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The appropriate time is from the 

setting of the sun until everyone 

has finishing walking home from 

the market. 

 .השוק מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע מצותה
 לא דאי, לא -! לה מדליק הדר כבתה דאי, לאו מאי

 רגל שתכלה עד. לשיעורה: נמי ואי. מדליק - אדליק
 אמר חנה בר בר רבה אמר -? כמה ועד -, השוק מן

 דתרמודאי ריגלא דכליא עד: יוחנן רבי
Our Rabbis teach: it is 

appropriate to place the 

Hanukkah lamp outside one’s 

door. If one lives in an upper 

storey, one places it at the 

window facing a public 

thoroughfare.  

 ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה נר: רבנן תנו
 הסמוכה בחלון מניחה בעלייה דר היה אם. מבחוץ
, שלחנו על מניחה - הסכנה ובשעת. הרבים לרשות

. לאורה להשתמש אחרת נר צריך: רבא אמר. ודיו
, הוא חשוב אדם ואי, צריך לא - מדורה איכא ואי
 אחרת נר צריך - מדורה דאיכא גב על אף

They searched and they found 

only one jar of oil that had the 

seal of the High Priest on it, and it 

only had enough to light for one 

day. A miracle occurred and they 

lit from it for eight days.  

 דחנוכה יומי בכסליו ה"בכ: רבנן דתנו? חנוכה מאי
 להתענות ודלא בהון למספד דלא, אינון תמניא

 השמנים כל טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו. בהון
, ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה, שבהיכל

 מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו
 יום להדליק אלא בו היה ולא, גדול כהן של בחותמו

 .ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה, אחד
 בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה

 והודאה
 

 

BT Shabbat 23a  

Rav Huna says: a courtyard that 

has two entrances requires two 

lamps. 

. . . 

Rather, it is lest suspicion comes 

upon the residents of that place, 

as people may pass one entrance 

and not the other, and say: as [the 

residents of the courtyard did not 

light at this entrance, they must 

not have lit at the other entrance. 

 צריכה פתחים שני לה שיש חצר: הונא רב אמר
 משתי אלא אמרן לא: רבא( ואמר) .נרות שתי

? טעמא מאי. צריך לא - אחת מרוח אבל, רוחות
 אילימא? דמאן חשדא, חשדא משום אילימא

 אי! ליבעי נמי אחת ברוח אפילו - דעלמא חשדא
 לא נמי רוחות משתי אפילו מתא דבני חשדא
 וזימנין, מתא דבני חשדא משום לעולם !ליבעי

 היכי כי: ואמרי, בהאי חלפי ולא בהאי דמחלפי
 לא נמי פיתחא בהך, אדליק לא פיתחא דבהאי
 אדליק

 

http://learn.jtsa.edu/content/video/special/how-holidays-light-make-hanukkah-brighter

