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 אהר פרשת

רע סיוט נגד טוב סיום  
 

לאחרונה סטלין חוזר להיות פופולרי ברוסיה. פוטין מינה שרת תרבות שמעריצה את סטלין בריש גלי, ושוב מתחיל פולחן 

 . ה, וכו'מנציחים את שמו על נמלי תעופ .אישיות סביבו

הספיק לרצוח באותה תקופה הוא . 1953ועד  1924שנת מ ,שנהסטלין היה המנהיג של ברית המועצות במשך כמעט שלושים 

העביד אותם בעבודת פרך שגרמה למותם. הוא היה אחד  אותם במחנות כפיהנוספים מיליונים ולכלוא מיליוני אנשים, 

 .השליטים העריצים ביותר של המאה העשרים

ונענש  ,נתפס , יחד עם עוד כמה תלמידי ישיבה. הוא17, כשהיה בן 1947, ר' משה גרינברג, ניסה לברוח מרוסיה בשנת אבי ע"ה

 עשרים וחמש שנה. ןלי שהוא לא ציפה לשרוד את כל אותעבודת פרך במחנות הכפייה בסיביר. אבי אמר ות עשרים וחמש שנב

 ,ט חוזרלכל האסירים הפוליטיים משפלקיים אנשים. הנשיא שבא אחריו הורה ידי -על, או נרצח סטלין מת 1953 בשנתלמזלו, 

 שוחררו עוד אלפי אסירים.יחד עמו הוחלט לשחררו.  ,כבר ריצה את עונשו. מאחר ודייקיבל עונש חמור מושם נקבע שאבי 

 .עצמו יהודי גרמניב שהיהאבל מי שהגה את השיטה היה קרל מרקס,  ,זה שיישם והגשים את שיטת הקומוניזם הסטלין הי

גורמת לניצול של העובדים השכירים ופשוטי העם בידי העשירים, והגדיר את שתי  ענייםלעשירים שהחלוקה בין מרקס טען 

לכן צריך לבנות עולם ו לטענתו, אין מנוס מפני מרד של החברה המוחלשת במשעבדיה,"המדכאים והמדוכאים". הקבוצות: 

ה שהיא הבעלים של רוב העושר עולם שבו אין קבוצה קטנ .טית שבה אין מנצלים ואין מנוצליםצודק. להקים חברה סוציאליס

 ומשאב. הכול של כולם ובשווה. ל שייך לכולם. לאף אחד אין בעלות על שום רכושובמדינה, וכל השאר שכירים שלהם, אלא הכ

וה ולכולם בעלות ש .ומופקעים מידי בעליהםהפקר ל הופכיםאומרת שבשנת השמיטה כל השדות , שוח מהתורההרעיון הזה לק

 .ה השנהעל היבול של אות

הוא לקח  .טוטליתחיים ויצר דרך וה הזאת מהקשרה וקרל מרקס הוציא את המצ .פעם בשבע שניםזאת צוותה לעשות התורה 

 אם כי בצורה מעוותת.  ורתם לחברה המודרניתשמקורו בתורה  רעיון

 .אבל הוא לא היחיד

והזוג חיים בשמחה עד עצם היום  ,ל מסתדרוהכ סופו של דבר. ב, 'סיום טוב'Happy endingהוליווד המציאה את התרבות של 

 .Living haply ever after –הזה 

שבסוף הטובים  ,הרעיון הזה. שםדומיננטיים  עד היום היהודים. כמה יהודיםידי, כמה צפוי, -הומצאה עלתעשיית הסרטים 

אם הוא  לוואפי ,'מי שעושה את הטוב בעיני ה ,ובסוף ,לבירה זו הבית-לאמונה שיש בעה זו .מקורו ביהדות ,ת הרעיםמנצחים א

 .סיום אופטימירבים הם בעלי לכן סרטים  .החלש, הוא ינצח

עה באב אנו קוראים בתש ,לדוגמה .אנחנו נוהגים כך בחיי היום יום .מושרש ביהדות ,""לסיים בדבר טוב שצריך ,הרעיון הזה

 המגילהאת שאין מסיימים לכן המנהג הוא . "ינו עד מאוד"קצפת על , שמסתיימת בצורה קשה, במילים:את מגילת איכה

ה 'אליך  השיבנו" :שהוא פסוק מאוד אופטימיי כן, נאמר לפנשאלא חוזרים שוב על פסוק  ,הזה פסוקבקריאתה בציבור ב

 ."חדש ימינו כקדם ,ונשובה

 את .)לא ,א( "שבח ותנחומיןסיימו דבריהם בדברי "שמצינו בנביאים ראשונים שאומרת: ברכות במסכת הגמרא מדוע? 

אנו חוזרים שוב על  ,אם הוא לא מסתיים בפסוק חיובי .פר מהתנ"ך בציבורשמסיימים סההנהגה הזו אנו מוצאים בכל פעם 

 ".לסיים בדבר טוב" רק כדי הקודםהפסוק 

אבוא והכיתי את  "פן :הספר מסתייםמהפרק האחרון של ספר מלאכי.  , שלקוחההפטרה של שבת הגדולבפת לכך דוגמה נוס

שהוא הקודם, חוזרים על הפסוק לכן  .מסר כזהולהשאיר את הציבור עם לסיים כך אבל אי אפשר הארץ חרם". הכאה קשה. 

הנביא יבוא ויבשר את ביאת  הפסוק מספר לנו שאליהו. ""הנה אנכי שלח לכם את אליהו הנביא מאוד: פסוק חיובי ומפורסם
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מה שנשאר לו בראש זה  ,כשיהודי הולך הביתה מבית הכנסתשבת הגדול. ת הפטרים את מסיימעם הפסוק הזה אנו המשיח. 

 .שאליהו הנביא יבוא בליל הסדר ויבשר את בואו של המשיח

 בראשון .בת מוציאים שני ספרי תורהבכל פעם שראש חודש חל בשאנו מוצאים בהפטרה של שבת ראש חודש. אותה הנהגה 

קשורה  תמידההפטרה  .השניספר קוראים מה חודש,-, שהוא קריאה מיוחדת לראשואת המפטיר ,קוראים את פרשת השבוע

 ., סיום הקריאה בתורהדהיינו ,לנושא שבו קראו את המפטיר

 .שה פרקיםישישים וש – התנבא יותר מכל נביא אחרש ,תנ"ךבספרי הארוך , הבספר ישעיהוההפטרה היא הפרק האחרון 

שעיהו לא מסתיים אבל ספר י"השמים כסאי".  שמתחיל במילים ,רק ס"והאחרון של הספר, פ קוראים את הפרק בשבת ר"ח

. לא סימפטי כלל. "ושעים בי ... והיו דראון לכל בשרויצאו וראו בפגרי האנשים הפ" :הפסוק האחרון הואבנימה אופטימית. 

הנביא מתנבא . "להשתחוות לפנימדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר "והיה  :פסוק שלפניוהעל שוב חוזרים לכן 

יבואו לבקר בירושלים ולהשתחוות  ,, ולא רק עם ישראל", בכל שבת ובכל ר"ח כולם, "כל בשרשכשמשיח יבואקב"ה בשם ה

 .המקדש-תבבי

בל קיעל אחרים שתמיד יסיימו בדבר טוב. כשיע וניסה להשפ ,הוא חי לפי זההיה מאוד חשוב לרבי.  ""לסיים בדבר טובהרעיון 

כתב לעורך הספר שינסה במהדורה הבאה לסיים את הספר הרבי  –היה שלילי  מואם סיו ,לא משנה באיזה נושא ,לידו ספר

 .בנימה חיובית

 ".דבר טובלסיים ב" מסיים עם איזה ענין חיובי כדית על נושאים כאובים הוא תמיד היה כשהרבי עצמו דיבר בהתוועדויו

 לסיים בדבר טוב"?"חשוב  כהמדוע  נשאלת השאלה

כתוב הבין סתירה  נמצאהאם )ברכות יב , א(.  ""הכל הולך אחר החיתום :כללשקובעת הגמרא  לי יש לומר, לפי דבריאו

 הלכה היא שפוסקים לפי השורה האחרונה.  ,בתחילת השטר לסיומו

 מדוע?

של בסיכום א עושה כל דבר שהולסיים טבע האדם הוא שואילך(   224' נשא ע שיחות קודש תשל"א ח"ב ש"פ) מסביר הרבי

רואים  .על השטרבדעתו של  זו ה"שורה התחתונה" שמבטאת את ,לכן מה שנכתב בשורה האחרונה של השטר העניין כולו.

כשמסיימים בדבר טוב זה  ,לכן .של הדיבורים "לומהי המסקנה, ה"סך הכ :מסכמים בשאלה ,שאחרי שמדברים ומדברים

 .והמסקנה היא חיובית ,הוא טובשהסה"כ מלמד 

או  ,חודשה ,ה ידאג שהסיום של היוםהקב"במידה כנגד מידה הרי ש, מסיימים בדבר טוב כאשר אנוש ,מוסיף הרבי ואומר

בימינו אמן )י"א ניסן "בדבר טוב" בביאת המשיח במהרה  ,בצורה חיובית, ואז נזכה לסיום של הגלות יסתכםגם  ,השנה שלנו

 תשל"ג(.

 


