Proleptisch pronomen
zelfstandig
יהושוע א ב
עזרא ז ו
נחמיה י לח
שמות ז יא
דברי הימים א ט כו
דברי הימים א כו כו
דברי הימים א כז ו
דברי הימים ב כח כב
דברי הימים ב לב יב
דברי הימים ב לב ל
דברי הימים ב לג כג

ל-ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי נ ֵֹתן ָל ֶהם ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶא ָ
הּוא ֶעזְ ָרא ָע ָלה ִמ ָּב ֶבל
וְ ֵהם ַה ְלוִ ּיִ ם ַה ְמ ַע ְּׂש ִרים ְּבכֹל ָע ֵרי ֲעב ָֹד ֵתנּו
וַ ּיַ ֲעׂשּו גַ םֵ -הם ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִם
ל-ה ֵּכ ִלים ִּכי ֶב ֱאמּונָ ה ֵה ָּמה ַא ְר ַּב ַעת ּגִ ּב ֵֹרי ַהּׁש ֲֹע ִריםֵ -הם ַה ְלוִ ּיִ ם
ּומ ֶהם ְמ ֻמּנִים ַע ַ
ֵ
ֹלמית ְּבנֹו 26 :הּוא ְׁשֹלמֹות וְ ֶא ָחיו
ּוׁש ִ
ְ
ֹלׁשים
הּוא ְבנָ יָ הּו ּגִ ּבֹור ַה ְּׁש ִ
ּיֹוסף ִל ְמעֹול ַּביהוָ ה הּוא ַה ֶּמ ֶלְך ָא ָחז
ּוב ֵעת ָה ֵצר לֹו וַ ֶ
ְ
תּ-במ ָֹתיו
ֲהלֹא-הּוא יְ ִחזְ ִקּיָ הּו ֵה ִסיר ֶא ָ
ימי גִ יחֹון
ת-מֹוצא ֵמ ֵ
ָ
וְ הּוא יְ ִחזְ ִקּיָ הו ָס ַתם ֶא
ִּכי הּוא ָאמֹון ִה ְר ָּבה ַא ְׁש ָמה

שמות ב ו
שמות לה ה
ויקרא יג נז
יהושוע כב כט
שמואל כא יד
מלכים א כא יג
מלכים א יד יב
מלכים ב טז טו
ישעיהו יז ו
ירמיהו ט יד
ירמיהו כז ח
ירמיהו לא א
יחזקאל ג כא
יחזקאל י ג
יחזקאל מב יד
יחזקאל מד ז
תהלים פג יב
איוב כט ג
איוב לג כ
משלי ה כב
משלי יג ד
משלי יג כד
משלי יד יג
משלי כב יא
שיר השירים ג ז
דנייאל יא יא
דנייאל יא כז
עזרא ד יב
עזרא ט א
דברי הימים א ה כו
דברי הימים א ט כב

ת-הּיֶ ֶלד
וַ ִּת ְר ֵאהּו ֶא ַ
רּומת יְ הוָ ה זָ ָהב וָ ֶכ ֶסף ּונְ ח ֶֹׁשת
יא ָה ֵאת ְּת ַ
ִיְב ֶ
ָּב ֵאׁש ִּת ְׂש ְר ֶפּנּו ֵאת ֲא ֶׁשרּ-בֹו ַהּנָ גַ ע
ָח ִל ָילה ָּלנּו ִמ ֶּמּנּו ִל ְמר ֹד ַּביהוָ ה
ת-ט ְעמֹו
וַ יְ ַׁשּנֹו ֶא ַ
וַ יְ ִע ֻדהּו ַאנְ ֵׁשי ַה ְּב ִלּיַ ַעל ֶאת-נָ בֹות
ְּבב ָֹאה ַרגְ ַליִ ְך ָה ִע ָירה
ת-אּורּיָ ה ַהּכ ֵֹהן
ִ
ְך-א ָחז ֶא
ויצוהו (וַ יְ ַצּוֶ ה) ַה ֶּמ ֶל ָ
ִּב ְס ִע ֶפי ָה ּפ ִֹרּיָ ה
ת-ה ָעם ַהּזֶ ה
ִהנְ נִ י ַמ ֲא ִכ ָילם ֶא ָ
אּצר
בּוכ ְדנֶ ַ
ֲא ֶׁשר לֹא-יַ ַע ְבדּו אֹתֹו ֶאת-נְ ַ
ָהלֹוְך ְל ַה ְרּגִ יעֹו׀ יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ַא ָּתה ִּכי ִהזְ ַה ְרּתֹו ַצ ִּדיק
ְּבבֹאֹו ָה ִאיׁש
ְּבב ָֹאם ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ לֹא-יֵ ְצאּו ֵמ ַהּק ֶֹדׁש
יתי
תּ-ב ִ
ְל ַח ְּללֹו ֶא ֵ
יכימֹו
ּוכ ַצ ְל ֻמּנָ ע ָּכל-נְ ִס ֵ
ּוכזֶ ַבח ְ
יתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו ְּכע ֵֹרב וְ ִכזְ ֵאב ְ
ִׁש ֵ
אׁשי ְלאֹורֹו ֵא ֶלְך ח ֶֹׁשְך
ְּב ִהּלֹו נֵ רֹו ֲע ֵלי ר ֹ ִ
וְ זִ ֲה ַמּתּו ַחּיָתֹו ָל ֶחם
יִּת ֵמְך
ּוב ַח ְב ֵלי ַח ָּטאתֹו ָ
ת-ה ָר ָׁשע ְ
ֲעוֹונ ָֹתיו-יִ ְל ְּכ ֻדנֹו ֶא ָ
נַ ְפׁשֹו ָע ֵצל
מּוסר
חֹוׂשְך ִׁש ְבטֹו ׂשֹונֵ א ְבנֹו וְ א ֲֹהבֹו ִׁש ֲחרֹו ָ
ֵ
יתּה ִׂש ְמ ָחה תּוגָ ה
וְ ַא ֲח ִר ָ
ֵחן ְׂש ָפ ָתיו ֵר ֵעהּו ֶמ ֶלְך
ִהּנֵ ה ִמ ָּטתֹו ֶׁש ִּל ְׁשֹלמֹה
ם-מ ֶלְך ַה ָּצפֹון
וְ נִ ְל ַחם ִעּמֹו ִע ֶ
יהם ַה ְּמ ָל ִכים ְל ָב ָבם ְל ֵמ ָרע
ּוׁשנֵ ֶ
ְ
יהם
ת-ה ַּביִת ָה ִראׁשֹון ְּביָ ְסדֹו-זֶ ה ַה ַּביִת ְּב ֵעינֵ ֶ
ַהּזְ ֵקנִ ים ֲא ֶׁשר ָראּו ֶא ַ
יְבּוסי ָה ַעּמֹנִ י ַהּמ ָֹא ִבי ַה ִּמ ְצ ִרי וְ ָה ֱאמ ִֹרי
ְּכת ֲֹעב ֵֹתי ֶהם ַל ְּכנַ ֲענִ י ַה ִח ִּתי ַה ְּפ ִרּזִ י ַה ִ
יאם ַל ְח ַלח
ראּובנִ י וְ ַלּגָ ִדי וְ ַל ֲח ִצי ֵׁש ֶבט ְמנַ ֶּׁשה וַ ִיְב ֵ
ֵ
וַ ּיַ גְ ֵלם ָל
רּורים ְלׁש ֲֹע ִרים
ֻּכ ָּלם ַה ְּב ִ

suffix

