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תוידוה מלחמת היהודים

בצורה ויפה מאד.

נקראה בשם "עיר הגברים" (נשמט בפנים),
%1סטיוס גיוס מצא אותה עזובה בעלותו
על הגויל יצוה לשרוף אותה ,ב ,י"ח,
טן היא קרובה לעיר עכו וקצה גבול
הגליל התחתון ,ג ,ג ,א .נ"א :ז ב ון.
פהן-גדול ,הוא לבדו יכו להכנס אל קדש-
רק פעם בשנה נצום
הקדשים ,א ,ז,וי
הגדול ,ה ,ה ,ז; רק בשבתות ובימים
טובים ובאספות-עם מיחדות היה מורת
במקדש ,שט; בגדיו ודרך עבודתו'~ff ,
יהנה-גדילה' ריב בין חוניי ובין בני
טוביה
שמעון
משרהאותזוה ,,שא,ם,א,ב,אי
ל
ב
ק
;
ב
י
א
נ
ו
החשמ
בעי
מום פסול לה ,שם ,י"ג ,טן הקנאים מצאו
חק ישן ,שמשרה זו נתנת עז-פי הגורל,
ד ,ג ,ז ,ובחרו כהן-גדול בגורל ,שם,ח.
פולנים-גדולים .משרתים ומי שהיו משרתים
 ,מנהיגי ירושלים .רצו לכבוש את
בקיש
כעס פלורוס ,ב ,י"ר ,חן בקשו להפיס
את רוח העם ,שם ,ט"ו ,דן יצאו לברך
את אגריפס ,שם ,ט"ז ,בן דברו על לב
המורדים והעם לחדש את קרבן הקיסר,
שם ,ל"ז ,גן תפשו את העיר העליונה
בעזרת אגריפס ,שם ,ה; נצחו על-ידי
המורדים ,שם ,ו; קצתם עברו
המורדים ועמדו בראש ממשלת-התרות,
שם ,כ ,ג-דן הקימו את העם בירושיים
כנגד הקנאים ,ד ,ג ,ט-י"אן ניחמו
בהם ,שם ,י"בן מנהיגיהם נהרגו על-ידי
האדומים ,שם ,ה ,ב; הנשארים קראו
לשמעון בן גיורא ,שם ,ט ,י"או
שמעון המית רבים מהם ,ה ,י"ק א;
הנשארים ברחו בשעת מצור הר-הבית
אל טיטוס ,ו ,ב ,ב.
כהנים .הכהנים המשרתים במקדש .גבורתם
הנפלאה ומטירות נפשם לעבודת אלהים
תחת מטר חצים ואבני-מות ,א ,ז ,ד;
נהרגו
הזבחים ,שם ,ה ,תפקיד הכהנים
אצל האסייט ,ב ,ח ,ה; עמדו בפרץ

י

עי

חיי

עי

תקמח
---------- -

אי

והעירו את העם לקבל במזוהה את גזרת
פלורוס למען השלום ,ב ,טרו ,דן נפתו
לדברי אלעזר בן חנניה לבטל אח הקרבן
לשלום הקיסר ,שט ,יפו ,בן יודעי דברי-
הימים שביניהם עוררו לשוא את חבריהם
יקדש אה הקרבן הזה ,שם ,דן הם
בקיאים בתורה ובדברי הנביאים ויודעים
לפהור חלומות ולהבין שמועות ,ג ,ח,
גן מהם שני מנהיגי הקנאים ,ד ,ד ,אן
מקומם בקדש ,בגדיהם ועבודתם ,ה ,ה,
כהנים לעבודת המקדש
ז; חסי
וי
ל
טכ
בי
וה
התמיד ,ו ,ב ,א ,נלחמו מעל ה
הבוער ברומאים ,ו ,ה ,א; ברחו
פנת
החומה ,ושנים מראשיהם קפצו אל האש,
שם; אחרי חמשה ימים הכריתם הרעב
למטור עצמם בידי טיטום והוא צוה
להמיתם ,שם ,ו ,א.
כורש ).(cyrus
פרס .השיב ברצון
אלהים את גולי בבל
ארץ יהודה,
ה ,ט ,ד; הנביא חגי העיר בימיו את
בנין בית-המקדש ,ו ,ד ,ח.
כוש (אסיפיה) .ארץ גדולה ורחבה מאד
ויושביה נכנעו בפני הרומאים ,ב ,ט-ז,
דנ יד גבולה נמצאה עיר טון עם
משברי נילוס ,ד ,ק ה.
פותים (שמרונים) .עם שישב סביב לבית-
מקדש כתבנית המקדש בירושלים (המקדש
על הר גריזים) .נכנעו על-ידי הורקנוס
(א) החשמונאי ,א ,ב ,ו.

אי

מיד

אי

עי

כלי-קלע (או כלי-רובים) מהירים .מכוגות-
מלחמה רומאיות .השתמשו בהם בעת
מצור יודפת ,ג ,ז ,ט ,שם ,כ-ג ,ובעת
מצור ירושלים ,ה ,ו ,ב ,והגנו בהם על-
עצמם ,שם ,י-ג ,ה; גם בועת מצור
מצדה ,ז ,ח ,ה ,אף היהודים השתמשו
בכיי-הקלע שגזלו מחיל צסטיוס גיוס,
ד ,ט ,י"ב( .וענן עוד :מכונות-מלחמה).
ן ),~Chalcls
סלקים .א) ממלכה בהרי היבנו
תלמי בן מינאי ,א ,ט ,ף
שםחרימושי
ייסניט בנו tOO ,י-ג ,אן; קלודיוס
מא
.
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תקמט

מפ ת ח

הקים שם רמיך את הורדוס (ה) ,אחי
אגריפס (ב) ,ב ,י"א ,ה ,ואחר-כך את
אגריפס (ג) ,שם ,י"ב ,א - .ב) מדינה
גארץ סוריה הצפונית ) r(Chaleidiceז,

ז ,א.
כבדי וככדאי,

,(Cenedaeua

אחד מקרובי

ך חדיב .הצטנן במערכות
מונבז מי
היהודים הלוחמים עם צסטיוס גלום ,ב,

כ"ט ,ב.

כברת .ענן גגיסר.
3טתבר (קוסטובר ,קוסטוברוס) (א).

נמצאו בים-המלח ,ד ,ח ,ר.
?טר-טיכ ,(Caphareccho) 5מקום בגליל
התחתון ,שבנה יוסף בן מתתיהו את
חומותיו ,ב ,כ ,ו.
?סר ויש או כפר-אביס .באדום העליונה.
נכבש על-ידי צראליס ,ד ,ט ,ט.
?סר טדבא או כפר-סב .מקום ישוב גדול
בארץ אדום .נכבש על-ידי אספסינוט,
ד ,ח ,א.
?סרנחים
 .מקום בגליל עם מעין מקור-
ברכה ,ג ,י ,הי

בעלה
),(Asschis
ש
ב
כ
נ
שלמית אחות הורדוס .היה
.
ל
י
ל
ג
ב
השגי
על-
ידי תלמי לתורוט ,א ,ד ,ב.
בעצה אחת עם פרורא אחי הורדוס
לפתרה .מקום באדום העליונה ,שנקרא
והומת ,א ,ס"ה.1 ,
צראליס,
ישקר בשם עיר .נכבש
אגריפס השגי.
קתתר (ב) .קרובו
ד ,ט ,ט.
נשלח אליו במלאכות טובי ירושלים ,ב,
י"ז ,דנ ברח מן העיר אל צסטיוס ורטל' הר בארץ ישראל התיכונה בקרבת
חוף הים .הפרחים הגיעו אליו ,א ,י"ג,
(ונשלח לאביה אל נירון קיסרן ,שם,
א; רחוק מאה ועשרים ריס מעכו ,ב,י,
כ ,א.
.
בן גבול ארץ הגייל ,ג ,ג ,א.
3שר .צמח בעל ריח טוב .צומח בעמק
או כ ל דיים .פותרי חלומות ,ב,
יריתו ,ד ,ח ,ג.

יסר-שיחין

שי

עי-ירי

שי

43ר (מלר)

),(Asphaltus

נישים

ממנו

לאידיליה

 .עיר בסוריה הצפונית.
(יייקיה)
י קסיוס ,א,
נכבשה ברעש מלחמה עי-יד
י"א ,זן הורדוס הביא אייה מים מתוקים,

לבליוס מכסימום .נציב בארץ יהורה אחרי
החרבן .קבל פקדה ימכור את ארץ
היהודים ,ז ,ו.1 ,
 .שר-מאה משומרי ראש טיטוס .נסה
עבריים
להניא את אנשי-הצבא השולחים אש בהיכל
ולא הצליח ,ו ,7 ,ז.
צבא הרומאי,
) t(Legioקביץ ג
שבראשו עמד משנה או ציר (לגטוס).
ציזר רצה לשלוח את אריסטובולוסי(-ב) עם
שני לגיונות אל סוריה ,א ,ט ,א; ונטידיוס
שלח שני לגיונות לעזרת הורדוס ,שם,
 ,סוסיוס שלח אל הורדוס VJft
ט"ו ,ו
כיונות ,שם ,י"ז ra ,ואחר-כך בא

??יז

כילדים

ו ,ג.

לעזרתו ,עד שהיה מספר הצבא י"א
יגיונות ,שם,י-ז ,טן ורוס השאיר בירושלים
אחד משלשת הלגיונות הסוריים ,ב ,ג ,אנ
היהודים צרו עליו ועל מבינוס ,שם ,דן
ורוס יקח את שני הלגיונות הנותרים
ירושלים ,שם ,ה ,אן פטרוגיוס
ועלה

עי

עלה בראש שישה לגיונות על ארץ
יהודה ,שם ,י
 ,או
י
חלקתט"זה,לגדיןונוטתיברביכ
ום
מדינות ממשלת רומי ,שם,
אלכסנירוס שיח עליהודי אלכסנדריה את
שתי הלגיונות אשר בעיר ,שם ,י-ח ,תו
צסטיוס גללם לקה את הלגיון הי"ב ועוד
צבא ועלה על היהודים ,שם ,ט"ז
 ,אל
ן הי-ב ,שם,
הגליל שלח את מפקד היגיו
י"אן אספסינוס פקד בעכו את הלגיון
הט"ו וגדודים שונים ואת היו-העור
וייטוס הביא אליו מאלכסנדריה את

תקב

תילד1ת מלאמת היהודים

היגירן החמישי והיגיון
בן עלית הלגיונות על הגייל,

העשירי ,ג ,ד,

שם ,ו ,ב5

במועצה עי-דבר גורל ההיכל ,שם ,ג ,בלי

סדר פרצו הלגיונות אל ההיכל הבוער,
ארבעת היגיוגות שפכו סוליה
שם,
וע
ה
ייר העליונה ,שם ,ח ,אן אתהיגיון
העשירי השאיר טיטוס למצב ביהודה ועל
ן היריב
משואות ירושלים ,ז ,א ,א; היגיו
נשלח אל נהר פרת ,שם ,גו הלגיון
החמישי והט"ו לוו את טיטוס אל ארץ
מצרים ,שט; אחר-כך נשלחהיגיון החמישי
אל מוסיה והט-ו אל פנוניה ,ששם חנו
קדם המלחמה ,שם ,ה ,ג ,לוציליום בסוס
מכור בראש היגיון העשירי ,שם,
עלה
ו ,א.
לר
לו ד ) ,(Lyddaעיר בצפון ארץ
יהודה ,שם חרפו הרומאים בימי אנטיגנוס,
א ,ס"ה ק הנציב קודרטוס בא שמה
לשפוט בין היהודים ובין השמרונים ,ב,
י"ב ,ו
 ,צסטיוס גיוס שרף אותה ,שם,
י"ס ,א ,יוחנן האסי נמנה ישר-צבא
ך ביהודה ,ג,
עליה ,שם ,כ ,דן ראש פי
ג ,הן אספסינוס כרת אהה ברית-שלום
והושיב בקרבה יהודים נאמנים בבריתו,
ד ,ח ,א.
לוב ) ,(Lybiaמדינה אחת או קבוץ המדינות
באפריקי הצפונית .שם מלך יובה ,ב ,ז,
ד ,חמשת אלפים אנשי-צבא באו משם
יאלכסנדריה ועשו הרג רב ביהודי העיר,
שם ,י"ח ,חן חמש ערי לוב ,ז,

שני אחים נבררים יהודים הממו את
הלגיון העשירי על-יד יודפת ,שם ,ז,
כ"א; גם הלגיון העשירי נהדף ,שם ,כ"בן
טרינום ראש הלגיון העשירי גמלה אל
יפה ,שם ,י"א; צראייט ראש הלגיון
החמישי עלה על הר גריזים ,שם ,ל"בן
הלגיון החמישיוהיגיון העשירי חנו אחרי
כבוש יודפת בקיסריה והיגיון הט"ו בבית-
שאן ,שם ,ט ,אן אספסינוס עי
ה עם
שישת הלגיונות על טבריה ,שם ט ,זן
אתר-יך עלה אתם מחמת על גמיא; ד,
א ,גן אחרי כבוש גמלא הלך הלגיון
העשירי אל בית-שאן והלגיון החמישי
והט"ו הלכו אל קיסריה ,שם ,ב ,אן
הלגיון החמישי חנה אחר-כך באמאוס,
שם ,ח ,אן יתר הלגיונות עלו
ארץ
אדום ,שם; הלגיונותהמייכו את אספסינוס,
 ,ד; גם שני הלגיונות במצרים נשבעו
שם,י
לו ,שם ה-ון אנטוניוס פרימוס עקה בראש
היגיון השלישי על רומי לכבוש את המיוכה
בשביל אספסינוס ,שט ,י"א ,בן טיטוםעיה
על ירושלים בראש שישת הלגיונות של
אספסינוס והלגיון ה"-ב ,ה ,א ,ון הלגיון
החמישי יצא גדרך אתאוש,והיגיון העשירי
בדרך יריחו ,שם; שני היגיונות האיה
התחברו עם יתר צבא טיטום קרוב
י"א ,א.
לשבעה ריסים מירושלים ,שם ,גן מפלת
 .נערו של יוסף בן מתתיהו ,ב,
הלגיון העשירי בהר-הזיתים ,שם ד-הן לוי
כ"א ,י.
לגיון שפך סוליה על חומת העיר,
כי
אחד מיקירי ירישיים
 .נאסר והומת
שם ,ט ,בז מקום סולית כל לגיון ,שם,
על-ידי הקנאים ,ד ,ג ,ד-ה.
;
ד
התחרו
ם
ה
י
נ
י
ב
,
א
י"
ת
ו
נ
ו
י
ג
י
ה
בבנין
י"ב' ב; שפכו סוללות חדשות לדיל; (יוליה) .אשת הקיסר אוגוסטוס .המליצה
פלנקי שמי
שלמית לפני הורדוס חנם ,א ,ל"ב,
במקום ההרוסות ,שם ,ד ,נושא-הנשר
הלגיון החמישי היה בין העולים בפרץ
אקמי שפחתה שלחה אל הורדוס מכתבי
חומת הבירה ,ו ,א ,זן היגיונות שפכו
שלמית אליה המזיפים על-ידי אנטיפטרוס,

עי

עי

אי

עי

עיי.

ןי
ע
שי י

סוליות על בית-המקדש ,שם ,ב ,זן שני
לגיונות גמרו את עבודתם ,שם ,ד ,א;
ראשי הלגיונות (בראש הלגיון העשירי,
במקום טרינוס  -לרציוס לפידוס ,בראש
הלגיון הט"ו  -טיטוס פריגיוס) השתתפו

שם ,ל"מ ,ון הורדוס זכר אותה בצואתו,
שם ,זן שלקית צותה לה קדם מותה את

נחיתה (יבנה ומטעי התמרים על-יד
פצאלס) ,ב ,ט ,א ,אנטיפס ופיליפוס
קראו ערים על שמה ;QW ,טיבריוס היה

תקנא

מפ ת ה
בנה ,שם !יוחנן בן לוי התיך את
מזרקי היין שנדבה לבית-המקדש ,ה,
י"ג ,ון.
) .(Loli[tsאחד משרי צבא הרומאים,

לי?ידס

שכבשו את דמשק ,א ,ו ,ב.
צגדס (5טחתסן) .איש-צבא רומאי .נפל
ל
:
במלחמה על-יד הר-הבית ,ו ,ג ,ב.

לנגח'לני
וס (5טחי"חסן) .שר-צבא רומאי.
י
פ
נ
חלל בשעת מנוסת צסטיום גלח ,ב,

י"ס ,ז.
לצ5ינדס .רוכב
גבורים מלוחמי
ה ,ז ,ג.

( o*ai1ב) .אורי נכד הנ"ל .מועל באבל
) ,(Atileneנחלתו נתנה לאגריפס (ב) המלך,
ג י-א ,ה ,ואחר-כך לאגריפס השגי ,שב,

י"ב ,ח.
?פך .(Lupus) 0נציב באלכסנדריה בזמן
מלכות אספסינוס .קבל פקדה לסגור את
בית-חוניו ,ז ,י
 ,בן מלא ואת הפקרה
ומת מיד ,שם ,ד.

יציוס
.

) .(Luciusאיש-צבא רומאי.
 ,ב,
במלחמות על הר-הבית ,ו ,ג
או ספ ר טה .מרינה ביון הדרומית

נהרג

מצבאודיםטיטוונם.מיטהממןיתהמצשינ,י ?ידומין
(פלומונסוס).
היה

שבעה את מתנות הורדוס,
משם יצא איריקיט הנגל,
א ,כ"א,
שם ,כ"ו ,אן גבורת יושבי הארץ (הלקונימ),
קומתי התעכב
ג ,ט"ז ,דן אנטיוכוס

י,

לסיסצים ) .(Lusltaniעם בחצי האי הפירונאי.
אחרי מלחמות גדולות נכנעו תחת הרמאים,

לסנים )( (Lysaniasא) .בן תלמי בן מינאי.

משל בכלקיס ,א ,י"ג ,או נהרג במזמות
קליאופטרה ,שם ,ב"ב ,ג; זונורורום חכר
את נחלתו בעבר-הירדן ,שם ,כ ,דו אחר-
נתנה להוררוס ,שם.

יך

מיך

?קנה

) ,(Lyciaמדינה באסיה הקטנה .הורדוס

הרבה להיטיבייושביה (הלוקים) ,א ,כ"א,
י"או קבלה את שעבוד הרומאים,ג ,ט"ז ,ד.
.יאש הלגיון העשירי בצבא
?מירוס

?ךטייט

היטוס ,ו ,ר,ג.

מ
ט5יר בז בלגה .אחד מראשי הכהנים,
שהטיל עצמו האש בשעת שרפת ההיכל,
ו ,ה ,א.

סיךמא

אי

) .(Mabnrthoהיא נ פו ליס (שכם).
אספסינוס עבר עליה* ,ד ,ח ,א.
מגדל-הפיקוס .בחומת ירושלים סמוך
יארמון הורדוס ,ב ,י"ז ,ח; על-ידו
חנה חלק מצבא טיטוס" ,ה ,ג ,הו ממנו
התחילה חומת העיר tQe ,ד ,בן גם
החומה הודשה נשענה עליו ,שפן
תאורו ,שם ,גן משם התנפלו היהודים
על הרומאים ,שמן ו ,ה; שם ,ז ,גו טיטוס
לזכר גגורתו ,ז ,א ,א.
השאירי
מגדל-יוחנן ,שהקים אותו יוחנן בז לוי
סמוך לאולם המערבי של הר-הבית בשעת
מיחמותיו עם שמעון גן גיורא ,מול השער
הפונה אל הגזית ,ו ,ג ,ב.
מגדל-מרים .בחומת ירושייט סמוך לארמון

הורדוס ,ב ,י"ז ,ח ,נפלא ביפיו
י נשא את שם..המלכה ,ה ,ד,
המגדלים ,כ
גן טיטוס השאירו לעכר גבורתו ,ז,
א ,א.
או שר ש1ן
 .עיר צורית-
יוניה בחוף השרון .רתוקה שש מאות ריס
מירושלים ,א ,ג ,הן פומפיוס קרע את
העיר הזאה ,שנבנתה אחר-כך על-ידי
קיסריה ,מעל
הורדוס ונקראה
בשב אוגוסטוס נתן גבוי
היהודים ,שם ,ז ,ז,
אותה
להורדוס ,שם ,כ ,ג; היא היתה אז עיר
נופלת ,שם ,כ"א ,ה; הורדוס חדש אותה
ברב פאר וקרא לה קיסריה ,שם .ענן
קיסריה.
מגדל-סטרטון .כר נקראה המחלה המוליכה
מתחת לאדמה אל הבירה (אנטוגיה)בירושלים,
א ,ג ,דן שם ,ה.
מגדל-פספיניס .בחומת ירושלים ,ה ,ב ,ב,

עי

מגדל-סטרטין

יתר

סיידות

תקנב

מלחמת היהודים

החומה החדשה נגעה בה
טיטוס חנה עליה שם ,ג; יחעת עלית
החמה היו רואים ממנו את כל ארץ-
ישראי ,שם.
מגדל8-צאל .בחומת ירווליס סמל יארמע
הורדוס .נבנה על-ידי הורדוס ונקרא על שם
אחיו ,א ,כ-א ,טן גבוה מיתר מגדלי העירן
ב ,ג ,בן שם ,י"ז ,חן תאורו* ,ה ,ר ,ג,

מ5סןה ) ,(Moesiaמיינה באירופה התיכונה
מדרום לנהר איסטרוס .נציבות רומאית.
הלגיונות החונים בה הכירו את אספסינוס
יקיסר ,ד ,י ,ון אנטוניוס פרימוס נציב
הארץ לקח עמו את היגיון השיישי ויצא
להלחם בעד מלכות אספסיגוס ,שם ,י"א,
בן הגורמטים התגפיו עליה ושמו אותה
לבז ,ז ,ד ,גן הלגיון החמישי נשיח
שמה אחרי מלחמת היחורים ,שם ,ה ,ג.

בשעת מזהמתו עם יוחנן מגוש-חיב,
בקרבת הגזיה .הרומאים שפכו עליו סוללה,
ו ,ח ,א.
מגדלי-מצוך .פומפיוס הקים אותם על
ירושלים ,א ,ז ,ג ,ואחריו הורדוס ,שם,
י"ז ,חן אספסינוס הקים אוחם על יורטת
וצפם גרזל ,ג ,ז ,לן טיטוס בנה אותם
ירושלים והאחד נפל תחתיו ,ה,ז ,א,
בסוס בנה מגדל אחד על מצדה ,ז,
ח ,ה.

סנ הד ריה.
13דפןת .מופחים ואותות מבשרי העתיד,
ח ,טן יש מי ודרש אותם ירעה ,ויש
מי שדרש אותם יטובח ,ו ,ה ,ג.
מיצינוס
" .נציב הרומאי בסוריה אטרי
צסטיוס ולוס .טיטוס נשלח אליועי-ידי
הטה את לב אספסינוס
אגיו ,ד ,א,
לקרא עצמו לקיסר ולהיחם בויטליוס ,ד,
 ,הן השביע בברית אספסינוס את
י
 11 ,במעמדו צוה
יושבי סוריה ,שם ,י
אספסינוס יחתיר את כבלי יוסף בן
מתתיהו ,שם ,ז;  nfwaעל-ידי אספסינוס
בראש צבא רומי ,ש ,0י"א ,א ,הגיע
צם צבאו אל רום; שם ,הו ה ,א ,ו.
מור .עץ המור (מירובלנוס) גדל בעמק

שם ,ד ,ב;

טיטוס השאירו לזכר גבורתו ,ז ,א ,א.

מגדל-שמעון ,שהקים אותו שמעון בן גיורא מועצה.

עי

מגדלי-הנשים.

ה ,ב ,ב.
מקנוס!? .ז:

בחומת ירושלים הצפונית,

יי
פ

מפי ס.

 .ממשרתי מרים (ממשפחת המלוכה).
?49ריס
אתד הגבורים אשר לא היה דמיונם
בירושלים .פרץ בראש גדודי שמעון בן
גיורא ושרף את טבלות הרומאים ,ה,

י"א ,ה.

מך4א ) ,(Medabaעיר בעבר-הירצן .נכבשה
על-ידי הורקנוס (א) החשמונאי ,א ,ב.1 ,
(,6אטח) .ארץ גדולה באסיה התיכונה
("העליונה .)-יושביה-ה מ דיים .אנטיוכוס
השביעי נלחם בהם ,א ,ב ;1 ,האלנים
התנפלו על הארץ ובזזו את יושביה ,ז,
ו,
ארץ במזרח ים-המלח .יושביה,
הג!ואגים,
אלכסנררוס (ב)
~UIIS
ינאי התשמונאק א ,ה ,גן היא מדרום
לעבר-הירדן של היהודים ,ג ,ג ,ג ,סמוך
לגבולה הר-הברזל ,ד ,ח ,ב.
נ52דיעים .כפר בארץ יהודה .מכהני הכפר
יצא מתתיהו החשמונאי ,א ,א ,ג.

ילדי

י.

מיטב.

עי-ידי

המוצצה הראשית גירושלים .עלן:

גו

י;

כי

אי

יריחו ,ד ,ח ,ג.
מזבח .א) מזבח העויה .בשעת מצור
הר-הבית לא זזו הבהוים
פומפיוס
מן המזבח תחת מטר חצים ואבני-קלע
ונהרגו על זבחיהם ,א ,ז ,ד; בעת

עי

המלחמה גיז יוחנן בן לוי
בן שמעון נפלו רבים מהכהנים וממקריבי
הזבחים חללים לפניו ,ה ,א ,הן מהומה
ד המזבח בשעת הקרבת הפסח
גדולהעי-י
(האחרון) ,שם ,ג ,אן תמונת המזבת,
שם ,ה ,ון הכהנים נגשו איי
ו בבגדי
שם ,ו
 ,בשעת שרפת בית-המקדש
נערם מסביב לו תל גדול של פגרים,
ו ,ד ,ו; האור שעלה על המזבח בתשע
שעות בלילה בתור סטן פרענות ,שם ,ה,
ג-.ב) מזבח הקטרת.
בפנים ,ה ,ה,ה.

וכין אלעזר

יכה

טסי?ס

(5אט5עסחא) .בהיכי
של-צבא רומאי ,שנשלח

תקנג

מפ ת ח

לעזרת הורדוס במלתמהו עם אנטיגנוס
(ב) .עשה מעשי-תעתועים א ,ט"ז,

ו-ז.
מחנה האשורים .מקים בתחום ירושלים,
שחנה שם טיטוס עם חילו אחרי כבוש
החומה הראשונה ,ה ,ז ,ג ,שם היה אהל
המצביא ,שם ,י"ב ,ב.

מחנה היהודים .מקש במצרים בקרבת
היאור (דיתה) ,ששם היתה
המכריעה בין ממרדת איש פרגמוס
ואנטיפטרוס (א) ובין המצרים ,א ,ט ,ד.
ס ) .(auintus Metellusשופט
בפאלוס ,קיינוי
(קונסול) רומאי .כבש את העיר דמשק,
המלחמה

 raו ,ב.
) Vw~ ,(Metiliusהגדוד (הקוהורטה)
הרומאי בירושלים ,שנשמדעי-יד
י לוחמי-
ההרות .הבטיח להתגיר והציל את נפשו,

משפיוס

9יוייס

 ,(Maeotisjים בדרום-מזרח אירופה

(הים האזובי) .העמים השוכנים לחוף הים

הזה עבדו את הרומאים ,ב ,ט-ז ,ד;
האזנים ישבו בקרבתו ,ז ,ז ,ד.

מכונות-מלתמה ) ,(machtnaeפומפיוס הביא

אותן מצור והשתמש בהן במצור הר-
הבית ,א ,ז ,ג; הורדוס וסוסיוס השתמשו
בהן בשעת מצור ירושלים ,והיהודים
השתדלו בכל כחותיחם להשחיתן ,שם,
י"ח ,א; ענן גם ג ,פרק ז ,בכמהמקוציותן
ספר ה ,בכמה מקומות ,ז ,ח ,ה; גםייהודים
היו מכונות ,שגזלו מצסטיוס גלום ,וטוף-
סוף ימדו להשתמש בהן ,ה ,ט ,ב.
עכור ) .(M~chaeru.מבצר חזק בעבר-הירדן
הדרומי ,קרוב לגבול ערב ,נבנה על-ידי
אלכסגדרוס (ב) ינאי החשמונאי ,ז ,ו,
ב; איכסנדרוס (ג) נכדו תפש אותו ,א,
ח ,בן גביניות הרס אותו ,שם ,ה; הורדוס
בנה אותי מחדש וחזקו מאד" ,ז ,ו ,ב;
היהודים גרשו משם את הרומאים ,ב ,י"ח;1 ,
קצה גבול עבר-הירדן בדרום ,ג ,ג ,ג;
?גב בפני הרומאים ,ד ,ט ,ט; תאור
המבצר הזהל *ז ,ו ,א-ג; כבושו על-ידי
?סוס ,שם ,ד

מכשפים ועושי להטים .התחברו עם אוהבי
החלות בירושלים ,ב ,י"ג ,ו; קסטור
היה מעין מבשף ,ה ,ז ,ד.
מלאף .האסיים ידעו את שמות המלאכים
ומסרו אותם בסגי ,ב ,ח ,ז; אגריפס
השני השביע את העם במלאכי אלהים,

אידס

ודימית .(Mel,s :אי בים האגאי ,ב,
ז ,א.

י?י9יני

(6ח'16שא) .מדינה ועיר בקרבת
נהר פרת העליון ,ז ,א ,ג.
ף (6טא6י .)54*1צמד ביאש צבא הורקנוס
בזקי
בשעת מלחמתו עם אלכסנדרוס (ג) ,א,
ח ,ג ,שנא את אנטיפטרוס ,שם ,י"א,
ב; אנטיפטרוס הצילו פעמים מסכנה מות,
שפ ,ב-גן שחד אח המשקה של אנטיפטרוס
להשקותו כוס רעל ,שם ,ד; כחש בדבר
והתאבל על הנרצח ,שם ,הן החניף
להורדוס ,וזה התאונן עליו באזני קטיוס,
שם ,ם; חשב להקים מרד ביהודה ולקרא
עצמו ימלך ביהודה ,נטם ,זן הורדוס
הזמינו למשתהושרי קםיוס המיתוהו ,שם,ח.
מלעו )( (Malchusא) .מלך הערבים הנבטיים.
הוירוס אמר לברוח אליו והוא לא רצח
לקבלו ,א,י"ד ,א וכו'; קליאיפטרה בקשה
להמיתו ,שם ,י"ח ,ד ,ומלאה את מזמתם
ביוי אנטוניוס (ן) ,שם ,כ"ג ,ד.
(ב) .מלך הערבים הנבטיים בשעת
פולמוס אספסינו .6שלח צבא-עזרירומאים,
ג ,ה ,ב.
 .(?,?eleגבור מגדוד שמעון
!??9ה (אי
בן-גיורא ,שהצטין במלחמה
הר-
הבית ,1 ,א ,ח.
שיך??-ם ,חדש את העיר וקר*
לה בשם מדש; ירושלים ,ו ,י ,א.
מלקות .ענש הגוף .פלורוס צוה להלקות
יהודים ממעמד רוכבי רומי ,ב ,י"ד ,ט;
יוסף בן מתתיהו צוה להלקות את ראשי
המורדים בו ,שם ,כ"א ,דן טיטוס צוה
להלקות רבים מן הפליטים ויהוקיעם על
צלבים ,ה ,י"א ,א ,אלבינוס צוה יהלקות
את נביא הפרענות ישוע בן חתיה,1 ,

ט?3י

עי-יד

ט?וי-ידק.

תקנך

תוידות מלחמת היהודים

ה ,ג; פסוס צוה להלקות את איעזר מנפי (נוף או מגף  ,(Memphis -עיר גדולה
לפנים במצרים .יושביה עברו אל צד
הגבור ממכור ,ז ,ה ד.
ציור ,א ,ט ,ד; חברון עתיקה ממנה
מלתקני ) (Malthaceהשמרתית .אחת מנשי
לימים* ,ד ,ט,
היה רחוק
המלך הורדוס .ילדה לו את ארכייאוס
ית-גח.וניי
ממנה ק"ת ריס,טזן,ב
י,
ואת אנטיפס ואת אויימפיס ,א ,כ"ח ,דן
נסעה עם ארכיאלוס אל רומי ,ב ,ב ,א;
נתמנה על-ידי ממשלת-החרות
ביחשלים לשר-צבא בעבר-הירדן ,ב,
מתה ברומי] ,שם ,ג ,א.
מצבת זכרונו ,ב,
כ ,ד.
1399ן .גבור
?9יה ) .(Mysiaמדינה באסיה הקטנה (עמיה).
י ,ב.
בה נמצאה העיר פרגמוס ,שעשה הורדוס
מוקז (מונבז' ((Menobazusא) .מלך חלזג,
טובות ליושביה ,א ,כ"ס ,י"א.
גר-צדק .ארמונו נמצא בירושיים ,ה ,ו,

ינשה.

?הייוג"

קשיה

) .(Mesallaמליץ רימאי ידוע וזקן
א( .עין :ארמון מוגבז).
(סנטור) .המליץ על הורדוס לפניאנטוניוס,
 .גר-צדק,
מנבז (ב) ,קרובו של מלך חייב
א ,י"ב,ה; הציג את הורדוס לפני המועצה
שחצט!ן בשעת*מיחמתהיהודים עם צסטיוס
(הסנט) הרומאי ,שם ,י"ד ,ד.
גלום ,ב ,י"ט ,ב.
מודם (5טאח6א) .נוף במצרים .בתחומו מסייגה .אשתו הראשונה של הקיסרקיודיוס.
ילדה לו את ברי?ניקוט ואת אוק?ויה ,ב,
נמצאה העיר המוזס ,ד ,י"א ,ה.
י*ב ,ח.
מנהרות (מ ח  1ת) ןמתחת לאדמהן .תחת
הבירה ,א ,ג ,הן תחת העיר העליונה ,מעילה (מ צ ל) בקדשי-שמים .נעשתה על-
ב ,י"ז ,ון ו ,ח ,דן בהן שמו המורדים
ידי יוחנן בן לוי ואנשיו ,ה ,א ,הן
מבטחם ,שם ,ז ,גן שם ,ח ,ד ,ה ,ויהודה
בן ארי ואנשיו נמלטו משם אל יערירדי ,מערות .א) בגייל (בקרבת ארבי) .הורדוס
נלחם עליהן מלחמה קשה ,א ,ט"ז,
ז ,ו ,ה; תחת החומה הצפונית בירושלים,
בן שם ,ד-הןיוסף בן מתתיהו בצר אותן,
ה ,ז ,דן תחת העזרה ,ה ,ג ,אן תחת
שם ,ו- .ב) ביודפת ,ג ,ח ,א וכו'- .
המבצר גמלא ,ד ,א ,ז.
ג) מערת פניאס ,שמשם מקור הירדן,
י ירושלים שנפלו
מנוח .בןאיעזר .אחד מפייט
א ,כ"א ,ג - .ד) בבקעת פארן (בארץ
אל טיטוס ,ה ,י"ג ,ז.
אדום?) ,ד ,ט ,דן שם אסף שמעון בן
המנורה שבבית-המקדש ,ה ,ה ,ה;
שתי מנורות דומות אליה נמסרו לטיטוס
גיורא את המלקוח'~ff ,
על-ידי יהושע בן תבותי,ו ,ח ,גן עברה מצבת-אלכסנדרוס (כנראה קבר אלכסנדרוס
החומה הגנו
(ב) ינאי החשמונאי).
בתהיוכת-הנצחון של טיטום ,ה ,ה ,הן
במקום הזה אבשי יוחנן בן לוי ,ה,
י
א היתה
צורתה ,שם ,המנורה

י

ינורה,

.ת-חוניי
גי
"ב
ז ,י ,יב
אלא נברשת,
מנחם .בן יהודה הגלילי ,חכם ואיש-מעשה.
.

לקח עמו שודדים רבים וכבש את מצדה
והוציא מבית-נשק הורדוס כלי-זין רבים
ארמון הורדוס,
ם וצר
ועלה יירושיי
ב ,י"ז ,הן נתן יחיל אגריפס היהודים
יצאת בשלום ,שמן כבש את הארמון ,שפן
המית את חנניה הכהן הגדש ,שם ,טן
נהרג על-ידי אנשי אלעזר בן חנניה בהר-
הבית ,שם.

עי

עי

ז ,ג.

5יריךיס

(הורדוס)( .אבן-זכרון של
מצבת
הורדוס הראשון ,או קבר אתר מבני-
משפחתו שנקרא בשמו ).ממערב לירושלים,

ה ,ג ,ב.

מצבת חנן (הכהן הגדול ,אבי חנן בן-תנן).
הדק שהקים טיטוס עבר עליה ,ח,

י"ב ,ב.
מצבת יוחנן הכהן הגדול' (הוא הורקנוס
(א) החשמונאי) .אצלה חשב טיטוסיהרעיש

תקנה

מפ ת ה

י אנשי
את חומת ירושלים ,ה ,ו ,ב
שמעון בן גיורא חנו בקרבתה ,שם ,ז ,גו
טיטוס שפך עליה סוללה ,שם ,ט ,בן שם,

'*א ,דן ו ,ב,י.

מצבת הכובס (הרוגל) סמוך לקרן חומת
ירושלים החדשה ,ה ,ד ,ב.

נוצבת מ?4י(הייניהמיכה).מצפיויייישלים,
*ה ,ו ,א.

?5דה

),(Maaada

חזק במדבר-יהודה

שפת ים-המלחמ
.בצינגנה על-ידי יונתן
על

כהן-גדול ,ז ,ח ,גן הליכס תפש אותו,
א ,י"ב ,א ,הורדוס לכד אותו ממנו ,שם,
בן הורדוס ברח שמה מפני אנטיגנוס,
שם ,י"ג ,ז ,ועזב שם את בני משפחתו,
שם ,חנ אנטיגנוס צר עליו ולא יכול
לכבשו ,שם ,ט"ו ,אן הורדוס פדה אותו
ממצור ,שם ,ד; אחר-זמן בנה אותו
ימשגב-חסז ,ז ,ח ,גן המורדים תמשו
אותו וישבו בו (המיקריים) ,ב ,יעז ,בן
מנחם עלה עליו ולקח כלי-זין מבית-נשק
הורדוס ,שם חן איעזר בן יאיר ושארית
המיקריים גרחו שמה ,שם ,ט; שמעון בן
גיורא נמלט אליהם tDV ,ב"ב ,ב; הם
ההנפלו על עין-גדי ,ד ,ז ,ב; שמעון בן
גיורא עזב את המבצל ,שם ,ט ,ג; המבצר
?גב ב ג הרימאיס ,שם ,ט; תאור המבצר
הזה לכל פרטיו ,מעשה מצור המנצר

על-ידי מילוה הרומאי וגבורות אלעזר בן

יאיר ואנשיו וכבוש המבצר ,ז ,ח ,ב -
עד ז ,ט ,ב.
) ,(Aegyptusהארץ הגרויה הזאת
הזכרה פעמים רבות .בשעת מסע גביניוס
אל מצרים פתו הורקנוס ואנטיפטרוס את
היהודים היושבים שם לעזור לרומאים ,א,

מירים

ה ,ז; אנטיפטרוס נסע עם צבא אל מצרים
לפדות את ציור ממצור ,שם ,ט ,ג-ד;
אנטיפטרוס פתה אח היהודים בארץ חוניו
לעזור ירומאים ,שם ,ד; הורדוס עזר
לאוקטוינוט קיסר לרדה אל מצרים ,שם,

כ ,גן אגטיפטרוס הביא לו רעל משם,
שם ,ל ,ז; משם בא נביא-שקר אל ארץ
יהודה והתעה את העם בימי נציבות פליכס,

ב ,י"ג ,ה; מסמר יושבי הארץ הנכנעים
לפני הרומאים ,שם ,ט"ו ,ד; היהודים
עזרו יפנים לאיכסנדרוט המקדוני בהצותו
על מצרים ,ועל-כן נתן להם זכיות
באלכסנדריה ,שם ,י"ח ,זן גדל ארץ
מצרים וחשיגותה ,ד ,י ,הן הרומאים
הייצוגים שם הכירו את אספסינוס לקיסר,
נום ,ו; מעשה יציאת מצרים ,ה ,ה ,ט;
טיטוס שלח את השבוים היהורים לעבודת-
פרך בהרי מצרים ,ו ,ט ,בן טיטוס נסע
ומה אחרי כבוש ירושלים,ז ,א ,ג ,והגיע
אל אלכסנדריה ומשם נסע אל רומי ,שם,
התלאות שמצאו את יהודי מצרים
ה,ג
 ,א;
בעטי
ים של הסיקרייםהפייטים ,שם ,י

הסיקריים

נתפשו שם ונדונו

נוראים,
שם ,ב-דש.סו בית-חוניי

ייסורים

במצרים וסגירתו,

טקד1ן (מוקדון .(Macedoltia) ,יושבי הארץ
היו לפנים מושיי הגויים ,נכנעו לפני

הרומאים ,ג ,ט"ו ,ד; אנשי-צבא הנקראים
מקדונים ,ה ,י-א ,גן המקדונים משלו
ביהודים ק-ע שנה ,א ,ב ,ב .ענן:
א ל כ ס נ דר 1ס (א) הגדוד.
ומרום ,מרון) ,מקום  v'~Aaהעליון,
שבנה יוסף את חומתו* ,ב ,כ ,ד 1ג,

סרית

ג ,א.

מך:ה

) ,(Mariaמבית-אזוב .בשלה ואכלה

את ילדה בשעת הרעב בירושלים ,ו,
ג ,ד.
כ,ר15ן (ח10ץ .),18נעשה לעריץ (טירנוס)
ר בעת שיטון קסיוס בארצות המזרח,
בצי
א ,י"ג ,בן תפש ערים אחדות נגליל
והוררום לקת אותן ממנו ,על-כן עזר

לאנטיגנוס נגד הורדוס ,שם.
מאם )( (Mariateא) .בת אלכסנדרוס (ג)
החשמונאי ואשתו ;אלכסנדרהן בת הורקנוס.
נארשה להורדוס (א) ,א ,י"ב ,ג; הורדוס
הסתיר אותה במצדה בברחו מפני אנטיגנוס,
שם ,י"ג ,ז-ח ,ונשא אותה לאשה

בשמרון בשעת המצור על ירושלים ,שם,
י"ז ,ח; אהב אותה מאר ,שם ,כ"ב ,א,
והיא שגאה אותו ,שם ,ב ,וןסרה אותו

הקט

תולדות מלחמת היהודים
~rtr=rrrrr-

על רצח קרוביה ,שסו תרפה את אמו
ואחותה שם ,ג ,ואלה הישינו עיי
ה לפני
הוודויו ,שם ,גן הורדוס הפקיד אותה
בידי יוסף גיסו במצוה להמיתה ,כשיצא
דינה למות ,שם,ד ,כששמע ,שנודע סודו
 ,כעס מאד ובנכייה של שלשית אתותו
יה
צוה להמיתה ,שם ,ה; בניה ירשו את
שגאתה לאביהם ,שם ,כ-ג ,א; בניה ,שם,
שם ,ד; ב ,י"א ,ו; על שמה
כ-ח,
קרא האוירדוס את מגדי-מרים בירושיים,
ה ,ד ,ג.
מרימ ע) .בת הכהן הגדול ,אשתו חשיישית
של הורדוס המלך ,א ,כ"ח ,בן .ילדה
את הורדוס (ב) ןא ,כ"ח ,דן .הורדוס
יעד את בנה ליורש כסאו אחרי
אנטיפטרוס ,שם ,כ"ט ,ב; 'דעה את נכלי
אנטיפטדוס להמית את אביו ,שם ,ל ,ז.
גברעם (ג) .אשתו הראשונה של הנשיא
ארכילאוס .גרשה ממנו ,ב ,ז ,ד.
 .בת אריסטובולוס (בן הורדוס
כורעם (י)
המומת) וברניקי ןא ,כ"ח ,בן .הורדוס
רצה לתתה לבנו הורדוס בן בת הכהן
הגדול [שמן ואחר-כך נתן אותה
לאנטיפטרוס בנו ןשם ,הן.
ת יוסף (בן יוסף ,אחי הורדוס)
מרנם (ה) ,ב
ואשתו אולימפיס (בת הורדוס ומרים
החשמונאית)] .אשתו הראשונה
הורדוס
מלך כלקים ,יידה לו את אריסטובויוס,

יו

שי

טךלם (ו) .בת המלך אגריפס (ב) הראשון
וקפרוס ,ב ,י"א .1 ,ואולי היא גם
הנזכרת בספר ה ,י-א ,ה.
עם יושב באפריקה בקצה
המדבר .נכנע תחת הרומאים ,ב ,ט-ז ,ר.
מרקום (6ט"טא) .בא מארץ איטליה והיה
 ,ד ,קסיוס הקים
לנציב בסוריה ,א ,י
שלום בינו ובין ציציליוס בסוס ,שם,

טךטרידים.

י-א ,א.

יך?ה

) ,(Marissaעיר בארץ אדום .נכבשה
על-ידי הורקנוס (א) החשמונאי ,א ,ב,ון
ממשלת היהודים,
פומפיוס קרע
אותתוסמע
יבנה אותה מחדש,
ום ,ז ,זן גביני

שם ,ח ,ד,

המרחים החריבו אותה ,שב*

( atpn~nהתחרות רצים ,סוסי מרוץ ,רובים,
מתאגקים ובעלי-חרבות) .תקן הורדוס
המיך אחת יחמש שנים בקיסריה ,א,
כ"א ,חן המשחקים המקרסמים שבאולימפיה
קבלו תמיכה גדולה מאת הורדוס ,שם,
י"בן משחקי מתגוששים בחרבות ושעשועי
קרב עם היות רעות עשה מיטוס אחרי
כבוש ירושלים בקיסריה של פיייפום,
ז ,ב ,א ,ושוב שם לכבור יום הולדת
אחחייוות .,ובמשחקים האלה נטרפו על-ידי
רצות ונשרפו או נפלו בחרב אלפים
והמש מאוה שבוים יהודים9 ,ם ,ג ,א;
שוב עשה משחקים כאלה בבארות לכבוד
יום הולדת אביו9 ,ם.
ר פונטוס
מתךדת )( (Mithradatesא) ןמי
הידוע9 ,נלתם עם הרומאים יותר מכ"ה
שניסן .עי-דבר מותו שמע פומפיוס
בעמדו על-יד יריתו ,א ,ו.1 ,
(ב) .פליט מארץ הפרתים ,ששלה
אותו גביניוס בסתר אל רומי ,א,
ח ,ז.
מ) .איש-פרגמוס .שר-צגא יזוע,
את יוליוס ציזר מז המצור
שבא
בארץ מצרים ,א ,ט ,גן נגף במלחמה
עי-ידי אנטיפטרוס ,שט ,ד.
ונצי (א) .בז חשמונאי ,מכפר מודיעים.
המית את גכמידס (!) במאכלת ולקט אליו
הרבה פייטים ויצא יהלחם באנטיוכומ
ןאפיפנסן ,א ,א ,ג.
טטפ~הו (ב) .בן מרגלא (או מרגלות) .אויד
החכמים שעוררו את תלמידיהם לפוצץ
את הגשר שהקים הורדוס על שער בית-
המקדש ,א ,ל-ג ,ב; הורדוס צוה לשרפו
באש ,שם ,ד.
(ג) .ביתיס ,מן הכהנים הגדולים.
קרא לשמעון בן גיורא לפא אל ירושלים,
ד ,ט ,י"א; נהרג עם שלשת צגיו
באכזריות יתרה על-ידי שמעון בן גיורא,
ה ,י"ג ,א; בנו הרביעי ברח אל טיטוס,
ו ,ב ,ב.

מיךדת

מ"ךדת

יחיץ

טמ"זהי

טה"!הי בי

תקנו

מפ ת ה

 .כהן גדול (בן תאופילוס?).
סמת:הו (י)
ס
ו
ט
י
ט
בניו ברחו
בשעת
מצוי הר-
הבית ,ו ,ב,ב.

אי

ממזיהן

(ה) .הכהן ,אבי יוסף מחבר הספר,
פתיחה ,א ,חושם במאסר בירושלים

ידי המורדים ,ןה,י"ג,אן-.

עי-

ןאפ?יינ3ס.
של הנציב הרומאי
ירושלים
בסוריה צסטיוס גלום .נשלח
לעשות חקירה ודרישה ,ב ,ט"אזי
וגס מן המערכה ,שם ,ב,
ממות
 ,א וכו'.
י
צ
נ
בדרך-נס ,שם ,גו נהרג על-ידי הקנאים
נאצלים ) ,(Neapollsע1ן :מ ב ר תא.
באכזריות רבה ,ד ,ו ,א ,קלל את
נאר (8טזפסא) .נ"א ורוס .אגריפס (ג)
הקנאים קדם מותו ונבואתו נתקימה ,שם.
השני שם אותו ימושל בארצו ,והוא
מצרים) .יש תושבים,
 .ניל( 03היאור,
עשה רצח גדול ביהודי הבשן ,ב ,י"ח,ו
נחי
י מקור-כפר-נחום בגליל הוא אחד
.נבטי (נבטאי) .יהודי מארץ חדיב .בנו היה
כ
ארך תנהר בגבולות
אחד הגב
אתוריםסוללבוחתיל השרמועמואןיםבןבאשג,יורח,א ממעצורריקםי,ו ,דג,,יי ,חי
 ,הן טיטוס הסיע בו את
ושלח
צבאו ,שם fw*S ,ה.
י"א ,ה.
), (Nicoleusאיש דמשק] .ירידו
נביא ,נבואה .המחגר חשב את-בצמו לבקי
י הקיסר על
.
ס
ו
ד
ר
ו
ה
בספרי הנבואה ומתוך-כך ליודע עתידות,
של
ן
נ
ו
א
ת
ה
יפנ
סוגי הערבי ,א ,כ"ט ,גן למד חובה
ג ,ח ,גן נביא-השקר מארץ מצרים הביא
פרעגות גדולה על היהודים גשעת !:ציבות
על אנטיפטרוס (ב) בן הורדוס לפני
שופטו ורוס ,שם ,ל"ג ,ג-ד; ?י
ה את
פליפס ,ב ,י"ג ,ה ,נביא-שקר הביא
רומי ,ב ,א,
ארכי5אוס (ב) בנסיעתו
פרענות על רבים מבני ירושלים בשעת
אן אחיו תלמי היה בצד אנטיפס ,שם,
חרבן בית-המקדש ,ו ,ה ,בן נבואה
ג; מרך את טענות קרובי אנטיפטרוס,
ישנה ,כי ירושלים תחרב ,כשיטמא בית-
שם ;1 ,דגר כנגד טעמת צירי היהודים
המקדש מדם אחים ,ד ,ו ,גן נבואה ,כי
וליה דעתין כי היהודים הם סרבנים
בית-המקדש יחרב כשיחיה רבוע ,ו ,ה,
וחסרי משמעת ,שם ,ו ,ב.
הגנואה על-דבר מושל העולם שיבוא
ן (חסא,א) .בשם זה קראו היהודים
דמייהודה ,שפן נבואת ישעיה ממזבח ניקו
לחזק שבכרים ואייי-הברזל) אשר לרומאים
במצרים נדרשה ע 5בית-חוניי ,ז ,י ,ג.
הצרים ירושיים ,ה ,ז ,ב.
שה אליההאיישק ירמיהה
)( (NIcopollsא) .עיר ,[ollvtwal
ישעיהה
שעשה לה הורדוס המלך חסר רב ,ב,
נדר דנות ,ב% ,ה ג
י-א ,ד.
וסר-ס411ת .שוטף יום אחד בשבוע יבש
(ב) .מקוםבמצרים .רחוק מאלכסנדריה
ששה ימים ,נמצא בין ערקה ובין רפניה,
ששרים ריס ,ב ,י"א ,ה.
ז ,ה ,א.
טירא .איש כפר-רומא בגליל .הוא ואחיו
) dheroהקיסר החמישי ברומי ,בן
נ
י.
אגריפינה ,שפתתה את בעלה קלודיוס
יצטינו בגבורתם בשעת מצור יודפת ,ג,
ה
את ירשת הכסא .נשא את
לתת
ז ,כ"א.
אוקטויה בת קלוריוס ומלך תחתיו ברומי,
4יגר .איש עבר-הירדן (פריה) .הראה את
ב ,י"ג ,ח; תעתועיו ומעשי-הרצח שלו,
גבורתו בחיל היהודים שהתנפל על צבא
צסטיוס גלום ,ב ,י"מ ,בנ היה שר-צבא
שם ,י"ג ,או הקים מלכים מזרע הורדוס
באדום ,שם ,כ ,דן עמד גראש היהודים
הנלחמים באשקלון ,ג ,ב ,א; נגף במיחמה

שיישי

ייקילאדס

אי

ין

שי

4י*?יסעי

ניקשייס
קירין

ין

הולדות מלחמת היהודים

תקלה

ממשית אגריפס (ג)
והוסיף ערים
השני ,שם ב; הקים את פייכס לנציב
ביהודה ,שמן היונים בקיסריה הגישו בסמונים .עם באפריקה .נכנע לפני הרומאים,
לפניו את עצומותיהם עם שכניהם היהודים,
ב ,טיז ,ד.
 .כפר ,כנראה  -בארץ אדום.
 ;1 '~ffהיונים נצחו בריבם לפני כסא 2עי7אי עיז
שם בנה לו שמעון בן גיורא מצודה,
משפטו ,שם ,י-ד ,ד; זאת היתה תחלת
ד ,ט ,ד.
מרד היהודים ,שפ; היהודים בקשו את
אגריפס (ג) השני ישיוח אייו צירים 3קנ5ר "0תפ10א) .שר-אלף ,מכירו של יוסף
בן מתתיהו .אטפסינוס שלח אותו לדבר
יהתאונן על רציחות פלורוס ,שם ,ש"ז,
ו בשבתו במערה ביודפת ,ג,
שלום איי
גן צסטיוס גלום שלח אליו אל אביה
ח ,ב וכוי נפצע בקראו וברי שיום
את טובי היהודים ,שם ,כ ,א; כשמעו
אל היהודים בירושיים ,ה ,ו ,ב.
על מרד היהודים נרגז ופחד ,אוים הסתיר
 ,(Narbata) .כפר יהודי ,רחוק
את פחדו ,ג ,א,אי נמלך לשלוח את 2ך"9א
אספסינוס להלחם ביהודים ,שם ,ג ,דבר
כששים ריס מקיסריה .שמה נמלטו יהודי
קיסריה מפני היונים המתנפלים עליהם
אתו בלשון חנפה ,שם ,ג; אספסינוס אמר
ויקחו אתם את ספרי-התורה שלהם,
ו את יוסף בן מתתיהו ,שם,
לשלוח איי
ה ,ח; יוסף נבא ,כי יאריך עודימים
ואספטינוס ושב על כסאו ,שם,ט ,אספסינוס ~שר .סמי ממשלת הרומאים .הורדוס המלר
שיח אייו ששת אלפים שבוים יהודים
נטע גשר של זהב נדוי על שער בית-
ירו את תלמידיהם
המקדש ,ושני חנמים הע
צעירים ובריאים אל אסתמוס (קורינתוס),
לפוצץ את הגשר ,א ,י"ג
 ,בן תפקיד
; וינדקס התקשר עליו,
שם ,י ,י
הגשר בצבא הרומאי ,ג ,ו ,בן הגשרים
ד ,ח ,א; מותו הרע ,שם ,ט ,ב ,ו,

איש
נביתועבות ,ד ,ט ,ב.
והרבה

ונבזה ,שעשה ממשל רב ברומי

עי

יא

ו ,ב.

~כ ,5נכה ,מלר מצרים .גזל את שרה
ן בהערה!).
אשת אברהם ,ה ,ט ,ד(עי
נמפידיוס .עבד משחרר של נירון קיסר.

סב

או ס בא .כפר בגליל .משם יצא

הגבור אלעזר בן שמי ,שעשה נפלאות
בשעת מצור יודפת והתיז את ראש האיל

הרומאי ,ג ,ז ,כ"א.
סו'נוס (א) .נציב-משנה (פקיו על סדור

המסים) במדינת סוריה .שיה אל ארץ
יהודה ישמור על כסף עזבון הורדוס,
ירושלים ותפש את
ג ,ב ,בן עלה
ארמון

המיך,

עי

שט! חקר אחרי אוצרות

המיוכה ,שם ,ג ,בן מעשיו הרעים הביאו
י מרד ה-הודים בחג-השבועות ,שם,
ייד
מלחמה קשה בינו ובין היהודים בירושלים,
שם ,ג ,שרף את האזימות !על-יד הר-

של היגיונות ,ה ,ב ,אן הרומאים נטעו
את הנשרים שיחם בחצר המקדש הבוער
וקראו את טיטוס למושל-מנצח )t(lmperafor
ו ,ו ,א,

הביתן וגזל את אוצר המקדש ,שם ,גו
היהודים קמו עליו ביד רמה וצרו עגיו,
שם ,דן כשבא ורום אל ירושלים
לברוח ,שם ,ה ,ה.
סבינוס (נ) .אחי הקיטר אספסינוס ,ראש
 ,גן .אסף את
המשמר בעיר רומי !ד ,י
היכל הקפיטוליון להלחם
שומרי העיר
קשה
מלחמה
נתפש
עםויטליוס ואחרי
בידי
אנשי ויטליוס והומת לעיניו ,ד ,י"א ,ד.
מבינו
ס (ג) .דומיטיוס )~(Domltrus Sabinus
אחד מגבורי צבא טיטוס .הגן יחד עט
טיטוס צל הרומאים הנסוגים אחור מן
החומה השניה ,ה ,ח ,א.

יהר

אי

תקנט

מפ תח

הגבורים ביבא סייעה.

 .אישסורי ,אחד
ס4ינוס (י)
טיטוס .התנדב לקפוץ לאשון
הבירה (אנטוניה) ונפל חלל ,ו ,א ,ד.
 .1aoaoבשם זה קיא הורדוס המלך לשמרון
הבנויה מחדש ,לכבוד הקיסר אוגוסטוס
(ביונית :סבסטוס) ,א ,ה ,ד; הורדוס בנה
אותה והושיב בה ששת אלפים איש ונתן
להם שדות וזכיות ובנה שם מקדש לכבוד
הקיסר ,שם ,ב"ב ,בן שם המית את
שני גניו ,שם ב"ו ,ון אחרי מותו סרה
למשמעת ארכילאוס ,ב ,ו ,ג; שמה הלך
פלזרוס והשאיר את יהודי קיסריה בצרה,
שם יעד ,ד; צירי היהודים באואייו
שמה ,שם ,הן המורדים התנפלו עליה
ושלחו בה אש ,שם ,י"ח ,א.
949טוס ) ,(Sebaatusכך נקרא הנמל של
קיסריה ,א ,ל"א ,ג.
9פ?9וים ) ,(Sebastenlאנשי צבא הורדוס
משמרון (ספסטי) .נשארו נאמנים לרומאים
בשעת מרידת היהודים אחרי מותו ,ב,
ג ,דן נלחמו עם המורדים בעבר-היתדן
ונצחום,
ד ,ב; עזרו לרומאים
~OP
הבורחים מפני אתרונגיוס הרועה ,שם,
פני ורוס ,שט ,ה ,ב
ג ,יצ
י
ב
(בראשםאו עלמק
ו
ר
ט
ו
פ
ו
ר
ן
)
ס
ו
ט
ר
ג
ו
אנשי-
הצבא הסבסטיים עמדו בקיסריה ,ובראשם
יצא קומנוס לגרש את היהודים כמתנפלים
על השמרונים ,ב ,י"ב ,ה.
ס5ג~י (6ה .)50"5עיר גארץ הגולן בנחלת
אגריפס השני .יוסף בן מתתיהו בנת
חומתה ,ב ,כ ;1 ,השלימה עם אגריפס,

אי

סיום.

הארץ

החרבה שלה ,ד; ח.5 ,

פרץ

י ) (5yllaeusהערבי .קרוב יעבדה
סוי
המלך .שעמית אחות הורדוס בקשהיהנשא
(ב)

 ,א ,כ"ד ,ון הורדוס לא הרשה לה
יו
לעשות זאת ,שם ,כ"ח ;1 ,נקרא למשפט
הקיסר אוגוסטוס ,שם ,כ"ט ,ג; המית

אח גדולי הסיע הטובים בעיני
המלך וחבל מזמות נגד הורדוס ,שם;
אנטיפטרוס וניקולאוס התאוננו עליו ,שם;
שם ,לעב,ג.
תרתת

יפר

גדול על-יד חומת
??1
המבצר .הורדוס שפך שלש מיללות על
ירושליט והצלה עליהן מגדלים ,א ,י"ז,
חן אספסיגוס שפך מוילות על יודפת,
ג ,ז ,חן היהודים התנפלו על הסוללות
שם ,כ ,והשחיתו שתים
ושלחו בהן
a
vב~ן אספסינוס שפך סוילוה
מהן9 ,ס ,כ*
על גמלא ,ד ,א ,גן טיטוס שפך סוללות
על החומה הראשונה של ירושלים ,ה,
ו ,ה ,ואחר-כך על החומה השלישית
ועל הבירה ,שם ,ט ,בן הרומאים גמרו
בקשי את הסתוות האלה ,שנה קרט
יוחנן בן לוי את הסוללות שצל הבירה
י חתירה ,שם ,י"א ,ד; שמעון בן
עי-יד
גיורא הרס את המוילות שעל חומת

העיר העליונה ביד רמה ,בשיחו בהן
אש ,שם ,הן טיטוס צוה לשפוך ארבע
הבירה ,שם ,י-ב ,לן
סטיות חדשות
עבודת הסוללות נגמרה ,ו ,א ,ב; יוחנן
בן לוי ואנשיו נסו להתנפל על הסוילות
חאלה ,אולם ל 4הצייתו ,שם ,ג; טיטוס
החל לשמוך ארבץ סוילות על הר-הבית,
שם ,ב ,זן שני לגיונות השייטו את
הסוילות האיה ,שם ,ד ,אן טיטוס שפך
סוללות רבות 1.על העיר העליונה ,שמ,
ח ,אן מילוה שפך סוללה על מצדה ,ז ,ח,ה.
סומררה ) ,(Somorraעיר בקצה
ח.,ב ,הרי עבר-
יש מתקנים:
היררן בדרום ,ד,
ע מ  1ר ה (גומורה).
?11ה' עכשו אסואן .במצרים הדרומית,
ד ,י ,ה.
י אנטוניוס
סוסיוס (*טן .)505הוקם
ד
י
י
ע
לנציב בסוריה ,א ,י-ז ,בן שלח להורדוס
שני יגיונות לעזור לו כנגד אנטיגנוס,
שם ;,בא לעזרתו עם כל חילו ,בסך-הכל
י"א לגיונות ,שם ,טן צר על ירושלים
ושרי צבאותיו הבקיעו את העיר ,שם,
לרגליו ,והוא
יצח ,בו אנטיגנוס
כי
התנ
ן הורדוס שחד
אסר אותו בנחשתיט ,פס
בכסף לעזוב את העיר ,שם ,ג;
אהוקחרי
יב ור זהב לאלהים ,שסו ה ,ט ,ד;

עי

ינו,

ו ,י ,א.

תוידות מיחמת היהודים

תקם

סדסיתא .ביונית ה פוס ) .(Hlppusעיר
יונית בעבר-הירדן שקרע פומפיוס מעל
גבול היהודים ,א ,ז ,ז; הקיטר אוגוסטוס
נתנה יהורדוס ,שם ,כ ,ג ,ואחרי מותו
ספה אותה
נציבות סוריה ,ב ,ו,
ג; המורדים התנפלו עליה; שם י"ח ,אן
יושביה המיתו את היהודים היושבים
בקרבם ואת מקצתם הושיבו בכיא ,שם,
 ,ג ,ג ,א;
ה; מצד מזרח יגבולהגייי
פליטי העיר שנתפשו בטריכי הומתו או
נמכרו לעבדים ,שם,י,י.
סדריה .המדינה הגדולה מצפון לארץ-ישראל
) ,(Syriaהורקנוס (א) החשמונאי התנפל
על עריה וכבש רבות מהן ,א ,ב ,ו;
סקורום נשלח שמה על-ידי פומפיום
והתערב במריבות האחים החשמונאים ,שם,
ו ,בן פומפיוס הפך אותה לנציבות
רומאית והציג בראשה את סקורוס ,שם,
ז ,ז ,ואחריו אח גביניוס ,שם ,ח ,ב;
קרסום משל בסוריה ,שם ,ח; הפרחים

אי

צייה

אחרי מפית קיסוס ,אוים
התנפלו
קסיוט עצרם ,שם ,ט; היזר בקש ~nfiw
שמה את אריסטובולוס (ב) החשמונאי עם
שני לגיונות ,שם ,ט ,אנ מטלוס סקיפיון
היה נציב שם מצד פומפיוט ,שם ,בן
הערבים בארץ נפתו לעצת אנטיפטרום
ג,
יצאת לעזרת ייזר אל מצרים;
f
קfיOם~ את
ה
המדינה,
בא
שם ,,ה
ציז
יטוס ציזר לנציב שט
י '~fי
סקס
 ,הו
f
מריבות-אחים קמו שם בין הרומאים ,שם,
ן וסוס המית את סקסטוס ציזר ,והנה
י
בא מורקוס לנציב שמה ,שמן קסיוס בא
המדינה ,שם ,י-א ,אן אסף שם צבא
והקים את הורדוס לשייט בכל המדינה,
שם ,ד
 ,קסיוס עזב את סוריה לצאת
ימלחמה עם יורשי ציזר ,שם ,י"ב ,אן
אנטוניוס המנצח בא
המדינה ,שם,
ד; הפרחים כבשו את המדינה ,שם ,י"ג,
א; :נטידיוס נשלח שמה לגרש את
הסאתים ,שם ,ט ,1-ב; השלים את חפצו,
שם ,ט-ז ,ון אנטוניוס הקים את סוסיוס
לנציב במדינה ,שם ,י"ז ,בן קליאופטרה

אי

אי

אי

עשקה את טובי המדינה בעזרת אנטוניוס,
שם ,יצח ,ד ,אוגוסטוס הקים שם את
הידיוס לנציב ,שם ,כ ,בן; ורון היה שם
לנציב ,שם ,כ ,דן אוגוסטוס הקים את
הורדוס יאפיטרופוס במדינה וליועץ ראשי
של כל הנציבים ,שס; הטובות שעשה
הורדוס יערי המדינה ,שם ,כ"א ,י"אן
נציב המדינה סטורנינוס ומשנהו ולומניוס
ויתר השרים נמנו על-פי מצות הקיסר
לחברי בית-הדין במשפט בני הורדוס
ממרים החשמונאיה ,שם ,כ"ז ,בן כל
המדינה חכתה בכליון עינים לתוצאות
המשפט ,שם ,גן ורוס נציב המדינה
נתמנה לשופט אנטיפטרוס (ב) בן הורדוס,
שם ,י"א ,ה; משנה הנציב מבינוס עלה
על ירושלים ,ב ,ב ,בן דרוס הנציב
יהודה ,שם ,פרק ה ,פטרוניוס
עלה
נציב במדינה ,שם ,ק א וכו'; אומידיוס
קודרטוס ,נציב המדינה ,שפט בין היהודים
ובין השמרונים ,שם ,י-ב ,הן צסטיוס
גלום נציב המדינה ,שם ,י"ר ,ג ,המורדים
התנטלו על ערי המרינה ,שם ,י-ח,
א; רציחות נוראות
י
בקרבס הגילהווסדיםהנב
כב
צי
המדינה ,שם ,בן צסטיו
ארץ יהודה ,יום ,ט וכו'ן יוחנן
צלה

עי

עי

בן לוי מגוש-חלב שיח ליהודי המדיגה
שמן-ישראל במחיר יקר ,שם ,כ"א ,בן
היהודים פליטי המדיגה התחברו tvfa
שם ,בן אספסינום נשלח אל המדיגה
והגיע שמה ,ג ,א ,גן יצא משם אל
ארץ-ישראל ,שם ,ב ,דן רגנים ורוכבים
מחיל המדינה נוספו על צבאו ,שם ,ד,
ב ,מוצינוס נציב המדינה ,ד ,א ,הנ
בני המדינה הכירו את אסמסינוס לקיסר,
 ,ון תחיתה מעיר רפית ,שם,
שם ,י
י"א ,ה; המדבר בין מצרים ובין סוריה,
ה ,א ,אן היל-עזר מערי המדינה בצבא
טיטוס ,שם ,ו; על-דבר אוכלוסי היהודים
הרבים במדינה ,ז ,ג ,גן אספטינוס שלח
שמה את ציסניוס תיטוס לנציב ,שם,
ד; טיטוס עבר במדינה ,שם ,ה ,א.
קראה  QAמדינה ,אפרכיה סתת

תקפא

מפ ת ח
ס
וקדרים .יושבי מדינת טוריה וערי היונים
בארץ-ישראל (סורוהלנים) .שונאים נמרצים
ליהודים ,על-כן לא לקחו מהם מושלי
,
בית החשמונאים שכירי מלחמה ,א ,ד',
ת
ג; הורדוס עשה להם טובות ,בהמיתו את
ם
חזקיה ראש השודדים ,והתחבב עליהם
 ,הז הסורים היושביםבקיסריה
מאד ,שם ,י
שטמו את היהודים ,ב ,י-ג ,ז; היהודים
,
התנפלו על עריהם וכפריהם ,שם ,י"ח!,
א ,והם עשו רצה נורא ביהודים במקום
ם
שמצאה ידם ,שם ,בן בזזו את היחודים
,
בארץ-ישראל בשעת מסע צסטיוס גלום),
ואלה המיתו בהם תגים ,שם ,טן ישב:ו
,:
יחד עם היהודים במלכות אגריפס ,ג
ג ,הז מהם נלחמו
:ן
גמלא ,ר ,א ,ה
,
,,
לפנים שדרו את ארון הבריח ,ה ,ח
ד (עין הערה); אנשי-הצבא הסורים
ש
במחנה טיטוס בקעו את בטני היהודים
ס
י ירושלים ,שם ,י"ג ,דן טיטו'ס
פייט
הוכיח אותם בחמה ,שם ,ה.

עי

-י

סטורנינוס (א) .נציב סוריה .אחד חברי
בית-הדין במשפט אלכסנדרוס ואריסטובולו.ס
בני הורדוס ,א ,כ"ז ,בן גלה דעת1ו
1
ס
ראשונה ודרש יגש קל ,שם,ג ,אנטיפטרו'ס
ש.
(בן שחדבכסף אתהעומדיםעליו ,שם ,כ"ח,א
ססורנינוס (ב) סנטיוס .שופט (קונטוי)
ברומי .עמד בראש מועצת-הזקניםם,
ח
שרצתה לבטל את המלוכה אחרי !
רצח

י)

סיקר"ים

) ,(Sicariiשורדים שרצחו את

אנשי-חרמם בעצם היום במרומי עיר

בחרבות קצרות .התחזקו בשעת נציבות
פליכס ,ב ,י"ד ,ג; המורדים מפחום
אליהם ,שם ,י"ז ,וו ישבו במצדה ,ד,
ז ,ב; בראשם עמד אלעזר ,ז ,ח ,אי
משפט המחבר עליהם ,שם ,מותם הנערץ,
שם ,ט ,א; מהם ברחו אל אלכסנדריה,
שם ,י ,י"א; אמץ-נפשם ,שם ,יונתן
האורג יצא מהם ,שם ,י"א ,א .נקראו
לפרקים שו ד דים סתם.

ילוה

),(Sylva

נציב בארץ יהודה אחרי

החרבן .צר על מבצר מצדה וכבשו ,ז,
פרק ה ,א-ט ,ב.

9ייקזה

ז העליון
!4ם .)58!08עיר בגיי
בנחלת אגריפס השני .יוסף בן מתתיהו
בנה את חומתה ,ב ,כ ,ו; עזבה אותו
והשלימה עם אגריפס ,ד ,א ,א.
(שלם!5 ,ת .)58!8:אי בים-יון ,שנצחו
על-ידו האתיניים את הפרסים ,ב ,ט-ז ,ד.
צור (עכשו ראם אל נקורה) .כף
גדול רחוק מאה ריס מעכו ,ב ,י ,ב.
משלע ) ,(Petraהעיר הראשה של הערבים
הנבטיים .שמה נסו הורקנוס ואנטיפטרוס,
א ,ו ,ב; גגיניוס
עצר  risלהגיע

יעמיס
סים

יא

שמה ,שם ,ח ,א ,הורדוס רצה לברוח
שמה ,שם ,י"ג .חן מולי המית את טובי
העיר ,שם ,כ"ט ,ג ,סלע-ערב ,ד ,ה ,ב.
 .nsmoעיר בעבר-הירדן .נכבשה
גיוס ,ב ,י"א ,א.
הורקנוס (א) החשמונאי ,א ,ב.1 ,
3899וס .עבד הקיסר קלודיוס .יהודים התנפלו
ממוס .אי בים האגאי .הורדוס המלך היטיב
עליו ושדדו את רכושו ,ב ,י"ס ,ב.
ליושביו ,א ,כ"א ,י"א.
ברכה קטנה
סטרתיון ).(Struthion
בתחום ירושלים מצפון לבירה .סמוך לו סמוסשי (שמשת .fSamosate ,על גהר פרת.
מטרופולין של מדינת קומתי (קומגיני).
שפכו הרומאים סוללה ,ה ,י"א ,ד.
נכבשה על-ידי אנטוניוס בעזרת הורדוס,
ה
לעזרה
ן ) .(siloשר-צבא רומאי .נשלת
סילו
ד
אל הוירוס ,א ,ט"ו ,ד ,וקרל ז
שחד
א ,ט"ז ,זן פיטום לכד את העיר ,ז,
ז ,א-ב.
מאנטיגנוס ,שם ,ה.
סובכי,
קין' ?יז :פ ל  1ס ון.
סמף
אוס1מכי
)~1(Semchonitis
(ים) יאור ,שעובר בו הירדן (עכשו
ה
סיסיפוס ) .(Sisyphusאחד מגבורי המתולוגיה
חולה) ,ג,י ,זן ד ,א ,א.
היונית וענשו בשאול ,ב ,ח ,י"א.
ו ) .(Samphoענן :צפה.
סי~9ה ("8ת .)5!50אחד המשנים בחיל נזקפ
סנהדריה המועצה הראשית בארץ יהודה
גביגיוס הרומאי ,א ,ח.1 ,

שיאי

י

עי-ידי

תקסב

תולדות מלחמת חיהודיס

גביניוס תקן המם סנהדראות בארץ ,א,
ח ,ה; יוסף תקן סנהדריה בגייל ,ב ,כ,
ה,

וענן בית-דיה

בית-המועצה

(הסנהדריה) .בו נגעה חומת ירושלים ,ה,
ד ,ב; נשרף על-פי הרומאים ,ה ו ,ג.
איש-צבא רומאי שרף
ספר-תורה.
סמר-תזרה נכפר אחד ,ובקרב היהודים
קמה התרגזות גדולה ,ב ,י"ב ,ב; יהודי
קיסריה ברחו עם טפרי-התורה שלהם
לנרבתא ופלורוס חשב להם את הדבר
לצון והושיב את ראשיהם במאסר ,שם,
י"ד ,הי ספר-תורה נשא יפני תהיוכת-
הנעחון של טישוס ,כ ,ה ,ה ,ואחר-
חר הניח אותו הקיטר אספסינוס בארמונו,
שם ,ז.

פלפיייס

סוריה ובא
אותו לפניו
דמשק,
א ,ו ,ב; אריסטובולוס (ב) החשמונאי
שלח לו שיש מאות ככר ,והוא
צוה להורקנוס ולחרתת לסור מעל
ירושלים ,שם ,גן הוקם לנציב בסוריה,
שם ,זן יצא למלחמה
הערבים ,שם,

אי

ח ,א.

אי

עי

סקפיס ).(scopusעין:
ס )(Metellus scipio
מקיימן קילו
צ  1פים.

[נציב

בסוריה ,חותנו 9ל פומפיוסן .המית את
אלכסנדרוס (ג) החשמונאי על-פי פומפיוס,
א ,ט ,ב,
) :l?? .(5cythopolisבי ת-ש אן.
שר צבא רומאי ,אחד המשנים

?חינפ?יס

?ריי

ים.

של גביניוס ,נציב סוריה .נשלח להיחם

),(Pomponlus Secundus
באריסטובולוס (ב) החשמונאי ,א ,ח.1 ,
?קי?דדס
את המיוכה סרסשים
 .עם מעמי הסקיטים .עבר את
שופט ברומי .רצה
אחרי רצח העריץ גיוס ,ב ,י"א,י.
ארץ מוסיה
נהר איסטריס והתנפל
?קלרוס ) (Scaurusהשמאי .פומפיוס שלה
והוציא את שליה ,ז ,ד ,ג.

?4ית

יבטי

עי

)( (Obedasא) .מלך הערבים הנבטיים.

אלכסנדרוס (ב) ינאי החשמונאי נלחם בו
ונגף מגפה 'גדולה ,א ,ד ,ד.
(ב).
"ערבים הנבטתם בימי
הורדוס .מולי היה קרוב אליו ,א ,כ"ד,ו.

?4דת

מיי

עבר-הירדן והדרומין ) .(Peraeaקרורא
היה שם לנסיך ,א ,י"ד ,ה; משם באו
עולי-רגלים לירושלים ,ב ,ג ,א; שמעון
עבד הורדוס קרא שם למרד ,שם ,ד,
בן עוד אנשים מרדו ,שם ,שם; הקיסר
אוגוסטוס נתן את המדינה יאנטיפס ,שם,
ו ,ה ,וזח יסד שם את יוליט (ליויס),
שם ,ט ,א; ממשלה-ההרות בירושיים
הקימה שם את מנשה לשר-צבא ,שם,
כ ,דן תאור הארץ וגבולותיה* ,ג ,ג ,גן
אסמסינוס עלה למלחמה
עבר-הירדן,
ד ,ז ,ג ,וכבש את כל המדינה ,שם,
ג-ו; רק המבצר מכור ?גב בפני
הרומאים ,שם ו; משם יצאו ניג ר
שם) ומריה מבית-אזוב (עלן שם)ן

עי

(עין

יי-

דבר פריה ,ו ,ה ,א .עלן שם בהערה.
??רים' כיבשי ארץ כנען תחת פקדת
יהושע בן נון ,ק ח ,גן מראש מגדל-
ת החמה את כל
פספינוס ראו בשעת עיי

גבויות העברים (נחיות-השבטים העתיקוה),
ה ,ד ,ג; העברים נשלחו ברכוש גדול
מארץ מצרים ,ה ,ט ,דן צבא סנחריב
כרע לפניהם באפס-יד ,שם.
עדלם-הבא .האנשים המהרפים את נפשם
על קדשי האמונה זוכים יעולם-הבא,
א ,ל-ג ,ב; אמונת האסיים בעופם-הבא,
 raח ,י"אן המאבד עצמו ידעת אין לו

חלק לעוים-הבא ,ג ,ח ,ד; !כר צדיקים
י עולם-הבא ,ו ,ב ,א; דברי
לברכהיחי

איעזר [בן יאירן על חיי
ז ,ח ,ז.
?יה
 .עיר בחוף ארץ פישתים .נכבשה על-
ידי אלכסנדרוס (ב) ינאי ,א ,ד; ב;
היהודים,
פומפיזו,סזןקרעאוקאטוותיהגוסמעלקיסגרבו
ינתן אותה
עולם-הבא,

'ap

תקסג

מפ ת ח

להורדוס ,שם ,כ ,ג ,ואחרי מותו ספח
אותה אל נציבות סוריה ,ב ,ו,
י
ג
,
המורדים עשו בה שמות ,שם ,ירח או
טיטוס חנה שם במסעו אל ירושלים,
בית-המקדש .א) עזרת הנ כר ם,
?זרה.
; ה ,ה ,ב-.ב) עזרת
ב ,ט"ז ,בן ד ,ג,י
הנשים ,ה ,ה ,ב; שם ,גן שמה אפפו

י

שי

הרומאים אחרי כבוש העיר את השבוים
היהודים ,ו ,ט ,ב- .ג) עזרת ישראל
ועזרת הכהנים ,ה ,ה ,ו; הרומאים
שפכו סוללות על העזרה ,ו ,ב ,ז;
הרומאים נסו לכבוש את העזרה ברעש
מיחמה ולא הצליחו ,שם ,ד ,או טיטום

שם,

3וה לשיוח
שם ,ב.
 .עין :נעין.
עין
 .עיר .רא-9פלר ביהודה ,ג ,ג,
וין-גדי
בה אש,

שרפת העזרה,
הן

המיקריים אשר במצדה התנפלו עליה
ושרפוה והמיתו את יושביה ושרדו את

רכושם ,ד ,ז ,ב.

זיךנוים .ולן :ג מה ,גיניה.
ו ברכת הנחשים) .בתחום
וין-לנסיין "

ירושלים ,ה ,ג ,ב.
העיר החדשה בירושלים .צסטיוס שלח
אוהה גאש בשעת עייתו על ירושלים,
ב ,י"ס ,ד; חלקה נקרא ביזיתא ,שם,
ה ,ד ,ב (עין בי-זיתא)ן סמוכה לבירה,
שם ,ה ,ח; היהודים לא הגגו עליה בכל
מקום ,ום ,ו ,בן טיטוס נכנס אליה
אחרי כבוש החומה השניה ,שם ח ,אן
עבר עליה' שם' ב ,ב.
העיר העליונה בירושליפ .גשר חבר אותה

ריק

י

עם הר-הבית ,ב ,ט"ז ,גן טובי ירושלים
בעזרת תיל אגריפס התחזקו בה כנגד
המורדים ,שם ,י-ז ,ה; נהדפו משם אל
חצר הורדוס ,שם ,ו; צסטיום גלום הגיע
אייה ,שם ,ב ,י"א ,ד ,שמעון בן גיורא
 ,ה ,א ,גן תאורה ותכניתה,
מ9ל עייה
*ה ,ד ,אן 9ם ,ד ,טן שמעון בן גיורא
הגן עליה ,שם ,ו ,אן טיטוס חשב ,ומצא
ד מצבת
דרך יכבשה על-נקיה קעי-י

יוחנן כהן-גדול) ,שם ,ב :שם ,ט ,ב;
מלחמות טיטוס עליה וכבושה ,ו ,פרק ח.
העיר התחתונה בירושלים .המורדים
תפשו אותה ונלחמו משם עם אוהבי
השלום וחיל אגריפס ,ב ,י"ז ,הנ שמעון
בן גיורא תפש את חלקה ,ה ,א ,ג
( .חלקה בידי יוחג! בן לוי) ,תאורה (היא
בנויה בעקרה על הגבעה הנקראה מצודה
ציון ,חקרה) ,ה ,ד ,אן שמעון בן גיורא
הגן עליה ,שם ,ו ,אן אחרי חרבן בית-
המקדש והמשא והמתן של טיטוס עם מנהיגי
היהודים ,קבלו הרומאים פקדה לשלוח
אותה באש ,ו ,ו ,ד ,והחריבו אותה עד
השלח ,שם,

עיר הפילים
 ,ה.
ד ,י

ז ,ב.

),(Elephentlne

בדרום מצרים,

??4רה.
יוסף

קז-סלעים בגליל העליון ,שבנה
בן מתתיהו חומתו ,ב ,כ.1 ,

?פ ,(Ptolemais) 5עיר בחוף הים הגדול,
עיר צירית (סורוהלנית)  -הנמל הטבעי
של ארץ הגליל .שם נתפש יונתן
החשמונאי ,א ,ב ,א; סגרן צר עליה,
שם ,ה ,ג; פתחה את שעריה יפני
 ,א; הורדוס הגיע שמה
הכרתים ,שם ,י.ג
ומשם עלה על הגליל ,שם ,ט"ו ,גן
הקיסר אוטסטוס פקד בעמק עכו את
צבאותיו והורדוס רכב לידו ,שם ,כ ,גן
הורדוס בנה בה גימנסיון ,שם ,כ"א ,י"אן
פטרוניוס הגיע אליה ,ב ,י ,א,
תאור הציר ,שם ,ב ,מסבותיה ,שבן
המורדים התנפלו עליה ,שם ,י"ח ,א;
יושביה המיתו אלפים יהודים משכניהם,
שם ,ה ,צסטיוס בא שמה ועלה על
הגליל ,שם ,י"ח ,טן אספסינוס פקד שם
את צבאותיו ,ג ,ב ,די ממערב לגייל,
בא שמה עם הלגיונות
שם ,ג,
אן טיטולי
שהביא מאלכסנדריה והתחבר
אביו,
שם ,ה ,בן שם סדרו את כל הצבא
לקראת המלחמה ,שם ,ו ,אנ משם עלה
אספסינוס על הגליל ,שם ,ב.
עמודי סרק?ס .עכשו גברלטר .ב ,ש"ז,ד.
א) עמק החוף או השרין,
העמק

אי

הנדוי.

תולדות מלחמת היהודים

תקסד

ונצחוהו ,שמן נצתו את אנטיוכוס דיוניסיוס
מלך סוריה ,שם ,זן נצחו שוב את
איכסנדרוס וכרתו אתו ברית-שלום ,שם,
חן הורקנוס (ב) ברח אליהם ,והם יצאו
באריסטובולוס (ב) ,נוס ,ז ,בן
ירושלים ,שמן
סשורוס גרש אותם
אנטיפטרוס היה איש-שלומם ועשה פשרה
ביניהם ובין הרומאים ,שם ,ח ,אן
הורדוס ברח אייהם ולא קבלוהו ,שם,
י-ד ,אן קליאופטרה לטשה עינה לארצם,
ים ,י"ח ,ד ,והקימה מלחמה בין הורדוס
וביניהם ,שם ,י"ס ,אן מלתמות קשות
בין הורדוס וביניהם ,שם ,פרק י"ט;
י הערבי כנגד הורדוס,
התככים סגי
שם ,כ-ח ,גן בשנאתם ליהודים התחברו
אל צבא ורוס להלחם ביהודה ועשו
שם שמות נוראות ,ב ,ה ,א; התחברו
אל צבא אספסינוס ,ג ,ה ,ב; רובי-
הקשתות שלהם על-יד יודפת ,שם ,ז ,ו;
שם ,כ"ז; עי-י
ד ירושלים ,ה ,ו ,הן
תועבותיהם הנוראות כנגד פליטי ירושלים,
שם ,י"ג ,ד-הן ארץ ערב היא מדרום
היחורים ,ג,
וממזרח יעבר-הירדן
ג ,ג ,ומדרום לנגב יהודה (לאדום) ,שם,
ה; סומורה היא גבויה בעבר-הירדן ,ד,
ח ,ב; ממגדל-פסיפינוס ראו את כל
הארץ עד גבול ערב ,ה ,ד ,גן מבצרי
ארץ ערב ,א ,כ"א,
היהודים על
י; ז ,ה ב.גבועיוף תרתת ,מיכה
עב דת ,ה ס ע.
?ךקה ) ,(Arcaeaמקום במלכות אגריפס
הגהץ ,ז ,ה ,זה
עשר הערים ~"0קם" )0של הינים
בארץ ישראל" ,ג ,ט ,ז.

ב ,ק ב; ג ,ד ,א (? --4ב) עמק יזרעאל,
ב ,כ"א ,גן ג ,ג ,א; שם ,ד--.ג) ערגות
הירדן (אלגור) ,ד ,ח ,ב.
 .ארץ מוריה מאד .תאורו
עמק יריחו
המפרט ,ד ,ח ,ג.
עמק עושי הגבינה או טור1פ1י1ן
) .(Tyropoionמפריד בין שתי הגגעות
שהשתתה עליהן ירושלים ,ה ,ד ,א.
או ברקאה כפר
.
)(Anuatתימרון .ג ,ג ,ה .בגבוי
בין יהודה
'שסיה (אסיה הקטנה .(Asia ,חמש מאות
צריה נכנעו לפני הרומאים ,ב,
ט"ז ,ד.
של .מקום ידוע בירושלים .שמה ברח מנחם
הגלילי מפני אנשי אלעזר בן חנניה
ונחפש ונהרג ,ב ,י"ז ,טן שם עברה
חומת ירושלים* ,ה ,ד ,בן יוחנן בן לוי
 ,שם ,ו ,אן הרומאים שרפו
הגן עיין
אותו ,1 ,1 ,ג.
ים .עיר סמוכה לבית-אל .נכבשה
עפ,ר
.י ידי אספסיניס ,ז ,ט ,ט.
ביחידה הצפינית
עק ב ם.
סמוך לשמרון .משם פשטו אלעזר בן
דינאי ואלכסנדרום על השמרוניס ,ב,
י-ב ,ד; ממשלת-החרות בירושלים שיחה
שמה את יוחנן בן חנניה לשר-צבא,
שם ,כ ,ד; שמעון בן גיורא פשט שם
בגדוד וגרש על-ידי חנז בז חנן ,שם,
כ-ב ,בן ד ,ט ,ג; סמוכה יגבול שמרון,
ג ,ג ,דן פלך ביהודה ,שם ,ה; שמעון
גן גיורא משט על הפלך מחדש ,ד,
ט ,ד; אספסיגוס כבש אותו rDa7 ,ט.
?4ב' ארץ הערבים הנבטיים,ויושביה-הערבים.
נלחמו עם אלכסנדרוס ינאי ,א ,ד ,ד,

יהיחםיו

"3,דז

מעי

שי

עי-

?קריה ,י י "בי

שי

י

("

פ
4אך 1 4א מרעתה עמק או נקרה ,שנמצאו
שם הרבה מערות ושמשו לשמעק בן
גיורא ולגדודו להסתיר את טרפם ,ד,

ט ,ד.

פבטוס

),(Fabatus

פקיד הקיסר אוגוסטוס,

שבא לדרוש חשבונות מאת מולי הערבי.
מולי היעין עליו לפני הקיסר ,והוא
ח את סודותיו להורדוס בכסף ,א,
גי
כ-ט ,ג.

ביוס

)~( (fabiuא) .שר-מאה בחיל פומפיוס,

תקפה

מפ תח

אחד הראשובים שהבקיעו את חומת המ-
הבית ,א ,ז,
(ב) .הנציב הרומאי בדמשק .הורדוס
התעכב אצלו ,א ,י"ג ,אן אנטיגנוס
שחד אותו בכסף ,שם ,ב.
)( (Pedaniusא) .אחד המשנים
(ראשי היגיונות) של ורוס נציב סוריה,
חבר בית-הדין ,ששפט את אלכסנדרוט
ואריסטובולוס בני הורדוס.
(ב) .אחד "ויכביש בצבא ט'טיס'
מעשה גבורתו ,ו ,ב ,ח.
(5חט4טק) .איש-צבא רומאי .נהרג
על-ירי יונתן הגוץ ,ו ,ב,י.
)( (Paulinuaא) .שי-מאה רומאי.
נשיח עי-ידי אספסינוס לפתות את יוסף
בן מתתיהו שיצא מן המערה ביודפת,
ז ,ח ,א.
(ב) .הוקם על-ידי אספסינוס קיסר
לנציב במצרים אחרי מות לונוס .הניח
חותם על בית-חוניו ואסר לגשת אליו,
ז ,י ,ד.

טן*יס

י.

9דבייס

-4דליים
פיך?ס
פילינוס

פי?ינוס

פי?טוס קךשקיוס

)Cornetius

,(Fausfus

(ג) השני אל היהודים בשעת מצור
ירושלים על-ידי צסטיוס גיוס.
נהרג על-
ידי המורדים ,ב re~1 ,ג.
פןדרה ) ,(Phaedraאשת הורדוס המלך .ילדה
את רקמני ,א ,כ-ח .ד.
ס ץיסגיוס ),(Paetus
נשלח
פיטר
על-ידי
אספסינוס לנציב אל סוריה ,ז ,ג ,דן
קומתי,
מלחמתו עם אנטיוכוט
'~ff
ז ,א וכו'.
ץון :ר ב ת-ע מון.

יו

מיך

פייד?פ:ה.
4ייטדס.

נשלח על-ידי הקיסר טבריוס
צוה
ב אל
ינגי
את ארץ הילהגוידוהנ,ות ב ,ט ,בי
א
י
יהב
ירושלים,
י
נ
מ
ט
אי
שם; בקשי-ערפם ובחזק אמונתם בטלו
היהודים את הגזרה ,שם ,ג; הוציא כסף
מאוצר המקדש לחפור תעלת-מים אל
היהודים מררו בו והוא
ירושלים ,שם ,ד
השקיט את המרי
ידה ,שם.
) (Phialeאו םק??ה .ברכה קטנה,
ששם הוא מקור הירדן" ,ג ,י ,ז.

מן?י

פילפוס )( (Phillppusא) .מלר מקרון .אבי

אלכסגורוס הגרוי ,בrt~e ,י.

בן הדיקטטור הידוע פולה .אחד הראשונים פין9וס (ב) .בן הורדוס המלך וקליאיפטרה

שהבקיעו אל חומת הר-הלית
מצור פומפיוס ,א ,ז ,ד.
פוריוס ) ,(Furiusשר-מאה בחיל פומפיוס.
בשעת

אחד הראשונים והבקיעו את חומת הר-
הבית ,א ,ז ,ד.
פהל ) .(Pellaעיר יונית ידועה במזרח
י.
י
הירדן .נכבשה על-ידי אלכסנדרוס (ב)
פומפיוס עבר
ינאי החשמונא; א ,ד ,חי
עליה ,שם ,ו ,הן קרע אותה מעל גבול
היהודיכ ,שם ,ז ,זן המורדים התנפלו
עליה ,ב ,י-ח ,א; על-ידה
עברג,גבוגי
היהודים (פריה) ,ג,
.
עבר-הירדן

שי

??רה :l?? .ה ס לע.

פקרונידכ .(Pctronius) ,נציב כוריה בימי
הקיסר גיוס (קליגולה) .קבל פקדה לעלות
עם צבא על ירושלים ולהציג פסל דמות
הקיסר בהיכי ,ונעתר לבקשות היהודים
ולא מיא את המדה ,ב ,פרקי.
סיבדס ) ,(Phoebusאחד משליחי אגריפס

מירושלים ,א ,כ"ח ,דן התחנך ברומי
ואנטיפטרוס (ב) אחיו התנכל עליו להמיתו
בידי אביו ,שם ,ל"א ,אן קבל על-פי
צואת אביו את חבל ארגב ,שם ,ל"ג,
ח; ארכילאוט השאיר אותו למנהל עסקי
המלוכה בצאתו אל רומץ ב ,ב ,או
ורוס שלח אותו אל רומי ,שב ,ו ,או
ך (טטררכום)
אוגוסט:ס קיסר שם אותוינסי
בבשן ובחבל ארגב ובארץ הורן ,שם,
ו ,ג; בנה את העיר קיכריה במקום
~ otaואת יומס בג'ין ,שם ,ט ,אן
כשנאסף אל עמיו קבל אגריפס (ב) את

נחלתו ,שם ,ט ,ו ,ואחר-כך נמסרה נחלתו
לאגריפס (ג) השני ,שם ,י-ב ,חן חקר
 ,ז.
לדעת את מקורות הירדן ,ג ,י
(ג) בן יקים .שר-צבא לאגריפס
(ג) השני .נשלח עם צבא ירושיים
לחזק את ידי אוהבי השלום ,ב ,י-ז,
ד; נמלט אחר-כך מתוך העיר ,שם ,כ,

סייפות

אי

תקסו

תולדות מלחמת היהודים

אן שתי בנות אחיו נמלטו מן הטרענות
בגמלא ,ד ,א,י.
פי?פוס (ד) .איש כפר-רומא בגליל .אחד
מגבורי יודפת המצינים .הוא ואחיו
נטירא הממו את הלגיון העשירי ,ג ,ז ,כ"א.
) .(Philipplעיר במדינת מקדוניה.
שם הכו אנטוניוס וציור הצעיר את קסיוס
;וברוטוס] והוא טרף נפשו בכפו ,א ,יוב ,ד,
בן המיך תלמי 1בן מינאי]
שכלקיט .הלך במצות אביו אל אשקלון
ואסף אליו את אנטיגנוס (ב) בן החשמונאי
ואת שתי אחיותיו;  penבאחת ,היא
אלכסנדרה ,ונשא אותה יאשה ,ותלמי
אביו קנא בו והמיתו ונשא את אשתו,
א ,ט ,א.
(!50ק  ,(Calpurntusאחד משרי-הצבא
פומפיוס .כבש את ארמון המלכים
(החשמונאים) ,שמסרו היהודים בידו ,וסדר
את מצור הר-הבית ,א ,ז ,ב.
(!514]8ק) .ארץ באסיה הקטנה,
שמשם יקח
אלכסנדרוס (ב) ינאי
ההשמוגאי שכירי-מיחמה ,א ,ד ,ג.

סי?יי

פי?קיילי

פיסין
שי

ייסיך!ה

ין

) ],(Piraeus
פיראוס (פריים
קיסריה היה
אחיני.

נמי

הנמל של
ממנו,

גרוי

פירץ-ים .ההרים הגבוהים הסוגרים
ארץ
אספמיה ,ב ,ט"ו ,ד.
 ,(Pelusiumlהעברית
נה"ק
סין ,על הגב1ל בין מצרים ובין
סוריה .אנטימטרוס (א) פעה את יהודי
המקום יעזור לגביניוס ,א ,ח ,ז; כבש

עי

?לי?ייז

שי

אותה בגבורתו במסעו לעזרת ציור,Qr ,

שם ,י"דן

ט ,ג-דן הורדוס בא שמה,
הורדוס לוה את קליאופטרה שמה,
בי
שם ,ד"ח ,ה; הוא נהל בלחם את צבא

אוגוסטוס עד בואו שמה ,שם ,כ ,גן
 ,דן טיטוס עבר על המקום במסעו
ד ,י
אל ארץ יהודה ,שם ,י"א ,ה.

פלירוס

לסיום

),(Gessius Florus

אש
המלחמה
התמכר להפיח את
בארץ וצוה להוציא מאוצר המקדש י"ז
ככר ,שם ;1 ,בא אל ירושלים להנקם

ביהודים ,שם ,ז; החריב את השוק העליון
ועשה רצח גדוף גיהודים ,שם ,ט; שלח
אל העם לקבל את פני גדודיו בכבוד,

שם ,ט-ו ,ג ,ואל אנשיו אמר להתנפל
על היהודים iav ,משב מטבח חדש
ביהודי ירושלים ,שם ,הן רצה לכבוש
את הר-הבית ויקז את האוצר ,אך
היהודים התקוממו וגרשוהו מן העיר,
שלח מכתב אל נציב סוריה,
שם,
שמרדו בו היהודים ,שם ,ט"ו ,א; היהודים

ו,

יהקיסר ,ואגריפס
בקשו להתאונן עליויפנ
(ג) הניא את עצתם ,שם ,ג;
פליטי קיסריה ושלח אותם יעבודת פרך,
שם ,י"ח ,אן שחד את שרי ההייים
יצסטיוס גלום ,שלא .יכבשו את העיר,
שם ,י"ס ,דן צסטיוס גלוס שלח אוז
טובי היהודים אל נירון קיסר לתלות בו
את כל האשם ,שם ,כ ,א.
ו
ח
צ
נ
ו
,
ה
י
 ,(Plataee) n~wyaעיר בנובט
על-
ידה היונים את הפרסים ,ב ,ט-ז ,ד.
תפש את

שלטינוס ) .(wous Palatinusגבעה
י
י.
בעא
רומי .עליה נמצא מקדש אפולון ,ב ,ו,
) ,(Plataneכפר יצידינים .שם הניח
הורדוס את בניו במשמר ,א ,כ"ז ,ב.
ך בארץ יהירה ,ג ,ג ,ה
ראש פי
(?ןז :ב ת-ל פ תנ פי).
) ,(Phallioאחי "נטימטרוס (א) .נפל
במלחמה עם אריסטובולוס (ב) המיך
החשמונאי ,א ,ו ,ג.
 .(Ferix) 9??9נצ ב רומאי ביהודה .בער
את השודדים היהודים ,ב ,י"ג ,ב; המית
את המאמינים בנביא-השקר ,שם ,ה; המית
רבים מיהודי קיסריה ושלח צירים אל
גירוז קיסר ,שם.1 ,
 .קצה הדרום של מצרים על שפת
פ?נתיני
הים ,ד ,י ,ה.
)( (Pallasא)' שם אחת מנשי הורדוס
המלך .ילדה לו את פצאי ,א ,כ"ח ,ד.
של קלודיוס קיסר
(ב) .עבד

יל?הי
??י.

יעיין

י

נציב סיס

רומאי ביהדה .הרשע והאכזרי שככל
הנציבים ,ב ,י"ד ,ב; לקח כסף מיהודי
קיסריה ולא הגן עליהם ,שם ,ד-הן

פיס

משחרי

תקסז

מפ ת ח

וראש השליטים ברומי .אחיו היה פסיפס

הנציב ביהודה ,ב ,י"ב ,ח.
פלצידוס ) ,(Placidusשר-צבא רומאי בחיל
אספסינוס .נשיח לעזר לבני צפורי ,ג,
ד ,אן עשה רעות רבון! לאנשי יוסף
בז מתתיהו ,שמן עלה על יודפת ונגף
שם ,שם ,ו ,א; אספסינוס שיח אותו
יפניו בעלותו על יודפת ,שם ,ז ,גן
נכנס אחד הראווגים בפרץ חומת המבצר,
שם ,ל"ד; כבש את הר תבור ,ד ,א,
ח ,הכה את המורדים בעבר-הירדן ,שם,
ז ,ד-הן כבש ערים רבות ,שם.1 ,
ס פגנוס )5 Magnusטו"קח!סק ,(aneius
מסיי
ש.
שר-צבא רומאי מפרסם .נלחם באריגיה
דמשק ,א,
ושלח לפניו את ס"ורוס
סוריה ושני האחים
ו ,ב; בא
החשמונאים הורקנוס ואריסטובולוס תגישו
לפניו עצומותיהם 'aff ,דן קצף
הן יצא להיחם בו,
אריסטובולוס,
'Qff
שם ,ו; עלה על ירושלים ,שם ,ז ,א;
אנשי-שלום הורקנוס מסרו בידו את
יצור על הר-הבית,
העיר ,שם ,ב;
את העחבי
ודת המצור בשבתות,
שם;
הי כבש את הר-הבית ,שם ,ד;
ג;
שם ,ג
נכנס עם חבריו אל קדש-הקדשים ,שם,
וו הקים את הורקנוס לכהן-גדול ,שם,
קרע מנגול היחורים את ערי הנכרים
הנכבשות ובנה את גדר '~ff ,ז; יקח
את אריסטובולוס עם משפחתו בשבי
והוייכם אל רומי ,שמן ברח מפני יוליוס
ציור ,שם ,ט ,אן במצותו הומת איכסנדרוס
בן אריסטובולוס ,שם ,בן ב ,ט"ז ,ד;
ההר שתנה בו לפגי ירושלים ,שם,
י"ב ,ב.
5מ9יל!ה ) ,(Pamphyliaמדינה באסיה
הקטנה ,א ,י"ד ,ג
 ,יושביה נפגעו תחת
הרומאים ,ב ,ט"ז ,ד.
פ13ניה (5יחסתה5ק) .מדינה באירופה
התיכונה ,בדרום נהר איסטרוס .הלגיונות
ההוגים שם המחיכו את אספסינוס ,ד ,י,
ו; טיטוס שלח שמה את הלגיון הט"ו
אחרי כבוש ירושיים ,ז ,ה ,ג.

אי

אי

עי

?9הס (א) ) .(Phamiasןבן שמואלן מכפר
י הגורל
חפתא .כהן-אכר ,שנבחר עי-פ
(הכהן הגדול האחרון) ,ד ,ג,

כהן-גדוי
י.
ח

( onJmב) )3 .(Phineasז קליצות.
מראשי האדומים ,ד ,ד ,ב.
( 0549ג) .כהז יפקיד
אוצר המקדש.
ירבן הבית ומסר
בידי טיטוס אחריעה
יו רבים מכלי הקדש ,ו ,ח ,ג.
פד
גי
ב

פקקיוס4ירסס

אחד

) ,(fonteius Agrlppaךאש

לגיון במוסיה .נפל במלחמה עם הגורמטים
שפשטו הארץ ,ז ,ד ,ג-.

ס*י4ס ,עי

( OtSBגם פמיסן  Paneaaגם .(Panium

מקום במקורות הירדן .הורדוס בנה שם
היכף לכבוד הקיסר אוגוסטוס ,א ,כ"א,
גן פיליפום חדש את העיר וקרא לה
קיסריה ,ב ,ט ,א; על-דבר מקור הירדן
 .עלן :קיסרי ה ש ל
של פנים ,ג ,י ,ז
פי לי פ 1ס.
פסחא .ע"ז :חג ה מצ1ת.
 .מקום שעל-ידו נצח אריסטובולוס
לקירון
(נ) החשמונאי את הערבית ואת אנשי
הורקנוס ואגטיפטרוס ,א ,ו ,ג.

והפיס

) .(Poilasידידו של ארכייאוס בן
' הורדוס .גמע עמולרומי אל הקיסר ,ב ,ב,א.

449ל ( (Phasaellא).בז אנטיפטרוס וקפרוס,א,
ח ,טן הוקם לשר-צבאבירושיים ,שם,י,ד;

נקש למשוך חסד יושבי העיר ,שם ,הן יעץ
להורדוס אחיו ,שלא ירדוף אחר מליך
בגלוי ,שם ,י"א ,הן פליכס מרד בו,
שם ,י-ב ,אן יצא
הפרחים אנשי-
שיום אנטיגנוס ,שם ,י"ג ,ג
 ,נתפש
ונאסר ,שם ,ה; טרף את נפשו בכפו,
שם ,ין הורדוס בנה לזכרו את העיר

אי

פצאייס ואת מגדי-פצאי ,שם ,כ"א ,ט.
ט45ל (ב)' בז פצאל (א) .בת הורדוס
ממרים החשמונאית היתה לו לאשה ,א,
כ"ח.1 ,
(ג) .בז הורדוס המלך מאשהו פיס,

59טי
סי4ליס

)(Phasaelis

מצפון יעיר

עיר .בעמק יריחו

זו .נוסדה על-ידי

הורדוס

תוידות מיחמת היהודים

תקסח

פרושים .כת בקרב היהודים ,שחבריה יודעים
פצאל ,א ,כ"א,
המלך לזכר אחי
ט~
את התורה באר היטב ,א ,ה ,ב,
שלקית קבלה אותה לנחלה ,ב ,ה ג,
ביהודה
הורדוס
והורישה אותה עם מטעי התמרים ילדיה,
בימי אלכסנדרה'Qff ,
על אשת פרורא אחיו ,ששכרה
קם ,גה א.
האעולתיםי בכסף להתקומם לו ,שם ,כ"ט ,ב,
פקח-א )( (Pacorusא) .בן מלך הפרתים.
פשט
חכמים (פילוסופים) ,ב ,ח ,בן
עויתה,אאר,ץי"גס,וריאה .בימי אנטוגיוס דכעהותיש
ה
י של הכת ,שם ,י"ר; יחד עם
וכבש א
משלו

הקורא
פקורא (ב) .אחר משרי-המשקים
(א) .פרץ בארץ יהודה ,א ,י"ג ,אן
ירושלים ,שם ,ג
 ,משך את
נכנס
הורקנוס ופצאל מן העיר בערמתו ,שם,
דן רצה גם לתפוש את הורדוס ,אך לא
הצליח ,שם ,ו.
פרגמון )( (Pergamumא) .מדינה באסיה
הקטנה שמשם יצא מחרדת ,א ,ט ,ג.
4רנמד( 7ב) .עיר במוסיה (באסיה הקטנה),
שעשה הורדוס המלך טובות ליושביה ,א,

שי

אי

פרוס ) ,(Pharusאי קטן במבוא נמל
אלכסנדריה של מצרים ובו מגדל-מאור
י הים ,ד ,ק ה; כמתכנתו
מפרסם יעובר
נעשה מגדל-פצאו בירושלים ,ה ,ד ,ג.
) ,(Pherorasבן אנטיפטרוס (א)
וקפרוס ,אחי הורדוס המיך] ,א ,ח ,ט,
רצה יפדות את גוית יוסף אחיו ,שם,
תז ,בן שנא את בני הורדוס ממרים
החשמונאית ,שם ,כ"ד ,בן הורדוס הקימו
ו נגד
ינסיך בענר-הירדן ,קם ,ה; נכיי
אחיו ,שם ,זן אלכסנדרוס (ד) בן הורדוס
כתב עליו רעות בספרים שחבר ,ורגז
הורדוס קפץ עליו ,שם ,כיה ,גן ארכילאוס
מיך קפודקיה הקים שלום בינו ובין
הורדוס ,שם ,ד; אחד משופטי אלכסנדרוס
ואריסטובולוס ,שם ,כיז ,בן הורדוס רצה
לחתן את בן אלכסנדרוס הנהרג עם בתו,
שם ,כ"ח ,בן אנטיפטרוס הפר את הדבר
ובת פרורא ?תנה לבנו ,שם ,ה; .מעשי
אשתו ,שם ,כ-ט ,א-בן הוררום דרש
ממנו לגרש את אשתו ולא רצה ,שם,
כ"ט ,ב
 ,קבל נזיפה ממנו ופרש והלך
אל עבר-היהרן ושם מת ,שם ,דן מותו
היה ברעל ,שם ,ל,אנ עדות אשתו ,שם ,ה-ז.

פר"רא

יב

הכהנים הגדולים דברו על
אוהבי
החרות שבירושלים ,שלא ימרדו ברומאים,

9ר:4ה

) .(Phrygibארץ באסיה הקטנה,

ד ,י"א ,א.

יך:ה.

?? :lעבר-הי ר דן.
פלכת שבבית-המקדש .צורתה וערבה הסמלי,
ה ,ה ,דו יהושע בן תבותי מסר פרכות
אחדות לטיטוס אחרי חרבן הבית ,ו ,ח,
גן קנחה למשמרת בארמון הקיסר
אספס"נוס ,ז ,ה ,ה.

פרונטון ייטיניוס

) ,(Liternius Frontoראש

הלגיונות מאלכסנדריה .חוה את דעתו
בסוד טיטוס ,שלא להחריב את בית-

המקדש ,ו ,ד ,ג.

ם טירנייס ),(Tyrannius Priscusיאש
?ריקי

המחנה של צסטיוס גלום .פלורום שחר
אותו בכסף לעזוב את מצור ירושלים,
ב ,י-ט ,דן נהרג בשעת מנוסת צסטיוס

גלוס ,שם ,ז.
?ר?קיס'בחץש,ר-ומ,א"יימא"

שהמית

אתיינתז

ב,י.
הגוץ
פרת .הנהר .היהודים מעבר לנהר קבלו
את ספר יוסף בן מתתיהו על-דבר
מלחמת היהודים בלשון עמו ,פתיחה ,בן
בהם בטחו המורדים שיעזרו להם ,שם,
קרסום נפל במלחמה מעבר לנהר ,א,
הנהר,
ח ,חן העיר ממוסטי נמצאה
שם ,ט"ו ,ז; גבול בין מלכות הרומאים
והפרחים ,ב ,ט"ז דן צבא הרומאים
הנהר ,ה ,א ,ון ארץ אדיב
השומר
היא מעבר לנהר ,שם ,ו ,א; טיטיס
העביר משם את הלגיון הו' והי"ב ,ז,
טיטוס נסע אל זיגמה על הנהר
א,
ג
יאתשליחי מלךהפרחים ,שם,ה ,ב ועוד.
וקבל

עי

עי

תקסם

מפ ת ח
ךהים ) ,(Parthlהעם המושל בארצות
.9
המזרח ,פתיחה ,ב ,נצתו את קרסום ,א,
ח ,חן פשטו על סוריה ועל ארץ יהודה
והמליכו את אנטיגנוס ,שם ,פרק י"גן
י ונטידיוס ,שם ,ט"ו,
גרשו משם עי-יד
בן אנטוניוס יצא להלחם בהם ,שם ,י-ח,
ה; הורקנוס ישב בארצם (בארץ בבל),
שם ,ב"ב ,א ,פרורא רצה לברוח אליהם,
שם ,כ"ד ,ו; הם פוחדים מפני הרומאים,
ועל-כן לא יתנו ליהודים אשר אתם
ברומאים ,ב ,ט"ז ,ד ,טיטוס

יהיחם

קבל את ציריהם ,ז ,ה ,בו בני אנטיוכוס
מלך קומחי ברחו אליהם ,ז ,ז ,בל-ג,

י"ג ,ג,

על-דבר מדותיהם הרעות ,א,
שם.1 ,
) ,(pltholausשר-צבא בחיל
אנטיפטרוס ,א ,ח ,ב; בגד בו וענר
אל אריסטובולוס ,שם ,ח ,קסיוס צוה
להמיתו ,שם ,ט.
פתיון ) ,(Pythiumהיכל הפתיות ברודוס.
נשרף ,והורדוס המלך הקים אותו מחדש,

פתילאוס

צ
צדוקים .אחת הכתות של היהודים ,ב ,ח,
ב; דעות חכמי הכת ומדותיהם ומנהגיהם,

שם ,י"ד.

צדקנהו.

מלר יהודה .לא שמע לקול ירמיהו

הנביא ונפל בשני ,והביא לירי חרבן
העיר וההיכל ,ה ,ט ,ד.

צים.

יום הרום הקדוש לאיהים (גומא
רבא ,יום-הכפורים) ,שבו נכנס הכהן הגדול
אל קדש-הקדשים בבגדי לבן ,ה ,ה ,ז.
צך9א בן ר ע  4א ל (55אק .)50אחד מטובי
היהודים בירושלים ,קרוב לבית המלוכה.
נאסר על-ידי הקנאים ,ד ,ג .ג ,ונהרג
במאסר ,שם ,ד.
צופימ ) .(Scophusבקרבת ירושלים .שם
ס בעלותו על העיר ,ב,
חנה צטטיוס גיו
י"ט ,ד ,ובמנוסתו ,ים ,זן משם נריה
ירושלים עם המקדש בכל תפארתה ,יה,
ב ,ג
 ,טיטוס חנה שם ;QV ,העביר את
מחנהו משם אל קרבת חומת העיר ,שם ,ג,ב.
מאזרי) .מטרופולין של הכנענים-
הצידונים (הפיניקים) בקרבת ארץ-ישראל.
משם הביא פומפיוס מכונות-מצור ,א ,ז,
גן בנו של מליך היה שם בן-תערובות,
שם י"א ,ז; מעשי מריון העריץ בעיר
ומלחמתו עם הורדוס ,שם ,י"ב ,ב; אלף
צירי היהודים באו שמה אל אנטוניוס,
והוא צוה את שר-העיר להמיתם ,שם,
וו הורדוס חשב לשלוח את אנשי העיר

ציר

אל הפרחים לפדות את אחיו ,שם ,י"ר,
אן הורדוס בנה שם אולמים ושוקים וכו',

בני העיר המיתו רבים
שם ,כ"א ,י"אי
מן היהודים וימו רבים במאסר ,ב ,י"ח,
י העיר נכנסו אל גדוד
הן היהודים פייט
יוחנן מגוש-חלב ,שם ,כ-א ,אן העיר
קרובה לגליל ןהעייוזן ,ג ,ג ,אן v?e

יפרחי

צידין

כגבול מדינת צור ,ד ,ב,

ג,

(חסאן .)5מטרופולין של הכנענים
הצידונים (הפיניקים) מצפון לארץ-ישראי.
יושביה פתחו את שערי העיר לפני
הפרתים ,א ,י"ג ,אז הורדוס בנה בה
תיאטרון ,א ,כ"א ,י-אן גמדינתה היה
הכפר פיטני ,שהחזיק שם הורדוס את
בניו במשמר tQO ,כ"ז ,בן יושבי העיר
לא נגעו ביהודים לרעה ,ב ,ייח ,ה.

השייט

ר (א) ),(aaius Julius Caesar
ציז
הידוע ברומי .נתן לאריסטובולוס (ב)
החשמונאי שני לגיונות ללכת אל טוריה
ולכבוש אותה מידי אנשי פומפיוס ,א,
ט ,אן אנטיפטרוס עבר אליו ,שם ,ג,
והציל אותו מן המצרים במצרים ,שם,
ג-דו גדל את הורקנוס ואנטיפטרוס,
שס ,ג
 ,לא שמע לטענות אנטיגנוסtQV ,
י ,א-ג; הרשה יבלות את חומת ירושלים
וצוה לחרות על לוחות נחשת את הזכיות
שנתן להורקנוס ולאנטיפטרוס ,שם ,גז
נהרג על-ידי ברוטוס וקסיוס ,שם ,י-א ,א.

תקע

ת1לד1ת

מיחמת

היהודים

2:2ו--

ציער (ב) ) ,(Sextus Julills Caesarקרובו
של ציור (א) ,נציב בסוריה .שמע על
 ,ה ,ושלח אל
גבורת הורדוס ,א ,י
הורקנוס להציל את הורדוס מן המשפט,
שם ,ז; הקים את הורדוס לשר-צבא
בשמרון ובחילת-סוריה ,שם ,ח; נהרג
על-ידי ציציליוס בסוס ,שם ,י,
צקר  %אץ?:נוס אוגוסטוס )Caesar
ביונית:םבסטוס.
A~tgustus
(~(Octavianussא) ,המושי-היחיד
נכד אחותו של ציזר
(הקיסר) הראשון ברומי .הכה יחד עם
אנטוניוס את קסיוס ,א ,י"ב ,דן זכר
את חסדי אנטיפטרוס אבי הורדוס לציזר
(א) והקים את הורדוס ימלך ביהודה,
שם ,י"ו ,ד; נצח את אנטוניוס והיה
למושל-יחיד ,שם ,כ ,א; הורדוס בא
ו בהכנעה והניח לרגלו את העטרה,
איי
ו
ת
ו
א
ן
ב
ם
ל
ק
,
ד
ס
ח
,
ם
ש
ו
י
ל
א
דבר
ימלר
שטן
ביהודה והרחיב את גבולו ,שם ,גן
הרחיב את גבולו שנית וחבבו מאד,
 faeדן הורדוס כבד אותו בבנינים
נהדרים ,שם ,כ-א ,ב-גן לכבודו בנה
הורדוס את קיסריה ,שם ,ה-חן הורדוס
הוליך "ת אלכסנדרום בנו למשפט אליו,
והוא הקים שלום ביניהם ,שם ,כ"ג ,גן
הורדוס שיה אליו מכתב ,כי בניו
מתנכלים לנפשו ,והוא נתן לו רשות
ידון אותם בבארות ,שם ,כ"ז ,א-ב;
ו את אנטיפטרוס עם
הורדוס שיח איי
צואהו ,שם ,כ"ט ,בן שלח את אנטיפטרוס
לשלום 'nff ,ל"א ,ב; הורדוס כתב לו
בצואתו אלף ככר ,שם ra-~ ,זן צוה
יהמית את אקמי והתיר להורדוס לעשות
משפטו באנטימטרוס בנו ,שם ,ל"ג ,זן

הורדוס מנהו לממלא צואתו ,שם ,ח;

=::=::2=:-כ

ירשת הורדוס ,שם ,ג; איכסנדרוס הרמאי
הובא לפניו ,שם ,ז ,בן הוריד את
ארכייאוס ממשרתו ,שם ,גן הקים
נציב ביהודה ,שם ,ח ,אן מותו ,שם ,ט,
אן מתנותיו לבית-המקדש ,ה ,י"ג ,ו.
??ר' שר אלף רימאי' שעשה רעות ליהודים
בשעת נציבות קומנוס .נשלח על-ידי
קודרטוס
רומי ,ב ,י"ב ,ו; הקיסר

א
י היהודים להמיתו ,שם ,ז.
הסגירו בידי
?בברי (צנבראי) ) .(Sennabrisעיר בגליל,
שבצרה יוסף בן מתתיהו* ,ב ,כ ,וי

שם תהית

אספסינו 6הנה שם ,ג ,ט,
ערבות הירדן ,ד ,ח ,ם
מצרים או טנס (15ח .)78על-ידה הנה
טיפוס ,ד ,י"א ,ה.
צעך (מ .)508מקום למטה מים-המלח ,ד,
ח ,ד.
צפה או ס מ פו ) ,(Samphoכפר ,שעבר
ורוס והחריבו ,ב ,ה ,א.
74ה ) .(Sapphiniasד
הירדים
רודום ,א ,י"ד ,ג,
באי
העליון,
צפת (נספר :אק) .)5מקום
י
י
ל
ג
ב
שבנה יוסף את הומתו ,ב ,כ.1 ,
צצי4ה ) ,(Caecinaיאש הצבא של ויטליוס,
אספסינוס ,שם,
ד ,ט ,טן עבר
זן

עין

עייו

?י

י"א ,ב.

4ך?8יס

די שי

אי

ץהץטוס.

ראש

)( (C&rialisא)
היגיון החמישי בצנא אספסינוס וטיטוס.
הכניע את התימרונים והמית מהם רב
וכבש את הר גריזים ,ג ,ז ,ל"בן החריב
את ארץ אדום ,ד ,ט ,ט; טיטוס הפקידו
על בחורי הצבא ההורסים אל הר-הבית,
ו ,ב ,ה ,בסוד טיטוס עי-דבר גורל
ניט-המקדש גלה דעתו יחוס על הסיכי,
שם ,ד ,ג.

) 95יקניס" .יה לפנים נציב
ארכייאוס בן הורדוס נסע אליו ,ב ,ב? ,רץ?יס ני
בגרמניה ואספסינוס הקימו לנציב בבריטניה.
א; גם אנטיפס וקרובי ארכילאוס נסעו
בדרכו שמה הכניע את הגרמנים (הבמבים)
אליו ,שם ,ג; קרא לבית-דין של קרוביו
המורדים ,ז ,ד ,ב,
ושריו בדבר ירשת הורדוס ,שם ,דן לא
?לה משפטו תכף ,שם ,ז; צירי היהודים :1ר5ליס (ג) 1י??'נוס .יאש-הצבא ביהודה
אחרי החרבן ,ז ,ו ,א.
באו אליו בבקשה לבטל את מיכות
 .נמצא ביריחו .דרך הוצאתו מן האילן,
הורדוס ,שם ,ו ,א; סדר את עניני צרי

