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 התחתונה. העיר את כבש טיטוס גימוריהם. צרותיהם המרדדים,מעשי

 ירושלים מבני רבים אשר המלך, ארמון אל ללכת מהרווהמורדיםא.
 נפש והכו משם הרומאים את והניסו רכושם, את בו והניחו במשגבובטחו
 כל' את וגזלו נפש, מאות וארבע אלפים כשמונת שם, הנאסף העם כלאת

 מן והשני מחיל-הרוכבים האחד חיים, נתפשו הרומאים מן ושניםהכסף.
 העיר. אל נבלתו את וסחבו מיד היהודים שחטו הרגלי את הרגלי.הצבא
 והובל לישועה, להם יהיה אשר דבר, ליהודים לגלות יוכל כי אמר,והרוכב

 משרי- אחד ארולא, על-ידי נמסר בפיו, דבר נמצא לא אשר ואחרי שמעון.אל
 עיניו- את וכסה לאחוריו ידיו את עקד ארולא משפט-מות. לו לעשותהצבא,
 חרבר את שולף היהודי בעוד אך להמיתו. הרומאים מחנה מול אלוהוציא5
 ל4 השונאים, מפני האיש ובהמלט הרומאים. אל לברוח השבוי מהרמתערה,

 אשר לאדם, בצבא-הרומאים מקום אין כי חשב, אבל להמיתו, טיטוסצוה
 וגרשו כלי*נשקו את ממנו הרומאים לקחו על-כן שונאיו. בידי חינתפש
 ממות. קשה לענש בעל-נפש בעיני נחשב הזה והדבר צבאם. ממהנהאותו

 ושלתר התחתונה העיר מן השודדים את הרומאים גרשו השני וביוםב.
 נואשו הנה הבוערת, העיר למראה שמחו כי יאף סשלמ. עד קלה אתבאש

 ויצאו כלה את לנשל המורדים הספיקו כבר כי שללה, את לשאתמתקותם
 בפעם גם הרעים מעשיהם על נחמו לא הם העליונה, העיר אל הבזעם

 היוקדת העיר למראה רבה. טובה העושים אנשים כדרך התפארו ועודהיאת,
 עם כל נשמד אשר אחרי מותם, להם יערב הפעם כי באור-פנים,אמרו

 לאויביהם. דבר נשאר ולא באש, בוערת והעיר נשרף ובית-המקדשירושלים
 על רחמים מהם מלבקש יוסף חדל לא למרום-קצה הצרה בהגיע גםאולם
 להורותם וגם חטאותיהם ועל אכזריותם על אותם ליסר ומרבה העירשארית
 לא אשר ויען וקלס. לעג כי-אם לדבריו, היה לא שכר אך ישועה,דרך
 שבועתמן את בזה ולהפר האויב בידי נפשם את להסגיר  המורדיטנאותו
 היו כי לישועה, ולקוות למלחמה הרומאים על לצאת כה עצרו לאאף

 הסכינה אשר אחרי במנוחה, להשאר ימינם יכלה לא וגם בכלוב, כמוסגורים
 לנפשות החרבות בין וארבו העיר לפני פשטו על-כן - היום, כל דםלשפוך
 כלם, את שחטו והם בכף, נתפשו רבים הרומאים. אל לנפול האומריםהאנשימ

 השליכו נבלותיהם ואת מידם, להשמט לאיש כה היה לא המצוק מרבכי
 ועל-כן ממות-רעב, קלה מיתה כל היתה אלה בעיני אולם לכלבים.למאכל



 היהודים מלחמתתולדות.שם

 הנינה, ימצא מתקותם כבר נואשו כי אף הרומאים, אל לנוס גםבחרו
 כברת- אף היתה לא העיר ובקרבת המוצהים. המורדים בידי נפלו'וברצון
 היה או - המרד או הרעב מחללי אחד נמצא מקום בכל כי ריקה,ארץ
 יחד. והמרד הרעב חללי של המונים.מלא

 יעלה כי אתם, אשר השודדים ולחבר לעריצים נשאר תקוה צל עודג.
 למצאם הרומאים יוכלו לא כי בטחו, הם המנהרות: דרך להמלטבידם
 את הרומאים יחריבו אשר עד שם, להתחבא בנפשם ואמרו שמה,בברחם
 תקותם אולם נפשם. על להמלט הם גם יוכלו ואז מעליה, ויסורו כלילהעיר
 מעיני וגם האלהים מעיני להסתר עליהם נגזר לא כי היום, היתה.זאת

 לאדמה, מתהת אשר הנקבות במהסה בטחו פקדתם בוא עד אךהרומאים,
 המהתרות אל השרפה מן הבורחים ואת מהרומאים, יותר בעיר לשרוףוהרבו
 אותה גזלו פת-לחם, איש בידי מצאו וכאשר רכושם. את ושללו בהמוןהמיתו
 מריבות-אחים פרצו כבר בקרבם וגם ובעליהן. בדם טבולה בעודה.ובלעוה
 לאכול החלו או כי לבוא, העיר מפלת להוה ולולא גזלו, אשר השללבגלל
 בחמת-יאושם. המתים בשר את.גם

 שמיניפרק
 את וכבש כלי-הרעש את והקריג העליונה העיר על סוליות שפךהקיסר

העיר.

 ולא עבייה מכל תלולה היא העליונה העיר כי הקיסר, וכראותא.
 אנשי-הילו בין הזאת העכורה את סלק סוללות-מלחמה, בלי לכבשהייוכל
 הדרושים, העצים כל את להביא היה וקשה )אב(. לואיס לחדש עשריםביום
 למען ריס מאה במרחק לעיר מסביב המקומות בל אמרתך כאשר נחשפו,כי

 ממערב בניני-המלחמה את הקימו הלגיונות ארבעת הראשונות..הסוללות
 על סוללה שפך החיל ויתר צבא-הברית והמון המלך, חצר למוללעיר,

 אותו הקים אשר הוא גיוראו, ובן שמעון מגדל ועל הגשר ועל,לשכת-הגזית
 יוחנן. עם מלחמתו בעתלמשגב
 להסגיר עצה ויעצו בסתר האדומים שרי-צבא נאספו ההם ובימיםב.

 לכרות ובקשוהו טיטוס אל אנשים חמשה ושלחו הרומאים בידי עצמם.את
 מעייהם בסור מפניו, יכנעו העריצים גם כי קוה, טיטוס ברית.אתם

 בדעתו רב זמן לשלכו אחרי בראש. במלחמה חלק נטלו אשר'האדומים,
 את לעזוב התכוננו והאדומים האנשים. את מעליו ושלח לאחרונה,הסכים
 אשר האנשים, המשת את להמית סהר והוא לשמעון הדבר נודע והנהי,העירן
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 נשוא-הפנים סומא בן יעקב עם האדומים ראשי ואת מיטוס, עם לדהריצאו
 היו אשר האדומים. המון על לשמור צוה אף בכלא, ואסר תפשביניהם

 זריזים* אנשי-משמר החומה עי ולהציג נשיאיהם, מהם בהלקחכאובדי-עצות
 השונא, אל הנופלים הרבים, הפליטים בעד לעצור השומרים מפא נבצראולם
 את קבלו והרומאים הנמלטים, מהם ועצמו רפו ההרוגים, מספר גדל כיזאף
 אנשי-הצבא וגם הראשונות, לפ"דותיו נזקק לא בטיב-לבו טיטוס כי?למן
 שכרם, על לבוא קוו ועוד הבורחים, את להמית הוסיפו ולא מדם שבעוכבר
 והטף הנשים עם ההמון יתר את אולם לחפש, שלחו אזרחי-העיר את רקכי

 הקונים ומספר הנמכרים המון מאד גדל כי במחירם, הרבו ולא לעבדיםמכרו
 למען בגפו, איש אליו יפול לבלי קול, טיטוס העביר כי ואף מצער,איה
 היחידים את גם קבל בכל-זאת ולמשפחותיהם, לבתיהם האנשים אליויצאו
 והנמכרים לענש-מות. הראוים את מהם להבדיל כיח-דין והקיםבחסד
 נפדו ויותר, נפש אלף ארבעים ירושלים, בני ורק לאין-מספר, היולעבדים
 בעיניהם. הטוב כל אל ללכת הקיסר אותם שלח כימעבדות,
 נשבע אשר ~בנתי, בן יהושע ושמו הכהנים, אחו יצא ההם ובימיםג.

 אליו והוציא מכלי-הקלש, חלק בידו ימסור אם נפשו, את להציל הקיסרלו
 א( ומזרקים ושלחנות ההיכל מנורות כתבנית מנורות-זהב שתי ההיכלמקיר

 את גם לו נתן זאת מלבד מאד. במשקלם וכבדים סגור זהב קלםוקערות,
 עבודת- מכלי רבים ועוד אבני-החן עם הגדולים הכהנים בגדי ואתהפרצת
 להם וגלה הרומאים בידי נפי פינחסן ושפו אוצר-המקדש, שומר גםהקרש.
 אשר ותולעת-שני, ארגמן הרבה גם וחבנטיהם, הכהנים כתנות מקוםאת

 )סמים( בשמים והמון וקציעה קנמון הרבה זאת ומלבד הפרחת, לצרכי שםנצבר
 אלה על ונוסף יום-יום. לאלהים קטרת והקריבו אותם בללו אשראחרים,
 במזק-יד, נתפש כי ואף מעדי-הקדש וגם כלי-המקדש מיתר הרבהמסר
 לשלל. נפשו את לו ונתן בורחי-המלחמה כמשפט טיטוס לועשה

 לחדש בשביעי יום שמונה-עשר לקץ הסוללות עבודת כלתה וכאשרד.
 מן ורבים החומה, אל מכונותיהם את הרומאים הקריבו )אלול(,גורפיטיוס
 ועלו החומה את עזבו אלה העיר, את להציל מתקותם הפעם נואשוהמורדים

 ונלחמו החומה על התיצבו ורבים המנהרות. א5 ירדו ואלה המצודהאל
 עליהם התגברו הרומאים אולם מכונות-הרעש, את המקריביםבטונאים
 אשר שונאים, עם גבורה ברוח נלחמו כי גם ומה ובכח-ידם, המונםבגדל
 כרעו המגדלים מן ואחדים החומה הלק נבקע וכאשר לחם, וכשל לבבםנמס
 נפלה העריצים על וגם לברוח. העיר מעני מהרו המנגחים, הכריםתחת

 )קרטירים(. גגיעים : במקור"(



 היהודים רחמתתולדותשסב

 מן טרם עוד מ ; מצאתם אשר מהצרה יותר עוד מדולה נוראהמסתה
 ואלה מנוס. להם ובקשו מפחד אלה נמוגו החומה, על לעלותהרומאים
 תועבותיהם, במעשי והשתבחו קרנם לקרום לפנים הרימו אשרהאנשים,

 לתמורה רואיהם כל נדו אשר עד ממגור, רחפו ועצמותיהם לארץ עתהשחו
 הקימו נאשר הסל א5 לרוץ אמרו הם מאדם, נבזים הם כי ושכחו,הזאת

 אולן ולהמלט. דרך להם ולהבקיע מפניהם השומרים את ולהדוףהרומאימו
 שלשום, מתמול בבריתם הנאמנים אנשיהם חתם אין כי ראו, וכה כהבהביטם

 אליהם מהרו והנה הזאת. בצרה ידו מצאה אשר אל איש כל נמלטכי
 העיר, בתוך פרצו והרומאים המערב חומת כל נבקעה כבר כי והגידו,אנשים
 עיניהם, אשר אחרים, ואנשים וקרבים, הולכים נפשם מבקשי כי ספרו,ואלה
 בראש עומד האויב כבר נראה כי אמרו, פחדם, מגדל זרותראו

 תעתועי- על ובכו פניהם על העריצים נפלו האלה הדברים לשמעהמגדלים.
 בדבר וגם עורקיהם, נתקו כאלו ולברוח, לקום כח עצרו לא רב וזמןלבבם,
 הרומאימן מזל ואת הרשעים על הקשה יד-האלהים את איש כל יראההזה
 א(, המגדלים מן ירדו הטוב וברצונם בידיהם מבטחם את קדדו העריציםכי

 ברעב. בלתי-אם לעולם, חזקה ביד לתפשם האויבים יכלו לא שםאשר
 באפס- כבשו הרפות, החומות את לכבוש בזעת-אפים עבדו אשרוהרומאים,

 המגדלים, שלשת כי בכלי-מלחמה, ללכדם מהם נבצר אשר המגדלים, אתיך
 שבעולם. מכונות מיני מכל שגבו למעלה, צורתם את תארתיאשר

 לשלכו אלהים בידי כי הדבר, ונכון - המגדלים את עזבו העריציםה.
 ורוח: מעט רוחם השיבו וכאשר השלק. מתחת אשר העמק אל וברחו -משם
 בנפשם מצאו לא אולם שמה, הקרוב הסל אל לרוץ מהרו מפחדם,להם
 השומרים ובידי - לחם את הכשילו והאסונות הפחד כי הגדולה, בצרתםדי-עז
 הרומאים: כבשו וכאשר המנהרות. אל נמלטו אחד ואחד ולהפיצם, להדפםעלה
 בקול-תרועה כף ומחאו המגדלים בראשי קליהם את הקימו החומה,את

 שפך- ובלא מתחלתה, להם קל היה המלחמה סוף כי בשירת-נצחון, פהופצחו
 ובהביטם עטיהם, למראה כמעט האמינו לא הם האחרונה. החומה על עלודם

 ברחובות,. כנחל פרצו זאת ואחרי ונבוכו. נדהמו האויבים, מן איש ואיןסביב
 הבתים את ושרפו לאין-מספר, אנשים והמיתו ביים, הנופל כל את בחרבוהכו
 הבתים, את ולנתוץ להרוס הרבו אשר ואחרי בתוכם. הנמלטים עלבאש
 רעבן חללי מלאים החדרים את ומצאו הבזה, אל ידם לשלוח בתוכםבאו

 אנשי-הצבא נרתעו גם אם אך ריקות. בידם ויצאו למראה שערושערו
 בידיהם נדקר הנמצא וכל החיים, על עינם חסה לא הנה האלה, המתיםמפני

 5מעלהי המחבר אותם תאר אשר ומרים, פצאל הסיקים, הידועים המגדלים הםא(
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 אשר עד דם, במצוית העיר כל את והציפו ברחובות חילים תלי הקימוהם
 ידיהם את הרוצחים השיבו ערב לעת רבים. במקומות הלהבה אוו הדםיקה

 על השחר ע5ה )אלוץ( ג5רפיש"5ס שחיש השמיני וביום הלהבה, פשתהובלילה
 המצור, בימי ומצוקותיה צרותיה רגו כה אשר העיר, היא ירושלים,מוקד
 כל קנאו קגא אז כי אלה, צרותיה כמדת היותה ימי בכל טובה ראתהולו

 כי האלה, האסונות כל את עליה הביא אחד ע5ן ורק באשרה.באי-עולם
 הקץ. עליה בא ומידו כזה, אשר ומשחיתן ננבל דורהצמיחה

 תשיעיפרק
. ע5- המנחמה. וח55י השבוים מספר העיר. א5 בואו אחרי הקיסרפקדות

 בכ55ם. ויוחנן ושמעון המנהרות, א5 שרדו אשר הפ5יטים, דגר

 חומותיה חיק על ובפרט מאד עליה והשתומם העיר אל בא וטיטוסא.
 גבה-המגדלים את בראותו בשגעונם. העריצים אותם עזבו אשרומגדליה,
 ?גי מדת את וגם ביניהן המשן מדבק ואת הבנין סלעי גדל ואתטיצק

 החזקה האלהים יד רק כי - לנו נלחם "האלהים קרא: וקומתם,המגדלים
 ומכונותיו אדם ידי תעשינה מה כי האלה, המצודות מן היהודים אתגרשה

 שלה ואחרי-כן אוהביו, עם לדפר עוד "רבה הוא כאלהו" אשרלמגדלים
 את להרוס וצוה במצודות, עצורים נמצאו אשר העריצים, אסירי אתלחפשי
 )השלשה( האלה המגדלים את רק והשאיר חומותיה, את ולהפיל העירשארית
 אשר הבצורה, העיר את לפניו ויגר במלחמה לו עמד אשר הטוב, מזלולעכר
 לכבשה. אדם מידינבצר

 רב  המון בעיר  נראה הרצח, מלבד אנשי-הצבא ידי עיפו וכאשרב.
 המזןנים את רק להמית צוה והקיסר המטוח. מן גצלו אשרמיושביה,
 כמצותו עשו ואנשי-הצבא בשבי. העם יתר את ולקחת נפשם עלהעומדים

 והאנשים, הבריאים ואת החלשים, ואת הזקנים את גם להמית הוסיפוועוד
 והקיסר בעזרת-הנשים, אותם וסגרו הר-הבית אל דחפו הפץ, בהם מצאואשר
  אוהבו פרונטון ואל עליהם, לשמור המ?הררים עבדיו אחד אתהפקיד
 המורדים כל את להמית צוה פרונטון ואיש. איש כל משפט  לעשותאמר

 הבדיל הצעירים ומקרב רעהו, תועבות את איש מהם גלה אשרוהשודדים,
 ומיתר א(, לחג-הנצחון אותם וסעף יפי-התאר ואת בקומה הגדוליםאת
 בסבלות לעבוד אותם ושלח ומעלה שבע-עשרה מבן בחור כל אסרהעם

 טריאמבוס. : ביונית טריומפוס,"(



 היהודים מלחמתתנודותשסד

 בבתי-חזיון/ להעבירם שונות למדינות למנחה טיטוס נתן טהם ורבים א(.מצרים
 מבני והקטנים רעות, חיות עם במלחמה או אחיו בחרב איש ימותולמען

 והנה הנתפשים, בין פדות שם פרונטון ובעוד לעבדים. נמכרו'שבע-עשרה
 לחמם את השומרים מהם מנעו כי ברעב, איש אלף כאחד-עשר מהםגועו
 ואמנם להם. נתן אשר בלחם לנגוע מאנו מהם רבים וגם אליהם, שנאתםמגדל
 הרב. השבוים להמון די-לחם נמצאלא

 רבבות תשע היה המלחמה, עת בכל נתפשו אשר השבוים, ומספרג.
 ~בם רבוא. ועשרה מאה היה המצור עת בכל המתים ומספר אלפים,ושבעת
 אל אנשים נאספו עברים מכל כי )ירושלים(. המקום ילידי לא אךיהודים,
 המקום צר ובאשר המלחמה. עליהם סגרה ופתגום חג-המצות, ,למועדירושלים
 את וסרבה הרעב בא ואחרי-כן ו4ר-מ51ת, לראשונה ביניהם פרץלשאתם,
 הזה והדבר כזה, עצום המון להכיל מירושלים נבצר לא ואמנםחלליהם.
 את להראות צסטיוס ברצות כי היהודים. את ?סטיוס ינה כאשרבגלה,
 את בקש היהודים, לעם יבוז לא אשר למען נירון, לקיסר ירושליםתפארת
 הגיע והנה לאל-ידם. הדבר יש אם הגדולן העם מספר את למצאהכהנים
 שעות מתשע זבחים מקריבים היהודים בו אשר )פסחא(, פסח הנקראהחג
 מעשרה מעטה לא אחד קרבן על הנמנית והחבורה שעה, אחת-עשרהעד

 גם הצטרפו ורבים - לבדו הקרבן מבשר לאכול אדם יכול לא כי ב(,אנשים
 עשרים היה ומספרם הזבחים את מנו והכהנים -, איש עשרים בנותלחבורות
 אנשים היו אותם והמקריבים מאות, ושש אלפים והמשת רבואוחמשה
 וליתר דו5ת ולנשים ולזבים למצרעים כי להג, התקדשו אשרטהורים,
 אל הבאים והערלים( בני-הנכר וגם הזבח, מבשר לאכול אסור היההטמאים
 חלק. בו לקחו לא האלהים את לעבודירושלים
 כאיי הארץ, מכל נאסף בירושלים, אז נמצא אשר העם, רצ והנהד.
 המלחמה התלקחה וכאשר בבית-כלא. כמו להסגר העם כל על גזרהנגזרה
 החללים מספר עצם על-כן 1 אדם המונות מלאה העיר היתה לירושלים,מסביב
 ואחרי - שמים. בידי או אדם בידי הבאה רעה מגפה בכל המתיםממספר
 לקחו שאריתם ואת אליהם היוצאים האנשים חלק הרומאים המיתואשר
 האדמה שכבת את וקרעו במנהרות המסתתרים האנשים את למצא חקרובשבי,
 כאלצים נמצאו ובמנהרות חרב. לפי הכו בידם הנופלים כל ואת על-גבןאשר

 רעב. חללי ורבם בכפם, נפשם את טרפו אשר אנשים, פגרי מהםפגרים,
 במנהרות, הפורצים הרומאים באף עלתה אשר הפגרים, צחנת היתהונוראה

 הוהבי מכרה מקומות למצרים, הסמוכים לוב, בהרי הכונהא(
 גברים. : במקורב(



שסה א י, פרק ו,ספר

 בצעם תאות אשר אנשים, גם נמצאו אך המקום. את לעזוב מהרו מהםורבים
 כלי-חפץ הרבה כי הפגרים. ערמות על דרך להם ולפלס לרדתהשיאתם
 רבים הוציאו הם חומד-כסף. בעיני תישר לא אשר דרך ואין במחתרות,נגלו

 ממעשי-רשעתם. חדלו לא קצה עד צרתם בבוא גם כי העריצים,מאסירי
 ברעב התענה אשר יוחנן, כי ידיהם. כגמול יהד לשניהם שלם אלהיםואמנם
 את לו לתת הרומאים אל שואל כול פנה המנהרות, בקרב שחיו עםיחד

 נלחם אשר שמעון, וגם שתים. ולא פעם לא לפנים בה בעט אשרבריתם,
 עוד נספר כאשר השונאים, בידי עצמו את הסגיר המצוק, עם רבזמן

 נשפט ויוחנן חג-הנצחון. ביום להרגה ולקדש במשמר הושם הואלמטה.
 החומה. את ונתצו העיר קצות כל את שרפו הרומאים -למאסר-עולם.

 עשיריפרק
 בפעם חרבה ועתה אויביה, בידי פעמים חמש זה לפני נפלהירושלים

 בקצרה. העיר קורותהשניה.

 לחרש בשמיני אספסינוס למלכות השנית בשנה ירושלים נפלה ככהא.
 ועתה אויביה: :בידי פעמים חמש נכבשה זה לפני וכבר )אלול(.גורפיאיוס

 ואחריו אנטיוכוס, ואחריו א(, מצרים מלך אסיכיוס השנית. בפעםחרבה
 אולם העיר, את קלם כבשו הורדוס- עם יחד סוסיוס אלה ואחריפומסיוס,
 והחריבה העיר את בבל מלך כבש אלה לפני ועוד תזהי על אותההשאירו
 הוסדה. ליום חדשים וששה שנה ושמונה וששים מאות וארבע אלףבמלאת

 אבותינו בלשון נקרא אשר הכנענים, מושל היה העיר, את בנה אשרוהראשון,
 לאלהים כהן אשר הראשון הוא כי היה, כן וכשמו ב(, )מלכי-צדק( צדיק""מלך
 היה אשר לעיר, ירושלים שם וקרא לראשונה ג( המקדש את בנה אשרוהוא
 והושיב מירושלים הכנעני עם את גרש היהודים מלך דוד י(. בתחלה זיםשמה

 חדשים/ וששה שנה ושבע ושבעים מאות ארבע לקץ ואהריו, שהיו אתבקרבה

 שלמה. בן רחבעם בימי ירושלים את לכד אשר מצרים, מלר לשישק חכינהא(
 הקדמוניות בספר ~סינכיס. : היונים מסופרי רבים אצל 'ה יסוד יעי ששיוק' : נקראבמצרית

 י"ד, מלכים-א, בכתוב שנמצאה כמו סוסקוס,שושק, )בנוסחאות איסיקיס - מחברנו לוקרא
כ"ה(.

 בלבד. הוראתו את כותב כי-אם העברי, השם את מוסר אינו המחברב(
 tispbv הירון, : ביוניתו(
 היא והאחת מלים, משתי מסבר ירושלים השם כי דעתו, המחכר גלה כאןי(



 היהודים מלחמותתולדותוסד

 אוטר הראשוה היהודים מלך הוא דוד, ומימי הבבלים. בידי העיר"רבה
 ותשע ושבעים ומאה אלף עברו טיטוס בידי העיר חרבן עד בירושלים,משל
 ושבע ושבעים ומאה אלפים עברו האהרון חרבנה עד מוסדה ומראשיתשנה.
 הנפוצים הרבים בניה והמון הגדול ?שרה וכל העיר קדמות כל אולם א(,שנה
 לא אלה כל - בקרבה, עבודת-האיהים תהלת געל וכל תבל אפסיבכל
 ירושלים. יצור אחרית דברי אלה קשה, בהגיע לירושליםעמדו

--

 ורוח יהדות לימודיאתר
wf~w.daat.ac.il

--
 היונים, הסופרים מן רבים גם חשבו וכן הקדושה, יאמר: (Hiero), ירו היוניתהמיה

 בקרב לדעתו, בנה, אשר שקם, מיך ימיכי-צדק יחס לירושלים שים השם שנויואת

 יעיר-הק"ש. אותה ועשה מזבח( )או מקדשהעיר
 זה. את זה וסותרים מדיקים אינם המספרים"(


