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  ב עמוד כד דף שבת מסכת בבלי תלמוד .1

 .השבת כבוד מפני, בעטרן מדליקין אין: אומר ישמעאל רבי. משנה

MISHNAH. ONE MAY NOT KINDLE [THE SABBATH LAMP] WITH OIL OF BURNING ON FESTIVALS. 

R. ISHMAEL SAID: ONE MAY NOT LIGHT [IT] WITH ‘ITRAN, FOR THE HONOUR OF THE SABBATH; 

 

  ב עמוד כה דף שבת מסכת בבלי תלמוד .2

 ליה אמר. ויצא יניחנה שמא גזרה, רע שריחו מתוך: רבא אמר -? טעמא מאי'. כו אומר ישמעאל רבי

 , חובה - בשבת נר הדלקת: אומר שאני, ליה אמר -! ויצא: אביי

R. ISHMAEL SAID etc. What is the reason?-Rabbah answered, Since it is malodorous, it is feared 

that he [the occupant of the house] will leave it and go out. Said Abaye to him, Then let him 

leave it! I maintain, he replied, that the kindling of the lamp on the Sabbath is a duty, 

 

  ב עמוד כה דף שבת מסכת י"רש .3

 יממא כעין אור במקום אלא חשובה סעודה שאין, הוא שבת כבוד - חובה

Obligation – This is the honor of Shabbat, that there is only an important meal in a place of light 

like day 

 

  ב עמוד כג דף שבת מסכת בבלי תלמוד .4

 . ביתו שלום משום, עדיף ביתו נר - חנוכה ונר ביתו נר: לי פשיטא, רבא אמר

Raba said: It is obvious to me [that if one must choose between] the house light and the 

Hanukkah light, the former is preferable, on account [of the importance] of the peace of the 

home; 

 

  ב עמוד כג דף שבת מסכת י"רש .5

 ביתו שבני, בשבת נר הדלקת זו - נפשי משלום ותזנח( ב, כה שבת) לקמן אמרינן והכי - ביתו שלום

 .בחשך לישב מצטערין

Peace of the Home – This is as we say further on, “You have removed my soul from peace” – 

this is the lighting of Shabbat candles, that the people of the house are upset to sit in the dark. 
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  א הלכה ה פרק שבת הלכות ם"רמב .6

 אחריה לרדוף חייב שאינו מצוה ולא, מדליק אינו רצה ואם מדליק רצה אם רשות אינה בשבת נר הדלקת

 חייבין נשים ואחד אנשים ואחד, חובה*  אלא לאכילה ידים נטילת או חצרות עירובי כגון שיעשנה עד

 שזה הנר את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל יאכל מה לו אין אפילו, בשבת דלוק נר בבתיהן להיות

 שבת עונג בכלל

The lighting of Shabbat candles is not an option that if one wants he can light and if not then 

not, and it is not a mitzvah so he is not commanded to run after it until he does it like eruv or 

hand washing, rather it is an obligation, and both men and women are obligated to have in 

their homes a lit candle on Shabbat, even if they don’t have food to eat they must beg at doors 

and take oil and light a candle, that this is a part of Oneg Shabbat. 

 

  ה הלכה ל פרק שבת הלכות ם"רמב .7

 ואף שבת במוצאי שולחנו מסדר וכן, לכזית אלא צריך שאינו פי על ואף שבת בערב שולחנו אדם מסדר

 כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן וצריך, וביציאתו בכניסתו לכבדו כדי, לכזית אלא צריך שאינו פי על

 .הן שבת לכבוד אלו שכל מוצעת ומטה ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה, השבת

Set the table before Shabbat and after Shabbat even to eat just a little in order to honor the 

Shabbat in its entering and exiting, and one needs to fix the house before Shabbat because of 

Kavod Shabbat, and there needs to be a lit candle and a set table and a made bed, all of these 

are for Kavod Shabbat. 

 

  רסג סימן שבת הלכות חיים אורח השולחן ערוך .8

 ב סעיף

 יכשל שלא שבת מעונג הוה חדרים ובשארי שבת מכבוד הוה שאוכלין דבמקום איתנהו דתרווייהו ל"וצ

 יכשלו ולא שלום יש נר דכשיש בשבת נר הדלקת זה נפשי משלום ותזנח שם שאמרו וזהו שם בהליכתו

  ביחוד עליה שמברכין עד ע"בפ כמצוה ועשאוה חכמים בה החמירו ועונג כבוד בזה שיש מפני ולכן ליפול

We must say that both (oneg and kavod) are included in the mitzvah, that in the place where 

one eats is because of Kavod Shabbat, and in other rooms is because of Oneg Shabbat so that 

he doesn’t trip… and therefore since there are two aspects to the mitzvah, kavod and oneg, the 

sages were more strict with candle lighting and made it like a separate mitzvah with a bracha. 

 

 



Shabbat Candles 
 

    Prepared by Rabbi Jonathan Shulman jshulman@pennhillel.org  Page 3  

 ד סעיף

 האכילה במקום אם אמנם טוב יותר וודאי שאוכלין במקום לברך יכולה אם המברכת דהאשה ד"נלע ולכן

 יכול מיוחד חדר לו שיש באכסניא אורח וכן שם אוכלין שאין בחדר גם לברך יכולה מברכת אחרת אשה

  אחר במקום שאוכל אף שם לברך

And therefore it seems to me that the woman who is lighting, if she can bless/light in the place 

that they are eating, certainly this is better, however if in the dining room another woman is 

lighting she can bless also in a room where there is no eating, and so too a guest in a 

guesthouse who has a private room can bless there even if he is eating in another place. 

 

  רסג סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 ו סעיף

 , עליו ולברך יג( ל) בחדרם( כט) שבת נר להדליק צריכים, לביתם חוץ ללמוד ההולכים בחורים

People who go to study away from home, they need to light Shabbat candles in their room and 

to make a bracha. 

 ח סעיף

 מגמגם ויש( לו, )שלו מנורה על מברך אחד שכל טו( לה) א"י', א במקום אוכלים בתים בעלי' ג או' ב

  .כן( לח) נוהגין אין( לז) אנו אבל: הגה. אחד אלא יברך ולא ברכות בספק ליזהר ונכון. בדבר

Two or three people who are eating in one place, some say that each one blesses his own 

lighting, and some disagree. It is proper to be careful in a question of a doubtful bracha and 

only to have one person make a bracha. RAMA: But we do not hold like this (rather each one 

can make a bracha). 

.  

  לה ק"ס רסג סימן ברורה משנה

 :וזוית זוית בכל אורה להנאת יתירה ושמחה בית שלום בה יש אורה דמיתוסף מה דכל - מברך אחד שכל

Each one can make a bracha – because each one is adding light and there is more peace in the 

house and greater joy from the benefit of the light in each and every corner. 

 


