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   ובחינת� החיי�ו המגדר, הכוחגבולות : סיפורי אלכסנדר

  דליה מרקס

שמטרתו של הפמיניז	 אינה , קניות פמיניסטיות רבותיתאורטבעשורי	 האחרוני	 מדגישות 

היסודות ג	 , יתר על כ�. בחברה המוחלשי	 אלא ע	 כל היסודות, להיטיב ע	 הנשי	 בלבד

ול	 עבואו של מאות רבות לפני , תלמודמופיע כבר ברעיו� זה . צריכי	 להשתחרר החזקי	 בחברה

בבלי תלמוד המסכת תמיד בסו� בשמוקדו� בקוב� סיפורי אלכסנדר . לעול	הפמיניסטי  המושגי	

 בקשא. הכוח והסמכות, חינת גבולות המגדרסיפורי	 שעניינ	 במופיעי	 , )ב"ע, לב ב"ע, לא(

ובעיקר , ִאתגור	בכל הקשור בגבולות ול ב"חזסוגיות שהעסיקו את על סיפורי	 אלה מללמוד 

   .מגדרשאלות של  ע	 פהעקיהו הישירה 	תמודדותהב

מ� המצביאי	 הגדולי	 של העול	 היה , המכונה ג	 אלכסנדר מוקדו�, אלכסנדר הגדול

את כבש הוא  )ס"לפנה 356 323(חייו הקצרי	 ב. רבה במסעותאד	 משכיל ותאב דעת שִה  ,העתיק

, את הדמיו� ארצות רחוקות שלהבובסיפורי נדודיו  .לבני דורו י	מוכר ורוב חלקי העול	 שהי

של יחסו  1.חוצה עולמותכבספרות העול	  שעיצבו את דמותוי	 ערכיי	 וממדי	 תרבותיוקיבלו 

הוא התעניי�  –' ש נאורוכיב'מתואר לעתי	 כיחס של כבש  ת ארצותיה	אלעמי	 שאלכסנדר 

כיבושיו האדירי	 ומותו בגיל כה בצירו� , וזעובדה . וד	 בדר* כלל בכבונהג בה יה	בתרבויות

 תמקובל תספרותי לקונבנציהגבורותיו הפכו סיפורי עמי	 ואות	 לו הערכה בקרב  והקנ ,צעיר

 פ*ה, באופ� לא טיפוסי 2.'הרומנסה של אלכסנדר'אשר קיבלה את הכינוי , במערב כמו ג	במזרח 

לאור* מאות  בויות המזרח ה� בתרבויות המערבה� בתר, אלכסנדר לגיבור בעל ממדי	 מיתיי	

ייחוד	 התרבותי ואת  עליו ביטאו עמי	 שוני	 אתבאמצעות סיפורי	  3.רבות של שני	

   4.שאיפותיה	 הלאומיות

התייחסו אל ה	  5.סוגה ספרותית זו לא נפקד מקומ	 של היהודי	של ביצירתה 

באופ� ייצג  הוא. השל קנאסוימת מואולי א� במידה  ,הולה בחששבהערצה ממוקדו� אלכסנדר 

 –	 לא היו יהודיסימל את כל מה שהוהתרבות ההלניסטית הזרה והשלטת  ביותר אתהמושל	 

                                                           

 Tractates Tamid, Middot and Qinnim: A Feminist ספריעיבוד של פרק מתו* הרחבה ומאמר זה הוא * 

Commentary, Tübingen 2013  פבראשותה של פרו, במסגרת פרויקט הפירוש הפמיניסטי של התלמוד הבבלישיצא '
על ולעורכת הלשו� הדס אחיטוב , תמר דבדבניוהרָ.ה רוא�  חיה בקר הלרב ,איל�טל ' אני מודה לפרופ .טל איל�

   .הערותיה� החשובות
אוניברסיטה ה, מוסמ*עבודת , ל"סיפורי אלכסנדר מוקדו� בספרות חז: אור מעבר להרי החוש�, שלומית מאלי 1

  .מאלי על שהעמידה לרשותי עותק של עבודתה' דה לגבאני מו. 3 4' עמ, ט"תשסירושלי	 , העברית
יצירה זו יוחסה לרופאו האישי של . 'קאליסתנס פסבדו'רוב היצירות הללו ה� עיבודי	 של היצירה המכונה  2

: ראו, הנוסח עצמו אבד והשתמר בכתבי יד שוני	 ביוונית. היא מתוארכת למאה השלישית לספירה כי א	, אלכסנדר
Albert Mugrdich Wolohojian, The Romance of Alexander the Great by Pseudo-Callisthenes, London 

נושא המקובל מאוד בתחו	 הסיפור המשעשע , כידוע, גבורותיו של אלכסנדר הגדול שימשו': יוס� ד� כתב. 1969
ופני עיבודיו מכוני	 שהוא וא, עד שנעשה כא� חומר לחילופי נוסח הרבה ורשות של מוטיב לעצמו, בימי הביניי	

, יוס� ד�( 'ואינו אלא סיפור עלילות אלכסנדר מוקדו� "רומאנסה של אלכסנדר"בתולדות הספרות הכללית בש	 
ירושלי	 , כר* ב, ספר יוסיפו�ראו ג	 המבוא של דוד פלוסר ל. )7' עמ, 1969ירושלי	 , עלילות אלכסנדר מוקדו�

 Richard A. Freund, `Alexander Macedon and Antoninus: Two Greco-Roman; 216 248' עמ, א"תשמ

Heroes of the Rabbis`, Menachem Mor (ed.), Crisis and Reaction: The Heroes in Jewish History, 

Omaha 1995, pp. 22-47  
3 �ימי תבניות סיפוריות ומשמעות� בתרבות היהודית של : המסורות העבריות על אלכסנדר מוקדו�', עלי יסי

  . 359' עמ, )ו"תשס(עה  ,תרבי�, 'הביניי	
 .ש	 4
אביב  תל, לאור מקורות יווניי� ולטיניי�: שערי האגדה, הלוי' א לימל*ראו ג	 א. 8 9' עמ, )2הערה , לעיל( ד� 5

  .7הערה , 10' בעמ, ש	רבות ההפניות הו, לעיל ,יסי�; 115 137' עמ, ב"תשמ
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תיאורי ל מופיעי	 "במקומות רבי	 בספרות חז. נדיבלוח	  ,רב עוצמהמנהיג  ,בעל או� כובש

מלבד קוב�  7.מופלאי	 טבעיי	  אירועי	 עלדיווח על כוללי	 ג	 ה 6,מפגשי	 שלו ע	 חכמי	

  8.בחלק	 סיפוריי	, נוספי	 אלכסנדר בהקשרי	 רבי	 מופיע, שבו נדו�הסיפורי	 

 .י	אי� בה שקלא וטריא הלכתיבכ* ש בי� מסכתות המשנה תידוחייהיא  תמידמסכת 

תיאור סדרי הלינה שלה	 ועד להחל ב ,בלבד מיוחדת לתיאור עבודת הכהני	 בבית המקדש היא

 י	רוחוקרי	 אחדי	 סב .ושאר עבודות המקדש רב� התמידובהקרבת קעבודת	 מפורט של שלבי 

א� היא אינה  תמידלמסכת הגמרא  9.לימי הבית נעשתה בסמו*מסכת קדומה שעריכתה זוהי ש

שלושה מפרקי ברק העוסקי	 , היא מכילה שבעה עמודי	 בלבד – שגרתית בספרות התלמודית

הוא דיו� בשאלת  הסיפורי	 המיידי של קוב�ההקשר  10.	 של אלה יוצא דופ�יוג	 אופי ,המסכת

   .רבנות התמיד של שחר ושל בי� הערבי	וקלקיו	 שחיטת הזמ� והמקו	 המדויקי	 

 הסיפורי	 את קוב� תמידהתלמוד בבחירת	 לצר� למסכת מה הייתה מטרת	 של עורכי 

הא	 רצו לענג את השומעי	 והקוראי	 בסיפורי	 מופלאי	 ומלאי ? באלכסנדר י	סקועה

, חינוכיאלה להעברת מסר יפורי	 ביקשו העורכי	 להשתמש בס, נראה כי יותר מכול? השראה

דמותו על נו יעיונ	 של חכמלא פחות משמלמד , לפיכ* .עולמ	 של השומעי	 והקוראי	את לעצב ו

  . ה שלה	 את עצמ	סעל התפיהוא מלמד , של השליט הזר

דשי	 ואלא את סדר קוד הבבלי בתלמ תמידלא רק את מסכת  מסיימי	 אלכסנדר סיפורי

� אחדי	 מ). ה	באה אחריהמסכת נידה מלבד (גמרא הכל 	 כמעט את מיחותה	 ובכ*  ,כולו

 12,לא נידו� דיו ,גיו� פנימייספרותי בעל מבנה והכמכלול  ,אבל הקוב� 11,נידונו במחקר 	הסיפורי

                                                           
קדמוניות  :קר בבית המקדש בירושלי	יבעת שיוספוס מספר על הכבוד הרב שחלק אלכסנדר לכוה� הגדול ב 6

  . 368 370' עמ, לעיל, יסי�: וראו. ]28 31' עמ, ז  ג, ח, ספר תשיעי, כר* ג, )שליטתרג	 אברה	 ( היהודי�
ואת הי	 כקערה  ]![למעלה וראה אותו ככדורהשקי� על העול	 מ, רבי יונה מספר על אלכסנדר שפרח באוויר 7
את  במעט עתי	 מזכירי	 סיפורי אלכסנדר המאוחרי	ל). יד, יג, במדבר רבה; ]ב"ע, יח[א , עבודה זרה ג, ירושלמי(

וירא ש	 אנשי	 הנקראי	 , אילנות דומות לתפוחי	'מסופר עליו שבמסעותיו הוא ראה , לדוגמה. סיפורי גוליבר
אנשי	 'או ) 471' עמ ,]2הערה , לעיל[, ספר יוסיפו�( 'ארו* וידיה	 וזרועותיה	 כדמות מגירהפיתיקי והיה צואר	 

קינוקיפולוס אשר 'הוא נפגש ע	  .)ש	( 'דומי	 לענקי	 ובעלי שיער ואדומי	 ופניה	 כאריות ואזור עור במתניה	
 .)483' עמ, ש	( 'בחזה שלה	 לה	 ראש ככלב ואחרי	 בלא ראש ועיניה	 ופיה	

בבא , ירושלמי; )301 303' עמ(ח , לג, בראשית רבה: אלכסנדר בממלכת קציא מופיע בכמה גרסאותהסיפור על  8
, )150–148' עמ(שור או כשב , ט, פסיקתא דרב כהנא; )תרכב תריח' עמ(א , כז ויקרא רבה; ג"ח ע, ב"ב ה"פ, מציעא

ראו ו .)152' עמ( מבואב, א, ]בובר[תנחומא ; ו, אמור  תנחומאמדרש ; כולה נשי	ש	 מסופר ג	 על ביקורו במדינה ש
עיו� מחודש בסיפור האגדה על מסעו של אלכס נדרוס מקדו� ', קוסמ�אדמיאל ; 10 35' עמ, )1הערה , לעיל( מאלי

; )רצג' עמ(ה , ויקרא רבה יכמופיעה בשמעו� הצדיק לברכת אלכסנדר . 73 102' עמ, )ג"תשס(יח , סידרא, 'לקצייא
, מ פסיקתא דרב כהנא; א"יומא סט ע, בבלימופיע בשמעו� הצדיק וסיפור פגישת אלכסנדר ; חקת כז, ]בובר[תנחומא 

סיפור נוס� הוא . א בכסלו"וג	 בסכוליו� של מגילת תענית לכ ;יא, יח שוחר טובמדרש ; יד סה פסיקתא רבתי; ב
–198, 75 77' עמ(ו� וה בסי"כ ,ב� פסיסא בסכוליו� של מגילת תענית) או גביעא(ישתו של אלכסנדר ע	 גביהא סיפור פג

 פסיקתא זוטרתא; חיי שרה קי, ילקוט שמעוני; א"צא ע, סנהדרי�, בבלי; )669–666' עמ(ו , סא, בראשית רבה; )205
עוד על מקבילות סיפורי אלכסנדר . פוריי	 רבי	מוזכר אלכסנדר בהקשרי	 לא סי, כמו כ�. כה, בראשית) לקח טוב(

 ,Israel Kazis, The Book of the Gests of Alexander of Macedon; 359 364' עמ, )3הערה , לעיל( יסי�: ראו

Cambeidge 1962, pp. 2-25  
לעומתו סבר אפשטיי� שעריכתה של מסכת תמיד . 41 69' עמ, *"תש אביב תל, הלכה ואגדה, לוי גינצבורג, לדוגמה 9

 .28 29' עמ, 1957ירושלי	 , מבואות לספרות התנאי�, יעקב נחו	  אפששטיי�: ראו, 'מאוחרת שבמאוחרות'היא 
, 'שתי עריכות קדומות של מסכת תמיד', סימו� ארזי: ראו, סיו� לשחזר את מלאכת עריכתהינהעל מבנה המסכת ו 10

�, )ב"תשנ(סא , תרבי�, 'ארזינג, ]ג[ערכי	 נוספי	 למילו� התלמודי ', דוד רוזנטל; 272–265' עמ, )ז"תשס(עו  ,תרבי
  .כתבי יד מ� הגניזה פי עלשניה	 מבקשי	 לשחזר את המבנה הקדו	 של המסכת  .225–219' עמ

 Tal Ilan, Silencing the Queen:  The Literary Histories of Shelamzion and Other Jewish : וביניה	 11

Women,  Tübingen 2006, pp. 5-10 ;�עיוני� בעולמו , יונה פרנקל; )1הערה , לעיל(מאלי  ;)3הערה , לעיל( יסי
, נאמנות, הבהא, חוכמה :מסכת נשי�, אדמיאל קוסמ�; 144 148 'עמ, 1981 אביב תל, הרוחני של סיפור האגדה

 Rosalie Reich, Tales of Alexander; )8הערה , לעיל(ל "הנ; 15 18' עמ, 2007ירושלי	 , קדושה, מי�, יופי, תשוקה

the Macedonian, New York 1972  
 קריאות תלמודיות חדשות: וינס בספרוהראשו� שבח� את קוב� הסיפורי	 הזה כיחידה ספרותית הוא עמנואל ל 12
  .43 64' עמ, ה"תשס אביב תל ירושלי	, )תרג	 דניאל אפשטיי�(
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בה כל אחד מה	 מאיר אדו� ביחסי	 הפנימיי	 בי� מרכיביו ובדר* ש. זאת אבקש לעשות כא�ואת 

ל השתמשו בדמותו "חזענתי היא כי ט. מסכת של עיו� בשאלות אלה באופ� היוצר יחד, את שכניו

אמנ	 רק . הכוחגבולות כמה ושל ושל ח, של אלכסנדר כדי לבחו� שאלות של גבריות ושל נשיות

גבריות  שאלות של, להבנתיאבל  ,עוסק בנשי	 ובנשיות באופ� מובח�בקוב� הסיפור האמצעי 

  .בבסיס הקוב� כולו מונחותונשיות 

  

  סיפורי אלכסנדר

משמש חוליית קישור חשובה בי� המסורות תמיד בתלמוד הבבלי קוב� הסיפורי	 שבסו� מסכת 

כפי שה� , ובי� מסורות ימי הביניי	, הקדומות של סיפורי אלכסנדר כפי שה� מופיעות אצל יוספוס

מסכת בהפרק הרביעי , 'לא היו כופתי�'פרק סו� המופיע בקוב� ה 13.מופיעות למשל בספר יוסיפו�

בעת משנהו ואת  ,יש להקריב כנגד אור היו	 של שחררב� התמיד והגמרא לומדת שאת ק. תמיד

בסיו	 . רבנותוכל אחד משני הקלשחיטת קו	 המדויק יה במנדבהקשר זה היא  .בי� הערביי	

הפותחת  	סיפוריה שרשרת תחילכא� מומ 14,המשנה שעליה היא מתבססתמצוטטת הסוגיה 

הוא  המיידי הקשרה, לכאורה. 'עשרה דברי	 שאל אלכסנדרוס מוקדו� את זקני הנגב': במילי	

קישור רופ� בלבד וניכר שהקוב� א* זהו  15;האור ההול* ממזרח למערבעל  נסבה יתלמודההדיו� 

כי התלמוד חיפשו שעור, אולי לא יהיה זה מופר* לשער. היה קיי	 כיחידה עצמאית עוד קוד	

 .הדלה בחומר אמוראי תמידמסכת בסופה של  הומצאו אות, היה בידיה	ש אכסניה לקוב� הגדול

נראה בקוב� הסיפורי	 ארבעת הקשר בי�  .למיקו	 זהנוספות בהמש* אעלה  סיבות אפשריות 

� ערכיות ,כול	 ה	 חלק ממערכת עיו� בשאלות קיומיות, לטענתיאבל  ,במבט ראשו� רופ

  . בהצבת גבולות וערעור	, בדרכו שלו, וכל אחד מה	 עוסק, שיותואנו

ואינה מזכירה  אשר עוסקת בשבח תלמידי חכמי	 ותורת	, ג	 פסקת הסיו	 של המסכת

חמש יחידות ס* הכול בהכוללת  זומסגרת היא להבנתי חלק בלתי נפרד מ, את אלכסנדרבמפורש 

  :ספרותיות

  .אלכסנדר ושאלותיו לחכמי הנגב. א

  .אל מדינת אפריקי ללכת מבקשאלכסנדר . ב

  .לו נשי	כ:אלכנסנדר במחוז ֶש . ג

  .המעיי�אלכסנדר על יד . ד

  .בשבח תלמידי חכמי	 ותורת	 סיו	פסקת . ה

  

                                                           
  ).11הערה , לעיל(איל�  13
תמיד של שחר היה נשחט על קר� צפונית מערבית על טבעת שניה ושל בי� הערבי	 היה נשחט על קר� צפונית ' 14

 ).א, תמיד ד, משנהה פי על, ב"ע, תמיד לא, בבלי( 'ניהמזרחית על טבעת ש
� טע� שמקומ	 ארייפמ. 49סעי� , 82' עמ, ה"ירושלי	 תרמ, ד, בית תלמוד, קונטרס רוח חדשה, יעקב רייפמא� 15

הוא בתחילת הפרק השני של , התופסי	 כמעט שליש מ� הדיו� התלמודי במסכת תמיד, המקורי של סיפורי אלכסנדר
 על חיבור(קאציס הראה שלכל אחד מהסיפורי	 הללו יש מקבילה בפסבדו קאליסתנס  .ומש	 הועברו, מסכת חגיגה

  .18–2' עמ, )8הערה , לעיל(וראו קזיס ; )2ראו הערה , זה
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   16הנגב לזקניאלכסנדר ושאלותיו  .א

  

עשרה דברי	 שאל אלכסנדרוס מוקדו� את 

  : אמר לה� .זקני הנגב

? ערבאו ממזרח למ, מ� השמי	 לאר� רחוק. 1

שהרי חמה : תדע, ממזרח למערב: אמרו לו

הכל , חמה במערב, הכל מסתכלי� בה, במזרח

אי� הכל , חמה באמצע רקיע, מסתכלי� בה

זה וזה כאחד : וחכמי	 אומרי	. מסתכלי� בה

' וגו 'האר� כי ִכְגבַֹ> שמי	 על': שנאמר, שוי�

' וגו 'כרחֹק מזרח ממערב') יא, קג תהלי	(

נכתוב ? מינייהו נפישואי חד , )יב, ש	(

ואלא חמה באמצע ! תרווייהו כי ההוא דנפיש

משו	 דקאי ? רקיע מ?ט אי� הכל מסתכלי� בה

  . ולא כסי ליה מידי, להדיא

? שמי	 נבראו תחלה או האר�: אמר לה�. 2

בראשית 'שנא@ , שמי	 נבראו תחלה: אמרו

� בראשית( 'ברא אלהי	 את השמי	 ואת האר

  ). א ,א

אמרו ? ר נברא תחלה או חש*או: אמר לה�. 3

חש* : ונימרו ליה. מילתא דא אי� לה פתר: לו

והאר� היתה תֹה: ובֹה: ': דכתיב, נברא תחלה

ויאמר אלהי	 יהי אור 'והדר , )ב, ש	( '*וחש

דילמא אתי לשיולי , סברי). ג, ש	( 'ויהי אור

. מה לפני	 ומה לאחור, מה למעלה ומה למטה

ליִה מעיקרא  שמי	 נמי לא נימרו, אי הכי

כיו� , אקראי בעלמא הוא דקא שייל: סבור

, לא נימא ליה, סברי, דחזו דקהדר שאיל

מה , דילמא אתי לשיולי מה למעלה מה למטה

  . לפני	 ומה לאחור

  

: אמרו ליה? אידי� מתקרי חכי	: אמר לה	. 4

  . הרואה את הנולד, איזהו חכ	

: אמרו לו? אידי� מתקרי גבור: אמר לה	. 5

  . הכובש את יצרו, גבוראיזהו 

: אמרו ליה? אידי� מתקרי עשיר: אמר לה�. 6

  עבריתתרגו� ל

עשרה דברי	 שאל אלכסנדרוס מוקדו� את זקני 

  : אמר לה� .הנגב

? או ממזרח למערב, מ� השמי	 לאר� רחוק. 1

שהרי חמה : תדע, ממזרח למערב: אמרו לו

ל והכ, חמה במערב, ל מסתכלי� בהוהכ, במזרח

ל ואי� הכ, חמה באמצע רקיע, מסתכלי� בה

זה וזה כאחד : וחכמי	 אומרי	. מסתכלי� בה

' וגו 'האר� כי ִכְגבַֹ> שמי	 על': שנאמר, י�ושו

 ,ש	(' וגו 'כרחֹק מזרח ממערב') יא, קג תהלי	(

נכתוב את שניה	 , וא	 אחד מה	 גדול יותר, )יב

, ואלא חמה באמצע רקיע. כמו זה שגדול יותר

משו	 ? ל מסתכלי� בהומה הטע	 אי� הכ

  .ואי� מכסה אותה דבר, שעומדת בגלוי

? או האר� ,להינבראו תחשמי	 : אמר לה�. 2

ת ברא יבראש'שנא@ , להישמי	 נבראו תח: אמרו

�  ). א ,א בראשית( 'אלהי	 את השמי	 ואת האר

  

אמרו ? ש*ולה או חיאור נברא תח: אמר לה�. 3

: לומר לו] והרי יכלו. [לדבר זה אי� פתרו�: לו

והאר� היתה ': שהרי כתוב, להיש* נברא תחוח

]: נאמר[ואחר כ* , )ב, ש	( 'תֹה: ובֹה: וחש*

ה	 [ – )ג, ש	( 'יהי אורוויאמר אלהי	 יהי אור '

סברו שמא יבוא לשאול מה ] לא ענו לו כ* כי

  . מה לפני	 ומה לאחור, למעלה ומה למטה

 ?היו אומרי	 לוג	 אודות השמי	 לא , א	 כ*

, מתחילה סברו שהוא שואל רק על הפסוקי	

ומר לא ל] מוטב[סברו ש ,ו� שראו ששב ושואלוכי

מה , א לשאול מה למעלה מה למטהושמא יב, לו

  . לאחורלפני	 ומה 

: אמרו ליה? מיהו הנקרא חכ	: אמר לה	. 4

  . הרואה את הנולד, איזהו חכ	

: אמרו לו? מיהו הנקרא גיבור: אמר לה	. 5

  . הכובש את יצרו, בוריאיזהו ג

איזהו : ואמרו ל? עשיר נקראמיהו : אמר לה�. 6

                                                           
  .י	 יוזכרו בהערות שוליי	חילופי נוסחאות עיקרי, נוסח הדפוס פי עלהסיפורי	 מצוטטי	  16
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  . השמח בחלקו, איזהו עשיר

אמרו ? מה יעביד איניש ויחיה: אמר לה�. 7

  . ימית עצמו: ליה

  . יחיה את עצמו? מה יעביד איניש וימות. 8

  

מה יעביד איניש ויתקבל על : אמר לה�. 9

: להואמר . יסני מלכו ושלט�: אמרו? ברייתא

ויעבד , ירח	 מלכו ושלט�, דידי טבא מדידכו

  . טיבו ע	 בני אינשא

בימא יאי למידר או ביבשתא : אמר לה�. 10

, ביבשתא יאי למידר: אמרו ליה? יאי למידר

דהא כל נחותי ימא לא מיתבא דעתיהו� עד 

  . דסלקי� ליבשתא

אמרו ? אידי� מנכו� חכי	 יתיר: אמר לה�. 11

דהא כל מילתא . �כולנא כחדא שוויי: לו

  . בחד פתרנא ל*, דאמרת לנא

? מה די� אתריסתו� לקבלי: אמר לה�. 12

הא אנא : אמר לה�. סטנא נצח: אמרו ליה

: אמרו ליה. מקטילנא יתכו� בגזירת מלכי�

  . ולא יאי למלכא כזב, שלט� ביד מלכא

ושדי , מיד אלביש יתהו� לבושי� דארגוו�

  .מניכא דדהבא על צואריהו�

   .השמח בחלקו, עשיר

אמרו ? יחיהכדי שמה יעשה אד	 : אמר לה�. 7

  . ימית עצמו: ול

חיה י:] אמרו לו[? ימותכדי שמה יעשה אד	 . 8

  . את עצמו

מה יעשה אד	 כדי שיתקבל על : אמר לה�. 9

: אמר להו. ישנא מלכות ושלטו�: אמרו? הבריות

טו� ויעשה לשיאהב מלכות ו –וב משלכ	 שלי ט

  . טוב ע	 בני האד	

בי	 יאה לדור או ביבשה יאה : לה�אמר . 10

שהרי כל , ביבשה יאה לדור: אמרו ליה? לדור

יורדי הי	 לא מתיישבת דעת	 עד שעולי	 

  . ליבשה

: אמרו לו? מכ	 חכ	 יותר מי: אמר לה�. 11

, שהרי כל דבר שאמרת לנו, כולנו כאחד שווי	

  .פתרנו ל*] כאחד –או [ביחד 

: רו לואמ? נגדיכמדוע התרסת	 : אמר לה	. 12

הרי אני הורג אתכ	 : אמר לה	 !שט� ניצח

ולא , שלטו� ביד המל*: אמרו לו !בגזרת מלכי	

  . יאה למל* שקר

ש אות	 לבוש ארגמ� והניח רביד זהב ימיד הלב

  . אריה	ועל צו

  

נאמר רק שהוא בא , בסיפורנו נמסרע	 זקני הנגב אינו  מוקדו� הרקע לפגישה של אלכסנדר

את שליט שידע להטיל אלכסנדר היה ידוע כ, כאמור. י לשאול אות	 שאלותאליה	 באופ� יזו	 כד

מקורות לא מעטי	  .ולא ניסה לכפות עליה	 את תרבותו כיבד את העמי	 שכבש מרותו א*

היא סיפורי	 שלפנינו עמדתו ב, ואול	 17.את החוכמה המקומית ידע להערי*מעידי	 על כ* שהוא 

או שהוא עור* לה	  ,הצרופההאמת ל כדי לחקור את הא	 הוא שוא – עלינו לשאול. מורכבת

בנבדל משאר . תוחוחוסר נ זקני הנגב בקרב מעוררת ית המתח אכ�ינראה שהשיחה רוו ?בחינה

�אלכסנדר אינו חוצה גבולות פיזיי	 ואינו שבו , זהו סיפור סטטי, שנראה בהמש* סיפורי הקוב

  .התנועה היא בתודעה ולא במרחב, זהסיפור שבנית� לומר  18.מופלאי	 למחוזותגיע בקש להמ

זה מוזכר  ישכינוהפע	 היחידה  זו ?שעמ	 נפגש אלכסנדר 'זקני הנגב'ה	 אות	  מי

 טענוחוקרי	 אחדי	 . נופ* של מסתורי� לשיחה �מוסיואזכור	  19,הקלאסית ל"בספרות חז

                                                           
, ג"ירושלי	 תשכ, ספר אחד עשר, כר* ג, )תרג	 אברה	 שליט( קדמוניות היהודי�, יוספוס פלביוס, לדוגמהראו  17

 .30 31' עמ
  .62' עמ ,)1הערה , לעיל( מאלי 18
כ* למשל , כמקו	 של חוכמה סהוא נתפעתי	 לאבל  ,הנגב אינו ידוע כמקו	 שבו התקיימו בתי מדרש של חכמי	 19

זו הייתה בתודעת	  המימרייתכ� ש). ב"ע, בבא בתרא כה ,בבלי( 'יצפי� –ושיעשיר  ,ידרי	 –הרוצה שיחכי	 ': הבמימר
לא וה	 בוחרי	 להחכי	  :המייצגי	 סוג אחר של בחירה אנושית מזו של אלכסנדר, 'זקני הנגב'בחרו בכינוי מי ששל 

אד	 שביתו מנוגב מכל טוב שאי� בו אלא ': באומרו 'אר� הנגב'טו מסביר את הביטוי , על שופטי	 א י"רש .להעשיר
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ה	 במהלכה אשר , חכמי הודוואלכסנדר  בי�שיחה דומה שבמרכזו שהסיפור הוא עיבוד של סיפור 

על שאפתנותו ומלמדי	 אותו שכל אד	 הוא בעליה של האדמה שעליה הוא דור* אותו מוכיחי	 

המדויק  הזיהוי, לצור* הדיו� הספרותיא*  20,חכמי הדרו	אות	  ה	 'זקני הנגב'ייתכ� כי . בלבד

וביקשה לבטא  בני בריתהרי התודעה היהודית ראתה בה	 'ש, חשוב במיוחד ושל הקבוצה אינ

      21.'אמצעות	 ערכי	 יהודיי	ב

מופיעות אבל בסיפור  22',עשרה דברי	'אלכסנדר שאל את הזקני	  כיהגמרא מעידה 

 23.עשרה שאלות ארבענגיע ל, סיפור הבאוא	 נצר� אליה� ג	 את השאלות ב ,עשרה שאלות  שתי	

ו� אלכסנדר מציע פתרשבה פע	 אחת  מלבד, משיבי	שואל והזקני	 הוא האלכסנדר פע	 בכל 

  .לשאלתומשלו 

השאלות עניינ� של שלוש  .תחומי דעת ועניי� רחבי	 נפרשות עלאלכסנדר יו של שאלות

שהחכמי	 מסרבי	 לענות על  לאחר ;וסדר בריאתו מבנה העול	 ,וסמולוגיההראשונות הוא ק

על שלוש שאלות נוספות ו; ותשיואנתכונות  עלשאלות שלוש עוד שואל השאלה השלישית הוא 

 .על המקו	 שראוי לדור בוהשאלה העשירית היא  .הדר* הראויהו הראויות של האד	מידותיו 

להבי� אישית של אלכסנדר באנשי	 שלפניו וניסיו� מהתעניינות  תונובעשתי השאלות האחרונות 

  .דר* תשובותיה	 טוב יותר את שלטונו ואת עצמו

התשובה . מהלכובו עוסקות בטיבו של העול	 ,הקוסמולוגיות, )3–1(הראשונות השאלות 

כגדול יותר מ�  סהמרחק האופקי נתפ .ית האד	 המביט בטבעיעניינה חווהנגב זקני  שלהראשונה 

זה וזה כאחד '	 יאומרומביא את דעת חכמי	 ה, בסיפור מתערב המספר התלמודי. האנכיהמרחק 

תו* בייצר ריבוי הקולות מ .המרחק מ� האר� לשמי	 שווה למרחק מ� המזרח למערב, היינו 'שוי�

 החוויהמ מסיקי	 את מסקנת	 על הקוסמולוגיההזקני	 שבו  פנימי' בית מדרש'סיפור מעי� ה

הפילוסופית השאלה  את. פסוקי	ה על מדרשלומדי	 את תשובת	 מהחכמי	 אילו ו תהחושי

הא	 הכול עולה מ� ' :עמנואל לוינסמסביר , או האר�השמי	 , נברא תחילה שעניינה מה, השנייה

�עוד , או שמא צרי*, הא	 הענווה היא תנאי להווית ההוויה ?א	 הכול יורד מ� השמי	ה? האר

פסוק העוסק בבריאת ב שאלה זאת עלעוני	 הזקני	  24.?'וויההלחרוג ממצב ה, לפני ההוויה

א שאלת יה ,?'ש*ואו ח ,להיאור נברא תח': השאלה השלישית. אלוהי	מ ותחילתשובכ* , העול	

 ,והחסד האלוהי הוא בבחינת ריקוע עליו ,הבסיסי ,הראשוניוא המצב ה הא	 הרע :בעול	 הטוב

                                                                                                                                                                      

 'דביר'ו 'מדבר'הקשר האטימולוגי בי� את הדעת  והדבר מעלה על . יבש ומזוקק אבל טהור, כלומר מקו	 עני ',תורה
  . 'ציו�'ו 'ציה'ובי� 

שתיאורו את אלכסנדר הוא אחד , ה לספירהיבמאה הראשונה והשניביוגר� היווני שחי הההיסטוריו� ו, פלוטארכוס 20
, ]חכמי	 עירומי	=[הוא תפס עשרה גימנסופיסטי	 ' :מספר סיפור דומה המתחיל בתיאור, הקדומי	 המצוי	 בידינו

חכמי	 אלה מפורסמי	 היו בתשובותיה	 . אות	 ששידלו ביותר את סאבאס למרוד בו וגרמו רעות רבות למקידוני	
ואלכסנדרוס ש	 לפניה	 שאלות קשות והודיע	 שהוא יהרוג תחילה את מי שלא ישיב תשובה . פות והקצרותהחרי
בסופו של דבר אלכסנדר מתרצה מתשובותיה	 ופוטר אות	 מעליו . 'ואחר כ* את האחרי	 לפי אותו סדר עצמו נכונה

הדמיו� לסיפורנו  ).465 466' עמ, סד, א"ירושלי	 תשל, ]הלוי' א לימל*תרג	 א[ ב, חיי אישי�, פלוטארכוס(במתנות 
הערה , לעיל( הלוי; 5' עמ, )11הערה , לעיל( איל�: וראו .כני השאלות והתשובותומתבקש ג	 בסיפור המסגרת וג	 בת

 Luitpold Wallach, `Alexander the Great and the Indian Gymnosophists in Hebrew; 135 137' עמ, )5

Tradition, American Academy for Jewish Research, 11 (1941), pp. 47-83  
21 �  . 292 293' עמ, )3הערה , לעיל( יסי
 , מספר טיפולוגי מלבד העובדה שזהו .המדויקמספר השאלות  אינושזה שו	 דווקא מ ,סתמי ומספר עשר אינה 22

למצוות שבי� אד	 למקו	 ולמצוות שבי� אד	 פי שה	 נחלקי	 וכ, ברותיהד תמקביל לעשרוא נבחר כי הוא שה אפשר
  .אישיות  השאלות נחלקות באופ� עקרוני לשאלות קוסמולוגיות ושאלות אנושיות ובי� 'עשר'כ* ג	 , לחברו

 Shulamit Valler, `The: ראו, כאמצעי ספרותי) ייתנוא� שאינו מופיע במפורש בסוג(עשרה  המספר ארבעעל  23

number fourteen as a literary device in the Babylonian Talmud`, Journal of Jewish Studies, 26 (1995), 

169-184  
 .46' עמ, )12הערה , לעיל( לוינס 24
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ג	 כא� מתערב המספר התלמודי ומתפלא על  26.ה	 מסרבי	 לענותעל שאלה זו  25.הפ*לאו 

היא בבחינת  	שהימנעותומיד הוא מסביר , מתשובה מתבקשת לדעתוהימנעות	 של זקני הנגב 

מה , מה למעלה ומה למטה'אות	 לשאול  חשש שמא ימשי*הנובעת מו, הקדמת תרופה למכה

   27.ענייני	 שבה	 אי� לעסוק, היינו, שאלות על מה שקד	 לבריאה – 'לפני	 ומה לאחור

 '?בוריאיזהו ג', '?איזהו חכ	': אנושיותעל תכונות  בותסנ ,)6–4( שלוש השאלות הבאות

, החכ	 אלכסנדראתה ': לתשובות מתחנפות מנתיניואולי אלכסנדר ציפה  28.'?איזהו עשיר'ו

חוכמה היא  :צפויותבלתי ועוני	 תשובות זו אבל הזקני	 אינ	 נופלי	 למלכודת  ,'הגיבור והעשיר

דווקא כיבוש הכוח היא גבורה  ;היכולת לראות את הנולד ולפעול באופ� שלא יצרי* שימוש בכוח

סכת המשנה בממציטוט למעשה ה� שלוש השאלות  .ממו� רבהשאיפה לביטול ועושר משמעו 

אלכסנדר  על דרכו שלהזקני	 טמונה בה� ביקורת נוקבת של , בהקשר דנ�א*  29,)א, ד(אבות 

  .הכובש

 ,על ההנהגה הראויה לאד	שואל אלכסנדר  )7 9שאלות ( שלוש השאלות הבאותב

כדי  ;צרי* אד	 להמית עצמודי לחיות כ :מפתיעותהולכות ונעשות חידתיות ו עליה� תשובותוה

ייתכ� . לשנוא שלטו� ומלכות –וכדי להתקבל על הבריות  ;יות את עצמולמות צרי* אד	 לַח 

ושמא  ,כהמש* לתשובות הקודמות 30,לכיבוש היצר והשאפתנות תכוונהתשובה הראשונה מש

 31.כדברי ריש לקיש במסכת ברכות ,חיי נצחכדי שיזכה בלהמית עצמו על עולמה של תורה הכוונה 

את  .ה	 חיי העול	 הבא שמתחילי	 אחרי המוותשהחיי	 האמיתיי	 נוספת היא  ותאפשר

מדברת על מי שכל חייו דואג לענייניו החומריי	 ובכ* גוזר על אפשר לפרש כהתשובה השנייה 

מבטאי	 הזקני	  .סימבוליתעקיפה או פרשנות לתשובה השלישית קשה לתת . עצמו מוות רוחני

מלמדת על התנגדות לכתחילה ה התשוב, 'ישנא מלכות ושלטו�': עזות מצח מול השליט באומר	

אלכסנדר אינו . של אלכסנדרלמלכות ולשלטו� א* ג	 התנגדות ספציפית  ,שלטו� ושררהכל ל

. 'טו� ויעשה טוב ע	 בני האד	לשיאהב מלכות ו –וב משלכ	 שלי ט': ועונה לה	נשאר חייב 

                                                           
, הדת הזורואסטרית הדואליסטית העת שבה נהגה באותה, בל הססאניתיש לזכור שהסיפור התלמודי נוצר בב 25

בי� אור וטוב ובי� חוש* ורע נמצא כבר המערכתי א* הקישור . רעהטוב וה, חוש*האור וההמדגישה את ההופכיות של 
לוינס מבי�  .ונעשה בו א� שימוש אינטואיטיבי עממי, )ב"ע, ברכות יא ,בבבליוראו הדיו� על כ* . ז, מג ישעיהו(במקרא 

 ). 47' עמ, ש	(שאלה זו כעוסקת בטיבה של הרוח 
החכמי	 על תשובת	 של , 'הרומנסה של אלכסנדר'אחת הגרסאות הקדומות של , 'חיי פלוטרכוס'בספר היווני  26

ה	 משיבי	 שחזקה על תשובות על שאלות על כ*  וכאשר אלכסנדר תמה .שהיו	 נברא לפני הלילה, היא שאלה דומה
  ).64' עמ ,ו"ירושלי	 תשמ, ]הלוי. א לימל*תרג	 מיוונית א[ אנשי יו�: חיי אישי�(� ה� תהיינה קשות שא ,קשות

, מה למעלה: כל המסתכל בארבעה דברי	 ראוי לו כאילו לא בא לעול	': מפורשת למשנה רמיזהדומה שיש כא�  27
 ).א, ב, חגיגה ,משנה( 'בא לעול	ראוי לו שלא , וכל שלא חס על כבוד קונו. למה לפני	 ומה לאחור, מה למטה

דומה שבחירת	 של . מכא� ואיל* שאלותיו של אלכסנדר מובאות בארמית ותשובות הזקני	 בדר* כלל בעברית 28
 .עורכי הסוגיה בשפות היא מכוונת ומודעת

ו� היא תשובתו של רבי שמע 'הרואה את הנולד'ואילו התשובה , מש	התשובות על השתיי	 האחרונות מצוטטות  29
אינ� מופיעות של החכמי	 תשובות אלה . )ט, ב אבות( 'או וראו איזו היא דר* טובה שידבק בה האד	צ'ז "לשאלת ריב

  .יש לראות בה� חידוש רבניו )64 65' עמ, ]20הערה , לעיל[ פלוטאכוס(במהדורות היווניות של סיפורי אלכסנדר 
הפרש� עלו	 הש	 שדבריו מובאי	 בתלמוד למסכת תמיד במקו	 שבו מופיעה בדר* כלל , היינו(י "רש  פסבדו 30

יגבה את עצמו ומתו* כ* יתנו בו    "יחיה את עצמו". ישפיל את עצמו    "ימית את עצמו"': גורס) י"פרשנותו של רש
, וירחמו עליו הבריות, ישפיל את עצמו  ולימדו* חכמי	 שאד	 הרוצה שיחיה . הבריות עי� רעה ויקנאו בו וימות

הלוי שהזקני	  טוע� אלימל* וברוח זו. 'שלא יקצרו ימיו וימות בלא עתו, ומגאוה ימנע את עצמו, ויחיה שני	 הרבה
שכ� הוא מבזבז את כוחותיו ללא חשבו� ונות� חופש גמור לכל ', רמזו לאלכסנדר בתשובת	 זו שהוא לא יארי* ימי	

 ).132' עמ, 5הערה , לעיל( 'י קבר בעודנו באיבויצריו ושני דברי	 אלו יצעידוהו אל
' ?מניי� שאי� דברי תורה מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עליה': בתלמוד הבבלי מובאת שאלתו של ריש לקיש 31

: וראו, )ב"ע, שבת פג; ב"ע, ברכות סג ,בבלי( ')יד, יט במדבר( "אד	 כי ימות באֹהל" :זאת התורה': והתשובה על כ*
 .51' עמ, )12הערה , לעיל( לוינס
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ע	 יטיב יותר לו להוא� מאפשרת , עשיית טובאינה סותרת  אהבתו את המלכות והשלטו�, לדבריו

   32.בני אד	

שנידו�  יקו	נושא החוזרת ל, '?בי	 יאה לדור או ביבשה יאה לדור' :העשיריתשאלה ה

של הראוי מקומו בוחנת את אלא , נה תאורטיתנאיכא� היא אבל  ,בשלוש השאלות הראשונות

 33?ישיבה על קרקע בטוחהלדווקא  אומרחב אינסופי לחופש והוא זקוק להא	  :בעול	האד	 

אבל , בעיניה	 על אורח החיי	 הרצוילכאורה דעה כללית מביעה שובת	 של הזקני	 ת

שלא כל מרחב  ;שרעבונו הגדול לכיבושי	 לא ישביע אותו ,אלכסנדר מזהירי	 את ה	באמצעותה 

  . יתיישב במקומואלא א	 דעתו לא תתיישב שו ,ניכוסלכיבוש ונית� ל

הנוגעות לעצ	 המפגש בינו לבי�  אלותמוסי� עוד שתי שק ואינו מתאפכאמור אלכסנדר 

, סכס* ביניה	אולי לתקוע טריז בי� הזקני	 ולנועדה  ?'איזה מכ	 חכ	 יותר' השאלה .הזקני	

הוא רצה שמא ו ,השררה והשלטו�, ה	 אוהבי	 את הכוחג	 שוכיח לה	 בעל כורח	 ובכ* לה

ועוני	 תשובה זו ת החכמי	 אינ	 נופלי	 למלכודא*  34.כדי להענישומביניה	 לבחור בגדול 

ביחד , שהרי כל דבר שאמרת לנו': אומר	וא� מנמקי	 אותה ב 'כולנו כאחד שווי	' :דריתיסול

יודע שלעתי	 הדיו� בי� חכמי	 כל הבקיא ולו במקצת בסגנו� הדיו�  .'פתרנו ל*] כאחד –או [

ול הכובש אל מ, אבל כא�. במקרי	 אחדי	 א� גר	 למוותש ,שא אופי תוקפני ואלי	והתלמודי נ

שחוכמת	 אינה עניי� תאורטי  מלמדי	 את אלכסנדר ה	. מוצגת גישה אחדותית ושיתופית, הזר

איש מה	 אינו חש צור* להתבלט , ה	 דורשי	 וא� מקיימי	 באורחות חייה	, אדרבה, בלבד

תשובות ממי� זה אופייניות  35.כגו� אחד, את חוכמתו אלא ה	 פועלי	 כקולקטיב הבליטול

בעוד שכוחו , לשיח שבו יחסי הכוחות אינ	 שוויוניי	 ,ובכלל זה ספרות המדרש, מיתספרות העמל

, שנינותהו הכמוחה –לבני שיחו כוחו של החלש עומד , של השליט בסמכותו ובעוצמתו

   36.באמצעות	 ה	 מבטאי	 את המרי שלה	ש

	 מדוע אינכ '?מדוע את	 מתריסי	 כנגדי', תסכולנלווית נימה של שאלה האחרונה ל

מדוע דבריכ	 אינ	 אלא דברי התרסה ותריס ? יכולי	 לקבלני כשליט הוג� שאינו חפ� ברעתכ	

השט� 'של החכמי	 העמומה תשובת	  ?)שהרי בתשובותיה	 ה	 מגלי	 טפח ומכסי	 טפחיי	(

, ת מתחטאתלהכריע א	 מדובר כא� באמירה פסיכולוגי –	 קוראיול – אלכסנדרמותירה ל 'ניצח

התרסה בעלת אופי  אולי זו או ;לקבל אות* ננו מסוגלי	אותנו ועל כ� אי השט� ניצח, היינו

, היינו, תפוליטישמא זו אמירה ו ;הפסיד במערכה, חלילה, ה"השט� ניצח והקב, היינו, תאולוגי

  . אתה השט� ולכ� אי� אנו יכולי	 לקבל*

                                                           
32
. )כח, ד( 'הילודי	 למות והמתי	 לחיות והחיי	 לידו�': אבותלמסכת אולי התשובות לשאלות אלה רומזות ג	 ה�  

ומנת בח:בה גרעי� של רודנות שרירותית שלא נית� הסמכות הפוליטית ט'מציע שאלכסנדר סובר ש) 52' עמ, ש	(לוינס 
נית� לחבב את האלימות המלכותית העקרונית הזאת על הע	 על ידי    כ* תוהה אלכסנדר הגדול  –אולי . [...] לצמצו	

 –נית� ג	 לפרש את תשובתו של אלכסנדר באופ� אחר  .'תשובה טובה יותר'כמו זה שהוא מציע בעצמו כ, איזה פיתוי
ציב מול הזקני	 מראה בלתי מחמיאה וביקורת עקיפה על כ* שה	 נמנעי	 מ� השלטו� ובוחרי	 שלא ללכל* שהוא ה

אבל הבחירה הראויה איננה הימנעות משררה אלא עיסוק בה מתו* מחויבות , של השררה' ד	 ושיליא'את ידיה	 ב
 .להשתדלות לטוב

33
מייחס את השאלה הזו למסחר הימי שהיו בו סיכויי	 לרווח גדול ובה בשעה סיכוני	 ) 132' עמ, 5הערה , לעיל(הלוי  

   .גדולי	
 .133' עמ, לעיל, כ* מפרש הלוי 34
שהסכימו , שה מכל שבטיש, תרגו	 השבעי	 על ידי שבעי	 ושניי	 החכמי	המופלא של סיפור ההדבר מזכיר את  35

  שא, ל"ירושלי	 תש, ]מהדורת אברה	 כהנא[ איגרת אריסטיאס(בדעת	 על התרגו	 א� שהיו מופרדי	 זה מזה 
 .)8הערה , לעיל(ראו קוסמ� , על הקולקטיב מול הכובש היחיד בסיפורי אלכסנדר ).סט סח' עמ, שיא

 "תסריטי	 נסתרי	": מקדשי הש	 ופייסני	, לני	תעלו', דניאל בויארי�. 9 10' עמ, )11הערה  ,לעיל( איל� 36
  .162- 145' עמ, )ז"תשנ( 10, תיאוריה וביקורת, 'ומיומנויות ההתנגדות של הפזורה
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י מסתיי	 הפילוסופי העיונ שיחכיצד קרה שה .אלכסנדר קוצ� ומאיי	 להורג	, כ* או כ*

כדי להראות לו , לנקודת רתיחה זובמכוו� משכו את אלכסנדר ה	 שאולי הזקני	 ? זע	 כזובחמת 

הזקני	 משכנעי	  .ואי� סיכוי אמיתי להידברות בי� כובש ונכבש ,שהמלכות מטיבה היא רשעה

כנראה . 'ולא יאה למל* שקר, שלטו� ביד המל*'שכ� , אותו שא	 יעשה כ* יצא שכרו בהפסדו

מלביש , הוא משתכנע מיד. הבטחה שלא יאונה לה	 כל רעתו* אלכסנדר ע	  	 הוזמנו לשיחהשה

  . ועונד על צוואריה	 רביד של זהבארגמ� אות	 בגדי 

, האלאלכסנדר לוקח לעצמו את תפקיד  .הלבשת הזקני	 היא מעשה של חמלה וקבלה

 ;עצמ	 אינ	 מגיבי	 למעשיוהזקני	 . ג	 אקט של בעלות ואבל זה ',מלביש ערומי	' נאמר שעליו

אינ	 מתנגדי	 באופ� אקטיבי אבל אינ	 מציגי	 שאלות משלה	 או אמנ	 לאור* כל השיחה ה	 

ג	 א	 ה	 , כ* ה	 מבקשי	 אולי להראות, השיחה. שלה	 א	 לא נשאלו עליה� במפורשמתובנות 

השלישי  בסיפור. נכפתה עליה	, )אינטלקטואלית וחומרית כאחד(עצמ	 יצאו נשכרי	 ממנה 

�רי אענידת הזהב על צוו. אסיר של הזהב שלוכאלכסנדר עצמו מוצג  ,שבו נדו� בהמש*, בקוב

הוא כופה עליה	 , בגדי מלכותובגדי ארגמ� ב בהלבשת	 .אליו הסמלית הזקני	 היא ג	 אזיקת	

   .כמת	ובח מתו* הכרהאבל הוא עושה את זה  ,דר* המלוכה והעושר, דרכו אתבדר* עקיפה 

, תשובותיה	כ* עולה מתוכ�  .ה	 יהודי	 'זקני הנגב'שמצוי� במפורש לא יפור סב

ונראה כי , אינ	 נמסרי	 שמותיה	 של הזקני	 .ל"של חז סגנונ	שה	 מייצגי	 ומתאולוגיה מה

שוויונית 	 מציגי	 עצמ	 בפני אלכסנדר כקבוצה השכ� , אולי בעניי� הזה המדיו	 הוא המסר

ה	  ,ורכי הסוגייה הזדהו ע	 זקני הנגבעדומה ש. יות אינ� נזכרותועל כ� זהויותיה	 האיש, לכידהו

ובכל , יתשלישעל השאלה ה מדוע נמנעו מלענותידעו להסביר א� ול "את תשובות חז ה	שמו בפי

יושבי	 במקו	 ה זקני	 – 37שאינה זהה לחכמי	 יושבי בית המדרש זאת ראו בה	 קבוצה נפרדת

לה	  י	דומכבה	 ה	 רואי	 , ובכל זאת .לעתי	 שונות שמותיה	 אינ	 ידועי	 ודעותיה	ש, אחר

של נוספי	 ג	 בעימותי	  .כ* שה	 משכילי	 לעמוד אל מול השליט הזרוב בתורת	, בסגנונ	

אלכסנדר של  לימוד ,כפי שנראה, תוצאת המפגש הבי� תרבותי היא, 'אחרי	'אלכסנדר ע	 

  .לדורותיה	קוראי הסיפור  ,אנוהלומדי	 האמיתיי	 ה	  –ולמעשה , של בני שיחולעתי	 ג	 ו

, קדו	 יותרמה , מה רחוק יותר :יררכית ובינריתישאלותיו של אלכסנדר חושפות גישה ה

. 'פחות'השאר צריכי	 להיות , 'יותר'שהאחד יהיה כדי , לדידו. עשירמי גיבור ומי , חכ	מי 

שתפי	 מ אמנ	בשאלות הקוסמולוגיות ה	 . מלמדי	 אותו בתשובותיה	 דר* אחרת הזקני	

 סביבהבמקומו בעול	 וב, אבל בכל הקשור באד	 38,ררכית של העול	יהיהה יראיפעולה ע	 ה

מאדירה את האחד על שאינה , המדגישה סולידריות ושיתו�ה	 מציגי	 עמדה , הוא פועל השב

                                                           
מזכירה את התשובה שענו זקני הנגב לשאלה מי מה	 ' זה וזה כאחד שווי�'לשאלה הראשונה החכמי	 ת תשוב 37

אלא ג	 , ני הנגב ורואי	 את השוויו� לא רק בינ	 לבי� עצמ	מכא� שהחכמי	 הולכי	 צעד קדימה מזק. החכ	 ביותר
 .בי� כוחות הטבע

אלא  ,להציג תשובה שוויוניתהיו יכולי	 זקני הנגב , ?'השמי	 או האר� ,מה נברא קוד	' ,יהיג	 על השאלה השנ 38
בית שמאי ': על קדמות הבריאה של שמי	 ואר� שמאי במחלוקתו ע	 הלל של  יררכיתהיהבוחרי	 בעמדתו  שה	
למל* שעשה לו כסא , על דעתיהו� דבית שמאי. האר� נבראת תחילה: 'בית הלל אומ, השמי	 נבראו תחילה: 'אומ

למל* , על דעתיהו� דבית הלל). א, סא ישעיהו('' השמי	 כסאי והאר� ֲהדֹ	 רגָלי וגו": 'דכת, ואחר כ* האיפיפודי� שלו
 בראשית רבה( ')ד ,ב בראשית( "אלהי	 אר� ושמי	' ביו	 עשות ה": 'דכת, משבנה תחתית בונה העלית, שבנה פלטי�

של שמעו� בר יוחאי שנאמר עמדתו כ ,ל"לפניה	 היו מונחות ג	 תשובות שוויוניות יותר שנתנו חז .)13' עמ, טו, א
 קֵֹרא אני אליה	": תמיה אני הי* נחלקו אבות העול	 בדבר זה שלא נבראו אלא שניה	 כאילפס וכיסויה': מפיו

 ,של בר יוחאיאלה בהמש* הפסקה מובאות עוד דעות ברוח דבריו ו, )ש	 ,בראשית רבה( ')יג, מח וישעיה( "יעְמדו יחDָו
   ).א"ע, חגיגה יב ,בבליוראו ג	 (ודומה שכ* מוכרעת הסוגיה 
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גישה המזמינות שאלות ג	 ב, בי� אד	 לחברו מקפידי	 להציב עמדה שוויוניתה	  39.חשבו� השאר

   .ררכיתיהי

כול�  ;בתודעת האד	 ובסדר החברתי, בטבע – בוחנות גבולותבסיפור זה כל השאלות 

כמה ותשובותיה	 של הזקני	 מייצגות ח .בקוב� שיפורט בסיפורי	 הבאי	 רחב מסמנות מנעד

  40).הקוראי	ואולי א� של (של אלכסנדר יררכי יהה המחשבה *על הלערעור , חתרנית

פתרו� הכתובת על , מקראי חידתי לא פחותסיפור למז מר בי� אלכסנדר לזקני	זה מפגש 

שותי	 החוגגי	 מכלי במשתה המפואר . )ל  א, ה דניאל( החידתית במשתה המל* הבבלי בלשאצר

תו* שה	 משבחי	 , מ� ההיכל שבירושלי	לקח שלל , של בלשצר אביו, הכס� והזהב שנבוכדנצר

כתובת  הסיד של כותל היכל המל* לפתע מופיעות אצבעות יד אד	 וכותבות על. את אליליה	

די ארגמ� בגיזכה ב, מי שיצליח לפענח את הכתבש מבטיחובלשצאר נבהל . שאיש אינו יודע לפענח

המנבא לו על חורב� ממלכת בבל , איש אינו מצליח לעשות כ� מלבד דניאל). ז פסוק(ורביד של זהב 

דניאל   מולבש בסופו של דברא* ). זי פסוק(לא לפני שהוא מכריז שאינו מעוניי� במתנות המלכ:ת 

המתנגדי	 לחומרניות  זקני הנגב לו אותו טיפול שזוכי	 – רביד הזהבנעטר בבבגדי הארגמ� ו

רבידי	  די	נעותשובות מועילות ובסופו של דבר  לשליט הזרה	 עוני	 א�  .שמייצג אלכסנדר

  . בגדי ארגמ� ולובשי	

הצפנת מסר  ואולי ג	 	לקוראי הגמראשל  ג	 קריצה ובחוב �לדניאל טומ ההדהודאלא ש

עורכי ייתכ� ש). ל כט ,ש	( בלילה נהרג המל* בוניבא לבלשצר את חורבנו ודניאל  :חתרני בסיפור

כא� בא לידי ג	  .קופדו בגיל צעירשחייו , אי	 בעקיפי� את קצו הקרוב של אלכסנדרמנבהסוגיה 

 ממלכת בבלחורב�  –של מידה כנגד מידה אולי מעשה זה . בעל העוצמהמול של החלש  וביטוי כוח

המסכת בסיו	 קוב� סיפורי	 זה מק	 ל ת העורכי	מסביר את בחיר – שהחריבה את המקדש

.תפקוד של בית המקדשהעוסקת ב
41  

  

  מדינת אפריקיללכת ל מבקשאלכסנדר  .ב

  

  . בעינא דאיזל למדינת אפריקי :אמר לה�

דפסקי הרי , לא מצית אזלת: אמרו ליה

  . חש*

אמטו הכי , לא סגיא דלא אזלינא: ר לה�אמ

  . משיילנא לכו אלא מאי אעביד

אייתי חמרי לובאי דפרשי : אמרו ליה

בהברא ואייתי קיבורי דמתני וקטר בהאי 

, נקטת בגוייהו ,דכי אתית אורחא .גיסא

  תרגו� לעברית

רוצה אני ללכת ]: אלכסנדר לזקני הנגב[אמר לה	 

  !מדינת אפריקיל

  . שמפסיקי	 הרי החוש*, ללכת לא תוכל: אמרו לו

משו	 כ* שאלתי , אי אפשר שלא אל*: אמר לה	

  ? אלא מה אעשה. אתכ	

 יכולי	 לרכובהבא חמורי	 לוביי	 ש: אמרו לו

 .חבלי	 וקשור בצד הזה פקעתוהבא , בחוש*

  .ותגיע למקומ* ,התאחז ב ,בדר*כאשר תל* 

                                                           
דני	 אעול	 על הלהעמיד את יסודות במקו	 . כית על השאלה היכ� ראוי לדורריריהתשובה ההיוצאת דופ� היא  39
  .שבחברת בני האד	 כול	 שווי	ת	 במתח מול עמד תעומדתשובה זו . את היבשה על פני הי	ו ה	 בחר ,וויוניי	ש
 .7 8' עמ, )11הערה , לעיל( איל� 40
41
הכוה�  .לי	תאר את בואו של אלכסנדר לירושהמבי� ספר דניאל נעשה על ידי יוספוס לקישור מפורש בי� אלכסנדר  

אמר ] אלכסנדר[, שאחד מהֶהֶלני	 יהרוס את מלכות הפרסי	 ]הנביא[בו אמר 'יצא אליו והציג בפניו את הספר  הגדול
, לפי תיאור זה). 337, 11ספר , קדמוניות היהודי�( 'בלבו שהוא האיש המיועד ושמח ושילח אותה שעה את הע	

  ).כב כ ;ח ג, ח(אל אלכסנדר ראה עצמו כמי שבו תתקיי	 נבואתו של דני
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  . ואתית לאתר*

  .ואזל, עבד הכי

  .והל*, עשה כ*

  

שבה ה	 הוכיחו לו את חוסר הטע	 , בי� אלכסנדר וזקני הנגבלעיל השיחה המלומדת אחרי 

 42.דינת אפריקילהגיע למיצד יוכל עצה מעשית כמה	 הוא מבקש , בכיבוש וברדיפת כוח וממו�

הוא ; שהעניי� שהוא מגלה בזקני הנגב אינו אינטלקטואלי גרידא אלא מעשיכעת אנו מביני	 

הוא לא למד דבר נדמה ש, לכאורה .שבערכ	 נוכח בסיפור הקוד	, 	זקוק לעצת	 ושיקול דעת

שאלותיו על ש עת אנו מביני	כ, יתרה מכ*. וברצונו להמשי* לכיבוש נוס�, משיחתו הקודמת

צה והוא רבמסעו המתוכנ� אל הרי החוש*  ;בסיפור הקוד	 לא היו פילוסופיות בלבדהחוש* 

  !עצמולכבוש את החוש* 

מטפורה למקו	 או  43,אליהא	 ה	 מייצגי	 מקו	 גאוגרפי רֵ '? הרי החוש*'היכ� ה	 

 44.ל הקלאסית רק בהקשר של אלכסנדר מוקדו�"בספרות חזמופיע הביטוי ? רחוק ובלתי מושג

במסורת שלפנינו מייצגי	 הרי  45.'מעבר להרי החוש*'שמקומ	 על שבטי	 נאמר  מאוחרבמדרש 

בקצה 'מציי� מקו	 לניב לשוני ההביטוי * הפאבל בתודעת הע	  ,החוש* מקו	 גאוגרפי קיי	

  .רק יחידי סגולה זכו לכ*ש 46,'מקו	 שקשה להגיע אליו, העול	

ה	 חוששי	 לחשו� את רזי המקו	 א	 מפני ש, להשיב לאלכסנדרהזקני	 אינ	 ממהרי	 

, א* האימפולסיבי טוב הלב ,שליט הזרשלומו של הה	 חוששי	 לוא	 מפני ש, בפני השליט הזר

ומלמדי	 אותו תרצי	 ִמ ה	 , נחוש בדעתו לצאת למסעאבל כשאלכסנדר  47.כשל במסעויעלול להש

שיעזור  ,מידע נחו� מבלי שנתבקשו !)לראשונה(א� מוסיפי	 לו ה	 . דר* להגיע למחוז חפצו

חוז חפצו להגיע למ משתוקק אלכסנדרכ* שאבי פרידמ� עומד על . לאלכסנדר לשוב לביתו בשלו	

 48,חוכמה שקולה ובוגרת מייצגי	ה	 , פזיזותולעומת . עת על הדר* חזרהאת הדנות� מבלי שהוא 

   49.'הרואה את הנולד ?איזהו החכ	': בניסוח שלה	 עצמ	ו

                                                           
ושספרות התלמוד לא  ,יהודי לא הגיע לסוגייתנו ממקור חו�' אפריקה'ע� שהציו� הגאוגרפי וט יעקב שביט 42

לזיהויי	 שוני	 של . שכנה דווקא באסיה 'אפריקה'ייתכ� שאותה  .התיימרה לתת תיאור מהימ� של מסעות אלכסנדר
, 'מסע קצר בגיאוגרפיה דמיונית: מהי אפריקה שבתלמוד', שביט יעקב: ראו ל ובסיפורנו בפרט"אפריקה בספרות חז

, מחקרי� בגיאוגרפיה של אר� ישראל ובתולדותיה: נו� מולדתו, )עורכי	(ישראל ברטל ואלחנ� ריינר , יוסי ב� ארצי
  . 91–75' עמ, ס"ירושלי	 תש

43
מזרח ויפתח את כל מסתרי הודו ויכבוש כל ה': הרי החוש* שאליה	 בא אלכסנדר היו באסיה, לפי ספר יוסיפו� 

 .81 86' עמ, לעיל, וראו שביט]). 59' עמ, פלוסר[ 75 76, יא, ספר יוסיפו�( 'ויבא עד הרי חוש*
וכמוב�  ]ב"תרכ  ט"תרי' עמ, מרגליות[א , כז ויקרא רבה; ]301 303' עמ, אלבק תיאודור[א , לג בראשית רבה 44

  .תנובסוגיי
ה גנז את שבט "נאמר דווקא שהקב 'עשר הגלויות'ובמדרש , )152' עמ(מבוא ב ,]בובר[ תנחומא; כד, במדבר רבה 45

 ).437' בעמ' ונוסח ב 434' בעמ' נוסח א, 1928יורק   ניו, אוצר מדרשי�, אייזנשטיי�(יהודה ושמעו� מפני נבוכדנצר ש	 
 שאומרי	 כש	': נאמר, כדי להסביר את מידת החוש* הנוראה ששררה במהל* מכת החוש* במצרי	, במקו	 אחר

מדרש ; כ, שמות י ,לקח טובמדרש (' החש* מפני ונכבות ש	 דולקות אי� נרות אפילו כי, חש* שבהרי חש* על אד	 בני
מהות קיומית אקטיבית השוללת את קיומו הוא אור אלא העדר יהחוש* אינו רק ה ,לפי מסורת זו .)שמות י, שכל טוב
 .של האור

  .145' עמ, א"אביב תשמ תל, חני של סיפור האגדהעיוני� בעולמו הרו, יונה פרנקל 46
יש על רקע זה אולי , )א"ע, צא, סנהדרי� ,בבלי(פני אלכסנדר בבמקו	 אחר נזכרת התרסת בני אפריקיא ע	 ישראל  47

  .על רקע המתח ע	 אותו ע	 שזהותו אינה ודאית ,במקרה הזהשל הזקני	 מלהשיב לאלכסנדר להבי� את הימנעות	 
, דעת אתר, 'מסכת תמיד ד� לא: מסעותיו ואוצרותיו של אלכסנדר מוקדו�, חוכמתו' ,אבי פרידמ� 48

http://www.daat.ac.il/chazal/maamar.asp?id=323.  
תשובה זו ניתנה להיתפרש ': הזקני	 בהקשר פוליטישל א את התשובה זו מציע לקרו) 131' עמ, 5הערה , לעיל(הלוי  49

א* היא ניתנה להתפרש ; שצבאו עשוי לכבוש ללא קשיי	 מיוחדי	 את מלכות פרס, כשבח לאלכסנדר שחזה מראש
מקדו� כי לא עברו שני	 מרובות ו, לא היה יוצא למסע כיבושי	 זה, אילו צפה אלכסנדר למרחוק ]...[ שהרי, ג	 כגנאי

כיבוש המזרח לא חיזק את כוח	 של היווני	 אלא פורר	 , )ס"הבמאה השניה לפנ(ויוו� נכבשו ושועבדו על ידי רומי 
 .'אלכסנדר נלח	 לא באויב הנכו� ולא במקו	 הנכו�. והחליש	
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 יד אתהפקביכולת ל, שיעור בוויתור על שליטהאלכסנדר את הזקני	  בעצת	 מלמדי	

כפי , מחדשש	 להיוולד כדי להגיע למחוז חפצו ו .חמורי	כ בידי כוחות פחותי	ושלומו כוחו 

שייכת לעולמ� ה 	 נותני	 בידוזקנישה חוטי	הפקעת ג	  50.הוא צרי* להיות מוכ� למות, נראהש

ג	 בכ* נית� לראות פמיניזציה ו, כוחות פחותי	 לכאורהמסמלת את התמסרותו ל 51,של הנשי	

  .בהמש*רחיב אועל כ* , )ל"של חזג	 ובעקיפי� (הסיפורי	 של 

הרי  ,התודעה והאד	, גבולות היקו	ינת ובחהעול	  ויעסק במיפהסיפור הראשו� א	 

 .מול כוחות אחרי	 אל אנושיהכוח הגבולות את ו י	גבולות גאוגרפיבוח� במפורש סיפור זה ש

 .גבולות מגדריי	 וגבולות מתעתעי	 לעתי	 בי� עושר ובי� עוניבח� הסיפור הבא י

   

  אלכסנדר במחוז ֶשכולו נשי� .ג

  

  . יה נשידכול, מטא לההוא מחוזא

  . בעי למיעבד קרבא בהדייהו

  , נשי קטל  יאמרו , אי קטלת ל�: אמרו ליה

  . מלכא דקטלוהו נשי  יאמרו , אי קטילנא ל*

  . אייתו לי נהמא: אמר לה�

  . אייתו ליה נהמא דדהבא אפתורא דדהבא

  ? מי אכלי אינשי נהמא דדהבא: אמר להו

לא הוה ל* , אלא אי נהמא בעית: אמרו ליה

  ? דשקלית ואתית להכא, נהמא למיכל באתר*

אנא : כתב אבבא דמחוזא, ואתי, כי נפיק

אלכסנדרוס מוקדו� הויתי שטייא עד דאתיתי 

  .למדינת אפריקי דנשיא ויליפת עצה מ� נשיא

  תרגו� לעברית

  .הגיע לאותו מחוז שכולו נשי	

  . מלחמה �תרצה לעשות ִא 

, יאמרו נשי	 הרג –א	 תהרוג אותנו : אמרו לו

  ! 	 נהרוג אות* יאמרו מל* שהרגוהו נשי	וא

  ! הביאו לי לח	: אמר לה�

  . הביאו לו לח	 של זהב על שולח� זהב

  ? לח	 של זהב אוכלי	 הא	 אנשי	 :אמר לה�

לא היה ל* במקומ* , א	 לח	 רצית: אמרו לו

  ? כא�לובאת עד  ]רגלי*[ לח	 לאכול שלקחת

  :כתב על שער המחוז, כאשר יצא ובא

רוס מוקדו� הייתי שוטה עד שבאתי אני אלכסנד

למדינת אפיריקי של הנשי	 ולמדתי עצה 

  .מנשי	

  

אלא ג	  52בספרות העול	לא רק יש מקבילות זה סיפור ל, בניגוד לשני הסיפורי	 הראשוני	

מחוז הנשי	 שמעבר להרי  תושבות, רדבנות השיח של אלכסנשג	 ברי כא�  53.ל"בספרות חז

   54.לישרא 	ע תנמנו אינ� ,החוש*

 י	א פנטזיה גברית שיש לה ביטוייה ,שכולו נשי	אי או מחוז , עירהמחשבה על 

תאוות יכולות ה השב ,סביבה נשית בלבדב הימצאות הוא עיקרה .בתרבויות שונות י	ספרותי

                                                           
שבי�  לותעל תפי: בעת איש� ואעירה, דליה מרקס :ראו, תי בי� חוש* ובי� מוותיעל הקישור האסוציאטיבי והחווי 50

  .270 277' עמ, 2010אביב  תל, יו� ובי� לילה
. 35 48' עמ, )הערת כוכבית, לעיל( תמידכתבתי בפירושי למסכת , יה כמלאכות נשיותיעל מלאכות האריגה והטוו 51

אדריאנה  .מזכירה את האגדה היוונית על אדריאנה ותסאוס, העצה להביא פקעת חבלי	 ולסמ� באמצעותה את הדר*
פקעת חוטי	 והורתה לו לקשור את הקצה בצד , שיצא לקטול מפלצת אכזרית שדרה במבו* בכרתי	, הובהנתנה לא

, לעיל( הלוי ג	 ראו. כדי שיוכל לשחזר את מסלולו בדר* החוצה, אחד של המבו* ולשחרר מעט חוט תו* הליכתו
  . 1הערה , 127' עמ, )5הערה 

אצל איל�  למשל, ראו. סיפור על מחוז הנשי	 הלוחמות עומדי	 סיפורי	 על תרבות האמזונותדומה שבסיס ה 52
  .10–6' עמ, )11הערה , לעיל(

 תסנדר בממלכעל ביקורו של אלכ ג	 מסורות על , 8הערה , ראו לעיל. 148' עמ, שור או כשב, פסיקתא דרב כהנא 53
 .קציא הנמצאת א� היא מעבר להרי החוש*

  .322 334' עמ, )50הערה , לעיל(בספרי  קשר בי� נשי	 ונקביות ובי� לילה וחוש* ראועל ה 54
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אבל  .גבריות על ידי גבריות אחרתהאתגור וללא ע	 זכר נוס� תחרות התממש ללא המיניות ל

בחור  ,מזאטומתואר שבה	  ,סיפורי דקמרו�בכמו למשל מעוררי חרדה  בפנטזיה זו יש ג	 ממדי	

כל הנזירות משתמשות בו לסיפוק צרכיה�  .איל	  רשימגיע למנזר נשי	 ומעמיד פני חהצעיר 

נתק� ייאוש משאינו מצליח לספק את הוא א* עד מהרה  ,א	 המנזרדווקא עשות לומגדילה 

סביבה בכפול של פנטזיה וחרדה גבריות היחס היכר ג	 כא� נ 55.תשוקותיה� הגואות של הנזירות

  . נשי	 השכול

ומדוע הכריז ש	 של אלכסנדר הקשר ביקורו מהו ידוע לא  .רב הנסתר על הנגלה נובסיפור

לסיפור שבה� הרקע עשיר מאוחרות בהמש* אביא שתי מקבילות יהודיות (מלחמה על הנשי	 

וגבורה צבאית היות  –' ממאי נפש*'טיעו� את ה ונוקטות כלפיומתנצחות אתו  נשי	ה ).יותר

 וא� סירוסגיעה אנושה בגבריות פ, דמעליבה במיוחנחשבת מידי אשה  תבוסה, ת כגבריתסנתפ

תמונת עולמו . לטלטלה נוספתכא� ררכית של אלכסנדר זוכה יהיה  הגישה הבינרית 56.סמלי

כמת� של ולנוכח חרסת וקו מתערערת, חזקי	 וחלשי	, גברי	 ונשי	, כובש ונכבשי	מורכבת מה

ס קבי� את הפרדושמ ,אלכסנדר .מענה הלשו� החרי�מתפתלת אל מול  יתהעוצמה הצבא. הנשי	

, מסוימתמדובר באשה  אי�, ג	 כא�ומעניי� ש. גבולות הכוחשיעור על לומד  ,הנשי	לו  תציבומש

  . יי	שיתופיי	 ושוויונ 	ערכימול היחיד  .'הנשי	' –אלא בקולקטיב , מנהיגה או מלכה

ומקבל , המלחמה שלו אבל מיד שוגה שגיאה נוספתקריאת מוותר על אמנ	 אלכסנדר 

יותר מאשר  .ויטפלו בו אותו ושהנשי	 ישרתמצפה ו� לח	 ההוא מבקש מ. מהנשי	 שיעור חדש

מאמו דורש ה מפונק ילדתביעתו של כ '!הביאו לי לח	' תוקריא נשמעת ,אדנות וסמכות תהפגנ

לכאורה הרבה   ונותנות לו לח	 מזהב הנשי	 מסרבות להתמסר לתפקיד  .האכילוטפל בו ולל

אבל אלכסנדר חוש� את  .חזקה על כובש שירצה להניח ידו על אוצרות המקו	 ;בוקשויותר ממ

 .שיעור על גבולות העושר ותומלמדות אמצד�  �הו 57,לופיטעניקות כמבנשי	  תוותלו ותופגיע

 נשי	ה 58.עשויה זהבהיא א	 , שלמה לא תשביע אד	אפילו כיכר לעתי	 העושר הוא קללה ו

עשיר , כמו כל אד	בסיסיי	 אנושיי	  	צרכיבעל , היותו ב� אנוששיעור על  ת אלכסנדרמלמדות א

. וללכוד אות� בסטריאוטיפ הנשי' לכבוש' ,להגדיר� יאפשרו לושלא בהירות לו מבמעשיה� ה� . ורש

כ* אי� בכוונת� להיכנע לפנטזיה , יבות בנשקממש כש	 שה� לא הסכימו לתפוס את תפקיד האו

  .ומזינה הגברית של אלכסנדר על א	 סועדת

הראה כיצד , בפסיקתא דרב כהנאסיפור מקבילתו של השניתח את  ,אדמיאל קוסמ�

אינני 'כדי להצהיר הכיבוש שלו אינו לצור* כלשהו אלא נועד רק  .אלכסנדר נמצא בתנועה מתמדת

                                                           
ותר שמעתי אומרי	 שתרנגול אחד די בו וה, גבירתי': 'אילמותו'ובכ* מגלה שנתרפאה , מזאטו אומר לא	 המנזר 55

אני חייב לשרת תשע  ואילו, אבל עשרה גברי	 אינ	 יכולי	 לספק אלא אישה אחת בקושי, עשר תרנגולות קלספ
כי מעניי� . )167' עמ, ס"ירושלי	 תש, דקאמרו�, ו'ובאני בוקאצ'ג( 'לא אוכל לעמוד בכ* בעד שו	 הו� שבעול	. נשי	

  .ולוותר על קולו 'סירוס סימבולי'מזאטו היה צרי* לעבור , כדי לתפקד מינית
שסירב להשתת� בתחרויות ריצה במשחקי	 האולימפיי	 עד , קל רגליי	כה מסופר על אלכסנדר שבנעוריו היה  56

על תבוסה גברית . )3הערה , 128' עמ, 5הערה , לעיל ,הלוי(ינוצח כמל*  – וא	 ינוצח ;ינצח הדיוטות –שכ� א	 ינצח 
 .15 18 ' עמ, )11הערה , לעיל( מלי ראו קוסמ�כסירוס ס

). כז  כה, ה;  כא יח, שופטי	 ד(טקסטואלי למפגש בי� יעל אשת חבר הקיני ובי� סיסרא  �אזכור ביג	 אולי יש כא�  57
 .כא� איו	 מרומז על שלומו של אלכסנדרג	 הרי שניכר הדבר א	 כ* 

מידאס הביע משאלה שכל דבר שיגע בו . זכיר את סיפורו של המל* מידאס במיתולוגיה היווניתהלח	 העשוי זהב מ 58
כי כל , הוא רעב וצמא :הבי� שאינה אלא קללה, משאלתו התקיימה ולאחר זמ� קצר שבו נהנה מסגולתו. יהפו* לזהב

בקש הצלה והסגולה מידאס מ. זהבלפסל הוא הפ* בטעות את בתו וא� , לזהב י	פכוגע הונבה	 הוא מאכל ומשקה ש
על . Lynn E. Roller, `The Legend of Midas`, Classical Antiquity, 22 (1983), pp. 299-313: ראו. הוסרה

' עמ, )8הערה , לעיל( קוסמ� ראו, ההקבלות של סיפור מידאס ושל סיפור נוס� על המל* רוד� הבצע פיתיס לסיפורנו
97 94.  
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או ממנו אינ� מבקשות לפרו� , ה� יושבות במחוז� .צאות במצב סטטינמ, הנשי	 לעומתו. 'נקבה

קוסמ� משתמש במונחי	 של התאורטיקנית . א� אחד ואינ� חפצות להביס, לרשות אחרתלחדור 

 – אלכסנדר הגבר שבגברי	 :ובסיפורנו – גברי	הואומר שבעוד  ,בודורוחפרוידיאנית ננסי  הפוסט

איננה ' ,כותב קוסמ�, הנשיות being.(59(יה והותמקדות במהנשי	 , )doing(עשייה מתמקדי	 ב

חוכמת השיקו� של הנשי	 שבסיפורנו מתבטאת רק ביכולת� . "אחר"מעוניינת כלל בהבסת ה

לכובש את חוסר התוחלת במעשיה� ה� אינ� מנסות לכבוש אלא משקפות  60.'להפו* למראה

דומני שקשה לראות בייצוג� , על א� שברי שהנשי	 אינ� מבקשות את תבוסת האחר. מעשיוב

סירוב לקבל על ה	 כל מעשיה� , אדרבה. גרידא משק� יקטיאוב ,בלבד המרEשל הנשי	 הספרותי 

כדי  –ה� אינ� מבקשות להביס א* תגובת� רחוקה מלהיות סבילה . קטיעצמ� תפקיד של אובי

של הגבריות הייצוג המזוקק  ,אלכסנדרה� מלמדות את . לשמור על שלומ� ה� מוכנות להילח	

  . גבולות הכוח עלאת השיעור המרכזי בסיפור ובקוב� כולו , הקוראי	את ובאמצעותו ג	  ,והכוח

על האיו	 בהתקפה ה�  .יבות לה	 בתושייה רבהאינ� יוזמות את המהלכי	 א* מגהנשי	 

ה� אינ� משכנעות את אלכסנדר . שעמדה לרשות�) היחידה כנראה(ה� פועלות בדר* האפקטיבית 

: של זקני הנגבמסר לרומזות ה�  בכ* .תוצאות המלחמהמזהירות אותו מפני שלו	 אלא י ברבד

   .'הרואה את הנולד? איזהו חכ	'

כחולשה לעתי	 כוח יכול להתפרש ש: הנשי	 לומד אלכסנדר שני שיעורי	 חשובי	 מחוזב

 לקח מ� המפגש הזההא	 הוא באמת למד את ה. עוני מופלגלהפו* לעתי	 לעושר יכול שו

שאי� , שעובר השליטלמידה התהלי*  אתמציג בכללותו קוב� הסיפורי	 ? ומהמפגשי	 שקדמו לו

בסו�  ,ואכ� .והחלש �הסרב האנושי טבעהעל ג	 שיעור אולי יש בכ*  .לא ישוב לסורובו הבטחה כי 

אני אלכסנדרוס מוקדו� ': את הלקח שלמד ל שער העירעאלכסנדר ככובש וכותב נוהג  סיפורה

הוא מפגי� , לכאורה. 'וטה עד שבאתי למדינת אפיריקי של הנשי	 ולמדתי עצה מנשי	הייתי ש

הוא אינו כותב את הדברי	 ( עושה זאת בצנעהאינו א* הוא , ביטול עצמי וענווה מול הנשי	

  . על שער העיר ,אלא באופ� ציבורי ומונומנטלי, )ביומנו האישי

ורואה ג	 , 'המילה האחרונה'מר את קוסמ� עומד על האירוניה שבצור* של אלכסנדר לו

, הקוראי	, אלינו "קור�"'התלמודי מספר ה, לדברי קוסמ�. זו סובלימציה של כיבושכתיבה ב

ולוואי שכל הכובשי	 יסתפקו בחריתת שמ	 על גבי שער : ואומר ,מעבר לגבו של אלכסנדר מקדו�

אולי טמונה אלא שכא�  61.'	ובדר* זו יונח לנו מֶיצר הכיבוש הסוער שלה, העיר בכל מקו	 שהוא

, שהותיר 	אבל החוָת  ,חותמו במחוז הכבושאת הכובש נוהג ככובש ומותיר  :אירוניה כפולה

ואולי  .שבא אל ִסFָ> של העיר ולא יכול לה, מעיד על כ* שהוא זה שנכבש ,עצמו הכתב על השער

אלכסנדר עצמו כותב כא� אלא ש, לכתב המסתורי שעל הקיר בספר דניאלכא� יש אזכור ורמז ג	 

  .את גורלו

נמתחי	 קווי הקבלה הנשי	 מפגש ע	 ובי� הזקני הנגב המפגש ע	 בי� , כפי שכבר רמזתי

לשיעורי	 המעשיי	 שלומד אלכסנדר  תאורטימשמשת פתיח זקני הנגב  השיחה ע	 .מרתקי	

פעולה ע	  משתפות כביכולהנשי	  , נוס� על כ*. איזהו גיבור ואיזהו חכ	, איזהו עשיר: בהמש*

על צווארי הזקני	 הוא ש	 כש	 ש, לו שאינו מועיל זהבכיכר הזקני	 בכ* שה� נותנות לאלכסנדר 

                                                           
  .17' עמ, )11הערה , לעיל( קוסמ� 59
 .ש	 60
 .18' עמ, )11הערה , לעיל( קוסמ� 61
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נונימי שתי הקבוצות ה� קולקטיב א. )?וכי מה יעשו בזהב בערבות הנגב( ושלא יועיל רבידי זהב

, )ובעקבותיו את הקוראי	( אלכסנדרללמד את  –תפקיד ספרותי דומה שתיה� ול ,וחסר פני	

   .שיעור חשוב

י� והדר� של נשות יהמדגישי	 את יופ ,להל�שנראה נוסחי	 מימי הביניי	 הלעומת 

 ה� מתוארות רק דר* חוכמת� ותחכומ�. אי� דגש על א� תכונה נשית מסוג זהבסיפורנו , המחוז

. אופייניות 'יהודיות'אלו ה� ג	 תכונות . אלימי	להשיג את שלה� באמצעי	 לא המאפשרי	 לה� 

הקבוצה ביניה� לבי� הקביל ביקשו לשעורכי הסוגיה  נראה ;שה לראות בכ* עניי� מקריק

  . וראו על כ* בהמש*, וייחסו לנשי	 תכונות דומות, האנונימית של זקני הנגב

, אדרבה. במקרה זה נה משכנעת במיוחדנאי 'נשית'ו' גברית'החלוקה להתנהגות אלא ש

עני  עשיר, חלש חזק, נכבש כובש, נשי  גברי: רותGות המוהנשי	 מלמדות את אלכסנדר שהחלוק

מיקומ� על  וערעוריררכיה וההגמוניה יההכלפי א מעשה חתרני יה פעולת�. תמיד ותיעיל �אינ –

  62.כעזר כנגדוהמסורתי 

המצויות בספרות ישראל של , סיפורהאת סיפורנו לשתי גירסאות מאוחרות של  א	 נשווה

סיפור מה) לפחות באופ� גלוי(נעדר בנוסחאות אלה  הקיי	וטי הממד האר נגלה כי, ימי הביניי	

 .התלמודי

, חיבור היסטורי מ� המאה העשירית באיטליה, ספר יוסיפו�מהראשונה לקוחה הגרסה 

מופיע בקוב� סיפורי אלכסנדרוס  .שני עד המרד הגדול מגולל את תולדות היהודי	 בתקופת ביתה

  :הסיפור הבא

הלא שמעת	 כי נצחתי את כל : וישלח לה	 ספר לאמר ,ויל* אצל אמזוניס הנשי	

�; תנו לי מס והתפללו עלי לפני המקו	 ואניחכ	 במקומכ	, תחפצו את	 	וא, האר

  !אבוא ואחריב אתכ	, וא	 לא

ואנו יושבות בנהר ; הלא ידעת	 כי ג	 אנו מלומדות מלחמה: ותשיבנה לו ספר לאמר

ומסביב , ביבות האי דר* שנה תמימהובתו* הנהר יש אי גדול ומהל* ס, אמזוניקו�

היושבות בה , דר* אחת שוי. האי יהיה נהר גדול סובב מכל צד ואי� לנהר ראש

כי הזכרי	 יושבי	 מעבר , וזכרי	 אי� בינינו. ז ריבוא"בתולות נושאות כלי מלחמה כ

ואנחנו נזבח סוסי	 בכל שנה ושנה לאלהי זיאוס . ע	 המקנה והבקר רועי	, לנהר

 ,את אשתו לובכל שבע שני	 באי	 פע	 אחת הזכרי	 עלינו לשג; ימי	' ו� לופוסידינ

רוכבות , וכאשר באי	 עלינו ללחו	. הולכי	 הזכרי	 לדרכ	, וכאשר תהרינה הנשי	

ב ריבוא והנשארות עומדות לשמור האי והזכרי	 שלנו רודפי	 "אנו על סוסי	 י

וא	 ינצחונו  –ח וש	 גדול יצא לנו שב, מלחמהבוא	 ננצח אנו . אחרינו אנשי רגלי

וראה ל* ? מה שבח יצא לו, כי הנוצח נשי	, אי� לה	 שבח על זה מאומה, איבינו

נית� ל* מס , א	 תרצה השלו	! אלכסנדרוס שלא תקרינה ל* כאלה הדברי	

דע ל* שתמצאנו , וא	 לא תרצה השלו	. השב לנו תשובה, וכאשר תחפו�;  כרצונ*

  63.ערוכות בהרי	

  

                                                           
 פור אנטילסי ו זהעיר� של הנשי	 הופ* בנוסחבקובעת שסיפור אלכסנדר ) 6–5' עמ, 11הערה , לעיל(טל איל�  62

 .המסר העיקרי של הסיפור התלמודי וזהו לדידה, קולוינאליסטי
ברור עד ניכר שבעל ספר יוסיפו� הכיר את הנוסח היווני אבל לא . 481 482' עמ, יא, א, )2הערה , לעיל( ספר יוסיפו� 63

  .112 115' עמ, ב, של המחבר ראו ש	 הרקע התלמודיעל . הסיפורהכיר את הגרסה התלמודית של כמה 
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ה� מצד� מזמינות אותו  .וקורא לה� לבוא אליו ע	 כדי	 מלאי זהב לאמזונותח אלכסנדר שול

ואחר כ* ממשי* , אלכסנדר עושה כ*. 'זהב[!] מאה ככרי'לבוא אליה� ומבטיחות לתת לו 

  :א� היא מימי הביניי	, בגרסה הזונמצא נוסח אחר של הסיפור . במסעותיו

ומעבר הנהר יושבי	 , 	 נשי	ולא מצא כי א, ויצא המל* מש	 ויבוא אר� אנשיק

א* הנשי	 עוברות תמיד את מעבר , ול	 אי� האנשי	 עוברי	 את הנהרעול, אנשי	

היא מביאה אותו מעבר למי	 , וא	 האשה תלד זכר. המי	 כדי להתעבר מ� האנשי	

וא	 היא יולדת נקבה היא מגדלת אותה עד . ואנשי	 לוקחי	 אותו ומגדלי	 אותו

והמה רוכבות סוסי	 ועוברות תמיד . לעשות מלחמה חמש שני	 ומלמדת אותה

  ]...[ פעמיי	 ושלוש, כ� עושות בכל שנה ושנה, ונלחמות כל סביבות	

שעומדת  לאהיא עונה שהלה אינו חכ	 א ,בתגובה לדרישת אלכסנדר שתבוא אליו[

לא היה בא להילח	 , שא	 היה אדוניכ	 חכ	] באומרה, לשליחו ומסבירה, לו השעה

הלוא , מה בכ* שניצח את הנשי	: יאמרו העול	 –שא	 ינצח את הנשי	  ,ע	 הנשי	

 –מה יאמרו העול	 , וא	 הנשי	 ינצחו אותו, אד	 קל ממנו היה יכול לנצח אות	

נמצא כל מלחמות שעשה וניצח בה	 לא יהיו לו לש	 ! מל* כזה נצחוהו נשי	

  64.א* קלונו ירבה ויגדלה ויסגה בעיני כל השומעי	, ותהילה

  

לפגוש את מלכת האמזונות וא� היא באה לקראתו אלכסנדר הול* בסופו של דבר , י מסורת זולפ

) או א� אד	(היא מודיעה לא שלא תסכי	 לקבל אותו . שדחושפות היא ונערותיה תו* ש, בכבוד

בתנאי שאנשיו לא , אבל היא מוכנה לתת לו מתנות יקרות ער* וא� מסכימה לשכב עמו ,כמל*

מאתגר את ג	 נוסח זה  .בבוקר מודיעה המלכה לאלכסנדר שהיא הרה ממנו. יפגעו בנערותיה

   .לא ברור מי כבש את מי, כא� מעשה כיבושנעשה ג	 א	  שהרי, הנחותינו לגבי כיבוש

לו שופכות אור על המוטיבציה של אלכסנדר ושל אשתי מסורות יהודיות מאוחרות 

  .חידתי יותרי לאת הסיפור התלמודהופכי	 וממלאות חללי	 ה ,הנשי	

  

  המעיי�אלכסנדר על יד  .ד

  

  , כי שקיל ואתי

  , קא אכיל נהמא, יתיב אההוא מעיינא

  , הוו בידיה גולדני דמלחא

  . נפל בהו ריחא, בהדי דמחוורי להו

  

  , אתי עד�  ג�האי עינא מ: מ"ש: אמר

  . שקל מהנהו מיא טרא באפיה: איכא דאמרי

חא עד דמטא לפת, אידלי כוליה: איכא דאמרי

  תרגו� לעברית

  , ובא נטלכאשר 

  . אותו מעיי� ואכל לח	יד ישב על 

  , י	מלוח 65י	ו דגיביד והי

 ה	נפל ב, ]ינ	הלב: מילולית[ 	כאשר שטפ

66.ריח
  

  .בא עד� ג�� מימכא� שאותו מעי: אמר

  .נת� בפניו, לקח מאות	 מי	 :יש אומרי	

 ג�עלה כולו עד שהגיע לפתחו של  :יש אומרי	

                                                           
 Rosalie Reich, Tales of Alexander the Macedonian, New York: וראו. 144 145' עמ, )2הערה , לעיל( ד� 64

1972, pp. 56-58  
  ,Michael Sokolff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic :'גולדני'כ* מפרש סוקולו� את התיבה  65

Ramat Gan 2002, p. 280.  
  .370ואוקספורד   95מינכ� , 120כ* בכתב יד ותיק� , )ריח( 'ריחא'ולא ) רוח( 'רוחא'בכמה כתבי יד נאמר כא�  66
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  , עד� ג�ד

   !פתחו לי בבא: רמא קלא

  ). כ, חקי תהלי	(וגו@  'זה השער לה@': אמרו ליה

אנא נמי מלכא אנא מיחשב : אמר להו�

  !הבו לי מידי, חשיבנא

  , יהבו ליה גולגלתא חדא

אתייה תקליה לכוליה דהבא וכספא דידיה 

  בהדיה 

  . לא הוה מתקליה

  ? מאי האי: אמר להו� לרבנ�

א דעינא דבישרא ודמא דלא קא גולגלת: אמרי

  . שבע

  ? ממאי דהכי הוא: אמר להו

  , לאלתר תקלא  שקלי קלילי עפרא וכסייה 

 ,כז משלי" (JְאIל ואַבDֹה לא תHְבענה: "דכתיב

  ).כ

  . עד�

  !שעראת הפתחו לי : ]זרק קול: מילולית[צעק 

  ). כ ,קיח תהלי	(' וגו ''זה השער לה': אמרו לו

הביאו לי  67 !חשובאני , אני ג	 מל*: אמר לה	

  ! דבר

    68.]גלגל עי� :או[ולגולת גהביאו לו 

  , כנגדהכל הזהב והכס� שלו את שקל הביא 

  .תה נשקלתילא הי

  ? מה היא :לרבותינואמר לה	 

  .אינה שבעהגלגל של עי� בשר וד	 ש: אמרו

  

  ? כ* הוא]את	 יודעי	 ש[ממה : אמר לה	

: שנאמר, מיד נשקלה, לקחו מעט עפר וכיסוה

ועיני האד	 לא [JְאIל ואַבDֹה לא תHְבענה '

  ).כ, כז משלי( ']תHְבענה

  

מסעות מסוכני	 במחוזות עלומי	 או , לא עוד ויכוחי	 מתוחי	 .במנוחת הלוח	ר זה מתחיל סיפו

שהוא מתענג על הנאות תו* שב אלכסנדר לנוח בצד הדר* וי. יוזמות כיבוש שעולות על שרטו�

יושב על  הוא. 'איזהו עשיר השמח בחלקו': מקיי	 בעצמו את דברי הזקני	כאילו , פשוטותהחיי	 

, י	בדגאותו  מלפתו – שנמנע ממנו בסיפור הקוד	 מאכל בסיסיאותו  – אוכל לח	 ,מעיי�שפת ה

, מזהההוא שאותו , ריח יוצא מ� הדגי	 70,המעיי�במי  שבידו שוט� את הדגכשהוא  69.סמל הפריו�

 'רוחא'נאמר שבו , מינכ�כתב יד על פי ואולי יש לקרוא את הסיפור  71.ד�ע ג�ריח כ, לא ברור כיצד

כמה גרסאות על פי המש* הסיפור ל .רוח חיי	 לדגי	 המתי	 וזירחההמי	 , לפי זהו ,)רוח(

 ג� פתחויש האומרי	 שהוא עלה כולו אל  ,מעיי�פניו במי האת שהוא שט�  יש האומרי	 :הגמרא

מקור הברכה והשפע , העד� ג�ו של Fאלכסנדר עומד על ִס , כ* כ* או .התדפק על שעריוו העד�

   .לבוא בשעריו הורוצ 72,לעול	 כולו

לא ובי� האר� לשמי	 הגבול ש ;הוא גבול אנכיבסיפור זה צה לעבור והגבול שאלכסנדר ר

השאלה ברקע מהדהדת . שבו עסקו הסיפורי	 הקודמי	 ,בי� ארצות או מחוזות, אופקיהגבול ה

הימנעות	 את כעת אנו מביני	 . '...מה למטה ומה למעלה': חששו שישאל אות	 שזקני הנגב

                                                           
 .']כ* אני סבור  או [אני נחשב  ,אני מל*'= ' אנא חשיבנא, אנא מלכא': בכתב יד מינכ� נאמר 67
כתב היד מתבקש נוסח , )גלגל העי�( 'גולגלתא דעינא': בכתב יד מינכ� נאמר). גולגולת( 'ולתאגולג'נוסח הדפוס הוא  68

 .מהמש* הסיפור
השליט  :בתמונה זו ,ג	 א	 אנכרוניסטית מעט, מצביע על אירוניה דקה) 62הערה  151' עמ, 12הערה , לעיל(לוינס  69

  .טע	 העול	 הבאאת ומרגיש בו , יהודי אופיינימאכל , רינגהגדול אוכל הֵ 
70
אבל שטיפת דגי	 החיי	 כל , מסביר שהוא עשה כ� כדי להעביר את מליחות הדג תמידהפרש� העלו	 של מסכת  

בכ* שהוא שוט� ו, א	 נזכור שדגי	 מלוחי	 מומלחי	 באופ� מלאכותי אלא. ימיה	 במי	 היא פעולה מוזרה במקצת
 .מכבישת	 ה� מכיבוש	 ה�נסה להחזיר אות	 לטבע	 המקורי ולהתרחק אלכסנדר אולי מ, אות	

). 6הערה , 128 129 'עמ ,5הערה , לעיל, הלוי(ד� ממנו ופלוטארכוס מספר שאלכסנדר היה ידוע כאד	 שריח טוב נ 71
עומדת על כ* שהיכולת לזהות מציאות רוחנית באמצעות חוש הריח מיוחסת למשיח ) 40' עמ, 1הערה , לעיל(מאלי 

  ).ב"ע, סנהדרי� צג(
  .א"ע, תענית י בבלי: ראו 72
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אלכסנדר אינו יכול שאותו הגבול זה  .לשאלה זושאלה שעשויה הייתה להוביל העל לו מלענות 

נו מהי ללמדייתכ� שסיפור זה נועד  .דברי שכנוע ולא מסעות כיבוש יועילו לו לא אול, לחצות

ייתכ� שהסיפור  .בי� אד	 לאד	זו שהיו ולא ואללבי� אד	 זו ש –ידה יררכיה האמיתית היחיהה

הרי , דבראכ� כ* הא	 . שמת כאמור בצעירותו, מתרחש לקראת סו� ימיו של אלכסנדר

 .גיעילא לעול	  יש מחוזות שאליה	, ככל שיהיו נרחבי	 ,כיבושיוחר� ש אלכסנדר לומד כא�ש

  .את הגבול ומת סיפור מותו של אלכסנדר שחצה עצמו זהשמא ו

 פסוקהגמרא קושרת את דבריו ישירות לאמנ	  .אלכסנדר תובע באדנות שיפתחו לו שער

מושמט  השליטאלא שבתביעתו של , )יט, קיח( 'ב	 אודה ָי> אבֹא צדק לי שערי פתחו': מתהלי	

זה השער ' :במזמור התהלי	 היא הפסוק הבא'התשובה שהוא מקבל  'שערי צדק'באפיו� השער כ

פילוסופי	 או  ,אנשי חיללא  .'צדיקי	 יבֹאו בו'משמיטה את חלקו השני של הפסוק  )פסוק כ(' 'לה

כוח  .לבדבאלא אנשי	 צדיקי	 , יכולי	 לפתוח את מנעולי שערי ג� עד�מדינאי	 ממולחי	 

 ,עד� ג�הא	 אלה הצדיקי	 שוכני , לאלכסנדר י	עונה	 הלא ברור מי . ושלטו� לא יועילו כא�

ממנו את הכניסה  י	מונע	 הא	 ה ?דוברי	 אליוה	 האו השערי	 עצמ	  ,ומרי הג�שהמלאכי	 

 כמו הזקני	 והנשי	, ג	 כא� חוזר הקולקטיב, כ* או כ* ?תנאי המעבראת  י	 לואו רק מסבירלג� 

   . במקהלה דוברת אליוה אנונימיתו הדיאחקבוצה  –

ו אינה תכעת פניי .לו דברהוא מבקש שיתנו , אלכסנדר מבי� שהכניסה נמנעה ממנואשר כ

הביאו לי ! חשובאני , אני ג	 מל*': רטנונימשל היה ילד , אדנותית וסמכותית אלא מתחננת

 עד� ג�מה הקשר בי� לא ברור . )גלגל עי� :לפי כתב יד מינכ� או( הביאו לו גולגולת   ואכ�  73'!דבר

כש	 שהוא נוהג  גלגל העי�/לתאלכסנדר נוהג בגולגוא* . ומדועלאלכסנדר  Iמי הביא, לאוביקט זה

ג	 כשהוא  .אינו מצליח לעשות כ�א* , אותה דומדלל וושקלמבקש הוא  .במדידת ערכה – בכל דבר

 (!)הוא פונה אל הרבני	. עדיי� הכ� אינה נוטה, כל כספו וזהבויה את יעל כ� המאזניי	 השנש	 

גלגל של עי� בשר וד	 'ש לובירי	 מס –קולקטיב אנונימי שוב  –	 ה 74.'היאמה 'ושואל אות	 

. וניטל משקלומיד , ה	 מכסי	 את גלגל העי� במעט עפר יה	ת דברא וכיחוכדי לה ,'אינה שבעהש

הגמרא את החלק הראשו� של הפסוק מצטטת , כאסמכתה לדבריה	 לעניי� רעבונה של העי�

חס ישירות המתייהוא  )כ, כז( 'יני האד	 לא תHְבענהוע' ,שאינו מצוטט, חלקו השניש, ממשלי

יכריעו כל משקל  	אי� לה	 שיעור וה –שאפתנותו ותיאבונו  ,סקרנותו, עיני האד	 .לענייננו

   .	שיוצב מול

לעול	 העי�  ;להשתנות וובאי יכולת במוגבלותו, בסיפור זה יש הכרה בסופיותו של האד	

את כל הפאר  המוות מחזיר למשקלו האמיתי, 'וכניסוחו של לוינס, עד שתכוסה בעפר השבעאיננה 

. עפרב* ועד שיכס בעהולא תדע ש ,כל אד	 כמו ,אלכסנדרכ* ג	 אתה ו 75,'לא השביע את העי�ש

  76.חזק את ההשערה שמדובר כא� בסיפור מותו של אלכסנדרל יש בכ* כדיאולי 

 77,עשוי לשמש לפיתוי והדחה הזאיבר . המורכבת של העי� הבה נתעכב מעט על סמליות>

העי� עשויה ִרקמה רכה שקל לחדור  78.כוח השיפוט של האד	מתגל	 ותבטא בו מובה בשעה 

                                                           
 ).12הערה , לעיל(כ* מפרש לוינס  73
  .ריה אל הרבני	 היא השלמת תהלי* גיורו של הסיפויהפנ ,)9' עמ, 11הערה , לעיל(איל�  טללדעת  74
 .60' עמ, )12הערה , לעיל( לוינס 75
76
  .י בעניי� זהיאני מודה להדס אחיטוב שהאירה את עינ 
77

גבהו בנות  יע� כי' ויאמר ה'; )לט ,טו במדבר(' ולא תתורו אחרי לבבכ	 ואחרי עיניכ	 אשר את	 זֹני	 אחריה	'  
  ).טז ,ג ישעיהו(' ציו� ותלכנה נטויות גרו� ומשקרות עיני	
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היא קולטת רשמי	 מבחו� ; העי� היא חלו� הנפש .הריחדיש כושר  עצמה ג	 בהאבל , לתוכה

היה מי שהציע . הגו� והנפשתחנת מעבר בי�  היא בבחינת .ומחצינה את הרגשות הפנימיי	

העי� מלמדת את אלכסנדר  79.קבית וזכרית כאחדמינית נ שתכונותיה מיוחדות מקנות לה סמליות

עתי	 ל; אינ� תמיד מהויות הופכיות אלו .ועל יכולת� לדור בכפיפה אחת עוצמה וחולשהעל שיעור 

לא ורצ� נמצאות על  אלא, על דר* השלילהה� לא מגדירות זו את זו . ה� דרות תחת אותה קורת גג

  .ררכית של הכובשיתו הבינרית וההיסעל תפיג	 בכ* יש ביקורת  80.תמיד אפשר להבחי� ביניה�

 ,ראשית לכל ראשית ,העד� ג�מחבר בי�  ,סיפורי אלכסנדר שרשרתהחות	 את , זהסיפור 

 תשהתעניי� במדיד ,אלכסנדר. אחרית לכל אחרית, עפרבסה והעי� שכגלגל /בי� הגולגולתל

יפור היא אולי מסקנת הס. דושהרחוקי	 ביותר אינ	 אלא קרובי	 מא עתה מבי� ,מרחקי	ה

כדי  .לבוא בושלא יזכה על שער נעול תדפק לה, עד� ג�ג	 א	 זכה בחייו לטע	 , סופו של כל אד	ש

אחרת דבר לא , להיכנע לחוש* ולממד השברירי של החיי	צרי* לעתי	  ,טע	חיי	 של חיות ל

  . הזקני	 מ� הסיפור הראשו� תשובת ג	 כא� מהדהדת .ישביע*

טומאת ו העד� ג�של  הרוטהבי�  ;מטהומה שלמעלה מה שלבי� הגבולות ה	  ,בסיפור זה

אלא הבנה בוגרת  ,כא� לא מצוי� תהלי* הלמידה של אלכסנדר. ידהיכולת ואוזלת הבי�  ;המת

81.וקודרת מעט על קביעותו של טבע האד	
 

  

  בשבח תלמידי חכמי� ותורת� :סיו�פסקת  .ה

  , גיהנ	 למעלה מ� הרקיע: תנא דבי אליהו

  . חורי הרי חש*לא: וי?א

  , שכינה כנגדו, כל העוסק בתורה בלילה: תנא רבי חייא

רIת שפכי כמ שבלילה לרא יקומי רֹנ': שנאמר Lלבְ* נֹכח פני אדֹנייאשמ 	יט, ב איכה(' וגו ' .(  

  , תלמידי חכמי	 מרבי	 שלו	 בעול	: אמר ר?א ב� עזריה

  ). יג, נד יהוישע(' וַרב שלו	 בנִיְ* ' וכל בנִיְ* ִלמ:די ה': שנאמר

  .'לא היו כופתי�'הדר� על* 

 

שהיו אלה רק עורכי התלמוד אמרו  למש .בדברי תורה י	סיפורי המסעות של אלכסנדר מסתיימ

אינה שייכת לסיפורי סיומת זו אמנ	 . תלמוד תורה הוא עיקרהא*, ללפת בה� את הפת פרפראות

, תמידקומ	 בסו� מסכת ילמובעיקר  ,אבל דומה שיש לקרוא אותה בזיקה אליה	 ,אלכסנדר

מורכב משתי סיו	 המסכת . כולוהבבלי סו� סדר קודשי	 וכמעט סופו של התלמוד א ג	 ישה

 נמצאהיכ�  – אלכסנדר לשאלות הקוסמולוגיות שהעלהוהראשונה נקשרת ישירות , יחידות קצרות

מ� . קייה על רצ� אופיוהשנאנכי האחת על רצ�  ,שתי תשובותלשאלה זו מוצעות  ?הגיהנו	

                                                                                                                                                                      
78

להוביל לתובנה  א	 כ� הראייה צריכה .)לט ,טו במדבר(' ועשית	 אֹת	' וראית	 אֹתI וזכרת	 את כל מצות ה'  
  .לעשייה הראויהמש	 קוגניטיבית ו

79
  Abraham Karl, Selected Papers on Psychoanalysis (2

nd
 edition), (trans. Douglas Bryan & Alix 

Strachey), London 1942, pp. 179-184 .יעקב נאכט , לעומתו. קארל מדגיש בעיקר את הסימול הזכרי של העי�
, ט"תשי אביב תל, סמלי אשה, יעקב נאכט :וראו .עומד על בולטות העי� כמסמלת את נוי האשה וא� את איבר מינה

  .קפד –קפג' עמ
יה המורכבת של יוהרא ,על חשיבות מידת האמצע תסיפורי אלכסנדר בעי� רעבה מלמדירה לסיי	 את הבחאולי  80

  .לא לנו עיר שכולה נשי	 ולא לנו גבריות מזוקקת כזו של אלכסנדר .המציאות
81
 .44 46' עמ, )1הערה , לעיל( מאלי 
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הגיע ל אולי דר במסעותיו התעקשננמצאנו למדי	 שאלכס, 'לאחורי הרי חש*', היהתשובה השני

 �רות ביניה� ושתי היחידות קש. הוא שבח הלימוד בלילהיה יהיחידה השנעניינה של . לגיהנו	א

  . חוש* והלימוד בלילהההרי  – ליליתהבכ* שה� דנות בהוויה 

זמ� שלטונו  ;אי� שליטה ויכולת אכיפהבו מסוכ� ש כתחו	 סהלילה נתפ, ל"בתרבות חז

דבריו  82.המתאפיי� בשליטה ובריסו�, נתח	 על ידי היו	הלילה  .גבולותפרו� וחסר ההטבע ה של

זמ� הנשייה באמצעות מצביעי	 על יכולת השליטה בחוש* וב חייא בשבח הלימוד בלילה' של ר

דווקא  .לגאולה אישית המביאוזו , על שליטההנכונות לוותר הוא  החוש*ייתכ� כי  .תלמוד התורה

שכינה ' – לנוכחת ,של השכינה ראייההבלתי ניתנת להנשית ו ,המהות החמקמקההופכת , בלילה

ל כפעולה "לא אחת בספרות חז סנתפ ,מעשה הMִרבות האידאלי, תלמוד התורה, במקביל. 'כנגדו

פכי Hִ '  83.רומז על כ*, מצוטט כא�שאינו , חלקו השני של הפסוק מאיכה .ה מוותבחו.טומנת ה

את  מגירהקנק�      לIת החיי	אבל ג	 תיאור של Gְ  ,א דימוי להתמסרות מלאהוה' כמי	 לב*

הבנה אפלה אלה בדברי	 יש . ריק אבל חזקה עליו שיישאר ,עשוי למלא כלי קיבול אחר, מימיו

  .ממד של מוותג	 התמסרות המלאה יש שלפיה ב, ולא ממוללת לגמרי

ע	 הנשי	  קשרו אתתרבויות רבות  ,הלידה וההנקה, ההיריו�, של המחזור החודשיב

המייצגי	 את לעומת הגברי	 , של עצמ� בויות בביולוגיהשכ ותמתוארה� לעתי	  ;מד הגופניהמ

הגברי	 שייכי	 , שטראוס מונחיו של קלוד לויב 84.שלוט בטבעלהתרבות והרוח ואת היכולת 

שלפיה	 , יות זו מקבלת פני	 שונות בהקשרי	 תרבותיי	 שוני	דואל. לתרבות והנשי	 לטבע

הרוח ע	 הזכרי  ;העצ	 ע	 הזכרי והצורה ע	 הנקבי ;השכל מזוהה ע	 הזכרי והגו� ע	 הנקבי

, הפרו� וחסר הגבולות את הלילהמושגי	 זו תזהה מערכת הרחבה של  .ועוד ;והחומר ע	 הנקבי

בלילה . ע	 הגבריות, הממושטר והמתורבת, ָתח:	ה, ואת היו	 85;ע	 הנשיותכלומר , טבעע	 ה

בוקר ה	 חוזרי	 ב. וישני	 ,מוותרי	 על שליטת	 בגופ	 וברוח	, נכנעי	 בני האד	 לטבע שלה	

   86.המונחה על ידי השכל 'גברי'לעול	 , טלתפקוד רצוני ונשל

בדרשתו של רבי  .אינה יוצאת מידי פשוטהזו  בפסקה קצרה ההתייחסות המגדריתאלא ש

אבל בפסוק  87.השכינה –הנקבית  היתוהנוכחות האלומולו ניצבת כגבר לומד התורה מוצג , חייא

 'קומי רֹני' :היא בלשו� נקבהתלמיד החכמי	 הפנייה אל : יש היפו* מגדרי, ההמובא כאסמכת

קה המגדרית ויש ערעור על החלכא� אולי ג	 . המוצג בש	 האדנות שלו' הגברי'נוכח האל ל

אהבת תורה  .הגבולות המקובלי	 בטבעלא חלי	 , שבלימוד תורה אמיתיללמדנו  כדי ,המקובלת

גאוגרפיי	 , )נמו*–גבוה(פיזיי	 הדר* היחידה שבה נית� להתגבר על מרחקי	 אמיתית היא 

   .)זכרי  נקבי(מגדריי	 ו )רחוק–קרוב(

                                                           
   .322 334' עמ, )50הערה , לעיל(ראו עוד בספרי  82
   .לעילראו , בעניי� לימוד התורה כמיתה מוקטנת. יב, דימוי זה מופיע ג	 באיכה ב 83
84 Sherry Ortner, `Is Female to Male as Nature to Culture?`, (Rosaldo Zimbalist & Louise Lamphere, 

eds.), Women, Culture and Society, Stanford 1974, pp. 67-87 . במקצת במאמר מאוחר יותר ממתנת אורטנר
  Sherry Ortner, Making gender: the Politics and Erotics of Culture, Boston 1996 :את מסקנותיה

  ).50הערה , לעיל(בספרי ראו  85
: ראו. כ� נשללת מה� היכולת לשלוט י נשלטות ועלות במקורות ישראל כבלתסלורנס הופמ� טוע� שנשי	 נתפ 86

Lawrence A. Hoffman, Covenant of Blood: Circumcision and Gender in Rabbinic Judaism, Chicago 

1996  
 Rephael Patai, The Hebrew: ראו, תה של השכינה כמהות נשיתסועל תפי 'השכינ'על התפתחותו של המושג  87

Goddess, New York 1967, pp. 137-156; Peter Schäfer, Mirror of His Beauty: Feminine Images of God 

from the Bible to the Early Kabbalah, Princeton 2002, pp. 79-102  
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ב זקני הנג כגו� 'רכי	'מול יסודות שבגברי	 הגבר עומד , שקראנובסיפורי אלכסנדר 

אלה ג	 אלה  .עמ	ממצבי	 עצמ	 יחד ה ,החכמי	 ומאחוריה	 לוחשי	 ומספרי	, והנשי	

ררכיי	 ונטולי ייסודות קיבוציי	 בלתי הי ;לא כוחני של הקיו	ה, הפתוח ,שייכי	 לממד הלילי

 88.האל, העליונה 'הזכרית'מהות ה אל מול' נשית'כמהות , יחדה	 עומדי	 בפסקת הסיו	  .שלטו�

נבואת שאליה מכווני	 דברי איכה ו, אלא ג	 את ציו�, ה	 ממצבי	 בצד הנשי מ	את עצולא רק 

  .את השכינה עצמה א�ו 89,ישעיהו המצוטטת

תלמידי ': מסתיימות בדרשתו של רבי אלעזר ב� עזריה ,כולה וכאמור המסכת ,הסוגיה

חכמי  90.')יג, ישעיהו נד(' ורב שלו	 בני*' וכל בני* למודי ה": שנאמר, חכמי	 מרבי	 שלו	 בעול	

הוא  "דבר טוב"סיו	 זה ב .מילות נחמה ועידוד, נימה אופטימיתהתלמוד נהגו לסיי	 מסכתות ב

של  המשו	 הבעת עמדדווקא בפסוק זה יש בה אולי  הבחירהאבל  91,אופייני לספרות התלמוד

	 תלמידי חכמי	 מרבי .העורכי	 על סיפורי הכיבוש והמלחמה שנקשרו בשמו של אלכסנדר הגדול

מנעו שתשובותיה� של הנשי	  ואתעצותיה	 של זקני הנגב וכ* יש לראות את  –שלו	 בעול	 

  .שפיכות דמי	

ל אלכסנדר מוקדו� כדי לבחו� את ע הפנטזיסיפורי הל ב"חזהשתמשו , בקוב� סיפורי	 זה

ה	 ומהולה בהערצה  הכובש הביקורת שלה	 על. כוח	את דעותיה	 ואת , אמונותיה	את , עצמ	

, )ולו בפוטנציה(אלכסנדר מייצג  92.כדי להרהר על עצמ	, הרחוקה כל כ* מה	 י	 בדמותומשתמש

ה	 רואי	 . חפש תשובותומעל חייו תוהה ש אבל ג	 את מי, שליטשל האת הכוח המזוקק והאלי	 

. החוכמה –כבעלי היתרו� השמור לחלש , כמורי	 שלו) הזקני	 והנשי	(ואת באי כוח	 עצמ	 

ואשתו משלה  ומלואושהוא משל על עול	 , מרה על הקיסר הרומי אוגוסטוסבדומה לאמירה שנא

 ל ממקמי	 עצמ	 "חז, למעשה .שולטי	 באופ� מסוי	 בשליטכעצמ	 רואי	 כ* החכמי	  93,בו

מהרהרי	 הסיפורי	 ה	 באמצעות ו, ובעמדה הנשיתלצד הנשי	 , ג	 א	 לא מפורש ,באופ� ברור

ע	 שאלות מתוחכ	 ולא כוחני , באופ� מורכב להתמודד כדר*נשי המבט האפשרות של ב

  .קיומיותאנושיות ו, חברתיות

  

  

    

                                                           
בפני והיינו להציג את עצמ	 כנשיי	 בפני האל , ל לפמיניזציה של עצמ	"חוקרי	 אחדי	 עסקו בנטייה של חז 88

 Daniel Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise of; )36הערה , לעיל( בויארי�: למשלראו . הכובש הזר

Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, Berkeley 1997, pp. 81-150; Howard Eilberg-

Schwartz, God’s Phallus and Other Problems for Men and Monotheism, Boston 1994, pp. 163-[1]96  
 Christl M. Maier, Daughter Zion, Mother Zion: Gender: בעניי� הייצוגי	 הנשיי	 של ירושלי	 וציו� ראו 89

Space and the Sacred in Ancient Israel, Minneapolis 2008 .עמ, בעניי� נבואת ישעיהו הנזכרת כא� 	ראו ש '
161–189.  

בזהות מגדרית  –' בניי*'מסתיימת בהיא  ,סוגיהב הגבולות ה האינטנסיבית שלבחינהנוכל לציי� ג	 שלאחר  אולי 90
  . קבועה

נזיר , במסכת במות, מסכת ברכות בירושלמי ובבבליבסיו	 המופיע ג	  ונליקונבנציסיו	 סיו	 זה עצמו הוא  91
 .297 298' עמ, )10הערה , לעיל( ארזי: ראו .חגיגהוובכמה כתבי יד א� בסו� מסכתות סוכה  בבליוכריתות ב

ל השתמשו בנשי	 כאמצעי ספרותי כדי לחשוב "שחז, אני משתמשת בביטוי זה בעקבות טענתו של בויארי� 92
 Daniel Boyyarin, Dying for God: Martyrdom and the Making of: ראו. ית	 ועל עולמ	יבאמצעות� על הוו

Christianity and Judaism, Stanford 1999, pp. 67-92  
   .180' עמ, )11הערה , לעיל( וראו איל� 93


