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Essential Talmudic Texts on Hanukkah 
 

 ב עמוד כא דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 .בהון להתענות ודלא בהון למספד דלא, אינון תמניא דחנוכה יומי בכסליו ה"בכ רבנן דתנו? חנוכה מאי

 פך אלא מצאו ולא בדקו, ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה, שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו
 שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה, אחד יום להדליק אלא בו היה ולא, גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד
 .ימים

 .ההודאו בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה

 

B. Bavli, Shabbat 21b 

What is the reason for Hanukkah? Our Rabbis taught on rabbinic authority: On the 25th of Kislev the 8 days of 
Hanukkah [begin]. No eulogies or fasting are permitted on them.  

For when the Greeks entered the Temple they defiled all that was inside the Temple. And when the Hasmonean 
dynasty prevailed against them and defeated them they searched and only found one vessel of oil which had the 
seal of the High Priest. This oil would last only one day, yet a miracle occurred and the oil lasted 8 days. 

The following year they appointed these days festival days with Hallel and thanksgiving. 

 

 ב עמוד כא דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 .מבחוץ ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה נר: רבנן תנו
 .הרבים לרשות הסמוכה בחלון מניחה – בעלייה דר היה אם

 .ודיו, שלחנו על מניחה – הסכנה ובשעת

B. Bavli, Shabbat 21b 

Our Rabbis taught on early rabbinic authority: The hanukkiah should be placed just outside of the door of one's 
home. 

But if she lives in the upper room – she places it in the window closest to the public domain. 

In a time of danger – leave it on the table and that is sufficient. 

 א עמוד כב דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 .לפתח הסמוכה בטפח להניחה מצוה חנוכה נר: רבה אמר
 .משמאל: אמר מדפתי שמואל רב, מימין: אמר דרבא בריה אחא רב? ליה מנח והיכא

 .מימין ומזוזה משמאל חנוכה נר שתהא כדי, משמאל – והילכתא

B. Bavli, Shabbat 22a 

Rabbah said: The hanukkiah should be placed within the handbreadth nearest to the door. 

And then where should it be placed? Rabbi Acha son of Rava said: On the right side of the door. Rabbi Shmuel 
from Difti said: On the left side of the door. 

And the law is [that the hanukkiah should be placed] on the left side of the door so that the hanukkiah is on the 
left and the mezuzah is on the right. 


