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שנכנסו יוונים להיכל מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכ

טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של 
כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים 

 בהלל והודאה 
 
1. Babylonian Talmud Shabbat 21b 
What is [the reason of] Hanukkah? For our Rabbis taught: On the twenty-fifth of Kislev 
[commence] the days of Hanukkah, which are eight on which a lamentation for the dead and 
fasting are forbidden. For when the Greeks entered the Temple, they defiled all the oils therein, 
and when the Hasmonean dynasty prevailed against and defeated them, they made search and 
found only one cruse of oil which lay with the seal of the High Priest, but which contained 
sufficient for one day's lighting only; yet a miracle was wrought therein and they lit [the lamp] 
therewith for eight days. The following year these [days] were appointed a Festival with [the 
recital of] Hallel and thanksgiving. 
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הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא ת"ר לפי שראה אדם 
מיתה שנקנסה עלי מן השמים עמד וישב ח' ימים בתענית ]ובתפלה[ כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר מנהגו 

 של עולם הוא הלך ועשה שמונה ימים טובים 
 
2. Babylonian Talmud Avodah Zarah 8a 
When Adam [the first human] noticed that the days were getting shorter, he said: "Is the world 
becoming darker because of my sins? Will it soon return to chaos? And this is what God meant 
when He punished me with mortality?" He prayed and fasted for eight days. When the period 
prior to the winter solstice arrived, he saw that the days were now growing longer. He realized: 
This is the way of the world. Adam then made eight days of celebration.  
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 הלכה 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. 
 

 הלכה ב
הור במקדש אלא פך אחד וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן ט

 ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור. 
 

 הלכה ג



ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין 
רב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן בהן הנרות בע

 אסורין בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה. 
 
3. Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Megillah and Hannukah Ch. 3 
1. When the Greeks ruled during the Second Temple period, they oppressed Israel with harsh 
decrees. They banned their religion and did not allow them to be engaged in Torah and Mitzvot. 
They also robbed their wealth and invaded their daughters and entered the shrine and raised 
havoc, defiling all that was pure. And Israel suffered greatly from them until the God of our 
fathers had mercy and saved us from them, for the high priest of the Hasmonean house arose 
and killed them and saved Israel from them. A kingdom was made from the Priests and the 
kingship was returned to Israel for more than two hundred years until the destruction of the 
Second Temple. 
 
2. When Israel reigned victorious over her enemies and destroyed them, it was the twenty-fifth 
of Kislev. They entered the Shrine and found only one cruse of oil, which would suffice for one 
day, and yet they lit their lamps from this oil for eight days until they pressed new olives and 
produced pure oil. 
 
3. For this reason the Sages of that generation decreed that these eight days, which begin on the 
twenty-fifth of Kislev, are days of celebration and praise. On these days we light candles each of 
the eight evenings in the entry ways of homes in order to reveal and publicize the miracles of 
these days which are known as Chanukah. It is forbidden to eulogize and fast on these days, just 
as it is on Purim, and lighting candles is commanded from rabbinic tradition in the same way as 
the Megillah reading.  
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בִּיֵמי ַמתְִּתָיהּו בֶּן יֹוָחָנן כֵֹּהן גָּדֹול ַחשְׁמֹוַנִאי ּוָבָניו. כְּשֶָׁעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרשָָׁעה ַעל ַעמְָּך ִישְָׂרֵאל ְלַהשְׁכִּיָחם ּתֹוָרֶתָך 
ָהַרבִּים ָעַמְדתָּ ָלֶהם בְֵּעת ָצָרָתם. ַרְבתָּ ֶאת ִריָבם. ַדְנתָּ ֶאת דִּיָנם. ָנַקְמתָּ ֶאת ִנְקָמָתם. ְוַאתָּה בְַּרֲחֶמיָך  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחקֵּי ְרצֹוֶנָך:
ְֵקי תֹוָרֶתָך. ּוְלָך ָמַסְרתָּ ִגּבֹוִרים בְַּיד ַחלָּשִׁים. ְוַרבִּים בְַּיד ְמַעטִּים. ּוְטֵמִאים בְַּיד ְטהֹוִרים. ּוְרשִָׁעים בְַּיד ַצדִּיִקים. ְוֵזִדים בְַּיד עֹוס
ְוַאַחר כֵּן בָּאּו ָבֶניָך ִלְדִביר בֵּיֶתָך.  ָעשִׂיָת שֵׁם גָּדֹול ְוָקדֹוׁש בְּעֹוָלֶמָך. ּוְלַעמְָּך ִישְָׂרֵאל ָעשִׂיָת תְּׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן כְַּהּיֹום ַהזֶּה:
ִיקּו ֵנרֹות בְַּחְצרֹות ָקְדשֶָׁך. ְוָקְבעּו שְׁמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנכָּה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּל ְלשְִׁמָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקדָּשֶָׁך. ְוִהְדל

 ַהגָּדֹול:
 
4. Ashkenazic Siddur: “Al-hanisim” for Channukah 
In the days of Mattityahu, son of Yochanan the High Priest, the Hasmonean, and his sons, the 
wicked Greek kingdom rise up against Your people Israel to make them forget Your Torah and 
to force them to transgress the statutes of Your will. It was then that You in Your great 
compassion stood by them in the time of their distress. You championed their cause, judged 
their claim, and avenged their wrong. You delivered the strong into the hands of the weak, the 
many into the hands of the few, the impure into the hands of the pure, the wicked into the hands 
of the righteous, and the arrogant into the hands of those who were engaged in the study of Your 
Torah. You made for Yourself great and holy renown in Your world, and for Your people Israel 
You performed a great slavation and redemption on this day. Your children then entered the 
holiest part of Your house, cleansed Your Temple, purified Your sanctuary, kindled lights in 
Your holy courts, and designated these eight days of Chanukah for giving thanks and praise to 
Your great Name." 


