
Proleptisch pronomen

zelfstandig
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶהםֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ָל יהושוע א ב

עזרא ז ו ָעָלה ִמָּבֶבלֶעְזָרא הּוא

 לחינחמיה  ַהְמַעְּׂשִרים ְּבכֹל ָעֵרי ֲעבָֹדֵתנּו ַהְלִוִּיםֵהםְו

ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ֵהםַוַּיֲעׂשּו ַגם- מות ז יאש

ַהְלִוִּים ֵהםִּכי ֶבֱאמּוָנה ֵהָּמה ַאְרַּבַעת ִּגּבֵֹרי ַהּׁשֲֹעִרים-ּוֵמֶהם ְמֻמִּנים ַעל-ַהֵּכִלים  ט כו אברי הימיםד

 כו כו אברי הימיםד ְוֶאָחיוְׁשֹלמֹות הּוא 26: ּוְׁשֹלִמית ְּבנֹו

 וז כ אברי הימיםד ִּגּבֹור ַהְּׁשֹלִׁשיםְבָנָיהּו הּוא

ַהֶּמֶלְך ָאָחז  הּואּוְבֵעת ָהֵצר לֹו ַוּיֹוֶסף ִלְמעֹול ַּביהָוה כב ח כ בברי הימיםד

יב לב  בברי הימיםד ֵהִסיר ֶאת-ָּבֹמָתיוְיִחְזִקָּיהּו הּואֲהלֹא-

ל לב  בברי הימיםד ָסַתם ֶאת-מֹוָצא ֵמיֵמי ִגיחֹוןְיִחְזִקָּיהו הּואְו

כג לג  בברי הימיםד ִהְרָּבה ַאְׁשָמהָאמֹון הּואִּכי 

suffix
ֶאת-ַהֶּיֶלד הּוַוִּתְרֵא ב ומות ש

ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת ָהְיִביֶא לה המות ש

ֵאת ֲאֶׁשר-ּבֹו ַהָּנַגע ּנּוָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפ ויקרא יג נז

יהושוע כב כט ַּביהָוהִלְמרֹד ּנּוָחִליָלה ָּלנּו ִמֶּמ

ֶאת-ַטְעמֹוּנֹו ַוְיַׁש שמואל כא יד

ֶאת-ָנבֹות ַאְנֵׁשי ַהְּבִלַּיַעל הּוַוְיִעֻד מלכים א כא יג

מלכים א יד יב  ָהִעיָרה ַרְגַלִיְך הְּבבָֹא

ֶאת-אּוִרָּיה ַהּכֵֹהן )ַוְיַצֶּוה( ַהֶּמֶלְך-ָאָחז הוויצו מלכים ב טז טו

ֹּפִרָּיה ָהִּבְסִעֶפי ישעיהו יז ו

ֶאת-ָהָעם ַהֶּזה םִהְנִני ַמֲאִכיָל ירמיהו ט יד

ֶאת-ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֹאתֹוֲאֶׁשר לֹא-ַיַעְבדּו  ירמיהו כז ח

ִיְׂשָרֵאל׀ ֹוָהלֹוְך ְלַהְרִּגיע ירמיהו לא א

ַצִּדיק ֹוְוַאָּתה ִּכי ִהְזַהְרּת יחזקאל ג כא

ָהִאיׁש ֹוְּבבֹא יחזקאל י ג

יחזקאל מב יד ְולֹא-ֵיְצאּו ֵמַהּקֶֹדׁשַהּכֲֹהִנים םְּבבָֹא

ֶאת-ֵּביִתי ֹוְלַחְּלל יחזקאל מד ז

תהלים פג יב ְּכעֵֹרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל-ְנִסיֵכימֹוְנִדיֵבימֹו מֹוִׁשיֵת

ֲעֵלי רֹאִׁשי ְלאֹורֹו ֵאֶלְך חֶֹׁשְךֵנרֹו  ֹוְּבִהּל איוב כט ג

ָלֶחם ַחָּיתֹו ּוְוִזֲהַמּת איוב לג כ

משלי ה כב ּוְבַחְבֵלי ַחָּטאתֹו ִיָּתֵמְךֶאת-ָהָרָׁשע נֹוֲעוֹוֹנָתיו-ִיְלְּכֻד

ָעֵצלַנְפׁשֹו  משלי יג ד

מּוָסר ֹוחֹוֵׂשְך ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו ְוֹאֲהבֹו ִׁשֲחר משלי יג כד

משלי יד יג תּוָגהִׂשְמָחה ּהְוַאֲחִריָת

משלי כב יא ֶמֶלְךֵרֵעהּו וֵחן ְׂשָפָתי

ֶׁשִּלְׁשֹלֹמה ֹוִהֵּנה ִמָּטת שיר השירים ג ז

ִעם-ֶמֶלְך ַהָּצפֹון ִעּמֹוְוִנְלַחם  דנייאל יא יא

דנייאל יא כז ְלָבָבם ְלֵמָרע ַהְּמָלִכיםםּוְׁשֵניֶה

עזרא ד יב ְּבֵעיֵניֶהםֶזה ַהַּבִית-ֹוַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָראּו ֶאת-ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְּבָיְסד

ַלְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ַהְּפִרִּזי ַהְיבּוִסי ָהַעֹּמִני ַהֹּמָאִבי ַהִּמְצִרי ְוָהֱאֹמִרי ֶהםְּכֹתֲעבֵֹתי עזרא ט א

 כוה  אברי הימיםד ַוְיִביֵאם ַלְחַלחָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה םַוַּיְגֵל

ב ט כ אברי הימיםד ְלׁשֲֹעִריםַהְּברּוִריםם ֻּכָּל


