References to  מלאכיםin M. Abegg’s Qumran Sectarian Scrolls database
Absolute plural form, unprefixed
Library Results: hebrew:ַמ ְל ָא ִכים

Qumran Sectarian Manuscripts 5 hits in 5 articles
1QM (1QM 12:0; 1QM 12:1)
 כיא רוב קדושים [ל] ׄכה בשמים וצבאות מלאכים1QM 12:1 ] -- [ 1QM 11:20 ] -- [ 1QM 11:19 ] .-- [ למהמה
… מ] ֯ספר שמות כול צבאם. שמתה לכה בי ֹי[חד1QM 12:2  ובחירי עם קודש.בזבול קודשכה לה[לל שמ] ׄכה

1 For there is a multitude of holy ones in heaven and hosts of angels in your holy dwelling to
[praise] your [truth.] And the chosen ones of the holy nation
4Q180 (4Q180 f2–4ii:4)
[המה
֯
מלאכי֯ ֯ם
ׄ
אלוני֯ ממרה
֯ רא[ו אל אבר]ם ֯ב
֯ ֯ נ4Q180 f2_4ii:4 ] -- האנ ֯שי֯ [ם
֯  ]שלושת-- [◌ 4Q180 f2_4ii:3
…4Q180 f2_4ii:6  [יהוה זע] ֯ק ֯ת ֯ס ֯דו֯ ם ועמורה כי ר[בה ]וחטאתמה כי4Q180 f2_4ii:5 ]ויאמר

3 a land […] Blank The three men [who]
4 appear[ed to Abraha]m in the oak wood of Mambre are angels. [And what it]
4Q200 (4Q200 f4:7)
אשלח מלאכים אל טובי אב[יכ] ֯ה
֯
 ׄחך אתי ואני4Q200 f4:7  וׄ יומר רעואל לטוביה בני. ֯ספרתי לך א[י] ֯כ ֯כ ׄה ׄעז֯ ֯בתיםf4:6
… ל] ׄק ֯רת בנׄ ו-- [ 4Q200 f5:1 .] -- [ ] ֯ל-- [ ] ֯ל-- [ 4Q200 f4:8 ]וה[מה
ׄ

7 stay with me and I will send messengers to Tobit, [yo]ur father and t[hey]
4Q521 (4Q521 f7+5ii:15)
] -- [לאכים
ׄ
 [וכ]ל ׄמ4Q521 f7+5ii:15 ] -- [ וקדמו שמים4Q521 f7+5ii:14 ] --  קפאו ארור[ים4Q521 f7+5ii:13
…4Q521 ] -- [ 4Q521 f8:2  ] ֯כותל ב[י]ן-- [ 4Q521 f8:1 .] -- [ ]ל-- [ 4Q521 f7+5ii:16

14 and the heavens have met […]
15 [and a]ll the angels […]
4Q579 (4Q579 f1:2)
 ]היות לי֯ ֯דו֯ ֯עים-- [ 4Q579 f1:3 ] -- [מלאכים וׄ ׄא
ׄ  ]כל-- [ 4Q579 f1:2 ] -- עש[י
ׄ ] ] ֯ב ׄכ ׄל[ מ-- [ 4Q579 f1:1 4Q579
… ]ל-- [ 4Q579 f1:5 ] -- [◌  ] ֯תהום ממ{{ש}}^יט^ ֯ה-- [ 4Q579 f1:4 ] -- [מש
1 in all the [w]ork[s …]
2 all the angels and [… ]

Absolute form, prefixed by ב
Zero occurrences

Absolute form, prefixed by ל
Library Results: hebrew:למלאכים

Qumran Sectarian Manuscripts 1 hit in 1 article
4Q459 (4Q459 f1:3)
 נתן למלאכים4Q459 f1:3 ] --  ידעו את אדני אלהי[הם4Q459 f1:2 ] -- [ ׄלב[ ] הגביהו רצון
֯  לבנון4Q459 f1:1
.] -- [ והיׄ ו4Q459 f2:2 ] -- [ ֯א4Q459 f2:1 .] -- [◌ ]ף לא ֯דא-- [ 4Q459 f1:4 ] -- [◌ואת

1 they have elevated Lebanon to […], will […]
2 they know the lord, God […]
3 he has given to the angels, and … […]

Absolute form, prefixed by כ
Zero
Absolute form, prefixed by  מן( מןas separate preposition accounted for in lone absolute forms)
Zero
Construct plural form, unprefixed
Library Results: hebrew:מלאכי

Qumran Sectarian Manuscripts 52 hits in 32 articles
CD (CD 2:6)
 {בי} <בידי> כל מלאכי חבלCD 2:6  וכוח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש. לכפר בעד שבי פשעCD 2:5 ורוב סליחות
… כי לא בחר אל בהם מקדם עולם ובטרם. ופליטה למוCD 2:7 על סררי דרך ומתעבי חק לאין שאירית

6 by the «hand» of all the angels of destruction against those turning aside from the path and
abominating the precept, without there being for them either a remnant
7 or survivor. For God did not choose them at the beginning of the world, and before they were
established he knew

(CD 2:6)
 יביא אי17] …[…ש מאלה אל תוך העדה כי מלאכי הקודש

17 of these should one allow to enter [the congregation, since the holy angels …] …
18-20 […] …

1QS (1QS 4:12)
 כול הולכי בה לרוב נגיעים ביד כול מלאכי חבל1QS 4:12  ופקודת.וכיבוד לב ללכת בכול דרכי חושך וערמת רוע
… וכול. עד עם כלמת כלה באש מחשכים1QS 4:13 לשחת עולמים באף עברת אל נקמת לזעות נצח וחרפת

12 of all those who walk in it will be for an abundance of afflictions at the hands of all the angels
of destruction, for eternal damnation by the scorching wrath of the God of revenges, for
permanent terror and shame
1QSa (1QSa 2:8)
 אל יב[ואו ]אלה להתיצב [ב] ׄתו֯ ך עדת ׄא[נ]ושי השם כיא מלאכי1QSa 2:8 .זקן כושל לבלתי התחזק בתוך העדה
… [ו]דורש[והו ]מפיהו1QSa 2:10 דב[ר לאחד מ]אלה לדבר אל עצת הקודש
ׄ  ואם יש. קודש [בעד]תם1QSa 2:9

8 these shall not en[ter] to take their place [a]mong the congregation of the men of renown, for
the angels
9 of holiness are among their [congre]gation. And if [one of] these has something to say to the
holy council,
1QSb (1QSb 3:6)
--  ] ֯ם מבשר ועם מלאכי ק[ודש-- [◌◌◌◌ 1QSb 3:6 .◌◌] -- [  שלו] ֯ם ֯ע[ו]לם יתן לכה ומלכות-- [◌ ֯חני1QSb 3:5
…1QSb 3:8 ] --  ] ֯דור עול[ה-- [◌ לפי֯ כה
֯  י֯ לחם [לפני] ֯א1QSb 3:7 .◌◌]

5 … […] May he give you [eter]nal […] and the kingship […]
6 […] from flesh. And with the h[oly] angels […]
7 May he wage war […] … […] cor[rupt] generation […]
(1QSb 4:26)
מלכות ומפיל גורל עם מלאכי פנים ועצת יחד [עם קדושים] ֯לעת עולם ולכול קצי נצח כיא

serving in the temple of the
26 kingdom, casting the lot with the angels of the face and the Council of the Community […]
for eternal time and for all the perpetual periods. For …
1QM (1QM 1:15)
 [בליעל וכו]ל מלאכי ממשלתו1QM 1:15  ו֯ בגורל השביעי יד אל הגדולה מכנעת.לב[ב בני או] ֯ר
֯ מאמצ ֯ת
ׄ
וגבורת אל
… ] ֯האמת לכלת בני חושך-- [בעזרת
֯
 [ ]◌ קדושים יופיע1QM 1:16 〛 〚] .ולכול אנשי[ גורלו

God’s great hand will subdue
15 [Belial, and al]l the angels of his dominion and all the men of [his lot.] Blank
16 […] the holy ones, he will appear to assist the […] truth, for the destruction of the sons of
darkness.

1QM 7:6
1QM 7:6  ורוח.איש אשר לוא יהיה טהור ממקורו ביום המלחמה לוא ירד אתם כיא מלאכי קודש עם צבאותם יחד
יהיה

6 man who has not cleansed himself of his ‘spring’ on the day of battle will not go down with
them, for the holy angels are together with their armies. And there will be a space
1QM 10:11
 ]◌[ ] מפרש שחקים צבא מאורות-- [עמוקות
ׄ
 מלאכי קודש מגולי אוזן ושומעי1QM 10:11

11 the holy angels, with opened ears, hearing profound things? [… You created] the dome of the
sky, the army of luminaries
1QM 13:12
 ואנו ׄבגורל אמתכה נשמ חה ביד. גורלו מלאכי חבל בחוקי חושך יתהלכו ואליו [תשו]קתמה יחד1QM 13:12

12 of his lot are angels of destruction, they walk in the laws of darkness; towards it goes their
only [de]sire. We, instead, in the lot of your truth, rejoice in
13 your mighty hand…

1QHa (1QHa 14:13) 2×
. לכול אנשי עצתכה ובגורל יחד עם מלאכי פנים1QHa 14:13 הביאותה ֯א[מתכה וכ] ֯בודכה
ׄ
 כי.וכול לאומים כבודכה
… והם ישיבו בפי. ׄכריׄ וׄ כי ◌◌[ ]ל[ ]תד◌ בה1QHa 14:14  ]שיב-- ואין מליץ בנים לק[דושיכה

13 to all the men of your council and in the lot, together with the angels of the face, without there
being a mediator between [your holy ones …]…
1QHa 24:10
 ותכנע. יתהלכון קודש]י֯ ם כעבותי רוח-- של[ום
֯  מלאכי10
 ואתה. ]יכה במעון כבודכה-- [  אלים ממכון11

(Sukenik col. Xviii 1-16 ii + frags 57 ii 2 + 9 + 50 = 4Q428 15)
7 the angels of […] as the cords of the spirit, and you have humbled
8 the gods from the place of […] in the dwelling of your glory. And you,

4Q216 (4Q216 7:8) 2×
 כי אנחנו כל מלאכי הפנים וכל מלאכי.הש[ביעי מכל מלאכה
֯  ונשבותה ביום4Q216 7:8 ] -- [  עשוים ששת ימים7:7
… ויאמר לנו הנה.אמ[ר לנו לשבות שבת עמו בשמים ובארץ
֯  המינים האלה4Q216 7:9 ]הקודש שני

8 and we observe the sabbath on the sev[enth] day [(refraining) from all work. For we, all the
angels of the presence and all the angels of holiness - these]
9 two kinds …

4Q225 (4Q225 f2ii:5)

 מלאכי ק^ו^דש4Q225 f2ii:5 ] .--  אמר ישחק אל אביו ֯כ[פות אותי יפה. לו4Q225 f2ii:4 ]אלוהים יראה את השה
…4Q225 ] --  ומלאכי המ[שטמה. את בניׄ וׄ מן ׄהארץ4Q225 f2ii:6 ] -- עומדימ בוכים על[ המזבח

5 the angels of holiness were standing weeping above […]
4Q249g (4Q249g f3–7:7)
]בת[וך עדת אנושי השם כיא מלאכי
ׄ ] [להתיצב4Q249g f3_7:7 ] [התחזק בתו] ׄך ֯ה[עדה אל יבואו אלהf3_7:6
… [אל עצת הקודש4Q249g f3_7:9 ] ואם יש דבר ל] ֯א ֯ח[ד מאלה לדבר.[תם
֯  [קודש בע] ׄד4Q249g f3_7:8
7 to stand in the midst of the assembly of the men of the name, for the holy angels in their
assembly…
4Q249h (4Q249h f1–2:2)
] [ [אלה להתיצב בתוך עדת אנושי השם כיא ]מלאכי4Q249h f1_2:2 ]כושל לבלתי התחזק בתוך העדה אל י] ׄבו֯ [או
… [אל עצת הקודש ידורשוהו4Q249h f1_2:4 ] [קודש בעדתם ואם יש דבר לאחד מאלה לדבר4Q249h f1_2:3
1 … in the midst of the council of God 2 these went to stand in the midst of the assembly of the men
of the name, for the holy angels in their assembly…
4Q266 (4Q266 f2ii:5)
] וכח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש בכל מלאכי חבל. בעד כל שבי ֯פ[שע4Q266 f2ii:5 ]ורוב סליחות עמו לכפר
…4Q266 f2ii:7 ] כי לא בחר אל בהם. לאין שרת [ופליטה לסוררי דרך ומתעבי חוק4Q266 f2ii:6

6 … with all the angels of destruction without there being for them either a remnant against those
turning aside from the path and abominating the precept …
(4Q266 f8i:9)
.]מלאכ[י] הקוׄ ֯ד[ש בתוכם
֯
 [מ] ׄאלה אל תוך ֯ה ֯עדה כי4Q266 f8i:9

8 [and] the lame or one who stumbles, or a deaf person, or an under-age boy, none
9 [of] these [shall enter] the congregation, for the ho[ly] angels [in their midst …] …
10 […] … […]

4Q270 (4Q270 f6ii:9)
 [או נער זעטוט אל יבוא אי]ש מאלה אל[ תוך העדה כי מלאכי4Q270 f6ii:9 ]לבלתי ר]אות ו֯ [חגר או פסח או חרש
…4Q270 .] -- [ 4Q270 f6ii:11 ] -- האד[ם
֯
^ מ] ֯ע ֯טוׄ ^שני-- [ 4Q270 f6ii:10 .]הקודש בתוכם

9 … for the ho[ly] angels [in their midst …] …
4Q285 (4Q285 f8:4)
. [כול מלאכי קודשו4Q285 f8:4 ] וברוכים-- עד[ וברוכים
ׄ  [ ובר]ו֯ [ך שם קודשו ל] ֯ע[ו] ֯למי4Q285 f8:3 ] -- עליון
…וב [אש]ר
ׄ  [לכם את אוצרו ה] ׄט4Q285 f8:5 ]אתכם אל ע[ליון ויאר פניו אליכם ויפתח
ׄ
]יברך

4 [And blessed be all his holy angels. May] God Mo[st High bless] you, [may he show you]
[his face, and may he open for you …

4Q286 (z)
] --  ] ֯ב[כ]ו֯ ֯ל עבודתמ[ה-- [ ◌ ] ֯ש-- [ 4Q286 f3:3 ] --  ]◌ מלאכי מש[רת-- [ 4Q286 f3:2 ] -- [◌ ]◌ ֯כ-- [ 1
…4Q286  זק]יׄ ם וברקים ◌◌[ ] ֯מ ֯ל ֯א ֯כי֯ ֯ע[ננ]י֯ מטר [ו] ֯ע ׄרפליׄ מים עבי-- [ 4Q286 f3:4

2 […] the angels who se[rve you …]
3 [… a]ll th[eir] works […]
4 […] … raincl[oud]s [and] stormclouds, angels (?) of thick clouds . . .

4Q287 (4Q287 f2:4) 2×
 ]◌מה מלאכי אש-- [ 4Q287 f2:4 ] -- [  קירות אול]מי ׄכבודמה דלתות פלאיהמה-- [ 4Q287 f2:3 ] -- [ הדרמה
…4Q287 f2:6 ] -- קוד[שים
֯  זו]הר ׄרוקמת רוחי קודש-- [ 4Q287 f2:5 ] -- [◌ ורוחי עןן

4 […] their […] the angels of fire and the spirits of the cloud(s) […]
(4Q287 f2:12-13)
 ] ׄכול משרת[יכה בתפארת ] ׄהדרמה מלאכי-- [ 4Q287 f2:12
. רוחי ]קודשכה במעוׄ [ני פלאיהמה מ]לאכי צדקכה-- [ 4Q287 f2:13

12 […] all who serve[ you with] their majestic [beauty]. The angels of
13 […] your holy […] in the dwelli[ngs of the an]gels of your righteousness

4Q289 (4Q289 f1:5)
קודש
֯
 מלאכי ] ֯ה-- [ 4Q289 f1:5 ] -- ברואש[ הרבים
ׄ
 ]אז י[ ]◌◌ הכוהן [הפ]קיד-- [ 4Q289 f1:4 ] -- [֯שמו והו
… [וענו ואמר]ו֯ ברוך. ֯ ולהוד]וׄ ת לפניו-- [ 4Q289 f1:6 ] -- בתוך כו֯ ל [עדתם
5 […] holy [angels] in the midst of all [their council]
] -- [◌  מ]לאכי-- [ 4Q289 f3:2
[a]ngels of [ … ]
4Q387 (4Q387 f2iii:4)
מלאכי
֯
 [ ]את ׄה ׄארץ ביד4Q387 f2iii:4 ]האד ֯ם[ ועזבתי
֯
 [והש]מותי א[ת ] ֯ה[א] ֯רץ ורחקתי את4Q387 f2iii:3
…4Q387 ] וזה להם האות ביום עזבי את הארץ[ בהשמה. [מיש] ׄראל4Q387 f2iii:5 ]המשטמות והסתרתי [פני

4 the country in the hand of the angels of enmity. And I will hide [my face]
5 [from Is]rael …

4Q390 (4Q390 f1:11)
מלאכי
ׄ
 ומשלו בהמה. מהם4Q390 f1:11 ]מהם^ ׄפליטים למע[ן] אשר לא י֯ [כ]ל[ו ]בחמתי [ו] ֯ב ׄהסתר ֯פ[ני
…בשר[ירות
֯
הר ֯ע ֯בעינׄ [י] ויתהלכו
֯ ] ו֯ י֯ עשו [את4Q390 f1:12 ]ישוב[ו
ׄ ] ו-- ומ[אסתים
֯ המש[ט]מות
ׄ

11 from them. And over them will rule the angels of destruction and […] and [t]he[y] will come
back

12 [and] do […] evil before [my] eye[s] and walk according to the stub[bornness of their heart
…]
 ולא ידעו ולא יבינו כי קצפתי עליהם במועלם. [ביד מל] ׄאכי המשטמות ומשלו בהם4Q390 f2i:7

7 [to the hands of the an]gels of destruction and they will rule over them. And they will not know
and will not understand that I am enraged towards them for their disloyalty

4Q403 (4Q403 f1ii:23)
השר מלאכי מלך
ׄ 4Q403 f1ii:23 ] -- [ כוׄ ֯ה[נות ]שבע במקדש פלא לשבעת סודי קודש ׄכ4Q403 f1ii:22 ] -- פלא
… לראשי ע^ד^ת המלך. רוש מכוהן קורב4Q403 f1ii:24 ] -- [לשבע
֯
 ודעת בינתם.במעוני פלא

22 seven prie[sthoods] in the wonderful sanctuary for the seven holy councils […]
23 the prince, the angels of the king in their wonderful residences. And the comprehensive
knowledge of the seven […]
4Q405 (4Q405 f17:4)
-- [ 4Q405 f17:5  ]טוהר מלאכי כבוד בגבורת-- [ 4Q405 f17:4  ]יהם רוחי דעת ובינה אמת-- [ 4Q405 f17:3
… ]ת-- [ 4Q405 f17:7  ] ֯ב ֯ד ֯בי֯ ֯רי ׄקודש מושבי-- [ 4Q405 f17:6 נפל] ׄאות מלאכי תפארת ורוחי

4 [… of] purity, angels of glory with the power of
5 [… marv]els, angels of beauty and spirits of
4Q405 שקט ֯א ׄל[והי] ׄם ^מ^ברכים
֯
לד[בירי] הפלא קול דממת
֯  מתחת.מלאכי קודש
֯
 וצורות בדניהם4Q405 f19:7
. ] ֯אלו[הי] ֯ם-- [ ] ֯ל-- [◌ ] ׄק-- [ ] ֯ל-- [◌◌◌  [ ]◌◌◌ ֯ה ׄמלךf19:8

7 and the images of their figures are holy angels. Beneath the wonderful in[ner shrines] is the
calm sound of murmur of go[d]s blessing 8 […] the king [… continuously praising al]l […] …
[…] go[d]s
ישובו מלאכי קודש יצא ומבין
ׄ
 ובלכת האופנים. [והו] ׄד רקיע האור יׄ רננו {{מ}}מתחת מושב ׄכבודו4Q405 f20ii_22:9

9 [and] they sing [the splen]dour of the shining vault (which is) beneath the seat of his glory.
And when the ophanim move forward, the holy angels return; «they emerge from between» …
מלאכי קודש לממשלתם
֯  במבואי אלי דעת בפתחי כבוד ו֯ בכול מוצאי. בקול רנה4Q405 f23i:8

8 with jubilant voice. When the divinities of knowledge enter through the gates of glory, and at
all the departures of the holy angels to their domains …
.] -- [ ]מלאכי-- [ 4Q405 f49:3
[…] angels of […]
] --  ] מלאכי זב[ול-- [ 4Q405 f81:2
[…] angels of ?[?..]
4Q407
 מ]לאכי קודש-- [ 4Q407 f1:3
[…] holy [a]ngels

4Q418 (4Q418 f55:8)
קודש[ ]ל[ו
ׄ
 היד] ׄעתם אם לא שמעתמה כיא מלאכי.-- [ 4Q418 f55:8 ] [  ] ֯מ ֯ע ֯ש[ה ]הלוא שלום והשקט-- [שקד בא
…4Q418 f55:10  ]אמת וירדפו אחר כול שורשי בינה וישקדו על-- [ 4Q418 f55:9 ] בשמים

8 [… don’t] you [kno]w, haven’t you heard that the angels of holiness to him in heaven
4Q428 (4Q428 f15:2)
] --  [מלאכי שמים4Q428 f15:2 ]ויע[ו] ֯פ ֯פו֯ בה [כול
֯ ]  ארץ-- [ 4Q428 f15:1 .] -- עב[דכה
ׄ  ותפת] ֯ח פי.עולם
… [והמה לוא ישרתוכה4Q428 f15:4 ]קוד[שכה
֯  [בעבותי רוח ותכנע אלים מ] ֯מכון4Q428 f15:3
15:2 [ angels of heaven …]
] -- [◌ מלאכי שלום ותי4Q428 f26:3
angels of peace. And ? […]
4Q474 (4Q474 f1:8)
 ] ׄל ֯מ ֯ל ֯אכי שלום-- [ 4Q474 f1:8 ] --  ]◌ו֯ עד אשר י֯ ׄתן לכה[ משאלות לבכה-- [ 4Q474 f1:7 ] -- [ר ] ׄכ◌[ ]לר
…אוזניהם
֯  ]ו֯ ֯כ[ו]ל-- [ 4Q474 f1:10 ] --  כ]ו֯ ל ה[ב]אים ע[ם-- [ 4Q474 f1:9 ] -- לעשו֯ [ת
8 [… an]gels of peace to d[o …]
4Q491 (4Q491 f1–3:10)
יהיה[ טהור ממקורו בלי]לה ההואה לו֯ [א יב]ו֯ א אתמה למלחמה כיא מלאכי קודש
֯
 וכול איש אשר לוא.ולעוש[ר]ו֯ ת
… [ובע]לות המערכה הנצבה למלחמת היום ההואה לעבור4Q491 f1_3:11 .] -- יח[ד
֯ במערכותמה

10 in thousands, /in/ hundreds, in fifties and in tens. And everyone who is not [pure from his «
spring »] that [nig]ht, [shall] no[t g]o with them to battle, because the angels of holiness are
toget[her] in their lines […]
4Q495 (4Q495 f2:2)
עשיתה[ בליעל לשחת מלאך
֯
 ואתה4Q495 f2:3 .] ׄפקדתה לעזׄ רנו [ובגורלו מלאכי צדק וכול רוחי אמת בממשלתוf2:2
… ׄמלאכי ֯ח[בל בחוקי חושך יתהלכו ואליו4Q495 f2:4 ]משטמה ובחושך ממשלתו וכול רוחי גורלו

2 you appointed [the Prince of light] to assist us, [and in his hand are all the angels of justice, and
all the spirits of truth are under his dominion. Blank?]
3 You made [Belial for the pit, angel of enmity; in darkness is his domain, his counsel is to bring
about wickedness and guilt. All the spirits of his lot are]
4 angels of des[truction, they walk in the laws of darkness …]

4Q504 (4Q504 f1–2Rvii:6)
}} כול מלאכי{{ם4Q504 f1_2Rvii:6 ] -- [ את שם קודשו תמיד בש4Q504 f1_2Rvii:5 ] ברכו-- [ ֯ הודו.ביום השבת
…4Q504 f1_2Rvii:8 ] תהום-- [מחשבי֯ ה
ׄ
 לשמים הארץ וכול4Q504 f1_2Rvii:7 ] -- [ ׄרקיע קודש ו
504 f1 all the angel{{s}} the holy firmament…
4Q510 (4Q510 f1:5)

 כול רוחי מלאכי חבל4Q510 f1:5 ]ולב[הל
ׄ  〚 〛 ואני משכיל משמיע הוד תפארתו לפחד. כבוד מלכותו4Q510 f1:4
… והפוגעים פתע פתאום לתעות רוח בינה4Q510 f1:6 ] -- ורוחות ממזרים שד אים לילית אחים ו[ציים

5 all the spirits of the ravaging angels and the bastard spirits, demons, Lilith, owls and [jackals
…]
4Q511 (4Q511 f10:0; 4Q511 f10:1)
 [רוחי מלאכי חבל ורוחות4Q511 f10:1 .] -- [ ] ׄם-- [ 4Q511 f9:3 ] -- [〛 〚] -- [ 4Q511 f9:2 ] -- [צדק
ׄ ] -- [ 1
… 〚 ? 〛 והפוגעים פתע פתאום ל]תעות. [אחים וציים4Q511 f10:2 ]ממזרים שד אים] לילי[ת
10:1 the spirits of the angels of destruction
11Q14 (11Q14 f1ii:6)
〚] [〛 〚 . מלאכי קודשו11Q14 f1ii:6  ]תו וברוכים כול-- [  לעולמי עד וברוכיׄ ם11Q14 f1ii:5 ]וברוך שם קודש[ו
…11Q14 f1ii:8  יברך אתכם אל עליון ויאר פניו אליכם ויפתח לכם את11Q14 f1ii:7 〛

5 for eternal centuries. And blessed (be) his […] And blessed be all
6 his holy angels. Blank [Blank] Blank

11Q17 (11Q17 7:12) 2×
 ובלכת האופנים ישובו מלאכי קודש. [מתחת מושב כבודו11Q17 7:12 ]ממעל לרקיע הכרובים והוד רקיע האור ירננו
… סביב מראי שבולי אש. [קדשים11Q17 7:13 ]יצ] ֯א ומבין[ גלגלי כבודו כמראי אש רוחות קודש

12 [(which is) beneath the seat of his glory. And when the ophans move forward, the holy angels
return; «they eme]rge from between» [its glorious wheels with the likeness of fire, the spirits
of the holy of]
13 [holies.
 מתחת לדב]ירי.מל[אכי קודש
֯ הים[ חיים כול מעשיהם וצו] ֯רת בדניהם
֯ ] א] ׄל[ו.למע[שי לבני הוד והדר
֯
11Q17 6:7
]ׄה[פלא

7 of the [brick]wo[rk of splendour and majesty. Living g]o[d]s [are all their construction, and the
ima]ges of their figures are [holy] ang[els. Beneath] the [wonderful inner] shrines
PAM43680 (PAM43680 f12:3a)
◌◌ ֯מלאכי
ׄ
 ]◌לך-- [ PAM43680 f12:3a ] -- [◌◌◌ ׄ ]א ◌◌◌מה ונ-- [ PAM43680 f12:2 ] -- [◌◌] -- [ f12:1
… ] ֯כל-- [ PAM43680 f12:4 ] -- [ ◌ ]ל◌[ ]◌◌ ◌◌ ׄילהר-- [ PAM43680 f12:3 ] -- [ מהם
ׄ ׄע
12:3a ? angels of …
PAM43683 (PAM43683 f39:0; PAM43683 f39:1)
PAM43683 .] -- [ ׄ ] ֯מלאכי-- [ PAM43683 f39:1 .] -- [ ֯אבותי
ׄ
] -- [ PAM43683 f29:1 .] -- [ ֯ ]◌ וחינ֯ ו-- [ f24:1
…PAM43683 f49:1 .] -- [◌] -- [ PAM43683 f42:2 ] -- [〛 〚  ]◌יטב-- [ f42:1
39:1a ? angels of …

Construct form, prefixed by ב
Library Results: hebrew:במלאכי
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4Q301 (4Q301 f2b:6)
] -- [  ]במלאכי-- [ 4Q301 f2b:6 ] -- [היה
֯  ]◌ ׄתבנית זכר ללוא-- [ 4Q301 f2b:5 ]ומא[ור
ׄ ֯בכם דורש פני אור
…4Q301 f3a_b:2 ] -- [〛 〚 ◌◌] -- [ 4Q301 f3a_b:1 .] -- [ מ]הללים-- [ 4Q301 f2b:7
6 […] with the angels of […]
Construct form, prefixed by ל
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1QHa (1QHa 9:11)
 היותם1QHa 9:11  תכ]נ֯ תה לרצונכה ורוחות עוז לחוקיהם בטרם--  לכבודכה כול [צבאותם1QHa 9:10 שמים
… כוכבים לנתיבות[ם וכול רוחות סערה1QHa 9:12 בממשלותם מאורות לרזיהם
֯
 ] לרוחות עולם-- למלאכי ׄק[ודשכה

11 they became h[oly] angels […] eternal spirits in their realms: luminaries according to their
mysteries,
11Q17 (11Q17 10:6)
 ]למלאכי הדעת בכול-- אמת[ו
֯
 הכבוד לכול מעשי11Q17 10:6  ] ֯קודש מלך-- [ ]ם אור וחושך ובדני-- בכול רקי[עי
… מר]כבות הדרו ולדבירי-- ולהדום ֯ר[גליו
ׄ
 לכסאי כבודו11Q17 10:7  ]הו משאי קודש-- [מל

6 glory towards all the works of [his] truth […] for the angels of knowledge, in all … […] …
holy upliftings
Construct form, prefixed by כ
Zero
Construct form, prefixed by ( מןseparate  מןaccounted for in unprefixed construct forms)
Zero

