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ְש  ש, ְּביֹום עֶׁ ְקדָּ הּור ַהמִּ יָּה טִּ ים, ַּבּיֹום ַההּוא הָּ י ַהנְָּכרִּ ידֵּ ש ּבִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ר ֻחַלל ּבֹו ּבֵּ ים ּוַבּיֹום ֲאשֶׁ רִּ
גְ  ו, חָּ ְסלֵּ ש ַההּוא, הּוא כִּ ה ַלֹחדֶׁ שָּ י ְזַמןַוֲחמִּ ְפנֵּ י לִּ ם כִּ ְכרָּ ים ְכַחג ַהֻסכֹות, ְּבזָּ ה ְשמֹונָּה יָּמִּ ְמחָּ -גּו ְּבשִּ

ים ים ּוַבֲענָּפִּ טִּ ן ְּבַמְקלֹות ְמֻקשָּ כֵּ ְך ַהַחּיֹות. לָּ רֶׁ רֹות ְכדֶׁ ים ּוַבְמעָּ רִּ הָּ י ַחג ַהֻסכֹות ּבֶׁ ת ְימֵּ לּו אֶׁ  ַמה ּבִּ
ים הֹוד רִּ ְתמָּ יא ּובִּ עֹונָּה ַההִּ ים ּבָּ ְבעּו ַהְמצּויִּ ת ְמקֹומֹו. ְוקָּ ר אֶׁ ת ַדְרכָּם ְלַטהֵּ יַח אֶׁ ְצלִּ ר הִּ ּו לה' ֲאשֶׁ

נְ  יָּה עִּ ן הָּ נָּה. ְוכֵּ ל שָּ ה ְּבכָּ לֶׁ אֵּ ים הָּ ת ַהּיָּמִּ ֹחג אֶׁ ים לָּ ל ַעם ַהְּיהּודִּ ם ְלכָּ ה ַעל ַדַעת ֻכלָּ רָּ ְגזֵּ ה ּובִּ ְפֻקדָּ יָּן ּבִּ

נֵּס.  יפָּ פִּ יֹוכּוס ַהְמֻכנֶׁה אֶׁ ץ ַאְנטִּ  קֵּ
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ר  ים ּוְשמֹונֶׁה ַּבֹּבקֶׁ עִּ ה ַאְרּבָּ אָּ ְשַנת מֵּ ו ּבִּ ְסלֵּ ש כִּ י הּוא ֹחדֶׁ יעִּ ש ַהְתשִּ ים ַלֹחדֶׁ ְשרִּ ה ְועֶׁ שָּ ּוְביֹום ֲחמִּ
ה  י ַהתֹורָּ ן ַעל פִּ ְרּבָּ יבּו קָּ ְקרִּ ְמאּוהּו ַהְשכֵּם הִּ ר טִּ ת ּוַבּיֹום ֲאשֶׁ עֵּ שּו ּבָּ ר עָּ ש ֲאשֶׁ דָּ חָּ ה הֶׁ עֹולָּ ְזַּבח הָּ ַעל מִּ

ם נְָּפלּו ַעל ְפנֵּי עָּ ם. ְוכָּל הָּ ְלַתיִּ ְמצִּ נֹורֹות ּובִּ ים ּוְבכִּ לִּ ְנבָּ ים ּובִּ ירִּ ים, ַּבּיֹום ַההּוא נְֶׁחַנְך ְּבשִּ ם, ַהּגֹויִּ הֶׁ
ר הִּ  ַמיִּם ֲאשֶׁ ְבכּו ַלשָּ ְשַתֲחוּו ַויִּ יבּו עֹולֹות הִּ ְקרִּ ַח ְוהִּ ְזּבֵּ ת ֲחנַֻכת ַהמִּ ְגגּו אֶׁ ים חָּ ם. ְשמֹונָּה יָּמִּ ה אֹותָּ ְנחָּ

ת  ְנכּו אֶׁ ים, חָּ ים ְקַטנִּ נִּ גִּ ב ּוְבמָּ הָּ ל ְּבַעְטרֹות זָּ יכָּ ת ַההֵּ ְשטּו אֶׁ ה, קִּ ים ְותֹודָּ מִּ ַבח ְשלָּ ְבחּו זֶׁ ה, זָּ ְמחָּ ְּבשִּ
יבּו  כֹות ַוַיצִּ ת ַהְלשָּ ים ְואֶׁ רִּ ה. ַהְשעָּ רָּ ים סָּ ְרַפת ַהּגֹויִּ ם, ְוחֶׁ עָּ ה ַעד ְמֹאד ּבָּ ְמחָּ ְגַדל ַהשִּ תֹות. ַותִּ ם ְדלָּ הֶׁ לָּ

נָּה ְש  נָּה ְושָּ ם ְּבכָּל שָּ ַח ְּבמֹוֲעדָּ ְזּבֵּ י ֲחנַֻכת ַהמִּ ת ְימֵּ ֹחג אֶׁ ְבעּו לָּ ל קָּ אֵּ ְשרָּ ל ְקַהל יִּ יו ְוכָּ חָּ ה ְואֶׁ מֹונָּה ְיהּודָּ
ים  ְשרִּ ה ְועֶׁ שָּ ּיֹום ֲחמִּ ים מִּ שֹון. יָּמִּ ה ְושָּ ְמחָּ ו ְּבשִּ ְסלֵּ ש כִּ  ְלֹחדֶׁ
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י עֹו ַרְחתִּ סָּ יל שֶׁ ְשבִּ א ּבִּ מָּ י, שֶׁ ַמר: "אֹוי לִּ ְך, אָּ ט ְוהֹולֵּ ְתַמעֵּ מִּ אשֹון יֹום שֶׁ רִּ ם הָּ דָּ ה אָּ אָּ רָּ י שֶׁ שּוְך ְלפִּ ם חָּ לָּ
ר  י ְוחֹוזֵּ ית ַּבֲעדִּ ים ְּבַתֲענִּ ַמד ְויַָּשב ח' יָּמִּ ם." עָּ ַמיִּ ן ַהשָּ ַלי מִּ ה עָּ ְקְנסָּ נִּ ה שֶׁ יתָּ יא מִּ ְלֹתהּו ַוֹבהּו ְוזֹו הִּ

לַ  ם הּוא." הָּ ל עֹולָּ גֹו שֶׁ ְנהָּ ַמר: "מִּ ְך, אָּ יְך ְוהֹולֵּ ַמֲארִּ ה יֹום שֶׁ אָּ ת ְורָּ בֵּ ה ְתקּוַפת טֵּ אָּ רָּ יוָּן שֶׁ ה. כֵּ לָּ ְתפִּ ְך ּובִּ
ה ְשמֹונָּה שָּ ם  ְועָּ ם ְלשֵּ עָּ ים. הּוא ְקבָּ ים טֹובִּ לּו יָּמִּ לּו ּוְלאֵּ ן ְלאֵּ אָּ ת ֲעשָּ רֶׁ ַאחֶׁ נָּה הָּ ים. ַלשָּ ים טֹובִּ יָּמִּ

ים.  בִּ ם ֲעבֹוַדת כֹוכָּ עּום ְלשֵּ ם ְקבָּ ם ְוהֵּ ַמיִּ  שָּ
 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א' 

 תקופה קדומה(לספירה. הקטע שכאן מתאר  500-)התלמוד הבבלי נכתב בבבל בערך ב

 

 

 

 



 

 

 

 

אי ֲחנֻכָּה?  מָּ
ְתַענֹות ְּבה א ְלהִּ ְסַפד ְּבהֹון ּוְדלָּ א ְלמִּ ינּון, ְדלָּ ְניָּא אִּ י ַדֲחנּוכָּה ְתמָּ יו יֹומֵּ ְסלֵּ ַנן: בכ"ה ְּבכִּ נּו ַרּבָּ ֹון. ְדתָּ

ינּו: ּבְ  נּו ַרּבֹותֵּ שָּ ין ְלַהסְ ]תרגום: שֶׁ ם, ְואֵּ י ֲחנֻכָּה ְשמֹונָּה הֵּ ו ְימֵּ ְסלֵּ ְתַענֹות כ"ה ְּבכִּ ם ְולֹא ְלהִּ הֶׁ יד ּבָּ פִּ
ם.[ הֶׁ  ּבָּ

ית ַחְשמֹוַנאי וְ  ה ַמְלכּות ּבֵּ ְברָּ ּגָּ ל, ּוְכשֶׁ יכָּ ַּבהֵּ ים שֶׁ נִּ ל ַהְשמָּ ְמאּו כָּ ל, טִּ יכָּ ים ַלהֵּ ְכְנסּו ְיוָּנִּ נִּ ְכשֶׁ ְצחּום, שֶׁ נִּ
יָּה ֻמנָּח ְּבחֹותָּ  הָּ ן שֶׁ מֶׁ ל שֶׁ ד שֶׁ חָּ א ַפְך אֶׁ לָּ ְצאּו אֶׁ ְדקּו ְולֹא מָּ א ּבָּ לָּ יָּה ּבֹו אֶׁ דֹול, ְולֹא הָּ ן ּגָּ ל ֹכהֵּ מֹו שֶׁ

ים.  נּו ְשמֹונָּה יָּמִּ מֶׁ יקּו מִּ ְדלִּ ה ּבֹו נֵּס ְוהִּ ד. ַנֲעשָּ חָּ יק יֹום אֶׁ  ְלַהְדלִּ
ה.  אָּ ל ְוהֹודָּ ים ְּבַהלֵּ ים טֹובִּ אּום יָּמִּ עּום ַוֲעשָּ ת ְקבָּ רֶׁ נָּה ַאחֶׁ  ְלשָּ
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ינּו ַּבּיָּמִּ  יתָּ ַלֲאבֹותֵּ שִּ עָּ מֹות שֶׁ ְלחָּ ן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהמִּ ים ְוַעל ַהֻפְרקָּ סִּ ים ַעל ַהנִּ
י ּובָּ  דֹול ַחְשמֹוַנאִּ ן ּגָּ ן ֹכהֵּ נָּ ן יֹוחָּ ְתיָּהּו ּבֶׁ י ַמתִּ ימֵּ ה: ּבִּ ְזַמן ַהזֶׁ ם ּבִּ הֵּ ה ַעל הָּ עָּ ְרשָּ ה ַמְלכּות יָּוָּן הָּ ְמדָּ עָּ יו. ְכשֶׁ נָּ

הֶׁ  ַמְדתָּ לָּ ים עָּ ַרּבִּ יָך הָּ ה ְּבַרֲחמֶׁ י ְרצֹונֶָׁך: ְוַאתָּ ֻחקֵּ ם מֵּ ירָּ ָך ּוְלַהֲעבִּ תֶׁ ם תֹורָּ יחָּ ל ְלַהְשכִּ אֵּ ְשרָּ ת ַעְמָך יִּ ם ְּבעֵּ
תָּ  ְקמָּ ת נִּ ינָּם. נַָּקְמתָּ אֶׁ ת דִּ ם. ַדְנתָּ אֶׁ יבָּ ת רִּ ם. ַרְבתָּ אֶׁ תָּ רָּ ים ְּבַיד צָּ ים. ְוַרּבִּ שִּ ים ְּבַיד ַחלָּ ּבֹורִּ ַסְרתָּ גִּ ם. מָּ

יתָּ שֵּ  שִּ ָך. ּוְלָך עָּ תֶׁ י תֹורָּ ים ְּבַיד עֹוְסקֵּ דִּ ים. ְוזֵּ יקִּ ים ְּבַיד ַצדִּ עִּ ים. ּוְרשָּ ים ְּבַיד ְטהֹורִּ אִּ ים. ּוְטמֵּ דֹול ְמַעטִּ ם ּגָּ
יתָּ ְת  שִּ ל עָּ אֵּ ְשרָּ ָך. ּוְלַעְמָך יִּ מֶׁ דֹוש ְּבעֹולָּ יר ְוקָּ ְדבִּ נֶׁיָך לִּ אּו בָּ ן ּבָּ ה: ְוַאַחר כֵּ ן ְכַהּיֹום ַהזֶׁ ה ּוֻפְרקָּ ה ְגדֹולָּ שּועָּ

ְבעּו ְשמֹוַנת  ָך. ְוקָּ ְדשֶׁ יקּו נֵּרֹות ְּבַחְצרֹות קָּ ְדלִּ ָך. ְוהִּ שֶׁ ְקדָּ ת מִּ ֲהרּו אֶׁ ָך. ְוטִּ לֶׁ יכָּ ת הֵּ נּו אֶׁ ָך. ּופִּ יתֶׁ י ּבֵּ ְימֵּ
ל ְלשִּ  לּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ דֹול:ֲחנֻכָּה אֵּ  ְמָך ַהּגָּ
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