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ירעם הים
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ספר בראשית

הנצחה

לזכות ולזכרון עולם
אבינו ר' דוד ב"ר אשר אנשיל זכרונו לברכה

שמילוביץ
נלב"ע י"ד סיון תשס"ח
אבינו היה בעל צדקה במלא המובן .פזר נתן לאביונים וקיבל כל פושט יד
בסבר פנים יפות .עולה על זה היתה תשוקתו להמציא לזולתו עסק ומלאכה
ולהחזיק ידי אחרים עד שלא יצטרכו לצדקה .יקר ערך תורתינו הקדושה
היה חביב אצלו ותמך במוסדי תורה ובתלמידי חכמים ביד רחבה .כמה
פעמים אף עזב עסקי פרנסתו במסירות נפש ונסע לארץ ישראל לעסוק
בתורה הקדושה על אדמת קודש.
נסתלק פתאום בגיל נ"ב ואותנו וקהילות רבות עזב לאנחות אבל מורשתו
הנכבדה ממשיכה לחיות על ידי ילדיו ונכדיו שיחיו .ובעזרת ה' ,התורה
והעבודה שתתרבו על ידי הפצת תורת מו"ר שליט"א יעמוד לו לזכות עד
עולם.
נתנדב ע"י שלמה וחנה אסתר ברוך

הקדמת רבינו המחבר שליט"א
רוך המקום ברוך הוא ,ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ,וברכני וזיכני להביא ספרי זה 'ירעם הים'
לבית הדפוס .חיבור זה כולל בתוכו מאמרים שנאמרו ונשנו במשך שנים בשבת תחכמוני עם חברים
מקשיבים ,המבקשים עצה ותושיה בעבודת ה' .והשי"ת בחסדו העיר רוחי לקראת צמאונם ,ומתוך
פעולתינו המשותפת יצאו הדרכות ישרות ומועילות להתקדם בתורה ועבודה ,מצות ומעשים טובים.

ב

ואם אמנם לא עלה על לבי להדפיס מאמרים אלו ,כי ראיתי שזה זמן כביר ששוק הספרים גדושה בספרי
קודש מגדולי התורה שקטנם עבה ממתני ,ואמרתי מה לתבן את הבר ,עם כל זה מידת רבי יוסי הדריכני
שאמר שמימיו לא עבר על דברי חבריו (שבת קיח ע"ב) ,שהגם שידע בעצמו שאינו כהן ,אם היו חבריו
אומרים לו לעלות לדוכן ,היה נכנע להם ועולה .ואני אחריו ,באשר חזקו עלי דברי חברי שהפצירו בי
ליתן שיעורי תורה אלו לדפוס .ולמרות היסוסי ,נכנעתי לדעתם ונתתי הכתבים שרשמתי לזכרון לידיד
נפשי הדגול והיקר חו"ב ירא שמים מרבים ה"ה כה"ר יצחק דוד פוקס שליט"א שיעבור עליהם בעינא
פקיחא להגיהם וליתן מראה מקומות ודברי סמוכים להם מאוצר ידיעותיו בספרות החסידות ,ובפרט
בקיאותו הנפלא במורשת בית טשערנובל ,חב"ד והארנאסטייפאל ,שממיהם שתיתי מעודי עד היום,
והיו תמיד נר לנתיבתי .ומובטחני שהקורא יראה שנתקיים בו פתגם חז"ל (עירובין לב ע"א) שאין חבר
מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן .ולקראת עבודתו המסורה אני אומר חן חן לו ,ומברכו בזכות אבותי
הקדושים שיזכה עם זוגתו הצ' תחי' לגדל יו"ח הברוכים ברוח ישראל סבא ברוב שמחה ונחת.
והנה עכשיו שנכנעתי לדעתם ,עלי להניח לפני הקורא היסוד שעליה אני מקים בתמידות בנין שיעורי
בכל עידן שאני דורש .והוא ,ששבתי וראיתי במצב הרוח של זמנינו ,הנסיונות הנוראים והרעל האיומה
שמפעפע ועולה מכל פינה וכל סדק מסביבותינו ,ולעומת זאת אמרתי לנפשי ,לאו כל מוחא סביל
דא ,דברי גדולי החסידות תלמידי הבעל שם טוב הקדוש ,שהרבה מתביעותיהם והדרכותיהם שגבה
מדרגת המון צאן קדשים של דורינו .לכן נתתי אל לבי למלאות אחר מה שמצאתי וראיתי בספר הקדוש
אגרא דכלה ריש פרשת מטות ,וזה לשונו:
וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר .להבין ה'לאמר' ,וגם למה דוקא
לראשי המטות ,וגם נצחיות התורה מלמדת לנו בכל עת דרכי הש"י .והנה אין
מקרא יוצא מדי פשוטו ,אף על פי כן יש לרמז דהכי קאמר" :וידבר משה אל
ראשי המטות" ,היינו הגדולים שבישראל אשר להם יכולת וכח להטות לבב העם
לעבודתו יתברך שמו ,ולכך קראם ראשי המטות דיבר אליהם משה" .לבני ישראל
לאמר" ,היינו שיאמרו לבני ישראל" .זה הדבר אשר צוה ה'" ,היינו שיאמרו להם
דבר תורה כזו שיורה להם איזה דרך לעבודתו יתברך שמו ,ולא שיאמרו להם
דברי חריפות אשר לא יצא להם מזה דרך לעבודתו יתברך שמו .הגם דקודשא
בריך הוא חדי בפלפולא ,עם כל זה העיקר להורות לעם הדבר אשר צוה ה' ,וכמו
שכתב המגן אברהם ריש הלכות פסח ,עיין שם.

לזאת נתתי דברי לשיעורים ,ללטש דברי תורתי שיהיו בהישג יד לאנשי אמת השואפים לשפר מצבם
ברוחניות .וכולי האי ואולי אזכה שדברי תורה שלי יהיו לתועלת למבקשי ה' בטיפוסם על הסלם מצב
ארצה וראשו מגיע השמימה.
וכאשר זכיתי לפרק זה עלי להכיר טובה כפולה ומכופלת לבני חביבי החכם השלם חו"פ הרה"ג
כמוהר"ר בן ציון שליט"א שעומד תמיד לידי בעוז ותעצומות וברוב תבונה והשכל בהנהגת קהילתינו,
ויגע הרבה בהוצאת ספר הנכוחי .יתן השי"ת שיזכה עם זוגתו החשובה תליט"א לרוב נחת מכל יו"ח,
ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות כאות נפשם הטהורה לאורך ימים ושנים טובים.
שוב עלי להודות מעומקא דלבאי למחותני האהוב ,שנפשי קשורה בנפשו ,חכם עדיף מנביא ,ה"ה כמוה"ר
אלימלך שרגא שפירא שליט"א ,שאימץ אותי ותמך במבצע זה .תשואות חן חן לו .יהי רצון שזכות מצוה
זו יעמוד לו ולכל בני ביתו שיחי' שיצליחו בכל ,לאורך ימים ושנים טובים עד ביאת גואל צדק.
ובסיום דברי עלי להודות להאברך החשוב מבקש ה' בכל מאודו ובלב ונפש חפצה ,ה"ה כמר שלמה
ברוך ני"ו עם זוגתו הצנועה שתחי' על נדיבות לבם שתרמו מהונם למען הוצאת ספר זה להנציח נשמת
חותנו ואביה ר' דוד ב"ר אשר אנשיל ז"ל .יהי רצון שיתברכו ממעיין הברכות לרוות רוב נחת מכל יו"ח,
ובזכות מצוה זו ימלא השי"ת כל משאלות לבם לטובה.
ועל הכל אני מודה לו יתברך שמו הגדול על הזבד טוב שזבדני מבית גנזיו ,אשה יראת ה' היא תתהלל,
שבחכמתה בנתה ביתינו לשם ולתהלה במסורת אבותינו הקדושים ,ובבינת לבה היתירה גידלה וחינכה
בנינו ובנותינו שיחי' לתורה ולתעודה ,כולם אהובים כולם ברורים ,נחמדים ונעימים במידות תרומיות,
אשכולות מלאים מטוב ה' ,שכולם פרי יגעיתה הטהורה והמסורה של אשתי הרבנית החשובה מרת
פיגא תליט"א בת הרב הגה"צ כמוהר"ר ישראל אברהם שטיין זצ"ל אב"ד דפאלטישאן ,שעשתה
ועושה כל ימיה לעודדיני ולחזקיני בכל עמלי ,הן בעבודתי הפרטי ,הן בעבודת הכלל להנהיג ולסדר
צרכי קהילתינו הקדושה על מי מנוחות .יהי רצון מלפני שוכן מעונה שנזכה יחד בבריות גופא ונהורא
מעליא לראות טוב ונחת מכל יוצאי חלצינו בדשנים ורעננים לאורך ימים ושנים טובים עד ביאת גואל
צדק במהרה בימינו ,אמן.
החותם בתחינה לקונה שמים וארץ
שיזכנו במהרה לראות בשמחת עולם על ראש בני ישראל,
יחיאל מיכל בן אאמו"ר הרה"צ כמוהר"ר יעקב ישראל זצללה"ה

מהארנאסטייפאל

הקדמת המוציא לאור
שמחו התלמידים ויגילו המבקשים את ה' על אשר זכינו לראות חלק הראשון של הספר 'ירעם הים'
על סדרי ספר בראשית יוצא לאור .המאמרים אלו הם פרי עטו של המחבר אבי מורי שליט"א,
כאשר הוא נוהג מזמן לרשום תוכן השיעורים שמוסר בשבת תחכמוני לתלמידיו ובני קהילתינו.
ומאמרים אחדים נכתבו על ידי חברים מקשיבים המעלים הדברים עלי גליון כדי שלא תשתכח תורה
מישראל .גם מאמרים האלו היו למראה עיני אבי מורי שליט"א וזכו להגהתו.
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דרכו של אבי מורי שליט"א לשאוב מים חיים מעמק בארו של תורת הבעש"ט הקדוש ותלמידיו,
וכן מספרי קבלה ומוסר ושאר מחשבת היהדות ,כולם כאחת .ובפרט ,מסורת אבותינו הקדושים זי"ע
עומדת לו כיתד מוצק ,והרבה דבריו מבוססים על מה שקיבל מאביו אדומו"ר רבי יעקב ישראל זצ"ל
מהארנאסטייפאל ,וממה שהעלה לעצמו מתוך לימוד מעמיק וחודר בספרי רבותינו אבותינו ה'מאור
עינים' ,ה'תניא' וכו' .ביחד עם זה ,יותר מחצי יובל ברבנות ובחזית תנועת הקירוב מלווה את מהלך
מחשבתו בהבינו היטב טיב נפש האדם ,מה שמעיק לאדם ומה מעורר אותו .שילוב נדיר זה מאפשר כח
יצירה מיוחדת להגלות ,חידושי תורה והדרכה שהן ניצבות על יסודות ישנים ונאמנים ,ובחדא מחתא
מאירות בפנים חדשות לכל אחד באשר הוא שם.
בדרך כלל ,מטמון זה נשמר מעולם התורה מפאת מקום מושבו של אבי מורי שליט"א הוא במילוואקי
הרחוקה ממבצרי התורה .אבל זה היום תחילת מעשיך ,ותקוותינו העזה שספר זה והספרים הבאים
אחריו ישתמשו למקור התעוררות והדרכה לכל אחד המבקש להכין את עצמו בהכנה דרבה לקראת
שבתות וימים טובים ושאר זמנים מוקדשים ,ובכלל הרוצה לעבוד עבודת בוראו ית' בהגלות הוד
והדרת נשמתו מתוך הבנה יסודית ומעמיקה.
חובה נעימה עלינו לשבח לידידנו הנערץ מחותנו של רבינו המחבר שליט"א ,ה"ה הרה"ח מו"ה ר'
אלימלך שרגא שפירא שליט"א על עמדו לנו לאחיזער בעידודו ותבונתו ובתמיכתו ,וכמו שהוא רודף
אחר החסד ,וטובת זולתו תמיד על מחשבתו ,כן יזכה שאך טוב וחסד ירדפהו כל ימי חייו.
תודה מיוחדת נתונה לר' יצחק דוד פוקס שי' שליווה תהליך עריכת הספר מיוזמתו עד היום .ה' יברכוֹ
ובני ביתו בכל מילי דמיטב.
תפלתינו ותוחלתינו ,בזכות מבקשי ה' המנצלים את אוצר היקר הזה ,יתן השי"ת לאבי מורי שליט"א
ימים ושנים טובים מבורכים יחד עם אמי מורתי תליט"א ,ויהיה לו כח להמשיך לדלות מעמקי תורתינו
הקדושה ולהפיץ חידושיו לכל מקום שבו נמצא יהודי הצמא לדבר ה' ולעבודתו .יהי רצון שיראו
וירוו רוב נחת מצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם ותלמידיהם כבנים משך שנים רבות מתוך בריאות הגוף
והרחבת הדעת.
בן ציון בן אאמו"ר הרב המחבר שליט"א

חנ תשרפ
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פרשת נח
האדם צריך לעבוד את בוראו במה שהוא עכשיו אבל בחדא
א
מחתא לשאוף ליותר
את האלקים התהלך נח וגו' (ו ,ט).
איתא

במדרש רבה

(בראשית פרשה ל ,סימן

יא)" :רבי יוחנן אמר ,לרועה שהוא
עומד ומביט בצאנו .ריש לקיש אמר ,לנשיא
שהוא מהלך וזקנים לפניו .על דעתיה דרבי
יוחנן אנו צריכים לכבודו ,ועל דעתיה דריש
לקיש הוא צריך לכבודנו" .וצריך להבין
דברי חז"ל ,וכן עלינו ליקח עצה ותושיה
בעבודת השי"ת.

לכן

כולה ומניחם בלתי מושגחים לגמרי ,כי מן
הצד אינו יכול לראות רק במקצת.

וכוונת

רבי יוחנן למצוא משל מזה
בעבודת השי"ת ,כי יש מי שעובד

פרקים פרקים ,כי יש עתים שאינו מרגיש
שתמיד עיני ה' אלקיו בו ואינו מתנהג
כמושגח ממנו יתברך ,וזהו בחינת 'מן
הצד'ב .ויש מי שחי בהרגש שהוא תמיד

נראה לומר ,שידוע שדרך הרועה להנהיג

בהיכל המלך בחינת "צדיק באמונתו יחיה"

את צאנו לפניו כדי להשגיח עליהם

(חבקוק ב ,ד) ,שחי תמיד באמונתו ומוחש

היטב ,ובדרך זה ,הצאן מרגישים שיש אחראי

לו ,וכדברי הרמ"א בריש אורח חיים (סימן

בעדם ואינם הולכים בדרך עקלקלות לנדוד

א ,סעיף א) שאינו דומה הנהגתו של אדם

מן העדר .אבל אם היה הרועה הולך בצדם

כשהוא עומד לפני המלךג ,וכיון שרואה

של הצאן ,אזי מן הנמנע לראות את העדר

את עצמו תמיד כך בבחינת "שויתי ה' לנגדי

א תאריך לא ידוע.
ב בחינת מקרה כמו שכתוב (ויקרא כו ,כא)" :ואם תלכו עמי קרי" .ובפרש"י" :עראי במקרה שאינו אלא
לפרקים כן תלכו עראי במצות".
ג זה לשון הרמ"א שם ,והוא מדברי הרמב"ם (מורה נבוכים חלק ג ,פרק נב)" :שויתי ה' לנגדי תמיד,
הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים .כי אין ישיבת האדם ותנועותיו
ועסקיו והוא לבדו בביתו ,כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ,ולא דיבורו והרחבת פיו

ספר ירעם הים

בי
תמיד" (תהלים טז ,ח) ,אזי כל עשיותיו הם

וזהו

בדרך קדושה וטהרה .וזהו בחינת 'לפני
ה'' ,שמרגיש שהוא נמצא לפני המלך.

ולריש

שסיים המדרש" :על דעתיה דרבי
יוחנן אנו צריכים לכבודו" .רצה

לומר ,אנו בני אדם צריכין להיות תמיד ער
לזה שה' בקרבנו והוא משגיח עלינו ורואה

לקיש הענין סובב על ענין אחר,

במעשינו ,ובדרך זה ניצולים מכל חטא

דהיינו פעולת הבן ישראל להכין

ועושין רצונו תמיד" .ועל דעתיה דריש לקיש

העולם ולבות בני אדם לקבל המלך בדרך

הוא צריך לכבודנו" ,רצה לומר שהשי"ת

כבוד שיבינו וישכילו את אשר לפניהם ושה'

דורש מאתנו שנהיה מוכנים בדרך קדושה

יתברך שוכן בקרבם .על כן המלך שולח

וטהרה לקבל כבודו יתברך ,ושיתקיים בנו

לפניו הזקנים שיבואו אל עיר יעודם להכין

הכתוב (שמות כה ,ח) "ושכנתי בתוכם",

לבב העם שיקבלו פני המלך בכבוד הראוי

וכדברי האלשיך הקדוש  .וזהו "הוא צריך

למלכות ,ויהיו כל צרכיו מוכנים ועומדים

לכבודנו" ,רצה לומר שהשי"ת צריך

לקראתו בבואו .וזהו ענין "התהלך לפני"

להכנותינו לקבל כבודו בחיים חיותינו בכל

(בראשית יז ,א) ,שאברהם אבינו ע"ה קרא

עת וזמן בחינת "בכל דרכיך דעהו"

בשם ה' בכל מקום שנסע ובא לשם ,ובזה

ג ,ו)  ,כדי להשרות שכינתו בנו ולהשלים

פרסם אלקותו יתברך בפי כל העולם.

רצון הבורא בבריאתו.

ד

(משלי

ה

כרצונו ,והוא עם אנשי ביתו וקרוביו ,כדיבורו במושב המלך .כל שכן ,כשישים האדם אל לבו שהמלך
הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל הארץ כבודו ,עומד עליו ורואה במעשיו ,כמו שנאמר (ירמיה כג,

כד)' :אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'' ,מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת
ובושתו ממנו תמיד".
וכדאי לראות דברי המאור עינים בפרשת קדושים דיבור הא' (עמ' רכט ואילך)" :נמצא העידו לנו עדים
נאמנים [הרמב"ם והרמ"א] שבהעלות האדם על לבו וידע שמלא כל הארץ כבודו יגיע אליו היראה
והפחד בודאי ,אם כן זהו כלל ועיקר לבא למדריגת היראה השלימה".
ד וזה לשונו בפרשת תרומה (שמות כה ,ח-ט)'" :ושכנתי בתוכם' ולא אמר 'בתוכו' ,והוא כי הנה שמעתי
לומדים מכאן כי עיקר השראת שכינה באדם הוא ולא בבית ,מאומרו 'בתוכם'...ועל פי הדברים האלה
תהיה כוונת הכתוב 'ועשו לי מקדש' כו' ,כי אחת 'ועשו לי מקדש' ,שנית שיעשו באופן יתקיים המקדש
במה שיכשירו מעשיהם להיות עצמם 'היכל ה'" ,ותהיה שכינתו יתברך שוכנת בתוכם ובקרבם שיהיו
'היכל ה' המה' (ירמיה ז ,ד) ,שויהי נועם ה' עליהם בעצם .וזהו 'ושכנתי בתוכם' ,כי אין הוא יתברך
עושה עיקר מהעצים ואבנים ,כי אם מהאנשים צדיקים אשר נפשותיהם משכנות לאביר יעקב" וכו',
יעוין שם בארוכה.
ה ראה פרשת וישלח תשע"א בהערה ח-ט (עמ' קע).

