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 בס"ד
 

 

CHANUKAH: 
To Dream the Im/Possible Dream 

 
I) The Dream 

 1) ספר בראשית פרק כח
ה:  נָׁ רָׁ ֶלְך, חָׁ ַבע; ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב, ִמבְּ ַקח ֵמַאְבֵני  י( ַויֵּצֵּ א ַהֶשֶמש ַויִּ י בָּ ם כִּ קֹום ַויֶָּלן שָּ ְפַגע ַבמָּ )יא( ַויִּ

יוקֹום ַויֶָּשם ְמ ַהמָּ  ה ו ַרֲאֹשתָׁ ב ַאְרצָּ ם ֻמצָּ ֵנה ֻסלָּ קֹום ַההּוא:)יב( ַוַיֲחֹלם ְוהִּ ְשַכב ַבמָּ יַע   ְּרֹאשֹוַויִּ ַמגִּ
ה  י ְיהֹוָּ יו ַויֹאַמר ֲאנִּ לָּ ב עָּ צָּ ה נִּ ֵנה ְיהֹוָּ ים בֹו:)יג( ְוהִּ ים ְוֹיְרדִּ ים ֹעלִּ ֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלהִּ ה ְוהִּ ְימָּ מָּ י  ֱאֹלהֵ ַהשָּ

יָּה ַזְרֲעָך כַ  ה ּוְלַזְרֶעָך:)יד( ְוהָּ ֶליהָּ ְלָך ֶאְתֶננָּ ה ֹשֵכב עָּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ אָּ ק הָּ ְצחָּ יָך ֵואֹלֵהי יִּ בִּ ם אָּ הָּ ֲעַפר ַאְברָּ
ה ּוְבַזְרֶעָך:  מָּ ֲאדָּ ְשְפֹחת הָּ ל מִּ ְבְרכּו ְבָך כָּ ה ְונִּ ֶנְגבָּ ה וָּ ֹפנָּ ה ְוצָּ ֵקְדמָּ ה וָּ ַרְצתָּ יָּמָּ ֶרץ ּופָּ אָּ  הָּ

ִתיָך  )טו( ַמרְּ ְך ּושְּ ֹנִכי ִעמָׁ ה אָׁ ִהנֵּ כוְּ ָך ַעד ֲאֶשר   לבְּ בְּ ה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעזָׁ מָׁ ֲאדָׁ ְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל הָׁ לֵּ ֲאֶשר תֵּ
ְך: ִתי לָׁ ת ֲאֶשר ִדַברְּ ִשיִתי אֵּ  ִאם עָׁ

ה ן יֵּש יְּ כֵּ תֹו ַויֹאֶמר אָׁ נָׁ קֹום ַהֶזה)טז( ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמשְּ ה ַבמָׁ ִת   ֹוָׁ עְּ ֹנִכי לֹא יָׁדָׁ אָׁ  י: וְּ
ִים:  מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ ית ֱאֹלִהים וְּ ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ קֹום ַהֶזה אֵּ א ַהמָׁ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָׁ  )יז( ַוִיירָׁ

ם מְּ  ֶאֶבן ֲאֶשר שָׁ ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַוִיַקח ֶאת הָׁ כֵּ יו)יח( ַוַישְּ ה ַוִיצֹ ַויֶָׁשם  ַרֲאֹשתָּ בָׁ ּה ַמצֵּ ּהק ֶשֶמן ַעל ֹאתָׁ  : רֹאשָּ
 

11. And he arrived at the place and lodged there because the sun had set, and he took 
some of the stones of the place and placed [them] at his head, and he lay down in that 
place. 
12. And he dreamed, and behold! a ladder set up on the ground and its top reached to 
heaven; and behold, angels of God were ascending and descending upon it. 
13. And behold, the Lord was standing over him, and He said, "I am the Lord, the God 
of Abraham your father, and the God of Isaac; the land upon which you are lying to 
you I will give it and to your seed. 
14. And your seed shall be as the dust of the earth, and you shall gain strength 
westward and eastward and northward and southward; and through you shall be 
blessed all the families of the earth and through your seed. 
15. And behold, I am with you, and I will guard you wherever you go, and I will restore 
you to this land, for I will not forsake you until I have done what I have spoken 
concerning you." 
16. And Jacob awakened from his sleep, and he said, "Indeed, the Lord is in this place, 
and I did not know [it]." 
17. And he was frightened, and he said, "How awesome is this place! This is none other 
than the house of God, and this is the gate of heaven." 
18. And Jacob arose early in the morning, and he took the stone that he had 
placed at his head, and he set it up as a monument, and he poured oil on top of it. 

 
   (Yaakov’s Anxieties                IIויירא יעקב/אל תירא עבדי יעקב

 
 ספר בראשית פרק כח   2)

א)יז(  ירָּ אַמה נֹוַויֹאַמר  ַויִּ קֹום ַהֶזה   רָּ ין ֶזה ִכי ִאם ַהמָׁ ִים: אֵּ מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ ית ֱאֹלִהים וְּ  בֵּ
 ספר בראשית פרק לב  

א ַיֲעֹקב ְמֹאד)ח(  ירָּ י ַמֲחנֹות:  ַויִּ נֵּ ַמִלים ִלשְּ ַהגְּ ר וְּ קָׁ ֶאת ַהבָׁ ֶאת ַהצֹאן וְּ ם ֲאֶשר ִאתֹו וְּ עָׁ  ַויֵֶּצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת הָׁ
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 ד  ספר ישעיה פרק מ 3)

ַמע ה שְּ ַעתָׁ ִדי וְּ  )א( וְּ ִתי בֹו: ַיֲעֹקב ַעבְּ ַחרְּ ל בָׁ אֵּ רָׁ  ִישְּ
ֶרךָׁ  זְּ ָך ִמֶבֶטן ַיעְּ ֹיֶצרְּ ה ֹעֶשָך וְּ הֹוָׁ ַמר יְּ י ַיֲעֹקב)ב( ֹכה אָׁ א ַעְבדִּ ירָּ ִתי בו: ַאל תִּ ַחרְּ רּון בָׁ  ִוישֻׁ

 
 ספר ירמיה פרק ל   4)

ה   ַאתָׁ י ַיֲעֹקב)י( וְּ א ַעְבדִּ ירָּ אֻׁ  ַאל תִּ ַחתנְּ ַאל תֵּ ה וְּ הֹוָׁ נִ  ם יְּ ל ִכי ִהנְּ אֵּ רָׁ ֶאֶרץ  ִישְּ ֲעָך מֵּ ֶאת ַזרְּ חֹוק וְּ רָׁ י מֹוִשיֲעָך מֵּ
ין ַמֲחִריד:  אֵּ ַשֲאַנן וְּ ַקט וְּ שָׁ ב ַיֲעֹקב וְּ שָׁ יָׁם וְּ  ִשבְּ

ל ַהגֹוִים ֲאֶשר ֲהִפצֹוִת  כָׁ ה בְּ לָׁ הֹוִשיֶעָך ִכי ֶאֱעֶשה כָׁ ה לְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ָך ֲאִני נְּ ם )יא( ִכי ִאתְּ לֹא   ַאְך ֹאְתָךיָך שָׁ
הֶאֱעשֶ  לָּ ה לֹא ֲאַנֶקךָׁ:  ה כָּ ַנקֵּ ט וְּ פָׁ ִתיָך ַלִמשְּ ִיַסרְּ  וְּ

 פרק מו  
י ַיֲעֹקב)כז(  א ַעְבדִּ ירָּ ה ַאל תִּ יָׁם   ְוַאתָּ ֶאֶרץ ִשבְּ ֲעָך מֵּ ֶאת ַזרְּ חֹוק וְּ רָׁ ִני מֹוִשֲעָך מֵּ ל ִכי ִהנְּ אֵּ רָׁ ַחת ִישְּ ַאל תֵּ וְּ

שָׁ  ב ַיֲעקֹוב וְּ שָׁ יוְּ אֵּ ַשֲאַנן וְּ  ן ַמֲחִריד: ַקט וְּ
י ַיֲעֹקב)כח(  א ַעְבדִּ ירָּ ה ַאל תִּ ִתיָך   ַאתָּ ל ַהגֹוִים ֲאֶשר ִהַדחְּ כָׁ ה בְּ לָׁ ִני ִכי ֶאֱעֶשה כָׁ ָך אָׁ ה ִכי ִאתְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ נְּ

ה לֹא ֲאַנֶקָך: ַנקֵּ ט וְּ פָׁ ִתיָך ַלִמשְּ ִיַסרְּ ה וְּ לָׁ ָך לֹא ֶאֱעֶשה כָׁ ֹאתְּ ה וְּ מָׁ  שָׁ
 

   סדר מוצאי שבת -כנז נוסח אש  -סדור תפלה  5)
ַיֲעֹקב ה לְּ הֹוָׁ ַמר יְּ י ַיֲעֹקב:אָׁ א ַעְבדִּ ירָּ  . ַאל תִּ

י יעקב:... א ַעְבדִּ ירָּ ה ְבַיֲעֹקב. ַאל תִּ ַחר ְיהֹוָּ  בָּ
 
 אברבנאל בראשית פרק כח    6)

 ומפני זה נ"ל לפרש המראה בדרך אחרת מתיחסת ליעקב ולזמן ולמקום ההוא...   
ח מפניו עני ודל יחיד ומתנכר אולי שכבר היה  שיהרגהו ובהיותו בורשיעקב מפחדו מן עשו מר ואו

מתחרט ממה שסכן עצמו בלקיחת הברכות באמרו שמא לא ישר בעיני האלקים מה שעשה  
 לאחיו ויביאו עליו קללה ולא ברכה   

בנבואה אלהית   ולכן סבב יתברך ביאתו לאותו מקום בהר המוריה ושילון שמה והראהו בחלומו
בזרעו ושרצה אלהים את מעשיו והבטיחו שלא יפחד מעשו כי  כות אשר ברכו אביו בו וקיום הבר

הוא יצילהו ממנו ולפי שהיו היעודים האלהיים שיעד הקדוש ברוך הוא לאברהם שלשה סוגי'  
דבקות ההשגחה והשפע בו ובזרעו וירושת הארץ הקדושה ורבוי זרעו והם אשר נכללו בברכות  

ית' כי הוא הראהו ראשונה סלם מוצב ארצה  קיים כל זה ליעקב מהאל יצחק לכן בזאת המראה נת 
וראשו מגיע השמימה להודיעו שבמקום ההוא יבנה המקדש ושם יהיה השפע ודבקות ההשגחה  

העליונה אשר יעד לאברהם על זרעו כאלו היה שם סלם מוצב ארצה קצהו בקדש הקדשים וקצהו  
וקדוש ומפני אותו קשר    חתו על אותו מקום מיוחדירד בו השפע האלדי והשגמגיע השמימה שמש' 

ויחס עצום שהיה מאותו מקום שפל מקום מקדשנו לשמי י"י יהיו מלאכי אלדים עולים ויורדים  
בו שהם מלאכי עליון שלוחי השגחתו שהם עולים עם ריח הקרבנות ותפלות המתפללים במקום  

הדבקות   ד המלך ולהורות על עולם ולהשפיע עליהם טובות כיההוא ויורדים להושיעם ולהצילם 
 ומעלת ההשגחה אמר והנה י"י נצב עליו על יעקב שתדבק השגחתו בו כמו שאמר לאברהם...

 
 חלק א פרק טו   -ספר מורה נבוכים  7)

כלומר, על ה'סולם', אשר קצהו הראשון בשמים וקצהו   -קיים עומד עליו   -"והנה יי נצב עליו" 
, אחר שהוא עומד קיים על  יג מי שעליו בהכרחשיעלה, עד שיש ובו יעלה כל מין בארץ, האחרו 

 ראש ה'סולם': 
ומבואר הוא שמאמרי הנה, 'עליו', הוא כפי זה המשל הנשוא. ו'מלאכי אלוהים' הם הנביאים,  

 שנאמר בהם בפרוש, "וישלח מלאך", "ויעל מלאך יי מן הגלגל אל הבוכים".  
ר ה'עליה' וההגעה אל  כי אח -קודם ה'ירידה'  ה'עליה' -לים ויורדים" ומה טוב אמרו, "עו

להנהגת אנשי הארץ  -מעלות ידועות מן ה'סולם', תהיה ה'ירידה' במה שפגש מן הענין 
 כמו שבארנו: ולימודם, אשר בעבור זה כינה ב'ירידה',

This ladder all may climb up who wish to do so, and they must ultimately attain to a 
knowledge of Him who is above the summit of the ladder, because He remains upon it 
permanently. It must be well understood that the term "upon it" is employed by me in 
harmony with this metaphor. "Angels of God" who were going up represent the 
prophets. That the term "angel" was applied to prophets may clearly be seen in the 
following passages: "He sent an angel" (Num. xx. 16); "And an angel of the Lord came 
up from Gilgal to Bochim" (Judges ii. 1). How suggestive, too, is the expression 
"ascending and descending on it"! The ascent is mentioned before the descent, 
inasmuch as the "ascending" and arriving at a certain height of the ladder precedes the 
"descending," i.e., the application of the knowledge acquired in the ascent for the 
training and instruction of mankind. This application is termed "descent," in 
accordance with our explanation of the term yarad 
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 פרק יט   -שער א  -ספר נפש החיים  8)

והוא ענין מראה הסלם מוצב ארצה כו'. ולא אמר מוצב בארץ. אלא ארצה שפי' לארץ ומשמעו  
שראש עיקר שרשו בשמים ממעל. ומשם הוא משתלשל ויורד על לארץ יגיע. והוא הנשמת חיים  

ומתקשרת ומשם משתלשלת כסלם ושלשלת   של האדם שמתאצלת כביכול מנשימת פיו ית"ש.
עם הרוח והרוח בנפש עד רדתה לזה העולם בגוף האדם. וכן מפורש ברע"מ )נשא קכ"ג ב'( ויפח  
באפיו נשמת חיים כו' דאתמר בי' ויחלם והנה סלם סלם ודאי איהי נשמת חיים כו' ע"ש. והנה  

מלאכי אלקים עולים ויורדים בו. כמש"ל באורך שהיא הנפש חיה של העולמות והכחות ומלאכי  
ליון. שכל עלייתם וירידתם וכל סדרי הנהגתם כל רגע. תלוי רק כפי נטיית מעשיה ודבורה  ע

ומחשבתה בגוף האדם כל רגע. )ומ"ש עולים תחלה ואחר כך יורדים. כי כל עיקר בורת האדם.  
להעלות תחלה כל עולם ממטה למעלה. ואחר כך נמשכי' אורות מלמעלה למטה(. עד שאח"כ והנה  

 עליו כנ"ל:הוי"ה ב"ה נצב 
 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף צא/ב   9)
בעו לסכוניה מיד  תנא עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה ויורדין ומסתכלין בדיוקנו של מטה  

אמר רבי שמעון בן לקיש אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו כאדם שמניף על   והנה ה' נצב עליו
 בנו 

 
 אורות הקודש אות נג )עמ' רכו( 10)

חולמים הם הנביאים, בחלום אדבר  ת הגדולים יסוד העולם הם. המדרגות שונות הן.  החלומו
בו.חולמים הם המשוררים בהקיץ, חולמים בעלי המחשבה הגדולים לתקין העולם.חולמים אנו  

 ' את שיבת ציון.  \כולנו בשוב ד
מן  הגסות של החיים החברותיים, בהיותם שקועים רק בצדם החמרי, נוטלת את אור החלום 

העולם, את זהר ההרחבה שלו, את עליתו העליונה, מהמציאות הקודרת, עד שהעולם מפרפר  
 במכאובים מתוך עקיצותיה הארסיות של המציאות, חסרת זהר החלום.  

רק המכאובים הם יסורי אהבה, הם ימרקו את העולם, יבררו לו, כמה גדולה היא הטעות של  
חלום החפשי, המורד במציאות וגבוליה, הוא הוא  בעת אשר רק ההמתפארים במציאות הלקויה, 

 באמת האמת היותר הוויתית של המציאות. 
 פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ד' יביט. ואז שב חזון החלום והיה למחזה ברור. 

 
 ויצא פרק ב   מדרש תנחומא 11)

אבינו שרה של בבל  א"ר ברכיה בשם רבי חלבו ור"ש בן יוסינה מלמד שהראהו הקב"ה ליעקב 
עולה ויורד ושל מדי עולה ויורד ושל יון עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד א"ל הקב"ה ליעקב יעקב  

למה אין אתה עולה באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר כשם שיש לאלו ירידה כך אני יש לי  
סינה היה דורש  ר"ש בן יו ולא האמין ולא עלהירידה א"ל הקב"ה אם אתה עולה אין לך ירידה 

אלו עלית והאמנת לא היתה  )תהלים עח( בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו א"ל הקב"ה 
אלא הואיל ולא האמנת הרי בניך משתעבדין בהללו ד' מלכיות בעה"ז במסים    לך ירידה לעולם

 ובארנוניות ובגולגליות 
 

 בראשית פרשה סח פסקה יב   מדרש רבה 12)
 לא מעלין ולא מורידין ולם אמר ר' אבהו דברי חלומות )יב( ויחלום והנה ס

 
 פסוק א   על בראשית פרק כט  רש"י 13)

ונעשה קל   נשא לבו את רגליומשנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה  -)א(וישא יעקב רגליו  
 ללכת. כך מפורש בב"ר: 

 
Now Jacob lifted his feet As soon as he was given the good tidings that he was 
assured protection, his heart lifted his feet, and he became fleet-footed. So it is 
explained in Gen. Rabbah (70:8). 

 
 

 I) The DreamerII 
 ספר משלי פרק יט   14)

ֶקד רע:  ַע יִָׁלין ַבל ִיפָׁ בֵּ שָׁ ַחִיים וְּ ה לְּ הֹוָׁ ַאת יְּ  )כג( ִירְּ
23. Fear of the Lord is for life, and he will rest satisfied, not to be visited by evil. 

 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד/א   15)

   כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רעאמר רבי יונה אמר רבי זירא 
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 שנאמר ושבע ילין בל יפקד רע אל תקרי שבע אלא שבע 
R. Jonah further said in the name of R. Zera: Whoever goes seven days without a 
dream is called evil, as it says, And he that hath it shall abide satisfied; he shall not be 
visited with evil.  Read not sabea', [satisfied] but sheba' [seven]   

 
 29תורת מנחם )לרבי מלובביץ( כרך ד' עמ'  16)

 נה לשינה פועלת גם על השינה עצמה.רואים במוחש שההכ 
 כשאדם שוכב לישון בהחלטה להקיץ השעה מסוימת, הוא מתעורר בזמן שהחליט לקום בו. 

 נמצא שההכנה לשינה משפיעה עליו גם בשעה שהוא ישן.
 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה/ב   17)
 רי לבו  אין מראין לו לאדם אלא מהרהואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן 

 
 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י/ב   18)

אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקום שנאמר  
ויהי בימי אחשורוש הוה המן ויהי בימי שפוט השופטים הוה רעב ויהי כי    ויהי אינו אלא לשון צער

בנסעם מקדם הבה נבנה לנו עיר ויהי בימי  החל האדם לרוב וירא ה' כי רבה רעת האדם ויהי 
אמרפל עשו מלחמה ויהי בהיות יהושע ביריחו וחרבו שלופה בידו ויהי ה' את יהושע וימעלו בני  
ישראל ויהי איש אחד מן הרמתים כי את חנה אהב וה' סגר רחמה ויהי )כי( ]כאשר[ זקן שמואל  

עמו[ ויהי שאול עוין את דוד ויהי כי ישב   ולא הלכו בניו בדרכיו ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ]וה'
 המלך בביתו רק אתה לא תבנה הבית והכתיב ויהי ביום השמיני  

 
The Power of Dreams, Rabbi Jonathan Sacks, Mikketz 30 November 201319)  

Dreaming is often thought to be impractical. Not so: it is one of the most practical 
things we can do. There are people who spend months planning a holiday but not even 
a day planning a life. They let themselves be carried by the winds of chance and 
circumstance. That is a mistake. The sages said, “Wherever [in the Torah] we find the 
word vayehi, ‘And it came to pass,’ it is always the prelude to tragedy." (Megillah 10b) 
A vayehi life is one in which we passively let things happen. A yehi (“Let there be”) 
life is one in which we make things happen, and it is our dreams that give us direction. 
Theodor Herzl, to whom more than any other person we owe the existence of the state 
of Israel, used to say, “If you will it, it is no dream.” I once heard a wonderful story 
from Eli Wiesel. There was a time when Sigmund Freud and Theodore Herzl lived in 
the same district of Vienna. “Fortunately,” he said, “they never met. Can you imagine 
what would have happened had they met? Theodore Herzl would have said: I have a 
dream of a Jewish state. Freud would have replied: Tell me, Herr Herzl, how long have 
you been having this dream? Lie down on my couch, and I will psychoanalyze you. 
Herzl would have been cured of his dreams and today there would be no Jewish state.” 
Fortunately, the Jewish people have never been cured of their dreams. 

 
 פסוק יא   רש"י על בראשית פרק כח 20)

)ירמיה ז( ואל תפגע בי ולמדנו שתקן תפלת ערבית ושנה הכתוב ולא   לשון תפלהורבותינו פירשו 
 כתב ויתפלל ללמדך שקפצה לו הארץ כמו שמפורש בפרק גיד הנשה )חולין צא(:

And he arrived Heb. ַגע ַגע) as in (Josh. 16:7):“and it reached ,ַוִיפְּ  ,Our Rabbis (Gen. Rabbah 88:9 ּופָׁ
Ber. 26b) interpreted it [the word ַגע  as an expression of prayer, as in (Jer. 7:16):“And ַוִיפְּ

do not entreat  ַגע  me,” and this teaches us that he [Jacob] instituted the evening ִתפְּ
prayer. [Scripture] did not write ל ַפלֵּ  to teach that ,[the usual expression for prayer] ,ַוִיתְּ

the earth sprang toward him [i.e. the mountain moved toward him], as is (Chullin 91b). 
 

שירא מפני חיות רעות התחילו מריבות זו עם זו   לראשועשאן כמין מרזב סביב  -וישם מראשותיו  
עלי יניח מיד עשאן הקב"ה אבן אחת וזהו  זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת 

 שנא' ויקח את האבן אשר שם מראשותיו:
and placed [them] at his head He arranged them in the form of a drainpipe around his 
head because he feared the wild beasts. They [the stones] started quarreling with one 
another. One said, “Let the righteous man lay his head on me,” and another one said, 
“Let him lay [his head] on me.” Immediately, the Holy One, blessed be He, made them 
into one stone. This is why it is stated (verse 18):“and he took the stone [in the singular] 
that he had placed at his head.” [From Chullin 91b] 
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IV) Activating Our Dreams  

 ספר בראשית פרק לז   21)
ִתי:  מְּ לָׁ א ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר חָׁ עּו נָׁ יֶהם ִשמְּ  )ו( ַויֹאֶמר ֲאלֵּ

ֶבינָׁה סֻׁ ִהנֵּה תְּ ה וְּ בָׁ ַגם ִנצָׁ ִתי וְּ ה ֲאלֻׁמָׁ מָׁ ה קָׁ ִהנֵּ ֶדה וְּ תֹוְך ַהשָׁ ִמים ֲאלִֻׁמים בְּ ַאלְּ נּו מְּ ה ֲאַנחְּ ִהנֵּ יֶכם   )ז( וְּ ֲאלֹֻׁמתֵּ
  ָׁ ַתֲחֶוין יַלֲאֻלמָּ ַוִתשְּ  :תִּ

נֹא ֹאתֹו ַעל ֲחֹלֹמתָׁ  נּו ַויֹוִספּו עֹוד שְּ ֹשל בָׁ שֹול ִתמְּ ינּו ִאם מָׁ לֵּ ֹלְך עָׁ ֹלְך ִתמְּ יו ֲהמָׁ רּו לֹו ֶאחָׁ ַעל  )ח( ַויֹאמְּ יו וְּ
יו:  רָׁ בָׁ  דְּ

 
ִה  ִתי ֲחלֹום עֹוד וְּ ַלמְּ ה חָׁ יו ַויֹאֶמר ִהנֵּ ֶאחָׁ ר ֹאתֹו לְּ ַספֵּ ר ַויְּ ַח  )ט( ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאחֵּ ַהיָׁרֵּ ה ַהֶשֶמש וְּ נֵּ

ַתֲחִוים  ִבים ִמשְּ ר כֹוכָׁ שָׁ ַאַחד עָׁ יוְּ  :לִּ
ִביו ַויֹאֶמר לֹו   ַער בֹו אָׁ יו ַוִיגְּ ֶאל ֶאחָׁ ִביו וְּ ר ֶאל אָׁ ַספֵּ  )י( ַויְּ

ַתֲחֹות  ִהשְּ ַאֶחיָך לְּ ָך וְּ ִאמְּ בֹוא ֲאִני וְּ תָׁ ֲהבֹוא נָׁ מְּ לָׁ ה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר חָׁ צָׁ  ְלָךמָׁ רְּ  ה: אָׁ
 

 ספר בראשית פרק מט   22)
ֶביָך  ֹעֶרף ֹאיְּ ָך בְּ דְּ ה יֹודּוָך ַאֶחיָך יָׁ ה ַאתָׁ הּודָׁ ְשַתֲחוּו ְלָך)ח( יְּ ִביך: יִּ י אָׁ נֵּ  בְּ

 
 ספר בראשית פרק מב   23)

ַלם  ת ַהֲחֹלמֹות ֲאֶשר חָׁ ף אֵּ ֹכר יֹוסֵּ ֶהם)ט( ַוִיזְּ    לָּ
אֹות ֶאת   ִלים ַאֶתם ִלרְּ ַרגְּ ֶהם מְּ אֶתם:ַויֹאֶמר ֲאלֵּ ֶרץ בָׁ אָׁ ַות הָׁ  ֶערְּ

 
 ספר בראשית פרק מ   24)

לשָׁ  י:)י( ּוַבֶגֶפן שְּ נָׁ פָׁ ה ֶגֶפן לְּ ִהנֵּ ף ַויֹאֶמר לֹו ַבֲחלֹוִמי וְּ יֹוסֵּ ִקים ֶאת ֲחֹלמֹו לְּ ר ַשר ַהַמשְּ ַספֵּ ִריִגם  )ט( ַויְּ ה שָׁ
ִבים:) ֹלֶתיהָׁ ֲענָׁ כְּ ִשילּו ַאשְּ ּה ִהבְּ ה ִנצָׁ תָׁ לְּ ֹפַרַחת עָׁ ִהוא כְּ ֶאְשַחט  יא( וְּ ים וָּ בִּ ֲענָּ ֶאַקח ֶאת הָּ י וָּ ְוכֹוס ַפְרֹעה ְביָּדִּ

ֶאֵתן ֶאת ַהכֹוס ַעל ַכף ַפְרֹעה: ם ֶאל כֹוס ַפְרֹעה וָּ ִרִגים  ֹאתָּ לֶשת ַהשָׁ ֹרנֹו שְּ ף ֶזה ִפתְּ )יב( ַויֹאֶמר לֹו יֹוסֵּ
ֹעה  א ַפרְּ לֶשת יִָׁמים ִישָׁ עֹוד שְּ ם:)יג( בְּ לֶשת יִָׁמים הֵּ יָׁדֹו  שְּ ֹעה בְּ ַתתָׁ כֹוס ַפרְּ נָׁ ָך ַעל ַכֶנָך וְּ ֶאת רֹאֶשָך ַוֲהִשיבְּ

א עִ  ִשיתָׁ נָׁ עָׁ ְך וְּ ָך ַכֲאֶשר ִייַטב לָׁ ַתִני ִאתְּ ַכרְּ הּו:)יד( ִכי ִאם זְּ קֵּ ִייתָׁ ַמשְּ ִראשֹון ֲאֶשר הָׁ ט הָׁ פָׁ ֶסד  ַכִמשְּ ִדי חָׁ מָׁ
אַתִני  הֹוצֵּ ֹעה וְּ ַתִני ֶאל ַפרְּ ַכרְּ ִהזְּ ִשיִתי  וְּ ַגם ֹפה לֹא עָׁ ִרים וְּ ִעבְּ ֶאֶרץ הָׁ ִתי מֵּ ִמן ַהַבִית ַהֶזה:)טו( ִכי גֹֻׁנב גַֻׁנבְּ

מּו ֹאִתי ַבבֹור: ה ִכי שָׁ אּומָׁ  מְּ
 ֹ י ֹחִרי ַעל ר ה ַסלֵּ לשָׁ ה שְּ ִהנֵּ ף ַאף ֲאִני ַבֲחלֹוִמי וְּ ר ַויֹאֶמר ֶאל יֹוסֵּ תָׁ ֹאִפים ִכי טֹוב פָׁ א ַשר הָׁ  אִשי: )טז( ַוַירְּ

י)יז(  ן ַהַסל ֵמַעל רֹאשִּ ם מִּ עֹוף ֹאֵכל ֹאתָּ ֹכל ַמֲאַכל ַפְרֹעה ַמֲעֵשה ֹאֶפה ְוהָּ ֶעְליֹון מִּ  : ּוַבַסל הָּ
א פַ  לֶשת יִָׁמים ִישָׁ עֹוד שְּ ם:)יט( בְּ לֶשת יִָׁמים הֵּ לֶשת ַהַסִלים שְּ ֹרנֹו שְּ ף ַויֹאֶמר ֶזה ִפתְּ ֹעה  )יח( ַוַיַען יֹוסֵּ רְּ

ֶליָך: ֶאת רֹא עָׁ ָך מֵּ רְּ שָׁ עֹוף ֶאת בְּ ַכל הָׁ אָׁ ץ וְּ ָך ַעל עֵּ ה אֹותְּ לָׁ תָׁ ֶליָך וְּ עָׁ ָך מֵּ  שְּ
 

 ספר שמות פרק ג   25)
ם יִ  הָׁ רָׁ י ַאבְּ ַלי ֱאֹלהֵּ ה אֵּ אָׁ יֶכם ִנרְּ י ֲאֹבתֵּ ד ֱאֹלהֵּ דֹוָׁ ֶהם יְּ תָׁ ֲאלֵּ ַמרְּ אָׁ ל וְּ אֵּ רָׁ י ִישְּ נֵּ תָׁ ֶאת ִזקְּ ַספְּ אָׁ ְך וְּ ק  )טז( לֵּ חָׁ צְּ

אֹמר  ַיֲעֹקב לֵּ קֹ וְּ י ֶאְתֶכםפָּ ַקְדתִּ ַרִים ֶאל   ד פָּ ֳעִני ִמצְּ ֶכם מֵּ ֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאתְּ ִים:)יז( וָׁ רָׁ ִמצְּ ֶכם בְּ שּוי לָׁ ֶאת ֶהעָׁ וְּ
ש:)יח(  בָׁ ב ּודְּ לָׁ ַבת חָׁ בּוִסי ֶאל ֶאֶרץ זָׁ ַהיְּ ַהִחִּוי וְּ ִרִזי וְּ ַהפְּ ֱאֹמִרי וְּ הָׁ ַהִחִתי וְּ ַנֲעִני וְּ ְמעּו ְלֹקֶלָךֶאֶרץ ַהכְּ אתָׁ   ְושָּ ּובָׁ

לֲ ַאתָׁ  ה נֵּ ַעתָׁ ינּו וְּ לֵּ ה עָׁ רָׁ ִרִיים ִנקְּ ִעבְּ י הָׁ ד ֱאֹלהֵּ דֹוָׁ יו יְּ לָׁ ֶתם אֵּ ַרִים ַוֲאַמרְּ ל ֶאל ֶמֶלְך ִמצְּ אֵּ רָׁ י ִישְּ נֵּ ִזקְּ א  ה וְּ ה נָׁ כָׁ
ינּו:  ד ֱאֹלהֵּ ה ַלידֹוָׁ חָׁ בְּ ִנזְּ ר וְּ בָׁ לֶשת יִָׁמים ַבִמדְּ  ֶדֶרְך שְּ

 
 רש"י על שמות פרק ג פסוק יח  26)

מאליהם מכיון שתאמר להם לשון זה ישמעו לקולך שכבר סימן זה מסור   -)יח( ושמעו לקולך 
בידם מיעקב ומיוסף שבלשון זה הם נגאלים יעקב אמר ואלהים פקוד יפקוד אתכם יוסף אמר  

 להם )בראשית נ( פקוד יפקוד אלהים אתכם:
  

V) To Rise on the Rung 
 מדרש תנחומא ויצא פרק ב  27)

ב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו  )ב( ויחלום והנה סולם מוצ
 א"ר שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העכו"ם  

דא"ר שמואל בר נחמן מלמד שהראה לו הקב"ה לאבינו יעקב שרה של בבל עולה שבעין עוקים  
 ויורד ושל מדי חמשים ושנים ושל יון מאה ויורד ושל אדום עלה ולא ידע כמה  

  שמא לזה אין לו ירידהה נתירא יעקב אבינו ואמר באותה שע 
א"ל הקב"ה )ירמיה ל( ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כביכול אפילו אתה רואהו  

עולה אצלי משם אני מורידו שנאמר )עובדיה א( אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם  
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וסינה מלמד שהראהו הקב"ה ליעקב אבינו  אורידך נאם ה'. א"ר ברכיה בשם רבי חלבו ור"ש בן י 
 שרה של בבל עולה ויורד ושל מדי עולה ויורד ושל יון עולה ויורד ושל אדום עולה ויורד 

א"ל הקב"ה ליעקב יעקב למה אין אתה עולה באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר כשם שיש 
ידה ולא האמין ולא עלה  לאלו ירידה כך אני יש לי ירידה א"ל הקב"ה אם אתה עולה אין לך יר

 ר"ש בן יוסינה היה דורש )תהלים עח( בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו  
א"ל הקב"ה אלו עלית והאמנת לא היתה לך ירידה לעולם אלא הואיל ולא האמנת הרי בניך  

 משתעבדין בהללו ד' מלכיות בעה"ז במסים ובארנוניות ובגולגליות 
 

 סח פסקה יב   מדרש רבה בראשית פרשה28)
 )יב( ויחלום והנה סולם אמר ר' אבהו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין 

 
 ספר בראשית פרק לב   29)

ֹקמֹו:  ן ִלמְּ בָׁ ב לָׁ ֶהם ַויֵֶּלְך ַויָׁשָׁ ֶרְך ֶאתְּ בָׁ יו ַויְּ נֹותָׁ ִלבְּ יו וְּ נָׁ בָׁ ק לְּ ַנשֵּ ן ַבֹבֶקר ַויְּ בָׁ ם לָׁ כֵּ  )א( ַוַישְּ
 ספר במדבר פרק כד 

כֹו:)כה( ַויָׁ  ַדרְּ ַלְך לְּ ק הָׁ לָׁ ַגם בָׁ ֹקמֹו וְּ ב ִלמְּ ם ַויֵֶּלְך ַויָׁשָׁ עָׁ ם ִבלְּ  קָׁ
 

 משך חכמה על בראשית פרק לב פסוק א   30)
פירוש כי מי שיש לו איש קדוש כיעקב בתוך ביתו הלא   -)א( וישב לבן למקומו ויעקב הלך לדרכו 

 משלי יג, כ(  ראוי להתבשם ממעשיו וחכמתו ולקיים בו הולך את חכמים יחכם )
ולא כן היה וכאשר הלך יעקב שב לבן למקומו הראשון היינו מצבו הרע בדיעות ובמדות רמאי  

ואוהב ממון ויעקב הלך לדרכו שהצדיק ות"ח האמיתי הוא הולך ממקום הראשון למעלות גדולות  
  וכמו שאמרו )סוף ברכות( ת"ח אין להם מנוחה בעוה"ז ובעוה"ב שמתוספים מעלה ומעלה מיום

 ליום ומיד ויפגעו בו מלאכי וכו' והבן. 
 

Fulfilling Dreams –VI) Chaggai and Chanukah  
 
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא/ב   )13

לָׁ  הֹון ּודְּ ַפד בְּ ִמסְּ א לְּ לָׁ יָׁא ִאינּון דְּ נְּ מָׁ ה תְּ י ַדֲחנּוכָׁ יו יֹומֵּ לֵּ ִכסְּ כ״ה בְּ ַנן: בְּ נּו ַרבָׁ תָׁ ה? דְּ ַענֹוַמאי ֲחנּוכָׁ ִהתְּ ת  א לְּ
ית ַחשְּ  כּות בֵּ ה ַמלְּ רָׁ בְּ ֶשגָׁ ל. ּוכְּ יכָׁ ִנים ֶשַבהֵּ מָׁ ל ַהשְּ אּו כׇּ ל ִטמְּ יכָׁ וֹוִנים ַלהֵּ סּו יְּ נְּ ֶשִנכְּ הֹון. ֶשכְּ חּום,  בְּ ִנצְּ מֹוַנאי וְּ

 ֹ ל דֹול, וְּ ן גָׁ מֹו ֶשל ֹכהֵּ חֹותָׁ ח בְּ יָׁה מּונָׁ ד ֶשל ֶשֶמן ֶשהָׁ א ַפְך ֶאחָׁ אּו ֶאלָׁ צְּ לֹא מָׁ קּו וְּ דְּ ִליק  בָׁ ַהדְּ א לְּ יָׁה בֹו ֶאלָׁ א הָׁ
ד.   ים יֹום ֶאחָׁ ים טֹובִּ אּום יָּמִּ עּום ַוֲעשָּ ה ַאֶחֶרת ְקבָּ נָּ ים. ְלשָּ ה יָּמִּ ֶמנּו ְשמֹונָּ יקּו מִּ ְדלִּ ה בֹו ֵנס ְוהִּ ַנֲעשָּ

ה אָּ   .ְבַהֵלל ְוהֹודָּ
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. 

 
 )ליכטנשטיין( הסכוליון  מגילת תענית )23
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  
ליק אלא יום אחד ונעשה בו  פך אחד שהיה מונח בחותמו של כהן גדול שלא נטמא ולא היה בו להד
ומה ראו לעשות חנכה  נס והדליקו ממנו שמנה ימים לשנה אחרת קבעום שמנה ימים טובים. 

שנאמר ומפתח אהל   שמנה ימים והלא חנכה שעשה משה במדבר לא עשה אלא שבעת ימים
  מועד לא תצאו שבעת ימים וגומר ואומר ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו וגומר ובשביעי

חנכת  הקריב אפרים וכן מצינו בחנכה שעשה שלמה שלא עשאה אלא שבעת ימים שנאמר כי  
עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים מה ראו לעשות חנכה זו שמנה ימים אלא בימי מלכות   המזבח

יון נכנסו בני חשמונאי להיכל ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכל שבעת הימים היו מתקנים בכלי  
חשמונאי לדורות ולמה היא נוהגת לדורות אלא שעשאוה בצאתם מצרה לרוחה  שרת. חנכת בית 

לפי שנכנסו יונים בהיכל וטמאו כל הכלים ולא   ואמרו בה הלל והודאה והדליקו בה נרות בטהרה
שבעה שפודי ברזל וחפום בבעץ והתחילו  היה במה להדליק וכשגברה יד בית חשמונאי הביאו 

שכל תשועה ותשועה שעשה הקדוש ברוך הוא ההלל ללמדך . ומה ראו לגמר בהם את להדליק
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 בהלל ובהודותוכך הוא אומר בספר עזרא ויענו כל העם   לישראל הם מקדימין לפניו בהלל ובשבח
לה' כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל לה' על הוסד בית ה'  

ש ברוך הוא לעשות נסים ונפלאות ולנו להללו  ואומר לה' הישועה על עמך ברכתך סלה. להקדו
 ולברכו שנאמר על עמך ברכתך סלה. 

 
 מסכת שבת דף כג/א   תלמוד בבלי )33

 :שאף הן היו באותו הנסאשה ודאי מדליקה דאמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה  
 
 שבת דף כג/א   רש"י )43

ועל יד אשה נעשה  ואות להיבעל לטפסר תחלה, שגזרו יוונים על כל בתולות הנש  -היו באותו הנס  
 :הנס

 
 סדר עמידה   -נוסח אשכנז  -  סדור תפלה )53

ַעל  שּועֹות וְּ ַעל ַהתְּ בּורֹות וְּ ַעל ַהגְּ ן וְּ קָׁ ַעל ַהפֻׁרְּ מֹותַעל ַהִנִסים וְּ ְלחָּ ם   ַהמִּ הֵּ ינּו ַביִָׁמים הָׁ ִשיתָׁ ַלֲאבֹותֵּ ֶשעָׁ
ַמן ַהֶזה: י ַמִת לחנוכהִבזְּ ה ַעל  :ִבימֵּ עָׁ שָׁ רְּ ן הָׁ וָׁ כּות יָׁ ה ַמלְּ דָׁ מְּ ֶשעָׁ יו. כְּ נָׁ מֹוַנִאי ּובָׁ דֹול ַחשְּ ן גָׁ ן ֹכהֵּ נָׁ יָׁהּו ֶבן יֹוחָׁ תְּ

הֶ  תָׁ לָׁ ַמדְּ ַרִבים עָׁ ַרֲחֶמיָך הָׁ ה בְּ ַאתָׁ צֹוֶנָך:וְּ י רְּ קֵּ חֻׁ ם מֵּ ַהֲעִבירָׁ ֶתָך ּולְּ ם תֹורָׁ ִכיחָׁ ַהשְּ ל לְּ אֵּ רָׁ ָך ִישְּ ת  ַעמְּ עֵּ ם בְּ
תָׁ  ם. ַרבְּ תָׁ רָׁ ַיד   צָׁ ַרִבים בְּ ִשים. וְּ ַיד ַחלָׁ תָׁ ִגבֹוִרים בְּ ַסרְּ ם. מָׁ תָׁ מָׁ תָׁ ֶאת ִנקְּ ַקמְּ ם. נָׁ תָׁ ֶאת ִדינָׁ ם. ַדנְּ ֶאת ִריבָׁ

ִשיתָׁ שֵּ  ָך עָׁ ֶתָך. ּולְּ י תֹורָׁ קֵּ ַיד עֹוסְּ ִדים בְּ זֵּ ַיד ַצִדיִקים. וְּ ִעים בְּ שָׁ הֹוִרים. ּורְּ ַיד טְּ ִאים בְּ מֵּ ַעִטים. ּוטְּ דֹול  מְּ ם גָׁ
קָׁ  ִשיתָׁ וְּ ל עָׁ אֵּ רָׁ ָך ִישְּ ַעמְּ ֶמָך. ּולְּ עֹולָׁ ןדֹוש בְּ ה ּוֻפְרקָּ ה ְגדֹולָּ ִביר   ְתשּועָּ ֶניָך ִלדְּ אּו בָׁ ן בָׁ ַאַחר כֵּ ַהיֹום ַהֶזה:וְּ כְּ

מ  עּו שְּ בְּ קָׁ ֶשָך. וְּ דְּ רֹות קָׁ ַחצְּ רֹות בְּ ִליקּו נֵּ ִהדְּ ֶשָך. וְּ דָׁ ִטֲהרּו ֶאת ִמקְּ ֶלָך. וְּ יכָׁ יֶתָך. ּוִפנּו ֶאת הֵּ ה  בֵּ י ֲחנֻׁכָׁ מֵּ ֹוַנת יְּ
דֹול:  ָך ַהגָׁ ִשמְּ ל לְּ ַהלֵּ הֹודֹות ּולְּ לּו. לְּ  אֵּ

 סדר הדלקת נרות חנוכה  -נוסח אשכנז  -  סדור תפלה )63
ַעל  שּועֹות וְּ ַעל ַהתְּ אֹות וְּ לָׁ ַעל ַהִנפְּ ִליִקין ַעל ַהִנִסים וְּ נּו ַמדְּ לּו אָׁ רֹות ַהלָׁ מֹותַהנֵּ ְלחָּ ִשיתָׁ ַלֲאבֹותֵּ ַהמִּ ינּו  . ֶשעָׁ

ה   י ֲחנֻׁכָׁ מֵּ מֹוַנת יְּ ַות שְּ ל ִמצְּ כָׁ דֹוִשים. וְּ י ֹכֲהֶניָך ַהקְּ דֵּ ַמן ַהֶזה. ַעל יְּ ם ַבזְּ הֵּ  ַביִָׁמים הָׁ
לּו  רֹות ַהלָׁ ד. ֹקֶדש ֵהםַהנֵּ בָׁ ם ִבלְּ אֹותָׁ א ִלרְּ ֶהם. ֶאלָׁ ש בָׁ ַתמֵּ ִהשְּ שּות לְּ נּו רְּ ין לָׁ אֵּ   ְכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל. וְּ

ָך ִשמְּ ַעל לְּ אֹוֶתיָך וְּ לְּ ַעל ִנפְּ דֹול ַעל ִנֶסיָך וְּ ֶתָך ַהגָׁ  : ְישּועָּ
 
 הלכות חנוכה פרק ג   -רמב"ם יד החזקה   )73

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה  (א)
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  
נאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל  והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמו 

מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן 
 השני: 

 
What is the difference regarding the miracles in the above sources? 

What is the significance of lighting candles based on the above? 
 בכ"ה כסלו?  למה

of Kislev? thWhy on the 25 
 למה שמונה ימים? 

Why do we celebrate for eight days? 
 
 
 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כב/ב   )83

מתיב רב ששת מחוץ לפרוכת העדות יערוך וכי לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו  
 י עולם שהשכינה שורה בישראל עדות היא לבאבני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא 

 
 עמוד כב    ספר נר מצוה )93

, רק שלא היה  שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה בשביל שהיו מנצחים את היוניםועוד יש לומר, 
נראה שהיה כאן נצחון הזה על ידי נס שעשה זה השם יתברך ולא היה זה מכחם וגבורתם. ולפיכך  

שהיו   היה בנס מן השם יתברך, וכך המלחמהשידעו שהכל נעשה הנס על ידי נרות המנורה, 
 מנצחין ישראל היה מן השם יתברך. 

 
 מגילת תענית  )04

 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  
 י ישראל, ולא היו מזכירין שם שמים בפיהם.  חלק באלה
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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 

 שם שמים מוטל באשפה, ובטלום.   בשטרות, למחר זה פורע את חובו וקורע את שטרו ונמצא
 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. 
 
 

 ונאים:רקע לתקופת החשמ
Prophetic and Historical background for Chanukah story –Sefer Chaggai  
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יֶָׁוש ַהֶמֶלְך  רְּ דָׁ ַתִים לְּ ַנת שְּ ד ַלֹחֶדש)א( ִבשְּ יֹום ֶאחָׁ ִביא ֶאל   ַבֹחֶדש ַהִשִשי בְּ ַיד ַחַגי ַהנָׁ ה בְּ הֹוָׁ ַבר יְּ יָׁה דְּ הָׁ
ֶבל ֶבן שְּ  בָׁ רֻׁ אֹמר: זְּ דֹול לֵּ ן ַהגָׁ ק ַהֹכהֵּ דָׁ הֹוצָׁ ַע ֶבן יְּ הֹושֻׁ ֶאל יְּ ה וְּ הּודָׁ ל ַפַחת יְּ ִתיאֵּ  ַאלְּ

נֹות: ִהבָׁ ה לְּ הֹוָׁ ית יְּ רּו לֹא ֶעת בֹא ֶעת בֵּ מְּ ם ַהֶזה אָׁ עָׁ אֹמר הָׁ אֹות לֵּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ַמר יְּ  )ב( ֹכה אָׁ
אֹמר:  ִביא לֵּ ַיד ַחַגי ַהנָׁ ה בְּ הֹוָׁ ַבר יְּ ִהי דְּ  )ג( ַויְּ

ב:)ד(  רֵּ ַהַבִית ַהֶזה חָׁ פּוִנים וְּ יֶכם סְּ תֵּ בָׁ ֶשֶבת בְּ ֶכם ַאֶתם לָׁ ת לָׁ  ַהעֵּ
יֶכם:  כֵּ ֶכם ַעל ַדרְּ ַבבְּ אֹות ִשימּו לְּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ַמר יְּ ה ֹכה אָׁ ַעתָׁ  )ה( וְּ

ין לְּ  אֵּ בֹוש וְּ ה לָׁ רָׁ כְּ שָׁ ין לְּ אֵּ תֹו וְּ ה שָׁ עָׁ בְּ שָׁ ין לְּ אֵּ כֹול וְּ ט אָׁ עָׁ א מְּ בֵּ הָׁ ה וְּ בֵּ ֶתם ַהרְּ ַרעְּ ר )ו( זְּ ַתכֵּ ַהִמשְּ ֹחם לֹו וְּ
רֹור נָׁקּוב:  ר ֶאל צְּ ַתכֵּ  ִמשְּ

יֶכם:  כֵּ ֶכם ַעל ַדרְּ ַבבְּ אֹות ִשימּו לְּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ַמר יְּ  )ז( ֹכה אָׁ
דָׁ  בְּ ֶאכָׁ ֶצה בֹו וְּ ֶארְּ ִית וְּ נּו ַהבָׁ ץ ּובְּ אֶתם עֵּ ר ַוֲהבֵּ הָׁ ה\)ח( ֲעלּו הָׁ דָׁ בְּ ֶאכָׁ ה: \}וְּ הֹוָׁ ַמר יְּ  { אָׁ

ה  בֵּ ֹנה ֶאל ַהרְּ יִתי   )ט( פָׁ אֹות ַיַען בֵּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ִתי בֹו ַיַען ֶמה נְּ ַפחְּ נָׁ אֶתם ַהַבִית וְּ ט ַוֲהבֵּ עָׁ ה ִלמְּ ִהנֵּ וְּ
יתֹו:  בֵּ ִצים ִאיש לְּ ַאֶתם רָׁ ב וְּ רֵּ  ֲאֶשר הּוא חָׁ

ּה:  בּולָׁ ה יְּ אָׁ לְּ ֶרץ כָׁ אָׁ הָׁ ל וְּ ַמִים ִמטָׁ אּו שָׁ לְּ יֶכם כָׁ ן ֲעלֵּ  )י( ַעל כֵּ
א ֹחֶרב ַעל הָׁ  רָׁ ֶאקְּ ַעל ֲאֶשר תֹוִציא )יא( וָׁ ר וְּ הָׁ ַעל ַהִיצְּ ַעל ַהִתירֹוש וְּ ן וְּ גָׁ ַעל ַהדָׁ ִרים וְּ ַעל ֶההָׁ ֶרץ וְּ אָׁ

ִים:  ִגיַע ַכפָׁ ל יְּ ַעל כָׁ ה וְּ מָׁ הֵּ ַעל ַהבְּ ם וְּ דָׁ אָׁ ַעל הָׁ ה וְּ מָׁ ֲאדָׁ  הָׁ
דֹול ן ַהגָׁ ק ַהֹכהֵּ דָׁ הֹוצָׁ ַע ֶבן יְּ ל ִויהֹושֻׁ ִתיאֵּ ֶבל ֶבן ַשלְּ בָׁ רֻׁ ַמע זְּ ה   )יב( ַוִישְּ הֹוָׁ קֹול יְּ ם בְּ עָׁ ִרית הָׁ אֵּ ֹכל שְּ וְּ

ה:   הֹוָׁ י יְּ נֵּ ם ִמפְּ עָׁ אּו הָׁ יֶהם ַוִיירְּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָׁ חֹו יְּ לָׁ ִביא ַכֲאֶשר שְּ י ַחַגי ַהנָׁ רֵּ ַעל ִדבְּ יֶהם וְּ  ֱאֹלהֵּ
ה  ם יְּ אֻׁ ֶכם נְּ אֹמר ֲאִני ִאתְּ ם לֵּ עָׁ ה לָׁ הֹוָׁ ֲאכּות יְּ ַמלְּ ה בְּ הֹוָׁ ַאְך יְּ ה: )יג( ַויֹאֶמר ַחַגי ַמלְּ  ֹוָׁ

ן  ק ַהֹכהֵּ דָׁ הֹוצָׁ ַע ֶבן יְּ הֹושֻׁ ֶאת רּוַח יְּ ה וְּ הּודָׁ ל ַפַחת יְּ ִתיאֵּ ֶבל ֶבן ַשלְּ בָׁ רֻׁ ה ֶאת רּוַח זְּ הֹוָׁ ַער יְּ דֹול  )יד( ַויָׁ ַהגָׁ
יֶהם:  אֹות ֱאֹלהֵּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ית יְּ בֵּ ה בְּ אכָׁ לָׁ ם ַויָֹׁבאּו ַוַיֲעשּו מְּ עָׁ ִרית הָׁ אֵּ ֶאת רּוַח ֹכל שְּ  וְּ

יֹום   ה ַלֹחֶדש ַבִשִשיעֶ )טו( בְּ עָׁ בָׁ ַארְּ ִרים וְּ ֶוש ַהֶמֶלְך:   שְּ יָׁ רְּ דָׁ ַתִים לְּ ַנת שְּ  ִבשְּ
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ד ַלֹחֶדש)א(  ֶאחָׁ ִרים וְּ ֶעשְּ ִביִעי בְּ אֹמר:  ַבשְּ ִביא לֵּ ַיד ַחַגי ַהנָׁ ה בְּ הֹוָׁ ַבר יְּ יָׁה דְּ  הָׁ
ל ִתיאֵּ ֶבל ֶבן ַשלְּ בָׁ רֻׁ א ֶאל זְּ ר נָׁ ִרית   )ב( ֱאמָׁ אֵּ ֶאל שְּ דֹול וְּ ן ַהגָׁ ק ַהֹכהֵּ דָׁ הֹוצָׁ ַע ֶבן יְּ הֹושֻׁ ֶאל יְּ ה וְּ הּודָׁ ַפַחת יְּ

אֹמר:  ם לֵּ עָׁ  הָׁ
ה ֲהלֹוא   ה ַאֶתם ֹרִאים ֹאתֹו ַעתָׁ ִראשֹון ּומָׁ בֹודֹו הָׁ ה ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ִבכְּ אָׁ ר ֲאֶשר רָׁ אָׁ ֶכם ַהִנשְּ )ג( ִמי בָׁ

יֶכם: ינֵּ עֵּ ַאִין בְּ ֹמהּו כְּ  כָׁ
ם  )ד(  אֻׁ ֶרץ נְּ אָׁ ל ַעם הָׁ דֹול ַוֲחַזק כָׁ ן ַהגָׁ ק ַהֹכהֵּ דָׁ הֹוצָׁ ַע ֶבן יְּ הֹושֻׁ ה ַוֲחַזק יְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ֶבל נְּ בָׁ רֻׁ ה ֲחַזק זְּ ַעתָׁ וְּ

אֹות:  בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ֶכם נְּ ה ַוֲעשּו ִכי ֲאִני ִאתְּ הֹוָׁ  יְּ
ַרִים וְּ  ֶכם ִמִמצְּ אתְּ צֵּ ֶכם בְּ ַרִתי ִאתְּ ר ֲאֶשר כָׁ בָׁ אּו: )ה( ֶאת ַהדָׁ ֶכם ַאל ִתירָׁ תֹוכְּ  רּוִחי ֹעֶמֶדת בְּ

ֶאת ַהיָׁם   ֶרץ וְּ אָׁ ֶאת הָׁ ַמִים וְּ ִעיש ֶאת ַהשָׁ ַעט ִהיא ַוֲאִני ַמרְּ אֹות עֹוד ַאַחת מְּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ַמר יְּ )ו( ִכי ֹכה אָׁ
ה:  בָׁ רָׁ ֶאת ֶהחָׁ  וְּ

ל ַהגֹוִים ּוִמלֵּ  ַדת כָׁ אּו ֶחמְּ ל ַהגֹוִים ּובָׁ ִתי ֶאת כָׁ ַעשְּ ִהרְּ ה )ז( וְּ הֹוָׁ ַמר יְּ בֹוד אָׁ אִתי ֶאת ַהַבִית ַהֶזה כָׁ
אֹות: בָׁ  צְּ

אֹות: בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ב נְּ הָׁ ִלי ַהזָׁ  )ח( ִלי ַהֶכֶסף וְּ
לֹו ן שָׁ קֹום ַהֶזה ֶאתֵּ אֹות ּוַבמָׁ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ַמר יְּ ִראשֹון אָׁ ַאֲחרֹון ִמן הָׁ בֹוד ַהַבִית ַהֶזה הָׁ ֶיה כְּ דֹול ִיהְּ ם  )ט( גָׁ

ה צְּ  הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ אֹות:נְּ  בָׁ
י  )י( יעִּ ה ַלְתשִּ עָּ ים ְוַאְרבָּ ִביא   ְבֶעְשרִּ ַיד ַחַגי ַהנָׁ ה בְּ הֹוָׁ ַבר יְּ יָׁה דְּ ֶוש הָׁ יָׁ רְּ דָׁ ַתִים לְּ ַנת שְּ ִבשְּ

אֹמר:  לֵּ
אֹמר: ה לֵּ א ֶאת ַהֹכֲהִנים תֹורָׁ ַאל נָׁ אֹות שְּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ַמר יְּ  )יא( ֹכה אָׁ

כְ )יב(  יש ְבַשר ֹקֶדש בִּ א אִּ שָּ ן ְוֶאל ֶשֶמן ְוֶאל  ֵהן יִּ יד ְוֶאל ַהַייִּ זִּ פֹו ֶאל ַהֶלֶחם ְוֶאל ַהנָּ ְכנָּ ַגע בִּ ְגדֹו ְונָּ ַנף בִּ
ים ַויֹאְמרּו לֹא:   ש ַוַיֲענּו ַהֹכֲהנִּ ְקדָּ ל ֲהיִּ ל ַמֲאכָּ  כָּ
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א ַוַיֲענּו ַהֹכֲהִנים   מָׁ ֶלה ֲהִיטְּ ל אֵּ כָׁ א ֶנֶפש בְּ מֵּ א: )יג( ַויֹאֶמר ַחַגי ִאם ִיַגע טְּ מָׁ רּו ִיטְּ  ַויֹאמְּ
יֶהם ַואֲ  דֵּ ה יְּ ל ַמֲעשֵּ ן כָׁ כֵּ ה וְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ַני נְּ פָׁ ן ַהגֹוי ַהֶזה לְּ כֵּ ם ַהֶזה וְּ עָׁ ן הָׁ ֶשר )יד( ַוַיַען ַחַגי ַויֹאֶמר כֵּ

א הּוא: מֵּ ם טָׁ ִריבּו שָׁ  ַיקְּ
ה  לָׁ עְּ מָׁ ֶכם ִמן ַהיֹום ַהֶזה וָׁ ַבבְּ א לְּ ה ִשימּו נָׁ ַעתָׁ ֶטֶרם שּו )טו( וְּ המִּ  : ם ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְבֵהיַכל ְיהֹוָּ

ה   תָׁ יְּ הָׁ ה וְּ שף ֲחִמִשים פּורָׁ א ֶאל ַהֶיֶקב ַלחְּ ה בָׁ רָׁ ה ֲעשָׁ תָׁ יְּ הָׁ ִרים וְּ ַמת ֶעשְּ א ֶאל ֲערֵּ ם בָׁ יֹותָׁ )טז( ִמהְּ
ִרים:  ֶעשְּ

יֶכם  דֵּ ה יְּ ל ַמֲעשֵּ ת כָׁ ד אֵּ רָׁ קֹון ּוַבבָׁ פֹון ּוַביֵּרָׁ ֶכם ַבִשדָׁ יִתי ֶאתְּ ה:)יז( ִהכֵּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ַלי נְּ ֶכם אֵּ ין ֶאתְּ אֵּ  וְּ
ה  לָׁ עְּ מָׁ ֶכם ִמן ַהיֹום ַהֶזה וָׁ ַבבְּ א לְּ ן ַהיֹום )יח( ִשימּו נָׁ י ְלמִּ יעִּ ה ַלְתשִּ עָּ ים ְוַאְרבָּ יֹום ֶעְשרִּ מִּ
ימּו ְלַבְבֶכם:  ה שִּ  ֲאֶשר יַֻסד ֵהיַכל ְיהֹוָּ

אֵּ  ַהתְּ ַעד ַהֶגֶפן וְּ ה וְּ גּורָׁ ִרמֹון )יט( ַהעֹוד ַהֶזַרע ַבמְּ הָׁ ה וְּ ֵרְךנָׁ ן ַהיֹום ַהֶזה ֲאבָּ א מִּ שָּ ת לֹא נָּ  :ְוֵעץ ַהַזיִּ

ִנית ֶאל ַחַגי  ה שֵּ הֹוָׁ ַבר יְּ ִהי דְּ ה ַלֹחֶדש)כ( ַויְּ עָּ ים ְוַאְרבָּ אֹמר: ְבֶעְשרִּ  לֵּ
ֶרץ:  אָׁ ֶאת הָׁ ַמִים וְּ ִעיש ֶאת ַהשָׁ אֹמר ֲאִני ַמרְּ ה לֵּ הּודָׁ ֶבל ַפַחת יְּ בָׁ רֻׁ  )כא( ֱאֹמר ֶאל זְּ

םכב( ) י ֹחֶזק ַמְמְלכֹות ַהגֹויִּ ְשַמְדתִּ כֹות ְוהִּ ֵסא ַמְמלָּ י כִּ ַפְכתִּ דּו   ְוהָּ רְּ יָׁ ֶביהָׁ וְּ ֹרכְּ ה וְּ בָׁ כָׁ ִתי ֶמרְּ ַפכְּ הָׁ וְּ
ִחיו:  ֶחֶרב אָׁ יֶהם ִאיש בְּ בֵּ ֹרכְּ  סּוִסים וְּ

ל עַ  ִתיאֵּ ַאלְּ ֶבל ֶבן שְּ בָׁ רֻׁ ֲחָך זְּ אֹות ֶאקָׁ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ה )כג( ַביֹום ַההּוא נְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ ִדי נְּ ם בְּ יָך ַכחֹותָּ ְוַשְמתִּ
י   ַחְרתִּ י ְבָך בָּ אֹות:כִּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ ם יְּ אֻׁ  נְּ

 
  - תלמוד בבלי, פסחים טז ע"ב -(   דף יומי   43

ֶאל  ִזיד וְּ ֶאל ַהנָׁ פֹו ֶאל ַהֶלֶחם וְּ נָׁ ַגע ִבכְּ נָׁ דֹו וְּ ַנף ִבגְּ ַשר ֹקֶדש ִבכְּ א ִאיש בְּ ן ִישָׁ ַמע: ״הֵּ א שְּ ֶאל  תָׁ ַהַיִין וְּ
ש(. דָׁ רּו לֹא״ )ִיקְּ ש ַוַיֲענּו ַהֹכֲהִנים ַויֹאמְּ דָׁ ל ֲהִיקְּ ל ַמֲאכָׁ ֶאל כׇּ  ֶשֶמן וְּ

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? 

 

 ]טיהור המקדש[   קבים א' פרק ד( ספר מ44 
   )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  

ת נהרסות, ועשב השדה צמח בכל גבולו מסביב.  המזבח כי חולל, והדלתות שרופות באש והלשכו
)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  

א נטמאו ואשר לא עזבו את ברית אלוהיהם,  טהרם את המקדש. )מב( ויבחר מן הכוהנים אשר ל
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  
תצו אתו. )מה( ויניחו את האבנים על  רדתו, לבלתי היות להם למכשול, יען כי חיללוהו זרים. ויי

. )מו( עד אשר יקום נביא בישראל להורותם את אשר יעשוןהר הבית אל מקום פלוני אלמוני, 
ויקחו אבנים שלמות אשר לא עלה עליהן ברזל, ככתוב בתורת ה' ויבנו מזבח חדש כתבנית  

 הראשון.  
 

 כ"ה כסליו[   -]חנוכת המזבח 
ויחטאו את החצר ואת כל אשר    המקדש ואת כל אשר מבית להיכל,)מז( וישובו לבנות את פרצי  

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.  

הפרוכת המסך על הארון, ותכל כל העבודה כאשר )נ( ויתנו את לחם הפנים על השולחן, ואת  
, בשנת שמונה וארבעים  ויהי ביום החמישי ועשרים לחדש התשיעי הוא כסלובתחילה. )נא( 

ויחנכו את המזבח בעצם היום ומאה, וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט. )נב( 
לילים ובמצלצלים. )נג( ויפלו על פניהם  ויהללו לה' בשירים ובכינורות בח אשר טמאו אותו הגויים,

, ויעלו  ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימיםוישתחוו לה' על אשר נתן להם עוז ותשועה. )נד( 
עולות ותודות בשמחת לבבם. )נה( ויפארו את פני ההיכל בעטרות ובמגיני זהב ויחטאו את 
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חה גדולה בכל העם, כי גלל ה'  השערים ואת לשכות הכוהנים, וישימו את הדלתות. )נו( ותהי שמ
לחוג את חנוכת המזבח ביום  ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל את חרפת הגויים מעליהם. )נז( 

  החמישה ועשרים לחדש כסלו שמונת ימים מדי שנה בשנה בהלל ובתודה לה'.
ן לא  למע)נח( ויבנו גם בעת ההיא חומות בצרות ומגדלים גבוהים מסביב למקדש על הר ציון 

יוסיפו הגויים עוד לשחתו כבראשונה. )נט( ויתן יהודה מצב בתוכם, לשמור את המקדש, ויבצר גם  
 את בית צור למען היות להם למבצר מנגד לאדום.  

 
LIGHT IN TIMES OF DARKNESS: A Symbiotic Relationship 

 
 ( תלמוד בבלי עבודה זרה דף ח ע"א 54

וקרטיסים ויום גנוסיא של מלכיהם  קלנדא וסטרנורא ם מתני׳ ואלו אידיהן של עובדי כוכבי
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  
שעשה משתה לבנו אינו אסור אלא   שעלה בו מן הים ויום שיצא מבית האסורין ועובד כוכבים

 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  

 )תהלים קלט, ה( אחור וקדם צרתני וגו' 
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 

 
הלך ועשה  מנהגו של עולם הואכיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר  

שמונה ימים טובים לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים הוא קבעם לשם שמים 
 ת כוכביםוהם קבעום לשם עבוד

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 
. 
46) 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, 
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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. 
 
 
 

The Significance of lighting the menorah – Olives: 
 
 ספר זכריה פרק ד   )74

נָׁתֹו: ִאיש ֲאֶשר יֵּעֹור ִמשְּ ִני כְּ ִעירֵּ ר ִבי ַויְּ ְך ַהֹדבֵּ אָׁ ב ַהַמלְּ  )א( ַויָׁשָׁ
ה ֹרֶאה  ה ַאתָׁ ַלי מָׁ יֹאַמר )ב( ַויֹאֶמר אֵּ ֹאַמר\וָׁ ּה \}וָׁ ּה ַעל רֹאשָׁ גֻׁלָׁ ּה וְּ ב כֻׁלָׁ הָׁ נֹוַרת זָׁ ה מְּ ִהנֵּ ִאיִתי וְּ { רָׁ

ּה: רֹות ֲאֶשר ַעל רֹאשָׁ קֹות ַלנֵּ ה מּוצָׁ עָׁ ִשבְּ ה וְּ עָׁ ֶליהָׁ ִשבְּ ֹרֶתיהָׁ עָׁ ה נֵּ עָׁ ִשבְּ  וְּ
ּה:  מֹאלָׁ ד ַעל שְּ ֶאחָׁ ה וְּ ד ִמיִמין ַהגֻׁלָׁ ֶליהָׁ ֶאחָׁ יִתים עָׁ ַנִים זֵּ  )ג( ּושְּ

ֶלה ֲאֹדִני: ) ה אֵּ אֹמר מָׁ ר ִבי לֵּ ְך ַהֹדבֵּ אָׁ ֹאַמר ֶאל ַהַמלְּ ַאַען וָׁ  ד( וָׁ
ֹאַמר לֹא ֲאֹדִני:  ֶלה וָׁ ה אֵּ מָׁ ה הֵּ תָׁ מָׁ ַלי ֲהלֹוא יַָׁדעְּ ר ִבי ַויֹאֶמר אֵּ ְך ַהֹדבֵּ אָׁ  )ה( ַוַיַען ַהַמלְּ

ֶבל בָׁ רֻׁ ה ֶאל זְּ הֹוָׁ ַבר יְּ אֹמר ֶזה דְּ ַלי לֵּ אֹמר   )ו( ַוַיַען ַויֹאֶמר אֵּ ילֵּ ם ְברּוחִּ י אִּ ל ְולֹא ְבֹכַח כִּ ַמר   לֹא ְבַחיִּ אָׁ
אֹות:  בָׁ ה צְּ הֹוָׁ  יְּ

ּה: ן לָׁ ן חֵּ אֹות חֵּ שֻׁ ה תְּ רֹאשָׁ ֶאֶבן הָׁ הֹוִציא ֶאת הָׁ ִמיֹשר וְּ ֶבל לְּ בָׁ רֻׁ י זְּ נֵּ דֹול ִלפְּ ה ַהר ַהגָׁ  )ז( ִמי ַאתָׁ
אֹמר: ַלי לֵּ ה אֵּ הֹוָׁ ַבר יְּ ִהי דְּ  )ח( ַויְּ

ֶבל ִיסְּ  בָׁ רֻׁ י זְּ דֵּ ֶכם: )ט( יְּ ַחִני ֲאלֵּ לָׁ אֹות שְּ בָׁ ה צְּ הֹוָׁ תָׁ ִכי יְּ יַָׁדעְּ ה וְּ נָׁ ַבַצעְּ יו תְּ יָׁדָׁ  דּו ַהַבִית ַהֶזה וְּ
ה הֵּ  הֹוָׁ י יְּ ינֵּ ֶלה עֵּ ה אֵּ עָׁ ֶבל ִשבְּ בָׁ רֻׁ ַיד זְּ ִדיל בְּ ֶאֶבן ַהבְּ אּו ֶאת הָׁ רָׁ חּו וְּ מְּ שָׁ ַטנֹות וְּ יֹום קְּ ה  )י( ִכי ִמי ַבז לְּ מָׁ

ֶרץ אָׁ ל הָׁ כָׁ ִטים בְּ שֹוטְּ  : מְּ
ּה: מֹאולָׁ ַעל שְּ ה וְּ נֹורָׁ ִמין ַהמְּ ֶלה ַעל יְּ אֵּ יִתים הָׁ י ַהזֵּ נֵּ יו ַמה שְּ לָׁ ֹאַמר אֵּ ַאַען וָׁ  )יא( וָׁ

ִריִקים  ב ַהמְּ הָׁ ֲתרֹות ַהזָׁ י ַצנְּ נֵּ ַיד שְּ יִתים ֲאֶשר בְּ י ַהזֵּ י ִשֲבלֵּ תֵּ יו ַמה שְּ לָׁ ֹאַמר אֵּ ִנית וָׁ ַאַען שֵּ )יב( וָׁ
ב:  הָׁ יֶהם ַהזָׁ ֲעלֵּ  מֵּ

 ֹ ֹאַמר לֹא ֲאֹדִני:)יג( ַוי ֶלה וָׁ ה אֵּ תָׁ מָׁ ַדעְּ אֹמר ֲהלֹוא יָׁ ַלי לֵּ  אֶמר אֵּ
ֶלה   ר)יד( ַויֹאֶמר אֵּ ְצהָּ ֶרץ: ְשֵני ְבֵני ַהיִּ אָׁ ל הָׁ ִדים ַעל ֲאדֹון כָׁ ֹעמְּ  הָׁ

 
 מה מסמלת המנורה בנבואת זכריה? 

What does the Menora symbolize in Zecharya’s nevuah? 
 

 ימים?   8למה 
Based on the above nevuot – why eight days? 

 
 ]טיהור המקדש וניצחונות יהודה[   ספר מקבים ב' פרק י )84

. )ב( ויהרסו את  )א( ורוח ה' צלחה על יהודה המכבי ועל אנשיו, וילכדו את העיר ואת המקדש
המזבחות ואת בתי הגילולים אשר הקימו הגויים בחוצות העיר. )ג( ויהי אחרי טהרם את הבית,  

ויקריבו את קורבנם לה' מקץ שנתיים  ויעשו מזבח חדש, ויוציאו אש מן האבנים אשר ליקטו, 
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.  
  ואם חטאנו לך, יסרנו כחסדך, ואל תתננו עוד בידי זרים המחרפים את שם קודשך.)ז( 

 
)ח( ומאת ה' הייתה זאת לחטא את הבית בעצם היום ההוא אשר   -]חג החנוכה כחג הסוכות[  

ויחוגו חג לה' שמונת ימים כימי  טימאו אתו הגויים, והוא יום העשרים וחמשה לירח כסלו. )ט( 
את הימים מקדם בחגגם את חג הסוכות בהרים ובמערות, ויתעו בישימון    , ויזכרוחג הסוכות

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. 
 

 ח   ספר מלכים א פרק )94
ַרִים  ת ַעד ַנַחל ִמצְּ בֹוא ֲחמָׁ דֹול ִמלְּ ל גָׁ הָׁ ל ִעמֹו קָׁ אֵּ רָׁ ל ִישְּ כָׁ ג וְּ ת ַהִהיא ֶאת ֶהחָׁ עֵּ ֹלֹמה בָׁ )סה( ַוַיַעש שְּ

ר יֹום: שָׁ ה עָׁ עָׁ בָׁ ַעת יִָׁמים ַארְּ ִשבְּ ַעת יִָׁמים וְּ ינּו ִשבְּ ה ֱאֹלהֵּ הֹוָׁ י יְּ נֵּ  ִלפְּ
ם וַ  עָׁ ִמיִני ִשַלח ֶאת הָׁ ל  )סו( ַביֹום ַהשְּ ב ַעל כָׁ י לֵּ טֹובֵּ ִחים וְּ מֵּ יֶהם שְּ ֳהלֵּ אָׁ כּו לְּ ֲרכּו ֶאת ַהֶמֶלְך ַויֵּלְּ בָׁ יְּ

ל ַעמֹו:  אֵּ רָׁ ִישְּ דֹו ּולְּ ִוד ַעבְּ דָׁ ה לְּ הֹוָׁ ה יְּ שָׁ ה ֲאֶשר עָׁ  ַהטֹובָׁ
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 הלכות בכורים פרק ב  -רמב"ם יד החזקה   )05
ואם הביא אין מקבלין   )ו( אין מביאין בכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר בכורי מעשיך

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 זה   -
לא חנוכה קודם שבט הוא והוא שנה שעברה ונראה לי מפני שהפירות שמתבכרים אחר  וה

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  

 פרק כל קרבנות ציבור אחר חנוכה לא קדשו[:ירקבו והכי איתא בירושלמי במנחות 
 
 תוספתא מסכת סוכה פרק ד  )15

)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  

ית השואבה לא היינו רואים שינה משכימין אנו לתמיד  רבי יהושע בן חנניא כל ימי שמחת ב
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[:          
 
 שפת אמת לחנוכה תרמ"א: )25
פורשים בתורה הם תורה שבכתב ויש  חנוכה ופורים הם האורות מרגלים. רק הג' רגלים המ  

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 

ופורים  , וחנוכה הארה מחג הסוכותבכנסת ישראל. ובכוח זה הוציאה כנגדן רגלים אחרים. 
 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". 
 
: "אא"ז מו"ר ז"ל הראה רמז במשנה מחג ועד החנוכה מביא  מת לחנוכה תרמ"דשפת א )35

כי התחדשות השנה ואינו קורא...לרמוז כי נמשך הארת החג עד חנוכה, ולפי זה נראה 
שבתשרי נמשך עד עתה ולכן מביא עוד ביכורים, שעוד הזמן בכלל ראשית השנה. ולכן נקרא  

ואיתא בשמחת בית השואבה לא היתה  השנה,  חנוכה, שעתה נגמר החינוך והתחדשות של
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  
שמחה של חנוכת וגם הרמז שבין פרשת בהעלותך לחנוכת הנשיאים יש לומר כי בכוח ה

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 

וידוע שבכל החנוכות במשכן ובבתי   -חז"ל כל מצווה שקיבלו בשמחה עדיין עושים בשמחה  
שמחים מאוד, א"כ, בוודאי שנשאר עדיין מהם אף שאינו בפועל ממש... ולכן     המקדשות היו

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 

 כן, ונשאר מזה לדורות". יעמידו אותו והיו משתוקקים לקימת המש
 

 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” 

 
zt”l, Rabbi Lord Jonathan Sacks 

“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! 


