
  מנורות החנוכה של רבותינו

  

  ב, שבת כא
 היה דר בעלייה מיחה אם ). י"רש, משום פרסומי יסא ( ר חוכה מצוה להיחה על פתח ביתו מבחוץו רבןת

  .שות הרביםבחלון הסמוכה לר

  ה דאי" דב, כא' תוס
  .ליקין מבפים שהרי מד, דאו אין לו היכרא אלא לבי הבית,י ראה דעתה אין לחוש מתי ידליק"לר

  מד' כל בו סי
ומברכים , לא חיישין לרגל מן השוק, בזמן הזה שמדליקין בפים מפי חשש שמא יכבוה הגוים הדרים בייו

  .כל זמן שבי הבית עורים... וליכא הכירא אלא לבי הבית הוי זמה עד עמוד השחר ... אחר זה לכתחלה 

  )ג"בשוה(תשצט 'ו אגרת ט"קודש חכ- אגרות
וכהיחה על פתח ביתו מבחוץר חיחו בחלון הסמוך לרה', דר בעלי' ואם הי,  מצוה להא "ח סתרע"או(ר "מ
וראה .  על פתח אחד החדרים ולא על החלוןר חוכהולהעיר ממהג רבותיו שיאיו שהיו מדליקין ). ה"ס

המדייקים להיח בחלון דוקא ) 'עליהדרים ב(והה כמה מאלו . 'דרב כהא כו' הואיל ופיק מפומי) ב, לב(סוכה 
) ח שם"כ לאו"ראה ו(והרי לכמה דיעות , אמה' רוב העליות הם למעלה מכ) א(כי .  יצא שכרם בהפסידם–

ליכא הכירא ' ר למעלה מכ"כי לבי רה,  עדיף טפי להיח בפתח–ר "אמה מקרקע רה' כשהחלון גבוה יותר מכ
רוב המורות , אמה' גם כשהחלון הוא למטה מכ) ב). (ש שם"מחה(ולבי הבית עדיף הכירא דידהו סמוך לפתח 

ת הרי בי ביתו לא יראו א, ר"אם הרות הם לצד רה: פ"וממ, שבימיו עשויים בדפות שמסתירים על הרות
גם כשמיח בחלון ליכא , ומכיון שבאופן זה, ר" הרי אין ראים לבי רה–ובאם הרות הם לצד הבית ; הרות

  . הרי עדיף טפי שייחם בפתח–ר "הכירא לבי רה

  תשצז'א אגרת ג"קודש חי- אגרות
וכמו , רס ומחב"דמפורש הוא בש, הדלקת רות חוכה על פתח ביתו מבחוץ... שאין אפילו ותיקין והגים 

  .א"תרע' ח סי"שהקשה במוקי או

  :)תרגום מאנגלית (ב"תשמ'ח אדר ה"אדרמ, ה"זלמן יפה ע' אגרת אל ר
.יאורס. בם מסיבות פרקטיות. של כסף עבור הייןבקבוק אודות הן מסרה לי את הבקשה אהגברת שאמ ,

אי ,  שה30- משך יותר מב, כי באופן עקרוי ומעשי,  כאילו זה קרה גם במעשה,את המחשבהחייב לקבל 
למרות אשר ישם אצלי תודה , המכסה על תכולתו,  שקית של יירשל זכוכית בתוךבקבוק להשתמש במעדיף 

איי יכול להכס כאן לסיבות של האמור  .כסף לאתרוגאיי משתמש בקופסת , באופן דומה. ל כלי כסף- לא
י לבין אלו האשים ביהבדלה רוצה לעשות  אשר איי, אם היא תספק אותך, ואסתפק בסיבה אחת, לעיל

  .שסביבי

  ):70' ע(ד "ספר המנהגים חב
 .ההדלקה ברוב עם האפשרי' גם לא היו משתדלים שתהי. מין בעת הדלקת הרות בבית הרב' לא הי


