
CHANUKAH

HAVE THE WINNERS BEEN 
DECLARED?
We all love to celebrate Chanukah, the 
holiday which marks our victory over 
the Syrian Greeks and the miracle of 
the oil. Did you know that it took the 
sages a full year to decide whether 
they were victorious?

Behind the scenes in the Chanukah 
story.
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A. Public Opinion

Source 1 Talmud, Tractate Shabbat 21b

ה? ַמהּו ֲחנּוכָּ

ַלֵהיָכל  ְיָווִנים  ְכְנסּו  נִּ שֶׁ כְּ
ָמִנים  ַהשְּׁ ּכל  אּו  ִטמְּ
ְבָרה  גָּ ּוְכשֶׁ ֵהיָכל.  בַּ שֶׁ
מוַֹנאי  ַחשְׁ ית  בֵּ ַמְלכּות 
ָמְצאּו  ְולֹא  ְדקּו  בָּ חּום,  ְוִנצְּ
ֶמן  שֶׁ ל  שֶׁ ֶאָחד  ְך  פַּ א  ֶאלָּ
ל  שֶׁ חוָֹתמוֹ  בְּ ח  מּונָּ ָהָיה  שֶׁ
ּבוֹ  ָהָיה  ְולֹא  דוֹל,  גָּ ֵהן  כֹּ
ֶאָחד.  יוֹם  ְלַהְדִליק  א  ֶאלָּ
ְוִהְדִליקּו  ֵנס  ּבוֹ  ַנֲעשָׂה 

מוָֹנה ָיִמים.  ּנּו שְׁ ִממֶּ

ְקָבעּום  ַאֶחֶרת  ָנה  ְלשָׁ
טוִֹבים  ָיִמים  ַוֲעשָׂאּום 

ל ְוהוָֹדָאה. ַהלֵּ בְּ

 רש"י

ְקָבעּום ַוֲעשָׂאּום ָיִמים 
ְוהוָֹדָאה  ל  ַהלֵּ בְּ טוִֹבים 
ֲאסּוִרין  שֶׁ לֹא   –
עּו  ּלֹא ִנְקבְּ ָלאָכה, שֶׁ מְּ בַּ
ל  ַהלֵּ ִלְקרוֹת  א  ֶאלָּ
ים  סִּ ַהנִּ ַעל  ְולוַֹמר 

הוָֹדָאה. בְּ

What is Chanukah? 

When the Greeks entered the Sanctuary, 
they defiled all the oils that were in 
the Sanctuary. When the Hasmonean 
monarchy overcame them, they 
searched and found only one cruse of oil 
with the seal of the High Priest intact. 
There was only sufficient oil there to 
light the Menorah for one day, yet a 
miracle occurred and the Menorah 
remained lit for eight days. 

The next year the Sages instituted these 
days as a holiday with the recitation of 
hallel and special thanksgiving [to G-d].

Rashi:

The Sages instituted those days as 
holidays with recitation of hallel 
and special thanksgiving - It is not 
forbidden to work on the holiday, 
as they were only designated for 
reciting Hallel and Al Hanisim as part 
of thanksgiving.
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>> The Rebbe
Why Wait a Full Year? 

ישנם   – טובים  הימים  לכללות  בנוגע 
כמו  התורה,  מן  שהן  טובים  הימים 
שכתוב1 "שלש רגלים תחוג לי בשנה", 
שהתורה עצמה קבעה את הזמנים ואת 
ימים  לחגוג  צריכים  שבהם  האופנים 

טובים אלו;

מדברי  שהם  טובים  ימים  גם  וישנם 
והיום  דפורים  טוב  היום  שזהו  קבלה, 

טוב דחנוכה.

ומצינו חילוק ביניהם:

במגילה  מפורש   – לפורים  בנוגע 
עשר  שלשה  "ביום  היתה  שהמלחמה 
"ונוח   – למחרתו  ומיד  אדר",  לחודש 
יום  אותו  ועשה  בו  עשר  בארבעה 
משתה ושמחה" )ובשושן בחמשה עשר 
מיד  היה  טוב  שהיום  היינו,  באדר(2, 

באותה שנה.

בגמרא3  איתא   – לחנוכה  בנוגע  ואילו 
קבעום  אחרת  לשנה   .. נס  בו  "נעשה 

ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".

Some Jewish holidays were established 
in the Torah. As the verse states, 
“celebrate for Me three holidays during 
the year” — the Torah itself established 
the times and the manners in which to 
celebrate these holidays. 

Other holidays were established in our 
tradition; those are Purim and Chanukah.  

But there is a difference between the 
two:

With regard to Purim, the Megillah 
clearly states that the war took place on 
the 13th of Adar, and on the very next 
day, the 14th, the people rested and 
made it a day of feasting and celebration 
(while the Jews of Shushan did the same 
a day later). In other words, the holiday 
was established that very year.

However, the Talmud says regarding 
Chanukah, “The next year the Sages 
instituted these days as a holiday…”

1( משפטים כג, יד
2( אסתר ט, יז-יח. 

3( שבת כא, ב.
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ויש לבאר חילוק זה על פי 
תוכן  גם  יובן  ומזה  נגלה, 
הענינים כפי שהם בעבודת 

האדם.

מצינו בנוגע לגזירות דרבנן 
זוהי  אם  בודקים  שהיו 
גזירה שרוב הציבור יכולים 

לעמוד בה4

The Calculations

This distinction must first be explained at a literal 
level, and that will then lead us to understand the 
underlying message and lesson.

In general, we know that the sages — before 
enacting a new law — would check to see whether 
it was a decree which the people would be able to 
handle.

4( ראה ע"ז לו, סע"א. וש"נ.

Source 2 Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Mamrim 2:5

ְרֶאה ָלֶהן ִלְגזֹר  נִּ ין שֶׁ ית דִּ בֵּ
אוֹ  ָנה  קָּ תַּ ן  ְלַתקֵּ אוֹ  ֵזָרה  גְּ
ְצִריִכין  ִמְנָהג,  ְלַהְנִהיג 
ְוֵליַדע  ָבר,  דָּ בַּ ב  ְלִהְתַישֵּׁ
ּבּור  ַהצִּ רֹב  ִאם  ה  ִחלָּ תְּ
אוֹ  ֶהן  בָּ ַלֲעמֹד  ְיכוִֹלין 
ַלֲעמֹד.  ְיכוִֹלין  ֵאין  ִאם 
ֵזָרה  גְּ ּגוְֹזִרין  ֵאין  ּוְלעוָֹלם 
ן רֹב  א ִאם כֵּ ּבּור, ֶאלָּ ַעל ַהצִּ

ּה: ּבּור ְיכוִֹלין ַלֲעמֹד בָּ ַהצִּ

When a court sees it necessary to issue 
a decree, institute an edict, or establish 
a custom, they must first contemplate 
the matter and see whether or not the 
majority of the community can uphold 
the practice. We never issue a decree 
on the community unless the majority 
of the community can uphold the 
practice.
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The Process to Institute Purim

Source 3 The Megillah, 9:19–22

ָרִזים  ַהפְּ הּוִדים  ַהיְּ ן  ַעל־כֵּ
ָרזוֹת  ַהפְּ ָעֵרי  בְּ ִבים  שְׁ ַהיֹּ
ָעה  ַאְרבָּ יוֹם  ֵאת  עִֹשׂים 
שְִׂמָחה  ֲאָדר  ְלחֶֹדׁש  ָעשָׂר 
לַֹח  ּוִמשְׁ ְויוֹם טוֹב  ה  תֶּ ּוִמשְׁ

ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו׃ 

Therefore, the Jewish villagers who live 
in open towns, made the fourteenth 
day of the month of Adar a day of 
joy, feast, and a holiday, with sending 
presents of food to one another.

ֶאת־ ַכי  מְרדֳּ ב  ְכתֹּ ַויִּ
ַלח  שְׁ ַויִּ ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ
הּוִדים  ֶאל־ּכל־ַהיְּ ְסָפִרים 
ֶלְך  ַהמֶּ כל־ְמִדינוֹת  בְּ ר  ֲאשֶׁ
רוִֹבים  ַהקְּ ֵורוֹׁש  ֲאַחשְׁ
ֲעֵליֶהם  ם  ְלַקיֵּ ְוָהְרחוִֹקים. 
יוֹם  ֵאת  עִֹשׂים  ִלְהיוֹת 
ֲאָדר  ְלחֶֹדׁש  ָעה ָעשָׂר  ַאְרבָּ
ּבוֹ  ָעשָׂר  ה  יוֹם־ֲחִמשָּׁ ְוֵאת 
ִמים  יָּ כַּ ָנה.  ְושָׁ ָנה  כל־שָׁ בְּ
הּוִדים  ַהיְּ ָבֶהם  ר־ָנחּו  ֲאשֶׁ
ר  ֲאשֶׁ ְוַהחֶֹדׁש  ֵמאְֹיֵביֶהם 
ְלשְִׂמָחה  גוֹן  ִמיָּ ָלֶהם  ְך  ֶנְהפַּ
ַלֲעשׂוֹת  טוֹב  ְליוֹם  ּוֵמֵאֶבל 
ה ְושְִׂמָחה  תֶּ אוָֹתם ְיֵמי ִמשְׁ
לַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ּוִמשְׁ

נוֹת ָלֶאְביִֹנים. ּוַמתָּ

And Mordecai inscribed these laws and 
sent letters to all the Jews who were 
in all the provinces of King Ahasuerus, 
both near and far, instructing them to 
make the fourteenth day of the month 
of Adar and the fifteenth day thereof, 
every year, as days when Jews rested 
from their enemies, and the month 
that was reversed for them from grief 
to joy and from mourning to a festive 
day — making them days of feasting 
and joy, and sending portions of food 
one to another, and gifts to the poor.
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Source 4 Talmud, Tractate Megillah 5b

רבה בנו של רבא, אמר : 

איסור  דבר,  של  בעיקרו 
ביום  ותענית  הספד 
עליהם  קיבלו   – הפורים 
איסור  אולם  ישראל,  כל 
מלאכה לא קיבלו עליהם.

ממה  לדבר,  וראיה 
נאמר,  שבתחילה 
ואסתר  מרדכי  כשהציעו 
ומשתה  “שמחה  החג  את 
נאמר  ולבסוף  טוב”,  ויום 
עליהם  לקיים  שקיבלו 
“לעשות אותם ימי משתה 
“יום  ואילו  ושמחה”, 
טוב” לא נאמר, הרי שלא 
בו  לאסור  עליהם  קיבלו 

מלאכה כביום טוב.

Rabba, the son of Rava, once said:

The Jewish people accepted upon 
themselves the prohibitions against 
eulogizing and fasting on Purim, but 
they did not accept upon themselves 
the prohibition against performing 
labor.

This is proven from when Mordecai 
and Esther proposed the celebration 
of Purim; it says it was “a day of joy, 
feast, and a holiday” and at the end 
— when the celebration of Purim was 
accepted by the Jewish people — it 
says: “days of feasting and joy” whereas 
the term ‘holiday’ is not written. This 
is because the people never accepted 
upon themselves the prohibition 
against performing labor on Purim.
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>> The Rebbe
The Public Rejected the Idea

Purim Applied to Chanukah

דיום  לעניין  בנוגע  גם  זה  דרך  ועל 
 – מלאכה  ביטול  עם  שקשור  טוב 
נקבעו  לא  בפורים  שגם  שמצינו  כפי 
שלכן,  הפרטים,  כל  הראשונה  בשנה 
ויום  "מעיקרא כתיב5 שמחה ומשתה 
אותם  לעשות  כתיב6  ולבסוף  טוב, 
טוב  יום  ואילו  ושמחה,  משתה  ימי 
ואסתר  שמרדכי  מכיון  כתיב"..  לא 
מלאכה,  ביטול  גם  שיהיה  לגזור  רצו 
 – זאת,  קיבלו  לא  הציבור  לפועל  אך 
"הספד ותענית קבילו עלייהו, מלאכה 
נקבע  ולכן  עלייהו"7,  קבילו  לא 

שפורים מותר במלאכה.

עמדו  חכמים  שכאשר  מובן,  ומזה 
חנוכה  של  טוב  היום  את  לקבוע 
בשנה  לקבוע  יכולים  היו  לא  ואופנו, 
שהרי  קביעות,  של  באופן  הראשונה 
שיכול  דפורים  מהמעשה  כבר  ידעו 
עליהם,  יקבלו  לא  שהציבור  להיות 
שבמשך  )לאחרי  אחרת"  "לשנה  ורק 
השנה התברר מה יקבלו הציבור ומה 
לימים  "קבעום  בפורים(,  כמו  לא, 
טובים בהלל והודאה" ו"לא שאסורין 

במלאכה"8.

This is also true regarding the enactment 
of the Purim holiday: During the first 
Purim celebration, the details were not 
finalized; initially, it is mentioned as a 
holiday, but later, the term 'holiday' is 
omitted. Although Mordechai and Esther 
wanted to establish a holiday during 
which work is prohibited, the people 
didn't accept it; they accepted the 
decree against eulogies and fast days, 
but they did not agree to cease from 
work. Therefore, work is not prohibited 
on Purim.

With this story in mind, we can assume 
that when the sages decided to establish 
the holiday of Chanukah, they didn’t 
set down all the customs in an explicit 
manner during the first year, knowing 
— from the story of Purim — that 
they community might not accept it. 
They waited a year, during which they 
determined what the community would 
accept and what they would not, and 
then they established Chanukah as a day 
of thanksgiving and celebration — during 
which work is permitted.  

5( אסתר ט, יט.
6( שם, כב.

7( מגילה ה, ב.
8( פרש"י שבת שם.
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B. Who Won the War
The Nature of the Conquest

Source 5 Levush (Cited in Taz, Orach Chaim 670:3) 

Source 6 Midrash Rabbah, Genesis 2:4

ַלת  ַהצָּ ָהָיה  פּוִרים  בְּ י  כִּ
ָהָיה  לֹא  ה  ּוַבֲחנּוכָּ ְנָפׁשוֹת, 
ָוִנים  ַהיְּ י  כִּ ְנָפׁשוֹת.  ַלת  ַהצָּ
ַרק  ְנָפׁשוֹת,  ׁשּו  קְּ בִּ לֹא 

ת.  ַהַהְכָנָעה ְוַהֲעָבַרת דָּ

ָיָון,  לּות  גָּ ֶזה  ְך,  ְוחשֶׁ
ל  שֶׁ ֵעיֵניֶהם  יָכה  ֶהֱחשִׁ שֶׁ
ְגֵזרוֵֹתיֶהן,  בִּ ִישְָׂרֵאל 
ָלֶהם,  אוֶֹמֶרת  ָהְיָתה  שֶׁ
ֵאין  וֹר שֶׁ ְתבּו ַעל ֶקֶרן ַהשּׁ כִּ
אלֵֹהי ִישְָׂרֵאל. ָלֶכם ֵחֶלק בֵּ

Purim is when Jewish lives were saved, 
while Chanukah is not. The Greeks 
did not intend to kill Jews; they just 
wanted them to be subjugated and to 
abandon their religion.

“Darkness” alludes to the exile under 
the Greeks, when the eyes of the 
Jews were darkened by their abusive 
decrees; they commanded, “inscribe 
on the horn of your oxen that you 
have no part in the G-d of Israel.”

Source 7 Megillat Taanit chapter 12

ַעל  ָיָון  ַמְלֵכי  ְזרּו  גָּ שֶׁ
ַיַעְסקּו  ּלֹא  שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ
ֶאת  ָימּולּו  ּלֹא  ְושֶׁ ּתוָֹרה,  בַּ
ֶאת  ְמרּו  ִישְׁ ּלֹא  ְושֶׁ ֵניֶהם,  בְּ
ֲעבוָֹדה  יַַּעְבדּו  ְושֶׁ ת,  בָּ ַהשַּׁ

ָזָרה.

The Greek rulers enacted decrees 
upon the Jews, forbidding them to 
learn Torah, circumcise their sons, 
keep Shabbat — and forcing them to 
serve idols.
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Source 8 Chashmonaim I, 1:14-15

ַויְֵּצאּו  ַהִהיא  ֵעת  בָּ ַוְיִהי 
ִלייַַּעל  ֵני-בְּ בְּ ים  ֲאָנשִׁ
ָרֵאל, ְוָיִדיחּו ֶאת  ֶרב ִישְׂ ִמקֶּ

ַעם ָהָאֶרץ ֵלאמוֹר. 

ֶאת  ִרית  בְּ ִנְכְרָתה  ָהָבה 
ְסִביבוֵֹתינּו,  ר  ֲאשֶׁ ַהּגוִֹיים 
ַסְרנּו  ר  ֲאשֶׁ ֵמָאז  י  כִּ
ָצרוֹת  ְמָצאּונּו  ֵמַאֲחֵריֶהם 

ַרּבוֹת ְוָרעוֹת. 

ָהָעם,  ֵעיֵני  בְּ ָבר  ַהדָּ ְוִייַטב 
ֶאל  ַמְלָאִכים  ְלחּו  שְׁ ַויִּ
ָיָדם  ֶלְך בְּ ֶלְך, ַוְיַצוֶּוה ַהמֶּ ַהמֶּ
ַהּגוִֹיים  ַדְרֵכי  בְּ ָלֶלֶכת 

ּוְבחּוּקוֵֹתיֶהם. 

ָחק  ִמשְׂ ית  בֵּ ְוָיִקימּו 
ט  פַּ ִמשְׁ בְּ ַלִים  ירּושָׁ בִּ
ְולֹא ָמלּו עוֹד ֶאת  ַהּגוִֹיים, 
ִרית  בְּ ֶאת  ְוַיַעְזבּו  ֵניֶהם,  בְּ
ֻחּקוָֹתם,  בְּ ָלֶלֶכת  ַהּקוֶֹדׁש 
ָהַרע  ַלֲעשׂוֹת  רּו  ְתַמכְּ ַויִּ

ֵעיֵני ה'.  בְּ

At that time, wicked men arose within 
the nation who persuaded the people, 
saying:

“Let us go and make a covenant with 
the nations around us, because ever 
since we have distanced ourselves 
from them, we have faced terrible 
oppression.”

The nation agreed, and sent a 
delegation to the king, and the king 
agreed and commanded them to 
follow the ways of Greece.

They built a gymnasium in Jerusalem 
according to the Hellenist custom. 
They ceased to perform circumcision 
on their children, they betrayed the 
holy covenant, and began to do evil in 
the eyes of G-d.
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Source 9 Makabim II, 4:8-17

When Seleucid died and the empire 
was passed on to Antiochus the great, 
Jason, brother of Onias the high priest, 
attempted to take over his brother’s 
place. He told the king, “If you give 
me the high priesthood, I will give 
you three hundred sixty kikar [12,312      
kg.] of silver as payment, and another 
eighty kikar from donations of other 
people. In addition, I will pay one 
hundred fifty kikar of silver if you help 
me install a gymnasium in Jerusalem 
where we will educate the youth, and 
they will have the same law as the rest 
of the Anitiochia empire.” 

When the king agreed to everything 
he asked, and he was in command, he 
convinced the Jews to go in the ways 
of Greece. He violated all the good 
laws that were given to Jews from the 
previous kings, through Yochanan, the 
son of Apollimus — the Apollimus who 
was sent to Rome to broker a peace 
deal with Rome’s elders. He eliminated 
G-d’s commandments and replaced 
them with abominations. He built a 
gymnasium below the city of David, 
and he commanded all the young and 
able to play with a covering on their 
face. He spread the laws of the Greeks 
across the city, an abomination of 
Jason the wicked one, who did not 
have rights to the priestly service. All 

ַויָָּמת  ַהִהיא  ֵעת  בָּ ַוְיִהי 
ְמָלָכה ָעְבָרה  ָסִליקּוס, ְוַהמַּ
פוָֹאר, ַויָָּקם  ְלַאְנִטּיוֹכּוס ַהמְּ
ׁש  ִויַבקֵּ חוְֹניוֹ  ֲאִחי  ֵיׁשּוַע 
הּונָּה.  ַהכְּ ֲעבוַֹדת  ֶאת 
ֶלְך ִאם ָנתוֹן  ַוּיֹאֶמר ֶאל ַהמֶּ
הּונָּה  ֶמֶרת ַהכְּ ן ֶאת ִמשְׁ יתֵּ תִּ
לוֹׁש  שְׁ י  ַקְלתִּ ְושָׁ ָיִדי,  ַעל 
ֶסף  ר כֶּ יכַּ ים כִּ ישִּׁ ֵמאוֹת ְושִׁ
מוִֹנים  שְׁ ְועוֹד  ְמִחיָרּה,  בִּ
ָהָאֶרץ.  רּומוֹת  ִמתְּ ר  יכָּ כִּ
ְלָך  אוִֹסיף  זֹאת  ַבד  ּוִמלְּ
ר  יכַּ כִּ ּוֵמָאה  ים  ֲחִמישִּׁ עוֹד 
ָך ִלי ָיד ְלָהִקים  ִתתְּ ֶסף, בְּ כֶּ
ַלִים  ירּושָׁ בִּ ָחק  ִמשְׂ י  תֵּ בָּ
ָעִרים,  תוָֹכם ֶאת ַהנְּ ְלַחנְֵּך בְּ
ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ט  פָּ ּוִמשְׁ

ֵבי ָאִניְטיוְֹכָיא.  ּוְליוֹשְׁ

לוֹ  ָנַתן  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוְיִהי 
ַאל,  שָׁ ר  ֲאשֶׁ ָכל  כְּ ֶלְך  ַהמֶּ
ָידוֹ,  בְּ ְנכוָֹנה  ָלה  ְמשָׁ ְוַהמֶּ
ָהָעם  ְלַבב  ֶאת  ְוָיִניא 
ָווִנים.  ַהיְּ ַדְרֵכי  בְּ ָלֶלֶכת 
ים  ַהֻחוקִּ ל  כָּ ֶאת  ַויֶָּפר 
ָלֶהם  ָנְתנּו  ר  ֲאשֶׁ ַהּטוִֹבים 
ַיד  ַעל  ִלְפִנים  ָלִכים  ַהמְּ ִמן 
יוָֹחָנן ָאִבי ַאּפוִֹלימּוס, הּוא 
ׁשוֵֹלַח  ר  ֲאשֶׁ ַאאּפוִֹלימּוס 
ֶאת  ִרית  בְּ ִלְכרוֹת  ְלרוָֹמא 
י  ֻחוקֵּ ֶאת  ַויַָּסר  ְזֵקֶניָה. 
ּתוֵֹעבוֹת  י  ֻחוקֵּ ם  ַויָּשֶׂ ה' 
ָחק  ִמשְׂ ית  בֵּ ְוִייֶבן  ם.  ְחתָּ תַּ
ֶחְפצוֹ,  כְּ ִוד  דָּ ְלִעיר  ַחת  ִמתַּ
ּכוַֹח  חּוֵרי  בַּ ְלָכל  ַוְיַצו 
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the priests abandoned the work of the 
altar and the sacrifices, shamed the 
Temple, and hurried to the gymnasium 
to meander and groan with a spear 
and shield, and to play ball games. 
They viewed their ancestors’ ways as 
futile and void, and they promoted 
and praised the ways of Greece.

ַעל  ַמְסֶווה  בְּ ּבוֹ  חוֹק  ִלשְׁ
ֵניֶהם.  פְּ

ַהּיוִֹנים ַעל  ֻחוּקוֹת  ְוִיְפְרצּו 
תוֲֹעַבת  בְּ ָהִעיר  ל  כָּ ֵני  פְּ
לֹא  ר  ֲאשֶׁ ִלייַַּעל,  ַהבְּ ֵיׁשּוַע 
הּונָּה.  ַהכְּ ט  פַּ ִמשְׁ לוֹ  ָהָיה 
ָעְזבּו  ַהּכוֲֹהִנים  ם  גַּ י  כִּ
ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ֲעבוַֹדת  ֶאת 
ְוָיבּוזּו  נוֹת,  ַהּקוְֹרבָּ ְוֶאת 
זּו  ְוַיְחפְּ ַהּקוֶֹדׁש,  ֶאת 
ָחק  שְׂ ַהמִּ ית  בֵּ ֶאל  ָלֶלֶכת 
ֲחִנית  נֵַּח בְּ ל ּוְלִהְתגַּ תֵּ ְלִהְתפַּ
חוֹק  שְׂ בִּ חוֹק  ְוִלשְׁ ָורוַֹמח, 
ֶאת  בּו  ְוַיְחשְׁ ּדּוִרים.  ַהכַּ
ְלֶהֶבל  ֲאבוֵֹתיֶהם  ְרֵכי  דַּ
לּו ֶאת  אּו ִויַהלְּ ָוִריק, ְוִיינָּשְׂ

ָווִנים. ְרֵכי ַהיְּ דַּ

>> The Rebbe
Did the Jews Really Win?

בט"ז(  )הובא  הלבוש  שכתב  מה  ידוע 
בדרושי  והובא  חנוכה9,  בהלכות 
שבין  החילוק  בביאור  חסידות10, 
הי'  דפורים  שהנס   – לפורים  חנוכה 
היתה  הגזירה  שהרי  הגוף,  הצלת 
כל  את  ולאבד  להרוג  "להשמיד 
הגוף,  להצלת  הי'  והנס  היהודים"11, 
ש"ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים 
כן  שאין  מה  בשונאיהם"12;  המה 
 – רוחנית  גזירה  שהיתה  בחנוכה 
"להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי 
גזירה  שבטלה  הי'  והנס  רצונך"  

רוחנית זו.

The Levush writes in his Laws of Chanukah 
(as cited in Chassidic teachings) that 
there is a difference between Chanukah 
and Purim. Purim was a “bodily” 
salvation; the decree was to annihilate 
all Jewish people, and the miracle was 
that they were saved when the situation 
turned over and they overpowered their 
enemies. Chanukah, on the other hand, 
was a spiritual decree; they tried to force 
us to forget G-d's Torah and abandoned 
His laws. The miracle, therefore, was that 
this spiritual decree was abolished.
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בנוגע  נפקא-מינה  יש  לכך  ובהתאם 
לקביעת היום טוב:

גזירה  ביטול  אודות  מדובר  כאשר 
אתר,  על  מיד  זאת  רואים   – גשמית 
אשר  ש"ביום  בפורים,  שהיה  וכפי 
בהם  לשלוט  היהודים  אויבי  שברו 
היהודים  ישלטו  אשר  הוא  ונהפוך   –
המה בשונאיהם"13, "והרוג בשונאיהם 
גו'"14, ואם כן ראו מיד שישנו נס, וכבר 
נקבע במעשה בפועל, למטה מעשרה 

טפחים.

אודות  מדובר  כאשר  כן  שאין  מה 
דחנוכה,  הגזירה  כמו  רוחנית,  גזירה 

והוצרכו לידע אם בטלה הגזירה,

אלא  העולם,  אומות  מצד  רק  לא   –
גם מצד בני ישראל, שכן, האפשרות 
לגזור גזירה על בני ישראל אינה אלא 
)ש( ומחריביך  ישנם "מהרסיך  כאשר 
שכיון  דידן,  ובנדון  יצאו"15,  ממך 
"מתייוונים",  היו  ישראל  בני  שאצל 
לגזור  יכולה  יון  מלכות  היתה  לכן 
ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  גזירה 

מחוקי רצונך " –

טהור,  שמן  מצאו  כאשר  גם  הנה 
"והדליקו ממנו שמונה ימים"16, עדיין 
לא היו יכולים לידע מה נעשה בעולם: 
ידי  )על  בעולם  האור  חדר  כמה  עד 
שבבית- אטומים"17  שקופים  "חלוני 
הציבור,  אצל  נתקבל  ואם  המקדש(, 
 – ומחריביך"  "מהרסיך  שנתבטלו  עד 

שאז בטוחים שבטלה הגזירה,

This difference is reflected in the way 
the two holidays were established.

When a physical decree is annulled, 
the result is immediately visible. In the 
story of Purim, the Jews overpowered 
their enemies on the very day they 
were supposed to be annihilated; 
instead of their own annihilation, their 
enemies were killed. In other words, the 
miracle was immediately apparent as an 
established fact.

But in a case of spiritual persecution 
such as the story of Chanukah, it is more 
difficult to determine the end of the 
persecution.

The oppression of Judaism didn’t come 
only from non-Jews; Jews were involved 
as well. The ability to outlaw Judaism is 
only possible when it also stems from 
within the Jewish community itself. In 
this case, it was the presence of Hellenists 
among the Jews that gave the Greek 
government the ability to order the Jews 
to forget G-d’s Torah and abandon his 
laws. 

Even after they found the pure olive 
oil and the menorah burned for eight 
days straight, the sages could not have 
known how it would impact the world: 
Did the light penetrate the windows of 
the Temple and reach the population? 
Was it welcomed by the community? 
Did it neutralize the Hellenistic elements 
within the Jewish community?
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לאחרי   – אחרת"  "לשנה  רק  ולכן, 
שעברו י"ב חודש, שנה שלימה, שיש 
ד"זרע  האפשריים  השינויים  כל  בה 
גו'  וחורף  וקיץ  וחום  וקור  וקציר 
מהשמן  שהאור  וראו  ישבותו"18,  לא 
בבית-המקדש  שהדליקו  הטהור 
הציבור  בכל  מעמד  והחזיק  נתקבל 
בהלל  טובים  לימים  "קבעום  אזי   –
כל  על  קביעות  של  באופן  והודאה", 
כיון  המשיח",  מלך  "עד  הדורות, 
ובחוץ  למקדש,  חוץ  נמשך  שהנס 

לארץ, בזמן הגלות.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשט"ז. רשימת 

 השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם, חלק י"ז עמוד 48.

Therefore, the holiday was established a 
year later. It took a full 12 months, with 
the passage of winter and summer and 
the full gamut of the yearly cycle, to 
determine that the light of the pure olive 
oil in the Temple had been embraced 
and established within the Jewish 
community. Then, they established the 
holiday of Chanukah for all generations, 
to be celebrated until the coming of 
Moshiach — seeing that the miracle had 
spread beyond the Temple, penetrating 
the diaspora and the exile.


