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

א .והמורדים מהרו ללכת אל ארמון המלך ,אשר רבים מבני ירושלים
בטחו במשגבו והניחו בו את רכושם ,והניסו את הרומאים משם והכו נפש
את כל העם הנאסף שם ,כשמונת אלפים וארבע מאות נפש ,וגזלו את כל'
הכסף .ושנים מן הרומאים נתפשו חיים ,האחד מחיל-הרוכבים והשני מן
הצבא הרגלי .את הרגלי שחטו היהודים מיד וסחבו את נבלתו אל העיר.
והרוכב אמר ,כי יוכל לגלות ליהודים דבר ,אשר יהיה להם לישועה ,והובל
אלשמעון .ואחרי אשר לא נמצא דברבפיו ,נמסרעל-ידי ארולא ,אחד משרי-

הצבא ,לעשות לו משפט-מות .ארולא עקד אתידיו לאחוריו וכסה את עיניו-
והוציא 5אל מול מחנה הרומאים להמיתו .אך בעוד היהודי שולף את חרבר
מתערה ,מהר השבוי לברוח אלהרומאים .ובהמלט האיש מפני השונאים ,ל4
צוה טיטוס להמיתו ,אבל חשב ,כי אין מקום בצבא-הרומאים לאדם ,אשר
נתפש חי בידי שונאיו .על-כן לקחו הרומאים ממנו את כלי*נשקו וגרשו

אותו ממהנה צבאם .והדבר הזה נחשב בעיני בעל-נפש לענש קשה ממות.
ב .וביום השני גרשו הרומאים את השודדים מןהעיר התחתונה ושלתר
ףכי שמחו למראה העיר הבוערת ,הנה נואשו
באש את קלה עד סשלמ .יא
מתקותם לשאת את שללה ,כי כבר הספיקו המורדים לנשל את כלה ויצאו
עם הבז אל העיר העליונה ,הם לא נחמו על מעשיהם הרעים גם בפעם
היאת ,ועוד התפארו כדרך אנשים העושים טובה רבה .למראה העיר היוקדת
אמרו באור-פנים ,כי הפעם יערב להם מותם ,אחרי אשר נשמד כל עם
ירושלים ובית-המקדש נשרף והעיר בוערת באש ,ולא נשאר דבר לאויביהם.
אולם גם בהגיע הצרה למרום-קצה לא חדל יוסף מלבקש מהם רחמים על
ר אותם על אכזריותם ועל חטאותיהם וגם להורותם
שארית העיר ומרבהליס
דרך ישועה ,אך שכר לא היה לדבריו ,כי-אם לעג וקלס .ויען אשר לא
נאותו המורדיט להסגיר את נפשם בידי האויב ולהפר בזה את שבועתמן
אף לא עצרו כה לצאת על הרומאים למלחמה ולקוות לישועה ,כי היו
סגורים כמו בכלוב ,וגם לא יכלה ימינם להשאר במנוחה ,אחרי אשרהסכינה
לשפוך דם כל היום - ,על-כן פשטו לפני העיר וארבו בין החרבות לנפשות
האנשימהאומרים לנפול אל הרומאים .רבים נתפשו בכף ,והם שחטו את כלם,
כי מרב המצוק לא היה כה לאיש להשמט מידם ,ואת נבלותיהם השליכו
למאכל לכלבים .אולם בעיני אלה היתה כל מיתה קלה ממות-רעב ,ועל-כן

.שם
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בחרו גם לנוס אל הרומאים ,אףכי נואשו כבר מתקותם ימצא הנינה,
'וברצון נפלובידי המורדים המוצהים .ובקרבת העיר לא היתה אף כברת-
ארץ ריקה ,כי בכל מקום נמצא אחד מחללי הרעב או המרד  -או היה
.מלא המונים של חללי הרעב והמרד יחד.
ג .עוד צל תקוה נשאר לעריצים ולחבר השודדים אשר אתם,כייעלה
בידם להמלט דרך המנהרות :הם בטחו ,כי לא יוכלו הרומאים למצאם
בברחם שמה ,ואמרו בנפשם להתחבא שם ,עד אשר יחריבו הרומאים את
העיר כליל ויסורו מעליה ,ואז יוכלו גם הם להמלט על נפשם .אולם תקותם
.זאת היתה היום ,כי לא נגזר עליהם להסתר מעיני האלהים וגם מעיני
הרומאים ,אך עד בוא פקדתם בטחו במהסה הנקבות אשר מתהת לאדמה,
והרבו לשרוף בעיר יותר מהרומאים ,ואתהבורחים מן השרפה אל המהתרות
המיתו בהמון ושללו את רכושם .וכאשר מצאו בידיאיש פת-לחם ,גזלו אותה
.ובלעוה בעודה טבולה בדם ובעליהן .וגם בקרבם כבר פרצו מריבות-אחים
בגלל השלל אשר גזלו ,ולולא להוה מפלת העיר לבוא ,כי או החלו לאכול
.גם את בשר המתים בחמת-יאושם.

הקיסר שפך סוליות

פרק שמיני
על העיר העליונה והקריג את כלי-הרעש וכבש את

העיר.

א .וכראות הקיסר ,כי העיר העליונה היא תלולה מכלעבייה ולא
ייוכל לכבשה בלי סוללות-מלחמה ,סלק את העכורה הזאת בין אנשי-הילו
ביום עשרים לחדשלואיס(אב) .וקשה היה להביא את כל העצים הדרושים,
כי נחשפו ,כאשר אמרתך בל המקומות מסביב לעיר במרחק מאה ריס למען

.הסוללות הראשונות .ארבעת הלגיונות הקימו את בניני-המלחמה ממערב
לעיר ,למול חצר המלך ,והמון צבא-הברית ויתר החיל שפך סוללה על
,לשכת-הגזית ועל הגשר ועל מגדל שמעון ובן גיוראו ,הוא אשר הקים אותו
למשגב בעת מלחמתו עם יוחנן.
ב .ובימים ההם נאספו שרי-צבא האדומים בסתר ויעצו עצה להסגיר
.את עצמם בידי הרומאים ושלחו חמשה אנשים אל טיטוס ובקשוהו לכרות
אתם ברית .טיטוס קוה ,כי גם העריצים יכנעו מפניו ,בסור מעייהם
'האדומים ,אשר נטלו חלק במלחמה בראש .אחרי לשלכו זמן רב בדעתו
,הסכים לאחרונה ושלח מעליו את האנשים .והאדומים התכוננו לעזוב את
י,העירן והנה נודע הדבר לשמעון והוא סהר להמית את המשת האנשים ,אשר
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יצאו לדהר עם מיטוס ,ואת ראשי האדומים עם יעקב בן סומא נשוא-הפנים
ביניהם תפש ואסר בכלא ,אף צוה לשמור על המון האדומים .אשר היו
כאובדי-עצות בהלקח מהם נשיאיהם ,ולהציג החומה אנשי-משמר זריזים*
אולם נבצר מפא השומרים לעצור בעד הפליטים הרבים ,הנופלים אל השונא,
זאףכי גדל מספר ההרוגים ,רפו ועצמו מהם הנמלטים ,והרומאים קבלו את
?למןכי טיטוס בטיב-לבו לא נזקקלפ"דותיו הראשונות ,וגם אנשי-הצבא
כבר שבעו מדם ולא הוסיפו להמית את הבורחים ,ועוד קוו לבוא על שכרם,
כי רק את אזרחי-העיר שלחו לחפש ,אולם את יתר ההמון עם הנשים והטף
מכרו לעבדים ולא הרבו במחירם,כי גדל מאדהמון הנמכרים ומספרהקונים
איה מצער ,ואף כי העביר טיטוס קול ,לבלי יפול אליו איש בגפו ,למען
יצאו אליו האנשים לבתיהם ולמשפחותיהם ,בכל-זאת קבל גם את היחידים
בחסד והקים כיח-דין להבדיל מהם את הראוים לענש-מות .והנמכרים
לעבדים היו לאין-מספר ,ורק בני ירושלים ,ארבעים אלף נפש ויותר ,נפדו
מעבדות ,כי שלח אותם הקיסר ללכת אל כל הטוב בעיניהם.
ג .ובימים ההם יצא אחו הכהנים ,ושמו יהושעבן ~בנתי ,אשר נשבע
לו הקיסר להציל את נפשו ,אם ימסור בידו חלק מכלי-הקלש ,והוציא אליו
מקיר ההיכל שתי מנורות-זהב כתבנית מנורות ההיכל ושלחנות ומזרקיםא)
וקערות ,קלם זהב סגור וכבדים במשקלם מאד .מלבד זאת נתן לו גם את
הפרצת ואת בגדי הכהנים הגדולים עם אבני-החן ועוד רבים מכלי עבודת-
בידי הרומאים וגלה להם
הק
הרבהפ
אתרשמ.קוגםםכשתנוומתרהאכוהצנרי-םהמוקחדבשנ,טיוהםש,פו פגיםנחסןנ
יארגמן ותולעת-שני ,אשר
נצבר שם לצרכי הפרחת ,ומלבדזאת הרבהקנמוןוקציעהוהמון בשמים(סמים)
אחרים ,אשר בללו אותם והקריבו קטרת לאלהים יום-יום .ונוסף על אלה
מסר הרבה מיתר כלי-המקדש וגם מעדי-הקדש ואף כי נתפש במזק-יד,
עשה לו טיטוס כמשפט בורחי-המלחמה ונתן לו את נפשו לשלל.
ד .וכאשר כלתה עבודת הסוללות לקץ שמונה-עשר יום בשביעי לחדש
גורפיטיוס (אלול) ,הקריבו הרומאים את מכונותיהם אל החומה ,ורבים מן
המורדים נואשו הפעם מתקותם להציל את העיר ,אלה עזבו את החומה ועלו
אל המצודה ואלה ירדו א 5המנהרות .ורבים התיצבו על החומה ונלחמו
בטונאים המקריבים את מכונות-הרעש ,אולם הרומאים התגברו עליהם
בגדל המונם ובכח-ידם ,ומה גם כי נלחמו ברוח גבורה עם שונאים ,אשר
נמס לבבם וכשל לחם ,וכאשר נבקע הלק החומה ואחדים מן המגדלים כרעו
תחת הכרים המנגחים ,מהרו מעני העיר לברוח .וגם על העריצים נפלה

עי

") במקור :גגיעים (קרטירים).
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מסתה נוראה מדולה עוד יותר מהצרה אשר מצאתם; מ עוד טרם מן
הרומאים לעלות על החומה ,נמוגו אלה מפחד ובקשו להם מנוס .ואלה
האנשים ,אשר הרימו לפנים לקרום קרנם והשתבחו במעשי תועבותיהם,
שחו עתה לארץ ועצמותיהם רחפו ממגור ,עד אשר נדו כל רואיהם לתמורה
הזאת ושכחו ,כי הם נבזים מאדם ,הם אמרו לרוץ א 5הסל נאשר הקימו
הרומאימו ולהדוף את השומרים מפניהם ולהבקיע להם דרך ולהמלט .אולן
בהביטם כה וכה ראו,כיאין חתםאנשיהם הנאמנים בבריתם מתמול שלשום,
כי נמלט כל איש אל אשר מצאה ידו בצרה הזאת .והנה מהרו אליהם
אנשים והגידו ,כי כבר נבקעה כל חומת המערב והרומאים פרצו בתוך העיר,
ואלה ספרו ,כי מבקשי נפשם הולכים וקרבים ,ואנשים אחרים ,אשר עיניהם,
ראו זרות מגדל פחדם ,אמרו ,כי נראה כבר האויב עומד בראש
המגדלים .לשמע הדברים האלה נפלו העריצים על פניהם ובכו על תעתועי-
לבבם ,וזמן רב לא עצרו כח לקום ולברוח ,כאלו נתקו עורקיהם,וגם בדבר
הזה יראה כל איש את יד-האלהים הקשה על הרשעים ואת מזל הרומאימן
העריצים קדדו את מבטחם בידיהם וברצונם הטוב ירדו מן המגדליםא),
כי
אשר שם לא יכלו האויבים לתפשם ביד חזקה לעולם ,בלתי-אם ברעב.
והרומאים ,אשר עבדו בזעת-אפים לכבוש את החומות הרפות ,כבשו באפס-
יך את המגדלים ,אשר נבצר מהם ללכדם בכלי-מלחמה ,כי שלשת המגדלים,
אשר תארתי את צורתם למעלה ,שגבו מכלמיני מכונות שבעולם.
ה .העריצים עזבו את המגדלים -ונכון הדבר ,כי בידי אלהים לשלכו
משם  -וברחו אל העמק אשר מתחת השלק .וכאשר השיבו רוחם מעט ורוח:
להם מפחדם ,מהרו לרוץ אל הסל הקרוב שמה ,אולם לא מצאו בנפשם
די-עז בצרתם הגדולה,כי הפחד והאסונות הכשילו את לחם -ובידי השומרים
עלה להדפם ולהפיצם ,ואחד אחד נמלטו אל המנהרות .וכאשר כבשו הרומאים:
את החומה ,הקימו את קליהם בראשי המגדלים ומחאו כף בקול-תרועה
ופצחו פה בשירת-נצחון ,כי סוף המלחמה היה קל להם מתחלתה ,ובלא שפך-
דם עלו על החומה האחרונה .הם לא האמינו כמעט למראה עטיהם ,ובהביטם
סביב ואין איש מן האויבים ,נדהמו ונבוכו .ואחרי זאת פרצו כנחל ברחובות.,
והכו בחרב את כל הנופלביים ,והמיתו אנשיםלאין-מספר ,ושרפו את הבתים
באש על הנמלטים בתוכם .ואחרי אשר הרבו להרוס ולנתוץ את הבתים,
באו בתוכם לשלוח ידם אל הבזה ,ומצאו את החדרים מלאים חללי רעבן
ושערו שער למראה ויצאו בידם ריקות .אך אם גם נרתעו אנשי-הצבא
מפני המתים האלה ,הנה לא חסהעינם עלהחיים ,וכל הנמצא נדקר בידיהם
א)

הם המגדלים הידועים הסיקים,

פצאל ומרים ,אשר תאר אותם המחבר 5מעלהי
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הם הקימו תליחילים ברחובות והציפו את כל העיר במצוית דם ,עד אשר
יקה הדם אוו הלהבה במקומות רבים .לעת ערב השיבו הרוצחים את ידיהם

ש ג5רפיש"5ס (אלוץ) ע5ה השחר על
ובלילה פשתה הלהבה ,וביום השמינישחי
מוקד ירושלים ,היא העיר ,אשר כה רגו צרותיה ומצוקותיה בימי המצור,
ולו ראתה טובה בכל ימי היותה כמדת צרותיה אלה ,כי אז קגא קנאו כל
באי-עולם באשרה .ורק ע5ן אחד הביא עליה את כל האסונות האלה ,כי
הצמיחה דור ננבל ומשחיתן אשר כזה ,ומידו בא עליה הקץ.

פרק תשיעי

פ.קדות הקיסר אחרי בואו א 5העיר .מספר השבוים וח55י המנחמה .ע-5
דגר הפ5יטים ,אשר שרדו א 5המנהרות ,ושמעון ויוחנן בכ55ם.

א .וטיטוס בא אלהעיר והשתומםעליה מאד ובפרט עלחי
ק חומותיה
ומגדליה ,אשר עזבו אותם העריצים בשגעונם .בראותו את גבה-המגדלים
טיצק ואת גדל סלעי הבנין ואת מדבק המשן ביניהן וגם את מדת?גי
המגדלים וקומתם ,קרא" :האלהים נלחם לנו -כי רק יד האלהים החזקה
גרשה את היהודים מן המצודות האלה,כי מה תעשינהידי אדם ומכונותיו
למגדלים אשר כאלהו" הוא "רבה עוד לדפר עם אוהביו ,ואחרי-כן שלה
לחפשי את אסירי העריצים ,אשר נמצאו עצורים במצודות ,וצוה להרוס את
שאריתהעיר ולהפיל את חומותיה ,והשאיר רק אתהמגדלים האלה (השלשה)
ר לפניו אתהעיר הבצורה ,אשר
לעכר מזלו הטוב ,אשר עמדלו במלחמהויג
נבצר מידי אדם לכבשה.
י אנשי-הצבא מלבד הרצח ,נראה בעיר המון רב
ב .וכאשר עיפויד
מיושביה ,אשר גצלו מן המטוח .והקיסר צוה להמית רק את המזןנים
העומדים על נפשם ולקחת את יתר העם בשבי .ואנשי-הצבא עשו כמצותו
ועוד הוסיפו להמית גם את הזקנים ואת החלשים ,ואת הבריאים והאנשים,
אשר מצאו בהם הפץ ,דחפו אל הר-הבית וסגרו אותם בעזרת-הנשים ,והקיסר
הפקיד את אחד עבדיו המ?הררים לשמור עליהם ,ואל פרונטון אוהבו
אמר לעשות משפט כל איש ואיש .פרונטון צוה להמית את כל המורדים
והשודדים ,אשר גלה מהם איש את תועבות רעהו ,ומקרב הצעירים הבדיל
את הגדולים בקומה ואת יפי-התאר וסעף אותם לחג-הנצחוןא) ,ומיתר
העם אסר כל בחור מבן שבע-עשרה ומעלה ושלח אותם לעבוד בסבלות
") טריומפוס ,ביונית :טריאמבוס.

שסד

תנודות מלחמת היהודים

מצריםא) .ורבים טהםנתןטיטוס למנחהלמדינות שונותלהעבירם בבתי-חזיון/
למען ימותו איש בחרב אחיו או במלחמה עם חיות רעות ,והקטנים מבני
'שבע-עשרה נמכרו לעבדים .ובעוד פרונטון שם פדותבין הנתפשים ,והנה
גועו מהם כאחד-עשר אלף איש ברעב,כי מנעו מהם השומרים את לחמם
מגדל שנאתםאליהם ,וגםרבים מהםמאנו לנגוע בלחם אשר נתן להם .ואמנם
לא נמצא די-לחם להמון השבוים הרב.
ג .ומספר השבוים ,אשר נתפשו בכל עת המלחמה,היה תשע רבבות
ושבעת אלפים ,ומספר המתים בכל עת המצור היה מאה ועשרה רבוא~ .בם
יהודים ,אך לאילידי המקום (ירושלים) .כי מכל עברים נאספו אנשים אל
ירושלים,למועד חג-המצות ,ופתגום סגרה עליהם המלחמה .ובאשר צר המקום
לשאתם ,פרץ ביניהם לראשונה ו4ר-מ51ת ,ואחרי-כן בא הרעב וסרבה את
חלליהם .ואמנם לא נבצר מירושלים להכיל המון עצום כזה ,והדבר הזה
?סטיוס את היהודים .כי ברצות צסטיוס להראות את
בגלה ,כאשר
תפארת ירושלים לקיסר נירון ,למען אשר לא יבוז לעם היהודים ,בקש את
הכהנים למצא את מספר העם הגדולן אם יש הדבר לאל-ידם .והנה הגיע
החג הנקרא פסח (פסחא) ,אשר בו היהודים מקריבים זבחים מתשע שעות
עד אחת-עשרה שעה ,והחבורה הנמנית על קרבן אחד לא מעטה מעשרה
אנשיםב),כי לא יכול אדם לאכול מבשר הקרבן לבדו -ורבים הצטרפו גם
לחבורות בנות עשרים איש ,-והכהנים מנו את הזבחים ומספרם היה עשרים
וחמשה רבוא והמשת אלפים ושש מאות ,והמקריבים אותם היו אנשים
טהורים ,אשר התקדשו להג ,כי למצרעים ולזבים ולנשים דו5ת וליתר
הטמאים היה אסור לאכול מבשר הזבח ,וגםבני-הנכר והערלים) הבאים אל
ירושלים לעבוד את האלהים לא לקחו בו חלק.
ד .והנה רצ העם ,אשר נמצא אז בירושלים ,נאסף מכל הארץ,
נגזרה גזרה על כל העם להסגר כמו בבית-כלא .וכאשר התלקחה המלחמה
מסביב לירושלים ,היתה העיר מלאה המונות אדם 1על-כן עצם מספרהחללים
ממספר המתים בכל מגפה רעה הבאה בידי אדם או בידי שמים - .ואחרי
אשר המיתו הרומאים חלק האנשים היוצאים אליהם ואת שאריתם לקחו
בשבי ,חקרו למצא אתהאנשים המסתתרים במנהרות וקרעו את שכבת האדמה
אשר על-גבן ואת כלהנופלים בידם הכו לפיחרב .ובמנהרות נמצאוכאלצים
פגרים ,מהם פגרי אנשים ,אשר טרפו את נפשם בכפם ,ורבם חללי רעב.
ונוראה היתה צחנת הפגרים ,אשר עלתה באף הרומאים הפורצים במנהרות,

ינה

כאיי

א) הכונה בהרי לוב ,הסמוכים למצרים ,מקומות מכרה הוהבי
ב) במקור :גברים.

ספר ו,

פרק י,

א

שסה

ורבים מהם מהרו לעזוב אתהמקום .אך נמצאו גםאנשים ,אשר תאות בצעם
השיאתם לרדת ולפלס להם דרך על ערמות הפגרים .כי הרבה כלי-חפץ
נגלו במחתרות ,ואין דרך אשר לא תישר בעיני חומד-כסף .הם הוציאורבים
מאסירי העריצים ,כי גם בבוא צרתם עד קצה לא חדלו ממעשי-רשעתם.
ואמנם אלהים שלם לשניהם יהד כגמולידיהם.כי יוחנן ,אשר התענה ברעב
יחד עם שחיו בקרב המנהרות ,פנה כול שואל אל הרומאים לתת לו את
בריתם ,אשר בעט בה לפנים לא פעם ולא שתים .וגם שמעון ,אשר נלחם
זמן רב עם המצוק ,הסגיר את עצמו בידי השונאים ,כאשר נספר עוד
למטה .הוא הושם במשמר ולקדש להרגה ביום חג-הנצחון .ויוחנן נשפט
למאסר-עולם - .הרומאים שרפו את כל קצות העיר ונתצו את החומה.

פרק עשירי

ירושלים נפלה לפני זה חמש פעמים בידי אויביה ,ועתה חרבה בפעם
השניה .קורות העיר בקצרה.

א .ככה נפלהירושלים בשנה השנית למלכות אספסינוס בשמיני לחרש
גורפיאיוס (אלול) .וכבר לפני זה נכבשה חמש פעמים :בידי אויביה :ועתה
חרבה בפעם השנית .אסיכיוס מלך מצריםא) ,ואחריו אנטיוכוס ,ואחריו
פומסיוס ,ואחרי אלה סוסיוס יחד עם הורדוס-כבשו קלם את העיר ,אולם
השאירו אותה על תזהי ועוד לפני אלה כבש מלך בבל את העיר והחריבה
במלאת אלף וארבע מאות וששים ושמונה שנה וששה חדשים ליום הוסדה.
והראשון ,אשר בנה אתהעיר ,היה מושלהכנענים ,אשר נקרא בלשוןאבותינו
"מלךצדיק"(מלכי-צדק)ב) ,וכשמו כןהיה,כי הוא הראשון אשרכהן לאלהים
והוא אשר בנה את המקדשג) לראשונה וקרא שםירושלים לעיר ,אשרהיה
בתחלהי) .דודמלךהיהודים גרש אתעםהכנענימירושלים והושיב
שמה
בקרבה אתשהיו ואהריו ,לקץ ארבע מאות ושבעים ושבע שנה וששה חדשים/

זים

א) חכינה לשישק מלר מצרים ,אשר לכד את ירושלים בימי רחבעם בן שלמה.
יסוד 'ה אצל רבים מסופרי היונים~ :סינכיס .בספר הקדמוניות
במצרית נקרא :ששיוק'
קרא לו מחברנו -איסיקיס (בנוסחאות סוסקוס,שושק ,כמו שנמצאה בכתוב מלכים-א ,י"ד,
כ"ה).
ב) המחבר אינו מוסר את השם העברי ,כי-אם כותב את הוראתו בלבד.
ו) ביונית :הירוןtispbv ,
י) כאן גלה המחכר דעתו ,כי השם ירושלים מסבר משתי מלים ,והאחת היא

יעי

וסד

תולדות מלחמות היהודים

"רבה העיר בידי הבבלים .ומימי דוד ,הוא מלך היהודים הראשוה אוטר
משלבירושלים ,עד חרבןהעיר בידיטיטוס עברו אלף ומאה ושבעים ותשע
שנה .ומראשיתמוסדה עד חרבנההאהרון עברו אלפים ומאה ושבעים ושבע
שנהא),אולם כל קדמות העיר וכל ?שרה הגדולוהמון בניה הרבים הנפוצים
בכל אפסי תבל וכל געל תהלת עבודת-האיהים בקרבה - ,כל אלה לא
ירושלים.
עמדו לירושלים בהגיע קשה ,אלה דברי אחרית

יצור

--

אתרלימודי יהדות ורוח
wf~w.daat.ac.il

-המיה היונית ירו ) ,(Hieroיאמר:

הקדושה ,וכן חשבו גם רבים מן הסופרים היונים,

השם שים לירושלים יחס ימיכי-צדק מיך

ואת שנוי
העיר מקדש (או מזבח) ועשה
") המספרים אינם מדיקים וסותרים זה את זה.

אותה יעיר-הק"ש.

שקם ,אשר בנה ,לדעתו ,בקרב

