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 הורדוס

 ספראיאורי 

 ד ע"א-. בבא בתרא, ג ע"ב1

ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש והאמר רב חסדא לא ליסתור  .1

 איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא. אי בעית אימא תיוהא חזא ביה איבעית אימא

 מלכותא עקרנא טורי עקר טורי ולא הדר ביה.מלכותא שאני דלא הדרא ביה, דאמר שמואל אי אמר 

הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה נתן עיניו באותה תינוקת יומא חד שמע ההוא גברא בת קלא דאמר  .2

כל עבדא דמריד השתא מצלח קם קטלינהו לכולהו מרותיה ושיירה לההיא ינוקתא כי חזת ההיא 

כל מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי  ינוקתא דקא בעי למינסבה סליקא לאיגרא ורמא קלא אמרה

קאתינא עבדא הוא דלא אישתיירא מינייהו אלא ההיא ינוקתא וההיא ינוקתא נפלה מאיגרא לארעא 

טמנה שבע שנין בדובשא איכא דאמרי בא עליה איכא דאמרי לא בא עליה דאמרי לה בא עליה הא 

 דנאמרו בת מלך נסב  דטמנה ליתוביה ליצריה ודאמרי לה לא בא עליה האי דטמנה כי היכי

אמר מאן דריש מקרב אחיך תשים עליך מלך רבנן קם קטלינהו לכולהו רבנן שבקיה לבבא בן בוטא  .3

יומא חד אתא ויתיב קמיה אמר חזי מר  .למשקל עצה מניה אהדר ליה כלילא דיילי נקרינהו לעיניה

גם במדעך  ליה כתיבהאי עבדא בישא מאי קא עביד אמר ליה מאי אעביד ליה א"ל נלטייה מר אמר 

מלך אל תקלל אמר ליה האי לאו מלך הוא א"ל וליהוי עשיר בעלמא וכתיב ובחדרי משכבך אל תקלל 

עשיר ולא יהא אלא נשיא וכתיב ונשיא בעמך לא תאור א"ל בעושה מעשה עמך והאי לאו עושה 

כי  א"ל כתיב מעשה עמך א"ל מסתפינא מיניה א"ל ליכא איניש דאזיל דלימא ליה דאנא ואת יתיבנא

עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר א"ל אנא הוא אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי 

לא הוה קטילנא להו השתא מאי תקנתיה דההוא גברא א"ל הוא כבה אורו של עולם דכתיב כי נר 

דאמרי הכי א"ל הוא מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב ונהרו אליו כל הגוים איכא 

הנני מחלל את  והיה אם מעיני העדה ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב סימא עינו של עולם דכתיב

 מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם 

א"ל מסתפינא ממלכותא א"ל שדר שליחא וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא אדהכי והכי סתרית  .4

לא סתרתה אל תסתור ואם סתרתה אל תבני ואם סתרתה  ]ליה[ ובניית ]ליה[ עבד הכי שלחו ליה אם

ובנית עבדי בישא בתר דעבדין מתמלכין אם זיינך עלך ספרך כאן לא רכא ולא בר רכא הורדוס ]עבדא[ 

אנכי היום רך ומשוח מלך ואי בעית אימא מהכא ויקראו  מאי רכא מלכותא דכתיב .קלניא מתעביד

 לפניו אברך 

דוס לא ראה בנין נאה ]מימיו[ במאי בנייה אמר רבה באבני שישא ומרמרא אמרי מי שלא ראה בנין הור .5

איכא דאמרי באבני כוחלא שישא ומרמרא אפיק שפה ועייל שפה כי היכי דנקביל סידא סבר למשעייה 

 בדהבא אמרו ליה רבנן שבקיה דהכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא. 
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 . ספרי במדבר, טז2

איש לאשתו אמר המקום ספר   בספר ומחה, בדבר הנמחה... והלא דברים ק"ו ומה אם להטיל שלום בין

איבה ושנאה וקנאה ובעלי דבבות עאכ"ו שימחו מן   שנכתב בקדושה ימחה על המים ספרי מינים שמטילים

עקיבא אומר כיצד הוא עושה קודר את האזכרות ושורף את השאר ר'  העולם ר' ישמעאל אומר ספרי מינים

 מפני שלא נכתב בקדושה   שורף את כולו

 ט-. דברי הימים א, כב, ז3

ִויד ַויֹּאֶמר ה דָּ ֹלמֹּ ִנו ִלשְׁ יָּה ֲאִני בְׁ ִבי ִעם הָּ בָּ נוֹּת לְׁ ם ַבִית ִלבְׁ שֵׁ י לְׁ ִהי: ה' ֱאֹלהָּ ַלי ַויְׁ ַבר עָּ ר דְׁ ם ה' לֵׁאמֹּ ב דָּ רֹּ  לָּ

תָּ  ַפכְׁ מוֹּת שָּ חָּ לוֹּת ּוִמלְׁ דֹּ ִשיתָּ  גְׁ ֶנה ֹלא עָּ ִמי ַבִית ִתבְׁ ִמים ִכי ִלשְׁ תָּ  ַרִבים דָּ ַפכְׁ ה שָּ צָּ י ַארְׁ נָּ פָּ ן ִהנֵׁה :לְׁ ד בֵׁ לָּ  נוֹּ

ְך ֶיה הּוא לָּ ה ִאיש ִיהְׁ נּוחָּ ִתי מְׁ ל לוֹּ  ַוֲהִנחוֹּ יו ִמכָּ בָּ יְׁ ִביב אוֹּ ה ִכי ִמסָּ ֹלמֹּ ֶיה שְׁ מוֹּ  ִיהְׁ לוֹּם שְׁ שָּ ֶשֶקט וְׁ ן וָּ  ַעל ֶאתֵׁ

ל אֵׁ רָּ יו ִישְׁ יָּמָּ ִמי ַבִית ֶנהִיבְׁ  הּוא: בְׁ הּוא ִלשְׁ ֶיה וְׁ ן ִלי ִיהְׁ בֵׁ ָאב לוֹּ  ַוֲאִני לְׁ ִתי לְׁ א ַוֲהִכינוֹּ כּותוֹּ  ִכסֵׁ  ַעל ַמלְׁ

ל אֵׁ רָּ לָּם ַעד ִישְׁ   :עוֹּ

 . רמב"ן עה"ת, בראשית מט, י4

לא יסור שבט מיהודה... וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם 

נשתכחו התורה והמצות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים 

בסוף למה שאמרו המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב והגיע העונש 

אבל כל זרע  ..., שנכרתו כלם בעון הזהכל מאן דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוארז"ל )ב"ב ג:( 

מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט 

עליהם את עבדיהם והם והמחוקק לגמרי, והיה עונשם מדה כנגד מדה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא 

ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו )במדבר יח ז( תשמרו את . הכריתום

כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך 

 רק לעבוד את עבודת ה' 


