
 

בס"ד

עם סגולה
בפרשת מתן תורה נאמר )שמות י"ט( והייתם לי סגולה מכל העמים, על פי פשוטו, 'סגולה' הוא אוצר חביב )עין רש"י שם(.

אבל חכמי הדורות נתנו כאן רמז, לטבעם של בני ישראל. כי בכל עת שיש צרה או מצוקה על האדם, הוא מחפש 'סגולה' בדוקה 
ומנוסה, איזה לחש או קמיע מהימן שיפתור לו את בעיותיו.

ואכן, במשך הדורות התחברו עשרות ספרי סגולות לכל מיני צרות ומרעין בישין שבאים על האדם. מהם נאמנים יותר ומהם 
פחות, ורובם לא התפשטו בישראל.

בדור האחרון, עת רבו הצובאים על דלתותיו של רבינו, מבקשים ההמונים מרבינו, הב לנו 'סגולה'. איש איש וצרותיו ומכאוביו, 
זה עם כאבי השיינים וזה כאבי ראש, פלוני לצרת הבת ואלמוני לצרת הממון, וכהנה וכהנה.

החיזוק  את  'עוטף'  הוא  ההמון  לב  על  וכדי שיתקבל  בתורה.  ולהרבות  רוחני,  בדבר  להתחזק  להם  לומר  לנכון  רואה  ורבינו 
בסגולה. וכרמז לדבר, הוא פעמים רבות מורה ללמוד ענין שיש בו דמיון קל לצרה.

מובן מאליו, כי לא הסגולה לעצמה עוזרת, רק כוח התורה שהאדם מתחזק בה, בצירוף ברכת רבינו שליט"א. וכבר אמרו חז"ל, 
אין הנחש מרפא אלא רק עם ישראל משעבדים ליבם לאביהם שבשמים.

ויהי רצון שכשם שזכו כלל ישראל במתן תורה שכל בעלי המומין נתרפאו, כך יזכו בקרוב להיוושע בישועת עולמים אכי"ר.
ונסיים ברכה מרובה לידידינו החשוב רבי יצחק אוהב ציון מחבר הספר 'סגולות חיים' וע"ס על עזרתו הרבה 

בברכה מרובה 
ושנזכה לקבלת התורה מאהבה
יצחק גולדשטוף

ולכל בשרו מרפא

אין סגולה כתורה

הגמרא בעירובין נ"ד מונה והולכת "החש בראשו יעסוק בתורה שנאמר וכו' חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וכו' חש במעיו יעסוק 
בתורה שנאמר וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא", מדוע אם כן אמרו בתחילה ראשו, גרונו ומעיו, ואפשר לבאר 
עפ"י מה שרבנו נוהג לומר כי לכל איבר יעסוק בתורה ענין השייך לו כגון בראשו הל' תפילין אבריו הפנימים הלכות טרפות וכו', הסכים 
רבנו לביאור הנ"ל. ואמר עוד: כי כיון שיש פסוק מיוחד לחש בראשו, התורה תועיל לכאב ראש עוד יותר מאשר לכל גופו, וכן לשאר 

דברים שהוזכרו מפורש שם בגמרא.

רופא ירא שמים נכנס לרבנו והזכיר את דברי הגמרא בעירובין נ"ד חש בראשו יעסוק בתורה וכו', ואמר: לפי זה, אני יכול לסגור את 
המרפאה, די אם אתלה בפתח המרפאה את לשון הגמרא. השיב לו רבנו: הרי לא שומעים לעצה זו, וזה הדבר הקשה ביותר למתרפאים, 

להתנהג כך הוסיף עוד לאמר: כי דברי הגמרא הם לא רק כאשר כואב וכרפואה, אלא גם כמניעה לכאב, ולמחלה שלא תבוא.

אח"כ שאל הרופא את רבנו, הנה יש מיחוש ויש חולי, ובגמרא אמרו "חש" אולי כוונתם רק לגבי החש בראשו ולא מחלה, כי הנה ראינו 
הרבה ת"ח שעוסקים בתורה ויש להם חולי. אמר לו רבנו: אין זה נכון, ולא רק למיחוש אלא מועיל גם למחלה, ואין אנו יודעים חשבונות 

שמים. יש חשבונות ויש ענין של גלגול קודם.

רגל ברגל

ילד תושב מונסי הרופאים החליטו כי יש לכרות לו רגל אחת, כיון שיש לו את המחלה, והרגל החולה מסכנת את כל הגוף, ובכריתת הרגל 
ימין הם יצילו את שאר חלקי הגוף.

כעת הילד הגיע לארץ ישראל עם הוריו - לברכה מרבנו, ואני מבקש הורמנא )=רשות( שהם יכנסו יחד עם הילד. 

אמר רבנו שליט"א: אינו צריך לעלות אלי, כי ודאי קשה לו לעלות, לכן בדרך שארד לתפלה אראהו למטה, או אם יבוא בזמן אחר ארד 
אליו במיוחד.

שבוע אח"כ. אמרתי לרבנו, המשפחה בדרך בחזרה לחו"ל והם רוצים בדרכם לשדה תעופה להיכנס לברכה. 

אמר רבנו שליט"א: תגיד לי כאשר הילד יבוא ואני ארד אליו. כאשר הילד בא, עלינו יחד למקום לימודו של רבנו. נכנסנו, ומיד אמר בכאב: 
מדוע עלו, הרי מסתמא קשה לו, אני הייתי יורד אליו. ובירכו לרפואה שלימה.

שאלתי מה יעשה משהו מיוחד ברגל, שיהיה זכות לרגל שלא יורידו אותה? ילמד הלכות חול המועד.
divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת

ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

תלמיד  של  מפנקסיו  קצרות,  אישיות  רשימות 
רבינו הגאון רבי יצחק שלמה קרלבך זצ”ל, ממה 
רבינו  במחיצת  ולשמוע  לשאול  לראות,  שזכה 
רבי  הגאון  לאחיו  נתונה  )תודתנו  שליט”א  מרן 
רבי  לע”נ  הדברים  מסירת  על  שליט”א  יחיאל 

יצחק שלמה בן ר’ שמואל(

פרק י”ד
Z  וחצי ללימוד שעה  חיזוק  רעיון לעשות  עלה 

בתחילת הסדר, למשך כמה שבועות בתענית 
דיבור במבצע של עשרות אלפי ₪, אבל יתכן 
שהכסף יבוא מהתורמים כאלה שכבר תורמים 
לכוללים, ואולי זה יהיה ע”ח תרומה להחזקה 
לעשות,  נכון  האם  אחר  כולל  של  שוטפת 

הכריע מו”ר, כן.
Z  אחד מחזיק משפחות אלמנות ויתומים ועתה

מציעים לו לשכור חנות גדולה לצורך מפעליו 
אבל יתכן שיהי’ ע”ח המשפחות שמחכים, כי 
לא יוכל בתקופה זו להוציא כסף על שניהם, 
– ענה, שישכור. כי גם זה לצורך הרוחתם של 

המשפחות.
Z  שנפטר אדם  שם  על  לקרוא  ענין  יש  האם 

בתוך השנה ללידת התינוק – ענה, כן.
Z  שאלו האם כשנאמר ללוות את האורח ארבע

דוקא ד”א  או  אמות האם מועיל בתוך הבית 
מחוץ לבית? ת. רק מחוץ לבית.

Z  באותו דוקא  צריך  הליווי  שאלו,  ענין  באותו 
לכן?  קודם  יום  אפשר  או  יוצא  שהאורח  יום 

ת. גם יום קודם.
Z  אבל אלקנה  קראו  לרבו  ושאל,  הגיע  יהודי 

נהרג ע”י שדרסו אותו האם ייקרא על שמו? 

שנקרא  שמואל  של  לאביו  יכוין  אבל  כן  ת. 
אלקנה.

Z  על ושואל  סנדקאות  לו  שנותנים  סיפר  א’ 
מה לכוין? ענה מו”ר יכוין לשם מצוה, ושלא 

יפגום בבריתו ושיהי’ צדיק.
Z  ?בחכמה מופלג  נקרא  מי  מו”ר  את  שאלו 

וענה, מרן הרב שטיינמן.
Z  לו ואמר  מו”ר  את  אחד  שאל  האחרון  בזמן 

יושן  לא  אתה  כנראה  לו,  השיב  עייף,  שהוא 
מספיק בלילה.

Z  רבה באמצע אהבה  א’ שאל ששומע שאחר 
עושה,  טוב  האם  טאטא  טאטא  ואומר  בוכה 
לדבר  אסור  )כי  מלקות...  לקבל  צריך  השיב 

בשעת התפילה(.
Z  בירכו על מו”ר שליט”א שחלק מחכמתו, ענה

אמן וסיפר שמרן החזו”א אמר אם העולם כך 
לברך  אפשר  אזי  אמת  לא  שזה  גם  חושבים 
לבטלה  ברכה  זה  לי  אמר  ]פ”א  אמן  ולענות 

אבל אמן מותר לענות[.
Z  של באוצר  סוכה  עצי  להניח  מותר  האם  ש. 

ספרים )השאלה הגיע מישיבת סלבודקה(. ת. 
אין בזה קדושה וגם שהשתמשו בהם זה רק 
ואסור להניח שם אבל  בזיון  ויש בזה  הזמנה 

טליתות מותר. 
Z  באמריקה מחלה  מחמת  שנמצא  א”י  בן  ש. 

כבר 4 שנים מה דינו ליו”ט שני. ענה מו”ר, כל 
שדעתו לחזור חשיב בן א”י.

Z  .הוסיפו ושאלו, הנ”ל נתנו לו תפקיד של מורה
וענה שוב מו”ר: הרי אילו היה בריא היה חוזר 

הרי הוא חשיב כל שדעתו לחזור. 
Z  אחים שתי  יש  לחתן  בה  הצעה  על  שאלו, 

ענה:  לספר.  צריך  האם  לכלה  או  חופשים 
לכלה כן לחתן לא. 

Z  ירושה על  צואה  שכתבה  אשה  על  שאלו 
מפני  שניים  פי  יקבל  הבכור  קיבלה,  שהיא 
של  דין  אין  אמא  אצל  טוב,  הכי  הילד  שהוא 
דנים  איך  בכור מאידך כתבה שהוא הכי טוב 
את צואתה. מו”ר ענה, הוי כמתנה וגם עשתה 
לשון  אמרה  אם  גם  בעיה  שום  בזה  אין  קנין 

של טעות.
Z  ש. לראות ת”ח גם שלא מבינים כלום רק כדי

לראות האם יש בזה ביטול תורה. ת. לא, כל 
הרואה דוד זוכה לתלמודו – טוב רואי. הגר”י 
מרן  חמיו  בשם  הוסיף  שליט”א  זילברשטין 
לראותו  היינו   – רבו  פני  שהקבלת  הגריש”א 

בלבד )עי’ מדרש רבה ויקרא ב’ א’(.
Z  אחד שאל שהוא רוצה לכתוב ס”ת אבל ע”י

כך לא יוכל לנדב לישיבות. ענה לו מו”ר, אם 
לא השתתף בס”ת כתיבת ספר תורה קודמת 

דמצוה שלו.
Z  נרות מדליק  אמו  שברשות  רוסי  בחור  ש. 

בת  שנעשתה  אחותו  שנים  ארבע  כבר  שבת 
ואשה  גבר  שיש  בית  שום  אין  אומרת  מצוה 
היא  חזקה,  לו  שיש  טוען  הוא  מדליק  שגבר 
צודקת וגם שאין לו חזקה שלא היה מי שהוא 
אחר חזקה בפני קטן אין חזקה בב”ב מב. ת. 
הסכים, שבת כט תוס’ אנשים, הרב גורס נשים 

עיי”ש.
Z  ש. אשה רוצה לתרום כליה, ונדרה שתתן, ויש

ליתן  מעדיפה  היא  שזקוקים  אחים  שני  לה 
חפץ.  לא  זה  מו”ר,  ענה  יכולה?  האם  לקטן 

הנדר לא חל, יכולה ליתן למי שרוצה.

חג הפסח

עלי שיח

קדש ורחץ וכו’ 
)עי’  ז”ל  הראשונים  ידי  על  תוקנו  הסדר  סימני 
תיקנו  והם  ס”ה(.  סי’  פסח  הלכות  ויטרי  מחזור 
כגון  הסדר  משך  שנוהגים  הפרטים  את  לומר 
קידוש ואח”כ רחיצת הידיים, ותיקנו את הסימנים 
כל  ולעשות  לאחר  ומה  להקדים  מה  שידעו  כדי 
הסדר,  שעת  כל  הנוהג  דבר  ולכן,  במקומו.  דבר 
)דהזכירו רק  ד’ כוסות, לא הזכירו בסימנים  כגון 
מה שיש לנהוג עכשיו כמו מגיד רחצה וכו’(. וזה 
גם הטעם שלא נאמר הסיבה, כי נוהג בכל הסדר 

)שמענו מרבנו(. 

כרפס  ורחץ,  קדש,  סימנים,  תקנו  שבכלל  ומה 
וכו’, יש לומר כיון שבליל הסדר יש כל כך הרבה 
מצוות מצה מרור וחרוסת וכרפס ואפיקומן ועוד, 
ויש לכל דבר פרטים, כגון שלכרפס יש ליטול ידים 
הכל  את  שיזכרו  סימנים  לעשות  תיקנו  תחילה, 
פסח  הלכות  הפרדס  בספר  הוא  )וכן  יטעו  ולא 
עמוד נ”ה ומחזור ויטרי, פסח סי’ צ”ה(.                         

ארבע כוסות
על שתיית ארבעה כוסות לא תיקנו חז”ל לשאול 
תיקנו  דרבנן  מילי  על  דגם  ]אע”ג  נשתנה  מה 

לשאול שהרי מרור בזה”ז דרבנן וגם הטיבול הוא 
רוה”פ[,  לדעת  מדרבנן  היא  ההסיבה  וכן  דרבנן 
וי”ל הטעם, דשתיית היין לא חשיב שינוי כ”כ דגם 
השנה  ימות  בשאר  ויו”ט  שבת  סעודות  בשאר 
מקדשים על היין, ודעת הרמב”ם בפ”ל מהלכות 
שבת ה”ט דגם סעודה שלישית יש לקבוע על היין 
עיין  יין  בשתיית  יותר  רגילים  היו  בזמניהם  ]וגם 
בימות  סעודות  דבשאר  אף  ולכן  ב’[  ח’  כתובות 
השנה אין ד’ כוסות, מ”מ תו לא חשיב שינוי כ”כ 

ולא תיקנו.                          
)שיח הפסח(         
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דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רוצה להקדיש 
את יקיריך ולהיות 

שותף בהפצת דברי 
התורה של רבינו? 

 כאן המקום:
053-3145900 

לע״נ
הרב שניאור יחזקאל 
ב״ר אברהם ראובן 

זצ״ל 
נלב״ע ח׳ סיון תש״פ

תנצב״ה

לזכות הבחור
 בצלאל חנוך

בן יהודית ברכה 
לרפו"ש



 

ההורים חשבו כי רבנו לא שמע היטב וחזר ושאלו - אבל משהו ששייך ישירות לרגל מה יעשה?

שוב אמר שילמד הלכות חול המועד.

ואז פתח רבנו וסיפר: היו נשים חרדיות שעובדות בבנק שקיבלו כאב ברגל. שאלתי האם הם עובדות ב'חול המועד' והשיבו שכן, אמרתי 
להן שיפסיקו לעבוד ב'חול המועד', והם שמעו והפסיקו לעבוד, והכאבים הלכו להם ונעלמו.

ומה ענין כאבי רגלים לחול המועד? זה ירושלמי מפורש ספ"ד דמעשר שני. "חד בר נש אתא לגבי רבי עקיבה אמר ליה חמית בחילמאי 
רגלי קטינא ]שקטעו רגלו[ אמר ליה דמועדא מייתי ולית מיכל קופד ]לא תמצא בשר לאכול[. אתא חד חורן לגביה אמר חמית בחלמאי 
רגלי מסובלא ]שמן[ אמר ליה מועדא מייתי ואית לך קופד סגי ]יהיה לך הרבה בשר לרגל[" ובמדרש איכה פרשה א' הוסיף מנה ידע? 

השיב המדרש - כיון שמועד הוא רגל - וזהו רגל ברגל.

דאה"נ בחז"ל גם יום טוב נקרא רגל אלא שנקרא גם חג, אבל חול המועד נקרא רק רגל, אם כן יותר מתבטא הדבר בחול המועד. ולכן אני 
אומר הלכות חוה"מ ולא הלכות יום טוב.

הנה פלוני חולה ברגלו ה' ירפאו, והוא גם מתחנן לרפואה, אלא שאינו עובד בחול המועד, השיב רבנו - שילמד הלכות חול המועד.

לאחר כמה ימים, רבנו נכנס לחדרו ראה אותי, פתח ואמר: אפשר שלדברי חז"ל הנ"ל יש רמז בפסוק "יד ביד רגל ברגל" פירוש, אם קיבל 
עונש ברגל זה מחמת שעשה עבירה ברגל. ואם נאמר כן מה הוא "יד ביד" יש לומר, שאם לא נתן צדקה ביד נענש ביד, וכל כהאי גוונא.

במוצאי שבת פר' ויגש ז' בטבת, נכנסתי להגאון הצדיק המקובל רי"א וינטרויב זצ"ל וסיפרתי לו כל הנ"ל, וחייך חיוך רחב, ואז הוסיף 
ואמר: "בסתרי תורה יש לזה שייכות, ובלי להיכנס לפרטים" עכ"ל.

י' כסלו תשס"ד, אמרתי קמיה רבנו. הנה אנו שומעים כאן תמיד לצרכי רפואה – ללמוד את הדבר שכנגדו, לדוגמא לכאבי רגלים ללמוד 
הל' חול המועד, ורבנו מכנה רפואות אלו: "רגל ברגל" לבעיה באברים הפנימיים - ללמוד הלכות טריפות, כאב שיניים ללמוד הל' בכורות 
במס' בכורות. והרי אין מתרפאין בדברי תורה? זה לא לרפואה בדברי תורה. זו זכות התורה. א.ה. והרי אמרו בגמרא עירובין נ"ד החש 

בראשו יעסוק בתורה וכו' הרי שמותר, נצרך ומועיל

מה להתחזקהמקרה

גב, 
לכאבי גב

כאבי גב 4 בני במשפחה אחת יש להם בעיה 
עם גב, מה יעשו? כתוב בשם האר"י על אחד 

שכאב לו הכתף והגב שם, אמר לו האר"י משום 
שלא נזהר מלדבר דברי תורה בין מים אחרונים 

לברכת המזון כי תכף לנט"י ברכה - ותכף זה 
אותיות כתף, תאמר להם שדבר ראשון יזהרו 

בנטילת ידים ושלא לדבר בין נט"י במים 
אחרונים לברכת המזון.

ופעם אחרת אמר רבינו שליט"א ללמוד פרק 
אע"פ במס' כתובות והוסיף שאע"פ זה אע"ג  

גגות, 
לס"ד 

אישורים 
לבנית 

גגות

ללמוד פרק כל גגות או פרק הבית העליה

עובדא הוי באברך משכונת רמת אשכול שהשכן 
התנגד לו לבנות על הגג וא"ל רבינו שילמד 

פרק כל גגות וביום שסיים לללמוד את הפרק 
נתבשר שלא כדרך הטבע שהשכן מסכים 

שיבנה.

גיד
לאחד שיש לו בעיות בגיד' אמר רבינו ללמוד 

פרק גיד הנשה

גרון, 
למחלה 

בגרון
ללמוד הלכות שמירת הלשון

דירה

לרכישת דירה. נכנס יהודי ואמר שהוא מחפש 
לקנות דירה שם במקום קהילתו בדרום 

אמריקה, ואין לו כסף. ושאל האם יכול לעשות 
הגרלה ואולי על ידי כן יוכל לקנות דירה, 

והרב אמר לו ללמד "הבית והעליה" בתלמוד 
ירושלמי ולמד. האם עתה עליו לעשות משהו 

נוסף או להמשיך בזה? שילמד רמב"ם ושולחן 
ערוך ונו"כ בזה, ולגבי הגרלה זה בבחינת מניח 

מעותיו על קרן הצבי.

דם

המחלה בדם. אשת ראש ישיבה ת"ח גדול 
בגייטסהד באנגליה, חולה במחלה הידועה, 

בדם ועדיין יש להם ספק האם זה במח עצם, 
והם שואלים מה יעשו הבחורים לרפואתה? 
שילמדו בשולחן ערוך הלכות דם. האם כל 

הישיבה 110 בחורים ילמדו, או רק בני השיעור 
שלו 60 בחורים? איך שיעשו יהיה טוב. וגם אם 

זה במח עצם רח"ל, כל זה שייך לדם "בין דם 
לדם" ושילמדו הלכות דם.

הפלה 
רח"ל

לאשה המפלת שבעלה ילמד פרק המפלת

ופ"א אמר שלימד מסכת נדה ובכל מאתים מנה.

הרטבה, 
למי 

שבנו 
סובל 

מהרטבה

ללמוד פרק העור והרוטב



 

חולה 
במשפחה

ללמוד משניות זרעים עם רמב״ם –

ללמוד מסכת ברכות

למוד מסכת ערכין

יד, 
לבעיות 

ביד

ללמוד מסכת ידים, או ללמוד הלכות נטילת 
ידים

דלקת בידו. יום א' שמות ט"ו טבת תשס"ט. בחור 
יש לו דלקת ביד והרופאים אינם יודעים את 

הטיפול בזה, מהו "יד ביד", כאן הרי הוא לא 
שייך לצדקה כי הוא סמוך על שולחן אביו? 

צדקה שאביו לא נותן פגעה ביד בנו. אמרנו, 
כי אותה דלקת יש גם לאביו כשנה והוא נותן 

מעשר ויותר ממעשר, ויד האב עדיין לא נרפאה. 
הרי שיש להם דברים אחרים המעכבים לו את 

הרפואה, ואם רוצה להרבות בזכויות כדי לקוות 
לרפואה, כיון שיד בדרך כלל קאי על צדקה, 

שילמד היטב הלכות צדקה. ואמרתי שקשה לו 
ללמוד בשולחן ערוך בעיון עם הנושאי כלים, 

והסכים רבנו שיוכל ללמוד הלכות צדקה בספר 
חכמת אדם.

קיץ תשס"ט. בישרתי לרבנו שפלוני הבחור שכאב 
לו היד ורבנו אמר שילמד הלכות צדקה - "יד 

ביד", ולמד, באמצע עסק לימודו בהלכות הללו 
נעלם הכאב כלא היה, אמר רבנו בשמחה רבה: 

ברוך השם.

כבד, 
למחלה 

בכבד

ללמוד הלכות טריפות ]ניטל זהכבד[

שתי מחותנות ויש לשניהן מחלה בכבד וניתוח 
באותן ימים. מה יעשו? שבעליהם ילמדו הלכות 
טריפות. שאלה: אינני בטוח שהם יודעים באיזה 

חלק שו"ע הלכות טרפות... האם סגי שבניהם 
ילמדו? כן.

אשתו עברה ניתוח לב ועתה מעוברת, מה 
יעשה הבעל זכות לעיבור שילך כשורה? שילמד 

הלכות טריפות.

ילד קיבל אירוע מוחי והרופאים אומרים שבגיל 
ילד אירוע מוחי הוא פלא, מה יעשה מדה כנגד 

מדה? שאביו ילמד הלכות טרפות.

כינים 
בקירות 

הבית

ללמוד מסכת קינים

אחד שאמר שסובל מכינים בקירות הבית אמר 
־בבינו תלמד מסכת קינים בת ק' כ בת כ' מתח

לף הכ' בק'

כליות

בעיה בכליות. יש בעיה לו בכליות מה יעשה? 
באימורין נכלל הכליות שילמד ברמב"ם הל' 

הקרבת קרבן.

לאחד שסובל מאבנים בכליות שילמד מסכת 
סנהדרין שמוזכר שם הענין וסקלתם באבנים'

לא 
התעורר 
מניתוח

ללמוד הלכות טריפות

זש"ק
ללמוד הל' פרו ורבו ועי' בס' סגולת חיים 

שהביא עוד כמה דברים ללמוד כסגולה לזה, 
מדרש רבה פר' תולדות, וסדר זרעים

ללמוד הלכות קדוש החודשלישועה

מחלה 
מסוכנת

ללמוד הלכות טריפה, או מסכת נגעים

מעיים, 
לכאבי 

מעים

ללמוד קדשים חצי שעה ביום

מחלת קרון. קיבל מחלת "קרון" במעיים מה 
יעשה מדה כנגד מדה? ילמד מסכת בכורות. 

א.ה. בתקופה מסוימת אמר רבנו על כמה 
מחלות בגוף האדם, שילמד מסכת בכורות 

ובתקופה שאחר כך אמר מסכת ערכין.

לבחור יש בעיה במעיים, שאל במה להתחזק, 
רבנו אמר לו שילמד הל' טריפות, אבל הוא 
טוען שאין לו טעם בלימוד הזה? אדרבא זה 

יותר זכות. שילמד הגמרא ואח"כ השולחן 
ערוך.

ניוון 
שרירים

ללמוד מסכת אהלות, וביאר הטעם משום אוהל 
זרוק

ניצל בנס

ללמוד פרק התודה במנחות

סיפר הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א 
ראש ישיבת תפארת ישראל, שפ"א היה יהודי 
שעצר טראפ לשני בחורים, ומיד אחרי שעלו 
הרגישו ריח שריפה ואמרו לו על כך ומי יצאו 
כולם והרכב בער ונשרף, ובא יחד איתי למרן 

שליט"א מה עליו לעשות.

וסיפר לנו מרן שליט"א שפ"א נסע עם ר' 
ישעיהו אפשטיין, ובאמצע הדרך אמר לר' 
ישעיהו שאולי נצא מהרכב, וכשיצאנו מיד 
הרכב התחיל לבעור, וחזרנו אח"כ הביתה 

ולמדנו פרק התודה. 

נפילה, 
למחלת 
הנפילה 

רח"ל

ללמוד הלכות טריפות

נשירת 
שער

נשירת שיער. השיער נושר לבתו בת 16 וזה לה 
צער נורא, מה יעשה משהו "שיער בשיער"? 

שילמד מסכת נגעים בסדר טהרות.

ופ"א אמר ללמוד מסכת נזיר

סוכר
לאחד שסובל מסוכר' אמר רבינו שילמד מסכת 

סוכה



 

רגל, 
לכאבי 
רגלים

ללמוד הלכות חול המועד. או פרק כיצד הרגל

כאבי רגליים. היו לו כאבי רגלים, ורבנו אמר 
לו שילמד הל' חוה"מ וכתב לי שלומד כמעט 

כל יום מעט קצור הלכות חול המועד ולא נהיה 
יותר טוב, אפשר שזה מחמת שזה רק "כמעט"? 

שילמד הל' חול המועד ויבוא להיבחן אצלי. 
היינו לימוד נוסף ואיכותי.

גידול ממאיר ברגל. היה לו גידול ברגל והוציאו 
ואחר זמן חזר ושוב והוציאו, מה יעשה רגל 
ברגל? ילמד כיצד הרגל בבא קמא - גמרא 

רש"י תוס'.

שאלה שנשאלה בסתמא: האם אפשר לי ללמוד 
הל' חוה"מ בשביל חברי? הוא בעצמו צריך 

ללמוד, ולא שייך שאחר ילמד בעבורו.

שאלתי. נכדו של רבנו מתאונן שכואב לו הרגל, 
האם ללכת לרופא? שילכו לרופא אבל בינתיים 

וקודם לכן, שהוא ילמד הלכות חול המועד, 
המדובר בהנכד שהוא כבן 6 האם ללמד עמו 

מ"ב? שאביו ילמד אתו חיי אדם זה קל גם 
לילדים.

ילדה בת ג' יש חשש שיורידו לה רגל, מה יעשו 
"רגל ברגל"? שאביה ילמד כיצד הרגל גמרא 

רש"י ותוס'. שאלה: הוא מאד עסוק עמה, האם 
סגי שהסבא ילמד למענה? אם זו בת הבן, בני 
בנים כבנים - ויכול הסבא ללמוד בעדה, ואם 

בת הבת, לא מהני )עי' ירו' יבמות פ"ו ה"ו ובבבלי 
יבמות ס"ב ס"ל דגם בת הבת וצ"ע(.

סיון תשס"ט. דרשתי באירוסי חתן פלוני על "רגל 
ברגל", אחד מהשומעין שהיו לו ב' ניתוחים 
ברגל והיה צריך לעבור ניתוח ג', וכששמע 

את הסיפור התיישב ללמוד הל' חוה"מ, והנה 
עבר המחלה ולא צריך ניתוח. בחתונה של 

אותו בחור חתן השתתף רבנו ואז הראיתי לו 
את היהודי הנ"ל. רבנו התרגש מהמעשה.                                                                                                                                          

                    )כל משאלותיך(

אחד סובל ממחלה ברגל ולמד כבר הל' חול 
המועד מה יעשה אמר רבינו שילמד הל' יום 

טוב שנקרא ג"כ רגל.

רכב
לאחד שרצה חיזוק לשמירה בענין עיסוק 

ברכבים שילמד הלכות שביתת בהמתו שרבינו 
מדמה הרבה חמור לרכב

שידוך

לסגולה לשידוך אמר רבינו לאחד ללמוד הלכות 
פריה ורביה ברמב"ם

ופ"א אמר ללמוד מסכת קידושין

שידוכים. ג' יוצ"ח מבוגרים אין שידוכים מה 
יעשה? תשובה: שהאב ילמד כתובות.

שינה

אחד שהתאונן בפני רבינו על שסובל מקשיים 
בשינה וכל מיני מחשבות שמפריעות לו אמר לו 

תלמד גמ' ברכות

ובדרך כלל מראה לדברי הגמ' בפסחים קיד 
ע"א עי"ש

עור, 
למחלות 

בעור
ללמוד העור והרוטב במסכת חולין

עיבור
אחד בא לרבינו אשתו מעוברת והעובר הפוך 
אמר רבינו שיקרא מגילת אסתר ונהפוך הוא'

עינים, 
לבעיות 
בעינים 
ובראיה

ללמוד הלכות בכורות, או מסכת הוריות ]עיני 
העדה[

ללמוד  בספר עין יעקב
חולי בעיניים. יש לו חולי בעיניים מה יעשה 

מידה כנגד מידה לרפואתו, עין בעין? אם ת"ח 
הוא ילמד מס' נגעים שנגעים שייך לעיניים, 
שהרי אם כהו עיני כהן אינו רואה את הנגע.

סכנת עיוורון. ט"ז כסלו תשנ"ט, בחור עם סכנת 
עיוורון בעין שואל מה לעשות לחיזוק? שילמד 

דף היומי.

עצירות, 
לסובלים 
מעצירות

ללמוד פרק החובל בב״ק
סבל מעצירות. סובל מעצירות מה יעשה? אחד 

שאלני כי סובל מעצירת מעייים, מה יעשה, 
אמרתי לו שילמד החובל כי שם בדף צ"ב. יש 

גמ' כי עצר עצר ה' וכו' והוא אמר לי שעשה כן 
ומיד זה הסתדר, גם הוא - שילמד החובל.

צואר, 
לחולי 
בצואר

ללמוד הלכות שחיטה

ראות

המחלה בראות. פלוני שעמדו לקטוע לו רגל 
ורבנו אמר לו שילמד הל' חוה"מ וכך עשה וב"ה 

ניצלה הרגל, ועתה התגלה בראות - המחלה, 
מה יעשה כעת? ביור"ד הל' טריפות מסי' ל"ה 

ואילך יש סימנים בהל' ריאה ילמד הה' סימנים 
האלו.

ראש, 
לסובלים 

מכאבי 
ראש

ללמוד הלכות תפלין
אחד של"ע יש לו מחלה בראש אמר רבינו 

ללמוד הלכות תפלין של ראש ולהתפלל ושוב 
פעם היה אחד של"ע יש לו מחלה בראש אמר 

ג"כ ללמוד הלכות תפילין ונימק הטעם לא 
נברא הראש אלא לתפלין ושוב היה מעשה 

שבחור נפגע בראשו שואלים במה להתחזק 
השיב ללמוד הלכות תפלין והראה רבינו שמביא 
בספרו ארחות חיים להרא"ש בשם אותיות דר"ע 

לא נברא הראש אלא לתפלין
אחד שסובל מלחץ דם גבוה ויש לו סחרחורת 

שילמד הלכות תפילין 
ופ"א אמר ללמוד פי' הרא"ש על הש"ס



  שמחה

אחד ביקש מרבינו עצה להיות בשמחה חשב 
רבינו והשיב לו שילמד הלכות יום טוב

ופ"א אמר שילמד גמ' מגילה והוסיף ואמר 
שהרי ששמחים בפורים

ופ"א אמר ללמוד חולין לשמחה

שמיעה, 
לבעית 

בשמיעה

ללמוד הלכות קריאת שמע

ללמוד הל' תקיעת שופר

שן

כאבים בשן. בחור שואל יש לו כאבים בשן ולא 
יודעים מה זה, הרי כתיב שן בשן מה חטא בשן 

שיעשה כנגד זה לרפואתו? הענין אצלו שייך 
למאכלות אסורות. שאלה: המדובר בבחור 
יר"ש? אז תשאל אותו האם מקפיד על מים 

אחרונים ששייך לאכילה.

שוב שאלוהו, ואמר שהוא מדרום אפריקה ורבו 
שם, אכן אמר לו שיכול לנהוג כהיש אומרים 

שבשולחן ערוך שאין כיום חיוב מים אחרונים, 
אם כן שיקפיד על מים אחרוו  גגיב שוב רבנו:

נים.

ללמוד מסכת בכורות, או הלכות שן מבעה 
בב״ק

שריפה

ביתו נשרף שוב ושוב אחד בא לשאול לרבינו 
שכבר פעם שלישית פרצה שריפה באותו איזור 
מה להתחזק בתחלה הגיב רבינו לא נראה שזה 

איזה דבר ולבסוף אמר שילמדו הלכות שבת 
על פי דברי הגמ' בשבת קי"ט ב' שריפה בא על 

חילול שבת

תולעים 
בבית, וכן 
לנכשלים 
באכילת 
תולעים

ללמוד הלכות תולעים

פרנסה
לאחד שביקש מה ללמוד שיהיה לו פרנסה אמר 
שילמוד הל' מזוזה ויכתוב מזוזות וימכרם, והיה 

לו פרנסה

בטן, 
לכאבי 

בטן
אמר שילמד מגאן אברהם, בטן באידיש זה בטן

ריח
לבעיה בחוש הריח אמר שילמד את הרי"ח – 

רבינו יהודה החסיד

דלקת 
קרם 
המוח

אמר שילמד בי' הרא"ש ובי ים יש שלמה 

לכוח 
גברא

הל' פו"ר וללמוד מס' יבמות

לשלום 
בית

ללמוד פרק השלום

לעכברים בבית להקפיד במעשר וציין לירושלמילעכברים

ללמוד שו"ת מהר"י בן לבלב

עצמות
בעיה בעצמות ללמוד הל'קרבן פסח שנ' עצם 

לא ישברו בו

תפלין, 
כשמצאו 

פסולות
לחזור על הלכות תפלין

בס"ד

לכבוד ידידי היקר רבי יעקב ברגער שליט"א מעיה"ת ליקווד שלו' רב

בדבר מה ששאל לכתוב לו מה ששמעתי מרבינו הקדוש מרן שר התורה שליט"א אודות האסון הנורא שקרה ביום הילולא 
דרשב"י במירון. 

אכתוב הדברים ששמעתי כדהלן.
א. ראשית שמעתי מרבינו שליט"א כמה וכמה פעמים שהתבטא על אסונות ופגעים רח"ל וכגון מיתת ילדים בקיצור ימים ושנים 

וכדו'. דאין אנו יודעים חשבונות שמים ובודאי דכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד.
ב. נשאל רבינו ע"י ידידי הגה"צ רבי הלל קופרמן שליט"א שמנהלי ת"ת והעוסקים בחינוך ילדי תשב"ר שואלים האיך להתייחס 
דבר  מכל  והיינו  "להיזהר"  הילדים  את  ללמד  שצריך  שליט"א  רבינו  והשיב  במירון.  הנ"ל  האסון  אודות  הילדים  עם  בדיבור 
סכנה, ולחדד באוזנם עניני ונשמרתם מאד לנפשותיכם. כמו"כ ללמד הילדים שבכלל הזהירות שלא להידחק ולעמוד בצפיפות 

במקומות שמצוי בהם הדוחק ביותר. שהדברים בגדר איתחזק סכנתא.
ג. דבר נוסף ששמעתי מרבינו שליט"א וחזר ואמרו בימים האחרונים כמה וכמה פעמים. נשאל ע"י רבים וטובים אודות האסון 
הנ"ל, והוא "להתחזק בלימוד התורה הקדושה". ועי' בגמ' סוטה דף כא ע"א "א"ר יוסף מצוה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא 
בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא. מתקיף 
לה רבה אלא מעתה דואג ואחיתופל מי לא עסקי בתורה אמאי לא הגינה עלייהו אלא אמר רבא תורה בעידנא דעסיק בה מגנא 
ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא 
אצולי לא מצלא". הרי דלכו"ע לימוד התורה מגן מן היסורים בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה. ופעמים רבות 

שמעתי מרבינו שליט"א שלימוד התורה הוא סגולה לכל דבר!
וכידוע לכל באי בית רבינו שמציע דבר זה לאלפים ולרבבות להתחזק  "להתחזק בתפילה"  ד. עוד אמר רבינו שליט"א שיש 
שלימה  ורפואה  ולבריאות  ובנקל,  בשפע  ולפרנסה  ולזש"ק,  הגונים,  לזיווגים  לזכות  כגון  דבר  בכל  ישועה  בשביל  בתפילה 
וכו' וכו'. על הכל אומר רבינו שליט"א אלפי פעמים להתפלל להתפלל להתפלל!!! וכשאומרים לרבינו שליט"א הרי אנו כבר 
מתפללים, מציין לדברי הגמ' ברכות דף לב ע"ב "אמר רבי חמא ברבי חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל 

שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'. ע"כ.
ה. ולעניין נשים אמר רבינו גם כן שיתחזקו בתפילה. וכן להתחזק בצניעות. ולב יודע מרת נפשו ואכמ"ל.

בברכה רבה
יצחק אוהב ציון



 

אינו דומה השונה פרקו 

את  שיזכור  ברכה  וביקש  שליט"א  רבינו  אל  נכנס  צעיר  אברך 
הלימוד, "אני לומד ולומד אבל לא זוכר כלום" אמר האברך בעצב 

והתחנן לברכה.

שאלו רבינו שליט"א, חזרת על תלמודך מאה ואחד פעמים? עדיין 
לא, השיב. א"כ מדוע אתה מתפלא? תמה רבינו, תחזור שוב ושוב 

ואז תזכור!

"אדרבה, זכותם גדולה יותר"

ראש כולל חשוב שאל את רבינו שליט"א: יש לי כמה כוללים עם 
שנזקק  וכמובן  הקדושה,  בתורה  והוגים  היושבים  רבים  אברכים 

אני לנדיבת לבם של נדיבי ישראל.

ולכן ערכנו הסכם "יששכר וזבולון" בין התורמים לאברכים, אלא 
שיש השואלים האם להחזיק אברך רק "סדר" אחד, נחשב כמחזיקו 
צרכיו?  לכל  מחזיקו  אם  רק  או  וזבולון  יששכר  שותפות  לצורך 
והשיב רבינו שליט"א כי אף שאין בזה משום שותפות מלאה, מ"מ 

יש בזה ענין, וכעין "חצי יששכר וזבולון".

בזכותם  יפגע  שהדבר  החוששים  אברכים  יש  לשאול,  והוסיף 
ובשכרם מכיון שמתחלקים בשכר עם התורמים ע"י ההסכם, ואמר 
נוסף  אדרבה  שלהם,  מהשכר  דבר  להם  יורד  "לא  רבינו שליט"א: 

להם שכר על כך שהם מזכים אחרים במצווה"!

תהיה  זכות  איזה  לתורמים,  להגיד  אפשר  מה  רבינו  וכשנשאל 
להם? השיב רבינו שליט"א: "שיהיה להם ילדים טובים".

המאור שבה

יהודי העוסק בקירוב רחוקים שאל את רבינו שליט"א: הנה נאמר 
לימוד  כח  גדול  כלומר  למוטב",  מחזירן  שבה  "המאור  במדרש 
לגבי  לנהוג  כיצד  אך  לאביהם שבשמים.  רחוקים  להשיב  התורה 
ענין  נאמר  בהם  אף  האם  תורה?  בלימוד  מחויבות  שאינם  נשים 
זה של "המאור שבה מחזירן למוטב"? והשיב רבינו שליט"א: "גם 
בנשים זה שייך בדברים המותרים להן ללמוד, כגון חומש והלכה, 

ויש אף ספרים מיוחדים לנשים כגון 'צאינה וראינה'".

כי הם חיינו

תורה, של ת"ת  רבינו שליט"א מנהל תלמוד  נכנס אל מעונו של 
גדול בארץ להתייעץ על כמה נושאים חשובים.

ניהול  בעניני  עסוק  אני  היום  שעות  רוב  במשך  שאל:  היתר  בין 
לעצמי  זמן  לי  נשאר  ובקושי  וגשמיים,  רוחניים  בענינים  הת"ת, 
עבור  ללימוד  שעות  להוסיף  רוצה  אני  לאחרונה  תורה.  ללמוד 
שלי  והרוחניות  תורה,  בתלמוד  יפגע  שזה  חושש  אני  אך  עצמי, 
תבוא ע"ח הת"ת. מה לעשות? הביט בו רבינו ושאלו: "אתה אוכל 
במשך היום?", בודאי! השיב המנהל. "אם כך", אמר לו רבינו בחיוך, 
"אתה יכול להוסיף זמן ללימוד התורה, כפי שאתה מוכרח לאכול 

אתה גם מוכרח ללמוד! אל תחשוש, כשר וישר"...

בזיונות

נכנס אל רבינו שליט"א אברך כולל ושאל: אני לומד בכולל פלוני, 
זהו הוא כולל מצוין ואני לומד בו היטב ב"ה, אלא שיש בעיה אחת 
הוא  הכולל, משום מה  עם מנהל  יחסי  והיא  עלי מאוד  שמעיבה 
לא מחבב אותי, ומשפיל ומבזה אותי הרבה פעמים, בעיקר בזמן 
האם  האברך,  סיים  היא,  שאלתי  לי.  לועג  הוא  המלגות  חלוקת 

לעזוב ולחפש כולל אחר?

רבינו שמע את דבריו והשיב לו בשאלה: "מה אכפת לך מהבזיונות?" 
והוסיף ואמר: "בזיונות זה דבר טוב, זה כפרה, כדאי לך להישאר"! 

ולאחר שפנה לצאת קרא לו רבינו והוסיף "אבל תמחל לו"!

מקום מסוגל לתפילה

אברך ת"ח ולא צעיר נכנס אל רבינו שליט"א ושטח את שאלתו, 
"אני חולה כבר כמה שנים במחלה מסוימת", כך אמר, "ולמרות כל 
מה שניסיתי עד כה לא הצלחתי למצוא מזור ורפואה לבעיה ממנה 
והנה כעת ביקש ממני אבי שאסע להתפלל על  אני סובל מאוד. 
ציונו של אחד הצדיקים זצ"ל מהדורות הקודמים ביום היארצייט 
נטמן  צדיק  שאותו  היא  הבעיה  אך  בקרוב.  לחול  שעתיד  שלו 
בחו"ל, ואני לא רוצה לצאת את הארץ לשם כך", גולל הת"ח את 
הדברים. "השאלה היא האם עלי לעשות השתדלות זו ולהתפלל 
בקברו של הצדיק בחו"ל, ומה גם שיש כאן מצוות כיבוד הורים של 
אבי שרוצה מאוד שאסע לשם, או שמותר לי לסרב לזה ולצפות 

לישועת ה'?".

"לצאת לחו"ל  רבינו שליט"א הרהר בשאלה הכבדה ואח"כ אמר: 
לא ראוי, אבל יש עצה אחרת, תיסע למירון, לרבי שמעון בר יוחאי, 

ותתפלל שם ואי"ה הבעיה תסתדר".

להאריך בתפילה 

בן עליה יקר ביקש לברר, עד כמה צריך ומותר להאריך בתפילת 
שמונה עשרה, מה הוא השיעור הראוי בזה? והשיב רבינו שליט"א: 
אין בזה שיעור, אלא צריך לכווין פירוש המילות, ויאריך בתפילה 

ככל שנדרש לו לכווין.

תשלום שדכנות בטעות

שאלה מענינת הובאה בפני רבינו שליט"א. מעשה שהיה במשפחה 
שבחסדי השם גמרו שידוך לבנם, ועוד לפני האירוסין מיהרו לשלם 
ספורים,  ימים  שלאחר  אלא  כדין.  לו  המגיע  שכרו  את  לשדכן 
שילמו  כי  לראות  נוכחו  והשמחה  מההתרגשות  מעט  משנרגעו 
לשדכן סכום גבוה יותר ממה שמגיע לו. אבי החתן שהינו אברך 
לבקש  האם  רבות  התחבט  המעטה,  בלשון  בממון  משופע  שלא 
מהשדכן שיחזיר לו את התוספת שניתנה בטעות, ומשלא הצליח 

להכריע בדבר, נכנס לשאול את רבינו שליט"א.

הכריע רבינו ואמר: "לתבוע בחזרה לא כדאי, אבל תגיד לו שנתת 
בטעות יותר, ואם ירצה הוא יחזיר מעצמו". )אורחות יושר(

 

לקט הדרכות והוראות בעניני תורה, מוסר, והשעה

תשובות שהשיב רבינו שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לשואלים


