תקעא

מפ ת ת
א ,ו ,ו; אנטוניוס נתן את מקומות
הצרי יקליאופטרה ,שם ,ט"ו ,ה; הוא

יקר מכל תבואת עמק יריחו,

ח ,ג.

קיטביט

ד,

),(Cumanus
קבר-דוד המלך" ,ייקנו
ס (א) החשמונאי
עשה
מטבח
ס
ו
י
ד
ו
ל
ק
.
ר
ס
י
ק
ם
י
פ
ל
א
שלשת
ו
נ
מ
פתח אותו והוציא מ
בהר-
בימי
הבית ,ב ,י"ב ,אן השיב את חמת
ככר ,א ,ב ,ה.
קברות-המלכים(כנראה:מלכי ביתחשמונאי).
היהודים בהמיתו את איש-הצבא ששרף
התערב בתהלה
בהם נקברה גויה אריסטובולוס (ב) ,א,
ספר-תורה ,שם ,בו
בריב שבין היהודים ובין השמרונים ,שם,
ט ,א; החומה השלישית נגעה בהם ,ה ,ד ,ב.
יד-ירושלים בין הר-הזיתים
ג ,ואחר-כך עות את דין היהודים ,שם,
נקז-רק
ןן .ההעניח
ה; קודרטוס שלח אותו אל הקיסר ,שם,
ר
י ,ה ,ב ,ג; החומה השלישית
ובי
זן נדון לגלוח ,שם.1 ,
נגעה בו ,שם ,ד ,ב; יוחנן בן לוי הגן
) t(cosאי קרוב לאסיה הקטנה .הורדוס
החומה בקרבתו ,שם,ו ,א ,ואנק קל
היטיב ייושביו ,א ,כ"א ,י"א.
טיטוס עבר עליו ,ים ,ייב ,א; ממעל
) ,(Corlnthusמקום ביון .מפרסם
נפגשו אולם הצפון ואולם המזרח של
בנחשת שלו (ברונזה) ,ששמשה לצפוי אהד
הר-הבית ,ו ,ג ,ב.
משערי המקרש ,ה ,ה ,ג.
ודש ) .(Cydyssaכפר ש 5הצורים .המורדים
חתנפיו עליו ,ג,י"ח ,אן איבת-עולםיינו
עבי הורדוס המלר .נפתה בכסף
להמית את אדוניו ,א ,כ"ט ,ג.
ובין יהודי הגליל ,ד ,ב ,גו טיטום חנה
שם בהצותו
גוש-חלב ,שם.
קטולוס ) ,(Catullusהנציב הרומאי בקיריני
בימי אספסיגוס .מעשיו הרעים ליהודי
קדדן .פימפ'יס נכנס אל הקוש ואל קדש-
מדינתו ועלילותיו על היהודים הרחוקים,
הקדשים של בית-המקדש ,א ,ו ,זן
ז י9א ,א-גן קבל ענשו מירי שמים ,שם,ד.
הורדוס עצר בעד הצבא הרומאי להכנס
שמה ,שם י"ח ,גן הקדש ולדש-הקדשים קיליקוה ) ,(Cillciaמרינה גאטיה הקטנה.
משם היו שכירי-צבא אלכסנדרוס (ב)
בבית-המקרש ,ה ,ה ,ד-זו המורדים
התהוללו שם גבלי-זינם ,שם ,ו ,ב-גן
ינאי החשמונאי ,א ,ד ,גן שם ,ז ,ז;
הורדוס הקל ייועניה
המסיס ,שם,
טיטוס נכנס שמה בשעת שרפת בית-
כ"א ,י"בן נפגש שםמע
יעם ארכילאוס
המקדש ,שם ,ד ,ז.
מתתנו rQVt ,כ"ג ,דן שם ,ל-א,
קרש-הקדשים? .מ :ק ד
.
ש
י
ג
יושביה נכנעו החת הרומאים ,ב ,ט"ז,
:קודרטוס אומידיוס .נציב סוריה בימי
ד; אנטיוכוס מלך קומתי גרת שמה ,ז,
קלודיוס קיסר .שפט בריב שבין היהודים
ז ,ב ,ונתפש שם ,שם ,ג.
ובין השמרוגיפן שלח את ציריהם אל
)( (C~sareaא) .עיר-החוף שבעמק
רומי ,ב ,י"ס ,ה-ו.
השרון ,שבנה הורדוס על מקום
 .בא ;בשעת גלות ארכילאוס בן
'"ויךי~יוס
מגדל-
לכבוד
תפארת וקרא
סטרטון
הורדוסן אל ארץ יהודה ,ויהודה הגלילי
הקיסר .מעשה בנינה ובגין הנמל ,א,
קרא למרוד בו ,ב ,י"ז ,ח ,מפני שהיה
כ"א ,ה-חן קבית פני אנטיפטרוס הרעה
??סור וצוה ישאת את ראש העם ולהעריך
שם ,שם ,י-א ,דן שריבות גדולות בין
את נכסיהם ,ז ,ח ,א.
היסודים ונין היונים (הסורים) היושבים
קו?שה ) (Collegaגניוס .משנה נציב סוריה
בה בדבר זכות האזרחים ,ב ,י-ג ,ז,
לראש לגיון) .לא נתן לאזרחי אנטיוכיה
היונים זכו במשפטם לפני כסא הקיסר
לכלות חמתם ביהודים ,ז ,ג ,ד.

נציב רומאי ביהודה

יא

עי

קיס

עי

קירנתיס

יו

קירנתוס.

עי

קיסריה

ביב

יה

תוייית

תקעב

מלחמת היהודים

ניאון ומלחמה פרצה ביניהם ובין היהודים,
שם ,ד; מעשה בית-הכנסת שם (שכנשתא
מרדתא") ,שם; היהודים עזבו את העיר
עם ספרי-תורתם ,שם ,ה; היונים המיתו
בה ביום השבת עשרים אלף יהודים

ופלורוס מכר את שארית יהודי העיר
לעבדים ,שם ,י"ח ,אן אחרי כבוש יודפת
בא אספסינוס שמה ובגי העיר דרשו
ממנו להמית את יוסף בן מהתיהו ,ג,
ט ,א; שני לגיונות נשארו שם ייסות
הגשמים ,שפ; ד ,ח ,אן אספסינום שב
שמה ,שם ,ט ,ב; טיטוס נשיח אל רומי

ושב אל אספסינוס שמה ,שמן שב מחדש אל
העיר ,שם ,י ,ג ,ושם
החייות לקיסר ,שם ,דן הסיע את חילו
משם ופנה אל בארון! ,שם ,ו ,טיטוס
הגיע שמה במסע-המלחמה שלו
ירושלים ,שם ,י"א ,הן יצא משם ,ה,

קראו אותו שרי

עי

גמע שמה אחר חרבן ירושלים,
זא,,ו
יא ,בן נסע משם אל קיסריה
שי
פיליפוס ,שם ,ב ,א.
(ל של מילי פוט .נבנתה על-די
פיליפוס בן הורדוס במקום פניאס (עין
שם) ,ב ,ט ,א; אספסינו 0בא שמה
ואגריפס (ג ,השני עשה לו שם אכסניה,
ג ,ט ,ז; טיטוס סר שמה אחרי חרבן
ירושלים והתעכב שם ימים רבים וערך
שם שעשועי-רצח ליהודים השבוים,

קיסריה

ז ,ב ,אן שט ,ג ,א.

קיסר14ן

) ,(Casareumבנין-תפארה לכבוד

הקיסר .בשם זה קרא הורדוס לאחד
מבניני הארמון שלו בירושלים ,א ,כ"א,
א ,וביריחו ובערים אחרות ,שם ,ד.
(0ח0ין)) .מדינה ועיר באפריקה

קיריני

הצפונית .העם היושב שם ,מגזע הלקדימוגים,
נכנע תחת הרומאים ,ב ,ט"ז ,ה; שם
נהרג
בהן-גדול ,ו ,ב ,ב ,יונתן
ישמהעבא
יא
י שם לידי מרידה ,ז ,י"א,
הסיקרי
א; הנציב הרומאי קטולוס השתמש בזה
יהמית שלשת אלפים יהודים ,שם ,ב.
ה?אסטרה )( (eleopatraא) .מיפת מצרים.
גרשה מארץ
את בנה תלמי

ישראי

לחורוס ,שנצח אח אלכסנדר
החשמונאי ,א ,ד ,ב.
קלאטטרה (ב) ,מליני] .מלכת סוריה .טיגרן
מלר ארמניה צר עליה בעכו ,א ,ה ,ג.
(ג) .מיכת מצרים .צדה בקסמיה,
את לב אנטוניוס ,א ,י"ב ,הן רצתה
להקים את הורדוס לשר צבאותיה ,שם,
י"ד ,בן אנטוניוס היה עבד לתאותה ,שם,
י"ח ,ד ,והמית בנבליה את כל גדולי
סוריה ,שם ,ד; בקשה להמיה גם את
הורדוס ואת מלכו הערבי ,אסן אנטוניוס
נחלת מלכו ואת
קרע
ממלכותע
חבלחו ארץ מ
י הורדוס ונתן לה,
חבל ירי
שם ,ה; שלחה את הורדוס להלתם
בערבים ,שם ,י"ס ,אן אחד משרי-צבאה
בגד בהורדוס והכשילו ,שם ,בן הורדוס
יעץ את אנשניוס להמיתה ,שם ,כ ,א;
תועבותיה ,ום ,כ"כ ,גן ז ,ח ,ד.
 .מירושלים ,חשת הורדוס
(י)
המלך .ילדה לו את הורדוס ואת מיליפוס,

(ב) ינאי

קיאיטרה

קיאסטרה
חלדוס

),(Celadus

אחד ממכירי איכסנדרוס

בן הוררוס .פרסם את אלכסנדרוט הרמאים
ב ,ז ,ב.

?2ורים

) (Calvariusסקפטים .משרי-האלף
בצבא אספסינוס .אחד הראשונים שנכנסו
בפרץ בחומת יודפת ,ג ,ז ,ל"ד.
קלטים ) ,(Celtaeיושנני ארץ גליה .מררו
ברומאים בשעת מלחמת היהודים ,פתיחה ,ב..
 .אחד מטובי טבריה .המריד את
קליטים
טבריה ביוסף בן מתתיהו ונדון.
יושבי
על-ידו לקצוץ את ידו ,ב ,כ"א ,י.
) .(ea~irrhoeמקום מעינות חמים
במזרח ים-המלח (בעבר-הירדן) .שמה נבע
הורדוס המלך להתרפא ,א ,ל"ג ,ה1?? .
בהערה לספר ז ,ו ,ב.
קלכים ) .(Colchiעם היושב בקרבת הים
השחור .נכנע לפני הרומאים ,ב ,ט"ז ,ד.

?2י?סי

קלבדריס

),(Celendrls

עיר

בקיליקיה..

ג.

אגטיפטרוס (ב) בא שמה ,א ,ל"א,
קן3יקוס ) .(Callinicusבן אנטיוכוס מלא'

קומתי ,ז ,ז ,ב.

תקעג

מפ ת ח

הלסיקוס .אחד מראשי מרד הגרמנים
(האטבים) ,ז ,ד ,ב.
'קנאים .אוהבי התרות ,שלא רצו לקבל את
מלכות הרומאים ;הם הכת הרביעית שיסד
ן ב ,י"ז ,טן
יהודה הגלילק ב ,ח,אי
חנן בן חנן רצה בחשאי להשקיט אוחם,
שם ,ב"ב ,אן הם אמרו ,כי קנאו למעשים

טובים ,ובאמת קנאו לכל מעשה תועבה,
;מעשיהם ורציחותיהם ,ד ,ג,
ד ,ג,ט
יבןחנן טכסך בהם את עםירושלים,
ד-ח]ןחגן
שם ,ין במלחמה קשה הדפו בני
ירושלים אותם אל חצר בית-המקדש
הפנימית ,שם ,י"בן חנן בן חנן שלח את
יוחנן בן לוי לריר שלום אליהם ,שם,
י"ג ,ויוחנן הטיל עליהם את אימתו של
חנן ,שם ,י"דן יוחנן פתה אותם לשלוח
צירים אל האדומים ,שם ,ד ,אן מנהיגיהם
אלעזר בן שמעון וזכריה בן אמפיקלוס,
,שם; הם פתחו בלאט את שערי העיר
לפני האדומים ,שם ,ז; פשטו עם חארומים
על העם ועשו רצח נורא בירושיים ,שם,
,ה ,גן הקימו בית-דין מרמה והמיתו את
הזכאי בדין ,שם ,דן אחד מהם פתה את
האדומים לעזוב את ירושלים ,שם ,הן
נשארו מושלים-יחידים נעיר ,שם ,ו,
א; המיתו את גריון בן יוסף ואת ניגר
באכזריות יתרה ,שם ,יוחנן בן לוי
השתרר עליהם ,שם ,ז ,אן יראו את
שמעון בן גיורא ויצאו להלחט בו ונגפו
לפניו ,שב ,ט ,ה; תפשו את אשת
שמעון ,והוא עלה עם חילו על העיר
והפיל אימתו עליהם ,והיא הושבהיו,
שם ,ח; האדומים התקומחו להם והמיתו
רבים מהם וקראו לשמעון בן גיורא אל
ירושלים ,שם ,י"אן נלחמו בשמעון ,שם,
י"בן מרדו ביוחנן בן לוי והתבצרו
בחומת העזרה ]ונלחמו בו ,ה ,א ,ב-ד;
יוחנן בן לוי נצח אותם בערמתו והם
נכנעו תחתיו והשלימו עמו ,שם ,ג ,א;
ניחמו יחד עם חיל יוחנן ,ובראשם אלעזר
בן שמעון ושמעון בן ארי ,שם ,ו ,א;
.הגבורים שהצלינו בקרבם ,ו ,א ,חן שם,

אל יערירדי,

ב ,זן קץ שריריהם שברחו
המחבר
ז ,ו ,ה ,משפט
,
ם
ה
י
ל
ע
שם,

ח ,א.
שר-צבא אנטיוכוס השביעי מלך
סוריה .נשיח יהיח
ם בשמעון החשמונאי
ונגף לפניו ,א ,ב ,ב.
92ה .כפר בארץ ערב .על-ידו נגף ונהרג
אנטיוכוס דיוניסוס ,א ,ד ,ז.
ק9ה .כפר בארץ שמרון או בצפון יהודה.
על-ירו היתה המיחמה המכריעה בין
הורדוס ובין פפוס שר צבא אנטיגנוס,
א ,י"ז ,ה-ון נ"א:י שנה.
עם גבור חיל היושב באספמיה,

ק9ד9ייס.

992ירים'

קנת (8אן8ח .))8מקום בענר-הירדן .על-ידו
נלחם הורדוס עם הערבים ונגף לפניהם,

י

ק9טירדס? .ןז :ס לבר.
יהודי מצבא שמעון בן גיורא,
איש-מרמה ואוחז את העינים .סבב את
הרומאים בכחש ,ה ,ז ,ד.
) .(Cassiusגרש את הפרחים מסוריה,
א ,ח
עלה על ארץ יהודה ומכר
י,םטי
אלף מיושבי טריכי לעבדים ,שם,
שיש
המית את פתולאוס בעצת אנטיפטרוס,
שם; אחד מרוצחי ציזר ,שם ,י"א ,אן
בא אל סוריה והטיל שבע מאות ככר
מס על היהודים ומכר לעבדים יושני
ארבע ערים שלא שלמו ,שם ,ב; הורדוס
עזר לו במלחמתו עם אנטוניוס וציור
הצעיר ,שם ,דן כבש את לודקיא ,שם,
ז; שריו המיתו את מליך ,שם ,חן ציזר
(ג) ואנטוניוס המיתו אותו על-יד מיייפי,

יסטור.

קשייס

שם ,ד.

יי

קליפס :1!? .י ס קסיוס.
 ,קפודקיא ,קפוטקיא ),fCappadocia
קפדיק:ה
מדינה באסיה הקטנה מצפון לקיליקיה.
קם מלךארכילאוס (א) ,א ,י"א ,א וכו';
יושביה נכנעו תחת הרומאים ,ב ,ט-ז,
דן ד ,י"א ,א; ז ,א ,ה.
קפטיס ) .(coptllSבמצרים העליונה ,ד,

תיידית

תקעך

קפיטין

מיחמת היהודים

נשלח ק-רקס .מצידה גקרגתיריחו ,שבנה הורדוס
) .(Capiioשר-מאה רומאי
ירושלים לפגי צבאו,
המיך וקרא על שם אמו ,א ,כ-א ,דג
פלורוס
המורוים תפשו אותה ,ב ,י"ח ,ו.
!קפף11ל*1ן ) ,(Capltoliumמקדשיתיסר ברומי ,קרבן .א) קרבן התמיד ,א ,א ,אן שם,
בראש הגבעה הקפיטולינית .שם הניח
דןשם,ז ,דן שם,וןו,ב ,א-.ב)קרבןהמיך.
לפני המיחמה ,א ,ירט ,ה; בעלותו על
ציור את לוחות הנחשת עי-דבר זכיות
כסא מלכותו ,ב ,א ,א .ג) הקרבן-
 ,ג; שם
הורקנוס ואנטיפטרוס ,א ,י
הקריבו אנטוגיוס וציזר הצעיר קרבנות
ישלום הקיסר .הובא בבית-המקדש פעמים
ביום ,ב ,י
לבגוד מלכות הורדוס ,שם ,י-ד ,ד; שם
 ,ד; איעזר בן חנניה בטל
אותו ,שם ,י"ג ,ב- .ד) כסף המקד12
נאספה המועצה הרומית אחרי רצח גיוס
הנקרא קרבן (קרבגא),
,
ט
ר
קליגויה ,ב ,י"א ,אן קלודיוס קיס
,
ב
ד-.
ה) קרבנות לאיהי הנכרים ,א ,י"ר ,דן ג,
הניה שם את יוחות הנחשה על-דבר
מתן מלכות יהודה יאגריפס (ב) ,שם ,ה,
ט ,ז; ז ,א ,ב ועוד.
בשעת מלחמות-האחים
שרפת
ןרנה ) ,(Coreaeעיר בככר הירדיף
י-א,
היכי
ראשית גבול ארץ יהורה מצפון .פומפיות
אל ראש הגבעה
ה,
ברומי ,ר
די
הגיע שמה ,א ,ו ,ה; אספסינוס חנה שם,
אספסינוס
הגיעה תהל',כת-הנצחון
ד ,ח ,א.
וטיטוס ,ז ,ה ,זן אספסינוס גזר על
) ,(CrenloAaעיר גאיטליה הצפונית
היהודים לשים מס-גלגלת ימקדש הזה,
(בגליה) .מקום המלחמה המכרעת בין צביר
במו ששלמו קדם ימקדש שבירושלים,
ז ,ו.1 ,
אספסינוס (אנטוניום פרימוס) וביז שרי
יבא ויטליוס ,ד ,י"א ,ב-ג.
) .(coponittsהנציב הרומאי הראשון
איש-צבא רומאי .לא נתן יאחיו.
ביהודה .בימיו קרא יהודה הגוייי ימרד,
שנגוס ינפש נידי היחוויר ,ו ,ג ,ב.
ב ,ט ,א.
) ,(Marcus Licinus Crassusשייש
(התיכון)
) .(cyprusאי בים
קרוב לחוף טוריה ,ב ,ז ,הנדוי
רומאי .בא
את אוצר
סוריה
בי
י
ז
ג
ו
בית-המקדש ויצא
)( (cyprusא) .ממשפחה ערבית
להלחם ח,בפרח.חים ונפי
חלל וכל חילו נשמד ,א,
אגטיפטרוס (א) .ילדה
חשובה ,אשתו
לו את פצאל ואת הורדוס ואת יוסף קדקי~ה ) ,(Corcyraאי בים :ון
 ,ז
 ,ב4
יפרורא ושימית ,א ,ה ,ט.
ק?רוס (ב) ;בת פצאל בל פצאל ואשתו
חדת5-ד?ףת ).(Carthago
י
א
מטרופולין של הכנענים באפריקה הצפונית.
שיום-ציון בת הורדוס ומריפן .אשת
את אגריפס
נשעה ותרבה על-ידי הרומאיט ,ב,
אגריפס (ב) המלך .ילדה
ט"זי
(ג) השני ואת ברניקי ומרים וררוסילה,
ד; יושביה היו נאזרים גגבורה ,שם ,גם'

עי-ידי

אי

מךני,

שי

חרמיה

קפבייס

קינלייס.

הקריס

?רסיס

יפריס

אי

שי

"ך""ד?ה

יו

41אשי-חדשים .בהם היה הכהן הגדול
משתתף בעבודת בית-המקדש ,ה ,ה ,ז.

ופת-עמין

),(Philadelphia

Qw

מקל

זחן

קוטילא ,ותלמי רוצח שמעון החעמונאי
נמלט אליו ,א ,ב ,ד ,עיר הערבים,

שם ,ו ,גן גקרבתה
הערבים ,א ,י"ט,
עליה ,ב ,י'ח ,א; סמוך יגבול עבר-
הירדן (פליה) ממזרח ,ג ,ג ,ג.
.י .שמם בשעת המלחמות
רדד .01אי בים האגא
--

נלחם הורדוס עם(

ה; המורדים התנפלו

תקעה

מפתח

צוד מטיוב הגררות הגיע שמה ,א ,י"ר,
גן שמה נסע הורדוס להתרפס לפני
אוקטוינוס ציור המנצח ,עם ,כ ,אן
הורדוס עזר ליושבי האי לבנות את
הצי שלהם ובנה שם את היכל פתיון
השרוף ,שם ,כ"א ,י-א; ז ,ב ,א.
או
) .(Rhome ,Romaמטיוטולין
של איטליה ושל ממשלת הרומאים בלה,
הזירהפעמים רבות .אריסטובולוס החשמונאי
ובניו ובנותיו הובלו שמה בשביעי-ידי רופוס ?דן?ייס (5ט~ט"  ,(Terentiasיאש
הצבא שהשאיר טיטוס על משואות
פומפיוס ,א ,ז ,זן שם הומת אריסטובולוס
ירושלים .שמעון בן גיורא הסגיר את
בסף רעי ,שם ,ט ,אן הוררוט גמיח
עצמו בידו ,ז fa ,א.
שם למלך
היהודים ,שם י-ד ,גן
הקיסר הקים שם שיום בין הורדוס ובין ריפוס .איש-צבא מצרי בצבא יוציליוס
בסוס החונה על מכור .הניף את אלעזר
בניו ,שם ,כ"ג ,ג) שמה באו צירי
גבור היהודים ונשא אותו
מחנה
רשע הורדוס
היהודים להתאונן
אי
הרומאים ,ז ,ו ,ד.
ואכזריותו אחרי מותו ,ב ,ו ,א-בן
שמונת איפים יהודים יושבי העיר נלוו רינוס (8טחט" .)9הנהר הידוע ,הגבול בין
פיז,
גליה
יהודי העיר שמחו
אליהם ,שם ,א; כי
מלכות והגררוממנאייהם ,,בג ,,ה ,ז .דן הוא גבוי
לקראת אלכסנדרוס הרמאי ,שם ,ז ,אן
בחוף הים הגדול ,בקרבת
שמה
למשפטבאוקלודיצויסרי קיהסירה,ודיםב ,והיש.מב,רוניז;ם רינ"קירורה .עיי
גבול מצרים וסוריה .הורדוס הגיע שמה
מלחמות גין צבא אספסינוס ובין צבא
במנוסתו מפני אנטיגנוס ,א ,י"ד ,ב;
נחשבה עוד על גבול מצרים ,ד ,י-א,ה.
ויטליוס בעיר ,ד ,י"א ,ר; קבלת פני
אספסינוס ,ז ,ב ,א; קבלת פני טיטוס ,ר 9ה ג א ??יקה (6888א) .מבצר באדום,
שם ,ה ,גן חג-הגצתון ברומי ,שם ,ד-וו
ומעון בן גיורא הומת שם ,שם ,ו; רעב .הרעב הגדול כירושלים בשעת מצור
טיטוסן אחת מסבותיו ,ה ,א ,דן ביהות
אספסינוס בנה ום מקדש לאיילת השלום
הרעב,שם,י ,ב-ג; שם ,י"ב ,ג-ד; 'nffי-ק
ואניח ום את כלי בית-המקדש ,שם ,ז.
רדארים .יהודה המכבי כרת אתם ברית
ו 11-שם ,ו ,אן ו,ג ג-דן שם ,ז ,ב-ג!
שם ,ח ,ה; שם ,ט ,ב ,ד.
לראשונה ,א ,א ,ד; יונתן אחיו חזק
(ח;1ק* .)9עיר בדרום חוף פלשתים.
את הברית ,שם ,ב ,א; התערבו בסריגות
האחים החשמוגאים ,שם ,ו ,ב וכו';
נכבשה על-ירי אלכסנדרוס (ב) ינאי
את פטלה  -לרמות פסל הירי בארגוס -
בהיכר הקיסר שבקיסריה ,א ,כ"א ,ז.
רומא .כפר בגליל .ממנו יצאו  s~ffגבורי
יודפת פיליפוס ונטירא ,ג ,ז ,כ"א.
141פיס .שר-צבא בחיל הורדוס ,ראש
הרוכבים .הוא והסבסטיים נשארו נאמנים
לביה הורדוס בשעת מרו היהודים נגד
סבינוס ,ב ,ג ,דן יצא לקראת ורוס
יקדם פניו עם חילו ,שם ,ה ,ב.

רי9א רימי

עי

עי

רייח

החשמונאי ,א ,ד ,ב ;נקרעה מעל גבול
גדלתם וגבורתם ,ב ,ט-ז ,ד ,סד רי
היהודים על-ידי פומפיוס ולא נזכרה,
צבאם וטכסיסי מ ל ח מ ת ן ק
גבנתה על-ידי גביניוס ,שם,
פרק ה; אכזרלתם ותאותם ירצח
שם ,ז,
rOV ,
ח ,ד ,היא העיר הראשונה בסוריה מצד
ח ,ל"ון שם ,ט ,גן ד ,א,קה ו; ו;
מצרים; טיטוס הנה בה ,ר ,י"א ,ה.
שם ,ה ,א; 9,ם ,ח ,ה; שם ,ט ,ב;
ה ),(Raphanaea
גמוריה ,ז ,א,
פחדו לפרקים מפני היהודים ,ה ,ב ,ר; הם ך59ו
כצוו את בית-המקדש ויראומפניו והתרעמו
המיך מאשתו
(6תפצס .)9בת
על זלזול הקדש של היהודים ,ו ,ב ,ב.
7:9דה אי ע"ה ד.
האיילה סמל רומי .הורדוס הציג

זין

ריקא.

,סגי

עיי

היידיר

תוידות ביהמת

תקעו

היהודים

ש
קטאול .אחד מטובי ירושלים ,קרובו
אגריפס ((ה המלך .נשיך אלט בתור ציר,
ב ,י-ז ,ר; ברח מירושלים אחרי מפלת
צסטיוס גיוס ונשלח אל נירון קיסר לאביה,

שי

שם ,ק א.
וטאול .יהודי מבית-שאן ,אבי שמעוד נהרג
על-ידו ,ב ,י"ח ,ד.
שבת .היהודים הנצורים בהר-הבית בירושיים
שמרו את מנוחת השבת ולא נלחמו
בפומפיום מלחמת-תנופה ,ופומפיוס השתמש
ברבר ותקן בשבתות את עבודות המצור,
א ,ז ,גן האסיים נזהרו מאד בקדשת
השבת ,ב ,ח ,טן ביום השבת עשו
הסורים גקיסריה מעשה תעתועים סמוך
לשער בית-הכנסת של טיהורים ,שם,
י"ד ,הן מנוחת השבת היא מעצור בשביל
מלחמת-החרות ,שם ,ט"ז ,דן המורדים

חייו

את וישבת והמיתו את
גירושלים
הרומאים שכרתו אתם ברית-שלום ,שם,
י ז ,ין ביי
ם נשחטו עשרים אלף
יהודים בקיסרים ,קם ,י"ח ,אז וי ח,
ז; יוסף בן מתתיהו לא רצה לחלל את
השבת כשמרדה בו טבריה ,ב ,כ"א ,ה;
יוחנן מגוש-חיב השתמש בקדשת היום
כדי להוליך את טיטוס שולל ,ד ,ב ,גן
בבית-המקדש נמצא מגדל ,ששם הקע אחד
הכהנים בחצוצרה בשעת כניסת השבת
ויציאתה ,שם ,ט ,י"גן בשבת היה הכהן
הגדול עוסק לפרקים בעבודת בית-המקדש,
ה ,ה ,ז; אנטיוכוס המומר הכריח את
יהודי אנטיוכיה לחלל את השבת ,ז ,ג,
ג; נהר-השבת (סמבטיוזן) זורם יום אחד
בונם וקשה ימים הוא יבש ,שם,
ה ,א.
שהים ( (soaenlueא) .הנכבר בקרב הערבים
יושבי הסיע (פטרה) .הומת על-ידי מולי,

בי

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

יתושיים,

שם ,ט;

בא עם אלפים רובי-

קשת ואלף רוכבים יעזרת אספסיגוס ,ג,
ד ,בן בא יעזרת פיטום במלחמתו עם
אנטיוכוס מלך קומחי ,ז ,ז ,א.

שוק.

3ש1ק ייישיים היי

מלחמה

ביז

אנשי פצאל והורדוס וחין הפרחים ואנשי
אגטיגנוס ,א ,י"ג ,ב .השוק הע ליון
בירושלים .פלורוס צוה לבז אותו ,ב,
י-ד ,טן בשם זה נקראה העיר המערביה,
ה ק א .שוק
העצים
הקורותי
ר
בירושלים (בעי
ההרשהג
נשרף
על-ירי
צסטיוס גלוס ,ב,י"ס ,ד .שוקי סוחרי
הצמר (חנטת) ושוק הבגדים .נמצאו

בעיר החדשה ,ה ,ח ,א.
 .ענר לפנים בצבא
(5פון )5הבביי
אגריפס (ג) ועבר אל היהודים המורדים.
ן במלחמה עם צסטיוס גיוס ,ב
הצטי

שיעא

י"ט ,ג; עיה עם המורדים אשקיון,
ג ,ב ,א ,וגבל
י ,שם ,ב.
ער
לפגי העי

תלי
?י?ק (בפנים :אסוכיוס ,(Asochaeus ,מלך
טצרים .כנת את ירושלים ,1 ,י ,א.
שכירי-מלחמה .הייקנוס
השתמש בהט
אלכסנדרוס (ב)

(א) החשמונאי
ראשון ,א ,ב,

ה;

ינאי לקח לו שכירים

מארצות פיסידיה וקיליקיה ,שם ,ד ,ג,
והם שמרו
אלכסנדרה

השכירים,

אסף אייו

לו אמונים במיחמה ,שם ,ה;
המיכה הגדילה את חיל
שם ,ה ,ב; יוסף בן מתתיהו
בגליל גם חיל שכירים ,ב,
אספסינוס נמצאו שכירים,

כר ,,וח,ן גג.ם בחיי
שכה עיר בהר

אפרים .נכגשה על-ידי
הורקנוס (א) החשמונאי ,א ,ב ,ו
 ,על-
ידה התחברו היהודים המורדים באלכטנדרוט
(ב) ינאי עם צבא דמטריוט אקירוט מלך
סוריה ,שם ,ד ,ד :u? .מ בר תא,

נאפוליס ,כיתים ,גריזינג
,ולחן-השרת בכית-המקדש ,ה ,ה ,ה; עבר
לפני תהלוכת-הנצחון ברומק ז ,ה ,ה
ואחר-כך הצג במקדש אירית ,שם ,זה

תקעז

מפ ת ה

?למה

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

?ינקית

אנטיפטרוס וקפרוס ואחות הורדוס המלך,
א ,ח ,ט; בעלה הראשון יוסף ,שם ,כ-ב,
וו הלשינת על מרים אשת הורדוס
והשיאה מות עליה ,שם ,הן אריסטובולוט
בן מרים לקת את בתה לאשה ,שם ,כ"ג,
 ,שם ,כ"ד,
א; אנטיפטרוס (ב) החניף יה
בן הלשינה על חתנה אריסטובולוס ,שם,
ג; בעלה השני כוסתבר ,שם ,ו; עשתה
רע בעיני הורדוס ,והוא סלח לעונה,
שמן הפיחה את כעס הורדוס בבניו ,שם,
כ"ז ,אן על-מי הלשנתה נמסרו אלה
ירין ,שסו השתתפה בבית-הדיןן שם ,ג,
בקשה יהנשא למולי הערבי ולא הצליחה,
ו
 ,עמדה nלשטן לסיעת
שם,
'
אנטיפטרוס ,שם ,כ"ט ,א; אנטיפטרוס
התנפל לה ,שם ,ל"ו ,וו הורדוס פקד
אותה לטובה בצואתו ,שם ,זן צוה עליה
ועל אלכסא בעלה להמית את היהודים
הכלואים באפודרומין של יריחו אחרי
מותו ,שם ,ו; תכף אחרי מות הורדוס
שלחה לחפשי את האסירים ואחר-כך
הודיעה על מות המיך ,שם ,ח; יצאה
עם בניה לרומי ידבר רעה בארכילאוט,
ב ,ב ,א ,קבלה מאת הקיסר את יבנה
ואשדוד ופצאליס ועוד נחלות ,שם ,ו,
הורישה את אחזותיה לליויה אשת
ג
יקיסר ,שם ,ט א.
ה
?לטית (י)' בת הורדוס המלך ואלפים,

?יעין

(א) ,החשמונאין .בן מתתיהו הכהן

הגדול ,ששחרר את היהודים מעל מלכות

סוריה .מעשיו וגבורותיו ,א ,ב ,בן נהרג
על-ידי חתנו ,שם ,ג.
שמעון (ב) .עבד הורדוס .אסף אליו גדוד
בעבר-הירדן אחרי מות הוררוס והקים
עצמו למיך ושרף את בית המלך ביריחו.
הומתעי-ידיגרטוס שר-צבא הורדוס,ב ,ד,ב.
(ג) האסי .פתר אתחיות ארכייאוס
הנשיא ,ב ,ז ,ג.

שמעין

שמעין

(י) בן חנניה .ציר שלוח מאת טובי
ירושלים אל פלורום ,ב ,י"ז ,ד.
ן (ה) בן שאול מבית-שאן .אחד
ממעי
מגבורי יהודי העיר שכרתו ברית עם
היונים כנגד אחיו והרבה להמית ביהודים
ההורסים אל העיר ,וכשבגדו גו היונים
המית את אביו ואת אמו ואת אשתו
ובניו וטרף את נפשו בכפו ,ב ,ד"ח ,ד.
ש11,9ן (ו) בן גיורא .התנפל על צבא

צסטיוס גלום מאחוריו ולקח ממנו שלל
רב ,ב ,י"ס ,ב ,אסף לו גדוד ובזז את
מחוז עקרבים ,עד שגרש אותו חנן הכהן
הגדול ,שם ,כ"כ ,בן ברח
השודדים
אשר במצדה ,שם; היה יליד עיר גרש,
ד ,ט ,ב; אחרי מות חנן עזב את
מצדה ולקט לו גדוד גדול 'Qff ,ג;
החריב את ארץ אדום ונשא
את שללה,
Q
f
שם ,ד-זן הקנאים אשר בירושלים תפשו
את אשתו ויראו מפניו והשיבוה לו ,שם,
ח; הוסיף לבז את ארץ אדוב ,שם,י,
האדומים והכהנים הגרויים קראו אותו
אל ירושלים ,שם ,י"א; תפש את העיר
להלחם על יוחנן בן לוי ואנשיו
והחי
שהתבצרו בהר-הבית ,שם ,י"ב ,מלחמותיו
עם יוחנן ,ה ,א ,ג-ד; משכנו היה
במגדי-פצאל ,שם ,ד ,ג[ הא.רומים
בירושלים נלחמו תחת פ"רתו ,שם ,ו,
אן בידו היתה העיר העליונה וגם
התחתונה ברבה ,שם ,ו ,אן הקים את

אי

f

מכונות-המלחמה ,שגזיו היהודים מידי
צסטיוס ולוס ,ביאש

החומה ,שם ,ג ,א;

ו וכרת
שלח ציר-שלום יוחנן גןי1
ימו ברית להיחם יחדו ברומאים ,שם,
נלחם עם הרומאים על-יד מצבת
די
יוחנן '~ff ,ז ,ג; כבודו ויראתו על-פני
כל היוחמים ,שחרפו את נפשם בעדו,
שמן גם הוא לא נתן לדורשי השלום
יצאת מן העיר ,שם ,י ,י"אן מעשי
רשעו ,שם ,דן התנפל על סוללות
הרומאים ושלח אותן באש ,שם ,הן רצח
ובניו ועוד
את מתתיה
ההכעהםן ,השנםד
,ויי"ג ,א; יהודה
רבים מטובי

אי

תולדות מלחמת היהודים

תקעח

בן יהודה בגד בו ונתפש עם עשרת
מרעיה ושם ,ב; נבררת אנשיו במלחמות
על הר-הבית ,ו ,א ,זן שם ,חן שם, ,ב,
ון שם ,ד ,א; משא-ומתן שלו עם טיטוס,
שם ,ו ,ב; עזב את מגדלי העיר העייונה,
שט ,ח ,דן ברת אל מנהרה ,שם ,ה3
המעשה שעשה לאחוז את עיני הרומאים,
ז ,ב ,בנ נתפש בידי הרומאים ,שם3
שם,
טיטוס לקח אותו אתר אל
יטוליון
מי
ופ
רק
ה ,ג ,והתיו את ראשו על-יד ה
בחג-הנצחון כמנהג הרומאים) אחרי
שהלקו אותו בשבטים ,שם.1 ,
21מע5ן (ז) בן יונתן .אחד הצירים ששלחה
ממשלת-החרות בירושיים אל הגליל
להוריד את יוסף ממשרתו ,ב ,כ"א ,ז.
שמע, 75ח) בן ג מ י אל .אחד מטובי
ירושלים .העיר את חמת העם על הקנאים,
ד ,ג ,ט.
כלמעון (ט) בן כחלא .אחד ממנהיגי האדומים
ירושלים ,ד ,ד ,ב; ענה עז
שעיו
דברי יהושע הכהן הגדול בכעס ,שם ,ו;
עמד בראש האדומים המגנים על ירושלים,
ה ,ו ,אן  Ttusnבגבורתו ,ו ,ב ,ו.
שמעון ~) בן חצרון .אחו מטובי הקנאים.
התחבר אל אלעזר בן שמעון יהתקומם
ליוחנן בן לוי ,ה ,א ,ב.
שמעון (י"א) בן  4י ,נ"א בזי אירי.
אחד ממנהיגי הקנאים ,ה ,ו ,אן הצטין
במלחמה ,ו ,א ,ח; שם ,ב ,ון אחיו

י

עי

י

יהודה בן ארי (ץין שם).
ן (י"ב) בן הושעיה .אחד הגבורים
הימעכ
שבחיך שמעון בן גיורא .הצטין במיחמה
על הר-הבית ,ו ,ב.1 ,
שקרון ) ,(Samariaא) מדינה בארץ-ישראל
התיכונה .סקסטוס ציזר הקים את הורדוס
 ,ח; אנטיגנוס שלח
ינציב עליה ,א ,י
שמה את צבאותיו ,שם ,י-א ,ה; נתנה
לארכילאוס בן הורדוס ,ג ,ו ,היהודים
גי
החנפיו עליה ,ב ,י"ב ,דן נחשבה
ת
ו
נציבות פליכס ,שם ,חן גבול הארץ
ותבואת אדמתה ,ג ,ג ,ד - .ב) עיר
 .במדינה הנזכרת (מימי איכסנדרוס הגדול

עי

היו יושביה יונים וסורים) .בני הורקנוס
(א) החשמונאי צרו עליה וכבשוה ,א ,ב,
ז
גבול
 ,מומפיוס קרע
אותהס מ
י אותה,
עה
בנ
היהודים ,שם ,ז ,ז ,גביניו
שם ,ח ,ד ,הורדוס השיב את העיר

המורדת למנוחתהן שם ,י"א ,ו; הביא
שמה את בני משפחתו ,שס ,ט-ז ,אן
חגג שם את חתנתו עם מרים החשמונאית,
שם ,י"ז ,ח ,אוגוסטוס קלם את שלטון
הורדוס בעיר ,שס ,כ ,גן הורדוס בנה
אותה והרבה תפארתה והקים שם מקדש
לכבוד הקיסר וקרא לה מבסטי ,שם,
כ"א ,ב ןץ'ז גם א ,ב ,זן שם ,ה ,דן,
העיר ולא נגע בה לרעה,
ורוס עלה
ב ,ח ,א .עלז :סב ס טי.
שמרונים .יושבי ארץ שמרון (גם :כותיק
.א ,ב ,ו) .יחד עם היהודים התאוננו גם
שלטון ארכילאוס למני הקיסר,
הם
ב ,ז ,גן המיתו אחד מעולי-הרגלים
הגלילים ,שם ,ייב ,ג; היהודים פשטו

עי

עי

עגיהם בגדוד ,שם ,ד; קומנוס התערג
בדבר ,שם ,ה; קנדרטוס חקר אותם ואת
היהודים ושלח את ציריהם אל הקיסר,
שם ,ו; הקיסר הרשיע את השמרונים
וצוה להמית שלשה מטוביהם ,שם ,זן
התאספו על הר גריזים בשעת מרד
היהודים וחשבו גם הם למרור ,ג ,ז,י"בן
אספסינוס שלח עליהם את צראייס והוט
הכין להם מטבח גדול ותפש את הר

גריזים ,שם.

שמשת .וץ :ס מ  1ס טי.
שער .שערי ירושים תכרו

כמה פעמים.
מצבת הילני,

מפרטים :א) השער מול
ה ,ב ,ב .ב) שער האסיים ,שם,
ג) שער גנת ,שם .ד) השער הנסתר
מגדל-הפיקוס ,שם ,ו ,ה - .שערי
אחד השערים חקק
בית-המקדש;
הורדוס את שם אגריפס (א) ירידו ,א,
כ"א ,חן על שער-המקדש הגדול (בהר-הבית,
בחצר החיצונה) "עלה נשר זהב ,שם,
י"ג
 ,ב; -,-yffהנחשת או השער הקורינתי

ד ,ב.

עי-יד

עי

תקעט

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

גי

ה,

יראשונה על-ידי טיטוס ,ו ,ד ,ב,
שער

הדרום  -הרומאים

שרפו אותו

לאחרונה ,ו ,ה ,בן יתר שערי העזרה-,

תאודירוס

) (Theodorosבן ונון קוטילא,

המושל נעבר-הירדן .אלכסנדרוס (ב) ינאי

נלחם בו ונגף יפניו,

א ,ג ,ב ,ולבסוף

בזז את אוצרותיו ,שם ,ג.
מאודיכן ) ,(Theudionדוד אנטיפטרוס בן
הורדוס ,אחי אמו .הורדוס נתן לו יאשה

את ברניקי אלמנת בנו אריסטובולוס ,א,
כ"ח ,אן מסר את הרעל שהביא אנטיפטרוס

לידי פרורא ,שם ,ל ,ה.
מאטרון ) ,(Theatrumבית-חזיון .הורדוס
המלךבנהתיאטרוןבקיסריה,א ,כ"א,ח,ובערי
הנכרים ,שם ,י"אן באנטיוכיה נאספו
היונים בתיאטרון נעצה רעה על היהודים,
ז ,ג ,ג; שם ,ה ,ב; התיאטרון ברותק
שם ,ד.
פי ) t(Thebaeעיר בדרום מצרים .שמה
ת...
גרשו שארית עיקריים במצרים ונתפשו
שם והובאו אל אלכסנדריה ,ז ,י ,א.
תלה .כפר בגליל העליון על הירדן,ג ,י,א.
( (Ptolemaeuslא) הששי .מלך מצרים.
נלחם עם אנטיוכוס הרביעי ואיי
ו ברח
חוניו הכהן הגדול ,א ,א ,אן נתן רשות
לחוניו לכנות מקדש במצרים ,שם; ז ,י,

.

ט?טי

ב-ג.

י (ב) .יהודי .חתנו ורוצחו
שמעון
ל?4ק,
החשמונאי ,א ,ב ,גן תפש גם אתחותנתו ובניה ,שמן הורקנוס (א) צר
עליו במבצר דגון ,ותלמי דש לעיניו
בשוטים את בשר אמו ואחיו ,שם ,דן
המית את חותנתו ובניה וברח אל זנון
קוטילא ,שם ,ד.
( .ג) להורוס .מלך מצרים ואי קפרוס.
גלחם באלכסנדרוס (ב) ינאי ונצחו ,אך

קי

סימי

תשעה מהם מצפים זהב ,ה ,ה ,גן שערו
(פתחו) של היכל ,ה ,ה ,ד.
אשת אברהם אבינו .פרעה נכו
?רה
יים גזל אותה ,ה ,ט ,ד.
מלךאממנצור
) t(Saramallaהעשיר בכך הסורים
בזמן שלטון אנטוניוס ,א ,י"ג ,ה.

ץיר?9א

אמו קל"ופטרה גרשה אותו ,א ,ד ,ב.
קוטי (ד) 1אולטסן .שיך מצרים .גביניוס
הרומאי גלחם לו להושיבו על כסא
המלוכה ,א ,ח ,ז.
מושל
.
ם
י
ק
ל
כ
.
י
ט?טי (ה) בז מינא
בני
דמשק גרשו אותו מעירם ,א ,ד ,חן
שם ,ה ,בן אסף אליו את בני אריסטובולוס
(ב) החשמונאי ,וחשק באלכסנדריה והמית
את

בעלה פיייפיון

בנו ונשאה לו לאשה,

שם ,ט ,ב; שחד את הרומאים והצורים
להמליך את אנטיגנוס ביהודה ,שם ,י"ב,
ב; במותו משל בגו ליסניס ,שם ,י"ג ,א,
(י)' מישל כלכנון ,שפתה אותו
אנטיפטרוס לצאת לעזרת ציזר הנמצא
במצור במצרים ,א ,ט ,ג .ואולי זה

לקיטי

הנ"ל.

תעטי
הורדוס

(ז) (בנוסחאות שונות.(Tholemaeus :

הקים

אותו

ישר-צבא בגייל

עם אנטיגנוס ,והגיילים

בשעת מלחמתו
מרדו בו והמיתוהו ,א ,ט*ז ,ה.
(ח) מרודוס .ידידו של הורדוס ,א,

תלמי

י"ר ,ג.

גולמי (ט) .ידידו של הורדוס המלך ,א,
.ב"ר ,ב; הורדוס הפקיר בידו את חותמו,
שם ,ל"ג,

ח,

פתח את צואת הורדוס

וקראה באזני הצבא והעם ביריחו ,שמן
נסע עם ארכילאוס אל רומי ,שם ,ב ,א.
תלמי (י) .אחי ניקולאוס איש-דמשק ,איש
נאמן מאד בעיני הורדוס .נסע עם
אנטיפס אל רומי לדרוש בשבילו את
המלוכה ,ב ,ב ,ג.
לנ.קטי (י-א)' הסוכז בית אגריפס השני(ג).
צעירים אחדים מכפר דברתה התנפלו

עי

תקפ

לתוידוה

מלחמנת

עליו ובזזו את רכושו ויוסף בן מתתיהו
הניח את הגזיה בידי איש נאמן להשיבה
לבעליה ,ב ,כ"א ,ג.
לאמויס .מקום על נהר נילוס במצרים
.
התחתונה ,ד ,י-א ,ה.
תמנה (תמנתה) .עיר בצפון יהודה .ממשלת-

עם הפיך

החרות בירושיים מסרה אותה
בידייוחנן האסי ,ב ,כ,ד
 ,ראש פלך ביהודה,
ג ,ג ,הן אספסינוס הכניע אותה ,ד ,ה ,א.

היהודים

הן תפית

תפלה .תפלות האסיים ,ב ,ח,
המחבר ,ג ,ח ,ג.
11ק1ע .מקום בגבול יהודה ואדום .על-ידו
חנה שמעון בן גיורא ,ד ,ט ,ה.
תרקים ) .(Thraciעם יושב בארץ הרפה
(בין הים השחור והים האגאי) .מהם יסד
לו הורדוס המלך גדוד שומרים לראשו ,א,
ל"ג ,ט; הם נכנעו לפני הרומאים ,ב,
ט"ז,ד.

דעת
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