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1. SHABBAT 21B – WHAT IS CHANUKA? 
 

 .ןֹוהְּב תֹוּנַעְתִהְל אָלְדּו ןֹוהְּב דַּפְסִמְל אָלְּד ןּוּניִא ָאְינָמְּת הָּכּונֲחַד יֵמֹוי ויֵלְסִכְּב ה״כְּב :ַןנָּבַר ּונָתְּד ?הָּכּונֲח יאַמ
 אָּלֶא ּואְצָמ אOְו ּוקְדָּב ,םּוחְִּצְנו יַאנֹומְׁשַח תיֵּב תּוכְלַמ הָרְבָּגֶׁשְכּו .לָכיֵהַּבֶׁש םִינָמְּׁשַה לׇּכ ּואְּמִט לָכיֵהַל םִינֹוְוי ּוְסנְִכּנֶׁשְּכֶׁש
 ּוקיִלְדְִהו ֵסנ ֹוּב הָׂשֲַענ .דָחֶא םֹוי קיִלְדַהְל אָּלֶא ֹוּב ָהיָה אOְו ,לֹודָּג ןֵֹהּכ לֶׁש ֹומָתֹוחְּב ָחּנּומ ָהיָהֶׁש ןֶמֶׁש לֶׁש דָחֶא Rַּפ
הָאָדֹוְהו לֵּלַהְּב םיִבֹוט םיִָמי םּואָׂשֲַעו םּועָבְק תֶרֶחַא ָהנָׁשְל .םיִָמי ָהנֹומְׁש ּוּנֶּמִמ   

 

What is Hanukkah [all about]? The Sages taught [in Megillat Ta’anit]: 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 Temple they ritually defiled all the oils that were in the Temple. When the 
Hasmonean monarchy overcame them and was victorious over them, they searched and found only 
one jar of oil that was had the seal of the High Priest. There was sufficient oil there to light the 
[Temple] Menorah for only one day. A miracle occurred and they lit the Menorah from it for eight days. 
The next year the Sages instituted those days and made them holidays with recitation of Hallel and 
special thanksgiving.  
 
2. MAHARSHA – HOW COULD THEY LIGHT THE MENORAH IF THEY WERE ALL IMPURE? 
 

 י"בה ש"מכ םיתמ יאמט ויהש יפל םימי 'ח דע רוהט ןמש ןקתל רשפא היה אלו .'וכ םינמשה לכ ואמט
 ואמט ירהו ?הרונמה וקילדה ךאיה םיתמ יאמט ןלוכ ויהד ןויכ םש בתכ םג ... ג"מסל וירואיבב ם"ארהו

 ןלוכד ןויכ מ"מד קיפסמ הז ןיאו .ל"כע ץע ילכ יטושפ ידי לע ותוא וקילדהש ץריתו ?ןתקלדהב ןמשה תא
 וזיאמ אלא םיתמ יאמט ןלוכ ויה אלד הארנ כ"עו ?האמוטב שדקמב קילדמה סנכנ ךאיה ויה םיתמ יאמט
רוהט ןמש םהל היה אלש היה הביס  

 

3. BEIT YOSEF – O.C. 670 – WHAT WAS THE MIRACLE ON THE FIRST NIGHT? 
 

 אלש אצמנו תחא הליל קילדהל ידכ וב היה ךפבש ןמשד ןויכד םימי הנומש ועבק המל קדימל אכיאו
תוליל העבשב אלא סנה השענ  
 

4. YEMEI SHEMONA – THE BEIT YOSEF QUESTION PHENOMENON 
 

 ועבק המלו המ לע המוצע האילפ עיבה רשא ,״ףסוי תיב״ה ןרמ ל תסחוימה אישוקה איה תמסרופמ
 היה ןושארה םויל ןכש ,םימי העבש קר היה סנה ירה ,םימי הנומש הכונח תורנ קילדהל ל״ז ונימכח
תוליל העבשב אלא סנה השענ אל ןכ םאו ...אצמנש ךפב וכרצ לכ ןמש  

 

 ךרדב וצרית הפורצה םנושלב םה ףאו ,םיכאלמכ םינושאר הזב ושיגרהו ומדק רבכ השעמל םרב
 ,ןמשה סנ םש היה אלש ןושארה הלילו :ל״הזב בתכ תבש תכסמב יריאמה אוה ,םהב ןושארה .םהלשמ
 םה ףאש שריפש ימ שיו .ןמשה סנ לע תולילה ראשו ,ךפה תאיצמ תאדוה לעו הלואגה לע ןיכרבמ
 ׳ד ךלהמ - עוקתמ ןמש איבהל[ הרזחהו הכילהה רועישכ תוליל הנומשל והוקלחו ,ןמשה טועימב ושיגרה



 ראשב וצרית ג״הכו .ל״כע "?הנושאר הלילב סנה לע םיכמוס םה ויה ךאיה כ״אש יל הארנ ןיאו ,]םימי
 ובריהו ,םואיבה םינורחאה ןמ םיבר רשא ,םיצורית ׳ג איבה אוה ףא ומצע י״בה השעמל ...םינושאר
םהב לפלפלו תושקהל  

 

 היהו דחא קלח הרונמב םינתונ ויה הליל לכבו םיקלח הנומשל ךפבש ןמש וקליחש ל״יו" :ונושל הזו
 ,רועישכ הרונמה תורנב ןמש ונתנש רחאלש ל״י דועו .סנ השענ תולילה לכבש אצמנו ,רקובה דע קלוד
 תורנב ןמשה לכ ונתנ ןושאר לילבש ימנ יא .הנושארה הלילב ףא סנה רכינו הלחתבכ אלמ ךפה ראשנ
הלילו הליל לכב ןכו ,ןמש םיאלמ תורנה ואצמ רקובבו ,הלילה לכ וקלדו  
 

 קרפה .ןלהל ראוביש יפכ םיצוריתה יגוס יפל ,םייללכ םיאשונ - םיקרפ השמחל קלוחמ ותוללכב רפסה
 םתנווכ תילכתש ,םיבר םיצורית ליכמ הז קרפ ,׳רחא סנ לע עבקנ ןושארה םויה׳ - םשב ארקנ ,ןושארה
 םימיב שחרתהש ףסונ סנ לע עבקנ הז םויש אלא ,ןמשה ךפב סנ השענ אל ןכא ןושארה םויב יכ ראבל
 תורשעב ,םהה םימיב םיסינ םהב ושחרתהש םירבדה ראשב םאו ,הקלדהב םא ,המחלמב םא ,םהה
םינוש םינפוא  

 

 וב ,ינשב והשעמ ךכ ןושארב והשעמכ ;ןמשה יובירב - ןושארה םויב סנה׳ - םלועל ומש הז ,ינשה קרפה
ןושארה םויב ןמשה יובירב סנה עריא דציכ ,םינוש םינפואב םיראבמה םיצוריתה לכ ואבוי  
 

הז קרפ ,׳ןמש קיפסמ היה אל ןושארה םויל םג׳ - ול האנ ומש ,ישילשה קרפה  
אוה וכרדב דחא לכ ,םינוש םינפואמ םינפואב םיראבמה םיצוריתה יגוס לכ תא ליכי  

 הניזחת רשאכ ,סנב קלד רנה אליממו ,אצמנה ךפב ןמש קיפסמ היה אל ןושארה םויל ףא השעמל יכ
ןייעמה יניע  

 

 םיראבמו םיריבסמה םיצוריתה לכ וראובי וב ,׳המ דגנכ םימי הנומש הכונח׳ - ונבקי ומש ,יעיברה קרפה
 אליממ םהיתורמא ףוצ תפונ ךותמו ,אקייד הנומש ימיל - הכונחה ימי תא הניב ינב ועבק המ םוש לע
ףסוי תיבה תישוק ןוכנ לע בשיתת  

 

 םניא רשא םיצורית םתוא לכ דחאל דחא וצבוק וב יכ ,׳תונוש׳ - לארשיב ומש ארקי ,ישימחה קרפה
 ינימ לכב ותטישו וכרדב שיא שיא םיצרתמ םא יכ ,ליעל םיראובמה םיקרפה ןמ דחא תחת םיסנכנ
םינוש םינפוא  

 
5. BEN YEHOYADA – WHY WAS CHANUKAH NOT MADE A CHAG WHEN IT HAPPENED? 
 

 יל הארנו ?הנושארה הנשמ םועבק אל המל ,םישקמ .הָאָדֹוהְו לֵּלַהְּב םיִבֹוט םיִמָי םּואָׂשֲעַו םּועָבְק תֶרֶחַא הָנָׁשְל
 סנה וב השענש םוי לכו ,ןמשב םהב ושענש םיסנה ינפמ חרכהב םיבוט םימי 'ח ושע הנושאר הנשב ד"סב
 הלעמל םימשב התיהש הראהה התואש רודה ימכח ואר תרחא הנשל ךא ,בוט םוי ותושעל םיחרכומ ןמשב
 לכב הראהה התואל הלא םימי ועבק םימשבש וניבהו וז הנשב תילגתנו הרזח סנה הב היהש הרבעש הנשב
 לע יאק אלא הטמלש ןיד תיב לע יאק אל 'םּועָבְק' ש"מ הז יפלו .הטמל םיִבֹוט םיִמָי םּואָׂשֲע םה םג ךכלו הנש
 ושרדו ,םיִׂשֲעַנְו םיִרָּכְזִנ הֶּלֵאָה םיִמָּיַהְו )חכ ,ט רתסא( םהב ביתכד םירופה ןינע ומכ אוהש ,לעממ םימשה
 םיבוט םימי הטמל םּואָׂשֲעַו הראהה יוליגב הלעמל םּועָבְק ןאכ ןכו ,הטמל םיִׂשֲעַנְו הלעמל םיִרָּכְזִנ ל"ז וניתובר

האדוהו ללהב   



 
6. CHAIM SELIG SLONIMSKI AND THE “MAI CHANUKA” SCANDAL 
 
In 1891, at the age of 80, scientist Chaim Selig Slonimski published an article -- Mai 
Chanukah -- in the popular Hebrew journal Hazefirah. Bizarrely, he suggested that the 
miracle of the oil never actually happened, based on the fact that it is neither 
mentioned in Maccabees nor in Josephus. According to Slonimski the military victory 
was the real miracle, especially because it was public and therefore widely known, while 
the oil miracle was only known by a few people at the time. To prove his point, he 
pointed out that the Rambam doesn't mention the miracle of the oil even though he 
quotes the gemara in Shabbat. So how did he explain the oil miracle being considered 
the real miracle of Chanukah?  
 
According to Slonimski the Hasmoneans only had one day’s worth of oil when they 
rededicated the Temple. If they had only lit that first night and then stopped for a few 
nights it would have been very distressing to the masses. So they divided the oil into 
eight. They lit the Menorah but it only stayed alight for a few hours and then went out. 
This was the pirsuma nisa, the publicizing of the miracle of the victory, and it was the 
time when people were still outside. Slonimski added that this version of events is 
entirely in keeping with the Rambam's view that miracles are not supernatural. 
 
A number of books were published against Slonimski, and some defenses as well, with 
one defender – Rabbi Shmuel Alexandrov (1865-1942) – suggesting that the miracle of 
the oil was an Aggadah, and therefore no different from thousands of other miracles 
and fantastic tales that can be found in the Talmud. He added that oil is a common 
metaphor that appears regularly in Aggadah and just as one never takes Aggadah 
literally, here too the miracle story is not meant to be taken literally.  
 


