
 הספרים*תוכן
 ראשון.ספר

 על מתמרמר קרייסוס92-90פרק
האורקולאות. בין לריב הגורם פתיחה.5-1

 הלודים. מנהגי94-93 ואסיה.אירופה
 אל המדים ממלכתהעברת95קרויסוס.6
הפרסים. קנדאבלס. עדאגרון7

 ידי על במדי הממלכהיסוד101-96 חדשה. דינסטיה מיסדגיגס14-8
דיוקם. סדיאטס.ארדים,17-15

פראורטס.102 במיליטוס. מלחמתואדיאטס, -1822
כיאכסרס.106-103 אריון.25-23
 התפרצותאסטיאגס.107 ההליס. עד מולךקרויסוס28-26
הסקיתים. וסולון.קרויסוס33-29
 וחנוכו. לדתוכורש,122-108 בנו.אטיס45-34
 ממלכת ואבדןהתקוממותו130-123 והאורקולאות.קרויסוס55-46

המדים, ברית לכרות משתדלקרויסוס56
 הפרסים.מנהגי140-131 ולקדימון. אתונאעם

 היוונים את מדכאכורש141 החשובים השבטים שניעל58-57
באסיה. והיונים. הדוריםביון,

 באסיה. היווניםקורות176-141 פיסיסטרטוס. תחתאתונא64-59
 בבל. לכבוש הולךכורש177 וליקורגוס.לקדימון68-65
 בבל.תאור185-178 עם ברית כורתקרויסוס70-69

 בבל. על כורשמסע189-186שפרטה.
 בבל.כבוש191-190 על למלחמה יוצאקרויסוס74-71

 בבל.ארץ193-192 ההליס. את ועוברכורש
 תושביה.מנהגי200-194 הלודים.תבוסת80-75
 המסגטים. על יוצאכורש214-201 לשפרטה שולחקרויסוס83-81

מותו.לעורה.
 המסגטיס.מנהגי216-215 שבוי. וקרויסוס סרדיסכבוש89-84

xx



 שני~פר
שסיסיס.136 מצרים. על קמביסיסמסע1

 יספקיס.שגיסיט140-137 המצרי. העם קדמותעל3-2
 סנחריב, עםסתוסוהמלחמה141 מצרים. ארץטבע16-4

 שגות של הכוללהמספר142הנילוס.34-17
המלכים. המצרים.מנהגי36-35
 במקדש הכהניםאנדרטאות143 המצרים.פולחן64-37
בחיבי. במצרים.החיות'76-65
 האלים ממלכתתקופת146-144 המצרים. של חייהםדרכי98-77

במצרים. במצרים. הראשון המלךמנס99
 במצרים. מלכיםשנים-עשר147ניסוקריס.100
הלבירינת.148מויריס.101

 מויריס,האגם150-149ססיסטריס'110-102
 במצרים. מלך פסמטיכוס157-151פרון.111

 4לה.159-158פריטאבס.120-112
יסטיס-160רט?ס4יט.123-121

שלךיס.163-161 הפירמידות. בונהתאופס124
 המצרים.מעמדות168-164חפבין.128-127
שסקים.182-169מי4רינוס.135-129

 שלישיספר
 פסמניט.מות15-14 על קמביסיס למסעהגורם3-1

 בגוףנהחנוט מתנקםנקמביסיס16.מצרים.
 אמסיס.של לקמביסיס בורחיווניממצרימ5-4

 על מלחמה מכיןקמביסיס23-17ומבארלואיךלהגיעלמצרים.
הכושים, עם ברית כורתקמביסיס7-6

 הכושים.מנהגי24 גהערבים.מלך
 נגדם. קמביסיסמסע25 הערבים,מנהגי9-8
 הפרסי מצבא חלקאבדן26 יד על פסמניט תבוסת11-10

 לאמון.בדרכופלוסיון.
 ומכלה לנוף שבקמביסיס29-27 המצרים גולגולות ביןהשואה12

 בכהנים.זעמווהפרסים.
 ואחותו אחיו רוצח קמביסיס32-30 במצרים, מושלקמביסיס13

ו(נ~



*רקפרק
 עליהן. שהושמווהמסים והשתוללותו. קמביסיםטחלת38-33
 ומנהגיהם. הודועמי101-98 פלליקריס.48-39

 הורו. במדבר זהבעפרות105-102 סמום. עלמלתמה49
 בהודו.החיות106פויטנור.53-50
 ויבולה.ערב -107113 ממוס. על עוליםהלקדימונים56-54
 ויבולה.כוש114 מתישבים המגורשיםהיומיים59-57

 אירופה.צפון116-115בכרתים.
 ממנו. וההכנסות גדול מיםאגם117 הנמל סכר המים,תעלת60

 ומותו. אינטפרניסמעשה119-118 בסמום. היריומקדש
 ידי על פוליקרטסמות125-120 המגים, שניהתקוממות63-61

אורויטס. ואחיו. המדומהסמרדיס
 דריוש. במצות מתאורויטס128-126 קמביסיס.מות65-64
 ונרפא רגלו את חלהדריוש130-129 רמאים. שהמגים מגלה אוטניס69-66
 ימדקידס. ידיעל השבטים ראשי שבעתקשר79-70

 ליון. ושובוקורותיו138-131 המגים. נגדהפרסים
 סמוס. על הפרסיםמסע149-139 בדבר הקושריםהתיעצות80-ש8

 וכבושה דריוש נגדמרדבבל160-151 למדינה. לתת שישהשלטון
 זפיררס.בערמת למלך. דריושבחירת88-84
 למדינות ומדי פרסחלוקת97-89

 רביעיספר
 ברית.כריתת70 הסקיתים. נגד דריושמסע4-1
 המתים. המלכיםקבורת73-71 הסקיתים. מוצא12-5
 הסקיתים. בארץהפשתה75-74חליסמאס.15-13
 וסקילס.אנמרסים80-76 ועמיה. הסקיתיםארץ36-16
 התושבים.מספר81 לוב, אסיה, הארץ:חלקי45-37

 הסקיתים. בארץהירקלס82 וגבולותיהן.אירופה
 בדרכולארץהסקיתים.דריוש98-84 הסקיתים.מנהגי46

 הסקיתים. ארץגודל101-99 הסקיתים. בארץהנהרות58-47
 על להגן הסקיתיםהכנות125-102 הסקיתים.פולחן63-59
עצמם. האויבים גולגולותשמוש66-64

 הסקיתים. בארץהפרסים132-121 שתיה.לכלי
 היוונים מאת הסקיתיםדרישת -133139 הקוסמים.69-67

11פ



- קסי
פרק

 בלוב- היושבים העמים199-168 ' האיסטרוס הגשרעללהרוסאת
 הפרסים. ידי כבוש~וןהעל204-200 הסקיתים. מארץ בורח דריוש -140144

 ?ושיקי.מות205 בלוב. יווניות מושבות יסוד -145167

~וו%%



 הספריםתוכן

 חמישיספר
פרקמרק

 שפרטה. עוזב דוריאבס -4347 את כובשמגבזוס1
 למושבה. מקוםומחפשהפרינתדים,

 לשחד מגסה אריסטגורס -4851 חרקיה.ואת2
 קלאומניס.את יושביה. ומנהגיתרקיה -310
 וסרדיס מאפסוס המלך דרך -5254 במתנה ערים נותןדריוש11

לשושן. וקואס.להיסטיאיוס
 אתונא. קורות -5561 מאירופה הפיאוניםגלות -1216

 והפיסטרטידים היפיאס גרוש -6265לאסיה.
מאתונא. איינטס אצל הפרסיםצירי -1721

 קליסתניס. -6673ממקדוניה.
 לתוך קלאומניס התפרצות -7476 בית של היווניהמוצא22

אטיקה. המקרוני.המלכים
 אתונא. של עליתה -7778 לשושן. נקראהיסטיאיוס -2324
 ואיגינה. אתונא בין ריב -7989 בסרדיס. פחהארטפרניס -2527
 להביא אומרים הלקדימונים -9096 על נפסוס נגד הפרסיםמסע -2834

 לאתונא, היפיאס אווחזרה חריסטגורס. עצתפי
 ליונים עוזרים האתונאים -97104 בפרסים. בוגדאריסטגורס -3537
 הפרסים.נגד עזרה מבקשאריסטגורס38

 להתנקם נשבעדריוש105בשפרטה,
באתונא. בשפרטה, מלךאנכסנדרידס, -3940

 היונים של המרדדכוי123-106 נשיו.ושתי
והקיפריים. ודוריאבס. קלאומניס בניושני41
 אריסטגורס. שלמותו126-124 מלך נעשהקלאומניס42

בשפרטה,



 ששיטפר
פרקפרק

 ומותו. ~אוטיחיוס המלך -7172 את וממריד בורח היסטיאיוס -142
 ומותו. קלאומניס המלך -75 73 להליספונטוס. מסביבהעמים

 איגינה. נגד המלחמות -7693 היסטיאיוס. ומות המרדדכוי
 נגד וארטפרניס דטיס מסע 101 -94 יון. נגד מרדוניוס מסע -4347
אתונא. ודורש ליון שולחדריוש48

 יד על והאתונאים הפרסים111-102הכנעה.
מרתון. נכנעים, האייםיושבי49
 מרתון. יד על הקרב117-111 שפרטה, מלכי ביןריב -5051

 לאסיה. שבים הפרסים119-118 וקלאומנים.ביטרטוס
 מרתון. יד עלהשפרטים120 כשפרטה. המלכיםמוצא -5255
 על בגידה שלחשד -121131 המלכים.זכויות -5658
השלקמיאונידים, בשפרטה. שוניםחוקים -5960
 פריס. נגד מילסיאדסמסע140-132 דימרטוס. המלךקורות -6170

 שביעיספר
 עד מלודיה הצבאמסע -4245 חדשה מלחמה מצוהדריוש1

אפידוס. המצרים. מרד יון.נגד
 כסרכסס ביןשיחה -4652 דריוש. של בניו ביןריב -23
וארטבנוס. מולך. וכסרכסס דריושמות4
 ההליספונטוס. עלהמעבר -5357 כסרכסס מסיתאתמרדוניוס -56

 הצי.מסע -5859 יון. על במלחמהלצאת
 הצבא.מפקד60 במצרים. המרדדכוי7
 שבו. והעמים הרגליםצבא -6183 גדולי עם מתיעץכסרכסס -819

 וסדורו.הרכב -8488 במלחמה. ומחליטלצאתפרס
הצי. -8999 המסע.גודל -2021
 הצבא את רואהכסרכסס105-100 המלחמה. ומסעההכנות -2225
 אותו.ומעודד כסרכטס עם הצבאמסע -2632

 דרך מדוריסקוסהמסע121-105 לסרדיס.מפרס
 שקנתוס. עדתרקיה ההליספונטוס. עלגשר -3336
 עד פתוס מההר הצימסע127-122 המה.לקוי37
 הפרטשי*המפרץ והמרכבת הקדושיםהסוסים -3841

 המלך. מרכבתהקדושה.



טרק

 מאקנתוס היבשה צבא מסע131-126
 ומקדוניה. הסליהדרך

 לפרסים. הנכנעים יון עמי137-132
 להלחם האתונאים החלטת144-138

 האורקולום.ודברי
 היוונים שאר התאחדות147-145

 בפרסים.להלחם
 שולחים המאוחדים היוונים171-148

 לעזרה. לקרוא לאייםשליחים
 על להגן מחליטים היוונים -172178

 טדמישילי.מעבר
 אניות בין בודדים קרבות183-179

 יווניות. עםפרסיות
 הפרסי הצבא של שני יפקד187-184

 ליון. הגיעואחרי

 מגנסיה יד על הפרסי הצי195-188
 הים. מסערתסובל

 עד היבשה צבא מסע201-196
תרמופילי.

 על לאונידס והמלך היוונים207-202
 תרמופילי.יד
 ודימרטוס. כסרכסס בין שיחה209-208
 תרמופילי. יד על הקרבות232-210

 מעשי יפיחלטס.בגידת
 ומותם. היוונים שלגבורה

 הפרסים. אל עוברים הסיביים233
 ודימרטוס. כסרכסס ביןשיחה237-234
 ללקדי- דימרטוס הודיעאיך239-238

 של מזימותיו אתמוניים
כסרכסס.

פרק

12

14

15

18

22

24

40

2-

5-

11-

13-

17-

21-

23-

39-

-49 

ספר
 היוונים של האניותמספר
 8ך9טיסיון. ידעל

 נותן אינותמיסטוקלס
 אחור. לסגתליוונים
 יד על הים,קרב

ארטמיסיון.
 מזיקה בלילה גדולהסערה
 הפרסים.לאניות
 עזרה. מקבל היווניםצי
 שקול. שני יםקרב

 המקום. את עוזביםהיוונים
 לארטמיסיון. בא הפרסיםצי
 ממשיך הפרסי היבשהצבא
 דרכו.את
 לסלמים. ממהר היווניםצי

 האניות.מספר

 באתונא. כסרכסס -5055
 את לעזוב אומרים היוונים -5663

 תמיסטוקלס אבלסלמים
 נותן.אינו

 טובות מנבאות אותות -6465
ליוונים.

 את לתקוף מחליט כסרכסס -6669
היוונים.

 לחדור מתכוננים הפרסים -7074
 הפלופוניסוס.לתוך

 הדרך את חוסמים הפרסים -7582
 בסלמים. היווניםלצי

 ותבוסת סלמים יד על הקרב -8396
הפרסים.

 לשוב מתכונן כסרכסס -97106
לחסיה,

שמיני



מרק

 אניות אחרי רודפים היוונים112-107
הפרסים.

 לאסיה צבאו עם שב כסרכסס120-113
 לאתונא שבים היוונים125-121

 נצמון, הגיוחוגגים
 חלק עם נשאר מרדוניוס129-126

 בתסליה.מהצבא

פרק

 לתקוף מנסה היווני הצי132-130
 ביוניה. הפרסיםאת

 אלכסנדר את שולח מרדוניוס -133139
 ומציע לאתונא מקדוניהמלך
שלום.

 האתונאים. תשובת144-140

 תשיעיספר
1-12- 

1318- 

1924- 

2530- 

3132- 

 אתונא. את לוכדמרדוניוס
 לפויאלטיה שבמרדוניוס
 יד על מחנהוותוקע
קלעישי'
 לתוך חודר היווניהצבא

 הצבא מול וחונהבויאוטיה
הפרסי.
 יד על היווניתהמערכה
פלטיאי.
 הפרסית.המערכה

 והקרבנות הקוסמים נבואות -3340

 הקרב.לפני
 הפרסים. ותבוסת הקרב -4189
 לאסיה עובר היווני הצי -9099

 היונים. אתלשחרר
 ייקייותבוסת עליד הקרב113-100

הפרסים.
 יד על הפרסים עם קרבות122-114

 האתונאים ושיבתססטוס
לארצם.




