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:'È�˙Óמלחמה יש(‡)בהרוגי ואיל� מלחמה מהרוגי סיקריקו�. די� אי�

סיקריקו�. ¯‡˘�Â‰די� ‰�˘ÓÏמבעה ולקח וחזר מסיקריקו� ב,"לקח

קיי�. מקחו הסיקריקו�, מ� ולקח וחזר הבית מבעל בטל. È·Ï"„מקחו
Ì‰È¯Á‡ Ï˘נות� לקנות�, הבעלי� ביד שאי� בזמ� מסיקריקו�, הלוקח

אד�. לכל קודמי� ה� לקנות�, הבעלי� ביד יש אבל רביע. ¯·Èלבעלי�
בי י"הושיב סיקריקו� בפני שהתה שא� ונמנו הקוד�"ד, כל חודש, ב

רביע. לבעלי� נות� אבל זכה, ליקח

האיש מ� לכתובהלקח המיוחדת מקחו](·)[קרקע האשה, מ� ולקח וחזר ,

קיי�. מקחו האיש, מ� ולקח וחזר האשה מ� בטל.

:'Ó‚‰„Â‰È סיקריקו�¯· די� דנו לא מלחמה שבהרוגי המשנה מפרש

דאמר קיי�, ‡ÈÒומקחו ישראל¯· שיראה שמי מתחילה גזרו, גזירות ג'

ואח יהרג, יהרגהו שהיו"ולא וכיו� זוזי�, ד' ית� שיהרוג שמי גזרו כ

שיהרוג שמי גזרו ולבסו� של�. בלב ומקנה גמר אונסיו מתו� הורגי�

לדי�. אתבענו למחר דאמר ומקני, גמר לא ולכ� הורגי�, אינ� ושוב יהרג

Â� Û„

Ô�ÁÂÈאמר È·¯שלושה על מפחד(‚), אד� 'אשרי נאמר, דלהל�, מקרי�

ממעשיו]תמיד תקלה תצא שלא הנולד לראות ברעה',[שדואג יפול לבו ומקשה

טור חרבה ותרנגולת תרנגול על ירושלי�, חרבה קמצא ובר קמצא על

ו ביתר.מלכא, חרבה נשי� מרכבת של דופ� על

.ÌÈÏ˘Â¯È ‰·¯Á ‡ˆÓ˜ ¯·Â ‡ˆÓ˜ ÏÚ .‡

היה קמצא ובר חברו היה שקמצא ירושלי� מאנשי באחד מעשה

והזמי� וטעה קמצא את להזמי� שמשו את ושלח סעודה ועשה שונאו,

וביקשו מש�. שיסתלק לו אמר הגיע קמצא שבר וכשראה קמצא, בר את

ושוב נתפייס. ולא ושתה שאכל מה דמי את וישל� שישאירו קמצא בר

כשהציע וא� הסכי�, ולא הסעודה חצי דמי לו וישל� שישאירו בקשו

הואיל קמצא בר ואמר מש�. וגרשו נתפייס לא הסעודה כל דמי את לו

לקיסר והלשי� והל� להו, שניחא מינה שמע מיחו, ולא רבנ� ש� וישבו

לו ואמר דברי�, שכני� אדע כיצד המל� ושאלו בו, מרדו שהיהודי�

ע יקריבוהו א� ויראה קרב� לה� המזבח"שישלח עיגלא(„)ג עמו שלח .

וי(‰)תילתא שפתיי� בניב מו� קצמא בר לו ועשה שבעי�", בדוק [שאצלא

מו�] נחשב זה אי� עהגויי� להקריב רצו חכמי� לפני וכשבא המזבח", ג

מלכות, שלו� ‡·˜ÒÏÂמשו� Ô· ‰È¯ÎÊ È·¯Âשמא יקריבו, שלא אמר

קמצא, בר את להרוג ורצו המזבח, לגבי קרבי� מומי� בעלי È·¯Âיאמרו
‰È¯ÎÊ,יהרג בקדשי� מו� מטיל יאמרו שמא יהרגוהו, שלא לה� אמר

Ô�ÁÂÈואמר È·¯של ביתנו,È·¯‰È¯ÎÊענוותנותו את החריבה אבקולס ב�

מארצנו. והגליתנו היכלנו, את ושרפה

חיצי� זרק וכשבא בישראל, להלח� קיסר נירו� את הקיסר שלח

לי פסוק לתינוק ואמר בירושלי�. נפלו וכול� השמי�, רוחות לארבע

יש עמי ביד באדו� נקמתי את 'ונתתי לו אמר מדבריופסוק�, והבי� ראל',

ביהמ"שהקב את שיחריב אד� מאותו ינקו� ממנו"ה ויצא ונתגייר הל� ק,

¯È‡Ó È·¯.

והיו שני�. שלוש ירושלי� על וצר ובא אספסיינוס את הקיסר שלח

עשירי�, שלושה ‚ÔÂÈ¯Âבירושלי� Ô· ÔÂÓÈ„˜�[בעבורו חמה ·Ô,[שנקדה
ÚÂ·˘ ‡·ÏÎ[שבע כשהוא מביתו יוצא ככלב רעב שהוא בביתו הנכנס ·Ô,[שכל
˙ÒÎ‰ ˙ÈˆÈˆע נגררת כסתו מוטלת"[שהיתה כסתו שהיתה דאמרי ואיכא כסתות. ג

רומי] גדולי ואחדבי� עשרי� ירושלי� את לפרנס כדי ממו� לה� והיה ,

ואחד ושמ�, מלח ביי� ואחד ושעורי�, בחיטי� שיפרנס אמר אחד שני�,

עצי�,בעצי� המספק את חכמי� ÒÁ„‡[ושבחו ·¯„Îביד המפתחות כל שנת�

עצי�] אוצרות שישי� צרי� חיטי� אוצר כל שעל ואמר עצי�, משל חו� ורצושמשו .

עמ�. במלחמה יצליחו שלא ואמרו הרומיי�, ע� שלו� לעשות החכמי�

את להכריח וכדי להלח�, ורצו הסכימו שלא בריוני� בירושלי� והיו

רעב ונהיה והשעורי� החיטי� אוצרות את שרפו להלח� החכמי�

בירושלי�.

בירושלי�. שהיה הרעב גודל את מתארת הגמ'

ÒÂ˙È· ˙· ‡˙¯Óאת שלחה הרעב וכשבא ירושלי�, עשירת היתה

הסלת שנגמר לה ואמר חזר נמכר. וכבר הל� סלת. עבורה לקנות שלוחה

שנגמר לה ואמר חזר נמכר. וכבר הל� לה. שיקנה לו אמרה נקיה. פת ויש

חזר נמכר. וכבר הל� לה. שיקנה לו אמרה קיבר. פת ויש נקיה הפת

לה. שיקנה לו אמרה שעורי�. קמח ויש קיבר הפת שנגמר לה ואמר

א� לראות והלכה מנעל, חלוצת והיתה לה. ואמר חזר נמכר. וכבר הל�

מחמת ומתה ברגלה, בהמה גללי לה ונדבק לאכול, משהו תמצא

עלה וקרי È‡ÎÊאיסטניסותה. Ô· Ô�ÁÂÈ È·¯לא אשר והענוגה 'הרכה

רגלה'. כ� ניסתה

של גרוגרת שאכלה דאמרי, ˆ„Â˜ואיכא È·¯שהיתה ומתו� ,

של גרוגרת ומהי מתה ˆ„È·¯˜Â„ˆ,˜Âאיסטניסית È·¯˘ארבעי� ישב

נראה היה משהו אוכל כשהיה עד ירושלי� תחרב שלא כדי בצו� שנה

את �מוצ היה עצמו, להבריא ורצה תעניותיו וכשסיי� גרונו, מבעד

אותה, וזורק עהגרוגרת אותו ששרו"[ורפאו מי� לשתות לו נתנו ראשו� שיו� י

עד קמח, ע� מי� ולמחרת וסובי�, קמח קצת ע� מי� נתנו למחרת, סובי�, בו

מעיו] ואמרהשנתרווחו בשוק, והשליכתו ממונה כל את הוציאה וכשמתה, .

ישליכו'. בחוצות 'כספ� דכתיב והיינו בזה, לי יש צור� מה

‡¯˜Ò של‡·‡ אחותו ב� È‡ÎÊהיה Ô· Ô�ÁÂÈ È·¯,הבריוני� ראש והיה

Ô�ÁÂÈושלח È·¯את� מתי עד לו ואמר בצנעא, אליו שיבוא אליו

מחמת שלו� לעשות יכול שאינו לו ואמר ברעב. הע� את ממיתי�

לו ואמר Ô�ÁÂÈשיהרגוהו. È·¯ואמר העיר, מ� יצא כיצד עצה לו שית�

ריח ע� דבר לידו ישימו זמ� ולאחר חולה, שהוא בעיר קול שיוציאו לו

לעיר �מחו אותו יוציאו ותלמידיו שמת, הקול שיצא כדי אנשי�רע [ולא

המת] מ� קל שהחי חי, שהוא לב שישימו משו� ונטלואחרי� עשו, וכ� .È·¯
Ú˘Â‰È È·¯Â ¯ÊÚÈÏ‡בחרב המטה לדקור רצו הבריוני� ורצו מטתו, את

הוציאו וכ� דחפו, רב� דקרו, רב� שיאמרו משו� לה�, הניחו ולא ולדוחפו

לעיר. �מחו אותו

המל�, עלי� שלו� המל�, עלי� שלו� לו אמר אספסיינוס אל כשהגיע

מל�. שאיני בשעה מל� לי קורא שאתה על אתה. מיתה חייב לו אמר

אתה עתיד לו, אמר עתה. עד אלי באת לא מדוע אני מל� שא� ועוד

ביד� ירושלי� תמסר לא כ� לא שא� מל�, 'והלבנו�(Â)להיות שנאמר ,

והלבנו�']"[�בהמ הטוב 'ההר שנאמר כ� שנקרא אדירובאדירק 'והיה דכתיב [�מל�

שלאממנו'] הבריוני� מחמת הוא עכשיו, עד אלי� באתי שלא ומה יפול',

א כמו"הסכימו. הבריוני�, את ולהשלי� החומה את להשחית עלי� היה ל

ושתק אותה. ששוברי� סביבותיה כרו� שנחש דבש של Ô�ÁÂÈחבית È·¯.

עליו ÛÒÂÈקרא È˜Ú·‡ואיתימא¯· È·¯ודעת� אחור חכמי� 'משיב ,

הנחש ותופסי� צבת לוקחי� שבחבית להשיב, לו שהיה יסכל',

להחריבה. ולא העיר מ� להוציא� ציפינו כ� בשלמותה, החבית ומשאירי�

רוצי� רומי וחשובי הקיסר, שמת מרומי שליח הגיע דבריה�, כדי תו�

רגלו, על אחד מנעל לבוש אספסיינוס והיה למל�, אספסיינוס את למנות

הצליח. ולא הראשו� את להוריד וניסה הצליח, ולא השני ללבוש ורצה

כדכתיב·ÈÓÏ˘Â¯È(א) עשו הרג שיהודה ביד� שמסורת לפי יהודה על גזרו שבראשונה איתא

בסוטה ששנינו וא� לו'. רב 'ידיו אויב�' בעור� עד(יג.)'יד� מת לא הכהו, ד� ב� שחושי�

תוס' והרגו. יהודה עליו ביהודה)"(דשעמד לו‡Â(ב).ה שהכניסה או בכתובתה, שכתוב

וכ בכתובתה, בגירושי�"שו� נתת עיני� לה אומר מוכרת אינה שא� משו� נכסי�, שאר ש

רש לקח)"(די"ובמיתה. בר˘‰È‰(ג).ה את לבייש עשר� רוב על לבטוח ולא לפחד לה�

וכמו קיסר. בת על ולעמוד בברכות"קמצא לה מוקי שדואג(ס.)כ תורה בדברי קרא האי

בציו� 'פחדו נאמר עליו בחינ� המפחד אד� אבל משנתו, על וחוזר תלמודו ישכח שלא

תוס' אשרי)"(דחטאי�'. העכוÈÈ˜„"Ï(ד).ה את לרבות 'איש' נדרי�"'איש' שנודרי� �

רש כישראל. קורבנא)"(די"ונדבות וכמוÂ¯ÈÙ˘(ה).ה כולו' על 'ושלישי� כמו וטוב בריא

בסנהדרי� כדמוכח יתכ� ולא לבט�, שלישי מפרשי� ויש משולשת'. מפרשי�(סה:)'עגלה ויש .

תוס' שליש. עגלא)"(דשגדל מÚ‡"Ù(ו).ה מל�, שאינו טיטוס ביד נמסרה כיו�"שלבסו� מ

תוס' בידו. נמסרה כאילו הוי רעב ש� והיה שני� ג' עליה אי)"(דשצר .ה
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את Ô�ÁÂÈושאל È·¯דכתיב משו� לכ� שהסיבה לו ואמר זה, דבר לפשר

ששונאו, אד� לפניו שיעבור לזה והעצה עצ�'. תדש� טובה 'שמועה

לו, אמר מנעליו. ללבוש ויכל כ� ועשה גר�', תיבש נכאה 'ורוח דכתיב

עניתי�. כבר לו אמר עתה. עד אלי באת לא מדוע אתה חכ� כזה א�

תשובת�. על השבתי וכבר לו אמר

בירושלי�, להלח� אחר אד� ואשלח הול� אני אספסיינוס, לו אמר

ושושלתו וחכמיה, יבנה לי ת� לו אמר ל�. ואת� משהו ממני בקש א�

‚Ï‡ÈÏÓשל Ô·¯את שירפאו ורופאי� ,˜Â„ˆ È·¯עליו וקרה .ÛÒÂÈ ·¯
È˜Ú·‡ואיתימא È·¯לבקש לו שהיה יסכל', ודעת� אחור חכמי� 'משיב ,

בירושלי�. מלהלח� יוותר יבקשÈ·¯ÂÔ�ÁÂÈשהפע� שא� שאפשר סבר

הקל שא� ונמצא בקשתו, ימלא לא גדול יהיה.דבר לא פורתא ה

שהיה בו', חסיו צור אלהימו אי 'ואמר נאמר שעליו טיטוס את שלח

הקדשי�, לקודש ונכנס בידו, זונה שתפס מעלה. כלפי ומגד� מחר�

ס שבצב�"והציע נס ונעשה הפרוכת, את וחת� עבירה, עליה ועבר ת

ד� עצמו(Ê)מש� את שהרג וכסבור מקו�], צוררי�[של 'שאגו שנאמר ,

אותות'. אותות� שמו מועדי� שאתהבקרב י�ה' חסי� כמו� 'מי אומר, חנ� [אבא

ושותק. וגידופו ניאוצו Ï‡ÚÓ˘Èשומע È·¯ È·„כמוכה מי ה', באלי� כמוכה 'מי תנא,

ה'] .באלמי�

והניח� המקדש כלי כל והביא גדול, סל כמי� ועשאו הפרוכת את נטל

ראיתי 'ובכ� שנאמר בעירו, ולהשתבח ליל� כדי בפסינה והושיב� בתוכו,

עשו', כ� אשר בעיר וישתכחו יהלכו קדוש ממקו� ובאו קבורי� רשעי�

וישתבחו, אלא וישתכחו תיקרי ואל קבוצי�, אלא קבורי� תקרי אל

עליו עמד מטמונות. כל לפניה� שנגלה ממש, קבורי� דאמרי ואיכא

פרעה שהרי במי�, אלא גבורתו שאי� כמדומה אמר לטבעו, שבי� נחשול

בת יצתה מלחמה. עמי ויעשה ליבשה יעלה גבור א� בי�. טבעו וסיסרא

קלה בריה שהוא יתוש הרשע, עשו של בנו ב� רשע ב� רשע ואמרה, קול

הפסולת] שמוציא מקו� לו ואי� אוכל וכשעלה[שמכניס מלחמה. עמ� יעשה ,

בחוטמו לו ונכנס יתוש בא ותניא(Á)ליבשה שני�, שבע במוחו וניקר ,

Â¯Ú·‡אמר Ô· ÒÁ�Ù È·¯כצפור בו ומצאו מוחו, את פצעו כשמת זוכרני

סלעי�. שני משקל שניÈ�˙Ó·Â˙‡דרור משקל שנה ב� כגוזל תנא,

ואמר ברזל.‡·ÈÈליטרי�. של וצפורניו נחושת של היה שפיו מקובלני ,

דפיק קול ושמע נפח, ליד עבר אחד והתחילויו� היתוש, ונשתתק תו

יהודי ולנפח זוזי�, ד' שיל� נכרי ולנפח לפניו, שיכו נפחי� לפניו להביא

לשלושי� לו ועזר שונא�, במפלת רואה שאתה דיי� לו ואמר שיל� לא

ויפזרו גופו את שישרופו אמר וכשמת, לו. הועיל לא ואיל� ומכא� יו�,

הקב יוכל שלא כדי ימי�, שבע פני על בדי�."האפר להעמידו ה

להתגייר, ורצה טיטוס, של אחותו ב� היה קלוניקוס בר אונקלוס

שלא משו� יהודי להיות כדאי שלא טיטוס לו ואמר באוב, אותו והעלה

צריה 'היו דכתיב בה�, להלח� לו וכדאי מצוות, הרבה כ� כל לקיי� יוכל

אותו שמענישי� לו וסיפר ראש. נעשה לישראל המיצר שכל לראש',

ושוב אותו, ודני� אפרו את שאוספי� לעצמו, שפסק במה בשמי�

ימי�. שבע פני על אפרו ומפזרי� שורפי�

Ê� Û„

ה� שישראל בלע� לו ואמר באוב, בלע� את והעלה אונקלוס הל�

סיפר ועוד הימי�', כל וטובת� שלומ� תדרוש 'לא א� בשמי�, חשובי�

רותחת זרע בשכבת הוא שעונשו יש(Ë)לו את העלה לו". ואמר באוב, ו

עינו. בבבת נגע כאילו בה� הנוגע כל תדרוש', לא ורעת� דרוש 'טובת�

חכמי�, דברי על המלעיג כל מר, דאמר רותחת, בצואה שעונשו לו וסיפר

העול�. אומות לנביאי ישראל פושעי בי� מה וראה בא רותחת. בצואה נדו�

אמר שהרי‡È·¯¯ÊÚÏתניא בושה, של כוחה גדולה כמה וראה בא

הקב היכלו."סייע את ושר� ביתו את והחריב קמצא, לבר ה

.‡ÎÏÓ ¯ÂË ‰·¯Á ‡˙ÏÂ‚�¯˙Â ÏÂ‚�¯˙‡ .·

וכלה, חת� לפני ותרנגולת תרנגול להוציא נוהגי� היו הימי� באות�

של חיילי� גדוד לה� לקחו אחד יו� כתרנגולי�. ורבו פרו לה� לומר

לקיסר ואמרו הלכו והכו�. עליה� ונפלו והתרנגולת, התרנגול את רומי

שהיה הדרו� מ� איש כנגדו בא נגד� ללחו� וכשבא ב�, מרדו שהיהודי�

בקרקע, והושיבו כתרו את הקיסר נטל בה�. והורג אחת בבת מיל �קופ

רבש אד�"ואמר ואותו אחד, אד� ביד מלכותי ואת אותי תמסור אל ע

אלוקי� תצא ולא זנחתנו אלוקי� אתה 'הלא שאמר בפיו, נכשל

אבצבאותינו' המל� תמיהה][ודוד בלשו� הכישמרו הכסא, לבית וכשנכנס ,

בה� ללחו� ולא לעזוב המל� חשב הנס, ומחמת ומת. מעיו את נחש

גדול אור ומדליקי� ושותי� אוכלי� שה� כשראה א� שיכלוכעת, [עד

מיל] ממרחק בטבעת החקוקה צורה יחזורלראות שמחי� שה� שכיו� אמר

ואמר ‡ÈÒעליה�. מלכא¯· לטור נכנסו חרב שולפי אל� מאות שלוש ,

מכלו� ידעו לא העיר של אחר ובצד ולילות, ימי� שלושה והרגו

לשמוח. והמשיכו

'·˜ÚÈ ˙Â‡� ÏÎ ˙‡ ÏÓÁ ‡ÏÂ '‰ ÚÏ·'דרש ,ÔÈ·¯בש�Ô�ÁÂÈ È·¯ה�

בה היו אחד וכל המל�, בהר המל� לינאי לו שהיו עיירות ריבוא שישי�

כיוצאי כפלי� בה� שהיו עיירות משלוש �חו מצרי�, יוצאי כמני�

ה� ואלו ·È˘מצרי�, ¯ÙÎ[לאורחי� בית� נתנו ˘ÌÈÈÏÁ,[שלא ¯ÙÎ

משחליי�] „È¯ÎÈ‡,[שפרנסת� ¯ÙÎפירש]Ô�ÁÂÈ È·¯זכרי� יולדות נשותיה� שהיו

ופוסקות]"ואח נקבות ואמרכ .‡ÏÂÚשישי� ואפילו המל�, הר את ראיתי

מחזיק. אינו סו� קני �È�Á‡רבוא È·¯Âכתיב ישראל �שאר לצדוקי השיב

א א� בשרו, את מחזיק עורו אי� צבי, מה הצבי', �'אר בזמ�"בה י

מתכווצת. יושבי� שאי� ובזמ� מתרחבת, עליה שיושבי�

‰È˜ÏÁ ¯· ÈÓÂÈ�Ó ·¯‡ÈÈÁ ¯· ‡�Â‰ ·¯Â ‰È·ÂË ¯· ‰È˜ÏÁ ·¯Âישבו

המל�, בהר שהיה מצרי�, של סכניא כפר בני את ושבחו ‡Á¯Ó„יחד

לה� היה שלא ומאחר יחד, והשיאו� שנשבו וארוסתו בארוס מעשה

ביצרו שפטפט אותו הספידו וכשמת מותו. יו� עד בה נגע לא כתובה

יחד שהיו ב. ושעה. שעה בכל שפטפט משו� א. הצדיק, מיוס� יותר

אשתו. שהיתה ג. בדינר,‡ÁÂ¯Ó„במטה. מודיות ארבעי� שעמדו מעשה

נערה על שבאו ובנו אב ומצאו ובדקו אחת, מודיא השער ונחסר

לבי והביאו� הכיפורי�, ביו� למקומו."המאורסה השער וחזר וסקלו� ד

„ÁÂ¯Ó‡כתובתה והיתה אשתו את לגרש שרצה אחד באד� מעשה

על אשתו ע� והשכיב� ושיכר� והשק� אוהביו, את וזימ� הל� מרובה.

לבי ובא עדי� לה� והעמיד ביצה של לוב� והביא אחת, ואמר"מטה ד,

‡ËÂÊ Ô· ‰Ô˜Êמתלמידי··‡ È‡Ó˘מקובלני ,È‡Ó˘Óסולד ביצה שלוב�

והביאוהו כדבריו, ומצאו בדקו האור, מ� דוחה זרע ושכבת האור מ�

ממנו."לבי כתובתה וגבו והלקוהו ד

ÈÈ·‡Ïואמר ÛÒÂÈ שלא¯· מאחר צדיקי�, שהיו א� שנענשו שהטע�

עליה'. המתאבלי� כל משוש אתה 'שישו דכתיב ירושלי�, על התאבלו

.¯˙È· ·Â¯Á ˜ÙÒÈ¯„ ‡˜˘‡ .‚

והיו תינוקת, בלידת שיטה �וע תינוק, בלידת ארז ליטע היה מנהג�

נשבר הקיסר ולבת חופה, מה� לעשות נישואיה� בעת אות� קוצצי�

ואמרו ובאו ביתר, אנשי והכו� האילנות, את עבדיה וקצצו העגלה, דופ�

בה�. להלח� ובא בו מרדו שהיהודי� לקיסר

'Ï‡¯˘È Ô¯˜ ÏÎ Û‡ È¯Á· Ú„‚'אמר ,‡¯ÈÊ È·¯אמרÂ‰·‡ È·¯אמר

Ô�ÁÂÈ È·¯בה והרגו לביתר, שנכנסו מלחמה קרני אל� שמוני� אלו ,

תניא הגדול. לי� ונפל מיל דמ� שהל� עד וט� נשי� ‡ÊÚÈÏ¯אנשי� È·¯
ÏÂ„‚‰חכמי� שיערו שעה באותה נחלי�, שתי היו ידי� בבקעת אומר,

ובמתניתא ד�, אחד וחלק מי� חלקי� שני בצרושהיה שני� שבע תנא

זבל. בלא ישראל של מדמ� כרמיה� את גוי�

ביהמÚÈ„Â‰Ï(ז) חורב� המקו� לפני תוס'"שקשה ונעשה)"(דק. עיÏÂ‡(ח).ה ז"נעשה

לבהמה. אד� טריפות בי� חילוק שיש ב. הקרו�. ניקב ולא חוטמו דר� דנכנס א. טרפה

וניקר)"(דתוס' רשÓ„‰(ט).ה מואב. בנות אל לזנות הע� התחיל שבעצתו מדה י"כנגד

בשכבת)"(ד .ה


