
 
 

 

 

 

 

 

 פרשת ויראהפטרת 

 כג -מלכים ב', פרק ד, פסוקים א        

 

הניסים שנעשו על ידי אלישע  עוסק בעניניהפרק זה לאברהם 'כעת חיה ולשרה בן', ומפטירים ב ה'בפרשה זו מובאת אמירת 

 ט, ואמירתו לאשה השונמית 'כעת חיה את חובקת בן'.בן שפ

ה )א( י ַאַחת ְוִאשָּׁ י ִמְנשֵׁ זמן שאיזבל אשת אחאב מאה נביאים בבמערה ואמרו חז"ל שהיתה זו אשת עובדיה, שהחביא  ,ַהְנִביִאים ְבנֵׁ

הופרנס אותם, הרגה את כל נביאי ה',  ֲעקָּׁ ע ֶאל צָּׁ אֹמר ֱאִלישָּׁ ת ִאיִשי ַעְבְדָך ,לֵׁ ה ,מֵׁ ַדְעתָּׁ  ְוַאתָּׁ יָּׁה ַעְבְדָך ִכי יָּׁ א הָּׁ כי לצורך  ,ה' ֶאת יָּׁרֵׁ

פרנסת מאה הנביאים שהחביא לוה כסף מאחאב מלך ישראל, ובנו של אחאב, יהורם, לקח ממנו ריבית, וכיון שלא היה לו לשלם,  

א ְוַהֹנֶשה ַקַחת בָּׁ י ֶאת לָּׁ ַדי ְשנֵׁ ִדים. לֹו ְילָּׁ ֶליהָּׁ  ַויֹאֶמר )ב(      ַלֲעבָּׁ ע אֵׁ ה ,ֱאִלישָּׁ ְך ֶאֱעֶשה מָּׁ והלא ידוע שאין הברכה שורה אלא על דבר  ,לָּׁ

ְך ֶיש ַמה ִלי ַהִגיִדיהקיים, שיחול בו ריבוי ושפע, ולכן  ִית לָּׁ ין ,ַותֹאֶמרשעליו תחול הברכה,  ,ַבבָּׁ ְתָך אֵׁ סּוְך ִאם יכִ  ,ַבַבִית ֹכל ְלִשְפחָּׁ   אָּׁ

ֶמן   )ג(     ]וכיון שעובדיה היה מדליק נרות שמן לבני הנביאים, כדי שיוכלו ללמוד תורה בלילה, היה ראוי שיחול הנס על ידי שמן[. שָּׁ

ְך ַשֲאִלי ְלִכילה אלישע,  ַויֹאֶמר ִליםקחי בהשאלה[ -] לָּׁ ת ַהחּוץ ִמן כֵׁ אֵׁ ל מֵׁ ִיְך כָּׁ נָּׁ ִלים ,ְשכֵׁ ִקים כֵׁ שיגמר כי רצה אלישע  ,ַתְמִעיִטי ַאל רֵׁ

את )ד(     הנס בפעם אחת, שיהיה לה בבת אחת שפע עצום של שמן שיספיק לשילום החוב ולצורך מחייתה בעתיד. ַגְרְת לביתך  ּובָּׁ  ְוסָּׁ

ְך ַהֶדֶלת ַנִיְך ּוְבַעד ַבֲעדֵׁ כדי שלא תחול עין הרע, וכדי שלא יכנס לשם אדם שאינו ראוי, שמפאת רוע מעשיו יקלקל את השפע הניסי,  ,בָּׁ

ַצְקְת  ל ַעלאת אותו מעט שמן שיש לך, ללא הפסקה בין כלי לכלי,  ְויָּׁ ִלים כָּׁ ֶלה ַהכֵׁ אֵׁ דוקא על הכלים הללו ששאלת משכנייך,  - הָּׁ

תסיימי למלאות כלי אחד אל תזוזי ממקומך למלאות את האחר, אלא להיפך, את שהכין אותם אלישע בדבריו לקבלת השפע, וכש

אאת הכלי וְ תישארי במקומך,  לֵׁ ותביאי במקומו כלי ריק אחר, כיון שהברכה חלה על אותו מקום מדויק שבו תתחיל  ,ַתִסיִעי ַהמָּׁ

ופסק השפע. ולכן גם אמר לה שתיצוק את השמן ת כמעיין נובע של שמן, ואם תזוז ממקומה ילשפוך את השמן, ויהפוך הכלי להיו

ֶלְך )ה(     ללא הפסקה בין כלי לכלי. ִאתֹוהאשה  ַותֵׁ ּה ַהֶדֶלת ַוִתְסֹגרותעשה כדבריו,  ,מֵׁ ֶניהָּׁ  ּוְבַעד ַבֲעדָּׁ ם ,בָּׁ ֶליהָּׁ  ַמִגִשים הֵׁ את הכלים,  אֵׁ

ֶקת. ְוִהיא ִלים ִכְמלֹאת ַוְיִהיאמנם היא לא שאלה מספיק כלים ריקים,  )ו(      מֹוצָּׁ ה ,ְבנָּּׁה ֶאל ַותֹאֶמר ,ַהכֵׁ ַלי ַהִגישָּׁ   ַויֹאֶמר ,ֶכִלי עֹוד אֵׁ

ֶליהָּׁ  ין אֵׁ ֶמן ַוַיֲעֹמד ,ֶכִלי עֹוד אֵׁ כדי שיהיה מוכן להמשך בתוך הכלי, אף שהיה הכלי הפוך כדרך היציקה, נשאר השמן עומד בו,  ַהשָּׁ

בֹא )ז(     הנס. ד ַותָּׁ ֱאֹלִהים ְלִאיש ַוַתגֵׁ   ַהֶשֶמן ֶאת ִמְכִרי ְלִכילה,  ַויֹאֶמרכי השמן שמילאה בכלים לא הספיק אפילו לשילום החוב,  ,הָּׁ

ובכך הבטיח לה שהשמן שבידה יספיק לחוב, ועל ידי ברכתו התייקר השמן ויכלה למוכרו במחיר גבוה יותר  ,ִנְשיְֵׁך ֶאת ְוַשְלִמי

ַנִיְך ְוַאְת ולשלם בו את החוב,  ר ִתְחִיי ּובָּׁ         כי ימשיך השפע בכלי השמן, ויזל ממנו שמן תמיד כדי הצורך לפרנסתה ופרנסת בניה. ,ַבנֹותָּׁ

ע ַוַיֲעֹבר ,ַהיֹום ַוְיִהי )ח( ם ,שּונֵׁם מקום ששמו ֶאל ֱאִלישָּׁ ה ְושָּׁ   ַוַתֲחֶזקחשובה ובעלת מעשים טובים, וגם גדולה בעושר,  - ְגדֹולָּׁה ִאשָּׁ

להפצירה בו לסור לביתה  - בֹו ֶחם ֶלֱאכָּׁ וכיון שאמרו חז"ל שאכילת תלמיד חכם היא כהקרבת קרבנות, וראה אלישע שהיא עושה   ,לָּׁ

י ַוְיִהיזאת בכוונה הראויה ובמחשבה טובה, לכן  ְברֹו ִמדֵׁ ה יָֻּׁסרבאותה העיר,  עָּׁ מָּׁ ל שָּׁ ֶחם ֶלֱאכָּׁ   )ט(     כדי לזכות אותה במצוה זו. ,לָּׁ

 ֹ ּה ֶאלהאשה השונמית  אֶמרַות ַדְעִתי נָּׁא ִהנֵׁה ,ִאישָּׁ מכך שאלישע בא מעצמו לאכול אצלינו ]ולא כמו בפעם הראשונה שהוצרכתי  יָּׁ

דֹוש ֱאֹלִהים ִאיש ִכילהפציר בו[,  רויודע שכוונתנו לטובה, ולכן הוא  ,הּוא קָּׁ ינּו ֹעבֵׁ לֵׁ ִמידעבורינו[, -] עָּׁ       כדי לזכות אותנו במצוה זו. ,תָּׁ

ִשיםבביתינו,  ְקַטנָּׁה ִקיר ֲעִלַית נָּׁא ַנֲעֶשה )י( ם לֹו ְונָּׁ ה שָּׁ ן ,ִמטָּׁ א ,ְוֻשְלחָּׁ ה ,ְוִכסֵׁ ויהיה זה מקום מיוחד להשראת השכינה החופפת   ,ּוְמנֹורָּׁ

יָּׁהעל נביא ה',  ינּו ְבֹבאֹו ְוהָּׁ לֵׁ ה. יָּׁסּור ,אֵׁ מָּׁ האלישע  ַויָּׁבֹא ַהיֹום ַוְיִהי )יא(      שָּׁ מָּׁ ֲעִליָּׁה ֶאל ַויַָּׁסר ,שָּׁ ה. ַוִיְשַכב ,הָּׁ מָּׁ   ַויֹאֶמר )יב(      שָּׁ

ֲחִזי ֶאלאלישע  אמשמשו,  - ַנֲערֹו גֵׁ א .ַהזֹאת ַלשּוַנִמית ְקרָּׁ ּה ַוִיְקרָּׁ יו. ַוַתֲעֹמד ,לָּׁ נָּׁ כיון שלא רצה אלישע לדבר אל האשה בלשון   )יג(      ְלפָּׁ

רלגיחזי, אלישע  לֹו ַויֹאֶמרנוכח,  ֶליהָּׁ  נָּׁא ֱאמָּׁ ַרְדְת  ִהנֵׁה ,אֵׁ ינּו חָּׁ לֵׁ ל ֶאת אֵׁ ה כָּׁ דָּׁ ְך ַלֲעשֹות ֶמה ,ַהזֹאת ַהֲחרָּׁ ְך ְלַדֶבר ֲהיֵׁשכהכרת הטוב,  לָּׁ   לָּׁ

א ַשר ֶאל אֹו ַהֶמֶלְך ֶאל בָּׁ ֹנִכי ַעִמי ְבתֹוְך ,ַותֹאֶמר .ַהצָּׁ ֶבת אָּׁ לאחר שיצאה  )יד(     השלטונות.ואין לי שום צורך בדיבור מיוחד אל  ,ֹישָּׁ

ּה ַלֲעשֹות ּוֶמהאלישע לגיחזי,  ַויֹאֶמרהאשה,  יֲחִזי ַויֹאֶמר ,לָּׁ ל ,גֵׁ ן ֲאבָּׁ ין בֵׁ ּה גםוְ כי היא עקרה בטבעה,  ,לָּּׁה אֵׁ ן. ִאישָּׁ קֵׁ   ַויֹאֶמר )טו(      זָּׁ

אלו אלישע,  ּה ְקרָּׁ א ,לָּׁ ַתח ַוַתֲעֹמדוכיון שראתה בפעם הקודמת שאינו רוצה לדבר עמה ישירות אלא דרך גיחזי,  ,לָּּׁה ַוִיְקרָּׁ דרך   ,ַבפָּׁ

דלה,  ַויֹאֶמראמנם כיון שהפעם רצה אלישע לומר לה דבר נבואה, דיבר איתה ישירות,  )טז(     צניעות. ת ַהֶזה ַלמֹועֵׁ עֵׁ בעוד  - ַחיָּׁה כָּׁ



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ן ֹחֶבֶקת ַאְת חיה', כי העבר כבר מת והעתיד עדיין לא בא[ שנה מרגע זה ]שהרגע הזה נקרא 'עת  ֱאֹלִהים ִאיש ֲאֹדִני ַאל ,ַותֹאֶמר .בֵׁ   ,הָּׁ

ב ַאל ֶתָך ְתַכזֵׁ אל תבטיח לי דבר שיהיה רק לזמן קצר ולא יתקיים, כי מכך שלא אמר לה שיהיה לה בן, אלא לשון 'את  - ְבִשְפחָּׁ

ה ַוַתַהר )יז(     קצר ולא יאריך ימים. הבינה שקיומו יהיה לזמןחובקת בן',  ִאשָּׁ ֶלדהשונמית,  הָּׁ ן ַותֵׁ ד בֵׁ ת ַהֶזה ַלמֹועֵׁ עֵׁ ולא היה   ,ַחיָּׁה כָּׁ

ֶליהָּׁ  ִדֶבר ֲאֶשרהנס על ידי תפילה, אלא  ע אֵׁ ֶלד ַוִיְגַדל )יח(     כי הצדיק גוזר והקב"ה מקיים. ,ֱאִלישָּׁ א ַהיֹום ַוְיִהי ,ַהיָּׁ ִביו ֶאל ַויֵׁצֵׁ   ֶאל אָּׁ

ִביו ֶאל ַויֹאֶמר )יט(      ַהֹקְצִרים. הּושהיה עמו,  ַהַנַער ֶאלהאב  ַויֹאֶמרוכפל את דבריו להורות על עוצם הכאב,  ,רֹאִשי רֹאִשי ,אָּׁ אֵׁ   שָּׁ

הּו )כ(      ִאמֹו. ֶאל אֵׁ הּו ,ַוִישָּׁ ֳהַרִים ַעד ִבְרֶכיהָּׁ  ַעל ַויֵֶׁשב ,ִאמֹו ֶאל ַוְיִביאֵׁ הּוהאשה השונמית,  ַוַתַעל )כא(      ַויָֹּׁמת. ,ַהצָּׁ   ִמַטת ַעל ַוַתְשִכבֵׁ

ֱאֹלִהים ִאיש א. ,ַבֲעדֹו את הדלת ַוִתְסֹגר ,הָּׁ צֵׁ א )כב(      ַותֵׁ ּה ֶאל ַוִתְקרָּׁ ה ,ַותֹאֶמר ,ִאישָּׁ ד ִלי נָּׁא ִשְלחָּׁ ִרים ִמן ֶאחָּׁ ֲאֹתנֹות ְוַאַחת ,ַהְנעָּׁ ,  הָּׁ

ה רּוצָּׁ ֱאֹלִהים ִאיש ַעד ְואָּׁ ה. ,הָּׁ שּובָּׁ יו ֹהֶלֶכת ַאְת  ַמדּועַ  ַויֹאֶמר )כג(      ְואָּׁ לָּׁ ת ְולֹאאין זה ראש חדש היום,  - ֹחֶדש לֹאוהרי  ,ַהיֹום אֵׁ   ,ַשבָּׁ

לֹום ,ַותֹאֶמרכי היתה דרכם ללכת אל הנביא בראשי חודשים ובשבתות, ללמוד דרכי ה', ולקבל שפע ברכה וקדושה.  אין דבר רע   - שָּׁ

 )כד(     בכך שאלך אל הנביא כעת, ולא רצתה לגלות את הדבר אפילו לבעלה, כיון שמוטב שייעשה הנס בצינעא )מצודת דוד(.

תֹון ַוַתֲחֹבש אָּׁ ּה ֶאל ַותֹאֶמרומתוך מרירות ליבה מיהרה ללכת ברגל,  ,הָּׁ ְךאת האתון  ְנַהג ,ַנֲערָּׁ לֵׁ ר ַאל ,וָּׁ  ִכי ,ִלְרֹכבאת האתון  ִלי ַתֲעצָּׁ

ַמְרִתי ִאם ְך אָּׁ ֶלְך )כה(      אמנם לא אמרה לו לעצור, אלא הלכה רגלי עד מקום הנביא בהר הכרמל. ,לָּׁ בֹוא ַותֵׁ ֱאֹלִהים ִאיש ֶאל ַותָּׁ   ,הָּׁ

ֱאֹלִהים ִאיש ִכְראֹות ַוְיִהי ,ַהַכְרֶמל ַהר ֶאל ּה הָּׁ יֲחִזי ֶאל ַויֹאֶמר ,ִמֶנֶגד ֹאתָּׁ ז ַהשּוַנִמית ִהנֵׁהבתמיהה,  ַנֲערֹו גֵׁ הגיעה בזמן שאינו מעותד  ַהלָּׁ

ה )כו(      לכך, ובודאי אירע דבר שמחמתו הגיעה. ּה נָּׁא רּוץ ַעתָּׁ אתָּׁ ר ,ִלְקרָּׁ ּה ֶוֱאמָּׁ לֹוםשאל אותה,  - לָּׁ ְך ֲהשָּׁ לֹום ,לָּׁ ְך ֲהשָּׁ לֹום ,ְלִאישֵׁ  ֲהשָּׁ

ֶלד לֹום ,ַותֹאֶמר .ַליָּׁ בֹא )כז(     לפתוח פיה לרעה )רלב"ג(.כי לא רצתה  ,שָּׁ ֱאֹלִהים ִאיש ֶאל ַותָּׁ ר ֶאל הָּׁ הָּׁ יו ַוַתֲחזֵׁק ,הָּׁ לרמוז לו   ,ְבַרְגלָּׁ

יֲחִזי ַוִיַגששלא תניח לו עד שילך איתה להחיות את הנער,  ּה גֵׁ ְדפָּׁ ֱאֹלִהים ִאישלו  ַויֹאֶמרמפני כבוד הנביא,  ְלהָּׁ ה ,הָּׁ ּה ַהְרפֵׁ הנח לה,   - לָּׁ

ּה ִכי ה ַנְפשָּׁ רָּׁ וזה סימן  ,ִלי ִהִגיד ְולֹאאת הדבר עד עתה,  ִמֶמִני ֶהְעִלים ַוה'להזכיר לשון מיתה על הילד, וגם אלישע נזהר שלא  ,לָּּׁה מָּׁ

האשה אל   ַותֹאֶמר )כח(     שלא בא הדבר בדרך עונש, כי אם כן היה ה' מגלה את הדבר לנביא קודם לכן, כדי שיעורר רחמים.

ַאְלִתיאלישע,  ןוכי שאלתי וביקשתי  - ֲהשָּׁ ת בֵׁ אֵׁ שאם הייתי מבקשת יותר מידי היית יכול לומר שדחית אותי בדברים כדי   ,ֲאֹדִני מֵׁ

ַמְרִתי ֲהלֹאשאפסיק להפציר, וכיון שהבטחת לי מעצמך את הבן, ראוי שיהיה זה בר קיימא, ועוד,  שלא   ,ֹאִתי ַתְשֶלה לֹאמתחילה  אָּׁ

 ַויֹאֶמרבאותה שעה היה אלישע סבור שלא מת הילד לגמרי, אלא רק התעלף כדרך החולים,  )כט(     לי בן שיחיה רק לזמן קצר. תתן

יֲחִזי ְתֶניָך ֲחֹגרמשרתו,  ְלגֵׁ ְך ,ְביְָּׁדָך ִמְשַעְנִתי ְוַקחכדי להלך בזריזות ומהירות )רד"ק(,  מָּׁ לֵׁ א ִכי ,וָּׁ ְרֶכנּו לֹא ִאיש ִתְמצָּׁ ֶרְכָך ְוִכי ,ְתבָּׁ   ְיבָּׁ

י ַעל ִמְשַעְנִתי ְוַשְמתָּׁ כדי שלא ייפסק הכח שנתן לו אלישע ברפואת הילד,  ,ַתֲעֶננּו לֹא ִאיש ַער. ְפנֵׁ ם ַותֹאֶמר )ל(      ַהנָּׁ לאלישע,   ַהַנַער אֵׁ

י ה' ַחי ם ,ֶאֶעְזֶבךָּׁ  ִאם ַנְפְשָך ְוחֵׁ ֶלְךאלישע  ַויָּׁקָּׁ ֲחִזי )לא(     ביתם. אל ,ַאֲחֶריהָּׁ גם הוא  ַויֵׁ ַבר ְוגֵׁ יֶהם עָּׁ ולא עשה כפי שציוהו אלישע,  ,ִלְפנֵׁ

י ַעל ַהִמְשֶעֶנת ֶאת ַויֶָּׁשםאלא הרבה בדברים עם כל עובר ושב,  יןוכיון שעבר על דברי הנביא לא הועילו מעשיו,  ,ַהַנַער ְפנֵׁ ין קֹול ְואֵׁ   ְואֵׁ

ֶשב ב ,קָּׁ אתֹו ַויָּׁשָּׁ אֹמר לֹו ַוַיֶגד ,ִלְקרָּׁ ִקיץ לֹא ,לֵׁ ַער הֵׁ      כי היו סבורים באותה שעה שאין זה אלא עלפון, ולכן אמר שלא הקיץ מעלפונו. ,ַהנָּׁ

ע ַויָּׁבֹא )לב( ה ֱאִלישָּׁ ְיתָּׁ ת ַהַנַערראה באותה שעה ש ְוִהנֵׁה ,ַהבָּׁ בממש, ולא שמת עתה, אלא היה מת כבר בשעה שהיה  מֵׁ תֹו ַעל ֻמְשכָּׁ   ִמטָּׁ

יֶהם ְבַעד ַהֶדֶלת ַוִיְסֹגראלישע,  ַויָּׁבֹא )לג(     על ידי אמו. לבעדו ובעד הילד,  - ְשנֵׁ כי אף שאת כל הניסים שעשה עד עתה   ,ה' ֶאל ַוִיְתַפלֵׁ

עשה אלישע ללא תפילה, בכח נבואתו, הרי להחזיר נשמה לגוף מת אין שום נברא יכול לעשות, אלא רק הקדוש ברוך הוא, ולכן 

כדי לחמם את גופו ולהכינו   ַהֶיֶלד ַעל ַוִיְשַכבאלישע על המטה,  ַוַיַעל )לד(     שיעשה כן להחזיר את נשמת הילד לגופו.ביקש מה' 

יולתת בו רוח מרוחו של אלישע,  ,ִפיו ַעל ִפיו ַויֶָּׁשםלקראת החזרת הנשמה לגופו,  ינָּׁ יו ַעל ְועֵׁ ינָּׁ כדי להשפיע עליו את הרגשת  עֵׁ

יוהחושים,  יו ַעל ְוַכפָּׁ יו ַוִיְגַהרכדי להכין את הנפש הטבעית שתתגלה על כל הגוף, ותהיה מוכנה לקבל את הנשמה מאת ה',  ַכפָּׁ לָּׁ   - עָּׁ

םהשתטח על הילד,  ֶלד ְבַשר ַויָּׁחָּׁ ועל ידי כל ההכנות הללו היה גוף הילד מוכן לקבלת הנשמה, והיה מוכן לנס ]וכאן הוא מכונה   ,ַהיָּׁ

ב )לה(      היה זה כאילו נולד מחדש[. 'ילד', כי אלישע להתפלל לה', ומתוך מחשבותיו וכוונתו היו רגליו מוליכות אותו )רלב"ג(,   ַויָּׁשָּׁ

ֶלְך נָּׁה ַאַחת ַבַבִית ַויֵׁ נָּׁה ְוַאַחת הֵׁ יו ַוִיְגַהר ,ַוַיַעל ,הֵׁ לָּׁ ר ,עָּׁ ִמים ֶשַבע ַעד ַהַנַערהתעטש[ -] ַוְיזֹורֵׁ ואז הושלם הנס ושבה אליו נשמתו,  ,ְפעָּׁ

יו. ֶאת ַהַנַער ַוִיְפַקח ינָּׁ א )לו(      עֵׁ יֲחִזי ֶאלאלישע  ַוִיְקרָּׁ א ,ַויֹאֶמר ,גֵׁ ֶאהָּׁ  ,ַהזֹאת ַהֻשַנִמית ֶאל ְקרָּׁ בֹוא ַוִיְקרָּׁ יו ַותָּׁ לָּׁ לה אלישע   ַויֹאֶמר ,אֵׁ

ְך. ְשִאי בֹא )לז(      ְבנֵׁ ה ַוִתְשַתחּו ,יוַרְגלָּׁ  ַעל ַוִתֹפל ,ַותָּׁ ְרצָּׁ א ,אָּׁ א ְבנָּּׁה ֶאת ַוִתשָּׁ צֵׁ        :ַותֵׁ


