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q מבוא r
חיים  ר'  הרה"ח  היקר,  בעלי-אבינו  של  ה'שלושים'  יום  אייר,  ה'  לקראת 
סערעבריאנסקי ע"ה, שהיה חסיד חם ולבבי - הננו מוציאים לאור את המאמר 
"הוא היה אומר", מספר המאמרים אידיש - בהתאם לבקשתו לפני פטירתו, 

שנלמד מאמר זה ביום ה'שלושים'. 

מאמר זה דן בחשיבות פיתוח תכונות אופי טוב, שאפיינה את עבודתו של ר' 
חיים במהלך חייו.

רעיון זה הינו אחד המטרות המרכזיות של חסידות חב"ד, ובהשגחה פרטית 
ה'שלושים' של ר' חיים חל בימי ספירת העומר, בהם עובדים על שינוי והטבת 

המידות.

יהי רצון שהלימוד במאמר, והטבת דרך החיים שלנו כפי הנדרש בחסידות - 
- יביאו מייד את הגאולה האמיתית  כפי שהיו חייו האידיאלים של ר' חיים 
והשלימה על ידי משיח צדקנו, והקיצו ורננו שוכני עפר, והוא בתוכם, תכף 

ומיד ממ"ש!

המשפחה
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ב"ה

הי� אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הוא 
הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו. דער תכלית פון בריאת האדם 
איז, אז דער מענש מיט זיין גוטער פירונג און לימוד התורה און קיום המצות און מדות 
טובות זאל גורם זיין א נחת רוח כביכול למעלה, ווי דער באוואוסטער מאמר וואס השי�ת 
זאגט נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, עס איז מיר א נחת רוח אז איך האב געזאגט 
ווערט  תורה  רצון העליון.  אנגערופען  ווערען  רצון. מצות  מיין  ווערט ערפילט  עס  און 
אנגערופען חכמתו יתברך און מצות זיינען רצונו יתברך. די אייגענשאפט פון רצון איז 
צווישען  אונטערשיידען  די  פון  איינער  איז  דאס  וואס  פינקטליכקייט,  און  שטארקייט 
חכמה און רצון, אז די ווירקונג פון חכמה איז דורך ערקלערונג און די ווירקונג פון רצון 
איז דודך שטארקייט בדרך גזירה אזוי און ניט אנדערש, אהן קיינע ערקלערונגען און 
קיין פארוואס, אזוי איז דאס און אזוי מוז דאס זיין און ניט אנדערש, וואס דער רצון עצמי 
וואס איז פאראן ביי יעדען אידען צו געטליכקייט ברענגט צו מסירת נפש בפועל ממש 
ווי עס שטייט כי עליך הורגנו, א איד איז ניט נאר וואס ער ליידט צוליב אמונה בה� און 
צוליב אידישקייט נאר ער איז זיך מוסר נפש צוליב אמונה בה� און צוליב אידישקייט. 
וואס דאס אלץ קומט פון דעם רצון עצמי, דעד שטארקסטער נפש�דיגער ווילען אין דעם 
נשמה פארבונד מיט געטליכקייט וואס מצד דעם איז א איד — מאן אדער פרוי — ניט 
ער קען און ניט עד וויל זיין ח�ו א נפרד פון געטליכקייט. די שטארקייט פון דעם נשמה 
בפועל  הגוף  מסירת  ביז  געפילען  קערפערליכע  אלע  גובר  איז  געטליכקייט  צו  ווילען 
רצון  ווען דער  נאר  איז  רצון  אין  די שטארקייט  און אידישקייט.  געטליכקייט  צו  ממש 
האדם איז באמת פארבונדען מיט דעם רצון של מעלה. די צווייטע אייגענשאפט פון רצון 
איז פינקטליכקייט, עס זאל געטאן ווערען נאר ווי דער רצון איז, וואס דאס איז אויך דער 
זיינען פאראן  אונטערשייד צווישען תורה, וואס דאס איז חכמה, איז אין יעדער סוגיא 
און  הלכות,  פסקי  פארשידענע  ארויס  קומען  סברות  די  פון  וואס  סברות,  פארשידענע 
צווישען מצות וואס זיינען רצון איז אין מצוות ניט פאראן די זאך אז אין איין מצוה זאל 
זיין חילוקים אין דעם קיום המצוה, ווייל רצון איז פינקטליך ווי דער רצון איז, און דאן 
איז דער קיום המצות א נחת רוח למעלה. אויך איז פאראן כביכול א נחת רוח למעלה 
ווען דער מענש פירט זיך מיט מדות טובות. עס שטייט בנים אתם להוי� אלקיכם, אידען 
ווערן אנגערופען השי�ת�ס קינדער. אין גשמיות זעהען מיר אז דער גרעסטער נחת רוח 
די קינדער פאלגען,  ווען  זיך בהנהגה טובה.  די קינדער פירען  ווען  איז  ביי א פאטער 
טאן צי ניט טאן וואס דער פאטער הייסט איז אודאי א גרויסער פארגעניגען פאר דעם 
פאטער, אבער דער אמת�ער קורת רוח פאר דעם פאטער איז ווען די קינדער פירען זיך 
במדות טובות, וואס דאס מיינט רוח הבריות נוחה הימנו. בריות מיינט איינפאכע פשוט�ע 
מענשען וועלכע קענען ניט לערנען נאר זיינען מקיים מצות אהן שאלות פארוואס, ביי זיי 
איז ניט פאראן די זאך פון פרעגען פארוואס, זיי גלויבען מיט אמונה פשוטה אין השי�ת 
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בן  חנינא   �ר געהייסען.  אזוי האט השי�ת  ווייל  זיינען מקיים מצות,  און  אין תורה  און 
דוסא וועלכער איז געווען א חסיד און מלומד בנסים, ער ווייס דעם ענין פון רוח המקום 
און ווייס די מעלה פון תמימות, וואס דאס איז די מעלה עיקרית פון אנשים פשוטים אז 
אלץ וואס זיי טוען איז מיט תמימות, ווייל אזוי איז דער ציווי הבורא ברוך הוא, און די 
דאזיגע תמימות איז די גרעסטע חשיבות למעלה, מער ווי אלע העכסטע השגות, וואס 
פאר דער תמימות�דיגער מסירת נפש אויף תורה און אידישקייט איז אפילו משה רבנו ביי 
זיך אראפגעפאלען. עס שטייט והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה. 
די מדת ענוה פון משה רבינו איז ניט געווען פאר דעם דור דיעה. משה רבינו�ס ענוה איז 
געווען פאר דעם כל האדם אשר על פני האדמה. השי�ת האט באוויזען משה רבינו אלע 
דורות מיט זייערע פרנסים ביז משיח צדקנו, האט משה רבינו געזעהן אז בעקבות משיחא 
וועט זיין אזא דור וואס אפילו די גרויסע בני תורה און די גרויסע עובדי השי�ת איז זייער 
ידיעת התורה און זייער השגה אלקות גארנישט ממש לגבי דער ידיעת התורה און השגת 
אלקות פון משה רבינו, אבער זיי וועלען מקיים זיין תורה ומצות מיט מסירת נפש און 
בפרט די אנשים פשוטים פון יענעם דור, איז פאר זייער תמימות איז משה רבינו אויך 
אראפגעפאלען ביי זיך, און אויף אט די בריות זאגט ר� חנינא בן דוסא אז דער וואס פון 
זיינע מעשים און הנהגות טובות איז רוח הבריות נוחה הימנו, איז דאס א באווייז אז רוח 
המקום נוחה הימנו. ר' חנינא ברענגט דא ארויס צוויי זייער טיפע ענינים, איינס אז יראת 
חטא ומעשים מרובים איז ווי גוט עס זאל ניט זיין איז דאס אבער מער ניט אז חכמתו 
מתקיימת, אבער בכדי עס זאל אויך זיין רוח המקום נוחה הימנו, דאס איז נאר ווען צו 
דעם חכמתו מתקיימת זיינען פאראן מידות טובות. צווייטענס אז די הוראה אז רוח המקום 
איז נוחה הימנו איז ניט פון דעם אז רוח בני תורה אדער גדולי התורה נוחה הימנו נאר 
דוקא אז רוח הבריות נוחה הימנו, אט די פשוט'ע מעשה תמימות'דיגע מענשען, ווייל די 

תמימות דאס איז דער עיקר החשיבות למעלה. 

ערקלערט אז שלמות פון דעם מענשען איז מדות טובות נוסף אויף דעם קיצור. 
מרובין  ובמעשיו  חטא  ביראת  המצות  קיום  דעם  דורך  מתקיימת,  חכמתו 
סוגיא  דיעות אין איין  ויראה. תורה איז חכמה, ערקלערונג און כמה  מיט מדות אהבה 
מצות זיינען רצון, שטארק און פועל�ט בדרך גזירה און פינקטליך. די מעלה פון תמימות 
איז מער ביי אנשים פשוטים וואס פאר תמימות המעשה במסירת נפש איז משה רבינו 
אויך אראפגעפאלען ביי זיך. ר� חנינא ערקלערט א) אז אנשים פשוטים האבען די מעלה 

פון תמימות, ב) אז רוח הבריות דוקא איז א באווייז אויף רוח המקום. 

ב.

פארשטיין, וואס מיינט רוח המקום, אויך פארשטיין די צוויי ערקלערונגען פון והנה 
ר� חנינא בן דוסא, די מעלת התמימות וואס ביי אנשים פשוטים איז דאס מער 
ווי ביי בני תורה, און אז רוח הבריות דוקא איז א באווייז אויף רוח המקום, דער ענין 
אין דעם איז, דער רבי נ�ע זאגט (תניא פל�ו) אז דער תכלית פון השתלשלות איז דער 
עולם הזה, ווייל אזוי איז רצונו יתברך אז עס זאל זיין א נחת רוח פון דעם וואס חשך 
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פון סטרא אחרא ווערט איבערגעקערט אויף געטליכע ליכטיגקייט, דאס מיינט אז דער 
תכלית הבריאה איז נאר דער עולם הזה, וואס דורך דער עבודת האדם אין תורה ומצות 
און מדות טובות זאל די אין סוף ליכטיגקייט באלייכטען די פינסטערניש פון עולם הזה, 
וואס דאס איז דורך מעשה דוקא ווי עס שטייט אין זהר עשי� לעילא, וואס דאס איז דער 
פירוש המאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז עצם מעשה איז די העכסטע זאך, און 
די גדלות פון תלמוד איז וואס עס ברענגט לידי מעשה, און מעשה בכלל און מיט תמימות 
 �בפרט איז גורם א שמחה און א תענוג למעלה, ווי די רז�ל זאגען אויף דעם פסוק ישמח ה
במעשיו, שמח אינו נאמר אלא ישמח, עתיד הקב�ה לשמוח במעשיהן של צדיקים, וואס 
דאס מיינט דער תענוג וואס ווערט דורך די בירורים פון די ענינים הגשמים, וואס עס 
ווערט אתהפכא חשוכא לנהורא, און דאס איז גורם דעם תענוג של מעלה, ווארום תענוג 
איז נאר פון א חידוש דבר, ווי עס איז באוואוסט דער משל פון א פויגעל וואס רעדט, א 
מענש אז ער רעדט איז קיין חידוש ניט, דער מענש איז דאך פון מין המדבר אבער אז א 
פויגעל זאל ריידען דאס איז א נייעס וואס פארשאפט תעגוג. דער נמשל איז, דער תענוג 
וואס דאס איז  ווערט דורך עבודת הבירורים,  וואס  של מעלה איז פון דעם ביטול היש 
דער מיין פון דעם מאמר רז"ל גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, מעשה 
שמים וארץ איז דאך מאין ליש ווי דער מאמר הידוע עשה את שאינו ישנו, אבער מעשה 
צדיקים איז מיש לאין, וואס דאס איז א חידוש למעלה, און פון דעם חידוש איז א תענוג 
למעלה. און דאס איז דער טעם וואס ווען דער ערשטער איד יצחק איז געבארען געווארען 
שטייט צחוק עשה לי אלקים, דער תעגוג למעלה וואס ווערט פון די בירורים הגשמיים 
וואס זיינען באשאפען געווארען דורכ�ן שם אלקים ווי עס שטייט בראשית ברא אלקים, 
אז דער בריאת העולם וואס השי�ת האט באשאפען בריאת יש מאין איז דורך שם אלקים, 
און דורך ביטול היש איז מען גורם תעגוג למעלה, וואס דער עיקר התעגוג שלמעלה איז 
וואס א נשמה רוחנית איז זיך מתלבש אין א גוף גשמי דוקא און בעבודתו איז ער מברר 
דורך תורה ומצות די ניצוצות וועלכע זיינען אין די דברים הגשמיים און איז זיי מעלה 
לשרשם, וואס דאס איז דאך דעם טעם פון די טענות און תביעות וואס די מלאכים האבען 
געהאט געגען דער באשאפונג פון אדם און פארוואס האט השי�ת געגעבען זיין הייליגע 
תורה צו מענשען אויף דער ערד און ניט צו די מלאכים אין הימעל. מלאכים ווייסען די 
גרויסע מעלה פון נשמות לגבי די גרעסטע מלאכי השרת וואס זיינען אין עולם הבריאה 
און זיי באגרייפען אויך דעם אור האצילות אז נשמות זיינען העכער במדריגה, וואס די 
העכסטע מדריגה פון מלאכים איז זייער שירה אין עולם הבריאה און די שירה זייערע איז 
אין עולם האצילות. מלאכים האבען גופים ווי עס שטייט עושה מלאכיו רוחות משרתיו 
אש לוהט. זאגט דער רמב�ן אז די גופים פון די מלאכים זיינען פון יסוד הרוח הפשוט 
און יסוד האש הפשוט. דערום ווערען די מלאכים נתפס אין מקום. פאראן מלאכים וואס 
זיינען גרויס מהלך ת�ק שנה און פאראן מלאכים וואס זייער גרויס איז א שליש העולם 
און דער שיר המלאכים איז אין א קול הנשמע וואס ווערט געהערט צו די נביאים ווי עס 
שטייט ואשמע אחרי קול רעש גדול, און עס שטייט והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, 
און זיינען איינגעטיילט אין די מדריגות השירה רוח רעש ואש, לויט די מדריגות פון די 
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דריי עולמות עשי� יצירה און בריאה. אבער נשמות למעלה האבען ניט קיין גופים, זיינען 
ניט נתפס אין מקום, האבען ניט קיין נעמען, און זייער שירה איז קול דממה דקה אין 
עולם האצילות וואס ווערט ניט געהערט צו די נביאים. די שירה פון מלאכים האט א זמן 
קבוע ווייל מלאכים זיינען נתפס אין מקום זיינען זיי אויך נתפס אין זמן. אבער נשמות 
וועלכע זיינען ניט נתפס אין מקום זיינען אויך ניט נתפס אין זמן. און דאס איז וקדושים, 
מדריגות  די  אויף  נשמות  אין  מעלות  אלע  די  אט  הפסקות.  אהן  סלה  יהללוך  נשמות, 
זיי  ווי  נשמות  די  אין  נאר  זיינען  די מעלות  אז  געמיינט  די מלאכים  המלאכים האבען 
זיינען למעלה, אבער אז די נשמה קומט אראפ אין עולם הזה און איז זיך מתלבש אין א 
גוף גשמי מיט א נפש הטבעית, וואס פארשטייט די ענינים פון נפש הבהמית און האט 
א שטארקען געשמאק אין אלע ענינים הטבעים פון דער וועלט, אין אזא אופן זאגען די 
מלאכים אז זייערע גופים הרוחנים זיינען העכער במדריגה פון די גופים הגשמיים פון די 
מענשען. אבער באמת האבען זיי אין דעם א טעות, די כוונה עליונה פון נתאווה הקב�ה 
להיות לו דירה בתחתונים, וואס דאס איז רוח המקום, פירט זיך אויס נאר דורך נשמות 
אין גופים דורך תורה ומצות וועלכע זיינען מלובש אין דבדים גשמיים פון עולם הזה, וואס 
עבודת המעשה אין דעם עולם איז דער עיקר הכוונה. און דאס איז וואס ר� חנינא בן דוסא 
זאגט כל שרוח הבריות, די פשוט�ע מעשה המצות בתמימות אידען, נוחה הימנו איז דאס 
א הוראה אז רוח המקום נוחה הימנו, אז דורך זיין עבודה פירט זיך אויס די כוונה עליונה, 
אבער ווען אין רוח הבריות נוחה הימנו ווייל עס פעלען אים די מידות טובות, מעג זיין 

אפילו אז חכמתו מתקיימת, איז אין רוח המקום נוחה הימנו. 

ערקלערט אז דער תכלית הבריאה איז עולם הזה וואו דורך עבודת האדם קיצור. 
הגשמיית פירט זיך אויס די כוונה, ביטול היש איז א חידוש און גורם תענוג 
למעלה, און דאס איז מעלת הנשמות אויף מלאכים, שירה פון מלאכים רוח רעש אש, 
שירה פון נשמות קול דממה דקה, רוח הבריות נוחה פון מדות טובות, דאן איז רוח המקום 
די כוונה העליונה, נוחה הימנו, ווייל מקיימי המצות בתמימות אין עולם הזה זיינען א 

הוראה אויף רוח המקום. 

�ך, ב.�רז � ל ז א ג ע ן : מדרש ויקרא רבה פ

.( ע ו שה מ ל א כ י ו : זע דעם מאמר יפה שעה אחת (פיידזש 64)
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הוא היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו
[אלול ה'תד"ש]

היה אומר כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח "הוא 
הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו"

תכלית בריאת האדם היא, שהאדם בהנהגתו הטובה ולימוד התורה וקיום המצוות ומידות 
טובות יגרום נחת רוח,כביכול, למעלה, כמאמר הידוע שה' יתברך אומר "נחת רוח לפני 

שאמרתי ונעשה רצוני".

המצוות נקראות רצון העליון. התורה נקראת חכמתו יתברך והמצוות הן רצונו יתברך. 
תכונת הרצון היא תוקף ודיוק. 

והשפעת  ידי הסברה,  על  היא  ורצון — השפעת החכמה  בין חכמה  החילוקים  זהו אחד 
ולא אחרת, ללא כל הסברים ושאלות — כך  גזירה, כך  ידי תוקף בדרך  הרצון היא על 

הדבר, וכך זה מוכרח להיות. כך ולא אחרת.

הרצון העצמי לאלקות שקיים בכל יהודי מביא למסירת נפש בפועל ממש, כמו שכתוב 
"כי עליך הורגנו".

יהודי, לא זו בלבד שהוא סובל בעד אמונה בה' ובעד יהדות, אלא הוא מוסר את נפשו 
בעד אמונה בה' ובעד יהדות.

כל זה נובע מהרצון העצמי, הרצון הנפשי החזק ביותר, בקשר הנשמתי האלוקות, שמשום 
כך יהודי — איש או אישה — אינו יכול ואינו רוצה להיות נפרד חס ושלום מאלוקות.

תוקף הרצון הנשמתי לאלוקות גובר על כל הרגשות הגופניים, עד למסירת הגוף בפועל 
ממש לאלוקות וליהדות, התוקף ברצון הוא רק כאשר רצון האדם קשור באמת עם של 

מעלה.

התכונה השנינה של רצון היא דיוק, שהדבר ייעשה רק כפי הרצון. זהו גם החילוק בין 
הלכות  פסקי  נובעים  שמהסברות  שונות,  סברות  יש  סוגייא  ובכל  חכמה,  שהיא  תורה, 
שונים, ובין מצוות שהן רצון. ובמצוות לא קיים הדבר שבאותה מצווה יהיו חילוקים בקיום 

המצווה, כי רצון הוא בדיוק כפי הרצון, ואז קיום המצוות הוא נחת רוח למעלה.

גם כאשר האדם מתנהג במידות טובות, יש למעלה, כביכול, נחת רוח.

כתוב "בנים אתם להוי' אלוקיכם". בני ישראל נקראים ילדיו של ה' יתברך.



ntnr s"v "fk aruj vcrhu, bujv vhnbu"

ח

בגשמיות אנו רואים, שהנחת רוח הגדולה ביותר אצל אבא היא, כאשר הילדים מתנהגים 
מצווה,  לא לעשות, את אשר האב  או  מצייתים, לעשות  הילדים  טובה. כאשר  בהנהגה 
הילדים  כאשר  היא,  האב  של  האמיתית  הקורת–רוח  אבל  לאב,  גדול  עונג  שזהו  וודאי 

מתנהגים במידות טובות. 

זו הכוונה "רוח הבריות נוחה הימנו":

"בריות" הם אנשים פשוטים שאינם יודעים ללמוד, אלא מקיימים מצוות מבלי לשאול 
מדוע. לשאול מדוע — לא קיים אצלם. הם מאמינים באמונה פשוטה בה' יתברך ובתורה, 

ומקיימים מצוות כי כך ציווה ה' יתברך.

המקום"  "רוח  של  העניין  את  יודע  בניסים,  ומלומד  חסיד  שהיה  דוסא  בן  חנינא  רבי  
ויודע את מעלת התמימות, שזו המעלה העיקרית של האנשים הפשוטים — שכל מה שהם 

עושים הוא בתמימות, כי כך הוא ציווי הבורא ברוך הוא. 

ביותר,  הנעלות  ההשגות  מכל  יותר  למעלה,  ביותר  הגדולה  החשיבות  היא  זו  תמימות 
שבפני המסירות–נפש התמימה לתורה ויהדות, אפילו משה רבינו היה שפל בעיני עצמו.

כתוב: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה".

מידת הענוה של משה רבינו לא היתה רק בפני 'דור דעה'. הענוה של משה רבינו היתה 
בפני "כל האדם אשר על פני האדמה".

ה' יתברך הראה למשה רבינו את כל הדורות עם המנהיגים שלהם, עד משיח צדקינו, 
ומשה רבינו ראה שבעקבות משיחא יהיה דור כזה שאפילו בני התורה הגדולים ועובדי 
ה' יתברך הגדולים, ידיעת התורה שלהם והשגת אלוקות שלהם היא לא כלום ממש לגבי 
ידיעת התורה והשגת האלוקות של משה רבינו, אבל הם יקיימו תורה ומצוות במסירות 
נפש, בפרט האנשים הפשוטים של הדור ההוא, משה רבינו היה שפל בעיני עצמו גם בפני 

התמימות שלהם.

על בריות אלו אומר רבי חנינא בן דוסא, שמי ש"רוח הבריות נוחה הימנו" מהמעשים 
וההנהגות הטובות שלו, הרי זו הוכחה ש"רוח המקום נוחה הימנו".

רבי חנינא מבטא כאן שני עניינים עמוקים מאוד:

ש"חכמתו  אלא  זה  אין  טוב,  יהיה  שזה  ככל  מרובים,  ומעשים  חטא  שיראת  האחד, 
מתקיימת", אבל כדי שיהיה גם "רוח המקום נוחה הימנו", זהו רק כאשר בנוסף ל"חכמתו 

מתקיימת" ישנן מידות טובות.

השני, שההוכחה ש"רוח המקום נוחה הימנו" אינה מכך שרוח בני התורה או גדולי התורה 
נוחה הימנו, אלא דווקא מכך ש"רוח הבריות נוחה הימנו", אותם אנשי מעשה פשוטים 

ותמימים, כי התמימות היא עיקר החשיבות למעלה. 
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מבאר ששלימות האדם היא מידות טובות, נוסף על ה"חכמתו מתקיימת", קיצור. 
אהבה  מידות  עם  מרובין"  וב"מעשיו  חטא  ביראת  המצוות  קיום  ידי  על 
ויראה. תורה היא חכמה, ביאור וכמה דיעות בסוגייא אחת. מצוות הן רצון, תקיף ופועל 
בדרך גזירה, ובדיוק. מעלת התמימות היא יותר באנשים פשוטים, שבפני תמימות המעשה 
א) שלאנשים  חנינא מבאר:  רבי  בעיני עצמו.  היה שפל  רבינו  גם משה  נפש  במסירות 
פשוטים יש את מעלת התמימות. ב) שדווקא "רוח הבריות" היא הוכחה ל"רוח המקום".

ב

מה משמעות "רוח המקום". גם להבין את שני הביאורים של רבי חנינא  בן להבין 
דוסא (א) מעלת התמימות שאצל אנשים פשוטים היא יותר מאשר אצל בני 

תורה, ו(ב) שדווקא "רוח הבריות" היא הוכחה ל"רוח המקום".

העניין בזה הוא:

הרבי נשמתו עדן אומר שתכלית ההשתלשלות הוא העולם הזה. 

רצונו יתברך הוא, שתהיה נחת רוח מכך שחושך הסטרא אחרא מתהפך לאור אלוקי, שעל 
ידי עבודת האדם בתורה ומצוות ומידות טובות, יאיר אור אין סוף את חושך העולם הזה, 

שזהו דווקא על ידי מעשה, כמו שכתוב בזוהר "עשיה לעילא".

ידי מעשה". עצם המעשה הוא הדבר הנעלה  זהו פירוש המאמר "גדול תלמוד שמביא 
ביותר, וגדלות התלמוד היא שהוא מביא לידי מעשה.

מעשה בכלל, ועם תמימות בפרט, גורם שמחה ותענוג למעלה. כדברי רז"ל על הפסוק 
"ישמח ה' במעשיו" "שמח אינו נאמר, אלא ישמח, עתיד הקב"ה לשמוח במעשיהן של 
שנעשה  הגשמיים,  העניינים  של  הבירורים  ידי  על  שנעשה  לתענוג  הכוונה  צדיקים", 

"אתהפכא חשוכא לנהורא".

זה גורם את התענוג של מעלה. כי תענוג הוא רק מחידוש דבר, כידוע המשל מציפור 
המדברת:

זהו  –כשאדם מדבר אין זה חידוש, שהרי אדם הוא מין ההמדבר. אבל שציפור תדבר— 
חידוש שגורם תענוג.

הנמשל הוא: התענוג של מעלה הוא מביטול היש שנעשה על ידי עבודת הבירורים. 

"מעשה  וארץ",  שמים  ממעשה  יותר  צדיקים  מעשי  "גדולים  רז"ל:  מאמר  כוונת  זוהי 
שמים וארץ" הוא מאין ליש, כמאמר הידוע "עשה את שאינו ישנו", אבל מעשה צדיקים 

הוא מיש לאין, שזהו חידוש למעלה, ומחידוש זה הוא התענוג למעלה.

זהו הטעם לכך שכאשר היהודי הראשון, יצחק, נולד, כתוב "צחוק עשה לי אלוקים"— 
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התענוג למעלה שנוצר מהבירורים הגשמיים שנבראו על ידי שם אלוקים, כמו שכתוב 
"בראשית ברא אלוקים", שבריאת העולם שה' יתברך ברא בריאה יש מאין, היא על ידי 
שם אלוקים, ועל ידי ביטול היש גורמים תענוג למעלה, שעיקר התענוג שלמעלה הוא זה 
שנשמה רוחנית מתלבשת בגוף גשמי דווקא, ובעבודתו הוא מברר, על די תורה ומצוות, 

את הניצוצות שבדברים הגשמיים ומעלה אותם לשרשם.

זו הסיבה לטענת המלאכים נגד בריאת האדם ומדוע ה' יתברך נתן את תורתו הקדושה 
לאדם על הארץ ולא למלאכים בשמים:

המלאכים יודעים את מעלתן הגדולה של הנשמות לגבי מלאכי השרת הגדולים ביותר, 
יותר בדרגה,   גבוהות  הן  גם את אור האצילות. נשמות  ומשיגים  שהם בעולם הבריאה, 
כי המלאכים בדרגה הגבוהה ביותר, שירתם היא בעולם הבריאה, ושירת הנשמות היא 

בעולם האצילות.

למלאכים יש גופים, כמו שכתוב "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט". הרמב"ן אומר 
שגוף המלאכים הוא מיסוד הרוח הפשוט ויסוד האש הפשוט. לכן יש למלאכים הגדרת 

מקום.

יש מלאכים שגדולים מהלך ת"ק שנה, ויש שגודלם הוא שליש העולם. ושיר המלאכים 
הוא בקול הנשמע לנביאים, כמו שכתוב "ואשמע אחרי קול רעש גדול" וכתוב "והאופנים 
והם חלוקים בדרגות השירה — רוח, רעש ואש — בהתאם  וחיות הקודש ברעש גדול", 

לדרגות של שלושת העולמות — עשיה, יצירה ובריאה.

אבל לנשמות, כפי שהן למעלה, אין גופים. אין להן הגדרת מקום, אין להן שמות, ושירתן 
היא ב"קול דממה דקה", בעולם האצילות שאינה נשמעת לנביאים.

לשירת המלאכים יש זמן קבוע, כי מלאכים נתפסים במקום והם נתפסים גם בזמן, אבל 
נשמות שאינן נתפסות במקום, אינן נתפסות גם בזמן.

זהו "וקדושים — נשמות — יהללוך סלה", ללא הפסקות.

אלו  שמעלות  המלאכים  סברו  המלאכים,  דרגות  על  בנשמות  שיש  הללו  המעלות  כל 
קיימות רק בנשמות כפי שהן למעלה, אבל כאשר הנשמה יורדת לעולם הזה ומתלבשת 
בגוף גשמי עם נפש הטבעית, המבינה עניינים של נפש הבהמית ויש לה עונג רב בכל 
העניינים הטבעיים של העולם, באופן כזה, אומרים המלאכים, הגופים הרוחניים שלהם 

הם בדרגה נעלית יותר מהגופים הגשמיים של בני האדם.

אבל לאמיתו של דבר, יש להם טעות בכך.

הכוונה העליונה של "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" שזהו "רוח המקום", 
מתבצעת רק על ידי נשמות בגופים, על ידי תורה ומצוות המלובשים בדברים הגשמיים 

של העולם הזה. שעבודת המעשה בעולם הזה — הוא עיקר הכוונה.
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המצוות  מעשה  של  יהודים   — הבריות  שרוח  "כל  אומר:  דוסא  בן  חנינא  שרבי  זהו 
עבודתו  ידי  הימנו"— שעל  נוחה  המקום  הוכחה ש"רוח  זוהי  הימנו",  נוחה  בתמימות— 
לו  חסרות  כי  הימנו"  נוחה  הבריות  רוח  "אין  כאשר  אבל  העליונה,  הכוונה  מתבצעת 
המידות הטובות, הרי גם אם "חכמתו מתקיימת", בכל זאת "אין רוח המקום נוחה הימנו".

האדם קיצור.  עבודת  ידי  שעל  היכן  הזה,  עולם  היא  הבריאה  שתכלית  מבאר 
וגורם תענוג למעלה.  חידוש  הוא  היש  ביטול  הכוונה.  הגשמית מתבצעת 
וזוהי מעלת הנשמות על מלאכים. שירת המלאכים — רוח, רעש אש. שירת הנשמות — 
קול דממה דקה. "רוח הבריות נוחה", ממידות טובות, ואז "רוח המקום", הכוונה העליונה, 

"נוחה הימנו, כי מקיימי המצוות בתמימות בעולם הזה, הם הוכחה ל"רוח המקום".
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 6. Zohar, Vol. I, p. 4a.

 7. Likkutei Torah, Bamidbar, p. 20a, Shelach, p. 48a.

 8. Kesuvos 5a.

 9. Sefer Yetzirah 2:6.

 10. Bereishis 21:6.

 11. Ibid., 1:1.

 12. Sanhedrin 38b.

 13. Shabbos 88b.

 14. Tehillim 104:4.

 15. [Footnote in original] See Chassidic Discourses, Vol. I, p. 115.

 16. Torah Or, p. 4b; Likkutei Torah, Berachah, p. 98a.

 17. Chagigah 13b.

 18. Bereishis Rabbah 68:12; Pesachim 94a; Chulin 91b.

 19. Yechezkel 3:12.

 20. Siddur Tehillat HaShem, p. 44.

 21. I Melachim 19:12.

 22. Siddur Tehillat HaShem p. 52; Likkutei Torah, Beshallach, p. 1d.

 23. Tanya, p. 90; Tanchuma, Nasso 16.
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subject to space are also not subject to time. This is the meaning of “and holy 
beings (souls) each day praise You constantly”22 souls pra ise G-d without 
interruption.

All these merits possessed only by souls were known to the angels. They were, 
however, of the opinion that the superiority of souls existed only while the 
souls were found above. When the souls descended and clothed themselves 
in bodies which comprehend the matters of the animal soul, and which derive 
tremendous pleasure from all physical things, the angels believed that their 
spiritual bodies were higher than man’s physical bodies.

Truly, they were mistaken. The fulfillment of “G-d’s passionate desire for 
a dwelling place in this nether world”23 is what He  finds most pleasing. 
This is accomplished only by souls lodged in bodies, studying Torah and 
performingmitzvos with the physical matter of this corporeal world. For the 
service of deeds in this world is the ultimate purpose of creation.

This is the meaning of Rabbi Chanina ben Dosa’s saying: “Anyone with 
whom his fellowmen (b’riyos) are pleased,” referring to simple Jews who 
perform mitzvoswith temimus. If one’s “fellowmen” are pleased with a man, 
then it is a sign that G-d is pleased as well, for such individuals fulfill the 
Divine purpose of life. However, when b’riyos are not pleased with a person 
because he lacks good character traits, then even if his wisdom endures, G-d 
is not pleased with him.

In summary: The purpose of all creation is this physical world, in which 
man by means of his spiritual service accomplishes the goal of creation. 
The nullification of physicality [and its elevation to holiness] is novel and 
brings G-d pleasure. Herein lies the merit of souls in comparison to angels. 
The song of angels is “wind,” “mighty sound,” and “fire. “ The song 
of souls is a “thin small voice.”B’riyos are pleased with an individual 
when he has fulfilled the Divine intent. This is because those who perf orm 
mitzvos with temimus indicate by their pleasure that G-d is pleased as well.

FOOTNOTES 

 1. [Note in original] Tanya, p. 90.

 2. I, p. 115a.

 3. Kiddushin 40b.

 4. Tehillim 104:31.

 5. [Footnote in original] Vayikra Rabbah 20:2.
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It is for this reason that regarding the birth of Yitzchok, the first person to be 
born Jewish, the verse states:10 “G-d  [referred to by the Divine name Elokim] 
made me joyful,” the Divine joy brought about by refining and elevating 
the material world created by the Divine name Elokim. [That creation 
emanates from the nameElokim we know from] the verse that states: “In the 
beginning, Elokim created heaven and earth.”11 By nu llifying the physicality 
of this world and elevating it to holiness, we cause Divine delight.

G-d’s chief delight derives from the soul’s descent into a physical body, where 
through its service of Torah and mitzvos it refines the sparks of holiness found 
within physical entities, and elevates them to their source. This is the reason 
for the complaint of the angels12 who wer e opposed to man’s creation, and13 to 
the f act that G-d gave earthly man His holy Torah and did not present it to the 
heavenly angels.

Angels are aware that souls are spiritually superior to even the loftiest of them. 
The greatest angels are only [at the level of, and therefore only found] in [the 
spiritual world of] Beriah. These lofty angels are also able to comprehend 
[to a limited extent] the illumination of [the higher spiritual world, which 
is] Atzilus, the world of souls.

The most lofty level of angelic song [which is indicative of the spiritual status 
of the angels that sing it] is in the world of Beriah, and this song is directed to 
[and indicates their longing for] the [G-dly illumination of] Atzilus.

Angels have bodies, as the Rambam comments:14 “He make s His angels15 of 
wind,  His servants of blazing fire.” Comments the Ramban:16 “The bod ies of 
angels derive from the amorphous and as yet formless foundation of wind and 
fire.” Angels are therefore subject to the concept of space. Some are as large 
as “the distance [that can be traversed] in 500 years.”17 Other an gels are as 
immense as a “third of the universe.”18

Furtherm ore, the angels’ song can be heard, and indeed is heard, by the 
prophets, as the verse says:19 “and I he ard behind me a great roaring sound.” 
It is also written:20 “And the  [angels called] Ophanim and the [angels called] 
holyChayos, with a mighty sound….” Angels are also classified by the 
categories of [their] songs: “wind,” “sound” and “fire,” in accordance with the 
spiritual levels ofAsiyah, Yetzirah and Beriah.

Souls as they exist above, however, have no bodies, no names, and are not 
subject to the concept of space. Their song is the “thin still voice”21 of the 
wo rld ofAtzilus, which is not heard [even] by the prophets.

Moreover, angels sing their praises of G-d at appointed intervals; they are 
also subject to the concept of time. Souls, however, inasmuch as they are not 



n,ul "xpr vntnrho – thsha"

6

q Chapter 2 r
We need to understand what is meant by “Anyone with whom his fellowmen 
are pleased….” We must also clearly understand R. Chanina’s two 
explanations regarding the singular merits of temimus among simple folk, and 
that being pleasing to b’riyos in particular is proof of G-d’s pleasure.

The Alter Rebbe, of blessed memory, wrote:1 “ The purpose of the progressive 
chain of worlds… is this lowest world, for such was His blessed will that He 
shall have satisfaction when the darkness of sitra achra [the “unholy other 
side”] is transformed into the light of holiness.”

Thus, the purpose of creation is only this world, for [in this world,] man 
through his spiritual service of Torah, mitzvos and good character traits brings 
about the illumination of the Ein Sof, Infinite G-d. This is accomplished only 
through deeds, for as expressed in the Zohar:2 “ Action above all else!”3

T his is the meaning of the saying: “Torah study is most important of all, for it 
leads to action” actual deeds are the highest level, and the greatness of Torah 
study lies in that it leads to action.

Deeds in general, particularly when performed with temimus, bring about joy 
and pleasure Above. On the verse:4 “ may G-d delight in His works,” our sages 
comment:5 “ The verse does not state ‘G-d delighted’ [in the past tense], but 
‘may G-d delight’ [in the future tense. The verse is thus telling us that] G-d 
will delight in the good deeds of the righteous.”

We thus see that G-d delights in the spiritual elevation of physical matter, 
when “the darkness [of corporeality] is transformed into the light [of 
holiness].”6

Delig ht comes from something novel. There is a well-known parable7 of a 
 [king’s subjects who petition the king by presenting him with a] “talking bird” 
[who mouths their request. So pleased is the king with this novel approach, 
and the obvious sincerity of his subjects, who toiled long and hard until they 
got the bird to parrot their petition, that he granted their request].

The analogue is that delight is caused Above by the nullification of 
corporeality brought about by the spiritual refinement of the physical world. 
This is the meaning of the saying:8 “The w orks of the righteous surpass even 
the works [of the creation] of heaven and earth.” The “works of heaven and 
earth” are creationex nihilo, as expressed in the famous saying:9 “He ma de 
that which was not, to be.” [For G-d to be able to create is not unexpected, 
but] the fact that “the works of the righteous” transform the physical into the 
spiritual is truly novel and brings G-d much satisfaction.
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In summary: Man’s completeness comes as a result of his character traits. 
This is in addition to “wisdom that endures,” which is accomplished by 
performingmitzvos with fear of sin, and demonstrating that one’s good deeds 
exceed one’s wisdom. Torah is wisdom; mitzvos are will; very powerful, and 
acting by decree. The quality of temimus is usually found among simple folk. 
Even Moshe was humbled before such simplicity. R. Chanina explains, a) that 
simple folk possesstemimus; b) that favor found in the eyes of b’riyos proves 
that G-d is pleased [with an individual].

FOOTNOTES 

 1. Pirkei Avos 3:10.

 2. Sifri, Rashi, Bamidbar 28:8; Zevachim 46b.

 3. Tehillim 44:23.

 4. HaYom Yom, entry 21 Sivan, 25 Tammuz; Sefer HaMaamarim 5710, p. 115.

 5. Devarim 14:1.

 6. Tanya, p. 81.

 7. Taanis 25a.

 8. Bamidbar 12:3.

 9. Bamidbar Rabbah 23:5.

 10. Sefer HaMaamarim Kuntreisim, Vol. I, p. 106; 5710, p. 237.
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The term b’riyos applies6 to simple f olk who perform mitzvos without 
requiring a reason. These people don’t know what it means to ask “why.” 
They believe in G-d and Torah with simple faith, and perform mitzvos because 
G-d so desires.

Rabbi Chanina ben Dosa, a pious individual and a person accustomed to 
miraculous occurrences,7 knows what i s required in order for G-d to be 
“pleased with him,” and also knows the merit of simple sincerity. For the main 
merit of simple folk lies in their doing everything with temimus simple and 
whole-hearted sincerity. Everything such folk do is permeated with temimus, 
for G-d has so commanded.

Service in the manner of temimus is considered Above to be even greater than 
service [which derives from] the loftiest degree of comprehension. Even our 
master Moshe was humbled in the face of such self-sacrificing temimus.

The verse states:8 “And the man  Moshe was the most humble of all men 
upon the face of the earth.” Moshe’s humility did not stem from [comparing 
himself to the Jews of his generation, even though they were known as] “the 
generation of knowledgeable individuals.” Rather, his humility surfaced after 
G-d showed him “all men upon the face of the earth.”

G-d revealed to Moshe9 all the gener ations of mankind together with their 
leaders up until our righteous Moshiach. Moshe beheld that close upon the 
heels ofMoshiach, there will exist a generation whose knowledge of Torah 
and G-dliness even the knowledge of its greatest Torah scholars will be naught 
in comparison to Moshe’s knowledge. Yet these selfsame people, particularly 
the simple folk among them, will perform Torah and mitzvos with total self-
sacrifice. It was before such temimus that Moshe was humbled.10

Concerning th ese b’riyos, Rabbi Chanina ben Dosa says that when a person’s 
deeds and good conduct find favor in the eyes of his fellowmen, it is an 
indication that “G-d is pleased with him.”

[In the Mishnah’ s earlier quotes of] Rabbi Chanina ben Dosa, two matters of 
great profundity are noted:

a) As good [and as necessary] as it is for one to fear sin and have his good 
deeds exceed his wisdom, a person must display refined character traits in 
order for G-d to be “pleased with him.”

b) When Torah giants and scholars are pleased with an individual, this 
does not prove that “G-d is pleased with him.” Rather, such proof requires 
that simple and whole-hearted people be pleased with him. For service in 
wholehearted sincerity carries the most weight with G-d.
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q Chapter 1 r

“He [Rabbi Chanina ben Dosa] used to say: ‘Anyone with whom his 
fellowmen [b’riyos] are pleased, G-d is pleased with him; but anyone with 
whom his fellowmen are not pleased, G-d is not pleased with him.’ ”1

T he purpose of man’s creation is to bring G-d pleasure through his good 
conduct, study of Torah, performance of mitzvos and refined character traits. 
This is expressed in the Divine saying:2 “I t is pleasurable to Me that I have 
spoken and My will has been fulfilled.”

Torah is called “G-d’s wisdom” and mitzvos are termed “G-d’s will.” Wisdom 
accomplishes its goals by reasoning, while will achieves its goals through 
might in the form of a decree, without any why or wherefore.

The essential striving towards G-dliness within every Jew [is so strong that 
it] leads to actual sacrifice of life, as the verse states:3 “For  You we have 
given our lives….” Not only does a Jew suffer [willingly] for the sake of his 
belief in G-d and Judaism, but he actually gives his life for this belief. All this 
emanates from the soul’s essential desire for unification with G-dliness. For 
this reason, no Jew neither desires or is able to be severed (G-d forbid) from 
G-dliness.4

The t remendous strength of the soul’s desire for G-d overwhelms all physical 
considerations. This fierce longing is manifest only when man’s will is truly 
bound up with G-d’s will. The second characteristic of will is exactitude, that 
it be carried out in every detail.

This is also the difference between Torah and mitzvos. Since Torah 
is wisdom, we find various logical insights in each subject, which in 
turn lead to differenthalachic rulings. However, we do not find within 
a particular mitzvah a variety of ways for it to be performed. This is 
because mitzvos are expressions of Divine will, and must be performed 
exactly. Only when mitzvos are performed with precision is their performance 
pleasing to G-d. G-d is also pleased when man conducts himself with fine 
character traits.

The verse states:5 “You are  children to the L-rd, your G-d.” Jews are called 
G-d’s children. We observe that a father derives great pleasure from his 
children when they do what he tells them, and refrain from doing that which 
their father prohibits. A father derives his greatest pleasure, however, when 
his children [also] demonstrate refined character traits. This is the meaning of 
the expression “with whom his fellowmen [b’riyos] are pleased.”
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q Introduction r

Reb Chaim Serebryanski OBM הכ"מ requested that the Chassidic 
discourse (maamar) ‘Anyone with whom his fellowmen are 
pleased, G-d is pleased with him’, from the book ‘maamorim in 
Yiddish’ be learned for his ‘shloshim’. The maamar discusses 
the importance of developing good character traits, which 
epitomised Reb Chaim's life's work.

This idea is a central goal of Chabad Chassidus and by Hasgocho 
Protis (Divine Providence) Reb Chaim's shloshim is during 
Sefiras Haomer which emphasises working on one’s middos.

May our increased effort in learning, living and disseminating 
chassidus, ideals Reb Chaim lived, bring about the immediate 
and complete redemption through Moshiach, and ‘they shall 
arise those who dwell in the dust’.

The Serebryanski Family
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