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 ! לא לעצור לרגע :  " וזאת הברכה פרשת " 
 

הברכה ה"וזאת  היא  התורה  את  החותמת  הפרשה  בתורה"  היחידה  שאינה   ,כולה  פרשה 
)שאכן, לעתים   שמחת תורהחג  באלא    בבתי הכנסת במחזור הקריאה הרגיל בשבתנקראת  

 חל בשבת(.

שה העולםהתורה  בבריאת  בסיפורי  ה,  תחילה  העםמשיכה  בירקדמוני  מצרי,  מה, ידה 
"כי תבוא" לנגד עינינו בפרשת  מסתיימת    ,והנדודים במדבר  ממנה  ה הפלאיתאעבוד וביציבש

 1. ההבטחה האלוהית לעמו ההגשמה המלאה של  רגע לפני  ה לארץ,  רגע לפני הכניס משה,    במות 

בקהילות כבוד מיוחד ניתן    .חגיגי  מעמד הוא    שמחת תורההכנסת ב  ביתבסיום התורה  
. החזן מזמין כלת התורה  או   חתן   ,מת את תורה משההחות  פרשהסיים את הל  ה/מי שנבחרל

פרושה   גדולה  טליתמ  ם אליה כשחופה  ה בפיוט מיוחד, והם צועדי מאת החתן או הכלה לבי
   . באופן מיוחד   השנה   עלו ותרמו כביטוי הערכה למי שפ ניתן  ת הכבוד  בקהילות רבו .  מעל ראשם 

ת  ול להיוסב י אפשר ל. כאילו שאהתחלההמ  ,חילים וללא כל שיהוימת,  הסיוםומיד לאחר  
המעמד מ  כךדברי תורה, ו  שלרצף דברי התורה החיה. תמיד אנחנו במעגל  בלי  קט  רגע  אפילו  

ית" לאהישר  נחזור, ץ כנעןערבות מואב ערב הכניסה לארב ֵראש  א בְּ רָּ ים בָּ  ".ֱאֹלה 

, כשם שסיום התורה הוא שכן  .ללא שיהוי  כמעטט יותר, מתחילים  ק מעאולי עלי לדיי
.  כלת בראשיתאו    ן חת מי שזוכה לפתוח את התורה נקרא/ת  ו ,ּהמיוחד, כך גם התחלת כבוד

מה בכבוד רב, כשחופת טלית מעל  קראים לבינה/תה לו  וגם כאן, מי שזכ  .וגם זה כבוד מיוחד
דור המבוגר יותר כלל על הנמנים בדרך  שמסיימים את התורה  שמי  . בקהילתי נהוג  ראשם

 לנציג הדור הצעיר יותר. ניתן  מבראשיתהתורה  התחלתואילו הכבוד של 

נמ  להתחלהמיד  זרים  חולאחר הסוף    .הלאהמשיכים  אבל גם מ  שכת השרשרתכי עוד 
משך , ועמו השמחת תורה היא התחלת הספר הבא בתנ"ך, ספר יהושעבחרה לההפטרה שנ

   .של עם ישראל הסיפור

 

יכה הלאה, אל מה שבא אחרי  וההלמזה  מעגל שאין לו סוף  בהראשית  אל  החזרה    – ני אלה  ש
הזמן  מייצגים  – מזה  התורה   סוגי  שני  עמעגליה  :את  החוזר  ושוב  ,  שוב  וחגיו  עונותיו  ל 

 . ניתן לשכפולובלתי , ייחודי א חדשכל רגע הו, שבו ההיסטוריההתפתחותי או , קוויהו

ים שבתוכו מקופל  , (ספירלה)סליל  נקבל    הזמן המעגלי והזמן הקווי ביחד  אם נשלב את
 רוזות מחה, כמו  הזה  ך. הסליל גבי נדבנדבך על  ים  י, והם בנוחידוש, גם החזרה וגם השניהם

 . בעולם ובזמןחווית הקיום את  כומקפל בתו שי,הגנום האנושל 

אינו   שהזמן  הבינו  האדם  שבני  העונותמאז  בחילופי  רק  תוה  מתבטא  גם    ים ע  אלא 
הבינו  ובהתקדמות  בהתפתחות הם  שו  הםחוויותיש,  לחיי מקנמה  משמעות  ן  מ   רנגז  הםה 

 ש נמל תרבות  כלואנושית,  כלל  זוהי תובנה  .  החד פעמיהמחזורי ו  – שני הממדים  בין  שילוב  ה
ֵשם  "  .סיים וטקסטואלייםטקהתמודדות    ילֵ כ נּו ֵנֵלְך בְּ ֶעד  ה'ַוֲאַנחְּ ם וָּ עֹולָּ ,  ה ד()מיכ"  ֱאֹלֵהינּו לְּ

ֵמעַ  ועשיריםמעצימים כלים  מסורת היהודיתהציעה לנו מ ַמשְּ    .את חיינובאמצעותם  לְּ

 
טקס  ב רץציין את הכניסה לא יהושע דווקא . עניין שהתורה מציינת חג יציאת מצרים אבל לא חג הכניסה לארץמ 1

 הזה לא השתמר לדורות.   הטקסי הציוןאבל  ,מרשים )יהושע ד( 
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