
 
If the G-dly light were to descend in a systematic way it would never reach a level low enough 

to enable creation 

ּוא: ן ה   ְוָהִעְנָי

ָהְיָתה   ִאם  ְמָשַכתִכי  א   ַה ַמֵל ְמ " ִבְבִחיַנת  ּות  ְוִהְתַלְבש ּות  ט ַפש ְ ִהְת ְך  רֶׁ דֶׁ ְב ַרק  ן  ִמי ָעְל ֹוְך  ְבת שֶׁ ֹוף  ן־ס ֵאי ֹור  א

ְליֵ כָ  ן  ַאִי ֵמ ֹות  ְהי ִל ָרִאים  ַהִנְב ֹוִלים  ְיכ ּו  ָהי א  ֹל  , ּול ְוָעל ה  ִעיָל ְך  רֶׁ דֶׁ ְב ּות  ְלְשל ִהְשַת ַה ר  דֶׁ ְבֵס ן",  ִמי ָעְל ְכָלל, ל  ש 

ן. ְרָש ְוָש ָרם  ֹו ְמק ם ִב ּו ְבֵטִלי ָהי   ַרק 

ְולָ  ם  י "ַחִכ ֹות  ְהי ה ִל ָא ה־ִעיָל ָמ ְכ ַנת ָח ּוּות ְבִחי ַה ִהְת ּו  ִפיל ָרא  ַוֲא ִנְק ר שֶׁ ַאַח ֵמ ֹום,  ָמק ִמָכל   ," א ִדיָע ה ְי ָמ ָחְכ א ְב

ֹות   ְהי ר ִל ְפָש ה אֶׁ ה זֶׁ א ָהָי ֹו, ְוֹל מ ְצ ְפֵני ַע ה ְבֵשם ִב ֹולֶׁ ע ד שֶׁ ה ַע ר ָמ ּוא ְבִחיַנת ְדַב ֵרי ה ", ֲה ה ָמ ֹור  ְבֵשם "ָחְכ א ֵמ

ֹוף כַ  ֹו ס ן ל ּוא: ֵאי ן ה ֹו ֵכ מ ִכְש ּוא, שֶׁ ה רּוְך־ ֹוף ָב ן־ס ּות  ֵאי ֹו ִהְתַכְלל מ ּה, ְכ ְרָש ֹוָרּה ְוָש ְמק ה ִב ּוָל ה ְכל "ל, ַרק ָהְיָת ַנ

; ָשל ָמ ְך  רֶׁ דֶׁ ל ַעל  כֶׁ דֹות ַבש ֵ ִמ   ַה

שֶׁ  ם  ֹודֶׁ ק ה  ְתִחָל ל  כֶׁ ַבש ֵ ן  ּוִלי ְכל ּו  ָהי ַוַדאי  ּוְב ָדן,  ֹוִלי מ ַה ל  כֶׁ ִמש ֵ ּוּו  ַה ְוִנְת ּו  ד ֹוְל נ ֹות  ד ִמ ַה ֵרי  ֲה דּו  שֶׁ ֹוְל ּו  נ ּו ַה ְוִנְת

כְ  דֹות  ִמ ְבֵשם  ֹות  ֹול ע ן  ֵאי ל  כֶׁ ַבש ֵ ּוִלים  ְכל ן  ֹוָד ְבע שֶׁ א  ָל אֶׁ ן,  ָמ ְצ ַע ְפֵני  ִב ֹות  ְרָגש ּו מ ֹות  ד ִמ א ִבְבִחיַנת  ָל אֶׁ  , ָלל

ּה. ָמ ְצ ְפֵני ַע ָדה ִב ִמ ֹות  ְהי ה ִל ַגָל ְוִנְת דּו  ֹוְל נ ר שֶׁ   ַאַח

ֵא  ה  ָא ה־ִעיָל ָמ ָחְכ ְבִחיַנת  ְך  ה ְוָכ ָא ִצי ִוי ּוי.  ִגיל ַה ל  אֶׁ ְעֵלם  הֶׁ ַה ן  ִמ ּה  ָאָת ִצי ְי ר  ַאַח א  ָל אֶׁ ה  ָמ ָחְכ ְבֵשם  ה  ֹוָל ע ּה  יָנ

א   ָל אֶׁ ּות,  ִהְשַתְלְשל ַה ִבְבִחיַנת  ּה  ֵאיָנ ּוי  ִגיל ַה ל  אֶׁ ְעֵלם  הֶׁ ַה ֵמ שֶׁ ֹו  א"ז ֵצ ָמ ִת ן  ַאִי ֵמ ה  ָמ ן  – "ַהָחְכ ַאִי ִמְבִחיַנת 

וְ  ה.  ָא ִצי ְמ ְך  רֶׁ דֶׁ ָמש,  ַרת ְבִחיַנת ַמ ָא הֶׁ ֵמ ּו  ן "ַהְיינ ִמי ֹוֵבב ָכל ָעְל   ."ס

Physicality does not stem from spirituality 

דֶׁ  ּות  ִנּי רּוָח ָה ן  ִמ ּות  ִמּי ַגְש ַה ּוּות  ַה ִהְת ן  ֵאי ּות, שֶׁ ִמּי ַגְש ן ְלֵיש  ַאִי ֵמ ּוּות  ַה ִהְת ֹות  ְהי ן ִל ֵכ ּות ּוִמָכל שֶׁ ִהְשַתְלְשל ְך  רֶׁ

ָללִעיָלה  ּות ְכ ִמּי ַגְש ּות ְל ִנּי ּוָח ר ן  ֹוְך ֵבי ר ֲע ן  ֵאי ִפי שֶׁ , ְל ּול   .ְוָעל

ֹות ִמ  ֹופ ה, ְוָהע ְרָכָב מֶׁ ַב ( שֶׁ אל א, י ְזֵק ֹור" )ְיחֶׁ ְפֵני ש ְך ִמְבִחיַנת " ְמָש ֹות ִהיא ִנ מ ֵה ש ַהְב פֶׁ נֶׁ ה ש ֶׁ ר"  ִכי ַמ שֶׁ "ְפֵני נֶׁ

ָד  ָא ָב שֶׁ ִמית  ֲה ַהַב ש־ פֶׁ ְונֶׁ  ,) ּו  )ָשם ַהְיינ ּו',  כ ל    –ם  שֶׁ ִמי  ַגְש ַה ּוף  ג ֲאָבל  ּות.  ְוַחּי ּות  רּוָחִנּי ָה א  ִהי ש,  פֶׁ ַהנֶׁ ִחיַנת  ְב

 

Session 1 

ת דף צ עמוד ב  לכו לבוש מ או  ה יבי " תר ד אס לת  אור מגי ה   תור

 

 

 

 

 בס"ד



ְבִח  ַרת  ָא הֶׁ ֵמ ּוא  ה ִמי  ַגְש ַה ּוּות  ַה ִהְת א  ָל אֶׁ ל,  ְכָל ּות  ִנּי רּוָח ֵמ ּוּו  ַה ִנְת א  ֹל ֹות  ֹופ ְוע ֹות  ְוַחּי ה  ָמ ֵה ּוְב ָדם  ן־ ָא ֵאי יַנת 

ּוא ַמ  ה רּוְך־ ֹוף ָב ּוא ִיְתָבֵרְך  ס ה ן". שֶׁ ִמי ֹוֵבב ָכל ָעְל "ּס ּה    –ָמש ַה ֵמי ; ְוַק ֹול ִהִלים   –כֹּל ָיכ " )ְת ֹוָרה א ה ָכ "ַכֲחֵשָכ

ו   ָפָני ְל ן  ִוי ָש ּות  ִמּי ְוַגְש ּות  ּי ְורּוָחִנ  ; ) יב ר    –קלט,  ְוָדָב ֵיש  ְבִחיַנת  ֹות  ְהי ִל ה  ְמָשָכ ְוַה ָרה  ָא הֶׁ ְך  ְמָש ִנ ם  ִמש ָ

ִהְשַת  רּוְךְב ָב ֹוף  ן־ס ֵאי ֹור  ְוא  ; ה זֶׁ ַה ם־ ֹוָל ָהע ּות  ִרי ּוְמ ֵמח ִמי  ְש ַג ש  ֵי ּו  ִפיל ֲא ה  ּוֶׁ ַה ִמְת שֶׁ ד  ַע ֹות,  מ ֹוָל ָהע ּות  ־ ְלְשל

ַמ  ִמְל ם  הֶׁ ּוַמִקיף ֲעֵלי  " ֹוֵבב "ס ַנת  ה, ִבְבִחי וֶׁ ְבָש ם  ּוָל ּות ְלכ ְך ַחּי ְמִשי ּוַמ ר  ִאי ֵמ ן"  ִמי ֹוֵבב ָכל ָעְל "ּס ַה ּוא   ה.  ְעלָ ה

Creation: From “nothing” 

ה   ָא ִרי ֵראת ַהְב ן ִנְק ן ְלֵיש"ְוָלֵכ ַאִי ְך   ",ֵמ רֶׁ א דֶׁ ָל ּול אֶׁ ה ְוָעל ְך ִעיָל רֶׁ ּות דֶׁ ְך ִהְשַתְלְשל רֶׁ דֶׁ ה ְכ א ָהָי ֹּל ר שֶׁ ַאַח ִכי ֵמ

א   ָל ן, אֶׁ ִמי ֹוְך ָעְל ָמש ְבת ת ַמ שֶׁ ּובֶׁ ִהיא ְמל ָרה ַה ָא הֶׁ ן ַה ֵרי ֵאי ּוג, ֲה ָמשִדל ן ַמ ַאִי ה ֵיש ֵמ ֵרי זֶׁ א, ַוֲה ָמ ָרה ְבָעְל ָא  .הֶׁ

The ultimate is the physical action 

ה  ָמ "ַתְכִלית ָחְכ רּו  ְמ ָא ן  ּו  –ְוָלֵכ ים כ ֹוִב ים ט ּוַמֲעִש ה  ּוָב   '":ְתש

ָכל   א  ַמֵל ְמ " יַנת  ְבִח ּות,  ְשַתְלְשל ִה ִבְבִחיַנת  א  ִהי ה  ָמ ָחְכ ִראשֹוָנה  ִכי  ְמֵנית  ִנ א  ִהי שֶׁ א  ָל אֶׁ ן",  ִמי א    –ָעְל ִהי שֶׁ

י רֶׁ ַאֲח ֹות  ְמנ ִל ּוי  ָרא ְו ן,  ִמְנָי ַה ן  ִמ ּוא  ה  ," ֵראִשית " ֵראת  ִנְק שֶׁ ר  ַאַח ֵמ ֹום,  ָמק ָכל  ּוִמ ּוָלם.  ְלכ ֹור  ּוָמק ָה  ֵראִשית 

ּו  ית כ ּוְשִליִש   '.ְשִנָּיה 

ִשים ה ּוַמֲע ּוָב ן "ְתש ן ֵכ ֵאי ה ש ֶׁ ַגם    ַמ ן". ַוֲה י ִמ ֹוֵבב ָכל ָעְל "ּס ּוא ַה ה רּוְך־ ֹוף ָב ן־ס ֹור ֵאי ְמָשַכת א א ַה ", ִהי ֹוִבים ט

ִמָכל ָמש,  ַמ ן"  ַאִי " ְבִחיַנת  א,  ָמ ְבָעְל ָרה  ָא הֶׁ א  ָל אֶׁ ְך  ְמָש ִנ ֹו  ְוֵאינ ן",  ִמי ָעְל "ָכל  ר  דֶׁ גֶׁ ַנת  ִבְבִחי ֹו  ֵאינ ֹום    שֶׁ ָמק

ְמָשכָ  ְוַה ה  ָרָת ָא הֶׁ ר שֶׁ ַאַח ה  ֵמ ִחיָנ א ִבְב ִהי ֵרי  ֲה ן",  ִמי ָעְל ָכל  ֹוֵבב  "ּס ַה ָמש  ַמ ּוא  ה ְך־ ּו ר ֹוף ָב ן־ס ֵאי ֹור  א ּוא  ה ה  ָת

ִע  ְך  רֶׁ דֶׁ ּות  ִהְשַתְלְשל ַה ִבְבִחיַנת  ְך  ְמָש ַהִנ ּוא  ה ־ רּוְך ָב ֹוף  ן־ס ֵאי ֹור  א ְמָשַכת  ַה ַעל  ה  ַנֲעָל ר  ֹוֵת י ְדֵרַגת  יָלה  ּוַמ

ּול  ְמ  –ְוָעל " ּוא ְבִחיַנת  ן". ה ִמי א ָכל ָעְל ֵל  ַמ

Only through the action of a Mitzva is the G-dly light revealed 

ִוים ַמֲעִשים ָש ַה א ָכל    : ַרק ֹל

א   ַדְוָק  " ֹוִבים ט ם  ַמֲעִשי " ֹון    –ַרק  ְלי ָהעֶׁ ן־ ֹו ָרצ ֵהם  שֶׁ ֹות,  ְצ ִמ ַה ם  הֶׁ ָב ה  ַנֲעָש שֶׁ ם  ִרי ְדָב ּוא  ֵהם  ּוְך־ה ר ֹות    – ָב ְהי ִל

ּוי   ִגל ְב ן"  ִמי ָעְל ָכל  ֹוֵבב  "ּס ַה ּוא  ה ּוְך־ ר ָב ֹוף  ס ן־ י ֵא ֹור  א ר  ִאי ֵמ ם  הֶׁ ּוָב ן,  ִפִלי ְת ל  שֶׁ ּוְקָלף  ר  מֶׁ צֶׁ ל  שֶׁ ִצית  ָמש ִצ ַמ

ּוש ּוְלב ם  ר ָפִני ְסֵת ּום הֶׁ   .ְבִלי ש

א לַ  ר "ֹל ַמֲעִשים ֲאשֶׁ ר ָכל ַה ָא ן ְש ן ֵכ ֵאי ה ש ֶׁ ּוא  ַמ ה ּוְך־ ר ֹוף ָב ן־ס ֹור ֵאי א ַגם שֶׁ (, ֲה ה ה, י ְרְמָי " )ִי ה ָמ ' ֵה ּוא   –ה ה

ַאיִ  ֵמ ֵיש  ה  ְוָהֲעִשָּי ַהֵּיש  ה  ּוֶׁ ַה ְמ ַה ּוא  ה ַאַחת,  ה  ָווָא ַהְש ְב ֹות  מ ֹוָל ָהע ָכל  ף  ּוַמִקי ן"  ִמי ָעְל ָכל  ֹוֵבב  "ּס ִמָכל  ַה ן, 

ַה  ָפִנים  ר  ֵת ְס ְוהֶׁ ּוש  ְלב ָשם  ֵיש  ֹום  ְפֵני  ָמק ִב ָרד  ְפ ִנ ר  ְוָדָב ְלֵיש  ם  ְרִאי ְוִנ ֹו,  ת דּוש ָ ּוְק  ' ה ֹור  א ר  ּוַמְסִתי ה  ְמַכּסֶׁ

ֹו  מ ְצ   .ַע

דּו ' ּוְק ֹור ה א ם ְל ֵרי ֵהם ְבֵטִלי ֵרְך, ֲה ֹו ִיְתָב ֹונ ֵהם ְרצ ֹות, שֶׁ ְצ ִמ ם ַה הֶׁ ם ָב ִשי ִרים ַהַנֲע ן ְדָב ן ֵכ ֵאי ה ש ֶׁ ֹור  ַמ ֹו, ְוא ת ש ָ

גַ  ֹוף ִמְת ן־ס ֵּישֵאי ר שֶׁ ַאַח ה ֵמ ִמִּיים, ִהֵנ ְש ִרים ַג ְדָב ּוָבִשים ִב ן ְמל ֵה ַגם שֶׁ ּוש. ֲה ם ּוְלב ר ָפִני ְסֵת ם ְבִלי הֶׁ הֶׁ ה ָב   לֶׁ



כָ  ֵרי  ֲה ַאַחת,  ה  וָא ָו ַהְש ְב ּוָלם  כ ת  אֶׁ יף  ּוַמִק ן"  י ִמ ָעְל ָכל  ֹוֵבב  "ּס ַה ּוא  ה רּוְך־ ָב ֹוף  ן־ס ֵאי ֹור  א ּוי  ִגל ם  הֶׁ הָב ַמ   ל 

ִמית   ה ַגְש ָּי ַבֲעִש ה שֶׁ ֹוָנ ת ה ַהַתְח ְדֵרָג ָרט ַמ ְפ ּוִב ר,  ֹוֵת ה י ְדֵרָג ַמ ה ְב ה ַמָט ַמָט ְל ַרת    – ש ֶׁ ָא הֶׁ ר ֵמ ֹוֵת ּוי י ּה ִגל ש ָב ֵי

ן"  ִמי ֹוֵבב ָכל ָעְל "ּס ַה ּוא  ה רּוְך־ ֹוף ָב ס ן־ ֵאי ֹור  "ל –א ַהֵּיש ַכַנ ה  ה ַנֲעָש ִמזֶׁ  . שֶׁ
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The Bottom Line 

The physical is not created through the spiritual, for as much as the spiritual will lower 

itself it will still be spiritual. The physical world is too low to be created through 

spirituality. 

The physical world is created by G-d, because for Him physical is not lower than 

spiritual, rather they are both equal. 

The same way He can lower himself to create the spiritual because there is nothing 

beyond His capability, so too He can create the physical. 

When we do physical Mitzvos we connect to G-d’s infinity. 

 

 

 

 


