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ד"ר ציפי קויפמן ז"ל הייתה מרצה בכירה אהובה ומוערכת במחלקה
למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן וחוקרת חדשנית ומעמיקה של
המחשבה והמיסטיקה החסידית .על אף גילה הצעיר הניחה אחריה מאמרים
רבים וחשובים והעמידה דור של תלמידים ותלמידות.
ספרה בכל דרכיך דעהו ,תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית
החסידות יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן בשנת  ,1009וספרה
האחרון ,הּולדת האב :ר' נחמן מברסלב והבעש"ט – השפעה והבניה ,עתיד
לראות אור בהוצאת מאגנס.
בת ארבעים ותשע הייתה במותה.

כי אל אשר תלכי
רות קרא-איוונוב קניאל

*

ציפי סימלה בעבורי את קו היושר .צעידתה הזקופה והעדינה מלווה אותי
בכל הלילות מאז הסתלקותה .הכרתיה לפני כעשור ,ומאז שוחחנו לא מעט
ולמדנו יחד זוהר אחת לכמה זמן .בשלוש השנים האחרונות נקשרנו מאוד,
וזכיתי לצאת עימה למסעות משמעותיים ברחבי העולם ובמרחבי העולם
הפנימי .היא הייתה עמיתה וחברה שהייתה בעבורי מופת לעבודת מידות,
לשלוות הנשמה הזכה.

* מתוך דברי הספד ופרדה המופיעים במלואם באתר מכון הרטמן.
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בזוהר נדרשת ההליכה המשותפת של רות ונעמי כביטוי למסע הנשמה,
תמונה ההולמת את דמותה של ציפי ואף את יציאתה מהעולם .ציפי הייתה
בעלת יכולת סגולית ללוות ,לעטוף ,ללכת לצד ,לנהוג במידת חסד ,אך כזו
שמתאזנת עם דין ורחמים .בשנים האחרונות היא העזה להלך במרחבים
חדשים ,ללמוד תורות שונות ,צ'י קונג וריקוד ,תנועה ומדיטציה ,העזה ללכת
לארצות לא נודעות ,לחקור אזורי נפש חדשים ,ולתמוך בכל מי שפגשה
בדרכה.

בניגוד לתפיסה המקובלת ,שלפיה האדם נולד לבד ונפטר לבדו מהעולם,
הזוהר מדגיש כי אנו נולדים גוף מתוך גוף ,מתוך זיקה מתמשכת לאם
שמרחמה הגחנו; ואף המוות יכול להיות מסע משותף ,או לפחות ההליכה
עדיו אינה מוכרחה להיות בודדה וכאובה ,אלא יש בה הזדמנות להושיט יד,
לנחם ולסייע.

הנפטר ממשיך ומלמד את החי מתורת הסוד ,הבאה מן העולמות העליונים,
מלווה ומנחה בדרך ,ומי שנותר כאן יכול להמשיך ולסייע לנפטר לצאת
מהעולם בחסד וברחמים; ואחר ,השניים ממשיכים את הדיאלוג ההדדי בין
מטה ומעלה .קשר זה מחזיק את הקיום ,והוא נמשך אל תוך הדורות,
הנשמות ,התורות.

כְּ ֶׁשנַּעֲ ֶׁשה ָאדם ִמ ִטפה בְּ ִשלְּ יַּת ִאּמוֹ ,כְּ מ ֹו ֶׁש ִּמ ְּתגַּדֵּ ל ַּמכְּ נִ יס ב ֹו הַּ קדוֹש
ברּוְך הּוא ְּמעַּ ט ְּמעַּ ט רּוחַּ וְּ נֶׁפֶׁ ש ,וְּ נֵּר נִ תן עַּ ל רֹאש ֹו בַּ ַּליְּלה,
ֹאשי .וְּ עַּ ּמּוד אוֹר בַּ ּיוֹם []...
ֶׁשנֶׁאֱ מַּ ר (איוב כט) בְּ ִהל ֹו נֵּר ֹו עֲ לֵּי ר ִ
ּומזְּ ַּד ְּעזְּ ִעים כל
ָאמ ְּרנּוִ ,
וכְּ ֶׁשּי ְִּס ַּתלֵּק ִמן העוֹלם ,יִכנֵּס לַּדֶׁ ֶׁרְך הַּ חֲ שּוכה ֶׁש ַּ
ֹאמרּו :הֲ זֹאת נעֳ ִמיֶׁ ,שהלְּ כה בַּ דֶׁ ֶׁרְך הַּ זֶׁה
ִמי ֶׁשּי ְֶּׁשנ ֹו בְּ אוֹת ֹו הַּ ּמקוֹם ,וְּ י ְּ
ְּמלֵָּאה כל טּובְּ ,מלֵָּאה ִמתוֹרה? עַּ ּמּוד הֶׁ ענן ֶׁשהֵּ ִאיר לּה בַּ ּמקוֹם הַּ זֶׁה
ל ֶׁלכֶׁת בַּ ּיוֹם ,וְּ עַּ ּמּוד האֵּ ש לְּ ה ִאיר לּה ל ֶׁלכֶׁת בַּ ּמקוֹם הַּ זֶׁה בַּ ַּליְּלה ,וְּ ִעם
בַּ ְּעלּה ,נְּ שמה לִ נְּ שמה? ִהיא ְּמ ִשיבה וְּ אוֹמֶׁ ֶׁרת ַאל ִת ְּק ֶׁראנה לִ י נעֳ ִמי,
ְּק ֶׁראן לִ י מרה ,כִ י הֵּ מַּ ר ַּש ַּדי לִ י ְּמאֹ דֶׁ .ש ִהנְּ ִעיל או ִֹתי ְּבגּוף ַּרע .אֲ נִ י
ְּמלֵָּאה הלַּכְּ ִתי בַּ ּמקוֹם הַּ זֶׁה ,וְּ ֵּריקם ֱה ִשיבַּ נִ י ה'ְּ .באוֹתּה שעה ִהיא
ַֹּּלתיה ש ְֹּבנה ְּבנֹ ַּתי.
אוֹמֶׁ ֶׁרתּ ,שבְּ נה בְּ נֹ ַּתי וְּ גוֹ'ֶׁ ,שנֶׁאֱ מַּ ר וַּ תֹאמֶׁ ר נעֳ ִמי לְּ כ ֶׁ
ְּמ ִשיבה רּות הַּ נֶׁפֶׁ ש הַּ ְּקדוֹשה וְּ אוֹמֶׁ ֶׁרתַ ,אל ִת ְּפגְּ ִעי ִבי לְּ עזְּ בֵּ ְך לשּוב
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מֵּ ַאחֲ ריְִך כִ י אֶׁ ל אֲ ֶׁשר ֵּתלְּ כִ י אֵּ לְֵּך ּובַּ אֲ ֶׁשר תלִ ינִ י ָאלִ ין וְּ כּו' (זוהר חדש
רות עה טור א–ג).
הלידה הפרטית מקבילה להולדת האומה ממצרי הים ,וכשם שיש עמוד אש
ועמוד ענן המלווים את העם ,כך התינוק נכנס בברית עטוף הילה ושמור
אחור וקדם .גם בעת הסתלקות האדם מופיעים שני שומרים אלו ,ענני כבוד
ועמוד אש ,כדי להגן על הנשמה בעלייתה מעלה.
על פי סיום הדרשה ,נעמי מבכה את חלקיות החיים ,את הפשרה והטעות
שמלווות את כליאת הנשמה בגוף צר ולוחץ ,בשעה שהיא זועקת 'ַאל
ִת ְּק ֶׁראנה לִ י נעֳ ִמיְּ ,ק ֶׁראן לִ י מרה ,כִ י הֵּ מַּ ר ַּש ַּדי לִ י ְּמאֹ ד' (רות א ,כ) .לפי
הפירוש הזוהרי היא כואבת את הוויתור על האין-סוף ,כאב המתבסס על
ניסיון אישי מר ,אובדן של בעל וילדים ,ונעמי תוהה אם שווה כל זה ואם
ניתן לוותר על צער קיומנו .ורות משיבה לה בנחרצות ,בשינוי סדר הפסוקים
במגילה' :כִ י אֶׁ ל אֲ ֶׁשר ֵּתלְּ כִ י אֵּ לְֵּך' (שם ,טז) ,ובכך נותנת מענה ומעניקה פשר
לתהיותיה של נעמי .היא אומרת לה כי אינה יוצאת ריקה מהעולם וכי אין
הגוף מנעל מיותר אלא כלי לשימוש ולנשיאת פרי במציאות .והמר יכול
להפוך למתוק.
בלימוד האחרון בביתה ,עם מעגל חברים ,לימדה אותנו ציפי דרשה לפרשת
'מסעי' של נכד הבעש"ט ,ר' אפרים מסדליקוב ,שמסר מפי סבו .לדבריו ,יש
דרך ישרה לתאר את מסע הנשמה ,ויש גם דרך הפוכה ,עקלקלה' .כי כל
המסעות היו מ"ב והם אצל כל אדם מיום הולדו עד שובו אל עולמו' .ואם
ההליכה היא על פי ה' ,על פי 'מוצאיהם למסעותיהם' ,אזי הקב"ה 'בודאי היה
מאיר להם כל מסע ומסע באור הגנוז בתוכו' .ואם אלו 'מסעותיהם
למוצאיהם' ,והאדם משנה במעשיו את תכנית חייו ,אזי אין לו ברירה אלא
להיאבק בכל מקום ומקום .ציפי הדגישה כי גם בדרך הפוכה יש תקווה ,כמו
למשל 'קברות התאווה' כמקום ממשי וחשוב ,כהזדמנות להשיל תאווה
שאיננה כנה .וכך מסכם דגל מחנה אפרים' :משה כתב בתורה המסעות איך
הם עומדים ברומו של עולם מתחלת יציאת האדם מרחם אמו עד בואו לארץ
החיים העליונה כדי שידע האדם הדרך אשר ילך בה על פי ה''.
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ואנו כאן ניצבים ומתאבלים ויודעים שאבדה לנו מורת דרך בהליכת יושר,
ב'מוצאיהם למסעותיהם' ,ואנו הולכים ומתבלבלים .וכמה השתדלה ציפי
ללכת על פי ה' ,בצניעות ובחסד .וכמה חם היה המעגל שצעד איתה ,והיא
עוטפת אותנו ואנו עוטפים אותה .ובשנים האחרונות גדלו השורות ,בלי
מילים רבות ובלי רעש ,פשוט כי הייתה אחת ויחידה היודעת לילך.
כאן בחוברת מסכת רואה אור מאמרה המרגש על ימימה והבעל שם טוב.
מאמר שהיה יקר לה במיוחד ,וידעה שיישמע וייראה ושיש לה קוראים
ותלמידים ושיח ממשי עם חברים וחברות שנוגע בעולמות פנימיים; שיח
שמשנה חיים ,לא רק מילים והערות שוליים והפניות ביבליוגרפיות ,אלא
ממש 'קרבה אל נפשי גאלה'.
ואנו נלמד את תורתה ונקשיב לקולה ,הקול האמיץ והמיוחד שהיה רק לה,
ורוחה הטובה תשרה בנו בכל אשר נלך (הלוואי) בממד האתי והמיסטי ,בלהב
המגדרי שידעה להרים כשצריך וביכולת להפוך כל תרעומת לנחמה ,על פי
מוריה ,ראשוני החסידות ומייסדיה.
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וַּ ֵּת ַּל כְּ נה ְּש תֵּ יהֶׁ ם
.2
בִ ְּט נְֵּך ִמ ְּת מַּ לֵּאת וְּ ה ֹו ֶׁל כֶׁת
בְּ ִא י־חַּ ִּי ים
אֵּ ילּו ְּת פִ לוֹת ֹנ אמַּ ר
וְּ ֹלא ָאמַּ ְּר נּו עוֹד.
אֵּ ילּו יַּעַּ בְּ רּון.
אַּ ְּת ִמ ְּת ַּר חֶׁ קֶׁ ת.
אֲ נ ְַּּח נּו יו ְֹּד עִ ים וְּ ֹלא יו ְֹּד עִ ים
ְּמ גַּלְּ ְּג לִ ים ִש יחוֹתְּ ,מ צַּ ְּח ְּק ִק ים.
ֹלא רו ִֹא ים וְּ ֹלא שו ְֹּמ עִ ים
סּומ ים.
ִ
וְּ ֹלא שֶׁ ה ִי ינּו
.1
צ ֹו ֲע דוֹת בְּ מַּ ֲע לֵּה ה ה ר.
אֲ ִנ י ִמ ְּת ל ֹו ֶׁנ נֶׁת ,אַּ ְּת נוֹשֵּ את אֶׁ ת ֵּג ֵּו ְך בְּ ג אוֹןְּ ,ז קּופ ה.
ַאף ִמ ל ה ,לְּ כ ל הַּ ּיוֹתֵּ ר חֲ צִ י אֲ נ ח ה.
ֲע ל מוֹת מֻ ק פוֹת אֲ הִ ילִ יםְּ ,ש תֵּ י חוֹלְּ מוֹת מֵּ ָאוִ יל ה
הִ ְּר חַּ ְּק נּו ְּנ דוֹד.
ָאד ם ב א ל עוֹל ם
ק ט ן וְּ זוֹעֵּ ק
מּוט ל ְּל בַּ ד ֹו בְּ ַּכ ף י ד ֹו שֶׁ ל מֶׁ טַּ ְּט רוֹן.
י צ את ִמ ן ה עוֹל ם וְּ קוֹמ תֵּ ְך ְּש לֵּו ה
נ ֹו גַּעַּ ת וְּ ִנ ְּנ גַּעַּ ת,
ֲע טּוי ה ְּנ ש מוֹת שֶׁ לִ ַּק ְּט ְּת
חוֹמַּ ת ִנ גּו ִנ ים
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.3
י בוֹא ִמ יכ אֵּ ל .י בוֹא גַּבְּ ִר יאֵּ ל .י בוֹא ְּר פ אֵּ ל.
יַּעַּ ְּמ דּו בַּ ְּס בַּ ְך .בְּ ַּו דַּ אי ִי בְּ כ יּון.
אַּ ְּת ְּל דוֹדֵּ ְך
וְּ הּוא לִ ְּק טֵּ ְך
ַּר בִ י נ ְַּּח מ ן ,מ ה הּוא אוֹמֵּ ר
ַּר ְּש בִ "י ,מ ה הּוא אוֹמֵּ ר
אֵּ יכ ה ָאבְּ ד ה – –
ְּנ ש מ ה
.4
ית ן ה עֵּ ץ בְּ מֶׁ ִז 'יבּוז' ִנ ְּק צַּ ב.
נ טּו הַּ צְּ ל לִ ים ,בְּ בִ ַּ
גּופֵּ ְך נ ְֶּׁח ל ש
הַּ ְּנ ִש ימ ה ֶׁנ ֱע תֶׁ קֶׁ ת לְּ ַאט
לְּ ָאן אַּ ְּת ה ֹו ֶׁל כֶׁת צִ פוֹר ְּנ ִד יר ה?
עַּ כְּ ש ו ב א הַּ ְּז מַּ ן.
אַּ ְּת עוֹטֶׁ פֶׁ ת גּופֵּ ְך הַּ דַּ ק ,הַּ ֶׁנ ֱע ל ם ,בִ ְּג דֵּ י ל ב ן.
יש ן.
הַּ ַּל ְּי ל ה ֹלא ִנ ַּ
ד ב ר נ פַּ ל .ד ב ר ִנ ַּת ק.
יד ית ְּל דַּ ְּר כְֵּך,
אֵּ ינְֵּך יוֹצֵּ את ְּי ִח ִ
חַּ ִּי ים וְּ ש לוֹם מֵּ ה עוֹל ם וְּ עַּ ד ה עוֹל ם.
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