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 כיצד מחזיקים מעמד?קורונה: 
מאומתים, רבים  קורונה חולי ה זו כיצד מחזיקים מעמד? ישנם בינינושאלת השאלות בתקופ

ויש אף שכונות וערים בסגר... וזה באמת כבר מעיק... מלבד קשיי הפרנסה והילדים  דודיבב
בואו נלמד מבני ישראל במדבר. יוצאים ממצרים עם  מה עושים? שכעת בחופשת הקיץ. אז

 מה נאכל? מי יודע... ...איך? מי יודע מי יודע... הבטחה אלוקית להגיע לארץ ישראל. כמה זמן?
מה נשתה? מי יודע... אז למה בני ישראל לא מקבלים תוכנית עבודה אלוקית, מה הולך לקרוא 

אוכל מסודר ותאריך  טיום בכל המסעות הארוכים שבמדבר. מתי מנוחה, מתי נסיעה, תפרבכל י
ואי ראה שתקופת המדבר אינה 'תקופת מעבר' שצריך רק לעבור אותה והלונ ארץ?יעד לכניסה ל

עד שעשו אבותינו במדבר יש מטרה, יש יעד, כל צעד וצויכולנו לחסוך אותה מאיתנו. להליכה 
במדבר היה בעל משמעות. כל מסע ומסע גידל אותם, הוסיף למדרגתם האישית, הלאומית 

 והרוחני.
מתי סתם בזבוז זמן...' חבל על כל שנות הילדות של הילד... ' :הייתה אומרתשאמא דומה הדבר ל

מבינה שלכל שלב בחיים יש  אוהבתהאם ה וכו'. לא מכיר אמא כזו! 30, 20בן התינוק כבר יהיה 
ל תקופה אפשר ליהנות ומכופת הינקות, הילדות, הנערות, הבגרות והזקנה מטרה ותכלית. תק

באישיותו ובהתפתחותו ומימלא לא יהיה  רהאדם יחסואי אפשר לדלג על שום תקופה כי אחרת 
נו שמים לב לכך ואולי כך הדבר בכל מהלך במהלך חיינו, הרבה פעמים איני בשל לתקופה הבאה.

העולם מונהג בהשגחה אלוקית מבין וותרים על תקופה מסויימת, אך אדם המאמין שאף היינו מ
 שדווקא התהליכים, היום יום מחשל ומחזק ומקדם אותנו לקראת המשימות והתקופה הבאה.

ן לדלג על התקופה צובאמת שאלת המה יהיה או כיצד מחזיקים מעמד נובעת מאיזה ר
מוקדם מאוד לומר  העכשווית. ראייה כזו יש בה פספוס של 'הדרך', של הגדילה וההתפתחות.

ל ה'קורונה' מה מטרתה של תקופה זו. אולי חינוך לסבלנות, פשטות, ענווה אך בעיצומה שכעת, 
בכל אופן כעת אנו חייבים להפיק מהמצב הנתון את המירב ולא להתייסר בשאלות תיאורטיות 

 אולי ליתר דיוק רק אחד יודע... ...עדוכי באמת מי י ?של מה יהיה וכיצד מחזיקים מעמד
 

 


