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HILCHOT CHANUKAH

THE FAMOUS QUESTION:
ואיכא למידק למה קבעו ח' ימים דכיון דשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה א'

נמצא שלא נעשה הנס אלא בז' הלילות
Why 8 days of Channukah?

It took 8 days to make new pure oil, but there was enough oil for one day in
the jug, - and if it lasted for 8 days that is only a 7 day miracle!

וי"ל שחילקו שמן שבפך לח' חלקי' ובכל לילה היו נותני' במנורה חלק א' והיה דולק.1
עד הבקר ונמצא שבכל הלילות נעשה נס

ועוד י"ל שלאחר שנתנו שמן בנרות המנורה כשיעור נשאר הפך מלא כבתחלה.2
וניכר הנס אף בליל הא'

א"נ שבליל ראשון נתנו כל השמן בנרות ודלקו כל הלילה ובבקר מצאו הנרות.3
מלאים שמן וכן בכל לילה ולילה:

BAVLI. AVODA ZARAH 8a
ויוםואלו אידיהן של עובדי כוכבים קלנדא וסטרנורא וקרטיסיםמתני׳

גנוסיא של מלכיהם ויום הלידה ויום המיתה דברי רבי מאיר
ח' ימיםאמר רב חנן בר רבא קלנדא ח' ימים אחר תקופה סטרנוראגמ׳

לפני תקופה
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ת"ר לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי שמא בשביל
שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי

מן השמים עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפלה

With regard to the dates of these festivals, the Sages taught:
When Adam the first man saw that the day was progressively
diminishing, as the days become shorter from the autumnal

equinox until the winter solstice, he did not yet know that
this is a normal phenomenon, and therefore he said: Woe is
me; perhaps because I sinned the world is becoming dark

around me and will ultimately return to the primordial state of
chaos and disorder

כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא
הלך ועשה שמונה ימים טובים לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים

הוא קבעם לשם שמים והם קבעום לשם עבודת כוכבים

Once he saw that the season of Tevet, i.e., the winter
solstice, had arrived, and saw that the day was progressively

lengthening after the solstice, he said: Clearly, the days
become shorter and then longer, and this is the order of the

world. He went and observed a festival for eight days.

He, Adam, established these festivals for the sake of
Heaven, but they, the gentiles of later generations,

established them for the sake of idol worship.
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