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'כתר יתנו לך'
או ה'קורונה' כמבחן אמוני ומוסרי
ימים קשים עוברים על עמנו בארץ (אל נא להיכנס להיסטרייה) ,ועוד יותר על אחינו שבגולה .המגפה פוגעת
בכל מקום בעולם בצורה קשה עוד יותר ,ולזה כבר התייחסתי לפני מספר ימים ,אבל את שחייב להעסיק
אותנו ,זה איך אנו בניו של הקב"ה נדרשים להסתכל על מציאות זו.
לאור העובדה שאנו מאמינים בני מאמינים ,וכל המתרחש בעולם הוא קשור אלינו ,נשאלתי האם בדו-השיח
הזה בין הקב"ה ובינינו ,אין כאן חטא מיוחד שעלינו לתקן? ובכן ,לנסות למלא תפקיד של 'נביא' אין זו יומרא
שהיתה מנחלתי אי פעם ,וכל שכן עכשיו לא אעיז לשים את עצמי במקום שאינו ראוי לי ,של איש המבין כל
פרטי פרטים של ההשגחה .אבל לנסות להבין מקצת מתהליכי ההשגחה ,אנו מחוייבים ,ולכן ארשה לעצמי
כתשובה לשאלה לרשום מספר נקודות חשובות לכולנו:
א .כפי שציינתי כבר לפני כמה ימים ,בפעם הראשונה העם היושב בציון נוכח לראות במו עיניו שבת
מהי ,וכמה שקט מוחלט זה ברחובות והכורח שנכפה על כולם להיות יחד סביב השולחן תוך הידוק
הקשרים המשפחתיים ,הוא פתח לתיקון של מה שנעשה נסיון להרוס בשנים האחרונות אצלנו (בגלל
השפעת הגויים) ,והוא הרס המשפחה .והנה זה פלא ,במצב זה ,לא רק השבת מתגלה במלא יופייה
לעיני כל אחד ,אלא עוד יותר המשפחה מוצאת את עצמה מחוברת מחדש ,אנשים נשים וטף,
ומתבוננת בעצמה מתוך אהבה ,חיבה ,דאגה הדדית ,מלאת מחשבות טובות אלו על אלו ,כפי שלא
זכתה כבר זמן רב מאד ,והיא מגלה את עצמה מחדש!
ב .בתקופה לא קלה זו ,ובדיוק כמו בכל תקופת משבר ,מתגלה האישיות הפנימית האמיתית של האדם
ותכונותיה .ברגעים כאלו ,אנו זוכים לעמוד על אופיו שלו ושל חברו ,ומסוגלים להבחין האם כל
אחד מוכן לדאוג רק לעצמו ,או שמא סוף סוף הוא מתחיל להבין שאנו חלקי כלל גדול ,ושעלינו
לפעול ולדאוג לטובת כולם ,כי רק בטובת כולם יבא טוב לכל אחד .וניתן מספר דוגמאות :זה הזמן
לבדוק האם מי שמחזיק מעמד מבחינה כלכלית (וכ"ש אם הוא עוד יותר בעל אמצעיים) מוכן לדאוג
גם למי שאיבד את פרנסתו (ב"ה בקהילתנו יש שנתנו את הדוגמא ,והחלו להתארגן לתמיכה כלכלית
לכל הנצרך ,תבא עליהם ברכה) .זה הזמן לראות מי מוכן להתנדב למלא את התפקידים שמסוגלים
למלא מרחוק כאשר הם בעלי חשיבות ,או אף רק כאשר הם תורמים טובה וברכה אפילו למקצת
אנשים (כמו כל אלו המסוגלים לתת לא רק שירות דרך מחשב ,אלא גם סיוע ,עזרה ,חינוך או כל
תמיכה הנדרשת או 'רק' חשובה) .זה הזמן לסייע לכל מי שאינו מסוגל להתמודד לבד במציאות הזו
(זקנים חולים וכדו') כמובן תוך הנחיות ראויות ושמירה מתבקש ללא כל לקיחת סיכון .באופן כללי
ויותר מכל ,זה הזמן לראות איך אדם חושב ברגעים כאלה :האם הוא חושב רק על עצמו ,או שחושב
על הכלל ,האם עינו צרה במה שיש לחבירו ולו אין ,וזה הזמן לראות וגם איך האדם מקבל את
החלטותיו של הקב"ה (בפרנסה משפחה ,קשיים ועוד) בהכנעה או שמא מתמרד נגד המציאות?
ג .נדמה לי שהמגפה הזו מחייבת חשיבה מחדש בכל התחומים ,ושהיא באה כדי לחבר מחדש רבים אל
הקב"ה ,כדי להעצים המוסר שהתרופף יותר מדיי בעת האחרונה ,כדי להחזיר לאיתנם ערכים
שנרמסו ברגל גסה בעת האחרונה ,כדי ללמוד ענווה ,כדי ללמוד לשמוח בחלקו.
ד .גם במישור האמוני וההלכתי ,זו שעת מבחן בה מתגלה עומק האישיות ומידת טהרתה .לדוגמא:
האם בגלל הקשיים יחפש לו האדם קולה בכל מקום וכמה שאפשר ,או שמא יסכים לעמוד בקושי
הנגזר מהמציאות (כשרות ,שבת ,פסח ,טהרה ועוד) .נשמעו לדוגמא בימים אחרונים אי אלו דמויות
המתיימרות להיות דמויות תרוניות הממליצות על קולות בבדיקת חמץ וכדו' ,ודוקא מצד אנשים
המחשיבים עצמם מקפידים ביותר .זוהי שערוריה! הלא אדרבא ,בשעות כאלה ,מצוה על כל אחד
מאתנו להקפיד עוד יותר בכל מה שאנו מסוגלים ,כדי דוקא להרבות בזכויות! זה הזמן להרתים את
כל בני המשפחה המסוגרים בביתם למצווה זו במיוחד ולכל שאר המצוות ,ודווקא כך ללמדם אמונה
ויראת ה' טהורה בשעות הקשות וגם ללמדם חשיבות קיום המצוות כולן! וכן לגבי תפילה ,לימוד
תורה ,הסתפקות במועט יותר מהרגיל ועוד ועוד.
ה .כל הוראות ההרחקה נקלטו ,אבל מדוע? כדי להכין נפשית את הצבור לשמירת טהרה לבית המקדש!
אינני בא להצהיר שיבנה מחר בבוקר ,הלואי ,אבל פסיכולוגית זו פעם ראשונה זה מאות בשנים,
שכלל ישראל נדרש לשמור 'נגיעה' עם זה או עם אחר!
ו .ברמה הלאומית ,ראינו איך הקב"ה חולל נס ממש (אם הדברים ימשיכו כדבעי) וכל אלו שרצו לחבל
או בראש הממשלה ,או באלו הקשורים בנפשם לארץ ישראל ,לתורה ,לערכים יהודיים ועוד ,מוצאים
את עצמם דחויים לשולי ההנהגה הלאומית ,וכל רודפי נקמה ,נקם בהם הקב"ה בכבודו ובעצמו .כל
זה לא היה מתרחש בלי שעת הצרה הזו לדאבוננו .ובתחום משמח יותר :שמעו רבנים מכובדים
בארה"ב ושאר מקומות ,שלא היססו להודות ,שהבינו עכשיו שטעות הייתה בידם שלא עלו לארץ
לפני כן! אם כן הקב"ה מעצים את קיבוץ הגלויות!
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ז .יש עוד מספר תופעות מדהימות המרחשות בימים אלה ,והן כולן מראות שהקב"ה החליט לזעזע
עולמו (במובן החיובי) בתחומים רבים .לפני כמה ימים האפיפיור שיבח בפרהסיא את שמירת
השבת אצל היהודים גם בגלל חשיבותו לערך המשפחה! מי היה מאמין לזה אפילו לפני כמה ימים?!
אנו שומעים היום שהוא הזמין משלחת רבני ארגנטינה ,והשתתף בסעודה אתם שכולה היתה כשרה
תחת השגחת הרב הראשי לרומא! האפיפיור אוכל כשר! כמעט חזרנו ל'סינה' מלפני אלפיים שנה!
ח .כפי שהדגשנו כבר המגפה הנוכחית שמה במובן מסויים איזה שהוא קץ למגמות של הגלובליזציה.
האומות נאלצות להתסגר בתוך עצמן ,ועם ישראל בולט שוב בייחודיותו .איך? ובכן בספרד
ובאיטליה כדיוע לנו מספר הקרבנות עצום .מתברר שהדבר נובע מהעובדה שבבתי אבות העובדים
בורחים כל עוד נפשם בהם כשנודע להם על הנגיף אצל הזקנים בהם הם אמורים לטפל! התעלה על
הדעת התנהגות כזו בעןמנו?! ברוך ה' לא ולא! עם קדוש כמותו לא רק שאינו נוטש נפגעים וחולים
אלא מתגיס במסירות נפש עילאית להציל ,למנוע פגיעות וכל חשש סכנה ומבלה את כל כוחותיו רק
להצילבכל מקום שהוא .המוסד עצמו גוייס כדי לסייע .אינני יודע אם יש עם אחד עלי אדמות
המגייס כוחות בטחון צבאיות כדי להביא בטחון אזרחי כעמנו!
ט .פעם נוספת בהיסטוריה סין פגעה בחיי כל האנושות ,בדיוק כפי שהיא גרמה בזמן המגפה השחורה.
יש הטוענים (ואני כתבתי בעצמי כך) שהנגיף נוצר במפעל ללוחמה ביולוגית שבעיר ואן ,ויש מדענים
הטוענים שאין זה נכון .אינני לא מדען מהתחום ולא נביא .אבל אם מדובר בנגיף מיוצר על ידם ,אז
זו רשעות סינית מרקסיסטית! ואם מדובר בנגיף שמקורו בבעל חיים זה או אחר ,הדבר רק מראה
עד כמה הקב"ה הזהיר אותנו 'אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם
בם' ,וכמה השלכות של בהמיות אכילת שרצים מגעילים מסוג זה הורסת את העולם כולו! אחד
החברים סיפר לי שסיני אמר לו פעם' :כל דבר שיש לו אערבע רגליים אני אוכל ,פרט לכסא'! מאלפת
העובדה שבפסוק זה באופן חריג חסרה האות 'א' מן המלה 'ונטמתם' ,.ומסביר הרב חיד"א שהדבר
הוא כדי ללמדנו שכשחסרה אמונה בה' היטמאות הגוף בכל מה ששורץ ,הטמטום שולט בעולם
ואין לו תקנה .הטומאה הזו באה שוב מעולם השקוע באכילת שקצים ורמשים ובכפירה אלילית או
אתיאיסטית בה' .וכיון שסין פעלה ופועלת בעולם כולו על מנת להשתלט כלכלית עליו ,הקב"ה
התערב ושבר מגמה הרסנית זו ,היא השתלטה על תנובה ,נמלים ,חלקי חברת חשמל בארץ ועוד,
הקב"ה מראה לה למי שייך הכל ומי שולט באמת!
דבר אחד ברור :הקב"ה החליט להכניס שינויים מרחיקי לכת בכל עולמו .לכן הכתר חייב להינתן להקב"ה,
ולא ל'קורונה' .לא נבחרתי כדי לבשר מה הם ,אבל אין ספק שהכל יתברר בזמן הקרוב .ואם יתמהמה נכחה
לו!

