
ויצאו ברכוש גדול טענת הנכסים אותם 

 לקחו ישראל מהגויים
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד א 

 

תנו רבנן: בעשרים וארבעה בניסן איתנטילו דימוסנאי מיהודה ומירושלים. כשבאו בני 

ארץ  אפריקיא לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו: ארץ כנען שלנו היא, דכתיב

כנען לגבלתיה, וכנען אבוהון דהנהו אינשי הוה. אמר להו גביהא בן פסיסא לחכמים: תנו לי 

אמרו הדיוט שבנו נצחתם, ואם  -רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון, אם ינצחוני 

אמרו להם תורת משה נצחתכם. נתנו לו רשות, והלך ודן עמהם. אמר  -אני אנצח אותם 

אמר להן: אף אני לא אביא לכם  -אמרו לו: מן התורה.  -אתם מביאים ראייה?  להם: מהיכן

 -ראייה אלא מן התורה, שנאמר ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, עבד שקנה נכסים 

אמר להם אלכסנדרוס  -עבד למי, ונכסים למי? ולא עוד אלא שהרי כמה שנים שלא עבדתונו! 

אמרו לו: תנו לנו זמן שלשה ימים. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו  -מלכא: החזירו לו תשובה! 

תשובה. מיד ברחו, והניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהן כשהן נטועות, ואותה שנה 

 שביעית היתה.

שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו: הרי  

תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו.  -י מצרים וישאלום הוא אומר וה' נתן את חן העם בעינ

אמר גביהא בן פסיסא לחכמים: תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס, אם  -

אמרו להם: הדיוט שבנו נצחתם, ואם אני אנצח אותם אמרו להם: תורת משה  -ינצחוני 

 -אתם מביאין ראייה? רבינו נצחתכם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהן. אמר להן: מהיכן 

אמר להן: אף אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה. שנאמר  -אמרו לו: מן התורה. 

תנו לנו שכר  -ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה 

עבודה של ששים ריבוא, ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה. אמר להן 

אמרו לו: תנו לנו זמן שלשה ימים. נתן להם  -חזירו לו תשובה! אלכסנדרוס מוקדון: ה

זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהן כשהן נטועות 

 –וברחו, ואותה שנה שביעית היתה. 

ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו  

כנען שלנו ושלכם, דכתיב ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם, וכתיב ואלה תולדת יצחק  לו: ארץ

בן אברהם. אמר להן גביהא בן פסיסא לחכמים: תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני 

אמרו הדיוט שבנו נצחתם, ואם אני אנצח אותם, אמרו להם:  -אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני 

ו לו רשות, הלך ודן עמהן. אמר להם: מהיכן אתם מביאין תורת משה רבינו נצחתכם: נתנ

אמר להן: אף אני לא אביא ראייה אלא מן התורה, שנאמר  -אמרו לו: מן התורה.  -ראייה? 

ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת. אב 

זה על זה כלום? מאי מתנות? אמר רבי שנתן אגטין לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה, כלום יש ל

 ירמיה בר אבא: מלמד שמסר להם שם טומאה.


