AFPMA – elohim as subject of a predicator (generally) in a
clause – 432 times

ָָיְתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ ח ֶֹׁשְך
ֹלהים ֵאת ַה ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶׁרץ׃וְ ָה ָא ֶׁרץ ה ָ
אשית ָב ָרא ֱא ִ
ְב ֵר ִ

Gen 1:1–3

ֹלהים יְ ִהי אֹור וַ יְ ִהי־
אמר ֱא ִ
ל־פנֵ י ַה ָמיִם׃וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ְמ ַר ֶׁח ֶׁפת ַע ְ
רּוח ֱא ִ
ל־פנֵי ְתהֹום וְ ַ ָ
ַע ְ
אֹור׃

ֹלהים ֵאת ַה ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶׁרץ׃
אשית ָב ָרא ֱא ִ
ְב ֵר ִ

Gen 1:1

ל־פנֵ י
ֹלהים ְמ ַר ֶׁח ֶׁפת ַע ְ
וְָרּוח ֱא ִ
ל־פנֵ י ְתהֹום ַ ָ
יְתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ ח ֶֹׁשְך ַע ְ
וְ ָה ָא ֶׁרץ ָה ָ

Gen 1:2

ַה ָמיִם׃

ּובין ַהח ֶֹׁשְך׃
ֹלהים ֵבין ָהאֹור ֵ
ָב ֵדל ֱא ִ
ת־האֹור ִכי־טֹוב וַ ַי ְ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יַ ְרא ֱא ִ

Gen 1:4

ּובין ַהח ֶֹׁשְך׃
ֹלהים ֵבין ָהאֹור ֵ
וַָיַב ֵדל ֱא ִ
ת־האֹור ִכי־טֹוב ְ
וַ יַ ְרא ֱאֹלהִָים ֶׁא ָ

Gen 1:4

י־ע ֶׁרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹׁקר יֹום ֶׁא ָחד׃
ֹלהים ָלאֹור יֹום וְ ַלח ֶֹׁשְך ָק ָרא ָליְ ָלה וַ יְ ִה ֶׁ
וַָיִ ְק ָרא ֱא ִ

Gen 1:5
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יהי ַמ ְב ִדיל ֵבין ַמיִם ָל ָמיִם׃
יע ְבתֹוְך ַה ָמיִם וִ ִ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:6

ּובין ַה ַמיִ ם ֲא ֶׁשר
יע ֵ
יע וַ ְיַב ֵדל ֵבין ַה ַמיִם ֲא ֶׁשר ִמ ַת ַחת ָל ָר ִק ַָ
ת־ה ָר ִק ַָ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יַ ַעׂש ֱא ִ

Gen 1:7

יע וַ יְ ִהי־ ֵכן׃
ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַָ

י־ע ֶׁרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹׁקר יֹום ֵשנִ י׃
יע ָש ָמיִ ם וַ יְ ִה ֶׁ
ֹלהים ָל ָר ִק ַָ
יִָק ָרא ֱא ִ
וַ ְ

Gen 1:8

ל־מקֹום ֶׁא ָחד וְ ֵת ָר ֶׁאה ַה ָיַב ָשה
ֹלהים יִ ָקוּו ַה ַמיִם ִמ ַת ַחת ַה ָש ַמיִ ם ֶׁא ָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:9

י־כן׃
וַ יְ ִה ֵ

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
יַמים וַ יַ ְרא ֱא ִ
ּול ִמ ְקוֵ ה ַה ַמיִם ָק ָרא ִ
ַָיַב ָשה ֶׁא ֶׁרץ ְ
ֹלהים ל ָ
וַ יִ ְק ָרא ֱא ִ

Gen 1:10

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
יַמים וַ יַ ְרא ֱא ִ
ּול ִמ ְקוֵ ה ַה ַמיִם ָק ָרא ִ
ֹלהים ַל ָיַב ָשה ֶׁא ֶׁרץ ְ
וַ יִ ְק ָרא ֱא ִ

Gen 1:10

יע זֶׁ ַרע ֵעץ ְפ ִרי ע ֶֹׁׂשה ְפ ִרי ְל ִמינֹו
ֹלהים ַת ְד ֵשא ָה ָא ֶׁרץ ֶׁד ֶׁשא ֵע ֶׁׂשב ַמזְ ִר ַָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:11

י־כן׃
ל־ה ָא ֶׁרץ וַ יְ ִה ֵ
ֲא ֶׁשר זַ ְרעֹו־בֹו ַע ָ
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ה־פ ִרי ֲא ֶׁשר זַ ְרעֹו־בֹו
יע זֶׁ ַרע ְל ִמינֵ הּו וְ ֵעץ ע ֶֹׁׂש ְ
תֹוצא ָה ָא ֶׁרץ ֶׁד ֶׁשא ֵע ֶׁׂשב ַמזְ ִר ַָ
וַ ֵ

Gen 1:12

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ְל ִמינֵ הּו וַ יַ ְרא ֱא ִ

ּובין ַה ָל ָיְלה וְ ָהיּו
יע ַה ָש ַמיִם ְל ַה ְב ִדיל ֵבין ַהיֹום ֵ
אר ֹת ִב ְר ִק ַָ
ֹלהים יְ ִהי ְמ ֹ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:14–15

יע ַה ָש ַמיִם ְל ָה ִאיר ַעל־
יָמים וְ ָשנִ ים׃וְ ָהיּו ִל ְמאֹור ֹת ִב ְר ִק ַָ
ּול ִ
מֹוע ִדים ְ
ּול ֲ
אתֹת ְ
ְל ֹ
י־כן׃
ָה ָא ֶׁרץ וַ יְ ִה ֵ

ת־ה ָמאֹור ַהגָ ד ֹל ְל ֶׁמ ְמ ֶׁש ֶׁלת ַהיֹום
אר ֹת ַהגְ ד ִֹלים ֶׁא ַ
ת־שנֵ י ַה ְמ ֹ
ֹלהים ֶׁא ְ
וַ יַ ַעׂש ֱא ִ

Gen 1:16

כֹוכ ִבים׃
ת־ה ָמאֹור ַה ָקטֹן ְל ֶׁמ ְמ ֶׁש ֶׁלת ַה ַליְ ָלה וְ ֵאת ַה ָ
וְ ֶׁא ַ

ּוב ַליְ ָלה
ל־ה ָא ֶׁרץ׃וְ ִל ְמש ֹל ַביֹום ַ
יע ַה ָש ָמיִם ְל ָה ִאיר ַע ָ
ֹלהים ִב ְר ִק ַָ
וַ יִ ֵתן א ָֹתם ֱא ִ

Gen 1:17–18

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ּובין ַהח ֶֹׁשְך וַ יַ ְרא ֱא ִ
ּולֲ ַה ְב ִדיל בֵָין ָהאֹור ֵ

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ּובין ַהח ֶֹׁשְך וַ יַ ְרא ֱא ִ
ּוב ַליְ ָלה ּולֲ ַה ְב ִדיל ֵבין ָהאֹור ֵ
וְ ִל ְמש ֹל ַביֹום ַ

Gen 1:18

ל־פנֵ י
ל־ה ָא ֶׁרץ ַע ְ
עֹופף ַע ָ
ֹלהים יִ ְש ְרצּו ַה ַמיִ ם ש ֶֶָׁׁרץ נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה וְ עֹוף יְ ֵ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:20

יע ַה ָש ָמיִם׃
ְר ִק ַָ
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ת־ה ַתנִ ינִ ם ַהגְ ד ֹלִָים וְ ֵאת ָכל־נֶׁ ֶׁפש ַה ַחיָ ה ָהר ֶֹׁמ ֶׁׂשת ֲא ֶׁשר ָש ְרצּו
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ ְיִב ָרא ֱא ִ

Gen 1:21

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ַה ַמיִם ְל ִמינֵ ֶׁהם וְ ֵאת ָכל־עֹוף ָכנָ ף ְל ִמינֵ הּו וַ יַ ְרא ֱא ִ

ת־ה ַתנִ ינִ ם ַהגְ ד ִֹלים וְ ֵאת ָכל־נֶׁ ֶׁפש ַה ַחיָ ה ָהר ֶֹׁמ ֶׁׂשת ֲא ֶׁשר ָש ְרצּו
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ ְיִב ָרא ֱא ִ

Gen 1:21

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ַה ַמיִם ְל ִמינֵ ֶׁהם וְ ֵאת ָכל־עֹוף ָכנָ ף ְל ִמינֵ הּו וַ יַ ְרָא ֱא ִ

יַמים וְ ָהעֹוף יִ ֶׁרב
ת־ה ַמיִ ם ַב ִ
ּומ ְלאּו ֶׁא ַ
ֹלהים ֵלאמֹר ְפרּו ְּורבּו ִ
וַ ָיְב ֶׁרְך א ָֹתם ֱא ִ

Gen 1:22

ָב ָא ֶׁרץ׃

יְתֹו־א ֶׁרץ ְל ִמינָ ּה
ֶׁ
תֹוצא ָה ָא ֶׁרץ נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה ְל ִמינָ ּה ְב ֵה ָמה וָ ֶׁר ֶׁמׂש וְ ַח
ֹלהים ֵ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:24

י־כן׃
וַ יְ ִה ֵ

ל־ר ֶׁמׂש
ת־ה ְב ֵה ָמה ְל ִמינָ ּה וְ ֵאת ָכ ֶׁ
ת־חיַ ת ָהא ֶָָׁרץ ְל ִמינָ ּה וְ ֶׁא ַ
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ יַ ַעׂש ֱא ִ

Gen 1:25

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵ הּו וַ יַ ְרא ֱא ִ

ל־ר ֶׁמׂש
ת־ה ְב ֵה ָמה ְל ִמינָ ּה וְ ֵאת ָכ ֶׁ
ת־חיַ ת ָה ָא ֶׁרץ ְל ִמינָ ּה וְ ֶׁא ַ
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ יַ ַעׂש ֱא ִ

Gen 1:25

ֹלהים ִכי־טֹוב׃
ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵ הּו וַ יַ ְרא ֱא ִ
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ּובעֹוף ַה ָש ַמיִם
מּותנּו וְ יִ ְרדּו ִב ְדגַ ת ַהיָ ם ְ
ֹלהים נַ ֲע ֶׁׂשה ָא ָדם ְב ַצ ְל ֵמנּו ִכ ְד ֵ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:26

ל־ה ָא ֶׁרץ׃
ל־ה ֶׁר ֶׁמׂש הָָר ֵֹמׂש ַע ָ
ּוב ָכ ָ
ל־ה ָא ֶׁרץ ְ
ּוב ָכ ָ
ּוב ְב ֵה ָמה ְ
ַ

ֹלהים ָב ָרא אֹתֹו זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ָב ָרא
ת־ה ָא ָדם ְב ַצ ְלמֹו ְב ֶׁצ ֶׁלם ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ ְיִב ָרא ֱא ִ

Gen 1:27

א ָֹתם׃

ת־ה ָא ֶׁרץ וְ ִכ ְב ֻׁשהָָ
ּומ ְלאּו ֶׁא ָ
ֹלהים ְפרּו ְּורבּו ִ
אמר ָל ֶׁהם ֱא ִ
ֹלהים וַ י ֹ ֶׁ
וַ ָיְב ֶׁרְך א ָֹתם ֱא ִ

Gen 1:28

ל־ה ָא ֶׁרץ׃
ל־חיָ ה ָהר ֶֹׁמ ֶׁׂשת ַע ָ
ּוב ָכ ַ
ּובעֹוף ַה ָש ַמיִ ם ְ
ְּורדּו ִב ְדגַ ת ַהיָ ם ְ

ת־ה ָא ֶׁרץ וְ ִכ ְב ֻׁשהָָ
ּומ ְלאּו ֶׁא ָ
ֹלהים ְפרּו ְּורבּו ִ
אמר ָל ֶׁהם ֱא ִ
ֹלהים וַָי ֹ ֶׁ
וַ ָיְב ֶׁרְך א ָֹתם ֱא ִ

Gen 1:28

ל־ה ָא ֶׁרץ׃
ל־חיָ ה ָהר ֶֹׁמ ֶׁׂשת ַע ָ
ּוב ָכ ַ
ּובעֹוף ַה ָש ַמיִ ם ְ
ְּורדּו ִב ְדגַ ת ַהיָ ם ְ

ל־ה ָא ֶׁרץ
ל־פנֵי ָכ ָ
ע זֶׁ ַרע ֲא ֶׁשר ַע ְ
ל־ע ֶׁׂשב ז ֵֹר ַָ
ת־כ ֵ
ֹלהים ִהנֵ ה נָ ַת ִתי ָל ֶׁכם ֶׁא ָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 1:29–30

ל־חיַת ָה ָא ֶׁרץ
ה׃ּול ָכ ַ
ע זָ רַָע ָל ֶׁכם יִ ְהיֶׁ ה ְל ָא ְכ ָל ְ
י־עץ ז ֵֹר ַָ
ל־ה ֵעץ ֲא ֶׁשר־בֹו ְפ ִר ֵ
ת־כ ָ
וְ ֶׁא ָ
ת־כל־יֶׁ ֶׁרק ֵע ֶׁׂשב
ל־ה ָא ֶׁרץ ֲא ֶׁשר־בֹו נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה ֶׁא ָ
רֹומׂש ַע ָ
ּולכֹל ֵ
ּול ָכל־עֹוף ַה ָש ַמיִם ְ
ְ
י־כן׃
ְל ָא ְכ ָלה וַ יְ ִה ֵ

י־ע ֶׁרב וַ יְ ִהי־ב ֶֹׁקר יֹום
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה וְ ִהנֵ ה־טֹוב ְמאֹד וַ יְ ִה ֶׁ
ת־כ ֲ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יַ ְרא ֱא ִ

Gen 1:31

ַה ִש ִשי׃
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יעי ִמ ָכל־
אכתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה וַ יִ ְשבֹת ַביֹום ַה ְש ִב ִ
יעי ְמ ַל ְ
ֹלהים ַביֹום ַה ְש ִב ִ
יְכל ֱא ִ
וַ ַ

Gen 2:2

אכתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה׃
ְמ ַל ְ

אכתֹו ֲא ֶׁשר ָ־
ל־מ ַל ְ
יעי וַ יְ ַק ֵדש אֹתֹו ִכי בֹו ָש ַבת ִמ ָכ ְ
ֹלהים ֶׁאת־יֹום ַה ְש ִב ִ
וַָיְב ֶׁרְך ֱא ִ
ָ

Gen 2:3

ֹלהים ַל ֲעׂשֹות׃
ָב ָרא ֱא ִ

אכתֹו ֲא ֶׁשר ָ־
ל־מ ַל ְ
יעי וַ יְ ַק ֵדש אֹתֹו ִכי בֹו ָש ַבת ִמ ָכ ְ
ֹלהים ֶׁאת־יֹום ַה ְש ִב ִ
וַ ָיְב ֶׁרְך ֱא ִ

Gen 2:3

ֹלהים ַל ֲעׂשֹות׃
ָב ָרא ֱא ִ

ֹלהים ֶׁא ֶׁרץ וְ ָש ָמיִ ם׃
תֹולדֹות ַה ָש ַמיִם וְ ָה ָא ֶׁרץ ְב ִה ָב ְר ָאם ְביֹום ֲעׂשֹות יהוה ֱא ִ
ֵא ֶׁלה ְ

Gen 2:4

ל־ע ֶׁׂשב ַה ָש ֶׁדה ֶׁט ֶׁרם יִ ְצ ָמח ִכי לֹא ִה ְמ ִטיר
יח ַה ָש ֶׁדה ֶׁט ֶׁרם יִ ְהיֶׁ ה ָב ָא ֶׁרץ וְ ָכ ֵ
וְ כֹל ִׂש ַ ָ

Gen 2:5

ת־ה ֲא ָד ָמה׃
ל־ה ָא ֶׁרץ וְ ָא ָדם ַאיִ ן ַל ֲעבֹד ֶׁא ָ
ֹלהים ַע ָ
יהוה ֱא ִ

ן־ה ֲא ָד ָמה וַ יִ ַפח ְב ַא ָפיו נִ ְש ַמת ַחיִ ים וַ יְ ִהי
ת־ה ָא ָדם ָע ָפר ִמ ָ
ָהים ֶׁא ָ
יצר יהוה ֱאֹל ִ
וַ יִ ֶׁ

Gen 2:7

ָה ָא ָדם ְלנֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה׃

ת־ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יָ ָצר׃
ן־ב ֵע ֶׁדן ִמ ֶׁק ֶׁדם וַ יָ ֶׁׂשם ָשם ֶׁא ָ
ֹלהים גַ ְ
וַ יִ ַטע יהוה ֱא ִ

Gen 2:8
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ת־ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יָ ָצר׃
ן־ב ֵע ֶׁדן ִמ ֶׁק ֶׁדם וַָיָ ֶׁׂשם ָשם ֶׁא ָ
ֹלהים גַ ְ
וַ יִ ַטע יהוה ֱא ִ

Gen 2:8

ל־עץ נֶׁ ְח ָמד ְל ַמ ְר ֶׁאה וְ טֹוב ְל ַמ ֲא ָכל וְ ֵעץ
ן־ה ֲא ָד ָמה ָכ ֵ
ֹלהים ִמ ָ
וַ יַ ְצ ַמח יהוה ֱא ִ

Gen 2:9

ַה ַחיִ ים ְבתֹוְך ַהגָ ן וְ ֵעץ ַה ַד ַעת טֹוב וָ ָרע׃

ּול ָש ְמ ָרּה׃
ן־ע ֶׁדן ְל ָע ְב ָדּה ְ
ת־ה ָא ָדם וַ יַ נִ ֵחהּו ְבגַ ֵ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יִ ַקח יהוה ֱא ִ

Gen 2:15

ּול ָש ְמ ָרּה׃
ן־ע ֶׁדן ְל ָע ְב ָדּה ְ
ת־ה ָא ָדם וַָיַ נִ ֵחהּו ְבגַ ֵ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יִ ַקח יהוה ֱא ִ

Gen 2:15

ל׃ּומ ֵעץ ַה ַד ַעת טֹוב
אכ ֵ
ץ־הגָ ן ָאכֹל ת ֹ ֵ
ל־ה ָא ָדם ֵלאמֹר ִמכֹל ֵע ַ
ֹלהים ַע ָ
וַ יְ ַצו יהוה ֱא ִ

Gen 2:16–17

אכל ִמ ֶׁמנּו ִכי ְביֹום ֲא ָכ ְלָך ִמ ֶׁמנּו מֹות ָתמּות׃
וָ ָרע לֹא ת ֹ ַ

ֹלהים לֹא־טֹוב ֱהיֹות ָה ָא ָדם ְל ַבדֹו ֶׁא ֱע ֶׁׂשּה־לֹו ֵעזֶׁ ר ְכנֶׁ גְ דֹו׃
אמר יהוה ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 2:18

ל־חיַ ת ַה ָש ֶׁדה וְ ֵאת ָכל־עֹוף ַה ָש ַמיִם וַ ֵיָבא ֶׁאל־
ן־ה ֲא ָד ָמה ָכ ַ
ֹלהים ִמ ָ
וַ יִ ֶׁצר יהוה ֱא ִ

Gen 2:19

יִק ָרא־לֹו ָה ָא ָדם נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה הּוא ְשמֹו׃
ָה ָא ָדם ִל ְראֹות ַמה־יִ ְק ָרא־לֹו וְ כֹל ֲא ֶׁשר ְ
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וַָיָבא ֶׁאל־
ל־חיַ ת ַה ָש ֶׁדה וְ ֵאת ָכל־עֹוף ַה ָש ַמיִם ֵ
ן־ה ֲא ָד ָמה ָכ ַ
ֹלהים ִמ ָ
וַ יִ ֶׁצר יהוה ֱא ִ

Gen 2:19

יִק ָרא־לֹו ָה ָא ָדם נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה הּוא ְשמֹו׃
ָה ָא ָדם ִל ְראֹות ַמה־יִ ְק ָרא־לֹו וְ כֹל ֲא ֶׁשר ְ

ישן וַ יִ ַקח ַא ַחת ִמ ַצ ְלע ָֹתיו וַ יִ ְסגֹר ָב ָׂשר
ל־ה ָא ָדם וַ יִ ָ
ָהים ַת ְר ֵד ָמה ַע ָ
וַ יַ ֵפל יהוה ֱאֹל ִ

Gen 2:21

ַת ְח ֶׁתנָ ה׃

ל־ה ָא ָדם׃
ה ֶׁא ָ
ן־ה ָא ָדם ְל ִא ָשה וַ ִיְב ֶׁא ָָ
ר־ל ַקח ִמ ָ
ת־ה ֵצ ָלע ֲא ֶׁש ָ
ֹלהים ֶׁא ַ
וַָיִבן יהוה ֱא ִ
ֶׁ

Gen 2:22

אמר ֶׁאל־
ֹלהים וַ י ֹ ֶׁ
וְ ַהנָ ָחש ָהיָ ה ָערּום ִמכֹל ַחיַ ת ַה ָש ֶׁדה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה יהוה ֱא ִ

Gen 3:1

אכלּו ִמכֹל ֵעץ ַהגָ ן׃
ֹלהים לֹא ת ֹ ְ
י־א ַמר ֱא ִ
ָה ִא ָשה ַאף ִכ ָ

אמר ֶׁאל־
ֹלהים וַ י ֹ ֶׁ
וְ ַהנָ ָחש ָהיָ ה ָערּום ִמכֹל ַחיַ ת ַה ָש ֶׁדה ֲא ֶׁשר עָָ ָׂשה יהוה ֱא ִ

Gen 3:1

אכלּו ִמכֹל ֵעץ ַהגָ ן׃
ֹלהים לֹא ת ֹ ְ
י־א ַמר ֱא ִ
ָה ִא ָשה ַאף ִכ ָ

אכלּו ִמ ֶׁמנּו וְ לֹא ִתגְ עּו בֹו ֶׁפן־
ֹלהים לֹא ת ֹ ְ
תֹוְך־הגָ ן ָא ַמר ֱא ִ
ַ
ָמ ְפ ִרי ָה ֵעץ ֲא ֶׁשר ְב
ּו ִ

Gen 3:3

ְת ֻׁמתּון׃

אֹלהים י ְֹד ֵעי
יתם ֵכ ִ
ָכם וִ ְהיִ ֶׁ
ֹלהים ִכי ְביֹום ֲא ָכ ְל ֶׁכם ִמ ֶׁמנּו וְ נִ ְפ ְקחּו ֵעינֵ י ֶׁ
ע ֱא ִ
ִכי י ֵֹד ַָ

Gen 3:5

טֹוב וָ ָרע׃
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אמר לֹו ַאיֶׁ ָכה׃
ל־ה ָא ָדם וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יִ ְק ָרא יהוה ֱא ִ

Gen 3:9

ִָיאנִ י
אמר ָה ִא ָשה ַהנָ ָחש ִהש ַ
ֹלהים ָל ִא ָשה ַמה־זֹאת ָע ִׂשית וַ ת ֹ ֶׁ
אמר יהוה ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 3:13

וָ א ֵֹכל׃

ּומכֹל
ל־ה ְב ֵה ָמה ִ
ית זֹאת ָארּור ַא ָתה ִמ ָכ ַ
ל־הנָ ָחש ִכי ָע ִׂש ָָ
ֹלהים ֶׁא ַ
אמר יהוה ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 3:14–15

ּובין
ל־יְמי ַחיֶׁ יָך׃וְ ֵא ָיבה ָא ִשית ֵבינְ ָך ֵ
אכל ָכ ֵ
ַחיַת ַה ָש ֶׁדה ַעל־גְ חֹנְ ָך ֵת ֵלְך וְ ָע ָפר ת ֹ ַ
שּופנּו ָע ֵקב׃
שּופָך רֹאש וְ ַא ָתה ְת ֶׁ
ּובין זַ ְר ָעּה הּוא יְ ְ
ָעָך ֵ
ּובין זַ ְר ֲ
ָה ִא ָשה ֵ

ּול ִא ְשתֹו ָכ ְתנֹות עֹור וַ יַ ְל ִב ֵשם׃
ֹלהים ְל ָא ָדם ְ
וַ יַ ַעׂש יהוה ֱא ִ

Gen 3:21

ֹלהים ֵהן ָה ָא ָדם ָהיָ ה ְכ ַא ַחד ִמ ֶׁמנּו ָל ַד ַעת טֹוב וָ ָרע וְ ַע ָתה ֶׁפן־ָ
אמר יהוה ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 3:22

יִ ְש ַלח יָ דֹו וְ ָל ַקח גַ ם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִ ים וְ ָא ַכל וָ ַחי ְלע ָֹלם׃

ָ־ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ֻׁל ַקח ִמ ָשם׃
ן־ע ֶׁדן ַל ֲעבֹד ֶׁאת ָ
ֹלהים ִמגַ ֵ
וַ יְ ַש ְל ֵחהּו יהוה ֱא ִ

Gen 3:23

ֹלהים
ת־לי ֱא ִ
ת־שמֹו שֵָת ִכי ָש ִ
ת־א ְשתֹו וַ ֵת ֶׁלד ֵבן וַ ִת ְק ָרא ֶׁא ְ
וַ יֵ ַדע ָא ָדם עֹוד ֶׁא ִ

Gen 4:25

זֶׁ ַרע ַא ֵחר ַת ַחת ֶׁה ֶׁבל ִכי ֲה ָרגֹו ָקיִ ן׃
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ֹלהים ָע ָׂשה אֹתֹו׃
ֹלהים ָא ָדם ִב ְדמּות ֱא ִ
תֹולד ֹת ָא ָדם ְביֹום ְברֹא ֱא ִ
זֶׁ ה ֵס ֶׁפר ְ

Gen 5:1

ֹלהים׃
ָל ַקח אֹתֹו ֱא ִ
ֹלהים וְ ֵאינֶׁ נּו ִכי־ ָ
ת־ה ֱא ִ
ַָלְך ֲחנֹוְך ֶׁא ָ
יִתה ֵ
וַ ְ

Gen 5:24

ת־בנֹות ָה ָא ָדם ִכי טֹבֹת ֵהנָ ה וַ יִ ְקחּו ָל ֶׁהם נָ ִשים ִמכֹל ֲא ֶׁשר
ֹלהים ֶׁא ְ
ָָא ִ
וַָיִ ְראּו ְבנֵ י־ה ֱ

Gen 6:2

ָב ָחרּו׃

ֹלהים ֶׁאלָ־
ָָא ִ
י־כן ֲא ֶׁשר יָ בֹאּו ְבנֵ י ה ֱ
יָמים ָה ֵהם וְ גַ ם ַא ֲח ֵר ֵ
ַהנְ ִפ ִלים ָהיּו ָב ָא ֶׁרץ ַב ִ

Gen 6:4

עֹולם ַאנְ ֵשי ַה ֵשם׃
ְבנֹות ָה ָא ָדם וְ יָ ְלדּו ָל ֶׁהם ֵה ָמה ַהגִ ב ִֹרים ֲא ֶׁשר ֵמ ָ

ת־ד ְרכֹו ַעל־
ל־ב ָׂשר ֶׁא ַ
י־ה ְש ִחית ָכ ָ
ת־ה ָא ֶׁרץ וְ ִהנֵ ה נִ ְש ָח ָתה ִכ ִ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יַ ְרא ֱא ִ

Gen 6:12

ָה ָא ֶׁרץ׃
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נֵיהם וְ ִהנְ נִ י
י־מ ְל ָאה ָה ָא ֶׁרץ ָח ָמס ִמ ְפ ֶׁ
ל־ב ָׂשר ָבא ְל ָפנַי ִכ ָ
ֹח ֵקץ ָכ ָ
ֹלהים ְלנ ַ ָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 6:13–21

ת
ת־ה ֵת ָבה וְ ָכ ַפ ְר ָָ
ץ׃ע ֵׂשה ְלָך ֵת ַבת ֲע ֵצי־ג ֶֹׁפר ִקנִים ַת ֲע ֶׁׂשה ֶׁא ַ
ת־ה ָא ֶׁר ֲ
יתם ֶׁא ָ
ַמ ְש ִח ָ
ּומחּוץ ַבכ ֶֹׁפר׃וְ זֶׁ ה ֲא ֶׁשר ַת ֲע ֶׁׂשה א ָֹתּה ְשֹלש ֵמאֹות ַא ָמה א ֶֹׁרְך
א ָֹתּה ִמ ַביִת ִ
קֹומ ָתּה׃צ ַֹהר ַת ֲע ֶׁׂשה ַל ֵת ָבה וְ ֶׁאל־
ֹלשים ַא ָמה ָ
ּוש ִ
ַה ֵתבָָה ֲח ִמ ִשים ַא ָמה ָר ְח ָבּה ְ
ּוש ִל ִשים
ּופ ַתח ַה ֵת ָבה ְב ִצ ָדּה ָת ִׂשים ַת ְח ִתיִ ם ְשנִ יִ ם ְ
ַא ָמה ְת ַכ ֶׁלנָ ה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ֶׁ
ל־ב ָׂשר ֲא ֶׁשר־בֹו
ָָא ֶׁרץ ְל ַש ֵחת ָכ ָ
ת־ה ַמבּול ַמיִם ַעל־ה ָ
ַת ֲע ֶׁׂש ָה׃וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶׁא ַ
את
ּוב ָָ
יתי ִא ָתְך ָ
ת־ב ִר ִ
ר־ב ָא ֶׁרץ יִ גְ וָ ע׃וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶׁא ְ
רּוח ַחיִ ים ִמ ַת ַחת ַה ָש ָמיִם כֹל ֲא ֶׁש ָ
ַָ
ל־ב ָׂשר ְשנַ יִם
ל־ה ַחי ִמ ָכ ָ
ְך׃ּומ ָכ ָ
י־בנֶׁ יָך ִא ָת ִ
ּובנֶׁיָך וְ ִא ְש ְתָך ּונְ ֵש ָ
ל־ה ֵת ָבה ַא ָתה ָ
ֶׁא ַ
ּומן־
יּו׃מ ָהעֹוף ְל ִמינֵ הּו ִ
ל־ה ֵת ָבה ְל ַה ֲחי ֹת ִא ָתְך זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה יִ ְה ֵ
מכֹל ָת ִביא ֶׁא ַ
ִָ
ַה ְב ֵה ָמה ְל ִמינָ ּה ִמכֹל ֶׁר ֶׁמׂש ָה ֲא ָד ָמה ְל ִמינֵ הּו ְשנַיִ ם ִמכֹל יָ בֹאּו ֵא ֶׁליָך
ת ֵאלֶָׁיָך וְ ָהיָ ה ְלָך וְ ָל ֶׁהם
ל־מ ֲא ָכל ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵכל וְ ָא ַס ְפ ָָ
ח־לָך ִמ ָכ ַ
ְל ַה ֲחיֹות׃וְ ַא ָתה ַק ְ
ְל ָא ְכ ָלה׃

ֹלהים ֵכן ָע ָׂשה׃
ֹח ְככֹל ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה אֹתֹו ֱא ִ
וַ יַ ַעׂש נ ַ ָ

Gen 6:22

ֹלהים ֶׁאת־נ ַֹח׃
ל־ה ֵת ָבה זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ַכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ֱא ִ
ֹח ֶׁא ַ
ְשנַ יִ ם ְשנַ יִם ָבאּו ֶׁאל־נ ַ ָ

Gen 7:9

ֹלהים וַ יִ ְסגֹר יהוה
ל־ב ָׂשר ָבאּו ַכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה אֹתֹו ֱא ִ
וְ ַה ָב ִאים זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ִמ ָכ ָ

Gen 7:16

ַב ֲעדֹו׃
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ל־ה ְב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ִאתֹו ַב ֵת ָבה וַ יַ ֲע ֵבר
ת־כ ַ
ל־ה ַחיָ ה וְ ֶׁא ָ
ֹח וְ ֵאת ָכ ַ
ֹלהים ֶׁאת־נ ַ ָ
וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ

Gen 8:1

ל־ה ָא ֶׁרץ וַ יָ ש ֹכּו ַה ָמיִם׃
רּוח ַע ָ
ֹלהים ַ ָ
ֱא ִ

ל־ה ְב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ִאתֹו ַב ֵת ָבה וַ יַ ֲע ֵבר
ת־כ ַ
ל־ה ַחיָ ה וְ ֶׁא ָ
ָח וְ ֵאת ָכ ַ
ֹלהים ֶׁאת־ ֹנ ַ ָ
וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ

Gen 8:1

ל־ה ָא ֶׁרץ וַ יָ ש ֹכּו ַה ָמיִם׃
רּוח ַע ָ
ֹלהים ַ ָ
ֱא ִ

י־בנֶׁ יָך
ן־ה ֵת ָבה ַא ָתה וְ ִא ְש ְתָך ּובָָנֶׁ יָך ּונְ ֵש ָ
ֹר׃צא ִמ ַ
ֹח ֵלאמ ֵ
ֹלהים ֶׁאל־נ ַ ָ
וַ יְ ַד ֵבר ֱא ִ

Gen 8:15–17

ל־ה ֶׁר ֶׁמׂש ָהר ֵֹמׂש ַעל־
ּוב ָכ ָ
ּוב ְב ֵה ָמה ְ
ל־ב ָׂשר ָבעֹוף ַ
ר־א ְתָך ִמ ָכ ָ
ל־ה ַחיָ ה ֲא ֶׁש ִ
ְך׃כ ַ
ִא ָת ָ
ל־ה ָא ֶׁרץ׃
ּופרּו וְ ָרבּו ַע ָ
הֹוצא ִא ָתְך וְ ָש ְרצּו ָב ָא ֶׁרץ ָ
ָה ָא ֶׁרץ ֵ

ת־ה ָא ֶׁרץ׃
ּומ ְלאּו ֶׁא ָ
אמר ָל ֶׁהם ְפרּו ְּורבּו ִ
ת־בנָ יו וַ י ֹ ֶׁ
ֹח וְ ֶׁא ָ
ֹלהים ֶׁאת־נ ַ ָ
וַ ָיְב ֶׁרְך ֱא ִ

Gen 9:1

יתי ִא ְת ֶׁכם
ת־ב ִר ִ
ל־בנָ יו ִאתֹו ֵלאמֹר׃וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶׁא ְ
ֹח וְ ֶׁא ָ
ֹלהים ֶׁאל־נ ַ ָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 9:8–11

ּוב ָכל־
יכם׃וְ ֵאת ָכל־נֶׁ ֶׁפש ַה ַחיָ ה ֲא ֶׁשר ִא ְת ֶׁכם ָבעֹוף ַב ְב ֵה ָמה ְ
וְ ֶׁאת־זַ ְר ֲע ֶׁכם ַא ֲח ֵר ֶׁ
יתי
ת־ב ִר ִ
ַחיַָת ָה ָא ֶׁרץ ִא ְת ֶׁכם ִמכֹל י ְֹצ ֵאי ַה ֵת ָבה ְלכֹל ַחיַת ָה ָא ֶׁרץ׃וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶׁא ְ
ל־ב ָׂשר עֹוד ִמ ֵמי ַה ַמבּול וְ לֹא־יִ ְהיֶׁ ה עֹוד ַמבּול ְל ַש ֵחת
א־יִכ ֵרת ָכ ָ
ִא ְת ֶׁכם וְ ל ֹ ָ
ָה ָא ֶׁרץ׃
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ּובין ָכל־נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה
ינֵיכם ֵ
ּוב ֶׁ
ר־אנִ י נ ֵֹתן ֵבינִי ֵ
אֹות־ה ְב ִריָת ֲא ֶׁש ֲ
ַ
ֹלהים זֹאת
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 9:12–16

ּובין
יְתה ְלאֹות ְב ִרית ֵבינִי ֵ
ת־ק ְש ִתי נָ ַת ִתי ֶׁב ָענָ ן וְ ָה ָ
ם׃א ַ
עֹול ֶׁ
ֲא ֶׁשר ִא ְת ֶׁכם ְלדֹר ֹת ָ
יתי
ת־ב ִר ִ
ל־ה ָא ֶׁרץ וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶׁק ֶׁשת ֶׁב ָענָ ן׃וְ זָ ַכ ְרתִָי ֶׁא ְ
ָה ָא ֶׁרץ׃וְ ָהיָ ה ְב ַענְ נִי ָענָ ן ַע ָ
ל־ב ָׂשר וְ לֹא־יִ ְהיֶׁ ה עֹוד ַה ַמיִם ְל ַמבּול
ּובין ָכל־נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה ְב ָכ ָ
ינֵיכם ֵ
ּוב ֶׁ
ֲא ֶׁשר ֵבינִ י ֵ
ֹלהים
עֹולם ֵבין ֱא ִ
יתיהָָ ִלזְ כֹר ְב ִרית ָ
יְתה ַה ֶׁק ֶׁשת ֶׁב ָענָ ן ְּור ִא ִ
ל־ב ָׂשר׃וְ ָה ָ
ְל ַש ֵחת ָכ ָ
ל־ה ָא ֶׁרץ׃
ָָל־ב ָׂשר ֲא ֶׁשר ַע ָ
ּובין ָכל־נֶׁ ֶׁפש ַחיָ ה ְבכ ָ
ֵ

ל־ב ָׂשר ֲא ֶׁשר
ּובין ָכ ָ
אֹות־ה ְב ִרית ֲא ֶׁשר ֲה ִקמ ִֹתי ֵבינִ י ֵ
ַ
ֹח זֹאת
ֹלהים ֶׁאל־נ ַ ָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 9:17

ל־ה ָא ֶׁרץ׃
ַע ָ

יהי ְכנַ ַען ֶׁע ֶׁבד ָלמֹו׃
י־שם וִ ִ
ָָה ֵל ֵ
ֹלהים ְליֶׁ ֶׁפת וְ יִ ְשכֹן ְבא ֳ
ת ֱא ִ
יַ ְפ ְָ

Gen 9:27

ית
ָיתי ִא ָתְך וְ ָהיִ ָָ
ֹר׃אנִי ִהנֵ ה ְב ִר ִ
ֹלהים ֵלאמ ֲ
ל־פנָ יו וַ יְ ַד ֵבר ִאתֹו ֱא ִ
וַ יִ פֹל ַא ְב ָרם ַע ָ

Gen 17:3–8

ת־ש ְמָך ַא ְב ָרם וְ ָהיָ ה ִש ְמָך ַא ְב ָר ָהם ִכי ַאב־
ְל ַאב ֲהמֹון גֹויִם׃וְ לֹא־יִ ָק ֵרא עֹוד ֶׁא ִ
ּומ ָל ִכים ִמ ְמָך
ֲהמֹון גֹויִם נְ ַת ִתיָך׃וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹתָך ִב ְמאֹד ְמאֹד ּונְ ַת ִתיָך ְלגֹויִ ם ְ
עֹולם
ּובין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶׁריָך ְלדֹר ָֹתם ִל ְב ִרית ָ
ּובינֶׁ ָך ֵ
יתי בֵָינִ י ֵ
ת־ב ִר ִ
יֵ ֵצאּו׃וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶׁא ְ
ּולזַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶׁריָך ֵאת ֶׁא ֶׁרץ ְמגֻׁ ֶׁריָך
ּולזַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶׁריָך׃וְ נָ ַת ִתי ְלָך ְ
אֹלהים ְ
ִל ְהיֹות ְלָך ֵל ִ
אֹלהים׃
יִיתי ָל ֶׁהם ֵל ִ
עֹולם וְ ָה ִ
ל־א ֶׁרץ ְכנַ ַען ַל ֲא ֻׁחזַ ת ָ
ֵאת ָכ ֶׁ
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יתי ִת ְשמֹר ַא ָתה וְ זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶׁריָך
ת־ב ִר ִ
ל־א ְב ָר ָהם וְ ַא ָתה ֶׁא ְ
ֹלהים ֶׁא ַ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 17:9–14

ּובין זַ ְר ֲעָך ַא ֲח ֶׁריָך ִהמֹול ָל ֶׁכם
ינֵיכם ֵ
ּוב ֶׁ
יתי ֲא ֶׁשר ִת ְש ְמרּו ֵבינִי ֵ
ְלדֹר ָֹתם׃זֹאת ְב ִר ִ
ן־שמֹנַ ת
ם׃ּוב ְ
ינֵיכ ֶׁ
ּוב ֶׁ
ְָכם וְ ָהיָ ה ְלאֹות ְב ִרית ֵבינִ י ֵ
ָכל־זָ ָכר׃ּונְ ַמ ְל ֶׁתם ֵאת ְב ַׂשר ָע ְר ַלת ֶׁ
ת־כ ֶׁסף ִמכֹל ֶׁבן־נֵ ָכר ֲא ֶׁשר
ּומ ְקנַ ֶׁ
יכם יְ ִליד ָביִת ִ
יָמים יִמֹול ָל ֶׁכם ָכל־זָ ָכר ְלדֹר ֵֹת ֶׁ
ִ
יתי ִב ְב ַׂש ְר ֶׁכם
יְתה ְב ִר ִ
ּומ ְקנַ ת ַכ ְס ֶׁפָך וְ ָה ָ
יתָך ִ
הּוא׃המֹול יִמֹול יְ ִליד ֵב ְ
ִ
לֹא ִמזַ ְר ֲעָך
ת־ב ַׂשר ָע ְר ָלתֹו וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנֶׁ ֶׁפש ַה ִהוא
עֹולם׃וְ ָע ֵרל זָ ָכר ֲא ֶׁשר לֹא־יִמֹול ֶׁא ְ
ִל ְב ִרית ָ
יתי ֵה ַפר׃
ת־ב ִר ִ
יה ֶׁא ְ
ֵמ ַע ֶׁמ ָָ

ת־ש ָמּה ָׂש ָרי ִכי ָׂש ָרה
א־ת ְק ָרא ֶׁא ְ
ל־אב ְָָר ָהם ָׂש ַרי ִא ְש ְתָך ל ֹ ִ
ֹלהים ֶׁא ַ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 17:15–16

יְתה ְלגֹויִם ַמ ְל ֵכי ַע ִמים
יה וְ ָה ָ
ּוב ַר ְכ ִת ָָ
ּה׃ּוב ַר ְכ ִתי א ָֹתּה וְ גַ ם נָ ַת ִתי ִמ ֶׁמנָ ה ְלָך ֵבן ֵ
ְש ָמ ֵ
ִמ ֶׁמנָ ה יִ ְהיּו׃

ת־שמֹו יִ ְצ ָחק וַ ֲה ִקמ ִֹתי
את ֶׁא ְ
ֹלהים ֲא ָבל ָׂש ָרה ִא ְש ְתָך י ֶֹׁל ֶׁדת ְלָך ֵבן וְ ָק ָר ָָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 17:19–21

יו׃ּוליִ ְש ָמ ֵעאל ְש ַמ ְע ִתיָך ִהנֵ ה ֵב ַר ְכ ִתי
עֹולם ְלזַ ְרעֹו ַא ֲח ָר ְ
יתי ִאתֹו ִל ְב ִרית ָ
ת־ב ִר ִ
ֶׁא ְ
יֹוליד ּונְ ַת ִתיו
יאם ִ
נֵים־ע ָׂשר נְ ִׂש ִ
ָ
יתי אֹתֹו ִב ְמאֹד ְמאֹד ְש
יתי אֹתֹו וְ ִה ְר ֵב ִ
אֹתֹו וְ ִה ְפ ֵר ִ
מֹועד ַהזֶׁ ה ַב ָשנָ ה
יתי ָא ִקים ֶׁאת־יִ ְצ ָחק ֲא ֶׁשר ֵת ֵלד ְלָך ָׂש ָרה ַל ֵ
ת־ב ִר ִ
ְלגֹוי גָ דֹול׃וְ ֶׁא ְ
ָה ַא ֶׁח ֶׁרת׃

ֹלהים ֵמ ַעל ַא ְב ָר ָהם׃
יְכל ְל ַד ֵבר ִאתֹו וַ יַ ַעל ֱא ִ
וַ ַ

Gen 17:22
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ל־מ ְקנַ ת ַכ ְספֹו ָָכל־ָ
וַ יִ ַקח ַא ְב ָר ָהם ֶׁאת־יִ ְש ָמ ֵעאל ְבנֹו וְ ֵאת ָכל־יְ ִל ֵידי ֵביתֹו וְ ֵאת ָכ ִ

Gen 17:23

ת־ב ַׂשר ָע ְר ָל ָתם ְב ֶׁע ֶׁצם ַהיֹום ַהזֶׁ ה ַכ ֲא ֶׁשר ִד ֶׁבר
יָמל ֶׁא ְ
זָ ָכר ְב ַאנְ ֵשי ֵבית ַא ְב ָר ָהם וַ ָ
ֹלהים׃
ִאתֹו ֱא ִ

ת־א ְב ָר ָהם וַ יְ ַש ַלח ֶׁאת־לֹוט
ֹלהים ֶׁא ַ
ת־ע ֵרי ַה ִכ ָכר וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יְ ִהי ְב ַש ֵחת ֱא ִ

Gen 19:29

ת־ה ָע ִרים ֲא ֶׁשר־יָ ַשב ָב ֵהן לֹוט׃
פְך ֶׁא ֶׁ
ִמתֹוְך ַה ֲה ֵפ ָכה ַב ֲה ָֹ

ת־א ְב ָר ָהם וַ יְ ַש ַלח ֶׁאת־לֹוט
ֹלהים ֶׁא ַ
ת־ע ֵרי ַה ִכ ָכר וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ָ
ְָש ֵחת ֱא ִ
וַ יְ ִהי ב ַ

Gen 19:29

ת־ה ָע ִרים ֲא ֶׁשר־יָ ַשב ָב ֵהן לֹוט׃
ִמתֹוְך ַה ֲה ֵפ ָכה ַב ֲהפְֹך ֶׁא ֶׁ

ל־ה ִא ָשה ֲא ֶׁשר־ָ
אמר לֹו ִהנְ ָך ֵמת ַע ָ
ימ ֶׁלְך ַב ֲחלֹום ַה ָליְ ָלה וַ י ֹ ֶׁ
ֶָׁל־א ִב ֶׁ
ֹלהים א ֲ
וַ יָבֹא ֱא ִ

Gen 20:3

ת וְ ִהוא ְב ֻׁע ַלת ָב ַעל׃
ָל ַק ְח ָָ

ָת זֹאת
ם־ל ָב ְבָך ָע ִׂשי ָָ
ֹלהים ַב ֲחֹלם גַ ם ָאנ ִֹכי יָ ַד ְע ִתי ִכי ְב ָת ְ
ָָא ִ
אמר ֵא ָליו ה ֱ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 20:6–7

יה׃וְ ַע ָתה ָה ֵשב
ֹע ֵא ֶׁל ָ
ל־כן לֹא־נְ ַת ִתיָך ִלנְ ג ַָ
טֹו־לי ַע ֵ
אֹותָך ֵמ ֲח ִ
ם־אנ ִֹכי ְ
וָ ֶׁא ְחׂש ְֹך גַ ָ
ם־אינְ ָך ֵמ ִשיב ַדע ִכי־מֹות
יִת ַפ ֵלל ַב ַע ְדָך וֶׁ ְחיֵ ה וְ ִא ֵ
ת־ה ִאיש ִכי־נָ ִביא הּוא וְ ְ
ֵא ֶׁש ָ
ר־לְך׃
ל־א ֶׁש ָ
ָתמּות ַא ָתה וְ ָכ ֲ
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וַ יְ ִהי ַכ ֲא ֶׁשר ִה ְתעּו א ִֹתי ֱאֹלהִָים ִמ ֵבית ָא ִבי וָ א ַֹמר ָלּה זֶׁ ה ַח ְס ֵדְך ֲא ֶׁשר ַת ֲע ִׂשי

Gen 20:13

י־לי ָא ִחי הּוא׃
ל־ה ָמקֹום ֲא ֶׁשר נָ בֹוא ָש ָמה ִא ְמ ִר ִ
ִע ָמ ִדי ֶׁאל ָכ ַ

ת־א ְשתֹו
ימ ֶׁלְך וְ ֶׁא ִ
ת־א ִב ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ֲ
ֹלהים וַָיִ ְר ָפא ֱא ִ
ל־ה ֱא ִ
וַ יִ ְתפ ֵַָלל ַא ְב ָר ָהם ֶׁא ָ

Gen 20:17

וְ ַא ְמה ָֹתיו וַ יֵ ֵלדּו׃

ֹלהים׃
ר־ד ֶׁבר אֹתֹו ֱא ִ
מֹועד ֲא ֶׁש ִ
וַ ַת ַהר וַ ֵת ֶׁלד ָׂש ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם ֵבן ִלזְ ֻׁקנָ יו ַל ֵ

Gen 21:2

ֹלהים׃
יָמים ַכ ֲאשֶָׁר ִצּוָ ה אֹתֹו ֱא ִ
ן־שמֹנַ ת ִ
יָמל ַא ְב ָר ָהם ֶׁאת־יִ ְצ ָחק ְבנֹו ֶׁב ְ
וַ ָ

Gen 21:4

ק־לי׃
ע יִ ְצ ַח ִ
ל־הש ֵֹמ ַָ
ֹלהים ָכ ַ
אמר ָׂש ָרה ְצחֹק ָע ָׂשה ִלי ֱא ִ
וַ ת ֹ ֶׁ

Gen 21:6

ל־א ָמ ֶׁתָך כֹל ֲא ֶׁשר
ל־הנַ ַער וְ ַע ֲ
ל־א ְב ָר ָהם ַאל־יֵ ַרע ְב ֵעינֶׁ יָך ַע ַ
ֹלהים ֶׁא ַ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 21:12–13

ן־ה ָא ָמה
ת־ב ָ
אמר ֵא ֶׁליָך ָׂש ָרה ְש ַמע ְבק ָֹלּה ִכי ְביִ ְצ ָחק יִ ָק ֵרא ְלָך ַזָָרע׃וְ גַ ם ֶׁא ֶׁ
תֹ ַ
ימנּו ִכי זַ ְר ֲעָך הּוא׃
ְלגֹוי ֲא ִׂש ֶׁ

אמר
ן־ה ָש ַמיִם וַ י ֹ ֶׁ
ל־הגָ ר ִמ ַ
ֹלהיָם ֶׁא ָ
ֹלהים ֶׁאת־קֹול ַהנַ ַער וַ יִ ְק ָרא ַמ ְל ַאְך ֱא ִ
וַ יִ ְש ַמע ֱא ִ

Gen 21:17

הּוא־שם׃
ָ
ֹלהים ֶׁאל־קֹול ַהנַ ַער ַב ֲא ֶׁשר
י־ש ַמע ֱא ִ
ל־ת ְיר ִאי ִכ ָ
ה־לְך ָהגָ ר ַא ִ
ָלּה ַמ ָ
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אמר
ן־ה ָש ַמיִם וַ י ֹ ֶׁ
ל־הגָ ר ִמ ַ
ֹלהים ֶׁא ָ
ֹלהים ֶׁאת־קֹול ַהנַ ַער וַ יִ ְק ָרא ַמ ְל ַאְך ֱא ִ
וַ יִ ְש ַמע ֱא ִ

Gen 21:17

הּוא־שם׃
ָ
ֹלהים ֶׁאל־קֹול ַהנַ ַער ַב ֲא ֶׁשר
י־ש ַמע ֱא ִ
ל־ת ְיר ִאי ִכ ָ
ה־לְך ָהגָ ר ַא ִ
מ ָ
ָלּה ַָ

אמר
ן־ה ָש ַמיִם וַ י ֹ ֶׁ
מ ַ
ל־הגָ ר ִָ
ֹלהים ֶׁא ָ
ֹלהים ֶׁאת־קֹול ַהנַ ַער וַ יִ ְק ָרא ַמ ְל ַאְך ֱא ִ
וַ יִ ְש ַמע ֱא ִ

Gen 21:17

הּוא־שם׃
ָ
ֹלהים ֶׁאל־קֹול ַהנַ ַער ַב ֲא ֶׁשר
ָש ַמע ֱא ִ
ל־ת ְיר ִאי ִכי־ ָ
ה־לְך ָהגָ ר ַא ִ
ָלּה ַמ ָ

ת־ה ֵח ֶׁמת ַמיִ ם וַ ַת ְשקְָ
ינֶׁיה וַ ֵת ֶׁרא ְב ֵאר ָמ ִיָם וַ ֵת ֶׁלְך וַ ְת ַמ ֵלא ֶׁא ַ
ת־ע ָָ
ֹלהים ֶׁא ֵ
וַ יִ ְפ ַקח ֱא ִ

Gen 21:19

ת־הנָ ַער׃
ֶׁא ַ

ת־הנַ ַער וַ יִ גְ ָדל וַ יֵ ֶׁשב ַב ִמ ְד ָבר וַ יְ ִהי ר ֶֹׁבה ַק ָשת׃
ֱָֹלהים ֶׁא ַ
וַ יְ ִהי א ִ

Gen 21:20

אמר ֵא ָליו ַא ְב ָר ָהם
ת־א ְב ָר ָהם וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים נִ ָסה ֶׁא ַ
ָָא ִ
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶׁלה וְ ה ֱ

Gen 22:1

אמר ִהנֵ נִ י׃
וַ י ֹ ֶׁ

ת־שנֵ י נְ ָע ָריו ִאתֹו וְ ֵאת יִ ְצ ָחק
ת־חמֹרֹו וַ יִ ַקח ֶׁא ְ
וַ יַ ְש ֵכם ַא ְב ָר ָהם ַבב ֶֹׁקר וַ יַ ֲחבֹש ֶׁא ֲ

Gen 22:3

ֹלהים׃
ָָא ִ
ר־א ַמר־לֹו ה ֱ
ל־ה ָמקֹום ֲא ֶׁש ָ
ְבנֹו וַ ַיְב ַקע ֲע ֵצי ע ָֹלה וַ יָ ָקם וַ יֵ ֶׁלְך ֶׁא ַ

יהם יַ ְח ָדו׃
ֹלהים ְיִר ֶׁאה־לֹו ַה ֶׁשה ְלע ָֹלה ְבנִ י וַ יֵ ְלכּו ְשנֵ ֶׁ
אמר ַא ְב ָר ָהם ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 22:8
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ח וַ יַ ֲער ְֹך
ת־ה ִמזְ ֵב ַ ָ
ֹלהים וַ ֶׁיִבן ָשם ַא ְב ָר ָהם ֶׁא ַ
ָָא ִ
ל־ה ָמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר־לֹו ה ֱ
וַ יָ בֹאּו ֶׁא ַ

Gen 22:9

ח ִמ ַמ ַעל ָל ֵע ִצים׃
ל־ה ִמזְ ֵב ַ ָ
ת־ה ֵע ִצים וַ יַ ֲעקֹד ֶׁאת־יִ ְצ ָחק ְבנֹו וַ יָ ֶׁׂשם אֹתֹו ַע ַ
ֶׁא ָ

ם־ב ֵאר ַל ַחי
יִָצ ָחק ִע ְ
ֹלהים ֶׁאת־יִ ְצ ָחק ְבנֹו וַ יֵ ֶׁשב ְ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מֹות ַא ְב ָר ָהם וַ ָיְב ֶׁרְך ֱא ִ

Gen 25:11

ר ִֹאי׃

ּומ ְש ַמנֵ י ָה ָא ֶׁרץ וְ ר ֹב ָדגָ ן וְ ִתיר ֹש׃
ֹלהים ִמ ַטל ַה ָש ַמיִ ם ִ
ָָא ִ
ן־לָך ה ֱ
וְָיִת ְ
ֶׁ

Gen 27:28

ת־א ֶׁרץ ְמגֻׁ ֶׁריָך ֲא ֶׁשר־
א ָתְך ְל ִר ְש ְתָך ֶׁא ֶׁ
ּולזַ ְר ֲעָך ִָ
ת־ב ְר ַכת ַא ְב ָר ָהם ְלָך ְ
ן־לָך ֶׁא ִ
יִת ְ
וְ ֶׁ

Gen 28:4

ֹלהים ְל ַא ְב ָר ָהם׃
נָ ַתן ֱא ִ

ּוש ָמ ַרנִ י ַב ֶׁד ֶׁרְך ַהזֶׁ ה ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי
ֹלהים ִע ָמ ִדי ְ
וַ יִ ַדר יַ ֲעקֹב נֶׁ ֶׁדר ֵלאמֹר ִאם־ָיִ ְהיֶׁ ה ֱא ִ

Gen 28:20

ּובגֶׁ ד ִל ְלבֹש׃
ן־לי ֶׁל ֶׁחם ֶׁל ֱאכֹל ֶׁ
הֹולְך וְ נָ ַת ִ
ֵ

ל־כן ָק ְראָָה ְשמֹו ָדן׃
ן־לי ֵבן ַע ֵ
ֹלהים וְ גַ ם ָש ַמע ְבק ִֹלי וַ יִ ֶׁת ִ
אמר ָר ֵחל ָדנַ נִ י ֱא ִ
וַ ת ֹ ֶׁ

Gen 30:6

ישי׃
ל־ל ָאה וַ ַת ַהר וַ ֵת ֶׁלד ְליַ ֲעקֹב ֵבן ֲח ִמ ִ
ֹלהים ֶׁא ֵ
וַ יִ ְש ַמע ֱא ִ

Gen 30:17

Page 18. Exported from Logos Bible Software, 3:17 PM December 16, 2017.

ישי וַ ִת ְק ָרא ְשמֹו
ֹלהים ְׂש ָכ ִרי ֲא ֶׁשר־נָ ַת ִתי ִש ְפ ָח ִתי ְל ִא ִ
אמר ֵל ָאה נָ ַתן ֱא ִ
וַ ת ֹ ֶׁ

Gen 30:18

שכר׃
יִ ָש ָ

ישי ִכי־יָ ַל ְד ִתי לֹו
ֹלהים א ִֹתי זֵ ֶׁבד טֹוב ַה ַפ ַעם יִ זְ ְב ֵלנִ י ִא ִ
אמר ֵל ָאה זְ ָב ַדנִ י ֱא ִ
וַ ת ֹ ֶׁ

Gen 30:20

ת־שמֹו זְ ֻׁבלּון׃
שה ָבנִים וַ ִת ְק ָרא ֶׁא ְ
ִש ָָ

ת־ר ְח ָמּה׃
ֹלהים וַ יִ ְפ ַתח ֶׁא ַ
ת־ר ֵחל וַ יִ ְש ַמע ֵא ֶׁליהָָ ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ

Gen 30:22

ת־ר ְח ָמּה׃
ֹלהים וַ יִ ְפ ַתח ֶׁא ַ
ת־ר ֵחל וַ יִ ְש ַמע ֵא ֶׁליהָָ ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ

Gen 30:22

ת־ח ְר ָפ ִתי׃
ֹלהים ֶׁא ֶׁ
אמר ָא ַסף ֱא ִ
וַ ַת ַהר וַ ֵת ֶׁלד ֵבן וַ ת ֹ ֶׁ

Gen 30:23

ֹלהים ְל ָה ַרע
ָ־מ ְׂש ֻׁכ ְר ִתי ֲע ֶׁׂש ֶׁרת מֹנִ ים וְָלֹא־נְ ָתנֹו ֱא ִ
יכן ֵה ֶׁתל ִבי וְ ֶׁה ֱח ִלף ֶׁאת ַ
וַ ֲא ִב ֶׁ

Gen 31:7

ִע ָמ ִדי׃

ן־לי׃
יכם וַ יִ ֶׁת ִ
ת־מ ְקנֵ ה ֲא ִב ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ִ
וַָיַ ֵצל ֱא ִ

Gen 31:9

ֹלהים ַב ֲחלֹום יַ ֲעקֹב וָ א ַֹמר ִהנֵ נִ י׃
ָָא ִ
אמר ֵא ַלי ַמ ְל ַאְך ה ֱ
וַָי ֹ ֶׁ

Gen 31:11

Page 19. Exported from Logos Bible Software, 3:17 PM December 16, 2017.

ּול ָבנֵ ינּו וְ ַע ָתה כֹל ֲא ֶׁשר ָא ַמר
ֹלהים ֵמ ָא ִבינּו ָלנּו הּוא ְ
ל־הע ֶֹׁשר ֲא ֶׁשר ִה ִציל ֱא ִ
ִכי ָכ ָ

Gen 31:16

ֹלהים ֵא ֶׁליָך ֲע ֵׂשה׃
ֱא ִ

ּול ָבנֵ ינּו וְ ַע ָתה כֹל ֲא ֶׁשר ָא ַמר
ֹלהים ֵמ ָא ִבינּו ָלנּו הּוא ְ
ל־הע ֶֹׁשר ֲאשֶָׁר ִה ִציל ֱא ִ
ִכי ָכ ָ

Gen 31:16

ֹלהים ֵא ֶׁליָך ֲע ֵׂשה׃
ֱא ִ

ן־ת ַד ֵבר ִעם־ָ
אמר לֹו ִה ָש ֶׁמר ְלָך ֶׁפ ְ
ל־ל ָבן ָה ֲא ַר ִמי ַב ֲחֹלם ַה ָליְ ָלה וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יָבֹא ֱא ִ

Gen 31:24

ד־רע׃
יַ ֲעקֹב ִמטֹוב ַע ָ

ּופ ַחד יִ ְצ ָחק ָהיָ ה ִלי ִכי ַע ָתה ֵר ָיקם ִש ַל ְח ָתנִ י ֶׁאת־ָ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ַ
ֹלהי ָא ִבי ֱא ֵ
לּולי ֱא ֵ
ֵ

Gen 31:42

יֹוכח ָא ֶׁמש׃
ֹלהים וַ ַ
יע ַכ ַפי ָר ָאה ֱא ִ
ָענְ יִ י וְ ֶׁאת־יְ גִ ַָ

ֹלהים׃
וְ יַ ֲעקֹב ָה ַלְך ְל ַד ְרכֹו וַ יִ ְפגְ עּו־בֹו ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ

Gen 32:2

אמר
י־א ֶׁלה ָלְך וַ י ֹ ַ
אמר ִמ ֵ
ת־היְ ָל ִדים וַ י ֹ ֶׁ
ת־הנָ ִשים וְ ֶׁא ַ
ת־עינָ יו וַ יַ ְרא ֶׁא ַ
וַ יִ ָשא ֶׁא ֵָ

Gen 33:5

ת־ע ְב ֶׁדָך׃
ֹלהים ֶׁא ַ
ר־חנַ ן ֱא ִ
ַהיְ ָל ִדים ֲא ֶׁש ָ

ש־לי־כֹל וַ יִ ְפ ַצר־בֹו
ֹלהים וְ ִכי יֶׁ ִ
י־חנַ נִ י ֱא ִ
ת־ב ְר ָכ ִתי ֲא ֶׁשר ֻׁה ָבאת ָלְך ִכ ַ
ַקח־נָ א ֶׁא ִ

Gen 33:11

וַ יִ ָקח׃

Page 20. Exported from Logos Bible Software, 3:17 PM December 16, 2017.

ח ָל ֵאל
ה־שם ִמזְ ֵב ַ ָ
ב־שם וַ ֲע ֵׂש ָ
ית־אל וְ ֶׁש ָ
ֹלהים ֶׁאל־יַ ֲעקֹב קּום ֲע ֵלה ֵב ֵ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 35:1

ַהנִ ְר ֶׁאה ֵא ֶׁליָך ְב ָב ְר ֲחָך ִמ ְפנֵ י ֵע ָׂשו ָא ִחיָך׃

יהם וְ לֹא ָר ְדפּו ַא ֲח ֵרי ְבנֵ י
ל־ה ָע ִרים ֲא ֶׁשר ְס ִביב ֵֹת ֶׁ
ֹלהים ַע ֶׁ
וַ יִ ָסעּו וַ יְ ִהי ִח ַתת ֱא ִ

Gen 35:5

יַ ֲעקֹב׃

ֹלהים ְב ָב ְרחֹו
ָָא ִ
ית־אל ִכי ָשם נִ גְ לּו ֵא ָליו ה ֱ
ח וַ יִ ְק ָרא ַל ָמקֹום ֵאל ֵב ֵ
וַ ֶׁיִבן ָשם ִמזְ ֵב ַ ָ

Gen 35:7

ִמ ְפנֵ י ָא ִחיו׃

ֹלהים ֶׁאל־יַ ֲעקֹב עֹוד ְבבֹאֹו ִמ ַפ ַדן ֲא ָרם וַ ָיְב ֶׁרְך אֹתֹו׃
וַ יֵ ָרא ֱא ִ

Gen 35:9

א־יִק ֵרא ִש ְמָך עֹוד יַ ֲעקֹב כִָי ִאם־יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶׁ ה
ֹלהים ִש ְמָך יַ ֲעקֹב ל ֹ ָ
אמר־לֹו ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 35:10

ת־שמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ְש ֶׁמָך וַ יִ ְק ָרא ֶׁא ְ

ּומ ָל ִכים
ּוק ַהל גֹויִ ם יִ ְהיֶׁ ה ִמ ֶׁמךָָ ְ
ֹלהים ֲאנִ י ֵאל ַש ַדי ְפ ֵרה ְּור ֵבה גֹוי ְ
אמר לֹו ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 35:11–12

ּולזַ ְר ֲעָך
ּוליִ ְצ ָחק ְלָך ֶׁא ְתנֶׁ נָ ה ְ
ת־ה ָא ֶׁרץ ֲא ֶׁשר נָ ַת ִתי ְל ַא ְב ָרהָָם ְ
ֵמ ֲח ָל ֶׁציָך יֵ ֵצאּו׃וְ ֶׁא ָ
ת־ה ָא ֶׁרץ׃
ַא ֲח ֶׁריָך ֶׁא ֵתן ֶׁא ָ

ר־ד ֶׁבר ִאתֹו׃
ֹלהים ַב ָמקֹום ֲא ֶׁש ִ
וַ יַ ַעל ֵמ ָע ָליו ֱא ִ

Gen 35:13
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ית־אל׃
ֹלהים ֵב ֵ
ת־שם ַה ָמקֹום ֲא ֶׁשר ִד ֶׁבר ִאתֹו ָשם ֱא ִ
וַ יִ ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶׁא ֵ

Gen 35:15

ת־שלֹום ַפ ְרעֹה׃
ֹלהים יַ ֲענֶׁ ה ֶׁא ְ
ת־פ ְרעֹה ֵלאמֹר ִב ְל ָע ָדי ֱא ִ
יֹוסף ֶׁא ַ
וַ יַ ַען ֵ

Gen 41:16

ֹלהים ע ֶֹׁׂשה ִהגִ יד
ָָא ִ
ל־פ ְרעֹה ֲחלֹום ַפ ְרעֹה ֶׁא ָחד הּוא ֵאת ֲא ֶׁשר ה ֱ
יֹוסף ֶׁא ַ
אמר ֵ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 41:25

ְל ַפ ְרעֹה׃

ת־פ ְרעֹה׃
ֹלהים ע ֶֹׁׂשה ֶׁה ְר ָאה ֶׁא ַ
ָָא ִ
ל־פ ְרעֹה ֲא ֶׁשר ה ֱ
הּוא ַה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ִד ַב ְר ִתי ֶׁא ַ

Gen 41:28

ָמ ַמ ֵהר
ֹלהים ּו ְ
ל־פ ְרעֹה ַפ ֲע ָמיִ ם ִכי־נָ כֹון ַה ָד ָבר ֵמ ִעם ָה ֱא ִ
וְָעל ִה ָשנֹות ַה ֲחלֹום ֶׁא ַ
ַ

Gen 41:32

ֹלהים ַל ֲעׂש ֹתֹו׃
ָָא ִ
הֱ

ת־כל־זֹאת ֵאין־נָ בֹון וְ ָח ָכם
אֹותָך ֶׁא ָ
ֹלהים ְ
יע ֱא ִ
הֹוד ַָ
ל־יֹוסף ַא ֲח ֵרי ִ
ֵ
אמר ַפ ְרעֹה ֶׁא
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 41:39

ָכמֹוָך׃

ל־ע ָמ ִלי וְ ֵאת ָכל־בֵָית
ת־כ ֲ
ֹלהים ֶׁא ָ
ת־שם ַה ְבכֹור ְמנַ ֶׁשה ִכי־נַ ַשנִ י ֱא ִ
יֹוסף ֶׁא ֵ
וַ יִ ְק ָרא ֵ

Gen 41:51

ָא ִבי׃
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ֹלהים ְב ֶׁא ֶׁרץ ָענְ יִ י׃
י־ה ְפ ַרנִ י ֱא ִ
וְ ֵאת ֵשם ַה ֵשנִי ָק ָרא ֶׁא ְפ ָריִ ם ִכ ִ

Gen 41:52

הּושב ַכ ְס ִפי וְ גַ ם ִהנֵָה ְב ַא ְמ ַת ְח ִתי וַ יֵ ֵצא ִל ָבם וַ יֶׁ ֶׁח ְרדּו ִאיש ֶׁאל־
ל־א ָחיו ַ
אמר ֶׁא ֶׁ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 42:28

ֹלהים ָלנּו׃
ָא ִחיו ֵלאמֹר ַמה־זֹאת ָע ָׂשה ֱא ִ

יכם ַה ָקטֹן ֲא ֶׁשר
אמר ֲהזֶׁ ה ֲא ִח ֶׁ
ן־אמֹו וַ י ֹ ֶׁ
יָמין ָא ִחיו ֶׁב ִ
ת־בנְ ִ
וַ יִ ָשא ֵעינָ יו וַ יַ ְרא ֶׁא ִ

Gen 43:29

ֹלהים יָ ְחנְ ָך ְבנִ י׃
אמר ֱא ִ
ֲא ַמ ְר ֶׁתם ֵא ָלי וַ י ֹ ַ

ת־עֹון
ֹלהים ָמ ָצא ֶׁא ֲ
ָָא ִ
ּומה־נִ ְצ ַט ָדק ה ֱ
אמר ַלאד ֹנִ י ַמה־נְ ַד ֵבר ַ
הּודה ַמה־נ ֹ ַ
אמר יְ ָ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 44:16

יע ְביָ דֹו׃
ם־אנַ ְחנּו גַ ם ֲא ֶׁשר־נִ ְמ ָצא ַהגָ ִב ַָ
ֲע ָב ֶׁדיָך ִהנֶׁ נּו ֲע ָב ִדים ַלאד ֹנִי גַ ֲ

י־מ ַכ ְר ֶׁתם א ִֹתי ֵהנָ ה ִכי ְל ִמ ְחיָ ה ְש ָל ַחנִ י
ינֵיכם ִכ ְ
ל־יִחר ְב ֵע ֶׁ
ל־ת ָע ְצבּו וְ ַא ַ
וְ ַע ָתה ַא ֵ

Gen 45:5

נֵָיכם׃
ֹלהים ִל ְפ ֶׁ
ֱא ִ

יטה
ּול ַה ֲחיֹות ָל ֶׁכם ִל ְפ ֵל ָ
נֵיכם ָלׂשּום ָל ֶׁכם ְש ֵא ִרית ָב ָא ֶׁרץ ְ
ֹלהים ִל ְפ ֶׁ
וַָיִ ְש ָל ֵחנִ י ֱא ִ

Gen 45:7

גְ ד ָֹלה׃

ֹלהים ְל ָאדֹון
ָָמנִ י ֱא ִ
יֹוסף ׂש ַ
ל־א ִבי וַ ֲא ַמ ְר ֶׁתם ֵא ָליו כֹה ָא ַמר ִבנְ ָך ֵ
ַמ ֲהרּו וַ ֲעלּו ֶׁא ָ

Gen 45:9

ל־ת ֲעמֹד׃
ל־מ ְצ ָריִ ם ְר ָדה ֵא ַלי ַא ַ
ְל ָכ ִ
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אמר ִהנֵ נִ י׃
אמר יַ ֲעקֹב יַ ֲעקֹב וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְב ַמ ְראֹת ַה ַליְ ָלה וַ י ֹ ֶׁ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 46:2

אמר ָק ֶׁחם־נָ א ֵא ַלי
ֹלהים ָבזֶׁ ה וַ י ֹ ַ
ן־לי ֱא ִ
ל־א ִביו ָבנַ י ֵהם ֲא ֶׁשר־נָ ַת ִ
יֹוסף ֶׁא ָ
אמר ֵ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 48:9

וַ ֲא ָב ֲר ֵכם׃

ֹלהים גַ ם
וְָהנֵ ה ֶׁה ְר ָאה א ִֹתי ֱא ִ
ל־יֹוסף ְראֹה ָפנֶׁ יָך לֹא ִפ ָל ְל ִתי ִ
ֵ
אמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁא
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 48:11

ֶׁאת־זַ ְר ֶׁעָך׃

ֹלהים ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ְלכּו ֲאב ַֹתי ְל ָפנָ יו ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק
ָָא ִ
אמר ה ֱ
ת־יֹוסף וַ י ֹ ַ
ֵ
וַ ָיְב ֶׁרְך ֶׁא

Gen 48:15–16

ל־רע ָיְב ֵרְך
ה׃ה ַמ ְל ָאְך ַהג ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכ ָ
ד־היֹום ַהזֶׁ ַ
עֹודי ַע ַ
ֹלהים ָהר ֶֹׁעה א ִֹתי ֵמ ִ
ָה ֱא ִ
ת־הנְ ָע ִרים וְ יִ ק ֵָָרא ָב ֶׁהם ְש ִמי וְ ֵשם ֲאב ַֹתי ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ ְיִדגּו ָלר ֹב ְב ֶׁק ֶׁרב
ֶׁא ַ
ָה ָא ֶׁרץ׃

ֹלהים ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ְלכּו ֲאב ַֹתי ְל ָפנָ יו ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק
אמר ָה ֱא ִ
ת־יֹוסף וַ י ֹ ַ
ֵ
וַ ָיְב ֶׁרְך ֶׁא

Gen 48:15–16

ל־רע ָיְב ֵרְך
ה׃ה ַמ ְל ָאְך ַהג ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכ ָ
ד־היֹום ַהזֶׁ ַ
עֹודי ַע ַ
ֹלהים ָהר ֶֹׁעה א ִֹתי ֵמ ִ
ָָא ִ
הֱ
ת־הנְ ָע ִרים וְ יִ ָק ֵרא ָב ֶׁהם ְש ִמי וְ ֵשם ֲאב ַֹתי ַא ְב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק וְ ְיִדגּו ָלר ֹב ְב ֶׁק ֶׁרב
ֶׁא ַ
ָה ָא ֶׁרץ׃
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ֹלהים ְכ ֶׁא ְפ ַריִם
וַ ָיְב ֲר ֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְבָך ָיְב ֵרְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר יְ ִׂש ְמָך ֱא ִ

Gen 48:20

ת־א ְפ ַריִם ִל ְפנֵי ְמנַ ֶׁשה׃
וְ ִכ ְמנַ ֶׁשה וַ יָ ֶׁׂשם ֶׁא ֶׁ

ֹלהים ִע ָמ ֶׁכם וְ ֵה ִשיב ֶׁא ְת ֶׁכם ֶׁאל־
וְָהיָ ה ֱא ִ
ל־יֹוסף ִהנֵ ה ָאנ ִֹכי ֵמת ָ
ֵ
אמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁא
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 48:21

יכם׃
ֶׁא ֶׁרץ ֲאב ֵֹת ֶָׁ

ַָען ֲעׂש ֹה ַכיֹום ַהזֶׁ ה ְל ַה ֲחי ֹת
ֹלהים ֲח ָש ָבּה ְלט ָֹבה ְלמ ַ
וְ ַא ֶׁתם ֲח ַש ְב ֶׁתם ָע ַלי ָר ָעה ֱא ִ

Gen 50:20

ם־רב׃
ַע ָ

ֶָׁע ָלה ֶׁא ְת ֶׁכם ִמן־
וֵָאֹלהים ָפקֹד יִ ְפקֹד ֶׁא ְת ֶׁכם וְ ה ֱ
ִ
ל־א ָחיו ָאנ ִֹכי ֵמת
יֹוסף ֶׁא ֶׁ
אמר ֵ
וַ י ֹ ֶׁ

Gen 50:24

ּוליַ ֲעקֹב׃
ל־ה ָא ֶׁרץ ֲא ֶׁשר נִ ְש ַבע ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ָה ָא ֶׁרץ ַהזֹאת ֶׁא ָ

ֹלהים ֶׁא ְת ֶׁכם וְ ַה ֲע ִל ֶׁתם ֶׁאת־ָ
ת־בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר ָפקֹד יִ ְפקֹד ֱא ִ
יֹוסף ֶׁא ְ
וַ יַ ְש ַבע ֵ

Gen 50:25

ַע ְצמ ַֹתי ִמזֶׁ ה׃

ֹלהים ַל ְמיַ ְלד ֹת וַ יִ ֶׁרב ָה ָעם וַ יַ ַע ְצמּו ְמאֹד׃
יטב ֱא ִ
וַ יֵ ֶׁ

Exod 1:20

ת־א ְב ָר ָהם ֶׁאת־יִ ְצ ָחק
ת־ב ִריתֹו ֶׁא ַ
ֹלהים ֶׁא ְ
ֹלהים ֶׁאת־נַ ֲא ָק ָתם וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ
וַָיִ ְש ַמע ֱא ִ

Exod 2:24

וְ ֶׁאת־יַ ֲעקֹב׃
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ת־א ְב ָר ָהם ֶׁאת־יִ ְצ ָחק
ת־ב ִריתֹו ֶׁא ַ
ֹלהים ֶׁא ְ
ֹלהים ֶׁאת־נַ ֲא ָק ָתם וַ יִ זְ כֹר ֱא ִ
וַ יִ ְש ַמע ֱא ִ

Exod 2:24

וְ ֶׁאת־יַ ֲעקֹב׃

ֹלהים׃
ת־בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ יֵ ַדע ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ְ
וַ יַ ְרא ֱא ִ

Exod 2:25

ֹלהים׃
ת־בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ יֵ ַדע ֱא ִ
ֹלהים ֶׁא ְ
וַ יַ ְרא ֱא ִ

Exod 2:25

אמר מ ֶֹׁשה מ ֶֹׁשה
ֹלהים ִמתֹוְך ַה ְסנֶׁ ה וַ י ֹ ֶׁ
וַ יַ ְרא יהוה ִכי ָסר ִל ְראֹות וַ יִ ְק ָרא ֵא ָליו ֱא ִ

Exod 3:4

אמר ִהנֵ נִ י׃
וַ י ֹ ֶׁ

אמר ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
אמר כֹה ת ֹ ַ
ֹלהים ֶׁאל־מ ֶֹׁשה ֶׁא ְהיֶׁ ה ֲא ֶׁשר ֶׁא ְהיֶׁ ה וַ י ֹ ֶׁ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Exod 3:14

יכם׃
ֶׁא ְהיֶׁ ה ְש ָל ַחנִי ֲא ֵל ֶׁ
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יכם
ֹלהי ֲאב ֵֹת ֶׁ
ל־בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יהוה ֱא ֵ
אמר ֶׁא ְ
ֹלהים ֶׁאל־מ ֶֹׁשה כֹה־ת ֹ ַ
אמר עֹוד ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Exod 3:15–22

זֶָׁה־ש ִמי ְלע ָֹלם וְ זֶׁ ה זִ ְכ ִרי
ְ
יכם
אֹלהי יַ ֲעקֹב ְש ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶׁ
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
ֱא ֵ
יכם
ֹלהי ֲאב ֵֹת ֶׁ
ת ֲא ֵל ֶׁהם יהוה ֱא ֵ
ת ֶׁאת־זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָָ
ֹר׃לְך וְ ָא ַס ְפ ָָ
ְלד ֹר ד ֵ
ת־ה ָעׂשּוי
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ֵלאמֹר ָפקֹד ָפ ַק ְד ִתי ֶׁא ְת ֶׁכם וְ ֶׁא ֶׁ
נִ ְר ָאה ֵא ַלי ֱא ֵ
ל־א ֶׁרץ ַה ְכנַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִתי
ַָע ֶׁלה ֶׁא ְת ֶׁכם ֵמ ֳענִי ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁא ֶׁ
ָל ֶׁכם ְב ִמ ְצ ָריִ ם׃וָ א ַֹמר א ֲ
את
ּוב ָָ
ל־א ֶׁרץ זָ ַבת ָח ָלב ְּוד ָבש׃וְ ָש ְמעּו ְלק ֶֹׁלָך ָ
יְבּוסי ֶׁא ֶׁ
וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפ ִרזִ י וְ ַה ִחּוִ י וְ ַה ִ
ֹלהי ָה ִע ְב ִריִ ים נִ ְק ָרה
ל־מ ֶׁלְך ִמ ְצ ַריִ ם וַ ֲא ַמ ְר ֶׁתם ֵא ָליו יהוה ֱא ֵ
ַא ָתה וְ זִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁא ֶׁ
ֹלהינּו׃וַ ֲאנִי
יָמים ַב ִמ ְד ָבר וְ נִ זְ ְב ָחה ַליהוה ֱא ֵ
ֹלשת ִ
ָע ֵלינּו וְ ַע ָתה נֵ לֲ ָכה־נָ א ֶׁד ֶׁרְך ְש ֶׁ
א־יִתן ֶׁא ְת ֶׁכם ֶׁמ ֶׁלְך ִמ ְצ ַריִם ַל ֲהֹלְך וְ לֹא ְביָ ד ֲחזָ ָקה׃וְ ָש ַל ְח ִתי ֶׁאת־יָ ִדי
יָ ַד ְע ִתי ִכי ל ֹ ֵ
י־כן יְ ַש ַלח
ת־מצ ְַָריִם ְבכֹל נִ ְפ ְלא ַֹתי ֲא ֶׁשר ֶׁא ֱע ֶׁׂשה ְב ִק ְרבֹו וְ ַא ֲח ֵר ֵ
יתי ֶׁא ִ
וְ ִה ֵכ ִ
ם־הזֶׁ ה ְב ֵעינֵ י ִמ ְצ ָריִ ם וְ ָהיָ ה ִכי ֵת ֵלכּון לֹא ֵת ְלכּו
ת־חן ָה ָע ַ
ֶׁא ְת ֶׁכם׃וְ נָ ַת ִתי ֶׁא ֵ
ּוׂש ָמֹלת
זָָהב ְ
ּוכ ֵלי ָ
י־כ ֶׁסף ְ
יתּה ְכ ֵל ֶׁ
ּומגָ ַרת ֵב ָ
ֵר ָיקם׃וְ ָש ֲא ָלה ִא ָשה ִמ ְש ֶׁכנְ ָתּה ִ
ת־מ ְצ ָריִם׃
יכם וְ נִ ַצ ְל ֶׁתם ֶׁא ִ
ל־בנ ֵֹת ֶׁ
נֵיכם וְ ַע ְ
ל־ב ֶׁ
וְ ַׂש ְמ ֶׁתם ַע ְ

אמר ֵא ָליו ֲאנִ י יהוה׃
ֹלהים ֶׁאל־מ ֶֹׁשה וַ י ֹ ֶׁ
וַ יְ ַד ֵבר ֱא ִ

Exod 6:2

ּוב ָרד וַ ֲא ַש ְל ָחה ֶׁא ְת ֶׁכם וְ לֹא ת ִֹספּון
ֹלהים ָ
ִָהי ֹת קֹֹלת ֱא ִ
ַה ְע ִתירּו ֶׁאל־יהוה וְ ַרב מ ְ

Exod 9:28

ַל ֲעמֹד׃

ֹלהים ֶׁד ֶׁרְך ֶׁא ֶׁרץ ְפ ִל ְש ִתים ִכי ָקרֹוב
ת־ה ָעם וְ לֹא־נָ ָחם ֱא ִ
וַ יְ ִהי ְב ַש ַלח ַפ ְרעֹה ֶׁא ָ

Exod 13:17

יְמה׃
פן־יִ נָ ֵחם ָה ָעם ִב ְרא ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה וְ ָשבּו ִמ ְצ ָר ָ
ֹלהים ֶָׁ
הּוא ִכי ָא ַמר ֱא ִ
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ֹלהים ֶׁד ֶׁרְך ֶׁא ֶׁרץ ְפ ִל ְש ִתים ִכי ָקרֹוב
ת־ה ָעם וְ לֹא־נָ ָחם ֱא ִ
הי ְב ַש ַלח ַפ ְרעֹה ֶׁא ָ
וַ יְ ִָ

Exod 13:17

יְמה׃
ֹלהים ֶׁפן־יִ נָ ֵחם ָה ָעם ִב ְרא ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה וְ ָשבּו ִמ ְצ ָר ָ
הּוא ִכי ָא ַמר ֱא ִ

ת־ה ָעם ֶׁד ֶׁרְך ַה ִמ ְד ָבר יַ ם־סּוף וַ ֲח ֻׁמ ִשים ָעלּו ְבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶׁא ֶׁרץ
ֹלהים ֶׁא ָ
וַ יַ ֵסב ֱא ִ

Exod 13:18

ִמ ְצ ָריִם׃

ת־בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר
יע ֶׁא ְ
ע ִה ְש ִב ַָ
יֹוסף ִעמֹו ִכי ַה ְש ֵב ַָ
ת־ע ְצמֹות ֵ
קח מ ֶֹׁשה ֶׁא ַ
וַ יִ ַָ

Exod 13:19

ת־ע ְצמ ַֹתי ִמזֶׁ ה ִא ְת ֶׁכם׃
יתם ֶׁא ַ
ֹלהים ֶׁא ְת ֶׁכם וְ ַה ֲע ִל ֶׁ
יִפקֹד ֱא ִ
ָפקֹד ְ

ֹלהים ַהה ֵֹלְך ִל ְפנֵ י ַמ ֲחנֵ ה יִ ְׂש ָר ֵאל וַ יֵ ֶׁלְך ֵמ ַא ֲח ֵריהֶָׁם וַ יִ ַסע ַעמּוד
ָָא ִ
וַ יִ ַסע ַמ ְל ַאְך ה ֱ

Exod 14:19

יהם׃
יהם וַ יַ ֲעמֹד ֵמ ַא ֲח ֵר ֶׁ
ֶׁה ָענָ ן ִמ ְפנֵ ֶׁ

ּוליִ ְׂש ָר ֵאל
ֹלהים ְלמ ֶֹׁשה ְ
ל־א ֶׁשר ָע ָׂשה ֱא ִ
יִתרֹו כ ֵֹהן ִמ ְדיָ ן ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה ֵאת ָכ ֲ
וַ יִ ְש ַמע ְ

Exod 18:1

י־הֹוציא יהוה ֶׁאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ָריִם׃
ִ
ַעמֹו ִכ

ֹלהים
ָָא ִ
ֹלהים ִע ָמְך ֱהיֵ ה ַא ָתה ָל ָעם מּול ה ֱ
וִָיהי ֱא ִ
יע ְצָך ִ
ַע ָתה ְש ַמע ְבק ִֹלי ִא ָ

Exod 18:19

ֹלהים׃
ל־ה ֱא ִ
ת־ה ְד ָב ִרים ֶׁא ָ
את ַא ָתה ֶׁא ַ
וְ ֵה ֵב ָָ
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ל־ה ָעם ַהזֶׁ ה ַעל־
ת ֲעמֹד וְ גַ ם ָכ ָ
יָכ ְל ָָ
ֹלהים וְ ָ
וְָצּוְ ָך ֱא ִ
ת־ה ָד ָבר ַהזֶׁ ה ַת ֲע ֶׁׂשה ִ
ִאם ֶׁא ַ

Exod 18:23

ְמקֹמֹו יָבֹא ְב ָשלֹום׃

ן־ה ַמ ֲחנֶׁ ה וַ יִ ְתיַ ְצבּו ְב ַת ְח ִתית ָה ָהר׃
ֹלהים ִמ ַ
ָָא ִ
ת־ה ָעם ל ְִָק ַראת ה ֱ
יֹוצא מ ֶֹׁשה ֶׁא ָ
וַ ֵ

Exod 19:17

ֹלהים יַ ֲענֶׁ נּו ְבקֹול׃
ָָא ִ
הֹולְך וְ ָחזֵ ק ְמאֹד מ ֶֹׁשה יְ ַד ֵבר וְ ה ֱ
שֹופר ֵ
וַָיְ ִהי קֹול ַה ָ

Exod 19:19

ֹלהיָך ֲא ֶׁשר
ֹר׃אנ ִֹכי יהוה ֱא ֶׁ
ל־ה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶׁלה ֵלאמ ָ
ֹלהים ֵאת ָכ ַ
וַ יְ ַד ֵבר ֱא ִ

Exod 20:1–2

אתיָך ֵמ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ֵבית ֲע ָב ִדים׃
הֹוצ ִ
ֵ

ֹלהים ֶׁפן־נָ מּות׃
וְָאל־יְ ַד ֵבר ִע ָמנּו ֱא ִ
ר־א ָתה ִע ָמנּו וְ נִ ְש ָמ ָעה ַ
אמרּו ֶׁאל־מ ֶֹׁשה ַד ֵב ַ
וַ י ֹ ְ

Exod 20:19

ֹלהים
ָָא ִ
ֶָׁת ֶׁכם ָבא ה ֱ
ל־ת ָיראּו ִכי ְל ַב ֲעבּור נַ סֹות א ְ
ל־ה ָעם ַא ִ
אמר מ ֶֹׁשה ֶׁא ָ
וַ י ֹ ֶׁ

Exod 20:20

יכם ְל ִב ְל ִתי ֶׁת ֱח ָטאּו׃
ל־פנֵ ֶׁ
ּוב ֲעבּור ִת ְהיֶׁ ה יִ ְר ָאתֹו ַע ְ
ַ

ֹלהים ִאנָ ה ְליָ דֹו וְ ַׂש ְמ ִתי ְלָך ָמקֹום ֲא ֶׁשר יָָנּוס ָש ָמה׃
ָָא ִ
וַ ֲא ֶׁשר לֹא ָצ ָדה וְ ה ֱ

Exod 21:13

ֹלהים ִאנָ ה ְליָ דֹו וְ ַׂש ְמ ִתי ְלָך ָמקֹום ֲא ֶׁשר יָ נּוס ָש ָמה׃
ָָא ִ
וַ ֲא ֶׁשר לֹא ָצ ָדה וְָה ֱ

Exod 21:13
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ל־א ֵב ָדה ֲא ֶׁשר
ל־כ ֲ
ל־ׂש ְל ָמה ַע ָ
ל־ׂשה ַע ַ
ל־חמֹור ַע ֶׁ
ר־פ ַשע ַעל־שֹור ַע ֲ
ל־ד ַב ֶׁ
ל־כ ְ
ַע ָָ

Exod 22:8

ֹלהים יְ ַש ֵלם
יען ֱא ִ
נֵיהם ֲא ֶׁשר יַ ְר ִש ֻׁ
ר־ש ֶׁ
ֹלהים יָבֹא ְד ַב ְ
אמר ִכי־הּוא זֶׁ ה ַעד ָה ֱא ִ
יֹ ַ
ְשנַ יִ ם ְל ֵר ֵעהּו׃

ל־א ֵב ָדה ֲא ֶׁשר
ל־כ ֲ
ל־ׂש ְל ָמה ַע ָ
ל־ׂשה ַע ַ
ל־חמֹור ַע ֶׁ
ר־פ ַשע ַעל־שֹור ַע ֲ
ל־ד ַב ֶׁ
ל־כ ְ
ַע ָ

Exod 22:8

ֹלהים יְ ַש ֵלם
יען ֱא ִ
נֵיהם ֲא ֶׁשר יַ ְר ִש ֻׁ
ר־ש ֶׁ
ֹלהים יָבֹא ְד ַב ְ
אמר ִכי־הּוא זֶׁ ה ַעד ָה ֱא ִ
יֹ ַ
ְשנַ יִ ם ְל ֵר ֵעהּו׃

אמר ִמי ָה ֲאנָ ִשים ָה ֵא ֶׁלה ִע ָמְך׃
ל־ב ְל ָעם וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ִ
וַ יָבֹא ֱא ִ

Num 22:9

ת־ה ָעם ִכי ָברּוְך הּוא׃
ל־ב ְל ָעם לֹא ֵת ֵלְך ִע ָמ ֶׁהם לֹא ָתאֹר ֶׁא ָ
ֹלהים ֶׁא ִ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Num 22:12

ם־ל ְקרֹא ְלָך ָבאּו ָה ֲאנָ ִשים קּום ֵלְך
אמר לֹו ִא ִ
ל־ב ְל ָעם ַל ָיְָלה וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ִ
וַ יָבֹא ֱא ִ

Num 22:20

ר־א ַד ֵבר ֵא ֶׁליָך אֹתֹו ַת ֲע ֶׁׂשה׃
ת־ה ָד ָבר ֲא ֶׁש ֲ
ִא ָתם וְ ַאְך ֶׁא ַ

יִתיַ ֵצב ַמ ְל ַאְך יהוה ַב ֶׁד ֶׁרְך ְל ָׂש ָטן לֹו וְ הּוא ר ֵֹכב
י־הֹולְך הּוא וַ ְ
ֵ
ֹלהים ִכ
ר־אף ֱא ִ
וַ יִ ַח ַ

Num 22:22

ּושנֵ י נְ ָע ָריו ִעמֹו׃
ל־אתֹנֹו ְ
ַע ֲ
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אּומה ַה ָד ָבר
אּוכל ַד ֵבר ְמ ָ
אתי ֵא ֶׁליָך ַע ָתה ֲהיָ כֹול ַ
ה־ב ִ
ל־ב ָלק ִהנֵ ָ
אמר ִב ְל ָעם ֶׁא ָ
וַ י ֹ ֶׁ

Num 22:38

ֹלהים ְב ִפי אֹתֹו ֲא ַד ֵבר׃
ֲא ֶׁשר יָ ִׂשים ֱא ִ

ת־ש ְב ַעת ַה ִמזְ ְבחֹת ָע ַר ְכ ִתי וָ ַא ַעל ָפר
אמר ֵא ָליו ֶׁא ִ
ל־ב ְל ָעם וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ִ
וַ יִ ָקר ֱא ִ

Num 23:4

וָ ַאיִ ל ַב ִמזְ ֵב ַח׃

ֹלהים׃
רּוח ֱא ִ
ת־עינָ יו וַ יַ ְרא ֶׁאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ש ֵֹכן ִל ְש ָב ָטיו וַ ְת ִהי ָע ָליו ַ ָ
וַ יִ ָשא ִב ְל ָעם ֶׁא ֵ

Num 24:2

ֹלהים ָא ָדם
ן־היֹום ֲא ֶׁשר ָב ָרא ֱא ִ
ר־היּו ְל ָפנֶׁ יָך ְל ִמ ַ
יָמים ִראש ֹנִים ֲא ֶׁש ָ
ִכי ְש ַאל־נָ א ְל ִ

Deut 4:32

ד־ק ֵצה ַה ָש ָמיִם ֲהנִ ְהיָ ה ַכ ָד ָבר ַהגָ דֹול ַהזֶׁ ה אֹו
ּול ִמ ְקצֵָה ַה ָש ַמיִ ם וְ ַע ְ
ל־ה ָא ֶׁרץ ְ
ַע ָ
ֲהנִ ְש ַמע ָכמֹהּו׃

מֹופ ִתים
ּוב ְ
אתֹת ְ
ֹלהים ָלבֹוא ָל ַק ַחת לֹו גֹוי ִמ ֶׁק ֶׁרב גֹוי ְב ַמסֹת ְב ֹ
אֹו ֲהנִ ָסה ֱא ִ

Deut 4:34

ר־ע ָׂשה ָל ֶׁכם
מֹור ִאים גְ ד ִֹלים ְככֹל ֲא ֶׁש ָ
ּוב ָ
רֹוע נְ טּויָ ה ְ
ּובזְ ַָ
ּוביָ ד ֲחזָ ָקה ִ
ּוב ִמ ְל ָחמָָה ְ
ְ
יכם ְב ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֶׁ יָך׃
ֹלה ֶׁ
יהוה ֱא ֵ

ת־כבֹדֹו וְ ֶׁאת־גָ ְדלֹו וְ ֶׁאת־קֹלֹו ָש ַמ ְענּו ִמתֹוְך
ֹלהינּו ֶׁא ְ
אמרּו ֵהן ֶׁה ְר ָאנּו יהוה ֱא ֵ
וַ ת ֹ ְ

Deut 5:24

ת־ה ָא ָדם וָ ָחי׃
ֹלהים ֶׁא ָ
ָה ֵאש ַהיֹום ַהזֶׁ ה ָר ִאינּו ִכי־ָיְ ַד ֵבר ֱא ִ
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ע וְ לֹא יָ ֵרא
ל־הנֶׁ ֱח ָש ִלים ַא ֲח ֶׁריָך וְ ַא ָתה ָעיֵ ף וְ יָ גֵ ַָ
ֲא ֶׁשר ָק ְרָך ַב ֶׁד ֶׁרְך וַ יְ זַ נֵָב ְבָך ָכ ַ

Deut 25:18

ֹלהים׃
ֱא ִ

ת־בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵ י מֹותֹו׃
ֹלהים ֶׁא ְ
ָָא ִ
וְ זֹאת ַה ְב ָר ָכה ֲא ֶׁשר ֵב ַרְך מ ֶֹׁשה ִאיש ה ֱ

Deut 33:1

ם־ב ֶׁמ ֶׁרד וְ ִאם ָ־
ע וְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא יֵ ָדע ִא ְ
ֹלהים יהוה הּוא י ֵֹד ַָ
ֹלהים יהוה ֵאל ֱא ִ
ֵאל ֱא ִ

Josh 22:22–23

ח ָלשּוב ֵמ ַא ֲח ֵרי יהוה
ה׃ל ְבנֹות ָלנּו ִמזְ ֵב ַ ָ
יענּו ַהיֹום ַהזֶׁ ִ
ל־תֹוש ֵ
ִ
ְב ַמ ַעל ַביהוה ַא
ָל ֲעׂשֹות ָע ָליו זִ ְב ֵחי ְש ָל ִמים יהוה הּוא
ּומנְ ָחה וְ ִאם־ ַ
עֹולה ִ
ם־ל ַה ֲעלֹות ָע ָליו ָ
וְ ִא ְ
ַיְב ֵקש׃

ם־ב ֶׁמ ֶׁרד וְ ִאם ָ־
ע וְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא יֵ ָדע ִא ְ
ֹלהים יהוה הּוא י ֵֹד ַָ
ֹלהים יהוה ֵאל ֱא ִ
ֵאל ֱא ִ

Josh 22:22–23

ח ָלשּוב ֵמ ַא ֲח ֵרי יהוה
ה׃ל ְבנֹות ָלנּו ִמזְ ֵב ַ ָ
יענּו ַהיֹום ַהזֶׁ ִ
ל־תֹוש ֵ
ִ
ְב ַמ ַעל ַביהוה ַא
ם־ל ֲעׂשֹות ָע ָליו זִ ְב ֵחי ְש ָל ִמים יהוה הּוא
ּומנְ ָחה וְ ִא ַ
עֹולה ִ
ם־ל ַה ֲעלֹות ָע ָליו ָ
וְ ִא ְ
ַיְב ֵקש׃

יהם ְמ ֻׁק ָצ ִצים ָהיּו ְמ ַל ְק ִטים
יהם וְ ַרגְ ֵל ֶׁ
י־בזֶׁ ק ִש ְב ִעים ְמ ָל ִכים ְבהֹנֹות יְ ֵד ֶׁ
אמר ֲאד ֹנִ ֶׁ
וַ י ֹ ֶׁ

Judg 1:7

יָמת ָשם׃
רּוש ַלםִָ וַ ָ
יאהּו יְ ָ
ֹלהים וַ ִיְב ֻׁ
ם־לי ֱא ִ
יתי ֵכן ִש ַל ִ
ֲָשר ָע ִׂש ִ
ַת ַחת ֻׁש ְל ָחנִ י ַכא ֶׁ

ְך־כנָ ַען ִל ְפנֵ י ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ֹלהים ַביֹום ַההּוא ֵאת ִיָבין ֶׁמ ֶׁל ְ
וַ יַ ְכנַ ע ֱא ִ

Judg 4:23
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ל־ה ֶׁס ַלע ַה ָלז
ת־ה ַמצֹות וְ ַהנַ ח ֶׁא ַ
ת־ה ָב ָׂשר וְ ֶׁא ַ
ֹלהים ַקח ֶׁא ַ
ָָא ִ
אמר ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך ה ֱ
וַ י ֹ ֶׁ

Judg 6:20

ת־ה ָמ ַרק ְשפֹוְך וַ יַ ַעׂש ֵכן׃
וְ ֶׁא ַ

ל־ה ָא ֶׁרץ ָהיָ ה
ל־כ ָ
ל־הגִ זָ ה ְל ַב ָדּה וְ ַע ָ
ֹלהים ֵכן ַב ַליְ ָלה ַההּוא וַ יְ ִהי־ח ֶֹׁרב ֶׁא ַ
וַ יַ ַעׂש ֱא ִ

Judg 6:40

ָטל׃

ן־יֹואש ִאיש יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ַתן
ם־ח ֶׁרב גִ ְדעֹון ֶׁב ָ
אמר ֵאין זֹאת ִב ְל ִתי ִא ֶׁ
וַ יַ ַען ֵר ֵעהּו וַ י ֹ ֶׁ

Judg 7:14

ל־ה ַמ ֲחנֶׁ ה׃
ת־כ ַ
ת־מ ְדיָ ן וְ ֶׁא ָ
ֹלהים ְביָ דֹו ֶׁא ִ
ָָא ִ
הֱ

ּומה־יָ כ ְֹל ִתי ֲעׂשֹות ָכ ֶׁכם
ת־ׂש ֵרי ִמ ְדיָ ן ֶׁאת־ע ֵֹרב וְ ֶׁאת־זְ ֵאב ַ
ֹלהים ֶׁא ָ
ְביֶׁ ְד ֶׁכם נָ ַתן ֱא ִ

Judg 8:3

רּוחם ֵמ ָע ָליו ְב ַד ְברֹו ַה ָד ָבר ַהזֶׁ ה׃
ָאז ָר ְפ ָתה ָ

אמר ָל ֶׁהם
יֹותם וַ יֵ ֶׁלְך וַ יַ ֲעמֹד ְברֹאש ַהר־גְ ִרזִ ים וַ יִ ָשא קֹולֹו וַ יִ ְק ָרא וַ י ֹ ֶׁ
וַ יַ גִ דּו ְל ָ

Judg 9:7

ֹלהים׃
ִש ְמעּו ֵא ַלי ַב ֲע ֵלי ְש ֶׁכם וְָיִ ְש ַמע ֲא ֵליכֶָׁם ֱא ִ

י־ש ֶׁכם
ּובין ַב ֲע ֵלי ְש ֶׁכם וַ ְיִבגְ דּו ַב ֲע ֵל ְ
ימלְֶָׁך ֵ
רּוח ָר ָעה ֵבין ֲא ִב ֶׁ
ֹלהים ַ ָ
וַ יִ ְש ַלח ֱא ִ

Judg 9:23

ימ ֶׁלְך׃
ַב ֲא ִב ֶׁ

ת־ש ְב ִעים ֶׁא ָחיו׃
ימ ֶׁלְך ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ְל ָא ִביו ַל ֲהר ֹג ֶׁא ִ
ֹלהים ֵאת ָר ַעת ֲא ִב ֶׁ
וַ יָ ֶׁשב ֱא ִ

Judg 9:56
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יֹותם
יהם ִקלֲ ַלת ָ
אשם וַ ָתבֹא ֲא ֵל ֶׁ
ֹלהים ְבר ֹ ָ
ל־ר ַעת ַאנְ ֵשי ְש ֶׁכם ֵה ִשיב ֱא ִ
וְ ֵאת ָכ ָ

Judg 9:57

ֶׁבן־יְ ֻׁר ָב ַעל׃

ּומ ְר ֵאהּו ְכ ַמ ְר ֵאה
ֹלהים ָבא ֵא ַלי ַ
ָָא ִ
ישּה ֵלאמֹר ִאיש ה ֱ
אמר ְל ִא ָ
וַ ָתבֹא ָה ִא ָשה וַ ת ֹ ֶׁ

Judg 13:6

א־הגִ יד ִלי׃
ת־שמֹו ל ֹ ִ
י־מזֶׁ ה הּוא וְ ֶׁא ְ
נֹורא ְמאֹד וְ לֹא ְש ִא ְל ִתיהּו ֵא ִ
ֹלהים ָ
ַמ ְל ַאְך ָה ֱא ִ

ת יָבֹוא־נָ א
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָש ַל ְח ָָ
ָָא ִ
אמר ִבי ֲאדֹונָ י ִאיש ה ֱ
ָָנֹוח ֶׁאל־יהוה וַ י ֹ ַ
וַ יֶׁ ְע ַתר מ ַ ָ

Judg 13:8

יּולד׃
יֹורנּו ַמה־נַ ֲע ֶׁׂשה ַלנַ ַער ַה ָ
עֹוד ֵא ֵלינּו וְ ֵ

ל־ה ִא ָשה וְ ִהיא
ֹלהים עֹוד ֶׁא ָ
נֹוח וַ יָבֹא ַמ ְל ַאְך ָה ֱא ִ
ֹלהים ְבקֹול ָמ ַ ָ
ָָא ִ
וַ יִ ְש ַמע ה ֱ

Judg 13:9

ישּה ֵאין ִע ָמּה׃
נֹוח ִא ָ
ּומ ַ ָ
יֹוש ֶׁבת ַב ָש ֶׁדה ָ
ֶׁ

ל־ה ִא ָשה וְ ִהיא
ֹלהים עֹוד ֶׁא ָ
ָָא ִ
נֹוח וַ יָבֹא ַמ ְל ַאְך ה ֱ
ֹלהים ְבקֹול ָמ ַ ָ
וַ יִ ְש ַמע ָה ֱא ִ

Judg 13:9

ישּה ֵאין ִע ָמּה׃
נֹוח ִא ָ
ּומ ַ ָ
יֹוש ֶׁבת ַב ָש ֶׁדה ָ
ֶׁ

ת וַ ָת ָשב רּוחֹו
ר־ב ֶׁל ִחי וַ יֵ ְצאּו ִמ ֶׁמנּו ַמיִם וַ יֵ ְש ְָ
ת־ה ַמ ְכ ֵתש ֲא ֶׁש ַ
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ ְיִב ַקע ֱא ִ

Judg 15:19

קֹורא ֲא ֶׁשר ַב ֶָׁל ִחי ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ה׃
ל־כן ָק ָרא ְש ָמּה ֵעין ַה ֵ
וַ יֶׁ ִחי ַע ֵ

Page 34. Exported from Logos Bible Software, 3:17 PM December 16, 2017.

ֹלהים ְביֶׁ ְד ֶׁכם
ֲָבת יָ ַדיִם ִכי־נְ ָתנָ ּה ֱא ִ
ח וְ ָה ָא ֶׁרץ ַרח ַ
ל־עם ב ֵֹט ַ ָ
ְכב ֲֹא ֶׁכם ָתבֹאּו ֶׁא ַ

Judg 18:10

ל־ד ָבר ֲא ֶׁשר ָב ָא ֶׁרץ׃
ין־שם ַמ ְחסֹור ָכ ָ
ָמקֹום ֲא ֶׁשר ֵא ָ

ֹלהים ְב ִשֹלה׃
ָָא ִ
ל־יְמי ֱהיֹות ֵבית־ה ֱ
ֲָשר ָע ָׂשה ָכ ֵ
יכה א ֶׁ
ת־פ ֶׁסל ִמ ָ
וַ יָ ִׂשימּו ָל ֶׁהם ֶׁא ֶׁ

Judg 18:31

יִת ַפ ֶׁלל־לֹו וְ לֹא
א־איש ִמי ְ
ֹלהים וְ ִאם ַליהוה יֶׁ ֱח ָט ִ
ָפ ְללֹו ֱא ִ
ִאם־יֶׁ ֱח ָטא ִאיש ְל ִאיש ּו ִ

1 Sam 2:25

יתם׃
י־ח ֵפץ יהוה ַל ֲה ִמ ָ
יהם ִכ ָ
יִ ְש ְמעּו ְלקֹול ֲא ִב ֶׁ

ל־בית
יתי ֶׁא ֵ
אמר ֵא ָליו כֹה ָא ַמר יהוה ֲהנִ גְ ֹלה נִ גְ ֵל ִ
ל־ע ִלי וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ֵ
יש־א ִ
ֱ
וַ יָבֹא ִא

1 Sam 2:27

יֹותם ְב ִמ ְצ ַריִם ְל ֵבית ַפ ְרעֹה׃
ָא ִביָך ִב ְה ָ

ֹלהים׃
ר־שם ֲארֹון ֱא ִ
ֵָיכל יהוה ֲא ֶׁש ָ
מּואל ש ֵֹכב ְבה ַ
ּוש ֵ
יִכ ֶׁבה ְ
ֹלהים ֶׁט ֶׁרם ְ
וְָנֵ ר ֱא ִ

1 Sam 3:3

ֹלהים
ה־לָך ֱא ִ
אמר ָמה ַה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ִד ֶׁבר ֵא ֶׁליָך ַאל־נָ א ְת ַכ ֵחד ִמ ֶׁמנִ י כֹה יַ ֲע ֶׁׂש ְ
וַ י ֹ ֶׁ

1 Sam 3:17

ר־ד ֶׁבר ֵא ֶׁליָך׃
ל־ה ָד ָבר ֲא ֶׁש ִ
ם־תכַָ ֵחד ִמ ֶׁמנִ י ָד ָבר ִמ ָכ ַ
יֹוסיף ִא ְ
וְ כֹה ִ

אמרּו אֹוי ָלנּו ִכי לֹא
ל־ה ַמ ֲחנֶׁ ה וַ י ֹ ְ
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ יִ ְראּו ַה ְפ ִל ְש ִתים ִכי ָא ְמרּו ָבא ֱא ִ

1 Sam 4:7

יְתה ָכזֹאת ֶׁא ְתמֹול ִש ְלש ֹם׃
ָה ָ
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ּופינְ ָחס׃
י־ע ִלי ֵמתּו ָח ְפנִי ִ
ּושנֵ י ְבנֵ ֵ
ֹלהים נִ ְל ָקח ְ
וַ ֲארֹון ֱא ִ

1 Sam 4:11

יְתה ָב ָעם
דֹולה ָה ָ
אמר נָ ס יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵי ְפ ִל ְש ִתים וְ גַ ם ַמגֵ ָפה גְ ָ
וַ יַ ַען ַה ְמ ַב ֵשר וַ י ֹ ֶׁ

1 Sam 4:17

ֹלהים נִ ְל ָק ָחה׃
ָָא ִ
וַָארֹון ה ֱ
ּופינְ ָחס ֲ
ם־שנֵ י ָבנֶׁ יָך ֵמתּו ָחפְָנִ י ִ
וְ גַ ְ

ֹלהים
ָָא ִ
ל־ה ָל ַקח ֲארֹון ה ֱ
ת־ה ְש ֻׁמ ָעה ֶׁא ִ
ת־פינְ ָחס ָה ָרה ָל ַלת וַ ִת ְש ַמע ֶׁא ַ
וְ ַכ ָלתֹו ֵא ֶׁש ִ

1 Sam 4:19

יה׃
ישּה וַ ִת ְכ ַרע וַ ֵת ֶׁלד ִכי־נֶׁ ֶׁה ְפכּו ָע ֶׁליהָָ ִצ ֶׁר ָ
יה וְ ִא ָ
ּומת ָח ִמ ָָ
ֵ

ֹלהים
ָָא ִ
ל־ה ָל ַקח ֲארֹון ה ֱ
י־כבֹוד ֵלאמֹר גָ ָלה ָכבֹוד ִמיִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁא ִ
וַ ִת ְק ָרא ַלנַ ַער ִא ָ

1 Sam 4:21

ישּה׃
יה וְ ִא ָ
ל־ח ִמ ָָ
וְ ֶׁא ָ

ֹלהים׃
ָָא ִ
אמר גָ ָלה ָכבֹוד ִמיִ ְׂש ָר ֵאל ִכי נִ ְל ַקח ֲארֹון ה ֱ
וַ ת ֹ ֶׁ

1 Sam 4:22

ֹלהים ֶׁע ְקרֹון וַ יִ זְ ֲעקּו
ָָא ִ
ֹלהים ֶׁע ְקרֹון וַ יְ ִהי כְָבֹוא ֲארֹון ה ֱ
ת־ארֹון ָה ֱא ִ
וַ יְ ַש ְלחּו ֶׁא ֲ

1 Sam 5:10

ת־ע ִמי׃
יתנִי וְ ֶׁא ַ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ַל ֲה ִמ ֵ
ת־ארֹון ֱא ֵ
ָה ֶׁע ְקר ֹנִים ֵלאמֹר ֵה ַסבּו ֵא ַלי ֶׁא ֲ

ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל
ת־ארֹון ֱא ֵ
אמרּו ַש ְלחּו ֶׁא ֲ
ל־ס ְרנֵ י ְפ ִל ְש ִתים וַ י ֹ ְ
ת־כ ַ
וַ יִ ְש ְלחּו וַ יַ ַא ְספּו ֶׁא ָ

1 Sam 5:11

ל־העִָיר ָכ ְב ָדה
ת־מוֶׁ ת ְב ָכ ָ
הּומ ָ
יְתה ְמ ַ
י־ה ָ
ת־ע ִמי ִכ ָ
א־יָמית א ִֹתי וְ ֶׁא ַ
וְ יָ ש ֹב ִל ְמקֹמֹו וְ ל ֹ ִ
ֹלהים ָשם׃
ָָא ִ
ְמאֹד יַ ד ה ֱ
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ֹלשה ֲאנָ ִשים ע ִֹלים
ּומ ָצאּוָך ָשם ְש ָ
ד־אלֹון ָתבֹור ְ
את ַע ֵ
ּוב ָָ
ת ִמ ָשם וָ ָה ְל ָאה ָ
וְ ָח ַל ְפ ָָ

1 Sam 10:3

ֹלשת ִכ ְכרֹות ֶׁל ֶׁחם
ֹלשה גְ ָדיִים וְ ֶׁא ָחד נֹׂשֵָא ְש ֶׁ
ית־אל ֶׁא ָחד נ ֵֹׂשא ְש ָ
ֹלהים ֵב ֵ
ָָא ִ
ֶׁאל־ה ֱ
וְ ֶׁא ָחד נ ֵֹׂשא נֵ ֶׁבל־יָ יִ ן׃

ֹלהים ֵלב ַא ֵחר וַ יָ בֹאּו ָכל־
מּואל וַ יַ ֲה ָפְך־לֹו ֱא ִ
וְ ָהיָ ה ְכ ַה ְפנֹתֹו ִש ְכמֹו ָל ֶׁל ֶׁכת ֵמ ִעם ְש ֵ

1 Sam 10:9

ָהאֹתֹות ָה ֵא ֶׁלה ַביֹום ַההּוא׃

ֹלהים
רּוח ֱא ִ
וַ יָ בֹאּו ָשם ַהגִ ְב ָע ָתה וְ ִהנֵ ה ֶׁח ֶׁבל־נְ ִב ִאים ִל ְק ָראתֹו וַ ִת ְצ ַלח ָע ָליו ַ ָ

1 Sam 10:10

תֹוכם׃
וַ יִ ְתנַ ֵבא ְב ָ

ֹלהים ְב ִל ָבם׃
ם־שאּול ָה ַלְך ְל ֵביתֹו גִ ְב ָע ָתה וַ יֵ ְלכּו ִעמֹו ַה ַחיִ ל ֲא ֶׁשר־נָ גַ ע ֱא ִ
וְ גַ ָ

1 Sam 10:26

ֹלהים ְב ִל ָבם׃
ם־שאּול ָה ַלְך ְל ֵביתֹו גִ ְב ָע ָתה וַ יֵ ְלכּו ִעמֹו ַה ַחיִ ל ֲא ֶׁשר־נָ גַ ע ֱא ִ
וְ גַ ָ

1 Sam 10:26

ת־ה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶׁלה וַ יִ ַחר ַאפֹו ְמאֹד׃
ל־שאּול ְב ָש ְמעֹו ֶׁא ַ
ֹלהים ַע ָ
־א ִ
רּוח ֱ
וַ ִת ְצ ַלח ַ

1 Sam 11:6

ֹלהים ַביֹום ַההּוא
ָָא ִ
י־היָ ה ֲארֹון ה ֱ
ֹלהים ִכ ָ
ישה ֲארֹון ָה ֱא ִ
אמר ָשאּול ַל ֲא ִחיָ ה ַהגִ ָ
וַ י ֹ ֶׁ

1 Sam 14:18

ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל׃
ְ
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יֹוסף ִכי־מֹות ָתמּות יֹונָ ָתן׃
ֹלהים וְ כֹה ִ
אמר ָשאּול כֹה־יַ ֲע ֶׁׂשה ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

1 Sam 14:44

ִָהיֹות ָע ֶׁליָך
ע ְמנַ גֵ ן ַב ִכנֹור וְ ָהיָ ה ב ְ
אמר־נָ א ֲאד ֹנֵ נּו ֲע ָב ֶׁדיָך ְל ָפנֶׁ יָך ַיְב ְקשּו ִאיש י ֵֹד ַָ
יֹ ַ

1 Sam 16:16

ָָעה וְ נִ גֵ ן ְביָדֹו וְ טֹוב ָלְך׃
ֹלהים ר ָ
־א ִ
רּוח ֱ
ַ

ת־ה ִכנֹור וְ נִ גֵ ן ְביָ דֹו וְ ָרוַ ח
ל־שאּול וְ ָל ַקח ָדוִ ד ֶׁא ַ
ֹלהים ֶׁא ָ
־א ִ
רּוח ֱ
ִָהיֹות ַ
וְ ָהיָ ה ב ְ

1 Sam 16:23

רּוח ָה ָר ָעה׃
ְל ָשאּול וְ טֹוב לֹו וְ ָס ָרה ֵמ ָע ָליו ַ ָ

תֹוְך־ה ַביִת וְ ָדוִ ד
ַ
ל־שאּול וַ יִ ְתנַ ֵבא ְב
ֹלהים ָר ָעה ֶׁא ָ
רּוח ֱא ִ
וַ יְ ִהי ִמ ָמ ֳח ָרת וַ ִת ְצ ַלח ַ ָ

1 Sam 18:10

ד־שאּול׃
ְמנַ גֵ ן ְביָ דֹו ְכיֹום ְביֹום וְ ַה ֲחנִ ית ְביַ ָ

יאים נִ ְב ִאים
ת־ל ֲה ַקת ַהנְ ִב ִ
ת־דוִ ד וַ יַ ְרא ֶׁא ַ
וַ יִ ְש ַלח ָשאּול ַמ ְל ָא ִכים ָל ַק ַחת ֶׁא ָ

1 Sam 19:20

ֹלהים וַ יִ ְתנַ ְבאּו גַ ם־
רּוח ֱא ִ
ל־מ ְל ֲא ֵכי ָשאּול ַ ָ
יהם וַ ְת ִהי ַע ַ
מּואל ע ֵֹמד נִ ָצב ֲע ֵל ֶׁ
ּוש ֵ
ְ
ֵה ָמה׃

ֹלהים וַ יֵ ֶׁלְך ָהלֹוְך וַ יִ ְתנַ ֵבא
רּוח ֱא ִ
וַ יֵ ֶׁלְך ָשם ֶׁאל־נְ וָ י ֹת ָב ָר ָמה וַ ְת ִהי ָע ָליו גַ ם־הּוא ַ ָ

1 Sam 19:23

ַעד־בֹאֹו ִבנְ וָ י ֹת ָב ָר ָמה׃
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מֹואב יֵ ֵצא־נָ א ָא ִבי וְ ִא ִמי ִא ְת ֶׁכם
ל־מ ֶׁלְך ָ
אמר ֶׁא ֶׁ
מֹואב וַ י ֹ ֶׁ
וַ יֵ ֶׁלְך ָדוִ ד ִמ ָשם ִמ ְצ ֵפה ָ

1 Sam 22:3

ֹלהים׃
ה־לי ֱא ִ
ַעד ֲא ֶׁשר ֵא ַדע ַמה־יַ ֲע ֶׁׂש ִ

ֹלהים ְביָ ִדי ִכי נִ ְסגַ ר
אמר ָשאּול נִ ַכר אֹתֹו ֱא ִ
י־בא ָדוִ ד ְק ִע ָילה וַ י ֹ ֶׁ
וַ יֻׁ גַ ד ְל ָשאּול ִכ ָ

1 Sam 23:7

ּוב ִר ַיח׃
ָלבֹוא ְב ִעיר ְד ָל ַתיִם ְ

יָמים
ל־ה ִ
וַ יֵ ֶׁשב ָדוִ ד ַב ִמ ְד ָבר ַב ְמ ָצדֹות וַ יֵ ֶׁשב ָב ָהר ְב ִמ ְד ַבר־זִ יף וַ ַיְב ְק ֵשהּו ָשאּול ָכ ַ

1 Sam 23:14

ֹלהים ְביָ דֹו׃
וְ לֹא־נְ ָתנֹו ֱא ִ

ד־הב ֶֹׁקר
ל־א ֶׁשר־לֹו ַע ַ
ם־א ְש ִאיר ִמ ָכ ֲ
ֹלהים ְלא ֵֹיְבי ָדוִ ד וְ כֹה י ִֹסיף ִא ַ
כֹה־יַ ֲע ֶׁׂשה ֱא ִ

1 Sam 25:22

ַמ ְש ִתין ְב ִקיר׃

ת־אֹויִבָך ְב ֶׁיָָדָך וְ ַע ָתה ַא ֶׁכנּו נָ א
ְ
ֹלהים ַהיֹום ֶׁא
ל־דוִ ד ִסגַ ר ֱא ִ
ישי ֶׁא ָ
אמר ֲא ִב ַ
וַ י ֹ ֶׁ

1 Sam 26:8

ּוב ָא ֶׁרץ ַפ ַעם ַא ַחת וְ לֹא ֶׁא ְשנֶׁ ה לֹו׃
ַב ֲחנִ ית ָ

ר־לי
אמר ָשאּול ַצ ִ
ל־שאּול ָל ָמה ִה ְרגַ זְ ַתנִ י ְל ַה ֲעלֹות א ִֹתי וַ י ֹ ֶׁ
ּואל ֶׁא ָ
אמר ְשמ ֵ
וַ י ֹ ֶׁ

1 Sam 28:15

יאם
ד־הנְ ִב ִ
א־ענָ נִ י עֹוד גַ ם ְביַ ַ
וֵָאֹלהים ָסר ֵמ ָע ַלי וְ ל ֹ ָ
ִ
ּופ ִל ְש ִתים נִ ְל ָח ִמים ִבי
ְמאֹד ְ
יענִ י ָמה ֶׁא ֱע ֶׁׂשה׃
הֹוד ֵ
ם־ב ֲחֹלמֹות וָ ֶׁא ְק ָר ֶׁאה ְלָך ְל ִ
גַ ַ

Page 39. Exported from Logos Bible Software, 3:17 PM December 16, 2017.

י־כן
ֹלהים ְל ַא ְבנֵ ר וְ כֹה י ִֹסיף לֹו ִכי ַכ ֲא ֶׁשר נִ ְש ַבע יהוה ְל ָדוִ ד ִכ ֵ
כֹה־יַ ֲע ֶׁׂשה ֱא ִ

2 Sam 3:9

ֶׁא ֱע ֶׁׂשה־לֹו׃

ת־דוִ ד ֶׁל ֶׁחם ְבעֹוד ַהיֹום וַ יִ ָש ַבע ָדוִ ד ֵלאמֹר כֹה
ל־ה ָעם ְל ַה ְברֹות ֶׁא ָ
וַ יָבֹא ָכ ָ

2 Sam 3:35

ם־ל ֶׁחם אֹו ָכל־
בֹוא־ה ֶׁש ֶׁמש ֶׁא ְט ַע ֶׁ
ַ
ִָם־ל ְפנֵ י
ֹלהים וְ כֹה י ִֹסיף ִכי א ִ
ה־לי ֱא ִ
יַ ֲע ֶׁׂש ִ
אּומה׃
ְמ ָ

יָמת ָשם ִעם ֲארֹון
ל־ה ַשל וַ ָ
ֹלהים ַע ַ
ָָא ִ
ר־אף יהוה ְב ֻׁעזָ ה וַ יַ ֵכהּו ָשם ה ֱ
וַ יִ ַח ַ

2 Sam 6:7

ֹלהים׃
ָה ֱא ִ

ֹלהים
ָָא ִ
וַָארֹון ה ֱ
יֹושב ְב ֵבית ֲא ָרזִ ים ֲ
נָָביא ְר ֵאה נָ א ָאנ ִֹכי ֵ
אמר ַה ֶׁמ ֶׁלְך ֶׁאל־נָ ָתן ַה ִ
וַ י ֹ ֶׁ

2 Sam 7:2

יעה׃
י ֵֹשב ְבתֹוְך ַהיְ ִר ָ

ֹלהים ִל ְפדֹות־לֹו ְל ָעם וְ לָָׂשּום
כּו־א ִ
ּומי ְכ ַע ְמָך ְכיִ ְׂש ָר ֵאל גֹוי ֶׁא ָחד ָב ָא ֶׁרץ ֲא ֶׁשר ָה ְל ֱ
ִ

2 Sam 7:23

ית ְלָך
דּולה וְ נ ָֹראֹות ְל ַא ְר ֶׁצָך ִמ ְפנֵי ַע ְמָך ֲא ֶׁשר ָפ ִד ָָ
לֹו ֵשם וְ ַל ֲעׂשֹות ָל ֶׁכם ַהגְ ָ
אֹלהיו׃
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם גֹויִ ם וֵ ָ

ֹלהים נֶׁ ֶׁפש
ֲָשר לֹא יֵ ָא ֵספּו וְָלֹא־יִ ָשא ֱא ִ
ִכי־מֹות נָ מּות וְ ַכ ַמיִם ַהנִ גָ ִרים ַא ְר ָצה א ֶׁ

2 Sam 14:14

וְ ָח ַשב ַמ ֲח ָשבֹות ְל ִב ְל ִתי ַיִדח ִמ ֶׁמנּו נִ ָדח׃
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יֹוסיף ִאם־ָ
ֹלהים וְ כֹה ִ
ה־לי ֱא ִ
ּוב ָׂש ִרי ָא ָתה כֹה יַ ֲע ֶׁׂש ִ
וְ ַל ֲע ָמ ָׂשא ת ְֹמרּו ֲהלֹוא ַע ְצ ִמי ְ

2 Sam 19:14

יֹואב׃
יָמים ַת ַחת ָ
ל־ה ִ
ר־צ ָבא ִת ְהיֶׁ ה ְל ָפנַ י ָכ ַ
לֹא ַׂש ָ

יָמן ְב ֵצ ָלע ְב ֶׁק ֶׁבר ִקיש ָא ִביו
ן־בנֹו ְב ֶׁא ֶׁרץ ִבנְ ִ
מֹות־שאּול וִ יהֹונָ ָת ְ
ָ
ת־ע ְצ
וַ יִ ְק ְברּו ֶׁא ַ

2 Sam 21:14

י־כן׃
ֹלהים ָל ָא ֶׁרץ ַא ֲח ֵר ֵ
ר־צּוָ ה ַה ֶׁמ ֶׁלְך וַ יֵ ָע ֵתר ֱא ִ
וַ יַ ֲעׂשּו כֹל ֲא ֶׁש ִ

מֹושל יִ ְר ַאת
מֹושל ָב ָא ָדם ַצ ִדיק ֵ
ָָאל ֵ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִלי ִד ֶׁבר צּור יִ ְׂשר ֵ
ָא ַמר ֱא ֵ

2 Sam 23:3–4

ח־ש ֶׁמש ב ֶֹׁקר לֹא ָעבֹות ִמנֹגַ ּה ִמ ָמ ָטר ֶׁד ֶׁשא ֵמ ָא ֶׁרץ׃
ים׃ּוכאֹור ב ֶֹׁקר יִ זְ ַר ָ
ְ
ֹלה
ֱא ִ

יֹוסיף ִכי ְבנַ ְפשֹו
ֹלהים וְ כֹה ִ
ה־לי ֱא ִ
וַ יִ ָש ַבע ַה ֶׁמ ֶׁלְך ְשֹלמֹה ַביהוה ֵלאמֹר כֹה יַ ֲע ֶׁׂש ִ

1 Kings 2:23

ת־ה ָד ָבר ַהזֶׁ ה׃
ִד ֶׁבר ֲאד ֹנִ יָ הּו ֶׁא ַ

ֹלהים ְש ַאל ָמה ֶׁא ֶׁתן־ָ
אמר ֱא ִ
ל־שֹלמֹה ַב ֲחלֹום ַה ָל ָיְלה וַ י ֹ ֶׁ
ְבגִ ְבעֹון נִ ְר ָאה יהוה ֶׁא ְ

1 Kings 3:5

ָלְך׃

יָמים
ת ְלָך ִ
א־ש ַא ְל ָָ
ת־ה ָד ָבר ַהזֶׁ ה וְ ל ֹ ָ
ת ֶׁא ַ
ֹלהים ֵא ָליו יַ ַען ֲא ֶׁשר ָש ַא ְל ָָ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ
ֹע
ת ְלָך ָה ִבין ִל ְשמ ַָ
ְָת נֶׁ ֶׁפש א ֶֹׁיְביָך וְ ָש ַא ְל ָָ
ת ְלָך ע ֶֹׁשר וְ לֹא ָש ַאל ָָ
א־ש ַא ְל ָָ
ַר ִבים וְ ל ֹ ָ

–1 Kings 3:11
12

א־היָ ה
יתי ִכ ְד ָב ֶׁריָך ִהנֵ ה נָ ַת ִתי ְלָך ֵלב ָח ָכם וְ נָ בֹון ֲא ֶׁשר ָכמֹוָך ל ֹ ָ
ט׃הנֵ ה ָע ִׂש ִ
ִמ ְש ָפ ִ
ְל ָפנֶׁ יָך וְ ַא ֲח ֶׁריָך לֹא־יָ קּום ָכמֹוָך׃
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ֲָשר ַעל־ָ
ּותבּונָ ה ַה ְר ֵבה ְמאֹד וְ ר ַֹחב ֵלב ַכחֹול א ֶׁ
ֹלהים ָח ְכ ָמה ִל ְשֹלמֹה ְ
וַ יִ ֵתן ֱא ִ

1 Kings 5:9

ְׂש ַפת ַהיָ ם׃

יְכ ְל ְכלּוָך ַאף
ּוש ֵמי ַה ָש ַמיִם לֹא ַ
ל־ה ָא ֶׁרץ ִהנֵ ה ַה ָש ַמיִם ְ
ֹלהים ַע ָ
כִָי ַה ֻׁא ְמנָ ם יֵ ֵשב ֱא ִ

1 Kings 8:27

נִיתי׃
י־ה ַביִת ַהזֶׁ ה ֲא ֶׁשר ָב ִ
ִכ ַ

ת־ח ְכ ָמתֹו ֲא ֶׁשר־נָ ַתן ֱאֹלהִָים
ֹע ֶׁא ָ
ת־פנֵ י ְשֹלמֹה ִל ְשמ ַָ
ל־ה ָא ֶׁרץ ְמ ַב ְק ִשים ֶׁא ְ
וְ ָכ ָ

1 Kings 10:24

ְב ִלבֹו׃

ְך־צֹובה
ָ
ן־א ְליָ ָדע ֲא ֶׁשר ָב ַרח ֵמ ֵאת ֲה ַד ְד ֶׁעזֶׁ ר ֶׁמ ֶׁל
ת־רזֹון ֶׁב ֶׁ
ֹלהיָם לֹו ָׂש ָטן ֶׁא ְ
וַ יָ ֶׁקם ֱא ִ

1 Kings 11:23

ֲאד ֹנָ יו׃

ל־ר ַח ְב ָעם
ֹר׃אמֹר ֶׁא ְ
ֹלהים ֵלאמ ֱ
יש־ה ֱא ִ
ָ
ל־ש ַמ ְעיָ ה ִא
ֹלהים ֶׁא ְ
ָָא ִ
וַ יְ ִהי ְד ַבר ה ֱ

ֶׁבן־ָ –1 Kings 12:22
24

יֶׁתר ָה ָעם ֵלאמֹר׃כֹה ָא ַמר
יָמין וְ ֶׁ
ּובנְ ִ
הּודה ִ
ל־בית יְ ָ
ל־כ ֵ
הּודה וְ ֶׁא ָ
ְשֹלמֹה ֶׁמ ֶׁלְך יְ ָ
יכם ְבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל שּובּו ִאיש ְל ֵביתֹו ִכי
ִָם־א ֵח ֶׁ
א־ת ָל ֲחמּון ע ֲ
א־ת ֲעלּו וְ ל ֹ ִ
יהוה ל ֹ ַ
ת־ד ַבר יהוה וַ יָ ֻׁשבּו ָל ֶׁל ֶׁכת ִכ ְד ַבר יהוה׃
ֵמ ִא ִתי נִ ְהיָ ה ַה ָד ָבר ַהזֶׁ ה וַ יִ ְש ְמעּו ֶׁא ְ

ָת־אל וְ יָ ָר ְב ָעם ע ֵֹמד ַעל־
ל־בי ֵ
יהּודה ִב ְד ַבר יהוה ֶׁא ֵ
ֹלהים ָבא ִמ ָ
וְ ִהנֵ ה ִאיש ֱא ִ

1 Kings 13:1

ח ְל ַה ְק ִטיר׃
ַה ִמזְ ֵב ַ ָ
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ֹלהים ִב ְד ַבר
ָָא ִ
מֹופת ֲא ֶׁשר נָ ַתן ִאיש ה ֱ
ח ַכ ֵ
ן־ה ִמזְ ֵב ַ ָ
ח נִ ְק ָרע וַ יִ ָש ֵפְך ַה ֶׁד ֶׁשן ִמ ַ
וְ ַה ִמזְ ֵב ַ ָ

1 Kings 13:5

יהוה׃

ֹלהיָך וְ ִה ְת ַפ ֵלל
ת־פנֵ י יהוה ֱא ֶׁ
ֹלהים ַחל־נָ א ֶׁא ְ
ל־איש ָה ֱא ִ
אמר ֶׁא ִ
וַ יַ ַען ַה ֶׁמ ֶׁלְך וַ י ֹ ֶׁ

1 Kings 13:6

ד־ה ֶׁמ ֶׁלְך ֵא ָליו
ָָשב יַ ַ
ת־פנֵ י יהוה וַ ת ָ
ֹלהים ֶׁא ְ
ָָא ִ
ַב ֲע ִדי וְ ָתש ֹב יָ ִדי ֵא ָלי וַ יְ ַחל ִאיש־ה ֱ
וַ ְת ִהי ְכ ָב ִראש ֹנָ ה׃

יתָך לֹא ָאבֹא
ת־ח ִצי ֵב ֶׁ
ן־לי ֶׁא ֲ
ם־ת ֶׁת ִ
ל־ה ֶׁמ ֶׁלְך ִא ִ
ֹלהים ֶׁא ַ
ָָא ִ
אמר ִאיש־ה ֱ
וַ י ֹ ֶׁ

ִע ָמְך 1 Kings 13:8–9

י־כן ִצּוָ ה א ִֹתי ִב ְד ַבר יהוה
ה׃כ ֵ
ה־מיִָם ַב ָמקֹום ַהזֶׁ ִ
וְ לֹא־א ַֹכל ֶׁל ֶׁחם וְ לֹא ֶׁא ְש ֶׁת ַ
ה־מיִ ם וְ לֹא ָתשּוב ַב ֶׁד ֶׁרְך ֲא ֶׁשר ָה ָל ְכ ָת׃
אכל ֶׁל ֶׁחם וְ לֹא ִת ְש ֶׁת ָ
ֵלאמֹר לֹא־ת ֹ ַ

א ֶׁשר־ָ
ל־ה ַמ ֲע ֶׁׂשה ֲָ
ת־כ ַ
ית־אל וַ יָבֹוא ְבנֹו וַ יְ ַס ֶׁפר־לֹו ֶׁא ָ
וְ נָ ִביא ֶׁא ָחד זָ ֵקן י ֵֹשב ְב ֵב ֵ

1 Kings 13:11

ל־ה ֶׁמ ֶׁלְך
ת־ה ְד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ִד ֶׁבר ֶׁא ַ
ית־אל ֶׁא ַ
ֹלהים ַהיֹום ְב ֵב ֵ
ָָא ִ
ָע ָׂשה ִאיש־ה ֱ
יהם׃
וַ יְ ַס ְפרּום ַל ֲא ִב ֶׁ

ת־ה ֶׁד ֶׁרְך ֲא ֶׁשר ָה ַלְך ִאיש
יהם ֵאי־זֶׁ ה ַה ֶׁד ֶׁרְך ָה ָלְך וַ יִ ְראּו ָבנָ יו ֶׁא ַ
וַ יְ ַד ֵבר ֲא ֵל ֶׁהם ֲא ִב ֶׁ

1 Kings 13:12

יהּודה׃
ר־בא ִמ ָ
ֹלהים ֲא ֶׁש ָ
ָָא ִ
הֱ
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ּוק ַב ְר ֶׁתם א ִֹתי ַב ֶׁק ֶׁבר ֲא ֶׁשר
מֹותי ְ
ל־בנָ יו ֵלאמֹר ְב ִ
אמר ֶׁא ָ
וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי ָק ְברֹו אֹתֹו וַ י ֹ ֶׁ

1 Kings 13:31

ת־ע ְצמ ָֹתי׃
ֹלהים ָקבּור בֹו ֵא ֶׁצל ַע ְצמֹתָָיו ַהנִיחּו ֶׁא ַ
ָָא ִ
ִאיש ה ֱ

י־כ ֵעת
יֹוספּון ִכ ָ
ֹלהים וְ כֹה ִ
ל־א ִליָ הּו ֵלאמֹר כֹה־יַ ֲעׂשּון ֱא ִ
וַ ִת ְש ַלח ִאיזֶׁ ֶׁבל ַמ ְל ָאְך ֶׁא ֵ

1 Kings 19:2

ָמ ָחר ָא ִׂשים ֶׁאת־נַ ְפ ְשָך ְכנֶׁ ֶׁפש ַא ַחד ֵמ ֶׁהם׃

יֹוספּו ִאם־יִ ְׂשפֹק ֲע ַפר
ֹלהים וְ כֹה ִ
אמר כֹה־יַ ֲעׂשּון ִלי ֱא ִ
ן־ה ַדד וַ י ֹ ֶׁ
וַ יִ ְש ַלח ֵא ָליו ֶׁב ֲ

1 Kings 20:10

ל־ה ָעם ֲא ֶׁשר ְב ַרגְ ָלי׃
ש ְֹמרֹון ִל ְש ָע ִלים ְל ָכ ָ

ֹה־א ַמר יהוה יַ ַען ֲא ֶׁשר
אמר כ ָ
ל־מ ֶׁלְך יִ ְׂש ָר ֵאל וַ י ֹ ֶׁ
אמר ֶׁא ֶׁ
ֹלהים וַ י ֹ ֶׁ
ָָא ִ
וַ יִ גַ ש ִאיש ה ֱ

1 Kings 20:28

ל־ה ָהמֹון
ת־כ ֶׁ
ֹלהי ֲע ָמ ִקים הּוא וְ נָ ַת ִתי ֶׁא ָ
א־א ֵ
ֹלהי ָה ִרים יהוה וְ ל ֹ ֱ
ָא ְמרּו ֲא ָרם ֱא ֵ
י־אנִ י יהוה׃
ַהגָ דֹול ַהזֶׁ ה ְביָ ֶׁדָך וִ ַיד ְע ֶׁתם ִכ ֲ

אכל
ן־ה ָש ַמיִם וְ ת ֹ ַ
מ ַ
ֹלהים ָאנִ י ֵת ֶׁרד ֵאש ִָ
ם־איש ָה ֱא ִ
יהם ִא ִ
וַ יַ ַען ֵא ִליָ ה וַ יְ ַד ֵבר ֲא ֵל ֶׁ

2 Kings 1:12

ת־ח ִמ ָשיו׃
אכל אֹתֹו וְ ֶׁא ֲ
ן־ה ָש ַמיִם וַ ת ֹ ַ
ֹלהים ִמ ַ
ש־א ִ
ת־ח ִמ ֶׁשיָך וַ ֵת ֶׁרד ֵא ֱ
א ְֹתָך וְ ֶׁא ֲ

ֹלהים
ָָא ִ
יְהי כ ְִָראֹות ִאיש־ה ֱ
ֹלהים ֶׁאל־הַָר ַה ַכ ְר ֶׁמל וַ ִ
ל־איש ָה ֱא ִ
וַ ֵת ֶׁלְך וַ ָתבֹוא ֶׁא ִ

2 Kings 4:25

יחזִ י נַ ֲערֹו ִהנֵ ה ַהשּונַ ִמית ַה ָלז׃
אמר ֶׁאל־גֵ ֲ
א ָֹתּה ִמנֶׁ גֶׁ ד וַ י ֹ ֶׁ
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אמר
יחזִ י ְל ָה ְד ָפּה וַ י ֹ ֶׁ
ל־ה ָהר וַ ַת ֲחזֵ ק ְב ַרגְ ָליו וַ יִ גַ ש גֵ ֲ
ֹלהים ֶׁא ָ
ל־איש ָה ֱא ִ
וַ ָתבֹא ֶׁא ִ

2 Kings 4:27

ה־לּה וַָיהוה ֶׁה ְע ִלים ִמ ֶׁמנִ י וְ לֹא ִהגִ יד ִלי׃
ה־לּה ִכי־נַ ְפ ָשּה ָמ ָר ָ
ֹלהים ַה ְר ֵפ ָ
ָָא ִ
ִאיש ה ֱ

ת־בגָ ָדיו וַ יִ ְש ַלח ֶׁאל־
י־ק ַרע ֶׁמ ֶׁלְך־יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁא ְ
ֹלהים ִכ ָ
ָָא ִ
ישע ִאיש־ה ֱ
ֹע ֱא ִל ָ
ִָשמ ַָ
וַ יְ ִהי כ ְ

2 Kings 5:8

ת ְבגָ ֶׁדיָך יָבֹא־נָ א ֵא ַלי וְ יֵ ַדע ִכי יֵ ש נָ ִביא ְביִ ְׂש ָר ֵאל׃
ַה ֶׁמ ֶׁלְך ֵלאמֹר ָל ָמה ָק ַר ְע ָָ

ֱָֹלהים ִהנֵ ה ָח ַׂשְך ֲאד ֹנִ י ֶׁאת־נַ ֲע ָמן ָה ֲא ַר ִמי ַהזֶׁ ה
ישע ִאיש־הָָא ִ
יחזִ י נַ ַער ֱא ִל ָ
אמר גֵ ֲ
וַ י ֹ ֶׁ

2 Kings 5:20

ם־ר ְצ ִתי ַא ֲח ָריו וְ ָל ַק ְח ִתי ֵמ ִאתֹו
י־א ַ
ר־ה ִביא ַחי־יהוה ִכ ִ
ִמ ַק ַחת ִמיָ דֹו ֵאת ֲא ֶׁש ֵ
אּומה׃
ְמ ָ

ְך־ש ָמה
ב־עץ וַ יַ ְש ֶׁל ָ
ת־ה ָמקֹום וַ יִ ְק ָצ ֵ
ֹלהים ָאנָ ה נָ ָפל וַ יַ ְר ֵאהּו ֶׁא ַ
ָָא ִ
אמר ִאיש־ה ֱ
וַ י ֹ ֶׁ

2 Kings 6:6

וַ יָ ֶׁצף ַה ַב ְרזֶׁ ל׃

ל־מ ֶׁלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר ִה ָש ֶׁמר ֵמ ֲעבֹר ַה ָמקֹום ַהזֶׁ ה ִכי־ָ
ֹלהים ֶׁא ֶׁ
ָָא ִ
וַ יִ ְש ַלח ִאיש ה ֱ

2 Kings 6:9

ָשם ֲא ָרם נְ ִח ִתים׃

ֹלהים וְ ִהזְ ִהיר ֹה וְ נִ ְש ַמר
ָָא ִ
ל־ה ָמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר־לֹו ִאיש־ה ֱ
וַ יִ ְש ַלח ֶׁמ ֶׁלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁא ַ

2 Kings 6:10

שם לֹא ַא ַחת וְ לֹא ְש ָתיִ ם׃
ָָ
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ת־ה ִעיר וְ סּוס וָ ָר ֶׁכב
סֹובב ֶׁא ָ
ה־חיִ ל ֵ
ֹלהים ָלקּום וַ יֵ ֵצא וְ ִהנֵ ַ
ָָא ִ
וַ יַ ְש ֵכם ְמ ָש ֵרת ִאיש ה ֱ

2 Kings 6:15

יכה נַ ֲע ֶׁׂשה׃
אמר נַ ֲערֹו ֵא ָליו ֲא ָהּה ֲאד ֹנִ י ֵא ָ
וַ י ֹ ֶׁ

ן־ש ָפט ָע ָליו
ישע ֶׁב ָ
יֹוסף ִאם־יַ ֲעמֹד רֹאש ֱא ִל ָ
ֹלהים וְ כֹה ִ
ה־לי ֱא ִ
אמר כֹה־יַ ֲע ֶׁׂש ִ
וַ י ֹ ֶׁ

2 Kings 6:31

ַהיֹום׃

ל־ה ַש ַער וַ יִ ְר ְמ ֻׁסהּו ָה ָעם
ת־ה ָש ִליש ֲא ֶׁשר־נִ ְש ָען ַעל־יָ דֹו ַע ַ
וְ ַה ֶׁמ ֶׁלְך ִה ְפ ִקיד ֶׁא ַ

2 Kings 7:17

ֹלהים ֲא ֶׁשר ִד ֶׁבר ְב ֶׁר ֶׁדת ַה ֶׁמ ֶׁלְך ֵא ָליו׃
ָָא ִ
ַב ַש ַער וַ יָ מֹת ַכ ֲא ֶׁשר ִד ֶׁבר ִאיש ה ֱ

ּוס ָאה־ס ֶֹׁלת
אתיִם ְׂשע ִֹרים ְב ֶׁש ֶׁקל ְ
ל־ה ֶׁמ ֶׁלְך ֵלאמֹר ָס ַ
ֹלהים ֶׁא ַ
ָָא ִ
וַ יְ ִהי כ ְַָד ֵבר ִאיש ה ֱ

2 Kings 7:18

ְב ֶׁש ֶׁקל יִ ְהיֶׁ ה ָכ ֵעת ָמ ָחר ְב ַש ַער ש ְֹמרֹון׃

ְך־א ָרם ח ֶֹׁלה וַ יֻׁ גַ ד־לֹו ֵלאמֹר ָבא ִאיש
ן־ה ַדד ֶׁמ ֶׁל ֲ
ּוב ֲ
ישע ַד ֶׁמ ֶׁׂשק ֶׁ
וַ יָבֹא ֱא ִל ָ

2 Kings 8:7

ד־הנָ ה׃
ֹלהים ַע ֵ
ָָא ִ
הֱ

ֹלהים׃
ָָא ִ
ת־פנָ יו וַ יָ ֶׁׂשם ַעד־בֹש וַ ְיֵבךְָ ִאיש ה ֱ
וַ יַ ֲע ֵמד ֶׁא ָ

2 Kings 8:11

ית ֶׁאת־
אֹו־שש ְפ ָע ִמים ָאז ִה ִכ ָָ
ֵ
אמר ְל ַהכֹות ָח ֵמש
ֹלהים וַ י ֹ ֶׁ
ָָא ִ
וַ יִ ְקצֹף ָע ָליו ִאיש ה ֱ

2 Kings 13:19

ת־א ָרם׃
ד־כ ֵלה וְ ַע ָתה ָשֹלש ְפ ָע ִמים ַת ֶׁכה ֶׁא ֲ
ֲא ָרם ַע ַ
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ת־ה ֲע ָצמֹות ִמן־
ר־שם ָב ָהר וַ יִ ְש ַלח וַ יִ ַקח ֶׁא ָ
ת־ה ְק ָב ִרים ֲא ֶׁש ָ
אשיָ הּו וַ יַ ְרא ֶׁא ַ
וַ יִ ֶׁפן י ֹ ִ

2 Kings 23:16

ֹלהים
ָָא ִ
ח וַ יְ ַט ְמ ֵאהּו ִכ ְד ַבר יהוה ֲא ֶׁשר ָק ָרא ִאיש ה ֱ
ל־ה ִמזְ ֵב ַ ָ
ַה ְק ָב ִרים וַ יִ ְׂשר ֹף ַע ַ
ת־ה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶׁלה׃
ֲא ֶׁשר ָק ָרא ֶׁא ַ

ת־סד ֹם
ֹלהים ֶׁא ְ
יְתה ָב ֶׁבל ְצ ִבי ַמ ְמ ָלכֹות ִת ְפ ֶׁא ֶׁרת גְ אֹון ַכ ְׂש ִדים כ ְַָמ ְה ֵפ ַכת ֱא ִ
וְ ָה ָ

Isa 13:19

ת־עמ ָֹרה׃
וְ ֶׁא ֲ

ֹלהים י ֵֹצר ָה ָא ֶׁרץ וְ ע ָֹׂשּה הּוא כֹונְ נָ ּה
ָָא ִ
בֹורא ַה ָש ַמיִם הּוא ה ֱ
ִכי כֹה ָא ַמר־יהוה ֵ

Isa 45:18–19

לֹא־תֹהּו ְב ָר ָאּה ָל ֶׁש ֶׁבת יְ ָצ ָרּה ֲאנִ י יהוה וְ ֵאין עֹוד׃לֹא ַב ֵסתֶָׁר ִד ַב ְר ִתי ִב ְמקֹום
ֶׁא ֶׁרץ ח ֶֹׁשְך לֹא ָא ַמ ְר ִתי ְלזֶׁ ַרע יַ ֲעקֹב תֹהּו ַב ְקשּונִ י ֲאנִי יהוה ד ֵֹבר ֶׁצ ֶׁדק ַמגִ יד
יש ִרים׃
ֵמ ָ

יה נְ ֻׁאם־יהוה לֹא־יֵ ֵשב ָשם
ת־ש ֵכנֶׁ ָָ
ת־עמ ָֹרה וְ ֶׁא ְ
ת־סד ֹם וְ ֶׁא ֲ
ֹלהים ֶׁא ְ
ְָמ ְה ֵפ ַכת ֱא ִ
כַ

Jer 50:40

ן־א ָדם׃
ִאיש וְ לֹא־יָ גּור ָבּה בֶָׁ ָ

א־היּו
ל־ס ַעפ ָֹתיו וְ ַע ְרמֹנִים ל ֹ ָ
רֹושים לֹא ָדמּו ֶׁא ְ
ֹלהים ְב ִ
ן־א ִ
א־ע ָמ ֻׁמהּו ְבגַ ֱ
ֲא ָרזִ ים ל ֹ ֲ

Ezek 31:8

א־ד ָמה ֵא ָליו ְביָ ְפיֹו׃
ֹלהים ל ֹ ָ
ן־א ִ
ל־עץ ְבגַ ֱ
ְכפֹאר ָֹתיו ָכ ֵ

ֹלהים׃
ָָא ִ
י־ע ֶׁדן ֲא ֶׁשר ְבגַ ן ה ֱ
ל־ע ֵצ ֵ
יֹותיו וַ יְ ַקנְ ֻׁאהּו ָכ ֲ
יתיו ְבר ֹב ָד ִל ָ
יָ ֶׁפה ֲע ִׂש ִ

Ezek 31:9
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ת־עמ ָֹרה וַ ִת ְהיּו ְכאּוד ֻׁמ ָצל
ת־סד ֹם וְ ֶׁא ֲ
ֹלהים ֶׁא ְ
ְָמ ְה ֵפ ַכת ֱא ִ
ָה ַפ ְכ ִתי ָב ֶׁכם כ ַ

Amos 4:11

א־ש ְב ֶׁתם ָע ַדי נְ ֻׁאם־יהוה׃
ִמ ְש ֵר ָפה וְ ל ֹ ַ

אּולי
ֹלהיָך ַ
ל־א ֶׁ
ה־לָך נִ ְר ָדם קּום ְק ָרא ֶׁא ֱ
וַ יִ ְק ַרב ֵא ָליו ַרב ַהח ֵֹבל וַ יֹאמֶָׁר לֹו ַמ ְ

Jonah 1:6

אבד׃
ֹלהים ָלנּו וְ לֹא נ ֹ ֵ
ָָא ִ
יִת ַע ֵשת ה ֱ
ְ

אבד׃
ֹלהים וְ ָשב ֵמ ֲחרֹון ַאפֹו וְ לֹא נ ֹ ֵ
ָָא ִ
ע יָ שּוב וְָנִ ַחם ה ֱ
י־יֹוד ַָ
ִמ ֵ

Jonah 3:9

ל־ה ָר ָעה
ֹלהים ַע ָ
י־שבּו ִמ ַד ְר ָכם ה ָָָר ָעה וַ יִ נָ ֶׁחם ָה ֱא ִ
יהם ִכ ָ
ת־מ ֲע ֵׂש ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ַ
ָָא ִ
וַָיַ ְרא ה ֱ

Jonah 3:10

ׂשֹות־ל ֶׁהם וְ לֹא ָע ָׂשה׃
ָ
ר־ד ֶׁבר ַל ֲע
ֲא ֶׁש ִ

ל־ה ָר ָעה
ֹלהים ַע ָ
ָָא ִ
י־שבּו ִמ ַד ְר ָכם ָה ָר ָעה וַ יִ נָ ֶׁחם ה ֱ
יהם ִכ ָ
ת־מ ֲע ֵׂש ֶׁ
ֹלהים ֶׁא ַ
וַ יַ ְרא ָה ֱא ִ

Jonah 3:10

ׂשֹות־ל ֶׁהם וְ לֹא ָע ָׂשה׃
ָ
ר־ד ֶׁבר ַל ֲע
ֲא ֶׁש ִ

ֹלהים ִק ָיקיֹון וַ יַ ַעל ֵמ ַעל ְליֹונָ ה ִל ְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאשֹו ְל ַה ִציל לֹו
יהוה־א ִ
ֱ
יְמן
וַ ַ

Jonah 4:6

דֹולה׃
ל־ה ִק ָיקיֹון ִׂש ְמ ָחה גְ ָ
ֵמ ָר ָעתֹו וַ יִ ְׂש ַמח יֹונָ ה ַע ַ

ת־ה ִק ָיקיֹון וַ יִ ָיבש׃
ַָש ַחר ַל ָמ ֳח ָרת וַ ַתְך ֶׁא ַ
תֹול ַעת ַב ֲעלֹות ה ַ
ֹלהים ַ
ָָא ִ
יְמן ה ֱ
וַ ַ

Jonah 4:7
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ַָש ֶׁמש ַעל־רֹאש יֹונָ ה
ישית וַ ַתְך ה ֶׁ
רּוח ָק ִדים ֲח ִר ִ
ֹלהים ַ ָ
יְמן ֱא ִ
ֹח ַה ֶׁש ֶׁמש וַ ַ
וַ יְ ִהי ִכזְ ר ַ ָ

Jonah 4:8

מֹותי ֵמ ַחיָ י׃
אמר טֹוב ִ
וַ יִ ְת ַע ָלף וַ יִ ְש ַאל ֶׁאת־נַ ְפשֹו ָלמּות וַ י ֹ ֶׁ

ה־לי
יטב ָח ָר ִ
אמר ֵה ֵ
ל־ה ִק ָיקיֹון וַ י ֹ ֶׁ
ה־לָך ַע ַ
ֵָיטב ָח ָר ְ
ֹלהים ֶׁאל־יֹונָ ה ַהה ֵ
אמר ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

Jonah 4:9

ד־מוֶׁ ת׃
ַע ָ

שֹופט ַצ ִדיק וְ ֵאל ז ֵֹעם ְב ָכל־יֹום׃
ֹלהים ֵ
ֱא ִ

Ps 7:12

ֹלהים׃
אֹולה ָכל־גֹויִ ם ְש ֵכ ֵחי ֱא ִ
יָ שּובּו ְר ָש ִעים ִל ְש ָ

Ps 9:18

ע ַת ֲע ֻׁלמֹות ֵלב׃
ֹלהים יַ ֲח ָקר־זֹאת ִכי־הּוא י ֵֹד ַָ
ֲהלֹא ֱא ִ

Ps 44:22

עֹולם׃
ֹלהים ְל ָ
ל־כן ֵב ַר ְכָך ֱא ִ
תֹותיָך ַע ֵ
הּוצק ֵחן ְב ִׂש ְפ ֶׁ
ית ִמ ְבנֵ י ָא ָדם ַ
יָ ְפיָ ִפ ָָ

Ps 45:3

ֹלהיָך ֶׁש ֶׁמן ָׂשׂשֹון ֵמ ֲח ֵב ֶׁריָך׃
ֹלהים ֱא ֶׁ
ל־כן ְמ ָש ֲחָך ֱא ִ
ת ֶׁצ ֶׁדק וַ ִת ְׂשנָ א ֶׁר ַשע ַע ֵ
ָא ַה ְב ָָ

Ps 45:8

ֹלהים ִלפְָנֹות ב ֶֹׁקר׃
ה ֱא ִ
ל־תמֹוט יַ ְעזְ ֶׁר ָָ
ֹלהים ְב ִק ְר ָבּה ַב ִ
ֱא ִ

Ps 46:6
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שֹופר׃
רּועה יהוה ְבקֹול ָ
ֹלהים ִב ְת ָ
ָע ָלה ֱא ִ

Ps 47:6

ל־כ ֵסא ָק ְדשֹו׃
ֹלהים יָ ַשב ַע ִ
ֹלהים ַעל־גֹויִם ֱא ִ
ָמ ַלְך ֱא ִ

Ps 47:9

ל־כ ֵסא ָק ְדשֹו׃
ֹלהים יָ ַשב ַע ִ
ֹלהים ַעל־גֹויִם ֱא ִ
ָמ ַלְך ֱא ִ

Ps 47:9

נֹודע ְל ִמ ְׂשגָ ב׃
נֹותיהָָ ַ
ֹלהים ְב ַא ְר ְמ ֶׁ
ֱא ִ

Ps 48:4

ֹלהים יְכֹונְ נֶׁ הָָ ַעד־ָ
ֹלהינּו ֱא ִ
ַָענּו ֵכן ָר ִאינּו ְב ִעיר־יהוה ְצ ָבאֹות ְב ִעיר ֱא ֵ
ַכ ֲא ֶׁשר ָשמ ְ

Ps 48:9

עֹולם ֶׁס ָלה׃
ָ

ד־שאֹול ִכי יִ ָק ֵחנִ י ֶׁס ָלה׃
ֹלהים יִ ְפ ֶׁדה נַ ְפ ִשי ִמיַ ְ
ְך־א ִ
ַא ֱ

Ps 49:16

ד־מבֹאֹו׃
ח־ש ֶׁמש ַע ְ
א־א ֶׁרץ ִמ ִמזְ ַר ֶׁ
ֹלהים יהוה ִד ֶׁבר וַ יִ ְק ָר ָ
ִמזְ מֹור ְל ָא ָסף ֵאל ֱא ִ

Ps 50:1

ִָיע׃
ֹלהים הֹופ ַ
ִמ ִציֹון ִמ ְכ ַלל־י ִֹפי ֱא ִ

Ps 50:2
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ֹלהים ש ֵֹפט הּוא ֶׁס ָלה׃
י־א ִ
וַ יַ גִ ידּו ָש ַמיִם ִצ ְדקֹו ִכ ֱ

Ps 50:6

י־פיָך׃
יתי ֲע ֵל ִ
ה־לָך ְל ַס ֵפר ֻׁח ָקי וַ ִת ָשא ְב ִר ִ
וְ ָל ָר ָשע ָא ַמר ֱאֹלהִָים ַמ ְ

Ps 50:16

ֹלהים׃
ת־א ִ
ל־בנֵ י ָא ָדם ִל ְראֹות ֲהיֵ ש ַמ ְׂש ִכיל ד ֵֹרש ֶׁא ֱ
ֹלהים ִמ ָש ַמיִ ם ִה ְש ִקיף ַע ְ
ֱא ִ

Ps 53:3

ֹלהים
י־א ִ
ֹלהים ִפזַ ר ַע ְצמֹות חֹנָ ְך ֱה ִבש ָֹתה ִכ ֱ
י־א ִ
א־היָ ה ָפ ַחד ִכ ֱ
דּו־פ ַחד ל ֹ ָ
שָָם ָפ ֲח ַ

Ps 53:6

ְמ ָא ָסם׃

ֹלהים
י־א ִ
ֹלהים ִפזַ ר ַע ְצמֹות חֹנָ ְך ֱה ִבש ָֹתה ִכ ֱ
י־א ִ
א־היָ ה ָפ ַחד ִכ ֱ
דּו־פ ַחד ל ֹ ָ
ָשם ָפ ֲח ַ

Ps 53:6

ְמ ָא ָסם׃

ֹלהים ְשבּות ַעמֹו יָ גֵ ל יַ ֲעקֹב יִ ְׂש ַמח
יִתן ִמ ִציֹון יְ ֻׁשעֹות יִ ְׂש ָר ֵאל בְָשּוב ֱא ִ
ִמי ֵ

Ps 53:7

יִ ְׂש ָר ֵאל׃

ֹלהים ַח ְסדֹו וַ ֲא ִמתֹו׃
יענִ י ֵח ֵרף ש ֲֹא ִפי ֶׁס ָלה יִ ְש ַלח ֱא ִ
יֹוש ֵ
יִ ְש ַלח ִמ ָש ַמיִם וְ ִ

Ps 57:4

ֹלהים יַ ְר ֵאנִ י ְבש ְֹר ָרי׃
ֹלהי ַח ְסדֹו יְ ַק ְד ֵמנִ י ֱא ִ
ֱא ֵ

Ps 59:11
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ֹלהים מ ֵֹשל ְביַ ֲעקֹב ְל ַא ְפ ֵסי ָה ָא ֶׁרץ ֶׁס ָלה׃
י־א ִ
ַכ ֵלה ְב ֵח ָמה ַכ ֵלה וְ ֵאינֵ מֹו וְ יֵ ְדעּו ִכ ֱ

Ps 59:14

ֹלהים ִד ֶׁבר ְב ָק ְדשֹו ֶׁא ְעֹלזָ ה ֲא ַח ְל ָקה ְש ֶׁכם וְ ֵע ֶׁמק ֻׁסכֹות ֲא ַמ ֵדד׃
ֱא ִ

Ps 60:8

אֹלהים׃
ֹלהים ְש ַתיִ ם־זּו ָש ָמ ְע ִתי ִכי עֹז ֵל ִ
ַא ַחת ִד ֶׁבר ֱא ִ

Ps 62:12

כֹותם׃
ֹלהים ֵחץ ִפ ְתאֹום ָהיּו ַמ ָ
וַ י ֵֹרם ֱא ִ

Ps 64:8

י־כן
ֹלהים ָמ ֵלא ָמיִ ם ָת ִכין ְדגָ נָ ם ִכ ֵ
ת ָה ָא ֶׁרץ וַ ְתש ְֹק ֶׁקהָָ ַר ַבת ַת ְעש ְֶָׁרנָ ה ֶׁפ ֶׁלג ֱא ִ
ָפ ַק ְד ָָ

Ps 65:10

ְת ִכינֶׁ ָה׃

ֹלהים ִה ְק ִשיב ְבקֹול ְת ִפל ִָָתי׃
ָא ֵכן ָש ַמע ֱא ִ

Ps 66:19

ֱָֹלהים יְ ָחנֵ נּו וִ ָיב ְר ֵכנּו יָ ֵאר ָפנָ יו ִא ָתנּו ֶׁס ָלה׃
א ִ

Ps 67:2

ֹלהינּו׃
ֹלהים ֱא ֵ
יְבּולּה ָיְב ְר ֵכנּו ֱא ִ
ָ
ֶׁא ֶׁרץ נָ ְתנָ ה

Ps 67:7
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י־א ֶׁרץ׃
ל־א ְפ ֵס ָ
אָתֹו ָכ ַ
יִיראּו ֹ
ֹלהים וְ ְ
ָיְב ְר ֵכנּו ֱא ִ

Ps 67:8

אֹויְביו וְ יָ נּוסּו ְמ ַׂשנְ ָאיו ִמ ָפנָ יו׃
ָ
ֹלהים יָפּוצּו
יָ קּום ֱא ִ

Ps 68:2

ֹלהים ְל ִש ְבתֹו ַאף־יהוה יִ ְשכֹן ָלנֶׁ ַצח׃
ָל ָמה ְת ַר ְצדּון ָה ִרים גַ ְבנֻׁ נִים ָה ָהר ָח ַמד ֱא ִ

Ps 68:17

ֹלהים׃
ִָשכֹן יָ ּה ֱא ִ
סֹור ִרים ל ְ
ת ַמ ָתנֹות ָב ָא ָדם וְ ַאף ְ
ית ֶׁש ִבי ָל ַק ְח ָָ
ית ַל ָמרֹום ָש ִב ָָ
ָע ִל ָָ

Ps 68:19

יִמ ַחץ רֹאש א ָֹיְביו ָק ְדקֹד ֵׂש ָער ִמ ְת ַה ֵלְך ַב ֲא ָש ָמיו׃
ֹלהים ְ
ְך־א ִ
ַא ֱ

Ps 68:22

יחי ְל ַב ְב ֶׁכם׃
ֹלהים וִ ִ
ָראּו ֲענָ וִ ים יִ ְׂש ָמחּו ד ְֹר ֵשי ֱא ִ

Ps 69:33

שּוה׃
הּודה וְ יָ ְשבּו ָשם וִ ֵיר ָ
יע ִציֹון וְ ְיִבנֶׁ ה ָע ֵרי יְ ָ
יֹוש ַָ
ֹלהים ִ
ִכי ֱא ִ

Ps 69:36

שּוע ֶׁתָך׃
ֹלהים א ֲֹה ֵבי יְ ָ
אמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַדל ֱא ִ
ל־מ ַב ְק ֶׁשיָך וְ י ֹ ְ
יָ ִׂשיׂשּו וְ יִ ְׂש ְמחּו ְבָך ָכ ְ

Ps 70:5

ַָציל׃
י־אין מ ִ
ֹלהים ֲעזָ בֹו ִר ְדפּו וְ ִת ְפׂשּוהּו ִכ ֵ
ֵלאמֹר ֱא ִ

Ps 71:11
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ֹלהים ש ֵֹפט זֶׁ ה יַ ְש ִפיל וְ זֶׁ ה יָ ִרים׃
י־א ִ
ִכ ֱ

Ps 75:8

ֹלהים ְביִ ְׂש ָר ֵאל גָ דֹול ְשמֹו׃
יהּודה ֱא ִ
נֹודע ִב ָ
ָ

Ps 76:2

י־א ֶׁרץ ֶׁס ָלה׃
ל־ענְ וֵ ֶׁ
יע ָכ ַ
הֹוש ַָ
ֹלהיָם ְל ִ
ְָקּום־ל ִמ ְש ָפט ֱא ִ
ַ
ב

Ps 76:10

יהם
ֹלהים ָע ָלה ָב ֶׁהם וַ יַ ֲהר ֹג ְב ִמ ְשמַָנֵ ֶׁ
יהם׃וְ ַאף ֱא ִ
לֹא־זָ רּו ִמ ַת ֲאוָ ָתם עֹוד ָא ְכ ָלם ְב ִפ ֶׁ

Ps 78:30–31

חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְכ ִר ַיע׃
ּוב ֵ
ַ

יִמ ַאס ְמאֹד ְביִ ְׂש ָר ֵאל׃
ֹלהים וַ יִ ְת ַע ָבר וַ ְ
ָש ַמע ֱא ִ

Ps 78:59

ֹלהים יִ ְשפֹט׃
ת־אל ְב ֶׁק ֶׁרב ֱא ִ
ֹלהים נִ ָצב ַב ֲע ַד ֵ
ִמזְ מֹור ְל ָא ָסף ֱא ִ

Ps 82:1

ֹלהים ִד ֶׁבר ְב ָק ְדשֹו ֶׁא ְעֹלזָ ה ֲא ַח ְל ָקה ְש ֶׁכם וְ ֵע ֶׁמק ֻׁסכֹות ֲא ַמ ֵדד׃
ֱא ִ

Ps 108:8

תֹוכם׃
ם־ה ָש ָטן ְב ָ
ֹלהים ְל ִה ְתיַ ֵצב ַעל־יהוה וַ יָבֹוא גַ ַ
ָָא ִ
וַ יְ ִהי ַהיֹום וַ יָ בֹאּו ְבנֵ י ה ֱ

Job 1:6
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ן־ה ָש ַמיִם וַ ִת ְב ַער ַבצֹאן
ֹלהים נָ ְפ ָלה ִמ ַ
אמר ֵאש ֱא ִ
עֹוד זֶׁ ה ְמ ַד ֵבר וְ זֶׁ ה ָבא וַ י ֹ ַ

Job 1:16

ק־אנִ י ְל ַב ִדי ְל ַהגִ יד ָלְך׃
אכ ֵלם וָ ִא ָמ ְל ָטה ַר ֲ
ּובנְ ָע ִרים וַ ת ֹ ְ
ַ

ם־ה ָש ָטן ְבת ָֹכם
יַָצב ַעל־יהוה וַ יָבֹוא גַ ַ
ֹלהים ְל ִה ְת ֵ
ָָא ִ
וַ יְ ִהי ַהיֹום וַ יָ בֹאּו ְבנֵ י ה ֱ

Job 2:1

ְל ִה ְתיַ ֵצב ַעל־יהוה׃

קֹומּה׃
ת־מ ָ
ֹלהים ֵה ִבין ַד ְר ָכּה וְ הּוא יָ ַדע ֶׁא ְ
ֱא ִ

Job 28:23

ֹלהים׃
ל־בנֵ י ֱא ִ
כֹוכ ֵבי ב ֶֹׁקר וַָיָ ִריעּו ָכ ְ
ְב ָרן־יַ ַחד ְ

Job 38:7

ל־א ֶׁשר נַ ֲע ָׂשה ַת ַחת ַה ָש ָמיִ ם הּוא
ת־ל ִבי ִל ְדרֹוש וְ ָלתּור ַב ָח ְכ ָמה ַעל ָכ ֲ
וְ נָ ַת ִתי ֶׁא ִ

Eccles 1:13

ֹלהים ִל ְבנֵי ָה ָא ָדם ַל ֲענֹות בֹו׃
ִענְ יַ ן ָרע נָ ַתן ֱא ִ

ֹלהים ִל ְבנֵי ָה ָא ָדם ַל ֲענֹות בֹו׃
ת־ה ִענְ יָ ן ֲא ֶׁשר נָ ַתן ֱא ִ
יתי ֶׁא ָ
ָר ִא ִ

Eccles 3:10

א־יִמ ָצא
ת־הע ָֹלם נָ ַתן ְב ִל ָבם ִמ ְב ִלי ֲא ֶׁשר ל ֹ ְ
יָפה ְב ִעתֹו גַ ם ֶׁא ָ
ת־הכֹל ָע ָׂשה ֶׁ
ֶׁא ַ

Eccles 3:11

ֹלהים ֵמרֹאש וְ ַעד־סֹוף׃
ָָא ִ
ָע ָׂשה ה ֱ
ת־ה ַמ ֲע ֶׁׂשה ֲא ֶׁשר־ ָ
ָה ָא ָדם ֶׁא ַ
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ּומ ֶׁמנּו
הֹוסיף ִ
עֹולם ָע ָליו ֵאין ְל ִ
ֹלהים הּוא יִ ְהיֶׁ ה ְל ָ
ָָא ִ
ל־א ֶׁשר יַ ֲע ֶׁׂשה ה ֱ
יָ ַד ְע ִתי ִכי ָכ ֲ

Eccles 3:14

ֹלהים ָע ָׂשה ֶׁשיִ ְראּו ִמ ְל ָפנָ יו׃
ֵאין ִלגְ ר ַָֹע וְ ָה ֱא ִ

ּומ ֶׁמנּו
הֹוסיף ִ
עֹולם ָע ָליו ֵאין ְל ִ
ֹלהים הּוא יִ ְהיֶׁ ה ְל ָ
ָָא ִ
ל־א ֶׁשר יַ ֲע ֶׁׂשה ה ֱ
יָ ַד ְע ִתי ִכי ָכ ֲ

Eccles 3:14

ֹלהים ָע ָׂשה ֶׁשיִָ ְראּו ִמ ְל ָפנָ יו׃
ֵאין ִלגְ ר ַָֹע וְ ָה ֱא ִ

ּומ ֶׁמנּו
הֹוסיף ִ
עֹולם ָע ָליו ֵאין ְל ִ
ֹלהים הּוא יִ ְהיֶׁ ה ְל ָ
ל־א ֶׁשר יַ ֲע ֶׁׂשה ָה ֱא ִ
יָ ַד ְע ִתי ִכי ָכ ֲ

Eccles 3:14

ֹלהים ָע ָׂשה ֶׁשיִ ְראּו ִמ ְל ָפנָ יו׃
ָָא ִ
ֵאין ִלגְ ר ַָֹע וְ ה ֱ

ֹלהים ַיְב ֵקש ֶׁאת־נִ ְר ָדף׃
ָָא ִ
ה־ש ָהיָ ה ְכ ָבר הּוא וַ ֲא ֶׁשר ִל ְהיֹות ְכ ָבר ָהיָ ה וְ ה ֱ
ַמ ֶׁ

Eccles 3:15

ל־ח ֶׁפץ
י־עת ְל ָכ ֵ
ֹלהים ִכ ֵ
ָָא ִ
ת־ה ָר ָשע יִ ְשפֹט ה ֱ
ת־ה ַצ ִדיק וְ ֶׁא ָ
ָא ַמ ְר ִתי ֲאנִ י ְב ִל ִבי ֶׁא ַ

Eccles 3:17

ל־ה ַמ ֲע ֶׁׂשה ָשם׃
וְ ַעל ָכ ַ

ם־ב ֵה ָמה
ֹלהים וְ ִל ְראֹות ְש ֶׁה ְ
ָָא ִ
ל־ד ְב ַרת ְבנֵי ָה ָא ָדם ל ְָָב ָרם ה ֱ
ָא ַמ ְר ִתי ֲאנִ י ְב ִל ִבי ַע ִ

Eccles 3:18

ֵה ָמה ָָל ֶׁהם׃

אמר ִל ְפנֵ י ַה ַמ ְל ָאְך ִכי ְשגָ גָ ה ִהיא
ת־ב ָׂש ֶׁרָך וְ ַאל־ת ֹ ַ
ת־פיָך ַל ֲח ִטיא ֶׁא ְ
ל־ת ֵתן ֶׁא ִ
ַא ִ

Eccles 5:5

ת־מ ֲע ֵׂשה ֶׁיָדיָך׃
ל־קֹולָך וְ ִח ֵבל ֶׁא ַ
ֶׁ
ָהים ַע
ָָאֹל ִ
ָל ָמה יִ ְקצֹף ה ֱ
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טֹובה ְב ָכל־ָ
ר־יָפה ֶׁל ֱאכֹול־וְ ִל ְשתֹות וְ ִל ְראֹות ָ
יתי ָאנִ י טֹוב ֲא ֶׁש ֶׁ
ר־ר ִא ִ
ִהנֵ ה ֲא ֶׁש ָ

Eccles 5:17

ֹלהים ִכי־הּוא
ָָא ִ
י־חיָ ו ֲא ֶׁשר־נָ ַתן־לֹו ה ֱ
יְמ ַ
ת־ה ֶׁש ֶׁמש ִמ ְס ַפר ֵ
ֲע ָמלֹו ֶׁשיַ עֲָמֹל ַת ַח ַ
ֶׁח ְלקֹו׃

ֹלהים ע ֶֹׁשר ּונְ ָכ ִסים וְ ִה ְש ִליטֹו ֶׁל ֱאכֹל ִמ ֶׁמנּו
ָָא ִ
ל־ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר נָ ַתן־לֹו ה ֱ
גַ ם ָכ ָ

Eccles 5:18

ֹלהים ִהיא׃
ֹח ַב ֲע ָמלֹו זֹה ַמ ַתת ֱא ִ
ת־ח ְלקֹו וְ ִל ְׂשמ ַ ָ
וְ ָל ֵׂשאת ֶׁא ֶׁ

ֹלהים ַמ ֲענֶׁ ה ְב ִׂש ְמ ַחת ִלבֹו׃
ָָא ִ
ת־יְמי ַחיָ יו ִכי ה ֱ
ִכי לֹא ַה ְר ֵבה יִ זְ כֹר ֶׁא ֵ

Eccles 5:19

ֹלהים ע ֶֹׁשר ּונְ ָכ ִסים וְ ָכבֹוד וְ ֵאינֶׁ נּו ָח ֵסר ְלנַ ְפשֹו ִמכֹל ֲא ֶׁשר־ָ
ָָא ִ
יִתן־לֹו ה ֱ
ִאיש ֲא ֶׁשר ֶׁ

Eccles 6:2

אכ ֶׁלנּו זֶׁ ה ֶׁה ֶׁבל וָ ֳח ִלי
איש נָ ְכ ִרי י ֹ ֲ
ֹלהים ֶׁל ֱאכֹל ִמ ֶׁמנּו ִכי ִָ
יטנּו ָה ֱא ִ
יִת ַאּוֶׁ ה וְ לֹא־יַ ְש ִל ֶׁ
ְ
ָרע הּוא׃

עֹ ֶׁשר ּונְ ָכ ִסים וְ ָכבֹוד וְ ֵאינֶׁ נּו ָח ֵסר ְלנַ ְפשֹו ִמכֹל ֲא ֶׁשר־ָ
ֹלהים ָ
יִתן־לֹו ָה ֱא ִ
ִאיש ֲא ֶׁשר ֶׁ

Eccles 6:2

אכ ֶׁלנּו זֶׁ ה ֶׁה ֶׁבל וָ ֳח ִלי
ֹלהים ֶׁל ֱאכֹל ִמ ֶׁמנּו ִכי ִאיש נָ ְכ ִרי י ֹ ֲ
ָָא ִ
יטנּו ה ֱ
יִת ַאּוֶׁ ה וְָלֹא־יַ ְש ִל ֶׁ
ְ
ָרע הּוא׃

ֹלהים
ָָא ִ
ּוביֹום ָר ָעה ְר ֵאה גַ ם ֶׁאת־זֶׁ ה ְל ֻׁע ַמת־זֶׁ ה ָע ָׂשה ה ֱ
טֹובה ֱהיֵ ה ְבטֹוב ְ
ְביֹום ָ

Eccles 7:14

אּומה׃
יִמ ָצא ָה ָא ָדם ַא ֲח ָריו ְמ ָ
ל־ד ְב ַרת ֶׁשלֹא ְ
ַע ִ
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ֹלהים יֵ ֵצא ֶׁאת־
ל־תנַ ח ֶׁאת־יָ ֶׁדָך ִכי־ָיְ ֵרא ֱא ִ
ם־מזֶׁ ה ַא ַ
טֹוב ֲא ֶׁשר ֶׁת ֱאחֹז ָבזֶׁ ה וְ גַ ִ

Eccles 7:18

ֻׁכ ָלם׃

סּורים
צֹודים וַ ֲח ָר ִמים ִל ָבּה ֲא ִ
ר־היא ְמ ִ
ת־ה ִא ָשה ֲא ֶׁש ִ
ּומֹוצא ֲאנִ י ַמר ִמ ָמוֶׁ ת ֶׁא ָ
ֶׁ

Eccles 7:26

חֹוטא יִ ָל ֶׁכד ָבּה׃
יִמ ֵלט ִמ ֶׁמנָ ה וְ ֵ
ֹלהים ָ
ָָא ִ
יה טֹוב ִל ְפנֵ י ה ֱ
יָ ֶׁד ָָ

ת־ה ָא ָדם יָ ָשר וְ ֵה ָמה ִב ְקשּו
ֹלהים ֶׁא ָ
ָָא ִ
אתי ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ה ֱ
ְל ַבד ְר ֵאה־זֶׁ ה ָמ ָצ ִ

Eccles 7:29

ִח ְשבֹנֹות ַר ִבים׃

ם־ל ֱאכֹול
ת־ה ִש ְמ ָחה ֲא ֶׁשר ֵאין־טָֹוב ָל ָא ָדם ַת ַחת ַה ֶׁש ֶׁמש ִכי ִא ֶׁ
וְ ִש ַב ְח ִתי ֲאנִ י ֶׁא ַ

Eccles 8:15

ֹלהים ַת ַחת
ָָא ִ
יְמי ַחיָ יו ֲא ֶׁשר־נָ ַתן־לֹו ה ֱ
מֹוח וְ הּוא יִ ְלוֶׁ נּו ַב ֲע ָמלֹו ֵ
וְ ִל ְשתֹות וְ ִל ְׂש ַ ָ
ַה ָש ֶׁמש׃

ֹלהים ֶׁאת־
ָָא ִ
ּוש ֵתה ְב ֶׁלב־טֹוב יֵ ינֶׁ ָך ִכי ְכ ָבר ָר ָצה ה ֱ
ֵלְך ֱאכֹל ְב ִׂש ְמ ָחה ַל ְח ֶׁמָך ֲ

Eccles 9:7

ַמ ֲע ֶׁׂשיָך׃

ּוב ַמ ְר ֵאי
חּורֹותָך וְ ַה ֵלְך ְב ַד ְר ֵכי ִל ְבָך ְ
ֶׁ
ימי ְב
יט ְיבָך ִל ְבָך ִב ֵ
דּותיָך וִ ִ
ְׂש ַמח ָבחּור ְביַ ְל ֶׁ

Eccles 11:9

ֹלהים ַב ִמ ְש ָפט׃
ָָא ִ
יאָך ה ֱ
ל־א ֶׁלה ִיְב ֲ
ל־כ ֵ
ֵעינֶׁ יָך וְ ָדע ִכי ַע ָ
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ם־רע׃
ֹלהים ִיָבא ְב ִמ ְש ָפט ַעל ָכל־נֶׁ ְע ָלם ִאם־טֹוב וְ ִא ָ
ָָא ִ
ל־מ ֲע ֶׁׂשה ה ֱ
ת־כ ַ
ִכי ֶׁא ָ

Eccles 12:14

יסים׃
ּול ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ַׂשר ַה ָס ִר ִ
ת־דנִ יֵ אל ְל ֶׁח ֶׁסד ְ
ֹלהים ֶׁא ָ
ָָא ִ
וַ יִ ֵתן ה ֱ

Dan 1:9

ל־ס ֶׁפר וְ ָח ְכ ָמה
ֹלהים ַמ ָדע וְ ַה ְׂש ֵכל ְב ָכ ֵ
ָָא ִ
וְ ַהיְ ָל ִדים ָה ֵא ֶׁלה ַא ְר ַב ְע ָתם נָ ַתן ָל ֶׁהם ה ֱ

Dan 1:17

ל־חזֹון וַ ֲחֹלמֹות׃
וְ ָדנִ יֵ אל ֵה ִבין ְב ָכ ָ

וַָת ַתְך ָע ֵלינּו ָה ָא ָלה
מֹוע ְבק ֶֹׁלָך ִ
ת־תֹור ֶׁתָך וְ סֹור ְל ִב ְל ִתי ְש ַָ
ָ
וְ ָכל־יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ְברּו ֶׁא

Dan 9:11

ֹלהים ִכי ָח ָטאנּו לֹו׃
ָָא ִ
תֹורת מ ֶֹׁשה ֶׁע ֶׁבד־ה ֱ
תּובה ְב ַ
וְ ַה ְש ֻׁב ָעה ֲא ֶׁשר ְכ ָ

ֹלהים ֶׁאת־
ָָא ִ
יָמן וְ ַהכ ֲֹהנִים וְ ַה ְלוִ יִ ם ְלכֹל ֵה ִעיר ה ֱ
ּובנְ ִ
יהּודה ִ
אשי ָה ָאבֹות ִל ָ
וַ יָ קּומּו ָר ֵ

Ezra 1:5

ירּוש ָל ִם׃
ת־בית יהוה ֲא ֶׁשר ִב ָ
רּוחֹו ַל ֲעלֹות ִל ְבנֹות ֶׁא ֵ

ֹלהים ֶׁאת־
ָָא ִ
יָמן וְ ַהכ ֲֹהנִים וְ ַה ְלוִ יִ ם ְלכֹל ֵה ִעיר ה ֱ
ּובנְ ִ
יהּודה ִ
אשי ָה ָאבֹות ִל ָ
וַ יָ קּומּו ָר ֵ

Ezra 1:5

ירּוש ָל ִם׃
ת־בית יהוה ֲא ֶׁשר ִב ָ
רּוחֹו ַל ֲעלֹות ִל ְבנֹות ֶׁא ֵ

ת־ע ָצ ָתם וַ נָ שּוב ֻׁכ ָלנּו
ֹלהים ֶׁא ֲ
ָָא ִ
י־נֹודע ָלנּו וַ יָ ֶׁפר ה ֱ
אֹויְבינּו ִכ ַ
ֵ
ר־ש ְמעּו
וַ יְ ִהי ַכ ֲא ֶׁש ָ

Neh 4:9

אכתֹו׃
ל־מ ַל ְ
ל־החָֹו ָמה ִאיש ֶׁא ְ
ֶׁא ַ
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ל־ה ִאיש ֲא ֶׁשר לֹא־יָ ִקים ֶׁאת־
ת־כ ָ
ֹלהים ֶׁא ָ
ָָא ִ
ם־ח ְצנִ י נָ ַע ְר ִתי וָ א ְֹמ ָרה ָכ ָכה יְָנַ ֵער ה ֱ
גַ ָ

Neh 5:13

ל־ה ָק ָהל ָא ֵמן וַ יְ ַה ְללּו
אמרּו ָכ ַ
ּומיגִ יעֹו וְ ָכ ָכה יִ ְהיֶׁ ה נָ עּור וָ ֵרק וַ י ֹ ְ
ַה ָד ָבר ַהזֶׁ ה ִמ ֵביתֹו ִ
ֶׁאת־יהוה וַ יַ ַעׂש ָה ָעם ַכ ָד ָבר ַהזֶׁ ה׃

טֹוביָ ה וְ ַסנְ ַב ַלט ְׂש ָכרֹו׃
בּואה ִד ֶׁבר ָע ַלי וְ ִ
ֹלהים ְש ָלחֹו ִכי ַהנְ ָ
א־א ִ
וְָהנֵ ה ל ֹ ֱ
וָ ַא ִכ ָירה ִ

Neh 6:12

ל־הנִ ְב ָדל ֵמ ַע ֵמי
ַָשֹוע ִרים ַה ְמש ְֹר ִרים ַהנְ ִתינִ ים וְ ָכ ַ
ּוש ָאר ָה ָעם ַהכ ֲֹהנִים ַה ְלוִ יִ ם ה ֲ
ְ

Neh 10:29–30

יקים
ין׃מ ֲחזִ ִ
ע ֵמ ִב ַ
יֹוד ַָ
יהם כֹל ֵ
ּובנ ֵֹת ֶׁ
נֵיהם ְ
יהם ְב ֶׁ
ֹלהים נְ ֵש ֶׁ
ָָא ִ
ל־תֹורת ה ֱ
ַ
ָה ֲא ָרצֹות ֶׁא
ֹלהים ֲאשֶָׁר
תֹורת ָה ֱא ִ
בּועה ָל ֶׁל ֶׁכת ְב ַ
ּוב ְש ָ
ּוב ִאים ְב ָא ָלה ִ
יהם ָ
יהם ַא ִד ֵיר ֶׁ
ל־א ֵח ֶׁ
ַע ֲ
ל־מ ְצֹות יהוה ֲאד ֹנֵ ינּו
ת־כ ִ
ֹלהים וְ ִל ְשמֹור וְ ַל ֲעׂשֹות ֶׁא ָ
ד־ה ֱא ִ
נִ ְתנָ ה ְביַ ד מ ֶֹׁשה ֶׁע ֶׁב ָ
ּומ ְש ָפ ָטיו וְ ֻׁח ָקיו׃
ִ

דֹולה
ֹלהים ִׂש ְמ ָחם ִׂש ְמ ָחה גְ ָ
ָָא ִ
דֹולים וַ יִ ְׂש ָמחּו ִכי ה ֱ
יֹום־ההּוא זְ ָב ִחים גְ ִ
ַ
וַ יִ זְ ְבחּו ַב

Neh 12:43

רּוש ַלםִָ ֵמ ָרחֹוק׃
וְ גַ ם ַהנָ ִשים וְ ַהיְ ָל ִדים ָׂש ֵמחּו וַ ִת ָש ַמע ִׂש ְמ ַחת יְ ָ

ַביֹום ַההּוא נִ ְק ָרא ְב ֵס ֶׁפר מ ֶֹׁשה ְב ָאזְ נֵ י ָה ָעם וְָנִ ְמ ָצא ָכתּוב בֹו ֲא ֶׁשר לֹא־יָבֹוא

Neh 13:1

ד־עֹולם׃
ָ
ֹלהים ַע
ָָא ִ
ַעמֹנִ י ּומ ָֹא ִבי ִב ְק ַהל ה ֱ
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ֹלהיָם וָ ֶׁא ְק ְב ֵצם וָ ַא ֲע ִמ ֵדם ַעל־ָ
ָָא ִ
דּוע נֶׁ ֱעזַ ב ֵבית־ה ֱ
ת־ה ְסגָ נִים וָ א ְֹמ ָרה ַמ ַָ
וָ ָא ִר ָיבה ֶׁא ַ

Neh 13:11

ָע ְמ ָדם׃

א־היָ ה ֶׁמ ֶׁלְך ָכמֹהּו
ּובגֹויִ ם ָה ַר ִבים ל ֹ ָ
א־שֹלמֹה ֶׁמ ֶׁלְך יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ל־א ֶׁלה ָח ָט ְ
ֲהלֹוא ַע ֵ

Neh 13:26

ל־כל־יִ ְׂש ָר ֵאל גַ ם־אֹותֹו ֶׁה ֱח ִטיאּו
ֹלהים ֶׁמ ֶׁלְך ַע ָ
אֹלהיו ָהיָ ה וַ יִ ְתנֵ הּו ֱא ִ
וְ ָאהּוב ֵל ָ
ַהנָ ִשים ַהנָ ְכ ִריֹות׃

יְתה
בּולי וְ ָה ָ
ית ֶׁאת־גְ ִ
ם־ב ֵרְך ְת ָב ֲר ֵכנִ י וְ ִה ְר ִב ָָ
אֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵלאמֹר ִא ָ
וַ יִ ְק ָרא יַ ְע ֵבץ ֵל ֵ

1 Chron 4:10

ר־ש ָאל׃
ֹלהים ֵאת ֲא ֶׁש ָ
ית ֵמ ָר ָעה ְל ִב ְלתִָי ָע ְצ ִבי וַ ֵיָבא ֱא ִ
יָ ְדָך ִע ִמי וְ ָע ִׂש ָָ

ֹלהים
ר־ה ְש ִמיד ֱא ִ
י־ה ָא ֶׁרץ ֲא ֶׁש ִ
ֹלהי ַע ֵמ ָ
יהם וַ יִ זְ נּו ַא ֲח ֵרי ֱא ֵ
בֹות ֶׁ
אֹלהי ֲא ֵ
יִמ ֲעלּו ֵב ֵ
וַ ְ

1 Chron 5:25

יהם׃
ִמ ְפנֵ ֶׁ

אכת
ל־מזְ ַבח ַה ְקט ֶֹׁרת ְָלכֹל ְמ ֶׁל ֶׁ
עֹולה וְ ַע ִ
ל־מזְ ַבח ָה ָ
ּובנָ יו ַמ ְק ִט ִירים ַע ִ
וְ ַא ֲהר ֹן ָ

1 Chron 6:34

ֹלהים׃
ָָא ִ
ּול ַכ ֵפר ַעל־יִ ְׂש ָר ֵאל ְככֹל ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה מ ֶֹׁשה ֶׁע ֶׁבד ה ֱ
ק ֶֹׁדש ַה ֳק ָד ִשים ְ

ֹלשה ֳח ָד ִשים וַ ָיְב ֶׁרְך יהוה
ם־בית ע ֵֹבד ֱאד ֹם ְב ֵביתֹו ְש ָ
ֹלהים ִע ֵ
ָָא ִ
וַ יֵ ֶׁשב ֲארֹון ה ֱ

1 Chron 13:14

ל־א ֶׁשר־לֹו׃
ת־כ ֲ
ד־אד ֹם וְ ֶׁא ָ
ת־בית ע ֵֹב ֱ
ֶׁא ֵ
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ת־אֹויְבי ְב ִיָדי
ַ
ֹלהים ֶׁא
ָָא ִ
אמר ָדוִ יד ָפ ַרץ ה ֱ
ל־פ ָר ִצים וַ יַ ֵכם ָשם ָדוִ יד וַ י ֹ ֶׁ
וַ יַ ֲעלּו ְב ַב ַע ְ

1 Chron 14:11

ם־ה ָמקֹום ַההּוא ַב ַעל ְפ ָר ִצים׃
ל־כן ָק ְראּו ֵש ַ
ְכ ֶׁפ ֶׁרץ ָמיִם ַע ֵ

יהם ָה ֵסב
ֹלהים לָֹא ַת ֲע ֶׁלה ַא ֲח ֵר ֶׁ
ָָא ִ
אמר לֹו ה ֱ
אֹלהים וַ י ֹ ֶׁ
וַ יִ ְש ַאל עֹוד ָדוִ יד ֵב ִ
אשי
יהי ְכ ָש ְמ ֲעָך ֶׁאת־קֹול ַה ְצ ָע ָדה ְב ָר ֵ
את ָל ֶׁהם ִממּול ַה ְב ָכ ִאים׃וִ ִ
ּוב ָָ
יהם ָ
ֵמ ֲע ֵל ֶׁ

1 Chron
14:14–15

ת־מ ֲחנֵ ה
ֹלהים ְל ָפנֶׁ יָך ְל ַהכֹות ֶׁא ַ
ַה ְב ָכ ִאים ָאז ֵת ֵצא ַב ִמ ְל ָח ָמה ִכי־יָ ָצא ָה ֱא ִ
ְפ ִל ְש ִתים׃

אשי ַה ְב ָכ ִאים ָאז ֵת ֵצא ַב ִמ ְל ָח ָמה ִכי־ָיָ ָצא
יהי ְכ ָש ְמ ֲעָך ֶׁאת־קֹול ַה ְצ ָע ָדה ְב ָר ֵ
וִ ִ

1 Chron 14:15

ת־מ ֲחנֵ ה ְפ ִל ְש ִתים׃
ֹלהים ְל ָפנֶׁ יָך ְל ַהכֹות ֶׁא ַ
ָָא ִ
הֱ

ת־מ ֲחנֵָה ְפ ִל ְש ִתים ִמגִ ְבעֹון וְ ַעד־גָ זְ ָרה׃
ֹלהים וַ יַ כּו ֶׁא ַ
ָָא ִ
וַ יַ ַעׂש ָדוִ יד ַכ ֲא ֶׁשר ִצּוָ הּו ה ֱ

1 Chron 14:16

ה־פ ִרים
זְָבחּו ִש ְב ָע ָ
ת־ה ְלוִ יִ ם נ ְֹׂש ֵאי ֲארֹון ְב ִרית־יהוה וַ יִ ְ
ֹלהים ֶׁא ַ
ָָא ִ
ֶָׁעזֹר ה ֱ
וַ יְ ִהי ב ְ

1 Chron 15:26

וְ ִש ְב ָעה ֵא ִילים׃

ל־דוִ יד ַע ְב ִדי
ת ֶׁא ָ
ֹר׃לְך וְ ָא ַמ ְר ָָ
ֹלהים ֶׁאל־נָ ָתן ֵלאמ ֵ
ר־א ִ
וַ יְ ִהי ַב ַליְ ָלה ַההּוא וַ יְ ִהי ְד ַב ֱ
ן־היֹום
ת׃כי לֹא יָ ַש ְב ִתי ְב ַביִת ִמ ַ
ה־לי ַה ַביִת ָל ָש ֶׁב ִ
כֹה ָא ַמר יהוה לֹא ַא ָתה ִת ְבנֶׁ ִ

–1 Chron 17:3
5

ּומ ִמ ְש ָכן׃
יתי ֶׁאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ַהיֹום ַהזֶָׁה וָ ֶׁא ְהיֶׁ ה ֵמא ֶֹׁהל ֶׁאל־א ֶֹׁהל ִ
ֲא ֶׁשר ֶׁה ֱע ֵל ִ
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ֹלהים ִל ְפדֹות לֹו ָעם ָלׂשּום ְלָך
ָָא ִ
ּומי ְכ ַע ְמָך יִ ְׂש ָר ֵאל גֹוי ֶׁא ָחד ָב ָא ֶׁרץ ֲא ֶׁשר ָה ַלְך ה ֱ
ִ

1 Chron 17:21

ית ִמ ִמ ְצ ַריִם גֹויִ ם׃
ר־פ ִד ָָ
ֵשם גְ ֻׁדלֹות וְ נ ָֹראֹות ְלגָ ֵרש ִמ ְפנֵ י ַע ְמָך ֲא ֶׁש ָ

ּוכ ַה ְש ִחית ָר ָאה יהוה וַ יִ נָ ֶׁחם ַעל־
יתּה ְ
ירּוש ָלםִָ ְל ַה ְש ִח ָ
ֹלהים ַמ ְל ָאְך ִל ָ
ָָא ִ
וַָיִ ְש ַלח ה ֱ

1 Chron 21:15

ּומ ְל ַאְך יהוה ע ֵֹמד ִעם־ג ֶֹׁרן
אמר ַל ַמ ְל ָאְך ַה ַמ ְש ִחית ַרב ַע ָתה ֶׁה ֶׁרף יָ ֶׁדָך ַ
ָה ָר ָעה וַ י ֹ ֶׁ
יְבּוסי׃
ָא ְרנָ ן ַה ִ

ל־ש ֶׁבט ַה ֵלוִ י׃
ֹלהים ָבנָ יו יִ ָק ְראּו ַע ֵ
ָָא ִ
ּומ ֶֹׁשה ִאיש ה ֱ

1 Chron 23:14

ֹלהים ִמ ְבנֵ י
ָָא ִ
י־היּו ָׂש ֵרי־ק ֶֹׁדש וְ ָׂש ֵרי ה ֱ
ם־א ֶׁלה ִכ ָ
גֹורלֹות ֵאלֶָׁה ִע ֵ
וַ יַ ְח ְלקּום ְב ָ

1 Chron 24:5

ית ָמר׃
ּוב ְבנֵ י ִא ָ
ֶׁא ְל ָעזָ ר ִ

ֹלהים
ָָא ִ
יִתן ה ֱ
ֹלהים ְל ָה ִרים ָק ֶׁרן וַ ֵ
ימן חֹזֵ ה ַה ֶׁמ ֶׁלְך ְב ִד ְב ֵרי ָה ֱא ִ
ל־א ֶׁלה ָבנִָים ְל ֵה ָ
ָכ ֵ

1 Chron 25:5

ּובנֹות ָשלֹוש׃
ימן ָבנִים ַא ְר ָב ָעה ָע ָׂשר ָ
ְל ֵה ָ

ֹלהים׃
יעי ְפ ֻׁע ְל ַתי ַה ְש ִמינִי ִכי ֵב ֲרכֹו ֱא ִ
שכר ַה ְש ִב ִ
יאל ַה ִש ִשי יִ ָש ָ
ַע ִמ ֵ

1 Chron 26:5

א־ת ְבנֶׁ ה ַביִת ִל ְש ִמי ִכי ִאיש ִמ ְל ָחמֹות ַאתָָה וְ ָד ִמים ָש ָפ ְכ ָת׃
ֹלהים ָא ַמר ִלי ל ֹ ִ
ָָא ִ
וְ ה ֱ

1 Chron 28:3
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ֹלהים נַ ַער וָ ָרְך
ל־ה ָק ָהל ְשֹלמֹה ְבנִ י ֶׁא ָחד ָב ַחר־בֹו ֱא ִ
אמר ָדוִ יד ַה ֶׁמ ֶׁלְך ְל ָכ ַ
וַ י ֹ ֶׁ

1 Chron 29:1

ֹלהים׃
דֹולה ִכי לֹא ְל ָא ָדם ַה ִב ָירה ִכי ַליהוה ֱא ִ
אכה גְ ָ
וְ ַה ְמ ָל ָ

מֹועד
ָשם ָהיָ ה א ֶֹׁהל ֵ
ל־ה ָק ָהל ִעמֹו ַל ָב ָמה ֲא ֶׁשר בְָגִ ְבעֹון ִכי־ ָ
וַ יֵ ְלכּו ְשֹלמֹה וְ ָכ ַ

2 Chron 1:3

ֹלהים ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה מ ֶֹׁשה ֶׁע ֶׁבד־יהוה ַב ִמ ְד ָבר׃
ָָא ִ
הֱ

ן־לְך׃
אמר לֹו ְש ַאל ָמה ֶׁא ֶׁת ָ
ֹלהים ִל ְשֹלמֹה וַ י ֹ ֶׁ
ַב ַליְ ָלה ַההּוא נִ ְר ָאה ֱא ִ

2 Chron 1:7

ת ע ֶֹׁשר
א־ש ַא ְל ָָ
ם־ל ָב ֶׁבָך וְ ל ֹ ָ
יְתה זֹאת ִע ְ
ֹלהים ִל ְשֹלמֹה יַ ַען ֲא ֶׁשר ָה ָ
ר־א ִ
אמ ֱ
וַ י ֹ ֶׁ

–2 Chron 1:11
12

ל־לָך ָח ְכ ָמה
ת וַ ִת ְש ַא ְ
ָָא ְל ָָ
ם־יָמים ַר ִבים לֹא ש ָ
ִ
נְ ָכ ִסים וְ ָכבֹוד וְ ֵאת נֶׁ ֶׁפש ׂש ֹנְ ֶׁאיָך וְ גַ
יו׃ה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַמ ָדע נָ תּון ָלְך
ת־ע ִמי ֲא ֶׁשר ִה ְמ ַל ְכ ִתיָך ָע ָל ַ
ּומ ָדע ֲא ֶׁשר ִת ְשפֹוט ֶׁא ַ
ַ
א־היָ ה ֵכן ַל ְמ ָל ִכים ֲא ֶׁשר ְל ָפנֶׁיָך וְ ַא ֲח ֶׁריָך
ן־לְך ֲא ֶׁשר ל ֹ ָ
וְ ע ֶֹׁשר ּונְ ָכ ִסים וְ ָכבֹוד ֶׁא ֶׁת ָ
ה־כן׃
לֹא יִ ְהיֶׁ ֵ

ּוש ֵמי ַה ָש ַמיִם לֹא
ל־ה ָא ֶׁרץ ִהנֵ ה ָש ַמיִ ם ְ
ת־ה ָא ָדם ַע ָ
ֹלהים ֶׁא ָ
כִָי ַה ֻׁא ְמנָ ם יֵ ֵשב ֱא ִ

2 Chron 6:18

נִיתי׃
י־ה ַביִת ַהזֶׁ ה ֲא ֶׁשר ָב ִ
יְ ַכ ְל ְכלּוָך ַאף ִכ ַ

ת־ח ְכ ָמתֹו ֲא ֶׁשר־נָ ַתן
ֹע ֶׁא ָ
ת־פנֵי ְשֹלמֹה ִל ְשמ ַָ
וְ כֹל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶׁרץ ְמ ַב ְק ִשים ֶׁא ְ

2 Chron 9:23

ֹלהים ְב ִלבֹו׃
ָָא ִ
הֱ
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ֹלהים נָ גַ ף ֶׁאת־יָ ָר ְב ָעם וְ ָכל־ָ
ָָא ִ
הּודה וְ ה ֱ
יע ִאיש יְ ָ
הּודה וַ יְ ִהי ְב ָה ִר ַָ
וַ יָ ִריעּו ִאיש יְ ָ

2 Chron 13:15

יהּודה׃
יִ ְׂש ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ֲא ִביָ ה וִ ָ

ֹלהים ְב ָיָדם׃
יִתנֵ ם ֱא ִ
הּודה וַ ְ
וַ יָ נּוסּו ְבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְפנֵ י יְ ָ

2 Chron 13:16

ֹלהים׃
רּוח ֱא ִ
יְתה ָע ָליו ַ ָ
ן־עֹודד ָה ָ
ֵ
וַ ֲעזַ ְריָ הּו ֶׁב

2 Chron 15:1

ל־צ ָרה׃
ֹלהים ֲה ָמ ָמם ְב ָכ ָ
י־א ִ
גֹוי־בגֹוי וְ ִעיר ְב ִעיר ִכ ֱ
ְ
וְ ֻׁכ ְתתּו

2 Chron 15:6

אמר ֲא ֵל ֶׁהם ֲהנֵ ֵלְך ֶׁאל־
ת־הנְ ִב ִאים ַא ְר ַבע ֵמאֹות ִאיש וַ י ֹ ֶׁ
א ַ
וַ יִ ְקבֹץ ֶׁמ ֶׁלְך־יִ ְׂש ָר ֵאל ֶָׁ

2 Chron 18:5

ֹלהים ְביַ ד ַה ֶׁמ ֶׁלְך׃
ָָא ִ
וְָיִתן ה ֱ
אמרּו ֲע ֵלה ֵ
ם־א ְח ָדל וַ י ֹ ְ
ָרמֹת גִ ְל ָעד ַל ִמ ְל ָח ָמה ִא ֶׁ

הֹוש ָפט וְ ֵה ָמה ָא ְמרּו ֶׁמ ֶׁלְך יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא וַ יָ סֹבּו
וַ יְ ִהי כִָ ְראֹות ָׂש ֵרי ָה ֶׁר ֶׁכב ֶׁאת־יְ ָ

2 Chron 18:31

ֹלהים ִמ ֶׁמנּו׃
יתם ֱא ִ
הֹוש ָפט וַ יהוה ֲעזָ רֹו וַ יְ ִס ֵ
ָע ָליו ְל ִה ָל ֵחם וַ יִ זְ ַעק יְ ָ

אֹויְבי
ֵ
ל־מ ְמ ְלכֹות ָה ֲא ָרצֹות ְב ָש ְמ ָעם ִכי נִ ְל ַחם יהוה ִעם
ֹלהים ַעל ָכ ַ
וַ יְ ִהי ַפ ַחד ֱא ִ

2 Chron 20:29

יִ ְׂש ָר ֵאל׃
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אמר ָל ֶׁהם
ֹלהים ָל ְב ָשה ֶׁאת־זְ ַכ ְריָ ה ֶׁבן־יְ הֹויָ ָדע ַהכ ֵֹהן וַ יַ ֲעמֹד ֵמ ַעל ָל ָעם וַ י ֹ ֶׁ
רּוח ֱא ִ
וְ ַ ָ

2 Chron 24:20

י־עזַ ְב ֶׁתם
ת־מ ְצֹות יהוה וְ לֹא ַת ְצ ִליחּו ִכ ֲ
ֹלהים ָל ָמה ַא ֶׁתם ע ְֹב ִרים ֶׁא ִ
כֹה ָא ַמר ָה ֱא ִ
ֶׁאת־יהוה וַ יַ ֲעזֹב ֶׁא ְת ֶָׁכם׃

אמר ָל ֶׁהם
ֹלהים ָל ְב ָשה ֶׁאת־זְ ַכ ְריָ ה ֶׁבן־יְ הֹויָ ָדע ַהכ ֵֹהן וַ יַ ֲעמֹד ֵמ ַעל ָל ָעם וַ י ֹ ֶׁ
רּוח ֱא ִ
וְ ַ ָ

2 Chron 24:20

י־עזַ ְב ֶׁתם
ת־מ ְצֹות יהוה וְ לֹא ַת ְצ ִליחּו ִכ ֲ
ֹלהים ָל ָמה ַא ֶׁתם ע ְֹב ִריָם ֶׁא ִ
ָָא ִ
כֹה ָא ַמר ה ֱ
ֶׁאת־יהוה וַ יַ ֲעזֹב ֶׁא ְת ֶׁכם׃

ל־מ ְד ַרש ֵס ֶׁפר
תּובים ַע ִ
ֹלהים ִהנָ ם ְכ ִ
ָָא ִ
ּובנָ יו וְ ר ֹב ַה ַמ ָשא ָע ָליו וִ יסֹוד ֵבית ה ֱ
ָ

2 Chron 24:27

יִמֹלְך ֲא ַמ ְציָ הּו ְבנֹו ַת ְח ָתיו׃
ַה ְמ ָל ִכים וַ ְ

ֹלהים ָבא ֵא ָליו ֵלאמֹר ַה ֶׁמ ֶׁלְך ַאל־יָבֹא ִע ְמָך ְצ ָבא יִ ְׂש ָר ֵאל ִכי ֵאין יהוה
ָָא ִ
וְ ִאיש ה ֱ

2 Chron 25:7

ִעם־יִ ְׂש ָר ֵאל כֹל ְבנֵ י ֶׁא ְפ ָריִם׃

ֹח
ֹלהים ִל ְפנֵ י אֹויֵב ִכי יֶׁ ש־כ ַ ָ
ָָא ִ
כִָי ִאם־בֹא ַא ָתה ֲע ֵׂשה ֲחזַ ק ַל ִמ ְל ָח ָמה יַ ְכ ִש ְילָך ה ֱ

2 Chron 25:8

ּול ַה ְכ ִשיל׃
אֹלהים ַל ְעזֹור ְ
ֵב ִ

ה־ל ֲעׂשֹות ִל ְמ ַאת ַה ִכ ָכר ֲא ֶׁשר נָ ַת ִתי לִָגְ דּוד
ּומ ַ
ֹלהים ַ
אמר ֲא ַמ ְציָ הּו ְל ִאיש ָה ֱא ִ
וַ י ֹ ֶׁ

2 Chron 25:9

ֹלהים יֵ ש ַליהוה ָל ֶׁתת ְלָך ַה ְר ֵבה ִמזֶׁ ה׃
ָָא ִ
אמר ִאיש ה ֱ
יִ ְׂש ָר ֵאל וַ י ֹ ֶׁ
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ל־לָך ָל ָמה יַכּוָך וַ יֶׁ ְח ַדל
יֹועץ ַל ֶׁמ ֶׁלְך נְ ַתנּוָך ֲח ַד ְ
אמר לֹו ַה ְל ֵ
וַ יְ ִהי ְב ַד ְברֹו ֵא ָליו וַ י ֹ ֶׁ

2 Chron 25:16

ת
ָת זֹאת וְ לֹא ָש ַמ ְע ָָ
י־ע ִׂשי ָָ
יתָך ִכ ָ
ֹלהים ְל ַה ְש ִח ֶׁ
אמר יָ ַד ְע ִתי ִכי־ָיָ ַעץ ֱא ִ
ַהנָ ִביא וַ י ֹ ֶׁ
ַל ֲע ָצ ִתי׃

ימי ָד ְרשֹו ֶׁאת־יהוה
ּוב ֵ
ֹלהים ִ
ימי זְ ַכ ְריָ הּו ַה ֵמ ִבין ִב ְראֹת ָה ֱא ִ
ֹלהים ִב ֵ
וַ יְ ִהי ִל ְדר ֹש ֱא ִ

2 Chron 26:5

ֹלהים׃
ָָא ִ
ִה ְצ ִליחֹו ה ֱ

גּור־ב ַעל וְ ַה ְמעּונִ ים׃
ָ
ל־ה ַע ְר ִביִ ים ַהי ְֹש ִבים ְב
ל־פ ִל ְש ִתים וְ ַע ָ
ֹלהים ַע ְ
ָָא ִ
וַ יַ ְעזְ ֵרהּו ה ֱ

2 Chron 26:7

ֹלהים ָל ָעם ִכי ְב ִפ ְתאֹם ָהיָ ה ַה ָד ָבר׃
ָָא ִ
ַָה ִכין ה ֱ
ל־ה ָעם ַעל ה ֵ
וַ יִ ְׂש ַמח יְ ִחזְ ִקיָ הּו וְ ָכ ָ

2 Chron 29:36

ֶָׁחד ַל ֲעׂשֹות ִמ ְצוַ ת ַה ֶׁמ ֶׁלְך
ֹלהים ָל ֵתת ָל ֶׁהם ֵלב א ָ
ָָא ִ
יְתה יַד ה ֱ
יהּודה ָה ָ
גַ ם ִב ָ

2 Chron 30:12

וְ ַה ָש ִרים ִב ְד ַבר יהוה׃

אָד׃
ֹלהים ְרכּוש ַרב ְמ ֹ
ּוב ָקר ָלר ֹב ִכי נָ ַתן־לֹו ֱא ִ
ּומ ְקנֵ ה־צֹאן ָ
וְ ָע ִרים ָע ָׂשה לֹו ִ

2 Chron 32:29

מֹופת ֲאשֶָׁר ָהיָ ה ָב ָא ֶׁרץ ֲעזָ בֹו
יצי ָׂש ֵרי ָב ֶׁבל ַה ְמ ַש ְל ִחים ָע ָליו ִל ְדר ֹש ַה ֵ
וְ ֵכן ִב ְמ ִל ֵ

2 Chron 32:31

ל־ב ְל ָבבֹו׃
ֹלהים ְלנַ סֹותֹו ָל ַד ַעת ָכ ִ
ָָא ִ
הֱ
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ל־דוִ יד
ֹלהים ֶׁא ָ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֱא ִ
ְָבית ָה ֱא ִ
ת־פ ֶׁסל ַה ֶׁס ֶׁמל ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ב ֵ
וַ יָ ֶׁׂשם ֶׁא ֶׁ
ירּוש ַלםִָ ֲא ֶׁשר ָב ַח ְר ִתי ִמכֹל ִש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ִׂשים
ּוב ָ
ל־שֹלמֹה ְבנֹו ַב ַביִת ַהזֶׁ ה ִ
וְ ֶׁא ְ

–2 Chron 33:7
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ת־רגֶׁ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
אֹוסיף ְל ָה ִסיר ֶׁא ֶׁ
ת־ש ִמי ְל ֵעילֹום׃וְ לֹא ִ
ֶׁא ְ
תֹורה
ל־ה ָ
יתים ְל ָכ ַ
ל־א ֶׁשר ִצּוִ ִ
יכם ַרק ִאם־יִ ְש ְמרּו ַל ֲעׂשֹות ֵאת ָכ ֲ
ֶׁה ֱע ַמ ְדתִָי ַל ֲאב ֵֹת ֶׁ
וְ ַה ֻׁח ִקים וְ ַה ִמ ְש ָפ ִטים ְביַ ד־מ ֶֹׁשה׃

יאל נְ גִ ֵידי ֵבית
יח ֵ
וְ ָׂש ָריו ִלנְ ָד ָבה ָל ָעם ַלכ ֲֹהנִים וְ ַל ְלוִ יִ ם ֵה ִרימּו ִח ְל ִקיָ ה ּוזְ ַכ ְריָ הּו וִ ִ

2 Chron 35:8

ּוב ָקר ְשֹלש ֵמאֹות׃
ֹלהים ַלכ ֲֹהנִ ים נָ ְתנּו ַל ְפ ָס ִחים ַא ְל ַפיִם וְ שֵָש ֵמאֹות ָ
ָָא ִ
הֱ

א־ע ֶׁליָך ַא ָתה ַהיֹום ִכי
הּודה ל ֹ ָ
ה־לי וָ ָלְך ֶׁמ ֶׁלְך יְ ָ
א ִכים ֵלאמֹר ַמ ִ
וַ יִ ְש ַלח ֵא ָליו ַמ ְל ָָ

2 Chron 35:21

ר־ע ִמי וְ ַאל־ָ
ֹלהים ֲא ֶׁש ִ
ל־לָך ֵמ ֱא ִ
וֵָאֹלהים ָא ַמר ְל ַב ֲה ֵלנִ י ֲח ַד ְ
ִ
ל־בית ִמ ְל ַח ְמ ִתי
ֶׁא ֵ
יתָך׃
יַ ְש ִח ֶׁ
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