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

יש  טוב שבאת".  "כמה  השיר  כדברי  כך שמחים כשבאה שבת,  כל  אנחנו 

הרבה מה לשמוח בשבת. במה אתם שמחים כשבאה שבת?

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________

ישי ריבו אומר שבשבת הוא "מפסיק לרוץ, נושם מעט". 

הוא מתכוון שבשבת:

1. יש מנוחה ונחת;

2. רצים לאט יותר ונושמים;

3. רצים לקבל ממתק "פסק זמן";

4. כל התשובות נכונות.

"ִכּי שֵׁשֶׁת ָיִמים ָעשָׂה ה' ֶאת ַהָשַּׁמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָיּם ְוֶאת ָכּל ֲאשֶׁר ָבּם ַוָיַּנח ַבּּיֹום ַהְשִּׁביִעי"

עיינו בפסוק וענו: מי נח ביום זה? ________________________

אנו נמצאים עכשיו בשנה שהיא כולה שבת – "שבת הארץ". בשמיטה הארץ נחה, ומי עוד יכול להתפנות ולנוח? 

_________________________

קבלת שבת

בכניסת השבת אנו מביעים את שמחתנו בשבת שמגיעה. התפילה שאומרים בכניסת השבת נקראת "קבלת שבת".

הרב גץ זצ"ל, רב הכותל, סיפר: 

ִלְמצֹוא  ֶׁשֵאין  ֲחָוָיה  זֹו  ַהַּמֲעָרִבי  ַהֹּכֶתל  ֵאֶצל  ַׁשָּבת  ַקָּבַלת 

ְּכמֹוָתּה ְּבׁשּום ָמקֹום ַאֵחר ָּבעֹוָלם. ַּתָּיִרים אֹוְמִרים ֶׁשִּבּקּוָרם 

ַהֶּמְרָּכִזית  ָהרּוָחִנית  ַהְּנֻקָּדה  זֹו  ַׁשָּבת  ְּבֵּלילֹות  ַהֹּכֶתל  ְלַיד 

ֵהם  אֹוָתּה  ְּבִלָּבם  ֲחרּוָטה  ַהִּנְׁשֶאֶרת  ֲחָוָיה  ָּבָאֶרץ,  ְּבִבּקּוָרם 

נֹוְׂשִאים ִעָּמם ְלֵביָתם ְּבַקְצֵוי ֵּתֵבל.

מאות ואף אלפי איש, רוקדים, שרים ומאושרים בכניסת 

השבת בכותל המערבי. מי שחווה זאת – לא ישכח זאת 

לעולם. הרב גץ אומר שגם ____ שבאים מרחוק חשים 

כך.
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שולחן ערוך
נרות שבת

ואין לי הסבר אבל שוב טוב לי עכשיו

מפסיק לרוץ
נושם מעט

...וכמה טוב שבאת כמה טוב שבאת
(ישי ריבו, כמה טוב שבאת)

בוגריםבוגרים
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אז מדוע אנו שמחים ושרים? 

מזמור שיר ליום השבת – אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא:

פנים חדשות באו לכאן בואו ונאמר שירה.   )מובא בבבלי, כתובות ז ע"ב, בדברי התוספות(

גם במדרש וגם בשירּה המוכר של רבקה אליצור מתברר 

שאנו שמחים באורחת המגיעה. הרב גץ זצ"ל מזכיר לנו:

ְּפֵני  ְלַקָּבַלת  ְמֻיָחִדים  ֹקֶדׁש  ִׁשיֵרי  ִּתְּקנּו  ִּבְצַפת  ַהְּמֻקָּבִלים 

ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגב  ִׁשירֹו  ּוְבֹראָׁשם  ַמְלְּכָתא  ַׁשָּבת 

ֶאְלַקֵּבץ ְלָכה ּדֹוִדי, ֲאֶׁשר ִהְתַקֵּבל ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל.

ַהשלימו: 

לכה דודי לקראת _______ פני ______  נקבלה.

את  בשמחה  מכינים  האורחת,  של  לבואּה  כשמתכוננים 

הבית, כמו בשיר. כך נהג הרב גץ זצ"ל:

כבר ביום חמישי בערב הרב היה עורך את שולחן השבת, 

וביום שישי בבוקר הוא היה מיטיב את הנרות 

)והיה אומר שזה כדי שלאימא יהיה קל להדליק אותם(, 

ומניח את שתים עשרה החלות מעשה ידיה של אימא כנגד 

שתים עשרה חלות לחם הפנים ושנים עשר שבטי ישראל.

והיא  לצידו  כשאשתו  לשבת  הדגים  את  בישל  גם  הרב 

מגישה לו את כל התבלינים. וכשטעם מן הדגים החריפים מייד נהרו פניו משמחה ומעונג. הוא נהג לומר:

 "אני ממש מרגיש את התבלין ששמו שבת".

איך אתם מתכוננים לשבת האורחת? ___________________________________________________

 _________________________________________________________________________

השבת היא המלכה והיא הכלה שאנו שמחים לקראתה, שרים ומפייטים. 

גם לקראת השמיטה אנו שמחים במצווה המיוחדת שאנו זוכים בה אחת לשבע שנים. השמיטה והיא האורחת החשובה 

שלנו השנה. ַּבחרו נא אחד מהשירים המופיעים כאן ונסו לחבר בעזרת השיר שבחרתם שיר שמילותיו מתאימות לשנת 

השמיטה:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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
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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 ְמנּוָחה ֲאִפּלּו ִלְנַהר 

ְמַּבְטיֹון. ַ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?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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