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 חזק היהודים, רוח נפ5 5א כי ובראותו המצור, מעבודת מעט הרפהטיסים
 אחיו. א5 מום הנר יוסף אח ושה מהדש המצוראת

 למורדים זמן בזה ולתת המצור מעבודת מעט למנפש גמר מיטוסא.
 החומה הריסות את בראותם מפניו יקנעו אולי לבם, אל הדבר אתולהשיב
 צרכיהם את החמס יספיק לא באשר - הרעב מפני ביראתם או,השניה
 אשר השלום, יום הגיע כי חפץ, טיטוס מצא הזה המרגוע בזמן ימים.'לארך
 על צוה הוא משקרתם. את אנשי-הצבא על-ידי לשקול לרומאים חק היה_בו
 אהד לכל ולתת האויבים לעיני נשקף במקום הצבא את לסדר החןליםשרי
 וחמושים מנדניהן שלופות חרבות עם כחק עברו ואנשי-הצבא הכסף. מכסת.את
 אשר והככר למלחמה. הערוכים סוסיהם את הוליכו והרוכבים כלי-נשקם,..בכל
 היה ולא כלי-הנשק[, נשל והזהב הכסף מצגה למרחוק הבריק העירלפני

 לאויבים. אימה וחזון לבם[ את ולשמה לרומאים מחזה-שעשועים הזה..כמראה
 לראות נהרו אשר אנשים, ?סו להר-הבית אשר הצפון ורוח הישנה החומה,כל

 ונדמה, גרון, נטויי אנשים מלאים היו הבתים כל כי נראה, ומרחוקבמחזה.

 נוראה מהתה אדם. המונות אותו כסו לא אשר בעיר, מקום נמצא לאוכי
 והדרת נשקו וברק הוה הגדול החיל למראה אבירי-הלב על גם.נפלה

 לולא הזה/ למחזה מעשיהם על גחמו המורדים גם כי חושב, ואני,מערכותיו.
 חנינה לקבל מתקותם ונואשו העם, על הביאו אשר הגדולה, הרעה אתזכרו
 הרומאים, תחת יכנעו כאשר נבלים, מות ימותו כי ידעו, הם הרומאים.,מאת

 יסופו כי גזרה, נגזרה וכה במלחמה. המות הרבה להם ייטב כי)וחשבו,
 יחדו. המורדים עם תחרב והעיר הרשעים, עםוהצדיקים
 לגיון בכל אשר לאנשי-הצבא לשלם הרומאים כלו ימים בארבעהב.
 אליו יוצא איש אין כי טיטוס, 'ראה החמישי וביום משפרתם, אתמלגיון

 הבירה על סוללות לשפוך והחל צבאו את וחצה שלום, לנוברמהיהודים
 הזאת המצבה מצד כי הגדולן, והכהן יוחנן מצבת ועל אנטוניה()מצודת
 לא עוד וכל - הר-הבית, את הבירה ומצד העליונה, העיר את לכבושחשב
 משני אהד בכל לבטח. העיר על להשתרר יכול לא בידו הר-הבית..נפל

 ואנשי-המלחמה, האדומים לגיון. לכל אחת סוללות, שתי נשפכו האלההמקושות

 המלאכה עושי ידי את אחור להשיב העיר מן הגיחו גיוראו, נבן שמעוןפקודי
 הקנאימי והמון יוחנן אנשי עצרו הבירה על-יד העובדים ואת המצבה,על-יד
 במכונות- גפ כי-אם שבתם, ממרום להעזר הפליאו לבד בקלע-הידפלא



שז ג ט, פרק ה,ספר

 כי עבודתן, לעבוד ידיהם למדו כבר יען הרומאים, על ידם קשתההמלחמה
 וארבעים מהירים כלי-קלע מאות שלש נסיון. להם קנו יום-יום בהןבעשותם

 בשפכם הרומאים 5ח את הכשילו ובאלה להם, היו )רומי-אבנים(בליסטראות
 יהיה וחרבנה לברכה לו תהיה העיר ישועת כי ידע, וטיטוס הסוללות.את
 לדבר ממחשבתו שב לא המצור עבודת את מחזק הוא ובעוד א(, לקללהלו
 ובדעתו, טובה/ עצה גם צרף מעשיו ואל מוסר, יקחו כי היהודים, לבעל
 אל פנה החרב, מן לעשות מפליא הלבו אל והנכנס הדבר אשר ישכי

 יוסף את שלח וגם כמעט, נכבשה כבר אשר העיר, את בידו להסגירהלוחמים
 בן-עמם. אחיהם לדברי אזנם יטו אולי אבותיהם, בשפת אתםלדבר

 ולא קולו ממנו ?קמע אשר מקום, לו ותר החומה את סבב יוסףג.
 "חוסו : לאמר העיר יושבי אל תחנונים לדבר וחרבה שלוח, חץ שםישיגהו
 ואל מקדשכם, ועל אבותיכם עיר על חוסו אחיכם, נפשות ועל נפשותיכםעל
 ונחלה חלק לרומאים אין הן )האויבים(, מהנכרים להם ורעים קשיםההיו

 לא הזה היום ועד שונאיהם, מקדשי את מכבדים הם ובכל-זאתביניכם,
 הקדושים המקומות שתילי אתם לבדכם, אתם ורק לרע, ידיהם את בהםשלחו
 מידכם ולא הצלה להם תעמוד אם וגם להחריבם, נפשכם את נושאיםהאלה,

 וההומה נפלו, כבר והבצורות הגדולות חומותיכם כי רואות, עיניכם הן הבואו..
 לעמוד אין כי לבכם, אל שימו מהנכבשות. ודלה רפה היא הנשארההזאת
 ויפה טוב גם אם מתמול-שלשום. בללם משכתמ כבר והן הרומאים, עזוזבפני

 שכרע מי אולם לכתחלה. נאה הוא הזה הדבר הנה - המרות בעדלסלחם
 צואריו, מעל הלל את לפרק מנסה הוא ואחרי-כן רב, זמן ונכנע אחתפעם
 יאות אמנם החרות. אוהב מעשה ולא מות בהבלי שמתהפך מעשה-מיעושה
 העולם כל אשר במושלים, יד להרים לא אבל רפי-ידים, אדונים כבודלנבל
 מקומות מלבד הרומאים, משבט נמלטה אשר בעולם, ארץ היש להם.עובד
 )תפשו אליהם המזל עבר מקום בכל 1 חפץ בהם אין אשר הקרח, אוהשרב
 לשליטי עתה עוזר העמים לממשלות חליפות השם והאלהים השלטון(את

 עליהם כי יעבור, ולא ph נתן לבני-האדם וגם הארץ לחית גםאיטליה.
 על- הנשק. עצם לו אשר הוא בקרבם והשליט מהם התקיפים בפנילספנע
 ברוחם ממנו וטובים גדולים היו כי אף הרומאים, לפני אבותינו גם נכנעוכן

 לא אז כי לרומאים, עוזר האלהים כי ידעו, ולולא חטן, ובכל גופםובכח
 תשימו ובמה הרומאים בפני ולעמוד להתחזק אומרים ואתם הזה, כדברעשו

 החומה חלק עוד נשאר גם ואם ברצח, העיר נלכדה כבר הן ?מבטחכם
 מעיני נעלם לא כי שבויי-מלחמה. ממצב קשה מצבם הן מבית,לעומדים

 יעצמו-. תחרב או תנצי העיר כי ידע, "וטיטוס : במקורא(



 היהודים מלחמתתולדותשח

 יארכו ולא העם, בשר את עתה האוכל בעיר, אשר הרעב דורהרומאים
 הרומאים יחדלו אם והלא אנשי-המלחמה. נפש עד גם יגע והואהימים
 אויב הנה שלופות, בחרבות עליכם ישתערו ולא .העיר חומת אתלהרעיש
 הלוך הולך והוא במלחמה, לו תוכלו לא אשר מבית, בקרבכם רובץנורא
 אתם ורק ברעב, גם להלחם בידכם חרב תקחו האמנם לשעה. משעהועצום
 לכם יהיה טוב מה ? זלעפותיו את לכבוש כח תעצרו בני-האדם מכללבדכם

 כל ישועה ותבקשו האסון, קץ יבוא לא אשר עד מעשיכם עלבהנחמכם
 מעשיכם את הרומאים לכם יזכרו לא כי להשיגנה. לעל-ידכם ישעוד

 מתוניס הם מתכונתם כי הקץ, עד לבבכם את תקשו לא אםהראשונים,
 הדבר להם יהיה לא הן תועלתם. בפני כעסם את לכבוש ודרכםבנצחונם
 לתת. הקיסר רוצה ועל-כן שאיה, וארץ מאדם ריקה עיר בכבשםלתועלת
 העיר את יכבוש אם נפש-אדם, ממות יציל לא אולם שלום. בריתו אתלכם

 לקולו אזן הטו לא אשר מהאנשים, רחמיו את יקשית לל ועלבחזק-יד,
 הראשונות החומות שתי מפלת הלא הגדולה. צרתם בעת אליהם טובבדברו
 ואף השלישית, ההומה גם סקבש מצער זמן בעוד כי נאמנה, עקבההיא
 בכם ילחם הרעב הנה מבצרכם, את לערער כלי-משחית כל יצליח לאאם

לרומאים."
 מהעומדים רבים בו התלו האלה התוכחות דברי את מדבר יוסף בעודד.

 יוסף) ראה כאשר בו. ירו ואחדים ובוז חרפות עליו שפכו ורבים החומהעל
 את להם להזכיר פנה הנכוחים, העצה בדברי האנשים לב את הטה לאכי

 שכחתם' אשר אמללים, בנים "הוי ואמר: קולו את ונשא אבותיהם ימידברי
 האויבן הוא מי ? הרומאים עם תלחמו ובזרוע בחרב האם עזרתכם, תבואמאין
 שעשה הוא היהודים בורא האלהים לא האם ? הזאת בדרך אותו נצחנואשר
 המקום, את לראות עיניכם את תסבו לא ואיך ץ בעושקיהם שפטים עתבכל
 את חללתם אשר עוזרכם, את תכירו ולא למלחמה, יוצאים אתם ממנואשר
 האויבים. ואת אבותינו בימי האלהים נפלאות את תזכרו לא האמנםשמו?
 תאהזני רעדה ו הזה הקדוש במקום לפנים השמיד אשר והעצומים,הרבים
 למען ושמעו, הסכיתו אך כאלה. טמאות באזנים אלהים מעשי על וברימדי

 א( נכו באלהים. גם כי-אם מלהמה, עושים אתם לבד ברומאים לא כיתדעו,

 את וגזל עצום בחיל יצא פרעה, בשם גם הנקוב הוא לפנים, מצריםמלך
 להלחם יצא האם ? ג( אבינו אברהם בעלה ע"ח ומה ב(* אמנו המלכה,שרה

 פרעה. בשם מרעה-נכה שם את כאן "רב המחבר"(
 עמנו. "ם : במקורב(
 . אבינו אבי : במקור:(



שט ד ס, פרק ה,סמר

 א( שלישים ושמונה-עשר מאות שלש לו היו כי אף "בליעל, סוד עםבחרב
 הזה החיל כל כי חשב, הטרם או ? לאין-מספר חיל נמצא מהם אחדולכל
 המקוס, אל הטהורות ידיו את והרים בעזרו, אלהים יהיה לא אם כאפס,הוא
 ישלא לא אשר הגדול, העוזר פני את לשחר הזה, כיום אתם טמאתםאשר
 רע וכל הבא היום ערב עד לבעלה המלכה הושבה לא והאם דברוממנו
 מלאתם אשר הזה/ במקום נלאלהימ[ המצרי השתחוה לא והאם לה, ינהלא
 ארצו[ ואל ברת ולא - חזיונות-לילה מפחד רועד ו4יו דם-אחים,אותו

 עלי והאם ? אלהים אהובי העברים פני את וכסף זהב במנחת כפרואחרי
 זרים מלכים בעל התענו הטרם במצרים? אבותינו מושב על לכםלספר
 ימינם בכח ול"ישע נקמה בחרב נפשם על לעמוד ותחת שנה, מאותארבע
 מלא אשר ה?רצ, את ידע לא מכם ומי ? אלהים בידי נפשם אתהפקידו

 ביבול המחרה ואת השתיתוה, אשר הרעים, התלאים ואת מצרים, ארץאת
 ירדו אשר המכות/ עשר ואת )נילוס(, היאור מן המים אזלו כאשר"ארץ,
 ובלי שפיכת-דם בלי ממצרים אבותינו את והמצרים[ שלחו אשר עדוצופות,
 ארון- את ב( )הסורים( הארמים גזלו וכאשר ? בדרכם עליהם ושמרוסכנה
 פסל עם נ( פלשתים שדה כל את הצעקה הקיפה לא האם מידינו,"קדש
 רקב בעלות הקדש[ ]את הגוזלים עם כל צעקת עלתה לא האם ?יגון

 ידי השיבו אשר עד - מאכלם עם יחד מעיהם ובצאת בשרםבמעורי
 מיני  כל והביאו ה( ובתפים ד( צלצלים בקול למקומו הארון את"עושקים
 לאבותינו, האלה התשועות כל את עשה האלהים ? המקדש את לסירקרבנות
 משך וכאשר גורלם! את בידו והפקידו ובחרבם בזרועם בטחו לאכאשר
 סליקי הזאת, העיר על וחנה אסיה ארץ המונות כל את 1( סנחריבאחריו
 ופרטו מידיהם הנשק את נאבותינח השליכו הטרם ? זרועו נשברה.אדם
 לא אשר הזה, ההיל כל את השמיד ומלאך-האלהים ]לאלהים( בתפלהאיתו
 וחמשה ושמונים מאה ומצא אשור מלך השכים וממחרת ? אחד בלילה'?4נה,
 חרב העברים לקחו לא כי אף ארצו, אל הנשארים עם וברח פגריםאלף
 העם שם חי אשר בבל, עבדות את גם תדעו הלא אחריו. רדפו ולאבידם
 לרש התעורר אשר עד הרותו, את לו להשיב קם ולא שנה שבעיםבגלות

 מדרשי. בחפר כבר השתמש יוסיפוס אברהם. חניכי אלהא(
 המקרא. ש5 הפלשתים במקום ככה,:(
 . ~ע(זסו~ג~11. פ5סי,4י, : במקורי(

 "קומב5ים". : במקורי(
 "טומ"נים-. : במקור"(
 השבעים, כדרך במם, מנסיים : כאן כותב המחברו(



 ם די היהו מיחמת דות י ותשי

 שגלותמד נשלחו ועל"דו אלהייך בעית חן למצא הזה הדבר אתלעשות
 לא מעולם כי לכם, איר בקצרה ברית. אתם כרת אשר האלהים, אתלעבד
 חגרו לא כאשר מתקותם, בושו לא ומעולם בעז-ידם גבורות אבותינועשו
 חיל עשו במנוחה בארצם שבתם מדי באלהים. יאסלם שמו ורק כלי-נשקםאת

 היה כה ונפלו. תמיד כשלו למלחמה צאתם ולעת העליון, השופטברצון
 בו נלחם מלכנו וצדקיהו הזאת, העיר על בבל מלך 4ר אשר בעתהדבר,
 וההיכל, העיר בחרבן ראו ועיניו האויב בשבי ונפל ירמיהו, לנבואת שמעולא
 בצדקתו עלה עמו אשר והעם אתם, מנשיאיכם הרבה וישר טוב היה כיאף
 את הרגיזו כי בקול, ירמיהו אליהם קרא כאשר הן הזה. כיום המונכםעל

 לא אם האויבו, ולפני יכרעו וכי להכעיסו, עשו אשר בתועבותיהם,האלהים
 עושים אתם ומה יד! והעם המלך בו שלחו לא ובידח, העיר אתיסגירו
 לפרש לשוני תלשה כי העיר, בקרב מעשיכם את אזכיר לא גם אם ץעתה
 עלי וממטירים מנאצים אתם אותי גם הן - כהלכה רשעתכם מעשי כלאת
 עלי מתרגזים ואתם הושיעכם, למען לבכם על לדבר באתי אשר עלחצים
 דברי את לשמוע עליכם ולטיח עונותיכם, וכר את שפתי על שאתי לעתמאד

 העיר על חנה כאשר : דבר ועוד ! יום יום עושים אתם אשרהמעשים,
 יצאו אלהים, שם את לנבל מרבה אשר ~מיפלס, הנקרא אנטיוכוסהזאת

 לבז היתה והעיר במלחמה, חללים נפלו והם בחרב, לקראתואבותיכם
 עוד עלי והאם ! חדשים וששה שנים שלש שמם ובית-המקדש האויבים,בידי

 אשמת לא האם - עמנו על לעלות הרומאים את העיר מי ? דבריםלהוסיף
 בימי האחים במלחמת לא האם - עבדותנו זמן החל מתי ? הארץיושבי
 עוררו ביניהם אשר והמריבה והורקנוס אריסטובולוס שגעון הלא ?אבותינו

 האנשים, את הרומאים לפני הכניע והאלהים העיר, אל לבוא פומקיוסאת
 את הסגירו חדשים שלשה מצור אחרי לחיי-חמש. ראוים היו לאאשר
 החקים את ולהפר הקדשים את לחלל עונות הרבו לא כי אף בידיהם,עצמם

 ותכונתם בחסנם מכם גדלו עלו, הרבה הרבה כי ואף היום,כמעשיכם
 אשר אריסטובולוס, בן אנטיגנוס קץ את נזכור לא ואיךלמלחמה.
 בן והורדוס הפעם, עוד למפלה החוטא העם את האלהים שפט מלכותובימי

 הרומאים, היל את עמו הביא וסוסיוס סוקיוס, את עמו הביאאנטיפטרוס
 והם אשמתם גמול השיגם אשר עד במצור/ אבותינו נמצאו חדשיםוששה
 להצלית העם בידי גטן לא מעולם ? לשונאים לבז היתה והעיר בשבינפלו

 נאה כי חושב, אני על-כן למלחמה. סמוכה המפלה היתה ותמידבחרב,
 זרוע בכח ולמאוס אלהים בידי משפטם כל את להפקיד ארץ-הקדשליושבי
 אחד אף המלאתם - ואתם העליון. השופט בעיני חן ימצאו למעןהאדם,

 באחד אף הנזהרתם או הברכה, את המחוקק עליהם צוה אשרהדברים,
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 מאבותיכמן לחטוא הרביתם כמה עד ץ המערה את עליהם פקד אשרהדברים,
 ענן לעשות בעיניכם היה קל הן ! מהר היש אויביהם בידי נפלואשר

 ושד,.. רצה במעשי באחיו איש תתחרו עוד כי ולנאף, ולארוב לגנובבמסתרים,
 כל למקוה נהפך והמקדש ומוזרים, חדשים דרכי-רשעה לכם בוקעיםואתם
נשודד

 ורוצה~
 אשר הקדוש, המקום בניו, בידי נטמא אלהים משכן ומקום

 . ודבקו מנהגי"עמם עזבו מהם ורבים מרחוק אליו התפללו הרומאיםגם

 הללתם.' אשר האלהים, לעזרת מחכים אתם האלה התועבות כל הלחריבוזקינו.
 פני. את מנחלים אתם נקיות ובידים אתם ישרים אנשים גם ואם ? שמואת

 מלך מידי לעזרהו האלהימו ואל התפללו בעת מלכנו ידי כלראלהים,
 האם, - אחד בלילה הגדול החיל כל את האלהים השמיד כאשר -אשור
 יחדרו כי לקוות, המשפט לכם ועל-כן הרומאים, גם עשו אשור מלךכתעשה
 מלכנו, מידי כסף אשור מלך לקח לא האם ? כקדם עזרתו את אלהיםלכם

 את, לשרוף ועלה שבועתו את הפר ואחרי-כן העיר, את החריבלבלתי
 להם,, כיק הטס את מידכם לדרוש עליכם עולים הרומאים ואולםההיכל?
 העיר את יחריבו לא המס, את יקבלו ואם לאבותיהם, אבותיכם עלמואשר
 בני-חורין,. ישארו ובני-ביתכם נחלתכם/ כל את לכם ויתנו בקדשיא יגעוולא
 תועי- הן ישירו. יקי-קדשנו את וגם בעיניכם, כטוב ברכושכם תמשלוואתם
 . לפנים. לרשעים כמעשהו האלה לצדיקים אלהים יעשה כי בחשבכם, אתםלב

 את,. השמיד ולכן רצונו, בעת נקמתו את להחיש הוא האלהים דרךוהלא

 ראוי, עמנו היה באמת ואלו העיר, על לחנותו הראשון בלילה אשורחיל
 כאשר מיד, בהם אלהים פגע אז כי לענש, ראוים היו והרומאיםלחיי-עפש

 עלות לעת אחרי-כן או בעמנו פומפיוס נלחם אשר בעת לאשור,עשה
 או הגליל, ארץ את שסססזנוס החריב אשר בזמן או העיר, עלהסייס

 כבשו וסיסיוס )פומפיוס( סינוס אולם העיר. אל טיטוס נגש כאשרלאחרונה,
 לגולה עלה עוד ואספסינוס אותם, מצאה לא רעה וכל בהזק-יד העיראת
 . הארץ מקורות נפתחו ולטיטוס המלוכה, נזר את וקבל בנו הלחמואחרי

 בוא. לפני כי תדעו, הלא לפנים. לכם מימיהם כיבו אשר רבה,בברכה

 לטל כי עד העיר, בקרבת אשר המעינות ויתר סייף סי דללוטיטוס
 נותנים האלה המקורות כל ועתה )בכדים(, במשורה מים לכם לקנותעליכם
 גם, כי-אם והבהמה/ האנשים צדך די רק לא לאויביכם, לרויה מימיהםאת

 העיר, חרבן לפני אחת פעם הזה האות היה וכבר הגנים. את סשקיתוי
 אותה וכבש בירושלים להלחם עליו, דברתי אשר בבל, מלך עלהכאשר
 הדור. בני הרבו אשר חושב, אני אין כי אף ההיכל, על באש אותהושלח

 אשר. אות, הוא זה כי מאמין, אני על-כן היום. כמוכם מעשי-רשעההוא

 בהם, נלחמים אתם אשר וריסם, מחנה אל ועבר המקדש את אלהיםעזב
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 והאמנם - ביושביו תגעל ונפשו טמא, מבית יברח ישר איש כל הן,הפעם.
 אשר הוא תועבותיכם, מעשי כל אחרי חתכם 2?אר האלהים כי)תחשבו,
 והנמצא ? מחרישים אתם אשר בעת גם שומעת ואזנו תעלומה כל צולהעינו
 לא אשר סוד, ~תכם יש אם ובמסתרים, בלאט אותו עשיתם אשר,דבר,
 יום ומדי )בפומבי( רמה ביד נבלה עושים אתם הלא ? לאויביכם,.נגלה
 לעיני רשעתכם את ונושאים להרע, גרבה מכם מי ביניכם, רבים אתםביומו
 לכם נשארה עוד ובכל-זאת בעיניכם. נחשבה טובה למעלה כאלו)השמש,
 הוי ועוזבים. למודים לסלוח מרבה האלהים כי בה, תרצו אם ישועה/דרך

 אבותיכם, עיר על רחמיכם עוררו נשקכם, את מעליכם פרקו !לבות-הברזל
 אשר צבי-?דן9ם, את וראו מאחריכם הביטו למעי-מפלה/ כבר נהפכה-אשר
 עמים מתנות '_p~ המקדש, הור העיר, תפארת את בידיכם, מפקיריםאתם
 לא אשר ירצה, מי ? האש את אלה בכל לשלח לבו את יערוב ומי,ובים,
 ? להצילהו מאלה יקר דבר לנו והגש ז אלה את לראות עיניו עוד.תוספנה
 בעיני- האלה הדברים על תביטו לא אם מאבן! הקשים אבירי-לב,)_הוי,
 בניו תמונות מכם איש כל עיני  לנגד  ותעבורנה משפחותיכם על המלובשר,
 יחד כי אני, יודע בחרב. או ברעב במהרה יסופו אשר והוריו,.ואשתו
 המלאר ובית-אבי נשואת-הפנים משפחתי ואשתי, אמי גם בצרה נמצאו..אתכם
 הזאת. העצה את לכם נותן אני למענם רק כי בעיניכם, שאה ואולימקדם,
 נכון אני וגם נפשכם, ישועת כמר קרובי דם ויהיה בידיכם, אותם.המיתו
 !" מותי אחרי מוסר תקחו אם.ללות,

 עשיריפרק
 מתאמצים ירושלים מכנירבים

 5נ~
 הקשות, והמצוקות הרעב הרומאיסי א5

 בעיר. הנשארים ע5שעברו

 נכנע לא עיניו, על בדמעות האלה הדברים את יוסף קרא כאשרא.
 את ימסרו כאשר לשלל, נפשם להם תהיה כי האמינו, ולא המורדים'5ב

 א5ה הרומאים. א5 5נ"5 התעוררו העיר בני אזלם השונאימ~. ובידיעצמם
 את ובלעו היקרים תכשיטיהם את מכרו ואלה ב5א-כסף רכושם את'מכרו

 הרומאים, אל ברחו ואחרי-כן השודדים, יד תשיגם לבלמטבעות-הזהב,
 שלח וטיטוס די-מחסורם, כסף להם נמצא מקרבם, הזהב את הוציאו,וכאשר
 הזה ובדבר בעיניו, כטוב לו מקום-מושב לבחל אחד לכל ונתן לחפשי,רבים
 מכ5 ההלץ ~IYQ אליו, 5נפ5 ברצונם בעיר אשר היהודים את עוד,מזק

 על שמרו ושמעון יוחנן חברי אולם לרומאים. עבדים היות מבלי:צרותיהם,
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 מבואיה על לסגור שקדו מאשר יותר האלה האנשים בפני העירמוצאי
 מיד. בידיהם נשחט חשד, צל בו דבק אשר איש, וכל הרומאים.בפני

 שמו המורדים העיר. בתוך בהשארם גם לגוע תמו ירושלים עשיריב.
 והסיתום הרומאים, אל לנשל בלבם אומרים הס כי דברים, עלילות רביםעל

 ומיום המורדים זדון חזק כן בעיר, הרעב כבד אשר וכלל רכושם. אתולקחו
 פרצו הרואים, מעיני הלחם נעלם וכאשר יחד. גם הרעות שתי גדלוליום

 אשר על הבתים יושבי את ~פו לחם ובמצאם שם, ובדקו בבתיםהמורדים
 השכיל אשר על בעליו את ענו בבית, לחם מצאו לא וכאשר בדבר,יחשו
 אם לחם להם נשאר אם בהם, ענתה האנשים פני והכרת המזונות. אתלטמון
 למכביר, צידה להם נמצאה כי נחשדו, כה עוד להם היה אשר אלה :לא

 את להמית נחשב לחכמה לא כי לחפשך ?לחו עצמותיהם ?19 אשרואלה
 כל את בסתר נתנו העשירים לל. במחסור מעט עוד יגועו אשרהאנשים,
 נסגרו ואחרי-כן במדת-שעורים, הסתפקו והעניים באיפת-חטיםרכושם
 אפו או כמו-שהם הגרעינים את בלעו רעבונם ובגדל בתיהם פנותבחביון
 מקום ובשום ומהפחד. מהרעב מעט להם רנת אשר לעת בחפזון, להמםאת
 בטרם האש מן המאכלים את הרעבים הוציאו כי ערוך, שלחן נמצא5א

 בכפם. בעודם ובלעים 1!מן~שלו
 למראה עין כל דמעה ודמע ירושלים, יושבי מזונות היו עלובים מהג.
 כי בבכי. מררו והחלשים המאכלים את התקיפים להם תפשו כאשרהנורא,
 רגש- את משבית הוא לל על ויתר האדם, רגשות כל את לדכא הרעבדרך

tnmbnועוד אבותיהם, מידי והבנים בעליהום מידי הצידה את טרפו הנשים 
 לחמם, את עולליהן מפי הוציאו אשר החמות, למראה הכאב היה מזהנדול

 חמלו לא בזרועותיהן, זונחים בעודם ברעב מחמדי-נפשן התעטפווכאשר
 לחמם את ככה ובאכלם והאחרוניפ~. רסיסי-הייהם את מהם ולקחועליהם
 חמסם. ממעשי נחלצו ולא עברן בכל שוטטו אשר המורדים, מעיני נסתרו5א
 יושבי כי קאות, הדבר להם היה מסגר, על סגור בית המורדים בראותכי

 אל ופרצו הדלתות את ושברו ומהרו לאכלו, לחמם את מוציאיםהבית
 מכים היו הם מגרונם. המאכל את להוציא האנשים את חנקו וכמעטהבית,
 על בשערותיהן הנשים את וסוחבים בידם, טזונם את המחזיקים הזקניםאת

 עו5יים, נפש ע5 חמלו ולא איש-שיבה פני נשאו לא בכפיהן, הצידה אתהסתירן
 ארצה, אותם ומשליכים שניהם בין טרפם עם הילדים את מרימים היוכי

 הרבו טרפם, את ולבלוע החומסים פני את להקדים האנשים מהרווכאשר
 דרכי מצאו הם דבר-עול. להם נעשה כאלו חמה, באכזריות ליסרםהשודדים
 את סתמו כי בידם, מזון נמצא אם האנשים, את לחקור נוראיםענויים
 תסמר הדים. בשבטים אחוריהם את ודקרו )באפונים( בעדשיםנקביהם
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 ירושלים, מיושבי אחד כל סבל אשר היסורים, דברי לשמע איששערת
 במסתרים. הניח אשר אחד, קמץ-קמה ויגלה אחת פת-5חם על יודהלמען
 הזה, כדבר היה 5ו הן - דחקם מתוך לא משניהם עשו האלה הדבריםואת
 למען כי-אם - האנס עליה ספר כי כה, גדולה אכזריותם סאת היתהלא

 יצאו וכאשר הבאים. לימים מזון להם לצבור וגם נפשם זדון אתהראות
 אורות- ללקט הרומאים השומרים מקום אל בלאט והתגנבו בלילהאנשים
 וגזלו המורדים בהם פגעו שונאיהם, מכף נמלטו כי חשבו, וכבר וירקות,שדה
 השביעום וגם האנשים בהם הפצירו כי ואף אתם, הביאו אשר כל אתמידם
 לא בנפשם, אספו אשר המזונות, חלק להם להשאיר הנורא אלהיםבשם
 אשר בחלקם, לשמוח היה העשוקים ועל דבר. להם השיבו ו5א 5הםשמעו
 לשלל. להם היתה ונפשם מהם נלקח טרפםרק

 כלי נושאי מידי האלה הנוראות כל את סובלים העניים ובעודד.
 אלה ע5 עצמם. העריצים למשפט והעשירים נשואי-הפנים הובלוהעריצים,

 הזאתן בעלילה והמיתום עצת-בליעל, בנפשם יעצו כי עלילת-שקר,מצאו
 וע5-הלב השונאים. בידי העיר את למסור אמרו כ* התגוערו, א5הוע5

 אמרו כי באנשים, להעיד עדי-שקרנמצאו
 לנ~

 אשר האיש הרומאים. א5
 יוחנן מידי בעור-שניו והנמלט יוחנן, א5 נשלח שמעון בידי ככלי-ריקהצג
 גורלות והפילו ירושלים יושבי דם את חליפות שתו שניהם שמעון. בידינפ5

 אועם השלטון, ע5-דבר באחיו איש רבו אמנם הלמעלים. נחלת ע5ביניהם
 5משנהו האחד נתן 5א וכאשר מעשי-רשע. בכל לשניהם היתה אחתדעה
 מביש, לאיש בעיניו נחשב לאחרים, עולל אשר רשעתו, במעשי ח5קלקהת
 החמי? כאלו לבו, אל התעצב אכזרי, למעשה מרחוק נשאר אשרוהאיש,
 א(. גדועהמצוה

 לאחת האלה האנשים חטאות כל את לפרט אדם מפח נבצר אנןה.
 אחד ואף ירושלים, כסבל סבלה לא הארץ מערי אחת אף : דבר סוף !אחת

 כאנשי-הבליעי רשע לעשות הרבה לא עולםמדורות
 חרפו אשר האלה,

 ב(י הנכרים בעיני חטאתם מדת תקטן למען העברים, גזע את גםלאחרונה
 ומלאת-העם, ממזרים והמון ואספסוף עבדים הם כי במו-פיהם, הודוובזה
 אלצו אשר הם העיר, את החריבו האלה האנשים ידי באמת. הדבר היהוכן

- -
 למעשת מרחוק השארו ע5 נעצב בדבר, חיקו היה 5א אשר והאיש, : במקורא(

 טוב. דבר היה כאיו -האכזרי
 חטאם וגי חטאתם, מדת תקטן אשר "למען : 5הגין גם אפשר סתומה. המקור לשון:(
 ליהודים שעשו עלילותיהם, את הצדיקו ובזה היהודי במוצאם כחשו הם : יאמרלנכרים".
 להין. ולא פה 5א בזה, רוגז הוא 5טה המחבר, פרש ו5א 5הם.הזרים
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 . סחבו בעצמם וכמעט בעי-כרחם, הזה הנצחון על שמם את לתת הרומאיםאת

 הביטו במנוחת-נפש המקדש. אל המתמהמהים, הרומאים בידי אשר האש,את
 שפכו ולא לבם אל התעצבו ולא הבוער המקדש אל העליונה העירמן

 עוד נדבר זאת על אך הזאת. לשרפה דאבה הרומאים נפש ורקדמעה,
 ההם. המעשים על נספר כאשר הראו; במקוםאחרי-כן

 אחדחעשרפרק
 בניני את הרסו היהודים אמיפ,ס. אנטיוכוס החומה. 5מו5 נצלבוהיהודים

 לרומאים. אשרהמצור

 כי אף למעלה, עלו העיר על לשפוך טיטוס צוה אשר והסוללות,א.
 להקת- שלח הוא באנשי-צבאו. להשחית החומה על אשר היהודיםהרבו

 להם ללקט העיר מן היוצאים לאנשים בעמקים לארוב עליה וצוהרוכבים
 עצרו לא אשר מאנשי*המלחמה, אחדים גם היו האלה המלקטים במספראכל.
 אל לנפל נמנעו אשר עניי-העם, היו ויתרם בחמס-ידם, טרף להם למצאכח

 בידם יעלה אשר קוו לא כי בני-ביתם, את רעה תמצא פן ביראםהרומאים,
 אותם לבם ללא לא וגם ובניהם, נשיהם עם יחד בברחם העיר מןלהיתר
  הוסיף הרעב הם. מנוסתם  על  אותם ימיתו פן השודדים, בידי אלה אתלעזוב
 לנקל עליהם נגזר בהחבא ממנה יצאו כאשר אבל העיר, מן לצאת אמץלהם

 את יראו כי האנס, מפני נפשם על עמדו בכף התפשם ובעת הרומאים.בידי
 לבקש שעת-הלשר עברה כי להם, נדמה במלחמה עמדו אשר ואחריהמות.
 וצלבו יסוריאמות בכל אותם וענו בשרם את הרומאים דשו על-כןרחמים.
 מספר כי - האלה האמללים על טיטוס חמל כי אף החומה. למויאותם

 לא - יותר מספרם קצם ולפעמים יום, בכל מאות חמש עד הגיעהנתפשים
 אנשים, לחפשי להוציא בעיניו נחשב לסכנה כי לפניו, אחרת דרךראה
 כאלה, ועצומים רבים על משמר לשום יכול לא וגם בחזק-יד, נתפשואשר
 את למנוע לבו מלאו לא יותר ועוד לשומריהם. שומרים הם כאלו נדמואשר
 ידעו, למען בעיר, אשר ליהודים מופת הזה במחזה לתת אמר כיהדבר,

 בחמתם בידו. עצמם את יסגירו לא אם האלה, האנשים כסוף יהיה סופםכי
 אחד כל את וקבעו בנתפשים להתעלל אנשי-הצבא הרבו ליהודיםובשנאתם

 אף לצלבים, המקום צר הנתפשים, מספר עצם וכאשר אחרת, בדרךבצלב
 המוקעים. לגופות צלבים די נמצאולא

 הפרענות למראה מעשיהם ע5 5הנהט רצו 5א המורדים אולםב.
 הם העם. ליתר לקח-חכמה בזה לתת עוד התחכמו כי הוא, ונהפוךהזאת,



 היהודים מלחמתתיריתשטז

 ברית יכרות האומרים העיר, ששבי ואת הבורחים קרובי את החומה אלפחבו
 וספרו הרומאים, אל הנמלטים סבלו אשר היסורים, כל את והראו השונאים,עם
 בדבר שבויי-מלהמה. היו ולא נפשם על להתחנן באו המקנים אלה כייהם,
 אשר עד הרומאים, אל 5נ*ל עתידים היו אשר רבים, ידי אחור השיבוהזה
  השפטים לקראת רבים אנשים נמלטו אלה כל אהלי גם כי דבר-אמת,נגלה
 הרעב. ממצוקות להם יניח האויבים בידי המות כי בחשבם, להם, חכואשר
 בעיני-בני יעשבו לא למען מהנתפשים, רבים ידי את יקצץ צוהטיטוס
 למראה דבריהם ישמנו ולמען בשקום, האויב אל נפלו אשר כפליטים,העיר

 ישבתו כי מהם, לדרוש יוחנן ואל שמעון אל אותם שלח הואמכאוביהם.
 מעשיהם, על ינהמו ואם העיר, את להחריב אותו יאלצו ולא מריבהפעם
 מחרבן הגדולה אבותיהם עיר ואת ממות נפשותיהם את הזה בדבריפדו

 בסוללות טיטוס וסבב הלך זה עם ויחד זרים. רגל תדרוך לאובבית-המקדש
 הדברים לשמע לעשותו. דברו על ישקוד כי להראות, בעושי-המלאכה,והאיץ
 "בוז בקול: וקראו אביו ואת הקיסר את החומה על העומדים קללוהאלה
 בכל לרומאים להרע נוסיף וע5-כן העבדות, מז בעינינו הוא ויקר למותנבוז

 סרב כי אתה, אומר אשר ולעיר-קדשנו, לנו מה בנו. נפשנו עוד כללא-ידנו
 כלו. העולם - ב( הזה ההיכל על נעלה מקדש לאלהים יש הן א(,תחרב
 בעוזרינו, אלהים יהיה ואם בו, השוכן בידי ינצל הזה ההיכל גםואמנם
 כל קץ הן דברך. את לבצע ידך תמצא לא כי מוראיך, 5כלנצחק
 בחרפות דבריהם את וערבו האנשים צעקו בכה אלהים". בידי הואמעשה

ובגדופים,
 אנשי- עם ג( טסיס*ס אנטיוכוס הרומאים מחנה אל בא ההם בימיםב.

 בני כים אמקדונים", הנקראים לראשו שומרים גדוד ועם רבים מןטניםצבא
 מזונים הילדות, משנות יצאו כבר 5א זה אשר גבוהי-קומה, אחד,גיל

 לא מהם רבים כי אף הזה, בשם נקראו ועל-פן המקדונים, כדרךומלנכים
 המאשר היה גורלו, בו שבגד עד )קוטוהי(ן קמאי מושל הזה. העם מבניהיל
 כי הוא, גם הוכיח זקנתו לעת רק הרומאים; שלטון תחת אשר המלכיםבכל
 א5 בא אשר הזה, המלך בן יומו. בוא עד "מישר" להקרא לאדם יאותלא

 על מאד משתומם הוא כי הודיע, אביו, גדלת עת בעצם הרומאיםמחנה
 מאד ועז-נפש גבור-מלהמה היה הוא החומה. א5 להבקיע מתרפים הרומאיםאשר

 והן : וענהו צחק טיטוס אמץ-רוחו. במעשי נכשל מזער פעמים ורקמתכונתו,

  נמות-. מות כי דברך, אחרי ויעיר-קדשנו, ינו "ומה : ישנה בהוצאהא(
 הנפסד". "ההיכל גם להבין ואפשר האובד-, "ההיכל : ישנה בהוצאהב(
 העליון. פרת גהר עי )קימ~גי( "מחי ארץ מלך:(
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 אל המקדונים עם אנטיוכוט מהר האלה ולדברים א(. לשנינו" אחתעבודה
 בעת היהודים מחצי להזהר הצליח מלמד-מלחמה איש-חיל בהיותוההומה.
 שרדו מתי-מספר ורק כים נגפו עמו עלו אשר הצעירים אולם בהם.ןר5ת5
 נאת הבטיחו כי בושו, הםמהם.

 הרומאימ~
 נפשם את וחרפו שקר, על

 האמתיים, המקדונים גם כי בזה, והוכיחו מכסי-פצעים שבו ואחרי-כןבמלחמה,
 אלכסנדרוס מזל באין בחפצם יצליחו לא אויביהם, את לנצחהרוצים
 לפניהם. הולךוהגדולו
 ארשמיסי5ס לחמש עשר בשנים הסוללות את לשפוך החלו והרומאיםד.
 יגעם אחרי לחמש, ותשעה בעשרים רב בעמל עבודתם את וכלו)טור(

 מהן ושתים הרומאים שפכו גדולות סוללות ארבע רצופים. ימיםשבעה-עשר
 הברכה בתוך החמישי הלגיון ידי מעשה היתה האחת הבירה, למולכוננו

 השנים-עשר הלגיון בידי נעשתה - והשניה ב(, ס?ר5טי5ס בשםהנקראה
 הסוללה, היתה אלה משתי הרבה רחוקה אמה. עשרים ממנה רחוקהוהיתה
 ובמרחק ג(, ברכת-השקדים הנקרא במקום צפון/ בצד העשירי הלגיון עשהאשר

 הכהן מצבת בקרבת סוללה החמשה-עשר הלגיון שפך ממנה אמהשלשים
 חתר יוחנן אך החומה(, את )לנפץ כלי-הרעש את הקריבו הרומאיםהגדול.
 המחתרת חלל את ומתם הסוללות מקום עד אנטוניה יסודות תחתחתירה
 וכאשר באש, הציתם ובגפרית, בזפת משוחים עצים שמה ובהביאובמוטות,
 גדול רעש ובקול תחתיה, ?יה המהתרת נפלה המוטות, את הלהבהאכלה

 כמעט כי ואבק, עשן רק התרומם לראשונה בתוכה. ושקעה הסוללההתפוצצה
 השוקעת הסוללה עצי גם היו כאשר אולם מעי-המשלה. תחת האשנחנקה

 הדבר למראה הרומאים את אחזה ופלצות החוצה, הלהבה פרצהלמאכלת-אש.
 כי בקרבם, לבס נפל המזמה, דבר את הכירו וכאשר פתאם, נעשהאשר
 להם הוא למותר אך כי חשבו, הם הוה. המקרה אחרי לעתיד תקותםנכזבה
 היו אשר אחרי אותה, בכסותם בצע מה כי האש, בפני עתהלעמוד

 ליער.הסוללות
 הסוללות, יתר על גם שמעון אנשי השתערו ימים שני וכעבורה.
 החומה. את לספץ והחלו מכונות-הרעש את הרומאים אליהן הביאו אשראחרי
 חצר-המלך/ מעבדי וט*שריס, בגליל, אשר העיר ד(, *ךיס מבני אחדשימאי

 כמוך. כמוני : יאמר לנו-, משתפת "עבודהא(
 כהלכה. התבררה לא המלה הוראתנ(
 זו כי משערים, המגדל". "ברכת גורסים: יני 01~1,6781'. ביונית, אמיגך5וסנ(

 המיך. חזקיהו שחפר )התעיות(, הברכות אחתהיא
 גרטיס. נ"אי(
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 נקרא אשר גסקאע בן מחריג אחד איש ואתם למרים, משרת היהאשר
 אל והגיחו לפידי-אש בידיהם לקחו סטשס, : לאמר חגירא/ בשם א(במקרה
 בעי- עלה אשר אחד, אף נמצא לא ירושלים בני ומכל הרומאים.מכונות
 את עשו הם סביביו. על נורא כמוהם היה ואשר האלה האנשים עלוותו

  בצריהם, פנים להתראות ולא  אוהביהם פני את לקדם הלכו כאלומעשיהם,
 האויבים מערכת תוך אל קפצו כי-אם בלכתם, נעצרו ולא בדעתם כמלבוולא

 עבר מכל הרומאים עליהם המטירו כי ואף באש, המכונות אתוהציתו
 ממקום האנשים זעו לא תרבותם, צורי את עליהם והניפו ואבני-קלעחצים

 למרום, הלהבה עלתה וכאשר המכונות, את האש אחזה אשר עדהסכנה,
 עמדו והיהודים אחיהם לעזרת לבוא מהניהם מקומות מכל הרומאיםמהרו
 עם בפנים פנים התנגחו וגם החומה מראש בהם נלחמו כי לשטן,להם

 נשמרו ולא בשרם על חמלו ולא הבערה, את לכבות גסו אשרהשונאים,
 הזמורות מכסה מתחת מכונות-הרעש את אליהם משכו הרומאיםלנפשותיהם.
 הכרים את ותפשו הלהבה בתוך במכונות החזיקו והיהודים באש,הבוערות

 הספיק בטרם הסוללות, אל האש עברה משם  הלוהט.  הברזל מן הרפוולא
 אותם הקיפה כי הרומאים, וכראות הדבר. את  להביא עליהן  הסוכךהצבא
 מחנם. אל ונסוגו האלה הבנינים את להציל מתקותם נואשו מסביב,האש

 אהיהם על-ידי לרגע מרגע מספרם עצם כי אחריהם, רדפווהיהודים
 קנאתם ואש ועצמה, לו להם הוסיף ונצחונם לעזרתם, העיר משעריהפורצים
 שומרי עם והתנגחו הרומאים מחנה מצודות עד הגיעו הם trh כלעברה
 לרומאים, חמור ph1 חליפתו, בוא עד משמר עומד המחנה לפני כיהמחנה.
 אנשי להמית. דתו אחת - שהיא סבה מאיזו משמרתו, את העוזבאשר

 ולמראה עמדם, על ונשארו ממות-נבל מות-גבורים למות בחרוהמשמר
 את המחנה קל על העמידו הם בבשת-פנים. מהבורחים רבים שבוצרתם

 שם לא אשר העיר, מן הפורץ ההמון את בהם ועצרו המהיריםכלי-הקלע
 להלחם היוצאים עם התנגחו והיהודים ב(. נפשו את שמר ולא לשלומו.לב
 שונאיהם את הכו גופם ובכחד חרבותיהם, צורי על מנשל נזהרו ולא4תם
 באמץ-רוחם. נצחו כי-אם ימינם, בלח לעשות הפליאו לא היהודיםלארץ.

 להם. עוללו אשר הרעה מפני ולא עז-נפשם מפני סתווהרומאים
 מקום לתור שמה הלך אשר הבירה, מקרבת לבוא מהר וטיטוס1.
 אשר מרך-לבם, על אנשי-הצבא את לחרף וסרסה חדשות, סוללותלמבנה
 ונשארו הם חומותיהם על סכנה הביאו אויביהם, חומות את כבשםאחרי

 חגר. היה כזה גבור-חיל כי לחשוב, קשה המקרה". שם "עי ואולי"(
  נשק-מגן. בלי  שיצאו יאמר,:(
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 יצא טיטוס כלא. מתוך הנמלטים כדרך אליהם להגיח ליהודים בסתםבמצור,
 לא היהודים אולם הצד. מן השונאים על והשתער צבאו בחורי עםבעצמו
 אל פניהם את והפכו מפנים, גם מלחמה להם היתה אשר לדבר, לבשמו
 עלה והאבק יהד, התערבו השונאים מערכות נטויה. בזרוע בו ונלחמומיטוס
 איש כי עד אזנים, כל צללו הנלחמים אנקת ולקול עינים, כל וכסהלמרום
 לבסות הוסיפו לא היהודים איש-בריתו. ובין ור5 בין להבדיל ילללא

 אונים חגרו והרומאים בגבורת-יאוש. מעמד החזיקו ובכל-זאתבזרוע-~זם,
 במלחמה לפניהם היוצא הקיסר מראה וגם חרבם, ולתעלת לכבודםבקנאם
 הרומאים השמידו אז כי ימה, עד המלהמה נמשכה לו ואמנם גבורתם. אתעודד
 סכו לא היהודים אולם לקראתם, העומדים היהודים כל את קנאתם.בלצם
 חרבן למראה כי אפס העיר. אל לשוב ומהרו המלחמה גורל ~כרע אשרעד

 כל היתה אחת בשעה אשר בהכירם, ברומאים, רוח עוד קמה לאהסוללות
 במכונות- העיר את לכבוש מתקותם נואשו ורבים ליער, הקשהעבודתם
 תמיד. כדרכםחמלחמה,

 שנימשעשרפרק
 0רס. ומשפחות בתים שם הרעב העיר. רחומות מסביב 50 הקיםטיטוס

 את להקריב אמרו שבהם הנמהרים צבאותיה שרי את נךעץ וטיטוסא.
 עד- כי באמרם, pth1'-יד, אותה להבקיע ולנסות החומה אל הצבא כלאת
 בעלות אולם הצליחו, לא ועל-כן גדודים גדודים רק ביהודים נלחמוירתה
 החצים כי ידו, תנופת את היהודים ישאו לא העיר על הצבאכל

 הפעם עוד סוללות לשפוך דרשו שבהם המתונים שוטף. כנחל יקסוםמקלע ואבני-
 ולשמור העיר לפני לחנות כי-אם הזה, הדבר את גם יעצו לא ביותריהמתונים

 את ולהסגיר ממלחמה לשבות משען-לחם, כל מיושביה ולהכרית מוצאיהעל
 למות הוא חפצם כל אשר נואשים, באנשים להלחם אין כי הרעב. בידי*רושעים
 טיטוס אך ממנה. עוד גדולה לרעה צפוים הם החרב מבלעדי כיבחרבן
 וגם כזה אשר עצום חיל עם בחבוק-ידים לשבת לו יאות לא כי דעתו,גלה

 אחיו. בשר את איש לאכול העתידים שונאים, עם להלחם לו יהיהלמותר
 עצים חסר מפני )הדשות( סוללות לשפוך ממנו יכבד כי לדעת, הראהגם
 את להקיף בידו יצלח לא כי העיר, מבואי על לשמור מזה יקשהיעוד
 לעת הרומאים לרעת יהיה הזה והדבר המקום, ומעצורי שדלה מפניהעיר
 על הרומאים ישמרו אם וגם  החומר, מתוך נהיהודימ עליהם יתנפלוגושר
 בשעת- נעלמים שבילים להם למצא היהודים יתחכמו הגלוים, העירתוצאי
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 צידה להם להמציא לת יעצרו ואם המקום, את לדעת הם מיטיבים כידחקם,
 כבוד את הזמן ארך ישפיל פן לירא ויש המצור, זמן יארך ארוךבמסתרים,
 זוכה לנצח הממהר ורק וחפץ, דבר כל ישלם ימים ברב הלא כיהנצחון,
 מסביבש העיר את )בדקק( בסל להקיף לרומאים טיטוס יעץ על-כן טוב.לשם
 הזה בדרך רק כי דברם, את להחיש וגם בנפשותיהמ להזהר יוכלולמען
 ישועה מכל לייאש בלתי-אם 2?אר לא וליהודים העיר מוצאי כל עליסגרו
 מלבד- באפס-יד. ?לכדו ואז - ברעב להתמוגג או בידיהם, העיר אתולמסור
 את לבנות ידאג וגם המלחמה, דרכי מיתר ?רפה לא כי טיטוס, אמרזאת

 יחשוב ואם ביד-חזקה, להרגיזם האויבים יוסיפו לא אם מחדש,הסוללות
 לבון אל להשיב עליו למלאותה, וקשה גדולה היא הזאת העבודה כיאיש,

 לאדם' !פון לא רב עמל ובלא קטנים, במעשים לאחוז לרומאים נאה לאכי
 א4 לבדח לאלהים נבלתי גדולותלעשות
 את להפקיד צוה והוא שרי-הסללות, בעיני טובה טיטוס עצתב.
 וכאשר אנשי-הצבא/ על נפלה אלהים רוה וכמו צבאותיהם. כל בידיהעבודה
  הלגיונות חלקי וגם בזה, זה  הלגיונות התהרו הדיק בנין את ביניתםסלקו

 ושר- שר-העשרה, בעיני חן למצא אמר איש-צבא וכל ביניהם.התנצחו
 ושרי-האלפים, שר-האלף, בעיני - ושר-המאה שר-המאה, בעיני -העשרה
 עמדה. הלגיונות ראשי וקנאת הלגיונות, ראשי לפני להפבד נפשם אתנשאו

 שתים'  ולא פעם לא המקום את סובב היה ויום יום בכל כי הקיסר.למשפט
 נמצא שם אשר אשור, ממחנה היתה סס5 ראשית המלאכה* כל אלומתבונן
 הר-הויתימן עבר אל קדרון נחל דרך נמשך ומשם טיטוס(, )של תחנותומקום
 היונימף קשובך הנקרא הסלע, עד ההר את והקיף דרומה נסבומשם

 ומשם סגי"/ בקרבת לעמק ממעל אשר לו, הסמוכה הגבעה ואת)שרי~שראוז(
 מצבת אל משם ועלה הזה המקור )תעלת( עמק אל וירד מערבה הדקקנטה
 נטה ומשם לפנים, פומפיוס בו חנה אשר ההר, את ונקף הגדול הכהןחנן

 את הקיף ואבריו )אפונימג בית-עדשים הנקרא אחד, כפר עד והגיעצפונה
 תחלתה היתה משם אשר טיטוס, מחנה במקום במזרח ופגע הורדוסמצבת
 נבנו מצודות ושלש-עשרה אחד, חסר ריס ארבעים היה הזה טסיוארך
 כל נשלמה ימיט בשלשה ריסים. עשרה מסביב יחד שלן ומדת מחוץעליו

 אשר בחפזון ורבים(, חדשים מעבודת בערכה נפלה לא אשר הזאת,העבודה
 צבא- ושם הזה 4ד?ק העיר על טיטוס סגר אשר ואחרי יעפר. כי ?שמןלא

 המשמרו את לפקוד סמ5 את הראשונה באשמרת-הלילה סבב במצודות,משמר
 ראשי סבבו השלישית ובאשמתה אלכסנדרוס, את שלח השניהובאשמרת

 הישנה. בהוצאה נמצאת ההוספהא(
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 שעות את טי~ק שומרי להם חלקו הגורל ועל-פי הגודל. על-פיהלגיונות
 ישד. המצודות בין אשר ןךנח ושיב הלוך עברו הלילה וכלטענה

 תקותם' שארית מהיהודים נכרתה העיר, מוצאי כל נסגרו אשר ואחריג.
 היר הגגות ולמשפחותיו. לבתיו העם את השמיד המאמיר והרעבלהישע,
 ובחורים) נערים זקנים. פגרי נערמו וברחובות גיעים, ועוללים נשיםמלאים

 המותג הדביקם באשר לארץ ונפלו בשוקים כצללים תעונפוחי-רעב
 ' וגם קבר, אל להביאם כא מצאו לא הם, גם לגוע המו אשרוקרוביהם,

 אל מהביט ביראם הרב, הפגרים מהמון ידיהם את משכו הבריאיםהאנשים
 אשר- הפגרים, על מתים נפלו רבים כי אותם. גם תשיג אשר הרעה,פני
 לא' ואיש עתם. הגיעה בטרם קבורתם מקום אל נעו ורבים הקברם,אמרו
 אדם. רגשות כל הרעב ךכא כי למתים, ספד לא ואיש בצרה דמעההוריד
 חבריהם, אל למות ההולכים האנשים הביטו נעוות ובשפתים יבשותבעינים
 וליל-המות. העיר כ5 את הקיפה עלקה דממה עולם. שנת למצא קדמואשר

 אשר השודדים, מעשי היו האלה מהאימות נוראים אך עליה. כסההשחור
 מכסיהם,: את מעליהם וקרעו המתים את ופשטו בבתים קברים כמנצליסבבו
 וגם. המתים בבשר חרבותיהם צורי את בדקו הם בצחוק-זדון. להםוהלכו
 דברו כאשר אולם חרבם. לח את לנסות בחיים, בעודם המתעלפים אתדקרו
 קץ וולשים חרבם להב ואת ידם את בהם לשלוח תחנונים אליהםפגיעים

 כונן הגוססים מן אחד וכל ברעב. להתעטף להם והניאו להם בזוליסוריהמו,
 ובפעם שם וראה ההיכל אל עיניואת

 האחרונה~
 נשארו אשר המורדים, את

 כי. הצבור, בכסף המתים את לקבור המורדים צוו לראשונה בחיים.אחריו

 לשלם, ידם עוד מצאה לא וכאשר הפגרים. צחנת את לשאת יכפולא
 העמקים. אל החומה מעל המתים אתהשליכו
 אל והביט פגרים מלאים אותם וראה בעמקים טיטוס סבב וכאשרד.
 למרום' ידיו את ונשא נאנח המסריחות, הנבלות מקרב השוטפת הרקההיגלה
 כל הזה. הדבר את עשו ידיו לא כי 2ד-צדקו, להיות האלהים אתובקש
 להגית. המורדים מן איש עוד הוסיף ולא העיר, בקרב היו הדבריםאלה

 התענגו והרומאים בשרם. עד גם נגע והרעב עליהם, נפל לבם כימשעריהן
 הובאו אשר המזונות, יתר וגם למכביר לחם להם היה כי טובה, לבעל

 בקרבת התיצבו מהם ורבים הסמוכות, )האפרכיות( ומהמדינות סוריהמארץ
 בשבע האויבים רעבון את לסיק הרבים, מאכליהם המון את והראוההומה
 וכראות, הקשה. המורדים לב את הכניע לא הזה האסון גם אולם להם.אשר
 החל ועל-כן הנותרים, את להציל ובקש העם שארית על חמל טיטוס,זאת
 העצים. את להמציא היה קשה כי אף הסוללות, את לשפוך הפעםעוד

 הסוללות. לעבודת נכרתו לעיר מסביב אשר האילנות כל כיהדרושים,
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 תשעים רחוקים ממקומות חדשים עצים ~י-הצבא אנ הביאו ועל-כן;הראיונות.
 הרבה גדולות סוללות ארבע בלבד הבירה על לשפוך עלה ובידםמיס,

 למען העבודה את להחיש הלגיונות על בפעם כפעם חזר והקיסר,מהראשונות.
 כבר בלבם אולם מנוס[. מהם נואבד בכפו נתפשו כבר כי לשודדים,:מראות

 מגויותיהם נשמותיהם נפרדו וכסלו הרעים, מעשיהם על רגש-ל"מ כל,גנת
 לא מכאוב וכל לבם את סרפה לא צרה כל להם. נחשבו כזרות ואלהואלה
 את ומלאו ככלבים, בשרו את וקרעו החלל העם על פשטו הם בבשרם..נגע

 נסקי-רעב. אנשים:ובתי-הכלאים

 שלשה-עשרפרק
 הקיש. וחלול בירושלים רבהרג

 אשר מתתיהו, את גם קשים ביסורים המית גיורא[ נבן ושמעוןא.
 אשר הגדולים, מהפתנים ביתזס בן מתתיהו הוא העיר. את כבשוכעזרתו
 על-פני מאד ונכבד נאמןוהיה

 כל,
 ירושלים יושבי התענו אשר בעת ן העם

 לקרא העם לב את מתתיהו הטה יוחנן, גם אליהם נלוה שכבר הקנאיםבעל
 כי בברית-שבועה, אותו הביא ולא לעזרה, העיר אל יבוא כי שמעון,,את
 ירושלים אל שמעון בא כאשר אולם לרעה. בו תהיה ידו אשר חשב,ילא

 ואמר, העם בני כיתר לשונא-נפשו מתתיהו את חשב ממשלה, בה,ועשה

 מתתיהו נתפש ההם בימים העיר[. אל ולהביאו עליו יעץ ב14לתו רק'כי
 על זכות ללמד לו נתן לא ושמעון לרומאים, טוב דורש הוא כי בו,ההועד
 הרביעי בנו כי - יחדו בניו שלשת עם למות משפטו את והוציאעצמו
 ראשונה, להמיתו שמעון אל מתתיהו התחנן וכאשר טיטוס. אל להמלט'הקדים
 סלף הזה החסד את לו לגמול ממנו ודרש בניו, במות עיניו תראינה'לבל

 מצוה לקולו שמע נלא - העיר שערי את לפניו בפתחו לו עשה אשרהטוב,
 לעיניו, נשחטו ובניו הרומאים מחנה למול היצא הוא לאחרונה.'להמיתו
 האכזרי א( בגלת בן חנן על שמעון צוה כה כי הוא, גם נשחט,ואחרי-כן

 הרומאים, לעזרתו יצאו אולי : לאמר למתתיהו לעג וגם נושאי-כליו,בכל
 קבר. אל ההרוגים גויות את להביא נתן לא אף ! אליהם לנפול אמר:אשר
 וסופר נשוא-פנים, איש הכהן, ב( סיקל בן חנניה נהרגו אלה עםיחד

 בקרב מאנשי-המעלה חמשה-עשר ואתם איש-אמאוס אריססיוסשמועצה

 להלן. המזכר איש-אמאוס חנן הוא יומיום, בן : הישנה בהוצאה"(
 מטיגריס. בן הישנה: בהוצאהב(
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 והכריזו, משמר עליו ושמו בבית-פלא נהמורדימו הושיבו יוסף אבי ואתהעם.
 א(, הזה לדבר יחדו יאספו ולא חברו עם ידבר לא ירושלים מיושבי אישבי
 אותם. לחקור מבלי המיתו, ב( המקוננים כלואת

 אשר שמעון, צבא משרי יהודה בן יהודה ראה האלה הדברים אתב.
 על לחמול לבו התעורר ובמקצת המגדלים. אחד על לשמור על-ידוקפקד
 אנשים עשרה ואסף נפשו, את לשמור רצה מזה יותר ועוד האכזרי, הרצחחללי

 העוד ? האלה הרעות את נקא מתי "עד : בדברים אליהם ופנה בבריתונאמנים
 הרעב הגיע הטרם ? הנבל ברית את באמונה נשמר אם לס5שע, תקוה לנויש
 את מחלל שמעון והאין ? העיר בתוך הרומאים ויבואו מעט ועוד ?דינוגם

 אשר בעוד - שפטים בנו יעשה פל לפחוד ועלינו אנשי-חסדו, עם גםבריתו
 את ונמלט החומה את ב-דיהם נסגיר הבה ? בבריתם נאמניםהרומאים
 כבר אשר האיש, הוא - עול יקשה לא ולשמעון ! העיר את וגםנפשותינו

 אזן אלה עשרת הטו כאשר הדין". את לתת ימהר אם - לנפשו נואשאמר
 כל אל פקדתן תחת אשר האנשים יתר את הפ"ר לפנות יהודה שלחלדבר,
 הרומאים אל קרא השלישית השעה ולעת עצתו. דבר ?*לה לא למעןרוח,
 האמינו לא ורבים לדבריו, בזו הרומאים מן רבים ולבוא(. המגדלמראש
 העיר את יכבשו זמן-מצער לקץ כי בהבינם, התמהמהו, והנשאריםלהם

 נודע כבר חמושיו, עם החומה אל לגשת טיטוס רצה וכאשרבאפס-יד.
 לעיני והמיתם באנשים ואהה המגדל את לכבוש מהר והוא לשמעון,הדבר

 החומה. מראש והשליכן בגויותיהם והתעללהרומאים
 יושבי אל שלום לדבר חדל לא כי - החומה את יוסף סבב ההיא בעתג.
 מפלתו למראה והתעלף. לארץ נפל ומיד בראשו פגעה שלוחה ואבן -העיר
 לשלוח הקיסר מהר לולא העיר, אל אותו סחבו וכמעט העיר מן היהודיםהגיחו

 מדעתו שלא יוסף הורם נלחמים, ואלה אלה ובעוד עליו. להגןאנשי-צבא
 הריעו והמורדים מסביב, הנעשים מהדברים אזנו לקחה שמץ ורק הארץ/מן

 לקהת זממו אשר האיש, את להמית בידם עלה כי בהאמינם,תרועת-ששון,
 אמת כי בהאמינו, עליו, נפל הנשאר ההמון ולב בעיר, נשמע הדבר נפשו,את
 אל לנפול האומרים כל מבלסם בו שמו אשר האיש, מת וכי הדברנכון

 : לשומרים אמרה בנה, מת כי בבית-הכלא, יוסף אם שמעה וכאשרהרומאים.
 עוד יכולתי לא כי בעיני(, נחשב )כמת זאת האמנתי הנהו צעד"מיודפת
 : ואמרה מותו על בכתה נערותיה עם לבדה בהיותה אולם נ(. בחייו"לשמא

 יוסף(. אבי )עם עמו ידבר לא איש : מתרגמים יש סתום. הזה הפסוק"(
 בצרתם". -המשתתפים יאושיב(
 מיודפת; היו אשר לשומרים, אמרה השני; התרגום מן הזה התרגום את אני רואה:(
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 אלט אשר בנ; עצמות את לקבור אוכל לא כי -- רחמי ברכת שכר הוא"זה
 זמן אותה עצבה לא השוא שמועת אך !" קבר איי אותי יביא כיקויתי,
 אליהם ונגש ממכתו יוסף קם במהרה כי המורדימ. לב את הרנינה ולארב

 פצעוהה אשר על הדין את לפניו יתנו והם הימים עוד יארכו לא כיוקרא,
 לו העם  התאור  יוסף  למראה ברית, לכרות הפעם עוד קרא העםואל

 המורדים. על  עפלהובהלה
 מן בחפזון בשעת-דחקם קפצו אשר יש .הרומאים אל הבורחים ומןי.
 ואחרי-כן באויבים להלחם למראית-עין יצאו אשר ויש אליהם,החומה
 מכל להם קשות היו אשר גדולות, רעות אותם מצאו פה אך אליהם.נמלטו
 עליהם' השיא הרומאים במחנה אשר השבע הנה כי בעיר. אשרהתלאה
 נפוחי-רעב הרומאים מחנה אל באו באשר בירושלים, ממות-הרעב קשהמות

 נבקער מאכלים, בהמון הריקה בטנם את מלאו וכאשר כחולי-הדרדקן,ומראיהם
 יצרת את וכבשו הזה מהדבר מוסר לקחו אשר האנשים, מלבד -מעיהם,
 וכאשר לקבלו. הסכינה לא אשר הקבה, אל המאכל את הביאו מעט-מעטורק

  הסוריים אנשי-הצבא אחרת. מכה עליהם קמה  הזאת, מהצרה האנשיםנחלצו
  היה הנמלטים דרך כי "בתו, מפיטת זהב באספו הבורחים אחד אתמצאו
 המורדית היו אשר יען למעלה, אמרנו כאשר ברחם, לפני הזהב אתלבלוע
 האנשים שלמו כי עד רב, בהמון זהב נמצא העיר ובקרב קים. אתבודקים

 לפנימ' היה מחירה אשר זהב, חתיכת בעד )דרכמונים( אתיקיםשנים-עשר
 האחד,  הפליט עשה  אשר  המומה,  דבר  נגלה וכאשר )אתיקים(. וחמשהעשרים
 במטבעות- כרסיהם את  ילאו  הבורחים בל כי  הרומאים,  במחנה  הרנהעברה
 נפשם~ על המתחננים הבורחים בטן את בקעו והסורים הערבים והמוןזהב,
 מכל הזה האסון היה גדול כי למשפט, חושב אני קבותיהם. אתובדקו
 !. איש אלפים בטני נבקעו אחד בלילה בי  היהודים, את מצאו אשרהצרות,

 בלבבו אמר כמעט הזאת, התועבה דבר למיטוס נודע וכאשרה.
 לבר ?ם לולא - כרגע כלם את .ולהמית רומאי בגדוד האימים אתלהקיף
 מונים' הרבה גדול ליבי-הענש מספר כי וראה, הנילימ של הרב ההמוןאל

 גפ כי - הלגיונות ולראשי הברית צבאות לשרי קרא הוא הנרצחים.ממספר
 קשות. ודבר - הזה בדבר רע ?ם יצא הרומאים מאנשי-הצבא אחדיםעל
 עשו אשר הזאת/ התועבה דבר בעיניו רע כי באמרו, מהם, אחד כלעם

 כלי-נשקם, כבוד מפני בושו ולא שפק-בצע למען דגלו תחת נלחמיםאנשים
 הם' אשר על מיטוס ?סר והסורים הערבים ואת וזהב. כסף הם גםהעשוים
 5ות ככל לעשות המשפט להם כי שלהם, שאיגה למלחמה בצאתםחושבים

 כמת". בעיני נחשב ביודפת, יוסף בגד אשר היום, מן : הכונה - וסו,-. בזאת מאמינה"אני
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 ליהודים שנאתם ואת אכזריותם את תולים הם ואחרי-כן הרעה,!פשם
 אקם הוא )הרומאי(. הצבא מקרב באנשים גם הרע השם דבק וככהברומאים,
 ועל כזאת, תועבה דקר לעשות יוסיף אשר באיש, משפט-מות יעשה כיעליהם,

 חמדת- כי נראה, אך אליו. ולהביאם הנחשדים אחרי לחקור צוהאנשי-הצבא
 שלל, למצא האדם בלב הנטועה התשוקה היא ונוראה ענש, לכל ולההכסף
 יש תאוותיו ליתר כי הבצע, כאהבת העולם מן אותו מעבירה תאוה'ואין
 אשר אלהים, אצבע היה הזה הדבר ואמנם אותן. מכניעה היראה וגםמדה
 אשר אחרי גם כי לדרך-מות. נתיב-ישועה כל והפך לכליון, העם כל אתשפט
 יד לשלוח האנשים נועזו עוד במוראי-מות הדבר את לעשות הקיסראסר

 לעיני להראות העיר מתוך הנמלטים הספיקו טרם עוד בלאט.בבורחים
 וכה, כה בהביטם ושחסום, הברברים( )הלועזים, הנכרים בהם פגעוהרומאים,

 החללים את שסעו ואוזרי-כן הרומאים, אחד מעשיהם את יראה לאאם
 אשר האנשים, היו מתי-מספר כי בדמים, המגאל הבצע את מהםלהוציא
 בעד עצר הזה האסון הכוזבת, התקוה חללי היו ומרביתם בקרבם, זהב!מצא
 הרומאים. אל ולנפול לברוח בנפשם אמרו אשר העם, מןובים

 פניו את שם העם(, )מאת לגזול יוחנן יד עוד השיגה לא וכאשרו.
 לעבודת כלי-שרת והרבה ההיכל מקדשי רבים למתיך וצוה בקדשים'למעול
 שלחו אשר מזרקי-היין, על וגם והשלחנות, והקערות הקנקנים אתאלהים,
 מלכי והנה עינו. חמלה לא בית-המקדש, אל מתנה ואשתו אוגוסטוסהקיסר

 הזה היהודי בא ועתה פאר, עליו והוסיפו תמיד ההיכל את כבדוהרומאים
 להם- את ממנו לקבל המשפט ההיכל ולמעני בקדשי-שמים להשתמשימר לשם-שמים במלחמה כי אמר, עליו העומדים ואל הזרים, מתנות את,וגזל
 אותם שמרו אשר נהכתית~, השמן ואת יין-הקדש את גם הוציא על-כןדקם.
 - לפנים בבית-המקדש נמצאו והם - עולת-התמיד על להקריבםהנהנים
 בשמן-הקדש אימה בלי בשרם את משחו ואלה לאנשי-המונו, אותםוסלק
 בפי שם אשר בדברים, לעצור בלחי אין אמנם נלרויה~. מיין-הנסכיםושתו

 באנשי- נקמתם את לקחת הרומאים פגרו לו אשר חושב, אנייגון-נפשי!
 מבול עליה בא או העיר, את ובלעה פיה את האדמה פתחה אז כיהבליעל,
 שמו השמים, מן מדום על לפנים ירדו אשר הברקים, או אותה, והציףסוחף
 מהדורות אלהים את להכעיס סרבה אשר רשע, דור בקרבה נמצא כי לבער.אותה

 ?יו. העם נסעה הזה החוטא הדור ובשגעון האלה, בא~שים נדונו אשרהחטאים,
 אל נמלט ההם בימים ? אחת לאחת הצרות כל את לספר עלי ולמהז.
 לפקד אשר העיר, משערי אחד שער דרך כי וספר, אלעזר בן א( מנוחשיטוס

 (6ש(מעע(מוג. טן'~ס, : במקורא(
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 ושמתים מאות ושמתה אלפים וחמשת רבוא אחד-עשר הוצאו לשמרהעל"
 הוא העיר, בקרבת מהנם את הרומאים שמו בו אשר היום, מןחללים

 הזה ההמון וכל )תמוז(, שעמוס ראש-חדש עד )ניסן( לקסנתיקוסהארבעה-עשר
 רק למנותם, ברצותו הפגרים על עמד לא הזה האיש והנה בלבד. ענייםהיו
 יתר ואת הצבור. מכסף הפגרים[ ולמוציאי שכר בשלמו באנס, זאתעשה

 השער מתוך המתים את להוציא היה הקבורה ודרך בני-ביתם. קברוהאנשים
 ששים כי והודיעו, מנשואי-הפנים רבים נמלטו מנוח ואחרי למטה.ולהשליכם

 לאין-הקר. הוא הרעב חללי יתר ומספר ירושלים משערי השלכו מתיםרבוא
 צבורים, אותן צברו העניים, המתים גויות את להוציא האנשים כא כשלכאשר
 אחת. איפת-חטים הפגרים. על וסגרו בעיר אשר הגדולים בבתיםצבורים
 יושביה עוד יכלו ולא בך2ק, העיר נסגרה כאשר ואחרי-כן, בככר-כסף,נמכרה
 את. בדקו אשר עד ראש, למעלה ועלה המצוק גדל ירקות, להםללקט

 והדברים, נקל. אשר דבר משם להוציא בגללי-הבקר וחפשותעלות-השופכים
 כשמוג למאכל-העם. עתה נעשו לפנים, רואיהם לכל לגעל-נפש היואשר

 אב ראו אשר המורדים, אולם העם, לאסוז נדו הזה, הדבר אתהרומאים
 אשר עד במרדם, החזיקו כי-אם ממעשיהם, שבי לא בעיניהם,הדברים
 לבוסו קרב אשר העיר, על שנגזרה הגזרה, כי אליהם, גם הרעההגיעה
 לב[. אל שמו ולא ראו עלא בסנורים עיניהם את הכתה2צה,
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