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?Chanukah: Why on the 25th & Why 8 Days
 (1תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא/ב
וּד ָלא ל ְִה ְתעַ נּוֹת
מַ אי חֲ נוּכָּה? ְדּ ָתנוּ ַרבָּ נַן :בְּ כ״ה בְּ כִ ְס ֵליו יוֹמֵ י ַדחֲ נוּכָּה ְתּ ָמ ְניָא ִאינּוּן ְדּלָ א ל ְִמ ְספַּ ד ְבּהוֹן ְ
בְּ הוֹן .שֶׁ כְּ שֶׁ ִנּכְ נְסוּ ְיווֹנִ ים ַל ֵהיכָ ל ִט ְמּאוּ כׇּ ל הַ ְשּׁמָ נִ ים שֶׁ בַּ ֵהי ָכל .וּכְ ֶשׁגּ ְָב ָרה ַמ ְלכוּת בֵּ ית חַ ְשׁמוֹנַאי וְ נִ ְצּחוּם,
לְה ְדלִיק
חוֹתמוֹ ֶשׁל כּ ֵֹהן גָּדוֹל ,וְ ל ֹא ָהיָה בּוֹ ֶא ָלּא ַ
בָּ ְדקוּ וְ ל ֹא מָ צְ אוּ ֶאלָּא ַפּ� ֶא ָחד שֶׁ ל שֶׁ מֶ ן שֶׁ ָהיָה מוּנָּח בְּ ָ
טוֹבים
ֲשׂאוּם י ִָמים ִ
יוֹם ֶאחָ דַ .נעֲשָׂ ה בּוֹ נֵס וְ ִה ְד ִליקוּ ִממֶּ נּוּ ְשׁמוֹנָה י ִָמים .לְשָׁ נָה ַא ֶח ֶרת ְקבָ עוּם ַוע ָ
בְּ הַ לֵּל וְ הוֹדָ ָאה .
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.
 (2מגילת תענית )ליכטנשטיין( הסכוליון
/עשרים וחמשה בכסלו /בעשרין וחמשה ביה חנכתא תמניא יומין דילא למספד בהון .שכשנכנסו
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
נס והדליקו ממנו שמנה ימים לשנה אחרת קבעום שמנה ימים טובים .ומה ראו לעשות חנכה
שמנה ימים והלא חנכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים שנאמר ומפתח אהל
מועד לא תצאו שבעת ימים וגומר ואומר ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו וגומר ובשביעי
הקריב אפרים וכן מצינו בחנכה שעשה שלמה שלא עשאה אלא שבעת ימים שנאמר כי חנכת
המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים מה ראו לעשות חנכה זו שמנה ימים אלא בימי מלכות
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
ואמרו בה הלל והודאה והדליקו בה נרות בטהרה לפי שנכנסו יונים בהיכל וטמאו כל הכלים ולא
היה במה להדליק וכשגברה יד בית חשמונאי הביאו שבעה שפודי ברזל וחפום בבעץ והתחילו
להדליק .ומה ראו לגמר בהם את ההלל ללמדך שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא
לישראל הם מקדימין לפניו בהלל ובשבח וכך הוא אומר בספר עזרא ויענו כל העם בהלל ובהודות
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.
 (3תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג/א
אשה ודאי מדליקה דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס:
 (4רש"י שבת דף כג/א
היו באותו הנס  -שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה ,ועל יד אשה נעשה
הנס:
 (5סדור תפלה  -נוסח אשכנז  -סדר עמידה
בוֹתינוּ בַּ יּ ִָמים ָה ֵהם
ית לַאֲ ֵ
עַ ל הַ נִּ ִסּים וְ עַ ל ַהפּ ְֻר ָקן וְ עַ ל הַ גְּ בוּרוֹת וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַ ל הַ ִמּל ְָחמוֹת ֶשׁעָ ִשׂ ָ
יוֹחנָן כּ ֵֹהן גָּדוֹל חַ ְשׁמוֹנ ִַאי וּבָ נָיו .כְּ ֶשׁעָ ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָיוָן ָה ְר ָשׁעָ ה עַ ל
בִּ זְּ מַ ן הַ זֶּה:לחנוכה:בִּ ימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן ָ
ירם מֵ חֻ ֵקּי ְרצוֹנֶ�:וְ ַא ָתּה ְבּ ַרחֲ ֶמי� ָה ַר ִבּים עָ ַמ ְד ָתּ לָ ֶהם ְבּעֵ ת
תּוֹר ֶת� וּלְהַ עֲבִ ָ
עַ ְמּ� ִי ְשׂ ָר ֵאל לְהַ ְשׁכִּ יחָ ם ָ
בּוֹרים ְבּיַד ַחלָּ ִשׁים .וְ ַר ִבּים ְבּיַד
צָ ָר ָתםַ .רבְ ָתּ ֶאת ִריבָ ם .דַ ְנ ָתּ ֶאת ִדּינָם .נ ַָק ְמ ָתּ ֶאת נ ְִקמָ ָתם .מָ ַס ְר ָתּ גִ ִ
ית ֵשׁם גָּדוֹל
תוֹר ֶת� .וּלְ� עָ ִשׂ ָ
עוֹס ֵקי ָ
יקים .וְ ז ִֵדים ְבּיַד ְ
הוֹריםְ .וּרשָׁ עִ ים ְבּיַד צַ ִדּ ִ
וּט ֵמ ִאים בְּ יַד ְט ִ
ְמעַ ִטּיםְ .
ית ְתּשׁוּעָ ה גְ דוֹלָה וּפ ְֻר ָקן כְּ ַהיּוֹם ַהזֶּה:וְ ַא ַחר כֵּן בָּ אוּ בָ נֶי� לִ ְד ִביר
וְ ָקדוֹשׁ בְּ עוֹלָמֶ � .וּלְעַ ְמּ� ִי ְשׂ ָר ֵאל עָ ִשׂ ָ
ית� .וּפִ נּוּ ֶאת הֵ יכָ לֶ� .וְ ִטהֲ רוּ ֶאת ִמ ְקדָּ שֶׁ � .וְ ִה ְדלִיקוּ נֵרוֹת בְּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ� .וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַת יְמֵ י חֲ נֻכָּ ה
בֵּ ֶ
ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת וּלְ ַהלֵּל ְל ִשׁ ְמ� ַהגָּדוֹל:
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 (6סדור תפלה  -נוסח אשכנז  -סדר הדלקת נרות חנוכה
בוֹתינוּ
ית לַאֲ ֵ
יקין עַ ל הַ נּ ִִסּים וְ עַ ל הַ ִנּפְ לָאוֹת וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַ ל ַה ִמּל ְָחמוֹתֶ .שׁעָ ִשׂ ָ
הַ נֵּרוֹת הַ ָלּלוּ ָאנוּ מַ ְדלִ ִ
דוֹשׁים .וְ כָ ל ִמצְ ַות ְשׁמוֹנַת יְמֵ י חֲ נֻכָּה
בַּ יּ ִָמים ָההֵ ם בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה .עַ ל ְי ֵדי כֹּהֲ נֶי� הַ ְקּ ִ
אוֹתם ִבּלְבָ ד .כְּ דֵ י לְהוֹדוֹת וּל ְַהלֵּל
הַ נֵּרוֹת הַ ָלּלוּ קֹדֶ שׁ הֵ ם .וְ ֵאין לָ נוּ ְרשׁוּת ל ְִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הֶ םֶ .אלָּ א ִל ְר ָ
ְאוֹתי� וְ עַ ל יְשׁוּעָ ֶת�:
ְל ִשׁ ְמ� הַ גָּדוֹל עַ ל נִסֶּ י� וְ עַ ל ִנפְ ל ֶ
 (7רמב"ם יד החזקה  -הלכות חנוכה פרק ג
)א( בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה
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
והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל
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

מה המשמעות של הדלקת נר חנוכה לפי המקורות ?

?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
 (8תלמוד בבלי מסכת שבת דף כב/ב
מתיב רב ששת מחוץ לפרוכת העדות יערוך וכי לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו
בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל
 (9ספר נר מצוה עמוד כב
ועוד יש לומר ,שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל שהיו מנצחים את היונים ,רק שלא היה
נראה שהיה כאן נצחון הזה על ידי נס שעשה זה השם יתברך ולא היה זה מכחם וגבורתם .ולפיכך
נעשה הנס על ידי נרות המנורה ,שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך ,וכך המלחמה שהיו
מנצחין ישראל היה מן השם יתברך.
 (10מגילת תענית
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
וכך ליוחנן כהן גדול דהוא כהן לאל עליון .וכששמעו חכמים בדבר אמרו ,וכי מזכירין שם שמים
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
מפני שבנו שם גוים סימואתא ,וכשגברה יד בית חשמונאי בטלום והוציאום משם.
יום שבטלום עשאוהו יום טוב.
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רקע לתקופת החשמונאים;

Sefer Chaggai – Prophetic and Historical background for Chanukah story
 (11ספר חגי פרק א
)א( בִּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּ ִים לְדָ ְר ָי ֶושׁ הַ מֶּ לֶ � בַּ חֹדֶ שׁ הַ ִשּׁ ִשּׁי בְּ יוֹם ֶאחָ ד ַלחֹדֶ שׁ ָהיָה ְדבַ ר ְיהוָֹה ְבּיַד ַחגַּי ַהנָּבִ יא ֶאל
יאל פַּחַ ת יְהוּדָ ה וְ ֶאל ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן ְיהוֹצָ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל לֵאמֹר:
זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ן ְשׁ ַא ְל ִתּ ֵ
)ב( כֹּה ָאמַ ר יְ הוָֹה צְ בָ אוֹת ֵלאמֹר הָ עָ ם הַ זֶּ ה ָא ְמרוּ ל ֹא עֶ ת בּ ֹא עֶ ת בֵּ ית ְיהוָֹה לְ ִהבָּ נוֹת:
)ג( ַו ְי ִהי ְדּבַ ר יְ הוָֹ ה בְּ יַד חַ גַּי הַ נָּבִ יא לֵאמֹר:
)ד( הַ עֵ ת ָל ֶכם ַא ֶתּם ָלשֶׁ בֶ ת בְּ בָ ֵתּי ֶכם ְספוּנִים וְ הַ בַּ יִ ת הַ זֶּה ָח ֵרב:
)ה( וְ עַ ָתּה כֹּה ָאמַ ר ְיהוָֹה צְ בָ אוֹת ִשׂימוּ לְבַ בְ ֶכם עַ ל דַּ ְרכֵי ֶכם:
)ו( זְ ַרעְ ֶתּם הַ ְרבֵּ ה וְ הָ בֵ א ְמעָ ט ָאכוֹל וְ ֵאין ְלשָׂ בְ עָ ה שָׁ תוֹ וְ ֵאין ְל ָשׁכְ ָרה ָלבוֹשׁ וְ ֵאין לְ חֹם לוֹ וְ ַה ִמּ ְשׂ ַתּכֵּ ר
ִמ ְשׂ ַתּכֵּר ֶאל צְ רוֹר נָקוּב:
)ז( כֹּה ָאמַ ר יְ הוָֹה צְ בָ אוֹת ִשׂימוּ לְבַ בְ ֶכם עַ ל דַּ ְרכֵי ֶכם:
כָּב ָדה\{ ָא ַמר ְיהוָֹה:
וּבנוּ הַ בָּ ִית וְ ֶא ְרצֶ ה בּוֹ וְ ֶאכָּ בְ דָ \}וְ ֶא ְ
אתם עֵ ץ ְ
)ח( עֲלוּ הָ הָ ר וַהֲ בֵ ֶ
יתי
אתם הַ בַּ יִת וְ נָפַ ְח ִתּי בוֹ יַעַ ן ֶמה נְאֻ ם ְיהוָֹה ְצבָ אוֹת יַעַ ן בֵּ ִ
)ט( ָפּנֹה ֶאל הַ ְרבֵּ ה וְ ִהנֵּה לִ ְמעָ ט וַהֲ בֵ ֶ
אֲ שֶׁ ר הוּא חָ ֵרב וְ ַא ֶתּם ָר ִצים ִאישׁ לְבֵ יתוֹ:
)י( עַ ל כֵּ ן עֲלֵ י ֶכם ָכּ ְלאוּ שָׁ מַ ִים ִמטָּ ל וְ הָ ָא ֶרץ ָכּ ְל ָאה ְיבוּלָהּ:
תּוֹציא
)יא( ו ֶָא ְק ָרא ח ֶֹרב עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הֶ הָ ִרים וְ עַ ל הַ דָּ גָן וְ עַ ל הַ ִתּירוֹשׁ וְ עַ ל ַה ִיּ ְצ ָהר וְ עַ ל אֲ ֶשׁר ִ
הָ אֲ דָ מָ ה וְ עַ ל ָה ָאדָ ם וְ עַ ל הַ בְּ ֵהמָ ה וְ עַ ל כָּל יְגִ יעַ ַכּ ָפּ ִים:
יאל וִ יהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן יְ הוֹצָ דָ ק הַ כֹּהֵ ן ַהגָּדוֹל וְ כֹל ְשׁ ֵא ִרית ָהעָ ם בְּ קוֹל יְ הוָֹה
)יב( וַיִּ ְשׁ ַמע זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ן שַׁ ל ְִתּ ֵ
ַיִּיראוּ ָהעָ ם ִמפְּ נֵי יְ הוָֹה:
יהם ו ְ
אֱ �הֵ יהֶ ם וְ עַ ל ִדּבְ ֵרי חַ גַּי הַ נּ ִָביא כַּאֲ שֶׁ ר ְשׁלָחוֹ ְיהוָֹה אֱ �הֵ ֶ
)יג( ַויּ ֹאמֶ ר חַ גַּי מַ ל ְַא� ְיהוָֹה ְבּמַ לְאֲ כוּת יְהוָֹ ה לָעָ ם לֵאמֹר אֲ נִ י ִא ְתּ ֶכם נְאֻ ם ְיהוָֹה:
רוּח יְהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן יְהוֹצָ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל
הוּדה וְ ֶאת ַ
יאל פַּחַ ת יְ ָ
רוּח זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ן שַׁ ְל ִתּ ֵ
)יד( ַויָּעַ ר ְיהוָֹה ֶאת ַ
יהם:
�ה ֶ
וְ ֶאת רוּחַ כֹּל ְשׁ ֵא ִרית ָהעָ ם ַו ָיּבֹאוּ ַו ַיּעֲשׂוּ ְמלָאכָה בְּ בֵ ית יְ ה ָוֹה ְצבָ אוֹת אֱ ֵ
)טו( בְּ יוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ַלחֹדֶ שׁ בַּ ִשּׁ ִשּׁי בִּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּ ִים לְדָ ְריָוֶ שׁ ַה ֶמּלֶ�:
 (12ספר חגי פרק ב
)א( בַּ ְשּׁבִ יעִ י בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ ֶאחָ ד לַ חֹדֶ שׁ הָ יָה ְדּבַ ר יְ הוָֹה ְבּיַד ַחגַּי ַהנּ ִָביא לֵאמֹר:
יאל פַּ חַ ת יְ הוּדָ ה וְ ֶאל ְיהוֹשֻׁ עַ בֶּ ן יְ הוֹצָ ָדק ַהכֹּהֵ ן ַהגָּדוֹל וְ ֶאל ְשׁ ֵא ִרית
)ב( אֱ מָ ר נָא ֶאל זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ן שַׁ לְ ִתּ ֵ
הָ עָ ם לֵאמֹר:
וּמה ַא ֶתּם ר ִֹאים אֹתוֹ עַ ָתּה הֲ לוֹא
)ג( ִמי בָ ֶכם ַה ִנּ ְשׁ ָאר אֲ שֶׁ ר ָר ָאה ֶאת הַ בַּ יִת הַ זֶּה בִּ כְ בוֹדוֹ הָ ִראשׁוֹן ָ
ָכמֹהוּ כְּ ַאיִן בְּ עֵ ינֵי ֶכם:
)ד( וְ עַ ָתּה חֲ זַק זְ רֻ בָּ בֶ ל נְאֻ ם יְ הוָֹה וַ חֲ זַק יְ הוֹשֻׁ עַ בֶּ ן יְ הוֹצָ דָ ק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל וַחֲ זַק כָּ ל עַ ם ָה ָא ֶרץ נְ אֻ ם
יְה ָוֹה ַועֲשׂוּ כִּ י אֲ נִי ִא ְתּ ֶכם נְאֻ ם יְהוָֹ ה צְ בָ אוֹת:
יראוּ:
רוּחי ע ֶֹמ ֶדת בְּ תוֹכְ ֶכם ַאל ִתּ ָ
את ֶכם ִמ ִמּצְ ַר ִים וְ ִ
)ה( ֶאת הַ דָּ בָ ר אֲ שֶׁ ר כּ ַָר ִתּי ִא ְתּ ֶכם בְּ צֵ ְ
)ו( כִּ י כֹה ָאמַ ר יְ הוָֹה צְ בָ אוֹת עוֹד ַאחַ ת ְמעַ ט ִהיא ַואֲ נִי מַ ְרעִ ישׁ ֶאת הַ ָשּׁ ַמ ִים וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ֶאת ַהיָּם
וְ ֶאת הֶ חָ ָרבָ ה:
ֵאתי ֶאת ַהבַּ יִת ַהזֶּה ָכּבוֹד ָא ַמר יְהוָֹ ה
וּמלּ ִ
)ז( וְ ִה ְרעַ ְשׁ ִתּי ֶאת כָּל הַ גּוֹ ִים וּבָ אוּ חֶ ְמדַּ ת כָּ ל הַ גּוֹיִ ם ִ
צְ בָ אוֹת:
)ח( לִי הַ כֶּ סֶ ף וְ לִ י הַ זָּ הָ ב נְאֻ ם יְ הוָֹה צְ בָ אוֹת:
)ט( גָּדוֹל י ְִהיֶה כְּ בוֹד הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה הָ ַאחֲ רוֹן ִמן הָ ִראשׁוֹן ָאמַ ר יְ הוָֹה ְצבָ אוֹת וּבַ ָמּקוֹם ַהזֶּ ה ֶא ֵתּן ָשׁלוֹם
נְאֻ ם ְיהוָֹה צְ בָ אוֹת:
ַתּ ִשׁ יעִ י בִּ ְשׁנַת ְשׁ ַתּ ִים ְל ָד ְר ָי ֶושׁ ָהיָה ְדּבַ ר יְ הוָֹה ְבּיַד ַחגַּי ַהנּ ִָביא
)י( בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ל ְ
לֵאמֹר:
תּוֹרה ֵלאמֹר:
)יא( כֹּה ָאמַ ר יְהוָֹ ה צְ בָ אוֹת ְשׁ ַאל נָא ֶאת הַ כֹּהֲ נִים ָ
)יב( הֵ ן יִשָּׂ א ִאישׁ בְּ שַׂ ר ק ֶֹדשׁ בִּ כְ נַף בִּ גְ דוֹ וְ ָנגַע בִּ כְ נָפוֹ ֶאל ַהלֶּ ֶחם וְ ֶאל ַהנָּזִ יד וְ ֶאל ַה ַיּ ִין וְ ֶאל ֶשׁ ֶמן וְ ֶאל
ֹאמרוּ ל ֹא:
כָּל מַ אֲ כָל הֲ י ְִקדָּ שׁ ַו ַיּעֲנוּ הַ כֹּהֲ נִ ים וַיּ ְ
ֹאמרוּ י ְִט ָמא:
)יג( וַ יּ ֹאמֶ ר חַ גַּי ִאם ִיגַּע ְטמֵ א ֶנ ֶפשׁ בְּ כָל ֵאלֶּה הֲ י ְִטמָ א ַו ַיּעֲנוּ ַהכֹּהֲ נִ ים וַיּ ְ
)יד( ַויַּעַ ן ַחגַּי וַיּ ֹאמֶ ר כֵּ ן ָהעָ ם הַ זֶּה וְ כֵ ן הַ גּוֹי הַ זֶּה לְ ָפנַי נְאֻ ם יְ הוָֹה וְ כֵן כָּ ל מַ ע ֲֵשׂה ְי ֵדיהֶ ם ַואֲ ֶשׁר
י ְַק ִריבוּ שָׁ ם טָ מֵ א הוּא:
)טו( וְ עַ ָתּה ִשׂימוּ נָא לְבַ בְ ֶכם ִמן הַ יּוֹם הַ זֶּה וָמָ עְ לָה ִמטֶּ ֶרם שׂוּם ֶאבֶ ן ֶאל ֶאבֶ ן ְבּ ֵהיכַ ל יְהוָֹה:
פּוּרה וְ הָ יְ ָתה
יוֹתם בָּ א ֶאל ע ֲֵרמַ ת עֶ ְשׂ ִרים וְ ָהי ְָתה עֲשָׂ ָרה בָּ א ֶאל ַהיּ ֶֶקב ל ְַחשׂף חֲ ִמ ִשּׁים ָ
)טז( ִמ ְה ָ
עֶ ְשׂ ִרים:
ֵיתי ֶא ְת ֶכם בַּ ִשּׁדָּ פוֹן וּבַ יּ ֵָרקוֹן וּבַ בָּ ָרד ֵאת ָכּל מַ עֲשֵׂ ה ְי ֵדי ֶכם וְ ֵאין ֶא ְת ֶכם ֵאלַי נְאֻ ם ְיהוָֹ ה:
)יז( ִהכּ ִ
)יח( ִשׂימוּ נָא לְבַ בְ ֶכם ִמן הַ יּוֹם הַ זֶּה ָו ָמעְ לָה ִמיּוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ל ְַתּ ִשׁיעִ י ל ְִמן הַ יּוֹם

אֲ שֶׁ ר יֻסַּ ד הֵ יכַל יְהוָֹה ִשׂימוּ לְבַ בְ כֶם:
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ָשׂא ִמן ַהיּוֹם ַה ֶזּה אֲ בָ ֵר�:
גוּרה וְ עַ ד הַ ֶגּפֶן וְ הַ ְתּ ֵאנָה וְ הָ ִרמּוֹן וְ עֵ ץ ַהזַּ יִת ל ֹא נ ָ
)יט( הַ עוֹד הַ זּ ֶַרע בַּ ְמּ ָ
לחֹדֶ שׁ לֵאמֹר:
)כ( ַו ְי ִהי ְדבַ ר יְ הוָֹה ֵשׁנִית ֶאל חַ גַּי בְּ עֶ ְשׂ ִרים וְ ַא ְרבָּ עָ ה ַ
)כא( אֱ מֹר ֶאל זְ רֻ בָּ בֶ ל פַּחַ ת ְיהוּדָ ה לֵאמֹר אֲ נִ י מַ ְרעִ ישׁ ֶאת ַהשָּׁ ַמ ִים וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ:
יה וְ י ְָרדוּ
)כב( וְ הָ פַכְ ִתּי כִּ סֵּ א מַ ְמלָכוֹת וְ ִה ְשׁמַ ְד ִתּי חֹזֶ ק מַ ְמלְכוֹת הַ גּוֹיִ ם וְ ָהפַכְ ִתּי ֶמ ְרכָּבָ ה וְ רֹכְ בֶ ָ
סוּסים וְ רֹכְ בֵ יהֶ ם ִאישׁ בְּ חֶ ֶרב ָא ִחיו:
ִ
ַחוֹתם
יאל עַ ְב ִדּי נְאֻ ם ְיהוָֹה וְ ַשׂ ְמ ִתּי� כּ ָ
)כג( בַּ יּוֹם ַההוּא נְאֻ ם יְ ה ָוֹה צְ בָ אוֹת ֶא ָקּחֲ � זְ רֻ בָּ בֶ ל בֶּ ן ְשׁ ַא ְל ִתּ ֵ
כִּ י בְ � בָ חַ ְר ִתּי נְאֻ ם יְ ה ָוֹה צְ בָ אוֹת:
 (13דף יומי  -תלמוד בבלי ,פסחים טז ע"ב
״הן ִישָּׂ א ִאישׁ בְּ שַׂ ר קֹדֶ שׁ בִּ כְ נַף בִּ גְ דוֹ וְ ָנגַע בִּ כְ נָפוֹ ֶאל ַהלּ ֶֶחם וְ ֶאל ַהנָּזִ יד וְ ֶאל ַהיַּיִ ן וְ ֶאל
ָתּא ְשׁמַ עֵ :
ֹאמרוּ ל ֹא״ ) ִי ְק ָדּשׁ(.
שֶׁ מֶ ן וְ ֶאל כׇּל מַ אֲ ָכל הֲ י ְִקדָּ שׁ ַו ַיּעֲנוּ הַ כֹּהֲ נִ ים וַ יּ ְ
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
.

מהי המשמעות של כל התאריכים בנבואות חגי?

?What is the significance of all the dates of Chaggai’s nevuout
 (14ספר מקבים א' פרק ד ]טיהור המקדש[
)לה( וידבר יהודה ואחיו אל העם לאמור.
)לו( הן האויב ניגף לפנינו ,ועתה עלה נעלה וטיהרנו את מקדש ה'.
)לז( וייקהלו כל אנשי הצבא ויעלו יחדו על הר ציון) .לח( ויהי בראותם את המקדש כי שמם ,ואת
המזבח כי חולל ,והדלתות שרופות באש והלשכות נהרסות ,ועשב השדה צמח בכל גבולו מסביב.
)לט( ויקרעו את בגדיהם ויזרקו עפר על ראשם ויתאבלו מאוד) .מ( ויריעו בחצוצרות תרועה ,ויפלו
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,
ויצוום לטהר את המקדש ולהשליך את האבנים אשר נטמאו אל מקום טמא) .מג( ויראו את מזבח
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
הר הבית אל מקום פלוני אלמוני ,עד אשר יקום נביא בישראל להורותם את אשר יעשון) .מו(
ויקחו אבנים שלמות אשר לא עלה עליהן ברזל ,ככתוב בתורת ה' ויבנו מזבח חדש כתבנית
הראשון.
]חנוכת המזבח  -כ"ה כסליו[
)מז( וישובו לבנות את פרצי המקדש ואת כל אשר מבית להיכל ,ויחטאו את החצר ואת כל אשר
בו) .מח( ויחדשו את כל כלי הקודש ,וישימו את המנורה אל ההיכל ואת מזבח הקטורת ואת
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
בתחילה) .נא( ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי הוא כסלו ,בשנת שמונה וארבעים
ומאה ,וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט) .נב( ויחנכו את המזבח בעצם היום
אשר טמאו אותו הגויים ,ויהללו לה' בשירים ובכינורות בחלילים ובמצלצלים) .נג( ויפלו על פניהם
וישתחוו לה' על אשר נתן להם עוז ותשועה) .נד( ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים ,ויעלו
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'
את חרפת הגויים מעליהם) .נז( ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום
החמישה ועשרים לחדש כסלו שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה'.
)נח( ויבנו גם בעת ההיא חומות בצרות ומגדלים גבוהים מסביב למקדש על הר ציון למען לא
יוסיפו הגויים עוד לשחתו כבראשונה) .נט( ויתן יהודה מצב בתוכם ,לשמור את המקדש ,ויבצר גם
את בית צור למען היות להם למבצר מנגד לאדום.

5

LIGHT IN TIMES OF DARKNESS: A Symbiotic Relationship
( תלמוד בבלי עבודה זרה דף ח ע"א15
מתני׳ ואלו אידיהן של עובדי כוכבים קלנדא וסטרנורא וקרטיסים ויום גנוסיא של מלכיהם
ויום הלידה ויום המיתה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שריפה יש בה
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
' ה( אחור וקדם צרתני וגו,)תהלים קלט
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
ת"ר לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם
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
כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא הלך ועשה
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:
 (17ספר זכריה פרק ד
ירנִ י כְּ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר יֵעוֹר ִמ ְשּׁנָתוֹ:
)א( ַויָּשָׁ ב הַ ַמּל ְָא� הַ דֹּבֵ ר ִבּי וַ יְ עִ ֵ
אשׁהּ
נוֹרת ז ָָהב כֻּלָּ הּ וְ גֻלָּהּ עַ ל ר ֹ ָ
יתי וְ ִהנֵּה ְמ ַ
)ב( וַיּ ֹאמֶ ר ֵאלַי ָמה ַא ָתּה ר ֶֹאה וָיאֹמַ ר \} ָואֹמַ ר\{ ָר ִא ִ
ֹאשׁהּ:
יה עָ לֶ יהָ ִשׁבְ עָ ה וְ ִשׁבְ עָ ה מוּצָ קוֹת לַ נֵּרוֹת אֲ שֶׁ ר עַ ל ר ָ
וְ ִשׁבְ עָ ה ֵנר ֶֹת ָ
ימין הַ גֻּלָּ ה וְ ֶאחָ ד עַ ל ְשׂמ ֹאלָהּ:
יתים עָ ֶליהָ ֶאחָ ד ִמ ִ
וּשׁ ַנ ִים זֵ ִ
)ג( ְ
)ד( ו ַָאעַ ן ָואֹמַ ר ֶאל הַ מַּ ל ְָא� ַהדֹּבֵ ר בִּ י לֵאמֹר מָ ה ֵאלֶּ ה אֲ דֹנִ י:
)ה( ַויַּעַ ן הַ ַמּל ְָא� הַ דֹּבֵ ר ִבּי וַ יּ ֹאמֶ ר ֵאלַי הֲ לוֹא יָדַ עְ ָתּ מָ ה הֵ ָמּה ֵאלֶּה ָוא ַֹמר ל ֹא אֲ ֹדנִי:
רוּחי ָא ַמר
)ו( ַויַּעַ ן וַ יּ ֹאמֶ ר ֵאלַי לֵ אמֹר זֶה ְדּבַ ר יְהוָֹ ה ֶאל זְ רֻ בָּ בֶ ל לֵאמֹר ל ֹא ְב ַחיִל וְ ל ֹא ְבכ ַֹח כִּ י ִאם ְבּ ִ
יְה ָוֹה צְ בָ אוֹת:
ֹאשׁה ְתּשֻׁ אוֹת ֵחן ֵחן ָלהּ:
)ז( ִמי ַא ָתּה הַ ר הַ גָּדוֹל לִ פְ נֵי זְ רֻ בָּ בֶ ל ל ְִמישֹׁר וְ הוֹצִ יא ֶאת הָ ֶאבֶ ן ָהר ָ
)ח( ַו ְי ִהי ְדבַ ר יְהוָֹ ה ֵאלַ י לֵאמֹר:
)ט( יְדֵ י זְ רֻ בָּ בֶ ל י ְִסּדוּ הַ בַּ ִית הַ זֶּ ה וְ י ָָדיו ְתּבַ צַּ עְ נָה וְ י ַָדעְ ָתּ כִּ י ְיהוָֹה ְצבָ אוֹת ְשׁלָחַ נִ י אֲ ֵל ֶכם:
)י( כִּ י ִמי בַ ז ְליוֹם ְק ַטנּוֹת וְ שָׂ ְמחוּ וְ ָראוּ ֶאת הָ ֶאבֶ ן הַ בְּ ִדיל ְבּיַד זְ רֻ בָּ בֶ ל ִשׁ ְבעָ ה ֵאלֶּה עֵ ינֵי יְ ה ָוֹה ֵה ָמּה
שׁוֹט ִטים בְּ ָכל הָ ָא ֶרץ:
ְמ ְ
ֵיתים הָ ֵא ֶלה עַ ל י ְִמין הַ ְמּנוֹ ָרה וְ עַ ל ְשׂמ ֹאולָ הּ:
)יא( ו ַָאעַ ן ָואֹמַ ר ֵא ָליו מַ ה ְשּׁנֵי הַ זּ ִ
יקים
יתים אֲ שֶׁ ר ְבּיַד ְשׁנֵי צַ נְתֲּ רוֹת ַהזָּ ָהב ַה ְמ ִר ִ
)יב( ו ַָאעַ ן שֵׂ ִנית ָואֹמַ ר ֵא ָליו ַמה ְשׁ ֵתּי ִשׁבֲּלֵ י הַ ֵזּ ִ
מֵ ֲעלֵיהֶ ם הַ זָּהָ ב:
)יג( ַויּ ֹאמֶ ר ֵאלַ י לֵאמֹר הֲ לוֹא יָדַ עְ ָתּ מָ ה ֵאלֶּה ָואֹמַ ר ל ֹא אֲ ֹד ִני:
)יד( וַיּ ֹאמֶ ר ֵאלֶּה ְשׁנֵי בְ נֵי הַ ִיּ ְצהָ ר הָ ע ְֹמ ִדים עַ ל אֲ דוֹן כָּ ל הָ ָא ֶרץ:

מה מסמלת המנורה בנבואת זכריה?

?What does the Menora symbolize in Zecharya’s nevuah

למה  8ימים?

?Based on the above nevuot – why eight days
 (18ספר מקבים ב' פרק י ]טיהור המקדש וניצחונות יהודה[
)א( ורוח ה' צלחה על יהודה המכבי ועל אנשיו ,וילכדו את העיר ואת המקדש) .ב( ויהרסו את
המזבחות ואת בתי הגילולים אשר הקימו הגויים בחוצות העיר) .ג( ויהי אחרי טהרם את הבית,
ויעשו מזבח חדש ,ויוציאו אש מן האבנים אשר ליקטו ,ויקריבו את קורבנם לה' מקץ שנתיים
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.
]חג החנוכה כחג הסוכות[ ) -ח( ומאת ה' הייתה זאת לחטא את הבית בעצם היום ההוא אשר
טימאו אתו הגויים ,והוא יום העשרים וחמשה לירח כסלו) .ט( ויחוגו חג לה' שמונת ימים כימי
חג הסוכות ,ויזכרו את הימים מקדם בחגגם את חג הסוכות בהרים ובמערות ,ויתעו בישימון
כבהמות שדה) .י( ויקחו ערבי נחל וכפות תמרים וישירו שיר שבח והודיה לה' ,אשר נתן להם עוז
ותשועה לטהר את בית מקדשו) .יא( ויעבירו קול בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה
בשנה.
 (19ספר מלכים א פרק ח
)סה( ַויַּעַ שׂ ְשׁ�מֹה בָ עֵ ת הַ ִהיא ֶאת הֶ חָ ג וְ כָל ִי ְשׂ ָר ֵאל עִ מּוֹ ָק ָהל גָּדוֹל ִמלְּבוֹא חֲ ָמת עַ ד נ ַַחל ִמצְ ַריִ ם
לִפְ נֵי יְ הוָֹה אֱ �הֵ ינוּ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים וְ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר יוֹם:
ֵיהם ְשׂ ֵמ ִחים וְ טוֹבֵ י ֵלב עַ ל כָּ ל
)סו( בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ִשׁלַּ ח ֶאת ָהעָ ם ַויְבָ רֲ כוּ ֶאת ַהמֶּ לֶ� וַ ֵיּ ְלכוּ לְ ָאהֳ ל ֶ
הַ טּוֹבָ ה אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה יְהוָֹ ה לְדָ וִ ד עַ בְ דּוֹ וּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל עַ מּוֹ:
 (20רמב"ם יד החזקה  -הלכות בכורים פרק ב
)ו( אין מביאין בכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר בכורי מעשיך ואם הביא אין מקבלין
ממנו אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן וכן אין מביאין בכורים אחר חנוכה
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 זהוהלא חנוכה קודם שבט הוא והוא שנה שעברה ונראה לי מפני שהפירות שמתבכרים אחר
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חנוכה אינן אלא פסולת הפירות והתורה אמרה מראשית ודינם כתאנים סורות ומרוקבות
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[:
 (21תוספתא מסכת סוכה פרק ד
)ג( ]מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שהיה מרקד בשמנה אבוקות של אור ולא היה אחד מהן
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
של שחר משם לבית הכנסת משם לבית המדרש משם למוספין משם לאכילה ושתייה ומשם
לבה"מ משם לתמיד של בין הערבים משם לשמחת בית השואבה[:
 (22שפת אמת לחנוכה תרמ"א:
חנוכה ופורים הם האורות מרגלים .רק הג' רגלים המפורשים בתורה הם תורה שבכתב ויש
כנגד זה ג"כ רגלים מתורה שבע"פ .והם אורות המקבלים ,כדמיון אור הלבנה שהיא מאור
החמה כידוע ,כן ע"י כוחן של בני ישראל בקבלתם האל כראוי נשאר מכל יום טוב רושם
בכנסת ישראל .ובכוח זה הוציאה כנגדן רגלים אחרים .וחנוכה הארה מחג הסוכות ,ופורים
מחג השבועות .ומחג הפסח מקווים אנו להיות עוד ,כמ "ש "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" .ובמקום אחר פירשנו רמז בפסוק 'אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח' שהם בחינת
חנוכה ופורים שהקרנות אינם גוף המזבח רק האורות המתפשטים והם בחינת חנוכה
ופורים".
 (23שפת אמת לחנוכה תרמ"ד" :אא"ז מו"ר ז"ל הראה רמז במשנה מחג ועד החנוכה מביא
ואינו קורא...לרמוז כי נמשך הארת החג עד חנוכה ,ולפי זה נראה כי התחדשות השנה
שבתשרי נמשך עד עתה ולכן מביא עוד ביכורים ,שעוד הזמן בכלל ראשית השנה .ולכן נקרא
חנוכה ,שעתה נגמר החינוך והתחדשות של השנה ,ואיתא בשמחת בית השואבה לא היתה
חצר שאינה מאירה באור בית השואבה ,עיין שם אריכות הגמ' במנורות שהיו שם ...ולכן הדור
של חשמונאי התחזקו בימים האלו עוד מהארת החג...בעניין קריאת חנוכת המזבח בחנוכה
וגם הרמז שבין פרשת בהעלותך לחנוכת הנשיאים יש לומר כי בכוח השמחה של חנוכת
הנשיאים נשאר לנו נרות חנוכה שהם הארות המתנוצצים גם עתה מנרות המנורה כדכתיב
'טוב אחרית דבר מראשיתו' ,וע"י שהיה הראשית בכוונה שלימה נשאר ממנו לעולם כמ"ש
חז"ל כל מצווה שקיבלו בשמחה עדיין עושים בשמחה  -וידוע שבכל החנוכות במשכן ובבתי
המקדשות היו שמחים מאוד ,א"כ ,בוודאי שנשאר עדיין מהם אף שאינו בפועל ממש ...ולכן
גם לנס דחנוכה שנשאר קיים לדורות ,זכו ע"י שמחת חנוכת הנשיאים בפרט דאיכא במדרש,
שהמשכן נגמר בכ"ה כסלו .ומסתמא מאז הכינו הנשיאים את קרבנם ,כי לא ידעו אימת
יעמידו אותו והיו משתוקקים לקימת המשכן ,ונשאר מזה לדורות".
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
Rabbi Lord Jonathan Sacks zt”l,
”“The Festival of Lights that Signifies an Extinguishable Faith
“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!
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