
  מאי חנוכה

   ב עמוד כא דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 להתענות ודלא בהון למספד דלא, אינון תמניא דחנוכה יומי בכסליו ה"בכ: רבנן דתנו? חנוכה מאי
, ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה, שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו. בהון
 5 יום להדליק אלא בו היה ולא, גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו

 בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה. ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה, אחד
  .והודאה

   ג פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב

  א הלכה
, ובמצות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני בבית 10 

 מאד לישראל להם וצר, הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם ופשטו
 חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו אלהי עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום מפניהם
 יתר לישראל מלכות וחזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים הכהנים

  . השני החורבן עד שנה מאתים על
 15  ב הלכה

 שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסלו בחדש ועשרים בחמשה ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו
 המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך אלא במקדש טהור

  . טהור שמן והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה
  ג הלכה
 20 ועשרים חמשה מליל שתחלתן האלו הימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני

 הלילות משמונת ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ומדליקין והלל שמחה ימי בכסלו
 והדלקת, הפורים כימי ותענית בהספד אסורין והן חנוכה הנקראין הן אלו וימים, הנס ולגלות להראות

  . המגילה כקריאת סופרים מדברי מצוה בהן הנרות

   כד פסוק לז פרק בראשית חכמה משך

". הזה במקום נס לי שעשה ברוך" מברך נס לו שנעשה מקום הרואה. מים בו אין, ריק והבור) כד( 25 

 בפך נס שנעשה משום, חנוכה נר על דמברך והא. הטבע מדרך שיצא דוקא, אבודרהם כדברי הפירוש
, שנה מאתיים מלוכה קיבלו וישראל, אנטיוכוס מלכות לנצחון הנס עקר והנה. הטבע נגד שזה, השמן

 דיהא דוקא צריך השמן פך נס על להורות אך. בעלמא בחזותא סגי ולזה, נרות להאיר צריך ולזכרון
' כ גבוה היכל של ופתחו, ההיכל בתוך מאיר שהיה לזה ורמז. אמה עשרים תוך -' עינא ביה שלטא'

 30  ).א, א מדות( אמה

   ב עמוד כא דף שבת מסכת יהושע פני

. נס בו ונעשה] 'כו[ אחד פך אלא מצאו ולא' כו שבהיכל השמנים כל טמאו' כו רבנן דתנו חנוכה מאי שם
 להדליק יכולין והיו בציבור הותרה טומאה ל"קי דהא למה זה הנס טורח כל לתמוה יש ולכאורה... 

 ד"למ כ"משא קצת שפיר הכא ניחא] א"ע ט"ע פסחים[ בציבור דחוייה ד"למ ובשלמא טמא בשמן
 35 דעיקר נראה לכך... טובא קשה כ"א] ב"ע' ו[ ביומא כדאיתא מהדרינן לא הדורי דאפילו בציבור הותרה

 ה"פ אבות[ תמיד הנס זה שנעשה כדאשכחן עליהם המקום חיבת להם להודיע אלא נעשה לא הנס
 גאולה שנגאלו הענין בעיקר ניסא להו ואיתרחיש והואיל הלחם ובשתי בעומר פסול נמצא שלא] ב"מ

 באלהי חלק לכם שאין השור קרן על כתבו לישראל אומרים שהיו הרשעה יון מלכות מיד שלימה
 כ"ג להם נעשה לכך, בשונאיהם ששלטו גדול נס להם ונעשה שנגאלו ועכשיו שמדיות כמה וגזרו ישראל

 40 שלאחר אלא מערבי נר לענין נמי כדדרשי בהם שורה שהשכינה לישראל עדות שהוא הנרות בענין זה נס

 ממש הענין בזה נס להם נעשה לכך והולך כבה היה לפעמים מערבי נר אפילו הצדיק שמעון מיתת
  :נכון לי נראה כן, הראשונה לחיבתן שחזרו להודיע רצון עת שהיו הימים באותן

   



  )זאב אהרון: מלים" (לפידים נושאים אנו"

 45  :אפלים בלילות לפידים נושאים אנו

  :רגלינו מתחת השבילים זורחים
  לאור הצמא לו לב אשר ומי -

  לאור אלינו וליבו עיניו את ישא
  !ויבוא

 50  מצאנו לא שמן פך לנו קרה לא נס

  עלינו ההרה הלכנו לעמק
  גילינו הגנוזים האורות מעינות

  מצאנו לא שמן פך לנו קרה לא נס
 .אור ויהי, דם עד חצבנו בסלע


