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אָמַר לֵיהּ הַהוּא )מינא( ]צְדוֹקִי[ ,לְרַבִּי אַמִי :אַמְרִיתוּ דְּשַׁכְבֵי חַיֵּי,
הָא הֲווּ עַפְרָא ,וְעַפְרָא מִי קָא חַיֵּי? אָמַר לֵיהּ :אֶמְשֹׁל לְךָ מָשָׁל,
לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לְמֶלֶךְ בָּשָׂר־וָדָם ,שֶׁאָמַר לַעֲבָדָיו :לְכוּ
וּבְנוּ לִי פַּלְטֵרִין גְּדוֹלִים בְּמָקוֹם שֶׁאֵין מַיִם וְעָפָר ,הָלְכוּ וּבָנוּ
אוֹתוֹ .לְיָמִים נָפְלוּ .אָמַר לָהֶם :חִזְרוּ וּבְנוּ אוֹתָן בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ
עָפָר וּמַיִם .אָמְרוּ לוֹ :אֵין אָנוּ יְכוֹלִין .כָּעַס עֲלֵיהֶם ,אָמַר לָהֶם:
בְּמָקוֹם שֶׁאֵין מַיִם וְעָפָר בְּנִיתֶם ,עַכְשָׁיו שֶׁיֵּשׁ מַיִם וְעָפָר ,עַל אַחַת
כַּמָּה וְכַמָּה! וְאִם אֵין אַתָּה מַאֲמִין ,צֵא לַבִּקְעָה וּרְאֵה עַכְבָּר,
שֶׁהַיּוֹם חֶצְיוֹ בָּשָׂר וְחֶצְיוֹ אֲדָמָה ,לְמָחָר הִשְׁרִיץ וְנַעֲשָׁה
כֻּלּוֹ בָּשָׂר ,שֶׁמָּא תֹּאמַר לִזְמַן מְרֻבֶּה? עֲלֵה
לָהָר וּרְאֵה ,שֶׁהַיּוֹם אֵין בּוֹ אֶלָּא חִלָּזוֹן אַחַת ,לְמָחָר יָרְדוּ גְּשָׁמִים
וְנִתְמַלֵּא כֻּלּוֹ חֶלְזוֹנוֹת .אָמַר לֵיהּ הַהוּא )מינא( ]צְדוֹקִי[ לִגְבִיהָא
בֶּן פְּסִיסָא :אוֹי לְכוֹן חַיָּבַיָּא ,דְּאַמְרִיתוּ :מֵיתֵי חַיִּין .דְּחַיִּין ,מֵיתֵי,
דְּמֵיתֵי ,חַיִּין?! אָמַר לֵיהּ :אוֹי לְכוֹן חַיָּבַיָּא ,דְּאַמְרִיתוּ :מֵיתֵי לָא חַיִּין.
דְּלָא הֲווּ) ,הוו( ]חַיֵּי[ ,דַּהֲווּ ,לָא כָּל־שֶׁכֵּן?! אָמַר לֵיהּ :חַיָּבַיָּא קָרִית
לִי? אִי קָאִימְנָא ,בָּעִיטְנָא בָּךְ וּפַשִׁיטְנָא לְעַקְמוּתָךְ מִינָךְ .אָמַר
לֵיהּ :אִם אַתָּה עוֹשֶׂה כֵּן ,רוֹפֵא אֻמָּן תִּקָּרֵא ,וְשָׂכָר הַרְבֵּה תִּטֹּל!
תָּנוּ רַבָּנָן :בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה בְּנִיסָן ,אִיתְנְטִילוּ דִּימוֹסְנָאֵי מִיהוּדָה
וּמִירוּשָׁלַיִם ,כְּשֶׁבָּאוּ בְּנֵי אַפְרִיקָא לָדוּן עִם יִשְׁרָאֵל לִפְנֵי
אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹס מוֹקְדוֹן ,אָמְרוּ לוֹ :אֶרֶץ כְּנַעַן שֶׁלָּנוּ הִיא,
דִּכְתִיב) :במדבר לד( "אֶרֶץ כְּנַעַן לִגְבֻלֹתֶיהָ" ,וּכְנַעַן ,אֲבוּהוֹן
דְּהַנְהוּ אִינְשֵׁי הֲוָה .אָמַר לְהוּ גְּבִיהָא בֶּן פְּסִיסָא לַחֲכָמִים:
תְּנוּ לִי רְשׁוּת וְאֵלֵךְ וְאָדוּן עִמָּהֶם לִפְנֵי אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹס מוֹקְדוֹן.
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אִם יְנַצְּחוּנִי ,אִמְרוּ :הֶדְיוֹט שֶׁבָּנוּ נִצַּחְתֶּם ,וְאִם אֲנַצַּח אוֹתָם,
אִמְרוּ ]לָהֶם[ :תּוֹרַת מֹשֶׁה נִצְּחַתְּכֶם .נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּת ,הָלַךְ וְדָן
עִמָּהֶם .אָמַר לָהֶם :מֵהֵיכָן אַתֶּם מְבִיאִים רְאָיָה? אָמְרוּ לוֹ :מִן
הַתּוֹרָה .אָמַר לָהֶם :אַף אֲנִי לֹא אָבִיא לָכֶם רְאָיָה אֶלָּא מִן
הַתּוֹרָה ,שֶׁנֶּאֱמַר) :בראשית ט( "וַיֹּאמֶר :אָרוּר כְּנָעַן ,עֶבֶד עֲבָדִים
יִהְיֶה לְאֶחָיו" .עֶבֶד שֶׁקָּנָה נְכָסִים ,עֶבֶד לְמִי ,וּנְכָסִים לְמִי? וְלֹא
עוֹד ,אֶלָּא שֶׁהֲרֵי כַּמָּה שָׁנִים שֶׁלֹּא עָבַדְתּוּנוּ .אָמַר לְהוּ
אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹס מַלְכָּא :הַחֲזִירוּ לוֹ תְּשׁוּבָה! אָמְרוּ לוֹ :תְּנָה לָנוּ זְמַן
שְׁלֹשָׁה יָמִים ,נָתַן לָהֶם זְמַן ,בָּדְקוּ וְלֹא מָצְאוּ תְּשׁוּבָה ,מִיָּד בָּרְחוּ
וְהִנִּיחוּ שְׂדוֹתֵיהֶן כְּשֶׁהֵן זְרוּעוֹת ,וְכַרְמֵיהֶן כְּשֶׁהֵן נְטוּעוֹת ,וְאוֹתָהּ
שָׁנָה ,שְׁבִיעִית הָיְתָה.
שׁוּב פַּעַם אַחַת בָּאוּ בְּנֵי מִצְרַיִם לָדוּן עִם יִשְׁרָאֵל לִפְנֵי
אֲלֶכְּסַנְדְרוֹס מוֹקְדוֹן ,אָמְרוּ לוֹ :הֲרֵי הוּא אוֹמֵר) :שמות יב(
"וַה' נָתַן אֶת חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְרַיִם וַיַּשְׁאִלוּם" ,תְּנוּ לָנוּ כֶּסֶף
וְזָהָב ,שֶׁנְּטַלְתֶּם מִמֶּנּוּ .אָמַר גְּבִיהָא בֶּן פְּסִיסָא לַחֲכָמִים :תְּנוּ
לִי רְשׁוּת ,וְאֵלֵךְ וְאָדוּן עִמָּהֶם לִפְנֵי אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹס ,אִם יְנַצְּחוּנִי,
אִמְרוּ לָהֶם :הֶדְיוֹט שֶׁבָּנוּ נִצַּחְתֶּם ,וְאִם אֲנִי אֲנַצַּח אוֹתָם,
אִמְרוּ לָהֶם :תּוֹרַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ נִצְּחַתְּכֶם .נָתְנוּ לוֹ רְשׁוּת ,וְהָלַךְ
וְדָן עִמָּהֶם .אָמַר לָהֶם :מֵהֵיכָן אַתֶּם מְבִיאִים רְאָיָה? אָמְרוּ לוֹ:
מִן הַתּוֹרָה .אָמַר לָהֶם :אַף אֲנִי לֹא אָבִיא לָכֶם רְאָיָה אֶלָּא
מִן הַתּוֹרָה ,שֶׁנֶּאֱמַר) :שם( "וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׁרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ
בְמִצְרָיִם ,שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה" ,תְּנוּ לָנוּ שְׂכַר עֲבוֹדָה
שֶׁל שִׁשִּׁים רִבּוֹא ,שֶׁשִּׁעְבַּדְתֶּם בְּמִצְרַיִם שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת
שָׁנָה .אָמַר לָהֶם אֲלֶכְּסַנְדְרוֹס מוֹקְדוֹן :הַחֲזִירוּ לוֹ תְּשׁוּבָה! אָמְרוּ
לוֹ :תְּנָה לָנוּ זְמַן שְׁלֹשָׁה יָמִים ,נָתַן לָהֶם זְמַן ,בָּדְקוּ וְלֹא מָצְאוּ
תְּשׁוּבָה ,מִיָּד הִנִּיחוּ שְׂדוֹתֵיהֶן כְּשֶׁהֵן זְרוּעוֹת ,וְכַרְמֵיהֶן כְּשֶׁהֵן נְטוּעוֹת
וּבָרְחוּ ,וְאוֹתָהּ שָׁנָה ,שְׁבִיעִית הָיְתָה .וְשׁוּב פַּעַם אַחַת
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