
22   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

הדובר בשיר עומד על גדת הירדן ומחכה לשוב לעבדות. הוא לא מצליח להפנים את השינוי 
שהחוויה של המסע במדבר צרבה בו. בנקודה הזאת שבין המסע לבין ההפנמה שאחריו, הוא 

מדבר עם עצמו על השינוי שהיה רוצה, או שאלוהים היה רוצה, שיישאר בו. הוא יוצא מ"העבדות 
ההיא המוכרת" – "עד שאהיה חופשי". 

◆  ◆  ◆

האם יש החלטה שאתם לוקחים על עצמכם לקראת שנת התשפ"ב ועומדים לקראת הקפיצה  ◆
לצד השני של הנהר?

בערב יום הכיפורים, לאחר שנסתיים מנהג הכפרות, סיפר רבי נחמן מברסלב 

לאחד מחסידיו חיזיון. שראה את עצמו הולך ביער אחד, והיער היה גדול לאין 

סוף. ורצה ר' נחמן לחזור למקום שממנו בא. והנה בא אליו איש אחד ואמר לו 

כי היער הזה הוא בלי קץ וסוף, וכי כל הכלים שבעולם, כולם נעשו מזה היער. 

אחר כך הראה לו דרך, איך יוכל לצאת מן היער.

אחר כך בא אל נהר אחד ורצה להגיע אל סוף הנהר. ושוב בא אליו איש אחד 

ואמר לו כי בזה הנהר אי אפשר לבוא אל סופו, כי נהר זה אין לו קצה וסוף. 

וכל אנשי העולם שותים ממימיו של נהר זה. וכמו קודם הראה האיש דרך כיצד 

להגיע אל סופו של הנהר.

אחר כך בא אל טחנת קמח, שהייתה בנויה על שפתו של אותו הנהר. ושוב בא 

אליו איש אחד ואמר כי הריחיים שבטחנה זו טוחנות קמח עבור העולם כולו.

אחר כך חזר אל היער וראה שם נפח אחד שיושב ביער ועושה את מלאכתו. 

ואמרו לו כי זה הנפח עושה כלים בשביל העולם כולו.

והדברים סתומים מאוד.

נהר ללא סוף | חזיונו של רבי נחמן  )לקוח מאתר זושא, על פי חיי מוהר"ן צ"ה(

החיזיון של רבי נחמן כפי שמובא על ידי תלמידו, ר' נתן, הוא חיזיון המורכב מארבעה חלקים: 
היער, הנהר, טחנת הקמח והנפח. בארבעת המקרים יש משחק עדין בין האינסופיות לסופיות – 

ליער אין סוף, אבל האיש מראה לרבי נחמן את הדרך לצאת ממנו. לנהר אין סוף אך האיש מראה 
לו את סופו. 

◆  ◆  ◆


