
תשובות 
ומענות

 מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
- שנתקבלו באמצעות האגרות קודש -

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יוצא לאור ע"י מערכת

זמן הגאולה

- בקשר עם נגיף הקורונה -

שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
שנת חמשת אלפים שבע מאות ושמונים לבריאה

הי' תהא שנת פדות



יוצא לאור על ידי מערכת

זמן הגאולה
*

לשליחת הערות והארות, יומנים ומענות קודש:

NewsFrom770@gmail.com :דואר אלקטרוני

וואטסאפ: 1.347.770.7498+



3 

כמה  בעוד  מתחתנת  ואחותו  שהיות  שכתב  ליפש,  שי'  יצחק  לת' 
אמרו  אבל  לפנ"ז,  ספורים  ימים  לנסוע  התכונן  והוא  באה"ק,  שבועות 
חשש  )בגלל  ימים  ארבעה-עשר  להסגר  יצטרך  שבנחיתתו  שייתכן  לו 
ולכן חושב להקדים נסיעתו ללפני פורים.  להידבקות בנגיף הקורונה(, 
שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אצל  להיות  רוצה  שני  מצד  אבל 
ובמיוחד שיש מקורבים שהוא צריך לבקר במבצעים. בנוסף, ביקש גם 

ברכה לפרסם את דעתו הק' בנושא, למען ידעו כולם,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"ד ע' קעה-ו[:

כמה  לפני  יותר ממה שהי'  רציני  אינו  המצב  הנה  מכתבו,  על  במענה 
הפחד  עם  ביחס  מקום  להעתקת  ובהנוגע  שנים,  גם  ואפשר  חודשים 
)שאין לו יסוד( אין אתנו יודע עד מה איזה מקום נשמר יותר, ובכלל הרי 
שומר ישראל לא ינום ולא יישן ומשגיח על כאו"א בעינא פיקחא, ולכן 
אין להבהיל את עצמו גם לא אחרים ולהתעסק בתפקידו הפנימי והנפשי 
להיות נרות להאיר, וכמדובר בע"פ ובכתובים כ"פ . . ובטח יזכה בתוכנו 

את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

*

מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  את  שביקש  מרנץ  שי'  יצחק  לר' 
המשיח לבריאות בקשר עם נגיף הקורונה,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"א ע' ע[:

ובהתבוננות נוספת על זה, אשר לא כהשקפת עובדי ע"ז אשר רק על 
השמים כבודו ורם על כל גוים, כ"א משגיח הוא ית' על כל אחד ואחת, 
ובחיי היום יומים, אפילו בפרטים אלו הנקראים בלשון העולם אפורים 
וקטנטנים, הרי אין כל יסוד לאיזה דאגה שתהי', ובדוגמת דבר התינוק 
הנמצא על יד אביו, אף שבהנוגע לתינוק, האב הוא כל יכול רק בדמיונו, 
יכול בפועל  ולא כן הוא בהנמשל, אשר האב, הוא אבינו שבשמים, כל 

וכמובן.

אחכה לבשו"ט אשר מרגיש עצמו בטוב, וכפתגם הרגיל בפי כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, האט ער א געזונטען פרייליכען זומער.

 תשובות ומענות
מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

שנתקבלו - באמצעות האגרות קודש - בקשר לוירוס ה'קורונה'
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*

לר' אריאל שי' לוזון, שכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אודות 
מספר ענינים, וביניהם הזכיר אודות נגיף הקורונה,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"ד ע' רב-ג[:

נצטערתי להוודע במשך השיחה שכנראה אין כת"ר שי' שומר כלל על 
להאריך  למותר  ובודאי  בזה,  הרופאים  הוראות  היפך  ומתנהג  בריאותו 
בהיחס שצריך להיות להוראת רופאים והוא מובא בכ"מ בשו"ע או"ח הל' 
שבת ויהכ"פ וכיו"ב, ומובא ג"כ בהל' נזקי גוף ונפש ודיניהם, והנקודה 
התיכונה היא כלשון רז"ל שאין לאדם רשות על גופו כלל לצערו כו', כי 
אפילו  נפלא אשר בהתבוננות קלה  ביטוי  נכסיו של הקב"ה,  הוא  הגוף 
יפעול  באיכות  המרובה  זה  רז"ל  ויה"ר אשר מאמר  הרעיון,  את  מבהיל 
ספק  ובלי  לנפשותיכם,  מאד  ונשמרתם  בהציווי  גם  לזהירות  פעולתו 
אשר עי"ז יתוסף גם בעסקנות הצבור ובעניני תורה ומצות בכלל, וכידוע 
איזה  לפני  הי'  שלו  ההילולא  יום  אשר  ממעזריטש  המגיד  הרב  פתגם 

ימים, א קליינע לעכעלע אין גוף איז א גרויסע לעכעל אין דער נשמה.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים  וזכות 
הרבים תלוי בו.

*

נגיף  בעקבות  למקוה  הליכה  עם  בקשר  ששאל  חורי  מענדי  לר' 
הקורונה,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"ג ע' קיא[:

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אזכירו  רצון  בעת 
נבג"מ זי"ע לבריאות נכונה, ובודאי ביאר לכ' ג"כ הרופא ששאל בעצתו, 
אשר ענין לחץ הדם תלוי במדה חשובה במצב רוח האדם, שמזה מובן 
שהנהגה מתאימה לדברי הבעש"ט, עזב תעזוב עמו - עם הגוף, בשמחה 
הגוף  בריאות  הטבת  בצדם  שכרם  שמתן  מהענינים  ה"ז  לבב,  וטוב 

כפשוטה, וכנראה גם במוחש.

ובנו  ע"ב(  סוף  )ס"ט  מ"ט  פרק  בתניא  הזקן  רבינו  דברי  נפלאו  ומה 
בחרת כו' הוא הגוף כו', ומסוגלים ימים אלו בפרט להאמור כיון שהם 
ימי הכנה לקבלת התורה, אשר כדרז"ל נעשו כל ישראל בריאים בגופם 
אלי  שכתב  מה  על  כלל  להתנצל  שאין  מובן  הנ"ל  כל  )וע"פ  ושלמים 
בענין זה, כי נוסף על הפתגם החסידותי הידוע, יענעמס גשמיות איז בא 

מיר רוחניות, הרי גוף הישראלי קדוש הוא וכמובן גם מתניא הנ"ל(
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כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאות זוגתו הרבנית שתליט"א בטח הכל 
בסדר.

בת"ח על הבשו"ט מההידור בעניני המקוה ובטח ימשיך כת"ר בכיוון זה 
למהדרין מן המהדרין, במקוה האמורה וגם בשאר המקואות שהשפעתו 
ויזרוק  מגיעה, ובימיו ובימינו נזכה לקיום היעוד אשר מקוה ישראל ה' 
הקדמה  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי  וכמ"ש  טהורים  מים  בתכ"י  עלינו 

קרובה לגאולה האמיתית הבאה תיכף לאחרי זה.

*

לר' יוסי שי' קליימאן, שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בישוב 
הקורונה,  נגיף  עקב  נסגר  בישובו  הכנסת  שבית  שכתב  באה"ק,  נעלה 
בהתאם   - מניינים  עם  אוהל  חב"ד  הבית  בחצר  לארגן  האם  ושואל 

להגבלות משרד הבריאות - עד עשרה אנשים,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק ח"ה ע' ז[:

שלוח בזה קונטרס י"ג תשרי - חה"ס הבע"ל, והוא לזכות בו את הרבים. 
ובפרט בימי השמחה דזמן שמחתנו, שמחתנו לשון רבים.

גם ידוע אשר בשעת שמחה רצונו של אדם והשתדלותו להיות בצוותא 
וחברותא, ושמחת אתה וביתך - ואנשי ביתך.

ובפרט צוותא וחברותא דלימוד התורה, אשר סגולתו לקרב את הלבבות 
עד שנעשים אוהבים זה את זה. וביחוד בלימוד פנימיות התורה, שהיא 

אילנא דחיי דלית תמן לא קשיא ולא מחלוקת.

ובפרט  יזמו,  יבצר מהם כל אשר  ובהתאחדות הרבים כולם כאחד לא 
אם ההתאחדות היא בלימוד והתועדות דאהבת ישראל, אשר אז נתמלאת 
הבקשה שיהי' ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, וגורמים השמחה גם 
הוי'  ישמח   - הקב"ה  שמחת  רבים:  ל'  שמחתנו  זמן   - למטה  מלמעלה 

במעשיו, ושמחת ישראל - ישמח ישראל בעושיו.

*

לא' שכתב בקשר עם נגיף הקורונה,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"ד ע' רכט[:

פקודת  למלאות  בהנוגע   - מזה  שצ"ל  השכל  ומוסר  הלימוד  ומובן 
רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, העומדים בינינו ובין ה' אלקינו, 
ומוסרים פקודות מממה"מ הקב"ה ומהעיקרים בזה, ואהבת לרעך כמוך, 
וחום  באור  ומצותי'  תורתנו  אמיתית,  יהדות  להחדיר  צריך   - שבמילא 
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חסידותי, ותמורת זה מתעסקים בכל הענינים האפשרים )וחוששני לכל 
יהי' בעוד שעה ושעתים,  ומה  יום מחר,  יולד  לראש - בפחדי שוא מה 
שאין מזה כל נפק"מ בהנוגע לפועל שעליו לעשות בהווה, והפחד מורה 
על החסרון בבטחון ושהאמונה היא בדרך מקיף(, ואין איש שם על לב 
למלא התפקיד הנפשי והפנימי דהפצת המעיינות, שהוא דרישת השעה 
נעשו  חרכים  וכמה  ביותר,  ונזדעזע  ישראל  לב  שנתעורר  כיון  ביחוד, 

בהמחיצה המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

עוד  הנני  שמנסה  רק  שהוא,  מי  על  זכות  היפך  ללמד  שח"ו  פשוט 
ומה  המצב,  באמיתית  להכיר  יתחילו  זה  בכל  אולי  הפעם,  ועוד  הפעם 
רצון  ויהי  הבל...  בדברי  ישעו  ואל  ואחת  אחד  כל  מאת  דורשת  השעה 
שהשפעתו  מקום  בכל  הנ"ל  את  להסביר  המתאימות  אותיות  שימצא 
ולא להחלטות  והעיקר שתהי' ההסברה באופן שתביא לפעולות  מגעת, 
ריקניות ולדברים בעלמא, וישתמשו בחלק היפה אשר ההשגחה העליונה 
העמידתם עליו, לטוב לכל אחד ואחת, בתוך כלל ישראל, ויבש"ט הוא 

וב"ב שיחיו בטוב הנראה והנגלה.

*

הבריאות  משרד  הוראות  ע"פ  לבידוד  להיכנס  האם  שהתלבט  לא' 
באה"ק,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"ב ע' שסד[:

ונקודה  בכ"מ.  מבואר   - דא"ח  לימוד  יותר  מוכרח  עתה  שדוקא  מה 
השייכת ומובנת לכל בנקל: כשמתחדשת מחלה, ר"ל, בעולם או מתחזקת 
מחלה הישנה - מוכרח להוסיף ברפואות. ואפילו הבריאים - אם מחלה 

מתדבקת היא ועל כאו"א אמרז"ל אל תאמין בעצמך.

מה שבתקופתנו אין מספיק כלל לימוד חסידות פולין - מובן עפהנ"ל, 
כי הרפואה צ"ל מתאימה להמחלה. וכיון שהאחרונה עיקרה עתה תלוי 
און  פארנעמען  זאל  וואס  ענין  ע"י  צ"ל  הרפואה  גם  שכליות  בשקו"ט 

פארחאפען דעם שכל וחב"ד שבנפש. וק"ל.

*

מלך  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  את  שביקש  פיזם,  שי'  יהודה  שמעון  לר' 
המשיח שליט"א לבריאות עבור בני משפחתו בתוך כלל ישראל ושיזכו 

להינצל מהמגיפה,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק ח"ו ע' קמז[:

קבלתי מכתבו מיום ד' ל''ד בעומר, בו מתאר מצב עסקיו שהנהו בע''ח 
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לו,  שיש  מגרשים  איזה  למכור  אפשרות  לו  שיש  וכותב  וכו'  וכו'  גדול 
אבל אינו יכול להחליט בעצמו מה לעשות והעולה על כולנה מהנראה 
בכתבו, שנפל ברוחו ובמילא נחלשה אצלו גם מדת הבטחון שלו, וכותב 
הנני בזה העולה על כולנה, כי עפ''י המובא בספרי הקדש בכלל ובספרי 
חסידות בפרט, הרי בזה תלוי הכל, מדת הבטחון הנה היא קנה-המדה 
ואם  ב''ה,  הבורא  עם  האדם  של  גשמים  ענינים  ודביקות  להתקשרות 
כיון  חסרון,  כל  שיהי'  אפשר  אי  בודאי  אז  במילואה,  היא  הדביקות 

שלמעלה אין ענין זה כלל וכלל.

וכיון ששואל עצתי - אחרי הקדמה שכבקשתו כשהייתי על הציון של 
כ''ק מו''ח אדמו''ר זצוקללה''ה נבג''מ זי''ע, הזכרתיו להמצטרך לו - הרי 
זיך, לחזק בטחונו  לפ''ד צריך הוא להתעסק עם עצמו, הארעווען אויף 
שאין  שאף  היא,  הבטחון  מדת  ואמיתת  גדולה,  היותר  במדה  בהשי''ת 
רואים כל דרך בטבע, הרי נעלה מכל ספק שבודאי יהי' הכל טוב, ובטוב 
וכו'  ובבריאות  היינו בפרנסה בהרחבה  ונגלה לעיני בשר ממש,  הנראה 
שהאדם  וכיון  כלל,  נוגעים  אינם  שבטבע  הענינים  הרי  למעלה  ולגבי 
למטה מעמיד את עצמו ומגביה את עצמו למעלה עכ''פ משהו מן הארץ, 
שאין  בתכלית  בטוח  מאמין,  יהודי  שהוא  שעי''ז  בעצמו  כשפועל  היינו 
שגם  למטה,  פה  גם  להמשיך  ביכולתו  הרי  מהשי''ת,  מחוץ  עליו  בע''ב 
ותקותי  ח''ו,  לטובה  שלא  בו  לנגוע  הטבע  עניני  כל  יוכלו  לא  למטה 
חזקה בהשי''ת, שאם רק יתחזק בבטחונו בתכלית, הרי יראה תיכף שינוי 
בההנהגה עמדו בעניני המסחר הגשמי ויתחיל מצבו לילך הלוך וטוב און 

פון גוט צו נאך בעסער,

ונוסף ע''ז הי' צריך להתחיל תומ''י בנתינת צדקה כפי רגילותו ולהוסיף 
בכל  טובה  לבשורה  ממנו  ואחכה  עתה,  עד  רגילותו  על  במקצת  עכ''פ 
הנ''ל. בברכה להצלחה בגשמיות ושיקוים בו פתגם כ''ק רבינו הזקן, אז 

השי''ת גיט אידן גשמיות או זיי מאכן פון גשמיות רוחניות.

*

שעומד  כך  על  וביניהם  ענינים,  כמה  על  שכתב  יוסף,  שי'  יעקב  לת' 
להיכנס לבידוד,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חי"ד ע' רח-רט[:

כמה  חיים,  תורת  תורתנו  ללמוד  הפסיק  שמפניהם  בהסיבות  ...במ"ש 
עלוב דורנו זה, שמפרשים ענינים היפך מכוונתם, שאם בכל זמן מוכרח 
כותב,  אודותם  לענינים  דחשש  במצב  עאכו"כ  התורה  דפנימיות  לימוד 
והטענה דריחוק מקום וכו' הרי אין זה מניעה ללמוד במקומו הוא נוסף 
מלצאת  השבוע  כל  משך  בבתיהם  סגורים  היו  לא  שבטח  ההשערה  על 
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החוצה לאיזה ענין שיהי', ואם לעניני הרשות יצאו עאכו"כ בעניני תורה 
מאור שבתורה וק"ל.

אחיזה  תמן  דלית  הנראה האמיתי  בטוב  שיהי'  ויה"ר  לבשו"ט,  בברכה 
ללעו"ז כי קשורים הם באילנא דחיי וכו' וכמבואר באגה"ק לרבנו הזקן 

סי' כ"ו.

*

לת' צבי שי' קירש שכתב )ביום תענית אסתר( שרוצה לנסוע מאה"ק 
לבית משיח 770,

תשובת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ]אג"ק חט"ו ע' רסב-רסג[:

כל  )שהרי  הט'  במחנו  העגום  המצב  ע"ד  כותב  בו  מכתבו  על  במענה 
נשמה  לאמר:  הגדולה  כנסת  אנשי  זיכוהו  וגם  חיבוהו  מישראל  אחד 
בדעתו  עלה  לכן  אשר  החינוך,  בשטח  ובפרט  היא(  טהורה  בי  שנתת 

לעזוב מקומו כי אין אף אחד במחנו למי לדבר וכו'.

ניסה  ע"י  רצוי  בלתי  מצב  לתקן  אין  אשר  להאריך  למותר  ובודאי 
לרב,  בנוגע  עאכו"כ  אמורים  אלו  דברים  בכאו"א  ואם  המערכה,  מן 
ומובטחים אנו ג"כ שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם וטובה פעולה 
אחת מאלף אנחות, וודאי הדבר אשר באם ישאר במחנו ויוסיף בפעולות 
נמרצות להחזקת היהדות והפצתה, הנה לא לבד שעי"ז יעכב שלא יוגרע 
המצב אלא שגם יעלה בידו להיטיבו, ומ]ז[ה מובנת האחריות בעזיבתו 

המערכה, וק"ל.


