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 מ1029תש"ף  • טוחוברת  •מסכת 

 

                        
   לזכר ד"ר ציפי קויפמן ז"ל     

 

                                                                  

 
                                       

מרצה בכירה אהובה ומוערכת במחלקה  ז"ל הייתה קויפמן ציפי ד"ר

אילן וחוקרת חדשנית ומעמיקה של -למחשבת ישראל באוניברסיטת בר

אחריה מאמרים  הניחהעל אף גילה הצעיר המחשבה והמיסטיקה החסידית. 

 והעמידה דור של תלמידים ותלמידות. רבים וחשובים 

 

בכל דרכיך דעהו, תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית ספרה 

וספרה  ,1009אילן בשנת -יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת ברהחסידות 

, עתיד יהוהבנ  השפעה  –הּולדת האב: ר' נחמן מברסלב והבעש"ט  ,האחרון

 לראות אור בהוצאת מאגנס. 

 

  .הייתה במותה ארבעים ותשעבת 

 

 כי אל אשר תלכי     
 

 *איוונוב קניאל-רות קרא

 

את קו היושר. צעידתה הזקופה והעדינה מלווה אותי  עבוריבציפי סימלה 

בכל הלילות מאז הסתלקותה. הכרתיה לפני כעשור, ומאז שוחחנו לא מעט 

 ,דומאולמדנו יחד זוהר אחת לכמה זמן. בשלוש השנים האחרונות נקשרנו 

למסעות משמעותיים ברחבי העולם ובמרחבי העולם  מהיעוזכיתי לצאת 

מופת לעבודת מידות,  עבוריבה וחברה שהייתה הפנימי. היא הייתה עמית

 לשלוות הנשמה הזכה. 

  
*

 .במלואם באתר מכון הרטמן יםופיעהממתוך דברי הספד ופרדה  
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בזוהר נדרשת ההליכה המשותפת של רות ונעמי כביטוי למסע הנשמה, 

 תהיהיתמונה ההולמת את דמותה של ציפי ואף את יציאתה מהעולם. ציפי 

בעלת יכולת סגולית ללוות, לעטוף, ללכת לצד, לנהוג במידת חסד, אך כזו 

עם דין ורחמים. בשנים האחרונות היא העזה להלך במרחבים  שמתאזנת

חדשים, ללמוד תורות שונות, צ'י קונג וריקוד, תנועה ומדיטציה, העזה ללכת 

לארצות לא נודעות, לחקור אזורי נפש חדשים, ולתמוך בכל מי שפגשה 

 בדרכה. 

 

האדם נולד לבד ונפטר לבדו מהעולם,  לפיהשבניגוד לתפיסה המקובלת, 

והר מדגיש כי אנו נולדים גוף מתוך גוף, מתוך זיקה מתמשכת לאם הז

שמרחמה הגחנו; ואף המוות יכול להיות מסע משותף, או לפחות ההליכה 

מוכרחה להיות בודדה וכאובה, אלא יש בה הזדמנות להושיט יד,  ינהאעדיו 

 לנחם ולסייע. 

 

העליונים, העולמות ן מ הבאההנפטר ממשיך ומלמד את החי מתורת הסוד, 

ומי שנותר כאן יכול להמשיך ולסייע לנפטר לצאת  ,מלווה ומנחה בדרך

מהעולם בחסד וברחמים; ואחר, השניים ממשיכים את הדיאלוג ההדדי בין 

אל תוך הדורות,  משךנמטה ומעלה. קשר זה מחזיק את הקיום, והוא 

 הנשמות, התורות. 

 

יַּת ִשלְּ ה בְּ ם ִמִטפ  ה ָאד  ֲעשֶׁ נַּ שֶׁ ל כְּ דֵּ גַּ ִּמתְּ מֹו שֶׁ דֹוש  ִאּמֹו, כְּ ק  ִניס בֹו הַּ כְּ מַּ

ה,  ל  יְּ לַּ ל ֹראשֹו בַּ ן עַּ נֵּר ִנת  ש, וְּ נֶׁפֶׁ ט רּוחַּ וְּ עַּ ט מְּ עַּ רּוְך הּוא מְּ ב 

ר נֱֶׁאמַּ ּיֹום )איוב כט( שֶׁ ּמּוד אֹור בַּ עַּ י ֹראִשי. וְּ ִהלֹו נֵּרֹו ֲעלֵּ  [...] בְּ

ל  ִעים כ  זְּ עְּ דַּ נּו, ּוִמזְּ רְּ ָאמַּ ה שֶׁ ֲחשּוכ  ְך הַּ רֶׁ דֶׁ נֵּס לַּ ם, ִיכ  עֹול  ק ִמן ה  לֵּ תַּ ִּיסְּ שֶׁ וכְּ

זֶׁה  ְך הַּ רֶׁ דֶׁ ה בַּ כ  לְּ ה  ֳעִמי, שֶׁ רּו: ֲהֹזאת נ  ֹיאמְּ קֹום, וְּ ּמ  אֹותֹו הַּ נֹו בְּ ּיֶׁשְּ ִמי שֶׁ

ן שֶׁ  נ  ע  ּמּוד הֶׁ ה? עַּ לֵָּאה ִמתֹור  ל טּוב, מְּ לֵָּאה כ  זֶׁה מְּ קֹום הַּ ּמ  ּה בַּ ִאיר ל  הֵּ

ִעם  ה, וְּ ל  יְּ לַּ זֶׁה בַּ קֹום הַּ ּמ  ת בַּ כֶׁ לֶׁ ּה ל  ִאיר ל  ה  ש לְּ אֵּ ּמּוד ה  עַּ ּיֹום, וְּ ת בַּ כֶׁ לֶׁ ל 

ה מ  ש  ה ִלנְּ מ  ש  ּה, נְּ ל  עְּ ת ?בַּ רֶׁ אֹומֶׁ ה וְּ ִשיב  ֳעִמי,  ִהיא מְּ ה ִלי נ  אנ  רֶׁ ַאל ִתקְּ

י ִלי מְּ  דַּ ר שַּ מַּ ה, ִכי הֵּ ר  אן  ִלי מ  רֶׁ ע. ֲאִני קְּ גּוף רַּ ִעיל אֹוִתי בְּ ִהנְּ ֹאד. שֶׁ

ה ִהיא  ע  ּה ש  אֹות  ִני ה'. בְּ ם ֱהִשיבַּ יק  רֵּ זֶׁה, וְּ קֹום הַּ ּמ  ִתי בַּ כְּ לַּ לֵָּאה ה  מְּ

י.  ֹנתַּ ה בְּ נ  יה  ֹשבְּ ֹּלתֶׁ כַּ ֳעִמי לְּ ר נ  ֹתאמֶׁ ר וַּ נֱֶׁאמַּ גֹו', שֶׁ י וְּ ֹנתַּ ה בְּ נ  ת, ּשבְּ רֶׁ אֹומֶׁ

קְּ  ש הַּ נֶׁפֶׁ ה רּות הַּ ִשיב  שּוב מְּ ְך ל  בֵּ זְּ ע  ִעי ִבי לְּ גְּ ת, ַאל ִתפְּ רֶׁ אֹומֶׁ ה וְּ דֹוש 
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כּו ִליִני ָאִלין וְּ ר ת  ֲאשֶׁ ְך ּובַּ לֵּ ִכי אֵּ לְּ ר תֵּ ל ֲאשֶׁ ִיְך ִכי אֶׁ ַאֲחר  זוהר חדש ) 'מֵּ

 (.ג–רות עה טור א

 

הים, וכשם שיש עמוד אש  ריממצ  הלידה הפרטית מקבילה להולדת האומה 

ך התינוק נכנס בברית עטוף הילה ושמור ועמוד ענן המלווים את העם, כ

אחור וקדם. גם בעת הסתלקות האדם מופיעים שני שומרים אלו, ענני כבוד 

 כדי להגן על הנשמה בעלייתה מעלה.  ,ועמוד אש

 

על פי סיום הדרשה, נעמי מבכה את חלקיות החיים, את הפשרה והטעות 

ַאל 'את כליאת הנשמה בגוף צר ולוחץ, בשעה שהיא זועקת  ותשמלוו

י ִלי  דַּ ר שַּ מַּ ה, ִכי הֵּ ר  אן  ִלי מ  רֶׁ ֳעִמי, קְּ ה ִלי נ  אנ  רֶׁ ֹאדִתקְּ )רות א, כ(. לפי  'מְּ

, כאב המתבסס על סוף-ןהאיהפירוש הזוהרי היא כואבת את הוויתור על 

 ואם שווה כל זה אםניסיון אישי מר, אובדן של בעל וילדים, ונעמי תוהה 

סדר הפסוקים  שינויבניתן לוותר על צער קיומנו. ורות משיבה לה בנחרצות, 

ל'במגילה:  ְך ִכי אֶׁ לֵּ ִכי אֵּ לְּ ר תֵּ ובכך נותנת מענה ומעניקה פשר  (,)שם, טז 'ֲאשֶׁ

 איןכי ו לתהיותיה של נעמי. היא אומרת לה כי אינה יוצאת ריקה מהעולם

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 

כי כל 'לקלה. דרך ישרה לתאר את מסע הנשמה, ויש גם דרך הפוכה, עק

. ואם 'המסעות היו מ"ב והם אצל כל אדם מיום הולדו עד שובו אל עולמו

בודאי היה 'ההליכה היא על פי ה', על פי 'מוצאיהם למסעותיהם', אזי הקב"ה 

. ואם אלו 'מסעותיהם 'מאיר להם כל מסע ומסע באור הגנוז בתוכו

לו ברירה אלא כנית חייו, אזי אין וצאיהם', והאדם משנה במעשיו את תלמ

תקווה, כמו  ישלהיאבק בכל מקום ומקום. ציפי הדגישה כי גם בדרך הפוכה 

וה ולמשל 'קברות התאווה' כמקום ממשי וחשוב, כהזדמנות להשיל תא

משה כתב בתורה המסעות איך ' :דגל מחנה אפריםשאיננה כנה. וכך מסכם 

או לארץ הם עומדים ברומו של עולם מתחלת יציאת האדם מרחם אמו עד בו

 .''ההחיים העליונה כדי שידע האדם הדרך אשר ילך בה על פי 
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ואנו כאן ניצבים ומתאבלים ויודעים שאבדה לנו מורת דרך בהליכת יושר, 

ב'מוצאיהם למסעותיהם', ואנו הולכים ומתבלבלים. וכמה השתדלה ציפי 

וכמה חם היה המעגל שצעד איתה, והיא  ללכת על פי ה', בצניעות ובחסד.

ובשנים האחרונות גדלו השורות, בלי  עוטפת אותנו ואנו עוטפים אותה.

 מילים רבות ובלי רעש, פשוט כי הייתה אחת ויחידה היודעת לילך.

 

רואה אור מאמרה המרגש על ימימה והבעל שם טוב.  מסכתכאן בחוברת 

ושיש לה קוראים  ראהישמע ויישימאמר שהיה יקר לה במיוחד, וידעה 

ממשי עם חברים וחברות שנוגע בעולמות פנימיים; שיח  ותלמידים ושיח

שמשנה חיים, לא רק מילים והערות שוליים והפניות ביבליוגרפיות, אלא 

 .'קרבה אל נפשי גאלה'ממש 

 

ואנו נלמד את תורתה ונקשיב לקולה, הקול האמיץ והמיוחד שהיה רק לה, 

המיסטי, בלהב האתי ו ואי( בממדוהלורוחה הטובה תשרה בנו בכל אשר נלך )

המגדרי שידעה להרים כשצריך וביכולת להפוך כל תרעומת לנחמה, על פי 

 .ומייסדיה מוריה, ראשוני החסידות
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ם יהֶׁ תֵּ ה שְּ נ  כְּ לַּ תֵּ   וַּ

  

2. 

ת כֶׁ הֹולֶׁ את וְּ לֵּ מַּ ְך ִמתְּ נֵּ  ִבטְּ

ִּיים ִאי־חַּ  בְּ

ר  ִפלֹות ֹנאמַּ ילּו תְּ  אֵּ

נּו עֹוד. רְּ ֹלא ָאמַּ  וְּ

רּון. בְּ עַּ ילּו יַּ  אֵּ

  

ת. קֶׁ חֶׁ רַּ תְּ ִמתְּ  אַּ

ִעים ֹלא יֹודְּ ִעים וְּ נּו יֹודְּ חְּ  ֲאנַּ

ִקים. קְּ חְּ צַּ ִלים ִשיחֹות, מְּ גְּ לְּ גַּ  מְּ

ִעים ֹלא שֹומְּ  ֹלא רֹוִאים וְּ

ִיינּו סּוִמים. ה  ֹלא שֶׁ  וְּ

   

1 . 

ר. ה  ה ה  ֲעלֵּ מַּ  צֹוֲעדֹות בְּ

ג   ְך בְּ וֵּ ת גֵּ את אֶׁ תְּ נֹושֵּ ת, אַּ נֶׁ לֹונֶׁ ה.ֲאִני ִמתְּ קּופ   אֹון, זְּ

ה. ח  ר ֲחִצי ֲאנ  ּיֹותֵּ ל הַּ כ  ה, לְּ  ַאף ִמל 

ה ָאִויל  מֹות מֵּ י חֹולְּ תֵּ פֹות ֲאִהיִלים, שְּ מֹות ֻמק   ֲעל 

  

דֹוד. נּו נְּ קְּ חַּ  ִהרְּ

ם עֹול  א ל  ם ב   ָאד 

ק זֹועֵּ ן וְּ ט   ק 

רֹון. טְּ טַּ ל מֶׁ דֹו שֶׁ ף י  כַּ דֹו בְּ בַּ ל לְּ  מּוט 

  

ְך  תֵּ קֹומ  ם וְּ עֹול  את ִמן ה  צ  הי  ו  לֵּ  שְּ

ת,  עַּ גַּ ִננְּ ת וְּ עַּ  נֹוגַּ

תְּ  טְּ ִלקַּ מֹות שֶׁ ש  ה נְּ  ֲעטּוי 

ת ִנגּוִנים  חֹומַּ
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3 . 

ל. אֵּ פ  בֹוא רְּ ל. י  ִריאֵּ בְּ בֹוא גַּ ל. י  אֵּ בֹוא ִמיכ   י 

יּון. כ  אי ִיבְּ דַּ וַּ ְך. בְּ בַּ סְּ דּו בַּ מְּ עַּ  יַּ

ְך  דֹודֵּ תְּ לְּ  אַּ

ְך טֵּ הּוא ִלקְּ  וְּ

  

ה הּוא אֹומֵּ  ן, מ  מ  חְּ ִבי נַּ  ר רַּ

ר ה הּוא אֹומֵּ ִב"י, מ  שְּ  רַּ

  

ה  ד  ה ָאבְּ יכ   – –אֵּ

ה מ  ש   נְּ

  

4. 

ב. צַּ ִז'יבּוז' ִנקְּ מֶׁ ץ בְּ עֵּ ן ה  ִביתַּ ִלים, בְּ ל  צְּ טּו הַּ  נ 

ש  ל  חְּ ְך נֶׁ  גּופֵּ

ַאט ת לְּ קֶׁ ֱעתֶׁ ה נֶׁ ִשימ  נְּ  הַּ

  

ה? ִדיר  ת ִצפֹור נְּ כֶׁ תְּ הֹולֶׁ ָאן אַּ  לְּ

  

ן. מַּ זְּ א הַּ ו ב  ש  כְּ  עַּ

ת פֶׁ תְּ עֹוטֶׁ ן. אַּ ב  י ל  דֵּ ם, ִבגְּ ֱעל  נֶׁ ק, הַּ דַּ ְך הַּ  גּופֵּ

  

ן. ה ֹלא ִנישַּ ל  יְּ לַּ  הַּ

ק. ר ִנתַּ ב  ל. ד  פַּ ר נ  ב   ד 

  

ְך,  כֵּ רְּ דַּ ִחיִדית לְּ את יְּ ְך יֹוצֵּ ינֵּ  אֵּ

ם. עֹול  ד ה  עַּ ם וְּ עֹול  ה  לֹום מֵּ ש  ִּיים וְּ    חַּ

 


