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Reading Between the Lines: The Prophet as Interpreter 

ירמיהו פרק א 
)יא( ַוְיִהי ְדַבר ְיֹקָוֹק 
ֵאַלי ֵלאֹמר ָמה ַאָתה 
ֹרֶאה ִיְרְמָיהּו ָוֹאַמר 

ַמֵקל ָשֵֹקד ֲאִני ֹרֶאה: 
)יב( ַויֹאֶמר ְיֹקָוֹק ֵאַלי 

ֵהיַטְבָת ִלְראות ִכי ֹשֵֹקד 
ֲעֹשתו: ֲאִני ַעל ְדָבִרי לַ 

זכריה פרק ב 
)ג( ַוַיְרֵאִני ְיֹקָוֹק ַאְרָבָעה ָחָרִשים: )ד( ָוֹאַמר ָמה ֵאֶלה ָבִאים ַלֲעשות ַויֹאֶמר 

ֵלאֹמר ֵאֶלה ַהְקָרנות ֲאֶשר ֵזרּו ֶאת ְיהּוָדה ְכִפי ִאיש לֹא ָנָשא רֹאשו ַוָיֹבאּו ֵאֶלה 
ְרנות ַהּגוִים ַהֹנְשִאים ֶֹקֶרן ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה ְלָזרוָתּה: ְלַהֲחִריד ֹאָתם ְלַידות ֶאת ַֹק 

ס )ה( ָוֶאָשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵנה ִאיש ּוְבָידו ֶחֶבל ִמָדה: )ו( ָוֹאַמר ָאָנה ַאָתה ֹהֵלְך 
)ז( ְוִהֵנה  ַויֹאֶמר ֵאַלי ָלֹמד ֶאת ְירּוָשַלִם ִלְראות ַכָמה ָרְחָבּה ְוַכָמה ָאְרָכּה:

ַהַמְלָאְך ַהֹדֵבר ִבי ֹיֵצא ּוַמְלָאְך ַאֵחר ֹיֵצא ִלְֹקָראתו: )ח( ַויֹאֶמר ֵאָלו ֻרץ ַדֵבר ֶאל 
ַהַנַער ַהָלז ֵלאֹמר ְפָרזות ֵתֵשב ְירּוָשַלִם ֵמֹרב ָאָדם ּוְבֵהָמה ְבתוָכּה: )ט( ַוֲאִני 

 ָסִביב ּוְלָכבוד ֶאְהֶיה ְבתוָכּה: ֶאְהֶיה ָלּה ְנֻאם ְיֹקָוֹק חוַמת ֵאש

 יב פרק בראשית .1
 ְלגוי ְוֶאֶעְשָך (ב) :ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִממוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל ְידָוד ַויֹאֶמר (א)

 ִמְשְפֹחת ֹכל ְבָך ְוִנְבְרכּו ָאֹאר ּוְמַֹקֶלְלָך ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבֲרָכה (ג) :ָרָכהבְ  ֶוְהֵיה ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה ַוֲאָבֶרְכָך ָּגדול
 ְבֵצאתו ָשָנה ְוִשְבִעים ָשִנים ָחֵמש ֶבן ְוַאְבָרם לוט ִאתו ַוֵיֶלְך ְידָוד ֵאָליו ִדֶבר ַכֲאֶשר ַאְבָרם ַוֵיֶלְך (ד) :ָהֲאָדָמה

 ֲאֶשר ַהֶנֶפש ְוֶאת ָרָכשּו ֲאֶשר ְרכּוָשם ָכל ְוֶאת ָאִחיו ֶבן לוט ְוֶאת ִאְשתו ָשַרי ֶאת ַאְבָרם חַוִיקַ  (ה) :ֵמָחָרן
 ֵאלון ַעד ְשֶכם ְמֹקום ַעד ָבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַיֲעֹבר (ו) :ְכָנַען ַאְרָצה ַוָיֹבאּו ְכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת ַוֵיְצאּו ְבָחָרן ָעשּו

 ִמְזֵבחַ  ָשם ַוִיֶבן ַהזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ְלַזְרֲעָך ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ְידָוד ַוֵיָרא (ז) :ָבָאֶרץ ָאז ְוַהְכַנֲעִני מוֶרה
 ַוִיֶבן ִמֶקֶדם ַעיְוהָ  ִמָים ֵאל ֵבית ָאֳהֹלה ַוֵיט ֵאל ְלֵבית ִמֶקֶדם ָהָהָרה ִמָשם ַוַיְעֵתֹק (ח) :ֵאָליו ַהִנְרֶאה ַלידָוד

   :ַהֶנְגָבה ְוָנסועַ  ָהלוְך ַאְבָרם ַוִיַסע (ט) :ְידָוד ְבֵשם ַוִיְֹקָרא ַלידָוד ִמְזֵבחַ  ָשם

 טו פרק בראשית .2
 ְשָכְרָך ָלְך ָמֵגן ִכיָאנֹ  ַאְבָרם ִתיָרא ַאל ֵלאֹמר ַבַמֲחֶזה ַאְבָרם ֶאל ְידָוד ְדַבר ָהָיה ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר (א)

 ַדֶמֶשֹק הּוא ֵביִתי ֶמֶשֹק ּוֶבן ֲעִריִרי הוֵלְך ְוָאֹנִכי ִלי ִתֶתן ַמה יֱדִוד ֲאֹדָני ַאְבָרם ַויֹאֶמר (ב) :ְמֹאד ַהְרֵבה
 ֵלאֹמר ֵאָליו ְידָוד ְדַבר ְוִהֵנה (ד) :ֹאִתי יוֵרש ֵביִתי ֶבן ְוִהֵנה ָזַרע ָנַתָתה לֹא ִלי ֵהן ַאְבָרם ַויֹאֶמר (ג) :ֱאִליֶעֶזר

 ַהָשַמְיָמה ָנא ַהֶבט ַויֹאֶמר ַהחּוָצה ֹאתו ַויוֵצא (ה) :ִייָרֶשָך הּוא ִמֵמֶעיָך ֵיֵצא ֲאֶשר ִאם ִכי ֶזה ִייָרְשָך לֹא
  : ְצָדָֹקה לו ַוַיְחְשֶבהָ  ַבידָוד ְוֶהֱאִמן (ו) :ַזְרֶעָך ִיְהֶיה ֹכה לו ַויֹאֶמר ֹאָתם ִלְסֹפר תּוַכל ִאם ַהכוָכִבים ּוְסֹפר

 טו פרק בראשית .3
 (יד) :ָשָנה ֵמאות ַאְרַבע ֹאָתם ְוִענּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם לֹא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר ִכי ֵתַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם ַויֹאֶמר (יג)

 ִתָקֵבר ְבָשלום ֲאֹבֶתיָך ֶאל ָתבוא ְוַאָתה (טו) :ָּגדול ִבְרֻכש ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי ָאֹנִכי ָדן ַיֲעֹבדּו ֲאֶשר ַהּגוי ֶאת ְוַגם
: ֵהָנה ַעד ָהֱאֹמִרי ֲעון ָשֵלם לֹא ִכי ֵהָנה ָישּובּו ְרִביִעי ְודור (טז) :טוָבה ְבֵשיָבה

 טז פרק בראשית .4
 ָנא ִהֵנה ַאְבָרם ֶאל ָשַרי ַותֹאֶמר (ב) :ָהָגר ּוְשָמּה ִמְצִרית ִשְפָחה ְוָלּה לו ָיְלָדה לֹא םַאְבָר  ֵאֶשת ְוָשַרי (א)

 ֵאֶשת ָשַרי ַוִתַקח (ג) :ָשָרי ְלֹקול ַאְבָרם ַוִיְשַמע ִמֶמָנה ִאָבֶנה אּוַלי ִשְפָחִתי ֶאל ָנא בֹא ִמֶלֶדת ְידָוד ֲעָצַרִני
 לו ִאיָשּה ְלַאְבָרם ֹאָתּה ַוִתֵתן ְכָנַען ְבֶאֶרץ ַאְבָרם ְלֶשֶבת ָשִנים ֶעֶשר ִמֵקץ ִשְפָחָתּה ַהִמְצִרית ָהָגר ֶאת ַאְבָרם
 ֲחָמִסי ָרםַאבְ  ֶאל ָשַרי ַותֹאֶמר (ה) :ְבֵעיֶניהָ  ְּגִבְרָתּה ַוֵתַֹקל ָהָרָתה ִכי ַוֵתֶרא ַוַתַהר ָהָגר ֶאל ַוָיבֹא (ד) :ְלִאָשה

 ַאְבָרם ַויֹאֶמר (ו) :ּוֵביֶניָך ֵביִני ְידָוד ִיְשֹפט ְבֵעיֶניהָ  ָוֵאַֹקל ָהָרָתה ִכי ַוֵתֶרא ְבֵחיֶֹקָך ִשְפָחִתי ָנַתִתי ָאֹנִכי ָעֶליָך
 ַעל ְידָוד ַמְלַאְך ַוִיְמָצָאּה (ז) :ִמָפֶניהָ  ַוִתְבַרח ָשַרי ַוְתַעֶנהָ  ְבֵעיָנִיְך ַהּטוב ָלּה ֲעִשי ְבָיֵדְך ִשְפָחֵתְך ִהֵנה ָשַרי ֶאל
 ִמְפֵני ַותֹאֶמר ֵתֵלִכי ְוָאָנה ָבאת ִמֶזה ֵאי ָשַרי ִשְפַחת ָהָגר ַויֹאַמר (ח) :שּור ְבֶדֶרְך ָהַעִין ַעל ַבִמְדָבר ַהַמִים ֵעין

 ָלּה ַויֹאֶמר (י) :ָיֶדיהָ  ַתַחת ְוִהְתַעִני ְּגִבְרֵתְך ֶאל שּוִבי ְידָוד ַמְלַאְך ָלּה ַויֹאֶמר (ט) :ֹבַרַחת ָאֹנִכי ְּגִבְרִתי ָשַרי
 ֵבן ְוֹיַלְדְת  ָהָרה ִהָנְך ְידָוד ַמְלַאְך ָלּה ַויֹאֶמר (יא) :ֵמֹרב ִיָסֵפר ְולֹא ַזְרֵעְך ֶאת ַאְרֶבה ַהְרָבה ְידָוד ַמְלַאְך

 ָכל ְפֵני ְוַעל בו ֹכל ְוַיד ַבֹכל ָידו ָאָדם ֶפֶרא ִיְהֶיה ְוהּוא (יב) :ָעְנֵיְך ֶאל ְידָוד ָשַמע ִכי ֵעאלִיְשמָ  ְשמו ְוָֹקָראת
 : ִיְשֹכן ֶאָחיו
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 כב פרק בראשית .5
 ַֹקח ַויֹאֶמר (ב) :ִהֵנִני ַויֹאֶמר םַאְבָרהָ  ֵאָליו ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאת ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי (א)

 ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלֹעָלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהֹמִרָיה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ְוֶלְך ִיְצָחֹק ֶאת ָאַהְבָת  ֲאֶשר ְיִחיְדָך ֶאת ִבְנָך ֶאת ָנא
  : ֵאֶליָך ֹאַמר ֲאֶשר

 רלב"ג
שם  ולה, רצוני לומר שיראה יצחֹקוהנה כוון השם יתעלה בזה המאמר שיעלהו שם בעבור ע

הֹקרבת העולה לשם, כדי שיתחנך בעבודת השם יתע' ויגיע לשלמות, באופן שיאות שיהיה ממנו 
יהיה המובן ממנו ראשונה שיעלה הזרע הנבחר שיעד השם יתעלה לאברהם. ולפי שזה המאמר 

זאת הנבואה אם יצחֹק בנו שם לעולה שיזבחנו וישרפנו, הנה נשלם לשם יתעלה נסיון אברהם ב
יֹקל בעיניו לעשות איזה דבר שיזדמן לכבוד השם. וזה שאם יֹקשה בעיניו, לא יחזור להבין מזה 

המאמר זולת מה שיובן ממנו בתחלת העיון. והנה הבין אברהם זאת הנבואה לפי מה שיובן ממנו 
  בתחלת העיון, ועם כל זה נזדרז בחריצות גדול לעשות מה שצוה לפי מחשבתו.

 סף בכור שורר' יו
סתם הֹקב"ה את דבריו, וחשב אברהם כי צווה עליו לשחטו ולהֹקטירו כליל ולפיכך הוליך עמו אש 

ועצים ומאכלת. והוא לא צווה רֹק להעלותו על גבי המזבח ומשהעלהו גמר ועשה מצוותו של 
  הֹקב"ה.

 כה פרק בראשית .6
 ֶאת ְבַֹקְחתו ָשָנה ַאְרָבִעים ֶבן ִיְצָחֹק ַוְיִהי (כ) :ִיְצָחֹק ֶאת הוִליד ָהםַאְבָר  ַאְבָרָהם ֶבן ִיְצָחֹק תוְלֹדת ְוֵאֶלה (יט)

 ִכי ִאְשתו ְלֹנַכח ַלידָוד ִיְצָחֹק ַוֶיְעַתר (כא) :ְלִאָשה לו ָהֲאַרִמי ָלָבן ֲאחות ֲאָרם ִמַפַדן ָהֲאַרִמי ְבתּוֵאל ַבת ִרְבָֹקה
 ָאֹנִכי ֶזה ָלָמה ֵכן ִאם ַותֹאֶמר ְבִֹקְרָבּה ַהָבִנים ַוִיְתֹרֲצצּו (כב) :ִאְשתו ִרְבָֹקה ַוַתַהר ְידָוד לו ַוֵיָעֶתר ִהוא ֲעָֹקָרה
 ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם םּוְלאֹ  ִיָפֵרדּו ִמֵמַעִיְך ְלֻאִמים ּוְשֵני ְבִבְטֵנְך גוִים ְשֵני ָלּה ְידָוד ַויֹאֶמר (כג) :ְידָוד ֶאת ִלְדֹרש ַוֵתֶלְך

  : ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב

רד"ק 
לא זכר עמהם מלת את שהיא מורה על הפעול, והנה הדבר מסופֹק ולא ביאר מי ורב יעבד צעיר. 

 יעבוד את חברו, הרב את הצעיר או הצעיר את הרב. 

חזקוני 
  הצעיר יעבד ם לאו רב יעבד מן הצעיר. ד"א הרבהאאמר רב הונא זכה יעֹקב רב יעבד צעיר, ו

 מט פרק בראשית .7
 ָהְרגּו ְבַאָפם ִכי ְכֹבִדי ֵתַחד ַאל ִבְֹקָהָלם ַנְפִשי ָתבֹא ַאל ְבֹסָדם( ו: )ְמֵכֹרֵתיֶהם ָחָמס ְכֵלי ַאִחים ְוֵלִוי ִשְמעון( ה)

: ְבִיְשָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְבַיֲעֹֹקב ֲאַחְלֵֹקם ָשָתהָֹק  ִכי ְוֶעְבָרָתם ָעז ִכי ַאָפם ָארּור( ז: )שור ִעְקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיש

 לג פרק דברים
 ָהֹאֵמר( ט: )ְמִריָבה ֵמי ַעל ְתִריֵבהּו ְבַמָסה ִנִסיתו ֲאֶשר ֲחִסיֶדָך ְלִאיש ְואּוֶריָך ֻתֶמיָך ָאַמר ּוְלֵלִוי( ח)

( י: )ִיְנֹצרּו ּוְבִריְתָך ִאְמָרֶתָך ָשְמרּו ִכי ָיָדע לֹא ָבָניו ְוֶאת ירִהכִ  לֹא ֶאָחיו ְוֶאת ְרִאיִתיו לֹא ּוְלִאמו ְלָאִביו
 ֵחילו ְידָוד ָבֵרְך( יא: )ִמְזְבֶחָך ַעל ְוָכִליל ְבַאֶפָך ְֹקטוָרה ָיִשימּו ְלִיְשָרֵאל ְותוָרְתָך ְלַיֲעֹֹקב ִמְשָפֶטיָך יורּו

  : ְיֹקּומּון ִמן ּוְמַשְנָאיו ָֹקָמיו ִיםָמְתנַ  ְמַחץ ִתְרֶצה ָיָדיו ּוֹפַעל

 יתרו ישמעאל דרבי מכילתא. 8
 בדיבור שניהם, כבשים שני השבת וביום  יומת מות מחלליה,  אחד בדיבור נאמרו שניהם, ושמור זכור 

 וגדילים, שעטנז תלבש לא.   אחד בדיבור נאמרו שניהם, עליה יבא ויבמה  אחיך אשת ערות . נאמרו אחד
 זו שתים אלהים  דבר   אחת'  שנ, כן לומר לאדם איפשר שאי מה. אחד בדיבור נאמרו שניהם, לך התעש

 ':  ה נאם כאש דברי כה הלא  ואומר, שמענו


