ַח֣ר ְ
Psa. 68:7
יחה׃
ירים בַּ כֹּושָׁ ֵ֑רֹות אְַך ָ֝סֹורֲ ִ ֗רים שָׁ ְכנ֥וּ ְצ ִח ָ ַֽ
א ְִ֭ס ִ
מֹוצ֣יא ֲ
ִ
ַ֗בּיְ תָ ה
Psa. 68:17
כּן לָ נֶ ַֽצַ ח׃
ֹלה֣ים ְל ִשׁ ְבתֵּ֑ ֹו אַף־יְ ָ֝ה ָו֗ה יִ ְשׁ ֥ ֹ
חָ ַמ֣ד א ִ
Psa. 68:19
ֹלהים׃
כּן ׀ ָיֵ֬הּ א ִ ַֽ
ֹור ִ ֗רים ִל ְשׁ ֹ֤ ֹ
אָדֵ֑ם וְ אַף ָ֝ס ְ
בָּ ָ
Psa. 69:37
בהּ׃
אהֲבי ְָ֝שׁ ֗מֹו יִ ְשׁ ְכּנוּ־ ָ ַֽ
יִ נְ חָ לֵ֑ וּהָ וְ ֹ
Psa. 74:2
ר־ציּ֗ ֹון ֶז ֹ֤ה ׀ שָׁ ֵ֬ ַכנְ תָּ ַֽבֹּו׃
ִ ָ֝
ַנחֲלָ ֶתֵָ֑ך הַ
Psa. 78:55
יהם
ַשׁכּן ְָ֝בּאָהֳל ֗ ֶ
ְבּ ֶח֣בֶ ל ַנח ֲָל ֵ֑ה ַויּ ְ
Psa. 78:60
אָדם׃
אהֶ ל ִשׁכּן בָּ ָ ַֽ
ַו ְ֭יִּ טֹּשׁ ִמ ְשׁ ַכּ ֣ן ִשׁלֵ֑ ֹו ָ֝֗ ֹ
Psa. 85:10
אַר ַֽצנוּ׃
כּן כָּ ב֣ ֹוד ְבּ ְ
יִ ְשׁעֵ֑ ֹו ִל ְשׁ ֶ֖ ֹ
Psa. 94:17
דוּמ֣ה נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ
שׁ ְכנָ ֶ֖ה
ִלֵּ֑י ִכּ ְמעֶַ֓ ט ׀ ָ ַֽ
Psa. 102:29
דיָך יִ ְשׁכֵּ֑ ֹונוּ וְ ָ֝ז ְַרעָ֗ ם
ְבּנַֽי־עֲבָ ֶ ֥
Psa. 104:12
אי֗ם
עֹוף־הַ שָּׁ ַמ֣יִ ם יִ ְשׁכֵּ֑ ֹון ִמבּין ֳָ֝עפָ ִ
Psa. 120:5
ִכּי־גַ ֣ ְֵ֑ר ִתּי ֶמֵ֑שֶׁ ְך ָ֝שָׁ ֗ ַכנְ ִתּי ִ ַֽעם־אָהֳלי ק ָ ַֽדר׃
Psa. 7:6

שׁכן
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שׁ ְכנָה־ ָלּ ֣הּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝֗עם
רבַּ ת ָ ַֽ
ַ ְ֭
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
יְ ה ָו֨ה ׀ ִמ ִצּיּ֗ ֹון ֹ֘שׁכֹ֤ן ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
י־שֵׁ֑חַ ר ֶָ֝א ְשׁ ְכּ ָנ֗ה ְבּאַח ִ ֲ֥רית יָ ַֽם׃
אֶ שָּׂ א כַ נְ פ ָ

Psa. 120:6
Psa. 135:21
Psa. 139:9
neighbor

)(6

וּפֵ֪חַ ד
אד ֮ ַ
חֶ ְר ֶ֡ ָפּה וְ ִלשֲׁכ ַנ֨י ׀ ְמ ֹ
ְתּ ִשׂימ֣נוּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס
הָ ִי ֣ינוּ חֶ ְְ֭רפָּ ה ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ לַ עַ ג ָו ֶָ֗֝קלֶ ס
יקם
השֹׁ֤ב ִל ְשׁכנ ֣ינוּ ִשׁ ְְ֭בעָ תַ יִ ם אֶ ל־ח ָ ֵ֑
וְ ָ ֘
ְתּ ִשׂימ֣נוּ מָ ְ֭דֹון ִל ְשׁכנ ֵ֑ינוּ וְ ָ֝אֹיְ ֗בינוּ
ל־ע ְברי ָד ֵֶ֑רְך הָ יָה ָ֝ ֶח ְר ֗ ָפּה ִל ְשׁכנָ ַֽיו׃
ֹ֣
כָּ
)(1

Psa. 31:12
Psa. 44:14
Psa. 79:4
Psa. 79:12
Psa. 80:7
Psa. 89:42
strong drink

ִב ְ֭י ֹי ְ֣שׁבי ָשֵׁ֑עַ ר וּ ָ֝נְ גִ ינֹ֗ות שֹׁותי שׁ ָ ַֽכר׃

to snow

)(1

snow

Psa. 147:16
Psa. 148:8

at ease

שָׁ לו

Psa. 73:12
)(1

אָמ ְ֣ר ִתּי ְבשַׁ ְלוִֵ֑י בַּ ל־אֶ מּ֥ ֹוט
ַוְ֭אֲנִ י ַ

שׁלה

Psa. 122:6
)(1

גּוּ־חיִ ל׃
ָ ַֽ
ִהנּה־אלֶּ ה ְרשָׁ ִעֵ֑ים וְ שַׁ ְלוי ָ֝עֹולָ֗ ם ִה ְשׂ

שֶׁ לֶ ג

Psa. 51:9

to be at ease, prosper, neglect, take away

ֲביִ ְך׃
אה ָ ַֽ
שַׁ ְ֭אֲלוּ ְשׁל֣ ֹום יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם יִ ְָ֝שׁלָ֗ יוּ ֹ

שׁלג

Psa. 68:15
)(3

אַל ִ ַֽבּין׃
וּמשֶּׁ לֶ ג ְ
ְבאזֹ֣וב וְ אֶ ְט ָהֵ֑ר ְָ֝תּכַ ְבּ ֗סנִ י ִ
הַ נֹּת֣ן ֶשׁ ֣לֶ ג כַּ ָצּ ֵ֑מֶ ר ְָ֝כּ ֗פֹור כָּ אפֶ ר
א֣שׁ וְּ֭בָ ָרד ֶשׁ ֣לֶ ג וְ ִקיטֵ֑ ֹור ֥רוּחַ

שׁכָ ר

Psa. 69:13
)(1

ל ִ ֹ֤כים ָ֗בּהּ תַּ ְשׁלג ְבּצַ ְל ַֽמֹון׃
רשׂ שַׁ ַ ֶ֓דּי ְמ ֘ ָ
ְבּ ָ֘פ ֹ֤

שָׁ כן

ease

שָׁ לוּ

Psa. 30:7

) prosperity, tranquillity (1שַׁ ְלוָה
Psa. 122:7
נֹותיִ ְך׃
אַר ְמ ָ ַֽ
ְבּחיל ְֵ֑ך ָ֝שַׁ ְל ָו֗ה ְבּ ְ
)(27

 peace, welfare, completenessשָׁ לֹום
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י־אַתּ֣ה
ָ
ְבּשָׁ ל֣ ֹום י ְַח ָדּו ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָב ֵ֪ה וְ ִ ָ֫אישָׁ ן ִ ַֽכּ
Psa. 28:3
יהֵ֑ם
ם־רע ֶ
ַֽ
ֹבר֣י שָׁ ְ֭לֹום ִע
פּע ֲָ֫לי אָוֶן דּ ְ
וְ ִעם־ ֵ֪ ֹ
Psa. 29:11
רְך אֶ ת־עַ מּ֣ ֹו בַ שָּׁ ַֽלֹום׃
ְלעַ מּ֣ ֹו יִ תֵּ֑ן יְ ה ָוֶ֓ה ׀ יְ בָ ֶ֖
Psa. 34:15
ַועֲשׂה־טֵ֑ ֹוב בַּ ֶ֖קּשׁ שָׁ ל֣ ֹום וְ ָר ְד ַֽפהוּ׃
Psa. 35:20
י־א ֵֶ֑רץ
ל ֹא שָׁ ֗לֹום יְ ַ ָ֫דבּרוּ וְ עַ ל ִרגְ ע ֶ
כּי ֥
ִ ֹ֤
Psa. 35:27
תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ֶהחָ ֗פץ ְשׁל֣ ֹום עַ ְב ַֽדֹּו׃
Psa. 37:11
רב שָׁ ַֽלֹום׃
ירשׁוּ־אָ ֵֶ֑רץ וְ ִָ֝ה ְתעַ נְּ ג֗וּ עַ ל־ ֥ ֹ
ענָוִ ים ִ ַֽי ְ
ַו ֲ
Psa. 37:37
וּרא֣ה י ָָשׁ ֵ֑ר ִ ַֽכּי־אַח ִ ֲֶ֖רית ְל ִא֣ישׁ שָׁ ַֽלֹום׃
ְשׁמָ ר־תָּ ְ֭ם ְ
Psa. 38:4
ז ְַע ֶמֵָ֑ך אין־שָׁ ל֥ ֹום ַָ֝בּעֲצָ ֗ ַמי
Psa. 41:10
ַם־אישׁ ְשׁלֹומִ֨י ׀ אֲשֶׁ ר־בָּ ַט ְ֣ח ִתּי בְֹ֭ו
גּ ִ ֹ֤
Psa. 55:19
ב־לֵ֑י
דה ְבשָׁ ל֣ ֹום ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמקֲּ ָר ִ
ָ֘פּ ָ ֹ֤
Psa. 55:21
יתֹו׃
ֹלמיו ִחלּל ְבּ ִר ַֽ
ָי ְָ֭דיו ִבּ ְשׁ ֗ ָ
Psa. 69:23
מֹוקשׁ׃
לֹומים ְל ַֽ
יה֣ם ְל ָפֵ֑ח וְ ִל ְשׁ ִ
ִל ְפנ ֶ
Psa. 72:3
שׁל֥ ֹום לָ ָע ֵ֑ם וּ ָ֝גְ בָ ֗עֹות
יִ ְשׂאֹ֤ וּ הָ ִ ֶ֓רים ָ֘
Psa. 72:7
ד־בּ ִלי י ַָֽרחַ ׃
ְ
רב ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ
צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ֥ ֹ
Psa. 73:3
הֹול ִלֵ֑ים ְשׁלֶ֖ ֹום ְרשָׁ ִע֣ים אֶ ְר ֶ ַֽאה׃
אתי ַ ַֽבּ ְ
י־ק ְ֭נּ ִ
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 85:9
כּי ׀ יְ ַד ֵ֬בּר שָׁ ֗לֹום אֶ ל־עַ מּ֥ ֹו
יְ ָ֫הוָה ִ ֹ֤
Psa. 85:11
ָשׁקוּ׃
חסֶ ד־וֶאמֶ ת נִ ְפגָּ ֵ֑שׁוּ ֶצ ֶֶ֖דק וְ שָׁ ל֣ ֹום נ ָ ַֽ
ֶ ַֽ
Psa. 119:165
תֹור ֶתֵָ֑ך וְ ַֽאין־לָ מֹו
ָ
אהֲב֣י
רב ְל ֹ
שָׁ ל֣ ֹום ָ ְ֭
Psa. 120:6
ָה־לּ ֣הּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִָ֝֗עם שֹׂונא שָׁ ַֽלֹום׃
ָ
שׁ ְכנ
רבַּ ת ָ ַֽ
ַ ְ֭
Psa. 120:7
אֲֽנִ י־שָׁ ְ֭לֹום וְ ִכ֣י א ֲַדבֵּ֑ר ָ֝֗המָּ ה לַ ִמּ ְלחָ ָ ַֽמה׃
Psa. 122:6
ֲביִ ְך׃
אה ָ ַֽ
שַׁ ְ֭אֲלוּ ְשׁל֣ ֹום יְ רוּשָׁ ָל ֵ֑ ִם יִ ְָ֝שׁלָ֗ יוּ ֹ
Psa. 122:7
נֹותיִ ְך׃
אַר ְמ ָ ַֽ
יְ ִ ַֽהי־שָׁ ל֥ ֹום ְבּחיל ְֵ֑ך ָ֝שַׁ ְל ָו֗ה ְבּ ְ
Psa. 122:8
אַח֣י וְ ר ָע ֵ֑י א ֲַד ְבּ ָרה־נָּ ֶ֖א שָׁ ל֣ ֹום ָ ַֽבְּך׃
ַ
Psa. 125:5
פּעֲל ֣י הָ אֵָ֑וֶן ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ ל־יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
יֹוליכ ֣ם יְ ְ֭הוָה אֶ ת־ ֹ
ִ
Psa. 128:6
וּר ַֽאה־בָ נִ ים ְלבָ נֶ ֵ֑יָך ָ֝שָׁ ֗לֹום עַ ל־יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
ְ
Psa. 147:14
יעְך׃
ַשׂ ִבּ ַֽ
הַ שָּׂ ם־גְּ בוּלְך שָׁ לֵ֑ ֹום חלֶ ב ִָ֝ח ִ֗טּים י ְ
Psa. 4:9

)(33

ַויִּ ְשׁ ַל ֣ח ִח ְ֭צָּ יו וַיְ ִפיצֵ֑ם
יִ ְשׁ ַל ֣ח ִמ ְ֭מָּ רֹום יִ קָּ חֵ֑נִ י יַ ַֽ ְָ֝מ ֗שׁנִ י
לח־עֶ זְ ְרָך֥ ִמ ֵֹ֑קּ ֶדשׁ וּ ִָ֝מ ִצּיּ֗ ֹון
יִ ְשׁ ַ ַֽ
אֹורָך֣ ַוְ֭א ֲִמ ְתָּך ה֣מָּ ה
ְשׁלַ ח־ ְ

to send

Psa. 18:15
Psa. 18:17
Psa. 20:3
Psa. 43:3

שׁלח
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רע ְָ֝לאֻ ִ֗מּים וַ ַֽ ְתּשַׁ ְלּח ַֽם׃
ו ִַתּטָּ ע ֵ֑ם תָּ ַ ֥
Psa. 50:19
ִפּ ְ֭יָך שָׁ ַל ְ֣חתָּ ְב ָר ָע ֵ֑ה וּ ְָ֝לשֹׁונְ ָ֗ך
Psa. 55:21
ֹלמיו ִחלּל
שָׁ ַל ֣ח ָי ְָ֭דיו ִבּ ְשׁ ֗ ָ
Psa. 57:4
יענִ י חר֣ף
ַֽיֹושׁ ֗
יִ ְשׁ ַלֹ֤ח ִמשָּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ְו ִ
ֹלהים חַ ְס ֥דֹּו
שׁא ֲִפ֣י ֶס ֵ֑לָ ה יִ ְשׁלַ ח ָ֝א ִ֗
ֹ
Psa. 59:1
ְל ָד ִו ֵ֪ד ִָ֫מ ְכתָּ ם ִבּ ְשׁ ֹ֥לחַ שָׁ אֵ֑ וּל וַ ַֽ ָֽיִּ ְשׁ ְמ ֥רוּ
Psa. 74:7
לאָ ֶ֗רץ
ִשׁ ְלח֣ וּ בָ ְ֭אשׁ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ֵָ֑ך ָ֝ ָ
Psa. 78:25
ידה שָׁ ַלֶ֖ח לָ ֶה֣ם לָ ַֽ ֹשׂבַ ע׃
אָ֣כַ ל ִאֵ֑ישׁ צ ָ ֵ֬
Psa. 78:45
ֹאכל ֵ֑ם
יְ שַׁ לֵַּ֬ ח בָּ ֶה֣ם עָ ְ֭רֹב וַיּ ְ
Psa. 78:49
אַפֹּו עֶ ְב ָר֣ה
ֲרֹון ֗
יְ שַׁ לַּ ח־ ָ֨בּם ׀ ח ֵ֬
Psa. 80:12
יר֣הָ עַ ד־יָ ֵ֑ם וְ אֶ ל־ ָנ ֗ ָָ֝הר
ְתּשַׁ ַלּ ֣ח ְק ִצ ֶ
Psa. 81:13
ירוּת ִל ָבֵּ֑ם
וָ ְַֽ֭ אֲשַׁ ְלּחהוּ ִבּ ְשׁ ִר ֣
Psa. 104:10
ה ְמשַׁ לּ ֣חַ מַ ְְ֭עיָנִ ים בַּ נְּ חָ ִלֵ֑ים בּין ָ֝ ָה ִ ֗רים
ַ ַֽ
Psa. 104:30
ְתּשַׁ ַלּ ֣ח רוְּ֭חֲָך יִ בָּ ראֵ֑ וּן וּ ְָ֝תחַ ֗דּשׁ
Psa. 105:17
יה֣ם ִאֵ֑ישׁ ְָ֝לעֶ֗ בֶ ד
שָׁ ַל ֣ח ִל ְפנ ֶ
Psa. 105:20
ָשׁ ֣לַ ח מֶ ְ֭לֶ ְך ַויּ ִַתּירֵ֑הוּ מֹשׁל עַָ֝ ִ֗מּים
Psa. 105:26
ר־בֹּו׃
ַֽ
ה ֹ֗רן א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽבּחַ
שָׁ ְ֭לַ ח מ ֶֹשׁ֣ה עַ ְב ֵ֑דֹּו אַָ֝ ֲ
Psa. 105:28
א־מ ֗רוּ
חְ֭שֶׁ ְך ַויּ ְַח ִשְֵׁ֑ך וְ ַֽל ֹ ָ֝ ָ
֣לח ֹ
ָשׁ ַ ַֽ
Psa. 106:15
שׁם׃
שֶׁ אלָ ָתֵ֑ם ַויְ שַׁ ַלֶּ֖ח ָרזֹ֣ון ְבּנ ְַפ ָ ַֽ
Psa. 107:20
דּבָ רֹו וְ יִ ְרפָּ אֵ֑ם ִ ַֽו ָ֝ימַ ֗לּט
יִ ְשׁ ַל ֣ח ְ ְ֭
Psa. 110:2
טּה־עֻ זְּ ָ֗ך יִ ְשׁ ַל ֣ח יְ ְ֭הוָה ִמ ִצּיֵֹּ֑ון
מַ ַֽ
Psa. 111:9
ַֽה־לעֹולָ ם
ְ
שׁ ַלֹ֤ח ְלעַ ֗מֹּו ִצוָּ
ְפּ ֹ֤דוּת ׀ ָ֘
Psa. 125:3
יקים ְבּעַ וְ לֵָ֬ תָ ה
יקים ְל ֶ֡ ַמעַ ן ל ֹא־יִ ְשׁ ְלחֶ֖ וּ הַ צַּ ִדּ ִ֨
הצַּ ִ ָ֫דּ ִ ֥
ַ ַֽ
Psa. 135:9
שָׁ ַלֹ֤ח ׀ אֹת֣ ֹות וְּ֭מ ְֹפ ִתים ְבּתֹוכ ִ֣כי
Psa. 138:7
ֹושׁיע ֣נִ י
אְ֭יְ בַ י ִתּ ְשׁ ַל ֣ח י ֶָדֵָ֑ך וְ תֶ֖ ִ
אַ֣ף ֹ
Psa. 144:6
וּתהֻ ַֽמּם׃
צּיָך ְ
וּת ִפיצֵ֑ם ְשׁלַ ח ִָ֝ח ֗ ֶ
ְ
Psa. 144:7
ְשׁלַ ח י ֶ ָ֗דיָך ִמ ָ֫ ָמּ ֥רֹום ְפּצ֣נִ י
Psa. 147:15
ד־מה ָ ֗רה
ְָ֝
הַ שֹּׁל ֣חַ ִא ְמ ָרת֣ ֹו אָ ֵֶ֑רץ עַ
Psa. 147:18
יִ ְשׁ ַל ֣ח ְדּבָ ֣רֹו וְ י ְַמסֵ֑ם יַשּׁב
Psa. 44:3

)(4

רי
ְלפָ ַנ֨י ׀ שֻׁ ְל ֗ ָחן ֶנגֶד צ ְֹר ָ ֵ֑
יה֣ם ְל ָפֵ֑ח
יְ ִ ַֽהי־שֻׁ ְלחָ נָ֣ם ִל ְפנ ֶ

 tableשֻׁ ְלחָ ן

Psa. 23:5
Psa. 69:23

438

רְך ָ֝שֻׁ ְל ֗ ָחן בַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
עֹ֥
הי֣וּכַ ל אֵ֑ל לַ ֲ
ֲ
יתֵ֑ים ָָ֝ס ִ֗ביב ְלשֻׁ ְלחָ נֶ ַָֽך׃
בָּ ְ֭נֶיָך ִכּ ְשׁ ִתל ֣י ז ִ

Psa. 78:19
Psa. 128:3

)(1

ְבּ ִא ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְוַֽאַל־תַּ ְשׁלֶ ט־ ִבּי כָ ל־אַָֽוֶן׃
)(1

Psa. 119:133
measure

הֶ ְ֭אכַ ְלתָּ ם ֶל ֣חֶ ם ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה ַו ָ֝תַּ ְשׁ ֗קמֹו ִבּ ְדמָ ע֥ ֹות שָׁ ִ ַֽלישׁ׃
)(10

to domineer

שׁלט

שָׁ ִלישׁ־1

Psa. 80:6

to throw, fling, cast

ֹתימֹו׃
עב ַֽ
ליכָ ה ִמ ֶמּ֣נּוּ ֲ
ַשׁ ִ ֶ֖
ֹוסרֹותֵ֑ימֹו וְ נ ְ
ת־מ ְ
ַֽ
אֶ
Psa. 22:11
עָ ְ֭לֶ יָך הָ ְשׁ ַל ְ֣כ ִתּי מ ָרֵ֑חֶ ם ִמבֶּ טֶ ן
Psa. 50:17
ֲריָך׃
מוּסֵ֑ר ַותַּ ְשׁלְֶ֖ך ְדּבָ ַר֣י אַח ֶ ַֽ
ָ
שָׂ נ ֣אתָ
Psa. 51:13
אַל־תַּ ְשׁ ִליכנִ י ִמ ְלּפָ נֶ ֵ֑יָך
Psa. 55:23
הַ ְשׁלְֹ֤ך עַ ל־יְ ה ָו֨ה ׀ יְ הָ ְבָך ֮ וְ הֵ֪ וּא
Psa. 60:10
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י עָָ֝ לַ֗ י
ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ
Psa. 71:9
אַַֽל־תַּ ְְ֭שׁ ִליכנִ י ְלע ֣ת זִ ְקנָ ֵ֑ה ִכּ ְכל֥ ֹות
Psa. 102:11
אתנִ י ַותַּ ְשׁ ִליכ ַֽנִ י׃
וְ ִק ְצ ֶפֵָּ֑ך ִכּי נְ ָ֝שָׂ ֗ ַ
Psa. 108:10
י־פלֶ֗ שֶׁ ת
ֲל ְָ֝
אַשׁ ִל֣יְך ַנע ֲִלֵ֑י ע ַֽ
ַר ְח ִ֗צי עַ ל־אְ֭דֹום ְ
Psa. 147:17
מַ ְשׁ ִל֣יְך ַ ַֽק ְרח֣ ֹו ְכ ִפ ִתֵּ֑ים ִל ְפני

שׁלך

Psa. 2:3

)(2

לל׃
יִ דּ ֹ֣דוּן יִ דּ ֵֹ֑דוּן וּנְ וַת ַָ֝֗בּיִ ת ְתּחַ לּק שָׁ ָ ַֽ
מֹוצא שָׁ לָ ל ָ ַֽרב׃
ל־א ְמ ָר ֶתֵָ֑ך ְָ֝כּ ֗
ִ
ָשׂ֣שׂ אְָ֭נ ִ ַֹֽכי עַ
)(1

Psa. 68:13
Psa. 119:162

to spoil, plunder

אַבּ֣ירי ל ְ֭ב נָמ֣ וּ ְשׁנ ָָתֵ֑ם וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ
תֹּול ֨לוּ ׀ ִ
אֶ ְשׁ ְ
)(17

spoil, Shalal

שָׁ לָ ל

שׁלל־2

Psa. 76:6

to be complete, be sound, pay, make peace

ֹולמִי ָרֵ֑ע ָואֲחַ ְלּ ָצֶ֖ה
ִאם־ ָגּ ְ֭מַ ְל ִתּי ַֽשׁ ְ
Psa. 22:26
רי ֲָ֝אשַׁ ֗לּם נֶ ֵ֣֑גֶד יְ ראַָֽיו׃
ָרֵ֑ב נְ ָד ַ ֥
Psa. 31:24
נֹצ֣ר יְ הוָ ֵ֑ה וּ ְמשַׁ לּם עַ ל־ ֶיָ֝֗תֶ ר עֹ שׂה
Psa. 35:12
טֹובה ְשׁכ֣ ֹול ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ֗
רעָ ה תַּ חַ ת
יְ שַׁ ְלּמ֣ וּנִ י ָ ְ֭
Psa. 37:21
ל ֹא יְ שַׁ לּ ֵ֑ם וְ ָ֝צַ ִ ֗דּיק חֹונן
רשָׁ ע וְ ֣
ָ ְ֭
Psa. 38:21
טֹובֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
וּ ְמשַׁ ְלּמ ֣י ָ ְ֭
Psa. 7:5

שׁלם
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הם׃
חָ נּנִ י ַוה ֲִקימֵ֑נִ י וַ ַֽ אֲשַׁ ְלּמָ ה לָ ֶ ַֽ
תֹּודֵ֑ה וְ שַׁ לֶּ֖ם ְלעֶ ְליֹ֣ון נְ ָד ֶ ַֽריָך׃
ָ
אֹלה֣ים
ִ
ל
לְך׃
דת ָ ַֽ
ֹלה֣ים נְ ָד ֶרֵ֑יָך אֲשַׁ לֶּ֖ם תֹּו ֣ ֹ
א ִ
לָ ַע ֵ֑ד ְ ַֽלשַׁ ְלּמִי נְ ָד ַ ֗רי
ֲשׂהוּ׃
י־אַתּה ְתשַׁ לֶּ֖ם ְל ִא֣ישׁ ְ ַֽכּמַ ע ַֽ
ָ֨
ָחֵ֑סֶ ד ִ ַֽכּ
א ֹ֘ל ִהים ְבּ ִציֵֹּ֑ון וּ ְָ֝ל ָ֗ך יְ שֻׁ לַּ ם־נֶ ַֽ ֶָֽדר׃
יתָך֣ ְבעֹולֵ֑ ֹות אֲשַׁ לֶּ֖ם ְלָך֣ נְ ָד ָ ַֽרי׃
ב ְ
ֱֹֽלהיכֶ ם
ִ ַֽנדֲ ֣רוּ וְ שַׁ ְלּמוּ ֮ לַ יהוָ ֵ֪ה א ָ֫
נְ ְָ֭ד ַרי לַ יהוָ ֣ה אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ ָדה־ ָנָּ֝֗א
נְ ְָ֭ד ַרי לַ יהוָ ֣ה אֲשַׁ לּ ֵ֑ם נֶגְ ָדה־ ָנָּ֝֗א
ָ֝מוּלְך
֗
רי שֶׁ יְ שַׁ לֶּ ם־ ָל ְֵ֑ך אֶ ת־גְּ
אַשׁ ֥
וּדה ְ
הַ ְשּׁ ָ֫ד ָ ֥
)(1

וּמעֶ֖ ֹונָת֣ ֹו
וַיְ ִה֣י ְבשָׁ ל ֣ם סֻ כֵּ֑ ֹו ְ
)(2

Psa. 50:14
Psa. 56:13
Psa. 61:9
Psa. 62:13
Psa. 65:2
Psa. 66:13
Psa. 76:12
Psa. 116:14
Psa. 116:18
Psa. 137:8
Salem

)(1

ָבשׁ׃
יִ ְ֭ ְהיוּ כַּ ח ֲִצ֣יר ַגּגֵֹּ֑ות שֶׁ קַּ ְד ַמֶ֖ת שָׁ ַל ֣ף י ַֽ

Psa. 127:1

ִשׁלֻּ מָ ה

Psa. 91:8
)to draw (sword

שׁלף

Psa. 129:6
)(22

ֹלהים ְבּ ֣דֹור
י־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָפּ֣חֲדוּ ָפֵ֑חַ ד ִ ַֽכּ ָ֝
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ָֹ֝דּ ֗חוּ וְ ל ֹא־י ְָכלוּ
ָשׁ ֣ם ָנ ְְ֭פלוּ ֣ ֹ
יֹּול ָדה׃
רעָ ָדה אֲחָ ָז֣תַ ם ָשׁ ֵ֑ם ִָ֝֗חיל כַּ ַֽ
ְ ְ֭
ֹלהים
ֹא־הֵ֪י ָָ֫ה פָ חַ ד ִ ַֽכּי־א ִ֗
ָשֹׁ֤ם ׀ ָ ַֽפּחֲדוּ־פַ חַ ד ֮ ל ָ
ה־בֹּו׃
ַֽ
רגֶל ָ֝ ֗שָׁ ם נִ ְשׂ ְמחָ
יַ ַֽעַ ְב ֣רוּ ְב ָ ֵ֑
הוּדה
ֹדם שָׂ ר֣י יְ ְ֭ ָ
ָשֹׁ֤ם ִבּנְ י ִָ֨מן ׀ צָ ִֶ֡עיר ר ֗
ָשׁבוּ ָ֝ ֗שָׁ ם וִ יר ַֽשׁוּהָ ׃
הוּדֵ֑ה וְ י ְ
יְ ָ
י־קשֶׁ ת מָ גֵ֬ן וְ ֶח ֶֶ֖רב
שָׁ ְ֭מָּה ִשׁ ַבּ֣ר ִר ְשׁפ ָ ֵ֑

מה
ְשֹׁל ֹ

Psa. 72:1

recompense

רק ְבּעינֶ ֣יָך תַ ִבֵּ֑יט וְ ִשׁלֻּ ַמֶ֖ת ְרשָׁ ִע֣ים ִתּ ְר ֶ ַֽאה׃
ַ ְ֭

שָׁ לם־2

Psa. 76:3

Solomon

ֱֹֽלהים ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ יָך ְל ֶמ ֣לֶ ְך
ִל ְשֹׁל ֹ֨מה ׀ א ִ֗
ה ַ ַֽמּע ֲ֗לֹות ִל ְשׁ ָֹ֫ל ֹ֥מה ִאם־יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ל ֹא־יִ ְב ֶנֵ֬ה
ַ ַֽ
)(1

Psa. 41:11

there

Psa. 14:5
Psa. 36:13
Psa. 48:7
Psa. 53:6
Psa. 66:6
Psa. 68:28
Psa. 69:36
Psa. 76:4

שָׁ ם
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שׁם׃
ִהנּ ֹ֤ה ְפ ֶל ֣שֶׁ ת וְ צ֣ ֹור ִעם־כֵּ֑ וּשׁ ֶזָ֝֗ה יֻלַּ ד־ ָ ַֽ
יִ ְ֭ ְספֹּר ִבּ ְכת֣ ֹוב עַ ִמֵּ֑ים ֶז ֶ֖ה יֻלַּ ד־ ָשׁ ֣ם ֶ ַֽסלָ ה׃
יתהּ׃
רֹושׁים בּ ָ ַֽ
ידה ְבּ ִ
ֳרים יְ קַ נּ ֵ֑נוּ ֲָ֝ח ִס ָ ֗
אֲשֶׁ ר־שָׁ ְ֭ם ִצפּ ִ ֣
שׁם־ ֶ ְ֭רמֶ שׂ וְ א֣ין
ָ֫דיִ ם ָ ַֽ
וּר ַחֵ֪ב ָי ָ ֥
ְ
ָתן ֶזַֽה־יָצַ ְרתָּ
שָׁ ְ֭ם אֳנִ יֹּ֣ות יְ הַ לּכֵ֑ וּן ִָ֝לוְ י ֗ ָ
ַויֹּ֣ושֶׁ ב ָשׁ ֣ם ְרע ִבֵ֑ים ַו ָ֝יְ כֹונְ נ֗וּ ִע֣יר
שֶׁ שָּׁ֨ ם עָ לֵ֪ וּ ְשׁבָ ִֶ֡טים ִשׁ ְבטי־ ָי ְ֭הּ ע ֣דוּת
ָשׁב֣ וּ ִכ ְסא֣ ֹות ְל ִמ ְשׁ ָפֵּ֑ט
כּי שָׁ֨ מָּה ׀ י ְ
ִ ֹ֤
ר ְכ ִתּי נָ֝֗ר
אַצ ִמ֣יחַ ֶ ֣ק ֶרן ְל ָד ִו ֵ֑ד עָ ַ ֥
ָשֹׁ֤ם ְ
כּי שָׁ֨ ם ׀ ִצוָּ ֣ה יְ ְ֭הוָה אֶ ת־הַ ְבּ ָר ָכ ֵ֑ה
עַ ל־הַ ְררֵ֪י ִָ֫ציֹּ֥ון ִ ֹ֤
ֲרֹות ׀ בָּ ֶ֗בל ָשׁ ֣ם ָי ְ֭שַׁ ְבנוּ גַּם־בָּ ִכֵ֑ינוּ
עַ ל ַנה ֨
י־שׁ ְ֭יר
שֹׁובינוּ ִדּ ְבר ִ
ֶ֡
שׁאלֵ֪ וּנוּ
כּי שָׁ֨ ם ְ ַֽ
ִ ֹ֤
אַצּיעָ ה
ִאם־אֶ ַסּ֣ק שָׁ ְ֭מַ יִ ם ָשׁ ֣ם אֵָ֑תָּ ה וְ ִ ֶ֖
גַּם־שָׁ ְ֭ם י ְָדָך֣ תַ נְ חֵ֑נִ י ְוַֽת ֹאחֲזנִ י

Psa. 87:4
Psa. 87:6
Psa. 104:17
Psa. 104:25
Psa. 104:26
Psa. 107:36
Psa. 122:4
Psa. 122:5
Psa. 132:17
Psa. 133:3
Psa. 137:1
Psa. 137:3
Psa. 139:8
Psa. 139:10
)(109

 nameשׁם־1

Psa 5:12; 7:18; 8:2, 10; 9:3, 6, 11; 16:4; 18:50; 20:2, 6, 8; 22:23; 23:3; 25:11; 29:2; 31:4; 33:21; 34:4; 41:6; 44:6, 9,
;21; 45:18; 48:11; 49:12; 52:11; 54:3, 8; 61:6, 9; 63:5; 66:2, 4; 68:5; 69:31, 37; 72:17, 19; 74:7, 10, 18, 21; 75:2; 76:2; 79:6, 9
;80:19; 83:5, 17, 19; 86:9, 11–12; 89:13, 17, 25; 91:14; 92:2; 96:2, 8; 99:3, 6; 100:4; 102:16, 22; 103:1; 105:1, 3; 106:8, 47
;109:13, 21; 111:9; 113:1–3; 115:1; 116:4, 13, 17; 118:10–12, 26; 119:55, 132; 122:4; 124:8; 129:8; 135:1, 3, 13; 138:2
140:14; 142:8; 143:11; 145:1–2, 21; 147:4; 148:5, 13; 149:3
)(6

ֹשׁ ִעים נִ ְשׁ ְמ ֣דוּ י ְַח ָדֵּ֑ו אַח ִ ֲֶ֖רית ְרשָׁ ִע֣ים נִ ְכ ָ ַֽרתָ ה׃
וַּֽ ְ֭פ ְ
דּמֶ ן לָ א ֲָד ָ ַֽמה׃
ין־דּ ֹאר הָ יוּ ָ֝֗ ֹ
נִ ְשׁ ְמ ֥דוּ ְ ַֽבע ֵ֑
י־עד׃
שּׁ ְמדָ ֥ם עֲד ַ ַֽ
פּעֲלי אֵָ֑וֶן ְל ִה ָ ַֽ
כָּ ל־ ֣ ֹ
לוּלי ֹ֘מ ֶשֹׁ֤ה
ֶ֡
ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר ְ ַֽלהַ ְשׁ ִָ֫מידָ ֥ם
ת־העַ ִמֵּ֑ים א ֲֶשֹׁ֤ר אָ ַמֶ֖ר
ָ ַֽ
ַֽל ֹא־ ִה ְְ֭שׁ ִמידוּ אֶ
ַשׁ ִ ַֽמיד׃
אה ֲָבֵ֑יו וְ אֶ֖ת כָּ ל־הָ ְרשָׁ ִע֣ים י ְ
אֶ ת־כָּ ל־ ֹ
)(2

to destroy
Psa. 37:38
Psa. 83:11
Psa. 92:8
Psa. 106:23
Psa. 106:34
Psa. 145:20

desolation, horror

ר־שֶׂ֖ם שַׁ מּ֣ ֹות בָּ אָ ֶַֽרץ׃
ָ
חְ֭זוּ ִמ ְפעֲל֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה אֲשֶׁ
ְ ַֽלכוּ־ ֲ
רגַע סָ פוּ
אֹ֤יְך הָ י֣וּ ְלשַׁ ָמּ ֣ה ְכ ָ ֵ֑
)(1

ה ָנ֗יו וּ ְ֭ ְשׁמוּאל ְבּק ְֹרא֣י ְשׁמֵ֑ ֹו
כ ֲ
ְ ַֽבּ ֹ

שׁמד

שַׁ מָּ ה־1

Psa. 46:9
Psa. 73:19
Samuel

ְשׁמוּאל

Psa. 99:6
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)(1

report

ירֵ֑א נָכ֥ ֹון ִָ֝ל ֗בֹּו
ל ֹא יִ ָ
רעָ ה ֣
מוּע ֣ה ָ ְ֭
ִמ ְשּׁ ָ
)(1

ְשׁמוּעָ ה

Psa. 112:7

to let drop, release

יהֵ֑ם וְ שָׁ ְמע֥ וּ
נִ ְשׁ ְמט֣ וּ ִ ַֽבידי־סֶ ְ֭לַ ע שׁ ְֹפט ֶ

שׁמט

Psa. 141:6

 heavensשָׁ מַ יִ ם

)(74

;Psa 2:4; 8:2, 4, 9; 11:4; 14:2; 18:10, 14; 19:2, 7; 20:7; 33:6, 13; 36:6; 50:4, 6; 53:3; 57:4, 6, 11–12; 68:9, 34; 69:35
;73:9, 25; 76:9; 78:23–24, 26; 79:2; 80:15; 85:12; 89:3, 6, 12, 30; 96:5, 11; 97:6; 102:20, 26; 103:11, 19; 104:2, 12; 105:40
;107:26; 108:5–6; 113:4, 6; 115:3, 15–16; 119:89; 121:2; 123:1; 124:8; 134:3; 135:6; 136:5, 26; 139:8; 144:5; 146:6; 147:8
148:1, 4, 13

)ְ eighth, Sheminith (2שׁ ִמינִ י
ל ָד ִ ַֽוד׃ Psa. 6:1
ינ֗ית ִמזְ מ֥ ֹור ְ
ִבּ ְ֭נְ גִ ינֹות ַ ַֽעל־הַ ְשּׁ ִמ ִ
Psa. 12:1
ינ֗ית ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָד ִ ַֽוד׃
לַ ְמנַצּחַ ַ ַֽעל־הַ ְשּׁ ִמ ִ
)(4

to be desolate, appalled

ָיְ֭שֹׁמּוּ עַ ל־ע ֣קֶ ב בָּ ְשׁ ָתֵּ֑ם הָ א ְֹמ ִ ֥רים
יהם
ירתָ ם נְ שַׁ ָמּ ֵ֑ה ְָ֝בּאָהֳל ֗ ֶ
י־ט ָ
ְתּ ִה ִ ַֽ
שׁמּוּ׃
ע ֵֹ֑קב ְוַֽאֶ ת־נָוהוּ ה ַ ַֽ
אָכ ֣ל ֶ ַֽאת־ ַי ֲ
ִכּ ְ֭י ַ
תֹוכי יִ ְשׁתֹּומם ִל ִ ַֽבּי׃
רוּחֵ֑י ְָ֝בּ ִ֗
ִ

Psa. 40:16
Psa. 69:26
Psa. 79:7
Psa. 143:4
)(10

כֹּוסי
ִ
אשׁי
צ ְֹר ָרֵ֑י ִדּ ַשֶּׁ֖נְ תָּ בַ שֶּׁ מֶ ן ָ֝ר ֹ ִ֗
ֹלה֣ים אְֹ֭להֶ יָך שֶׁ מֶ ן שָׂ ֗שֹׂון ַֽמחֲב ֶ ַֽריָך׃
א ִ
ריו ִמשֶּׁ֗ מֶ ן וְ ה֣מָּ ה ְפ ִת ַֽחֹות׃
ְדבָ ָ ֥
עַ ְב ִ ֵ֑דּי ְבּ ֶשֶׁ֖מֶ ן קָ ְד ִשׁ֣י ְמשַׁ ְח ִ ַֽתּיו׃
לּתי ְבּ ֶשׁ ֣מֶ ן ַרעֲנָ ַָֽֽן׃
ַתּ ֶרם ִכּ ְרא֣ים קַ ְר ִנ ֵ֑י ַָ֝בּ ִ֗
וָ֣
ְלהַ ְצ ִה֣יל פָּ ִנ ֣ים ִמ ָשּׁ ֵ֑מֶ ן וְ ָ֝לֶ֗ חֶ ם ְ ַֽלבַ ב־אנֹ֥ושׁ
מֹותיו׃
ְבּ ִק ְרבֵּ֑ ֹו וְ ָ֝כַ שֶּׁ֗ מֶ ן ְבּעַ ְצ ָ ַֽ
שּׁמֶ ן׃
ִבּ ְְ֭רכַּ י כָּ ְשׁל֣ וּ ִמצֵּ֑ ֹום וּ ְָ֝בשָׂ ִ ֗רי כָּ חַ שׁ ִמ ָ ַֽ
שּׁמֶ ן הַ ֨טֹּוב ׀ עַ ל־הָ ֗ר ֹאשׁ
כַּ ֶ ֹ֤
יחנִ י ֶשׁ ֣מֶ ן רְֹ֭אשׁ אַל־י ִָנ ֣י
ַֽיֹוכ ֗
ְו ִ

oil, fat

שֶׁ מֶ ן

Psa. 23:5
Psa. 45:8
Psa. 55:22
Psa. 89:21
Psa. 92:11
Psa. 104:15
Psa. 109:18
Psa. 109:24
Psa. 133:2
Psa. 141:5
)(1

וְ ִ ֹ֤אם ִבּגְ בוּ ֹ֨רת ׀ ְשׁמ֘ ִֹונֹ֤ים שָׁ ָנ֗ה וְ ְָ֭ר ְהבָּ ם

שׁמם

מנֶה
ְ eightשׁ ֹ

Psa. 90:10
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to hear

שׁמע

)(1

report, hearing

אזֶן יִ ָשּׁ ְ֣מעוּ ִלֵ֑י ְבּנַֽי־נ ֗ ָָ֝כר
ְלשׁ ַ ַֽ֣מע ֹ ְ֭

שׁמַ ע

Psa. 18:45

)(79

;Psa 4:2, 4; 5:4; 6:9–10; 10:17; 17:1, 6; 18:7, 45; 19:4; 22:25; 26:7; 27:7; 28:2, 6; 30:11; 31:14, 23; 34:3, 7, 12, 18
38:14–15; 39:13; 40:2; 44:2; 45:11; 48:9; 49:2; 50:7; 51:10; 54:4; 55:18, 20; 58:6; 59:8; 61:2, 6; 62:12; 64:2; 65:3; 66:8, 16,
;18–19; 69:34; 76:9; 78:3, 21, 59; 81:6, 9, 12, 14; 84:9; 85:9; 92:12; 94:9; 95:7; 97:8; 102:2, 21; 103:20; 106:2, 25, 44; 115:6
116:1; 119:149; 130:2; 132:6; 138:4; 141:6; 143:1, 8; 145:19

)(1

loud sound

ה ְל ֗לוּהוּ ְ ַֽבּ ִצ ְל ְצלי
ה ְלל֥ וּהוּ ְב ִצ ְל ְצלי־ ָשׁ ֵ֑מַ ע ַָ֝ ַֽ
ַ ַֽ
)(72

שֶׁ מַ ע־1

Psa. 150:5

to keep, watch, preserve

שׁמר

Psa 12:8; 16:1; 17:4, 8; 18:22, 24; 19:12; 25:20; 31:7; 34:21; 37:28, 34, 37; 39:2; 41:3; 56:7; 59:1, 10; 71:10; 78:10,
56; 86:2; 89:29, 32; 91:11; 97:10; 99:7; 103:18; 105:45; 106:3; 107:43; 116:6; 119:4–5, 8–9, 17, 34, 44, 55, 57, 60, 63, 67,
88, 101, 106, 134, 136, 146, 158, 167–168; 121:3–5, 7–8; 127:1; 130:3, 6; 132:12; 140:5; 141:9; 145:20; 146:6, 9
)(1

wine dregs

ִָ֫מזֶּה אְַך־ ְשׁ ְ֭מָ ֶריהָ יִ ְמצ֣ וּ יִ ְשׁתֵּ֑ וּ
)(1

Psa. 75:9

eyelid, guard

ית֣ה יְ ְ֭הוָה שָׁ ְמ ָר֣ה ְל ִפֵ֑י
ִשׁ ָ
)(1

ל ֹא
אְָ֭חַ זְ תָּ ְשׁמֻ ֣רֹות עינָ ֵ֑י נִ ְָ֝פעַ֗ ְמ ִתּי וְ ֣
)(14

הם׃
שׂם־ ֹ֥אהֶ ל בָּ ֶ ַֽ
לשֶּׁ֗ מֶ שׁ ָ ַֽ
יהֵ֑ם ָ֝ ַ
ִמלּ ֶ
ד־מב ַֹֽאֹו׃
ְ
וַיִּ ְק ָרא־אָ ֵֶ֑רץ ִמ ִמּזְ ַרח־ ָ֝ ֗שֶׁ מֶ שׁ עַ
שׁמֶ שׁ׃
ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ ָ ַֽ
שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
ירא֥ וָּך ִעם־ ָשׁ ֵ֑מֶ שׁ וְ ִל ְפני
ִ ַֽי ָ
ְ ַֽלעֹולָ֗ ם ִל ְפני־שֶׁ מֶ שׁ ֮ יָנִ ין [יִ נֵֹּ֪ון] ְָ֫שׁמ֥ ֹו
שׁמֶ שׁ׃
אַף־לָך֥ ָל ֵ֑יְ לָ ה אַתָּ ה ֲָ֝ה ִכינֹ֗ותָ מָ א֥ ֹור ָו ָ ַֽ
ְ
כּי שֶׁ֨ מֶ שׁ ׀ וּמָ גן ֮ יְ הוָ ֵ֪ה א ָֹ֫ל ִהים ח֣ן
ִ ֹ֤
עֹול ֣ם יִ ְהיֶ ֵ֑ה וְ ִכ ְסאֶ֖ ֹו כַ ֶשּׁ ֣מֶ שׁ נֶגְ ִ ַֽדּי׃
ְל ָ
בֹואֹו׃
ָדע ְמ ַֽ
ֲדים ָ֝ ֗שֶׁ מֶ שׁ י ַ ֥
ָי ְ֭רחַ ְלמֹוע ִ ֵ֑
ֹתם
ל־מעֹונ ֗ ָ
ְָ֝
ִתּזְ ַר֣ח הַ ְ֭שֶּׁ מֶ שׁ יאָספֵ֑ וּן וְ אֶ

שֶׁ מֶ ר־1
שָׁ ְמ ָרה

Psa. 141:3
eyelid

ְשׁמֻ ָרה

Psa. 77:5
sun, Shemesh
Psa. 19:5
Psa. 50:1
Psa. 58:9
Psa. 72:5
Psa. 72:17
Psa. 74:16
Psa. 84:12
Psa. 89:37
Psa. 104:19
Psa. 104:22

שֶׁ מֶ שׁ
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ד־מבֹואֵ֑ ֹו ְָ֝מהֻ לָּ֗ ל
ְ
ִמ ִמּזְ ַרח־שֶׁ מֶ שׁ עַ
ָרחַ
ַכּכָּ ה וְ י ֥
יֹומם הַ שֶּׁ מֶ שׁ ַֽל ֹא־י ֗ ֶ
ָ֗
אֶ ת־הַ ְ֭שֶּׁ מֶ שׁ ְלמֶ ְמ ֶשׁ ֣לֶ ת בַּ יֵֹּ֑ום
ה ְללוּהוּ ֶשׁ ֣מֶ שׁ וְ יָרֵ֑חַ ָ֝ ַה ְל ֗לוּהוּ
ַ ְַֽ֭

Psa. 113:3
Psa. 121:6
Psa. 136:8
Psa. 148:3
)(8

tooth, ivory

י־ה ִכּ֣יתָ אֶ ת־כָּ ל־אֹיְ ַב֣י ֶל ִֵ֑חי ִשׁנּ ֶ֖י ְרשָׁ ִע֣ים ִשׁ ַ ַֽבּ ְרתָּ ׃
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 35:16
רק עָ ַל ֣י ִשׁנַּֽימֹו׃
ְבּ ְ֭חַ נְ פי לַ עֲג ֣י מָ עֵ֑ ֹוג חָ ֶ֖ ֹ
Psa. 37:12
ֹרק עָ ָל ֣יו ִשׁנָּ ַֽיו׃
רשָׁ ע לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק וְ ח ֶ֖
ָ ְ֭
Psa. 45:9
יכלי ָ֝ ֗שׁן ִמנִּ י ִשׂ ְמּ ַֽחוָּך׃
ל־בּגְ ד ֶֹתֵ֑יָך ִ ַֽמן־ה ְ
ִ
כָּ
Psa. 57:5
י־אָדם ִשׁ ְ֭נּיהֶ ם ח ֲִנ ֣ית וְ ִח ִצֵּ֑ים
ָ֗
ֲטים ְ ַֽבּנ
ָֹ֫לה ִ
Psa. 58:7
ֱֹֽלהים ה ֲָרס־ ִשׁנּימֹו ְבּ ִפֵ֑ימֹו
א ִ֗
Psa. 112:10
רק וְ נ ָָמֵ֑ס
חֹ֣
יִ ְר ֶ֨אה ׀ וְ כָ עָ֗ ס ִשׁנָּ ֣יו ַי ֲ
Psa. 124:6
הם׃
לּ ֹא נְ תָ נָנוּ ָ֝֗ ֶט ֶרף ְל ִשׁנּי ֶ ַֽ
יְ הוָ ֵ֑ה שֶׁ ֥

שׁן־1

Psa. 3:8

)(1

ידֹו שׁנָ ַֽא׃
יד ֣
תּן ִ ַֽל ִ
הָ עֲצָ ִבֵ֑ים כֹּ֤ן יִ ֶ֖

Psa. 127:2
)(1

דנָי ָָ֝֗בם
א ֹ
אַלפ ֣י ִשׁנְ אֵָ֑ן ֲ
ֹלהים ִרבּ ַֹת֣יִ ם ְ
א ִ֗

sleep

שׁנָא

repeated

ִשׁנְ אָן

Psa. 68:18
)(14

year

א ָנָ֫חָ ה
חַ ַיּי ֮ וּ ְשׁנֹותֵַ֪י בַּ ֲ
Psa. 61:7
דר
נֹותיו ְכּמֹו־ ֥ ֹ
תֹּוסֵ֑יף ְָ֝שׁ ֗ ָ
ִ
י־מ֣לֶ ְך
עַ ל־יְ מ ֶ
Psa. 65:12
ִע ְ֭טַּ ְרתָּ ְשׁנַ ֣ת טֹובָ ֶתֵָ֑ך וּ ָ֝מַ ְעגָּלֶ֗ יָך
Psa. 77:6
ִח ַשּׁ ְ֣ב ִתּי י ִָמ֣ים ִמ ֶ ֵ֑קּ ֶדם ְָ֝שׁנֹ֗ות עֹולָ ִ ַֽמים׃
Psa. 78:33
לה׃
יהֵ֑ם וּ ָ֝ ְשׁנֹותָ֗ם בַּ בֶּ הָ ָ ַֽ
יְ מ ֶ
Psa. 90:4
כּי ֶאֵ֪לֶ ף שָׁ ִנֶ֡ים ְ ַֽבּעי ֶנ֗יָך ְכּיֹ֣ום
ִ ֹ֤
Psa. 90:9
מֹו־הגֶה׃
ֶ ַֽ
לּינוּ שָׁ נ ֣ינוּ ְכ
ְבעֶ ְב ָר ֶתֵָ֑ך ִכּ ִ ֶ֖
Psa. 90:10
נֹותינוּ בָ הֶ ם ִשׁ ְב ִעֵ֪ים שָׁ ָנֶ֡ה
יְ ַֽמי־ ְשׁ ֨
בָ הֶ ם ִשׁ ְב ִעֵ֪ים שָׁ ָנֶ֡ה וְ ִ ֹ֤אם ִבּגְ בוּ ֹ֨רת ׀
ִבּגְ בוּ ֹ֨רת ׀ ְשׁמ֘ ִֹונֹ֤ים שָׁ ָנ֗ה וְ ְָ֭ר ְהבָּ ם
Psa. 90:15
יתֵ֑נוּ ְָ֝שׁנֹ֗ות ָר ִאינוּ ָר ָ ַֽעה׃
שַׂ ְְ֭מּחנוּ ִכּימ֣ ֹות ִענִּ ָ
Psa. 95:10
ֹמר
אַר ָ ֘בּ ִעֹ֤ים שָׁ ָנ֨ה ׀ אָ֘קֹ֤ וּט ְבּ ֗דֹור ָוא ֗ ַ
ְ
Psa. 31:11

שָׁ נָה
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נֹותיָך׃
דֹּורים ְשׁ ֶ ַֽ
בַּ ח ֲִצ֣י י ָָמֵ֑י ְבּ ֶ֖דֹור ִ ֣
ל ֹא יִ ָ ַֽתּמּוּ׃
נֹותיָך ֣
וְ אַתָּ ה־הֵ֑ וּא וּ ָ֝ ְשׁ ֗ ֶ

Psa. 102:25
Psa. 102:28
)(3

אַבּ֣ירי לְ֭ב נָמ֣ וּ ְשׁנָתֵָ֑ם וְ ל ֹא־מָ ְצאֶ֖ וּ
ִ
זְ ְ֭ ַר ְמתָּ ם שׁנָ ֣ה יִ ְהיֵ֑וּ ַָ֝בּ ֹ֗בּקֶ ר כֶּ חָ ִציר
ִאם־אֶ תּ֣ן ְשׁנַ ֣ת ְלעינָ ֵ֑י ְ ַֽלעַ ְפעַ פַּ י
)(3

sleep

Psa. 76:6
Psa. 90:5
Psa. 132:4

שׁנה־1

to change

ְל ָדוִ ֗ד ְבּשַׁ נֹּותֹ֣ו אֶ ת־טַ ְְ֭עמֹו
ֹותי ִהֵ֑יא ְָ֝שׁנֹ֗ות יְ ִמ֣ין עֶ ְליַֽ ֹון׃
ָוְ֭אֹמַ ר חַ לּ֣ ִ
ל ֹא אֲשַׁ נֶּ ַֽה׃
יתֵ֑י וּמֹוצָ א ָ֝ ְשׂפָ ֗ ַתי ֣
ְבּ ִר ִ

Psa. 34:1
Psa. 77:11
Psa. 89:35
)(2

יא־מ ֵ֑לַ ח ְשׁנ ֶ֖ים עָ ָשׂ֣ר אַָֽלֶ ף׃
ֶ
אֶ ת־א ֣דֹום ְבּג
ֹלהים ְשׁ ַ ַֽתּיִ ם־ז֥וּ שָׁ ָמ ְֵ֑ע ִתּי ִכּי
אַחֹ֤ת ׀ ִדּ ֵֶ֬בּר א ִ֗
ַ

Psa. 62:12

צּיָך ְשׁנָ֫וּנִ ים עַ ְִ֭מּים תַּ ְח ֶתּ֣יָך יִ ְפּלֵ֑ וּ
ִח ֗ ֶ
א ֲֶשֹׁ֤ר שָׁ נְ נ֣וּ כַ ֶח ֶ֣רב ְלשֹׁונָ ֵ֑ם ָדּ ְרכ֥ וּ
יֹותי אֶ ְשׁתֹּונָ ַָֽֽן׃
ִכּ ְ֭י יִ ְתחַ מּ֣ץ ְלבָ ִבֵ֑י וְ ִָ֝כ ְל ֗ ַ
נוּנ ֵ֑ים ִָ֝֗עם ַגּחֲלי ְרתָ ִ ַֽמים׃
ִחצּ֣י גִ בּ֣ ֹור ְשׁ ִ
שׁנֲנ֣וּ ְלשֹׁו ָנם ֮ ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב
ָ ַֽ

 to sharpenשׁנן־1
Psa. 45:6
Psa. 64:4
Psa. 73:21
Psa. 120:4
Psa. 140:4

)(1

למֹו׃
י־צֵ֑ר וּ ְָ֝משַׂ נְ ֗אינוּ ָשׁ ֣סוּ ָ ַֽ
ִמנִּ ָ

to plunder

to plunder

to gaze

שׁעה

Psa. 119:117

to be blind

אַב ִלֵ֑יגָה ְבּ ֶט ֶֶ֖רם
הָ ַשׁ ֣ע ִמ ֶמּ֣נִּ י וְ ְ

שׁסס

Psa. 89:42
)(1

)(1

שׁסה

Psa. 44:11
)(1

וְ ִאוָּשֵׁ֑עָ ה וְ אֶ ְשׁ ָעֶ֖ה ְבחֻ ֶ ֣קּיָך

two

ְשׁנַיִ ם

Psa. 60:2

)(5

ל־ע ְברי ָד ֵֶ֑רְך הָ יָה ָ֝ ֶח ְר ֗ ָפּה
ֹ֣
שַׁ ְ֭סֻּ הוּ כָּ

שׁנָה

שׁעע־1

Psa. 39:14
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)(4

to delight

חוּמיָך ְיַֽשַׁ עַ ְשׁע֥ וּ נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ֶ֗
שַׂ ְרעַ ַפּ֣י ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י ָ֝ ַתּנְ
ְבּחֻ קֹּתֶ יָך ֶ ַֽא ְשׁתַּ ע ֲָשׁ ֵ֑ע ל ְֹ֭א אֶ ְשׁ ַכּ ֣ח ְדּבָ ֶ ַֽרָך׃
אָה ְב ִתּי׃
ֹותיָך א ֲֶשׁ֣ר ָ ַֽ
וְ אֶ ְשׁ ַ ַֽתּעֲשַׁ ע ְבּ ִמ ְצ ֗ ֶ
ֲשׁ ְע ִתּי׃
תֹּור ְתָך֥ ִ ַֽשׁע ָ ַֽ
ָ
כַּ ח֣לֶ ב ִל ָבּ ֵ֑ם ֲָ֝א ִנ֗י

Psa. 94:19
Psa. 119:16
Psa. 119:47
Psa. 119:70

)(13

רֹומ ִ֗מי ִמשַּׁ עֲרי ָ ַֽמוֶת׃
ִמ ֹשּׂנְ אֵָ֑י ְָ֝מ ְ
ת־ציֵֹּ֑ון אָ ִָ֝ג֗ילָ ה
ִ
ֲרי בַ
שׁע ֥
ל־תּ ִהלָָּ֫ תֶ יָך ְבּ ַ ַֽ
ְ
כּ
ָ ַֽ
ָשׂאוּ ִפּ ְתח֣י
יכם ְ ַֽו ְִ֭הנּ ְ
ְשׂאֹ֤ וּ ְשׁעָ ִ ֨רים ׀ ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
יכם וּ ְְ֭שׂאוּ ִפּ ְתח֣י
ְשׂאֹ֤ וּ ְשׁעָ ִ ֨רים ׀ ָ ַֽראשׁ ֗ ֶ
ִב ְ֭י ֹי ְ֣שׁבי ָשׁ ֵ֑עַ ר וּ ָ֝נְ גִ ינֹ֗ות שֹׁותי
אֹה֣ב יְ ְ֭הוָה שַׁ עֲר֣י ִציֵֹּ֑ון ִָ֝מ ֹ֗כּל ִמ ְשׁ ְכּנֹ֥ות
תֹודה חֲצרֹתָ יו
ֹֹ֤בּאוּ ְשׁעָ ָ ֨ריו ׀ ְבּ ָ ֗
ְתּתַ ע ֣ב נ ְַפ ָשׁ ֵ֑ם ַוָ֝יּ ִַגּ֗יעוּ עַ ד־שַׁ עֲרי ָ ַֽמוֶת׃
ֹא־בם
חוּ־לי שַׁ עֲרי־ ֶצ ֵֶ֑דק אַָֽב ָָ֝
ִ
ִפּ ְת
יקים ָי ֹ֥באוּ
צ ִדּ ִ֗
ֶזַֽה־הַ שַּׁ עַ ר לַ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ל ִם׃
עֹ ְְ֭מדֹות הָ י֣וּ ַרגְ ל ֵ֑ינוּ ִָ֝בּ ְשׁעָ ַ ֗ריְִך יְ רוּשָׁ ָ ַֽ
שּׁעַ ר׃
ַֽל ֹא־י ֵֹ֑בשׁוּ ִ ַֽכּי־יְ ַד ְבּ ֶ֖רוּ אֶ ת־אֹויְ ִב֣ים בַּ ָ ַֽ
רְך בָּ נַ ֵ֣֑יִ ְך
ריְִך בּ ַ ֶ֖
י־חְ֭זַּק ְבּ ִריח֣י ְשׁעָ ָ ֵ֑
ִ ַֽכּ ִ
)(5

גַּ ַֽם־עְ֭דֹתֶ יָך שַׁ עֲשֻׁ עָ֗י אַנְ שׁי עֲצָ ִ ַֽתי׃
שׁעֲשֻׁ עָ ַֽי׃
ֹור ְת ָ֗ך ַ ַֽ
י־ת ָ
ַרח ֲֶמ֣יָך וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה ִכּ ַֽ ָ֝
ְֹ֭ור ְתָך שַׁ עֲשֻׁ עֵָ֑י אָָ֝֗ז אָבַ ְד ִתּי
לוּל ֣י ת ָ
ֹותיָך שַׁ עֲשֻׁ עָ ַֽי׃
צַ ר־וּמָ צ֥ ֹוק ְמצָ אֵ֑ וּנִ י ִָ֝מ ְצ ֗ ֶ
ֹור ְת ָ֗ך שַׁ עֲשֻׁ עָ ַֽי׃
ִ ַֽלישׁוּעָ ְתָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וְ ַָֽ֝ת ָ
)(1

שׁעע־2

gate

שַׁ עַ ר־1

Psa. 9:14
Psa. 9:15
Psa. 24:7
Psa. 24:9
Psa. 69:13
Psa. 87:2
Psa. 100:4
Psa. 107:18
Psa. 118:19
Psa. 118:20
Psa. 122:2
Psa. 127:5
Psa. 147:13
delight

שַׁ עֲשֻׁ ִעים

Psa. 119:24
Psa. 119:77
Psa. 119:92
Psa. 119:143
Psa. 119:174

maidservant

יהם ְכּעינ ֣י ִשׁ ְפחָ ה ֮ אֶ ל־יַ ֵ֪ד גְּ ִָ֫ב ְרתָּ הּ
אֲֽדֹונ ֗ ֶ

ִשׁ ְפחָ ה

Psa. 123:2
)(32

to judge

שׁ ְפטי אָ ֶַֽרץ׃
וְ ְ֭עַ תָּ ה ְמלָ ִכ֣ים הַ ְשׂ ִכֵּ֑ילוּ ִָ֝הוּ ְָס ֗רוּ ֣ ֹ
קי Psa. 7:9
ָדין עַָ֫ ִמּים שָׁ ְפטנִ י יְ הוָ ֵ֑ה ְכּ ִצ ְד ִ ֶ֖
יְ ה ָוה ֮ י ִ ֵ֪
Psa. 2:10

שׁפט
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ְֹ֭להים שֹׁופ֣ט צַ ִ ֵ֑דּיק וְ ָ֗֝אל זֹעם ְבּכָ ל־יַֽ ֹום׃
א ִ
צ ֶדק׃ Psa. 9:5
וְ ִד ִינ ֵ֑י יָשַׁ ְבתָּ ְָ֝ל ִכ ֗סּא שֹׁופט ֶ ַֽ
ָדין Psa. 9:9
וְ ֗הוּא יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק י ִ ֥
Psa. 9:20
ָֹ֝וי֗ם עַ ל־פָּ נֶ ַֽיָך׃
ָעז אנֵֹ֑ושׁ יִ שָּׁ ְפט֥ וּ ג ִ
אַל־י ֹ֣
Psa. 10:18
ל־יֹוסיף
ִ
ָ֫דְך בַּ
פּט י ָ֗תֹום ָו ָ ֥
ִל ְשׁ ֥ ֹ
Psa. 26:1
אְ֭נִ י
ְל ָדוִ ֨ד ׀ שָׁ ְפטנִ ֹ֤ י יְ ה ָו֗ה ִ ַֽכּי־ ֲ
Psa. 35:24
ֹלהי
שָׁ ְפטנִ ֣י ְכ ְִ֭צ ְד ְקָך יְ הוָה א ֗ ָ
Psa. 37:33
ל ֹא ַי ְָ֝ר ִשׁיעֶ֗ נּוּ ְבּ ִהשָּׁ ְפטַֹֽו׃
ְבי ֵָ֑דֹו וְ ֥
Psa. 43:1
יבי
יבֹ֤ה ִר ִ֗
ר ָ
ֹלהים ׀ וְ ִ ֘
שָׁ ְפטנִ ֹ֤ י א ִ֨
Psa. 50:6
ֹלהים ׀ שֹׁפֶ֖ט ה֣ וּא ֶ ַֽסלָ ה׃
ַויּ ִַגּ ֣ידוּ שָׁ ַמ֣יִ ם ִצ ְדקֵ֑ ֹו ִ ַֽכּי־א ִֶ֓
Psa. 51:6
דּק ְבּ ָד ְב ֶ ֗רָך ִתּזְ כֶּ ה ְבשָׁ ְפטֶ ַָֽך׃
יתי ְל ְ֭מַ עַ ן ִתּ ְצ ַ ֥
עָָ֫ ִשׂ ִ
Psa. 58:2
אָדם׃
א֣לֶ ם צֶ ְֶ֭דק ְתּ ַדבּ ֵ֑רוּן מישָׁ ִ ֥רים ִָ֝תּ ְשׁ ְפּ ֗טוּ ְבּנ ֣י ָ ַֽ
Psa. 58:12
ֹלהים שׁ ְֹפ ִטים בָּ אָ ֶַֽרץ׃
שׁ־א ִ֗
ָ֝
לַ צַּ ִ ֵ֑דּיק אְַך י
Psa. 67:5
וּלאֻ ִֶ֓מּים ׀
פּט עַ ִמּ֣ים ִמישֵׁ֑ ֹור ְ
ירנְּ נ֗וּ ְל ָֻ֫א ִמּים ִ ַֽכּי־ ִת ְשׁ ֣ ֹ
ִ ַֽו ַ
Psa. 72:4
ֹושׁיעַ ִל ְבנ ֣י אֶ ְביֵֹ֑ון
פּט ׀ עֲֽנִ יּי־עָ֗ ם י ְ֭ ִ
יִ ְשׁ ֹ֤ ֹ
Psa. 75:3
ִכּ ְ֭י אֶ ַ ֣קּח מֹוע ֵ֑ד ֲָ֝א ִנ֗י מישָׁ ִ ֥רים אֶ ְשׁ ַֹֽפּט׃
Psa. 75:8
ֹלהים שֹׁפ ֵ֑ט זֶה ַי ְָ֝שׁ ִ֗פּיל וְ ֶז֣ה
ִ ַֽכּי־א ִ
Psa. 82:1
ֹלה֣ים יִ ְשׁ ַֹֽפּט׃
נִ צָּ ב בַּ ע ֲַדת־א ֵ֑ל ְבּ ֶ ֶ֖ק ֶרב א ִ
Psa. 82:2
וּפני ְ ָ֝רשָׁ ִ֗עים
עַ ד־מָ תַ י ִתּ ְשׁ ְפּטוּ־ ָעֵ֑וֶל ְ
Psa. 82:3
דל וְ יָתֵ֑ ֹום עָ ִנֶ֖י ָו ָר֣שׁ
ִשׁ ְפטוּ־ ַ ֥
Psa. 82:8
ְֹ֭להים שָׁ ְפטָ֣ה הָ אָ ֵֶ֑רץ
קוּמ֣ה א ִ
ָ
Psa. 94:2
ִהְ֭נָּשׂא שֹׁפ ֣ט הָ אָ ֵֶ֑רץ הָ שׁב גְּ ָ֗֝מוּל עַ ל־גּ ִ ַֽאים׃
Psa. 96:13
אָרץ יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל
פּט ָ֫ ָה ֶ
ִכּי בָ א ֮ ִל ְשׁ ֵ֪ ֹ
אָרץ יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק
פּט ָ֫ ָה ֶ
ִל ְשׁ ֵ֪ ֹ
Psa. 98:9
אָרץ יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל
פּט ָ֫ ָה ֶ
ִכּי בָ א ֮ ִל ְשׁ ֵ֪ ֹ
אָרץ יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק
פּט ָ֫ ָה ֶ
ִל ְשׁ ֵ֪ ֹ
Psa. 109:7
ְבּ ְ֭ ִה ָשּׁ ְ֣פטֹו יצ ֣א ָר ָשֵׁ֑ע וּ ְָ֝ת ִפלָּ ֗תֹו
Psa. 109:31
הֹושׁיעַ ִמשּׁ ְֹפטי נ ְַפ ַֽשֹׁו׃
ימין אֶ ְביֵֹ֑ון ְָ֝ל ִ֗
ִל ִ ֣
Psa. 141:6
ִ ַֽבידי־סֶ ְ֭לַ ע שׁ ְֹפטי ֶהֵ֑ם וְ שָׁ ְמע֥ וּ
Psa. 148:11
שׁ ְפטי אָ ֶַֽרץ׃
ל־לאֻ ִמֵּ֑ים שָָׂ֝ ִ ֗רים וְ כָ ל־ ֥ ֹ
ְ
וְ כָ
Psa. 7:12

)(13

כּל־עַ ְצ ָ֫מֹותָ י
כַּ מַּ יִ ם נִ ְשׁפַּ ְכ ִתּי ֮ וְ ִה ְת ָ ַֽפּ ְר ֗דוּ ָ ַֽ

to pour out
Psa. 22:15

שׁפך
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אֹ֤לֶּ ה אֶ זְ ְכּ ָ ֨רה ׀ וְ אֶ ְשׁ ְפּ ֵ֬ ָכה עָ לַ֨ י ׀ נ ְַפ ִ֗שׁי
Psa. 62:9
ל־עת ׀ עָ֗ ם ִשׁ ְפ ַֽכוּ־ ְלפָ נָיו
֨
ְבכָ
Psa. 69:25
ְשׁפָ ְך־עֲליהֶ ם ַז ְע ֶמֵָ֑ך ַוח ֲ֥רֹון
Psa. 73:2
[נ ָָט ֣יוּ] ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝כּאַ֗יִ ן שֻׁ ְפּכָ ה [שֻׁ ְפּכ֥ וּ] אֲשֻׁ ָ ַֽרי׃
ִכּ ְְ֭מעַ ט נָטוּי [נ ָָט ֣יוּ] ַרגְ ָל ֵ֑י ְָ֝כּאַ֗יִ ן שֻׁ ְפּכָ ה [שֻׁ ְפּכ֥ וּ] אֲשֻׁ ָ ַֽרי׃
Psa. 79:3
ביבֹ֤ ֹות ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם
שָׁ ְפ ֵ֬כוּ ָד ֨ ָמם ׀ כַּ ֗ ַמּיִ ם ְ ַֽס ִ ֘
Psa. 79:6
פְך חֲמָ ְת ָ֨ך ֶ ַֽאל־הַ גֹּויִ ם ֮ א ֲֶשֵׁ֪ר
ְשׁ ֹ֤ ֹ
Psa. 79:10
דיָך הַ שָּׁ ַֽפוְּך׃
ְלעינ ֵ֑ינוּ נִ ְָ֝ק ֗ ַמת ַ ַֽדּם־עֲבָ ֶ ֥
Psa. 102:1
יחֹו׃
פְּך ִשׂ ַֽ
טף וְ ִל ְפני יְ ָ֝ה ָ֗וה יִ ְשׁ ֥ ֹ
ע ֵ֑ ֹ
ִ ַֽכי־ ַי ֲ
Psa. 106:38
֘יהֹ֤ם
ם־בּנ ֶ
ְ
ַֽשׁ ְפּ ֨כוּ ָדֵ֪ם נ ִֶָ֡קי ַדּ
ַו ִיּ ְ
Psa. 107:40
יבֵ֑ים ַוָ֝יּ ְַת ֗עם
שֹׁפ ְ֣ך בְּ֭וּז עַ ל־נְ ִד ִ
Psa. 142:3
צ ָר ִ֗תי
יחֵ֑י ָ֝ ָ
פְּך ְלפָ נָ ֣יו ִשׂ ִ
אֶ ְשׁ ֣ ֹ
Psa. 42:5

to be low, abased

)(4

תֹושֵׁ֑יעַ וְ עינַ ֶָֽ֖יִ ם ָרמ֣ ֹות תַּ ְשׁ ִ ַֽפּיל׃
ִ
ִ ַֽכּי־אְַ֭תָּ ה עַ ם־עָ ִנ ֣י
ֹלהים שֹׁפֵ֑ט זֶה ַי ְָ֝שׁ ִ֗פּיל וְ ֶז֣ה י ִ ַָֽרים׃
ִ ַֽכּי־א ִ
ילי ִל ְראֵ֑ ֹות בַּ שָּׁ מַ יִ ם וּבָ אָ ֶַֽרץ׃
המַּ ְשׁ ִפּ ִ
ַ ַֽ
ענ ִָו ֣ים יְ הוָ ֵ֑ה מַ ְשׁ ִ ֶ֖פּיל ְרשָׁ ִע֣ים עֲדי־אָ ֶַֽרץ׃
ְמעֹוד֣ד ֲ

Psa. 18:28
Psa. 75:8
Psa. 113:6
Psa. 147:6
)(1

י־ר֣ם יְ ְ֭הוָה וְ שָׁ ָפ ֣ל יִ ְר ֶאֵ֑ה וְ ָ֝ ָג ֹ֗בהַּ
ִכּ ָ

low

שֶׁ ְְ֭בּ ִשׁ ְפלנוּ ָז֣כַ ר ָל ֵ֑נוּ

lowly state

שָׁ פָ ן־1

ל ְשׁפַ ִ ַֽנּים׃
הַ ְ֭גְּ ב ִֹהים לַ יְּ ע ִלֵ֑ים ְָ֝סלָ ִ֗עים מַ ְחסֶ ה ַ ַֽ

Psa. 104:18

)(1

to be beautiful

לי׃
רה עָ ָ ַֽ
שׁ ְפ ָ ֥
לוּ־ל ְ֭י בַּ נְּ ִע ִמֵ֑ים אַף־ ַנָ֝חֲלָ֗ ת ָ ַֽ
ִ
נָ ְַֽפ

Psa. 16:6
)(1

)(1

שׁפֶ ל

Psa. 136:23

rock badger

קֹוחֵ֑י ְוַֽלַ עֲפַ ר־מָ וֶת ִתּ ְשׁ ְפּת ַֽנִ י׃
מֻ ְד ָבּ֣ק מַ ְל ָ

שָׁ פָ ל

Psa. 138:6
)(1

)(1

שׁפל

to put, lay

שׁפר
שׁפת

Psa. 22:16

sheepfolds, hooks

ְשׁפַ תַּ יִ ם
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ם־תּ ְשׁ ְכּבוּן ֮ בֵּ֪ין ְשׁ ָ֫ ַפתָּ יִ ם כַּ נְ פ֣י יְֹ֭ונָה נ ְֶח ָפּ֣ה
ִ
ִ ַֽא

Psa. 68:14
)(2

בֹּודד עַ ל־גָּ ַֽג׃
֥
ָא ְהיֶ ֵ֑ה ְָ֝כּ ִצ ֗פֹּור
שָׁ ַ ֥ק ְד ִתּי ו ֶ ַֽ
שֹׁומר׃
ַֽ
ר־עיר ָשֹׁ֤וְ א ׀ שָׁ ֵַ֬קד
ִָ֝֗
בֵּ֑ ֹו ִאם־יְ הוָה ַֽל ֹא־יִ ְשׁמָ
)(7

to watch
Psa. 102:8
Psa. 127:1

to cause to drink

יתֵָ֑ך וְ נַ ֶ֖חַ ל ע ֲָדנֶ ֣יָך תַ ְשׁק ַֽם׃
ִמ ֶדּ֣שֶׁ ן בּ ֶ
לה׃
יתנוּ יַ ֵ֣֑יִ ן תַּ ְרע ָ ַֽ
עַ ְמָּך֣ קָ ָשׁ ֵ֑ה ִָ֝ה ְשׁ ִק ֗ ָ
ַשׁק֥ וּנִ י ַֹֽחמֶ ץ׃
רוּת֣י ֵ֑ר ֹאשׁ וְ ִָ֝ל ְצמָ ִ ֗אי י ְ
ְבּבָ ִ
בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר ַו ָ֝ ֗ ַיּ ְשׁ ְק ִכּ ְתהֹמ֥ ֹות ַר ָ ַֽבּה׃
ֶל ֣חֶ ם ִדּ ְמ ָע ֵ֑ה ַו ָ֝תַּ ְשׁק֗מֹו ִבּ ְדמָ ע֥ ֹות
ַי ְְ֭שׁקוּ כָּ ל־חַ יְ ת֣ ֹו שָׂ ָדֵ֑י יִ ְשׁ ְבּ ֶ֖רוּ ְפ ָר ִא֣ים
יֹּותֵ֑יו ִמ ְפּ ִ ֥רי
מַ ְשׁ ֶ ֣קה הָ ְִ֭רים מע ֲִל ָ

Psa. 60:5
Psa. 69:22
Psa. 78:15
Psa. 80:6
Psa. 104:11
Psa. 104:13

אָכ ְֵ֑ל ִתּי וְ ָ֝ ִשׁקֻּ וַ֗י ִבּ ְב ִכי
כַּ ֶלּ ֣חֶ ם ָ

to be quiet

ִמ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ִה ְשׁ ַמ ְ֣עתָּ ִ ֵ֑דּין ֶא ֶֶ֖רץ יָ ַֽ ְָֽראָ֣ה וְ שָׁ ָ ַֽקטָ ה׃
רשׁ וְ אַל־ ִתּ ְשׁ ֹ֣קט ַֽאל׃
י־ל ְֵ֑ך אַל־תֶּ ח ַ ֶ֖
אַל־דֳּ ִמ ָ
ְלהַ ְשׁ ִ ֣קיט לְֹ֭ו ִמ֣ימי ָרֵ֑ע

שׁקט

Psa. 76:9
Psa. 83:2
Psa. 94:13

sycamore

ָמל׃
חנ ַ ַֽ
גּ ְַפנָ ֵ֑ם וְ ָ֝ ִשׁ ְקמֹותָ֗ם ַ ַֽבּ ֲ

ִשׁ ְקמָ ה

Psa. 78:47
)(4

ל־בּני־אָ ָ ָ֥֫דם
ְ
ְיַֽה ָו֗ה ִמשָּׁ מַ יִ ם ֮ ִה ְשׁ ִ ֵ֪קיף ַ ַֽע
אָדם
ל־בּנָ֫י ָ ֥
ְ
ֱֹֽלהים ִמשָּׁ מַ יִ ם ֮ ִה ְשׁ ִ ֵ֪קיף ַ ַֽע
א ִ֗
אְ֭מֶ ת מ ֶא ֶ֣רץ ִתּ ְצ ָמֵ֑ח וְ ֗ ֶָ֝צ ֶדק ִמשָּׁ מַ יִ ם נִ ְשׁ ָ ַֽקף׃
ִ ַֽכּי־ ִה ְְ֭שׁ ִקיף ִמ ְמּ ֣רֹום קָ ְדשֵׁ֑ ֹו יְ ָ֝ה ָו֗ה

to look

שׁקף

Psa. 14:2
Psa. 53:3
Psa. 85:12
Psa. 102:20
)(1

)(1

drink

ִשׁקּוּי

Psa. 102:10
)(3

ֹא־ה ְס ִתּ֣יר
ל ֹא ִשׁ ֶַ֡קּץ ענֵ֬וּת עָ ִנ֗י וְ ל ִ
ַֽל ֹא־בָ ָז֨ה וְ ֵ֪

שׁקה

Psa. 36:9

)(1

)(1

שׁקד

to detest

שׁקץ

Psa. 22:25

to be thirsty

שׁקק־2
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י־ה ְְ֭שׂ ִבּיעַ נֶ ֣פֶ שׁ שֹׁק ָ ֵ֑קה וְ נֶפֶ שׁ ְ ָ֝רעבָ ה
ִכּ ִ

Psa. 107:9
)(2

יתָך׃
חנֵ֑וָּך וְ ַֽל ֹא־ ִָ֝שׁ ַ֗קּ ְרנוּ ִבּ ְב ִר ֶ ַֽ
ְשׁכַ ֲ
ַֽמ ִעמֵּ֑ ֹו וְ ַֽל ֹא־ ֲָ֝אשַׁ ֗קּר בֶּ אמוּנ ִ ַָֽתי׃

to lie

Psa. 44:18
Psa. 89:34
)(22

שׁקֶ ר׃
רה עָָ֝ ֗ ָמל וְ יָ ֣לַ ד ָ ַֽ
יְ חַ בֶּ ל־אֵָ֑וֶן וְ הָ ָ ֥
מוּ־בי ַֽעדי־ ָ֝ ֗שֶׁ קֶ ר וִ יפחַ חָ ָ ַֽמס׃
ִ
ָ ַֽק
ֹב ֶ֖רֹות עַ ל־צַ ִ ֥דּיק
תּאָלַ֗ ְמנָה ִשׂ ְפ ָ֫תי שָׁ קֶ ר הַ דּ ְ
רב
וּב ֥ ֹ
שׁוּע ֵ֑ה ְ
ֶשׁ ֣קֶ ר הַ ְ֭סּוּס ִל ְת ָ
חוּ־ל֣י אֹיְ ַב֣י ֶשׁ ֵ֑קֶ ר ֹשׂנְ אַי ִָ֝ח ָנּ֗ם
ִ
אַַֽל־יִ ְשׂ ְמ
שׁקֶ ר׃
ְ ַֽוְ֭אֹיְ בַ י חַ ִיּ ֣ים עָ צֵ֑מוּ וְ ַרבֶּ֖ וּ ֹשׂנְ אַ֣י ָ ַֽ
ָרּ֣ע ִמטֵּ֑ ֹוב שֶֶׁ֓ קֶ ר ׀ ִמ ַדּבֶּ֖ר ֶצ ֶ֣דק
שׁקֶ ר׃
ֹוברי־ ָ ַֽ
פּי ַֽד ְ
כָּ ל־הַ נִּ ְשׁ ָבּ֣ע בֵּ֑ ֹו ִכּי יִ ָ֝סָּ ֗כר ִ ֣
֗ל ִתּי
מַ ְְ֭צ ִמיתַ י אֹיְ ַב֣י ֶשׁ ֵ֑קֶ ר אֲשֶׁ ר ל ֹא־ ָגָ֝ ַז ְ
עֹ שֵׂ֪ה ְר ִָ֫מיָּה דֹּבר ְשׁקָ ִ ֵ֑רים ַֽל ֹא־יִ ָ֗֝כֹּון ְלנֶ ֵ֣֑גֶד
שׁקֶ ר׃
עָ ַל ֣י פָּ ָתֵ֑חוּ ִדּ ְבּ ֥רוּ ִ ָ֝א ִ֗תּי ְלשׁ֣ ֹון ָ ַֽ
תֹור ְתָך֥
ֶ ַֽדּ ֶרְך־שֶׁ ְ֭קֶ ר הָ ס֣ר ִמ ֶמּ ֵ֑נִּ י ְ ַֽו ָ
טָ ְפ ֵ֬לוּ עָ ַל ֣י ֶשׁ ֣קֶ ר ז ִ ֵ֑דים ֲָ֝א ִנ֗י ְבּכָ ל־לֹ֤ב ׀
י ֹ֣בשׁוּ ז ְִ֭דים ִכּי־ ֶשׁ ֣קֶ ר ִעוְּ תֵ֑ וּנִ י ֲָ֝א ִנ֗י
ל־מ ְצֹותֶ יָך אמוּנָ ֵ֑ה ֶשֶׁ֖קֶ ר ְר ָדפ֣ וּנִ י עָ זְ ַֽרנִ י׃
ִ
כָּ
שׁקֶ ר׃
ֹ֤אתי ׀ כָּ ל־ ֵֹ֬א ַרח ָ ַֽ
ל־כּן שָׂ נ ִ
ָ֝֗
קּוּדיָך אֶ ְתבֹּונָ ֵֵ֑֑ן עַ
ִמ ִפּ ֶ ֥
יתם׃
ל־שֹׁוג ֣ים מחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ִכּי־ ָ֝ ֗שֶׁ קֶ ר תַּ ְר ִמ ָ ַֽ
ִ
כָּ
ַֽאתי׃
כל יִ ָשּׁ ְֵ֑ר ִתּי כָּ ל־ ֶֹ֖א ַרח ֶשׁ ֣קֶ ר שָׂ נ ִ
ל־פּקּ֣ וּדי ֣ ֹ
ִ
כָּ
אָה ְב ִתּי׃
תֹּור ְתָך֥ ָ ַֽ
ָ
אתי ַואֲתַ ע ֵ֑בָ ה
ֶשׁ ֣קֶ ר שָׂ ְ֭נ ִ
ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמ ְשּׂפַ ת־ ֶשׁ ֵ֑קֶ ר ִמלָּ שׁ֥ ֹון ְר ִמיָּ ַֽה׃
שׁקֶ ר׃
ָ֝ימי ָנ֗ם יְ ִמ֣ין ָ ַֽ
ר־שֵׁ֑וְ א ִ ַֽו ִ
ָ
ִפּ ְ֭יהֶ ם ִדּבֶּ
שׁקֶ ר׃
ָ֝ימי ָנ֗ם יְ ִמ֣ין ָ ַֽ
ר־שֵׁ֑וְ א ִ ַֽו ִ
ָ
ִפּ ְ֭יהֶ ם ִדּבֶּ

)(1

lie

שֶׁ קֶ ר

Psa. 7:15
Psa. 27:12
Psa. 31:19
Psa. 33:17
Psa. 35:19
Psa. 38:20
Psa. 52:5
Psa. 63:12
Psa. 69:5
Psa. 101:7
Psa. 109:2
Psa. 119:29
Psa. 119:69
Psa. 119:78
Psa. 119:86
Psa. 119:104
Psa. 119:118
Psa. 119:128
Psa. 119:163
Psa. 120:2
Psa. 144:8
Psa. 144:11
)(1

יהם׃
אַר ָצ֣ם ְצפַ ְר ְדּ ִעֵ֑ים ְָ֝בּחַ ְד ֗רי מַ ְלכ ֶ ַֽ
שָׁ ַר֣ץ ְ

שׁקר

to swarm

שׁרץ

Psa. 105:30

stubbornness

ְשׁ ִררוּת
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ירוּת ִל ָבֵּ֑ם י ְָ֝ל ֗כוּ
וָ ְַֽ֭אֲשַׁ ְלּחהוּ ִבּ ְשׁ ִר ֣
)(2

Psa. 81:13

to take root, uproot

שׁ ֶרשׁ ְָ֨ך מ ֶא ֶֶ֖רץ
מ ֵֹ֑אהֶ ל וְ ַֽ
רשׁ ָ֝שָׁ ָרשֶׁ֗ יהָ ו ְַתּמַ לּא־אָ ֶַֽרץ׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יהָ ַותַּ ְשׁ ֥

שׁרשׁ

Psa. 52:7
Psa. 80:10
)(1

רשׁ ָ֝שָׁ ָרשֶׁ֗ יהָ ו ְַתּמַ לּא־אָ ֶַֽרץ׃
ְלפָ נֶ ֵ֑יהָ וַתַּ ְשׁ ֥

root

שׁ ֶֹרשׁ

Psa. 80:10
)(3

הְ֭לְך ְבּ ֶד ֶ֣רְך תָּ ִמֵ֑ים ָ֝֗הוּא יְ שָׁ ְרת ַֽנִ י׃
ִע ָ֫ ָמּ ִ ֥די ֹ
ל־צבָ אֵָ֑יו ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו עֹ שׂי ְרצֹונַֽ ֹו׃
ְ
כָּ
ֹלהט׃
ַֽ
אָכ ֣יו רוּחֵ֑ ֹות ְָ֝משָׁ ְר ֗ ָתיו א֣שׁ
מַ ְל ָ

to minister

שׁרת

Psa. 101:6
Psa. 103:21
Psa. 104:4

) buttock, foundation (1שׁת־1
Psa. 11:3
צ ִ ֗דּיק מַ ה־פָּ ָ ַֽעל׃
ִכּ֣י הַ ְ֭שָּׁ תֹות יַֽהָ רסֵ֑ וּן ָ֝ ַ
)(5

תּוּדים אֶ ְשׁ ֶ ַֽתּה׃
דם עַ ִ ֣
ירים וְ ַ ֶ֖
אַבּ ִ ֵ֑
האֹוכַ ל ְבּ ַשׂ֣ר ִ
ַ ְַֽ֭
ִב ְ֭י ֹי ְ֣שׁבי ָשֵׁ֑עַ ר וּ ָ֝נְ גִ ינֹ֗ות שֹׁותי שׁ ָ ַֽכר׃
כּל ִר ְשׁעי־אָ ֶַֽרץ׃
אְַך־שׁ ְ֭מָ ֶריהָ יִ ְמצ֣ וּ יִ ְשׁתֵּ֑ וּ ָ֝֗ ֹ
ְ
יהם בַּ ל־יִ ְשׁתָּ יַֽ וּן׃
יהֵ֑ם וְ ָ֝נֹזְ ל ֗ ֶ
ְל ְָ֭דם יְ אֹר ֶ
ל־כּן י ִ ָ֥רים
ָ֝֗
ִמְ֭נַּחַ ל בַּ ֶדּ ֶ֣רְך יִ ְשׁ ֶתֵּ֑ה עַ

to drink

שׁתה

Psa. 50:13
Psa. 69:13
Psa. 75:9
Psa. 78:44
Psa. 110:7
)(1

יתֵ֑ים ָָ֝ס ִ֗ביב ְלשֻׁ ְלחָ נֶ ַָָֽֽך׃
בָּ ְ֭נֶיָך ִכּ ְשׁ ִתל ֣י ז ִ

 plantשָׁ ִתיל

Psa. 128:3
)(2

to plant

שׁתל

ְ ַֽוהָ ָי֗ה ְכּעץ ֮ שָׁ תֵ֪ וּל ַעַֽל־פַּ ְלגָ֫י מָ יִ ם
Psa. 92:14
ְ֭תוּלים ְבּב֣ית יְ הוָ ֵ֑ה ְבּחַ ְצ ֶ֖רֹות אֹלה֣ינוּ
ְשׁ ִ
Psa. 1:3

)(1

וַיִּ ְשׂ ְמח֥ וּ ִ ַֽכי־יִ ְשׁ ֵֹ֑תּקוּ ַוָ֝יַּנְ ֗חם
)(2

to be quiet
Psa. 107:30

to long for

ִה ְ֭נּה תָּ אַ ְ֣ב ִתּי ְל ִפקֻּ ֶדֵ֑יָך ְבּ ִצ ְדקָ ְתָך֥

שׁתק

תאב־1

Psa. 119:40
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ֹור ְת ָ֗ך
תָּ אַ ְ֣ב ִתּי ִ ַֽלישׁוּעָ ְתָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וְ ַָֽ֝ת ָ
)(1

ל־מ ְשׁפָּ טֶ יָך
ִ
נ ְַפ ִשׁ֣י ְלתַ א ֲָב ֵ֑ה ֶ ַֽא

Psa. 119:174

תַּ אֲבָ ה

longing

Psa. 119:20

אוָה
) desire, Hattaavah, boundary (8תַּ ֲ
Psa. 10:3
רשָׁ ע עַ ל־תַּ אֲוַ ֣ת נ ְַפשֵׁ֑ ֹו וּבֹצעַ
י־הלּ ֣ל ָ ְ֭
ִ ַֽכּ ִ
Psa. 10:17
ענ ִָו ֣ים שָׁ ַמ ְ֣עתָּ יְ הוָ ֵ֑ה תָּ ִכין ִָ֝ל ָ֗בּם
א ַוֵ֬ת ֲ
תַּ ֲ
Psa. 21:3
ֲרשֶׁ ת
תַּ אֲוַ ֣ת ִל ְ֭בֹּו נ ַָת֣תָּ ה לֵּ֑ ֹו ַוא ֶ ֥
Psa. 38:10
אוָתִֵ֑י וְ ָ֝אַנְ חָ ִ֗תי
נֶגְ ְדָּך֥ כָ ל־תַּ ֲ
Psa. 78:29
הם׃
אוָתָ֗ם י ִָבא לָ ֶ ַֽ
וַיִּ ְשׂ ְבּע֣ וּ ְמ ֵֹ֑אד וְ ָ֝ ַ ַֽת ֲ
Psa. 78:30
אָכלָ ם
אוָתֵָ֑ם ָ֝֗עֹוד ְ
ל ֹא־ז ָ֥רוּ ִמתַּ ֲ
Psa. 106:14
ַסּוּ־אל
ָ֝֗
אוָה בַּ ִמּ ְד ָבּ ֵ֑ר וַיְ נ
וַיִּ ְתאַוּ֣וּ תַ ְ֭ ֲ
Psa. 112:10
ֹאבד׃
רק וְ נ ָָמֵ֑ס תַּ אֲוַ ֶ֖ת ְרשָׁ ִע֣ים תּ ַֽ
חֹ֣
ִשׁנָּ ֣יו ַי ֲ
)(1

ַגּ ְְ֭פנָם וּ ְתאנָתֵָ֑ם ַו ָ֝יְ שַׁ ֗בּר
)(1

)(4

Psa. 105:33

produce, harvest

ֲשׂוּ ְפּ ִ ֣רי ְת ַֽבוּאָה׃
שָׂ ְ֭דֹות ַויִּ ְטּע֣ וּ ְכ ָר ִמֵ֑ים ַו ָ֝ ַיּע ֗

ְתּבוּנָה

Psa. 49:4
Psa. 78:72
Psa. 136:5
Psa. 147:5
)(1

אתֵ֑ם תָּ ב֥ ֹור וְ ָ֝חֶ ְר ֗מֹון ְבּ ִשׁ ְמָך֥
אַתּ֣ה ְב ָר ָ
ָ

ְתּבוּאָה

Psa. 107:37

understanding

ִפּ ְ֭י יְ ַדבּ֣ר חָ ְכמֵ֑ ֹות וְ הָ גֶ֖וּת ִל ִבּ֣י ְתבוּנַֽ ֹות׃
חם׃
וּב ְתבוּנֶֹ֖ות כַּ ָפּ֣יו יַנְ ַֽ
ְלבָ בֵ֑ ֹו ִ
עֹול ֣ם
הַ ְ֭שָּׁ מַ יִ ם ִבּ ְתבוּנָ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְל ָ
כּחַ ִָ֝ל ְתבוּנָתֹ֗ו א֣ין ִמ ְס ָ ַֽפּר׃
וְ ַרב־ ֵ֑ ֹ

ְ figתּאנָה

 Taborתָּ בֹור

Psa. 89:13
)(15

world

וְ ֗הוּא יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק י ִ ָ֥דין
Psa. 18:16
מֹוס ֵ֪דֹות ָ֫תּבל ִמ ַגּע ֲָר ְ֣תָך֣
ְ
וַ ַֽ ָֽיִּ גָּלוּ ֮
Psa. 19:5
לשֶּׁ֗ מֶ שׁ
יהֵ֑ם ָ֝ ַ
וּב ְקצ֣ה תְ֭בל ִמלּ ֶ
ִ
Psa. 24:1
וּמלֹואֵָ֑הּ ָ֝תּ ֗בל וְ ֹי ְ֣שׁבי ָ ַֽבהּ׃
ְ
Psa. 9:9

תּבל
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בל׃
ֹשׁבי ת ַֽ
כָּ ל־הָ אָ ֵֶ֑רץ ִממֶּ נּוּ ָיָ֝ג֗וּרוּ כָּ ל־י ְ
וּמלֹאַָֽהּ׃
י־לי ָ֝ת ֗בל ְ
ִכּ ִ
בַּ גּ ְַל ַגּ֗ל ה ִא֣ירוּ ְב ָר ִ ֣קים תּב ֵ֑ל ָרגְ ָז ֶ֖ה ו ִַתּ ְר ַע ֣שׁ
אַף־לָך֥ אָ ֵֶ֑רץ תּבל וּ ְָ֝מלֹאָ֗הּ
ְ
ֹולל ֶא ֶ֣רץ וְ תב ֵ֑ל וַּֽ מעֹולָ ם
ו ְַתּח֣ ַֽ
ל־תּ ַֽמֹּוט׃
ִ
אַף־תּכּ֥ ֹון ָ֝תּ ֗בל בַּ
ִ
יְ ְ֭הוָה ֹ֣עז ִה ְתאַזָּ ֵ֑ר
ל־תּמֵּ֑ ֹוט י ִ ָ֥דין
ִ
אַף־תּכּ֣ ֹון תְּ֭בל בַּ
ִ
מָ לָ֗ ְך
אָרץ יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק וְ ָ֝עַ ִ֗מּים
ָ֫ ָה ֶ
ֲתה וַתָּ ח֣ל
ה ִא֣ירוּ ְב ָר ָ ֣קיו תּב ֵ֑ל ָרא ָ ֶ֖
בהּ׃
וּמל ֹאֵ֑ ֹו ָ֝תּ ֗בל וְ ֹי ְ֣שׁבי ָ ַֽ
ְ
אָרץ יִ ְשׁ ַֹֽפּט־תּבל ְבּ ֶצ ֵֶ֑דק וְ ָ֝עַ ִ֗מּים
ָ֫ ָה ֶ
)(2

Psa. 33:8
Psa. 50:12
Psa. 77:19
Psa. 89:12
Psa. 90:2
Psa. 93:1
Psa. 96:10
Psa. 96:13
Psa. 97:4
Psa. 98:7
Psa. 98:9

pattern, form

בֹודֵ֑ם ְבּתַ ְבנִ ית ָ֝ ֗שֹׁור אֹכל עַֽשֶׂ ב׃
ת־כּ ָ
ְ
אֶ
יכל׃
עוּריהֶ ם ְבּנֹותינוּ ְכזָוִ ֹיֵּ֑ת ְָ֝מחֻ טָּ ֗בֹות תַּ ְבנִ ית ה ָ ַֽ
ִ ַֽבּנְ ָ֫
)(1

לי׃
כּל־תַּ גְ מוּל֥ ֹו ִהי עָ ָ ַֽ
לַ יהוָ ֵ֑ה ָ ַֽ

Psa. 106:20
Psa. 144:12
benefit

)(1

תַּ גְ מוּל

Psa. 116:12
)(1

רת ָי ְָ֝ד ָ֗ך א ֲִנ ֣י
נִ גְ ֶע ֵָ֑ך ִמ ִתּגְ ַ ֥

תַּ ְבנִ ית

ִ blowתּגְ ָרה

Psa. 39:11

formless, empty, chaos

ֹא־ד ֶרְך׃
יבֵ֑ים ַוָ֝יּ ְַת ֗עם ְבּ ֹ֣תהוּ ל ָ ַֽ
עַ ל־נְ ִד ִ

תֹּהוּ

Psa. 107:40
)(12

ְ deepתּהֹום

הֹומֹות׃
ֹתן ְבּאֹצָ ֣רֹות ְתּ ַֽ
כַּ ְ֭נּד מ֣י הַ יָּ ֵ֑ם נ ֶ֖
Psa. 36:7
ם־וּבה ָמֶ֖ה
ְ
י־אל ִמ ְְ֭שׁפָּ טֶ ָך ְתּה֣ ֹום ַר ָבּ ֵ֑ה אָ ָ ַֹֽ֤ד
ְ ַֽכּהַ ְרר ֗
Psa. 42:8
נֹּורֵ֑יָך
ל־תּה֣ ֹום קְֹ֭ורא ְלק֣ ֹול ִצ ֶ
ְ
ְתּ ַֽהֹום־אֶ
נֹּורֵ֑יָך
ְתּ ַֽהֹום־אֶ ל־ ְתּה֣ ֹום קְֹ֭ורא ְלק֣ ֹול ִצ ֶ
Psa. 71:20
[תּחַ יּ ֵ֑ינִ י] וַּֽ ִמ ְתּהֹמ֥ ֹות ָ֝ ָהאָ ֶ֗רץ תָּ שׁ֥ וּב
ְ
Psa. 77:17
ֱֹֽלהים ָרא֣ וָּך ַמּ֣יִ ם י ִָחֵ֑ילוּ אַָ֝֗ף יִ ְרגְּ ז֥וּ ְתה ַֹֽמֹות׃
א ִ֗
Psa. 78:15
צֻ ְִ֭רים בַּ ִמּ ְד ָבֵּ֑ר ַו ָ֝ ֗ ַיּ ְשׁ ְק ִכּ ְתהֹמ֥ ֹות ַר ָ ַֽבּה׃
Psa. 104:6
ל־ה ִ ֗רים
ָ֝ ָ
ְתּ ְ֭הֹום כַּ ְלּב֣ וּשׁ ִכּ ִסּיתֵ֑ ֹו עַ
Psa. 33:7
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ַיֹּוליכם ַָ֝בּ ְתּה ֹ֗מֹות כַּ ִמּ ְד ָ ַֽבּר׃
וַ ַֽ ָֽיֶּח ָרֵ֑ב ו ִ
ַיעֲל֣ וּ שָׁ ְ֭מַ יִ ם י ְר ֣דוּ ְתהֹומֵ֑ ֹות ַנ ְָ֝פשָׁ֗ ם ְבּ ָרעָ ה
הֹומֹות׃
בַּ שָּׁ מַ יִ ם וּבָ אָ ֵֶ֑רץ ַָ֝בּיּ ִַ֗מּים וְ כָ ל־ ְתּ ַֽ
ינ֗ים וְ כָ ל־ ְתּה ַֹֽמֹות׃
אֶ ת־יְ ְ֭הוָה ִמן־הָ אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ַתּנִּ ִ
)(30

ֲרי
שׁע ֥
כּל־ ְתּ ִהלָָּ֫ תֶ יָך ְבּ ַ ַֽ
ְלמַ עַ ן אֲסַ ְפּ ָ ֗רה ָ ַֽ
ָֹ֝ושׁב ְתּ ִהלּ֥ ֹות יִ ְשׂ ָר ַֽאל׃
וְ אַתָּ ה קָ ֵ֑דֹושׁ י ֗
מ ִא ְתּ ָ֗ך ְ ַֽת ִהלָָּ֫ תִי ְבּקָ הָ ל
לּה׃
ליְ שָׁ ִ ֗רים נָאוָה ְת ִה ָ ַֽ
יקים ַ ַֽבּיהוָ ֵ֑ה ָ֝ ַ
ַרנְּ נ֣וּ צַ ְִ֭דּ ִ
ְבּכָ ל־ע ֵ֑ת ָ֝ ָתּ ִ֗מיד ְ ַֽתּ ִהלָּ תֹ֥ו ְבּ ִ ַֽפי׃
ל־היֹּום ְתּ ִהלָּ תֶ ַָֽך׃
ָ֝ ַ
תֶּ ְהגֶּ ֣ה ִצ ְד ֶ ֵ֑קָך כָּ
אֹלהינוּ
ל ָ֫
ְבּ ִ֨פי ׀ ִשׁיר חָ ָדשׁ ֮ ְתּ ִה ָלּ ֵ֪ה ַֽ
י־א ֵֶ֑רץ
ֹלהים כּ ֣ן ְתּ ְִ֭הלָּ תְָך עַ ל־קַ ְצו ֶ
ְכּ ִשׁ ְמָךֹ֤ א ִ֗
ְשׂפָ ַת֣י ִתּ ְפ ָתֵּ֑ח וּ ִָ֗֝פי יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ תֶ ַָֽך׃
ְלָךֹ֤ ֻ ַֽד ִמ ֵ֬ ָיּה ְת ִהלֶָּ֓ ה א ֹ֘ל ִהים ְבּ ִציֵֹּ֑ון
ֹוד־שׁמֵ֑ ֹו ִשׂימוּ ָ֝ ָכ ֗בֹוד ְתּ ִהלָּ תַֹֽו׃
ְ
ז ְַמּ ֥רוּ ְכ ַֽב
עַ ִמּים ׀ אֹלהֵ֑ינוּ וְ ָ֝הַ ְשׁ ִ֗מיעוּ ק֣ ֹול ְתּ ִהלָּ תַֹֽו׃
אַתּ֣ה גֹוזִ ֵ֑י ְבָּךֶ֖ ְת ִהלָּ תִ֣י תָ ִ ַֽמיד׃
ִא ְִ֭מּי ָ
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
יִ ָמּ֣לא ִפ ְ֭י ְתּ ִהלָּ תֵֶָ֑ך כָּ
איַחֵ֑ל וְ ָ֝הֹוסַ ְפ ִ֗תּי עַ ל־כָּ ל־ ְתּ ִהלָּ תֶ ַָֽך׃
ַוְ֭אֲנִ י תָּ ִמ֣יד ֲ
ֲרֹון ְ ַֽמְ֭סַ ְפּ ִרים ְתּ ִהלּ֣ ֹות יְ הוָ ֵ֑ה וֶעזוּזֹ֥ו
ְל ֥דֹור אַח ֗
דר נְ ָ֝סַ ֗פּר ְתּ ִהלָּ תֶ ַָֽך׃
דר ָו ֵ֑ ֹ
ְל ָ֫עֹולָ ם ְל ֥ ֹ
ֹודוּ־לֹו
ָ֗֝
חֲצרֹתָ יו ִבּ ְת ִה ָלּ ֵ֑ה ַֽה
ל ִם׃
שׁ֣ם יְ הוָ ֵ֑ה וּ ָ֝ ְת ִהלָּ תֹ֗ו ִבּירוּשָׁ ָ ַֽ
בוּרֹות יְ הוָ ֵ֑ה ַי ְָ֝שׁ ִ֗מיעַ כָּ ל־ ְתּ ִהלָּ תַֹֽו׃
ִ֗מי יְ ְ֭מַ לּל גְּ ֣
ַו ַיּא ֲִמינוּ ִב ְדבָ ָרֵ֑יו ָי ִָ֗֝שׁירוּ ְתּ ִהלָּ תַֹֽו׃
ת ַָֽך׃
ְלשׁ֣ם קָ ְד ֶשֵָׁ֑ך ְָ֝ל ִה ְשׁתַּ ֗בּחַ ִבּ ְת ִהלָּ ֶ
ְל ָד ִו ֣ד ִמזְ מֵ֑ ֹור אֹלהי ְָ֝ת ִהלָּ תִ֗י אַַֽל־תֶּ ח ַ ַֽרשׁ׃
יהֵ֑ם ְָ֝תּ ִהלָּ תֹ֗ו עֹ מֶ ֶדת לָ ַעַֽד׃
ְלכָ ל־עֹ שׂ ֶ
תי ְתּ ִה ָלּ ֵ֑ה ִ ֶ֖כּי ְתלַ ְמּד֣נִ י
תַּ ַבּ ְ֣ענָה ְשׂפָ ַ ֣
לֹוה֣י
ֲרֹומ ְמָך֣ א ַ
ְתּ ִהלָּ֗ ה ְל ָ ָ֫דוִ ד א ִ
ר־פּי וִ יבָ רְ֣ך
ְתּ ִהלַּ ת יְ ה ָו֗ה ְי ַַֽד ֶָ֫בּ ִ

Psa. 106:9
Psa. 107:26
Psa. 135:6
Psa. 148:7
praise

ְתּ ִהלָּ ה

Psa. 9:15
Psa. 22:4
Psa. 22:26
Psa. 33:1
Psa. 34:2
Psa. 35:28
Psa. 40:4
Psa. 48:11
Psa. 51:17
Psa. 65:2
Psa. 66:2
Psa. 66:8
Psa. 71:6
Psa. 71:8
Psa. 71:14
Psa. 78:4
Psa. 79:13
Psa. 100:4
Psa. 102:22
Psa. 106:2
Psa. 106:12
Psa. 106:47
Psa. 109:1
Psa. 111:10
Psa. 119:171
Psa. 145:1
Psa. 145:21
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לּה׃
ִכּי־טְֹ֭וב ז ְַמּ ָר֣ה אֹלהֵ֑ינוּ ִ ַֽכּי־ ָנ ִָ֝עים נָאוָה ְת ִה ָ ַֽ
ידיו
ְלעַ ֶ֡מֹּו ְתּ ִה ָלֹּ֤ה ְ ַֽלכָ ל־ח ֲִס ָ ֗
לְ֭יהוָה ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ְָ֝תּ ִהלָּ תֹ֗ו ִבּ ְקהַ ל
ַ ַֽ

Psa. 147:1
Psa. 148:14
Psa. 149:1
)(1

ַנ ְְ֭פ ִשׁי ִמתּוּגָ ֵ֑ה ַָ֝קיְּ ֗מנִ י ִכּ ְדבָ ֶ ַֽרָך׃
)(12

תֹּודֵ֑ה וּ ְָ֝לסַ ֗פּר
ָ
לַ ְְ֭שׁ ִמעַ ְבּק֣ ֹול
תֹודה הָ מ֥ ֹון חֹוגַֽג׃
קֹול־רנָּה וְ ָ ֗
ִ
עַ ד־בּית א ָֹ֫ל ִהים ְבּ
תֹּודֵ֑ה וְ שַׁ לֶּ֖ם ְלעֶ ְליֹ֣ון
ָ
אֹלה֣ים
ִ
זְ ַב֣ח ל
דנְ נִ י וְ שָׂ ם ֶדּ ֵֶ֑רְך
ַֽכ ְבּ ָ ֥
תֹּודה ְי ָ֫ ַ
ָ֗
זֹבחַ
לְך׃
דת ָ ַֽ
ֹלה֣ים נְ ָד ֶרֵ֑יָך אֲשַׁ לֶּ֖ם תֹּו ֣ ֹ
עָ ַל ֣י א ִ
תֹודה׃
אג ְַדּלֶ נּוּ ְב ָ ַֽ
ֹלה֣ים ְבּ ִשֵׁ֑יר ַו ֲ
שׁם־א ִ
יע
תֹודֵ֑ה ִָ֝בּזְ ִמ ֗רֹות נ ִ ָ֥ר ַ ַֽ
פָ נָ ֣יו ְבּ ָ
ליה ָו֗ה כָּ ל־הָ אָ ֶַֽרץ׃
תֹודֵ֑ה הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ ַ
ִמזְ מ֥ ֹור ְל ָ
תֹודה חֲצרֹתָ יו ִבּ ְת ִה ָלּ ֵ֑ה
ְשׁעָ ָ ֨ריו ׀ ְבּ ָ ֗
תֹודֵ֑ה ִ ַֽויסַ ְפּ ֶ֖רוּ מַ ע ֲָשׂ֣יו
ָ
וְ ְ֭יִ זְ ְבּחוּ זִ ְבח֣י
וּבשֶׁ֖ם
תֹּודֵ֑ה ְ
ָ
ְ ַֽלָך־אֶ ְ֭זְ בַּ ח ֶז֣בַ ח
תֹודֵ֑ה ז ְַמּ ֶ֖רוּ לאֹלה֣ינוּ
לַ יהוָ ֣ה ְבּ ָ
)(1

Psa. 119:28

תֹּודה
ָ
thanksgiving
Psa. 26:7
Psa. 42:5
Psa. 50:14
Psa. 50:23
Psa. 56:13
Psa. 69:31
Psa. 95:2
Psa. 100:1
Psa. 100:4
Psa. 107:22
Psa. 116:17
Psa. 147:7

to provoke

וּק ֶ֖דֹושׁ יִ ְשׂ ָרא ֣ל ִה ְתווּ׃
ַויָּשׁ֣ וּבוּ וַיְ נַסּ֣ וּ אֵ֑ל ְ
)(1

תּ֗י ְלָך֣
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝תֹּוחַ ְל ִ
֣יתי ֲ
ה־קּ ִוּ ִ
ִ
מַ

תוה־2

Psa. 78:41
hope

תֹּוחֶ לֶ ת

Psa. 39:8
)(14

ִל ְִ֭בּי כַּ דֹּונָ ֵ֑ג ָנ ָ֗֝מס ְבּת֣ ֹוְך מ ָעַֽי׃
לךָּ ׃
ְלאֶ ָחֵ֑י ְבּתֶ֖ ֹוְך קָ ָה ֣ל אֲהַ ְל ֶ ַֽ
ֹור ְת ָ֗ך ְבּת֣ ֹוְך מ ָעַֽי׃
ֹלה֣י חָ ָפ ְֵ֑צ ִתּי וְ ָ֝ת֥ ָ
א ַ
יתי ׀ ְבּ ֵ֬תֹוְך ִל ִ֗בּי אמוּנ ְָתָך֣
ֹא־כ ִ֨סּ ִ
ל ִ
ֲטים
נ ְַפ ִשֹׁ֤י ׀ ְבּת֥ ֹוְך ְלבָ ִאם ֮ אֶ ְשׁ ְכּ ָבֵ֪ה ָֹ֫לה ִ
יח ֵ֑ה נ ְָפלֶ֖ וּ ְבתֹוכָ֣הּ ֶ ַֽסלָ ה׃
ְלפָ נַ ֣י ִשׁ ָ

grief

תּוּגָה

midst

Psa. 22:15
Psa. 22:23
Psa. 40:9
Psa. 40:11
Psa. 57:5
Psa. 57:7

תָּ וְֶך

455

אַח֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות תֹּופ ַֽפֹות׃
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ
לנּוּ׃
ֲה ְל ֶ ַֽ
וּבתֶ֖ ֹוְך ַר ִבּ֣ים א ַ ַֽ
ְבּ ִפֵ֑י ְ
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
בֹּ֤ית יְ ה ָו֗ה ְ ַֽבּת֘ ֹוכ ֹ֤ ִכי ְיַֽרוּשָׁ ֗לָ ִם ַ ַֽ
וְּ֭מ ְֹפ ִתים ְבּתֹוכ ֣ ִכי ִמ ְצ ָרֵ֑יִ ם ְָ֝בּפַ ְרעֹ֗ ה
עֹול ֣ם
וַיֹּוצ֣א יִ ְ֭ ְשׂ ָראל ִמתֹּוכֵָ֑ם ִ ֶ֖כּי ְל ָ
עֹול ֣ם
וְ הֶ ע ִב֣יר יִ ְשׂ ָרא֣ל ְבּתֹוכֵֹ֑ו ִ ֶ֖כּי ְל ָ
ֹרֹותינוּ׃
ַ ַֽעל־ע ֲָר ִבים ְבּתֹוכֵָ֑הּ ָ֝ ָתּ ִ֗לינוּ ִכּנּ ַֽ
רוּחֵ֑י ְָ֝בּתֹוכִ֗י יִ ְשׁתֹּומם ִל ִ ַֽבּי׃
ִ
)(1

Psa. 68:26
Psa. 109:30
Psa. 116:19
Psa. 135:9
Psa. 136:11
Psa. 136:14
Psa. 137:2
Psa. 143:4
rebuke

גֹּוי ֵ֑ם ַֽ ָ֝תֹּוכ ֹ֗חת בַּ ל־אֻ ִ ַֽמּים׃
לַ עֲשׂ֣ ֹות נְ ְ֭קָ מָ ה בַּ ִ
)(3

Psa. 149:7
reproof

ל ֹא־שֹׁמֵ֑עַ וְ אין ְָ֝בּ ִ֗פיו תֹּוכָ ַֽחֹות׃
תֹוכחֹ֤ ֹות עַ ל־עָ ֹו ֨ן ׀ יִ ֵַ֬סּ ְרתָּ ִ ֗אישׁ ו ֶַתּ֣מֶ ס
ְ ַֽבּ ָ֘
כָּ ל־הַ יֵֹּ֑ום וְ ָ֝תֹוכַ ְחתִּ֗י לַ ְבּקָ ִ ַֽרים׃

)(1

ֹא־אֵ֑ישׁ חֶ ְרפַּ ת
תֹול ֣עַ ת וְ ל ִ
ַ
וְ אָנ ִֹכ֣י
)(1

Psa. 39:12
Psa. 73:14

)(1

Psa. 137:3
worm

)(1

תֹּועָ פֹות

Psa. 95:4

תֹּוצָ אֹות

Psa. 68:21

turtledove

ְל ְ֭חַ יַּת נֶ ֣פֶ שׁ תֹּורֵֶָ֑ך חַ יַּת ֲָ֝ענִ ֗ ֶיּיָך

תֹּועבָ ה

Psa. 88:9

ends, outgoing

ל ֗ ָמּוֶת תֹּוצָ ַֽאֹות׃
אדֹנָ ֵ֑י ָ֝ ַ
ְ ַֽלמֹושָָׁ֫ ע֥ ֹות וְ ליהוִ ה ֲ

תֹּולעָ ה

Psa. 22:7

eminences

מֶ ְח ְקרי־אָ ֵֶ֑רץ וְ תֹועֲפֶ֖ ֹות הָ ִ ֣רים ַֽלֹו׃
)(1

 tormentorתֹּולָ ל

abomination

כּלֻ֗ א
ִָ֫ממֶּ נִּ י שַׁ ַתּ֣נִ י תֹועב֣ ֹות ָל ֵ֑מֹו ָ֝ ָ

תֹּוכַ חַ ת

Psa. 38:15

)(1

י־שׁ ְ֭יר וְ תֹולָ ל ֣ינוּ ִשׂ ְמ ָח ֵ֑ה ִשׁירוּ
ִדּ ְבר ִ

תֹּוכחָ ה

תֹּור־2

Psa. 74:19
)(36

תֹּורה
ָ
law
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תֹורת יְ ה ָו֗ה ָ֫ ֶח ְפצ֥ ֹו
כּי ִאם ְבּ ַ ֥
ִ ֹ֤
תֹורתֹ֥ו י ְֶה ֶגּ֗ה יֹומָ ם
ָ֫ ֶח ְפצ֥ ֹו וַּֽ ְב ָ
Psa. 19:8
ֹורֹ֤ת יְ הוָ ֣ה ְתּ ְִ֭מימָ ה ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֵ֑פֶ שׁ ע ֥דוּת יְ הוָה
תּ֘ ַ
Psa. 37:31
ל ֹא
ֹלה֣יו ְבּ ִלבֵּ֑ ֹו ֶ֖
תֹּור֣ת א ָ
ַ
Psa. 40:9
ֹורת ְָ֗ך ְבּת֣ ֹוְך
ֹלה֣י חָ ָפ ְֵ֑צ ִתּי וְ ָ֝ת֥ ָ
א ַ
Psa. 78:1
תֹּורתִֵ֑י הַ טּ֥ וּ אָָ֝זְ נְ ֗ ֶכם
ָ
הַ אֲזִ ֣ינָה עַ ְִ֭מּי
Psa. 78:5
תֹורה ֮ ָשֹׂ֤ם ְבּיִ ְשׂ ָ ָ֫ראל
ָ
ע ֹ֗קב וְ
ְ ַֽבּ ַי ֲ
Psa. 78:10
לכֶ ת׃
אנ֥וּ לָ ֶ ַֽ
תֹורתֹ֗ו מ ֲ
ֹלהֵ֑ים וּ ְָ֝ב ָ
א ִ
Psa. 89:31
תֹּורתִֵ֑י וּ ְָ֝ב ִמ ְשׁפָּ ֗ ַטי
ָ
ִאם־יַ ַֽעַ זְ ב֣ וּ בָ ְ֭נָיו
Psa. 94:12
תֹּורתְָך֥ ְתלַ ְמּ ֶ ַֽדנּוּ׃
יָּ ֵ֑הּ וַּֽ ִמ ָ
Psa. 105:45
ה ְללוּ־יָ ַֽהּ׃
חֻ ְ֭קָּ יו וְ תֹורֹתָ יו יִ נְ ֹ֗צרוּ ַ ַֽ
Psa. 119:1
תֹורת יְ הוָ ַֽה׃
ֹל ִ֗כים ְבּ ַ ֥
הה ְ
י־ד ֵֶ֑רְך ַָ֝ ַֽ
רי ְת ִ ַֽמימ ָ
אַשׁ ֥
ְ
Psa. 119:18
ת ַָֽך׃
תֹּור ֶ
אַבֵּ֑יטָ ה נִ ְָ֝פלָ א֗ ֹות ִמ ָ
גַּל־עינַי וְ ִ
Psa. 119:29
תֹורתְָך֥ חָ ַֽנָּֽנִ י׃
ִמ ֶמֵּ֑נִּ י ְ ַֽו ָ
Psa. 119:34
רנָּה
ֹורתֶָ֗ך וְ אֶ ְשׁ ְמ ֶ ֥
רה ַֽת ָ
ה ְִ֭ביננִ י וְ אֶ ְצּ ָ ֥
ֲ
Psa. 119:44
תֹורתְָך֥ תָ ִ֗מיד ְלעֹולָ ם
ָ
רה
וְ אֶ ְשׁ ְמ ָ ֶ֖
Psa. 119:51
יתי׃
ל ֹא נ ִ ַָֽט ִ
ד־מ ֵֹ֑אד ִָ֝מ ַֽתֹּו ָרת ְָ֗ך ֣
ְ
עַ
Psa. 119:53
תֹּורתֶ ַָֽך׃
ָ
אְ֭חָ ז ְַתנִ י מ ְרשָׁ ִעֵ֑ים עָֹ֝ זְ ֗בי
ז ְַלעָ ָפ֣ה ֲ
Psa. 119:55
תֹּורתֶ ַָֽך׃
ָ
ִשׁ ְמָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וָ ַֽ ָ֝אֶ ְשׁ ְמ ָ ֗רה
Psa. 119:61
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹורת ְָ֗ך ֣
ְרשָׁ ִע֣ים ִעוְּ ֻדֵ֑נִ י ַֽ ָ֝תּ ָ
Psa. 119:70
ֲשׁ ְע ִתּי׃
תֹּורתְָך֥ ִ ַֽשׁע ָ ַֽ
ָ
כַּ ח֣לֶ ב ִל ָבּ ֵ֑ם ֲָ֝א ִנ֗י
Psa. 119:72
אַל ֗פי
ֹורת־ ִפֵּ֑יָך ָ֝מ ְ
ֹוב־לי ַֽת ַ
ִ
ַֽט
Psa. 119:77
שׁעֲשֻׁ ָעַֽי׃
ֹורת ְָ֗ך ַ ַֽ
וְ ֶ ַֽא ְחיֶ ֵ֑ה ִכּי־ ַֽ ָ֝ת ָ
Psa. 119:85
תֹורתֶ ַָֽך׃
ל ֹא ְכ ָ
רוּ־ל֣י ז ִ ֣דים ִשׁיחֵ֑ ֹות ֲָ֝אשֶׁ֗ ר ֣
ִ
כּ
ָ ַֽ
Psa. 119:92
ְֹ֭ורתְָך שַׁ עֲשֻׁ ָע ֵ֑י אָָ֝֗ז אָבַ ְד ִתּי
לוּל ֣י ת ָ
Psa. 119:97
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
תֹורתֵֶָ֑ך כָּ
ָ
ָ ַֽמה־אָהַ ְב ִתּי
Psa. 119:109
ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹורת ְָ֗ך ֣
ְבכַ ִפּ֣י תָ ִמֵ֑יד וְ ָ֝ ַֽת ָ
Psa. 119:113
אָה ְב ִתּי׃
תֹורתְָך֥ ָ ַֽ
ֵ֑אתי ְ ַֽו ָ
סע ֲִפים שָׂ נ ִ
Psa. 119:126
תֹּורתֶ ַָֽך׃
ָ
ע ְ֭ת לַ עֲשׂ֣ ֹות לַ יהוָ ֵ֑ה ָ֝ה ֗פרוּ
Psa. 119:136
תֹורתֶ ַָֽך׃
ָ
י ְָר ֣דוּ עינָ ֵ֑י ָ֝֗עַ ל ל ֹא־שָׁ ְמ ֥רוּ
Psa. 119:142
תֹורתְָך֥ א ֶ ַֽמת׃
עֹול ֵ֑ם ְ ַֽו ָ
ִצ ְדקָ ְתָך֣ ֶצ ֶ֣דק ְל ָ
Psa. 119:150
חקוּ׃
תֹּורתְָך֥ ָר ָ ַֽ
קָ ְְ֭רבוּ ר ְֹדפ֣י זִ ָמּ ֵ֑ה ִמ ָ
Psa. 1:2
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ל ֹא שָׁ ָ ַֽכ ְח ִתּי׃
ֹורת ְָ֗ך ֣
וְ חַ ְלּצֵ֑נִ י ִכּי־ ַֽ ָ֝ת ָ
אָה ְב ִתּי׃
תֹּורתְָך֥ ָ ַֽ
ָ
אתי ַואֲתַ ע ֵ֑בָ ה
ֶשׁ֣קֶ ר שָׂ ְ֭נ ִ
תֹורתֵֶָ֑ך וְ ַֽאין־לָ מֹו
ָ
אהֲב֣י
רב ְל ֹ
ָ ְ֭
ֹורת ְָ֗ך שַׁ עֲשֻׁ ָעַֽי׃
ִ ַֽלישׁוּעָ ְתָך֣ יְ הוָ ֵ֑ה וְ ָ֝ ַֽת ָ

Psa. 119:153
Psa. 119:163
Psa. 119:165
Psa. 119:174
)(1

ֲבֹותי׃
אָנ ִֹכ֣י ִע ָמְֵּ֑ך ָ֝תֹּושָׁ֗ ב ְכּכָ ל־א ָ ַֽ
)(1

Psa. 39:13
diseases

ְלכָ ל־עֲֹונ ִֵ֑כי ָ֝ ָהר ֹ֗פא ְלכָ ל־תַּ חֲלֻ אַָֽי ְִכי׃
)(3

supplication

ְתּ ִחנָּה־1

Psa. 6:10
Psa. 55:2
Psa. 119:170
)(8

ְשׁ ַמֹ֤ע ק֣ ֹול תַּ ְ֭חֲנוּנַי ְבּשַׁ וְּ ִע֣י
י־שָׁ מַ ע ק֣ ֹול תַּ חֲנוּנָ ַֽי׃
בָּ ֥רוְּך יְ הוָ ֵ֑ה ִכּ ָ֝
אָכן שָׁ ְ֭מַ ְעתָּ ק֥ ֹול תַּ חֲנוּנַ֗י ְבּשַׁ וְּ ִעי
֗
יְ ְ֭הוָה ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י וְ ָ֝הַ ְק ִ֗שׁיבָ ה ְבּק֣ ֹול תַּ חֲנוּנֹותָ ַֽי׃
ֹולי תַּ חֲנוּנָ ַֽי׃
ִ ַֽכּי־יִ ְשׁמַ ע ׀ יְ הוָ ֵ֑ה אֶ ת־קָ֝ ִ֗
ִתּ ְהיֶ ֣ינָה אְָ֭זְ נֶיָך קַ שֻּׁ בֵ֑ ֹות ְָ֝ל ֗קֹול תַּ חֲנוּנָ ַֽי׃
א ִ֣לי אֵָ֑תָּ ה הַ אֲזִ ינָה יְ ָ֝ה ָו֗ה ק֣ ֹול תַּ חֲנוּנָ ַֽי׃
הַ אֲזִ ינָה אֶ ל־תַּ חֲנוּנֵַ֑י בֶּ אמֻ נ ְָתָך֥

תַּ חֲלֻ ִאים

Psa. 103:3

שָׁ ַמ֣ע יְ ְ֭הוָה ְתּ ִחנָּתִֵ֑י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽתּ ִפלָּ ִתי
אַל־תּ ְתעַ לַּ֗ ם ִמ ְתּ ִחנָּתִ ַֽי׃
ִָ֝
ְֹ֭להים ְתּ ִפלָּ ִתֵ֑י וְ
א ִ
תָּ ב֣ ֹוא ְתּ ִחנָּתִ֣י ְלפָ נֶ ֵ֑יָך ְָ֝כּ ִא ְמ ָר ְת ָ֗ך

)(22

 sojournerתֹּושָׁ ב

 supplicationתַּ חֲנוּן
Psa. 28:2
Psa. 28:6
Psa. 31:23
Psa. 86:6
Psa. 116:1
Psa. 130:2
Psa. 140:7
Psa. 143:1

under, instead of

תַּ חַ ת־1

ליו׃
ְבּמַ עֲשׂ֣י י ֶָדֵ֑יָך ָֹ֝כּל ַשׁ֣תָּ ה ַ ַֽתחַ ת־ ַרגְ ָ ַֽ
Psa. 10:7
וּמ ְרמ֣ ֹות ָו ֵֹ֑תְך תַּ חַ ת ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו עָ מָ ל
ִ
Psa. 18:10
ליו׃
וַיּ ֣ט שָׁ ְ֭מַ יִ ם וַיּ ַרֵ֑ד ַוָ֝ע ֲָר ֗ ֶפל ַתּ֣חַ ת ַרגְ ָ ַֽ
Psa. 18:37
ל ֹא
ֲדי תַ ְחתֵָּ֑י וְ ֥
תַּ ְר ִח֣יב צַ ע ִ ֣
Psa. 18:39
לי׃
אֶ ְְ֭מחָ צם וְ ל ֹא־יֻ ְ֣כלוּ קֵ֑ וּם יִ ְָ֝פּ ֗לוּ ַתּ֣חַ ת ַרגְ ָ ַֽ
Psa. 18:40
חַ ְ֭יִ ל לַ ִמּ ְלחָ ָמֵ֑ה תַּ ְכ ִ ֶ֖ריעַ קָ ַמ֣י תַּ ְחתָּ ַֽי׃
Psa. 18:48
נְ קָ מ֣ ֹות ִלֵ֑י ַויּ ְַדבֶּ֖ר עַ ִמּ֣ים תַּ ְחתָּ ַֽי׃
Psa. 8:7
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טֹובה ְשׁכ֣ ֹול ְלנ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ָ֗
רעָ ה תַּ חַ ת
יְ שַׁ ְלּמ֣ וּנִ י ָ ְ֭
Psa. 38:21
טֹובֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
וּמשַׁ ְלּמ֣י ָ ְ֭
ְ
י־[ר ְד ִפי]־
דֹופ ָ ַֽ
טֹובֵ֑ה יִ ְָ֝שׂ ְטנ֗וּנִ י ַתּ֣חַ ת ְר ִ
ָ
Psa. 45:6
צּיָך ְשׁנָ֫וּנִ ים עַ ְִ֭מּים תַּ ְח ֶתּ֣יָך יִ ְפּלֵ֑ וּ ְָ֝בּ ֗לב
ִח ֗ ֶ
Psa. 45:17
אְ֭בֹתֶ יָך יִ ְהי֣וּ בָ נֶ ֵ֑יָך ְתּ ִשׁיתמֹו
ַתּ֣חַ ת ֲ
Psa. 47:4
י ְַדבּ֣ר עַ ִמּ֣ים תַּ ְחתֵּ֑ינוּ וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ַתּ֣חַ ת
לינוּ׃
י ְַדבּ֣ר עַ ִמּ֣ים תַּ ְחתֵּ֑ינוּ וּ ְָ֝לאֻ ִ֗מּים ַתּ֣חַ ת ַרגְ ַֽ
Psa. 66:17
שֹׁוני׃
ָ֝רֹומם ַתּ֣חַ ת ְל ִ ַֽ
ַ֗
ֵ֑אתי וְ
אלָ יו ִ ַֽפּי־קָ ָר ִ
Psa. 91:4
לָ ְְ֭ך וְ ַ ַֽתחַ ת־ ְכּנ ָָפ֣יו תֶּ ְח ֶסֵ֑ה
Psa. 106:42
יהֵ֑ם ַו ָ֝יִּ כָּ נְ ֗עוּ ַתּ֣חַ ת י ָ ַָֽדם׃
וַיִּ ְלחָ צ֥ וּם אֹויְ ב ֶ
Psa. 109:4
ַ ַֽתּחַ ת־אַהֲבָ ִתי יִ ְשׂ ְטנ֗וּנִ י ַואֲנִ י
Psa. 109:5
טֹוב ֵ֑ה וְ ִָ֝שׂנְ אָ֗ה
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
עָ ַל ֣י ָ ְ֭
טֹוב ֵ֑ה וְ ִָ֝שׂנְ אָ֗ה ַתּ֣חַ ת אַהֲבָ ִ ַֽתי׃
ָ
רעָ ה ַתּ֣חַ ת
ָ ְ֭
Psa. 140:4
תּחַ ת ְשׂפָ ת֣ימֹו ֶ ַֽסלָ ה׃
ְ ַֽכּמֹו־ ָנָ֫חָ שׁ חֲמַ ת עַ ְכשֵׁ֑ וּב ַ ֶ֖
Psa. 144:2
רֹודד עַ ִמּ֣י תַ ְחתָּ ַֽי׃
ֶ֖
ֵ֑יתי הָ
וּב֣ ֹו חָ ִס ִ
Psa. 35:12

)(4

ְל ְ֭שֹׁואָה יְ בַ ְקשׁ֣ וּ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ָיָ֝ ֹ֗באוּ ְ ַֽבּתַ ְח ִתּיֹּ֥ות הָ אָ ֶַֽרץ׃
עָ ָל ֵ֑י וְ ִהצַּ ְלתָּ ַנ ְָ֝פ ִ֗שׁי ִמ ְשּׁא֥ ֹול תַּ ְח ִתּיָּ ַֽה׃
שַׁ ְ֭תַּ נִ י ְבּב֣ ֹור תַּ ְח ִתּיֵֹּ֑ות ְָ֝בּמַ חֲשַׁ ִ֗כּים ִבּ ְמצ ַֹֽלֹות׃
יתי בַ סֵּ֑תֶ ר ֻ ָ֝ר ַ֗קּ ְמ ִתּי ְ ַֽבּתַ ְח ִתּיֹּ֥ות אָ ֶַֽרץ׃
ִָ֫ממֶּ ךָּ אֲשֶׁ ר־עֻ שּׂ ִ
)(1

Psa. 63:10
Psa. 86:13
Psa. 88:7
Psa. 139:15
south

ימן׃
בַּ שָּׁ ָמֵ֑יִ ם וַיְ נַהֶ֖ג ְבּעֻ זֹּ֣ו ת ָ ַֽ
)(1

מ ֵ֬עת ְדּגָנָ ֶ֖ם וְ ִ ַֽתירֹושָׁ֣ם ָ ַֽרבּוּ׃
)(3

)(1

תּימָ ן־1

Psa. 78:26

new wine

וּמ ְרמ֣ ֹות ָו ֵֹ֑תְך תַּ חַ ת ְָ֝לשֹׁונֹ֗ו
ִ
וּמ ְר ָ ַֽמה׃
ֹבהּ ֹ֣תְּך ִ
ְוַֽל ֹא־י ִָמישׁ ָ֝מ ְרח ָ֗
ִמתּ֣ ֹוְך וּ ְ֭מחָ מָ ס יִ גְ אַ֣ל נ ְַפ ָשֵׁ֑ם

 lowerתַּ ְח ִתּי

ִתּירֹושׁ
Psa. 4:8

oppression

תְֹּך

Psa. 10:7
Psa. 55:12
Psa. 72:14

perfection

ִתּ ְכלָ ה
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֣יתי ֵ֑קץ ְרחָ ָבֶ֖ה ִמ ְצו ְָתָך֣
ְ ַֽלכָ ל ִתּ ְְ֭כלָ ה ָר ִא ִ
)(1

Psa. 119:96

extreme, limit

אתֵ֑ים ְָ֝לאֹויְ ִ֗בים ָה֣יוּ
תַּ ְכ ִל֣ית ִשׂנְ אָ֣ה ְשׂנ ִ
)(1

תַּ ְכ ִלית

Psa. 139:22

to weigh, regulate, put right

מּוּד֣יהָ ֶ ַֽסּלָ ה׃
ֹשׁ ֶבֵ֑יהָ אָנ ִֹ֨כי ִת ַכֶּ֖נְ ִתּי עַ ֶ
וְ כָ ל־י ְ

Psa. 75:4
)(1

ֹרֹותינוּ׃
תֹוכ ֵ֑הּ ָ֝ ָתּ ִ֗לינוּ ִכּנּ ַֽ
ַ ַֽעל־ע ֲָר ִבים ְבּ ָ

to hang

תלה

Psa. 137:2
)(1

יבים
גְּדוּדֵ֑יהָ ִבּ ְר ִב ִ
ֶ
רוּה נַח ֣ת
ְתּלָ ֶמ ֣יהָ ַ ְ֭
)(2

תכן

furrow

תֶּ לֶ ם

Psa. 65:11

blameless, complete

וּרא ֣ה י ָָשֵׁ֑ר ִ ַֽכּי־אַח ִ ֲֶ֖רית
ְשׁמָ ר־תָּ ְ֭ם ְ
ירֹות בַּ ִמּ ְסתָּ ִ ֣רים ָתֵּ֑ם ִפּ ְת ֹ֥אם ֹי ֻ ָ֗֝רהוּ
ִל ֣

תָּ ם

Psa. 37:37
Psa. 64:5
)(7

integrity

לי׃
וּכתֻ מִּ֣י עָ ָ ַֽ
ְכּ ִצ ְד ִ ֶ֖קי ְ
Psa. 25:21
יתיָך׃
תֹּם־ ָו ֹי֥שֶׁ ר יִ ְצּ ֵ֑רוּנִ י ִָ֝֗כּי ִקוִּ ִ ַֽ
Psa. 26:1
אְ֭נִ י ְבּתֻ מִּ֣י הָ ַל ְֵ֑כ ִתּי וּבַ יהוָה
ִ ַֽכּי־ ֲ
Psa. 26:11
ַוְ֭אֲנִ י ְבּתֻ מִּי א ֗לְך ְפּד֣נִ י
Psa. 41:13
ַוא ֲִנ֗י ְבּ ְ֭תֻ מִּי תָּ ַמ ְ֣כתָּ ִבֵּ֑י
Psa. 78:72
וּב ְתבוּנֶֹ֖ות
ַו ְ֭יִּ ְרעם ְכּ ֹ֣תם ְלבָ בֵ֑ ֹו ִ
Psa. 101:2
א ָל ֵ֑י אֶ ְתהַ לְּך ְבּתָ ם־ ְָ֝לבָ ִ֗בי ְבּ ֶ ֣ק ֶרב

תֹּם

Psa. 7:9

to be astounded

)(1

ראוּ כּ ֣ן תָּ ָמ ֵ֑הוּ נִ ְבהֲל֥ וּ נ ְֶח ָ ַֽפּזוּ׃
ה֣מָּ ה ָ ְ֭
)(1

אֶ ח ֶז֣ה פָ נֶ ֵ֑יָך אֶ ְשׂ ְבּעָ ה ְָ֝בהָ ִ֗קיץ ְתּמוּנָתֶ ַָֽך׃
)(2

מוּתה׃
ֹותר ְבּנ ֣י ְת ָ ַֽ
אֶ נְ ַ ֵ֪קת אָ ִָ֫סיר ְכּ ֹג ֶ֥דל זְ רֹועֲָךֵ֑ ָ֝ה ֗
מוּתה׃
אָסֵ֑יר ְָ֝לפַ ֗תּחַ ְבּנ ֣י ְת ָ ַֽ
ִל ְְ֭שׁמֹעַ אֶ נְ ַ ֣קת ִ

תמהּ

Psa. 48:6
form

ְתּמוּנָה

Psa. 17:15
death

ְתּמוּתָ ה

Psa. 79:11
Psa. 102:21
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)(23

ינ֗י
ימ ִ
ְלנֶגְ ִ ֣דּי תָ ִמֵ֑יד ִכּי ִ ַֽ ָ֝מ ִ
וּא־יֹוציא
ִ ֶ֖
כּי ַֽה
עינַ ֣י תָּ ְִ֭מיד אֶ ל־יְ הוָ ֵ֑ה ִ ֹ֤
ְבּכָ ל־ע ֵ֑ת ָ֝ ָתּ ִ֗מיד ְ ַֽתּ ִהלָּ ת֥ ֹו ְבּ ִ ַֽפי׃
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ָ֝ ֶהחָ ֗פץ
ִָ֫צ ְד ִ ֥קי וְ י ְ
אֹובי נֶגְ ִ ֣דּי תָ ִ ַֽמיד׃
אְ֭נִ י ְל ֶצ֣לַ ע נָכֵ֑ ֹון וּמַ ְכ ִ ֶ֖
ִ ַֽכּי־ ֲ
חַ ְס ְדָּך֥ ַוָ֝א ֲִמ ְתּ ָ֗ך תָּ ִמיד יִ ְצּ ַֽרוּנִ י׃
ֲבי
אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ַֽ ָ֝ ֹ
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך י ְ
ְ
כּ
ָ ַֽ
עֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִ ֣דּי תָ ִ ַֽמיד׃
ֶ ֶ֖
יחֵָ֑ך וְ
אֹוכ ֶ
ִ
אתי נֶגְ ִ ֣דּי תָ ִ ַֽמיד׃
י־פ ְ֭שָׁ עַ י א ֲִנ ֣י א ָדֵ֑ע וְ חַ טָּ ִ ֶ֖
ִ ַֽכּ ְ
ע ְ֭יניהֶ ם מ ְראֵ֑ ֹות וּ ָ֝מָ ְתנ֗יהֶ ם תָּ ִמיד הַ ְמ ַ ַֽעד׃
ֲבי
ֹלהֵ֑ים ָֹ֝אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל א ִ
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך וְ י ְ
ְ
כּ
ָ ַֽ
הֹושׁיע ֵ֑נִ י
מָ ֶ֡עֹון לָ ֗בֹוא תָּ ִ֗מיד ִצוִּ יתָ ְל ִ
אַתּ֣ה גֹוזִ ֵ֑י ְבָּךֶ֖ ְת ִהלָּ ִת֣י תָ ִ ַֽמיד׃
ִא ְִ֭מּי ָ
ל־תּ ִהלָּ ֶ ַֽתָך׃
ְ
א ַיח ֵ֑ל וְ ָ֝הֹוסַ ְפ ִ֗תּי עַ ל־כָּ
ַוְ֭אֲנִ י תָּ ִמ֣יד ֲ
ל־היּ֗ ֹום
ָ֝ ַ
וְ יִ ְתפַּ לּ ֣ל בַּ ע ֲ֣דֹו תָ ִמֵ֑יד כָּ
יני׃
ַוא ֲִנ ֣י תָ ִמ֣יד ִע ָמְֵּ֑ך אָ ֗ ַָ֝חזְתָּ ְבּיַד־יְ ִמ ִ ַֽ
ק֣ ֹול צ ְֹר ֶרֵ֑יָך ְשׁא֥ ֹון ָָ֝ק ֗ ֶמיָך עֹ לֶ ה תָ ִ ַֽמיד׃
יְ הוָ ֣ה וְ עֻ זֵֹּ֑ו בַּ ְקּשֶׁ֖ וּ פָ נָ ֣יו תָּ ִ ַֽמיד׃
רת מ ֶא ֶ֣רץ
יִ ְהי֣וּ נֶ ַָֽֽגֶד־יְ הוָ ֣ה תָּ ִמֵ֑יד וְ י ְַכ ֶ֖
ְכּ ֶב֣גֶד י ְַע ֶט ֵ֑ה וּ ְָ֝ל ֗מזַח תָּ ִמיד י ְַחגְּ ֶ ַֽרהָ ׃
ָעד׃
תֹור ְתָך֥ תָ ִ֗מיד ְלעֹולָ ם ו ֶ ַֽ
ָ
רה
וְ אֶ ְשׁ ְמ ָ ֶ֖
ֹור ְת ָ֗ך
ְבכַ ִפּ֣י תָ ִמֵ֑יד וְ ַָֽ֝ת ָ
וְ ִאוָּשֵׁ֑עָ ה וְ אֶ ְשׁ ָעֶ֖ה ְבחֻ ֶ ֣קּיָך תָ ִ ַֽמיד׃

 continuallyתָּ ִמיד
Psa. 16:8
Psa. 25:15
Psa. 34:2
Psa. 35:27
Psa. 38:18
Psa. 40:12
Psa. 40:17
Psa. 50:8
Psa. 51:5
Psa. 69:24
Psa. 70:5
Psa. 71:3
Psa. 71:6
Psa. 71:14
Psa. 72:15
Psa. 73:23
Psa. 74:23
Psa. 105:4
Psa. 109:15
Psa. 109:19
Psa. 119:44
Psa. 119:109
Psa. 119:117

) blameless, perfect (12תָּ ִמים
Psa. 15:2
הֹול ְ֣ך תָּ ְִ֭מים וּפֹעל ֶצ ֵֶ֑דק וְ דֹבר
Psa. 18:24
וָא ִה֣י תָ ִמ֣ים ִעמֵּ֑ ֹו ָו ָ֝אֶ ְשׁתַּ ֗מּר
Psa. 18:26
ִעם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ ָסֵּ֑ד ִעם־גְּ בַ ר ָ֝ ָתּ ִ֗מים ִתּתַּ ָ ַֽמּם׃
Psa. 18:31
הָ אל ֮ תָּ ִמֵ֪ים ַ ָ֫דּ ְרכּ֥ ֹו ִא ְמ ַ ַֽרת־יְ הוָה
Psa. 18:33
תּן תָּ ִמ֣ים ַדּ ְר ִ ַֽכּי׃
הַ ְמאַזְּ ר֣נִ י ָחֵ֑יִ ל וַיִּ ֶ֖
Psa. 19:8
ֹורת יְ הוָ ֣ה ְתּ ְִ֭מימָ ה ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֵ֑פֶ שׁ ע ֥דוּת יְ הוָה
תּ֘ ַ ֹ֤
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ימֵ֑ם וְ ָ֝ ַנחֲלָ ֗ ָתם
יֹוד֣עַ יְ ְ֭הוָה יְ מ֣י ְת ִמ ִ
ֹל ִכים ְבּתָ ִ ַֽמים׃
לה ְ
ַע־טֹוב ַ ַֽ
ל ֹא יִ ְמנ ָ֝֗
יְ הוָ ֵ֑ה ֥
כּילָ ה ׀ ְבּ ֶ ֵ֬ד ֶרְך תָּ ִ֗מים מָ ְ֭תַ י תָּ ב֣ ֹוא א ָל ֵ֑י
אַשׂ ִ ֹ֤
ְ
הְ֭לְך ְבּ ֶד ֶ֣רְך תָּ ִמֵ֑ים ָ֝֗הוּא יְ שָׁ ְר ַֽתנִ י׃
ֹ
תֹורת
ֹל ִ֗כים ְבּ ַ ֥
הה ְ
רי ְת ִ ַֽמימי־ ָד ֵֶ֑רְך ַָ֝ ַֽ
אַשׁ ֥
ְ
י־ל ִבּ֣י תָ ִמ֣ים ְבּחֻ ֶ ֵ֑קּיָך
יְ ִ ַֽה ִ
)(4

Psa. 37:18
Psa. 84:12
Psa. 101:2
Psa. 101:6
Psa. 119:1
Psa. 119:80
to hold, support

גֹּור ִ ַֽלי׃
תֹּומיְך ָ
ִ
כֹוסֵ֑י אַ ֗ ָָ֝תּה
ְמנָת־חֶ ְל ִ ֥קי וְ ִ
לֹותֵ֑יָך בַּ ל־נָמ֥ ֹוטּוּ
אְ֭שֻׁ ַרי ְבּמַ ְעגְּ ֶ
תָּ ֹ֣מְך ֲ
ְבּ ְ֭תֻ ִמּי תָּ ַמ ְ֣כתָּ ִבֵּ֑י וַתַּ ִצּיבֶ֖נִ י
ֲריָך ִָ֝֗בּי תָּ ְמכָ ה יְ ִמינֶ ַָָֽֽך׃
נ ְַפ ִשׁ֣י אַח ֶ ֵ֑

Psa. 63:9

)(7

to be complete

תמך

Psa. 16:5
Psa. 17:5
Psa. 41:13

האֹוי֨ב ׀ תַּ מּוּ ח ֳָר ֗בֹות לָָ֫ נֶצַ ח וְ עָ ִ ֥רים
ָ ַֽ
Psa. 18:26
ִעם־חָ ִסיד ִתּ ְתחַ ָסֵּ֑ד ִעם־גְּ בַ ר ָ֝ ָתּ ִ֗מים ִתּתַּ ָ ַֽמּם׃
Psa. 19:14
שׁע
יתי ִמפֶּ ַ ַֽ
יתֵ֑ם וְ ָ֝נִ ֗קּ ִ
לוּ־ב֣י אָ֣ז א ָ
ִ
אַַֽל־יִ ְמ ְשׁ
Psa. 64:7
שׂוּ־עֹוֹלת תַּ ְְ֭מנוּ ח֣פֶ שׂ ְמחֻ ָפֵּ֑שׂ וְ ֶ ֥ק ֶרב
֗
יַ ַֽ ְח ְ ַֽפּ
Psa. 73:19
רגַע סָ פוּ ָ֝֗ ַתמּוּ ִמן־בַּ לָּ ַֽהֹות׃
ְלשַׁ ָמּ ֣ה ְכ ָ ֵ֑
Psa. 102:28
ל ֹא יִ ָ ַֽתּמּוּ׃
נֹותיָך ֣
וְ אַתָּ ה־הֵ֑ וּא וּ ְָ֝שׁ ֗ ֶ
Psa. 104:35
וּרשָׁ ִעֹ֤ים ׀
יִ ַתֹּ֤מּוּ חַ טָּ ִ ֨אים ׀ ִמן־הָ אָ ֶֶ֡רץ ְ

תמם

Psa. 9:7

)(1

ֲֹלְך נפֶ ל ָ֝֗אשֶׁ ת בַּ ל־חָ זוּ
ְכּמ֣ ֹו שַׁ ְְ֭בּלוּל ֶתּ֣מֶ ס ַיה ֵ֑
)(1

melting
Psa. 58:9

palm tree

צַ ְִ֭דּיק כַּ תָּ ָמ ֣ר יִ ְפ ָרֵ֑ח ְכּ ֶא ֶֶ֖רז בַּ ְלּבָ נֹ֣ון

)(1

נוּמה׃
ְשׁנַ ֣ת ְלעינָ ֵ֑י ְ ַֽלעַ ְפעַ פַּ י ְתּ ָ ַֽ

תָּ מָ ר־1

Psa. 92:13
)(1

ד ִכּיתָ נוּ ִבּ ְמק֣ ֹום תַּ ִנּ ֵ֑ים ו ְַתּ ַכֶ֖ס עָ ל ֣ינוּ
ִ ְ֭

תֶּ מֶ ס

jackal

תַּ ן

Psa. 44:20
slumber

ְתּנוּמָ ה

Psa. 132:4
)(1

oven

תַּ נּוּר
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ְתּ ִשׁיתֹ֤מֹו ׀ ְכּתַ נּ֥וּר אשׁ ֮ ְלע ֵ֪ת
)(1

Psa. 21:10

consolation

חוּמיָך ְיַֽשַׁ עַ ְשׁע֥ וּ נ ְַפ ִ ַֽשׁי׃
ֶ֗
ְבּ ִק ְר ִבֵּ֑י ָ֝ ַתּנְ
)(3

תַּ נְ חוּם

Psa. 94:19

serpent, dragon, monster

ינ֗ים עַ ל־הַ ָ ַֽמּיִ ם׃
יָ ֵ֑ם ִשׁ ַבּ ְֶ֖רתָּ ָראשׁי ָ֝ ַתנִּ ִ
רְך ִתּ ְר ֶֹ֖מס ְכּ ִפ֣יר וְ תַ ִ ַֽנּין׃
ל־שׁ֣חַ ל ו ֶָפ֣תֶ ן ִתּ ְד ֵ֑ ֹ
ַ
עַ
ל־תּה ַֹֽמֹות׃
ְ
ינ֗ים וְ כָ
ִמן־הָ אָ ֵֶ֑רץ ָ֝ ַתּנִּ ִ

תַּ נִּ ין

Psa. 74:13
Psa. 91:13
Psa. 148:7
to abhor

)(6

תעב

תעב ׀ יְ הוָ ַֽה׃
וּמ ְר ֗ ָמה יְ ָ ֘
ישׁ־דּ ִמים ִ
ָ
ֹברֵ֪י ָ֫ ָכזָב ִא
ְתּאַבּד ֮ דּ ְ
Psa. 14:1
ה־טֹוב׃
ַֽ
ֹלהֵ֑ים ִ ַֽה ְשׁ ִ֗חיתוּ ִ ַֽה ְת ִעיבוּ ע ֲִלילָ֗ ה א֣ין עַֹֽ שׂ
א֣ין א ִ
Psa. 53:2
ה־טֹוב׃
ַֽ
ֹלהֵ֑ים ִ ַֽ ָ֝ה ְשׁ ִ֗חיתוּ וְ ִ ַֽה ְת ִעיבוּ ָ֝֗עָ וֶל א֣ין עַֹֽ שׂ
א ִ
Psa. 106:40
ְבּעַ מֵּ֑ ֹו ַו ָ֝יְ תָ ֗עב אֶ ת־ ַנחֲלָ ַֽתֹו׃
Psa. 107:18
אְ֭כֶ ל ְתּתַ ע ֣ב נ ְַפ ָשׁ ֵ֑ם ַוָ֝יּ ִַגּ֗יעוּ
כָּ ל־ ֹ
Psa. 119:163
אָה ְב ִתּי׃
תֹּור ְתָך֥ ָ ַֽ
ָ
אתי ַואֲתַ ע ֵ֑בָ ה
ֶשׁ֣קֶ ר שָׂ ְ֭נ ִ
Psa. 5:7

)(6

רי
ֹב ֥
ְרשָׁ ִע֣ים מ ָרֵ֑חֶ ם תָּ ע֥ וּ ִָ֝מ ֶ֗בּטֶ ן דּ ְ
ֹמר ַע ֹ֤ם תֹּע ֣י ל ָב֣ב הֵ֑ם וְ ָ֗֝הם
ָוא ֗ ַ
ישׁימ֣ ֹון ָדּ ֵֶ֑רְך ִעיר
תָּ ע֣ וּ בַ ְִ֭מּ ְדבָּ ר ִבּ ִ
יבֵ֑ים ַו ָ֝יּ ְַתע֗ם ְבּ ֹ֣תהוּ
עַ ל־נְ ִד ִ
יתי׃
ל ֹא תָ ִ ַֽע ִ
קּוּדיָך ֣
ְרשָׁ ִע֣ים ַפּ֣ח ִלֵ֑י וּ ִָ֝מ ִפּ ֶ ֗
אְ֭בד בַּ ֣קּשׁ עַ ְב ֶדֵָּ֑ך
יתי ְכּ ֶשׂ֣ה ֹ
תָּ ִ֗ע ִ
)(1

לב׃
ְֹ֭להים יַ ַֽחֲקָ ר־ז ֵֹ֑את ִ ַֽכּי־ה֥ וּא ֹי ָ֗֝דעַ תַּ עֲלֻ מ֥ ֹות ַֽ
א ִ
)(1

ֹתן ׀ ֶֹ֖עז וְ תַ עֲצֻ מ֥ ֹות לָ עָ֗ ם בָּ ֥רוְּך
נ ֨
)(1

to err

תעה

Psa. 58:4
Psa. 95:10
Psa. 107:4
Psa. 107:40
Psa. 119:110
Psa. 119:176
secret

תַּ עֲלֻ מָ ה

Psa. 44:22
power

תַּ עֲצֻ מֹות

Psa. 68:36
razor, sheath

ְלשֹׁונֶ ֵֵָ֑֑ך ְכּתַ עַ ר ְָ֝מלֻ ֗ ָטּשׁ עֹ שׂה ְר ִמיָּ ַֽה׃

תַּ עַ ר

Psa. 52:4
)(3

timbrel

תֹּף
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וּתנוּ־ ֵֹ֑תף ִכּנֶֹּ֖ור נ ִָע֣ים ִעם־נָ ַֽבֶ ל׃
ְ ַֽשׂאוּ־זִ ְ֭ ְמ ָרה ְ
רוּ־לֹו׃
ַֽ
ְבמָ חֵ֑ ֹול ְבּ ֹ֥תף וְ ִָ֝כנֹּ֗ור יְ ז ְַמּ
ה ְל ֗לוּהוּ
ה ְללוּהוּ ְב ֹ֣תף וּמָ חֵ֑ ֹול ַָ֝ ַֽ
ַ ְַֽ֭
)(4

Psa. 81:3
Psa. 149:3
Psa. 150:4

glory, beauty

תּ ַָֽך׃
אַר ֶ
ל־היּ֗ ֹום ִתּ ְפ ְ
ָ֝ ַ
ִפ ְ֭י ְתּ ִהלָּ ֶתֵָ֑ך כָּ
ַד־צר׃
אַרתֹּ֥ו ְבי ָ ַֽ
עֻ זֵֹּ֑ו ְ ַֽו ִת ְפ ְ
ִ ַֽכּי־ ִת ְפ ֶא ֶ֣רת עֻ זָּ ֣מֹו אֵָ֑תָּ ה וּ ִָ֝ב ְרצֹנְ ָ֗ך
ְלפָ נָ ֵ֑יו ֹ֥עז וְ ָ֝ ִת ְפ ֶ֗א ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּ ַֽשֹׁו׃
)(32

ִתּ ְפאֶ ֶרת

Psa. 71:8
Psa. 78:61
Psa. 89:18
Psa. 96:6
prayer

ְתּ ִפלָּ ה

וּשׁמַ ע ְתּ ִפלָּ תִ ַֽי׃
ִה ְר ַח ְ֣בתָּ ִלֵּ֑י ָ֝ ָחנּ֗נִ י ְ
Psa. 6:10
שָׁ ַמ֣ע יְ ְ֭הוָה ְתּ ִחנּ ִָתֵ֑י יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽתּ ִפלָּ תִי יִ ָ ַֽקּח׃
Psa. 17:1
ְתּ ִפלָּ֗ ה ְל ָ ָ֫דוִ ד ִשׁ ְמ ָע ֹ֤ה יְ ה ָו֨ה ׀ ֗ ֶצ ֶדק
ִרנּ ִָ֗תי הַ אֲזִ ינָה ְת ִפלָּ תִֵ֑י ְָ֝בּ ֗ל ֹא
Psa. 35:13
יקי
נ ְַפ ִשֵׁ֑י וּ ָ֝ ְת ִפלָּ תִ֗י עַ ל־ח ִ ֥
Psa. 39:13
ִ ַֽשׁ ְמעָ ה־ ְת ִפלָּ תִ֨י ׀ יְ ה ָוֶ֡ה וְ שַׁ וְ עָ ִ֨תי ׀
Psa. 42:9
ירֹו] ִע ִמֵּ֑י ְָ֝תּ ִפלָּ֗ ה ְלא֣ל חַ יָּ ַֽי׃
[שׁ ֣
ִ
Psa. 54:4
י־פי׃
ְֹ֭להים ְשׁ ַמ֣ע ְתּ ִפלָּ תִֵ֑י ָ֝ ַהא ֲִז֗ינָה ְל ִא ְמר ִ ַֽ
א ִ
Psa. 55:2
אַל־תּ ְתעַ לַּ֗ ם
ִָ֝
ְֹ֭להים ְתּ ִפלָּ תִֵ֑י וְ
הַ אֲזִ ֣ינָה א ִ
Psa. 61:2
ְֹ֭להים ִרנּ ִָתֵ֑י ָ֝ ַה ְק ִ֗שׁיבָ ה ְתּ ִפלָּ תִ ַֽי׃
ִשׁ ְמ ָע ֣ה א ִ
Psa. 65:3
שֹׁמעַ ְתּ ִפ ָלּ ֵ֑ה עָָ֝ ֶ ֗דיָך כָּ ל־בָּ שָׂ ר ָי ַֹֽבאוּ׃
Psa. 66:19
ֹלהֵ֑ים ִָ֝ה ְק ִ֗שׁיב ְבּק֣ ֹול ְתּ ִפלָּ תִ ַֽי׃
אְָ֭כן שָׁ ַמ֣ע א ִ
Psa. 66:20
סיר ְתּ ִפלָּ תִי וְ ָ֝חַ ְס ֗דֹּו
אֲשֶׁ ר ַֽל ֹא־ה ִ ֘
Psa. 69:14
ַֽי־ל ָ֨ך ׀ יְ ה ָוֶ֡ה
ַוא ֲִנֹ֤י ְת ִפלָּ תִ ְ
Psa. 72:20
שׁי׃
כָּ לּ֥ וּ ְת ִפלֵּ֑ ֹות ָ ָ֝דּוִ ֗ד בֶּ ן־יִ ָ ַֽ
Psa. 80:5
ֹלה֣ים ְצבָ אֵ֑ ֹות עַ ד־מָ תַ י עָָ֝ שַׁ֗ נְ תָּ ִבּ ְת ִפלַּ ת עַ ֶ ַֽמָּך׃
א ִ
Psa. 84:9
ְצ ְ֭בָ אֹות ִשׁ ְמ ָע ֣ה ְת ִפלָּ תִֵ֑י הַ א ֲִז֨ינָה
Psa. 86:1
טּה־יְ הוָ ֣ה אָזְ נְ ָך֣
ְתּ ִפלָּ֗ ה ְל ָ ָ֫דוִ ד הַ ַֽ
Psa. 86:6
הַ אֲזִ ֣ינָה יְ ְ֭הוָה ְתּ ִפלָּ תִֵ֑י וְ ָ֝הַ ְק ִ֗שׁיבָ ה
Psa. 88:3
טּה־אָָ֝זְ נְ ָ֗ך
ְל ְ֭פָ נֶיָך ְתּ ִפלָּ תִֵ֑י הַ ַֽ
Psa. 88:14
וּ ָ֝בַ ֹ֗בּקֶ ר ְ ַֽתּ ִפלָּ תִי ְתקַ ְדּ ֶ ַֽמךָּ ׃
Psa. 90:1
ד ָנ֗י
א ֹ
ְתּ ִפלָּ ה ֮ ְלמ ֶֹשֵׁ֪ה ִ ַֽאישׁ־הָ א ָֹ֫ל ִהים ֲֽ
Psa. 4:2
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טף וְ ִל ְפני
ע ֵ֑ ֹ
ְתּ ְִ֭פלָּ ה ְלעָ ִנ ֣י ִ ַֽכי־ ַי ֲ
Psa. 102:2
יְ ְ֭הוָה ִשׁ ְמ ָע ֣ה ְת ִפלָּ תִֵ֑י וְ ָ֝שַׁ וְ עָ ִ֗תי
Psa. 102:18
א־ב ָז֗ה
פָּ ְ֭נָה אֶ ל־ ְתּ ִפ ַלּ ֣ת הָ עַ ְר ָע ֵ֑ר וְ ַֽל ֹ ָָ֝
־ב ָז֗ה אֶ ת־ ְתּ ִפלָּ תָ ַֽם׃
ל־תּ ִפ ַלּ ֣ת הָ עַ ְר ָע ֵ֑ר וְ ַֽל ֹא ָָ֝
ְ
אֶ
Psa. 109:4
לּה׃
ַ ַֽתּחַ ת־אַהֲבָ ִתי יִ ְשׂ ְטנ֗וּנִ י ַואֲנִ י ְת ִפ ָ ַֽ
Psa. 109:7
לחֲטָ אַָֽה׃
יצ֣א ָר ָשֵׁ֑ע וּ ָ֝ ְת ִפלָּ תֹ֗ו ִתּ ְהיֶה ַ ַֽ
Psa. 141:2
ט ֶרת ְלפָ נֶ ֵ֑יָך
ִתּכֹּ֤ ֹון ְתּ ִפלָּ תִ֣י ְק ֣ ֹ
Psa. 141:5
יהם׃
ִכּי־ע֥ ֹוד וּ ָ֝ ְת ִפלָּ תִ֗י ְבּ ָרעֹות ֶ ַֽ
Psa. 142:1
לּה׃
מַ ְשׂ ִכּיל ְל ָד ִו ֵ֑ד ִבּ ְהיֹותֶ֖ ֹו בַ ְמּעָ ָר֣ה ְת ִפ ָ ַֽ
Psa. 143:1
ְל ָ ָ֫דוִ ד יְ הוָ ֹ֤ה ׀ ְשׁ ֵ֬ ַמע ְתּ ִפלָּ תִ֗י הַ אֲזִ ינָה
Psa. 102:1

)(1

to beat the timbrel

אַח֣ר נֹגְ ִנ ֵ֑ים ְבּת֥ ֹוְך ֲָ֝עלָ ֗מֹות תֹּופ ַֽפֹות׃
ִק ְדּמ֣ וּ שָׁ ְִ֭רים ַ

Psa. 68:26
)(2

רשָׁ ע יִ ְד ַל ֣ק עָ ִנ ֵ֑י יִ תָּ ְפ ֶ֓שׂוּ ׀ ִבּ ְמזִ מֶּ֖ ֹות ז֣וּ
ָ ְ֭
עזָבֵ֑ ֹו ִ ַֽר ְדפ֥ וּ וְ ָ֝ ִת ְפ ֗שׂוּהוּ ִכּי־אין
ֲ
)(3

ענָוִ ים [ ֲָ֝ענִ ִ֗יּים] תּ ֹאבַ ד לָ ַ ַֽעד׃
לָ ְ֭נֶצַ ח יִ שָּׁ ַכ ֣ח אֶ ְביֵֹ֑ון ִתּ ְקוַת ֲ
י־מ ֗ ֶמּנּוּ ִתּ ְקוָתִ ַֽי׃
ֹומּי נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִכּ ִָ֝
֣דּ ִ
דנָי יְ ָ֝הוִ ֗ה
א ֹ
ִ ַֽכּי־אַתָּ ה ִת ְקוָתִֵ֑י ֲ
)(1

to seize

)(1

Psa. 71:11
hope

ִתּ ְקוָה־2

Psa. 9:19
Psa. 62:6
Psa. 71:5

ְתּקֹומם

Psa. 139:21

turn, circuit

ְתּקוּפָ ה

צֹותֵ֑ם
ל־ק ָ
ְ
ַֽמֹוצָ א֗ ֹו וּ ְתקוּפָ תֹ֥ו עַ

Psa. 19:7

)(2

to blow, thrust

אֹלהים
ִ֗
כּל־הָ ְ֭עַ ִמּים ִתּ ְקעוּ־ ָכ ֵ֑ף הָ ִ ֥ריעוּ ָ֝ל
ָ ַֽ
שֹׁופ ֵ֑ר ַָ֝בּ ֗כּסֶ ה ְליֹ֣ום
ָ
ִתּ ְקע֣ וּ בַ ֹ֣ח ֶדשׁ

תקע

Psa. 47:2
Psa. 81:4
)(1

ה ְל ֗לוּהוּ
שֹׁופֵ֑ר ַָ֝ ַֽ
ָ
ה ְללוּהוּ ְבּת֣קַ ע
ַ ְַֽ֭

תפשׂ

Psa. 10:2

those who rise up

קֹוטט׃
קֹומ ֗ ֶמיָך אֶ ְת ָ ַֽ
ֹוא־משַׂ נְ ֶאֶ֖יָך יְ הוָה ׀ אֶ ְשׂנָ ֵ֑א וּ ִָ֝ב ְת ְ
ְ
ה ֲַֽל

תפף

sound

Psa. 150:3

תּקַ ע
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)(5

אז ְַמּ ָ ֗רה
ירה ַו ָ֝ ֲ
אָשׁ ָ
רוּע ֵ֑ה ִ
ְב ְ֭אָהֳלֹו זִ ְבח֣י ְת ָ
רוּעַֽה׃
יטיבוּ ַנָ֝גּ֗ן ִבּ ְת ָ
ִ ַֽשׁירוּ־לְֹ֭ו ִשׁ֣יר חָ ָדֵ֑שׁ ה ִ
רוּע ֵ֑ה יְ ָ֝ה ָֹו ֗ה ְבּק֣ ֹול
ְֹ֭להים ִבּ ְת ָ
עָ ָל ֣ה א ִ
רוּע ֵ֑ה יְ ָ֝ה ָו֗ה ְ ַֽבּאֹור־פָּ נֶיָך
יֹודע ֣י ְת ָ
הָ ְ֭עָ ם ְ
רוּעה׃
ה ְל ֗לוּהוּ ְ ַֽבּ ִצ ְל ְצלי ְת ָ ַֽ
י־שׁ ֵ֑מַ ע ַָ֝ ַֽ
ה ְלל֥ וּהוּ ְב ִצ ְל ְצל ָ
ַ ַֽ
)(1

י־שֶׁ קֶ ר תַּ ְר ִמיתָ ַֽם׃
ל־שֹׁוג ֣ים מחֻ ֶ ֵ֑קּיָך ִכּ ָ֝ ֗
ִ
סָ ְִ֭ליתָ כָּ
)(1

Psa. 27:6
Psa. 33:3
Psa. 47:6
Psa. 89:16
Psa. 150:5
deceit

)(2

תַּ ְר ִשׁישׁ־1

Psa. 48:8
Psa. 72:10

salvation

רב
וּב ֥ ֹ
שׁוּע ֵ֑ה ְ
הַ ְ֭סּוּס ִל ְת ָ
יקים מיְ הוָ ֵ֑ה ָ ָ֝ ַֽמעוּ ֗ ָזּם
שׁוּע ֣ת צַ ְִ֭דּ ִ
וּ ְת ַ
ד ָנ֗י ְתּשׁוּעָ תִ ַֽי׃
ח֥ וּשָׁ ה ְלעֶ זְ ָר ִתֵ֑י ֲָ֝א ֹ
ֹא־כחַ ְד ִתּי
אָמ ְֵ֑ר ִתּי ל ִ
אמוּנ ְָתָך֣ וּ ְתשׁוּעָ תְָך֣ ָ
ֲבי ְתּשׁוּעָ תֶ ַָֽך׃
אה ֗
ֹאמ ֣רוּ תָ ְִ֭מיד יִ גְ ַדּ֣ל יְ הוָ ֵ֑ה ַֽ ָ֝ ֹ
ל־מ ַָ֫ב ְקשֶׁ יָך י ְ
ְ
כּ
ָ ַֽ
שֹׁוני
ֱֹֽלהים אֹלהי ְתּשׁוּעָ תִֵ֑י ְתּ ַרנּן ְָ֝ל ִ ֗
ִמ ָדּ ִ֨מים ׀ א ִ֗
אָדם׃
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א ְתּשׁוּעַ ת ָ
ָ
הבָ
ָ ַֽ
ל ֹא
כּי ֶ֖
כָּ ל־הַ יֹּ֥ום ְתּשׁוּעָ תֵֶָ֑ך ִ ֹ֤
אָדם׃
ה־לּ ֣נוּ עֶ זְ ָר֣ת ִמ ָצּ ֵ֑ר וְ ָ֝שָׁ֗ וְ א ְתּשׁוּעַ ת ָ ַֽ
ָ
הבָ
ָ ַֽ
חֲסָ ֶדָ֣ך יְ הוָ ֵ֑ה ְָ֝תּ ַֽשׁוּעָ ת ְָ֗ך ְכּ ִא ְמ ָר ֶ ַֽתָך׃
כָּ ְל ָת֣ה ִל ְתשׁוּעָ תְָך֣ נ ְַפ ִשֵׁ֑י ִל ְדבָ ְרָך֥
הַ נֹּותן ְתּשׁוּעָ֗ ה לַ ְמּלָָ֫ ִכים הַ ְ֭פֹּוצֶ ה
שׁוּעַֽה׃
ן־אָדם ׀ ֶשׁ ַֹֽ֤אין ל֥ ֹו ְת ָ
ָ ֶ֓
יבֵ֑ים ְבּבֶ
ִבנְ ִד ִ

תַּ ְרעלָ ה

Psa. 60:5
Tarshish

ְבּ ֥רוּחַ קָ ִ ֵ֑דים ְָ֝תּשַׁ ֗בּר אֳנִ יֹּ֥ות תַּ ְר ִ ַֽשׁישׁ׃
מַ ְל ֵ֬כי תַ ְר ִשׁ֣ישׁ וְ ְִ֭איִּ ים ִמנְ ָח֣ה י ִָשֵׁ֑יבוּ מַ ְלכי

תַּ ְר ִמית

Psa. 119:118
reeling

לה׃
יתנוּ יַ ֵ֣֑יִ ן תַּ ְרע ָ ַֽ
ִה ְר ִא֣יתָ ה עַ ְמָּך֣ קָ ָשֵׁ֑ה ִָ֝ה ְשׁ ִק ֗ ָ

)(13

shout

ְתּרוּעָ ה

ְתּשׁוּעָ ה

Psa. 33:17
Psa. 37:39
Psa. 38:23
Psa. 40:11
Psa. 40:17
Psa. 51:16
Psa. 60:13
Psa. 71:15
Psa. 108:13
Psa. 119:41
Psa. 119:81
Psa. 144:10
Psa. 146:3

