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 בת כא: ש   1
 

א ְלִהְתַעּנֹות ְּבהֹון. ֶׁשְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְיוֹוִנים  ַמאי ֲחנּוָּכה? ְּדָתנּו ַרָּבַנן: "ְּבכ"ה ְּבִכְסֵליו יֹוֵמי ַדֲחנּוָּכה ְּתָמְנָיא ִאיּנּון ְּדָלא ְלִמְסַּפד ְּבהֹון ּוְדלָ 
ֶׁשָהָיה  ֶׁשַּבֵהיָכל, ּוְכֶׁשָּגְבָרה ַמְלכּות ֵּבית ַחְׁשמֹוַנאי ְוִנְּצחּום, ָּבְדקּו ְולֹא ָמְצאּו ֶאָּלא ַּפ ֶאָחד ֶׁשל ֶׁשֶמן  ַלֵהיָכל ִטְּמאּו ׇּכל ַהְּׁשָמִנים  

ּנּו ְׁשמֹוָנה ָיִמים. ְלָׁשָנה ַאֶחֶרת ְקָבעּום מּוָּנח ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ֹּכֵהן ָּגדֹול, ְולֹא ָהָיה ּבֹו ֶאָּלא ְלַהְדִליק יֹום ֶאָחד. ַנֲעָׂשה ּבֹו ֵנס ְוִהְדִליקּו ִמּמֶ 
 ".ַוֲעָׂשאּום ָיִמים טֹוִבים ְּבַהֵּלל ְוהֹוָדָאה 

  
What is Hanukkah, and why are lights kindled on 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. What is the reason? 
When the Greeks entered the Sanctuary they defiled all the oils that were in the Sanctuary by touching them. And 
when the Hasmonean monarchy overcame them and emerged victorious over them, they searched and found only 
one cruse of oil that was placed with the seal of the High Priest, undisturbed by the Greeks. And there was sufficient 
oil there to light the candelabrum for only one day. A miracle occurred and they lit the candelabrum from it eight 
days. The next year the Sages instituted those days and made them holidays with recitation of hallel and special 
thanksgiving in prayer and blessings. (Shabbat 21a) 
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כדי להדליק לילה אחת ונמצא שלא נעשה הנס אלא בשבעה ואיכא למידק למה קבעו שמנה ימים דכיון דשמן שבפך היה בו  
לילות. וי"ל שחילקו שמן שבפך לשמנה חלקים ובכל לילה היו נותנים במנורה חלק אחד והיה דולק עד הבוקר ונמצא שבכל 
הלילות נעשה נס. ועוד י"ל שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה כשיעור נשאר הפך מלא כבתחלה וניכר הנס אף בלילה  

ראשונה. אי נמי שבליל ראשון נתנו כל השמן בנרות ודלקו כל הלילה ובבוקר מצאו הנרות מלאים שמן וכן בכל לילה  ה
  ולילה: 

 
One might wonder why they fixed it for eight days, since the oil in the container held enough to burn for one night, 
which means that the miracle only took place over seven nights.  Three answers: 

 They divided the oil in the container into eight parts and used an eighth each night. 
 After the oil had been put into the menorah, the container remained full, so the miracle was apparent even 

on the first night. 
 All the oil was poured into the lamps, which were found to be full in the morning. 
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הנס והוא שפך זה לא היה בו להדליק אלא לילה אחת והדליקן ליל כ"ה שהיה יום ראשון לנס ומחרתו הלכו לתקוע שמשם  
ד' ימים וכתשו שם ביום מהלכן וכתשו זתים  ...  שאמרו תקוע אלפא לשמןהיו לוקחין שמן למקדש וכמו   היה שם מהלך 

אף ...  בטהרה והוציאו שמן טהור וחזרו ושמן הפך לא כלה עד שהיה להם זה שהדליקו בו ולשנה אחרת קבעום ימים טובים
של חג אלא שהקרבנות חלוקים    על פי שבגאולת מצרים אין גומרין את ההלל אלא יום ראשון ולא אמרו לגמור בח' ימים

לעצמם 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  

  והחזרה ואין נראה לי שא"כ היאך היו הם סומכים על הנס בלילה ראשונה:  לשמנה לילות כשיעור ההליכה
 

 There was oil for one day in the container. 
 On the 25th, they went to Tekoa to obtain fresh oil – a four-day journey. 
 Eight days of full Hallel = special feature of each day. 
 First day is for the redemption and finding the container. 
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 Or dividing the oil into eight, but this would be relying on a miracle. 
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ול"נ  ועל כולם ק' שאין לנו רמז מזה שנעש' כן וא"כ הי' לרבותינו להזכיר דבר זה כדי שנדע הנס מה שנעשה בליל' הראשון 
לתרץ דלמפרע אנו רואין שגם בלילה הראשונה היה נס דמצינו בספר הזוהר על פסוק מה יש ליכי בבית שאין הוא ית' 
עושה נס ליתן ברכה אלא במה שיש כבר בעולם ואפי' הוא דבר מועט אז הוא ית' נותן ברכה להרבות המעט משא"כ בדבר 

כאן דאלו נדלק כל מה שהי' בלילה הראשון לא היה מקום לנס לחול    ריקן אין שייך בו ברכ' לעשות בריה חדשה ע"כ ניחא
על שום דבר אלא ודאי דגם בליל' הראשון נשתייר ממה שהי' ראוי לה וממנה נשתייר ועל אותו השיור באה הברכ' שנעש' 

 שם נס להרבות אותו וא"כ ראינו שגם בלילה הראשונה נעשה נס: 
 

 Each of the responses (of the Bet Yosef) is problematic. 
 There is no hint to any of this in the rabbinic literature. 
 It would have been apparent retroactively that there had been a miracle on the first night. 
 God only performs a miracle using something already extant, even if very small. 
 So if all the oil had been consumed on the first night, there would have been no opportunity for the miracle to 

take place. 
 The small amount left after the first night enabled the miracle. 

5 2 Maccabees Chapter 10 

1 Now Maccabeus and his company, the Lord guiding them, recovered the temple and the city: 2 But the altars 
which the heathen had built in the open street, and also the chapels, they pulled down. 3 And having cleansed the 
temple they made another altar, and striking stones they took fire out of them, and offered a sacrifice after two 
years, and set forth incense, and lights, and shewbread. 4 When that was done, they fell flat down, and besought 
the Lord that they might come no more into such troubles; but if they sinned any more against him, that he himself 
would chasten them with mercy, and that they might not be delivered unto the blasphemous and barbarous nations. 
5 Now upon the same day that the strangers profaned the temple, on the very same day it was cleansed again, 
even the five and twentieth day of the same month, which is Casleu. 6 And they kept the eight days with gladness, 
as in the feast of the tabernacles, remembering that not long afore they had held the feast of the tabernacles, when 
as they wandered in the mountains and dens like beasts. 7 Therefore they bare branches, and fair boughs, and 
palms also, and sang psalms unto him that had given them good success in cleansing his place. 8 They ordained 
also by a common statute and decree, that every year those days should be kept of the whole nation of the Jews. 
  

 ' ה  תרע  ' ערוך השולחן אורח חיים הלכות חנוכה ס   6

ועוד טעם לזה מבואר בספר חשמונאי לפי שע"י הגזרות בטלו אז מלהקריב בחג הסוכות העבר ובשמיני עצרת ולכן לזכרון 
  ... זה עשו שמנה ימים חנוכה

  
 The Book of Maccabees records that due to oppressive rules, they couldn’t observe Sukkot and Shemini Atzeret. 
 To recall this, they established eight days of Chanukah. 


