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מפתח אזכורי המקרא
מפתח שלם הכולל את כל האזכורים למקרא )כ 4000-אזכורים( של כ 2000-פסוקים .פסוק המכיל נושאים
שונים  -חולק לפי ענייניו .סדר ספרי המקרא תואם לסדר המתואר בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה )סוף פ"ז(,
בתוספת חלוקה לפרשיות השבוע.

 בראשית
בראשית
תפילה יג,א; יג,ג
אשׁית
בְּ ֵר ִ
א,א
כלי המקדש ו,ו
אשׁית ...יְהִ י ָר ִקיעַ ...
א,א-ח בְּ ֵר ִ
כלי המקדש ו,ו
ְי ִהי ָר ִקיעַ  ...יִקָּ ווּ הַ מַּ יִם...
א,ו-יג
כלי המקדש ו,ו
א,ט-יט יִקָּ ווּ הַ מַּ יִם ...יְהִ י ְמאֹ רֹת...
כלי המקדש ו,ו
א,יד-כג ְי ִהי ְמאֹ רֹת ...י ְִשׁ ְרצוּ...
כלי המקדש ו,ו
אָרץ...
א,כ-לא ִי ְשׁ ְרצוּ ...תּוֹצֵ א הָ ֶ
כלי המקדש ו,ו
אָרץַ ...ו ְיכֻלּוּ...
א,כד  -ב,ג תּוֹצֵ א הָ ֶ
יסודי התורה ד,ח
ַנעֲשֶׂ ה אָדָ ם בְּ צַ לְ מֵ נוּ כִּ ְדמוּתֵ נוּ
א,כו
עשה ריב; אישות טו,א
פְּ רוּ ְוּרבוּ
א,כח
שבת כט,ז
ַו ְיכֻלּוּ
ב,א
סדר התפילות לו
ֱהים אֶ ת יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ יַ ...לעֲשׂוֹת
ַויְבָ ֶר א ִ
ב,ג
מאכלות אסורות ב,ג
אָדם לְ נֶפֶ שׁ חַ יָּה
ַו ְי ִהי הָ ָ
ב,ז
מלכים ט,ה
עַ ל כֵּן ַי ֲעזָב ִאישׁ אֶ ת אָבִ יו
ב,כד
יסודי התורה ד,ד
וְ אֶ ל עָ פָ ר תָּ שׁוּב
ג,יט
אָדם הָ יָה כְּ אַחַ ד ִממֶּ נּוּ ...פֶּ ן י ְִשׁלַח יָד ֹו ...תשובה ה,א
הֵ ן הָ ָ
ג,כב
וְ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא ...וַיִּ שַׁ ע יי אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל ִמנְחָ ת ֹו איסורי מזבח ז,יא
ד,ד
סנהדרין יב,ג
אָחיֹ צע ֲִקים
קוֹל ְדּמֵ י ִ
ד,י
אישות טו,ד
ָזכָר וּנְקֵ בָ ה בְּ ָראָם
ה,ב
תשובה ג,ב
ַויּ ְַרא יי כִּ י ַרבָּ ה ָרעַ ת הָ אָדָ ם
ו ,ה

נח
ו,ט
ו,יב
ז,כ
ח,א
ט,א
ט,ד
ט,ה-ו
ט,ז

תפילה יג,א; יג,ג
אֵ לֶּה תּוֹלְ ֹדת נֹ חַ
איסורי מזבח ג,ו
כִּ י הִ ְשׁ ִחית כָּל בָּ שָׂ ר
מעשה הקרבנות יט,א
ַויִּ בֶ ן נֹ חַ ִמזְ בֵּ חַ
ֱהים אֶ ת נֹ חַ וְ אֵ ת כָּלַ ...ו ָיּשֹׁכּוּ הַ מָּ יִם סדר התפילות מח
ַויִּ זְ כֹּר א ִ
ראה בראשית א,כח
פְּ רוּ ְוּרבוּ
מאכ"א ה,א; מלכים ט,א
אַ  בָּ שָׂ ר בְּ נַפְ שׁ ֹו ָדמ ֹו א תֹ אכֵלוּ
רוצח ב,ג
וְ אַ  אֶ ת ִדּ ְמכֶם לְ נַפְ שֹׁתֵ יכֶםָ ...דּמ ֹו יִשָּׁ פֵ 
ראה בראשית א,כח
פְּ רוּ ְוּרבוּ

לך לך
תפילה יג,א
ַויֹּאמֶ ר יי אֶ ל אַבְ ָרם
יב,א
תפילה טו,יב
ַואֲבָ ְרכָה ְמבָ ְרכֶי
יב,ג
יסודי התורה ז,ב
וְ ִהנֵּה אֵ ימָ ה חֲשֵׁ כָה גְ ֹד ָלה נֹ פֶ לֶת עָ לָיו
טו,יב
טו,יג-יד ַויֹּאמֶ ר לְ אַבְ רָ ם ָידֹעַ תֵּ דַ ע כִּ י גֵר ...בִּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל תשובה ו,ה; הגדה יב
אבל ד,ד
טו,טו וְ אַ תָּ ה תָּ בוֹא אֶ ל ֲאבֹתֶ י בְּ שָׁ לוֹם
מילה ג,ח
יתי בֵּ ינִי וּבֵ ינֶ
ִהתְ הַ לֵּ לְ פָ נַי ...וְ אֶ ְתּנָה בְ ִר ִ
יז,א-ב
יז,ב-כא וְ אֶ ְתּנָה בְ ִריתִ י בֵּ ינִי וּבֵ ינֶ) ועוד  12מקומות מילה ג,ט
שנזכרה הברית(
ביכורים ד,ג
אַב הֲמוֹן גּ ֹו ִים נְתַ ִתּי
יז,ה
מלכים י,ז
אַ תָּ ה וְ ז ְַרעֲ אַח ֲֶרי לְ ֹדרֹתָ ם
יז,ט
מילה א,א
וּמ ְקנַת כֶּסֶ ף
יְלִ יד בָּ ִית ִ
יז,יב
מילה א,א
וְ עָ ֵרל ָזכָר אֲשֶׁ ר א יִמּוֹל ...הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהיא
יז,יד

וירא
יח,ב
יח,ג
יח,יט
יח,כ
יח,כה

ַויּ ְַרא וְ ִהנֵּה ְשׁלשָׁ ה ֲאנ ִָשׁים
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי
ֲא ֹדנָי אִ ם נָא מָ צָ ִ
כִּ י י ְַדעְ ִתּיו לְ מַ עַ ן אֲשֶׁ ר יְצַ ֶוּה אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת
בֵּ ית ֹו אַ ֲח ָריו ...אֵ ת אֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר עָ לָיו
ַזעֲקַ ת סְ דֹם ַועֲמֹ ָרה כִּ י ָרבָּ ה
אָרץ א ַיעֲשֶׂ ה ִמ ְשׁפָּט
ֲהשֹׁפֵ ט כָּל הָ ֶ

אבל יד,ב
יסודי התורה ו,ט
דעות א,ז; מתנות עניים
י,א
תשובה ג,ב
תשובה ה,ד

יט,יח-יט אַל נָא ֲא ֹדנָי ִהנֵּה נָא מָ צָ א עַ בְ ְדּ חֵ ן
וְ ִהיא בְּ ֻעלַת בָּ עַ ל
כ,ג
אֲחֹ תִ י בַ ת אָבִ י ִהיא ...ו ְַתּהִ י לִ י לְ אִ שָּׁ ה
כ,יב
ֱהים
ַויִּ ְתפַּ לֵּל אַבְ רָ הָ ם אֶ ל הָ א ִ
כ,יז
ַויי פָּ קַ ד אֶ ת שָׂ רָ ה
כא,א
כא,יב כִּ י בְ יִצְ חָ ק יִקָּ ֵרא לְ  ז ַָרע
ַויִּ ְק ָרא שָׁ ם בְּ שֵׁ ם יי אֵ ל ע ֹולָם
כא,לג
ֱהים נִסָּ ה אֶ ת אַבְ ָרהָ ם
וְ הָ א ִ
כב,א
וְ לֶ לְ  אֶ ל אֶ ֶרץ הַ מּ ִֹריָּה
כב,ב

יסודי התורה ו,ט
מלכים ט,ז
מלכים ט,ה
דעות ו,ו
תפילה יג,י
נדרים ט,כא; מלכים י,ז
בפתיחת כל ספר; ע"ז א,ג
תפילה יג,י
בית הבחירה ב,א

חיי שרה
כג,יג

נָתַ ִתּי כֶּסֶ ף הַ שָּׂ ֶדה קַ ח ִממֶּ נִּי

אישות ג,כ

וְ ִיתֶּ ן לְ  אֶ ת בִּ ְרכַּת אַבְ ָרהָ ם לְ  וּלְ ז ְַרעֲ

נדרים ט,כא; מלכים י,ז

וְ כֹ ל אֲשֶׁ ר ִתּתֶּ ן לִ י עַ שֵּׂ ר אֲעַ ְשּׂ ֶרנּוּ לָ
מַ לֵּא ְשׁבֻעַ זֹאת וְ נ ְִתּנָה לְ  גַּם אֶ ת זֹאת
ַויִּ פְ רֹץ הָ ִאישׁ ְמאֹד ְמאֹד
כִּ י בְּ כָל כּ ִֹחי עָ בַ ְד ִתּי אֶ ת אֲבִ יכֶן
אֲשֶׁ ר נ ַָד ְרתָּ לִּ י שָׁ ם נ ֶֶדר
ְיגַר שָׂ הֲדוּתָ א

ערכים וחרמים ו,לג
אישות י,יד
שכירות יג,ז
שכירות יג,ז
ערכים וחרמים ו,לג
שבת כג,כח

תולדות
כח,ד

ויצא
כח,כב
כט,כז
ל,מג
לא,ו
לא,יג
לא,מז

וישלח
לב,לג
לג,יד
לה,ב

עַ ל כֵּן א יֹאכְ לוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת גִּ יד הַ נָּשֶׁ ה ל"ת קפג; מאכלות אסורות
ח,א
אֲשֶׁ ר עַ ל כַּף הַ יּ ֵָר
רוצח יב,ח
עַ ד אֲשֶׁ ר אָ ֹבא אֶ ל ֲא ֹדנִי שֵׂ עִ ירָ ה
הָ סִ רוּ אֶ ת אֱהֵ י הַ ֵנּכָר אֲשֶׁ ר בְּ תֹ כְ כֶם וְ ִהטַּ הֲרוּ ...שאר אבות הטמאות ו,א

וישב
לח,יז

גְּ ִדי עִ זִּ ים

מאכלות אסורות ט,ג

מקץ
מב,טו-טז חֵ י פַ ְרעֹ ה

יסודי התורה ב,י

ויגש
מה,יח
מז,ד

אָרץ
חֵ לֶב הָ ֶ
אָרץ בָּ אנוֹּ ...גּשֶׁ ן
ֹאמרוּ אֶ ל פַּ ְרעֹ ה לָגוּר בָּ ֶ
ַויּ ְ

מאכלות אסורות ז,ה
הגדה יד

יהוּדה
א יָסוּר שֵׁ בֶ ט ִמ ָ
ַויַּעַ שׂ לְ אָבִ יו אֵ בֶ ל ִשׁבְ עַ ת י ִָמים

סנהדרין ד,יג
אבל א,א

ויחי
מט,י
נ ,י

 שמות
שמות
א,ז
א,י
א,יא
א,יג
א,יד

הגדה טז
אָרץ ֹאתָ ם
וּבְ נֵי ִי ְשׂרָ אֵ ל פָּ רוּ ...ו ִַתּמָּ לֵא הָ ֶ
אָרץ תשובה ו,ג; הגדה יח
הָ בָ ה נ ְִתחַ כְּ מָ ה ל ֹו פֶּ ן י ְִרבֶּ ה ...וְ עָ לָה ִמן הָ ֶ
ַויּ ִָשׂימוּ עָ לָיו שָׂ ֵרי ִמסִּ ים לְ מַ עַ ן עַ נֹּ ת ֹוַ ...רעַ ְמסֵ ס הגדה יט
הגדה כ
ַו ַיּעֲבִ דוּ ִמצְ ַריִם אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ פָ ֶר
חמץ ומצה ח,ד; הגדה לו
ַויְמָ ְררוּ אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם בַּ ֲעב ָֹדה קָ שָׁ ה ...בְּ פָ ֶר

