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היהודי בספרד

הרמב''

רבנו משה ב מימו

בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מ המאה הראשונה ועד
המאה החמש עשרה .במאות האלה היו בספרד מרכזי
יהודיי חשובי  .התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי
ספרד הייתה מהמאה האחת עשרה עד המאה השתי עשרה.
לתקופה הזאת קוראי ''תור הזהב'' .בתקופה הזאת הייתה
בספרד קהילה יהודית אוטונומית .היהודי היו חופשיי
לעבוד וללמוד בכל מקו  ,והיו קשרי מצוייני בי היהודי
ובי המוסלמי .
בגרנדה ,בברצלונה בטולדו ובערי אחרות היו בתי כנסת יפי
וגדולי בשכונות היהודיות .יהודי רבי היו רופאי ,
פילוסופי  ,סופרי ומשוררי חשובי  ,וה היו בני בית
בארמונות המלכי ובבתי המוסלמי העשירי .
במאה השתי עשרה כבשו הנוצרי את ספרד .ה לא נתנו
ליהודי חופש ,והמצב של היהודי כבר לא היה טוב כמו בזמ
של המוסלמי  .עד  1492עזבו כמעט כל היהודי את ספרד .רק
בסו" המאה ה  19חזרו יהודי לש ובנו שוב כמה קהילות
קטנות.
מתו $הספר ''עברית מ ההתחלה חלק א' ע'''402
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ַה ְהִדי ְִסָפַרד

הרמב''

ַר ֵ(נ %מֹ ֶ*ה ֵ( ִמ&%

ִ(ְסָפַרד ָה ְיָתה ְקִה ָ2ה ְיהִ%דית ְ1דָ0לה ִמ ַה ֵ&ָאה ָהִרא*ָ0נה ְוַעד
ַה ֵ&ָאה ֶהָחֵמ* ֶע ְֵ4רה&ֵ (ַ .א0ת ָהֵא ֶ2ה ָהיְ(ִ %סָפַרד ֶמְר ִָ3זי
ְיהִ%ד ִ7י ֲח*ִ%בי ַ .ה ְ6קָ%פה ַהֲח*ָ%בה ַ(ִהיְסטְ0רָיה ֶ*ל ְיהֵ%די
ְסָפַרד ָה ְיָתה ֵמַה ֵ&ָאה ָהַאַחת ֶע ְֵ4רה ַעד ַה ֵ&ָאה ַה ְ6ֵ 8י ֶע ְֵ4רה.
ַל ְ6קָ%פה ַה ֹ9את קְ0רִאי ''06ר ַהָָ9הב''6ְ (ַ .קָ%פה ַה ֹ9את ָה ְיָתה
ִ(ְסָפַרד ְקִה ָ2ה ְיהִ%דית א0ט0נִ0מיתַ .ה ְ7הִ%די ָהיָ %חְפ ִ* ִ7י ַלֲעֹבד
מד ְ(ֹכל ָמקְ , 0וָהיְ %ק ָ*ִרי ְמ:צִָ 7ני ֵ(י ַה ְ7הִ%די ֵ%בי
ְוִלְל ֹ
ַה ְ&:סְלִמי .
ִ( ְגֶרָנָדהְ(ַ (ְ ,רֶצלָ0נה ְ(טֶ0לדֶ% 0בָעִרי ֲאֵחר0ת ָהי6ֵ (ָ %י ְֶ3נֶסת ָיִפי
ָהי %רְ0פִאי ,
ְ %גדִ0לי ַ( ְ8כ%נ0ת ַה ְ7הִ%ד07תְ .יהִ%די ַר ִ(י
ִפיל0סִ0פי  ,סְ0פִרי ְ%מ*ְ0רִרי ֲח*ִ%בי ְ ,וֵה ָהיֵ(ְ %ני ַ( ִית
ְ(ַאְרמ0נ0ת ַה ְ&ָלִכי ְ%בָב ֵ6י ַה ְ&:סְלִמי ָהֲע ִ*יִרי .
ַ( ֵ&ָאה ַה ְ6ֵ 8י ֶע ְֵ4רה ְָ3ב*ַ %ה;ְ0צִרי ֶאת ְסָפַרדֵ .ה לֹא ָנְתנ%
ַל ְ7הִ%די חֶֹפ*ְ ,וַה ַ& ָ<ב ֶ*ל ַה ְ7הִ%די ְָ3בר לֹא ָהָיה ט0ב ְ3מַ9ְ (ַ 0מ
ֶ*ל ַה ְ&:סְלִמי ַ .עד ָ 1492עְזבְ3ִ %מַעט ֹ3ל ַה ְ7הִ%די ֶאת ְסָפַרדַ .רק
ְ(סַ "0ה ֵ&ָאה ה ָ 19חְזרְ %יהִ%די ְל ָ* ָ%בנ%* %ב ַ&ָ 3ה ְקִה02ת
ְקַט;0ת.
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Vocabulaire

קהילה
 מאות,מאה
מרכז
תקופה
חשוב
''''תור הזהב
חופשי
 קשרי,קשר
מצויי
 מוסלמי,מוסלמי
 שכונות,שכונה
 סופרי,סופר
 משוררי,משורר
 נוצרי,נוצרי
ש.ב. כ, כבש,לכבוש
ב.ז. ע, עזב,לעזוב
ה.נ. ב, בנה,לבנות

communauté
siècle
centre
époque; période
important
"L'âge d'or"
libre
relation(s)
excellent
musulman(s)
quartier(s)
écrivain(s), auteur(s)
poète(s)
chrétien(s)
conquérir
quitter
construire

שאלות על הטקסט
?  מה היה ''תור הזהב'' בספרד.1
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________

?  איפה גרו היהודי בספרד.2
?  מי לא נת חופש ליהודי.3

_____________________________________________________________
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 .4איפה התקבלו היהודי כבני בית ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5אי $היו הקשרי ע המוסלמי ?
_______________________________________________________________

 .6מה קרה ב ? 1492
_______________________________________________________________

 .7מתי התחילו היהודי לחזור לספרד ?
_______________________________________________________________

 .8במה עסקו היהודי בספרד ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Conjugaison du verbe "être"
 בודדות/ ה  פעל.י.ִלְהית  ה
Attention ! Au présent le verbe être n'est pas utilisé
impératif

futur

passé

‰È∆‰¡‡∆

Èƒ̇ÈÈƒ‰»

‰È≈‰¡
ÈÈƒ‰¬

‰È∆‰¿ƒz
ÈÈƒ‰¿ƒz
‰È∆‰¿ƒÈ
‰È∆‰¿ƒz
‰È∆‰¿ƒ

»˙ÈÈƒ‰»
˙ÈÈƒ‰»
‰È»‰»
‰˙»¿È‰»
e ÈÈƒ‰»

eÈ‰¡
eÈ‰¡

eÈ‰¿ƒz
eÈ‰¿ƒz
eÈ‰¿ƒÈ
eÈ‰¿ƒÈ

Ì˙∆ÈÈƒ‰¡
Ô˙∆ÈÈƒ‰¡
eÈ‰»
eÈ‰»

présent pronoms

‰Â∆…Â‰
‰Â»…Â‰
‰ÂÂ‰
‰ÂÂ‰
‰ÂÂ‰
‰ÂÂ‰
ÌÈÂƒ…Â‰
˙…ÂÂ‰
…
ÌÈÂÂ‰
˙ÂÂ‰
ÌÈÂÂ‰
˙ÂÂ‰

Èƒ‡¬
‰z»‡«
¿‡
z«
‡e‰
‡È‰ƒ
e Á¿«‡¬
Ìz∆‡«
Ôz∆‡«
Ì‰≈
Ô‰≈

‰¯»‡»¿Ùƒ̇a¿ ‰È∆‰¿ƒÈ ‡e‰Â¿ ‰Â∆…‰ ‡e‰Â¿ ‰È»‰» ‡e‰Â¿
Et Il Etait et Il Est et Il Sera avec Gloire . (Adon Olam - Prière)
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Le verbe "être" dans tous ses états

.ה'' ְֹכל צ רָתיו.י.ַהַֹעל ''ה
1°) Le verbe "être" sert également à traduire les verbes :
se produire, exister, se trouver...
Exemples :

 ַה ְָבר,ִלְפֵני ַהְר ֵה ָ!ִני ָהי ָ ִ י ָיִפי ְלָבִני ְֵתלָאִביב
."ֵאי
Il y a longtemps, il y avait (existait) de belles maisons blanches à Tel-Aviv,
aujourd'hui, il n'y en a plus.

?  ֵאיֹפה ה א ַעְכ ָ!ו,"ְלָח%& ַה ֵ(ֶפר ָהָיה ַעל ַה
Le livre était (se trouvait) sur la table, où est-il maintenant ?

. ַעְכ ָ!ו ֵי! ֹחת ִמ ְ!ָטָרה ַר ִי+ַ ,ֶֹמת,ַ ָהְיָתה ְ א ָנה ָק ֶ!ה
Il y a eu (il s'est produit) un accident grave au carrefour, maintenant
encore, il y a de nombreuses forces de police.

2°) Le verbe "être" pour exprimer le conditionnel irréel :

.ל ְלַמְד ֶ  ֱהִייֶת ַמְצִליִחי
Si j'avais su je ne serais pas venu .א
ָ ל ָיַדְע ִ י לֹא ָהִייִתי

Si vous aviez étudié vous auriez réussi

3°) Le verbe "être" pour exprimer la politesse :
J'aimerais savoir l'heure qu'il est

.ָעה%ָ ָהִייִתי רֶצה ָלַדַעת ַמה ַה

4°) Le verbe "être" pour exprimer le l'habitude.
Nous allions tous les jours à la mer

.ָָהִיינ הְלִכי יְמי ַל

4°) Le verbe "être" pour exprimer le duratif.
J'habitais alors à Paris
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.ר ָאז ְ ִָריס+ָ ָהִייִתי

