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הקדמה

ומתוקנת  לאור מהדורה חמישית  להוציא  בסייעתא דשמיא  אנו  זוכים 

של הספר "בנפש השבת". זכינו וספר זה הינו חלק בלתי נפרד משולחן 

של  בדרכה  מופלאים  תורה  מחידושי  הנהנים  רבים  בתים  של  השבת 

התורה הגואלת.

בכל המהדורות שהוצאו וכן במהדורה זו, מופיע בגב הספר קטע מתוך 

ילקוט שמעוני על פרשת פינחס )רמז תשע"א(: "אמר ר' שמעון בן לקיש: 

פינחס הוא אליהו. א"ל הקב"ה: אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם 

הזה אף לעתיד לבוא אתה הוא שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר: 

הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' וגו' והשיב לב 

אבות על בנים". פסוקים אלו מתוך ספר מלאכי פרק ג', נקראים בכל 

שנה ושנה בשבת שלפני ליל התקדש חג הפסח, שבת הגדול. ר' דוד 

אלטשולר זצ"ל, בעל המצודות דוד, בפירושו על פסוק זה כותב: "הנה 

אנכי שולח – ר"ל בזכות התורה אשלח לכם את אליהו הנביא לפני בוא 

יום ה' הגדול והנורא".

קראנו  בהם  רגעים  באותם  בדיוק  התשע"ד,  בניסן  י"ב  הגדול,  בשבת 

הפטרה זו בבתי הכנסת, נתבקש לישיבה של מעלה ידידנו ורענו אהוב 

נפשנו, ר' פינחס אליהו בן שמחה נבון זצ"ל. ר' פינחס אליהו, הנקרא 

בשמו של הנביא המבשר את גאולתם של ישראל בזכותה של תורה, 

היה כל כולו מלא באהבת תורה, לומדיה וחכמיה. התורה היתה נר לרגליו 

נשמתו  את  השיב  בו  הרגע  עד  חייו  ימי  בכל  אותו  שהדריכה  זו  והיא 

הטהורה לגנזי מעלה. יהי רצון שלימוד פרשיות התורה הקדושה בספר 

זה יהיה לעילוי נשמתו הטהורה. 

השבעה,               במהלך  שנאמרו  וזכרון  הספד  דברי  הספר  בסוף  הוספנו 

ובימים שלאחר מכן.
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ברצוננו להודות:

בראש ובראשונה למו"ר הרב אליעזר קשתיאל שליט"א, שמרווה אותנו 

ממעיין התורה בכל עת. יהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה.

לצוות המקליטים והמשכתבים של הישיבה לבוגרי צבא – עלי.

למשפחת נבון היקרה שנדבת ליבם היא זו שמאפשרת לנו להוציא לאור 

ספר זה ולהמשיך בהפצת התורה. יהי רצון שבזכות נדבת ליבם יקוים 

בהם הפסוק "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". 

לכל אותם אלפים, אנשים, נשים ותינוקות של בית רבן שהתפללו, למדו 

תורה והרבו במצוות לרפואתו של ר' פינחס אליהו נבון זצ"ל. גם כאשר 

השפעת התורה והתפילה לא ניכרת במציאות, פועלת היא בוודאי! ישלם 

ה' שכרכם הטוב. 

ומעל הכל ועל הכל – לה' יתברך.

שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

החברים
אדר התשע"ח



ספר 
בראשית
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בראשית | יום מנוחה

פרשת  בתחילת  מתוארים  שהם  כפי  הבריאה,  ימי  ששת  של  בסיומם 

המנוחה.  מופיעה  צבאם".  וכל  והארץ  השמים  "ויכולו  נאמר:  בראשית, 

אלוהים  "וינח  מנוחה:  חסר  היה  שהעולם  חז"ל  דברי  את  מביא  רש"י 

ביום השביעי ויקדש אותו". ונשאלת השאלה - כיצד ניתן לייחס מנוחה 

כלפי שמים?! וכי הקב"ה התעייף והיה צריך לנוח?! יתרה מזאת נשאל, 

מנוחה היא רק אמצעי על מנת לצבור כוחות, על מנת להמשיך לעבוד, 

ולכן העבודה נראית יותר חשובה מהמנוחה. והנה, דווקא היום שהוא רק 

אמצעי, שהוא רק מנוחה, הוא היום הקדוש? הוא היום המעולה והנבחר?! 

צריך אם כן לפרש מחדש את המושג שבת מנוחה. 'העולם חסר מנוחה', 

פירוש  כיום.  הרווחת  במשמעותה  המנוחה  אותה  איננה  היא  זו  מנוחה 

המושג 'מנוחה' בענייננו, הוא להגיע אל הייעוד. כשדבר מגיע אל ייעודו 

ומוצא את מקומו, אנו אומרים 'הגיע אל מנוחתו'. לומר שהעולם חסר 

ייעוד, חסר מיקום. לשם מה  מנוחה זה כמו להגיד שהעולם היה חסר 

נבראו ששת הימים? לשם מה נבראו השמים והארץ וכל אשר בם? באה 

שבת, באה מנוחה. באה שבת, בא התפקיד, בא השם.

מטרת המציאות היא נעלמת, היא איננה גלויה. מי שיסתכל על השמים 

ברורה את  בצורה  יראה  לא  ימים,  ועל הארץ, על מה שנברא בשישה 

המגמה. המטרה היא בלתי נראית, היא קדושה, "ויקדש אותו", היא נבדלת 

מהעולם החומרי. ודווקא בה, במגמה הזאת, הנבדלת, יש המון ברכה, יש 

המון פשר וכיוון. הדרך לחשוף את המגמה הנעלמת תעבור דרך שנות 

היסטוריה ארוכות. הרבה אנשים יחפשו עד שימצאו, לאט לאט ימצא מי 

שראוי להיות בתוך העולם ולראות את השבת, את האור הפנימי-מגמתי, 

את ה'מעין עולם הבא'.  
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ספר בראשית כולו עוסק במסעות ובחיפושים אחר המנוחה, חיפוש אחר 

מנוחת העולם, מנוחת האדם, אחר השבת האבודה. זאת, עד שיצאו בני 

כל. שבת  לעין  ותיראה  תיגלה  ואותה שבת בראשית  ישראל ממצרים, 

היא היום שבו מרימים קצת את הראש מעל המים, קצת נכנסים לעומקו 

של לב, קצת נושמים אוויר פסגות. זו התחלה חדשה, שנה חדשה, ואולי 

גם הזדמנות לשבתות חדשות.


