
  הדלקת נרות חנוכה בחלל הפתח
  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

  א, שבת כב
 ל הביתשאם ירחיקו להלן מן הפתח איו יכר שבע( רבה ר חוכה מצוה להיחה בטפח הסמוכה לפתח אמר

  . משמאל כדי שתהא ר חוכה משמאל ומזוזה מימין... ליהוהיכא מח ). י"רש, היחו שם

  ה דאי" דב, כא' תוס
  . שהרי מדליקין מבפים,אין לו היכרא אלא לבי הבית... עתה 

  א"רבינו ירוחם נתיב ט ח
ין לקבוע מזוזה לפתח הפתוח ועוד שאין רגיל, משום דשכיחי גוים וגבים... ועתה והגין להדליקה מבפים 

  .ויהיה מזוזה לימין ור חוכה בשמאל, לרשות הרבים משום גוים שיטלו אותה ויש מזוזה לפתח הפתוח לחצר

  רסג' ר סי"שוע
  . ועיקר מצות הדלקת רות הוא ר זה שאוכל אצלוא

  שע' ר סי"שוע
  .ולא מקום השיה וליה, ו עיקר דירת האדם היא מקום אכילת פת

  תרעא' סי ע"שו
. ואם היחו למעלה מעשרה טפחים יצא. ומצוה להיחו למטה מעשרה טפחים.  למעלה משלשה טפחיםמיחו ו

  .אבל אם היחו למעלה מעשרים אמה לא יצא

. ואם מיחו בדלת עצמו ייחו מחציו של כיסה לצד שמאל... מצוה להיחו בטפח הסמוך לפתח משמאל ז 
 אין לחוש כל כך אם אין ,ו מדליקין בפים ואין היכר לבי רשות הרבים כלל שכולמן הזהומיהו בז, ה"הג

לא א.  המהג להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם ואין לשותכל מקוםומ. מדליקין בטפח הסמוך לפתח
  ואין היכר כמה רות,יחד מלערב הרות ב, יותר להדליק כל אחד במקום מיוחד שעדיף,רבים בי הבית אם כן

  .מדליקין

  .כרות המורה מסדרן ממזרח למערב, ה"הג. ובבית הכסת מיחו בכותל דרום

  א שם"מ
  .מצות'  משום שיכס בין ב,ומכל מקום המהג ח

  . דבזה ליכא חשש סכה, ייחו בחלון,שות הרביםוראה לי דאם יש לו חלון הסמוך לר

  ז שם"ט
  .כן יסדר גם רות חוכה,  דהרות היו מסודרין במקדש בין מזרח למערב,ל כרבי" דומיא דמורה דקייז

  א" סתרעז' סיא "רמ
  .וכן והגין,  ידליק במקום שאוכל, שמדליקין בפים ממשש אומרים דבזמן הזהוי

   דיני חנוכה,פסקי הסדור
ורה בעובי המזוזה בחלל הפתחהמרות או לתלות המכון לדבק ההג ה.   

  70' ד ע"המנהגים חב' ס
  .ואין מדייקים אם הרות דרום וצפון מוחים או מזרח ומערב, מיחים המורה בעובי המזוזה בחלל פתח החדר

  )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 חוכהרבותיו שיאיו שהיו מדליקין ולהעיר ממהג ). ה"ס

המדייקים להיח בחלון דוקא ) 'הדרים בעלי(והה כמה מאלו . 'דרב כהא כו' הואיל ופיק מפומי) ב, לב(סוכה 
) ח שם" לאוכ"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 

הרי בי ביתו לא יראו את , ר"ת הם לצד רהאם הרו: 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


