 Chapître 1ק ֶֹה ֶלת
ירוּשׁ ָלִם.
א ִדּ ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ֶבּןָ -דּוִ דֶ ,מ ֶל ְך ִבּ ָ
Dire Paal 6

לוֹ ַמר

אָמר ק ֶֹה ֶלתֲ ,ה ֵבל ֲה ָב ִלים ַהכֹּל
ב ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַ
ָה ֶבל.

Travailler Paal 9

ַל ֲעמֹל

ֲמלוֶֹ --שׁ ַיּ ֲעמֹלַ ,תּ ַחת
אָדםְ :בּ ָכל-ע ָ
ג ַמה-יִּ ְתרוֹןָ ,ל ָ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ.

Aller Paal 25

ָל ֶל ֶכת
ָלבוֹא
ַל ֲעמֹד

עוֹלם ע ָֹמ ֶדת.
אָרץ ְל ָ
הל ֵל ְך וְ דוֹר ָבּא ,וְ ָה ֶ
ד דּוֹר ַ

Venir Paal 54

Subsister Paal 9
)Se lever Paal (22
Venir Paal 54
Aspirer/ Se hâter
)Paal (19

ִלזְ ר ָֹח
ָלבוֹא
ִל ְשׁאוֹף

שׁוֹאף
וּבא ַה ָשּׁ ֶמשׁ; וְ ֶאלְ -מקוֹמוֵֹ --
ָרח ַה ֶשּׁ ֶמשָׁ ,
ה וְ ז ַ
זוֹר ַח הוּאָ ,שׁם.
ֵ

Aller Paal 25

ָל ֶל ֶכת
ִל ְסבֹב
ָלשׁוּב

Aller Paal 25

ָל ֶל ֶכת
ָלשׁוּב

ז ָכּלַ -הנְּ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאלַ -היָּם ,וְ ַהיָּם ֵאינֶנּוּ ָמ ֵלא;
ֶאלְ -מקוֹםֶ ,שׁ ַהנְּ ָח ִלים ה ְֹל ִכיםָ --שׁם ֵהם ָשׁ ִבים,
ָל ָל ֶכת.

ִליג ַֹע
ָיכוֹל
ְל ַד ֵבּר
ִל ְשׂבּ ַֹע
ִל ְראוֹת
ְל ַמ ֵלא

יוּכל ִאישׁ ְל ַד ֵבּר; לֹא-
ֵעים ,לֹאַ -
ח ָכּלַ -ה ְדּ ָב ִרים יְ ג ִ
ִת ְשׂ ַבּע ַעיִ ן ִל ְראוֹת ,וְ לֹאִ -ת ָמּ ֵלא אוֹזֶן ִמ ְשּׁמ ַֹע.

Tourner Paal 1
Retourner Paal 50

Retourner Paal 50

Travailler Paal 31
Pouvoir Paal 55
Parler Piel 91
Se rassasier Paal 23
Voir Paal 40
Remplir Piel 95

Etre/Avoir Paal 48
Etre fait Niphal 73

וּמהֶ -שּׁ ַנּ ֲע ָשׂה ,הוּא
ִל ְהיוֹת ט ַמהֶ -שּׁ ָהיָה ,הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶהַ ,
ֵע ֶשׂה; וְ ֵאין ָכּלָ -ח ָדשַׁ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
ְל ֵה ָעשוֹת ֶשׁיּ ָ

Dire Paal 6

לוֹ ַמר
ִל ְראוֹת
ִל ְהיוֹת

Etre/Avoir Paal 48

ִל ְהיוֹת

Voir Paal 40

Etre/Avoir Paal 48

1

סוֹבב ס ֵֹבב
סוֹבבֶ ,אלָ -צפוֹן; ֵ
הוֹל ְךֶ ,אלָ -דּרוֹם ,וְ ֵ
ו ֵ
רוּח.
רוּח ,וְ ַעלְ -ס ִביב ָֹתיו ָשׁב ָה ַ
הוֹל ְך ָה ַ
ֵ

ֹאמר ְר ֵאה-זֶהָ ,ח ָדשׁ הוּאְ :כּ ָבר ָהיָה
י יֵשׁ ָדּ ָבר ֶשׁיּ ַ
ְלע ָֹל ִמיםֲ ,א ֶשׁר ָהיָה ִמ ְלּ ָפנֵנוּ.
אַחרֹנִ ים ֶשׁיִּ ְהיוּ,
יא ֵאין ִז ְכרוֹןָ ,ל ִראשֹׁנִ ים; וְ גַם ָל ֲ
אַחרֹנָה} .פ{
לֹא-יִ ְהיֶה ָל ֶהם ִז ָכּרוֹןִ --עם ֶשׁיִּ ְהיוָּ ,ל ֲ

Etre/Avoir Paal 48
Donner Paal 58
Demander Paal 1
Explorer Paal 50
Etre fait Niphal 73

Torturer Piel 103
Voir Paal 40
Etre fait Niphal 73
Pouvoir Paal 55

Redresser Piel 96
Compter Paal 37
Parler Piel 91
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Voir Paal 40

Donner Paal 58
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ִל ְהיוֹת

ירוּשׁ ָלִם.
יתי ֶמ ֶל ְך ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאלִ --בּ ָ
יב ֲאנִ י ק ֶֹה ֶלתָ ,היִ ִ

ָל ֵתת
ִל ְדרוֹשׁ
ָלתוּר
ְל ֵה ָעשוֹת
ְל ַענוֹת

ָת ִתּי ֶאתִ -ל ִבּיִ ,ל ְדרוֹשׁ וְ ָלתוּר ַבּ ָח ְכ ָמהַ ,על ָכּל-
יג וְ נ ַ
ָתן
ֲשׂהַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם; הוּא ִענְ יַן ָרע ,נ ַ
ֲא ֶשׁר ַנע ָ
אָדםַ --לעֲנוֹת בּוֹ.
ֱאל ִֹהים ִל ְבנֵי ָה ָ

ֲשׂיםֶ ,שׁ ַנּעֲשׂוַּ ,תּ ַחת
יתיֶ ,אתָ -כּלַ -ה ַמּע ִ
ִל ְראוֹת יד ָר ִא ִ
רוּח.
וּרעוּת ַ
ְל ֵה ָעשוֹת ַה ָשּׁ ֶמשׁ; וְ ִהנֵּה ַהכֹּל ֶה ֶבלְ ,
ָיכוֹל
ְל ַת ֵקּן
ִל ְמנוֹת

יוּכל
יוּכל ִל ְתקֹן; וְ ֶח ְסרוֹן ,לֹאַ -
טו ְמ ֻעוָּת  ,לֹאַ -
ְל ִה ָמּנוֹת.

טז ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲאנִ י ִעםִ -ל ִבּיֵ ,לאמֹרֲ --אנִ י ִהנֵּה ִהגְ ַדּ ְל ִתּי
ְל ַד ֵבּר
הוֹס ְפ ִתּי ָח ְכ ָמהַ ,על ָכּלֲ -א ֶשׁרָ -היָה ְל ָפנַי ַעל-
וְ ַ
לוֹ ַמר
ָד ַעת.
רוּשׁ ָלִם; וְ ִל ִבּי ָראָה ַה ְר ֵבּהָ ,ח ְכ ָמה ו ָ
ְל ַה ְג ִדּיל יְ ָ
הוֹסּיף
ְל ִ
ִל ְהיוֹת
ִל ְראוֹת
ָל ֵתת
ָל ַד ַעת

הוֹללֹת
יז ָו ֶא ְתּנָה ִל ִבּי ָל ַד ַעת ָח ְכ ָמה ,וְ ַד ַעת ֵ
רוּח.
ָד ְע ִתּיֶ ,שׁגַּם-זֶה הוּא ַר ְעיוֹן ַ
וְ ִשׂ ְכלוּת :י ַ
יוֹסיף
יוֹסיף ַדּ ַעתִ ,
יח ִכּי ְבּרֹב ָח ְכ ָמהָ ,רבָ -כּ ַעס; וְ ִ
ַמ ְכאוֹב.
Chapître 2

Dire Paal 6
Aller Paal 25
Eprouver Piel 103
Voir Paal 40

Dire Paal 6
Faire Paal 44

2

לוֹ ַמר
ָל ֶל ֶכת
ְלנַסוֹת
ִל ְראוֹת
לוֹ ַמר
ַלעֲשׂוֹת

ַסּ ָכה ְב ִשׂ ְמ ָחה
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ י ְבּ ִל ִבּיְ ,ל ָכה-נָּא ֲאנ ְ
א ַ
וּר ֵאה ְבטוֹב; וְ ִהנֵּה גַם-הוּאָ ,ה ֶבל.
ְ

וּל ִשׂ ְמ ָחהַ ,מה-זֹּה
הוֹלל; ְ
אָמ ְר ִתּי ְמ ָ
ב ִל ְשׂחוֹקַ ,
ע ָֹשׂה
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)Saisir Paal (6
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Faire Paal 44
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Irriguer Niphil 190
Pousser Paal 22
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Faire Paal 44
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Subsister Paal 9
Demander Paal 19
Refuser Paal 6
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)Tourner Paal (38
Faire Paal 44
Travailler Paal 9
)TournerPaal (38
Voir Paal 40
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ָלתוּר
שׁוֹך
ִל ְמ ְ
ִלנְ הֹג
ֶל ֱאחֹז
ִל ְראוֹת
ַלעֲשׂוֹת
ְל ַה ְג ִדּיל
ל ְבנוֹת
ִלנְ ט ַֹע
ַלעֲשׂוֹת
ִלנְ ט ַֹע
ַלעֲשׂוֹת
ְל ַה ְשׁקוֹת
ִל ְצמ ַֹח

שׁוֹך ַבּיַּיִ ן ֶאתְ -בּ ָשׂ ִרי; וְ ִל ִבּי נ ֵֹהג
ג ַתּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּיִ ,ל ְמ ְ
ַבּ ָח ְכ ָמה ,וְ ֶל ֱאחֹז ְבּ ִס ְכלוּתַ --עד ֲא ֶשׁרֶ -א ְר ֶאה ֵאי-זֶה
אָדם ֲא ֶשׁר ַיעֲשׂוּ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ םִ ,מ ְס ַפּר
טוֹב ִל ְבנֵי ָה ָ
ֵיהם.
יְ ֵמי יּ ֶ

ָט ְע ִתּי ִלי
יתי ִלי ָבּ ִתּים ,נ ַ
ֲשׂיָ :בּנִ ִ
ד ִהגְ ַדּ ְל ִתּיַ ,מע ָ
ְכּ ָר ִמים.
ָט ְע ִתּי ָב ֶהםֵ ,עץ
וּפ ְר ֵדּ ִסים; וְ נ ַ
יתי ִלי ,גַּנּוֹת ַ
ה ָע ִשׂ ִ
ָכּלֶ -פּ ִרי.
ַער
יתי ִליְ ,בּ ֵרכוֹת ָמיִ םְ --ל ַה ְשׁקוֹת ֵמ ֶהם ,י ַ
ו ָע ִשׂ ִ
צוֹמ ַח ֵע ִצים.
ֵ

וּבנֵיַ -ביִ ת ָהיָה ִלי; גַּם
וּשׁ ָפחוֹתְ ,
ֲב ִדים ְ
יתי ע ָ
ִל ְקנוֹת ז ָקנִ ִ
ִמ ְקנֶה ָב ָקר ָוצֹאן ַה ְר ֵבּה ָהיָה ִליִ ,מכֹּל ֶשׁ ָהיוּ ְל ָפנַי
ִל ְהיוֹת
ירוּשׁ ָלִם.
ִבּ ָ
ֻלּת ְמ ָל ִכים
וּסג ַ
ָהבְ ,
ַס ִתּי ִלי גַּםֶ -כּ ֶסף וְ ז ָ
ח ָכּנ ְ
ְל ַכּנְ ס
יתי ִלי ָשׁ ִרים וְ ָשׁרוֹת ,וְ ַת ֲענֻגוֹת ְבּנֵי
ַלעֲשׂוֹת וְ ַה ְמּ ִדינוֹת; ָע ִשׂ ִ
אָדםִ --שׁ ָדּה וְ ִשׁדּוֹת.
ָה ָ
ירוּשׁ ָלִם;
הוֹס ְפ ִתּיִ ,מכֹּל ֶשׁ ָהיָה ְל ָפנַי ִבּ ָ
ָד ְל ִתּי וְ ַ
ְל ַה ְג ִדּיל ט וְ ג ַ
הוֹסּיף אַף ָח ְכ ָמ ִתיָ ,ע ְמ ָדה ִלּי.
ְל ִ
ִל ְהיוֹת
ַל ֲעמֹד
ִל ְשׁאוֹל
ְאצֹל
ֶל ֱ
ִל ְמנֹ ַע
ִל ְפנוֹת
ַלעֲשׂוֹת
ַל ֲעמֹל
ִל ְפנוֹת
ִל ְראוֹת

אָצ ְל ִתּי ֵמ ֶהם :לֹא-
י וְ כֹל ֲא ֶשׁר ָשׁ ֲאלוּ ֵעינַי ,לֹא ַ
ַע ִתּי ֶאתִ -ל ִבּי ִמ ָכּלִ -שׂ ְמ ָחהִ ,כּיִ -ל ִבּי ָשׂ ֵמ ַח ִמ ָכּל-
ָמנ ְ
ֲמ ִלי.
ֲמ ִלי ,וְ זֶהָ -היָה ֶח ְל ִקיִ ,מ ָכּל-ע ָ
עָ
וּב ָע ָמל,
ָדיֶ ,
ֲשׂי ֶשׁ ָעשׂוּ י ַ
יתי ֲאנִ יְ ,בּ ָכלַ -מע ַ
וּפנִ ִ
יא ָ
רוּח ,וְ ֵאין
וּרעוּת ַ
ֶשׁ ָע ַמ ְל ִתּי ַלעֲשׂוֹת; וְ ִהנֵּה ַהכֹּל ֶה ֶבל ְ
יִ ְתרוֹן ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
הוֹללוֹת וְ ִס ְכלוּת:
יתי ֲאנִ י ִל ְראוֹת ָח ְכ ָמה ,וְ ֵ
וּפנִ ִ
יב ָ
אַח ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְךֵ ,את ֲא ֶשׁרְ -כּ ָבר,
אָדםֶ ,שׁיָּבוֹא ֲ
ִכּי ֶמה ָה ָ

Venir Paal 54

ָלבוֹא
ַלעֲשׂוֹת
ִל ְראוֹת

Aller Paal 25

ָל ֶל ֶכת
ָל ַד ַעת
ִל ְקרוֹת
לוֹ ַמר
ִל ְקרוֹת
ַל ְחכֹּם
ְל ַד ֵבּר
ְל ִה ָש ָכּח
ָלמוּת
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ָעשׂוּהוּ.
יתי אָנִ יֶ ,שׁיֵּשׁ יִ ְתרוֹן ַל ָח ְכ ָמה ִמןַ -ה ִסּ ְכלוּת--
יג וְ ָר ִא ִ
יתרוֹן ָהאוֹרִ ,מןַ -הח ֶֹשׁ ְך.
ִכּ ְ
הוֹל ְך;
יד ֶה ָח ָכם ֵעינָיו ְבּרֹאשׁוֹ ,וְ ַה ְכּ ִסיל ַבּח ֶֹשׁ ְך ֵ
ֻלּם.
ָד ְע ִתּי גַם-אָנִ יֶ ,שׁ ִמּ ְק ֶרה ֶא ָחד יִ ְק ֶרה ֶאת-כּ ָ
וְ י ַ
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ י ְבּ ִל ִבּיְ ,כּ ִמ ְק ֵרה ַה ְכּ ִסיל גַּםֲ -אנִ י
טו וְ ַ
יִ ְק ֵרנִ י ,וְ ָל ָמּה ָח ַכ ְמ ִתּי ֲאנִ י ,אָז י ֵֹתר; וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי,
ֶשׁגַּם-זֶה ָה ֶבל.

עוֹלם:
טז ִכּי ֵאין ִז ְכרוֹן ֶל ָח ָכם ִעםַ -ה ְכּ ִסילְ ,ל ָ
יך יָמוּת
ָמים ַה ָבּ ִאיםַ ,הכֹּל נִ ְשׁ ָכּח ,וְ ֵא ְ
ְבּ ֶשׁ ְכּ ָבר ַהיּ ִ
ֶה ָח ָכםִ ,עםַ -ה ְכּ ִסיל.
ֲשׂה,
ֵאתיֶ ,אתַ -ה ַחיִּ יםִ --כּי ַרע ָע ַלי ַה ַמּע ֶ
יז וְ ָשׂנ ִ
ִל ְשנֹא
רוּח.
וּרעוּת ַ
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשִׁ :כּיַ -הכֹּל ֶה ֶבלְ ,
ְל ֵה ָעשוֹת ֶשׁ ַנּע ָ
ֲמ ִליֶ ,שׁ ֲאנִ י ָע ֵמל ַתּ ַחת
ֵאתי ֲאנִ י ֶאתָ -כּל-ע ָ
יח וְ ָשׂנ ִ
ִל ְשׂנֹא
אַח ָרי.
אָדם ֶשׁיִּ ְהיֶה ֲ
יחנּוָּ ,ל ָ
ַה ָשּׁ ֶמשֶׁ :שׁאַנִּ ֶ
ְל ַע ֵמל
יח
ְל ַהנִּ ַ
ִל ְהיוֹת
ָל ַד ַעת
ִל ְהיוֹת
ִל ְשׁלוֹט
ַל ֲעמֹל
ַל ְחכֹּם
ִל ְסבֹב
ַאשׁ
ְלי ֵ
ַל ֲעמֹל
ַל ֲעמֹל
ָל ֵתת
ִל ְהיוֹת

יוֹד ַעֶ ,ה ָח ָכם יִ ְהיֶה אוֹ ָס ָכל ,וְ יִ ְשׁ ַלט ְבּ ָכל-
וּמי ֵ
יט ִ
ֲמ ִליֶ ,שׁ ָע ַמ ְל ִתּי וְ ֶשׁ ָח ַכ ְמ ִתּי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ; גַּם-זֶה,
עָ
ָה ֶבל.

ַאשׁ ֶאתִ -ל ִבּיַ --עלָ ,כּלֶ -ה ָע ָמל,
בּוֹתי ֲאנִ יְ ,לי ֵ
כ וְ ַס ִ
ֶשׁ ָע ַמ ְל ִתּיַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
וּב ַד ַעת--
ֲמלוֹ ְבּ ָח ְכ ָמה ְ
אָדםֶ ,שׁע ָ
כא ִכּי-יֵשׁ ָ
אָדם ֶשׁלֹּא ָע ַמל-בּוֹ ,יִ ְתּנֶנּוּ ֶח ְלקוֹ--גַּם-
וּל ָ
וּב ִכ ְשׁרוֹן; ְ
ְ
זֶה ֶה ֶבל ,וְ ָר ָעה ַר ָבּה.
וּב ַר ְעיוֹןִ ,לבּוֹ--
ֲמלוְֹ ,
אָדםְ ,בּ ָכל-ע ָ
כב ִכּי ֶמה-הֹוֶה ָל ָ

Se tourmenter Piel 91

Reposer Paal 2

Manger Paal 6
Boire Paal 38
Montrer Hiphil 192
Voir Paal 40

Manger Paal 6
)Jouir Paal (50
Donner Paal 58
Collecter Paal 4
Assembler Piel 91

ְשׁהוּא ָע ֵמלַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
ְל ַע ֵמל
ָכ ַעס ִענְ יָנוֹ--גַּםַ -בּ ַלּיְ ָלה,
ָמיו ַמ ְכא ִֹבים ,ו ַ
ִל ְשכֹב כג ִכּי ָכל-י ָ
לֹאָ -שׁ ַכב ִלבּוֹ; גַּם-זֶהֶ ,ה ֶבל הוּא.
ֹאכל וְ ָשׁ ָתה ,וְ ֶה ְראָה ֶאת-
אָדם ֶשׁיּ ַ
כד ֵאין-טוֹב ָבּ ָ
ְאכֹל
ֶל ֱ
יתי אָנִ יִ ,כּי ִמיַּד
ֲמלוֹ; גַּם-זֹה ָר ִא ִ
ַפשׁוֹ טוֹב ַבּע ָ
ִל ְשתוֹת נ ְ
ְל ַה ְראוֹת ָה ֱאל ִֹהים ִהיא.
ִל ְראוֹת
וּמי יָחוּשׁ ,חוּץ ִמ ֶמּנִּ י.
ֹאכל ִ
כה ִכּי ִמי י ַ
ְאכֹל
ֶל ֱ
ָלחוּש
ָתן ָח ְכ ָמה וְ ַד ַעת
אָדם ֶשׁטּוֹב ְל ָפנָיו ,נ ַ
כו ִכּי ְל ָ
ָל ֵתת
ָתן ִענְ יָן ֶל ֱאסֹף וְ ִל ְכנוֹסָ ,ל ֵתת
חוֹטא נ ַ
וְ ִשׂ ְמ ָחה; וְ ַל ֶ
ֶל ֱאסֹף
רוּח.
וּרעוּת ַ
ְלטוֹב ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים--גַּם-זֶה ֶה ֶבלְ ,
ְל ַכ ֵנס
Chapître 3

Naitre Niphal 84
Mourir Paal 60
Planter Paal 34
Arracher Paal 9
Tuer Paal 9
Guerir Piel 97
Détruire Paal 1
Construire Paal 38
Pleurer Paal 1
Réjouir Paal 19
Lamenter Paal 38
Danser Paal 1
Jeter Hiphil 178
Réunir Piel 91
Embrasser Piel 91
S’éloigner Paal 19
Chercher Piel 91
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ְל ִה ַו ֵלד
ָלמוּת
ִלנְ ט ַֹע
ַלעֲקוֹר
ַל ֲהרוֹג
ְל ַר ֵפא
ִל ְפרוֹץ
ִל ְבנוֹת
ִל ְבכּוֹת
ִל ְשׂחוֹק
ִל ְספוֹד
ִל ְרקוֹד
יך
ְל ַה ְשׁ ִל ְ
ְל ַכּנֵּס
ְל ַח ֵבּק
ִל ְרחֹק
ְל ַב ֵקּשׁ

א ַלכֹּלְ ,ז ָמן; וְ ֵעת ְל ָכלֵ -ח ֶפץַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם} .פ{
ב ֵעת ָל ֶל ֶדת ,וְ ֵעת ָלמוּת;
ָטוּע.
וְ ֵעת ַלעֲקוֹר נ ַ
ֵעת ָל ַט ַעת,

ג

ד

ה

ו

ֵעת ַל ֲהרוֹג
ֵעת ִל ְפרוֹץ

ֵעת ִל ְבכּוֹת
ֵעת ְספוֹד

וְ ֵעת ִל ְרפּוֹא,
וְ ֵעת ִל ְבנוֹת.

וְ ֵעת ִל ְשׂחוֹק,
וְ ֵעת ְרקוֹד.

וְ ֵעת ְכּנוֹס ֲא ָבנִ ים;
יך ֲא ָבנִ ים,
ֵעת ְל ַה ְשׁ ִל ְ
וְ ֵעת ִל ְרחֹק ֵמ ַח ֵבּק.
ֵעת ַל ֲחבוֹק,

ֵעת ְל ַב ֵקּשׁ

אַבּד,
וְ ֵעת ְל ֵ

Perdre Piel 91
Garder Paal 1
Jeter Hiphil 178
Déchirer Paal 22
Coudre Paal 1
Se taire Paal 45
Parler Piel 91

Aimer Paal 7
Haïr Paal 35
Se tourmenter Piel 91

Voir Paal 40

Donner Paal 58
Torturer Piel 103
Faire Paal 44
Donner Paal 58
Trouver Paal 35
Savoir Paal 30
Se rejouir Paal 23
Faire Paal 44
Manger Paal 6

Boire Paal 38
Voir Paal 40
Savoir Paal 30
Faire Paal 44
Etre/Avoir Paal 48
Ajouter Hiphil 194
Retrancher Paal 22
Craindre Paal 29

Etre/Avoir Paal 48
Chercher Piel 91
Chasser Niphil 68
Voir Paal 40
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אַבּד
ְל ֵ
ִל ְשׁמוֹר
יך
ְל ַה ְשׁ ִל ְ
ִל ְקרוֹע
ִל ְתפּוֹר ַ
ַל ֲחשׁוֹת
ְל ַד ֵבּר
ֶל ֱאהֹב
ִל ְשׂנֹא
ְל ַע ֵמל
ִל ְראוֹת
ָל ֵתת
ְל ַענוֹת
ַלעֲשׂוֹת
ָל ֵתת
ִל ְמצֹא
ָל ַד ַעת
ִל ְשׂמ ַֹח
ַלעֲשׂוֹת
ְאכֹל
ֶל ֱ
ִל ְשׁתוֹת
ִל ְראוֹת
ָל ַד ַעת
ַלעֲשׂוֹת
ִל ְהיוֹת
הוֹסיף
ְל ִ
ִל ְגר ַֹע
ִלירֹא
ִל ְהיוֹת
ְל ַב ֵקּשׁ
ֵר ֵדף
ְלנ ָ
ִל ְראוֹת

ֵעת ִל ְשׁמוֹר

ז

יך.
וְ ֵעת ְל ַה ְשׁ ִל ְ

וְ ֵעת ִל ְתפּוֹר,
רוֹע
ֵעת ִל ְק ַ
וְ ֵעת ְל ַד ֵבּר.
ֵעת ַל ֲחשׁוֹת

וְ ֵעת ִל ְשׂנֹא,
ח ֵעת ֶל ֱאהֹב
וְ ֵעת ָשׁלוֹם} .פ{
ֵעת ִמ ְל ָח ָמה
עוֹשׂהַ ,בּ ֲא ֶשׁר ,הוּא ָע ֵמל.
ַמה-יִּ ְתרוֹןָ ,ה ֶ
ט
ָתן ֱאל ִֹהים ִל ְבנֵי
יתי ֶאתָ -ה ִענְ יָןֲ ,א ֶשׁר נ ַ
י ָר ִא ִ
אָדםַ --לעֲנוֹת בּוֹ.
ָה ָ
ָתן
ָפה ְב ִעתּוֹ; גַּם ֶאתָ -הע ָֹלם ,נ ַ
יא ֶאתַ -הכֹּל ָע ָשׂה ,י ֶ
ֲשׂה
אָדם ֶאתַ -ה ַמּע ֶ
ְבּ ִל ָבּםִ --מ ְבּ ִלי ֲא ֶשׁר לֹא-יִ ְמ ָצא ָה ָ
ֲא ֶשׁרָ -ע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהיםֵ ,מרֹאשׁ וְ ַעד-סוֹף.
מוֹח,
ָד ְע ִתּיִ ,כּי ֵאין טוֹב ָבּםִ --כּי ִאםִ -ל ְשׂ ַ
יב י ַ
וְ ַלעֲשׂוֹת טוֹב ְבּ ַחיָּיו.
ֹאכל וְ ָשׁ ָתה ,וְ ָראָה טוֹב ְבּ ָכל-
אָדם ֶשׁיּ ַ
יג וְ גַם ָכּלָ -ה ָ
ֲמלוַֹ --מ ַתּת ֱאל ִֹהיםִ ,היא.
עָ
ֲשׂה ָה ֱאל ִֹהים הוּא יִ ְהיֶה
ָד ְע ִתּיִ ,כּי ָכּלֲ -א ֶשׁר ַיע ֶ
יד י ַ
וּמ ֶמּנּוּ ֵאין ִלגְ ר ַֹע;
הוֹסיףִ ,
עוֹלםָ --ע ָליו ֵאין ְל ִ
ְל ָ
וְ ָה ֱאלֹ ִהים ָע ָשׂהֶ ,שׁיִּ ְראוּ ִמ ְלּ ָפנָיו.

ַא ֶשׁר ִל ְהיוֹת ְכּ ָבר ָהיָה;
טו ַמהֶ -שּׁ ָהיָה ְכּ ָבר הוּא ,ו ֲ
וְ ָה ֱאל ִֹהים ,יְ ַב ֵקּשׁ ֶאת-נִ ְר ָדּף.
יתיַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשְׁ :מקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָפּט
טז וְ עוֹד ָר ִא ִ

Dire Paal 6

לוֹ ַמר
ִל ְשׁפֹּט

Dire Paal 6

לוֹ ַמר
ְל ַד ֵבּר
ִל ְברֹר
ִל ְראוֹת
ִל ְקרוֹת
ָלמוּת

Juger Paal 1

Parler Piel 91
Tester Paal 1
Voir Paal 40

Se passer Paal 38
Mourir Paal 60

Aller Paal 25
Etre/Avoir Paal 48
Retourner Paal 50
Savoir Paal 30
Monter Hiphil 193
Descendre Paal 25
Voir Paal 40

Se rejouir Paal 23
Amener Hiphil 205
Etre/Avoir Paal 48

ָל ֶל ֶכת
ִל ְהיוֹת
ָלשׁוּב
ָל ַד ַעת
ְל ַהעֲלוֹת
ֶרד
ָליּ ֶ
ִל ְראוֹת
ִל ְשׂמ ַֹח
ְל ַה ִביא
ִל ְהיוֹת

וּמקוֹם ַה ֶצּ ֶדק ָשׁ ָמּה ָה ָר ַשׁע.
ָשׁ ָמּה ָה ֶר ַשׁעְ ,
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ יְ ,בּ ִל ִבּיֶ --אתַ -ה ַצּ ִדּיק וְ ֶאתָ -ה ָר ָשׁע,
יז ַ
יִ ְשׁפֹּט ָה ֱאל ִֹהיםִ :כּיֵ -עת ְל ָכלֵ -ח ֶפץ ,וְ ַעל ָכּל-
ֲשׂה ָשׁם.
ַה ַמּע ֶ
אָדם,
אָמ ְר ִתּי ֲאנִ יְ ,בּ ִל ִבּיַ --עלִ -דּ ְב ַרת ְבּנֵי ָה ָ
יח ַ
ְל ָב ָרם ָה ֱאל ִֹהים; וְ ִל ְראוֹתְ ,שׁ ֶהםְ -בּ ֵה ָמה ֵה ָמּה ָל ֶהם.

אָדם וּ ִמ ְק ֶרה ַה ְבּ ֵה ָמה ,וּ ִמ ְק ֶרה
יט ִכּי ִמ ְק ֶרה ְבנֵיָ -ה ָ
רוּח ֶא ָחד ַלכֹּל;
ֶא ָחד ָל ֶהםְ --כּמוֹת זֶה ֵכּן מוֹת זֶה ,וְ ַ
אָדם ִמןַ -ה ְבּ ֵה ָמה אָיִ ןִ ,כּי ַהכֹּל ָה ֶבל.
וּמוֹתר ָה ָ
ַ
הוֹל ְךֶ ,אלָ -מקוֹם ֶא ָחד; ַהכֹּל ָהיָה ִמן-
כ ַהכֹּל ֵ
ֶה ָע ָפר ,וְ ַהכֹּל ָשׁב ֶאלֶ -ה ָע ָפר.
אָדםָ --הע ָֹלה ִהיאְ ,ל ָמ ְע ָלה;
רוּח ְבּנֵי ָה ָ
יוֹד ַעַ ,
כא ִמי ֵ
אָרץ.
רוּחַ ,ה ְבּ ֵה ָמהַ --היּ ֶֹר ֶדת ִהיאְ ,ל ַמ ָטּה ָל ֶ
וְ ַ
אָדם
יתיִ ,כּי ֵאין טוֹב ֵמ ֲא ֶשׁר יִ ְשׂ ַמח ָה ָ
כב וְ ָר ִא ִ
יאנּוּ ִל ְראוֹת,
ֲשׂיוִ --כּי-הוּאֶ ,ח ְלקוִֹ :כּי ִמי יְ ִב ֶ
ְבּ ַמע ָ
אַח ָריו.
ְבּ ֶמה ֶשׁיִּ ְהיֶה ֲ
Chapître 4

Retourner Paal 50
Voir Paal 40
Etre fait Niphal 73

Louer Piel 94

Etre/Avoir Paal 48
Voir Paal 40
Etre fait Niphal 73
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ָלשׁוּב
ִל ְראוֹת
ְל ֵה ָעשוֹת
ְל ַשׁ ֵבּ ַח
ִל ְהיוֹת
ִל ְראוֹת
ְל ֵה ָעשוֹת

ֲשׁ ִקיםֲ ,א ֶשׁר
ָא ְר ֶאה ֶאתָ -כּלָ -הע ֻ
א וְ ַשׁ ְב ִתּי ֲאנִ י ,ו ֶ
ֲשׁ ִקים,
ֲשׂיםַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ; וְ ִהנֵּה ִדּ ְמ ַעת ָהע ֻ
ַנע ִ
יהם כּ ַֹח ,וְ ֵאין ָל ֶהם
וּמיַּד ע ְֹשׁ ֵק ֶ
ַחםִ ,
וְ ֵאין ָל ֶהם ְמנ ֵ
ַחם.
ְמנ ֵ
ב וְ ַשׁ ֵבּ ַח ֲאנִ י ֶאתַ -ה ֵמּ ִתיםֶ ,שׁ ְכּ ָבר ֵמתוִּ --מן-
ֲדנָה.
ַה ַחיִּ יםֲ ,א ֶשׁר ֵה ָמּה ַחיִּ ים ע ֶ
ֲדן ,לֹא ָהיָה:
ֵיהםֵ --את ֲא ֶשׁר-ע ֶ
ג וְ טוֹבִ ,מ ְשּׁנ ֶ
ֲשׂה
ֲא ֶשׁר לֹאָ -ראָה ֶאתַ -ה ַמּ ֲע ֶשׂה ָה ָרעֲ ,א ֶשׁר ַנע ָ
ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.

Voir Paal 40
Etre fait Niphal 73

Croiser Piel 91
Manger Paal 6

Retourner Paal 50
Voir Paal 40
Rassasier Paal 23
Se tourmenter Piel 91

Priver Piel 91

Tomber Paal 32
Se lever Paal 50
Retablir Hiphil 202

Se coucher Paal 2

Attaquer Paal 1
Se tenir Paal 9
Se rompreNiphal 81
Avertir Hitpael 177

Sortir Paal 28
Naitre Niphal 83
Voir Paal 40

Etre/AvoirPaal 48
Se réjouir Piel 94
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ִל ְראוֹת
ְל ֵה ָעשוֹת
ְל ֲח ֵבּק
ְאכֹל
ֶל ֱ

ָלשׁוּב
ִל ְראוֹת
ִל ְשׂבּ ַֹע
ְל ַע ֵמל
ְל ַח ֵסּר

יתי ֲאנִ י ֶאתָ -כּלָ -ע ָמל ,וְ ֵאת ָכּלִ -כּ ְשׁרוֹן
ד וְ ָר ִא ִ
ֲשׂהִ --כּי ִהיא ִקנְ אַתִ -אישֵׁ ,מ ֵר ֵעהוּ; גַּם-זֶה
ַה ַמּע ֶ
רוּח.
ֶה ֶבל ,וּ ְרעוּת ַ
ָדיו ,וְ א ֵֹכל ֶאתְ -בּ ָשׂרוֹ.
ה ַה ְכּ ִסיל ח ֵֹבק ֶאת-י ָ
ָחתִ --מ ְמּלֹא ָח ְפנַיִ ם ָע ָמל,
ו טוֹבְ ,מלֹא ַכף נ ַ
רוּח.
וּרעוּת ַ
ְ
ז וְ ַשׁ ְב ִתּי ֲאנִ י ָו ֶא ְר ֶאה ֶה ֶבלַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.

ח יֵשׁ ֶא ָחד וְ ֵאין ֵשׁנִ י גַּם ֵבּן וָאָח ֵאין-לוֹ ,וְ ֵאין ֵקץ
ֲמלוֹ--גַּם-עיניו ) ֵעינוֹ( ,לֹאִ -ת ְשׂ ַבּע ע ֶֹשׁר;
ְל ָכל-ע ָ
טּוֹבה--גַּם-
ַפ ִשׁי ִמ ָ
וּל ִמי ֲאנִ י ָע ֵמל ,וּ ְמ ַח ֵסּר ֶאת-נ ְ
ְ
זֶה ֶה ֶבל וְ ִענְ יַן ָרע ,הוּא.
טוֹבים ַה ְשּׁנַיִ םִ ,מןָ -ה ֶא ָחדֲ :א ֶשׁר יֵשָׁ -ל ֶהם
ִ
ט
ֲמ ָלם.
ָשׂ ָכר טוֹבַ ,בּע ָ
ָקים ֶאתֲ -ח ֵברוֹ; וְ ִאילוֹ,
ִלפֹּל) ִלנְ פֹּל( י ִכּי ִאם-יִ פֹּלוָּ ,ה ֶא ָחד י ִ
ָלקוּמ
ָה ֶא ָחד ֶשׁיִּ פּוֹל ,וְ ֵאין ֵשׁנִ יַ ,ל ֲה ִקימוֹ.
ְל ַה ִקימ
וּל ֶא ָחד,
יא גַּם ִאם-יִ ְשׁ ְכּבוּ ְשׁנַיִ ם ,וְ ַחם ָל ֶהם; ְ
ִל ְשׁ ַכּב
ֵחם.
יך י ָ
ֵא ְ
ַע ְמדוּ נֶגְ דּוֹ;
יב וְ ִאם-יִ ְת ְקפוָֹ ,ה ֶא ָחדַ --ה ְשּׁנַיִ ם ,י ַ
ִל ְתקֹפ
ָתק.
וְ ַהחוּטַ ,ה ְמ ֻשׁ ָלּשׁ ,לֹא ִב ְמ ֵה ָרה ,יִ נּ ֵ
ַל ֲעמֹד
ָתק
ְל ִהנּ ֵ
וּכ ִסיל,
ָקן ְ
ֶלד ִמ ְס ֵכּן ,וְ ָח ָכםִ --מ ֶמּ ֶל ְך ז ֵ
יג טוֹב י ֶ
ָהר
ְל ִהזּ ֵ
ָהר עוֹד.
ָדע ְל ִהזּ ֵ
ֲא ֶשׁר לֹא-י ַ
ָצא ִל ְמל ְֹךִ :כּי גַּם
סוּרים ,י ָ
יד ִכּיִ -מ ֵבּית ָה ִ
ָל ֵצאת
נוֹלד ָרשׁ.
ְבּ ַמ ְלכוּתוַֹ ,
ְל ִה ַו ֵלד
יתיֶ ,אתָ -כּלַ -ה ַחיִּ יםַ ,ה ְמ ַה ְלּ ִכיםַ ,תּ ַחת
טו ָר ִא ִ
ִל ְראוֹת
ֶלד ַה ֵשּׁנִ יֲ ,א ֶשׁר ַי ֲעמֹד ַתּ ְח ָתּיו.
ַה ָשּׁ ֶמשִׁ --עם ַהיּ ֶ
ֵיהם--
טז ֵאיןֵ -קץ ְל ָכלָ -ה ָעםְ ,לכֹל ֲא ֶשׁרָ -היָה ִל ְפנ ֶ
ִל ְהיוֹת
אַחרוֹנִ ים ,לֹא יִ ְשׂ ְמחוּ-בוִֹ :כּי-גַם-זֶה ֶה ֶבל,
גַּם ָה ֲ
ִל ְשׂמ ַֹח

Garder Paal 1
Aller Paal 25
Ecouter Paal 22
Donner Paal 58
Savoir Paal 30
Faire Paal 44

ִל ְשׁמֹר
ָל ֶל ֶכת
ִל ְשׁמ ַֹע
ָל ֵתת
ָל ַד ַעת
ַלעֲשׂוֹת

רוּח.
וְ ַר ְעיוֹן ַ
יז ְשׁמֹר רגליך ) ַרגְ ְל ָך(ַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך ֶאלֵ -בּית
ָבח:
ילים ז ַ
ָה ֱאל ִֹהים ,וְ ָקרוֹב ִל ְשׁמ ַֹעִ ,מ ֵתּת ַה ְכּ ִס ִ
יוֹד ִעיםַ ,לעֲשׂוֹת ָרע.
ִכּיֵ -אינָם ְ

Chapître 5
Affoler Hiphil 178
Se hater Piel 93
Proférer hiphil195

Etre/AvoirPaal 48
Venir Paal 54

Vouer Paal 32
Tarder Piel 97
Payer Piel 91
Vouer Paal 32
Payer Piel 91
Donner Paal 58
Pécher Paal 17
Dire Paal 6
Etre faché Paal 1
Détruire Piel 91
Craindre Paal 29

Opprimer Paal 9
Voler Paal 1
Voir Paal 40
S’étonner Paal 23
Garder Paal 1
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ְל ַה ְב ִהיל
ְל ַמ ֵהר
הוֹציא
ְל ִ
ִל ְהיוֹת

הוֹציא
יך וְ ִל ְבּ ָך אַל-יְ ַמ ֵהרְ ,ל ִ
א אַלְ -תּ ַב ֵהל ַעלִ -פּ ָ
ָד ָברִ --ל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהיםִ :כּי ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
יך ְמ ַע ִטּים.
אָרץַ ,עלֵ -כּן יִ ְהיוּ ְד ָב ֶר ָ
אַתּה ַעלָ -ה ֶ
וְ ָ

ב ִכּי ָבּא ַה ֲחלוֹםְ ,בּרֹב ִענְ יָן; וְ קוֹל ְכּ ִסילְ ,בּרֹב
ָלבוֹא
ְדּ ָב ִרים.
אַחר ְל ַשׁ ְלּמוֹ--
ֶדר ֵלאל ִֹהים ,אַלְ -תּ ֵ
ִלדֹּר) ִלנְ דֹּר( ג ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר נ ֶ
יליםֵ :את ֲא ֶשׁרִ -תּדֹּרַ ,שׁ ֵלּם.
ִכּי ֵאין ֵח ֶפץַ ,בּ ְכּ ִס ִ
אַחר
ְל ֵ
ְל ַשׁ ֵלּם
ִלדֹּר) ִלנְ דֹּר( ד טוֹבֲ ,א ֶשׁר לֹאִ -תדֹּרִ --מ ֶשּׁ ִתּדּוֹר ,וְ לֹא ְת ַשׁ ֵלּם.
ְל ַשׁ ֵלּם
יךַ ,ל ֲח ִטיא ֶאתְ -בּ ָשׂ ֶר ָך ,וְ אַל-
ה אַלִ -תּ ֵתּן ֶאתִ -פּ ָ
ָל ֵתת
אָךִ ,כּי ְשׁ ָגגָה ִהיאָ :ל ָמּה יִ ְקצֹף
ֹאמר ִל ְפנֵי ַה ַמּ ְל ְ
תּ ַ
ַל ֲחטֹא
יך.
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
קוֹל ָך ,וְ ִח ֵבּל ֶאתַ -מע ֵ
ָה ֱאל ִֹהים ַעלֶ -
לוֹ ַמר
ִל ְקצֹף
ְל ַח ֵבּל
וּד ָב ִרים ַה ְר ֵבּהִ :כּי
ַה ָב ִליםְ ,
ו ִכּי ְברֹב ֲחלֹמוֹת ו ֲ
ִלירֹא
ֶאתָ -ה ֱאל ִֹהים ,יְ ָרא.
ראה
ָצ ֶדקִ ,תּ ֶ
ז ִאם-ע ֶֹשׁק ָרשׁ וְ ֵגזֶל ִמ ְשׁ ָפּט ו ֶ
ַל ֲעשֹׁק
ַב ְמּ ִדינָה--אַלִ -תּ ְת ַמהַּ ,עלַ -ה ֵח ֶפץִ :כּי ָגב ַֹהּ ֵמ ַעל
ִלגזֹל
יהם.
ֲל ֶ
ָגּב ַֹהּ ,שׁ ֵֹמר ,וּגְ ב ִֹהים ,ע ֵ
ִל ְראוֹת
ִל ְתמֹה
ִל ְשׁמֹר

Asservir Niphal 70

ְל ֵה ָע ֵבד

Aimer Paal 7

ֶל ֱאהֹב
ִל ְשׂבּ ַֹע
ִל ְרבּוֹת
ִל ְראוֹת
ְאכֹל
ֶל ֱ
יח
ְל ַהנִּ ַ
ִל ְראוֹת

Perdre Paal 6

ְאבֹד
ֶל ֱ
הוֹליד
ְל ִ
ָל ֵצאת
ָלשׁוּב
ָל ֶל ֶכת
ָל ֵשׂאת

Venir Paal 54

ָלבוֹא
ָל ֶל ֶכת
ַל ֲעמֹל
ְאכֹל
ֶל ֱ
ַל ֲחלוֹת
ִל ְקצֹף
ִל ְראוֹת
ֶל ֱאכוֹל
ִל ְשׁתּוֹת
ַל ֲעמֹל
ָל ֵתת

Donner Paal 58

ָל ֵתת
ְל ַה ְשׁ ִליט
ֶל ֱאכוֹל
ָל ֵשׂאת
ִל ְשׂמ ַֹח

Rassasier Paal 23
Augmenter Paal 39
Voir Paal 40

Manger Paal 6
Laisser Hiphil 200
Voir Paal 40

EngendrerHiphil194

Sortir Paal 28
Retourner Paal 50

Aller Paal 25
Porter Paal 36

Aller Paal 25
Travailler Paal 9
Manger Paal 6
Etre malade Paal 45
Etre faché Paal 1
Voir Paal 40
Manger Paal 6
Boire Paal 38
Travailler Paal 9
Donner Paal 58

Ordonner Hiphil 178
Manger Paal 6
Porter Paal 36
Se rejouir Paal 23
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ח וְ יִ ְתרוֹן ֶא ֶרץַ ,בּכֹּל היא )הוּא(ֶ --מ ֶל ְך ְל ָשׂ ֶדה,
ֱבד.
ֶנע ָ
וּמי-א ֵֹהב ֶבּ ָהמוֹן
ט א ֵֹהב ֶכּ ֶסף לֹא-יִ ְשׂ ַבּע ֶכּ ֶסףִ ,
לֹא ְתבוּאָה; גַּם-זֶהָ ,ה ֶבל.
וּמהִ -כּ ְשׁרוֹן,
יה; ַ
אוֹכ ֶל ָ
טּוֹבהַ ,רבּוְּ ,
י ִבּ ְרבוֹתַ ,ה ָ
יהִ ,כּיִ ,אם-ראית ) ְראוּת( ֵעינָיו.
ִל ְב ָע ֶל ָ
תוּקה ְשׁנַת ָהע ֵֹבדִ ,אםְ -מ ַעט וְ ִאםַ -ה ְר ֵבּה
יא ְמ ָ
יח לוִֹ ,לישׁוֹן.
ֹאכל; וְ ַה ָשּׂ ָבעֶ ,ל ָע ִשׁירֵ --אינֶנּוּ ַמנִּ ַ
י ֵ
יתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ :ע ֶֹשׁר
חוֹלהָ ,ר ִא ִ
יב יֵשׁ ָר ָעה ָ
ָשׁמוּר ִל ְב ָע ָליוְ ,ל ָר ָעתוֹ.
הוֹליד ֵבּן,
אָבד ָהע ֶֹשׁר ַההוּאְ ,בּ ִענְ יַן ָרע; וְ ִ
יג וְ ַ
אוּמה.
וְ ֵאין ְבּיָדוֹ ְמ ָ
ָצא ִמ ֶבּ ֶטן ִאמּוָֹ ,ערוֹם יָשׁוּב ָל ֶל ֶכת
יד ַכּ ֲא ֶשׁר י ָ
ֲמלוֶֹ ,שׁיּ ֵֹל ְך ְבּיָדוֹ.
אוּמה לֹא-יִ ָשּׂא ַבע ָ
וּמ ָ
ְכּ ֶשׁ ָבּא; ְ

ֵל ְך;
ֻמּת ֶשׁ ָבּא ֵכּן י ֵ
חוֹלהָ ,כּל-ע ַ
טו וְ גַם-זֹה ָר ָעה ָ
רוּח.
וּמה-יִּ ְתרוֹן לוֶֹ ,שׁ ַיּ ֲעמֹל ָל ַ
ַ
ֹאכל; וְ ָכ ַעס ַה ְר ֵבּה,
ָמיוַ ,בּח ֶֹשׁ ְך י ֵ
טז גַּם ָכּל-י ָ
וְ ָח ְליוֹ ָו ָק ֶצף.
ָפה ֶל ֱאכוֹל-
יתי אָנִ י ,טוֹב ֲא ֶשׁר-י ֶ
יז ִהנֵּה ֲא ֶשׁרָ -ר ִא ִ
ֲמלוֹ ֶשׁ ַיּ ֲעמֹל ַתּ ַחת-
טוֹבה ְבּ ָכל-ע ָ
וְ ִל ְשׁתּוֹת וְ ִל ְראוֹת ָ
ָתן-לוֹ ָה ֱאל ִֹהים--
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמ ְס ַפּר יְ ֵמיַ -חיָּו ֲא ֶשׁר-נ ַ
ִכּי-הוּא ֶח ְלקוֹ.
ָתן-לוֹ ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׁר
אָדם ֲא ֶשׁר נ ַ
יח גַּם ָכּלָ -ה ָ
וּנְ ָכ ִסים וְ ִה ְשׁ ִליטוֹ ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנּוּ ,וְ ָל ֵשׂאת ֶאת-
ֲמלוֹ--זֹהַ ,מ ַתּת ֱאל ִֹהים ִהיא.
ֶח ְלקוֹ ,וְ ִל ְשׂמ ַֹחַ ,בּע ָ

Se souvenir Paal 1

ִלזְ כֹּר

יט ִכּי לֹא ַה ְר ֵבּה ,יִ ְזכֹּר ֶאת-יְ ֵמי ַחיָּיוִ :כּי
ָה ֱאל ִֹהים ַמ ֲענֶהְ ,בּ ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ.

Chapître 6
Voir Paal 40

Donner Paal 58
Manquer Paal 13
Désirer Hitpael159
PermettreHiphil 178
Manger Paal 6
EngendrerHiphil194
Vivre Paal 49
Se rassasier Paal 23
Etre/Avoir Paal 48
Dire Paal 6
Venir Paal 54

Aller Paal 25
Couvrir Piel 103
Voir Paal 40

Savoir Paal 30
Vivre Paal 49
Voir Paal 40

Aller Paal 25

Savoir Paal 30
Aller Paal 25
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יתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ; וְ ַר ָבּה
א יֵשׁ ָר ָעהֲ ,א ֶשׁר ָר ִא ִ
ִל ְראוֹת
אָדם.
ִהיאַ ,עלָ -ה ָ
ב ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ֶתּן-לוֹ ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׁר וּנְ ָכ ִסים
ָל ֵתת
ַפשׁוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר-יִ ְתאַוֶּה,
וְ ָכבוֹד וְ ֵאינֶנּוּ ָח ֵסר ְלנ ְ
ַל ֲחסֹר
יטנּוּ ָה ֱאל ִֹהים ֶל ֱאכֹל ִמ ֶמּנּוִּ --כּי ִאישׁ
ַשׁ ִל ֶ
ְל ִה ְתאַווֹת וְ לֹא-י ְ
ָח ִלי ָרע ,הוּא.
ֹאכ ֶלנּוּ :זֶה ֶה ֶבל ו ֳ
ָכ ִרי ,י ְ
ְל ַה ְשׁ ִליט נ ְ
ֶל ֱאכֹל
יוֹליד ִאישׁ ֵמאָה וְ ָשׁנִ ים ַרבּוֹת יִ ְחיֶה וְ ַרב
הוֹליד ג ִאםִ -
ְל ִ
טּוֹבה,
ַפשׁוֹ לֹאִ -ת ְשׂ ַבּע ִמןַ -ה ָ
ֶשׁיִּ ְהיוּ יְ ֵמיָ -שׁנָיו ,וְ נ ְ
ִל ְחיוֹת
אָמ ְר ִתּי ,טוֹב ִמ ֶמּנּוּ
בוּרה ,לֹאָ -היְ ָתה לּוַֹ --
וְ גַםְ -ק ָ
ִל ְשׂבּ ַֹע
ָפל.
ַהנּ ֶ
ִל ְהיוֹת
לוֹ ַמר
וּבח ֶֹשׁ ְךְ ,שׁמוֹ
ֵל ְך; ַ
וּבח ֶֹשׁ ְך י ֵ
ד ִכּיַ -ב ֶה ֶבל ָבּאַ ,
ָלבוֹא
ֻסּה.
יְ כ ֶ
ָל ֶל ֶכת
ְל ַכסוֹת
ַחת ָלזֶהִ ,מזֶּה.
ָדע; נ ַ
ה גַּםֶ -שׁ ֶמשׁ לֹאָ -ראָה ,וְ לֹא י ָ
ִל ְראוֹת
ָל ַד ַעת
טוֹבה ,לֹא
ֲמיִ ם ,וְ ָ
ו וְ ִאלּוּ ָחיָהֶ ,א ֶלף ָשׁנִ ים ַפּע ַ
ִל ְחיוֹת
הוֹל ְך.
ָראָהֲ --הלֹא ֶאלָ -מקוֹם ֶא ָחדַ ,הכֹּל ֵ
ִל ְראוֹת
ָל ֶל ֶכת
ֶפשׁ ,לֹא ִת ָמּ ֵלא.
אָדםְ ,ל ִפיהוּ; וְ גַםַ -הנּ ֶ
ֲמל ָה ָ
ז ָכּל-ע ַ
יּוֹתר ֶל ָח ָכםִ ,מןַ -ה ְכּ ִסיל; ַמהֶ -לּ ָענִ י
ח ִכּי ַמהֵ -
ָל ַד ַעת
יוֹד ַעַ ,ל ֲהל ְֹך ֶנגֶד ַה ַחיִּ ים.
ֵ
ָל ֶל ֶכת
ָפשׁ; גַּם-זֶה ֶה ֶבל,
ט טוֹב ַמ ְר ֵאה ֵעינַיִ םֵ ,מ ֲה ָל ְך-נ ֶ
רוּח.
וּרעוּת ַ
ְ

Etre/Avoir Paal 48

ִל ְהיוֹת
ְל ִה ָק ֵרא
ָדע
ְל ִהו ַ
ָיכוֹל
ָלדוּן

Savoir Paal 30

ָל ַד ַעת
ַלעֲשׂוֹת
ְל ַה ִגּיד
ִל ְהיוֹת

Etre appeléNiphal77
Etre connuNiphal 86
Pouvoir Paal 55

Juger Paal 50

Faire Paal 44
Dire Hiphil 198
Etre/Avoir Paal 48

נוֹדעֲ ,א ֶשׁר-הוּא
י ַמהֶ -שּׁ ָהיָהְ ,כּ ָבר נִ ְק ָרא ְשׁמוֹ ,וְ ָ
יוּכל ָל ִדיןִ ,עם ֶשׁ ַתּ ִקּיף ִמ ֶמּנּוּ.
אָדם; וְ לֹאַ -
ָ

יא ִכּי יֵשְׁ -דּ ָב ִרים ַה ְר ֵבּהַ ,מ ְר ִבּים ָה ֶבל; ַמה-יּ ֵֹתר,
אָדם.
ָל ָ
אָדם ַבּ ַחיִּ יםִ ,מ ְס ַפּר
יוֹד ַע ַמה-טּוֹב ָל ָ
יב ִכּי ִמיֵ -
ֲשׂם ַכּ ֵצּלֲ :א ֶשׁר ִמי-יַגִּ יד
יְ ֵמיַ -חיֵּי ֶה ְבלוֹ--וְ ַיע ֵ
אַח ָריו ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
אָדםַ ,מה-יִּ ְהיֶה ֲ
ָל ָ
Chapître 7

Aller Paal 25
Donner Paal 58

Améliorer Hiphil207

Ecouter Paal 22

Se vanter Hitpael 135

Détruire Piel 91

Affoler Hiphil 178
S’irriter Paal 19
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א טוֹב ֵשׁםִ ,מ ֶשּׁ ֶמן טוֹב; וְ יוֹם ַה ָמּוֶתִ ,מיּוֹם
ָלדוֹ.
ִהוּ ְ
ב טוֹב ָל ֶל ֶכת ֶאלֵ -בּיתֵ -א ֶבלִ ,מ ֶלּ ֶכת ֶאלֵ -בּית
ָל ֶל ֶכת
אָדם; וְ ַה ַחי ,יִ ֵתּן
ִמ ְשׁ ֶתּהַ --בּ ֲא ֶשׁר ,הוּא סוֹף ָכּלָ -ה ָ
ָל ֵתת
ֶאלִ -לבּוֹ.
יטב ֵלב.
יטיב ג טוֹב ַכּ ַעסִ ,מ ְשּׂחוֹקִ :כּיְ -בר ַֹע ָפּנִ ים ,יִ ַ
ְל ֵה ִ
ילים ְבּ ֵבית
ד ֵלב ֲח ָכ ִמים ְבּ ֵבית ֵא ֶבל ,וְ ֵלב ְכּ ִס ִ
ִשׂ ְמ ָחה.
ֲרת ָח ָכםֵ --מ ִאישׁ ,שׁ ֵֹמ ַע ִשׁיר
ה טוֹבִ ,ל ְשׁמ ַֹע ַגּע ַ
ִל ְשׁמ ַֹע
ילים.
ְכּ ִס ִ
ירים ַתּ ַחת ַה ִסּירֵ ,כּן ְשׂחֹק
ו ִכּי ְכקוֹל ַה ִסּ ִ
ַה ְכּ ִסיל; וְ גַם-זֶהָ ,ה ֶבל.
יאַבּד ֶאתֵ -לבַ ,מ ָתּנָה.
הוֹלל ָח ָכם; וִ ֵ
ְל ִה ְת ַה ֵלל ז ִכּי ָהע ֶֹשׁק ,יְ ֵ
אַבּד
ְל ֵ
רוּח,
אשׁיתוֹ; טוֹב ֶא ֶר ְךַ -
אַח ִרית ָדּ ָברֵ ,מ ֵר ִ
ח טוֹב ֲ
רוּח.
ִמגְּ ַבהַּ -
רוּח ָךִ ,ל ְכעוֹסִ :כּי ַכ ַעסְ ,בּ ֵחיק
ְל ַה ְב ִהיל ט אַלְ -תּ ַב ֵהל ְבּ ֲ
ָנוּח.
ילים י ַ
ְכּ ִס ִ
ִל ְכעוֹס

Reposer Paal 52
Dire Paal 6
Etre/Avoir Paal 48
Demander Paal 19

Revivre Hiphil 193

Voir Paal 40

Redresser Piel 96
Etre/Avoir Paal 48
Voir Paal 40
Faire Paal 44
Trouver Paal 35
Voir Paal 40

Perdre Paal 6
ProlongerHiphil181
Etre/Avoir Paal 48
Etre sage Paal 16
Choquer Piel 91
Etre méchant Hiphil
185
Etre/Avoir Paal 48
Mourir Paal 60

Saisir Paal 6
Retirer Hiphil 200
Craindre Paal 29

Sortir Paal 28
Renforcer Piel 91
Etre/Avoir Paal 48
Faire Paal 44
Pécher Paal 17
Parler Piel 91
Donner Paal 58
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נוּח
ַל ַ
לוֹ ַמר
ִל ְהיוֹת
ִל ְשׁאוֹל
ְל ַה ֲחיוֹת
ִל ְראוֹת
ְל ַת ֵקּן
ִל ְהיוֹת
ִל ְראוֹת
ַלעֲשׂוֹת
ִל ְמצֹא
ִל ְראוֹת
ְאבֹד
ֶל ֱ
יך
ְל ַה ֲא ִר ְ
ִל ְהיוֹת
ַל ְחכֹּם
ְל ַשׁ ֵמם
ְל ַה ְר ִשׁי ַע
ִל ְהיוֹת
ָלמוּת
ְאחֹז
ֶל ֱ
יח
ְל ַהנִ ַ
ִלירֹא
ָל ֵצאת
ְל ַחזֵק
ִל ְהיוֹת
ַלעֲשׂוֹת
ַל ֲחטֹא
ְל ַד ֵבּר
ָל ֵתת

ָמים ָה ִראשֹׁנִ יםָ ,היוּ
ֹאמרֶ ,מה ָהיָהֶ --שׁ ַהיּ ִ
י אַל-תּ ַ
אַל ָתּ ַעל-זֶה.
טוֹבים ֵמ ֵא ֶלּהִ :כּי לֹא ֵמ ָח ְכ ָמהָ ,שׁ ְ
ִ
ַח ָלה; וְ י ֵֹתרְ ,לר ֵֹאי ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
טוֹבה ָח ְכ ָמהִ ,עם-נ ֲ
יא ָ
יב ִכּי ְבּ ֵצל ַה ָח ְכ ָמהְ ,בּ ֵצל ַה ָכּ ֶסף; וְ יִ ְתרוֹן ַדּ ַעת,
יה.
ַה ָח ְכ ָמה ְתּ ַחיֶּה ְב ָע ֶל ָ
יוּכל
ֲשׂה ָה ֱאל ִֹהיםִ :כּי ִמי ַ
יג ְר ֵאהֶ ,אתַ -מע ֵ
ְל ַת ֵקּןֵ ,את ֲא ֶשׁר ִעוְּ תוֹ.
וּביוֹם ָר ָעה ְר ֵאה; גַּם
טוֹבה ֱהיֵה ְבטוֹבְ ,
יד ְבּיוֹם ָ
ֻמּת-זֶהָ ,ע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהיםַ ,עלִ -דּ ְב ַרת
ֶאת-זֶה ְלע ַ
אוּמה.
אַח ָריוְ ,מ ָ
אָדם ֲ
ֶשׁלֹּא יִ ְמ ָצא ָה ָ
ימי ֶה ְב ִלי; יֵשׁ ַצ ִדּיק ,א ֵֹבד
יתיִ ,בּ ֵ
טו ֶאתַ -הכֹּל ָר ִא ִ
יך ְבּ ָר ָעתוֹ.
ְבּ ִצ ְדקוֹ ,וְ יֵשׁ ָר ָשׁע ,מַ ֲא ִר ְ
יוֹתר:
טז אַלְ -תּ ִהי ַצ ִדּיק ַה ְר ֵבּה ,וְ אַלִ -תּ ְת ַח ַכּם ֵ
שּׁוֹמם.
ָל ָמּהִ ,תּ ֵ
יז אַלִ -תּ ְר ַשׁע ַה ְר ֵבּה ,וְ אַלְ -תּ ִהי ָס ָכלָ :ל ָמּה
ָתמוּתְ ,בּלֹא ִע ֶתּ ָך.
יח טוֹב ֲא ֶשׁר ֶתּ ֱאחֹז ָבּזֶה ,וְ גַםִ -מזֶּה אַלַ -תּנַּח ֶאת-
ֻלּם.
ֵצא ֶאת-כּ ָ
ָד ָךִ :כּי-יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ,י ֵ
יֶ

יטים,
ֲשׂ ָרהַ ,שׁ ִלּ ִ
יט ַה ָח ְכ ָמהָ ,תּעֹז ֶל ָח ָכםֵ --מע ָ
ֲא ֶשׁר ָהיוָּ ,בּ ִעיר.
ֲשׂה-טּוֹב,
אָרץֲ --א ֶשׁר ַיע ֶ
אָדםֵ ,אין ַצ ִדּיק ָבּ ֶ
כ ִכּי ָ
ֶח ָטא.
וְ לֹא י ֱ
כא גַּם ְל ָכלַ -ה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּרוּ ,אַלִ -תּ ֵתּן ִל ֶבּ ָך:
ֲא ֶשׁר לֹאִ -ת ְשׁ ַמע ֶאתַ -ע ְב ְדּ ָךְ ,מ ַק ְל ֶל ָך.

Ecouter Paal 22
Maudire Piel 91

ִל ְשׁמ ַֹע
ְל ַק ֵלּל

Savoir Paal 30

ָל ַד ַעת
ְל ַק ֵלּל
ְלנַסוֹת
לוֹ ַמר
ַל ְחכֹּם
ִל ְהיוֹת
ִל ְמצֹא
ִל ְסבֹב
ָל ַד ַעת
ָלתוּר
ְל ַב ֵקּשׁ

Trouver Paal 35

ִל ְמצֹא
ְל ִמ ֵלט
ְל ִה ָלּ ֵכד

וּמוֹצא ֲאנִ י ַמר ִמ ָמּוֶתֶ ,אתָ -ה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁרִ -היא
ֶ
כו
יה; טוֹב ִל ְפנֵי
ָד ָ
סוּרים י ֶ
ַח ָר ִמים ִל ָבּהֲּ --א ִ
צוֹדים ו ֲ
ְמ ִ
חוֹטא ,יִ ָלּ ֶכד ָבּהּ.
ָה ֱאל ִֹהים ,יִ ָמּ ֵלט ִמ ֶמּנָּה ,וְ ֵ

Voir Paal 40

ִל ְראוֹת
ִל ְמצֹא
לוֹ ַמר
ְל ַב ֵקּשׁ
ִל ְמצֹא

אַחת,
אַחת ְל ַ
אָמ ָרה ק ֶֹה ֶלת; ַ
אתיְ ,
כז ְר ֵאה זֶה ָמ ָצ ִ
ִל ְמצֹא ֶח ְשׁבּוֹן.

Voir Paal 40

ִל ְראוֹת
ִל ְמצֹא
ָל ַד ַעת
ְל ַב ֵקּשׁ

Savoir Paal 30

ָל ַד ַעת
ִל ָה ִאיר
שׁנֶּא
יְ ֻ

Maudire Piel 91
Eprouver Piel 103
Dire Paal 6
Etre sage Paal 16
Etre/Avoir Paal 48
Trouver Paal 35
Tourner Paal 1
Savoir Paal 30
Explorer Paal 50
Chercher Piel 91

Echapper Piel 91
Etre capturé Niphal
65

Trouver Paal 35
Dire Paal 6
Chercher Piel 91

Trouver Paal 35

Trouver Paal 35
Savoir Paal 30
Chercher Piel 91

ָדע ִל ֶבּ ָךֲ :א ֶשׁר גַּם-את
כב ִכּי גַּםְ -פּ ָע ִמים ַרבּוֹת ,י ַ
אַתּה(ִ ,ק ַלּ ְל ָתּ ֲא ֵח ִרים.
) ָ
אָמ ְר ִתּי ֶא ְח ָכּ ָמה,
יתי ַב ָח ְכ ָמה; ַ
כג ָכּל-זֹה ,נִ ִסּ ִ
חוֹקה ִמ ֶמּנִּ י.
וְ ִהיא ְר ָ
כד ָרחוֹקַ ,מהֶ -שּׁ ָהיָה; וְ ָעמֹק ָעמֹקִ ,מי יִ ְמ ָצ ֶאנּוּ.
וּב ֵקּשׁ ָח ְכ ָמה
בּוֹתי ֲאנִ י וְ ִל ִבּי ָל ַד ַעת וְ ָלתוּרַ ,
כה ַס ִ
הוֹללוֹת.
וְ ֶח ְשׁבּוֹן; וְ ָל ַד ַעת ֶר ַשׁע ֶכּ ֶסל ,וְ ַה ִסּ ְכלוּת ֵ

אָדם
אתיָ :
ַפ ִשׁי ,וְ לֹא ָמ ָצ ִ
כח ֲא ֶשׁר עוֹדִ -בּ ְק ָשׁה נ ְ
אתי--וְ ִא ָשּׁה ְב ָכלֵ -א ֶלּה ,לֹא
ֶא ָחד ֵמ ֶא ֶלףָ ,מ ָצ ִ
אתי.
ָמ ָצ ִ
אתיֲ ,א ֶשׁר ָע ָשׂה ָה ֱאל ִֹהים
כט ְל ַבד ְר ֵאה-זֶה ָמ ָצ ִ
ָשׁר; וְ ֵה ָמּה ִב ְקשׁוִּ ,ח ְשּׁבֹנוֹת ַר ִבּים.
אָדם י ָ
ֶאתָ -ה ָ

Chapître 8

Illuminer Hiphil 202
Sera changé Poual 126
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אָדם
יוֹד ַעֵ ,פּ ֶשׁר ָדּ ָבר; ָח ְכ ַמת ָ
וּמי ֵ
א ִמיְ ,כּ ֶה ָח ָכםִ ,
ָתּ ִאיר ָפּנָיו ,וְ עֹז ָפּנָיו יְ ֻשׁנֶּא.

Garder Paal 1

Affoler Hiphil 178
Persévèrer Paal 9
Désirer Paal 15
Faire Paal 44
Dire Paal 6
Faire Paal 44
Garder Paal 1
Savoir Paal 30

Savoir Paal 30
Etre/Avoir Paal 48
Dire Hiphil 198
EmprisonnerPaal 35
Echapper Piel 91

Voir Paal 40
Donner Paal 58
Etre fait Niphal 73

Gouverner Paal 1
Voir Paal 40
Venir Paal 54
Aller Paal 25

Etre oublierNiphal76
Faire Paal 44
Etre fait Niphal 73

Faire Paal 44
Faire Paal 44
ProlongerHiphil181
Savoir Paal 30
Etre/Avoir Paal 48
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בוּעת
ב ֲאנִ יִ ,פּיֶ -מ ֶל ְך ְשׁמֹר ,וְ ַעלִ ,דּ ְב ַרת ְשׁ ַ
ִל ְשׁמֹר
ֱאל ִֹהים.
ְל ַה ְב ִהיל ג אַלִ -תּ ָבּ ֵהל ִמ ָפּנָיו ֵתּ ֵל ְך ,אַלַ -תּ ֲעמֹד ְבּ ָד ָבר ָרע:
ֲשׂה.
ַחפֹּץַ ,יע ֶ
ַל ֲעמֹד ְבִּ ..כּי ָכּלֲ -א ֶשׁר י ְ
ַל ְחפֹּץ
ַלעֲשׂוֹת
לוֹ ַמר
ַלעֲשׂוֹת
ִל ְשׁמֹר
ָל ַד ַעת

ָל ַד ַעת
ִל ְהיוֹת
ְל ַה ִגּיד
ִל ְכלֹא
ְל ִמ ֵלט
ִל ְראוֹת
ָל ֵתת
ְל ֵה ָעשוֹת
ִל ְשׁלֹט ְבּ..
ִל ְראוֹת
ָלבוֹא
ָל ֶל ֶכת
ְל ִה ָשׁ ַכּח
ַלעֲשׂוֹת
ְל ֵה ָעשוֹת
ַלעֲשׂוֹת
ַלעֲשׂוֹת
יך
ְל ַה ֲא ִר ְ
ָל ַד ַעת
ִל ְהיוֹת

ֹאמר-לוַֹ ,מה-
וּמי י ַ
ד ַבּ ֲא ֶשׁר ְדּ ַברֶ -מ ֶל ְךִ ,שׁ ְלטוֹן; ִ
ֲשׂה.
ַתּע ֶ
וּמ ְשׁ ָפּט,
ֵדע ָדּ ָבר ָרע; וְ ֵעת ִ
שׁוֹמר ִמ ְצוָה ,לֹא י ַ
ֵ
ה
ֵדע ֵלב ָח ָכם.
יַ
אָדם,
וּמ ְשׁ ָפּטִ :כּיָ -ר ַעת ָה ָ
ו ִכּי ְל ָכלֵ -ח ֶפץ ,יֵשׁ ֵעת ִ
ַר ָבּה ָע ָליו.
ז ִכּיֵ -אינֶנּוּ י ֵֹד ַעַ ,מהֶ -שּׁיִּ ְהיֶהִ :כּי ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶהִ ,מי
יַגִּ יד לוֹ.
רוּח ,וְ ֵאין
רוּחִ ,ל ְכלוֹא ֶאתָ -ה ַ
אָדם ַשׁ ִלּיט ָבּ ַ
ח ֵאין ָ
ִשׁ ְלטוֹן ְבּיוֹם ַה ָמּוֶת ,וְ ֵאין ִמ ְשׁ ַל ַחת ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה;
וְ לֹא-יְ ַמ ֵלּט ֶר ַשׁעֶ ,אתְ -בּ ָע ָליו.
ט ֶאתָ -כּל-זֶה ָר ִאי ִתי ,וְ נָתוֹן ֶאתִ -ל ִבּיְ ,ל ָכל-
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשֵׁ :עתֲ ,א ֶשׁר
ֲשׂהֲ ,א ֶשׁר ַנע ָ
ַמע ֶ
אָדםְ --ל ַרע לוֹ.
אָדם ְבּ ָ
ָשׁ ַלט ָה ָ
וּמ ְמּקוֹם
ֻרים ָו ָבאוִּ ,
יתי ְר ָשׁ ִעים ְקב ִ
וּב ֵכן ָר ִא ִ
י ְ
ָקדוֹשׁ יְ ַה ֵלּכוּ ,וְ יִ ְשׁ ַתּ ְכּחוּ ָב ִעירֲ ,א ֶשׁר ֵכּןָ -עשׂוּ; גַּם-
זֶהָ ,ה ֶבל.

ֲשׂה ָה ָר ָעה ְמ ֵה ָרה;
ֲשׂה ִפ ְתגָםַ ,מע ֵ
יא ֲא ֶשׁר ֵאיןַ -נע ָ
אָדםָ ,בּ ֶהםַ --לעֲשׂוֹת ָרע.
ַעלֵ -כּן ָמ ֵלא ֵלב ְבּנֵיָ -ה ָ
יך לוִֹ :כּי,
יב ֲא ֶשׁר ח ֶֹטא ,ע ֶֹשׂה ָרע ְמאַת--וּ ַמ ֲא ִר ְ
יוֹד ַע אָנִ יֲ ,א ֶשׁר יִ ְהיֶה-טּוֹב ְליִ ְר ֵאי ָה ֱאל ִֹהים,
גַּםֵ -
יראוּ ִמ ְלּ ָפנָיו.
ֲא ֶשׁר יִ ְ

Craindre Paal 29

Etre/Avoir Paal 48
ProlongerHiphil181
Craindre Paal 29

Etre fait Niphal 73
Arriver Niphil 200
Dire Paal 6

Louer Piel 94
Manger Paal 6
Boire Paal 38

Se rejouir Paal 23
Rester Paal 38
Donner Paal 58

ִלירֹא
ִל ְהיוֹת
יך
ְל ַה ֲא ִר ְ
ִלירֹא
ְל ֵה ָעשוֹת
יע
ְל ַה ִגּ ַ
לוֹ ַמר
ְל ַשׁ ֵבּ ַח
ְאכֹל
ֶל ֱ
ִל ְשׁתּוֹת
ִל ְשׂמ ַֹח
ִל ְלווֹת
ָל ֵתת

Donner Paal 58

ָל ֵתת
ָל ַד ַעת
ִל ְראוֹת
ְל ֵה ָעשוֹת
ִל ְראוֹת
ָיכוֹל
ִל ְמצוֹא
ְל ֵה ָעשוֹת
ַל ֲעמֹל
ְל ַב ֵקּשׁ
ָל ַד ַעת
לוֹ ַמר

Donner Paal 58

ָל ֵתת
ְל ַב ֵרר
ָל ַד ַעת

Savoir Paal 30
Voir Paal 40
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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

יך ָי ִמים ַכּ ֵצּל-
ַא ִר ְ
יג וְ טוֹב לֹא-יִ ְהיֶה ָל ָר ָשׁע ,וְ לֹא-י ֲ
ָראִ ,מ ִלּ ְפנֵי ֱאל ִֹהים.
 ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ י ֵאָרץֲ ,א ֶשׁר יֵשׁ
ֲשׂה ַעלָ -ה ֶ
יד יֶשֶׁ -ה ֶבלֲ ,א ֶשׁר ַנע ָ
ֲשׂה ָה ְר ָשׁ ִעים ,וְ יֵשׁ
יע ֲא ֵל ֶהם ְכּ ַמע ֵ
יקים ֲא ֶשׁר ַמגִּ ַ
ַצ ִדּ ִ
יקים:
ֲשׂה ַה ַצּ ִדּ ִ
יע ֲא ֵל ֶהם ְכּ ַמע ֵ
ְר ָשׁ ִעים ֶשׁ ַמּגִּ ַ
אָמ ְר ִתּיֶ ,שׁגַּם-זֶה ָה ֶבל.
ַ
טו וְ ִשׁ ַבּ ְח ִתּי ֲאנִ יֶ ,אתַ -ה ִשּׂ ְמ ָחהֲ ,א ֶשׁר ֵאין-טוֹב
אָדם ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשִׁ ,כּי ִאםֶ -ל ֱאכֹל וְ ִל ְשׁתּוֹת
ָל ָ
ָתן-
ֲמלוֹ ,יְ ֵמי ַחיָּיו ֲא ֶשׁר-נ ַ
מוֹח; וְ הוּא יִ ְלוֶנּוּ ַבע ָ
וְ ִל ְשׂ ַ
לוֹ ָה ֱאל ִֹהיםַ --תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.

ָת ִתּי ֶאתִ -ל ִבּיָ ,ל ַד ַעת ָח ְכ ָמה ,וְ ִל ְראוֹת
טז ַכּ ֲא ֶשׁר נ ַ
אָרץִ :כּי גַם ַבּיּוֹם,
ֲשׂה ַעלָ -ה ֶ
ֶאתָ -ה ִענְ יָןֲ ,א ֶשׁר ַנע ָ
וּב ַלּיְ ָלהֵ --שׁנָהְ ,בּ ֵעינָיו ֵאינֶנּוּ ר ֶֹאה.
ַ
יוּכל
ֲשׂה ָה ֱאל ִֹהיםִ ,כּי לֹא ַ
יתיֶ ,אתָ -כּלַ -מע ֵ
יז וְ ָר ִא ִ
ֲשׂה ַת ַחת-
ֲשׂה ֲא ֶשׁר ַנע ָ
אָדם ִל ְמצוֹא ֶאתַ -ה ַמּע ֶ
ָה ָ
אָדם ְל ַב ֵקּשׁ וְ לֹא
ַה ֶשּׁ ֶמשְׁ ,בּ ֶשׁל ֲא ֶשׁר ַי ֲעמֹל ָה ָ
יוּכל
ֹאמר ֶה ָח ָכם ָל ַד ַעת ,לֹא ַ
יִ ְמ ָצא; וְ גַם ִאם-י ַ
ִל ְמצֹא.

Chapître 9
Clarifier Piel 98

Savoir Paal 30
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ָת ִתּי ֶאלִ -ל ִבּי ,וְ ָלבוּר ֶאתָ -כּל-
א ִכּי ֶאתָ -כּל-זֶה נ ַ
יהםְ ,בּיַד
ֲב ֵד ֶ
יקים וְ ַה ֲח ָכ ִמים ַוע ָ
זֶהֲ ,א ֶשׁר ַה ַצּ ִדּ ִ
יוֹד ַע
אַה ָבה גַםִ -שׂנְ אָהֵ ,אין ֵ
ָה ֱאל ִֹהים; גַּםֲ -
ֵיהם.
אָדםַ --הכֹּלִ ,ל ְפנ ֶ
ָה ָ

Craindre Paal 29

Etre fait Niphal 73

Sera attaché
Poual 118
Savoir Paal 30
Mourir Paal 60
Etre oublier Niphal
76
Etre fait Niphal 73

ְל ֵה ָעשוֹת

ב ַהכֹּל ַכּ ֲא ֶשׁר ַלכֹּלִ ,מ ְק ֶרה ֶא ָחד ַל ַצּ ִדּיק וְ ָל ָר ָשׁע
ַלטּוֹב וְ ַל ָטּהוֹר וְ ַל ָטּ ֵמא ,וְ ַלזּ ֵֹב ַח ,וְ ַל ֲא ֶשׁר ֵאינֶנּוּ
בוּעה
ז ֵֹב ַחַ :כּטּוֹבַ ,כּח ֶֹטאַ --הנִּ ְשׁ ָבּעַ ,כּ ֲא ֶשׁר ְשׁ ָ
ָרא.
יֵ
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשִׁ --כּי-
ג זֶה ָרעְ ,בּכֹל ֲא ֶשׁרַ -נע ָ
אָדם ָמ ֵלאָ -רע
ִמ ְק ֶרה ֶא ָחדַ ,לכֹּל; וְ גַם ֵלב ְבּנֵיָ -ה ָ
אַח ָריוֶ ,אלַ -ה ֵמּ ִתים.
ֵיהם ,וְ ֲ
הוֹללוֹת ִבּ ְל ָב ָבםְ ,בּ ַחיּ ֶ
וְ ֵ
ד ִכּיִ -מי ֲא ֶשׁר יבחר )יְ ֻח ַבּר(ֶ ,אל ָכּלַ -ה ַחיִּ ים יֵשׁ
ִבּ ָטּחוֹןִ :כּיְ -ל ֶכ ֶלב ַחי הוּא טוֹבִ ,מןָ -ה ְ
אַריֵה ַה ֵמּת.

ִלירֹא

ָל ַד ַעת
ָלמוּת
ְל ִה ָשׁ ַכּח

ָמתוּ; וְ ַה ֵמּ ִתים ֵאינָם
יוֹד ִעיםֶ ,שׁיּ ֻ
ה ִכּי ַה ַחיִּ ים ְ
אוּמה ,וְ ֵאין-עוֹד ָל ֶהם ָשׂ ָכרִ --כּי נִ ְשׁ ַכּח,
יוֹד ִעים ְמ ָ
ְ
ִז ְכ ָרם.

ְל ֵה ָעשוֹת

אָתםְ ,כּ ָבר
אָתם גַּםִ -קנְ ָ
אַה ָב ָתם גַּםִ -שׂנְ ָ
ו גַּם ֲ
עוֹלםְ ,בּכֹל ֲא ֶשׁר-
אָב ָדה; וְ ֵח ֶלק ֵאיןָ -ל ֶהם עוֹד ְל ָ
ָ
ֲשׂה ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
ַנע ָ
וּשׁ ֵתה ְב ֶלב-טוֹב
ז ֵל ְך ֱאכֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַל ְח ֶמ ָךְ ,
יך.
ֲשׂ ָ
ֶךִ :כּי ְכ ָברָ ,ר ָצה ָה ֱאל ִֹהים ֶאתַ -מע ֶ
יֵינ ָ

יְ ֻח ַבּר

Aller Paal 25

ָל ֶל ֶכת
ְאכֹל
ֶל ֱ
ִל ְשׁתּוֹת
ִל ְרצוֹת
ַל ֲחסֹר

Voir Paal 40

ִל ְראוֹת
ֶל ֱאהֹב
ָל ֵתת
ְל ַע ֵמל

Manger Paal 6
Boire Paal 38
Vouloir Paal 38

Manquer Paal 13

Aimer Paal 7
Donner Paal 58
Se tourmenter Piel
91

Trouver Paal 35
Faire Paal 44
Aller Paal 25
Retourner Paal 50
Voir Paal 40

Se passer Paal 38
Montrer Hiphil 192
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ִל ְמצֹא
ַלעֲשׂוֹת
ָל ֶל ֶכת
ָלשׁוּב
ִל ְראוֹת
ִל ְקרוֹת
ְל ַה ְראוֹת

ֹאשׁ ָך
יך ְל ָבנִ ים; וְ ֶשׁ ֶמןַ ,על-ר ְ
ָד ָ
ח ְבּ ָכלֵ -עת ,יִ ְהיוּ ְבג ֶ
ֶח ָסר.
אַל-י ְ
אָה ְב ָתָּ ,כּל-יְ ֵמי
ט ְר ֵאה ַחיִּ ים ִעםִ -א ָשּׁה ֲא ֶשׁרַ -
ָתןְ -ל ָך ַתּ ַחת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ,כֹּל יְ ֵמי
ַחיֵּי ֶה ְב ֶל ָךֲ ,א ֶשׁר נ ַ
ֲמ ְל ָךֲ ,א ֶשׁר-
וּבע ָ
ֶה ְב ֶל ָךִ :כּי הוּא ֶח ְל ְק ָךַ ,בּ ַחיִּ יםַ ,
אַ ָתּה ָע ֵמל ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ.
ֲשׂהִ :כּי
ֹח ָך--ע ֵ
ָד ָךַ ,לעֲשׂוֹת ְבּכ ֲ
י כֹּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא י ְ
ֲשׂה וְ ֶח ְשׁבּוֹן ,וְ ַד ַעת וְ ָח ְכ ָמהִ ,בּ ְשׁאוֹלֲ ,א ֶשׁר
ֵאין ַמע ֶ
אַתּה ה ֵֹל ְך ָשׁ ָמּה} .ס{
ָ
יא ַשׁ ְב ִתּי וְ ָראֹה ַת ַחתַ -ה ֶשּׁ ֶמשִׁ ,כּי לֹא ַל ַקּ ִלּים
ַה ֵמּרוֹץ וְ לֹא ַלגִּ ִ
בּוֹרים ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ גַם לֹא ַל ֲח ָכ ִמים
ֶל ֶחם וְ גַם לֹא ַלנְּ בֹנִ ים ע ֶֹשׁר ,וְ גַם לֹא ַליּ ְֹד ִעים,
ֻלּם.
ָפגַע ,יִ יְ ֶרה ֶאת-כּ ָ
ֵחןִ :כּיֵ -עת ו ֶ
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Voir Paal 40
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Trouver Paal 35
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Dire Paal 6
Etre écouté Niphal 76
Etre écouté Niphal 76

Perdre Piel 91

אָדם ֶאתִ -עתּוַֹ ,כּ ָדּגִ ים
ֵדע ָה ָ
יב ִכּי גַּם לֹא-י ַ
ָל ַד ַעת
ֳריםָ ,ה ֲא ֻחזוֹת
צוֹדה ָר ָעה ,וְ ַכ ִצּפּ ִ
ֶא ָח ִזים ִבּ ְמ ָ
ֶשׁנּ ֱ
אַחז
ְל ֵה ֵ
אָדםְ ,ל ֵעת ָר ָעה,
יוּק ִשׁים ְבּנֵי ָה ָ
ִלפֹּל) ִלנְ פֹּל( ַבּ ָפּח; ָכּ ֵהםָ ,
יהם ִפּ ְתאֹם.
ֲל ֶ
ְכּ ֶשׁ ִתּפּוֹל ע ֵ
דוֹלה
יתי ָח ְכ ָמהַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשׁ; וּגְ ָ
יג גַּם-זֹה ָר ִא ִ
ִל ְראוֹת
ִהיאֵ ,א ָלי.
יה
ָשׁים ָבּהּ ְמ ָעט; וּ ָבאֵ -א ֶל ָ
ַאנ ִ
יד ִעיר ְק ַטנָּה ,ו ֲ
ָלבוֹא
צוֹדים
יהְ ,מ ִ
ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל ,וְ ָס ַבב א ָֹתהּ ,וּ ָבנָה ָע ֶל ָ
ִל ְסבֹב
גְּ ד ִֹלים.
ִל ְבנוֹת
וּמ ָצא ָבהִּ ,אישׁ ִמ ְס ֵכּן ָח ָכם ,וּ ִמ ַלּט-הוּא ֶאת-
טו ָ
ִל ְמצֹא
ָכרֶ ,אתָ -ה ִאישׁ
אָדם לֹא ז ַ
ָה ִעירְ ,בּ ָח ְכ ָמתוֹ; וְ ָ
ְל ִמ ֵלט
ַה ִמּ ְס ֵכּן ַההוּא.
ִלזכֹר
בוּרה; וְ ָח ְכ ַמת
טוֹבה ָח ְכ ָמה ִמגְּ ָ
אָמ ְר ִתּי אָנִ יָ ,
טז וְ ַ
לוֹ ַמר
וּד ָב ָריו ֵאינָם נִ ְשׁ ָמ ִעים.
ַה ִמּ ְס ֵכּן ְבּזוּיָהְ ,
ְל ִה ָשׁ ַמּע
מוֹשׁל,
ֲקת ֵ
ַחת נִ ְשׁ ָמ ִעיםִ --מ ַזּע ַ
ְל ִה ָשׁ ַמּע יז ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמיםְ ,בּנ ַ
ילים.
ַבּ ְכּ ִס ִ
חוֹטא ֶא ָחד,
טוֹבה ָח ְכ ָמהִ ,מ ְכּ ֵלי ְק ָרב; וְ ֶ
יח ָ
אַבּד
ְל ֵ
טוֹבה ַה ְר ֵבּה.
אַבּד ָ
יְ ֵ
Chapître 10

Puer Hiphil 178
ExprimerHiphil200

Aller Paal 25
Manquer Paal 13
Dire Paal 6
Monter Paal 44
Retirer Hiphil 200
Voir Paal 40

Sortir Paal 28
Etre donné Niphal 82
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ְל ַה ְב ִאישׁ
יע
ְל ַה ִבּ ַ
ָל ֶל ֶכת
ַל ֲחסֹר
לוֹ ַמר
ַלעֲלוֹת
יח
ְל ַהנִ ַ
ִל ְראוֹת
ָל ֵצאת
ָתן
ְל ִהנ ֵ

ָקר
רוֹק ַח; י ָ
יע ֶשׁ ֶמן ֵ
ַבּ ַ
ַב ִאישׁ י ִ
בוּבי ָמוֶת ,י ְ
א ְז ֵ
ֵמ ָח ְכ ָמה ִמ ָכּבוֹדִ ,ס ְכלוּת ְמ ָעט.
ימינוֹ ,וְ ֵלב ְכּ ִסיל ִל ְשׂמֹאלוֹ.
ב ֵלב ָח ָכם ִל ִ
ג וְ גַםַ -בּ ֶדּ ֶר ְך כשהסכל ) ְכּ ֶשׁ ָסּ ָכל( ה ֵֹל ְךִ ,לבּוֹ ָח ֵסר;
אָמר ַלכֹּלָ ,ס ָכל הוּא.
וְ ַ
קוֹמ ָך אַל-
יךְ ,מ ְ
ֲלה ָע ֶל ָ
מּוֹשׁל ַתּע ֶ
רוּח ַה ֵ
ד ִאםַ -
דוֹלים.
יח ֲח ָט ִאים גְּ ִ
ַתּנַּחִ :כּי ַמ ְר ֵפּא ,יַנִּ ַ
יתי ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶמשִׁ --כּ ְשׁ ָגגָהֶ ,שׁיּ ָֹצא
ה יֵשׁ ָר ָעהָ ,ר ִא ִ
ִמ ִלּ ְפנֵי ַה ַשּׁ ִלּיט.
יריםַ ,בּ ֵשּׁ ֶפל
ֲשׁ ִ
רוֹמים ַר ִבּים; ַוע ִ
ו נִ ַתּן ַה ֶסּ ֶכלַ ,בּ ְמּ ִ

S’assoir Paal 25

ָל ֶש ֵבת

ֵשׁבוּ.
יֵ

Voir Paal 40

ִל ְראוֹת
ָל ֶל ֶכת
ַל ְחפֹּר
ִלפֹּל) ִלנְ פֹּל(
ִל ְפרֹץ
ְל ַה ִכּיש
בּוֹק ַע ֵע ִצים ,יִ ָסּ ֶכן
ֵע ֵצב ָבּ ֶהם; ֵ
יע ֲא ָבנִ ים ,י ָ
ט ַמ ִסּ ַ
יע
ְל ַה ִסּ ַ
ָבּם.
ְל ַע ֵצב
ְל ַבּ ֵק ַע
ְל ַס ֵכן

Aiguiser Piel 105

ְל ַק ְל ֵקל
ִל ְגבֹר
ִלשּׁ ְֹך
) ִלנְ שּׁ ְֹך(
ִל ְבל ַֹע

Multiplier Paal 39

ִל ְרבּוֹת
ָל ַד ַעת
ִל ְהיוֹת
ְל ַה ִגּיד
ֵע
ְל ַיג ַ
ָל ַד ַעת
ָל ֶל ֶכת
ְאכֹל
ֶל ֱ

י ִאםֵ -ק ָהה ַה ַבּ ְרזֶל ,וְ הוּא לֹאָ -פנִ ים ִק ְל ַקל,
ַבּר; וְ יִ ְתרוֹן ַה ְכ ֵשׁירָ ,ח ְכ ָמה.
ָלים ,יְ ג ֵ
ַחי ִ
וֲ
ָחשְׁ ,בּלוֹאָ -ל ַחשׁ; וְ ֵאין יִ ְתרוֹן,
יא ִאם-יִ שּׁ ְֹך ַהנּ ָ
ְל ַב ַעל ַה ָלּשׁוֹן.
יב ִדּ ְב ֵרי ִפיָ -ח ָכםֵ ,חן; וְ ִשׂ ְפתוֹת ְכּ ִסילְ ,תּ ַב ְלּ ֶענּוּ.
אַח ִרית ִפּיהוּ,
יג ְתּ ִח ַלּת ִדּ ְב ֵריִ -פיהוִּ ,ס ְכלוּת; וְ ֲ
הוֹללוּת ָר ָעה.
ֵ
אָדםַ ,מה-
ֵדע ָה ָ
ַר ֶבּה ְד ָב ִרים; לֹא-י ַ
יד וְ ַה ָסּ ָכל ,י ְ
אַח ָריוִ ,מי יַגִּ יד לוֹ.
ַא ֶשׁר יִ ְהיֶה ֵמ ֲ
ֶשּׁיִּ ְהיֶה ,ו ֲ

Aller Paal 25
Creuser Paal 11
Tomber Paal 32
Renverser Paal 1
Mordre Hiphil 198
Transporter
Hiphiel 200

Façonner Piel 91
Fendre Paal 94
Menacer Piel 94

Surmonter Paal 2

Mordre Paal 32

Avaler Paal 22

Savoir Paal 30
Etre/AvoirPaal48
Dire Hiphil 198

Lasser Piel 94
Savoir Paal 30
Aller Paal 25
Manger Paal 6

סוּסים; וְ ָשׂ ִרים ה ְֹל ִכים
ֲב ִדיםַ ,עלִ -
יתי ע ָ
ז ָר ִא ִ
אָרץ.
ֲב ִדיםַ ,עלָ -ה ֶ
ַכּע ָ
ָחשׁ.
ָדר ,יִ ְשּׁ ֶכנּוּ נ ָ
גּוּמּץ ,בּוֹ יִ פּוֹל; וּפ ֵֹרץ גּ ֵ
ח ח ֵֹפר ָ

Manger Paal 6

ְאכֹל
ֶל ֱ

S’abaisser /
(Soutenir) Paal 1

ִל ְתּמֹך
ִל ְדלֹף

Fuire Paal 1
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ָדעָ ,ל ֶל ֶכת
יליםְ ,תּיַגְּ ֶענּוֲּ --א ֶשׁר לֹא-י ַ
ֲמל ַה ְכּ ִס ִ
טו ע ַ
ֶאלִ -עיר.
ָער; וְ ָשׂ ַריִ ְךַ ,בּבּ ֶֹקר
טז ִאיָ -ל ְך ֶא ֶרץֶ ,שׁ ַמּ ְל ֵכּ ְך נ ַ
ֹאכלוּ.
י ֵ
חוֹרים; וְ ָשׂ ַריִ ְך ָבּ ֵעת
יך ֶא ֶרץֶ ,שׁ ַמּ ְל ֵכּ ְך ֶבּןִ -
אַשׁ ֵר ְ
יז ְ
בוּרה וְ לֹא ַב ְשּׁ ִתי.
ֹאכלוִּ ,בּגְ ָ
י ֵ
ָדיִ ם,
וּב ִשׁ ְפלוּת י ַ
ֲצ ְל ַתּיִ ם ,יִ ַמּ ְך ַה ְמּ ָק ֶרה; ְ
יח ַבּע ַ
יִ ְדלֹף ַה ָבּיִ ת.

Faire Paal 44
Se rejouirPaal 23
Maudire Piel 91
Aller Paal 25
Dire Hiphil 198

ַלעֲשׂוֹת
ִל ְשׂמ ַֹח
ְל ַק ֵלּל
ָל ֶל ֶכת
ְל ַה ִגּיד

יט ִל ְשׂחוֹק ע ִֹשׂים ֶל ֶחם ,וְ יַיִ ן יְ ַשׂ ַמּח ַחיִּ ים;
וְ ַה ֶכּ ֶסףַ ,י ֲענֶה ֶאתַ -הכֹּל.
וּב ַח ְד ֵרי ִמ ְשׁ ָכּ ְב ָך,
ֲךֶ ,מ ֶל ְך אַלְ -תּ ַק ֵלּלְ ,
כ גַּם ְבּ ַמ ָדּע ָ
יך ֶאת-
יוֹל ְ
אַלְ -תּ ַק ֵלּל ָע ִשׁירִ :כּי עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִ
ָפיִ ם( ַיגֵּיד ָדּ ָבר.
וּב ַעל הכנפים ) ְכּנ ַ
ַהקּוֹלַ ,

Chapître 11
Envoyer Paal 22
Trouver Paal 35
Donner Paal 58

Savoir Paal 30
Etre/AvoirPaal 48
Remplir Piel 95
Verser Piel 113
Tomber Paal 32
Etre/AvoirPaal 48
Garder Paal 1
Semer Paal 22
Voir Paal 40
Recolter Paal 1

Savoir Paal 30
Faire Paal 44

Semer Paal 22
Retirer Hiphil 200
Savoir Paal 30
Prospérer Hiphil 178
Voir Paal 40
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ְל ְשׁל ַֹח
ִל ְמצֹא

ָמים,
א ַשׁ ַלּח ַל ְח ְמ ָךַ ,עלְ -פּנֵי ַה ָמּיִ םִ :כּיְ -ברֹב ַהיּ ִ
ִתּ ְמ ָצ ֶאנּוּ.

ָל ֵתת
ָל ַד ַעת
ִל ְהיוֹת
ְל ַמ ֵלא
רוֹקן
ְל ֵ
ִלפֹּל) ִלנְ פֹּל(
ִל ְהיוֹת
ִל ְשׁמֹר
ְלזְ ר ַֹע
ִל ְראוֹת
ִל ְקצֹר
ָל ַד ַעת
ַלעֲשׂוֹת

ב ֶתּןֵ -ח ֶלק ְל ִשׁ ְב ָעה ,וְ גַם ִל ְשׁמוֹנָהִ :כּי לֹא ֵת ַדע,
אָרץ.
ַמה-יִּ ְהיֶה ָר ָעה ַעלָ -ה ֶ

ְלזְ ר ַֹע
יח
ְל ַהנִ ַ
ָל ַד ַעת
ְל ַה ְכ ִשׁיר
ִל ְראוֹת

ָריקוּ,
אָרץ י ִ
ֶשׁם ַעלָ -ה ֶ
ג ִאם-יִ ָמּ ְלאוּ ֶה ָע ִבים גּ ֶ
וְ ִאם-יִ פּוֹל ֵעץ ַבּ ָדּרוֹם וְ ִאם ַבּ ָצּפוֹןְ --מקוֹם ֶשׁיִּ פּוֹל
ָה ֵעץָ ,שׁם יְ הוּא.
רוּח ,לֹא יִ ְז ָרע; וְ ר ֶֹאה ֶב ָע ִבים ,לֹא
ד שׁ ֵֹמר ַ
יִ ְקצוֹר.

ֲצ ִמים
רוּחַ ,כּע ָ
יוֹד ַע ַמהֶ -דּ ֶר ְך ָה ַ
ה ַכּ ֲא ֶשׁר ֵאינְ ָך ֵ
ֲשׂה
ְבּ ֶב ֶטן ַה ְמּ ֵלאָהָ :כּ ָכה ,לֹא ֵת ַדע ֶאתַ -מע ֵ
ֲשׂהֶ ,אתַ -הכֹּל.
ָה ֱאל ִֹהיםֲ ,א ֶשׁר ַיע ֶ
ָד ָךִ :כּי
ַר ֶע ָך ,וְ ָל ֶע ֶרב אַלַ -תּנַּח י ֶ
ו ַבּבּ ֶֹקר ְז ַרע ֶאת-ז ְ
יוֹד ַע ֵאי זֶה יִ ְכ ָשׁרֲ ,ה ֶזה אוֹ-זֶה ,וְ ִאם-
ֵאינְ ָך ֵ
טוֹבים.
ֵיהם ְכּ ֶא ָחדִ ,
ְשׁנ ֶ
וּמתוֹקָ ,האוֹר; וְ טוֹב ַל ֵעינַיִ םִ ,ל ְראוֹת ֶאת-
ז ָ
ַה ָשּׁ ֶמשׁ.

Vivre Paal 49
Se rejouir Paal 23
Se souvenir Paal 1

Etre/Avoir Paal 48
Venir Paal 54

ִל ְחיוֹת
ִל ְשׂמ ַֹח
ִלזְ כֹּר
ִל ְהיוֹת
ָלבוֹא

Se rejouir Paal 23

ִל ְשׂמ ַֹח
ְל ֵהי ִטיב
ָל ֶל ֶכת
ָל ַד ַעת
ְל ַה ִביא

Oter Hiphil 202

ְל ָה ִסיר
ֲביר
ְל ָהע ִ

Se souvenir Paal 1

ִלזְ כֹּר
ָלבוֹא
ְל ַה ִגּי ַע
לוֹ ַמר

Ameliorer Hiphil 207

Aller Paal 25
Savoir Paal 30
Amener Hiphil 205

TransfererHiphil 181

ֻלּם
אָדםְ ,בּכ ָ
ח ִכּי ִאםָ -שׁנִ ים ַה ְר ֵבּה יִ ְחיֶה ָה ָ
יִ ְשׂ ָמח; וְ יִ ְזכֹּר ֶאת-יְ ֵמי ַהח ֶֹשׁ ְךִ ,כּיַ -ה ְר ֵבּה יִ ְהיוּ
ָכּלֶ -שׁ ָבּא ָה ֶבל.

ימי
יב ָך ִל ְבּ ָך ִבּ ֵ
יט ְ
יך ,וִ ִ
דוּת ָ
ַל ֶ
ט ְשׂ ַמח ָבּחוּר ְבּי ְ
ֶיך;
וּב ַמ ְר ֵאי ֵעינ ָ
יך ,וְ ַה ֵלּ ְך ְבּ ַד ְר ֵכי ִל ְבּ ָךְ ,
חוּרוֹת ָ
ֶ
ְב
יא ָך ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט.
וְ ָדעִ ,כּי ַעלָ -כּלֵ -א ֶלּה יְ ִב ֲ

ֲבר ָר ָעה ִמ ְבּ ָשׂ ֶר ָךִ :כּי-
י וְ ָה ֵסר ַכּ ַעס ִמ ִלּ ֶבּ ָך ,וְ ַהע ֵ
ַלדוּת וְ ַה ַשּׁ ֲחרוּתָ ,ה ֶבל.
ַהיּ ְ
Chapître 12

Venir Paal 54
Arriver Hiphil 200

Dire Paal 6
S’obscurcire Paal 13
Retourner Paal 50
Trembler Paal 52
Se courber Hitpael 160
Annuler/Cesser Piel 91

S’obscurcire Paal 13
Ont été ferméesPoual 118
Se lever Paal 50
Se plier Paal 38
Craindre Paal 29
Fleurir Paal 50
Devenir pesant Hitpael
S’effrondrer Piel 112
Aller Paal 25
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יךַ :עד
ימיְ ,בּחוּר ֶֹת ָ
יךִ ,בּ ֵ
בּוֹר ֶא ָ
א וּ ְזכֹרֶ ,אתְ -
ֲא ֶשׁר לֹאָ -יבֹאוּ ,יְ ֵמי ָה ָר ָעה ,וְ ִהגִּ יעוּ ָשׁנִ יםֲ ,א ֶשׁר
ֹאמר ֵאיןִ -לי ָב ֶהם ֵח ֶפץ.
תּ ַ

ָר ַח,
ַל ֲחשּׁ ְֹך ב ַעד ֲא ֶשׁר לֹאֶ -ת ְח ַשׁ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ,וְ ָהאוֹר ,וְ ַהיּ ֵ
ָשׁם.
אַחר ַהגּ ֶ
כּוֹכ ִבים; וְ ָשׁבוּ ֶה ָע ִביםַ ,
וְ ַה ָ
ָלשוב
ג ַבּיּוֹםֶ ,שׁ ָיּזֻעוּ שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַבּיִ ת ,וְ ִה ְת ַעוְּ תוּ ,אַנְ ֵשׁי
ָלזוּ ַע
ֹחנוֹת ִכּי ִמ ֵעטוּ ,וְ ָח ְשׁכוּ ָהרֹאוֹת
וּב ְטלוּ ַהטּ ֲ
ְל ִה ְת ַע ֵות ֶה ָחיִ ל; ָ
ָבּ ֲארֻבּוֹת.
ְל ַב ֵטל
ַל ֲחשּׁ ְֹך
ד וְ ֻסגְּ רוּ ְד ָל ַתיִ ם ַבּשּׁוּקִ ,בּ ְשׁ ַפל קוֹל ַה ַטּ ֲחנָה;
וְ יָקוּם ְלקוֹל ַה ִצּפּוֹר ,וְ יִ ַשּׁחוּ ָכּלְ -בּנוֹת ַה ִשּׁיר.

ֻס ְגּרוּ
ָלקוּמ
ִלשחוֹת
ה גַּם ִמ ָגּב ַֹהּ יִ ָראוּ ,וְ ַח ְת ַח ִתּים ַבּ ֶדּ ֶר ְך ,וְ ָינֵאץ
ִלירֹא
ַה ָשּׁ ֵקד וְ יִ ְס ַתּ ֵבּל ֶה ָחגָב ,וְ ָת ֵפר ָה ֲא ִביּוֹנָהִ :כּי-ה ֵֹל ְך
ָלנוּץ
סּוֹפ ִדים.
עוֹלמוֹ ,וְ ָס ְבבוּ ַבשּׁוּק ַה ְ
אָדם ֶאלֵ -בּית ָ
ְל ִה ְת ַס ֵבּל ָה ָ
פוֹרר
ְל ֵ
ָל ֶל ֶכת

Tourner Paal 1
S’éloigner Paal 19
Etre cassé Niphal 65

Etre brisé Niphal 69
Retourner Paal 50
Etre/Avoir Paal 48
Donner Paal 58

Dire Paal 6
Etre/Avoir Paal 48
Enseigner Piel 91
Peser Piel 96
Investiguer Paal 11
Réparer Piel 96
Chercher Piel 91

Trouver Paal 35
Donner Paal 58

Soit averti
Houphal 218
Ecouter Niphal 76
Craindre Paal 29
Garder Paal 1

Venir Paal 54

ִל ְסבֹב
ִל ְרחֹק
ְל ִה ַשּ ֵבּר
ְל ֵה ָר ַצה
ָלשׁוּב
ִל ְהיוֹת
ָל ֵתת
לוֹ ַמר
ִל ְהיוֹת
ְל ַל ֵמּד
ְלאַזֵּן
ַל ְחקֹר
ְל ַתּ ֵקּן
ְל ַב ֵקּשׁ
ִל ְמצֹא
ָל ֵתת
ֵהר
ֻהז ַ

ֵר ֵתק( ֶח ֶבל ַה ֶכּ ֶסף ,וְ ָתרוּץ
ו ַעד ֲא ֶשׁר לֹא-ירחק )י ָ
ַלגַּל
בּוּע ,וְ ָנרֹץ ַהגּ ְ
ָהב; וְ ִת ָשּׁ ֶבר ַכּד ַעלַ -ה ַמּ ַ
ֻלּת ַהזּ ָ
גַּ
ֶאלַ -הבּוֹר.
רוּח ָתּשׁוּב,
אָרץְ ,כּ ֶשׁ ָהיָה; וְ ָה ַ
ז וְ ָישֹׁב ֶה ָע ָפר ַעלָ -ה ֶ
ֶאלָ -ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר נְ ָתנָהּ.
קּוֹה ֶלתַ ,הכֹּל ָה ֶבל.
אָמר ַה ֶ
ח ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַ
ט וְ י ֵֹתרֶ ,שׁ ָהיָה ק ֶֹה ֶלת ָח ָכם :עוֹדִ ,ל ַמּדַ -דּ ַעת
ֶאתָ -ה ָעם ,וְ ִאזֵּן וְ ִח ֵקּרִ ,תּ ֵקּן ְמ ָשׁ ִלים ַה ְר ֵבּה.

י ִבּ ֵקּשׁ ק ֶֹה ֶלתִ ,ל ְמצֹא ִדּ ְב ֵריֵ -ח ֶפץ; וְ ָכתוּב י ֶֹשׁר,
ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת.
טוּעים
וּכ ַמ ְשׂ ְמרוֹת נְ ִ
יא ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַכּ ָדּ ְרבֹנוֹתְ ,
ֲלי ֲא ֻספּוֹת; נִ ְתּנוֵּ ,מר ֶֹעה ֶא ָחד.
ַבּע ֵ
ָהר :עֲשׂוֹת ְס ָפ ִרים
יב וְ י ֵֹתר ֵמ ֵה ָמּהְ ,בּנִ י ִהזּ ֵ
ַה ְר ֵבּה ֵאין ֵקץ ,וְ ַל ַהג ַה ְר ֵבּה יְ גִ ַעת ָבּ ָשׂר.

ְל ִה ָש ַמּע יג סוֹף ָדּ ָברַ ,הכֹּל נִ ְשׁ ָמעֶ :אתָ -ה ֱאל ִֹהים יְ ָרא
ִלירֹא
אָדם.
וְ ֶאתִ -מ ְצו ָֹתיו ְשׁמוֹרִ ,כּי-זֶה ָכּלָ -ה ָ
ִל ְשׁמוֹר
ָלבוֹא

ָבא ְב ִמ ְשׁ ָפּט,
ֲשׂהָ ,ה ֱאל ִֹהים י ִ
יד ִכּיֶ ,אתָ -כּלַ -מע ֶ
ֶע ָלםִ :אם-טוֹב ,וְ ִאםָ -רע} .ש{
ַעל ָכּל-נ ְ

Travail proposé par Thierry SEMO pour HEBREU.ORG

22

