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 AFPMA – elohim as subject of a predicator (generally) in a 

clause – 432 times 

 

Gen 1:1–3 

 

ְך  ץ הְָָיָתה ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֹשֶׁ ץ׃ְוָהָארֶׁ ְבֵראִשית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָארֶׁ

ר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי־ ת ַעל־ְפֵני ַהָמִים׃ַויֹאמֶׁ פֶׁ ַעל־ְפֵני ְתהֹום ְורּוַחָ ֱאֹלִהים ְמַרחֶׁ

 אֹור׃

 

Gen 1:1 

 

ץ׃  ְבֵראִשית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָארֶׁ

 

Gen 1:2 

 

ת ַעל־ְפֵני  פֶׁ ְך ַעל־ְפֵני ְתהֹום וְָרּוַחָ ֱאֹלִהים ְמַרחֶׁ ץ ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו ְוחֹשֶׁ ְוָהָארֶׁ

 ַהָמִים׃

 

Gen 1:4 

 

ְך׃ ת־ָהאֹור ִכי־טֹוב ַויְַָבֵדל ֱאֹלִהים ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹשֶׁ  ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 1:4 

 

ְך׃ ת־ָהאֹור ִכי־טֹוב וַַָיְבֵדל ֱאֹלִהים ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹשֶׁ  ַוַיְרא ֱאֹלִהָים אֶׁ

 

Gen 1:5 

 

ָחד׃ ר יֹום אֶׁ ב ַוְיִהי־בֹקֶׁ רֶׁ ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי־עֶׁ  וִַָיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹשֶׁ
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Gen 1:6 

 

ר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַעָ ְבתֹוְך ַהָמִים ִויִהי ַמְבִדיל ֵבין ַמִים ָלָמִים׃  ַויֹאמֶׁ

 

Gen 1:7 

 

ר  ר ִמַתַחת ָלָרִקיַעָ ּוֵבין ַהַמִים ֲאשֶׁ ת־ָהָרִקיַעָ ַוַיְבֵדל ֵבין ַהַמִים ֲאשֶׁ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים אֶׁ

ֵכן׃ַוְיִהי־ ָלָרִקיַעָ ֵמַעל  

 

Gen 1:8 

 

ר יֹום ֵשִני׃ ב ַוְיִהי־בֹקֶׁ רֶׁ  ַויְִָקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַעָ ָשָמִים ַוְיִהי־עֶׁ

 

Gen 1:9 

 

ה ַהַיָבָשה  ָחד ְוֵתָראֶׁ ל־ָמקֹום אֶׁ ר ֱאֹלִהים ִיָקוּו ַהַמִים ִמַתַחת ַהָשַמִים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ַוְיִהי־ֵכן׃

 

Gen 1:10 

 

ץ ּוְלִמְקֵוה ַהַמִים ָקָרא ַיִמים ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃ רֶׁ  ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים לַַָיָבָשה אֶׁ

 

Gen 1:10 

 

ץ ּוְלִמְקֵוה ַהַמִים ָקָרא ַיִמים ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃ רֶׁ  ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַיָבָשה אֶׁ

 

Gen 1:11 

 

ה ְפִרי ְלִמינֹו  ַרע ֵעץ ְפִרי עֹׂשֶׁ ב ַמְזִריַעָ זֶׁ א ֵעׂשֶׁ שֶׁ ץ דֶׁ ר ֱאֹלִהים ַתְדֵשא ָהָארֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ ַוְיִהי־ֵכן׃ ר ַזְרעֹו־בֹו ַעל־ָהָארֶׁ  ֲאשֶׁ
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Gen 1:12 

 

ץ ַותֹוֵצא א ָהָארֶׁ שֶׁ ב דֶׁ ַרע ַמְזִריַעָ ֵעׂשֶׁ ה־ְפִרי ְוֵעץ ְלִמיֵנהּו זֶׁ ר עֹׂשֶׁ  ַזְרעֹו־בֹו ֲאשֶׁ

 ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃

 

Gen 1:14–15 

 

ר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹארֹת ִבְרִקיַעָ ַהָשַמִים ְלַהְבִדיל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהָלְיָלה ְוָהיּו  ַויֹאמֶׁ

ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָשִנים׃ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִבְרִקיַעָ ַהָשַמִים ְלָהִאיר ַעל־

ץ ַוְיִהי־ֵכן׃  ָהָארֶׁ

 

Gen 1:16 

 

ת ַהיֹום  לֶׁ ְמשֶׁ ת־ַהָמאֹור ַהָגדֹל ְלמֶׁ ת־ְשֵני ַהְמֹארֹת ַהְגדִֹלים אֶׁ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים אֶׁ

ת ַהַלְיָלה ְוֵאת ַהכֹוָכִבים׃ לֶׁ ְמשֶׁ ת־ַהָמאֹור ַהָקטֹן ְלמֶׁ  ְואֶׁ

 

Gen 1:17–18 

 

ץ׃ְוִלְמשֹל ַביֹום ּוַבַלְיָלה  ַוִיֵתן ֹאָתם ֱאֹלִהים ִבְרִקיַעָ ַהָשָמִים ְלָהִאיר ַעל־ָהָארֶׁ

ְך ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃  ּוֲלַהְבִדיל בֵָין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹשֶׁ

 

Gen 1:18 

 

ְך ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃  ְוִלְמשֹל ַביֹום ּוַבַלְיָלה ּוֲלַהְבִדיל ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹשֶׁ

 

Gen 1:20 

 

ץ ַעל־ְפֵני  ש ַחָיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל־ָהָארֶׁ פֶׁ ץ נֶׁ ר ֱאֹלִהים ִיְשְרצּו ַהַמִים שֶָׁרֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ְרִקיַעָ ַהָשָמִים׃
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Gen 1:21 

 

ר ָשְרצּו  ת ֲאשֶׁ ׂשֶׁ ש ַהַחָיה ָהרֹמֶׁ פֶׁ ת־ַהַתִניִנם ַהְגדֹלִָים ְוֵאת ָכל־נֶׁ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים אֶׁ

ם ְוֵאת ָכל־עֹוף ָכָנף ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃  ַהַמִים ְלִמיֵנהֶׁ

 

Gen 1:21 

 

ת־ַהַתִניִנם ֱאֹלִהים ַוִיְבָרא ש ְוֵאת ַהְגדִֹלים אֶׁ פֶׁ ת ַהַחָיה ָכל־נֶׁ ׂשֶׁ ר ָהרֹמֶׁ  ָשְרצּו ֲאשֶׁ

ם ְוֵאת ָכל־עֹוף ָכָנף ְלִמיֵנהּו ַוַיְרָא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃  ַהַמִים ְלִמיֵנהֶׁ

 

Gen 1:22 

 

ב  ת־ַהַמִים ַבַיִמים ְוָהעֹוף ִירֶׁ ְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמר ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶׁ ַוְיָברֶׁ

ץ׃  ָבָארֶׁ

 

Gen 1:24 

 

ץ ְלִמיָנּה  רֶׁ ׂש ְוַחְיתֹו־אֶׁ מֶׁ ש ַחָיה ְלִמיָנּה ְבֵהָמה ָורֶׁ פֶׁ ץ נֶׁ ר ֱאֹלִהים תֹוֵצא ָהָארֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ַוְיִהי־ֵכן׃

 

Gen 1:25 

 

ׂש  מֶׁ ת־ַהְבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָכל־רֶׁ ץ ְלִמיָנּה ְואֶׁ ת־ַחַית ָהָאָרֶׁ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים אֶׁ

 ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃

 

Gen 1:25 

 

ת־ַחַית ֱאֹלִהים ַוַיַעׂש ץ אֶׁ ת־ַהְבֵהָמה ְלִמיָנּה ָהָארֶׁ ׂש ְוֵאת ְלִמיָנּה ְואֶׁ מֶׁ  ָכל־רֶׁ

 ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִכי־טֹוב׃
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Gen 1:26 

 

ה ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו ְוִיְרדּו ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמִים  ר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ׃ ׂש ָהָרֵֹמׂש ַעל־ָהָארֶׁ מֶׁ ץ ּוְבָכל־ָהרֶׁ  ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל־ָהָארֶׁ

 

Gen 1:27 

 

ם ֱאֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא  לֶׁ ת־ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבצֶׁ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים אֶׁ

 ֹאָתם׃

 

Gen 1:28 

 

ָהָ  ץ ְוִכְבשֻׁ ת־ָהָארֶׁ ם ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶׁ ר ָלהֶׁ ְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַויֹאמֶׁ ַוְיָברֶׁ

ת ּוְבָכל־ַחָיה ַהָשַמִים ּוְבעֹוף ַהָים ִבְדַגת ּוְרדּו ׂשֶׁ ץ׃ ָהרֹמֶׁ ַעל־ָהָארֶׁ  

 

Gen 1:28 

 

ָהָ  ץ ְוִכְבשֻׁ ת־ָהָארֶׁ ם ֱאֹלִהים ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶׁ ר ָלהֶׁ ְך ֹאָתם ֱאֹלִהים וַָיֹאמֶׁ ַוְיָברֶׁ

ץ׃ ת ַעל־ָהָארֶׁ ׂשֶׁ  ּוְרדּו ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמִים ּוְבָכל־ַחָיה ָהרֹמֶׁ

 

Gen 1:29–30 

 

ץ  ר ַעל־ְפֵני ָכל־ָהָארֶׁ ַרע ֲאשֶׁ ב זֵֹרַעָ זֶׁ ת־ָכל־ֵעׂשֶׁ ם אֶׁ ר ֱאֹלִהים ִהֵנה ָנַתִתי ָלכֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ  ה ְלָאְכָלה׃ּוְלָכל־ַחַית ָהָארֶׁ ם ִיְהיֶׁ ר־בֹו ְפִרי־ֵעץ זֵֹרַעָ ָזַרָע ָלכֶׁ ת־ָכל־ָהֵעץ ֲאשֶׁ ְואֶׁ

ב  ק ֵעׂשֶׁ רֶׁ ת־ָכל־יֶׁ ש ַחָיה אֶׁ פֶׁ ר־בֹו נֶׁ ץ ֲאשֶׁ ּוְלָכל־עֹוף ַהָשַמִים ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל־ָהָארֶׁ

 ְלָאְכָלה ַוְיִהי־ֵכן׃

 

Gen 1:31 

 

ר יֹום  ב ַוְיִהי־בֹקֶׁ רֶׁ ר ָעָׂשה ְוִהֵנה־טֹוב ְמאֹד ַוְיִהי־עֶׁ ת־ָכל־ֲאשֶׁ ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶׁ

 ַהִשִשי׃
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Gen 2:2 

 

ר ָעָׂשה ַוִיְשבֹת ַביֹום ַהְשִביִעי ִמָכל־ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ

ר ְמַלאְכתֹו ָעָׂשה׃ ֲאשֶׁ  

 

Gen 2:3 

 

רָ־ ת־יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש ֹאתֹו ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל־ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ ְך ֱאֹלִהים אֶׁ וְַָיָברֶׁ

ַלֲעׂשֹות׃ ֱאֹלִהים ָבָרא  

 

Gen 2:3 

 

ְך ת־יֹום ֱאֹלִהים ַוְיָברֶׁ רָ־ ִמָכל־ְמַלאְכתֹו ָשַבת בֹו ִכי ֹאתֹו ַוְיַקֵדש ַהְשִביִעי אֶׁ ֲאשֶׁ

 ָבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות׃

 

Gen 2:4 

 

ץ ְוָשָמִים׃ רֶׁ ץ ְבִהָבְרָאם ְביֹום ֲעׂשֹות יהוה ֱאֹלִהים אֶׁ ה תֹוְלדֹות ַהָשַמִים ְוָהָארֶׁ  ֵאלֶׁ

 

Gen 2:5 

 

ם ִיְצָמח ִכי לֹא ִהְמִטיר  רֶׁ ה טֶׁ ב ַהָשדֶׁ ץ ְוָכל־ֵעׂשֶׁ ה ָבָארֶׁ ם ִיְהיֶׁ רֶׁ ה טֶׁ ְוכֹל ִׂשיַחָ ַהָשדֶׁ

ת־ָהֲאָדָמה׃ ץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד אֶׁ  יהוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָארֶׁ

 

Gen 2:7 

 

ת־ָהָאָדם ָעָפר ִמן־ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ְבַאָפיו ִנְשַמת ַחִיים ַוְיִהי  ר יהוה ֱאָֹלִהים אֶׁ ַוִייצֶׁ

ש ָהָאָדם פֶׁ ַחָיה׃ ְלנֶׁ  

 

Gen 2:8 

 

ר ָיָצר׃ ת־ָהָאָדם ֲאשֶׁ ם ָשם אֶׁ ם ַוָיׂשֶׁ דֶׁ ן ִמקֶׁ  ַוִיַטע יהוה ֱאֹלִהים ַגן־ְבֵעדֶׁ
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Gen 2:8 

 

ר ָיָצר׃ ת־ָהָאָדם ֲאשֶׁ ם ָשם אֶׁ ם וַָָיׂשֶׁ דֶׁ ן ִמקֶׁ  ַוִיַטע יהוה ֱאֹלִהים ַגן־ְבֵעדֶׁ

 

Gen 2:9 

 

ה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ  ְחָמד ְלַמְראֶׁ ַוַיְצַמח יהוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָכל־ֵעץ נֶׁ

 ַהַחִיים ְבתֹוְך ַהָגן ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע׃

 

Gen 2:15 

 

ן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה׃ ת־ָהָאָדם ַוַיִנֵחהּו ְבַגן־ֵעדֶׁ  ַוִיַקח יהוה ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 2:15 

 

ן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה׃ ת־ָהָאָדם וַַָיִנֵחהּו ְבַגן־ֵעדֶׁ  ַוִיַקח יהוה ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 2:16–17 

 

ַוְיַצו יהוה ֱאֹלִהים ַעל־ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמכֹל ֵעץ־ַהָגן ָאכֹל תֹאֵכל׃ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב 

נּו מֹות ָתמּות׃ נּו ִכי ְביֹום ֲאָכְלָך ִממֶׁ  ָוָרע לֹא תֹאַכל ִממֶׁ

 

Gen 2:18 

 

ְגדֹו׃ ר ְכנֶׁ ּה־לֹו ֵעזֶׁ ֱעׂשֶׁ ר יהוה ֱאֹלִהים לֹא־טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו אֶׁ  ַויֹאמֶׁ

 

Gen 2:19 

 

ל־ ה ְוֵאת ָכל־עֹוף ַהָשַמִים ַוָיֵבא אֶׁ ר יהוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָכל־ַחַית ַהָשדֶׁ ַוִיצֶׁ

ר ְוכֹל ַמה־ִיְקָרא־לֹו ִלְראֹות ָהָאָדם ש ָהָאָדם ִיְקָרא־לֹו ֲאשֶׁ פֶׁ ְשמֹו׃ הּוא ַחָיה נֶׁ  
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Gen 2:19 

 

ל־ ה ְוֵאת ָכל־עֹוף ַהָשַמִים וַָָיֵבא אֶׁ ר יהוה ֱאֹלִהים ִמן־ָהֲאָדָמה ָכל־ַחַית ַהָשדֶׁ ַוִיצֶׁ

ש ַחָיה הּוא ְשמֹו׃ פֶׁ ר ִיְקָרא־לֹו ָהָאָדם נֶׁ  ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה־ִיְקָרא־לֹו ְוכֹל ֲאשֶׁ

 

Gen 2:21 

 

ַוַיֵפל יהוה ֱאָֹלִהים ַתְרֵדָמה ַעל־ָהָאָדם ַוִייָשן ַוִיַקח ַאַחת ִמַצְלעָֹתיו ַוִיְסֹגר ָבָׂשר 

ָנה׃  ַתְחתֶׁ

 

Gen 2:22 

 

ל־ָהָאָדם׃ ָהָ אֶׁ ר־ָלַקח ִמן־ָהָאָדם ְלִאָשה ַוְיִבאֶׁ ת־ַהֵצָלע ֲאשֶׁ ן יהוה ֱאֹלִהים אֶׁ  וִַָיבֶׁ

 

Gen 3:1 

 

ל־ ר אֶׁ ר ָעָׂשה יהוה ֱאֹלִהים ַויֹאמֶׁ ה ֲאשֶׁ ְוַהָנָחש ָהָיה ָערּום ִמכֹל ַחַית ַהָשדֶׁ

ַהָגן׃ ֵעץ ִמכֹל תֹאְכלּו לֹא ֱאֹלִהים ִכי־ָאַמר ַאף ָהִאָשה  

 

Gen 3:1 

 

ה ַחַית ִמכֹל ָערּום ָהָיה ְוַהָנָחש ר ַהָשדֶׁ ר ֱאֹלִהים יהוה ָׂשהעָָ ֲאשֶׁ ל־ ַויֹאמֶׁ אֶׁ

 ָהִאָשה ַאף ִכי־ָאַמר ֱאֹלִהים לֹא תֹאְכלּו ִמכֹל ֵעץ ַהָגן׃

 

Gen 3:3 

 

ן־ נּו ְולֹא ִתְגעּו בֹו פֶׁ ר ְבתֹוְך־ַהָגן ָאַמר ֱאֹלִהים לֹא תֹאְכלּו ִממֶׁ ּוִמְפִרי ָהֵעץ ֲאשֶׁ

תּון׃  ְתמֻׁ

 

Gen 3:5 

 

ם ֵכאֹלִהים יְֹדֵעי  ם ִוְהִייתֶׁ נּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵנָיכֶׁ ם ִממֶׁ ִכי יֵֹדַעָ ֱאֹלִהים ִכי ְביֹום ֲאָכְלכֶׁ

 טֹוב ָוָרע׃
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Gen 3:9 

 

ָכה׃ ר לֹו ַאיֶׁ ל־ָהָאָדם ַויֹאמֶׁ  ַוִיְקָרא יהוה ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 3:13 

 

ר ָהִאָשה ַהָנָחש ִהִשָיַאִני  ר יהוה ֱאֹלִהים ָלִאָשה ַמה־זֹאת ָעִׂשית ַותֹאמֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ָוֹאֵכל׃

 

Gen 3:14–15 

 

ל־ַהָנָחש ִכי ָעִׂשיָתָ זֹאת ָארּור ַאָתה ִמָכל־ַהְבֵהָמה ּוִמכֹל  ר יהוה ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

יָך׃ְוֵאיָבה ָאִשית ֵביְנָך ּוֵבין  ה ַעל־ְגחְֹנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר תֹאַכל ָכל־ְיֵמי ַחיֶׁ ַחַית ַהָשדֶׁ

נּו ָעֵקב׃  ָהִאָשה ּוֵבין ַזְרֲָעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְישּוְפָך רֹאש ְוַאָתה ְתשּופֶׁ

 

Gen 3:21 

 

 ַוַיַעׂש יהוה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַיְלִבֵשם׃

 

Gen 3:22 

 

ןָ־ נּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָתה פֶׁ ר יהוה ֱאֹלִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד ִממֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ִיְשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם׃

 

Gen 3:23 

 

ַקח ִמָשם׃ ר לֻׁ ָת־ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ן ַלֲעבֹד אֶׁ  ַוְיַשְלֵחהּו יהוה ֱאֹלִהים ִמַגן־ֵעדֶׁ

 

Gen 4:25 

 

ת־ְשמֹו ֵשָת ִכי ָשת־ִלי ֱאֹלִהים  ד ֵבן ַוִתְקָרא אֶׁ ת־ִאְשתֹו ַוֵתלֶׁ ַוֵיַדע ָאָדם עֹוד אֶׁ

ל ִכי ֲהָרגֹו ָקִין׃ בֶׁ ַרע ַאֵחר ַתַחת הֶׁ  זֶׁ
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Gen 5:1 

 

ר תֹוְלדֹת ָאָדם ְביֹום ְברֹא ֱאֹלִהים ָאָדם ִבְדמּות ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֹאתֹו׃ ה ֵספֶׁ  זֶׁ

 

Gen 5:24 

 

נּו ִכיָ־ָלַקח ֹאתֹו ֱאֹלִהים׃ ת־ָהֱאֹלִהים ְוֵאינֶׁ  ַוִיְתַהֵָלְך ֲחנֹוְך אֶׁ

 

Gen 6:2 

 

ר  ם ָנִשים ִמכֹל ֲאשֶׁ ת־ְבנֹות ָהָאָדם ִכי טֹבֹת ֵהָנה ַוִיְקחּו ָלהֶׁ וִַָיְראּו ְבֵני־ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

 ָבָחרּו׃

 

Gen 6:4 

 

לָ־ ר ָיבֹאּו ְבֵני ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ץ ַבָיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי־ֵכן ֲאשֶׁ ַהְנִפִלים ָהיּו ָבָארֶׁ

ר ֵמעֹוָלם ַאְנֵשי ַהֵשם׃ ם ֵהָמה ַהִגבִֹרים ֲאשֶׁ  ְבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלהֶׁ

 

Gen 6:12 

 

ת־ַדְרכֹו ַעל־ ץ ְוִהֵנה ִנְשָחָתה ִכי־ִהְשִחית ָכל־ָבָׂשר אֶׁ ת־ָהָארֶׁ ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶׁ

ץ׃  ָהָארֶׁ
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Gen 6:13–21 

 

ם ְוִהְנִני  ץ ָחָמס ִמְפֵניהֶׁ ר ֱאֹלִהים ְלֹנַחָ ֵקץ ָכל־ָבָׂשר ָבא ְלָפַני ִכי־ָמְלָאה ָהָארֶׁ ַויֹאמֶׁ

ת־ַהֵתָבה ְוָכַפְרָתָ  ה אֶׁ ר ִקִנים ַתֲעׂשֶׁ ץ׃ֲעֵׂשה ְלָך ֵתַבת ֲעֵצי־ֹגפֶׁ ת־ָהָארֶׁ ַמְשִחיָתם אֶׁ

ְך  ה ֹאָתּה ְשֹלש ֵמאֹות ַאָמה ֹארֶׁ ר ַתֲעׂשֶׁ ה ֲאשֶׁ ר׃ְוזֶׁ ֹאָתּה ִמַבִית ּוִמחּוץ ַבכֹפֶׁ

ל־ ה ַלֵתָבה ְואֶׁ ַהֵתבָָה ֲחִמִשים ַאָמה ָרְחָבּה ּוְשֹלִשים ַאָמה קֹוָמָתּה׃צַֹהר ַתֲעׂשֶׁ

ַתח ַהֵתָבה ְבִצָדּה ָתִׂשים ַתְחִתִים ְשִנִים ּוְשִלִשים  ָנה ִמְלַמְעָלה ּופֶׁ ַאָמה ְתַכלֶׁ

ר־בֹו  ץ ְלַשֵחת ָכל־ָבָׂשר ֲאשֶׁ ת־ַהַמבּול ַמִים ַעל־ָהָָארֶׁ ָה׃ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא אֶׁ ַתֲעׂשֶׁ

ת־ְבִריִתי ִאָתְך ּוָבאָתָ  ץ ִיְגָוע׃ַוֲהִקֹמִתי אֶׁ ר־ָבָארֶׁ רּוַחָ ַחִיים ִמַתַחת ַהָשָמִים כֹל ֲאשֶׁ

יָך ִאָתְך׃ּוִמָכל־ָהַחי ִמָכל־ָבָׂשר ְשַנִים  יָך ְוִאְשְתָך ּוְנֵשי־ָבנֶׁ ל־ַהֵתָבה ַאָתה ּוָבנֶׁ אֶׁ

ל־ַהֵתָבה ְלַהֲחיֹת ִאָתְך ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו׃ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן־ ִמָכֹל ָתִביא אֶׁ

יָך  ׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ְשַנִים ִמכֹל ָיבֹאּו ֵאלֶׁ מֶׁ ַהְבֵהָמה ְלִמיָנּה ִמכֹל רֶׁ

ם  יָך ְוָהָיה ְלָך ְוָלהֶׁ ר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָתָ ֵאלֶָׁ ְלַהֲחיֹות׃ְוַאָתה ַקח־ְלָך ִמָכל־ַמֲאָכל ֲאשֶׁ

 ְלָאְכָלה׃

 

Gen 6:22 

 

ר ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים ֵכן ָעָׂשה׃  ַוַיַעׂש ֹנַחָ ְככֹל ֲאשֶׁ

 

Gen 7:9 

 

ת־ֹנַח׃ ר ִצָּוה ֱאֹלִהים אֶׁ ל־ַהֵתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַכֲאשֶׁ ל־ֹנַחָ אֶׁ  ְשַנִים ְשַנִים ָבאּו אֶׁ

 

Gen 7:16 

 

ר ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים ַוִיְסֹגר יהוה  ְוַהָבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָכל־ָבָׂשר ָבאּו ַכֲאשֶׁ

 ַבֲעדֹו׃
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Gen 8:1 

 

ר ִאתֹו ַבֵתָבה ַוַיֲעֵבר  ת־ָכל־ַהְבֵהָמה ֲאשֶׁ ת־ֹנַחָ ְוֵאת ָכל־ַהַחָיה ְואֶׁ ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ

ץ רּוַחָ ֱאֹלִהים ַהָמִים׃ ַוָישֹכּו ַעל־ָהָארֶׁ  

 

Gen 8:1 

 

ר ִאתֹו ַבֵתָבה ַוַיֲעֵבר  ת־ָכל־ַהְבֵהָמה ֲאשֶׁ ת־נַָֹחָ ְוֵאת ָכל־ַהַחָיה ְואֶׁ ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ

ץ ַוָישֹכּו ַהָמִים׃  ֱאֹלִהים רּוַחָ ַעל־ָהָארֶׁ

 

Gen 8:15–17 

 

יָך  יָך ּוְנֵשי־ָבנֶׁ ל־ֹנַחָ ֵלאֹמר׃ֵצא ִמן־ַהֵתָבה ַאָתה ְוִאְשְתָך ּובָָנֶׁ ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים אֶׁ

ׂש ָהרֵֹמׂש ַעל־ מֶׁ ר־ִאְתָך ִמָכל־ָבָׂשר ָבעֹוף ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל־ָהרֶׁ ִאָתְך׃ָכל־ַהַחָיה ֲאשֶׁ

ץ׃ ץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל־ָהָארֶׁ ץ הֹוֵצא ִאָתְך ְוָשְרצּו ָבָארֶׁ  ָהָארֶׁ

 

Gen 9:1 

 

ץ׃ ת־ָהָארֶׁ ם ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶׁ ר ָלהֶׁ ת־ָבָניו ַויֹאמֶׁ ת־ֹנַחָ ְואֶׁ ְך ֱאֹלִהים אֶׁ  ַוְיָברֶׁ

 

Gen 9:8–11 

 

ם  ת־ְבִריִתי ִאְתכֶׁ ל־ָבָניו ִאתֹו ֵלאֹמר׃ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִקים אֶׁ ל־ֹנַחָ ְואֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ם ָבעֹוף ַבְבֵהָמה ּוְבָכל־ ר ִאְתכֶׁ ש ַהַחָיה ֲאשֶׁ פֶׁ ם׃ְוֵאת ָכל־נֶׁ ם ַאֲחֵריכֶׁ ת־ַזְרֲעכֶׁ ְואֶׁ

ת־ְבִריִתי  ץ׃ַוֲהִקֹמִתי אֶׁ ם ִמכֹל יְֹצֵאי ַהֵתָבה ְלכֹל ַחַית ָהָארֶׁ ץ ִאְתכֶׁ ַחיַָת ָהָארֶׁ

ה עֹוד ַמבּול ְלַשֵחת  ם ְולֹא־ִיָכֵרת ָכל־ָבָׂשר עֹוד ִמֵמי ַהַמבּול ְולֹא־ִיְהיֶׁ ִאְתכֶׁ

ץ׃  ָהָארֶׁ
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Gen 9:12–16 

 

ש ַחָיה  פֶׁ ם ּוֵבין ָכל־נֶׁ ר־ֲאִני ֹנֵתן ֵביִני ּוֵביֵניכֶׁ ר ֱאֹלִהים זֹאת אֹות־ַהְבִרָית ֲאשֶׁ ַויֹאמֶׁ

ָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְבִרית ֵביִני ּוֵבין  ת־ַקְשִתי ָנַתִתי בֶׁ ם ְלדֹרֹת עֹוָלם׃אֶׁ ר ִאְתכֶׁ ֲאשֶׁ

ת־ְבִריִתי  ָעָנן׃ְוָזַכְרִתָי אֶׁ ת בֶׁ שֶׁ ץ ְוִנְרֲאָתה ַהקֶׁ ץ׃ְוָהָיה ְבַעְנִני ָעָנן ַעל־ָהָארֶׁ ָהָארֶׁ

ה עֹוד ַהַמִים ְלַמבּול  ש ַחָיה ְבָכל־ָבָׂשר ְולֹא־ִיְהיֶׁ פֶׁ ם ּוֵבין ָכל־נֶׁ ר ֵביִני ּוֵביֵניכֶׁ ֲאשֶׁ

ָעָנן ּוְרִאיִתיָהָ ִלְזכֹר ְבִרית עֹוָלם ֵבין ֱאֹלִהים  ת בֶׁ שֶׁ ְלַשֵחת ָכל־ָבָׂשר׃ְוָהְיָתה ַהקֶׁ

ץ׃ ר ַעל־ָהָארֶׁ ש ַחָיה ְבכָָל־ָבָׂשר ֲאשֶׁ פֶׁ  ּוֵבין ָכל־נֶׁ

 

Gen 9:17 

 

ר  ר ֲהִקֹמִתי ֵביִני ּוֵבין ָכל־ָבָׂשר ֲאשֶׁ ל־ֹנַחָ זֹאת אֹות־ַהְבִרית ֲאשֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ׃  ַעל־ָהָארֶׁ

 

Gen 9:27 

 

ד ָלמֹו׃ בֶׁ ת ְוִיְשכֹן ְבָאֳָהֵלי־ֵשם ִויִהי ְכַנַען עֶׁ פֶׁ  ַיְפְתָ ֱאֹלִהים ְליֶׁ

 

Gen 17:3–8 

 

ַוִיֹפל ַאְבָרם ַעל־ָפָניו ַוְיַדֵבר ִאתֹו ֱאֹלִהים ֵלאֹמר׃ֲאִני ִהֵנה ְבִרָיִתי ִאָתְך ְוָהִייָתָ 

ת־ִשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ִשְמָך ַאְבָרָהם ִכי ַאב־ ְלַאב ֲהמֹון גֹוִים׃ְולֹא־ִיָקֵרא עֹוד אֶׁ

ֲהמֹון גֹוִים ְנַתִתיָך׃ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ִבְמאֹד ְמאֹד ּוְנַתִתיָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְמָך 

יָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם  ָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ת־ְבִריִתי בֵָיִני ּוֵבינֶׁ ֵיֵצאּו׃ַוֲהִקֹמִתי אֶׁ

יָך  רֶׁ ץ ְמגֻׁ רֶׁ יָך ֵאת אֶׁ יָך׃ְוָנַתִתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ

ם ֵלאֹלִהים׃ ַזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלהֶׁ ץ ְכַנַען ַלֲאחֻׁ רֶׁ  ֵאת ָכל־אֶׁ
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Gen 17:9–14 

 

יָך  ת־ְבִריִתי ִתְשֹמר ַאָתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ל־ַאְבָרָהם ְוַאָתה אֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ם  יָך ִהמֹול ָלכֶׁ ם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ר ִתְשְמרּו ֵביִני ּוֵביֵניכֶׁ ְלדֹרָֹתם׃זֹאת ְבִריִתי ֲאשֶׁ

ן־ְשֹמַנת  ם׃ּובֶׁ ם ְוָהָיה ְלאֹות ְבִרית ֵביִני ּוֵביֵניכֶׁ ם ֵאת ְבַׂשר ָעְרַלְתָכֶׁ ָכל־ָזָכר׃ּוְנַמְלתֶׁ

ר  ן־ֵנָכר ֲאשֶׁ ף ִמכֹל בֶׁ סֶׁ ם ְיִליד ָבִית ּוִמְקַנת־כֶׁ ם ָכל־ָזָכר ְלדֹרֵֹתיכֶׁ ָיִמים ִימֹול ָלכֶׁ

ם  ָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִבְבַׂשְרכֶׁ לֹא ִמַזְרֲעָך הּוא׃ִהמֹול ִימֹול ְיִליד ֵביְתָך ּוִמְקַנת ַכְספֶׁ

ש ַהִהוא  פֶׁ ת־ְבַׂשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהנֶׁ ר לֹא־ִימֹול אֶׁ ִלְבִרית עֹוָלם׃ְוָעֵרל ָזָכר ֲאשֶׁ

ת־ְבִריִתי ֵהַפר׃ יָהָ אֶׁ  ֵמַעמֶׁ

 

Gen 17:15–16 

 

ת־ְשָמּה ָׂשָרי ִכי ָׂשָרה  ל־ַאבְָָרָהם ָׂשַרי ִאְשְתָך לֹא־ִתְקָרא אֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ָנה ְלָך ֵבן ּוֵבַרְכִתיָהָ ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִמים  ְשָמּה׃ּוֵבַרְכִתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִתי ִממֶׁ

ָנה ִיְהיּו׃  ִממֶׁ

 

Gen 17:19–21 

 

ת־ְשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי  ת ְלָך ֵבן ְוָקָראָתָ אֶׁ דֶׁ ר ֱאֹלִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְשְתָך יֹלֶׁ ַויֹאמֶׁ

ת־ְבִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו׃ּוְלִיְשָמֵעאל ְשַמְעִתיָך ִהֵנה ֵבַרְכִתי  אֶׁ

ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵביִתי ֹאתֹו ִבְמאֹד ְמאֹד ְשֵנים־ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִתיו 

ה ַבָשָנה  ר ֵתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלמֹוֵעד ַהזֶׁ ת־ִיְצָחק ֲאשֶׁ ת־ְבִריִתי ָאִקים אֶׁ ְלגֹוי ָגדֹול׃ְואֶׁ

ת׃ רֶׁ  ָהַאחֶׁ

 

Gen 17:22 

 

 ַוְיַכל ְלַדֵבר ִאתֹו ַוַיַעל ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם׃
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Gen 17:23 

 

ת־ִיְשָמֵעאל ַאְבָרָהם ַוִיַקח לָ־כָָ ַכְספֹו ָכל־ִמְקַנת ְוֵאת ֵביתֹו ָכל־ְיִליֵדי ְוֵאת ְבנֹו אֶׁ

ר  ר ִדבֶׁ ה ַכֲאשֶׁ ם ַהיֹום ַהזֶׁ צֶׁ ת־ְבַׂשר ָעְרָלָתם ְבעֶׁ ָזָכר ְבַאְנֵשי ֵבית ַאְבָרָהם ַוָיָמל אֶׁ

 ִאתֹו ֱאֹלִהים׃

 

Gen 19:29 

 

ת־לֹוט  ת־ַאְבָרָהם ַוְיַשַלח אֶׁ ת־ָעֵרי ַהִכָכר ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ ַוְיִהי ְבַשֵחת ֱאֹלִהים אֶׁ

ָעִרים ְךַבֲהפָֹ ַהֲהֵפָכה ִמתֹוְך ת־הֶׁ ר־ָיַשב אֶׁ לֹוט׃ ָבֵהן ֲאשֶׁ  

 

Gen 19:29 

 

ת־לֹוט  ת־ַאְבָרָהם ַוְיַשַלח אֶׁ ת־ָעֵרי ַהִכָכר ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ ַוְיִהי בְַָשֵחת ֱאֹלִהים אֶׁ

ָעִרים ַבֲהֹפְך ַהֲהֵפָכה ִמתֹוְך ת־הֶׁ ר־ָיַשב אֶׁ לֹוט׃ ָבֵהן ֲאשֶׁ  

 

Gen 20:3 

 

רָ־ ר לֹו ִהְנָך ֵמת ַעל־ָהִאָשה ֲאשֶׁ ְך ַבֲחלֹום ַהָלְיָלה ַויֹאמֶׁ לֶׁ ַוָיבֹא ֱאֹלִהים אֶָׁל־ֲאִבימֶׁ

ַלת ְוִהוא ָלַקְחָתָ ָבַעל׃ ְבעֻׁ  

 

Gen 20:6–7 

 

ר ֵאָליו ָהֱָאֹלִהים ַבֲחֹלם ַגם ָאֹנִכי ָיַדְעִתי ִכי ְבָתם־ְלָבְבָך ָעִׂשָיָתָ זֹאת  ַויֹאמֶׁ

יָה׃ְוַעָתה ָהֵשב  ְחׂשְֹך ַגם־ָאֹנִכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו־ִלי ַעל־ֵכן לֹא־ְנַתִתיָך ִלְנֹגַעָ ֵאלֶׁ ָואֶׁ

ְחֵיה ְוִאם־ֵאיְנָך ֵמִשיב ַדע ִכי־מֹות  ת־ָהִאיש ִכי־ָנִביא הּוא ְוִיְתַפֵלל ַבַעְדָך וֶׁ ֵאשֶׁ

ר־ָלְך׃ ַאָתה ָתמּות ְוָכל־ֲאשֶׁ  
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Gen 20:13 

 

ר ַתֲעִׂשי  ה ַחְסֵדְך ֲאשֶׁ ר ִהְתעּו ֹאִתי ֱאֹלִהָים ִמֵבית ָאִבי ָוֹאַמר ָלּה זֶׁ ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

ל ִעָמִדי ר ָכל־ַהָמקֹום אֶׁ הּוא׃ ָאִחי ִאְמִרי־ִלי ָשָמה ָנבֹוא ֲאשֶׁ  

 

Gen 20:17 

 

ת־ִאְשתֹו  ְך ְואֶׁ לֶׁ ת־ֲאִבימֶׁ ל־ָהֱאֹלִהים וִַָיְרָפא ֱאֹלִהים אֶׁ ַוִיְתפֵַָלל ַאְבָרָהם אֶׁ

 ְוַאְמהָֹתיו ַוֵיֵלדּו׃

 

Gen 21:2 

 

ר ֹאתֹו ֱאֹלִהים׃ ר־ִדבֶׁ ָניו ַלמֹוֵעד ֲאשֶׁ ד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵבן ִלְזקֻׁ  ַוַתַהר ַוֵתלֶׁ

 

Gen 21:4 

 

ן־ְשֹמַנת ָיִמים ַכֲאשֶָׁר ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים׃ ת־ִיְצָחק ְבנֹו בֶׁ  ַוָיָמל ַאְבָרָהם אֶׁ

 

Gen 21:6 

 

ר ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאֹלִהים ָכל־ַהשֵֹמַעָ ִיְצַחק־ִלי׃  ַותֹאמֶׁ

 

Gen 21:12–13 

 

ר  ָך כֹל ֲאשֶׁ יָך ַעל־ַהַנַער ְוַעל־ֲאָמתֶׁ ל־ַאְבָרָהם ַאל־ֵיַרע ְבֵעינֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ן־ָהָאָמה  ת־בֶׁ יָך ָׂשָרה ְשַמע ְבקָֹלּה ִכי ְבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך זַָָרע׃ְוַגם אֶׁ תֹאַמר ֵאלֶׁ

נּו ִכי ַזְרֲעָך הּוא׃  ְלגֹוי ֲאִׂשימֶׁ

 

Gen 21:17 

 

ר  ל־ָהָגר ִמן־ַהָשַמִים ַויֹאמֶׁ ת־קֹול ַהַנַער ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהָים אֶׁ ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ

ל־קֹול ֱאֹלִהים ִכי־ָשַמע ַאל־ִתיְרִאי ָהָגר ַמה־ָלְך ָלּה ר ַהַנַער אֶׁ הּוא־ָשם׃ ַבֲאשֶׁ  
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Gen 21:17 

 

ר  ל־ָהָגר ִמן־ַהָשַמִים ַויֹאמֶׁ ת־קֹול ַהַנַער ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים אֶׁ ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ

ל־קֹול ֱאֹלִהים ִכי־ָשַמע ַאל־ִתיְרִאי ָהָגר ה־ָלְךַמָ ָלּה ר ַהַנַער אֶׁ הּוא־ָשם׃ ַבֲאשֶׁ  

 

Gen 21:17 

 

ת־קֹול ֱאֹלִהים ַוִיְשַמע ל־ָהָגר ֱאֹלִהים ַמְלַאְך ַוִיְקָרא ַהַנַער אֶׁ ר ן־ַהָשַמִיםִמָ אֶׁ  ַויֹאמֶׁ

ר הּוא־ָשם׃ ל־קֹול ַהַנַער ַבֲאשֶׁ  ָלּה ַמה־ָלְך ָהָגר ַאל־ִתיְרִאי ִכיָ־ָשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 21:19 

 

ת ַמִים ַוַתְשקְָ  ת־ַהֵחמֶׁ ְך ַוְתַמֵלא אֶׁ א ְבֵאר ָמיִָם ַוֵתלֶׁ יָהָ ַוֵתרֶׁ ת־ֵעינֶׁ ַוִיְפַקח ֱאֹלִהים אֶׁ

ת־ַהָנַער׃  אֶׁ

 

Gen 21:20 

 

ה ַקָשת׃ ב ַבִמְדָבר ַוְיִהי רֹבֶׁ ת־ַהַנַער ַוִיְגָדל ַוֵישֶׁ  ַוְיִהי ֱאָֹלִהים אֶׁ

 

Gen 22:1 

 

ר ֵאָליו ַאְבָרָהם  ת־ַאְבָרָהם ַויֹאמֶׁ ה ְוָהֱָאֹלִהים ִנָסה אֶׁ ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ

ר ִהֵנִני׃ ַויֹאמֶׁ  

 

Gen 22:3 

 

ר ַאְבָרָהם ַוַיְשֵכם ת־ֲחֹמרֹו ַוַיֲחבֹש ַבבֹקֶׁ ת־ְשֵני ַוִיַקח אֶׁ  ִיְצָחק ְוֵאת ִאתֹו ְנָעָריו אֶׁ

ר־ָאַמר־לֹו ָהֱָאֹלִהים׃ ל־ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ְך אֶׁ  ְבנֹו ַוְיַבַקע ֲעֵצי עָֹלה ַוָיָקם ַוֵילֶׁ

 

Gen 22:8 

 

ם ַיְחָדו׃ ה ְלעָֹלה ְבִני ַוֵיְלכּו ְשֵניהֶׁ ה־לֹו ַהשֶׁ ר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְראֶׁ  ַויֹאמֶׁ
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Gen 22:9 

 

ת־ַהִמְזֵבַחָ ַוַיֲערְֹך  ן ָשם ַאְבָרָהם אֶׁ ר ָאַמר־לֹו ָהֱָאֹלִהים ַוִיבֶׁ ל־ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ַוָיבֹאּו אֶׁ

ת־ָהֵעִצים ת־ִיְצָחק ַוַיֲעקֹד אֶׁ ם ְבנֹו אֶׁ ָלֵעִצים׃ ִמַמַעל ַעל־ַהִמְזֵבַחָ ֹאתֹו ַוָיׂשֶׁ  

 

Gen 25:11 

 

ב יְִָצָחק ִעם־ְבֵאר ַלַחי  ת־ִיְצָחק ְבנֹו ַוֵישֶׁ ְך ֱאֹלִהים אֶׁ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָברֶׁ

 רִֹאי׃

 

Gen 27:28 

 

ץ ְורֹב ָדָגן ְוִתירֹש׃ ן־ְלָך ָהֱָאֹלִהים ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָארֶׁ  וְִָיתֶׁ

 

Gen 28:4 

 

ן־ְלָך ת־ִבְרַכת ְוִיתֶׁ ץ ְלִרְשְתָך ָתְךִאָ ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ַאְבָרָהם אֶׁ רֶׁ ת־אֶׁ יָך אֶׁ רֶׁ ר־ ְמגֻׁ ֲאשֶׁ

 ָנַתן ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם׃

 

Gen 28:20 

 

ר ָאֹנִכי  ה ֲאשֶׁ ְך ַהזֶׁ רֶׁ ה ֱאֹלִהים ִעָמִדי ּוְשָמַרִני ַבדֶׁ ר ֵלאֹמר ִאםָ־ִיְהיֶׁ דֶׁ ַוִיַדר ַיֲעקֹב נֶׁ

ם ְוָנַתן־ִלי הֹוֵלְך חֶׁ ֱאכֹל לֶׁ ד לֶׁ גֶׁ ִלְלבֹש׃ ּובֶׁ  

 

Gen 30:6 

 

ן־ִלי ֵבן ַעל־ֵכן ָקְרָאָה ְשמֹו ָדן׃ ר ָרֵחל ָדַנִני ֱאֹלִהים ְוַגם ָשַמע ְבקִֹלי ַוִיתֶׁ  ַותֹאמֶׁ

 

Gen 30:17 

 

ד ְלַיֲעקֹב ֵבן ֲחִמיִשי׃ ל־ֵלָאה ַוַתַהר ַוֵתלֶׁ  ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ
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Gen 30:18 

 

ר־ָנַתִתי ִשְפָחִתי ְלִאיִשי ַוִתְקָרא ְשמֹו  ר ֵלָאה ָנַתן ֱאֹלִהים ְׂשָכִרי ֲאשֶׁ ַותֹאמֶׁ

 ִיָששָכר׃

 

Gen 30:20 

 

ד טֹוב ַהַפַעם ִיְזְבֵלִני ִאיִשי ִכי־ָיַלְדִתי לֹו  ר ֵלָאה ְזָבַדִני ֱאֹלִהים ֹאִתי ֵזבֶׁ ַותֹאמֶׁ

ת־ְשמֹו ַוִתְקָרא ָבִנים הִשָשָ לּון׃ אֶׁ ְזבֻׁ  

 

Gen 30:22 

 

ת־ַרְחָמּה׃ יָהָ ֱאֹלִהים ַוִיְפַתח אֶׁ ת־ָרֵחל ַוִיְשַמע ֵאלֶׁ  ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 30:22 

 

ת־ַרְחָמּה׃ יָהָ ֱאֹלִהים ַוִיְפַתח אֶׁ ת־ָרֵחל ַוִיְשַמע ֵאלֶׁ  ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 30:23 

 

ְרָפִתי׃ ת־חֶׁ ר ָאַסף ֱאֹלִהים אֶׁ ד ֵבן ַותֹאמֶׁ  ַוַתַהר ַוֵתלֶׁ

 

Gen 31:7 

 

ת ֹמִנים וְָלֹא־ְנָתנֹו ֱאֹלִהים ְלָהַרע  רֶׁ ְרִתי ֲעׂשֶׁ ָת־ַמְׂשכֻׁ ֱחִלף אֶׁ ל ִבי ְוהֶׁ ן ֵהתֶׁ ַוֲאִביכֶׁ

 ִעָמִדי׃

 

Gen 31:9 

 

ן־ִלי׃ ם ַוִיתֶׁ ת־ִמְקֵנה ֲאִביכֶׁ  וַַָיֵצל ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 31:11 

 

ר ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱָאֹלִהים ַבֲחלֹום ַיֲעקֹב ָוֹאַמר ִהֵנִני׃  וַָיֹאמֶׁ
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Gen 31:16 

 

ר ָאַמר  ר ִהִציל ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ְוַעָתה כֹל ֲאשֶׁ ר ֲאשֶׁ ִכי ָכל־ָהעֹשֶׁ

יָך ֱאֹלִהים ֲעֵׂשה׃ ֵאלֶׁ  

 

Gen 31:16 

 

ר ָאַמר  ר ֲאשֶָׁר ִהִציל ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ְוַעָתה כֹל ֲאשֶׁ ִכי ָכל־ָהעֹשֶׁ

יָך ֲעֵׂשה׃  ֱאֹלִהים ֵאלֶׁ

 

Gen 31:24 

 

ן־ְתַדֵבר ִעםָ־ ר ְלָך פֶׁ ר לֹו ִהָשמֶׁ ל־ָלָבן ָהֲאַרִמי ַבֲחֹלם ַהָלְיָלה ַויֹאמֶׁ ַוָיבֹא ֱאֹלִהים אֶׁ

ַעד־ָרע׃ ִמטֹוב ַיֲעקֹב  

 

Gen 31:42 

 

תָ־ לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִכי ַעָתה ֵריָקם ִשַלְחָתִני אֶׁ

ש׃ ת־ְיִגיַעָ ַכַפי ָרָאה ֱאֹלִהים ַויֹוַכח ָאמֶׁ  ָעְנִיי ְואֶׁ

 

Gen 32:2 

 

 ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרכֹו ַוִיְפְגעּו־בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים׃

 

Gen 33:5 

 

ת־עֵָ ַוִיָשא ת־ַהָנִשים ַוַיְרא יָניואֶׁ ת־ַהְיָלִדים אֶׁ ר ְואֶׁ ה ַויֹאמֶׁ  ַויֹאַמר ָלְך ִמי־ֵאלֶׁ

ָך׃ ת־ַעְבדֶׁ ר־ָחַנן ֱאֹלִהים אֶׁ  ַהְיָלִדים ֲאשֶׁ

 

Gen 33:11 

 

ש־ִלי־כֹל ַוִיְפַצר־בֹו  ָבאת ָלְך ִכי־ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי יֶׁ ר הֻׁ ת־ִבְרָכִתי ֲאשֶׁ ַקח־ָנא אֶׁ

 ַוִיָקח׃
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Gen 35:1 

 

ב־ָשם ַוֲעֵׂשה־ָשם ִמְזֵבַחָ ָלֵאל  ל־ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית־ֵאל ְושֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

יָך ְבָבְרֲחָך ִמְפֵני ֵעָׂשו ָאִחיָך׃ ה ֵאלֶׁ  ַהִנְראֶׁ

 

Gen 35:5 

 

ם ְולֹא ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְבֵני  ר ְסִביבֵֹתיהֶׁ ָעִרים ֲאשֶׁ ַוִיָסעּו ַוְיִהי ִחַתת ֱאֹלִהים ַעל־הֶׁ

 ַיֲעקֹב׃

 

Gen 35:7 

 

ן ָשם ִמְזֵבַחָ ַוִיְקָרא ַלָמקֹום ֵאל ֵבית־ֵאל ִכי ָשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱָאֹלִהים ְבָבְרחֹו  ַוִיבֶׁ

 ִמְפֵני ָאִחיו׃

 

Gen 35:9 

 

ְך ֹאתֹו׃ ל־ַיֲעקֹב עֹוד ְבבֹאֹו ִמַפַדן ֲאָרם ַוְיָברֶׁ  ַוֵיָרא ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Gen 35:10 

 

ה  ר־לֹו ֱאֹלִהים ִשְמָך ַיֲעקֹב לֹא־ִיָקֵרא ִשְמָך עֹוד ַיֲעקֹב כִָי ִאם־ִיְׂשָרֵאל ִיְהיֶׁ ַויֹאמֶׁ

ת־ְשמֹו ִיְׂשָרֵאל׃ ָך ַוִיְקָרא אֶׁ  ְשמֶׁ

 

Gen 35:11–12 

 

ךָָ ּוְמָלִכים  ה ִממֶׁ ר לֹו ֱאֹלִהים ֲאִני ֵאל ַשַדי ְפֵרה ּוְרֵבה גֹוי ּוְקַהל גֹוִים ִיְהיֶׁ ַויֹאמֶׁ

ָנה ּוְלַזְרֲעָך  ְתנֶׁ ר ָנַתִתי ְלַאְבָרָהָם ּוְלִיְצָחק ְלָך אֶׁ ץ ֲאשֶׁ ת־ָהָארֶׁ יָך ֵיֵצאּו׃ְואֶׁ ֵמֲחָלצֶׁ

ץ׃ ת־ָהָארֶׁ ֵתן אֶׁ יָך אֶׁ  ַאֲחרֶׁ

 

Gen 35:13 

 

ר ִאתֹו׃ ר־ִדבֶׁ  ַוַיַעל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ַבָמקֹום ֲאשֶׁ
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Gen 35:15 

 

ר ִאתֹו ָשם ֱאֹלִהים ֵבית־ֵאל׃ ר ִדבֶׁ ת־ֵשם ַהָמקֹום ֲאשֶׁ  ַוִיְקָרא ַיֲעקֹב אֶׁ

 

Gen 41:16 

 

ת־ְשלֹום ַפְרעֹה׃ ה אֶׁ ת־ַפְרעֹה ֵלאֹמר ִבְלָעָדי ֱאֹלִהים ַיֲענֶׁ  ַוַיַען יֹוֵסף אֶׁ

 

Gen 41:25 

 

ה ִהִגיד  ר ָהֱָאֹלִהים עֹׂשֶׁ ָחד הּוא ֵאת ֲאשֶׁ ל־ַפְרעֹה ֲחלֹום ַפְרעֹה אֶׁ ר יֹוֵסף אֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ְלַפְרעֹה׃

 

Gen 41:28 

 

ת־ַפְרעֹה׃ ְרָאה אֶׁ ה הֶׁ ר ָהֱָאֹלִהים עֹׂשֶׁ ל־ַפְרעֹה ֲאשֶׁ ר ִדַבְרִתי אֶׁ  הּוא ַהָדָבר ֲאשֶׁ

 

Gen 41:32 

 

ל־ַפְרעֹה ַפֲעָמִים ִכי־ָנכֹון ַהָדָבר ֵמִעם ָהֱאֹלִהים ּוְמַמֵהר  וְַָעל ִהָשנֹות ַהֲחלֹום אֶׁ

 ָהֱָאֹלִהים ַלֲעׂשֹתֹו׃

 

Gen 41:39 

 

ת־ָכל־זֹאת ֵאין־ָנבֹון ְוָחָכם  ל־יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַעָ ֱאֹלִהים אֹוְתָך אֶׁ ר ַפְרעֹה אֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ָכמֹוָך׃

 

Gen 41:51 

 

ת־ָכל־ֲעָמִלי ְוֵאת ָכל־בֵָית  ה ִכי־ַנַשִני ֱאֹלִהים אֶׁ ת־ֵשם ַהְבכֹור ְמַנשֶׁ ַוִיְקָרא יֹוֵסף אֶׁ

 ָאִבי׃
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Gen 41:52 

 

ץ ָעְנִיי׃ רֶׁ ְפָרִים ִכי־ִהְפַרִני ֱאֹלִהים ְבאֶׁ  ְוֵאת ֵשם ַהֵשִני ָקָרא אֶׁ

 

Gen 42:28 

 

ר ָחיו ַויֹאמֶׁ ל־אֶׁ ְרדּו ִלָבם ַוֵיֵצא ְבַאְמַתְחִתי הִהנֵָ ְוַגם ַכְסִפי הּוַשב אֶׁ חֶׁ ל־ ִאיש ַויֶׁ אֶׁ

 ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה־זֹאת ָעָׂשה ֱאֹלִהים ָלנּו׃

 

Gen 43:29 

 

ת־ִבְנָיִמין ַוַיְרא ֵעיָניו ַוִיָשא ן־ִאמֹו ָאִחיו אֶׁ ר בֶׁ ה ַויֹאמֶׁ ם ֲהזֶׁ ר ַהָקטֹן ֲאִחיכֶׁ  ֲאשֶׁ

ם ֵאָלי ַויֹאַמר ֱאֹלִהים ָיְחְנָך ְבִני׃  ֲאַמְרתֶׁ

 

Gen 44:16 

 

ת־ֲעֹון  ר ְיהּוָדה ַמה־נֹאַמר ַלאדִֹני ַמה־ְנַדֵבר ּוַמה־ִנְצַטָדק ָהֱָאֹלִהים ָמָצא אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ר־ִנְמָצא ַהָגִביַעָ ְבָידֹו׃ נּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני ַגם־ֲאַנְחנּו ַגם ֲאשֶׁ יָך ִהנֶׁ  ֲעָבדֶׁ

 

Gen 45:5 

 

ם ֹאִתי ֵהָנה ִכי ְלִמְחָיה ְשָלַחִני  ם ִכי־ְמַכְרתֶׁ ְוַעָתה ַאל־ֵתָעְצבּו ְוַאל־ִיַחר ְבֵעיֵניכֶׁ

ם׃  ֱאֹלִהים ִלְפנֵָיכֶׁ

 

Gen 45:7 

 

ם ִלְפֵליָטה  ץ ּוְלַהֲחיֹות ָלכֶׁ ם ְשֵאִרית ָבָארֶׁ ם ָלׂשּום ָלכֶׁ וִַָיְשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניכֶׁ

 ְגדָֹלה׃

 

Gen 45:9 

 

ם ֵאָליו כֹה ָאַמר ִבְנָך יֹוֵסף ָׂשַָמִני ֱאֹלִהים ְלָאדֹון  ל־ָאִבי ַוֲאַמְרתֶׁ ַמֲהרּו ַוֲעלּו אֶׁ

 ְלָכל־ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל־ַתֲעֹמד׃
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Gen 46:2 

 

ר ִהֵנִני׃ ר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַויֹאמֶׁ ר ֱאֹלִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְבַמְרֹאת ַהַלְיָלה ַויֹאמֶׁ  ַויֹאמֶׁ

 

Gen 48:9 

 

ם־ָנא ֵאַלי  ה ַויֹאַמר ָקחֶׁ ר־ָנַתן־ִלי ֱאֹלִהים ָבזֶׁ ל־ָאִביו ָבַני ֵהם ֲאשֶׁ ר יֹוֵסף אֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ַוֲאָבֲרֵכם׃

 

Gen 48:11 

 

ְרָאה ֹאִתי ֱאֹלִהים ַגם  יָך לֹא ִפָלְלִתי וְִָהֵנה הֶׁ ל־יֹוֵסף ְרֹאה ָפנֶׁ ר ִיְׂשָרֵאל אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ָך׃ ת־ַזְרעֶׁ  אֶׁ

 

Gen 48:15–16 

 

ר ִהְתַהְלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק  ת־יֹוֵסף ַויֹאַמר ָהֱָאֹלִהים ֲאשֶׁ ְך אֶׁ ַוְיָברֶׁ

ה׃ַהַמְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל־ָרע ְיָבֵרְך  ה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד־ַהיֹום ַהזֶׁ ָהֱאֹלִהים ָהרֹעֶׁ

ב  רֶׁ ם ְשִמי ְוֵשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדגּו ָלרֹב ְבקֶׁ ת־ַהְנָעִרים ְוִיָקֵָרא ָבהֶׁ אֶׁ

ץ׃  ָהָארֶׁ

 

Gen 48:15–16 

 

ר ִהְתַהְלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק  ת־יֹוֵסף ַויֹאַמר ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׁ ְך אֶׁ ַוְיָברֶׁ

ה׃ַהַמְלָאְך ַהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל־ָרע ְיָבֵרְך  ה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד־ַהיֹום ַהזֶׁ ָהֱָאֹלִהים ָהרֹעֶׁ

ב  רֶׁ ם ְשִמי ְוֵשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדגּו ָלרֹב ְבקֶׁ ת־ַהְנָעִרים ְוִיָקֵרא ָבהֶׁ אֶׁ

ץ׃  ָהָארֶׁ
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Gen 48:20 

 

ְפַרִים  ַוְיָבֲרֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִׂשְמָך ֱאֹלִהים ְכאֶׁ

ה׃ ְפַרִים ִלְפֵני ְמַנשֶׁ ת־אֶׁ ם אֶׁ ה ַוָיׂשֶׁ  ְוִכְמַנשֶׁ

 

Gen 48:21 

 

ל־ ם אֶׁ ְתכֶׁ ם ְוֵהִשיב אֶׁ ל־יֹוֵסף ִהֵנה ָאֹנִכי ֵמת וְָָהָיה ֱאֹלִהים ִעָמכֶׁ ר ִיְׂשָרֵאל אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ רֶׁ ם׃ֲאבֵֹתיכֶָׁ אֶׁ  

 

Gen 50:20 

 

ה ְלַהֲחיֹת  ם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַָען ֲעׂשֹה ַכיֹום ַהזֶׁ ם ֲחַשְבתֶׁ ְוַאתֶׁ

 ַעם־ָרב׃

 

Gen 50:24 

 

ם ִמן־ ְתכֶׁ ם ְוהֱֶָׁעָלה אֶׁ ְתכֶׁ ָחיו ָאֹנִכי ֵמת וֵָאֹלִהים ָפקֹד ִיְפקֹד אֶׁ ל־אֶׁ ר יֹוֵסף אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ ץ ַהזֹאת ָהָארֶׁ ל־ָהָארֶׁ ר אֶׁ ּוְלַיֲעקֹב׃ ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ִנְשַבע ֲאשֶׁ  

 

Gen 50:25 

 

תָ־ ם אֶׁ ם ְוַהֲעִלתֶׁ ְתכֶׁ ת־ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָפקֹד ִיְפקֹד ֱאֹלִהים אֶׁ ַוַיְשַבע יֹוֵסף אֶׁ

ה׃ ַעְצֹמַתי ִמזֶׁ  

 

Exod 1:20 

 

ב ָהָעם ַוַיַעְצמּו ְמאֹד׃ ב ֱאֹלִהים ַלְמַיְלדֹת ַוִירֶׁ  ַוֵייטֶׁ

 

Exod 2:24 

 

ת־ִיְצָחק  ת־ַאְבָרָהם אֶׁ ת־ְבִריתֹו אֶׁ ת־ַנֲאָקָתם ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ וִַָיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ

ת־ַיֲעקֹב׃  ְואֶׁ
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Exod 2:24 

 

ת־ִיְצָחק  ת־ַאְבָרָהם אֶׁ ת־ְבִריתֹו אֶׁ ת־ַנֲאָקָתם ַוִיְזכֹר ֱאֹלִהים אֶׁ ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ

ת־ַיֲעקֹב׃  ְואֶׁ

 

Exod 2:25 

 

ת־ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים׃  ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Exod 2:25 

 

ת־ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים׃  ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Exod 3:4 

 

ה  ה מֹשֶׁ ר מֹשֶׁ ה ַויֹאמֶׁ ַוַיְרא יהוה ִכי ָסר ִלְראֹות ַוִיְקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמתֹוְך ַהְסנֶׁ

ר ִהֵנִני׃ ַויֹאמֶׁ  

 

Exod 3:14 

 

ר כֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ה ַויֹאמֶׁ ְהיֶׁ ר אֶׁ ה ֲאשֶׁ ְהיֶׁ ה אֶׁ ל־ֹמשֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה ְהיֶׁ ם׃ ְשָלַחִני אֶׁ ֲאֵליכֶׁ  
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Exod 3:15–22 

 

ם  ל־ְבֵני ִיְׂשָרֵאל יהוה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶׁ ה כֹה־תֹאַמר אֶׁ ל־ֹמשֶׁ ר עֹוד ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה ִזְכִרי  ה־ְשִמי ְלעָֹלם ְוזֶׁ ם זֶָׁ ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב ְשָלַחִני ֲאֵליכֶׁ

ם  ם יהוה ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיכֶׁ ת־ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָתָ ֲאֵלהֶׁ ְלדֹר דֹר׃ֵלְך ְוָאַסְפָתָ אֶׁ

ָעׂשּוי  ת־הֶׁ ם ְואֶׁ ְתכֶׁ ִנְרָאה ֵאַלי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֵלאֹמר ָפקֹד ָפַקְדִתי אֶׁ

ץ ַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי  רֶׁ ל־אֶׁ ם ֵמֳעִני ִמְצַרִים אֶׁ ְתכֶׁ ה אֶׁ ם ְבִמְצָרִים׃ָוֹאַמר ַאֲָעלֶׁ ָלכֶׁ

ָך ּוָבאָתָ  ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש׃ְוָשְמעּו ְלקֹלֶׁ רֶׁ ל־אֶׁ ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְפִרִזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי אֶׁ

ם ֵאָליו יהוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרִיים ִנְקָרה  ְך ִמְצַרִים ַוֲאַמְרתֶׁ לֶׁ ל־מֶׁ ַאָתה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל אֶׁ

ת ָיִמים ַבִמְדָבר ְוִנְזְבָחה ַליהוה ֱאֹלֵהינּו׃ַוֲאִני  ְך ְשֹלשֶׁ רֶׁ ָעֵלינּו ְוַעָתה ֵנֲלָכה־ָנא דֶׁ

ת־ָיִדי  ְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך ְולֹא ְבָיד ֲחָזָקה׃ְוָשַלְחִתי אֶׁ לֶׁ ם מֶׁ ְתכֶׁ ָיַדְעִתי ִכי לֹא־ִיֵתן אֶׁ

ה ְבִקְרבֹו ְוַאֲחֵרי־ֵכן ְיַשַלח  ֱעׂשֶׁ ר אֶׁ ת־ִמצְַָרִים ְבכֹל ִנְפְלֹאַתי ֲאשֶׁ ְוִהֵכיִתי אֶׁ

ה ְבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִכי ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו  ת־ֵחן ָהָעם־ַהזֶׁ ם׃ְוָנַתִתי אֶׁ ְתכֶׁ אֶׁ

ף ּוְכֵלי זָָָהב ּוְׂשָמֹלת  סֶׁ ְנָתּה ּוִמָגַרת ֵביָתּה ְכֵלי־כֶׁ ֵריָקם׃ְוָשֲאָלה ִאָשה ִמְשכֶׁ

ת־ִמְצָרִים׃ ם אֶׁ ם ְוִנַצְלתֶׁ ם ְוַעל־ְבֹנֵתיכֶׁ ם ַעל־ְבֵניכֶׁ  ְוַׂשְמתֶׁ

 

Exod 6:2 

 

ר ֵאָליו ֲאִני יהוה׃ ה ַויֹאמֶׁ ל־ֹמשֶׁ  ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Exod 9:28 

 

ם ְולֹא ֹתִספּון  ְתכֶׁ ל־יהוה ְוַרב ִמְָהיֹת קֹֹלת ֱאֹלִהים ּוָבָרד ַוֲאַשְלָחה אֶׁ ַהְעִתירּו אֶׁ

 ַלֲעֹמד׃

 

Exod 13:17 

 

ץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב  רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ת־ָהָעם ְולֹא־ָנָחם ֱאֹלִהים דֶׁ ַוְיִהי ְבַשַלח ַפְרעֹה אֶׁ

ִמְצָרְיָמה׃ ְוָשבּו ִמְלָחָמה ִבְרֹאָתם ָהָעם ן־ִיָנֵחםפֶָׁ ֱאֹלִהים ָאַמר ִכי הּוא  
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Exod 13:17 

 

ת־ָהָעם ַפְרעֹה ְבַשַלח יַוְיִהָ ְך ֱאֹלִהים ְולֹא־ָנָחם אֶׁ רֶׁ ץ דֶׁ רֶׁ  ָקרֹוב ִכי ְפִלְשִתים אֶׁ

ן־ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה׃  הּוא ִכי ָאַמר ֱאֹלִהים פֶׁ

 

Exod 13:18 

 

ץ  רֶׁ ִשים ָעלּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמאֶׁ ְך ַהִמְדָבר ַים־סּוף ַוֲחמֻׁ רֶׁ ת־ָהָעם דֶׁ ַוַיֵסב ֱאֹלִהים אֶׁ

 ִמְצָרִים׃

 

Exod 13:19 

 

ה חַוִיַקָ ת־ַעְצמֹות מֹשֶׁ ת־ְבֵני ִהְשִביַעָ ַהְשֵבַעָ ִכי ִעמֹו יֹוֵסף אֶׁ  ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל אֶׁ

ם׃ ה ִאְתכֶׁ ת־ַעְצֹמַתי ִמזֶׁ ם אֶׁ ם ְוַהֲעִליתֶׁ ְתכֶׁ  ָפקֹד ִיְפקֹד ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Exod 14:19 

 

ְך ֵמַאֲחֵריהֶָׁם ַוִיַסע ַעמּוד  ַוִיַסע ַמְלַאְך ָהֱָאֹלִהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵילֶׁ

ָעָנן ם הֶׁ ם׃ ַוַיֲעמֹד ִמְפֵניהֶׁ ֵמַאֲחֵריהֶׁ  

 

Exod 18:1 

 

ה ּוְלִיְׂשָרֵאל  ר ָעָׂשה ֱאֹלִהים ְלֹמשֶׁ ה ֵאת ָכל־ֲאשֶׁ ַוִיְשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן ֹמשֶׁ

ת־ִיְׂשָרֵאל ִמִמְצָרִים׃  ַעמֹו ִכי־הֹוִציא יהוה אֶׁ

 

Exod 18:19 

 

ַעָתה ְשַמע ְבקִֹלי ִאיָעְצָך וִָיִהי ֱאֹלִהים ִעָמְך ֱהֵיה ַאָתה ָלָעם מּול ָהֱָאֹלִהים 

ת־ַהְדָבִרים ַאָתה ְוֵהֵבאָתָ ל־ָהֱאֹלִהים׃ אֶׁ אֶׁ  
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Exod 18:23 

 

ה ַעל־ ה וְִָצְּוָך ֱאֹלִהים ְוָיָכְלָתָ ֲעמֹד ְוַגם ָכל־ָהָעם ַהזֶׁ ה ַתֲעׂשֶׁ ת־ַהָדָבר ַהזֶׁ ִאם אֶׁ

ְבָשלֹום׃ ָיבֹא ְמקֹמֹו  

 

Exod 19:17 

 

ה ַוִיְתַיְצבּו ְבַתְחִתית ָהָהר׃ ת־ָהָעם לְִָקַראת ָהֱָאֹלִהים ִמן־ַהַמֲחנֶׁ ה אֶׁ  ַויֹוֵצא ֹמשֶׁ

 

Exod 19:19 

 

נּו ְבקֹול׃ ה ְיַדֵבר ְוָהֱָאֹלִהים ַיֲענֶׁ  וְַָיִהי קֹול ַהשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד ֹמשֶׁ

 

Exod 20:1–2 

 

ר  יָך ֲאשֶׁ ה ֵלאֹמר׃ָאֹנִכי יהוה ֱאֹלהֶׁ ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל־ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים׃ רֶׁ  הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶׁ

 

Exod 20:19 

 

ן־ָנמּות׃ ה ַדֵבר־ַאָתה ִעָמנּו ְוִנְשָמָעה וְַָאל־ְיַדֵבר ִעָמנּו ֱאֹלִהים פֶׁ ל־ֹמשֶׁ  ַויֹאְמרּו אֶׁ

 

Exod 20:20 

 

ם ָבא ָהֱָאֹלִהים  ל־ָהָעם ַאל־ִתיָראּו ִכי ְלַבֲעבּור ַנסֹות אְֶָׁתכֶׁ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ַויֹאמֶׁ

ֱחָטאּו׃ ם ְלִבְלִתי תֶׁ ה ִיְרָאתֹו ַעל־ְפֵניכֶׁ  ּוַבֲעבּור ִתְהיֶׁ

 

Exod 21:13 

 

ר יָָנּוס ָשָמה׃ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱָאֹלִהים ִאָנה ְלָידֹו ְוַׂשְמִתי ְלָך ָמקֹום ֲאשֶׁ  ַוֲאשֶׁ

 

Exod 21:13 

 

ר ָינּוס ָשָמה׃ ר לֹא ָצָדה וְָָהֱָאֹלִהים ִאָנה ְלָידֹו ְוַׂשְמִתי ְלָך ָמקֹום ֲאשֶׁ  ַוֲאשֶׁ
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Exod 22:8 

 

ַשעַעל־כָָ ה ַעל־ֲחמֹור ַעל־שֹור ל־ְדַבר־פֶׁ ר ַעל־ָכל־ֲאֵבָדה ַעל־ַׂשְלָמה ַעל־ׂשֶׁ  ֲאשֶׁ

ן ֱאֹלִהים ְיַשֵלם  ר ַיְרִשיעֻׁ ם ֲאשֶׁ ה ַעד ָהֱאֹלִהים ָיבֹא ְדַבר־ְשֵניהֶׁ יֹאַמר ִכי־הּוא זֶׁ

 ְשַנִים ְלֵרֵעהּו׃

 

Exod 22:8 

 

ַשע ה ַעל־ֲחמֹור ַעל־שֹור ַעל־ָכל־ְדַבר־פֶׁ ר ַעל־ָכל־ֲאֵבָדה ַעל־ַׂשְלָמה ַעל־ׂשֶׁ  ֲאשֶׁ

ן ֱאֹלִהים ְיַשֵלם  ר ַיְרִשיעֻׁ ם ֲאשֶׁ ה ַעד ָהֱאֹלִהים ָיבֹא ְדַבר־ְשֵניהֶׁ יֹאַמר ִכי־הּוא זֶׁ

ְלֵרֵעהּו׃ ְשַנִים  

 

Num 22:9 

 

ה ִעָמְך׃ ר ִמי ָהֲאָנִשים ָהֵאלֶׁ ל־ִבְלָעם ַויֹאמֶׁ  ַוָיבֹא ֱאֹלִהים אֶׁ

 

Num 22:12 

 

ת־ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא׃ ם לֹא ָתֹאר אֶׁ ל־ִבְלָעם לֹא ֵתֵלְך ִעָמהֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ  ַויֹאמֶׁ

 

Num 22:20 

 

ר לֹו ִאם־ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום ֵלְך  ל־ִבְלָעם ַליְָָלה ַויֹאמֶׁ ַוָיבֹא ֱאֹלִהים אֶׁ

ת־ַהָדָבר ְוַאְך ִאָתם ר־ֲאַדֵבר אֶׁ יָך ֲאשֶׁ ה׃ ֹאתֹו ֵאלֶׁ ַתֲעׂשֶׁ  

 

Num 22:22 

 

ְך ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא רֵֹכב  רֶׁ ַוִיַחר־ַאף ֱאֹלִהים ִכי־הֹוֵלְך הּוא ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך יהוה ַבדֶׁ

ִעמֹו׃ ְנָעָריו ּוְשֵני ַעל־ֲאֹתנֹו  
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Num 22:38 

 

ר ל־ָבָלק ִבְלָעם ַויֹאמֶׁ יָך ִהֵנה־ָבאִתי אֶׁ  ַהָדָבר ְמאּוָמה ַדֵבר אּוַכל לֲהָיכֹו ַעָתה ֵאלֶׁ

ר ָיִׂשים ֱאֹלִהים ְבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵבר׃  ֲאשֶׁ

 

Num 23:4 

 

ת־ִשְבַעת ַהִמְזְבחֹת ָעַרְכִתי ָוַאַעל ָפר  ר ֵאָליו אֶׁ ל־ִבְלָעם ַויֹאמֶׁ ַוִיָקר ֱאֹלִהים אֶׁ

ַבִמְזֵבַח׃ ָוַאִיל  

 

Num 24:2 

 

ת־ִיְׂשָרֵאל שֵֹכן ִלְשָבָטיו ַוְתִהי ָעָליו רּוַחָ ֱאֹלִהים׃ ת־ֵעיָניו ַוַיְרא אֶׁ  ַוִיָשא ִבְלָעם אֶׁ

 

Deut 4:32 

 

ר ָבָרא ֱאֹלִהים ָאָדם  יָך ְלִמן־ַהיֹום ֲאשֶׁ ר־ָהיּו ְלָפנֶׁ ִכי ְשַאל־ָנא ְלָיִמים ִראשִֹנים ֲאשֶׁ

ה אֹו  ץ ּוְלִמְקצֵָה ַהָשַמִים ְוַעד־ְקֵצה ַהָשָמִים ֲהִנְהָיה ַכָדָבר ַהָגדֹול ַהזֶׁ ַעל־ָהָארֶׁ

ָכֹמהּו׃ ֲהִנְשַמע  

 

Deut 4:34 

 

ב גֹוי ְבַמסֹת ְבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים  רֶׁ אֹו ֲהִנָסה ֱאֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמקֶׁ

ם  ר־ָעָׂשה ָלכֶׁ ּוְבִמְלָחָמָה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַעָ ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְגדִֹלים ְככֹל ֲאשֶׁ

יָך׃ ם ְבִמְצַרִים ְלֵעינֶׁ  יהוה ֱאֹלֵהיכֶׁ

 

Deut 5:24 

 

ְרָאנּו ֵהן ַותֹאְמרּו ת־ְכבֹדֹו ֱאֹלֵהינּו יהוה הֶׁ ת־ָגְדלֹו אֶׁ ת־קֹלֹו ְואֶׁ  ִמתֹוְך ָשַמְענּו ְואֶׁ

ת־ָהָאָדם ָוָחי׃ ה ָרִאינּו ִכיָ־ְיַדֵבר ֱאֹלִהים אֶׁ  ָהֵאש ַהיֹום ַהזֶׁ
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Deut 25:18 

 

יָך ְוַאָתה ָעֵיף ְוָיֵגַעָ ְולֹא ָיֵרא  ֱחָשִלים ַאֲחרֶׁ ְך ַוְיַזנֵָב ְבָך ָכל־ַהנֶׁ רֶׁ ר ָקְרָך ַבדֶׁ ֲאשֶׁ

 ֱאֹלִהים׃

 

Deut 33:1 

 

ת־ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו׃ ה ִאיש ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ר ֵבַרְך ֹמשֶׁ  ְוזֹאת ַהְבָרָכה ֲאשֶׁ

 

Josh 22:22–23 

 

ד ְוִאםָ־ רֶׁ ֵאל ֱאֹלִהים יהוה ֵאל ֱאֹלִהים יהוה הּוא יֵֹדַעָ ְוִיְׂשָרֵאל הּוא ֵיָדע ִאם־ְבמֶׁ

ה׃ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵבַחָ ָלשּוב ֵמַאֲחֵרי יהוה  ְבַמַעל ַביהוה ַאל־תֹוִשיֵענּו ַהיֹום ַהזֶׁ

ְוִאם־ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמְנָחה ְוִאםָ־ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִזְבֵחי ְשָלִמים יהוה הּוא 

 ְיַבֵקש׃

 

Josh 22:22–23 

 

ד ְוִאםָ־ רֶׁ ֵאל ֱאֹלִהים יהוה ֵאל ֱאֹלִהים יהוה הּוא יֵֹדַעָ ְוִיְׂשָרֵאל הּוא ֵיָדע ִאם־ְבמֶׁ

ה׃ִלְבנֹות ָלנּו ִמְזֵבַחָ ָלשּוב ֵמַאֲחֵרי יהוה  ְבַמַעל ַביהוה ַאל־תֹוִשיֵענּו ַהיֹום ַהזֶׁ

ְוִאם־ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה ּוִמְנָחה ְוִאם־ַלֲעׂשֹות ָעָליו ִזְבֵחי ְשָלִמים יהוה הּוא 

 ְיַבֵקש׃

 

Judg 1:7 

 

ר ק ַויֹאמֶׁ זֶׁ ם ְבהֹנֹות ְמָלִכים ִשְבִעים ֲאדִֹני־בֶׁ ם ְיֵדיהֶׁ ָצִצים ְוַרְגֵליהֶׁ  ְמַלְקִטים ָהיּו ְמקֻׁ

הּו ְירּוָשַלִםָ ַוָיָמת ָשם׃ ר ָעִׂשיִתי ֵכן ִשַלם־ִלי ֱאֹלִהים ַוְיִביאֻׁ ְלָחִני ַכֲאָשֶׁ  ַתַחת שֻׁ

 

Judg 4:23 

 

ְך־ְכָנַען ִלְפֵני ְבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ לֶׁ  ַוַיְכַנע ֱאֹלִהים ַביֹום ַההּוא ֵאת ָיִבין מֶׁ
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Judg 6:20 

 

ַלע ַהָלז  ל־ַהסֶׁ ת־ַהַמצֹות ְוַהַנח אֶׁ ת־ַהָבָׂשר ְואֶׁ ר ֵאָליו ַמְלַאְך ָהֱָאֹלִהים ַקח אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ת־ַהָמַרק ְשפֹוְך ַוַיַעׂש ֵכן׃  ְואֶׁ

 

Judg 6:40 

 

ץ ָהָיה  ל־ַהִגָזה ְלַבָדּה ְוַעל־ָכל־ָהָארֶׁ ב אֶׁ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֵכן ַבַלְיָלה ַההּוא ַוְיִהי־חֹרֶׁ

 ָטל׃

 

Judg 7:14 

 

ן־יֹוָאש ִאיש ִיְׂשָרֵאל ָנַתן  ב ִגְדעֹון בֶׁ רֶׁ ר ֵאין זֹאת ִבְלִתי ִאם־חֶׁ ַוַיַען ֵרֵעהּו ַויֹאמֶׁ

ה׃ ת־ָכל־ַהַמֲחנֶׁ ת־ִמְדָין ְואֶׁ  ָהֱָאֹלִהים ְבָידֹו אֶׁ

 

Judg 8:3 

 

ם  ת־ְזֵאב ּוַמה־ָיכְֹלִתי ֲעׂשֹות ָככֶׁ ת־עֵֹרב ְואֶׁ ת־ָׂשֵרי ִמְדָין אֶׁ ם ָנַתן ֱאֹלִהים אֶׁ ְדכֶׁ ְביֶׁ

ה׃ ַהָדָבר ְבַדְברֹו ֵמָעָליו רּוָחם ָרְפָתה ָאז ַהזֶׁ  

 

Judg 9:7 

 

ְך ְליֹוָתם ַוַיִגדּו ר ַוִיְקָרא קֹולֹו ַוִיָשא ַהר־ְגִרִזים ְברֹאש ַוַיֲעֹמד ַוֵילֶׁ ם ַויֹאמֶׁ  ָלהֶׁ

ם ֱאֹלִהים׃ ם וְִָיְשַמע ֲאֵליכֶָׁ  ִשְמעּו ֵאַלי ַבֲעֵלי ְשכֶׁ

 

Judg 9:23 

 

ם  ם ַוִיְבְגדּו ַבֲעֵלי־ְשכֶׁ ְך ּוֵבין ַבֲעֵלי ְשכֶׁ לֶָׁ ַוִיְשַלח ֱאֹלִהים רּוַחָ ָרָעה ֵבין ֲאִבימֶׁ

ְך׃ לֶׁ  ַבֲאִבימֶׁ

 

Judg 9:56 

 

ָחיו׃ ת־ִשְבִעים אֶׁ ר ָעָׂשה ְלָאִביו ַלֲהרֹג אֶׁ ְך ֲאשֶׁ לֶׁ ב ֱאֹלִהים ֵאת ָרַעת ֲאִבימֶׁ  ַוָישֶׁ
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Judg 9:57 

 

ם ִקֲלַלת יֹוָתם  ם ֵהִשיב ֱאֹלִהים ְברֹאָשם ַוָתבֹא ֲאֵליהֶׁ ְוֵאת ָכל־ָרַעת ַאְנֵשי ְשכֶׁ

ָבַעל׃ ן־ְירֻׁ  בֶׁ

 

Judg 13:6 

 

ר ְלִאיָשּה ֵלאֹמר ִאיש ָהֱָאֹלִהים ָבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְכַמְרֵאה  ַוָתבֹא ָהִאָשה ַותֹאמֶׁ

ה ְשִאְלִתיהּו ְולֹא ְמאֹד נֹוָרא ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ת־ְשמֹו הּוא ֵאי־ִמזֶׁ ִלי׃ לֹא־ִהִגיד ְואֶׁ  

 

Judg 13:8 

 

ר ָשַלְחָתָ ָיבֹוא־ָנא  ל־יהוה ַויֹאַמר ִבי ֲאדֹוָני ִאיש ָהֱָאֹלִהים ֲאשֶׁ ְעַתר ָמָנֹוַחָ אֶׁ ַויֶׁ

ה ַלַנַער ַהיּוָלד׃  עֹוד ֵאֵלינּו ְויֹוֵרנּו ַמה־ַנֲעׂשֶׁ

 

Judg 13:9 

 

ל־ָהִאָשה ְוִהיא  ַוִיְשַמע ָהֱָאֹלִהים ְבקֹול ָמנֹוַחָ ַוָיבֹא ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים עֹוד אֶׁ

ת בֶׁ ה יֹושֶׁ ִעָמּה׃ ֵאין ִאיָשּה ּוָמנֹוַחָ ַבָשדֶׁ  

 

Judg 13:9 

 

ל־ָהִאָשה ְוִהיא  ַוִיְשַמע ָהֱאֹלִהים ְבקֹול ָמנֹוַחָ ַוָיבֹא ַמְלַאְך ָהֱָאֹלִהים עֹוד אֶׁ

ת בֶׁ ה יֹושֶׁ ִעָמּה׃ ֵאין ִאיָשּה ּוָמנֹוַחָ ַבָשדֶׁ  

 

Judg 15:19 

 

נּו ַמִים ַוֵיְשְתָ ַוָתָשב רּוחֹו  ִחי ַוֵיְצאּו ִממֶׁ ר־ַבלֶׁ ת־ַהַמְכֵתש ֲאשֶׁ ַוִיְבַקע ֱאֹלִהים אֶׁ

ִחי ר ַהקֹוֵרא ֵעין ְשָמּה ָקָרא ַעל־ֵכן ַויֶׁ ה׃ ַהיֹום ַעד ִחיַבלֶָׁ ֲאשֶׁ ַהזֶׁ  
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Judg 18:10 

 

ם  ְדכֶׁ ץ ַרֲחַָבת ָיַדִים ִכי־ְנָתָנּה ֱאֹלִהים ְביֶׁ ל־ַעם בֵֹטַחָ ְוָהָארֶׁ ם ָתבֹאּו אֶׁ ְכבֲֹאכֶׁ

ר ָמקֹום ר ָכל־ָדָבר ַמְחסֹור ֵאין־ָשם ֲאשֶׁ ץ׃ ֲאשֶׁ ָבָארֶׁ  

 

Judg 18:31 

 

ר ָעָׂשה ָכל־ְיֵמי ֱהיֹות ֵבית־ָהֱָאֹלִהים ְבִשֹלה׃ ל ִמיָכה ֲאָשֶׁ סֶׁ ת־פֶׁ ם אֶׁ  ַוָיִׂשימּו ָלהֶׁ

 

1 Sam 2:25 

 

ל־לֹו ְולֹא  ֱחָטא־ִאיש ִמי ִיְתַפלֶׁ ֱחָטא ִאיש ְלִאיש ּוִפְללֹו ֱאֹלִהים ְוִאם ַליהוה יֶׁ ִאם־יֶׁ

ם ְלקֹול ִיְשְמעּו ַלֲהִמיָתם׃ יהוה ִכי־ָחֵפץ ֲאִביהֶׁ  

 

1 Sam 2:27 

 

ל־ֵבית  ר ֵאָליו כֹה ָאַמר יהוה ֲהִנְגֹלה ִנְגֵליִתי אֶׁ ל־ֵעִלי ַויֹאמֶׁ ַוָיבֹא ִאיש־ֱאֹלִהים אֶׁ

ַפְרעֹה׃ ְלֵבית ְבִמְצַרִים ִבְהיֹוָתם ָאִביָך  

 

1 Sam 3:3 

 

ר־ָשם ֲארֹון ֱאֹלִהים׃ ה ּוְשמּוֵאל שֵֹכב ְבֵהָיַכל יהוה ֲאשֶׁ ם ִיְכבֶׁ רֶׁ  וְֵָנר ֱאֹלִהים טֶׁ

 

1 Sam 3:17 

 

ה־ְלָך ֱאֹלִהים  ִני כֹה ַיֲעׂשֶׁ יָך ַאל־ָנא ְתַכֵחד ִממֶׁ ר ֵאלֶׁ ר ִדבֶׁ ר ָמה ַהָדָבר ֲאשֶׁ ַויֹאמֶׁ

ִני ֵחדִאם־ְתכַָ יֹוִסיף ְוכֹה ר ִמָכל־ַהָדָבר ָדָבר ִממֶׁ ר־ִדבֶׁ יָך׃ ֲאשֶׁ ֵאלֶׁ  

 

1 Sam 4:7 

 

ה ַויֹאְמרּו אֹוי ָלנּו ִכי לֹא  ל־ַהַמֲחנֶׁ ַוִיְראּו ַהְפִלְשִתים ִכי ָאְמרּו ָבא ֱאֹלִהים אֶׁ

ְתמֹול ָכזֹאת ָהְיָתה ִשְלשֹם׃ אֶׁ  
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1 Sam 4:11 

 

 ַוֲארֹון ֱאֹלִהים ִנְלָקח ּוְשֵני ְבֵני־ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס׃

 

1 Sam 4:17 

 

ר ַהְמַבֵשר ַוַיַען  ָבָעם ָהְיָתה ְגדֹוָלה ַמֵגָפה ְוַגם ְפִלְשִתים ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ָנס ַויֹאמֶׁ

יָך ֵמתּו ָחפְִָני ּוִפיְנָחס וֲַָארֹון ָהֱָאֹלִהים ִנְלָקָחה׃  ְוַגם־ְשֵני ָבנֶׁ

 

1 Sam 4:19 

 

ל־ִהָלַקח ֲארֹון ָהֱָאֹלִהים  ָעה אֶׁ ת־ַהְשמֻׁ ת־ִפיְנָחס ָהָרה ָלַלת ַוִתְשַמע אֶׁ ְוַכָלתֹו ֵאשֶׁ

ד ַוִתְכַרע ְוִאיָשּה ָחִמיָהָ ּוֵמת ְפכּו ַוֵתלֶׁ הֶׁ יָהָ ִכי־נֶׁ יָה׃ ָעלֶׁ ִצרֶׁ  

 

1 Sam 4:21 

 

ל־ִהָלַקח ֲארֹון ָהֱָאֹלִהים  ַוִתְקָרא ַלַנַער ִאי־ָכבֹוד ֵלאֹמר ָגָלה ָכבֹוד ִמִיְׂשָרֵאל אֶׁ

ל־ָחִמיָהָ ְוִאיָשּה׃ ְואֶׁ  

 

1 Sam 4:22 

 

ר ָגָלה ָכבֹוד ִמִיְׂשָרֵאל ִכי ִנְלַקח ֲארֹון ָהֱָאֹלִהים׃  ַותֹאמֶׁ

 

1 Sam 5:10 

 

ְקרֹון ַוִיְזֲעקּו  ְקרֹון ַוְיִהי כְָבֹוא ֲארֹון ָהֱָאֹלִהים עֶׁ ת־ֲארֹון ָהֱאֹלִהים עֶׁ ַוְיַשְלחּו אֶׁ

ְקרִֹנים ת־ֲארֹון ֵאַלי ֵהַסבּו ֵלאֹמר ָהעֶׁ ת־ַעִמי׃ ַלֲהִמיֵתִני ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי אֶׁ ְואֶׁ  

 

1 Sam 5:11 

 

ת־ָכל־ַסְרֵני ַוַיַאְספּו ַוִיְשְלחּו ת־ֲארֹון ַשְלחּו ַויֹאְמרּו ְפִלְשִתים אֶׁ  ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי אֶׁ

ת ְבָכל־ָהעִָיר ָכְבָדה  ת־ַעִמי ִכי־ָהְיָתה ְמהּוַמת־ָמוֶׁ ְוָישֹב ִלְמקֹמֹו ְולֹא־ָיִמית ֹאִתי ְואֶׁ

 ְמאֹד ַיד ָהֱָאֹלִהים ָשם׃
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1 Sam 10:3 

 

ְוָחַלְפָתָ ִמָשם ָוָהְלָאה ּוָבאָתָ ַעד־ֵאלֹון ָתבֹור ּוְמָצאּוָך ָשם ְשֹלָשה ֲאָנִשים עִֹלים 

ם  חֶׁ ת ִכְכרֹות לֶׁ ָחד נֵֹׂשָא ְשֹלשֶׁ ָחד נֵֹׂשא ְשֹלָשה ְגָדִיים ְואֶׁ ל־ָהֱָאֹלִהים ֵבית־ֵאל אֶׁ אֶׁ

ל־ָיִין׃ ָחד נֵֹׂשא ֵנבֶׁ  ְואֶׁ

 

1 Sam 10:9 

 

ת ֵמִעם ְשמּוֵאל ַוַיֲהָפְך־לֹו ֱאֹלִהים ֵלב ַאֵחר ַוָיבֹאּו ָכל־ כֶׁ ְוָהָיה ְכַהְפֹנתֹו ִשְכמֹו ָללֶׁ

ה ָהֹאתֹות ַההּוא׃ ַביֹום ָהֵאלֶׁ  

 

1 Sam 10:10 

 

ל־ְנִבִאים ִלְקָראתֹו ַוִתְצַלח ָעָליו רּוַחָ ֱאֹלִהים  בֶׁ ַוָיבֹאּו ָשם ַהִגְבָעָתה ְוִהֵנה חֶׁ

ְבתֹוָכם׃ ַוִיְתַנֵבא  

 

1 Sam 10:26 

 

ר־ָנַגע ֱאֹלִהים ְבִלָבם׃  ְוַגם־ָשאּול ָהַלְך ְלֵביתֹו ִגְבָעָתה ַוֵיְלכּו ִעמֹו ַהַחִיל ֲאשֶׁ

 

1 Sam 10:26 

 

ר־ָנַגע ֱאֹלִהים ְבִלָבם׃  ְוַגם־ָשאּול ָהַלְך ְלֵביתֹו ִגְבָעָתה ַוֵיְלכּו ִעמֹו ַהַחִיל ֲאשֶׁ

 

1 Sam 11:6 

 

ה ַוִיַחר ַאפֹו ְמאֹד׃ ת־ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ  ַוִתְצַלח רּוַח־ֱאֹלִהים ַעל־ָשאּול ְבָשְמעֹו אֶׁ

 

1 Sam 14:18 

 

ר ָשאּול ַלֲאִחָיה ַהִגיָשה ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ִכי־ָהָיה ֲארֹון ָהֱָאֹלִהים ַביֹום ַההּוא  ַויֹאמֶׁ

 ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל׃
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1 Sam 14:44 

 

ה ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִסף ִכי־מֹות ָתמּות יֹוָנָתן׃ ר ָשאּול כֹה־ַיֲעׂשֶׁ  ַויֹאמֶׁ

 

1 Sam 16:16 

 

יָך  יָך ְיַבְקשּו ִאיש יֵֹדַעָ ְמַנֵגן ַבִכנֹור ְוָהָיה בְִָהיֹות ָעלֶׁ יָך ְלָפנֶׁ יֹאַמר־ָנא ֲאדֵֹננּו ֲעָבדֶׁ

 רּוַח־ֱאֹלִהים ָרָָעה ְוִנֵגן ְבָידֹו ְוטֹוב ָלְך׃

 

1 Sam 16:23 

 

ת־ַהִכנֹור ְוִנֵגן ְבָידֹו ְוָרַוח  ל־ָשאּול ְוָלַקח ָדִוד אֶׁ ְוָהָיה בְִָהיֹות רּוַח־ֱאֹלִהים אֶׁ

ָהָרָעה׃ רּוַחָ ֵמָעָליו ְוָסָרה לֹו ְוטֹוב ְלָשאּול  

 

1 Sam 18:10 

 

ל־ָשאּול ַוִיְתַנֵבא ְבתֹוְך־ַהַבִית ְוָדִוד  ַוְיִהי ִמָמֳחָרת ַוִתְצַלח רּוַחָ ֱאֹלִהים ָרָעה אֶׁ

ְבַיד־ָשאּול׃ ְוַהֲחִנית ְביֹום ְכיֹום ְבָידֹו ְמַנֵגן  

 

1 Sam 19:20 

 

ת־ָדִוד ָלַקַחת ַמְלָאִכים ָשאּול ַוִיְשַלח ת־ַלֲהַקת ַוַיְרא אֶׁ  ִנְבִאים ַהְנִביִאים אֶׁ

ם ַוְתִהי ַעל־ַמְלֲאֵכי ָשאּול רּוַחָ ֱאֹלִהים ַוִיְתַנְבאּו ַגם־ ּוְשמּוֵאל עֵֹמד ִנָצב ֲעֵליהֶׁ

 ֵהָמה׃

 

1 Sam 19:23 

 

ְך ָהלֹוְך ַוִיְתַנֵבא  ל־ְנָויֹת ָבָרָמה ַוְתִהי ָעָליו ַגם־הּוא רּוַחָ ֱאֹלִהים ַוֵילֶׁ ְך ָשם אֶׁ ַוֵילֶׁ

ָבָרָמה׃ ִבְנָויֹת ַעד־בֹאֹו  
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1 Sam 22:3 

 

ְך ר מֹוָאב ִמְצֵפה ִמָשם ָדִוד ַוֵילֶׁ ְך ַויֹאמֶׁ לֶׁ ל־מֶׁ ם ְוִאִמי ָאִבי ֵיֵצא־ָנא מֹוָאב אֶׁ  ִאְתכֶׁ

ה־ִלי ֱאֹלִהים׃ ר ֵאַדע ַמה־ַיֲעׂשֶׁ  ַעד ֲאשֶׁ

 

1 Sam 23:7 

 

ר ָשאּול ִנַכר ֹאתֹו ֱאֹלִהים ְבָיִדי ִכי ִנְסַגר  ַגד ְלָשאּול ִכי־ָבא ָדִוד ְקִעיָלה ַויֹאמֶׁ ַויֻׁ

ּוְבִריַח׃ ְדָלַתִים ְבִעיר ָלבֹוא  

 

1 Sam 23:14 

 

ב ב ַבְמָצדֹות ַבִמְדָבר ָדִוד ַוֵישֶׁ  ָכל־ַהָיִמים ָשאּול ַוְיַבְקֵשהּו ְבִמְדַבר־ִזיף ָבָהר ַוֵישֶׁ

 ְולֹא־ְנָתנֹו ֱאֹלִהים ְבָידֹו׃

 

1 Sam 25:22 

 

ר  ר־לֹו ַעד־ַהבֹקֶׁ ה ֱאֹלִהים ְלאְֹיֵבי ָדִוד ְוכֹה יִֹסיף ִאם־ַאְשִאיר ִמָכל־ֲאשֶׁ כֹה־ַיֲעׂשֶׁ

ְבִקיר׃ ַמְשִתין  

 

1 Sam 26:8 

 

נּו ָנא  ָך ְוַעָתה ַאכֶׁ ת־אֹוִיְבָך ְביָָדֶׁ ל־ָדִוד ִסַגר ֱאֹלִהים ַהיֹום אֶׁ ר ֲאִביַשי אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ץ ַבֲחִנית ה ְולֹא ַאַחת ַפַעם ּוָבָארֶׁ ְשנֶׁ לֹו׃ אֶׁ  

 

1 Sam 28:15 

 

ר ל־ָשאּול ּוֵאלְשמ ַויֹאמֶׁ ר ֹאִתי ְלַהֲעלֹות ִהְרַגְזַתִני ָלָמה אֶׁ  ַצר־ִלי ָשאּול ַויֹאמֶׁ

ְמאֹד ּוְפִלְשִתים ִנְלָחִמים ִבי וֵָאֹלִהים ָסר ֵמָעַלי ְולֹא־ָעָנִני עֹוד ַגם ְבַיד־ַהְנִביִאם 

ה ַגם־ַבֲחֹלמֹות ְקָראֶׁ ה׃ ָמה ְלהֹוִדיֵעִני ְלָך ָואֶׁ ֱעׂשֶׁ אֶׁ  
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2 Sam 3:9 

 

ר ִנְשַבע יהוה ְלָדִוד ִכי־ֵכן  ה ֱאֹלִהים ְלַאְבֵנר ְוכֹה יִֹסיף לֹו ִכי ַכֲאשֶׁ כֹה־ַיֲעׂשֶׁ

ה־לֹו׃ ֱעׂשֶׁ  אֶׁ

 

2 Sam 3:35 

 

ם ְבעֹוד ַהיֹום ַוִיָשַבע ָדִוד ֵלאֹמר כֹה  חֶׁ ת־ָדִוד לֶׁ ַוָיבֹא ָכל־ָהָעם ְלַהְברֹות אֶׁ

ם אֹו ָכל־ חֶׁ ְטַעם־לֶׁ ש אֶׁ מֶׁ ה־ִלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יִֹסיף ִכי ִאָם־ִלְפֵני בֹוא־ַהשֶׁ ַיֲעׂשֶׁ

 ְמאּוָמה׃

 

2 Sam 6:7 

 

ָזה ַוַיֵכהּו ָשם ָהֱָאֹלִהים ַעל־ַהַשל ַוָיָמת ָשם ִעם ֲארֹון  ַוִיַחר־ַאף יהוה ְבעֻׁ

 ָהֱאֹלִהים׃

 

2 Sam 7:2 

 

ל־ָנָתן ַהנִָָביא ְרֵאה ָנא ָאֹנִכי יֹוֵשב ְבֵבית ֲאָרִזים וֲַָארֹון ָהֱָאֹלִהים  ְך אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ַויֹאמֶׁ

 יֵֹשב ְבתֹוְך ַהְיִריָעה׃

 

2 Sam 7:23 

 

ר ָהְלכּו־ֱאֹלִהים ִלְפדֹות־לֹו ְלָעם ְולָָׂשּום  ץ ֲאשֶׁ ָחד ָבָארֶׁ ּוִמי ְכַעְמָך ְכִיְׂשָרֵאל גֹוי אֶׁ

ר ָפִדיָתָ ְלָך  ָך ִמְפֵני ַעְמָך ֲאשֶׁ ם ַהְגדּוָלה ְוֹנָראֹות ְלַאְרצֶׁ לֹו ֵשם ְוַלֲעׂשֹות ָלכֶׁ

 ִמִמְצַרִים גֹוִים ֵואֹלָהיו׃

 

2 Sam 14:14 

 

ש  פֶׁ ר לֹא ֵיָאֵספּו וְָלֹא־ִיָשא ֱאֹלִהים נֶׁ ִכי־מֹות ָנמּות ְוַכַמִים ַהִנָגִרים ַאְרָצה ֲאָשֶׁ

נּו ִיַדח ְלִבְלִתי ַמֲחָשבֹות ְוָחַשב ִנָדח׃ ִממֶׁ  
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2 Sam 19:14 

 

ה־ִלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִסיף ִאםָ־ ְוַלֲעָמָׂשא ֹתְמרּו ֲהלֹוא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָתה כֹה ַיֲעׂשֶׁ

ה ַׂשר־ָצָבא לֹא יֹוָאב׃ ַתַחת ָכל־ַהָיִמים ְלָפַני ִתְהיֶׁ  

 

2 Sam 21:14 

 

ת־ַעְצמֹות־ָשאּול ַוִיְקְברּו ץ ִויהֹוָנָתן־ְבנֹו אֶׁ רֶׁ ר ְבֵצָלע ִבְנָיִמן ְבאֶׁ בֶׁ  ָאִביו ִקיש ְבקֶׁ

ץ ַאֲחֵרי־ֵכן׃ ְך ַוֵיָעֵתר ֱאֹלִהים ָלָארֶׁ לֶׁ ר־ִצָּוה ַהמֶׁ  ַוַיֲעׂשּו כֹל ֲאשֶׁ

 

2 Sam 23:3–4 

 

ר צּור ִיְׂשָרֵָאל מֹוֵשל ָבָאָדם ַצִדיק מֹוֵשל ִיְרַאת  ָאַמר ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִלי ִדבֶׁ

ץ׃ א ֵמָארֶׁ שֶׁ ר לֹא ָעבֹות ִמֹנַגּה ִמָמָטר דֶׁ ש בֹקֶׁ ר ִיְזַרח־ָשמֶׁ  ֱאֹלִהים׃ּוְכאֹור בֹקֶׁ

 

1 Kings 2:23 

 

ה־ִלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִסיף ִכי ְבַנְפשֹו  ְך ְשֹלֹמה ַביהוה ֵלאֹמר כֹה ַיֲעׂשֶׁ לֶׁ ַוִיָשַבע ַהמֶׁ

ר ת־ַהָדָבר ֲאדִֹנָיהּו ִדבֶׁ ה׃ אֶׁ ַהזֶׁ  

 

1 Kings 3:5 

 

ןָ־ תֶׁ ר ֱאֹלִהים ְשַאל ָמה אֶׁ ל־ְשֹלֹמה ַבֲחלֹום ַהָלְיָלה ַויֹאמֶׁ ְבִגְבעֹון ִנְרָאה יהוה אֶׁ

 ָלְך׃

 

1 Kings 3:11–

12 

 

ה ְולֹא־ָשַאְלָתָ ְלָך ָיִמים  ת־ַהָדָבר ַהזֶׁ ר ָשַאְלָתָ אֶׁ ר ֱאֹלִהים ֵאָליו ַיַען ֲאשֶׁ ַויֹאמֶׁ

יָך ְוָשַאְלָתָ ְלָך ָהִבין ִלְשֹמַעָ  ש אְֹיבֶׁ פֶׁ ר ְולֹא ָשַאלְָָתָ נֶׁ ַרִבים ְולֹא־ָשַאְלָתָ ְלָך עֹשֶׁ

ר ָכמֹוָך לֹא־ָהָיה  יָך ִהֵנה ָנַתִתי ְלָך ֵלב ָחָכם ְוָנבֹון ֲאשֶׁ ִמְשָפט׃ִהֵנה ָעִׂשיִתי ִכְדָברֶׁ

יָך יָך ְלָפנֶׁ ָכמֹוָך׃ לֹא־ָיקּום ְוַאֲחרֶׁ  
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1 Kings 5:9 

 

ר ַעלָ־ ַוִיֵתן ֱאֹלִהים ָחְכָמה ִלְשֹלֹמה ּוְתבּוָנה ַהְרֵבה ְמאֹד ְורַֹחב ֵלב ַכחֹול ֲאָשֶׁ

 ְׂשַפת ַהָים׃

 

1 Kings 8:27 

 

ץ ִהֵנה ַהָשַמִים ּוְשֵמי ַהָשַמִים לֹא ְיַכְלְכלּוָך ַאף  ְמָנם ֵיֵשב ֱאֹלִהים ַעל־ָהָארֶׁ כִָי ַהאֻׁ

ה ִכי־ַהַבִית ר ַהזֶׁ ָבִניִתי׃ ֲאשֶׁ  

 

1 Kings 10:24 

 

ר־ָנַתן ֱאֹלִהָים  ת־ָחְכָמתֹו ֲאשֶׁ ת־ְפֵני ְשֹלֹמה ִלְשֹמַעָ אֶׁ ץ ְמַבְקִשים אֶׁ ְוָכל־ָהָארֶׁ

 ְבִלבֹו׃

 

1 Kings 11:23 

 

ְך־צֹוָבה  לֶׁ ר מֶׁ זֶׁ ר ָבַרח ֵמֵאת ֲהַדְדעֶׁ ְלָיָדע ֲאשֶׁ ן־אֶׁ ת־ְרזֹון בֶׁ ם ֱאֹלִהָים לֹו ָׂשָטן אֶׁ ַוָיקֶׁ

 ֲאדָֹניו׃

 

1 Kings 12:22–

24 

 

ןָ־ ל־ְרַחְבָעם בֶׁ ל־ְשַמְעָיה ִאיש־ָהֱאֹלִהים ֵלאֹמר׃ֱאֹמר אֶׁ ַוְיִהי ְדַבר ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ר ָהָעם ֵלאֹמר׃כֹה ָאַמר  תֶׁ ל־ָכל־ֵבית ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין ְויֶׁ ְך ְיהּוָדה ְואֶׁ לֶׁ ְשֹלֹמה מֶׁ

ם ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל שּובּו ִאיש ְלֵביתֹו ִכי  יהוה לֹא־ַתֲעלּו ְולֹא־ִתָלֲחמּון עִָם־ֲאֵחיכֶׁ

ת ִכְדַבר יהוה׃ כֶׁ בּו ָללֶׁ ת־ְדַבר יהוה ַוָישֻׁ ה ַוִיְשְמעּו אֶׁ  ֵמִאִתי ִנְהָיה ַהָדָבר ַהזֶׁ

 

1 Kings 13:1 

 

ל־ֵבָית־ֵאל ְוָיָרְבָעם עֵֹמד ַעל־ ְוִהֵנה ִאיש ֱאֹלִהים ָבא ִמיהּוָדה ִבְדַבר יהוה אֶׁ

ְלַהְקִטיר׃ ַהִמְזֵבַחָ  
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1 Kings 13:5 

 

ר ָנַתן ִאיש ָהֱָאֹלִהים ִבְדַבר  ן ִמן־ַהִמְזֵבַחָ ַכמֹוֵפת ֲאשֶׁ שֶׁ ְוַהִמְזֵבַחָ ִנְקָרע ַוִיָשֵפְך ַהדֶׁ

 יהוה׃

 

1 Kings 13:6 

 

ְך ַוַיַען לֶׁ ר ַהמֶׁ ל־ִאיש ַויֹאמֶׁ ת־ְפֵני ַחל־ָנא ָהֱאֹלִהים אֶׁ יָך יהוה אֶׁ  ְוִהְתַפֵלל ֱאֹלהֶׁ

ְך ֵאָליו  לֶׁ ת־ְפֵני יהוה ַוָתָָשב ַיד־ַהמֶׁ ַבֲעִדי ְוָתשֹב ָיִדי ֵאָלי ַוְיַחל ִאיש־ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ְכָבִראשָֹנה׃ ַוְתִהי  

 

1 Kings 13:8–9 

 

ָך לֹא ָאבֹא ִעָמְך  ת־ֲחִצי ֵביתֶׁ ן־ִלי אֶׁ ְך ִאם־ִתתֶׁ לֶׁ ל־ַהמֶׁ ר ִאיש־ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ה׃ִכי־ֵכן ִצָּוה ֹאִתי ִבְדַבר יהוה  ה־ַמיִָם ַבָמקֹום ַהזֶׁ ְשתֶׁ ם ְולֹא אֶׁ חֶׁ ְולֹא־ֹאַכל לֶׁ

ר ָהָלְכָת׃ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ה־ָמִים ְולֹא ָתשּוב ַבדֶׁ ם ְולֹא ִתְשתֶׁ חֶׁ  ֵלאֹמר לֹא־תֹאַכל לֶׁ

 

1 Kings 13:11 

 

ָחד ְוָנִביא ר־לֹו ְבנֹו ַוָיבֹוא ְבֵבית־ֵאל יֵֹשב ָזֵקן אֶׁ ה ַוְיַספֶׁ ת־ָכל־ַהַמֲעׂשֶׁ רָ־ֲאָ אֶׁ שֶׁ

ְך  לֶׁ ל־ַהמֶׁ ר אֶׁ ר ִדבֶׁ ת־ַהְדָבִרים ֲאשֶׁ ָעָׂשה ִאיש־ָהֱָאֹלִהים ַהיֹום ְבֵבית־ֵאל אֶׁ

ם׃ ַוְיַסְפרּום ַלֲאִביהֶׁ  

 

1 Kings 13:12 

 

ר ָהַלְך ִאיש  ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ת־ַהדֶׁ ְך ָהָלְך ַוִיְראּו ָבָניו אֶׁ רֶׁ ה ַהדֶׁ ם ֵאי־זֶׁ ם ֲאִביהֶׁ ַוְיַדֵבר ֲאֵלהֶׁ

ר־ָבא ִמיהּוָדה׃  ָהֱָאֹלִהים ֲאשֶׁ
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1 Kings 13:31 

 

ר ֹאתֹו ָקְברֹו ַאֲחֵרי ַוְיִהי ל־ָבָניו ַויֹאמֶׁ ם ְבמֹוִתי ֵלאֹמר אֶׁ ר ֹאִתי ּוְקַבְרתֶׁ בֶׁ ר ַבקֶׁ  ֲאשֶׁ

ת־ַעְצֹמָתי׃ ל ַעְצֹמָתָיו ַהִניחּו אֶׁ  ִאיש ָהֱָאֹלִהים ָקבּור בֹו ֵאצֶׁ

 

1 Kings 19:2 

 

ל־ֵאִלָיהּו ֵלאֹמר כֹה־ַיֲעׂשּון ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִספּון ִכי־ָכֵעת  ל ַמְלָאְך אֶׁ בֶׁ ַוִתְשַלח ִאיזֶׁ

ת־ַנְפְשָך ָאִׂשים ָמָחר ש אֶׁ פֶׁ ם׃ ַאַחד ְכנֶׁ ֵמהֶׁ  

 

1 Kings 20:10 

 

ר כֹה־ַיֲעׂשּון ִלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִספּו ִאם־ִיְׂשֹפק ֲעַפר  ן־ֲהַדד ַויֹאמֶׁ ַוִיְשַלח ֵאָליו בֶׁ

ר ְלָכל־ָהָעם ִלְשָעִלים שְֹמרֹון ְבַרְגָלי׃ ֲאשֶׁ  

 

1 Kings 20:28 

 

ר  ר כֹה־ָאַמר יהוה ַיַען ֲאשֶׁ ְך ִיְׂשָרֵאל ַויֹאמֶׁ לֶׁ ל־מֶׁ ר אֶׁ ַוִיַגש ִאיש ָהֱָאֹלִהים ַויֹאמֶׁ

ָהמֹון ְוָנַתִתי הּוא ֲעָמִקים ְולֹא־ֱאֹלֵהי יהוה ָהִרים ֱאֹלֵהי ֲאָרם ָאְמרּו ת־ָכל־הֶׁ  אֶׁ

ה ַהָגדֹול ָך ַהזֶׁ ם ְבָידֶׁ יהוה׃ ִכי־ֲאִני ִויַדְעתֶׁ  

 

2 Kings 1:12 

 

ם ַוְיַדֵבר ֵאִלָיה ַוַיַען ד ָאִני ָהֱאֹלִהים ִאם־ִאיש ֲאֵליהֶׁ  ְותֹאַכל ן־ַהָשַמִיםִמָ ֵאש ֵתרֶׁ

ת־ֲחִמָשיו׃ ד ֵאש־ֱאֹלִהים ִמן־ַהָשַמִים ַותֹאַכל ֹאתֹו ְואֶׁ יָך ַוֵתרֶׁ ת־ֲחִמשֶׁ  ֹאְתָך ְואֶׁ

 

2 Kings 4:25 

 

ל ַוְיִהי כְִָראֹות ִאיש־ָהֱָאֹלִהים  ל־ַהָר ַהַכְרמֶׁ ל־ִאיש ָהֱאֹלִהים אֶׁ ְך ַוָתבֹוא אֶׁ ַוֵתלֶׁ

ל־ֵגיֲחִזי ַנֲערֹו ִהֵנה ַהשּוַנִמית ַהָלז׃ ר אֶׁ ד ַויֹאמֶׁ גֶׁ  ֹאָתּה ִמנֶׁ
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2 Kings 4:27 

 

ר  ל־ָהָהר ַוַתֲחֵזק ְבַרְגָליו ַוִיַגש ֵגיֲחִזי ְלָהְדָפּה ַויֹאמֶׁ ל־ִאיש ָהֱאֹלִהים אֶׁ ַוָתבֹא אֶׁ

ִני ְולֹא ִהִגיד ִלי׃ ְעִלים ִממֶׁ  ִאיש ָהֱָאֹלִהים ַהְרֵפה־ָלּה ִכי־ַנְפָשּה ָמָרה־ָלּה וַָיהוה הֶׁ

 

2 Kings 5:8 

 

ל־ ת־ְבָגָדיו ַוִיְשַלח אֶׁ ְך־ִיְׂשָרֵאל אֶׁ לֶׁ ַוְיִהי כְִָשֹמַעָ ֱאִליָשע ִאיש־ָהֱָאֹלִהים ִכי־ָקַרע מֶׁ

ְך לֶׁ יָך ָקַרְעָתָ ָלָמה ֵלאֹמר ַהמֶׁ ְבִיְׂשָרֵאל׃ ָנִביא ֵיש ִכי ְוֵיַדע ֵאַלי ָיבֹא־ָנא ְבָגדֶׁ  

 

2 Kings 5:20 

 

ה  ת־ַנֲעָמן ָהֲאַרִמי ַהזֶׁ ר ֵגיֲחִזי ַנַער ֱאִליָשע ִאיש־ָהֱָאָֹלִהים ִהֵנה ָחַׂשְך ֲאדִֹני אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ר־ֵהִביא ַחי־יהוה ִכי־ִאם־ַרְצִתי ַאֲחָריו ְוָלַקְחִתי ֵמִאתֹו  ִמַקַחת ִמָידֹו ֵאת ֲאשֶׁ

 ְמאּוָמה׃

 

2 Kings 6:6 

 

ְך־ָשָמה  ת־ַהָמקֹום ַוִיְקָצב־ֵעץ ַוַיְשלֶׁ ר ִאיש־ָהֱָאֹלִהים ָאָנה ָנָפל ַוַיְרֵאהּו אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ף ל׃ ַוָיצֶׁ ַהַבְרזֶׁ  

 

2 Kings 6:9 

 

ה ִכיָ־ ר ֵמֲעבֹר ַהָמקֹום ַהזֶׁ ְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִהָשמֶׁ לֶׁ ל־מֶׁ ַוִיְשַלח ִאיש ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

 ָשם ֲאָרם ְנִחִתים׃

 

2 Kings 6:10 

 

ר ָאַמר־לֹו ִאיש־ָהֱָאֹלִהים ְוִהְזִהירֹה ְוִנְשַמר  ל־ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ְך ִיְׂשָרֵאל אֶׁ לֶׁ ַוִיְשַלח מֶׁ

ְשָתִים׃ ְולֹא ַאַחת לֹא םָשָ  
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2 Kings 6:15 

 

ב  ת־ָהִעיר ְוסּוס ָוָרכֶׁ ַוַיְשֵכם ְמָשֵרת ִאיש ָהֱָאֹלִהים ָלקּום ַוֵיֵצא ְוִהֵנה־ַחִיל סֹוֵבב אֶׁ

ר ה׃ ֵאיָכה ֲאדִֹני ֲאָהּה ֵאָליו ַנֲערֹו ַויֹאמֶׁ ַנֲעׂשֶׁ  

 

2 Kings 6:31 

 

ן־ָשָפט ָעָליו  ה־ִלי ֱאֹלִהים ְוכֹה יֹוִסף ִאם־ַיֲעֹמד רֹאש ֱאִליָשע בֶׁ ר כֹה־ַיֲעׂשֶׁ ַויֹאמֶׁ

 ַהיֹום׃

 

2 Kings 7:17 

 

ְך לֶׁ ת־ַהָשִליש ִהְפִקיד ְוַהמֶׁ ר־ִנְשָען אֶׁ הּו ַעל־ַהַשַער ַעל־ָידֹו ֲאשֶׁ  ָהָעם ַוִיְרְמסֻׁ

ְך ֵאָליו׃ לֶׁ ת ַהמֶׁ דֶׁ ר ְברֶׁ ר ִדבֶׁ ר ִאיש ָהֱָאֹלִהים ֲאשֶׁ ר ִדבֶׁ  ַבַשַער ַוָיֹמת ַכֲאשֶׁ

 

2 Kings 7:18 

 

ת  ל ּוְסָאה־סֹלֶׁ קֶׁ ְך ֵלאֹמר ָסאַתִים ְׂשעִֹרים ְבשֶׁ לֶׁ ל־ַהמֶׁ ַוְיִהי כְַָדֵבר ִאיש ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ה ָכֵעת ָמָחר ְבַשַער שְֹמרֹון׃ ל ִיְהיֶׁ קֶׁ  ְבשֶׁ

 

2 Kings 8:7 

 

ַגד־לֹו ֵלאֹמר ָבא ִאיש  ה ַויֻׁ ְך־ֲאָרם חֹלֶׁ לֶׁ ן־ֲהַדד מֶׁ ק ּובֶׁ ׂשֶׁ ַוָיבֹא ֱאִליָשע ַדמֶׁ

 ָהֱָאֹלִהים ַעד־ֵהָנה׃

 

2 Kings 8:11 

 

ם ַעד־בֹש ַוֵיְבךְָ ִאיש ָהֱָאֹלִהים׃ ת־ָפָניו ַוָיׂשֶׁ  ַוַיֲעֵמד אֶׁ

 

2 Kings 13:19 

 

ת־ ר ְלַהכֹות ָחֵמש אֹו־ֵשש ְפָעִמים ָאז ִהִכיָתָ אֶׁ ַוִיְקצֹף ָעָליו ִאיש ָהֱָאֹלִהים ַויֹאמֶׁ

ה ְפָעִמים ָשֹלש ְוַעָתה ַעד־ַכֵלה ֲאָרם ת־ֲאָרם׃ ַתכֶׁ אֶׁ  
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2 Kings 23:16 

 

ן ת־ַהְקָבִרים ַוַיְרא יֹאִשָיהּו ַוִיפֶׁ ר־ָשם אֶׁ ת־ָהֲעָצמֹות ַוִיַקח ַוִיְשַלח ָבָהר ֲאשֶׁ ִמן־ אֶׁ

ר ָקָרא ִאיש ָהֱָאֹלִהים  ַהְקָבִרים ַוִיְׂשרֹף ַעל־ַהִמְזֵבַחָ ַוְיַטְמֵאהּו ִכְדַבר יהוה ֲאשֶׁ

ה׃ ת־ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ ר ָקָרא אֶׁ  ֲאשֶׁ

 

Isa 13:19 

 

ת־ְסדֹם  ת ְגאֹון ַכְׂשִדים כְַָמְהֵפַכת ֱאֹלִהים אֶׁ רֶׁ ל ְצִבי ַמְמָלכֹות ִתְפאֶׁ ְוָהְיָתה ָבבֶׁ

ת־ֲעֹמָרה׃  ְואֶׁ

 

Isa 45:18–19 

 

ץ ְועָֹׂשּה הּוא כֹוְנָנּה  ִכי כֹה ָאַמר־יהוה בֹוֵרא ַהָשַמִים הּוא ָהֱָאֹלִהים יֵֹצר ָהָארֶׁ

ת ְיָצָרּה ֲאִני יהוה ְוֵאין עֹוד׃לֹא ַבֵסתֶָׁר ִדַבְרִתי ִבְמקֹום  בֶׁ לֹא־ֹתהּו ְבָרָאּה ָלשֶׁ

ק ַמִגיד  דֶׁ ַרע ַיֲעקֹב ֹתהּו ַבְקשּוִני ֲאִני יהוה דֵֹבר צֶׁ ְך לֹא ָאַמְרִתי ְלזֶׁ ץ חֹשֶׁ רֶׁ אֶׁ

 ֵמיָשִרים׃

 

Jer 50:40 

 

ם־יהוה לֹא־ֵיֵשב ָשם  יָהָ ְנאֻׁ ת־ְשֵכנֶׁ ת־ֲעֹמָרה ְואֶׁ ת־ְסדֹם ְואֶׁ כְַָמְהֵפַכת ֱאֹלִהים אֶׁ

ן־ָאָדם׃בֶָׁ ָבּה ְולֹא־ָיגּור ִאיש  

 

Ezek 31:8 

 

הּו ֲאָרִזים ל־ְסַעֹפָתיו ָדמּו לֹא ְברֹוִשים ְבַגן־ֱאֹלִהים לֹא־ֲעָממֻׁ  לֹא־ָהיּו ְוַעְרֹמִנים אֶׁ

 ְכפֹארָֹתיו ָכל־ֵעץ ְבַגן־ֱאֹלִהים לֹא־ָדָמה ֵאָליו ְבָיְפיֹו׃

 

Ezek 31:9 

 

ר ְבַגן ָהֱָאֹלִהים׃ ן ֲאשֶׁ הּו ָכל־ֲעֵצי־ֵעדֶׁ ה ֲעִׂשיִתיו ְברֹב ָדִליֹוָתיו ַוְיַקְנאֻׁ  ָיפֶׁ
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Amos 4:11 

 

ָצל  ת־ֲעֹמָרה ַוִתְהיּו ְכאּוד מֻׁ ת־ְסדֹם ְואֶׁ ם כְַָמְהֵפַכת ֱאֹלִהים אֶׁ ָהַפְכִתי ָבכֶׁ

ם ִמְשֵרָפה ם ָעַדי ְולֹא־ַשְבתֶׁ ־יהוה׃ְנאֻׁ  

 

Jonah 1:6 

 

יָך אּוַלי  ל־ֱאֹלהֶׁ ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֵֹבל ַויֹאמֶָׁר לֹו ַמה־ְלָך ִנְרָדם קּום ְקָרא אֶׁ

 ִיְתַעֵשת ָהֱָאֹלִהים ָלנּו ְולֹא נֹאֵבד׃

 

Jonah 3:9 

 

 ִמי־יֹוֵדַעָ ָישּוב וְִָנַחם ָהֱָאֹלִהים ְוָשב ֵמֲחרֹון ַאפֹו ְולֹא נֹאֵבד׃

 

Jonah 3:10 

 

ם ָהֱאֹלִהים ַעל־ָהָרָעה  ם ִכי־ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָָרָעה ַוִיָנחֶׁ ת־ַמֲעֵׂשיהֶׁ וַַָיְרא ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ר ר־ִדבֶׁ ם ֲאשֶׁ ָעָׂשה׃ ְולֹא ַלֲעׂשֹות־ָלהֶׁ  

 

Jonah 3:10 

 

ם ָהֱָאֹלִהים ַעל־ָהָרָעה  ם ִכי־ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה ַוִיָנחֶׁ ת־ַמֲעֵׂשיהֶׁ ַוַיְרא ָהֱאֹלִהים אֶׁ

ם ְולֹא ָעָׂשה׃ ר ַלֲעׂשֹות־ָלהֶׁ ר־ִדבֶׁ  ֲאשֶׁ

 

Jonah 4:6 

 

ַוְיַמן יהוה־ֱאֹלִהים ִקיָקיֹון ַוַיַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאשֹו ְלַהִציל לֹו 

ְגדֹוָלה׃ ִׂשְמָחה ַעל־ַהִקיָקיֹון יֹוָנה ַוִיְׂשַמח ֵמָרָעתֹו  

 

Jonah 4:7 

 

ת־ַהִקיָקיֹון ַוִייָבש׃  ַוְיַמן ָהֱָאֹלִהים תֹוַלַעת ַבֲעלֹות ַהַָשַחר ַלָמֳחָרת ַוַתְך אֶׁ
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Jonah 4:8 

 

ש ַעל־רֹאש יֹוָנה  מֶׁ ש ַוְיַמן ֱאֹלִהים רּוַחָ ָקִדים ֲחִריִשית ַוַתְך ַהָשֶׁ מֶׁ ַוְיִהי ִכְזרַֹחָ ַהשֶׁ

ת־ַנְפשֹו ַוִיְשַאל ַוִיְתַעָלף ר ָלמּות אֶׁ ֵמַחָיי׃ מֹוִתי טֹוב ַויֹאמֶׁ  

 

Jonah 4:9 

 

ר ֵהיֵטב ָחָרה־ִלי  ל־יֹוָנה ַהֵהָיֵטב ָחָרה־ְלָך ַעל־ַהִקיָקיֹון ַויֹאמֶׁ ר ֱאֹלִהים אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ת׃  ַעד־ָמוֶׁ

 

Ps 7:12 

 

 ֱאֹלִהים שֹוֵפט ַצִדיק ְוֵאל זֵֹעם ְבָכל־יֹום׃

 

Ps 9:18 

 

 ָישּובּו ְרָשִעים ִלְשאֹוָלה ָכל־גֹוִים ְשֵכֵחי ֱאֹלִהים׃

 

Ps 44:22 

 

מֹות ֵלב׃  ֲהלֹא ֱאֹלִהים ַיֲחָקר־זֹאת ִכי־הּוא יֵֹדַעָ ַתֲעלֻׁ

 

Ps 45:3 

 

יָך ַעל־ֵכן ֵבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם׃  ָיְפָיִפיָתָ ִמְבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְבִׂשְפתֹותֶׁ

 

Ps 45:8 

 

יָך׃ ן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵברֶׁ מֶׁ יָך שֶׁ ַשע ַעל־ֵכן ְמָשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלהֶׁ ק ַוִתְׂשָנא רֶׁ דֶׁ  ָאַהְבָתָ צֶׁ

 

Ps 46:6 

 

ר׃ ָהָ ֱאֹלִהים ִלפְָנֹות בֹקֶׁ  ֱאֹלִהים ְבִקְרָבּה ַבל־ִתמֹוט ַיְעְזרֶׁ
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Ps 47:6 

 

 ָעָלה ֱאֹלִהים ִבְתרּוָעה יהוה ְבקֹול שֹוָפר׃

 

Ps 47:9 

 

 ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל־גֹוִים ֱאֹלִהים ָיַשב ַעל־ִכֵסא ָקְדשֹו׃

 

Ps 47:9 

 

 ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל־גֹוִים ֱאֹלִהים ָיַשב ַעל־ִכֵסא ָקְדשֹו׃

 

Ps 48:4 

 

יָהָ נֹוַדע ְלִמְׂשָגב׃  ֱאֹלִהים ְבַאְרְמנֹותֶׁ

 

Ps 48:9 

 

ָהָ ַעדָ־ ר ָשַמְָענּו ֵכן ָרִאינּו ְבִעיר־יהוה ְצָבאֹות ְבִעיר ֱאֹלֵהינּו ֱאֹלִהים ְיכֹוְננֶׁ ַכֲאשֶׁ

ָלה׃  עֹוָלם סֶׁ

 

Ps 49:16 

 

ָלה׃ ה ַנְפִשי ִמַיד־ְשאֹול ִכי ִיָקֵחִני סֶׁ  ַאְך־ֱאֹלִהים ִיְפדֶׁ

 

Ps 50:1 

 

ש ַעד־ְמבֹאֹו׃ מֶׁ ץ ִמִמְזַרח־שֶׁ ר ַוִיְקָרא־ָארֶׁ  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים יהוה ִדבֶׁ

 

Ps 50:2 

 

 ִמִציֹון ִמְכַלל־יִֹפי ֱאֹלִהים הֹופִָיַע׃
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Ps 50:6 

 

ָלה׃  ַוַיִגידּו ָשַמִים ִצְדקֹו ִכי־ֱאֹלִהים שֵֹפט הּוא סֶׁ

 

Ps 50:16 

 

ָקי ַוִתָשא ְבִריִתי ֲעֵלי־ִפיָך׃  ְוָלָרָשע ָאַמר ֱאֹלהִָים ַמה־ְלָך ְלַסֵפר חֻׁ

 

Ps 53:3 

 

ת־ֱאֹלִהים׃  ֱאֹלִהים ִמָשַמִים ִהְשִקיף ַעל־ְבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיש ַמְׂשִכיל דֵֹרש אֶׁ

 

Ps 53:6 

 

ָשָם ָפֲחדּו־ַפַחד לֹא־ָהָיה ָפַחד ִכי־ֱאֹלִהים ִפַזר ַעְצמֹות חָֹנְך ֱהִבשָֹתה ִכי־ֱאֹלִהים 

 ְמָאָסם׃

 

Ps 53:6 

 

ָשם ָפֲחדּו־ַפַחד לֹא־ָהָיה ָפַחד ִכי־ֱאֹלִהים ִפַזר ַעְצמֹות חָֹנְך ֱהִבשָֹתה ִכי־ֱאֹלִהים 

 ְמָאָסם׃

 

Ps 53:7 

 

עֹות ִיְׂשָרֵאל בְָשּוב ֱאֹלִהים ְשבּות ַעמֹו ָיֵגל ַיֲעקֹב ִיְׂשַמח  ִמי ִיֵתן ִמִציֹון ְישֻׁ

 ִיְׂשָרֵאל׃

 

Ps 57:4 

 

ָלה ִיְשַלח ֱאֹלִהים ַחְסדֹו ַוֲאִמתֹו׃  ִיְשַלח ִמָשַמִים ְויֹוִשיֵעִני ֵחֵרף שֲֹאִפי סֶׁ

 

Ps 59:11 

 

 ֱאֹלֵהי ַחְסדֹו ְיַקְדֵמִני ֱאֹלִהים ַיְרֵאִני ְבשְֹרָרי׃
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Ps 59:14 

 

ָלה׃ ץ סֶׁ  ַכֵלה ְבֵחָמה ַכֵלה ְוֵאיֵנמֹו ְוֵיְדעּו ִכי־ֱאֹלִהים מֵֹשל ְבַיֲעקֹב ְלַאְפֵסי ָהָארֶׁ

 

Ps 60:8 

 

כֹות ֲאַמֵדד׃ ק סֻׁ ם ְוֵעמֶׁ ְעֹלָזה ֲאַחְלָקה ְשכֶׁ ר ְבָקְדשֹו אֶׁ  ֱאֹלִהים ִדבֶׁ

 

Ps 62:12 

 

ר ֱאֹלִהים ְשַתִים־זּו ָשָמְעִתי ִכי עֹז ֵלאֹלִהים׃  ַאַחת ִדבֶׁ

 

Ps 64:8 

 

 ַויֵֹרם ֱאֹלִהים ֵחץ ִפְתאֹום ָהיּו ַמכֹוָתם׃

 

Ps 65:10 

 

ג ֱאֹלִהים ָמֵלא ָמִים ָתִכין ְדָגָנם ִכי־ֵכן  לֶׁ ָנה פֶׁ ָהָ ַרַבת ַתְעְשָרֶׁ ץ ַוְתשְֹקקֶׁ ָפַקְדָתָ ָהָארֶׁ

ָה׃  ְתִכינֶׁ

 

Ps 66:19 

 

 ָאֵכן ָשַמע ֱאֹלִהים ִהְקִשיב ְבקֹול ְתִפלִָָתי׃

 

Ps 67:2 

 

ָלה׃  ֱאָֹלִהים ְיָחֵננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָפָניו ִאָתנּו סֶׁ

 

Ps 67:7 

 

ץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו׃ רֶׁ  אֶׁ
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Ps 67:8 

 

ץ׃  ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו אָֹתֹו ָכל־ַאְפֵסי־ָארֶׁ

 

Ps 68:2 

 

 ָיקּום ֱאֹלִהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָפָניו׃

 

Ps 68:17 

 

ַצח׃ ִנים ָהָהר ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִשְבתֹו ַאף־יהוה ִיְשכֹן ָלנֶׁ  ָלָמה ְתַרְצדּון ָהִרים ַגְבנֻׁ

 

Ps 68:19 

 

ִבי ָלַקְחָתָ ַמָתנֹות ָבָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים לְִָשכֹן ָיּה ֱאֹלִהים׃  ָעִליָתָ ַלָמרֹום ָשִביָתָ שֶׁ

 

Ps 68:22 

 

 ַאְך־ֱאֹלִהים ִיְמַחץ רֹאש אְֹיָביו ָקְדקֹד ֵׂשָער ִמְתַהֵלְך ַבֲאָשָמיו׃

 

Ps 69:33 

 

ם׃  ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו דְֹרֵשי ֱאֹלִהים ִויִחי ְלַבְבכֶׁ

 

Ps 69:36 

 

ה ָעֵרי ְיהּוָדה ְוָיְשבּו ָשם ִויֵרשּוָה׃  ִכי ֱאֹלִהים יֹוִשיַעָ ִציֹון ְוִיְבנֶׁ

 

Ps 70:5 

 

ָך׃ יָך ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַדל ֱאֹלִהים ֹאֲהֵבי ְישּוָעתֶׁ  ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְבָך ָכל־ְמַבְקשֶׁ

 

Ps 71:11 

 

 ֵלאֹמר ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו ִכי־ֵאין ַמִָציל׃
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Ps 75:8 

 

ה ָיִרים׃ ה ַיְשִפיל ְוזֶׁ  ִכי־ֱאֹלִהים שֵֹפט זֶׁ

 

Ps 76:2 

 

 נֹוָדע ִביהּוָדה ֱאֹלִהים ְבִיְׂשָרֵאל ָגדֹול ְשמֹו׃

 

Ps 76:10 

 

ָלה׃ ץ סֶׁ רֶׁ  בְָקּום־ַלִמְשָפט ֱאֹלִהָים ְלהֹוִשיַעָ ָכל־ַעְנֵוי־אֶׁ

 

Ps 78:30–31 

 

ם  ם ַוַיֲהרֹג ְבִמְשַמֵָניהֶׁ ם׃ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה ָבהֶׁ לֹא־ָזרּו ִמַתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם ְבִפיהֶׁ

ִהְכִריַע׃ ִיְׂשָרֵאל ּוַבחּוֵרי  

 

Ps 78:59 

 

 ָשַמע ֱאֹלִהים ַוִיְתַעָבר ַוִיְמַאס ְמאֹד ְבִיְׂשָרֵאל׃

 

Ps 82:1 

 

ב ֱאֹלִהים ִיְשֹפט׃ רֶׁ  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאֹלִהים ִנָצב ַבֲעַדת־ֵאל ְבקֶׁ

 

Ps 108:8 

 

כֹות ֲאַמֵדד׃ ק סֻׁ ם ְוֵעמֶׁ ְעֹלָזה ֲאַחְלָקה ְשכֶׁ ר ְבָקְדשֹו אֶׁ  ֱאֹלִהים ִדבֶׁ

 

Job 1:6 

 

 ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיבֹאּו ְבֵני ָהֱָאֹלִהים ְלִהְתַיֵצב ַעל־יהוה ַוָיבֹוא ַגם־ַהָשָטן ְבתֹוָכם׃
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Job 1:16 

 

ה ָבא ַויֹאַמר ֵאש ֱאֹלִהים ָנְפָלה ִמן־ַהָשַמִים ַוִתְבַער ַבצֹאן  ה ְמַדֵבר ְוזֶׁ עֹוד זֶׁ

ָלְך׃ ְלַהִגיד ְלַבִדי ַרק־ֲאִני ָוִאָמְלָטה ַותֹאְכֵלם ּוַבְנָעִרים  

 

Job 2:1 

 

ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיבֹאּו ְבֵני ָהֱָאֹלִהים ְלִהְתיֵַָצב ַעל־יהוה ַוָיבֹוא ַגם־ַהָשָטן ְבֹתָכם 

ַעל־יהוה׃ ְלִהְתַיֵצב  

 

Job 28:23 

 

ת־ְמקֹוָמּה׃  ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָכּה ְוהּוא ָיַדע אֶׁ

 

Job 38:7 

 

ר וַָָיִריעּו ָכל־ְבֵני ֱאֹלִהים׃  ְבָרן־ַיַחד כֹוְכֵבי בֹקֶׁ

 

Eccles 1:13 

 

ר ַנֲעָׂשה ַתַחת ַהָשָמִים הּוא  ת־ִלִבי ִלְדרֹוש ְוָלתּור ַבָחְכָמה ַעל ָכל־ֲאשֶׁ ְוָנַתִתי אֶׁ

 ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות בֹו׃

 

Eccles 3:10 

 

ר ָנַתן ֱאֹלִהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות בֹו׃ ת־ָהִעְנָין ֲאשֶׁ  ָרִאיִתי אֶׁ

 

Eccles 3:11 

 

ת־ַהכֹל ה ָעָׂשה אֶׁ ת־ָהעָֹלם ַגם ֹוְבִעת ָיפֶׁ ר ִמְבִלי ְבִלָבם ָנַתן אֶׁ  לֹא־ִיְמָצא ֲאשֶׁ

רָ־ָעָׂשה ָהֱָאֹלִהים ֵמרֹאש ְוַעד־סֹוף׃ ה ֲאשֶׁ ת־ַהַמֲעׂשֶׁ  ָהָאָדם אֶׁ
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Eccles 3:14 

 

נּו  ה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִממֶׁ ה ָהֱָאֹלִהים הּוא ִיְהיֶׁ ר ַיֲעׂשֶׁ ָיַדְעִתי ִכי ָכל־ֲאשֶׁ

ִיְראּו ָעָׂשה ְוָהֱאֹלִהים ִלְגרַֹעָ ֵאין ִמְלָפָניו׃ שֶׁ  

 

Eccles 3:14 

 

נּו  ה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִממֶׁ ה ָהֱָאֹלִהים הּוא ִיְהיֶׁ ר ַיֲעׂשֶׁ ָיַדְעִתי ִכי ָכל־ֲאשֶׁ

יִָ ָעָׂשה ְוָהֱאֹלִהים ִלְגרַֹעָ ֵאין ִמְלָפָניו׃ ְראּושֶׁ  

 

Eccles 3:14 

 

ר ִכי ָיַדְעִתי ה ָכל־ֲאשֶׁ ה הּוא ָהֱאֹלִהים ַיֲעׂשֶׁ נּו ְלהֹוִסיף ֵאין ָעָליו ְלעֹוָלם ִיְהיֶׁ  ּוִממֶׁ

ִיְראּו ִמְלָפָניו׃  ֵאין ִלְגרַֹעָ ְוָהֱָאֹלִהים ָעָׂשה שֶׁ

 

Eccles 3:15 

 

ת־ִנְרָדף׃ ר ִלְהיֹות ְכָבר ָהָיה ְוָהֱָאֹלִהים ְיַבֵקש אֶׁ ָהָיה ְכָבר הּוא ַוֲאשֶׁ  ַמה־שֶׁ

 

Eccles 3:17 

 

ץ  ת־ָהָרָשע ִיְשֹפט ָהֱָאֹלִהים ִכי־ֵעת ְלָכל־ֵחפֶׁ ת־ַהַצִדיק ְואֶׁ ָאַמְרִתי ֲאִני ְבִלִבי אֶׁ

ה ְוַעל ָשם׃ ָכל־ַהַמֲעׂשֶׁ  

 

Eccles 3:18 

 

ם־ְבֵהָמה  ָאַמְרִתי ֲאִני ְבִלִבי ַעל־ִדְבַרת ְבֵני ָהָאָדם לְָָבָרם ָהֱָאֹלִהים ְוִלְראֹות ְשהֶׁ

ם׃לָָ ֵהָמה הֶׁ  

 

Eccles 5:5 

 

ת־ִפיָך ַאל־ִתֵתן ָך ַלֲחִטיא אֶׁ ת־ְבָׂשרֶׁ  ִהיא ְשָגָגה ִכי ַהַמְלָאְך ִלְפֵני ְוַאל־תֹאַמר אֶׁ

יָך׃ ת־ַמֲעֵׂשה ָידֶׁ ָך ְוִחֵבל אֶׁ  ָלָמה ִיְקצֹף ָהֱָאָֹלִהים ַעל־קֹולֶׁ
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Eccles 5:17 

 

ר־ָרִאיִתי ִהֵנה ה טֹוב ָאִני ֲאשֶׁ ר־ָיפֶׁ ֱאכֹול־ְוִלְשתֹות ֲאשֶׁ ְבָכלָ־ טֹוָבה ְוִלְראֹות לֶׁ

ר־ָנַתן־לֹו ָהֱָאֹלִהים ִכי־הּוא  ש ִמְסַפר ְיֵמי־ַחָיו ֲאשֶׁ מֶׁ ַיעֲָֹמל ַתַחת־ַהשֶׁ ֲעָמלֹו שֶׁ

ְלקֹו׃  חֶׁ

 

Eccles 5:18 

 

נּו  ֱאכֹל ִממֶׁ ר ּוְנָכִסים ְוִהְשִליטֹו לֶׁ ר ָנַתן־לֹו ָהֱָאֹלִהים עֹשֶׁ ַגם ָכל־ָהָאָדם ֲאשֶׁ

ְלקֹו ְוָלֵׂשאת ת־חֶׁ ִהיא׃ ֱאֹלִהים ַמַתת זֹה ַבֲעָמלֹו ְוִלְׂשֹמַחָ אֶׁ  

 

Eccles 5:19 

 

ה ְבִׂשְמַחת ִלבֹו׃ ת־ְיֵמי ַחָייו ִכי ָהֱָאֹלִהים ַמֲענֶׁ  ִכי לֹא ַהְרֵבה ִיְזכֹר אֶׁ

 

Eccles 6:2 

 

רָ־ נּו ָחֵסר ְלַנְפשֹו ִמכֹל ֲאשֶׁ ר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאינֶׁ ן־לֹו ָהֱָאֹלִהים עֹשֶׁ ר ִיתֶׁ ִאיש ֲאשֶׁ

ה נּו ִיְתַאּוֶׁ ֱאכֹל ָהֱאֹלִהים ְולֹא־ַיְשִליטֶׁ נּו לֶׁ נּו ָנְכִרי ישאִָ ִכי ִממֶׁ ה יֹאֲכלֶׁ ל זֶׁ בֶׁ  ָוֳחִלי הֶׁ

הּוא׃ ָרע  

 

Eccles 6:2 

 

ר ִאיש ן־לֹו ֲאשֶׁ רעָֹ ָהֱאֹלִהים ִיתֶׁ נּו ְוָכבֹוד ּוְנָכִסים שֶׁ רָ־ ִמכֹל ְלַנְפשֹו ָחֵסר ְוֵאינֶׁ ֲאשֶׁ

ל ָוֳחִלי  בֶׁ ה הֶׁ נּו זֶׁ נּו ִכי ִאיש ָנְכִרי יֹאֲכלֶׁ ֱאכֹל ִממֶׁ נּו ָהֱָאֹלִהים לֶׁ ה וְָלֹא־ַיְשִליטֶׁ ִיְתַאּוֶׁ

הּוא׃ ָרע  

 

Eccles 7:14 

 

ה ָעָׂשה ָהֱָאֹלִהים  ַמת־זֶׁ ה ְלעֻׁ ת־זֶׁ ְביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה ַגם אֶׁ

לֹא ִיְמָצא ָהָאָדם ַאֲחָריו ְמאּוָמה׃  ַעל־ִדְבַרת שֶׁ
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Eccles 7:18 

 

ת־ ָך ִכיָ־ְיֵרא ֱאֹלִהים ֵיֵצא אֶׁ ת־ָידֶׁ ה ַאל־ַתַנח אֶׁ ה ְוַגם־ִמזֶׁ ֱאחֹז ָבזֶׁ ר תֶׁ טֹוב ֲאשֶׁ

ָלם׃  כֻׁ

 

Eccles 7:26 

 

א ת ַמר ֲאִני ּומֹוצֶׁ ת־ָהִאָשה ִמָמוֶׁ ר־ִהיא אֶׁ  ֲאסּוִרים ִלָבּה ַוֲחָרִמים ְמצֹוִדים ֲאשֶׁ

ד ָבּה׃ ָנה ְוחֹוֵטא ִיָלכֶׁ יָהָ טֹוב ִלְפֵני ָהֱָאֹלִהים ִיָמֵלט ִממֶׁ  ָידֶׁ

 

Eccles 7:29 

 

ת־ָהָאָדם ָיָשר ְוֵהָמה ִבְקשּו  ר ָעָׂשה ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ה ָמָצאִתי ֲאשֶׁ ְלַבד ְרֵאה־זֶׁ

ַרִבים׃ ִחְשבֹנֹות  

 

Eccles 8:15 

 

ת־ַהִשְמָחה ֲאִני ְוִשַבְחִתי ר אֶׁ ש ַתַחת ָלָאָדם בֵאין־טֹו ֲאשֶׁ מֶׁ ֱאכֹול ִכי ַהשֶׁ  ִאם־לֶׁ

ר־ָנַתן־לֹו ָהֱָאֹלִהים ַתַחת  נּו ַבֲעָמלֹו ְיֵמי ַחָייו ֲאשֶׁ ְוִלְשתֹות ְוִלְׂשמֹוַחָ ְוהּוא ִיְלוֶׁ

ש׃  ַהָשמֶׁ

 

Eccles 9:7 

 

ת־ ָך ִכי ְכָבר ָרָצה ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ב־טֹוב ֵיינֶׁ ָך ּוֲשֵתה ְבלֶׁ ֵלְך ֱאכֹל ְבִׂשְמָחה ַלְחמֶׁ

יָך׃  ַמֲעׂשֶׁ

 

Eccles 11:9 

 

יָך ָבחּור ְׂשַמח ָך ִביֵמי ִלְבָך ִויִטיְבָך ְבַיְלדּותֶׁ  ּוְבַמְרֵאי ִלְבָך ְבַדְרֵכי ְוַהֵלְך ְבחּורֹותֶׁ

ה ְיִביֲאָך ָהֱָאֹלִהים ַבִמְשָפט׃ יָך ְוָדע ִכי ַעל־ָכל־ֵאלֶׁ  ֵעינֶׁ
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Eccles 12:14 

 

ְעָלם ִאם־טֹוב ְוִאם־ָרע׃ ה ָהֱָאֹלִהים ָיִבא ְבִמְשָפט ַעל ָכל־נֶׁ ת־ָכל־ַמֲעׂשֶׁ  ִכי אֶׁ

 

Dan 1:9 

 

ד ּוְלַרֲחִמים ִלְפֵני ַׂשר ַהָסִריִסים׃ סֶׁ ת־ָדִנֵיאל ְלחֶׁ  ַוִיֵתן ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

 

Dan 1:17 

 

ר ְוָחְכָמה  ם ָהֱָאֹלִהים ַמָדע ְוַהְׂשֵכל ְבָכל־ֵספֶׁ ה ַאְרַבְעָתם ָנַתן ָלהֶׁ ְוַהְיָלִדים ָהֵאלֶׁ

ַוֲחֹלמֹות׃ ְבָכל־ָחזֹון ֵהִבין ְוָדִנֵיאל  

 

Dan 9:11 

 

ָך וִַָתַתְך ָעֵלינּו ָהָאָלה  ָך ְוסֹור ְלִבְלִתי ְשמֹוַעָ ְבקֹלֶׁ ת־תֹוָרתֶׁ ְוָכל־ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו אֶׁ

ד־ָהֱָאֹלִהים ִכי ָחָטאנּו לֹו׃ בֶׁ ה עֶׁ ר ְכתּוָבה ְבתֹוַרת מֹשֶׁ ָעה ֲאשֶׁ  ְוַהְשבֻׁ

 

Ezra 1:5 

 

ת־ ַוָיקּומּו ָראֵשי ָהָאבֹות ִליהּוָדה ּוִבְנָיִמן ְוַהכֲֹהִנים ְוַהְלִוִים ְלכֹל ֵהִעיר ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ר ִבירּוָשָלִם׃ ת־ֵבית יהוה ֲאשֶׁ  רּוחֹו ַלֲעלֹות ִלְבנֹות אֶׁ

 

Ezra 1:5 

 

ת־ ַוָיקּומּו ָראֵשי ָהָאבֹות ִליהּוָדה ּוִבְנָיִמן ְוַהכֲֹהִנים ְוַהְלִוִים ְלכֹל ֵהִעיר ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ר ִבירּוָשָלִם׃ ת־ֵבית יהוה ֲאשֶׁ  רּוחֹו ַלֲעלֹות ִלְבנֹות אֶׁ

 

Neh 4:9 

 

ָלנּו  ת־ֲעָצָתם ַוָנשּוב כֻׁ ר ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ר־ָשְמעּו אֹוְיֵבינּו ִכי־נֹוַדע ָלנּו ַוָיפֶׁ ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

ל־ַהחֹו ל־ְמַלאְכתֹו׃ ִאיש ָמהאֶׁ אֶׁ  
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Neh 5:13 

 

ת־ ר לֹא־ָיִקים אֶׁ ת־ָכל־ָהִאיש ֲאשֶׁ ַגם־ָחְצִני ָנַעְרִתי ָוֹאְמָרה ָכָכה יְַָנֵער ָהֱָאֹלִהים אֶׁ

ה ָנעּור ָוֵרק ַויֹאְמרּו ָכל־ַהָקָהל ָאֵמן ַוְיַהְללּו  ה ִמֵביתֹו ּוִמיִגיעֹו ְוָכָכה ִיְהיֶׁ ַהָדָבר ַהזֶׁ

ת־יהוה ה׃ ַכָדָבר ָהָעם ַוַיַעׂש אֶׁ ַהזֶׁ  

 

Neh 6:12 

 

ר ָעַלי ְוטֹוִבָיה ְוַסְנַבַלט ְׂשָכרֹו׃  ָוַאִכיָרה וְִָהֵנה לֹא־ֱאֹלִהים ְשָלחֹו ִכי ַהְנבּוָאה ִדבֶׁ

 

Neh 10:29–30 

 

ּוְשָאר ָהָעם ַהכֲֹהִנים ַהְלִוִים ַהָשֹוֲעִרים ַהְמשְֹרִרים ַהְנִתיִנים ְוָכל־ַהִנְבָדל ֵמַעֵמי 

ם כֹל יֹוֵדַעָ ֵמִבין׃ַמֲחִזיִקים  ם ּוְבֹנֵתיהֶׁ ם ְבֵניהֶׁ ל־תֹוַרת ָהֱָאֹלִהים ְנֵשיהֶׁ ָהֲאָרצֹות אֶׁ

ת ְבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ֲאשֶָׁר  כֶׁ ם ּוָבִאים ְבָאָלה ּוִבְשבּוָעה ָללֶׁ ם ַאִדיֵריהֶׁ ַעל־ֲאֵחיהֶׁ

ה ְבַיד ִנְתָנה ד־ָהֱאֹלִהים ֹמשֶׁ בֶׁ ת־ָכל־ִמְצֹות ְוַלֲעׂשֹות ְוִלְשמֹור עֶׁ  ֲאדֵֹנינּו יהוה אֶׁ

ָקיו׃ ּוִמְשָפָטיו ְוחֻׁ  

 

Neh 12:43 

 

ַוִיְזְבחּו ַביֹום־ַההּוא ְזָבִחים ְגדֹוִלים ַוִיְׂשָמחּו ִכי ָהֱָאֹלִהים ִׂשְמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה 

ֵמָרחֹוק׃ ְירּוָשַלִםָ ִׂשְמַחת ַוִתָשַמע ָׂשֵמחּו ְוַהְיָלִדים ַהָנִשים ְוַגם  

 

Neh 13:1 

 

ר לֹא־ָיבֹוא  ה ְבָאְזֵני ָהָעם וְִָנְמָצא ָכתּוב בֹו ֲאשֶׁ ר ֹמשֶׁ ַביֹום ַההּוא ִנְקָרא ְבֵספֶׁ

 ַעֹמִני ּוֹמָאִבי ִבְקַהל ָהֱָאֹלִהים ַעד־עֹוָלם׃
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Neh 13:11 

 

ְקְבֵצם ָוַאֲעִמֵדם ַעלָ־ ֱעַזב ֵבית־ָהֱָאֹלִהָים ָואֶׁ ת־ַהְסָגִנים ָוֹאְמָרה ַמדּוַעָ נֶׁ ָוָאִריָבה אֶׁ

 ָעְמָדם׃

 

Neh 13:26 

 

ה ֲהלֹוא ְך ָחָטא־ְשֹלֹמה ַעל־ֵאלֶׁ לֶׁ ְך לֹא־ָהָיה ָהַרִבים ּוַבגֹוִים ִיְׂשָרֵאל מֶׁ לֶׁ  ָכֹמהּו מֶׁ

ֱחִטיאּו  ְך ַעל־ָכל־ִיְׂשָרֵאל ַגם־אֹותֹו הֶׁ לֶׁ ְוָאהּוב ֵלאֹלָהיו ָהָיה ַוִיְתֵנהּו ֱאֹלִהים מֶׁ

ַהָנְכִריֹות׃ ַהָנִשים  

 

1 Chron 4:10 

 

ת־ְגבּוִלי ְוִהְרִביָתָ ְתָבֲרֵכִני ִאם־ָבֵרְך ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹלֵהי ַיְעֵבץ ַוִיְקָרא  ְוָהְיָתה אֶׁ

ר־ָשָאל׃  ָיְדָך ִעִמי ְוָעִׂשיָתָ ֵמָרָעה ְלִבְלִתָי ָעְצִבי ַוָיֵבא ֱאֹלִהים ֵאת ֲאשֶׁ

 

1 Chron 5:25 

 

ר־ִהְשִמיד ֱאֹלִהים  ץ ֲאשֶׁ ם ַוִיְזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ַעֵמי־ָהָארֶׁ ַוִיְמֲעלּו ֵבאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיהֶׁ

ם׃  ִמְפֵניהֶׁ

 

1 Chron 6:34 

 

ת ְוַעל־ִמְזַבח ָהעֹוָלה ַעל־ִמְזַבח ַמְקִטיִרים ּוָבָניו ְוַאֲהרֹן ת כֹללְָ ַהְקטֹרֶׁ אכֶׁ  ְמלֶׁ

ד ָהֱָאֹלִהים׃ בֶׁ ה עֶׁ ר ִצָּוה ֹמשֶׁ ש ַהֳקָדִשים ּוְלַכֵפר ַעל־ִיְׂשָרֵאל ְככֹל ֲאשֶׁ  קֹדֶׁ

 

1 Chron 13:14 

 

ְך יהוה  ב ֲארֹון ָהֱָאֹלִהים ִעם־ֵבית עֵֹבד ֱאדֹם ְבֵביתֹו ְשֹלָשה ֳחָדִשים ַוְיָברֶׁ ַוֵישֶׁ

ת־ֵבית ר־לֹו׃ עֵֹבד־ֱאדֹם אֶׁ ת־ָכל־ֲאשֶׁ ְואֶׁ  
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1 Chron 14:11 

 

ת־אֹוְיַבי ְבָיִדי  ר ָדִויד ָפַרץ ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ַוַיֲעלּו ְבַבַעל־ְפָרִצים ַוַיֵכם ָשם ָדִויד ַויֹאמֶׁ

ץ ָמִים ַעל־ֵכן ָקְראּו ֵשם־ַהָמקֹום ַההּוא ַבַעל ְפָרִצים׃ רֶׁ  ְכפֶׁ

 

1 Chron 

14:14–15 

 

ם ָהֵסב  ה ַאֲחֵריהֶׁ ָֹא ַתֲעלֶׁ ר לֹו ָהֱָאֹלִהים ל ַוִיְשַאל עֹוד ָדִויד ֵבאֹלִהים ַויֹאמֶׁ

ת־קֹול ַהְצָעָדה ְבָראֵשי  ם ִממּול ַהְבָכִאים׃ִויִהי ְכָשְמֲעָך אֶׁ ם ּוָבאָתָ ָלהֶׁ ֵמֲעֵליהֶׁ

ת־ַמֲחֵנה  יָך ְלַהכֹות אֶׁ ַהְבָכִאים ָאז ֵתֵצא ַבִמְלָחָמה ִכי־ָיָצא ָהֱאֹלִהים ְלָפנֶׁ

 ְפִלְשִתים׃

 

1 Chron 14:15 

 

ת־קֹול ַהְצָעָדה ְבָראֵשי ַהְבָכִאים ָאז ֵתֵצא ַבִמְלָחָמה ִכיָ־ָיָצא  ִויִהי ְכָשְמֲעָך אֶׁ

ת־ַמֲחֵנה ְפִלְשִתים׃ יָך ְלַהכֹות אֶׁ  ָהֱָאֹלִהים ְלָפנֶׁ

 

1 Chron 14:16 

 

ת־ַמֲחנֵָה ְפִלְשִתים ִמִגְבעֹון ְוַעד־ָגְזָרה׃ ר ִצָּוהּו ָהֱָאֹלִהים ַוַיכּו אֶׁ  ַוַיַעׂש ָדִויד ַכֲאשֶׁ

 

1 Chron 15:26 

 

ת־ַהְלִוִים נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְבִרית־יהוה ַוִיזְְָבחּו ִשְבָעה־ָפִרים  ְעזֹר ָהֱָאֹלִהים אֶׁ ַוְיִהי בֶָׁ

ֵאיִלים׃ ְוִשְבָעה  

 

1 Chron 17:3–

5 

 

ל־ָדִויד ַעְבִדי  ל־ָנָתן ֵלאֹמר׃ֵלְך ְוָאַמְרָתָ אֶׁ ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההּוא ַוְיִהי ְדַבר־ֱאֹלִהים אֶׁ

ת׃ִכי לֹא ָיַשְבִתי ְבַבִית ִמן־ַהיֹום  ה־ִלי ַהַבִית ָלָשבֶׁ כֹה ָאַמר יהוה לֹא ַאָתה ִתְבנֶׁ

ל ּוִמִמְשָכן׃ ל־ֹאהֶׁ ל אֶׁ ה ֵמֹאהֶׁ ְהיֶׁ ה ָואֶׁ ת־ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהיֹום ַהזֶָׁ ֱעֵליִתי אֶׁ ר הֶׁ  ֲאשֶׁ
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1 Chron 17:21 

 

ר ָהַלְך ָהֱָאֹלִהים ִלְפדֹות לֹו ָעם ָלׂשּום ְלָך  ץ ֲאשֶׁ ָחד ָבָארֶׁ ּוִמי ְכַעְמָך ִיְׂשָרֵאל גֹוי אֶׁ

ר־ָפִדיָתָ ִמִמְצַרִים גֹוִים׃ לֹות ְוֹנָראֹות ְלָגֵרש ִמְפֵני ַעְמָך ֲאשֶׁ  ֵשם ְגדֻׁ

 

1 Chron 21:15 

 

ם ַעל־ וִַָיְשַלח ָהֱָאֹלִהים ַמְלָאְך ִלירּוָשָלםִָ ְלַהְשִחיָתּה ּוְכַהְשִחית ָרָאה יהוה ַוִיָנחֶׁ

ר ָהָרָעה ף ַעָתה ַרב ַהַמְשִחית ַלַמְלָאְך ַויֹאמֶׁ רֶׁ ָך הֶׁ ן עֵֹמד יהוה ּוַמְלַאְך ָידֶׁ  ִעם־ֹגרֶׁ

ַהְיבּוִסי׃ ָאְרָנן  

 

1 Chron 23:14 

 

ט ַהֵלִוי׃ ה ִאיש ָהֱָאֹלִהים ָבָניו ִיָקְראּו ַעל־ֵשבֶׁ  ּוֹמשֶׁ

 

1 Chron 24:5 

 

ש ְוָׂשֵרי ָהֱָאֹלִהים ִמְבֵני  ה ִכי־ָהיּו ָׂשֵרי־קֹדֶׁ ה ִעם־ֵאלֶׁ ַוַיְחְלקּום ְבגֹוָרלֹות ֵאלֶָׁ

ְלָעָזר ּוִבְבֵני ִאיָתָמר׃  אֶׁ

 

1 Chron 25:5 

 

ן ַוִיֵתן ָהֱָאֹלִהים  ְך ְבִדְבֵרי ָהֱאֹלִהים ְלָהִרים ָקרֶׁ לֶׁ ה ָבנִָים ְלֵהיָמן חֵֹזה ַהמֶׁ ָכל־ֵאלֶׁ

 ְלֵהיָמן ָבִנים ַאְרָבָעה ָעָׂשר ּוָבנֹות ָשלֹוש׃

 

1 Chron 26:5 

 

ְלַתי ַהְשִמיִני ִכי ֵבֲרכֹו ֱאֹלִהים׃  ַעִמיֵאל ַהִשִשי ִיָששָכר ַהְשִביִעי ְפעֻׁ

 

1 Chron 28:3 

 

ה ַבִית ִלְשִמי ִכי ִאיש ִמְלָחמֹות ַאָתָה ְוָדִמים ָשָפְכָת׃  ְוָהֱָאֹלִהים ָאַמר ִלי לֹא־ִתְבנֶׁ
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1 Chron 29:1 

 

ָחד ָבַחר־בֹו ֱאֹלִהים ַנַער ָוָרְך  ְך ְלָכל־ַהָקָהל ְשֹלֹמה ְבִני אֶׁ לֶׁ ר ָדִויד ַהמֶׁ ַויֹאמֶׁ

׃ֱאֹלִהים ַליהוה ִכי ַהִביָרה ְלָאָדם לֹא ִכי ְגדֹוָלה ְוַהְמָלאָכה  

 

2 Chron 1:3 

 

ל מֹוֵעד  ר בְִָגְבעֹון ִכיָ־ָשם ָהָיה ֹאהֶׁ ַוֵיְלכּו ְשֹלֹמה ְוָכל־ַהָקָהל ִעמֹו ַלָבָמה ֲאשֶׁ

ד־יהוה ַבִמְדָבר׃ בֶׁ ה עֶׁ ר ָעָׂשה מֹשֶׁ  ָהֱָאֹלִהים ֲאשֶׁ

 

2 Chron 1:7 

 

ן־ָלְך׃ תֶׁ ר לֹו ְשַאל ָמה אֶׁ  ַבַלְיָלה ַההּוא ִנְרָאה ֱאֹלִהים ִלְשֹלֹמה ַויֹאמֶׁ

 

2 Chron 1:11–

12 

 

ר  ָך ְולֹא־ָשַאְלָתָ עֹשֶׁ ר ָהְיָתה זֹאת ִעם־ְלָבבֶׁ ר־ֱאֹלִהים ִלְשֹלֹמה ַיַען ֲאשֶׁ ַויֹאמֶׁ

יָך ְוַגם־ָיִמים ַרִבים לֹא ָשָָאְלָתָ ַוִתְשַאל־ְלָך ָחְכָמה  ש ׂשְֹנאֶׁ פֶׁ ְנָכִסים ְוָכבֹוד ְוֵאת נֶׁ

ר ִהְמַלְכִתיָך ָעָליו׃ַהָחְכָמה ְוַהַמָדע ָנתּון ָלְך  ת־ַעִמי ֲאשֶׁ ר ִתְשפֹוט אֶׁ ּוַמָדע ֲאשֶׁ

יָך  יָך ְוַאֲחרֶׁ ר ְלָפנֶׁ ר לֹא־ָהָיה ֵכן ַלְמָלִכים ֲאשֶׁ ן־ָלְך ֲאשֶׁ תֶׁ ר ּוְנָכִסים ְוָכבֹוד אֶׁ ְועֹשֶׁ

ה־ֵכן׃  לֹא ִיְהיֶׁ

 

2 Chron 6:18 

 

ץ ִהֵנה ָשַמִים ּוְשֵמי ַהָשַמִים לֹא  ת־ָהָאָדם ַעל־ָהָארֶׁ ְמָנם ֵיֵשב ֱאֹלִהים אֶׁ כִָי ַהאֻׁ

ה ִכי־ַהַבִית ַאף ְיַכְלְכלּוָך ר ַהזֶׁ ָבִניִתי׃ ֲאשֶׁ  

 

2 Chron 9:23 

 

ר־ָנַתן  ת־ָחְכָמתֹו ֲאשֶׁ ת־ְפֵני ְשֹלֹמה ִלְשֹמַעָ אֶׁ ץ ְמַבְקִשים אֶׁ ְוכֹל ַמְלֵכי ָהָארֶׁ

 ָהֱָאֹלִהים ְבִלבֹו׃
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2 Chron 13:15 

 

ת־ָיָרְבָעם ְוָכלָ־ ַוָיִריעּו ִאיש ְיהּוָדה ַוְיִהי ְבָהִריַעָ ִאיש ְיהּוָדה ְוָהֱָאֹלִהים ָנַגף אֶׁ

 ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ֲאִבָיה ִויהּוָדה׃

 

2 Chron 13:16 

 

 ַוָינּוסּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמְפֵני ְיהּוָדה ַוִיְתֵנם ֱאֹלִהים ְבָיָדם׃

 

2 Chron 15:1 

 

ן־עֹוֵדד ָהְיָתה ָעָליו רּוַחָ ֱאֹלִהים׃  ַוֲעַזְרָיהּו בֶׁ

 

2 Chron 15:6 

 

ְתתּו גֹוי־ְבגֹוי ְוִעיר ְבִעיר ִכי־ֱאֹלִהים ֲהָמָמם ְבָכל־ָצָרה׃  ְוכֻׁ

 

2 Chron 18:5 

 

ְך־ִיְׂשָרֵאל ַוִיְקבֹץ לֶׁ ר ִאיש ֵמאֹות ַאְרַבע ת־ַהְנִבִאיםאֶָׁ מֶׁ ם ַויֹאמֶׁ ל־ ֲהֵנֵלְך ֲאֵלהֶׁ אֶׁ

ְך׃ לֶׁ ְחָדל ַויֹאְמרּו ֲעֵלה וְִָיֵתן ָהֱָאֹלִהים ְבַיד ַהמֶׁ  ָרֹמת ִגְלָעד ַלִמְלָחָמה ִאם־אֶׁ

 

2 Chron 18:31 

 

ב ָׂשֵרי ְראֹותכִָ ַוְיִהי כֶׁ ת־ְיהֹוָשָפט ָהרֶׁ ְך ָאְמרּו ְוֵהָמה אֶׁ לֶׁ  ַוָיסֹבּו הּוא ִיְׂשָרֵאל מֶׁ

נּו׃  ָעָליו ְלִהָלֵחם ַוִיְזַעק ְיהֹוָשָפט ַויהוה ֲעָזרֹו ַוְיִסיֵתם ֱאֹלִהים ִממֶׁ

 

2 Chron 20:29 

 

ַוְיִהי ַפַחד ֱאֹלִהים ַעל ָכל־ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ְבָשְמָעם ִכי ִנְלַחם יהוה ִעם אֹוְיֵבי 

 ִיְׂשָרֵאל׃
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2 Chron 24:20 

 

ם  ר ָלהֶׁ ן־ְיהֹוָיָדע ַהכֵֹהן ַוַיֲעֹמד ֵמַעל ָלָעם ַויֹאמֶׁ ת־ְזַכְרָיה בֶׁ ְורּוַחָ ֱאֹלִהים ָלְבָשה אֶׁ

ם ָלָמה ָהֱאֹלִהים ָאַמר כֹה ת־ִמְצֹות עְֹבִרים ַאתֶׁ ם ַתְצִליחּו ְולֹא יהוה אֶׁ  ִכי־ֲעַזְבתֶׁ

ת־יהוה ְתכֶָׁ ַוַיֲעזֹב אֶׁ ם׃אֶׁ  

 

2 Chron 24:20 

 

ת־ְזַכְרָיה ָלְבָשה ֱאֹלִהים ְורּוַחָ ן־ְיהֹוָיָדע אֶׁ ר ָלָעם ֵמַעל ַוַיֲעֹמד ַהכֵֹהן בֶׁ ם ַויֹאמֶׁ  ָלהֶׁ

ם  ת־ִמְצֹות יהוה ְולֹא ַתְצִליחּו ִכי־ֲעַזְבתֶׁ ם עְֹבִרָים אֶׁ כֹה ָאַמר ָהֱָאֹלִהים ָלָמה ַאתֶׁ

ם׃ ְתכֶׁ ת־יהוה ַוַיֲעזֹב אֶׁ  אֶׁ

 

2 Chron 24:27 

 

ר  ּוָבָניו ְורֹב ַהַמָשא ָעָליו ִויסֹוד ֵבית ָהֱָאֹלִהים ִהָנם ְכתּוִבים ַעל־ִמְדַרש ֵספֶׁ

 ַהְמָלִכים ַוִיְמֹלְך ֲאַמְצָיהּו ְבנֹו ַתְחָתיו׃

 

2 Chron 25:7 

 

ְך ַאל־ָיבֹא ִעְמָך ְצָבא ִיְׂשָרֵאל ִכי ֵאין יהוה  לֶׁ ְוִאיש ָהֱָאֹלִהים ָבא ֵאָליו ֵלאֹמר ַהמֶׁ

ְפָרִים׃  ִעם־ִיְׂשָרֵאל כֹל ְבֵני אֶׁ

 

2 Chron 25:8 

 

ש־כַֹחָ  כִָי ִאם־בֹא ַאָתה ֲעֵׂשה ֲחַזק ַלִמְלָחָמה ַיְכִשיְלָך ָהֱָאֹלִהים ִלְפֵני אֹוֵיב ִכי יֶׁ

ּוְלַהְכִשיל׃ ַלְעזֹור ֵבאֹלִהים  

 

2 Chron 25:9 

 

ר ר ַהִכָכר ִלְמַאת ּוַמה־ַלֲעׂשֹות ָהֱאֹלִהים ְלִאיש ֲאַמְצָיהּו ַויֹאמֶׁ  ְגדּודלִָ ָנַתִתי ֲאשֶׁ

ה׃ ת ְלָך ַהְרֵבה ִמזֶׁ ר ִאיש ָהֱָאֹלִהים ֵיש ַליהוה ָלתֶׁ  ִיְׂשָרֵאל ַויֹאמֶׁ
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2 Chron 25:16 

 

ר ֵאָליו ְבַדְברֹו ַוְיִהי ְך ַהְליֹוֵעץ לֹו ַויֹאמֶׁ לֶׁ ְחַדל ַיכּוָך ָלָמה ֲחַדל־ְלָך ְנַתנּוָך ַלמֶׁ  ַויֶׁ

ָך ִכי־ָעִׂשָיָתָ זֹאת ְולֹא ָשַמְעָתָ  ר ָיַדְעִתי ִכיָ־ָיַעץ ֱאֹלִהים ְלַהְשִחיתֶׁ ַהָנִביא ַויֹאמֶׁ

 ַלֲעָצִתי׃

 

2 Chron 26:5 

 

ת־יהוה  ַוְיִהי ִלְדרֹש ֱאֹלִהים ִביֵמי ְזַכְרָיהּו ַהֵמִבין ִבְרֹאת ָהֱאֹלִהים ּוִביֵמי ָדְרשֹו אֶׁ

 ִהְצִליחֹו ָהֱָאֹלִהים׃

 

2 Chron 26:7 

 

 ַוַיְעְזֵרהּו ָהֱָאֹלִהים ַעל־ְפִלְשִתים ְוַעל־ָהַעְרִבִיים ַהיְֹשִבים ְבגּור־ָבַעל ְוַהְמעּוִנים׃

 

2 Chron 29:36 

 

 ַוִיְׂשַמח ְיִחְזִקָיהּו ְוָכל־ָהָעם ַעל ַהֵָהִכין ָהֱָאֹלִהים ָלָעם ִכי ְבִפְתֹאם ָהָיה ַהָדָבר׃

 

2 Chron 30:12 

 

ְך  לֶׁ ם ֵלב אֶָָׁחד ַלֲעׂשֹות ִמְצַות ַהמֶׁ ַגם ִביהּוָדה ָהְיָתה ַיד ָהֱָאֹלִהים ָלֵתת ָלהֶׁ

 ְוַהָשִרים ִבְדַבר יהוה׃

 

2 Chron 32:29 

 

 ְוָעִרים ָעָׂשה לֹו ּוִמְקֵנה־צֹאן ּוָבָקר ָלרֹב ִכי ָנַתן־לֹו ֱאֹלִהים ְרכּוש ַרב ְמֹאָד׃

 

2 Chron 32:31 

 

ץ ֲעָזבֹו  ל ַהְמַשְלִחים ָעָליו ִלְדרֹש ַהמֹוֵפת ֲאשֶָׁר ָהָיה ָבָארֶׁ ְוֵכן ִבְמִליֵצי ָׂשֵרי ָבבֶׁ

 ָהֱָאֹלִהים ְלַנסֹותֹו ָלַדַעת ָכל־ִבְלָבבֹו׃
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2 Chron 33:7–

8 

 

ל־ָדִויד  ר ָאַמר ֱאֹלִהים אֶׁ ר ָעָׂשה בְֵָבית ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׁ ל ֲאשֶׁ מֶׁ ל ַהסֶׁ סֶׁ ת־פֶׁ ם אֶׁ ַוָיׂשֶׁ

ר ָבַחְרִתי ִמכֹל ִשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָאִׂשים  ה ּוִבירּוָשַלִםָ ֲאשֶׁ ל־ְשֹלֹמה ְבנֹו ַבַבִית ַהזֶׁ ְואֶׁ

ר  ל ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ גֶׁ ת־רֶׁ ת־ְשִמי ְלֵעילֹום׃ְולֹא אֹוִסיף ְלָהִסיר אֶׁ אֶׁ

ר ִצִּויִתים ְלָכל־ַהתֹוָרה  ם ַרק ִאם־ִיְשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל־ֲאשֶׁ ֱעַמְדִתָי ַלֲאבֵֹתיכֶׁ הֶׁ

ה׃ ִקים ְוַהִמְשָפִטים ְבַיד־ֹמשֶׁ  ְוַהחֻׁ

 

2 Chron 35:8 

 

ְוָׂשָריו ִלְנָדָבה ָלָעם ַלכֲֹהִנים ְוַלְלִוִים ֵהִרימּו ִחְלִקָיה ּוְזַכְרָיהּו ִויִחיֵאל ְנִגיֵדי ֵבית 

 ָהֱָאֹלִהים ַלכֲֹהִנים ָנְתנּו ַלְפָסִחים ַאְלַפִים ְוֵשָש ֵמאֹות ּוָבָקר ְשֹלש ֵמאֹות׃

 

2 Chron 35:21 

 

ְך ָוָלְך ַמה־ִלי ֵלאֹמר ִכיםַמְלָאָ ֵאָליו ַוִיְשַלח לֶׁ יָך ְיהּוָדה מֶׁ  ִכי ַהיֹום ַאָתה לֹא־ָעלֶׁ

ר־ִעִמי ְוַאלָ־ ל־ֵבית ִמְלַחְמִתי וֵָאֹלִהים ָאַמר ְלַבֲהֵלִני ֲחַדל־ְלָך ֵמֱאֹלִהים ֲאשֶׁ אֶׁ

ָך׃  ַיְשִחיתֶׁ
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