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The Philosophy of Miracles 
 

Talmud Bavli Shabbat 21:. 1 

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 

ל שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד מצאו אלא פך אחד ש

 נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

"What is Chanuka? Our Rabbis teach: 'On the 25th of Kislev begin eight days of Chanuka, 

 during which no eulogies are to be delivered and one is not to fast' (Megillat Ta'anit, Mishna

23). When the Greeks entered the Temple, they defiled all the oils that were there. After the 

Hasmonean leaders prevailed and were victorious over [the Greeks], they checked and found 

adol, and it held only a single container of oil that still bore the stamp of the Kohen G

sufficient oil to light the menora only for one day. A miracle occurred, and they lit from it for 

with praise and  eight days. The next year they established these [eight days] as festive days

thanksgiving." 

 

1105)-Rashi (1040 

 קבעוה נס איזה על - חנוכה מאי

2. Rambam (Maimonides) Mishneh Torah Laws of Chanukah (1138-1204) 

 ידם ופשטו; ובמצוות בתורה לעסוק אותם הניחו ולא, דתם ובטלו, ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכי, שני בבית

 לחץ ולחצום, מפניהם מאד לישראל להם וצר; הטהרות וטמאו, פרצות בו ופרצו, להיכל ונכנסו, ובבנותיהם בממונם

, והרגום, הגדולים הכהנים חשמונאי בני וגברו, והצילם מידם והושיעם, אבותינו אלהי עליהם שריחם עד. גדול

 .השני החורבן עד, שנים מאתים על יתר לישראל מלכות וחזרה, הכהנים מן מלך והעמידו; מידם ישראל והושיעו

1. During the Second Temple, when the Grecian kings issued edicts against Israel and 

abolished their law and did not allow them to engage in Torah and mitzvot, and tried to take 

their money and their daughters, and they entered the Sanctuary and made breeches therein 

and contaminated the pure things. And Israel were greatly oppressed because of this, until 

the God of their Fathers took pity upon them and delivered them from their hand and saved 

them. And the Hasmonean high priests overcame them and killed them, and saved Israel from 

their hand, and crowned a king from among the priests, and sovereignty returned to Israel for 

more than two hundred years until the destruction of the Second Temple. 

 פך אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסליו בחדש ה"בכ ואבדום אויביהם על ישראל וכשגברו

 והוציאו זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד

 .טהור שמן



 
 
 

2. And when Israel overcame their enemies and destroyed them, it was on the 25th day of 

Kislev, and they entered into the sanctuary and did not find any pure oil in the Temple save 

for one vial, and there was only enough to light for one day alone. But they lit the candles of 

the menorah with it for eight days, until they pressed olives and took pure oil. 

 ומדליקין והלל שמחה ימי בכסליו ה"כ שתחלתן האלו ימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני

 הנקראין הן אלו וימים. הנס ולגלות להראות הלילות משמונת ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן

 .המגילה כקריאת סופרים מדברי מצוה בהן הנרות והדלקת. הפורים כימי ותענית בהספד אסורין והן חנוכה

3. And for this reason the Sages of that generation decreed that these eight days, beginning 

on the 25th of Kislev, should be days of joy and reciting praises (Hallel), and one lights lamps 

therein in the evening on the gates of the houses on each of these eight nights, to show and 

to display the miracle. And these days are called Hanukkah…. 

3Shulkha Arukh Orach Chaim 218:9 (1488-1575) 

 כגון, ותולדתו העולם מנהג שהוא נס אבל; העולם ממנהג יוצא שהוא בנס אלא נס על מברך שאינו אומרים יש

 שם הזכרת בלא לברך וטוב, חולק ויש; לברך חייב אינו, בזה וכיוצא וניצול סכנה לידי ובא בלילה גנבים באוש

 ומלכות

4Meshech Chochma Bereishit 37:24 (1843–1926) 

 

5.Ramban, Commentary on Sefer Shemot 13:16 (1194 – 1270) 

 הדעות החלו אנוש מימי בעולם ג"ע היות מעת הנה. רבות מצות בטעם כלל לך אומר ועתה    

 ומהם, הוא לא ויאמרו' בה כחשו, קדמון העולם כי ואומרים בעיקר כופרים מהם, באמונה להשתבש

 בידיעה שיודו ומהם(, יא עג תהלים) בעליון דעה ויש אל ידע איכה ואמרו הפרטית בידיעתו מכחישים



 
 
 

 עזב יאמרו, שכר או עונש עמהם ואין בהם האל ישגיח שלא הים כדגי אדם ויעשו בהשגחה ומכחישים

 עולם של מנהגו בשנוי מופת עמהם ויעשה ביחיד או בעדה האלהים ירצה וכאשר. הארץ את' ה

 ויודע, מחדשו אלוה לעולם שיש מורה הנפלא המופת כי, כלם האלה הדעות בטול לכל יתברר, וטבעו

 כי, הנבואה אמתת עוד ממנו יתברר נביא מפי תחלה נגזר ההוא המופת יהיה וכאשר. ויכול ומשגיח

 :כלה התורה זה עם ותתקיים, הנביאים עבדיו אל סודו ויגלה האדם את האלהים ידבר

 :כלה ובתורה הבורא באמונת נאמנים עדים הגדולים והמופתים האותות כן אם. 

 שבכל, מאד וחביבות חמודות שכולן כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי( א"מ ב"פ אבות) אמרו ולפיכך  

 כוונת והיא, בראנו שהוא אליו ונודה באלהינו שנאמין המצות כל וכוונת, לאלהיו בהן מודה אדם שעה

 ויודה האדם שידע מלבד בתחתונים חפץ עליון אל ואין, הראשונה ביצירה אחר טעם לנו שאין, היצירה

 שיהיה זהו, הרבים תפלת וזכות הכנסיות בתי וכוונת בתפלות הקול רוממות וכוונת, שבראו לאלהיו

 , אנחנו בריותיך לפניו ויאמרו זה ויפרסמו והמציאם שבראם לאל ויודו יתקבצו מקום אדם לבני

 לאדם שאין, כלה התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים ומן  

 (:,עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכלם ומקרינו דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת חלק

 

6.Maimonides’ Laws of Kings 12:1, 3-4 

 עולם אלא בראשית במעשה חידוש שם יהיה או עולם של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות הלב על יעלה אל]א[ 

 יושבין ישראל שיהיו הדבר ענין וחידה משלירבץ גדי עם ונמר כבש עם זאב וגר בישעיה שנאמר וזה נוהג כמנהגו

 לדת כולם ויחזרו עריהם על שוקד ונמר ישדדם ערבות זאב שנאמר ונמר כזאב המשולים ם"עכו רשעי עם לבטח

 כיוצא כל וכן תבן יאכל כבקר ואריה שנאמר ישראל עם בנחת המותר דבר יאכלו אלא ישחיתו ולא יגזלו ולא האמת

 .בהן רמזו ענין ומה משל היה דבר זה לאי לכל יודע המשיח המלך ובימות משלים הם המשיח בענין הדברים באלו

 כדי ולא ם"בעכו שירדו כדי ולא העולם כל על שישלטו כדי לא המשיח ימות והנביאים החכמים נתאוו לא]ד[ 

 נוגש להם יהיה ולא וחכמתה בתורה פנויין שיהיו כדי אלא ולשמוח ולשתות לאכול כדי ולא העמים אותם שינשאו

 .תשובה בהלכות שביארנו כמו הבא העולם לחיי שיזכו כדי ומבטל

 המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה ותחרות קנאה ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן ובאותו]ה[ 

 דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד' ה את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה ולא כעפר מצויין

 .מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים

7.Maimonides' Iggeret Ha-shemad (1165) 

It is also well known what occurred to Israel under the wicked Greek Empire, which enacted 
harsh and evil decrees, including that a person would not close the door to his home in order 
that he not be secluded to occupy himself in any mitzva. 

8.Maimonides’ Mishneh Torah, Laws of Chanukah 4 

יב הלכה  

 והודיה האל בשבח ולהוסיף, הנס להודיע כדי, בה להיזהר אדם וצריך; מאוד עד היא חביבה מצוה, חנוכה נר מצות

 .ומדליק, ונרות שמן ולוקח; כסותו מוכר או, שואל -- הצדקה מן אלא יאכל מה לו אין אפילו: שעשה הניסים על, לו

 

 



 
 
 

 יג הלכה

 היין על, חנוכה נר להדליק שמן מקדים -- חנוכה נר והדלקת היום קידוש ולפניו, אחת פרוטה אלא לו שאין הרי

 .הנס זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים מוטב, סופרים מדברי ושניהם הואיל: היום לקידוש

 

12. The commandment of the Chanukah light is very precious, and a person must be very 

careful about it, so as to make the miracle known and to augment the praise and thanksgiving 

to God for the miracles He did for us. Even if he has nothing to eat except from charity, he 

must borrow or sell his garment to obtain oil and wicks for the light. 

13. If he had only one perutah (i.e., the smallest unit of currency), and he needs to perform 

both Kiddush and the lighting of Hanukkah lamps, he must give preference to buying oil to 

light the Hanukkah candle, prior to wine for Kiddush. Since both are Rabbinic ordinances, it is 

preferable to give precedence to the Hanukkah candle, which involves remembrance of the 

miracle. 

 

 


