
 בס"ד

 הנביא אלישע
 

 מלכים ב ג|  רש"יא. 

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

נס של מישע מלך מואב שנעשה על ידי אלישע 

נכתבה כאן שמנה באליהו שמונה נסים ובאלישע 

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

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

 וחציית ירדן של אלישע כשתים דשל אליהו:

 מלכים ב ו |  מלבי"םב. 

ויכרה להם. לשון כרה שבא על הסעודה הוא אם 

מפליג לעשות סעודה לצורך כריתת ברית ושלום. 

כרות  ומזה, יכרו עליו חברים )איוב מ, ל(, נות

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. 

 מלכים ב ד|  מלבי"םג. 

מת הילד משום וכפי המבואר בזוהר )בשלח( 

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 

במטתו שלשלמה, ואלישע השפיע עליו רוח 

, והאציל מחיותו עליו, אחרת מסטרא דדכורא

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 

החושים והשכל מחושיו: וכפיו על כפיו. להכין 

הגוף מן  את הנפש הטבעיית שתתגלה על כל

כפיו, ובזה הכין שלשה חלקי הנפש לקבלת 

 החיים:

 יג| פרק מלכים ב ד. 

ֶרד  מּות ּבֹו ַויֵּ ְליֹו ֲאֶשר יָׁ ה ֶאת חָׁ לָׁ ע חָׁ )יד( ֶוֱאִלישָׁ

ִבי  יו ַויֹּאַמר אָׁ נָׁ ְבךְ ַעל פָׁ ל ַויֵּ אֵּ ש ֶמֶלְך ִיְשרָׁ יו יֹואָׁ לָׁ אֵּ

יו: )טו( ַויֹּאֶמ  שָׁ רָׁ ל ּופָׁ אֵּ ִבי ֶרֶכב ִיְשרָׁ ע אָׁ ר לֹו ֱאִלישָׁ

יו ֶקֶשת ְוִחִצים: )טז(  לָׁ ַקח ֶקֶשת ְוִחִצים ַוִיַקח אֵּ

ב  ְדָך ַעל ַהֶקֶשת ַוַיְרכֵּ ב יָׁ ל ַהְרכֵּ אֵּ ַויֹּאֶמר ְלֶמֶלְך ִיְשרָׁ

י ַהֶמֶלְך: )יז( ַויֹּאֶמר  יו ַעל ְידֵּ דָׁ ע יָׁ ֶשם ֱאִלישָׁ דֹו ַויָׁ יָׁ

ח  ה ַוִיְפתָׁ ְדמָׁ ה ַויֹור ְפַתח ַהַחּלֹון קֵּ ע ְירֵּ ַויֹּאֶמר ֱאִלישָׁ

ם ְוִהִכיתָׁ  ה ַבֲארָׁ ץ ְתשּועָׁ ה ַלה' ְוחֵּ ץ ְתשּועָׁ ַויֹּאֶמר חֵּ

ה: )יח( ַויֹּאֶמר ַקח ַהִחִצים  ק ַעד ַכּלֵּ ם ַּבֲאפֵּ ֶאת ֲארָׁ

ֹלש  ה ַוַיְך שָׁ ל ַהְך ַאְרצָׁ אֵּ ח ַויֹּאֶמר ְלֶמֶלְך ִיְשרָׁ ַוִיקָׁ

ִמים ַוַיֲעמֹּד: )יט( ֱאֹלִהים  ְפעָׁ יו ִאיש הָׁ לָׁ ַוִיְקצֹּף עָׁ

ז ִהִכיתָׁ ֶאת  ִמים אָׁ ש ְפעָׁ ש אֹו שֵּ מֵּ ַויֹּאֶמר ְלַהכֹות חָׁ

ֹלש ה שָׁ ה ְוַעתָׁ ם ַעד  ַכּלֵּ ם:  ֲארָׁ ִמים ַתֶכה ֶאת ֲארָׁ  ְפעָׁ

 ד| פרק מלכים ב ה. 

ַדְעִתי ִכי ִאיש  א יָׁ ה נָׁ ּה ִהנֵּ )ט( ַותֹּאֶמר ֶאל ִאישָׁ

א ֱאֹלִהים קָׁ  ִמיד: )י( ַנֲעֶשה נָׁ ינּו תָׁ לֵּ ר עָׁ דֹוש הּוא עֹּבֵּ

א  ן ְוִכסֵּ ְלחָׁ ה ְושֻׁ ם ִמטָׁ ִשים לֹו שָׁ ה ְונָׁ ֲעִלַית ִקיר ְקַטנָׁ

ה: מָׁ סּור שָׁ ינּו יָׁ לֵּ ה ְּבבֹּאֹו אֵּ יָׁ ה ְוהָׁ  ּוְמנֹורָׁ

 פרשת בשלח דף מד עמוד ב |  זוהר שמותו. 

מאי שנא הכא דאמר איש האלהים וכד הוה 

לישע, אלא הכא ודאי איש האלהים במתא א

ולא  דהכא )ס"א הוא( חזא דוכתיה ולא במתא

 בשעתא דהוו בני נביאי קמיה

 


