
חברותאחברותא

קבלת השבת
 על פי דבריו של הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל

הבית,  את  בשמחה  מכינים  האורחת,  של  לבואּה  כשמתכוננים 

כמו בשיר. בתו, מספרת איך נהג הרב גץ זצ"ל להתכונן לשבת:

ְּכָבר ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ְּבֶעֶרב ָהַרב ָהָיה עֹוֵרְך ֶאת ֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת, ּוְביֹום 

ְּכֵדי  ֶׁשֶּזה  אֹוֵמר  )ְוָהָיה  ַהֵּנרֹות  ֶאת  ֵמיִטיב  ָהָיה  הּוא  ַּבֹּבֶקר  ִׁשִּׁשי 

ֶׁשְּלִאָּמא ִיְהֶיה ַקל ְלַהְדִליק אֹוָתם(, ּוַמִּניַח ֶאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַהַחּלֹות 

ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָה ֶׁשל ִאָּמא ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָחלֹות ֶלֶחם ַהָּפִנים ּוְׁשֵנים 

ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל.

ְוִהיא ַמִּגיָׁשה לֹו  ָהַרב ַּגם ִּבֵּׁשל ֶאת ַהָּדִגים ָלֶׁשֶבת ְּכֶׁשִאְׁשּתֹו ְלִצּדֹו 

ָּפָניו  ָנֲהרּו  ִמָּיד  ַהֲחִריִפים  ַהָּדִגים  ַהַּתְבִליִנים. ּוְכֶׁשַּטַעם ָמן  ֶאת ָּכל 

ַהַּתְבִלין  ֶאת  ַמְרִּגיׁש  ַמָּמׁש  "ֲאִני  לֹוַמר:  ָנַהג  הּוא  ּוֵמֹעֶנג.  ִמִּׂשְמָחה 

ֶׁשְּׁשמֹו ַׁשָּבת".

הקיפו בעיגול את הדברים שקשורים להכנות לשבת:

המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

צעיריםצעירים

שלום לך אורחת / רבקה אליצור

שלום לך אורחת
שלום לך שבת
חיכינו חיכינו

סוף־סוף הינה באת
הבית שטפנו

פרחים לך קטפנו
פרׂשנו מפה לבנה על שולחן

הבית נקי כל הבית מוכן
שלום לך אורחת
שלום לך שבת
 חיכינו חיכינו

.סוף־סוף הינה באת



המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

חברותאחברותא צעיריםצעירים

בכניסת השבת אנו מביעים את שמחתנו בשבת שמגיעה. התפילה שאומרים בכניסת השבת 

נקראת "קבלת שבת".

צבעו את הציור, המתאר את קבלת השבת של הגץ כאשר היה חי בגליל:

איך אתם מתכוננים לשבת האורחת? _______________________________________

_______________________________________________________________



המלכה שליהמלכה שלישבתשבת
סידור

חברותאחברותא צעיריםצעירים

הרב גץ זצ"ל, רב הכותל, סיפר:

־ַקָּבַלת ַׁשָּבת ֵאֶצל ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי זֹו ֲחָוָיה ֶׁשֵאין ִלְמצֹוא ְּכמֹוָתּה ְּבׁשּום ָמקֹום ַאֵחר ָּבעֹוָלם. ַּתָּיִרים אֹוְמ

ִרים ֶׁשִּבּקּוָרם ְלַיד ַהֹּכֶתל ְּבֵּלילֹות ַׁשָּבת זֹו ַהְּנֻקָּדה ָהרּוָחִנית ַהֶּמְרָּכִזית ְּבִבּקּוָרם ָּבָאֶרץ, ֲחָוָיה ַהִּנְׁשֶאֶרת 

ֲחרּוָטה ְּבִלָּבם אֹוָתּה ֵהם נֹוְׂשִאים ִעָּמם ְלֵביָתם ְּבַקְצֵוי ֵּתֵבל.

ֵמאֹות ְוַאף ַאְלֵפי ִאיׁש, רֹוְקִדים, ָׁשִרים ּוְמֻאָּׁשִרים ִּבְכִניַסת ַהַּׁשָּבת ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ִמי ֶׁשַחָּוה ֹזאת – ֹלא 

ִיְׁשַּכח ֹזאת ְלעֹוָלם.

השלם: הרב גץ אומר שגם ____ שבאים 

מרחוק חשים כך.

הרב גץ מזכיר: ַהְּמֻקָּבִלים ִּבְצַפת ִּתְּקנּו 

ִׁשיֵרי ֹקֶדׁש ְמֻיָחִדים ְלַקָּבַלת ְּפֵני ַׁשָּבת 

ַמְלְּכָתא ּוְבֹראָׁשם ִׁשירֹו ַהִּנְׂשָּגב ֶׁשל ַרִּבי 

ְׁשֹלֹמה ֶאְלַקֵּבץ ְלָכה ּדֹוִדי, ֲאֶׁשר ִהְתַקֵּבל 

ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל.

ַהשלימו: לכה דודי לקראת _______ 

פני ______  נקבלה.

נסיים בסיפור שסיפר הרב גץ לילדיו, כפי שמצטטת בתו הגב' לילי הורוביץ:

ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ַהֹחֶׁשְך ָהָיה ָנָהר ֶׁשָּקְראּו לֹו ַסְמַּבְטיֹון,  ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ָהָיה ַמְׁשִליְך ֲאָבִנים ְלָכל ֵעֶבר ְוָהָיה 

עֹוֶלה ַעל ְּגדֹוָתיו, ְוָלֵכן ִאיׁש ֹלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲחצֹות אֹותֹו. ואּוָלם ַהָּנָהר ַהֶּזה ֵאינֹו ְמַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוָלֵכן 

ַמֹּפֶלת ַהְּסָלִעים ּבֹו ִנְפֶסֶקת ִעם ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת, ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא: "ַסְמַּבְטיֹון מֹוֵׁשְך ֲאָבִנים ָּכל ְימֹות 

ַהָּׁשבּוַע, ּוְבַׁשָּבת הּוא ָנח". ֵמֲאחֹוֵרי ַהָּנָהר ֻמְסָּתִרים ְלִפי ָהַאָּגָדה ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ֶׁשָּגלּו ְּבָגלּות ַאּׁשּור ַעל 

ְיֵדי ַסְנֵחִריב, ְוַהָּנָהר ַהּזֹוֵעף ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם ִמָּכל ִמְׁשָמר ַעד ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה.

ְיָלִדים, ֲאִפּלּו ַהָּנָהר ָׁשַמר ַׁשָּבת. ֶׁשֲהֵרי ָּכל ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַעל ְיֵדי הקב"ה ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים, ְוַהַּׁשָּבת ִהיא ַׁשַּבת 

ְמַּבְטיֹון. ְמנּוָחה ֲאִפּלּו ִלְנַהר ַהסַַ

ַאֶּתם ְּבַוַּדאי רֹוִצים ִלְׁשֹאל אֹוִתי ִמי ָׁשַמר ַעל ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ִאם ַהָּנָהר ֹלא ָעַבד ְּבַׁשָּבת?! ָאז ֵּתְדעּו, 

ְיָלִדים, ֶׁשַהַּׁשָּבת ִהיא ֶׁשָּׁשְמָרה ַעל ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים.

מה הייתם רוצים לשאול את הרב גץ אחרי סיפור כזה?

________________________________________________________________

________________________________________________________________


