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 Chanukah Shiur 5778 – Midrasha of Seattle 

Source 1: Rambam, Laws of Chanukah Ch. 3 

When the Jews overcame their enemies and destroyed them, they entered the 

Sanctuary; this was on the twenty-fifth of Kislev.1 They could not find any pure 

oil in the Sanctuary, with the exception of a single cruse. It contained enough 

oil to burn for merely one day. They lit the arrangement of candles from it for 

eight days2 until they could crush olives and produce pure oil.3 Accordingly, 

the Sages of that generation ordained that these eight days, which 

begin from the twenty-fifth of Kislev, should be commemorated to 

be days of happiness and praise [of God]. Candles should be lit in 

the evening at the entrance to the houses on each and every one of 

these eight nights to publicize and reveal the miracle. These days are 

called Chanukah. It is forbidden to eulogize and fast on them, as on the days 

of Purim. Lighting the candles on these days is a Rabbinic mitzvah, 

like the reading of the Megillah. 

 

וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום 
בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ונכנסו 

אלא להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש 
פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום 
אחד בלבד והדליקו ממנו נרות המערכה 
שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו 

 .שמן טהור
 

ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור 
שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן 
מליל חמשה ועשרים בכסלו ימי שמחה 

ומדליקין בהן הנרות בערב על והלל 
פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת 

, וימים אלו הלילות להראות ולגלות הנס
הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד 

והדלקת הנרות ותענית כימי הפורים, 
בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת 

 .המגילה
 
 

Source 2: Rav Michel Shurkin, Harerei Kedem 

 

Rav Shurkin: Why the repetition in the Rambam? 

 

Two ‘fulfilments’: Mitzvah fulfilment #1:  

Rabbinic mitzvah to light the candles 
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#2: The lighting contains within it the obligation of publicizing the 

miracle.  

 

If Rambam defines the mitzvah early on as the obligation to light at the 

entrances of our homes, how can he say the following in Ch. 4:?  

 

Source 3: Rambam, Chanukah, Ch. 4:8 

In a time of danger, a person may place a 

Chanukah lamp inside his house; even if he lit it 

on his table, it is sufficient. 

What is Rambam adding with this last 
statement? 

 
בימי הסכנה מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים 

 ואפילו הניחו על שולחנו דיו

 

To understand the answer to this, let’s take a look at the ruling of Rav 

Moshe Isserles/Remah on the topic of the placement of the candles: 
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Source 4: Shulchan Aruch Orach Chayim 671:7 

מצוה להניחו )לא( בטפח הסמוך )לב( לפתח משמאל, )לג( כדי שתהא מזוזה מימין 
ונר חנוכה משמאל; )לד( ואם אין מזוזה בפתח, מניחו מימין; )לה( ואם הניחו בדלת 

הגה: ומיהו בזמן הזה, שכולנו עצמו, יניחנו )לו( ח ]ט[ >ו< מחציו של כניסה לצד שמאל. 
ר"ה כלל, אין לחוש כל כך אם אין מדליקין בטפח הסמוך לפתח; מדליקין בפנים ואין היכר לבני 

ומ"מ המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם, )לח( ואין לשנות אא"כ רבים )לז(  *
בני הבית שעדיף יותר להדליק כל אחד במקום מיוחד מלערב הנרות ביחד ואין היכר כמה נרות 

דליקין הנרות כל השנה, כי אז לא יהיה היכר מדליקין; ומ"מ יזהרו שלא להדליק במקום שמ
 .כלל; ואף כי אין היכר רק לבני הבית, מ"מ היכר קצת מיהא בעי

Remah: Nevertheless, these days, when everyone lights inside, and there is no recognition 

(of the lighting) to the passersby at all, we need not be concerned about lighting in the tefach 

close to the door. Neverthelss. the custom is to light within a tefach of the door as in their 

days; one should not depart from this custom unless there are many people in the house, in 

which it is preferable for everyone to light in a special place than to mix the candles together 

and have no recognition how many candles we are lighting. Nevertheless, be careful not to 

light in a place that we light year round , because then there would be no recognition (of the 

miracle) at all.  

(this ruling is based on Tosafot’s ruling in Tractate Shabbat) 

How does the Rambam differ from this approach? 

 

Rambam: the obligation to light is even when there is no publicizing of the 

miracle at all! You can even put it on your table, in a place where you 

normally light other candles! 
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Source 5: Bamidbar Ch. 7-8 (Naso thru Beha’alotcha) 

י  עח ָתלִׂ ֵני ַנפְּ בְּ יא לִׂ ֵנים ָעָשר יֹום, ָנשִׂ יֹום שְּ --בְּ
ן יַרע, בֶּ  ֵעיָנן.-ֲאחִׂ

78 On the twelfth day Ahira the son of 
Enan, prince of the children of 
Naphtali: 

ָבנֹו ַקֲעַרת  עט ים ּוֵמָאה -ָקרְּ ֹלשִׂ ף ַאַחת, שְּ סֶּ כֶּ
ל  קֶּ ים שֶּ עִׂ בְּ ף, שִׂ סֶּ ָחד כֶּ ָרק אֶּ זְּ ָקָלּה, מִׂ שְּ מִׂ

לּוָלה  ת בְּ ים, סֹּלֶּ ֵלאִׂ ם מְּ ֵניהֶּ ש; שְּ ל ַהקֹּדֶּ קֶּ שֶּ בְּ
ן מֶּ ָחה.לְּ --ַבשֶּ נְּ  מִׂ

79 his offering was one silver dish, the 
weight thereof was a hundred and thirty 
shekels, one silver basin of seventy 
shekels, after the shekel of the 
sanctuary; both of them full of fine 
flour mingled with oil for a meal-
offering; 

ת. ַכף ַאַחת  פ טֹּרֶּ ֵלָאה קְּ  one golden pan of ten shekels, full of 80 ֲעָשָרה ָזָהב, מְּ
incense; 

ן  פא ָחד בֶּ ש-ַפר אֶּ בֶּ ָחד כֶּ ל אֶּ ָחד -ָבָקר, ַאיִׂ אֶּ
ן ָנתֹו-בֶּ עָֹּלה.--שְּ  לְּ

81 one young bullock, one ram, one he-
lamb of the first year, for a burnt-
offering; 

ירשְּ   פב ַחָטאת.-עִׂ ָחד, לְּ ים אֶּ זִׂ -one male of the goats for a sin 82 עִׂ
offering; 

ם   פג ם, ֵאילִׂ ַניִׂ ים, ָבָקר שְּ ָלמִׂ ַבח ַהשְּ זֶּ ּולְּ
ֵני ים בְּ ָבשִׂ ָשה, כְּ ים ֲחמִׂ דִׂ ָשה ַעתֻּ ָשָנה -ֲחמִׂ

ָשה: ן  ֲחמִׂ יַרע, בֶּ ַבן ֲאחִׂ ה ָקרְּ  }פ{  ֵעיָנן.-זֶּ

83 and for the sacrifice of peace-
offerings, two oxen, five rams, five he-
goats, five he-lambs of the first year. 
This was the offering of Ahira the son 
of Enan. {P} 

ָמַשח אֹּתֹו,   פד יֹום הִׂ ֵבַח, בְּ זְּ ֹּאת ֲחנַֻּכת ַהמִׂ ז
ָרֵאל: שְּ יֵאי יִׂ שִׂ ֵתים ַקֲערֹּ   ֵמֵאת, נְּ ף שְּ סֶּ ת כֶּ

ֵקי רְּ זְּ ֵרה, מִׂ שְּ ֵנים ָעָשר, ַכפֹות ָזָהב, -עֶּ ף שְּ סֶּ כֶּ
ֵרה. שְּ ֵתים עֶּ  שְּ

84 This was the dedication-offering of 
the altar, in the day when it was 
anointed, at the hands of the princes of 
Israel: twelve silver dishes, twelve 
silver basins, twelve golden pans; 

ף,   פה סֶּ ָעָרה ָהַאַחת כֶּ ים ּוֵמָאה, ַהקְּ ֹלשִׂ שְּ
ים,  ף ַהֵכלִׂ סֶּ ָחד; כֹּל כֶּ ָרק ָהאֶּ זְּ ים, ַהמִׂ עִׂ בְּ שִׂ וְּ

ַבע ַארְּ ם וְּ ַפיִׂ ש.-ַאלְּ ל ַהקֹּדֶּ קֶּ שֶּ  ֵמאֹות בְּ

85 each silver dish weighing a hundred 
and thirty shekels, and each basin 
seventy; all the silver of the vessels 
two thousand and four hundred shekels, 
after the shekel of the sanctuary; 

ֵתים  פו ת, -ַכפֹות ָזָהב שְּ טֹּרֶּ ֵלאֹּת קְּ ֵרה מְּ שְּ עֶּ
ש; ָכל ל ַהקֹּדֶּ קֶּ שֶּ ַהב -ֲעָשָרה ֲעָשָרה ַהַכף בְּ זְּ

ים ּוֵמָאה רִׂ שְּ  .ַהַכפֹות, עֶּ

86 twelve golden pans, full of incense, 
weighing ten shekels apiece, after the 
shekel of the sanctuary; all the gold of 
the pans a hundred and twenty shekels; 
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ם -ָכל  פז ים, ֵאילִׂ ֵנים ָעָשר ָפרִׂ ַהָבָקר ָלעָֹּלה שְּ
ֵנים ֵני-שְּ ים בְּ ָבשִׂ ֵנים ָעָשרָשנָ -ָעָשר כְּ --ה שְּ

ַחָטאת. ֵנים ָעָשר, לְּ ים שְּ זִׂ יֵרי עִׂ עִׂ ָחָתם; ּושְּ נְּ  ּומִׂ

87 all the oxen for the burnt-offering 
twelve bullocks, the rams twelve, the 
he-lambs of the first year twelve, and 
their meal-offering; and the males of 
the goats for a sin-offering twelve; 

ָבָעה   פח ַארְּ ים וְּ רִׂ שְּ ים, עֶּ ָלמִׂ ַבח ַהשְּ ַקר זֶּ כֹּל בְּ וְּ
ים  ָבשִׂ ים, כְּ שִׂ ים שִׂ דִׂ ים ַעתֻּ שִׂ ם שִׂ ים, ֵאילִׂ ָפרִׂ

ֵני ים:-בְּ שִׂ ֵבַח, ַאֲחֵרי   ָשָנה שִׂ זְּ ֹּאת ֲחנַֻּכת ַהמִׂ ז
ָמַשח אֹּתֹו.  הִׂ

88 and all the oxen for the sacrifice of 
peace-offerings twenty and four 
bullocks, the rams sixty, the he-goats 
sixty, the he-lambs of the first year 
sixty. This was the dedication-offering 
of the altar, after that it was anointed. 

ל  פט ה אֶּ ֹּא מֹּשֶּ ב תֹו, -ּובְּ ַדֵבר אִׂ ל מֹוֵעד, לְּ אֹּהֶּ
ַמע אֶּ  שְּ ת -תַויִׂ ַדֵבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַכפֹּרֶּ ַהקֹול מִׂ
ר ַעל ים; -ֲאשֶּ בִׂ רֻּ ֵני ַהכְּ ֵבין שְּ ת, מִׂ ן ָהֵעדֻּ ֲארֹּ

ַדֵבר, ֵאָליו.  }פ{  ַויְּ

89 And when Moses went into the tent 
of meeting that He might speak with 
him, then he heard the Voice speaking 
unto him from above the ark-cover that 
was upon the ark of the testimony, from 
between the two cherubim; and He 
spoke unto him. {P} 
 

ל  א הָוה, אֶּ ַדֵבר יְּ ה ֵלאמֹּר.-ַויְּ  ,And the LORD spoke unto Moses 1 מֹּשֶּ
saying: 

ר, ֶאל  ב בֵּ ָליו:-דַּ ְרָת, אֵּ ֲהֹרן, ְוָאמַּ ֲעֹלְתָך,   אַּ ְבהַּ
ֹרת, ֶאל-ֶאת נֵּ ְמנֹוָרה, ָיִאירּו -הַּ י הַּ מּול ְפנֵּ

רֹות. נֵּ ת הַּ  ִשְבעַּ

2 'Speak unto Aaron, and say unto 
him: When thou lightest the lamps, 
the seven lamps shall give light in 
front of the candlestick.' 

ל--ַוַיַעש ֵכן, ַאֲהרֹּן  ג נֹוָרה, -אֶּ ֵני ַהמְּ מּול פְּ
יָה: ֱעָלה ֵנרֹּתֶּ ת  הֶּ הָוה, אֶּ ָּוה יְּ ר צִׂ ה.-ַכֲאשֶּ  מֹּשֶּ

3 And Aaron did so: he lighted the 
lamps thereof so as to give light in 
front of the candlestick, as the LORD 
commanded Moses. 

ָשה ָזָהב, ַעד  ד קְּ נָֹּרה מִׂ ה ַמֲעֵשה ַהמְּ זֶּ ֵרָכּה -וְּ יְּ
וא:-ַעד ָשה הִׂ קְּ ָחּה מִׂ רְּ ָאה   פִׂ רְּ ר הֶּ ה, ֲאשֶּ אֶּ ַכַמרְּ

ת הָוה אֶּ ה-יְּ ת ֵכן--מֹּשֶּ נָֹּרה.-ָעָשה, אֶּ  }פ{  ַהמְּ

4 And this was the work of the 
candlestick, beaten work of gold; unto 
the base thereof, and unto the flowers 
thereof, it was beaten work; according 
unto the pattern which the LORD had 
shown Moses, so he made the 
candlestick. {P} 
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Source 6: Ramban’s commentary on the Torah 

למה נסמכה פרשת מנורה לחנכת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים  -)ב( בהעלתך 
חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך 

 :לשון רש"י ממדרש אגדהגדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בקר וערב, 

Why was the parsha of the menorah juxtaposed to the dedication of the altar by the Nesi’im? 

Because when Aharon saw the dedication of the Nesi’im, he became disheartened – because 

he was not with them in the dedication – neither him, nor his tribe. So the Holy One Blessed 

be He said, “By your life, your portion is greater than theirs, because you are going to light 

and prepare the candles morning and evening…” (Rashi quoting the midrash) 

ובעבודת יום .…ובכל הקרבנות …ולא נחמו בקטורת  הנרות, ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת
הכפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש ה' עומד בהיכלו לשרתו ולברך 

 בשמו, ושבטו כלו משרתי אלהינו. 

It’s not clear to me why He comforted him with the lighting of the candles, and not the 

incense, and with all of the sacrifices…and the service on Yom Kippur which is only kosher 

when done by the Kohen Gadol, who goes into the Holy of Holies, and that he is the holy 

one of Hashem, standing in His sanctuary to serve Him and bless in His name, and his entire 
tribe are servants of God?! 

עת הזו, והלא קרבנו גדול משל נשיאים, שהקריב בימים ההם ועוד מה טעם לחלישות הד
אבל ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של .…קרבנות הרבה כל ימי המלואים

 :שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניונרות 

Also, why is he so disheartened? After all, his Korban was greater than all of the Nesi’im, because 
he sacrificed every day – many korbanot – the entire stretch of the dedication! ….But this 
aggada/midrash derives a hint from the parsha regarding the dedication of the lights that occurred 
during Second Temple times through Aharon and his children – I mean to say, the High Priest of 
the Hasmoneans and his children. 

וראיתי עוד בילמדנו )תנחומא בהעלותך ה( וכן במדרש רבה )טו ו(, אמר לו הקדוש ברוך הוא …
הקרבנות כל זמן שבית המקדש רן אל תתירא, לגדולה מזאת אתה מוכן, למשה, לך אמור לאה

וכל הברכות שנתתי לך לברך  -קיים הן נוהגין, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו 
את בני אינן בטלין לעולם. והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלין מפני 

מזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן אבל לא רחורבנו אף הנרות בטלות, 
  בגלותנו.

I also saw in the Midrash Yelamdenu and Midrasha Rabba: “The Holy One, Blessed be He, 

said to Moshe, “Go tell Aharon: ‘Do not fear, you are set aside for something greater than 

this: The sacrifices apply as long as the Beit Hamikdash is standing, but the candles will 

eternally shine towards the face of the Menorah – and all of the blessings that I gave you to 

bless my children will never elapse.” Now, it’s known that when the Beit HaMikdash is not 

standing, and the Korbanot are not given due to the Temple’s being in a state of ruin, the 

Menorah’s candles are also not lit! This midrash, therefore, hints at the candles of the 
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Chanukah of the Hasmonenans which applies even after the Temple’s destruction, in our 

Galut. 

 

Recalling earlier wording in the Rambam: 

והדלקת הנרות בהן וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים, 
 .מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה

These days are called Chanukah. It is forbidden to eulogize and fast on them, as on the days of Purim. 

Lighting the candles on these days is a Rabbinic mitzvah, like the reading of 

the Megillah. 

 

Chanukat Hamizbeach/dedication of the altar – leads to two halachot 

a) Lighting the candles 

b) Simcha and Yom Tov because of the Chanukat Hamizbeach – this is 

the foundation of the prohibition of eulogies and fasting 

Source 7: Shulchan Aruch, Laws of Keriat Shema Orach Chayim 

Ch. 60 

* וי"א )ח( שצריכות כוונה * )ט( לצאת בעשיית אותה  * )ז( י"א שאין מצות צריכות כוונה,
 מצוה, * )י( ג ]ב[ וכן הלכה.

There are those that say that mitzvot do not need intent; there are those that 

say they do need intent to fulfil the mitzvah. The halacha is like the latter 

view. 

Source 8: Commentary of Magen Avraham 

 הודוקא במצות דאורייתא אבל מצות דרבנן א"צ כוונ -וכן הלכה ג 

This is only true of Torah-mandated mitzvot, but not Rabbinic Mitzvot  
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Source 9: Rambam Chanukah 4:12 

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד 
מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע 
הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על 

, אפילו אין לו מה הנסים שעשה לנו
יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר 

 כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.
 

dling Chanukah lamps is very dear. A The mitzvah of kin
person should be very careful in its observance to publicize 
the miracle and thus increase our praise of God and our 

which He wrought on  expression of thanks for the miracles
s for food except . Even if a person has no resourceour behalf

[what he receives] from charity, he should pawn or sell his 
garments and purchase oil and lamps to kindle them [in 

2.fulfillment of the mitzvah] 
 

Source 10: Talmud Shabbat 21b 

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא 
להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית 

של כהן גדול, ולא חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו 
היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום 

 ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

What is [the reason of] Hanukkah? For our Rabbis taught: On the twenty-fifth of Kislew   

[commence] the days of Hanukkah, which are eight on which a lamentation for the dead and 

fasting are forbidden.   For when the Greeks entered the Temple, they defiled all the oils 

therein, and when the Hasmonean dynasty prevailed against and defeated them, they made 

search and found only one cruse of oil which lay with the seal of the High Priest,   but which 

contained sufficient for one day's lighting only; yet a miracle was wrought therein and they 

lit [the lamp] therewith for eight days. The following year these [days] were appointed a 

Festival with [the recital of] Hallel  and thanksgiving.26 

 

Source 11: Rashi 

לא שאסורין במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר  - ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
 ם בהודאה.על הנסי

They made them festive days with Hallel and praise – not that they are forbidden in 

creative labor/melacha, because they were only established for the purposes of reading the 

Hallel and to recite the Al Hanisim in the beracha of Hoda’a/Thanksgiving 
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See where Rambam places the law of Al Hanisim 

Source 12: Rambam, Laws of Tefilah 2:13 

בחנוכה ובפורים מוסיפין ו בהודאה על הניסים, שבת שחלה להיות בחנוכה מוכיר /מזכיר/ על 
 הניסים במוסף כמו שמזכיר ז בשאר תפלות.

On Chanukah and Purim we add Al Hanisim into the beracha of 

Hoda’a/Thanksgiving. On Shabbat Chanukah, we mention Al Hanisim in Musaf as we 
mention it in other tefilot 

 

Source 13: Rambam, Laws of Chanukah 2:5 

אם כיון לבו  יה כותבה או דורשה או מגיההכיצד ההקורא את המגילה בלא כוונה לא יצא, 
 קרא והוא מתנמנם הואיל ולא נרדם בשינה יצא. לצאת בקריאה זו יצא ואם לא כיון לבו לא יצא,

  

A person who was reading the Megillah without the desired intent does not fulfill his 

obligation. What is implied? That he was writing a Megillah, explaining it, or checking it: 

If he had the intent to fulfill his obligation with this reading, his obligation is fulfilled. 

If he did not have this intent, he did not fulfill his obligation. Should one read while 

dozing off, he fulfills his obligation, since he is not sound asleep. 

Source 14: Commentary of Maggid Mishna 

]ה[ הקורא את המגילה וכו'. במשנה היה כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא ואם לאו לא 
ואולי ירש רבינו אם כוון לבו לצאת כפי דבריו שפסק פ' ב' מהל' שופר דבעינן כוונה לצאת יצא ופ

 שהכל מודים במגילה:

Maybe everyone agrees that (intent is necessary) regarding Megilah 

Source 15: Tractate Shabbat 21b 

נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין,  -תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין 
יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים:  בית שמאי אומרים:

 יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך.

Our Rabbis taught: The precept of Hanukkah [demands] one light for a man and his 

household;10  the zealous [kindle] a light for each member [of the household]; and the 

extremely zealous, — Beth Shammai maintain: On the first day eight lights are lit and 
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thereafter they are gradually reduced;11  but Beth Hillel say: On the first day one is lit and 

thereafter they are progressively increased. 

What would be the law when lighting indoors according to Rambam? 

Reminder: Rambam Chanukah 4:12 

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד 
מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע 
הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על 

, אפילו אין לו מה הנסים שעשה לנו
יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר 

 כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.
 

dling Chanukah lamps is very dear. A The mitzvah of kin
person should be very careful in its observance to publicize 
the miracle and thus increase our praise of God and our 

which He wrought on  expression of thanks for the miracles
s for food except . Even if a person has no resourceour behalf

[what he receives] from charity, he should pawn or sell his 
garments and purchase oil and lamps to kindle them [in 

2.fulfillment of the mitzvah] 
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