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לשבת מברכין שבט - הרב מאיר יהודה גץ

עונג שבת
"ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת"..."מענגיה לעולם כבוד ינחלו"
יג(. כיצד מענגים את השבת? חכמים פירשו שיש לענג  נח,  )ישעיהו  "וקראת לשבת עונג" 

השבת בדברים חומריים ורוחניים. 

סעודות שבת - סעודות השבת צריכות להראות אחרת מאשר סתם סעודה של יום חול. "אכול 

משמנים שתה ממתקים... בשר ודגים וכל מטעמים" )מתוך הפיוט: "יום זה מכובד"(, ולאכול 

אותם בכלים יפים ונאים ובשולחן ערוך יפה.  

יוסף מוקיר שבת, היה טורח לקנות דג לקראת כל שבת. גם כשהיה דג גדול ושמן ועלה כסף 

רב, הוא היה מוכן לשלם בעבורו. הקב"ה זיכה אותו שבדג היה יהלום. יוסף שמח מאד שכעת 

גבוה  היהלום בסכום  יוסף את  מכר  יותר מתמיד. לאחר השבת  לענג את השבת  יוכל  הוא 

ונהיה עשיר גדול. זקן אחד פגש את יוסף ואמר לו: מי שלווה בשביל השבת, השבת תפרע לו 

חובותיו. גם שינה בשבת היא תענוג. לצבור כוחות ולנוח מהעבודה והפעילות העמוסה של 

כל ימות השבוע. 

לימוד תורה בשבת – יום שבת הוא זמן מצוין ללמוד בו תורה. כדאי מאד לנצל הזמן לעין 

בפרשת השבוע, ללמוד הלכות, לשנן משניות, לעין בגמרא ועוד, ולחזור על מה שנלמד במשך 

השבוע. השבת היא יום רוחני, יום של התעלות, לזה הוא נועד. לימוד תורה בשבת – עונג 

שבת הגדול ביותר. 

את  בעצמו  עורך  היה  בה.  להתענג  כדי  השבת,  לקראת  הרבה  מתכונן  היה  גץ,  מאיר  הרב 

השולחן כבר ביום חמישי, מניח את הפעמוטים, ושם מפיות וסכו"ם. ביום ששי בבוקר הוא 

היה מניח על שולחן השבת שתים עשרה חלות שאפתה רעייתו הרבנית. שתים עשרה כנגד 

שנים עשר שבטי ישראל וכנגד שתים עשרה ככרות לחם הפנים. הוא היה גם דואג לפרחים 

בכל שבת. מלאחר ארוחת הבוקר ביום ששי, הוא לא היה אוכל. כדי שיאכל את סעודת השבת 

בתיאבון. בליל שבת הוא היה מקיף את השולחן עם שני הדסים – אחד כנגד "שמור" ואחד 

כנגד "זכור". היה מארח בביתו בסעודות שבת אורחים רבים. 
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