
The People Mentioned in Mizmor 1:1 
 
 

Connotation of איש 
 שמואל א פרק ד פסוק ט 

  :   ְוִנְלַחְמֶּתםַלֲאָנִׁשים ְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתַעְבדּו ָלִעְבִרים ַּכַאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם ִוְהִייֶתם ַלֲאָנִׁשיםִהְתַחְּזקּו ִוְהיּו 
  שמואל א פרק כו פסול טו 

 ַאָּתה ּוִמי ָכמֹוָך ְּבִיְׂשָרֵאל ְוָלָּמה לֹא ָׁשַמְרָּת ֶאל ֲאדֶֹניָך ַהֶּמֶלְך ִּכי ָבא ַאַחד ָהָעם ִאיׁשד ֶאל ַאְבֵנר ֲהלֹוא ַוּיֹאֶמר ָּדִו
  : ְלַהְׁשִחית ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲאדֶֹניָך

  מלכים א פרק ב 
  : רַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות ַוְיַצו ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ֵלאמֹ)   א  (
   :ְלִאיׁשָאנִֹכי הֵֹלְך ַּבֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָּת ְוָהיִיָת )   ב  (
 

Attributes of the רשע 
 תהלים פרק צד 

  :  ַיֲעלֹזּוְרָׁשִעיםַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ְידָֹוד ַעד ָמַתי )   ג  (
  : ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק ִיְתַאְּמרּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון)   ד  (
  : ַעְּמָך ְידָֹוד ְיַדְּכאּו ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו)   ה  (
  : ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרֹגּו ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו)   ו  (

  תהלים פרק קט 
  :  ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקרָרָׁשעִּכי ִפי )   ב  (
  :  ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנםְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני)   ג  (
  : ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפָּלה)   ד  (
  : ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי)   ה  (

  תהלים פרק לז 
  :  ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני ְוֶאְביֹון ִלְטבֹוַח ִיְׁשֵרי ָדֶרְךְרָׁשִעיםֶחֶרב ָּפְתחּו )   יד   (
 :לֶֹוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן)   כא  (
 

Attributes of the חוטא\חּטא 
 שופטים פרק כ פסוק טז 

  :ַיֲחִטאנֹו ָּכל ֶזה קֵֹלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַּׂשֲעָרה ְולֹא ִמּכֹל ָהָעם ַהֶּזה ְׁשַבע ֵמאֹות ִאיׁש ָּבחּור ִאֵּטר ַיד ְיִמי
  תהלים פרק כה פסוק ח 

  :      ַּבָּדֶרְךַחָּטִאיםטֹוב ְוָיָׁשר ְידָֹוד ַעל ֵּכן יֹוֶרה 
  קהלת פרק ז פסוק כ

  : ֶיֱחָטאִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְולֹא 
 

Attributes of the לץ 
 משלי פרק א פסוק כב 

  :   ָלצֹון ָחְמדּו ָלֶהם ּוְכִסיִלים ִיְׂשְנאּו ָדַעתְוֵלִציםַעד ָמַתי ְּפָתִים ְּתֵאֲהבּו ֶפִתי 
  משלי פרק ט פסוק ח 

  :      ֶּפן ִיְׂשָנֶאָּך הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיֱאָהֶבָּךֵלץַאל ּתֹוַכח 
  משלי פרק כא פסוק כד 

 :  ה ְּבֶעְבַרת ָזדֹון ְׁשמֹו עֹוֶׂשֵלץֵזד ָיִהיר 
  משלי פרק כט פסוק ח 

  :  ָיִפיחּו ִקְרָיה ַוֲחָכִמים ָיִׁשיבּו ָאףָלצֹוןַאְנֵׁשי 
 


