
  

 בס"ד

     The Sins of Corona  

1.Globalization 

י  :מלכים ב פרק יטא) ה ִּכ֣ ה ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ ה ּוְנָאָצ֖ ה ְותֹוֵכָח֛ הּו יֹום־ָצָר֧ ר ִחְזִקָּי֔ ה ָאַמ֣ יו ֹּכ֚ (ג) ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֗
י ִיְׁשַמ֩ע  ה:(ד) אּוַל֡ ִין ְלֵלָדֽ ַח ַא֖ ר ְוֹכ֥ אּו ָבִני֙ם ַעד־ ַמְׁשֵּב֔ ה ֲאֶׁש֩ר ָב֤ י ַרב־ָׁשֵק֗ ת׀ ָּכל־ִּדְבֵר֣ י ֵא֣ ֶה֜ ְיקָֹו֨ק ֱא

י ֶה֑ ע ְיקָֹו֣ק ֱא ר ָׁשַמ֖ ים ֲאֶׁש֥ יַח֙ ַּבְּדָבִר֔ י ְוהֹוִכ֙ ים ַח֔ ִה֣ ־ַאּׁ֤שּור׀ ֲאֹדָני֙ו ְלָחֵר֙ף ֱא ֶל ה  ְׁשָל֨חֹו ֶמֽ אָת ְתִפָּל֔ ְוָנָׂש֣
ה: ית ַהִּנְמָצָאֽ ד ַהְּׁשֵאִר֖ ב (טו) וַ ....ְּבַע֥ י ִיְׂשָרֵאל֙ ֹיֵׁש֣ ֵה֤ הּו ִלְפֵנ֣י ְיקָֹו֘ק ַוּיֹאֶמ֒ר ְיקָֹו֞ק ֱא ל ִחְזִקָּי֜ ִּיְתַּפֵּל֨

ֶר  ִים ְוֶאת־ָהָאֽ יָת ֶאת־ַהָּׁשַמ֖ ה ָעִׂש֔ ֶרץ ַאָּת֣ ל ַמְמְל֣כֹות ָהָא֑ ֔ ְלֹכ֖ ִהי֙ם ְלַבְּד ֱא ים ַאָּתה־֤הּוא ָהֽ ץ:(טז) ַהְּכֻרִב֔
 ֙ ה ְיקָֹו֤ק׀ ָאְזְנ ים ַהֵּט֨ ִה֥ ף ֱא ר ְׁשָל֔חֹו ְלָחֵר֖ יב ֲאֶׁש֣ י ַסְנֵחִר֔ ת ִּדְבֵר֣ ע ֵא֚ ה ּוְׁשַמ֗ ח ְיקָֹו֛ק ֵעיֶנ֖י ּוְרֵא֑ ע ְּפַק֧ ּֽוֲׁשָמ֔

י: ים ַוֲחִמָּׁש֖  ...ָחֽ ה ְׁשמֹוִנ֥ ֙ ְּבַמֲחֵנ֣ה ַאּׁ֔שּור ֵמָא֛ א׀ ַמְלַא֣ ְיקָֹו֗ק ַוַּי ְיָלה ַההּו֒א ַוֵּיֵצ֣ ֶלף (לה) ַוְיִה֘י ַּבַּל֣ ה ָא֑
ים: ים ֵמִתֽ ם ְּפָגִר֥ ֶקר ְוִהֵּנ֥ה ֻכָּל֖ ימּו ַבֹּב֔ ה:...ַוַּיְׁשִּכ֣ יְנֵוֽ ־ַאּׁ֑שּור ַוֵּיֶׁ֖שב ְּבִנֽ ֶל יב ֶמֽ ֶל ַוָּיָׁ֖שב ַסְנֵחִר֣ ע ַוֵּי֔   (לו) ַוִּיַּס֣

ה ִחְזִקָּי֖הּו ָל֑מּות(א) מלכים ב פרק כב) ם ָחָל֥ ים ָהֵה֔ ָליו יְ  ַּבָּיִמ֣ א ֵא֠ ֹ֣ אֶמר ַוָּיב ֹ֨ יא ַוּי הּו ֶבן־ָא֜מֹוץ ַהָּנִב֗ ַׁשְעָי֨
ר ְיקָֹו֙ק צ ה־ ָאַמ֤ יו ֹּכֽ ְחֶיֽהֵאָל֜ א ִתֽ ֹ֥ ה ְול ת ַאָּת֖ י ֵמ֥ ל ֶאל־ַ֣ו ְלֵביֶת֔ ִּכ֛ ְתַּפֵּל֔ יר ַוִּי֨ ב ֶאת־ָּפָנ֖יו ֶאל־ַהִּק֑ :(ב) ַוַּיֵּס֥

ר ִה  ת ֲאֶׁש֧ א ֵא֣ ר:(ג) ָאָּנ֣ה ְיקָֹו֗ק ְזָכר־ָנ֞ ם ְוַהּ֥טֹוב ְּבֵעיֶנ֖י ְיקָֹו֖ק ֵלאֹמֽ ב ָׁשֵל֔ ֱאֶמ֙ת ּוְבֵלָב֣ י ֶּבֽ ְכִּתי ְלָפֶנ֗ ְתַהַּל֣
י ָגֽדֹול: ס יִתי ַוֵּיְ֥בְּך ִחְזִקָּי֖הּו ְּבִכ֥   ָעִׂש֑

תניא, היה רבי מאיר אומר: גדולה תשובה, שבשביל  למוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד בתג)
שנאמר ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי , יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו

  ממנו. מהם לא נאמר, אלא ממנו.

  

2. Changing Work Habits  

רבי שמעון בן ..אהוב את המלאכהמסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא  )א
שנאמר ויניחהו בגן עדן לעבדה אלעזר אומר אף אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה 

אומר רבי יהודה בן בתירא  ולשמרה [וגו'] מכל עץ הגן אכול תאכל (בראשית ב' ט"ו וט"ז): ...
[אדם] שאין לו מלאכה לעשות מה יעשה אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה ילך ויתעסק בה 

שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך (שם כ' ט') ומה תלמוד לומר ועשית כל מלאכתך 
  ש לו חצרות או שדות חרבות ילך ויתעסק בהן:להביא את מי שי

  עולם של ביישובו עסוקין שאין לפי: אלא ב עמוד כד דף סנהדרין מסכת בבלי )תלמודב

3. Standing Before Hashem 

א  בראשית פרק כחא) ר ַמה־ּנֹוָר֖ ַער  ַהָּמ֣קֹום(יז) ַוִּייָר֙א ַוּיֹאַמ֔ ה ַׁש֥ ים ְוֶז֖ ִה֔ ית ֱא י ִאם־ֵּב֣ ה ִּכ֚ ין ֶז֗ ַהֶּז֑ה ֵא֣
ִים   ַהָּׁשָמֽ

֖ ְוֶאת־ שמות פרק כב) אְנ ֹֽ י ֶאת־צ ֙ ְוֶאת־ְׁשָלֶמ֔ י ֶת֙ יו ֶאת־ֹע ח ֲאָדָמ֘ה ַּתֲעֶׂשה־ִּל֒י ְוָזַבְחָּת֣ ָעָל֗ (כא) ִמְזַּב֣
יר ֶאת־ ְּבָכל־ ַהָּמקֹום֙ ְּבָקֶר֑  ר ַאְזִּכ֣ :ֲאֶׁש֣ י י ּוֵבַרְכִּתֽ י ָא֥בֹוא ֵאֶל֖   ְׁשִמ֔

אני אבא אל ביתך, אם אתה לא  -אם תבא אל ביתי  תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נג עמוד א ג)
אני לא אבא אל ביתך, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך  -תבא אל ביתי 

  וברכתיך



אזכיר את שמי אבוא אליך, בכל  בכל המקום אשר תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לח עמוד אד)
מקום ס"ד? אלא מקרא זה מסורס הוא: בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך שם אזכיר את 

   שמי, והיכן אבוא אליך וברכתיך? בבית הבחירה

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד אה)
  יר את שמי אבוא אליך וברכתיךשנאמר: בכל המקום אשר אזכ -עמו 

ים  יחזקאל פרק יאו) יצֹוִת֖ י ֲהִפֽ ם ְוִכ֥ י ִהְרַחְקִּתי֙ם ַּבּגֹוִי֔ ה־ָאַמ֘ר ֲאֹדָנ֣י ְיקִֹו֒ק ִּכ֤ ר ֹּכֽ ן ֱאֹמ֗ (טז) ָלֵכ֣
ם:  אּו ָׁשֽ ט ָּבֲאָר֖צֹות ֲאֶׁשר־ָּב֥ ׁש ְמַע֔ י ָלֶה֙ם ְלִמְקָּד֣   ָּבֲאָר֑צֹות ָוֱאִה֤

י ַחַּי֑י ַלֲח֥זֹות (ד) ַאַח֤  תהלים פרק כזז) קָֹוק ָּכל־ְיֵמ֣ י ְּבֵבית־ְי֭ ׁש ִׁשְבִּת֣ ֵּק֥ ּה ֲאַב֫ ֵאת־ְיקָֹו֘ק אֹוָת֪ ְלִּתי ֵמֽ ת׀ ָׁשַא֣
ר ְּבֵהיָכֽלֹו: קָֹו֗ק ּוְלַבֵּק֥ ַעם־ְי֝   ְּבֹנֽ

4. Catastrophizing 

ים׀  בראשית פרק מבא) יו ֲאָב֘ל ֲאֵׁשִמ֣ יׁש ֶאל־ָאִח֗ ת (כא) ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ֲאַנְחנּ֘ו ַעל־ָאִחינּ֒ו ֲאֶׁש֨
את:(כב) ַוַּיַע֩ן ְראּוֵב֨  ֹֽ ה ַהּז ינּו ַהָּצָר֖ ָאה ֵאֵל֔ ְענּו ַעל־ֵּכ֙ן ָּב֣ א ָׁשָמ֑ ֹ֣ ינּו ְול ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ ר ַנְפׁ֛שֹו ְּבִהְתַחֽ ם ֵלאֹמ֗ ן ֹאָת֜

ר ַאל־ֶּתֶחְט֥אּו ַבֶּי֖לֶ  ם׀ ֵלאֹמ֛ ְרִּתי ֲאֵליֶכ֧ ׁש:ֲהלֹו֩א ָאַמ֨ ם ְוַגם־ָּד֖מֹו ִהֵּנ֥ה ִנְדָרֽ א ְׁשַמְעֶּת֑ ֹ֣   ד ְול

ְרנּו במדבר פרק יגב) ֶרץ ֲאֶׁש֩ר ָעַב֨ ר ָהָא֡ ל ֵלאֹמ֑ ּה ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ר ָּת֣רּו ֹאָת֔ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ ת ָהָא֙ יאּו ִּדַּב֤ (לב) ַוֹּיִצ֜
וא ְוָכל־הָ  יָה֙ ִה֔ ֶלת יֹוְׁשֶב֙ ֶרץ ֹאֶכ֤ ּה ֶא֣ ּה ָל֣תּור ֹאָת֗ ינּו ָב֜ ם ָרִא֗ י ִמּֽדֹות:(לג) ְוָׁש֣ ּה ַאְנֵׁש֥ ינּו ְבתֹוָכ֖ ם ֲאֶׁשר־ָרִא֥ ָע֛

ם: ינּו ְּבֵעיֵניֶהֽ ן ָהִי֖ ים ְוֵכ֥ ֲחָגִב֔ ינּ֙ו ַּכֽ י ְבֵעיֵנ֙ ים ַוְּנִה֤ ים ְּבֵנ֥י ֲעָנ֖ק ִמן־ַהְּנִפִל֑   ֶאת־ַהְּנִפיִל֛

רבי יונתן: גדולה  אמר רבי שמואל בר נחמני אמרתלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד בג)
תשובה שמארכת שנותיו של אדם, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו (חיו) +מסורת הש"ס: [הוא]+ 

  יחיה

5. Skepticism and Stoicism  

  חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב  א) על 

ב דברים פרק כחב) ה ְיקָֹו֔ק ְּבִׁשָּג֖עֹון ּוְבִעָּו֑רֹון ּוְבִתְמ֖הֹון ֵלָבֽ   (כח) ַיְּכָכ֣

  אוטם הלב אשטורדישו"ן בלע"ז [תדהמה]: -(כח) ובתמהון לבב רש"י דברים פרק כחג)

אמר רבי לוי: גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד,  תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד אד)
  שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך.

5. The Struggle for Free Will  

אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך רשות לכל  רמב"ם הלכות תשובה פרק ה הלכה אא)
, טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו
הוא שכתוב בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כלומר הן מין זה של אדם היה 

במחשבתו יודע הטוב יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ו
והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן 

  ישלח ידו.

הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל  הלכה א רמב"ם הלכות תשובה פרק זב)
א בעל תשובה בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והואדם לעשות תשובה ולהתודות 

  ויזכה לחיי העולם הבא.



Rav Aharon Lichtenstein – Return and Renewal  

Chazal, by and large, did not take the view of many modern penologists, criminologists, sociologists, and 
psychologists that somehow everything can be ascribed to nurture or nature, and that, to a great extent, 
one can be divested of personal responsibility. The sense of personal responsibility and liability is central 
for us, and it is related to our faith in humanity, our belief in free will, and our conviction in a person’s 
ability to act if he so desires. N 

ֳאִנָּי֙ה ֶאל־ַהּיָ֔ יונה פרק אג) ר ָּבֽ ים ֲאֶׁש֤ לּו ֶאת־ַהֵּכִל֜ ָהי֒ו ַוָּיִט֨ יׁש ֶאל־ֱא  ִּיְזֲעקּ֘ו ִא֣ ים ַוֽ יְר֣אּו ַהַּמָּלִח֗ ם (ה) ַוִּיֽ
ה  י ַהְּסִפיָנ֔ ה ָיַר֙ד ֶאל־ַיְרְּכֵת֣ ם ְויֹוָנ֗ ֲעֵליֶה֑ ל ֵמֽ בְלָהֵק֖ ם:( ַוִּיְׁשַּכ֖ אֶמר ֖לֹו ַוֵּיָרַדֽ ֹ֥ ל ַוּי ב ַהֹחֵב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ ו) ַוִּיְקַר֤

א ם ֚קּום ְקָר֣ ֣ ִנְרָּד֑ הּו  ַמה־ְּל יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ ד:(ז) ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ים ָל֖ ִה֛ ת ָהֱא י ִיְתַעֵּׁש֧ י אּוַל֞ ֶה֔ ֶאל־ֱא
יָלה  ה ְּבׁשֶ ֽגֹוָר֔לֹות ְלכּ֙ו ְוַנִּפ֣ נּו ְוֵנ֣ ְדָע֔ את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז י ָהָרָע֥ ל ַעל־יֹוָנֽהְּלִמ֛ ל ַהּגֹוָר֖ לּ֙ו ּֽגֹוָר֔לֹות ַוִּיֹּפ֥ :(ח) ַוּיֹאְמ֣רּו ַוַּיִּפ֙

ה ַאְרֶצ֔ ִין ָּת֔בֹוא ָמ֣ ֙ ּוֵמַא֣ נּו ַמה־ְּמַלאְכְּת את ָל֑ ֹ֖ ה ַהּז ר ְלִמי־ָהָרָע֥ נּו ַּבֲאֶׁש֛ יו ַהִּגיָדה־ָּנ֣א ָל֔ י־ִמֶּז֥ה ַע֖ ֵאָל֔ ם  ְוֵאֽ
ָּתה: ֹ֣ ....ָאֽ ר:(יב) ַוּי י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ְוֹסֵעֽ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ אֶמר (יא) ַוּיֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה ָּל֔ ְוִיְׁשֹּת֥

י  ִני ִּכ֣ ַע ָא֔ י יֹוֵד֣ ם ִּכ֚ ֲעֵליֶכ֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ ם ְוִיְׁשֹּת֥ ִני ֶאל־ַהָּי֔ ם ָׂש֙אּוִנ֙י ַוֲהִטיֻל֣ ה ֲאֵליֶה֗ ַער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ י ַהַּס֧ ְבֶׁשִּל֔
ם:   ֲעֵליֶכֽ

ן(ח) ו ויקרא פרק טזד) ל ְָנַת֧ ד ַלֲעָזאֵזֽ ל ֶאָח֖ ל ֶאָח֙ד ַליקָֹו֔ק ְוגֹוָר֥ ם ֹּגָר֑לֹות ּגֹוָר֤ ן ַעל־ְׁשֵנ֥י ַהְּׂשִעיִר֖   ַאֲהֹר֛

והתניא: אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד אה)
אמר: הרים וגבעות הלך וישב בין שני הרים וגבעות,  ...הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. 

אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: כי ההרים  בקשו עלי רחמים,
רו: עד שאנו מבקשים עליך אמ אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים,ימושו והגבעות תמוטינה. 

אמר: חמה ולבנה בקשו נבקש על עצמנו, שנאמר: כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. 
אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה  עלי רחמים,

על  אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים,החמה. אמר: 
עצמנו, שנאמר: ונמקו כל צבא השמים. אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו 

  וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

ד ִיְכְּב֥דּו ִמ  תהלים פרק לח ו) ֵב֗ א ָכ֝ י ְּכַמָּׂש֥ ֹוֹנַתי ָעְב֣רּו רֹאִׁש֑ י ֲע֭ ִּני:(ה) ִּכ֣   ֶּמֽ

6. Cynicism and Faith  

ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו  הלכה ב רמב"ם הלכות תשובה פרק בא)
ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר 

שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר  ויעיד עליו יודע תעלומותשנאמר כי אחרי שובי נחמתי, 
  ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו', וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלב

Rav Aharon Lichtenstein- Return and Renewal  

Teshuva may also be induced by distress – not the fear of enemy persecution, but the inner crisis, the 
angst resulting from the loss of anchor and identity. Without any external pressure, the recognition of 
the vacuity of life, of a life devoid of a transcendental dimension, impels one to the Almighty. This, too, 
is a teshuva that is hit’orerut. As Rabbeinu Bachya explains in his Kad Ha-kemach, in the section on 
teshuva: You should know that repentance requires that man should realize his lowliness and 
insignificance, for he is dust and ashes in his life and worms and maggots in his death. By bearing this in 
mind, one’s effort to repent will be successful and he will achieve perfect contrition with proper and 
pure intent. Contemplating the “worms and maggots” not only helps avoid sin prospectively, as Akavia 



ben Mahalalel proposed, but helps one perform teshuva subsequent to sin. Conversely, hit’orerut may 
come about in the spirit of Tefilla Zaka, which views sin against the backdrop of human majesty and the 
human capacity for good – a capacity that has been defiled and now needs to be purified. For students 
of the Rav z”l, self-awakening is more likely to be heightened by the awareness of man’s latent spiritual 
greatness and his potential for attaining the grandest of creative gestures, the regeneration of self, 
delineated in the concluding chapter of Halakhic Man and elsewhere. 

א"ל שפעם אחת הייתי עובר לפני בית  תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חגיגה פרק ב הלכה אב)
קודש הקדשים רכוב על סוסי ביה"כ שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול יצאה מבית קודש 

 שידע כחי ומרד בישובו בנים חוץ מאלישע בן אבויה הקדשים ואומרת 

י: פרק נאתהלים ג) ׁש ְּבִקְרִּבֽ ֗כֹון ַחֵּד֥ ים ְו֥רּוַח ָנ֝ ִה֑ י ֱא הֹור ְּבָרא־ִל֣ ב ָט֭   (יב) ֵל֣

ֶדם:(איכה פרק הד)  ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ ֙ ונשוב ְוֽ י נּו ְיקָֹו֤ק׀ ֵאֶל֨   כא) ֲהִׁשיֵב֨


