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Unit 1: Light יחידה א: אור

It’s Friday evening and the sun is setting. Whether you
view Shabbat as the seventh and final day in the cycle of
creation or simply the start of the weekend, it is a full
earthly rotation of otherness, a time set apart from sun-
down on Friday evening until three stars appear in the
sky on Saturday night. Shabbat is a weekly invitation to
hold Jewish tradition in one hand and your beliefs, expe-
riences, and passions in the other. Every Friday night,
Shabbat offers a chance to be present. Through ritual
you can carve out moments to connect with yourself and
others.

This course will guide you through four distinct Shabbat
traditions, each session meant to elevate your Friday
night experience whether you are deepening your exist-
ing practice or approaching ritual for the first time.

השבת אם השבת. ירדה נסתלקה. האילנות מראש החמה
אינה ואם העולם, לבריאת והאחרון השביעי היום היא בעיניך
השבת יום חיינו, בשגרת עוסקים אנו אין שבו בשבוע היום אלא
עם שתחילתו ומיוחד נבדל זמן השבוע. ימות משאר שונה
כוכבים כששלושה בשבת, וסופו שישי, ביום השמש שקיעת
את לשמור שבועית הזמנה היא שבת הלילה. בשמי נראים
שלנו, האישיות האמונות את להביע זמן בעת ובה ישראל מסורת
בהזדמנות זוכים אנו בשבוע פעם מאוויינו. ואת חוויותינו את
כמה להפוך לנו מאפשרים השבת מנהגי עצמנו. את להנכיח
לעצמנו להתחבר יכולים אנו שבהם לרגעים ארציות דקות

ולאחרים סביבנו. 

אתם האם שבת. מסורות ארבע להכיר נלמד הזה בקורס
על שגורים שכבר השבת מנהגי את לעומקם להבין מחפשים
כל המנהגים? את ללמוד ורוצים מתחילים, אתם ואולי ידיכם?
השבת ליל חווית את לרומם נועד האלה מהמפגשים מפגש

שלכם.

The Original Kindle אימתי התחלנו להדליק נרות? 

In Jewish tradition, lighting candles at sundown on
Friday is the last act of the work week, the literal spark
that carries us into the weekend. Some accentuate this
aspect of candle lighting by drawing their hands towards
their face three times in a circular motion before covering
their eyes and reciting the blessing over the Shabbat
light. This choreography adds an almost magical elem-
ent to the ritual; when you open your eyes, the light has
been transformed from light of the week into the light of
Shabbat. 

But you will find no verse in the Torah instructing you to
light two candles at dusk. So why do it? The rabbinic
sages over the centuries have linked the practice to the
Torah by symbolically connecting the light itself to the
mitzvot, the commandments, of shamor Shabbat and
zakhor Shabbat, keeping and remembering Shabbat.

בשבוע, שלנו האחרונה החולין פעולת היא שבת של נר הדלקת
זה היבט המדגישים יש שלנו. השבת את המאיר הוא הנר ואור
שהייתה מי לכל המוכרת הידיים בתנועת הנרות הדלקת של
המדליקה מישהי שראה מי לכל או הילדים, בגן שבת" של "אמא
אטיות סיבוביות תנועות בשלוש ואז, הנר. את מדליקים כך. נרות
את ומברכים העיניים את מכסים הפנים, אל הידיים את מקרבים
הזו הכוריאוגרפיה שבת". של נר להדליק ציוונו... "אשר ברכת
האור עיניים, כשפוקחים – לטקס מאגי כמעט יסוד מוסיפה

שהדליק הגפרור הופך לאורה של השבת.

פסוק ולו בתורה נמצא לא בה, נהפוך ושוב בה נהפוך אם גם
למה כך, ואם ערב. לעת נרות שני להדליק לנו המורה אחד
הנרות ששני חכמים פירשו הדורות לאורך זאת? לעשות בעצם
יום את "זכור היא האחת – השבת מצוות שתי את מסמלים
השבת יום את "שמור והשנייה ז) כ, (שמות לקדשו השבת

לקדשו" (דברים ה, יא). 

Exodus 20:7 שמות כ:ז

Remember Shabbat, to make it holy. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָּׁבּת ְלַקְדּׁשֹו:
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Deuteronomy 5:11 שמות כ:ז

Keep Shabbat, to make it holy. ָשׁמֹור ֶאת יֹום ַהַשָּׁבּת ְלַקְדּׁשֹו:

Arba’ah Turim, Orah Hayyim 263:1 (ca. 1340 CE) ארבעה טורים, אורח חיים רסג:א

One should take care to make a fine light, as Rav Huna
says: Those who regularly make a fine light and strive to
make it so will have children who are wise students.
There are those who light two candles with these inten-
tions: one to represent zakhor, and one to represent
shamor.

שבת בנר הרגיל הונא: רב דאמר יפה נר לעשות זהיר ויהא
ויש חכמים. תלמידי בנים ליה הויין יפה לעשותו בו להשתדל

שמכוונים לעשות שתי פתילות: א' כנגד זכור וא' כנגד שמור.

Why might our rabbis have chosen a ritual for creating
light to imbue with the symbolism of keeping and rem-
embering Shabbat?

של בסמליות אותו ומילאו אור העלאת בטקס חז"ל בחרו מדוע
שמירת השבת וזכירת השבת?

Often, the beauty of Jewish tradition is not its certitude
but its ambiguity; even the rabbis disagree on what
might be included in or excluded by the commandments
to keep and remember Shabbat. Take a moment to
imagine yourself on Friday evening at the end of a long
week. In this context, what might a ritual for keeping and
remembering Shabbat mean to you? 

אלא שידוע במה תמיד איננה ישראל מסורת של יופייה
לכלול יש למה באשר דעים תמימי אינם חז"ל גם בעמימותה.
את נדמיין לרגע, מהן. להדיר יש ומה ו"זכור" "שמור" במצוות
בהקשר ארוך. שבוע לאחר יום, של בערבו אנו שישי. ביום עצמנו

זה, מה מסמל לנו טקס שמטרתו לשמור ולזכור?

Wick it, Wick it Good לפתל, לא להתפתל!

How are we meant to create Shabbat light? While it’s
tempting to imagine silver candlesticks and white tapers,
oil lamps illuminated our ancestors’ Shabbat practice.
Therefore, the debate surrounding Shabbat light focuses
not candles, but on the quality of the oil and wicks used.

רואים אנחנו רוחנו בעיני השבת? אור את ליצור אמורים אנו איך
של השבת את אך לבנים, שעווה ונרות כסף עשויים פמוטים
השבת לאור באשר הדיון כך, משום שמן. מנורות האירו קדמונינו
הפתיל ושל השמן של באיכותם אלא בנרות ממוקד אינו

המשמשים למאור.

Tosefta Shabbat 2:3 (ca. 70-200 CE) תוספתא, מסכת שבת, פרק ב, הלכה ג

R. Tarfon said one should only light with olive oil. .רבי טרפון אומר: אין מדליקין אלא בשמן זית

Consider the sensory experience of kindling a flame –
the smell, the quality of the light, its duration – especially
a flame meant to burn indoors. Why might the sages
have prohibited certain wicks and oils, and encouraged
others like olive oil?

של איכותו הריח, – להבה שבהעלאת החושית החוויה על חשבו
הבית בתוך בוערת כשהלהבה במיוחד – הבערה משך האור,
בפתילים שימוש על לאסור סיבה לחז"ל הייתה האם פנימה.
שמן כגון באחרים, שימוש ולעודד מסוימים, ובשמנים מסוימים

זית?

How might the attention paid in our ancient texts to the
materials used for creating Shabbat light inspire your
own candle lighting practice?

משתמשים שבהם לחומרים לב תשומת מוצאים אנו במקורות,
מנהגי על זו לב תשומת משפיעה איך השבת. אור את ליצור

הדלקת הנרות שלכם?
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In response to R. Tarfon, his fellow sage R. Yohanan
son of Nuri asks about the people of Babylonia and
Media and Alexandria, who don’t have access to olive
oil. This exchange presents a ritual dilemma many of us
struggle with today. On the one hand, silver candlesticks
and white tapers make for gorgeous Shabbat light; on
the other hand, you might only have tea lights or birth-
day candles or no candles at all. If we think of ritual not
as a rote practice but as an ancient form of technology
that is meant to accomplish something, what does can-
dle lighting accomplish? How might candle lighting and
the way you create that light be an opportunity to reflect
on the balance between tradition and modernity in your
own life?

אנשי על בשאלה טרפון ר' של לאמירתו הגיב נורי בן יוחנן ר'
זו שאלה זית. שמן להשיג יכולים שאינם ואלכסנדריה מדי בבל,
היום. אתה מתמודדים מאתנו שרבים פולחנית דילמה מייצגת
השבת את להאיר חוברים הנרות ולובן הפמוטים כסף אחד, מצד
או אוכל, לחימום נרות רק לנו יש אולי שני, מצד אך יקרות. באור
אנו אם אחד? נר ולו ואין ריקה המגרה ואולי הולדת, יום נרות
מטרה גם לה שיש עתיקה טכנולוגיה כעל פולחן על חושבים
של מטרתה מהי מלומדה, אנשים מצוות כעל ולא מעשית,
אחד כל בה והדרך הנרות, הדלקת יכולה איך הנרות? הדלקת
האיזון על ולחשוב להרהר הזדמנות להוות זה אור יוצר מאתנו

שבין מסורת ומודרנה בחיינו אנו?

Oh Happy Day "היום יום שישי, מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה"

At its best, ritual is both spiritual and practical. Before
there was electric light throughout our homes, the ritual
to create light on Friday night not only established a
weekly allusion to shamor Shabbat and zakhor Shabbat,
it ensured that you and your friends and family would not
be celebrating Shabbat in the dark. The message is
clear: If you can’t see your table, your wine, your food,
and your guests, it’s impossible to truly embrace Shabb-
at. 

We can thus infer that Shabbat isn’t just something to be
kept and remembered. It’s not an experience that happ-
ened in the past for our ancestors that should be
commemorated today. Rather, Shabbat happens to us in
the present tense, it is something to be sensed and exp-
erienced, something to be celebrated.

שלא בימים למעשי. הרוחני בין בשילוב הוא טקס של הצלחתו
נר הדלקת טקס ביתנו, מחדרי אחד בכל חשמל נורות דלקו
הנרות ו"זכור". ל"שמור" (אלוזיה) מֶהְרמז יותר היה השבת
שאתנו והחברים שלנו המשפחה בני שאנחנו, הבטיחו הדולקים
את רואים איננו אם – ברור המסר בשבת. בחושך נשב לא
אפשר אי האורחים, ואת המאכלים את היין, את השולחן,

להתמסר לשבת.

ולזכור. לשמור שישי משהו רק איננה שהשבת למדים אנו מכאן
ושאותו ולאימותינו לאבותינו בעבר שקרה אירוע איננה השבת
את עכשיו. שקורה מה היא ההווה. היא שבת לציין. מצווים אנו

השבת יש לחוש, לחוות, ולחגוג. עכשיו. היום.

Babylonian Talmud, Shabbat 23b (ca. 500 CE) תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כג, עמוד ב

Rava said: It is obvious to me [that if one has to choose
between] her home lamp [for Shabbat] and her Hanukk-
ah lamp, her home lamp takes precedence because of
the peace of her home. [But what about if one has to
choose between] her home lamp and [wine for Shabbat]
kiddush?

משום עדיף ביתו נר חנוכה ונר ביתו נר לי. פשיטא רבא: אמר
שלום ביתו. נר ביתו וקידוש היום? 

Her home lamp takes precedence because of the peace
of her home.

נר ביתו עדיף משום שלום ביתו.

ביאור:
ושמן השבת לנר שמן קניית בין לבחור וצריך בכיסו מצויה הפרוטה שאין אדם קדימויות. סדרי קבע שרבא לומר אפשר ימינו ובלשון
השבת סעודת את ותאכל המשפחה תשב אור, באין בית. שלום – והסיבה בשבת. ביתו את להאיר שמן יקנה – לחנוכייה נר לקניית

בחושך. ואם יש לבחור בין קניית נר וקניית יין לקידוש? גם כאן, האור עדיף על היין, שכן האור משכין שלום בבית. 
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What can we infer about the priorities of the sages
based on this text? Do you agree that light is more
important than wine? If you had to decide for your own
Shabbat dinner table whether to have candlelight or a
bottle of good merlot, which would you choose?

של הקדימויות סדרי על התלמודי הטקסט אותנו מלמד מה
הבחירה לו מהיין? יותר חשוב שהאור אתם תסכימו האם חז"ל?
במה משובח, יין בקבוק או השולחן על נר – בידיכם הייתה

הייתם בוחרים?

How does candlelight add to shalom bayit, peace in the
home, when today we can simply leave the lights on in
the dining room? What effect do the Shabbat candles
create that our household lights do not?

פשוט אפשר הרי בית? לשלום הנר אור מוסיף איך אנו, בימינו
האפקט מהו האוכל. שולחן מעל דולק החשמל אור את להשאיר

שיוצרים נרות השבת ושאור החשמל אינו יוצר?

Rambam (Maimonides), Mishneh Torah: Hilkhot Sha-
bbat, 5:1 (ca. 1170-1180)

משנה תורה לרמב"ם, הלכות שבת, ה:א

Both men and women are obligated to ensure that a
candle is lit in the home, and obligated to bless before
lighting: Blessed are You, Infinite One, Source of the
universe, who makes us holy through the practice of
mitzvot and commands us to kindle the light of Shabbat.
Even if a person does not have food to eat, they should
beg from door to door and purchase oil to light a lamp,
for this is the essence of finding joy in Shabbat.

בשבת דלוק נר בבתיהן להיות חייבין נשים ואחד אנשים ואחד
אשר העולם מלך אלקינו ה' אתה ברוך הדלקה קודם לברך וחייב
יאכל מה לו אין אפילו שבת. של נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו
עונג בכלל שזה הנר את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל

שבת.

Over the centuries candle lighting became a ritual
traditionally practiced by women, yet we learn here that
Shabbat light is meant to be created by everyone. How
might the link between candelighting and oneg Shabbat,
the joy of Shabbat, help us frame candle lighting as an
egalitarian ritual?

של לנחלתן השבת נרות הדלקת מצוות הפכה הדורות במרוצת
זו. מצווה חלה כולם שעל למדים אנו רמב"ם מדברי אך נשים,
לנו לעזור שבת עונג לבין הנרות הדלקת שבין הקשר יכול איך

לראות את הדלקת הנרות כטקס שוויוני?

Embedded within this twelfth century text is the blessing
over Shabbat light that we still recite today. Looking at
the language of the blessing and the connections we’ve
established between candle lighting and its spiritual and
practical resonance, what are the implications of saying
that God commands us to kindle the light of Shabbat?

את מוצאים אנו השתיים-עשרה, במאה שנכתב זה, בטקסט
במילות נתבונן אם היום. מברכים עדיין אנו שאותה הברכה
התהודה ובין נרות הדלקת בין שקשרנו ובקשרים הברכה
באמירה ההשלכות הן מה זה, שבטקס והגשמית הרוחנית

שאלוהים הוא ש"ציוונו להדליק נר של שבת"?
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