
 

 When was Hanukkah first celebrated? 

 What was the reason that it was celebrated? 
 

 
 

Book of Maccabees II – Chapter 10:1-8 
(Authorship: ~2nd century B.C.E. - 1st century C.E.) 

 

The spirit of God caused Judah Maccabee and his company to 
prosper, and they captured the city and the Temple. They 
destroyed the altars and the idol sanctuaries which the goyim 
had built in the streets.  
 
Once they purified the Temple, and they made a new altar, and 
they had fire come out of the rubbing flint rocks together, and 
they offered a sacrifice to God after a period of two years time. 
They burned incense, then lit the lamps, and set the showbread 
on the table of God. When this was done, they fell down on their 
faces and pleaded for mercy with God saying, “Please God, 
guard us from this trouble that we have come to. And if we 
should ever sin, subdue us with Your mercy, and don’t give us 
again into the hands of these foreign savages who profane Your 
name.  
 
Now upon the same day that the goyim profaned the Temple, 
on the very same day it was cleansed again, the twenty fifth day 
of the same month, which is the month of kislev. And they 
celebrated to God for eight days, as in the way they celebrated 
Sukkot, remembering that not long before they had celebrated 
Sukkot, when they were forced to roam the hills and live in 
caves like wild animals. Therefore they bore branches and 
palms, and sang songs of praise to God that had enabled them 
to purify God’s sanctuary. They proclaimed throughout the 
entire city of Judah that they would celebrate this holiday from 
each year on.  
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 פרק י -ספר מקבים ב 

ורוח ה' צלחה על יהודה המכבי ועל אנשיו, וילכדו את העיר ואת 
הגילולים אשר הקימו המקדש. ויהרסו את המזבחות ואת בתי 

 הגויים בחוצות העיר.

 

ויהי אחרי טהרם את הבית, ויעשו מזבח חדש, ויוציאו אש מן 
האבנים אשר ליקטו, ויקריבו את קורבנם לה' מקץ שנתיים 

ימים. ויקטירו ויערכו את הנרות, ויתנו את לחם הפנים על שולחן 
ה'. וככלות כל אלה נפלו על פניהם ויתחננו אל ה' אלוהים 

באתנו. ואם  לאמור: אנא ה' שומרנו לנצח מצרה כזאת אשר
חטאנו לך, יסרנו כחסדך, ואל תתננו עוד בידי זרים המחרפים 

 את שם קודשך. 
 

ומאת ה' הייתה זאת לחטא את הבית בעצם היום ההוא אשר 
טימאו אתו הגויים, והוא יום העשרים וחמשה לירח כסלו. ויחוגו 

חג לה' שמונת ימים כימי חג הסוכות, ויזכרו את הימים מקדם 
הסוכות בהרים ובמערות, ויתעו בישימון כבהמות  בחגגם את חג

שדה. ויקחו ערבי נחל וכפות תמרים וישירו שיר שבח והודיה 
לה', אשר נתן להם עוז ותשועה לטהר את בית מקדשו. ויעבירו 

 קול בכל ערי יהודה לחוג את החג הזה מדי שנה בשנה. 

 
 
 
 
 

 


