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CORONA SOLUTIONS
לקט מקורות מהתנ"ך וחכמי ישראל המקובלים על דֶּ בֶ ר וּמגפה ודרכי התמודדות עימם
לוקט ונערך בהקשר לעידן הקורונה בעולם
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הקדמה
באביב תש"פ התרגשה על העולם ועל ישראל מגפת הקורונה.
רבים קראו לה מגפת הכתר ואף ניסו לתת לה שם עברי ,כתרת או נזרת ,אולם רווחת התפיסה שאין
לתת שם למחלה כלל.
מה פירוש קורונה ? בלאטינית כתר ( .)koronaגם באנגלית ()crown
המלה קרן ותרגומיה לא רחוקה מכאן ()horn
כתר על שום מה ?
ישראלים רבים מצאו את עצמם מפענחים בלהט את הקשר לקרן ,קרן דוד ,משיח ,כתר לה' ,ועוד ועוד

מעולם לא חשבתי שאכתוב ספר על מגיפה.
הספר שלפניכם נכתב בתוך ימי הקורונה הנוראים ,הוא רוצה להביא את נקודת המבט הרוחנית ,בלא
לשלול את ההנחיות המעשיות והמאמצים למציאת חיסון או תרופה מדעית .הוא מכיל בעיקר לקט
מדברי התנ"ך (תורה נביאים וכתובים) הזוהר ,המדרשים ,ובעיקר מדברי המקובלים .את דבריהם
ליקטתי מתוך המאגר שהיה לפני .אני כשלעצמי ערכתי מעט ,הוספתי הקדמה ,הסברים  ,קטעי קישור
וסיכום .במקביל העליתי סרטוני הסברה ליוטיוב( .חפש ערוץ לוי סודרי ביוטיוב)
עצם החשיפה של הדברים לציבור יש בה כדי ללמוד  ,להחכים בדברי רבותנו ,ואף למצוא סגולות
ופתרונות למגיפה .כדי שסגולות יעבדו על האדם  ,עליו להיות ירא שמים ותמים ביותר.
המקורות נותנים לנו להבין שאין חדש תחת השמש ,מגיפות היו בזמן קדמונינו ותרופות ישנות וטובות
תמיד היו אצל היהודים.
מסתבר שהתרופה הכללית הבסיסית ,וגם המועילה ביותר מאז ומעולם היתה תשובה .תשובה לבורא,
לרופא הגדול ,נותן המגפה.
הלקט שלפניכם מכיל פסוקים ומדרשים השווים בדרך כלל לכל נפש ,כסגולת הקטורת  ,הפיגם
והתרועה ,כמו גם דברי מקובלים עמוקים וסודות שאין בידי כל אחד להבינם והובאו כאן לגרסא
וכסגולה בלבד לאדם רגיל ,כשם שיש לקרוא דברי זוהר בדבקות "אף על גב דלא ידע מאי קאמר"
ברצוני להדגיש כי בחלק מהמקורות המופיעים כאן אין טעם להתעמק (לאדם רגיל) אלא אם מדובר
באדם גדול שכבר מצוי בתורת הסוד  .רבנים ומלומדים שעוסקי בסוד  ,בודאי עשוים למצוא כן מזור ,
מרגוע והעשרה לנפשם הצמאה.

"לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו"

המקורות המופיעים בספר
זוהר
תורת המנחה לרבי יעקב סקילי  -דרשה לג
גור אריה על שמות  -פרק לב פסוק לה
בית אלקים  -שער התפילה  -פרק ששה עשר
משנת חסידים
חמדת ימים
קהילות יעקוב
חיי עולם הבא
שער הפסוקים (האר"י)
ספר החזיונות למהרח"ו
ילקוט הראובני
פירוש הרמ"ז על זוהר
ספר הציוני
פירוש הריקנאטי לתורה
ספר שערי אורה
עמק המלך
מגלה עמוקות

מצת שימורים
יין המשומר
מפתח הספירות
נר אלוהים
שער התפילה
ספר הכוונות הישן
ספר שער הייחודים
אמת ליעקב
עשרה מאמרות
כתבי הרמ"ע מפאנו
השל"ה הקדוש
בית עולמים
מצרף לחוכמה
שיח יצחק

