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Chanukah: Why on the 25th & Why 8 Days? 
 

 כא/ב תלמוד בבלי מסכת שבת דף  1)
א ְלִהְתַעּנֹות ַמאי ֲחנּוָּכה? ְּדָתנּו ַרָּבַנן: ְּבכ״ה ְּבִכְסֵליו יֹוֵמי ַדֲחנּוָּכה ְּתָמְנָיא ִאיּנּון ְּדָלא ְלִמְסַּפד ְּבהֹון ּוְדלָ 

כּות ֵּבית ַחְׁשמֹוַנאי ְוִנְּצחּום, ְּבהֹון. ֶׁשְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְיוֹוִנים ַלֵהיָכל ִטְּמאּו ׇּכל ַהְּׁשָמִנים ֶׁשַּבֵהיָכל. ּוְכֶׁשָּגְבָרה ַמלְ 
א ְלַהְדִליק ָּבְדקּו ְולֹא ָמְצאּו ֶאָּלא ַּפ� ֶאָחד ֶׁשל ֶׁשֶמן ֶׁשָהָיה מּוָּנח ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול, ְולֹא ָהָיה ּבֹו ֶאּלָ 

ַאֶחֶרת ְקָבעּום ַוֲעָׂשאּום ָיִמים טֹוִבים ַנֲעָׂשה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקּו ִמֶּמּנּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים. ְלָׁשָנה יֹום ֶאָחד. 
  .ְּבַהֵּלל ְוהֹוָדָאה

The Gemara asks: What is Hanukkah, and why are lights kindled on Hanukkah? The 
Gemara answers: The Sages taught in Megillat Ta’anit: On the twenty-fifth of Kislev, 
the days of Hanukkah are eight. One may not eulogize on them and one may not fast 
on them. What is the reason? When the Greeks entered the Sanctuary they defiled all 
the oils that were in the Sanctuary by touching them. And when the Hasmonean 
monarchy overcame them and emerged victorious over them, they searched and found 
only one cruse of oil that was placed with the seal of the High Priest, undisturbed by 
the Greeks. And there was sufficient oil there to light the candelabrum for only one 
day. A miracle occurred and they lit the candelabrum from it eight days. The next 
year the Sages instituted those days and made them holidays with recitation of hallel 
and special thanksgiving in prayer and blessings. 

 
 (ליכטנשטיין) הסכוליון מגילת תענית 2)

א תמניא יומין דילא למספד בהון. שכשנכנסו /עשרים וחמשה בכסלו/ בעשרין וחמשה ביה חנכת
יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה יד בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא 

פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול שלא נטמא ולא היה בו להדליק אלא יום אחד ונעשה בו 
ומה ראו לעשות חנכה . ם טוביםקבעום שמנה ימינס והדליקו ממנו שמנה ימים לשנה אחרת 

שנאמר ומפתח אהל  שמנה ימים והלא חנכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים
מועד לא תצאו שבעת ימים וגומר ואומר ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו וגומר ובשביעי 

 חנכתהקריב אפרים וכן מצינו בחנכה שעשה שלמה שלא עשאה אלא שבעת ימים שנאמר כי 
עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים מה ראו לעשות חנכה זו שמנה ימים אלא בימי מלכות  המזבח

יון נכנסו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי 
שרת. חנכת בית חשמונאי לדורות ולמה היא נוהגת לדורות אלא שעשאוה בצאתם מצרה לרוחה 

לפי שנכנסו יונים בהיכל וטמאו כל הכלים ולא  לל והודאה והדליקו בה נרות בטהרהואמרו בה ה
שבעה שפודי ברזל וחפום בבעץ והתחילו היה במה להדליק וכשגברה יד בית חשמונאי הביאו 

שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא . ומה ראו לגמר בהם את ההלל ללמדך להדליק
 בהלל ובהודותוכך הוא אומר בספר עזרא ויענו כל העם  ל ובשבחלישראל הם מקדימין לפניו בהל

לה' כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל לה' על הוסד בית ה' 
ואומר לה' הישועה על עמך ברכתך סלה. להקדוש ברוך הוא לעשות נסים ונפלאות ולנו להללו 

 ולברכו שנאמר על עמך ברכתך סלה.
 

 מסכת שבת דף כג/א  תלמוד בבלי )3
 :שאף הן היו באותו הנסאשה ודאי מדליקה דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה 

 
 שבת דף כג/א  רש"י 4)

ועל יד אשה נעשה שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה,  -היו באותו הנס 
 :הנס

 
 עמידה  סדר -נוסח אשכנז  - סדור תפלה 5)

ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם  ַהִּמְלָחמֹותַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל 
ְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל :ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוַנִאי ּוָבָניו. ְּכֶׁשָעְמָדה מַ לחנוכהִּבְּזַמן ַהֶּזה:

ם ְּבֵעת ַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת� ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ�:ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלהֶ 
ם ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ְוַרִּבים ְּבַיד ָצָרָתם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרי

ם ָּגדֹול ְמַעִּטים. ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים. ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים. ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת�. ּוְל� ָעִׂשיָת ׁשֵ 
ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו ָבֶני� ִלְדִביר  ָקןְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְר ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ�. ּוְלַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת 

ְיֵמי ֲחנָֻּכה  ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנתֵּביֶת�. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל�. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש�. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁש�. 
 ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול:
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 סדר הדלקת נרות חנוכה  -נוסח אשכנז  - תפלה סדור 6)
. ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַהִּמְלָחמֹותְוַעל  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹותַהֵּנרֹות ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות 
 ל ִמְצַות ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה. ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶני� ַהְּקדֹוִׁשים. ְוכָ 

 ְּכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד. ֹקֶדׁש ֵהםַהֵּנרֹות ַהָּללּו 
 :ְיׁשּוָעֶת�ִנְפְלאֹוֶתי� ְוַעל ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול ַעל ִנֶּסי� ְוַעל 

 
 הלכות חנוכה פרק ג  -החזקה רמב"ם יד  7)

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה  )א(
ובמצות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות 

וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו 
מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל  והושיעם

מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן 
 השני:

 

 מה ההבדל במקורות הנ"ל? •
What is the difference regarding the miracles in the above sources? 

 ת נר חנוכה לפי המקורות ?מה המשמעות של הדלק
What is the significance of lighting candles based on the above? 

 למה בכ"ה כסלו?
Why on the 25th of Kislev? 

 למה שמונה ימים?
Why do we celebrate for eight days? 

 
 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כב/ב  8)
י לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו מתיב רב ששת מחוץ לפרוכת העדות יערוך וכ
 עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראלבני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא 

 
 עמוד כב  ספר נר מצוה 9)

, רק שלא היה שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל שהיו מנצחים את היוניםועוד יש לומר, 
שעשה זה השם יתברך ולא היה זה מכחם וגבורתם. ולפיכך  נראה שהיה כאן נצחון הזה על ידי נס

שהיו  שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך, וכך המלחמהנעשה הנס על ידי נרות המנורה, 
 מנצחין ישראל היה מן השם יתברך.

 
 מגילת תענית 10)

 טז. בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטריא
 תרגום: בשלשה בתשרי בטלה האזכרה מן השטרות

מפני שגזרה מלכות יון הרשעה שמד על ישראל, ואמרו להם כפרו במלכות שמים, ואמרו אין לנו 
 חלק באלהי ישראל, ולא היו מזכירין שם שמים בפיהם. 

וכשתקפה יד בית חשמונאי התקינו שיהו כותבין שם שמים בשטרות. וכך היו כותבין: בשנת כך 
ששמעו חכמים בדבר אמרו, וכי מזכירין שם שמים וכך ליוחנן כהן גדול דהוא כהן לאל עליון. וכ

 בשטרות, למחר זה פורע את חובו וקורע את שטרו ונמצא שם שמים מוטל באשפה, ובטלום. 
 ואותו היום עשאוהו יום טוב. 

 
 כ. בתלתא בכסלו אתנטילו סימואתא מן דרתא

 תרגום: בשלושה בכסליו ניטלו הפסלים מן החצר
 , וכשגברה יד בית חשמונאי בטלום והוציאום משם. מפני שבנו שם גוים סימואתא

 יום שבטלום עשאוהו יום טוב. 
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 רקע לתקופת החשמונאים;
istorical background for Chanukah storyand HProphetic  –Sefer Chaggai  

 
 ספר חגי פרק א  11)

ָהָיה ְדַבר ְיהָֹוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל  י ְּביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדׁשַּבֹחֶדׁש ַהִּׁשִּׁש (א) ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶל� 
 ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵלאֹמר:

 ֶעת ֵּבית ְיהָֹוה ְלִהָּבנֹות:(ב) ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ָהָעם ַהֶּזה ָאְמרּו לֹא ֶעת ּבֹא 
 (ג) ַוְיִהי ְּדַבר ְיהָֹוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאֹמר:

 (ד) ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּוִנים ְוַהַּבִית ַהֶּזה ָחֵרב:
 (ה) ְוַעָּתה ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם:

ֶּתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמָעט ָאכֹול ְוֵאין ְלָׂשְבָעה ָׁשתֹו ְוֵאין ְלָׁשְכָרה ָלבֹוׁש ְוֵאין ְלֹחם לֹו ְוַהִּמְׂשַּתֵּכר (ו) ְזַרעְ 
 ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור ָנקּוב:

 (ז) ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַּדְרֵכיֶכם:
 } ָאַמר ְיהָֹוה:\{ְוֶאָּכְבָדה\ּו ַהָּבִית ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָד (ח) ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנ

(ט) ָּפֹנה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהֵּנה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּבִית ְוָנַפְחִּתי בֹו ַיַען ֶמה ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַיַען ֵּביִתי 
 ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו:

 ן ֲעֵליֶכם ָּכְלאּו ָׁשַמִים ִמָּטל ְוָהָאֶרץ ָּכְלָאה ְיבּוָלּה:(י) ַעל ּכֵ 
(יא) ָוֶאְקָרא ֹחֶרב ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהָּדָגן ְוַעל ַהִּתירֹוׁש ְוַעל ַהִּיְצָהר ְוַעל ֲאֶׁשר ּתֹוִציא 

 :ָהֲאָדָמה ְוַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ְיִגיַע ַּכָּפִים
הָֹוה (יב) ַוִּיְׁשַמע ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֹכל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול יְ 

 ֱא�ֵהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָֹוה ֱא�ֵהיֶהם ַוִּייְראּו ָהָעם ִמְּפֵני ְיהָֹוה: 
 ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ַמְלַא� ְיהָֹוה ְּבַמְלֲאכּות ְיהָֹוה ָלָעם ֵלאֹמר ֲאִני ִאְּתֶכם ְנֻאם ְיהָֹוה:(יג) 

ַהָּגדֹול (יד) ַוָּיַער ְיהָֹוה ֶאת רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאת רּוַח ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן 
 ִרית ָהָעם ַוָּיֹבאּו ַוַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֱא�ֵהיֶהם:ְוֶאת רּוַח ֹּכל ְׁשאֵ 

 ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶל�:  ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַּבִּׁשִּׁשי(טו) ְּביֹום 
 

 ספר חגי פרק ב  12)
 ְּדַבר ְיהָֹוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאֹמר: ָהָיה ַּבְּׁשִביִעי ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלֹחֶדׁש(א) 

ִרית (ב) ֱאָמר ָנא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאל ְׁשאֵ 
 ָהָעם ֵלאֹמר:

בֹודֹו ָהִראׁשֹון ּוָמה ַאֶּתם ֹרִאים ֹאתֹו ַעָּתה ֲהלֹוא (ג) ִמי ָבֶכם ַהִּנְׁשָאר ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ִּבכְ 
 ָכֹמהּו ְּכַאִין ְּבֵעיֵניֶכם:

ֻאם (ד) ְוַעָּתה ֲחַזק ְזֻרָּבֶבל ְנֻאם ְיהָֹוה ַוֲחַזק ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַוֲחַזק ָּכל ַעם ָהָאֶרץ נְ 
 ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות:ְיהָֹוה ַוֲעׂשּו ִּכי ֲאִני ִאְּתֶכם 

 (ה) ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאְּתֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ְורּוִחי ֹעֶמֶדת ְּבתֹוְכֶכם ַאל ִּתיָראּו:
(ו) ִּכי ֹכה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות עֹוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּים 

 ֶאת ֶהָחָרָבה:וְ 
(ז) ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת ָּכל ַהּגֹוִים ּוָבאּו ֶחְמַּדת ָּכל ַהּגֹוִים ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד ָאַמר ְיהָֹוה 

 ְצָבאֹות:
 (ח) ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות:

רֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום (ט) ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאחֲ 
 ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות:

ְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי  (י) ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ָהָיה ְּדַבר ְיהָֹוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא  ְּבֶע
 ֵלאֹמר:

 ְצָבאֹות ְׁשַאל ָנא ֶאת ַהֹּכֲהִנים ּתֹוָרה ֵלאֹמר:(יא) ֹּכה ָאַמר ְיהָֹוה 
ן ְוֶאל ֵהן ִיָּׂשא ִאיׁש ְּבַׂשר ֹקֶדׁש ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ְוָנַגע ִּבְכָנפֹו ֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ַהָּנִזיד ְוֶאל ַהַּיִין ְוֶאל ֶׁשמֶ (יב) 

 ָּכל ַמֲאָכל ֲהִיְקָּדׁש ַוַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוּיֹאְמרּו לֹא: 
 (יג) ַוּיֹאֶמר ַחַּגי ִאם ִיַּגע ְטֵמא ֶנֶפׁש ְּבָכל ֵאֶּלה ֲהִיְטָמא ַוַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוּיֹאְמרּו ִיְטָמא: 

ֶׁשר (יד) ַוַּיַען ַחַּגי ַוּיֹאֶמר ֵּכן ָהָעם ַהֶּזה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהֶּזה ְלָפַני ְנֻאם ְיהָֹוה ְוֵכן ָּכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ַואֲ 
 ָׁשם ָטֵמא הּוא:ַיְקִריבּו 

 :ִמֶּטֶרם ׂשּום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְּבֵהיַכל ְיהָֹוה(טו) ְוַעָּתה ִׂשימּו ָנא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה ָוָמְעָלה 
(טז) ִמְהיֹוָתם ָּבא ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְׂשִרים ְוָהְיָתה ֲעָׂשָרה ָּבא ֶאל ַהֶּיֶקב ַלְחׂשף ֲחִמִּׁשים ּפּוָרה ְוָהְיָתה 

 ים:ֶעְׂשִר 
 (יז) ִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּבִּׁשָּדפֹון ּוַבֵּיָרקֹון ּוַבָּבָרד ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ְוֵאין ֶאְתֶכם ֵאַלי ְנֻאם ְיהָֹוה:

ִמּיֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי ְלִמן ַהּיֹום (יח) ִׂשימּו ָנא ְלַבְבֶכם ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה ָוָמְעָלה 
 ד ֵהיַכל ְיהָֹוה ִׂשימּו ְלַבְבֶכם:ֲאֶׁשר יֻּסַ 
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 :ְוֵעץ ַהַּזִית לֹא ָנָׂשא ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאָבֵר�(יט) ַהעֹוד ַהֶּזַרע ַּבְּמגּוָרה ְוַעד ַהֶּגֶפן ְוַהְּתֵאָנה ְוָהִרּמֹון 
 ֵלאֹמר: ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש(כ) ַוְיִהי ְדַבר ְיהָֹוה ֵׁשִנית ֶאל ַחַּגי 

 ) ֱאֹמר ֶאל ְזֻרָּבֶבל ַּפַחת ְיהּוָדה ֵלאֹמר ֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ:(כא
ְוָהַפְכִּתי ֶמְרָּכָבה ְוֹרְכֶביָה ְוָיְרדּו  ְוָהַפְכִּתי ִּכֵּסא ַמְמָלכֹות ְוִהְׁשַמְדִּתי ֹחֶזק ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים(כב) 

 ִחיו:סּוִסים ְוֹרְכֵביֶהם ִאיׁש ְּבֶחֶרב אָ 
ְוַׂשְמִּתי� ַּכחֹוָתם (כג) ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֶאָּקֲח� ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְבִּדי ְנֻאם ְיהָֹוה 

 ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות:ִּכי ְב� ָבַחְרִּתי 
 

 תלמוד בבלי, פסחים טז ע"ב -)   דף יומי   13
יׁש ְּבַׂשר ֹקֶדׁש ִּבְכַנף ִּבְגדֹו ְוָנַגע ִּבְכָנפֹו ֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ַהָּנִזיד ְוֶאל ַהַּיִין ְוֶאל ָּתא ְׁשַמע: ״ֵהן ִיָּׂשא ִא 

 ֶׁשֶמן ְוֶאל ׇּכל ַמֲאָכל ֲהִיְקָּדׁש ַוַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוּיֹאְמרּו לֹא״ (ִיְקָּדׁש).
The Gemara cites an additional proof. Come and hear that which was said to the 
prophet Haggai: “Thus said the Lord of Hosts: Ask now the priests with regard to 
the Torah, saying: If a person bears hallowed flesh in the corner of his garment, 
and with his garment he touches bread, or stew, or wine, or oil, or any food, shall 
it be sacred? And the priests answered and said: No” (Haggai 2:11–12). This 
question is asked with regard to the flesh of a creeping animal and whether or not 
the substances that come into contact with it become impure 
. 

 נבואות חגי?בהמשמעות של כל התאריכים  ימה
What is the significance of all the dates of Chaggai’s nevuout? 

 
 [טיהור המקדש]  ספר מקבים א' פרק ד) 14 

  (לה) וידבר יהודה ואחיו אל העם לאמור.
 (לו) הן האויב ניגף לפנינו, ועתה עלה נעלה וטיהרנו את מקדש ה'. 

כל אנשי הצבא ויעלו יחדו על הר ציון. (לח) ויהי בראותם את המקדש כי שמם, ואת  (לז) וייקהלו
המזבח כי חולל, והדלתות שרופות באש והלשכות נהרסות, ועשב השדה צמח בכל גבולו מסביב. 

שם ויתאבלו מאוד. (מ) ויריעו בחצוצרות תרועה, ויפלו (לט) ויקרעו את בגדיהם ויזרקו עפר על רא
על פניהם ותעל שוועתם השמיימה. (מא) ויצווה יהודה את גדוד אחד מאנשיו לצור על המצודה עד 

טהרם את המקדש. (מב) ויבחר מן הכוהנים אשר לא נטמאו ואשר לא עזבו את ברית אלוהיהם, 
ר נטמאו אל מקום טמא. (מג) ויראו את מזבח ויצוום לטהר את המקדש ולהשליך את האבנים אש

העולה כי חולל, ויועצו לב יחדו כדת מה לעשות. (מד) ותהי העצה היעוצה לנתוץ את המזבח עד 
רדתו, לבלתי היות להם למכשול, יען כי חיללוהו זרים. וייתצו אתו. (מה) ויניחו את האבנים על 

. (מו) א בישראל להורותם את אשר יעשוןעד אשר יקום נביהר הבית אל מקום פלוני אלמוני, 
ויקחו אבנים שלמות אשר לא עלה עליהן ברזל, ככתוב בתורת ה' ויבנו מזבח חדש כתבנית 

 הראשון. 
 

 כסליו]  הכ" -[חנוכת המזבח 
ויחטאו את החצר ואת כל אשר  (מז) וישובו לבנות את פרצי המקדש ואת כל אשר מבית להיכל,

י הקודש, וישימו את המנורה אל ההיכל ואת מזבח הקטורת ואת בו. (מח) ויחדשו את כל כל
שולחן הפנים. (מט) וישימו את הקטורת על המזבח, ועל המנורה העלו את נרותיה להאיר במקדש. 

(נ) ויתנו את לחם הפנים על השולחן, ואת הפרוכת המסך על הארון, ותכל כל העבודה כאשר 
, בשנת שמונה וארבעים לחדש התשיעי הוא כסלוויהי ביום החמישי ועשרים בתחילה. (נא) 

ויחנכו את המזבח בעצם היום ומאה, וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט. (נב) 
ויהללו לה' בשירים ובכינורות בחלילים ובמצלצלים. (נג) ויפלו על פניהם  אשר טמאו אותו הגויים,

, ויעלו ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים) וישתחוו לה' על אשר נתן להם עוז ותשועה. (נד
עולות ותודות בשמחת לבבם. (נה) ויפארו את פני ההיכל בעטרות ובמגיני זהב ויחטאו את 

השערים ואת לשכות הכוהנים, וישימו את הדלתות. (נו) ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל ה' 
לחוג את חנוכת המזבח ביום קהל ישראל ויצווה יהודה ואחיו וכל את חרפת הגויים מעליהם. (נז) 

  החמישה ועשרים לחדש כסלו שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה'.
למען לא (נח) ויבנו גם בעת ההיא חומות בצרות ומגדלים גבוהים מסביב למקדש על הר ציון 

ש, ויבצר גם יוסיפו הגויים עוד לשחתו כבראשונה. (נט) ויתן יהודה מצב בתוכם, לשמור את המקד
 את בית צור למען היות להם למבצר מנגד לאדום. 
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A Symbiotic Relationship IGHT IN TIMES OF DARKNESS:L 
 

 ) תלמוד בבלי עבודה זרה דף ח ע"א15
וקרטיסים ויום גנוסיא של מלכיהם קלנדא וסטרנורא מתני׳ ואלו אידיהן של עובדי כוכבים 

מאיר וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שריפה יש בה ויום הלידה ויום המיתה דברי רבי 
עבודת כוכבים ושאין בה שריפה אין בה עבודת כוכבים אבל יום תגלחת זקנו ובלוריתו ויום 

שעלה בו מן הים ויום שיצא מבית האסורין ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו אינו אסור אלא 
 אותו היום ואותו האיש בלבד:

MISHNA: And these are the festivals of gentiles: Kalenda, Saturnalia, and 
Kratesis 

 
גמ׳ אמר רב חנן בר רבא קלנדא ח' ימים אחר תקופה סטרנורא ח' ימים לפני תקופה וסימנך 

 (תהלים קלט, ה) אחור וקדם צרתני וגו'
GEMARA: Rav Ḥanan bar Rava says: When are these festivals celebrated? 
Kalenda is celebrated during the eight days after the winter solstice, and 
Saturnalia is celebrated during the eight days before the winter solstice. And 
your mnemonic to remember which festival is that the one that occurs after the 
solstice is mentioned first in the mishna, and the festival that takes place before the 
solstice is mentioned after, as in the verse: “You have hemmed me in behind and 
before, and laid Your Hand upon me” (Psalms 139:5), where the word “before” 

appears after the term “behind”. 
 

ראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם ת"ר לפי ש
חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים עמד וישב ח' ימים 

 בתענית [ובתפלה]
With regard to the dates of these festivals, the Sages taught: When Adam the first 
man saw that the day was progressively diminishing, as the days become shorter 
from the autumnal equinox until the winter solstice, he did not yet know that this is 
a normal phenomenon, and therefore he said: Woe is me; perhaps because I sinned 
the world is becoming dark around me and will ultimately return to the primordial 
state of chaos and disorder. And this is the death that was sentenced upon me from 
Heaven, as it is written: “And to dust shall you return” (Genesis 3:19). He arose and 
spent eight days in fasting and in prayer 

 
הלך ועשה  מנהגו של עולם הואכיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר 

שמונה ימים טובים לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים הוא קבעם לשם שמים 
 והם קבעום לשם עבודת כוכבים

Once he saw that the season of Tevet, i.e., the winter solstice, had arrived, and saw 
that the day was progressively lengthening after the solstice, he said: Clearly, the 
days become shorter and then longer, and this is the order of the world. He went 
and observed a festival for eight days. Upon the next year, he observed both these 
eight days on which he had fasted on the previous year, and these eight days of his 
celebration, as days of festivities. He, Adam, established these festivals for the sake 
of Heaven, but they, the gentiles of later generations, established them for the sake 
of idol worship 
. 
16) Or Zarua (Isaac ben Moses of Vienna 1200-1270) 
What is the reason for Hanukkah?...My teacher R. Yehuda ben Yitzhak explained that 
the miracle of the oil remaining kindled for eight days was because they were occupied 
all seven days with the building of the altar and with the service vessels, as it is stated 
in Megillat Taanit….That means they could immediately have prepared other oil, 
but they were occupied preparing  and purifying the service vessels and building 
the altar, and they could not buy other oil. And thus a miracle occurred with the 
cruse of oil and it lasted for eight days. Therefore, it is called Hanukkah because 
of the dedication of the altar that was demolished and which they rebuilt. 
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The Significance of lighting the menorah – Olives: 
 

 ספר זכריה פרק ד  17)
 (א) ַוָּיָׁשב ַהַּמְלָא� ַהֹּדֵבר ִּבי ַוְיִעיֵרִני ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ֵיעֹור ִמְּׁשָנתֹו:

ֹ \{ָוֹאַמר\(ב) ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ָויֹאַמר  אָׁשּה } ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוגָֻּלּה ַעל ר
 ְוִׁשְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה ִׁשְבָעה ְוִׁשְבָעה מּוָצקֹות ַלֵּנרֹות ֲאֶׁשר ַעל רֹאָׁשּה:

 (ג) ּוְׁשַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין ַהּגָֻּלה ְוֶאָחד ַעל ְׂשמֹאָלּה:
 (ד) ָוַאַען ָוֹאַמר ֶאל ַהַּמְלָא� ַהֹּדֵבר ִּבי ֵלאֹמר ָמה ֵאֶּלה ֲאֹדִני:

 ַוַּיַען ַהַּמְלָא� ַהֹּדֵבר ִּבי ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ָמה ֵהָּמה ֵאֶּלה ָוֹאַמר לֹא ֲאֹדִני: (ה)
ָאַמר  לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכַח ִּכי ִאם ְּברּוִחי(ו) ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר ֶזה ְּדַבר ְיהָֹוה ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֵלאֹמר 

 ְיהָֹוה ְצָבאֹות:
 ִמי ַאָּתה ַהר ַהָּגדֹול ִלְפֵני ְזֻרָּבֶבל ְלִמיֹׁשר ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהרֹאָׁשה ְּתֻׁשאֹות ֵחן ֵחן ָלּה: (ז)

 (ח) ַוְיִהי ְדַבר ְיהָֹוה ֵאַלי ֵלאֹמר:
 ָלַחִני ֲאֵלֶכם:(ט) ְיֵדי ְזֻרָּבֶבל ִיְּסדּו ַהַּבִית ַהֶּזה ְוָיָדיו ְּתַבַּצְעָנה ְוָיַדְעָּת ִּכי ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְׁש 

ָּמה (י) ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות ְוָׂשְמחּו ְוָראּו ֶאת ָהֶאֶבן ַהְּבִדיל ְּבַיד ְזֻרָּבֶבל ִׁשְבָעה ֵאֶּלה ֵעיֵני ְיהָֹוה הֵ 
 ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ:

 ָרה ְוַעל ְׂשמֹאוָלּה:(יא) ָוַאַען ָוֹאַמר ֵאָליו ַמה ְּׁשֵני ַהֵּזיִתים ָהֵאֶלה ַעל ְיִמין ַהְּמנֹו
(יב) ָוַאַען ֵׂשִנית ָוֹאַמר ֵאָליו ַמה ְׁשֵּתי ִׁשֲּבֵלי ַהֵּזיִתים ֲאֶׁשר ְּבַיד ְׁשֵני ַצְנֲּתרֹות ַהָּזָהב ַהְמִריִקים 

 ֵמֲעֵליֶהם ַהָּזָהב:
 (יג) ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ָמה ֵאֶּלה ָוֹאַמר לֹא ֲאֹדִני:

 ָהֹעְמִדים ַעל ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: ְׁשֵני ְבֵני ַהִּיְצָהרֶמר ֵאֶּלה (יד) ַוּיֹא
 

 המנורה בנבואת זכריה?ת ה מסמלמ
What does the Menora symbolize in Zecharya’s nevuah? 

 
 ימים? 8למה 

Based on the above nevuot – why eight days? 
 

 ות יהודה] [טיהור המקדש וניצחונ פרק יפר מקבים ב' ס 18)
. (ב) ויהרסו את ורוח ה' צלחה על יהודה המכבי ועל אנשיו, וילכדו את העיר ואת המקדש) (א

המזבחות ואת בתי הגילולים אשר הקימו הגויים בחוצות העיר. (ג) ויהי אחרי טהרם את הבית, 
ם ויקריבו את קורבנם לה' מקץ שנתייויעשו מזבח חדש, ויוציאו אש מן האבנים אשר ליקטו, 

ימים. (ד) ויקטירו ויערכו את הנרות, ויתנו את לחם הפנים על שולחן ה'. (ה) וככלות כל אלה 
נפלו על פניהם ויתחננו אל ה' אלוהים לאמור: (ו) אנא ה' שומרנו לנצח מצרה כזאת אשר באתנו. 

  (ז) ואם חטאנו לך, יסרנו כחסדך, ואל תתננו עוד בידי זרים המחרפים את שם קודשך.
 

(ח) ומאת ה' הייתה זאת לחטא את הבית בעצם היום ההוא אשר  - חנוכה כחג הסוכות] [חג ה
ויחוגו חג לה' שמונת ימים כימי טימאו אתו הגויים, והוא יום העשרים וחמשה לירח כסלו. (ט) 

, ויזכרו את הימים מקדם בחגגם את חג הסוכות בהרים ובמערות, ויתעו בישימון חג הסוכות
ויקחו ערבי נחל וכפות תמרים וישירו שיר שבח והודיה לה', אשר נתן להם עוז כבהמות שדה. (י) 

ותשועה לטהר את בית מקדשו. (יא) ויעבירו קול בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה 
 בשנה.

 
 ספר מלכים א פרק ח  19)

ל ָּגדֹול ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצַרִים (סה) ַוַּיַעׂש ְׁש�ֹמה ָבֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו ָקהָ 
 ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמים ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום:

ל (סו) ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם ַוְיָבֲרכּו ֶאת ַהֶּמֶל� ַוֵּיְלכּו ְלָאֳהֵליֶהם ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל ּכָ 
 ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָֹוה ְלָדִוד ַעְבּדֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו:

 
 הלכות בכורים פרק ב  -רמב"ם יד החזקה  20)

(ו) אין מביאין בכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר בכורי מעשיך ואם הביא אין מקבלין 
בכורים אחר חנוכה ממנו אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן וכן אין מביאין 

שהבכורים שבכרו אחר חנוכה הן חשובין משנה הבאה ויניחם עד אחר עצרת. [השגת הראב"ד 
אין מביאין בכורים אחר חנוכה וכו' עד הרי הן חשובין משנה הבאה א"א ואיך יתכן זה  -

והלא חנוכה קודם שבט הוא והוא שנה שעברה ונראה לי מפני שהפירות שמתבכרים אחר 
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נן אלא פסולת הפירות והתורה אמרה מראשית ודינם כתאנים סורות ומרוקבות חנוכה אי
שלא קדשו ואפילו אם יניח אותם לא קדשו ואם הפרישן קודם חנוכה ועברה עליהן חנוכה 

 ירקבו והכי איתא בירושלמי במנחות פרק כל קרבנות ציבור אחר חנוכה לא קדשו]:
 

 תוספתא מסכת סוכה פרק ד  21)
רבן שמעון בן גמליאל שהיה מרקד בשמנה אבוקות של אור ולא היה אחד מהן [מעשה ב) (ג

נוגע בארץ וכשהוא משתחוה מניח אצבעו בארץ על גבי הרצפה שוחה ונושק וזוקף מיד אמר 
רבי יהושע בן חנניא כל ימי שמחת בית השואבה לא היינו רואים שינה משכימין אנו לתמיד 

מדרש משם למוספין משם לאכילה ושתייה ומשם של שחר משם לבית הכנסת משם לבית ה
          לבה"מ משם לתמיד של בין הערבים משם לשמחת בית השואבה]:

 
 שפת אמת לחנוכה תרמ"א: 22)

המפורשים בתורה הם תורה שבכתב ויש  חנוכה ופורים הם האורות מרגלים. רק הג' רגלים 
כדמיון אור הלבנה שהיא מאור  כנגד זה ג"כ רגלים מתורה שבע"פ. והם אורות המקבלים,

יום טוב רושם  החמה כידוע, כן ע"י כוחן של בני ישראל בקבלתם האל כראוי נשאר מכל
ופורים  ,וחנוכה הארה מחג הסוכותבכנסת ישראל. ובכוח זה הוציאה כנגדן רגלים אחרים. 

 אראנומחג השבועות. ומחג הפסח מקווים אנו להיות עוד, כמ "ש "כימי צאתך מארץ מצרים 
נפלאות". ובמקום אחר פירשנו רמז בפסוק 'אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח' שהם בחינת 

ופורים שהקרנות אינם גוף המזבח רק האורות המתפשטים והם בחינת חנוכה  חנוכה
 ופורים".

 
: "אא"ז מו"ר ז"ל הראה רמז במשנה מחג ועד החנוכה מביא שפת אמת לחנוכה תרמ"ד 23)

כי התחדשות השנה לרמוז כי נמשך הארת החג עד חנוכה, ולפי זה נראה ואינו קורא...
מביא עוד ביכורים, שעוד הזמן בכלל ראשית השנה. ולכן נקרא  שבתשרי נמשך עד עתה ולכן

ואיתא בשמחת בית השואבה לא היתה של השנה,  חנוכה, שעתה נגמר החינוך והתחדשות
ריכות הגמ' במנורות שהיו שם... ולכן הדור א חצר שאינה מאירה באור בית השואבה, עיין שם

של חשמונאי התחזקו בימים האלו עוד מהארת החג...בעניין קריאת חנוכת המזבח בחנוכה 
השמחה של חנוכת  וגם הרמז שבין פרשת בהעלותך לחנוכת הנשיאים יש לומר כי בכוח

כדכתיב  ההנשיאים נשאר לנו נרות חנוכה שהם הארות המתנוצצים גם עתה מנרות המנור
 'טוב אחרית דבר מראשיתו', וע"י שהיה הראשית בכוונה שלימה נשאר ממנו לעולם כמ"ש 

וידוע שבכל החנוכות במשכן ובבתי  -כל מצווה שקיבלו בשמחה עדיין עושים בשמחה  חז"ל
שמחים מאוד, א"כ, בוודאי שנשאר עדיין מהם אף שאינו בפועל ממש... ולכן    המקדשות היו

קיים לדורות, זכו ע"י שמחת חנוכת הנשיאים בפרט דאיכא במדרש,  כה שנשארגם לנס דחנו
ומסתמא מאז הכינו הנשיאים את קרבנם, כי לא ידעו אימת  שהמשכן נגמר בכ"ה כסלו.

 המשכן, ונשאר מזה לדורות". יעמידו אותו והיו משתוקקים לקימת
 

 Josephus Antiquities VII:7 
“And from that time to this we celebrate this festival and call it LIGHTS.  I 
suppose the reason was, because this liberty beyond our HOPES appeared to us, 
and that thence was the name given to that festival” 

 
zt”l, Rabbi Lord Jonathan Sacks 

Extinguishable Faith” al of Lights that Signifies anv“The Festi  
“What endured was not the historical narrative as told in the books of Maccabees 
but the simpler, stronger story that spoke of a single cruse of oil that survived the 
wreckage and desecration, and the light it shed that kept on burning.  
Something in the human spirit survives even the worst of tragedies, allowing us to 
rebuild shattered lives, broken institutions and injured nations. That to me is the 
Jewish story…the ever-renewed power of that faith whose symbol is Chanukah 
and its light of inextinguishable hope.” 

 
 

 חג אורים שמח!


