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  ד'התשע חשון                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

            מדוע מת בנה של השונמית 
   ) ושל הרב אלחנן סמטמשה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של ( ויראפרשת ל

  
   לח-א, ד' מלכים ב. 1
ֱאִליָׁשע -ַהְּנִביִאים ָצֲעָקה ֶאל- י ְבֵני ְוִאָּׁשה ַאַחת ִמְּנֵׁש א

ֵלאמֹר ַעְבְּדָך ִאיִׁשי ֵמת ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ִּכי ַעְבְּדָך ָהָיה ָיֵרא 

 ב  .ְׁשֵני ְיָלַדי לֹו ַלֲעָבִדים-ְוַהּנֶֹׁשה ָּבא ָלַקַחת ֶאת' ה- ֶאת
-ׁשּיֶ -ָּלְך ַהִּגיִדי ִלי ַמה- ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֱאִליָׁשע ָמה ֶאֱעֶׂשה

-ַּבָּבִית ַוּתֹאֶמר ֵאין ְלִׁשְפָחְתָך כֹל ַּבַּבִית ִּכי ִאם) ָלְך (לכי 

ַהחּוץ ֵמֵאת - ָלְך ֵּכִלים ִמן- ַוּיֹאֶמר ְלִכי ַׁשֲאִליג  .ָאסּוְך ָׁשֶמן

 ּוָבאת ד  .ַּתְמִעיִטי-ֵּכִלים ֵרִקים ַאל) ְׁשֵכָנִיְך (שכנכי - ָּכל
ַהֵּכִלים -ָּבַנִיְך ְוָיַצְקְּת ַעל ָּכל- ְוָסַגְרְּת ַהֶּדֶלת ַּבֲעֵדְך ּוְבַעד

 ַוֵּתֶלְך ֵמִאּתֹו ַוִּתְסּגֹר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדּה ה  .ָהֵאֶּלה ְוַהָּמֵלא ַּתִּסיִעי
 ַוְיִהי ו ּוְבַעד ָּבֶניָה ֵהם ַמִּגיִׁשים ֵאֶליָה ְוִהיא מֹוָצֶקת

 ֶּכִלי ְּבָנּה ַהִּגיָׁשה ֵאַלי עֹוד-ִּכְמלֹאת ַהֵּכִלים ַוּתֹאֶמר ֶאל

 ַוָּתבֹא ַוַּתֵּגד ז  .ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵאין עֹוד ֶּכִלי ַוַּיֲעמֹד ַהָּׁשֶמן
- ַהֶּׁשֶמן ְוַׁשְּלִמי ֶאת-ים ַוּיֹאֶמר ְלִכי ִמְכִרי ֶאתִק ְלִאיׁש ָהֱאלֹ

    .ְוַאְּת ּוָבַנִיְך ִּתְחִיי ַּבּנֹוָתר) ִנְׁשֵיְך (נשיכי 
ׁשּוֵנם ְוָׁשם ִאָּׁשה ְגדֹוָלה -ע ֶאל ַוְיִהי ַהּיֹום ַוַּיֲעבֹר ֱאִליָׁש ח

-ָלֶחם ַוְיִהי ִמֵּדי ָעְברֹו ָיֻסר ָׁשָּמה ֶלֱאָכל-ּבֹו ֶלֱאָכל- ַוַּתֲחֶזק

ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאיׁש -ִאיָׁשּה ִהֵּנה- ַוּתֹאֶמר ֶאלט  .ָלֶחם

- ָּנא ֲעִלַּית- ַנֲעֶׂשהי  .ים ָקדֹוׁש הּוא עֵֹבר ָעֵלינּו ָּתִמידִק ֱאלֹ
 ְקַטָּנה ְוָנִׂשים לֹו ָׁשם ִמָּטה ְוֻׁשְלָחן ְוִכֵּסא ּוְמנֹוָרה ְוָהָיה ִקיר

 ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹא ָׁשָּמה ַוָּיַסר יא  .ְּבבֹאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור ָׁשָּמה

ֵּגיֲחִזי ַנֲערֹו ְקָרא - ַוּיֹאֶמר ֶאליב  .ָׁשָּמה-ָהֲעִלָּיה ַוִּיְׁשַּכב-ֶאל

 ַוּיֹאֶמר לֹו יג  .ָלּה ַוַּתֲעמֹד ְלָפָניו- ַוִּיְקָראַלּׁשּוַנִּמית ַהּזֹאת
ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת -ָּכל- ָנא ֵאֶליָה ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֵאֵלינּו ֶאת- ֱאָמר

ַׂשר -ַהֶּמֶלְך אֹו ֶאל- ָלְך ֶאל-ֶמה ַלֲעׂשֹות ָלְך ֲהֵיׁש ְלַדֶּבר

אֶמר ּוֶמה  ַוּיֹיד  .ַהָּצָבא ַוּתֹאֶמר ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאנִֹכי יָֹׁשֶבת

 טו  .ָלּה ְוִאיָׁשּה ָזֵקן-ַלֲעׂשֹות ָלּה ַוּיֹאֶמר ֵּגיֲחִזי ֲאָבל ֵּבן ֵאין

 ַוּיֹאֶמר טז  .ָלּה ַוַּתֲעמֹד ַּבָּפַתח-ָלּה ַוִּיְקָרא-ַוּיֹאֶמר ְקָרא
- חֶֹבֶקת ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַאל) ַאְּת (ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה אתי 

 ַוַּתַהר יז  .ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶתךָ - ַאליםִק ֲאדִֹני ִאיׁש ָהֱאלֹ
ִּדֶּבר ֵאֶליָה -ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ָּכֵעת ַחָּיה ֲאֶׁשר

- ָאִביו ֶאל- ַוִּיְגַּדל ַהָּיֶלד ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיֵצא ֶאליח  .ֱאִליָׁשע

-אֶמר ֶאלָאִביו רֹאִׁשי רֹאִׁשי ַוּיֹ- ַוּיֹאֶמר ֶאליט  .ַהּקְֹצִרים

ִאּמֹו ַוֵּיֶׁשב - ַוִּיָּׂשֵאהּו ַוְיִביֵאהּו ֶאלכ  .ִאּמֹו-ַהַּנַער ָׂשֵאהּו ֶאל

- ַוַּתַעל ַוַּתְׁשִּכֵבהּו ַעלכא  .ַהָּצֳהַרִים ַוָּימֹת-ִּבְרֶּכיָה ַעד- ַעל

-  ַוִּתְקָרא ֶאלכב  .ים ַוִּתְסּגֹר ַּבֲעדֹו ַוֵּתֵצאִק ִמַּטת ִאיׁש ָהֱאלֹ
ַהְּנָעִרים ְוַאַחת -אֶמר ִׁשְלָחה ָנא ִלי ֶאָחד ִמןִאיָׁשּה ַוּתֹ

 ַוּיֹאֶמר כג  .ים ְוָאׁשּוָבהִק ִאיׁש ָהֱאלֹ- ָהֲאתֹנֹות ְוָארּוָצה ַעד
חֶֹדׁש ְולֹא -ֵאָליו ַהּיֹום לֹא) הֶֹלֶכת(הלכתי ) ַאְּת (ַמּדּוַע אתי 

ַנֲעָרּה -ל ַוַּתֲחבֹׁש ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר אֶ כד  .ַׁשָּבת ַוּתֹאֶמר ָׁשלֹום

 ַוֵּתֶלְך כה  .ָאַמְרִּתי ָלךְ -ִלי ִלְרּכֹב ִּכי ִאם-ַּתֲעָצר- ְנַהג ָוֵלְך ַאל
ַהר ַהַּכְרֶמל ַוְיִהי ִּכְראֹות - ים ֶאלִק ִאיׁש ָהֱאלֹ- ַוָּתבֹא ֶאל

ֵּגיֲחִזי ַנֲערֹו ִהֵּנה -ים אָֹתּה ִמֶּנֶגד ַוּיֹאֶמר ֶאלִק ָהֱאלֹ-ִאיׁש

ָלּה -ָנא ִלְקָראָתּה ֶוֱאָמר-ַעָּתה רּוץ כו  .ַהּׁשּוַנִּמית ַהָּלז

  .ֲהָׁשלֹום ָלְך ֲהָׁשלֹום ְלִאיֵׁשְך ֲהָׁשלֹום ַלָּיֶלד ַוּתֹאֶמר ָׁשלֹום
ָהָהר ַוַּתֲחֵזק ְּבַרְגָליו ַוִּיַּגׁש -ים ֶאלִק ִאיׁש ָהֱאלֹ- ַוָּתבֹא ֶאלכז

ַנְפָׁשּה -יָלּה ִּכ -ים ַהְרֵּפהִק ֵּגיֲחִזי ְלָהְדָפּה ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ָהֱאלֹ

 ַוּתֹאֶמר כח  .ָלּה ַויהָוה ֶהְעִלים ִמֶּמִּני ְולֹא ִהִּגיד ִלי- ָמָרה

 כט  .ֲהָׁשַאְלִּתי ֵבן ֵמֵאת ֲאדִֹני ֲהלֹא ָאַמְרִּתי לֹא ַתְׁשֶלה אִֹתי
- ַוּיֹאֶמר ְלֵגיֲחִזי ֲחגֹר ָמְתֶניָך ְוַקח ִמְׁשַעְנִּתי ְבָיְדָך ָוֵלְך ִּכי

ְיָבֶרְכָך ִאיׁש לֹא ַתֲעֶנּנּו ְוַׂשְמָּת - ָבְרֶכּנּו ְוִכיִתְמָצא ִאיׁש לֹא ְת 

ְיהָוה -  ַוּתֹאֶמר ֵאם ַהַּנַער ַחיל  .ְּפֵני ַהָּנַער- ִמְׁשַעְנִּתי ַעל

ְוֵגֲחִזי ָעַבר  לא  .ֶאֶעְזֶבָּך ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַאֲחֶריָה - ַנְפְׁשָך ִאם- ְוֵחי
ְּפֵני ַהַּנַער ְוֵאין קֹול ְוֵאין -ַהִּמְׁשֶעֶנת ַעל- ִלְפֵניֶהם ַוָּיֶׂשם ֶאת

 לב  .לֹו ֵלאמֹר לֹא ֵהִקיץ ַהָּנַער-ָקֶׁשב ַוָּיָׁשב ִלְקָראתֹו ַוַּיֶּגד

  .ִמָּטתֹו-ַוָּיבֹא ֱאִליָׁשע ַהָּבְיָתה ְוִהֵּנה ַהַּנַער ֵמת ֻמְׁשָּכב ַעל
 לד  .'ה-  ַוִּיְסּגֹר ַהֶּדֶלת ְּבַעד ְׁשֵניֶהם ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ַוָּיבֹאלג

ֵעיָניו - ִּפיו ְוֵעיָניו ַעל- ַהֶּיֶלד ַוָּיֶׂשם ִּפיו ַעל-ַוַּיַעל ַוִּיְׁשַּכב ַעל

 ַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך לה  .ַּכָּפו ַוִּיְגַהר ָעָליו ַוָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלד-ְוַכָּפיו ַעל
ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה ַוַּיַעל ַוִּיְגַהר ָעָליו ַוְיזֹוֵרר ַהַּנַער ַּבַּבִית ַאַחת 

- ַוִּיְקָרא ֶאללו  .ֵעיָניו-ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַוִּיְפַקח ַהַּנַער ֶאת-ַעד
ַהֻּׁשַנִּמית ַהּזֹאת ַוִּיְקָרֶאָה ַוָּתבֹא -ֵּגיֲחִזי ַוּיֹאֶמר ְקָרא ֶאל
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ַרְגָליו ַוִּתְׁשַּתחּו - בֹא ַוִּתּפֹל ַעל ַוּתָ לז  .ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ְׂשִאי ְבֵנְך 

  .ְּבָנּה ַוֵּתֵצא- ָאְרָצה ַוִּתָּׂשא ֶאת
  :א"תענית ב ע. 2

שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך : אמר רבי יוחנן
, מפתח של גשמים: ואלו הן, הוא שלא נמסרו ביד שליח

מפתח של . ומפתח של תחיית המתים, מפתח של חיה
לך את אוצרו הטוב את '  היפתח"דכתיב , גשמים

,  מניןמפתח של חיה". השמים לתת מטר ארצך בעתו
ויזכר אלקים את רחל וישמע אליה אלקים "דכתיב 

, מפתח של תחיית המתים מנין". ויפתח את רחמה
  ".                 בפתחי את קברותיכם' וידעתם כי אני ה"דכתיב 

' ב ד"מל( אלישע מבשר לשונמית על פקידתה בלשון. 3
   )טז

  " למועד הזה כעת חיה את חבקת בן"
  ) ח יד"בראשית י(  את המזכיר

  . "למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן"
  : )יז' ב ד"מל( לידת הילד מסופרת לנו בביטוי. 4
ותהר האשה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר "

  "אליה אלישע
  : )א ב"בראשית כ(המקביל לחלוטין לתיאור לידת יצחק 

ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר "
  "אתו אלקים

  א ח"בראשית כ. 5
  "ויגדל הילד ויגמל"

   )יח' ב ד"מל( ל מקביל, האמור ביצחק
  "ויצא אל אביו... ויגדל הילד"
  ) יח-יז', א א"שמ(עלי  תגובתה של חנה על דברי. 6
  ". להי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו-וא"
ותלך האשה לדרכה ,  תמצא שפחתך חן בעיניך:ותאמר"

  ". ופניה לא היו לה עוד, ותאכל
  : כז, ה"בראשית כ. 7
, ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה"

  " ויעקב איש תם ישב אהלים
  ): כה-כד, ג"שופטים י( בשמשון. 8
  ". לפעמו' ותחל רוח ה', ויגדל הנער ויברכהו ה"
  :) כא',א ב"שמו( בשמואל. 9
  "'ויגדל הנער שמואל עם ה"

 איש ('קול דודי דופק'ל במאמרו "יק ז'הרב סולוביצ. 10
   :)70' עמ, ה"תשל, ירושלים, האמונה
אינם ניתנים לאדם מתנת , אומרת היהדות', חסדי ה

הם אוצרים בקרבם תביעה : הם מחייבים משהו: חינם
אמנם השפעת . הלכתית לאדם המתענג עליהם-מוסרית

הגדושה והרחבה של , אה מידו הפתוחההחסד ב
: אבל אין היא מתנה ללא שיור או ללא תנאי, ה"הקב

השפעת טובה היא תמיד בבחינת . אין היא דורון מוחלט
ה "כשהקב.  או לזמן– על מנת להחזיר –מתנה על תנאי 

 על המקבל –נותן לאדם עושר ונכסים השפעה וכבוד 

ם חסדי  איך לגמול חסד ע…לדעת איך להשתמש בהם
אם אין רוב . הנובעים ובאים אליו ממקור אין סוף' ה

טובה מביא את האדם לידי השתעבדות מוחלטת 
ובעטיו באה המצוקה , הוא חוטא חטא יסודי, ה"לקב

הקשה המזכירה לו לאדם את חובתו לבורא עולם בעד 
  .מתנת החסדים

מחייבים את , שהורקו ליחיד או לכלל' אם חסדי ה
ות מסוימות גם אם החסדים הוענקו הנהנה מהם בפעול

לוהים - קל וחומר לחסדי א, לאדם בדרך הטבע
בצורת נס החורג ממסגרת , המתגלים למעלה מדרך זו

, החוקיות האלמנטרית של ההשתלשלות ההיסטורית
החסד הנסי מטיל . לוהים- שמשעבדים את בעל הנס לא

על האדם חובה מוחלטת לקיים את הציווי הגדול 

 אוי לו לבעל הנס אם אינו מכיר …הפלאהמשווע מתוך 

ה שלא " חבל על הנהנה מנפלאותיו של הקב…בנסו
ושלא חרד מצפונו למראה , הוצת בו גץ האמונה

  .ההתרחשות הנדירה
חזון , כשנס אינו מוצא את הדו הרצוי במעשים ממשיים

ומידת הדין מתחילה לקטרג על , נעלה מתנוון ומתמזמז

שעת , ה המצוקה אז בא…בעל הנס כפוי התודה
  .הייסורים
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חייב אדם לברך על הרעה ': לימדונו רבותינו הגדולים
כשם שהטובה מחייבת את . 'כשם שמברך על הטובה

האדם למעשים נעלים ותובעת מן היחיד או הכלל 
 כך דורשים הייסורים תיקון –פעולת יצירה וחידוש 

 אם בשעת הארת פנים והשפעת – הנפש וטיהור החיים
כי יש והאדם נתבע . החסד לא נתעורר האדם לפעולה

מה שפגם ביצירה בשעה , ידי ייסוריו- לתקן על
  .ה נטה אליו כנהר שלום"שהקב

הסבל הוא . שעת הייסורים,  אז באה המצוקה...
, ההתראה האחרונה שההשגחה העליונה מתרה באדם

 העולה מתוך ,לכרוז האחרון. סרוס הרגשת הטובה
מוכרחים להגיב בתכיפה ולהיענות לקולו של , הייסורים

היהדות הקפידה מאד ! 'איכה'לוהים הקורא לאדם - הא
. בת תודעת זמן רגישה היא. על איסור חימוץ השעה

האדם מפסיד . שהייה כלשהי נחשבת על ידה לפשע
  .'ויתמהמה '–לפעמים את עולמו בשל חטא אחד 

  


