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  Delighting and Honouring Shabbat- בעניין כבוד ועונג שבת

 

Part I - Kavod v’Oneg – Delighting and Honouring the Sabbath 

‘Four things were said of the Sabbath...’ 

 

   Rambam (b.1138, d.1204), Laws of Shabbat, 30:1- א הלכה ל פרק שבת הלכות ם"רמב .1

 זכור שבתורה, הנביאים ידי על מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים ארבעה

 . מכובד' ה ולקדוש עונג לשבת וקראת+ ח"נ ישעיהו+ שנאמר ועונג כבוד הנביאים ידי על וושנתפרש, ושמור

Four things were said of Shabbat, two from the Torah and two from the words of the scribes explained by 

the prophets. For in the Torah it is written zachor (remember) and shamor (guard), which are explained by 

the prophets as kavod and oneg (honour and delight). 

 

  Yishayahu (Isaiah), Ch.58- נח פרק ישעיהו .2

 ְּדָרֶכיךָ  ֵמֲעׂשֹות ְוִכַּבְדּתֹו ְמֻכָּבד ְיקָֹוק ִלְקדֹוׁש עֶֹנג ַלַּׁשָּבת ְוָקָראתָ  ָקְדִׁשי ְּביֹום ֲחָפֶציךָ  ֲעׂשֹות ַרְגֶלךָ  ִמַּׁשָּבת ָּתִׁשיב ִאם) יג(

  … 5ֶרץ ָּבֳמֵתי> במותי< ַעל ְוִהְרַּכְבִּתיךָ  ְיקָֹוק ַעל ִּתְתַעַּנג 5ז) יד( :ָּדָבר ְוַדֵּבר ֶחְפְצךָ  ִמְּמצֹוא

If you restrain your foot on account of Shabbat, and refrain from attending to your own needs on My  

holy day; if you proclaim the Sabbath a delight (oneg), and the holy day of the Lord, honoured (mechubad), 

and honour it by not engaging in your own affairs, seeking your own needs, nor speaking of the mundane. 

Then you will delight in Hashem, and I will mount you on the heights of the world 

 

  Rambam, Laws of Shabbat 30:2- 10- ל פרק שבת הלכות ם"רמב .3

  השבת כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על שמצוה חכמים שאמרו זה כבוד איזהו - ב הלכה

   המלך לקראת יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית ומתעטף

What is kavod (honour)? That which the sages said was a commandment for one to wash one’s face hands 

and legs in hot water on the eve of Shabbat, don tzitzit, and sit in serenity (koved rosh) in eager anticipation 

to greet the Sabbath just as one goes to greet a king. 

  ג הלכה

 , השבת כמלבוש החול מלבוש יהיה ולא, נקיה כסות שילבש השבת בודומכ

And it is part of the honour of Shabbat to wear clean clothes, and that one’s weekday clothes not be like 

those of Shabbat. 

  ד הלכה

 . לאכול מתאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי ...,השבת כבוד מפני שבת בערב ומשתה סעודה לקבוע אסור

It is forbidden to arrange a meal on the eve of Shabbat on account of the honour of Shabbat… in order that 

one enters Shabbat with appetite. 

  ה הלכה

 ומטה ערוך ושולחן דלוק נר ויהיה, השבת כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן וצריך, … שבת בערב שולחנו אדם מסדר

  . הן שבת לכבוד אלו שכל מוצעת

One should prepare the table on the eve of Shabbat… and one’s house must be ready whilst it is still day on 

account of the honour of Shabbat. The candles should be lit, the table laid, and the bed made for all these 

are part of honouring Shabbat. 
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 לעשות חייב שבבית במלאכות להתעסק ולא השוק מן דברים ליקח דרכו ואין ביותר חשוב אדם שיהיה פ"אע - ו הלכה

 . משובח זה הרי זה בדבר המרבה וכל... כבודו הוא שזה בגופו השבת לצורך שהן דברים

Even if a person is very important, and it is not his way to be involved in shopping and housework, he is 

obligated to do things physically himself for the purposes of Shabbat for this is his honour... and all who 

increase in this matter are praiseworthy. 

  ז הלכה

 וכל, אדם של ממונו לפי הכל לשבת מבושם ומשקה ביותר שמן תבשיל לתקן שצריך חכמים שאמרו זה עונג הוא איזה

 שלק אלא עשה לא אפילו משגת ידו אין ואם, משובח זה הרי וטובים רבים מאכלים ובתיקון שבת בהוצאת המרבה

  בשבת במאכל להרבות כדי מאחרים ולשאול לעצמו להצר חייב ואינו, שבת עונג זה הרי…

What is oneg (delight)? That which the Sages taught that a hearty dish and drink must be prepared; each 

according to his financial ability, and all who increase in this regard, preparing many good food, this is 

praiseworthy. And if one cannot afford more than a stick of celery, this is still considered honouring the 

Sabbath. For one is not obligated to distress oneself and borrow from others for Shabbat. 

 

4. Rav Kalonymous Kalman Halevi Epstein, (Cracow, b.1753 d.1827), Ma’or V’Shemesh, Parshat Ki Tissa 

The Holiness of Shabbat dwells on all of us on Shabbat yet not in equal amounts. There are those who feel 

the holiness of Shabbat to a greater extent and those who barely experience it at all… all is according to the 

preparation of the individual, as he prepares to move from Erev Shabbat to Shabbat itself. 

 

  ,Sefer Shibbolei Haleket, #93Rav Tzedakia Harophe, (Italy, d.1244) – צג סימן שבת ענין הלקט שבולי ספר .5

  שלי עונג זה להם אמר עונג לשבת וקראת רבינו לימדתנו תלמידיו לו אמרו בשבת ובוכה יושב היה עקיבה' ר 

Rabbi Akiva would sit and weep on Shabbat. His students said: ‘Rabbeinu! You have told us that ‘you shall 

call Shabbat a delight?!’’. He responded, ‘this is my delight!’ 

 

Kavod Shabbat and Prayer 

 ִׂשיחֹו ִיְׁשּפֹךְ  ְיקָֹוק ְפֵניְולִ  ַיֲעטֹף ִכי ְלָעִני ְּתִפָּלה

A prayer of the afflicted man, as he falls and pours out his words before Hashem (Tehillim 102:1) 

 

  Rambam, Laws of Prayer, Ch.4- ד פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב .6

  יתפלל כך ואחר ורגליו ידיו פניו רוחץ שחרית אבל

Prior to shacharit, one must wash one’s hands and face and only then pray 

 

  Rambam, Laws of Tzitit 3:11-  יא הלכה ג פרק ציצית הלכות ם"רמב .7

   ביותר להזהר צריך התפלה ובשעת, זו מצוה שיקיים כדי בציצית המחוייבת בכסות עטוף להיות ישתדל לעולם אלא

One should always attempt to have the clothing which requires ציצית in order to fulfill this mitzva, and one 

should be especially careful at times of prayer 

 

  Mishnah Berakhot 5:1- א משנה ה פרק ברכות מסכת משנה .8

  – One does not pray unless there is an atmosphere of koved rosh ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין
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  Rambam, Laws of Prayer, Ch.4- ד פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב .9

 נושא שהיה כמי תפלתו יעשה ולא ובתחנונים בנחת יתפלל כך ואחר לבו את לכוין כדי התפלה קודם מעט לישב צריך

  …לו והולך ומשליכו משאוי

One should sit for a short while before prayer in order to focus his heart, and only afterwards pray… for his 

prayer should not be as a burden which he throws off and walks away 

 ,ינההשכ לפני עומד הוא כאלו עצמו ויראה המחשבות מכל לבו את שיפנה הכוונה היא כיצד…

For what is intention? One turns his heart away from all his thoughts and sees himself as if he were 

standing before the Divine Presence 

 

Part II – Between Shabbat and Yom Tov  

 

   Talmud Bavli, Shabbat 119a- א עמוד קיט דף שבת מסכת בבלי תלמוד .10

 בו שאין, הכפורים יום זה: ליה אמר -? מכבד' ה ולקדוש+ נח ישעיהו+ דכתיב מאי: המנונא לרב גלותא ריש ליה אמר

  . נקיה בכסות כבדהו: תורה אמרה. שתיה ולא אכילה לא

The exilarch asked Rav Hamnuna: ‘What is the meaning of the verse, ‘honouring that which is Holy to 

Hashem?’ He responded: This is Yom Kippur, on which there is neither eating nor drinking. So the Torah 

says that we honour it through clean clothes. 

 

 am, Laws of Yom Tov 1:16 Ramb-  טז הלכה ו פרק טוב יום הלכות ם"רמב .11

   שבת בהלכות והעינוג הכיבוד בארנו וכבר … טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצוה כשם

Just as there is a command to honour and delight in Shabbat so too is there one on the festivals. And we 

have already explained kavod and oneg in the laws of Shabbat. 

 

   Talmud Bavli, Mo’ed Katan 23b Tosafot ,- ב עמוד כג דף קטן מועד מסכת תוספות .12

 משום כלל אבילות ואין הואיל עולה אינו רגל ,עולה דשבת ג"אע ומתרץ ברגל שבעה מצות נהגא דלא ליה קמבעיא

   ’שמחה‘ כתיב לא מיהא שבת ’,שמחה‘ בהן דכתיב

It was asked, why is it that shiva (the week of mourning) is not observed on festivals yet it is on Shabbat? 

They answered that the festival does not count as part of the shiva, and there is no mourning on it at all for 

we are commanded to rejoice on the festival. However with regards to Shabbat no mention is made of joy. 

 

  Talmud Bavli, Mo’ed Katan 14b- ב עמוד יד דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד .13

  דמי עלמא לכולי כרגל השנה דכל, גדול כהן והא

For the High Priest, the whole year is like a festive day for others (and thus he never mourns) 

 

Yom Tov  Shabbat    

No  Yes  Greeting the Shechina  

Yes  No  Standing before the Shechina (simcha/joy)  
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The Temple and The Synagogue 

 

  Talmud Bavli, Megilla 29a- א עמוד כט דף מגילה מסכת בבלי תלמוד .14

  . שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו: יצחק רבי אמר, מעט למקדש להם ואהי

‘And I will establish for them a minor sanctuary’ (Yechezkel 11:16)  – said Rabbi Yitzchak: These are the 

synagogues and study houses of Bavel  

  alligeM ,anhsiM 3:3 - ג משנה ג פרק מגילה מסכת משנה .15

 ואין מצודות לתוכו פורשין ואין חבלים בתוכו מפשילין ואין בתוכו מספידין אין שחרב הכנסת בית יהודה רבי אמר ועוד

   שוממין כשהן אף קדושתן ’מקדשיכם את והשימותי‘) ו"כ ויקרא( שנאמר קפנדריא אותו עושין ואין פירות גגו על שוטחין

Rabbi Yehuda further taught: A destroyed synagogue – one does not give eulogies in, nor house doves in it, 

nor grow fruit in it, nor make a shortcut through it… as is written (Vayikra 26) ‘and I will destroy your holy 

places’ for they remain holy even when destroyed. 

 

  arihceBaH teB .liH ,mabmaR 61:6 ו פרק הבחירה בית הלכות ם"רמב .16

 המקדש שקדושת לפי, … י"א שאר ובקדושת, לבוא לעתיד קדשה ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני למה

 ששמומין פ"אע חכמים ואמרו מקדשיכם את והשמותי אומר הוא והרי, בטלה אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים

   עומדים הן בקדושתן

And why do I say that the sanctity of the mikdash and Jerusalem are eternal in contrast to the Land of Israel 

which is not? For the Shechina dwells there and is not annulled… as is written said ‘and I will destroy your 

holy places’ about which the sages said for they remain holy even when destroyed. 

 

   Mishnah Berakhot 9:5- ה משנה ט פרק ברכות מסכת משנה .17

   ורקיקה קפנדריא יעשנו ולא רגליו שעל ובאבק ובפונדתו ובמנעלו במקלו הבית להר יכנס לא

One should not enter the Temple Mount with a stick, with sandals, or with the dust on his feet, nor make a 

shortcut there, nor spit there. 

 

  Talmud Bavli, Berkakhot 63a- א עמוד סג דף ברכות מסכת בבלי תלמוד .18

. ביתו כי: רבא אמר אלא - ! ולאסור מקפנדריא נילף…במנעל דשרי הכנסת בית  אבל…במנעל דאסור הבית הר: אימא

 רקיקה, דאסור הוא קפנדריא: הכנסת בית אף, אינש קפיד לא - ומנעל ארקיקה, אינש קפיד -  אקפנדריא, ביתו מה

  . שרי - ומנעל

It was taught that one cannot ascend to the Temple Mount in sandals, yet this is permitted in a synagogue. 

Why should this be so, when in both cases making a shortcut is prohibited?! Rather said Rava, ‘The 

synagogue is like one’s home. Just as one does not allow people to take a shortcut through one’s home, yet 

permits them to come with shoes and to spit there… so too in the synagogue shortcuts are prohibited, 

whilst spitting and sandals are permitted.  


