
 בארץ-ישראל הגדול אלכסנדרמסע

מאת

 כשר ריהא

 עם מקרון אלכסנדר ,םל המפגש בדבר יוספוס של ספורו על נכתברבות
 חריפה בביקורתיות התייחסו המלומדים רוב 347-302(. יא, )קדמ'היהודים
 גלויות, אפולוגטיות במגמות שהחשידום אחדים מוטיבים על והצביעולדבריו
 שטענו היו 1. הקלאסית הפילולוגית האסכולה של וחניכיה בציגיה בלטוומביניהם

 בביקורו שהתכבד היהושלמי, המקדש כבוד את לרומם הכוונה לעין מזדקרתכי
 היהודים, זכויות את להדגיש הכוונה על הצביעו אחרים זה. גדול מלך שלובחמדו
 המאבק את לשרת בדי יורשיו, למדיניות פינה אבן ונעיו אלכסנדר ידי עלשהענקו
 מגמת כי. שטענו היו התפוצות(. יהודי )מצד ההלניסטיות בערים אזרחלזכויות
 הקוצפים לנחשוליה סכר לשים 'ובכך ליהדות, אלכסנדר הערצת את להבליטהספור
 לחשוף שונים גמיונית נענעו ואחרים אלה מטעמים בתפוצות. ישראל ומנאתשל
 נסיונות אותם אך בדרכו. איש איש הספור, מאחורי שהסתתר 'האמיתי' המאורעאת
 העלילה מפרטי שערטלוהו משום ובעיקר הביקורת, במבחן כלל בדרך עמהולא

 2. ואליגוריסטיות מלאכותיות תיזות של בסד לאונסו שניסו משום או אותו,הגודשים
 היריעה את בקפידה לבדוק יש ייספוס, של ספורו את נכונה להעריךכדי

 ניתן זו בדרך רק ישראל. בארץ וצבאותיו אלכסנדר מסע של הרחבהההסטואית
 של מחקריהם כראוי. לשפטו גם זה ובאופן מהימנה, ביקורת של במבחןלהעמידו

 .Volkes j~dischen 6. Geschichte Sch~rer, 8 1ם[ - אצל ראה ביבליוגראפי מנחר1
 Christi, Jesu Zeitalter ,14 .ק vol. 86.( (Loeb Josephus Marcus, 1). ff; 180,1,ר
 Appendices. ,ם-8 .ק 498א

 הזמנת )לפי בירושלים אגריפא מארקוס של ביקורו זה היה כי וילריך טען למשל, כך2
 .א ,Juden Wilrich .ט Grichen ז0ץ der ,)_שמו יוספום של לספורו יסוד שמש אשרהורדוס(,

 העלילה רקמת את לזהות ביכלר הציע זאת, לעומת Erhebung. .(kkabiischen .1895 .ק9
 .XXXVI REJ. Bachler, 11 ])1898( והיהודים קיסר יוליוס ביחסי הקשורים המאורעותעם
 שהקבילו התלמודיות, באגדות הצדיק שמעון באזכרת להאחז גיסו אחרים מלומדים .ע[. 18.ש

 ציטלין, ש. : למשל ראה ; באלכסנור ה-3 אנטיוכוס את המירה האגדה כי ולטעון יוספוס,לגירסת
 ליכטנשטיין, - וכן ואילך. 137 עמ' )1925( תערבי גר הגדולה", והכנסת הצדיק"שמעון
 .1931/2 .ק 3043 תעניתמגילת

 .;( .Moore, 1 תJewish 1 - וגם ,HUCA) .(נ111-1זי
 Studies. מAbrahams Iirael Of Memory 1 )1927( .ק537
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י]2[ כשראריה

 ואמנם זו, מטרה לעצמם הציבו 3 וצ'ריקובר שליט גוטמן, אבל, טוריי,שפאק,
 פתרונות של ומגוונת וחבה קשת המייצגות מסקנותיהם, לכך, אי חשיבותם.בזאת
 מואוי הארכיאולוגהות לתגליות  עדיין מודעות היו לא ההסטורי, השחזור דרךעל

 הפרשה על מהדש דעתנו שניתן איפוא ראוי בחסר. לוקות נשארו וממילא 4,דאלים
 כל אחר שנתחקה כאופן ישראל, בארץ אלכסנדר בעלילות הקשורהההסטורית

 המדיניות-צבאיות ההשלכות כל על ההסטירית, משמעותם את וננחת מצעדיוצעד
 ולאחרות. הנ"ל לתגליות לב ובשים להם, שהיווהגיאוגראפיות
 לכתוב מיעטו ,ומלחמותיו, אלכסנדר על שכתבו והרומיים, היוונייםהסופרים

 , מרכזיים אהועים בשני התענינותם את מיקדו הם ישראל. בארץ שהותו ימיעל
 המקורות שתיקת את שפרגנו מלומדים היו ועזה. צור הערים על הצבאיותהמערכות
 צ'ריקובר, ממשית. הסטורית למציאות כהוכחה ישראל, ארץ חלקי לשאר ביחסהאלה
 למצרים. ד י מ ירד עזה כיבוש לאחר 'וכי בארץ התעכב לא אלכסנדר כי סברלמשל,
 שלא יושביה אלה והיו בזכרונו, הארץ נשארה ככלל אם ספק להטיל ישלדידו,.
 טען, כך, בהי המבקר הגבור המלך של הפיוטית הדמות על בדמיונם לוותררצו
 ומגודדת שהנה דעה 5. ההסטוריה שהשאירה הריק החלל את האגדה ספורי,מלאו

 ישראל וארץ סוריה שכבוש יתכן לא כי טען מחקרו בפתח גוטמן. השמיעבתכלית
 לשלטון שהגיע רק לא באמצעותו וכהרי אלכסנדר, בתולדות טפל למאורענחשב
 שלטונו להתפשטות גשר ראש לעצמו הקים גם אלא התיכון, הים חופי עלמוחלט
 והגיונה. ההסטורית המציאות את יותר הולמת גוטמן של גישתו כי נראה 8.בעולם
 מערבותיו הארצישראלית, בזירה אלכסנדר תוכניות את לחשוף נשתדללהלן

 עלינו יקלו אשר דברים הבכירים, מפקדיו של ועלילותיהם פעולותיהםהצבאיות,
 באיסום הניצחון לאחר מיד באזור. שהותו ימי על הידיעות את נכוחהלהעריך
 להמשיך לא אלכסנדר החליט לפסה"נ( 333 שנת נובמבר, ראשית או אוקטובר)סוף

 כדי דרומה למטות אלא במזרח, ממלכתו עמקי תוך אל ה-3 דריוש אחרברדיפה
 כי מראה במקורות עיון 20(. ו, )אריאנוס, ומצרים פלניקיה סוריה אתלכבוש
 את לתפוש והסכויים ההמרית מצוקתו )א( : בהחלטתו הדריכוהו מטרות,כמה

 ובאותה המלהמה, בכלכלת לו שיסייע דבר בדמשק, הפרסית המלכותאוצרות
 הסכויים )ב( ז. בה להמשיך ולהיטות אישית מוטיבאציה לחייליו יספק גםעת

 מיקוח כקלף בהן להשתמש כדי הפרסית האצולה משפחות את בדמשקלשבות

31911; )1705508. den Alexander 
~ber 

Josephus des Bericht Der Spak, 1. 
 .JBL. Torrey, 0 47 )1928( .קק ;389--380 .ו .ן ,Abel .%8 43 )1934( .קק;528-545

 ,idem. .%8 .44 193%( .קע42-61
 452-ש27; עמ' )תש"ט(, לוי יוחנן ספר שליט, א. zrl-294; עמ' )ת"ש(, י"א תרביץ גוממן,י.
 ואילך. 32 עמ' )תשכ"ג( ההלניסטית בתקופה והיוונים היהודיםצ'ריקובר,א.

4)1966( 59 HTR idem, ; 110-121 ל .4 .קק)1963( .0( xxvl BA. )77055, ו .4ב. 
 .קק. News Christian idem, ; 201-211 תו ,Israel 14 )1963( .קק24-35

 32. עמ' שם, צ'ריקובר,5
  ודן. עמ' שם, גוטמן,6
 ז 5 13, ווו, 1 12 8, 1[1, רופוס קורטיוס 19 16 [[ע, 4 4--ו1 11, "[, אריאנוס עיין:7
 2-1. 24, 1 15 אלכס' פלוטארכוס; 1 3 32, וזע%, סיקולוס דיודורוס ; 4 2,%,
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 בארץ-ישראל הגדול אלכסנדרמסע]3[

 המערביים חלקיה כיבוש את שחייב הסטראטגי, הכניקול )ג( 8. פרס מלך עםאפשרי
 יסודות עם האויב התקשרות למנוע וכדי העורף את להבטיח כדי פרס, ממלכתשל

 את פצל מרתום-ארוד, בסביבת דרומה, הצבאי במצעדו 9. גופה ביווןחתרניים
 ומשק, את לכבוש במטרה פארמניון של לפיקודו נמסר האחד חלקים. לשניצבאו
 להבטיח מנת על הגדולות. פיניקיה ערי את לכבוש יצא שבראשותו השניואילו
 בא ומן באותו 10. למושלה קרדימ0 בן מנון את מינה הצפונית, בסוריה אחיזתואת

 ארוד, מלך גרוסטראטומ בן סטראטון עם נועד כן כמו דריוש, עם עקר מדיניבמגע
 וו, )אריאנוס, אביו ובשליטת שבשליטתו והמקומות הערים התמסרות את לושהבטיח

 המצור ומשנפתח דמשק נפילת על כשנודע רב, לא זמן כעבור אכן, ואילך(. 137,
 כל ועמהם ביבלוס מלך ואנילוס ארוד מלך גרוסטראטוס לצידו עברו צור,על

 על גם ספק ללא השפיעה זו עובדה 1(. 20, )שם, שברש,ותם הפניקי הציכוחות
 בארץ השומרונים על גם יוספוס של לעדותו לב ובשים וקפריסין, צידוןהתמסרות
 עליהם ועוררו לדריוש אמונים שמרו זאת, לעומת היהודים, 321(. יא, )קדמ'ישראל
 319-317(. )שם, אלכסנדר של זעמואת

 צבאית מבחינה למדי עסוק היה כי מלמדות פאראמניון של פעילותו עלהעדויות
 ידי על הוזעק לא 5-4( 1, )ע[, רופוס קורטיוס לפי דמשק. את שכבש לאחרגם

 המכונה סוריה של ל"מושלה נתמנה אלא הצורית, בזירה לו לסייעאלכסנדר
 ההוראה כי להניח אין הדמשקאית. בזירה להיתאר נצטווה אףכוילי-סוריה",

 היה אפשר כזו משימה שהרי הנכבדים, והשבויים השלל לשמירת רקהתכוונה
 ישב לא פאהמניון כי 'מתברר עדות מאותה שניה. מדרגה 'מצביא על גםלהטיל
 ב'סורים' מלחמה ערך אלא צור, על המצור חודשי שבעת במשך ידייםבחיבוק
 תושבי עם לנהותם אין כי בצדק טען גוטמן 5--י6(. 1, )שם, התנגדות כלפיושגילו
 אין 1ג ו'צידונים' 'צהרים' מקור באותו נקראו שאלה משום הפיניקיות,הערים
 לרכסי מעבר במזרח היתה פארמניון של שפעילותו מרוום גיאוגרפי, הגיון גםלכך

 שתפו ואף לאלנסנדר מכבר זה התמסרו במערב פיניקיה שתושבי גם מההלבנון,
 נימוקים מאותם הלבנון שבהר הערביים השבטים עם לזהותם גם אין פעולה.עמו

 נלחם עמהם כי וידוע 'טורים', ולא 'ערבים' במפורש כונו שהם עוד מהעצמם,

 אלכס' פלוטארכוס, ; 5 13, וזו, רופוס קורטיוס 1 1 25, ; 4-ש1 11, [[, אריאנוס : ראה8
 274. עמ' שם. גוטמה - גם עיין 7--29.9,
 במועצת אלכסנדר מדברי כדו"ח 17-16( )ו;, אריאנוס ידי על בפרוטרוט נמסר זה שיקול9

 באיסום. הניצחון לאחר שלוהמלחמה
 אינו הדבר אך. 'כוילי-סוריה,, למושל מנון נתמנה 7( 13, מז, אריאנוס לפי למעשהסו

 העיד מנגד, אלכסנדר, בידי זה אהץ חבל עדיין היה לא זמן שבאותו כיון הדעת, עלמתקבל
 רצח לאחר יותר, מאוחר האזור למושל נתמנה הלה כי 15-49( 8, )עו, רופוסקורטיוס

 מידה באותה אך הזמנים, סדר את בלבל אריאנוס כי אפשר שומרון. מורדי כידיאנדרומאכוס
 שונים מינויים בשני וכמדובר באופן רופוס, קורטיוס ול זו את דוקא משלימה עדותו כיאפשר
 אינה הקשר, באותו אריאנוס אצל שנזכרה 'כוילי-סוריה', וכי שונות, זמן בנסיבותשארעו
 הצעתו זאת, לעומת השווה, הצפונית. לסוריה מכתנת היתה ובאמת גיאוגרפית, מבחינהמדויקת

 277-275(. עמ' )שם, שונה בצורה העדויות שתי בין להשלים שניסתה גוטמןשל
 ואילך. 217 עמ' שפ, גוטמן,11
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]א , כשראריה

  למוטל, רופוס קורטיוס נבל הגיאוגרפי המינוח על,כה יהר .עצמו14;אלכסנדר
 פוט-אמניון נושמנה עליה המכונה.כוילי-סוריה", יסוריה כל' ל"פק .מקום מותיראננו

 של "סביבותיה כינה עצמו שהוא מה עם פנים נשום להזדהות לא-יכלהכמושל,
 לחשוב ניתן האלה, הדברים לאור 13. פיניקיה" שלאורך החוף "רצועת עם אוצור",
 יושבי : קרי לדמשק, הדרומיים החבלים תושבי היו פעל שנגדם 'הסורים'כי

 המשימה כן, אם היתה, מה 14, והגליל שאן בית הגלעד,)עמק הבשן, החורן,הגולן,
 עלינו לכך בתשובה ? בצורים אלכסנדר של מלחמתו לעת שם אותושהעסיקה
 החורף. של בעיצומו : לאמור ינואר, בחודש לערך החלה צור על המערכה כילדעת
 מארצות ימית הובלה על להתבסס יכלה לא המקדוני לצבא סדירה מזוןאספקת
 המיעוט )ב( וסערזתיה. החורף עונת )א( י מספר סיבות בגלל מרוחקותחוץ

 להובלת באוניות להשתמש הצורך )ג( 15. ימים באותם המקדוני הצי שלהיחסי
 שייט כלי כל על שהוטלו הקרב משימות )ד( )16. לוחם יווני אדם כוח שלתגבורת
 יהבו השליך המקדוני המלך כי להניח סייר האמור, לאור 17. אלכסנדר שלבציו
 יוספוס בכתבי דוקא מאלפת ידיעה לנו שרדה זה בנידון מקומית. מזון אספקתעל

 לו, לשלוה היהודים מאת אלכסנדר בקש לפיה עדותו(, -מהימנות את המחזק)דבר

 8( 6, )ווו, אריאנוס של מעדויותיו אחת 317(. יא, וקדמי לצבאו אספקה השאר,בין

 ממצרים בשובו שכן לגייסותיו, סדירה מזון אספקת החשיב כמה עד היא אףמוכיחה
 זה בענין רשלניתו על ארימאס המושל את ממשרתו פטר הצפונית סוריהאל

 על שהוטלו החרצבות המשימות אחת כי לשער איפוא נראה באחר.והחליפו
 וקרבתם לשליטתו הנתונים השטחים של פוריותם זה. לנושא התייחסהפאראמניו7
 משערך לימים, כי לציץ מעניין שכזו. למגזימה יפה התאימו שבדמשקלמטהו

 הוא גם הקדיש הרביעית(, הסורית )המלחמה דומה מלחמתי מסע ה-3אנטיוכוס
 ע, )פוליביוס עצמם שטחים מאותם סדירה מזון לאספקת ניכית לבתשומת

 החבלים יושבי את התסיסו הצבא לצרכי יבולים הפקעות כי לתאר נקל71-70(,
 לשפוך יכולה זו הצעה כי אפשר לאלפם. צריך היה כי עד 'הסורים'(, ! )קריההם
 ישראל. בארץ פאראמניון של הצבאית פעילותו טיב על מסויםאור

 באמצעות גם הירדן בעבי המקדונית הנוכחות על דעתו %ת לסעוד ניסהגוטמן
 הערים של ייסודן על הביזאנטי, סטיפאנוס בכתבי שנשתמרה העמומה,המסורת

- ) הערבים נגד הפעולות תאור2!  ; 4--5 20, וו, אריאנוס ; 24 ; 18 2, עז, רופוס קורטיוס 

- 3 24, אלכס'פלוטארכוס,  פשיטות אל? היו לא וכי והמצומצם, המוגבל אופין על מלמד ( 
 : . מזירתו. פאראמניון את להטריח צריך היה אם הב ספק לפיכךמקומיות.

 סוריה פיניקיה, בין הבחיך 2( 1, )ווו, אייאנוס. גם 9. 5, עז, רופות קררטיוס : השווה13
 txvl ,2 2 ; .21 גיאוג' - סטראבון של למינוח עוד השווהוערביה.
 278. עמ' שם, דעת'גוטמן, -השווה14
 מלכי התמסרו צור, על המצור הטלת מאז מסוים, זמן פרק לאחר רק כי לזכור ראוי15
 וקפריסין. צידון וכן צייהם, עם וביביוסארוד
 מן ההיא בעת פולימוקראטס בן קליאנדר של בואו על העיד 4( 20, גוו, ארשונוס16

 יווניים. שכירים 0)א,4 ועמוהפלופונס
 אוניות על אפילו קרב משימות הוטלו כי להדגיש הראוי מן ואילך. 5 20, 11, אריאנוס17
 1(. 21, )שם, סוסים להובלתמשא
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 בארץ-ישראל הגדול אלכסנדרמסע]5[

 עצמו, אלכסנדר בידי להקמתן ביחס ספקות להטיל שיש אף על 18. ודיוןפלה
 בעולם המדעת המגמה של בהוראתה לבטח נרשמה מסורת שאותהולמרות
 ההגיון נוטה זאת בכל הזה, הגדול במלך דברים של ראשוניותם . לקשורהעתיק
 מקרונית התחזות היתה : לאמור הסטורית, אמת של גרעין לפחות בה יש כילגרוס
 19 פאראמניון של פעלו בעקבות וכנראה אלכסנדר, בימי כבר מקומות גאותםכלשהי

 כי נראה 20. האמורות הערים נוסדו הדיאדוכים אחד ובימי יותר מאוחררק
 לחזק עשויים ידועות, מקדוניות ערים של שמות שהם - ופלה דיון -שמותיהן

 מסתבר 21. למדי מוקדמת מקדונית התיישבות לרגל כך נקראו כל ההתרשמותאת
 שהמסורת הערים על נמנתה זו גרסה גם שכן בודדות, אינן אלה שתי על הידיעותכי

 הקיסר מימי מקומית שמטבע עוד מה לאלכסנדר, ייסודן את ייחסההעממית
 23. העיר כמייסד במפורש אלכסנדר את כינתה לספה"נ( )2224-218אלגאבאלוס

 לספה"0 ה-3 או ה-2 המאה )מן הרומית התקופה מן הכתובות באחת זאת,לעומת
 שנוטים דבר אלכסנדר, של הבכירים ממפקדיו פרדיקאס, לכבוד הקדשהנמצאה
 ביחס מכאן, העולה הניגוד 23. העיר לייסוד ישירה זיקה לנ"ל היתה כילפרשו
 העממית, המסורת הלנה בה הדרך את להדגים יכול העיר, מייסד שללזהותו
 מקומיות מסורות של למגמתן ובהתאם עצמו, לאלכסנדר המעשה אתשייחסה
 ייסודה כי להניח שסביר ,במידה בה ברם, 24. דברים של ראשוניותם בולתלות
 אין כך לפסה"נ(, )321-323 פרדיקאס של העצמי שלטונו בימי רק נעשהכעיר

 ,11 .ק ,175 .ת 334 - ציטוטן ראה18
"!., 

 .Sch~rer, .8 .ע0
 הנימוק על נשענה 79( עמ' )שם, המסורת לטיב כיחס צ'ריקובר של מהסתייגויותיו אחת19
 רושמי וטל מתאוריהם נפקד שהרי אלכסנדר, של מסעותיו בציר נכלל לא המזרחי עבה"יכי

 סופרי של שתיקתם מורידה. או מעלה אינה זו הסתייגות דוקא האמת לפי 'ברם, שלו.ההסטוריה
 טבעה לפי התמקדה וכתיבתם הואיל מקרה, בכל חותכת ואייה לשמש יכולה אינהאלכסנדר
 הקדישו תמיד ולא שלו, מסעותיו צירי את בעיקר ליוו סקירותיהם הגבור. המלך שלבדמותו
 מפקדיו. של העצמאיים המלחמה למסעות נאותה לבתשומת
 .ק 175 - של הצעותיהם זה לענין השמה20

"!., 
op. Sch~rer, ;8. ,וכן 1 שם צ'ריקובר - 

 .4. .א ,Provinces Roman Eastern the of Cities Jones )1937( .ק237
 שמה כי קובע לסלה ביחס המקובל ההסבר אמנם 71. עמ' שם, צ'ריקובר, : למשל ראה21
 : )ראה כז'פלה' 'פהיל'( )או 'פחל' שגרסה אטימולוגית אסוציאציה של דרך עלנערך
 .ק233

"!., 
 הסבר שאותו גם מה האמורה, לדעה בסתירה עומד הדבר אין אך ,טתס](נ .ק0

 בקביעה גם למצוא גיתן פלה של קדמותה בדבר להנחה חיזוק דיון. של לשמה ביחס יעמודלא
 נודעה 'פלה' בתור משמע 'בריגיקי', בשם נקראה התלמיית בתקופה כי סטיפאנוס שלנוספת
 לכן. קודםכבר
22dem Alexander von St~dtegrfindungen hellenistischen Die Tcherikover, ו,. 
 Heft 19. suppl. Philologus R~merzeit. die auf bia Grossen 1 )1927( .ק;76

 .XLII Syria, Syrig, .11 נ1965( .ק 25 .[[ : ראה "מטבעעי
 .0 .א ,Gerasa Kraeling 8 ץ!Decapolis the of 01 )1938( "א .137 .ע 423 : ראהע
ff26 ק0 ,.י" .ק. Syrig, י" .ק 237 ; .א., op. Jones, 14. היהודקם צ'ריקובר, - יכן .4. .א 

 77(. )הע' 356 80; עמ'והיוונים,
 מקדון אלכסנדר הוכתר בה לספה"נ(, )189 מקאפיטוליאס המטבע את זה לענין השווה 24.

 .א ,XXXVI Syria. Syrig )1959( .ע 66 : עיין המקום. בני של הגוע( )=אבי 'גנארכס'בתור
 . .ת.9

ן  
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ח[ כשראריה

 ". אלכסנדר בימי כבי באטר מקדונית נוכחות היתה וטלא, להניח סביר בלתיזה
 מרד סול מדכאו פרדיקאס, זה היה כי למחשבה הגיון יש ג'ונס לדעתאדרבה,

 באותם המזרחי עבה"י יושבי של מרד גם דכא אורר אלכסנדר, בימיהשומרונים
 להגנת אחדות סטראטגיות בנקודות מקדומים חיילות-מצב הושיב וכי עצמם,ימים
 מרד כי הדבר, הגיוני אף ואולי הנמנע, מן לא 4za וגרסה דיון פלה, י כגוןדגזור,

 ולעת עבה"י, יושבי יטל מרדם עם פעולה שתוף ומתוך במתואם פרץהשומרונים
 בעבה"י פרדרקאס של הצבאית פעילותו מקום, מכל במצרים, אלכסנדר שלשהותו
 היתה כי לחשוב וסביר בשומרון(, )כמו מוקדמת מקדונית נוכחות , על ללמדיכולה
 פאראמניון. של מכבושיותוצאה
 אלכסנדר, מחנה אל ולהצטרף לשוב פאראמניון נקרא בדיוק מתי לדעתאין
 במחיצת כבר היה כי העיד 25( )וו, אריאטט זהות. אינן כך על והידיעותהואיל
 בחיוב להענות לו יעץ גם אז וכי צור, כיבוש שלפני האחהונים בימיםמלכו

 נועד כי קבע ש 5, לעו, רופוט קורטיום ואילו ; ey דריוש של השניה השלוםלהצעת
 משתי איזו להכריע קשה צור. כיבתה לאחר מלחמתיות במשימות חלקליטול

 ביניהן, גמורה התאמה שוררת אחד בענין מקום, מכל יותר. נכונההעדויות
 אלכסנדר מינה זמן באותו כי ציין רופוס קורטיוס ישראל. ארץ של לגורלהוהכוונה

 את וכן 28' פאראמניו0 לבמקום 'כוילי-סנריה" של למושלה אנדררמאכוסאת
 כיבושה עם בבד בד כי ללמדך פיניקיה", שלאורך "החוף למושלהיפאיסטרון

 הכובש בידי המערבלת ישראל ארץ של ניכרים חלקים כבר היו צור שלהסופי
 א 25, )וו, אריאנוס מדברי גם עולה תמינה אותה ה:מכריע. רובם לא אםהמקדוני,
 חלקי שאר כל לידיו עברו "כבר צור את אלכסנדר עייבת לעת כיהמעידים

 שטען אבי, דעת את לציין 'ראוי לכך בהקשר 20. פלשתינה" המכונהכויליגסוריה
 כוחות שיגר אלכסנדר .151א(גי נ.41א ,%11 ,25 )ל11 פליניוס של עדותו סמךעל
 הגיעו אלה וכי צור, על דג'ערכה בימי עוד ישראל ארץ את לכבוש משנייםצבא
 פעילותו עם הדברים את וקשר זה פרוש על ידיו סמך גוטמן גם 39 יריחועד

 קיימת היתה לספה"נ ה-3( )או ה-2 במאה עוד כי מעידה המקומיות הכתובות אחת25
 .נ( .op. lLraeling, 11 ,.!ם .40ן .8ל .ק 410 - .ראה ; 'מקדו,נים' של עצמיה התאגדותבעיר
 למציאותו להשוותה ניתן התופעה. של המוקדמים ההלניסטיים שורשיה על להעיד יכולהדבר
 אישורו שמצא דבר 36(, ב, אפון )נגד יוספוס של בימיו באלכסנדריה 'מקדונף יהודי 'שבט'של
 לחיולם ספק ללא נזקפת התארגנותו ראשית יאשר .לקי,(, .11 )142-143 בפאפירוסיםגם
 התלמיית. התקופה בהאשית 'מקדונית' ביחידה יהודיםשל

 .11.ג. .4ג ,1! loc. Jones( ; .XLII Syia. Syrig, 11 )1965( .ק .262611
 לידי הגיעה דריוש של השלום הצעת כי זאת, לעומת ציין, 7( 29, )אלכס' פיוטארכוסוש

 בהשוואה נחותה עדותו כי נראה אך ממצרים, שובו ולאחר בצור, השני ביקורו בזמןאלכסנדר
לאחרות.

 Schoene (ed. .Chronicon ,11 114 - אויסביוס לגירסת זה בענין השווה28

 הוסב בה לספה"נ( ה-2 )המאה ימיו מציאות את לבטח שיקף שלו הגיאוגרפי המינוח29
 דומה מינות לכך, אי קיסר. הדריאנוס ידי על רשמית בצורה ישראל לארץ 'פלשתינה'השם
 ו, וראה: הרודוטום, ידי על גם נקוטהיה

 105י
,11 

 106י 104י
 9ש ווע, 39; עז, 91; 5; 111,

 :ע. .,XLIV RB. Abe1, 1 .)1935( .ק 3058
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 בארץ-ישראל הגלול אלכסנדרמסעה[

 הנצחות 'חל לעיתה ביחס צדקו אם בין !ק המזרחי בעבה"י פאראמניתשל
 שם שהו מקדוניים גייסות כי ברור הרי לאו, אם בין ההיא, בסביבההמקרונית
 ואדי מערת של הממצאים השומרוני. המרד שדוכא לעת יותר, מאוחרבמועד
 למעלה שם טבחו מקדוניים כוחות כי מלמדים מיריחו, הרחק לא השוכנתדאליה,
 יעבור עד מחסה בה למצוא כדי אללה שנמלטו משומרון, מורדים פליטימ-220
 להלן(. לראהזעם
 כי מורה ההגיון עזה. אל מצור אלכסנדר ויל מסעו מסלול על ידיעות לנואין
 22. סטראטון ומגדל לדואר עד החוף לאורך המשיך משם וכי לעכו, עדהדרים

 !וו, אריאנוס )השווה ציו שיוט עם במתואם כנראה נעשתה הים חוף אלהיצמדותו

 גבול אל מזרחה לבטח סטה סטראטון ממגדל זאת. אפשרו התנאים עוד כל 1(,1,
 עמוקות חול דיונות ידי על מבותרת היתה השרון באזור התוף רצועת שהריההר,

 היתה ולא קדחת שורצות ביצות שם שהיו גם מה שוטפת, צבא תנועת עלהמקשות
 הגובל התוואי לאורך נע כי לחשוב איפוא סביר 3". נאותה סלולה דרך בנמצאכלל
 יפו לעבר משני צבאי כוח שיגר בדרכו ,וכי לוו, בואך והשומרון אפרים הריעם

 אשדוד יבנה, לעבר מערבה שוב כנראה פנה מלוד נאמנותן. להבטיח כדיואפולוניה
 התמסר'ו אשר השומרונים של בגבולם חלקית, לפחות עבר, זה מסלול ועזה.אשקלון

 הצבאי ההגיון 21ק. יא, )קדמי צור על במערבה לו סייעו ואף מכבר זהלאלכסנדר
 מסתכן היה כן שאלמלא ההר, באזור גם צבאית שליטה בידו לקיים בקש כימחייב

 מוכיח במקורות קפדני עיון ממצרים, שובו לעת הזה החשוב הדרך תוואיבהפקרת
 למרותו ארצם את כפף אלא השומרונים, של בהתמסרותם הסתפק יא באמתכי

 אשר 09' 5, עו, רופוס )קורטיוס אנדרומאכוס כוילי-סוריה מושל שלהצבאית
 ש-11(. 8, )שם, במרד מכן לאחר יצאוכנגדו
 נעוצה היתה הדבר סיבת לאלכסנדר. התנגדות עזה רק הביעה החוף ערימבין
 באי-תלותה עיקרי ביטוי לידי שבא הפרסית, בממלנה המיוחד במעמדהלבטח

 הכובש הופעת הערבים. עם הכלכליים .ובקשריה הגדולות פיניקיה בעריהמדינית
 הכטת שליטה ערך לפיכך ובהשגיה, במעמדה לפגוע עלולה היתה מצפוןהפקדוני
 *3. ערביים שכירים יבעזרת הפרסי 'למלך אמונים בשמרו ממושך, למצורמדוקדקות
 אלכסנדר. בעיני רבה יוקרה של לענין נעשה כיבושה כי העיד א 26, )וו,אהיאנוס

 על יד לשים אלכסנדר של המוט"באציה בדגר נימוקיו 478-יby .28' שם, גוממה31
 ל'מדי. משכנעים הינם יריחואוצרות
 אחרות ערים שנהגו כפי צור, על המערכה בזמן לאלכסנדר התמסרה עכו כי לשער קרוב32

 וכבסיס כנמל ושמשה ה.דולות בשכנותיה מדינית מבחינה תלויה כלתי היתה היאבסביבה.
 עמ' תשכ"ג. ישראל. ארץ של המטורית גיאוגרפיה אבי-יונה, מ. )ראה: לפרסים חשובצבאי

 מתפקידיה ונטלה כצור המלממנו של הכושר שעת את ניצלה כי לשער קרוב24-28(.
 הוקמה אלכסנדר בימי כבר כי הרווחת הדעה מן להקיש שניתן ובר הפיניקי, בחוףומעמדה

 בתור לאלכסנדר ידידותיות היו סטראיון ומגדל דואר גם כי לודאי קרוב ממלכתית. מצטבעהבה
 צידוניות.ערים
 81. עמ' שם, אבי-יתה, : ראה אפסיאנוס, הקיסר בימי לראשונה שם הוקמה סלולה דרך33
 היה דומה מצב 320. יא, קדמ' יוספום, ו 7 6, עו, רופוס קורטיס 1 4 25, וו, ארואנוס34
 360. ינ', קדמ' - ינאי אלכסנדר בימיגם
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]ק כשראריה

 החשיבות את נעריך כן אם אלא מדה פשטנית נראית זה באשן הדבייםהצגת
 בשרשרת האחרון היה נמלה מצרימה. למסע בזיקה  העיר כיבוש שלהצבאית
 ורינוקונורה רפיח . שכנותרה ולמעט 2(, 26, )שם, הארצישראלי בחוףהנמלים

 מבחינה למצרים. בדרך חשובה היותר היבשתית התחנה גם היתה - עריש( אל בג)
 המסתערים כוחות בפני מחסום להצבת מאוד מתאימה סביבתה היתהצבאית
 קרבות לידה נערכו במקרה ,ולא להיפך(, )או ישראל ארץ את לכבושצפונה

 מסיבה לבטח 35. מצרים או ישראל ארץ גוהל את רבה במידה שחרצומכרועים
 בכדי לא ראשונה. ממדרגה יוקרה של ענין בכך ראה ואף לכבשה,, התעקשזו

 באדמה המלחמה מכונות שבהצבת הקשיים חרף מרצו, מלוא את למשימההקריש
 35. הנצורים של העיקשת ומלחמתם קלה הלא פציעתו ולמרותהחולית,

 כי העיד יוספוס עזה. נכבשה ay לאוגוסט-ספטמבר( מצור חודשי שנילאחר
 הנודע ספורו את ספר זה קרקע ועל ירושלימה, לעלות אלכסנדר נחפז זהבמועד
 לפסילת הניצחות הטענות אחת ידוע. הגדול הכהן עם הדראמאטי המפגשאורות
 2( 7, לעו, רופוס וקורטיוס 1( 1, )ווו, אריאנוס של בקביעותיהם נעוצההספור
 בלבד, ימים שבעה במשך המצרית פלוסיוס אל מעזה דרכו עשה אלכסנדרכי

 אשר אברהמס זה הרה 38. לירושלים" לעלות קצר כך כל בזמן לו אפשר "איולכן
 ד י מ ש לגרוס באמת צריכים אלה עדויות סמך על כי הדעת על לראשונהחלק
 באסמכתות דבריו את סעד לא שהוא אלא מצרימה, אלכסנדר יצא 'עזה כניעתלאחר

  5-2( ז2, )וו, אריאנוס הנחתו. את לאמת יכול במקורות מדוקדק עיון 39.מנומקות
 ושריון המגן דרך שחדר קלע, מכונת של מירי אלכסנדר נפצע המצור לעת כיציין
 בסופה הדבר אירע התאור לפי בנקל. ארוכה העלה לא פצעו וכי לכתפו,החזה
 היה זמן באותו אכן כי להניח קשה לפיכך הראשונים, בימיה ולא המערכהשל

 זאת מצרימה. וקובה מזורז במסע להטלטל גופנית מבחינה כשלר הפצועהמלך
 לסדר ענינים לאלכסנדר לו היו כי רמז rxvil) ,49 )1 סיקולוס דיודורוס :ועוד
 עזה כניעת לאחר כי בציינו אריאנוס ביוון להם כי אפשר פרשם. לא אךבעזה,
 ועשאה הסבובה ביושבי מחדש אכלסה וכי לעבדות, יושביה את אלכסנדרמכר

 לא מסוים, נמן הצריכו אלה מעין פעולות בי  דומה 40. מבוצרת מלהמהלעמדת
  ללמר יכול הדבר מקום מכל המשוקמת, בעיר שנושבו הסביבה אנשי היו מיברור
 ברצועת צבאיים במאחזים הסתפק לא וכי כולו, באזור  צבאית  שליטה  למלך היתהבי

 )בין לפסה"נ 312 בשנת עזה קרב לפסה"נ, 525 בשנת כנבוזי( לנימי עזה מערכת : כגון33
 פילופאטור ה-4 תלמי )בין לפסה"נ 217 בשנת רפיח קרב ה-1(, לתלמי פוליורקטסדמטר"וס
 הגדול(. ה-3לאנטיוכוס

 ואילך. 7 6, עו, רופוס קורטיוס ; 27-25 וו, אריאנוס : ראה המערכה תאור על36
 (XVll סיקולוס דיודורוס לבין 325( יא, )קדמ' יוספוס כין מלאה התאמה יש זה בנידון37
 בהסתמך אוגוסט-ספטמבר, בחודשים נערך עזה על המצור 5(. 24, )אלכס' ופלוטארמוס 7(48,
 24(. 5ו;,  אריאנוס של הכרונולוגי הנתוןעל

 .XXXVI REJ. B~chler, 1 .)1898( - גס השווה 35. עמ' והיומים, וטיהורים צ'ריקובר,38
 .ע.1

 .Campaigns Abrahams,  .1 תן  Great the Alexander  from Palestine ( )1927 .ק 3911
 ועל אלכסנדר בידי המוחלט חורבנה על rxvl) ,2 )30 סטראבון עדות 7. 27, ,וו,  אריאנוס40
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 בארץ-ישראל הגדול אלכסנדרמסע]9[

 לא כפוליס'41 העיר וארגון החדשים האוכלוסים בהירת צ'ריקובר. כדעתהחוף
 כן, על יתר וזמן. דעת שיקול הצריכו ובודאי יד, כלאתר הנעשים דבריםהיו

 העיר, של המחודש הצבאי אירגונה על בקפידה שקד גם אלכסנדר כימסתבר
 )אלבס' פלוטארבוס מעדות גם ממצרים. דרכה לחזור אמור שהיה משוםולבטח
 נתפש לדבריו כיבושה. לאחר מה זמן בעזה השתהה אכן כי להתרשם ניתן 5(25,
 10 את כלל זה משלוה כי יתכן מקדונה, שלח אותו ביותר, הב בשמים שללשם

 כדי למולדת עת באותה ששוגר אמינטאס, של שבפיקודו טרירמות( :נ )האוניות
 נושא 1(, txvil 49 טיקולוס )-דיודורופ צבאי לשרות נוספים צעיריםלגייס

 שלהי של האקלימיים כתנאים להתחשב צריך האמור לכי בנוסף כן. גםשהעסיקו
 בלילות, לנוע ניתן אמנם מצרימות המסע לדהיית סביר כגורם סיני במדברהקיץ
 אין הרי 42, מדבריים במסעות המקדוני הצבא של הניסיון לחוסר לב בשיםאך
 לכשיפוג יותר נוח במועד זאת לעשות בכר שאלכסנדר להניח הגיוני בלתיזה

 סימוכין בידה יש : דבר של קיצורו כך. כל תציק לא המים ובעיית הגדולהחום
 לא זמן בה השתהה אלא 'מצרים, לעבר עזה כיבוש לאחר מיד יצא לא כילסברה
 תפנית ערך בעזה שהותו לעת כי להסיק נוטה 'והצבאי המדיני ההגיון 43.מבוטל
 להעלות קשה כך. לשם זמן מספיק לו היה גם בפועל וכי היהודים, עםביחסיו
 זה, רגיש באזור ביותר החשובים המדיניים הגורמים מאחד התעלם כי הדעתעל

 ישראל. ארץ של בעומקה גם צבאיים כוחות הפעיל כי לעובדה לב בשיוובעיקר
 יוספוס. ענות אל רצינות ביתר להתייחס מחייבת כזו תפנית של ההגיוניתהסבירות
 עם המפגש לתאור ביחס והפסלנית החשדנית עמדתו למרות צ'ריקהבר,אפילו

  קשה גם 44. הצדדים שני 'בין מגע נוצר שלא אפשר אי נאמת כי הודההיהודים,
 העם מנהיג היה שהרי  הכה"ג, עם  'נפגש לא אלכסנדר כי המחשבה אתלעכל
 אמנם 3(. עמ' )למעלה בסביבה אחרים לשליטים ביחס נהג שכך עוד מההימורי,

 בל מנגד אך אגדה, דברי הספור לתוך נשתרבבו כי המסקנה מן להמלט נוכללא
 על אחרות הסטוריות ממסורות בכך שונה הוא אין שכן זאת, בעבור לפסלונזדרז

אלכסנדר.
 הרחבה יריעתו על יוספוס אצל נפרש ידוע והכה"ג אלכסנדר בין המפגשתאור
 סכסוך באותו הבולטות הדמויות בין והיהודים. השומרונים בין הסכסוךשל
 את לשלול רבים חוקרים בקשו זו מסיבה השומרוני. הפחה סנבלט של שמונזכר

 לימי סנבלט את כשהסמיך טעה יוספוס כי העיקרי וטעמם הספור,מהימנות
 נחמיה. לימי בזיקך כלל הזכירו לא כי בעובדה חיזוק המוצא דבראלכסנדר,

 : עיין ינאי. לאלכסנדר התכין כן אם אלא ביקורת, במבחן עומדת אינה הממושךשממונה
 .,י. ,op. Tcherikover ,.יש .ע80

 .Kuste Philist2ische d~e und Gaza Stark, .8 .)1852( .עע 341-343 : ראה כך על41

 שנערך אמון למקדש המדברי המסע על 27 אלכס' פלוטארכוס, ו 3 ווו, אריאנוס : השווה42.
 . ף ר ו חב

 לכן המוסכמת. הדעה אחר לערער העז לא אך כן, גם זה בענין התלבט מארקוס ראלף43
 אך יוספוס, פוסלי של דעותיהם עם להתפשר מסה שבהם מאולצים, הסתייגות דבריהשמיע
 ,.!" .קע 525-526 - ראה מקור. בשום הסתייגותו את סעד לאלמעשה

 .(Marcus, .1 .ק0
 37--ש3. עמ' והישים, היהודים צ'ריקובר,44
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יח כשראריה
 נראר מיה-סלים סו וגרו סנבלט בת עם מנשה וטל נ"טואיו את תאורו : יעודזאת
 אנאכררניזם בדבר ההתרשמות שנתחזקה באופז כח, יג, בנחמיה לכתובזהים

 המקורות, מהשומות שצצו מבוטלים, לא קוליים לעצמה זימנה זו דעההסטורי.
 ידוע, וכאחי סנבלט כחתן יוספוס' ידי על שהוצג מנשה, את לזהות הצורך :כגון
 של הגניאלוגיה לפי להיות צריך שהיה מי כח(, י"ג, )שבנחמיה יוידע בןעם
 לפתור ניסה שליט אמנם 45. ידוע של ודודו יוחנז אחי כב( )י"ב, נחמיהספר
 נמנע לא עת באותה אך יוספוס, של הגניאולוגיה פסילת ידי על הז'ה הקושיאת

 את תיקן הוא למעשה, במנשה. הקשור אחר גניאולוגי בפרט יוספוס עלמלהסתמך
 שלושה היו ליוידע כי לטעון 'בקום ובכך יוחנן, של לבנו שעשאו באופן הכתוב,נוסח
 -בנים

 אסמכתא כל לה שאין זו, ומתוקנת חדשה גניאזלזגיה ומנשה. ישוע יוחנן,
 )שבקדש ומנשה ידוע כין הקרע כי לטעון הדרך את בפניו סללה נחמיה,בספר

 )שם, ישוע לבין יוחנן בין ריב זה היה באמת ובי מסולף, הריהו ואילך( 306יא,
 "המפלגה )או השמרנים" "מפלגת : כינה שהוא מה של, כנציגיהם301-297(,
 הליב- "המפלגה לאו המתקדמים" "מפלגת ויריבתה והאנטי-שומרונית(הבדלנית'
 16. והפרו-שומרונית(רלית"

 חדשים נדבכים מסדה על לבנות השתדל אף זו, תינה על ידיו סמךצ'ויקובר
 סתירות גם לחשוף בכוונה ביכלר, של מחקרו על מעיקרם נסמכו אשר ספקות,של

 נאותות לב תשומת לכך שנקדיש הראוי מן י4. יוספוס של העדות בגוףספרותיות
 לדעתו הניוונה, הפרשה של הצרופה ההסטורית היריעה את לפרוש נשובבטרם
 הראשון שחלקו באופן הומוגניים, בלתי חלקים משני יוספוס של הספורהורכב
 השני חלקו ואילו שומרונית, ממסורת נשאב אלכסנדר עם ובריתו בסנבלטהדן

 לדעתו, ניכר, הדבר יהודית. ממסורת נשאב וידוע אלכסנדר פגישת אתהמתאר
 השני(, )בחלק עוינת ברוח שמתחלפת הראשון( )בחלק השומרונים את האוהדתברות
 זו המסורות שתי את היהודי העורך צרף שיטתו, לפי היהודים. את האוהדתאך
 ידי על הדבר אמיתות את להדגים בקו אף צ'ריקרבר אחד. לספור והטליאןלזו

 ניתן הראשון מחלקו כי טען למשל, כך הספור. בגוף ספרותיות סתירותחשיפת
 השני שמסלקו בעוד 322(, 1 310 יא, וקדמי נבנה טרם בגריזים שהמקדשלהבין
 כי הערבדה על הצביע דומה כאופן 342(. )שם, תילו על עמד כבר בומתברר
 ואילו ואייך(, 321 )שם, אלכסנדר עם במגע שבא סנבלט זה היה הראשוןבחלק
 340 )שם, באמצעותו שלא המלך אל פנו והשומרונים סנבלט כבר נעדר השניבחלק

 ידוע-אלכסנדר סיפור לבין מנשה-סנבלט ספור בין הצרוף טען, לפיכך,ואילך(.
 סנבלט, של החטופה למיתתו : מאוד משונים לדברים ו"גרם מעיקרו מלאכותיהינו

 בית בניע של המפתיעה ולמהיררתו העניינים במהלך כלשהו אימות להשאיז
 מתוך גם לעין מזדקרת הספור חלקי שני בין הסתירה לדעתו, בשומרון".המקדש
 ש"אלכסנדר ניון בירושלים(, הבקור ~אחר והשומרונים אלנטנדר בין הפגישהתאור

 .1. ,%1קop. 8 ,!ם 12-13 : השווה45
 252-27%. עמ' )תש"ט(, לוי" "ספר שליט, ג : עיין46
 .XXXVI REJ. B~chler, 1 נ)1898( ראה: לביכלר, אשר 32--35; עמ' שם, צ'ריקובר,47

 .קק.1-26
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 בארץ-ישראל הגוזל אלכסנדרמטעהמ

 מדמן כבר הראטענהרוהלא בפעם אותם ראה כאילו הם, מי השומרונים אתשואל
 אלה סתירות : לסכום 48. שומרוני" חיל-עזר הלז לו כשהביא בצור סנבלטעם

 שני של הטלאתם במלאכת הצליח לא יוספוס כי צ'ריקובר, לדעתמוכיחות,
 אחדים קוים רק בחדשו ענייני, ברצף אותם שרשם בכך הסתפק וכיהספורים,

 מכלול את חידושיו סבכו בפועל אבל העלילה הבנת את הקורא על להקלכדי
 יותר. עודהפרשה
 לאמיתו אך הפנימי, בהגי,ונה הלב את שיבה הזו הספרותית הביקורתשיטת

 אוהדת רות שום הספור של הראשון בחלק אין 49. למדי רופפת הריהי דברשל
 שערק וכמי דריוש עם לבריחתו שהתכחש כבוגד הוצג סנבלט אדרבה,לשומרונים.

 לעשות שניסה מזימות, ובעל רגיל כנוכל הוצג הוא בן, ,על יתר אויביו.למחנה
 דבר בוגדנותו, מעשה של ערמומי ניצול ידי על היההדימ עם במאבקו פוליטיהון

 221--32%(.  יא וקדם' לאלכסנדר  שהשיא  הזדון  ובצצות בתחבולותיו היטבשניכר
 לנ בשים ובמיוחד לזכותה להזקף איפוא, ראויה, היתה לא החדש למלךנאמנותו

 בניגוד 311(. )שם, דוקא דריוש באמצעות עניניו את לקדם קיוה לכן קודם כילכך
 לזכותו שנזקף דבר בשבועה, מופלגת נאמנות שהוכיח במי יצוע הכה"ג תוארלו,

 אדרבה, בכך. מה של עניין גרית הפרת היתה לא יהודית מבט מנקודתולשבחו.
 והנאמנות מקראיים, לציוויים ביחס רבה אידיאליזציה היתה השני הביתבימי
- ) זה בכללבברית  ההלניסטי בעולם גם כי "סתבר יא-4כא(. י"ז, יחזקאל : השווה 
 לשרת יהודים גוייסו כך בגין כי יוספוס ציין ,בכדי ולא זאת, להעריךידעו

 המפתיעה מהירותו בד'בר  משיקובר של  נימוקיו אף 60.  שונים מלכים שלבצבאותיהם
 ; לכך טעמים ושלושה משכנעים, אינם השומרוני ביהמ"ק בנייתשל

 סנבלט הבניס אלכסנדר, שהסכים "לאחר כי במפורש נאמר הספור בגוף)א(
 324(. יא, )קדמ' המקדש" בית את ובנה )בעניין( ו צ ר מ ל כאת

 כעשרה חלפו ירושלימה אלכסנדר של עלייתו ועד בצור אלכסנדר הופעת מאז)ב(
 לפחות.חודשים
 זמן בפרק השומרוני המקדש של הקמתו 'בדבר לפקפק הגיונית סיבה אין)ג(
 הארכיאולוגיים הממצאים מן להתרשם שניתן כפי הצנועים, לממדיו לב בשיםזה,
 51. גריזיםמהר

 34. עמ' שם, צ'ריקוכר,48
 אפרון. י. מפרופ' שלמדתי דברים מתוך רבה במידה נתגבשו להלן שיפורטו ההסתייגויות49
- 42 ב, אפיון נגד : ראה50 - 36 אריסטיאס ואג' 8 יב, קדמ' ; עצמו אלכסנדר לימי ביחס   
 ה-3 אנטיוכוס של לשרותו יהודים לגיוס ביחס 150 יב, קדמ' : עוד השווה ה-1. לתלמיביחס
 .(ע.  ,JQR, Schalit [ )1959( .קק 289-318 : עיין ;הגדול
 .Wright,  %. .0 ,(ע~ר11 58  .ן1965( .עע ן28--234 : ראה האלה,  הממצאים על סקירה51

 בלבד, מטר 42 של וברוחב מטר כ-60 של באגרך היהה הבנין את שהקיפה החומה כימסתבר
 מצא הרומית( התקופה מן )שהוא המבנה בתחתית ביותר. צנוע היה כולו הפרוייקט כלמשמע
 זה דבר לפסה"נ. ה-2 המאה מן הרס וסימני ההלניסטית התקופה מן פודיום של שרידיםרייס
 השיעות מסתברות גם כך ומשום הורקנוס, יוחנן בידי המקדש גהרם אכן כי לדעתו,מוכיח,
 קיומו. משך על יוספוסשל
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- ?" הם "מי - השומרונים את אלכסנדר לנגאלתאשר  זהותם, את ידע לא משל 
 צפנה באמת כי מקוטעת, הריהי כך הדברים את  הצגתו צ'ריקובר. על לתמוהיש

 "שאלם אלא  לזהותם,  שאלם  לא הוא  לגמרי: שוגה  משמצות  שאלה אותהבחובה

 זכויות אותן  שיבקיעו  הם מי  לאמורי 1  343(" לשם,  זאת  מבקשים שהם הםמי
 זהותם. ברור למען ולא וקנטרנית, עוקצנית התרסה שחלת זו היתה ? היהודיםכמו

 צ'ריקובר לדעת התמקדו אלכסנדר-ידוע( פגישת )על השני שבספורהסתירות
 י המטוריות שגיאותבכמה
- 338(  יא, )קרמ'  חוקיהם את לקיים ומדי בבל ליהודי להרשות הבקשה)א(  

 כי הטענה ידי על שבכאן ההסטורי האנאכרוניזם את להבליט בקוןצ'ריקובר
 שלא הרי כך ואם אלכסנדר, בידי כבר היו ההן שהארצות משתמע דבריםמאותם
 העובדה על ולהצביע לדייק יש לכך, בניגוד תקין. התרחשויות סדר בספורהוצג
 1 לעשותו הבטיח שאלכסנדר כדבר או לעתיד, תנאי בלשון נאמרה הבקשהכי

 הרשמיות הכרזותיו לפי ברבים ידועה היתה ההן הארצות את לכבוש תכניתווהלוא
 2--3(. 25, )אריאנוס, בצור המערכה לעת עצמושלו

 )קדמי ירושלימה במסעו אלכסנדר של לווייתו אנשי בין 'הכשדים' אזכרת)ב(
- 330(יגב  כי בטענה ההסטורי האשכרוניזם את  צ'ריקובר הדגיש כאן גם 

 את להסביר ניסה בעצמו כי ייאמר לזכותו ברם, בבלה. הגיע טרםאלכסנדר
 בכלל, עתידות ולמגידי בכוכבים לחוזים נרדף כשם 'כשדים' הכינוימשמעות

 הטכסטואלית ההגהה מן התעלם לא כן כמו הרומית. בתקופה הנקוט השמושלפי
 52. 'כשדים' במקום 'בותים'שגרסה

- 332--333( יא, )קדמ' אלכסנדר 'בפני ההשתחוות אוכרת)ג(  מנהג לדעתו 
 אלא ישראל, בארץ שהותו בימי אלכסנדר על מקובל ולא מעיקרו פרסי היהזה
 הביקורת היתה האמת לפי הרחוקות. אסיה ארצות את משכבש יותר מאוחררק
 53, אלבס'נדר בפני מקדוני איש של בהשתחוותו דובר באם צודקת צ'ריקוברשל

 או 331( )שם, השמא "בגני שהשתחווה עצמו המלך זה היה חקתוב לפיאך
 הכל כי ציינו אמנם פאראמניון של ההשתוממות דברי 333(. )שם, האלוהים"עבפני
 ראוי אדהבה, דוקא. למקדונים ביחס לגרסם אין אך לפניו, להשתחוותנוהגים
 היה זה שנוהג המזרח, לאנשי התייחסו כי לחשוביותר

 מקובי
 גם מה עליהם,

 הדין מן ; ועוד זאת המזרח. ואיש אלכס'נדר בין למפגש  בזיקה תואר המעשהשכל
 בפניו, ברך לכרוע שמאן עזה שליט על אלכסנדר של כעסו את  יה בהקשרלזכור
 על ומהימן שכרי מקור ידי על  ושכמקר  ממש,  ~מן בסמיכות שהתרחשמאורע
 ההשתחוות ספור כי לודאי קרוב ואילך(. 26 6, עו, רופוס )קורטיום צ'ריקהברדעת

 את להציג העיקרית שתכליתה יהודית, עולם השקפת רווי הינו יוספוסשבפי
 המלכים מלך של בעליונותו המודה שלה, דתית הכרה בעל כאדםאלכסנדר
 המתכונת לפי נערכו הדברים ובהצלחותיו. בדרכיו שהנחהו על הוא( ברוך)הקדוש

 15(. )הע' 332 עמ' שם, י'ריקובר,52
 זה. מעין למקרה מתייחסות שהביא והדוגמאות 1 14( )הע' 332 עמ' שם, : ראה53
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 בארץ-ישראל הגדיל אלכסנדרמסעןק

 פסתדו- ידי על שסופר מה וברוח ~ק ההלניסטית היהודית הספרות ומלהמוכרת
 לקשט שנועד תעמולתי, יהודי ספרותי סממן זה היה דבר; של קיצורוקאליסתנס.

 בכללותה. יוספוס של העדות לפסילת כראייה להביאו ואין ; המפגש ספוראת
 מלכות חורבן על נבואה ובו יאלכסנדד שהראוהו דניאל ספר אזכרת)ד(
 יא, )קדמיפרס

 את צ'ויקובר, לדעת מגלה, זו כרונולוגית שגיאה אף 337(.-
 וחמישים כמאה אלא נתחבר לא דניאל ספר שהרי הספור, של ההסטוריתהבדות
 ברורה, הסטורית שגיאה באמת כאן יש אכן, אלכסנדר. של לזמנו מאוחרשנה
 עצמו, יוספוס של לאינטרפולאציה או מאוחרת עממית למסורת לזקפה צריךאך

 273(. - ו'במיותד ; ואילך 266 י, )קדש דניאל לספר בבאוריו אולישמקירה
 מסתבר השלם. הספור של אזשיותיו את לערער צריכה זו שגיאה אין מקום,מכל
 דומים. מוטיבים לתוכן קלטו אלכסנדר ,אודות נוכריות ספרותיות מסורות גםכי
 שהותו לעת כי דומה אנקדוטה לספר ידע 4( 17, )אלכס' פלוטארכוס למשלכך

 הגואים ומימיו גדותיו עי עלה מקומי שמעין קרה כסאנטוס, לעיר סמוךבלידיה
 חורבנה ליום המתנבאית עתיקה כתובת נמצאה בשוליה אשר נחושת צלחתהעלו
 הכה"ג התגלות על המוטיב גם כי הנמנע מן לא היוונים. ידי על פרס מלכותשל

 מקובלת ספרותית מתכונת לפי גזור היה 334--335( יא, )קדמ' אלכסנדר שלבחלומו
 של ההתגלות בתאור למצוא ניתן כדוגמתה ואשר אודותיו, העממיותבמסורות
 יהודי, צביון יוספוס אצל לבש מוטיב אותו לכך, אי "". צור כיבוש לרגלהיראקלס

 שפעל כמי ולא אלוהית שליחות למלא שנועד כמי בו הוצג שאלכסנדרכיון
 כורש, על ישעיה לנבואת מאלפת הקבלה ממש קיימת זה בנידון עצמו.בכוחות
 במילים 56. ישהאל אלוהי של לשליחו נחשב הוא שאף פרס, מלכות שלמכוננה
 שבקשה היהודית, העולם השקפת של במידותיה נערך יוספוס של ספורו :אחרות
 לרומם זו ובדרך מראש, חזויה אלוהית מתכנית חלק ההסטוריה בתהפוכותלראות
 יעמוד לא הרי אלה,, קריטריונים לפי הזה המוטים את נשפוט אם היהדות.את
 ההסטורית. החקירה בדרך למכשולעוד

 שנית נחזור הספרותית, הביקורת של העקלקלים נתיבותיה אל שסטינולאחר
 במיני התנוססו גביהן שעל היסוד אבני לעיל, כאמור ההסטור3. הניתוחאל

 בשוגג הסמיך הלה כי בהנחה מקורן יוספוס, פוסלי של המורכביםההוכחות
 למוטט כדי זו הנחה לערער די אלכסנדר. לימי סנבלט את אנאכרוניסטיובאופן
 ממערת הארניאולוגיים הממצאים ואמנם ; קרקעה על שצמחו ההצעות כלאת
 מתעודות בכך. מכריע תפקיד ממלאים קרוס, ידי על שנסקרו דאליה,ואיי

 נחמיה ימי של 'מסנבלט לבד כי הוכח במספר( )כ-40 שם שנמצאוהפאפירוס
 המאה באמצע ופעל חי ואשר זה, בשם נוסף שומרוני פחה לפחות בנמצאהיה

 נקבע הזה השם כי המסקנה אל קרוס את הנחתה זו עובדה לפסה"נ.הרביעית
 נקוטה שהיתה פאפינומית, שיטה פי על השומהוניים הפחות של הדורותבשלשלת

 שסנבלט באופן בירושלים, הגדולים הכהנים במשפחת וגם טוביה במשפחותגם

 להלן. עוד וראה 286, עמ' שם, גוטמן, : השווה54
 שש-285. עמ' שם. גוטמזן55
 כב-כג. ל"ו, דבהי"נ ; ח-ב א', עזרא : גם השווה ש-ו. ס"ה, ; כח מ"ר, ישעיה56
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 התגליות לפני רב זמן כבר האמת, למען במניינם. שלישי היה יוספוס אצלהזכוה
 מבר למשל, שפאק, הסנגלטים. שני בזהות לכפור אחדים מלומדים העיזוהאלה
 של הפאפירוסים מן הזכור דליה, חצץ כשביניהם השני של סבו היה הראשוןכי
 שנת מא כי להניח שקשה כיון כרונולוגי, קושי מעורר פתרונו אמנם י5.ייב
 בא"י( אלכסנדר )ימי לפסה"נ 332 שנת ועד דליה( של פעלו )ראשית לפסה"נ408
 שום על ובעיקר חשיבה, הצעתו אעפ"כ ; בשומרון פחות שני רק במשרתםשמשו
 58. אמון של אשראי לה העניקה אף זה, בעניין יוספוס עדות את לפסול נזדרזהשלא

 כב י"ב, נחמיה שבספר הגדולים הכהנים של הדורות לסדר גם דעתו נתןקרוס
 לעכל קשה גם כי טען הוא וידוע. אוחנן יוידע, אלישיב, : הבאים השמות צויינובו
 כהנו לפסה"נ( )332 אלכסנדר ימי ועד לפסה"נ( )408 יוחנן שמאז המחשבהאת
 נחמיה שברשימת ידוע ראוי סבר, לפיכך, בירושלים. גדולים כהנים שגירק

 אין למעשה, 59. השני כידוע יוספוס אצל הזכור זה ואילו הראשון, כידועלהחשב
 קרוס של הצעותיו מקום, מכל נוסף. כהן אף עיניהם היה כי אפשרות מכלללהוציא
 לבחינת מחודש רגניאלוגי' כרונולוגי בסיס לשמש ועשויות לחדי הגרוניותנראות
 בזיקה סנבלט את זכר לא שיוספוס הסיבה איפוא היתה מה פיספוס. שלעדותו
 הכרונולוגיה את ולהשלים לתקן ההבה בלהיטותו כי נראה ובכן, ? נחמיהלימי
 שבין מדי הגדול הזמנים בפער להבחין השכיל לא 60, ונחמיה עזרא ספרישל
 כב( )י"ב, נתמיה ספר של הגניאלוגיה על סמך אהד מצד ידוע. לימי יוחנןימי
 מן התעלם גיסא, מאידך אלכסנדר; שמימי ידוע עם בה שנזכר ידוע אתוזיהה
 שמימי זה את רק וזכר נתמיה בימי מנביט של פעולתו בדבר )המקראיתהגירסה
 עד יוספוס, את שהטעה הוא בעלילותיהם שנקשר הדמיון כי אפשראלכסנדר.
 החוקרים את גם דבר של בסופו הטעה דמיון אותו אחד. כאיש אותםשזיהה

 של המידע את ופסלו המקרא גירסת את העדיפו שהם בעוד אלאהמודרניים,
 אלכסנדר( ימי של סנבלט על ; )קרי שבידו המידע את דוקא העדיף הוא הרייוספוס,
 מקשרי העולה הדמיון האמת, לפי לתקנה. התיימר אולי או המקרא, מגירסתוהתעלם
 הפשוטה הטענה ידי על להסתבר יכול ומנבלט הכה"ג משפחות 'ביןהנישואין

 ; )השווה נתמלאו לא זה בנידון עזרא תקנות כי ידוע פעמית. חד תופעה היושלא

 חזרו דומות פרשיות כי איפוא הנמנע מן לא כח(. כג, ז, ד, י"ג, ; יח י',נחמיה
 61. יותר מאוחרים בזמניםגם

 289-)י2. עמ' שם, נוטמן, - גם השווה .Spak, ;1 .ק0 ,וא .ק ff. 13ז$
 יש אך .ם; ,XLVII JBL. Torrey ,)1928( .קע 389-390 : ראה אחרת הצעה על58

 .ק 508 - ועיין וכל, מכללדחותה
"1., 

 .(Marcus, .1 .ק0
 ,HTR.59 F.M.Cross קקנ)19666( 201-211. ראה: הסוגיה, על מפורט דיון59

- יגם זה בנידוןוהשווה  Lapp, 195%( .ק ,5 .ע, Period Biblical The Albright, על .ע. 
 .BASOR. .0א 172 )1963( .ק33

 ששאב יריעות יסור על כנראה שנערכו הפרסיים, המלכים לרשימות במיומר לב לשים יש60
 ולפרש לתקן יוספוס ניסה זה מירע לאור והרודוטוס. הבבלי בירוסוס כמו חיצונייםשמקוהות

 כאן אין הצער, למרבה נפתלים. פרשנות בדברי והסתבך טעה פעם ולא המקרא, דבריאת
 זו. בסוגיה לפרטהמקום
- 51ן 290, עמ' שם, נוטמן, דעת השווה61  .(Marcus, .1 .ק0 ,.1[( 511--י51 
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 בארץ-ישראל הגדול אלכסנדרמסע]15[

 בת עם הנישואין פרשת את העתיק יוספוס כי לחשוב אין : דבר שלקיצורו
 השלישי בסנבלט בתלותו הפרסית, התקופה סוף אל נחמיה, בימי שארעהסגבלט,
 של שמותיהם את תלבו בדה כי להניח קשה הראשון. בסנבלט שאירעמעשה
 הגירסאות השוואת ספורות. תוך אל לב בשריהות ושרבבם וניקאסומנשה
 בשני למעשה, 'מצטמצם, בינלהן הד'מיון עסקינן. שונות פרשיות בשתי כימוכיחה
 מירושלים. זה של וגרושו הכה"ג, מבני לאחד סנבלט בת של נישואיה : בלבדפרטים
 ולא יוידע, של בנו סנבלט חתן היה דנחמיה, אליבא זהות. שום אין הפרטיםבשאר
 שמה גם מנשה. ונקרא יוחנן של בנו זה היה יוספוס, שלפי בעוד ; שמופורש
 גירסת לפי יוספוס. אצל בן שאין מה נחמיה, בספר פורש לא סנבלט בתשל

 הציבורית מלחמתו ובמסגרת נחמיה ביזמת סנבלט חתן של גרושו נערךהמקרא,
 יוספוס, גירסת שלפי בעוד ; ואילך( כב י"ג, )נחמיה נוכריות נשים נושאינגד
 יא, )קדמי והעם הכה"ג עם פעולה ובשתוף ירושלים זקני ביזמת מנשהגורש

 לבניית בתכנית ינתק בל קשר קשור יוספוס של ספורו כן, על יתר308-306(.
 ; 309-י312 יא, )קדמי יריבים מחנות לשני העם את לפלג שנועד השומרוניהמקדש

 הוא, נהפוך אלא נחמיה, בספר כלשהם סימוכין שאין רק לא זה לדבר324-322(.
 מקראי ציווי לפי נעלותה נחמיה של שמלחמתו גם מה הכה"ג, לברכת זכוהנישואין
 הפרטים כל את מלבו בדה יוספוס כי המתשבה את לעכל איפוא קשה '6.גרידא
 וכחלק כך כל מתואמת בצורה לשבצם השכיל וגם זו, בפרשה שנכרכוהרבים
 ראוי אינו שספורו הרי כאן, עד לסכם נבוא אם *6, השלם ספורו מגוף נפרדבלתי
 עצמו. ברשות העומד ספור אם כי בונננה, פרשה של אנאכרוניסטית כהעתקהלהחשב
 עזה, כיבוש לאחר והיהודים, אלכסנדר בין הידידותי המגע ליצירתהעיתוי

 לעת השומרוני, המרד סיבות את לבאר נוכל לא למעשה ביותר. מבירהים
 ביחסי התפנית של הנ"ל העיתוי את בחשבון ניקח אם אלא מצרימה,המסע

 הזאת המפתיעה התמורה מן השומרונים התאכזבו יבטח והיהודים.אלכסנדר
 ליהודים שניתנו בהנחות קנאתם על נוסף כי לחשוב, סביר עין. בצרותוהאוה
 בעלי של ליחס זכו שיריביהם העובדה מן רוה מורת גילו 339-338(, יא,)קדמ'
 ברור לא ואילך(. 342 )שם, מסתפג ליחס זכו הם בערר 343--344(, ושם,ברית
 אלוהים אצבע יוספוס, גירסת לפי אלכסנדר. של המדינית התפנית התחוללהכיצד
 נימוקים אך ; 318--319( 328-327; )שם, לילה חזיונות פשרה וכל בדברהיתה
 המערכה שמאז החודשים, בתשעת כי להניח קשה ההגיון, לפי נמסרו. לא ממששל
 והלוא ארצם, בגבול למתרחש אדישים היהודים היו עזה, כיבוש ועד צוועל

 קרסה ואדירה גדולה מלכות עיניהם. לנגד התחוללו מהפכניות מדיניותתמורות
 מתקבל בקושי אך מדהימה. בתנופה מקומה תפסה חדשה ומלכות במהירות,תחתיה
 בגבולם. העולה החדש הכוח עם המדיני מעמדם את להסדיר ניסו לא כי הדעתעל

 102-10%. עמ' ב, )תשי"ט(, השגי הבית של הפטוריה קלויזנר, י. : השווה62
 בציבור מסוימים חוגים נגד מכתן שהוא זו, ברוח נוקב לויכוח הד "ם י"ג פרק בכל63
 הסביבה. עמי עם קשריהם עלהיהודי
-  340-ד34 ; 324-321 י 315 ; 312-306 יא, קדמ' - הקטעים של הספרותית בחינתם64  

 השלמה. העלילה רקמת בתוך אינטגראלית בצורה שובצו הם בי בעלילמוכיחה
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~ח כשראריה
 וסממניה אופיה למרוז 424 0ה קאלימתנס פסוידו של האנקדוטיתהמסותת
 שוגרו גירסתה לפי היהודים. של אדישותם חוסר את להדגים יכולה 65,האגדתיים
 סיכויי על ולעמוד אלכסנדר של האמיתי כוחו אחר לרגל ציריםמירושלים
 לענייננו, מאוד משמעותית והיא החלטה, נתקבלה דיווחם לפי לו,ההתנגדות
 עשויה זו אנקדוטית מסורת דוקא כי מאוד אפשר המקדוני. הכובש בפנילהתמסר
 אדישים היו לא היהודים : לאמור יוספוס, בגירסת החסר את ברמז, גם ולולהשלים,
 ניסו לאלכסנדר להתנגד סיכוי כל להם אין כי למסקנה ומשהגיעו סביבם,לנעשה
 לדריוש בבריתו נאמן היה הכה"ג כי למדנו אמנם עניניהם. את עמולהסדיר
 בזמן אמור היה הדבר אך 318(, יא )קדמ' אלכסנדר לפניית נענה לא אףובתהילה
 היה הרשמי כשהשלטון צור, על המצור לעת כי מסתבר הארץ. כיבוששלפני
 המפתיעה מפלתו את לעכל התקשו גם אולי עמדתם. את לשנות העזו לא פרסי,עדיין
 הנמנע מן לא 315(. )שם, בנצחונו בטוחים היו הבל שהרי באיסוס, דרויששל
 היחידים היו לא הם בקפידה. החדש המצב את ולבחון בזהירות לנהוג בקשו גםכי

 כעבור אלא לאלכסנדר, מיד התמסרו לא לצור הקרובה הסביבה מלכי אף שכןבכך,
 הפרסי, השלטון עם מהסתבכות כחשש להסתבר אף יכולה היהודים השתהותזמן.
 שררה הכי בלאו קשות. מהם להפרע הוא עלול הסופית במערכה ינצח שאםכיון

 66. למדי קשות בפורענויות היהודים נתנסו שבעטיה רבה, מתיחות עת באותהביניהם

 שבריתו משום יותר, עוד מצבם את סיבכה סנבלט של והתככנית הזריזהיזמתו
 את עמו להסדיר סיכויים על הגולל כסתימת להתפרש יכלה אלכסנדרעם

 נוהל שאלכסנדר מפני ובעיקר שונה, בצורה התפתחה המציאות ברם,עניניהם.
 ארץ בגבולות שהותו לעת כי לחשוב מביר למדי. וגמישה ריאליתמדיניות
 המיוהדת הפוליטית הרקמה את נכוחה להכיר למד תמימה( לשנה )קרובישראל
 כוחם, ובעדיפות היהודים של המספרי ביתרונם להכיר למד גם כי אפשרבאזור.
 השכיל כי אפילו הנמנע מן לא לעתיד. בריתו כבעלי אותם ביכר אף כךומשום
 למרות היהודים, עם ויריבות חולשה מעמדת שנעשו סנבלט של נכליו אתלהבין
 עורף, לו לפנות גם מידה באותה מוכן היה ברית, כבעל עזרתו את בתחילהשקבל
 הצבאיים עיסוקיו כי נראה פרס. למלך בימם נהג  עצמו  שסנבלמ כפיבדיוק

 מערכת של הקורה לעובי להכנס בידו סיפק נתנו לא ועזה צור במערכותהמייגעים

 .ע ,Alex- Grandungsgeschichte judische *cEine Pfister : עיין זה, מקור אודות על65
SitzungsJerusalem" ]8 Besuch Alexanders 6ber Anhang elnem 11ת) andrias, 

Bd.Klasse. hist. Phil. Wissenschaften. der Akademie Heidelberger der berichte 
 ,ו. .)Abt. )1914 .11 .קק1-32
 וירושלים, פרס שלט'ונות בין היחסים על קודרים עננים העיבו ה-2 ארתאכסרכסס בימי כבר66
 ה-3 ארתאכסרכסס בימי עלומות לפורענויות וכר 301-297- יא, בקדמ' יוספוס עליו שהעידדבר
 : עיין הכנסיה: אבות אצל נשתמרו לפסה"נ( )359--338 אוכוס .Sch~rer, ;8 .ק0 ,(ם .ק7
 סימנים על ואילך. 18 עמ' )תשי"ז(, יהודית ספר גהינץ, מ. י. ; ואילך 10 עמ' שש קלויזנר,י.

 .BASOR. Barag, 11 .40כ 183 : ראה תקופה באותה ,בא"י ערים הרס שלארכיאולוגיים
 )1913( הפרסית בתקופה ישראל ארץ של החומרית התרבות שטרן, א. וכן )1966(; .קע12--6

 אסיון" וב"נגד 36 אריסטיאס באג' גם הובא פורענויות אותן של זכרן כי יתכן 251-250.עמ'
 194. 191,א,
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 בארץ-ישראל הגדול אלכסנדרמסעתק

 השומרונים וטל מזלם איתרע לכך. נתפנה עזה כיבוש לאחר ורק היהודים, עםיחסיו
 רבות הקל מותו כי דברי ; 325( יא, )קדמי סנבלט מנהיגם מת ההוא במועדשדוקא
 המגע שנוצר לעת כי, הנמנע מן לא והיהודים. אלכסנדר בין ההתקרבות תהליךעל

 יהודיים ריכוזים של קיומם על מדויקים פרטים המקרוני למלך נודעוביניהם,
 כי שהתרשם באופן 338(, שם, : )השווה ידו על להכבש 'העתידות בארצותגדולים
 GT. מידידותם צבאית תועלת להפיק הואעשוי

 אלכסנדר שהעניק הזכויות של טיבן על מלאים פרטים להציל קשה יוספוסמגירסת
 את לקיים להם "שיורשה : למדי כללית בצורה נוסחו והדברים הואילליהודים,

 "לחיות 338(. ,)שם, ממסימי פטורה השביעית השנה ושתהא 68, אבותיהםחוקי
 ואין 69, ההלניסטית בתקופה למדי ושגורה מקובלת נוסחה היתה האבות" חוקילפי

 למצוות רק הכוונה אין כי ברי ישראל, לעם ביחס דופן. יוצא כדברלראותה
 השלטון, לסדרי גם אלא יחיד, כל של האישי החיים לאורח שנגעו הרגילותהתורה
 : דבר של קיצורו וכדומה. החברה אורחות הציבורי, הממסד המשפט,מערכת
 ממסים לפטור המיוחדת ההתייחסות 0י. ביותר רחבה לאוטונומיה זכוהיהודים
 מיוחדת תופעה היתה השמיטה שנת כי העובדה מן לבטח נבעה השביעיתבשנה

 לשרת הזכות את גם החדשים בריתו לבעלי אלכסנדר העניק לבסוףליהודים.

 ? חוקיהם את לשמור ומדי בבל ליהודי גם שירשה ירושלים לאנשי הבטוח כך משום אולי67
 גוייסו אלכסנדר בימי שכבר מאוד אפשר כי לציין ראוי התפוצה, מיהודי הצבאי הסיועבענין
 בתבאיס יווניים שמות של מציאותם מקומי. משמר כחיל צבאי לשרות העליונה ,במצריםיהודים
 .Century Fifth the 01 Papyri Aramaic Cowley, 8. 14 : )ראה ארמיים פאפירוסים ,גביעל

81-82Nos. )1923( )יהודים כי מסהבר צבאי. בשרות היו בעליהם כי לרמו יכולה .8( .כ 
 .(נ .Cowley, 8 ).ק0 בייב אחיהם עם קשרים קיימו וכי המקדוני הכיבוש לפני עוד שםנושבו
 למסורת זיקה גם להם היתה זו מסיבה וכי משם, היה מוצאם כי הנמנע מן לא ,!"(. .38140

 )אריאנוס ההוא באזור אלכסנדר של גייסותיו פעילות עם חיולם את לקשור אין האסצבאית.
 ז 5(ווו,

 )נגד אלכסנדר של בצבאו נשתלבו בבל יהודי גם כי נמסר אבדירה איש היקאטאיוסבשם
 העם של מידיוותו מעשית תועלת המקדוני המלך הפיק זה במקרה גם משמע 192(, א,אפיון
 אלכסנדר אל שנלפתה יהודית פרשים-קשתים יחידת על גם בשמו נמסרה דומה עדותהיהודי.

 עדויותיו אמנם ואילך(. 200 א אפיון )נגד מוסולאמוס של דמותו בלטה ושמתוכהבמסעותיו,
 ואפולוגטיות כמזוייפות נחשדו אלכסנדר בצבא יהודים של שרותם על שלו והציטטות יוספוסשל

 ראויות דבר, של לאמיתו אך ואילך(, 254 , ואילך 217 עמ' שם, צ'רקקובר, - למשל)ראה
 של הצבאי בערכם להמעיט שתכליתן קדומות דעות ובלא יותר, ואוהדת מחודשת לבדיקההן

 עבודת ראה זה, לענין מאוחרים. מומנים הסטורית פרויקציה של בדרך העתיקה געתהיהודים
 ובימי ההלניסטית בתקופה מצרים יהודי של המשפט-מדיני "מעמדם - המחבר שלהדוקטור

 ואילך. 205 ; ואילך 1ן עמ' )1972(, הרומי"הפרינקיפאט
 ; 5 וו, ; 23 ; 2 18, ; 4 17, ו, אריאנוס : אחרים עמים כלפי אלכסנדר של מנהגו השווה68
 ועוד. 20 ; 4 1וע, ; 30וץ,

 SIG 390 572; - באפיגראפיה וכן 5. 46, ; 2 44, שיא, ; 4 70, וו, פוליביוס : למשל ראה69
;449;442 ;441 222 .OGIS 
 הפריבילגיות אודות ושטרן צ'ריקובר גיקהמן, של המוצקות דעותיהם זה בענין השמה70

 ,E.Bickermann : דומה בצורה הן אף שנתנסחו ליהודים, ה-3 אנטיוכוס .מטעםשהענקו
 החשמונאים למרד התעודות שטרן, מ 65--66; עמ' שם, צ'ריקובר, .7ץ(1; 100 )1935( .ק27

 ואילך. 32 עמ')תשכ"ה(,
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~ט כשראריה
 ; אבותיהם מנהגי את מפריע באץ לק"מ עכלו כי מפורטת הבטחה תוךבצבאה
 בצבתות המקובל את הולם זה דבר 339(. יא, )קדמ' להזמנתו נענו רביםואמנם

 ראוי למדי. מגובשות אתניות יחידות בתוכם לקיים היה שניתןההלניסטיים,
 במסעותיו אליו ולהלוות בצבאו לשרת אלכסנדר ן י מ ז ה היהודים את כילציין
 מארצם לעקור ה ו ו י צ סנבלט ה"לי שעל בעוד ואילך(, 200 א, אפיון נגד !)השווה
 למקומם אותם שרתקו משרמות, עליהם כפה( )או ל י ט ה אף במרחקים,ולהתנחל
 1י. 345( יא, )קדמיהנידח

 לבטח חוללו סנבלט של ומותו אלכסנדר של במדיניותו הפרו-יהודיתהתפנית
 המת מנהיגם של למשרתו יורש נתמנה לא כי נראה הש,ומרונים. בעמדתתמורה
 'ההתפתחו- לנוכח ניכרת בצ'ורה נתהדק שומרון על הפקוח וכי 342(, יא, קדמ' ()עיין
 ביותר חשש לא אלכסנדר כי אפוכר אנדרומאכוס. במינוי ביטויו 'ומצא החדשותיות

 לצפות היה שיבול כלון באזור, שליטתו את שתסכן נמרצת שומרוניתמתגובה
 הביקור לאחר מקום מכל בגבולם. לנעשה היהודים בריתו בעלי שללערנותם
 שומרון-יהודה בגבול קצר צבאי מסע 'כנראה ערך מצרימה צאתו ולעתבירושלים
 לשלטונו. הנאמנות את להבטיח כדי 340(, )שם, החוף שבשפלת הסמוכותנבערים

 במצרים. המקרוני הצבא עיקר שהה כאשר בשומרון מרד פרץ כן, פי עלאף
 ושרפוהו אנדרומאכוס המושל נגד התקוממו והמתוסכלים הממורמריםהשומרונים

 ומהר רבה, בחומרה המעשה את העריך אלכסנדר כי מלמדות כך על הידיעותחי.
 היטב להסתבר לכולה רגישותו 2ז. במורדים להנקם כדי ההתרחשות לזירתלחזור
 מסעותיו. להמשך חיונית מעבר כדרך ישראל לארץ שהעניק החשובות רקעעל

 בירושלים, 'בקר זה במועד כי לחשוב שפאק את עוררו הזה המרד עלהעדויות
 מידה באותה אך אפשרית, מסקנתו אמנם TS. יוספוס כדברי עזה כיבוש לאחרולא
 שניצח אלכסנדר ולא פרדיקאס זה היה כי הוסברו מלומדים היו ודאית. אינהגם
 אמנם 4ז. הכנסיה אבות בכתבי ידיעות משרידי להקיש שניתן דבר המרד, דיכויעל
 ידי על בשומרון מקדוניים חיילים הושבת על נוספות ידיעות גם בכתביהםיש

 את ולייחס פשוטם מידי הדברים את להוציא יש כי נראה אך עצמו,אלכסנדר

 השומרונים של הצבאית התנחלוהם על יוספוס של 'הידיעה באמיתות פקפקו כלל בדרך11
 להקמת להסמיכה אפשר שאי ומשום אחרים ממקורות אישור לה אין כי בטענה תבאיס,באזור
 אי 11(. והע' 218 עמ' שם, צ,ריקובר, למשל, )ראה ה-2 ,תלמי בישי גפאיום סאמאריאההכפר
 )בפאפירוסים ארמית בליטראציה ימניים יבמות בעלי של מציאותם כי צויין לעיל, 67 בהע'לכך,
 ליהודים התייחסו אלה כי הנמנע מן לא צבא. אנשי על ירמז עשויה 81=נ8( מס' קאולי,של

 יוספוס. כתב שאודותם לשומרונים לגם דלעיל( 67 בהע' שצויין כפי מ"ב, )שמוצאםמקומיים
 על לנו ידוע שהרי המשותף, הצבאי שרותם לרגל וסכסוכים בעיות התעוררו לא הסתםמן
 לשומרונים בנוגע כן לא 30(. מס' )קאולי, השומ,רונים לבין ייב יהודי בין ידידות"חסי

 ובויכוחים במריבות שרויים היו הללו ה-1. תלמי בימי מצרימה שירדו ארצישראלייםויהודים
 מתקשרת זו ידיעה כי ספק אין 10(. יב, )קדמ' מקדשו על זכות מלמד צד כשכל מקדשיהם,אודות
 ההוא. הזמן רקע על יפה ומסתברת בגריז'ים המקדש בניית על יוספוס של ספורו עםהיטב
 ,loc. ~Ellsebills .יום - גם והשמה ; 10-9 8, עו, רופוס קורטיוס72
 .op. Spak, .1 ,.י01 .ק 7335
 .ע ,Sch~rer .ק0 ,ן" .11 .ק .196 .ת 416 - אצל אלה מקורות של ציטוט ראה74
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 ל א ר ש י - בארץ הגדול אלכסנדר ע סמיח

 המצידת דעתו את לריקובר גיבש זו מסקנה של מסדה על 5ק לפרדיקאםהיעשה
 ')321-323 יותר מאוחר בשלב שומרון את עשה אשר זה גם היה פרדיקאס אותוכי

 6י. הלניסטית לפוליםלפסה"נ(
 והיהודים אלכסנדר מפגש על התלמודית העדות את זו לפרשה להסמיך בקשנוטמן
 מקום את פיה על לאתר נטה אף ט'(, תענית למ"ג סכוליון ; ע"א ס"ט, יומא)ב'בלי
 במגרעות,יה, להכיר השכיל עצמו הוא ברם, זז. בירושלים ולא באנטיפטריסהמפגש
 הצדיק, שמעון עם אלכסנדר את אנאכרוניסטית בצורה שכרכה שום עלובעיקר
 8ז. הורקנוס ביוחנן הקשורים 'ממאורעות אגדה הדי של עמום רקע על זאתוכל

 באנטיפאטריס המפגש מקביעת צ'ריקובר של והנכונות ההגיוניותהסתייגויותיו
 אלא בזמן, שקומה רק לא יוספוס שגייסת עוד מה 9י, וו אפשרות הן אףמבטלות
 זאת העלילה. ושלמות הפרטים מבחינת ועדיפה יותר משכנעת בצורהשנערכה
 התעכב לא ממצרים 'בשובו כי להתרשם ניתן 1( 6, );;;, אריאנוס עדות לפי יועוד
 דוקא להעדיף יש כי נראה לפיכך לצור. הישר המשיך אלא ישראל, בארץהרבה
 בקיומו מוחלטת בפירה מקום, 'מכל בירושלים. הביקור מועד על יומפוס גירסתאת

 יכולים אנו שאין דבר בכללותה, העדות פסילת יסוד על רק להתקבליכולה
 הביקיר, עריכת עצם כי זה בעניין להדגיש חשוב ראש. בקלות עודלעשות

 אחרות מעדויות אנאלוגי הקש של בדרך גם להסתבר צריכה דוקא,ובירושלים
 סקרנותו גם שונים עמים של לקודשיהם הקשור בכל אלכסנדר של מדיניותועל

 את לאשש כדי בהן יש 80, במיוחד המזרח במקדשי לבקר ולהיטותו הידועההדתית
 יוספוס.עדות

 והיהודים אלכסנדר עובין הידידות לברית העניק השומרונים מרד כי לודאיקרוב
 למרבה 81, בדיכויו סייעו אף הלהודים כי הנמנע מן ולא וממשי, חשוב פוליטימימד
 הקצרות העדויות מלבד והקפו. המרד מתלך על פרטים יודעים אנו איןהצער,

 הדים רק בעקיפין להציל ניתן הכנסיה, ואבות רופוס קורטיוס שלוהקלושות
 של מאלה ובעיקר 82, ושכם שומרון של הארכיאולוגיים הממצאים מןעמומים
 האפיזודות אחת על מסוים אור לשפוך עשויים האחרונים דאליה. בואדיהמערה

 .קק 16-18 למשל: יאה75
"1., 

 .Scharer, .2 .ע0 ,.י" .11 .ע 195 ; .ם ,Wilrich .ק0
 101(. )הע' 558 83; 37; עמ' שם, צ'ריקובר,76
 294. עמ' שם, גוטמן,77
 285. ; 280 עמ' שם, גוטמן,78
 37. עמ' שם, צ'ריקובר,79
 : 1 ווו, אריאנוס : )למשל( ראה בהם, ביקוריו ועל ומקדשיהם, מצרים אלי כלפי יחסו על80
;4-3'Vh 3 ; ,19 ,15, ;;, שסי : )למשל( ראה הצורי, לפולחן יחסו על . . . ועוד 6 14, ונץ 
 אל יהסו על txvil ,40 .2 סיקולום דיודורוס ; 3-2 2, ע;, רופוס קורטיוס '; 7 16, ;6.--7

 חילול כנגד יחסו חומרת על 17. וגץ, ; ואילך 7 16, ,וף אריאנוס : ')למשל( ראה בבל,פולחנות
 19. ;וע, ; 30 ; 29 ; 27 וע, אריאגוס : )למשל( ראה בכלל, המזרח עמי שלקודשיהם

 להלן. בכך ידובר ועוד ; 37 עמ' שם, צ'ריקובר, גם סבר כך81
 ההלניסטית. התקופה בפרוס העיר הרס על מעידים משומרון הארכיאולוגיים הממצאים82
 הלניסטית. כעיר סאמאריאה של והקמתה אלכסנדר נגד המרד דיכוי רקע על להסתבר יכולהדלותם
 הם אף בודאי תרמו הורדוס( מימי )ובעיקר מכן שלאחר בתקופות הגדולים הבניהמפעלי
- ) העיר של הפרסי העבר שרידילמחיקת  שטרן, א. של בספרו ממצה ביבליוגראפי פירוט ראה 
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]20[ כשראריה

 נשים גברים, של שלדים 300 עד כ-200 שרדו במערה המרד. דיכוי שלהאחרונות
 שפעת זה. מסוג מקום לגבי ביותר גדול ריכוז וזה ; אויב ביד נטבחו אשרוטף,
 הפאפירוס ותעודות הרבים המזון שיירי התכשיטים, ה,ביגוד, שרידי החרס,כלי

 הפאפייוסים פורענות. לעת מסתור בה חפשו המערה יושבי כי להעידיכולים
 בעלות, )סחר, עבדים בעניני לעסקות נגע שתכנן משפטיות, תעודות מעיקרםהיו
 גירושין. או חוזים הפרת על סכסוכים הלוואות, מקרקעין, שחרור(, שטריאו

 שנה, 40 של זמן לפרק מתייחסים החותם, טביעות לרבות התעודות,תאריכי
 ביתר לקבוע ניתן שנמצאו המטבעות מן לפסה"נ. 335 ועד לפסה"נ 375מאז
 ההסתתרות למועד ביחס quem ad terminus כ- אלכסנדר של ימיו אתדיוק

 להעיד עשויה מזהב, אתת אף ומביניהן רבות, חותם טבעות של הימצאותןבמערה.
 האמורים הנתונים כל ואמידות. אריסטוקראטיות שכבות עם נמנו המערה יושביכי
 שומרוניים אצילים של ,נתבדה קבוצה מסתור מצאה במקום כי מלמדים יחדגם

 נמלטו ואשר אנדרומאכוס, נגד במרד פעיל חלק כנראה ,נטלו אשרומשפחותיהם,
 בריחתם אלכסנדר. של הקרובה שיבתו על להם משנודע או כשלונם, לרגלשמה

 המחפשים למורדים אופייניות הינן ותעודות מסמכים ונטילת ההיא, הנידחתלמערה
 בר-כוכבא. נרד לגבי יותר מאוחר שמצינו מה כגון זעם, יעבור עד במדברמקלט
 מלשינות של כעטייה נתגלה המדברי מחבואם כי מאוד אפשר קרוס, הצעתלפי
 באותם העיר אוכלוסית כי מלמדים במערה הממצאים עצמה. שומרון העירמן
 שוקק במקום כן, אם להניה, סביר 83. אתנית מבחינה מאוד מגוונת היתהינים
 למכביר. מלשינים למצוא היה ניתן שכזה שונים לאומיםבני

 כפי למדי, סביהה היא הזה המרד בריבוי פעיל חלק נטלו היהודים כיהאפשרות
 מעדויותיו באחת עקיף אישור לכך למצוא ניתן כי אפשר לעיל. כברשצויין
 "בגלל כי 3א, ב, אפיון )נגד אבדיהה איש היקאטיוס בשם שמסרה יוספוס,של

 את לרשותם העניק הוא )-אלכסנדר( כלפיו היהודים שגילו והנאמנותהיושר
 וכאנאכרוניסטית כמוגזמת זו ידועה הערינו רבים חוקרים ממס". פטורה שומרוןארץ
 רק כי 34( )יא, א' חשמונאים מספר לידיעה לב בשים ובעיקר מזויעת, גםולכן

 דמטריוס  המלבקי המלך של בימיו ליהודה סופחו שומרוניים חבליםשלושה

 ]ראה רייס בראשות האמריקאית המשלחת ע"י שנתגלו משכם, הממצאים ואילד(. 31 עמ'שם,

 .;( -Biblical 8 of Biography The Shechem, Wright, 8 ומסקנות-city סכוםדברי
 התחיל ההלניסטית התקופה בפרוס כי בעליל מוכיחים )1965([ .עע ;238-241166-172

 475 מאז )כנראה רבות שנים במשך והרבה נטושה שהיתה לאחר העיר, בתולדות חדשפרק
 יכולים ימים באותם ההקף ורבת המחודשת ובנייתה בשכם השומרונית ההתיישבותלפסה"נ(.
 בנייחה כי לשער ניתן למעשה אך רייט. שסבר כפי שומרון, של חורבנה רקע על היטבלהסתבר

 כי אפשר אלכסנדר. מידי בגריזים גיהמ"ק להקמת הרשות מתן עם בבד בד החלה שכםשל
 של ביקורו לעת כי יוספ.וס של בקביעתו ומשמעותי ריאלי תוכן לצקת גם ניתן זהבאופן

 340(. יא, )קדמ' השומרונים של ממשית למטרופולין שכם כבר היתה ביר,ושליםאלכסנדר
 שמות גס השומרונים, נתכנו שבהם פשיסטיים משמות לבד נזכרו, החותם בטביעות83
 מואבי(, )- כמוש ערבי(, )- סהר )-אדומי(, קוס : כגון אופייניים, פאגאניים מרכיביםבעלי
 יוספוס מדברי גם כי לזכור ראוי האחרון, לשם ביחס אגב, פיניקי(, )- ובעל בבלי(, )-נבו
 262(, ; 259 יל ; 344 יא, קומ' בשכם צידונים של מציאותם על להקישניתן
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 ל א ר ש י - בארץ הגדול אלכסנדר ע סמחק

 לפסה"נ 145 בשנתה-2
~4 

 כעדות יוספוס שבכתבי הידיץ" את להעריך הנסיח
 85, אלכסנדר בימי )זמנית( נעשה וכאילו ויהודה, שומרון של מינהלי-מדינילצרוף

 שררה 'התלמיית בתקופה וגם הפרסית בתקופה שגם משום ביותר, דחוקנראה
 ליהודים העניק אלכסנדר בי הדעת על להעלות שאין כמובן מיניהם. גמורההפרדה
 בלתי זה אין לכך, אי מוגזמת. היא העדות זה בנידון כי וברי שומרון, ארץ כלאת
 מן ולא 86, ביהודה שגבלו ,השומרונית הטריטוריה מן חלקים סיפח כי לגרוססביר
 חשמונאים בספר שנזכרו המחוזות לשל'ושת כיוונה אפיון שבנגד העדות כיהנמנע

 מבחינה אך בשומרון, תלויים הם היו מינהלית מבחינה ורמתיים(. לוד )עפרים,א'
 ואולי ביותר חזק בהם היהודי כש,היסוד מעורבת, אוכלוסיה בעלי היודמוגראפית

 הצדדים, שני בין מתמידים סכסוכים זימן שכזה מצב כי ספק אין י8. דומיגאנטיאף
 בשם העדות את נק'בל אם ליד. מיד עברה עליהם הריבונות כי להניח סביראף

 להסיק מחוייבים נהיה אזי הנ"ל, המחוזות אל וכמתיחסת כנכונההיקאטאיוס
 ה-2 דמטריוס מידי שנית קיבלום וכי יותר מאוחרות בנסיבות איבדום היהודיםכי

 כי לחשוב ניתן ההסטוריות, ההתפתחויות של הגיונן לפי 88. לפסה"נ 145בשנת
 מצרים שלטונות בין היחסים שהורעו לעת התלמיית, התקופה בשלהי אירעהדבר
 מכוונת 156 יב, בקדמ' יוספוס של עדותו כי מאוד נראה היהודי. הישובלבין
 צרות וגורמים בטובה משופעים השומרונים היו זמן "אותו : הבאים בדבריםלכך
 בעד מדברים הדברים 9'. נפשות" ושובים ם צ ר א ב ם י צ צ ק מ ליהודים,רבות
 קיצוצים אותם כי מאוד אפשר היהודי-שומרוני. לסכסוך בזיקה ובמיוחדעצמם,
 השלטונות בידיעת נעשו שלא להניח ואין ההם, למחוזות התייחסו יהודהמשטח

 החבלים את לקרוע נהגו ישראל ארץ של הזרים שליטיה כי דומהובהסכמתן.
 לאינטרסים בהתאם הכל לספחם, או 'הצדדים, אחד של השפעתו מתחוםהאלה

 לעדות יש כי איפוא נראה הריב. בעלי עם שלהם היחסים ולרקמתהנסיבתיים
 על נוסף אור לשפוך היא שיכולה רק ולא רבה, מדינית סבירות אפיוןשבנגד
 להדגים אף היא עשויה אלא )ובכלל(, אלכסנדר בימי היהודי-שומרוניהסכסוך

 בו. הזר השלטון מע'ורבותאת
 את למצות נוכל ישראל, ,בארץ אלכסנדר של מסעו סוגיית את לסכםבבואנו
 : הבאות בנקודות הצעותינועיקר

 .א ,Judaica,) Wilrich וילריך בלט העדות פוסלי מבין 38. ; 30 י, חשמ"א : גם השווה84
 1 .ק 184 - גם השווה דעתו. קיבלו החוקרים שרוב .ק(97

"1., 
op. .E.Sch~rer, 

 48. עמ' )1960(, נפגשים עולמות לוי, י.85
 שאינה 23(, הע' 333, ; 37-36 עמ' )שם, צ'ריקובר של המסוייגת דעתו זה בנידון השווה86
 הנ"ל. האפשרות את לגמרידוחה
 .14 ,(Israel. 1,011 des Geschichte zur Schriften Kleine 141 ,)1953( :,11 ראה87
ff.346 ,הצפוניים גבולותיה קלאי, ז. - גם ועיין 108--110, עמ' שם, שטרן, מ. - וכן .ק 
 ואילך. 99 עמ' )תש"ך( יהודהשל

 .MGWJ. Graetz, 11 וזך )1857( .עק : וראה לגרץ, עומדת זה לרעיון ראשונים זכות88
.51-52

 כלפי כו'( )נ, בן-מירא של הקשים דבריו גם להסתבר צריכים זה רקע על כי אפשר89
 53.  הע' 110, עמ' שם, שטרן, מ. : השווההשומרונים.
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 שח] ר ש כ ה י רא
 היה לא כך ומשום טבת, מחו צבאית תוכנית לפי נעשה וא"י סוריה כיבוש)א(
 אלכסנדר. במלחמות טפלענין

 העירוניות המסורות מן מוכחת בעבה"י מקדוניים גייסות של נוכחותם)ב(
השונות.

 שבעומק השטחים בכבוש פאראמניון על שהוטלו החשובות המשימות אחת)ג(
 צור. על שצר המקרוני לצבא סדירה מזון לאספקת התייחסה וא"יסוריה

 המסורת אל היהודי-שומרוני הסכסוך על יוספוס של ספורו השוואת)ד(
 שונות. גירסאות שתי על מלמדתהמקראית

 המטוריות לסתירות בטענה יוספוס, גירסת של הטוטאלית הפסילה)ה(
 הביקורת. במבחן עומדת אינהוספרותיות,

 אין נוסף, סנבלט של קיומו המוכיחים דאליה, מואדי הממצאים לנוכח)ו(
 רבים שמברו כפי הסטורי, אנאכרוניזם על בהכרח עוד מיוסד יוספוס שלספורו
בעבר.

 לבקר בידו סופק שהיה כך עזה, כיבוש לאחר מיד מצרימה ירד לא אלכסנדר)ז(
 ,בירושלים. ההואבמועד

 הסבירות במבחן יפה עומדים הכה"ג עם והמיפגש בירושלים הביקור)ח(
ההסטורית.

 הגורמים בין היתה היהודים עם אלכסנדר שביחסי המדינית התפנית)ט(
 למרד. השומרונים את שעוררוהעיקריים

 גבול מחוזות סיפוח ידי על השומהונים ממרד נשכרו שהיהודים אפשר)י(
 יהודה. לתחוםאחדים

 רבה ואמינות יותר ריאלי תוכן לצקת ראוי כי נציע זה למאמר סיוםכדברי
 הפרקים אחד על אור מעט לשפוך זו ובדרך יוספום, של בעדויותיהםיותר
 דיינו. - בכך הצלחנו 'ואם העתיקה, בעת ישראל בתולדות אפליםהיותר
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