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?מן כוכב * מראה על ערר שמדגר שליו

במקותו

ג"הערות ובאורים":

י

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

א

8בי

).(hblla

עיי בעבי-היייו

הדר61י

גפריה) ,ד ,ז( 1 ,אבל-שטים).
שגתן הקיסר נירון
שב" 5ו~.)*5
יאגריפס השני בעבר-הירדן (ואפשר
שהיא הנ"ל) ,ב ,י"ג ,ב.
אבל .מג"גי אניות אצל היהודים ,ב ,א,

אגריפס (א) ידירו ,א ,כ"א ,ה (עין גם

18ל"יגה.

אשת הקיסר קלודיוס ,אמו של
נירון קיסר ,ב ,י"ב ,ח[ ,הומתה בידי
בנה .שם ,י"ג ,א.ן
שגרפס (י(Narcu. Vlpa.niut Agrlppa) .0
 .חתנו וידידו
הקיסר אוגוסטוס ,אוהבו
המיך הורדוס ,א ,כ ,ד ,שבנה
(אבינו) .ישב בחברון ,ד ,ט ,וו
לכבודו בנינים ,שם ,כ"א ,א ,גם ח,
,
היה מעין מלך ותחתיו שייח נשיאים
וחקק את שמו
שער ההיכל ,שם.
שלכל אהד מהם היה חיל גדול,
,
ח
(נ) .מלר היהודים ,כן אריסטובולוס
.
ט,ד.
ג
ר
ה
נ
ש
(ד),
על-ידי הוררוס אביו .ואשתו
(וזפ .)15העם ה ושב באספמיה,
ברניקי ,א ,כ"ח
י ב ,ט ,הן נרדף
טיבריוס א
למוד החרות ,נכנע תחת הרומאים ,ב,
סרי ידידו של גיוס
על-ידי
קי
ט"ז ,ד.
(קליגולה)9 ,ס ,הוקם למלך בנחלת
שבשלום .חותנו ידודו של אריסטובולוס פיייפוס דודו ,שם 11 ,קבל גם את נחית
אנטיפס ,שם ,נסע אל רומי והקים פשרה
(ב) המלך החשמונאי.
בשבי נירי

עיי

שי

שי

?8ךמם

עי

48ר*ס

48רים

פומפיוס אחרי כבושנפ
יירושלים ,א,

ז.1 ,
יאש הסיקרייס מנחם,
.
ם
??8ל 5ידיד
ייט בידי אנשי אלעזל כן
נהרג בירושל
הנניח ,ב ,י"ז ,ט.
 ,הגיצ במלחמה
מיך "5וימינים
עד לב ארץ אסיה ,ב ,ט"ז ,ד.
) t(hgrtveumבשם הזה קרא
הורדוס לאחד מבתי הארמון שלו בירושלים,
על שם אגריפס (א) ,א ,כ"א ,א.
8גרפ" .0כה קרא הורדוס המיך יעיר
אנתדון הבנויה מחדש על-ידו ,על שם

שי

"48י?איס.

מיר*יון

בין מועצת-הזקנים ובין קלודיוס קיסר,

 .נישה fימלך  fבל
ב t ,ב וכו
't
ארצות זקנו הורדוס ,שם ,הן החל לבנות
חומה על ירושלים ,שם 11 ,מותו ועסקי
משפחתו ,שם.
ןהשנין (ג) .בן אגךפס (ב) ואשתו
קפרום .נפשה למלך בכלקיס על-ידי
קלודיוס קיסר ,ב ,י"ב ,אן קבל ממנו
את נהלת פיליפוס :הבשן ,טרכון והטין
ועוד ,שם ,תו קבל עוד ארבע ערים

עי

שירקס

בארץ-ישראל מנירון קיסר ,שם ,י-ק ב,

הי
אלךאי

איכסנדריה ,ב ,ט-ו ,אן בשובו
מצא את העם סוער

ארץ-ישראי

~

תקיב

תיידית

ב ח מ ת היהידים

מאד מחמת רציחות פלורוס ,שם ,ט"ז,

א; נשא משא ארך לפני עם ירושלים
להכנע לטני הרומאים ,שם ,ג-דן הכרח

לברוח מירושלים ,שם ,י-ז ,אן שלח צבא
אל ירושלים לחזק את אוהבי השלום,
שם ,ד; אחר-כך לוה את צסטיוס גלום
בעיזתו על ירושלים ,שם ,י"ח ,ט ,ולח
לדאר שלוס אל יושבי העיר ,שט ,י-ם,
ג
 ,המעשה שקרה לאחד משריו ,שם,
כ"א ,גן שלח צבא-עזר לאספסינוס ,ג,
ד ,בן עשה לו אכסניה ,ים ,ט ,ז וכו'נ
מכר את היהודים השבוים לעבדים ,שם,
 ,ד ,א ,אן
י ,ין ערי מלכותו בגוין
סיליקיה ומוגני נכנעו תחתיו ,שמן צר
על גמלא ולא הצליח ,שם ,ב; נמצא
במחנה אספסינוס בשעת מצור גמלא
ונפצע על-ידי אבן9 ,ם ,ג; נסע עם
טיטוס אל רומי לברך את הקיסר גנבה,
שפ ,ט ,בן בגבול ארצו עובר נהר
השבת ,ז ,ה ,א.
אדום (נגב יהודה) .נכבשה
ןיוחנזן-
הורקנוס (א) .עריה אד1רים ומרשה ,א,
ב ,ון מקס יצא אנטיפטדוס (א) ,ום,1 ,
בן הורדוס עבר בה גשעת מנוסתו מפגי
אנטיגנוס ,שם ,י"ג ,חן נאמנה בברית
הורדוס ,שם ,ט"ו ;1 ,מרדה בו ,שם ,י-ז,
בו מרדה כארכילאוס ,ב ,ו ,ג; נכנעה
על-ידי ורוס ,שס ,ה ,ג; סרה לממשית
ארכילאוס ,שם ,1 ,גן ממשית-החרות
שבירושלים שיחה  n~ffשישה שרי-צבא,
שם ,כ ,דן שמעון בן גיורא פשט עליה,
שם ,כ"כ ,כן נחשבה יפלך ביהודה ,ג,
ג ,הן אספסינוס כבש בה מקומות אחדים,
ה ה א-.א דוס -רבה ש 4 4י;
שמעון בן גיורא נלחם בה והחריב
אותה ,שם ,ה-ז- .אדום העייונה
נכבשה ונחרבה על-ידי צראליס ,שם ,ט.
אדומים .העם היושב באדום (נגב יהורה).
י ראשיהם אספו צבא לגרש את שמעון בן
גיורא ,ב ,כ"ב ,בן בעצת יוחנן בו לוי
שיחו אייהם קנאי ירושלים יבקש עזרה
והע ,ד ,ד ,א ,עם טרא ואכזר ואוהב

עי-ידי

י

-

תמורות ,שפי חם באו לפני שערי
הגדול פגה

ירושלים ,שם ,ויהושע הכהן
אליהם בדברי-כבושים ,שם ,ג ,תשובת
רצו לסור
אחד מראשיהם ,שם ,דן
העיר ,שם ,הן נכנסו ביילה בעזרת
יאים אל העיר ,שם ,ז ,ועשו מטבח
ענ
מק
ה
י ירושיים אשר בהר-הבית,
גדול יבנ
שם ,ה ,אן רצחו את הכהנים הגדולים
והתעללו בנבלותיהם tQV ,ב; השמידו את
כל אנשי שלופ העם ,שם ,ג
 ,עזבו את
העיר ;1 'Qff ,ניחמו צם שמעון בן
גיורא ,שם ,ט ,ה; האדומים אשר בירושלים
מרדו ביוחנן בן לו; שם ,י"אן התחברו
צבא שמעון בן גיורא בירושלים ,ה,
ו ,אן עשו גבורות במלחמה עם הרומאים,
ו ,א ,חז שם ,ב ,ו; רצו לנפול
הרומאים ,שם ,ח ,ב; משפט המחבר
עריהם ,ז ,ח ,א.
) ) .(Adereusעיר באדום.
אדרה (יתלום
,
א
,
ב
ס
ו
נ
ק
ר
ו
ה
,
)
א
(
ונ
נכבשה על-ידי
נבנתה מחרבותיה על-ידי גביניוס הרומאי,
ום ,ח ,ד.
חדגוקטוס .וקן ציור (ג).
אולם .א) האולמים של הר-הבית ,א ,כ"א,א,
היו כלם כפולים (סטיו לפנים מסטיו),
ח ,ה ,בן האולם המערבק ו ,ב ,זן

יא

אי

אי

א,

תרפתו ,שס ,ט[ שם ,ג,
הצמוני נשרף עי-ידי
~
שריוי האויביבם
הרומאים שרש את
וגטאר רק *חרו ים ,ה ,בן האולמים
המחברים את הר-הבית עם הבירה
הנפיאים ביפים .נשרפו עי-ידי סביגוס
י
בהיותו במצוק בירושלים ,ב ,ג ,ב-ג
המורדים הרסו אותם בימי פיורוס ,שס,
סרו ,ו ,ואחרי תוכחת אגריפס השני
החלו לבנותם מחדש ,שם ,י"ז ,אן אחרי
כבוש הבירה שלחו בהם היהודים אש,
ו ,ב ,ט .ב) האולם של ההיכל ,לא
היו לו דלתות" ,ה ,ה ,ה - .ג) אולמי
עמודים הקים הורדוס בעריס רבות ,א,
כ"א ,י"א- .ד) אולם אוק?!יה -
א 1ק ט 1יה.

הרומאים,

כי

האולם

'QC

עין

תקיג

מפ תח

%גר?ט1ס (גיא ייטיס)
 .איש-קיס' י:ני'

אוהב אלכסנררוס (ד) בן הורדוס .דבר
עליו טוב באזני אביו ,א ,כ"ו ,ה.
אות .אותות מבשרי העתיד .א) אותות
נבואה מיכות אספסינוס העתידה ,ג,
ה ,ט - .נ) אותות-נבואה
חרכן העיר
והמקדש ,ו ,ה ,ג.
המלך הורדוס ,א,
אחיאבי בן דודו
י"ג ,ז; חיה שר-צבא המלך גארץ
אדום ,ב ,ד ,א; שם ,ה ,ג.
אמשור1ש )(Xerxea
'
ס
מלךו,פיכ; בימיי
בי
ם
מלתמתושע
עולי הגולה מבבלfa ,
היונים יושבי אתיני ומפרטה ,שם ,ט"ז ,ד.
ץ טומאי .הציג את הורדוס
?8ה"טיבוס .מיי
לפני המועצה (סנטוס) ברומי ,א ,יעד,ד.
?8גנס ,אחד פליטי ירושיים שנפלו
הרומאים .ה ,ז ,ד.

עי

עי

בארץ ,ב ,י"ר ,א; שם ,ב; למניו הובא

נביא הפרענות ישוע בן חנניה ,ו ,ה,ג.

8ייר1ס.

כפר בארץ אדום,

ד ,ט .1 ,יש

אומרים ,שהוא עיר חלחול.
?8ןה1הנביא .רבו של אלישע הנביא,ד ,ח,ג.
ארץ בין חרכיה ונין דימטיה,
י הרומאים ושני לגיונות
יושביה נכנעויפנ

?5יריה.

חנו בקרבה ,ב ,ט"ז ,ד.
הנביא? .פא בתפלה ובמעשה את
מי יריחו ,ד ,ח ,ג,
כביף").
(עכשו נקרא ונהר
נהר ,א ,י-ה ,ה.
9??8א )( ("lexasא)י ידייו של אנטוניוס.
י אוקטוינוס
הורדוס המליץ עיין יפנ
קיסר וקבל נזיפה ,א ,כ ,ג.
?8ו9א (ב)' גיסו
הוררוס .בעלה
,
ו
ת
ו
ח
א
,
א
,
א
"
כ
ת
י
השלישי של שלמ
11
(ברומית  ,(Paxאציית השלום.
קבי פקודה מהורדוס להמית את טובי
היהודים העצורים ביריחו אחרי מותו,
אספסינוס הקים לה מקדש ברומי והניח
גטם את שלל בית-המקדש שבירושלים,
שם ,ל"ג ;1 ,לא מלא את הפקודה ,ושיח
י
את היהודים יחפשי ,שם ,ח.
 ,ה ,ז.
8יריק?ס ) Euryclesברומית) .איש-תככים 9??8א  .%אחד מאנשי גדור יוחנן בן
לוי .עשה גבורות במיחמה עם הרומאים
מנקדימון ,שבא אל ירושלים ומצא חן
שם ,ב.1 ,
בקרבת הר-הבית ,ו ,א,
בעיני הוררוס ונשכר לאנטיפטרוס בכסף
חי
והוציא דבה עלאיכסנדרוס ואריטטובולוטן ??8סודדה (א) (שלמחא ,שלמינון וכו').
מלבה ביהודה ממשפחת החשמונאים .אשה
מעשיו ונכייו ,א ,פרק כ"ון יתר מעשי
יראה-אלהים ורודמת שלום ,ששמעה
נבלותיו ותועבותיו ,שם ,פרשה דן הקיסר
למצות הפרושים" ,א ,מרק ה.
דן אותו לגלות ,שם.
(ג) .בת המלר ארי6טובולוס
או
) ,(Ekdippaעיר על שפת
הים (בשרון) ,א ,י"ג ,ד.
החשמונאי(ב) .נשאהלפיייפיוןבןתלמימלר
כלקיט ,ואחר-כר להלמי בן מינאי אביו,
9?5דלה .א) המערבית של הע'י"' יידו
א ,ט ,ב.
בן לוי בקש לבנות עליה מגדלי מצור,
ה ,א ,ד - .ב) הצפונית של העזרה.
( )%ועדין ,הגרוין ?כר

שי

טיריגי

מליוקע

"לימר1ס

שי

אי

יעזיב פזיזי

הרומאים שפכו עציה סוקלה ,ו ,ב ,ז-.
ג) הצפונית-מערבית (?) של העזרה.

טיטוס הרעיש אותה בכרים ששה ימים
ולא הצליח .שם ,ד ,א-.ד) אכ ס ד ר 1ת
בנה המדוס בערים רבות ,א ,כ-א ,י"א.
אחד מנגורי הפתולוגיה היונית,

איפיון.

33?8י
ס ) .(Lucceius Albinusנציב דמאי
ביהודה ,אוהב בצע וחמס ,הרבה שד

אי

??8סידרה

י1י?1דריס

גבורותיו ,ב ,ט"ז ,דן נתן ליהודים
משפטי אזרחים באלכסנדריה של מצרים,
 '~ffי"ח ,ז; בעל מזל מיחד ,ה ,י"א,
ברזל על מעבר-ההריג~
ע
הקים שערי

;הכספי] ,ז ,ז ,ד.

?%8ס4דר1ס (ב) [ינאין .מלר היהודים
י מלכותו ,א,
מבית ההשמונאים .דבריימ

פרק ד; מצבתו בירושלים ,ה ,ז ,ג; בנה
את מבצר מכור ,ז ,ו,ב.

תקיד

?8יסודריס

י י

תו  5דות מלח מ ת ה הו ד ם

") .בז "יי":בולוס

המלך

החוחמונאי .הובל יחד עם אביו גרבי

אל וימי על-ירי פומפעס ונמלט גדרך,
 ,אסף צבא רב בארץ יהודה
א ,ז,ז
ומרד ברומאים ובהורקנוס ונלחם אתם
פלחמות קשות ונגף לפני שרי היל
גביניוס ,ונם ,ח ,ב--ד; מרד שגית ונגף
מחדש ,שם ,זן הומת על ידי פציפיון
באנטיוכיה ,שם ,ט ,בנ בתו מרים נשאה
להורדוס ,שם ,י"ז ,ח.

??8ס?דרדס (ד)' בו הורדוס ממרים
החשמונא-ת .התחנך בחמי עם אחיו

שערי

ש 5מצרימן .צפה את
וחב ,ה ,ה ,ג.
(ח) .טבריס יוליוס .בן
איכסנדרוס (ז); .המיר את דיון .היה
נציב ביהודה ,ב ,י"א ,זן ואחר-כך נציב
במצרים ,שם ,ט-ו ,א ,ערך מטבח גדוע
ל
היכהיורדי אתאלכאססנפדסריינהו,ס שלםק,יסר,י"חד ,,יז-חי
 ,זן
המצביא הראשי בצבא טיטוס ,ה ,א ,ו;
מקד את שומרי הדקק ,ום ,י"ב ,בן
השתתף במועצה על-דבר גורל ההיכף
ולא רצה להחריבו ,ו ,ד ,ג.
ש
א
י
ב
י שיצא
התיז
(ט) .יהיד
גדול להנקם בשמרונים בימי הנציב
קומנוס ,ב ,י-ב ,ד.
העז רה

??8סידרדס

נשא את בת
9ס; ?8יסודריס
אריסטובו5וס ,א ,כ"ג,א
י אביו,

ך קפודקיא ,שטן שטם את
מי
אחיו אנטיפטרוס ,שם,
נכוה מחפתו
ומשכו
ב; אביו ירא מפניו
י ,גן בנעם
שם
ותפש
רומי למשפט הקיסר,
לשונו מצא חן בעיני הקיסר וכל

שי

אי

העומדים עליו ,שם; הקיסר הקים שלום
ביניהם ,שם; המשטמה לא חדלה ,שם,
כ-ד ,א-בן הפיס את דצת אביו ,שם,
ד; שליית ופירורא שונאים אותו ,שם,
הן שלשה סריסים הלשינו עליו ,שם ,זן
הורדוס אסר אותו ,שם ,ח; כתם ארבעה
ספרים נגד שוטניו ,שם ,כ"ח ,א; חותנו
ארכייאוס הקים שלום בינו ובין אביו,
 tOffא-ון איריקלס גדה עליו שקרים,

פרק כ-ו ,א-דן אורסטוס דבר עליו טוב,
שם ,ה; "בית-הדין" של הוררוס דן אותו
למיתה ואביו צוה להמיתו ,מרק כ"ז;
בניו ,שם ,כ-ח ,א-בו נוכל אחד
עציו את שמו ,ב ,ז ,א-בן נראה
בחלום לאשתו ,שם ,ד; בניו מלכו
גארמיניה הגרולח ,ב ,ריב.1 ,
??8ס?דרוס (ב) .נוכל ששם עליו לשקר
את שם אלכסנדרוס בן הורדוס .המעשה

ים

עליו ,ב ,ז ,א-ב.

??8ס?דרוס (י).

בן אלכסנדרוס (ד)

מאשתו גלפירה ,א ,כ"ח ,א .ןבנו טיגרנס
היה מלך בארמיניה הגדולה .עלן ב,
י-ב ,ון.
??8ס?דרוס(ז); .נע א היהודים באלכסנדריה

??8ס?דרוס (י) .אחד מטובי היהודים
י הנציב הרומאי,
בקיריני .נחרג יי-יפ

8ן?סידר!השי

מצרים ,א ,י"ר,
אנטיפייוס היה רופא ,שם ,ל ,ז ,אגריפס
השני נסע שמה לברר את הנציב החדש
ב; gnw

אלכסנדרוס ,שם,
ארכה ורחבה,

ט-ו ,א; גילתה

ומדת

שם ,ט"ז ,ד ,צמיחת קהית

היהודים בעיר וזכיותיה ,שם ,י"ח ,ז,
המריבה בינה ובין היונים ,שם; הנציב
שלח את הלגיונות הרומאים והם הציפו
את השכונה היהודית במצולה של דם,
שם ,ת; טיטוס נסע שמה לקחת את
הלגיונות שבה למיחמה עם היהודים
בארץ-ישראל ,ג ,א ,גן אסטסינוס פנה
אל העיר הזאת להכין את מ35ותו ,ד,
ק הן תאור נמל העיר* ,מן אספסינום

קבל בה את שליחי כל ארצות הישוב
הבאים לברכו ,שם ,י-א ,ה; היא העיר

השניה ברבוי אוכלוסיה בכל העולם פלו,
שם; בחורי העיר בצבא טיטוס,

ה ,א;1 ,

שם ,ו ,הן טיטוס עבר עליה בשובו מן
המיחמה ,ז ,ה ,גן פליטי הםיקרייפ
הקימו בה מהומות בקרב היהודים ,שם,
ק א.

??8סיד?יון.

מבצר בארץ יהודה ברא*
הר .אריסטובולוס המלר ברח אליו מפני

מפ ת ח
-rrrn2nr:=r

פומפיוס ,א ,ו ,הן איכסנדרוס בנו חזק
את חומותיו ,שם ,ח ,בן גביניוס נלחם
עליו והרסו ,שם ,ד-הן אריסטובולוס
שגרת מרומי בקש לחדש את חומתו,
שם ,ון הורדוס צוה על פרורא אחיו
לבצרו מחדש ,שם ,ש"ז ,גן מכתב מזיף
גול אלכסנדרוס בן הורדוס אל ראש

המנצר ,שט ,כ"ו ,גן שם יט ,עצמות
אלכסנדרוס ואריסטובולוס בני הורדוס צם
עצמות איכסנדרוס אבי-אמם ,שם ,כ"ז.1 ,
ידידו של המלר הורדוס ,א,
כ"ז .א.
באליס שביון .את המשחקים
א??99ה.עיי
הידועים שבה תמך הורדוס חמיך בכספו,

א?מפיס.

אלמפיה .ית

הורדוס ומעתקי השמרונית,

אעניש",( ,פן .)4עם ממשפחת הס"תימ.
דרך שערי הברזל (שבקרבת הים
התנפי
הכספי) על ארצות מדי ואחייניה ונשא

אתשיין,

ז ,ז ,ד.

?5קור

(א) [בן מתתיהו החשמונאי ואחי

וליעיר

(ג) בז חנניה הכהן הגדול .פקיד

 .דקר את הפיל המהדר
יהודה המכביי
במחנה הסורים ונחנק עי-ידו ,א ,א ,ה.
(ב) גז דינאי אבן הרצחן" שבמשנה
uו7ט~
ה ,ט) .עמד בראש המון היהודים
ewס
שנלחמו בשמרונים בימי הנציב קומנוס,

בבית-המקדש ,השבית אח הקרבנות
לשלום הקיסר ,ב ,יעז ,ב; אנשיו תפשו
את העיר-העליונה ,שם ,ון נלחם עם מנחם
חסיקרי והמיתו ,שם ,טן הוקם לשר-צבא
בארץ אדום ,שם ,כ ,ד.
(ד) בן יאיר .ממשפחת יהודה
הגלילי ,קרובו של מנחם ראש המיקריים.
ברח מירושלים אל מצדה ,ב ,יעז ,ט;
עמר שם בראש הסיקריים ,ז ,ח ,אן
הרומאים עלו עליו למלחמה ,שם ,בן גם
כשגואש מישועה
רצה לברוח מן
י אנשיו על-דבר
המבצר ונשא משא יפנ
מות גבורים ,שם ;1 ,דבר שגית

"?5זר

יא

=5-ממ=??==ם

תקט

בהתלהבות גדולה ,שם ,זו קרובתו נצלה
מן השהיטה ,שם ,ט ,ב.
(ה) בז שמי' איש-כפר-סבא
שבגליל ,מצבא יוסף בן מתתיהו ביודפת.
התיז את ראש האיל הרומאי ומת מות
גבורים ,ג ,ז ,כ"א.
(י
) בז שמעון .ראש הקנאיפ
בירושלים .בידו היה אוצר העם ושלל
צסטיוס גיוס ,ב ,כ ,גן עם ירושיים צר
אליו אחרי המלטו אל הר-חבית ,ד ,ר,
אן ?ב עם יוחנן בן לוי ,ה ,א ,בן שם,
ג ,או התחבר ,מו מחדש ,זם ,ו ,א.
(ן) .חברו שמעון בןגיורא,ד ,ט,ה.

~t??e

טיעיר

"?5ור

שי

5יעיר

(ח) .בן אחי שמעון בן גיורא.
ן במלחמה עם הרומאים שהעפילו
הצטי
לעיות אל העזרה ,ו ,ד ,א.

ט?"זר

ממבצר מכור ,נפל

(ט 4גבור יהודי
בשבי הרומאים ,ויושבי העיר כרתו אתם
ברית שלום למען הצל את נפשו ,ז ,ז ,ד.

9?8ים.
 .אחת נשי המיך הורדוס.
?5פס
ההרים הגבוהים,

?5טמיס.

שהם משגב יגלים,

ילדהיו

שר צבא הערבים הנגטיים .נגף
לפני הורדוס ,א ,י"ס ,ה.
) ,Amausנ-א  ,(Emausעיר בארץ
יהודה .קסיוס הרומאי מכר את יושביה
י אתרונגיוס הרועה
להעמבידתים,על-אי,ד י"א ,ב
העיר הזאת את אריוס שר-
המאה וארבעים אנשי-חיל רומאים ,ב,
ד ,גן בשביל זה שרף קרוס את העיר,
שם ,ה ,אן ראש פלך ביהודה ,ג ,ג,
~
ה,
אספסינוס הקים שם מצודה למחנהו ,ד
ח ,אן הלגיון החמישי קבי פקדה יצאת
משם ולחנות על ירושלים ,ה,1 ,ו ,ומלא את
הפקדה ,שם ,ב ,גן מבניהעיר הזאתהיה חנן,
אחד
דגר שמעון בן גיורא,
י
אל מהרעוומשאיים ,ו ,ד ,בן אספסינוסשניפ
חל
שם מושבה לאנשי-צבאו,
*ז ,ו ,ו(זי
עיר אחרת).
(חמתא ,חמתן ,עמתי) .בעבר-הירדן
אלכסגדרוס (ב) ינאי החשמונאי כבש אח

טמאיס

טטתיס

תקטז

הולדות מלחמת היהודים

קרמונה ,ד ,י"א ,ב-ג; כבש את רומי,
העיר ואחר-כך גרש ממנה ,א ,ד,
ב~
שם ,ד.
ושוב כבש אותה והרסה ,שם ,ג.
אמתוס .עיר יהודית ,שהקים בה גביניוס 98טוני3ס (ה) .שר-מאהרומאי .נהרג ביודפת,
סנהדריה מיחדה (ואולי היא הנזכרת),
48טוני3ס (ו) .ראש המצב הרומאי באשקלון.
א ,ח ,ה.
הכה את היהודים מכה רבה ,ג ,ב ,א.
 .בת מלך בוש במתולוגיה
א??רימךה
היונית .רשמי הכבלים שעל גומה נמצאו ( Oilt'DJNא) בזויוחנזן הורקנוס החשמונאי.
כבש יחד עם אפיו אריסטובולוס (א) את
על הסלע בקרבת יפו* ,ג ,ט ,ג.
שמרון ואת בית-שאן ,א ,ב ,זן היה
!? .ו וה] בי רה.
?8טו4יה
'

מךטוניוס
משלשת השייטים
היה שר-צבא
יוס (ג) החשמונאי,
יר
חד
בנ
גלחם עם אלכס
ן במעשי ,גבורתו,
א ,ח ,ג ,והצטי
(ם)  .Marcus Antoniusאחד

ברומי (טריומויר).
גביניוס הרומאי,

שם ,ד
 ,נלחם עם אריסטובולוס (ב),
שם 11 ,אחרי נצחונו על קסיוס נסע
אל אסיה והורדוס קנה אותו בשחד,
שם ,יטב ,ד; היה ידיד ישן לאנטיפטרוס,
שם,הי הקים את פצאל והורדוס ינסיכים,
שמן כעס על צירי היהודים ,שהתאוננו
על הורדוס ,שם ,ו ,וצוה להמיתם ,שם,זן
שנא את אנטיגנוס והקים את הורדוס
למלך היהודים בהיותו ברומי ,שם,יעד ,ד;
התעכב באחיני וצוה לשלוח היי-עזר

ין

להורדוס ,שם ,ט*ז ,דן הורדוס עזר
לכבוש את העיר שמשת (ממוסטי)
זן הקים את
בקומחי ,על נהר פרת,
'Qff
סוריה וצוהו לעזור
סוסיוס לנציב
להורדוס ,שם ,י"ז ,בן נפל בחבלי אהבת
קליאופטרה ,שם ,י"ח ,ד וכו'ן הפר את
בריתו עם הורדוס ומלך הערבים ,למען הפיס
את רוח אהוגתו ,שם ,הן י"ס ,א וכו'.
ס (ב) מרקום יול!נוס )Marcus
48ט31יי
~ .(Antonlus Juianuהנציב ביהודה בשעת
פולמוס טיטוס .לקח חלק במועצת הרומאים
על-דבר גורל בית-המקדש* ,ו ,ד ,ג.
48טונו3ס (ג) מילי
ן  ,Anteniua siloשר-
אספסינוס .נשלח עם צבא
צבא
,ג.
ירת טיטוסעי-ידטריכי ,ג,י
יז
חע
רוביםבל

עי

אנטוניוס (ד) פרימוס .הנציב בפנוניוס.
הכיר את אספסינוס לקיסר ויצא יהלחם
למענו בויטייוס ונצח את צבאו עי-יד

אהוב לאחיו ,שם ,ג ,אן אולם בשובו
שונאי חיהודים הומת
מנצחון
אחיו בנכלי המיכה אשת אחיו ,שם ,ב-ו.
מך9י4נוס (ב) בן אריסטובולוס (ב)החשמונאי.
הובל בשבי אל רומי יחד עם אביו ,א,
ז ,זן ברח מר
נמצאומיבאעשםקלואבןי,ו ,שםש,ם ,ט,ח,וי
אחר-כך
בנ
תלמי בן מינאי מלך כלקים אספתו
אייו
 iae ,התאונן באזני ציור צל
הורקנוס ואנטיפטרוט ,וסם ,ק אן
אנטיפטרום דבר עליו קשותן שם ,בן

עי-ידי

עי

תלמי בן מינאי והנציב מביום ומריון

נוסדו יחד להקימו למושל ביהודה ,שם,
י"ב ,ב; הורדוס גרשו מארץ יהודה ,שם,
גן הפרהים כבשו את סוריה והקימוהו
למלך ביהודה ,שם ,פרק וגן הטיל מום
בדודו הורקנוס ,ום ,פרשה ט; מלחמותיו
עם הורדוס ,שם פרק ט-ז  -עד פרק י-ח,
ניקח בשבי על-ידי סוסיוס הרומאי ,שם,
י"ח ,ב ,וראשו התז בגרזן ,שם ,גן זכר
מפלתו ,ה ,ט ,ד.

48טיוכיס

(א) ןהרביעין אפיפנס .מלך
סוריה ,צורר היהודים ,פתיחה ,זן מעשיו

הנוראים בארץ יהודה ומגפותיו ,א ,א-ד;

!כר תועביתיו' ה' ט ,דנ שיל

את כלי

ההיכל ,ז ,ג ,ג.
טך9ייכוס (ב) ,החמישין

בן אנטיוכוס (א).

טךיויכיט

סיר

היה גם הוא שונא היהודים ,מיחמותיו
בארץ יהודה ,א ,א ,ה.

סוריה .נלחם
(ג) ןהשביעין.
עם טריפון ,ושמעון החשמונאי עזר לו,
ארץ יהודה
א ,ב ,ב; שלח צבא
ונגף במלחמה ,שצן נלחם עם הורקנוס (א)

אי

תקיז

מפתה

העיר ,שטן גזרה דתית בעטיו

ש 5המומר

ולקח ממנו מס ,שם ,ה; נפל במלחמה
אנטיוכוס,
עם המריים (השרתים) ,שם ,ו,
ן
מ
ש
ייר יצאו
יע
היהודים ,שם ,ד; יושביבעה
(י
) והשמינין אספגד*1ס .מלך
לקראת טיטוס ובקשוהו לגרש את היהודים
סוריה .בא לעזרת העיר שמרון הנצורה
ולא נענה 5הם ,שם ,ה ,ב.
ונגף לפני אריסטובויוס החשמונאי ,א,
(א) האדומי .פתה את הורקנוס
ב ,ז.
(ב) יברוח אל הערבית ,א ,ו ,ב; יצא
(ה) ןהשנים-עשרן
י
ס
ו
ס
י
נ
י
י
ד
להלתם באריסטובולוס (ב) ,שמן אחיו
האחרון למלכי בית סיליקוס .עבר ביר
במלחמה ,שם ,גן פנה א 5פומפיוס,
רמה דרך ארץ יהודה ונגף ונפל במלחמה
נפםי
 ,דו הורקנוס שיח בידו צידה אל
ש
עם הערבים ,א ,ד ,ז.
ארץ ערב ,שם ,ה,
סקורוס במסעו
(ו) ןהראשוזן מלך קומתי או
א ,אנשי-צבאו עזרו לגביניוס להכניע
קומגיני .אנטוניוס צר על עירו שמשת
את אלכסנדרוס (ג) ,שם ,ג ,עשה טובה
(ממוסטי) והורדוס עזר לו לכבוש את
העיר ,א ,ט"ז ,ז.
יגביניוס בצאתו א 5מצרים ,שם ,זן
עניני משפחתו ,שם ,טן עבר לצד ציזר
לכוס (ז) ןהרביעין מלך קומחי .בזמן
ושרת אותו ועזר לו במלחמת מצרים,
נירון ואספסינוס .שלח צבא-עזר לצסטיוס
שם ,ט ,ג -ד ,הצטין בגבורה ,שם,
גיוס ,ב ,י"ח ,ט ,גם יאספסינוס בהצותו
על הגליל ,ג ,ד ,בן נלחם לפני ירושלים
קבל משפט אזרח רומאי ,שם ,הן
 ,אן הוא
אנטיגנוט התאונן עליו ,שם ,י
במחנה טיטוס ,ה ,י"א ,גן הנציב הרומאי
לפני ציזר ,שם ,בן הוקם לנציב
בסוריה עלה עליו למלחמה וגרשו
התנצי
יהודה ,שם ,גן נהג שררה והעלה
.
ממיכותו ,ואחר-כך ח
ראשיהיבהרוומדיי,ם זב,אנטפירוקכיהז .בכ
ישני בניו לגדלה ,שם ,ד; העיר את
את
(ח) .בן
המיר את דתו והמיט צחת רמת וגזרת
הורדוס בנו לסור מעל ירושלים ,שם ,טן
הכרח לנגוש מסים גדולים בשביל קסיוס,
שמד ע 5יהודי העיר וכל ארץ סוריה,
שם ,י"א ,בן הציל את מליך שונאו
מרעה ,שם; מליך בגד בו ,שסן הומת
98טיוכיה .העיר הראשה בסוריה .שם
ו
ל
ש
שר-המשקה
ברעל
הומת אלכסנדרוס החשמונאי במצות
על-פי
עלשדי
פומפיוס ,א ,ט ,אן בקרבתה נמצאה
מליך ,שם ,ד; מליך התאבל עליו 5מראה-
עין ,שם ,ו; הורדוס נקם את דם אביו
דפני ,שט ,י"ג ,גו הורדוס רצף את
ממליך ,שם ,ח; הית איש בריתו ושלומו
הרחוב הגדוף שבה אבני שיש לבן ,שמן
של אנטוניוס (א) ,שם ,יעד ,דן הורדוס
שדרת עמודים ,שם ,כ"א ,י"אן שם ,כ-ו,
בנו בנה עיר וקראה על שמו ,שם ,כ"א,ט.
ו; ב ,ב ,בן שם ,ה ,ג; שם ,י"ב ,ון
יושביה לא נגעו בתחלה ביהודים היושגים 998טקרוס (ב) .בז הורדוס המיך מאשתו
בקרבם ,שם ,י"ח ,הן שם ,וו שם פקד
דוריס ,א ,כ"ג ,א; אביו קרבו למרת-
אספסינוס את צבאותיו ,ג ,ב ,ד; היא
רוח אחיו בני מרים החשמונאית ,שטן
נעשה ליורש תמיכות ,שם ,הורדוס הקים
העיר השלישית במעלתה ובאוכלוסיה
שלוס בינו ובין אחיו ,שם ,ה ,נפליו
בין כל ערי הרומאים ,שמן כשנבחר
ומזמות רשעו וסורו הרע ,שם ,ב"ד ,אן
י צבאותיו ,הלך
אספסינוס לקיסר עי-יד
נתחבב מאד על אביו ,שם ,ב; רקם
שמה ,ד ,י"א ,א; מצוקות היהודים
מזמות עם קרוביו להשחית את אחיו,
היושבים בעיר ,ז ,ג ,בו אוכלוסי
שם; ?פב בכחש את אביו ,כי אלכסנדרוס
היהודים בעיר היו מרבים ,שם ,גן
עיילה יצאח קליהם ,שאמרו לשרוף את
(ד) מתנקת לנפשו ,שם ,ח; שכר בכסף

שרפה
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חוידות מלחמת היהודים

בגייל ובעבר-הירדן ,שם ,ו ,גי
גם בשם הורדוס .הגלה לאספמיה או

;נקרא

את איריקלס הלקדימוני להאשים את
אחיו ,שם ,ב"ו ,א ,וכו';
לגליה ,ב ,ט ,ה-וו.
המלכות היחידי אחרי רצח אחיו ,שם,
נ-ח ,א; הניא את עצת אביו בדבר זווגי 95טסס (ב)' קרובו של המלך אגריפס
בני אחיו המומתים ,שם ,ג-הן כל
השני (ג) .נשיח אליו על-ידי טובי
ם לבקש עזרה ,ב ,י"ז ,ד;
ירושיי
הבריות שנאוהו ,שם ,כ-ט ,אן חבל
רצה לעזוב את ירושלים בשעת המרד,
מזמות עם פרורא דודו לנשי בית המלך,
שם ,כ ,א; היה פקיד אוצר הצבור
שמן נשיח אל הקיסר עם צואת אביו,
והושם במאסר על-ידי הקנאים ,ד ,ג ,ד,
שם ,ם; בקש להשקות את אביו כוס-רעל
נרצח במאסר עם יתר האפיייך  raatה.
וגם צדה לנפשות אחיו הצעירים ,ומחשבתו
 .נשלח על-ידי אספסינוס אל
הרעה נגלתה לאביו ,שם ,פרק ל-י"אן אנ.יוס יוציוס
שיבתו מרומי ,שם ,ל"א ,ג-דן אביו  -גרש (גרסה) ,ד ,ט ,א.
עיר בשפיה אשר על שפת הים
הזמין אותו למשפט ,שם ,ה; אביו קרא
ן שטנה והוא הצטדק לפני ורוס
עיי
רחוק מעזה) .נדרשה ונהרסה על-ידי
אלכסנדרוס (ב) ,א ,ד ,בן נבנתה מחדש
ו הוסה,
השופט ,גם ניקולאוס למד עיי
שם ,פרק ל"בו נתגיה' כי התנקש גם
על-ידי גביניוס הרומאי ,שם ,ח ,דן
הורדוס קבל אותה מאת הקיסר ,שם,
לנפש שלמית דודתו ,שם ,י"ב ,ז; אביו
כ ,ג ,וקרא לה אגריפיס ,שם ,כ"א ,חן
קבל מאת הקיסר רשות להמיתו ומלא את
היהודים הרסו אותה בשעת המרד ,ב,י"ת,א.
הדבר ,שם ,ל"ג ,ז.
(ג) השמרוני .סוכן על בית אסוכיס9 .ון כפר שיתין.
.
(ינוביום ,דונה) .הנהר הגדול,
אנטיפטרוס (ב) .גלה להורדוס אביו את
קצה גבול ממשית הרומאים בצפון ,ב ,ט"ז,
נכליו ,א ,ל ,ה.
דן ג ,ה,ז ,המהמטים צלחו אותו ,ז ,א,ג.
(ד) .בן שלמית אחות הורדוס.
נסע אל רומי להבאיש את ריח ארכילאוס אסטרקיני .מקום בדרר הינשה ממצרים
חיף ארץ-ישראל ,ד ,י"א ,ה.
(ב) בעיני הקיסר ,ב ,ב ,ה.
ק העזים .אנטוניוס פנה שמה,
מקום טסץה .א) חי
אן4מ?ריס .עיר בארץ יהירה.
א ,י"ב ,ד; אחשורוש מלך על כל
העיר הזאת עבר לפנים החריץ שעשה
ארצותיה ,ב ,ט-ז ,דן היתה נכנעה
המלך אלכסגדרוס (ב) ,א ,ד ,זן הורדוס
לסנחריב ,ה ,ט ,ד- .ב) אסיה הקטנה.
על שם אביו ,שם ,כ"א ,ט;
קרא
עין עסיה.
ה עליה ,ב ,י"ס,
י
צ
ס
ו
י
צסט
ם
ו
ל
ג
יט שמה בדרך מנוסתו מירושיים אי
אסיים ) .(Essaei, Esseniאחת ממהותהיהודים.
נמ
 ,שם. ,
מנהגיה ,ב ,ח ,ב ולהלן( .ע1ן י הו ד ה
ט; אספסינוס חנה בה  .3grימים ,ד ,ח ,א.
האפין י  1חנן האסי;  ffמע 1ן האסי).
יאיש-סודו של אנטיפטרוס
95טיטלדס.
ינית
י שם ,ז; ל"ב 11 ,אחיו
(ב) ,א ,ל,
"ן""98ח) .חצי האי בקצה דרום-
מערב של ארץ אירופה .שמה הגיה
מצרים ,שם.
יכסנדריה
הל
היה רופא בא
י
6
ו
הורדוס-אנטיפס הנציב ,ב ,ט( 1 ,נ"א ה).
ס
ו
ד
ר
ו
ה
מ9טסס (א) .בן
המלך ומלחקי
השמרונית ,א ,כ"ח ,דו אביו צוה לו אספסינוס ).(Tttus Flavius Vespaslanus
ראש-צבא רומאי ,ואחר-כך שליט יחיד
את המלוכה ,שם ,ל-ב ,ז ,ובתוספת
וקיסר .הקיסר נירון שלח אותו בראש
לתאה נתז לו רק משרת נסיך ,שם,
צבא גדול להלחם ביהודים" ,ג ,א ,ב;
י"ג ,ז; נסע לרומי לבקש את המיוכה,
מעשי גבורתו הקורמים ועניני משפחתו,
ב ,ב ,ג; מבינוס הרומאי ואנטיפטרוס
שמן נטיפתו מאביה ,שם ,גן גא
(ד) עזרו לו ,שם ,ד-ה; הוקם לגסיך

נעשה ייואש

יא

ט?טדיז.
ויא

ט9ייקרוס

"סטרוס

א49ט4ריס

אי

עי

יה

אספניה

גיי

אי

תקיט
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אנטיוכיה ,שם ב ,דן כרת ברית עם
אגרימס ועם בני צפורי ,שם; שלח
צפורי צבא ,שם ,ד ,א; טיפוס בנו
בא אליו עם שני לגיונות ,שם ,בן ישב
בעכו וסדר את צבאו ,שם,ו,א ,פרץ בארץ
הגליל ,שם ,בן חנה שם ,שם גן כבש
את עיר גברה והמית את כ 5יושביה,
שם ,ז ,אן ע5ה על יודפת ,שם ,ג; כי
רצה לתפש את יוסף ,שמן חנה 5יד
המבצר ,שם ,דן הזק את עבודת המצור,
י הציג את מכונות-הקלע למני
שם ח
המבצר ,שם ,טנ כעס על ערמת היהודים
והחליט לכבש את המבצר ברעב ,שם,
 ,שם,
י-א ,קוה כי יאזלו המים מן העיי
י"ג צוה לרומאים לנטות מע 5היהודים
הנלחמים אתם כנואשים ,שם ,י-ח; צוה
להגיש את האיל אל החומה ,שם ,י"טן
נפצע בעת המצור בעקבו ,שם ,כ"ב;
אסף את צבאו להרעיש את חומת יודפת,
שם ,כ"ד; בקש לנחם את צבאו אחרי
המפלה בעת רעש המנצר ,שם ,לן שלח
את טרינום לכבש את יפה ,שם ,ל"או
שלה את צראלים יכבש את הר-גריזים,

אי

שם ,י"בן סייט יהודי

גלה 5ו תחבולה

שם ,י"גן

לכבש את המבצר,
שרי-צבא אל המערה ביודפת לקחת את
יעץ עליו רעה,
יוסף ,שם ,ח ,אן
שם ,בן יוסף הובא אליו ,שם ח; יוסף
גלה בסוד ,שהוא עתיד 5היוה לקיסר,
להאמין בדבר ,שם,
שם ,ט; הוא החי
ולא שלח וזת יוסף אל נירון ,שם;
ה על יפו ,שם ,ט ,א; נסע אל
עי
אגריפס השני ,שם ,ז
 ,כבש את סבליה
בברית שלום ,שם ,חן מלתמהו על פריכי,
שם ,פרק י; גלתם עם בני-העיר על ים
פרשה ט ,ישב לכסא משפט
כנרת'aff ,
בטריכי והפר את בריתו יבורחי העיר
והמית רבים בהם ורבם הגדול מכר
נ ע5ה על גמלא ,ד ,א,
לעבדים ,שם ,י
גו יחר עם אנשי-צבאו חדר דרך הפרץ
אל העיר .ונמצא בכל רע ונמלט בדרך
פלא ,שם ,ה 1פנה בנאם אל אנשי-חילו

יא

יו

שלח שני
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ונחם אותם על מפלתם ,שם,
לכבש את הי-תבור ,שם ,חן שלה את
טיטום על גוש-חלב ,שם ,ב ,א; שרי-
צבאו רצו 5התנמל על ירושלים בשעת
מלחמות-האחים בעיר ,אך הוא בצר את
רוחם ,שם ,ו ,בן הם שמעו לעצתו,
שם ,גן עלה ע 5עבר-הירדן וכבש את
גדור ,שם ז ,גן ש5ח לרדוף אתהפייטים,
שם ,ד ,שמע על המהומות בגליה ועלה
למלחמה על ארץ יהודה ,כבש את 5וד
ויבנה והושיב שם יהודים נאמנים בבריתו,
שם ,ח ,אן שלח 5כגש את יריחו ,שם;
בהגיעו אל ים-המלח בחן את תכונותיו,
ן הקים מחנה ביריחו ובחדיר,
שם ,ד,י
שם ,ט ,א; שב אל קיסריה ושמע
התמורות ברומי ,שם ,בן דחה את המלחמה
בירושלים ושלח את בנו אל הקיסר
גלבה ,שם; יצא להלחם בארץ יהודה
וכבש ואני פלכים וגם החריב את אדום
הארץ מלבד ירושלים,
וכבש את
הורדיון ,מצדה ומכור ,שם ,טן שב אל
 ,ב; הצטער מאד
קיסריה ,שם ,י
מלכות ויט5יוס ,שם; הלגיונות שלו קראו
אותו לקיסר ,שם ,ג וכו' .מוצינוס (נציב
סוריה) ושרי-החילים האיצו בו לקבל
את המלוכה ,שם ,ה ,הוא ש5ח צירים
אל אלכסנדריה והלגיונות במצרים נשבעו
א5
5ו שבועת אמונים ,שם ,ו;
בארות ,שם; קרא ליוסף דרור ממאסרו,
שם ,זז שלח צבא א 5איווייה ,שם ,י"א,
א ,מלאכתו נעשתה על-ידי אחרים ,שם,
ב וכוץ בא אל אלכסנדריה וקבל ביורות
טובות מרומי ,שם ,ה ,שלח את טיטוס
בנו להלחם בירושלים ,שפן נסיעתו
ממצרים אל רומי ,ז ,פרק בן שיח את
שילשום נציב גמוריה ,שם ,ג,
קבלת פניו ברומי 'Qff ,ד ,אן שלח צבא
אל גרמניה ,שם ,ב ,ואל מוסיה ,שם ,גן
פרשת חג הנצחון ,שם ה ,ד ובו ;,בנה
מקדש לאלילת השלום ופאר אותו בתכלית
ההדור ,שם ,זו שלח פ"ר
ה למכור את
שם
כל ארץ היהודים ,ש ,ו11 ,
שני

עי

כי

עי

היך

ד,

תולדות מלחמת היהודים

תקכ

אדרכמונים מס על כל אדם מישראל,
שסק יחסו אל אנטיוכוס מי
ך קומח;
שם ,פרק זן צוה לסגור את בית-חוניו,
 ,ב וכו'ן עשה חקירה בדבר
שם י
הלשנות הנציב קטולוס ,שם ,י"א ,ג.
(היפודרומוס) .מקום מרוץ
המוסים המתחרים .א) ביריחו ,א ,ל"ג ,ון
ב) בירושלים ,ב ,ד ,אן ג) בטריכי ,שם,
כ"א ,ד.
אפולון ) .(Appolloאלהי היונים .מקדשו
ברומי על גבעת פיטינום ,ב ,א.1 ,

"פידרימין

אפילוניה (ארסוף) .עיר.
גביניוט ,א ,ח ,ד.
אפליוס .יועץ סב לפצאל בן אנטיפטרוס,

נבנתה במצות

טקטקה ) ,(Apameaעיר בסוריה ,א ,י,ין
היהודים לא סבלו בה בשעת המהומות,

אייפצס.

בן אנטיוכוס מלך קומתי .נלחם
על ירושלים במחנה טיטוס ,ה ,ישא ,גן
הגן על ארצו בפני נציב סוריה וברה
אל הפרתים ואחר-כך שב אל רומי ,ז,
א ,וכו'.
אפק .שם מגדל ,שהתלקטו אליו היהודים
בעת פולמוס צסטיוס גלום ,ב ,י"ס ,א.

אצטדין ) Stadionביונית) .בעיר קיסריה.
שם ישב פילטוס הנציב לשמוע את
טענות היהודים ,ב ,ט ,ג .ביונית גם
א מפי תי א טרון.

אקו"ויה

,י

),(Octavla

שמה נקרא אולם

ברומק ששם התאספו חברי מועצת-הזקנים
ק ה ,ד.
וטובי רומי בנטעת
,הנצחו"
היא בת קלודיוס קיחסגר-
שנשאה לנירון,

יי

אקקוננוס!? .ז יז (ג).
טקקידה!? .ן א ק טי 1ן.
 ,(Actlum) 1מקום המלחמה המכרעת
"ivPR
בין אנטוניוס ובין אוקטוינוס קיסר ,א,
כ ,א ,לעכר המלחמה קבע הקיסר
משחקים אחת לארבע שנים ,שנקראו
אק ט! ן1ת* ,שם ,ד.
מקטיי שם שפחת הקיסרית ליויה .אנטיפטרוס

שחד אותה בכסף ינתוב שטנה שלמית,
א ,ל-ב ,וו הורדוס התאונן עליה באזני
הקיסר ,שם ,ז ,הומתה במצות הקיסר,

עי

אקרה.
8ךז3

?!ז חקרה ,הקרא.
כפר בגליל בקרבת המערות ,א ,ט-ז,

ב .ו*ב ,כ ,וו.

5ךג .5השם המקראי של חבל טרכין
) ,(Trachonittsבתחלה היתה הארץ נחלת
זנודורוט ואתר-כך נתנה הקיסר להורדוס,
א ,כ ,דן הורדוס צוה אותה
בנו ,שם ,ל"ג ,ח ,הקיסר אשר את
ג; אגריפס הראשון (ב)
בי וי
משל בה ,שם ,י"א ,הו ואחר-כך קבל

יפיייפוס

לייאהי

אותה אגריפס השני (ג) ,שם ,י-ם ,ח,
ושלח משם אנשי-צבא אל ירושלים כנגד
המורדים ,שם ,י"ז ,דו בדרך שמה נמצא
יאור-הקערה ,ג,י ,ז.

8ךגוס ) .(Argosעיר ביון הדרומית .שם
נמצא פסל הירה ,א ,כ-א ,ז.
) ,(Ardalasאחד משישי שמעיו
בן גיורא ,ז ,ז ,א.
שם מקים ,ב ,ב ,א.
צבא רומי ,נהרג עי-ידי
היהודים ,ב ,ד ,גן  rOWה ,א.

טךד?א

5ריס.

ירידם ,שי
ן ) Archlvumברומית) .בית
8ךסיי
הכתבים והשטרות .א) בירושלים,
המורדים ,ב ,י"ז ,ו,

גנזי

נשרף
ושוב

עי-ידי
על-
,
ידי הרומאים ,ו ,ו ,גו ב) באנטיוכיה
נשרף על-ידי ריקים ופוחזים ,ז ,ג ,ד.

ארטי?אוס (א) (רימית ,(Archelaus :מיר
קפודקיא ,חותן אלכסגדרוס בן הורדוס,
עשה אכסניה להורדוס ,שם,
א ,כ"ג,

אי

דן יהוסו לבית אבותיו ,שם ,כ"ד,

ב~
ס
ירושיים והקים שיום גין הורדו
בא
ובין איכסנדרוס ,שם ,פרק כ-הן אלכסנדרוס

אי

רצה לברות אליו ,שם ,כ-ו ,בן בתו
שבה אליו ,א ,כ-ח ,אן ב ,ז ,ד; היה מגן
ליתומי אלכסנדרוס ,א ,כ"ח ,ד.
8ךסי?אוס (ב) .בן הורדוס המלך ומלהקי
השמרונית ,א ,כ"ח ,ון התחנך ברומי,
ום ,ל-א ,א ,אנטימטרוס אחיו בקש

תקכא

מפ תח
להפטר ממנו ,שם ,אביו העבירו מגחלתו,
שב ,ל"ב ,ז; בתוספת הצואה כתב לו את
קבר את אביו,
המלוכה ,שם ,ל"ג ,זי
שם ,טן עלה אל בית-המקדש ,ב ,א ,א;
טענות בני-ירושלים כנגדו ,שם ,ב; העם
מרד בו בחג-המצות והוא השקיט את
המרידה בעזרת הצבא ,שם ,ג
 ,עשה
מטבח בהר-הבית ,שמז גמע לרומי
והתעצם צם אחיו ,שם ,פרק ב; צירי
היהודים בקשו את הקיסר שיא יהקימו
לראש עליהם ,שם ,ו ,א ,הקיסר הקימו
לראש-עם ,שם ,ג ,נשיאותו ,שם ,ז ,ג,
הוסר מכסאו והגלה אל גליה ,שמן
חלומו ,שכן חלום אשתו גלפירה ,שם ,ד,
ארצו נהפכה מציבות רומאית 'QW ,ח,א.
8רסי?אוס (ג) .בן מגדת או בגדת .מראשי
גדוד שמעון בן גיורא .בגד ונפל אל
הרומאים ,וטיטוס נתן לו את נפשו

ישלל ,ו ,ד ,ב.
8רמין-אגריפס
 .בירושלים .נשרף
המורדים ,ב ,י"ז ,ו.

ארמון (בית)-ברניקק
על-ידי המורדים ,ב ,י"ז.1 ,

בן ט"ז ,ג.
ארמון-המלכים .בעיר התחתמה (כנראה,
ארמון הילני) ,ו ,ז ,א.

ארמון לנבז ("נב 0מלר "דיב.,בירושיים,

לא רחוק ממעק השלח בדרום-מזרח
הגיר ,ה ,ה א.

ז2רמון הקיסר אספסינוס .ברומי ,ז ,ה,

ארסיזה.

3

מחנה-צבא הורדוס במלחמתו
מק"
עם הערבים ,א ,י"ס ,אן הערבים כבשו
אוהו ,שם.
8רסנ!ה קרומית  .(Armeniaמדינה גדולה
מצפון יסוריה ,א ,ה,ג
 ,בני אלכסנדרוס
בן הורדוס מלכו בארמניה הגדולה ,ב ,י-א,
 ;1אריסטובולוס ,בן הורדוס השני ,מלר
כלקיט ,מלר בארמניה הקטנה ,שם ,י"ג ,ב;
הצ'לנים התנפלו עליה ,ז ,ז,ד.

על-ידי 8יך2יוס
בטח בכחמייצגיו ,ב ,ב ,ג.

) (lrenaeusהנואם .אנטיפס (א)

בירושלים .נשרף

ארמון (או כיח ,או חצר) גרפטי קריבת
מלר חדיב .בירושלים .שמה נמלטו אנשי
יוחנן בן-לוי מפני האדומים שמרדו בון
ואחר-כר גרשו משם אל הר-הבית ,ד,

ט ,י"א.
ת
כ
י
מ
.
)
י
נ
י
י
ע
ו
'
ב
י
י
ח
ארמין?5ני
י.ישייס'
בעיר התחתונה ,ה ,ו ,אן ו ,ו,ביג

י

,שם ,ז ,בן .נמצא מעל לגזית המחבר
על-ידי בשר עם הר-הבית .שם עמד
אגריפס השני (ג) והוכיח את היהודים,

י

ארמון הירדוס (הורדוס) .א) ב ר 1ש ל ם,
א ,כ"א ,א; ב ,י"ד ,חן שם ,ט-ו ,א;
הרומאים וטובי העם נמלטו שמה ,שם,
י"ז 1 ,וכו'; המורדים כבשו אותו ,שם;

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

ג) במכוה ,זיהב--.ד) במצדה,שם,
ח ,ג וכוי--ה) בה ירודי1ן(הוידיון),
א ,י"ג ,חן 2,ם ,כ"א,י.
ארמון-החזםמונאים .בירושלים ן 4ק אג

"רי?טאוס

).(Aristeus

סופר

המועצה

והסנהדרין) בירושלים,
השובי ירושלים על-ידי שמעון בן גיורא,
נהרג עם ט"ו

מר?טעולוס (א) בן הורקנוס (א) החשמונאי.

כבש את שמרון ואת בית-שאן בחיי

אביו והכה את אנטיוכוס (ד) מלר
סוריה ,א ,ב ,ג; היה לנשיא ויכהן
גדול וחדש את המלוכה ציהורה ,שם ,ג,
אן אסר את אחיו ואת אמו בכלא ונתן
לאמו למות ברעב ,שם; רצח אחיו
אגטיגנוס (א) ומוסר כליותיו ומותו

שלא בעונתו ,שם ,ב וכו'.
(כ) בן אלכסנדרוס (כ)
החשמונאי .נשאר הדיוט בעת מלכות
אמו אלכסנדרה ,א ,ה ,אן אליו נמלטו
אנשי-המעלה מחמת הפרושים ,שם ,ג,
ביש את
המבצרים ,שם ,ד ,הורקנוס
ירא אותו ואמו שמה משמר על אשתו
וילדיו ,שם ,אהלי מות אמו נצח את
אחיו ותפש את המלוכה ,שם ,ו ,אן

"רסטבוליס

כי
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תקכב
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אחיו הפר את בריתו ובא להלחם בו

שמ ו ,אשתו ברניקי

ובניה שם ,כ"ח,

ב ,ט ,ה; שם ,י"א.1 ,
בעזרת ויל תרתת
הערבהשם,שם,ב--דב;~ מרא
הרומאים התערבו בדבר,
ס (ה) בן אריסטובולוט (ד)
יטציל1וגרניקי .אחי המלך אגריפס הראשון ,א,
פומפעס התעבר בו תצאו עלט למלחמה,
שם ,ה ,ושם עלע משמר ,שם ,ז ,א;
הוייך אותו עם בניו בשבי א 5רומי,
פליט מארץ הפרחים .נשלח
עת-
,
שם ,זו מעשי אלכסנדרום בנק שם ,ח
י גביניום לרומי ,א ,ח ,ז.
יד
ב וכמו ברח מרומי וקרא למרד ביהודה ,ארפה (ערפה?  ,(Arphaקצה גבול מתכות
אגריפס השני במזרח ,ג ,ג ,ה.
ושוב נפ 5בשבי והובל ש5סימי ,011 ,ו;
ממשפחת המיוגה של הפרתים.
ציזר קרא לו דרור ונתן בידו נטני
ניקח בשבי על-ידי אנטוניוס ,א ,י-ט ,ה.
לגיונות להלחם בארצות המזרח כנגד
חי 5פומפיוס ,נטם ,ט ,אן אוהבי פומפיוס
(אזוטיס) .עיר בשפיה .נקרעה על-
י פומפיוס מעל גבול היהודים ,א ,ז ,זן
המיתוהו ברעל' ,שמן גופתו נטמנה
בדבש
ידיגביניוס ,שם ,ח ,דן אספסיגום
היהודים להקבר
ונשלחה אחר-כך
נבנתהעי-יר
כרת עמה ברית ,ד ,ג ,ג.
בקברות אבותיו ,שם.
סנ ח ריב .מ חנה
שם ממשלה.
(ג) בן איכסנדרוס (ג)
החשמונאי .אחי מרים אשת הורדוס
ה א ש 1רים.
ך נתמנה
עיר בשפיה' נקרבת חוף הים ,א,
המי
בהיותו בןי"ז,
.ם טבעויכהאןותוגרוי
ט ,ב; ום ,ג ,הורדוס בנה שם מרחצאות,
בברכה ביריחו
והגיי
..
-שם ,כ"א ,י"א; גם ארמון-מלך נמצא
במצות הורדוס ,א ,ב"ב ,ג .נ"אי 1נ תן.
ו
ל
פ
נ
ת
ה
שם ,ב ,ו ,ג; המוררים
עליה,
ארסטבוליס (י) בן הורדוס המיך ומרים
שם ,י"ח ,אן יושביה הכריתו את היהודית,
החשמלאית .אחי איכסנדרוס (ג) .שנא
קם ,ה; היהודים ניהמו עליה ונגפו
את אביון א ,ב"ג ,אן  Napבאנטיפטרוס
מגפה קשה ,ג ,פרק ב; טיטוס עבר
אחיו ,שם ,כעד ,אן אם אנטיפטרוס
עליה ,ד ,י"א ,ה.
רדפה אותו ,שם ,בן היה חתן שלמית
דודתו ,שם ,גן בז לאשתו על בוז אתון ) .(Othoקיסר ברומי ,גצה על-ידי
חיל ויט5יוס וטרף נפשו בכפו ,ד ,ט,
משפחתה ,שט ,עדי שקר ענו בו ,בי נוסד
עם אחיו איכסנדרום להמית את אביו,
ב; שם ,ט.
מפרסמת ביון ,א,
י (אתינה)'
שם ,כ"דן חכ",ו,איריקלס מצא מהלכים קמיע
י
עס
טיז ,ד ,הורדו
י גמל ליושביה חסדים
בביתון ים,
ב ,וחבל עליו מזמות,
גדודים ,א ,כ"א ,י"אן לפנים היתה עיר
שפן רצה לכרות פח לשמית,atr ,
אוהבת החפש ואחר-כך הכניסה את ראשה
כ"ז ,א ,והפך את הקערה על פיה
בעל הרומאים ,ב ,ט"ו ,ד.
ונאסר בפקדת אביו ,שם ,ב ,נדון יחד
רועה ששם עצמו למלך ביהודה
עם אחיו למיתה ,שם ,ג וכו' ,הומת
בשעת המבוכות אחרי מות הורדוס ,ב,ד,ג.
בעיר מבסטי ועצמותיו נקגרו באלכסנדריון,

ארסיס.

והרמיז.

("

ישדוד

8ר~טביליס

אי

,8ןיר.

עין

?8היון.

~8ל~!ייס.

ת (רומית ,(Berytus
וטרדת או בירי
צידונית עתיקה ואחר-כך מושבה רומית.
הורדוס בנה בה אולמי-עמודים ,א ,כ"א,
י"א ,ושם דן את שני בניו ממרים

עיר

ההשמונאית ,שם ,כ-ז ,ב ,חלוצי העיר'
השתתפו בפולמוס ורוס ,ב ,ה ,אן היתה
מפרסמת בבניניה הנאים ,שם ,י"ח ,טן
שמה באו בני כל ערי סוריה להמליך

תקכג

מפ ת ח

את אספסיגוס ,ד ,י
 ,ח; טיטוס ערך שם
משתקי-רצח לשבוים היהודים ,ז ,ג ,א,
ונסע משם אל ארץ סוריה ,שם,
ה ,א.

יטר?-ן?.

עיר בגליי'

שבצר יוסף את

חומותיה" ,ב ,כ,ו; עיר הגבול בין הגליל
התחתון והעליון ,ג ,ג ,א.

!:12י5ס .עין גבי.

בדרוק5ן ) ,(8edriacumעיר באיטליה
הצפונית .על-ידה נגףחיי הקיסר אאין
( .נ"א
י חיל ויטליוס,
ט ,ז
יפנ
פריגדיקון).
וכזול .מקוםי
א רחוק מאשקלון ,ג ,ג ,ג.

י,

(נ"א :ב לצ דק).
(או בצתא ,בצעתא) )~.(Bezeth
חלק העיר החדשה בצפון ירושלים ,ב,

4י1ימא

ט"ו ,חן נלכד ונשרף על-ידי צסטיוס

גלום ,שם ,י-ט ,דן מקומו ותאורו ,ה,

ד ,בן הגבעה שעליה נבנה חלק-עיר
זה היתה גבוהה ,שם ,ה ,ח.
ה
ד
ו
צ
(הבירה) או בריס .מ יצפון-
מערב הר-הבית ,שנקראה אחר-כך
אנט1ניה ,עט מנהרת תחתיה ,א ,ג,
ג ושם ,ה ,ד; נבנתה על-ידי הורדוס
ב פאר ונקראה על  011אוהבו אנטוניוס
בי
(א 4שם ,כ"א ,אן פלורוס בקקש לכב11ה,
ב ,ט-ה ה; היעדים שרפו את האוימים
המחברים אותה עם המקדש ,שם;1 ,
נכבשה ונשרפה ע-5ידי המורדים ,שם,
י"ז,ז; ה,ז; ד; תבניתה המם.רטה,
י ישב
ה ,ה ,חן שם ,ה ב; יוחנן בןיו
בה ,ו1ם ,ז ,גז טיטוס שפך עליה מוילה
והיהודים נלחמו בה שם ,ט ,ב; שתי
סוליות נשפכו עליה ונהרסו על-ידי

ייךה

חתירה שחתרו אנשי יוונן ,שם ,י"א,

ד; ,ים 11 ,המלחמות עליה
וכגוסה ,ה פרק אן טיטוס צוה
להרסה ,שם ,ב ,א; שם ה; נהרסה עד
היסו ;,שם ז; טיטיס נטה שם את אהלו,

1ום ,ד ,ה.
בית-לזוב (או בית-י1עא 4כפר בעבר-
היררה ה ג ,ד (עלן מ רן ה4

-21~1אל.עיר.
ט ,א.

נכבשה על-ידי אםפסינוס ,ד,

בית-גוזרי (בית-גוברין) .עיר
ד ,ח ,א( .נ"א :בי תריס).
בית-דין .א) של פקידי הרומאים וקרובי
הורדוס ,א ,כ-ז ,ב-ג-.ב)
שבעים
שתקן יוסף בן מתתיהו בגליל ובתי-דין
של שבעה בכל עיר ועיר ,ב ,כ ,ה- .
ג)
שבעים שתקנו הקנאים בירושלים,
ד ,ה ,ד.
) ,(Bithyntaמדינה באסיה הקטנה,
א ,י"ב הן ב ,ט"ו ,ד; מחיל המרינה
השתתפו בפולמוס טיטוס ,ו ,א ,ח.
5ית-זכריה .מקים בין בית-צור ובין
ירושלים .שם ניחם יהודה המכבי עם
חיל אנטיוכוס החמישי (ב) ואחיו אלעזר
בארץ אדום,

שי

שי
עיתוניה

דקר את הפיי ונחנק ,א ,ה ,ה.
בית-חוניו לנחוניון) .מקדש היהודים בנפת
) במצרים .נבנה
בית-שמש (הייופוייט
בשעת גזרת אנטיוכוס ,א ,א ,אן מעשה
 ,ב-גן נסגר בפקדת
בנינו ותבניתו' ,ז ,י
אספסינום על-ידי נציב מצרים ,שם ,ד.
 .נפר ידוע בדרך מירושלים אל
בית-ח5ר5ן
לוד .עי-יד
ו שרדו היהודים את רכוש
סטיפנוס עבד הקיסר ,ב ,י"ב; גן צסטיוט
גיוס עבר עליו בעלותו על ירושלים,
שם ,י"ט ,אן שמעון בן גיורא התנפל
על צגא הרומאים מאחור על-יד המקום
הזה ,שם ,ב; מפלת הרומאים על-יד
ב-ח* ,שם ,ח-ט.
5ית-הישימ5ת ,עיר בככר הירדן .נכבשה
אספסינוס* ,ד ,ז ,ד.
בית-הכנסת .א) גקיסריה ,שנבנה על
קרקע נכרים (משערים ,שזהו "כנשתא
מרדתא דקסרין" של התלמוד) ,ב ,י"ד,
ד-ה-.ב) באנטיוכיה ,שנמצאו בו כלי-
הנחשת שהוציא אנטיוכוס מבית-המקדש,
ז ,ג ,ב.
בית לפטפי (בית-לחם ונטופה?) פיך
בארץ יהורה* ,ד ,ח ,א( .עין גם פלי,

עי-ירי

בית-המקדש בייישיים.

אנטיוכוס יא)

תקכד
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הוציא ממנו את כלי-הקדם ובטל בו את

העבודה ג' שנים ומחצה ,א ,א ,א;
יהודה המכבי טהרו וחנך את המזבח,
שם ,דן אנטיגנוס (א) בא אליו להתפלל
לשלום אחיו החולה ,שם ,ג ,בן הורקנוס
(ב) ואריסטובולוס (ב) כרתו בו ברית
שלום ,שם ,ו ,אן פומפיוס ראה את
ז ,א; אנשי שקום
משגבו,
~OVלטו אייו
אריסטובולוס נמ
 ,שם ,בן
פומפיוס צר עליו ,שם ,ג ,וכבש אותו,
שם ,דן הכהנים לא עזבו אותו ונהרגו
על עבודתב ,שם ,הן פומפיוס הקל את
הדביר ,שם ,ו ,לא נגע בקדשי

יזק

ההיכי
ובאוצרו וצוה לטהר את המקדש ולהמשיך
את העבודה ,שם ,קרסום בזז את אוצר
המקדש ,שם ,ח ,ג; מלחמות בין הפרחים
ואנשי אנטיגנוס ובין אנשי הורדוס
בקרבתו ,שם ,י"ג ,גן רבים מן היהודים
נמלטו אליו בשעת המצור של הורדוס
.סוסיוס ,שם ,ייח ,א; הורדוס
נתן
לרומאים הכובשים לחיל את צפוניו,
שם ,ג; סוסיוס הניח בו זר-זהב ,שמן
הורדוס הרש אותו בהדר-תפארת ובנה
עליו אולמים נפלאים ,שם ,כ"א ,א;
אולם שם על שער המקרש נשר של
זהב ושני חכמים העירו את תלמידיהם
להרסו ,שם ,ל"ג ,ב-גן ארכייאוס הלך
אליו לקבל את ברכת העם ,שם ,ב ,אן
מרידה בחצר המקדש ורצח גדול על-ידי
צבא ארכילאוס ,שם ,גן מלחמה קשה
עם הרומאים בחצר בית-המקדש ,שם ,ג,
א-ב ,שרפת האולמים ושד אוצר המקדש
על-ידי מבינוס ,שם ,ג; פילטוס הוציא
כסף מן האוצר ,שם ,ט ,ד; הקיסר גיוס
צוה להציג צלמו בהיכל ,שם ,י ,אן
רצח בחצר בית-המקדשבימי קומנוס ,שם,
י"ב ,א ,פלורוס שלח יקחת כסף מאוצר
בית-המקדש שם ,י"ר ;1 ,הוא רצה לכבשו
ולא עלתה בידו ,שם ,ט"ו ,ה ,המורדים
שרפו את האולמים המחברים אותו אל
הבירה ,שם 11 ,נפוליטנום כבד אותו,
שם ,ט-ז ,ב; אלעזר בן חנניה השבית

יא

את הקרבן לשלום הקיטר ,שם ,י-ז,
על-דבר קרבנות הנכרים ומתנותיהם בבית-

ב~

המקדש ,שם ,ג-דן המורדים תפשואותו ,שם,
ה; צסטיוס גיוס השתער עליו ,שם ,י"ס,
ה ,ונסוג אחור ,שם ,זן העם התאסף שם
לטכס עצה על-דבר המרד ובחר לו
מנהיגים ,שם ,כ ,גן היה למצודת-משגב
לקנאים ,ד ,ג ,ז
 ,חנן בן חנן העיר את
בני ירושיים לפדותו מידם ,שם ,ין
החצר החיצונה נפלה בידי בגי ירושלים

והקנאים ברחו מפניהם אל העזרה וחנן
בן חנן צר עליהם ,שם ,י-ם; הקנאים
משכו שמה את האדומים הבאים אל
ירושלים ,שם ,ד ,זן מלחמה נוראה ורצח
גדול בחצר החיצונה ,שם ,ה ,א; אנשי
יוחנן בן לוי נדחפו שמה על-ידי
האדומים ,שם ,ט ,י"אן שמעון בן גיורא
נלחם עליהם ,שס ,י"ב; מלחמות בין
יוחנן בן לוי ובין הקנאים בחצר בית-
המקדש וכו' ,ה ,א ,ב-הן יוחנן נצח את_
הקנאים וכבשו ,שם ,ג ,אן חומת ירושלים
נשענה עליו משתי קצותיה ,שם ,ד ,בן
תבנית המקדש לחלקיה *שק
פרק ה; מחגן חלל אותו ומעל בקרשיה
איטום ניחם עליו בפעם
שם ,י-ג11 ,
הראשונה ,ה א ,ז--חן המלחמות על
החצר החיצונה ,שם ,פרק ב  --פרק
~
העזרה ,שם ,ד ,אן טיטוגס
המלחמה
נועץ עם שריו בדגר גורל ההיכל ,שם,
ג; כבוש חחצר הפנימית ,שם ,ד; איש-
צבא רומאי של ח א ש א ל ח לון
ה היכ ל ,שם ,ה וכר; טיטוס בקש
להצילו ולא יכול ,שם 1 ,וכו'; נכנס
לפני ולפגים ,וןם ,ז; שרפת ההיכל,
חרבן בית-המקדש,
שם; הרהורי המחבר
שם ,ח :תמונת המקדש הבועו/
שם ,ה ,א; קץ חרבנו ,שם ,ב; האותות
שבשרו את החרבה שם ,ג; הרומאית
קראו על משואותיו את טיטוס למושל-
מנצח (אימפרטור) ,וצם ,ו ,אן הרומאים
אספו עמה את השבוים וחתכו את דינם,
שם ,ט ,ב.

חיי

עי

עי

תקכה

מפ תח

ביתקמרה ),(Bethennabrisעייבעבי-היתדן.

נכבשה על-ידי חיל אספסינום" ,ר ,ז ,ד.

אפיפנס

וקראו יו

יהודה ,א ,א ,א.

לעלות על ארץ

בית-עדשים (או אפונים) .כפר בקרבת בטוס ) ,(Caectliu. Bassusשר-צבא רומאי
בארצות המזרח .המית את סקסטוס ציור,
הגומאים,
יר91יים ,שעייו עבר הייק
א ,י,ין כרת ברית עם מואקום נציב
סוריה ,שם ,י"א ,א.
 .מקום במערב ירושלים סמוך
3ית-ציא
4סרס ) t(LUCtltUS Bassusציר (לגסוס)
יחומה ,ה ,ד ,ב.
בית-ציר או צ1ר .מבצר בדרום יהורה.
ומפקד בארץ יהורה .נשלח שמה אחרי
.
החרגן וכבש את הורדיון ומכור ואת
י אנטיוכוס החמישי (ב),
נכבש יל-יד
א ,א ,ה.
יער ירדי ,ז ,ו ,א וכו'י מכר קאו נתן
בחכירה) את כל הארץ במצות הקיטר,
4ית5-רם או בית ר מ ת ה (618קותפז8ן.)8*1
עיר כככר הירדן ,נקראה על-ידי אנטיפס
שם ,שם ,ד; מת (בארץ יהודה) ,שם,ח,א.
בשם יוליס או ליויס ,ק ק א
) ,(Bosphoraniיושבי מדינה שעל

שי

המריימ

צטז"ץאה

עיר במערב הירדה ביתית

שפת הים השחור ,ב ,ט"ז ,ד.
בעל הנסים .עין :נביא ,שיא-שקר.

ס"תיפייים ) .(Scythopolisנלכדה על-ידי ??4ה
בקרבת מכור* ,ז ,ו ,ג.
,עני בני הורקנוס (אג " ,ב ,זן פומפיוס
יגר עי-ידה את הירדן ,שט ,ו ,ה ,בקעת אנטיוכוס .ממזיח לירדן ,נכבשה
י אלכסגדרוס (ב) ינאי החשמונאי,
וקרצ אותה מעי גבול היהודים ,שם ,ז ,עי-יד
),(Baaras

ז; גביניוס בנה אותה ,שם,
היהודים התנפלו
בראשית המרד,
ב ,י"ח ,אן היהודים היושבים בעיר כרתו
ברית עם האזרחים היונים ונלחמו
באחיהם העולים על העיר ,והיונים בגדו
בהם והמיתום ,שם ,ג-ד; קרובה
לגבוי
ג ,ג ,אן הלגיון הט"ו חנה
שם
בימות הגשמים ,שם ,ט ,א; טיטוס בא
שמה ,שם ,ז; הלגיון העשירי חנה שם,

ח ,ד;

עיים

הגייי,
ד,

ב ,א.

שית-ששש .ע"ז הייופולים.

ביחידם ,ראש-הצבא יאנטיוכוס הרביעי
יישראל ,א ,א ,בן שם ,ג.
מו
%להא
ציצליוס.
הזכוכית,

נהר עי-יד

ב ,י ,ב.

עכו .שם מקום

בלניה ) ,(Balaneaעיר בסוריה .הורדוס
עשה לה טובות רנות ,א ,כ"א ,י"ב.
 .ער שנמלטו אליה ןהפרושים]
ס
שונאי איבסנדרוס (ב) ינאי .נכבשה על-
 .גיא בי ת -א מי או
ידו .א ,ד ,ו

מקים מעינות חמים

א ,ד ,ח.
4רןסר?א ) .~8anapharnesאחשדרפן
הפרתים .כבש את סוריה ואלץ-ישראל
והמליר את אנטיגנוס (ב) ,א,י-ג ,א וכו'.
(מפקוס יוניוס) .רצח אח יוליוס
פיזר ,א ,י"א ,א.
שנכבש
,
ם
י
ה
 .ntae~aאי מעז-
עי-ידי
הרמאים* ,ב ,ט"ז ,ד ,גם ו ,ו ,בן
אסמסינוס גלחם שם ועשה שם גבורים,
ג ,א ,ב; צראליס הוקם שם ינציב,

שי

ירוטיס

יו

ז,

ד ,ב.

?רטייקיס.

בן הקיסר קלודיוס ומסלינה,

ן ),(hristellum
4ר?סל1
הצפונית .שם טרף הקיס
עירי אתין

באיטליה

נפשו בכפו ,ד ,ט ,א.

4ר?דיסיין

אח

) .Brunausiumעכשו:ברינדיסי).
עיר התוף באיטליה המזרחית .הורדוס
בא שמה ,א ,יקד ,ג.
ברקיקי (א) ) .(Berniceבת פלמית אחות
הורדוס .אשת אריסטובולוס (ד) בן הורדוס
בי-האומי.
;א ,כ-ג ,אן כ-ד ,ג] ,א ,כ"ח ,א .אם
י חוניו הכהן
בני טדב:יה .גרשו עי-יד
אגריפס (ב).
הגריל מירושלים ,וברחו א 5אנטיוכוס

??סי

י

תיירית

תקמ

מיחמת היהודים

(ג)
י (ב 4בת ז מלך אגריפס (ב) וקפרוס.
יהודי ירושלים .הכה וגרש על-
*1יגיק
ידי המורדים ,ב ,י"ס ,ג.
הורדוס מלך כלקים.
אשת אחי
"
י
ב
א
או נ1ת .כפר
ילדהי
ן שגי גנים ,ב ,י-א ;1 ,היתה
בין שמרון
ע ג ,ג ,ה .הגבוי
ובין יהודה,
בירושלים בשעת רציחות סלורוס והתחננה
) ,(Batanaeaמדינה בעכל-הירדן ,נהלת
ו ולא קמע בקויה ונמצאה בסכנה,
איי
ס וזנודורום ,נמסרה להורדוס ,א,
שם ,ט"ו ,א; וקריבה קריז-נזיר במקדש ,ייסגי
שם( .עמדה יוד צם אחיה הנואם אל
כ ,דן ואחריו לבנו פיליפוס ,ב ,ו,גי
[ואחריו לאגריפס הראשון (ב) ,שם ,י"א,
העם ,שם ,ט"ו ,ג).
ה]ן ואחריו לאגריפס(ג) השני ,שם ,י"ב
 ,חן
(ג) .אשת אלכסנדרוס (י) מקיריני.
ד,
הומתה יחד עם בעלה על-ידי הנציב
שם,י-ז ,שבעים מזקני הארץ נרצחו עת-
ק מלכות
ידי נואר" ,שם ,י"ח ;1 ,הי
 ,ז ,י-א ,ג.
הרומאיבייב
אגריפס ,ג ,ג ,ה.
ס ) ,(Bernicianuaבן הורדוס מלך
*ך~יק:נו
פ5יל1ט .עבד משחרר של אנטיפטרוס (ב).
כלקים וברניקי (א) ,ב ,י"א ,ב.
גלה אתסודותיו להורדוס אביו ,א,י"א,א.
) ,(Boraacusציר אגריפס השני

אי

בך"אי

יעז

5ך"יקי

מדחיי

גאלה .גואלים ונביאי-שקר שהתעו את העם
אחריהם בימי הנציב פליכס ,ב,י"ג ד--הן
בשעת שרפת בית-המקדש ,ו ,ה ,ב.
15ייידכן הרומאי ,ידידו של פומפיוס .נשיה
אל ירושלים לגבות כסף-ענושים ולאיכול
יהכנס אל העיר ,א ,ו 11 ,הוקם לנציב
בסוריה ונלחם עם איכטגדרוס (ג) בן
אריסטובולוס (ב) ,שם ,ח ,א-הן בנה
והושיב את ערי היונים בארץ-ישראי,
שם ,דן חי
ק את ארץ היהודים לחמש
סנהדראות ,שם ,הן נלחם באריסטובויוס
(ב) ,שם ,ון מיא את הגטחתו יאשת

אריסטובולוס ,שמן רצה להיחם בפרחים
והכרח יפנות אל ארץ מצרים ושוב נלחם
באלכסנדרוס ,שט ,זן בא
ירושלים
ומלא את רצון אגטיפטרוס ,שם.
גבל .ביונית ב ב  1ט (רומית5 :טו6ץ.)8

יי

אי

עיר כנענית ידועה בחוף ארץ סוריה.
הורדוס בנה עליה חומה ,א ,כ"א ,י"א.
ממשית היהודים
??5א
.נתעהיי
שנקרעהניוסמ
ונב
י,ח,ד .נ"א גמלא.
,
על-ידיגבי
עא
גבע ( .)0065עיר הרוכבים בקרבת עכו והר
הכרמל .המורדים התנפלועייה
 ,ב ,י"ח ,או
עי-ידה התחיל גבול הגליל התחתון,ג,ג,א.
גבע (גבעון) .כפר מצפון לירושלים .צסטיוס

גלום חנה שם בעת עלותו על ירושלים,
ב ,י"ס ,א-ב ,ובמנוסתו ,שם,ז.

?5צת

שאול ,כפר .בקרבתו חנה טיטוס,

גברה

) .(Gabaraעיר בגליל .נכבשה על-ידי

ה,

ב ,א.

אספסינוס ,ג ,ז ,א.

קדירה (אוגיס הוא"דש.

ידיר

עכשו קריקט).

עיר בחוף ארץ אספמיה ,ב ,ט-ז ,ד.
 ,גדרה ,(aadara ,העיר הראשית
יגדר
בעבר-הירדן של היהודים (פריה) .מקום

סנהדריה בימי גביניוס הנציב (?) ,א ,ח,
הן אספסינום עלה עליה וכבשה בשלום
אחרי שברחו המורדים ממנה ,ד ,ז ,ג.
גדר נגדרה .(Gadara ,אחת מעשוי ערי
היונים (דקפוליס) במזרח הירדן .איכסנדר
ינאי כבש אותה במצור ,א ,ד ,ב,
פומפיוס קרע אותה מעל נחית היהודים
ובנה את חרבותיה ,שם ,ז ,זו הקיסר
אוגוסטוט נתן אותה להורדוס ,שט ,כ,
ג ,וקרעה ממלכותו אחרי מותו ,ב ,ו ,ג;
המורדים התנפלו עליה ,שם ,י"ח ,אן
יושביה הציקו ליהודים אשר בקרבם,
שם ,ה ,קרובה לתחום הגליל ,ג ,ג ,אן
פליטי העיר נמכרו לעבדים אחרי כבוש
טריכי ,שם,י,י.

תקכז

מפ תח

גולן (םגי?ו).

מדינה ממזרח לים כנרת
ואחת הערים שבמדינה זו

)(Gaulanitia
) ,(aaulanaשם נשמד חיל אלכסנדרוס (ב)

ינאי החשמונאי ,א ,ד; ד; נכבשה על-
ידי המלר הזה ,שם ,ח - .בגולן
ה ת ח ת 1ן בנה פיליפוס בן הורדוס המלך
את יוליס (3ית-צ'דא) ,ב ,ט ,א ,הקיסר
אגריפס השני (ג),
קלודיוס נתנה
שם,י"ב ,חן היהודים החריבו אותה כשעת
המרד ,שם ,י"ח ,אן יוסיפוס גנה בה
חומה על שלש ירים (סיליקיה ,מוגני
וגמלא) ,שם ,כ ;1 ,היא מעבר יגבול
הגליל ,ג ,ג ,א ,מליטי המדיגה נתטשו
בטריכי והומתו או נמכרו לעבדים ,שם,
 - .הגולן הע יון והגולן התחתון,
י ,י
*ד ,א ,א.
גוש-חלב .עיר בצורה בגלילהעליון .מקום
יוחנן בן-לוי ,שבנה את חומותיה במצות
יוסף בן-מתתיהו* ,ב ,כ ,ון שם ,כ"א,
א-ב; מרדה ביוסף ,שם ,ז-ח ,טיטוס
צר עליה וכבשה בשלום אתרי שברח
יוענן ממנה* ,ד ,פרק גן יושביה היו
עובדי אדמה וברבם רודפי שיום,

ימיך

י

5ייס

(נ) .ידידו של הנציב

יחד עמו על יהודה ,ב ,ה ,א.

5יוס (ג)1 .הנקרא קליגולה] בן גרמניקוס.
אגריפס (ב) החניף לו ,ב ,ט ,ד; הוקם
יקיסר גרומי וכבד את אגריפס והקימו
למלך ,שם ;1 ,הגלה את הורדוס (אנטיפס),
שם 11 ,נתן את נפשו כאלהים וצוה
כהציג צלמו כהיכל אשר בירושלים ,שם,
 ,אן פטרוניוס סרב למלא את מצותו,
י
9ם ,הן בשורת מותו נתקבלה בארץ-
ישראל ,שם ,נהרג במזמות ערומים ,שם,

י.א ,א.

475ה ) .(aalbaננחר לקיסר ברומי תחת
מרון ,ד ,ט ,בו טיטוט נסע אליו
בשייטות אספסיגוס ,גם אגריפס (ג) נסע

אליו ,שם; נהרג במרומי עיר רומי,

שם ,ט.
צסטיוס ) ~(CEStiUS Gallusנציב בארץ
סוריה .בא יירושלים ושמע את טענות
העם על פלורוס* ,ב ,יעד ,ג
 ,שיח אל
ירושלים את נפוליטנוס יחקור אם פרץ
שם מרד /QW ,ט"ז ,א; עלה על היהודים
למיחמה rnr ,י"ח ,ט; המיחמה בגליל,
 iaffמיחמתו בארץ יהודה ומפלתו בשובו

5יוס

שם ,א.
(הגזיה) .מקום בירושלים בעיר העליונה,
ממול הר-הבית ,מחבר עמו על-ידי גשר.
ביונית קסיטטוט (רומית ~ .(xystuכנראה
היה רצוף כלו אבני גזית ושמש לאספות
העם .וממולו היה בנין הס2הדריה (לשכת

5ייס

השגי הקהיל שמה את העם ,ב tT~U ,ג;
יוחנן מגוש-חלב בנה למולו מגדל בחומת
הר-הבית" ,ד ,ט ,י"ב ,גם  ,1ג ,ב;

5ייס.

יןית

הגזיה=הנשקפה על-פגי הגזית) .אגריפס

חחומה הישנה נגעה בו ,ה ,ד,

שם ,ח ,א.
3ור ) .(aazavaעיר מבצר בדרך ירושלים -
י שמעון החשמונאי,
לוד .נכבשה עי-יד
א ra ,ב (ויש בתקנים גם ד ,ט ,א).
( (aajus) D1*bא) .נכד הקיסר אוגוסטוט.
לקח חיק בבית-דיו

1ל,1

ב ,ב ,ה.

ירושיים ,שם* ,פרק י*טן שלח את
צירי היהודים אל נירון ,שם ,כ ,א.
 ,(CaesenRius Gallua) oltJ~.sמפקד
היגיון הי-ב תחת פקדת צסטיוס גלום.
השקיט את המורדים בגליל ,ב ,י"ח ,י"א;
כרת ברית עם יושני צמורי ושיח שמה
מצב ,ג ,ב ,ד.
ת להמלט ממפלת
שר-מאה .הציי
הרומאים בגמלא ,ד ,א ,ה.

מעי

ב; 5ייס

היהודים התאספו שם לשמוע את דברי
טיטוס ,1 ,ו ,ב; טיטוט שפך עליו סוללה,

ורוס .שיה

ר5ר*וס ) .(Rubrius Qallusנציב
בארץ מוסיה .נצח את הסרמטים 1 ,ד,ג.
נסיה ,(Gallia) .ארץ גדולה באירופה המערבית.
ארכייאוס הגיה שמה ,ב ,ז ,ג (ועל-פי
נוסח אחד הגלה שמה גס הורדוס אנטיפס,
שם ,ט ,ו) .על-דבר גדלתה ועשרה והסנה
הטבעי ,שם ,ט-ז ,ד; פרץ בה מרד נגד
נירון ,ד ,ח ,אן יושביה הגייס לא
שקטו תחתיהם בשעת מרד היהודים,

תקכח

תולדות מיחמת היהודים

פתיחה ,ב; מהם הע שומרי ראש קליאופטרה
ואחר-כך גתנו יהורדום על-ידי הקיסר,
א ,כ ,ד; הטביעו את הכהן הגדול
החשמונאי החחרון במצות הורדוס ,שם,
 ,a~aג; הלכו לפני מטת הורדוס ,שם,

ל"ג ,ט.

?5יה

) ,(aallta Cisalpinaמדיגה גדולה
באיטליה הצפונית .שם היו המלחמות
בין ארין נין ויטייוס ,ד ,ט ,ט.
קליל (הגליל) .מדינה בארץ-ישראל הצפונית,
א ,ג ,גביגיוס הקים שם סנהדריה ,שם,
יגטיפטרוס הקים שם את הורדוס
ח ,הןגא
 ,ד-הן מריון הצורי כבש
לנציב ,שם,י
את חיקה וגרש על-ידי הורדוס ,שם,
י"ב ,ב; היהודים יושבי הארץ מרדו
בבית אנטיפטרוס ,שם ,י"ל דן הורדוס
עלה על הארץ למלחמה ,שם ,ט-ו ,ג,
ונלחם בה מלחמה קשה ,שם ,ט"ז ,א-הן
מרד בגליל כנגד הורדוס ומלחמה חדשה,
שם ,י-ז ,ב--ג; עויי-רגלים מן הגליל
קראו למרד בירושלים ,ב ,ג ,אן יהודה
בן חזקיה השתרר על הארץ ,שם ,ד ,א;
ורוס עשה בה נקמות ,שם ,ה ,א; אנטיפס
קבל אותה לנחלה 'QP ,ו ,ממנה יצא
יהורה ,שיסר כת חדשה גי
בקרב היחורים
(כת הקגאיפג שם ,ח ,א; אנטיפס בנה
בה את טבריה ,שט ,ט ,א; עכו היא
 ,ב ,פטרוניוס
עיר החוף שיה ,שם ,י
הנציב הגיע שמה ולא עשה רעות
ליהודים ,שם ,ג ,מלהמה בין יושביה
ובין השמרונים ,שם ,י"ב ,ג וכו'ן פליכס
געשה לנציב במדינה fa~ ,זן אגריפס
השני קבל לנהלה שתי ערים שבה ,שם,
י"ג ,בן מנחם יצא מהגליל ,שם ,יעז ,חן
צסטיוס גלום החריב את הארץ ,שם ,י-ח,
ט-י-אן יוסף בן מתתיחו נתמנה ישר-
צבא בגייל ,שם ,כ ,ד; הערים שבצר
בה" ,שם ,ה וכוו; המריבות בקרב יושבי
המדינה ,שם ,פרק  ifaתאור ארץ
"גליל (העליון והתחהון) ,ג ,ג ,א-בן
היא ארץ פוריה מאד ,שם; עיר צפורי
מרדה בשארית הארץ ,ום ,ד ,אן

עי-

ה מל ח מ  1ת בגלי ל וכבוש הארץ
ידי אספסינוס* ,ג ,פרק ה עד ד ,סוף
פרק ב,

הגלילים.

היהודים היושבים באמץ הגליל.

זעי-

אוהבים את עבודת-האדמה ,ג ,ג ,ב,
כן רביט מהם אוהבי שיום ,ד ,ב ,אן
נמצאו בקרבם רבים הרגילים בשד
ובאונאת רע ואוהבים ?קנות מן ההפקר,
ב ,כ ,ז; הם עם עצום ורג ,גבורי-חיל
ואנשי-מלחמה ,ג ,ג ,ב :נפלאות גבורות
הגלייים ,שם ,ז ,כ"א-כ"ב; שם ,כ"ז-
כ"ט; ה ,י"א ,ה; הפרענות הגדולה שבאה
עליהם ,ג ,ז ,ל"א ,הגלילים של יוחנן
עשו תועבות נוראות בירושלים.
בן

יוי

ד .,ט,י.

3ייחנוס

) .Gallikanuaבפגים בטעות:
גליצינוס) .שר-אלף לאספסימס .נשלח
אל יוסף אל המערה ,ג ,ח ,א.

גלעד
אלכסנדרוס (ב) ינאי
הערבים ,א ,ד ,ג.

) .(aaladitisמדינה בעבר-הירדן.
כבש אותה

מידי

?5סירה ) ,(alaphyraבת ארכילאוס מגך
קפודקיא ,נשאה לאיכסנדרוס (ד) בן
הורדוס .התגאתה ניחש משמחתה על נשי
בית המלך !א ,כ"ג ,אן ,א ,ב-ר ,ג-ד;
שבה אחרי רצח בעלה אל בית אביה,
שם ,כ"ח ,אן נשאה ליובה מלך לוב

ואחר-כך לארכייאוס אחי בעלה המומתן
החיום שחלמה ומותה ,ב ,ז ,ד.
?95א ) ,(aamalaמבצר במדינת הגוין.

נכבש על-ירי אלכסנדרוס (ב) יגאי ,א,
כבגתה על-ידי גביניוס (?),
ודס,ם,ח;ח,העדי
ןי יוסף בן מתתיהו בנה עליה
חומה ,ב ,כ ,ו; העיר מרדה ניוסף ושוב
באה בבריתו ,שם ,כ"א ,זן נחשבה על
שיכות אגריפס (ג) השני ,ג ,ג ,ה; תאור
י אכפסיויס,
העיר ,מצורה ומפלתה יפנ
"ר ,א ,א וכו'.
55ה (בטעות תמורת ג"ח שבפנים) .כפר
בעמק הגדול שנארץ שמרון .בקיבתו
נהרג אחד הגלילים העולים לרגל ,ב,

י-ב ,ג.

תקכט

מפ ת ה

בעמק
בפנים).
עיי
ם (":15
ייפ
י
הגד*י
ג,
יארץ שמרון,
ן
וב
בגבול שבין

מחגה יוסף בן מתתיהו ,ג ,1. ,ג,
יצא הגבור טפתאי ,ה ,י"א ,ה.

משם

הגל
ג ,ד .כנראה,
יה
יוא הוא גמה או גגה6 .דט!4ה כשממיהו  ,(aermaniaהארץ מסביב
ל
ע
ר
ה
נ
ל
שפת
ה
ר
ו
פ
י
ם
ו
ג
י
ר
עמק
ר
ה
נ
ל
ו
54ישר (גניסר).
ס
ו
ר
ט
ס
א
העליון.
שעז
 ,חן כל מיני צמחים
ים כנרת ,ג ,י
הרומאים ,חיל-המצב שבה ,הקרמו אתויטייוס
נמצאו בו ,שם.
יקיסר ,ד ,ט ,ט; המרד שם ,ז ,ד ,ב.
.ג'.ביסר או גנוס ר ט"56חהט .)0בשם זה ערסלים
 .העם שישב בארץ גרמניה .מהם
נקרא יאור כנרת (ים-כנרת) על שם
היו בקלמרי ראש הורדוס ,שיברו לפני
 ,י"ז ,הן ,ב,
עמק גניסר הסמוך לו ,א
ארונו ,א ,י"ג
 ,טן אנשים גדולים
כ"א ,ון .המלחמות היאור
וחסנ.ם וגגוריס נוראים מחיתו-טרף ,ב,
כה,זה,ו
יגvl,י ~,Qא וכו' ,תאור היאור ,שם ,ג.
ס"ז ,דו מכל-מקום הם נושאים במנוחה
(מתתק .)00עיר ביהודה הצפונית.
את על היוצאים ,ו ,ו ,בן הם מרדו
י קסיוס ,א,
ברומאים ,ז ,ד ,ב.
יושביה נמכרו לעבדיםעי-יד
י"א ,ב; ראש פלך ביהודה ,ג ,ק ה; 6דטפיקוס ,אבי הקיסר גרס ,צ ,ט ,ה.
אספסינוס הכניע אותה בשלום ,ד ,ט ,סו גרפטק קרובת איזט מלך חדיב .היה לח
בית בירושלים ,ד ,ט ,י"א,
טיטוס עבר עליה ,ה ,ב ,א ,והושיב בה
את בורחי ירושלים ,ו ,ו ,ב.
ש ) .(aerasaעיר בעברהירין
 .נכבשה

גיוא

עי

גפרית .נמצאה באדמת המבצר מכור,
בקרבת ים המלח ,ז ,ו ,ג.
גרזים (גריזים) .הר (בהרי אפרים) .נכבש
על-ידי הורקנוס (א) החשמונאי ,א ,ב;1 ,
השמרונים התנצרו בו והרומאים נלחמו
עליו וכבשוהו ,ג ,ז ,ליב.
הורדוס,
גרט1ט ~ .(Gratusשר-הרגלים
בח
י ,ב.
יה
ב ,ג ,ד; שם ,ד ,ב-גן שם,
גרי1ן (גוריון) בן יוסף .מיאשי מפלגת העם
בירושלים .התחבר עם הכהנים הגדולים
יהלחם בקנאים* ,ד ,ג ,טן נהרג על-ידי
הקנאים ,שם' ,ו ,אן  r??1יוסף בן
ג 1ריון.
ס
ד
מ
ו
ק
י
נ
)
ן
ו
י
ן (גור
ן
ב
גריו
(ניקודמוס)י
.
אחד מאנשי אלעזר בן חנניה* ,ב,י"ז,י
גריס (נ"א גרסיס) .כפר בגליל .מקום
דאר ) ,(Doraעיר בעמק השרון על שפת
הים .אנטיוכוס (השביעי) צר עליה ועל
טריפון ,א ,ב ,בן פומפיוס קרע אותה
מעל מלכות היהודים ,שם ,ז ,זן שם ,כ"א,ה.

דביר .עין קדש-הקדשיה.

א

במצור על-ידי אלכסנדרוס (ב)
התישנאי ,א ,ד ,ח (נשארה עיר יונית)ו
 ,ב ,י"ח ,א;
המורדים התנפלו עייה

ינאי

יא

יושביה
נגעו ירעה ביהודים היושבים
בקרנם ושלחו אותם עד הגבול ,ום ,הן
משם יצא שמעון בז גיורא ,ד ,ט ,ג.
(אחת מעשר הערים=דקפוליס).ן
5לש .בארץיהידה .נכבשה על-ידי אספסינוס
והוא הושיב בה מצב ןויש מתקנים גז ר

י

גשר .ר את הגזית (קסיסטוס) עם הר-
חבית ,ב ,ט"ו ,גו ו ,ו ,ב; ג ש רי ם
 1ט ל מ  1ת בשביל רעש חומת המנצר,

גדא .מצודה שבנה מחירם הרומאי בארץ
אדום ,א ,י"ז ,ב.
ז':1ש .גופת אריסטובולוס (ב)
ברומי בדבש ,א ,ט ,א; דבש דבורים
ודבש תמרים נמצא לרב בעמק יריחו,
ד ,ח ,ג.
דגנן .אלהי הפלשתים ,ה ,ט ,ד.

נטמנה

דברתה נאו הדברת ,דבתרתה) .כפר בעמק דגנן .מצודה כקרבת יריחו ,א ,ב ,ג.

הגדול (עמקיזרעאל)בתחוםהגליל,ב ,כ"א,ג.

ד 1ק או ד1ך.

נ"א

תקל

תוי

דות מלחמת היהודים

דוד המלה היה מפלג בעשרה יבקברו נמצא
הרבה זהב ,א ,ב ,הן הורקנוס (א)
החשמונאי פתח את קברה שמן אבי
שלמה המלך ועל שמו נקראה מצודת
ירושלים ,ה ,ד ,א; כבבש את ירושלים
מידי הכנענים ,ה ק א.

דידיוס .הנציב הרומאי שהקים הקיסר
'אוגוסטוס בסוריה .כתב טובה על הורדוס,
א ,כ ,ב.
דידגהס ) ,(Diogenesאחד מיוצצי אלכסנדרוס
(ב) ינאי .הומת במצות הפרושים ,א ,ה,ג.
(ת10ס) .עיר במזרח הירדן .אריסטובולוס

דיין

שמה ,א ,ו ,ז.

(ב) החשמונאי נסע
 .סופר הורדוס המלך .ז!ף את
ייופנטוס
אגרת בנו אלכסנדרוס ועוד הרבה כתבים
וסותו נענש ,א ,ב"ו ,ג.
ףיטפולים ).(Diospol~s
התנפל הורדוס המיך

עיר שעל-ידה
על חיל הערבים,

אנטוניוס .נשלח
דירס (קוינטים) .ידידו
יחזק את ידי הורדוס ,א ,ט"ו ,ג.

שי

ד?ט?ים .יושבי ארץ דלמט:ה או איליריה,

ליץ

היהודים המורדים באיככנררוס (ב) ינאי,
א ,ד ,ד וכו'.
ד גדר (גדרה) .עבד משחרר
דמטרויס.ייי
של פומפיוס .א ,ז ,ז.
עיר ידיעה בארם (סיר ה) .אנשי
העיר המליבו את חרתת הערבי ,א ,ד ,חן
המלכה אלכסנדרה שלחה שמה צבא ,שם,
מטלוס ולוליום כבשוה וסקורוס
הב,אגי
שמה 'QP ,ו ,ב ,שם ,גן פומפיוס
סר אל העיר ושמה באו אליו שני
האחים החשמוגאים עם עצומותיהם ,שם,
סקטטוס ציזר,
דן הורדוס יצא שמה
 ,ה ,וישב אצל הנציב פביוס,
שם ,י
שם ,י"ב ,אן יושבי ארגב (טרכון)
התנפלו עליה פעמים רבות ,שם ,כ,
~
הורדוס בנח שם גמנסיון ,שם ,כ"א ,י"אדן
נשי אזרחי העיר דבקו בדת ישראל ,פ,
כ ,בן האזרחים המיתו את
היהודים
היושבים בקרבם ,שם .ועין גם ז ,ח,
דפני (טחאקפס) .עיר [-מקלט] סמוכה
לאנטיוכיה (ונחשבה לחלק העיר הזאת).
היהודים באו שמה להתאונן על בני
אנטיפטרוס באוני אנטוניוס ,א ,י"ב ,הו

יעשק.

אי

כי י.

הורדוס ראה שם בחלום את מות יוסף
או דולם ,או דולש ) .(oolesosהנכבד
אחיו ,שם ,י"ז ,ג.
י המורדים,
ביהודי עיר גדור .נהרגעי-יד
י ("חתק5ס) .מקים בקיבת מקורות
ד ,ז ,ג.
דלה
הירדן ,ד ,א ,א.
 .שם הרבע הרביעי באלכסנדריה לל
ד?זא
שם האות הרביעית שבא"ב),
מצרים
ששם היתה שכונת היתזים ,ב ,י"ס ,ח
(לפי זה צריר לתקן את הטעות שנכנסה
בפנים הספר ,עמוד קניו ,הערה א).
מציים ) ,(Deltaקצה האור.
אנטיפטרוס עבר את הדלתה בממשו
לעזרת ציור ,א ,ט ,ה

(עי

דיס
ה שי

)ימיקזנוס (5אמט,11תו0ס) .בן אספסינוס
ואחיו הצעיר של טיטוס ,ג ,א ,ב (ד,
ו נלחם לשם מלכות אביו באנשי
י,ג'
ויטייוס ברומי ,ד ,י"מ י
ן נלחם עם
המורדים הגרמנים ,ז ,ד ,ב; רכב על
סוס לצד אביו ואחיו בתהלוכת הנצחון,

שם ,ה ,ה.

דט9רייס:11ייס

מלר סוריה.

בא לעזרת

דקיטלי1ה

שישו  .(Puteoliעיר הנמל של
רומי .שמה בא הרמאי שקרא קו גשם
אלכטנדרוס בן הורדוס ,ב ,ז,א.
דקים .יושבי ארץ דקיה ) r(Daciaב ,ט"ז ד.
דרוסדס .בנו ,חורגון של הקיסר אוגוסטוס.
על שמו נקרא אחד המגדלים בנמל של
קיסריה ד ר  1ם ון,א ,כ"א.1,
דרוס''? .71ן ד רו סוס.
דרו?י?ה .בת אגריפס (ב) המלך מאשתו
קפריס ,ב ,י"א.1 ,

י

דשדוש

בן ייסטשפה מלר פרם .עליו

התיחסה גלסירה אשת אלכסנדרוס (ז)
מצד אמה ,א ,ע"ד ,ב.
שי-צבא בתיל אגריפס ( )4השני,

דרןנש'

ב ,יעז ,ד.

מפ ת ח

1

תקלא

ס י"ץ0ס) .אשתו הראשונה של הורדוס
דורי
המיך ,אם אנטיפטרוס (ב) ,א ,י"ב ,גן
שם ,ב"ב ,אנ שם ,כ"ג ,א ;ושם ב]ן הציקה
לבני מרים ,שם ,כ-ד ,בן שם ,ג; שם,

כ"ח ,ד; אחת השפחות גלתה את מעשיה

הרעים ,שם ,ל ,ב; הורדוס גרש אותה מחצרו,
שם ,ד; פגשה את אנטיפטרוט ,שם ,ל"א,
ה; עבדיה נתפשו ואגרת בידם ,שם ,ל-ב,א.

הו( 5ם]6ח .)1ארץ גדולה באסיה .ב ,ט-ז,
דן חכמי הדו ממיתים עצמם לדעת ,ז,

שמעון בן גיורא בקש לכבשו ולא עלתה
בידו ,שם; שגב בפני הרומאים ,שם ,ט;
לוציליוס גסוס הכניע אותו בשלום ,ז

ה ,ז.

היכל3( .ית-המקישהפנימה .אנטיוכוס אפיפנס
פומפיוס חלל אותו,
בזז אותו ,א ,א,

אי

שם ,ז 11 ,הורדוס חדש אותו ,שם ,כ"א,
אן הקנאים הקימו למולו את כלי-זינם,
ה ,א ,בן תאורו ,ה ,ה .ד (היכל
במובן רחב ,עם האולם ,והיכל במוגן
מג שרפתו וחרבנה ה ד,
טיטוס נכנס אליה שם ;1 ,ציור ההיכל
הבועוק שם ,ה ,א.

הורדוס,הורדיה,הורדיוה עץ הירודים,
הירודיה ,הירודיוך
 .מיכת חדיב' שקבלה את דת ישראל,
קנייני
אם המלך איןט ,ה ,ד ,ב; ע? 1ארמון

הילנק מצבת היינק
וףץ-ה ) ,(Hera tJuneאלילת היונים .הורדוס
הקים בקיסריה
רומא כמעשה פצל
סיא ,כ"א ,ז.
פ,
הירה אשר בארגוס
1ק'רודיה(הורדיה) ) .(Herodiaבת אריסטובולוס
(ד) בן הורדוס ,א ,כ"א ,א; אצת
הורדוס --1אנטיפס) הנסיך (בגליי ובעבר-
הירדז 4הסיתה את בעלה יבקש מאת
הקיסר את המלוכה ,ואחר-כך לותה את
בעלה בגיותו אל אספמיה ,ב ,י ,ה
(הורדיון) ) .(Herediumא) מבצר
ערב,
י
ו
ב
(נבבענבהר-הירדן הדרומי?) קרוב לג
,
א
"
כ
על-ידי המלך הורדוס ,א,
ה--
ב) מבצר רחוק ששים ריס מירושלים
בקרבת תקוע ,שבנה אותו הורדוס במקום
שנצל יפני
ם מירי רודפיו היהודים ,א,
י"ג ,חן שם ,כ"א ,ין שם נקבר הורדוס,
שם ,ל"ג ,סו ראש-פלך ביהודה ,ג ,ה,
ה; מקומו
האדומים ,ד ,ט ,הן

-"5ודיון

בגבוי

סירידיס

או הו ר ד 1ס (0805י)ח) (א).
גן אנטיפטרום (א) מאשתו קפרוס ,א ,ח,
ט; הוקם ינציב בגייל ,שם,י
 ,דן המית
את ראש השודדים חזקיה ,שם ,הן נקרא

לבית-דין

ובירושלים ויצא

בשלום

במצות הנציב הרומאי שבטוריה ,שם ,ו-
זן הוקם לשר-צבא בחילת-טוריה ובשמרון,
שם ,חן עלה על ירושלים
להנקם בהוסי
מעליה בהשתדלות אביו ,שם,
י נגש מס
ס
מיושבי הגליל ומצא חן בעיני קסיוס,
שם ,י"א ,בן בא בראש צבא לקחת נקמה
בער מות אביו ולא מלא את הדבר ,שם,
הן ערך לאביו קבורה נהדרה ,שמן דכא
את המרד גשמרון ,שם ;1 ,בא אל
ירושלים למועד החג ומליך החניף לו,
שם; פתה את שרי החילות של קסיומ
להמית את מליך ,שם ,חן גלחם עם
המורדים בו ובאחיו פצאל ותפש את
המבצרים ,שם ,י"ב ,א; נצח את מריון
הצורי ואת יתר אויביו ,שבקשו להקים
את אנטיגנוס למושי ביהודה ,שם ,בן
גרש את אנטיגנוס
הארץ וארש
שחד
גבוישם,
מ,
את מרים החשמונאית
בכסף את אנטוניוס ומצא חןג
יבעיניו,
שם ,דן הוקם עי-יד
ו לנסיך (טטררכוס),
שם,ה; המתאוננים עליו נענשו ענש מות
על-ידי אנטוניוס ,שם ,ו-ז; נלחם עם
הפרחים ועם
אנטיגנוס ברחובות
ירושלים ,שם ,י"ג ,ב-גן נמלט משחיתות
הפרתים ,שם ,ו; ברח בלאט אל מצרה,
שם ,זן הדף בדרך את רודפיו היהודים

היי

תקלב

תו ל דות מלחמה חיהודי ם

ומהר אל ארץ ערב ,שם ,חן מלך ערב
לא רצה לקבלו ,שם ,י"ר ,אן פנה אל
ארץ מצרים ומהר משט אל אומק שם ,ב;
תיאותיו גדרך הים ,שם ,ג; אנטוניוס
ואוקטוינום ציזר פסו את שעצת הזקנים
ברומי להקים את הורדוס ימלך ביהודה
ואחר-כך עשה לו אנטוניוט כרה גדולה,
קתל ו; מלחמותיו עם א::טיגנונע
'שם ,פרק ט"ו--פרק י*ח ,מלחמתו
הקשה עם השודדים וישבי המערות
שבגליל ,011 ,ס"ק ב--ה; מעשי גבוחתו
נעזרו לאנטוניוס בכבוש שמשת (סמוסטי),
שם ,ז ,הנס שקרה לו ביריחו ,שם ,י-ז,
דן נס שני שקרה לו במרחץ אחרי
נצחונו על חיל אנטיגנוס ,שם ,זו נשא
את מרים החשמונאית כשמרק ,שם ,ה;
כבש את ירושלים בעזרת חיל סוסיוס
הרומאי ,שם ,י"ח ,בן לא נתן לרומאים
לחלל אח המקדש ולבז את העיי ,שם,
ג; המית רבים מאנשי אגטיגגוס ,שם,
ק ארצו
דו אגטוניוס לקה ממנו את חי

ונתן לקליאופטרה ,שמן הכר מקליאופטרה

את הארץ הזאת במאתים ככר 'QP ,ה;
מיחמתו בערבים ,מפלתו ונצחונותיו,
שם ,פרק י"טנ נסיעתו אל אוקטוינוס
ציזי ,שם ,כ ,א; הקיטר הקים ניוו את

גנויו

מלכותו ,שם ,ב ,והרחיב את
וקרבהו מאד ,שם ,ג -דן ח דו ש בי ת-
ה מ ק ד ש ,ויתר בניני הורדוס ,פרק כ"אן
רצח שרידי בית החשמונאים עי-ידו ,פרק
י
כ"כ; רצח אשתו מרים המלכה ,שם,ה
ע ס טי מ ש פ ח תו ,שם ,פרק כ"ג-פרק
ל"ב; רצח שני בני מרים ,שם ,כ"ז;1 ,
תקן את צואתו ,שם ,ל"ב ,זו שני חכמים
הסיתו את תלמידיהם לפוצץ את נשר
הזהב שהקים על שער המקדש ,שם ,ל-ק
ב וכו'; מחלתו ,שם ,הן צוה יאסוף את
טובי העם אל האפודרומיןביריתו ולהכותם
נפש ביום מותו ,שם ,ון המית את
אנטיפטרוס (ב) ושנה את צואתו ,שס ,זן
מותו,
ח ,קמרתו ,שם ,ט; טענות
'opודים כנגד שיטונו ,ב ,ו ,ב,
צירי היה

השאלה לשם מי בנה את העיר קיסריה,
שם ,י-ג ,זן מגדלי ירושלים שהקים ,ה,
ד ,ג; מעשה במצודת אנטוניה 'Qff ,ה,
בניניו במבצר מכור ,ז ,ו ,ב; בניניו
חי
במבצר מצדה ,שם ,ח ,ג-ד.
סירודיס או הורדוס (ב) .בן המיך הורדוס
(א) ומרים בת הכהן הגדול ,א ,כ"ח ,ב;
 toOד; נתמנה ליורש הכסא ,שם ,כ"ט,
ב; שם ,ל ,גן שמו נמחק מן הצואה על

 ,ז.
עין אמו ,שם,י
סירוך5ס או הורדוס ע) .גן המיך

הורדוס

(א) וקייאופטרה מירושלים ,א ,ג"ש ד.

סירודיס או הורדוס (ו) .הנסיך בגליל
ובצבר-הירדן .הוא הוא אנ טיפ ס (א).
ע? 1שם .בניניו ,ב ,ט,א.
או הורדוס (ה) .בן אריסטובולוס
(ד) הנהרג על-ידי אביו הורדוס המלך,
מזווגו עם ברניקי ,א ,כ"ח ,א; נשא את
(ב) לאשה,
בהניקי בת אחיו אגריפס!
ב ,י"א ,הן היה למלך בכלקיס ,שמ;

5ירידי0

מברניקי נוידו לו שני בנים ומאשהו
הראשונה מרים עוד בן ,שם ,ון אחיי
מותו ירש את כסאו אגריפס (ג) השגי,

ס?י?14יס

(6ווסק10וטא)

או בית -ש מש.

עיר במצרים ,ובתהומה נמצא
(עין  r(tVtא ,א ,אן ז ,י ,ג .בית-חוניי
 tO??cאחד מטיבי ירושלים ,שהתנדב לנקום
את דם מליך הנהרג במזמות הורדוס.
נלחם עם פצאל והורדוס ,א ,י"ב ,א.
~?9פוטדם )~ ,(Hellcspontuמצר-הים המפריד
בין הרלה ובין אסיה הקטנה (עכשו
דרדנלים) .אספסינוס עבר אותו במסעו
אל ארץ יהודה ,ג ,א ,ג.
425לים ) .(Heniochtאמה .ב ,טעו ,ד.
ק10ס (5טקקיא) .בארמיה .לן ס  1ס תא.
של הורדום .עין
45יקוס.

י

הפיקוס.ידידי

מגדי

הר-הבית (הר המוריה) .הער הרבה פעמים,
ביחוד :ה ,ד ,אי שם ,ה ,א .ע! 1גם.
בית-המקדש.
הר-גריזים .עין גריז .8

י

תקלג

מפ ת ח

סר-ע"מיז.
סר"-ביר

זן ציזר הקים את המשרה בידו בזכות
'בי י"חי י"א.
אנטיפטרום ,שם ,ט ,ה; אנטיגנוס (ב)
)~ ,(ltabyriunאלכסנדרוס (ג1
טען עליו לפני ציזר ,שם ,י ,א; ציזר
החשמונאי נגף על-ידו ,א ,ח ,ז; יוסף בן
מתתיהו בצר אותו* ,ב ,כ ,ו; פלצידוס
הפך בזכותו ובזכות אנטיפטרוס ,שם ,ג;
אנטיפטרוס נהג את השלטון בשמו ,שם,
כבש אותו ,יד ,א ,ח.
י ם סתם ,ארץ ההרים ול
ד ,קנא בהורדוס הצעיר ,שם ,ו; הזמין
הרי-יהודה ("
אותו לדיז ,שם ,ז; ירא אותו ,שם ,חן
יהודה)1 .א ,א ,ג; שם ,הן שם ,ד ,ה;
נקרא עם מליך אל המשתה אך הורדוס,
ד ,ח ,אן שם ,ב ,שם ,ט ,אן שם ,דן
שם ,י-א ,חן הצדיק את הדין על מליך,
שם ,טן.
ואין לדעת אם היה תוכו כברו ,שמן
) ,(Heracleepollsעיר בקצה
פצאל הוכיחו בדגרים על רפיונו ,שם,
טיטוס געלותו
ארץ מצרים ,שם
י"ב ,אן ארש את נכדתו להורדוס ,שם,
ארץ יהודה ,ד ,י"א ,ה.
) )"( (Hyrcanusויוחנן-הורקנוס
י אנטוניוס,
ב-גן המליץ הורדוסיפנ
את
ה
ו
צ
ם
י
ד
ו
ה
י
ה
,
ם
ש
לקבר
החשמונאין .נשיא וכהן גדול ביהודה.
ן
ה
חללי
חמת אנטוניוס ,שם ,ז ,אנטיגנוס התחבר
שלטונו ,מלחמותיו וכבושיו ומריבותיו עם
עם הפרחים לגרשו מממשלתו ,שם ,י"ג,
חלק העם ,א ,ב ,ג וכוין זכה ישלשה
אן הלך עם פצאל אל הפרתים ,שם ,גן
כתרים :לשלטון ,יכהנה גרויה ולרוח-
נלקח בשני ,שם ,ה;
לרגלי אגטיגנוס
הקדש ,שם ,ח.
י ,טן מרך-יצו,
פם
וזה הטיל בו מום ,נש
(ב) .בן איכסנדרוס (ב) ןינאי]
ן הובל אל ארץ הפרתים נשבי,
החשמונאי ואשתו אלכסנדרה המלכה.
שם ,י
שם ,י"א; היהודים פדו אותו ונתנו לו
במות
איש רפה-ידים ,געשה לכהן
כבור מלכים ,אחר-כך שב אל ירושיים,
יטובולוס
וס
די
צר
אביו ,א ,ה ,א; ירא את אחיו א
כשחיה הורדוס ימלך ,והורדוס המית
(ב) ,שם ,ד ,אחרי מות אמו נצחהו אחיו
אותו בעלילה ,שם ,כ-ב ,א.
ו,מ.הנה
אריסטובויוס ולקח ממנו את ה
והשלטון ,והוא נשאר הדיוט ,שם ,אן הורקנוס (ג) .בן הורדוס (ה) מלך כלקים
כרתו צגיהם ברית ,שכן אנטיפטרוס (א)
מאשתו בהניקי בת אחיו אגריפס המיך
תהה אותו לברוח אל תרתת הערגי
)( (Hyrcanlaויווניה :ההורקגים).
ולבקש עזרתו ,שם ,בן בעזרת הערבים
עלה על ירושלים וצר עליה ,שסן
ארץ על חוף הים הכספי ,על-יד שערי
הברזל של אלכסנדרוס מוקדון ,ז ,ז ,ד.
סקורוס הכריחה לעזוב את המצור ,שמן
הגיש את עצומותיו לפני פומפיוס ,שם ,חרחניון ) ,(Hyrcaniumמבצר בארץ יהודה.
אלכסנדרוס (ג) החשמונאי תפש אותו,
דן אנשי-שלומו פתחו את שערי ירושלים
א ,ח ,בן גביניוס כבש אוהו והרסו ,שם,
לפני פומפיוס ,שם ,ז ,אן הוקם לכהן
הן הורדוס כבש אותו מידי אחות
גדול ,שם ,ו; איכסגררוס בן אריסטובולוס
אנטיגנוס ,שם ,י"ס ,א (כאן נקרא:
הציק לו ולאנטיפטרוס ,שם ,ח ,ב;
הורקניה) .הורדוס צוה לקבור שם את
גביניוס הכין את כסאו בירושלים ,שם,
עצמות אנטיפטרוס גנו המימת ,שם ,ל"ג,ז.
ה; עזר לגביניוס במסעו אל מצרים ,שם,

י

~ךקייפיליס
הבטניס

יז

עי

עי

יקנ"ס

"ךמוזה

?ילייס

) ,(Vitelliusקיסר ברומי ,ד ,ט,
על-ידי הלגיונות בגרמניה ,ושרי-

בן נבחי

צבאו נצחו את

הקיסר אהון ,שם ,טו

חיל אספסינוס בעט

בו ,שם ,ק ז;

תולדות מלהמה היהודים

תקלד

המלחמות ביןחיי אספסינוס ובין חייו,
שם ,פרק י"א ,א וכו'ן מותה 'סם.
ון3ה (8תחפ,ע) .עיר בגליה ,שהגלה שמה

ארבילאום (ב) בן הורדוס ,ב ,ז ,ג.
ולגז ) ,(Vologasesבן מלך המרתים ,ז,
ה ,ב; איי
ו ברחו בני אנטיוכוס מלך
קומהי ,שם ,ז ,ב-ג.
)( (Volumniusא) .ראש המהנה של
הורדוס ,א ,כ"ז ,א.
ולמניוס (ב) ,נציב רומאי .אחד
י
ר
ג
ח
מ
בית-
הדין ששפט את אלכסנדרוס ואריסטובולוס
בני הורדוס ,א'Tff) ,א ,הראשוןימהמירים

ילמניוס

בענש,

שם ,ג.

"חד משיי-צבא ייטיייס'

(5ת"וםע).
נצח את אתון ,ד ,ט ,ט.
ניר!13ס ) ,(Valerianusשר-עשרה רומאי.
ברח מפני היהודים בטבריה ,ג ,ט,

נ?9י
ז.

ד9דחס

(ים4ח1ע) .שר-צבא בגליה ,מרד
בנירון קיסר ,ד ,ח ,א.

זבח .צץ

קרבך

ז9לץ .ע 11כ ב 1ל.

9?1ה )Zeugma
עיר על נהר
פרת .טיטוס י-צ-אפדדאר
שמהם"וקבל את מלאכי
הפרתים ,ז ,ה ,ב.
י היונים .הורדוס עשה
זוגז ) .(zeuaאיה
פסל הקיסר כמצשה
תבניתו באולימפיה,
מקדשס
א ,כ"א ,ז 1פ
י זום קסיוס נמצא
ממזרח לסין (פלוסיון) ושם לן טיטוס
במסעו אל אלץ יהודה ,ד .י"א ,ה; זום
(:פיטו) הקפיטלי ,ז ,ה.1 ,
זכוכית" .ת זכוכית נמצא בקרבת עכו
ונהר בייוס ,ב ,י ,ג.
בן אמפיקל1ס גנ"א גן
"
לעך1ן
אחד מראש הקנאים ,ד ,ד ,א פע
בהערה לספר ב ,י'4

מיד

ד3כזידע3ס ) ,(Ventidiusשר-צבא רומאי,
שנלחם עם הפרחים בסוריה .פרץ בארץ
יהודה כדי יעזור להורדוס ,ולקח שחד
מאנטיגנוס ,א ,ט"ו ,ב; שלח צבא לעזרת
הורדוס ,שם ,ט"ז ,ו.

דרון

).(Varro

נציב רומאי בסוריה.

עם המודדים בחבל ארגב,

יריס

גלחם

א ,כ ,ד.

)(1uinctilius Varus

)

סוריה .הורדוס שם אותו לדין
אנטיפטרוס ,א ,ל"א ,ב; ישב בראש
לבנו

המשפט ,שם ,י"ב,
עם הורדוס ושב אל
דרש את שלום ארכילאוס ,ב ,ב ,ב; שלח
אגרות לרומי עי-דבר מרד היהודים,
~ 4 raק מל ח מ תו עם היחו די ם
המורדים (פוימוס ורוססן שם ,פרק
הו נתן ייהודים ל'שלוח צירים אל רומי
כדי לצעוק חמס על מלכות הזדון של
הורדוס וארכילאוס ויבקש 'שנוי סדרי
המדינוק 'שם ,ו ,א.
א וכו'ז דבר בסתר

אנטיוכיה ,שם ,ה,

עי

שהמיתו אותו הקנאים
אף בית-הדץ
של שבעים ,שזכה אותו בדיך 1ק
ה ,ד; .נוסח אחר :בן ב רוס).
ז3דדורוס .משל בנחלת ליסניס ,בארנב
(טרכק) ובבשר א ,כ ,ד
 ,תגל נחלתו
נתן להורדוס ,שמן ואחר-כך לפיליפוס,
ב ,ה ג( .שם נקרא זנוח.
זנקן ) (Zenoהנקרא קוטייא .עריץ
ברבת-עמן (פילדלפיהג אליו ברח תלמק

רוצח שמעון הח,טמונאק א ,ב ,ד.

ז7ד-1יון

).(Zephyrium

עיר בשף קיליקיה.

הורדוס עבר עליה ,א ,ב"ג ,ד.

זורקי רמחים (או זורקי חצים) (קטפולטות).
מכונות-מלחמה של הרומאים .אספסינוס
1סך:ה.
השתמש בהם בעת מצור יודפת ,ג,
ז .ט ,שם ,י"ס; שם ,כ"גן טיטוס ירה
זורקה .בן ברוך .אחדב
מהם ירושלים ,ה ,ו ,ב.
"מיקירי ירושלים,

עי

