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יהודים, הודים 
ואלכסנדר מוקדון: 

 קווים לשיח
בין–תרבותי

מאת פרופ' מארן ר' ניהוף

לכסנדר מוקדון מת בשנת 323 לפסה"נ, והוא א

בן 33. אומנם מסע הכיבוש שלו לפרס ולהודו 

הסתיים במרד חייליו, אך הניב מחקרים על העולם 

הלא־נודע עד אז והוביל להתייוונות המזרח בעקבות 

הערים היווניות שייסד. אלכסנדרייה שבמצרים היא 

בידי  שנוסדה  עיר  של  ביותר  המפורסמת  הדוגמה 

תרבותיים  תהליכים  על  רבות  והשפיעה  אלכסנדר 

במזרח. כבר בחייו של אלכסנדר, וביתר שאת אחרי 

ולתרומתו.  לאופיו  בנוגע  ויכוח  התפתח  מותו, 

ארטוסתנס )Eratosthenes(, איש אלכסנדרייה מן 

המאה השלישית לפסה"נ ומדען פורץ דרך בתחומים 

רבים, גילה יחס דו־ערכי בעניין זה: מצד אחד העריך 

את הידע החדש שהתגלה בעקבות מסעות אלכסנדר, 

ולריוס  להאלהה.  שאיפותיו  את  ביקר  אחר  ומצד 

 )Seneca( וסנקה )Valerius Maximus( מקסימוס

לספירת  הראשונה  במאה  אלכסנדר  את  תיארו 

ליצריו.  ושנכנע  לשתייה  שנטה  כמלך  הנוצרים 

הפילוסוף   ,)Plutarch( פלוטרכוס  זאת  לעומת 

לאלכסנדר  הקדיש  השנים,  באותן  שחי  והביוגרף 

שתי מסות מחמיאות שבהן שיבח אותו כ"פילוסוף 

פלוטרכוס   .)Fort. Alex. 332a-341f( גדול" 

הצביע על היתרונות האוניברסליים של ההתייוונות 

הוא  באשר  אדם  לכל  שהציעה  האימפריה,  ברחבי 

עולמות.  חובקת  מולדת  מעין  אזרחי,  וארגון  חינוך 

של  הנעלים  הרעיונות  את  לדעתו  יישם  אלכסנדר 

קהילה  ויצר  ב"מדינה"  זנון  הסטואי  הפילוסוף 

מהעובדה  התפעל  פלוטרכוס  מאוחדת.  תרבותית 

הומרוס  שירי  את  קראו  תבל  קצות  בכל  שילדים 

נישואיו  ואוריפידס.  סופוקלס  של  הטרגדיות  ואת 

של אלכסנדר לבת המלך הפרסי וסלחנותו כלפי בית 

המלוכה הנכבש הביעו לדעתו את אנושיותו יוצאת 

הדופן של המלך היווני.

אלכסנדר המשיך להצית את הדמיון האנושי והפך 

שפות,  משלושים  ליותר  שתורגם  רומן  של  לגיבור 

על  הרומן  וערבית.  פרסית  סורית,  עברית,  כולל 
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1. שני צידי מטבע שאלכסנדר טבע: צד אחד מראה את ראשו של הרקלס, שנחשב לחצי אל ולבנו של זאוס וכן  איור 

לאבי המלכים המקדונים, ואילו הצד השני מראה את זאוס יושב בצד הכתובת "של אלכסנדר" ומרמז לשאיפות המלך 

היווני להידמות לאבי הרקלס, האל העליון בפנתאון היווני.
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אלכסנדר מתקרב בתפוצתו לתפוצת התנ"ך ותופס 

מקום מרכזי בספרות העולם. אך שלא כתנ"ך, הוא 

לאין־ספור  השראה  נתן  אלא  לקנוניזציה  זכה  לא 

גרסאות שונות ולערבובי גרסאות. הזרם הספרותי 

כגון  רבים,  נושאים  לתוכו  ספג  לאלכסנדר  הקשור 

נשים  האמזונות,  אצל  והביקור  עדן  לגן  הכניסה 

מיתולוגיות שלפי האגדה אלכסנדר פגש באפריקה. 

יצר  אלכסנדר  של  מסעותיו  על  שסיפר  מחבר  כל 

משך  מיוחדת  לב  תשומת  שלו.  בצלמו  דיוקנו  את 

במתח  שעסק  ההודים,  החכמים  לבין  בינו  המפגש 

במתח  או  הפילוסופיה  לבין  הפוליטי  הכוח  שבין 

אינטלקטואלית.  לאליטה  פוליטית  אליטה  שבין 

לפי ההיסטוריונים היוונים העתיקים, החכם ההודי 

להתלוות  אלכסנדר  של  הצעתו  את  דחה  קאלנוס 

אליו ליוון ואמר שאם הוא או אנשי פמלייתו אכן 

עליהם  ההודית,  הפילוסופיה  את  ללמוד  חפצים 

לתרגל  כדי  לוהט  סלע  על  כמוהו  ולשכב  להתפשט 

סצנת  מחדש  שסיפר  מחבר  כל  הסגפנות.  את 

כדי למקם  בדמותו של קאלנוס  זו השתמש  מפתח 

את עצמו במרחב השלטוני שלו ולהגדיר דרכו את 

יחסיו עם המלך של תקופתו.

במאמר זה אתמקד בגלגולים היהודיים של סיפור 

ההודים,  הפילוסופים  לבין  אלכסנדר  בין  המפגש 

הנקראים "גימנוסופיסטים" בשל הופעתם הערומה 

כביטוי לסגפנותם. כהרגלי, אצביע על תרומתה של 

זיקתה  ועל  הרומי  בהקשרה  ההלניסטית  היהדות 

יש  בהם  שאדון  לטקסטים  כרקע  חז"ל.  לספרות 

לזכור שיהודי ארץ ישראל היו מן הראשונים שאימצו 

וייסדו  אלכסנדר  של  התרבותית  המדיניות  את 

- יוונית  עיר  לפסה"נ  השנייה  במאה   בירושלים 

הראשון  הגימנסיון  את  הקימו  וכן   - "פוליס" 

איור 2. פסיפס מפומפיי מן המאה הראשונה לפסה"נ, שמראה את אלכסדנר במערכה נגד הפרסים
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להשכלה  גם  אלא  גופני  לחינוך  רק  לא  שנועד 

את  בחנוכה  לחגוג  רגילים  אנחנו  אומנם  כללית. 

ואחד  הסילוקי  המלך  אנטיוכוס,  על  הניצחון 

שבקרב  המתייוונים  ועל  אלכסנדר,  של  מיורשיו 

זוכרים את משמעות ההלניזם  היהודים, אך איננו 

היה  בירושלים  הגימנסיון  ישראל.  בארץ  המוקדם 

המוסד השני מסוגו שתועד באזור המזרח התיכון 

)אחרי צור(.

היהודי  הפילוסוף  האלכסנדרוני,  בפילון  אתחיל 

ופרשן התורה השיטתי הראשון שהיה פעיל במאה 

הראשונה לסה"נ.1 פילון מסר את הגרסה היהודית 

הראשונה של סיפור המפגש בין אלכסנדר לחכמים 

ההודים. בספרו "על שכל אדם ישר הוא בן חורין", 

שאותו כתב ביוונית במסגרת שליחותו ברומא, הוא 

כפילוסוף  ההודי  הגימנוסופיסט  קאלנוס  את  הציג 

אופייני של המזרח שפונה אל המלך הכובש בדיבור 

תעוזה  ומפגין  ב"פרהסיה"  ביוונית  או  חופשי 

לעומתו,  אלכסנדר,  ומוסרית.  אינטלקטואלית 

בכוח  שעסוקה  שטחית  יוונית  כדמות  מצטייר 

ובראווה ולא בערכים אמיתיים. אלה דברי פילון:

הגימנוסופיסיטים.  ומן  במוצאו  הודי  היה  קאלנוס 

זמנו  בני  מכל  יותר  סבל  כוח  לבעל  נחשב  הוא 

בני  בקרב  גם  אלא  ארצו  בני  בקרב  רק  לא  ונַערץ 

על   - ביותר  נדיר  וזה   - ואפילו  אחרים,  עמים 

מלכים אויבים, מאחר שארג יחד מעשים נעלים עם 

כשאלכסנדר  לדוגמה  כך  לשבח.  ראויים  דיבורים 

שבקרב  החוכמה  את  ביוון  להציג  ביקש  מוקדון 

האב־ התמונה  של  וחיקוי  העתק  כמו  הברברים 

להתלוות  לקאלנוס  בתחילה  קרא  הוא  טיפוסית, 

כולה  באסיה  רבה  לתהילה  שיזכה  בהבטחה  אליו, 

אמר  לשכנעו,  הצליח  וכשלא  כולה.  ובאירופה 

קולעת  בלשון  והלה,  אליו.  להצטרף  אותו  שיכריח 

ובאצילות, אמר: "איזו תועלת אביא לך, אלכסנדר, 

ליוונים, אני אהיה מוכרח  אם בשעה שתציג אותי 

מלאה  זו  אמרה  האין  רוצה?"  שאיני  את  לעשות 

מלאה  הדעה  האין  מזה,  פחות  ולא  ביטוי,  בחופש 

היציבה  בכתיבה,  גם  מזאת,  יתרה  בחירות? 

של  הברורים  הדפוסים  את  הלה  הטביע  מהדיבור, 

אופיו הבלתי משועבד. 

זה לשון המכתב שנשלח למלך: 

קאלנוס לאלכסנדר.

"החברים משכנעים אותך להניח ידך ולהפעיל 

הגופים  את   ]...[ ההודים  הפילוסופים  על  כוח 

תאלץ  לא  אבל  למקום  ממקום  תעביר  אתה 

ממה  יותר  רוצות,  שאינן  מה  לעשות  נפשות 

אש  קול.  להוציא  ועצים  אבנים  שתאלץ 

לגופים  ביותר  גדולים  ולאובדן  לצער  גורמת 

בעודנו  עצמנו  את  השורפים  אנחנו  החיים. 

שליט  ושום  מלך  שום  זה.  מעל  מצויים  בחיים 

בחרנו  שלא  מה  את  לעשות  אותנו  יאלץ  לא 

לפילוסופים  דומים  איננו  מלכתחילה.  בו 

היוונים, שרבים מהם התאמנו על נאומים לשם 

חגיגות. אצלנו, לעומת זאת, מעשים מצטרפים 
לדיבורים ודיבורים למעשים".2

בין  המפגש  של  ייחודית  סצנה  כאן  יצר  פילון 

אלכסנדר לחכמים ההודים. אין מקבילה בטקסטים 

הזה של קאלנוס  לנאום  מן העולם העתיק  ששרדו 

לפני אלכסנדר ואין מקבילה למכתב שכביכול שלח 

נוצרה  לא  פילון  של  גרסתו  זאת  עם  המלך.  אל 

בחלל ריק ולא נבראה יש מאין. היא למעשה חוליה 

 ,)Cicero( קיקרו  בין  האגדה  בשרשרת  חשובה 

הרומן  של  המוקדמת  הגרסה  לבין  הרומי,  הנואם 

השנייה  במאה  כנראה  שנתחברה  אלכסנדר  על 

את  משקף  פילון  של  סיפורו  לסה"נ.  השלישית  או 

העניין הרומי המובהק בדמותו של קאלנוס שאיננו 

ממלא תפקיד בשום מסורת פרשנית אחרת. פילון 

לו  רחשו  אחרים  ורומים  שקיקרו  להערכה  שותף 

לפי  המוקד,  על  עצמו  את  לשרוף  נכונותו  בשל 

 המנהג ההודי העתיק. הביקורת על היוונים 
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כפטפטנים העוסקים בראווה ולא במעשים תואמת 

להפליא את הדעה הרומית על הפילוסופים היוונים 

פילון  אצל  נרקיסיסטיים.  בדיבורים  שמאריכים 

ליד  היוונים  של  חסרונותיהם  את  מייצג  אלכסנדר 

החולשה של הרודן הנוטה להשתמש בכוח. 

מיוחדת  לב  תשומת  מושך  קאלנוס  של  מכתבו 

ההודים  החכמים  של  מכתבם  את  מקדים  הוא  כי 

רקעו.  על  אור  ושופך  ברומן  שהשתמר  לאלכסנדר 

חכמים  של  למכתבים  מצטרף  קאלנוס  של  מכתבו 

אחרים מן המזרח, כגון אלה המיוחסים לאנכרסיס 

נכתבו  אלה  מכתבים  הסקיטי.   )Anacharsis(

והתרבו  והלכו  לפסה"נ  הראשונה  המאה  למן 

מסרים  מעבירים  הם  לסה"נ.  השנייה  המאה  עד 

פילוסופיים באמצעות סוגה ספרותית לא שגרתית 

ורצינות  צחוק  של  השילוב  שנונים.  פתגמים  ודרך 

מחליף מסות פילוסופיות כבדות וסולל דרך חדשה 

מובהקת,  רומית  גם  רבה  ובמידה  ו"מזרחית", 

לעיסוק בפילוסופיה. 

ושליטים אחרים  גם מלכים  קאלנוס מזכיר במכתבו 

פילון  הפילוסופים.  נגד  בכוח  להשתמש  שעלולים 

בזמן  ששלט  הקיסר  קליגולה,  בגאיוס  נזכר  בוודאי 

הפוגרום באלכסנדרייה וקיבל את המשלחת היהודית 

כיצד  מתאר  המשלחת,  בראש  שעמד  פילון,  ברומא. 

וביקש  היהודיים  המנהגים  על  התלוצץ  זה  קיסר 

להניא אותם מהם. הוא גם תכנן להציב פסל בדמותו 

במקדש בירושלים אך נרצח קודם לכן בידי סנטורים 

בתחילת שנת 41 לפסה"נ. פילון ראה ברצח זה סימן 

להשגחה אלוהית. גם חברי המשלחת היהודית דיברו 

את  לקיים  זכותם  על  ועמדו  הקיסר  אל  בחופשיות 

מנהגיהם הייחודיים של אבותיהם. פילון עצמו ממלא 

תפקיד דומה לזה של קאלנוס בהיותו הבולט בחכמי 

המזרח שהתייצבו מול הקיסר ברומא. מעניין בהקשר 

אלכסנדר  את  שחיקה  כשליט  ידוע  היה  שגאיוס  זה 

המשלחת  )פילון,  שלו  החזה  שריון  את  לבש  ואף 

בסיפורו  עקבותיו  את  שהשאיר  ספק  אין   .)81-79

אפשר  מצידו  קאלנוס  פילון.  אצל  אלכסנדר  של 

לפילון למקם את עצמו כפילוסוף מן המזרח במרכז 

האימפריה הרומית. 

צורה  לבש  לחכמים  אלכסנדר  בין  המפגש  סיפור 

חדשה ומפתיעה אצל יוספוס פלאביוס, ההיסטוריון 

הגדול  המרד  של  התבוסה  אחרי  שחבר  הירושלמי 

לקיסר אספסיאנוס ונהנה מידידותו כשבא להתיישב 

ברומא וכתב שם את תולדות היהודים.3 הקשר בין 

אצל  הפך  פילון,  אצל  נרמז  שרק  ליהודים,  ההודים 

שמתבסס  מקור,  ציטט  אף  הוא  לגלוי.  יוספוס 

כביכול על דברי אריסטו עצמו, שלפיו היהודים הם 

"צאצאי הפילוסופים ההודיים" )יוספוס, נגד אפיון 

א, 179(. זאת ועוד, יוספוס התאים את הסיפור על 

אלכסנדר והגימנוסופיסטים לקורות חייו שלו ויצר 

מפגש בין המלך היווני ליהודים בירושלים. לדבריו, 

אלכסנדר פנה במסעו מצור לעזה גם לירושלים ואף 

ביקר במקדש, השתחווה שם לאלוהי ישראל והעניק 

מחוות כבוד לכוהן הגדול שקיבל את פניו )יוספוס, 

מפתיעה  עלילה   .)333-11.331 היהודים  קדמוניות 

הכוהן  האחד:   - נבואיים  חלומות  משני  מּונעת  זו 

הגדול יאדוס הצטווה בחלומו לנטוש את מלך פרס 

את  לקבל  כדי  ירושלים  לחומות  מחוץ  אל  ולצאת 

פני אלכסנדר; השני: אלכסנדר חלם על קבלת פנים 

בידי כוהנים לבושים לבן שאותם הוא זיהה בשעת 

מסתיימת  הסצנה  בירושלים.  המקדש  ככוהני  אמת 

בהקראת ספר דניאל לפני אלכסנדר שהתנבא דרכו 

ניצחונו  ועל  במסעו  ישראל  אלוהי  של  תמיכתו  על 

במנהגי  אלכסנדר  הכיר  בתמורה  הפרסים.  על 

שומרי  חיילים  והזמין  האימפריה  בכל  היהודים 

מצוות להתגייס לשורותיו. 

יוספוס.  של  חייו  קורות  את  זו  באגדה  לזהות  קל 

נחבא  עת  לחלום  שזכה  עצמו  על  מספר  הוא 

כמורד ברומים והצטווה לצאת מהמחבוא במערה 

החיל  של  המצביא  אז  לאספסיאנוס,  ולהצטרף 

.)354-3.350 היהודים  מלחמת  )יוספוס,  הרומי 
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יוספוס היה כוהן שהתגאה במפגש שלו כנער עם 

ישראל  שאלוהי  וטען  במקדש  הבכירים  הכוהנים 

לאספסיאנוס  מעברו  לכן  רומא.  בשלטון  תומך 

אינו בגדר בגידה אלא מילוי צו האל. טיטוס, שכבש 

דומה  המקדש,  חורבן  על  וציווה  ירושלים  את 

לאלכסנדר בכך שגם הוא כיבד את מנהגי המקום 

לעשות  הוכרח  אלא  המקדש  בחורבן  רצה  ולא 

הקנאים.  של  העיקשת  התנגדותם  מפאת  זאת 

אחר  בהקשר  גם  דניאל  ספר  את  הזכיר  יוספוס 

)קדמוניות  רומא  שלטון  את  ניבא  שהוא  והסביר 

אלכסנדר  של  ההזמנה  שאף  ייתכן   .)10.276

עניין  מהדהדת  מצוות  שומרי  יהודים  לחיילים 

אקטואלי בימי יוספוס. הוא הכיר את אחיינו של 

פילון, אלכסנדר טיבריוס, שהתקדם בצבא הרומי 

ומילא תפקידים חשובים בפרובינקיות, כגון נציב 

על מצרים ופרוקורטור על יהודה. יוספוס לא אהב 

שיהדותו  אף  המצוות  את  זנח  כי  טיבריוס,  את 

הייתה ברורה לכול )קדמוניות 20.100(. סיפורו על 

כלוחמים  מצוות  שומרי  יהודים  שקיבל  אלכסנדר 

לנהל  יכול  היה  טיבריוס  שגם  ממחיש  לשורותיו 

אורח חיים מסורתי. 

של  דמותו  על  התוסס  בשיח  הם  גם  השתתפו  חז"ל 

אלכסנדר בתקופת הקיסרים הרומים )ה"אנטונינים"(, 

האימפריה,  תושבי  לכל  רומית  אזרחות  שהעניקו 

חדשה  פריחה  עודדו  וכנראה  אלכסנדר  את  העריצו 

תפח  אלכסנדר  על  הרומן  אודותיו.  על  כתיבה  של 

של  החדשה  האליטה  אומנם  בתקופתם.  והתרחב 

החכמים היהודים, שקמה בתמיכה רומית אחרי חורבן 

אך  בארמית,  או  בעברית  כתבה  בירושלים,  המקדש 

ביצירת  היוונית  דוברי  היהודים  כמו  השתתפה  היא 

 האגדה על אלכסנדר.  
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איור 3. אלכסנדר במקדש בירושלים, עם הכוהנים המראים לו את ספר דניאל כנבואה לניצחונו במזרח
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הרצאות החברים החדשים בתשפ"ב

איגרת כסלו תשפ"ג

דרך  הירושלמי  מהתלמוד  חז"ל,  מקורות  אדרבה, 

את  מזכירים  הבבלי,  התלמוד  ועד  האגדה  מדרשי 

שמו של אלכסנדר קרוב לשישים פעמים ומוסרים 

ריבוי  אודותיו.  על  אגדות  של  מרשים  מגוון 

הגרסאות, שעולה בהרבה על מספר האגדות אצל 

פילון ויוספוס גם יחד, מעיד על עניין רב של חז"ל 

בתרבות שסבבה אותם ועל היכרות עמוקה עימה. 

להיכנס לפרטים, אך  זה לא אוכל  במסגרת מאמר 

רבה,  בבראשית  סיפורים  לשני  בקצרה  אתייחס 

בארץ  החמישית  המאה  בתחילת  שנערך  מדרש 

ישראל. בולט בהם שגם חז"ל יצרו את דיוקנם של 

אלכסנדר ושל החכמים מן המזרח בצלמם. מתחת 

במשפט  המתעניין  כמלך  מצטייר  אלכסנדר  ידם 

עליו  עולים  המזרח  חכמי  ואילו  פסיקות,  ופוסק 

ביושרם ובתחושת הצדק שלהם. 

אלכסנדר  נדרש  רבה  בבראשית  הראשון  בסיפור 

אברהם  של  הפילגשים  בני  של  לטענות  להתייחס 

ארץ  על  הירושה  את  מהצדדים,  אחד  כל  שדרשו, 

הטענות  את  היווני  המלך  שפט  במפתיע  ישראל. 

הרומי  המשפט  של  קריטריונים  לפי  השונות 

ומונחיו, ונקט כאן את המונח המשפטי "לוקטור", 

הוא  המונח  פירוש  ז(.  סא,  )בר"ר   legator כלומר 

מתנה שניתנת ליורשים אפשריים בתמורה לוויתור 

זה  רומי  במובן  מפרשים  החכמים  טענותיהם.  על 

את הביטוי המקראי "ולבני הפלגשים אשר לאברהם 

לאחר  כה:ו(.  )בראשית  מתנות"  אברהם  נתן 

שנפתרה בעיה משפטית זו אלכסנדר "ביקש לעלות 

לירושלים" והתקבל שם לא בידי הכוהן הגדול, כפי 

גיבן  קוסם,  בן  גביעה  בידי  אלא  יוספוס,  שסיפר 

שציפה לריפוי מידי אלכסנדר, שכונה "רופא אומן". 

אב   ,)Origen( אוריגנס  דברי  את  מאשר  הסיפור 

השלישית,  במאה  בקיסריה  פעיל  שהיה  הכנסייה 

שלפיו היהודים בסביבתו התגאו בביקור אלכסנדר 

מסר,  שאוריגנס  הפרטים  לפי  בירושלים.  במקדש 

)אוריגנס,  יוספוס  של  הגרסה  את  סיפרו  היהודים 

5.50(. גם חז"ל אימצו את הסיפור של  נגד קלסוס 

כלומר  שלהם,  לצרכים  אותו  התאימו  אך  יוספוס, 

המעיטו בערך הכהונה, שאותה הם החליפו כמנהיגי 

העם אחרי חורבן המקדש, והדגישו תחת זאת את 

המלך  להערכת  כמסגרת  הרומית  המשפט  מערכת 

הזר וכדרך למקם את עצמם במרחב האימפריה. 

בארמית  נמסרת  רבה  בבראשית  השנייה  האגדה 

ל"מלכא  אלכסנדר  של  מסעו  על  מספרת  והיא 

סיפור  א(.  לג,  )בר"ר  שלחשך"  צלמי  לאחוי  קצייה 

על אלכסנדר, שלפיו  הרומן  מוטיבים של  זה משלב 

שגובלת  הציוויליזציה  קצות  את  סימן  הכספי  הים 

בצפון באזור הברברים המכונים גוג ומגוג )רומן על 

3.17(. בתרגום לעברית הסיפור של חז"ל  אלכסנדר 

קצייה  מלך  אצל  הלך  מוקדון  ש"אלכסנדרוס  מספר 

לקראתו,  שיצא  אליו  ושלח  החושך  הרי  לאחורי 

זהב.  של  בקערה  זהב  לחם  לו  נושא  והוא  לו  ויצא 

אמר לו: לממונך אני צריך! אמר לו: ולא היה לך מה 

באתי  לא  לו:  אמר  לכאן!  לך  שבאת  בארצך  לאכול 

א(. לג,  )בר"ר  דנים"  אתם  כיצד  לדעת  לבקש   אלא 

לפי סיפור זה, אלכסנדר פגש במזרח מלך שמבקר את 

הבצע  רדיפת  על  ומתלוצץ  האימפריאלית  תאוותו 

איור 4. דמות מלכותית מפסיפס הפילים בבית הכנסת בחוקוק 

זוהי  ג'ודי מאגנס שחפרה במקום  שבגליל. לפי הארֵכאולוגית 
 דמותו של אלכסנדר. צילום: ג'ים הברמן; באדיבות פרופ' ג'ודי מאגנס4
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שלו ברחבי העולם. בעקבות המפגש ביקש אלכסנדר 

להוכיח שבא למזרח רק מטעמים פילוסופיים, והוא 

אכן יושב יום שלם בבית הדין של מלך קצייה כדי 

שלעומתה  ההומנית  פסיקתו  על  מקרוב  ללמוד 

המשפטית  הדוגמה  אכזר.  כדיין  מצטייר  הוא 

שניתנת בהקשר זה דומה להפליא למקרה שמוזכר 

המאה  איש   ,)Philostratus( פילוסטרטוס  אצל 

השלישית: אדם מכר שטח שלאחר זמן־מה התגלה 

- האוצר  שייך  למי  השאלה  והתעוררה  אוצר,   בו 

 5.)Philostr., Apoll. 2:39( לקונה  או  למוכר 

כדיון  הוויכוח  את  מציג  המדרש  הנוכחי  בנוסחו 

בין שני צדדים שאינם רוצים באוצר אלא מבקשים 

שינויי  אך  המקורי,  לבעליה  האבדה  את  להחזיר 

הנוסח הרבים בכתבי היד מעידים בבירור שבמקור 

פילוסטרטוס,  אצל  כמו  רבה,  בראשית  במדרש 

הקונה טען  על האוצר.  נלחמו  דווקא  שני הצדדים 

שקנה את השטח על כל מה שכלול בו, ואילו המוכר 

ושהתשלום  השטח  את  רק  שמכר  כך  על  עמד 

מתועד  זה  ויכוח  האוצר.  ערך  את  כלל  לא  שקיבל 

ניכרת  התפתחות  שעבר  הרומי,  החוק  בספרי  גם 

המוכר,  לטובת  פסק  המקורי  החוק  זה:  בנושא 

ואילו החוק המאוחר פסק לטובת הקונה. בתקופת 

מהסוג  שאלות  ועורר  ברור  המצב  היה  לא  המעבר 

שנידון בבראשית רבה. אדריאנוס, כמו מלך קצייה 

שמצא  כמי  הרומיים  במקורות  ידוע  בסיפורנו, 

שני  בין  וחילק את האוצר  זה  למצב  פתרון מבריק 

בדומה  נהג  רבה  שבבראשית  קצייה  מלך  הצדדים. 

לזה והציע לשני הצדדים לחתן את ילדיהם זה עם 

זה. גם בסיפור זה החוק הרומי משמש אמת מידה 

לשפיטת אלכסנדר וחכמי המזרח שמציגים באופן 

אירוני את הצדק של מערכת המשפט הרומית. אם 

כן, גם חז"ל סיפרו את סיפור המפגש בין אלכסנדר 

לחכמים בצלמם והשתמשו בו כדי למקם את עצמם 

כמומחי משפט באימפריה הרומית. 

בין אלכסנדר לחכמי המזרח הוסיף  סיפור המפגש 

מסגרת  לי  אפשרה  לו  היהודים.  בקרב  והתגלגל 

מאמר זה, הייתי שמחה להביא דוגמאות מרהיבות 

זאת:  רק  אומר  כעת  ואולם  מאוחרים.  מדורות 

יצחק  המדינה  נשיא  דברי  את  ששמעתי  אחרי 

הרצוג ואת דברי נשיא האקדמיה הנכנס דוד הראל 

בטקס המינוי הרשמי במשכן הנשיא, עלה על דעתי 

על אלכסנדר  ישראלית  אגדה  ליצירת  בשל  שהזמן 

■ והחכמים! 
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