
קדושת עניני הרשות, היא מעבודות הקשות 

לפרוש  לאדם  לו  אפשר  אי  שהרי  שבמקדש. 

מעניני הרשות לגמרי, כי הוא צריך להם לקיום 

עולמו. אולם העבודה בהם היא, שלא להימשך 

אחרי חמדת ותאוות הלב, ולקיימם לעשות נחת 

רוח ליוצרו ובוראו יתברך, ולא להנאת עצמו.

כי  היצר,  מלחמת  עיקר  הם  הללו  בדברים 

בעניני  האדם  את  ללכוד  מנסה  הרע  היצר 

דברים  הלא  האדם:  אל  טוען  והוא  הרשות, 

הללו מותרים הם, 

איסור  שום  ואין 

בתענוגי  להתענג 

העולם הזה. אולם 

שנשאו  האיש 

את  לעבוד  ליבו 

בעבודה  בוראו 

ושלימה,  תמה 

יכלכל את מעשיו 

ובדעת,  בתבונה 

שאין  לדעת 

בעולם.  רשות 

וגם כשהוא עוסק 

בענייני עולם הזה 

הגוף,  ובצורכי 

הרשות,  ענייני 

שלא  ישמור 

וייפרד  יתגשם 

ח"ו מבוראו.

הרה"ק רבי יצחק מבאיאן זי"ע אמר: 'מלחמת 

שלא  היצר  עם  האדם  מלחמת  היא  חובה' 

יחטיאו בחטא ובחובה; 'מלחמת מצוה' הכוונה 

למלחמה נגד היצר הרע הרוצה למונעו מלקיים 

שיקדש  הכוונה   - הרשות'  ו'מלחמת  מצוה. 

האדם את עצמו במה שמותר לו...

זה,  בענין  הרחיב  חיים"  מים  "באר  בספה"ק 

את  להכניע  עצמו  את  יכפה  לא  שאם  וכתב, 

שח"ו  הוא  קרוב  המותרים,  בדברים  תאוותו 

כאמור  האסורים,  בדברים  יצרו  על  יתגבר  לא 

בדברי חז"ל )שבת קה:( המשבר כלים... המפזר 

שכן  זרה,  עבודה  כעובד  בעיניך  יהיה  מעותיו... 

אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך... 

עד שעובד עבודה זרה!

הייתי  "מכירו  יתרו:  חז"ל, שאמר  את מאמר 

יא(,  יח,  שמות  )רש"י  ביותר"  ועכשיו  לשעבר, 

"מכירו  נועם" מדז'יקוב:  פירש הרה"ק ה"אמרי 

שלא  "לשעבר",  השי"ת  שרצון  ידעתי  הייתי", 

ההכרה  לי  נתחדשה  "ועכשיו"  עבירות.  יעברו 

שיש  "ביותר", 

בתשובה  לשוב 

המותרות  על  גם 

הרשות.  וענייני 

הגיע  זו  להכרה 

בפגישתו  יתרו 

רבנו  משה  עם 

מנחיל  ע"ה, 

התורה, כי התורה 

המדריכה  היא 

כיצד  האדם  את 

היצר  על  להתגבר 

במלחמת הרשות.

אמרו  ואכן 

מהי  צדיקים: 

הטובה  העצה 

היא:  התשובה  הרשות'?  ב'מלחמת  לנצח 

בתורה  ויעסוק  שידבר  ע"י   - מדבר'  'הכתוב 

ע"י  כי  להתקדש,  לו  תועיל  התורה  הקדושה! 

המותרים.  בדברים  מתקדשים  התורה  התמדת 

אהבת ה' ואהבת התורה דוחים כל אהבה ותאווה 

זולתם, כל תאווה גשמית נדחית ומתבטלת אצל 

לבורא  ותאווה  דביקות  באמת  המרגיש  האדם 

העולמים. שהרי כל עניני העוה"ז הם רק דמיון, 

הם  ותורתו  השי"ת  ואילו  שעה,  ולפי  רגע  לפי 

נצחיים לעולמי עד.

הקם תקים עימו )דברים כב, ד(. 
לחברו,  ומסייע  עוזר  שאדם  כמה  כי  לרמז,  הלשון  כפל 
באותה מדה מסייעים לו מן השמים. ככל ש'הקם', 'תקים עימו' 
- יהיה לך תקומה מה'. וכדרך שאמרו חז"ל 'יותר מה שבעה"ב 

עושה לעני, העני עושה לבעה"ב'.
הרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע ]"שפת אמת"[

לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו )כב, י( - לפי שהשור מעלה 
זקנים  ]"דעת  אוכל  השור  כשישמע  החמור  ומצטער  גרה, 

מבעלי התוספות"[.
רואים אנו שעד כדי כך הקפידה התורה על צער בעלי חיים, 
לשני  לגרום  שלא  להיזהר  יש  היכן  עד  מכך  ללמוד  ועלינו 

חלישות הדעת.
הגה"צ רבי גד אייזנער זצ"ל ]"מסילות גד"[

והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבת וכיסית את צאתך )כג, יד(.
אפילו אם תצא פעם ותיכשל חלילה בחטא, הרי אם 'וחפרת 
בה' - תתבייש בעבירה זו ]מלשון 'וחפרה הלבנה'[, אזי 'ושבת 
עוונך, כמאמר  ויכסה את  לך הש"י  יסלח  וכיסית את צאתך', 
מוחלין  בה  ומתבייש  דבר-עבירה  'כל העושה  יב(  )ברכות  חז"ל 

לו כל עונותיו.
הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע ]"בוצינא דנהורא"[

הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יורו 
אתכם הכהנים הלוויים כאשר צויתים תשמרו לעשות )כד, ח(.

כמעט אין בכל התורה שלוש אזהרות בפסוק אחד: הישמר, 
לשמור מאוד, תשמרו לעשות. ללמדנו כמה חמורים הם לשון 
הרע ורכילות, השקולים כנגד כל העבירות שבתורה, והמביאים 

את הנגעים על האדם המדברם.
הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ]"מאיר עיני ישראל"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
הרשות  במלחמת  ופרש"י  וגו'.  למלחמה  תצא  כי 

הכתוב מדבר.
הנה עיקר שלימות ועבדות האדם, אחר קיום התרי"ג 
מצות, היא לקדש את עצמו במותר לו, בענייני ה'רשות'. 
דהיינו לשים מחשבתו בכל מעשיו, כמו בתאוות אכילה 
וכדומה, שיהיו לשם שמים, ולא להנאת גופו. כל אחד 
מחשבתו  להיות  עצמו  ירגיל  בלבבו,  נוגעת  ה'  שיראת 
דבוקה בהשי"ת בענינים האלו, לכוון בהם לשם שמים. 
וזה מה שאמרנו בפירוש הכתוב )ויקרא יח, ג( "כמעשה 
ארץ מצרים לא תעשו", שגם בדבר המותר לך כמוהם, 

אעפ"כ לא תעשו כמעשיהם.
- לעולם הזה, הוא למען היות  'כי תצא'  וזה פירוש: 
'מלחמה על אויביך' - היצר הרע. וזה שפרש"י 'במלחמת 

הרשות הכתוב מדבר'.
"תפארת שלמה" פרשת כי תצא

קדושת ענייני ה'רשות'

בס"ד. גליון צ"ח • פרשת כי תצא תשע"ז • אבות פרק ב' • דף היומי: סנהדרין מ"ח •

7:02  ............ הנרות:  הדלקת 

7:24 ......................... שקיעה: 

6:18  ................... החמה:  נץ 

8:58  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:34  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:39

1:23  .............. גדולה:  מנחה 

7:22  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:12

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:34

זמנים לשב"ק פרשת כי תצא

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל

בן שארצע באבטשע שליט"א
לרפואה שלמה במהרה



חסיד עובד ד' היה רבנו, אך על צדקותו הגדולה 
היתה  קונו,  לפני  שיח  כששפך  רק  איש.  ידע  לא 
שעות  באותן  ההסתר.  מן  מעט  יוצאת  גדלותו 
בעת  העצומה  ודבקותו  חוצה,  התלהבותו  פרצה 

התפילה הפליאה את עין כל רואיה.
דוד":  "ויברך  בתפילת  אומר  שמעוהו  פעם 
"והעושר והכבוד מלפניך - דאס איז מיין כבוד און 
דאווען  איך  אז  זוכה  בין  איך  וואס  עשירות,  מיין 
הזכייה  עצם   - הם  וכבודי  ]עושרי  דיר!"  פאר 

להתפלל לפניך[.
כשהתאספו  הסתלקותו,  בשעת  כי  מסופר, 
אליו החברא קדישא, דיברו אודות הכנת תכריכים 
מוכנים  "תכריכיו  ואמרה:  הרבנית  נענתה  למענו. 
בתכריכים  צורך  ואין  שנים  כמה  כבר  ומזומנים 
חדשים". לשאלת החברא-קדישא היכן הם, ענתה 

להם הרבנית, שיירדו למרתף, שם הם נמצאים.
התכריכים  את  מצאו  אכן  למרתף  ברדתם 
בצורת  ארוך  בור  ליד  מונחים  היו  אשר  כדבריה, 
לבית, שאלו  שוב  בעלותם  באדמה.  קבר, שנכרה 
את הרבנית לפשר הקבר שראו במרתף. התייפחה 
היא בבכי מר וסיפרה: "מאז נישאתי לבעלי זוכרת 
למרתף,  לרדת  נוהג  היה  ויום  יום  שבכל  אני, 
ללבוש את התכריכים ולשכב בקבר זה כשעתיים, 

שם למד ואמר פרקי תהלים" - - -

בעיר  פעם  שבת  הבעש"ט  שמרן  מסופר 
אור גדול  קולומייא, ובליל שבת קודש הרגיש, כי 
זורח בעיר. לאחר שקידש על היין וטעם דבר מה, 
עוד טרם נטל ידיו לסעודה, יצא מאכסנייתו לתור 

אחר ה"אור הגדול".
טוב,  כי  באור  חש  הצרות  בסמטאות  בלכתו 
ממנו  אשר  העיר,  בפאתי  וקט  צנוע  לבית  והגיע 
בקעו קולות זמר מלבב. בהיכנסו פנימה, מצא את 
רבנו מרנן ומרקד לכבוד שבת קודש בהתלהבות 

אשר  במעדנים,  ערוך  שהשולחן  בשעה  עצומה, 
טרם נגעו בהם.

הבחין  ולא  עילאית,  בדבקות  אחוז  היה  רבנו 
בריקודיו  והמשיך  לביתו,  האורח  בכניסת  כלל 
בסיימו  רק  רצופות.  כשעתיים  במשך  ובזמירותיו 
שלום,  לו  והחזיר  שלום  לו  נתן  באורחו,  הבחין 
ופתחו בשיחה מלבבת, שהפכה עד מהרה נשגבה 

למאד.
לשאלת הבעש"ט, מדוע הוא מזמר ומרקד טרם 
יסעד, הרי דרך העולם לשורר לאחר הסעודה, ענהו 
הוא", שבזמירות  קודש  "יום שבת  בזמר  כי  רבנו, 
צגים".  לפניו  אלה  שלש  "ואם  כתוב:  שבת,  ליל 
על  המאכלים  את  תחילה  ומניחים  צגים  כלומר, 
וייהנה מרוחניות המאכלים  כדי שישאב  השולחן, 
- מחיות דקדושה שבהם, ורק אחר כך יש לגשת 

לאכול...
מאז, התקרב רבנו לבעש"ט, קיבל מרותו ודבק 
נוסע  בפעם  פעם  מדי  ונפשו.  לבו  נימי  בכל  בו 
מתלמידיו  והיה  הבעש"ט  בצל  להסתופף  היה 

החשובים.

בספה"ק "אהבת שלום" מבנו הרה"ק רבי מנחם 
מענדיל האגער מקאסוב זי"ע )פרשת ראה(, מובא: 
שאנו  המזון,  בברכת  הנוסח  על  קשה  לכאורה 
בשר  מתנת  לידי  לא  תצריכנו  אל  "ונא  מבקשים 
כיוון  הרי  הפתוחה".  המלאה  לידך  אם  כי  ודם... 
שהיא גזירת המקום ב"ה, איך שייך תפילה על זה? 
ואדוני אבי מורי ורבי פירש, שאנו מתפללים לפני 
השי"ת שקבלת הפרנסה תהא באופן זה, שהמקבל 
והנותן יאמינו כי מה שהבשר-ודם נותן אין זה כי 
לנותן,  גם  מכוונת  והבקשה  השם.  יד  נתינת  אם 
שיהא  מהשי"ת  כן  גם  לבקש  צריך  שהנותן  היינו 
בבחינה זו, שיאמין שנתינתו היא מתת אלקים, ולא 

נתינתו שהוא בשר-ודם!

לזכר עולם יהיה צדיק

שילוח הקן
בפרשתנו אנו מצווים על מצוות שילוח הקן. 
זו,  למצוה  בחיי  רבנו  שכתב  הטעמים  אחד 
כל  על  רחמים  התעוררות  בקיומה  "שיש  הוא 
היא  האם,  את  משלח  שהוא  מתוך  כי  העולם, 
מצטערת מאוד על חורבן קינה וריחוק בניה, עד 
הגדול  צערה  ומתוך  עצמה,  את  לאבד  שרוצה 
השר הממונה על העופות מבקש רחמים מד', 
ואז הקב"ה, שכתוב בו 'ורחמיו על כל מעשיו', 
המצטערים  כל  על  רחמים  שפע  ממשיך 

והצריכים רחמים".
ייטב לך  שכר המצוה מפורש בתורה "למען 
לט:(  )קידושין  שחז"ל  והגם  ימים",  והארכת 
שכולו  בעולם  ימים  לאריכות  שהכוונה  אמרו 
טוב, כבר כתבו המפרשים שבפשטות אריכות 
לפעמים  אלא  הזה,  בעולם  גם  הכוונה  ימים 
תתקיים רק בעוה"ב. וכתבה התורה "למען ייטב 
בלי שנים  ימים  אריכות  כי  ימים",  והארכת  לך 
של טובה מה יתרון לה, לפיכך כתיב "למען ייטב 

לך" - שיאריך ימים בטוב.
מדרש  הביא  תקמה(  )מצוה  החינוך  בספר 
)תנחומא תצא פ' ב( שזוכה לבנים בשכר מצוה 
זו, דכתיב "שלח תשלח... ואת הבנים תקח לך", 

ומפרש החינוך: "כלומר, בנים תקח לנפשך".
עוד כתב המדרש )דב"ר ו, ז(: אמר ר' תנחומא, 
אם קיימת המצוה הזאת, אתה ממהר את אליהו 
הנביא ואת ביאת המשיח. ומה השייכות? על כך 
זי"ע, שבכל  יואל מסאטמאר  רבי  אמר הרה"ק 
אנו מצווים לעשות הכנה למצוה, מה  המצוות 
יקרא'  'כי  היא  המצוה  הקן  בשילוח  כן  שאין 
המשיח,  ביאת  כמו  ממש  וזה  למזומן,  פרט   -

שאין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת.

הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע
ט"ו באלול תקמ"ז, 230 שנים להסתלקותו

בהצנע לכת

התקרבותו לבעש"ט

מידו נתנו לך

שיום  מובא,  ]פ"ו[  תענית  במגילת  באלול:  י"ז 
זה הוא יום טוב, משום שניטלו הרומאים מיהודה 
היהודים  את  ומטמאים  מענים  שהיו  וירושלים, 

והטילו עליהם עוצר.

מלחמת  פרצה  זה  ביום  תרצ"ט:  באלול  י"ז 
ישראל.  עם  על  שואה  שהביאה  השניה  העולם 

מיליוני יהודים נרצחו בה על קידוש השם, הי"ד.
מאי  יצחק  רבי  "ואמר  ו.(:  )מגילה  חז"ל  אמרו 
רשע  מאויי  ה'  תתן  'אל  ט(  קמ,  )תהלים  דכתיב 
לפני  יעקב  אמר  סלה',  ירומו  תפק  אל  זממו 
הרשע  לעשו  תתן  אל  עולם  של  רבונו  הקב"ה, 
זו גרממיא של אדום  זממו אל תפק,  לבו,  תאות 
שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל העולם כולו ואמר 
רבי חמא בר חנינא תלת מאה )=300( קטירי תגא 

איכא בגרממיא של אדום..."
במקום  "גרמניא"  גורסים  והגר"א  והיעב"ץ 
שב'רייך'  העובדה  ביותר  ומפליאה  גרממיא. 
ובעת  שונות,  ממפלגות  צירים   300 היו  הגרמני 
התאחדו  לשלטון,  ימ"ש  השלישי'  ה'רייך  עליית 
יצאו  ואכן  כולם תחת מפלגתו של הצורר ימ"ש, 

להחריב את העולם, כדברי הגמרא.

קורא הדורות

הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד, תלמיד הבעל שם טוב הק', אבי שושלת צדיקי בית קאסוב-ויזניץ, 
נולד לאביו הרה"ק רבי נחמיה פייבל מקולומייא, שהיה מגזע היחס בעלי התוספות חכמי פרובינצא, 

ורבנו עובדיה מברטנורא.
בהגיעו לפרקו נשא את הרבנית הצ' מרת חיה ע"ה בת דודו - אחי אביו - רבי זלמן זצ"ל וזוג' מרת 

בלומא ע"ה שהיתה מגזע היחס ונכדה ל"טורי זהב" ול"בית חדש" זי"ע.
והתפרנס ממסחרו.  ובעשר שנותיו האחרונות בטיסמניץ. לא התנהג ברבנות,  התגורר בקולומייא, 
מתחילה היתה לו חנות קטנה בקולומייא - שם התקרב אל הבעש"ט כששבת בעיר - ואחר כך תקע 
אהלו בעיר טיסמניץ. עשה מלאכתו עראי ותורתו קבע, תפלתו היתה בהתלהבות גדולה, ובכל עת היה 

הכתוב "שויתי ד' לנגדי תמיד" שגור על פיו, עד שאפילו הגויים כינוהו: "שויתי'ניק".
היה תלמיד מרן הבעש"ט הק' זי"ע, ובעל תפילה בבית מדרשו, בקול ערב ובנעימה אותה גילו לו מן 

השמים. מנעימותיו נשמעות בחצרות ויזניץ עד היום.
הבעש"ט טייל עימו פעם בהרי הקארפטים, הצביע על הערים והעיירות שבמחוזות אלה, ואמר לו: "גן 

נאה לפניך, שמור נא עליו", ואמנם צאצאיו אחריו קירבו את יהודי מחוזות אלה לדרך השם.
נתבקש לישיבה של מעלה בט"ו באלול תקמ"ז ואהל הוקם על מקום מנוחתו בעיר טיסמניץ.

מתולדותיו

למען דעת


