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קֶֹהֶלת Chapître 1

. ִּבירּוָׁשָלִם ֶמֶלְך , ָּדִוד-קֶֹהֶלת ֶּבן ִּדְבֵרי  א   

 ַהּכֹלֲהֵבל ֲהָבִלים , קֶֹהֶלת ָאַמרֲהָבִלים  ֲהֵבל  ב
. ָהֶבל

Dire Paal 6  רַמ ֹול

ַּתַחת , ַּיֲעמֹלֶׁש -- ֲעָמלֹו-ְּבָכל  :ָלָאָדם, ִּיְתרֹון-ַמה  ג
. ַהָּׁשֶמׁש

Travailler Paal 9  ַלֲעמֹל

. עָֹמֶדתְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם , ָּבאְודֹור  הַלֵלְך  ּדֹור  ד ֶכת לֶ לָ 
  ֹוא    ָלב

  דַלֲעמֹ

Aller Paal 25

Venir Paal 54

Subsister Paal 9

 ׁשֹוֵאף-- ְמקֹומֹו-ְוֶאל; ַהָּׁשֶמׁש ּוָבא, ַהֶּׁשֶמׁש ָזַרחוְ   ה
. ָׁשם, הּואזֹוֵרַח 

רָֹח זְ לִ 
 ֹואָלב

    ִלְׁשאֹוף

Se lever Paal (22)

Venir Paal 54

Aspirer/ Se hâter 
Paal (19)

 סֵֹבב סֹוֵבב; ָצפֹון-ֶאל, סֹוֵבבוְ , ָּדרֹום-ֶאל, הֹוֵלְך   ו
. ָהרּוחַ  ָׁשבְסִביבָֹתיו - ְוַעל, ָהרּוחַ  הֹוֵלְך 

 ֶכתלֶ לָ 
  ִלְסבֹב

  ׁשּובלָ 

Aller Paal 25

Tourner Paal 1

Retourner Paal 50

; ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ְוַהָּים, ַהָּים-ֶאל הְֹלִכיםַהְּנָחִלים - ָּכל  ז
, ָׁשִביםָׁשם ֵהם -- הְֹלִכיםֶׁשַהְּנָחִלים , ְמקֹום-ֶאל

. ָלָלֶכת

  ֶכתלֶ לָ 
  ׁשּובלָ 

Aller Paal 25

Retourner Paal 50

- לֹא; ְלַדֵּברִאיׁש  יּוַכל-לֹא, ְיֵגִעיםַהְּדָבִרים -ָּכל  ח
. ִמְּׁשמֹעַ אֹוֶזן  ִתָּמֵלא-ְולֹא, ִלְראֹותן ַעיִ  ִתְׂשַּבע

  ִליגֹעַ 
 כֹוליָ 

  ְלַדֵּבר
  ִלְׂשּבֹעַ 
  ִלְראֹות
  ְלַמֵלא

Travailler Paal 31

Pouvoir Paal 55

Parler Piel 91

Se rassasier Paal 23

Voir Paal 40

Remplir Piel 95

הּוא , ָׂשהַּנעֲ ֶּׁש - ּוַמה, ְהֶיההּוא ֶׁשּיִ , ָהָיהֶּׁש - ַמה  ט
. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ָחָדׁש-ְוֵאין ָּכל; ֵּיָעֶׂשהֶׁש 

  ִלְהיֹות
  ֹותָעשְלֵה 

Etre/Avoir Paal 48

Etre fait Niphal 73

 ָהָיהְּכָבר   :הּואָחָדׁש , ֶזה-ְרֵאה ּיֹאַמרָּדָבר ֶׁש  ֵיׁש  י
. ִמְּלָפֵננּו ָהָיהֲאֶׁשר , ְלעָֹלִמים

  רַמ ֹול
  ִלְראֹות
  ִלְהיֹות

Dire Paal 6

Voir Paal 40

Etre/Avoir Paal 48

, ִּיְהיּוֶׁש  ָלַאֲחרִֹניםְוַגם ; ָלִראׁשִֹנים, ִזְכרֹון ֵאין   יא
} פ{  .ָלַאֲחרָֹנה, ִּיְהיּוִעם ֶׁש --ָלֶהם ִזָּכרֹון ִיְהֶיה-לֹא

Etre/Avoir  ִלְהיֹות Paal 48
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. ִּבירּוָׁשָלִם--ִיְׂשָרֵאל- ַעלֶמֶלְך  ָהִייִתי, קֶֹהֶלת ֲאִני   יב Etre/Avoir  ִלְהיֹות Paal 48

-ַעל ָּכל, ַּבָחְכָמה ָלתּורוְ  ִלְדרֹוׁש, ִלִּבי- ֶאת ָנַתִּתיוְ   יג
 ָנַתן, הּוא ִעְנַין ָרע; ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ַנֲעָׂשהֲאֶׁשר 

. ּבֹו ַלֲענֹות-- ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם

  ָלֵתת
  ִלְדרֹוׁש

  ָלתּור
  ֹותָעשְלֵה 

  ֹותְלַענ

Donner Paal 58

Demander Paal 1

Explorer Paal 50

Etre fait Niphal 73

Torturer Piel 103

ַּתַחת , ַּנֲעׂשּוֶׁש , ַהַּמֲעִׂשים-ָּכל-ֶאת, ָרִאיִתי   יד
. ּוְרעּות רּוחַ , ְוִהֵּנה ַהּכֹל ֶהֶבל; ַהָּׁשֶמׁש

ִלְראֹות 
  ֹותָעשְלֵה 

Voir Paal 40

Etre fait Niphal 73

יּוַכל -לֹא, ְוֶחְסרֹון; ִלְתקֹן יּוַכל- לֹא,  ְמֻעָּות   טו
. ְלִהָּמנֹות

כֹול  יָ 
  ְלַתֵּקן

  ִלְמנֹות

Pouvoir Paal 55

Redresser Piel 96

Compter Paal 37

 ִהְגַּדְלִּתיֲאִני ִהֵּנה -- ֵלאמֹר, ִלִּבי- ֲאִני ִעם ִּדַּבְרִּתי  טז
-ַעל ְלָפַני ָהָיה-ֲאֶׁשר-לַעל ּכָ , ָחְכָמה הֹוַסְפִּתיוְ 

. ָחְכָמה ָוָדַעת, ַהְרֵּבה ָרָאהְוִלִּבי ; ְירּוָׁשָלִם

  ְלַדֵּבר
  רַמ ֹול

ְלַהְגִּדיל    
  ְלהֹוִּסיף

  ִלְהיֹות
  ִלְראֹות

Parler Piel 91

Dire Paal 6

Grandir Hiphil 178

Ajouter Hiphil 194

Etre/Avoir Paal 48

Voir Paal 40

 הֹוֵללֹת ַדַעתוְ , ָחְכָמה ָלַדַעתִלִּבי  ְּתָנהֶא וָ    יז
. ֶזה הּוא ַרְעיֹון רּוחַ - ֶׁשַּגם, ָיַדְעִּתי  :ְוִׂשְכלּות

  ָלֵתת
  ָלַדַעת

Donner Paal 58

Savoir Paal 30

יֹוִסיף , ַּדַעתְויֹוִסיף ; ָּכַעס- ָרב, ְּברֹב ָחְכָמה ִּכי   יח
. ַמְכאֹוב

  

Chapître 2

ְבִׂשְמָחה  ֲאַנְּסָכהָּנא -ְלָכה, ֲאִני ְּבִלִּבי ָאַמְרִּתי  א
. ָהֶבל, הּוא-ְוִהֵּנה ַגם; ְבטֹוב ּוְרֵאה

  רַמ ֹול
  ֶכתלֶ לָ 

  ְלַנסֹות
  ִלְראֹות

Dire Paal 6

Aller Paal 25

Eprouver Piel 103

Voir Paal 40

ּזֹה -ַמה, ּוְלִׂשְמָחה; ְמהֹוָלל ָאַמְרִּתי, ִלְׂשחֹוק  ב
 עָֹׂשה

  רַמ ֹול
  ַלֲעׂשֹות

Dire Paal 6

Faire Paal 44
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 נֵֹהגְוִלִּבי ; ְּבָׂשִרי- ֶאתַּבַּיִין ִלְמׁשֹוְך , ְבִלִּבי ַּתְרִּתי  ג
ֶזה -ֵאי ֶאְרֶאה-ֲאֶׁשרַעד --ְּבִסְכלּות ְוֶלֱאחֹז, ַּבָחְכָמה

 ִמְסַּפר, ַּתַחת ַהָּׁשַמִים ַיֲעׂשּוטֹוב ִלְבֵני ָהָאָדם ֲאֶׁשר 
. םְיֵמי ֵּייהֶ 

  ָלתּור 
  ִלְמׁשֹוְך 

  ִלְנהֹג
ֶלֱאחֹז 
  ִלְראֹות
  ַלֲעׂשֹות

Explorer Paal 50

Attirer Paal (1)

Conduire Paal 19

Saisir Paal (6)

Voir Paal 40

Faire Paal 44

ִלי  ָנַטְעִּתי, ָּבִּתיםִלי  ָּבִניִתי   :ַמֲעָׂשי, ִהְגַּדְלִּתי  ד
. ְּכָרִמים

  ְלַהְגִּדיל
  תנֹוְב ל

  ִלְנטֹעַ 

Grandir Hiphil 178

Construire Paal 38

Planter Paal 34

ֵעץ , ָבֶהם ְוָנַטְעִּתי; ַּגּנֹות ּוַפְרֵּדִסים, ִלי ָעִׂשיִתי  ה
. ֶּפִרי- ָּכל

  ַלֲעׂשֹות
  ִלְנטֹעַ 

Faire Paal 44

Planter Paal 34

ר ַיעַ , ֵמֶהם ְלַהְׁשקֹות--ְּבֵרכֹות ָמִים, ִלי ָעִׂשיִתי  ו
. ֵעִצים צֹוֵמחַ 

  ַלֲעׂשֹות
  ֹותְלַהְׁשק
  ִלְצמֹחַ 

Faire  Paal 44

Irriguer Niphil 190

Pousser Paal 22

ַּגם ; ִלי ָהָיהַבִית -ּוְבֵני, ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ָקִניִתי  ז
ְלָפַני  ָהיּוִמּכֹל ֶׁש , ִלי ָהָיהִמְקֶנה ָבָקר ָוצֹאן ַהְרֵּבה 

. ִּבירּוָׁשָלִם

  ֹותנְק לִ 
  ִלְהיֹות

Acheter Paal 38

Etre/Avoir Paal 48

ְמָלִכים  ּוְסֻגַּלת, ֶּכֶסף ְוָזָהב-ִלי ַּגם ָּכַנְסִּתי  ח
ְּבֵני  ְוַתֲעֻנגֹות, ִלי ָׁשִרים ְוָׁשרֹות ָעִׂשיִתי; ְוַהְּמִדינֹות

. ִׁשָּדה ְוִׁשּדֹות-- ָהָאָדם

  סנְ ּכַ לְ 
  ַלֲעׂשֹות

Assembler Piel 91

Faire Paal 44

; ִּבירּוָׁשָלִם ְלָפַני ָהָיהִמּכֹל ֶׁש , ְוהֹוַסְפִּתי ְוָגַדְלִּתי  ט
. ִּלי ָעְמָדה, ַאף ָחְכָמִתי

  ְלַהְגִּדיל
 ְלהֹוִּסיף

  ִלְהיֹות
  דַלֲעמֹ

Grandir Hiphil 178

Ajouter Hiphil 194

Etre/Avoir Paal 48

Subsister Paal 9

- לֹא  :ֵמֶהם ָאַצְלִּתילֹא , יַניעֵ  ָׁשֲאלּוֲאֶׁשר  ְוכֹל  י
-ִמָּכל ָׂשֵמחַ ִלִּבי -ִּכי, ִׂשְמָחה- ִלִּבי ִמָּכל- ֶאת ָמַנְעִּתי

. ֲעָמִלי-ִמָּכל, ֶחְלִקי ָהָיה- ְוֶזה, ֲעָמִלי

 ִלְׁשאֹול
  לצֶֹלְאֱ 
  עַ נִֹלְמ 

Demander Paal 19 

Refuser Paal 6

Empecher Paal 22 

, ּוֶבָעָמל, ָיַדי ָעׂשּוֶׁש ַמֲעַׂשי - לְּבכָ , ֲאִני ּוָפִניִתי   יא
ְוֵאין , רּוחַ  ּוְרעּותְוִהֵּנה ַהּכֹל ֶהֶבל ; ַלֲעׂשֹות ֶׁשָעַמְלִּתי

. ִיְתרֹון ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש

  ֹותנְפ לִ 
  ַלֲעׂשֹות

  ַלֲעמֹל

 Tourner Paal (38)

Faire Paal 44

Travailler Paal 9

  :ְוִסְכלּות ְוהֹוֵללֹות ,ָחְכָמה ִלְראֹותֲאִני  ּוָפִניִתי   יב
, ְּכָבר-ֲאֶׁשרֵאת , ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך  ָּיבֹואֶׁש , ִּכי ֶמה ָהָאָדם

 ֹותנְפ לִ 
  ִלְראֹות

TournerPaal (38)

Voir Paal 40
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. ָעׂשּוהּו ָלבֹוא 
  ַלֲעׂשֹות

Venir Paal 54

Faire  Paal 44

--ַהִּסְכלּות-ןִמ  ַלָחְכָמהֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון , ָאִני ָרִאיִתיוְ   יג
. ַהחֶֹׁשְך -ִמן, ִּכיְתרֹון ָהאֹור

Voir  ִלְראֹות Paal 40

; הֹוֵלְך  ַּבחֶֹׁשְך ְוַהְּכִסיל , ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ֶהָחָכם   יד
. ֻּכָּלם-ֶאת ִיְקֶרהֶאָחד  ִּמְקֶרהֶׁש , ָאִני-ַגם ָיַדְעִּתיוְ 

  ֶכתלֶ לָ 
  ָלַדַעת

  ִלְקרֹות    

Aller Paal 25

Savoir Paal 30

Se passer Paal 38

ֲאִני -ַּגם ַהְּכִסיל ִמְקֵרהְּכ , ֲאִני ְּבִלִּבי ָאַמְרִּתיוְ    טו
, ְבִלִּבי ִדַּבְרִּתיוְ ; ָאז יֵֹתר, ֲאִני ָחַכְמִּתיְוָלָּמה , ִיְקֵרִני
. ֶזה ָהֶבל- ֶׁשַּגם

  רַמ ֹול
  ִלְקרֹות

ם ֹּכַלְח 
      ְלַדֵּבר

Dire Paal 6

Se passer Paal 38

Etre sage Paal 16

Parler Piel 91

   :ְלעֹוָלם, ַהְּכִסיל-ֵאין ִזְכרֹון ֶלָחָכם ִעם ִּכי  טז
 ָימּותְוֵאיְך , ִנְׁשָּכחַהּכֹל , ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ַהָּבִאים

. ַהְּכִסיל-ִעם, ֶהָחָכם

  ְלִהָשָּכח
  ָלמּות

Oublier Niphal 76

Mourir Paal 60

, ַהַּמֲעֶׂשהִּכי ַרע ָעַלי -- ַהַחִּיים-ֶאת, ָׂשֵנאִתיוְ    יז
. ּוְרעּות רּוחַ , ַהּכֹל ֶהֶבל-ִּכי  :ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַּנֲעָׂשהֶׁש 

  אִלְשנֹ
  ֹותָעשְלֵה 

Haïr Paal 35

Etre fait Niphal 73

ַּתַחת  ָעֵמל ֶׁשֲאִני, ֲעָמִלי- ָּכל-ֲאִני ֶאת ָׂשֵנאִתיוְ    יח
. ַאֲחָרי ִּיְהֶיהָאָדם ֶׁש לָ , ַאִּניֶחּנּוֶׁש    :ַהָּׁשֶמׁש

  ִלְׂשנֹא
  ַעֵמללְ 

  ְלַהִּניחַ 
  ִלְהיֹות

Hair Paal 35

Se tourmenter Piel 91

Laisser Hiphil 200

Etre/AvoirPaal48`

-ְּבָכל ִיְׁשַלטוְ , אֹו ָסָכל ִיְהֶיהֶהָחָכם , יֹוֵדעַ  ּוִמי  יט
, ֶזה-ַּגם; ֶמׁשַּתַחת ַהָּׁש  ָחַכְמִּתיְוֶׁש  ָעַמְלִּתיֶׁש , ֲעָמִלי
. ָהֶבל

  ָלַדַעת
  ִלְהיֹות

  טלֹוְׁש לִ 
  ַלֲעמֹל

  םֹּכַלְח 

Savoir Paal 30

Etre/Avoir Paal 48
Gouverner Paal 1

Travailler Paal 9

Etre sage Paal 16

, ֶהָעָמל-ָּכל, ַעל-- ִלִּבי-ֶאת ְלַיֵאׁש, ֲאִני ַסּבֹוִתיוְ   כ
. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ָעַמְלִּתיֶׁש 

  ִלְסבֹב
ְלַיֵאׁש 
  ַלֲעמֹל

Tourner Paal 1

DésespérerPiel97/98

Travailler Paal 9

-- ּוְבַדַעתֶׁשֲעָמלֹו ְּבָחְכָמה , ֵיׁש ָאָדם- ִּכי   כא
-ַּגם--ֶחְלקֹו ִיְּתֶנּנּו, ּבֹו- ָעַמלּוְלָאָדם ֶׁשּלֹא ; ּוְבִכְׁשרֹון
. ְוָרָעה ַרָּבה, ֶזה ֶהֶבל

  ַלֲעמֹל
  ָלֵתת

   

Travailler Paal 9

Donner Paal 58

--ִלּבֹו, ּוְבַרְעיֹון, ֲעָמלֹו-ְּבָכל, ָלָאָדם הֶֹוה- ֶמה ִּכי   כב Etre/Avoir  ִלְהיֹות Paal 48
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. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ָעֵמלְׁשהּוא  Se tourmenter  ַעֵמללְ  Piel 91

, הַּלְילָ ּבַ -ַּגם-- ִעְנָינֹוָוַכַעס , ָיָמיו ַמְכאִֹבים- ָכל ִּכי  כג
. ֶהֶבל הּוא, ֶזה-ַּגם; ִלּבֹו ָׁשַכב-לֹא

Reposer  ִלְשכֹב Paal 2

-ֶאת ֶהְרָאהוְ , ָׁשָתהוְ  ּיֹאַכלטֹוב ָּבָאָדם ֶׁש -ֵאין   כד
ִּכי ִמַּיד , ָאִני ָרִאיִתיזֹה -ַּגם; ַנְפׁשֹו טֹוב ַּבֲעָמלֹו

. ִהיא ָהֱאלִֹהים

  ֶלְֱאכֹל
  ִלְשתֹות

  ְלַהְראֹות
  ִלְראֹות

Manger Paal 6

Boire Paal 38

Montrer Hiphil 192

Voir Paal 40

. ִמֶּמִּניחּוץ , ָיחּוׁשּוִמי  יֹאַכלִמי  ִּכי  כה   ֶלְֱאכֹל
  ָלחּוש 

Manger Paal 6

Jouir Paal (50)

ְוַדַעת  ָחְכָמה ָנַתן, ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו ִּכי   כו
 ָלֵתת, ִלְכנֹוסוְ  ףֶלֱאסִֹעְנָין  ָנַתןְוַלחֹוֶטא ; ְוִׂשְמָחה

. ּוְרעּות רּוחַ , ֶזה ֶהֶבל-ַּגם-- ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ְלטֹוב

 ָלֵתת
  ֶלֱאסֹף

  סנֵ ְלכַ 

Donner Paal 58

Collecter Paal 4

Assembler Piel 91

Chapître 3

} פ{  .ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֵחֶפץ-ְלָכלְוֵעת ; ְזָמן, ַלּכֹל  א   

  ;ָלמּותְוֵעת        ,ָלֶלֶדתֵעת      ב
. ָנטּועַ  ַלֲעקֹורְוֵעת          ,ָלַטַעתֵעת           

ד לֵ ְלִהוַ 
ָלמּות 
  ִלְנטֹעַ 

  ַלֲעקֹור

Naitre Niphal 84

Mourir Paal 60

Planter Paal 34

Arracher Paal 9

  ,ִלְרּפֹואְוֵעת         ַלֲהרֹוגֵעת       ג
.נֹותִלְב ְוֵעת         ִלְפרֹוץֵעת           

 ַלֲהרֹוג
  ְלַרֵפא

ִלְפרֹוץ 
  ִלְבנֹות

Tuer Paal 9

Guerir   Piel 97

Détruire Paal 1

Construire Paal 38

  ,ִלְׂשחֹוקְוֵעת           ִלְבּכֹותֵעת      ד
   .ְרקֹודְוֵעת            ְספֹודֵעת           

 ִלְבּכֹות
  ִלְׂשחֹוק
  ִלְספֹוד
  ִלְרקֹוד

Pleurer Paal 1

Réjouir   Paal 19

Lamenter Paal 38

Danser Paal 1

  ;ֲאָבִנים ְּכנֹוסְוֵעת          ,ֲאָבִנים ְלַהְׁשִליְך ֵעת      ה
. ֵמַחֵּבק ִלְרחֹקְוֵעת          , ַלֲחבֹוקֵעת           

  יְך ְלַהְׁשלִ 
  ֵּנסְלּכַ 

  קְלַחּבֵ 
  ִלְרחֹק 

Jeter Hiphil 178

Réunir Piel 91

Embrasser Piel 91

S’éloigner Paal 19

Chercher ְלַבֵּקׁש  ,ְלַאֵּבדְוֵעת          ְלַבֵּקׁשֵעת       ו Piel 91
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. ְלַהְׁשִליְך ְוֵעת          ִלְׁשמֹורֵעת             ְלַאֵּבד
 ִלְׁשמֹור
  יְך ְלַהְׁשלִ 

Perdre Piel 91

Garder Paal 1

Jeter Hiphil 178

  ,ִלְתּפֹורְוֵעת          ִלְקרֹועַ ֵעת      ז
. ְלַדֵּברְוֵעת         ַלֲחׁשֹותֵעת           

 ִלְקרֹוע
  ַ ִלְתּפֹור
ת ַלֲחׁשֹו
  ְלַדֵּבר

Déchirer Paal 22

Coudre   Paal 1

Se taire Paal 45

Parler Piel 91

  ,ִלְׂשנֹאְוֵעת          ֶלֱאהֹבֵעת      ח
} פ{  .ת ָׁשלֹוםְועֵ         ֵעת ִמְלָחָמה          

  ֶלֱאהֹב
  ִלְׂשנֹא

Aimer Paal 7

Haïr Paal 35

. ָעֵמל הּוא, ַּבֲאֶׁשר, ָהעֹוֶׂשה, ִּיְתרֹון- ַמה          ט Se tourmenter  ַעֵמללְ  Piel 91

ִלְבֵני  ֱאלִֹהים ָנַתןֲאֶׁשר , ָהִעְנָין-ֶאת ָרִאיִתי  י
. ּבֹו ַלֲענֹות-- ָהָאָדם

ִלְראֹות 
 ָלֵתת

  נֹותְלעַ 

Voir Paal 40

Donner Paal 58

Torturer Piel 103

 ָנַתן, ָהעָֹלם-ֶאתַּגם ; ָיֶפה ְבִעּתֹו, ָעָׂשהַהּכֹל -ֶאת   יא
 ַהַּמֲעֶׂשה-ֶאתָהָאָדם  ִיְמָצא-ִמְּבִלי ֲאֶׁשר לֹא-- ְּבִלָּבם
. סֹוף-ֵמרֹאׁש ְוַעד, ָעָׂשה ָהֱאלִֹהים-ֲאֶׁשר

  ַלֲעׂשֹות
  ָלֵתת
  אִלְמצֹ

Faire Paal 44

Donner Paal 58

Trouver Paal 35

, ִלְׂשמֹוחַ -ִאםִּכי --ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם, ָיַדְעִּתי   יב
. טֹוב ְּבַחָּייו ַלֲעׂשֹותוְ 

  ָלַדַעת
  ִלְׂשמֹחַ 
  ַלֲעׂשֹות

Savoir Paal 30

Se rejouir Paal 23

Faire Paal 44

-טֹוב ְּבָכל ָרָאהוְ , ָׁשָתהוְ  ּיֹאַכלָהָאָדם ֶׁש -ָּכל ְוַגם  יג
. ִהיא, ַמַּתת ֱאלִֹהים-- ֲעָמלֹו

  ֶלְֱאכֹל
ֹות תִלְׁש 

  ִלְראֹות

Manger Paal 6

Boire Paal 38

Voir Paal 40

 ִיְהֶיההּוא  ָהֱאלִֹהים ַיֲעֶׂשהֲאֶׁשר - ִּכי ָּכל, ָיַדְעִּתי   יד
; ִלְגרֹעַ ּוִמֶּמּנּו ֵאין , ְלהֹוִסיףָעָליו ֵאין --ְלעֹוָלם
. ִמְּלָפָניו ְראּוֶׁשּיִ , ָעָׂשהִהים ְוָהֱאלֹ

  ָלַדַעת
  ַלֲעׂשֹות
  ִלְהיֹות

 ְלהֹוִסיף
  ִלְגרֹעַ 

  אִלירֹ

Savoir Paal 30

Faire Paal 44

Etre/Avoir Paal 48

Ajouter Hiphil 194

Retrancher Paal 22

Craindre Paal 29

; ָהָיהר ְּכבָ  ִלְהיֹותַוֲאֶׁשר , ְּכָבר הּוא ָהָיהֶּׁש - ַמה   טו
. ִנְרָּדף-ֶאת ְיַבֵּקׁש, ְוָהֱאלִֹהים

  ִלְהיֹות
  ְלַבֵּקׁש
  ְלֵנָרֵדף

Etre/Avoir Paal 48

Chercher Piel 91

Chasser Niphil 68

ַהִּמְׁשָּפט  ְמקֹום  :ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ָרִאיִתי ְועֹוד  טז Voir  תִלְראֹו Paal 40
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. ּוְמקֹום ַהֶּצֶדק ָׁשָּמה ָהָרַׁשע, ָׁשָּמה ָהֶרַׁשע

, ָהָרָׁשע- ַהַּצִּדיק ְוֶאת- ֶאת-- ְּבִלִּבי, ֲאִני ָאַמְרִּתי   יז
- ְוַעל ָּכל, ֵחֶפץ-ְלָכלֵעת -ִּכי  :ָהֱאלִֹהים ִיְׁשּפֹט

. ַהַּמֲעֶׂשה ָׁשם

  רַמ ֹול
  ִלְׁשּפֹט

Dire Paal 6

Juger Paal 1

, ָאָדםהָ  ְּבֵני ִּדְבַרת-ַעל-- ְּבִלִּבי, ֲאִני ָאַמְרִּתי   יח
. ְּבֵהָמה ֵהָּמה ָלֶהם-ְׁשֶהם, ִלְראֹותוְ ; ָהֱאלִֹהים ְלָבָרם

  רַמ ֹול
  ְלַדֵּבר

  רֹרְב לִ 
  ִלְראֹות

Dire Paal 6

Parler Piel 91

Tester Paal 1

Voir Paal 40

 ִמְקֶרהּו, ַהְּבֵהָמה ִמְקֶרהָהָאָדם ּו-ְבֵני ִמְקֶרה ִּכי  יט
; ַלּכֹלְורּוַח ֶאָחד , ֶזה ֹותמֶזה ֵּכן  מֹותְּכ -- ֶאָחד ָלֶהם

. ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל, ַהְּבֵהָמה ָאִין-ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן

  ִלְקרֹות 
  ָלמּות   

Se passer Paal 38

Mourir Paal 60

- ִמן ָהָיהַהּכֹל ; ָמקֹום ֶאָחד-ֶאל, הֹוֵלְך  ַהּכֹל  כ
. ֶהָעָפר-ֶאל ָׁשבְוַהּכֹל , ֶהָעָפר

  ֶכתלֶ לָ 
  ִלְהיֹות

  ּובׁשלָ 

Aller Paal 25

Etre/Avoir Paal 48

Retourner Paal 50

; ְלָמְעָלה, ִהיא ָהעָֹלה--רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם, יֹוֵדעַ  ִמי   כא
. ְלַמָּטה ָלָאֶרץ, ִהיא ַהּיֶֹרֶדת-- ַהְּבֵהָמה, ְורּוחַ 

  ָלַדַעת
  ְלַהֲעלֹות

  ֶּיֶרדלָ 

Savoir Paal 30

Monter Hiphil 193

Descendre Paal 25

ָהָאָדם  ִיְׂשַמחִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר , ָרִאיִתיוְ    כב
, ִלְראֹות ְיִביֶאּנּוִּכי ִמי   :ֶחְלקֹו, הּוא-ִּכי-- ְּבַמֲעָׂשיו
. ַאֲחָריו ִּיְהֶיהְּבֶמה ֶׁש 

  ִלְראֹות
  ִלְׂשמֹחַ 

  אְלַהִבי
  ִלְהיֹות

Voir Paal 40

Se rejouir Paal 23

Amener Hiphil 205

Etre/Avoir Paal 48

Chapître 4

ֲאֶׁשר , ָהֲעֻׁשִקים-ָּכל-ֶאת ָוֶאְרֶאה, ֲאִני ְוַׁשְבִּתי  א
, ָהֲעֻׁשִקיםְוִהֵּנה ִּדְמַעת ; ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש, ַנֲעִׂשים

ְוֵאין ָלֶהם , ּוִמַּיד עְֹׁשֵקיֶהם ּכֹחַ , ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם
. ְמַנֵחם

  ׁשּובלָ 
  ִלְראֹות

  ֹותָעשְלֵה 

Retourner Paal 50

Voir Paal 40

Etre fait Niphal 73

-ִמן--ֵמתּוֶׁשְּכָבר , ַהֵּמִתים-ֲאִני ֶאת ַׁשֵּבחַ וְ   ב
. ֲעֶדָנהֲאֶׁשר ֵהָּמה ַחִּיים , ַהַחִּיים

Louer Piel 94  ַׁשֵּבחַ לְ 

  :ָהָיהלֹא , ֲעֶדן-ֵאת ֲאֶׁשר-- ִמְּׁשֵניֶהם, ְוטֹוב  ג
 ַנֲעָׂשהֲאֶׁשר , ֶׂשה ָהָרעַהַּמעֲ -ֶאת ָרָאה- ֲאֶׁשר לֹא

. ַהָּׁשֶמׁשַּתַחת 

  ִלְהיֹות
ִלְראֹות 

  ֹותָעשְלֵה 

Etre/Avoir Paal 48

Voir Paal 40

Etre fait Niphal 73
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ִּכְׁשרֹון - ָּכלְוֵאת , ָעָמל- ָּכל-ֲאִני ֶאת ָרִאיִתיוְ   ד
ֶזה -ַּגם; ֵמֵרֵעהּו, ִאיׁש- ִּכי ִהיא ִקְנַאת--ַהַּמֲעֶׂשה

. רּוחַ  ְרעּותּו, ֶהֶבל

  ִלְראֹות
  ֹותָעשְלֵה 

Voir Paal 40

Etre fait Niphal 73

. ְּבָׂשרֹו-ֶאת אֵֹכלוְ , ָיָדיו-ֶאתחֵֹבק  ַהְּכִסיל  ה   קְלֲחּבֵ 
  ֶלְֱאכֹל

Croiser Piel 91

Manger Paal 6

, ָעָמלִמְּמלֹא ָחְפַנִים -- ְמלֹא ַכף ָנַחת, טֹוב  ו
. ּוְרעּות רּוחַ 

  

. ַהָּׁשֶמׁשַּתַחת , ֶהֶבל ֶאְרֶאהֲאִני וָ  ְבִּתיַׁש וְ   ז   ׁשּובלָ 
  ִלְראֹות

Retourner Paal 50

Voir Paal 40

ְוֵאין ֵקץ , לֹו- ֵאיןֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני ַּגם ֵּבן ָוָאח  ֵיׁש  ח
; עֶֹׁשר ִתְׂשַּבע-לֹא, )ֵעינֹו(עיניו -ַּגם--ֲעָמלֹו-ְלָכל

-ַּגם-- ַנְפִׁשי ִמּטֹוָבה-ֶאת ְמַחֵּסרּו, ָעֵמלֲאִני  ּוְלִמי
. הּוא, ָרעֶזה ֶהֶבל ְוִעְנַין 

  ִלְׂשּבֹעַ 
 ַעֵמללְ 
  ַחֵּסרלְ 

Rassasier Paal 23

Se tourmenter Piel 91

Priver Piel 91

ָלֶהם - ֵיׁשֲאֶׁשר   :ָהֶאָחד-ִמן, ַהְּׁשַנִים טֹוִבים  ט
. ַּבֲעָמָלם, ָׂשָכר טֹוב

  

, ְוִאילֹו; ֲחֵברֹו-ֶאת ָיִקיםֶאָחד הָ , ִיּפֹלּו- ִאם ִּכי  י
. ֹוַלֲהִקימ, ְוֵאין ֵׁשִני, ִּיּפֹולָהֶאָחד ֶׁש 

  )ּפֹלנְ לִ (ִלּפֹל
  ָלקּומ

  ְלַהִקימ

Tomber Paal 32

Se lever Paal 50

Retablir Hiphil 202

, ּוְלֶאָחד; ָלֶהםְוַחם , ְׁשַנִים ִיְׁשְּכבּו- ִאם ַּגם   יא
. ֵאיְך ֵיָחם

Se coucher  בִלְׁשּכַ  Paal 2

; ֶנְגּדֹו ַיַעְמדּו, ַהְּׁשַנִים--ָהֶאָחד, ִיְתְקפֹו- ְוִאם   יב
. ִיָּנֵתק, לֹא ִבְמֵהָרה, ַהְמֻׁשָּלׁש, ְוַהחּוט

  ְתקֹפלִ 
  דמַֹלעֲ 

  ְלִהָּנֵתק

Attaquer Paal 1

Se tenir Paal 9

Se rompreNiphal 81

, ּוְכִסיל ָזֵקןְך ִמֶּמלֶ -- ְוָחָכם, ֶיֶלד ִמְסֵּכן טֹוב  יג
. עֹוד ְלִהָּזֵהרָיַדע - ֲאֶׁשר לֹא

Avertir Hitpael 177  ְלִהָּזֵהר

ַּגם  ִּכי  :ִלְמלְֹך  ָיָצא, ִמֵּבית ָהסּוִרים-ִּכי   יד
. ָרׁש נֹוַלד, ְּבַמְלכּותֹו

  ָלֵצאת
  דלֵ ְלִהוַ 

Sortir Paal 28

Naitre Niphal 83

ַּתַחת , ְמַהְּלִכיםהַ , ַהַחִּיים-ָּכל-ֶאת, ָרִאיִתי   טו
. ַּתְחָּתיוֲאֶׁשר ַיֲעמֹד , ִעם ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני-- ַהָּׁשֶמׁש

Voir  ִלְראֹות Paal 40

--ִלְפֵניֶהם ָהָיה- ְלכֹל ֲאֶׁשר, ָהָעם-ֵקץ ְלָכל-ֵאין  טז
, ֶזה ֶהֶבל- ַגם-ִּכי  :בֹו-ִיְׂשְמחּולֹא , ַּגם ָהַאֲחרֹוִנים

  ִלְהיֹות
  ְׂשמֹחַ לִ 

Etre/AvoirPaal 48

Se réjouir Piel 94
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. רּוחַ  ְוַרְעיֹון

ֵּבית -ֶאל ֵּתֵלְך ַּכֲאֶׁשר , )ַרְגְלךָ (רגליך  ְׁשמֹר   יז
   :ַהְּכִסיִלים ָזַבח ֵּתתִמ , ִלְׁשמֹעַ ְוָקרֹוב , ָהֱאלִֹהים

. ָרע ַלֲעׂשֹות, יֹוְדִעיםֵאיָנם -ִּכי

ְׁשמֹר לִ 
  ֶכתלֶ לָ 

  ִלְׁשמֹעַ 
  ָלֵתת

  ָלַדַעת
  ַלֲעׂשֹות

Garder Paal 1

Aller Paal 25

Ecouter Paal 22

Donner Paal 58

Savoir Paal 30

Faire Paal 44

Chapître 5

 ְלהֹוִציא, ְיַמֵהר-ַאל ְוִלְּבךָ ִּפיָך -ַעל ְּתַבֵהל-ַאל  א
 ַּבָּׁשַמִיםִּכי ָהֱאלִֹהים   :ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים-- ָדָבר

. ְדָבֶריָך ְמַעִּטים יּוִיְה ֵּכן -ַעל, ָהָאֶרץ-ְוַאָּתה ַעל

  ִהילְב ְלַה 
  ְלַמֵהר

  ְלהֹוִציא
  ִלְהיֹות

Affoler Hiphil 178

Se hater Piel 93

Proférer hiphil195

Etre/AvoirPaal 48

ְּברֹב , ְּכִסילְוקֹול ; ְּברֹב ִעְנָין, ַהֲחלֹום ָּבא ִּכי  ב
. ְּדָבִרים

Venir Paal  ָלבֹוא 54

-- ֹוְלַׁשְּלמ ְּתַאֵחר-ַאל, ֶנֶדר ֵלאלִֹהים רִּתּדֹ ַּכֲאֶׁשר  ג
. ַׁשֵּלם, ִּתּדֹר- ֵאת ֲאֶׁשר  :ַּבְּכִסיִלים, ִּכי ֵאין ֵחֶפץ

  )ּדֹרנְ לִ (ִלּדֹר
  ְלַאֵחר

  ַׁשֵּלםלְ 

Vouer Paal 32

Tarder Piel 97

Payer Piel 91

. ְתַׁשֵּלם ְולֹא, ִּתּדֹורִמֶּׁש --ִתּדֹר-ֲאֶׁשר לֹא, טֹוב  ד   )ּדֹרנְ לִ (רִלּדֹ
  ַׁשֵּלםלְ 

Vouer   Paal 32

Payer Piel 91

-ְוַאל, ְּבָׂשֶרךָ - ֶאת ַלֲחִטיא, ִּפיךָ -ֶאת ִּתֵּתן- ַאל  ה
 ִיְקצֹףָלָּמה    :ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא, ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך  ּתֹאַמר

. ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךָ - ֶאת ִחֵּבלוְ , קֹוֶלךָ -ָהֱאלִֹהים ַעל

  ָלֵתת
  אַלֲחטֹ

  רַמ ֹול
  ְקצֹףלִ 

  ְלַחֵּבל

Donner Paal 58

Pécher Paal 17

Dire Paal 6

Etre faché Paal 1

Détruire Piel 91

ִּכי    :ַהְרֵּבהּוְדָבִרים , ְברֹב ֲחלֹמֹות ַוֲהָבִלים ִּכי  ו
. ְיָרא, ָהֱאלִֹהים-ֶאת

Craindre  אִלירֹ Paal 29

 רֶאהִּת , ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ְוֵגֶזלָרׁש  עֶֹׁשק- ִאם  ז
ִּכי ָגבַֹּה ֵמַעל   :ַהֵחֶפץ-ַעל, ִּתְתַמּה-ַאל-- ַבְּמִדיָנה

. ֲעֵליֶהם, ּוְגבִֹהים, ׁשֵֹמר, ָּגבֹּהַ 

  קׁשַֹלעֲ 
  לגזֹלִ 

  ִלְראֹות
  ְתמֹהלִ 

  רִלְׁשמֹ

Opprimer Paal 9

Voler Paal 1

Voir Paal 40

S’étonner Paal 23

Garder Paal 1
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, ְלָׂשֶדהֶמֶלְך -- )הּוא(ל היא ַּבּכֹ, ֶאֶרץ ְוִיְתרֹון  ח
. ֶנֱעָבד

Asservir Niphal 70  ְלֵהָעֵבד

ֶּבָהמֹון  אֵֹהב- ּוִמי, ֶּכֶסף ִיְׂשַּבע-ֶּכֶסף לֹא אֵֹהב  ט
. ָהֶבל, ֶזה-ַּגם; לֹא ְתבּוָאה

  ֶלֱאהֹב
  ִלְׂשּבֹעַ 

Aimer Paal 7

Rassasier Paal 23

, ִּכְׁשרֹון-ּוַמה; יהָ אֹוְכלֶ , ַרּבּו, ַהּטֹוָבה, ִּבְרבֹות  י
. ֵעיָניו) ְראּות( ראית-ִאם, ִּכי, ִלְבָעֶליהָ 

  ֹותִלְרּב
  ִלְראֹות

Augmenter Paal 39

Voir Paal 40

ַהְרֵּבה - ְוִאםְמַעט - ִאם, ְׁשַנת ָהעֵֹבד ְמתּוָקה   יא
. ִליׁשֹון, לֹו ַמִּניחַ ֵאיֶנּנּו -- ֶלָעִׁשיר, ְוַהָּׂשָבע; יֹאֵכל

  ֶלְֱאכֹל
  ִּניחַ ְלַה 

Manger Paal 6

Laisser Hiphil 200

עֶֹׁשר   :ַהָּׁשֶמׁשַּתַחת  ָרִאיִתי, חֹוָלהָרָעה  ֵיׁש   יב
. ְלָרָעתֹו, ָׁשמּור ִלְבָעָליו

Voir  ִלְראֹות Paal 40

, ֵּבן הֹוִלידוְ ; ְּבִעְנַין ָרע, ָהעֶֹׁשר ַההּוא ָאַבדוְ   יג
. ְוֵאין ְּבָידֹו ְמאּוָמה

  דֶלְֱאבֹ
  הֹוִלידלְ 

Perdre Paal 6

EngendrerHiphil194

 ָלֶלֶכת ָיׁשּובָערֹום , ִמֶּבֶטן ִאּמֹו ָיָצא ַּכֲאֶׁשר   יד
. ְּבָידֹו ּיֵֹלְך ֶׁש , ַבֲעָמלֹו ִיָּׂשא-ּוְמאּוָמה לֹא; ְּכֶׁשָּבא

  ָלֵצאת
  ׁשּובלָ 

  ָלֶלֶכת
  ֵׂשאתלָ 

Sortir Paal 28

Retourner Paal 50

Aller Paal 25

Porter Paal 36

; ֵיֵלְך ֵּכן  ָּבאֶׁש  ֻעַּמת-ָּכל, זֹה ָרָעה חֹוָלה-ְוַגם   טו
. ָלרּוחַ  ַּיֲעמֹלֶׁש , ִּיְתרֹון לֹו-ּוַמה

  ֹוא ָלב
  ָלֶלֶכת

  ַלֲעמֹל   

Venir Paal 54

Aller Paal 25

Travailler Paal 9

, ַהְרֵּבה ְוָכַעס; יֹאֵכלַּבחֶֹׁשְך , ָיָמיו- ָּכל ַּגם  טז
. ָקֶצףוָ  יֹוָחלְ וְ 

  ֶלְֱאכֹל
  ַלֲחלֹות

  צֹףְק לִ 

Manger Paal 6

Etre malade Paal 45

Etre faché Paal 1

-ֶלֱאכֹולָיֶפה -ֲאֶׁשרטֹוב , ָאִני ָרִאיִתי-ֲאֶׁשר ִהֵּנה   יז
- ַּתַחת ַּיֲעמֹלֲעָמלֹו ֶׁש -טֹוָבה ְּבָכל ְוִלְראֹות ְוִלְׁשּתֹות

-- לֹו ָהֱאלִֹהים-ָנַתן-ֶׁשרַחָּיו אֲ -ַהֶּׁשֶמׁש ִמְסַּפר ְיֵמי
. ֶחְלקֹוהּוא -ִּכי

  ִלְראֹות
  ֶלֱאכֹול

  ִלְׁשּתֹות
  ַלֲעמֹל

  ָלֵתת   

Voir Paal 40

Manger Paal 6

Boire Paal 38

Travailler Paal 9

Donner Paal 58

עֶֹׁשר  ָהֱאלִֹהיםלֹו -ָנַתןָהָאָדם ֲאֶׁשר - ָּכל ַּגם   יח
- ֶאת ְוָלֵׂשאת, ִמֶּמּנּו ֱאכֹללֶ ֹו ִהְׁשִליטוְ  ּוְנָכִסים

. ַמַּתת ֱאלִֹהים ִהיא, זֹה-- ַּבֲעָמלֹו, ְוִלְׂשמֹחַ , ֶחְלקֹו

  ָלֵתת
  ְלַהְׁשִליט

  ֶלֱאכֹול
  ֵׂשאתלָ 

  ִלְׂשמֹחַ 

Donner Paal 58

Ordonner Hiphil 178

Manger Paal 6

Porter Paal 36

Se rejouir Paal 23
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ִּכי   :ַחָּייוְיֵמי -ֶאת רִיְזּכֹ, לֹא ַהְרֵּבה ִּכי  יט
. ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו, ַמֲעֶנהָהֱאלִֹהים 

  ִלְזּכֹר
  

Se souvenir Paal 1

Chapître 6

ְוַרָּבה ; ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָרִאיִתיֲאֶׁשר , ָרָעה ֵיׁש  א
. ָהָאָדם-ַעל, ִהיא

Voir  ִלְראֹות Paal 40

 ּוְנָכִסיםר לֹו ָהֱאלִֹהים עֶֹׁש -ִיֶּתןֲאֶׁשר  ִאיׁש  ב
, ִיְתַאֶּוה- ְלַנְפׁשֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָחֵסרְוָכבֹוד ְוֵאיֶנּנּו 

ִּכי ִאיׁש --ִמֶּמּנּו ֶלֱאכֹלָהֱאלִֹהים  ַיְׁשִליֶטּנּו- ְולֹא
.הּוא, ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע  :יֹאְכֶלּנּו, ָנְכִרי

ָלֵתת 
  ַלֲחסֹר

 ְלִהְתַאוֹות
 ְלַהְׁשִליט

  ֶלֱאכֹל

Donner Paal 58

Manquer Paal 13

Désirer Hitpael159

PermettreHiphil 178

Manger Paal 6

ְוַרב  ִיְחֶיהִאיׁש ֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות  יֹוִליד-ִאם  ג
, ַהּטֹוָבה-ִמן ִתְׂשַּבע- ְוַנְפׁשֹו לֹא, ָׁשָניו-ְיֵמי ִּיְהיּוֶׁש 

ּו טֹוב ִמֶּמּנ, ָאַמְרִּתי-- ּלֹו ָהְיָתה- לֹא, ְקבּוָרה-ְוַגם
. ַהָּנֶפל

  הֹוִלידלְ 
  ִלְחיֹות
  ִלְׂשּבֹעַ 
  ִלְהיֹות

  רַמ ֹול

EngendrerHiphil194

Vivre Paal 49

Se rassasier Paal 23

Etre/Avoir Paal 48

Dire Paal 6

ְׁשמֹו , ּוַבחֶֹׁשְך ; ֵיֵלְך ּוַבחֶֹׁשְך , ָּבאַבֶהֶבל - ִּכי  ד
. ְיֻכֶּסה

 ֹואָלב
  ֶכתלֶ לָ 

  ְלַכסֹות    

Venir Paal 54

Aller Paal 25

Couvrir Piel 103

. ִמֶּזה, ָלֶזה ַנַחת; ָיָדעְולֹא , ָרָאה-ֶׁשֶמׁש לֹא- ַּגם  ה   ִלְראֹות
  ָלַדַעת

Voir Paal 40

Savoir Paal 30

לֹא , ְוטֹוָבה, ֶאֶלף ָׁשִנים ַּפֲעַמִים, ָחָיה ְוִאּלּו  ו
. הֹוֵלְך ַהּכֹל , ָמקֹום ֶאָחד-ֲהלֹא ֶאל-- ָרָאה

 ִלְחיֹות
  ִלְראֹות

  ֶכתלֶ לָ 

Vivre Paal 49

Voir Paal 40

Aller Paal 25

. ִתָּמֵלאלֹא , ַהֶּנֶפׁש-ְוַגם; ְלִפיהּו, ֲעַמל ָהָאָדם- ָּכל  ז   

ֶּלָעִני -ַמה; ַהְּכִסיל-ִמן, ּיֹוֵתר ֶלָחָכם-ַמה ִּכי  ח
. ֶנֶגד ַהַחִּיים ַלֲהלְֹך , יֹוֵדעַ 

  ָלַדַעת
  ֶכתלֶ לָ 

Savoir Paal 30

Aller Paal 25

, ֶזה ֶהֶבל- ַּגם; ָנֶפׁש-ֵמֲהָלְך , ַמְרֵאה ֵעיַנִים טֹוב  ט
. ּוְרעּות רּוחַ 
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הּוא - ֲאֶׁשר, ְונֹוָדע, ְׁשמֹו ִנְקָראְּכָבר , ָהָיהֶּׁש -ַמה  י
. ִמֶּמּנּו ֶׁשַּתִּקיףִעם , ָלִדין יּוַכל- ְולֹא; ָאָדם

  ִלְהיֹות
  ְלִהָקֵרא

  עְלִהָודַ 
  ֹולכיָ 
  דּוןלָ 

Etre/Avoir Paal 48

Etre appeléNiphal77

Etre connuNiphal 86

Pouvoir Paal 55

Juger Paal 50

, ּיֵֹתר-ַמה; ָהֶבלַמְרִּבים , ְּדָבִרים ַהְרֵּבה- ֵיׁש ִּכי   יא
. ָלָאָדם

  

ִמְסַּפר , ַּבַחִּייםּטֹוב ָלָאָדם - ַמה יֹוֵדעַ -ִמי ִּכי   יב
 ַיִּגיד-ִמיֲאֶׁשר   :ַּכֵּצל ְוַיֲעֵׂשם-- ְבלֹוַחֵּיי הֶ - ְיֵמי

. ַאֲחָריו ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּיְהֶיה-ַמה, ָלָאָדם

  ָלַדַעת
  ַלֲעׂשֹות
 ְלַהִּגיד
  ִלְהיֹות

Savoir Paal 30

Faire Paal 44

Dire Hiphil 198

Etre/Avoir Paal 48

Chapître 7

ִמּיֹום , ֶותְויֹום ַהּמָ ; טֹובִמֶּׁשֶמן , ֵׁשם ֹובט  א
. ִהָּוְלדֹו

  

ֵּבית -ֶאל ֶּלֶכתִמ , ֵאֶבל-ֵּבית- ֶאל ָלֶלֶכת טֹוב  ב
 ִיֵּתן, ְוַהַחי; ָהָאָדם-הּוא סֹוף ָּכל, ַּבֲאֶׁשר-- ִמְׁשֶּתה

. ִלּבֹו-ֶאל

  ָלֶלֶכת
  ָלֵתת

Aller Paal 25

Donner Paal 58

. ֵלב בִייטַ , ָּפִניםְברַֹע -ִּכי  :ִמְּׂשחֹוק, ַּכַעס טֹוב  ג Améliorer Hiphil207  יביִט ְלֵה 

 ְּבֵביתְוֵלב ְּכִסיִלים , ֲחָכִמים ְּבֵבית ֵאֶבל ֵלב  ד
. ִׂשְמָחה

  

ִׁשיר  ׁשֵֹמעַ , ֵמִאיׁש-- ָחָכם ַּגֲעַרת ִלְׁשמֹעַ , טֹוב  ה
. ְּכִסיִלים

Ecouter  ִלְׁשמֹעַ  Paal 22

 חֹקְׂש ֵּכן , ַהִּסירַּתַחת  ַהִּסיִריםְכקֹול  ִּכי  ו
. ָהֶבל, ֶזה-ְוַגם; ַהְּכִסיל

  

. ַמָּתָנה, ֵלב-ֶאת יַאֵּבדוִ ; ָחָכם ְיהֹוֵלל, ָהעֶֹׁשק ִּכי  ז   ַהֵללְת ְלִה 
  ְלַאֵּבד

Se vanter Hitpael 135

Détruire Piel 91

, רּוחַ -ֶאֶרְך טֹוב ; ֵמֵראִׁשיתֹו, ַאֲחִרית ָּדָבר טֹוב  ח
. רּוחַ -ִמְּגַבּה

  

 ְּבֵחיק, ַכַעסִּכי   :ִלְכעֹוס, ְּברּוֲחךָ  ֵהלְּתבַ -ַאל  ט
. ָינּוחַ ְּכִסיִלים 

  ִהילְב ְלַה 
  ִלְכעֹוס

Affoler Hiphil 178

S’irriter Paal 19
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Reposer  ַלנּוחַ  Paal 52

ָהיּו , ָהִראׁשִֹניםֶׁשַהָּיִמים -- ָהָיהֶמה , ּתֹאַמר-ַאל  י
. ֶזה-ַעל ָּת ָׁשַאלְ , ִּכי לֹא ֵמָחְכָמה  :טֹוִבים ֵמֵאֶּלה

  רַמ ֹול
  ִלְהיֹות
  ִלְׁשאֹול

Dire Paal 6

Etre/Avoir Paal 48

Demander Paal 19

. ַהָּׁשֶמׁש ְלרֵֹאי, ְויֵֹתר; ַנֲחָלה- ִעם, ָחְכָמה טֹוָבה   יא   

, ַּדַעת ְוִיְתרֹון; ְּבֵצל ַהָּכֶסף, ְּבֵצל ַהָחְכָמה ִּכי   יב
. ְבָעֶליהָ  ְּתַחֶּיהַהָחְכָמה 

Revivre  ֲחיֹותְלַה  Hiphil 193

 יּוַכלִּכי ִמי   :ַמֲעֵׂשה ָהֱאלִֹהים-ֶאת, ְרֵאה  יג
. ִעְּותֹוֵאת ֲאֶׁשר , ְלַתֵּקן

 ִלְראֹות
  ְלַתֵּקן

Voir Paal 40

Redresser Piel 96

ַּגם ; ְרֵאה ָרָעהּוְביֹום , ְבטֹוב ֱהֵיהטֹוָבה  ְּביֹום   יד
ִּדְבַרת -ַעל, לִֹהיםָהאֱ  ָעָׂשה, ֶזה- ֶזה ְלֻעַּמת-ֶאת

. ְמאּוָמה, ָהָאָדם ַאֲחָריו ִיְמָצאֶׁשּלֹא 

  ִלְהיֹות
  ִלְראֹות
  ַלֲעׂשֹות

  אִלְמצֹ

Etre/Avoir Paal 48

Voir Paal 40

Faire Paal 44

Trouver Paal 35

 אֵֹבד, ַצִּדיק ֵיׁש; ִּביֵמי ֶהְבִלי, ָרִאיִתיַהּכֹל -ֶאת   טו
. ְּבָרָעתֹו ֲאִריְך ַמ, ָרָׁשע ְוֵיׁש, ְּבִצְדקֹו

  ִלְראֹות
  דֶלְֱאבֹ

  ְלַהֲאִריְך 

Voir Paal 40

Perdre Paal 6

ProlongerHiphil181

  :יֹוֵתר ִּתְתַחַּכם-ְוַאל, ַצִּדיק ַהְרֵּבה ְּתִהי- ַאל  טז
. ִּתּׁשֹוֵמם, ָלָּמה

 ִלְהיֹות
  ּכֹםְח לַ 
  ֵמםַׁש לְ 

Etre/Avoir Paal 48

Etre sage   Paal 16

Choquer Piel 91

ָלָּמה   :ָסָכל ְּתִהי- ְוַאל, ַהְרֵּבה ִּתְרַׁשע-ַאל   יז
. ְּבלֹא ִעֶּתךָ , ָתמּות

  עַ ְלַהְרִׁשי
  ִלְהיֹות
  ָלמּות

Etre méchant Hiphil
185
Etre/Avoir Paal 48

Mourir Paal 60

- ֶאת ַּתַּנח-ַאלִמֶּזה -ְוַגם, ָּבֶזה ֶּתֱאחֹזֲאֶׁשר  טֹוב   יח
. ֻּכָּלם-ֶאת ֵיֵצא, ֱאלִֹהים ְיֵרא-ִּכי  :ָיֶדךָ 

  ֶלְֱאחֹז
  ְלַהִניחַ 

  אִלירֹ
  ָלֵצאת

Saisir Paal 6

Retirer Hiphil 200

Craindre Paal 29

Sortir Paal 28

, ַׁשִּליִטים, ֵמֲעָׂשָרה--ֶלָחָכםָּתעֹז , ַהָחְכָמה  יט
. ָּבִעיר, ָהיּוֲאֶׁשר 

 ְלַחֵזק
  ִלְהיֹות

Renforcer Piel 91

Etre/Avoir Paal 48

, ּטֹוב- ַיֲעֶׂשהֲאֶׁשר -- ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ, ָאָדם ִּכי  כ
. ֶיֱחָטאְולֹא 

  ַלֲעׂשֹות
  אַלֲחטֹ

Faire Paal 44

Pécher Paal 17

  :ִלֶּבךָ  ִּתֵּתן-ַאל, ְיַדֵּברּוַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר -ְלָכל ַּגם   כא
. ְלֶלךָ ְמַק , ַעְבְּדךָ -ֶאת ִתְׁשַמע- ֲאֶׁשר לֹא

ְלַדֵּבר 
ָלֵתת 

Parler Piel 91

Donner Paal 58
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  ִלְׁשמֹעַ 
  ְלַקֵּלל

Ecouter Paal 22

Maudire Piel 91

את - ֲאֶׁשר ַּגם  :ִלֶּבךָ  ָיַדע, ְּפָעִמים ַרּבֹות- ַּגם ִּכי   כב
. ֲאֵחִרים ִקַּלְלָּת , )ַאָּתה(

  ָלַדַעת
  ְלַקֵּלל

Savoir Paal 30

Maudire Piel 91

, ֶאְחָּכָמה ָאַמְרִּתי; ַבָחְכָמה ִנִּסיִתי, זֹה- ָּכל  גכ
. ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני

  ְלַנסֹות
  רַמ ֹול
  ּכֹםְח לַ 

Eprouver Piel 103

Dire Paal 6

Etre sage   Paal 16

. ִיְמָצֶאּנּוִמי , ְוָעמֹק ָעמֹק; ֶּׁשָהָיה-ַמה, ָרחֹוק   כד   ִלְהיֹות
  אִלְמצֹ

Etre/Avoir Paal 48

Trouver Paal 35

ָחְכָמה  ּוַבֵּקׁש, ְוָלתּור ָלַדַעתֲאִני ְוִלִּבי  ַסּבֹוִתי  כה
. הֹוֵללֹותְוַהִּסְכלּות , ֶּכֶסלֶרַׁשע  ְוָלַדַעת; ְוֶחְׁשּבֹון

 ִלְסבֹב
  ָלַדַעת
  ָלתּור

  ְלַבֵּקׁש

Tourner Paal 1

Savoir Paal 30

Explorer Paal 50

Chercher Piel 91

ִהיא - ֲאֶׁשרָהִאָּׁשה -ֶאת, ֲאִני ַמר ִמָּמֶות ּומֹוֶצא   כו
טֹוב ִלְפֵני ; ֲאסּוִרים ָיֶדיהָ -- ְמצֹוִדים ַוֲחָרִמים ִלָּבּה

.ָּבּה ִיָּלֶכד, ְוחֹוֵטא, ִמֶּמָּנה ִיָּמֵלט, ָהֱאלִֹהים

  אִלְמצֹ
  ְלִמֵלט

  ְלִהָּלֵכד

Trouver Paal 35

Echapper Piel 91

Etre capturé Niphal
65

, ְלַאַחתַאַחת ; קֶֹהֶלת ָאְמָרה, ָמָצאִתיֶזה  ְרֵאה   כז
. ֶחְׁשּבֹון ִלְמצֹא

  ִלְראֹות
  אִלְמצֹ

  רַמ ֹול

Voir Paal 40

Trouver Paal 35

Dire Paal 6

ָאָדם   :ָמָצאִתיְולֹא , ַנְפִׁשי ִּבְקָׁשה-עֹוד ֲאֶׁשר   כח
לֹא , הֵאּלֶ -ְוִאָּׁשה ְבָכל--ָמָצאִתי, ֶאָחד ֵמֶאֶלף

. ָמָצאִתי

  ְלַבֵּקׁש
  אִלְמצֹ

Chercher Piel 91

Trouver Paal 35

 ָהֱאלִֹהיםֲאֶׁשר ָעָׂשה , ָמָצאִתיֶזה - ְרֵאה ְלַבד  כט
. ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּבים, ִבְקׁשּוְוֵהָּמה ; ָהָאָדם ָיָׁשר-ֶאת

ִלְראֹות 
  אִלְמצֹ

ָלַדַעת 
  ְלַבֵּקׁש

Voir Paal 40

Trouver Paal 35

Savoir Paal 30

Chercher Piel 91

Chapître 8

 ָחְכַמת ָאָדם; ָּדָבר ֵּפֶׁשר, יֹוֵדעַ ּוִמי , ְּכֶהָחָכם, ִמי  א
. ְיֻׁשֶּנאְועֹז ָּפָניו , ָּפָניו ָּתִאיר

  ָלַדַעת
 ִלָהִאיר

  ְיֻׁשֶּנא

Savoir Paal 30

Illuminer Hiphil 202

Sera changé Poual 126
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 ְׁשבּוַעתִּדְבַרת , ְוַעל, ְׁשמֹרֶלְך ֶמ - ִּפי, ֲאִני  ב
. ֱאלִֹהים

Garder  ְׁשמֹרלִ  Paal 1

  :ָדָבר ָרעְּב  ַּתֲעמֹד-ַאל, ִמָּפָניו ֵּתֵלְך  ִּתָּבֵהל- ַאל  ג
. ַיֲעֶׂשה, ַיְחּפֹץֲאֶׁשר -ִּכי ָּכל

  ִהילְב ְלַה 
  ..ְּב ַלֲעמֹד 
  ַלְחּפֹץ

  ַלֲעׂשֹות

Affoler Hiphil 178

Persévèrer Paal 9

Désirer Paal 15

Faire Paal 44

- ַמה, לֹו-יֹאַמרּוִמי ; ִׁשְלטֹון, ֶמֶלְך - ְּדַבר ַּבֲאֶׁשר  ד
. ַּתֲעֶׂשה

  רַמ ֹול
  ַלֲעׂשֹות

Dire Paal 6

Faire Paal 44

, ּוִמְׁשָּפטְוֵעת ; ָּדָבר ָרע ֵיַדעלֹא , ִמְצָוה ׁשֹוֵמר  ה
. ֵלב ָחָכם ֵיַדע

  ְׁשמֹרלִ 
  ָלַדַעת

Garder Paal 1

Savoir Paal 30

, ָרַעת ָהָאָדם-ִּכי  :ֵיׁש ֵעת ּוִמְׁשָּפט, ֵחֶפץ-ְלָכל ִּכי  ו
. ָעָליו ַרָּבה

  

ִמי , ִיְהֶיהַּכֲאֶׁשר  ִּכי  :ִּיְהֶיהֶּׁש -ַמה, יֵֹדעַ ֵאיֶנּנּו - ִּכי  ז
. לֹו ַיִּגיד

  ָלַדַעת
 ִלְהיֹות
  ְלַהִּגיד

Savoir Paal 30

Etre/Avoir Paal 48

Dire Hiphil 198

ְוֵאין , ָהרּוחַ -ֶאת ִלְכלֹוא, ָּברּוחַ  ַׁשִּליטָאָדם  ֵאין  ח
; ְוֵאין ִמְׁשַלַחת ַּבִּמְלָחָמה, ִׁשְלטֹון ְּביֹום ַהָּמֶות

. ְּבָעָליו-ֶאת, ֶרַׁשע ְיַמֵּלט- ְולֹא

  אִלְכלֹ
  ְלִמֵלט

EmprisonnerPaal 35

Echapper Piel 91

-ְלָכל, ִלִּבי-ֶאת ָנתֹוןוְ , ִתיָרִאיֶזה - ָּכל-ֶאת  ט
ֲאֶׁשר , ֵעת  :ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַנֲעָׂשהֲאֶׁשר , ַמֲעֶׂשה

. ְלַרע לֹו-- ְּבָאָדםָהָאָדם  ָׁשַלט

ִלְראֹות 
  ָלֵתת

  ֹותָעשְלֵה 
  ..ְּב ט לִֹלְׁש 

Voir Paal 40

Donner Paal 58

Etre fait Niphal 73

Gouverner Paal 1

ּוִמְּמקֹום , ָבאּווָ  ְקֻבִריםְרָׁשִעים  ָרִאיִתי ּוְבֵכן  י
-ַּגם; ָעׂשּו-ֵּכןֲאֶׁשר , ָבִעיר ִיְׁשַּתְּכחּווְ , ְיַהֵּלכּוָקדֹוׁש 

. ָהֶבל, ֶזה

  ִלְראֹות
  ֹואָלב

  ָלֶלֶכת    
  ְלִהָׁשַּכח
  ַלֲעׂשֹות

Voir Paal 40

Venir Paal 54

Aller Paal 25

Etre oublierNiphal76

Faire Paal 44

; ְמֵהָרה ָהָרָעהַמֲעֵׂשה , ִפְתָגם ַנֲעָׂשה-ֵאין ֲאֶׁשר   אי
. ָרע ַלֲעׂשֹות-- ָּבֶהם, ָהָאָדם-ֵּכן ָמֵלא ֵלב ְּבֵני-ַעל

  ֹותָעשְלֵה 
  ַלֲעׂשֹות

Etre fait Niphal 73

Faire Paal 44

, ִּכי  :לֹו ַמֲאִריְך ּו-- ְמַאתָרע  עֶֹׂשה, חֶֹטא ֲאֶׁשר   יב
, ָהֱאלִֹהים ְלִיְרֵאיּטֹוב -ִיְהֶיהֶׁשר אֲ , ָאִני יֹוֵדעַ -ַּגם

. ִמְּלָפָניו ִייְראּוֲאֶׁשר 

 ַלֲעׂשֹות
  ְלַהֲאִריְך 

  ָלַדַעת
  ִלְהיֹות

Faire Paal 44

ProlongerHiphil181

Savoir Paal 30

Etre/Avoir Paal 48
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Craindre  אִלירֹ Paal 29

-ִמים ַּכֵּצליָ  ַיֲאִריְך - ְולֹא, ָלָרָׁשע ִיְהֶיה- לֹא ְוטֹוב  יג
. ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהים, ָיֵראֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו -

  ִלְהיֹות
  ְלַהֲאִריְך 

  אִלירֹ

Etre/Avoir Paal 48

ProlongerHiphil181

Craindre Paal 29

ֵיׁש  ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ַעל ַנֲעָׂשהֲאֶׁשר , ֶהֶבל-ֶיׁש   יד
 ְוֵיׁש, ִעיםֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ָהְרָׁש  ַמִּגיעַ ַצִּדיִקים ֲאֶׁשר 

  :ֲאֵלֶהם ְּכַמֲעֵׂשה ַהַּצִּדיִקים ַּמִּגיעַ ֶׁש  ְרָׁשִעים
. ֶזה ָהֶבל- ֶׁשַּגם, ָאַמְרִּתי

  ֹותָעשְלֵה 
  ְלַהִּגיעַ 

  רַמ ֹול

Etre fait Niphal 73

Arriver Niphil 200

Dire Paal 6

טֹוב -ֵאין ֲאֶׁשר, ַהִּׂשְמָחה-ֶאת, ֲאִני ִׁשַּבְחִּתיוְ    טו
 ִלְׁשּתֹותוְ  ֶלֱאכֹל-ִּכי ִאם, ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ָלָאָדם

-ָנַתן-ְיֵמי ַחָּייו ֲאֶׁשר, ַבֲעָמלֹו ִיְלֶוּנּוְוהּוא ; ִלְׂשמֹוחַ וְ 
. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש--ָהֱאלִֹהיםלֹו 

  ַׁשֵּבחַ לְ 
  ֶלְֱאכֹל

  ִלְׁשּתֹות
  ִלְׂשמַֹח 

  ִלְלוֹות
  ָלֵתת

Louer Piel 94

Manger Paal 6

Boire Paal 38

Se rejouir Paal 23

Rester Paal 38

Donner Paal 58

 ְוִלְראֹות, ָחְכָמה ָלַדַעת, ִלִּבי-ֶאת ָנַתִּתי ַּכֲאֶׁשר  טז
, ַּבּיֹוםִּכי ַגם   :ָהָאֶרץ-ַעל ַנֲעָׂשהֲאֶׁשר , ָהִעְנָין-ֶאת

. רֶֹאהְּבֵעיָניו ֵאיֶנּנּו , ֵׁשָנה--ּוַבַּלְיָלה

  ָלֵתת
  ָלַדַעת

  ִלְראֹות
  ֹותָעשֵה לְ 

Donner Paal 58

Savoir Paal 30

Voir Paal 40

Etre fait Niphal 73

 יּוַכללֹא  ִּכי, ַמֲעֵׂשה ָהֱאלִֹהים-ָּכל-ֶאת, ָרִאיִתיוְ    יז
- ַתַחת ַנֲעָׂשהַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר -ֶאת ִלְמצֹואָהָאָדם 
ְולֹא  ְלַבֵּקׁשָהָאָדם  ַיֲעמֹלְּבֶׁשל ֲאֶׁשר , ַהֶּׁשֶמׁש

 יּוַכללֹא , ָלַדַעתֶהָחָכם  יֹאַמר-ִאםְוַגם ; ָצאִיְמ 
. ִלְמצֹא

 ִלְראֹות
 כֹוליָ 

ִלְמצֹוא 
ֹות ָעשְלֵה 

  ַלֲעמֹל
ְלַבֵּקׁש 

  ָלַדַעת
  רַמ ֹול

  

Voir Paal 40

Pouvoir Paal 55

Trouver Paal 35

Etre fait Niphal 73

Travailler Paal 9

Chercher Piel 91

Savoir Paal 30

Dire Paal 6

Chapître 9

-ָּכל-ֶאת ָלבּורוְ , ִלִּבי-ֶאל ָנַתִּתיֶזה -ָּכל-ֶאת ִּכי  א
ְּבַיד , ַוֲעָבֵדיֶהםֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחָכִמים , ֶזה

 יֹוֵדעַ ֵאין , ִׂשְנָאה- ַאֲהָבה ַגם- ַּגם; ָהֱאלִֹהים
. ִלְפֵניֶהם, ַהּכֹל-- ָהָאָדם

  ָלֵתת
  ְלַבֵרר
  ָלַדַעת

Donner Paal 58

Clarifier Piel 98

Savoir Paal 30
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ְוָלָרָׁשע  ַלַּצִּדיקִמְקֶרה ֶאָחד , ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל ַהּכֹל  ב
 ֵאיֶנּנּוְוַלֲאֶׁשר , ְוַלּזֵֹבחַ , ַלּטֹוב ְוַלָּטהֹור ְוַלָּטֵמא

 ַּכֲאֶׁשר ְׁשבּוָעה, ַהִּנְׁשָּבע--ַּכחֶֹטא, ַּכּטֹוב  :זֵֹבחַ 
. ָיֵרא

Craindre  אִלירֹ Paal 29

-ִּכי-- ַהֶּׁשֶמׁשַּתַחת  ַנֲעָׂשה-ְּבכֹל ֲאֶׁשר, ָרע ֶזה  ג
ָרע - ָהָאָדם ָמֵלא-ְוַגם ֵלב ְּבֵני; ַלּכֹל, ִמְקֶרה ֶאָחד

. ַהֵּמִתים-ֶאל, ְוַאֲחָריו, ְּבַחֵּייֶהם, ִּבְלָבָבם ְוהֹוֵללֹות

Etre fait  ֹותָעשְלֵה  Niphal 73

ַהַחִּיים ֵיׁש -ָּכלֶאל , )רְיֻחּבַ ( יבחרִמי ֲאֶׁשר - ִּכי  ד
. ַהֵּמתָהַאְרֵיה -ִמן, ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב- ִּכי  :ִּבָּטחֹון

Sera attaché  ְיֻחַּבר
Poual 118

ֵאיָנם  ְוַהֵּמִתים; ָּיֻמתּוֶׁש , יֹוְדִעיםַהַחִּיים  ִּכי  ה
, ִנְׁשַּכחִּכי -- עֹוד ָלֶהם ָׂשָכר- ְוֵאין, ְמאּוָמה יֹוְדִעים

. םִזְכרָ 

  ָלַדַעת
  ָלמּות

  ְלִהָׁשַּכח

Savoir Paal 30

Mourir Paal 60

Etre oublier Niphal 
76

ְּכָבר , ִקְנָאָתם- ַּגםִׂשְנָאָתם -ַאֲהָבָתם ַּגם ַּגם  ו
-ֲאֶׁשרְּבכֹל , ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם-ְוֵחֶלק ֵאין; ָאָבָדה
. ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַנֲעָׂשה

Etre fait  ֹותָעשְלֵה  Niphal 73

טֹוב - ְבֶלב ּוְׁשֵתה, ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמךָ  ֱאכֹל ֵלְך   ז
. ַמֲעֶׂשיךָ -ָהֱאלִֹהים ֶאת ָרָצה, ִּכי ְכָבר  :ֵייֶנךָ 

  ֶכתלֶ לָ 
  ֶלְֱאכֹל

  ִלְׁשּתֹות
  צֹותְר לִ 

Aller Paal 25

Manger Paal 6

Boire Paal 38

Vouloir Paal 38

 רֹאְׁשךָ -ַעל, ְוֶׁשֶמן; יםִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבנִ , ֵעת-ְּבָכל  ח
. ֶיְחָסר-ַאל

Manquer  ַלֲחסֹר Paal 13

ְיֵמי - ָּכל, ָאַהְבָּת - ִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ַחִּיים ִעם ְרֵאה  ט
ּכֹל ְיֵמי , ְלָך ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש-ָנַתןֲאֶׁשר , ַחֵּיי ֶהְבֶלךָ 

-ֲאֶׁשר, ּוַבֲעָמְלךָ , ַּבַחִּיים, ִּכי הּוא ֶחְלְקךָ   :ֶהְבֶלךָ 
. ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָעֵמלָּתה ַא

ִלְראֹות 
  ֶלֱאהֹב

  ָלֵתת
  ַעֵמללְ 

Voir Paal 40

Aimer Paal 7

Donner Paal 58

Se tourmenter Piel 
91

ִּכי   :ֲעֵׂשה-- ְּבכֲֹחךָ  ַלֲעׂשֹות, ָיְדךָ  ִּתְמָצאֲאֶׁשר  ּכֹל  י
ֶׁשר אֲ , ִּבְׁשאֹול, ְוַדַעת ְוָחְכָמה, ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון

} ס{  .ָׁשָּמה הֵֹלְך ַאָּתה 

  אִלְמצֹ
  ַלֲעׂשֹות

  ֶכתלֶ לָ 

Trouver Paal 35

Faire Paal 44

Aller Paal 25

ַלַּקִּלים  לֹאִּכי , ַהֶּׁשֶמׁש-ַתַחת ְוָראֹה ַׁשְבִּתי   יא
ָכִמים ַהֵּמרֹוץ ְולֹא ַלִּגּבֹוִרים ַהִּמְלָחָמה ְוַגם לֹא ַלחֲ 

, ְוַגם לֹא ַלּיְֹדִעים, ים עֶֹׁשרְוַגם לֹא ַלְּנבֹנִ  ֶלֶחם
. ֻּכָּלם-ֶאת ִיְיֶרה, ָוֶפַגעֵעת - ִּכי  :ֵחן

  ׁשּובלָ 
  ִלְראֹות

ִלְקרֹות 
    ְלַהְראֹות

Retourner Paal 50

Voir Paal 40

Se passer Paal 38

Montrer Hiphil 192
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 ַּכָּדִגים, ִעּתֹו- ָהָאָדם ֶאת ֵיַדע-ַּגם לֹא ִּכי   יב
 ָהֲאֻחזֹות, ְוַכִּצֳּפִרים, ִּבְמצֹוָדה ָרָעה ִזיםֶּנֱאחָ ֶׁש 

, ְלֵעת ָרָעה, ְּבֵני ָהָאָדם יּוָקִׁשים, ָּכֵהם; ַּבָּפח
. ִּפְתאֹםֲעֵליֶהם  ֶׁשִּתּפֹולְּכ 

  ָלַדַעת
  ְלֵהַאֵחז 

  )ּפֹלִלנְ (ִלּפֹל

Savoir Paal 30

AttraperNiphal 70

Tomber Paal 32

ּוְגדֹוָלה ; ַהָּׁשֶמׁשַּתַחת , ָמהָחְכ  ָרִאיִתיזֹה -ַּגם  יג
. ֵאָלי, ִהיא

Voir  ִלְראֹות Paal 40

ֵאֶליָה - ָבאּו; ְמָעט ָּבּהַוֲאָנִׁשים , ְקַטָּנה ִעיר   יד
ְמצֹוִדים , ָעֶליהָ  ָבָנהּו, אָֹתּה ָסַבבוְ , ֶמֶלְך ָּגדֹול

. ְּגדִֹלים

  ֹואָלב
  ִלְסבֹב 

  ִלְבנֹות   

Venir Paal 54

Tourner Paal 1

Construire Paal 38

- הּוא ֶאת-ִמַּלטּו, ִאיׁש ִמְסֵּכן ָחָכם, ָבּה ּוָמָצא   טו
ָהִאיׁש -ֶאת, ָזַכרְוָאָדם לֹא ; ְּבָחְכָמתֹו, ָהִעיר

. ַההּוא ַהִּמְסֵּכן

  אִלְמצֹ
  ְלִמֵלט
  ִלזכֹר

Trouver Paal 35

Echapper Piel 91

Se Souvenir Paal 1

ְוָחְכַמת ; ִמְּגבּוָרהטֹוָבה ָחְכָמה , יָאנִ  ְוָאַמְרִּתי  טז
. ִנְׁשָמִעיםּוְדָבָריו ֵאיָנם , ְּבזּוָיהַהִּמְסֵּכן 

  רַמ ֹול
  ְלִהָׁשַּמע

Dire Paal 6

Etre écouté Niphal 76

, לִמַּזֲעַקת מֹוֵׁש -- ִנְׁשָמִעיםְּבַנַחת , ֲחָכִמים ִּדְבֵרי   יז
. ַּבְּכִסיִלים

Etre écouté  ְלִהָׁשַּמע Niphal 76

, ֶאָחדְוחֹוֶטא ; ִמְּכֵלי ְקָרב, ָחְכָמה טֹוָבה   יח
. טֹוָבה ַהְרֵּבה ְיַאֵּבד

Perdre  ְלַאֵּבד Piel 91

Chapître 10

ָיָקר ; ֶׁשֶמן רֹוֵקחַ  ַיִּביעַ  ַיְבִאיׁש, ָמֶות ְזבּוֵבי  א
. ִסְכלּות ְמָעט, ֵמָחְכָמה ִמָּכבֹוד

  ְלַהְבִאיׁש
  ִּביעַ ְלַה 

Puer Hiphil 178

ExprimerHiphil200

. ִלְׂשמֹאלֹוְוֵלב ְּכִסיל , ָחָכם ִליִמינֹו ֵלב  ב   

; ָחֵסרִלּבֹו , הֵֹלְך ) ְּכֶׁשָּסָכל(ַּבֶּדֶרְך כשהסכל - ְוַגם  ג
. ָסָכל הּוא, ַלּכֹל ְוָאַמר

  ֶכתלֶ לָ 
  ַלֲחסֹר

  רַמ ֹול

Aller Paal 25

Manquer Paal 13

Dire Paal 6

- ַאל ְמקֹוְמךָ , ָעֶליךָ  ַּתֲעֶלהַהּמֹוֵׁשל  רּוחַ - ִאם  ד
. ֲחָטִאים ְּגדֹוִלים ַיִּניחַ , ִּכי ַמְרֵּפא  :ַּתַּנח

  ַלֲעלֹות
  ְלַהִניחַ 

Monter Paal 44

Retirer Hiphil 200

 ּיָֹצאֶׁש , ִּכְׁשָגָגה-- ַהָּׁשֶמׁשַּתַחת  ָרִאיִתי, ָרָעה ֵיׁש  ה
. ִמִּלְפֵני ַהַּׁשִּליט

  ִלְראֹות
  ָלֵצאת

Voir Paal 40

Sortir Paal 28

Etre donné  ןְלִהָנֵת  ַּבֵּׁשֶפל, ַוֲעִׁשיִרים; ַּבְּמרֹוִמים ַרִּבים, ַהֶּסֶכל ִנַּתן  ו Niphal 82
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. ֵיֵׁשבּו S’assoir  ֶשֵבתלָ  Paal 25

 הְֹלִכיםְוָׂשִרים ; סּוִסים-ַעל, ֲעָבִדים ָרִאיִתי  ז
. ָהָאֶרץ-ַעל, ַּכֲעָבִדים

  ְראֹותלִ 
  ֶכתלֶ לָ 

Voir Paal 40

Aller Paal 25

. ָנָחׁש ִיְּׁשֶכּנּו, ָּגֵדר פֵֹרץּו; ִיּפֹולּבֹו , ּגּוָּמץ חֵֹפר  ח   ַלְחּפֹר
  )ּפֹלנְ לִ (ִלּפֹל

  ִלְפרֹץ
  ְלַהִּכיש

Creuser Paal 11

Tomber Paal 32

Renverser Paal 1

Mordre Hiphil 198

 ִיָּסֶכן, ֵעִצים ּבֹוֵקעַ ; ָּבֶהם ֵצבֵיעָ , ֲאָבִנים ַמִּסיעַ   ט
. ָּבם

 ִּסיעַ ְלַה 
  ְלַעֵצב
  ְלַּבֵקעַ 

  ןַסכֵ לְ 

Transporter
Hiphiel 200
Façonner Piel 91

Fendre Paal 94

Menacer Piel 94

, ִקְלַקלָפִנים - ְוהּוא לֹא, ֵקָהה ַהַּבְרֶזל- ִאם  י
. ְכָמהחָ , ַהְכֵׁשיר ְוִיְתרֹון; ְיַגֵּבר, ַוֲחָיִלים

  ְלַקְלֵקל
  ִלְגבֹר

Aiguiser   Piel 105

Surmonter Paal 2

, ִיְתרֹון ְוֵאין; ָלַחׁש-ְּבלֹוא, ַהָּנָחׁש ִיּׁשְֹך -ִאם   יא
. ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון

  ִלּׁשְֹך 
  )ּׁשְֹך נְ לִ (

Mordre Paal 32

. ְּתַבְּלֶעּנּו, ְּכִסילְוִׂשְפתֹות ; ֵחן, ָחָכם-ִפי ִּדְבֵרי   יב Avaler  לֹעַ ִלְב  Paal 22

, ִּפיהּו ְוַאֲחִרית; ִסְכלּות, ִפיהּו- ִּדְבֵרי ְּתִחַּלת  יג
. הֹוֵללּות ָרָעה

  

- ַמה, ָהָאָדם ֵיַדע- לֹא; ְדָבִרים ַיְרֶּבה, ְוַהָּסָכל   יד
. לֹו ַיִּגידִמי , ֵמַאֲחָריו ִיְהֶיהַוֲאֶׁשר , ִּיְהֶיהֶּׁש 

 ֹותִלְרּב
  ָלַדַעת

  ִלְהיֹות
  ידְלַהּגִ 

Multiplier Paal 39

Savoir Paal 30

Etre/AvoirPaal48

Dire Hiphil 198

 ָלֶלֶכת, ָיַדע-לֹאֲאֶׁשר -- ְּתַיְּגֶעּנּו, ַהְּכִסיִלים ֲעַמל   טו
. ִעיר-ֶאל

  ְלַיֵגעַ 
  ָלַדַעת
  ָלֶלֶכת

Lasser Piel 94

Savoir Paal 30

Aller Paal 25

ַּבּבֶֹקר , ְוָׂשַרִיְך ; ָנַער ֶׁשַּמְלֵּכְך , ָלְך ֶאֶרץ-ִאי  טז
. יֹאֵכלּו

Manger  ֶלְֱאכֹל Paal 6

ת ְוָׂשַרִיְך ָּבעֵ ; חֹוִרים-ֶּבןֶׁשַּמְלֵּכְך , ֶאֶרץ ַאְׁשֵריְך    יז
. ִּבְגבּוָרה ְולֹא ַבְּׁשִתי, יֹאֵכלּו

Manger  ֶלְֱאכֹל Paal 6

, ָיַדִים ּוְבִׁשְפלּות; ַהְּמָקֶרה ִיַּמְך , ַּבֲעַצְלַּתִים   יח
. ַהָּבִית ִיְדלֹף

  ךִלְּתמֹ
  ְדלֹףלִ 

S’abaisser / 
(Soutenir) Paal 1

Fuire Paal 1
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; ַחִּיים ְיַׂשַּמחְוַיִין , ֶלֶחם עִֹׂשים ִלְׂשחֹוק  יט
. ַהּכֹל-ַיֲעֶנה ֶאת, ְוַהֶּכֶסף

ַלֲעׂשֹות 
  ִלְׂשמֹחַ 

Faire Paal 44

Se rejouirPaal 23

, ִמְׁשָּכְבךָ  ּוְבַחְדֵרי, ְּתַקֵּלל-ֶמֶלְך ַאל, ְּבַמָּדֲעךָ  ַּגם  כ
- ֶאת יֹוִליְך ִּכי עֹוף ַהָּׁשַמִים   :ָעִׁשיר ְּתַקֵּלל-ַאל

. ָּדָבר ַיֵּגיד) ְּכָנַפִים(ּוַבַעל הכנפים , ַהּקֹול

  ְלַקֵּלל
ָלֶלֶכת 
  ְלַהִּגיד

Maudire Piel 91

Aller Paal 25

Dire Hiphil 198

Chapître 11

, ְברֹב ַהָּיִמים-ִּכי  :ַהָּמִיםְּפֵני -ַעל, ַלְחְמךָ  ַּלחַׁש   א
. ִּתְמָצֶאּנּו

  ְלְׁשלֹחַ 
  אִלְמצֹ

Envoyer Paal 22

Trouver Paal 35

, ֵתַדעלֹא  ִּכי  :ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה, ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה-ֶּתן  ב
. ָהָאֶרץ-ָרָעה ַעל ִּיְהֶיה-ַמה

  ָלֵתת
  ָלַדַעת

  ִלְהיֹות

Donner Paal 58

Savoir Paal 30

Etre/AvoirPaal 48

, ָיִריקּוָהָאֶרץ - ֶהָעִבים ֶּגֶׁשם ַעל ִיָּמְלאּו-ִאם  ג
 ִּיּפֹולְמקֹום ֶׁש --ֵעץ ַּבָּדרֹום ְוִאם ַּבָּצפֹון ִיּפֹול-ְוִאם
. ְיהּואָׁשם , ָהֵעץ

  ְלַמֵלא
  ןְלרֹוֵק 
  )ּפֹלנְ לִ (ִלּפֹל

  ִלְהיֹות

Remplir Piel 95

Verser Piel 113

Tomber Paal 32

Etre/AvoirPaal 48

 לֹא, ֶבָעִבים ְורֶֹאה; ִיְזָרעלֹא , רּוחַ  ׁשֵֹמר  ד
. ִיְקצֹור

  רִלְׁשמֹ
ְלְזרַֹע 

  ִלְראֹות
  רִלְקצֹ

Garder Paal 1

Semer Paal 22

Voir Paal 40

Recolter Paal 1

ִמים ַּכֲעצָ , ָהרּוחַ ֶּדֶרְך -ַמה יֹוֵדעַ ֵאיְנָך  ַּכֲאֶׁשר  ה
ַמֲעֵׂשה -ֶאת ֵתַדעלֹא , ָּכָכה  :ְּבֶבֶטן ַהְּמֵלָאה

. ַהּכֹל-ֶאת, ַיֲעֶׂשהֲאֶׁשר , ָהֱאלִֹהים

  ָלַדַעת
  ַלֲעׂשֹות

Savoir Paal 30

Faire Paal 44

ִּכי    :ָיֶדךָ  ַּתַּנח-ַאלְוָלֶעֶרב , ַזְרֶעךָ - ֶאת ְזַרע ַּבּבֶֹקר  ו
-ְוִאם, ֶזה-ה אֹוֲהזֶ , ִיְכָׁשרֵאי ֶזה  יֹוֵדעַ ֵאיְנָך 

. טֹוִבים, ְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד

  ְלְזרֹעַ 
  ְלַהִניחַ 
  ָלַדַעת

  ִׁשירְלַהְכ 

Semer Paal 22

Retirer Hiphil 200

Savoir Paal 30

Prospérer Hiphil 178

-ֶאת ִלְראֹות, ְוטֹוב ַלֵעיַנִים; ָהאֹור, ּוָמתֹוק  ז
. ַהָּׁשֶמׁש

Voir  ִלְראֹות Paal 40
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 ְּבֻכָּלם, ָהָאָדם ִיְחֶיהָׁשִנים ַהְרֵּבה - ִאם יִּכ   ח
 ִיְהיּוַהְרֵּבה - ִּכי, ְיֵמי ַהחֶֹׁשְך -ֶאת ְוִיְזּכֹר; ִיְׂשָמח

.  ָהֶבל ָּבאֶׁש - ָּכל

  ִלְחיֹות
  ִלְׂשמֹחַ 

  ִלְזּכֹר
  ִלְהיֹות

  ֹוא    ָלב

Vivre Paal 49

Se rejouir Paal 23

Se souvenir Paal 1

Etre/Avoir Paal 48

Venir Paal 54

ִּביֵמי  ִלְּבךָ  ִויִטיְבךָ , ָּבחּור ְּבַיְלדּוֶתיךָ  ְׂשַמח  ט
; ֵעיֶניךָ ּוְבַמְרֵאי , ְּבַדְרֵכי ִלְּבךָ  ְוַהֵּלְך , ְבחּורֹוֶתיךָ 

. ָהֱאלִֹהים ַּבִּמְׁשָּפט ְיִביֲאךָ ֵאֶּלה - ָּכל-ִּכי ַעל, ְוָדע

  ִלְׂשמֹחַ 
  ִטיביְלֵה 

  ָלֶלֶכת
  ָלַדַעת

  ְלַהִביא

Se rejouir Paal 23

Ameliorer Hiphil 207

Aller Paal 25

Savoir Paal 30

Amener Hiphil 205

-ִּכי  :ִמְּבָׂשֶרךָ ָרָעה  ַהֲעֵברוְ , ַּכַעס ִמִּלֶּבךָ  ָהֵסרוְ   י
. ָהֶבל, ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות

  רָהִסילְ 
  ריֲעִב ָה לְ 

Oter Hiphil 202

TransfererHiphil 181

Chapître 12

ַעד   :ְּבחּורֶֹתיךָ , ִּביֵמי, ּבֹוְרֶאיךָ - ֶאת, ְזכֹרּו  א
ֲאֶׁשר , ָׁשִנים ִהִּגיעּווְ , ְיֵמי ָהָרָעה, בֹאּויָ - ֲאֶׁשר לֹא

. ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ-ֵאין ּתֹאַמר

  ִלְזּכֹר
  ֹוא    ָלב

  עַ ְלַהִּגי
  רַמ ֹול

Se souvenir Paal 1

Venir Paal 54

Arriver Hiphil 200

Dire Paal 6

, ְוַהָּיֵרחַ , ְוָהאֹור, ַהֶּׁשֶמׁש ֶתְחַׁשְך - ֲאֶׁשר לֹא ַעד  ב
. ַאַחר ַהָּגֶׁשם, ֶהָעִבים ְוָׁשבּו; ְוַהּכֹוָכִבים

  ּׁשְֹך חֲ לַ 
  שובלָ 

S’obscurcire Paal 13

Retourner Paal 50

ַאְנֵׁשי , ִהְתַעְּותּווְ , ׁשְֹמֵרי ַהַּבִית ָּיֻזעּוֶׁש , ַּבּיֹום  ג
 ָהרֹאֹות ְוָחְׁשכּו, ַהּטֲֹחנֹות ִּכי ִמֵעטּו ּוָבְטלּו; ֶהָחִיל

. ָּבֲאֻרּבֹות

    עַ ּוזלָ 
  תִהְתַעוֵ לְ 

  ְלַבֵטל
  ּׁשְֹך חֲ לַ 

Trembler Paal 52

Se courber Hitpael 160

Annuler/Cesser Piel 91

S’obscurcire Paal 13

; ַהַּטֲחָנה ֹולקִּבְׁשַפל , ְדָלַתִים ַּבּׁשּוק ֻסְּגרּווְ   ד
. ְּבנֹות ַהִּׁשיר-ָּכל ִיַּׁשחּווְ , ְלקֹול ַהִּצּפֹור ְוָיקּום

  ֻסְּגרּו
  ָלקּומ

  ִלשחֹות

Ont été ferméesPoual 118

Se lever Paal 50

Se plier Paal 38

 ְוָיֵנאץ, ַּבֶּדֶרְך  ְוַחְתַחִּתים, ִיָראּוִמָּגבַֹּה  ַּגם  ה
 הֵֹלְך - ִּכי  :ָהֲאִבּיֹוָנה ְוָתֵפר, ָגבֶהחָ  ְוִיְסַּתֵּבלַהָּׁשֵקד 

. ַבּׁשּוק ַהּסֹוְפִדים ְוָסְבבּו, ֵּבית עֹוָלמֹו- ָהָאָדם ֶאל

  אִלירֹ
  ָלנּוץ

  ַסֵּבלִהְת לְ 
ְלפֹוֵרר            

  ָלֶלֶכת

Craindre Paal 29

Fleurir Paal 50

Devenir pesant Hitpael

S’effrondrer Piel 112
Aller Paal 25
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Tourner Paal  ִלְסבֹב 1

 ְוָתרּוץ, ַהֶּכֶסףֶחֶבל ) ֵיָרֵתק( ירחק- ֲאֶׁשר לֹא ַעד  ו
 ַהַּגְלַּגל ְוָנרֹץ, ַהַּמּבּועַ - ַּכד ַעל ִתָּׁשֶברוְ ; ֻּגַּלת ַהָּזָהב

. ַהּבֹור-ֶאל

  ִלְרחֹק
  ֵּברַּש ִה לְ 

  הְלֵהָרצַ 

S’éloigner Paal 19

Etre cassé Niphal 65

Etre brisé Niphal 69

, ָּתׁשּוב ְוָהרּוחַ ; ָהָיהְּכֶׁש , ָהָאֶרץ-ֶהָעָפר ַעל ְוָיׁשֹב  ז
. ְנָתָנּהָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר -ֶאל

  ׁשּובלָ 
  ִלְהיֹות

  ָלֵתת

Retourner Paal 50

Etre/Avoir Paal 48

Donner Paal 58

. ָהֶבלַהּכֹל , ַהּקֹוֶהֶלת ָאַמרֲהָבִלים  ֲהֵבל  ח Dire Paal 6  רַמ ֹול

ַּדַעת -ִלַּמד, עֹוד  :קֶֹהֶלת ָחָכם ָהָיהֶׁש , ְויֵֹתר  ט
. ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה ִּתֵּקן, ִחֵּקרוְ  ִאֵּזןוְ , ָהָעם-ֶאת

  ִלְהיֹות
  ד ְלַלֵּמ 
  ְלַאֵּזן

  קֹרְח לַ 
  ְלַּתֵּקן

Etre/Avoir Paal 48

Enseigner Piel 91

Peser Piel 96

Investiguer Paal 11

Réparer Piel 96

, יֶֹׁשר ְוָכתּוב; ֵחֶפץ- ִּדְבֵרי ִלְמצֹא, קֶֹהֶלת ִּבֵּקׁש  י
. ִּדְבֵרי ֱאֶמת

 ְלַבֵּקׁש
  אִלְמצֹ

Chercher Piel 91

Trouver Paal 35

 ְנטּוִעים ּוְכַמְׂשְמרֹות, ֲחָכִמים ַּכָּדְרבֹנֹות ִּדְבֵרי   יא
. ֵמרֶֹעה ֶאָחד, ִנְּתנּו; ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות

Donner  ָלֵתת Paal 58

ְסָפִרים  ֲעׂשֹות  :ִהָּזֵהרְּבִני , ֵמֵהָּמה ְויֵֹתר   יב
. ָּבָׂשר ְיִגַעתְוַלַהג ַהְרֵּבה , ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ

Soit averti  ֻהֵזַהר
Houphal 218

 ְיָראָהֱאלִֹהים -ֶאת  :ִנְׁשָמעַהּכֹל , ָּדָבר ֹוףס  יג
 .ָהָאָדם-ֶזה ָּכל-ִּכי, ְׁשמֹורָֹתיו  ִמְצו- ְוֶאת

  עּמַ ְלִהָש 
 אִלירֹ

   ִלְׁשמֹור
  

Ecouter Niphal 76

Craindre Paal 29

Garder Paal 1

, ְבִמְׁשָּפט ָיִבאָהֱאלִֹהים , ַמֲעֶׂשה-ָּכל-ֶאת, ִּכי   יד
} ש{  .ָרע- ְוִאם, טֹוב- ִאם  :ֶנְעָלם-ַעל ָּכל

Venir Paal  ֹוא    ָלב 54

Travail proposé par Thierry SEMO pour HEBREU.ORG


