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תברסלב1המןר'

והבטש"ט

והבניההש9טה

קויפמןציפי
,2020מאגנס,

עמי348

לי־חדשניתגישהעומדתשלפנינוהספרבלב
.LX

$1ST$יל.LX$1ST$
$2ND$יל.LX$2ND$לקרואהמבקשתמברסלב,נחמןרבישלצירתו

שלו,הסבא־רבהעםיחסיושלהפריזמהדרךכתביואת
החסי־תנועתכמייסדשנתפסטוב,שםבעלישראל

דות.

$TS1$.החסידות$TS1$

$DN2$.החסידות$DN2$,חידושתהליכיבוחנתקויפמן,ציפיד"רהמחברת

היסטורית,התפתחותבכלהמצויבסיסיכמתהותמורה
מוסי־היאשלכךאלאמסורתית.חברהשלבזוובוודאי

פה

$TS1$מוסיפה$TS1$

$DN2$מוסיפה$DN2$שהת־ייחודיםלמתחיםהנוגעואישי,רגישממד

קיימו

$TS1$שהתקיימו$TS1$

$DN2$שהתקיימו$DN2$לסבו.נחמןר׳בין

הס־חוקרשלהתיאוריהנידונהדבריהבבסיס

פרות

$TS1$הספרות$TS1$

$DN2$הספרות$DN2$דגםמציבפרוידבעקבותאשרבלום,הרולד

שוניםבדפוסיםשעוסקההשפעה","חרדתשליסוד

לד־והיצירתי.הפואטיבממדובניםאבותיחסישל

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$להקותהדחףכוחות:שניפועליםיוצרכלעל
עצמאיולהיותמהםלהשתחררוהכוחקודמיו,את

מאבקהואאלהכוחותשניביןהמאבקומקורי.
אךלאבותיו,להידמותשרוצההמשוררביןאדיפלי
לעצמו.בשורתםאתולנכסאותםלנשלגם

מתבטאתאב""רצחשלהאדיפליתהתבנית

תלמי־שלעורףבהפנייתהספרותיבמישור

דים

$TS1$תלמידים$TS1$

$DN2$תלמידים$DN2$הכרחיכתנאיהרוחניים,ומוריהםלהוריהם

מיישמתקויפמןוהכתיבה.היצירהאתשיאפשר

שלהנדירלמקרהבהתייחספורהבאופןזותיאוריה

מהםאחדוכלותלמיד,מורהגםשהםונינו,סב

ומ־מקוריתיצירתית,דופן,יוצאתאישיותמייצג

עוררת

$TS1$ומעוררת$TS1$

$DN2$ומעוררת$DN2$משרטטתשקויפמןהמרחבלרבים.השראה

מוטיבציות,שללצמיהתןהרקעאתלהביןמאפשר

כ"יורש",נחמןר׳שלביצירתוואספירציותעכבות

שלושכתובניכוסמתוךסבו־מבשרואתהממשיך

"התג־מתוךגםאךאליו,עמוקהוהערצהתורתו

ברות"

$TS1$"התגברות"$TS1$

$DN2$"התגברות"$DN2$,מתהליכיוהכרחימובנהכחלקוזאתעליו

החסידות.שלהגדוליםמהוגיהאחדשלהיצירה

"חרדתודגםהאישייםהיחסיםסבךמתוך

שלוהנהגותאמירותתורות,מתבארותההשפעה",

מוארתבזמןבואךכה,עדסתומותשנותרונחמןר׳

מחדש.כעתהנקראתהבעש"ט,שלדמותוגם

והמורכבותהארוכותדרשותיוכיצדמראהקויפמן

משפ־להבנתבסיםלעיתיםמספקותנחמןר׳של

טים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$בשםשנמסרוקצריםאפוריזמיםאוסתומים

לפענוח.כהעדזכוולאעליו,סופרואוהבעש"ט

רואיביט׳ד"ר

קבלהמלמדת
בתוכניתוחסידות

במכוןשנילתואר
ועמיתתשכסר

במכוןמחקר
הרסמןשלום

לדימויהדמותבין
וברעיונותבתמותשימושקויפמןעושהבספרה

אותםמפתחהניןכיושנראההבעש"ט,בהםשנגע

מגווניםבמקורותמשתמשתהיאהרהבה.ביתר

שלמשמווציטוטיםשמועותבדרשות,החל

בספרותוכלההחסידית,בספרותהפזוריםהבעש"ט

אמירותעםאותםומעמתתושוזרתהגיוגרפית

לסבו.הנוגעותעצמונחמןשל

מהבחיבורסיפוריםלשורתניתןמיוחדמעמד

שניםכארבעאמנםנדפסזהספרהבעש"ט"."שבחי

כמיכימניחההמחברתאךנחמן,ר׳פטירתלאחר

המובאותהמסורותאתהכירהואסבו,בביתשגדל

זוכיםזהבחיבורהמופיעיםסתומיםסיפוריםבו.

האח־המקורותעושרלצדזאתמחודשת,להנהרה

רים

$TS1$האחרים$TS1$

$DN2$האחרים$DN2$מפתיעיםמאפייניםדרכםחושפתשהמחברת

השניים.שלובדרכםבאישיותםסתומותופרשיות

המחלוקותאחתאתקויפמןעוקפתזהבאופן
לנושידועמכיווןלבעש"ט.ביחסביותרהעמוקות

ואשרהבעש"טשכתבבלבדאחדותאיגרותעל

18
ויניקזקן
שמןו'עלפעלומנוגדיםכוחותשני
סבואתלחקותהדחףמבוסלב:

מדמותו.להשתחרר,והרצוןהגדול

ז"לקויפמןציפיר"דשלמחקרה

mm

V-"־ T*T*up׳

באומןיערזקנו.שלהנשמותתיקוןמשימתאתבתודעתומשליםנחמןר'ימיו,בסוףלאומןביתובהעתקת

סבאישראלרוח
שלביצירתוהבעס"טעלהמסורותהשתקפויותשלבחינה

מצליחהפסיכואנליטי,מודלפ׳עלונינוסביחסילאורנחמן,ר׳

נגדעשהמשכומחקרכה.עדסתומותשהיווהנהגותתורותלבאר

רואי//ביט׳

מצ־שהחסידותומכיווןמותו,לאחררקנדפסו

טיינת

$TS1$מצטיינת$TS1$

$DN2$מצטיינת$DN2$בהאדרתהעוסקתענפה,הגיוגרפיתבכתיבה

ביןחריפהמחלוקתבמחקרניטשתדמויותיה
עדותלנושאיןמסורותלבעש"טלייחסהמתנגדים

וביןהרזה"("הבעש"טשמכונה)גישהעליהןישירה
)"הבעש"טיותרעשירהבעש"טדמותהמחייבים

שו־מסורותשלהצלבתןהאחרונה,פיעלהשמן"(.

נות

$TS1$שונות$TS1$

$DN2$שונות$DN2$תורותיו.אתיפהלשחזרלנולסייעיכולה

אתבפנינולהציבמתיימרתאינהקויפמן

לנומציעההיאזאת,תחת"כשלעצמו".הבעש"ט

דימויממשיכיו;מעיניעולהשהואכפישלודימוי

ורי־מוכחותמעובדותפחותלאאחראישלדעתה

שום

$TS1$ורישום$TS1$

$DN2$ורישום$DN2$,לאורךהבעש"טנתפסשבולאופןבארכיונים
עו־קויפמןהחסידית.בתודעהונחקקרביםדורות

דימוי,מפענחתהיאכיהיסודיתטענתהעלמדת
סובייקטיבית"ב"הפנמהעוסקתהיאכימכך,ויותר
הנין.שלהעצמיתבתודעתוזהדימוישל

בעולם"היהלאכשני"חידוש
דימוישלהריאליתמ"אמיתותו"הדיוןהסטת

לאחרכשנתייםנולדנחמןשר׳לזכור)יש"האב"

שמ־תפיסותלהאירמאפשרתהבעש"ט(,פטירת

שקפות

$TS1$שמשקפות$TS1$

$DN2$שמשקפות$DN2$מציאותמאשריותרנפשיתפרויקציה

האתוסקויפמן,לפיכינראהממשית.היסטורית

באמירותעטוףלהיותעשויהצדיקמבססשאותו

אךואחרות,חברתיותתיאולוגיות,אידיאולוגיות,

ונפשי,פנימיהואהעמוקגרעינוקרובותלעיתים
היאהאתוסמחוללשלהעצמיתתודעתוכאשר

הערה




ניטשהשלדבריועלבפרפרזהבמרכז.שעומדת

לומראפשרהכתיבה,שלהנפשיהגרעיןאודותעל

"התאלאאיננההחסידיתהכתיבהקויפמןלפיכי

נחמן,ר'שלעיסוקוכלומר,מחוללה".שלוודות

אינומסוימים,וברעיונותבתמותאחר,יוצרככל

תמידהכרוךהכותב,נפשאתמשקףהואמקרי.

מנהלהואושעימןבתוכונושאשהואבדמויות

ונישול.מרדהשפעה,יחסיומקייםדיאלוג

ונהחוזרתקריאתואתהדגישורביםמחקרים

אתהגדרתוואתלהתחדשותנחמןר'שלשנית

היהלאכמוני"חידושכגוןאמירותכחידוש.עצמו

נתפסוזקן",להיותטוב"לאהקריאהאובעולם"

תיאולוגימעיקרוןיותראךבעולמו.כמרכזיות

הפהתיאוריהעלאותםמבססתקויפמןאידיאי,

פרופ'אחרבהקשרשהעירכפיסיכואנליטית.

בליאבל'מורד',איננואולינחמן"ר'ליבס:יהודה

מבקהמחברתכינראהמחודש".חידושהואספק

ולהעזו,לקביעהבהמשךנוסףצעדלצעודשת

סבו,מולהמתחאתנחמןר'שלהגותובמוקדמיד

מודעיםמרדנייםיסודותלהבנתחיוניכרקעוזאת

בהגותו.מודעיםושאינם

אתהמחברתמדגישהלחידושהקריאהמתוך

החופשית,לבחירהנחמןר'שמייחסהחשיבות

עצתולמשל,כךבכתיבתו.יסודיתתמהשהיא

לשאלתתירוץנכתבשעליהםפתקים""לאבד

ההגותאתשהעסיקהשאלהוהבחירה""הידיעה

שלתיאוררקאיננההבינייםימימאזהיהודית

קריאהבהישאלאחשובות,רשימותהשוכחגיבור

הצונתן,ר'תלמידושלובלשונולחידוש.עמוקה

מחדש".יוםבכל"להתחילרך

להתבונןישכיקויפמןטוענתזובסוגיהבדיונה

נחמןר'שלהאישיתהפריזמהדרךזהבנושאגם

תחומתוךדווקאוזאתזה,לחופשכמאשרכיוצר

הגדול.הבעש"טשלצילומולחסךשלפנימיתשה

שבהנחמןר'שלהימיםאחריתבתיאורילדעתה,

שעמהדהיינו"מקיף",וכלמספקותיו,האדםיחדל

יתיישבכלומרל"פנימי",יהפוךבספק,נתוןבורו

ודאות.אישלמצביםאחרינחמןר'נוההליבועל

במיוחד.ויצירתייםכפורייםנתפסיםאלומצבים

נשמותותיקוןמקטרתעשן
בתפייגלשלבנהנחמן,ר'שלהמופלגייחוסו

מעמדואתבוודאיביססהבעש"ט,שלבתואדל,

חסידייםשצדיקיםבעודאךהחסידי.הקהלבעיני

השתוקקואודומהמשפחתיבשיוךנאחזואחרים

נחמןר'שלהתנגדותובולטתמאודם,בכלאליו

להדמבקשהואבכךהביוגרפי.הייחוסלהאדרת

ובלתיעצמאיתבדרךבחייודברכלהשיגכיגיש

היהלא"אפילוכימהצהרתושעולהכפיתלויה,

היהאםאפילורקטוב,שםהבעלהאלוקימזרע

למהכןגםזוכההיהשבישראל..הירודהממשפחה

הר"ן,(שבחיויגיעתו"עבודתועוצםידיעלשזכה

באהרקלאזוהצהרהקויפמן,שללתפיסתהכה).

שעיהמהמורותמולאלוהישגיודרכואתלהאדיר

להדגישובראשונהבראשאלאבחייו,התמודדמן

הגדול.בסבותלויהכבלתיהעצמיתהתפתחותואת

בהגםניכרסבואלהניןשלהייחודייחסו

הבעש"ט.שלהאחריםצאצאיומולאלשוואתו

מסדילקוב,אפריםור'ממז'יבוז'ברוךר'לעומת

נחמןר'שמרנית,בצורהסבםדבריאתהמביאים

הואכידוענועז.לאינדיווידואליזםנטיותבעלהוא

ואףהדורכצדיקחדשה","דרךכמחוללעצמוראה

סתרים",מ"מגילתבולטבאופןשעולהכפיכמשיח,

יוצרבהיותומרק.צביפרופ'ידיעלשפורסמה

שחרלהניחניתןגדולות,כהיומרותבעלמקורי

הראשוניותחוסר"לגביוהמלנכוליהזוהשפעהדת

בלום,שלתיאוריואתקויפמןשמצטטתכפישלו",

דבריו.לניתוחבמיוחדחשובמוקדהיא

הממןכחלקהנתפסהמקטרת,עישוןבמנהגכך

בגשמיות""עבודהבדברהבעש"טשלהחשובהסורת

הקודם.ספרהאתהמחברתהקדישהשלונושא

כיעולההנוכחיספרהשלהשלישיבפרקמניתוחה

תחתנכשל;שסבובמקוםהצליחהואנחמןר'פיעל

מחשבותלהעלאתיסייעוהעשןטבעותשהעלאת

בתפילה".זרהב"מחשבההבעש"טנכשלרוחניות,

קויפמןחושפתהחמישי,בפרקאחר,במקום

אחתפעםחטאהבעש"טכיעולהשמהןמסורות

במחלהוחלהקרי,ראייתשלמיניבחטאבלבד

כ"נקינחמןר'תיארזאת,לעומתעצמו,אתקשה.

אתנחמןר'אצלמסמלהזרעהשלמות".בתכלית

הקריזה,בהקשרוהיצירה.הבריאההחיות,כוחות

ההשפביכולתפגימהגםהואהבעש"טשלהיחיד

לבליאבדוהחיונייםמכוחותיוחלקשכןשלו,עה

בהקשרהבעש"טשלחטאואתמעגןנחמןר'שוב.

אולראויוהופכואותו"מכשיר"ובכךמקיףדרשני

כמיהעצמיתיאורוזאת,עםמלכתחילה.לרצוי

אתזוכריםאנוכאשרבוודאימעולם,חטאשלא

לומניחהברית,לפגםנחמןר'שלהייחודייחסו

סבו.עללהתעלותמקום

ישראללארץהנסיעהפרשת
מוקדששלהלנין,מהסבהעוברתאחרת,מסורת

סגולתונשמות.בתיקוןקשורהבספר,השביעיהפרק

"שבחיבספרמופיעהנשמותכמתקןהבעש"טשל

אתהצדיק.שלהמרכזיכתפקידוונתפסתהבעש"ט",

קויפמןמשווההבעש"טשלהנשמותמתקןתודעת

אךנשמות.כמתקןנחמןר'שלהעצמיתלתודעתו

נשמלתקןנמנעכיסבועלמספרנחמןשר'בעוד

מציגובמוות,נפשבמסירותכרוךהיהכשהדברמות

ימיוכיביודעוכן.לעשותהמכוונתבחירתואתהוא

ביתואתמעתיקהואהשחפת,מחלתבשלספורים

לקורבןעצמוולהפוךבדברלפעולמנתעללאומן

המנשמותאתלגאולובכךהשם,קידושעלהמת

שזקנוהמשימהאתהנכדמשליםבתודעתושם.תים

סיום.לידילהביאהצליחלא

מקבילתיאורבסיסעלקויפמן,שמראהכפי

שלהשלכהאלאאינהזותפיסההבעש"ט,בשבחי

נשמותלתיקוןבשליחותושראהסבו,עלנחמןר'

כמוהמיסטיתהרוחניתממחויבותוחלקהמתים

עלכךבשללמותרצוןהביעלאמעולםאךנהיג,

מיוחדתדוגמהכאןישהמחברתלפיהשם.קידוש

.(432)במבשרו"נחמןר'שלשגויהל"קריאה

לאאורקויפמןשלהתזהשופכתזהבמקרה

ר'העתיקשבמסגרתהזו,סבוכהפרשייהעלרק

מעניקהגםאלאימיו,בסוףלאומןמעונואתנחמן

מוהר"ן(ליקוטיהידועההשדה""בעללתורתפשר

תוכנהמתוךרקלאעתהמתבארתהיאסה).קמא,

אלאבתפילה,מיסטיתלדבקותכביטויאוהמשיחי

עלכעולהמחברהשלהעצמיתמתודעתוכחלק

הסב,צלחלאכביכולשבההמשימה,השלמתסבו.

עמוקההזדהותחושפתהיאכפולה.תנועהבהיש

הניןשעושהפרויקציההיותהבשלאךהסבא,עם

הפנימיהצורךעלדרכהלעמודניתןנפשו,מנבכי

ולתתהמתקרבלמותופשרלהעניקנחמןר'של

להעגםבעתבהאךשלו,המוותלשאיפותביטוי

סבו.מולאלעצמואתצים

פרספקמתוךמוארתנוספתמרכזיתפרשייה

שנישלנסיעתםוהיאקויפמן,שלהמחקרטיבת

שלהמופלאביקורוסיפורישראל.לארץהאישים

דבריופיעלנחשבאשרישראל,בארץנחמןר'

לפנילשנייםחייואתמחלקואףלרב־משמעות

ולא־שם,שהשיגומה8771בשנתלארץהעלייה

שלמסעוהבעש"ט.שלנסיעתומולמוצבחריה

במפחהסתייםרבות,בסכנותכרוךשהיההסב,

הבעש"טאתשהביאהרוחנית,ונפילהעצבותנפש,

מולמוצבזהצורבכישלוןעקבותיו.עללחזור

בארץ.בביקורונחמןר'זכהשלההגדולהההארה

שלהמודעתבחירתוכאןניכרתשובהמחברת,לפי

העתוךקודמו,אתשישליםמהלךלנקוטנחמןר'

מנשל.ניכוסתוךגםאךגדולהרצה

ובהשראתאחד,בדגםמסתפקתאינהקויפמן

הספרלאורךפורשתהיאבלום,שלהדגמיםששת

מדונפשיתפרויקציהיחסים:שלשוניםסוגים

ניסיוןלצדהסבעלומסנגרמיטיבמבטמיינת;

פיתוחשלו;אתולומרעליו"להתגבר"פוסקבלתי

לקונהקיימתכאשרנחמןר'מצדופואטידרשני

משיכהעצמית;יצירהלוהמאפשרתהסבבדברי

להכחישכדידווקאמובאתשלעיתיםוהערצה

אתבנומחדדהספרועוד.בה,להתנגחאואותה

פריגםתמידהינהתרבותיתיצירהכלכיההכרה

הםשאותםקודמיהם,מולאליוצריהשלעמידתם

בקגםאךובהרחבה,בהעמקה"לאחור"קוראים

אתומחלישותשגויותמנכסות,מוטעות,ריאות

פועלים.הםשכלפיההדמות

לדאחתייחודיתזוויתשמציעהספרבעקבות

לקישנחמן,ר'עינידרךוזאתהבעש"ט,שלמותו

מסורותבשמועות,העוסקיםנוספיםשספריםוות

ר'ממזעריטש,המגידדרךשעברוממנו,וסיפורים

יזכוועודמקוריץפנחסר'מפולנאה,יוסףיעקב

דמותשלבחייהנוספותזוויותיוארובכךלהיחקר.

צאצאיהידיעלגםמחדשהנולדתזו,מרתקת

כבספראלה,ובנפשם.בתודעתםצאצאיה,וצאצאי

חדלנתיביםהחסידותמחקראתיפתחושלפנינו,

מתגלהמחולליהשלהעצמיתתודעתםשבהםשים,

להבנתה.חשובמחקריכערוץ

המוביליםהחסידותמחוקריז"ל,קויפמןציפי

שנשלמאבקאחריימיה,בדמינקטפהבדורנו,

ספרלהגישזכתהציפיהסרטן.במחלתוחציתיים

וללדפוסאותולערוךזכתהלאאךלפרסום,זה

במאמוכמוהקודם,בספרהכמולאור.יוצאראותו

בקרובאורלראותשאמוריםהרביםהחדשנייםריה

הייחודית,דרכהניכרתזהבספרגםנפרד,בקובץ

לאורהחסידותכתבישלמעמיקהקריאההמציעה

ופסיכואנליטיות.מגדריותסוציולוגיות,תיאוריות

עיניים,ומאירזהירבאופןידהעלנעשהזהשילוב

חבלאחריה.שיבואולחוקריםחדשותדרכיםהפורץ

דאבדין.על

הערה



