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INTRODUCTION: True miracle of Chanukah is that someone had the 
foresight to hide the oil so that it could be found when the Temple was 
rededicated 

 1. תלמוד בבלי מסכת שבת כא ע"ב
לָּ  הֹון ּודְּ ַפד בְּ ִמסְּ א לְּ לָּ יָּא ִאיּנּון דְּ נְּ מָּ ה תְּ ֵליו יֹוֵמי ַדֲחנּוכָּ ִכסְּ כ"ה בְּ ַנן: "בְּ נּו ַרבָּ תָּ ה? דְּ א  ַמאי ֲחנּוכָּ

הֹון.   ַעּנֹות בְּ ִהתְּ כּות לְּ ָרה ַמלְּ ָגבְּ שֶׁ ַבֵהיָכל, ּוכְּ ים שֶׁ ָמנִּ ל ַהשְּ אּו כׇּ מְּ ים ַלֵהיָכל טִּ וֹונִּ סּו יְּ נְּ כְּ נִּ שֶׁ כְּ ֵבית  שֶׁ
ל ֹכֵהן ָגד חֹוָתמֹו שֶׁ ָהָיה מּוָנח בְּ ן שֶׁ מֶׁ ל שֶׁ ָחד שֶׁ ָלא ַפְך אֶׁ אּו אֶׁ לֹא ָמצְּ קּו וְּ חּום, ָבדְּ צְּ נִּ מֹוַנאי וְּ ,  ֹולַחשְּ

ה ַאֶחֶר  נָּ שָּ ה יִָּמים. לְּ מֹונָּ ִליקּו ִמֶמּנּו שְּ ִהדְּ ה בֹו ֵנס וְּ ד. ַנֲעשָּ ִליק יֹום ֶאחָּ ַהדְּ א לְּ יָּה בֹו ֶאלָּ לֹא הָּ ת  וְּ
ה  אָּ הֹודָּ ַהֵלל וְּ אּום יִָּמים טֹוִבים בְּ עּום ַוֲעשָּ בָּ  קְּ

1. Babylonian Talmud Tractate Shabbat 21b 
What is Hanukkah? The Sages taught: 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. When the Greeks entered the Sanctuary they defiled all the oils that 
were in the Sanctuary. And when the Hasmonean monarchy overcame and 
emerged victorious over them, they searched and found only one cruse of oil 
that was placed with the seal of the High Priest. And there was oil there to 
light only one day. A miracle occurred and they lit from it eight days. The next 
year the Sages instituted those days and made them holidays with recitation of 
hallel and special thanksgiving. 
 

 רשי על תלמוד בבלי מסכת שבת כא ע"ב 
בהצנע וחתום בטבעתו והכיר שלא נגעו בו  - בחותמו   

Rashi on Babylonian Talmud Tractate Shabbat 21b 
With the seal - meaning that it was hidden away and sealed with his ring and thus 
recognizably untouched 
 
2. Rav Menachem HaMeiri (1249-1315), Beit HaBechirah on Shabbat 21b 
explains that the true miracle of the oil was finding a sealed jug of oil in the first 
place, let alone how long it lasted for 

לענין הנס והוא שפך זה לא היה בו להדליק אלא לילה אחת והדליקו ליל כ"ה שהיה יום ראשון לנס   ונחזור
ומחרתו הלכו לתקוע שמשם היו לוקחין שמן למקדש וכמו שאמרו תקוע אלפא לשמן ר"ל ראשון ומבכר  

ראשונה והיה שם מהלך ד' ימים וכתשו שם ביום מהלכן וכתשו זתים בטהרה והוציאו   כמו אלף שהיא אות
שמן טהור וחזרו ושמן הפך לא כלה עד שהיה להם זה שהדליקו בו ולשנה אחרת קבעום ימים טובים ולא  
לבטול מלאכה אלא ליאסר בהספד ובתענית ולהודאה בתפילה ולגמור את ההלל ואע"פ שבגאולת מצרים  

רין את ההלל אלא יום ראשון ולא אמרו לגמור בח' ימים של חג אלא שהקרבנות חלוקים לעצמם  אין גומ
בכל יום חנוכה שאני שבכל יום ויום היה הנס מתרבה ומתחדש יותר ולילה הראשון שלא היה שם נס  
השמן מברכין על הגאולה ועל הודאת מציאת הפך ושאר הלילות על נס השמן  ויש מי שפירש שאף הם  

הרגישו במיעוט השמן וחלקוהו לשמנה לילות כשיעור ההליכה והחזרה ואין נראה לי שא"כ היאך היו הם  
 סומכים על הנס בלילה ראשונה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metal boxes and milk cannisters in which parts of the 

Oneg Shabbat Archive were hidden, Warsaw, Poland 

 Student´s schedule of classes in a school using Hebrew as the language of instruction 
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CASE STUDY I: Someone had the foresight to hide a Sefer Torah from an 
evil King 
 

 3. מלכים ב פרק כב
ה    ָ֛ ֶפר ַהתֹורָּ ר ֵסֵ֧ ן ַהֹסֵפֵ֔ ָ֣ פָּ דֹול֙ ַעל־שָּ ן ַהגָּ הּו ַהֹכֵהֵ֤ ִקיָָּּ֜ יֹאֶמר ִחלְּ ח( ַוַ֠

הּו  ֵאֵֽ רָּ ן ַוִיקְּ ָ֖ פָּ ֶפר ֶאל־שָּ ֵ֧ה ֶאת־ַהֵסָ֛ ִקיָּ ן ִחלְּ ָ֑ק  ַוִיֵתֵּ֨ קֹוָּ ית יְּ ֵבָ֣ אִתי בְּ ָ֖ צָּ  מָּ
 

ן ָ֣ פָּ שָּ ֹור וְּ בָּ֜ ַעכְּ ם וְּ ֹכֵהן ַוֲאִחיקֵָּּ֨ ָ֣הּו ַהַ֠ ִקיָּ ה   יד( ַוֵיֶָ֣לְך ִחלְּ דֵָּּ֨ ה ֶאל־ֻחלְּ יָָּ֗ ַוֲעשָּ
יא   ִהָ֛ ים וְּ ִדֵ֔ גָּ ר ַהבְּ ַח֙ס ֹשֵמָ֣ ה ֶבן־ַחרְּ וָָּ֗ ם ֶבן־ִתקְּ ֶשת׀ ַשֻלָ֣ ה ֵאָ֣ ִביאָָּּ֜ ַהּנְּ

יהָּ  ּו ֵאֶלֵֽ רָ֖ ַדבְּ ַֽיְּ ֶנָ֑ה ַוֵֽ ִַ֖ם ַבִמשְּ ַלִָ֖ ֶבת ִבירּושָּ ה־  ֹיֶשֶׁ֥ ם ֹכֵֽ אֶמר ֲאֵליֶהֵ֔ ָֹ֣ טו( ַות
ק ֱאֹל ָ֖ קֹוָּ ר יְּ ַמֶׁ֥ ל  ק אָּ ֵאָ֑ רָּ יי ִישְּ ֵֽ ם ֵאלָּ ֶכָ֖ ח ֶאתְּ ַלֶׁ֥ יש ֲאֶשר־שָּ ִאֵ֔ ּו לָּ רָ֣ טז(   ִאמְּ

ת   יו ֵאֹּ֚ ָבָ֑ שְּ ַעל־ֹיֹֽ ה וְּ ֶּ֖ ֹום ַהזֶׁ ל־ַהָמקִ֥ ה אֶׁ יא ָרָעָ֛ ִ֥ י ֵמבִּ נִִּ֨ נְּ קָֹוָ֔ק הִּ ר יְּ ה ָאַמַ֣ ֹכֹּ֚
ה  הּוָדֹֽ ְך יְּ לֶׁ ִ֥ א מֶׁ ר ָקָרֶּ֖ ִ֥ ר ֲאשֶׁ פֶׁ י ַהֵסָ֔ ֵרַ֣ בְּ  ָכל־דִּ

 
3. 2 Kings Chapter 22 
8. Then the high priest Hilkiah said to the scribe 
Shaphan, “I have found a scroll of the Teaching in the 
House of the Lord.” And Hilkiah gave the scroll to 
Shaphan, who read it.  

 
14. So the priest Hilkiah, and Ahikam, Achbor, Shaphan, and Asaiah went to the 
prophetess Huldah—the wife of Shallum son of Tikvah son of Harhas, the 
keeper of the wardrobe—who was living in Jerusalem in the Mishneh, and they 
spoke to her. 15. She responded: “Thus said the Lord, the God of Israel: Say to 
the man who sent you to me: 16. Thus said the Lord: I am going to bring 
disaster upon this place and its inhabitants, in accordance with all the words 
of the scroll which the king of Judah has read.  

 
 4. רש"י מלכים ב פרק כב

טמון תחת הנדבך, שהטמינו שם כששרף אחז את התורה.  –ספר התורה מצאתי    
 
4. Rashi on 2 Kings 22:8 
I have found the Torah scroll: It was hidden under a layer of stones where they 
had concealed it when Ahaz burned the Torah. 
 

 5. מלבי"ם מלכים ב פרק כב פסוק ח
ח( ספר התורה מצאתי בבית ה'. ר"ל הספר תורה שכתב משה שהיה מונח אצל הארון  

ו בימי מנשה ששרף את התורה ועכשיו מצא אותו, ועז"א ספר התורה בה' הידיעה גנזוה  
 
5. Malbim on 2 Kings 22:8 
I have found the Torah scroll: This refers to the Torah scroll that Moshe wrote, 
that was inside the Ark and hidden in the time of Menashe who burnt the Torah. 
Now they have found it. This is why it was written “the Torah scroll” with the 
definite article. 
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CASE STUDY II: Shlomo built a special chamber in the Temple to hide the 
Aron from the future destruction 
 

 6. דברי הימים ב פרק לה פסוק ג
ים לַ )ג(   דֹוִשָ֣ ל ַהקְּ ֵאָּ֜ רָּ ׇכל־ִישְּ ים[ )המבונים( לְּ ִביִנֵּ֨ ם ]ַהמְּ ִוִיַ֠ לְּ אֶמר ַלַ֠ ָֹ֣ שׁ֙    יקוקַוי דֶׁ ת־ֲארֹון־ַהֹקִ֨ ֤נּו אֶׁ תְּ

ל ָרֵאָ֔ שְּ ְך יִּ לֶׁ ַ֣ ידׁ֙ מֶׁ ן־ָדוִּ ה בֶׁ ֹלֹמ֤ ה שְּ ר ָבָנָ֜ ת ֲאשִֶׁ֨ יִּ ַבַּ֠ דּ֙ו ֶאת־  ַבַּ֠ ה ִעבְּ ף ַעתָָּ֗ ֵתָ֑ א ַבכָּ ָ֖ ם ַמשָּ ֶכֶׁ֥   יקוקֵאין־לָּ
ל׃קֱאֹל ֵאֵֽ רָּ ֹו ִישְּ ת ַעמֶׁ֥ ֵאָ֖ ם וְּ יֶכֵ֔  

 
6. 2 Chronicles 35:3 
He said to the Levites, consecrated to the Lord, who taught all Israel, “Put the 
Holy Ark in the House that Solomon son of David, king of Israel, built; as 
you no longer carry it on your shoulders, see now to the service of the Lord your 
God and His people Israel” 
 

 7. רלב"ג על דברי הימים ב פרק לה פסוק ג
 תנו את ארון הקדש בבית אשר בנה שלמה בן דוד

ידענו כי הארון לא נלקח בגלות ירושלם כי בכלים שזכר מלך בבל לא נזכר זה גם לא נזכר  
שהשיב כורש לזרובבל ולזה ידמה שהוא צוה לתתו בבית שהכין לו שלמה לגנזו שם  בכלים 

כי ידע שעתיד הבית ליחרב ולולא זה לא היה טעם לאמרו תנו את ארון הקדש בבית כי לא  
סר משם וכבר נרמז בזה המקום שהכין שלמה לגנזו שם בספר מלכים ויהיה אמרו אין לכם  

הם זה העמל והוקל מהם ולזה זרזם שיעבדו את י״י  משא בכסף כי איך שיהיה כבר סר מ
 ואת עמו במה שמנה אותם עליו 

 
7. Ralbag (R. Levi b. Gershom 1288 – 1344) on 2 Chronicles 35:3 (loose 
translation) 
Put the Holy Ark in the House that Solomon son of David, king of Israel, 
built we know that the Ark was not taken during the destruction of Jerusalem as 
it was not mentioned in the list of items taken by the Babylonian King, neither 
was it mentioned in the list of items returned by Koresh to Zerubavel. Thus it 
appears that he commanded them to put the Ark in the secret chamber built by 
Solomon, who knew that the Temple would be destroyed in the future. One 
cannot say that it simply means “put the Ark back in the Temple” as it had not 
left the Temple! It must refer to this hidden chamber of Solomon.  

 
 8. הרמב"ם )בית הבחירה ד, א(

ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה  
 במטמוניות עמוקות ועקלקלות, ויאשיהו המלך צוה וגנזו במקום שבנה שלמה 

8. Rambam (1138–1204), Beit HaBachirah 4:1 
When Solomon built the Temple, he was aware that it would ultimately be 
destroyed. [Therefore,]5 he constructed a chamber, in which the ark could be 
entombed below [the Temple building] in deep, maze-like vaults. 
King Josiah6 commanded that [the Ark] be entombed in the chamber built by 
Solomon, as it is said (II Chronicles 35:3): "And he said to the Levites who 
would teach wisdom to all of Israel: 'Place the Holy Ark in the chamber built by 
Solomon, the son of David, King of Israel. You will no [longer] carry it on your 
shoulders. Now, serve the Lord, your God.' 

javascript:doFootnote('5a1007197');
javascript:doFootnote('6a1007197');
https://www.chabad.org/16584#v3
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 9. משנה שקלים ו:א -ב
לש   נֹות, שְּ חָּ ר ֻשלְּ שָּ ה עָּ ֹלשָּ רֹות, שְּ ר שֹופָּ שָּ ה עָּ ֹלשָּ שְּ

ן   ש. ֶשל ֵבית ַרבָּ דָּ יּו ַבִמקְּ יֹות, הָּ ַתֲחוָּ ֵרה ִהשְּ ֶעשְּ
יּו   ַגן ַהֹכֲהִנים הָּ יָּא סְּ ֶשל ֵבית ַרִבי ֲחַננְּ ִליֵאל וְּ ַגמְּ

ה, ֵתרָּ ה יְּ תָּ יְּ ן הָּ ֵהיכָּ ֵרה. וְּ ַבע ֶעשְּ ַתֲחִוין ַארְּ ֶנֶגד   ִמשְּ כְּ
ֵעִצים,   ָשם  ִדיר הָּ ם שֶׁ ָיָדם ֵמֲאבֹוֵתיהֶׁ ת בְּ ֵכן ָמֹסרֶׁ שֶׁ

ַנז גְּ ַעֵסק,  . ָהָארֹון נִּ תְּ ָהָיה מִּ ָחד שֶׁ ֹכֵהן אֶׁ ה בְּ ַמֲעשֶׁ
יָה. ָבא   ָנה ֵמֲחֵברֹותֶׁ שֻׁ יא מְּ הִּ ָפה שֶׁ צְּ ָרָאה ָהרִּ וְּ

ת ַהָדָבר ַעד   ֹמר אֶׁ גְּ יק לִּ פִּ סְּ ָאַמר ַלֲחֵברֹו. לֹא הִּ וְּ
ַנז שֶׁ  גְּ ָשם ָהָארֹון נִּ חּוד שֶׁ יִּ עּו בְּ ָידְּ ָמתֹו, וְּ שְּ ָתה נִּ ָיצְּ  

 
9. Mishnah Shekalim 6:1-2 
…for they had a tradition from their 
forefathers that the ark was secreted there.  
Once, a certain priest was engaged in his 
work when he perceived one of the floor 
tiles to be different from the others. He 

went to inform his friend of this, but could not finish what he had to say before 
his soul departed — and they knew for a certainty that the ark was secreted there. 
 
CASE STUDY III: Heir to the throne was hidden in the Temple to hide him 
from the evil Queen Atalia 

 10. מלכים ב י"א
לָּ  ַַֽרע ַהַממְּ ת ׇכל־ֶזֶׁ֥ ד ֵאָ֖ ַאֵבֵ֔ ׇק֙ם ַותְּ ֙ ָּ֑ה ַותָּ נָּ ת בְּ י ֵמָ֣ ה[ )וראתה( ִכָ֣ ָ֖ ֲאתָּ הּו ]רָּ יֵָּ֔ ם ֲאַחזְּ יָּ֙ה ֵאָ֣ ֲעַתלְּ ה׃ )א(  ַוֵֽ ֵֽ כָּ  

ב ֹאתֹ֙ו ִמתֵ֤  ֹנֵ֤ ה ַוִתגְּ יָָּ֗ ש ֶבן־ֲאַחזְּ ָ֣ הּו ֶאת־יֹואָּ יָָּּ֜ ֹות ֲאַחזְּ ם ֲאחֵּ֨ ַ֠ ֹורָּ ֶלְך־יַ֠ ַבע ַבת־ַהֶמֵֽ הֹוֶשָ֣ ח יְּ ֵנֵֽי־ )ב( ַוִתַקָ֣ ֹוְך בְּ
ֹו   תָ֖ ֶאת־ֵמיִנקְּ ֹו וְּ ים[ )הממותתים( ֹאתֶׁ֥ ִתֵ֔ ּומָּ ֶלְ֙ך ]ַהמָ֣ ֹות ַהֶמ֙ טָ֑ ר ַהמִּ ֵנֶׁ֥ ַבֲחַדַ֣ ֹו ִמפְּ רּו ֹאתָ֛ ִתֵ֧ ָ֖הּו  ַוַיסְּ יָּ י ֲעַתלְּ

ת׃ ֵֽ א הּומָּ ֶֹׁ֥ ל  וְּ
ּ֙ה  י ִאתָּ ִהֵ֤ ית  )ג( ַויְּ ֶרץ׃   יקוקֵבַ֣ ֵֽ אָּ ֶכת ַעל־הָּ ָ֖ה ֹמֶלֶׁ֥ יָּ ִנָ֑ים ַוֲעַתלְּ ש שָּ א ֵשָ֣ ַחֵבָ֖ ִמתְּ  

10. 2 Kings Chapter 11 
1) And Athaliah, Ahaziah's mother, saw that her son was dead, and she rose and 
destroyed all those of royal descent. 2) And Jehosheba, King Joram's daughter, 
Ahaziah's sister, took Joash the son of Ahaziah, and stole him away from among 
the slain children of the king, [and she concealed] him and his nurse in the bed-
chamber; and they concealed him from Athaliah, and he was not slain. 3) And 
he was hiding with her in the house of the Lord for six years, while Athaliah 
was ruling over the land. 
 

 11. רש"י מלכים ב י"א:ב
בחדר המטות –  בעליית בית קדשי הקדשים, כמה שהוא אומר: ויהי אתה בית י"י מתחבא  

: כי יצפנני בסכה יסתירני בסתר אהלו )תהלים  וגו' )מלכים ב י"א:ג'(. עליו אמר דוד
כ"ז:ה'(. וקורא אותה חדר המטות על שם: בין שדי ילין )שיר השירים א':י"ג(. וזהו שיסד  

 רבי אליעזר: נפץ חדר המטות, חורבן ביתך יכפר עליהם 
11. Rashi on 2 Kings 11:2 
in the bed chamber: in the attic of the Holy of Holies, as it says (v. 3): And he 
was… with her in the house of the Lord. [It was] concerning him that David said, 
(Ps. 27:5) “For He will conceal me in His Tabernacle, He will hide me in the 
secrecy of His tent” [Seder Olam, ch. 18]. He calls it the bed- chamber in the 
manner of (Song of Songs 1:13) “Between my breasts He lodges.” This is what 
R. Eliezer instituted, “The destruction of the bed-chamber, [may He remember 
for an atonement” i.e. may the destruction of Your Temple atone for them. 

Moses and Joshua bowing before the Ark (c. 1900) 

by James Tissot  

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15917/jewish/Chapter-11.htm/showrashi/true#v2
https://www.chabad.org/16248#v5
https://www.chabad.org/16445#v13
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Tissot

