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 התקפת ארם על אלישע -פרק ו' 

 אלחנן סמט הרב

 

בשיעור הקודם למדנו את הסיפור על רפואתו של נעמן. אמרנו שמטרתו של הנביא בסיפור של נעמן 

היא להביא שינוי היחס של ארם לישראל. הסיפור שנלמד היום קשור בקשר אדוק לסיפור על נעמן, 

 :כג[-]חכמו שנראה בהמשך 

)ח( ּוֶמֶלְך ֲאָרם ָהָיה ִנְלָחם ְבִיְשָרֵאל ַוִיָּוַעץ ֶאל ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֶאל ְמקֹום ְפֹלִני ַאְלֹמִני ַתֲחֹנִתי: )ט( 

ַוִיְשַלח ִאיש ָהֱאֹלִהים ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ִהָשֶמר ֵמֲעֹבר ַהָמקֹום ַהֶזה ִכי ָשם ֲאָרם ְנִחִתים: 

ַלח ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו ִאיש ָהֱאֹלִהים ְוִהְזִהירֹו ְוִנְשַמר ָשם ֹלא ַאַחת )י( ַוִיְש 

ְוֹלא ְשָתִים: )יא( ַוִיָסֵער ֵלב ֶמֶלְך ֲאָרם ַעל ַהָדָבר ַהֶזה ַוִיְקָרא ֶאל ֲעָבָדיו ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם ֲהלֹוא 

ָלנּו ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל: )יב( ַוֹיאֶמר ַאַחד ֵמֲעָבָדיו לֹוא ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ִכי ֱאִליָשע ַתִגידּו ִלי ִמי ִמשֶ 

אֶמר ַהָנִביא ֲאֶשר ְבִיְשָרֵאל ַיִגיד ְלֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר ְתַדֵבר ַבֲחַדר ִמְשָכֶבָך: )יג( ַויֹ 

 ְוֶאְשַלח ְוֶאָקֵחהּו ַויַֻּגד לֹו ֵלאֹמר ִהֵנה ְבֹדָתן: ְלכּו ּוְראּו ֵאיֹכה הּוא 

 )יד( ַוִיְשַלח ָשָמה סּוִסים ְוֶרֶכב ְוַחִיל ָכֵבד ַוָיֹבאּו ַלְיָלה ַוַיִקפּו ַעל ָהִעיר: )טו( ַוַיְשֵכם ְמָשֵרת

סּוס ָוָרֶכב ַוֹיאֶמר ַנֲערֹו ֵאָליו ֲאָהּה ֲאֹדִני ִאיש ָהֱאֹלִהים ָלקּום ַוֵיֵצא ְוִהֵנה ַחִיל סֹוֵבב ֶאת ָהִעיר וְ 

ֵאיָכה ַנֲעֶשה: )טז( ַוֹיאֶמר ַאל ִתיָרא ִכי ַרִבים ֲאֶשר ִאָתנּו ֵמֲאֶשר אֹוָתם: )יז( ַוִיְתַפֵלל ֱאִליָשע 

ְרא ְוִהֵנה ָהָהר ָמֵלא סּוִסים ְוֶרֶכב ַוֹיאַמר ה' ְפַקח ָנא ֶאת ֵעיָניו ְוִיְרֶאה ַוִיְפַקח ה' ֶאת ֵעיֵני ַהַנַער ַויַ 

ֵאש ְסִביֹבת ֱאִליָשע: )יח( ַוֵיְרדּו ֵאָליו ַוִיְתַפֵלל ֱאִליָשע ֶאל ה' ַוֹיאַמר ַהְך ָנא ֶאת ַהגֹוי ַהֶזה 

א ֶזה ַהֶדֶרְך ְוֹלא ֹזה ָהִעיר ַבַסְנֵוִרים ַוַיֵכם ַבַסְנֵוִרים ִכְדַבר ֱאִליָשע: )יט( ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֱאִליָשע ֹל

ְלכּו ַאֲחַרי ְואֹוִליָכה ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיש ֲאֶשר ְתַבֵקשּון ַוֹיֶלְך אֹוָתם ֹשְמרֹוָנה: )כ( ַוְיִהי ְכֹבָאם 

ְוִהֵנה ְבתֹוְך  ֹשְמרֹון ַוֹיאֶמר ֱאִליָשע ה' ְפַקח ֶאת ֵעיֵני ֵאֶלה ְוִיְראּו ַוִיְפַקח ה' ֶאת ֵעיֵניֶהם ַוִיְראּו

ֹשְמרֹון: )כא( ַוֹיאֶמר ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל ֱאִליָשע ִכְרֹאתֹו אֹוָתם ַהַאֶכה ַאֶכה ָאִבי: )כב( ַוֹיאֶמר ֹלא 

ּו ְוֵיְלכּו ַתֶכם ַהֲאֶשר ָשִביָת ְבַחְרְבָך ּוְבַקְשְתָך ַאָתה ַמֶכה ִשים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם ְוֹיאְכלּו ְוִיְשת

ֶאל ֲאֹדֵניֶהם: )כג( ַוִיְכֶרה ָלֶהם ֵכָרה ְגדֹוָלה ַוֹיאְכלּו ַוִיְשתּו ַוְיַשְלֵחם ַוֵיְלכּו ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ְוֹלא 

 ָיְספּו עֹוד ְגדּוֵדי ֲאָרם ָלבֹוא ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

 היחס לצרעת נעמן

של נעמן בפרק הקודם הוא פעולתו של אלישע  כפי שאמרנו הנושא המשותף של הסיפור הזה והסיפור

למען עם ישראל, כדי להפסיק את פשיטות גדודי ארם. למרות שהסיפור שלנו הוא לכאורה על הצלתו 

לאומי.  דווקא מרכז הכובד של הסיפור הואהפרטית של אלישע ולא על עם ישראל, נשים לב לכך ש

. ]כג[ "א יְָספּו עֹוד ְגדּוֵדי ֲאָרם ָלבֹוא ְבֶאֶרץ יְִשָרֵאלוְֹלתכליתו של הסיפור היא הפסוק האחרון: "כלומר, 

: בתחילת סיפור נעמן מסופר על יציאת הגדודים -מסגרת הפותחת ומסיימת של הסיפורים נשים לב ל

המסגרת , והפסוק האחרון בסיפור מציג את פתרון הבעיה על ידי אלישע. ]ה, ב[" וֲַאָרם יְָצאּו ְגדּוִדים"

המצב הלאומי של עם ר ופיכיצד פעל אלישע לש ספריםשני הסיפורים כאחד ממלמדת אותנו שהזו 

 ישראל. 
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במרכזו של הסיפור עומד אלישע. הוא הדמות המרכזית היחידה לאורך כל שלמרות זאת, ברור 

י שבסיפור הזה נעמן ואלישע, הר -שתי דמויות ראשיות מככבות שבו הסיפור. בניגוד לסיפור נעמן, 

לדמות אלישע  עימות בין תיאור של הםאלישע. כל חלקי הסיפור , והיא ישנה רק דמות מרכזית אחת

 בסיפור.  תאחר

 אלישע כנגד מלך ישראל

הדמות הראשונה שעומדת מול אלישע הוא מלך ישראל. מלך ארם שולח את גדודיו למארבים בתוך 

הנביא  .]ט[ "ִכי ָשם ֲאָרם נְִחִתים" עבור באותם מקומות:ביא שולח למלך ישראל שלא יארץ ישראל, והנ

 לצבא ישראל.  שם , והם אורביםבאותו מקוםכוחות של ארם נחתו ש אומר למלך

וַיְִשַלח : "הדבריםדק את אמיתות והוא ב בכל זאתלמעשה מלך ישראל מתחשב בדברי הנביא, אך 

" לֹו ִאיש ָהֱאֹלִהים והזהירה וְִהְזִהירֹו וְנְִשַמר ָשם ֹלא ַאַחת וְֹלא ְשָתיִם ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר

שהמלך  נשים לב לכך . המפרשים מסבירים שהשילוח הזה נועד לבדוק את אמיתות דברי אלישע.]י[

 המלך שלח מפני הארמים, פעמים רבות שבהם הזהיר הנביאבמשך  לא עשה זאת רק פעם אחת.

שהרי הוא הולך  - מאמין מצד אחד . אם כן מלך ישראלאת אמיתות דברי הנביא דוק ולבחוןאנשים לב

. זהו דבר פלא. הנביא נותן לו בכל פעם מיקום מדוייק של מארבי לבדוק, אך מצד שני הוא לא מאמין

 צבא ארם, ובכל פעם המלך בודק אחריו.

הרי אנו יודעים שישנה חובה שדק במעשיו. לו אלישע היה נביא טירון, אז יכול להיות שהמלך היה צו

 : ב[-]י, אבהלכות יסודי תורה הרמב"ם לבדוק את מי שטוען שהוא נביא, כמו שפוסק 

כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא לעבוד את 

ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין 

העתידים להיות והוא אומר ואנו מחכים בך, אלא אומרים לו אם נביא אתה אמור דברים 

לראות היבואו דבריו אם לא יבואו, ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר, ואם באו 

דבריו כולן יהיה בעינינו נאמן. ובודקין אותו פעמים הרבה אם נמצאו דבריו נאמנים כולן 

 . הרי זה נביא אמת

ישע לאשלוש פעמים. אם כן, אילו פירושה  , 'פעמים רבות'אמירה העולה ש רוש המשנהבהקדמה לפי

שבגללה לא הוחזק לנביא נאמן, אז יפה עשה מלך ישראל שבדק אחריו. אבל לא נראה שזו הסיבה 

שהרי די ברור מהסיפור הזה שאלישע הוא נביא ותיק ומוכר  ,מלך ישראל שלח לבדוק אחרי אלישע

. כך עולה מהמיקום של הסיפור בתוך סיפורי אחריוממילא אין צורך לבדוק , ורבים ניסיםשחולל 

בתוך הסיפור עצמו מלך ישראל בנוסף, הסיפור על נעמן.  אחרלאלישע, וגם מהסיפור עצמו שנמצא 

ומציית לדבריו כתלמיד לפני רבו. זו קריאה שמתאימה רק ביחס לנביא ותיק  ,קורא לנביא 'אבי'

 בסמכותי.

ן מתחילת דרכו הוכר אלישע כתלמידו ויורשו של אליהו. בפעם הראשונה שאלישע מתואר כמו כ

" ֱאִליָשע ֶבן ָשָפט ֲאֶשר יַָצק ַמיִם ַעל יְֵדי ֵאִליָהּוכמי שיצק מים על ידי אליהו: " רבמישור לאומי הוא מתוא

היה לו  - כלומר, לא רק שלא מדובר בנביא מתחיל, אלא בעצם הוא מעולם לא היה נביא מתחיל .]ג, יא[

 את הוותק של אליהו. אם כן, לא יעלה על הדעת שהבדיקות נועדו לאמת את נבואת אלישע.

 דבר חדש. איננוחוסר אמון באלישע מלך ישראל. התשובה היא שמעשיו של אם כן, עלינו להבין את 

חוסר האמון. זהו מוטיב מרכזי שאלישע צריך לא מצוי בו מתחילת דרכו ועד עתה, אין כמעט סיפור ש

ם אצל בני הנביאים ומשרתו. כמעט בכל מי שבא , אלא גממנו להתמודד איתו. לא רק אצל הרחוקים

 חוסר אמון. אצלו במגע עם הנביא אנו רואים 

דבר זה נביא. אלישע היותר של חוסר אמון ביעים הגדולים בהמבך ישראל הוא מלמש נראהיין עלכשנ

אף שהוא מציית על שלמרות הכבוד שנותן המלך לנביא, ו םעולה גם מסוף הסיפור. שם אנו רואי
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, ]כא[ "ַהַאֶכה ַאֶכה ָאִביהקשר בין המלך והנביא רווי מתח ואי הבנה. המלך שואל בנימוס: "-לדבריו 

. הנביא אומר למלך ]כב[" ַהֲאֶשר ָשִביָת ְבַחְרְבָך ּוְבַקְשְתָך ַאָתה ַמֶכהֹלא ַתֶכם והנביא עונה בגערה: "

אליו. שוב אנו רואים פה מתיחות בין המלך  הביא את גדודי ארם שהוא לא מבין בכלל מדוע אלישע

לא אותו מתח של תחילת הסיפור, אך בכל זאת מדובר במתח שמתחיל בתחילת  וזהאמנם והנביא. 

 סופו. עד לר ונמשך הסיפו

כפי  ,ר. הנושא של הסיפורכעת יש להבין מה היחסים הללו מלמדים אותנו מבחינת המגמה של הסיפו

ניסים וידיעת א פעולתו של אלישע להצלת עם ישראל מארם. אלישע עושה זאת באמצעות הו ,שאמרנו

דה של העם ביחס לאלישע. נסתרות לטובת עם ישראל. פרשת מלך ישראל והנביא מביעה את העמ

עוד ו ,כבר הוא לא מאמין בנביא ולא מבין את דרכו, כמו שראינו -העם מונהג על ידי מלך שאיננו ראוי 

הניסים ובאמת הוא איננו ראוי לניסים שאלישע מחולל. יש להניח שהמלך הוא יהורם בן אחאב, ונראה. 

למרות המלך. למלך לא ראוי  ,בשביל עם ישראלמתחוללים בגלל שאלישע לא פועל למען המלך, אלא 

אף על פי כן אלישע לא נעלב, אלא ממשיך אך . הםלגלות את הדברים הללו, והוא אפילו לא מאמין ב

לא למען המלך, אלא למען טובת עם ישראל. זו הנקודה שמערכת  -לפעול ולגלות את סודות מלך ארם 

 היחסים מביעה בסיפור שלנו.

 ך ארםאלישע כנגד מל

נמשיך הלאה למערכת היחסים של אלישע כנגד מלך ארם. מלך ארם מתרגש מאוד, כיוון שהוא בטוח 

באסיפה הזו מצביעים השרים  לגלות במי מדובר, הבכירים. לכן הוא מכנס אסיפה שיש מרגל בין שריו

בטרם ידע על קיומו של אלישע גם  ארםעל כך שהנביא אלישע הוא האשם. כעת יש לברר האם מלך 

 האסיפה הזו.

שמדובר  עד שמוכח הקשרים שהצבענו עליהם בין הסיפור הנוכחי לסיפור של נעמן הם כה אמיצים,

כמעט בסיפור אחד. כמעט ולא ניתן לקרוא את הסיפור שלנו ללא הסיפור על נעמן. מדובר בשני 

ר שלנו על רקע על כן יש לקרוא את הסיפוו ברצף של זמן משותף ומגמה משותפת, סיפורים שמצויים

הסיפור הקודם. אם כך, ברור שמלך ארם שמע על קיומו של אלישע פעמיים. פעם אחת בוודאות 

. ]ה, ד[ "ָרה ֲאֶשר ֵמֶאֶרץ יְִשָרֵאלָכזֹאת וְָכזֹאת ִדְבָרה ַהנַעֲ "כאשר נעמן בא אליו וסיפר לו על דברי הנערה: 

כפי מצרעתו.  , שיכול לרפא את נעמןבשמרוןהתנ"ך מקצר את דברי הנערה שסיפרה על הנביא אשר 

 שמע על אלישע.  ואכך שברור שה ,המלך לקח את הדברים במלוא הרצינותשראינו בפרק הקודם, 

רפא וחזר לארם, הוא חוזר אל בר לא כתוב בתנ"ך, שלאחר שנעמן נכמו כן יש להניח, למרות שהד

הסיפור ואת גדלותו של הנביא ומידותיו המלך ומביא עדות בגופו לגדולת אלישע. הוא מספר את כל 

כעת בעקבות סיפור נעמן ושובו טהור מצרעתו לארם.  סביר מאוד שגדולתו של אלישע גברה הנעלות.

מדוע הוא לא מעלה על דעתו לבד  -יש לשאול, שאם המלך יודע על קיומו של אלישע ועל פועלו 

יש להבין מדוע דווקא אחד מעבדי  גל?שפועל למען עמו, ולא מדובר במרשאלישע הנביא הוא זה 

 הוא אלישע. לגילוי הסודות המלך הוא זה שמגלה לו שהאחראי 

אליליים. נביאים היו קיימים בתקופת המקרא -תופס את הנביא במושגים נכרייםמלך ההתשובה היא ש

יה לנבא היו נביאי שקר גם באומות העולם. אלו היו פקידי ממלכה שתפקידם הלא רק בעם ישראל, 

נביאים שנמצאים אצלו בבית, והוא משלם  044עתידות ולייעץ למלך. ובאמת ראינו שלאחאב ישנם 

כאשר הם  להם משכורת. הם יודעים מה התשובה המצופה מהם, והם עונים אותה בשם הנבואה

עוסקים בקסמים ו ,. נביאים בתפיסה העולמית הם פקידי ממלכה, הקשורים לחצר המלךנדרשים לכך

 אלישע הנביא. על גדת עתידות. כך חושב מלך ארם כאשר הוא שומע וה

הוא האופוזיציה למלך. כמו כן הוא לא מגיד  -אל הנביא איננו עובד של המלך, אדרבה אך בעם ישר

, ומאידך כיוון מאפשר ל למה שהקב"הליח הקב"ה. כך שמצד אחד כוחו מוגבעתידות, אלא הוא ש
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אומות העולם.  שלג נבואה אחר לגמרי מהנבואה לתי מוגבל. זהו מושבעצם כוחו ב שהוא פועל בכח ה'

 מלך ארם חושב שאלישע הוא פקיד של המלך ולא יותר מזאת. 

ן, נעמן באמת עבר מהפך ביחסו לאלישע. אחרי שהוא עלה טהור מהירדבפרק הקודם נזכיר ש

מתייחס אליו בבוז  שינה את יחסו לאלישע. הוא לא התחוללה אצלו מהפכה דתית שבעקבותיה הוא

קב"ה, ולכן הוא ה לשע שליח ואה באלישובגאווה כמו שעשה בהתחלה, אלא ביחס אחר לגמרי. הוא ר

 . כאשר ישוב לארם מבקש ממנו בקשת סליחה על כך שייאלץ להשתחוות לעבודה זרה

יכול להעביר את השאלה היא האם נעמן ו יסת הנבואה הישראלית מגיעה לנעמן,ברור שתפאם כן, 

אנו רואים שהתשובה היא שלילית. מי שלא עבר את המהפכה הדתית של נעמן התפיסה הזו למלכו. 

לא יכול לשנות את יחסו לנביא בישראל. נעמן הוא גר תושב שנשאר מבודד בארצו, וכך גם ביחסו 

עצמו  נעמןה שהארמיות ישמעו דבר שונה ממ לנביא. הוא יכול לספר על גדולת אלישע, אך האזניים

 סם, ולא יבינו שמדובר במשהו שונה לגמרי.ו. הם יחשבו שמדובר בקהתכוון

תיו של וכניוביא מחולל קסמים יכול לדעת באופן שיטתי על תלכן מלך ארם לא מעלה על דעתו שאותו נ

מאז ומקדם.  וכך עשו עסקו בהגדת עתידות בדרכים שונות, סמים ונביאים באומות העולםמלך ארם. קו

לדעת את העתיד באופן שיטתי ומדוייק לאורך זמן. הנביא לעומת  יכולתשלכוחות הללו אין אך ברור 

זאת מאופיין בכך שלא נופל דבר אחד מדבריו ארצה. זאת מכיוון שמגיד עתידות מתקשר למשהו 

מקבל את דבריו מאת לעומת זאת  הנביא לחלופין הוא משתמש בשיקול דעתו בלבד.מעורפל, או 

, באופן מדוייק ושיטתי סודותיו מתגליםש רואה מלך ארם כל דבריו אמת וצדק. לכן כאשרים וקוהאל

את מוסד הנבואה כאחראי לכך. על כח כזה של הגדת עתידות מלך ארם לא דעתו הוא לא מעלה על 

 של הנביא בשמרון. בפועלו שמע ולא ראה, ולכן מתקבל על דעתו שמדובר במרגל ולא 

וַיֹאֶמר ַאַחד ֵמֲעָבָדיו לֹוא ֲאדֹנִי ַהֶמֶלְך ִכי : "דרש עבד המלך להצביע על אלישע כאחראי לגילויים אלולכן נ

 . מתבקש]יב[ "ֱאִליָשע ַהנִָביא ֲאֶשר ְביְִשָרֵאל יִַגיד ְלֶמֶלְך יְִשָרֵאל ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר ְתַדֵבר ַבֲחַדר ִמְשָכֶבָך

תקן את מ נעמן בתפיסה האמיתית שלו את אלישעכאשר  פסוק הזה הוא נעמן,מאוד שהמדבר ב

יש לו אינטרס להגן על צבאו מפני טענת הכשלון ולכן נעמן הוא שר צבא, הטעות של מלכו. כמו כן 

  המתמשך.

להפסיק את  -יתרה מזאת, אפשר והכוונה של נעמן איננה אינטרסנטית, אלא כוונה לשם שמיים 

הפשיטות של ארם. נעמן אומר שלא ניתן להתמודד כנגד הנביא, וממילא הפשיטות לא יצילחו ועדיף 

להפסיק איתם. אם כך, מדובר בהצלחה כבירה של הסיפור הקודם. אלא שבאופן מעשי המלך לא 

י מקבל את הדברים. אך בכל זאת אנו רואים שנעמן עושה את המצופה ממנו לאחר הריפוי על יד

 אלישע. 

שמועה  נאמרת בוודאות גמורה.העובדה שהאמירה הוכחה נוספת לכך שהעבד הדובר הוא נעמן, היא 

. רק נעמן יכול כדי לדבר בצורה כזו על קיומו של אלישע הייתה גם בידי מלך ארם, אך זה לא מספיק

י הישראלי. גם ס את מהות התפקיד הנבואהוא אחראי על כך, כיוון שהוא תופ לומר בוודאות שאלישע

, מזכיר את ]יב[ "ַהנִָביא ֲאֶשר ְביְִשָרֵאל" בין הפרק הקודם:מבחינה מילולית ישנו קשר בין דברי העבד ל

כלומר  . ובאמת נודע לנעמן שיש נביא בישראל,]ה, ח[ "ִכי יֵש נִָביא ְביְִשָרֵאל וְיֵַדעדברי אלישע על נעמן: "

 כעת נעמן בא לארם ומודיע את הדבר למלכו.ות העולם. מנביאי אומ לגמרי שונההראל ש נביא בישיש

 "ַאַחד ֵמֲעָבָדיומדוע התנ"ך מסתיר את זהותו של נעמן. האמת היא שהביטוי " אך לפי דברינו יש לשאול

בכל זאת . אך ]ה, ו[ "ַעְבִדילא צריך להטעות אותנו, שהרי בפרק הקודם מלך ארם קורא לנעמן " ]יב[

שנעמן בסופו של דבר נכשל,  יכול להיות שהסיבה לכך היאטשטוש של דמותו של נעמן.  שישנו ברור

התפקיד שלו לא היה חיובי, אלא הוא הביא להתפתחות שלילית יתרה מזאת, ודבריו לא הועילו. 

 . ולכך שמלך ארם רוצה לתפוס את אלישע בעלילה
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 פרסומו של אלישע

בכל סיפורי אלישע  ,. בכללמקשר בין הסיפור שלנו לסיפור נעמןע ונפלאותיו מוטיב הפרסום של אליש

ת ומתפרסמת. ראשית בקרב מקורביו, אחר כך בעם ישראל כולו, כלשהויש עדות לגדולתו של הנביא 

סיפור הקודם לסיפור שלנו. המקור מוטיב הפרסום הולך ומתרחב מהגם אצלנו, ים. יולבסוף גם בין הגו

 של אלישע מקור פרסומולעומת זאת ם היה דברי נערה קטנה בעם ישראל. פרסומו בסיפור הקודל

גוי לעומת ישראלית, וכמו כן  -בסיפור שלנו הוא אחד העבדים של מלך ארם. יש פה הבדל כפול 

 משריו של מלך ארם, ולא בשפחה. אחד מדובר ב

ת של יאישאיש מצרעתו. היא מספרת על יכולת הוא ירפא  הנערה הקטנה סיפרה שאם יבואו לנביא

זאת אצלנו השר הוכחה. לעומת  טרםהיכולת הזו בזמן שהנערה דוברת ו -הנביא לפעול על אדם פרטי 

ת. כמו כן הוא לא מדבר על כוחו של הנביא לא בתחום אישי, אלא בתחום של יחסי המדינו למדבר ע

הפרק הזה מעיד על ש, יוצא אם כןאחר פעם. שהו שהוכח פעם תברר בעתיד, אלא על ממשהו שי

הבסיס לפרסומו של אמנם התרחבות פרסומו של אלישע בקרב הארמים הרבה מעבר לסיפור הקודם. 

 הזה מרחיב את הפרסום. אך הסיפור בסיפור הקודם, נמצא אלישע 

שינה באופן  ,ותו העבדהיא האם כל התיאור הזה של אלישע בפי א שעומדת לפנינו כעת השאלה

י באופן מהותי. שהרהשתנה ת שיחסו לא יהיא חד משמעהתשובה בסיסי את תפיסתו של מלך ארם. 

אם המלך לא מבין עדיין ש שאין עצה ואין תבונה נגד ה'. -הוא לא מסיק את המסקנה המתבקשת 

אין אפשרות להילחם בעם ישראל, ולכן יש לנצור את הנשק. זו המטרה  אזי הנביא הוא שלוחו של ה'

של אלישע, וזו המסקנה שהיה מלך ארם אמור להסיק. אך מלך ארם לא עושה זאת, אלא הוא נותן 

מלך ארם רוצה כלומר פקודה לתפוס את אלישע ולהביא אותו אליו, כדי שלא יוכל לגלות את סודותיו. 

 להפסיק את תפקידו הנבואי.  לאלץ בכוחניות את אלישע

מתאמץ כל כך מלך ארם מאמין לכל מילה של עבדו, שהרי אחרת הוא לא היה יחד עם זאת, ברור ש

איננה מובילה אותו להכרה אמיתית של הנביא.  לתפוס את הנביא. אך בכל אופן האמונה שלו בנביא

מאמין בו בצורה נכרית.  ין בו,מין בנביא, ומלך ארם שמאממלך ישראל איננו מאאם כן, אנו רואים ש

עדיין מלך  והוא לא כמו נביא אומות העולם, אך כלומר הוא מאמין שאלישע מצוייד בכשרון בלתי מצוי

אלא רק בהיקף ובעוצמה. לפי  -מצטיין לא בהיותו שונה לגמרי מכל הנביאים  שאלישע ארם מאמין

. מלך ארם לא עובר מהפכה בתפיסת יוצא דופן בתוך הנורמה של נבואה נכרית מלך ארם אלישע

הנבואה, ולכן הוא מסיק מסקנה הפוכה ממה שהיה אמור להסיק לגבי אלישע. הוא לא משתנה, 

 הפסקת הפשיטות, לא הושגה. -וממילא המטרה שלשמה אלישע פועל 

 הנסיון לתפוס את אלישע

לו על היכולת של אלישע, אז ים שמספרכאן שואל המלבי"ם שאלה פשוטה. אם מלך ארם מאמין במה 

ודאי שהוא יידע שבאים כנגדו. העצה של  -הוא פועל בצורה לא הגיונית. אם אלישע יודע על המארבים 

א התכוון לתפוס . מכאן אומר המלבי"ם שמלך ארם ל, ואין לה כל סיכוי להצליחיתהמלך היא אבסורד

צד ולשרת את ארם. על פירוש זה יש להקשות שהרי מלך  לעבור התכוון להציע לו אלישע, אלאאת 

הסוסים והרכב לא נועדו כנגד הנביא,  ,ארם בא עם כל כלי מלחמתו. על כך תירץ המלבי"ם שהחיל

אלא רק למקרה שמלך ישראל ינסה למנוע בכח את המעבר של אלישע לארם. אך נראה שהפירוש 

ארם היא לתפוס את אלישע, וכך פירשו כל הפרשנים הזה איננו פשוטו של מקרא, אלא כוונתו של מלך 

 מלבד המלבי"ם.

אבל בכל זאת יש להתמודד עם שאלת המלבי"ם. התשובה היא שמלך ארם רוצה להכניס את אלישע 

עם  מה לעשות וידע שבאים לתפוס אותו, אך לא יהיה ללמצב שידיעת העתיד לא תועיל לו. אלישע 

ם אלישע ינסה לברוח, בסופו של דבר החיל יוכל לתפוס אותו. גם אש מלך ארם האמין .המידע הזה
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בעת של הסוסים והרכב. כל התפיסה הזו נועוצמתם ידיעת העתיד היא כח, אך היא לא מועילה כנגד 

זה לא יכול לעזור הוא מאמין שהכח המאגי. -אלישע ככישרון אנושי למכך שמלך ארם תופס את כוחו ש

 מלך ארם. לאלישע כנגד החיל של 

הטעות של מלך ארם היא שאלישע לא מצוייד בכישרון, אלא כוחו בא מאת הקב"ה. מכיוון שכוחו הוא 

תגלם בהתאם לצרכי השעה. אם הכח מ יאז -לא אנושי קבוע, אלא כח שניתן לצורך מילוי שליחות 

של אלישע הוא בעיה הזו. כוחו הח לפתרון קים יכול גם לתת לו כואלצבא ארם יקיף את אלישע, 

ות ולצורך השעה. זו תפיסת הנבואה הישראלית. הנביא הוא שליח של אל כל יכול, בהתאם לנסיב

כל מעשיו הם עדות לטעות ו ארם תופס את אלישע בתפיסה אלילית,ומשם נגזרים כוחותיו. אך מלך 

 שלו בהבנת הנביא בישראל. 

ַהנִָביא ֲאֶשר דיו. העבד אומר על אלישע: "יכול להיות שמה שגרם לטעות הזו היא אי הבנה בדברי עב

של העבד היא  . הכוונה]יב[ "ְתַדֵבר ַבֲחַדר ִמְשָכֶבָךְביְִשָרֵאל יִַגיד ְלֶמֶלְך יְִשָרֵאל ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶשר 

. אותו עבד מתכוון לומר בחדר השינה שלהם שאלישע שומע גם את הדיבורים של המלך עם אשתו

גם אם הוא יאמר משהו בעל משמעות כנגד עם  ידעהנביא  אף סיכוי כנגד אלישע, כי שאין למלך

. הדברים הללו באים כנגד החשש של ריגול, אל לאשתו, ולא רק את מה שנאמר במעמד רשמיישר

ם את זה הנביא ג חדר המשכב של המלך, - שום חשש של ריגול כאשר העבד אומר שגם במקום שאין

 ביר למלך ישראל. זו כוונת העבד.יכול לשמוע ולהע

אך מלך ארם שומע במשפט הזה שהנביא יודע את כל מה שהמלך מדבר עם אשתו. ודאי שהנביא לא 

נכון, ודברי העבד היו רק  איננועצמו לכשיודע זאת, שהרי אין כל תועלת בידיעה כזו. ברור שהמשפט 

 שאין לשמיעה של הנביא -הדברים כפשוטם שומע את  מי. אך מלך ארםאר-בהקשר הסכסוך הישראלי

יש לו כשרון פלאי לשמוע כל דבר בכל זמן. ההבנה המילולית של דברי העבד כלומר, שום מגבלות. 

ים לשמוע כל דבר, לא יוכל להימלט מחייליו של יאזנ לו שיש גם זהמלך ארם למסקנה ש את מביאה

 המלך. 

יסיק את  בסוף הוא אכן של מלך ארם לאלישע. י ביחסונשינראה שחל נציין כבר עכשיו שבסוף הסיפור 

של הסיפור המלך  הלשלוח גדודים לישראל. אך בשלב הזסיק כבר כעת, ויפסיק שיהמסקנה שרצינו 

 ., כך שודאי שלא השתנתה תפיסתו בנוגע לאלישעמנסה להפעיל אלימות כדי לתפוס את הנביא

עוצמה פיזית המכוונת להפסיק את  עימות של - פייני במקראהוא או בין אלישע למלך ארם העימות

א את תפקידו. כך מצאנו אצל ירמיהו ואצל אליהו ובעוד מקומות. המחשבה שניתן להפעיל להנביא מלמ

 חואלימות ובכך לנצח את הנביא הוא עימות קלאסי במקרא. התפיסה הישראלית אומרת שכנגד הכ

 כח ה'.  -יש כח עדיף שלא רואים אותו בעין  הפיזי

 אלישע ונערו

 :יז[-]יד הנושא הבא שנדון בו הוא מערכת היחסים בין אלישע ונערו

 )יד( ַוִיְשַלח ָשָמה סּוִסים ְוֶרֶכב ְוַחִיל ָכֵבד ַוָיֹבאּו ַלְיָלה ַוַיִקפּו ַעל ָהִעיר: )טו( ַוַיְשֵכם ְמָשֵרת

ים ָלקּום ַוֵיֵצא ְוִהֵנה ַחִיל סֹוֵבב ֶאת ָהִעיר ְוסּוס ָוָרֶכב ַוֹיאֶמר ַנֲערֹו ֵאָליו ֲאָהּה ֲאֹדִני ִאיש ָהֱאֹלהִ 

ֵאיָכה ַנֲעֶשה: )טז( ַוֹיאֶמר ַאל ִתיָרא ִכי ַרִבים ֲאֶשר ִאָתנּו ֵמֲאֶשר אֹוָתם: )יז( ַוִיְתַפֵלל ֱאִליָשע 

ֵעיָניו ְוִיְרֶאה ַוִיְפַקח ה' ֶאת ֵעיֵני ַהַנַער ַוַיְרא ְוִהֵנה ָהָהר ָמֵלא סּוִסים ְוֶרֶכב ַוֹיאַמר ה' ְפַקח ָנא ֶאת 

 ֵאש ְסִביֹבת ֱאִליָשע:

ישן הם חשבו שכיוון שאלישע בלילה הייתה כדי להפתיע את הנביא.  של צבא ארם ניתן לומר שהביאה

אך  ,הנביא הוא חכם ביוםהם חשבו שהפתיע אותו. ולכן ניתן ל - בלילה, אולי הוא לא יודע את העתיד

מתוך דברי הנער אנו רואים שגם הנביא וגם נערו חיכו לצבא ארם. מי שיודע את מה  אך לא בלילה.

משכים ובודק האם  הנער בבוקרלכן שדיבר מלך ארם בחדר משכבו ודאי יודע שבאים לתפוס אותו. 
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וַיֹאֶמר נֲַערֹו ֵאָליו ֲאָהּה ֲאדֹנִי ֵאיָכה ה שהדברים התממשו: "ולצערו הוא רוא -התקיימו דברי הנביא 

תפיסה ששותפים לה מלך ארם והנער. התפיסה הזו  . דברי הנער בקריאה זו מעצבים]טו[ "נֲַעֶשה

וכך לנצח את הנביא. אלא שמלך ארם רואה אותה כפתרון בעיותיו, ואילו  ,אומרת שאפשר להפעיל כח

 המחשבה הזו מפחידה את הנער מאוד.

ֵאיכֹה תנ"ך משתמש במילה זהה לגבי שניהם. מלך ארם שואל: "כדי ללמד על השורש המשותף הזה ה

ברי המלך נבעו מתפיסה שניתן . כמו שד]טו[ "ֵאיָכה נֲַעֶשהנמצא, והנער צועק: " איפה הנביא - ]יג[ "הּוא

לגבור על הנביא בעוצמה פיזית, כך צעקתו של הנער  מביעה גם כן את התפיסה הזו. אלא שכל אחד 

למלך הדבר נחשב כרשע, ואילו הנער מציין את התפיסה הנורמאלית. האיש הרגיל  -לפי דרגתו 

 ולא רואה את מה שמעבר לזאת. צבא ארם, שנבהל מעוצמות

ויגן  ע את הנער בכך שיאמר שהקב"ה איתםה התפנית. היינו מצפים שאלישע ירגילמתחי ובנקודה הז

ִכי ַרִבים : "רבים את שמיים, אלא הוא אומר שכוחותיהםעליהם. אך אלישע לא אומר לו דברים של יר

יבין. אלישע מתפלל, יד הוא מאך  -. אלישע אומר לנער שהוא לא מבין ]טז[ "ֲאֶשר ִאָתנּו ֵמֲאֶשר אֹוָתם

ודם לא יראו דבר, אך  ועיני הנער נפקחים לראות את ההר מלא סוסים ורכב אש. עיניים של בשר

, שרואה רק את הקליפה הגלויה של ומסיר את הלוט שעל עיני האדם ח את העינייםכאשר ה' פוק

 יותר.  הוא רואה שמעל המציאות היום יומית מצויה מציאות גבוהה ומשמעותית -המציאות 

וַיְַרא וְִהנֵה שלקוחים מהמציאות המוחשית: " אבל את המציאות הזו רואה נערו של הנביא במונחים

כשם שמלך ארם שולח סוסים ורכב, כך גם הנביא  .]יז[" ָהָהר ָמֵלא סּוִסים וְֶרֶכב ֵאש ְסִביבֹת ֱאִליָשע

רכב האש  את העיר שבה מצוי אלישע בחיל, אך מלך ארם מקיף ם. אמנםמראה לנערו רכב אש וסוסי

אלישע אם כן, מקיף את אלישע. מלך ארם מקיף את העיר, והקב"ה מקיף את אלישע בטבעת אש. 

 מרגיע את נערו על ידי חזון נבואי שמציב אנטיתזה למציאות הממשית. 

 במה עדיפהיש להבין . ]טז[" ֵמֲאֶשר אֹוָתםֲאֶשר ִאָתנּו ַרִבים " :אלישע אמר לנערוכל זה לא מספיק,  אבל

 -מצד האיכות  ישנה עדיפות ראשית המציאות הרוחנית שכעת רואה הנער, על פני המציאות הגשמית.

ם נפסדים. שנית ישנו יתרון ורכב העשוי מחומרי ,בשר ודם רכב אש וסוסי אש, לעומת סוסיב מדובר

על אלישע. זאת  , ומגן. הרכב ממלא את ההר של דותן]יז[" ֵלאוְִהנֵה ָהָהר מָ " :מיליםשרמוז ב כמותי

. כאן ממחיש אלישע לנערו את דבריו, התולעומת חיל ארם שמקיפים את העיר, אך לא ממלאים א

הרבה על בחזונית שלא נתפסת בעין רגילה, עדיפה -המציאות הרוחנית -ומלמד אותו לקח גדול 

 המציאות הרגילה. 

 רכב וסוסי אש

את  שוב אליהו מאלישע. רק שם מצאנוסיפור על פרידתו של כמובן שהקטע הזה שולח אותנו ל

 :יב[-]ב, ט הסוסים ורכב אש

)ט( ַוְיִהי ְכָעְבָרם ְוֵאִלָיהּו ָאַמר ֶאל ֱאִליָשע ְשַאל ָמה ֶאֱעֶשה ָלְך ְבֶטֶרם ֶאָלַקח ֵמִעָמְך ַוֹיאֶמר 

ִים ְברּוֲחָך ֵאָלי: )י( ַוֹיאֶמר ִהְקִשיָת ִלְשאֹול ִאם ִתְרֶאה ֹאִתי לָֻּקח ֵמִאָתְך ֱאִליָשע ִויִהי ָנא ִפי ְשנַ 

ְיִהי ְלָך ֵכן ְוִאם ַאִין ֹלא ִיְהֶיה: )יא( ַוְיִהי ֵהָמה ֹהְלִכים ָהלֹוְך ְוַדֵבר ְוִהֵנה ֶרֶכב ֵאש ְוסּוֵסי ֵאש 

הּו ַבְסָעָרה ַהָשָמִים: )יב( ֶוֱאִליָשע ֹרֶאה ְוהּוא ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ַוַיְפִרדּו ֵבין ְשֵניֶהם ַוַיַעל ֵאִליָ 

 ִיְשָרֵאל ּוָפָרָשיו ְוֹלא ָרָאהּו עֹוד ַוַיֲחֵזק ִבְבָגָדיו ַוִיְקָרֵעם ִלְשַנִים ְקָרִעים:

ן נבואי. אדם אחר היא בגדר חזו ראותו מסתלק, מכיוון שהסתלקותואליהו מסתפק האם אלישע יזכה ל

האש מהווים וסוסי  ירכב אם כן, לא היה רואה דבר, ולכן לא ברור האם אלישע יזכה לראות את החזון.

ורואה את  ,אלישע עומד במבחןבסופו של דבר רק נביא יכול לראותם. שלאלישע, כיוון  מבחן נבואי

 אליהו. בין סוסי האש שמפרידים בינו ל
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כלומר אליהו הוא  - "ֶרֶכב יְִשָרֵאל ּוָפָרָשיו"שאליהו הוא  צועק זה, הוארואה את המראה ה אלישעכאשר 

רכב אש וסוסי אש לעם ישראל.  מהווההיא שקיומו של אליהו בעם ישראל רכב אש וסוסי אש. הכוונה 

הנביא בישראל הוא  ק לעם את העוצמה הגדולה והאמיתית.קיומו של הנביא בקרב עמו הוא זה שמעני

". אליהו טוב ִשיןְדַטב ְלהֹון ְליְִשָרֵאל ִבְצלּוֵתיּה ֵמְרִתיִכין ּוָפרָ "מה של עם ישראל. התרגום אומר: כלי המלח

 ופרשי אש.  רכב וא, אלא הגשמי יותר כיוון שהנביא הוא לא רק כלי נשק

ביחס לפרק ו', אנו למדים כמה דברים. ראשית, כאשר אלישע מראה לנערו רכב אש וסוסי אש, הוא 

לעמו את הזכות להיעזר בכח הרוחני שלו, שהוא רכב אש וסוסי אש. מסביר שהנביא הוא זה שנותן 

כמו שאליהו  הוא בעצם מציאות תמידית. מה שנדמה לנו בפרק ו' כאירוע חד פעמי של הצלת אלישע,

כאשר אלישע מסתלק מן העולם,  ובאמת .מגן עליהם כך אלישע בדורו -בדורו היה רכב ישראל ופרשיו 

]יג,  "י ֶרֶכב יְִשָרֵאל ּוָפָרָשיוָאִבי ָאבִ : "בו קונן אלישע על אליהו יואש מלך ישראל מקונן עליו באותו מטבע

 . יד[

רר לנו מאליהו. לא מדובר בנס פרטי שבא אש והרכב הוא חזון לאומי, כמו שמתבהסוסי אם כן, חזון 

הניתנת בזכותו של הנביא השרוי  ,אלא זו בעצם ההגנה הקבועה לעם ישראל -להסתיר את הנביא 

אש מגינים על אלישע לא הגנה פרטית, אלא כחלק מהגנת הבתוכם. וגם במקרה שלנו, הרכב וסוסי 

  עם ישראל כולו.

אלישע עצמו. אליהו  -נערו של אלישע לנערו של אליהו  על ההבדל בין מההשוואה כמו כן למדנו

ללא השתדלות של אליהו, אלישע גם מסתפק האם נערו יראה את הרכב וסוסי אש. בפועל מתברר ש

רכב וסוסים של ארם  -. לעומת זאת נערו של אלישע רואה רק את המציאות הגלויה אותם אכן רואה

ח שהקב"ה יפתהמקיפים את העיר. כדי שהוא גם כן יראה את מה שאלישע רואה, יש צורך להתפלל 

 את עיניו, ובעקבות זאת נעשה לו חסד ועיניו נפקחות באופן חד פעמי.

 -רק שאלישע גדול מנערו, אלא שאליהו גדול מאלישע. נערו של אליהו היה אלישע לא למדים מפה אנו 

נערו של אלישע לא היה כמוהו. לאליהו היה נער גדול שזכה להיות רכב אש וסוסי אש מצד עצמו. ו

שלון, אך גם הנער השני לא רואה את מה שמעבר יהיה נער אחד כגחזי שהיה כ לעומת זאת לאלישע

 אותנו מי היה אליהו.  תמלמד כנערו . העובדה שלאליהו היה את אלישעהגשמית למציאות

 ל הארמיאלישע והחי

וַיְֵרדּו ֵאָליו וַיְִתַפֵלל ֱאִליָשע ֶאל ה' וַיֹאַמר כעת אנו עוברים למערכת היחסים שבין אלישע והחיל הארמי: "

ראשית יש להבין מי ירד לאלישע.  .]יח[ "ַסנְוִֵרים ִכְדַבר ֱאִליָשעַהְך נָא ֶאת ַהגֹוי ַהֶזה ַבַסנְוִֵרים וַיֵַכם בַ 

רו שהכוונה היא לחיל הארמי. אך הפירוש הזה קשה כיוון שדתן נמצאת על הר, ולכן הפרשנים אמ

פירוש זה,  לפי אך החיל הארמי היה צריך לעלות אליו. לכן נראה שהכוונה היא לרכב אש ולסוסי אש.

שהרי ההמשך של הפסוק לא מסביר מה המטרה של הירידה, אלא  חלוקת הפסוקים היא בעייתית.

שיטת המפרשים קשה עוד אבל על . של הרכב וסוסי האש, ועוסק בארם וטין מהירידההוא מנותק לחל

כוונה היא הר מנין יורד החיל הארמי אל אלישע. לכן נראה שקושי הגיאוגרפי, שהרי לא ברויותר ה

מוכנים לשימושו, והוא משתמש בהם כדי להכות בארמים כעת הם סוסי אש יורדים לאלישע וש

בסנוורים, והתפילה נענית באמצעות  ישע מתפלל אל הקב"ה שיכה את הארמיםלמעשה אלבסנוורים. 

 אותם שלוחים שנמסרו לידי אלישע. 

לפנינו נס הפוך מהנס הקודם. בנס הקודם נשים לב לכך שכעת יש להבין מה זו הכאה בסנוורים. 

של ארם. את א טשטוש יכולת הראיה יכולת הראיה שלו, כעת הנס הואת אלישע פתח את עיני הנער ו

את גחזי  , ואחר כך מכהומצרעת את נעמן אלישע מרפא -בסיפור הקודם  גם ראינו המהפך הזה

צרעת. בסיפור הראשון הנס החיובי נעשה לנעמן הארמי, והנס השלילי של ההכאה בצרעת באותה ה

ער הנס החיובי של פקיחת העיניים נעשה לנ -נעשה לגחזי הישראלי. במקרה שלנו הדבר הפוך 

 הישראלי, והנס השלילי של הסנוורים נעשה לארמים. 
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 יחד עם זאת , אךכמו שאמרנו לעיל עצם העובדה שיש פה נס והיפוכו מראה על קשר בין הסיפורים

זי עמן בא להיעזר בנביא ולכן אלישע עוזר לו. לעומת זאת גחלכל סיפור יש את הדינאמיקה שלו. נ

 עים ועל כן צריך להכותם. נערו של הנביאהארמים הם הפוש - חוטא ולכן הוא נענש. פה המצב שונה

ברור שהוא לא חוטא. אם כן, בכל אחד מהסיפורים הניסים נעשים איננו נביא בעצמו, אך  אמנם

 אם לצדק וליושר.בהת

 צבא ארם בתוך העיר שמרון

ִעיר ְלכּו ַאֲחַרי וְאֹוִליָכה ֹלא זֶה ַהֶדֶרְך וְֹלא זֹה הָ : "לחיל ארם אלישע אומרלאחר שהכה אותם בסנוורים, 

ון ששם מצוי עיקר הוא מוביל אותם לשמר. ]יט[ "ן וַיֶֹלְך אֹוָתם שְֹמרֹונָהֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיש ֲאֶשר ְתַבֵקשּו

בגלל שהוכו בסנוורים. אמנם  ,הם לא רואים שהוא לוקח אותם לתוך לוע האריהצבא הישראלי, אך 

, אך אנו נישאר בלילה שנבע בגלל ההליכהשמדובר בבלבול  מסביריםהפרשנים הרציונאליסיים 

, אך לא כדי לראות מציאות . בסוף אלישע פוקח את עיני הארמיםשאומר שיש כאן נס בפירוש השמרני

 אלא לראות את המציאות הממשית. -נבואית 

ה' ְפַקח נָא ֶאת ֵעינָיו " התפילה הראשונה היא על הנער: חז"ל בתנחומא השוו בין התפילות של אלישע.

בפעם השניה אלישע מתפלל על  .]יז[ "יְִפַקח ה' ֶאת ֵעינֵי ַהנַַערוַ נאמר: "התפילה לאחר ו", וְיְִרֶאה

ַסנְוִֵרים ִכְדַבר וַיֵַכם בַ , ולאחר התפילה נאמר: ""וַיֹאַמר ַהְך נָא ֶאת ַהגֹוי ַהֶזה ַבַסנְוִֵריםההכאה בסנוורים: "

, גם מהתפילה וגם מהביצוע. הפעם השלישיתנעדר שם ה' בפעם השניה . נשים לב לכך ש]יח[" יָשעֱאלִ 

 בה מתפלל אלישע על פקיחת עיני הארמים, דומה לתפילה הראשונה, ואנו שוב מוצאים פעמיים את

ְפַקח ה' ֶאת ֵעינֵיֶהם וַיְִראּו וַיִ , ושנית בהיענות: ""ה' ְפַקח ֶאת ֵעינֵי ֵאֶלה וְיְִראּוראשית בתפילה: " שם ה'.

יניים, שמו של ה' נקרא על הנס החיובי של פקיחת העהמכנה המשותף הוא ש .]כ[" וְִהנֵה ְבתֹוְך שְֹמרֹון

 ענות.ולא על הנס השלילי של הפור

פקיחת העיניים של הארמים איננה כמו של הנער, כיוון שעיניו של הנער נפקחו לראות כפי שאמרנו, 

המציאות החזונית, ועיני הארמים נפתחו לראות את המציאות הממשית. אך למרות זאת יש לשני  את

פקחו עיני שכלם להבין מי הארמים ראו שהם נמצאים בשמרון, נ הדברים את אותה משמעות. כאשר

הוא אלישע, ואת העובדה שהם לא יכולים להתמודד כנגדו. הם שבאים בכח בשר ודם לא יכולים 

בשני ש יים שווה לגמרי לפקיחת עיני הנער, כיווןעם סוסי האש והרכבים. פקיחת העינלהתמודד 

 המקרים הרואה נוכח שכח פיזי לא יכול לנביא שהוא שלוחו של הקב"ה. 

 ההתמודדות השניה של אלישע ומלך ישראל

 :כג[-]יטאנו מגיעים לסוף הסיפור כעת 

ַהֶדֶרְך ְוֹלא ֹזה ָהִעיר ְלכּו ַאֲחַרי ְואֹוִליָכה ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיש )יט( ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֱאִליָשע ֹלא ֶזה 

ֲאֶשר ְתַבֵקשּון ַוֹיֶלְך אֹוָתם ֹשְמרֹוָנה: )כ( ַוְיִהי ְכֹבָאם ֹשְמרֹון ַוֹיאֶמר ֱאִליָשע ה' ְפַקח ֶאת ֵעיֵני 

ֵנה ְבתֹוְך ֹשְמרֹון: )כא( ַוֹיאֶמר ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶאל ֵאֶלה ְוִיְראּו ַוִיְפַקח ה' ֶאת ֵעיֵניֶהם ַוִיְראּו ְוהִ 

ֱאִליָשע ִכְרֹאתֹו אֹוָתם ַהַאֶכה ַאֶכה ָאִבי: )כב( ַוֹיאֶמר ֹלא ַתֶכם ַהֲאֶשר ָשִביָת ְבַחְרְבָך ּוְבַקְשְתָך 

ְלכּו ֶאל ֲאֹדֵניֶהם: )כג( ַוִיְכֶרה ָלֶהם ֵכָרה ַאָתה ַמֶכה ִשים ֶלֶחם ָוַמִים ִלְפֵניֶהם ְוֹיאְכלּו ְוִיְשתּו ְויֵ 

ְגדֹוָלה ַוֹיאְכלּו ַוִיְשתּו ַוְיַשְלֵחם ַוֵיְלכּו ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ְוֹלא ָיְספּו עֹוד ְגדּוֵדי ֲאָרם ָלבֹוא ְבֶאֶרץ 

 ִיְשָרֵאל:

יסתו של האדם הקטן, ליחסי אלישע ומלך ישראל. מלך ישראל בשאלתו מציין את תפ חוזריםשוב אנו 

אות על פי המימד השטחי, ולכן הוא רוצה להרוג יצלגבי שאלת הנער. הוא תופס את המ כמו שהסברנו

את החיל הארמי. ובאמת לכאורה זהו המעשה הנכון, אך האמת היא שלא זו המטרה. הנביא גוער 

שראל היה שובה אותם שהוא זה שהביא את הנס, ולכן השבי הוא שלו. אילו מלך י ואומר במלך ישראל
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 זכות אין למלך -שאלישע הוא זה ששבה את הארמים  כיוון, הוא יכול היה לעשות כרצונו, אך כעת

 . עליהם

, כיוון שה' עשה את הנס הזה למטרה של מלך ישראלהשאלה  עצם ביקורת עלבדברי אלישע  יש

הריגת החיל הארמי תהרוס את כל  - כוחו של עם ישראלשמלך ארם יכיר בכח הנביא וב - מסויימת

  המטרה הזו.

 הכוונה היאהרלב"ג.  גם ". וכן כתבוכי דרכך להרוג אותם שאתה מביא שבייהאך רש"י פירש להפך: "

כך במקרה הזה אין להרוג את השבויים מארם.  -כשם שבאופן עקרוני אין מלך ישראל הורג שבויים ש

הייתה לו רשות  ,היה שובה את השבי בחרבו ובקשתומשמע שאילו מלך ישראל  לעיל לפי דברינו

כשם שבמלך לא מכה את השבי האישי שלו, כך קל וחומר  -להכותם. אך לפי רש"י הדברים הפוכים 

י יוצא . אם הפירוש של רש"י נכון, אזשהוא כלל לא שבה בעצמו שאסור להרוג את השבויים הללו

שבויים אסור להרוג. הרי לנו מקור קדום לאמנת  בים הוא רק בשעת לחימה, אךית האושהיתר הריג

 ז'נבה. 

בכל מקרה, אלישע מצווה על המלך לתת להם לחם ומים ולשלחם לארם. זו פקודה מפליאה ביותר, 

 :כב[-]כה, כא במשלי יםהמזכירה לנו פסוק

ֶגָחִלים ַאָתה ֹחֶתה ַעל )כא( ִאם ָרֵעב שַֹנֲאָך ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהְשֵקהּו ָמִים: )כב( ִכי 

 ֹראשֹו ַוה' ְיַשֶלם ָלְך:

והסיפור בפיהם הוא מפליא  ,ם חוזרים לדמשקחייליאלישע חותה גחלים על ראש הארמים מכיוון שה

מה הוא  בפיהם רופביא, עד שהוכו בסנוורים. שיא הסיביותר. הם מספרים על כך שכמעט תפסו את הנ

באמת רצה מלך ישראל. אך הם מספרים  וכך -עומדים למות  האמרים חשבו שהם שאירע בשמרון.

. הסיפור הזה על ההצלה ילוחםוש דאג להאכלתם - שאותו הנביא שרצו לתפוס, במקום להתנקם בהם

. ]כג[ "ָרם ָלבֹוא ְבֶאֶרץ יְִשָרֵאלוְֹלא יְָספּו עֹוד ְגדּוֵדי אֲ א: "א גחלים לוחשות, והתוצאה ממילא היהוא מל

, ויחסו אל הארמים שבאו , אבל גדולתו עולה מעל גבול ישראלתו של הנביא שפועל למען עמוהתגלו

גד נביא כזה לא ניתן להילחם. כאן הגיע סופו של הסיפור כנ -לתפוס אותו באלימות הוא בסלחנות 

אומות נביאי  איננו כמו אלישע נביאנוכחו לדעת שההארמים בפרסום אמיתי של הנביא בישראל. 

העולם, ואין לסיפור כזה דוגמה והשוואה באומות העולם. כנגד זה מלך ארם מרים ידיים, ובזה אלישע 

 משיג את מטרתו.

 


