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  נח.   -תלמוד בבלי מסכת גיטין נה:  
 

(נה:) אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב: +משלי כ"ח+ אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה? אקמצא ובר קמצא חרוב 
 ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא, אשקא דריספק חרוב ביתר. 

 
R. Johanan said: What is illustrative of the verse, Happy is the man that feareth alway, but he that hardeneth his 
heart shall fall into mischief? The destruction of Jerusalem came through a Kamza and a Bar Kamza; the destruction 
of Tur Malka came through a cock and a hen; the destruction of Bethar came through a broken sedan chair. 

  
אתא נפל בירושלים, לארבע רוחות    -שדר עלוייהו לנירון קיסר. כי קאתי, שדא גירא למזרח אתא נפל בירושלים, למערב  

אתא נפל בירושלים. א"ל לינוקא: פסוק לי פסוקיך, אמר ליה: +יחזקאל כה+ ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי   - השמים  
 בעי לחרובי ביתיה, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא! ערק ואזל ואיגייר, ונפק מיניה ר"מ. ישראל וגו', אמר: קודשא בריך הוא 

He [the Emperor] sent against them Nero the Caesar.  As he was coming he shot an arrow towards the east, and it 
fell in Jerusalem. He then shot one towards the west, and it again fell in Jerusalem. He shot towards all four points 
of the compass, and each time it fell in Jerusalem. He said to a certain boy: Repeat to me [the last] verse of Scripture 
you have learnt. He said: And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel.  He said: The 
Holy One, blessed be He, desires to lay waste his House and to lay the blame on me.  So he ran away and became 
a proselyte, and R. Meir was descended from him.  

ח ליה: תא בצינעא לגבאי. אתא, א"ל: עד אימת  אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה, של
עבדיתו הכי, וקטליתו ליה לעלמא בכפנא? א"ל: מאי איעביד, דאי אמינא להו מידי קטלו לי! א"ל: חזי לי תקנתא לדידי דאיפוק,  

, ולימרו דנח אפשר דהוי הצלה פורתא. א"ל: נקוט נפשך בקצירי, וליתי כולי עלמא ולישיילו בך, ואייתי מידי סריא ואגני גבך
נפשך, וליעיילו בך תלמידך ולא ליעול בך איניש אחרינא, דלא לרגשן בך דקליל את, דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא. עביד 
הכי, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, כי מטו לפיתחא בעו למדקריה, אמר להו: יאמרו רבן דקרו! בעו 

 בן דחפו! פתחו ליה בבא, נפק.  למדחפיה, אמר להו: יאמרו ר

Abba Sikra the head of the biryoni in Jerusalem was the son of the sister of Rabban Johanan b. Zakkai. [The latter] 
sent to him saying, Come to visit me privately. When he came he said to him, How long are you going to carry on 
in this way and kill all the people with starvation? He replied: What can I do? If I say a word to them, they will kill 
me. He said: Devise some plan for me to escape. Perhaps I shall be able to save a little. He said to him: Pretend to 
be ill, and let everyone come to inquire about you. Bring something evil smelling and put it by you so that they will 
say you are dead. Let then your disciples get under your bed, but no others, so that they shall not notice that you 
are still light, since they know that a living being is lighter than a corpse. He did so, and R. Eliezer went under the 
bier from one side and R. Joshua from the other. When they reached the door, some men wanted to put a lance 
through the bier. He said to them: Shall [the Romans] say. They have pierced their Master? They wanted to give it 
a push. He said to them: Shall they say that they pushed their Master? They opened a town gate for him and he got 
out.  

כי מטא להתם, אמר: שלמא עלך מלכא, שלמא עלך מלכא! א"ל: מיחייבת תרי קטלא, חדא, דלאו מלכא אנא וקא קרית לי 
מלכא! ותו, אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי? א"ל: דקאמרת לאו מלכא אנא, (נו:) איברא מלכא את, דאי לאו 

ירושלים בידך, דכתיב: +ישעיהו י'+ והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אלא מלך, דכתי': +ירמיהו ל'+   מלכא את לא מימסרא
 והיה אדירו ממנו וגו', ואין לבנון אלא ביהמ"ק, שנאמר: +דברים ג'+ ההר הטוב הזה והלבנון;  

 
When he reached the Romans  he said, Peace to you, O king, peace to you, O king. He [Vespasian] said: Your life is 
forfeit on two counts, one because I am not a king and you call me king, and again, if I am a king, why did you not 
come to me before now? He replied: As for your saying that you are not a king, in truth you are a king, since if you 
were not a king Jerusalem would not be delivered into your hand, as it is written, And Lebanon shall fall by a mighty 



The Talmud’s Account of the Destruction 
Rabbi Dr Harvey Belovski  

Page 2 
 

one.  'Mighty one' [is an epithet] applied only to a king, as it is written, And their mighty one shall be of 
themselves  etc.; and Lebanon refers to the Sanctuary, as it says, This goodly mountain and Lebanon. 

 
ר ליה: אילו חבית של דבש  ודקאמרת אי מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא? בריוני דאית בן לא שבקינן. אמ

ודרקון כרוך עליה, לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון? אישתיק. קרי עליה רב יוסף, ואיתימא רבי עקיבא: +ישעיהו מד+  
משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי ליה למימר ליה: שקלינן צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן ליה, וחביתא שבקינן 

 פריסתקא עליה מרומי, אמר ליה: קום, דמית ליה קיסר, ואמרי הנהו חשיבי דרומי לאותיבך ברישא. לה. אדהכי אתי 
 

דרנא, אלא בעי מינאי מידי דאתן לך. אמר ליה: תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא  אמר ליה: מיזל אזילנא ואינש אחרינא מש
דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק. קרי עליה רב יוסף, ואתימא רבי עקיבא: +ישעיהו מד+ משיב חכמים אחור 

 ד, והצלה פורתא נמי לא הוי.ודעתם יסכל, איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא. והוא סבר, דלמא כולי האי לא עבי

As for your question, why if you are a king, I did not come to you till now, the answer is that the biryoni among us 
did not let me. He said to him; If there is a jar of honey round which a serpent is wound, would they not break the 
jar to get rid of the serpent?  He could give no answer. R. Joseph, or as some say R. Akiba, applied to him the verse, 
[God] turneth wise men backward and maketh their knowledge foolish.  He ought to have said to him: We take a 
pair of tongs and grip the snake and kill it, and leave the jar intact.  At this point a messenger came to him from 
Rome saying, Up, for the Emperor is dead, and the notables of Rome have decided to make you head [of the State].  

He said; I am now going, and will send someone to take my place. You can, however, make a request of me and I 
will grant it. He said to him: Give me Jabneh and its Wise Men,  and the family chain of Rabban Gamaliel,  and 
physicians to heal R. Zadok. R. Joseph, or some say R. Akiba, applied to him the verse, '[God] turneth wise men 
backward and maketh their knowledge foolish'. He ought to have said to him; Let them [the Jews] off this time. He, 
however, thought that so much he would not grant, and so even a little would not be saved.  

זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה?    -אזל שדריה לטיטוס. +דברים ל"ב+ ואמר אי אלהימו צור חסיו בו  
תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים, והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה, ונטל סייף וגידר את הפרוכת, ונעשה נס 

.  .. מבצבץ ויוצא, וכסבור הרג את עצמו, שנאמר: +תהלים ע"ד+ שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותותוהיה דם  
מה עשה? נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני, והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהן, והושיבן בספינה לילך להשתבח 

  ...בעירו
  

Vespasian sent Titus who said, Where is their God, the rock in whom they trusted?  This was the wicked Titus who 
blasphemed and insulted Heaven. What did he do? He took a harlot by the hand and entered the Holy of Holies 
and spread out a scroll of the Law and committed a sin on it. He then took a sword and slashed the curtain. 
Miraculously blood spurted out, and he thought that he had slain himself,  as it says, Thine adversaries have roared 
in the midst of thine assembly, they have set up their ensigns for signs… Titus further took the curtain and shaped 
it like a basket and brought all the vessels of the Sanctuary and put them in it, and then put them on board ship to 
go and triumph with them in his city. 
 

עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר: כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, בא פרעה טבעו במים, בא  
ה! יצתה בת קול ואמרה  סיסרא טבעו במים, אף הוא עומד עלי לטובעני במים, אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמ

לו: רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, אמאי קרי לה בריה קלה? דמעלנא אית לה  
כי הוה   עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחוטמו, ונקר במוחו שבע שנים.ומפקנא לית לה, עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה.  

 קא מיית, אמר להו: ליקליוה לההוא גברא ולבדרי לקיטמיה אשב ימי, דלא לשכחיה אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא.  
 

 
A gale sprang up at sea which threatened to wreck him. He said: Apparently the power of the God of these people 
is only over water. When Pharaoh came He drowned him in water, when Sisera came He drowned him in water. He 
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is also trying to drown me in water. If he is really mighty, let him come up on the dry land and fight with me. A voice 
went forth from heaven saying; Sinner, son of sinner, descendant of Esau the sinner, I have a tiny creature in my 
world called a gnat. (Why is it called a tiny creature? Because it has an orifice for taking in but not for excreting.) Go 
up on the dry land and make war with it. When he landed the gnat came and entered his nose, and it knocked 
against his brain for seven years. When he died he said: Burn me and scatter my ashes over the seven seas so that 
the God of the Jews should not find me and bring me to trial. 

  כד:   – למוד בבלי מסכת מכות כד.  ת
  

אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית  שוב פעם 
קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, 

לים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב:  מקום שכתוב בו: +במדבר א'+ והזר הקרב יומת ועכשיו שוע
+ישעיהו ח'+ ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש 

'+ לכן בגללכם ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב: +מיכה ג
ציון שדה תחרש [וגו',] בזכריה כתיב: +זכריה ח'+ עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם, עד שלא נתקיימה נבואתו של 

בידוע שנבואתו של זכריה    -הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה    -אוריה  
 עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו.  מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: 

 
Once again they were coming up to Jerusalem together, and just as they came to Mount Scopus they saw a fox 
emerging from the Holy of Holies. They fell a-weeping and R. Akiba seemed merry. Wherefore, said they to him, 
are you merry? Said he: Wherefore are you weeping? Said they to him: A place of which it was once said, And the 
common man that draweth nigh shall be put to death, is now become the haunt of foxes, and should we not weep? 
Said he to them: Therefore am I merry; for it is written, And I will take to Me faithful witnesses to record, Uriah the 
priest and Zechariah the Son of Jeberechiah.2 Now what connection has this Uriah the priest with Zechariah? Uriah 
lived during the times of the first Temple, while [the other,] Zechariah lived [and prophesied] during the second 
Temple; but Holy-Writ linked the [later] prophecy of Zechariah with the [earlier] prophecy of Uriah, In the [earlier] 
prophecy [in the days] of Uriah it is written, Therefore shall Zion for your sake be ploughed as a field etc. In Zechariah 
it is written, Thus saith the Lord of Hosts, There shall yet old men and old women sit in the broad places of Jerusalem, 
so long as Uriah's [threatening] prophecy had not had its fulfilment, I had misgivings lest Zechariah's prophecy 
might not be fulfilled; now that Uriah's prophecy has been [literally] fulfilled, it is quite certain that Zechariah's 
prophecy also is to find its literal fulfilment. Said they to him: Akiba, you have comforted us! Akiba, you have 
comforted us! 

  
 

 
 


