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 פרשה ז, חעמודים.   ארבעה

 מעשה

 >..<עבר רכב סוסיא בר' מאיר הוה יתיב ודריש והוה אלישע בן אביה 

 בשבתא אתו ואמרו ליה לר' מאיר אלישע רבך עבר בשוקא פסק דרשיה

 ונפק לגביה אמ' ליה אלישע לר' מאיר במה היית עוסק אמ' בהדין קראה

 5 טוב אחרית דבר מראשיתו אמ' ליה ומה אמרת ביה אמ' לו יש אדם

 רא'שנשא ונתן בנערותו והפסיד ובזקנותו נסתכר הוא טו' אח' דב' מ

 יש לך אדם שהוא מוליד בנים בנערותו ומתים בזקנותו מתקיימין לו

 הוא טו' אח' וגו' ועוד יש לך אדם שהוא למד תורה בנערותו ומשכחה

 ובזקנותו מתקיימה בו הוא טו' אח' דב' מר' אמ' ליה עקיבא רבך לא

 10 אמ' כן אלא טוב אחרית דבר מרא' טוב אחרית דבר כשהוא טוב מראשיתו

 ?ותי?מעשה אביה אבא מגדולי ירושלם היה וכשבא למול א >..< היה

 עשה סעודה וזימן כל גדולי ירושלם וקרא לר' אליעזר ולר' יהושע עמהן

 אלו ישבו בבית אחד ואלו ישבו בבית אחד לאחר שאכלו ושתו התחילו

 לומר פסוקין התחילו לומ' מזמורין אמ' ר' אליעזר לר' יהושע אילין עסיקין

 15 נעסוק בדידן כיון שפתחו בדברי תורה ירדה אש והקיפה בדידהון ואנן

 אבא רבותי מה באתם לכאן לשר>..< את ?ה?את כל הבית אמ' להן אבי

 ביתי אמרו לו חס ושלום אלא שאנו עסוקין בדברי תורה והיו הדברין

 שמחין כנתינתן מהר סיני ואמ' ל>..< אם כך הוא גדול כחה של תורה בן

 ועל ידי שלא היה כונתו לשם שמ>.<ם ?ה?לתור שמלתי היום אני מפרישו

 20 לא נתקיימה בי ת>..<תי הוא טוב אח>..< דבר מראשיתו טוב אח' דבר/

 
  



 כשהוא טוב מראשיתו אמ' ליה אמור לי מה דרשת תוב אמ' ליה ויי' ברך

 את אחרית איוב מראשיתו אמ' ליה ומאי אמרת ביה אמ' ליה טוב אחריתו

 את ממונו שנ' ויוסף יי' את כל אשר לאיוב של איוב מראשיתו שכפל לו

 למשנה אמ' ליה עקיבא רבך לא אמ' כן אלא ויי' ברך את אחרית איוב למה

 5 בירך אחריתו מראשיתו בשביל מצות ומעשים טובים שהיו בידו מראשיתו

 אמ' ליה מאי דרשת תוב אמ' ליה לא יערכנה זהב וזכוכית אמ' ליה מאי דרשת

 ברי תורה מדבר שקשין לקנותן ככלי זהב ונוחיןביה אמ' ליה על ענין ד

 לאבדן ככלי זכוכית אמ' ליה עקיבא רבך לא אמ' כן אלא נמשלו דברי תורה

 בכלי זהב ובכלי זכוכית מה כלי זהב וזכוכית לאחר שנשברין יש להן תקנה

 10 כך תלמי' חכמי' שסרח יש לו תקנה ויכול הוא לחזור ולהחזיר תלמודו אמ'

 עד כאן תחום שבת כבר הלכנו אלפים אמה אמ' לו מנין לו חזור לך מאיר

 אתה יודע אמ' לו מצעדיו של סוס אמ' ליה כל הדין שבחא אית בך ולית

 את חזר בך אמ' ליה לית אנא יכיל אמ' לו למה אמ' לו פעם אחת הייתי

 רכוב על הסוס אחר כותל המערבי של בית המקדש ואותו היום שבת היה

 15 עתי בת קול מפוצצת מבית קדשי הקדשים ואומרתויום הכפורים היה ושמ

 שובו בנים שובבים חוץ מאלישע בן אביה שהיה מכיר כחי ומרד בי מה

 היה עושה בדורו של שמד היו משעבדין בהן בישראל לעשות מלאכה בשבת

 והיו שנים נושאין בחבלה אחת לפי שאין שנים חייבין על מלאכה אחת בשבת

 שנים אלא אחד אחד והיו נושאין בחבלות גדולות והיה או' להן אל ישאו שנים

 20 ופורקין לתוך ארבע אמות אמ' להן שאו קטנות ואל יפרוקו חד זמן הוה

 עבר עם ר' מאיר אחורי דבי ספרא אמ' לו ר' מאיר חזור בך אמ' לו ולישמע

 מן בית ספרא אי פסוקא מקרא לינוקא שמעיה לצפרא דקא קארי ליה

 וגו' והוה תלמידיה משיב ליה ולאלישע אמרלינוקא ולרשע אמר אלהים 

 אלהים וגו' והוה מחי ליה והוא או' ולאלישע אמ' אלהים וגו' אמ' לית חזי את

 25 לא בגיני הוא אומ' ומאיכן היה לו הדבר הזה פעם אחת היה יושב ושונה

 בבקעת גניסר וראה אדם אחד עברי עולה לדקל בשבת נטל אם האם

 לו לאחר ימים ראה זקן אחד והיה בנוואת הבנים וימד בשלום והלך 

 עמו אמ' הזקן לבנו עלה בני לשובך והוריד לי שנים שלשה גוזלים עלה

 ולקח את הבנים בירידתו נפל ומת/ ומצא האם על הבנים והניח את האם
  



 כשראה אלישע בן אביה כן אמ' זה קיים שתי מצות שכתו' בהן למען ייטב לך

 קן איכן טובותיו של זה והיכן אריכות ימיווהארכת ימים כבוד האב ושלוח ה

 של זה והוא לא היה יודע שאין מתן שכרן של מצות בעולם הזה שכן דרש ר'

 יעקב בציפורי למען ייטב לך והארכת ימים בעולם שכולו ארוך ויש או'

 5 על ידי שראה לשונו של ר' יהודה הנחתום בימי השמד כשהרגה אותו

 בפי הכלב אמ' זה הלשון שהיה מפיקמלכות יון הרשעה שהיה נותן 

 מרגליות נאות ילחך עפר בפי הכלב דומה שאין מתן שכר ואין תחיית

 המתים מיד יצא לתרבות רעה ויש או' כשהיתה אמו מעוברת עברה אצל

 ע"ז והריחה מדבר טמא ולא יכלה לסבול את עצמה עד שנתנו לה ואכלה

 10 ע בןוהיה מפעפע במעיה כמו נחש לאחר ימים חלה אליש

 אביה הלכו ואמ' לר' מאיר אלישע רבך חולה קם ואזל לגביה אמ' ליה עד

 הכא לית את חזר בך אמ' ליה ואם אחזור מקבלין לי אמ' ליה ולא כך כתוב

 תשב אנוש עד דכא עד דיכדוכה של נפש באותה שעה בכה אלישע בן אביה

 ונסתלקה נשמתו מיד שמח ר' מאיר שמחה גדולה אמ' דומה שמתוך

 15 בה נסתלק כיון שנקבר ירדה אש ללחוך את קברו הלכו ואמרו לו לר'תשו

 מאיר קבר רבך נשרף כיון ששמע כן הלך ופירס טליתו על הקבר אמ' לה ליני

 הלילה בעולם הזה שהוא דומה ללילה והיה בבקר זה העולם דכתי' ביה לעת

 ערב והיה בקר וגו' אם יגאלך טוב זה הב"ה שנקרא טוב טוב יי' לכל ואם

 לא וגאלתיך אנכי חי יי' שכבי עד הבקר ודמכה לה אמ' ליה לר' מאיר

 20 בההוא עלמא אין אומרין לך למאן את בעי לאבוך או לרבך אמ' אנא אמר

 לאבא קודם ואחר כך לרבי אמרו ליה ושומעין לך אמ' להון ולאו מתניתא

 ןהיא מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין מצילין אלישע ב

 אביה בשביל תורתו לימים באו בנותיו אצל ר' לתבוע צדקה אמ' להן בנותיו

 של מי אתם אמ' לו בנותיו של אלישע אנו וקרא עליו אל יהי לו מושך חסד ואל

 25 יהי חונן ליתומיו אמ' לו אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו אל תסתכל ברשעותו

 היתה תורתו לשם שמים אלא בתורתו באותה שעה בכה ר' ואמ' ומה אם זה שלא

 כך העמיד מי שתורתו לשם שמים על אחת כמה וכמה באותה שעה גזר

 עליהן ר' ונתפרנסו טוב ארך רוח מגבה רוח חד פרס אתא קמי רב

 ף אמ' ליה מאן אמ' לי דהוא אל"ף/אמ' ליה למדני תורה אמ' ליה אמור אל"
  



 יאו בנזיפה אזלאמ' ליה אמ' בית ]מא>.<[ אמ' לי דהוא בית גער בו והוצ

 גבי שמואל אמ' ליה למדני תורה אמ' ליה אמור אל"ף אמ' ליה מאן הוא

 דאמ' לי דהוא אלף אמ' ליה אמור בית אמ' ליה ומאן יימר דהוא בית

 צר באודניה אמ' ליה אדני אודני אמ' ליה מאן אמ' לך דהוא אוזן אמ'

 5 דהוא ליה כל עמא ידעין דהיא אוזן אמ' ליה אף הכא כל עמא ידעין

 אלף ודהוא בית אמרו טובה הארכה שהאריך שמואל עם הפרסי

 מהקפדה שהקפיד עליו רב שאלולי כן היה חוזר לסורו אנקלוס

 הגר שאל את ר' אליעזר אמ' לו כמה היא חבה שחיבב הב"ה את הגרים

 דכתי' ואהב גר לתת לו לחם ושמלה לחם ושמלה ולא דבר אחר והרי

 10 ה פיסיינין אית לי אפלו על עבדי לאאני כמה ס]ט[ויסין יש לי כמ

 משגחין עילוי גער בו והוציאו בנזיפה אתא לגביה דר' יהושע אמ'

 לו מה זאת האהבה שחיבב הב"ה את הגרים ואוהב גר לתת לו לחם

 ושמלה כמה טווסין אית לי כמה פיסויינין אית לי אפי' אני על

 היאעבדי לא משגחין עילוי סימסמו בדברים אמ' לו וכי קלה 

 15 בעיניך בדבר שנתחבט עליו יעקב והוא דכתי' ונת' לי לח' וגו'

 אמ' לו גר המתגייר לשם שמים זוכה ומשיא בנותיו לכהונה ורואה

 מבני בנותיו מקריבין על גבי המזבח לחם זה לחם הפנים ובגד

 ללבוש אלו בגדי כהונה גדולה הרי במקדש בגבולין מנין לחם זה חלה

 גז אמרו אלולי אריכות שהאריך יהושע עםובגד ללבוש זה ראשית ה

 20 אנקלוס הגר היה חוזר לסורו

  


