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 'קורונה': מה יהיה?

טרידה השאלה האלמותית 'מה עולם שלם, מ מטריפהה'קורונה' השני של הבעיצומו של הגל 
שאלה זו נשאלת מפי זקנים וחולים, מפי סטודנטים ותלמידים, מפי מובטלים וחסרי  יהיה'?

 ולפי מה שנראה כעת אין הרבה שיודעים מה יהיה... 'מה יהיה'באמת איני יודע פרנסה. 
מה 'נו, האזרחים הפשוטים, לשאול היא לא 'מה יהיה'? אלא השאלה המרכזית שאותה עלי

? איני מתכוון להקפדה על כללי 'עלי כעת לעשות ואיך עלי להמשיך את חיי במציאות הזו
אלא באלו כוחות עלינו להצטייד כעת בכדי לצלוח בשלום חיוני הבריאות שזה דבר בסיסי ו

ת', אך כיצד ואיפה -ו-נ-ל-ב-'סאת המילה  יםמכיר ואחת דאחכל  הזו? את המגיפה הארורה
רוכשים סבלנות? נראה לי שכעת זה הזמן לא לחשוב רחוק מדי, לחיות במקצבים של יממה, 

 'נשחרר'וכאשר  קשה לתכנן שום דבר ולכן חיינו צריכים להיות בנויים שונה מהרגיל.
אם באדם פרטי  את הרצון לדעת מה יהיה נוכל להתמודד כעת עם מה עכשיו... מאיתנו

הסבלנות היא מצרך שאי אפשר לוותר עליו, אז על אחת כמה וכמה שמנהיגים אינם יכולים 
על בקשתו של משה רבנו מהקב"ה  בפרשתנו ת לנולוותר על מידת הסבלנות. התורה מספר

מציע  קיםאלוו .'כל אחד ואחד לפי דעתוסובל שהמנהיג החדש יהיה: ' ,לדאוג לו למחליף
מה  .'רוחו של כל אחד ואחד כנגדלהלוך יכול 'מכיוון שהוא  את יהושוע בן נון למנהיג

התורה מלמדת אותנו את יסוד הסבלנות. מנהיג אינו חייב  ההבדל בין 'סובל' לבין 'כנגד'? 
לוותר על דעתו, אך מנגד אינו יכול תמיד להלוך כנגד רוחו של השני. יש שילוב מנצח במידת 
הסבלנות לדעת להיות 'סובל' אך מאידך לא להיות 'כנגד', או כלשונו המיוחדת של הרב צבי 

, אם זה 'מנהיגסוג של 'כל אחד מאתנו הוא 'סבלנות אינה וותרנות'.  :יהודה הכהן קוק זצ"ל
מנהיג שהיא את מידת הגם לנו צריכה להיות  ומקום עבודתו.משפחתו, ו, עצמבינו לבין 

. כעת שאסור להתייאש .שאפשר לתקןוהסבלנות להקשיב 'להיות סובל' ולהאמין האמונה 
זמן ווקא בד , למשפחתנו ובמקום עבודתנו.אנו צריכים להיות סבלנים וקשובים לעצמנו

  קושי ומשבר צריך לרכוש את מידת הסבלנות ובה נוכל להחזיק מעמד, בעז"ה...
 


