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עד הצד השני של הנהר
◆

הילי אנושי, אלול י"ב אלון

לפעמים, כשאני על קצה הסוף של חוויה משמעותית, מהסוג שהזיז בי משהו, אני עסוקה בלי 
סוף במה שיהיה ביום שאחרי. אני תוהה האם ארגיש נפילה, מה ישאר איתי, ובאיזו קלות אחזור 

להיות מי שהייתי לפני. מודי, החבר הכי טוב של עמיר מ"ארבעה בתים וגעגוע" של אשכול נבו, 
כותב במכתב מדרום אמריקה: 

נמאס לי כבר להחליט החלטות יפות בטיולים, ואחר כך בארץ להרגיש איך הן נוזלות בין 
האצבעות. הפעם אני רוצה שכל ההכרזות שלי יהיו מתועדות בכתב, ושאתה תקרא ותזכור 

ותרביץ לי אם תראה שאני מתחיל להתנקנק.

אם אתם לומדים ולומדות יחד, אשמח שבפתיחת הלימוד תשתפו זה את זה:

◆  ◆  ◆  

האם אתם מכירים את התחושה המתוארת? ◆

האם יש החלטה שקיבלתם בעבר בסוף של טיול או חוויה משמעותית אחרת? ממרחק הזמן -  ◆
האם הצלחתם לדבוק בה, או שנסוגתם ממנה?

נס חציית המים במקרא | ים סוף והירדן

במקרא מתואר פעמיים כיצד לפני תחילתו של מסע של עם ישראל, נפתח המסע בנס חציית 
מקור מים: ים סוף ונהר הירדן. 

קראו את המקורות ונסו לעמוד על הדמיון והשוני ביניהם:

ם  ׂשֶ ְיָלה ַוּיָ ל־ַהּלַ ה ּכָ רּוַח ָקִדים ַעּזָ ם ּבְ ם ַוּיֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת־ַהּיָ ה ֶאת־ָידֹו ַעל־ַהּיָ ט ֹמׁשֶ ַוּיֵ

ִים ָלֶהם  ה ְוַהּמַ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ בֹאּו ְבֵני־ִיׂשְ ִים׃ ַוּיָ ְקעּו ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה ַוּיִ ֶאת־ַהּיָ

ֹמאָלם׃ ְ ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ

שמות י"ד פסוקים כ"א-כ"ב
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ִים  ְקֵצה ַהָמּ לּו ִבּ ֵאי ָהָארֹון ִנְטְבּ ֲהִנים ֹנְשׂ ן ְוַרְגֵלי ַהכֹּ ְרֵדּ ֵאי ָהָארֹון ַעד ַהַיּ ּוְכבֹוא ֹנְשׂ

ְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד  ִים ַהיֹּ ַעְמדּו ַהַמּ ל ְיֵמי ָקִציר. ַוַיּ דֹוָתיו כֹּ ל ְגּ ן ָמֵלא ַעל ָכּ ְרֵדּ ְוַהַיּ

ַלח  ְרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶמּ ד ָצְרָתן ְוַהיֹּ ר ִמַצּ ֶאָחד ַהְרֵחק ְמֹאד ֵמָאָדם ָהִעיר ֲאֶשׁ

ּמּו ִנְכָרתּו ְוָהָעם ָעְברּו ֶנֶגד ְיִריחֹו: ַתּ

שמות י"ד פסוקים כ"א-כ"ב

◆  ◆  ◆

מדוע שני המסעות, המסע במדבר והמסע לכיבוש הארץ, נפתחים בחציית מים ניסית? ◆

מה מסמלים המים במסורת היהודית לדעתכם? ◆

כשאני חושבת על המשמעות של מים בתקופות מאוחרות יותר מתקופת המקרא במסורת שלנו, 
המים משמשים לטהרה של העלייה למקדש. היום אפשר למצוא בהם משמעות כזיכרון – 

כאשר ארכיאולוגים מגיעים ליישוב מתקופת בית שני, הדרך שלהם לדעת שמדובר ביישוב יהודי 
היא למצוא בו מבנה של מקווה. 

כשאני קוראת את ניסי קריעת ים סוף וחציית הירדן, נדמה לי שהם מסמלים תהליך – אנחנו 
צריכים להיטהר על ידי מקור המים כדי להתחיל את המסע שלנו. ההיטהרות מאפשרת לנו 

להגיע למסע בלב נקי. 

ואני תוהה - אילו תנאים כדאי שיתמלאו עבורנו על מנת שנגיע למסע של השנה החדשה בלב 
נקי?

סליחה

חשבתי שאני מחכה

שתכף הכל יעבור

ואוכל לחזור לעבדות ההיא 

המוכרת

שובר מחיצות

בתוך הערפל

בידיים ריקות

באתי לבקש רחמים

נולד

יוצא לאור

דרך מעבר צר וכואב

אני מבין

אתה מבקש שאקפוץ

עד כלות הנפש

עד הצד השני של הנהר

עד שאהיה חופשי

עד הצד השני של הנהר | אביתר בנאי
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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. 

◆  ◆  ◆
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מהו תפקידם של היער, הנהר, טחנת הקמח והנפח במעשה? ◆

מהו הייחוד של הנהר? ◆

ניתן לפרש סיפור זה בדרכים רבות. בחרתי להביא אותו כאן משום התרחשותו ערב יום 
הכיפורים, בנקודת הביניים בה אנחנו עומדים מול בורא עולם ומבקשים לכפר על חטאינו על ידי 
תשובה וסליחה. דווקא בערב הזה יוצא רבי נחמן למסע בחיזיון, מסע בו הוא עובר בארבע תחנות 

שהן התשתית של העולם כולו.

וכך גם יום הכיפורים הוא אבן תשתית במסע השנה שלנו שמתחילה עכשיו. עלינו להישיר מבט 
אל השנה שהייתה ואל עצמנו בצורה הטהורה ביותר, להחליט איך נהפוך אותנו לטובים יותר 

בשנה שתבוא, ולקפוץ,

עד כלות הנפש,

עד הצד השני של הנהר.


