רד"ק מלכים א פרק יז פסוק יז-כד
)יז( עד אשר לא נותרה בו נשמה  -יש מי שאומר שלא מת מכל וכל אלא היה חליו חזק מאד עד
שנעצרה נשימתו ולא היו מכירין ממנו שום סימן חיות לא בנשימה ולא בדפק הגידים עד שחשבה אמו כי
מת הוא וכן הוא אומר בדניאל לא נותרה בי נשמה אבל אותו הוא על דרך הפלגה והנכון כי מת מיתה
גמורה כמו שסוברין בני העולם
)יח( להזכיר את עוני  -כמדומ' כי על ידך נזכר עוני שמא לא עבדתי לפניך כראוי ועל כן הזכיר לי האל
עון שיש לי והענישני האל בבני שמת:
)כ( הגם אל האלמנה  -כלומר אפילו על האלמנה פקדת העון כמו שאתה פוקד היום עונם לישראל
בעצירת הגשמים ואפי' על זאת האלמנה פקדת עונה להמית את בנה לא תחייהו בזכותי שאני מתגורר עמה
ויונתן תרגם ברם על ארמלתא די אנא דר עמה לא יתבאש לה ולא ימות ברה ,וזה סיוע למה שכתבנו כי
לא מת מיתה גמורה:
מתגורר עמה  -כמו עם לבן גרתי והוא מבנין התפעל
)כא( ויתמודד  -מענין מדה מבנין התפעל כלומר שם עצמו במדת הילד כשנשתטח עליו כענין שנאמר
באלישע וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו והענין הזה שתהיה תפלתו בכוונה
יותר על הילד כששוכב עליו ויתמודד עליו וע"ד הזה ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כלומר שהיתה אשתו
לנגדו בעת תפלתו כדי שיכוין תפלתו עליה כי עקרה היא אפשר ג"כ כי עשה כן להנשים עליו ולחממו
בחום הטבעי היוצא מפניו ומבשרו כי רוב פעמים הנסים נעשי' ע"י מעט תחבולה מדרך העולם:
שלש פעמים  -ולא הוצרך יותר כי בפעם השלישי נענה ובכל פעם מהשלשה פעמים היה קורא ה' אלהי
השב נא נפש הילד הזה על קרבו וענין תשובת הנפש על קרבו תשובת נשימתו והרגשותיו שבטלו וכן
ויאכל ותשב רוחו אליו והדומים לו:
על קרבו  -כמו לקרבו וכן ותתפלל על ה' ואומר קרבו לפי שבלב תלוי חיות האדם והוא בקרב האדם
וי"ת למעוהי:
)כד( ודבר ה' בפיך אמת  -פי' ועוד שדבר ה' בפיך אמת כלו' עתה ידעתי כי איש האלהים אתה
בהחיותך בני שהיה מת ועוד ידעתי זה בראותי כי דבר ה' בפיך אמת שאמרת כד הקמח לא תכלה וצפחת
השמן לא תחסר וכן היה או פירש כי כשאמר לה תני את בנך על מנת להחיותו אמר לה וכמו שאמר לה כן
היה ומה שאמר' לו עתה ידעתי כי על הקמח ועל השמן אמרה כי ברכת אלהים בזכות הנביא וזה הדבר הוא
נמצא על דרך ישלח ה' לך את הברכה באסמיך אבל להחיות מת לא נמצא:

