
דף חברותא

עונג שבת

ל"זצקאפחעל פי תורתו של הרב יוסף 

:בשתי פרשות סמוכות אנו מוצאים עיסוק באותם שני נושאים.1

:ויקהלפרשת :                                                      תשאכי פרשת 

ֻקִדים             אֶזה 1. ֹעֵבר ַעל ַהפְּ ל הָּ נּו כָּ ֶכם ֹקֶדׁש . ִיתְּ ֶיה לָּ ִביִעי ִיהְּ ּוַבּיֹום ַהשְּ

תֹון ַלהַׁשַבת  'ַׁשבָּ

ֹמרּו ִכי אֹות            בַאְך 2. ֹתַתי ִתׁשְּ ה ַלה. ֶאת ַׁשבְּ רּומָּ ֶכם תְּ חּו ֵמִאתְּ '   קְּ

ֹדֹרֵתיֶכםֵביִני ּוֵביֵניֶכם ִהוא  לְּ

.מתח קו בין הפסוקים שמזכירים אותו נושא

ַרם  .2 ר גָּ בָּ ַהדָּ ה וְּ ַצע ַהִכתָּ ֶאמְּ כּו ַמִים בְּ פְּ ֵבית ַהֵסֶפר ִנׁשְּ ַאַחת ַהִכתֹות בְּ בְּ

ִאי־ֵסֶדר ִכירּות. לְּ ִמיִדים ַלַּמזְּ ַלח ֶאת ַאַחד ַהַתלְּ ַמר לֹו, ַהּמֹוֶרה ׁשָּ אָּ ֹסר: וְּ ִתמְּ

ִלית  חּוף ַמטְּ חּו דָּ לְּ ִכירּות ֶׁשִּיׁשְּ ה ַבַּמזְּ ׁשָּ ַבקָּ ִנקּויבְּ הלְּ ה  , ַהִכתָּ ִכירָּ ַגם ַתִגיד ַלַּמזְּ וְּ

ִחיק ִריְך טּוׁש מָּ .ֶׁשֲאִני צָּ

ַמר אָּ ִכירּות וְּ ַלְך ַלַּמזְּ ִחיק: ַהֶּיֶלד הָּ ִריְך טּוׁש מָּ ֶמֶׁשְך  . ַהּמֹוֶרה צָּ ה בְּ שָּ ה ִחפְּ ִכירָּ ַהַּמזְּ

נָּה ַלֶּיֶלד, ַדקֹות ֶאת ַהּטּוִׁשים נָּתְּ ה וְּ אָּ צְּ ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשּמָּ ִריְך ַגם  , וְּ ַכר ֶׁשצָּ הּוא ִנזְּ

ִלית .ַמטְּ

ַמן ַרב ב, ַהֶּיֶלד ִהִגיַע ַאֲחֵרי זְּ זָּ ֻאכְּ יָּה מְּ ַהּמֹוֶרה הָּ .וְּ

?האם חשוב להגיד את הדברים בסדר שהמורה אמר אותם

____________________________________________________

:בדרשה הוא כתב. ל הכין דרשה לילד בר מצווה"זצקאפחהרב 3.

ראה משה רבנו להפוך את סדרי ציווי השם ולהקדים האזהרה על השבת  מה 

אלא באה תורה ללמדנו כיצד קיבלו ישראל את  ? לפני ההתרמה למשכן

משה רבנו ראה . וכיצד התנהגו בשבת כפי שהכיר אותם משה רבנו, השבת

שוכח הוא  , הוא הופך כולו קודש, כאשר נכנסת השבת–שכל אדם מישראל 

'  בידיעת ה, את ענייני החול שלו ושוקע בענייני קודש בלימוד התורה והחוכמה

כל טרדותיו של האדם . ומתעלם לגמרי מכל ענייני החול שלו, בידיעת מצוותיו

אם : לפיכך אמר משה רבנו. מישראל נגנזים ביום שבת ואינו חושב עליהם כלל

מה  –הרי כל אדם עושה חשבון צרכיו , אני אכריז על תרומת המשכן ביום חול



צדקהלצורכיבשבתלהתריםעדיף,קאפחהרבדברילפי.4
:כי
.הקודשלצורכייותריתרום–החולצורכיעלחושבשלאאדם•
.קודשהיאצדקה•
.צדקהלתרוםאיסוראיןבשבת•
.הארוכההתפילהבזמןתעסוקהמחפשיםאנשים•

ִשיבִאם" תתָּ בָּ ְגֶלָךִמשַּׁ ֶציָךֲעׂשֹותרַּׁ ְדִשיְביֹוםֲחפָּ אתָָּקָּ רָּ תְוקָּ בָּ ֹעֶנגלַּׁשַּׁ
ד'הִלְקדֹוש ְדתֹוְמֻכבָּ ֶציָךֵמֲעׂשֹותְוִכבַּׁ ֵברֶחְפְצָךִמְמצֹוא,ֲחפָּ רְודַּׁ בָּ ז.דָּ אָּ
נַּׁג לִתְתעַּׁ .(יג,נחישעיה)"'העַּׁ

.ג"ענהשורשמןהגזורותהמיליםאתבפסוקְמנוסַָּׁ.5

,לבומשאלותלונותניןהשבתאתהמענגכל:רבאמריהודהרבאמר".6
איניזהעונג.לבךמשאלותלךויתן'העלוהתענג,(לזתהלים)שנאמר

במה.שבתענגזה:אומרהוי,ענגלשבתוקראתאומרכשהוא,מהויודע
.שומיןוראשי,גדוליםודגים,תרדיןשלבתבשיל:אמר...יהודהרב?מענגו

זההרי—עשאושבתולכבוד,מועטדבראפילו:רבאמראשיברחייארב
(א"עקיחשבת,בבליתלמוד)."....עונג

שמשתמעכפי,שבתלעונגשמתאימותהתמונותאתבעיגולהקף•
:הגמראמדברי

•

הפרוטהאתרקלתרוםהואועשוי–ביתוולבנילבניולקנותצריךהוא

עלאכריזאםכןשאיןמה;להזקוקשהוארואהשאינואצלוהמיותרת

,יפהבעיןיתרוםאדםשכלברי,בשבתאכריזאם.בשבתלמשכןההתרמה

קודשגופו,קודשכולוהשבתביוםמישראלהאדם,שאמרנוכפיכי

ועלצרכיועלכללחושבאינוהוא.קודשהרהוריווגם,קודשומחשבותיו

ביוםישראלאתלהתריםלנכוןרבנומשהמצאלפיכך.כללשלוהחולענייני

.יפהבעיןהקודשולכלילמשכןשיתרמוכדיהשבת



:נאמרקאפחהרבשכתבהדרשהבהמשך

חייבהוא:השבתביוםלהתנהגמישראלהאדםצריךהיאךלדורותלמדנוומכאן

לענייניהמקודשהיוםאתולהקדיש,שלוהחולעניינימכלולהתעלותלהתרומם

אלאטוביםוימיםשבתותניתנולא:ל"חזשאמרוכמו,ולתפילהלתורה,קודש

.הבאלעולםנפשיועונגהזהבעולםרוחניעונג...בתורהבהםלעסוק

?שבתעונגמבטאתתורהשלומדהילדשלהתמונה,קאפחהרבדברילפיהאם.7

לא/כן

:קאפחהרבניתשלנכדתה',צסיפרה.8

דִשִשיְביֹום ִייִתי,ֶאחָּ זהָּ תאָּ ְלִמידַּׁ ְרִתי,ִתיכֹוןתַּׁ זַּׁ החָּ ְיתָּ בַּׁ ֵסֶפרִמֵביתהַּׁ ְדיֹו.הַּׁ רַּׁ הבָּ ֻשְדרָּ
ְכִנית ֲאִזיִניםתָּ ְשרּוּומַּׁ ןִהְתקַּׁ ֻאְלפָּ ֵפרלָּ לֲאֶשרֶאתְלסַּׁ םעַּׁ ד.ִלבָּ חַּׁ ְשִריםאַּׁ ִמְתקַּׁ ִסֵפרהַּׁ
אֹותִבְשכּונַּׁתִמְתגֹוֵררֶשהּוא ֲחלָּ זַּׁרְוהּוא,נַּׁ החָּ ְיתָּ בַּׁ ִית,ִמִנתּוחַָּׁהַּׁ בַּׁ לֹוֵאין–ֵריקְוהַּׁ
ר בָּ ליֵָּשןהּוא:דָּ ןעַּׁ ֶסהִמְזרָּ הּוִמְתכַּׁ הִבְׂשִמיכָּ קָּ ּהֶשֵאיןּוְבלּויָּהדַּׁ ְממֹוְבכֹוחָּ לֹוֵאין;ְלחַּׁ
ֵפלִמיֵאין;ֹאֶכל ֵפליָּכֹוללֹאְוהּואבֹוֶשְיטַּׁ ְצמֹוְלטַּׁ ְבִתי.ְבעַּׁ שַּׁ ְצִמיחָּ םִמְסֵכן':ְלעַּׁ דָּ אָּ ,הָּ

ִביםְלֵאילּו צָּ ִשיםמַּׁ ִגיִעיםֲאנִָּשיםקָּ .'מַּׁ

א ְבתָּ ְדִתיְָלסָּ רָיֹוֵתרָיָּרַּׁ ז,ְָמֻאחָּ גַּׁ לָהַּׁ ֵשלָעַּׁ קִָמְתבַּׁ רָּ הִָסירָמָּ ֵלאִתיָ.ְָוִהֵנהֲָאִניָרֹואָּ ִהְתפַּׁ

ֳהֵריָיֹוםִָשִשי ֶשֶלתְָבצָּ ּהֵָאיְךָיָּכֹולִָלְהיֹותֶָשִהיאְָמבַּׁ ְלִתיָאֹותָּ אַּׁ לָ,ְָמאֹודְָושָּ וֲַּׁהלֹאֶָאְצלָּּהָכָּ

ֹבֶקר רְָבֵששָבַּׁ ִמידְָכבָּ ןָתָּ תָמּוכָּ בָּ ֹאֶכלְָלשַּׁ ֲאנִָּשיםָָ,ָהָּ ֵבלֶָאתָהָּ נָּהְָלקַּׁ ְכֵדיֶָשִתְהֶיהָמּוכָּ

ְך רָכָּ חַּׁ ִגיִעיםָאַּׁ הִָלי!ָ?ֶשמַּׁ ְנתָּ ְדיֹו,ָנָּכֹון,ֵָכן:ָ"ִהיאָעָּ רַּׁ ְכִניתָבָּ ְעִתיָתָּ מַּׁ לָשָּ ּהִָסֵפרָָ,ֲָאבָּ ּובָּ

רָ זַּׁ דֶָשהּואָחָּ ן,ִָמִנתּוחִַָּׁאישֶָאחָּ לִָמְזרָּ ֵאיןָלֹוְָכלּוםְָוֵאיןִָמיָ,ֵָאיןָלֹוָֹאֶכל,ָהּואָיֵָּשןָעַּׁ

ֲעֹזר ר.ָלֹוֶשיַּׁ הִָמיֶָזהְָוֵאיֹפהָהּואָגָּ ְסִביבָּ לָהַּׁ ְשֵכִניםְָבכָּ ֵררֵָאֶצלָהַּׁ הְָלבָּ חּוצָּ אִתיָהַּׁ זָיָּצָּ .ָָאָּ

אִתיָאֹותֹו צָּ ת,ָמָּ בָּ ְנִתיְָלשַּׁ ֹאֶכלֶָשֵהכַּׁ יּוְָנחּוִציםָלֹוְָוֶאתָהָּ ִריםֶָשהָּ ו.ֵָהֵבאִתיָלֹוְָדבָּ ְכשָּ עַּׁ

ש דָּ ִכיןָלָּנּוָֹאֶכלָחָּ ".ֲָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאִניָעֹוֶמֶדתְָלהָּ

.

?שבתלעונגביטויהיהקאפחהרבניתשעשתההמעשהלדעתכםהאם

.נמקו

____________________________________________________
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