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Words Appearing 25-49 Times in the Siddur 
 
The siddur includes about 560 terms that account for about 90% of the siddur text. 
Terms that appear between 25-49 times are listed below.  

 )מֹוָׁשב(ִּכֵסא  ָאַבד
 ִּכָסה ֶאֶבן
 )ָיד(ָּכף  אֶֹהל
 ָּכַפף )ִסיָמן(אֹות 
 ַבׁשָל ַאֵחר
 ֶלֶחם ַאִיל
 ְלַמְעָלה ֶאָּלא
 ְלֻעַמת ֵאֶלה
 ַמֵהר ִאלּו
 מֹוֵעד ֶאֶלף
 מֹוָׁשב )ִאָמא(ֵאם 
 ָמֶות ָאָּנא

 ִמְזֵּבַח )ָאִסיר(ָאסּור 
 ְמזּוָזה ָאַסף
 ִמְזמֹור ֵאש
 ְמִחיָלה ִאָשה
 )מֹוט(ָמט  ָאֵשם
 ְמָלאָכה )ָפַעל(ּבֹוׁש 
 ִמְלָחָמה ּבּוָׁשה
 ִמֶמנּו הִּביָנ

 ִמְנָחה ְּבכֹור
 ָמַסר ַּבל
 )ַמְדֵרָגה(ַמֲעָלה  ְּבִלי

 ָמָצא ִּבלֲעֵדי
 ַמָצה ַּבֲעבּור
 ִמְרָמה ִּבֵקש
 ִמְׂשָגב ֶּבֶרְך
 )אֹוֶהל מֹוֵעד(ִמְׁשָּכן  ָגבַֹה
 ָמַׁשל גַֹבה
 ִמְׁשָּפָחה ָגַבה
 ֶנֶגד ֶגֶבר
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 ָנָהר ִגֵדל
 ָנח ַגם
 ָנַחל ֶגֶפן
 )ִהְרִגיַע(ִנַחם  רֶדֶב

 ָנָטה דֹוֶמה
 ְנִטָיה ַדי
 ָנַטע ִדין
 ָנַטש ָדם
 ָנס ָדַמם
 ָנַצר ָדן

 ִנְׂשָגב )ַדַעת(ֵדָעה 
 ָסַבב ָדַרש
 ָסִביב ֵהִאיר
 ְסּגוָלה ִהִּביט
 סֹוף ֵהִבין
 ֻסָּכה ִהִּביַע
 ְסִליָחה ִהָגיֹון
 ָסר ִהִגיַע
 ֵסֶתר הֹוִדיַע
 ָעַבר ֶהֱחִזיר
 ֲעֵבָרה ֵהיִטיב
 ָעַזב ִהָּכה
 ָעָלה ֵהִכין

 ָעָנו )ָקָהל(ָהמֹון 
 ָעִני ִהֵנה

 )ְמצּוָקה(ֳעני  ִהְסִתיר
 ֵעץ ֶהֱעָלה
 ָעֵרב ֶהֱעִמיד

 ֲעָׂשָרה/ֶעֶׂשר )ֵהִפיר(ֵהֵפר 
 ֵּפֵאר ַהְצָלָחה
 ְּפֵאר ִהְצִליַח
 ַּפַחד ִהְצִמיַח
 ָּפַחד ִהְקִדיׁש
 ְּפֵליָטה ִהרָּבה
 )ַמֲעֶׂשה ֲעבֹוָדה(ּפַֹעל  ָהַרג
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 ָצֳהַרִים ֵהִרים
 ָצָרה ִהְׁשִחית
 )ִמְזָרח(ֶקֶדם  ִהְׁשִמיד
 ִקֵלל ִהְתַּבַרְך
 ְקָלָלה ִהְתַגַדל
 ִקְלֵקל ִהְתַהַדר
 )ָיַצר(ָקָנה  ִהְתַהַלל
 ֵקץ ִהִתיר

 ֶקֶרב ִהְתַעֶלה
 ָקְרַּבן ִהְתָּפַאר
 ןִראׁשֹו ִהְתַקַּבל
 )ִריב(ָרב  ִהְתַקַדׁש
 ְרָבָבה זּוַלת
 )ַחג(ֶרֶגל  ָזָכה
 ָרַדף ָזן

 רֹוֵפא ָזַקף
 ֵריק חֶֹדׁש
 ִרָנה חֹוֶלה
 ָרָעב ָחָזק
 ָרֵעב ָחַזק
 ָרָפא )עֹז(ַחִיל 
 ְרפּוָאה )ָצָבא(ַחִיל 
 ָרִקיַע ָחָכם
 ָׁשַבר ָחְכָמה

 ָׁשַבת )ִחיל(ָחל 
 ָׁשַדי )ִחֵלץ(ָחַלץ 
 ׂשֹוֵנא ַמלָח

 )ְצָעָקה(ַׁשְוָעה  ֶחְמָלה
 ׁשֹוֵפט ָחס
 ׁשֹוָפר ָחס
 ָׁשַכב ָחַסר
 ְׁשִכיָנה ָחֵצר
 ָׁשֵכן ָחַקר
 ֶׁשל ֵחֶקר
 ִׁשלּום ֶחֶרב
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 ִׁשֵלם ֵחרּות
 )ה(ָׁשלֹׁש ָחַׁשב
 ְׁשמֹוֶנה חֶֹׁשְך
 ְׁשִמיִני ְיִדיד
 ֶׁשֶמׁש ְיהּוִדי
 ָׂשָנא )ַיְחַדו(ַיַחד 
 ִׂשְנָאה לַיֵח
 ֵׁשָנה ָיַסד
 ָׁשָעה ֵיֶצר
 ָׁשַפט ָיַרד
 ֵׁשׁש ָיֵׁשן

 ׂשׂשֹון ַּכֲאֶׁשר
 ִׁשִׁשי ּכֵֹהן
 ְתהֹום ּכֹוֵנן
 )ְלַמָטה(ַתַחת  ּכֹח
 ָתִמים ָּכְך
 ִתקּון ָּכָכה
 ִתֵקן ִּכנֹור
 ְתרּוָעה )עֹוף(ָּכַנף 

 

The list is adapted from Haramati, S. Havanat Hanikra Basidur Uvamikra [Reading 
the Bible and the Prayer Book with Comprehension]. The Department for Religious 
Education in the Diaspora. The World Jewish Agency.  Jerusalem, 1983. 

 


