
תקמח היהודים מלחמתתוידוה
-- -------------- 

 מאד. ויפה בצורה מיי (Chabulon).פבול
ז

 בפנים(, )נשמט הגברים" "עיר בשם נקראה
 בעלותו עזובה אותה מצא גיוס%1סטיוס

 י"ח, ב, אותה, לשרוף יצוה הגוילעל
 גבול וקצה עכו לעיר קרובה היאטן

 קדש- אל להכנס יכו לבדו הואפהן-גדול, ן. ו י ב ז נ"א: א. ג, ג, התחתון,הגליל
 נצום בשנה פעם רק וי ז, א,הקדשים,
 ובימים בשבתות רק ז; ה, ה,הגדול,
 מורת היה מיחדות ובאספות-עםטובים

 ff~' עבודתו, ודרך בגדיו שט;במקדש,

 בני ובין חוניי בין ריביהנה-גדילה'
 שמעון אי א, א, זו, משרה עיטוביה

 בעי- ב; ב, שם, אותה, קבלהחשמונאי
 מצאו הקנאים טן י"ג, שם, לה, פסולמום
 הגורל, עז-פי נתנת זו שמשרה ישן,חק
 ח. שם, בגורל, כהן-גדול ובחרו ז, ג,ד,

 משרתים שהיו ומי משרתיםפולנים-גדולים.
 את לכבוש רצו ירושלים. מנהיגיבקיש,
 להפיס בקשו חן י"ר, ב, פלורוס,כעס
 לברך יצאו דן ט"ו, שם, העם, רוחאת
 לב על דברו בן ט"ז, שם, אגריפס,את

 הקיסר, קרבן את לחדש והעםהמורדים
 העליונה העיר את תפשו גן ל"ז,שם,

 על-ידי נצחו ה; שם, אגריפס, חייבעזרת
 ממשלת-התרות, בראש ועמדוהמורדים אי עברו קצתם ו; שם,המורדים,

 בירושיים העם את הקימו ג-דן כ,שם,
 ניחמו ט-י"אן ג, ד, הקנאים,כנגד
 על-ידי נהרגו מנהיגיהם י"בן שם,בהם,

 קראו הנשארים ב; ה, שם,האדומים,
 י"או ט, שם, גיורא, בןלשמעון
 א; י"ק ה, מהם, רבים המיתשמעון

 הר-הבית מצור בשעת ברחוהנשארים
 ב. ב, ו, טיטוס,אל
 גבורתם במקדש. המשרתים הכהניםכהנים.

 אלהים לעבודת נפשם ומטירותהנפלאה
 ד; ז, א, ואבני-מות, חצים מטרתחת
 הכהנים תפקיד ה, שם, הזבחים, עינהרגו
 בפרץ עמדו ה; ח, ב, האסייט,אצל

 גזרת את במזוהה לקבל העם אתוהעירו
 נפתו דן טרו, ב, השלום, למעןפלורוס
 הקרבן אח לבטל חנניה בן אלעזרלדברי
 דברי- יודעי בן יפו, שט, הקיסר,לשלום
 חבריהם את לשוא עוררו שביניהםהימים
 הם דן שם, הזה, הקרבן אהיקדש
 ויודעים הנביאים ובדברי בתורהבקיאים
 ח, ג, שמועות, ולהבין חלומותלפהור

 אן ד, ד, הקנאים, מנהיגי שני מהםגן
 ה, ה, ועבודתם, בגדיהם בקדש,מקומם

 ההיכל מעל נלחמו א, ב, ו,התמיד, ובטוי המקדש לעבודת כהנים חסיז;
 פנת אי ברחו א; ה, ו, ברומאים,הבוער
 האש, אל קפצו מראשיהם ושניםהחומה,
 הרעב הכריתם ימים חמשה אחרישם;

 צוה והוא טיטום בידי עצמםלמטור
 א. ו, שם,להמיתם,

 ברצון השיב פרס. מיד (cyrus).כורש
 יהודה, ארץ אי בבל גולי אתאלהים

 את בימיו העיר חגי הנביא ד; ט,ה,
 ח. ד, ו, בית-המקדש,בנין
 מאד ורחבה גדולה ארץ )אסיפיה(.כוש

 ט-ז, ב, הרומאים, בפני נכנעוויושביה
 עם טון עיר נמצאה גבולה יד עידנ

 ה. ק ד, נילוס,משברי
 לבית- סביב שישב עם )שמרונים(.פותים

 )המקדש בירושלים המקדש כתבניתמקדש
 הורקנוס על-ידי נכנעו גריזים(. הרעל
 ו. ב, א, החשמונאי,)א(

 מכוגות- מהירים. כלי-רובים( )אוכלי-קלע
 בעת בהם השתמשו . רומאיות.מלחמה
 ובעת כ-ג, שם, ט, ז, ג, יודפת,מצור
 על- בהם והגנו ב, ו, ה, ירושלים,מצור
 מצור בועת גם ה; י-ג, שם,עצמם,
 השתמשו היהודים אף ה, ח, ז,מצדה,

 גיוס, צסטיוס מחיל שגזלובכיי-הקלע
 מכונות-מלחמה.( עוד: )וענן י"ב. ט,ד,
 (Chalcls~, היבנון בהרי ממלכה א(סלקים.

 ף ט, א, מינאי, בן תלמי משישם

 קלודיוס אן; י-ג, tOO בנו, ייסניטמאחריו



4תקמט ח ת פמ _
 אחי )ה(, הורדוס את רמיך שםהקים

 את ואחר-כך ה, י"א, ב, )ב(,אגריפס
 מדינה ב( - א. י"ב, שם, )ג(,אגריפס
 ז, r(Chaleidice) הצפונית סוריהגארץ
 א.ז,
 מקרובי אחד Cenedaeua), וככדאי,כבדי

 במערכות הצטנן חדיב. מיךמונבז
 ב, גלום, צסטיוס עם הלוחמיםהיהודים

 ב.כ"ט,
 ר. ס י ג ג ענןכברת.
 בעלה )א(. קוסטוברוס( )קוסטובר,3טתבר

 היה הורדוס. אחות שלמית שיהשגי
 הורדוס אחי פרורא עם אחתבעצה
 1. ס"ה, א,והומת,
 השגי. אגריפס שי קרובו )ב(.קתתר
 ב, ירושלים, טובי במלאכות אליונשלח
 צסטיוס אל העיר מן ברח דני"ז,

 שם, קיסרן, נירון אל לאביה)ונשלח
 א.כ,
 צומח טוב. ריח בעל צמח3שר.

. 
 בעמק

 ג. ח, ד,יריתו,
 ממנו נישים (Asphaltus), )מלר(43ר

 ר. ח, ד, בים-המלח,נמצאו
 בגליל מקום (Caphareccho),?טר-טיכ5
 את מתתיהו בן יוסף שבנההתחתון,
 ו. כ, ב,חומותיו,

 העליונה. באדום כפר-אביס. או ויש?סר
 ט. ט, ד, צראליס, על-ידינכבש
 גדול ישוב מקום כפר-סב. או טדבא?סר

 אספסינוט, על-ידי נכבש אדום.בארץ
 א. ח,ד,
 מקור- מעין עם בגליל מקום נחים.?סר

 על- נכבש בגליל. (Asschis),יסר-שיחין הי י, ג,ברכה,
 ב. ד, א, לתורוט, תלמיידי
 שנקרא העליונה, באדום מקוםלפתרה.
 צראליס, עי-ירי נכבש עיר. בשםישקר
 ט. ט,ד,
 בקרבת התיכונה ישראל בארץ הרורטל'
 י"ג, א, אליו, הגיעו הפרחים הים.חוף
 י, ב, מעכו, ריס ועשרים מאה רחוקא;
 א. ג, ג, הגייל, ארץ גבולבן
 ב, חלומות, פותרי ם. י י ד ל כ אוכילדים
 ג.ו,

 הצפונית. בסוריה עיר )יייקיה(.לאידיליה
 א, קסיוס, עי-ידי מלחמה ברעשנכבשה
 מתוקים, מים אייה הביא הורדוס זןי"א,

 אחרי יהורה בארץ נציב מכסימום.לבליוס
 ארץ את ימכור פקדה קבלהחרבן.
 1. ו, ז,היהודים,
 נסה טיטוס. ראש משומרי שר-מאהעבריים.
 בהיכל אש השולחים אנשי-הצבא אתלהניא
 ז. 7, ו, הצליח,ולא
 הרומאי,צבא ג קביץ t(Legio) יז??

 )לגטוס(. ציר או משנה עמדשבראשו
י-  עם )ב( אריסטובולוס את לשלוח רצהציזר

 ונטידיוס א; ט, א, סוריה, אל לגיונותשני
 שם, הורדוס, לעזרת לגיונות שנישלח
 VJft הורדוס אל שלח סוסיוס ו,ט"ו,

 בא ואחר-כך ra י"ז, שם,כיונות,

 י"א הצבא מספר שהיה עדלעזרתו,
 בירושלים השאיר ורוס טן י-ז, שם,יגיונות,

 אנ ג, ב, הסוריים, הלגיונות משלשתאחד
 דן שם, מבינוס, ועל עליו צרוהיהודים
 הנותרים הלגיונות שני את יקחורוס
 פטרוגיוס אן ה, שם, ירושלים, עיועלה
 ארץ על לגיונות שישה בראשעלה

 טיבריום דן ט"ז, שם, רומי, ממשלתמדינות בכי הלגיונות חלקת או י, שם,יהודה,
 את אלכסנדריה יהודי על שיחאלכסנירוס

 תו י-ח, שם, בעיר, אשר הלגיונותשתי
 ועוד הי"ב הלגיון את לקה גללםצסטיוס
 אל ט"ז, שם, היהודים, על ועלהצבא
 שם, הי-ב, היגיון מפקד את שלחהגליל

 הלגיון את בעכו פקד אספסינוסי"אן
  היו-העור ואת שונים וגדודיםהט"ו
 את מאלכסנדריה אליו  הביאוייטוס



 היהודים מלאמתתילד1תתקב

 ד, ג, העשירי, והיגיון החמישיהיגירן
 ב5 ו, שם, הגייל, על הלגיונות עליתבן

 את הממו יהודים נבררים אחיםשני
 ז, שם, יודפת, על-יד העשיריהלגיון
 כ"בן שם, נהדף, העשירי הלגיון גםכ"א;

 אל גמלה העשירי הלגיון ראשטרינום
 הלגיון ראש צראייט י"א; שם,יפה,

 ל"בן שם, גריזים, הר על עלההחמישי
 אחרי חנו העשירי והיגיון החמישיהלגיון
 בבית- הט"ו והיגיון בקיסריה יודפתכבוש
 עם עיה אספסינוס אן ט, שם,שאן,
  זן ט, שם טבריה, על הלגיונותשישת
 ד, גמיא; על מחמת אתם  עלהאתר-יך

 הלגיון הלך גמלא כבוש אחרי גןא,
 החמישי והלגיון בית-שאן אלהעשירי
 אן ב, שם, קיסריה, אל הלכווהט"ו
 באמאוס, אחר-כך חנה החמישיהלגיון
 ארץ עי עלו הלגיונות יתר אן ח,שם,

 אספסינוס, את המייכו הלגיונות שם;אדום,
 נשבעו במצרים הלגיונות שני גם ד; י,שם,
 בראש עקה פרימוס אנטוניוס ה-ון שםלו,

 המיוכה את לכבוש רומי על השלישיהיגיון
 עיה טיטום בן י"א, שט, אספסינוס,בשביל
 של הלגיונות שישת בראש ירושליםעל

 הלגיון ון א, ה, ה-"ב, והלגיוןאספסינוס
 העשירי והיגיון אתאוש, גדרך יצאהחמישי
 האיה היגיונות שני שם; יריחו,בדרך

 קרוב טיטום צבא יתר עםהתחברו
 מפלת גן שם, מירושלים, ריסיםלשבעה
 ד-הן שם בהר-הזיתים, העשיריהלגיון

 העיר, חומת על סוליה שפך לגיוןכי
 שם, לגיון, כל סולית מקום בז ט,שם,
 בבנין ביניהם התחרו היגיונות ד;י"א,
 חדשות סוללות שפכו ב; י"ב' שמיפלנקי
 שי נושא-הנשר ד, שם, ההרוסות,במקום
 בפרץ העולים בין היה החמישיהלגיון
 שפכו היגיונות זן א, ו, הבירה,חומת
 שני זן ב, שם, בית-המקדש, עלסוליות
 א; ד, שם, עבודתם, את גמרולגיונות

 העשירי, הלגיון )בראש הלגיונותראשי
 בראש לפידוס, לרציוס - טרינוסבמקום
 השתתפו פריגיוס( טיטוס - הט"והלגיון

 בלי ג, שם, ההיכל, גורל עי-דברבמועצה
 הבוער, ההיכל אל הלגיונות פרצוסדר
 סוליה שפכו היגיוגות ארבעת וישם,

 היגיון את אן ח, שם, העליונה, העירעי
 ועל ביהודה למצב טיטוס השאירהעשירי
 היריב היגיון א; א, ז, ירושלים,משואות
 הלגיון גו שם, פרת, נהר אלנשלח

 ארץ אל טיטוס את לוו והט"והחמישי
 החמישי היגיון נשלח אחר-כך שט;מצרים,

 חנו ששם פנוניה, אל והט-ו מוסיהאל
 בסוס לוציליום ג, ה, שם, המלחמה,קדם
 שם, העשירי, היגיון בראש מכור עיעלה
 א.ו,
 ארץ בצפון עיר (Lydda), ד ו ל אילר

 אנטיגנוס, בימי הרומאים חרפו שםיהודה,
 שמה בא קודרטוס הנציב ק ס"הא,

 ב, השמרונים, ובין היהודים ביןלשפוט
 שם, אותה, שרף גיוס צסטיוס ו,י"ב,
 ישר-צבא נמנה האסי יוחנן א,י"ס,
 ג, ביהודה, פיך ראש דן כ, שם,עליה,

 ברית-שלום אהה כרת אספסינוס הןג,
 בבריתו, נאמנים יהודים בקרבהוהושיב

 א. ח,ד,
 המדינות קבוץ או אחת מדינה (Lybia),לוב

 ז, ב, יובה, מלך שם הצפונית.באפריקי
 משם באו אנשי-צבא אלפים חמשתד,

 העיר, ביהודי רב הרג ועשויאלכסנדריה
 ז, לוב, ערי חמש חן י"ח,שם,
 א.י"א,
 ב, מתתיהו, בן יוסף של נערולוי.

 והומת נאסר ירישיים. מיקירי אחדעיי. י.כ"א,
 ד-ה. ג, ד, הקנאים,על-ידי

 המליצה אוגוסטוס. הקיסר אשת )יוליה(.לדיל;

 ל"ב, א, חנם, הורדוס לפני שלמיתעי
 מכתבי הורדוס אל שלחה שפחתה אקמיין

 אנטיפטרוס, על-ידי המזיפים אליהשלמית
 בצואתו, אותה זכר הורדוס ון ל"מ,שם,
 את מותה קדם לה צותה שלקית זןשם,

 על-יד התמרים ומטעי )יבנהנחיתה
 ופיליפוס אנטיפס א, ט, ב,פצאלס(,
 היה טיבריוס QW; שמה, על עריםקראו



תקנא ה ת פמ

 את התיך לוי בן !יוחנן שםבנה,
 ה, לבית-המקדש, שנדבה הייןמזרקי
 ון.י"ג,
 הרומאים, צבא משרי אחד (Loli[ts).לי?ידס

 ב. ו, א, דמשק, אתשכבשו
 נפל רומאי. איש-צבא )5טחתסן(.לצגדס

:

 ב. ג, ו, הר-הבית, על-יד במלחמה חלי
 ב, גלח, צסטיום מנוסת בשעתחלל נפי רומאי. שר-צבא )5טחי"חסן(.לנג'נוס
 ז.י"ס,
 שני המית טיטום. מצבא רוכבלצ5ינדס.
 המצי, מן ונמיט היהודים מלוחמיגבורים

 ג. ז,ה,
 הפירונאי. האי בחצי עם (Lusltani).לסיסצים
 הרמאים, תחת נכנעו גדולות מלחמותאחרי

 מינאי. בן תלמי בן )א(. (Lysanias)לסנים
 במזמות נהרג או י"ג, א, בכלקיס,משל

 חכר זונורורום ג; ב"ב, שם,קליאופטרה,
 שם. להוררוס, נתנהיך אחר- דו כ, שם, בעבר-הירדן, נחלתואת

o*ai1.)באבל מועל הנ"ל. נכד אורי )ב 
,(Atilene)המלך, )ב( לאגריפס נתנה נחלתו 

 שב, השגי, לאגריפס ואחר-כך ה, י-א,ג
 ח.י"ב,
 בזמן באלכסנדריה נציב (Lupus).?פך0

 את לסגור פקדה קבל אספסינוס.מלכות
 הפקרה ואת מלא בן י, ז,בית-חוניו,

 ד. שם, מיד,ומת
 נהרג רומאי. איש-צבא (Lucius).יציוס

.
 ב, ג, ו, הר-הבית, על במלחמות

 הדרומית ביון מרינה ה. ט ר פ ס או?ידומין
 הורדוס, מתנות את שבעה)פלומונסוס(.

 הנגל, איריקיט יצא משם י, כ"א,א,
 )הלקונימ(, הארץ יושבי גבורת אן כ"ו,שם,
 התעכב קומתי מיך אנטיוכוס דן ט"ז,ג,

 הורדוס הקטנה. באסיה מדינה (Lycia),?קנה
 כ"א, א, )הלוקים(, ייושביה להיטיבהרבה
 ד. ט"ז, ג, הרומאים, שעבוד את קבלהי"או
 בצבא העשירי הלגיון יאש ?מירוס.?ךטייט
 ג. ר, ו,היטוס,

מ
 הכהנים, מראשי אחד בלגה. בזט5יר

 ההיכל, שרפת בשעת האש אי עצמושהטיל
 א. ה,ו,
 )שכם(. ס י ל ו פ נ היא (Mabnrtho).סיךמא

 א. ח, *ד, עליה, עבראספסינוס
 סמוך ירושלים בחומתמגדל-הפיקוס.

 על-ידו ח; י"ז, ב, הורדוס,יארמון
 ממנו הו ג, "ה, טיטוס, מצבא חלקחנה

 גם בן ד, tQe העיר, חומתהתחילה
 שפן עליו, נשענה הודשההחומה
 היהודים התנפלו משם גן שם,תאורו,

 טיטוס גו ז, שם, ה; ו, שמן הרומאים,על

 א. א, ז, גגורתו, לזכרהשאירי
 לוי בז יוחנן אותו שהקיםמגדל-יוחנן,

 בשעת הר-הבית של המערבי לאולםסמוך
 השער מול גיורא, גן שמעון עםמיחמותיו
 ב. ג, ו, הגזית, אלהפונה

 לארמון סמוך ירושייט בחומתמגדל-מרים.

 יתר עי ביפיו נפלא ח, י"ז, ב,הורדוס,
 ד, ה, שם..המלכה, את נשא כיהמגדלים,

 ז, גבורתו, לעכר השאירו טיטוסגן
 א.א,

 צורית- עיר ן. 1 ש ר ש אומגדל-סטרטין
 ריס מאות שש רתוקה השרון. בחוףיוניה

 את קרע פומפיוס הן ג, א,מירושלים,
 על-ידי אחר-כך שנבנתה הזאה,העיר

 אותה נתן אוגוסטוס ז, ז, שם,היהודים, גבוי מעל קיסריה, בשב ונקראההורדוס
 עיר אז היתה היא ג; כ, שם,להורדוס,
 אותה חדש הורדוס ה; כ"א, שם,נופלת,
 ענן שם. קיסריה, לה וקרא פארברב
 ה. י ר ס יק

 המוליכה המחלה נקראה כרמגדל-סטרטון.
 בירושלים, )אנטוגיה( הבירה אל לאדמהמתחת
 ה. שם, דן ג,א,

 ב, ב, ה, ירושלים, בחומתמגדל-פספיניס.



 היהודים מלחמתסיידותתקנב

 ב; ד, שם, בה נגעה החדשההחומה
 עלית יחעת ג; שם, עליה חנהטיטוס
 שם.ישראי, ארץ- כל את ממנו רואים היוהחמה

 יארמע סמל ירווליס בחומתמגדל-8צאל.
 שם על ונקרא הורדוס על-ידי נבנההורדוס.
 העירן מגדלי מיתר גבוה טן כ-א, א,אחיו,
 ג, ר, *ה, תאורו, חן י"ז, שם, בן ג,ב,

 א. א, ז, גבורתו, לזכר השאירוטיטוס
 גיורא בן שמעון אותו שהקיםמגדל-שמעון,

 מגוש-חיב, יוחנן עם מזהמתובשעת
 סוללה, עליו שפכו הרומאים הגזיה.בקרבת

 א. ח,ו,
 על אותם הקים פומפיוסמגדלי-מצוך.
 שם, הורדוס, ואחריו ג, ז, א,ירושלים,

 יורטת על אוחם הקים אספסינוס חןי"ז,
 אותם בנה טיטוס לן ז, ג, גרזל,וצפם

 א, ז, ה, תחתיו, נפל והאחד ירושליםעי
 ז, מצדה, על אחד מגדל בנהבסוס
 ה.ח,

 הצפונית, ירושלים בחומתמגדלי-הנשים.
 ב. ב,ה,
 המלוכה(. )ממשפחת מרים ממשרתי49?ריס. ס. י י פ מ י פ ?!ז:מקנוס.
 דמיונם היה לא אשר הגבוריםאתד

 בן שמעון גדודי בראש פרץבירושלים.
 ה, הרומאים, טבלות את ושרףגיורא
 ה.י"א,
 נכבשה בעבר-הירצן. עיר (Medaba),מך4א

 1. ב, א, החשמונאי, )א( הורקנוסעל-ידי
 התיכונה באסיה גדולה ארץ )6,אטח(.ילדי

 אנטיוכוס ם. י י ד מ יושביה-ה)"העליונה-(.
 האלנים 1; ב, א, בהם, נלחםהשביעי
 ז, יושביה, את ובזזו הארץ עלהתנפלו

 י.ו,
 יושביה, ים-המלח. במזרח ארץמיטב.

הג!ואגים,
~UIIS ב( אלכסנררוס עי-ידי( 

 מדרום היא גן ה, א, התשמונאקינאי
 סמוך ג, ג, ג, היהודים, שללעבר-הירדן

 ב. ח, ד, הר-הברזל,לגבולה
 הכפר מכהני יהודה. בארץ כפרנ52דיעים.
 ג. א, א, החשמונאי, מתתיהויצא

 התיכונה באירופה מיינה (Moesia),מ5סןה
 רומאית. נציבות איסטרוס. לנהרמדרום

 אספסינוס את הכירו בה החוניםהלגיונות
 נציב פרימוס אנטוניוס ון י, ד,יקיסר,
 ויצא השיישי היגיון את עמו לקחהארץ
 י"א, שם, אספסיגוס, מלכות בעדלהלחם

 אותה ושמו עליה התגפיו הגורמטיםבן
 נשיח החמישי הלגיון גן ד, ז,לבז,
 ג. ה, שם, היחורים, מלחמת אחרישמה
 עלן: גירושלים. הראשית המוצצהמועצה.

 ה. י ר ד ה נס
 גו העתיד, מבשרי ואותות מופחים13דפןת.
 ויש ירעה, אותם ודרש מי יש טןח,
 ג. ה, ו, יטובח, אותם שדרשמי

 אטרי בסוריה הרומאי "נציבמיצינוס.
 עי-ידי אליו נשלח טיטוס ולוס.צסטיוס
 אספסינוס לב את הטה י; א, ד,אגיו,
 ד, בויטליוס, ולהיחם לקיסר עצמולקרא
 כי את אספסינוס בברית השביע הןי,

 צוה במעמדו 11 י, שם, סוריה,יושבי
 בן יוסף כבלי את יחתיראספסינוס
 אספסינוס על-ידי nfwa ז; שם,מתתיהו,
 הגיע א, י"א, ש0, רומי, אי צבאבראש
 ו. א, ה, הו שם, רום; אל צבאוצם
 בעמק גדל )מירובלנוס( המור עץמור.

 ג. ח, ד,יריחו,
 מצור בשעת העויה. מזבח א(מזבח.

 הבהוים זזו לא הר-הבית עיפומפיוס
 ואבני-קלע חצים מטר תחת המזבחמן

 בעת ד; ז, א, זבחיהם, עלונהרגו
 אלעזר וכין לוי בן יוחנן גיזהמלחמה

 וממקריבי מהכהנים רבים נפלו שמעוןבן
 מהומה הן א, ה, לפניו, חלליםהזבחים
 הפסח הקרבת בשעת המזבח עי-ידגדולה

 המזבת, תמונת אן ג, שם,)האחרון(,
 בבגדי אייו נגשו הכהנים ון ה,שם,
 בית-המקדש שרפת בשעת ו, שם,יכה
 פגרים, של גדול תל לו מסביבנערם
 בתשע המזבח על שעלה האור ו; ד,ו,

 ה, שם, פרענות, סטן בתור בלילהשעות
 ה. ה, ה, בפנים, בהיכי הקטרת. מזבחג.-ב(
 שנשלח רומאי, של-צבא )5אט5עסחא(.טסי?ס



תקנג ח ת פמ

 אנטיגנוס עם במלתמהו הורדוסלעזרת
 ט"ז, א, מעשי-תעתועים עשה)ב(.
ו-ז.
 ירושלים, בתחום מקים האשורים.מחנה

 כבוש אחרי חילו עם טיטוס שםשחנה
 אהל היה שם ג, ז, ה, הראשונה,החומה

 ב. י"ב, שם,המצביא,
 בקרבת במצרים מקש היהודים.מחנה

 המלחמה היתה ששם )דיתה(,היאור
 פרגמוס איש ממרדת ביןהמכריעה

 ד. ט, א, המצרים, ובין )א(ואנטיפטרוס
 שופט Metellus) .(auintus קיינויסבפאלוס,

 דמשק, העיר את כבש רומאי.)קונסול(
ra,ב. ו 

 )הקוהורטה( הגדוד ~Vw (Metilius),משפיוס

 נפשו, את והציל להתגיר הבטיחההרות. לוחמי- עי-ידי שנשמד בירושלים,הרומאי

 אירופה בדרום-מזרח ים Maeotisj),9יוייס
 הים לחוף השוכנים העמים האזובי(.)הים
 ד; ט-ז, ב, הרומאים, את עבדוהזה

 ד. ז, ז, בקרבתו, ישבוהאזנים
 הביא פומפיוס (machtnae),מכונות-מלתמה

 הר- במצור בהן והשתמש מצוראותן
 השתמשו וסוסיוס הורדוס ג; ז, א,הבית,
 והיהודים ירושלים, מצור בשעתבהן

 שם, להשחיתן, כחותיחם בכלהשתדלו
 מקוציותן בכמה ז, פרק ג, גם ענן א;י"ח,
 ייהודים גם ה; ח, ז, מקומות, בכמה ה,ספר
 וטוף- גלום, מצסטיוס שגזלו מכונות,היו
 ב. ט, ה, בהן, להשתמש ימדוסוף
 בעבר-הירדן חזק מבצר (.M~chaeru).עכור

 על-ידי נבנה ערב, לגבול קרובהדרומי,
 ו, ז, החשמונאי, ינאי )ב(אלכסגדרוס

 א, אותו, תפש נכדו )ג( איכסנדרוסב;
 הורדוס ה; שם, אותו, הרס גביניות בןח,
 ב; ו, "ז, מאד, וחזקו מחדש אותיבנה

 1; י"ח, ב, הרומאים, את משם גרשוהיהודים

 ג; ג, ג, בדרום, עבר-הירדן גבולקצה
 תאור ט; ט, ד, הרומאים, בפני?גב

 על-ידי כבושו א-ג; ו, *ז, הזהלהמבצר
 ד שם,?סוס,

 אוהבי עם התחברו להטים. ועושימכשפים
 קסטור ו; י"ג, ב, בירושלים,החלות
 ד. ז, ה, מבשף, מעיןהיה
 המלאכים שמות את ידעו האסייםמלאף.
 אגריפס ז; ח, ב, בסגי, אותםומסרו
 אלהים, במלאכי העם את השביעהשני

 ב, האגאי, בים אי Mel,s). ודימית:אידס
 א.ז,

 בקרבת ועיר מדינה )6ח16'שא(.י?י9יני
 ג. א, ז, העליון, פרתנהר
 הורקנוס צבא ביאש צמד )6טא6י1*54(.בזקיף

 א, )ג(, אלכסנדרוס עם מלחמתובשעת
 י"א, שם, אנטיפטרוס, את שנא ג,ח,
 מות, מסכנה פעמים הצילו אנטיפטרוסב;
 אנטיפטרוס של המשקה אח שחד ב-גןשפ,

 בדבר כחש ד; שם, רעל, כוסלהשקותו
 החניף הן שם, הנרצח, עלוהתאבל
 קטיוס, באזני עליו התאונן וזהלהורדוס,

 ולקרא ביהודה מרד להקים חשב ם;שם,
 הורדוס זן נטם, ביהודה, ימלךעצמו
 ח. שם, המיתוהו, קםיוס ושרי למשתההזמינו
 הנבטיים. הערבים מלך )א(. (Malchus)מלעו

 רצח לא והוא אליו לברוח אמרהוירוס
 בקשה קליאיפטרה וכו'; א י"ד, א,לקבלו,
 מזמתם את ומלאה ד, י"ח, שם,להמיתו,

 ד. כ"ג, שם, )ן(, אנטוניוסביוי

 בשעת הנבטיים הערבים מלך )ב(.ט?3י
 ירומאים, צבא-עזר שלח אספסינו6.פולמוס

 ב. ה,ג,
 שמעון מגדוד גבור ele?,?). )אי9??!ה

 הר- עי-יד במלחמה שהצטיןבן-גיורא,
 ח. א, 1,הבית,

 וקר* העיר את חדש שיך-??ם,ט?וי-ידק.
 א. י, ו, ירושלים, מדש; בשםלה

 להלקות צוה פלורוס הגוף. ענשמלקות.
 ט; י"ד, ב, רומי, רוכבי ממעמדיהודים

 ראשי את להלקות צוה מתתיהו בןיוסף
 צוה טיטוס דן כ"א, שם, בו,המורדים
 על ויהוקיעם הפליטים מן רביםלהלקות
 יהלקות צוה אלבינוס א, י"א, ה,צלבים,

 1, חתיה, בן ישוע הפרענות נביאאת



 היהודים מלחמתתוידותתקנך

 איעזר את להלקות צוה פסוס ג;ה,
 ד. ה ז, ממכור,הגבור
 מנשי אחת השמרתית. (Malthace)מלתקני
 ארכייאוס את לו ילדה הורדוס.המלך
 דן כ"ח, א, אויימפיס, ואת אנטיפסואת
 א; ב, ב, רומי, אל ארכיאלוס עםנסעה
 א. ג, שם, ברומי[,מתה
 ב, זכרונו, מצבת ?הייוג" גבור1399ן.
 ב.י,
 חלזג, מלך )א(. Menobazus) )מונבז'מוקז

 ו, ה, בירושיים, נמצא ארמונוגר-צדק.
 מוגבז(. ארמון )עין:א.
 גר-צדק, חייב. מלך של קרובו )ב(,מנבז

 צסטיוס עם היהודים בשעת*מיחמתשחצט!ן
 ב. י"ט, ב,גלום,
 בתחומו במצרים. נוף )5טאח6א(.מודם

 ה. י"א, ד, המוזס, העירנמצאה
 תחת לאדמהן. ןמתחת ת( 1 י ח )ממנהרות
 העליונה, העיר תחת הן ג, א,הבירה,

 המורדים שמו בהן דן ח, ו, ון י"ז,ב,
 ויהודה ה, ד, ח, שם, גן ז, שם,מבטחם,

 ירדי, יער אל משם נמלטו ואנשיו אריבן
 בירושלים, הצפונית החומה תחת ה; ו,ז,
 תחת אן ג, ה, העזרה, תחת דן ז,ה,

 ז. א, ד, גמלא,המבצר
 שנפלו ירושלים מפייטי אחד איעזר. בןמנוח.
 ז. י"ג, ה, טיטוס,אל
 ה; ה, ה, שבבית-המקדש, המנורהינורה,

 לטיטוס נמסרו אליה דומות מנורותשתי
 עברה גן ח, ו, תבותי, בן יהושעעל-ידי

 הן ה, ה, טיטום, שלבתהיוכת-הנצחון
 בבית-חוניי המנורה שם,צורתה,

 היתה יא
 י"ג. י, ז, נברשת,אלא
 ואיש-מעשה. חכם הגלילי, יהודה בןמנחם.

.
 מצדה את  וכבש רבים שודדים עמולקח

 רבים כלי-זין הורדוס מבית-נשקוהוציא
 הורדוס, ארמון עי וצר יירושייםועלה
 היהודים אגריפס יחיל נתן הן י"ז,ב,

 שפן הארמון, את כבש שמן בשלום,יצאת
 טן שם, הגדש, הכהן חנניה אתהמית
 בהר- חנניה בן אלעזר אנשי על-ידינהרג
 שם.הבית,

 גדולה עיר Memphis), - מגף או )נוףמנפי
 צד אל עברו יושביה במצרים.לפנים
 ממנה עתיקה חברון ד; ט, א,ציור,
 רחוק היה בית-חוניי טן ט, *ד,לימים,
 ג. י, ז, ריס, ק"תממנה
 ממשלת-החרות על-ידי נתמנהינשה.

 ב, בעבר-הירדן, לשר-צבאביחשלים
 ד.כ,
 )עמיה(. הקטנה באסיה מדינה (Mysia).?9יה
 הורדוס שעשה פרגמוס, העיר נמצאהבה

 י"א. כ"ס, א, ליושביה,טובות
 וזקן ידוע רימאי מליץ (Mesalla).קשיה

 אנטוניוס, לפני הורדוס על המליץ)סנטור(.
 המועצה לפני הורדוס את הציג ה; י"ב,א,

 ד. י"ד, שם, הרומאי,)הסנט(
 קיודיוס. הקיסר של הראשונה אשתומסייגה.
 ב, אוק?ויה, ואת ברי?ניקוט את לוילדה
 ח.י*ב,
 על- נעשתה בקדשי-שמים. ל( צ )ממעילה
 הן א, ה, ואנשיו, לוי בן יוחנןידי

 הורדוס ארבי(. )בקרבת בגייל א(מערות.
 ט"ז, א, קשה, מלחמה עליהןנלחם
 אותן, בצר מתתיהו בן יוסף ד-הן שם,בן
 - וכו'. א ח, ג, ביודפת, ב( - ו.שם,
 הירדן, מקור שמשם פניאס, מערתג(
 )בארץ פארן בבקעת ד( - ג. כ"א,א,

 בן שמעון אסף שם דן ט, ד,אדום?(,
 ff~' המלקוח, אתגיורא

 אלכסנדרוס קבר )כנראהמצבת-אלכסנדרוס
 הגנו החומה עי החשמונאי(. ינאי)ב(

 ה, לוי, בן יוחנן אבשי הזהבמקום
 ג.ז,
 של )אבן-זכרון )הורדוס(. 5יריךיסמצבת

 מבני- אתר קבר או הראשון,הורדוס
 לירושלים, ממערב בשמו.( שנקראמשפחתו

 ב. ג,ה,
 בן-תנן(. חנן אבי הגדול, )הכהן חנןמצבת
 ח, עליה, עבר טיטוס שהקיםהדק
 ב.י"ב,
 הורקנוס )הוא הגדול' הכהן יוחנןמצבת
 יהרעיש טיטוס חשב אצלה החשמונאי(.)א(
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 אנשי בי ו, ה, ירושלים, חומתאת
 גו ז, שם, בקרבתה, חנו גיורא בןשמעון
 שם, בן ט, שם, סוללה, עליה שפךטיטוס
 י. ב, ו, דן'*א,
 חומת לקרן סמוך )הרוגל( הכובסמצבת

 ב. ד, ה, החדשה,ירושלים
 יייישלים, מצפיו המיכה(. )הייני מ?4ינוצבת
 א. ו,*ה,
 במדבר-יהודה חזק מבצי (Maaada),?5דה
 יונתן על-ידי נגנה ים-המלח. שפתעל

 אותו, תפש הליכס גן ח, ז,כהן-גדול,
 שם, ממנו, אותו לכד הורדוס א, י"ב,א,
 אנטיגנוס, מפני שמה ברח הורדוסבן
 משפחתו, בני את שם ועזב ז, י"ג,שם,
 יכול ולא עליו צר אנטיגנוס חנשם,

 אותו פדה הורדוס אן ט"ו, שם,לכבשו,
 אותו בנה אחר-זמן ד; שם,ממצור,

 תמשו המורדים גן ח, ז,ימשגב-חסז,
 בן יעז, ב, )המיקריים(, בו וישבואותו
 מבית-נשק כלי-זין ולקח עליו עלהמנחם

 ושארית יאיר בן איעזר חן שםהורדוס,
 בן שמעון ט; שם, שמה, גרחוהמיקריים
 הם ב; ב"ב, tDV אליהם, נמלטגיורא
 בן שמעון ב; ז, ד, עין-גדי, עלההנפלו
 המבצר ג; ט, שם, המבצל, את עזבגיורא
 המבצר תאור ט; שם, הרימאיס, ג ב?גב
 המנצר מצור מעשה פרטיו, לכלהזה

 בן אלעזר וגבורות הרומאי מילוהעל-ידי
 - ב ח, ז, המבצר, וכבוש ואנשיויאיר
 הזאת הגרויה הארץ (Aegyptus),מירים ב. ט, ז,עד

 גביניוס מסע בשעת רבות. פעמיםהזכרה
 את ואנטיפטרוס הורקנוס פתו מצריםאל

 א, לרומאים, לעזור שם היושביםהיהודים
 מצרים אל צבא עם נסע אנטיפטרוס ז;ה,

 ג-ד; ט, שם, ממצור, ציור אתלפדות
 חוניו בארץ היהודים אח פתהאנטיפטרוס

 עזר הורדוס ד; שם, ירומאים,לעזור
 שם, מצרים, אל לרדה קיסרלאוקטוינוט

 משם, רעל לו הביא אגטיפטרוס גןכ,
 ארץ אל נביא-שקר בא משם ז; ל,שם,
 פליכס, נציבות בימי העם את והתעהיהודה

 הנכנעים הארץ יושבי מסמר ה; י"ג,ב,
 היהודים ד; ט"ו, שם, הרומאים,לפני
 בהצותו המקדוני לאיכסנדרוט יפניםעזרו
 זכיות להם נתן ועל-כן מצרים,על

 ארץ גדל זן י"ח, שם,באלכסנדריה,
 הרומאים הן י, ד, וחשיגותה,מצרים
 לקיסר, אספסינוס את הכירו שםהייצוגים

 ט; ה, ה, מצרים, יציאת מעשה ו;נום,
 לעבודת- היהורים השבוים את שלחטיטוס
 נסע טיטוס בן ט, ו, מצרים, בהריפרך
 והגיע ג, א, ז, ירושלים, כבוש אחריומה
 שם, רומי, אל נסע ומשם אלכסנדריהאל
 מצרים יהודי את שמצאו התלאות גיה,

 א; י, שם, הפייטים, הסיקריים שלבעטים
 ייסורים ונדונו שם נתפשוהסיקריים
 וסגירתו, במצרים בית-חוניי שסונוראים,
 ב-ד.שם,
 הארץ יושבי (Macedoltia). )מוקדון,טקד1ן
 לפני נכנעו הגויים, מושיי לפניםהיו

 הנקראים אנשי-צבא ד; ט"ו, ג,הרומאים,
 משלו המקדונים גן י-א, ה,מקדונים,
 ענן: ב. ב, א, שנה, ק-עביהודים

 הגדוד. )א( ס 1 ר ד נ ס כ לא
 העליון, v'~Aa מקום מרון(, ומרום,סרית

 ג, ד1 כ, *ב, חומתו, את יוסףשבנה
 א.ג,
 ואכלה בשלה מבית-אזוב. (Maria),מך:ה
 ו, בירושלים, הרעב בשעת ילדהאת
 ד.ג,
 )טירנוס( לעריץ נעשה )ח10ץ18,(.כ,ר15ן
 המזרח, בארצות קסיוס שיטון בעתבציר
 נגליל אחדות ערים תפש בן י"ג,א,

 עזר על-כן ממנו, אותן לקתוהוררום
 שם. הורדוס, נגדלאנטיגנוס

 )ג( אלכסנדרוס בת )א(. (Mariate)מאם

 הורקנוס. בת ;אלכסנדרהן ואשתוהחשמונאי
 הורדוס ג; י"ב, א, )א(, להורדוסנארשה
 אנטיגנוס, מפני בברחו במצדה אותההסתיר
 לאשה אותה ונשא ז-ח, י"ג,שם,

 שם, ירושלים, על המצור בשעתבשמרון
 א, כ"ב, שם, מאר, אותה אהב ח;י"ז,
 אותו וןסרה ב, שם, אותו, שגאהוהיא
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 אמו את תרפה שסו קרוביה, רצחעל
 לפני עייה הישינו ואלה ג, שם,ואחותה
 אותה הפקיד הורדוס גן שם,הוודויו,
 כשיצא להמיתה, במצוה גיסו יוסףבידי
 סודו שנודע כששמע, ד, שם, למות,דינה
 אתותו שלשית של ובנכייה מאד כעסיה,
 את ירשו בניה ה; שם, להמיתה,צוה

 שם, בניה, א; כ-ג, שם, לאביהם,שגאתה
 שמה על ו; י"א, ב, ד; שם, איכ-ח,
 בירושיים, מגדי-מרים את הורדוסקרא
 ג. ד,ה,
 חשיישית אשתו הגדול, הכהן בת ע(.מרימ
 יו ילדה בן. כ"ח, ,א, המלך הורדוסשל
 הורדוס דן. כ"ח, ןא, )ב( הורדוסאת
 אחרי כסאו ליורש בנה אתיעד

 נכלי את 'דעה ב; כ"ט, שם,אנטיפטרוס,
 ז. ל, שם, אביו, את להמיתאנטיפטדוס

 הנשיא של הראשונה אשתו )ג(.גברעם
 ד. ז, ב, ממנו, גרשהארכילאוס.

 הורדוס )בן אריסטובולוס בת )י(.כורעם
 הורדוס בן. כ"ח, ןא, וברניקיהמומת(
 הכהן בת בן הורדוס לבנו לתתהרצה

 אותה נתן ואחר-כך ]שמןהגדול
 הן. ןשם, בנולאנטיפטרוס

 הורדוס( אחי יוסף, )בן יוסף ,בת )ה(מרנם
 ומרים הורדוס )בת אולימפיסואשתו

 הורדוס שי הראשונה אשתוהחשמונאית([.
 אריסטובויוס, את לו יידה כלקים,מלך

 הראשון )ב( אגריפס המלך בת )ו(.טךלם
 גם היא ואולי 1. י"א, ב,וקפרוס,
 ה. י-א, ה, בספרהנזכרת
 בקצה באפריקה יושב עםטךטרידים.
 ר. ט-ז, ב, הרומאים, תחת נכנעהמדבר.
 והיה איטליה מארץ בא )6ט"טא(.מרקום
 הקים קסיוס ד, י, א, בסוריה,לנציב
 שם, בסוס, ציציליוס ובין בינושלום
 א.י-א,
 נכבשה אדום. בארץ עיר (Marissa),יך?ה

 ון ב, א, החשמונאי, )א( הורקנוסעל-ידי
 היהודים, ממשלת מעי אותת קרעפומפיוס

 מחדש, אותה בנה גביניוס זן ז,ום,

 שב* אותה, החריבו המרחים ד, ח,שם,

atpn~nרובים, מרוץ, סוסי רצים, )התחרות 
 הורדוס תקן ובעלי-חרבות(.מתאגקים
 א, בקיסריה, שנים יחמש אחתהמיך
 שבאולימפיה המקרסמים המשחקים חןכ"א,
 שם, הורדוס, מאת גדולה תמיכהקבלו
 ושעשועי בחרבות מתגוששים משחקיי"בן
 אחרי מיטוס עשה רעות היות עםקרב
 פיייפום, של בקיסריה ירושליםכבוש
 הולדת יום לכבור שם ושוב א, ב,ז,

 על-ידי נטרפו האלה ובמשחקיםאחיו,
 אלפים בחרב נפלו או ונשרפו רצותחיות.
 א; ג, 9ם, יהודים, שבוים מאוהוהמש
 לכבוד בבארות כאלה משחקים עשהשוב
 9ם. אביו, הולדתיום
 פונטוס ןמיר )א( (Mithradates)מתךדת
 מכ"ה יותר הרומאים עם 9נלתםהידוע,
 פומפיוס שמע מותו עי-דברשניסן.
 1. ו, א, יריתו, על-ידבעמדו
 ששלה הפרתים, מארץ פליט )ב(.מיךדת
 א, רומי, אל בסתר גביניוסאותו
 ז.ח,
 יזוע, שר-צגא איש-פרגמוס. מ(.מ"ךדת
 המצור מז ציזר יוליוס את יחיץשבא
 במלחמה נגף גן ט, א, מצרים,בארץ

 ד. שט, אנטיפטרוס, עי-ידיונצי

 מודיעים. מכפר חשמונאי, בז )א(.טמ"זהי
 אליו ולקט במאכלת )!( גכמידס אתהמית
 באנטיוכומ יהלחם ויצא פייטיםהרבה

 ג. א, א,ןאפיפנסן,
 אויד מרגלות(. )או מרגלא בן )ב(.טטפ~הו
 לפוצץ תלמידיהם את שעוררוהחכמים

 בית- שער על הורדוס שהקים הגשראת
 לשרפו צוה הורדוס ב; ל-ג, א,המקדש,
 ד. שם,באש,

 הגדולים. הכהנים מן ביתיס, בי )ג(.טה"!הי
 ירושלים, אל לפא גיורא בן לשמעוןקרא
 צגיו שלשת עם נהרג י"א; ט,ד,

 גיורא, בן שמעון על-ידי יתרהבאכזריות
 טיטוס, אל ברח הרביעי בנו א; י"ג,ה,
 ב. ב,ו,
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 תאופילוס?(. )בן גדול כהן )י(.סמת:הו
 הר- מצוי בשעת טיטוס אי ברחובניו
 ב. ב, ו,הבית,

 הספר, מחבר יוסף אבי הכהן, )ה(.ממזיהן
 עי- בירושלים במאסר חושם א,פתיחה,
 - אן. י"ג, ןה, המורדים,ידי

 הרומאי הנציב של שיישיןאפ?יינ3ס.
 ירושלים אי נשלח גלום. צסטיוסבסוריה
 וכו'. א ט"ז, ב, ודרישה, חקירהלעשות
 א. ת ר ב מ ע1ן: (Neapolls),נאצלים
 )ג( אגריפס ורוס. נ"א )8טזפסא(.נאר

 והוא בארצו, ימושל אותו שםהשני
 ו. י"ח, ב, הבשן, ביהודי גדול רצחעשה
 היה בנו חדיב. מארץ יהודי )נבטאי(..נבטי
 גיורא בן שמעון בחיל הגבוריםאחד
 ח, באש, הרומאים סוללות אתושלח
 ה.י"א,
 לבקי את-בצמו חשב המחגר נבואה.נביא,

 עתידות, ליודע ומתוך-כך הנבואהבספרי
 הביא מצרים מארץ נביא-השקר גן ח,ג,

 !:ציבות גשעת היהודים על גדולהפרעגות
 הביא נביא-שקר ה, י"ג, ב,פליפס,
 בשעת ירושלים מבני רבים עלפרענות
 נבואה בן ה, ו, בית-המקדש,חרבן
 בית- כשיטמא תחרב, ירושלים כיישנה,
 כי נבואה, גן ו, ד, אחים, מדםהמקדש

 ה, ו, רבוע, כשיחיה יחרבבית-המקדש

 שיבוא העולם מושל על-דבר הגנואהדי
 ממזבח שי ישעיה נבואת שפןמיהודה,
 ג. י, ז, בית-חוניי, ע5 נדרשהבמצרים
 ירמיהה אליההאיישק שהין

ישעיהה
 ג %ה ב, דנות,נדר

 יבש בשבוע אחד יום שוטףוסר-ס411ת.
 רפניה, ובין ערקה בין נמצא ימים,ששה
 א. ה,ז,

 ג, יודפת, מצור בשעת בגבורתםהצטינויי. ואחיו הוא בגליל. כפר-רומא אישנטירא.
 כ"א.ז,
 את הראה )פריה(. עבר-הירדן איש4יגר.

 צבא על שהתנפל היהודים בחילגבורתו
 שר-צבא היה בנ י"מ, ב, גלום,צסטיוס

 היהודים גראש עמד דן כ, שם,באדום,
 במיחמה נגף א; ב, ג, באשקלון,הנלחמים

 ממות נצי ב, שם, המערכה, מןוגס
 הקנאים על-ידי נהרג גו שם,בדרך-נס,
 את קלל א, ו, ד, רבה,באכזריות
 שם. נתקימה, ונבואתו מותו קדםהקנאים
 תושבים, יש מצרים(. נחי )היאור,ניל03

 אחד הוא בגליל מקור-כפר-נחוםכי
 בגבולות תנהר ארך חי י, ג,מעורקיו,
 את בו הסיע טיטוס הן י, ד,מצרים,
 ה. fw*S שם,צבאו,
 ירידו דמשק[. ,איש (Nicoleus)ייקילאדס

 על הקיסר יפני התאונן הורדוס.של

 חובה למד גן כ"ט, א, הערבי,סוגי
 לפני הורדוס בן )ב( אנטיפטרוסעל

 את ?יה ג-ד; ל"ג, שם, ורוס,שופטו
 א, ב, רומי, אי בנסיעתו )ב(ארכי5אוס

 שם, אנטיפס, בצד היה תלמי אחיואן
 אנטיפטרוס, קרובי טענות את מרךג;
 היהודים צירי טעמת כנגד דגר 1;שם,
 סרבנים הם היהודים כי דעתיןוליה
 ב. ו, שם, משמעת,וחסרי
 היהודים קראו זה בשם )חסא,א(.ניקון

 לרומאים אשר ואייי-הברזל( שבכריםלחזק
 ב. ז, ה, ירושיים, עיהצרים
 ollvtwal], עיר )א(. (NIcopolls)4י*?יס
 ב, רב, חסר המלך הורדוס להשעשה
 ד.י-א,
 מאלכסנדריה רחוק במצרים. מקום )ב(.ניקשייס
 ה. י"א, ב, ריס,ששרים
 בן ברומי, החמישי הקיסר (dheroקירין

 קלודיוס בעלה את שפתתהאגריפינה,
 את נשא הכסא. ירשת את יןלתת

 ברומי, תחתיו ומלך קלוריוס בתאוקטויה
 שלו, ומעשי-הרצח תעתועיו ח; י"ג,ב,
 הורדוס מזרע מלכים הקים או י"ג,שם,
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 )ג( אגריפס ממשית עי עריםוהוסיף
 לנציב פייכס את הקים ב; שםהשני,

 הגישו בקיסריה היונים שמןביהודה,
 היהודים, שכניהם עם עצומותיהם אתלפניו
'~ff;1 כסא לפני בריבם נצחו היונים 

 תחלת היתה זאת ד; י-ד, שם,משפטו,
 את בקשו היהודים שפ; היהודים,מרד

 צירים אייו ישיוח השני )ג(אגריפס
 ש"ז, שם, פלורוס, רציחות עליהתאונן

 אביה אל אליו שלח גלום צסטיוסגן
 כשמעו א; כ, שם, היהודים, טוביאת
 הסתיר אוים ופחד, נרגז היהודים מרדעל
 את לשלוח נמלך אי א, ג, פחדו,את

 דבר ג, שם, ביהודים, להלחםאספסינוס
 אמר אספסינוס ג; שם, חנפה, בלשוןאתו

 שם, מתתיהו, בן יוסף את אייולשלוח
 ימים עוד יאריך יא כי נבא, יוסף ח;ה,

 אספסינוס ט, שם, כסאו, על ושבואספטינוס
 יהודים שבוים אלפים ששת אייושיח

 )קורינתוס(, אסתמוס אל ובריאיםצעירים
 עליו, התקשר וינדקס י; י,שם,
 ו, ב, ט, שם, הרע, מותו א; ח,ד,
 ב.ו,
 שרה את גזל מצרים. מלר נכה,~כ5,

 בהערה!(. )עין ד ט, ה, אברהם,אשת
 קיסר. נירון של משחרר עבדנמפידיוס.

 ברומי רב ממשל שעשה ונבזה, נביאיש
 ב. ט, ד, תועבות,והרבה
 הרומאים, לפני נכנע באפריקה. עםבסמונים.

 ד. טיז,ב,
 אדום. בארץ - כנראה כפר, ז. י ע אי2עי7
 מצודה, גיורא בן שמעון לו בנהשם
 ד. ט,ד,
 יוסף של מכירו שר-אלף, "0תפ10א(.3קנ5ר
 לדבר אותו שלח אטפסינוס מתתיהו.בן

 ג, ביודפת, במערה בשבתו אייושלום
 שיום ובריבקראו נפצע וכוי בח,
 ב. ו, ה, בירושיים, היהודיםאל
 רחוק יהודי,כפר (Narbata),2ך9"א.
 יהודי נמלטו שמה מקיסריה. ריסכששים
 עליהם המתנפלים היונים מפניקיסריה
 שלהם, ספרי-התורה את אתםויקחו

 המלר הורדוס הרומאים. ממשלת סמי~שר.
 בית- שער על נדוי זהב של גשרנטע

 תלמידיהם את העירו חנמים ושניהמקדש,
 תפקיד בן י"ג, א, הגשר, אתלפוצץ
 הגשרים בן ו, ג, הרומאי, בצבאהגשר
 נטעו הרומאים אן ב, ה, היגיונות,של
 הבוער המקדש בחצר שיחם הנשריםאת

 t(lmperafor) למושל-מנצח טיטוס אתוקראו
 א, ו,ו,

 יצא משם בגליל. כפר א. ב ס אוסב
 נפלאות שעשה שמי, בן אלעזרהגבור
 האיל ראש את והתיז יודפת מצורבשעת

 כ"א. ז, ג,הרומאי,
 סדור על )פקיו נציב-משנה )א(.סו'נוס

 ארץ אל שיה סוריה. במדינתהמסים(
 הורדוס, עזבון כסף על ישמוריהודה

 את ותפש ירושלים עי עלה בן ב,ג,
 אוצרות אחרי חקר שט! המיך,ארמון

 הביאו הרעים מעשיו בן ג, שם,המיוכה,
 שם, בחג-השבועות, ה-הודים מרדיידי

 בירושלים, היהודים ובין בינו קשהמלחמה
 הר- !על-יד האזימות את שרף ג,שם,

 גו שם, המקדש, אוצר את וגזלהביתן
 עגיו, וצרו רמה ביד עליו קמוהיהודים

 יהר ירושלים אל ורום כשבא דןשם,
 ה. ה, שם,לברוח,
 ראש אספסינוס, הקיטר אחי )נ(.סבינוס

 את אסף גן. י, !ד, רומי בעירהמשמר

 להלחם הקפיטוליון היכל אי העירשומרי
 בידי נתפש קשה מלחמה ואחרי ויטליוסעם

 ד. י"א, ד, לעיניו, והומת ויטליוסאנשי
 Domltrus)~ (Sabinus דומיטיוס )ג(.מבינוס
 עט יחד הגן טיטוס. צבא מגבוריאחד
 מן אחור הנסוגים הרומאים צלטיטוס
 א. ח, ה, השניה,החומה



תקנט ח ת פמ

 ביבא הגבורים אחד סורי, איש )י(.ס4ינוס
 פרץ אי לאשון לקפוץ התנדבטיטוס.
 ד. א, ו, חלל, ונפל )אנטוניה(הבירה
.1aoaoלשמרון המלך הורדוס קיא זה בשם 
 אוגוסטוס הקיסר לכבוד מחדש,הבנויה
 בנה הורדוס ד; ה, א, סבסטוס(,)ביונית:
 ונתן איש אלפים ששת בה והושיבאותה
 לכבוד מקדש שם ובנה וזכיות שדותלהם

 את המית שם בן ב"ב, שם,הקיסר,

 סרה מותו אחרי ון ב"ו, שם גניו,שני
 הלך שמה ג; ו, ב, ארכילאוס,למשמעת
 בצרה, קיסריה יהודי את והשאירפלזרוס

 אייו באו היהודים צירי ד; יעד,שם
 עליה התנפלו המורדים הן שם,שמה,
 א. י"ח, שם, אש, בהושלחו
 של הנמל נקרא כך (Sebaatus),949טוס
 ג. ל"א, א,קיסריה,
 הורדוס צבא אנשי (Sebastenl),9פ?9וים
 לרומאים נאמנים נשארו )ספסטי(.משמרון
 ב, מותו, אחרי היהודים מרידתבשעת

 בעבר-היתדן המורדים עם נלחמו דןג,
ונצחום,

~OP 
 לרומאים עזרו ב; ד,

 שם, הרועה, אתרונגיוס מפניהבורחים
 ב ה, שט, ורוס, פני לקבי יצאוג,

 אנשי- וגרטוס(ן רופוט עמרו)בראשם
 ובראשם בקיסריה, עמדו הסבסטייםהצבא
 כמתנפלים היהודים את לגרש קומנוסיצא
 ה. י"ב, ב, השמרונים,על
 בנחלת הגולן גארץ עיר )6ה5"50(.ס5ג~י

 בנת מתתיהו בן יוסף השני.אגריפס
 אגריפס, עם השלימה 1; כ, ב,חומתה,

 5. ח, ד; שלה, החרבה הארץסיום.
 )ב( יעבדה קרוב הערבי. (5yllaeus)סויי

 יהנשא בקשה הורדוס אחות שעמיתהמלך.
 לה הרשה לא הורדוס ון כ"ד, א,יו,

 למשפט נקרא 1; כ"ח, שם, זאת,לעשות
 המית ג; כ"ט, שם, אוגוסטוס,הקיסר
 תרתת בעיני הטובים הסיע גדוליאח

 שם; הורדוס, נגד מזמות וחבלהמלך
 שם; עליו, התאוננו וניקולאוסאנטיפטרוס

 ג. לעב,שם,

 חומת על-יד גדול יפר ??1סייעה.
 על מיללות שלש שפך הורדוסהמבצר.
 י"ז, א, מגדלים, עליהן והצלהירושליט

 יודפת, על מוילות שפך אספסיגוסחן
 הסוללות על התנפלו היהודים חן ז,ג,

 בהןושלחו
~va 

 שתים והשחיתו כ, שם,
 סוילוה שפך אספסינוס כ*בן 9ס,מהן,
 סוללות שפך טיטוס גן א, ד, גמלא,על
 ה, ירושלים, של הראשונה החומהעל
 השלישית החומה על ואחר-כך ה,ו,

 גמרו הרומאים בן ט, שם, הבירה,ועל

 קרט שנה האלה, הסתוות אתבקשי
 הבירה שצל הסוללות את לוי בןיוחנן
 בן שמעון ד; י"א, שם, חתירה,עי-ידי
 חומת שעל המוילות את הרסגיורא
 בהן בשיחו רמה, ביד העליונההעיר
 ארבע לשפוך צוה טיטוס הן שם,אש,

 לן י-ב, שם, הבירה, עי חדשותסטיות
 יוחנן ב; א, ו, נגמרה, הסוללותעבודת
 הסוילות על להתנפל נסו ואנשיו לויבן

 טיטוס ג; שם, הצייתו, ל4 אולםחאלה,
 הר-הבית, על סוילות ארבץ לשמוךהחל
 את השייטו לגיונות שני זן ב,שם,

 שפך טיטוס אן ד, שם, האיה,הסוילות
 שמ, העליונה, העיר .1על רבותסוללות

 ה. ח, ז, מצדה, על סוללה שפך מילוה אןח,
 עבר- הרי בקצה עיר (Somorra),סומררה
 מתקנים: יש ח,.ב, ד, בדרום,היררן

 הדרומית, במצרים אסואן. עכשו ?11ה'ינו, )גומורה(. ה ר 1 מע
 ה. י,ד,
 אנטוניוס עי-ידי הוקם )*טן505(.סוסיוס
 להורדוס שלח בן י-ז, א, בסוריה,לנציב
 אנטיגנוס, כנגד לו לעזור יגיונותשני
 בסך-הכל חילו, כל עם לעזרתו באשם,;
 ירושלים על צר טן שם, לגיונות,י"א
 שם, העיר, את הבקיעו צבאותיוושרי
 והוא לרגליו, התנכי אנטיגנוס בויצח,
 שחד הורדוס פסן בנחשתיט, אותואסר

 ג; שם, העיר, את לעזוב בכסףאוחי
 ד; ט, ה, שסו לאלהים, זהב ורהקריב

 א. י,ו,



 היהודים מיחמתתוידותתקם

 עיר (Hlppus). פוס ה ביוניתסדסיתא.
 מעל פומפיוס שקרע בעבר-הירדןיונית
 אוגוסטוס הקיטר ז; ז, א, היהודים,גבול
 מותו ואחרי ג, כ, שם, יהורדוס,נתנה
 ו, ב, סוריה, נציבות אי אותהספה
 אן י"ח, שם עליה; התנפלו המורדיםג;

 היושבים היהודים את המיתויושביה
 שם, בכיא, הושיבו מקצתם ואתבקרבם

 א; ג, ג, הגייי, יגבול מזרח מצדה;
 או הומתו בטריכי שנתפשו העירפליטי
 י. י, שם, לעבדים,נמכרו
 לארץ-ישראל מצפון הגדולה המדינהסדריה.

,(Syria)התנפל החשמונאי )א( הורקנוס 
 ו; ב, א, מהן, רבות וכבש עריהעל

 פומפיום על-ידי שמה נשלחסקורום
 שם, החשמונאים, האחים במריבותוהתערב

 לנציבות אותה הפך פומפיוס בןו,
 שם, סקורוס, את בראשה והציגרומאית

 ב; ח, שם, גביניוס, אח ואחריו ז,ז,
 הפרחים ח; שם, בסוריה, משלקרסום
 אוים קיסוס, מפית אחרי צייההתנפלו
 ~nfiw בקש היזר ט; שם, עצרם,קסיוט
 עם החשמונאי )ב( אריסטובולוס אתשמה
 סקיפיון מטלוס אנ ט, שם, לגיונות,שני
 בן שם, פומפיוט, מצד שם נציבהיה

 אנטיפטרום לעצת נפתו בארץהערבים
 מצרים; אל ייזר לעזרתיצאת

~Off 
 ג,

 את הקים הי שם, המדינה, אי באציזי
 שט, לנציב ציזרסקסטוס

'~ff ,הו י 
 שם, הרומאים, בין שם קמומריבות-אחים

 והנה ציזר, סקסטוס את המית וסוסין
 בא קסיוס שמן שמה, לנציב מורקוסבא

 צבא שם אסף אן י-א, שם, המדינה,אי
 המדינה, בכל לשייט הורדוס אתוהקים
 לצאת סוריה את עזב קסיוס ד,שם,

 אן י"ב, שם, ציזר, יורשי עםימלחמה
 שם, המדינה, אי בא המנצחאנטוניוס

 י"ג, שם, המדינה, את כבשו הפרחיםד;
 את לגרש שמה נשלח :נטידיוסא;

 חפצו, את השלים ב; ט-1, שם,הסאתים,
 סוסיוס את הקים אנטוניוס ון ט-ז,שם,

 קליאופטרה בן י"ז, שם, במדינה,לנציב

 אנטוניוס, בעזרת המדינה טובי אתעשקה
 את שם הקים ,אוגוסטוס ד יצח,שם,

 שם היה ורון בן; כ, שם, לנציב,הידיוס
 את הקים אוגוסטוס דן כ, שם,לנציב,
 ראשי וליועץ במדינה יאפיטרופוסהורדוס

 שעשה הטובות שס; הנציבים, כלשל
 י"אן כ"א, שם, המדינה, יעריהורדוס
 ולומניוס ומשנהו סטורנינוס המדינהנציב
 הקיסר מצות על-פי נמנו השריםויתר
 הורדוס בני במשפט בית-הדיןלחברי
 כל בן כ"ז, שם, החשמונאיה,ממרים
 לתוצאות עינים בכליון חכתההמדינה
 המדינה נציב ורוס גן שם,המשפט,
 הורדוס, בן )ב( אנטיפטרוס לשופטנתמנה
 עלה מבינוס הנציב משנה ה; י"א,שם,
 הנציב דרוס בן ב, ב, ירושלים,על
 פטרוניוס ה, פרק שם, יהודה, עיעלה
 אומידיוס וכו'; א ק שם, במדינה,נציב

 היהודים בין שפט המדינה, נציבקודרטוס,
 צסטיוס הן י-ב, שם, השמרונים,ובין
 המורדים ג, י"ר, שם, המדינה, נציבגלום

 י-ח, שם, המרינה, ערי עלהתנטלו
 הנציב גלוס צסטיוס בן שם,המדינה, בכי היהודים בקרב נוראות רציחותא;
 יוחנן וכו'ן ט יום, יהודה, ארץ עיצלה
 המדיגה ליהודי שיח מגוש-חלב לויבן

 בן כ"א, שם, יקר, במחירשמן-ישראל
 tvfa התחברו המדיגה פליטיהיהודים

 המדיגה אל נשלח אספסינום בןשם,
 אל משם יצא גן א, ג, שמה,והגיע

 ורוכבים רגנים דן ב, שם,ארץ-ישראל,
 ד, שם, צבאו, על נוספו המדינהמחיל
 הנ א, ד, המדינה, נציב מוצינוסב,
 לקיסר, אסמסינוס את הכירו המדינהבני
 שם, רפית, מעיר תחיתה ון י,שם,
 סוריה, ובין מצרים בין המדבר ה;י"א,
 בצבא המדינה מערי היל-עזר אן א,ה,

 היהודים אוכלוסי על-דבר ו; שם,טיטוס,
 שלח אספטינוס גן ג, ז, במדינה,הרבים
 שם, לנציב, תיטוס ציסניוס אתשמה
 א. ה, שם, במדינה, עבר טיטוסד;

 סתת אפרכיה מדינה, QAקראה



 היונים וערי טוריה מדינת יושביוקדרים.
 נמרצים שונאים )סורוהלנים(.בארץ-ישראל

 מושלי מהם לקחו לא על-כןליהודים,
 ד, א, מלחמה, שכירי החשמונאיםבית
 את בהמיתו טובות, להם עשה הורדוסג;

 עליהם והתחבב השודדים, ראשחזקיה
 בקיסריה היושבים הסורים הז י, שם,מאד,
 היהודים ז; י-ג, ב, היהודים, אתשטמו
 י"ח, שם, וכפריהם, עריהם עלהתנפלו

 במקום ביהודים נורא רצה עשו והםא,
 היחודים את בזזו בן שם, ידם,שמצאה

 גלום, צסטיוס מסע בשעתבארץ-ישראל
 ישבו טן שם, תגים, בהם המיתוואלה
 ג, אגריפס, במלכות היהודים עםיחד
 הן א, ר, גמלא, עי נלחמו מהם הזג,

 ח, ה, הבריח, ארון את שדרולפנים
 הסורים אנשי-הצבא הערה(; )עיןד

 היהודים בטני את בקעו טיטוסבמחנה
 טיטוס דן י"ג, שם, ירושלים,פייטי
 ה. שם, בחמה, אותםהוכיח

 חברי אחד סוריה. נציב )א(.סטורנינוס
 ואריסטובולוס אלכסנדרוס במשפטבית-הדין

 דעתו גלה בן כ"ז, א, הורדוס,בני
 אנטיפטרוס ג, שם, קל, יגש ודרשראשונה

 א. כ"ח, שם, עליו, העומדים את בכסף שחד)בן
 )קונטוי( שופט סנטיוס. )ב(ססורנינוס
 מועצת-הזקנים, בראש עמדברומי.
 רצח אחרי המלוכה את לבטלשרצתה
 א. י"א, ב,גיוס,
 התנפלו יהודים קלודיוס. הקיסר עבד3899וס.
 ב. י"ס, ב, רכושו, את ושדדועליו
 קטנה ברכה אי שי (Struthion).סטרתיון
 לו סמוך לבירה. מצפון ירושליםבתחום
 ד. י"א, ה, סוללה, הרומאיםשפכו
 לעזרה נשלת רומאי. שר-צבא (silo).סילון
 שחד וקרל ד, ט"ו, א, הוירוס,אל

 ה. שם,מאנטיגנוס,
 ן. ו י ס 1 ל פ ?יז:קין'

 המתולוגיה מגבורי אחד (Sisyphus).סיסיפוס
 י"א. ח, ב, בשאול, וענשוהיונית
 בחיל המשנים אחד )8"ת50!5(.סי9~ה

 1. ח, א, הרומאי,גביגיוס

תקפא ח ת פמ

 את שרצחו שורדים (Sicarii), סיקר"יםס
 עיר במרומי היום בעצם אנשי-חרמםם
 נציבות בשעת התחזקו קצרות.בחרבותי
 מפחום המורדים ג; י"ד, ב,פליכס,',
 ד, במצדה, ישבו וו י"ז, שם,אליהם,ת
 הנערץ, מותם שם, עליהם, המחברמשפטה אי ח, ז, אלעזר, עמד בראשם ב;ז,ם
 אלכסנדריה, אל ברחו מהם א; ט,שם,ם
 יונתן שם, אמץ-נפשם, י"א; י,שם,!,
 נקראו א. י"א, שם, מהם, יצאהאורגם
 סתם. ם י ד ד ו שלפרקיםם
 אחרי יהודה בארץ נציב (Sylva), ילוה(,
 ז, וכבשו, מצדה מבצר על צר החרבן.:ו
 ב. א-ט, ה,פרק:,
 העליון בגייז עיר 4!ם08!58(. 9ייקזה:ן
 מתתיהו בן יוסף השני. אגריפס בנחלת,,
 אותו עזבה ו; כ, ב, חומתה, אתבנהם
 א. א, ד, אגריפס, עםוהשלימהש
 שנצחו בים-יון, אי 5!ת:8!58(. )שלם, יעמיס'ס

 ד. ט-ז, ב, הפרסים, את האתינייםעל-ידו
 כף נקורה(. אל ראם )עכשו צור סים-י
 ב. י, ב, מעכו, ריס מאה רחוק גדול.ס
 הערבים של הראשה העיר (Petra), משלע11
 ואנטיפטרוס, הורקנוס נסו שמה הנבטיים.'ס
 להגיע ris עצר יא גגיניוס ב; ו,א,ש.
 לברוח רצה הורדוס א, ח, שם,שמה,י(
 טובי את המית מולי חן י"ג. שם,שמה,ם,
 ב. ה, ד, סלע-ערב, ג, כ"ט, שם,העיר,!ח

.nsmoעי-ידי נכבשה בעבר-הירדן. עיר 
 1. ב, א, החשמונאי, )א( הורקנוסלו

 היטיב המלך הורדוס האגאי. בים איממוס.
 י"א. כ"א, א,ליושביו,נה
 פרת. גהר על fSamosate. )שמשת, סמוסשילו

 )קומגיני(. קומתי מדינת שלמטרופולין
 הורדוס, בעזרת אנטוניוס על-ידי נכבשה-ה
 ז, העיר, את לכד פיטום זן ט"ז,א,זד

 א-ב.ז,
 (Semchonitis)1~ אוס1מכיסמף

 סובכי,
 )עכשו הירדן בו שעובר יאור, )ים(יה

 א. א, ד, זן י, ג,חולה(,
 צפה. ענן: (Sampho).נזקפויל

 יהודה בארץ הראשית המועצהסנהדריה



 חיהודיס מלחמתתולדותתקסב

 א, בארץ, סנהדראות המם תקןגביניוס
 כ, ב, בגייל, סנהדריה תקן יוסף ה;ח,
 בית-המועצה בית-דיה וענןה,

 ה, ירושלים, חומת נגעה בו)הסנהדריה(.
 ג. ו, ה הרומאים, על-פי נשרף ב;ד,

 שרף רומאי איש-צבאספר-תורה.
 היהודים ובקרב אחד, נכפרסמר-תזרה

 יהודי ב; י"ב, ב, גדולה, התרגזותקמה
 שלהם טפרי-התורה עם ברחוקיסריה
 הדבר את להם חשב ופלורוסלנרבתא
 שם, במאסר, ראשיהם את והושיבלצון
 תהיוכת- יפני נשא ספר-תורה היי"ד,

 ואחר- ה, ה, כ, טישוס, שלהנעחון
 בארמונו, אספסינוס הקיטר אותו הניחחר
 ז.שם,
 Secundus) ,(Pomponlus פלפיייס?קי?דדס

 המיוכה את יבטי רצה ברומי.שופט
 י. י"א, ב, גיוס, העריץ רצחאחרי
 שלה פומפיוס השמאי. (Scaurus)?קלרוס

 דמשק, אי ובא סוריה אי לפניואותו
 החשמונאי )ב( אריסטובולוס ב; ו,א,

 והוא ככר, מאות שיש לושלח
 מעל לסור ולחרתת להורקנוסצוה

 בסוריה, לנציב הוקם גן שם,ירושלים,
 שם, הערבים, עי למלחמה יצא זןשם,
 א.ח,
 ]נציב scipio) (Metellus קילוסמקיימן ם. י פ 1 צ עין: (scopus).סקפיס

 את המית פומפיוסן. 9ל חותנובסוריה,
 פומפיוס, על-פי החשמונאי )ג(אלכסנדרוס

 ב, ט,א,
 ן. א ת-ש י ב ??l: (5cythopolis).?חינפ?יס

 המשנים אחד רומאי, צבא שר ים. י?רי
 להיחם נשלח סוריה. נציב גביניוס,של

 1. ח, א, החשמונאי, )ב(באריסטובולוס
 את עבר הסקיטים. מעמי עםסרסשים.
 מוסיה ארץ עי והתנפל איסטריסנהר

 ג. ד, ז, שליה, אתוהוציא

 הנבטיים. הערבים מלך )א(. (Obedas)4?ית
 בו נלחם החשמונאי ינאי )ב(אלכסנדרוס

 ד. ד, א, 'גדולה, מגפהונגף
 בימי הנבטתם "ערבים מיי )ב(.4?דת

 ו. כ"ד, א, אליו, קרוב היה מוליהורדוס.
 קרורא (Peraea). והדרומיןעבר-הירדן

 באו משם ה; י"ד, א, לנסיך, שםהיה
 שמעון א; ג, ב, לירושלים,עולי-רגלים

 ד, שם, למרד, שם קרא הורדוסעבד
 הקיסר שם; שם, מרדו, אנשים עודבן

 שם, יאנטיפס, המדינה את נתןאוגוסטוס
 )ליויס(, יוליט את שם יסד וזח ה,ו,

 בירושיים ממשלה-ההרות א; ט,שם,
 שם, לשר-צבא, מנשה את שםהקימה

 גן ג, *ג, וגבולותיה, הארץ תאור דןכ,
 עבר-הירדן, עי למלחמה עלהאסמסינוס

 שם, המדינה, כל את וכבש ג, ז,ד,
 בפני ?גב מכור המבצר רקג-ו;

 )עין ר ג י נ יצאו משם ו; שםהרומאים,
 יי- שם(ן )עלן מבית-אזוב ומריהשם(

 בהערה. שם עלן א. ה, ו, פריה,דבר
 פקדת תחת כנען ארץ כיבשי??רים'
 מגדל- מראש גן ח, ק נון, בןיהושע
 כל את החמה עיית בשעת ראופספינוס
 העתיקוה(, )נחיות-השבטים העבריםגבויות

 גדול ברכוש נשלחו העברים ג; ד,ה,
 סנחריב צבא דן ט, ה, מצרים,מארץ
 שם. באפס-יד, לפניהםכרע

 נפשם את המהרפים האנשיםעדלם-הבא.
 יעולם-הבא, זוכים האמונה קדשיעל
 בעופם-הבא, האסיים אמונת ב; ל-ג,א,
ra,לו אין ידעת עצמו המאבד י"אן ח 
 צדיקים !כר ד; ח, ג, לעוים-הבא,חלק

 דברי א; ב, ו, עולם-הבא, יחיילברכה
 עולם-הבא, חיי על יאירן ]בןאיעזר

 ז. ח,ז,
 על- נכבשה פישתים. ארץ בחוף עיר?יה.
 ב; ד; א, ינאי, )ב( אלכסנדרוסידי

 היהודים, גבוי מעל אותה קרעפומפיוס

'ap,אותה נתן קיסר אוקטויגוס זן ז 



תקסג ח ת פמ

 ספח מותו ואחרי ג, כ, שם,להורדוס,
 גי ו, ב, סוריה, נציבות אלאותה

 או ירח, שם, שמות, בה עשוהמורדים
 ירושלים, אל במסעו שם חנהטיטוס

 ם, י כר נ ה עזרת א( בית-המקדש. שי?זרה.
 עזרת ב( ב.- ה, ה, י; ג, ד, בן ט"ז,ב,

 אפפו שמה גן שם, ב; ה, ה,הנשים,
 השבוים את העיר כבוש אחריהרומאים
 ישראל עזרת -ג( ב. ט, ו,היהודים,
 הרומאים ו; ה, ה, הכהנים,ועזרת
 ז; ב, ו, העזרה, על סוללותשפכו

 ברעש העזרה את לכבוש נסוהרומאים
 טיטום או ד, שם, הצליחו, ולאמיחמה
 העזרה, שרפת שם, אש, בה לשיוח3וה
 ב.שם,
 ן. י ע נ עין:עין.

 הן ג, ג, ביהודה, רא9-פלר עיר.וין-גדי.
 עליה התנפלו במצדה אשרהמיקריים
 את ושרדו יושביה את והמיתוושרפוה
 ב. ז, ד,רכושם,
 ה. י נ י ג ה, מ ג ולן:זיךנוים.
 בתחום הנחשים(. ברכת "ווין-לנסיין
 ב. ג, ה,ירושלים,

 שלח צסטיוס בירושלים. החדשההעיר
 ירושלים, על עייתו בשעת גאשאוהה
 שם, ביזיתא, נקרא חלקה ד; י"ס,ב,
 לבירה, סמוכה בי-זיתא(ן )עין ב ד,ה,
 בכל עליה הגגו לא היהודים ח; ה,שם,

 אליה נכנס טיטוס בן ו, ום,מקום,
 ב. ב, י שם' עליה' עברריק אן ח, שם השניה, החומה כבושאחרי
 אותה חבר גשר בירושליפ. העליונההעיר
 ירושלים טובי גן ט"ז, ב, הר-הבית,עם

 כנגד בה התחזקו אגריפס תילבעזרת
 אל משם נהדפו ה; י-ז, שם,המורדים,

 הגיע גלום צסטיום ו; שם, הורדוס,חצר
 גיורא בן שמעון ד, י"א, ב, שם,אייה,
 ותכניתה, תאורה גן א, ה, עייה,מ9ל
 גיורא בן שמעון טן ד, 9ם, אן ד,*ה,
 ומצא חשב, טיטוס אן ו, שם, עליה,הגן
 מצבת קעי-יד על-נקיה יכבשהדרך

 ב; ט, שם, ב: שם, כהן-גדול(,יוחנן
 ח. פרק ו, וכבושה, עליה טיטוסמלחמות
 המורדים בירושלים. התחתונההעיר

 אוהבי עם משם ונלחמו אותהתפשו
 שמעון הנ י"ז, ב, אגריפס, וחילהשלום

 ג א, ה, חלקה, את תפש גיוראבן
 )היא תאורה לוי(, בן יוחג! בידי)חלקה.

 מצודה הנקראה הגבעה על בעקרהבנויה
 גיורא בן שמעון אן ד, ה, חקרה(,ציון,
 בית- חרבן אחרי אן ו, שם, עליה,הגן

 מנהיגי עם טיטוס של והמתן והמשאהמקדש
 לשלוח פקדה הרומאים קבלוהיהודים,
 עד אותה והחריבו ד, ו, ו, באש,אותה
 ב. ז, שם,השלח,
 מצרים, בדרום (Elephentlne), הפיליםעיר
 ה. י,ד,

 שבנה העליון, בגליל קז-סלעים??4רה.
 1. כ, ב, חומתו, מתתיהו בןיוסף
 הגדול, הים בחוף עיר (Ptolemais),?פ5

 הטבעי הנמל - )סורוהלנית( ציריתעיר
 יונתן נתפש שם הגליל. ארץשל

 עליה, צר סגרן א; ב, א,החשמונאי,
 יפני שעריה את פתחה ג; ה,שם,

 שמה הגיע הורדוס א; י.ג, שם,הכרתים,
 גן ט"ו, שם, הגליל, על עלהומשם
 את עכו בעמק פקד אוטסטוסהקיסר
 גן כ, שם, לידו, רכב והורדוסצבאותיו
 י"אן כ"א, שם, גימנסיון, בה בנההורדוס

 א, י, ב, אליה, הגיעפטרוניוס
 שבן מסבותיה, ב, שם, הציר,תאור

 א; י"ח, שם, עליה, התנפלוהמורדים
 משכניהם, יהודים אלפים המיתויושביה
 על ועלה שמה בא צסטיוס ה,שם,

 שם פקד אספסינוס טן י"ח, שם,הגליל,
 לגייל, ממערב די ב, ג, צבאותיו,את
 הלגיונות עם שמה בא טיטולי אן ג,שם,

 אביו, אי והתחבר מאלכסנדריהשהביא
 הצבא כל את סדרו שם בן ה,שם,

 עלה משם אנ ו, שם, המלחמה,לקראת
 ב. שם, הגליל, עלאספסינוס
 ד. ש"ז, ב, גברלטר. עכשו סרק?ס.עמודי
 השרין, או החוף עמק א( הנדוי.העמק



 היהודים מלחמתתולדותתקסד

 יזרעאל, עמק ב( )?4-- א ד, ג, ב; קב,
 ערגות ד.--ג( שם, א; ג, ג, גן כ"א,ב,

 ב. ח, ד, )אלגור(,הירדן
 תאורו מאד. מוריה ארץ יריחו.עמק

 ג. ח, ד,המפרט,
 ן 1 י 1 פ 1 ר ו ט או הגבינה עושיעמק

.(Tyropoion)הגגעות שתי בין מפריד 
 א. ד, ה, ירושלים, עליהןשהשתתה
. בגבוי כפר ברקאה או (Anuat),3"דז
 ה. ג, ג, תימרון. יהודה בין
 מאות חמש Asia). הקטנה, )אסיה'שסיה

 ב, הרומאים, לפני נכנעוצריה
 ד.ט"ז,
 מנחם ברח שמה בירושלים. ידוע מקוםשל.

 חנניה בן אלעזר אנשי מפניהגלילי
 עברה שם טן י"ז, ב, ונהרג,ונחפש
 לוי בן יוחנן בן ד, *ה, ירושלים,חומת
 שרפו הרומאים אן ו, שם, עיין,הגן

 ג. 1, 1,אותו,
 ,-.י עי- נכבשה לבית-אל. סמוכה עירעפרים.
 ט. ט, ז, אספסיניס,ידי
 הצפינית ביחידה "בי ם. י ב י ק ע?קריה,
 בן אלעזר פשטו משם לשמרון.סמוך
 ב, השמרוניס, על ואלכסנדרוםדינאי
 שיחה בירושלים ממשלת-החרות ד;י-ב,
 לשר-צבא, חנניה בן יוחנן אתשמה
 שם פשט גיורא בן שמעון ד; כ,שם,

 שם, חנן, בז חנז על-ידי וגרשבגדוד
 שמרון, יגבול סמוכה ג; ט, ד, בןכ-ב,
 שמעון ה; שם, ביהודה, פלך דן ג,ג,
 ד, מחדש, הפלך על משט גיוראגן
 ט. rDa7 אותו, כבש אספסיגוס ד;ט,

 ויושביה-הערבים. הנבטיים, הערבים ארץ4?ב'
 ד, ד, א, ינאי, אלכסנדרוס עםנלחמו

 דיוניסיוס אנטיוכוס את נצתו שמןונצחוהו,
 את שוב נצחו זן שם, סוריה,מלך

 שם, ברית-שלום, אתו וכרתואיכסנדרוס
 יצאו והם אליהם, ברח )ב( הורקנוסחן

 בן ז, נוס, )ב(, באריסטובולוס יויהיחם
 שמן ירושלים, מעי אותם גרשסשורוס

 פשרה ועשה איש-שלומם היהאנטיפטרוס
 אן ח, שם, הרומאים, וביןביניהם
 שם, קבלוהו, ולא אייהם ברחהורדוס
 לארצם, עינה לטשה קליאופטרה אןי-ד,
 הורדוס בין מלחמה והקימה ד, י"ח,ים,

 קשות מלתמות אן י"ס, שם,וביניהם,
 י"ט; פרק שם, וביניהם, הורדוסבין

 הורדוס, כנגד הערבי סגיי שיהתככים
 התחברו ליהודים בשנאתם גן כ-ח,שם,
 ועשו ביהודה להלחם ורוס צבאאל
 התחברו א; ה, ב, נוראות, שמותשם
 רובי- ב; ה, ג, אספסינוס, צבאאל

 ו; ז, שם, יודפת, על-יד שלהםהקשתות
 הן ו, ה, ירושלים, עי-יד כ"ז;שם,

 ירושלים, פליטי כנגד הנוראותתועבותיהם
 מדרום היא ערב ארץ ד-הן י"ג,שם,

 ג, היחורים, שי יעבר-הירדןוממזרח
 שם, )לאדום(, יהודה לנגב ומדרום ג,ג,
 ד, בעבר-הירדן, גבויה היא סומורהה;
 כל את ראו ממגדל-פסיפינוס ב;ח,

 מבצרי גן ד, ה, ערב, גבול עדהארץ
 כ"א, א, ערב, ארץ גבוי עלהיהודים

 מיכה תרתת, עוף ב. ה ז,י;
 זה ה, ז,הגהץ, )" אגריפס במלכות מקום (Arcaea),?ךקה ע. י ס ה ת, ד בע
 הינים של ~"0קם"0( העריםעשר

 ז. ט, "ג, ישראל,בארץ

פ
 שנמצאו נקרה, או עמק מרעתה א 41אך4
 בן לשמעק ושמשו מערות הרבהשם

 ד, טרפם, את להסתיר ולגדודוגיורא
 ד.ט,
 אוגוסטוס, הקיסר פקיד (Fabatus),פבטוס

 הערבי. מולי מאת חשבונות לדרוששבא
 והוא הקיסר, לפני עליו היעיןמולי
 א, בכסף, להורדוס סודותיו אתגיח
 ג.כ-ט,
 פומפיוס, בחיל שר-מאה )א(. (~fabiu)ביוס



תקפה ח ת פמ

 המ- חומת את שהבקיעו הראשוביםאחד
 י. ז, א,הבית,
 הורדוס בדמשק. הרומאי הנציב )ב(.טן*יס

 אנטיגנוס אן י"ג, א, אצלו,התעכב
 ב. שם, בכסף, אותושחד
 המשנים אחד )א(. (Pedanius)9דבייס
 סוריה, נציב ורוס של היגיונות()ראשי
 אלכסנדרוט את ששפט בית-הדין,חבר

 הורדוס. בניואריסטובולוס
 ט'טיס' בצבא "ויכביש אחד )ב(.4-דליים
 ח. ב, ו, גבורתו,מעשה
 נהרג רומאי. איש-צבא )5חט4טק(.פיך?ס

 י. ב, ו, הגוץ, יונתןעל-ירי
 רומאי. שי-מאה )א(. (Paulinua)פילינוס
 יוסף את לפתות אספסינוס עי-ידינשיח
 ביודפת, המערה מן שיצא מתתיהובן
 א. ח,ז,

 קיסר אספסינוס על-ידי הוקם )ב(.פי?ינוס
 הניח לונוס. מות אחרי במצריםלנציב
 אליו, לגשת ואסר בית-חוניו עלחותם
 ד. י,ז,

 Cornetius) ,(Fausfus קךשקיוספי?טוס

 הראשונים אחד פולה. הידוע הדיקטטורבן
 בשעת הר-הלית חומת אלשהבקיעו

 ד. ז, א, פומפיוס,מצור
 פומפיוס. בחיל שר-מאה (Furius),פוריוס
 הר- חומת את והבקיעו הראשוניםאחד
 ד. ז, א,הבית,
 )ב( אלכסנדרוס על-ידי נכבשההירדן. יי. במזרח ידועה יונית עיר (Pella).פהל

 עבר פומפיוס חי ד, א, החשמונא;ינאי
 גבול מעל אותה קרע הן ו, שם,עליה,

 התנפלו המורדים זן ז, שם,היהודיכ,
 ג. ג, ג, )פריה(, היהודים שיעבר-הירדן גבוי עבר על-ידה א; י-ח, ב,עליה,
 ע. ל ס ה ??l:??רה.

 בימי כוריה נציב (Pctronius).פקרונידכ,
 לעלות פקדה קבל )קליגולה(. גיוסהקיסר
 דמות פסל ולהציג ירושלים על צבאעם

 היהודים לבקשות ונעתר בהיכי,הקיסר
 י. פרק ב, המדה, את מיאולא
 אגריפס משליחי אחד (Phoebus),סיבדס

 מצור בשעת היהודים אל השני)ג(
 על- נהרג גיוס. צסטיוס על-ידיירושלים
 ג. re~1 ב, המורדים,ידי
 ילדה המלך. הורדוס אשת (Phaedra),פןדרה
 ד. כ-ח. א, רקמני, אתיו
 על-ידי נשלח (Paetus), ץיסגיוספיטרס

 דן ג, ז, סוריה, אל לנציבאספסינוס
 ff~' קומתי, מיך אנטיוכוט עםמלחמתו

 וכו'. אז,
 ן. ו מ ת-ע ב ר ץון:פייד?פ:ה.
 טבריוס הקיסר על-ידי נשלח4ייטדס.
 צוה בי ט, ב, יהודה, ארץ אלינגיב
 ירושלים, אי הלגיונות טמני אתיהביא
 בטלו אמונתם ובחזק בקשי-ערפםשם;

 כסף הוציא ג; שם, הגזרה, אתהיהודים
 אל תעלת-מים לחפור המקדשמאוצר

 והוא בו מררו היהודים די שם,ירושלים,
 שם. המרידה, אתהשקיט
 קטנה, ברכה םק??ה. או (Phiale)מן?י

 ז. י, "ג, הירדן, מקור הואששם
 אבי מקרון. מלר )א(. (Phillppus)פילפוס

 י. rt~e ב, הגרוי,אלכסגורוס
 וקליאיפטרה המלך הורדוס בן )ב(.פין9וס

 ברומי התחנך דן כ"ח, א,מירושלים,
 להמיתו עליו התנכל אחיו )ב(ואנטיפטרוס

 על-פי קבל אן ל"א, שם, אביו,בידי
 ל"ג, שם, ארגב, חבל את אביוצואת
 עסקי למנהל אותו השאיר ארכילאוטח;

 או ב, ב, רומץ אל בצאתוהמלוכה
 או ו, שב, רומי, אל אותו שלחורוס

 )טטררכום( ינסיך אותו שם קיסראוגוסט:ס
 שם, הורן, ובארץ ארגב ובחבלבבשן

 במקום קיכריה העיר את בנה ג;ו,
ota~אן ט, שם, בג'ין, יומס ואת 

 את )ב( אגריפס קבל עמיו אלכשנאסף
 נחלתו נמסרה ואחר-כך ו, ט, שם,נחלתו,

 חקר חן י-ב, שם, השני, )ג(לאגריפס
 ז. י, ג, הירדן, מקורות אתלדעת
 לאגריפס שר-צבא יקים. בן )ג(סייפות
 ירושיים אי צבא עם נשלח השני.)ג(

 י-ז, ב, השלום, אוהבי ידי אתלחזק
 כ, שם, העיר, מתוך אחר-כך נמלטד;



 היהודים מלחמתתולדותתקסו

 הטרענות מן נמלטו אחיו בנות שתיאן
 י. א, ד,בגמלא,
 אחד בגליל. כפר-רומא איש )ד(.פי?פוס

 ואחיו הוא המצינים. יודפתמגבורי
 כ"א. ז, ג, העשירי, הלגיון את הממונטירא
 מקדוניה. במדינת עיר (Philippl).סי?יי
 קסיוס את הצעיר וציור אנטוניוס הכושם

 ד, יוב, א, בכפו, נפשו טרף והוא;וברוטוס[

 מינאי[ 1בן תלמי המיך בןפי?קיילי
 אשקלון אל אביו במצות הלךשכלקיט.
 החשמונאי בן )ב( אנטיגנוס את אליוואסף
 היא באחת, pen אחיותיו; שתיואת

 ותלמי יאשה, אותה ונשאאלכסנדרה,
 אשתו, את ונשא והמיתו בו קנאאביו
 א. ט,א,
 משרי-הצבא אחד Calpurntus), )50!קפיסין

 המלכים ארמון את כבש פומפיוס.שי
 וסדר בידו, היהודים שמסרו)החשמונאים(,

 ב. ז, א, הר-הבית, מצוראת
 הקטנה, באסיה ארץ )8[514!ק(.ייסיך!ה
 ינאי )ב( אלכסנדרוס ין יקחשמשם

 ג. ד, א, שכירי-מיחמה,ההשמוגאי
 של הנמל [Piraeus), )פריים(פיראוס
 ממנו, גרוי היה קיסריה נמיאחיני.

 ארץ עי הסוגרים הגבוהים ההריםפירץ-ים.
 ד. ט"ו, ב,אספמיה,
 נה"ק שי העברית Pelusiuml),?לי?ייז
 ובין מצרים בין הגב1ל עלסין,

 יהודי את פעה )א( אנטימטרוססוריה.
 כבש ז; ח, א, לגביניוס, יעזורהמקום
 Qr, ציור, לעזרת במסעו בגבורתואותה
 י"דן שם, שמה, בא הורדוס ג-דןט,
 שמה, קליאופטרה את לוה הורדוסבי
 צבא את בלחם נהל הוא ה; ד"ח,שם,

 גן כ, שם, שמה, בואו עדאוגוסטוס
 במסעו המקום על עבר טיטוס דן י,ד,
 ה. י"א, שם, יהודה, ארץאל
 נציב Florus) ,(Gessius לסיוםפלירוס
 שככל והאכזרי הרשע ביהדה.רומאי

 מיהודי כסף לקח ב; י"ד, ב,הנציבים,
 ד-הן שם, עליהם, הגן ולאקיסריה

המלחמהאש את להפיחהתמכר
 י"ז המקדש מאוצר להוציא וצוהבארץ
 להנקם ירושלים אל בא 1; שם,ככר,

 העליון השוק את החריב ז; שם,ביהודים,
 שלח ט; שם, גיהודים, גדוף רצחועשה
 בכבוד, גדודיו פני את לקבל העםאל
 להתנפל אמר אנשיו ואל ג, ט-ו,שם,
 חדש מטבח משב iav היהודים,על

 לכבוש רצה הן שם, ירושלים,ביהודי
 אך האוצר, את ויקז הר-הביתאת

 העיר, מן וגרשוהו התקוממוהיהודים
 סוריה, נציב אל מכתב שלח ו,שם,

 היהודים א; ט"ו, שם, היהודים, בושמרדו
 ואגריפס הקיסר, יפני עליו להתאונןבקשו
 את תפש ג; שם, עצתם, את הניא)ג(

 פרך, יעבודת אותם ושלח קיסריהפליטי
 ההייים שרי את שחד אן י"ח,שם,

 העיר, את .יכבשו שלא גלום,יצסטיוס
 אוז שלח גלוס צסטיוס דן י"ס,שם,

 בו לתלות קיסר נירון אל היהודיםטובי
 א. כ, שם, האשם, כלאת
n~wya,(Plataee) על- ונצחו בנובטיה, עיר 
 ד. ט-ז, ב, הפרסים, את היוניםידה

 א. ו, ב, אפולון, מקדש נמצא עליהרומי. בעיי גבעה Palatinus) .(wousשלטינוס
 הניח שם יצידינים. כפר (Platane),יל?הי

 ב. כ"ז, א, במשמר, בניו אתהורדוס
 ה ג, ג, יהירה, בארץ פיך ראש??י.

 י(. פ נ ת פ ת-ל י ב)?ןז:
 נפל )א(. "נטימטרוס אחי (Phallio),יעיין

 המיך )ב( אריסטובולוס עםבמלחמה
 ג. ו, א,החשמונאי,

9??9.(Ferix) בער ביהודה. רומאי ב נצ 
 המית ב; י"ג, ב, היהודים, השודדיםאת
 המית ה; שם, בנביא-השקר, המאמיניםאת
 אל צירים ושלח קיסריה מיהודירבים

 1. שם, קיסר,גירוז
 שפת על מצרים של הדרום קצהפ?נתיני.
 הורדוס מנשי אחת שם )א(' (Pallas)סיס ה. י, ד,הים,
 ד. כ"ח, א, פצאי, את לו ילדההמלך.
 קיסר קלודיוס של משחרי עבד )ב(.פיס



תקסז ח ת פמ

 פסיפס היה אחיו ברומי. השליטיםוראש
 ח. י"ב, ב, ביהודה,הנציב
 בחיל רומאי שר-צבא (Placidus),פלצידוס

 ג, צפורי, לבני לעזר נשיחאספסינוס.
 יוסף לאנשי רבון! רעות עשה אןד,
 ונגף יודפת על עלה שמן מתתיהו,בז
 אותו שיח אספסינוס א; ו, שם,שם,
 גן ז, שם, יודפת, על בעלותויפניו
 המבצר, חומת בפרץ הראווגים אחדנכנס
 א, ד, תבור, הר את כבש ל"ד;שם,
 שם, בעבר-הירדן, המורדים את הכהח,
 1. שם, רבות, ערים כבש ד-הןז,

 aneius), 5טו"קח!סק (Magnus פגנוסשמסייס
.

 באריגיה נלחם מפרסם. רומאישר-צבא
 א, דמשק, אי ס"ורוס את לפניוושלח
 האחים ושני סוריה אי בא ב;ו,

 תגישו ואריסטובולוס הורקנוסהחשמונאים
 Qff'אריסטובולוס, עי קצף דן aff' עצומותיהם,לפניו

 בו, להיחם יצא הן
 א; ז, שם, ירושלים, על עלה ו;שם,

 את בידו מסרו הורקנוסאנשי-שלום
 הר-הבית, על יצור החי ב; שם,העיר,
 בשבתות, המצור עבודת את גהישם;
 ד; שם, הר-הבית, את כבש ג;שם,
 שם, קדש-הקדשים, אל חבריו עםנכנס
 שם, לכהן-גדול, הורקנוס את הקיםוו

 הנכרים ערי את היחורים מנגולקרע
 גדר, את ובנההנכבשות

'~ff ;יקח ז 
 בשבי משפחתו עם אריסטובולוסאת

 יוליוס מפני ברח שמן רומי, אלוהוייכם
 איכסנדרוס הומת במצותו אן ט, שם,ציור,
 ד; ט"ז, ב, בן שם, אריסטובולוס,בן
 שם, ירושלים, לפגי בו שתנהההר
 ב.י"ב,

 באסיה מדינה (Pamphylia),5מ9יל!ה
 תחת נפגעו יושביה ג, י"ד, א,הקטנה,

 ד. ט"ז, ב,הרומאים,
 באירופה מדינה )5יחסתה5ק(.פ13ניה

 הלגיונות איסטרוס. נהר בדרוםהתיכונה,
 י, ד, אספסינוס, את המחיכו שםההוגים

 הט"ו הלגיון את שמה שלח טיטוסו;

 ג. ה, ז, ירושיים, כבושאחרי

 מכפר שמואלן ןבן (Phamias). )א(9?הס
 הגורל עי-פי שנבחר כהן-אכר,חפתא.

 ג, ד, האחרון(, הגדול )הכהןיכהן-גדוי
ח.
onJm)ב( .(Phineas) אחד קליצות. 3ז 

 ב. ד, ד, האדומים,מראשי
 המקדש. אוצר עי יפקיד כהז )ג(.0549

 ומסר הבית הרבן אחרי טיטוס בידיגפי
 ג. ח, ו, הקדש, מכלי רביםבידו
 ךאש Agrlppa) ,(fonteius 4ירסספקקיוס
 הגורמטים עם במלחמה נפל במוסיה.לגיון

 ג.- ד, ז, הארץ, עישפשטו
 Panium). גם Paneaa פמיסן )גם OtSBס*י4ס,
 שם בנה הורדוס הירדן. במקורותמקום
 כ"א, א, אוגוסטוס, הקיסר לכבודהיכף
 לה וקרא העיר את חדש פיליפוםגן

 הירדן מקור על-דבר א; ט, ב,קיסריה,
 ל ש ה י ר ס י ק עלן: ז. י, ג, פנים,של
 ס. 1 פ י ל יפ

 ת. 1 צ מ ה ג ח ע"ז:פסחא.
 אריסטובולוס נצח שעל-ידו מקוםלקירון.
 אנשי ואת הערבית את החשמונאי)נ(

 ג. ו, א, ואגטיפטרוס,הורקנוס
 בן ארכייאוס של ידידו (Poilas).והפיס

 א. ב, ב, הקיסר, אל לרומי עמו גמע הורדוס.'
 א, וקפרוס, אנטיפטרוס בז )א(. Phasaell)449ל
 ד; י, שם, בירושיים, לשר-צבא הוקם טןח,

 יעץ הן שם, העיר, יושבי חסד למשוךנקש
 מליך אחר ירדוף שלא אחיו,להורדוס
 בו, מרד פליכס הן י"א, שם,בגלוי,
 אנשי- הפרחים אי יצא אן י-ב,שם,
 נתפש ג, י"ג, שם, אנטיגנוס,שיום
 בכפו, נפשו את טרף ה; שם,ונאסר,
 העיר את לזכרו בנה הורדוס יןשם,

 ט. כ"א, שם, מגדי-פצאי, ואתפצאייס
 הורדוס בת )א(. פצאל בז )ב('ט45ל

 א, לאשה, לו היתה החשמונאיתממרים
 1.כ"ח,

 פיס, מאשהו המלך הורדוס בז )ג(.59טי

 יריחו בעמק עיר. (Phasaelis)סי4ליס
 הורדוס על-ידי נוסדה זו. יעירמצפון
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 כ"א, א, פצאל, אחי לזכרהמלך
 ג, ה ב, לנחלה, אותה קבלהשלקית ט~

 ילדיה, התמרים מטעי עם אותהוהורישה
 א. גה ם,ק

 הפרתים. מלך בן )א(. (Pacorus)פקח-א
 אנטוגיוס בימי סוריה ארץ עיפשט
 א. י"ג, א, אותה,וכבש
 הקורא שי משרי-המשקים אחר )ב(.פקורא
 אן י"ג, א, יהודה, בארץ פרץ)א(.
 את משך ג, שם, ירושלים, אינכנס

 שם, בערמתו, העיר מן ופצאלהורקנוס
 לא אך הורדוס, את לתפוש גם רצהדן

 ו. שם,הצליח,
 באסיה מדינה )א(. (Pergamum)פרגמון
 ג. ט, א, מחרדת, יצא שמשםהקטנה
 הקטנה(, )באסיה במוסיה עיר )ב(.4רנמד7
 א, ליושביה, טובות המלך הורדוסשעשה

 נמל במבוא קטן אי (Pharus),פרוס
 מגדל-מאור ובו מצרים שלאלכסנדריה

 כמתכנתו ה; ק ד, הים, יעוברימפרסם
 ג. ד, ה, בירושלים, מגדל-פצאונעשה
 )א( אנטיפטרוס בן (Pheroras),פר"רא

 ט, ח, א, המיך[, הורדוס ,אחיוקפרוס
 שם, אחיו, יוסף גוית את יפדותרצה
 ממרים הורדוס בני את שנא בןתז,

 הקימו הורדוס בן כ"ד, שם,החשמונאית,
 נגד נכייו ה; קם, בענר-הירדן,ינסיך
 הורדוס בן )ד( אלכסנדרוס זן שם,אחיו,
 ורגז שחבר, בספרים רעות עליוכתב

 ארכילאוס גן כיה, שם, עליו, קפץהורדוס
 ובין בינו שלום הקים קפודקיהמיך

 אלכסנדרוס משופטי אחד ד; שם,הורדוס,
 רצה הורדוס בן כיז, שם,ואריסטובולוס,

 בתו, עם הנהרג אלכסנדרוס בן אתלחתן
 הדבר את הפר אנטיפטרוס בן כ"ח,שם,
 מעשי ה; שם, לבנו, ?תנה פרוראובת

 הוררום א-בן כ-ט, שם,אשתו,
. 

 דרש
 שם, רצה, ולא אשתו את לגרשממנו
 והלך ופרש ממנו נזיפה קבל ב,כ"ט,
 מותו דן שם, מת, ושם עבר-היהרןאל
 ה-ז. שם, אשתו, עדות אנ ל, שם, ברעל,היה

 יודעים שחבריה היהודים, בקרב כתפרושים.
 משלו ב, ה, א, היטב, באר התורהאת

 Qff' אלכסנדרה, בימיביהודה
 הורדוס

 ששכרה אחיו, פרורא אשת עלהעליי
 ב, כ"ט, שם, לו, להתקומם בכסףאותם
 בן ח, ב, )פילוסופים(, חכמים שיכה

 עם יחד י"ר; שם, הכת, שלדעותיה
 אוהבי יב על דברו הגדוליםהכהנים
 ברומאים, ימרדו שלא שבירושלים,החרות

 הקטנה, באסיה ארץ (Phrygib). 4:ה9ר
 ן. ד ר י ר-ה ב ע ??l:יך:ה. א. י"א,ד,
 הסמלי, וערבה צורתה שבבית-המקדש.פלכת
 פרכות מסר תבותי בן יהושע דו ה,ה,

 ח, ו, הבית, חרבן אחרי לטיטוסאחדות
 הקיסר בארמון למשמרת קנחהגן

 ה. ה, ז,אספס"נוס,
 ראש Fronto) ,(Liternius ייטיניוספרונטון

 דעתו את חוה מאלכסנדריה.הלגיונות
 בית- את להחריב שלא טיטוס,בסוד

 יאש Priscus) ,(Tyrannius טירנייס?ריקים ג. ד, ו,המקדש,
 שחר פלורום גלום. צסטיוס שלהמחנה
 ירושלים, מצור את לעזוב בכסףאותו
 צסטיוס מנוסת בשעת נהרג דן י-ט,ב,

 ז. שם,גלוס,
 יימא" שר-מא"?ר?קיס'

 יינתז את שהמית
 י. ב, ו, בחץ,הגוץ
 קבלו לנהר מעבר היהודים הנהר.פרת.
 על-דבר מתתיהו בן יוסף ספראת

 בן פתיחה, עמו, בלשון היהודיםמלחמת
 שם, להם, שיעזרו המורדים בטחובהם

 א, לנהר, מעבר במלחמה נפלקרסום
 הנהר, עי נמצאה ממוסטי העיר חןח,
 הרומאים מלכות בין גבול ז; ט"ו,שם,

 הרומאים צבא דן ט"ז ב,והפרחים,
 אדיב ארץ ון א, ה, הנהר, עיהשומר
 טיטיס א; ו, שם, לנהר, מעברהיא

 ז, והי"ב, הו' הלגיון את משםהעביר
 הנהר על זיגמה אל נסע טיטוס גיא,

 ועוד. ב ה, שם, הפרחים, מלך שליחי אתוקבל
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. בארצות המושל העם (Parthl),9ךהים
 א, קרסום, את נצתו ב, פתיחה,המזרח,

 יהודה ארץ ועל סוריה על פשטו חןח,
 י"גן פרק שם, אנטיגנוס, אתוהמליכו
 ט"ו, שם, ונטידיוס, עי-ידי משםגרשו
 י-ח, שם, בהם, להלחם יצא אנטוניוסבן
 בבל(, )בארץ בארצם ישב הורקנוסה;
 אליהם, לברוח רצה פרורא א, ב"ב,שם,
 הרומאים, מפני פוחדים הם ו; כ"ד,שם,

 אתם אשר ליהודים יתנו לאועל-כן
 טיטוס ד, ט"ז, ב, ברומאים,יהיחם

 אנטיוכוס בני בו ה, ז, ציריהם, אתקבל
 בל-ג, ז, ז, אליהם, ברחו קומחימלך

 ג, י"ג, א, הרעות, מדותיהםעל-דבר
 1.שם,

 בחיל שר-צבא (pltholaus),פתילאוס
 וענר בו בגד ב; ח, א,אנטיפטרוס,

 צוה קסיוס ח, שם, אריסטובולוס,אל
 ט. שם,להמיתו,
 ברודוס. הפתיות היכל (Pythium),פתיון

 מחדש, אותו הקים המלך והורדוסנשרף,

צ
 ח, ב, היהודים, של הכתות אחתצדוקים.
 ומנהגיהם, ומדותיהם הכת חכמי דעותב;
 י"ד.שם,

 ירמיהו לקול שמע לא יהודה. מלרצדקנהו.
 חרבן לירי והביא בשני, ונפלהנביא
 ד. ט, ה, וההיכל,העיר
 )גומא לאיהים הקדוש הרום יוםצים.

 הגדול הכהן נכנס שבו יום-הכפורים(,רבא,
 ז. ה, ה, לבן, בבגדי קדש-הקדשיםאל
 מטובי אחד )55אק50(. ל א 4 ע ר ן בצך9א

 המלוכה. לבית קרוב בירושלים,היהודים
 ונהרג ג, ג. ד, הקנאים, על-ידינאסר

 ד. שם,במאסר,
 שם ירושלים. בקרבת (Scophus).צופימ
 ב, העיר, על בעלותו גיוס צטטיוסחנה
 נריה משם זן ים, ובמנוסתו, ד,י"ט,

 יה, תפארתה, בכל המקדש עםירושלים
 את העביר QV; שם, חנה טיטוס ג,ב,

 ב. ג, שם, העיר, חומת קרבת אל משםמחנהו
 הכנענים- של מטרופולין מאזרי(.ציר

 ארץ-ישראל. בקרבת )הפיניקים(הצידונים
 ז, א, מכונות-מצור, פומפיוס הביאמשם
 בן-תערובות, שם היה מליך של בנוגן
 בעיר העריץ מריון מעשי ז; י"א,שם

 אלף ב; י"ב, שם, הורדוס, עםומלחמתו
 אנטוניוס, אל שמה באו היהודיםצירי
 שם, להמיתם, שר-העיר את צוהוהוא
 העיר אנשי את לשלוח חשב הורדוסוו

 י"ר, שם, אחיו, את לפדות הפרחיםאל
 וכו', ושוקים אולמים שם בנה הורדוסאן
 רבים המיתו העיר בני י"אי כ"א,שם,
 י"ח, ב, במאסר, רבים וימו היהודיםמן
 גדוד אל נכנסו העיר פייטי היהודיםהן

 העיר אן כ-א, שם, מגוש-חלב,יוחנן
 v?e אן ג, ג, ןהעייוזן, לגלילקרובה
 ג, ב, ד, צור, מדינת כגבוליפרחי

 הכנענים של מטרופולין )חסאן5(.צידין
 לארץ-ישראי. מצפון )הפיניקים(הצידונים
 לפני העיר שערי את פתחויושביה
 בה בנה הורדוס אז י"ג, א,הפרתים,
 היה גמדינתה י-אן כ"א, א,תיאטרון,
 את הורדוס שם שהחזיק פיטני,הכפר
 העיר יושבי בן כ"ז, tQO במשמר,בניו
 ה. ייח, ב, לרעה, ביהודים נגעולא
 השייט Julius ,(aaius (Caesar )א(ציזר

 )ב( לאריסטובולוס נתן ברומי.הידוע

 טוריה אל ללכת לגיונות שניהחשמונאי
 א, פומפיוס, אנשי מידי אותהולכבוש

 ג, שם, אליו, עבר אנטיפטרוס אןט,
 שם, במצרים, המצרים מן אותווהציל
 ואנטיפטרוס, הורקנוס את גדלג-דו
 tQV אנטיגנוס, לטענות שמע לא ג,שס,

 ירושלים חומת את יבלות הרשה א-ג;י,
 הזכיות את נחשת לוחות על לחרותוצוה
 גז שם, ולאנטיפטרוס, להורקנוסשנתן
 א. י-א, שם, וקסיוס, ברוטוס על-ידינהרג
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 קרובו Julills ,(Sextus (Caesar )ב(ציער
 על שמע בסוריה. נציב )א(, ציורשל

 אל ושלח ה, י, א, הורדוס,גבורת
 המשפט, מן הורדוסאת להצילהורקנוס

 לשר-צבא הורדוסאת הקים ז;שם,
 נהרג ח; שם, ובחילת-סוריה,בשמרון
 י, שם, בסוס, ציציליוסעל-ידי
 (Caesar אוגוסטוס אץ?:נוס %צקר

A~tgustus
~(Octavianuss 

 ס. ו ט ס ב ם ביונית:
 המושי-היחיד )א(, ציזר של אחותונכד

 עם יחד הכה ברומי. הראשון)הקיסר(
 זכר דן י"ב, א, קסיוס, אתאנטוניוס

 לציזר הורדוס אבי אנטיפטרוס חסדיאת
 ביהודה, ימלך הורדוס את והקים)א(
 והיה אנטוניוס את נצח ד; י"ו,שם,

 בא הורדוס א; כ, שם,למושל-יחיד,
 העטרה, את לרגלו והניח בהכנעהאייו
 ימלר אותו קלם בן שם, חסד, אליו דברשטן

 גן שם, גבולו, את והרחיבביהודה
 מאד, וחבבו שנית גבולו אתהרחיב
faeבבנינים אותו כבד הורדוס דן 

 בנה לכבודו ב-גן כ-א, שם,נהדרים,
 הורדוס ה-חן שם, קיסריה, אתהורדוס
 אליו, למשפט בנו אלכסנדרום "תהוליך
 גן כ"ג, שם, ביניהם, שלום הקיםוהוא

 בניו כי מכתב, אליו שיההורדוס
 רשות לו נתן והוא לנפשו,מתנכלים
 א-ב; כ"ז, שם, בבארות, אותםידון

 עם אנטיפטרוס את אייו שיחהורדוס
 אנטיפטרוס את שלח בן כ"ט, שם,צואהו,
 לו כתב הורדוס ב; ל"א, nff'לשלום,
 צוה זן ~-ra שם, ככר, אלףבצואתו
 לעשות להורדוס והתיר אקמי אתיהמית
 זן ל"ג, שם, בנו, באנטימטרוסמשפטו
 ח; שם, צואתו, לממלא מנהוהורדוס

 ב, ב, אליו, נסע הורדוס בןארכייאוס
 נסעו ארכילאוס וקרובי אנטיפס גםא;

 קרוביו של לבית-דין קרא ג; שם,אליו,
 לא דן שם, הורדוס, ירשת בדברושריו
 היהודים צירי ז; שם, תכף, משפטו?לה
 מיכות את לבטל בבקשה אליובאו

 עניני את סדר א; ו, שם,הורדוס,

 הרמאי איכסנדרוס ג; שם, הורדוס,ירשת
 את הוריד בן ז, שם, לפניו,הובא

 הקים גן שם, ממשרתו,ארכייאוס
 ט, שם, מותו, אן ח, שם, ביהודה,נציב
 ו. י"ג, ה, לבית-המקדש, מתנותיואן
 ליהודים רעות שעשה רימאי' אלף שר??ר'

 על-ידי נשלח קומנוס. נציבותבשעת
 הקיסר ו; י"ב, ב, רומי, איקודרטוס
 ז. שם, להמיתו, היהודים בידיהסגירו
 בגליל, עיר (Sennabris). )צנבראי(?בברי

 תהית שם זן ט, ג, שם, הנהאספסינו6 וי כ, *ב, מתתיהו, בן יוסףשבצרה
 ם ח, ד, הירדן,ערבות

 הנה על-ידה )15ח78(. טנס או מצריםעין
 ה. י"א, ד,טיפוס,
 ד, מים-המלח, למטה מקום )מ508(.צעך
 ד.ח,
 שעבר כפר, (Sampho), ו פ מ ס אוצפה
 א. ה, ב, והחריבו, ורוסעייו

 הירדים שי די ד (Sapphinias). 74ה?י
 ג, י"ד, א, רודום,באי

 העליון, בגליי מקום אק(5(. )נספר:צפת
 1. כ, ב, הומתו, את יוסףשבנה
 ויטליוס, של הצבא יאש (Caecina),צצי4ה
 שם, אספסינוס, אי עבר טן ט,ד,

 ב.י"א,
 ראש ץהץטוס. )א( (C&rialis)4ך8?יס
 וטיטוס. אספסינוס בצנא החמישיהיגיון
 רב מהם והמית התימרונים אתהכניע
 החריב ל"בן ז, ג, גריזים, הר אתוכבש
 הפקידו טיטוס ט; ט, ד, אדום, ארץאת
 הר-הבית, אל ההורסים הצבא בחוריעל
 גורל עי-דבר טיטוס בסוד ה, ב,ו,

 הסיכי, על יחוס דעתו גלהניט-המקדש
 ג. ד,שם,
 נציב לפנים "יה 95יקניס. ני(?רץ?יס

 בבריטניה. לנציב הקימו ואספסינוסבגרמניה
 )הבמבים( הגרמנים את הכניע שמהבדרכו

 ב, ד, ז,המורדים,

 ביהודה יאש-הצבא 1י??'נוס. )ג(1:ר5ליס
 א. ו, ז, החרבן,אחרי
 האילן, מן הוצאתו דרך ביריחו. נמצאצרי.


