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שלמה עשה עשר מנורות במקדש
הנה חנוכה הוא זכר לנס שנעשה במנורה שבביהמ"ק וע"כ אנו מדליקים בבית .ויש כאן התפשטות מהדלקה אחת שהיתה
בביהמ"ק להדלקות הרבה בכל בתי ישראל .והשורש לזה בביהמ"ק גופא בימי שלמה שאמרו במנחות )צ"ח ב'(" ,ת"ר עשר
מנורות עשה שלמה שנאמר ויעש את המנורות הזהב עשר כמשפט ויתן בהיכל חמשה מימין וחמשה משמאל" .וזהו שורש
הריבוי מהדלקה במנורה אחת להדלקות רבים .אולם נחלקו )שם צ"ט א'( ,אי הדליקו בכולן או רק בשל משה" ,עשר מנורות
עשה שלמה ולא היו מדליקין אלא בשל משה שנאמר מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב )דה"ב יג יא( ,רבי אלעזר בן שמוע
אומר בכולן היו מדליקין שנאמר ואת המנורות ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור )דה"ב ד כ(" .והנה למד"א
שהדליקו בכולם הרי שמלבד שבעה נרות של מנורה של משה הדליקו עוד ע' נרות .וזהו השורש למ"ש בגמרא שבת )כ"א
ב'( ,שהדלקת נרות חנוכה הם כנגד פרי החג ,שהם כנגד ע' אומות .והשורש לזה הוא ע' נרות דמנורות שלמה.
שרש ריבוי ההדלקות
והנה בנר חנוכה אין דין של מנורה אלא רק דין של נר .ובגמ' )מנחות פ"ח ב'( ,נחלקו אם הנרות של מנורת ביהמ"ק היו
יכולים להתפרק ממש מן המנורה מכיון שהיו של חוליות .והעומק שבדבר ,ששורש נר חנוכה הוא בנרות שבמנורה שאיכא
דס"ל שהם מתפרקים ממש מן המנורה ,וזהו השורש לריבוי של ההדלקות ,כי בעצם היותו מתפרק הוא שורש לריבוי .ולכך
ההדלקה כנגד ע' אומות שהם בחינת מתפרקים .משא"כ מדרגת ישראל היא כנגד המנורה עצמה שהיא מקשה .והנה
במנורה איכא סידור המנורה ,נתינת פתילה ,נתינת שמן ,והדלקה .וזולת ההדלקה כולם בעי כהן שנקראים עבודה ,משא"כ
הדלקה לאו עבודה היא וכשרה בזר ,כמ"ש ביומא )כ"ד ב'( ,ועוד .ודין זה של הדלקה דלאו עבודה היא ולפיכך כשרה בזר,
היא השורש לכך ששייך דין הדלקת נר חנוכה בכל ישראל אע"פ שהם אינם כהנים.
מדליקין נר חנוכה מחוץ לבית
ובעומק יותר ,השורש לכך שיהא דין להדליק נרות בחוץ ממש ,נעוץ במ"ש ביומא )מ"ה ב'( ,שאש לצורך הדלקת נרות
המנורה שנמצאת בפנים לוקחים מן המזבח החיצון ולא מן המזבח הפנימי .וא"כ שורש האש הוא מבחוץ לפנים ,ככל דבר
שחוזר לשורשו .לפיכך יש גם מהלך הפוך שחוזר חלילה מפנים לחוץ בבחינת מדליקה על פתח ביתו מבחוץ .וזהו עומק זמן
ההדלקה משתשקע החמה שהוא בחינת יציאת האור לחוץ ,שאז בזמן שקיעתה מהלכת החמה ויוצאת מחוץ לרקיע .וזהו
בחינת מצות נר חנוכה "איש וביתו" ,דאיש בחינת פנים וביתו בחינת חוץ .והשורש לזה נעוץ במנורה כמ"ש ביומא )נ"ח ב'(,
שכהן נכנס לק"ק בין המנורה והמזבח ,ופריך )שם נ"ב א'( ,שיכנס בין הכותל למנורה ,ומשני משחרי מאניה ,ופרש"י בגדיו
משחירין מעשן המנורה שהשחיר את הכותל .והרי שהמנורה לעצמה היא אור ,אולם השפעתה על הכותל הוא חושך שחור,
שהשחיר את הכותל .כלומר שכאשר מתפשט ויוצא לחוץ ,זהו באופן של השחירו ,לכך זמן הדלקה משתשקע החמה ,שהוא
תחלת זמן של השחרה ,חושך .והנה שורש נוסף לכח העברת הדלקת נרות מעבודת פנים של מקדש להדלקה לשם פירסומא
ניסא בחוץ ,הוא מ"ש בסוכה )נ"א א'( ,גבי שמחת בית השואבה שהיתה בעזרת נשים ומנורות של זהב היו שם ,ולא היה חצר
בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה .והרי שהדלקה זו היתה להאיר בכל ירושלים וזהו שורש של הדלקת מנורה
במקדש שמאירה מחוץ לביהמ"ק .ויתר על כן אור של נרות חנוכה שמאיר בכל הגבולים כולם.
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