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לשבת מברכין טבת - הרב יצחק ניסים

תפילות שבת וקריאה בתורה
בכל יום מתפללים שלוש תפילות. ערבית, שחרית ומנחה. בשבת, בשלושת הרגלים: פסח, 

שבועות וסוכות, וכן בימי ראש חודש, מוסיפים עוד תפילה: תפילת מוסף. בתפילת מוסף אנו 

מזכירים ומתפללים על הקרבנות שהיו מוסיפים בימי מועד אלו, בבית המקדש. 

בכל תפילות השבת יש פסוקים ומזמורים שעוסקים במצוות השבת. כמו: "לכה דודי לקראת 

אנו  גם בסעודות שבת  ועוד.  "ישמחו במלכותך שומרי שבת",  וכן:  נקבלה",  פני שבת  כלה 

מזמרים זמירות הקשורות למצוות השבת: "יום זה מכובד מכל ימים כי בו שבת צור עולמים", 

"כי אשמרה שבת אל ישמרני" ועוד רבים. המטרה היא להנעים את השבת, ולהודות ולשבח 

לה' על הזכות שניתנה לנו לשמור את השבת ולקדש אותה. 

בכל שבת קוראים פרשה מהתורה – פרשת השבוע. קוראים את כל התורה בשנה אחת. השנה, 

בשבת ראש חודש טבת, יש משהו מאד מיוחד שקורה אחת למספר שנים. ראש חודש טבת הוא 

בשבת, ביום בו מדליקים את הנר הששי של חנוכה. השנה יקראו בשבת חנוכה בשלושה ספרי 

תורה!!!. בספר הראשון יקראו בפרשת השבוע – פרשת מקץ. בספר השני- על קרבן המוסף 

של שבת וראש חדש, ובספר השלישי את הקריאה שקוראים בימי חנוכה – הקרבן של נשיא 

שבט גד בעת חנוכת המשכן במדבר.  

126 שנים(. בהיותו הרב  הרב יצחק ניסים, נולד בנר ראשון של חנוכה )בשנת תרנ"ו. לפני 

הראשי והראשון לציון, הוא פעל רבות למען שמירת השבת וקדושתה. הוא כתב שכל אדם 

מצווה כמובן לשמור שבת, וגם המדינה לה זכינו חייבת לשמור על השבת: "שמירת השבת, 

ישובה של ארץ ישראל, וכיוצא בהן, הן בבחינת עיקר, שהכל נמשך ממנו. חובת הפרט לקיימן 

אבל גם חובת הכלל. הציבור והמדינה מצווים, שלא לפגוע בהן, כי הן מסמלות את עצמאותה 

הרוחנית, עוצמתה המוסרית, ייחודה ואופייה של האומה" )לדור ולדורות, חלק א', עמ' כג(. 
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