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Ner Tamid  

Question  

What is the reason for the Ner Tamid in a synagogue, and why does Chabad not have 

one? 

Illuminating the Synagogue 

It is customary for the synagogue to be illuminated by candles as an expression of 

respect and reverence,1 as the verse states,2 “honor G-d with lights.”3  

In addition to serving as a display of veneration, lighting candles symbolizes the 

correlation between the synagogue and the Holy Temple in Jerusalem. Just as the 

menorah was kindled in the Temple on a daily basis, candles are lit in the synagogue – 

the miniature Temple4 – each day as well.5 Illuminating the synagogue is also associated 
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ק נר וכשם שאין מברכין על כיבוד וריבוץ ה"נ אין מברכין על הדלקת נירות ומאן דמברך שמחוייבין לכבד ולרבץ ה"נ חייבין בכבודה להדלי

 עביד שלא כדין".
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