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Avodah b’Gashmiyut 
 
Creation 

 ר' זאב וולף מז'יטומיר, אור המאיר, כרך ב עמ', שיג
אזי בכל פרטי פעולותיו וחלקי עיתיו ורגעיו אינו רואה ושומע ,  אלוקותלרוממותהכלל מי שחלק לו אלקים בבינה ולבו דבוק "

 עיקר הבריאה רק אשר... אלוקותמוע התלבשות כי אם נותן רוחו ונפשו לראות ולש,  הגשמיים באשר הוא שםשבדבריםהפשוט 
"   מהתחתון שישיגו בני ישראל העליון ל"לכיוון הנ  

 
R. Zen Wolf of Zhitomer, Or ha-Meir, II, p. 313.  
The general principle is that one to whom God has bestowed understanding and whose heart cleaves to the 
exaltedness of divinity, in all the particulars of his actions and every fraction of time and moment he does not 
see and hear the surface level (lit. simple) in corporeal things, insofar as he is there. Rather he gives his spirit 
and soul to see and hear the enclothing of divinity…for the essence of creation was only for the purpose 
mentioned above, that Jews would perceive the upper from the lower.  
 
Worship in Coporeality 

 ר' יעקב יוסף מפולנאה, תולדות יעקב יוסף, פר' נשא, עמ' תעד.
כל הארץ כבודו ואין דבר גדול או קטן נפרד ממנו כי הוא המצוי בכל המציאות כולן ולכך יכול האדם השלם לייחד יחודים "

ו כאשר קבלתי מחכם עליונים אפילו במעשיו הגשמיים הן מאכלו ומשתה ומשגל ומשא ומתן ודבריו הגשמיים שבינו לבין חבר
כמו ) משלי ג(ש בכל דרכיך דעהו "הסתר דבר וז' וכבוד ה' כשהגדול נכנע לקטן כדי להגביהו וכו' לגבי ה' שאמר סוד כריעות ו' א

ש בענייני התפילה שהם דברים העומדים "שהוא ייחוד וזווג ואם בדברים הגשמיים כך מכ) בראשית ד(וידע אדם את חווה 
" ברומו של עולם  

 
R. Jacob Joseph of Polonne, Toldot Yaakov Yosef, Naso, p. 474  
All the world is His glory, and there no thing, large or small, which is separate from Him, for he is the reality in 
all realities. There, the perfect person is able to perform supernal unifications even in corporeal acts including 
eating, drinking, sexuality, business, and corporeal conversation between him and his fellow. As I received from 
one scholar who said the secret of the bending of the vav to the heh, when the larger submits to the smaller in 
order to raise him etc. and “it is the glory of God to conceal a matter” (Prov. 25:2).  And this is what is written 
“in all your ways know Him” (Prov. 3:6) like “And Adam knew Eve” (Gen. 4:1) which is unification and 
intercourse. And if this is the case in corporeal matters how much more so in matters of prayer which are things 
which stand at the height of the world 
 
Constant Presence 

 ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מאור עיניים, עמ' רלה- רלו.
רוצה לומר השני שאלות שייכים יחד כי כל הדברים ) א" עשבת לא (לתורה שואלים נשאת ונתת באמונה קבעת עתים ולכן"

  הדבר אללקשר האדם וצריך בהם הכל נברא ובודאי יש בו חיות מהבורא יתברך שמו שאפס בלתו מסתחראפילו מה שהאדם 
 ונתת לשרשו והדבקתו במקומו ובמה הדבר כאשר יתבאר לקמן וזהו נשאת הדבר רצה לומר הגבהת ה"חיותו להבורא ב

 שקבעת ודבקת כל העתים של כל ל" כבודו ואז קבעת עתים לתורה רהארץבאמונה במה שתאמין שכל דבר מחיותו מלא כל 
  "... םכך לשם שמי נפרדת אפילו עת אחד מהתורה כיון שכל דרשלאהזמנים לתורה 

 
R. Menahem Nahum of Chernobyl, Meor Einayim, pp. 235-6 
Therefore they ask [when called before the heavenly court after death] “did you do business (nasata ve’natata) 
faithfully, did you fix times for Torah study?” (Shabbat 31a). That is to say, these two questions are connected 
to each other for everything, even that which a person does business with, everything is created and certainly 
has in it life-force from the Creator, may His name be blessed, for [all is] nothing without Him. And a person 
must connect the thing to the life-force, to the Creator, blessed by He, as will be clarified later. And this is 
‘nasata’ the thing. That is, the lifting up of the thing, ‘ve-natata’ to its roots, and its cleaving to its place. And 
what does it mean ‘faithfully’, in that you believe that every thing is from His life-force, His glory fills the 
entire world. And then ‘fixed times for Torah study’ that is to say, fixed and cleaved all the moments of all the 
times to Torah, that not even one moment should be separated from Torah because all your ways are for the 
sake of heaven…. 
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   א עמוד לא דף שבת מסכת בבלי תלמוד

  
 הבנת, בחכמה פלפלת, לישועה צפית, ורביה בפריה עסקת, לתורה עתים קבעת, באמונה ונתת נשאת: לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה: רבא אמר
  . לא - לא אי, אין - אוצרו היא' ה יראת אי: הכי ואפילו? דבר מתוך דבר

 
 
Practice of Seeing Divine in everything 

  כב פרק איוב
י) כט( ִ ילּו ּכ ִ ּפ ְ ׁש ִ ר ה ה ַוּתֹאמֶ ָו ח ֵּג ׁשַ ם וְ יִ יַנ ַע ֵע ִ  :יֹוׁש

Job 22:29 When others sink low, you will say it is pride; For He saves the humble [lit. lowly eyed]. 
 

  ז משנה ג פרק אבות מסכת משנה
 כאילו הכתוב עליו מעלה זה ניר נאה ומה זה אילן נאה מה ואומר ממשנתו ומפסיק ושונה בדרך המהלך אומר שמעון רבי

   :בנפשו מתחייב
 

 ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מאור עיניים, עמ' רסה-רסו (בספרי שכז).
מסתכל יבואר כי האדם צריך להיות שח עינים כמסופר על רב שהיה שח עינים ולא היה ...  וראו מי ברא אלהעיניכם מרום שאו"

שכל  ל" ורהזהוכמו שאסור להוציא זרע כי אם בזיווג כן הדבר ...  בכדי שלא יפגם ראותו כי ברית כרותה לעינייםאמות' חוץ לד
 בכל נמצא) ו"אבות פ ( בעולמו לא בראו אלא לכבודוה"הקבדבר שבעולם נברא לצורך האדם והאדם לעבוד קונו וכל מה שברא 

 ודומה …ההיא האדם בכל דבר ומבין כבוד הבורא הרי מתייחד עם הכבוד ואז מתקן הדבר  ובהסתכלהבוראדבר יש כבוד של 
אם הולך בדרך ושונה ומפסיק ) ג"אבות פ(ובהיפוך אמרו ... מברךהרואה אילנות בימי ניסן ) ב" עברכות מג (ל"לזה אמרו רז

  אותו לעבודתולקרב מעבודת בוראו אדרבה  נברא הדבר להסירולאכי '  אילן זה הרי זה מתחייב וכונאהממשנתו ואומר מה 
 תראו י" שעל" שכל דבר שתראו אז ראו מי ברא אלה רבאופן שאו מרום עיניכם שרשאי אתה להגביה ולישא עיניים לרום וזהו

 ומי ה" בהבוראוהנה הרואה בכל דבר כבוד ... אלא צריך להיות שח עינים, ובאופן אחר לא,  והמציאםבראםכבוד הבורא ומי 
' הרי יש לאדם ד.. . ה"הוי' אותיו' אמות הם ד'  בדומסתכל) תהילים טז ח (לנגדי תמיד' ראם והיוה אותם מקיים שיויתי הב

'  לא תקינו ליה דו" חבהאמנם ברשות הרבים כשהאדם במקום טומאה ומתדבק ...  שמלא כל הארץ כבודול" רמקוםאמות בכל 
 כגון המותרים שאין היצר הרע שולט שם רק בדברים בחצר שאינן של שניהם אלא שתקינו לו ארבע אמות בשומטא ו...אמות

." הני שזכרתי למעלה והבן  
 
R. Menahem Nahum of Chernobyl, Meor Einayim, p. 327 
“Lift up your eyes on high and see who created these…” (Is. 40:26). It is explained that a person must be lowly-
eyed as was told concerning Rav who was lowly-eyed and would not gaze beyond four amot in order to not 
damage his vision for a covenant was cut for the eyes…. And just as it is forbidden to bring forth seed other 
than in sexual intercourse, so too in this case. That is to say, everything in the world was created for the need of 
man, and man to serve his Creator. And everything which the Holy One blessed be He created in his world was 
created for His glory (Pirkei Avot 6:11). It is then the case that there is in every thing the glory of the Creator. 
And in a person’s gazing at every thing and comprehending the glory of the Creator, lo he unifies with the glory 
and thus heals (metaken) that thing…  And similarly to this the Sages said “one who sees trees in the days of 
Nisan blesses [He who hath not left His world lacking in anything and has created in it goodly creatures and 
goodly trees for the enjoyment of mankind] (Berakhot 43b)]. And oppositely they said “if one is walking on the 
way and studying and he ceases from his studying and says ‘how beautiful is this tree’, lo he forfeits his life” 
etc. (Pirkei Avot 3:7) For the thing was not created to turn him away from the service of the creator. On the 
contrary, [it was created] to bring him close to his service. And this is ‘lift up your eyes to the heights.” That 
you are permitted to raise and lift up your eyes to the heights in the manner that every thing that you see, you 
will see ‘who created these.’ That is to say, through it you will see the glory of the Creator and who created 
them and brought them into existence, and not in any other way, rather [in any other way of seeing] one must be 
lowly-eyed… And behold, one who sees in every thing the glory of the Creator, blessed be He, and Who 
created them and brought them into being fulfils [the verse] ‘I placed YHVH before me always” (Ps. 16:8), and 
gazing within four amot, [the four amot] are the four letters of YHVH…. Lo a person has four amot in every 
place. That is to say, “His glory fills the entire world”… However, in the public domain when a person is in a 
place of impurity and cleaves to it, God forbid, they did not establish for him four amot… Rather they 
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established four amot for him in the alley and the courtyard which are not of either domain, that the evil 
inclination does not rule there, rather in permissible things like those that I mentioned above, and understand. 
 
Food and Taste 

 הבעש"ט, מובא בר' אברהם ישכר בער רבינוביץ מרדומסק, חסד לאברה, דף קד ע"ב
. דבכל אוכל ומשקה יש בהם מתיקות וטעם טוב ותענוג רוחני. '  הל על פסוק טעמו וראו כי טוב"ש ז"בשם אור אלקי הריב"

כ מהראיה ההוא שבשעת "וא. בודאי הטעם והתענוג ההוא נלקח מעולם התענוג ונתגשם בתענוג וטעם הגשמי שבאוכל ומשקה
באוכל ובמשקה הוא ש. א טעמו וראו כי טוב"וז. אכילתו והרגשת תענוג הגשמי ידבק את עצמו בו שהוא תענוג של כל התענוגים

"יתברך שנלקח ממנו ואם כן ראוי שתדבק על ידי אכילתם בו יתברך עד כאן לשונו הקדוש' ה  
 
Besht, brought in R. Abraham Issachar Baer Rabinowitz of Radomsk, Hesed le-Avraham, p. 104b 
In the name of the divine light, R. Israel Baal Shem Tov, may his memory be for a blessing, on the verse “taste 
and see the Lord is good.”  That in all food and drink there is sweetness and good taste and spiritual pleasure. 
Certainly this taste and pleasure is taken from the World of Pleasure and is corporealized in the corporeal 
pleasure and taste in the food and drink. And if so, from this proof [we learn] that at the time of his eating and 
the experience of the corporeal pleasure he should cleave himself to it for it is the pleasure of all pleasures. And 
this is what is said “taste and see the Lord is good.” That in food and drink is Him, HaShem, may He be 
blessed, for it is taken from Him. And if so, it is fitting they should cleave to Him, may He be blessed, through 
their eating, end quote. 
 

 ר' דב בר ארמן, דברים ערבים, חלק א, סע' יא.
לייב ' א בא אצלו ר"פ -ט הקדוש"בעש] מגדולת -ל מן הסתם"צ[ה סיפר מגבולת "מיכל קירעמער זלה' הרב הצדיק ר" 

ליב כוונתי באכילתי מה ' ק ר"אמר להה. ט עסק באכילתו ואכל הרבה"ל והבעש"ברוך ז' הרב הצדיק ר] ל ונכדו"צ[ס ונכדי 'שרה
"תשהשיג משה בלוחות האחרונו  

 
R. Dov Baer Erman, Devarim Arevim, Part I, sec. 11 
The Rabbi the Zaddik R. Michael Kiremer, spoke of the greatness of the holy Besht. Once R. Leib came with 
him and his grandson the Rabbi the Zaddik R. Barukh and the Besht was eating and eating a great deal. He said 
to the holy rabbi Rabbi Lieb, “my intention in my eating is what Moses attained in the second tablets.”  
 
Worship in Corporeality and Mizvot  

 ר' זאב וולף מז'יטומיר, אור המאיר, כרך א, עמ' רמא.
דהיינו כשאדם רוצה , ואתקשטת בקישוטין דלא הוו) ב צה א"חק "זוה(ה היה אומר שזהו מה שאמר הסבא "והמגיד זללה"

כיוון שמקשט את השכינה עם דברים , אינו חשובה כל כך בעיני כבודו יתברך, לעשות קישוטין לשכינה על ידי תורה ותפילה
המונח בגנזי המלך , קישוטין עליונים תורה ותפילה העומדים ברומו של עולם, שבלא הוא המה גם כן יקרי הערך, יקרים ורמים

להשיג אורות הבהירים , לאפוקי אישים המשכילים אשר הכרתם חזקה וכחם יפה, ל"כמבואר במשל הנ, מלכו של עולם
ה "יש לו להקב, ועושין מהם בחינת קישוטין לשכינה, גם משם מעלין ניצוצות קדושות, המלובשים במדריגות התחתונים

  ..."תוספות תענוג יותר ויותר
 
R. Zev Wolf of Zhitomir, Or ha-Meir, p. 241 
The Maggid would say that this is what the Grandfather said “and she was adorned with adornments that were 
not” (Zohar II 95a). That is, when a person wants to make adornments for the Shekhinah through Torah and 
prayer, they are not considered so highly in the eyes of God because one is adorning the Shekhinah with things 
which are precious and lofty, things which without this [adornment] would be of great value, Torah and prayer, 
supernal adornments which stand at the heights of the world, which are placed in the treasure chamber of the 
King, the King of the world, as described in the parable mentioned above. Excluding enlightened people whose 
awareness is strong and power is substantial, who grasp the illuminated lights which are clothed in the lower 
levels. Also from there they raise divine sparks and makes from them the aspect of adornments for the 
Shekhinah. The Holy One blessed be He gets greater pleasure from this, more and more… 
 


