
רש"י על חנוכה: "על ידי אישה נעשה הנס"

 רש"י )שבת, כג, ע"א( "שגזרו היוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר 
]=פקיד מלכותי בכיר[ תחילה ועל ידי אישה נעשה הנס." גיבורת הסיפור - בת 

מתתיהו החשמונאי, מתועדת בכתבי יד עתיקים. היא הפסיקה את ההשתקה, לא 
 הסכימה ל"חוק הלילה הראשון" ושכנעה את אחיה לעשות מעשה ולמרוד ברודן. 

בקהילות יהודיות במזרח התיכון סיפרו על הגיבורה הנשית וחגגו בחנוכה את 
"ראש חודש לבנות". בחלק מהמקורות הגיבורה שחוללה את הנס היא חנה, 
ובחלקם הגיבורה היא יהודית. יש הטוענים שאלו שתי נשים, ויש הסוברים 

 שמדובר בסיפור מוצפן המספר על אישה אחת: בת מתתיהו. 
 כדי לכבד את מגוון המסורות השיר הוא לכבוד חנה-יהודית המכבית. 

ולסקרנים:  חנה היהודית המכבית.

מילים: סיגל לאה רוה

ַחָּנה-ְיהּוִדית ַהַּמַּכִּבית 
ָקְרָאה ְלֶמֶרד ַּבְּיָוִנים.

ַאִּמיָצה  ַוֲאִמִּתית
ָיְצָאה ֶנֶגד ְמַעִּנים.

ֵמֹאֶפל ְמצּוָקה
ֵהִריָמה ֵנס ַוֲאבּוָקה.

ָּכְך ִנְזֹּכר
ְּבׁשִיר ִמְזמֹור

ְּדרֹור ָנׁשִיר ַּבֲחֻנָּכה:

#המכבית
 חגיגת חנוכה: בכל ערב, בואו נצלם הדלקת נרות, 

 ושירה לכבוד גבורת חנה - יהודית המכבית. 
מעלים לרשת ומסמנים: #המכבית
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ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי
ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח

ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי
ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח
ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח

ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח
ָאז ֶאְגֹמר ְּבִׁשיר ִמְזמֹור

ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח

ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי
ְּבָיגֹון ֹּכִחי ָּכָלה

ַחַּיי ֵמְררּו ְבֹקִׁשי
ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה

ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה
הֹוִציא ֶאת ַהְּסֻגָּלה

ֵחיל ַּפְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו
ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה

ְּדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני
ְוַגם ָׁשם ֹלא ָׁשַקְטִּתי

ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני
ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי
ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי
ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי
ֵקץ ָּבֶבל ְזֻרָּבֶבל

ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוַׁשְעִּתי

ְּכרֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש
ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתא

ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש
ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה

ֹראׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת
ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת

ֹרב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו
ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת

ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי
ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים

ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי
ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים

ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים
ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים
ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה

ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך
ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה
ְנֹקם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך
ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה
ִּכי ָאְרָכה ַהָּׁשָעה

ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה
ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון
ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה
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