רש"י קבע ,בחנוכה" :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.

הבית הנוסף לשיר מעוז צור ישועתי
מילים :סיגל לאה רוה

הּודית ַה ַּמּכַ ּבִ ית
ַחּנָ ה-יְ ִ
ָק ְר ָאה לְ ֶמ ֶרד ּבַ ּיְ וָ נִ ים.
ַא ִּמיצָ ה וַ ֲא ִמ ִּתית
יָ צְ ָאה נֶ גֶ ד ְמ ַעּנִ ים.
צּוקה
ֵמא ֶֹפל ְמ ָ
בּוקה.
ֵה ִר ָימה נֵ ס וַ ֲא ָ
ּכָ ְך נִ זְ ּכֹר
ּבְ שִׁיר ִמזְ מֹור
ְּדרֹור נָ שִׁיר ּבַ ֲחנֻ ּכָ ה:

#המכבית
חגיגת חנוכה :בכל ערב ,בואו נצלם הדלקת נרות,
ושירה לכבוד גבורת חנה  -יהודית המכבית.
מעלים לרשת ומסמנים# :המכבית
לפרטים:

רשות הרבים
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••• מעוז צור ישועתי •••
ׁשּוע ִתי
ָמעֹוז צּור יְ ָ
לְ ָך נָ ֶאה לְ ַׁשּבֵ ַח
ִּתּכֹון ּבֵ ית ְּת ִפּלָ ִתי
ּתֹודה נְ זַ ּבֵ ַח
וְ ָׁשם ָ
לְ ֵעת ָּתכִ ין ַמ ְטּבֵ ַח
ִמּצָ ר ַה ְמנַ ּבֵ ַח
ָאז ֶאגְ מֹר ּבְ ִׁשיר ִמזְ מֹור
ֲחנֻ ּכַ ת ַה ִּמזְ ּבֵ ַח

קֹומת ּבְ רֹוׁש ּבִ ֵּקׁש
ּכְ רֹות ַ
ֲאגָ גִ י ּבֶ ן ַה ְּמ ָד ָתא
מֹוקׁש
וְ נִ ְהיָ ָתה לֹו לְ ַפח ּולְ ֵ
וְ גַ ֲאוָ תֹו נִ ְׁשּבָ ָתה
את
רֹאׁש יְ ִמינִ י נִ ֵּׂש ָ
וְ אֹויֵ ב ְׁשמֹו ָמ ִח ָית
רֹב ּבָ נָ יו וְ ִקנְ יָ נָ יו
ַעל ָה ֵעץ ָּתלִ ָית

ָרעֹות ָׂשבְ ָעה נַ ְפ ִׁשי
ּבְ יָ גֹון ּכ ִֹחי ּכָ לָ ה
ַחּיַ י ֵמ ְררּו בְ ק ִֹׁשי
ּבְ ִׁש ְעּבּוד ַמלְ כּות ֶעגְ לָ ה
ּובְ יָ דֹו ַהּגְ דֹולָ ה
הֹוצִ יא ֶאת ַה ְּסגֻ ּלָ ה
ֵחיל ַּפ ְרעֹה וְ כָ ל זַ ְרעֹו
יָ ְרדּו ּכְ ֶאבֶ ן ּבִ ְמצּולָ ה

יְ וָ נִ ים נִ ְקּבְ צּו ָעלַ י
ֲאזַ י ּבִ ֵימי ַח ְׁש ַמּנִ ים
ָּופ ְרצּו חֹומֹות ִמגְ ָּדלַ י
וְ ִט ְּמאּו ּכָ ל ַה ְּׁש ָמנִ ים
ּנֹותר ַקנְ ַקּנִ ים
ִּומ ַ
ּׁשֹוׁשּנִ ים
נַ ֲע ָׂשה נֵ ס לַ ַ
ּבְ נֵ י בִ ינָ ה יְ ֵמי ְׁשמֹונָ ה
ָקבְ עּו ִׁשיר ְּורנָ נִ ים

ְּדבִ יר ָק ְדׁשֹו ֱהבִ ַיאנִ י
וְ גַ ם ָׁשם ֹלא ָׁש ַק ְט ִּתי
ּובָ א נֹוגֵ ׂש וְ ִהגְ לַ נִ י
ּכִ י זָ ִרים ָעבַ ְד ִּתי
וְ יֵ ין ַר ַעל ָמ ַסכְ ִּתי
ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ָעבַ ְר ִּתי
ֵקץ ּבָ בֶ ל זְ ֻרּבָ בֶ ל
נֹוׁש ְע ִּתי
לְ ֵקץ ִׁשבְ ִעים ַ

רֹוע ָק ְד ֶׁשָך
ֲחׂשֹוף זְ ַ
ׁשּועה
וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְ ָ
נְ קֹם נִ ְק ַמת ֲעבָ ֶדיָך
ֵמ ֻא ָּמה ָה ְר ָׁש ָעה
ּכִ י ָא ְרכָ ה ַה ָּׁש ָעה
וְ ֵאין ֵקץ לִ ֵימי ָה ָר ָעה
ְּד ֵחה ַא ְדמֹון ּבְ צֵ ל צַ לְ מֹון
רֹועים ִׁשבְ ָעה
ָה ֵקם לָ נּו ִ

