The Sweetened Water (2:19-22)
 ָנא- ִה ֵנּה,ֱאִליָשׁע- ֶאל,יט ַוֹיּאְמרוּ ַא ְנֵשׁי ָהִﬠיר
 ַכֲּאֶשׁר ֲאדֹ ִני רֶֹאה; ְוַהַמּ ִים,מוַֹשׁב ָהִﬠיר טוֹב
. ְוָהָא ֶרץ ְמַשָׁכֶּלת,ָרִﬠים

19 And the men of the city said unto Elisha: 'Behold, we pray thee, the
situation of this city is pleasant, as my lord seeth; but the water is bad,
and the land miscarrieth.

, ְוִשׂימוּ ָשׁם,ִלי ְצֹלִחית ֲח ָדָשׁה- ְקחוּ,כ ַוֹיּאֶמר
. ֵאָליו,ֶמַלח; ַו ִיְּקחוּ

20 And he said: 'Bring me a new cruse, and put salt therein.' And they
brought it to him.

;ָשׁם ֶמַלח- ַו ַיְּשֶׁלְך,מוָֹצא ַהַמּ ִים-כא ַו ֵיֵּצא ֶאל
-- ִרִפּאִתי ַלַמּ ִים ָהֵאֶלּה,ָאַמר ְיה ָוה-ַוֹיּאֶמר ֹכּה
. ָמ ֶות וְּמַשָׁכֶּלת, ִיְה ֶיה ִמָשּׁם עוֹד-ל ֹא

21 And he went forth unto the spring of the waters, and cast salt therein,
and said: 'Thus saith the LORD: I have healed these waters; there shall
not be from thence any more death or miscarrying.'

, ִכּ ְדַבר ֱאִליָשׁע, ַﬠד ַהיּוֹם ַה ֶזּה,כב ַו ֵיּ ָרפוּ ַהַמּ ִים
{ }פ.ֲאֶשׁר ִדֵּבּר

22 So the waters were healed unto this day, according to the word of
Elisha which he spoke. {P}
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?What is the significance of healing the water

1. I Melachim 16:34

34 In his days did Hiel the Bethelite build Jericho; with Abiram his firstborn he laid the foundation thereof, and with his youngest son Segub he
set up the gates thereof; according to the word of the LORD, which He
}spoke by the hand of Joshua the son of Nun. {S

לד ְבָּיָמיו ָבָּנה ִחיֵאלֵ ,בּית ָהֱאִליֶ--את-
ְי ִרי ֹ
חהַ :בֲּאִביָרם ְבֹּכרוֹ ִיְסָּדהּ ,ובשגיב )וִּבְשׂגוּב(
ְצִעירוֹ ִהִצּיב ְדָּלֶתיָהִ ,כְּדַבר ְיהָוהֲ ,אֶשׁר ִדֶּבּר ְבַּיד
ְיהוֹֻשַׁע ִבּן-נוּן} .ס{
2. I Melachim 17:1

תָּשֵׁבי ִגְלָעדֶ ,אלַ-אְחָאב,
 1 And Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Gilead, said untoא ַויּ ֹאֶמר ֵאִלָיּהוּ ַהִתְּשִׁבּי ִמ ֹ
ַ Ahab: 'As the LORD, the God of Israel, liveth, before whom I stand,חיְ-יהָוה ֱאֵuהי ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁר ָעַמְדִתּי ְלָפָניוִ ,אםִ-יְהֶיה
'ַ there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.הָשִּׁנים ָהֵאֶלּה ַטל וָּמָטרִ--כּיִ ,אםְ-לִפי ְדָב ִרי} .ס{
}{S
?Was it assur to continue living there

3. Tosefta, Sanhedrin 14:2.
ומשנבנתה הותרה לישב בה וכן הוא אומר )מלכים ב ב׳:ה׳( ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע
4. Radak 2:19
הנה נא מושב העיר טוב .עד עתה לא ראינו כי יריחו היו בה מים רעים ולא שהיתה העיר משכלת שאם כן לא היו חומדים אותה ולא היו עוברים על
החרם לבנות אותה ואליהו ג"כ היאך לא רפא אותה ואם היתה משכלת מכמה שנים שישבו בה היו מניחים אותה ולא היו יושבין בה אלא נראה שמקרוב
היה זה הרע למים מרעת יושבי בה ומפני רוע המים היתה גם כן הארץ משכלת שהיו האנשים שותים המים והיו מתים ברוב ,ובדרש אמר יריחו היתה
משכלת ומקוללת על שם שאררה יהושע ובא אליהו והוסיף לקללה ע"י מעשה של חיאל כשמתו בניו והלכו שניהם הוא ואחאב ובקרוהו וכל הענין נזכר
למעלה ובדברי רז"ל מושב העיר טוב והמים רעים והארץ משכלת מאי טיבותיה אמר רבי יוחנן חן מקום על יושביו:
5. Shmos Rabba 50:3
שׂר ו ָָדםִ ,מַדּת ָבּ ָ
שׁל ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Dהוּא ְכִּמַדּת ָבּ ָ
שׁהוּא ַמֶכּה ְבִּאזְֵמל וְּמַרֵפּא
שׂר ו ָָדם ֶ
ָדָּבר אֵַחר ,ו ַיַַּעשׂ ְבַּצְלֵאלֲ ,הָדא הוּא ִדְכִתיב )ירמיה ל ,יז(ִ :כּי אֲַעֶלה ֲאֻרָכה ָלֵ ,Dאין ִמדּוָֹתיו ֶ
שׁתּ ֹת ַמי ִם ִמָמָּרהָ ,לָמּהִ ,כּי ָמִרים ֵהם ,אַָמר ַרִבּי ֵלו ִי ַהדּוֹר ָהי ָה
שׁנֱֶּאַמר )שמות טו ,כג( :ו ַיָּב ֹאוּ ָמָרָתה ו ְRא י ְָכלוּ ִל ְ
שׁהוּא ַמֶכּה הוּא ְמַרֵפּאֶ ,
ִבְּרִטיָּהֲ ,אָבל ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Dהוּא ַבֶּמּה ֶ
ַמר ְבַּמֲע ָ
שׂיו) ,שמות טו ,כה( :ו ַיְִּצַעק ֶאל ה' ו ַיּוֵֹרהוּ ה' ֵעץ ,וָּמה ָהי ָה ,י ֵשׁ אוְֹמִרים ַזי ִת ,ו ְי ֵשׁ אוְֹמִרים ֲעָרָבה ,ו ְי ֵשׁ אוְֹמִרים ַהְרדּוְּפנִי ָהי ָה ,ו ְי ֵשׁ אוְֹמִרים ִעְקֵּרי ְתֵאנִים ו ְִעְקֵּרי ִרמּוֹנִים
שׁעַ ,מה ְכִּתיב )מלכים ב ב ,יט( :ו ְַהַמּי ִם ָרִעים ו ְָהאֶָרץ ְמ ַ
שִׁליכוֹ ַלַמּי ִםִ ,מיָּד ,ו ַיְִּמְתּקוּ ַהָמּי ִםֱ ,הו ֵי )ירמיה ל ,יז( :וִּמַמּכּוַֹתי ִֶ Dאְרָפֵּא .Dו ְֵכן ַאָתּה מוֵֹצא ְבֵּמיֵמי ֱאִלי ָ
שָׁכֶּלת,
ָהי ָה ,וּנְָטלוֹ ו ְִה ְ
שׁה ו ְ ִ
שׁם ֶמַלח ו ַיְִּקחוּ ֵאָליו ,וַּמה ְכִּתיב )מלכים ב ב ,כב( :ו ַיֵָּרפוּ ַהַמּי ִם ַעד ַהיּוֹם ַהֶזּה ִכְּדַבר ֱאִלי ָ
שׂ ימ וּ ָ
אַָמר ָלֶהם )מלכים ב ב ,כ(ְ :קחוּ ִלי ְצִRחית ֲחָד ָ
שׁר ִדֵּבּר.
שׁע ֲא ֶ

6. Shmos 15:23-25

תּת ַמִים
 23 And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, forכג ַוָיֹּבאוּ ָמָרָתהְ --ול ֹא ָיְכלוּ ִלְשׁ ֹ
ִ they were bitter. Therefore the name of it was called Marah.מָמּ ָרהִ ,כּי ָמ ִרים ֵהם; ַעלֵ-כּן ָקָראְ-שָׁמהָּ ,מ ָרה.
מרַ ,מהִ-נְּשֶׁתּה.
מֶשׁה ֵלּא ֹ
'? 24 And the people murmured against Moses, saying: 'What shall we drinkכד ַוִיּUנוּ ָהָעם ַעלֹ -
 25 And he cried unto the LORD; and the LORD showed him a tree, and he cast itכה ַוִיְּצַעק ֶאלְ-יהָוהַ ,ויּוֵֹרהוּ ְיהָוה ֵעץַ ,וַיְּשֵׁלc
חק
ֶ into the waters, and the waters were made sweet. There He made for them a statuteאלַ-הַמִּיםַ ,וִיְּמְתּקוּ ַהָמִּים; ָשׁם ָשׂם לוֹ ֹ
; and an ordinance, and there He proved themוִּמְשָׁפּטְ ,וָשׁם ִנָסּהוּ.

3

The Fatal Mocking (2:23-25)

,<ֵאל; ְוהוּא ֹעֶלה ַבֶדֶּר- ֵבּית,כג ַוַיַּעל ִמָשּׁם
בוֹ- ַוִיְּתַקְלּסוּ,ָהִעיר-וְּנָע ִרים ְקַטִנּים ָיְצאוּ ִמן
. ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרַח,ַויּ ֹאְמרוּ לוֹ

23 And he went up from thence unto Beth-el; and as he was going up by
the way, there came forth little children out of the city, and mocked him,
and said unto him: 'Go up, thou baldhead; go up, thou baldhead.'

; ַוְיַקְלֵלם ְבֵּשׁם ְיהָוה,כד ַוִיֶּפן ַאֲחָריו ַוִיּ ְרֵאם
 ַוְתַּבַקְּעָנה,ַהַיַּער- ִמן,ַוֵתֶּצאָנה ְשַׁתִּים ֻדִּבּים
. ַא ְרָבִּעים וְּשֵׁני ְיָלִדים,ֵמֶהם

24 And he looked behind him and saw them, and cursed them in the name
of the LORD. And there came forth two she-bears out of the wood, and
tore forty and two children of them.

 ָשׁב,ַהר ַהַכּ ְרֶמל; וִּמָשּׁם- ֶאל,כה ַוֵיֶּל< ִמָשּׁם
{ }פ.שְׁמרוֹן
ֹ

25 And he went from thence to mount Carmel, and from thence he
returned to Samaria. {P}

Why did he take it so seriously?

7. Sotah 46b
 כ ג ( וי ע ל, א מ ר ר ב י יוח נ ן מ ש ום ר ב י מ א יר כ ל ש א ינ ו מ ל וה ומ ת ל וה כ א יל ו ש ופ ך ד מ ים ש א יל מ ל י ל יווה ו א נ ש י יר יח ו ל א ל יש ע ל א ג יר ה ד וב ים ל ת ינ וק ות ש נ א מ ר ) מ ל כ ים ב ב
מ ש ם ב ית א ל וה וא ע ל ה ב ד ר ך ונ ע ר ים ק ט נ ים יצ א ו מ ן ה ע י ר וית ק ל ס ו ב ו ויא מ ר ו ל ו ע ל ה ק ר ח ע ל ה ק ר ח
The Gemara continues to discuss the importance of accompaniment. Rabbi Yoḥanan says in the name of Rabbi Meir: Whoever does not
accompany another or will not allow himself to be accompanied is like a spiller of blood and is held responsible for any deaths that occur
as a result of his inaction. The proof for this is that had the inhabitants of Jericho accompanied Elisha, he would not have incited the
bears to attack the children, as it is stated: “And he went up from there to Bethel, and as he was going up by the way, there came
forth young lads out of the city and mocked him, and said to him: Go up, baldhead; go up, baldhead” (II Kings 2:23). Had the
residents of Jericho accompanied him, they would have sent away those youths and prevented what occurred next.
א מ ר ו ל ו ע ל ה ש ה ק ר ח ת ע ל ינ ו א ת ה מ ק ום מ א י ונ ע ר ים ק ט נ ים א מ ר ר ' א ל ע ז ר ש מ נ וע ר ים מ ן ה מ צ ות ק ט נ ים ש ה יו מ ק ט נ י א מ נ ה ת נ א נ ע ר ים ה יו וב ז ב ז ו ע צ מ ן כ ק ט נ ים
The Gemara proceeds to discuss this episode in detail, beginning with the meaning of the youths’ taunt. They said to him: Go up, away from
here, for you have made the place bald, i.e., bare, for us. They had previously earned their living by providing the city of Jericho with water.
Elisha sweetened the city’s own water, rendering their services unnecessary. The Gemara asks: What is the meaning of: “Young lads
[ne’arim ketannim]”? One would have expected the verse to state either “young” or “lads,” but not both. Rabbi Elazar says: The word “lads
[ne’arim]” means that they were shaken empty [meno’arim] of the mitzvot; the word “young [ketannim]” means that they were of little
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faith [ketannei amana], as they had no trust that they would be able to earn their livelihood by any other means. The Sages taught: They
were lads, that is, already of age, but they disgraced themselves like young children.
…
ורבי יצחק נפחא אמר בלורית ראה להן כאמוריים ורבי יוחנן אמר ראה שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה ודלמא בזרעייהו ניהוה הוה אמר רבי אלעזר לא בם ולא בזרעם
ע ד ס ו ף כ ל ה ד ו ר ות
And Rabbi Yitzḥak Nappaḥa says: He saw that they had plaited locks grown on the back of their heads like the gentiles. And Rabbi
Yoḥanan says: He saw that they did not contain even a smidgen of a mitzva. The Gemara raises an objection to this last interpretation of
Rabbi Yoḥanan: But how could he curse them just because they did not have any mitzvot? Perhaps their descendants would have many
mitzvot. Rabbi Elazar says: He saw that mitzvot would be found neither in them nor in their descendants, through all generations.

שהקרחת עלינו את המקום  -שכשהיו המים הרעים היתה פרנסתינו להביא מים ולמכור:

8. Rashi, ad loc.
9. Bava Kama 60b

א מ ר ל ה ם א מ ש ול ל כ ם מ ש ל ל מ ה ה ד ב ר ד ומ ה ל א ד ם ש י ש ל ו ש ת י נ ש ים א ח ת יל ד ה וא ח ת ז ק ינ ה יל ד ה מ ל ק ט ת ל ו ל ב נ ות ז ק ינ ה מ ל ק ט ת ל ו ש ח ו ר ות נ מ צ א ק ר ח מ כ א ן ומ כ א ן
Rabbi Yitzḥak Nappaḥa said to them: I will relate a parable. To what can this be compared? It can be compared to a man who has two
wives, one young and one old. The young wife pulls out his white hairs, so that her husband will appear younger. The old wife pulls out
his black hairs so that he will appear older. And it turns out that he is bald from here and from there, i.e., completely bald, due to the
actions of both of his wives.

10. Radak 2:24
ויראם ויקללם .ונחלקו רז"ל בזה כי קשה אליהם היאך גרם מיתה עליהם על דבר זה מהם אמרו על שם שבזוהו נתן עיניו בהם ונענשו כמו שאמרו כל
מקום שנתנו עיניהם חכמים או מיתה או עוני ומהם אמרו ראה שכלם נתעברו אמותיהם ביום הכפורים כלומר ראה כי מעבירה באו וראוין היו למיתה
ולכך הפקירו עצמם לבזותו ולכך קללם ולא מפני שבזוהו ומהם אמרו בלורית ראה בהם כע"ג ומהם אמרו שלא ראה בהם לחלוחית מצוה ולא עתידה
להיות לא בהם ולא בזרעם לפיכך אררם לסלקם מן העולם ואמר כי נענש על דבר זה שגרם מיתה לאלה הנערים ואמרו שלשה חלאים חלה אלישע אחד
על שגרה דובים בתינוקות ואחת על שדחפו לגחזי בשתי ידיו ואחת אשר מת בו וסמכו זה לפסוק שאמר ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו ,חלה ,הנה
אחד ,חליו שנים ,אשר ימות בו ,ג':
11. Abarbanel 2:23
ולפי שאליהו עלה לשמים והיה איש בעל שער ,לכן כהני הבעל אשר היו בביתאל שלחו צעיריהם להלעיג לאלישע ,ולרמוז על עלית אליהו השמימה אמרו
עלה קרח ,ר"ל אתה אינך בעל שער כאליהו רבך כי קרח אתה ,עלה אתה עתה לשמים כמו שעלה הוא ,והיה זה להלעיג על לקיחת אליהו ועל אלישע) ,כד(
ולזה אמר ויפן אחריו ,ר"ל שפנה וראה שהנערים לא היו עושים הלעג הזה ממנו לבד כי אם גם מאליהו רבו שנשאר אחריו ,ושהיה זה במצות אבותיהם,
ועם זה היה גם כן שראה אותם ,ר"ל שראה בנבואה מה שעתידים להיות ,ולכן קללם בשם ה' ,כי ראה בהם שהיו זרע מרעים בנים משחיתים ,ולכן
מתחלתם עזבו את ה' נאצו את קדוש ישראל נזורו אחור.
ואמרו )שם( שלשה חלאים חלה אלישע ,אחד על שגרה דובים בתינוקות ,ואחד על שדחה את גחזי בשתי ידיו ,ואחד אשר מת בו.
12. Chida 2:24
ויקללם בשם ה' ותצאנה שתים דובים וכו '.אמרו רז"ל שנתעברה אמן ביה"כ וגם א"ר חנינא שהיה זה בשביל מ"ב קרבנות דבלק ופירשו משם
רבינו האר"י ז"ל כי מ"ב קרבנות גרמו דכשעברו הנשמות קדושות בתקלא נעשקו מ"ב נשמות כנגד מ"ב קרבנות ולא תחזירם הקליפה עד
שתמצא ביאה אסורה ולכן ניתנו המ"ב נשמות העשוקות במ"ב ביאות אסורות ביוה"כ וקללם אלישע בשם ה' הוא שם מ"ב שהוא להעלות וקלל
הגופות וחזרו המ"ב נשמות לקדושה ונתקנו זהו תורף אמרי קדוש .ואפשר דלכך יצאו שתים דובים לרמוז שהקליפה טורפת כדוב ובתחילה טרפה
נפשם ועתה גופם וזהו שתים דובים שתי חטיפות נפש וגוף .ועוד יש לרמוז תיבת בש"ם ר"ת שם מ"ב .שוב הראו לי מה שכתב הרב עיר וקדיש
מהר"ר אברהם גאלאנטי ז"ל בספר קול בוכים דף נ"ה ע"א דהאריך בזה משם רבינו מהר"ם קורדווירו ז"ל וקרובים דבריו לדברי רבינו האר"י ז"ל
ושם ביאר למה היו דובים ישנו בנותן טעם ע"ש בדבריו באורך וברוחב עיניך תחזינה משרים:
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