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ב  "א ע"שבת כ
נר חנוכה מצוה להניחה על  : תנו רבנן

אם היה דר בעלייה  . פתח ביתו מבחוץ
מניחה בחלון הסמוכה לרשות  -

מניחה על  -ובשעת הסכנה . הרבים
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י : ה, ג"תהלים כ ֲעֹרְך ְלָפנַּ ְלָחן תַּ שֻׁ
י  ֶנֶגד ֹצְרָרי  י ּכֹוסִּ ֶשֶמן רֹאשִּ ְנָת בַּ שַּ דִּ
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Shabbat 21b:

The Sages taught: It is a mitzva to place the 

Chanukah lamp at the entrance to one’s 

house on the outside], so that all can see it].  

If he lived upstairs, he places it at the window 

adjacent to the public domain. And in a time 

of danger, [when the gentiles issued decrees 

to prohibit kindling lights,] he places it on the 

table and that is sufficient to fulfill his 

obligation.

Tehilim 23, 5:You prepare a table before me in 

the presence of my enemies You anoint my 

head with oil. My cup is full.  
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('סופרים כ' פ מס"ע( אשכנז'נ)" על הניסים"

ל  פְֻׁרָקן ְועַּ ל הַּ ים ְועַּ סִּ נִּ ל הַּ ְגבּורֹותעַּ ל  הַּ ְועַּ
ְתשּועֹות ֲאבֹוֵתינּו  הַּ יָת לַּ ְלָחמֹות ֶשָעשִּ מִּ ל הַּ ְועַּ

ֶזה ן הַּ ְזמַּ ים ָהֵהם בִּ ָימִּ ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן  : בַּ תִּ יֵמי מַּ בִּ
י אִּ ְשמֹונַּ ְלכּות ָיָון. ּוָבָניוֹּכֵהן ָגדֹול חַּ ְּכֶשָעְמָדה מַּ

ְמָך  ל עַּ ְשָרֵאלָהְרָשָעה עַּ יָחם יִּ ְשּכִּ תֹוָרֶתָךְלהַּ
ֵקי ְרצֹוֶנָך יָרם ֵמחֻׁ ֲעבִּ ים  : ּוְלהַּ בִּ ֲחֶמיָך ָהרַּ ָתה ְברַּ ְואַּ

ְדתָ  יָבם. ָצָרָתםָלֶהם ְבֵעת ָעמַּ ְבָת ֶאת רִּ ְנָת ֶאת . רַּ דַּ
יָנם ְקָמָתם. דִּ ְמָת ֶאת נִּ ים ְביַּד  . ָנקַּ בֹורִּ ְרָת גִּ ָמסַּ

ים ָלשִּ ים. חַּ טִּ ים ְביַּד ְמעַּ בִּ ים ְביַּד  . ְורַּ ּוְטֵמאִּ
ים ים. ְטהֹורִּ יקִּ דִּ ים ְביַּד צַּ ים ְביַּד . ּוְרָשעִּ עֹוְסֵקי  ְוֵזדִּ

יָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך. תֹוָרֶתָך .  ּוְלָך ָעשִּ
ְמָך  ְשָרֵאלּוְלעַּ יָת יִּ יֹום  ְתשּוָעהָעשִּ ְגדֹוָלה ּופְֻׁרָקן ְּכהַּ

ֶזה יר ֵביֶתָך: הַּ ְדבִּ ר ֵּכן ָבאּו ָבֶניָך לִּ חַּ נּו ֶאת . ְואַּ ּופִּ
ְקָדֶשָך. ֵהיָכֶלָך ֲהרּו ֶאת מִּ יקּו. ְוטִּ ְדלִּ ֵנרֹותְוהִּ

ְצרֹות ָקְדֶשָך ת ְיֵמיְוָקְבעּו . ְבחַּ . ֲחנָֻּׁכה ֵאלּוְשמֹונַּ
ָגדֹול ְמָך הַּ ֵלל ְלשִּ :  ְלהֹודֹות ּוְלהַּ

ם"במסכת סופרים ובמשנת הרמב, בתלמוד בבלי–נס חנוכה ומלכות החשמונאים 
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טיהור המקדש  , תשועת ישראל, ניצחון המכבים
בעולם  ' וקידוש ה

תיאור המצב על פי התפישה של ארץ ישראל באותו  
ְמָך ", תשועת ישראל, המקדש: דור ְשָרֵאלּוְלעַּ יָת  יִּ ָעשִּ

ֶזהְתשּוָעה יֹום הַּ ְגדֹוָלה ּופְֻׁרָקן ְּכהַּ

בקשה  '; השכחת התורה והעברת ישראל מחוקי ה
(סופרים' מס..." )וכן עשה עמנו "לתשועה בימינו 

ה בלבד"בזכות הקב, ניצחון צבאי של אותו הדור

ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן  )"ציון התקופה והנהגת העם  תִּ יֵמי מַּ בִּ
י ּוָבָניו אִּ ְשמֹונַּ ְדָת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם...ֹּכֵהן ָגדֹול חַּ "(...ָעמַּ

ְדתָ ... ְּכֶשָעְמָדה "= ה "מלכות יוון מול הקב "  ָעמַּ

"יתר על מאתיים שנים"חזרת מלכות לישראל , ניצחון החשמונאים, נס פך השמן

של פך השמן וניצחון החשמונאים בהקשר הרחב של התחלת תקופה  " נס"
שנה עם עצמאות שלטונית לעם ישראל  200שהמשיכה מעל , היסטורית חדשה

..."  שפרצום מלכי יון ... פרצות : "ג"ב מ"משנה מידות פ

ידםופשטו)"כלכלילחץ,"(ובמצוותבתורהלעסוקאותםהניחוולא)"הדתביטול
ונכנסו)"ירושליםוהריסתכיבוש,"(ובבנותיהם)"דתי-חברתיולחץ,"(בממונם

"(הטהורותוטמאו)"המקדשטומאת,"(פרצותבוופרצולהיכל

שנה  200שהמשיך למשך , ניצחון צבאי ומדיני של החשמונאי הכוהנים הגדולים
.  עד לחורבן בית שני

.והעמידו מלך לישראל, הושיעו את ישראל, הכוהנים הגדולים פעלו

"...הכהניםמןמלךוהעמידו"=החשמונאים
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Shabbat 21b

The Gemara asks: What is Chanukah, and why are lights kindled on 
Chanukah? The Gemara answers: The Sages taught in Megillat Ta’anit: On 
the twenty-fifth of Kislev, the days of Chanukah 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.



('סופרים כ' פ מס"ע( אשכנז'נ)" על הניסים"משותף

ל  פְֻׁרָקן ְועַּ ל הַּ ים ְועַּ סִּ נִּ ל הַּ ְגבּורֹותעַּ ל  הַּ ְועַּ
ְתשּועֹות ֲאבֹוֵתינּו  הַּ יָת לַּ ְלָחמֹות ֶשָעשִּ מִּ ל הַּ ְועַּ

ֶזה ן הַּ ְזמַּ ים ָהֵהם בִּ ָימִּ ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן  : בַּ תִּ יֵמי מַּ בִּ
י אִּ ְשמֹונַּ ְלכּות ָיָון. ּוָבָניוֹּכֵהן ָגדֹול חַּ ְּכֶשָעְמָדה מַּ

ְמָך  ל עַּ ְשָרֵאלָהְרָשָעה עַּ יָחם יִּ ְשּכִּ תֹוָרֶתָךְלהַּ
ֵקי ְרצֹוֶנָך יָרם ֵמחֻׁ ֲעבִּ ים  : ּוְלהַּ בִּ ֲחֶמיָך ָהרַּ ָתה ְברַּ ְואַּ

ְדתָ  יָבם. ָצָרָתםָלֶהם ְבֵעת ָעמַּ ְבָת ֶאת רִּ ְנָת ֶאת . רַּ דַּ
יָנם ְקָמָתם. דִּ ְמָת ֶאת נִּ ים ְביַּד  . ָנקַּ בֹורִּ ְרָת גִּ ָמסַּ

ים ָלשִּ ים. חַּ טִּ ים ְביַּד ְמעַּ בִּ ים ְביַּד  . ְורַּ ּוְטֵמאִּ
ים ים. ְטהֹורִּ יקִּ דִּ ים ְביַּד צַּ ים ְביַּד . ּוְרָשעִּ עֹוְסֵקי  ְוֵזדִּ

יָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלֶמָך. תֹוָרֶתָך .  ּוְלָך ָעשִּ
ְמָך  ְשָרֵאלּוְלעַּ יָת יִּ יֹום  ְתשּוָעהָעשִּ ְגדֹוָלה ּופְֻׁרָקן ְּכהַּ

ֶזה יר ֵביֶתָך: הַּ ְדבִּ ר ֵּכן ָבאּו ָבֶניָך לִּ חַּ נּו ֶאת . ְואַּ ּופִּ
ְקָדֶשָך. ֵהיָכֶלָך ֲהרּו ֶאת מִּ יקּו. ְוטִּ ְדלִּ ֵנרֹותְוהִּ

ְצרֹות ָקְדֶשָך ת ְיֵמיְוָקְבעּו . ְבחַּ . ֲחנָֻּׁכה ֵאלּוְשמֹונַּ
ָגדֹול ְמָך הַּ ֵלל ְלשִּ :  ְלהֹודֹות ּוְלהַּ

ם"במסכת סופרים ובמשנת הרמב, בתלמוד בבלי–נס חנוכה ומלכות החשמונאים  ד"בס
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בעולם  ' וקידוש ה

תיאור המצב על פי התפישה של ארץ ישראל באותו  
ְמָך ", תשועת ישראל, המקדש: דור ְשָרֵאלּוְלעַּ יָת  יִּ ָעשִּ

ֶזהְתשּוָעה יֹום הַּ ְגדֹוָלה ּופְֻׁרָקן ְּכהַּ

בקשה  '; השכחת התורה והעברת ישראל מחוקי ה
(סופרים' מס..." )וכן עשה עמנו "לתשועה בימינו 

ה בלבד"בזכות הקב, ניצחון צבאי של אותו הדור

ְתָיהּו ֶבן יֹוָחָנן  )"ציון התקופה והנהגת העם  תִּ יֵמי מַּ בִּ
י ּוָבָניו אִּ ְשמֹונַּ ְדָת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם...ֹּכֵהן ָגדֹול חַּ "(...ָעמַּ

ְדתָ ... ְּכֶשָעְמָדה "= ה "מלכות יוון מול הקב "  ָעמַּ

“Al Hanisim” (Nusach Ashkenaz according to Masechet Sofrim 20)

[We thank You] for the miracles for the redemption, for the mighty 
deeds, for the deliverances, for the wonders for the consolations and 
for the wars that You performed for our fathers in those days at this 
season. In the days of Matityahu, son of Yochanan the High Priest, the 
Hasmonean and his sons, when the evil Greek kingdom rose up 
against Your people Israel to make them forget Your Torah and to turn 
them away from the statutes of Your Will— You, in Your abundant 
mercy, stood by them in their time of distress, You defended their 
cause, You judged their grievances, You avenged them. You delivered 
the strong into the hands of the weak, many into the hands of the few, 
defiled people into the hands of the undefiled, the wicked into the 
hands of the righteous, and insolent [sinners] into the hands of diligent 
students of Your Torah. And You made Yourself a great and sanctified 
name in Your world. And for Your people, Israel, You performed a great 
deliverance and redemption unto this very day. Afterwards, Your sons 
entered the Holy of Holies of Your House, cleansed Your Temple, 
purified Your Sanctuary, and kindled lights in the Courtyards of Your 
Sanctuary, and designated these eight days of Chanukah to thank and 
praise Your great Name.
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משותף

ם"במסכת סופרים ובמשנת הרמב, בתלמוד בבלי–נס חנוכה ומלכות החשמונאים 

:ג"ה-א"הג"פחנוכה'הל
הניחוולאדתםובטלוישראלעלגזירותגזרויוןכשמלכישניבבית:א"ה

להיכלונכנסוובבנותיהםבממונםידםופשטוובמצוותבתורהלעסוקאותם
ולחצוםמפניהםמאודלישראללהםוצרהטהורותוטמאופרצותבוופרצו

וגברווהצילםמידםוהושיעםאבותינולהי-אעליהםשריחםעדגדוללחץ
מלךוהעמידומידםישראלוהושיעווהרגוםהגדוליםהכהניםחשמונאיבני
.השניהחורבןעדשניםמאתייםעליתרלישראלמלכותוחזרההכהניםמן
בחודשועשריםבחמישה,ואיבדוםאויביהםעלישראלוכשגברו:ב"ה

בוהיהולא;אחדפךאלאטהורשמןמצאוולא,להיכלונכנסו.היהכסליו
-ימיםשמונההמערכהנרותממנווהדליקו,בלבדאחדיוםאלאלהדליק

.טהורשמןוהוציאו,זיתיםשכתשועד
ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו :ג"ה

שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות  
בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות 

וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי  , הנס
.  והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה, הפורים

(ג"ה-א"חנוכה ה' ג מהל"פ)ם"רמב

ד"בס

-"  הנס"

הרקע  
ההיסטורי

המצוקה

תשועה  
וניצחון

תפקיד  
הכוהנים

"עמד"

"יתר על מאתיים שנים"חזרת מלכות לישראל , ניצחון החשמונאים, נס פך השמן

של פך השמן וניצחון החשמונאים בהקשר הרחב של התחלת תקופה  " נס"
שנה עם עצמאות שלטונית לעם ישראל  200שהמשיכה מעל , היסטורית חדשה

..."  שפרצום מלכי יון ... פרצות : "ג"ב מ"משנה מידות פ

ידםופשטו)"כלכלילחץ,"(ובמצוותבתורהלעסוקאותםהניחוולא)"הדתביטול
ונכנסו)"ירושליםוהריסתכיבוש,"(ובבנותיהם)"דתי-חברתיולחץ,"(בממונם

"(הטהורותוטמאו)"המקדשטומאת,"(פרצותבוופרצולהיכל

שנה  200שהמשיך למשך , ניצחון צבאי ומדיני של החשמונאי הכוהנים הגדולים
.  עד לחורבן בית שני

.והעמידו מלך לישראל, הושיעו את ישראל, הכוהנים הגדולים פעלו

"...הכהניםמןמלךוהעמידו"=החשמונאים

Halacha 1: During the period of the second Temple, when the
Greek kings were in power, they issued decrees against the
Jewish people, attempting to nullify their faith and forbidding
them to study the Torah or to its commandments. They laid
their hands on their wealth and their daughters; they entered
the Temple and wrought havoc within, defiling the sacraments
that were pure. The Jews suffered great difficulties from their
enemies, who oppressed them ruthlessly until the God of our
fathers had mercy upon them, saved and rescued them from
the hands of the tyrants. The sons of the Hasmoneans, the
High Priests, overcame them, defeating the Syrian Greeks,
and saved the Jews from their power. They appointed a king
from among the priests, and Israel’s sovereignty was restored
for a period of more than 200 years, until the destruction of the
Second Temple.
Halacha 2: When the Jews overcame their enemies and
destroyed them, they entered the Sanctuary; this was on the
twenty-fifth of Kislev. They could not find any pure oil in the
Sanctuary, with the exception of a single cruse. It contained
enough oil to burn for merely one day. They lit the
arrangement of candles from it for eight days until they could
crush olives and produce pure oil.
Halacha 3: Accordingly, the Sages of that generation
ordained that these eight days, which begin from the twenty-
fifth of Kislev, should be commemorated to be days of
happiness and praise [of God]. Candles should be lit in the
evening at the entrance to the houses on each and every one
of these eight nights to publicize and reveal the miracle.
These days are called Chanukah. It is forbidden to eulogize
and fast on them, as on the days of Purim. Lighting the
candles on these days is a Rabbinic mitzvah, like the reading
of the Megillah.

Rambam (Ch. 3, Halachot 1-3 Hilchot Chanukah) 



מקורות-ם"נס חנוכה ומלכות החשמונאים במשנת הרמב

בשעתשלאהאלוהדבריםוכל:ג,ההתורהיסודי'הל
רשעמלךשיעמודוהוא,הגזרהבשעתאבל.הגזרה

דתםלבטלישראלעלגזרהויגזורוחביריוכנבוכדנצר
אחתעלאפילויעבורואלייהרג,המצותמןמצוהאו

לביןבינונאנסביןעשרהבתוךנאנסביןמצותמשאר
.כוכביםעובדי

אבל ימות המשיח הוא העולם  : ב,הלכות תשובה ט
שהמלכות תחזור  אלא , הזה ועולם כמנהגו הולך

.לישראל

המלך המשיח עתיד לעמוד  :  א,הלכות מלכים יא
,לממשלה הראשונה, ולהחזיר מלכות דוד ליושנה

וחוזרין כל  , ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל
המשפטים בימיו כשהיו מקודם

חותם בה בונה ירושלים או מנחם  ו:  ד,הלכות ברכות ב
ולפיכך נקראת ברכה זו  . עמו ישראל בבנין ירושלים

,  וכל מי שלא אמר מלכות בית דוד בברכה זו. נחמה
שאין  , מפני שהיא ענין הברכה, לא יצא ידי חובתו

נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד

לא היו הולכים לפי המסורת הישר  :  ג:ש יומא א"פיהמ

זה מלכי ישראל בלבד לפי  ":  ב:ש סנהדרין ב"פיהמ
שהיו עבריינין במלכותם לא היו משבחין השפלות ולא  

"  היו נכנעין לדברי תורה

ואלו הן יום א שלישי בתשרי שבו  : ב,תעניות ה' הל
נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה  

,וסיבב להתם גלותן

עשרהגבוהסורגממנולפנים:ג"מב"פמידותמשנה
יוןמלכישפרצוםשםהיופרצותעשרהושלשטפחים

השתחויותעשרהשלשכנגדםוגזרווגדרוםחזרו

Hilchot Yesodei HaTorah 5,3:All the above [distinctions] apply [only in times] 

other than times of a decree. However, in times of a decree - i.e., when a 

wicked king like Nebuchadnezzar or his like will arise and issue a decree 

against the Jews to nullify their faith or one of the mitzvot - one should sacrifice 

one's life rather than transgress any of the other mitzvot, whether one is 

compelled [to transgress] amidst ten [Jews] or one is compelled [to transgress 

merely] amidst gentiles.

Mishna Midot 2, 3: Within it was the Soreg, ten handbreadths high. There were 

thirteen breaches in it, which had been originally made by the kings of Greece, 

and when they repaired them they enacted that thirteen prostrations should be 

made facing them

Hilchot Teshuva 9,2: In contrast, the Messianic age will be [life within the 

context of] this world, with the world following its natural pattern except 

that sovereignty will return to Israel.

Hilchot Melachim 11, 1: In the future, the Messianic king will arise and renew 

the Davidic dynasty, restoring it to its initial sovereignty. He will build the 

Temple and gather the dispersed of Israel. Then, in his days, the observance of 

all the statutes will return to their previous state. 

Hilchot Brachot 4,2: One should conclude: "[Blessed are You, God,] who 

will build Jerusalem," or "...who will comfort His people Israel with the 

building of Jerusalem." For this reason, this blessing is referred to as 

"the blessing of comfort."Whoever does not mention the kingdom of the 

House of David in this blessing does not fulfill his obligation, because it 

is an essential element of the blessing. There will be no complete 

comfort until the return of the sovereignty to the House of David.

Explanation to Mishna Yoma 1, 3: “They did not follow the accepted tradition”

Explanation to Mishna Sanhedrin 2,2: This specifically only relates to the Kings 

of Israel [not Judah] since they were corrupt kings and did not praise the low 

and did not accept the supremacy of the Torah

Hilchot Taanit 5, 2: These days are the following:The Third of Tishrei. This is 

the day on which Gedaliah ben Achikam was slain and the ember of Israel that 

remained was extinguished, causing their exile to become complete.
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