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If the G-dly light were to descend in a systematic way it would never reach a level low enough
to enable creation
וְ ָה ִענְ יָ ן הּוא:
"מ ַמלֵ א
כִ י ִאם ָהיְ ָתה ַה ְמ ָשכַ ת אֹור ֵאין־סֹוף ֶׁש ְבתֹוְך ָעלְ ִמין ַרק ְב ֶׁד ֶׁרְך ִה ְת ַפ ְשטּות וְ ִה ְתלַ ְבשּות ִב ְב ִחינַ ת ְ
כָ ל ָעלְ ִמין"ְ ,ב ֵס ֶׁדר ַה ִה ְש ַתלְ ְשלּות ְב ֶׁד ֶׁרְך ִעילָ ה וְ ָעלּולֹ ,לא ָהיּו יְ כֹולִ ים ַהנִ ְב ָר ִאים לִ ְהיֹות ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ש כְ לָ ל,
קֹורם וְ ָש ְר ָשן.
ַרק ָהיּו ְב ֵטלִ ים ִב ְמ ָ
ה־עילָ ָאה לִ ְהיֹות ַ
יעא"ִ ,מכָ ל ָמקֹוםֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשנִ ְק ָרא
"חכִ ים וְ לָ א ְב ָחכְ ָמה יְ ִד ָ
וַ ֲא ִפילּו ִה ְת ַהּוּות ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמ ִ
"חכְ ָמה"ֲ ,ה ֵרי הּוא ְב ִחינַ ת ְד ַבר ָמה ַעד ֶׁשעֹולֶׁ ה ְב ֵשם ִב ְפנֵ י ַע ְצמֹו ,וְ ֹלא ָהיָ ה ֶׁזה ֶׁא ְפ ָשר לִ ְהיֹות ֵמאֹור
ְב ֵשם ָ
קֹורּה וְ ָש ְר ָשּה ,כְ מֹו ִה ְתכַ לְ לּות
ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּואֶׁ ,שכִ ְשמֹו כֵ ן הּואֵ :אין לֹו סֹוף כַ נַ "לַ ,רק ָהיְ ָתה כְ לּולָ ה ִב ְמ ָ
ַה ִמדֹות ַב ֵשכֶׁ ל ַעל ֶׁד ֶׁרְך ָמ ָשל;
קֹודם ֶׁשנֹולְ דּו וְ נִ ְת ַהּוּו
ּובוַ ַדאי ָהיּו כְ לּולִ ין ַב ֵשכֶׁ ל ְת ִחלָ ה ֶׁ
ֶׁש ֲה ֵרי ַה ִמדֹות נֹולְ דּו וְ נִ ְת ַהּוּו ִמ ֵשכֶׁ ל ַהמֹולִ ָידןְ ,
עֹודן כְ לּולִ ים ַב ֵשכֶׁ ל ֵאין עֹולֹות ְב ֵשם ִמדֹות כְ לָ לֶׁ ,אלָ א
מּור ָגשֹות ִב ְפנֵ י ַע ְצ ָמןֶׁ ,אלָ א ֶׁש ְב ָ
ִב ְב ִחינַ ת ִמדֹות ְ
ַא ַחר ֶׁשנֹולְ דּו וְ נִ ְת ַגלָ ה לִ ְהיֹות ִמ ָדה ִב ְפנֵ י ַע ְצ ָמּה.
יאה
יצ ָ
יא ָתּה ִמן ַה ֶׁה ְעלֵ ם ֶׁאל ַה ִגילּוי .וִ ִ
ה־עילָ ָאה ֵאינָ ּה עֹולָ ה ְב ֵשם ָחכְ ָמה ֶׁאלָ א ַא ַחר יְ ִצ ָ
וְ כָ ְך ְב ִחינַ ת ָחכְ ָמ ִ
זֹו ֶׁש ֵמ ַה ֶׁה ְעלֵ ם ֶׁאל ַה ִגילּוי ֵאינָ ּה ִב ְב ִחינַ ת ַה ִה ְש ַתלְ ְשלּותֶׁ ,אלָ א " ַה ָחכְ ָמה ֵמ ַאיִ ן ִת ָמ ֵצא – " ִמ ְב ִחינַ ת ַאיִ ן
סֹובב כָ ל ָעלְ ִמין ".
יאה .וְ ַהיְ ינּו ֵמ ֶׁה ָא ַרת ְב ִחינַ ת " ֵ
ַמ ָמשֶׁ ,ד ֶׁרְך ְמ ִצ ָ
Physicality does not stem from spirituality
רּוחנִ ּיּות ֶׁד ֶׁרְך ִה ְש ַתלְ ְשלּות
ּומכָ ל ֶׁשכֵ ן לִ ְהיֹות ִה ְת ַהּוּות ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ש ַג ְש ִמּיּותֶׁ ,ש ֵאין ִה ְת ַהּוּות ַה ַג ְש ִמּיּות ִמן ָה ָ
ִ
רּוחנִ ּיּות לְ ַג ְש ִמּיּות כְ לָ ל.
ִעילָ ה וְ ָעלּול ,לְ ִפי ֶׁש ֵאין ֲערֹוְך ֵבין ָ
"פנֵ י נֶׁ ֶׁשר"
"פנֵ י שֹור" (יְ ֶׁח ְז ֵקאל א ,י) ֶׁש ַב ֶׁמ ְרכָ ָבה ,וְ ָהעֹופֹות ִמ ְ
כִ י ַמה ֶׁשנֶׁ ֶׁפש ַה ְב ֵהמֹות ִהיא נִ ְמ ָשְך ִמ ְב ִחינַ ת ְ
(שם) ,וְ נֶׁ ֶׁפ ַ
רּוחנִ ּיּות וְ ַחּיּותֲ .א ָבל גּוף ַה ַג ְש ִמי ֶׁשל
ש־ה ַב ֲה ִמית ֶׁש ָב ָא ָדם כּו'ַ ,היְ ינּו – ְב ִחינַ ת ַהנֶׁ ֶׁפשִ ,היא ָה ָ
ָ

רּוחנִ ּיּות כְ לָ לֶׁ ,אלָ א ִה ְת ַהּוּות ַה ַג ְש ִמי הּוא ֵמ ֶׁה ָא ַרת ְב ִחינַ ת ֵאין־
ּוב ֵה ָמה וְ ַחּיֹות וְ עֹופֹות ֹלא נִ ְת ַהּוּו ֵמ ָ
ָא ָדם ְ
(ת ִהלִ ים
אֹורה" ְ
"ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין"ֶׁ .שהּוא יִ ְת ָב ֵרְך – כֹּל יָ כֹול; וְ ַק ֵמיּה – "כַ ֲח ֵשכָ ה כָ ָ
ֵ
סֹוף ָברּוְך־הּוא ַמ ָמש ַה
רּוחנִ ּיּות וְ ַג ְש ִמּיּות ָשוִ ין לְ ָפנָ יו – ִמ ָשם נִ ְמ ָשְך ֶׁה ָא ָרה וְ ַה ְמ ָשכָ ה לִ ְהיֹות ְב ִחינַ ת יֵ ש וְ ָד ָבר
קלט ,יב); וְ ָ
ַ
ם־ה ֶׁזה; וְ אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־
חּומ ִריּות ָהעֹולָ
ְב ִה ְש ַתלְ ְשלּות ָהעֹולָ מֹותַ ,עד ֶׁש ִמ ְת ַהּוֶׁה ֲא ִפילּו יֵ ש ַג ְש ִמי ֵמ ְ
"סֹובב" ַ
"ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין" ֵמ ִאיר ַ
יהם ִמלְ ַמ ְעלָ ה.
ּומ ִקיף ֲעלֵ ֶׁ
ֵ
ּומ ְמ ִשיְך ַחּיּות לְ כּולָ ם ְב ָשוֶׁ הִ ,ב ְב ִחינַ ת
ֵ
הּוא ַה
”Creation: From “nothing
יאה " ֵמ ַאיִ ן לְ יֵ ש" ,כִ י ֵמ ַא ַחר ֶׁשֹּלא ָהיָ ה כְ ֶׁד ֶׁרְך ִה ְש ַתלְ ְשלּות ֶׁד ֶׁרְך ִעילָ ה וְ ָעלּול ֶׁאלָ א ֶׁד ֶׁרְך
וְ לָ כֵ ן נִ ְק ֵראת ַה ְב ִר ָ
לּוב ֶׁשת ַמ ָמש ְבתֹוְך ָעלְ ִמיןֶׁ ,אלָ א ֶׁה ָא ָרה ְב ָעלְ ָמא ,וַ ֲה ֵרי ֶׁזה יֵ ש ֵמ ַאיִ ן ַמ ָמש.
ִדלּוגֲ ,ה ֵרי ֵאין ַה ֶׁה ָא ָרה ַה ִהיא ְמ ֶׁ
The ultimate is the physical action
שּובה ַ
וְ לָ כֵ ן ָא ְמרּו ַ
טֹובים כּו'":
ּומ ֲע ִשים ִ
"תכְ לִ ית ָחכְ ָמה – ְת ָ
"מ ַמלֵ א כָ ל ָעלְ ִמין"ֶׁ ,אלָ א ֶׁש ִהיא נִ ְמנֵ ית ִראשֹונָ ה – ֶׁש ִהיא
כִ י ָחכְ ָמה ִהיא ִב ְב ִחינַ ת ִה ְש ַתלְ ְשלּותְ ,ב ִחינַ ת ְ
אשית" ,הּוא ִמן ַה ִמנְ יָ ן ,וְ ָראּוי לִ ְמנֹות ַא ֲח ֶׁרי ָה
ּומכָ ל ָמקֹוםֵ ,מ ַא ַחר ֶׁשנִ ְק ֵראת ֵ"ר ִ
ּומקֹור לְ כּולָ םִ .
אשית ָ
ֵר ִ
ישית כּו'.
ּושלִ ִ
ְשנִ ּיָ ה ְ
שּובה ַ
"ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין" .וַ ֲה ַגם
ֵ
טֹובים"ִ ,היא ַה ְמ ָשכַ ת אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא ַה
ּומ ֲע ִשים ִ
"ת ָ
ַמה ֶׁש ֵאין כֵ ן ְ
ֶׁש ֵאינֹו ִב ְב ִחינַ ת ֶׁג ֶׁדר "כָ ל ָעלְ ִמין" ,וְ ֵאינֹו נִ ְמ ָשְך ֶׁאלָ א ֶׁה ָא ָרה ְב ָעלְ ָמאְ ,ב ִחינַ ת ַ
"איִ ן" ַמ ָמשִ ,מכָ ל ָמקֹום
"ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין"ֲ ,ה ֵרי ִהיא ִב ְב ִחינָ ה
ֵ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ֶׁה ָא ָר ָתה וְ ַה ְמ ָשכָ ָתה הּוא אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא ַמ ָמש ַה
ַ
יֹותר נַ ֲעלָ ה ַעל ַה ְמ ָשכַ ת אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא ַהנִ ְמ ָשְך ִב ְב ִחינַ ת ַה ִה ְש ַתלְ ְשלּות ֶׁד ֶׁרְך ִעילָ ה
ּומ ְד ֵר ַגת ֵ
"מ ַמלֵ א כָ ל ָעלְ ִמין".
וְ ָעלּול – הּוא ְב ִחינַ ת ְ
Only through the action of a Mitzva is the G-dly light revealed
ַרק ֹלא כָ ל ַה ַמ ֲע ִשים ָשוִ ים:
ַרק ַ
צֹון־ה ֶׁעלְ יֹון ָברּוְך־הּוא – לִ ְהיֹות
ָ
טֹובים" ַדוְ ָקא – ֵהם ְד ָב ִרים ֶׁשנַ ֲע ָשה ָב ֶׁהם ַה ִמ ְצֹותֶׁ ,ש ֵהם ָר
"מ ֲע ִשים ִ
"ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין" ְב ִגלּוי ַמ ָמש
ֵ
ּוב ֶׁהם ֵמ ִאיר אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא ַה
ּוקלָ ף ֶׁשל ְת ִפלִ יןָ ,
ִצ ִצית ֶׁשל ֶׁצ ֶׁמר ְ
ְבלִ י שּום ֶׁה ְס ֵתר ָפנִ ים ּולְ בּוש.
ַמה ֶׁש ֵאין כֵ ן ְש ָאר כָ ל ַה ַמ ֲע ִשים ֲא ֶׁשר "ֹלא לַ ה' ֵה ָמה" (יִ ְר ְמיָ ה ה ,י)ֲ ,ה ַגם ֶׁשאֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא – הּוא
"ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין" ַ
ואה ַא ַחת ,הּוא ַה ְמ ַהּוֶׁה ַהּיֵ ש וְ ָה ֲע ִשּיָ ה יֵ ש ֵמ ַאיִ ןִ ,מכָ ל
ּומ ִקיף כָ ל ָהעֹולָ מֹות ְב ַה ְשוָ ָ
ֵ
ַה
ָמקֹום יֵ ש ָשם לְ בּוש וְ ֶׁה ְס ֵתר ָפנִ ים ַה ְמכַ ֶּׁסה ַ
דּושתֹו ,וְ נִ ְר ִאים לְ יֵ ש וְ ָד ָבר נִ ְפ ָרד ִב ְפנֵ י
ּוק ָ
ּומ ְס ִתיר אֹור ה' ְ
ַע ְצמֹו.
ּוקדּו ָשתֹו ,וְ אֹור
ַמה ֶׁש ֵאין כֵ ן ְד ָב ִרים ַהנַ ֲע ִשים ָב ֶׁהם ַה ִמ ְצֹותֶׁ ,ש ֵהם ְרצֹונֹו יִ ְת ָב ֵרְךֲ ,ה ֵרי ֵהם ְב ֵטלִ ים לְ אֹור ה' ְ
לּוב ִשים ִב ְד ָב ִרים ַג ְש ִמּיִ יםִ ,הנֵ ה ֵמ ַא ַחר ֶׁשּיֵ ש
ֵאין־סֹוף ִמ ְת ַגלֶׁ ה ָב ֶׁהם ְבלִ י ֶׁה ְס ֵתר ָפנִ ים ּולְ בּושֲ .ה ַגם ֶׁש ֵהן ְמ ָ

ַ ""ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין
 ֲה ֵרי כָ ל ַמה,ואה ַא ַחת
ָ ָּומ ִקיף ֶׁאת כּולָ ם ְב ַה ְשו
ֵ
ָב ֶׁהם ִגלּוי אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא ַה
יֹותר ֵמ ֶׁה ָא ַרת
ֵ ּוב ְפ ָרט ַמ ְד ֵר ָגה ַה ַת ְחתֹונָ ה ֶׁש ַב ֲע ִשּיָ ה ַג ְש ִמית – יֵ ש ָבּה ִגלּוי
ִ ,יֹותר
ֵ ֶׁשלְ ַמ ָטה ַמ ָטה ְב ַמ ְד ֵר ָגה
."ּסֹובב כָ ל ָעלְ ִמין" – ֶׁש ִמ ֶׁזה נַ ֲע ָשה ַהּיֵ ש כַ נַ "ל
ֵ
אֹור ֵאין־סֹוף ָברּוְך־הּוא ַה
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.

Torah Ohr is copyright by Kehot Publication Society and is published here with permission.
Special thanks to chassidutbehirah.com

