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פרשת בחקתי תשע"ב
על כתיב מלא וחסר
ויקרא פרק כו

ר ֶא ְזֹר:
ב ָר ָה ֶא ְזֹר וְ ָה ֶ
יתי ְ
יתי יִ ְצ ָחק וְ  ֶאת ְ ִר ִ
יתי ַיעֲקב וְ  ֶאת ְ ִר ִ
ָכ ְר ִי ֶאת ְ ִר ִ
)מב( וְ ז ַ
ַע) ְ ִמ ְַ +ָ #טי ָמס%
%בי ַ
ַע) ְ
יה ָ ְה ַ$ָ #ה ֵמ ֶה וְ ֵה יִ ְרצֶ %את עֲ'נָ י ַ
ר ֵ ָעזֵב ֵמ ֶה וְ ִת ֶר ֶאת ְַ #ת ֶֹת ָ
)מג( וְ ָה ֶ
ַפ ָ:#
ֲלה נ ְ
וְ ֶאת .חַֹ -תי ָ0ע ָ
תרגום יונתן

תרגום אונקלוס

ֵימית ִע ַי ֲעקֹב ְ ֵבית ֵאל
ָימא ְד ַקי ִ
)מב( וְ ִא ְד ַר ְ ַר ֲח ִמי) יַת ְקי ָ
)מב( ודכירנא ית קימי דע יעקוב
מ'ריָה וְ א %יַת
ֵימית ִע יִ ְצ ָחק ְ ַטוָור ִ
ָימא ְד ַקי ִ
וא ית קימי דע יצחק וא ית קימי וְ א %יַת ְקי ָ
ר ָעא
ב ָר ָה ֵינֵי ִ+יסַ %גיָא ֶא ְד'ר וְ ְ
ֵימית ִע ְ
ָימא ְד ַקי ִ
ְקי ָ
דע אברה אנא דכיר וארעא אנא
ר ָעא ִ ְת ְר ֵטי #וְ ִת ְֵ ְ #ביק
ְדיִ ְָ 4ר ֵאל ֶא ְד'ר ְ ַר ֲח ִמי)) :מג( וְ ְ
דכיר) :מג( וארעא תתרטיש מנהו)
י'מי) ְד ִהיא ַצ ְדיָא ִמנְ כ')
יט ָהא ָל ִ
'#בי ְִ #מ ָ
ִמנְ ה') וְ ַת ְר ֵעי יַת ֵ
ותרעי ית שמטהא בדצדיאת מנהו)
ֲליה')
יר ָכ) יִ ְמט )%ע ֵ
ָוטי) ֲח ַל ִ ְ
ח'ביה') ְלו ִ
ַרע )%יַת ֵ
וְ ִהינ )%י ְ
ואנו) ירעו) ית חוביהו) לוטי) חל
יד ֵרי ִדינַי ָקצ %וְ יַת
יכ ָלא ה%א ְמט%ל ְד ִהינִ ְ )%ס ְ
יכ ָלא ָל ֳק ֵביל ֵמ ְ
ֵמ ְ
ברכ) איתי עליהו) דבדיני קצו וית
ַפ ֵ#יה'):
יקת נ ְ
יתי ְר ִח ַ
א'ריְ ִ
ָימי ַ
ְקי ֵ
קימי רחיקת נפשהו):
רש"י

)מב( וזכרתי את בריתי יעקוב  6בחמשה מקומות נכתב מלא ,ואליהו חסר בחמשה מקומות ,יעקב נטל
אות משמו של אליהו ערבו) שיבוא ויבשר גאולת בניו :וזכרתי את בריתי יעקוב  6למה נמנו אבות
אחורנית ,לומר כדאי הוא יעקב הקט) לכ ,8וא אינו כדאי הרי יצחק עמו ,וא אינו כדאי ,הרי
אברה עמו ,שהוא כדאי .ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק ,אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח
על המזבח) :מג( יע וביע  6גמול ובגמול אשר במשפטי מאסו:
יעקוב מלא

אליהו חסר

ויקרא פרק כו פסוק מב

מלכים ב פרק א

יתי יִ ְצ ָחק וְ 
יתי ]ַ [1יעֲקב וְ  ֶאת ְ ִר ִ
ָכ ְר ִי ֶאת ְ ִר ִ
וְ ז ַ
ר ֶא ְזֹר:
ב ָר ָה ֶא ְזֹר וְ ָה ֶ
יתי ְ
ֶאת ְ ִר ִ

 8יְ קֹוָק ִ< ֶר ֶאל ]ֵ [1א ִלָה ַה ִ ְִ #י
%מ ְל ְ
)ג( ַ
ֲלה ִל ְק ַראת ַמ ְל ֲא ֵכי ֶמ ֶל ְְֹ # 8מר')
ק %ע ֵ
וְ ַד ֵר ֲא ֵל ֶה ַה ִמ ְ ִלי ֵאי) ֱאל ִֹהי ְיִ ְָ 4ר ֵאל
 ה ְֹל ִכי ִל ְדרַֹ ְ #ב ַעל ְזב%ב ֱאל ֵֹהי
ֶ
מר יְ קֹוָק ַה ִAָ $ה
ֶע ְקר')) :ד( וְ ָל ֵכ) ֹה ַ
ית ָ Bלֹא ֵת ֵרד ִמ ֶָC$ה ִי מ'ת
ֲא ֶ#ר ָע ִל ָ
ֵל ְֵ [2] 8א ִלָה... :
ָמ%ת ַוֶ D
ֹאמרֵ %א ָליו ִאיַ ַ #על ֵָ 4ער וְ ֵאז'ר ע'ר
)ח( ַוְ D
ֹאמר ]ֵ [3א ִלָה ַה ִ ְִ #י
ז%ר ְ ָמ ְתנָיו ַוַ D
ה%א... :
יה ִא ִאי#
ַע) ]ֵ [4א ִלָה וַיְ ַד ֵר ֲא ֵל ֶ
)יב( ַוַ D
ֹאכל
ָה ֱאל ִֹהי נִ י ֵ ֶרד ֵאִ #מ) ַה ַָ Bמיִ  וְ ת ַ
ַ ֶרד ֵאֱ #אל ִֹהי ִמ)
י 8ו ֵ
א ְֹת ָ 8וְ ֶאת ֲח ִמ ֶָ B
ֹאכל אֹת' וְ ֶאת ֲח ִמ ָBיו:
ַה ַָ Bמיִ  ַו ַ

ירמיהו פרק ל פסוק יח

%מ ְְ #נ ָֹתיו
ה ֵלי ]ַ [2יעֲקב ִ
מר יְ קֹוָק ִהנְ נִ י ָ#ב ְ#ב%ת ֳ
ֹה ַ
ֵ#ב:
רמ') ַעל ִמ ְ+ָ #ט' י ֵ
ֲא ַר ֵח וְ נִ ְבנְ ָתה ִעיר ַעל ִ ָ; :וְ ְ
ירמיהו פרק לג פסוק כו

ַרע' מ ְִֹ #לי
ֶרע ]ַ [3יעֲקב וְ ָדוִ ד ַע ְב ִ<י ֶא ְמס ִמ ַַ -חת ִמ= ְ
 ַ0ז ַ
#יב ֶאת
ב ָר ָה יִ ְָ 4חק וְ ַי ֲעקֹב ִי >אשוב< ִ
ֶרע ְ
ֶאל ז ַ
ב%ת וְ ִר ַח ְמ ִי:
ְָ #
ירמיהו פרק מו פסוק כז

ירא ַע ְב ִ<י ַי ֲעקֹב וְ ל ֵ ַחת יִ ְָ 4ר ֵאל ִי ִהנְ נִ י
ה ל ִ ָ
וְ ָ
ַרע ָ
ֲֵ 8מ ָרח'ק וְ ֶאת ז ְ
מ'#ע ָ
ִ
ֲֵ 8מ ֶא ֶר ְִ #ביָ וְ ָ#ב ]ַ [4יעֲקב
וְ ַָ #קט וְ ֲַ #אנַ) וְ ֵאי) ַמ ֲח ִריד:
ירמיהו פרק נא פסוק יט

ַח ָלת'
י'צר ַהֹל ה%א וְ ֵֶ #בט נ ֲ
לֹא ְכ ֵא ֶ;ה ֵח ֶלק ]ַ [5יעֲקב ִי ֵ
יְ קֹוָק ְצ ָבא'ת ְ#מ':

מלאכי פרק ג פסוק כג

ָביא
ִהֵCה נ ִֹכי ֵֹ #ל ַח ָל ֶכ ֵאת ]ֵ [5א ִלָה ַהִ C
'Cרא:
ִל ְפנֵי 'א י' יְ קֹוָק ַהָ0ד'ל וְ ַה ָ
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מדרש חסרות ויתרות פרשת תולדות

]לד[ דבר אחר כל יעקב חסר בר מ) ה' וכל אליהו כתיב בוא"ו בר מ) ה' .למה? ללמד 8שאליהו בא
וגואל זרע יעקב שנאמר )מלאכי ג כג( הנה אנכי שולח לכ את אליה הנביא:
משנה מסכת עדויות פרק ח משנה ז

פירוש המשנה להרמב"ם

לא נשמע ממשה לשו) זה ,אלא נשמע ממנו העני),
אמר רבי יהושע מקובל אני מרב) יוחנ) ב) זכאי
ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני שאי) לפי שמשה הודיע ביאת המשיח ,מפורש בתורה
אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב אלא לרחק א יהיה נדח 8בקצה השמי ,ושב ה' אלהי.8
המקורבי) בזרוע ולקרב המרוחקי) בזרוע משפחת ומל ה' אלהי ,8וזולת אלה .וכ) הודיע בש ה'
במה שיקד לפניו וגורמיו ,ושיבא לפניו איש
בית צריפה היתה בעבר הירד) ורחקה ב) ציו)
בזרוע ועוד אחרת היתה ש וקרבה ב) ציו) בזרוע יכשיר לפניו את העול והוא אליהו ,והודיע
שאותו האיש לא יוסי ולא יגרע בתורה אלא
כגו) אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב
רבי יהודה אומר לקרב אבל לא לרחק רבי שמעו) יסלק את מעשה העוול בלבד ,ואי) בזה מחלוקת
ולא הכחשה .אבל היתה המחלוקת במהות העוול
אומר להשוות המחלוקת וחכמי אומרי לא
שיסלק מה הוא ,אמר רב) יוחנ) ב) זכאי כי העוול
לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלו בעול
שיסלק הוא הרחקת אד פסול ביחוסו שנעשה
שנאמר )מלאכי ג'( הנני שולח לכ את אליה
כשר בזרוע ,וקירוב אד כשר שהורחק מקהל
הנביא וגומר והשיב לב אבות על בני ולב בני
כהונה או קהל ישראל בזרוע ,והביא משל בשתי
על אבות:
משפחות שהיו האחת כשרה והשניה פסולה,
ונתגבר ב) ציו) על שתיה) יחד והחזיר את הפסולה כשרה והכשרה פסולה .והתבונ) על התרחקות
החכמי מלשו) הרע כי א על פי שה יודעי) את שתי המשפחות הזכירו את זו שנעשה לה העוול
בשמה ,ואותה שהיתה פסולה באמת ועשאה ב) ציו) כשרה לא פרסמוה אלא אמרו ועוד אחרת היתה
ש וקירבה ב) ציו) בזרוע .ור' יהודה אומר כי אי) עוול אלא בהרחקת הכשר בלבד .וחכמי אומרי)
אי) עוול ביוחסי) כל הנקרא בשמי וכו' ,הכל מתיחסי) אל האמת ,והתורה היא אב לכל ,אבל העוול
הוא השנאה שיש בי) בני אד ,לפי שהיא שנאת חנ והוא עושה לו עוול בשנאתו אותו ,והוא אמר
לעשות שלו בעול.
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