
 
 

ללא ספק, המצב המיוחד הזה הוא חלק מתהליך הגאולה והתגלות 
 המשיח! 

בזמנים האחרונים, כשלא ניתן לכתוב לרבי בדרך שהייתה מקובלת 
הרבי בעבר, חסידים ויהודים מכל גווני האוכלוסייה שואלים בעצת 

סדרת ספרים בהם    -שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש  
 מרוכזים מכתבים מהרבי. 

כותבים את השאלה או הבקשה על דף לבן חלק, נוטלים את הידיים,  
ומכניסים באקראי לאחד מספרי ה'אגרות קודש'. הברכה כבר  
מובטחת והרבה פעמים רואים התייחסות, ברכה או הוראה מה 

 ים שחופפים על המכתב שהוכנס באקראי לספר. לעשות בעמוד
גם היום מאות מכתבים נכתבו אל הרבי שליט"א מלך המשיח  

 .בנושא ווירוס הקורונה באמצעות האגרות קודש
מלך  -אנשים מודאגים, מבודדים וחולים שאלו בעצת נשיא הדור 

 וקיבלו תשובה ברורה  המשיח
 

ש שליט"א מלך המשיח, כאן נביא כמה מענות מהרבי מליובאוויט
 :הנוגעות לכולנו ועשויות לחזק אותנו בתקופה זו

 
בתשובה לאחד ששאל האם להזדרז ולנסוע לארץ ישראל מאחר ויש לו  

שאסור לפחד הבורא עולם נמצא איתנו  זיכוי הרבים בחו"ל, ענה הרבי: 
 לא את עצמו ולא אחרים. -ושומר עלינו ואסור להבהיל 

 דבריו של הרבי* ציטוט 
במענה על מכתבו, הנה המצב אינו רציני יותר ממה שהי' לפני כמה "

חודשים ואפשר גם שנים, ובהנוגע להעתקת מקום ביחס עם הפחד 
)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, 

אין להבהיל את עצמו גם לא אחרים ולהתעסק בתפקידו הפנימי   ולכן
 ."והנפשי להיות נרות להאיר

 
 בתשובה לאחד שביקש ברכה לכלל עם ישראל לבריאות, ענה הרבי: 

על כולנו לחזק את הביטחון, הביטחון שבורא עולם הוא יגרום לכך 
 שבאמת הכל יהיה טוב.  

 : דבריו של הרביציטוט 
פל ברוחו ובמילא נחלשה אצלו גם מדת הבטחון שלו, וכותב בכתבו, שנ

הנני בזה העולה על כולנה, כי עפ''י המובא בספרי הקדש בכלל ובספרי 
המדה  -חסידות בפרט, הרי בזה תלוי הכל, מדת הבטחון הנה היא קנה

להתקשרות ודביקות ענינים גשמים של האדם עם הבורא ברוך הוא, 

 ב"ה

 

 



 
 

אז בודאי אי אפשר שיהי' כל חסרון, כיון ואם הדביקות היא במילואה,  
 שלמעלה אין ענין זה כלל וכלל. 

 
בתשובה לאחד שהזכיר במכתבו אל הרבי באמצעות האיגרות קודש את 

 הנגיף ענה הרבי: 
  חובה גמורה לשמוע להוראות משרד הבריאות! 

 .זוהי מצווה של 'ונשמרתם מאוד לנפשותכם'
 יטוט דבריו של הרבי צ

נצטערתי להוודע במשך השיחה שכנראה אין כת"ר שי' שומר כלל על  
בריאותו ומתנהג היפך הוראות הרופאים בזה, ובודאי למותר להאריך 
בהיחס שצריך להיות להוראת רופאים והוא מובא בכמה מקומות 

 בשולחן ערוך )=ספר הלכה(
 

בתשובה לאחד שהסתפק האם להכנס לבידוד )בו לא יוכל להתפלל  
 הכנסת ולטבול במקווה כמנהגו( בבית 

 ענה הרבי: 
צריך להשתדל לעשות כפי שאומרים הרופאים וכיוון שיהיה בבידוד  

 יוכל להשקיע בלימוד חסידות מעמיק.
 : ציטוט דבריו של הרבי

מבואר בכ"מ. ונקודה  -מה שדוקא עתה מוכרח יותר לימוד דא"ח 
ולם או השייכת ומובנת לכל בנקל: כשמתחדשת מחלה, ר"ל, בע

 -מוכרח להוסיף ברפואות. ואפילו הבריאים    -מתחזקת מחלה הישנה  
אם מחלה מתדבקת היא ועל כל אחד ואחת אמרו רבותינו זכרונם 

 לברכה 'אל תאמין בעצמך' .
 

מי שמעוניין לכתוב ולקבל ברכה מהרבי מליובאוויטש 
ת שליט"א מלך המשיח בעצמו, ניתן לעשות זאת באמצעו

 www.igrot.comאתר האינטרנט 

 הקו המנחה של הרבי הוא:
 .. להתחזק בביטחון גמור בבורא עולם1

 .. לפעול על פי הוראות המוסמכים בתחום הבריאות2
 .. להתחזק בלימוד חסידות3

 08-9493770ניתן ללמוד חסידות באמצעות קו הטלפון 
 ובאמצעות אתרי האינטרנט

להקליד בשורת החיפוש: שיעורי תניא, חסידות, מאמרי )
 (חסידות, תורת חב"ד

חלק י"ד עמוד קע"ה, חלק  -]המכתבים מופיעים בספרי אגרות הקודש 
 י"ד עמוד ר"ב, חלק ו' עמ' קמ"ז, חלק י"ב עמוד שס"ד[

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 הגיע זמן גאולתכם! -המשיח מכריז 

 


