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  מפתח אזכורי המקרא
פסוק המכיל נושאים . פסוקים 2000-כ של) אזכורים 4000- כ(מפתח שלם הכולל את כל האזכורים למקרא 

  ,)ז"סוף פ(סדר ספרי המקרא תואם לסדר המתואר בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה . חולק לפי ענייניו -שונים 
  .בתוספת חלוקה לפרשיות השבוע   

  

   בראשית ����
  בראשית

  ג,יג; א,יג תפילה ְּבֵראִׁשית  א,א
  ו,המקדש ו כלי ...ָרִקיעַ ְיִהי  ...ְּבֵראִׁשית ח- א,א
  ו,המקדש ו כלי ... ִיָּקוּו ַהַּמִים ...ָרִקיעַ ְיִהי  גי- ו,א
  ו,המקדש ו כלי  ...ְמֹאֹרת ְיִהי... ִיָּקוּו ַהַּמִים טי-ט,א
  ו,המקדש ו כלי ...ִיְׁשְרצּו ...ְמֹאֹרת ְיִהי כג- די,א
  ו,המקדש ו כלי ...ָהָאֶרץּתֹוֵצא  ...ִיְׁשְרצּו לא-כ,א
  ו,המקדש ו כלי ...ַוְיֻכּלּו ...ָהָאֶרץ ּתֹוֵצא ג,ב -  כד,א
  ח,התורה ד יסודי ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּוָאָדם  ַנֲעֶׂשה כו,א
  א,אישות טו; ריב עשה ּוְרבּו ְּפרּו כח,א
  ז,כט שבת ַוְיֻכּלּו א,ב
  סדר התפילות לו ַלֲעׂשֹות ...ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ג,ב

  ג,אסורות ב מאכלות ַחָּיה ְלֶנֶפׁשָהָאָדם  ַוְיִהי ז,ב
  ה,ט מלכים ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו  כד,ב
  ד,ד רההתו יסודי ָּתׁשּובָעָפר  ְוֶאל יט,ג
  א,ה תשובה ...ֶּפן ִיְׁשַלח ָידוֹ ... ִמֶּמּנּו ְּכַאַחדָהָאָדם ָהָיה  ֵהן כב,ג
  יא,מזבח ז איסורי ע יי ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתוֹ ַוִּיׁשַ  ...ֵהִביא ְוֶהֶבל ד,ד

  ג,יב סנהדרין ֹצֲעִקים  ָאִחיְּדֵמי  קֹול י,ד
  ד,טו אישות ְּבָרָאםּוְנֵקָבה  ָזָכר ב,ה
  ב,ג תשובה ָרַעת ָהָאָדם ַרָּבהיי ִּכי  ַוַּיְרא ה,ו

  נח
  

  ג,יג; א,יג תפילה ֹנחַ ּתֹוְלֹדת  ֵאֶּלה ט,ו
  ו,מזבח ג איסורי ָּבָׂשר ָּכלִחית ִהְׁש  ִּכי יב,ו
  א,הקרבנות יט מעשה ִמְזֵּבחַ ֹנַח  ַוִּיֶבן כ,ז

  סדר התפילות מח ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים ...ַוִּיְזֹּכר ֱאִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל א,ח

 כח,בראשית אראה  ּוְרבּו ְּפרּו א,ט

  א,ט מלכים ;א,א ה"מאכ ָדמֹו א ֹתאֵכלּו ְּבַנְפׁשוֹ ָּבָׂשר  ַא ד,ט
  ג,ב רוצח ָּדמֹו ִיָּׁשֵפ... ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםִּדְמֶכם  ֶאתְוַא  ו-ה,ט
 כח,בראשית אראה  ּוְרבּו ְּפרּו ז,ט

 לך לך

  

  א,יג תפילה ַאְבָרםיי ֶאל  ַוֹּיאֶמר א,יב
  יב,טו תפילה ְמָבְרֶכי ַוֲאָבְרָכה ג,יב

  ב,התורה ז יסודי ה ֹנֶפֶלת ָעָליוְגֹדלָ  ֲחֵׁשָכהֵאיָמה  ְוִהֵּנה יב,טו
   יבהגדה  ;ה,ו תשובה ִּבְרכֻׁש ָּגדֹול  ...ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ְלַאְבָרם ַוֹּיאֶמר יד- יג,טו
  ד,ד אבל ֲאֹבֶתי ְּבָׁשלֹום ֶאלָּתבֹוא  ְוַאָּתה טו,טו
  ח,ג ילהמ ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵבינֶ ְוֶאְּתָנה ...ְלָפנַי ִהְתַהֵּל ב-א,יז
מקומות  12 ועוד(ֵּביִני ּוֵביֶנ  ְבִריִתי ְוֶאְּתָנה כא-ב,יז

 )שנזכרה הברית
  ט,ג מילה

  ג,ד ביכורים ְנַתִּתיֲהמֹון ּגֹוִים  ַאב ה,יז
  ז,י מלכים ְלֹדֹרָתם ַאֲחֶריְוַזְרֲע  ַאָּתה ט,יז
  א,א מילה ֶּכֶסף ּוִמְקנַתָּבִית  ְיִליד יב,יז
  א,א מילה ַהֶּנֶפׁש ַהִהיא ...א ִיּמֹול ֲאֶׁשרָזָכר  לְוָערֵ  יד,יז

 וירא

  

  ב,יד אבל ֲאָנִׁשים ְׁשלָׁשהְוִהֵּנה  ַוַּיְרא ב,יח
  ט,התורה ו יסודי ֵחן ְּבֵעיֶני ָמָצאִתיִאם ָנא  ֲאֹדָני ג,יח
 ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת  ְלַמַעןְיַדְעִּתיו  ִּכי יט,יח

 ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו... ָריוֵּביתֹו ַאחֲ 

עניים  מתנות ;ז,א דעות
  א,י

  ב,ג תשובה ִּכי ָרָּבה ַוֲעֹמָרהְסֹדם  ַזֲעַקת כ,יח
  ד,ה תשובה א ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט ָהָאֶרץָּכל  ֲהׁשֵֹפט כה,יח

  ט,התורה ו יסודי ָנא ָמָצא ַעְבְּד ֵחן ֲאֹדָני ִהֵּנהָנא  ַאל יט-יח,יט
  ז,ט מלכים ָּבַעלְּבֻעַלת  איְוהִ  ג,כ
  ה,ט מלכים ַוְּתִהי ִלי ְלִאָּׁשה ...איַבת ָאִבי הִ  ֲאֹחִתי יב,כ
  ו,ו דעות ֶאל ָהֱאִהים ַאְבָרָהם ַוִּיְתַּפֵּלל יז,כ

  י,יג תפילה ָׂשָרהָּפַקד ֶאת  ַויי א,כא
  ז,י מלכים ;כא,ט נדרים ְל ָזַרע ִיָּקֵראְבִיְצָחק  ִּכי יב,כא

  ג,א ז"ע; כל ספר בפתיחת עֹוָלםיי ֵאל  ְּבֵׁשםַוִּיְקָרא ָׁשם  לג,אכ
  י,יג תפילה ֶאת ַאְבָרָהם ִנָּסה ְוָהֱאִהים א,כב
  א,הבחירה ב בית ַהֹּמִרָּיה ֶאֶרץְל ֶאל  ְוֶל ב,כב

 שרה חיי

  

  כ,ג אישות ַקח ִמֶּמִּני ַהָּׂשֶדהֶּכֶסף  ָנַתִּתי יג,כג

 תולדות

  

  ז,י מלכים ;כא,ט נדרים ַאְבָרָהם ְל ּוְלַזְרֲע ִּבְרַּכתְל ֶאת  ִיֶּתןוְ  ד,כח

 ויצא

  

  לג,וחרמים ו ערכים ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל ִּתֶּתןֲאֶׁשר  ְוֹכל כב,כח

  יד,י אישות ְוִנְּתָנה ְל ַּגם ֶאת ֹזאת ֹזאתְׁשֻבַע  ַמֵּלא כז,כט

  ז,יג שכירות ְמֹאד ֹאדְמ ָהִאיׁש  ַוִּיְפֹרץ מג,ל
  ז,יג שכירות ֶאת ֲאִביֶכן ָעַבְדִּתיְּבָכל ֹּכִחי  ִּכי ו,לא
  לג,וחרמים ו ערכים ָׁשם ֶנֶדר ִּליָנַדְרָּת  ֲאֶׁשר יג,לא

  כח,כג שבת ָׂשֲהדּוָתא ְיַגר מז,לא

 וישלח

  

ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה  ֹיאְכלּוֵּכן א  ַעל לג,לב
 ַעל ַּכף ַהָּיֵר ֲאֶׁשר

אסורות  מאכלות; קפג ת"ל
  א,ח

  ח,יב רוצח ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה ֶאלֲאֶׁשר ָאֹבא  ַעד יד,לג
  א,ו אבות הטמאותשאר  ...ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבֹתְכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ֱאֵהיֶאת  ָהִסרּו ב,לה

 וישב

  

  ג,אסורות ט מאכלות ִעִּזים ְּגִדי יז,לח

  מקץ

  י,התורה ב יסודי ַפְרֹעה יחֵ  טז-טו,מב

  ויגש

  ה,אסורות ז מאכלות ָהָאֶרץ ֵחֶלב יח,מה
  ידהגדה  ֹּגֶׁשן ...ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ַּפְרֹעהֶאל  ַוֹּיאְמרּו ד,מז

  ויחי

  יג,ד סנהדרין ִמיהּוָדהָיסּור ֵׁשֶבט  א י,מט

  א,א אבל ִׁשְבַעת ָיִמים ֵאֶבלְלָאִביו  ַוַּיַעׂש  י,נ

  שמות ����

  

 שמות
  

  טזהגדה  ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם ...ָּפרּוִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ז,א
  יחהגדה ; ג,ו תשובה ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ ...ֶּפן ִיְרֶּבה לוֹ ִנְתַחְּכָמה  ָהָבה  י,א

  יטהגדה  ַרַעְמֵסס ...ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתוֹ  ָעָליו ַוָּיִׂשימּו יא,א

  כהגדה  ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר ִמְצַרִים ַּיֲעִבדּווַ  יג,א
  הגדה לו; ד,חמץ ומצה ח ְּבָפֶר ...ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה ַחֵּייֶהםֶאת  ַוְיָמְררּו יד,א


