
תקעא ת ת פמ

 ד, יריחו, עמק תבואת מכל יקר מקומות את נתן אנטוניוס ו; ו,א,

 ג. ח, הוא ה; ט"ו, שם, יקליאופטרה,הצרי

 החשמונאי )א( "ייקנוס המלך,קבר-דוד
 אלפים שלשת ממנו והוציא אותופתח
 ה. ב, א,ככר,

 חשמונאי(. בית מלכי )כנראה:קברות-המלכים
 א, )ב(, אריסטובולוס גויה נקברהבהם
 ב. ד, ה, בהם, נגעה השלישית החומה א;ט,
 הר-הזיתים בין יד-ירושלים עי הנחינקז-רקן.
 השלישית החומה ג; ב, ה, העיר,ובין
 הגן לוי בן יוחנן ב; ד, שם, בו,נגעה

 קל ואנק א, ו, שם, בקרבתו, החומהעי
 ממעל א; ייב, ים, עליו, עברטיטוס
 של המזרח ואולם הצפון אולם נפגשויו

 ב. ג, ו,הר-הבית,
 המורדים הצורים. ש5 כפר (Cydyssa).ודש

 יינו איבת-עולם אן י"ח, ג, עליו,חתנפיו
 חנה טיטום גו ב, ד, הגליל, יהודיובין
 שם. גוש-חלב, עי בהצותושם
 קדש- ואל הקוש אל נכנס פימפ'יסקדדן.

 זן ו, א, בית-המקדש, שלהקדשים
 להכנס הרומאי הצבא בעד עצרהורדוס
 ולדש-הקדשים הקדש גן י"ח, שםשמה,

 המורדים ד-זו ה, ה,בבית-המקרש,
 ב-גן ו, שם, גבלי-זינם, שםהתהוללו
 בית- שרפת בשעת שמה נכנסטיטוס

 ז. ד, שם,המקדש,
 ש. ד ק ?מ:קרש-הקדשים.

 בימי סוריה נציב אומידיוס.:קודרטוס
 היהודים שבין בריב שפט קיסר.קלודיוס
 אל ציריהם את שלח השמרוגיפןובין
 ה-ו. י"ס, ב,רומי,

 בן ארכילאוס גלות ;בשעת בא'"ויךי~יוס.
 הגלילי ויהודה יהודה, ארץ אלהורדוסן
 שהיה מפני ח, י"ז, ב, בו, למרודקרא
 ולהעריך העם ראש את ישאת וצוה??סור
 א. ח, ז, נכסיהם,את
 סוריה נציב משנה גניוס. (Collega)קו?שה
 אנטיוכיה לאזרחי נתן לא לגיון(.לראש
 ד. ג, ז, ביהודים, חמתםלכלות

 ביהודה רומאי נציב (Cumanus),קיטביט
 בהר- מטבח עשה קיסר. קלודיוסבימי
 חמת את השיב אן י"ב, ב,הבית,

 ששרף איש-הצבא את בהמיתוהיהודים
 בתהלה התערב יא בו שם,ספר-תורה,

 שם, השמרונים, ובין היהודים שביןבריב
 שם, היהודים, דין את עות ואחר-כךג,
 שם, הקיסר, אל אותו שלח קודרטוסה;
 1. שם, לגלוח, נדוןזן
 הורדוס הקטנה. לאסיה קרוב אי t(cos)קיס

 י"א. כ"א, א, ייושביו,היטיב
 מפרסם ביון. מקום (Corlnthus),קירנתיס
 אהד לצפוי ששמשה )ברונזה(, שלובנחשת
 ג. ה, ה, המקרש,משערי
 בכסף נפתה המלר. הורדוס עביקירנתוס.
 ג. כ"ט, א, אדוניו, אתלהמית
 בקיריני הרומאי הנציב (Catullus),קטולוס
 ליהודי הרעים מעשיו אספסיגוס.בימי

 הרחוקים, היהודים על ועלילותיומדינתו
 ד. שם, שמים, מירי ענשו קבל א-גן י9א,ז

 הקטנה. גאטיה מרינה (Cillcia),קיליקוה
 )ב( אלכסנדרוס שכירי-צבא היומשם

 ז; ז, שם, גן ד, א, החשמונאי,ינאי
 שם, המסיס, מעי ייועניה הקלהורדוס
 ארכילאוס עם שם נפגש י"בןכ"א,

 ט"ז, ב, הרומאים, החת נכנעויושביה גי ל-א, שם, דן כ"ג, rQVtמתתנו,
 ז, שמה, גרת קומתי מלך אנטיוכוסד;
 ג. שם, שם, ונתפש ב,ז,

 שבעמק עיר-החוף )א(. (C~sarea)קיסריה
 מגדל- מקום על הורדוס שבנההשרון,
 לכבוד יה וקרא תפארת ביבסטרטון
 א, הנמל, ובגין בנינה מעשההקיסר.
 הרעה אנטיפטרוס פני קבית ה-חןכ"א,
 בין גדולות שריבות דן י-א, שם,שם,

 היושבים )הסורים( היונים וניןהיסודים
 ז, י-ג, ב, האזרחים, זכות בדברבה

 הקיסר כסא לפני במשפטם זכוהיונים



 היהודים מלחמתתויייתתקעב

 היהודים, ובין ביניהם פרצה ומלחמהניאון
 )שכנשתא שם בית-הכנסת מעשה ד;שם,

 העיר את עזבו היהודים שם;מרדתא"(,
 המיתו היונים ה; שם, ספרי-תורתם,עם
 יהודים אלף עשרים השבת ביוםבה

 העיר יהודי שארית את מכרופלורוס
 יודפת כבוש אחרי אן י"ח, שם,לעבדים,

 דרשו העיר ובגי שמה אספסינוסבא
 ג, מהתיהו, בן יוסף את להמיתממנו
 ייסות שם נשארו לגיונות שני א;ט,

 שב אספסינום אן ח, ד, שפ;הגשמים,
 רומי אל נשיח טיטוס ב; ט, שם,שמה,
 אל מחדש שב שמן שמה, אספסינוס אלושב
 שרי אותו קראו ושם ג, י, שם,העיר,
 חילו את הסיע דן שם, לקיסר,החייות
 טיטוס ו, שם, בארון!, אל ופנהמשם
 ה, משם, יצא הן י"א, שם,ירושלים, עי שלו במסע-המלחמה שמההגיע
 ירושלים, חרבן אחר שמה גמע ויא,
 א. ב, שם,פיליפוס, שי קיסריה אל משם נסע בן א,ז,
 על-די נבנתה ט. פו מילי של )לקיסריה

 )עין פניאס במקום הורדוס בןפיליפוס
 שמה בא אספסינו0 א; ט, ב,שם(,

 אכסניה, שם לו עשה השני )ג,ואגריפס
 חרבן אחרי שמה סר טיטוס ז; ט,ג,

 וערך רבים ימים שם והתעכבירושלים
 השבוים, ליהודים שעשועי-רצחשם
 א. ג, שט, אן ב,ז,

 לכבוד בנין-תפארה (Casareum),קיסר14ן
 לאחד הורדוס קרא זה בשםהקיסר.

 כ"א, א, בירושלים, שלו הארמוןמבניני
 ד. שם, אחרות, ובערים וביריחוא,
 באפריקה ועיר מדינה )0ח0ין((.קיריני

 הלקדימוגים, מגזע שם, היושב העםהצפונית.
 שם ה; ט"ז, ב, הרומאים, תחתנכנע
 יונתן ב, ב, ו, בהן-גדול, ישמעאינהרג
 י"א, ז, מרידה, לידי שם הביאהסיקרי

 בזה השתמש קטולוס הרומאי הנציבא;
 ב. שם, יהודים, אלפים שלשתיהמית
 מצרים. מיפת )א(. (eleopatra)ה?אסטרה
 תלמי בנה את ישראי מארץגרשה

 ינאי )ב( אלכסנדר אח שנצחלחורוס,
 ב. ד, א,החשמונאי,
 טיגרן סוריה. מלכת ,מליני[. )ב(קלאטטרה

 ג. ה, א, בעכו, עליה צר ארמניהמלר
 בקסמיה, צדה מצרים. מיכת )ג(.קיאיטרה

 רצתה הן י"ב, א, אנטוניוס, לבאת
 שם, צבאותיה, לשר הורדוס אתלהקים
 שם, לתאותה, עבד היה אנטוניוס בןי"ד,
 גדולי כל את בנבליה והמית ד,י"ח,
 את גם להמיה בקשה ד; שם,סוריה,
 אנטוניוס אסן הערבי, מלכו ואתהורדוס
 ואת מלכו נחלת מעי ארץ חבלקרע
 לה, ונתן הורדוס ממלכות יריחוחבל
 להלתם הורדוס את שלחה ה;שם,

 משרי-צבאה אחד אן י"ס, שם,בערבים,
 הורדוס בן שם, והכשילו, בהורדוסבגד
 א; כ, שם, להמיתה, אנשניוס אתיעץ

 ד. ח, ז, גן כ"כ, ום,תועבותיה,
 הורדוס חשת מירושלים, )י(.קיאסטרה
 מיליפוס, ואת הורדוס את לו ילדההמלך.

 איכסנדרוס ממכירי אחד (Celadus),חלדוס
 הרמאים אלכסנדרוט את פרסם הוררוס.בן
 ב. ז,ב,
 משרי-האלף סקפטים. (Calvarius) ים2?ור

 שנכנסו הראשונים אחד אספסינוס.בצבא
 ל"ד. ז, ג, יודפת, בחומתבפרץ
 מררו גליה. ארץ יושנני (Celtae),קלטים

 ב.. פתיחה, היהודים, מלחמת בשעתברומאים
 את המריד טבריה. מטובי אחדקליטים.

 ונדון. מתתיהו בן ביוסף טבריהיושבי

 י. כ"א, ב, ידו, את לקצוץעל-ידו
 חמים מעינות מקום (ea~irrhoe).2?י?סי
 נבע שמה )בעבר-הירדן(. ים-המלחבמזרח
 ??1 ה. ל"ג, א, להתרפא, המלךהורדוס
 ב. ו, ז, לספרבהערה
 הים בקרבת היושב עם (Colchi).קלכים

 ד. ט"ז, ב, הרומאים, לפני נכנעהשחור.
 בקיליקיה.. עיר (Celendrls),קלבדריס

 ג. ל"א, א, שמה, בא )ב(אגטיפטרוס
 מלא' טיוכוס אנ בן (Callinicus).קן3יקוס

 ב. ז, ז,קומתי,



תקעג ח ת פמ

 הגרמנים מרד מראשי אחדהלסיקוס.
 ב. ד, ז,)האטבים(,

 את לקבל רצו שלא התרות, אוהבי'קנאים.
 שיסד הרביעית הכת ;הם הרומאיםמלכות
 טן י"ז, ב, אין ח, ב, הגלילקיהודה
 אוחם, להשקיט בחשאי רצה חנן בןחנן
 למעשים קנאו כי אמרו, הם אן ב"ב,שם,

 תועבה, מעשה לכל קנאו ובאמתטובים,
 ג, ד, ורציחותיהם, ;מעשיהם טי ג,ד,

 ירושלים, עם את בהם טכסך חנן בן חגןד-ח[ן
 בני הדפו קשה במלחמה יןשם,

 בית-המקדש חצר אל אותםירושלים
 את שלח חנן בן חנן י"בן שם,הפנימית,
 שם, אליהם, שלום לריר לוי בןיוחנן
 של אימתו את עליהם הטיל ויוחנןי"ג,
 לשלוח אותם פתה יוחנן י"דן שם,חנן,
 מנהיגיהם אן ד, שם, האדומים, אלצירים
 אמפיקלוס, בן וזכריה שמעון בןאלעזר
 העיר שערי את בלאט פתחו הם,שם;
 חארומים עם פשטו ז; שם, האדומים,לפני
 שם, בירושיים, נורא רצח ועשו העםעל
 את והמיתו מרמה בית-דין הקימו גן,ה,

 את פתה מהם אחד דן שם, בדין,הזכאי
 הן שם, ירושלים, את לעזובהאדומים
 ו, שם, נעיר, מושלים-יחידיםנשארו

 ניגר ואת יוסף בן גריון את המיתוא;
 לוי בן יוחנן שם, יתרה,באכזריות
 את יראו אן ז, שם, עליהם,השתרר
 ונגפו בו להלחט ויצאו גיורא בןשמעון
 אשת את תפשו ה; ט, שב,לפניו,
 העיר על חילו עם עלה והואשמעון,
 יו, הושבה והיא עליהם, אימתווהפיל
 והמיתו להם התקומחו האדומים ח;שם,
 אל גיורא בן לשמעון וקראו מהםרבים

 שם, בשמעון, נלחמו י"אן שם,ירושלים,
 והתבצרו לוי בן ביוחנן מרדוי"בן

 ב-ד; א, ה, בו, [ונלחמו העזרהבחומת
 והם בערמתו אותם נצח לוי בןיוחנן
 א; ג, שם, עמו, והשלימו תחתיונכנעו
 אלעזר ובראשם יוחנן, חיל עם יחדניחמו
 א; ו, שם, ארי, בן ושמעון שמעוןבן

 שם, חן א, ו, בקרבם, שהצלינו.הגבורים

 ירדי, יער אל שברחו שריריהם קץ זןב,
 שם, עליהם, המחבר משפט ה, ו,ז,
 א.ח,

 מלך השביעי אנטיוכוס שר-צבאק9ד9ייס.
 החשמונאי בשמעון יהיחם נשיחסוריה.
 ב. ב, א, לפניו,ונגף
 ונהרג נגף על-ידו ערב. בארץ כפר92ה.

 ז. ד, א, דיוניסוס,אנטיוכוס
 יהודה. בצפון או שמרון בארץ כפרק9ה.

 בין המכריעה המיחמה היתהעל-ירו
 אנטיגנוס, צבא שר פפוס וביןהורדוס

 ה. נ ש י נ"א: ה-ון י"ז,א,
 באספמיה, היושב חיל גבור עם992ירים'

 על-ידו בענר-הירדן. מקום )8אן8ח8((.קנת
 לפניהם, ונגף הערבים עם הורדוסנלחם

 ר. לב ס י ?ןז:ק9טירדס.
 גיורא, בן שמעון מצבא יהודייסטור.

 את סבב העינים. את ואוחזאיש-מרמה
 ד. ז, ה, בכחש,הרומאים
 מסוריה, הפרחים את גרש (Cassius).קשייס
 ומכר יהודה ארץ על עלה טי ח,א,

 שם, לעבדים, טריכי מיושבי אלףשישים
 אנטיפטרוס, בעצת פתולאוס אתהמית
 אן י"א, שם, ציזר, מרוצחי אחדשם;
 ככר מאות שבע והטיל סוריה אלבא
 יושני לעבדים ומכר היהודים עלמס

 הורדוס ב; שם, שלמו, שלא עריםארבע
 וציור אנטוניוס עם במלחמתו לועזר

 שם, לודקיא, את כבש דן שם,הצעיר,
 ציזר חן שם, מליך, את המיתו שריוז;
 מיייפי, על-יד אותו המיתו ואנטוניוס)ג(
 ד.שם,
 קסיוס. ס י י י ?!1:קליפס.

 (fCappadocia, קפוטקיא קפודקיא,קפדיק:ה,
 לקיליקיה. מצפון הקטנה באסיהמדינה

 וכו'; א י"א, א, )א(, ארכילאוס מלךקם
 ט-ז, ב, הרומאים, תחת נכנעויושביה

 ה. א, ז, א; י"א, ד,דן
 ד, העליונה, במצרים (coptllS).קפטיס



 היהודים מיחמתתיידיתתקעך

 נשלח רומאי שר-מאה (Capiio).קפיטין

 צבאו, לפגי ירושלים אי פלורוסעי-ידי

 ברומי, יתיסר מקדש (Capltolium),!קפף11ל*1ן
 הניח שם הקפיטולינית. הגבעהבראש
 זכיות עי-דבר הנחשת לוחות אתציור

 שם ג; י, א, ואנטיפטרוס,הורקנוס
 קרבנות הצעיר וציזר אנטוגיוסהקריבו
 שם ד; י-ד, שם, הורדוס, מלכותלבגוד
 גיוס רצח אחרי הרומית המועצהנאספה

 קיסר קלודיוס אן י"א, ב,קליגויה,
 על-דבר הנחשה יוחות את שםהניה
 ה, שם, )ב(, יאגריפס יהודה מלכותמתן
 מלחמות-האחים בשעת ההיכישרפת
 הגבעה ראש אל די י-א, ר,ברומי,
 אספסינוס שי תהל,'כת-הנצחוןהגיעה
 על גזר אספסינוס זן ה, ז,וטיטוס,
 הזה, ימקדש מס-גלגלת לשיםהיהודים

 שבירושלים, ימקדש קדם ששלמובמו
 1. ו,ז,
 הראשון הרומאי הנציב (coponitts).קפבייס

 ימרד, הגוייי יהודה קרא בימיוביהודה.
 א. ט,ב,
 )התיכון( הנדוי בים אי (cyprus).הקריס
 ערבית ממשפחה )א(. (cyprus)יפריס בי ז, ב, טוריה, לחוףקרוב

 ילדה )א(. אגטיפטרוס שי אשתוחשובה,
 יוסף ואת הורדוס ואת פצאל אתלו

 ט. ה, א, ושימית,יפרורא
 ואשתו פצאל בל פצאל ;בת )ב(ק?רוס

 אשת ומריפן. הורדוס בתשיום-ציון
 אגריפס את יו ילדה המלך. )ב(אגריפס

 וררוסילה, ומרים ברניקי ואת השני)ג(

 הורדוס שבנה יריחו, גקרגת מצידהק-רקס.
 דג כ-א, א, אמו, שם על וקראהמיך

 ו. י"ח, ב, אותה, תפשוהמורוים
 שם, אן א, א, התמיד, קרבן א(קרבן.
 המיך. קרבן א.-ב( ב, ו, ון שם, דן ז, שם,דן

 על בעלותו ה; ירט, א, המיחמה,לפני
 הקרבן- ג( - א. א, ב, מלכותו,כסא

 פעמים בבית-המקדש הובא הקיסר.ישלום
 בטל חנניה בן איעזר ד; י, ב,ביום,
 המקד12 כסף ד( - ב. י"ג, שם,אותו,
 ד.- ט, ב, )קרבגא(, קרבןהנקרא

 ג, דן י"ר, א, הנכרים, לאיהי קרבנותה(
 ועוד. ב א, ז, ז;ט,
 הירדיף בככר עיר (Coreae), ןרנהמךני,

 פומפיות מצפון. יהורה ארץ גבולראשית
 שם, חנה אספסינוס ה; ו, א, שמה,הגיע
 א. ח,ד,
 הצפונית גאיטליה עיר (CrenloAa),חרמיה

 צביר בין המכרעת המלחמה מקום)בגליה(.
 שרי וביז פרימוס( )אנטוניוםאספסינוס
 ב-ג. י"א, ד, ויטליוס,יבא
 יאחיו. נתן לא רומאי. איש-צבאקינלייס.
 ב. ג, ו,  היחוויר, נידי ינפששנגוס
 שייש Crassus) Licinus ,(Marcus?רסיס

 אוצר את וגזי סוריה אי בארומאי.
 ח. ח, א, נשמד, חילו וכלחלל ונפי בפרחים להלחם ויצאבית-המקדש
 ב4 ז, :ון, בים אי (Corcyra),קדקי~ה

 (Carthago). חדת-5ד?ףת אי"ך""ד?ה
 הצפונית. באפריקה הכנענים שלמטרופולין

 ט"זי ב, הרומאיט, על-ידי ותרבהנשעה
 גם' שם, גגבורה, נאזרים היו יושביהד;

 הגדול הכהן היה בהם41אשי-חדשים.
 ז. ה, ה, בית-המקדש, בעבודתמשתתף
 זחן מקל Qw (Philadelphia),ופת-עמין
 החעמונאי שמעון רוצח ותלמיקוטילא,
 הערבים, עיר ד, ב, א, אליו,נמלט

 עם) הורדוס נלחם גקרבתה גן ו,שם,

 התנפלו המורדים ה; י"ט, א,הערבים,
 עבר- יגבול סמוך א; י'ח, ב,עליה,
 ג. ג, ג, ממזרח, )פליה(הירדן
 המלחמות בשעת שמם האגאי. בים אירדד01.

--. 



תקעהמפתח

 י"ר, א, שמה, הגיע הגררות  מטיובצוד
 לפני להתרפס הורדוס נסע שמהגן

 אן כ, עם, המנצח, ציוראוקטוינוס
 את לבנות האי ליושבי עזרהורדוס

 פתיון היכל את שם ובנה שלהםהצי
 א. ב, ז, י-א; כ"א, שם,השרוף,
 מטיוטולין Roma) .(Rhome, רימי אורי9א
 בלה, הרומאים ממשלת ושל איטליהשל

 החשמונאי אריסטובולוס רבות. פעמיםהזירה
 עי-ידי בשבי שמה הובלו ובנותיוובניו

 אריסטובולוס הומת שם זן ז, א,פומפיוס,
 גמיח הוררוט אן ט, שם, רעי,בסף
 גן י-ד, שם היהודים, עי למלךשם

 ובין הורדוס בין שיום שם הקיםהקיסר
 צירי באו שמה ג( כ"ג, שם,בניו,

 הורדוס רשע עי להתאונןהיהודים
 א-בן ו, ב, מותו, אחריואכזריותו
 נלוו העיר יושבי יהודים איפיםשמונת
 שמחו העיר יהודי כי א; שם,אליהם,
 אן ז, שם, הרמאי, אלכסנדרוסלקראת
 והשמרונים היהודים צירי באושמה

 ז; י.ב, ב, קיסר, קלודיוסלמשפט
 צבא ובין אספסינוס צבא גיןמלחמות
 פני קבלת ר; י"א, ד, בעיר,ויטליוס

 טיטוס, פני קבלת א; ב, ז,אספסינוס,
 ד-וו שם, ברומי, חג-הגצתון גן ה,שם,

 ו; שם, שם, הומת גיורא בןומעון
 השלום לאיילת מקדש ום בנהאספסינוס
 ז. שם, בית-המקדש, כלי את וםואניח
 ברית אתם כרת המכבי יהודהרדארים.

 חזק אחיו יונתן ד; א, א,לראשונה,
 בסריגות התערבו א; ב, שם, הברית,את

 וכו'; ב ו, שם, החשמוגאים,האחים
 י ר ד ס ד, ט-ז, ב, וגבורתם,גדלתם
 ק מלחמתן וטכסיסיצבאם
 rOV ירצח, ותאותם אכזרלתם ה;פרק
 ו; ו; א,קה ד, גן ט, שם, ל"וןח,
 ב; ט, שם, ה; ח, ,9ם, א; ה,שם,
 הם ר; ב, ה, היהודים, מפני לפרקיםפחדו
 והתרעמו מפניו ויראו בית-המקדש אתכצוו
 ב. ב, ו, היהודים, של הקדש זלזולעל
 הציג הורדוס רומי. סמל האיילהריקא.

 - בארגוס הירי  פסל  לרמות - פטלהאת
 ז. כ"א, א, שבקיסריה, הקיסרבהיכר
 גבורי s~ff יצאו ממנו בגליל. כפררומא.

 כ"א. ז, ג, ונטירא, פיליפוסיודפת
 ראש הורדוס, בחיל שר-צבא141פיס.

 נאמנים נשארו והסבסטיים הואהרוכבים.
 נגד היהודים מרו בשעת הורדוסלביה

 ורוס לקראת יצא דן ג, ב,סבינוס,
 ב. ה, שם, חילו, עם פניויקדם
 ?דן?ייסרופוס

 )5ט~ט"
,(Terentias יאש 

 משואות על טיטוס שהשאירהצבא
 את הסגיר גיורא בן שמעוןירושלים.
 א. fa ז, בידו,עצמו
 יוציליוס בצבא מצרי איש-צבאריפוס.
 אלעזר את הניף מכור. על החונהבסוס
 מחנה אי אותו ונשא היהודיםגבור

 ד. ו, ז,הרומאים,
 בין הגבול הידוע, הנהר )8טחט"9(.רינוס
 ז. ה, ג, הרומאים,מלכות גבוי הוא דן פיז, ב, וגרמניה,גליה

 בקרבת הגדול, הים בחוף עיירינ"קירורה.
 שמה הגיע הורדוס וסוריה. מצריםגבול

 ב; י"ד, א, אנטיגנוס, מפניבמנוסתו
 ה. י-א, ד, מצרים, גבול על עודנחשבה

 באדום, מבצר )6888א(. ??יקה א ג 9הר

 מצור בשעת כירושלים הגדול הרעברעב.
 ביהות דן א, ה, מסבותיו, אחתטיטוסן
 י-ק nff' ג-ד; י"ב, שם, ב-ג; י, שם,הרעב,
 ב-ג! ז, שם, ג-דן ג ו, אן ו, שם,ו-11
 ד. ב, ט, שם, ה; ח,שם,
 פלשתים. חוף בדרום עיר )ח;1ק*9(.רייח

 ינאי )ב( אלכסנדרוס על-ירינכבשה
 גבול מעל ;נקרעה ב ד, א,החשמונאי,
 נזכרה, ולא פומפיוס על-ידיהיהודים

 שם, גביניוס, על-ידי גבנתה זין ז,שם,
 מצד בסוריה הראשונה העיר היא ד,ח,

 ה. י"א, ר, בה, הנה טיטוסמצרים;
 א, ז, גמוריה, עיי (Raphanaea),ך59וה

 מאשתו המיך היידיר בת )6תפצס9(.,סגי
 ד. ע"ה אי7:9דה



 היהודים ביהמתתוידותתקעו

ש
 ציר, בתור אלט נשיך המלך. ))האגריפס שי קרובו ירושלים, מטובי אחדקטאול.
 מפלת אחרי מירושלים ברח ר; י-ז,ב,

 לאביה, קיסר נירון אל ונשלח גיוסצסטיוס
 א. קשם,
 נהרג שמעוד אבי מבית-שאן, יהודיוטאול.

 ד. י"ח, ב,על-ידו,
 בירושיים בהר-הבית הנצורים היהודיםשבת.

 נלחמו ולא השבת מנוחת אתשמרו
 השתמש ופומפיוס מלחמת-תנופה,בפומפיום

 המצור, עבודות את בשבתות ותקןברבר
 בקדשת מאד נזהרו האסיים גן ז,א,

 עשו השבת ביום טן ח, ב,השבת,
 סמוך תעתועים מעשה גקיסריההסורים
 שם, טיהורים, של בית-הכנסתלשער
 בשביל מעצור היא השבת מנוחת הןי"ד,

 המורדים דן ט"ז, שם,מלחמת-החרות,
 את והמיתו וישבת את חייוגירושלים
 שם, ברית-שלום, אתם שכרתוהרומאים

 אלף עשרים נשחטו ביים בי ין ז,י
 ח, וי אז י"ח, קם, בקיסרים,יהודים

 את לחלל רצה לא מתתיהו בן יוסףז;
 ה; כ"א, ב, טבריה, בו כשמרדההשבת
 היום בקדשת השתמש מגוש-חיביוחנן
 גן ב, ד, שולל, טיטוס את להוליךכדי

 אחד הקע ששם מגדל, נמצאבבית-המקדש

 השבת כניסת בשעת בחצוצרההכהנים
 הכהן היה בשבת י"גן ט, שם,ויציאתה,
 בית-המקדש, בעבודת לפרקים עוסקהגדול

 את הכריח המומר אנטיוכוס ז; ה,ה,

 ג, ז, השבת, את לחלל אנטיוכיהיהודי

 אחד יום זורם )סמבטיוזן( נהר-השבתג;

 שם, יבש, הוא ימים וקשהבונם
 א.ה,
 הערבים בקרב הנכבר )א(. soaenlue)שהים

 מולי, על-ידי הומת )פטרה(. הסיעיושבי

 היה קרובו )אמסה(. חמת מלך )ב(.שהים
 אלפים ארבעת שלח ון י-ח, ב,ניחד,
 על בהצותו גלום צסטיוס לעזרתאיש

 רובי- אלפים עם בא ט; שם,יתושיים,
 ג, אספסיגוס, יעזרת רוכבים ואלףקשת
 עם במלחמתו פיטום יעזרת בא בןד,

 א. ז, ז, קומחי, מלךאנטיוכוס
 ביז מלחמה היי ייישיים 3ש1קשוק.

 ואנשי הפרחים וחין והורדוס פצאלאנשי
 ליון ע ה השוק ב. י"ג, א,אגטיגנוס,
 ב, אותו, לבז צוה פלורוסבירושלים.

 המערביה, העיר נקראה זה בשם טןי-ד,
 העצים הקורותי שוק א. קה

 על-ירי נשרף ההרשהג )בעירבירושלים
 סוחרי שוקי ד. י"ס, ב, גלוס,צסטיוס
 נמצאו הבגדים. ושוק )חנטת(הצמר
 א. ח, ה, החדשה,בעיר
 בצבא לפנים ענר הבביי. )5פון5(שיעא

 המורדים. היהודים אל ועבר )ג(אגריפס
 ב גיוס, צסטיוס עם במלחמההצטין
 אשקיון, עי המורדים עם עיה ג;י"ט,
 ב. שם, העיר, לפגי תלי וגבל א, ב,ג,
 מלך Asochaeus), אסוכיוס, )בפנים:?י?ק

 א. י, 1, ירושלים, את כנתטצרים.
 החשמונאי )א( הייקנוסשכירי-מלחמה.

 ה; ב, א, ראשון, בהטהשתמש
 שכירים לו לקח ינאי )ב(אלכסנדרוס
 ג, ד, שם, וקיליקיה, פיסידיהמארצות

 ה; שם, במיחמה, אמונים לו שמרווהם
 חיל את הגדילה המיכהאלכסנדרה
 מתתיהו בן יוסף ב; ה, שם,השכירים,

 ב, שכירים, חיל גם בגליל אייואסף
 שכירים, נמצאו אספסינוס בחיי גם חןכ,
 ג. ו,ר,
 על-ידי נכגשה אפרים. בהר עירשכה

 על- ו, ב, א, החשמונאי, )א(הורקנוס
 באלכטנדרוט המורדים היהודים התחברוידה
 מלך אקירוט דמטריוט צבא עם ינאי)ב(

 א, ת ר ב מ ?u: ד. ד, שם,סוריה,
 גריזינג כיתים,נאפוליס,
 עבר ה; ה, ה, בכית-המקדש,,ולחן-השרת

 ה ה, ז, ברומק תהלוכת-הנצחוןלפני
 זה שם, אירית, במקדש הצגואחר-כך



תקעז ה ת פמ

 א; ד, ה, המלך, דוד בן המיך'?למה
 ח. ד, ו, א; ה, שם, המקדש,בונה
 גת )א(' (Salome) ?לוקי או?ינקית

 המלך, הורדוס ואחות וקפרוסאנטיפטרוס
 כ-ב, שם, יוסף, הראשון בעלה ט; ח,א,
 הורדוס אשת מרים על הלשינתוו

 אריסטובולוט הן שם, עליה, מותוהשיאה
 כ"ג, שם, לאשה, בתה את לקת מריםבן
 כ"ד, שם, יה, החניף )ב( אנטיפטרוסא;

 שם, אריסטובולוס, חתנה על הלשינהבן
 עשתה ו; שם, כוסתבר, השני בעלהג;
 לעונה, סלח והוא הורדוס, בעינירע
 שם, בבניו, הורדוס כעס את הפיחהשמן
 אלה נמסרו הלשנתה על-מי אןכ"ז,
 ג, שם, בבית-הדיןן השתתפה שסוירין,
 הצליחה, ולא הערבי למולי יהנשאבקשה
שם,

'nffQ 
 לסיעת לשטן עמדה ו,

 אנטיפטרוס א; כ"ט, שם,אנטיפטרוס,
 פקד הורדוס וו ל"ו, שם, לה,התנפל
 עליה צוה זן שם, בצואתו, לטובהאותה
 היהודים את להמית בעלה אלכסאועל

 אחרי יריחו של באפודרומיןהכלואים
 הורדוס מות אחרי תכף ו; שם,מותו,
 ואחר-כך האסירים את לחפשישלחה
 יצאה ח; שם, המיך, מות עלהודיעה

 בארכילאוט, רעה ידבר לרומי בניהעם
 יבנה את הקיסר מאת קבלה א, ב,ב,

 ו, שם, נחלות, ועוד ופצאליסואשדוד

 אשת לליויה אחזותיה את הורישהגי
 א. ט שם,הקיסר,
 ואלפים, המלך הורדוס בת )י('?לטית

 הכהן מתתיהו בן ,החשמונאין. )א(?יעין
 מלכות מעל היהודים את ששחררהגדול,
 נהרג בן ב, א, וגבורותיו, מעשיוסוריה.

 ג. שם, חתנו,על-ידי
 גדוד אליו אסף הורדוס. עבד )ב(.שמעון

 והקים הוררוס מות אחריבעבר-הירדן
 ביריחו. המלך בית את ושרף למיךעצמו
 ב. ד, ב, הורדוס, שר-צבא גרטוס עי-ידיהומת
 ארכייאוס חיות את פתר האסי. )ג(שמעין

 ג. ז, ב,הנשיא,

 טובי מאת שלוח ציר חנניה. בן )י(שמעין
 ד. י"ז, ב, פלורום, אלירושלים
 אחד מבית-שאן. שאול בן )ה(ממעין

 עם ברית שכרתו העיר יהודימגבורי
 ביהודים להמית והרבה אחיו כנגדהיונים

 היונים גו וכשבגדו העיר, אלההורסים
 אשתו ואת אמו ואת אביו אתהמית
 ד. ד"ח, ב, בכפו, נפשו את וטרףובניו
 צבא על התנפל גיורא. בן )ו(ש11,9ן

 שלל ממנו ולקח מאחוריו גלוםצסטיוס
 את ובזז גדוד לו אסף ב, י"ס, ב,רב,
 הכהן חנן אותו שגרש עד עקרבים,מחוז

 השודדים אי ברח בן כ"כ, שם,הגדול,
 גרש, עיר יליד היה שם; במצדה,אשר
 את עזב חנן מות אחרי ב; ט,ד,

 גדול, גדוד לו ולקטמצדה
'Qff ;ג 

 שללה, את ונשא אדום ארץ אתהחריב
 תפשו בירושלים אשר הקנאים ד-זןשם,
 שם, לו, והשיבוה מפניו ויראו אשתואת
 י, שם, אדוב, ארץ את לבז הוסיףח;

 אותו קראו הגרויים והכהניםהאדומים
 העיר את תפש י"א; שם, ירושלים,אל

 ואנשיו לוי בן יוחנן על להלחםוהחי
 מלחמותיו י"ב, שם, בהר-הבית,שהתבצרו

 היה משכנו ג-ד; א, ה, יוחנן,עם
 הא.רומים ג] ד, שם,במגדי-פצאל,
 ו, שם, פ"רתו, תחת נלחמובירושלים

 וגם העליונה העיר היתה בידואן
 את הקים אן ו, שם, ברבה,התחתונה

 מידי היהודים שגזיומכונות-המלחמה,
 א; ג, שם, החומה, ביאש ולוס,צסטיוס
 וכרת י1ו גן יוחנן אי ציר-שלוםשלח
 שם, ברומאים, יחדו להיחם בריתימו

 מצבת על-יד הרומאים עם נלחםדי

 על-פני ויראתו כבודו ג; ז, ff~'יוחנן,
 בעדו, נפשם את שחרפו היוחמים,כל
 השלום לדורשי נתן לא הוא גםשמן
 מעשי י"אן י, שם, העיר, מןיצאת
 סוללות על התנפל דן שם,רשעו,

 רצח הן שם, באש, אותן ושלחהרומאים
 ועוד ובניו הנדוי הכהן מתתיהאת

 יהודה א; י"ג, שם, העם, מטובירבים



 היהודים מלחמתתולדותתקעח

 עשרת עם ונתפש בו בגד יהודהבן
 במלחמות אנשיו נבררת ב; ושם,מרעיה
 ,ב, שם, חן שם, זן א, ו, הר-הבית,על

 טיטוס, עם שלו משא-ומתן א; ד, שם,ון
 העייונה, העיר מגדלי את עזב ב; ו,שם,
 ה3 שם, מנהרה, אל ברת דן ח,שט,

 הרומאים, עיני את לאחוז שעשההמעשה
 שם3 הרומאים, בידי נתפש בנ ב,ז,

 אל אתר אותו לקחטיטוס
 רומי

 שם,
 הקפיטוליון על-יד ראשו את והתיו ג,ה,

 אחרי הרומאים( כמנהגבחג-הנצחון
 1. שם, בשבטים, אותושהלקו
 ששלחה הצירים אחד יונתן. בן )ז(21מע5ן

 הגליל אל בירושייםממשלת-החרות
 ז. כ"א, ב, ממשרתו, יוסף אתלהוריד
 מטובי אחד ל. א י י מ ג ן ב ,ח(שמע75

 הקנאים, על העם חמת את העירירושלים.
 ט. ג,ד,

 האדומים ממנהיגי אחד כחלא. בן )ט(כלמעון
 עז ענה ב; ד, ד, ירושלים, עישעיו
 ו; שם, בכעס, הגדול הכהן יהושעדברי
 ירושלים, על המגנים האדומים בראשעמד
 ו. ב, ו, בגבורתו, Ttusn אן ו,ה,
 הקנאים. מטובי אחו חצרון. בן ~(שמעון

 יהתקומם שמעון בן אלעזר אלהתחבר
 ב. א, ה, לוי, בןליוחנן
 י. ר י א י בז נ"א י, י 4 בן )י"א(שמעון
 הצטין אן ו, ה, הקנאים, ממנהיגיאחד

 אחיו ון ב, שם, ח; א, ו,במלחמה,
 שם(. )ץין ארי בןיהודה
 הגבורים אחד הושעיה. בן )י"ב(הימעכן

 במיחמה הצטין גיורא. בן שמעוןשבחיך
 1. ב, ו, הר-הבית,על
 בארץ-ישראל מדינה א( (Samaria),שקרון

 הורדוס את הקים ציזר סקסטוסהתיכונה.
 שלח אנטיגנוס ח; י, א, עליה,ינציב
 נתנה ה; י-א, שם, צבאותיו, אתשמה

 היהודים גי ו, ג, הורדוס, בןלארכילאוס
 הארץ גבולות חן שם, פליכס,נציבות עי נחשבה דן י"ב, ב, עליה,החנפיו
 עיר ב( - ד. ג, ג, אדמתה,ותבואת

 הגדול איכסנדרוס )מימי הנזכרתבמדינה.

 הורקנוס בני וסורים(. יונים יושביההיו
 ב, א, וכבשוה, עליה צרו החשמונאי)א(
 גבול מעי אותה קרע מומפיוסז,

 אותה, בנה גביניוס ז, ז, שם,היהודים,
 העיר את השיב הורדוס ד, ח,שם,

 הביא ו; י"א,  שם, למנוחתהןהמורדת
 אן ט-ז, שס, משפחתו, בני אתשמה
 החשמונאית, מרים עם חתנתו את שםחגג
 שלטון את קלם אוגוסטוס ח, י"ז,שם,

 בנה הורדוס גן כ, שס, בעיר,הורדוס
 מקדש שם והקים תפארתה והרבהאותה
 שם, מבסטי, לה וקרא הקיסרלכבוד
 דן, ה, שם, זן ב, א, גם ןץ'ז בכ"א,
 לרעה, בה נגע ולא העיר עי עלהורוס
 י. ט ס ב ס עלז: א. ח,ב,

 כותיק )גם: שמרון ארץ יושבישמרונים.
 גם התאוננו היהודים עם יחד ו(. ב,.א,
 הקיסר, למני ארכילאוס שלטון עיהם
 מעולי-הרגלים אחד המיתו גן ז,ב,

 פשטו היהודים ג; ייב, שם,הגלילים,
 התערג קומנוס ד; שם, בגדוד,עגיהם
 ואת אותם חקר קנדרטוס ה; שם,בדבר,
 הקיסר, אל ציריהם את ושלחהיהודים

 השמרונים את הרשיע הקיסר ו;שם,
 זן שם, מטוביהם, שלשה להמיתוצוה

 מרד בשעת גריזים הר עלהתאספו
 י"בן ז, ג, למרור, הם גם וחשבוהיהודים
 והוט צראייס את עליהם שלחאספסינוס

 הר את ותפש גדול מטבח להםהכין
 שם.גריזים,
 י. ט ס 1 מ ס וץ:שמשת.
 פעמים. כמה תכרו ירושים שערישער.

 הילני, מצבת מול השער א(מפרטים:
 ב. ד, שם, האסיים, שער ב( ב. ב,ה,
 הנסתר השער ד( שם. גנת, שערג(

 שערי - ה. ו, שם, מגדל-הפיקוס,עי-יד
 חקק השערים אחד עיבית-המקדש;

 א, ירידו, )א( אגריפס שם אתהורדוס
 )בהר-הבית, הגדול שער-המקדש על חןכ"א,
 שם, זהב, נשר "עלה החיצונה(בחצר
 הקורינתי השער או yff-,-הנחשת ב;י"ג,



תקעט ת ת פמ

 ה, גי י"ז, ב, נקנור(, שער גם)והוא
 ה, ו, הקדים, שער ג; ה, ו, שם, ג:ה,
 נשרף הצפון, שער אן ו, שם,בן

 ב, ד, ו, טיטוס, על-ידייראשונה
 אותו שרפו הרומאים - הדרוםשער

 העזרה,- שערי יתר בן ה, ו,לאחרונה,

 שערו גן ה, ה, זהב, מצפים מהםתשעה
 ד. ה, ה, היכל, של)פתחו(
 אמנוי?רה

 נכו פרעה אבינו. אברהם אשת
 ד. ט, ה, אותה, גזל מצריםמלך
 הסורים בכך העשיר t(Saramalla)ץיר9?א
 ה. י"ג, א, אנטוניוס, שלטוןבזמן

 קוטילא, ונון בן (Theodoros)תאודירוס
 ינאי )ב( אלכסנדרוס נעבר-הירדן.המושל
 ולבסוף ב, ג, א, יפניו, ונגף בונלחם
 ג. שם, אוצרותיו, אתבזז
 בן אנטיפטרוס דוד (Theudion),מאודיכן
 יאשה לו נתן הורדוס אמו. אחיהורדוס,

 א, אריסטובולוס, בנו אלמנת ברניקיאת
 אנטיפטרוס שהביא הרעל את מסר אןכ"ח,
 ה. ל, שם, פרורא,לידי
 הורדוס בית-חזיון. (Theatrum),מאטרון

 ובערי כ"א,ח, א, בקיסריה, תיאטרוןהמלךבנה
 נאספו באנטיוכיה י"אן שם,הנכרים,
 היהודים, על רעה נעצה בתיאטרוןהיונים

 ברותק התיאטרון ב; ה, שם, ג; ג,ז,
 ד.שם,
 ונתפשו במצרים עיקריים שאריתגרשו . ... שמה מצרים. בדרום עיר t(Thebae)תפי

 א. י, ז, אלכסנדריה, אל והובאושם
 א. י, ג, הירדן, על העליון בגליל כפרתלה.
 מצרים. מלך הששי. )א( Ptolemaeusl)ט?טי

 ברח ואייו הרביעי אנטיוכוס עםנלחם
 רשות נתן אן א, א, הגדול, הכהןחוניו
 י, ז, שם; במצרים, מקדש לכנותלחוניו
ב-ג.
 שמעון קי ורוצחוחתנו יהודי. )ב(.ל4?ק,י

 את גם תפש גןב, א,-החשמונאי,
 צר )א( הורקנוסשמן ובניה,חותנתו
 לעיניו דש ותלמי דגון, במבצרעליו

 דן שם, ואחיו, אמו בשר אתבשוטים
 זנון אל וברח ובניה חותנתו אתהמית

 ד. שם,קוטילא,
. קפרוס. ואי מצרים מלך להורוס. )ג(סימי

 אך ונצחו, ינאי )ב( באלכסנדרוס גלחם

 ב. ד, א, אותו, גרשה קל"ופטרהאמו
 גביניוס מצרים. שיך 1אולטסן. )ד(קוטי

 כסא על להושיבו לו גלחםהרומאי
 ז. ח, א,המלוכה,
 בני כלקים. מושל מינאי. בז )ה(ט?טי

 חן ד, א, מעירם, אותו גרשודמשק
 אריסטובולוס בני את אליו אסף בן ה,שם,
 והמית באלכסנדריה וחשק החשמונאי,)ב(
 לאשה, לו ונשאה בנו פיייפיון בעלהאת
 והצורים הרומאים את שחד ב; ט,שם,

 י"ב, שם, ביהודה, אנטיגנוס אתלהמליך
 א, י"ג, שם, ליסניס, בגו משל במותוב;

 אותו שפתה כלכנון, מישל )י('לקיטי
 הנמצא ציזר לעזרת לצאתאנטיפטרוס

 זה ואולי ג. ט, א, במצרים,במצור
הנ"ל.

 Tholemaeus). שונות: )בנוסחאות )ז(תעטי

 בגייל ישר-צבא אותו הקיםהורדוס
 והגיילים אנטיגנוס, עם מלחמתובשעת
 ה. ט*ז, א, והמיתוהו, בומרדו
 א, הורדוס, של ידידו מרודוס. )ח(תלמי
 ג.י"ר,
 א, המלך, הורדוס של ידידו )ט(.גולמי

 חותמו, את בידו הפקיר הורדוס ב;.ב"ר,
 הורדוס צואת את פתח ח, ל"ג,שם,

 שמן ביריחו, והעם הצבא באזניוקראה
 א. ב, שם, רומי, אל ארכילאוס עםנסע

 איש איש-דמשק, ניקולאוס אחי )י(.תלמי
 עם נסע הורדוס. בעיני מאדנאמן

 את בשבילו לדרוש רומי אלאנטיפס
 ג. ב, ב,המלוכה,

. )ג(. השני אגריפס בית עי הסוכז )י-א('לנקטי
 התנפלו דברתה מכפר אחדים צעירים



 היהודים מלחמנתלתוידוהתקפ

 מתתיהו בן ויוסף רכושו את ובזזועליו
 להשיבה נאמן איש בידי הגזיה אתהניח

 ג. כ"א, ב,לבעליה,
. במצרים נילוס נהר על מקוםלאמויס.

 ה. י-א, ד, התחתונה,
 ממשלת- יהודה. בצפון עיר )תמנתה(.תמנה

 הפיך עם אותה מסרה בירושייםהחרות
 ביהודה, פלך ראש ד, כ, ב, האסי, יוחנןבידי
 א. ה, ד, אותה, הכניע אספסינוס הן ג,ג,

 תפית הן ח, ב, האסיים, תפלותתפלה.
 ג. ח, ג,המחבר,
 על-ידו ואדום. יהודה בגבול מקום11ק1ע.
 ה. ט, ד, גיורא, בן שמעוןחנה
 הרפה בארץ יושב עם (Thraci).תרקים
 יסד מהם האגאי(. והים השחור הים)בין
 א, לראשו, שומרים גדוד המלך הורדוסלו

 ב, הרומאים, לפני נכנעו הם ט;ל"ג,
 ד.ט"ז,

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר
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