
 בס"ד 

 פנים וחוץ  -בראשית נח  עבודת הנפש לאור פרשת השבוע 

 בראשית פרק א  

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ָכל ָהָאֶרץ    ַוי ֵהָמה ּובְּ עֹוף ַהָשַמִים ּוַבבְּ ַגת ַהָים ּובְּ ּדּו ִבדְּ ִירְּ מּוֵתנּו וְּ ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ

ָכל ָהֶרֶמש ָהרֵֹּמש ַעל ָהָאֶרץ: ים ָבָרא ֹאתֹו  ּובְּ ים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ ְבָרא ֱאֹלהִּ ָזָכר    ַויִּ

ֵקָבה ָבָרא אֹּ   ָתם: ּונְּ

 

 מלבים על בראשית פרק א פסוק כז  

נפש האדם אינו ממין נפשות החיים, כי היא כאצולה ממקום קדוש, לכן אמר בו ויברא אלהים  

 עשה בראשית וכו'.מאין שעדן לא היה כמוה בכל מ שהוא הוצאת נפשו יש

ברא אותו, שמצד זה האדם הוא הצל שאור האלהי השופע בכל הבריאה יחזור    בצלם אלהים

ממנו באור חוזר מלמטה למעלה, כמו שיפלש הירח אור השמש והוא צלם של השמש, ר"ל צלו 

 ומגיה אור באור חוזר.  

 

  בראשית פרק ב

ַאפָ  ָוה ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח בְּ הֹּ ֶנֶפש ַחָיה:ַוִייֶצר יְּ ִהי ָהָאָדם לְּ ַמת ַחִיים ַויְּ  יו ִנשְּ

 

 בראשית פרק ג 

יֹו   ִכיל ַוִתַקח ִמִפרְּ ַהשְּ ָמד ָהֵעץ לְּ ֶנחְּ ִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים וְּ ַמֲאָכל וְּ ַותֹּאַכל ַוֵתֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ לְּ

ֹּאַכל: ִאיָשּה ִעָמּה ַוי פָ   ַוִתֵתן ַגם לְּ ם ֵהםַותִּ י ֵעיֻרמִּ ֵאָנה   ַקְחָנה ֵעיֵני ְשֵניֶהם ַוֵיְדעּו כִּ רּו ֲעֵלה תְּ פְּ ַוִיתְּ

רֹּת: תֹו  ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחגֹּ ִאשְּ ַחֵבא ָהָאָדם וְּ רּוַח ַהיֹום ַוִיתְּ ַהֵלְך ַבָגן לְּ ָוה ֱאֹלִהים ִמתְּ הֹּ עּו ֶאת קֹול יְּ מְּ ַוִישְּ

תֹוְך ָוה ֱאֹלִהים בְּ הֹּ ֵני יְּ ֹּאֶמר לֹו ַאֶיָכה: ֵעץ ַהָגן: ִמפְּ ָוה ֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוי הֹּ ָרא יְּ ָך   ַוִיקְּ לְּ ֹּאֶמר ֶאת קֹּ ַוי

ִכי ָוֵאָחֵבא: ִתי ַבָגן ָוִאיָרא ִכי ֵעירֹּם ָאנֹּ  ָשַמעְּ

תֹו  ִאשְּ ָאָדם ּולְּ ָוה ֱאֹלִהים לְּ הֹּ ֵשם: ַוַיַעש יְּ  ָכְתנֹות עֹור ַוַיְלבִּ

 

 פרשה כ פסקה יב   -מדרש רבה בראשית  

 .ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם בתורתו של ר"מ מצאו כתוב כתנות אור

 

 זוהר חלק ב דף רכט/ב  

 . ויעש יהו"ה אלהי"ם לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. בקדמיתא הוו כתנות אור

 

 

 בני יששכר מאמר שבתות 

דידוע על ידי חטא אדם הראשון שהיה בערב שבת נתחלף כתנות ויש למשכיל להעמיק בדבר,  

אור בעור, והנה שבת הוא יום שכולו אור ולא נאמר בו ויהי ערב במעשה בראשית, ואור הראשון 

 שימש אז ל"ו שעות 

על כן תיקנו חז"ל למצוה נרות שבת )ותיקנו לברך אשר קדשנו במצותיו וצונו, והיכן צונו שאל 

ך הראשון אדם קדמאה, ויגדך אשר קודם החטא היה גם הגוף אור היינו ספירי  אביך ויגדך, אבי

 כמלאכי מרום וזהו כתנות אור ואח"כ על ידי החטא נעשה הגוף מוגשם כתנות עור(, 

והנה נצטוינו להפוך עור לאור על ידי אור תורה ומצות אשר בתורה נגנז האור הראשון, ובפרט  

הראשון ולא נגנז עד מוצאי שבת, על כן שבת הוא יומא    בשבת יום האור אשר שימש בו האור



דאורייתא ]זוה"ק ח"ג צ"ה ע"א[ אשר בה נגנז האור, וזהו וצונו להדליק נר שבת, שצונו להדליק  

 הנר של שבת שהיה מאיר בשבת בראשית אור קדמאה, 

ור, וצונו  וגם הגוף של האדם היה כתנות אור, ועל ידי החטא נגנז האור והגוף נתהפך לכתנות ע

השי"ת להדליק נר של שבת ע"י התורה, והשבת הוא יומא דאורייתא שוב יתהפך אור בעד 

עור, ע"כ לרמוז זה, המצוה בערב שבת להדליק האור נר שבת )ובזה תתבונן מה שאמרו רז"ל  

אלמלי שמרו ישראל את השבת מיד נגאלין ]מדרש תהלים צ"ה[, כי היה מתהפך העור לאור(, 

 הרחב הדברים כרצונך: ואתה תבין ו

 

 ספר בראשית פרק ו  

ָוה ִכי   הֹּ א יְּ ת ִלבֹו    ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץַוַירְּ בֹּ שְּ ָכל ֵיֶצר ַמחְּ ָוה ִכי ָעָשה    ַרק ַרעוְּ הֹּ ָכל ַהיֹום: ַוִיָנֶחם יְּ

ֶחה ֶאת ָהאָ  ָוה ֶאמְּ הֹּ ֹּאֶמר יְּ ַעֵצב ֶאל ִלבֹו: ַוי ֵני ָהֲאָדָמה ֶאת ָהָאָדם ָבָאֶרץ ַוִיתְּ ָדם ֲאֶשר ָבָראִתי ֵמַעל פְּ

ִתי ִכי ֲעִשיִתם:   ַעד עֹוף ַהָשָמִים ִכי ִנַחמְּ ֵהָמה ַעד ֶרֶמש וְּ  ֵמָאָדם ַעד בְּ

הַ  ָתיו ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהתְּ רֹּ דֹּ ַח ִאיש ַצִּדיק ָתִמים ָהָיה בְּ ַח נֹּ דֹּת נֹּ ָוה: ֵאֶלה תֹולְּ הֹּ ֵעיֵני יְּ ַח ָמָצא ֵחן בְּ נֹּ ֶלְך וְּ

ַח: ֵני ָהֱאֹלִהים ַוִתָמֵלא ָהָאֶרץ      נֹּ ֶאת ָיֶפת: ַוִתָשֵחת ָהָאֶרץ ִלפְּ לָשה ָבִנים ֶאת ֵשם ֶאת ָחם וְּ ַח שְּ ַויֹוֶלד נֹּ

ָחָתה ִכי   ִהֵנה ִנשְּ וְּ א ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ  ַוַירְּ ית ָכל ָבָשרָחָמס:  ְשחִּ כֹו ַעל ָהָאֶרץ:  הִּ ֹּאֶמר     ֶאת ַּדרְּ   ַוי

ַח  נֹּ ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ:  ֵקץ ָכל ָבָשר ָבא ְלָפַניֱאֹלִהים לְּ ִני ַמשְּ ִהנְּ ֵניֶהם וְּ ָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמפְּ  ִכי ָמלְּ

 

 פרשת האזינו   - לאדמו"ר הזקן ליקוטי תורה

והענין כמ"ש בשם הה"מ דהנה    ,בארץ ת"י מלרע לרום שמיא וכן מתחת לרקיע מתורגם מלרע

' בראשית כתיב את כל אשר עשה והנה טוב מאד וא"כ מהיכן נתהוה הרע שהרי נאמר ראה  בפ

 נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע

אך הענין שהרע בשרשו אינו רע כלל ואדרבה שרשו ומקורו המחיה אותו הוא טוב ע"ד שארז"ל 

 זה יצ"ט מאד זה יצה"ר  שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו. וזהו שארז"ל ע"פ טוב 

אך כשיורד למטה ע"י השתלשלות נעשה למטה רע גמור והוא כמשל המכבד שמכבדין בו הבית 

שהרי הוא טוב שעל ידו מבערים הקיסמים והפסולת מן הבית אך כשלוקחים ממנו שבט להכות  

 בו התינוק נעשה רע כו'  

א בחי' למטה נק' מלרע שאינו דהוא תרגום של מעלה ומטה שמה שהו  וזהו לשון מלעיל ומלרע

שהוא לשלות בחינת רע כו' משא"כ בבחי'  רע ח"ו כ"א שורש ומקור שיתהוה ממנו ע"י רבוי השת

 מלעיל אין שם שורש להתהוות רע כלל


