בס"ד

הנביא אלישע
א .רש"י | מלכים ב ג

החושים והשכל מחושיו :וכפיו על כפיו .להכין

(א) ויהורם בן אחאב  -אף פרש' זו בשביל להגיד

את הנפש הטבעיית שתתגלה על כל הגוף מן

נס של מישע מלך מואב שנעשה על ידי אלישע

כפיו ,ובזה הכין שלשה חלקי הנפש לקבלת

נכתבה כאן שמנה באליהו שמונה נסים ובאלישע

החיים:

ט"ז לקיים פי שנים ברוחך אלי וכתבן כולם זו בצד

ד .מלכים ב | פרק יג

זו ,כך ראיתי בל"ב מדות דר"א בנו דר' יוסי הגלילי

ישע ָׁחלָׁ ה ֶאת ָׁחלְ יֹו ֲא ֶשר יָׁ מּות ּבֹו וַ יֵּ ֶרד
(יד) וֶ ֱאלִ ָׁ

וחציית ירדן של אלישע כשתים דשל אליהו:

ֹּאמר ָׁא ִבי
יֹואש ֶמלֶ ְך יִ ְש ָׁר ֵּאל וַ יֵּ ְבךְ ַעל ָׁפנָׁ יו וַ י ַ
ֵּאלָׁ יו ָׁ

ב .מלבי"ם | מלכים ב ו

ישע
ֹּאמר לֹו ֱאלִ ָׁ
ָׁא ִבי ֶרכֶ ב יִ ְש ָׁר ֵּאל ָּׁופ ָׁר ָׁשיו( :טו) וַ י ֶ

ויכרה להם .לשון כרה שבא על הסעודה הוא אם

ַקח ֶק ֶשת וְ ִח ִצים וַ יִ ַקח ֵּאלָׁ יו ֶק ֶשת וְ ִח ִצים( :טז)

מפליג לעשות סעודה לצורך כריתת ברית ושלום.
ומזה ,יכרו עליו חברים (איוב מ ,ל) ,נות כרות
רועים (צפניה ב ,ו) .וכן אמר בילקוט טובה חכמה
מכלי קרב (קהלת ט ,יח) ,גדול פסקון שעשה
אלישע עם ישראל יותר מכל כלי קרב ומלחמות
שהיה ליהורם בן אחאב ,שנאמר לא תכה ויכרה
להם כרה גדולה ואין כרה אלא לשון שלום.
ג .מלבי"ם | מלכים ב ד
וכפי המבואר בזוהר (בשלח) מת הילד משום
שאמר את חובקת והיה מסטרא דנוקבא ,ר"ל
שאמו בלבד הוכנה אל הלידה ולא האב ,והיה
חיותו חלוש למטה שחסר כח האב המקיים,
ולמעלה היה מסטרא דדינא שרגליה יורדות מות,
וז"ש מת מושכב על מטתו ,שהיתה אחיזתו

ֹּאמר לְ ֶמלֶ ְך יִ ְש ָׁר ֵּאל ַה ְרכֵּ ב יָׁ ְדָך ַעל ַה ֶק ֶשת וַ יַ ְרכֵּ ב
וַ י ֶ
ֹּאמר
ישע יָׁ ָׁדיו ַעל יְ ֵּדי ַה ֶמלֶ ְך( :יז) וַ י ֶ
יָׁ דֹו וַ יָׁ ֶשם ֱאלִ ָׁ
ישע יְ ֵּרה וַ יֹור
ֹּאמר ֱאלִ ָׁ
ְפ ַתח ַה ַחּלֹון ֵּק ְד ָׁמה וַ יִ ְפ ָׁתח וַ י ֶ
שּועה ַב ֲא ָׁרם וְ ִהכִ ָׁית
שּועה לַ ה' וְ ֵּחץ ְת ָׁ
ֹּאמר ֵּחץ ְת ָׁ
וַ י ֶ
ֹּאמר ַקח ַה ִח ִצים
ֶאת ֲא ָׁרם ַּב ֲא ֵּפק ַעד כַ ּלֵּ ה( :יח) וַ י ֶ
ֹּאמר לְ ֶמלֶ ְך יִ ְש ָׁר ֵּאל ַהְך ַא ְר ָׁצה וַ יַ ְך ָׁשֹלש
וַ יִ ָׁקח וַ י ֶ
ֹלהים
ְפ ָׁע ִמים וַ יַ ֲעמֹּד( :יט) וַ יִ ְקצֹּף ָׁעלָׁ יו ִאיש ָׁה ֱא ִ
ֹּאמר לְ ַהכֹות ָׁח ֵּמש אֹו ֵּשש ְפ ָׁע ִמים ָׁאז ִהכִ ָׁית ֶאת
וַ י ֶ
ֲא ָׁרם ַעד כַ ּלֵּ ה וְ ַע ָׁתה ָׁשֹלש ְפ ָׁע ִמים ַתכֶ ה ֶאת ֲא ָׁרם:
ה .מלכים ב | פרק ד
ישּה ִהנֵּ ה נָׁ א יָׁ ַד ְע ִתי כִ י ִאיש
ֹּאמר ֶאל ִא ָׁ
(ט) וַ ת ֶ
ֹלהים ָׁקדֹוש הּוא ע ֵֹּּבר ָׁעלֵּ ינּו ָׁת ִמיד( :י) נַ ֲע ֶשה נָׁ א
ֱא ִ
ֲעלִ יַ ת ִקיר ְק ַטנָׁ ה וְ נָׁ ִשים לֹו ָׁשם ִמ ָׁטה וְ ֻׁשלְ ָׁחן וְ כִ ֵּסא
נֹורה וְ ָׁהיָׁ ה ְּבבֹּאֹו ֵּאלֵּ ינּו יָׁ סּור ָׁש ָׁמה:
ְּומ ָׁ

במטתו שלשלמה ,ואלישע השפיע עליו רוח

ו .זוהר שמות | פרשת בשלח דף מד עמוד ב

אחרת מסטרא דדכורא ,והאציל מחיותו עליו,

מאי שנא הכא דאמר איש האלהים וכד הוה

ולכן סגר הדלת בעד שניהם .ואחר שהתפלל
להוריד רוח חדש ,הכין את גוית הילד אל שיבנה
בנין חדש :ושם פיו על פיו .להפיח בו רוח מרוחו:
ושם עיניו על עיניו .להשפיע עליו הרגשת

במתא אלישע ,אלא הכא ודאי איש האלהים
דהכא (ס"א הוא) חזא דוכתיה ולא במתא ולא
בשעתא דהוו בני נביאי קמיה

