Pushing and Pulling
תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קט עמוד ב
תניא ,אמר ר' יהושע בן פרחיה :בתחלה כל האומר עלה לה ,אני כופתו ונותנו לפני הארי ,עתה
כל האומר לי לירד ממנה ,אני מטיל עליו קומקום של חמין ,שהרי שאול ברח ממנה ,וכשעלה
בקש להרוג את דוד
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מז עמוד א
תנו רבנן ,שלשה חלאין חלה אלישע :אחד שגירה דובים בתינוקות ,ואחד שדחפו לגחזי בשתי
ידים ,ואחד שמת בו ,שנאמר :ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו .תנו רבנן :לעולם תהא שמאל
דוחה וימין מקרבת ,לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו ,ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד
מתלמידיו בשתי ידיו .אלישע מאי היא? דכתיב :ויאמר נעמן הואל קח ככרים ,וכתיב :ויאמר אליו
לא לבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים
וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות ,ומי שקיל כולי האי? כסף ובגדים הוא דשקיל! אמר ר'
יצחק :באותה שעה היה אלישע עוסק בשמנה שרצים ,אמר לו :רשע! הגיע עת ליטול שכר שמנה
שרצים ,וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם .וארבעה אנשים היו מצורעים  -אמר רבי יוחנן :זה
גחזי ושלשת בניו .וילך אלישע דמשק  -למה הלך? אמר ר' יוחנן :שהלך להחזירו לגחזי בתשובה,
ולא חזר ,אמר לו :חזור בך ,אמר לו ,כך מקובלני ממך :כל מי שחטא והחטיא את הרבים  -אין
מספיקין בידו לעשות תשובה .מאי עבד? איכא דאמרי :אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם
והעמידו בין שמים לארץ .ואיכא דאמרי :שם חקק לה אפומה ,והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך.
ואיכא דאמרי :רבנן דחה מקמיה ,דכתיב :ויאמרו בני הנביאים אל אלישע הנה נא המקום אשר
אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו ,מכלל דעד האידנא לא הוה דחיק .יהושע בן פרחיה מאי היא
כדהוה קא קטיל ינאי מלכא לרבנן שמעון בן שטח אטמינהו אחתיה ר' יהושע בן פרחיה אזל ערק
לאלכסנדריא של מצרים כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן שטח מני ירושלים עיר הקודש לך
אלכסנדריא של מצרים אחותי בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה אמר ש"מ הוה ליה שלמא כי
אתא אקלע לההוא אושפיזא קם קמייהו ביקרא שפיר עבדי ליה יקרא טובא יתיב וקא משתבח
כמה נאה אכסניא זו א"ל אחד מתלמידיו רבי עיניה טרוטות א"ל רשע בכך אתה עוסק אפיק
ארבע מאה שפורי ושמתיה כל יומא אתא לקמיה ולא קבליה יומא חד הוה קרי קרית שמע אתא
לקמיה הוה בדעתיה לקבוליה אחוי ליה בידיה סבר מדחא דחי ליה אזל זקף לבינתא פלחא אמר
ליה חזור בך א"ל כך מקובלני ממך כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות
תשובה דאמר מר כישף והסית והדיח והחטיא את ישראל .תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר :יצר
תינוק ואשה ,תהא שמאל דוחה וימין מקרבת
רמב"ם הלכות תשובה פרק ד הלכה ו

כל אלו הדברים וכיוצא בהן אף על פי שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה אלא אם עשה
אדם תשובה מהן הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא

