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 -מות-העולם למנין 66 - תתכ"וג"א
 ע5 התלונות את ושמע ירושלים א5 גלום צסטיוסבא הפסהקרם

 ג. י-ד, ב,פלורוס,
 היא וזאת הקיסר במשפט שבקיסריה )הסורים( החניםזכי )8לשמי549ס( 8ןרבתחלת

 ד. י"ר, ב, המלחמה,התחלת
 ויהודי בקיסריה, בית-הכגסת בחצר נאצה היוניםעשו הוטבת ביום**

 ה. י-ד, ב, נרבתא, אל ספרי-התורה עם ברחוהעיר
 והקים המקדש מאוצר כסף יקחת פ5;רוס הנציבn'ff נודע( לא נקויים%ן

 ו. י"ד, ב, בירושלים, גדולהמהומה
 על-ידי העליון השוק וחרבן בירושלים גדולרצח 8ןרט"ז

 ב. ט"ו, ב, ט[, י-ד, ]ב,פלורוס
 בירושלים, הלבבות סערת את להשקיט טובי-העםבקשו איך[ןי"ן

 את בכבוד לקגל היהודים מאת דרש פל1רום ב; ט-ו,ב,

 ג. שם, לירושלים, הבאים הגדודיםפני
 את ירושלים אל הנכנסים הרומאים הגדודיםהעליבו ההוא ליוםסמוך

 גחולה ומבוסה מהומה וקמה פלורוס, במצותהיהודים

 הר-הבית את לכבוש בקש פל1רוס ירושלים.בשערי
 ה-1. ט-ו, ב, ירושלים, את ועזב הצליחולא

 אגריפס ירושלים. אל ונחפוליטנוס השני אגריפסבאו אחר-כך קצרזמן
 ד-ה; ט-ז/ ב, נתחלה, n~fins היהודים את להשקיטנסה

 א. י"ז, ב, ירושלים, את לעזוב קכרחאחר-כך
 ב, הקיסר, לשלום הקרבנות את חנניה בן איעזרבטי לא-ידועבידם

 שם. מצדה, את כבשו המורדים ב;י"ז,
 5הם שיח והוא השני אגריפס אל טשי-היהודיםשלחו אחר-כך קצרזמן

 ד. י-ז, כ, בירושלים, בביתפ-שאן וקמה רוכבים, אלפיםג
 ובין אגריפס וצבא טובי-העם בין קשות מלחמות אב[]ז-י"ג

 ה. י"ז, ב,המוררים,



תקח ה מ ה המל מאורעותלוה

 אגריפס חיל על המורדים התגברו העצים. קרבןיום )לואוס( אבי"ד
 ו. י"ע ב,ירושלים, אצי5י- בתי את ושרפו המלך ארמון אל אותוודחפו

 מצור אחרי אוחה וכבשו )אנטוניה( הבירה על המורדיםעלו המהרת"[ ו"יןם אבט"ו
 ובאורים"(. ב.הערות 2!ן היום )ע5-דבר ז י"ז, ב, ימם,שני

 ושלח הורדוס ארמון את לכבוש ראש-הקגאיפ מנחס עלה )גרסיאיוס( אלול1
 הרומאים ושארית בשלופ, אגריפס אנשי-חיל היהודיםאת

 ח. י"ז, ב, הארמון, מגדלי שלשת חלנמלטו
 ט, י"ז, ב, המורדים, בידי חזקיה ואחיו גדול כהן חנניהנהרגו המחרת( )ידם אלדל[]ז
 ט. י"ז, ב, חנניה, בן אלעזר אנשי בידי הגלילי מנחםנהרג אחר-כך קצרזמן
 הנצורים הרומאים עם כרית חנניה בן אלעזר אנשיכרתו השבת לא-ידוע.-יוםביום

 הברית, את להפר אותם והמיתו הורדוס, ארמוןבמגדלי
 בידי קיסריה יהודי אלף כ נרצחו יום באותו י. י"ז,ב,

 שם. לעבדים, הנשארים את מכר ופלורום א, י"ח, ב,ה':נים,

 א"ה למנין 67-66 - תתכ"זג
 ש5 ובאלכסנדריה סוריה בערי ביהודים נוראותרציחות תשרי(]בראשית

 ולהלן. ב י"ח, ב,מצרים,
 ט, י-ח, ב, יהורה, ארץ ע5 גלום צסטיוסע5ה תשרי[]בחשש

 לרגל ע5ו שיושביה לור, את גלום צסטיוסשרף סרכזתבחג
 א. י-ט, ב,לירושלים,

 גבעון א5 גלוס צסטיוס לקראת ירושלים קודייצאו בשבת9ק
 ב. י-ם, ב, מחילו, רביםוהמיתו

 ירושלים שבני וקוה בהר-צופים, גלוס צסטיוססנה תגזרי[]כ"ז-כ"ט
 ד. י"ס, ב, בידי, העיר אתימסרו

 חומת לפני ועמד ]החדשה[ העיר א5 גסוס צסטיוסנכנס )הפרברטיים( תשריל
 ד. י"ט, ב, הישנה, והעירהר-הבית

 ה. י-ט, ב, הר-הבית, ע5 גלוס צסטיוסצר ימיםחמולה
 א5 ופנה ירושלים מצור את גלוס צסטיוסעזב חשון?[ ]ה הששיביום

 ובאורים"(. "הערות )עין ה י"ט, ב,צופים, הר-
 "הערות )?!1 ח. י"ט, ב, גבעון, אל גלום צסטיוספנה ?[ חשון ]ו המחרתביום

ובאורים-(.
 בחילו גדולה מגפה ואחרי מגבעון גיוס צסטיוסברח )די1ס( חשוןה

 ס. י"ט, ב, ח[, י"ט, ]ב, אנטיפטריס וא5 בית-חורון אלנמלט
 והקימו המורדים אל ירושכם אזרחי כל נ15י ההוא לזמןסמוך

 ממש5ת-
 חנן, בן חנן ואת גריון בן יוסף את ובראשהחרות
 כ. ph~n ב, שרי-מדינות,וקנו

 היהודים. את להכניע אספס:נוט את קיסר נירוןשלחאחר-כך
 ג. ז, ג, יודפת, חומת עד לחילו דרר אספסינוססולל 18ר[[י"ז-כ
 )על- ג ז, ג, יודפת, אל מטבריה מהתיהו בן יוסףבא )8ךשייסי1ס( 8:רכ"א

 ז, ג, לספר ובאורים" ב"הערות עין הזה היום פרטדבר



 היהודים מדהמתת51ייתתקו
- - - - -

 ב-הערות )עין ד ז, ג, יודפת, מצור את אספסינו0הח5 המחרת"( )"יום אקר[נכ"ב
 הנ"ל(. במקוםובאורים"

 בגלילים, נורא מטבח אחרי יפה העיר את טרינוםכבש )4וס4וס( סיוןכ"ה

 כשמרונים, גדול טבח ועשה גריזים הר את פלצידוסכבש סיוןכ"ז

 את מבוש תחב51ה לרומאים יודפת מפליטי אחדולה סיון, של האחרוןנביומ
 5"ג. ז, ג,המבצר, יויפת[ ימצור מ"זיום

 ל"ד-ל"ה[, ז, זג, הרומאים ע5-ידי יודפתנכבשה )לקמוס( תמוזא

 נח ג-ד; ט, ג, והחריבה, יפו את אספסינוסכבשאהר-כך
 ז; ט, ג, פי5יפוס, ש5 קיסריה בעיר יוםעשרים
 ח. שם, טבריה, העיר אתכבש

 ועשה קשות מלחמות אחרי טריכי כבוש את אספסינוסגמר )גדפיא41ס( אלדלה
 י. י, ג, בידו, שנפלו הרגים היהודים במורדיםשפטים

 ואספסיגוס וברומאים, השני באגריפס גמלא יושבימרדו אלולכ"ד
 י. א, ד, חילו, קם עליהעלה

 א"ת למנין 68-67 - תתכ"חג
 ד-ה. א, ד, גמלא, א5 הפורצים הרומאים ש5 נוראהמגפה תשרי[ ובחדש לא-4דועביום

 ח. א, ד, פ5צידוס, ע5-ירי הר-תבורכבוש=
 קשה מלחמה אחרי הרומאים על-ידי גמלאנכבשה )"יך*ךטידס( תשריכ"ג

 י, א, ד,וממשכה,
 ב. פרק ד, גוש-ח5ב, את טיטוסכבשאחר-כך
 העיר(, אזרחי ובין הקנאים )בין בירושליםמלחמות-אחים זו שנה שלבחדף

 את והמיתו ירושלים אל באו האדומים ג; פרק י, שלאחריוובקיץ
 הקנאים שלטון ; ולהין ד פרק שם, הגדולים,הכהנים
 לעריץ בן-5וי יוחנן נעשה אחר-כך ו; פרק שם,בעיר,
 א. ז, ד,בעיר,

 ג. ז, ד, גדור, את וכבש עצר-הירדן על אספסינוסעדה )יסטרוס( אדרד
 ו--.ו; ז, ד, הירדן, שפת ע5 המורדים ש5 גדולהמגפהאחר-כך

 הרומאים. על-ידי נכבש עבר-הירדןכל
 את והמיתו עין-גדי על במצדה היושבים המיקרייםע15 הפסחבחג

 ב. ז, ד, רכושם, חת ושללויושביה
 ; א ח, ד, אותן, וכבש וגננה 5וד תמנה, ע5 אספסינוסע5הבאביב

 שם. אדום, ארץ חלק את החריבאחר-כך
 א. ח, ד, וחללה, אספסינוסחנה )ויוליוס( סיוןב
 ב. ח, ד, אוהה, וכבש יריחו עלע5ה סיון[;ג

 א; ט, ד, הרומאים, ע5-ידי ו( גזר : )או גרש העירנכבשהבקיז
 לשנה המלחמה את והשבית קיסריה א5 שבאספסינוס

 ע5 פשטו וגדוריו גיורא בן שמעון ב; ט, ד,אחת,

 ולהלן. ג ט, ד, אדום,ארץ



וצק? המלחמה מאורעותי1ח

 א"ה למנין 69 - תתכ=טג
 ביוחנך להלחם והחל ירושלים א5 גיורא בן שמעוןנכנס )קסקזיקוס( ניסןבחרש

 י"ג. ט, ד, העיר, בחוך ובקנאים 5ויבן
 עקרבתח ואח גופנא את וכבש מקיסריה אספסינוסיצא )דיסיוס( סיוןה

 ט. ט, ד, אדום, ארץואת
 והיגיונות אנשי-צבאו ע5-ידי לקיסר אספסיגוסנבחרבקיז

 לכוצ'ח צוה בארות ובעיר ד-ו, י, ד, ובמצרים,בסוריה
 ז. שם ממוסרותיו, בן-מתתיהו יוסףאת

 א"ה למנין 70 - תתילג
 זו נסחטו סיעות ושלש לוז בן ביוחנז הקנאיםמדדו
 אי פרק ה, נשרפו, התבואה ואסמי בירושלים,בזו
 ב. פרק ה, ירושלים, במסבות להלחם טיטוסהחל

 בעת הקנאים צריהם ע5 מגוש-חלב יוחנן אנשיהתגברו
 א. ג, ה, בעזרה, גדול רצח והכניעום; המסחיםהקרבת
 סמוך וחנה בהר-צופים חחנותו מקום את טיטוסעזב

 ז. י-ג, הן ב[, ג, זה, העירלחומת
 ירושלים מצור ש5 הראשון ליום המחבר בעינינחשב
 שם. ובאורים", ב"הערות ועין ב. ז, ה, דבריו,על-פי
 נ* ו, ה, החדשה, החומה על סוללות הרומאיםשפצו
 הצליחו כמעט ד; שם, בכרים/ החומה את להרעישוההלו

 ה. שם, הסוללות, את להרוסהיהודים
 ב. ז, ה, החדשה, החומה את הרומאיםכבשו
 מש הישנה, החומה על סוללות לשפוך הרומאיםהחלו
 ובאורים-. ב"הערות ?!1 ד.י"א,
 קשה מלחמה ואחרי השגיה החומה את הרומאיםכבשו
 א. ה, ה, משם,גדשו
 אותה* והרסו השניה החומה את ילחמ הרומאיםכבשו
 ב. ח,ה,
 א. ט, ה, משכרתו, את לצבאו טיטוסש5ם
 יושבי א5 שלום לדבר מתתיהו בן יוסף את טיטוסשלח
 י. פרק ה, בירושלים, התחזק הרעב ב-ד; ט, ה,העיר,
 הישנתן החזמה על הרומאיות הסבלות ענודתנגמרה

 למחרתו( או ההוא )כיום הרס לוי בן יוחנן ד; י"א,הן
 שם. חתירה, ע5-ידי הבירה שע5 הסוללותאת
 העליונה העיר שע5 הסוללות את גיורא בן שמיוןהרס
 ה. י"א, ה, רמה,ביד
 והרעב ב, יב, ה, ימנם, בשלשה העיר על ולק טיטוסגנה
 ff~. נעיר, יותר עורגדל
 ד י"ב, ה, הבירה, gp חדשות סוללות לבנות טיטוסהח5
 ובאורים". ב"הערות עין א. א, ו,וגם



 היהודית מלחמת תולדות-שקה

 שטשלכר בירושלים הרעב חללי מספר את מסר"מחבר )ט"מוס( תמוז חדשראש
 1. י"ג, ה, ההוא, היום עד ירושלים משערי אחדדרך

 א. א, ו, הבירה, על שנשפכו החדשות הסוללותנשלמו תמוש חמש לראש]סביב
 ~fb ולא החדשות הסוללות על לוי בן יוחנןהתנפי יום לאותוסמוך

 שם, הבירה, חומת את להרעיש צוה וטיטוס ג, א, ו/5הן,

 הבירה ע5 לעלות הרומאים חי5 מבחורי אחדיםהרסו תמוזג
 ו. א, ו, חללים,ונפלו

 תמו"]ה
 את להבקיע רצו ואלה הרומאים עמידי הבירהשנשה

 ז-ח. א, ו, משם, נהדפו קשה מלחמה ואחריהריהבית
 ב-הערות )עין הר-הבית. ע5 הקשות המלחמות החלואחר-כך

 א(. ב, ו,ובאורים",
 לדבר נשלח מתתיהו בן ויוסף התמיד עבודתבטלה תמוזי"ז

 מטובי-ירושלים רבים א; ב, ו, לוי, בן יוחנן א5שלום
 ובאורים". ב_הערות עין ב. ב, ו, הרומאים, א5נמלטו

 הר-הבית, ש5 הצפוני-מערבי האולם את היהודים שרפו תמוז[זכ"ב
 ח. ב,ו,

 ח. ב, ו, הר-הבית, של ?( )הצפוני האוים את הרומאיםשרפו תמוזכאד
 ושרפו המערבי האולם א5 הרומאים את היחוריםמשכו תמוזכ"1

 א. ג, ו, עליהם,אותו
 ב. ג, ו, הר*הבית, ש5 הצפוני האולם כל את הרומאיםשיפו תמוז[]כ"ת
 א; ד, ו, העזרה, ע5 הרומאים ששפכו הסוללותנשלמו )לואיס( אבח

 ם ונגפו בסערה העזרה על לעלות נסוהרומאים
 )אחוי העזרה בשער אש לשלוח צוה טיטום ; שםקשה,

 שם. הצפון(,שערי
 שריו עם ונועז בעזרה האש את יבבות טיטוסצוה אב[וט

 ג. ד, ו, ההיכל, גורלעלידבר
 ונגפו הר-הבית שומרי הרומאים על התנפלוהיהודים אבי

 פרצה תכף אבל ד, ד, ו, ההיכל, א5 וברחולפניהם
 מחיל ואחד הרומאים ובין היהודים בין חדשהתגרה

 ה-ו. ד, ו, ההיכל, שרפת בהיכל. אש שלחהרומאים
 ב. ה, ו, המקדש, שארית את הרומאים שרפואחר-כך
 התחתונה. העיר את הרומאיםהחריבואחר-כך
 ]וע העליונה העיר על סוללות לשפוך הרומאיםהטו אב[]י"ס

 ד. ח, ו, העליונה, העיר ונכבשה הרומאים סוללותנשלמו )גדסישיוס( אלולז
 ד. ח, ו, ירושלים/ מוקד על עלההשחר אלולח

 הרומאים, בידי יפלו שלא עצמם, את מצדה מוניהמיתו )קס"היקוס( ניסןט"ו
 א. ט,ז,

 שם. מצדה, -fe הרומאיםנכגסו ניפז[זט"ז


