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Background

Chanukah: G-d Fights Our Wars

T

he Maharal is teaching us
that only after the miracle
of the oil lasting eight days
did the people in that generation
understand that the war they had
just won was also a miracle.

ב/תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא

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 היה בו אלא להדליק
יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת
קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה
What is Chanukah? (For what miracle was the holiday instituted? - Rashi)
We learned: Beginning the 25th of Kislev, there are eight days of
Chanukah during which one is not allowed to fast nor eulogize. For
when the Yivanim entered the Sanctuary, they defiled all of the oils
there. When the Hasmonean Dynasty conquered them, they searched
and found only one jug of oil with the seal of the Kohen Gadol,
enough to last for one day. A miracle happened and they lit from that
jug for eight days. The next year, they established these days as a Yom
Tov with rejoicing and thanksgiving.

Questions

 מסכת שבת- ספר חדושי אגדות חלק ראשון עמוד ד

D

oesn’t the Al HaNissim
tell us that the war itself
was clearly a miracle? “The
mighty into the hands of the weak, the
many into the hands of the few.” Surely, the people themselves who lived
through the experience should have
realized that this was a miracle. Why
did they need the extra miracle of
the oil to show them that the war
itself was a miracle?
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לחנוכה
ַעל ַה ִ ּנ ִּסים וְ ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל
ית ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ִּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּז ה
ָ ש
ׂ ִ ַה ִּמלְ ָחמוֹ ת ׁ ֶש ָע
 ְּכ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה.ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶּבן יוֹ ָחנָ ן ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ׁ ְשמוֹ נַ ִאי ּו ָבנָ יו
ֵ ִּב
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך
ָ ש ָר ֵאל לְ ַה ׁ ְש ִּכ
ׂ ְ ִַמלְ כ ּות יָ וָ ן ָה ְר ׁ ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך י
ָ ּולְ ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵ ּקי ְרצוֹ נֶ ָך וְ ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמ
יך ָה ַר ִּבים ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם
. נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתם. ַדנְ ָּת ֶאת ִ ּדינָ ם.יבם
ָ  ַר ְב ָּת ֶאת ִר.ְּב ֵעת ָצ ָר ָתם
 ּו ְט ֵמ ִאים ְּביַ ד. וְ ַר ִּבים ְּביַ ד ְמ ַע ִּטים.ָמ ַס ְר ָּת גִ ּבוֹ ִרים ְּביַ ד ַח ָ ּל ׁ ִשים
 ּולְ ָך. וְ זֵ ִדים ְּביַ ד עוֹ ְס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך.יקים
ִ  ּו ְר ׁ ָש ִעים ְּביַ ד ַצ ִ ּד.ְטהוֹ ִרים
ָ
ָ
ית ְּת ׁש ּו ָעה
ָ ש
ָ ש
ׂ ִ ש ָר ֵאל ָע
ׂ ְ ִ ּולְ ַע ְּמך י.ית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ְּבעוֹ ָל ֶמך
ׂ ִ ָע
ָ ֶ וְ ַא ַחר ֵּכן ָּבא ּו ָבנ:גְ דוֹ ָלה ּו ֻפ ְר ָקן ְּכ ַה ּי וֹ ם ַה ֶ ּז ה
 ּו ִפנּ ּו.ית ָך
ֶ יך לִ ְד ִביר ֵּב
. וְ ִה ְדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך. וְ ִט ֲהר ּו ֶאת ִמ ְק ָ ּד ׁ ֶש ָך.יכ ֶל ָך
ָ ֶאת ֵה
 לְ הוֹ דוֹ ת ּולְ ַה ֵ ּלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל.וְ ָק ְבע ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵאלּ ּו
In the days of Mathias, the son of the Kohen Gadol, a Chashmoni,
the evil kingdom of the Yivanim stood upon Your nation, Israel, to
cause them to forget Your Torah, and force them away from Your
ways. And You in Your infinite mercy, stood for them in the time of
their distress, fought their battles, judged their judgments, avenged
their afflictions, and handed over the mighty into the hands of the
weak, the many into the hands of the few, the defiled into the hands
of the pure, the wicked into the hands of righteous, and the maleficent into the hands of those who learn Your Torah.

