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Haggadot du Talmud

Guittin 57a - 57b - Le sang du prophète Zacharie en ébullition - Traité
Guittin

אשקא דריספק חריב ביתר דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא
שתלי ארזא ינוקתא שתלי תורניתא וכי הוו מינסבי קייצי להו

ועבדו גננא יומא חד הוה קא חלפא ברתיה דקיסר אתבר
שקא דריספק קצו ארזא ועיילו לה אתו נפול עלייהו מחונהו

אתו אמרו ליה לקיסר מרדו בך יהודאי אתא עלייהו: גדע
בחרי אף כל קרן ישראל א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן אלו

שמונים [אלף] קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה

שלכדוה והרגו בה אנשים ונשים וטף עד שהלך דמן ונפל לים
הגדול שמא תאמר קרובה היתה רחוקה היתה מיל תניא רבי
אליעזר הגדול אומר שני נחלים יש בבקעת ידים אחד מושך
אילך ואחד מושך אילך ושיערו חכמים שני חלקים מים ואחד דם
במתניתא תנא שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן
של ישראל בלא זבל אמר

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן
אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים

מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלים הרג תשעים וארבע
רבוא על אבן אחת עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה

לקיים מה שנאמר ודמים בדמים נגעו אשכחיה לדמיה
דזכריה דהוה קא מרתח וסליק אמר מאי האי אמרו ליה דם

זבחים דאשתפוך אייתי דמי ולא אידמו אמר להו אי אמריתו לי
מוטב ואי לאו מסריקנא לבשרייכו במסרקי דפרזלי אמרי ליה

מאי נימא לך נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא
קמינן עילויה וקטלינן ליה והא כמה שנין דלא קא נייח דמיה
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אמר להו אנא מפייסנא ליה אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי
קטנה קטל עילויה ולא נח בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח
אייתי תינוקות של בית רבן קטל עילויה ולא נח א"ל זכריה
זכריה טובים שבהן איבדתים ניחא לך דאבדינהו לכולהו כדאמר
ליה הכי נח בההיא שעתא הרהר תשובה בדעתיה אמר ומה אם
על נפש אחת כך ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא על אחת
כמה וכמה ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגייר תנא
נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה מבני בניו של המן
למדו תורה בבני ברק מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות
בירושלים מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים מאן אינון
שמעיה ואבטליון היינו דכתיב נתתי את דמה על צחיח סלע
לבלתי הכסות
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