
תקלה ח ת פמ

 עלה גיורא בן שמעון באדים' עירולירט.
 תאור ז; א, ד, וכנשה, פתאםעליה
 כבשה אספסינוס שם; ותוידותיה,העיר
 ט. קם, יושביה, את והמיתושרפה

 תכופות יעתים פרצו החגים בימיחג
 מרבוי בירושלים היהודים בקרבמהומות

 עולי-רגלים גן ד, א,עולי-ההגלים,
 ג; י-ב, ב, התימרונים, עי-ידינהרגו
 להלחם ויצאו חגם את עזבוהיהודים
 יורדים היו הרומאים דן שם,ברוצחים,

 עם הבירה את המחברים האולמיםאל
 החוגגים בהמון השגיח כדיהמקדש,
 ח. ה, ה, מרד, מחשבותולהניא

 להורדוס לתת רצה יא מליר המצות.חג
 מחמת העיר אל בו להכנסולחילו
 פסחא, בשטנקרא ון י"א, א,הטמאה,

 גן א, ב, רבים, קרבנות מקריבים היוובו
 ירושלים בגי עם בצרוףעולי-רגלים

 הרצח ארכילאוס, כנגד מהומה בוהקימו
 הרומאים אנשי-הצבא שם;בהר-הבית,

 נציבות בשעת היהודים את בוהקניטו
 בו נכנס קודרטוס אן י"ב, ום,קומנוס,

 ון שם, שוקט, העם את ומצא העירא5
 סמוך ירושלים אל בא גלוםצסטיוס
 ליציאת זכר הוא ג; י"ד, שם,יחג,

 היושביםהטיקריים בן ז, ד,מצרים,
 שפן עין-גדי,את בו החריבובמצדה
 את בו פתחו שמעון בן אלעזראנשי
 ובזה הזבחים למביאי בית-המקדששערי

 העזרה, את לתפוש קוי בן יוחנןהשתמש
 אות נראה הזה לחג סמוך א; ג,ה,

 בו עלה טיטוס ג; ה, 1, החרבן,מבשר
 בה מצא ומתוך-כך ירושליםעל

 צסטיוס ג; ט, שם, צפופים,אוכולסים
 והכהן היהודים, את למנות צוהגלום
 עי-פי חשבונם את העריךהגדול

 *שם. .הטלאים,
 יושבי כ5 עלו הזה החג מחמת הסכות.חג

 שהתנפל בשפה לירושלים, לרגללוד
 אן י"ט, ב, העיר, על גלוסצטטיוס

 להלחם ומהרו חגם את עזבוהיהודים
 הפרע:ות נביא החל בו ב, שם,בצסטיוס,

 ג. ה, ו, ירושלים, על קינה לשאת חנן בןישוע
 החמשים יום או השבועותהג

 חמושים עויי-רגלים באו בו)פנטקוסטי(.
 נגדי לאנטיגנוס לעזור ירושליםאל

 קשות מלחמות וקמו ופצאל,הורדוס
 לאין- עויי-רגלים גן י"ג, א,בעיר,
 הרצח לשמע ירושלים אל בו עלומספר

 ארכילאום עי-ידי שנעשהבהר-הבית
 ימיחמה וקראו מבינום של הזדוןומעשי

 א, ג, ב,ברומאים,

 )[( לכרש שחיב בשנת נבא הנביא.סגי

 ח. ר, ו, שני, ביתלבנין
 מארץ גר( )או יהודי כנוי )הפסח(.חגירא
 גבורה לעשות הפליא נבטאי. שי בנוחדיב,

 ה. י"א, ה, גיורא, בן שמעוןבחיי
 מיוד. רחוק לא עיי )88י"4(.?דיר

 א. ט, ד, מצב, בה העמידאספסינוס
 על- גמלחמה dll ,(Adasa)"?) )"יסך?ה
 א, חלי, המכבי יהודה נפל זו עיריך
 בהערה(. שם עין טעות, )זה 1א,
 יבשן. ממזרח ם הר ארץ (Auranitis),סולז

 אוגוסטוס ליסניס. ממשלת עלנחשבה
 ד; כ, א, להורדוס, אותה נתןקיסר .--

 ג; ו, ב, בנו, לפיליפוס מותוואחרי
 המלך, )ב( אגריפס מלכות עלנחשבה
 )ג( לאגריפס גם )היתה ה י"א,שם,

 שם, מדינותיו, בכלל הזכרה ולאהשגי
 רוכבים משם שיח )ג( אגריפס ח(,י-ב,
 ד. י"ז, שם, ירושלים,אל
 בדורו, צדיק ביהודה. מלך )א(.סזקץה
 ד, ט, ה, סנחריב, עםנלחם

 בגליל, שודדים ראש )הגלילי[. )ב(סוקץה
 בראשית הורדוס על-ידי והומתשנתפש
 ה, ד ו ה י בנו הי י, א, במדינה,נציבותו

 א. ד,ב,
 חנניה אחי נדבאי[ ןבן הכהן. )ג(סזקץה
 בראשית עמו יחד נהרג הגדול.הכהן
 ט. 1"ז ב, בירושלים,המרד



 ם די היהו מלחמת דות ולתתקלו

 הקנאים. מנהיגי אחד חברה בן )י(הזקקה
 ב. א. ה, יוי, בן ביוחנןמרד

 לנשמות עתידים נצחים(. )חייהיי-ערלם
 והיונים, האסיים אמונת על-פיהטהורות

 מתתיהו בן יוסף דבר עליהם י"א, ח,ב,
 חן ח, ג, ביודפת, במערה חבריואל
 במצדה, אנשיו אל יאיר בן איעזרגם
 1. א, ז, הרומאים, של עולם-הבא זן ח,ז,

 בעבר- מדינה (~Coelesyrl),חילת-סירקה
 בני אן; א, א, יתקן: ןצריךהירדן
 למלוך הערבי )א( לחמתת קראודמשק
 מעל קרע פומפיות חן ד, שם,בארץ,
 על-ידם שנכבשו הערים אתהיהודים
 שם הוקם הורדוס זן ז, שם, זו,במדינה
 ח; י, שם, ציזר, סקטטוס על-ידילנציב
 ב. י-ט, שם, שם, נמצאה קנתהעיר
 הארץ גם לפרקים נקראה זה)בשם
 בכלל(. יהודה וארץ הירדן,במערב

 נקראו: בתורה(. )גדולים הכמיםחכם,
 מרגלות, בן ומתתיה צריפא בן יהודהא(
 ח, ב, הגליל; יהודה ב( - ב. ל"ג,א,

 ח-ט. י"ז, שם, בנו, מנחםא,-ג(
 מות עי חים הורדוס )-נבואה(.הלדם
 חלם ארכילאוס ג; יעז, א, יוסף,אחיו

 פתר האסי ושמעון ממשלתו קץעל-דבר
 גלפירה אשתו גם גז ח, ב, חלומו,את

 )המחבר( יוסף דן שם, נפלא, חלוםחלמה
 במערה ובהיותו חלומות יפתורהבין

 ג. ח, ג, אחד, חלום-נבואה נזכרביודפת
 נציבות בלוב. (Pentapolis)חמש-הערים

 א. י-א, ז, הצפונית, באפריקהרומאית
 היה מיכה בסוריה. מיפות (Emesa),המת

 א. ז, ז,שהים,
 בקרבת בעבר-הירדן, מקום א( )אמתוס(.סמת

 החמים. מעינותיו על-שם כך נקראפחל,
 ינאי )ב( אלכסגדרוס על-ידינכבש

 גביניוס הקים )?( בו בן ד, א,החשמונאי;
 ה. ח, שם,סנהדריה,

 הסמוכה עיר טבריה. בקרבת )אמאוס(.מקות
 היה שם טבריה(. )חמי החמיםלמעינות
 ג. א, ד, אספסינוס,מחנה
 של הגבור שי-הצבא )1651"ח8א(.הך4?ל

 קרתחדשת אנשיהכנענים
~Certhago) 

 ב,
 ד.ב"ז,
. גרש הגדול. הכהן Onias) נחוניון, )אוהנין
 אן א, א, מירושלים, טוביה בניאת
 מקדש ובנה מצרים מלך תלמי אלברח

 עין ב-ג. י, ז, שם, הייופוליס,בתחום
בית-חוניו.

 לפתוח רצה הגדול. הכהן יינתן בז )א(.745
 גלום צסטיוס לפני ירושלים שעריאת
 ה. י"ס, ב, המורדים, הניחוהוולא
 בראש עמד הגדול. הכהן חנן בן )ב(.הבן

 מפית אחרי בירושליטממשלת-ההרות
 חומת את חזק ג, כ, *ב, גיוס,צסטיוס
 כנגד צבא שלח א, ב"ב, שם,ירושלים,
 שם, מצדה, אל והניסו גיורא בןשמעון
 כנגד ירושלים אזרחי את עוררב,

 שם, נאמו, ט; aff' ז; ג, ד,הקנאים,
 י-אן שם, העם, בראש יעמוד התנדבין

 י-גן שם, יו, והתנכל יו החניףחיב מגוש- יוחנן י-ב; שם, העם, אתפקד
 שם, הקנאים, על אימתו את הטיליוחנן
 האדומים, בפני השערים את סגרי-דן
 שם האדומים, על-ידי נרצח ג; ד,שם,
 שם. עליו, המחבר קינת ב;ה,
 נשלח הגדול. הכהן מ( חנניה בז )ג(.ס4ז

 רומי, אי סוריה נציב קודרטוסעל-ידי
 יונתן(. בן חנן צ"ל: )ואולי 1. י"ב,ב,
 חברו במדוד(. בן )נ"א: בגדת בן )ד(.חנן

 מתתיהו את המית גיורא. בן שמעוןשל
 כנראה, הוא, א, י-ג, ה, הגדוע,הכהן
 המלחמות בשעת שבגד וט, גמא איש גןח

 ב. ד, ו, טיטוס, אל ונפלבהר-הבית
 טייסי באזרחי הנכבר )9ט0פחחג(.חנני

 ג. כ"א, ב, מתתיהו, בן יוסףבימי
 או נדכאי נבן הגדול הכהז )א(קלעני

 קומנוס הנציב על-ידי נשיחנבדאין.
 אלעזר; אבי 1; י"ב, ב, הקיסר,ימשפט
 והקנאים המורדים מפני ברח בן*י"ז

 אנשי על-ידי נהרג ו, שם,והסתתר,
 ט. Aff הגלייי, יהודה בןמנחם
 עמ- n~fft צדוקי. או צדוק בן )ב(.חנניה
 עם בריה לכרות חנניה בן אלעזרידי
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 הורדוס, ארמון במגדלי הנצוריםהרומאים
 ממשלת- ראשי על-ידי נשלה י; י"ז,ב,

 את להוציא הגליל אל בירושליםהחרות
 כ"אן שם, מתתיהו, בן יוסף מידיהמשרה

 שם. זה, במעשה הצליח יאזן
 כהן מסמבלוס. או מטבל בן )ג(.חניקה

 בן שמעון על-ידי נהרג חשובהממשפחה
 א. י"ג, ה,גיורא,
 הרצים שני נקראו זה בשם יה(. )דחנניה

 ירושלים קנאי על-ידי שנשלחוהממהרים,
 א. ד, ד, עזרה, לבקש האדומיםאל
 האהרון הגדול הכהן יצא משם כפר.ספרא.

 ח. ג, ד,בבית-המקדש,
 )אקרה,סקרה

~Akra 
 יהודה ירושלים. מצודת

 א, אנטיוכוס, צבא את שמה גרשהמכבי
 שם, אותה, כבש החשמונאי שמעון ר;א,
 חלקה אן ד, ה, התחתונה, העיר. היאבן

 אן ו, 9ם, גיורא, בן שמיון גידינמצא
 ג. ו, ו, טיטוס, במצותגירשה
 בגמלא, לוחמי-החרות ראש (Chares),הרש
 העיר שנפלה קדם ומת חיה ד; א,ד,

 ט. שם, הרומאים,בידי
 הערבים מלך ןהשלישין. )א( (Aretas)רקלמת

 ובחילת-סוריה בדמשק למלך היההנבטיים.
 חן ד, א, ינאי, )ב( באלכסנדרוסונלחם

 להלחם יצא והוא אליו, ברתהורקנוס
 בן ו, שם. אריסטובולום, עםימענו
 שם, יהודה, ארץ את לעזוב צוהוסקורוס

 וגין בינו שלום עשה )א( אנטיפטרוסג;
 א. ח, שם,הרומאים,
 הנבטיים הערבים מלך ;הרביעי[. )ב(ס??ת
 ירידיו, אח המית מולי הורדוס. ימיבסוף
 את וכלה הורדוס את שנא גן כ"ט,א,

 ב, ורוס, פולמוס גשעת ביהודיםנקמתו
 א.ה,
 ב, עליה, התנפלו ם המירד ר. ע?"בו1'
 א.י"ח,

ס?מיו"
 מתתיהו היה נכדו( )או בני .

 ג. א, *א,ןהחשמונאין,
 מתתיהו. ממשפחה היהודים מלכיוכשמונאים.
 חקרה מצודת בין העמק גסתםבימיהם
 עור עלן א. ד, ה, הר-הבית,ובין

 החשמ1באים.ארתן
 מוילות תחת חתרו היהודיםחתירה.

 על-ידי ירושלים מצור בעתהרומאים
 המורדים אן י"ח, א, והורדוס,קוסיוס
 הו י"ז, ב, הורדוס, ארמון תחתתהרו
 אחת חתירה על-ידי הפך לוי בןיושן
 ה, הרומאים, של המצור בניניאת
 ד.י"א,

ט
 היידיס עי-ידי ניםדה בגייי. עיר??ריש

 נתן קימר נירון אן ט, ב,ואנטיפסן,
 ב, י"ג, שם, השני, )ג( לאגריפסאוחה
 שם, חומותיה, את חזק מתתיהו בןיוסף
 בבני העיר בני את סכסך יוסף ויכ,

 בקש לוי בן יוחנן ד; כ-א, שם,טריכי,
 העיר ון שם, יוסף, את שםלהמית
 הפעם, עוד פשעה זן שם, ביוסף,פשעה
 ז-טן שם, בערמה, אותה תפשויוסף
 בידי למשסה אותה ונתן שלישית,פשעה

 הרכוש את החזיר ואחר-כךאנשי-צבאו,
 ג, העיר, אי נמלט יוסף שמןלבעליו,

 בן ז, שם, מאד, חרדו יושביה ג,ו,
 אותה להשיב עליה עלהאספסינוס

 עזבו המורדים 1; ט, שם,לאגרימס,
 ים שלזם ברית כרתה והעיראותה

 חמת, נמצאה בקרבתה ח; שם,הרומאים,
 ג. א,ד,

 אחרי משי ברומי. השני הקיסרק??ייס.
 פילטוס את שלח אן ט, ב,אוגוסטוס,
 נסע )ב( אגריפס בן שם, ביהודה,לנציב
 הורדוס הנטיך על להתאונןאליו

 לאסור צוה ט; ה, שם,)-אנטיפס(,
 וימי מותו שמי אגריפס,את

 שם.מלכותו,
 עט דרוש ג איכס ט ו ל ו9?יטס

 מ4אלכסנדרוס
 חנה ארמניה. מלך )א(. (~Tigrane)1פ14.ן



 היהודים מלחמתתיירותתקלח
---------------------------------------------------------------

 איע שיחה אלכסנדרה והמלכה עכועל
 ג ה, א,מנחה,
 הורדוס, בן )ד( אלכסנדרוס בן )ב(.1פגנ.ן
 הגדולה, בארמניה מלך ןהיה א כ"ח,א,
 דת את )עזב 41 י"א,ב,

 א, ובבית-המקדש, בירושלים ו11מאה.טהרה ישראל"
 ו. א;'שם,ה, ה,ג, י"ד; ,סם, י"ב; ד,ג, ו;י-א,
 אביו על-ידי נשלח אספסינוס. בן011171.
 ג, ממצרים, לגינות שני אליולהביא

 ב; ד, שם, עכו, אי אותם הביא ג;א,
 מהר א; ו, שם, בעכו, הצבא אתסדר

 על צלה כ"בן ז, שם, הפצוע, אביואי
 הראשונים בין עלה י"א; שם, ויבדה,יפה
 שם, ימגן, עייו והיה )המחבר( יוסףעל חמי י"ד; שם, יודפת, שבחומתבפרץ
 י, שם, טריכי, על להלחם נשלה חיח,
 ום, בנאם, אנשי-צבאו לב את חזקאן
 לפני היהודים הלוחמים את הכהבן

 אל חילו עם וקפץ ג, שם,המבצר,
 לכד הן שם, העיר, אל להכנסהיאור
 גבורתו, עי שמח אגיו iaw העיר,את
 מגפת בקעת אביו עם היה יא 1;שם,

 ממסעו שב הן א, ד, בגמלא,הרומאים
 על חמל ין שם, המבצר, אלופרץ
 ברית, אתם יכרות ורצה גוש-חלביושבי
 אותו, רמה לוי בן יוחנן ב, ב,שם,
 את מצא ולא העיר אי נכנס ג;שם,
 נקלה הן שם, אחריו, ירדוף וצוהיוחנן

 שב ב; ט, שם, גלבה, אל אביועל-ידי
 אביו שהיה אחרי שטן קיסריה,אל

 ירושיים, את לכבוש עי-ידו נשלחלקיסר,
 בא שמ; יהודה, אל מסעו ה, י"א,שם,

 עם מקיסריה יצא שם; קיסריה,אי
 ב, שם, צבאו, מסע ו; א, ה,צבאותיו,

 נפי וכמעט ירושלים מסבות את תראן
 שתי הציל ב; שם, היהודים,בשבי
 גמורה, ממפיה העשירי הלגיון אתפעמים
 בן ג, שם, העיר, אל קרב ד-הןשם,

 דן שם, פחזותם, על אנשי-חילו אתהוכיח
 לשפוך צוה בן ו, שם, ירושלים, חומת אתתר

 הסוללות את בגבורתו הציל שם;סוללות,
 את כבש ה; שם, יהודים, י-ב בעצמווהמית

 האשורים", ב-מחנה וחנה הראשונההחומה
 שמן אנשי-חילו, לב את חזק ג; ז,שם,

 את כבש ר; שם, אותו, רמהקסטור
 ולא לרגז רחמים והקדים השניתהחומה
 הרומאים א3 ח, שם, העיר, חלק אתהרם
 טיטוס, שי וגבורתו ממנה, וגרשונגפו
 שם, להרסה, וצוה שנית אותה כבששם;
 תיני לצבאו יום-תשלומים ערךבו

 צוה א; ט, שם, בעיר, אשרהיהודים
 השלישית החומה על סוללותישפוך
 אל שלום ידבר )המחבר( יוסף אתושלח

 את להמית צוה בו f~v העיר;יושבי
 א, י-א, שם, בידו, הנופלים העירפייטי
 ולשלחם רבים פליטים ידי לקצץצוה
 קליו בעיר הנלחמים ב; שם, העיר,אל

 בא אפיינם אנטיוכוס שס; אותו,וחרפו
 על אנשי-הצבא את הוכיח ג; שם,אייו,

 צוה וז שם, היהודים, לפנימפלתם
 י"ב, פרק שם, העיר, עי דיקלבנות
 ב; rQO הדיק, שומרי את פקדא-בן
 נפוחי- מגרי המלאים העמקים אתראה
 QrN הוא R>ff וטען, והתאנחרעב

 אנשי- עי כעס דן שם,בדגר,
 שם, הפייטים, בטני את שבקעוהצבא,
 לכבוש אנשי-צבאו את עורר הןי-ג,
 את להרוס צוה הנ א, ו, הבירה,את

 מחדש יוסף את ושלח הבירה,יסודות
 QP' היהודים, אי שלוםלדבר

 א; ב,
 שס, גופנא, אל ירושלים פייטי אתשלח
 יבני ולהראותם להשיבם וצוה ב,ב,

 עי היהודים את חרף ג; av~העיר,
 צוה ד; ae, מקדשם, את מחלליםשהם
 הר- את לכבוש ולשלחם אנשי-צבאלבחור
 ו; שם, הצליח, לא הדבר ה; שם,הגית,
 קלי- אנשי-הצבא על קשה דיןמתח

 אלהים, לפני התנצי זן שם,הדעת,
 ונשבע ירושלים, במצוקות אשם הואשלא

 צוה הן ג, שם, העיר, אתלהרוס
 אן ד, שם, העזרה, חומת אתלהרעיש

 נתן שמן העזרה, בשערי אש לשלוחצוה
 בן שמעון חברי ולארכילאוס לחנןחנינה
 צוה בן שם, אליו, שנמלטוגיורא,
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 קרא גן שם, נעזרה, האש אתיכטות
 והחייט ההיכל גורל בדברלמועצה
 רצה שם( אפן, בשום להחריבושלא

 ולכבשו, ההיכל על חילו כל עםיהתנפל
 בהיכל שנפלה האש על שמע הןשם,
 הצבא לן שם, המקדש, את להצילומהר
 קרשי- אל נכנס שמן לקולו, שמעלא

 להציל הפעם עוד נסה זנ שם,הקדשים,
 שמן גירו, עלתה ולא ההיכל שאריתאת

 אן ו, שם, למושל-מנצח, אותו קראהצבא

 המקדו כחגי עי מרחם לבו אתהקשיח
 ומתנו ישאו שסן יהמיתט,וצוה
 ב, שם, בו, הלוחמים היהודיםעם

 הברית הנאי את לקבל סרבוהמורדים
 על לרחם יוסיף שלא הודיעוהוא

 הנכבשה, העיר את להחריב וצוההיהודים
 ירושלים בני בין להבדיל צוה גןשם,
 ישני חנינה נתז בן ח, שם, הזרים,ובין

 שם, חסנה, עי והשתומם העליונההעיר אי נכנס ג; שם, אליו, שנמלטויהנים,
 המזינים את רק להמית צוה אןט,

 היהודים יתר את כשגי ולקחתוהסרבנים
 להחריב צוה בן שם, ממחבואיהם,היוצאים

 ז, מגדלים, שלשה מלבד העיר כלאת
 נצחונותיו, על צבאו את ברך אןא,
 בשבוים שעשועי-רצח ערך בןנטם,

 ב, שם, פיליפוס, של בקיסריההיהודים
 א, ג, שם, היסה(, שעי ובקיסריהא,

 ותר סוריה ערי על עבר שפןובבארות,
 נתז לא א; ה, שם, נהר-השבת,את

 הרעה שאלחם את שבאנטיוכיהליונים
 משואות על עבר בן שם, היהודים,גרבר

 שמן העיר, חרבן על והתאנחירושלים
 הגדול הנצחון חג ג; שם, רומי, אלשב
 ד-ו. שם, ברומקשלו
 )81ט'ו(- פריגידסגזיטדס

 הט"ו הלגיון ראש
 ג. ד, ו, טיטוס,בחיל
 במהולוגיה הענקים אחד (Tityas),טיסיטס
 י"א. ח, ב,היונית,
 גלפירה התיחסה עליו ארגום. מיךקטבוס.
 מצד הורדוס בן )ד( אלכסנדרוסאשת
 ב. ע"ד, א,אמה,

 ן. ע צ ע"ז במצרים. עירסייס.

 דון, נהר הוא הסקיתים, בארץ נהרסקוס.
 ג, ז,ז,
 בגייל. גרטיס או גרים כפר אישט"טיי.
 גיורא. בן שמעון חיל מגבוריאחד
 ה, באש, הרומאים סוללות אתשלח
 ה.י'א,
 יוחנן מגדוד גבור-חיל איש )ב(.טיטאי
 בשעת בגבורתו לעשות הפליא לוי.בן

 שם, ח; א, ו, הר-הגית, עלהמלחמות
 ו.ב,
 הורדוס מאנשי-צבא אחד )"0זפז(.טרקן

 )ד( אלכסנדרוס את להציל אמרהזקנים.
 א, עצמו, ועל עליו מות והשיאממות,

 קטיוס בגליל. עיי (Taricheae).טךיכי
 לעבדים, יושביה חיק ומכר כבשההרומאי

 לאגריפס נתנה קיסר נירון ט; ח,א,
 גנה )חמחבר( יוסף ב; י-ג, ג, השני,)ג(
 עליו החנפיו שם ון כ, ב, חומותיה,את

 ג, כ-א, שם, להמיתו, ובקשוהגלילים
 שהיה יושביה, גין פרוד הקיםוהוא

 יושבי ובין ף, ל א ם י ע ב ר אמספרם
 את במאסר שם הניח ד; שם,טבריה,

 ישוע טן שם, הנחפשים, טבריהאזרחי
 יוחמי-החפש, עם שמה ברח צפיאבן
 וכבושה העיר מצור ה יע

 טיטוליעל"רי
 ק 'פח ש4

 הלגירן יאש )לגטוסג הרומאי הצירכא-יבוס.
 יפה את כבש אספסינוס. בחילהעשירי
 שם, טריכי, על-יד נלחם י"א; ז, ג,בגליל,

 אל עבר-הירדן כבוש אחרי פנה ג;יי
 א. ח, ד,יריחו,
 של אפוטרופוס העריץ, (Tryphon)עריפון
 עינו לטש הששי(. )אנטיוכוס סוריהמלך

 א, החשמונא', יונתן את המיתלמלוכה.
 ועזר אותו גרש שמעון אןב,

 ולהמיתו, עליו לצור השביעילאנטיוכוס
 ב.שם,
 המלך בחצר הגלבים אחר )ב(.עךיפ"ן

 איכסנדרוס על הלשין בשגעונוהורדוס.
 ה. כ"ז, א, יטבח, אותו והכריע)ד(



 היהובים מלחמתתייייתתקם

 ג.ב. ר א ן ע (Trachonttls),ףן-21ין
  נתפוצ נטם בקיליקיה. עיר (tlTarsus,פרסמם

 רומי אל וגשרת קומהי מלךאנט?כוס

 ג ז, ז, ביצלשלאות,אסור
 שהקים בסוריה. עיר (Tripolia).כזר,וליס
 -. י"א. נ"א, א, גימנסיון, הורדוסבה

 שמעון השפיה. בחוף עיר )18תיה"נג??2י'
 פומפיוס בן ב, א, אותה, כבבשהחשמונאי

 ז, שם, היחודים, גבול מעל אותהקרע
 הורדוס ד; ח, 'שם, אותה, בנה גביניוסזן

 אהר- ג; ו, ב, אחותו, ישלמיתהנטילה
 ט, שם, ליויה, הקיסרית שם משיהכך
 יהודה, גבול על נחשבה א; ט"ז שם,אן
 גימום אותה הכניע אספסיגוס ה; ג,ג,
 נאמנים יהודים בה הושיב בן ג,-ד,

 עליה, עבר טיטום א, ח, "שם,בבריתו,

 יוסף שבנה בגליל, מבצר t(Jotapata)?9ת
 פלצידוס ו; כ, ב, חומותיו, את מתתיהובן

 בפחי-נפש, ושב לכבשו עליו על"הרומאי
 החפש מאוהבי רבים נמיטו שמה א, ו,ג,

 עליו, חנה אספסינוס ג; ז, שם,שבגליי,
 המיחמות שמו אליו, בא יוסףשמן

 11 - ד שם, יודפת, על-ידהראשונות

 המיחמוה זן *שם, בקצרה, המבצרתאור
 מים מחסור וכו'; ח שם, המבצר,על

 את לעזוב בקש יוסף י"בן שם,בעיר,
 לא המבצר בני אך ט-ו, שם,העיר,
 המבצר מגני ט"זן שם, לצאת,נתנוהו
 כ-א- שט, הרומאים, סוללות אתהרסו
 ברעש יכבשו בקשו הרומאיםכ"ב;

 הרומאים, מפית וכו'; ע"ד שם,מלחמה,
 המבצר מן יהודי בורח כ-ז-כ-ט;שם,
 ל-גן שם, לכבשו, דרך לרומאיםהראה

 הלילה באשמרת אליו הבקיעוהרומאים
 נורא, מטבח ועשו והחריבוהו אותווכבשו
 במערה שם הסתתר יוסף וכו'; ל"דשם.
 וכו'. א, ח, פרק שם, איש, ארבעיםעם
 במובן א( )5פפאטנ(. מדינה שם?הודה.
 בלי או )עם העקרית יהודה מדינתצר:
 ב, שם, גן שם, א; א, א, אדום(,ארץ
 שם, בן ו, שם, ח; ד, שם, הן שם,ב;

 שם, זן י"א, שם, זן שם, ד; י, שם,גן
 ז, שם, גן ו, שם, בן ב, ב, גי'י"ב,
 י"ב, שם, א, י, שם, ב, ט, שם,ד;
 )החלקה ה *שם, ד; ג, "ג, א, א, ג,חן

 באמצע(; וירושלים פלכיםלאחד-צשר
 מלכות רחב: במובן ב( - ועוד. ט ט,ד,

 בארץ- היהודים מדינות כלהיהודים,
 ואילך החשמונאים כבושי מימיישראל,
 וכו'(, החוף ערי עבר-הירדן, הגייל,ליהודה,

 יהודה"(, ארץ )-כל ג י, שם, טן ח,א,
 א; יט, שם, ב, יעז, שם, אי י"ג,שם,
 ב, בן ל"א, שם, אן ב"ב, שם, גןשם,
 ז, היהודים"(; )"ארץ ט י"ח, שם, ג;ד,

 א,ג-ו. א, וגבורותיו, מעשיו המכבי.והדרה)א(.
 שלא עתידות, יודע איש האסי. )ב(.?הולם
 מות את צפה בנבואתו. מעויםטעה

 ה. ג, א, החשמונאי, )א(אנטיגנים
 בל או )צפוראי(, .צפירא בן )ג(.זהריה
 שהעיר בירושלים, חכם )צריפאי('?יי?י
 שתיה הנשר, את לפוצץ הימידיואת

 א, בית-המקדש, שער עי המלךהורדוס
 וכו'. בלעג,
 נס את הרים )ב(. חזקיה בן )ד(.?הוךה
 צפורי העיר את וכבש בגלילהמרד
 א. ד, ב, הורדוס, מותאחרי
 שהוא חושבים, )יש הגלילי )ה(.זהודה

 מיסד גמלאי, יליד הגולני, ,אוהקודם(
 מרד הקים הקנאים(. )של הרביעיתהכת
 אן ח, ב, קוריניוס, בימי מיהודיםבקרב
 בן איעזר ח; י"ז, aff' מנחם, היהבנו
 א. ח, ז, חלציו, מיוצאי היהיאיר
 ממשלת- מצירי אחד יונתן. בן )י(.?הודה

 הגלגל אי שנשלחו בירושלים,החרות
 בן יוסף מידי המשרה אתלהוציא
 ז. כ"א, ב,מתתיהו,
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 הקנאים, מראשי אחד חלקיה. בן )ז(.יהודה
 ומרד ומעון בן יאלעזרשהתחבר
 ב. א, ה, לוי, בןביוחנן
 היהודים מראשי אחד יהודה. בן )"(.זהודה

 פקדת תחת נלחם ירושלים. עלהמגנים
 ימסור ורצה בו ובגד גיורא בןשמעון
 נתפש אך הרומאים, בידי העיראת

 ב. י"ג, ה, גובריו, עשרת עםונהרג
 חיל מגבורי אחד מרטון. בן )ט(.קהולה

 עי-יד במלחמות הצלין גיורא. בןשמעון
 ו. ב, שם, חן א, ו,הר-הבית,
 אחד ר(. י א י בן )נ"א: ארי בן )י(.יהודה

 במלחמות- גבורתו את הראההקנאים.
 נמלט חן א, ו, הר-הבית, שלההגגה

 במיחמה ונפל מנהרה דרךמירושלים
 ה. ו, ז, ירדי, יערעל-יד
 בפני כבודם עי סגן המחבר -'הודים.

 על ובוכה ג, פתיחה, היונים,הסופרים
 יתרה בגבורה נלחמו דן שם, צרתם,גדל
 ז, עד ה ו, א, פומפיוס, עם חרותםבעד
 קסיוס א-זנ ח, שם, גביניוס, ועםו,

 ב; י-א, שם, קשה, מס עליהםהטיל
 פחדו ולא אנטיפטרוס בית בשלטוןסרבו
 עם התחברו ד-זן י"ב, שם,ממות,
 שם, אנטיפטרוס, בני את וגרשוהפרחים
 הורדוס כנגר בגבורה נלחמו ישיסרק
 פרק שם, עמו, הבאים הרומאיםוכנגר

 בהם עשה הורדוס בן י"ח,ש"ו-עד
 עורם את ופשט ג, י"ח, ים,ושפטים,
 בן ב"ו, שם, עמי-נכר, להשביעמעליהם
 ובארכילאוס, ב, ל"ג, שם, בהורדוס,מרירתם

 שם, בסבינוס, הכליי המרד גן א,נ,
 הן פרק שם, ורוס, פוימוס ודן גפרק
 פרק שם, )כתות(, ישיבות לארבענחלקו
 הרומאים, הגציביט תחת הנורא סבלםח,
 ט"ע פרק - י"ג פרק ב-ד; ט, פרקושם,

 י"ג, פרק שם, בקרבם, משיחיות תנועות,4

 ט"ו, ב, בפלורוט, מרדו ב; ה, ו,ב-וי
 שהם לראות, נוכח נפוליטנוסה-וו

 אגריפס נאם ב; ט"ז, שם, שלום,שוהבי
 את השקיט לא הוא ד; שם,אליהם,
 מלחמות-אחים אן י-ו, שם,המרד,

הראשונות,
~QO הרומאי החיל י-זן פרק 

 גלום צסטיוס י; י"ז, שם, נשמד,בירושלים
 מפלתו, טן י"ה, שם, בהם, להלחםעלה
 Dff, המרד, התחזקות י"ס; פרקשם,

 ס, 1 נ י ס פ ס א ס ו מ ל 1 פ כ-כ"אןפרק
 חדשות מלחמות-אחים ד; ספר - גספר
 א; ג, ה, עד ב ג, ד, היהודים,בקרב

 למוס ומ
 טיטולי

 ת ה--%ר %ר
 ה פרק ז, ספר ביהודים, המלחמהסוף
 הישוב, ארצות בכל נמצאו ח--הפרק
 ב, בה, ישבו שלא ומדינה עירואין
 היהודים קהלת תויוות גן ג, ז, דןס"ה

 ב, ותלאותיה, מצרים שלבאלכסנדריה
 באנטיוכיה הקהלה תוידית ז--הןשחו

 ב, ה, שם, ג-רן ג, ז,ותלאותיה,
 )עין וחרבנם וצרותיהם בקיסריההיהודים
 ביהודים ורציחות גדולות פרעותקיסריה(ן

 שם, י"חן פרק ב, סוריה, ארץבכל
 ז, ספר במצרים, היהודים תיאות בןכ,

 א-בן י-א, פרק שם, ובקיריני, י,פרק
 שיא ועמם, דתם בקדשי אמונתטחזק
 מות ומענויי יסורים מיני מכלפחדו
 ד-הן ז, א, הנכרים, השתוממותועוררו
 ב-ד; ט, שם, י; ח, ב, ב-גן ל"ג,שם,
 הלאמית לחרות קנאותם א-ה; י,שם,

 ד; ח, ג, עבדות, מחיי במותובחירתם
 ז, בן ט, עד 1 ח, ז, ז; שם, ו;שם,
 ענויי תחת סבלם וכח לבם אמץ אןי,

 גבורתם א; י, ז, י"ג; ז, ג, י; ח, ב,האויב,
 ביחוד מקומות, בכמה במלחמה,הגדולה-

 שם, וכ"ג; וב"ב כ"א ושם י"ז-כ, ז,ג,
 שם, ד-ה; ב, ה, ד; א, ד,כ"ז-כ-טן

 ון ב, שם, ז-ח; א, ו, הן י"א, שם, אןח,
 פחדו הרומאים ועוד; ועוד א ד,שם,
 היהודים סגלות בן א, ו, ו; א, ד,מהם,

 קשה-ערף עם הם ג, א, ו,במלחמה,
 ב. ו, ב, תמורות,ואוהב
 כובשי העברים ראש נון. בן )א(.וה5?ע
 ר, הישנה, יריחו את לכדהארץ.

 ג.ח,
 ויש צפיא, בן ואו א פ צ בן )ב(.זה5שע
 גדולים. כהנים ממשפחת גרסאות(.עוד



 היהודים מלחמתתולדותתקמב

 בראשית אדום ארץ אל לשר-צבאנשלה
 ד. כ, ב,המלחמה,
 בן או שפט, בן )או צפיא בן )גגוה5וווו
 ב, בטבריה, התרות אוהבי ראשטופא(.
 מתתיהו, בן יוסף את עוין היה ג;כ"א,
;Drזן ט, ג, בטבריה, ברומאים נלחם 
 נלחם חן שם, טריכי, אל העיר מןברח

 וכו'. א י, שם, הרומאימן עםבגבורה
 אחד גמלא. בן הגדול, הכהן )י(.?הושע

 העיר ירושלים. אזרחי בראשהעומדים
 דבר סי ג, ד, * בקנאים, חמתםאת
 ג; ד, שם, האדומים, א5 ההומהמעל
 שם, בפחי-נפש, ושב בנאמו הצליהיא
 בן ה, שם, האדומים, על-ידי נהרגה;

 קינת שם; בגופתו, התעללורוצחיו
 שם. שבהו, ופרשת עליוהמחבר
 ברת דמנאין. ]בן הגרוי הכהן )ה(.?5:1?ע
 ב ב, ו, הר-הנית, מצול בשעת העירמן

 ט(. ג, ד, יספר ובאורים" "הערות)ועלן
 בקיסריה. היהודים מראשי המוכס. )א(.י5ס*ן
 אחיו עי שיגן בכדי לפלורוס, שהדנתן
 על-ידי נאסר ד; י"דן ב, היונים,בפני

 ה. שם,פלורום,
 ממשית- על-ידי נשלח האסי. )ב(:י5ס*ן

 תמנה, אל לשר-צבא שבירושייםההרות
 יהלהם יצא ד; כ, ב, ואמאוס, יפולוד,

 ב. שם, במיחמה, הלל גפי א; ב, ג,באשקלון,
 ממשלת- עי-ידי נשלה חנניה. בן )ג(.י15זנן

 פיך אל לשר-צבא שבירושליםהחרות
 ד. כ, ב, ועקרנתא,גופנא
 את בנה מגוש-חלב. לוי בן )ד(.י15ןנן

 1; כ, ב, יוסף, במצות עירוחומת

 כזבים ומפיח ונוכל ערום לפיו:תאור
 שודר היה בתחלה הבריות, לאוהבומתחפש

 פליטים חבר אייו אסף ואחר-כךיחידי
 הגייל את ומלא ומרי-נמש נקשיםואנשים
 טובה פרקמטיה עשה אן כ"א, שם,חמס,
 העסק ברוח השתמש בן שם, הגליל,בשמן
 טבריה בני את סכסך שפן יוסף,כרעת
 ויא יוסף את לעקור בקש ג: שם,ביוסף,
 ירושלים, אי שטנה עליו ושלחהצליח
 מחומת יצא ויא יוסף את ירא ז;נטם,

 ואיש- רב-מזמות חן ~faגוש-חלב,
 בני את המריד שלטון, ושואףמעשים
 הוליך אן ב, ד, ברומאים.גוש-חלב
 ברת גן שם, טיטוס, אתשילל
 אל בא דן שם, מגוש-חלב,בחשאי
 המלהמה רוה את והפיחירושלים
 חברי כל את הכריע גן שם,בעיר,

 רגל י"גן שם, בירושלים,ממשלת-הים
 וכאשר לקנאים, הזאת הממשיה סודותאת
 לגלוח יוסיף שלא נשבע חשד, עייויצא
 הקנאים אי הלך אחר-כך שם,סוד,
 ירושלים, ראשי מפני אימה עליהםוהטיל
 האדומים, אל צירים לשלוח יעץ י"ר;שם,
 עריץ שליט להיות רצה א; ד,שם,

 חיק אייו ומשך בירושלים יחידיומושל
 בראש עמד אנ ז, שם, הקנאים, שלגדול
 לעשות לגלילים נתן שס; כמלךהעם

 לגדלה, אוהו העגו אשר על תועבה,כי
 מרדו בחילו אשר האדומים י; ט,שם,
 וקראו ירושלים טובי את ונועצוגו

 מיחמות י"אן שם, גיורא, גןלשמעון
 בנה י"בן שם, שמעון, וביןבינו

 שמעון בן אלעזר שמז אחדים,מגדיים
 מלחמות ב; א, ה, בו, מרדווחבריו
 וכו'; ג, שם, ולמטה, ממעלהעליו

 מלחמה, יצרכי ההקדש עצי אתחיי
 אנ ג, שם, אלעזר, את נצח ה;שם,
 ו, שם, מעמדו, ומקום אנשי-חילומספר
 ניחם ולא גיורא בן שמעון את יראאן

 שמעון עם ברית כרת ג, שם,ברומאים,
 שם, הנכרים, האויבים על והתנפיויצא
 אח לעזוב ירושלים לבני נתן לאדן

 והחמס השד מעשה אן י, שם,העיר,
 חתר ד; שם, ירושלים, לאזרחישעשה
 שס, הרומבוס, סוללות את והרסחתירה
 י"ג, שם, הקדש, כלי את התיך ד,י"א,
 החדשות הרומאים סוללות על התנפלון

 חדשה חומה בנה גן א, ו, הצליח,ולא
 קשה מלחמה נלחם ד; שם, הבירה,על
 יוסף ז; שם, ברומאים, הר-הביתלפני
 נלחם א; ב, שם, בתוכחה, אליופנה
 שם, הר-הבית, לפני קשה מלחמהשוב



תקמג ח ת פמ

 ג, שם, הגוית, למש שבנה המגדלוי
 אן ו, שם, העליונה, העיר אל ברחב;

 את עזב בן שם, טיטוס, עםמשא-ומתן
 המחלות, אל וברת העליונה העירמגדלי
 יצא הרעב מצוקות מחמת ד, ח,שם,
 ד. ט, ~rD עולם, למאסר ונדון הרומאיםאל
 נירושיים. הקנאים אהד האילה. 3ן )ה(.י5סון

 וסיעתו(, )אנטיפס האסירים אתהמית
 ה. ג,ד,
 אחד שושא(. או צוצא, )או סימא בן י(.י5ס4ן

 ד, ירושלים, על שעלו האדומים,מראשי
 גבורתו מהיל הן ו, ה, מחז,קדוד ונפי הרומאים בפני העיר על הגן ב,ד,

 שם.ותכמתו,
 ?קלה. עי1 אוגוסטוס. הקיסר אשתיוליה.
 אותה שבנה התחתון, בגולן עיר א(יעליס.

 צידא[, בית ]לפנים הורדוס בןפיליפוס
 בעבר-הירדן עיר ג( - ז. ק ג, אן ט,ב,

 הורדוס עי-ידי שנבנתה השטים,נגחי
 נכבשה אן ט, ב, ביה-הרם, לפניםאנטיפס,
 פךצידוס, על-ידי אספסינוסבפולמוס

 1. ז,ד,
 הקטנה אסיה בחוף מדינה )טי"0נ(.י45יה
 א. ב, ז, י*אי כ"א, א, האיים,ועל
 היושבים ם[. י ג ל ה 1 ר 1 [ס סורים( )גם:י31ים

 עם מריבותיהם לה. ומסביגבארץ-ישראל
 ד; י"ד, ב, בקיסריה, והפרעותהיהודים
 ובאלכסנדריה וסוריה ארץ-ישראל עריביתר

 שם, בדמשק, י"ח; פרק שם, מצרים,שי
 שם, ב-דן ג, ז, באנטיוכיה, ב,כ,
 א, הורדוס, להם שעשה הטובות בןה,

 סופריהם, על המחבר דעת י"א-י"ב;כ"א,
 הנפש, בהשארת מחשבותיהם ב-גןפתיחה

 ד. ט"ז, שם, ונגון, חכם עם י"א; ח,ב,
 היהודים בראש עמד ]החשמונאי[. )א(י5?סן

 מעשי המכבי. יהודה אחיו מותאחרי
 א, ב, ב, טריפון, בידי ומותוגבורתו
 ג. ח, ז, מצדה, חומת אתבנה
 אשת מרים אחי ,החשמונאין. ת( )ב(יתקן

 נפקדת ביריחו במים שנטבעהורדוס,
 במקום גיזה בהוצאת הוא כךהמלך.

 ב. כ"ב, א,אריסטובולוס,

 אחד הגרוי. הכהן חגון ובן ע(.י45תן
 רשעת על התאונן בירושלים. העםמנהיגי
 אל ונשלח קוררטום לפני קומנוסהנציב
 על-ידי נרצת ה-ו; י"ס, ב,רומי,

 שם, מליכם, נציבות בעתהמיקריים
 ג.י"ג,
 שבירושלים. היאדים השחמים אחד )י(.יינתן
 בקרב והמית הרומאים מערכות אתחרף
 שדוד, נפי ואחר-כך מגבוייהט,אחד
 י. ב,1,
 שנתגלגל אורג המיקריים. מן )ה(.י45מן
 בין מרד שם והפיח קיריני ארץאל

 לו ונאות הנציב בידי נתפשהיהודים,
 הגויה יהודי בטובי שקר עדותלהעיד
 א-גגי"א, ז, )המחבר, ביוסףוגם

למלת-שרפה, דנהו אספסינוסהקיסר
 ג.שם,
 ח, א, וקפרוס, )א( אנטיפטרוס בן )א(.יקטף
 הבורח הורדוס אחיו לקראת יצאט;

 אנטיגנוס ח, י"ג, שם, מצדה,בקרבת
 כבש א; ט"ו, שם, במצדה, עליוסגר
 הורדוס אן ט"ז, שם, אדום, ארץאת
 אן י"ז, שם, לממלא-מקומו, אותושם
 אגטיגנוס שמן אנטיגגוס, עם במלחמהנפל
 ol~e בן שם, ראשו, את לכרותצוה
 את בו נקם והורדוס הפקדה אתמלא

 ה. שם, אחיו,דמי
 גלה הורדוס. אחות שלמית בעל )ב(.י5קף

 ד; כ"ב, א, מצותו, את אשתולמרים
 וצוה מרים, את שפתה בו, חשדהורדוס
 ה. שם,יהמיהו,

 אויימפיס אשתו הורדוס. אחי בן )ג(.י5סף
 ]יצא ד. כ"ח, א, ומלחקי, הורדוסבת

 ב.[ ח, ב, ורוס,לקראת
 ממשלת-החרות ראש גוריון. בן )ד(.ידקף

 ן ב ן 1 י ר 1 ג ועף ג, כ, ב,בירושלים,
 ף. ס וי
 ממשלת- על-ידי הוקם שמעון. בן )ה(.י05ף

 ב, ביריתו, לשר-צבא בירושליםהחרות
 ד.כ,
 מחבר ירושיים, מכהני מתתיהו בן )ו(.ייסף

 ממשלת- על-ידי הוקם א; פתיחה,הספר,



 היהודים מלחמתהולדותתקמד
-=r:==ה=נם=-

 וגם בשיל לשר-צבא בירושליםהחרות
 בגליל משפט הקים דן כ, ב, גמלא,על

ותקן.
 ה; שם, ובתי-דינים, סנהדריה שם

 רב צבא אסף ו; שם, רבות, עריםבצר
 ז-ח, שם, מלחמה, טכסיסי אותוולמד
 יוחנן שם; טובות, מדות גם אותולמד

 אן כ"א, שם, לשטן, יו קםמגוש-חלב
 צעירים ב; שם, מקרבו, היהבתחלה
 )ג( אגריפס פקיד רכוש את בזזואחדים

 לבעליו, הגזל את החזיר ויוסףהשני

'Qff;והציל רע בכל היה זה מפני ג 
 יוחנן ג-ה; שם, בערמתו, נפשואת

 נחלץ והוא בטבריה יהמיתו עייוהתנכל
 אויבו את ינצח בחר 11 שם,מצרה,
 שלח יוחנן ז; שם, בחרב, ולאבחכמה
 והם ירושיים מנהיגי אל עליותלונה
 המשרה, את ממנו לקחת ציריםשלחו
 שם; בחכמתו, עצתם את הניאוהוא
 את השקיט ח, שם, בו, מרדהטבריה
 ח-טן שם, שפך-דם, בלי בעירהמרד
 את והשיב ובזזה גוש-חלב אתכבש
 ולצפורי, לטבריה עשה וכה ייושביה,השיל
 בהיותו א, ו, ג, פלצידוס, עם ניחםשם;

 אספסינום ביאת על אנשיו שמעובגריס
 ברח גי שם, מעליו, ונפוצו הארץ,אל
 אולם הנצחון, מן נואש שמן טבריה,אל

 כי גמירא, עד ברומאים להיחםהחייט
 ב, ז, שם, הבגד, מן בעיניו יקרהמות
 לשמוע בירושיים הממשלה אל אגרתשיח
 יודפת אל מטבריה יצא שכן דעתה,את

 כדי המבצר, על לעיות מהרואטפסינוס
 בחכמתו שם לו שיצא יוסף, עללתפשו

 מגני בראש עמד ג, שם,ובגבורתו,
 חומת את הרים וכו', ה Qff'יודפת,
 המים את לחלק צוה ין tOffהעיר,

 הרומאים את הוליך י"ב; שם,במשורה,
 לחם, לו ימצא התחכם י"ג, שם,שולל,
 לעזוב ובקש הקץ קרב כי ראה י-דןשם,
 לא העיר בני ט-ו; שם, המבצר,את

 נשאר על-כן ט"ו; שם, לצאת, לונתנו
 את ~ntYy החבויה מצא י"ו; aer,שט,

 אש שלח כן שם, הרומאים, אילנגיחת

 את חזק כ-בן שם, הרומאים,במכונות
 Qff' גבורה, ימעשי הלוחמיםיב

 כ"ח;
 החוררים הרומאים את להכשילהתחכם

 כבוש אחרי כ"חי שם, החומה, פרץאל
 א; ח, שם, הרומאים, אותו חפשויודפת
 שסן איש, ארבעים עם במערההסתתר
 מחבואו מקום את גלתה אחתיהודיה

 שרי-איף שני אייו שלח והואלאספסינוס
 האמין לא יוסף שמ; המערה, מןלהוציאו

 נקנור הוא שלישי, ציר אייו נשלח ושובלהם
 את זכר בן שם, יצו, על לדברמכירו,
 שם אשר והדברים הגנואהחלומות
 בדברי ומבין כהן היה כי בפיו,אלהים
 והתפלינבואה,

 קצרה, תפלה
'Qff 

 ג;
 עכבוהו וחבריו הרומאים על יעלותרצה
 משא לפניהם קרא דן שם, להמיתו,ורצו
 לא דבריו ה; שם, והמות, החייםעל
 מנצ ובק-י להמיתו רצו והם רשם,עשו
 האלהים כי באמונתו וו שם, מזה,אותם
 מי גורל יהטיי לפניהם הציעיצילהו
 וחברו והוא ראשונה, אחיו בחרבימות
 אי יצא ז; שם, בגורל, אחרוניםיצאו
 אספסינום, אי אותו הוליך וזהנקנור
 כי כששמע, ח; שם, עליו, חמ5וטיטוט

 ספר נירון, אי לשלחו אומראספסינום
 אלהים מאת אליו שלוח שהוא בסוד,5ו

 שרי סי שם, למיך, יהיה כילבשרהו,
 ואחר-כך ידבריו, האמינו לאאספסינוס

 עי אמת נצא כבר כי ידעת,,וכחו
 הניחו אכפסינוס שם; יודפת,כבוש

 את ונשא כבוד בגדי יו נתן אךבמאסר,
 לעשות דרשו שבקיסריה היוניםראשו;

 שמע לא אספסי:וס אך מות, משפטבו
 הגיעה שמועת-שוא אן ט, שם,לקולם,

 אכ5 5ו ונעשה יוסף, מת כילירושיים,
 אנש דבר בה.דע אוים ה; שם,כגד,
 כשנפשה 1; שם, מאד, עליו הכעסגד5

 מממסרו יוסף את פדה לקיסר,אספסינוס
 לנני בעמדו ז; י, ד, מאד,וכבדו
 בנפשו נזהר ירוכייה מצור בשעתטיטוס
 ד; ז, ה, הנוכל, לקסטות האמיןולא

 יהודי אל שיום לדבר שלחוטיטוס
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 עמד בן ט, שם, עמם, בלשוןירושלים
 גן שם, היהודים, את ויסר בטותבמקום
 אליהם קרא רשם, דבריו עשוכשלא
 סבב דן שם, עולם, ימות והזכירםשגית
 היהודים אל שלום לדבר החומהעל

 היהודים מידי המתעיף יוסף אתטיטוס הציי בקשי גן י"ג, שם, באבן,ונפצע
 בירושלים שמחה שמו לתפשו,שבקשו

 דברי שמן מותו, על-דברלשמועת-שוא
 אל רכות ודבר לאיתנו שב שמןאמו,
 iaar הלוחמים, אל איומים ודבריהעם
 לוין בן יוחנן אי כגושים דבריקרא
 על לדגר חדל לא הקץ עד א; ב,ו,
 ז, שם, בירושלים, היושב העםלב

 רעה דבה עליו הוציא הסיקרייונתן ב~
 את חקר אספסינוס גו י"א, ז,בקיריני,
 שם. כזבו, את ומצאהריר
 החרות לוחמי ראש המילדת[. ;בן )ז(ייסף

 דרך לו להבקיע בקש הן א, "ד,בגמלא,
 ט. שם, מחץ, שדוד ונפי הרומאיםמחנה
 אל ברח קבי[. ;בן הגדול הכהן )ח(.011ף

 על-ידי הר-הבית מצור בשעתהרומאים
 ב. ב, ו,טיטוס,
 הכהנים מראשי אחד דליה. בן )ט(ייסף

 בשעת האש אל קפץ במקדש,המשרתים
 א. ה, ו, ההיכל,שרמת
 שגושלחו הצירים, אחד נומיקוס. בןי5??ר

 לקחת שבירושלים הממשיה מנהיגיעי-ידי

 המשרה את מתתיהו בן יוסףמידי
 ז. כ"א, ב,בגליל,
 בלבנון. נשיא ;הערביי. (Jamblichus)92?יכו

 במסע להשתתף אותו פתה )א(אנטיפטרוס
 פרגמוס איש מחרדת שלהמלחמה
 ג, ט, א, ממצור, ציזר אתולפדות

 מי שוטפים שמה האספלט(. )יםים-המלח
 נופל הירדן הן ל-ג, א, החמים,קלירהי
 כל את הכניע פיצידוס זי י, ג,אליו,

 העמק ו; ז, ד, ים-המלח, עדעבר-הירדן
 בו ת, ד, בו, נוגע הירדן( )ערבותהגדול
 שוממה, ערבה היא ובינו יריחו ביןהארץ
 דן שם, ים-המלח, תאור גשם,
 ריח ששים ממנו רחוק הוה מכורמבצר

 המלח מי6 מוליך הנחש שביל אן ו,ז,
 ג. ח, שם, מצדה,אל
 שבנה העליון, בגייל כפר יבגית. אוקנונית
 ו. כ, יב, חומתו, אתיוסף
 אחד צוצא(. )שושא, סומא בז2?קב

 ד, ירושלים, על עלה האדומים.מראשי
 בן שמעון אי ועבר בחבריו ;בגד בןד,

 האדומים בראש עמד וו. ט, ד,גיורא)?(
 ו, ה, טיטוס, בפני ירושלים עלהמגנים

 ון ב, שם, חן א, ו, במלחמה, הצטיןאן
 בן ושמעון הרומאים, אי לנפולרצה
 שם, בית-כלא, אל והטילו תפשוגיורא
 ב.ח,
 לכרמל, מדרום )מדימוס(. האלוניםיער

 את יוסף שבנה התחתון, בגליל עיר!פה.
 מצור בשעת מררה ון כ, ב,חומותיה,
 אחרי הרומאים בידי ונכבשהיודפת
 ל"א. ז, ג, גדול, ומטבח נוראהפרענות

 על-ידי נכבשה יהודה. ארץ בחוף עיר!פ5.
שמעון

 החשמונאי
 איכסנדרוס בו ב, א,

 ז; ד, שם, חריץ, שם הפר)ינאי(
 היהודים, גבול מעי אותה קרעפומפיוס

 ברעש אותה כבש הורדוס ז; ז,שם,
 קיסר אוגוסטוס ד; ט"ו, שט,מלחמה,

 כ"א, שם, גן כ, שם, העיר, את לונתן
 ג; ו, ב, לארכילאוס, נתנה ואחר-כךה,

 ושרפה העיר את כגש גלוםצסטיוס
 ממשית- י; י"ח, שם, יושביה, אתוהשמיד
 יוחנן את עייה שמה בירושייםהחרות
 ביהודה, חשובה עיר ד; כ, שם,האסי,
 ט, שם, מחדש, בנוה היהודים ה; ג,ג,
 אנדרומדה, וסלעי העיר נמל על-דברבן
 יושביה עם נלחם אספסינוס ג;שם,

 והשאיר העיר את והחריב וביםביבשה
 ה. שם, במשואותיה,מצב
 )אפוליה( איטייה ארץ קצה (fJapygia,!קיי~ה
 א. ב, ז, קורקירה, ואי אפירוסמול
 שרידי נמלטו ומה יער' )5"4'8נ(.2ךוי

 הרומאי ובסוס מכור, מפלת אחריהקנאים
 ה. ו, ז,השמידם,

 ארץ-ישראל. נהרות בכל הגדול2ך?ן,
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 א, הנהר, מקור" רבות. פעמיםהזהר
 ז; ק שם, וביחוד ה, שם, גי ג, ג;כ"א,

 א, א, *ד, הקטן, והירדן הגדולהירדן
 ה; ז, שם, הירדן, ע5-יד קשותמלחמות
 ג. שם, בן ח, שם, הירדן, ערבותתאור
 )אדום( יהודה ארץ בדרום כפרירדן.

 ה. ג, ג, ערב,בגבול

 את משם ג"ש חיניי א. פתיח"'1ר4?יזם'

 א, אותה, כבש )א( אנטיוכוס טוביה,בני
 ד; שם, ככסה, המכבי יהודה א,א,

 ה; שם, אליה, נכנס )ב(אנט"וכוס
 לנשיא, והוקם העיר א5 בא )א(הורקנוס

 חנה )השביעי( אנטיוכום ג; ב,שם,
 ואנשי הערבי תרתת הן שם,עליה,

 ב; ו, שם, עליה, צרו )ב(הורקנוס
 בן ז, שם, מצור, עליה שםפומפיוס
 העיר את בידו מסרו הורקנוסאנשי
 חושת את הרס שם, מהר-הביה,חוץ
 אלכסנדרוס ון שם, מט, עליה ושםהעיר
 במלחמה נגף ב, ח, שם, אליה, נכנס)ג(

 אל שב הורקנוס ג, שם, לעיר,סמוך
 סנהדריה, בה תקן גביניוס ה; שם,העיר,
iaeאוצר את ושוד אגיה נכנס קרסום 

 את הקים )א( אנטיפטרוס ז; שם,ההיכל,
 היה פצאל דן י, 9ם, ההרוסה,חומתה
 עליה עלה הורדוס שמן לשר-צבא,בה

 נכנס הורדוס טנ שם, בהורקנוס,להנקם
 הפרחים גן י"ב, שם, מנצחים, בכבודאליה
 שט, העיר, אל נכנסו אנטיגנוסואנשי
 וכו'; ג שם, העיר, ברחובות מלחמות בני"ג,

 אנטיגנוס טן שם, העיר, את בזזוהפרתים
 וסוטיוס הורדוס י-א; שם, עליה,מלך
 מצור טן. י"ז, שם, מצור, עליהשמו
 ברעש נכבשה א-ב; י"א, שם,העיר,

 לבז נתן יא הורדוס ב, שם,מלהמה,
 העיר את קאר הורדוס גן שם,אותה,
 מרידה א; כ"א, שם, נאים,בבנינים
 ב-ג; ל"ג, שם, הורדוס, כנגדבעיר
 מבינוס א-בן ג, שט, בעיר, אדשהמרידה ב--גי א, ב, ארכילאוס, כנגדמרידה
 צרו היהודים ג; שם, האולמים, אתשרף
 וכבשה העיר על שיה נרים ד; שם,עליו,

 הביא פילטוס ג-ד; ה, שם,בשלום,
 ט, שם, הקיסר, צלמי את בחואישמה
 אוצר את ובזבז לעיר מים תעלת חפרב;

 שם, בעיר, למורדים מטבח ועשההלדש
 חומה יהקים בקש )ב( המיך אגריפסדן

 1; י"א, שם, השלימה, ולא העיר צלחזקה
 כסף שהוציא פלורוס, כנגד בעירמרידה
 עשה פלורוס 11 י"ד, שם, הקלו,מאוצר
 בעיר, שני רצח ט; שם, בעיר, גדולרצח
 וגרשו התקוממו היהודים ה; ט"ו,שם,
 השני )ג( אגריפס ו; שם, פלורוס,את
 מלחמות דן יעז, שם, צבא, שמהשלח
 אוהבי ובין המורדים בין העירבקרב

 נשמדו הרומאים וכו'ן ה שם,השלום,
 בעיר פ-ז; י"ס, שם, ומפלתו,העיר עי גלום צסטיוס מלחמת י; שם,בעיר,
 אן כ/ שס, התרוה, אוהבי רקנשארו

 המנהיגים גן שם, בעיר,ממשלת-החרות
 הכל את והכינו העיר חומות אתחזקו

 יא הגליל חרבן אן א"ב, שם,למלחמה,
 ון ט, ג, בעיר, החרות שלהבת אתכבה
 ג, ד, שמה, באו ואנשיו לוי בןיוחנן
 מעשי בן שם, המרד, רוח את וחזקוא,

 ירושלים טובי ד-חן שם, בעיר,הקנאים
 בית בחצר אליהם וצרו הקנאים עלקמו
 לעזרת באו האדומים ט-י"ב; שם,ה',

 שם, העיר, שערי לפני ועמדוהקנאים
 את בלאט לפניהם פתחו הקנאים ב;ד,

 בהר- נורא רצח ז; שם, העיר,שערי
 בעיר, גדולה מהפכה א; ה, שם,הבית,
 העיר, את עזבו האדומים ב-דןשם,
 שם, בזדון, בה משלו הקנאים ה;שם,
 הראשי, למושל נעשה לוי בן יוחנן א,ו,

 לפני חנה גיורא בן שמעון אן ז,שם,
 שם, הקנאים, ע5 מוראו את והפילהעיר
 והגליליים לוי בן יוחנן תעתועי חןט,

 ופליטי האדומים ין שם, העיר,בקרב
 אייה, לבוא גיורא בן לשמעון קראוהעיר
 יוחנן בין העיר בקרב מיחמות י"א;שם,
 שמעון בן  איעזר י-ב; שם, שמעון,ונין
 א, ק עמו,  ונלחם לזי בן ביוחנןמרר
 וגין שמעון ובין יוחנן בין מיחמותב,
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 שם, העיר, חלק וחרבן איעזר וביןיוחנן
 פרק שם, העיר, על עיה טיטוסג-ה;
 שמעון, בן איעזר את :צת יוסנןבן
 חומת על-יד חנה טיטוס א; ג,שם,
 "שם, עיר, ה ר 1 א -ת ה. שם,העיר,
 אן ו, שם, העיר, על המגנים דןפרק
 ז, פרק שם, הראשונה, החומהכבוש
 מבית והמלחמות השניה החומהכבוש
יה,

'QO 
 קשות מלחמות יו פרק שם,בעיר, הגדוי הרעב ש פרק

 הקיף טיטוט י-א; פרק שם, העיר,על-
 התחזקות א-ב; י.ב, שם, בדיק, העיראת

הרעב,
'Qff עשה גיורא בן שמעון גן 

 א. י"ג, שם, בעיר, אכזריות מעשיהרבה
 ש4 עיה ב ב הרע חילימספר

 א; א, ו, ייתר, .עוד גדלו החלאותזן
 טיטוס ב--זן נטם, וכבושה, הבירהמצור
 רבים ב; פרק שם הר-הבית, עלנלחם
 נוראות ב; ב, שם העיר,מןברחו
 וההיכל העזרה כבוש ג--ד; ג, שם,הרעב,
 המוררים ד, פרק שם, בית-המקדש,וחרבן
 א, ו, שם, העליונה, העיר אלברחו
 ר י ע ה חלק את להרוס צוהטיטוס

 התחתונה העיר כי ה] שפ,התחתונה,
 העיר כבוש נ ז, ~raנהרסק

 ושאט ד-ק ק שקהעליונק
 השתומם טיטוס הן aw~ אש, בהשלחו
 אוכלוסי מספר ג; שם,ירושלים, י י י ח מסטר א; ט, שם, העיר, תמןעל

 ירושליק ש;תוידותירושליק
 וקרא אותה בנה מלכי-צדק י; פרקשם,
 ,סלם, הראשון שמה במקום ירושלים,לה
 העיק כל את להרוס צוה טיטוסשפן
 את משואותיה עי השאיר א; א,ז,

 טיטוס בן tOV למצב, העשיריהלגיון
 לעיר ונד ירושלים משואות עיעבר
 העיר, חרבות על-דבר ב] ה, שם,הזאת,
 ז. ח.שם,
 ב, א הירדן, בערבות עיר )ןמהו(.וריחן

 בין המכרעת המלחמה היתה בקרבתהג;
 שם, )ב(, אריסטובולוס ובין )ב(הורקנוס

 ג::ת ;ל פוממיוס שמע שם א;ו,
 סמן הצרי, מקום שם 1; שם,מחרדת,
 ה; ח, שם, סנהדריה, בה הקיםגביניוס
 אנטיגנוס, עם במלחמתו אותה כבשהורדוס
 יוסף חלל גמי שמה בדרך ו; ט-ו,שם,
 נצל הורדוס א; ט"ו, שם, הורדוס,אחי
 את נתן אנטוניום ד, שם, מאסון,שם
 והורדוס לקליאופטרה, יריחו ארץחבל
 הורדוס הן י"ח, שם, ממנה, אותוחכר
 שם, בנינים, ועוד ארמון-מיסים שםבנה
 גיסו את עבדיו הטביעו שם דןכ"א,

 rOV אריסטוגולוס, או יונתןהחשמונאי
 יריחו אל ובחליו נסע הורדוס בןכ-ב,
 באפודרומין היהודים טובי את לאסורוצוה
 הורדוס, מת שם ונ ל-ג, שם, ולהמיתם,שם
 וקרא לאספת-עם שם קרא תלמי ח;שם,
 להמליך רצה הצבא שפן המלך, צואתאת
 אחד שמעון, א; א, ב, ארכילאוס,את

 ביריחו, המלך ארמון את שרףהמורדים,
 עליה הוקם ומעון בן יוסף ב, ד,שם,

 ביהודה, פלך ראש ד; כ, שם,לשר-צבא,
 עבר-הירדן, טליטי ברחו שמה הן ג,ג,
 שמה, הגיעו וטרינום אספסיגום הן ז,ד,
 ר 1 א ת ב. שם, העיר, כבוש אן ח,שם,
 הקים אספסינוס גן *שם, ו, ח י ר י ק מע
 משם א; ט, שם, למחנהו, מצודהשם
 א, ה, ירושלים, על העשירי הלגיוןעלה
 ג. ב, שם,1]
.yl~?שנבא הדיוט, אכר חנן(. )או חנניה בו 

 העם, ויפרענות יההיכי ירושליםיהרתן
 ג. ב,ו,

 בניו בקיריני. שנהרג גדול, כהן-שיעאל.
 הר-הבית( מצור )בשעת מירושליםברחו
 ב. ב, ו, טיטוס,אל
 בית את ברוח-הלדש צפה הנביא.דש"?הו
 ז, במצרים, להבנות העתידחוגיו
 ג.י,


