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 בס"ד יט טבת תשע"ז, יום שלישי לפרשת שמות

 ''ותיראן המילדות
 י ִהיא ָחְכָמה'ֹדנ'ֵהן ִיְרַאת א  

פסוק יז, ותיראן  'פרק א בפרשת השבוע,
המילדות את האלקים ולא עשו כאשר דבר 
אליהן מלך מצרים, עכ"ל. יש כאן תמיהה 
עצומה, ושמעתיה מפי מו"ר הגה"צ ר' רפאל 

קי ע"ה מכפר אליהו אליעזר מישקובס
 :חסידים

אין אפי' אות אחת לחינם, וא"כ  הרי בתורה
נכתבו לחינם ארבע מלים מיותרות מדוע 

אילו זו כ"ותיראן המילדות את האלקים", 
הסיבה היחידה שבגללה התאפקו מלעשות 
"רצח עם", ג'ינוסייד בלע"ז. הרי גם ללא 
טעמים של דת ויר"ש, הבין כל העולם שאין 
שום סיבה לפטור את הצורר הגדול אייכמן 
ימ"ש, ששמע בקולו של אותו רשע, וא"כ 

 אריכות הלשון בתורה. אתמהה על

והוא מפרק לה, באמת הבלם  הוא מותיב לה
היחידי הוא יראת  בלע"ז( קס"ר  בְ ה  ")

א'לקים, והרמח"ל מבאר עניין זה בבהירות 
בהתחלת ספרו "מסילת ישרים", ואילו לא 
הבלם הזה של יראת שמים, הי'ה האדם 
מסוגל גם להרוג את חברו, לצורך סיפוק 

של תאוה שתקפה אותו, או תענוג איזה צורך 
ן התורה של נקמה מתוקה מדבש. ולכ

 מדגישה את הסיבה האמיתית.

עוד מספר איוב פרק כ"ט  והרמח"ל מביא
פסוק י"ב 'והחכמה מאין תמצא', ובפסוק 
כ"ח 'ויאמר לאדם הן יראת אד' היא חכמה', 
ואמרו במדרש "הן" הוא לשון "אחת" 

חכמה,  בלועזית, היא חכמה, היא היחידה
ועתה עלינו לדעת ולהיות מן אלו הנאמר 

 עין לו, אכי"ר.יעליהם, הבא ליטהר מסי

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

מורנו הרב 
 דסלר זצ"ל

נרשם  ,במדרשה מדברי מו"ר שליט"א ] 
 [ תש"ע שמותפ'  מהקלטה

  
יחול היארצייט של אדם  טבתד "כ מחר בערב

גדול מהתקופה האחרונה, כ"ד טבת הוא יום 
של עוד אלפים מורה הזכרון של מורנו, ו

ורבבות, הרב אליהו אליעזר דסלר זכר צדיק 
 וקדוש לברכה. 

ראה הקב"ה,  שהצדיקים  - אאומרת הגמרא
מועטים, שתלם בכל דור ודור, פיזר את 

יקים הצדיקים שלא יהיה בדור אחד הרבה צד
ודור אחר בלי צדיקים כלל. הקב"ה שתל בכל 

הוא היה דור ודור את השתולים בבית השם. 
 "תלמוד תורה"ב אחד מהשתולים בבית השם

. הוא היה חי בדור שלפני השואה והוא בקלם
נוח  בבדור שאחרי השואה. כמו שכ'גם היה 
בדורותיו דהיינו בדור שלפני המבול היה צדיק 

ובדור שאחרי המבול, הקב"ה משאיר בנס בני 
שיוכלו להעביר את ההשקפות ואת חלקי  אדם

התורה שהיו אצל הצדיקים בדור הקודם כדי 
 להעביר אותם לדור שאחרי החורבן.

אברך צעיר, ר' חיים  שהיה הרב דסלרכעוד 
הסמכות שהיה ראש בית הדין,  , דודו,עוזר

 רוסיא, ליטא הגבוהה ביותר בכל יהדות
פולין, הציע למנות אותו לתפקיד דיין בבית ו

הרב דסלר סירב כי  .לנאהדין שלו בעיר וי
קלם הייתה שלא  ישיבתשיטת החינוך של 

לקבל תפקיד ציבורי של רבנות ודיינות, רק 
תפקיד של הרבצת תורה. ממש זמן קצר לפני 

בסוף תרצ"ט הוא  השנייהשפרצה מלחה"ע 
היה בביקור באנגליה, בינתיים פרצה המלחמה 
ולא הייתה לו אפשרות לחזור הביתה. יש 

מרגשים שהוא כותב משם, היה  מכתבים מאוד
לו אז בן ובת, קרוב לשש שנים של המלחמה 
שהמשפחה הייתה מפורדת ולא ידעו אחד 
איפה השני, אשתו הייתה במחנה עבודה והבן 

                                                           
 ל'ח, ע"ב יומא א
 , נח, ה'תנחומא ב

והבת כל אחד במקום אחר. אחרי 
השואה כשחזרו לא היו להם יותר 

 ילדים. 

במדינת אנגליה, הוא היה  כשהיה שם
יל מה אני תמיד שואל את עצמו בשב

נשארתי בחיים? אם היה חוזר הביתה 
במלחמה היו הורגים אותו כמו את 
כולם, זאת אומרת שהוא מתבונן, הרי 
בעצם נגזר שכל היהודים של קלם 

צ ר' "הגה ששם היה גר החותן שלו
והיה ראש הישיבה שם, הבן  זאבנחום 

של הסבא מקלם היה אבי אשתו. בעצם 
נגזרה עליו גזירה לעבור לעוה"ב בגיל 

, אז למה אנחנו חיים? למה צעיר ביותר
לא זכינו להיות קדושים כ"כ כמוהם, 
כנראה שיש לנו אפשרות לעשות  דבר 

 טוב שאדם חי עושה. 

אנחנו צריכים לעשות, אז הוא  מה א"כ
להחיות את העצמות היבשות,  -אמר 

בתוך האפר ללקט ניצוצות ולהדליק 
שוב את האור של אש התורה. אמר אם 

עצמי, הוא היה כן אני לא חי בשביל 
אדם בודד בלי משפחה שם.  באותו 
הזמן הגיע בחור אחד מהשואה פליט 
לאנגליה, והגיע עוד מישהו, לכן אמר, 
הבה נקים בית מדרש שיעסקו בתורה 

 יום ולילה כמו שלמדו לפני החורבן. 

הוא פתח ישיבה  בעצם ימי המלחמה
וכולל ואיפה הוא פתח את זה? אנגליה 

ונדון היו בכל יום הייתה מופצצת, ובל
מאות הרוגים. הגרמנים הפציצו 
באווירונים יום יום והיו זורקים פצצות 
אדירות. אז הוא עבר לצפון המדינה 
מקום ששם אין התקפות מהאוויר ואין 

, שם הפצצות, הוא עבר לעיר גייטסהד
 אז אמר לרב היה כבר רב אחד צדיק 

להקים שם בית שיעזור לו  בבקשה
מדרש, הגיעו עוד בחור ועוד בחור, 
והוא אמר להם אנחנו עכשיו ניצולים 
מן הגיהנם ומהמוות, תפקידנו לעסוק 
בתורה כדי שיהיה מי שילמד תורה 

 לדור הבא. 

הפקיר את עצמו  מורנו הרב דסלר
לגמרי, ואמר שכל אברך יקדיש כך וכך 
שעות בשבוע להתרים נדיבים להחזיק 



 "את החיים עצמם"
שמקבלים ממנו טובה פעם,  והרי אדם

מרגישים כלפיו רגש הכרת הטוב, וק"ו אם 
אדם הציל את חברו ממוות שיזכור לו את 
זה כל ימיו שחייב לו את חייו, ואנחנו 

הרב דסלר שקיבלנו ממנו מרגישים כלפי 
 את החיים עצמם בלי גוזמאות.

שהיחס של החיים עם  מותר ונכון לומר
הרב דסלר והחיים בלי הרב דסלר זה כמו 
חיים והעדר חיים, במחיצתו היה אפשר 
להרגיש בצורה מוחשית שבלי תורה חסר 

 )גאון יעקב, גליון יא, שמות תשע'ה( חיים.

 
 "חכמת אדם"

לאחר שהייתי כבר נשוי  באחד הימים,
ועוסק בעול של עניני ציבור בעיר רמת 

שרון, ביקרתי לפני הצהריים אצל מורנו ה
זצ"ל לצורך איזה ענין, ותוך כדי שיחתנו, 
אמר שהוא מכיר על הפנים של כל אחד 
האם היום למד תורה או לא למד. בשמעי 
כך העזתי ושאלתי, א"כ, יאמר נא רבינו 
האם אני למדתי היום, אז נתן עיניו 
הקדושות בהסתכלות על פני, ולאחר עיון 

 הן, אמנם למדת תורה היום.קל אמר, 

הרי אני יודע האמת שלא  אמרתי לו,
למדתי, כי לאחר תפילת שחרית, מיהרתי 
לצאת לנסיעה לבני ברק, ולא הספקתי 
ללמוד, אז השיב לי הרב, עצור רגע 
והתבונן לזכור כל מה שעשית מהבוקר עד 
 עתה, כשהתחלתי לספר לו היכן הייתי וכו', 

י בבית שביקרת אמרתי לו בין השאר
המדרש באולם של הישיבה לראות מישהו, 
ואז היו שם בחורים ששוחחו איתי בדברי 
תורה והתפלפלנו קצת, אמר הרב הנך רואה 
עתה שנכונים דברי, כי באמת זה נחשב 
שעסקת בתורה, וזה כבר השאיר רושם על 

 )גאון יעקב, גליון יא, שמות תשע'ה( הפנים.
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ל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן אבנר בן רפא, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"לסופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן 

הזה, הוא עצמו היה נוסע מלונדון את המוסד  
לגייטסהד ובחזרה, שם היו נדיבים ותלמידים 
והוא עצמו רצה לחסוך כסף למוסד, לכן הוא 

אני אעשה איזו עבודה בשביל פרנסה,  -אמר 
ולמרות  אחד בלונדון היה חסר רב בבית כנסת

 שאף פעם לא היה רב, החליט להיות רב
, כך הוא סיפר, לקחו אותו והיה זה ס"נבביכ

סע כל יום או יומיים. הוא היה ונד שם בתפקי
מספר שאת השינה היה ישן בנסיעה ברכבת 

, אז היה זמן בין לונדון לגייטסהד של שעות
לישון. חבל על הזמן לישון במיטה בזמן 
שאפשר לעשות משהו, אז היה פשוט ישן 

 בנסיעה ברכבת. 

דברים מעניינים שפעם אחת  הוא היה מספר
רות על דג, אשה באה לשאול אותו שאלת כש

פתחה את הדג, ובודקת את הדג ולא מצאה 
איפה המרה שלו, מצאה את הלב והכבד 
וכשיש שאלה בתרנגולת שאין לה מרה אז היא 
טריפה, אבל בדג המרה התפוצצה לפני כן 

עקרת בית  כי כל אולי, אבל הדג הזה כשר
יודעת שדג לא צריך שחיטה, ואין בו שום 

, אין בזה שום בעיות של טריפות ונבילות
שאם נגיד לה  חשבבעיה של כשרות. הוא 

לי גם שעל הדג אין שאלות היא תחשוב שאו
על יונים אין שאלות. אסור לזלזל בשאלה, אז 
אמר לה המתיני רגע, פתח את הספר עשה את 
עצמו מעיין ואמר לה הדג הזה כשר. הוא היה 
כותב מאמרים, יש מאמר 'ויהי אחר החורבן', 
היה כותב את זה לתלמידים אחר החורבן. 
אחרי זה הזמין אותו הרב מפוניבז' להיות שם 

 המשגיח. 

שהיה רואה בכל דבר את המבט  אצלו ראינו
הרוחני, אנחנו בדור הזה רואים דברים שאם 
נתבונן בהם נראה שהדברים האלה הם בכלל 
לא לפי המהלך הטבעי, זה לא ככה הסדר 
הטבעי של הדברים. עצם הדבר שאנחנו בארץ 
ישראל ויש אויבים שהמטרת מינימום שלהם 
זה לחסל אותנו, שלא ישאר אף יהודי בארץ 

ולא עושים את זה, כ"כ  חס ושלום ישראל
רוצים ולא עושים את זה ומדוע? אלא 

 שמהשמיים לא נותנים. 

שהרב דסלר טרח ועמל  היה העיקרוןזה 
בלבבות תלמידיו וכל שומעי השיחות והחדיר 
הוא  הקב"השרק מה שרוצה  דהיינו,שלו. 

ים השמומן יקום, ולבני אדם אין שום שליטה. 
לא נותנים להם לבצע את רצונם, ונביא בזה 

 דוגמא מאלפת מופלאה כדלהלן.

במדינה קראו לו דוד  ראש הממשלה הראשון
בן גוריון, הוא היה אדם בעל מרץ ואישיות 
ויותר מדי העריצו אותו. הוא היה נערץ בכל 

העולם אצל הגויים ואצל היהודים למרות 
שהיו גנרלים שאמרו שכאן עשה טעויות. הוא 
הצליח לפרסם שהוא אף פעם לא טועה 

 בחיים, 

בשדה בוקר והיה כבר פנסיונר  כשהיה כבר
רועה צאן, היה עושה התעמלות ויוגה והיה 
עומד על הראש, שאל אותו אחד שהיה איתו 
בידידות בתור חבר כנסת,  זה היה ח"כ שלמה 
לורנץ ז"ל, שאל אותו תגיד לי במבט לאחור 
על כל המהלכים שעשית, אתה לא מתחרט על 
שום דבר? אמר לא......!!!  אתה גם לא 

אוניה מתחרט על מה שהפעלת תותח ב
ם [ להרוג שאלטלנה ]של ארגון האצ"ל

יהודים? אמר 'לא!! אני לא מתחרט! זה היה 
 מחוייב המציאות'. 

שדם יהודים שווה  להלכה אם לא נשמעים
את הכל אסור להרוג אף יהודי. אלא בעניין 

באומות העולם, יש  של סידור מדינה מסודרת
אז שאל אותו הרב לורנץ כל  .השקפה כזו

המהלכים שעשית כל עשרות שנים שהיית 
דינה, עשית איזו מנהיג עם שלטון חזק במ

, שום ואמר טעות, אחת לפחות? אז הוא חשב
טעות לא עשיתי חוץ מטעות אחת, ומהי 
הטעות שציין? שהסכים לתת דיחוי לבחורי 
הישיבות שהסכים  לדחות את שירות הצבא 
רק אחרי שיסיימו את הישיבה ושלא גייסתי 
אותם מיד. זו הטעות היחידה שעשיתי. שאל 

ות כזאת? הוא אותו אז למה באמת עשית טע
אין תשובה. אמר לו אז הרב  -חשב וחשב 

לורנץ, לי יש תשובה, עכשיו אתה אדם רגיל 
אתה בוחר טוב או רע, אז היית מלך וכתוב 

על  לב מלך ביד השםפלגי מים "בספר משלי 
 השם לא נותןכלומר , ג"כל אשר יחפץ יטנו

רוצה, השם רצה שילמדו  דםאלעשות מה שה
תורה לא הייתה לך בחירה בזה, זה לב מלך 

כ דברי הרב לורנץ, והם הם ממש "ע ביד השם.
על זממות שליטים  כדברים שאמר הרב דסלר

 .באומות העולם

הסתכל  ,ראש ממשלה ג"בלא היה  כשכבר
במבט חומרי היה לו קושיה בלי תרוץ, אנחנו 
מסתכלים על הדברים באופן של 'לב מלך ביד 
השם' זה כולל את ראש מדינת ארה"ב, מנהיג 
סין, רוסיה, מצרים וסוריה, לב מלך ביד השם, 

 דכל המאבקים הפוליטיים אומר רש"י וככה גם
כשיש מלחמות כאן זה מלחמות בין שרי 

ה, בין המלאך הממונה על יוון ועל פרס מעל
וכו' וזה מאבק רוחני של השפעות רוחניות 

                                                           
 כא ,משלי ג
 א"ז, ע"י ברכות ד

בעולם. כמה שאנחנו נרבה קדושה בעולם זה 
 מרבה את הכח של עם ישראל בעולם. 

לזכרו של מורנו הרב  אמרנו את הדברים
שהושתל בדורנו, ויהי המליץ  דסלר זצ"ל 

הקהל הקדוש הזה על נ "יושר להצלחה לגו
ושלמדו  ועל אלפים ורבבות תלמידיו ששמעו

דברי תורה מפיו או  מתוך [????] ושילמדו
מתוך ספריו ושנזכה לגאולה שלמה במהרה 

 בימינו אמן ואמן. 


