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  נספח ב: מפתח אזכורי המקרא למורה הנבוכים  

תרומתו הייחודית של הרמב"ם לפרשנות המקרא במורה הנבוכים היא מטרתו העיקרית של הספר "מטרתו הראשונה 
של ספר זה להסביר משמעויותיהם של שמות המופיעים בספרי הנבואה" )מו"נ, הקדמה, פתיחה 1(. מפתח יחודי זה – המתאים 
לכל מהדורה – מאפשר ללומד להתחקות אחר פירושיו של הרמב"ם ביתר קלות, ואף לעיתים לחשוף את ה'סוד' החבוי 
בביאור הפסוק המפוזר ביודעין בכמה מקומות. לשם כך השלמנו במקומות מתאימים את הקשרו של הפסוק. ההפניה 
היא גם למספר הפסקה )בדרך כלל במהדורת שוורץ(. ציון כל הפסוק בסוגריים מרובעות משמעותו שהפסוק או הנושא 
הוזכר ברמב"ם לא כציטוט. ציטוטים המופיעים כמה וכמה פעמים בתנ"ך, הובאו במפתח בהופעה הראשונה שלהם, 
כאשר בציון ההפניה לפרק במורה הנבוכים נכתב ")אפשר(". סדר ספרי המקרא תואם לסדר המתואר במשנה תורה, ספר 
אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה ז,טו: "ְוִסּדּוָרן ֶׁשַּלְּנִביִאים ָּכְך הּוא: ְיהֹוֻׁשַע ְוׁשֹוְפִטים, ְׁשמּוֵאל ּוְמָלִכים, ִיְרְמָיה 
ִויֶחְזֵקאל, ְיַׁשְעָיה ּוְתֵרי ֲעַׂשר. ְוֵסֶדר ַהְּכתּוִבים: רּות, ְוִתִּלים, ְוִאּיֹוב, ּוִמְׁשֵלי, ְוקֶֹהֶלת, ְוִׁשיר ַהִּׁשיִרים, ְוִקינֹות, ְוָדִנֵּיאל, ּוְמִגָּלה, 

ְוֶעְזָרא, ְוִדְבֵרי ַהָּיִמים", בתוספת חלוקה לפרשיות השבוע.

בראשית
בראשית

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת א,א
ָהָאֶרץ

ב,ל 1, 4, 6, 9, 
29; ג,י 2

ְך ַעל ְּפֵני א,ב ]ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ
ְתהֹום[ ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ]ַעל ְּפֵני ַהָּמִים[

א,מ 1; ב,ה3; 
ב,ל 8-5

א,סז 1ַוּיֹאֶמר ]ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור[א,ג
]ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב[ ַוַּיְבֵּדל א,ד

ְך ֱאֹלִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ
ב,ל 8-7

ְך ָקָרא ָלְיָלה א,ה ]ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום[ ְוַלחֹׁשֶ
]ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר[ יֹום ֶאָחד

ב,ל 2, 7

א,סז 1ַוּיֹאֶמר ]ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמִים[א,ו
]ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיַע[ ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים א,ז

ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ]ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל 
ָלָרִקיַע ַוְיִהי ֵכן[

ב,ל 8

ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים ]ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי א,ח
בֶֹקר[ יֹום ֵׁשִני

ב,ל 2, 9

ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים א,י
ָקָרא ַיִּמים ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב

א,ד 1; ב,ל 
5, 8; ג,יג 9 

)אפשר(
]ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים[ ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ]ֵעֶׂשב א,יא

ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר 
ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן[

ב,ל 13

ַוִּיֵּתן אָֹתם ֱאֹלִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ְלָהִאיר א,יז
ַעל ָהָאֶרץ

ב,ל 9; ג,יג 10

ְוִלְמׁשֹל ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ּוְלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור א,יח
ְך ]ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב[ ּוֵבין ַהחֹׁשֶ

ב,ה 4; ג,יג 10

]ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה א,כ
ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ[ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים

ב,ל 9

]ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים[ ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו א,כו
]ִּכְדמּוֵתנּו[

א,א 6; ב,ו 6

]ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו[ ְּבֶצֶלם א,כז
ֱאֹלִהים ָּבָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא אָֹתם

א,א 4; ב,ל 16

]ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים[ א,כח
ְּפרּו ּוְרבּו ]ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה[ ּוְרדּו 

ִּבְדַגת ַהָּים ]ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל ַחָּיה 
ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ[

ג,יג 10; ג,מט 
22

]ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹל א,ל
רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ[ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ]ֶאת ָּכל 

ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוְיִהי ֵכן[

א,מא 1

ַוַּיְרא ה' ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹד א,לא
]ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהִּׁשִּׁשי[

א,נד 4; ג,י 7; 
ג,יג 9; ג,כה 

13 ,7
ב,ל 16ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםב,א
א,סז 1ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעיב,ב
]ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם[ ב,ד

ְּביֹום ֲעׂשֹות ה' ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים
ב,ל 29

ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ]ְוָכל ֵעֶׂשב ב,ה
ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי ֹלא ִהְמִטיר ה' ֱאֹלִהים 

ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה[

ב,ל 13

ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ]ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ב,ו
ָהֲאָדָמה[

ב,ל 13

ב,ל 29ַוִּייֶצר ה' ֱאֹלִהים ]ֶאת ָהָאָדם[ב,ז
]ַוַּיְצַמח ה' ֱאֹלִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ב,ט

ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל[ ְוֵעץ ַהַחִּיים ]ְּבתֹוְך 
ַהָּגן ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע[

ב,ל 16

ַוִּיַּקח ה' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ב,טו
]ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה[

ב,ל 26
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ַוְיַצו ה' ֱאֹלִהים ]ַעל ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ ב,טז
ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל[

א,ב 3

ַוִּיֶצר ה' ֱאֹלִהים ]ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ב,יט
ְוֵאת ָּכל עֹוף ַהָּׁשַמִים[

ב,ל 29

ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ]ְלָכל ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ב,כ
ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה[

ב,ל 28

]ַוַּיֵּפל ה' ֱאֹלִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִּייָׁשן ב,כא
ַוִּיַּקח[ ַאַחת ִמַּצְלעָֹתיו ]ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה[

ב,ל 18

]ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהַּפַעם[ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ב,כג
ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי ]ְלזֹאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש 

ֻלְקָחה ּזֹאת[

ב,ל 19

]ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ב,כד
ְּבִאְׁשּתֹו[ ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד

ב,ל 19

]ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם[ ג,ה
ִוְהִייֶתם ֵּכאֹלִהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע

א,ב 1 

]ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה[ ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ג,ו
ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים

א,ב 4

א,ב 6ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהםג,ז
]ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת[ קֹול ה' ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ג,ח

]ְלרּוַח ַהּיֹום[ 
א,כד 2

ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיֵׁשְך ְּתׁשּוָקֵתְך ְוהּוא ג,טז
ִיְמָׁשל ָּבְך

א,כט 1; ג,ח 6

ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך ]ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ג,יח
ַהָּׂשֶדה[

א,ב 7

א,ב 7ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ]ּתֹאַכל ֶלֶחם[ג,יט
ַוְיַׁשְּלֵחהּו ה' ֱאֹלִהים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ג,כג

ָהֲאָדָמה ]ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם[
א,ב 7

הקדמה, ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכתג,כד
פתיחה 6; 

א,מט 1
]ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת, ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב[ ד,ז

ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ
ג,כב 12

]ַוּיֹאֶמר[ ַקִין ]ֶאל[ ֶהֶבל ]ָאִחיו ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם[ ד,ח
ַּבָּׂשֶדה ]ַוָּיָקם[ ַקִין ]ֶאל[ ֶהֶבל ]ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו[

ב,ל 27

]ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ד,כה
ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת[ ִּכי ָׁשת ִלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר 

]ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין[

ב,ל 27

ים ּוְמַאת ָׁשָנה, ַוּיֹוֶלד ה,ג ַוְיִחי ָאָדם ְׁשֹלׁשִ
ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ]ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת[ 

א,ז 4,5

א,יד 1ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם ו,ב
א,יד 1ַוּיֹאֶמר ה' ֹלא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ו,ג
ַוַּיְרא ה' ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ]ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ו,ה

ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום[
א,מז 3 

)אפשר(; 
א,מח 14

]ַוִּיָּנֶחם ה' ִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ[ ו,ו
ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו

א,כט 2,3

נח
ַוַּיְרא ה' ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה ]ִּכי ִהְׁשִחית ו,יב

ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ[
א,מח 14

ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלנַֹח ]ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ו,יג
ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם 

ֶאת ָהָאֶרץ[

ב,מא 5

ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה, ִּתַּקח ְלָך ִׁשְבָעה ז,ב
ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו 

א,ו 1

]ַוָּיבֹאּו ֶאל נַֹח ֶאל ַהֵּתָבה ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל ז,טו
ַהָּבָׂשר[ ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח ַחִּייםֹ

א,מ 2

א,כ 1ַוָּתָרם ]הֵּתבה[ ֵמַעל ָהָאֶרץז,יז
א,כד 2ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹורח,ה

ב,מא 5ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל נַֹח ]ֵלאמֹר[ח,טו
ַוָּיַרח ה' ]ֶאת ֵריַח ַהִּניחַֹח[ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ִלּבֹו ח,כא

]ֹלא אִֹסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור 
ָהָאָדם[ ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו

א,כט 2; א,מז 
3; ג,כב 12

עֹד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ]ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ח,כב
ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשּבֹתּו[

ב,כח 2

ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ]ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ט,ג
ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל[

א,מב 1

א,י 5ַוֵּיֶרד ה' ִלְראֹת ]ֶאת ָהִעיר..[יא,ה
ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ]ֲאֶׁשר ֹלא יא,ז

ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו[
א,י 5; ב,ו 6

לך לך
ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ]ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך יב,א

ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַאְרֶאָּך[

ב,מא 7

ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך יב,ג
ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה

ג,כט 2

]ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן יב,ה
ָאִחיו ְוֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו[ ְוֶאת 

ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן

א,סג 3

]ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר יב,יא
ֶאל ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו[ ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת 

ַמְרֶאה ָאְּת

ג,מט 18

א,סא 1ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרםיב,יז
א,כה 1ְוהּוא ׁשֵֹכן ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵראיד,יג
]ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאַמר ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון[ יד,יט

קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
ב,ל 29

]ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹם ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל יד,כב
ה' ֵאל ֶעְליֹון[ קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ב,יג 6; ב,ל 29

ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ]ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל יד,כג
ֲאֶׁשר ָלְך ְוֹלא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם[

ג,נ 3

ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ַאְבָרם טו,א
ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר ]ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם[ ָאנִֹכי ָמֵגן 

ָלְך ]ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹד[

א,ד 3; א,לח 
2; ב,מא 1 
)אפשר(; 

ב,מא 2, 6; 
ב,מה 9; ב,מו 

2, 4; ג,יח 3
ְוִהֵּנה ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאמֹר ֹלא ִייָרְׁשָך ֶזה ]ִּכי טו,ד

ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשָך[
ב,מא 7 

)אפשר(; 
ב,מה 17

ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ]ַוּיֹאֶמר[ ַהֶּבט ָנא טו,ה
ַהָּׁשַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים ]ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר 

אָֹתם ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך[

א,ד 2; ב,מו 
4 ,2

ג,נג 3ְוֶהֱאִמן בה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקהטו,ו
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז טו,ט

ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש ְותֹר ְוגֹוָזל
ב,מה 16




