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הורדוס
איש: ואגדה דמויות נבחרות על פי ספרות האגדה

פרופ' אביגדור שנאן

הורדוס

]א[ בבלי, סוכה נא ע"ב: 

תנו רבנן: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה  ירושלים 
בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם. מי שלא ראה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מפואר 

מעולם, מאי היא? - אמר אביי ואיתימא רב חסדא: זה בנין הורדוס. - במאי בניה?  - אמר רבא 
באבני שישא ומרמרא. איכא דאמרי: באבני שישא כוחלא ומרמרא. אפיק שפה ועייל שפה, כי 
היכי דלקבל סידא. סבר למשעיין בדהבא, אמרו  ליה רבנן: שבקיה, דהכי שפיר טפי, דמיתחזי 

כאדותא דימא. 

]ב[ בבלי, תענית כג ע"א: 

וכן מצינו בימי הורדוס שהיו עוסקין  בבנין בית המקדש, והיו יורדין גשמים בלילה, למחר 
נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה  החמה ויצאו העם למלאכתן, וידעו שמלאכת שמים 

בידיהם.

]ג[ בבלי, בבא בתרא ג ע"ב - ד ע"א: 

ובבא בן בוטא כיצד זה השיא עצה להורדוס להרוס את בית המקדש? והרי אמר רב   >1<
חסדא: לא יהרוס אדם בית כנסת עד שיבנה בית כנסת אחר? אם תרצה אמור: סדק ראה בו. 

אם תרצה אמור: לגבי המלכות הדין הוא שונה, כיוון שאיננה חוזרת בה. שהרי אמר שמואל: 
אם אומרת המלכות שהיא עוקרת הר, תעקור הר ולא תחזור בה.

הורדוס עבד בית חשמונאי היה. נתן עיניו באותה נערה. יום אחד שמע אותו איש בת   >2<
קול שאומרת: כל עבד המורד כעת – מצליח. קם הרג את כל אדוניו והשאיר אותה נערה בחיים. 
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כאשר ראתה אותה נערה שהוא מבקש לשאת אותה, עלתה לגג והרימה קולה, אמרה: כל מי 
שיבוא ויאמר "מבית חשמונאי אני" – עבד הוא, שלא נשארה מהם אלא אותה נערה, ואותה 

נערה נפלה מן הגג לארץ. טמן אותה שבע שנים בדבש. יש אומרים: בא עליה. יש אומרים: לא 
בא עליה. אלה שאומרים בא עליה, זה שטמן אותה – כדי ליישב את יצרו. ושאומרים כי לא בא 

עליה, זה שטמן אותה – כדי שיאמרו בת מלך נשא.

]ג[ בבלי, בבא בתרא ג ע"ב - ד ע"א: 

ובבא בן בוטא כיצד זה השיא עצה להורדוס להרוס את בית המקדש? והרי אמר רב   >1<
חסדא: לא יהרוס אדם בית כנסת עד שיבנה בית כנסת אחר? אם תרצה אמור: סדק ראה בו. 

אם תרצה אמור: לגבי המלכות הדין הוא שונה, כיוון שאיננה חוזרת בה. שהרי אמר שמואל: 
אם אומרת המלכות שהיא עוקרת הר, תעקור הר ולא תחזור בה.

הורדוס עבד בית חשמונאי היה. נתן עיניו באותה נערה. יום אחד שמע אותו איש בת   >2<
קול שאומרת: כל עבד המורד כעת – מצליח. קם הרג את כל אדוניו והשאיר אותה נערה בחיים. 

כאשר ראתה אותה נערה שהוא מבקש לשאת אותה, עלתה לגג והרימה קולה, אמרה: כל מי 
שיבוא ויאמר "מבית חשמונאי אני" – עבד הוא, שלא נשארה מהם אלא אותה נערה, ואותה 

נערה נפלה מן הגג לארץ. טמן אותה שבע שנים בדבש. יש אומרים: בא עליה. יש אומרים: לא 
בא עליה. אלה שאומרים בא עליה, זה שטמן אותה – כדי ליישב את יצרו. ושאומרים כי לא בא 

עליה, זה שטמן אותה – כדי שיאמרו בת מלך נשא.

אמר: מי דורש )דברים י"ז( "מקרב אחיך תשים עליך מלך"? רבותינו. קם והרג את כולם,   >3<
אך השאיר את בבא בן בוטא כדי לקחת עצה ממנו. שם על ראשו כתר של קוצים וניקר את 

עיניו. יום אחד בא וישב לפניו. אמר: ראה מה אותו עבד רע עושה! אמר לו מה אעשה לו? אמר 
לו קלל אותו. אמר לו כתוב )שמות כב( "ונשיא בעמך לא תאור" ]...[ אמר לו: חושש אני ממנו. 

אמר לו: אין כאן אדם שילך ויאמר לו, שהרי רק אתה ואני יושבים כאן. אמר לו: כתיב )קהלת י'( 
"כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר". אמר לו: אני הוא, ולו ידעתי שזהירים 

רבותינו כל כך לא הייתי הורג אותם. כעת, מה תקנתו של אותו איש? אמר לו: הוא כיבה 
אורו של עולם, דכתיב )שמלי ו( "כי נר מצוה ותורה אור", ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב 
)ישעיהו ב'( "ונהרו אליו כל הגוים" ]...[ אמר לו: חושש אני מן המלכות. אמר לו: שלח שליח, 

וילך שנה, ויתעכב שנה ויחזור שנה, ובין כך וכך תהרוס אותו ותבנה אותו. עשה כך. שלחו לו: 
אם לא סתרתה אל תסתור, ואם סתרתה אל תבנה, ואם סתרת ובנית, עושי רע לאחר שעושין 

מתייעצים. אם נשקך עליך – ספרך אצלנו, לא מלך ולא בן מלך. הורדוס את עצמו המליך 
]המקור בארמית[. 

]ד[ במדבר רבה יד, ח: 

בנימין – "שעיר עזים אחד לחטאת"... כנגד הבנין שבנאו הורדוס שנבנה ע"י מלך חוטא והיה לו 
בניינו לכפרה על שהרג חכמי ישראל.
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]ה[ מדרש עשר גלויות, עמוד 439:

מעשה כשחלה הורדוס ששנא את החכמים, צוה ליתפוס כל תלמידי חכמים ולחבשן בבית 
האסורין, אמר לו לשומר בית האסורין אם אמות הרוג את  ת"ח, ועד שהיהודים שמחים עלי 

ידוו על רבותיהם. כיון ששמעו זאת גדולי ירושלם היו הולכין ומתחננין לשומר האסורין, 
וכשמת הורדוס התירן לת"ח ושלחם לבתיהם לשלום, ובו  ביום עשאוהו יום טוב.

]ו[ מגילת תענית, הסכוליון:

שבעה בכסלו - בשבעה ביה יום טב. יום שמת הרודוס מפני שהיה הרודוס שונא את ישראל את 
החכמים, ששמחה היא לפני המקום כשהרשעים מסתלקין מן העולם.

]ז[ בבלי, חולין קלט ע"ב: 

]יוני[ הרדסיאות - על שם הורדוס ]...[ אמר רב  כהנא: לדידי חזיין, וקיימן שיתסר דרי בפתי 
מילא, והוה קרא קירי קירי, הוה חד  מינייהו דלא הוה קרי קירי קירי, אמרה לה חברתה: 

סומא, אמרי קירי קירי! אמרה:  סומא, אמרי קירי בירי! אתיוה ושחטוה.


