
En réaction aux persécutions 

d’Antiochus et des Grecs, certains 

Juifs avaient choisi d’abandonner 

les préceptes religieux et de 

s’helléniser. 

Les hellénisants étaient des Juifs 

qui acceptaient la culture 

helléniste, grecque.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



Les hellénisants s’habillaient, se 

conduisaient en toute chose 

comme les Grecs et leur 

ressemblaient.



1. גזירת 
אנטיוכוס 

2. לבוש יווני

3. מרד- כלי 
מלחמה?

4. העיר 
מודיעין, 
"תמונה" 
משפחתית 

5. כלים לא 
מרשימים 
למלחמה

6. כלי יווני מול 
כלי חשמונאי

7. סימן של 
מפקד- סיכה 
או משהו 
בסגנון

8. נס פך השמן

9. מדינת 
החשמונאים



S’opposant à ces hellénisants, une 

partie significative du peuple juif 

levèrent une révolte contre les 

Grecs et leurs partisans, 

les hellénisants. 
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La révolte contre les Grecs et leurs 

partisans fut conduite par la famille 

des Hasmonéens qui habitaient 

dans la région de Modiin, et la 

révolte qu’ils menèrent 

dura sept ans. 
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A la tête de la famille se trouvait 

Mattathias, qui lança la révolte à 

Modiin. Autour de Matthathias et 

de ses fils, se regroupèrent sans 

doute plusieurs milliers de 

combattants, pas entièrement 

formés ni organisés.
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Leur moral et leur détermination 

les servirent sur le champ de 

bataille, et c’est ce qui leur permit 

de se mesurer avec bravoure à 

l’empire séleucide.
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Matthathias, âgé, mourut un an 

plus tard et Judah, son troisième 

fils – parmi les cinq qu’il avait – le 

remplaça à la tête de la révolte et 

prit le commandant de la rébellion. 
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Judas Maccabée non seulement 

remporta la victoire sur le champ 

de bataille, mais il réussit aussi à la 

reconquérir le Temple, suite à quoi 

les Juifs furent témoin du miracle 

de la fiole d’huile. 
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Ces combats  permirent la création 

d’un royaume juif sur un territoire 

continu sous la direction de Judas 

et de ses frères, la famille 

des Hasmonéens.
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