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סוגיות בפרשה  009וישב שורש הדלקה נר חנוכה
מאמר על המנורה על דרך האגדתא

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.

שורש 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.

עשירות והמנורה
והנה בב"ב )כ"ה ב'( ,אמרו ,אמר ר' יצחק הרוצה שיחכים ידרים ,ושיעשיר יצפין ,וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום .ור"י בן
לוי אמר ,לעולם ידרים שמתוך שמתחכם מתעשר ,שנאמר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד .והרי שמדברי ר"י בן לוי
מתגלה שמקור ההמשכה לצפון הוא מן הדרום ,כלומר שהמנורה הוא שורש לעשירות .ובעומק חכמה בחינת י' ]אבא כנודע[
והעשירות בחינת ה' ]בינה כנודע[ .ולכך ממנורה של משה נעשה י' מנורות ע"י שלמה ,שהחכמה בחינת יו"ד .ולכך דקדקו
לומר בשבועות )מ"ג א'(" ,מנורה בת עשר ליטרין יש לי בידך ,אין לך בידי אלא בת חמש ליטרין" .דקדקו לומר בת עשרה
ליטרין שזהו משורש עשרה מנורות של שלמה שלכך מניח נר חנוכה לכתחילה תוך עשרה טפחים .אולם בבחינת השפעת
המנורה לדרום נעשה ה' ,עשירות כנ"ל .ומצד כך יש בחינת של מנורה של חמש ליטרין.

מנורה מעץ
והנה נחלקו במנחות )כ"ח ב'( ,במה ראוי לקיים מצות מנורה .תני רב פפא בריה דרב חנין קמיה דרב יוסף ,מנורה היתה באה
מן העשת מן הזהב .עשאה של כסף  -כשרה ,של בעץ ושל אבר ושל גיסטרון  -רבי פוסל ויוסי ברבי יהודה מכשיר .של עץ ושל
עצם ושל זכוכית ,דברי הכל פסולה .אמנם בברייתא אחרת מובא שם שנחלקו בעץ ,שרבי פוסל ור' יוסי ברבי יהודה מכשיר.
ועומק הטעם שנחלקו בעץ ,כי עץ יש בו בחינת עץ הדעת טו"ר ,ומצד הרע פסול ומצד הטוב כשר .והנה בגמ' ע"ז )מ"ג א',
מובא גם במנחות שם( ,ס"ל ר' יוסי ברבי יהודה שבית חשמונאי עשהו של עץ .ודיקא בית חשמונאי עשהו של עץ ,כי אזי היה
מלחמה בין טו"ר דחכמה ,חכמת התורה כנגד חכמת יון כנודע .ולכך כשנצחום עשהו דיקא על עץ כי בו יש את שני צדדי
החכמה ,והגבירו צד הטוב על צד הרע ,ומצד כך של עץ כשר.

בחינת ז' במנורה ובחינת ח' בנר חנוכה
והנה חילוק גדול יש בין מנורה שבמקדש לנר חנוכה ,שבמנורה שבמקדש אמרו במשנה במנחות )כ"ח א'( ,שבעה קני
המנורה מעכבין זה את זה ,שבעה נרותיה מעכבין זה את זה ,משא"כ נר חנוכה אמרו בו נר חנוכה מצות נר איש וביתו ,שסגי
בנר אחד .ובעומק ,אף בביהמ"ק היה שורש לבחינת נר אחד ,והוא בחינת נר מערבי שעליו אמרו בשבת )כ"ב ב'( ,אמר רב זו
נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה ,וממנה היה מדליק ובה היה מסיים .וברור הדבר שנר זה היה שורש לניסי נרות בימי
החשמונאים שדלקו יותר ממדתן ,ונר זה הוא שורש לששה נרות נוספים ,משא"כ בחנוכה נר זה הוא שורש לשבעה נרות
נוספים .ומהות נקודת החילוק ,דהנה במנורה )מנחות צ"ח ב'( ,איכא מ"ד דס"ל שמנורה מצפון לדרום הוה ,ונר מערבי
אמצעי היה ,וזו מעלתו כמ"ש במגילה )כ"א ב'( ,דתניא אל מול פני המנורה יאירו ,ומלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ,ונר
מערבי כלפי שכינה .ואמר ר' יוחנן מכאן שאמצעי משובח .והרי שמצד כך מעלת נר מערבי בהיותו אמצעי ,ולכך הוא שורש
כולם כדוגמת נקודה אמצעית בעיגול שהוא שורש כל הנקודות שנמצאים בהיקף .משא"כ בחינת נר האחד בחנוכה שהוא
שורש לשבעה אחרים הוא בחינת השמיני שמעל השבע ,לא מצד בחינת מרכז ואמצע ,שהרי אין אמצע לשמונה ,אלא מצד
בחינת מעל ,עליון על גביהם .ובעומק אף לבחינה שאחד שורש לשבע ,איכא שורש לשיטת רש"י בשבת )כ"ב ב'( ,שנר מערבי
היה מוציאו ממקומו ומיטיב ומדליק ממנו את נר המערבי גופא ,ושאר הנרות היה מדליק מנר מערבי ,וא"כ בעומק איכא ח'
נרות והנר המטלטל שורש לז' נוספים.
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