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Placement of Chanukah Candles 

The original law instituted by chazal required the Chanukah licht to be displayed 

at the most external doorway of one’s home. The purpose of doing so was to 

raise the awareness of the miracle amongst the passer-by (to “publicize” the 

miracle).1 The candles were to be placed close to the doorpost to demonstrate 

that their owner put them there purposefully,2 and situated on the (“left”) side of 

the door opposite the Mezuza, so that Mitzvos will surround the person while 

passing through the door.3 

While living in predominantly gentile societies, various concerns4 arose 

regarding displaying the Chanukah lights outside one’s home, and the custom 

became to light the Chanukah licht inside5 (near a doorpost6). 

 מקום לו שאין] , אם היה דר בעלייה)כא, ב(: "ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ ]משום פרסומי ניסא, רש"י[ שבת 1

על מניחו חנוכה נר(: "ה"ס תרעא' סי) ע"שווב". מניחה בחלון הסמוכה לרה"ר, ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו ודיו [שם להניחה בחצירו

 ."הרבים לרשות הסמוך בחלון מניחו הרבים לרשות פתוח פתח לו שאין בעלייה דר היה ואם. .  מבחוץ הרבים לרשות הסמוך פתח

, שם הניחו ב"שבעה ניכר אינו הפתח מן להלן ירחיקנו שאם] לפתח הסמוכה בטפח להניחה מצוה חנוכה נר רבה אמר(: "א, כב) שם שבת 2

 .["י"רש

 בטפח להניחו"ז(: "מצוה ס תרעא"ע )סי' שווב ".מימין ומזוזה משמאל חנוכה נר שתהא כדי משמאל. .  ליה מנח והיכא(: "שם) שבת 3

]פירוש  שמאל לצד כניסה של מחציו יניחנו עצמו בדלת הניחו ואם... משמאל חנוכה ונר מימין מזוזה שתהא כדי משמאל לפתח הסמוך

 "א[".מ, המזוזה בצד שלא השנית בחצי שיניחנו

(: מד' סי) בו ובכל". גנביםו גוים דשכיחי משום(: "א"ח, ט נתיב) ירוחם וברבינו". הגוים בין דרים אנוש. .  סכנה: "תתמג' סי ה"ראבי( 4

 מניחים היו לאש פרסיים של איד יום הסכנה בשעת שפירש ויש: "כתב( ב, כא שבת) ובמאירי ".בינינו הדרים הגוים יכבוה שמא חשש מפני"

 עוד אז היה ואולי(: "א"הרמ דעת על) כתב ח"או בנמוקי ".שלחנו על מדליק היאך כן שאם, כן נראה ואין. שלהם ז"בע אלא להדליק

 בפומבי דת שומרים היהודים שיראו דתם על בקנאתם בקנאתם היהודים את יכו שלא הפראים הנוצרים מהנכרים נפשות סכנת. .  בקראקא

 וחסרון והגזירות המינות בעניני הן ביותר צר אולי עתה גם כי אם) אז בימיהם בגלותן היהודים מצב כידוע ברחוב השער על ח"נ להדליק

(".וכיוצא הפרנסות

 זימניה ושעתא שעתא כל: ""אובריטב ".מבפניםלנו היכרא אלא לבני הבית, שהרי מדליקין  אין. .  דעתה)כא, ב ד"ה דאי(: " שם פותתוס (5

 דהא הוא זמניה ושעתא שעתא בכל מבפנים בבית שמדליקין עכשיו"ן )שם(: "ובר". בבית העומדין לאותן ניסא פרסומי איכא דהא, הוא

 שירצה מתי ידליק הבית בני להיכר אלא צריכים אנו ואין הואיל הזה בזמן" )שם( מאיריבו". בבית העומדים לאותן ניסא פרסומי איכא

 הגוים בין דרים שאנו אנו כגון אחריתי סכנה הדין: "והוא תתמג' סי ה"ראביוב". השחר עמוד שיעלה עד' אפי התירוהו הצרפתים וגדולי

 כדאיתא חכמים בימי רגילין שהיו כמו מבחוץ ולא, מבפנים הבית בתוך מדליקין דאנו"לדידן : תתקעב' סיבו". מבחוץ מדליקין לא ולהכי

ירוחם )נתיב ט ח"א(: "ועתה נוהגין להדליקה  רבינווב ".ודיו שולחנו על דמדליקן הסכנה בשעת כמו הוי לדידןד, מדליקין במה בפרק

 מזוזה ויש, אותה שיטלו גוים שוםמ הרבים לרשות הפתוח לפתח מזוזה לקבוע רגילין שאין ועוד. וגנבים גוים שכיחימשום ד . . מבפנים

ואין היכר כולנו מדליקין בפנים ומיהו בזמן הזה ש" (:ז ,תרעא"ח או) "ארמוב ".בשמאל חנוכה ונר לימין מזוזה ויהיה, לחצר הפתוח לפתח

 ".כללהרבים  שותלבני ר

אא"כ רבים בני הבית שעדיף יותר להדליק כל  ,המנהג להדליק בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם ואין לשנות"ז(: "ס תרעא' סי) א"רמ (6

ומ"מ יזהרו שלא להדליק במקום שמדליקין הנרות כל השנה כי אז  ,אחד במקום מיוחד מלערב הנרות ביחד ואין היכר כמה נרות מדליקין

 ."ואף כי אין היכר רק לבני הבית מ"מ היכר קצת מיהא בעי ,לא יהיה היכר כלל
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