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Results of Searches for all forms of plural

 אלוהיםand  אליםin non-biblical Qumran texts

What follows are the results of searches in the non-biblical Qumran literature for terms indicative of divine
plurality. The searches were made in the Libronix edition of M. Abegg’s Qumran Sectarian Scrolls database.
Toward understanding the results, here is the legend from Abegg’s database explaining characters you will see
in the results.
〛 〚Empty space or damaged skin with no writing, usually, but not always, indicated as vacat in the
editions.
 ̇אאprobably letter; letters indicated in DJD with a macron are also indicated as probably.
 ֯אאpossible letter
◌ unreadable letter; this symbol also stands for both the solid and hollow mid-line dots used in early DJD
volumes.
‸ ‸אsupralinear insertion
}} {{אdeletions of various types: erasure, scribal dots, strike-throughs.
] [אreconstructed letter
} {אmodern editor‘s deletion
) (אalternative reconstruction: parenthesis occurring in DJD VII are disregarded as they denote parallels.
> <אmodern editor‘s correction; this siglum has on occasion been used in DJD to represent supralinear
insertions. These are replaced by carets.
>> <<אancient scribal correction.
? doubtful reconstruction when so marked in the editions.
-- A double hyphen is used to indicate visually a hole in the manuscript, or in other words, a lack of
viable reconstruction. It also serves the purpose of separating non-adjacent words in the data so that
they are at least one word apart, and not viewed by the search engine as if they were side by side.
In 11QT (the Temple Scroll) numerous reconstructions have been included which represent material which
has been lost before the first line in the extant text. These lines are numbered with a 0 following the column
number. In the instances where more than one lost line precedes a column, each line will be separated by a
number within square brackets beginning with 1. For example, the first line of column 2 of 11QT will appear
as 11QT 2:0 [1] ... [2] ... etc.
In this Libronix edition, you can click on the title heading of the manuscripts to view bibliography information
for the source of the transcriptions. All manuscripts included have been edited to some degree by Martin G.
Abegg, Jr. Wherever possible, preliminary fragment numbering has been updated according to DJD editions.
By my count, these searches demonstrate that there are 203 references to plural gods (אלים,  )אלוהיםin the
Dead Sea Scrolls. If you look them up, you will notice that many of them are in divine council contexts (i.e.,
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the plural אלים,  אלוהיםare in Yahweh’s throne room, or the terms are juxtaposed with terms of council – סֹוד,
)עדה.
With respect to (only) instances of ( אלוהיםfull or defective spelling), I have marked with a yellow highlight
those occurrences that, in my judgment, in agreement with F. G. Martinez and E. Tigchelaar’s assessment
(Dead Sea Scrolls Study Edition: Translations ) that merit a plural translation. I have excluded plural אלוהים
from yellow highlighting when the term is clearly referring to canonical passages that speak of Israel
worshipping ‚other gods‛ ( )אלוהים אחריםsince those instances could be viewed as references to idols. Since
instances of  אליםdo not suffer from the ambiguities of אלוהים, I did not bother highlighting any אלים
references. The reader should presume all of those are plural.
Lastly, there were no occurrences of the following  אלוהיםforms:

Absolute form, full spelling, prefixed with

כ

Absolute form, defective spelling, prefixed with
Construct form, full spelling, prefixed with

כ, מן, ב

כ

Construct form, defective spelling, prefixed with

כ, מן, ל

 = אליםnoun, common, masculine plural - absolute

Search = lemma:@אלncmp
ֵ
= ( = אליםnoun, common, masculine plural - absolute)
Qumran Sectarian Manuscripts 106 results in 102 verses

1QM 1:10

 בו יתקרבו. ישראל כיא הואה יום יעוד לו מאז למלחמת כלה לבני חושך1QM 1:10
לנחשיר גדול עדת אלים וקהלת

1QM 1:11

 בני אור וגורל חושך נלחמים יחד לגבורת אל בקול המון גדול. אנשים1QM 1:11
 והיאה עת.ותרועת אלים ואנשים ליום הווה

1QM 14:15

〛 〚 . ולהשפיל מאלים1QM 14:15

1QM 14:16

--  שמתה על-- . רומה רומה אל אלים והנשא בעו֯א [ז מלך המלכים1QM 14:16
]מעליכה יפוצו
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[ 1QM 14:17כו]ל [ב]ני חושך ואור גודלכה י◌[ -- .אלים ואנשים --אש בוערת

1QM 14:17

במחשכי אבדונים]
[ 1QM 15:14על] כול רוחי רש[עה  --ג]בורי אלים מתאזרים למלחמ[ה ו]סדר[י

1QM 15:14

קד]ושים
 1QM 17:7להאיר בשמחה ברית ישראל שלֹום וברכה לגורל אל .להרים באלים

1QM 17:7

משרת מיכאל וממשלת
[ 1QM 18:4בשש חצוצר]ות הזכרון ונאספו אליהם כול מערכות המלחמה ונחלקו

1QM 18:4

על כול מ[חני הכ] ֯אתיים
 1QM 18:6אתו ורא[שי המערכות ו]הסרך וברכו שם את אל ישראל  .וענו ואמרו

1QM 18:6

ברוך שמכה אל [אל]י֯א ם כיא
יצדק לפניכה בהשפטו .ואין
֯ 1QHa 15:28אמי֯א ֯אכ ֯אמו֯א כה באלים אדוני .ומי כאמתכה .ומי ֯א
 1QHa 18:8הנה אתה שר אלים ומלך נכבדים ואדון לכול רוח ומושל בכל מעשה.
 1QHa 24:11אלים ממכון [ ] --יכה במעון כבודכה .ואתה

1QHa 15:28

1QHa 18:8

1QHa 24:11

 1QHa 27:3וגבוה בקומה .ועם [אלים בעדת יחד ורפ◌  --אף לכלת]

1QHa 27:3

{{ ◌◌] -- [ 1QHa f2i:3וב}}ארצכה ובבני אלים ובבנ֯א ◌[ ◌] --רוע[ ] --

1QHa f2i:3

טיט[  --ב] ֯אני֯א אלים להחיד עם בני שמים
[ 1QHa f2i:10קודשכה ֯ ] --אב ׄט

1QHa f2i:10

נכב ֯אד ֯אתה מכול א[לים ] --
 ] -- [ 1QHa f11:8יׄט ענה ֯א

1QHa f11:8

 1Q22 f1iv:1ו֯א ׄטבעדת אלים [ובסוד קד]ו֯א שים וב[ ] --הם [בעד בני ישר]אל ובעד

1Q22 f1iv:0

הא[רץ].
[ 1Q35 f1:2לב .מי כמוכה באלים אדוני ומי כאמתכה ומי יצדק לפני] ֯אכה בהשפטכה.
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 4Q166 f1ii:6וכאלים יפחדו מהם בעורונם] -- [〛 〚 .

4Q166 f1ii:6

[ 4Q181 f1:4א]לים לעדת קודש במעמד לחיי עולם ובגורל עם קדושיו ֯אכ[ ] --

4Q181 f1:4

[ 4Q248 f1:3אלי] ׄטם ׄטהגדי֯א [ל .ו] ֯אבכן יאכלו[ את]

4Q248 f1:3

סוד[יהמה ובמ] ֯אמשלותמה גבורי אלים בכוׄט ֯אח
֯ ] -- [ 4Q286 f2:2אב ֯א

4Q286 f2:2

הל[ל]
 -- [ 4Q286 f7i:6ס]ו֯א ֯אד אלי טוהר עם כול ידעי עולמים ׄטל ֯א

4Q286 f7i:6

[ 4Q381 f15:6גבורה תעז ידך תרום ימינך .מי בשחק יערך לך] אלהי ומי בבני

4Q381 f15:6

האילים ובכל
 ] -- [ 4Q400 f1i:4משרתי פנים בדביר כבודו .בעדה לכול אלי

4Q400 f1i:4

] --[ 4Q400 f1i:20ל[ ] אלים כוהני מרומי רום ֯אה[קר]בים

4Q400 f1i:20

אל[ים ] --
 4Q400 f1ii:9כבודו בסוד ׄט

4Q400 f1ii:9

 4Q400 f1ii:17אלים ו◌[ ] --

4Q400 f1ii:17

אלי דעת ותשבוחות מלכותכה בקדושי ֯אק[דושים].
 4Q400 f2:1להלל כבודכה פלא ב ׄט

4Q400 f2:0

אל[ים] -- .
ודש[י] ׄטה ׄטם [מה] תרומת לשון עפרנו בדעת ֯א
֯ 4Q400 f2:7אק ֯א

4Q400 f2:7

 ] -- [ 4Q401 f14i:5כיא נכבדת ֯אב[ ׄ ] --טא ׄטלי אלים לר[ ] --

4Q401 f14i:5

 4Q401 f14i:7להלל כבודכה פלא [באלי דעת ותשבוחות ]מלכותכה בקדשי

4Q401 f14i:7

קדושים.
רומ[מו]
 -- [ 4Q401 f16:1אלוהי אלי] ׄטם יׄט ֯א

4Q401 f16:0

 ◌] -- [ 4Q401 f30:1אלי[ ] --

4Q401 f30:0
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 ] -- [ 4Q402 f4:8כיא לאלוהי אלים [כל]י֯א מ[ל] ֯אחמו֯א [ת ] --

4Q402 f4:8

 -- [ 4Q402 f6:3יכל] ֯אכלו אלי[ .] --

4Q402 f6:3

 -- [ 4Q402 f9:2א]לוהי אלי[ם ירוממו ] --

4Q402 f9:2

בש[בעת
[ 4Q403 f1i:14בנשיאי רוש יברך בשם] רום ׄטמלכותו֯א [לכול רו] ֯אמי֯א [ד] ֯אע ֯את ֯א

4Q403 f1i:14

ד] ׄטברי ר[ו] ֯אם ולכו֯א ֯אל[ אלי]
דבר[י פלא ו]ברך לכול אי֯א [לי קרו] ֯אבי{{ם}} דעת אמ[תו בשבע] ׄטה
ׄט
4Q403 f1i:18

4Q403 f1i:18

חמיש[י]
֯א
דברי צדק לרחמי [כ] ֯אב[ודו ]ׄ .טה
[ 4Q403 f1i:21ל]הודי֯א [ פלא] .הששי בנשיאי רוש יברך בשם[ גבורות] אלים לכול

4Q403 f1i:21

ׄטג ֯אבוׄט ׄטרי שכל ׄטב ׄטשבעה
 4Q403 f1i:26בשבעה ֯אד[ברי פלא ל]שלום עולמים .וכול נשיאי[ רוש יברכו יח] ֯אד

4Q403 f1i:26

ׄטל[א] ׄטל[ו]הי אלים ב[שם קודשו ב] ֯אכול
אלוהים למלך הכבוד המקדיש בקודעו לכול
ׄט
 4Q403 f1i:31אלי דעת .יקדילו קדושי

4Q403 f1i:31

קדושו .ראשי תושבחות
 4Q403 f1i:33אלוהים עם הדר כול מלכ[ותו .ו] ֯ארוממו רוממו למרום אלוהים מ ׄטאלי

4Q403 f1i:33

רום ואלוהות כבודו מעל
 4Q403 f1i:34לכול מרומי רום .כיא ׄטהו֯א [א אל אלים ]לכול ראשי מרומים ומלך

4Q403 f1i:34

מלכ[ים ] ׄטלכול סודי עולמים{{ .ברצון}}
֯א
למוצא שפתיו כול רוחי
{{ 4Q403 f1i:35דעת}} לאמרי פיהו יהיו֯א ֯אכ[ול אלי רום ] ׄט

4Q403 f1i:35

עולמיׄט ׄטם [בר]צון דעתו כול מעשיו
ׄט
 4Q403 f1i:38הודו ׄטכל אלי הוד ׄטל ֯אמ[ל] ֯אך ההוד כיא לכבודו יודו כול איליׄט דעת וכול
רוחות צדק יודו באמתו.
ׄט
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לשוני֯א ֯אה ׄטם ◌◌[ ] --
֯א
 4Q403 f1ii:26לאל אלים מלך הטהור .ותרומת

4Q403 f1ii:26

 4Q403 f1ii:33הפלא והלל לאדון כול אי֯א ל[י ] --

4Q403 f1ii:33

 4Q403 f1ii:35למאירי דעת בכול אלי אור[ ] --

4Q403 f1ii:35

אל[ים ל] ֯אכ[ול ] --
] -- [ 4Q404 f2:2רוש ׄטיברך בשם גבורו [ת] ֯א

4Q404 f2:2

 4Q404 f4:6הודו כול אלי[ ] --

4Q404 f4:6

[ 4Q404 f4:7אי] ׄטליׄט דעת וכו[ל ] --

4Q404 f4:7

אלוה[ים מאלי רום ואלוהות כבודו מעל]
֯א
 -- [ 4Q405 f4_5:1ל]מרום

4Q405 f4–5:0

ומל[ך
מרומי֯א [ רום .כיא הוא אל אלים לכול רא]שי מרו֯א מים ֯א
ׄט
[ 4Q405 f4_5:2לכו]ל

4Q405 f4–5:2

מלכים לכול סודי עולמים .לאמרי]
בר ֯אצ[ון
ׄ 4Q405 f4_5:3טפיהו יהי֯א [ו כול אלי רום למוצא שפתיו כול רוח]י עולמים ׄט

4Q405 f4–5:3

דעתו כול מעשיו במשלחם].
איל[י קרובי דעת אמתו בשבעה דב] ֯ארי טוב לרחמי
[ 4Q405 f13:2פלא וברך ל] ֯אכו֯א ֯אל ֯א

4Q405 f13:2

כבודו[ 〛 〚 .החמי]שי ׄטבנש[יאי]
גב[ורות אלים לכול ג] ֯אבורי שכל בדעת
[ 4Q405 f13:5נשי] ׄטאי פלא יברך בשם ֯א

4Q405 f13:5

גבורות פלאו .
ׄט
עולמים בשבעה דברי
 -- [ 4Q405 f14_15i:3ק]ול ברך למלך מרוממים והלל פלאיהם לאל אליׄט ׄטם[ ◌] --

4Q405 f14–15i:3

רוקמותם .ורננו
כול[ ]◌ ◌◌[ ֯ ] --אב ֯אד[ דב]י֯א ר מלך .מעשי
 4Q405 f19:3דבירי פלא רוחי אלי עולמים ֯א
רוׄט [חות] רקיע פלא
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מלאכי קודש
 4Q405 f23i:8בקול רנה .במבואי אלי דעת בפתחי כבוד ו֯א בכול מוצאי ֯א

4Q405 f23i:8

לממשלתם
 4Q418 f69ii:15ברקיעיׄט [ ֯ ] --אבסוד אילים כול [  〛 〚] .--ואתה בן [מבין .]--
 4Q418 f81+81a:4בזה כבדהו בהתקדשכה לו כאשר שמכה לקדוש קודשים [ לכול

4Q418 f69ii:15

4Q418 f81+81a:4

] ֯אתבל ובכול[ א] ׄטל[ים]
אלים הפיל גורלכה וכבודכה הרבה מואדה ]ו֯א ישימכה לו
֯ [ 4Q423 f8:4אתבל ובכו֯א ׄטל ׄט

4Q423 f8:4

כב^כ^ור.
[ 4Q427 f7i:8ומי ישוה לי  --מי כמוני ]באלים

4Q427 f7i:8

מעמ ֯אד[י]
֯א
 -- [ 4Q427 f7i:11ולכבו] ׄטדי לוא ידמה֯ .אכ[י] ֯אא אני עמ אלימ

4Q427 f7i:11

 4Q427 f7ii:9ועד ֯אש ֯אח ֯אקים יגבירהו בקומה .ועמ אלים בעדת יחד ורפ◌[ ] --

4Q427 f7ii:9

[ 4Q428 f8:2שריכה בגורל אלים וגזעם פרח כציץ יציץ להו] ׄטד עולם

4Q428 f8:2

[ 4Q428 f9:3לב .כיא מי כמוכה באלים אדוני ומי כאמתכה ומי י] ֯אצדק.

4Q428 f9:3

קוד[שכה]
[ 4Q428 f15:3בעבותי רוח ותכנע אלים מ] ֯אמכון ֯א

4Q428 f15:3

֯ 4Q431 f1:4אמי֯א כמוני ֯אבאלים ֯אל[  --מזל]

4Q431 f1:4

 4Q431 f1:7לוא ידמה ֯אכי֯א ֯אא[ני עם אלים מעמדי וכבוד  --לוא]

4Q431 f1:7

 〛 〚[ 4Q431 f2:8לרום עולם ועד ש] ֯אחקים יגביה בקומה .ועם אלים בעדת

4Q431 f2:8

חש[ב ומעוני בעדת]
 -- [ 4Q471b f1a_d:1אני עם אלים א] ׄטת ׄט

4Q471b f1a–d:0

֯ 4Q471b f1a_d:5אמי֯א כמוני ֯אבאלים ◌[מי יגודני בפתחי פי ומזל]

4Q471b f1a–d:5
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 4Q471b f1a_d:8לוא ידמה ֯אכי֯א ֯אא[ני עם אלים מעמדי וכבודי עם בני המלך .לוא]

4Q471b f1a–d:8

[ 4Q491 f8_10i:13מאלים .רומה רו]מה אל אלים והנשא ׄטב ֯אעו֯א ז֯א מלך ֯אה ׄטמ[לכים --

4Q491 f8–10i:13

ש] ֯אמתה ֯אע ֯אל
 -- [ 4Q491 f8_10i:14מ] ֯אעליכה יפוצו כול בני חושך ואור גודל [כה  --אל]י֯א ם

4Q491 f8–10i:14

ואנשים
ׄט
 4Q491 f10ii:15נקם לאכול באלים ובא^{{ל}}^נשים .כיא לוא ◌[ ] --

4Q491 f10ii:15

ישבו בו כול מלכי קדם
 -- [ 4Q491 f11i:12עו]למים כסא עוז בעדת אלים .בל ׄט

4Q491 f11i:12

ונדיביהמה לו֯א [א ◌] --א דומי֯א
ׄט
◌] -- [ 4Q491 f11i:14י֯א בו֯א ם .אני עם אלים את{{ת}}חשב ומכוני בעדת קודש .לוא

4Q491 f11i:14

כבשר תאו֯א [תי  ] --כול י֯א קר לי בכבוד
אח ֯אש[ב ו] ֯אכבודי^א^ עם בני המלך.
[ 4Q491 f11i:18לוא ידמה כ]י֯א א אניא עם אלים ֯א

4Q491 f11i:18

לו֯א א [פ]ז֯א ולו֯א ֯אא כתם אופירים
 -- [ 4Q491 f13:1ע]ם ֯אא ֯אלים נש◌[ ] --

4Q491 f13:0

אליכ[ם] ֯אאלי֯א ם ֯אב[ ] --
֯א
] [◌] -- [ 4Q491 f14_15:8במז֯א [מת  --ט] ֯אמאתו יתקרבו
 ] -- [ 4Q491 f14_15:11עולמים יחד ֯אע[ם אלים ] --

4Q491 f14–15:8

4Q491 f14–15:11

משלת ֯אכו֯א ל ֯אה ֯אא ֯אל[י]ם[ ] --
ׄט
֯ ] -- [ 4Q491 f24:3אמ

4Q491 f24:3

 ] -- [ 4Q491 f24:4ובתהל[ה] יחד עם בני אלים[ ] --

4Q491 f24:4

 -- [ 4Q496 f1_2:2ותרועת ] ֯אאליׄט ם

4Q496 f1–2:2

צדק[ ׄ ] --טאל על כו֯א [ל
[ 4Q503 f48_50:8אל כול צבאות אל]י֯א ם אשר[ ע] ֯אם בני֯א צדק ו֯א ֯א
.] --
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] -- [ 4Q503 f65:2צבאות אלים[ ] --

4Q503 f65:2

 ] -- [ 4Q510 f1:2לאלוהי דעות תפארת ג[בור]וׄט ת אל אלים אדון לכול קדושים.

4Q510 f1:2

וממש[לתו]
֯א
[ 4Q511 f10:11ע] ֯אד נ֯א היי עולמים .בסוד אילים ואנשים ישפוט
אל[ים ] --
 -- [ 4Q511 f16:4בר]וׄט ך אתה אלוהי ׄט
֯ ] -- [ 5Q13 f1:6אבחרתה ׄטמבני ׄטא[לי]ם ו◌[ ] --

4Q511 f10:11

4Q511 f16:4

5Q13 f1:6

[ 11Q11 2:10ביהוה אלוהי אלים אשר עשה] את השמים

11Q11 2:10

 11Q13 2:14ובעזרו כול אלי [הצדק וה]ו֯א אה א[שר ׄ ] --טכוׄט ל בני אל .והפ[ ]

11Q13 2:14

תה[לי גדל]
בר[כות כבוד אדון כול אלים שב]ע ׄט
ׄ ] -- [ 11Q17 3:5טע שבע תהלי ֯א

11Q17 3:5

[ 11Q17 3:9כבוד א] ׄטדון כ[ו]ל א[לים לכול גבורי שכל בשבעה דברי פלא לברך כול ]

11Q17 3:9

אלים[ ] --
֯א
] -- [ 11Q17 4:3ב[  --אל]והי

11Q17 4:0

[ 11Q17 4:10מפותח  --לשון ברך ומדמות אלוהים קול ברך למלך מרוממים והלל

11Q17 4:10

פלאיהם לאל אלים ] --ים[ ] ֯ארוׄט קמוׄט ֯את[ם].
רא[י ] --ם ישמעו◌[ ] --אלו֯א היׄט אלי[ם ] --
 -- [ 11Q17 5:7מ] ֯א

11Q17 5:7

עולמים[ כול  --בדני דביר מל] ֯אך .מעש[י
ׄט
דביר[י פלא רוחי א]ל[י]
֯א
11Q17 6:4

11Q17 6:4

רוחו]ת רקיע פלא ֯אמ[מולח]
סדי פלא
 11Q17 8:7אלים המ◌[  ] --מרומי[  ◌] --מלך הכבוד ◌[ ] --למוׄט ֯א
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 = noun, common, masculine plural - constructאלי

@ncmpcאלSearch = lemma:
ֵ
) = noun, common, masculine plural - constructאלי( =

Qumran Sectarian Manuscripts 27 results in 26 verses
Error in morphological analysis in the database

[ 1QM 18:4בשש חצוצר]ות הזכרון ונאספו אליהם כול מערכות המלחמה ונחלקו

1QM 18:4

על כול מ[חני הכ] ֯אתיים
הל[ל]
 -- [ 4Q286 f7i:6ס]ו֯א ֯אד אלי טוהר עם כול ידעי עולמים ׄטל ֯א

4Q286 f7i:6

 ] -- [ 4Q400 f1i:4משרתי פנים בדביר כבודו .בעדה לכול אלי

4Q400 f1i:4

אלי דעת ותשבוחות מלכותכה בקדושי ֯אק[דושים].
 4Q400 f2:1להלל כבודכה פלא ב ׄט

4Q400 f2:0

 ] -- [ 4Q401 f14i:5כיא נכבדת ֯אב[ ׄ ] --טא ׄטלי אלים לר[ ] --

4Q401 f14i:5

 4Q401 f14i:7להלל כבודכה פלא [באלי דעת ותשבוחות ]מלכותכה בקדשי

4Q401 f14i:7

קדושים.
 ◌] -- [ 4Q401 f30:1אלי[ ] --

4Q401 f30:0

 -- [ 4Q402 f6:3יכל] ֯אכלו אלי[ .] --

4Q402 f6:3

בש[בעת
[ 4Q403 f1i:14בנשיאי רוש יברך בשם] רום ׄטמלכותו֯א [לכול רו] ֯אמי֯א [ד] ֯אע ֯את ֯א

4Q403 f1i:14

ד] ׄטברי ר[ו] ֯אם ולכו֯א ֯אל[ אלי]
דבר[י פלא ו]ברך לכול אי֯א [לי קרו] ֯אבי{{ם}} דעת אמ[תו בשבע] ׄטה
ׄט
4Q403 f1i:18
חמיש[י]
֯א
דברי צדק לרחמי [כ] ֯אב[ודו ]ׄ .טה
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אלוהים למלך הכבוד המקדיש בקודעו לכול
ׄט
 4Q403 f1i:31אלי דעת .יקדילו קדושי

4Q403 f1i:31

קדושו .ראשי תושבחות
 4Q403 f1i:33אלוהים עם הדר כול מלכ[ותו .ו] ֯ארוממו רוממו למרום אלוהים מ ׄטאלי

4Q403 f1i:33

רום ואלוהות כבודו מעל
למוצא שפתיו כול רוחי
{{ 4Q403 f1i:35דעת}} לאמרי פיהו יהיו֯א ֯אכ[ול אלי רום ] ׄט

4Q403 f1i:35

עולמיׄט ׄטם [בר]צון דעתו כול מעשיו
ׄט
 4Q403 f1i:38הודו ׄטכל אלי הוד ׄטל ֯אמ[ל] ֯אך ההוד כיא לכבודו יודו כול איליׄט דעת וכול

4Q403 f1i:38

רוחות צדק יודו באמתו.
ׄט
 4Q403 f1ii:33הפלא והלל לאדון כול אי֯א ל[י ] --

4Q403 f1ii:33

 4Q403 f1ii:35למאירי דעת בכול אלי אור[ ] --

4Q403 f1ii:35

 4Q404 f4:6הודו כול אלי[ ] --

4Q404 f4:6

[ 4Q404 f4:7אי] ׄטליׄט דעת וכו[ל ] --

4Q404 f4:7

אלוה[ים מאלי רום ואלוהות כבודו מעל]
֯א
 -- [ 4Q405 f4_5:1ל]מרום

4Q405 f4–5:0

בר ֯אצ[ון
ׄ 4Q405 f4_5:3טפיהו יהי֯א [ו כול אלי רום למוצא שפתיו כול רוח]י עולמים ׄט

4Q405 f4–5:3

דעתו כול מעשיו במשלחם].
איל[י קרובי דעת אמתו בשבעה דב] ֯ארי טוב לרחמי
[ 4Q405 f13:2פלא וברך ל] ֯אכו֯א ֯אל ֯א

4Q405 f13:2

כבודו[ 〛 〚 .החמי]שי ׄטבנש[יאי]
כול[ ]◌ ◌◌[ ֯ ] --אב ֯אד[ דב]י֯א ר מלך .מעשי
 4Q405 f19:3דבירי פלא רוחי אלי עולמים ֯א

4Q405 f19:3

רוׄט [חות] רקיע פלא
מלאכי קודש
 4Q405 f23i:8בקול רנה .במבואי אלי דעת בפתחי כבוד ו֯א בכול מוצאי ֯א
לממשלתם
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אליכ[ם] ֯אאלי֯א ם ֯אב[ ] --
֯א
] [◌] -- [ 4Q491 f14_15:8במז֯א [מת  --ט] ֯אמאתו יתקרבו
 11Q13 2:14ובעזרו כול אלי [הצדק וה]ו֯א אה א[שר ׄ ] --טכוׄט ל בני אל .והפ[ ]
עולמים[ כול  --בדני דביר מל] ֯אך .מעש[י
ׄט
דביר[י פלא רוחי א]ל[י]
֯א
11Q17 6:4

4Q491 f14–15:8

11Q13 2:14

11Q17 6:4

רוחו]ת רקיע פלא ֯אמ[מולח]

ב  = noun, common, masculine plural – absolute + prepאלים

)ב  = noun, common, masculine plural – absolute + prepאלים( = באליםSearch = hebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 8 results in 8 verses

 1QM 17:7להאיר בשמחה ברית ישראל שלֹום וברכה לגורל אל .להרים באלים

1QM 17:7

משרת מיכאל וממשלת
יצדק לפניכה בהשפטו .ואין
֯ 1QHa 15:28אמי֯א ֯אכ ֯אמו֯א כה באלים אדוני .ומי כאמתכה .ומי ֯א

1QHa 15:28

[ 1Q35 f1:2לב .מי כמוכה באלים אדוני ומי כאמתכה ומי יצדק לפני] ֯אכה בהשפטכה.

1Q35 f1:2

[ 4Q427 f7i:8ומי ישוה לי  --מי כמוני ]באלים

4Q427 f7i:8

[ 4Q428 f9:3לב .כיא מי כמוכה באלים אדוני ומי כאמתכה ומי י] ֯אצדק.

4Q428 f9:3

֯ 4Q431 f1:4אמי֯א כמוני ֯אבאלים ֯אל[  --מזל]

4Q431 f1:4

֯ 4Q471b f1a_d:5אמי֯א כמוני ֯אבאלים ◌[מי יגודני בפתחי פי ומזל]
 4Q491 f10ii:15נקם לאכול באלים ובא^{{ל}}^נשים .כיא לוא ◌[ ] --
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 = אליnoun, common, masculine plural – construct + prep ב

hebrew:  = אלי( = באליnoun, common, masculine plural – construct + prep )ב

Qumran Sectarian Manuscripts 2 results in 2 verses

4Q400 f2:0

4Q401 f14i:7

.]באלי דעת ותשבוחות מלכותכה בקדושי ֯אק[דושים
ׄט
 להלל כבודכה פלא4Q400 f2:1
 להלל כבודכה פלא [באלי דעת ותשבוחות ]מלכותכה בקדשי4Q401 f14i:7
.קדושים

 = אליםnoun, common, masculine plural – absolute + prep מן

hebrew: = אלים( = מאליםnoun, common, masculine plural – absolute + prep )מן

Qumran Sectarian Manuscripts 2 results in 2 verses

〛 〚 . ולהשפיל מאלים1QM 14:15

1QM 14:15

4Q491 f8–10i:13

--  רומה רו]מה אל אלים והנשא ׄטב ֯אעו֯א ז֯א מלך ֯אה ׄטמ[לכים. [מאלים4Q491 f8_10i:13
ש] ֯אמתה ֯אע ֯אל

 = אליnoun, common, masculine plural – construct + prep מן

hebrew:מאלי
 = אלי( = ׄטnoun, common, masculine plural – construct + prep )מן
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Qumran Sectarian Manuscripts 2 results in 2 verses

מאלי
 4Q403 f1i:33אלוהים עם הדר כול מלכ[ותו .ו] ֯ארוממו רוממו למרום אלוהים ׄט

4Q403 f1i:33

רום ואלוהות כבודו מעל
אלוה[ים מאלי רום ואלוהות כבודו מעל]
֯א
 -- [ 4Q405 f4_5:1ל]מרום

4Q405 f4–5:0

 = full spelling, absolute form, unprefixedאלוהים

אלוהיםhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 113 results in 109 verses; semantically plural

[ 1Q22 f1ii:11התבו] ׄטא ֯אה 〛 〚 .ו֯א [יוסף לדב]ר מושה אל ֯אב ֯אנ[י ישרא] ׄטל אל[ה]

1Q22 f1ii:11

מצ[וות אשר] צוה[ אלוהים] לעשות אותם
֯א
יהוה אלוהים[ ֯ ] --אל[ ] --
֯א
4Q158 f1_2:18

4Q158 f1–2:18

 -- [ 4Q182 f1:5בנ]י֯א ֯אכ ֯אה ֯אעז ׄטֹבֹו ֹניֹ ֹו[ישבעו בלוא אלוהים .] --

4Q182 f1:5

מצלי֯א ֯אח[ .ויוסף יפה תואר ויפה מראה .ותשא עיניה]
֯ 4Q221 f7:2אאלוהים ֯א

4Q221 f7:2

אלוהים ◌◌◌[ ] --
֯א
4Q221 f12:1

4Q221 f12:0

אלוהים ◌[ ] --
֯א
וימכור^ אותם
ׄט
ׄ ] -- [ 4Q225 f1:5טת מצרים ^

4Q225 f1:5

ער ֯ארי֯א ו֯א אלי[עזר]
בא ֯א
אלוׄט ׄטהים אדני הנני ׄט
אל ׄט
[ 4Q225 f2i:3ויאמר א] ׄטב ׄטרהם ׄט

4Q225 f2i:3

אל[ ישחק בנו אלוהים יראה את השה]
לעלה .ויאמר אברהם ׄט
֯ 4Q225 f2ii:3א

4Q225 f2ii:3
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[ 4Q253a f1i:5בין עובד אלוהים לאשר לוא עבדו] -- .הצדק ועל ◌◌ [ .] --
 4Q364 f4b_eii:21ויואמ[ר מלאך אלוהים אל יעקוב בחלום ויואמר יעקוב ויואמר]
ואמ[ תקח ] ׄטנשי֯א [ם על בנותי אין איש עמנו ראה אלוהים
[ 4Q364 f5a_bi:4בנותי] ׄט

4Q253a f1i:5

4Q364 f4b–eii:21

4Q364 f5a–bi:4

עד]
אלוהים[ ] --
ׄט
] -- [ 4Q364 fV:1

4Q364 fV:0

[ 4Q365 f2:5אלוהים היא ויחזק לב פרע]וה ולוא שמע ֯אאליהמה כאשר דבר יהוה.
〚〛

4Q365 f2:5

לח[ות]נ֯א ו כיא יבוא[ אלי העם לדרוש אלוהים .כיא יהיה
 4Q365 f7ii:4ויואמר מושה ֯א

4Q365 f7ii:4

להמה].
] -- [ 4Q372 f21:1אלוהים [ .] --

4Q372 f21:0

 4Q377 f2ii:9הקהל {{ ֯אה ֯אע ֯אד[ה}} ] ֯אענו .ורעדודיה אחזתם מלפני כבוד אלוהים

4Q377 f2ii:9

ומקולו֯א ֯את הפלא[ ] --
בענן .ויכס
 4Q377 f2ii:10ויעמודו מרוחק 〛 〚 .ומושה איש האלוהים עם אלוהיׄט ם ׄט

4Q377 f2ii:10

בשנת[ ] --
֯א
 ] -- [ 4Q382 f15:6אלוהים

4Q382 f15:6

ׄ ] -- [ 4Q382 f15:7טתורת אלוהים ◌◌[ ] --

4Q382 f15:7

] -- [ 4Q382 f50:5אלוׄט ֯אהי֯א ֯אם[ .] --

4Q382 f50:5

ים[ .] --
֯ ] -- [ 4Q382 f138:1אא ׄטלוׄט ׄטה ֯א

4Q382 f138:0

֯ ] -- [ 4Q400 f1i:5אאלוהים .חרת חוקיו לכול מעשי רוח ומשפטי

4Q400 f1i:5

֯ ] -- [ 4Q400 f1i:6אדעת עמ בינות כבודי אלוהים 〚 〛 לקרובי דעת

4Q400 f1i:6
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 4Q400 f1ii:7מלך אלוהים לשבעת מ[ ] --

4Q400 f1ii:7

 4Q400 f2:2המה נכבדים בכול מחני אלוהים ונוראים למוסדי אנשים֯ .אפ[לא]

4Q400 f2:2

 4Q400 f2:5כבוד מלך אלוהים יספרו במעוני עומדם 〛 〚 .ו֯א [ ] --

4Q400 f2:5

אלוהים שבעה
֯א
ׄ ] -- [ 4Q400 f3i:3טל

4Q400 f3i:3

 4Q401 f14i:8המה נכבדים בכול מחני֯א ֯אאלוהים ונו[ראים למו]סדי אנשים ׄטפ ׄטל ׄטא.
ׄ ] -- [ 4Q402 f3i:6טאלוהים

4Q401 f14i:8

4Q402 f3i:6

 4Q402 f3ii:11אלוהים ֯אב [ ] --

4Q402 f3ii:11

] -- [ 4Q402 f4:7יהם מלחמת אלוהים בק[ ] --

4Q402 f4:7

] -- [ 4Q402 f4:9אלוהים ירוצו לפקו֯א ֯אד[תו] וקול המון֯א [ ] --

4Q402 f4:9

והיתה[ ] --
֯א
] -- [ 4Q402 f4:10אלוהים במלחמת שחקים.

4Q402 f4:10

לפ ֯אני֯א [ היותם ממחשבתו- .
[ 4Q402 f4:15אלוהים מה יזום .כיא ממעשי כבודו ה] ׄטמה ׄט

4Q402 f4:15

]בשבע גבורות
ׄט
 4Q403 f1i:2תהלת שבח בלשון הרבי֯א [עי] לגבור על כו֯א ֯אל [ אלוהים]

4Q403 f1i:2

פלאה .ושבח לאלוהי
[ 4Q403 f1i:10שבעה בשבעה דברי פלא דברי רו]ם .לנשיאי ׄטר[וש יברך ] ֯אב ֯אש ׄטם

4Q403 f1i:10

כ[בו]ד אלוהים ׄטל[כול ]◌ ֯אכ ֯אל[ בשבעה דברי]
אלוהים למלך הכבוד המקדיש בקודעו לכול
ׄט
 4Q403 f1i:31אלי דעת .יקדילו קדושי
קדושו .ראשי תושבחות
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 4Q403 f1i:32כול אלוהים שבחו לאלוה[י ת]שבחות הוד .כי בהדר תשבחות כבוד

4Q403 f1i:32

מלכותו בה תשבחות כול
מאלי
 4Q403 f1i:33אלוהים עם הדר כול מלכ[ותו .ו] ֯ארוממו רוממו למרום אלוהים ׄט

4Q403 f1i:33

רום ואלוהות כבודו מעל
לוהים לכול מרנני {{דעת}} עד ושופט
ׄט
 4Q403 f1i:37בפי כול הוגי [בו .כיא הוא ] ׄטא

4Q403 f1i:37

בגבורתו לכול רוחי בין.
רוש ׄטל[מזמו]ר בשמחת אלוהים וגיל בכול קדושים לזמרות
 4Q403 f1i:40במנת רוח ׄט

4Q403 f1i:40

פלא בשמחת ׄטעו֯א ֯אל[מים].
 -- [ 4Q403 f1i:46בכול מקדשי פלא רוחות אלוהים סביבה למעון מ] ׄטל[ך אמת

4Q403 f1i:46

וצדק].
 4Q403 f1ii:8קודש ֯אק[וד]שים רוחות אלוהים מראי עו֯א [למים ] --

4Q403 f1ii:8

 4Q403 f1ii:9ורוחות אלוהים בדני להבת אש סביבה ֯אל[ ] --

4Q403 f1ii:9

 4Q403 f1ii:12וקול הברך {{נשמע}} נכבד למשמע אלוהים ומוסדי [ ] --

4Q403 f1ii:12

ׄ 4Q403 f1ii:16טראשי תבנית אלוהים והללוהו בדביר קודש[] -- [ 〛 〚] .

4Q403 f1ii:16

֯ 4Q403 f1ii:20אעולמים .ורוממוהו ֯אראשי נשיאים במנה פלאי֯א ו .הללו[ לאל אלוהים

4Q403 f1ii:20

שבע כהונת קורבו ] --
 4Q404 f4:5אלוהים לכוׄט [ל ] --

4Q404 f4:5

אלוהים
ׄט
] -- [ 4Q404 f5:5מקדשי פלא רוחות

4Q404 f5:5

קדשים[ ]אלוהים ^חיים^ רו[חי ] ֯אק[ודש ]
֯א
] -- [ 4Q405 f6:5רוחי קוד[ש ]

4Q405 f6:5

] -- [ 4Q405 f6:7ל מקדש[י ]פלא רוחות אלוהים סביבה למעון

4Q405 f6:7
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[ 4Q405 f14_15i:5ודמו] ׄטת אלוהים חיים מפותח באלמי מבואי מלך ֯אבדני רוח

4Q405 f14–15i:5

אורים[  --מ] ֯אלך בדני ֯אא[ור] כבוד רוחי
 -- [ 4Q405 f14_15i:6ב] ֯אתוך רוחי הדר מעשי רוקמות ֯אפלא בדני אלוהים חיים ◌[ -

4Q405 f14–15i:6

 בד] ֯אבירי כבוד מבניתים מ◌[ ].
 -- [◌◌] -- [ 4Q405 f14_15i:8אלוהים ח]י֯א ֯א
 4Q405 f19:2ושבחהו בדני אלוהים רוחי ׄטק[ודש קודשים ֯ ] --אם[ ] ׄטרי[ לבדני ] ֯אכ ׄטבוד

4Q405 f14–15i:8

4Q405 f19:2

מדרס
בקודש[ ק]וׄט דשים [צ]ורות
֯א
אמת[ ו] ׄטצדק
ׄט
 4Q405 f19:4ממולח טוהר [רו]חי דעת

4Q405 f19:4

אלוהים חיים צוריׄט רוחות
לא[ רוחי
דב ׄטקי ׄטפ ׄט
 4Q405 f19:5מאיריםׄ .טכ[ו] ׄטל[ מעשי] ֯אהם ֯אק[וד]שי ֯א

4Q405 f19:5

]רוקמ^ה^{{ות}}[ ב] ׄטדני צורות אלוהים מחוקקי
 4Q405 f19:6סביב ללבני [כ] ֯אבודם צורות כבוד למעשי ׄטל[בנ]י הוד והד[ר ]אלוהים

4Q405 f19:6

חיים .כול מעשיהם
במשכ[ן אלוהי] ׄטדעתׄ .טיפולו
ׄט
ורומ ֯אמ[ו] ֯אהו֯א ֯אכ ֯אפי֯א הכבוׄט ֯אד
֯א
[ 4Q405 f20ii_22:7שני פ] ׄטל ֯אא

4Q405 f20ii–22:7

לפנוׄט ֯אה[כרו] ׄטבים וׄט ֯אב[ר] ֯אכו בהרומם .קול דממת אלוהים
[ 4Q405 f20ii_22:8נשמע ]וׄט המון רנה ברים כנפיהם קול[ דממ] ׄטת אלוהים .תבנית

4Q405 f20ii–22:8

כסא מרכבה מברכים ממעל לרקיע הכרובים.
ודממ [ת] ֯אב ֯אר ֯אך ֯אאלוהים בכול
֯א
[ 4Q405 f20ii_22:13יעמ]ו֯א דו .קול גילות רנה השקיט

–4Q405 f20ii
22:13

אלוהים [ו] ֯אקול תשבו֯א ֯אח[ות]
֯א
מחני
דולג עלי ׄטחוק ולוא
ׄט
בשע[ר]י֯א קודש .ואין במה
ׄט
 4Q405 f23i:10אלוהים בצאת ובמבוא
על אמרי
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משלחותו
ׄט
 4Q405 f23i:13מורא מלך אלוׄט ׄטהים נורא על [כו]ל אלוהים [ ׄ ] --טל ֯אכו֯א ל

4Q405 f23i:13

בתכון 〚 〛 א[מ] ֯אתו והלכו
֯ ] -- [ 4Q405 f24:4אכ ֯אבו֯א ד אלוהי֯א ֯אם ◌[ ]◌◌[ .] --

4Q405 f24:4

] -- [ 4Q405 f35:3אלוהים לא◌[ ] --

4Q405 f35:3

] [◌] -- [ 4Q405 f44:3אלוהים ◌[ .] --

4Q405 f44:3

 4Q406 f1:2אלוהים[ ] --ם כיא ממע◌[ .] --

4Q406 f1:2

כפח ֯אד ֯אא ֯אלו֯א ֯אהים זממ[ת]י֯א
ׄט
֯ ] -- [ 4Q460 f9i:2אכ ׄטה ׄטולפניכה אפחד כיא

4Q460 f9i:2

בדע[ת]
[ 4Q511 f2i:6שומ] ֯ארי דרך אלוהים ומסל[ת ק]ודשו לקדושי עמוׄ .ט

4Q511 f2i:6

כבוׄט דו .בשמו֯א ֯את[ש] ֯אבו֯א ׄטחת
מל ֯אא[כי ]מאורות ֯א
] -- [ 4Q511 f2i:8גורל אלוהים עם ֯א

4Q511 f2i:8

בגורל ׄטעם ֯אכ ֯אסאו  .כיא אלו֯א ֯אהי.
֯א
כבוד[ו ו]לשרתו
֯א
[ 4Q511 f2i:10אלוהים ] ֯אל ֯אפי֯א

4Q511 f2i:10

אלוהים ׄטמיא ֯איד ֯אע[ ] .--
ׄט
[ 4Q511 f2ii:6רז]יׄט

4Q511 f2ii:6

דעת בינה בלבבי .ומוכיחי
ׄט
ׄ 4Q511 f18ii:8טה ֯אאיר אלוהים
 4Q511 f18ii:10אשמתי .כיא אלוהים שופטי וביד זר לוא.

4Q511 f18ii:8

4Q511 f18ii:10

 ◌] -- [ 4Q511 f19:4אלוהים [ ] --

4Q511 f19:4

ריח[ אלוהים].
 4Q511 f30:6את אלה לוא י֯א עשה[ ] ֯אא ֯אד ֯אם[ ואיכה ]י֯א ו֯א כל איש לתכן את ׄט

4Q511 f30:6

יקדי֯א [ש]
ובקדושים ֯א
ׄט
שבעתים.
֯א
 4Q511 f35:2אפי אלוהי֯א ם במזוקקי

4Q511 f35:2

 4Q511 f35:3אלוהיׄט ם לו למקדש עוׄט למים וטהרה בנברים .והי֯א וׄט

4Q511 f35:3
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] -- [ 4Q511 f73:2ים פני אלוהים

4Q511 f73:2

במתק] [ .י֯א ראי אלוהים יצורו דרכיה ויתהלכו ב[ ] --
ׄט
[ 4Q525 f5:9י]שכילו
 4Q525 f5:13יביטו אוהבי אלוהים יצניעו בה ׄטוב ֯אד ֯אר[כי .] --
במות[י א]ו֯א יביכה תדרוך ו֯א [ת(אהוב) אלוהים
ׄט
 4Q525 f14ii:11למרחב רגלכה ועל

4Q525 f5:9

4Q525 f5:13

4Q525 f14ii:11

בכול לבכה ובכול]
אלוהים[ ] --
֯א
] -- [ 4Q525 f19:3וׄט ת

4Q525 f19:3

] -- [ 4Q525 f21:2ז֯א עומי אלוהים תמ[ ] --

4Q525 f21:2

 11Q5 28:10היפים בשערם לוא בחר יהוה אלוהים בם .וישלח ויקחני

11Q5 28:10

 11Q5 28:13תחלת גב[ו] ׄטרה ל[דוי]ד משמשחו נביא אלוהים .אזי ׄטר ֯אא[י]תי פלשתי

11Q5 28:13

בע[דת אל ] ׄטבקרוב אלוהים
 11Q13 2:10עליו בשיריׄט דויד אשר אמר אלוהים [נ] ׄטצב ׄט

11Q13 2:10

ועליו ׄטא ׄטמ[ר ו] ׄטעלי[ה]
ישפוטׄ .ט
[ 11Q17 2:6נשיאים במנה פלאיו .הללו לאל ]אלוהים[  --שבע כהונת קורבו  --רום

11Q17 2:6

שבעת גבולי פלא בחוקות]
 11Q17 4:8אלוהים ◌[ ֯ ] --אתשבוחות

11Q17 4:8

[ 11Q17 4:10מפותח  --לשון ברך ומדמות אלוהים קול ברך למלך מרוממים והלל

11Q17 4:10

פלאיהם לאל אלים ] --ים[ ] ֯ארוׄט קמוׄט ֯את[ם].
֯ 11Q17 5:3אדביׄט ֯אר[ המלך  --בדביר פנו רוקמת ] --כול ׄטמ[חקת  --בדני אלוהים]

11Q17 5:3

[ 11Q17 5:6הכבו] ׄטד [בקול רנה  ] --אלוהים[ ֯ ] --אחם וצורות [ ] --

11Q17 5:6
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רוקמ[ה בדני צורות אלוהים מ]חוקק סב[י]ב[ ] --צורות[
֯א
 11Q17 6:6מע[שיהם ] --

11Q17 6:6

כבוד]
 11Q17 6:8קול [דממת שקט אלוהים מברכים  --המלך  --מהל]לים תמיד ׄטכ[ו]ל[ --

11Q17 6:8

.
 -- [〛 〚 11Q17 6:9אלוהים ] --הו במשני מ[ ] --
[ 11Q17 7:10ור]ו֯א ממוהו [כפי הכבוד במשכן אלוהי דעת .יפולו לפנו הכרובים

11Q17 6:9

11Q17 7:10

בהרומם[ קול דממת אלוהים נשמע והמון רנה]
ׄט
ו] ׄטברכו
[ 11Q17 7:11ברים כנ] ֯אפי֯א ֯אה[ם קול דממת אלוהים .תבנית כסא מרכבה מברכים

11Q17 7:11

ממעל לרקיע הכרובים והוד רקיע האור ירננו ]
[ 11Q17 7:13קדשים .סביב מראי שבולי אש בדמות חשמל ומעשי נוגה ]ברוקמת

11Q17 7:13

כב[וד צבעי פלא ממולח טוהר .רוחות אלוהים]
] -- [ 11Q17 8:4אלוהים נוראי כוח כול [  --פל] ֯אאי פלאיהם בכוח אלוהי

11Q17 8:4

ישמ[י] ֯אעו֯א מקול משא אלוהים[ ] --קיר מברכים ומהללים לאלוהי
֯א
֯ 11Q17 8:6אהפלא.

11Q17 8:6

 11QT 54:10נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה לוא

11QT 54:10

 11QT 54:21נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה אתה

11QT 54:21

 11QT 55:4עירמה לאמור נלכה ונעבודה אלוהים אשר לוא ידעתמה

11QT 55:4

 11QT 55:17לעבור בריתי והלך ועבד אלוהים אחרים והשתחוה להמה

11QT 55:17

 11QT 57:8הברורים אשר יבור יהיו אנשי אמת יראי אלוהים

11QT 57:8

 11QT 59:3ובחסור כול ועבדו שמה אלוהים מעשי ידי אדם עץ ואבן כסף

11QT 59:3
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11QT 64:12

 מקוללי אלוהים ואנשים תלוי על העץ ולוא תטמא את האדמה אשר11QT 64:12
אנוכי

11Q20 16:3

 [נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה אתה ואב]ותיכה11Q20 16:3
]מאלוהי ֯אה[עמים
.לוהי֯א ם
 ] ֯אא ֯א-- [ PAM43680 f46:3

PAM43680 f46:3

 = אלוהיםfull spelling, absolute form, prefixed with ב

hebrew:באלוהים

Qumran Sectarian Manuscripts 3 results in 3 verses; semantically plural

] -- [ ]יׄט גילו באלוהים-- [ 4Q511 f8:2

4Q511 f8:2

] -- [ ]באלוהים ֯אל-- [ 4Q511 f12:3

4Q511 f12:3

4Q511 f28–29:2

וא[ני אודכ]ה ׄטכיׄט א למען כבודכה
 ֯א.רנה
 י]גילו באלוהים ׄט-- [ 4Q511 f28_29:2

 = אלוהיםfull spelling, absolute form, prefixed with מן

מאלוהים

Qumran Sectarian Manuscripts 1 result in 1 verse; semantically plural

4Q400 f2:3

] -- [  מאלוהים{{ים}} ואנשים יספרו הוד מלכותו כדעתם ורוממו֯א4Q400 f2:3
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 = defective spelling, absolute form, unprefixedאלהים

אלהיםhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 25 results in 25 verses; semantically plural

[ 4Q167 f11_13:3כי מישראל והו] ֯אא חרש עשה[ו ולוא אלהים הוא כי שובבים היה

4Q167 f11–13:3

עגל]
ידים[ ] --
ׄט
 4Q185 f1_2iii:13לשון י֯א ודע דברה אלהים עשה
[ 4Q200 f6:2ולוא עוד ראו] ֯אא[ו]תו והיו המה {{תומהים}} מברכים ו֯א [מהללים את

4Q185 f1–2iii:13

4Q200 f6:2

אלהים]
בתשבוח ׄטת ו֯א ֯אא [מור]
֯א
[ 4Q200 f6:4אלהים  ] .--בכן דבר טובי וכתוב תהלה

4Q200 f6:4

הואה[
֯א
[ 4Q200 f6:5ברוך אלהים ] ֯אחי אשר לכול העולמים היאה מלכותו .אשר

4Q200 f6:5

מכה]
אח ֯אר[ים אשר לא יושיעום מכל מ] ׄטצוקות וענתה ה[תעודה
 4Q216 2:4אחר אלהיׄט ׄטם ֯א

4Q216 2:4

אל]
[ 4Q216 5:2בים הששי כלה יהוה אלהים את כל מעשו וכל אשר ברא ]ו֯א ישבת בים

4Q216 5:2

[השביעי].
֯ ] -- [ 4Q302 f1i:4אה 〛 〚 .אלהים צדיק

4Q302 f1i:4

] -- [ 4Q302 f3ii:6יקום אלהים מידכם ֯אבמעלכם

4Q302 f3ii:6

בשמיׄט ם משבו וממ[שלתו]
֯א
 ◌] -- [ 4Q302 f3ii:9אלהים

4Q302 f3ii:9
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֯ ] -- [ 4Q368 f9:4אכ ֯אבוד יתן יהוה אלהים ׄטל[ ] ֯אה דברי כבודו [ ] --
מל[ ] --
 4Q378 f6ii:3לבי כי אלהים יבחן ֯א

4Q368 f9:4

4Q378 f6ii:3

להים
ׄ ] -- [ 4Q378 f7:1טא ׄט

4Q378 f7:0

וב[ ֯ ] --אא ׄטלהים עליו֯א [ן ] --
֯ ] -- [ 4Q378 f26:4אמיו ֯א
אלהים[ ] --
֯א
 4Q381 f24a+b:4תהלה לאיש ֯אה ׄטאל[הי] ֯אם יהוה

4Q378 f26:4

4Q381 f24a+b:4

 4Q381 f48:7ונודעה אלהים ביהו[דה ] --

4Q381 f48:7

] -- [ 4Q381 f50:4ארץ וירה ובשקטה במקום [אלהים למשפט ] --

4Q381 f50:4

 ] -- [ 4Q385a f5a_b:1אלהים[ ] --

4Q385a f5a–b:0

֯ ] -- [ 4Q385a f18ia_b:5אעים ויקח ׄטאת כלי בית אלהים את הכהנים

4Q385a f18ia–b:5

[ 4Q385a f18ia_b:8וישמעו] בקול ירמיה לדברים אשר צוהו אלהים

4Q385a f18ia–b:8

[ 4Q385a f18ia_b:11ושריהם [ ◌◌◌] --וי] ֯אחלל[ו ש] ֯אם אלהים ל[טמא].

–4Q385a f18ia
b:11

[ 4Q387 f2iii:6ושב]ו֯א כהני ירושלים לעבוד אלהים אחרים[ ולעשות]

4Q387 f2iii:6

בות[ הגוים ] .--
כתוע ׄט
ׄט
 4Q388a f7ii:7לעבוד אלהים אח[רים ולעשו] ֯את

4Q388a f7ii:7

 4Q480 f1ii:5אלהים ׄטל◌[ ] --

4Q480 f1ii:5

֯ ] -- [ 4Q511 f144:3אאלהים[ .] --

4Q511 f144:3
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 = full spelling, construct form, unprefixedאלוהי

אלוהיhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 62 results in 62 verses; semantically plural

בא[ות תעבוד לעולם .ות] ֯אהיה
 1QSb 4:25כמלאך פנים במעון קודש ֯אלכבוד אלוהי ֯אצ ׄט

1QSb 4:25

סביב משרת בהיכל
[ 1QpHab 4:17יהוה אלוהי קדשי לוא נמות .יהוה]

1QpHab 4:17

אלוהיׄט [ם ] --
ׄט
במקהלות ברכו
ׄט
 -- [ 1Q16 f8:1בתוך עולמות תופפו]ת

1Q16 f8:0

לצ ֯אא[ת בני י] ֯אש ֯אר[אל
[ 1Q22 f1i:1ויקרא] על ׄטמו֯א ׄטש ֯אה [אלוהי] ֯אם [בארבעים] השנה ׄט

1Q22 f1i:0

בחו֯א [דש ע] ֯אשתי
מארץ מ]צרים ׄט
ושמ ׄטע[ .היו] ׄטם הזה [תהיה לע]ם לאלוהי [אלוהי] ׄטך .וש[מרתה
[ 1Q22 f1ii:1י]שראל ׄט

1Q22 f1ii:0

חוקי] ועדוותי [ומצוותי א] ֯אש ֯אר
 -- [ 2Q21 f1:5ויואמר יהוה אלוהי] ׄטם מה אביט אליך ואיך אש[א] פני [אליך ] --
 -- [ 4Q160 f3_5ii:2י] ׄטקוו אלוהי לעמכה .ועזרתה היה לו והעלהו
 4Q163 f23ii:9לרחמכמה כיא אלוהי משפט יהוה אשרי כול חוכי לו.
◌] -- [ 4Q165 f5:1א◌[  --מדשתי ובן גרני אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלוהי

2Q21 f1:5

4Q160 f3–5ii:2

4Q163 f23ii:9

4Q165 f5:0

ישראל]
[ 4Q219 2:32אתכה אל ע]ליון אלוהי ואלו<ה>יכה לעשות רצונוה ול [ברך את
זרעכה]
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[ 4Q223_224 f2ii:7וזרעו להנצל .כי הם ישמדו מהארץ והם יכרתו מתחת השמים

4Q223–224 f2ii:7

כי את אלוהי]
כאבק ׄטל ֯אפ ֯אנ[י רוח כ]ן֯א כול
ׄט
[ 4Q223_224 f2ii:12ונכבד מהולל משומר עיש]או .כיא

4Q223–224
f2ii:12

שומרי עישאו ׄטל[פ]נ֯א [י] אלוהי
[ 4Q364 f5a_bi:8אלי את הגל הזה ואת המצבה הזואת לרעה .אלוהי אברהם

4Q364 f5a–bi:8

וא]לוׄט הי.
[ 4Q364 f21a_k:9רש כאשר דבר יהוה אלוהי אבותיכה לך אל תירא ואל תחת.

4Q364 f21a–k:9

ותקרבון]
 -- ? [ 4Q364 f26ai:2וידעתה כי לוא בצדקתכה יהוה אלוהי] ׄטכה

4Q364 f26ai:0

בכ[סף וצרתה]
[ 4Q364 f32:2כי יברככה יהוה אלוהי]כה .ונתתי ׄט

4Q364 f32:2

[ 4Q368 f2:16יהוה אלוהי ישראל .כי אוריש גוים מפניך והרחבתי א]ת.

4Q368 f2:16

 -- [ 4Q371 f1a_b:5וישימו את ירוש] ׄטל[ים לעיים ואת הר ]אלוהי לבמו֯א [ת יער ]
 4Q377 f2ii:5לכול מ◌[  ◌◌] --בפי מושה משיחו וללכת אחר יהוה אלוהי אבותינו

4Q371 f1a–b:5

4Q377 f2ii:5

המ◌◌[ ] --
֯א
 -- [ 4Q378 f3i:13אלוהי] ֯אך להיות לו

4Q378 f3i:13

ׄ ◌ ] -- [ 4Q382 f42:1טאלוהיׄט [ם ] --

4Q382 f42:0

[ 4Q393 f3:4הר]ע֯ .אכרצונך אלוׄט הי ׄטה[י] ֯אה הוׄט א וׄט תע[ז]ו֯א ב עמך ונחלתך .ואל ללכת

4Q393 f3:4

איש
[ 4Q400 f1i:2לאלוהי ] --ה אלוהי כול קדושי קדושים ובאלוהות{{ו}}
 4Q400 f3ii+5:8למשכיל ש[יר עולת השבת  --הללו] אלוהי
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רומ[מו]
 -- [ 4Q401 f16:1אלוהי אלי] ׄטם יׄט ֯א

4Q401 f16:0

] -- [ 4Q402 f3i:2אלוהי

4Q402 f3i:2

 4Q402 f3ii:12למלך אלוהי[ ] --

4Q402 f3ii:12

לחודש .הללו אלוהי
֯א
השביעיׄט ת בשש עשר
 4Q403 f1i:30למשכיל שיר עולת השבת ׄט

4Q403 f1i:30

מרומימ הרמים בכול
 4Q403 f1ii:5לכת ◌ ׄטרקי֯א [ ] ׄטל[ ] --לה לדוש אלוהי [ ] --

4Q403 f1ii:5

 -- [ 4Q405 f18:3קו] ׄטדשים ברוח דממת ׄטאלוהי֯א [ם ] --

4Q405 f18:3

בד[ביר  --רוחות
אור ׄט
כרוביׄט קודש אופני ׄט
 4Q405 f20ii_22:3מרכבות כבודו [ ׄ ] --ט

4Q405 f20ii–22:3

אלוהי  --טוהר ] --
במשכ[ן אלוהי] ׄטדעתׄ .טיפולו
ׄט
ורומ ֯אמ[ו] ֯אהו֯א ֯אכ ֯אפי֯א הכבוׄט ֯אד
֯א
[ 4Q405 f20ii_22:7שני פ] ׄטל ֯אא

4Q405 f20ii–22:7

לפנוׄט ֯אה[כרו] ׄטבים וׄט ֯אב[ר] ֯אכו בהרומם .קול דממת אלוהים
ימוטו לעולמים אלוהי
ׄ ◌] -- [ 4Q405 f23i:4טפלא .בל ׄט

4Q405 f23i:4

כיא אלוהי כלילו
 -- [ 4Q405 f23i:5לכ]לכלם משאי כול ׄט

4Q405 f23i:5

גור[ל ] --
] -- [ 4Q405 f46:2אלוהי אורים בכול ֯א

4Q405 f46:2

 ◌◌] -- [ 4Q443 f1:5אלוהי ֯אק[ ] --

4Q443 f1:5

 -- [ 4Q466 f1:2א]מר אל אלוהי [ישראל ? ] --

4Q466 f1:2

 4Q476 f2:5הם מאוסי אלוהי[ם ] --

4Q476 f2:5

 ] -- [ 4Q503 f13:1אלוהי אורים[ ] --

4Q503 f13:0
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ׄ 4Q503 f37_38:14טאלוהי כול קודש[ים ] --

4Q503 f37–38:14

[ 4Q503 f37_38:18ובצאת השמש על הארץ יברכו .וענו ואמרו ברוך אלוהי כול]

4Q503 f37–38:18

[ 4Q503 f215:7אלוהי ] ֯אאו֯א רים[ ] .--

4Q503 f215:7

 4Q511 f1:7לו יתהלכו בם .כיא הופיע כבוד אלוהי

4Q511 f1:7

בגורל ׄטעם ֯אכ ֯אסאו  .כיא אלו֯א ֯אהי.
֯א
כבוד[ו ו]לשרתו
֯א
[ 4Q511 f2i:10אלוהים ] ֯אל ֯אפי֯א

4Q511 f2i:10

יעדם ֯אל[ ] --
גבורות ֯א
֯א
 4Q511 f2ii:7אלוהי֯א

4Q511 f2ii:7

 ◌] -- [ 4Q511 f4:2אלוהי [ .] --

4Q511 f4:2

אל[ים ] --
 -- [ 4Q511 f16:4בר]וׄט ך אתה אלוהי ׄט
[ 4Q511 f18iii:7ו] ֯אאלוהי֯א [ ]◌◌[ ]◌ו֯א [ ] --

4Q511 f16:4

4Q511 f18iii:7

] -- [ 4Q511 f36:3לפדויים ֯אכי֯א ֯אא אלוהי֯א [ם ] --
אלו֯א ֯אהי֯א ֯אפ ֯אדותי ◌◌◌ ֯אדי֯א ◌[ ]◌ ׄטהב בסודי
 -- [ 4Q511 f63_64ii:1מ] ֯אע ֯אשי ֯א
֯ ◌] -- [ 4Q511 f133:2אאלו֯א ֯אהי֯א [ .] --

4Q511 f36:3

4Q511 f63–64ii:0

4Q511 f133:2

 4Q522 f9ii:5לבנות ^את^ הבית ליהוה אלוהי ישראל .זהב וכסף[ נחושת וברזל

4Q522 f9ii:5

יכין ועצי]
הכול[ ] --
ׄט
֯ ] -- [ 5Q13 f1:2אאלוהי

5Q13 f1:2

[ 11Q11 2:10ביהוה אלוהי אלים אשר עשה] את השמים
 -- [ 11Q17 3:3זמר]ת עוז ל[אלוהי קודש]

11Q11 2:10

11Q17 3:3
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רא[י ] --ם ישמעו◌[ ] --אלו֯א היׄט אלי[ם ] --
 -- [ 11Q17 5:7מ] ֯א

11Q17 5:7

וצדק[ בקודש קודשים צורות אלוהי]ם חיים
ׄט
 11Q17 6:5טוה[ר רוחי דעת אמת]

11Q17 6:5

[צורי רוחות מאיר]ים .כול
[ 11Q17 7:10ור]ו֯א ממוהו [כפי הכבוד במשכן אלוהי דעת .יפולו לפנו הכרובים

11Q17 7:10

בהרומם[ קול דממת אלוהים נשמע והמון רנה]
ׄט
ו] ׄטברכו
] -- [ 11Q17 8:4אלוהים נוראי כוח כול [  --פל] ֯אאי פלאיהם בכוח אלוהי

11Q17 8:4

 11Q17 8:8למשא מ[ ◌] --י אלוהי[ ] --וׄט כול אושיהם [ ֯ ] --אק[ו]דש

11Q17 8:8

 11QT 54:13אלוהי אבותיכמה בכול בלבבכם ובכול נפשכמה  .אחרי יהוה
[]1[ 11QT 61:0אתה יורש אותמה אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לוא כן].

11QT 54:13

11QT 61:0

[[]2נתתי לכה נביא מקרב אחיכה כמושה אקים לכה אליו תשמעון] [[]3ככול אשר
שאלתה ממני בחורב ביום הקהל לאמור לוא אוסיף לשמוע] [[]4את קול יהוה אלוהי
ואת האש הגדולה הזאות לוא אראה עוד ולוא אמות][]5[ .ואומר היטיבו אשר דברו
נביא אקים להמה מקרב אחיהמה כמוהו ונתתי] [[]6דברי בפיהו וידבר אליהמה את
כול אשר אצונו .והיה האיש אשר לוא ישמע] [[]7אל דברי אשר ידבר הנביא בשמי
אנוכי אדרוש מעמו .אך הנביא אשר יזיד]

 = defective spelling, construct form, unprefixedאלהי

אלהיhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 29 results in 29 verses; semantically plural

יס[תר פני אלהי] ֯אם .אם יהיה לכה בנ[י רוב כרוב
ממ ֯אכה לוא ֯א
[ 4Q200 f2:7ע]נ֯א וׄט  .אף ֯א
היה]
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[ 4Q200 f7i:3אלהי עולם  ] --כול

4Q200 f7i:3

[ 4Q216 4:9כל כי אנכי אלהי ישראל ואב לכל בני י] ׄטעקב ומלך
[ 4Q368 f2:9אלהי מסכה לא תעשה לך .את חג המצות תש] ׄטמרו שבעת ^ה^ימים

4Q216 4:9

4Q368 f2:9

תאכלו
 4Q372 f1:8ירושלים לעיים ואת הר אלהי לבמות ֯איע[ר  --לחקי]

4Q372 f1:8

 4Q372 f1:25את אלהי ואגיד חסדי[ך ] --

4Q372 f1:25

ואב[ר] ֯אכ ֯אך ◌◌ ֯אכ ֯אל[ ] --
֯ 4Q372 f1:26אאהללך יהוה אלהי ֯א

4Q372 f1:26

 4Q378 f19ii:3ו֯א [י] ֯אעמיד אלהיׄט [ם .] --

4Q378 f19ii:3

כחדת ֯אם באשמתם
֯א
] -- [ 4Q378 f22i:1משה אלהי ולא ׄטה

4Q378 f22i:0

] -- [ 4Q379 f7:1אלהי ◌[ ] --

4Q379 f7:0

] -- [ 4Q379 f18:7אלהי ֯אאתאמן בכל דברי[ך ] --
 4Q379 f22ii:5ברוך יהוה אלהי י֯א [שראל ] --
עזרת לי ואערכה לך
֯א
[ 4Q381 f15:3אות לטובה ויראו שנאי ויבשו .כי אתה א] ֯אלהי

4Q379 f18:7

4Q379 f22ii:5

4Q381 f15:3

אלהי.
[ 4Q381 f15:6גבורה תעז ידך תרום ימינך .מי בשחק יערך לך] אלהי ומי בבני

4Q381 f15:6

האילים ובכל
ישועתך
֯א
] .-- [ 4Q381 f15:9כי בשמך אלהי נקרא ואל
 4Q381 f19ii:3אלהי[ ] --

4Q381 f15:9

4Q381 f19ii:0
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ליהו֯א ֯אה ויענני אלהי עזרתי[ ֯ ] --אשנאי .ויאמר [ ] --
 4Q381 f24a+b:8אקרא ֯א

4Q381 f24a+b:8

] -- [ 4Q381 f29:4אלהי תשלח ידך [ ] --

4Q381 f29:4

 -- [ 4Q381 f31:6לא ] ֯אתכחד עוני לידעי בינה ואתה להם תשחט .אלהי ישעי צפנים

4Q381 f31:6

עמדי ומה יעשה אנוש .הנני ואי֯א ֯אכ ֯אכ ֯אה
ׄט
ימי
 4Q381 f33+35:4עלם ולרממך .כי פשעי רבו ממני ו◌[ ֯ ] --אל ֯אכ ֯אלני .ואתה אלהי

4Q381 f33+35:4

תשלח ֯ארו֯א [ח] ֯אך ו֯א [תתן רחמיך]
 4Q381 f45a+b:4ואל תתנני במשפט עמך אלהי [ ] --

4Q381 f45a+b:4

֯ ] -- [ 4Q381 f47:1אם אלהי כי֯א רחמון וחנון אתה [ ] --

4Q381 f47:0

בד[רכי הכהנים על שם אלהי]
] -- [ 4Q385a f5a_b:7אשר לא יתהלכו ׄט
בארץ
ׄט
[ 4Q385a f18ia_b:9לעשות ]וׄט שמרו את ברית אלהי אבותיהם

4Q385a f5a–b:7

4Q385a f18ia–b:9

[ 4Q387 f3:5הכהנים ה] ֯אראשנים על שם אלהי ישראל יקראו.

4Q387 f3:5

פיה[ו כי אדו] ֯אניׄט אלהי֯א [ם ב]שמים
 4Q392 f1:3ו֯א בבריתו ׄטת ׄטדבק נפשם וׄט ֯אל[דר]וׄט ש דברי ֯א

4Q392 f1:3

ומעונותיו[ ] --
֯ ◌] -- [ 4Q392 f3:4אאלהי ֯א

4Q392 f3:4

 4Q459 f1:2ידעו את אדני אלהי[הם ] --

4Q459 f1:2

 11Q25 f3:1אלהי[ ] --

11Q25 f3:0
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ב  = full spelling, construct form, prefixed withבאלוהי

באלוהיhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 5 results in 5 verses; semantically plural

כול
הגו כבודו בלשון ׄט
במשלחם .רננו ֯אמרנניׄט [ ב] ֯ארונן באלוהי פלא .ו֯א ׄט
֯א
4Q403 f1i:36

4Q403 f1i:36

הוגי דעת רנות פלאו
 4Q405 f4_5:4רננׄט וׄט ֯אמ ֯אר[נני ברונן באלוהי פלא .והגו כבודו בלשון כול הוגי דעת רנות

4Q405 f4–5:4

פלאו בפי כול]
וה[ו ] --
זמר ֯א
ׄ ] -- [ 4Q491 f11i:20טצדיקים באלוהי [ ] --במעון הקודש ׄט
[ 4Q510 f1:8כי א]ם לקץ תעניות פשע[ ] 〛 〚 .רננו צדיקים באלוהי פלא
[ 4Q511 f10:7רננו צדיקים ]〚 ? 〛 באלוהי פלא ולישרים ׄטתהלי כבודו

4Q491 f11i:20

4Q510 f1:8

4Q511 f10:7

מן  = full spelling, construct form, prefixed withמאלוהי

מאלוהיhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 3 results in 3 verses; semantically plural

 -- [ 4Q402 f4:12כול דברי דעת֯ ] .אכיא מאלוהי דעת נהיו כול [הוי עד .ומדעתו]
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[]1[ 11QT 55:0ואבותיכה מאלוהי העמים אשר סביבותיכמה הקרובים אליכה]

11QT 55:0

[[]2או הרחוקים ממכה מקצי הארץ ועד קצה הארץ לוא] [[]3תואבה לו ולוא תשמע
עינכה עליו ולוא] [[]4תחמול עליו .כי הרוג תהרגנו ידכה תהיה בו ]
֯א
אליו ולוא תחוס
[[]5בריֹאשונה להמיתו ויד כול העם באחרונה וסקלתו באבנים ] [[]6ומת כי בקש
להדיחכה מעל יהוה אלוהיכה המוציאכה מארץ מצרים] [[]7מבית עבדים .וכול
ישראל ישמעו ויראון ולוא יוסיפו לעשות]
[ 11Q20 16:3נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה אתה ואב]ותיכה

11Q20 16:3

מאלוהי ֯אה[עמים]

ב  = defective spelling, construct form, prefixed withבאלהי

באלהיhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 1 result in 1 verse

אלהי֯א [ם ] --
ער ֯אבוׄט ֯אב ׄט
ׄ ] -- [ 4Q368 f9:1טם לא[ ◌] --ני[  --ה] ׄטת ֯א

4Q368 f9:0

ל  = full spelling, absolute form, prefixed withלאלוהים

לאלוהיםhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 6 results in 6 verses; semantically plural

מה ול[ע]ם לאלוהים ◌[ ] --
לה ׄט
 4Q158 f4:7אתם להיׄט [ות] ׄט
חש ואם לא ימצא נאמן ֯אא[ברהם לאלוהים .ויקרא]
 4Q225 f2ii:8ימצא ֯אכ ׄט
[ 4Q364 f21a_k:2לאלוהים הוא ]◌[ ] ׄטלו֯א ֯אא ׄטת ׄטק[חו שחד ? ] --
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לה[יות לכמה לאלוהים והייתם
[ 4Q365 f17a_c:6המעלה אתכם מאר] ֯אץ מצרים ׄט

4Q365 f17a–c:6

קדושים כי קדוש אני .זואת תורת הבהמה והעוף].
עב[ .] --
[ 4Q374 f2ii:6ו]יתננו לאלוהים על אדירים ומחיג[ה ]לפרעה ׄט

4Q374 f2ii:6

 11QT 59:13והייתי להמה לאלוהים להמה יהיו לי לעם 〛 〚 .והמלך אשר

11QT 59:13

ל  = defective spelling, absolute form, prefixed withלאלהים

לאלהיםhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 7 results in 7 verses

 〛 〚] .-- [ 4Q200 f2:3וכול ימיכה ^בני^ לאלהים הי֯א [ה ז] ֯אכ ֯אר[ ] --

4Q200 f2:3

וממוח[רת ולוא תבוא
֯א
[ 4Q219 1:38אשה לאלהים .ואת בשרו אכול ביום ה] ׄטהואה

4Q219 1:38

עליו].
תב[וא עליו
[ 4Q220 f1:10לאלהים .ואת בשרו אכול ביום ] ֯אההוא ו֯א מחרת ול[א ] ֯א

4Q220 f1:10

השמש]
לא ׄטל ׄטהיׄט ֯אם[ ] --
ׄ ] -- [ 4Q382 f105:2ט

4Q382 f105:2

] -- [ 4Q387 f4i:3ה ו[ז] ׄטעקו[ ] ֯אבני ישראל לאלהים[ ]◌◌[ ] --

4Q387 f4i:3

מכ[ול ] --
] -- [ 4Q392 f1:2נ֯א ו֯א ֯אל ֯אה ֯אחיׄט ד איש ֯אל ֯אא ֯אלהים ולא לסור ֯א

4Q392 f1:2

 -- [ 4Q423 f3:5ובאתה לפני אלהיכ] ׄטה לאמר וקדשתי כו֯א ֯אל[ פטר רחם לאלהים ] --

4Q423 f3:5
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ל  = full spelling, construct form, prefixed withלאלוהי

לאלוהיhebrew:

Qumran Sectarian Manuscripts 19 results in 19 verses

ושמ ׄטע[ .היו] ׄטם הזה [תהיה לע]ם לאלוהי [אלוהי] ׄטך .וש[מרתה
[ 1Q22 f1ii:1י]שראל ׄט

1Q22 f1ii:0

חוקי] ועדוותי [ומצוותי א] ֯אש ֯אר
[ 4Q400 f1i:2לאלוהי ] --ה אלוהי כול קדושי קדושים ובאלוהות{{ו}}

4Q400 f1i:2

֯ ] -- [ 4Q400 f2:8אל[ר]נתנו נרוממה לאלוהי דעת[ ] --

4Q400 f2:8

 ] -- [ 4Q402 f4:8כיא לאלוהי אלים [כל]י֯א מ[ל] ֯אחמו֯א [ת ] --

4Q402 f4:8

לא ֯אכי֯א רום שבעה בשבעה דברי
 4Q403 f1i:1השלישי לנשיאי רוש רומם לאלוהי֯א [ מ] ֯א

4Q403 f1i:1

רומי פלא.
בשבע גבורות
ׄט
 4Q403 f1i:2תהלת שבח בלשון הרבי֯א [עי] לגבור על כו֯א ֯אל [ אלוהים]

4Q403 f1i:2

פלאה .ושבח לאלוהי
במש ֯אפטי פיהו והודותם במשוב יד גבורתו למשפטי
ׄט
 4Q403 f1i:39וירצו דעתם

4Q403 f1i:39

לאלוהי עז
שלומים .זמרו ׄט
השבת השמינית בשלושה וע[שרים לחודש השני.
 4Q403 f1ii:18למשכיל שיר עולת ֯א

4Q403 f1ii:18

הללו לאלוהי כול  --כול קדושי]
֯ ] -- [ 4Q405 f3i:14אממו לאלוהי

4Q405 f3i:14

קדושי֯א [ עולמים שניים בכוהני ק]ו֯א ֯אר[ב
ׄט
֯ 4Q405 f8_9:2אהללו ׄטל ׄטא ׄטלוהי כול מ[  --כו] ׄטל

4Q405 f8–9:2

סו] ֯אד
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] -- [ 4Q405 f20ii_22:6למש[כיל שיר עולת ] ֯אה[ש] ֯אב ֯את שתים עשרא[ בעשרים

4Q405 f20ii–22:6

ואחד לחודש השלישי .הללו לאלוהי ] --
֯ 4Q405 f23ii:12אכבודו 〛 〚 .בראשי תרומות לשוני דעת[ ו]ברכו לאלוהי ֯אדעת

4Q405 f23ii:12

בכול מעשי כבודו.
֯ ] -- [ 4Q405 f30:2אלאלוהי [ ] --

4Q405 f30:2

 ] -- [ 4Q510 f1:2לאלוהי דעות תפארת ג[בור]וׄט ת אל אלים אדון לכול קדושים.

4Q510 f1:2

וממש[לתו]
֯א
ברנ֯א [ות ]ישועות
 4Q511 f1:5כולם .יגילו לאלוהי צדק ֯א

4Q511 f1:5

 -- [ 11Q17 1:7אל]והים מ◌◌◌[ ] --לאלוהי [ ] --

11Q17 1:7

שמיׄט ׄטני֯א [ת בשלושה ועשרים לחודש השני.
[ 11Q17 2:4למשכיל שיר עולת השבת ה] ׄט

11Q17 2:0

הללו לאלוהי כול מרומי רום כול קדושי עולמי עולמים ]
[ 11Q17 7:9למש]כיל שיר[ עולת השבת שתים עשרא בעשרים ואחד לחדש]

11Q17 7:9

השלישי[ .הללו לאלוהי ] --שני ֯אפ ֯אל[א]
ישמ[י] ֯אעו֯א מקול משא אלוהים[ ] --קיר מברכים ומהללים לאלוהי
֯א
֯ 11Q17 8:6אהפלא.
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11Q17 8:6

