Introductions and Making Acquaintance – Biblical Hebrew Examples

ל־א ִביו ָּאנ ִֹכי ֵע ָּשו
אמר יַ ֲעקֹב ֶא ָּ
אמר ִהנֶ נִ י ִמי ַא ָּתה ְּב ִני׃ וַ י ֹ ֶ
אמר ָּא ִבי וַ י ֹ ֶ
ל־א ִביו וַ י ֹ ֶ
וַ יָּ בֹא ֶא ָּ
ְּבכ ֶֹרָך
אשית כז:יח-יט
ְּב ֵר ִ
אמר ָּא ִני׃
אמר ַא ָּתה זֶ ה ְּב ִני ֵע ָּשו וַ י ֹ ֶ
יֹ ֶ
אשית כז:כד
ְּב ֵר ִ
אמר ֵא ָּליו ֲא ִני יְּ הוָּ ה׃
ֹלהים ֶאל־מ ֶֹשה וַ י ֹ ֶ
וַ יְּ ַד ֵבר ֱא ִ
ְּשמֹות ו:ב
ֹאמר ָּאנ ִֹכי רּות ֲא ָּמ ֶתָך
י־את וַ ת ֶ
אמר ִמ ָּ
וַ י ֹ ֶ
רּות ג:ט
ן־ע ְּב ְּדָך ִי ַשי ֵבית ַה ַל ְּח ִמי׃
אמר ָּדוִ ד ֶב ַ
ן־מי ַא ָּתה ַהנָּ ַער וַ י ֹ ֶ
אמר ֵא ָּליו ָּשאּול ֶב ִ
וַ י ֹ ֶ
מּואל א יז:נח
ְּש ֵ
ִהנֵ ה ֻכ ְּל ֶכם ְּב ֵני ִי ְּש ָּר ֵאל
שֹופ ִטים כ:ז
ְּ
אמר ַפ ְּרעֹה ִמי יְּ הוָּ ה ֲא ֶשר ֶא ְּש ַמע ְּבקֹלֹו ְּל ַש ַלח ֶאת־ ִי ְּש ָּר ֵאל לֹא יָּ ַד ְּע ִתי ֶאת־יְּ הוָּ ה וְּ גַ ם
וַ י ֹ ֶ
ֶאת־ ִי ְּש ָּר ֵאל לֹא ֲא ַש ֵל ַח׃
ְּשמֹות ה:ב
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And he came unto his father, and said, My
father: and he said, Here am I; who art thou, my
son? And Jacob said unto his father, I am Esau
thy first born;

אמר ִהנֶ נִ י ִמי ַא ָּתה
ֶ ֹ אמר ָּא ִבי וַ י
ֶ ֹ ל־א ִביו וַ י
ָּ וַ יָּ בֹא ֶא
ל־א ִביו ָּאנ ִֹכי ֵע ָּשו ְּבכ ֶֹרָך
ָּ אמר יַ ֲעקֹב ֶא
ֶ ֹ ְּבנִ י׃ וַ י
יט-יח:אשית כז
ִ ְּב ֵר

Genesis 27:18-19a
And he said, Art thou my very son Esau? And he
said, I am.

אמר ָּאנִ י׃
ֶ ֹ אמר ַא ָּתה זֶ ה ְּבנִ י ֵע ָּשו וַ י
ֶ ֹי
כד:אשית כז
ִ ְּב ֵר

Genesis 27:24
And God spake unto Moses, and said unto him, I
am the LORD:

אמר ֵא ָּליו ֲאנִ י יְּ הוָּ ה׃
ֶ ֹ ֹלהים ֶאל־מ ֶֹשה וַ י
ִ וַ יְּ ַד ֵבר ֱא
ב:ְּשמֹות ו

Exodus 6:2

אמר ָּאנ ִֹכי רּות ֲא ָּמ ֶתָך
ֶ ֹ י־את וַ ת
ָּ אמר ִמ
ֶ ֹ וַ י
And he said, Who art thou? And she answered, I
am Ruth thine handmaid:

ט:רּות ג

Ruth 3:9a
And Saul said to him, Whose son art thou, thou
young man? And David answered, I am the son
of thy servant Jesse the Bethlehemite.

אמר ָּדוִ ד
ֶ ֹ ן־מי ַא ָּתה ַהנָּ ַער וַ י
ִ אמר ֵא ָּליו ָּשאּול ֶב
ֶ ֹ וַ י
ן־ע ְּב ְּדָך ִי ַשי ֵבית ַה ַל ְּח ִמי׃
ַ ֶב
נח:מּואל א יז
ֵ ְּש

1 Samuel 17:58

ִהנֵ ה ֻכ ְּל ֶכם ְּבנֵ י ִי ְּש ָּר ֵאל

Behold, ye are all children of Israel;
Judges 20:7a

ז:שֹופ ִטים כ
ְּ

אמר ַפ ְּרעֹה ִמי יְּ הוָּ ה ֲא ֶשר ֶא ְּש ַמע ְּבקֹלֹו
ֶ ֹ וַ י
And Pharaoh said, Who is the LORD, that I
should obey his voice to let Israel go? I know not
the LORD, neither will I let Israel go.

ְּל ַש ַלח ֶאת־ ִי ְּש ָּר ֵאל לֹא יָּ ַד ְּע ִתי ֶאת־יְּ הוָּ ה וְּ גַ ם
ֶאת־ ִי ְּש ָּר ֵאל לֹא ֲא ַש ֵל ַח׃
ב:ְּשמֹות ה

Exodus 5:2
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