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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  .)1מפתח 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
ּומלָ כִ ים ,יִ ְר ְמיָ ה
מּואל ְ
הֹוׁשעַ וְ ׁשֹופְ ִטיםְׁ ,ש ֵ
ּדּורן ֶׁשּלַ ּנְ ִב ִיאים ּכָ ְך הּוא :יְ ֻ
אהבה ,הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה ז,טו" :וְ ִס ָ
ּומגִ ּלָ ה,
ּומ ְׁשלֵ י ,וְ ק ֶֹהלֶ ת ,וְ ִׁשיר ַה ִּׁש ִירים ,וְ ִקינֹות ,וְ ָדנִ ּיֵ אלְ ,
תּובים :רּות ,וְ ִתּלִ ים ,וְ ִאּיֹובִ ,
יחזְ ֵקאל ,יְ ַׁשעְ יָ ה ְּות ֵרי ֲע ַׂשר .וְ ֵס ֶדר ַהּכְ ִ
וִ ֶ
וְ עֶ זְ ָרא ,וְ ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים" ,בתוספת חלוקה לפרשיות השבוע.
בראשית

א,כו

ב,ל ,9 ,6 ,4 ,1
ֹלהים ֵאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵאת
אׁשית ּבָ ָרא ֱא ִ
א,א ּבְ ֵר ִ
 ;29ג,י 2
ָה ָא ֶרץ
א,מ  ;1ב,ה;3
א,ב [וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ חֹ�ׁש ֶ ְך עַ ל ּפְ נֵ י
ֹלהים ְמ ַר ֶחפֶ ת [עַ ל ּפְ נֵ י ַה ָּמיִ ם] ב,ל 8-5
רּוח ֱא ִ
ְתהֹום] וְ ַ
א,סז 1
ֹלהים יְ ִהי אֹור]
ֹאמר ֱ[א ִ
א,ג וַ ּי ֶ
ב,ל 8-7
ֹלהים ֶאת ָהאֹור ּכִ י טֹוב] וַ ּיַבְ ֵּדל
א,ד [וַ ּי ְַרא ֱא ִ
ֹלהים ּבֵ ין ָהאֹור ּובֵ ין ַהחֹ�ׁש ֶ ְך
ֱא ִ
ֹלהים לָ אֹור יֹום] וְ לַ חֹ�ׁש ֶ ְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה ב,ל 7 ,2
א,ה [וַ ּיִ ְק ָרא ֱא ִ
[וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר] יֹום ֶא ָחד
א,סז 1
ֹלהים יְ ִהי ָר ִקיעַ ּבְ תֹוְך ַה ָּמיִ ם]
ֹאמר ֱ[א ִ
א,ו וַ ּי ֶ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִקיעַ ] וַ ּיַבְ ֵּדל ּבֵ ין ַה ַּמיִ ם ב,ל 8
א,ז [וַ ּיַעַ ׂש ֱא ִ
ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִקיעַ [ּובֵ ין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמעַ ל
לָ ָר ִקיעַ וַ יְ ִהי כֵ ן]
ֹלהים לָ ָר ִקיעַ ָׁש ָמיִ ם [וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב,ל 9 ,2
א,ח וַ ּיִ ְק ָרא ֱא ִ
ב ֶֹקר] יֹום ֵׁשנִ י
א,ד  ;1ב,ל
ֹלהים לַ ּיַ ּבָ ָׁשה ֶא ֶרץ ּולְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם
א,י וַ ּיִ ְק ָרא ֱא ִ
 ;8 ,5ג,יג 9
ֹלהים ּכִ י טֹוב
ָק ָרא יַ ִּמים וַ ּי ְַרא ֱא ִ
(אפשר)
ב,ל 13
ֹלהים] ַּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ ֶּד ֶׁשא [עֵ ֶׂשב
ֹאמר ֱא ִ
א,יא [וַ ּי ֶ
ַמזְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ ּפְ ִרי ע ֶֹׂשה ּפְ ִרי לְ ִמינֹו ֲא ֶׁשר
זַ ְרעֹו בֹו עַ ל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן]
ב,ל  ;9ג,יג 10
ֹלהים ּבִ ְר ִקיעַ ַה ָּׁש ָמיִ ם לְ ָה ִאיר
א,יז וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתם ֱא ִ
עַ ל ָה ָא ֶרץ
ב,ה  ;4ג,יג 10
א,יח וְ לִ ְמׁשֹל ּבַ ּיֹום ּובַ ּלַ יְ לָ ה ּולְ ַהבְ ִּדיל ּבֵ ין ָהאֹור
ֹלהים ּכִ י טֹוב]
ּובֵ ין ַהחֹ�ׁש ֶ ְך [וַ ּי ְַרא ֱא ִ
ֹלהים יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם ֶׁש ֶרץ נֶ פֶ ׁש ַחּיָ ה ב,ל 9
ֹאמר ֱא ִ
א,כ [וַ ּי ֶ
וְ עֹוף יְ עֹופֵ ף עַ ל ָה ָא ֶרץ] עַ ל ּפְ נֵ י ְר ִקיעַ ַה ָּׁש ָמיִ ם

א,כז

בראשית

א,כח

א,ל
א,לא

ֹלהים] נַ ֲע ֶׂשה ָא ָדם ּבְ ַצלְ ֵמנּו
ֹאמר ֱא ִ
[וַ ּי ֶ
מּותנּו]
[ּכִ ְד ֵ
ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ּבְ ַצלְ מֹו] ּבְ ֶצלֶ ם
[וַ ּיִ בְ ָרא ֱא ִ
ֹלהים ּבָ ָרא אֹתֹו זָ כָ ר ּונְ ֵקבָ ה ּבָ ָרא א ָֹתם
ֱא ִ
ֹלהים]
ֹאמר לָ ֶהם ֱא ִ
ֹלהים וַ ּי ֶ
[וַ יְ בָ ֶרְך א ָֹתם ֱא ִ
[ּומלְ אּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ כִ בְ ֻׁש ָה] ְּורדּו
ּפְ רּו ְּורבּו ִ
ּבִ ְדגַ ת ַהּיָ ם [ּובְ עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ּובְ כָ ל ַחּיָ ה
ָהר ֶֹמ ֶׂשת עַ ל ָה ָא ֶרץ]
[ּולְ כָ ל ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ ּולְ כָ ל עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם ּולְ כֹל
רֹומׂש עַ ל ָה ָא ֶרץ] ֲא ֶׁשר ּבֹו נֶ פֶ ׁש ַחּיָ ה ֶ[את ּכָ ל
ֵ
יֶ ֶרק עֵ ֶׂשב לְ ָאכְ לָ ה וַ יְ ִהי כֵ ן]
וַ ּי ְַרא ה' ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה וְ ִהּנֵ ה טֹוב ְמאֹד
[וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ַה ִּׁש ִּׁשי]

ב,א וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצבָ ָאם
ב,ב וַ ּיִ ְׁשּבֹת ּבַ ּיֹום ַה ְּׁשבִ יעִ י
ֵ[אּלֶ ה תֹולְ דֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ּבְ ִהּבָ ְר ָאם]
ב,ד
ֹלהים ֶא ֶרץ וְ ָׁש ָמיִ ם
ּבְ יֹום ֲעׂשֹות ה' ֱא ִ
ב,ה וְ כֹל ִׂש ַיח ַה ָּׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְהיֶ ה בָ ָא ֶרץ [וְ כָ ל עֵ ֶׂשב
ֹלהים
ַה ָּׂש ֶדה ֶט ֶרם יִ ְצ ָמח ּכִ י ֹלא ִה ְמ ִטיר ה' ֱא ִ
עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ ָא ָדם ַאיִ ן לַ ֲעבֹד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה]
ב,ו וְ ֵאד יַ ֲעלֶ ה ִמן ָה ָא ֶרץ [וְ ִה ְׁש ָקה ֶאת ּכָ ל ּפְ נֵ י
ָה ֲא ָד ָמה]
ֹלהים ֶ[את ָה ָא ָדם]
ב,ז וַ ּיִ ֶיצר ה' ֱא ִ
ֹלהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ּכָ ל עֵ ץ נֶ ְח ָמד
ב,ט [וַ ּי ְַצ ַמח ה' ֱא ִ
לְ ַמ ְר ֶאה וְ טֹוב לְ ַמ ֲאכָ ל] וְ עֵ ץ ַה ַחּיִ ים [ּבְ תֹוְך
ַהּגָ ן וְ עֵ ץ ַה ַּדעַ ת טֹוב וָ ָרע]
ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם וַ ּיַּנִ ֵחהּו בְ גַ ן עֵ ֶדן
ב,טו וַ ּיִ ַּקח ה' ֱא ִ
[לְ עָ בְ ָדּה ּולְ ָׁש ְמ ָרּה]

א,א  ;6ב,ו 6
א,א  ;4ב,ל 16
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22
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ב,טז
ב,יט
ב,כ
ב,כא
ב,כג
ב,כד
ג,ה
ג,ו
ג,ז
ג,ח
ג,טז
ג,יח
ג,יט
ג,כג
ג,כד

ֹלהים [עַ ל ָה ָא ָדם לֵ אמֹר ִמּכֹל עֵ ץ
וַ יְ ַצו ה' ֱא ִ
ַהּגָ ן ָאכֹל ּתֹאכֵ ל]
[מן ָה ֲא ָד ָמה ּכָ ל ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה
ֹלהים ִ
וַ ּיִ ֶצר ה' ֱא ִ
וְ ֵאת ּכָ ל עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם]
וַ ּיִ ְק ָרא ָה ָא ָדם ֵׁשמֹות [לְ כָ ל ַהּבְ ֵה ָמה ּולְ עֹוף
ַה ָּׁש ַמיִ ם ּולְ כֹל ַחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה]
יׁשן
ֹלהים ַּת ְר ֵּד ָמה עַ ל ָה ָא ָדם וַ ּיִ ָ
[וַ ּיַּפֵ ל ה' ֱא ִ
וַ ּיִ ַּקח] ַא ַחת ִמ ַּצלְ ע ָֹתיו [וַ ּיִ ְסּגֹר ּבָ ָׂשר ַּת ְח ֶּתּנָ ה]
ֹאמר ָה ָא ָדם זֹאת ַהּפַ עַ ם] עֶ ֶצם ֵמ ֲע ָצ ַמי
[וַ ּי ֶ
ּובָ ָׂשר ִמּבְ ָׂש ִרי [לְ זֹאת יִ ָּק ֵרא ִא ָּׁשה ּכִ י ֵמ ִאיׁש
לֻ ְק ָחה ּזֹאת]
[עַ ל ּכֵ ן יַ ֲעזָ ב ִאיׁש ֶאת ָאבִ יו וְ ֶאת ִאּמֹו וְ ָדבַ ק
ּבְ ִא ְׁשּתֹו] וְ ָהיּו לְ בָ ָׂשר ֶא ָחד
[ּכִ י ּבְ יֹום ֲאכָ לְ כֶ ם ִמ ֶּמּנּו וְ נִ פְ ְקחּו עֵ ינֵ יכֶ ם]
אֹלהים י ְֹדעֵ י טֹוב וָ ָרע
וִ ְהיִ ֶיתם ּכֵ ִ
[וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ָּׁשה] ּכִ י טֹוב ָהעֵ ץ לְ ַמ ֲאכָ ל וְ כִ י
ַת ֲאוָ ה הּוא לָ עֵ ינַ יִ ם
וַ ִּתּפָ ַק ְחנָ ה עֵ ינֵ י ְׁשנֵ ֶיהם וַ ּי ְֵדעּו ּכִ י עֵ ֻיר ִּמם ֵהם
ֹלהים ִמ ְת ַהּלֵ ְך ּבַ ּגָ ן
[וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ֶאת] קֹול ה' ֱא ִ
רּוח ַהּיֹום]
[לְ ַ
ׁשּוק ֵתְך וְ הּוא
יׁשְך ְּת ָ
ּבְ עֶ ֶצב ֵּתלְ ִדי בָ נִ ים וְ ֶאל ִא ֵ
יִ ְמ ָׁשל ּבָ ְך
וְ קֹוץ וְ ַד ְר ַּדר ַּת ְצ ִמ ַיח לָ ְך [וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת עֵ ֶׂשב
ַה ָּׂש ֶדה]
ּבְ זֵ עַ ת ַאּפֶ יָך [ּתֹאכַ ל לֶ ֶחם]
ֹלהים ִמּגַ ן עֵ ֶדן לַ ֲעבֹד ֶאת
וַ יְ ַׁשּלְ ֵחהּו ה' ֱא ִ
ָה ֲא ָד ָמה ֲ[א ֶׁשר לֻ ַּקח ִמ ָּׁשם]
לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַהּפֶ כֶ ת

ֲ[הלֹוא ִאם ֵּת ִיטיב ְׂש ֵאת ,וְ ִאם ֹלא ֵת ִיטיב]
ד,ז
לַ ּפֶ ַתח ַח ָּטאת רֹבֵ ץ
יֹותם]
ֹאמר] ַקיִ ן ֶ[אל] ֶהבֶ ל ָ[א ִחיו וַ יְ ִהי ּבִ ְה ָ
ד,ח [וַ ּי ֶ
ּבַ ָּׂש ֶדה [וַ ּי ָָקם] ַקיִ ן ֶ[אל] ֶהבֶ ל ָ[א ִחיו וַ ּי ַַה ְרגֵ הּו]
ד,כה [וַ ּי ֵַדע ָא ָדם עֹוד ֶאת ִא ְׁשּתֹו וַ ֵּתלֶ ד ּבֵ ן וַ ִּת ְק ָרא
ֹלהים זֶ ַרע ַא ֵחר
ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת] ּכִ י ָׁשת לִ י ֱא ִ
ַ[ּת ַחת ֶהבֶ ל ּכִ י ֲה ָרגֹו ָקיִ ן]
ּומ ַאת ָׁשנָ ה ,וַ ּיֹולֶ ד
ה,ג וַ יְ ִחי ָא ָדם ְׁשֹל�ׁש ִ ים ְ
ּבִ ְדמּותֹו ּכְ ַצלְ מֹו [וַ ּיִ ְק ָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת]
ֹלהים ֶאת ּבְ נֹות ָה ָא ָדם
ו,ב וַ ּיִ ְראּו בְ נֵ י ָה ֱא ִ
רּוחי בָ ָא ָדם
ֹאמר ה' ֹלא יָ דֹון ִ
וַ ּי ֶ
ו,ג
ו,ה וַ ּי ְַרא ה' ּכִ י ַרּבָ ה ָרעַ ת ָה ָא ָדם [ּבָ ָא ֶרץ וְ כָ ל יֵ ֶצר
ַמ ְח ְׁשבֹת לִ ּבֹו ַרק ַרע ּכָ ל ַהּיֹום]

א,ב 3

ז,ב

ב,ל 29

ז,טו

ב,ל 28

ז,יז
ח,ה
ח,טו
ח,כא

ב,ל 18
ב,ל 19
ב,ל 19
א,ב 1

ח,כב
ט,ג

א,ב 4

יא,ה
יא,ז

א,ב 6
א,כד 2

לך לך

יב,א

א,כט  ;1ג,ח 6
א,ב 7
א,ב 7
א,ב 7
הקדמה,
פתיחה ;6
א,מט 1
ג,כב 12
ב,ל 27
ב,ל 27

יב,ג
יב,ה
יב,יא
יב,יז
יד,יג
יד,יט
יד,כב
יד,כג

הֹורהִּ ,ת ַּקח לְ ָך ִׁשבְ עָ ה
ִמּכֹל ַהּבְ ֵה ָמה ַה ְּט ָ
ִׁשבְ עָ ה ִאיׁש וְ ִא ְׁשּתֹו
[וַ ָּיבֹאּו ֶאל נ ַֹח ֶאל ַה ֵּתבָ ה ְׁשנַ יִ ם ְׁשנַ יִ ם ִמּכָ ל
רּוח ַחּיִ יםֹ
ַהּבָ ָׂשר] ֲא ֶׁשר ּבֹו ַ
[הּתבה] ֵמעַ ל ָה ָא ֶרץ
וַ ָּת ָרם ֵ
וְ ַה ַּמיִ ם ָהיּו ָהלֹוְך וְ ָחסֹור
ֹלהים ֶאל נ ַֹח [לֵ אמֹר]
וַ יְ ַדּבֵ ר ֱא ִ
ֹאמר ה' ֶאל לִ ּבֹו
וַ ּי ַָרח ה' ֶ[את ֵר ַיח ַהּנִ יח ַֹח] וַ ּי ֶ
[ֹלא א ִֹסף לְ ַקּלֵ ל עֹוד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ּבַ ֲעבּור
ָה ָא ָדם] ּכִ י יֵ ֶצר לֵ ב ָה ָא ָדם ַרע ִמּנְ עֻ ָריו
עֹד ּכָ ל יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ [זֶ ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר וָ חֹם וְ ַקיִ ץ
וָ ח ֶֹרף וְ יֹום וָ לַ יְ לָ ה ֹלא יִ ְׁשּבֹתּו]
ּכָ ל ֶר ֶמׂש ֲא ֶׁשר הּוא ַחי [לָ כֶ ם יִ ְהיֶ ה לְ ָאכְ לָ ה
ּכְ יֶ ֶרק עֵ ֶׂשב נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ֶאת ּכֹל]
וַ ּי ֵֶרד ה' לִ ְראֹת ֶ[את ָהעִ יר]..
ָהבָ ה נֵ ְר ָדה וְ נָ בְ לָ ה ָׁשם ְׂשפָ ָתם ֲ[א ֶׁשר ֹלא
יִ ְׁש ְמעּו ִאיׁש ְׂשפַ ת ֵרעֵ הּו]
ֹאמר ה' ֶאל ַאבְ ָרם [לֶ ְך לְ ָך ֵמ ַא ְר ְצָך
וַ ּי ֶ
ּומּבֵ ית ָאבִ יָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִ
ִ
ַא ְר ֶא ָּך]
ּומ ַקּלֶ לְ ָך ָאאֹר וְ נִ בְ ְרכּו בְ ָך
וַ ֲאבָ ְרכָ ה ְמבָ ְרכֶ יָך ְ
ּכֹל ִמ ְׁשּפְ חֹת ָה ֲא ָד ָמה
[וַ ּיִ ַּקח ַאבְ ָרם ֶאת ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת לֹוט ּבֶ ן
כּוׁשם ֲא ֶׁשר ָרכָ ׁשּו] וְ ֶאת
ָא ִחיו וְ ֶאת ּכָ ל ְר ָ
ַהּנֶ פֶ ׁש ֲא ֶׁשר עָ ׂשּו בְ ָח ָרן
ֹאמר
[וַ יְ ִהי ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְק ִריב לָ בֹוא ִמ ְצ ָריְ ָמה וַ ּי ֶ
ֶאל ָׂש ַרי ִא ְׁשּתֹו] ִהּנֵ ה נָ א יָ ַדעְ ִּתי ּכִ י ִא ָּׁשה יְ פַ ת
ַמ ְר ֶאה ָא ְּת
ָׂש ַרי ֵא ֶׁשת ַאבְ ָרם
וְ הּוא ׁשֹכֵ ן ּבְ ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא
ֹאמר ּבָ רּוְך ַאבְ ָרם לְ ֵאל עֶ לְ יֹון]
[וַ יְ בָ ְרכֵ הּו וַ ּי ַ
קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ֹאמר ַאבְ ָרם ֶאל ֶמלֶ ְך ְסדֹם ֲה ִרמ ִֹתי יָ ִדי ֶאל
[וַ ּי ֶ
ה' ֵאל עֶ לְ יֹון] קֹנֵ ה ָׁש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ִאם ִמחּוט וְ עַ ד ְׂשרֹוְך נַ עַ ל [וְ ִאם ֶא ַּקח ִמּכָ ל
ֹאמר ֲאנִ י ֶה ֱע ַׁש ְר ִּתי ֶאת ַאבְ ָרם]
ֲא ֶׁשר לָ ְך וְ ֹלא ת ַ
ַא ַחר ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה ָהיָ ה ְדבַ ר ה' ֶאל ַאבְ ָרם
ּבַ ַּמ ֲחזֶ ה לֵ אמֹר ַ[אל ִּת ָירא ַאבְ ָרם] ָאנֹכִ י ָמגֵ ן
[ׂשכָ ְרָך ַה ְרּבֵ ה ְמאֹד]
לָ ְך ְ

א,ז 4,5

טו,א

ו,ו

[וַ ּיִ ּנָ ֶחם ה' ּכִ י עָ ָׂשה ֶאת ָה ָא ָדם ּבָ ָא ֶרץ]
וַ ּיִ ְתעַ ֵּצב ֶאל לִ ּבֹו

א,יד 1
א,יד 1
א,מז 3
(אפשר);
א,מח 14
א,כט 2,3

טו,ד וְ ִהּנֵ ה ְדבַ ר ה' ֵאלָ יו לֵ אמֹר ֹלא יִ ָיר ְׁשָך זֶ ה [ּכִ י
ִאם ֲא ֶׁשר יֵ ֵצא ִמ ֵּמעֶ יָך הּוא יִ ָיר ֶׁשָך]

ו,יב

וַ ּי ְַרא ה' ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ִהּנֵ ה נִ ְׁש ָח ָתה [ּכִ י ִה ְׁש ִחית א,מח 14
ּכָ ל ּבָ ָׂשר ֶאת ַּד ְרּכֹו עַ ל ָה ָא ֶרץ]
ֹלהים לְ נ ַֹח ֵ[קץ ּכָ ל ּבָ ָׂשר ּבָ א לְ פָ נַ י ּכִ י ב,מא 5
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמּפְ נֵ ֶיהם וְ ִהנְ נִ י ַמ ְׁש ִח ָיתם
ֶאת ָה ָא ֶרץ]

ֹאמר] ַהּבֶ ט נָ א
חּוצה [וַ ּי ֶ
ּיֹוצא אֹתֹו ַה ָ
טו,ה וַ ֵ
ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְּוספֹר ַהּכֹוכָ בִ ים ִ[אם ּתּוכַ ל לִ ְסּפֹר
ֹאמר לֹו ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְרעֶ ָך]
א ָֹתם וַ ּי ֶ
טו,ו וְ ֶה ֱא ִמן בה' וַ ּי ְַח ְׁשבֶ ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה
ֹאמר ֵאלָ יו ְק ָחה לִ י עֶ גְ לָ ה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת וְ עֵ ז
טו,ט וַ ּי ֶ
ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת וְ ַאיִ ל ְמ ֻׁשּלָ ׁש וְ תֹר וְ גֹוזָ ל

נח

ו,יג

א,ו 1
א,מ 2
א,כ 1
א,כד 2
ב,מא 5
א,כט  ;2א,מז
 ;3ג,כב 12
ב,כח 2
א,מב 1
א,י 5
א,י  ;5ב,ו 6
ב,מא 7
ג,כט 2
א,סג 3
ג,מט 18
א,סא 1
א,כה 1
ב,ל 29
ב,יג  ;6ב,ל 29
ג,נ 3
א,ד  ;3א,לח
 ;2ב,מא 1
(אפשר);
ב,מא ;6 ,2
ב,מה  ;9ב,מו
 ;4 ,2ג,יח 3
ב,מא 7
(אפשר);
ב,מה 17
א,ד  ;2ב,מו
4 ,2
ג,נג 3
ב,מה 16

