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  ערוך לנר מסכת סוכה דף נא עמוד ב 
הזה כתוב שהרגם טריגיינוס הרשע ואין לומר דזה הי' אלכסנדר מוקדן  שכתוב ככל המעשה(ה"א)  בירושלמיקטלינהו אלכסנדרוס מוקדן.  בגמרא

דלפי מה שסיפר בירושלמי כעס טריגיינוס על היהודים שהדליקו נרות בחנוכה כשמתה בתו ובימי אלכסנדר עדיין לא הי' נס חנוכה כנראה 
אמרינן דאדריינוס ) :(נז והנה בגטיןמי אנטיוכס הי' נס חנוכה דאנטיוכס הי' מהמלכים שמלכו אחריו אחר שנחלק מלכות אלכסנדר ובי מנבואת דניאל

והא דאמרינן בהחליל דאלכסנדרוס מוקדן הרגם והחריבה שמא (ד"ה זה) קיסר הרג באלכסנדרי' של מצרים כפלים ששים רבוא וכתבו התוס' 
י מחרבן אדריינוס וגמרא דילן מחרבן אלכסנדרוס פעמיים נתיישבה עכ"ל אכן בזה אכתי לא מתורץ הסתירה מהירושלמי דא"ל שהירושלמי אייר

ושני מעשיות הן דאיך יצוייר דבשניהם אירע כך דמיהר הספינה לבא ושניהם אמרו קרא דישא ד'. ולולא דמסתפינא הייתי אומר דמה שכתבו כאן 
שוה גמרא שלנו עם הירושלמי ועם הגמרא דאלכסנדרוס מוקדן הרגם ט"ס הוא וצ"ל דטרגיינוס הרגן וטרגיינוס י"ל דהיינו אדריינוס דלפ"ז י

ובלא"ה משמע כן מדקרא לעיר אלכסנדריא משמע שאז כבר הי' שם העיר כן והיתה עיר גדולה מאוד ואם אלכסנדר מוקדן הי' המחריב  דגטין
שלא האריך ימים ועוד ואיך אפשר שבימיו היתה עיר גדולה כ"כ אחר שבדברי נביאים נקראה נוא אמון  הרי הוא בנה העיר ונקראת על שמו

ומכל זה הי' נלענ"ד שמה שכתבו כאן ) .ר"פ בא לו (סט דאלכסנדר לא הי' רשע כ"כ וכבד את היהודים כנראה ממעשה דשמעון הצדיק ביומא
ה מצאתי באברבנאל בהקדמתו לספר מלכים שעמד ג"כ על הסתירה שבין הגמרא שלנו והירושלמי ורצ שוב :דאלכסנדר מוקדן הרגם ט"ס הוא

 להגי' דמוקדון הוא ט"ס ושני מעשיות היו חרבן הראשון הי' ע"י אלכסנדר שבימי רומיים וחרבן שני ע"י טרגיינוס ע"ש ולענ"ד אין זה מספיק
 :דאלכסנדר מוקדן צ"ל טרגיינוס 'דאיך יארע דבשניהם הי' מעשה ביאת הספינות בה' ימים שוות וכנ"ל ולכן נ"ל כמו שכת

 

Antiquities of the Jews, Flavius Josephus Book XX Chapter 5 
Tiberius Alexander (Elder Son of Alexander the Alabarch) is made Procurator of Judea by Emperor Claudius 
Josephus Mentions the Tremendous Wealth and Political Connections of Alexander the Alabarch 
Josephus Mentions the Impiety of Tiberius Alexander vs. the Piety of his Father Alexander the Alabarch 
2. Then came Tiberius Alexander as successor to Fadus; he was the son of Alexander the alabarch of Alexandria, which 
Alexander was a principal person among all his contemporaries, both for his family and wealth: he was also more eminent 
for his piety than this his son Alexander, for he did not continue in the religion of his country. Under these procurators that 
great famine happened in Judea, in which queen Helena bought corn in Egypt at a great expense, and distributed it to those that 
were in want, as I have related already. And besides this, the sons of Judas of Galilee were now slain; I mean of that Judas who 
caused the people to revolt, when Cyrenius came to take an account of the estates of the Jews, as we have showed in a foregoing 
book. The names of those sons were James and Simon, whom Alexander commanded to be crucified. But now Herod, king of 
Chalcis, removed Joseph, the son of Camydus, from the high priesthood, and made Ananias, the son of Nebedeu, his successor. 
And now it was that Cumanus came as successor to Tiberius Alexander; as also that Herod, brother of Agrippa the great 
king, departed this life, in the eighth year of the reign of Claudius Caesar. He left behind him three sons; Aristobulus, whom 
he had by his first wife, with Bernicianus, and Hyrcanus, both whom he had by Bernice his brother's daughter. But Claudius 
Caesar bestowed his dominions on Agrippa, junior.  
 

The Wars of the Jews, Flavius Josephus Book II Chapter 18 
The Special Status of the Jews of Alexandria 
The Jews Reject the Entreaties of Tiberius Alexander (Elder Son of Alexander the Alabarch) 
7. But for Alexandria, the sedition of the people of the place against the Jews was perpetual, and this from that very time 
when Alexander [the Great], upon finding the readiness of the Jews in assisting him against the Egyptians, and as a reward 
for such their assistance, gave them equal privileges in this city with the Grecians themselves; which honorary reward 
Continued among them under his successors, who also set apart for them a particular place, that they might live without 
being polluted [by the Gentiles], and were thereby not so much intermixed with foreigners as before; they also gave them 
this further privilege, that they should be called Macedonians. Nay, when the Romans got possession of Egypt, neither the 
first Caesar, nor any one that came after him, thought of diminishing the honors which Alexander had bestowed on the 
Jews. But still conflicts perpetually arose with the Grecians; and although the governors did every day punish many of 
them, yet did the sedition grow worse; but at this time especially, when there were tumults in other places also, the disorders 
among them were put into a greater flame; for when the Alexandrians had once a public assembly, to deliberate about an 
embassage they were sending to Nero, a great number of Jews came flocking to the theater; but when their adversaries saw them, 
they immediately cried out, and called them their enemies, and said they came as spies upon them; upon which they rushed out, and 
laid violent hands upon them; and as for the rest, they were slain as they ran away; but there were three men whom they caught, and 
hauled them along, in order to have them burnt alive; but all the Jews came in a body to defend them, who at first threw stones at the 
Grecians, but after that they took lamps, and rushed with violence into the theater, and threatened that they would burn the 
people to a man; and this they had soon done, unless Tiberius Alexander, the governor of the city, had restrained their 
passions. However, this man did not begin to teach them wisdom by arms, but sent among them privately some of the 
principal men, and thereby entreated them to be quiet, and not provoke the Roman army against them; but the seditious 
made a jest of the entreaties of Tiberius, and reproached him for so doing.  
 
Tiberius Alexander Instructs Two Roman Legions to Slaughter and Plunder the Jews of Alexandria 
8. Now when he perceived that those who were for innovations would not be pacified till some great calamity should 
overtake them, he sent out upon them those two Roman legions that were in the city, and together with them five thousand 
other soldiers, who, by chance, were come together out of Libya, to the ruin of the Jews. They were also permitted not only 
to kill them, but to plunder them of what they had, and to set fire to their houses. These soldiers rushed violently into that 
part of the city that was called Delta, where the Jewish people lived together, and did as they were bidden, though not 
without bloodshed on their own side also; for the Jews got together, and set those that were the best armed among them in 
the forefront, and made a resistance for a great while; but when once they gave back, they were destroyed unmercifully; 
and this their destruction was complete, some being caught in the open field, and others forced into their houses, which houses 
were first plundered of what was in them, and then set on fire by the Romans; wherein no mercy was shown to the infants, and 
no regard had to the aged; but they went on in the slaughter of persons of every age, till all the place was overflowed with 
blood, and fifty thousand of them lay dead upon heaps; nor had the remainder been preserved, had they not be-taken 
themselves to supplication. So Alexander commiserated their condition, and gave orders to the Romans to retire; 
accordingly, these being accustomed to obey orders, left off killing at the first intimation; but the populace of Alexandria bare so 
very great hatred to the Jews, that it was difficult to recall them, and it was a hard thing to make them leave their dead 
bodies. 


