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אגריפס
איש: ואגדה דמויות נבחרות על פי ספרות האגדה

פרופ' אביגדור שנאן

אגריפס

*]יוליוס[ אגריפס, בן אריסטובולוס ]בנם של הורדוס ומרים, שהומת בידי הורדוס[ וברניקי ]בתה של 
שלומית אחות הורדוס[, חי בשנים 10 לפנה"ס - 44 לספירה ומלך )אחרי פיליפוס( בשנים 44-37. בנו הוא 

מרקוס יוליוס אגריפס השני )חי בשנים 92-28( – אחרון מלכי בית הורדוס/חשמונאי.

]א[ משנה, סוטה ז, ח:

פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של 
עץ בעזרה והוא יושב ... חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותנה 
לסגן והסגן נותנה לכהן גדול וכהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס 
המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים. וכשהגיע )דברים י"ז( ל"לא תוכל לתת עליך איש 

נכרי" זלגו עיניו דמעות, אמרו לו: אל תתיירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה אחינו אתה.

]ב[ מדרש תנאים לדברים יז, טו:

וכיון שהגיע ל"לא תוכל לתת עליך איש נכרי" זלגו עיניו דמעות. ענו ואמרו לו: אל תירא 
אגריפס אחינו אתה אחינו. מאותה שעה נחתם גזר דין על אבותינו לגלות מפני שחינפו.

]ג[ משנה, ביכורים ג, ד: 

החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית. הגיעו להר הבית אפילו אגריפס המלך נוטל הסל 
על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה.
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פרופ' אביגדור שנאןאיש ואגדה: סיפורן של דמויות נבחרות על פי ספרות האגדה

]ד[ תוספתא, פסחים ד, טו: 

פעם אחת בקש אגריפס המלך לידע כמה מניינן של אכלוסין. אמר להם לכהנים: הפרישו לי 
כוליא מכל פסח ופסח, והפרישו לו שש מאות אלף זוגות של כליות כפלים כיוצאי מצרים ]ואין 

לך כל פסח ופסח שלא היו עליו יתר מעשרה מנוין[.

]ה[ ויקרא רבה ג, ה: 

"ושסע אתו בכנפיו ולא יבדיל" )ויקרא א, יז(. אמ' ר' יוחנן: הדיוט הזה אם מריח הוא ריח כנפיו 
נפשו סוללת עליו ואת אמ' יקרב לגבי מזבח, וכל כך למה, כדי שיהא מזבח מהודר בקורבנו 

שלעני. אגריפס המלך ביקש להקריב אלף עולות ביום אחד. שלח ואמ' לכהן: אל יקריב אדם 
היום חוץ ממני. בא עני אחד ובידו שני תורין, אמ' לו: הקריב לי את אילו, אמ' לו: המלך 

ציוני ואמ' לי אל יקרב אדם חוץ ממני היום. אמ' לו: אדני כהן ארבעה אני צד בכל יום, אני 
מקריב שנים ומתפרנס בשנים, אם אי אתה מקריבן אתה חותך פרנסתי. נטלן והקריבן. נראה 
לו לאגריפס המלך בחלום: קרבנו שלעני קדמך. שלח ואמ' לכהן: לא כך אמרתי לך אל יקריב 
אדם חוץ ממני היום. אמ' לו: אדני המלך בא עני אחד ובידו שני תורין אמ' לי הקריב לי את 

אילו. אמרתי לו המלך ציוני ואמ' לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמ' לי ארבעה אני צד בכל 
יום, אני מקריב שנים ומתפרנס בשנים, אם אי אתה מקריבן אתה חותך פרנסתי, לא היה לי 

להקריב? אמ' לו: יפה עשיתה כל מה שעשיתה.

]ו[ מסכת שמחות יא, ו: 

המת והכלה שהיו באין ומקלסין זה כנגד זה, מעבירין את המת מלפני הכלה, מפני שכבוד 
החיים קודם לכבוד המתים; 

המלך והכלה, מעבירין את הכלה מלפני המלך. ומעשה באגריפס המלך שעבר מלפני הכלה, 
ושיבחוהו חכמים, אמרו לו: מה ראית, אמר להם: אני נוטל כתרי בכל יום, וזו תיטול כתרה 

שעה אחת.

]ז[ בבלי, פסחים קז ע"ב: 

אפילו אגריפס המלך שהיה רגיל לאכול בתשע שעות ביום, אותו היום לא יאכל עד שתחשך.

]ח[ בבלי, יומא כ ע"ב: 

גביני כרוז מהו אומר: עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם וישראל למעמדכם, והיה קולו 
נשמע בשלש פרסאות. מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בשלש פרסאות, 

וכשבא לביתו שיגר לו מתנות. 


