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 במקותו שליו שמדגר ערר על מראה * כוכב?מן
 ובאורים":ג"הערות

 ה י מ 1 ר ה הכתיבה תמיד כאן נמסרה הרומיותגאותיות
 הפרטי. העצם שם של היונית()ולא



א

 הדר61י בעבי-היייו עיי (hblla).8בי
 )אבל-שטים(. 1 ז, ד,גפריה(,

 נירון הקיסר שגתן עיי "ו~5*(.שב5
 )ואפשר בעבר-הירדן השנייאגריפס
 ב. י"ג, ב, הנ"ל(,שהיא
 א, ב, היהודים, אצל אניות מג"גיאבל.

 וו ט, ד, בחברון, ישב )אבינו(.8?ךמם
 נשיאים, שייח ותחתיו מלך מעיןהיה

 ח, גדול, חיל היה מהם אהדשלכל
 ד.ט,
 באספמיה, ושב ה העם )וזפ15(.48רים
 ב, הרומאים, תחת נכנע החרות,למוד
 ד.ט"ז,

 אריסטובולוס של ידודו חותנושבשלום.
 נירי בשבי נפי החשמונאי. המלך)ב(

 א, ירושלים, כבוש אחריפומפיוס
 1.ז,

 מנחם, הסיקרייס יאש שי ידידי8??ל5ם.
 כן אלעזל אנשי בידי בירושליטנהרג
 ט. י"ז, ב,הנניח,
 במלחמה הגיצ 5"וימינים, מיך48"י?איס.

 ד. ט"ז, ב, אסיה, ארץ לבעד
 קרא הזה בשם t(hgrtveum)מיר*יון
 בירושלים, שלו הארמון מבתי לאחדהורדוס

 א. כ"א, א, )א(, אגריפס שםעל
 יעיר המיך הורדוס קרא כה8גרפ"0.
 שם על על-ידו, מחדש הבנויהאנתדון

 גם )עין ה כ"א, א, ידירו, )א(אגריפס

 של אמו קלודיוס, הקיסר אשת18ל"יגה.
 בידי ]הומתה ח, י"ב, ב, קיסר,נירון
 א.ן י"ג, שם,בנה.
 .Vlpa.niut (Narcu (Agrlppa )י0.שגרפס

 אוהבו אוגוסטוס, הקיסר שי וידידוחתנו.

 שבנה ד, כ, א, הורדוס, המיךשי
 ח, גם א, כ"א, שם, בנינים,לכבודו
 שם. ההיכל, שער עי שמו אתוחקק
. אריסטובולוס כן היהודים, מלר )נ(.48ר*ס
 ואשתו אביו. הוררוס על-ידי שנהרג)ד(,

 נרדף הן ט, ב, אי כ"ח א,ברניקי,
 גיוס של ידידו קיסרי טיבריוסעל-ידי

 בנחלת למלך הוקם 9ס,)קליגולה(,
 נחית את גם קבל 11 שם, דודו,פיייפוס
 פשרה והקים רומי אל נסע שם,אנטיפס,

 קיסר, קלודיוס ובין מועצת-הזקניםבין
 בל עי ימלך נישה וכו'. ב ~ttffב,

 לבנות החל הן שם, הורדוס, זקנוארצות
 ועסקי מותו 11 שם, ירושלים, עלחומה

 שם.משפחתו,
 ואשתו )ב( אגךפס בן )ג(. ןהשניןשירקס

 על-ידי בכלקיס למלך נפשהקפרום.
 ממנו קבל אן י"ב, ב, קיסר,קלודיוס

 והטין טרכון הבשן, פיליפוס: נהלתאת
 ערים ארבע עוד קבל תו שם,ועוד,

 ב, י-ק שם, קיסר, מנירוןבארץ-ישראל
 בשובו אן ט-ו, ב, איכסנדריה, איהיך
 סוער העם את מצא ארץ-ישראיאל



תתיידיתתקיב מ ח ב  היהידים 
י -

 ט"ז, שם, פלורוס, רציחות מחמתמאד
 ירושלים עם לפני ארך משא נשאא;

 הכרח ג-דן שם, הרומאים, לטנילהכנע
 צבא שלח אן י-ז, שם, מירושלים,לברוח
 השלום, אוהבי את לחזק ירושליםאל
 גלום צסטיוס את לוה אחר-כך ד;שם,

 ולח ט, י"ח, שם, ירושלים, עלבעיזתו
 י-ם, שט, העיר, יושבי אל שלוסלדאר
 שם, משריו, לאחד שקרה המעשהג,

 ג, לאספסינוס, צבא-עזר שלח גןכ"א,
 וכו'נ ז ט, ים, אכסניה, לו עשה בןד,

 שם, לעבדים, השבוים היהודים אתמכר
 אן א, ד, בגוין, מלכותו ערי יןי,

 צר שמן תחתיו, נכנעו ומוגניסיליקיה
 נמצא ב; שם, הצליח, ולא גמלאעל

 גמלא מצור בשעת אספסינוסבמחנה
 עם נסע ג; 9ם, אבן, על-ידיונפצע
 גנבה, הקיסר את לברך רומי אלטיטוס
 נהר עובר ארצו בגבול בן ט,שפ,

 א. ה, ז,השבת,
 ןיוחנזן- עי-ידי נכבשה יהודה(. )נגבאדום

 א, ומרשה, אד1רים עריה )א(.הורקנוס
 1, ום, )א(, אנטיפטדוס יצא מקס וןב,
 מפגי מנוסתו גשעת בה עבר הורדוסבן

 בברית נאמנה חן י"ג, שם,אנטיגנוס,
 י-ז, שם, בו, מרדה 1; ט"ו, שם,הורדוס,

 נכנעה ג; ו, ב, כארכילאוס, מרדהבו

 לממשית סרה ג; ה, שס, ורוס,על-ידי
 ממשית-החרות גן 1, שם,ארכילאוס,
 שרי-צבא, שישה n~ff שיחהשבירושלים

 עליה, פשט גיורא בן שמעון דן כ,שם,
 ג, ביהודה, יפלך נחשבה כן כ"כ,שם,
 אחדים, מקומות בה כבש אספסינוס הןג,
 י; 4 ש4 -רבה ס דו א.-א הה

 והחריב בה נלחם גיורא בןשמעון
 העייונה -אדום ה-ז.שם,אותה,
 ט. שם, צראליס, על-ידי ונחרבהנכבשה
 יהורה(. )נגב באדום היושבהעםאדומים.

 בן שמעון את לגרש צבא אספו ראשיהםי
 לוי בו יוחנן בעצת בן כ"ב, ב,גיורא,
 עזרה יבקש ירושלים קנאי אייהםשיחו
 ואוהב ואכזר טרא עם א, ד, ד,והע,

 שערי לפני באו חם שפיתמורות,
 פגה הגדול הכהן ויהושע שם,ירושלים,
 תשובת ג, שם, בדברי-כבושים,אליהם
 לסור רצו יא דן שם, מראשיהם,אחד

 בעזרת ביילה נכנסו הן שם, העיר,מעי
 מטבח ועשו ז, שם, העיר, אלהקנאים
 בהר-הבית, אשר ירושיים יבניגדול
 הגדולים הכהנים את רצחו אן ה,שם,

 את השמידו ב; tQV בנבלותיהם,והתעללו
 את עזבו ג, שם, העם, שלופ אנשיכל

העיר,
'Qff ;1 בן שמעון צם ניחמו 

 בירושלים אשר האדומים ה; ט, שם,גיורא,
 התחברו י"אן שם, לו; בן ביוחנןמרדו

 ה, בירושלים, גיורא בן שמעון צבאאי
 הרומאים, עם במלחמה גבורות עשו אןו,
 המחבר משפט ב; ח, שם,הרומאים, אי לנפול רצו ו; ב, שם, חז א,ו,

 א. ח, ז,עריהם,
 באדום. עיר (Adereus). )יתלום(אדרה

 ונ ב, א, )א(, הורקנוס על-ידינכבשה
 הרומאי, גביניוס על-ידי מחרבותיהנבנתה
 ד. ח,ום,

 )ג(. ציור וקןחדגוקטוס.
 א, כ"א, א, הר-הבית, של האולמים א(אולם.
 מסטיו(, לפנים )סטיו כפולים כלםהיו
 זן ב, ו, המערבק האולם בן ה,ח,

 האולם א, ג, שם, ט] שס,תרפתו,
  האויבים שריוי כי את שרשהרומאים ב~ QC' הרומאים, עי-ידי נשרףהצמוני
  האולמים בן ה, ים, *חרו רקוגטאר

 הבירה עם הר-הבית אתהמחברים
 סביגוס עי-ידי נשרפו ביפים.הנפיאים
 ב-גי ג, ב, בירושלים, במצוקבהיותו

 שס, פיורוס, בימי אותם הרסוהמורדים
 השני אגריפס תוכחת ואחרי ו,סרו,
 אחרי אן י"ז, שם, מחדש, לבנותםהחלו
 אש, היהודים בהם שלחו הבירהכבוש
 לא ההיכל, של האולם ב( - ט. ב,ו,
 אולמי ג( - ה. ה, "ה, דלתות, לוהיו

 א, רבות, בעריס הורדוס הקיםעמודים
 עין - אוק?!יה אולם ד( - י"א.כ"א,
 ה. י 1 ט ק 1א



תקיג ח ת פמ

 י:ני' איש-קיס' ייטיס(. )גיא%גר?ט1ס
 דבר הורדוס. בן )ד( אלכסנררוסאוהב
 ה. כ"ו, א, אביו, באזני טובעליו
 אותות א( העתיד. מבשרי אותותאות.

 ג, העתידה, אספסינוס מיכות עינבואה
 העיר חרכן עי אותות-נבואה נ( - ט.ה,

 ג. ה, ו,והמקדש,
 א, הורדוס, המלך שי דודו בןאחיאבי
 גארץ המלך שר-צבא חיה ז;י"ג,
 ג. ה, שם, א; ד, ב,אדום,

 שבי בימיי פיס' מלך (Xerxea)אמשור1ש
 עם מלתמתו כ; ו, fa מבבל, הגולהעולי
 ד. ט"ז, שם, ומפרטה, אתיני יושביהיונים

 הורדוס את הציג טומאי. מייץ8?ה"טיבוס.
 ד. יעד, א, ברומי, )סנטוס( המועצהלפני
 ד. ז, ה,הרומאים. אי שנפלו ירושיים פליטי אחד8?גנס,
 השלום. אציית Pax), )ברומיתטיריגי

 והניח ברומי מקדש לה הקיםאספסינוס
 שבירושלים, בית-המקדש שלל אתגטם
 ז. ה,י,

 איש-תככים ברומית(. (8Euryclesיריק?ס
 חן ומצא ירושלים אל שבאמנקדימון,

 בכסף לאנטיפטרוס ונשכר הוררוסבעיני
 ואריטטובולוטן איכסנדרוס על דבהוהוציא
 מעשי יתר כ"ון פרק א, ונכייו,מעשיו
 הקיסר דן פרשה שם, ותועבותיו,נבלותיו

 שפת על עיר (Ekdippa), פזיזי אויעזיב שם. לגלות, אותודן
 ד. י"ג, א, )בשרון(,הים

 יידו הע'י"' של המערבית א(5?9דלה.
 מצור, מגדלי עליה לבנות בקש לויבן
 העזרה. של הצפונית ב( - ד. א,ה,

 ז.- ב, ו, סוקלה, עציה שפכוהרומאים
 העזרה. של )?( הצפונית-מערביתג(

 ימים ששה בכרים אותה הרעישטיטוס
 ת 1 ר ד ס כ א א.-ד( ד, שם, הצליח.ולא
 י"א. כ-א, א, רבות, בערים המדוסבנה
 היונית, הפתולוגיה מנגורי אחדאיפיון.

 דמאי נציב Albinus) .(Lucceius 3יס8?3
 שד הרבה וחמס, בצע אוהבביהודה,

 הובא למניו ב; שם, א; י"ר, ב,בארץ,
 ג. ה, ו, חנניה, בן ישוע הפרענותנביא
 יש 1. ט, ד, אדום, בארץ כפר8ייר1ס.
 חלחול. עיר שהואאומרים,
 ג. ח, ד, הנביא, אלישע של רבו הנביא.8?ןה1
 דימטיה, ונין חרכיה בין ארץ5?יריה.
 לגיונות ושני הרומאים יפני נכנעויושביה

 ד. ט"ז, ב, בקרבה,חנו
 את ובמעשה בתפלה ?פא הנביא.מליוקע
 ג, ח, ד, יריחו,מי

 כביף"(. אי ונהר נקרא )עכשו"לימר1ס
 ה. י-ה, א,נהר,
 אנטוניוס. של ידייו )א(י (lexas")8??9א

 אוקטוינוס יפני עיין המליץהורדוס
 ג. כ, א, נזיפה, וקבלקיסר
 בעלה הוררוס. שי גיסו )ב('8?ו9א

 11 כ"א, א, אחותו, שלמית שלהשלישי

 טובי את להמית מהורדוס פקודהקבי
 מותו, אחרי ביריחו העצוריםהיהודים

 ושיח הפקודה, את מלא לא 1; ל"ג,שם,
 ח. שם, יחפשי, היהודיםאת
 בן יוחנן גדור מאנשי אחד %.8??9א
 הרומאים עם במיחמה גבורות עשהלוי.

 1. ב, שם, חי א, ו, הר-הבית,בקרבת
 וכו'(. שלמינון )שלמחא, )א(8??סודדה

 אשה החשמונאים. ממשפחת ביהודהמלבה
 ששמעה שלום, ורודמתיראה-אלהים

 ה. מרק "א, הפרושים,למצות
 ארי6טובולוס המלר בת )ג(.8??סידרה
 מלר תלמי בן לפיייפיון נשאה )ב(.החשמונאי
 אביו, מינאי בן להלמי ואחר-כרכלקיט,

 ?כר  הגרוין  ועדין,  )%(י1י1?דריס ב. ט,א,
 ליהודים נתן דן ט"ז, ב,גבורותיו,
 מצרים, של באלכסנדריה אזרחיםמשפטי
'~ff,י"א, ה, מיחד, מזל בעל ז; י"ח 

 מעבר-ההריע על ברזל שעריהקים ג~
 ד. ז, ז,;הכספי[,
 היהודים מלר ]ינאין. )ב(%8?ס4דר1ס

 א, מלכותו, ימי דברי ההשמונאים.מבית
 בנה ג; ז, ה, בירושלים, מצבתו ד;פרק
 ב. ו, ז, מכור, מבצראת



 מלח דות 5 ותתקיד

 המלך "יי:"בולוס בז "(.8?יסודריס
 גרבי אביו עם יחד הובלהחוחמונאי.

 גדרך, ונמלט פומפעס על-ירי וימיאל
 יהודה בארץ רב צבא אסף ז, ז,א,

 אתם ונלחם ובהורקנוס ברומאיםומרד
 היל שרי לפני ונגף קשותפלחמות
 ונגף שגית מרד ב--ד; ח, ונם,גביניוס,
 פציפיון ידי על הומת זן שם,מחדש,

 נשאה מרים בתו בנ ט, שם,באנטיוכיה,
 ח. י"ז, שם,להורדוס,
 ממרים הורדוס בו )ד('8??ס?דרדס
 אחיו עם בחמי התחנךהחשמונא-ת.
 בת את נשא אי כ"ג, א,אריסטובו5וס,

 9ס; אביו, את שטם שטן קפודקיא,מיך
 שם, אנטיפטרוס, אחיו שי מחפתונכוה
 אי ומשכו ותפשי מפניו ירא אביוב;

 בנעם גן שם, הקיסר, למשפטרומי
 וכל הקיסר בעיני חן מצאלשונו

 שלום הקים הקיסר שם; עליו,העומדים
 שם, חדלה, לא המשטמה שם;ביניהם,
 שם, אביו, דצת את הפיס א-בןכ-ד,
 שם, אותו, שונאים ופירורא שלייתד;
 זן שם, עליו, הלשינו סריסים שלשההן

 ארבעה כתם ח; שם, אותו, אסרהורדוס
 חותנו א; כ"ח, שם, שוטניו, נגדספרים

 אביו, ובין בינו שלום הקיםארכייאוס
tOffשקרים, עליו גדה איריקלס א-ון 
 טוב, עליו דבר אורסטוס א-דן כ-ו,פרק
 אותו דן הוררוס של "בית-הדין" ה;שם,

 כ"ז; מרק להמיתו, צוה ואביולמיתה
 ים אחד נוכל א-בו כ-ח, שם,בניו,
 נראה א-בן ז, ב, שמו, אתעציו
 מלכו בניו ד; שם, לאשתו,בחלום

 1. ריב, ב, הגרולח,גארמיניה
 לשקר עליו ששם נוכל )ב(.8??ס?דרוס

 המעשה הורדוס. בן אלכסנדרוס שםאת
 א-ב. ז, ב,עליו,

 )ד( אלכסנדרוס בן )י(.8??ס?דרוס
 טיגרנס ןבנו א. כ"ח, א, גלפירה,מאשתו
 ב, עלן הגדולה. בארמיניה מלךהיה
 ון.י-ב,

 באלכסנדריה היהודים א ;נע )ז(.8??ס?דרוס

 ם י ד ו ה י ה תמ

 ה ר ז ע ה י ר ע ש את צפה מצרימן.ש5
 ג. ה, ה,וחב,

 בן יוליוס. בריס ט )ח(.8??סידרדס
 היה דיון. את ;המיר )ז(.איכסנדרוס

 נציב ואחר-כך זן י"א, ב, ביהודה,נציב
 גדוע מטבח ערך א, ט-ו, שם,במצרים,

 זן י, ד, לקיסר, אספסינוס אתהכיר ז-חי י"ח, שם, אלכסנדריה,ליהודי
 ו; א, ה, טיטוס, בצבא הראשיהמצביא
 בן י"ב, ום, הדקק, שומרי אתמקד

 ההיכף גורל על-דבר במועצההשתתף
 ג. ד, ו, להחריבו, רצהולא

 התיז ביאש שיצא יהידי )ט(.8?יסודריס
 הנציב בימי בשמרונים להנקםגדול

 ד. י-ב, ב,קומנוס,
 היהודים מטובי אחד )י(.8??ס?דרוס
 הרומאי, הנציב יי-יפי נחרגבקיריני.

 gnw ב; י"ר, א, מצרים, שי8ן?סידר!ה

 אגריפס ז, ל, שם, רופא, היהאנטיפייוס
 החדש הנציב את לברר שמה נסעהשני

 ומדת גילתה א; ט-ו, שם,אלכסנדרוס,
 קהית צמיחת ד, ט"ז, שם, ורחבה,ארכה

 ז, י"ח, שם, וזכיותיה, בעירהיהודים
 הנציב שם; היונים, ובין בינההמריבה
 הציפו והם הרומאים הלגיונות אתשלח
 דם, של במצולה היהודית השכונהאת
 את לקחת שמה נסע טיטוס ת;שם,

 היהודים עם למיחמה שבההלגיונות
 פנה אסטסינוס גן א, ג,בארץ-ישראל,

 ד, מ35ותו, את להכין הזאת העיראל
 אספסינום *מן העיר, נמל תאור הןק

 הישוב ארצות כל שליחי את בהקבל
 העיר היא ה; י-א, שם, לברכו,הבאים
 פלו, העולם בכל אוכלוסיה ברבויהשניה

 1; א, ה, טיטוס, בצבא העיר בחורישם;

 מן בשובו עליה עבר טיטוס הן ו,שם,
 הםיקרייפ פליטי גן ה, ז,המיחמה,
 שם, היהודים, בקרב מהומות בההקימו

 א.ק
 ברא* יהודה בארץ מבצר8??סיד?יון.

 מפני אליו ברח המלר אריסטובולוסהר.
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 חזק בנו איכסנדרוס הן ו, א,פומפיוס,
 נלחם גביניוס בן ח, שם, חומותיו,את
 אריסטובולוס ד-הן שם, והרסו,עליו
 חומתו, את לחדש בקש מרומישגרת
 אחיו פרורא על צוה הורדוס וןשם,

 מזיף מכתב גן ש"ז, שם, מחדש,לבצרו
 ראש אל הורדוס בן אלכסנדרוסגול

 עצמות יט, שם גן כ"ו, שט,המנצר,
 צם הורדוס בני ואריסטובולוסאלכסנדרוס

 1. כ"ז, שם, אבי-אמם, איכסנדרוסעצמות
 א, הורדוס, המלר של ידידוא?מפיס.
 א.כ"ז.
 המשחקים את שביון. באליס עייא?99?ה.
 בכספו, חמיך הורדוס תמך שבההידועים

 השמרונית, ומעתקי הורדוס יתאלמפיה.

 הס"תימ. ממשפחת עם ),"פן4(.אעניש,
 הים )שבקרבת הברזל שערי דרךהתנפי
 ונשא ואחייניה מדי ארצות עלהכספי(

 ד. ז, ז, שיין,את
 ואחי החשמונאי מתתיהו ]בן )א(5?קור
 המהדר הפיל את דקר המכביי.יהודה
 ה. א, א, עי-ידו, ונחנק הסוריםבמחנה

~7uew
 שבמשנה הרצחן" אבן דינאי גז )ב(
 היהודים המון בראש עמד ט(.סוטה,

 קומנוס, הנציב בימי בשמרוניםשנלחמו

 פקיד הגדול. הכהן חנניה בז )ג(וליעיר
 הקרבנות אח השביתבבית-המקדש,

 תפשו אנשיו ב; יעז, ב, הקיסר,לשלום
 מנחם עם נלחם ון שם, העיר-העליונה,את

 לשר-צבא הוקם טן שם, והמיתו,חסיקרי
 ד. כ, שם, אדום,בארץ
 יהודה ממשפחת יאיר. בן )ד(5?"זר

 המיקריים. ראש מנחם של קרובוהגלילי,
 ט; יעז, ב, מצדה, אל מירושליםברח
 אן ח, ז, הסיקריים, בראש שםעמר

 גם בן שם, למלחמה, עליו עלוהרומאים
 מן לברוח רצה יא מישועהכשגואש
 על-דבר אנשיו יפני משא ונשאהמבצר
 שגית דבר 1; שם, גבורים,מות

 נצלה קרובתו זו שם, גדולה,בהתלהבות
 ב. ט, שם, השהיטה,מן

~t??e
 איש-כפר-סבא שמי' בז )ה(
 ביודפת. מתתיהו בן יוסף מצבאשבגליל,
 מות ומת הרומאי האיל ראש אתהתיז

 הקנאיפ ראש שמעון. בז )י(טיעיר כ"א. ז, ג,גבורים,
 ושלל העם אוצר היה בידובירושלים.
 צר ירושיים עם גן כ, ב, גיוס,צסטיוס
 ר, ד, הר-חבית, אל המלטו אחריאליו
 שם, בן א, ה, לוי, בן יוחנן עם ?באן
 א. ו, זם, מחדש, ,מו התחבר אוג,
 ה. ט, ד, גיורא, בן שמעון שי חברו )ן(.5?"ור
 גיורא. בן שמעון אחי בן )ח(.5יעיר
 שהעפילו הרומאים עם במלחמההצטין
 א. ד, ו, העזרה, אללעיות
 נפל מכור, ממבצר יהודי גבור )ט4ט?"זר
 אתם כרתו העיר ויושבי הרומאים,בשבי
 ד. ז, ז, נפשו, את הצל למען שלוםברית
 יגלים, משגב שהם הגבוהים, ההרים8?9ים.

 יו ילדה הורדוס. המיך נשי אחת ס.5?פ
 נגף הנגטיים. הערבים צבא שר5?טמיס.
 ה. י"ס, א, הורדוס,לפני
 בארץ עיר Emaus), נ-א (Amaus,טמאיס
 יושביה את מכר הרומאי קסיוסיהודה.
 הרועה אתרונגיוס בי י"א, א,לעבדים,
 שר- אריוס את הזאת העיר על-ידהמית
 ב, רומאים, אנשי-חיל וארבעיםהמאה
 העיר, את קרוס שרף זה בשביל גןד,
 ג, ג, ביהודה, פלך ראש אן ה,שם,

 ד, למחנהו, מצודה שם הקיםאספסינוס ה~
 יצאת פקדה קבי החמישי הלגיון אןח,

 את ומלא ו, 1, ה, ירושלים, על ולחנותמשם
 חנן, היה הזאת העיר מבני גן ב, שם,הפקדה,
 יחל אספסינוס בן ד, ו, הרומאים,אל שנפי גיורא, בן שמעון דגר מעושיאחד
 אחרת(.עיר )זי ו ו, *ז, לאנשי-צבאו, מושבהשם
 בעבר-הירדן עמתי(. חמתן, )חמתא,טטתיס

 אח כבש החשמונאי ינאי )ב(אלכסגדרוס



 היהודים מלחמתהולדותתקטז

 ד, א, ממנה, גרש ואחר-כךהעיר
 ג. שם, והרסה, אותה כבשושוב ב~

 גביניוס בה שהקים יהודית, עיראמתוס.
 הנזכרת(, היא )ואולי מיחדהסנהדריה

 ה. ח,א,
 במתולוגיה בוש מלך בתא??רימךה.
 נמצאו גומה שעל הכבלים רשמיהיונית.

 ג. ט, *ג, יפו, בקרבת הסלעעל
 ה. ר י ב וה[ ?!ו8?טו4יה.
 אחד Antonius .Marcus )ם(מךטוניוס
 )טריומויר(. ברומי השייטיםמשלשת
 הרומאי, גביניוס בחיי שר-צבאהיה
 החשמונאי, )ג( אלכסנדרוס עםגלחם
 גבורתו, במעשי, והצטין ג, ח,א,
 )ב(, אריסטובולוס עם נלחם ד,שם,
 נסע קסיוס על נצחונו אחרי 11שם,
 בשחד, אותו קנה והורדוס אסיהאל
 לאנטיפטרוס, ישן ידיד היה ד; יטב,שם,
 ינסיכים, והורדוס פצאל את הקים הישם,
 שהתאוננו היהודים, צירי על כעסשמן
 זן שם, להמיתם, וצוה ו, שם, הורדוס,על
 הורדוס את והקים אנטיגנוס אתשנא
 ד; יעד, שם, ברומי, בהיותו היהודיםלמלך
 היי-עזר לשלוח וצוה באחיניהתעכב

 ין עזר הורדוס דן ט*ז, שם,להורדוס,
 )ממוסטי( שמשת העיר אתלכבוש
 פרת, נהר עלבקומחי,

'Qff את הקים זן 
 לעזור וצוהו סוריה עי לנציבסוסיוס

 אהבת בחבלי נפל בן י"ז, שם,להורדוס,
 את הפר וכו'ן ד י"ח, שם,קליאופטרה,

 הפיס למען הערבים, ומלך הורדוס עםבריתו
 וכו'. א י"ס, הן שם, אהוגתו, רוחאת

 (Marcus יול!נוס מרקום )ב(48ט31ייס

Juianu~.(Antonlus בשעת ביהודה הנציב 
 הרומאים במועצת חלק לקח טיטוס.פולמוס
 ג. ד, *ו, בית-המקדש, גורלעל-דבר
 שר- silo ,Anteniua מילין )ג(48טונו3ס
 צבא עם נשלח אספסינוס. בחייצבא
 ג. י, ג, טריכי, עי-יד טיטוס לעזרתרובים
 בפנוניוס. הנציב פרימוס. )ד(אנטוניוס
 יהלחם ויצא לקיסר אספסינוס אתהכיר
 עי-יד צבאו את ונצח בויטייוסלמענו

 רומי, את כבש ב-ג; י"א, ד,קרמונה,
 ד.שם,

 ביודפת, נהרג רומאי. שר-מאה )ה(.98טוני3ס

 באשקלון. הרומאי המצב ראש )ו(.48טוני3ס
'

 א. ב, ג, רבה, מכה היהודים את הכה
Oilt'DJN)החשמונאי. הורקנוס ויוחנזן בז )א 
 את )א( אריסטובולוס אפיו עם יחדכבש

 היה זן ב, א, בית-שאן, ואתשמרון
 בשובו אולם אן ג, שם, לאחיו,אהוב

 עי-ידי הומת חיהודים שונאי עימנצחון
 ב-ו. שם, אחיו, אשת המיכה בנכליאחיו

 החשמונאי. )ב( אריסטובולוס בן )ב(מך9י4נוס
 א, אביו, עם יחד רומי אל בשביהובל
 וי ח, שם, אביו, עם מרומי ברח זןז,

 בנ ט, שם, באשקלון, נמצאאחר-כך
 אספתו כלקים מלך מינאי בןתלמי
 צל ציור באזני התאונן iaeאייו,

 אן ק וסם, ואנטיפטרוט,הורקנוס
 בן שם, קשותן עליו דבראנטיפטרום

 ומריון מביום והנציב מינאי בןתלמי
 שם, ביהודה, למושל להקימו יחדנוסדו
 שם, יהודה, מארץ גרשו הורדוס ב;י"ב,
 והקימוהו סוריה את כבשו הפרהיםגן

 מום הטיל וגן פרק שם, ביהודה,למלך
 מלחמותיו ט; פרשה ום, הורקנוס,בדודו
 י-ח, פרק עד - ט-ז פרק שם הורדוס,עם
 שם, הרומאי, סוסיוס על-ידי בשביניקח
 זכר גן שם, בגרזן, התז וראשו ב,י"ח,

 ד. ט, ה,מפלתו,
 מלך אפיפנס. ןהרביעין )א(48טיוכיס
 מעשיו זן פתיחה, היהודים, צוררסוריה,
 א-ד; א, ומגפותיו, יהודה בארץהנוראים

 כלי את שיל דנ ט, ה' תועביתיו'!כר
 ג. ג, ז,ההיכל,
 )א(. אנטיוכוס בן ,החמישין )ב(טך9ייכוס
 מיחמותיו היהודים, שונא הוא גםהיה
 נלחם סוריה. סיר ןהשביעין. )ג(טךיויכיט ה. א, א, יהודה,בארץ
 לו, עזר החשמונאי ושמעון טריפון,עם
 יהודה ארץ אי צבא שלח ב; ב,א,
 )א( הורקנוס עם נלחם שצן במלחמה,ונגף
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 במלחמה נפל ה; שם, מס, ממנוולקח
 ו, שם, )השרתים(, המרייםעם

 מלך אספגד*1ס. והשמינין )י(*9טיוכוס
 הנצורה שמרון העיר לעזרת באסוריה.
 א, החשמונאי, אריסטובויוס לפניונגף
 ז.ב,

 דייניסוסי ןהשנים-עשרן )ה(אנטיוכיס
 ביר עבר סיליקוס. בית למלכיהאחרון
 במלחמה ונפל ונגף יהודה ארץ דרךרמה
 ז. ד, א, הערבים,עם

 או קומתי מלך ןהראשוזן )ו(יהשרתים(
 שמשת עירו על צר אנטוניוסקומגיני.
 את לכבוש לו עזר והורדוס)ממוסטי(
 ז. ט"ז, א,העיר,

"48
 בזמן קומחי. מלך ןהרביעין )ז( לכוס
 לצסטיוס צבא-עזר שלח ואספסינוס.נירון
 בהצותו יאספסינוס גם ט, י"ח, ב,גיוס,
 ירושלים לפני נלחם בן ד, ג, הגליל,על

 הרומאי הנציב גן י"א, ה, טיטוס,במחנה
 וגרשו למלחמה עליו עלהבסוריה

 ז. פרק ז, ברומי, חי ואחר-כךממיכותו,
 באנטיוכיה. היהודים ראש בן )ח(.98יייכוס
 וגזרת רמת צחת והמיט דתו אתהמיר
 סוריה, ארץ וכל העיר יהודי ע5שמד

 שם בסוריה. הראשה העיר98טיוכיה.
 במצות החשמונאי אלכסנדרוסהומת

 נמצאה בקרבתה אן ט, א,פומפיוס,
 את רצף הורדוס גו  י"ג, שט,דפני,
 שמן לבן, שיש אבני שבה הגדוףהרחוב
 כ-ו, שם, י"אן כ"א, שם, עמודים,שדרת

 ון י"ב, שם, ג; ה, שם, בן ב, ב,ו;
 היושגים ביהודים בתחלה נגעו לאיושביה
 פקד שם וו שם, הן י"ח, שם,בקרבם,

 היא ד; ב, ג, צבאותיו, אתאספסינוס
 ובאוכלוסיה במעלתה השלישיתהעיר
 כשנבחר שמן הרומאים, ערי כלבין

 הלך צבאותיו, עי-ידי לקיסראספסינוס
 היהודים מצוקות א; י"א, ד,שמה,

 אוכלוסי בו ג, ז, בעיר,היושבים
 גן שם, מרבים, היו בעירהיהודים
 את לשרוף שאמרו קליהם, יצאחעיילה

 המומר ש5 בעטיו דתית גזרה שטןהעיר,
 וצרות בעיי שרפה שמןאנטיוכוס,
 יצאו העיר יושבי ד; שם,היהודים,
 היהודים את לגרש ובקשוהו טיטוסלקראת
 ב. ה, שם, 5הם, נענהולא

 הורקנוס את פתה האדומי. )א(98קטירוס
 יצא ב; ו, א, הערבית, אל יברוח)ב(

 אחיו שמן )ב(, באריסטובולוסלהלתם

 פומפיוס, א5 פנה גן שם, במלחמה,נפי
 אל צידה בידו שיח הורקנוס דושם,

 ה, שם, ערב, ארץ אי במסעוסקורוס
 להכניע לגביניוס עזרו אנשי-צבאוא,
 טובה עשה ג, שם, )ג(, אלכסנדרוסאת

 זן שם, מצרים, א5 בצאתויגביניוס
 ציזר לצד עבר טן שם, משפחתו,עניני
 מצרים, במלחמת לו ועזר אותוושרת
 שם, בגבורה, הצטין ד, - ג ט,שם,
 הן שם, רומאי, אזרח משפטקבל

 הוא אן י, שם, עליו, התאונןאנטיגנוט

 לנציב הוקם בן שם, ציזר, לפניהתנצי

 והעלה שררה נהג גן שם, יהודה,בכי
 את העיר ד; שם, לגדלה, בניו שניאת

 טן שם, ירושלים, מעל לסור בנוהורדוס
 קסיוס, בשביל גדולים מסים לנגושהכרח
 שונאו מליך את הציל בן י"א,שם,

 הומת שסן בו, בגד מליך שם;מרעה,
 על-פי שלו שר-המשקה עלשדיברעל
 5מראה- עליו התאבל מליך ד; שם,מליך,
 אביו דם את נקם הורדוס ו; שם,עין,

 ושלומו בריתו איש הית ח; שם,ממליך,
 הורדוס דן יעד, שם, )א(, אנטוניוסשל
 ט. כ"א, שם, שמו, על וקראה עיר בנהבנו

 מאשתו המיך הורדוס בז )ב(.998טקרוס
 למרת- קרבו אביו א; כ"ג, א,דוריס,
 שטן החשמונאית, מרים בני אחיורוח
 הקים הורדוס שם, תמיכות, ליורשנעשה
 נפליו ה, שם, אחיו, ובין בינושלוס

 אן ב"ד, שם, הרע, וסורו רשעוומזמות
 רקם ב; שם, אביו, על מאדנתחבב
 אחיו, את להשחית קרוביו עםמזמות
 אלכסנדרוס כי אביו, את בכחש ?פבשם;
 בכסף שכר ח; שם, לנפשו, מתנקת)ד(



 היהודים מלחמתחוידותתקיח

 את להאשים הלקדימוני איריקלסאת
 ייואש נעשה וכו'; א, ב"ו, שם,אחיו,

 שם, אחיו, רצח אחרי היחידיהמלכות
 זווגי בדבר אביו עצת את הניא א;נ-ח,
 כל ג-הן שם, המומתים, אחיובני

 חבל אן כ-ט, שם, שנאוהו,הבריות
 המלך, בית לנשי דודו פרורא עםמזמות
 אביו, צואת עם הקיסר אל נשיחשמן
 כוס-רעל אביו את להשקות בקש ם;שם,
 ומחשבתו הצעירים, אחיו לנפשות צדהוגם

 ל-י"אן פרק שם, לאביו, נגלתההרעה
 אביו ג-דן ל"א, שם, מרומי,שיבתו
 קרא אביו ה; שם, למשפט, אותוהזמין
 ורוס לפני הצטדק והוא שטנהעיין

 הוסה, עייו למד ניקולאוס גםהשופט,
 גם התנקש כי נתגיה' ל"בו פרקשם,
 אביו ז; י"ב, שם, דודתו, שלמיתלנפש
 את ומלא להמיתו רשות הקיסר מאתקבל

 ז. ל"ג, שם,הדבר,
. בית על סוכן השמרוני. )ג(ט9ייקרוס
 את אביו להורדוס גלה )ב(.אנטיפטרוס

 ה. ל, א,נכליו,
 הורדוס. אחות שלמית בן )ד(.א49ט4ריס

 ארכילאוס ריח את להבאיש רומי אלנסע
 ה. ב, ב, הקיסר, בעיני)ב(

 מקום עי יהירה. בארץ עיראן4מ?ריס.
 שעשה החריץ לפנים עבר הזאתהעיר
 הורדוס זן ד, א, )ב(, אלכסגדרוסהמלך
 ט; כ"א, שם, אביו, שם על יהקרא

 שם, מירושיים, מנוסתו בדרך שמהנמיט אי י"ס, ב, עליה, ציה גלוםצסטיוס
 א. ח, ד, ימים, 3gr. בה חנה אספסינוסט;

 אנטיפטרוס של יאיש-סודו יניתי95טיטלדס.
 אחיו 11 ל"ב, ז; שם, הי ל, א,)ב(,
 שם. מצרים, ו6י באלכסנדריה רופאהיה
 ומלחקי המלך הורדוס בן )א(.מ9טסס

 לו צוה אביו דו כ"ח, א,השמרונית,
 ובתוספת ז, ל-ב, שם, המלוכה,את

 שם, נסיך, משרת רק לו נתזלתאה
 המיוכה, את לבקש לרומי נסע ז;י"ג,
 ואנטיפטרוס הרומאי מבינוס ג; ב,ב,
 לגסיך הוקם ד-ה; שם, לו, עזרו)ד(

 ;נקרא גי ו, שם, ובעבר-הירדן,בגייל
 או לאספמיה הגלה הורדוס. בשםגם

 ה-וו. ט, ב,לגליה,
 אגריפס המלך של קרובו )ב('95טסס
 טובי על-ידי אליו נשיח )ג(.השני

 יא ד; י"ז, ב, עזרה, לבקשירושיים
 המרד, בשעת ירושלים את לעזוברצה
 הצבור אוצר פקיד היה א; כ,שם,

 ד, ג, ד, הקנאים, על-ידי במאסרוהושם
 ה. raat האפיייך יתר עם במאסרנרצח
 אל אספסינוס על-ידי נשלח יוציוס.אניוס

 א. ט, ד, )גרסה(, גרש .-
 הים שפת על אשר בשפיה עירט?טדיז.
 על-ידי ונהרסה נדרשה מעזה(. רחוקויא

 מחדש נבנתה בן ד, א, )ב(,אלכסנדרוס

 דן ח, שם, הרומאי, גביניוסעל-ידי
 שם, הקיסר, מאת אותה קבלהורדוס

 חן כ"א, שם, אגריפיס, לה וקרא ג,כ,
 א. י"ת, ב, המרד, בשעת אותה הרסוהיהודים
 שיתין. כפר 9וןאסוכיס.
 הגדול, הנהר דונה(. )ינוביום,"סטרוס
 ט"ז, ב, בצפון, הרומאים ממשית גבולקצה
 ג. א, ז, אותו, צלחו המהמטים ז, ה, ג,דן

 ה. י"א, ד, ארץ-ישראל,חיף אי ממצרים הינשה בדרר מקוםאסטרקיני.
 שמה, פנה אנטוניוס העזים. חיק א(טסץה.
 כל על מלך אחשורוש ד; י"ב,א,

 נכנעה היתה דן ט-ז, ב,ארצותיה,
 הקטנה. אסיה -ב( ד. ט, ה,לסנחריב,

 ה. י ס עעין
. היהודים. ממהות אחת ,Esseni) .(Essaeiאסיים

 ה ד ו ה י )ע1ן ולהלן. ב ח, ב,מנהגיה,
 האסי(. ן 1 ע מ ff האסי; ן נ ח 1 יהאפין
 דרום- בקצה האי חצי "ן"98"ח(.אספניה
 הגיה שמה אירופה. ארץ שלמערב

 ה(. גיי )נ"א 1 ט, ב, הנציב,הורדוס-אנטיפס
 Vespaslanus) Flavius .(Tttusאספסינוס
 יחיד שליט ואחר-כך רומאי,ראש-צבא
 בראש אותו שלח נירון הקיסרוקיסר.
 ב; א, "ג, ביהודים, להלחם גדולצבא

 משפחתו, ועניני הקורמים גבורתומעשי
 אי גא גן שם, מאביה, נטיפתושמן



תקיטמפתח

 עם ברית כרת דן ב, שםאנטיוכיה,
 אי שלח שם; צפורי, בני ועםאגרימס
 בנו טיפוס א; ד, שם, צבא,צפורי
 ישב בן שם, לגיונות, שני עם אליובא

 בארץ פרץ א, ו, שם, צבאו, את וסדרבעכו
 כבש גן שם שם, חנה בן שם,הגליל,
 יושביה, כ5 את והמית גברה עיראת
 כי ג; שם, יודפת, על ע5ה אן ז,שם,
 5יד חנה שמן יוסף, את לתפשרצה

 המצור, עבודת את הזק דן שם,המבצר,
 למני מכונות-הקלע את הציג חישם

 היהודים ערמת על כעס טנ שם,המבצר,
 שם, ברעב, המבצר את לכבשוהחליט
 שם, העיי, מן המים יאזלו כי קוהי-א,
 היהודים מע5 לנטות לרומאים צוהי"ג

 צוה י-ח; שם, כנואשים, אתםהנלחמים
 י"טן שם, החומה, אל האיל אתלהגיש
 כ"ב; שם, בעקבו, המצור בעתנפצע

 יודפת, חומת את להרעיש צבאו אתאסף
 אחרי צבאו את לנחם בקש כ"ד;שם,

 שלח לן שם, המנצר, רעש בעתהמפלה
 ל"או שם, יפה, את לכבש טרינוםאת
 הר-גריזים, את יכבש צראלים אתשלה
 תחבולה 5ו גלה יהודי סייט י"בןשם,

 שני שלח י"גן שם, המבצר, אתלכבש
 את לקחת ביודפת המערה אלשרי-צבא
 רעה, עליו יעץ יא אן ח, שם,יוסף,
 יוסף ח; שם אליו, הובא יוסף בןשם,
 לקיסר, 5היוה עתיד שהוא בסוד, יוגלה
 שם, בדבר, להאמין החי הוא ט;שם,
 שם; נירון, אל יוסף וזת שלחולא
 אל נסע א; ט, שם, יפו, עלעיה

 סבליה את כבש ז, שם, השני,אגריפס
 פריכי, על מלתמהו חן שם, שלום,בברית
 ים על בני-העיר עם גלתם י; פרקשם,

 משפט לכסא ישב ט, פרשה aff'כנרת,

 העיר יבורחי בריתו את והפרבטריכי
 מכר הגדול ורבם בהם רביםוהמית

 א, ד, גמלא, על ע5ה ינ שם,לעבדים,

 הפרץ דרך חדר אנשי-צבאו עם יחרגו
 בדרך ונמלט רע בכל ונמצא העיר.אל

 אנשי-חילו אל בנאם פנה ה1 שם,פלא,

 שיח 11 שם, מפלתם, על אותםונחם
 את שלה חן שם, הי-תבור, אתלכבש
 שרי- א; ב, שם, גוש-חלב, עלטיטום
 בשעת ירושלים על 5התנמל רצוצבאו

 את בצר הוא אך בעיר,מלחמות-האחים
 לעצתו, שמעו הם בן ו, שם,רוחם,
 את וכבש עבר-הירדן ע5 עלה גןשם,
 הפייטים, את לרדוף ש5ח גן ז, שםגדור,
 ועלה בגליה המהומות על שמע ד,שם,

 5וד את כבש יהודה, ארץ עללמלחמה
 בבריתו, נאמנים יהודים שם והושיבויבנה
 שם; יריחו, את 5כגש שלח אן ח,שם,

 תכונותיו, את בחן ים-המלח אלבהגיעו
 ובחדיר, ביריחו מחנה הקים ין ד,שם,
 המלחמה את דחה בן שם, ברומי,התמורות עי ושמע קיסריה אל שב א; ט,שם,

 הקיסר אל בנו את ושלחבירושלים
 יהודה בארץ להלחם יצא שם;גלבה,
 אדום את החריב וגם פלכים ואניוכבש
 ירושלים, מלבד הארץ כי אתוכבש

 אל שב טן שם, ומכור, מצדההורדיון,
 קראו שלו הלגיונות שם; ויט5יוס,מלכות עי מאד הצטער ב; י, שם,קיסריה,
 )נציב מוצינוס וכו'. ג שם, לקיסר,אותו
 לקבל בו האיצו ושרי-החיליםסוריה(
 צירים ש5ח הוא ה, שם, המלוכה,את
 נשבעו במצרים והלגיונות אלכסנדריהאל
 א5 היך ו; שם, אמונים, שבועת5ו

 ממאסרו, דרור ליוסף קרא שם;בארות,
 י"א, שם, איווייה, א5 צבא שלח זזשם,
 שם, אחרים, על-ידי נעשתה מלאכתוא,
 ביורות וקבל אלכסנדריה אל בא וכוץב

 טיטוס את שלח ה, שם, מרומי,טובות
 נסיעתו שפן בירושלים, להלחםבנו

 את שיח בן פרק ז, רומי, אלממצרים
 ד, ג, שם, גמוריה, נציבשילשום
 ברומי, פניוקבלת

'Qff 
 צבא שלח אן ד,

 גן שם, מוסיה, ואל ב, שם, גרמניה,אל
 בנה ובו,; ד ה, שם הנצחון, חגפרשת
 בתכלית אותו ופאר השלום לאלילתמקדש
 את למכור פ"רה שלח זו שם,ההדור,

 שני שם 11 ו, ש, היהודים, ארץכל



 היהודים מלחמתתולדותתקכ

 מישראל, אדם כל על מסאדרכמונים
 קומח; מיך אנטיוכוס אל יחסושסק
 בית-חוניו, את לסגור צוה זן פרקשם,
 בדבר חקירה עשה וכו'ן ב י,שם

 ג. י"א, שם, קטולוס, הנציבהלשנות
 מרוץ מקום )היפודרומוס(."פידרימין
 ון ל"ג, א, ביריחו, א( המתחרים.המוסים

 שם, בטריכי, ג( אן ד, ב, בירושלים,ב(
 ד.כ"א,
 מקדשו היונים. אלהי (Appollo).אפולון

 1. א, ב, פיטינום, גבעת עלברומי
 במצות נבנתה עיר. )ארסוף(.אפילוניה
 ד. ח, א,גביניוט,
 אנטיפטרוס, בן לפצאל סב יועץאפליוס.

 ין י, א, בסוריה, עיר (Apamea),טקטקה
 המהומות, בשעת בה סבלו לאהיהודים

 נלחם קומתי. מלך אנטיוכוס בןאייפצס.
 גן ישא, ה, טיטוס, במחנה ירושליםעל
 וברה סוריה נציב בפני ארצו עלהגן
 ז, רומי, אל שב ואחר-כך הפרתיםאל
 וכו'.א,
 היהודים אליו שהתלקטו מגדל, שםאפק.
 א. י"ס, ב, גלום, צסטיוס פולמוסבעת
 קיסריה. בעיר ביונית(. (Stadionאצטדין
 את לשמוע הנציב פילטוס ישבשם

 גם ביונית ג. ט, ב, היהודים,טענות
 אולם נקרא שמה ,י (Octavla),אקו"ויה ן. ו ר ט א י ת י פ מא

 מועצת-הזקנים חברי התאספו ששםברומק
 בנטעת רומיוטובי

 חג-הנצחו"
 ד. ה, ק

 לנירון, שנשאה קיסר, קלודיוס בתהיא

 )ג(. י ז י י ?!זאקקוננוס.
 ן. 1 י ט ק א ?!ןטקקידה.
1ivPR",(Actlum) המכרעת המלחמה מקום 
 א, קיסר, אוקטוינוס ובין אנטוניוסבין
 הקיסר קבע המלחמה לעכר א,כ,

 שנקראו שנים, לארבע אחתמשחקים
 ד. *שם, ת, 1 ן ! ט קא
 אנטיפטרוס ליויה. הקיסרית שפחת שםמקטיי

 שלמית, עי שטנה ינתוב בכסף אותהשחד
 באזני עליה התאונן הורדוס וו ל-ב,א,

 הקיסר, במצות הומתה ז, שם,הקיסר,

 הקרא. ה, ר ק ח ?!זאקרה.
 ט-ז, א, המערות, בקרבת בגליל כפר8ךז3
 וו. כ, ו*ב,ב.
 טרכין חבל של המקראי השם5ךג5.

,(Trachonitts)נחלת הארץ היתה בתחלה 
 להורדוס, הקיסר נתנה ואתר-כךזנודורוט

 יפיייפוס אותה צוה הורדוס דן כ,א,
 את אשר הקיסר ח, ל"ג, שם,בנו,

 )ב( הראשון אגריפס ג; וי בילייאהי
 קבל ואחר-כך הו י"א, שם, בה,משל
 ח, י-ם, שם, )ג(, השני אגריפסאותה
 כנגד ירושלים אל אנשי-צבא משםושלח

 נמצא שמה בדרך דו י"ז, שם,המורדים,
 ז. י, ג,יאור-הקערה,

 שם הדרומית. ביון עיר (Argos).8ךגוס
 ז. כ-א, א, הירה, פסלנמצא
 שמעיו משישי אחד (Ardalas),טךד?א
 א. ז, ז, גיורא,בן
 א. ב, ב, מקים, שם5ריס.
 עי-ידי נהרג רומי, צבא שיירידם,

 א. ה, rOW גן ד, ב,היהודים,
 גנזי בית ברומית(. (8Archlvumךסיין

 נשרף בירושלים, א( והשטרות.הכתבים
 על- ושוב ו, י"ז, ב, המורדים,עי-ידי
 באנטיוכיה, ב( גו ו, ו, הרומאים,ידי

 ד. ג, ז, ופוחזים, ריקים על-ידינשרף
 מיר Archelaus), )רימית: )א(ארטי?אוס
 הורדוס, בן אלכסגדרוס חותןקפודקיא,

 שם, להורדוס, אכסניה עשה אי כ"ג,א,
 כ"ד, שם, אבותיו, לבית יהוסודן

 הורדוס גין שיום והקים ירושיים איבא ב~
 אלכסנדרוס כ-הן פרק שם, איכסנדרוס,ובין
 בתו בן כ-ו, שם, אליו, לברותרצה
 מגן היה ד; ז, ב, אן כ-ח, א, אליו,שבה

 ד. כ"ח, א, אלכסנדרוס,ליתומי
 ומלהקי המלך הורדוס בן )ב(.8ךסי?אוס

 ברומי, התחנך ון כ"ח, א,השמרונית,
 בקש אחיו אנטימטרוס א, ל-א,ום,



תקכא ח ת פמ

 מגחלתו, העבירו אביו שם, ממנו,להפטר
 את לו כתב הצואה בתוספת ז; ל"ב,שב,

 אביו, את קבר זי ל"ג, שם,המלוכה,
 א; א, ב, בית-המקדש, אל עלה טןשם,

 העם ב; שם, כנגדו, בני-ירושליםטענות
 את השקיט והוא בחג-המצות בומרד

 עשה ג, שם, הצבא, בעזרתהמרידה
 לרומי גמע שמז בהר-הבית,מטבח

 צירי ב; פרק שם, אחיו, צםוהתעצם
 יהקימו שיא הקיסר את בקשוהיהודים
 הקימו הקיסר א, ו, שם, עליהם,לראש

 ג, ז, שם, נשיאותו, ג, שם,לראש-עם,
 שמן גליה, אל והגלה מכסאוהוסר
 ד, שם, גלפירה, אשתו חלום שכןחלומו,
 רומאית, מציבות נהפכהארצו

'QW 
 א. ח,

 מראשי בגדת. או מגדת בן )ג(.8רסי?אוס
 אל ונפל בגד גיורא. בן שמעוןגדוד

 נפשו את לו נתן וטיטוסהרומאים,
 ב. ד, ו,ישלל,

 על-ידי נשרף בירושלים.8רמין-אגריפס.
 ו. י"ז, ב,המורדים,
 נשרף בירושלים. ברניקק - )בית(ארמון

 1. י"ז, ב, המורדים,על-ידי
 קריבת גרפטי חצר( או כיח, )אוארמון
 אנשי נמלטו שמה בירושלים. חדיב.מלר
  בון שמרדו האדומים מפני בן-לוייוחנן

 ד, הר-הבית, אל משם גרשוואחר-כר
 י"א.ט,
 בייישייס' חייב' מיכת ועייני(. 5?ניארמין
 ג. ו, ו, אן ו, ה, התחתונה,בעיר
 ם, י ל ש 1 ר י ב א( )הורדוס(. הירדוסארמון
 א; ט-ו, שם, חן י"ד, ב, א; כ"א,א,

 שם, שמה, נמלטו העם וטוביהרומאים
 שם; אותו, כבשו המורדים וכו'; 1י"ז,

 שפך טיטוס ד, ד, ה, וצורתו,תבניתו
 ביריחו. ב( -- א. ח, ו, סוללה,עליו
 מות אחרי נשרף ד, כ"א, א,במנה
 -- א. ד, ב, המורדים, על-ידיהורדוס

 במצדה,שם, זיהב.--ד( במכוה,ג(
 )הוידיון(, ן ירודי1 בה ה( וכוי-- גח,
 י. כ"א, ,2ם, חן י"ג,א,

 אג ק ן4 בירושליםארמון-החזםמונאים.

 המחבר לגזית מעל נמצא בן. ז,,שם,
 עמד שם הר-הבית. עם בשרעל-ידי
 היהודים, את והוכיח )ג( השניאגריפס

 ג. ט"ז,בן
 )כנראה, התחתמה בעירארמון-המלכים.

 א. ז, ו, הילני(,ארמון
 "דיב,.בירושיים, מלר )"נב0 לנבזארמון
 בדרום-מזרח השלח ממעק רחוקלא

 א. ה ה,הגיר,
 3 ה, ז, ברומי, אספסינוס. הקיסרז2רמון

 במלחמתו הורדוס מחנה-צבא מק"ארסיזה.
 כבשו הערבים אן י"ס, א, הערבים,עם

 שם.אוהו,
 גדולה מדינה Armenia). קרומית8רסנ!ה
 אלכסנדרוס בני ג, ה, א, יסוריה,מצפון
 י-א, ב, הגדולה, בארמניה מלכו הורדוסבן
 מלר השני, הורדוס בן אריסטובולוס,1;

 ב; י"ג, שם, הקטנה, בארמניה מלרכלקיט,
 ד. ז, ז, עליה, התנפלוהצ'לנים
 )א( אנטיפס הנואם. (lrenaeus)8יך2יוס
 ג. ב, ב, מייצגיו, בכחבטח

 המועצה סופר (Aristeus)."רי?טאוס
 ט"ו עם נהרג בירושלים,והסנהדרין(

 גיורא, בן שמעון על-ידי ירושליםהשובי

 החשמונאי. )א( הורקנוס בן )א(מר?טעולוס
 בחיי בית-שאן ואת שמרון אתכבש
 מלר )ד( אנטיוכוס את והכהאביו

 ויכהן לנשיא היה ג; ב, א,סוריה,
 ג, שם, ציהורה, המלוכה את וחדשגדול
 ונתן בכלא אמו ואת אחיו את אסראן

 אחיו רצח שם; ברעב, למותלאמו
 ומותו כליותיו ומוסר )א(אגטיגנוס

 וכו'. ב שם, בעונתו,שלא
 )כ( אלכסנדרוס בן )כ("רסטבוליס
 מלכות בעת הדיוט נשארהחשמונאי.

 נמלטו אליו אן ה, א, אלכסנדרה,אמו
 ג, שם, הפרושים, מחמתאנשי-המעלה

 הורקנוס ד, שם, המבצרים, כי אתביש
 אשתו על משמר שמה ואמו אותוירא

 את נצח אמו מות אהלי שם,וילדיו,
 אן ו, שם, המלוכה, את ותפשאחיו
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 היהודים מלחמתת51דותתקכב

 בו להלחם ובא בריתו את הפראחיו
 שם, הערבה תרתת וילבעזרת

 ב--ד; שם, בדבר, התערבוהרומאים ב~
 למלחמה, עלט תצאו בו התעברפומפעס

 א; ז, שם, משמר, עלע ושם ה,שם,

 רומי, א5 בשבי בניו עם אותוהוייך
 ח, שם, בנק אלכסנדרום מעשי זושם,
 ביהודה, למרד וקרא מרומי ברח וכמוב

 ו; 011, סימי, ש5 והובל בשבי נפ5ושוב
  נטני בידו ונתן דרור לו קראציזר

 כנגד המזרח בארצות להלחםלגיונות
 פומפיוס אוהבי אן ט, נטם, פומפיוס,חי5

 בדבש נטמנה גופתו 'שמן ברעל,המיתוהו
 להקבר היהודים אי אחר-כךונשלחה
 שם. אבותיו,בקברות
 )ג( איכסנדרוס בן )ג(8ר~טביליס
 הורדוס אשת מרים אחיהחשמונאי.
 י"ז, בן בהיותו גרוי יכהן נתמנההמיך.
 ביריחו בברכה אותו טבעווהגיים
--.. 

 ן. ת נ 1 י נ"א ג. ב"ב, א, הורדוס,במצות
 ומרים המיך הורדוס בן )י(ארסטבוליס
 שנא )ג(. איכסנדרוס אחיהחשמלאית.

 באנטיפטרוס  Nap אן  ב"ג, א, אביוןאת
 אנטיפטרוס אם אן כעד, שם,אחיו,
 שלמית חתן היה בן שם, אותו,רדפה
 בוז על לאשתו בז גן שם,דודתו,

 נוסד בי בו, ענו שקר עדי שט,משפחתה,
 אביו, את להמית איכסנדרום אחיועם
 מהלכים מצא איריקלס ח, כ"דןשם,

 מזמות, עליו וחבל ב, כ"ו, ים,בביתון
 atr, לשמית, פח לכרות רצהשפן
 פיה על הקערה את והפך א,כ"ז,

 יחד נדון ב, שם, אביו, בפקדתונאסר
 הומת וכו', ג שם, למיתה, אחיועם

 באלכסנדריון, נקגרו ועצמותיו מבסטיבעיר

 כ"ח, שם, ובניה ברניקי אשתו ו,שמ

 1. י"א, שם, ה; ט, ב,אי
 )ד( אריסטובולוט בן )ה(מר-טציל1ס
 א, הראשון, אגריפס המלך אחיוגרניקי.

 נשלח הפרחים. מארץ פליטארסיס.
 ז. ח, א, לרומי, גביניוםידי עת-

 מתכות גבול קצה Arpha), )ערפה?ארפה
 )" השניאגריפס

 ה. ג, ג, במזרח,
 הפרתים. של המיוגה ממשפחתוהרמיז.
 ה. י-ט, א, אנטוניוס, על-ידי בשביניקח
 על- נקרעה בשפיה. עיר )אזוטיס(.ישדוד
 זן ז, א, היהודים, גבול מעל פומפיוס-ידי

 אספסיגום דן ח, שם, גביניוס, עי-ירינבנתה
 ג. ג, ד, ברית, עמהכרת
 ה נ ח מ ב. י ר ח נ ס עין ממשלה. שם8,ןיר.
 א, הים, חוף נקרבת בשפיה' עיר8?היון. ם. י ר 1 ש אה
 מרחצאות, שם בנה הורדוס ג, ום, ב;ט,
 נמצא ארמון-מלך גם י"א; כ"א,שם,
 עליה, התנפלו המוררים ג; ו,ב,שם,
 היהודית, את הכריתו יושביה אן י"ח,שם,
 ונגפו עליה ניהמו היהודים ה;קם,
 עבר טיטוס ב; פרק ג, קשה,מגפה
 ה. י"א, ד,עליה,
 על-ידי גצה ברומי, קיסר (Otho).אתון
 ט, ד, בכפו, נפשו וטרף ויט5יוסחיל
 ט. שם,ב;
 א, ביון, מפרסמת עיי )אתינה('קמיעי
 חסדים ליושביה גמל הורדוס ד,טיז,

 עיר היתה לפנים י"אן כ"א, א,גדודים,
 ראשה את הכניסה ואחר-כך החפשאוהבת
 ד. ט"ו, ב, הרומאים,בעל

 ביהודה למלך עצמו ששם רועה8~ל~!ייס.
 ג. ד, ב, הורדוס, מות אחרי המבוכותבשעת

 העיר' חלוצי ב, כ-ז, שם,ההשמונאית, עיר Berytus), )רומית בירית אווטרדת
 היתה אן ה, ב, ורוס, בפולמוסהשתתפו רומית. מושבה ואחר-כך עתיקהצידונית
 טן י"ח, שם, הנאים, בבניניהמפרסמת כ"א, א, אולמי-עמודים, בה בנההורדוס
 להמליך סוריה ערי כל בני באושמה ממרים בניו שני את דן ושםי"א,
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 שם ערך טיטוס ח; י, ד, אספסיגוס,את
 א, ג, ז, היהודים, לשבויםמשתקי-רצח

 שם, סוריה, ארץ אל משםונסע
 א.ה,

 את יוסף שבצר בגליי' עיריטר-?ן?.
 הגליל בין הגבול עיר ו; כ, "ב,חומותיה,
 א. ג, ג, והעליון,התחתון
 י. ב ג עין!12:י5ס.
 באיטליהעיר (8edriacum),בדרוק5ן

 אאין הקיסר חיי נגף על-ידההצפונית.
 )נ"א ז. ט, י, ויטליוס, חיליפני

פריגדיקון(.
 ג. ג, ג, מאשקלון, רחוק יא מקוםוכזול.
 ק(. ד צ ל ב)נ"א:
 (~Bezeth). בצעתא( בצתא, )או4י1ימא
 ב, ירושלים, בצפון החדשה העירחלק
 צסטיוס על-ידי ונשרף נלכד חןט"ו,
 ה, ותאורו, מקומו דן י-ט, שם,גלום,
 חלק-עיר נבנה שעליה הגבעה בןד,
 ח. ה, שם, גבוהה, היתהזה
 יצפון- מצודה ס. י ר ב או )הבירה(ייךה

 אחר-כך שנקראה הר-הבית,מערב
 ג, א, תחתיה, מנהרת עטאנט1ניה,

 הורדוס על-ידי נבנתה ד; ה, ושם,ג
 אנטוניוס אוהבו 011 על ונקראה פארביב
 לכב11ה, בקקש פלורוס אן כ"א, שם,)א4
 האוימים את שרפו היעדים ה; ט-הב,

 1; שם, המקדש, עם אותההמחברים
 שם, המורדים, ע5-ידי ונשרפהנכבשה
 המם.רטה, תבניתה ד; ה,ז;י"ז,ז;

 ישב יוי בן יוחנן ב; ה שם, חן ה,ה,
 מוילה עליה שפך טיטוס גז ז, ו1ם,בה,

 שתי ב; ט, שם, בה נלחמווהיהודים
 על-ידי ונהרסו עליה נשפכוסוליות
 י"א, שם, יוונן, אנשי שחתרוחתירה

 עליה המלחמות 11 ,ים,ד;
 צוה טיטוס אן פרק ה ה,וכגוס
 עד נהרסה ה; שם א; ב, שם,להרסה,
 אהלו, את שם נטה טיטיס ז; שםהיסו,;
 ה. ד,1ום,

 בעבר- כפר בית-י1עא4 )אובית-לזוב
 ה4 ן ר מ )עלן ד ג, ההיררה

 ד, אםפסינוס, על-ידי נכבשה עיר.1~21-אל.
 א.ט,

 אדום, בארץ עיר )בית-גוברין(.בית-גוזרי
 ס(. י ר ת י ב )נ"א: א. ח,ד,

 וקרובי הרומאים פקידי של א(בית-דין.
 שבעים שי ב-ג.-ב( כ-ז, א,הורדוס,
 ובתי-דין בגליל מתתיהו בן יוסףשתקן
 - ה. כ, ב, ועיר, עיר בכל שבעהשל
 בירושלים, הקנאים שתקנו שבעים שיג(
 ד. ה,ד,

 הקטנה, באסיה מדינה (Bithynta),עיתוניה
 המרינה מחיל ד; ט"ו, ב, הן י"בא,

 ח. א, ו, טיטוס, בפולמוסהשתתפו
 ובין בית-צור בין מקים5ית-זכריה.
 עם המכבי יהודה ניחם שםירושלים.

 אלעזר ואחיו )ב( החמישי אנטיוכוסחיל
 ה. ה, א, ונחנק, הפיי אתדקר

 בנפת היהודים מקדש לנחוניון(.בית-חוניו
 נבנה במצרים. )הייופוייט(בית-שמש
 מעשה אן א, א, אנטיוכוס, גזרתבשעת
 בפקדת נסגר ב-גן י, 'ז, ותבניתו,בנינו

 ד. שם, מצרים, נציב על-ידיאספסינום
 אל מירושלים בדרך ידוע נפרבית-ח5ר5ן.

 רכוש את היהודים שרדו עי-ידולוד.
 צסטיוט גן י"ב; ב, הקיסר, עבדסטיפנוס
 ירושלים, על בעלותו עליו עברגיוס
 התנפל גיורא בן שמעון אן י"ט,שם,
 המקום על-יד מאחור הרומאים צגאעל
 על-יד הרומאים מפלת ב; שם,הזה,
 ח-ט. *שם,ב-ח,

 נכבשה הירדן. בככר עיר5ית-הישימ5ת,

 ד. ז, *ד, אספסינוס,עי-ירי
 על שנבנה גקיסריה, א(בית-הכנסת.

 "כנשתא שזהו )משערים, נכריםקרקע
 י"ד, ב, התלמוד(, של דקסרין"מרדתא

 כלי- בו שנמצאו באנטיוכיה,ד-ה.-ב(
 מבית-המקדש, אנטיוכוס שהוציאהנחשת

 ב. ג,ז,
 פיך ונטופה?( )בית-לחם לפטפיבית

 פלי, גם )עין א. ח, *ד, יהורה,בארץ

 יא( אנטיוכוס בייישיים.בית-המקדש



 היהודים מלחמתתולדותתקכד

 את בו ובטל כלי-הקדם את ממנוהוציא
 א; א, א, ומחצה, שנים ג'העבודה
 המזבח, את וחנך טהרו המכבייהודה
 להתפלל אליו בא )א( אנטיגנוס דןשם,

 הורקנוס בן ג, שם, החולה, אחיולשלום
 ברית בו כרתו )ב( ואריסטובולוס)ב(

 את ראה פומפיוס אן ו, שם,שלום,
 משגבו,יזק

~OV 
 שקום אנשי א; ז,

 בן שם, אייו, נמלטואריסטובולוס
 אותו, וכבש ג, שם, עליו, צרפומפיוס

 ונהרגו אותו עזבו לא הכהנים דןשם,
 את הקל פומפיוס הן שם, עבודתב,על

 ולהמשיך המקדש את לטהר וצוהובאוצרו ההיכי בקדשי נגע לא ו, שם,הדביר,
 אוצר את בזז קרסום שם, העבודה,את

 הפרחים בין מלחמות ג; ח, שם,המקדש,
 הורדוס אנשי ובין אנטיגנוסואנשי

 היהודים מן רבים גן י"ג, שם,בקרבתו,
 הורדוס של המצור בשעת אליונמלטו
 נתן יא הורדוס א; ייח, שם,.סוסיוס,
 צפוניו, את לחיל הכובשיםלרומאים

 שמן זר-זהב, בו הניח סוסיוס ג;שם,
 ובנה בהדר-תפארת אותו הרשהורדוס
 א; כ"א, שם, נפלאים, אולמיםעליו
 של נשר המקרש שער על שםאולם
 תלמידיהם את העירו חכמים ושניזהב

 הלך ארכייאוס ב-גן ל"ג, שם,להרסו,
 אן ב, שם, העם, ברכת את לקבלאליו
 על-ידי גדול ורצח המקדש בחצרמרידה
 קשה מלחמה גן שם, ארכילאוס,צבא
 ג, שם, בית-המקדש, בחצר הרומאיםעם

 המקדש אוצר ושד האולמים שרפתא-ב,

 הוציא פילטוס ג; שם, מבינוס,על-ידי
 גיוס הקיסר ד; ט, שם, האוצר, מןכסף
 אן י, שם, בהיכל, צלמו להציגצוה
 שם, קומנוס, בימי בית-המקדש בחצררצח
 מאוצר כסף יקחת שלח פלורוס א,י"ב,

 לכבשו רצה הוא 1; י"ר, שם,בית-המקדש
 המורדים ה, ט"ו, שם, בידו, עלתהולא
 אל אותו המחברים האולמים אתשרפו

 אותו, כבד נפוליטנום 11 שם,הבירה,
 השבית חנניה בן אלעזר ב; ט-ז,שם,

 י-ז, שם, הקיטר, לשלום הקרבןאת
 בבית- ומתנותיהם הנכרים קרבנותעל-דבר ב~

 שם, אותו, תפשו המורדים ג-דן שם,המקדש,
 י"ס, שם, עליו, השתער גיוס צסטיוסה;
 שם התאסף העם זן שם, אחור, ונסוגה,

 לו ובחר המרד על-דבר עצהלטכס
 למצודת-משגב היה גן כ, שם,מנהיגים,
 את העיר חנן בן חנן ז, ג, ד,לקנאים,

 ין שם, מידם, לפדותו ירושייםבני
 ירושלים בגי בידי נפלה החיצונההחצר

 וחנן העזרה אל מפניהם ברחווהקנאים
 הקנאים י-ם; שם, עליהם, צר חנןבן

 אל הבאים האדומים את שמהמשכו
 ורצח נוראה מלחמה זן ד, שם,ירושלים,

 אנשי א; ה, שם, החיצונה, בחצרגדול
 על-ידי שמה נדחפו לוי בןיוחנן

 גיורא בן שמעון י"אן ט, שם,האדומים,
 בין מלחמות י"ב; שס, עליהם,נלחם
 בית- בחצר הקנאים ובין לוי בןיוחנן
 את_ נצח יוחנן ב-הן א, ה, וכו',המקדש

 ירושלים חומת אן ג, שם, וכבשו,הקנאים
 בן ד, שם, קצותיה, משתי עליונשענה

 *שק לחלקיה המקדשתבנית
 בקרשיה ומעל אותו חלל מחגן ה;פרק
 בפעם עליו ניחם איטום חיי 11 י-ג,שם,

 על המלחמות ז--חן א, ההראשונה,
 פרק -- ב פרק שם, החיצונה,החצר

 טיטוס אן ד, שם, העזרה, עיהמלחמה ג~
 שם, ההיכל, גורל בדגר שריו עםנועץ
 איש- ד; שם, הפנימית, חחצר כבושג;

 ן ו ל ח ל א ש א ח של רומאיצבא
  בקש טיטוס וכר; ה שם, ל, יכ הה

 נכנס וכו'; 1 שם, יכול, ולאלהצילו

 ההיכל, שרפת ז; וןם, ולפגים,לפני
 בית-המקדש, חרבן עי המחבר הרהורישם;
 הבועו/ המקדש תמונת ח:שם,
 האותות ב; שם, חרבנו, קץ א; ה,שם,

 הרומאית ג; שם, החרבה אתשבשרו
 למושל- טיטוס את משואותיו עלקראו
 הרומאים אן ו, וצם, )אימפרטור(,מנצח
 דינם, את וחתכו השבוים את עמהאספו
 ב. ט,שם,



תקכה ח ת פמ

 עייבעבי-היתדן. (Bethennabris),ביתקמרה
 ד. ז, "ר, אספסינום, חיל על-ידינכבשה

 בקרבת כפר אפונים(. )אובית-עדשים
 הגומאים, שי הייק עבר שעייויר91יים,

 סמוך ירושלים במערב מקום3ית-ציא.
 ב. ד, ה,יחומה,
. יהורה. בדרום מבצר ר. 1 צ אובית-ציר
 )ב(, החמישי אנטיוכוס יל-ידינכבש
 ה. א,א,

 )618קותפז8ן1*8(. ה ת מ ר בית או4ית-5רם
 אנטיפס על-ידי נקראה הירדן, כככרעיר
 א ק ק ליויס, או יוליסבשם

 ביתית הירדה במערב עירצטז"ץאה
 על-ידי נלכדה (Scythopolis).ס"תיפייים

 פומפיוס זן ב, ", )אג הורקנוס בני,עני
 ה, ו, שט, הירדן, את עי-ידהיגר
 ז, שם, היהודים, גבול מעי אותהוקרצ
 ד; ח, שם, אותה, בנה גביניוסז;

 המרד, בראשית עיים התנפלוהיהודים
 כרתו בעיר היושבים היהודים אן י"ח,ב,

 ונלחמו היונים האזרחים עםברית
 בגדו והיונים העיר, על העוליםבאחיהם

 שם חנה הט"ו הלגיון אן ג, ג,הגייי, לגבוי קרובה ג-ד; שם, והמיתום,בהם
 בא טיטוס א; ט, שם, הגשמים,בימות
 שם, חנה העשירי הלגיון ז; שם,שמה,
 א. ב,ד,

 הייופולים. ע"זשית-ששש.
 הרביעי יאנטיוכוס ראש-הצבאביחידם,
 ג. שם, בן א, א, יישראל,המצי

 מקום שם עכו. עי-יד נהר צליוס. או%ל
 ב. י, ב,הזכוכית,
 הורדוס בסוריה. עיר (Balanea),בלניה
 י"ב. כ"א, א, רנות, טובות להעשה

??סי
 ןהפרושים[ אליה שנמלטו ער ס.
 על- נכבשה ינאי. )ב( איבסנדרוסשונאי
 או י מ י א - ת י ב גיא ו. ד, א,ידו.

בי-האומי.
 הכהן חוניו עי-ידי גרשו טדב:יה.בני

 אנטיוכוס א5 וברחו מירושלים,הגריל

 ארץ על לעלות יו וקראואפיפנס
 א. א, א,יהודה,
 רומאי שר-צבא .Bassus) ,(Caectliuבטוס

 ציור, סקסטוס את המית המזרח.בארצות
 נציב מואקום עם ברית כרת ין י,א,

 א. י"א, שם,סוריה,
 )לגסוס( ציר LUCtltUS)4Bassus) tסרס

 אחרי שמה נשלח יהורה. בארץומפקד
 ואת ומכור הורדיון את וכבשהחרגן
 נתן קאו מכר וכו'י א ו, ז, ירדי,יער

 הקיטר, במצות הארץ כל אתבחכירה(
 שעל מדינה יושבי (Bosphorani),המריימ א. ח, שם, יהודה(, )בארץ מת ד; שם,שם,
 ד. ט"ז, ב, השחור, היםשפת
 שיא-שקר. נביא, עין: הנסים.בעל
 חמים מעינות מקים (Baaras),4??ה

 ג. ו, *ז, מכור,בקרבת
 נכבשה לירדן, ממזיח אנטיוכוס.בקעת

 החשמונאי, ינאי )ב( אלכסגדרוסעי-ידי
 ח. ד,א,

 ואלץ-ישראל סוריה את כבשהפרתים. שי אחשדרפן (8anapharnes~.4רןסר?א
 וכו'. א י-ג, א, )ב(, אנטיגנוס אתוהמליר
 יוליוס אח רצח יוניוס(. )מפקוסירוטיס
 א. י"א, א,פיזר,
.ntae~aעי-ידי שנכבש מעז-הים, אי 

 בן ו, ו, גם ד, ט"ז, *ב,הרמאים,
 גבורים, שם יו ועשה שם גלחםאסמסינוס

 ינציב, שם הוקם צראליס ב; א,ג,
 ב. ד,ז,

 ומסלינה, קלודיוס הקיסר בן?רטייקיס.

 באיטליה עיי (hristellum),4ר?סל1ן
 אח אתין הקיסר טרף שםהצפונית.

 א. ט, ד, בכפו,נפשו
 ברינדיסי(. עכשו: (Brunausium.4ר?דיסיין

 הורדוס המזרחית. באיטליה התוףעיר
 ג. יקד, א, שמה,בא
 אחות פלמית בת (Bernice). )א(ברקיקי

 הורדוס בן )ד( אריסטובולוס אשתהורדוס.
 אם א. כ"ח, א, ג[, כ-ד, אן כ-ג,;א,

 )ב(.אגריפס



 היהודים מיחמתתייריתתקמ

 וקפרוס. )ב( אגריפס מלך ז בת )ב4*1יגיקי
 כלקים. מלך הורדוס אבי" אחיאשת
 היתה 1; י-א, ב, גנים, שגי יןילדה

 והתחננה סלורוס רציחות בשעתבירושלים
 בסכנה, ונמצאה בקויה קמע ולאאייו
 במקדש, קריז-נזיר וקריבה א; ט"ו,שם,
 אל הנואם אחיה צם יוד )עמדהשם.
 ג(. ט"ו, שם,העם,
 מקיריני. )י( אלכסנדרוס אשת )ג(.5ך"יקי
 הנציב על-ידי בעלה עם יחדהומתה
 ג. י-א, ז, בייב,הרומאי
 מלך הורדוס בן (Bernicianua),*ך~יק:נוס
 ב. י"א, ב, )א(, וברניקיכלקים
 השני אגריפס ציר (Boraacus),מדחיי

 על- וגרש הכה ירושלים. יהודי אי)ג(
 ג. י"ס, ב, המורדים,ידי
 שמרון בין הגבוי כפר ת. 1 נ ע אובך"אי
 נהלת בעכל-הירדן, מדינה (Batanaea),יעז ה. ג, ג, יהודה,ובין

 א, להורדוס, נמסרה וזנודורום,ייסגיס
 י"א, שם, )ב(, הראשון לאגריפס]ואחריו גי ו, ב, פיליפוס, לבנו ואחריו דןכ,
 חן י"ב, שם, השני, )ג( לאגריפס ואחריוה[ן
 עת- נרצחו הארץ מזקני שבעים ד, י-ז,שם,
 מלכות היק 1; י"ח, "שם, נואר,ידי

 ה. ג, ג,אגריפס,
 )ב(. אנטיפטרוס של משחרר עבדפ5יל1ט.
 א. י"א, א, אביו, להורדוס סודותיו אתגלה

 העם את שהתעו ונביאי-שקר גואליםגאלה.
 ד--הן י"ג ב, פליכס, הנציב בימיאחריהם
 ב. ה, ו, בית-המקדש, שרפתבשעת
 נשיה פומפיוס. של ידידו הרומאי,15ייידכן
 יכול ולא כסף-ענושים לגבות ירושליםאל

 לנציב הוקם 11 ו, א, העיר, אליהכנס
 בן )ג( איכטגדרוס עם ונלחםבסוריה

 בנה א-הן ח, שם, )ב(,אריסטובולוס
 בארץ-ישראי, היונים ערי אתוהושיב
 לחמש היהודים ארץ את חיק דןשם,

 באריסטובויוס נלחם הן שם,סנהדראות,
 יאשת הגטחתו את מיא ון שם,)ב(,

 בפרחים להיחם רצה שמןאריסטובולוס,
 נלחם ושוב מצרים ארץ אל יפנותוהכרח

 ירושלים אי בא זן שט,באלכסנדרוס,
 שם. אגטיפטרוס, רצון אתומלא
 5טו6ץ8(. )רומית: ט 1 י ב י ב ביוניתגבל.
 סוריה. ארץ בחוף ידועה כנעניתעיר

 י"א. כ"א, א, חומה, עליה בנההורדוס
 היהודים ממשית מעי שנקרעה עיי5??א.

 א. ל מ ג נ"א ד. ח, א, גביניוס, על-ידיונבנתה
 והר עכו בקרבת הרוכבים עיר )0065(.גבע

 או י"ח, ב, עייה, התנפלו המורדיםהכרמל.
 א. ג, ג, התחתון, הגליל גבול התחילעי-ידה

 צסטיוס לירושלים. מצפון כפר )גבעון(.גבע

 ירושלים, על עלותו בעת שם חנהגלום
 ז. שם, ובמנוסתו, א-ב, י"ס,ב,
 טיטוס, חנה בקרבתו כפר. שאול,5?צת
 א. ב,ה,
 על-ידי נכבשה בגליל. עיר (Gabara).גברה

 א. ז, ג,אספסינוס,
 קריקט(. עכשו "דש. הוא גיס )אוקדירה
 הראשית העיר aadara), גדרה, יגדר,ידיר ד. ט-ז, ב, אספמיה, ארץ בחוףעיר

 מקום )פריה(. היהודים שלבעבר-הירדן
 ח, א, )?(, הנציב גביניוס בימיסנהדריה

 בשלום וכבשה עליה עלה אספסינוםהן

 ג. ז, ד, ממנה, המורדים שברחואחרי
 ערי מעשוי אחת Gadara). נגדרה,גדר

 איכסנדר הירדן. במזרח )דקפוליס(היונים
 ב, ד, א, במצור, אותה כבשינאי

 היהודים נחית מעל אותה קרעפומפיוס
 הקיסר זו ז, שם, חרבותיה, אתובנה

 כ, שט, להורדוס, אותה נתןאוגוסטוט
 ג; ו, ב, מותו, אחרי ממלכותו וקרעהג,

 אן י"ח, שם, עליה, התנפלוהמורדים
 בקרבם, אשר ליהודים הציקויושביה
 אן ג, ג, הגליל, לתחום קרובה ה,שם,

 כבוש אחרי לעבדים נמכרו העירפליטי
 י. י, שם,טריכי,



תקכז ח ת פמ

 כנרת לים ממזרח מדינה )םגי?ו(.גולן
(Gaulanitia)זו שבמדינה הערים ואחת 
,(aaulana)ב( אלכסנדרוס חיל נשמד שם( 

 על- נכבשה ד; ד; א, החשמונאי,ינאי
 בגולן - ח. שם, הזה, המלרידי
 המלך הורדוס בן פיליפוס בנה ן 1 ת ח תה
 הקיסר א, ט, ב, )3ית-צ'דא(, יוליסאת

 )ג(, השני אגריפס ימיך נתנהקלודיוס
 כשעת אותה החריבו היהודים חן י"ב,שם,

 בה גנה יוסיפוס אן י"ח, שם,המרד,
 מוגני )סיליקיה, ירים שלש עלחומה

 יגבול מעבר היא 1; כ, שם,וגמלא(,
 נתטשו המדיגה מליטי א, ג, ג,הגליל,

 שם, לעבדים, נמכרו או והומתובטריכי
 התחתון, והגולן ן ו י י ע ה הגולן - י.י,
 א. א,*ד,

 מקום העליון. בגליל בצורה עירגוש-חלב.
 במצות חומותיה את שבנה בן-לוי,יוחנן
 כ"א, שם, ון כ, *ב, בן-מתתיהו,יוסף
 טיטוס ז-ח, שם, ביוסף, מרדהא-ב;
 שברח אתרי בשלום וכבשה עליהצר
 היו יושביה גן פרק *ד, ממנה,יוענן
 שיום, רודפי וברבם אדמהעובדי
 העליונה, בעיר בירושלים מקום )הגזיה(.יןית א.שם,
 גשר. על-ידי עמו מחבר הר-הבית,ממול
 כנראה ~xystu). )רומית קסיטטוטביונית
 לאספות ושמש גזית אבני כלו רצוףהיה
 )לשכת הס2הדריה בנין היה וממולוהעם.

 אגריפס הגזית(. על-פגיהגזיה=הנשקפה
 ג; tT~U ב, העם, את שמה הקהילהשגי
 בחומת מגדל למולו בנה מגוש-חלביוחנן

 ב; ג, 1, גם י"ב, ט, "ד,הר-הבית,
 ב; ד, ה, בו, נגעה הישנהחחומה
 דברי את לשמוע שם התאספוהיהודים
 סוללה, עליו שפך טיטוט ב; ו, 1,טיטוס,
 א. ח,שם,
 - ירושלים בדרך מבצר עיר (aazava).3ור

 החשמונאי, שמעון עי-ידי נכבשהלוד.
 א(. ט, ד, גם בתקנים )ויש ב raא,
D1*b(aajus) .)אוגוסטוט. הקיסר נכד )א 

 ה. ב, ב, 1ל1, בבית-דיו חיקלקח

 שיה ורוס. הנציב של ידידו )נ(.5ייס
 א. ה, ב, יהודה, על עמויחד
 גרמניקוס. בן קליגולה[ 1הנקרא )ג(.5יוס

 הוקם ד; ט, ב, לו, החניף )ב(אגריפס
 והקימו אגריפס את וכבד גרומייקיסר
 )אנטיפס(, הורדוס את הגלה 1; שם,למלך,
 וצוה כאלהים נפשו את נתן 11שם,

 שם, בירושלים, אשר כהיכל צלמוכהציג
 מצותו, את למלא סרב פטרוניוס אןי,

 בארץ- נתקבלה מותו בשורת הן9ם,
 שם, ערומים, במזמות נהרג שם,ישראל,
 א.י.א,
 תחת ברומי לקיסר ננחר (aalba).475ה

 אליו נסע טיטוט בו ט, ד,מרון,
 נסע )ג( אגריפס גם אספסיגוס,בשייטות
 רומי, עיר במרומי נהרג שם;אליו,
 ט.שם,
 בארץ נציב Gallus) ~(CEStiUS צסטיוס5יוס

 טענות את ושמע יירושלים באסוריה.
 אל שיח ג, יעד, *ב, פלורוס, עלהעם

 פרץ אם יחקור נפוליטנוס אתירושלים
 היהודים על עלה א; ט"ז, QW/ מרד,שם

 בגליל, המיחמה ט; י"ח, rnrלמיחמה,
iaffבשובו ומפלתו יהודה בארץ מיחמתו 

 את שלח י*טן *פרק שם, ירושיים,מעי
 מפקד 5oltJ~.s Gallua) ,(CaesenRiusייס א. כ, שם, נירון, אל היהודיםצירי
 גלום. צסטיוס פקדת תחת הי-בהיגיון
 י"א; י"ח, ב, בגליל, המורדים אתהשקיט
 שמה ושיח צמורי יושני עם בריתכרת
 ד. ב, ג,מצב,
 ממפלת להמלט הציית שר-מאה.5ייס.

 נציב Qallus) .(Rubrius ר5ר*וס5ייס ה. א, ד, בגמלא,הרומאים
 ג. ד, 1 הסרמטים, את נצח מוסיה.בארץ
 המערבית. באירופה גדולה ארץ (Gallia),נסיה.

 )ועל-פי ג ז, ב, שמה, הגיהארכייאוס
 אנטיפס, הורדוס גס שמה הגלה אחדנוסח
 והסנה ועשרה גדלתה על-דבר ו(. ט,שם,

 נגד מרד בה פרץ ד; ט-ז, שם,הטבעי,
 לא הגייס יושביה אן ח, ד,נירון,
 היהודים, מרד בשעת תחתיהםשקטו



 היהודים מיחמתתולדותתקכח

 קליאופטרה ראש שומרי הע מהם ב;פתיחה,
 הקיסר, על-ידי יהורדום גתנוואחר-כך

 הגדול הכהן את הטביעו ד; כ,א,

 שם, הורדוס, במצות החחרוןהחשמונאי
,a~a;שם, הורדוס, מטת לפני הלכו ג 
 ט.ל"ג,
 גדולה מדיגה 5Cisalpina) ,(aallta?יה

 המלחמות היו שם הצפונית.באיטליה
 ט. ט, ד, ויטייוס, נין אריןבין
 הצפונית, בארץ-ישראל מדינה )הגליל(.קליל
 שם, סנהדריה, שם הקים גביגיוס גי ג,א,
 הורדוס את שם הקים אגטיפטרוס הןח,

 כבש הצורי מריון ד-הן י, שם,לנציב,
 שם, הורדוס, על-ידי וגרש חיקהאת
 מרדו הארץ יושבי היהודים ב;י"ב,
 הורדוס דן י"ל שם, אנטיפטרוס,בבית
 ג, ט-ו, שם, למלחמה, הארץ עלעלה

 א-הן ט"ז, שם, קשה, מלחמה בהונלחם
 חדשה, ומלחמה הורדוס כנגד בגלילמרד
 הגליל מן עויי-רגלים ב--ג; י-ז,שם,
 יהודה אן ג, ב, בירושלים, למרדקראו
 א; ד, שם, הארץ, על השתרר חזקיהבן

 אנטיפס א; ה, שם, נקמות, בה עשהורוס
 QP' לנחלה, אותהקבל

 יצא ממנה גי ו,
 היחורים בקרב חדשה כת שיסריהורה,
 בנה אנטיפס א; ח, שם, הקגאיפג)כת
 היא עכו א; ט, שט, טבריה, אתבה
 פטרוניוס ב, י, שם, שיה, החוףעיר

 רעות עשה ולא שמה הגיעהנציב
 יושביה בין מלהמה ג, שם,ליהודים,

 פליכס וכו'ן ג י"ב, שם, השמרונים,ובין
 אגריפס זן ~fa במדינה, לנציבגעשה
 שם, שבה, ערים שתי לנהלה קבלהשני
 חן יעז, שם, מהגליל, יצא מנחם בןי"ג,

 י-ח, שם, הארץ, את החריב גלוםצסטיוס
 ישר- נתמנה מתתיחו בן יוסףט-י-אן

 שבצר הערים ד; כ, שם, בגייל,צבא
 יושבי בקרב המריבות וכוו; ה "שם,בה,

 ארץ תאור ifa פרק שם,המדינה,
 א-בן ג, ג, והתחהון(, )העליון"גליל
 צפורי עיר שם; מאד, פוריה ארץהיא
 אן ד, ום, הארץ, בשאריתמרדה

 עי- הארץ וכבוש ל י ל ג ב ת 1 מ ח ל מה
 סוף ד, עד ה פרק *ג, אספסינוס,ידי
 ב,פרק

 הגליל. באמץ היושבים היהודיםהגלילים.
 זעי- ב, ג, ג, עבודת-האדמה, אתאוהבים

 אן ב, ד, שיום, אוהבי מהם רביטכן
 בשד הרגילים רבים בקרבםנמצאו

 ההפקר, מן ?קנות ואוהבים רעובאונאת
 גבורי-חיל ורג, עצום עם הם ז; כ,ב,

 גבורות נפלאות ב: ג, ג,ואנשי-מלחמה,
 כ"ז- שם, כ"א-כ"ב; ז, שם,הגלייים,
 שבאה הגדולה הפרענות ה; י"א, ה,כ"ט;

 יוחנן של הגלילים ל"א, ז, ג,עליהם,
 בירושלים. נוראות תועבות עשו יויבן
 י. ט,ד,.
 בטעות: בפגים (Gallikanua.3ייחנוס

 נשלח לאספסימס. שר-אלף צינוס(.גלי
 א. ח, ג, המערה, אל יוסףאל
 בעבר-הירדן. מדינה (aaladitis).גלעד

 מידי אותה כבש ינאי )ב(אלכסנדרוס
 ג. ד, א,הערבים,
 מגך ארכילאוס בת (alaphyra),5?סירה

 בן )ד( לאיכסנדרוס נשאהקפודקיא,
 נשי על משמחתה ניחש התגאתההורדוס.
 ג-ד; ב-ר, א, אן, כ"ג, !א, המלךבית
 אביה, בית אל בעלה רצח אחרישבה
 לוב מלך ליובה נשאה אן כ"ח,שם,

 המומתן בעלה אחי לארכייאוסואחר-כך
 ד. ז, ב, ומותה, שחלמההחיום
 הגוין. במדינת מבצר (aamala),95?א

 א, יגאי, )ב( אלכסנדרוס על-ירינכבש
 )?(, גביניוס על-ידי כבגתה העיי ח;ד,
 עליה בנה מתתיהו בן יוסף דן ח,וסם,

 ושוב ניוסף מרדה העיר ו; כ, ב,חומה,
 על נחשבה זן כ"א, שם, בבריתו,באה
 תאור ה; ג, ג, השני, )ג( אגריפסשיכות
 אכפסיויס, יפני ומפלתה מצורההעיר,
 וכו'. א א,"ר,
 כפר שבפנים(. ג"ח תמורת )בטעות55ה

 בקיבתו שמרון. שנארץ הגדולבעמק
 ב, לרגל, העולים הגלילים אחדנהרג
 ג.י-ב,



תקכט ה ת פמ

 *ג, שמרון, ארץ ובין הגליי שביןבגבול הגדיי בעמק יפי בפנים(. )15:"עיים
 גגה. או גמה הוא הוא כנראה, ד.ג,
 שפת על יפורה שעז עמק )גניסר(.54ישר
 צמחים מיני כל חן י, ג, כנרת,ים

 שם. בו,נמצאו
 זה בשם ט56"חהט0(. ר ס ו נ ג אוגביסר

'..
 שם על )ים-כנרת( כנרת יאור נקרא
 ב, הן, י"ז, ,א, לו הסמוך גניסרעמק
 Qvl~ ויכ,

 היאור עי המלחמות ון. כ"א,
 הצפונית. ביהודה עיר )מתתק00(.גיוא ג. שם, היאור, תאור וכו', א י, ג,הזה,

 א, קסיוס, עי-ידי לעבדים נמכרויושביה
 ה; ק ג, ביהודה, פלך ראש ב;י"א,

 סו ט, ד, בשלום, אותה הכניעאספסינוס
 בה והושיב א, ב, ה, עליה, עברטיטוס
 ב. ו, ו, ירושלים, בורחיאת
 מכור, המבצר באדמת נמצאהגפרית.

 ג. ו, ז, המלח, יםבקרבת
 נכבש אפרים(. )בהרי הר )גריזים(.גרזים

 1; ב, א, החשמונאי, )א( הורקנוסעל-ידי
 נלחמו והרומאים בו התנצרוהשמרונים

 ליב. ז, ג, וכבשוהו,עליו
 הורדוס, בחיי שר-הרגלים ~Gratus).גרט1ט
 ב. ה, שם, ב-גן ד, שם, ד; ג,ב,
 העם מפלגת מיאשי יוסף. בן )גוריון(גרי1ן

 הגדולים הכהנים עם התחברבירושלים.
 על-ידי נהרג טן ג, ד, * בקנאים,יהלחם
 בן יוסף r??1 אן 'ו, שם,הקנאים,

 ן. ו י ר 1ג
 )ניקודמוס(י ניקומדס בן )גוריון(גריון
 י. י"ז, *ב, חנניה, בן אלעזר מאנשיאחד
 מקום בגליל. כפר ס(. י ס ר ג )נ"אגריס

 שפת על השרון בעמק עיר (Dora),דאר
 ועל עליה צר )השביעי( אנטיוכוסהים.

 אותה קרע פומפיוס בן ב, א,טריפון,
 ה. כ"א, שם, זן ז, שם, היהודים, מלכותמעל
 קדש-הקדשיה. עיןדביר.
 בעמק כפר דבתרתה(. הדברת, נאודברתה
 ג. כ"א, ב, הגליל, בתחום יזרעאל( )עמקהגדול

 משם ג, .1, ג, מתתיהו, בן יוסףמחגה
 ה. י"א, ה, טפתאי, הגבוריצא
 מסביב הארץ aermania), כשממיהו6דט4!ה
 העליון. אסטרוס ולנהר ריגוםלנהר

 ויטייוס את הקרמו שבה, חיל-המצבהרומאים,
 ב. ד, ז, שם, המרד ט; ט, ד,יקיסר,
 מהם גרמניה. בארץ שישב העםערסלים.
 לפני שיברו הורדוס, ראש בקלמריהיו

 גדולים אנשים טן י"ג, א,ארונו,
 ב, מחיתו-טרף, נוראים וגגוריסוחסנ.ם
 במנוחה נושאים הם מכל-מקום דוס"ז,
 מרדו הם בן ו, ו, היוצאים, עלאת

 ב. ד, ז,ברומאים,
 ה. ט, צ, גרס, הקיסר אבי6דטפיקוס,
 לח היה חדיב. מלך איזט קרובתגרפטק
 י"א, ט, ד, בירושלים,בית
 נכבשה הירין. בעבר עיר (aerasa). שא

 ינאי )ב( אלכסנדרוס על-ידיבמצור
 יונית(ו עיר )נשארה ח ד, א,התישנאי,
 א; י"ח, ב, עייה, התנפלוהמורדים
 היושבים ביהודים ירעה נגעו יאיושביה
 הן ום, הגבול, עד אותם ושלחובקרנם
 ג. ט, ד, גיורא, בז שמעון יצאמשם
 הערים=דקפוליס(.ן מעשר)אחת
 אספסינוס על-ידי נכבשה יהידה. בארץ5לש.

 ר ז ג מתקנים ןויש מצב בה הושיבוהוא

 הר- עם )קסיסטוס( הגזית את ר יגשר.
 ם י ר ש ג ב; ו, ו, גו ט"ו, ב,חבית,

 המנצר, חומת רעש בשביל ת 1 מ ל ט1

 בארץ הרומאי מחירם שבנה מצודהגדא.
 ב. י"ז, א,אדום,

 נטמנה )ב( אריסטובולוס גופתז'1:ש.

 דבורים דבש א; ט, א, בדבש,ברומי
 יריחו, בעמק לרב נמצא תמריםודבש
 ג. ח,ד,
 ד. ט, ה, הפלשתים, אלהידגנן.
 נ"א ג. ב, א, יריחו, כקרבת מצודהדגנן.
 ך. 1 ד או ק 1ד



 ם די היהו מלחמת דות ויתתקל

 נמצא יבקברו בעשרה מפלג היה המלהדוד
 )א( הורקנוס הן ב, א, זהב,הרבה

 אבי שמן קברה את פתחהחשמונאי
 מצודת נקראה שמו ועל המלךשלמה

 ירושלים את כבבש א; ד, ה,ירושלים,
 א. ק ה הכנענים,מידי
 הקיסר שהקים הרומאי הנציבדידיוס.

 הורדוס, על טובה כתב בסוריה.'אוגוסטוס
 ב. כ,א,
 אלכסנדרוס מיוצצי אחד (Diogenes),דידגהס
 ג. ה, א, הפרושים, במצות הומת ינאי.)ב(
 אריסטובולוס הירדן. במזרח עיר )ת10ס(.דיין
 ז. ו, א, שמה, נסע החשמונאי)ב(

 את ז!ף המלך. הורדוס סופרייופנטוס.
 כתבים הרבה ועוד אלכסנדרוס בנואגרת
 ג. ב"ו, א, נענש,וסותו
 שעל-ידה עיר (Diospol~s).ףיטפולים
 הערבים, חיל על המיך הורדוסהתנפל

 נשלח אנטוניוס. שי ידידו )קוינטים(.דירס
 ג. ט"ו, א, הורדוס, ידי אתיחזק
 איליריה, או דלמט:ה ארץ יושביד?ט?ים.

 הנכבד (oolesos). דולש או דולם, אוליץ

 המורדים, עי-ידי נהרג גדור. עירביהודי
 ג. ז,ד,
 לל באלכסנדריה הרביעי הרבע שםד?זא.

 שבא"ב(, הרביעית האות שם )עימצרים
 ח י"ס, ב, היתזים, שכונת היתהששם
 שנכנסה הטעות את לתקן צריר זה)לפי
 אור. ה קצה (Delta), מציים שידיסה א(. הערה קניו, עמוד הספר,בפנים

 בממשו הדלתה את עבראנטיפטרוס
 ה ט, א, ציור,לעזרת
 אספסינוס בן )5אמט11,תו0ס(.(ימיקזנוס
 )ד, ב א, ג, טיטוס, של הצעירואחיו
 באנשי אביו מלכות לשם נלחם ג'וי,

 עם נלחם ין י"מ ד, ברומי,ויטייוס
 על רכב ב; ד, ז, הגרמנים,המורדים

 הנצחון, בתהלוכת ואחיו אביו לצדסוס
 ה. ה,שם,

 לעזרת בא סוריה. מלר 11:ייסדט9רייס

 ינאי, )ב( באיככנררוס המורדיםהיהודים
 וכו'. ד ד,א,

 משחרר עבד )גדרה(. גדר ייידדמטרויס.
 אנשי ה(. )סיר בארם ידיעה עיריעשק. ז. ז, א, פומפיוס.של
 חן ד, א, הערבי, חרתת את המליבוהעיר
 שם, צבא, שמה שלחה אלכסנדרההמלכה

 וסקורוס כבשוה ולוליום מטלוס גיה,
 פומפיוס גן שם, ב, ו, QP' שמה,בא
 שני אליו באו ושמה העיר אלסר

 שם, עצומותיהם, עם החשמוגאיםהאחים
 ציזר, סקטטוס אי שמה יצא הורדוסדן
 פביוס, הנציב אצל וישב ה, י,שם,
 )טרכון( ארגב יושבי אן י"ב,שם,

 כ, שם, רבות, פעמים עליההתנפלו
 י"אן כ"א, שם, גמנסיון, שם בנחהורדוס ד~

 פ, ישראל, בדת דבקו העיר אזרחינשי
 היהודים כי את המיתו האזרחים בןכ,

 י. ח, ז, גם ועין שם. בקרבם,היושבים
 סמוכה ]-מקלט[ עיר )טחאקפס(.דפני

 הזאת(. העיר לחלק )ונחשבהלאנטיוכיה
 בני על להתאונן שמה באוהיהודים

 הו י"ב, א, אנטוניוס, באוניאנטיפטרוס
 יוסף מות את בחלום שם ראההורדוס
 ג. י"ז, שם,אחיו,
 מקורות בקיבת מקים )"חתק5ס(.דלהי

 א. א, ד,הירדן,
 של הנמל עיר Puteoli). שישודקיטלי1ה
 גשם קו שקרא הרמאי בא שמהרומי.

 א. ז, ב, הורדוס, בןאלכטנדרוס
 ד. ט"ז ב, r(Dacia) דקיה ארץ יושבידקים.

 אוגוסטוס. הקיסר של ,חורגון בנודרוסדס.
 של בנמל המגדלים אחד נקרא שמועל

 1. כ"א, א, ן, ו י ם 1 ר דקיסריה
 ס. ו ס ו ר ד ?'ןדרוס'71.
 מאשתו המלך )ב( אגריפס בתדרו?י?ה.
 1. י"א, ב,קפריס,
 עליו פרם. מלר ייסטשפה בןדשדוש

 )ז( אלכסנדרוס אשת גלסירההתיחסה
 ב. ע"ד, א, אמה,מצד
 השני, )4( אגריפס בתיל שי-צבאדרןנש'
 ד. יעז,ב,
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 הורדוס של הראשונה אשתו י"ץ0ס(.דוריס
 גן י"ב, א, )ב(, אנטיפטרוס אםהמיך,
 הציקה ב[ן ;ושם א כ"ג, שם, אנ ב"ב,שם,

 שם, ג; שם, בן כ-ד, שם, מרים,לבני

 ט-ז, ב, באסיה. גדולה ארץ )ם[6ח1(.הו5
 ז, לדעת, עצמם ממיתים הדו חכמידן
 ז.ה,
 אפיפנס אנטיוכוס הפנימה. )3ית-המקישהיכל.
 אותו, חלל פומפיוס אי א, א, אותו,בזז
 כ"א, שם, אותו, חדש הורדוס 11 ז,שם,
 כלי-זינם, את למולו הקימו הקנאיםאן
 )היכל ד ה. ה, תאורו, בן א,ה,

 במוגן והיכל האולם, עם רחב,במובן
 ד, ה וחרבנה שרפתומג
 ההיכל ציור 1; שם, אליה נכנסטיטוס
 א. ה, שם,הבועוק
 הירודים, עץ הורדיוה הורדיה,הורדוס,

 הירודיוךהירודיה,
 ישראל, דת את שקבלה חדיב' מיכתקנייני.
 ארמון ע?1 ב; ד, ה, איןט, המלךאם

 היינק מצבתהילנק
 הורדוס היונים. אלילת tJune) ,(Heraוףץ-ה

 פצל כמעשה רומא פסי בקיסריההקים
 ז. כ"א, א, בארגוס, אשרהירה
 אריסטובולוס בת (Herodia). )הורדיה(1ק'רודיה
 אצת א; כ"א, א, הורדוס, בן)ד(

 ובעבר- )בגליי הנסיך 1--אנטיפס(הורדוס
 מאת יבקש בעלה את הסיתההירדז4
 את לותה ואחר-כך המלוכה, אתהקיסר
 ה י, ב, אספמיה, אל בגיותובעלה
 מבצר א( (Heredium). )הורדיון(5"-ודיון

 ערב, לגבוי קרוב הדרומי?()בעבר-הירדן
 ה-- כ"א, א, הורדוס, המלך על-ידינבנה
 מירושלים ריס ששים רחוק מבצרב(

 במקום הורדוס אותו שבנה תקוע,בקרבת
 א, היהודים, רודפיו מירי יפניםשנצל
 הורדוס, נקבר שם ין כ"א, שם, חןי"ג,
 ה, ג, ביהודה, ראש-פלך סו ל"ג,שם,
 הן ט, ד, האדומים, בגבוי מקומוה;

 מעשיה את גלתה השפחות אחת ד;כ"ח,
 מחצרו, אותה גרש הורדוס ב; ל, שם,הרעים,
 ל"א, שם, אנטיפטרוט, את פגשה ד;שם,
 א. ל-ב, שם, בידם, ואגרת נתפשו עבדיהה;

 עלתה ולא לכבשו בקש גיורא בןשמעון
 ט; שם, הרומאים, בפני שגב שם;בידו,

 ז בשלום, אותו הכניע גסוסלוציליוס

 )א(. )0805י(ח( ס 1 ד ר ו ה אוסירידיס

 ח, א, קפרוס, מאשתו )א( אנטיפטרוםגן
 המית דן י, שם, בגייל, ינציב הוקםט;
 נקרא הן שם, חזקיה, השודדים ראשאת

 בשלום ויצא ובירושליםלבית-דין
 ו- שם, שבטוריה, הרומאי הנציבבמצות

 ובשמרון, בחילת-טוריה לשר-צבא הוקםזן
 מס נגש סי שם, אביו, בהשתדלותמעליה וסי בה להנקם ירושלים על עלה חןשם,

 קסיוס, בעיני חן ומצא הגלילמיושבי
 נקמה לקחת צבא בראש בא בן י"א,שם,
 שם, הדבר, את מלא ולא אביו מותבער
 דכא שמן נהדרה, קבורה לאביו ערךהן
 אל בא 1; שם, גשמרון, המרדאת

 לו, החניף ומליך החג למועדירושלים
 קסיומ של החילות שרי את פתהשם;

 עם גלחם חן שם, מליך, אתלהמית
 את ותפש פצאל ובאחיו בוהמורדים
 מריון את נצח א; י"ב, שם,המבצרים,
 להקים שבקשו אויביו, יתר ואתהצורי
 בן שם, ביהודה, למושי אנטיגנוסאת
 וארש הארץ מגבוי אנטיגנוס אתגרש
 שחד גי שם, החשמונאית, מריםאת

 בעיניו, חן ומצא אנטוניוס אתבכסף
 )טטררכוס(, לנסיך עי-ידו הוקם דןשם,
 מות ענש נענשו עליו המתאוננים ה;שם,

 עם נלחם ו-ז; שם, אנטוניוס,על-ידי
 ברחובות אנטיגנוס היי ועםהפרחים
 משחיתות נמלט ב-גן י"ג, שם,ירושלים,
 מצרה, אל בלאט ברח ו; שם,הפרתים,

 היהודים רודפיו את בדרך הדף זןשם,



 ם די חיהו מלחמה דות ל ותתקלב

 ערב מלך חן שם, ערב, ארץ אלומהר
 אל פנה אן י"ר, שם, לקבלו, רצהלא

 ב; שם, אומק אל משט ומהר מצריםארץ
 אנטוניוס ג; שם, הים, גדרךתיאותיו

 הזקנים שעצת את פסו ציזרואוקטוינום
 ביהודה ימלך הורדוס את להקיםברומי

 גדולה, כרה אנטוניוט לו עשהואחר-כך
 א::טיגנונע עם מלחמותיו ו;קתל
 מלחמתו י*ח, ט"ו--פרק פרק'שם,
 המערות וישבי השודדים עםהקשה

 גבוחתו מעשי ב--ה; ס"ק 011,שבגליל,
 )סמוסטי(, שמשת בכבוש לאנטוניוסנעזרו
 י-ז, שם, ביריחו, לו שקרה הנס ז,שם,
 אחרי במרחץ לו שקרה שני נסדן

 נשא זו שם, אנטיגנוס, חיל עלנצחונו
 ה; שם, כשמרק, החשמונאית מריםאת
 סוסיוס חיל בעזרת ירושלים אתכבש

 לרומאים נתן לא בן י"ח, שם,הרומאי,
 שם, העיי, את ולבז המקדש אחלחלל
 שם, אגטיגגוס, מאנשי רבים המיתג;
 ארצו חיק את ממנו לקה אגטוניוסדו
 מקליאופטרה הכר שמן לקליאופטרה,ונתן
 ה; QP' ככר, במאתים הזאת הארץאת

 ונצחונותיו, מפלתו בערבים,מיחמתו
 אוקטוינוס אל נסיעתו י"טנ פרקשם,
 את ניוו הקים הקיטר א; כ, שם,ציזי,

 גנויו את והרחיב ב, שם,מלכותו,
 ת- י ב ש ו ד ח דן - ג שם, מאד,וקרבהו

 כ"אן פרק הורדוס, בניני ויתר ש, ד ק מה
 פרק עי-ידו, החשמונאים בית שרידירצח
 כ"ג-פרק פרק שם, ו, ת ח פ ש מ י ט סע הי שם, המלכה, מרים אשתו רצחכ"כ;
 1; כ"ז, שם, מרים, בני שני רצחל"ב;

 חכמים שני זו ל"ב, שם, צואתו, אתתקן
 נשר את לפוצץ תלמידיהם אתהסיתו
 ל-ק שם, המקדש, שער על שהקיםהזהב

 את יאסוף צוה הן שם, מחלתו, וכו';ב
 ולהכותם ביריתו האפודרומין אל העםטובי
 את המית ון שם, מותו, ביוםנפש

 זן שס, צואתו, את ושנה )ב(אנטיפטרוס
 op'מותו,

 טענות ט; שם, קמרתו, ח,
 ב, ו, ב, שיטונו, כנגד היהודיםצירי

 קיסריה, העיר את בנה מי לשםהשאלה
 ה, שהקים, ירושלים מגדלי זן י-ג,שם,
 ה, Qff' אנטוניה, במצודת מעשה ג;ד,

 בניניו ב; ו, ז, מכור, במבצר בניניוחי
 ג-ד. ח, שם, מצדה,במבצר
 הורדוס המיך בן )ב(. הורדוס אוסירודיס
 ב; כ"ח, א, הגדול, הכהן בת ומרים)א(
toO;כ"ט, שם, הכסא, ליורש נתמנה ד 
 על הצואה מן נמחק שמו גן ל, שם,ב;
 ז. י, שם, אמו,עין

 הורדוס המיך גן ע(. הורדוס אוסירוך5ס
 ד. ג"ש א, מירושלים, וקייאופטרה)א(

 בגליל הנסיך )ו(. הורדוס אוסירודיס
 )א(. ס פ י ט נ א הוא הואובצבר-הירדן.

 א. ט, ב, בניניו, שם.ע?1
 אריסטובולוס בן )ה(. הורדוס או5ירידי0

 המלך, הורדוס אביו על-ידי הנהרג)ד(
 את נשא א; כ"ח, א, ברניקי, עםמזווגו

 לאשה, )ב( אגריפס! אחיו בתבהניקי
 שמ; בכלקיס, למלך היה הן  י"א,ב,

 ומאשהו בנים שני לו נוידומברניקי
 אחיי ון שם, בן, עוד מריםהראשונה

 השגי, )ג( אגריפס כסאו את ירשמותו

 ש. מ ש - ת י ב או )6ווסק10וטא(ס?י14?יס
 ג. י, ז, אן א, א, r(tVt)עין בית-חוניי נמצא ובתהומה במצרים,עיר
tO??cלנקום שהתנדב ירושלים, מטיבי אחד 
 הורדוס. במזמות הנהרג מליך דםאת

 א. י"ב, א, והורדוס, פצאל עםנלחם
 המפריד מצר-הים (~Hellcspontu),~?9פוטדם

 )עכשו הקטנה אסיה ובין הרלהבין
 במסעו אותו עבר אספסינוסדרדנלים(.

 ג. א, ג, יהודה, ארץאל
 ד. טעו, ב, אמה. (Heniocht).425לים
 א. ת י ס 1 ס לן בארמיה. )5טקקיא(.ק10ס

הפיקוס. מגדי עין הורדום. של ידידי45יקוס.
 פעמים, הרבה הער המוריה(. )הרהר-הבית
 . גם ע!1 א. ה, שם, אי ד, ה,ביחוד:

בית-המקדש.
 8. י ז י ר ג עיןהר-גריזים.



תקלג ח ת פמ

 י"א. י"חי 'ביסר-ע"מיז.
 )ג1 אלכסנדרוס (~ltabyriun),סר-"ביר

 בן יוסף ז; ח, א, על-ידו, נגףהחשמונאי
 פלצידוס ו; כ, *ב, אותו, בצרמתתיהו
 ח. א, יד, אותו,כבש

 ול ההרים ארץ סתם, ם י י )"הרי-יהודה
 ה; ד, שם, הן שם, ג; א, 1א,יהודה(.

 דן שם, אן ט, שם, ב, שם, אן ח,ד,
 טן.שם,

 בקצה עיר (Heracleepolls),~ךקייפיליס
 ה. י"א, ד, יהודה,ארץ עי געלותו טיטוס יז שם מצרים,ארץ
 ויוחנן-הורקנוס )"( (Hyrcanus)הבטניס

 ביהודה. גדול וכהן נשיאהחשמונאין.
 עם ומריבותיו וכבושיו מלחמותיושלטונו,

 ישלשה זכה וכוין ג ב, א, העם,חלק
 ולרוח- גרויה יכהנה לשלטון,כתרים:
 ןינאי[ )ב( איכסנדרוס בן )ב(.יקנ"ס ח. שם,הקדש,

 המלכה. אלכסנדרה ואשתוהחשמונאי
 במות צדוי לכהן געשה רפה-ידים,איש
 אריסטובולוס אחיו את ירא א; ה, א,אביו,
 אחיו נצחהו אמו מות אחרי ד, שם,)ב(,

 המהנה את ממנו ולקחאריסטובויוס
 שם, הדיוט, נשאר והואוהשלטון,

 ו,.
 אן

 )א( אנטיפטרוס שכן ברית, צגיהםכרתו
 הערגי תרתת אל לברוח אותותהה

 הערבים בעזרת בן שם, עזרתו,ולבקש
 שסן עליה, וצר ירושלים עלעלה

 שמן המצור, את לעזוב הכריחהסקורוס
 שם, פומפיוס, לפני עצומותיו אתהגיש
 ירושלים שערי את פתחו אנשי-שלומודן

 לכהן הוקם אן ז, שם, פומפיוס,לפני
 אריסטובולוס בן איכסגררוס ו; שם,גדול,
 ב; ח, שם, ולאנטיפטרוס, לוהציק

 שם, בירושלים, כסאו את הכיןגביניוס
 שם, מצרים, אל במסעו לגביניוס עזרה;

 בזכות בידו המשרה את הקים ציזרזן
 )ב( אנטיגנוס ה; ט, שם,אנטיפטרום,

 ציזר א; י, שם, ציזר, לפני עליוטען
 ג; שם, אנטיפטרוס, ובזכות בזכותוהפך

 שם, בשמו, השלטון את נהגאנטיפטרוס
 הזמין ו; שם, הצעיר, בהורדוס קנאד,

 חן שם, אותו, ירא ז; שם, לדיז,אותו
 הורדוס, אך המשתה אל מליך עםנקרא
 מליך, על הדין את הצדיק חן י-א,שם,
 שמן כברו, תוכו היה אם לדעתואין
 שם, רפיונו, על בדגרים הוכיחופצאל
 שם, להורדוס, נכדתו את ארש אןי"ב,
 אנטוניוס, יפני הורדוס עי המליץב-גן
 חללי היהודים את לקבר צוה הןשם,
 התחבר אנטיגנוס ז, שם, אנטוניוס,חמת
 י"ג, שם, מממשלתו, לגרשו הפרחיםעם
 גן שם, הפרתים, אל פצאל עם הלךאן

 אגטיגנוס לרגלי נפי ה; שם, בשני,נלקח
 מרך-יצו, טן שם, מום, בו הטילוזה
 נשבי, הפרתים ארץ אל הובל יןשם,
 לו ונתנו אותו פדו היהודים י"א;שם,
 ירושיים, אל שב אחר-כך מלכים,כבור
 המית והורדוס ימלך, הורדוסכשחיה
 א. כ-ב, שם, בעלילה,אותו
 כלקים מלך )ה( הורדוס בן )ג(.הורקנוס
 המיך אגריפס אחיו בת בהניקימאשתו

 ההורקגים(. )ויווניה: (Hyrcanla)"ךמוזה
 שערי על-יד הכספי, הים חוף עלארץ

 ד. ז, ז, מוקדון, אלכסנדרוס שלהברזל
 יהודה. בארץ מבצר (Hyrcanium),חרחניון

 אותו, תפש החשמונאי )ג(אלכסנדרוס
 שם, והרסו, אוהו כבש גביניוס בן ח,א,
 אחות מידי אותו כבש הורדוסהן

 נקרא: )כאן א י"ס, שם,אנטיגנוס,
 את שם לקבור צוה הורדוסהורקניה(.
 ז. ל"ג, שם, המימת, גנו אנטיפטרוסעצמות

 טו שם, אהון, הקיסר את נצחוצבאו ט, ד, ברומי, קיסר (Vitellius),?ילייס
 ז; ק שם, בו, בעט אספסינוס חיל ושרי- בגרמניה, הלגיונות על-ידי נבחיבן



 היהודים מלהמהתולדותתקלד

 חייו, ובין אספסינוס חיי ביןהמלחמות
 'סם. מותה וכו'ן א י"א, פרקשם,
 שמה שהגלה בגליה, עיר )8תחפ,ע(.ון3ה

 ג. ז, ב, הורדוס, בן )ב(ארבילאום
 ז, המרתים, מלך בן (Vologases),ולגז
 מלך אנטיוכוס בני ברחו אייו ב;ה,

 ב-ג. ז, שם,קומהי,
 של המהנה ראש )א(. (Volumnius)ילמניוס
 א. כ"ז, א,הורדוס,
 בית- מחגרי אחד רומאי. נציב )ב(,ולמניוס
 ואריסטובולוס אלכסנדרוס את ששפטהדין
 (Tff' א, הורדוס,בני

 ימהמירים הראשון א,
 ג. שם,בענש,

נ?9י
 ייטיייס' משיי-צבא "חד )5ת"וםע(.

 ט. ט, ד, אתון, אתנצח
 רומאי. שר-עשרה (Valerianus),ניר!13ס
 ט, ג, בטבריה, היהודים מפניברח
ז.
 מרד בגליה, שר-צבא )ים4ח1ע(.ד9דחס

 א. ח, ד, קיסר,בנירון

 רומאי, שר-צבא (Ventidius),ד3כזידע3ס
 בארץ פרץ בסוריה. הפרחים עםשנלחם
 שחד ולקח להורדוס, יעזור כדייהודה

 לעזרת צבא שלח ב; ט"ו, א,מאנטיגנוס,
 ו. ט"ז, שם,הורדוס,

 גלחם בסוריה. רומאי נציב (Varro).דרון

Varus) (1uinctilius )יריס ד. כ, א, ארגב, בחבל המודדיםעם
 לבנו לדין אותו שם הורדוססוריה.

 בראש ישב ב; ל"א, א,אנטיפטרוס,
 בסתר דבר וכו'ז א י"ב, שם,המשפט,

 ה, שם, אנטיוכיה, אל ושב הורדוסעם
 שלח ב; ב, ב, ארכילאוס, שלום אתדרש

 היהודים, מרד עי-דבר לרומיאגרות
ra~4 ם י ד היחו עם ו ת מ ח מל ק 

 פרק שם, ורוססן )פוימוסהמורדים

 רומי אל צירים ל'שלוח ייהודים נתןהו
 של הזדון מלכות על חמס לצעוקכדי

 סדרי 'שנוי ויבקש וארכילאוסהורדוס
 א. ו, 'שם,המדינוק

 קרבך צץזבח.
 ל. 1 ב כ ע11ז9לץ.
 (1Zeugma?9ה

 --פדדארם"
 נהר על עיר

 מלאכי את וקבל שמה יצא טיטוספרת.
 ב. ה, ז, הפרתים,מיד
 עשה הורדוס היונים. איהי (zeua).זוגז

 באולימפיה, תבניתו פסי כמצשה הקיסרפסל
 נמצא קסיוס זום מקדש ז1 כ"א,א,

 טיטוס לן ושם )פלוסיון( לסיןממזרח
 זום ה; י"א, ד. יהודה, אלץ אלבמסעו
 1. ה, ז, הקפיטלי,):פיטו(
 עכו בקרבת נמצא זכוכית "תזכוכית.
 ג. י, ב, בייוס,ונהר
 גן גנ"א אמפיקל1ס בן1סך:ה.

 עע1ן א ד, ד, הקנאים, מראשאחד פלך"
 ירושלים, מיקירי אחד ברוך. בןזורקה. ב" י'4 ב, לספרבהערה

 בית-הדץ אף עי הקנאים אותושהמיתו
 1ק בדיך אותו שזכה שבעים,של
 ס(. ו ר ב בן אחר: ;נוסח ד.ה,

 בארנב ליסניס, בנחלת משלז3דדורוס.
 נחלתו תגל ד, כ, א, ובבשר)טרכק(
 לפיליפוס, ואחר-כך שמן להורדוס,נתן
 זנוח. נקרא )שם ג. הב,
 עריץ א. קוטיי הנקרא (Zeno)זנקן

 תלמק ברח אליו )פילדלפיהגברבת-עמן
 ד. ב, א, הח,טמונאק שמעוןרוצח
 קיליקיה. בשף עיר (Zephyrium).ז7ד1-יון

 ד. ב"ג, א, עליה, עברהורדוס
 )קטפולטות(. חצים( זורקי )או רמחיםזורקי

 אספסינוס הרומאים. שלמכונות-מלחמה
 ג, יודפת, מצור בעת בהםהשתמש

 ירה טיטוס כ"גן שם, י"ס; שם, ט,ז.
 ב. ו, ה, ירושלים, עימהם


