
מצדה

 
הר מצדה נמצא במדבר יהודה ממערב לי� המלח. זהו מקו� 
גבוה, וקשה מאוד להגיע אליו או לכבוש אותו. בשני� 30�36 

לספירה, בנה הורדוס ארמו� גדול.
אחרי חורב� ירושלי�, בשנת 70 לספירה, ברחו הקנאי� 
האחרוני� למצדה, ע� מפקד� אלעזר ב� יאיר. על המצדה היו 

אז בער" אל! אנשי�: גברי�, נשי� וילדי�.
כ�10,000 חיילי� רומאי� ניסו לכבוש את ההר. רק בשנת 73 
לספירה, אחרי מלחמה של שלוש שני�, הצליחו הרומאי� 
להיכנס למצדה. הקנאי� בחרו למות כגיבורי� והרגו זה את 
זה, לפני שהרומאי� הגיעו אליה�. ה� העדיפו למות חופשיי� 

ולא ליפול בידי הרומאי� ולהיות לעבדיה�.
רק שתי נשי� וכמה ילדי� שהתחבאו ולא נהרגו, סיפרו את 
סיפור הגבורה של הקנאי� ומות�. יוספוס פלביוס, 
ההיסטוריו� היהודי�רומאי, כתב את סיפור מצדה. מסיפוריו 

אנחנו יודעי� מה קרה ש�.

לפי האנציקלופדיה העברית
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ְמָצָדה

 
ֶ *ַלח. ֶזה ' ָמק %�  ַ *ֲעָרב ְלָי� ַה ָ .ר ְיה 'ָדה ִמ ְ .ִמְד ַהר ְמָצָדה ִנְמָצא 
ָ  /ִני� 30�36  . ַ ֹ . 0 א %ת %.  ִ 3יַע ֵאָליו א % ִלְכ ֶ 0ה ְמא %ד ְלַה ַ 4, ְוָק ָ 3ב %

ָ .ָנה ה %ְרד 'ס ַאְרמ %� ָ 3ד %ל. ְ 5ִפיָרה,  ַל
ָ .ְרח ' ַהַ 7ָ 6ִאי�  ְ 5ִפיָרה,  ְ 0ַנת 70 ַל . ִ ָ 0ַלִי�,  � ְיר '. ָ 8חְר ַאֲחֵרי 
ְ *ָצָדה ָהי '  � ָיִאיר. ַעל ַה. ֵ ְ 7ָד� ֵאֶלַעָזר  ָהַאֲחר %ִני� ִלְמָצָדה, ִע� ְמַפ

ִ 0י� ִויָלִדי�. ְ 3ָבִרי�, ָנ ִ 0י�:  ְ .ֵעֶרְ" ֶאֶל! ֲאָנ ָאז 
ְ 0ַנת 73  . ִ ֹ . 0 ֶאת ָהָהר. ַרק  כ�10,000 ַחָ 9ִלי� ר %ָמִאי� ִנ 5 ' ִלְכ
ָ 0ִני�, ִהְצִליח ' ָהר %ָמִאי�  ָ 0ל % 0  ֶ 0ל  ְ 5ִפיָרה, ַאֲחֵרי ִמְלָחָמה  ַל
ְ :ִג . %ִרי� ְוָהְרג ' ֶזה ֶאת ֶזה,  ָ .ֲחר ' ָלמ 'ת  ָ :ֵנס ִלְמָצָדה. ַהַ 7ָ 6ִאי�  ְלִה
ִ 0ִ 9י� ְולֹא  ִ 3יע ' ֲאֵליֶה�. ֵה� ֶהֱעִדיפ ' ָלמ 'ת ח %ְפ ֶ 0ָהר %ָמִאי� ִה ִלְפֵני 

ִ .יֵדי ָהר %ָמִאי� ְוִלְהי %ת ְלַעְבֵדיֶה�. ֹ >ל  ִל
ְ >ר ' ֶאת  ְ .א ' ְולֹא ֶנֶהְרג ', ִס ֶ 0ִהְתַח ָ *ה ְיָלִדי�  ִ 0י� ְוַכ ֵ =י ָנ 0 ְ ַרק 
 �ֶ 0ל ַהַ 7ָ 6ִאי�  'מ %ָת�. י %ֵספ 'ס ְפַלְבי 'ס, ַהִהיְסט %ְרי % ְ 3ב 'ָרה  ִס > 'ר ַה
ִ 5 > 'ָריו ֲאַנְחנ ' י %ְדִעי�  ָ :ַתב ֶאת ִס > 'ר ְמָצָדה. ִמ ְ 9ה 'ִדי�ר %ָמִאי,  ַה

.�0 ָ ַמה ָקָרה 

ֶ >ְדָיה ָהִעְבִרית ְלִפי ָהֶאְנִציְקל %
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 הפעלי�

Traductionשורשהוא � עברבניי�ש� הפועל

se trouverמ.צ.אנמצאנפעללהימצא

arriverנ.ג.עהגיעהפעיללהגיע

conquérirכ.ב.שכבשפעללכבוש

construireב.נ.הבנהפעללבנות

fuireב.ר.חברחפעללברוח

essayer, tenterנ.ס.הניסהפיעללנסות

réussirצ.ל.חהצליחהפעיללהצליח

entrer, pénétrerכ.נ.סנכנסנפעללהיכנס

mourrirמ.ו.תמתפעללמות

tuerה.ר.גהרגפעללהרוג

préférerע.ד.פהעדי!הפעיללהעדי!

tomberנ.פ.לנפלפעלליפול

se cacherח.ב.אהתחבאהתפעללהתחבא

savoirי.ד.עידעפעללדעת

se passerק.ר.הקרהפעללקרות

Vocabulaire

à l'ouest de ממערב ל...

lieu מקו�

haut גבוה

après J-C לספירה

kanaïm קנאי�

destruction �חורב

dernier �אחרו

commandant מפקד

environ בער"

montagne הר
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guerre מלחמה

héros גיבור

l'un l'autre, mutuellement זה את זה

libre חופשי

esclave(s) עבד, עבדי�

homme(s) גבר, גברי�

femme(s) אישה, נשי�

héroïsme גבורה

שאלות על הטקסט

1.  איפה נמצאת מצדה ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. מה מיוחד במקו� הזה ? ____________________________________

3. מתי ברחו הקנאי� האחרוני� למצדה ?

_____________________________________________________________ 

4. למה ה� ברחו לש� ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. כמה זמ� נמש" המצור (le siège) של מצדה על�ידי הרומאי� ? 

_______________________________________________________________

6. מדוע היהודי� העדיפו להרוג זה את זה ?

_______________________________________________________________
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7. מי הנהיג (a dirigé) את המלחמה במצדה ?

_______________________________________________________________

8. אי" אנחנו יודעי� את הסיפור של מצדה ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. למה המקו� הזה חשוב ג� היו� ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. מה את(ה) חושב(ת) על ההתאבדות (suicide) של אנשי מצדה ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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La flexion des noms - Noms au singulier.

1. Définition

En hébreu , la possession s'exprime de deux manières; soit en utilisant le 

pronom possessif : י� ִ � ֶ ֵ 	ֶפר  (mon livre) ַה

à une femme à un homme

mon, à moi         י� ִ � ֶ

ton, à toi          ְ� ָ� ֶ ton, à toi           ָ� ְ � ֶ

son, à elle           � � ָ� ֶ son, à lui           � � � ֶ

notre, à nous    � נ� ָ� ֶ

votre, à vous    ֵכ�� ָ� ֶ votre, à vous    ֶכ�� ָ� ֶ

leur, à elles       ֶה�� ָ� ֶ leur, à eux      ֶה�� ָ� ֶ

soit alors en utilisant une solution plus classique; l'ajout d'une désinence 
ou suffixe qui s'accorde avec le possesseur.

- Lorsque l'on s'adresse à un homme et qu'on lui demande "comment 

allez-vous" on dira : ְ �ל �ְמָ  ."littéralement "comment est ton salut ַמה 

Certaines expressions ne s'utilisent que sous la forme ci-dessus.

Lorsqu'il s'agira de décliner un nom au singulier, on lui attribuera les 
suffixes, comme suit :

Féminin Neutre Masculin

��ִ�י

ְ��� ָ���

��ָ�ה � ���

���נ �

���ֶכ� ���ֶכ�

��ָ�� ou ���ֶה�  ��ָ�� ou ���ֶה� 
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2. Modèle de déclinaison des noms singuliers.

- A la troisième personne du pluriel, on trouvera souvent une terminaison 

en ��ָ�� / ��ָ�� et ce pour distinguer la terminaison des mots 

singuliers et des mots au pluriel. 

- L'article défini ה��� qui était présent lorsque l'on utilisait le pronom 

ִ �י  .disparaîtra lors de la déclinaison של � ֶ ֵ 	ֶפר  ִסְפִרי  = ַה

Voici l'exemple du mot singulier; "livre": ''ֵסֶפר'' décliné à toutes les 

personnes. Vous remarquerez le changement dans la vocalisation du mot 
lors de la déclinaison :

Féminin Neutre Masculin

ִסְפִרי

ִסְפֵרְ ִסְפְרָ

ִסְפָר � ִסְפר �

ִסְפֵרנ �

ִסְפְרֶכ� ִסְפְרֶכ�

ִסְפָר� ִסְפָר�

Sur ce modèle on déclinera de nombreuses prépositions, telles que:

....ְ �ִביְלָ � ִ ְ �ִביִלי,  � ִ  . pour : ִביל� ְ � ִ
....ֵאֶצל : chez . ֶאְצִלי, ֶאְצְלָ, ֶאְצֵלְ

ַעל$ָיד : à côté de . ַעל$ָיִדי, ַעל$ָיְדָ, ַעל$ָיֵדְ, ַעל$ָיד �...
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La flexion des noms - (2ème partie)

Les noms au pluriel

1. Masculin pluriel

Les noms ayant une terminaison du type ִ�י��� se déclineront selon le 

modèle du mot חברי� (des amis)

à une femme ou + à un homme ou +

mes   (ֲחֵבריי) ,ֲחֵבַרי

tes              ֲחֵבַרִיְ tes               ֲחֵבֶריָ

ses                   ֲחֵבֶריָה ses               ֲחֵבָריו

nos              � ֲחֵבֵרינ

vos             ַחְבֵריֶכ� vos                 ַחְבֵריֶכ�

leurs           ַחְבֵריֶה� leurs           ַחְבֵריֶה�

2. Féminin pluriel

Les noms ayant une terminaison du type ות��� se déclineront selon le 

modèle du mot חברות (des amies) :

à une femme ou + à un homme ou +

mes             ַחְבר �ַתי

tes            ַחְבר �ַתִיְ tes            ַחְבר �ֶתיָ

ses               ַחְבר �ֶתיָה ses            ַחְבר �ָתיו

nos          � ַחְבר �ֵתינ

vos         ַחְבר �ֵתיֶכ� vos            ַחְבר �ֵתיֶכ�

leurs        ַחְבר �ֵתיֶה� leurs       ַחְבר �ֵתיֶה�
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