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These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the
.d” to be published in the future-an to GEncyclopedia of Jewish Values: M 

 
 שבת כא:( 1

? דתנו רבנן: בכ״ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו מאי חנוכה
יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של 

ל כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. שמן שהיה מונח בחותמו ש
 .בהלל והודאהלשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים 

 
 רש"י על שבת כא:( 2

 .על איזה נס קבעוה - מאי חנוכה
 

 תפילת "על הניסים" לחנוכה( 3
ן יֹוָחָנן כֵֹּהן ָגדֹול חַ  ְתָיהּו בֶּ יֵמי ַמתִּ ָך בִּ יָחם תֹוָרתֶּ ָרֵאל ְלַהְשכִּ שְֹּ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך יִּ י ּוָבָניו. ְכשֶּ ְשמֹוַנאִּ

יָבם. ַדְנָת  ת רִּ ם ְבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָת אֶּ ים ָעַמְדָת ָלהֶּ יָך ָהַרבִּ ָך:ְוַאָתה ְבַרֲחמֶּ יָרם ֵמֻחֵקי ְרצֹונֶּ יָנם. ָנַקְמ  ּוְלַהֲעבִּ ת דִּ ת אֶּ ָת אֶּ
ים ְביַ  ים. ּוְרָשעִּ ים ְבַיד ְטהֹורִּ ים. ּוְטֵמאִּ ים ְבַיד ְמַעטִּ ים. ְוַרבִּ ים ְבַיד ַחָלשִּ בֹורִּ ְקָמָתם. ָמַסְרָת גִּ ים ְבַיד נִּ ים. ְוֵזדִּ יקִּ ד ַצדִּ

ָר  שְֹּ ָך. ּוְלַעְמָך יִּ יָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלמֶּ ָך. ּוְלָך ָעשִֹּּ ה:עֹוְסֵקי תֹוָרתֶּ יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהזֶּ ְוַאַחר ֵכן  ֵאל ָעשִֹּּ
יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדשֶּ  ְדלִּ ָך. ְוהִּ ְקָדשֶּ ת מִּ ֲהרּו אֶּ ָך. ְוטִּ ת ֵהיָכלֶּ ּנּו אֶּ ָך. ּופִּ יר ֵביתֶּ ְדבִּ יָך לִּ ָך. ְוָקְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻכה ָבאּו ָבנֶּ

ְמָך ַהָגדֹול: ּוְלַהֵלל ְלהֹודֹותֵאלּו.   ְלשִּ
 

יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָּימִּ  ָעשִֹּּ ְלָחמֹות שֶּ ים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהמִּ סִּ ה:ַעל ַהּנִּ ְזַמן ַהזֶּ  ים ָהֵהם בִּ
ָעַמד ֲעֵלי יָרה. ְכשֶּ ְסֵתר ְבשּוַשן ַהבִּ יֵמי ָמְרְדַכי ְואֶּ ַּנַער בִּ ים מִּ ת ָכל ַהְּיהּודִּ יד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד אֶּ ֵקש ְלַהְשמִּ ם ָהָמן ָהָרָשע. בִּ הֶּ

ש ֲאָדר. ּוְשָלָלם ָלבֹוז: ר. הּוא חֹּדֶּ ש ְשֵנים ָעשָֹּ ר ְלחֹּדֶּ ְשלָשה ָעשָֹּ ָחד. בִּ ים ְביֹום אֶּ  ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנשִּ
ים. ֵהַפְרָת  יָך ָהַרבִּ ת ָבָניו ַעל ְוַאָתה ְבַרֲחמֶּ ֹּאשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְואֶּ ת ַמֲחַשְבתֹו. ַוֲהֵשבֹוָת לֹו ְגמּולֹו ְבר ְלַקְלָת אֶּ ת ֲעָצתֹו. ְוקִּ  אֶּ

 .ָהֵעץ
 
 מהר"ל, חידושי אגדות, חלק א:ד ( 4

ות כשנכנסו יונים להיכל. וא״ת וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה ולא היה זה רק לעשות מצ .מאי חנוכה וכו׳
הדלקה, היו קובעין חנוכה וכל נס שחייב להודת ולהלל הוא בשביל הצלתו ולא בשביל שנעש׳ לו נס לעשות המצוה, 

 ]וראיה כי בעל הניסים לא הזכירו הנס של הנרות כלל[. 
 
 תות דרב אחאי גאון כושאל( 5

 ולא שבהיכל  שמנים כל טימאו ללהיכ יוונים שכשנכנסו למיספד דלא יומי בכסליו ה"בכ דתניא  חנוכה   נר   ומאי
 שהיה אחד  פך אלא שמן מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי בית מלכי וכשגברו המקדש בבית להדליק שמן להם היה

 לשנה  ימים שמנה ממנו והדליקו נס להם ונעשה אחד יום לואפי להדליק בו היה ולא גדול כהן של בחותמו מונח
  .אהובהוד בהלל טובים ימים קבעום אחרת

 
  מהר"ל, חידושי אגדות, חלק א:ד( 6

וי״ל שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל מה שנצחו את היונים, רק שלא היה נראה שהי׳ נצחון ע״י נס הש״י שעשה 
זה ולא מכחם וגבורתם, ולפיכך נעשה הנס ע״י נרות המנורה שידעו שהכל היה בנס המלחמה ג״כ. ודוקא נס זה 

 יונים שטמאו את ההיכל, וכמו שאמרו שכשנכנסו יונים להיכל ר״ל שהם טמאו את ההיכל. נעשה, כי עיקר רשעת ה
 
 בשמונה עשרה 18#ברכה ( 7

ים ֲאַנְחנּו ָלְך ם:...מֹודִּ ר ְוָצֳהָריִּ ב ָובֹּקֶּ רֶּ ְבָכל ֵעת. עֶּ יָך שֶּ יָך ְוטֹובֹותֶּ ְפְלאֹותֶּ ָמנּו. ְוַעל נִּ ְבָכל יֹום עִּ יָך שֶּ סֶּ  . ְוַעל נִּ
 
8 )121-114, Rabbi Zev Leff, pages 2009Targum Press, ”, ivals of LifeFest“ 
 
 , משנה ברורה על שולחן ערוך, אורח חיים א, ס"ק יבתרצה:ב , אורח חייםרמ"א, שולחן ערוךברכות ה:, ( 9

 .לשמים לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה ואחד...
 
 



 סנהדרין קו:( 10
 .בעיוא ליבא ה ברוך הקדוש אלא

 
  משלי ו:כג( 11

ים תֹוְכחֹות מּוָסר: ְך ַחּיִּ רֶּ ְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְודֶּ י ֵנר מִּ  כִּ
 

 פסחים עז.( 12
 .טומאה הותרה בציבור

 
 ל שולחן ערוך, אורח חיים תרע"אביאור הלכה עשבת כא:, ( 13

חת והולךֹּ ובית הלל אומרים: , בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוהמהדרין מן והמהדרין 
 יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. 

 לילה בכל ב״ב לכל אחד נר דדי ר״ל] וביתו איש נר חנוכה דמצות בגמרא אמרינן. וכו׳ אחד מדליק הראשונה בלילה
 .המהדרין מן והמהדרין ואחד אחד לכל נר מדליקין והמהדרין[ ולילה

 
 ות, חלק א:ד מהר"ל, חידושי אגד( 14
ודוקא נס זה נעשה, כי עיקר רשעת היונים שטמאו את ההיכל, וכמו שאמרו שכשנכנסו יונים להיכל ר״ל שהם ...

טמאו את ההיכל. וכן אמרו בכל מקום )ע״ב נ״ב ב׳( אבני מזבח ששקצו אנשי יון וכן בכמה מקומות. והש״י ראה 
כלו, ואלו נצחום דוקא ולא [ שהם כהנים עובדי השם בהירשעתם שטמאו היכל שלו, ונתן כח ביד חשמאני ]ובניו

ודע עוד כי היונים היו מטמאים את ההיכל, שכך כח יון בפרט לטמאות ההיכל יותר מכל האומות. וסימן ..אחרים.
דלבר היכל עולה במספרו ס״ה ויון מספרו ס״ו, להורות כי יש לו כח גובר על ההיכל ומטמא את ההיכל. ולכך טמאו 

השמנים שבהיכל. ודוקא שמנים כי השמן שממנו האור, יש לו כח יותר במה שממנו האור, ]וראיה לזה את כל 
שבשמן מקדשין ומושחין הכל והוא עיקר הקדושה[, ואף בזה שלטו יון וטמאו את כל השמנים ולא נשאר רק פך 

 אחד שהיה מונח ]בחותמו[ של כ״ג.
 
 פסחים עז.( 51

 .טומאה הותרה בציבור
 

 ל, חידושי אגדות, חלק א:ד ר"מה( 16
ודוקא נס זה נעשה, כי עיקר רשעת היונים שטמאו את ההיכל, וכמו שאמרו שכשנכנסו יונים להיכל ר״ל שהם ...

טמאו את ההיכל. וכן אמרו בכל מקום )ע״ב נ״ב ב׳( אבני מזבח ששקצו אנשי יון וכן בכמה מקומות. והש״י ראה 
כלו, ואלו נצחום דוקא ולא חשמאני ]ובניו[ שהם כהנים עובדי השם בהיביד רשעתם שטמאו היכל שלו, ונתן כח 

ודע עוד כי היונים היו מטמאים את ההיכל, שכך כח יון בפרט לטמאות ההיכל יותר מכל האומות. וסימן ..אחרים.
ולכך טמאו  דלבר היכל עולה במספרו ס״ה ויון מספרו ס״ו, להורות כי יש לו כח גובר על ההיכל ומטמא את ההיכל.

את כל השמנים שבהיכל. ודוקא שמנים כי השמן שממנו האור, יש לו כח יותר במה שממנו האור, ]וראיה לזה 
שבשמן מקדשין ומושחין הכל והוא עיקר הקדושה[, ואף בזה שלטו יון וטמאו את כל השמנים ולא נשאר רק פך 

 אחד שהיה מונח ]בחותמו[ של כ״ג.
 

 בראשית לב:כא( 15
יַוֲאמַ  ֵּנה ַעְבְדָך ַיֲעקֹּב ַאֲחֵרינּו כִּ ם ַגם הִּ ת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי-ְרתֶּ כֶּ ְנָחה ַההֹּלֶּ ָשא ָפָני:-ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו ַבמִּ ה ָפָניו אּוַלי יִּ ְראֶּ  ֵכן אֶּ

 
  יג-רמב"ם, הלכות חנוכה ד:יב( 16

 על לו והודיה האל בשבח ולהוסיף הנס עלהודי כדי בה להזהר אדם וצריך מאד עד היא חביבה מצוה חנוכה נר מצות
 סותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כ אפילו,  לנו שעשה הנסים

הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין 
 מדברי סופרים מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס.לקידוש היום הואיל ושניהם 

 
 :בשבת כ( 17

 .מצוה עושה הנחה או מצוה עושה הדלקה
 

  ב שולחן ערוך, אורח חיים תרעה, ס"קמשנה ברורה על ( 18
תה ולהגביה ולהניחה לשם מצוה ולהדליקה לכבו צריך היה מצוה עושה שהנחה סוברין היינו שאם ר״ל  - וכו׳ לפיכך

 אבל כיון שהדלקה עושה מצוה מדליקה כמות שהיא מונחת:
 

 משנה אבות א:א( 19
 ...הרבה תלמידים והעמידו ...דברים שלשה אמרו הם

 
 



 ב-מג, כד:א-ויקרא כג:מב( 20
ים ָכל ְבַעת ָימִּ שְֹּ -ַבֻסכֹּת ֵתְשבּו שִּ ְזָרח ְביִּ תְלַמַען ֵיְדעּו דֹּרֵֹּת  ָרֵאל ֵיְשבּו ַבֻסכֹּת: ָהאֶּ י אֶּ י ַבֻסכֹות הֹוַשְבתִּ ם כִּ ָרֵאל -יכֶּ שְֹּ ְבֵני יִּ

י  ם ֲאנִּ ְצָריִּ ץ מִּ רֶּ י אֹוָתם ֵמאֶּ יאִּ תֵק ֱאֹל ד'ְבהֹוצִּ ה אֶּ ם: מד   ַוְיַדֵבר מֹּשֶּ ל ד'מֲֹּעֵדי -יכֶּ ָרֵא -אֶּ שְֹּ ל ד'ַוְיַדֵבר ל: ְבֵני יִּ ה -אֶּ מֹּשֶּ
ת ֵלאמֹּר: יָך שֶּ -ַצו אֶּ ְקחּו ֵאלֶּ ָרֵאל ְויִּ שְֹּ יד:ְבֵני יִּ ית ַלָמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר ָתמִּ ת ָזְך ָכתִּ ן ַזיִּ  מֶּ

 
 רוקח, הלכות חנוכה( 21
סוכות ח' ימים אף חנוכה ח' ימים וגומר את ההלל וסמך אל חנוכת המזבח דבר אל  המסמך שמן נרות לסוכות  ...

ר ששמחת בית כת נר לזלהעלואהרן קח את הלוים על ידי שבט לוי יוחנן כהן גדול נעשה חנוכה ועוד סמך סוכה 
 ...השואבה על ידי נר 

 
 סוכה נג.( 22

, אור של אבוקות שמנה נוטל היה השואבה בית שמחת שמח כשהיה גמליאל בן שמעון רבן על עליו אמרו, תניא
 .בזו זו נוגעות ואין אחת ונוטל אחת וזורק

 
 שבת כא:( 23

טעמא דבית ... והולךֹּ  פוחת ואילך מכאן, שמנה קמדלי ראשון יום: אומרים שמאי בית, המהדרין מן והמהדרין
 .כנגד פרי החגוחד אמר: טעמא דבית שמאי ...ד ימים הנכנסין, כנג שמאי 

 
 מהר"ל, גבורות ד', פרק מז, דף קפא( 24

ותם נאמר )שמות ד׳( ויאמן העם כי פק׳ ה׳ את עמו וכי ראה א לגאול משה בא כאשר, ויאמינו נאמר פעמים ושלשה
קריעת ים סוף נאמר ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו, ואצל הר סיני נאמר )שם כ׳( הנה אנכי בא אליך בעב הענן ענים, וב

למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, הרי ג׳ אמונות שנתבררו ביציאת מצרים. ודע כי ג׳ אמונות הם 
 ...ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים  יסוד הדת וכאשר חס ושלום תפול אחת מהם תפול הדת בכללה, האחת הוא

האמונה השלישית שידבר השם יתברך את האדם ויתן לו  ...האמונה השנית שהכל הוא ביד ה׳ ואין דבר חוץ ממנו 
תברך בלשה י השם צוה לדת ויסוד שרשים שהם אמונות שלש אלו וכנגד ...תורה וזהו אמונת תורה מן השמים

גלי הדת שעומד עליהם הדת, כי חג הפסח בו נודע שהוא יתברך כל יכול על ידי רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם ר
אותות ומופתים עד קריעת ים סוף שהיה בשביעי של פסח ובו נודע בבירור שהכל ביכלתו ואין חוץ ממנו, וחג 

והשמירה השבועות בו נודע נתינת התורה, וחג הסוכות שהושיב אותם בענני כבוד בשמירתו וזה מורה על ההשגחה 
  .שהיה עליהם ולא עזה אותם שהושיב אותם בסכות שהיא השמירה

 
 שבת כג:( 25
 .ניסא פרסומי משום, עדיף חנוכה נר
 
 מגילה יח.( 62

 הכא נמי מצות קריאה ופרסומי ניסא. פרסומי ניסא ו קריאה מצות אלא
 

 צ:יחתר שולחן ערוך, אורח חיים,( 27
 .ביחיד לכתחלה אפילו לקרות יוכל שמעה לא ידיח ואיזה בציבור אותה קראו ואם

 
  שולחן ערוך, אורח חיים תרעא:ז( 28

 .בביתו ולהדליק לחזור וצריך ב״ה של בנרות יוצא אדם ואין הגה: ניסא פרסומי משום( בבה״כ) ומברכין ומדליקין
 

 יאס"ק  בשולחן ערוך, אורח חיים, תרעמשנה ברורה על  (29
 אלא עליהם לברך אין ישנים אם אבל( יז) נעורים הבית בני אם דוקא והיינו ובברכה השחר עמוד עד .הלילה כל

פרסום הנס ה״נ לדידן. ואם בא לביתו קודם עה״ש ומצא  בזמן אלא מברך היה לא דלדידהו דכמו ברכה בלא ידליק
 ב״ב ישנים מן הנכון שיקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה:

 
 ט-אוצר המדרשים, חנוכה קטע ח( 30

ולי אני המלך אין שוה להניחם, בשנת כ״ג שנים למלך אנטיוכס הוא שנת רי״ג לבנין בית שני רוח רעה נוססה ...
יום עוד, הבה נתחכמה לו לבטל מהם את  ועתה קומו ונקומו עליהם למלחמה לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל

 ר המלך., וייטב הדבר בעיני שריו ועבדיו לעשות כדבהשבת ומילה ור״ח
 


