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אלישע בן אבויה

ר' יצחק אברהם טברסקי

ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב
ר"מ הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה עבר אלישע רביה רכיב על סוסייא ביום שובתא אתון ואמרון ליה
הא רבך לבר פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה
א"ל מה הויתה דרש יומא דין א"ל ויי' ברך את אחרית וגו' א"ל ומה פתחת ביה א"ל ויוסף יי' את כל אשר
לאיוב למשנה שכפל לו את כל ממונו אמר ווי דמובדין ולא משכחין עקיבה רבך לא הוה דרש כן אלא ויי' ברך
את אחרית איוב מראשיתו בזכות מצות ומעשים טובים שהיה בידו מראשיתו אמר ליה ומה הויתה דריש תובן
א"ל טוב אחרית דבר מראשיתו אמר ליה ומה פתחת ביה א"ל לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו ובזקנותו
ונתקיימו הוי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם שעשה סחורה בילדותו והפסיד ובזקנותו ונשתכר הוי טוב
אחרית דבר מראשיתו לאדם שלמד תורה בנערותו ושכחה ובזקנותו וקיימה הוי טוב אחרית דבר מראשיתו
אמר ווי דמובדין ולא משכחין עקיבה רבך לא הוה דרש כן אלא טוב אחרית דבר מראשיתו בזמן שהוא טוב
מראשיתו
ובי היה המעשה אבויה אבא מגדולי ירושלם היה ביום שבא למוהליני קרא לכל גדולי ירושלם והושיבן בבית
אחד ולר' אליעז' ולר' יהושע בבית אחר מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדקין א"ר ליעזר לר' יהושע עד
דאינון עסיקין בדידון נעסוק אנן בדידן וישבו ונתעסקו בדברי תורה מן התורה לנביאים ומן הנביאי' לכתובים
וירדה אש מן השמים והקיפה אותם אמר להן אבויה רבותיי מה באתם לשרוף את ביתי עלי אמרו לו חס
ושלום אלא יושבין היינו וחוזרין בדברי תור' מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים והיו הדברים שמיחים
כנתינתן מסיני והית' האש מלחכ' אותן כלחיכתן מסיני ועיקר נתינתן מסיני לא ניתנו אלא באש וההר בוער
באש עד לב השמים
אמ' להן אבויה אבא רבותיי אם כך היא כוחה של תורה אם נתקיים לי בן הזה לתורה אני מפרישו לפי שלא
היתה כוונתו לשם שמים לפיכך לא נתקיימו באותו האיש
אמר ליה ומה הויתה דרש תובן א"ל לא יערכנה זהב וזכוכית א"ל ומה פתחת ביה א"ל דברי תורה קשין לקנות
ככלי זהב ונוחין לאבד ככלי זכוכית ומה כלי זהב וכלי זכוכית אם נשתברו יכול הוא לחזור ולעשותן כלים כמו
שהיו אף תלמיד חכם ששכח תלמודו יכול הוא לחזור וללמדו כתחילה א"ל דייך מאיר עד כאן תחום שבת
א"ל מן הן את ידע א"ל מן טלפי דסוסיי דהוינא מני והולך אלפיים אמה א"ל וכל הדא חכמתא אית בך ולית את
חזר בך א"ל לית אנא יכיל א"ל למה א"ל שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשי' רכוב על סוסי בי"ה
שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול יוצאת מבית קודש הקדשים ואומרת שובו בנים חוץ מאלישע בן אבויה
שידע כחי ומרד בי
וכל דא מן הן אתת ליה אלא פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גיניסר וראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל
אם על הבני' וירד משם בשלום למחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם וירד
משם והכישו נחש ומת אמר כתיב שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים איכן
היא טובתו של זה איכן היא אריכות ימיו של זה ולא היה יודע שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו למען ייטב לך
לעולם הבא שכולו טוב והארכת ימים לעתיד שכולו ארוך ויש אומ' ע"י שראה לשונו של רבי יהודה הנחתום
נתון בפי הכלב שותת דם אמר זו תורה וזו שכרה זהו הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתיקנן זה הוא הלשון
שהיה יגיע בתורה כל ימיו זו תורה וזו שכרה דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים
ויש אומרים אמו כשהיתה מעוברת בו היתה עוברת על בתי עבודה זרה והריחה מאותו המין והיה אותו הריח
מפעפע בגופה כאירסה של חכינה
לאחר ימים חלה אלישע אתון ואמרון לרבי מאיר הא רבך באיש אזל בעי מבקרתיה ואשכחיה באיש א"ל לית
את חזר בך א"ל ואין חזרין מתקבלין א"ל ולא כן כתיב תשב אנוש עד דכא עד דיכדוכה של נפש מקבלין
באותה שעה בכה אלישע ונפטר ומת והיה רבי מאיר שמח בלבו ואומר דומה שמתוך תשובה נפטר רבי
מן דקברוניה ירדה האש מן השמים ושרפה את קברו אתון ואמרון לר"מ הא קבריה דרבך אייקד נפק בעי
מבקרתיה ואשכחיה אייקד...
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מלכים ב פרק כב
)ח( ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הספר ספר התורה מצאתי בבית ה‘ ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו:
דברי הימים ב פרק לד
)טו( ויען חלקיהו ויאמר אל שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית ה‘ ויתן חלקיהו את הספר אל שפן:
דרשות ר"י אבן שועיב פרשת חיי שרה
ומה שכתוב בחלקיהו הסופר תורה שמצא הוא ,כי כשמלך אמון הרשע על כל המלכים כמו שכתוב כי הוא אמון הרבה
אשמה ,ולא היה מקיים התורה החביא את ספר התורה הנמצא בית יי' אותו שהיה קורא בו המלך מקץ שבע שנים במועד
וגומר ,לפי שרצה שלא ישמעו העם דברי התורה ויתנהגו בנמוסיו ,שלא ישמעו ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה
זובח לאלקים יחרם וגומר ,כי יהיו מורדים בו וגנזו אותו במחבוא שלא יוכל אדם למוצאו ,וכשמלך יאשיהו בנו והיה ירא
שמים ,צוה לחפש אחר אותו ספר ולא מצאו עד בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו שעלה חלקיה הכהן להוציא הכסף
לחזק בדק הבית ,כמו שכתוב שם ומצא הספר ,ויתכן שמצאו ביסודות הבית כשהיה מחזק אותו ,או שמצאו בלשכה
במקום שהיה שם הכסף שלא היה נכנס אדם שם ,וכן כתיב שם ובהוציאם את הכסף מצא חלקיה הכהן את ספר תורת יי'
ביד משה ,ושלח לבשר המלך כי נתיאש כבר ממנו שחשב שנשרף או נקרע ונאבד ,והיה אצלו ענין גדול שאותו הספר
היה מכתיבת משה רבינו עליו השלום אותו שכתוב בו לקוח את ספר התורה וגומר ,ובו היה קורא המלך ,ולכן אמר ספר
התורה מצאתי בה"א הידיעה ,ובדברי הימים את ספר תורת יי' ביד משה ,ומה שפחד המלך וקרע בגדיו ,כי נמצא הספר
נגלל משני קצותיו על ארור האיש אשר לא יקים וגומר ,כמו שאמרינן בירושלמי.

אבות פרק ד
]כא[ אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה לדיו
כתובה על נייר מחוק
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