
                     בס"ד                                   

   מהו הנס שבגללו חוגגים את חנוכה?

הנס שבגללו   השאלה שבכותרת לבני המשפחה: מהו   כדאי לפתוח את הלימוד בהצגת
אנו חוגגים אנו את חג החנוכה? כל אחד מבני המשפחה ישיב את הידוע לו, ומתוך כך  

 ות. נעבור ללמוד את המקור

 על הניסים . תפילת 1

יָת ַעל  ָעשִּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהנֶָּחמֹות ׁשֶּ ְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתׁשּועֹות ְוַעל ַהנִּ ים ְוַעל ַהפֻּ סִּ ַהנִּ
ה. ים ָהֵהם ַבְזַמן ַהזֶּ  ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ

ן יֹוָחנָ  ְתיָהו בֶּ יֵמי ַמתִּ יבִּ ֵהן ָגדֹול ַחְׁשמֹוָנאִּ ְשָרֵאל  ּו ן כֹּ ָעְמָדה ַמְלכּות יָוָן ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְמָך יִּ ָבָניו ְכׁשֶּ
יָחם תֹוָרָתך  ם ְבֵעת ָצָרָתם ַרְבָת   ְלהַׁשכִּ ים ָעַמְדָת ָלהֶּ יָך ָהַרבִּ ֵקי ְרצֹוָנך ְוַאָתה ְבַרֲחמֶּ יָרם ֵמחֻּ ּוְלַהֲעבִּ

ְקָמָתם ת נִּ יָנם ָנַקְמָת אֶּ ת דִּ יָבם ַדְנָת אֶּ ת רִּ ים   אֶּ ים ְביַד ְמַעטִּ ים ְוַרבִּ ים ְביַד ַחָלׁשִּ בֹורִּ ָמַסְרָת גִּ
יָת ֵׁשם ָגדֹול ְוָקד ָך ְלָך ָעשִּ ים ְביַד עֹוְסֵקי תֹוָרתֶּ ים ְוֵזדִּ יקִּ ים ְביַד ַצדִּ ים ּוְרָׁשעִּ ים ְביַד ְטהֹורִּ ֹוׁש ּוְטֵמאִּ

יָת ְתׁשּוָעה ְגד ְשָרֵאל ָעשִּ ְרָקן ְבעֹוָלָמך ּוְלַעְמָך יִּ ה ְוַאַחר ֵכן ֹוָלה ּופֻּ ָך  ְכַהיֹום ַהזֶּ יר ֵביתֶּ ְדבִּ ָבאּו ָבנֶּיָך לִּ
ת ֲהרּו אֶּ ָך ְוטִּ ת ֵהיָכלֶּ נּו אֶּ ָך ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאלּו  -ּופִּ יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדׁשֶּ ְדלִּ ָך ְוהִּ ְקָדׁשֶּ מִּ

ְמָך ַהָגדֹול.   ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלׁשִּ

 ? " על הניסים"איזה נס מוזכר בתפילת 
רק נס ניצחון המלחמה מתואר בהרחבה רבה  ישים לב ש  "על הניסים"המעיין בתפילת 

בתפילה זו )לכל היותר הוא אולי מרומז  כלל נס פך השמן לא מוזכר בתפילה זו. ואילו 
   .במילים "והדליקו נרות בחצרות קדשך"(

 ? " על הניסיםתפילת "ר ב מדוע? כיצד ייתכן שנס פך השמן לא מוזכ
 נסו לענות על שאלה זו. גם אנו בהמשך לימודינו נתייחס לשאלה זו. 

 
 נעבור כעת לנס חנוכה כפי שהוא מוזכר בתלמוד: 

 
   כ"א עמוד ב  . תלמוד בבלי מסכת שבת דף2
 

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

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

 . ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
 

 נס מוזכר בגמרא? איזה 
המעיין בדברי הגמרא ישים לב שהגמרא מדגישה את נס פך השמן, ואילו נס המלחמה  

זהו רק תיאור זמן, אך   –מוזכר רק בדרך אגב )"וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום" 
הנס המתואר בהרחבה הוא שאותו שמן שהיה אמור להספיק ליום אחד "נעשה בו נס  

 ים"(. והדליקו ממנו שמונה ימ 
 מדוע? כיצד ייתכן שהגמרא לא מדגישה את נס המלחמה?

 נסו לענות על שאלה זו. גם אנו בהמשך לימודינו נתייחס לשאלה זו. 
 
 



 
 כן גילינו דבר מוזר: אם 

בתפילת "על הניסים" הדגש הוא על נס המלחמה ואילו בגמרא הדגש הוא על נס פך  
 מדוע?–השמן 

החנוכה קרו שני ניסים: נס מלחמה ונס פך    התשובה הפשוטה ביותר היא שאכן בחג
 השמן.              

 חכמים רצו להדגיש כל נס בפני עצמו, ולכן הם תקנו שתי מצוות בחנוכה:  
א. מצווה אחת לומר הלל ולהוסיף בחנוכה בתפילה ובברכת המזון את תפילת "על  

 הניסים" כדי לזכור ולהודות לה' על נס המלחמה.
 ליק נרות חנוכה כדי לזכור ולהודות לה' על נס פך השמן. ב. מצווה שנייה להד 

 
 במקור הבא:  ננסה ללכת בדרכו של המהר"ל מפראגלהעמיק עוד יותר כדי 

 
 . חידושי אגדות למהר"ל חלק א עמוד ד 3
 

ה הדלקה,  וואם תאמר וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, ולא היה זה כי אם לעשות מצו
חייב להודות ולהלל הוא בשביל הצלתו, ולא בשביל שנעשה לו  היו קובעים חנוכה? וכל נס ש

וה. וראיה, כי ב'על הנסים' לא הזכירו הנס של הנרות כלל. ויש לומר ולעשות המצ נס כדי
יהיה  מתפרסם שהיה  חו את היוונים. רק ששעיקר מה שקבעו ימי חנוכה הוא בשביל מה שנצ

ל ידי  הנס ע חם וגבורתם, ולפיכך נעשה שעשה זה, ולא מכו ' יתברך נס שה ל ידיצחון ע יהנ
 .ל היה בנס, המלחמה גם כןונרות המנורה, כדי שידעו שהכ

 
המהר"ל פותח בשאלה: מדוע בכלל תיקנו חג על נס פך השמן, וכי קובעים חג על כך  

 שניתנה לנו אפשרות לעשות מצווה? והרי חג קובעים על הצלת נפשות? 
נתקן על נס המלחמה וכפי שמופיע בפילת "על   ולכן מגיע המהר"ל למסקנה שחנוכה אכן

הניסים". ונס פך השמן תפקידו להעיד, שכמו שנס פך שהשמן נעשה על ידי הקב"ה כך  
 גם נס המלחמה נעשה על ידי הקב"ה שעזר לחשמונאים לנצח את היוונים. 

 
 גם הרמב"ם כאשר הוא מתאר את נס חנוכה, הוא מדגיש את נס המלחמה. נעיין בדבריו: 

     רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק שלישי הלכה א .4

בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה  
ובמצות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות. וצר 

י אבותינו והושיעם  ק ם אלעד שריחם עליה להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול 
מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו 

 . וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנים עד החורבן השני   מלך מן הכהנים

הרמב"ם מדגיש שישועת ה' היא זאת שגרמה לנס הניצחון במלחמה. ובזכות אותה  
 שראל לשלוט בארץ ישראל יותר ממאתיים שנה. ישועה חזרה מלכות י 

גם אנחנו בדורנו זכינו לישועת ה' שהחזירנו לארץ ישראל אחרי אלפיים שנות גלות ונתן  
לנו את הזכות להקים שלטון יהודי בארץ ישראל. ככול שנזכור שכול מה שיש לנו זה  

ת כמו אבותינו  בחסדי ה', כך תתקדם הגאולה עוד ועוד, עד שבערת ה' נזכה בקרוב להיו 
 החשמונאים, ש"הדליקו נרות בחצרות קדשך" 

 

 



What is the miracle of Hanukkah? 

  Are you Hanukkah?Begin learning by posing the title question to the 
family: What miracle to we celebrate on Chanukah, and why? Every 
member of the family should answer to the best of his or her knowledge, 
and we will then move on to the sources. 

Prayernisim -Al Ha1. The  

יָת  ָעשִּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהנֶָּחמֹות ׁשֶּ ְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתׁשּועֹות ְוַעל ַהנִּ ים ְוַעל ַהפֻּ סִּ ַעל ַהנִּ
ים ָהֵהם ה. ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ                                                                                  ַבְזַמן ַהזֶּ

ָעְמָדה ַמְלכּות יָוָן ָהְרׁשָ  י ּוָבָניו ְכׁשֶּ ֵהן ָגדֹול ַחְׁשמֹוָנאִּ ן יֹוָחָנן כֹּ ְתיָהו בֶּ יֵמי ַמתִּ ְשָרֵאל  בִּ ָעה ַעל ַעְמָך יִּ
יָחם תֹוָרָתך  ם ְבֵעת ָצָרָתם ַרְבָת   ְלהַׁשכִּ ים ָעַמְדָת ָלהֶּ יָך ָהַרבִּ ֵקי ְרצֹוָנך ְוַאָתה ְבַרֲחמֶּ יָרם ֵמחֻּ ּוְלַהֲעבִּ

ים   ים ְביַד ְמַעטִּ ים ְוַרבִּ ים ְביַד ַחָלׁשִּ בֹורִּ ְקָמָתם ָמַסְרָת גִּ ת נִּ יָנם ָנַקְמָת אֶּ ת דִּ יָבם ַדְנָת אֶּ ת רִּ אֶּ
ים  ים ְביַד ְטהֹורִּ יתָ ּוְטֵמאִּ ָך ְלָך ָעשִּ ים ְביַד עֹוְסֵקי תֹוָרתֶּ ים ְוֵזדִּ יקִּ ים ְביַד ַצדִּ  ֵׁשם ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ּוְרָׁשעִּ

ְד  ה ְוַאַחר ֵכן ָבאּו ָבנֶּיָך לִּ ְרָקן ְכַהיֹום ַהזֶּ יָת ְתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּופֻּ ְשָרֵאל ָעשִּ ָך  ְבעֹוָלָמך ּוְלַעְמָך יִּ יר ֵביתֶּ בִּ
ת הֵ  נּו אֶּ תּופִּ ֲהרּו אֶּ ָך ְוטִּ ָך ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאלּו  -יָכלֶּ יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדׁשֶּ ְדלִּ ָך ְוהִּ ְקָדׁשֶּ מִּ

ְמָך ַהָגדֹול . ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלׁשִּ  

[We thank You] for the miracles, for the redemption, for the mighty deeds, for 
the saving acts, and for the wonders which You have wrought for our 
ancestors in those days, at this time 

In the days of Matityahu, the son of Yochanan the High Priest, the 
Hasmonean and his sons, when the wicked Greek government rose up 
against Your people Israel to make them forget Your Torah and violate the 
decrees of Your will. But You, in Your abounding mercies, stood by them in 
the time of their distress. You waged their battles, defended their rights, and 
avenged the wrong done to them. You delivered the mighty into the hands of 
the weak, the many into the hands of the few, the impure into the hands of the 
pure, the wicked into the hands of the righteous, and the wanton sinners into 
the hands of those who occupy themselves with Your Torah. You made a 
great and holy name for Yourself in Your world, and effected a great 
deliverance and redemption for Your people Israel to this very day. Then Your 
children entered the shrine of Your House, cleansed Your Temple, purified 
Your Sanctuary, kindled lights in Your holy courtyards, and instituted these 
eight days of Chanukah to give thanks and praise to Your great Name. 

What miracle is mentioned in the Al Ha-nisim prayer? 

One who scrutinizes the Al Ha-nisim prayer will note that only the 
miracle of military victory is described at length in this prayer. The 
miracle of the oil, on the other hand, is not mentioned at all (except 
perhaps for an allusion in the words “kindled lights in Your holy 
courtyards”). Why not? How is it possible that the miracle of the oil is 
not mentioned in Al Ha-nisim? 

Try to answer this question. We will address this later in our studies. 

We now look at the miracle of Chanukah as recorded in the Gemara: 



21bBrakhot 2. Babylonian Talmud,  

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  

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

. ועשאום ימים טובים בהלל והודאה  

What is Chanukah? For our Rabbis taught: On the twenty-fifth of Kislev 
[commence] the eight days of Chanukah, on which a lamentation for the dead 
and fasting are forbidden. For when the Greeks entered the Temple, they 
defiled all the oils in it, and when the Chashmona’im prevailed against and 
defeated them, they made search and found only one cruse of oil with the 
seal of the High Priest, but which contained enough for one day's lighting only. 
A miracle happened and they lit [the menorah] with that oil for eight days. The 
following year, these [days] were made a holiday with [the recital of] Hallel 
and thanksgiving. 

What miracle is mentioned in the Gemara? 

One who scrutinizes the Gemara will note that it emphasizes only the 
miracle of the oil, and the miracle of military victory is mentioned only in 
passing (“when the Chashmona’im prevailed against and defeated 

this happened. The miracle described at  whenthis only tells us  –them" 
length is that the oil which was supposed to last for only one day 
miraculously lasted for eight days).  

Why? How is it possible that the miracle of the military victory is not 
mentioned in the Gemara? 

Try to answer this question. We will address this later in our studies as 
well. 

So we have discovered something strange: 

Al Ha-nisim emphasizes the miracle of the military victory, whereas the 
Gemara emphasizes the miracle of the oil – why? 

The simplest answer is that, indeed, two miracles happened on 
Chanukah: the military victory and the cruse of oil. 

The Sages wished to emphasize each miracle independently, and 
therefore instituted two mitzvot on Chanukah: 

A. One mitzva to say Hallel and to add Al Ha-nisim to prayers and Birkat 
Ha-mazon so that we remember to praise God for the military miracle. 

B. A second mitzva to light Chanukah candles to commemorate and give 
thanks for the miracle of the oil. 



In order to go deeper, we will attempt to follow in the footsteps of the 
Maharal of Prague in the following source: 

I:4 Chiddushei Aggadot3. Maharal,  

ה הדלקה,  וואם תאמר וכי בשביל שנעשה להם נס בהדלקה, ולא היה זה כי אם לעשות מצו
לא בשביל שנעשה לו  היו קובעים חנוכה? וכל נס שחייב להודות ולהלל הוא בשביל הצלתו, ו

וה. וראיה, כי ב'על הנסים' לא הזכירו הנס של הנרות כלל. ויש לומר ולעשות המצ נס כדי
שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה הוא בשביל מה שנצחו את היוונים. רק שיהיה  מתפרסם שהיה  

ל ידי  שעשה זה, ולא מכוחם וגבורתם, ולפיכך נעשה הנס ע  ' יתברך נס שה ל ידיצחון ע יהנ
.ל היה בנס, המלחמה גם כןורות המנורה, כדי שידעו שהכנ  

Why did they institute the holiday of Chanukah just because of the miracle of 
the lighting, which was itself only to enable the mitzva of lighting? Any miracle 
for which one must give praise and thanks is because of the rescue, not 
because there was a miracle that made it possible to do a mitzva. The proof 
of this is that in Al Ha-nisim the miracle of the oil is not mentioned at all. The 
answer is that Chanukah was mainly instituted because of the victory over the 
Greeks. But in order that it become known that the victory was a miracle from 
God, not from their strength and might, God made the miracle of the oil so 
that it would be clear that everything, including the miracle of the oil, was from 
Him. 

The Maharal begins with a question: Why was a holiday instituted for the 
miracle of the oil? Do we create a holiday because we were given the 
opportunity to do a mitzva? Holidays are only instituted it there was 
rescue from danger! 

The Maharal concludes that Chanukah was indeed instituted on the 
military miracle, as Al Ha-nisim states. The purpose of the miracle of the 
oil was to attest that just as the miracle of the oil was made by God, so 
too the war was waged by God, who helped the Chashmona’im defeat 
the Greeks. 

The Rambam also, when describing the miracle of Chanukah, 
emphasizes the military miracle: 

3:1 Chanukahand Megillah Rambam, Laws of  

בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה  
להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות. וצר ובמצות. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו 

י אבותינו והושיעם מידם  קלהם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אל
והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן  

י.הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנים עד החורבן השנ  

In the Second Temple period,  the Greek kings decreed evil decrees on Israel: 
they abolished their religion, prevented them from studying Torah and doing 
mitzvot, stretched out their hands to take their money and their daughters, 
entered the inner sanctum of the Temple, violated its restrictions and defiled 
its purities. Israel was terribly distressed because of them and the Greeks 



oppressed them very greatly. Then the God of our ancestors showed mercy to 
all Israel, saved them from their hands and rescued them. The Chasmona’i 
priests, killed the Greeks and saved Israel from their hands and then 
established a monarchy led by their priestly descendants and restored 
sovereignty to Israel for over 200 years until the destruction of the Second 
Temple. 

The Rambam emphasizes that God’s rescue of us caused the miracle of 
military victory. By virtue of that rescue, Jewish sovereignty was 
restored to the Land of Israel for more than two centuries. 

In our generation, we have seen God’s salvation: He brought us back to 
the Land of Israel after 2,000 years of exile and gave us the opportunity 
to establish Jewish sovereignty here. As long as we remember that 
everything that we have is due to God’s kindness, the ultimate 
redemption will become closer and closer, so that, please God, we will 
soon merit to light candles, like the Chashmona’im did, “in Your holy 
courtyards”. 

 


