
הזוהר תרגומי

הרס בועז

מבוא א.

שלהי שנתחברה הזוהר, ספרות  הארבע המאה וראשית עשרה השלוש המאה ב
ש סמכותי למעמד זכתה עשרה, ת בקהילות ומקוד הודיו  בקרב בתחילה, רבות, י

ש לאחר בעיקר, יותר, ומאוחר בספרד, מקובלים חוגי  קהילות בקרב ספרד, גירו
ת הודיו  קבלה, בענייני המרכזי הסמכות כמקור נתפס הזוהר ספר אחרות. רבות י

 מעמדו על הערעור למרות והלכה. מנהג בשאלות גם מרובה השפעה לו והיתה
שכילים בקרב הזוהר של ם המ שה, בעת היהודיי  לשמור הזוהר המשיך החד
ש מעמדו על  שאימצו בחוגים ואף רבות, מסורתיות קהילות בקרב המקוד
שת להערכה הזוהר זכה ההשכלה ערכי את  היסטורי ערך בעל כטקסט מחוד

תי. ת בתרבות הזוהר של המרכזיות לצד וספרו  בקרב רב עניין עורר הוא היהודי
ם ם, לא חוגי הודיי  ובקרב והברוק, הרנסנס בתקופת נוצרים מקובלים בקרב י
ם ם חוגי ם אזוטריי קולטיי או שה. בעת ו  התעוררות ניכרת האחרונות בשנים החד

שת ם בקרב ובזוהר בקבלה בעניין מחוד 1ובעולם. בארץ רבים חוגי
חוגי מעבר הזוהר ספרות הפצת  הארמית בשפה ששלטה הרבנית העילית ל

שפות הזוהר בתרגום כרוכה היתה שנים, במהלך שונות. ל  הופעתה מאז ה
שלהי הזוהרית הספרות של מינו, ועד עשרה, השלוש המאה ב  הזוהר תורגם י

שפות שונות בתקופות הזוהר תרגומי רבות. ל הופצו נוצרו ה  תרבות סוכני בידי ו
ם ם, מחוגי ת מתוך שפעלו מגווני עדו שונות אידאולוגיו  שונים. קוראים לקהלי ויו

ת שונות האידאולוגיו  הידע קהלי גם כמו הזוהר, תרגומי נוצרו שבמסגרתן ה
עדו, הם שאליהם ם את עיצבו נו שונים. התרגומים של והיקפם אופיי ה

 לרוני סגל, לאורי להודות ברצוני ומלטינית מגרמנית מצרפתית, בתרגומים העזרה על *
קליימן. ולאלה רייך

 לאור לצאת העתיד בספרי ובהרחבה הזוהר, ספר הום, ראו הזוהר, התקבלות לתולדות 1
בתולדות. פרקים הום, בקרוב:
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ת ושל הזוהר תרגומי תולדות של סקירה אציע הבאים בדברים  המגמו
ת  זו סקירה במסגרת 2נוצרו. הם שבמסגרתם החברתיים והגורמים האידאולוגיו

ם בין התחרות על אצביע ממצה(, להיות מתיימרת )שאיננה ם חוגי  אידאולוגיי
תי)כמו בהון השליטה על שונים  שהעניק הכלכליים(, הרווחים על גם התרבו
 שלא שונות בקהילות עלה תרבותי כמצרך הזוהר של שערכו ככל הזוהר. תרגום

 המסורתיות ההגבלות שהתערערו )וככל המקור בשפת הזוהר את לקרוא יכלו
שליטה סביב שונים גורמים בין תחרות והתגבשה הלכה הזוהר(, הפצת על  על ה

 מאחורי שעמדו התרבות סוכני להלן, שנראה כפי זאת, עם והפצתו. הזוהר תרגום
שיווקם הזוהר תרגומי ייצור שות הגיבו רק לא ו  אף אלא התרבותי השוק לדרי

אלה. דרישות רבה במידה ויצרו הכתיבו

הרם בועז

הזוהר ספרות של לעברית הראשונים התרגומים ב.

 הטקסטים שכתיבת לפני עוד נוצרו לעברית זוהר מאמרי של ראשונים תרגומים
חידה של התפיסה כלל התגבשה טרם ועוד הסתיימה הזוהריים  ספרותית י

ה יוסף ר׳ בכתבי 3הזוהר״. ״ספר בשם המכונה קטילי  משה ,ר של ובכתביו ג׳י
און, דה ם עשרה, השלוש המאה בשלהי שנכתבו לי  בעברית מאמרים מופיעי

 גם 4הארמית. בשפה הזוהריים בקורפוסים המופיעים למאמרים המקבילים
ם יד שבכתבי זוהריים בקורפוסים  המקבילים בעברית, זוהר מאמרי לעתים מופיעי

 לדעת קשה אולם, בארמית. הזוהר ובדפוסי אחרים יד בכתבי המופיעים למאמרים
 שהרי להפך, או לעברית, מארמית בתרגום מדובר אלה במקרים אם בוודאות
 בין התלבטו עדיין הזוהרית הספרות יוצרי שבה בתקופה נוצרו אלה מאמרים

 מאמרים יצירותיהם. לכתיבת המועדפת כשפה הארמית לשפה העברית השפה
ם, בקורפוסים בארמית מקבילה יש שלהם בעברית, רבים ם הזוהריי  בספר מופיעי

 המאה בראשית שפעל מקובל החסיד, יהודה בן דוד ר׳ של הצובאות מראות
 הגנוז הזוהר, לספר קדום תרגום כתב אף אידל, משה שהראה וכפי עשרה, הארבע
מארמית אלה מאמרים תרגם החסיד יהודה בן דוד ,שר שנראה אף 5יד. בכתבי

 קבלה, שלום, ;116-112 עמ׳ ולחוכר, תשכי ראו הזוהר, תרגומי של חלקיות לסקירות 2
 .214-211 עמ׳ א, קטלוג, וליבס, דן ראו הזוהר, תרגומי של לרשימה ;242-239 עמ׳

באנגלית. הזוהר קר, ראו באנגלית, זוהר תרגומי של מפורטת לסקירה
.542-507 ׳עמ הופעתו, הוס, ראו ספרותית, כיחידה הזוהר אודות על התפיסה התגבשות על 3
 ספר וולפסון, ;243-240 ׳עמ זרוע, אור אלטמן, ;29 ׳עמ המרכבה, פירוש גינת, ראו 4

.277-274 ׳עמ הקדש, שקל ליבס, ;48-47 ׳עמ הרימון,
כתבי לתצלומי בספרייה הסרט מספר ס׳ באות יצוץ ]להלן (179 )סרט 62 וטיקן בכ״י 5
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הזוהר תרגומי

הר׳' מ״ספר מתורגמים שהם מציין אינו הוא  או בכתביו( נזכר אינו )שכלל הזו
אחר. חיבור מכל

הי ״מדרש בשם המצוטטים זוהר מאמרי של לעברית תרגומים  אור״ י
ם  במחצית בטולדו, שנכתב אלנאקווה, ישראל לר׳ המאור מנורת בספר מופיעי
שנייה  רנ״א, בשנת עשרה, החמש המאה בשלהי 6עשרה. הארבע המאה של ה

ש תרגם ם, מר יצחק ר׳ ופיר  האדרא תחילת את באיטליה, ששהה ספרדי מקובל חיי
 בעברית זוהר מאמרי של רבות פרפרזות 7מפיסא. יצחק ,לר ששלח באיגרת זוטא

ת  8סבע. אברהם ,לר המור צרור בספר עשרה השש המאה בראשית מופיעו
 עשרה, השש המאה בשלהי נכתבו לעברית הזוהר של יותר מקיפים תרגומים

די על במצרים שנכתב תרגום בכללם מי תרגום 9מסעוד, יהודה ר׳ י  שנכתב אנוני
ע, אינו שמחברו נוסף ותרגום 10במצרים, הוא אף של״ו, בשנת  בשנת שהועתק ידו
די על שם״ג שמו אדם י 11ברכיאל. ו

(255 )ס׳ 186 וטיקן ובכ״י בירושלים[, והאוניבסיטאי הלאומי הספרים בבית אשר יד
 )פרט בראשית לספר הזוהר פרשיות מכל לטקסטים עבריות מקבילות המכיל חיבור מצוי

 יהודה בן דוד ר׳ של לעברית הזוהר תרגום הוא זה חיבור אידל, מ׳ לדעת הזוהר(. להקדמת
 בספר לעברית המתורגמים הזוהריים המקורות על .68-67 עמ׳ תרגומו, אידל, ראו החסיד.
.15-13 עמ׳ הצובאות, מראות מאט, ראו החסיד, יהודה בן דוד לר׳ הצובאות מראות

 תשבי וראו .34-29 עמ׳ ג, ,28-26 עמ׳ ב, ;22-21 עמ׳ א, המאור, מנורת ענלאו, ראו 6
 קצט ח״ב ויקהל, מפרשת זוהרי קטע של שתרגום גם לציין יש .112 עמ׳ ולחובר,

 עמ׳ ח״א, המדרש, בית ילינק, ידי על שנדפס יונה מדרש בסיום מופיע ע״א-ע״ב,
.98 הערה ,415 עמ׳ בישראל, הדרשות צונץ, וראו .105-103

.374-370 עמ׳ קבלית, אגרת גרינופ, 7
.68 עמ׳ סבע, אברהם גרום, ראו 8
 היד בכתבי מצויים לשנ״ד, שמ״ח השנים בין שנכתב החיבור, של האוטוגרף של חלקים 9

׳ 683)1769 בהמ״ל יורק, ניו הבאים: ם ( ) £  בר אוניברסיטת גן, רמת (;10867 ^
^(00.4108) \18. 2009 בהמ״ל יורק, ניו (;22988 )ם׳ (170 מוסיוף )לשעבר 1065 אילן

£ מ^10מ1ת ^ 9 סנט־פטרסבורג (;50716 )ם׳ ז\ ז׳\£ 11 \ סנט־פטרסבורג (;69772 )ם׳ .
האר״י, כתבי אביב״י, וראו (.26406 )ם׳ 745 קוק הרב מוסד ירושלים (;65665 )ס׳ 801
 יאודה ״הר׳ סמברי: יוסף אצל נזכר זה חיבור .80-77 עמ׳ ש״ם, אהל אביב״י, ;98 עמ׳

 בספר מאמרים כמה פי׳ גררא ואגב הקודש ללשון הזוהר ספר והעתיק שו״ת בעל מסעוד
(.414 עמ׳ יוסף, דברי שם״)סמברי, ונפטר ישראל לארץ ועלה הזוהר

-1 ,965. 80 147 ביס׳׳ל ירושלים, בכ״י מצוי החיבור 10  סדר פי על בנוי הפירוש א.89א
 בראשית לספר הזוהר דרשות של עברית ופרפרזה קיצור והוא מנטובה, דפוס של הדפים

 הקורפוס שאר את גם לפרש המחבר התכוון הקולופון, פי על קצר. פירוש בתוספת
א׳ ביום הברית שומר אל בעזר בראשית ספר עולם לבורא תהלה ונשלם ״תם הזוהרי:

 אשר ערבות שוכן לפני ואתפלל מצרים פה ליצירה השל״ו שנת אדר לחודש ימים ה׳
התקונים״)שם, וספר מהימנא רעיא וגם ספרים חמשה להשלים יזכני ומרים משפיל הוא

.85 עמ׳ יד, כתבי שלום, וראו ב(.80
בראשית פרשת תרגום (.16929 ()ס׳0.קק 107) 1561 בודלי אוקספורד בכ״י מצוי החיבור 11
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הוס בועז

שלהי בעיקר לעברית, זוהר מאמרי תרגום  ובמהלך עשרה החמש המאה ב
 הספרות הופצה שבאמצעותן נוספות בפרקטיקות השתלב עשרה, השש המאה

 יד כתבי העתקת הזוהרית, הספרות מן ציטוטים — זו בתקופה הזוהרית
 הזוהר להפצת שתרמו אלה לאמצעים בניגוד אולם, הזוהרי. הקורפוס והדפסת

 לעברית הזוהר תרגום הארמית, בשפה ששלטה הרבנית העילית חוגי בקרב
ם מעבר הזוהר של הקוראים מעגל את להרחיב נועד  לאוכלוסייה אלה, לחוגי

 ר׳ כך, הארמית. בקריאת התקשתה אך עברית שקראה יותר רחבה משכילה
 יצחק ר׳ האיטלקי, לחכם במכתבו הסביר הספרדי המקובל חיים מר יצחק

 בקיאים אינם איטליה שיהודי משום זוהר מאמר לעברית תרגם שהוא מפיסא,
שלמי בתרגום הזאת בארץ מורגלים שאינכם "משום הארמית: בשפה  אמרתי ירו

שון אל במלה מלה להעתיקו ש״. ל  המאה באמצע הזוהר הדפסת כידוע, 12הקד
ם בקרב עזה התנגדות עוררה עשרה השש  אזוטרי טקסט הוא שהזוהר שטענו חוגי

תכן ברבים. להפיצו שאסור  שהתרגומים לכך הגורם היא זו מעין שהתנגדות יי
ם נשארו לעברית הראשונים  זוהר תרגומי בהמשך, שנראה כפי יד. בכתבי גנוזי

ת של במסגרת הופיעו בדפוס לעברית תולוגיו שט שהוגדרו אנ ר׳/ כ׳׳פ ה  עד הזו
מינו ת שנתפסו הזוהריות החטיבות את לתרגם האוסרים חוגים יש י  כאזוטריו

13דצניעותא(. ספרא ואת האדרות את במיוחד)בעיקר

די על שנכתבו ללטינית הזוהר תרגומי ג. עשרה השש במאה נוצרים מקובלים י

ת. גם הזוהר תורגם עשרה השש המאה ראשית למן  התפיסה במסגרת ללטיני
 ק1ו110$0ק1ד13 או ־!ק18031116010§13 — קדומה חכמה של קיומה על הרנסנסית,

טויה והגיעה ולמשה הראשון לאדם שהתגלתה — ק6ז6ת18$  העמוק לבי
לו בנצרות, ביותר  שנתפסו הזוהר, ובספר בקבלה רב עניין נוצרים חכמים גי

מו זו, במסגרת המקורי. האלוהי לידע במיוחד כקרובים  נוצרים מקובלים יז
 תרגומים הובאו עשרה, השש המאה בראשית כך, הזוהר. ספר של תרגומים

טי על )המבוססים בלטינית הזוהר מן טו ש הזוהר צי רקנאטי(, של התורה בפירו

 הזוהר ספר הדיה, ראו תש״ו. בשנת בירושלים הדיה עובדיה ידי על נדפס זה יד מכתב
.155 הערה ולהלן, ;8 הערה ,112 עמ׳ ולחובר, תשבי וראו השלם.

 המאה בשלהי שפעל האשכנזי המקובל ציון, מנחם ר׳ גם .370 ׳עמ קבלית, אגרת גרינופ, 12
ציוני״ ״צפוני בספרו הארמית. השפה בהבנת קוראיו של לקושי מודע היה עשרה, החמש

 ארמית בלשון בקי אדם כל ש[אץ ״]משום זוהרי: מאמר מצטט שהוא לאחר כותב, הוא
סא(. ׳עמ ציוני, צפוני )ציון, יותר״ מחוורים דברים המה כי הרמב״ן דברי להביא אצטריך

 הבן בכללם וירושלים, חברון בגדד, רבני של החריפה התגובה בעקבות נקבע זה איסור 13
.81 הערה להלן, ראו יהודית. לערבית זוטא האדרא של תרגום פרסום על חי, איש
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הזוהר תרגומי

 ?1611-0 (11) גאלאטינוס פטרום ?(,3111 £101115) ריקיום פאולום של בחיבוריהם
ם (031311110 סטינו אוגו ם ו אנו  תקופה באותה 14^(.£0511ת0 0111511ח13ח1) יוסטיני

ת הזוהר מץ קטעים תורגמו דיו הקרדינל עבור ללטיני  §1£(110 (16)ויטרבו די איג׳י
די על הנראה ככל (,¥116ז1נ0 טו. ברוך י ם הצרפתי הנוצרי המקובל 15מבניוונ  גיו

 בשנת ללטינית הזוהר של הראשון תרגומו את סיים (0111113111116 ?05161)פוסטל
ה ,1553 קיוו  בבזל. (0ק0!1ז1115) אופורינוס של הדפום בבית אותו להדפיס ו
 פוסטל, תרגם אבד, להדפיס, סירב שאופורינוס זה, תרגום של היד שכתב לאחר

 מהדורת סמך על הפעם — שנית הזוהר מן חלקים ,1569-1562 השנים בין
 השני לתרגומו בהקדמה 16בדפוס. הופיע לא הוא אף זה תרגום קרימונה. דפוס

 בסיני למשה שניתנה פה שבעל התורה את מכיל שהזוהר פוסטל כתב לזוהר
די על הכתב על והועלתה שה, בברית הנזכר הצדיק שמעון י  שייך שהיה החד
ת לקבוצה הודי ת י  החדשה הברית של האמיתות לדעתו, 17בישו. שהאמינה סודי

ת הזוהר ושל ת לזו זו זהו  בידי שנזנחה האמתית, הדת של תורתיה את ומכילו
ם שו את שדחו היהודי שכחה י עצמו את שראה פוסטל, 18הנוצרים. ידי על ונ

ר פיו אפי ת״ הטבעית התאולגיה של כ׳'  1111] 1151116010§036 מ31111־3115 61)והזוהרי
שימה הזוהר בתרגום ראה (,20113ז1ת36 ?3ק3 שיחית, מ  תחילתו את המסמלת מ

19ההיסטוריה. של הרביעי העידן של

 עמ׳ מובאות, שתי מרחביה, ;31 עמ׳ התחלותיה, שלום, ;34-25 עמ׳ הזוהר, סקרה, ראו 14
 במאה הנראה ככל קודם, עוד ללטינית תורגמו זוהר מאמרי של קצרים קטעים .567-566

.568-560 ׳עמ שם, ראו עשרה. הארבע
.42-34 ,23 ׳עמ הזוהר, סקרה, ראו 15
 ׳עמ מגדר, פטרי, ;137 ,113-112 ,110 עמ׳ פוסטל, קונץ, ;61-51 ,23 ׳עמ שם, ראו 16

 בשנת הזוהר את לתרגם החל פוסטל (,84 ׳עמ פוסטל, )קונץ, קונץ לדעת .92 ,40-39
 את ושהכיר \[¥1(111121ן81611:61]• וידמנשטטר יוהן עם קבלה ללמוד )שהחל פוסטל .1548

 שמי מספר בומברג( דניאל המדפיס ושל ויטרבו דה איג׳ידיו הקרדינל של ספריותיהם
 לא אישה מונציה, הבתולה (,121̂(11-6 211202) יוהנה האם היתה הזוהר בהבנת לו שסייעה
 כשכינה אותה וזיהה בונציה שהותו בזמן פגש שאותה ובעניים, בחולים שטיפלה מלומדת

הזוהר, )סקרה, פוסטל של מתרגומו קטעים הדפים סקרה נשית. בדמות ישו של וכהופעה
 בספרייה התגלה לאחרונה (.114-104 ׳עמ )שם, לתרגום ההקדמה ואת (78-61 ׳עמ

 שעליו פוסטל, של ידו בכתב הערות עם קרימונה בדפוס זוהר של עותק ברואן העירונית
 .88-75 עמ׳ לסימון, מפוסטל נבו, ראו כך על לזוהר. השני תרגומו את פוסטל ביסס

 פטרי, ;27 הערה ,85 עמ׳ פוסטל, קונץ, ראו כך על הבהיר. ספר את אף תרגם פוסטל
.40 עמ׳ מגדר,

 מאוחרת בתקופה נוצריים מקובלים להלן, שנראה כפי .25 עמ׳ ונוצרים, מקובלים מקגין, 17
יוחאי. בר שמעון כר׳ כה-כח( ב, החדשה)לוקס בברית הנזכר הצדיק שמעון את זיהו יותר

.26 עמ׳ שם, 18
.25 עמ׳ שם, 19
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הרם בועז

שו עשרה השש במאה ללטינית הזוהר תרגומי  התפיסה במסגרת כאמור נע
ת גם כמו קדום, אלוהי ידע מכילים בפרט, הזוהר וספר בכלל, שהקבלה  טכניקו
ת. הדוקטרינות של אמיתותן את ומאששות המגלות פרשניות,  בעקבות הנוצריו

לו כך, הנוצרים בקרב הזוהר עם ההיכרות בהרחבת עניין הנוצרים המקובלים גי
ת תרגומו באמצעות —  בקרב המקור בשפות בהפצתו גם כמו — ללטיני

ם. אכן, היהודי ת, הזוהר לתרגומי בנוסף ו טלו נוצרים מקובלים ללטיני  חלק נ
 באיטליה הזוהר בהדפסות מעורבים היו ואף הזוהר של יד כתבי בהעתקת
20עשרה. השש המאה במחצית

ת הזוהר לתרגומי  היתה הזוהר בהדפסת נוצרים של ולמעורבותם ללטיני
הודי הפנים הפולמוס על השפעה צי, ישראל ,ר הזוהר. הדפסת בשאלת י  פינ

 הנוצרים לידי תשחק הזוהר שהדפסת טען להדפסה, החריפים מהמתנגדים
ם ת בידי כן גם יבא ח״ו "ופן הזוהר: בתרגום המעונייני קו האומו תי  אותה ויע

ם׳'. מעשים בהם לעשות בלשונם טו, עמנואל ,ר זאת, לעומת 21כרצונ  מבניוונ
 יותר יש לנוצרים שממילא טען הזוהר, של שי״ח מנטובה מהדורת של המגיה
שונם״. מדפוס הן יד מכתיבת ״הן קבלה: כתבי 22בל

ש לעברית זוהר תרגומי של אנתולוגיות ד.  עשרה השבע במאה ולאידי

עו לא לעברית הזוהר של תרגומים כאמור, ככל 23עשרה, השש במאה בדפוס הופי

 רומא, )כ״י ויטרבו די איג׳ידיו הקרדינל עבור הועתקו זוהריים יד כתבי למשל, כך, 20
 רקטור וידמנשטטר, אלברכט יוחנן ועבור [(388 ]ם׳ [8306(ז1016 178] 8\.1.2971 קזנטנזה

 961.) [;31424 ]ם׳ 9615. 218 [;23122 ]ס׳ 961.) 217 מינכן )כי״י וינה של האוניברסיטה
 בסולה משה לר׳ יעץ שהוא טען וידמנשטטר( אצל )שלמד פוסטל גיום [(.31425 ]ס׳ 219

.99-98 ׳עמ הפולמוס, תשבי, ראו הזוהר. בהדפסת לתמוך
 גיום עם בקשרים עמד שכזכור בסולה, משה שר׳ לציין מעניין .8 עמ׳ לפולמוס, אסף, 21

למתנגד. הזוהר בהדפסת מתומך והפך דעתו את ששינה לאחר דומה חשש הביע פוסטל,
 יימצאו שלא מכך אלא לנוצרים, הזוהר הפצת עצם מפני חשש לא בסולה משה ר׳

:הדברים פירוש את להם להסביר שיוכלו יהודים  הספרים מציאות בריבוי כי ״שלישית !
 הדברים פירוש ישראל חכמי וישאלו המה ישראל מ]ב[ני לא אשר רבים מהם יקנו בדפוס

 ואמרו הים, מן כטפה אפילו יודע אתנו ואין עתיקין הדברים כי משמיע ואין מגיד ואין
 גם לעז ויוציאו בספריהם, והשכל מדע להם אין אשר הזה הגוי ונבל סכל עם רק הגויים

 תשבי, אצל מצוטט מתחלל״. שמים שם ונמצא לשמע אפשר שאי דבר המחברים, על
.161 עמ׳ הפולמוס,

 עמ׳ הפולמוס, תשבי, וראו ע״א. ד האלוהות, מערכת לספר מבניוונטו עמנואל ר׳ הקדמת 22
.45 הערה ,142

 ר׳ של לתורה בפירושו הכלולות בעברית, הזוהר של הפרפרזות הם הכלל מן יוצאים 23
שנ״ה. וקראקא שכ״ז ונציאה ש״ו, ונציאה רפ״ג, בונציאה שנדפס המור, צרור סבע, אברהם
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הזוהר תרגומי

ת בגלל הנראה לעברית הזוהר של תרגומים ברבים. הזוהר להפצת ההתנגדו
ש — שונה נדפסו — ולאידי  נדפסו אז גם עשרה. השבע במאה רק לרא

ת תולוגיו שט׳׳ שנתפסו מאמרים בעיקר זוהר, מאמרי של אנ פ  ולא הזוהר, כ׳׳
ם. תרגומים ה מקיפי תולוגי  חכמה מקור ספר לעברית, זוהר תרגומי של קצרה אנ

 ובראשית 24(, 1611) שע"א בשנת בפראג נדפסה מקרמניץ, בער יששכר ,ר של
 תרגומי של ילקוט מלובלין בנימין בן שמואל ,ר הכין בפולין עשרה השבע המאה

 בכתב המופיעות ההסכמות סמך שעל עתיקים״, דברים ״ספר בשם לעברית, זוהר
 מאמר של באידיש עיבוד גם הופיע התקופה באותה 25לדפוס. נועדו שלו היד
 בתוך שנדפס עדן, שבגן הצדיקות הנשים היכלות היכל את המתאר הזוהר מן

 שנדפס הבא״ עולם ל״ספר שצורף יוחאי״, בר שמעון ,מר גדול ״מעשה החיבור
 (,1660)ת״כ בקושטא המאה, של השנייה במחצית 26(. 1620) ש״פ בשנת בהנאו
 מתורגמים זוהר מאמרי של יותר מקיפה אנתולוגיה הראשונה בפעם נדפסה

 של לאידיש העיבוד 27אלגאזי. שלמה ר׳ של ספירים״ ״מעולפת בספר לעברית
 פעמים מספר נדפס עדן בגן הצדיקות הנשים בהיכלות העוסק הזוהרי המאמר

 ממקורות גם )כמו הזוהר מן סיפורים 28ש״פ. שנת למן עשרה, השבע במאה
 הצדיקות( הנשים היכלות על המאמר לאידיש)ובכללם בתרגום אחרים( קבליים
 לראשונה שנדפס יוסף, בן בער עקיבא שמעון לר׳ ה׳״ ״מעשה בספר נדפסו

 בפיורדא שני וחלק תנ״א, בפפד״מ ראשון, )חלק עשרה השבע המאה בשלהי
הזוהר מן מעשיות 29עשרה(. השמונה במאה נוספות רבות ובמהדורות תנ״ד

 אלבוים, ;80-76 ,16 ,עמ ההנהגות, ספרות גרים, ;196 עמ׳ ביבליוגרפיה, שלום, ראו 24
.197 ,188-186 עמ׳ והסתגרות, פתיחות

ס׳0.קק 885 לשעבר ,0.קק 103) 1563 בודלי אוקספורד כ״י 25  היד כתב בסוף (.16931 ()
להדפסה. נועד שהחיבור כך על המצביעות ת״ב-ת״ז מהשנים רבנים הסכמות מופיעות

 מתיבתא״, מ״רב זוהר מאמר על מבוסס החיבור .42 עמ׳ ביידיש, הסיפורת צפתמן, ראו 26
 בסדר לראשונה הובאו לאידיש מתורגמים הזוהר מן ציטוטים ע״ב. קסז ח״ג זוהר, ראו

 יותר מאוחר תורגם )ואף של״ז בקראקא שנדפס סלוניק בנימין ר׳ של נשים מצוות
.79 הערה ,159 ׳עמ הלכה, פראם, ;56 ׳עמ יידיש, ספרות שמרוק, ראו לאיטלקית(.

.76-75 ,עמ ההנהגות, ספרות גריס, ;204 ׳עמ ביבליוגרפיה, שלום, 27
 ״מעשה בשם שונה, בתרגום שוב נדפס ע״ב, קסז ח״ג זוהר, על כאמור המבוסס המאמר, 28

 מעשה ראו .1692 בשנת ובפיורדא 1665 בשנת בפראג לך״, לך פרשת זוהר דען אויז
פיורדא( )מהד׳ לך לך פרשת הזוהר מן ומעשה פראג( )מהד׳ לך לך פרשת הזוהר מן

 בספר גם נכלל לאידיש, בתרגום זה, מאמר .73,49 עמ׳ ביידיש, הסיפורת צפתמן, וראו
 ״מעשה בשם תנ״ח, בפיורדא נדפס באידיש נוסף זוהר מאמר להלן. שיידון ה״/ ״מעשה

ויחי. פרשת הזוהר מן מעשה ראו, ויחי״. פרשת זוהר דען אויז
 ושוב תפ״ב, בפפד״מ שנית נדפס השני החלק תס״ז. בפפד״א שנית נדפס הראשון החלק 29

שני את בתוכה המאחדת מהדורה ה/ מעשה יוסף, בן ראו, ותקנ״ו. תקמ״ח בפפד״א
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הום בועז

 לראשונה שנדפס המחבר, אותו של יעקב״ ׳׳אביר בספר גם נדפסו באידיש,
30ת״ס. בזולצבך

 שלא לקהל הזוהר קוראי מעגל את להרחיב נועדו הזוהר תרגומי כאמור,
 שאף אזוטרי, כטקסט נתפס שהזוהר משום במקורו. הזוהר את לקרוא היה יכול

 בתרגום שעסקו התרבות סוכני נאלצו ער, פולמוס עוררה בארמית הדפסתו
 מחבריהם מפעלם. את להצדיק אחרות( לשפות יותר )ומאוחר לעברית הזוהר

 הדפום על שהועלו לעברית הזוהר תרגומי של הראשונות האנתולוגיות של
 של ואקזוטריים אזוטריים חלקים בין הבחנה באמצעות תרגומיהם את הצדיקו
 המותרים ׳׳פשט״ מאמרי מכילות שהאנתולוגיות הטענה ובאמצעות הזוהר,
 חכמה״ ׳׳מקור ספרו את מתאר מקרמניץ בער יששכר ר׳ כך, 31ברבים. להפצה

 לדבריו, העולם״. בני ל׳׳המוץ המיועד הזוהר״ ״פשטי על פרפרזות של כלקט
 הוא ממנו האחד פנים מכמה וצורתו כהוויתו בלשונו דבריו בהבאת תועלת ״אין
 סוגיות גם העולם בני המון לרוב וחתומים סתומים הם הזוהר לשון דברי שכל

 שלמה ר׳ גם 32וכהנה״. כהנה לדבר טעמים כמה יש ועוד בו וכיוצא מאמריו
 מאמרי של לקט מכילה ספירים״ ״מעולפת שלו שהאנתולוגיה הדגיש אלגאזי
 ספיריים הדברים להיות ספירים, מעולפת ״וקראתיו הפשט״: דרך ״על הזוהר

 ה״סוד״ לבין הזוהר ״פשט״ בין ההבחנה הפשט״. דרך על הזוהר מספר לקוטים
 לעברית תרגומיהם באמצעות לרבים זוהר מאמרי של הפצה אפשרה שבזוהר

 הונם הועצם כך אזוטרי. כטקסט הזוהר של הדימוי על שמירה תוך ולאידיש,
שבזוהר. האזוטרי הידע בגוף כשולטים שנתפסו אלה של התרבותי

 תס״ח באמשטרדם לראשונה נדפסה יחד, הזוהר מן הסיפורים מסודרים ובה החלקים,
 תק״מ. ופיורדא תק״ג רדלהיים תפ״ה, פפד״מ תפ״ד, פפד״א תפ״ב, בפפד״מ ושוב

תפ״ג. באמשטרדם נדפסה נסים״ ״מעשה ספר את גם הכוללת ה׳״ ״מעשי בשם מהדורה
,85 ,66-62 ׳עמ ביידיש, הסיפורת צפתמן, ראו השונות, ומהדורותיו זה חיבור אודות על
 ׳עמ הקדמה, באומגרטן, גם וראו .160 ,152 ,148 ,132 ,124 ,122-120 ,94-91 ,89

 הספר גריס, ;43 עמ׳ האמהות, קולות ויסלר, ;87 עמ׳ מיסטיים, טקסטים הנ״ל, ;302
 מעשה ספר של חלקיו משני הלקוחות באידיש הזוהר מן מעשיות .101 ׳עמ תרבות, כסוכן

 על .85-84 ׳עמ שם, צפתמן, ראו תס״ג. בפפד״מ שנדפס בוך״ ב״מעשה גם נדפסו ה׳
.82 ׳עמ שם, ויסלר, ראו יוסף, בן בער עקיבא שמעון ר׳ אודות

 מיסטיים, טקסטים באומגרטן, וראו תפ״ט. ובפיורדא תע״ז באמשטרדם נוספות ומהדורות 30
 בפראג נדפס עשרה השמונה המאה בתחילת .43 ׳עמ האמהות, קולות ויסלר, ;69 ׳עמ

 לסיפור תרגום והוא הבא, עולם לספר מצורף זוהר״, דען אויז מעשה שין וואונדרליך ״אץ
.89 עמ׳ ביידיש, הסיפורת צפתמן, ראו וירא. לפרשת הנעלם מדרש מתוך

.10 ׳עמ האנתולוגי, הפירוש הוס, ראו שבזוהר, ל״סוד״ ״פשט״ בין ההבחנה על 31
.187 עמ׳ והסתגרות, פתיחות אלבוים, וראו ע״ב. א חכמה מקור קרמניץ, 32
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הזוהר תרגומי

השבע המאה בשלהי נוצרים מקובלים ידי על ללטינית זוהר תרגומי הדפסת ה.
שמונה המאה וראשית עשרה עשרה ה

ת, הזוהר תורגם עשרה השש במאה  השבע המאה בשלהי רק אולם ללטיני
 בדפוס, בלטינית הזוהרית הספרות של נרחבים חלקים לראשונה הופיעו עשרה
 01081130)רוזנרות פון קנור כריסטיאן הנוצרי המקובל של ההשפעה רב בספרו

£(1(11(1) העירומה״ ״הקבלה !£:(,100• ¥0מ £086מ1־0111  בניגוד (.0660/0/1067111
 שנתפסו זוהר תרגומי רק עשרה השבע במאה שהדפיסו היהודים למקובלים

 1684 בשנת שנדפס ספרו, של השני בחלק הנוצרי, המקובל תרגם כאקזוטריים,
 כאזוטריות שנתפסו הזוהריות החטיבות את דווקא 33מיין, נהר על בפרנקפורט

 היה, רוזנרות פון של ספרו 34זוטא. ואדרא רבא אדרא דצניעותא, ספרא ביותר:
 הזוהר וספר בכלל הקבלה להפצת ביותר החשוב המקור העשרים, למאה עד

 לשפות הזוהר מתרגומי חלק בהמשך, שנראה כפי האירופית. בתרבות בפרט
 קנור של תרגומיו על התבססו והעשרים עשרה התשע במאה שנדפסו אירופיות

רוזנרות. פון
 מצא רוזנרות פון קנור גם עשרה, השש במאה הנוצרים למקובלים בדומה

 החכמה של והטהור הקדום המקור את בפרט הזוהר ובספר בכלל בקבלה
לדור: מדור שנמסרה הקדומה

 של השרידים את למצוא קיוויתי היהודים של הקבליים בכתבים
 גדולה שאיפה לי הייתי לא הקדומה... הברברית־היהודית הפילוסופיה

 שיתפזרו לאחר שלה, הבהיר והזוהר עצמה מהשמש ליהנות מאשר יותר
 אם אלא אותה, לראות לקוות יכולתי בקושי וההסתרות. המכשלות ענני
 בספרים למצוא חשבתי אותו אשר עצמו, למעיין עד הנחל בעקבות אלך

35הללו. העתיקים

 בקבלה הנכללים בחומרים .1677 בשנת בזולצבאך נדפס הספר של הראשון חלקו 33
לר׳ אורה שערי בכללם שונים, קבליים מחיבורים לחלקים תרגומים גם נדפסו העירומה

 שער ספר בכרך, נפתלי לר׳ המלך עמק ספר לרמ״ק, רימונים פרדס ספר ג׳יקטיליה, יוסף
 קר, ראו העירומה, הקבלה של תוכנה לתיאור ועוד. הירירה כהן אברהם לר׳ השמים

 סביב סובבת חלקיה, שני על העירומה, שהקבלה כך על .77-68 ׳עמ נוצרית, קבלה
.221 ׳עמ קנור, של הספרייה קילכר, ראו שלו, ללימוד לסייע ונועדה הזוהר

 רונזרות פון קנור תרגם כן, כמו .598-347 עמ׳ ח״ב, העירומה, הקבלה רוזנרות, פון קנור 34
 על .186-146 עמ׳ שם, ראו לוראיניים, פירושים עם הזוהר מהקדמת מאמרים שלושה

זולצבך. זוהר הוס, ראו המתורגמים, הטקסטים בחירת על שבתאית השפעה של אפשרותה
״1מ 50ז11ק08 במקור: .76-75 עמ׳ (,2) ח״א העירומה, הקבלה רוזנרות, פון קנור 35
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הרם בועז

 והמקובלים רוזנרות פון קנור הרנסנס, תקופת של הנוצרים המקובלים בעקבות
 (011081310 ^1§ג1181): אוגוסט בריסטיאץ הדוכס של בחצרו עמו שפעלו הנוצרים
ם. של דתם להמרת מוצלח אמצעי ובזוהר בקבלה ראו בזולצבך הודי  בכרך י
סיונו רוזנרות פון טען העירומה" ״הקבלה של הראשון  הידע שהעמקת למד שמני

ם. עם יותר טוב דיאלוג מאפשרת בקבלה הנוצרים של  הצגת לדבריו, היהודי
ם על המקובלת בטרמינולוגיה הנצרות של אמיתותיה  לשכנע תוכל היהודי

 העירומה״ ב״קבלה אחרים קבליים וכתבים הזוהר תרגומי 36להתנצר. אותם
ה, לצורך בקבלה הנוצרים של ידיעתם את להעמיק לדבריו, נועדו, א ז ה והו  קיוו

עו זו שבדרך די ״ועל :הנוצריים הקודש בכתבי לקריאה היהודים יגי  לבסוף, כך, י
בלו בהדרגה, וכך שלנו הכתבים את לקרוא יוכלו הם 37האמת״. לדרך חזרה יו

ת הזוהר תרגום זו, מבחינה  קבלי־נוצרי מיסיונרי ממיזם חלק רק היה ללטיני
בני רוזנרות פון קנור של יותר הרבה רחב  באותה )תמ״ד(, 1684 בשנת חוגו. ו

 ומימנו יזמו ללטינית, רוזנרות פון קנור של הזוהר תרגומי שנתפרסמו השנה
 הדפום בבית המקור(, )בשפת הזוהר הדפסת את בזולצבך הנוצרים המקובלים

 של ההיכרות את להרחיב ספק, ללא נועדה, זו הדפסה בלוך. שרגא בן אורי של
 בקנה כעולה הנוצרים המקובלים ידי על נתפס שכאמור הזוהר, עם היהודים

 שנה באותה השלימה, הקבלי־נוצרי המיזם את הנוצריות. הדוקטרינות עם אחד
 — עבריות באותיות בסורית החדשה הברית של הדפסה בזולצבך, כן גם

 בלשון הבקיאים ליהודים לאפשר נועדה זו שהדפסה ייתכן חדתא״. ״דיתיקא
קנור שקיווה וכפי שפה, באותה החדשה הברית את לקרוא הזוהר של הארמית

 111(13601־1101 031)1)211811018 ומ6 10¥600ג1־1101 8ק6ז6,ןזז 81 ן(1ג1(1 811ק6ז681 \;00](1136
 ?1111080ק11136 8 31"1)31100.-111(131036. א11111 חז3§18 10 ¥0118 1131)111, ](11301 111 (11881ק3118

 0011111)118 01)81301111111 101ק6(110160:ז011101 001)1118 8016 1ק80 31ן(116 1.1106 1186̂(1601 0131־101־6,
 11111 011111 1106161; ](113111 38ק1061־6 ק0886 ^ 8ק6ז3¥1, 0181 1ק8011101 ¥6811£118 108181608

11 ¥11101*1101 1101־11ח1 (1110111 1ק3801 ק6ז86ן(1161־6ז 803011־1£10601; ](11301 10 300](1110111)118 11118
.111 ׳עמ הקבלה, השפעת קודר, וראו ע.11)118 01610¥60011־11013(11100 0ק100"ז

 ללטינית, יצירה ספר תרגום מאחורי עמדה ול, דר ון ארנסטין שהראתה כפי דומה, תפיסה 36
 המאה של הארבעים בשנות (1011300 $16!ק130 111030£61) ריטנגל סטפן יוהן ידי על

 מוריאן יוהן ההולנדי המלומד .124 ׳עמ ריטנגל, סטפן יוהן ול, דר ון ראו עשרה. השבע
 שיש ,1647 משנת (,53011161 9311111)) הרטליב לסמואל במכתב טען (10030068 \40ז4360)

 מיוחד אדם להכשיר והציע יהודים, של המרתם לצורך הקבלה של יותר טוב בידע צורך
שם, ראו הקבלה. על ספר יפרסם שנה חצי וכל שנים שבע או שש במשך בכך שיעסוק

.132 ,125 ׳עמ
״ן(110 130(1601 81 80קח13 במקור: .74 עמ׳ (,2) ח״א העירומה, הקבלה רוזנרות, פון קנור 37

קודר, וראו .0080-3 1111 16§61־6 ק088601 81. 113 ק6(16160110ו 3(1 ¥61113118 1(61־ ז6(1ט061־601111־יי
.113 ׳עמ הקבלה, השפעת
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הזוהר תרגומי

 שבין הרבה הקרבה על לעמוד אף לעיל(, שצוטט בקטע )כנזכר רוזנרות פון
38החדשה. לברית הזוהר

 לצרכים רק נועדו לא רוזנרות פון קנור של ללטינית הזוהר תרגומי
 האקומנית האידאולוגיה במסגרת נוצריים, פנים לצרכים אף אלא מיסיונריים,

 רוזנרות פון קנור קודר, אליסון שהראתה כפי חוגו. ובני רוזנרות פון קנור של
 הקדומה, התאולוגיה של שריד בזוהר שראתה הרנסנסית, המסורת את שילב

 האפוסטולית לנצרות־היהודית לשיבה הרדיקלית הפרוטסטנטית הקריאה עם
 תוכל הזוהר, בספר המיוצגת זו, קדומה למסורת השיבה לדעתו, הקדומה.

השנה: שלושים למלחמת שהביאו נוצריות הפנים המחלוקות את ליישב

 מההבדל נבע הנוצריות הדתות של הגדול שהקרע שחשדתי משום
 מיד הנוצרים... שבין מטפיסיות והגדרות פילוסופיים בעקרונות הגדול

 בתקופת שהתחזקה קדומה, פילוסופיה אותה אחר לחפש בדעתי עלה
 האל על עתיקות דעות אותן לחקור עמדתי כאשר והשליחים... ישו

 ביותר הקדום בספר נתקלתי והתאולוגיות, הרוחניות השאלות ושאר
 עצמם, והפרקים שהמסורות גיליתי הזוהר... ספר המכונה היהודים, של

 מספק באופן ומסבירים דיים, קדומים הם פרגמנטים, לכנותם שמוטב
39ביותר. הקדומות ההיפותזות ואת הדעות את

 לתרגום ניסיונות כמה גם נעשו עשרה השמונה המאה של השנייה שבמחצית לציין יש 38
רוזנרות(. פון קנור של מורו סרריוס, פטר במיוחד פעיל היה לעברית)בהם החדשה הברית

 שהניסיונות במאמרה ציינה לא ול דר ון .80-79 ׳עמ סרריום, פטר ול, דר ון ראו כך, על
 תרגום אך לפועל, יצאו לא אמנם תקופה באותה לעברית החדשה הברית את לתרגם

 באותה נדפס — החדשה בברית לקרוא ליהודים שאפשר — עבריות באותיות לסורית
הנוצרים, המקובלים בעיני עדיף היה עבריות באותיות לסורית שהתרגום דומה תקופה.

 מן העברי )התרגום החדשה הברית את מחדש לתרגם הצורך את עקף שהוא משום הן
 של הסורי שהלבוש משום הן ומיושן(, כמסורבל בעיניהם נתפס עשרה השש המאה
 זה בהקשר לציין מעניין הזוהר. לבין בינה הדמיון את בעיניהם הדגיש החדשה הברית

 שעסק השבתאי המומר קמפר, יוהן של החדשה הברית של לעברית התרגומים את גם
 תלמידו של ללטינית הזוהר תרגום את שליוו לזוהר פירושיו ואת הזוהר, בפרשנות אף

.46 הערה להלן, ראו נורליוס. אנדריאס
**€3616111111,0110113013 במקור: .4־3 ׳עמ (,2) ח״א העירומה, הקבלה רוזנרות, פון קנור 39

 .611£§1001101 011118113.11^11111 (11^01113 11011 311110(16 0113 6886 8118ק1031*61,* [11301€ 3 13013
 ־נ?1001ק1011101 ?1111080ק11100ז11ת1, (1660100111101^116 6131̂ק11׳> 810311101 10161־ 011118113008

 (11¥61־811316... 111100 01601:601 81113111,; 111301 1ק8301 10(13£31־6 ?1111080ק11136 3011^01131601,
^08101011101 1601ק01־6 ¥1§1111... 80111131111*118 1§1011" 300̂(1138 !(1136 1ק81118 611301 01111811 81 )

 11138 (16 1)60, 036161־18}<116 }(11368001111) 118 ?061101311018 31]( 116 1"116010§1018 0ק1010068י 10
3011̂(1118810111011111101111(136011110 111)111011001(11 ̂(11601 801131,־ 8611 8ק160(1011101 3קק611301...
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הרם בועז

ם רוזנרות, פון קנור של לדעתו  על מהסתמכותם נבעו בנצרות הפילוגי
ת, הפילוסופיה ת המסורת את עיוותה שלדעתו היווני  על הקדומה. היהודי

 ובזוהר בכלל הקבלה בספרות המצוי הנצרות, של הקדום למקורה חזרה ידי
ם ואף — והקתולים הפרוטסטנטים יוכלו בפרט,  שוב להתאחד — היהודי

שיחית מטרה היתה קנור של הזוהרי לפרויקט זו, מבחינה 40אחת. אמונה תחת  מ
שפעה קילכר, אנדריאס שהציע כפי שייתכן, מובהקת,  השבתאית, מהתנועה הו

לו סרריוס, פטר רוזנרות, פון קנור של מורו ובכללם, נוצרים, שמילנריסטים  גי
ת מספר על הצבעתי לאחרונה, 41רב. עניין בה  הנראה, ככל שמעידות, עדויו
ם שבתאים של מעורבותם על  וזוהר העירומה״ ׳׳הקבלה הדפסת במפעל יהודי

 כריסטיאן והנסיך רוזנרות פוץ שקנור כך על עדות בכללם ;זולצבך מהדורת
42מאיזמיר. מקובל אצל זוהר למדו אוגוסט

ש יש שיבות שלמרות להדגי  ניכרת בדבריו לקבלה, העניק שקנור הרבה הח
ת גם ת) מתאר הוא שאותו הזוהר, של לערכו ביחס אמביוולנטיו פ טינו  ($0(ז168כ

ת: ואבנים זהב בתוכה המכילה טהורו

 עבר לא מכיר שאני אחד ושאף בה, פסעו שמעטים לדרך, עצמי השלכתי
מהמורות, חדות, אבנים הרבה כך בכל מכך, יתירה המלאה, דרך בה.

 נמנע בלתי שבאופן כך, כל שרבים מפתיע זה שאין שכזה, ובוץ בורות
ש... בשאט אותה עזבו חשש, נמלאו  את בקצרה בפניך אציג לכן, נפ
 התקווה ואת הזו, הטינופת מתוך כה עד שחשפתי החן ואבני הזהב

43קדימה. אותי המובילה

 1ק83 130160 03ק11013 31](06 11*2(1112, ](026 11*2£01601:2 ק011118 <11060(13 8001, 3011](116 83118
קודר, וראו .6x 018810128)[2011 >£ ,6886ק3̂11ז6 0ק1010068 310|06 11^01116868 31)110(16 1־6ק6ז1"

.222 עמ׳ קנור, של הספרייה קילכר, ; 114 ׳עמ הקבלה, השפעת
.117 ׳עמ הקבלה, השפעת קודר, ;222 ׳עמ קנור, של הספרייה קילכר, 40
.223-218 ׳עמ שם, קילכר, 41
 שנדפס במכתב (00111610108 501-601108108)סורנהוסיוס גיום ההולנדי ההבראיסט מוסר כך על 42

 ועדויות זו פרשה על להלן. שיידון השחר״, ״כוכב נורליוס, אנדריאס של לספרו כהקדמה
זולצבך. זוהר הוס, ראו בזולצבך, ההדפסה במפעלי שבתאים של למעורבותם נוספות

״!׳\3תז 10£1־6880$ 8001 ק300!8 במקור: 4 ׳עמ (,2) ח״א העירומה, הקבלה רוזרות, פון קנור 43
 11*11201, 3 0601106, ](00(1 801301, 601608201, 0261611101 101 801*0ק18, 83161)118, ׳\01־2£1011ו118,

 זק2601ק11118, 12010](06 00600 6112011̂, 111 0111־001 000 811 )(010 ק16־ז1](06 106׳\1131י111 !617111
̂ 3811(110, 6201 <16861־061־101... 21](06 3(160 ק311018 ד11)1 (16110631)0, ](00(1 301*1101, ](038](06
קודר, וראו §.6010128 1118 801<־1נ1י08 ]301]301 61־06ח01 81 ](1136 016 8ק68 (10031 111(6ח1)8"

 נועדו הזוהר כלפי אלה שליליות אמירות קודר, לדעת .115-114 ׳עמ הקבלה, השפעת
 בהערכה לפקפק סיבה שאין דומני אולם אנטישמים. נוצרים של הביקורת את להדוף

הערכה בהמשך, שנראה כפי רוזנרות. פון קנור ידי על הזוהר של האמביוולנטית
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שמונה המאה בראשית ת שתי נדפסו עשרה ה תולוגיו  תרגומי של נוספות אנ
ת. זוהר שוודי ההבראיסט פרסם באמסטרדם, 1720 בשנת ללטיני  אנדריאס ה

̂(,11-638 א01ד611118) נורליוס כוכב בשם: קצר ספר 44<מ  האמונה של השחר '׳
ם׳׳. המקובלים של האורתודקסית תולוגיה 45הקדמוני  זוהר מאמרי כוללת האנ

שים עם ם, פירו ש״ מ״שער הלקוחים כריסטולוגיי שילו שה״, ״מטה ספר של ה  מ
ש הודי נורליוס, של מורו של הזוהר פירו הן המומר )השבתאי( הי  קמפר יו

 הזוהר מאמרי 46מקרקוב(. כהן אהרון בן משה לשעבר, — 10113111165 £6ת1ק61)־
שיו ת, ובתרגום ועברית( )ארמית המקור בשפת מובאים קמפר של ופירו  ללטיני

 גם הכוללת ארוכה הקדמה לספרו שהקדים נורליוס, של מפורטות הערות עם
ת תרגום ט של ללטיני אי ״בר המפורסם הפיו ח  של ספרו 47אשריך״. נמשחת יו

48העשרים. המאה בראשית לצרפתית, בתרגום שנית, נדפס נורליוס
 קיבל נורליוס גם והברוק, הרנסנס מתקופת אחרים נוצרים מקובלים בעקבות

סו ואת הזוהר קדמות את חו תו יי שאו שב״י)  הצדיק, שמעון עם מזהה הוא לר
שה הברית פי שעל תיו החזיק החד שו את בזרועו כמו נורליוס, 49התינוק(. י

המודרנית. בתקופה יהודים הוגים של לזוהר הגישה את מאפיינת דומה אמביוולנטית
.237-203 ׳עמ וסלידה, התפעלות הוס, גם וראו

 ;75-68 ׳עמ ברוק, יהודי הנ״ל, ; 167 ׳עמ קמפר, יוהן ר׳ שפם, ראו נורליום, אודות על 44
.469-468 ׳עמ דת, המרת אסולין,

 ברוק, יהודי הנ״ל, ; 167 ׳עמ קמפר, יוהן ר׳ שפס, ;116 ׳עמ ביביליוגרפיה, שלום, ראו 45
 פי )על הספר של השם בחירת על .11 הערה ,426 ׳עמ דת, המרת אסולין, ;68 ׳עמ

 22 עמ׳ השחר, כוכב נורליוס, של בהקדמתו ראו (,19 א, פטרום של השנייה האיגרת
עבריות(. באותיות לסורית בתרגום גם הפסוק את שם מביא שנורליום לציין )מעניין

 הנ״ל, ;177-146 עמ׳ קמפר, יוהן ר׳ שפס, ראו לזוהר, ופירושו קמפר אודות על 46
קמפר, יוהן וולפסון, ;470-423 ׳עמ דת, המרת אסולין, ;67-60 עמ׳ ברוק, יהודי

 ״מאירת )בשם פירוש וכתב לעברית קמפר תרגם לזוהר לפירושו בנוסף .187-139 ׳עמ
 כמו זו, מבחינה לעברים. האיגרת את לעברית ותרגם מתי, פי על לבשורה עיניים״(
 בזולצבך רוזנרות פון קנור של חוגו בני של הפעילות בין דמיון יש אחרות, רבות מבחינות

זולצבך. זוהר הום, ראו כך, על נורליום. ותלמידו קמפר של לפעילותם
 אותו ראה יותר ומאוחר , 1681ב־ לאור שיצא תפילות״ ב״סדר השיר את שמצא מספר נורליום 47

 הנ״ל, ; 9-8 ׳עמ השחר, כוכב נורליוס, ראו מקרמניץ(. בער יששכר בינה״)לר׳ ״אמרי בספר גם
העברי. המקור לצד ללטינית בתרגום מובא השיר .344-343 ׳עמ )צרפתית(, השחר כוכב

 ״̂\1ג1־0ז10x6)1110*0101? 1613> 6 (168 !^1016115 €3ןכן33118168יי בשם לאור יצא לצרפתית התרגום 48
 בתרגום ,1933 ,38 כרך (,16 ,ע׳0116 01818)איסים״ של ה״מסווה האוקולטי העת בכתב

,16311 (16 ?3111פאולי)ץ דה דאן המומר של  תרגומים על ?(.3111 ¥11111311(1)וויו פול ידי על (
להלן. ארחיב וויו ושל פאולי דה של לזוהר אחרים

 גיום כבר כזכור, .342 עמ׳ )צרפתית(, השחר כוכב הנ״ל, ;6 עמ׳ השחר, כוכב נורליום, 49
 .17 הערה לעיל, ראו הזוהר. מחבר הוא החדשה בברית הנזכר הצדיק ששמעון טען פוסטל
דודו, לבן שלח אוגוסט כריסטיאן שהנסיך לעיל, שנזכרה באיגרת גם מופיעה זו טענה
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ת דוקטרינות מכיל שהזוהר הניח קמפר, מורו הודיו ת הזהות מקוריות י  לדוגמו
ת. הנצרות של בני רוזנרות פון לקנור כמו לנורליוס, גם 50האוונגלי  היו חוגו, ו

 מיועד שהוא ספרו בשער הכריז נורליוס הזוהר. בתרגום מיסיונריות שאיפות
 את כאמור הדפים והוא (111(13018 ^116 30 011181:12111$) ולנוצרים ליהודים

שיו הזוהר מאמרי ם ופירו  בהקדמה המקור. בשפת גם קמפר של הכריסטולוגיי
ם בין להפיץ היא שמטרתו אומר הוא לספרו הנוצרים בקרב ולחזק — היהודי

ש, אמונת את — שילו ם וקורא ה  באמונה מחזיקים שהנוצרים בכך להכיר ליהודי
 להדפיס אף הצלחה, ללא ניסה, נורליום 51אבותיהם. של והאמיתית הטהורה

 בקשר גם )כמו בכך גם קמפר. בידי שנעשה לעברית החדשה הברית תרגום את
מיון יש להלן( שיידון לשבתאות האפשרי  וקמפר נורליום של הפעילות בין ד

שמונה המאה בראשית באופסלה  רוזנרות פון קנור של מפעלם לבין עשרה, ה
,׳ 52עשרה. השבע המאה בשלהי בזולצבך חוגו ובני

 הטקסטים שבתאי בהקשר נוצר נורליוס של הזוהר תרגום שהזכרתי, כפי
 נורליוס, של מורו של משה" "מטה מספר לקוחים תרגם שהוא הזוהריים

הן המומר  אסולין, שפרה שהראתה כפי המרתו. לפני שבתאי שהיה קמפר, יו
שו ם מופיעים קמפר של בפירו שבתאיים מוטיבי  ולדעתה, מובהקים, קבליים־

תכן עוד, זאת 53שבתאיים. מניעים מתוך התנצר שהוא יי מספר לספרו בהקדמה ו

 גוטפריד של בספרו נדפסה זו איגרת .1684 בשנת מסקסוניה, הראשון פרידריך הנסיך
להלן. שיידון זומר, כריסטיאן

 תרגומיו לדבריו, נורליוס. של בהקדמה שנדפס במכתב סורנהוסיוס גיום גם טוען כך 50
 נועדו החדשה בברית למקבילות המקום ומראי קמפר, של פירושיו עם נורליוס, של

 של )האיגרת לאוונגליסטים הקדומים היהודים התאולוגים שבין ההרמוניה את להראות
 וראו השחר. כוכב נורליוס, של ההקדמה לאחר עמודים, מספור ללא נדפסה, סורנהויסוס

 הכריסטולוגי פירושו ביסוד גם עומדת זו תפיסה (.357 ׳עמ ]צרפתית[, השחר כוכב הנ״ל,
׳עמ קמפר, יוהן ר׳ שפם, ראו קמפר. יוהן השבתאי המומר נורליוס, של מורו של לזוהר

.100 הערה ,468 ׳עמ ,437-436 ׳עמ דת, המרת אסולין, ; 162
ק60161־6 01־6<11*18, 31](116 5 1 0 ז 8\ 0<1116 113]( 116 15ז361116, }<111 013]01־1101 \ז6811־01'1101 ¥6811213 ׳ 0 6;  ״\

0ק1301101 711001 £012111. (\>1 1108, 1119113111, 0 0 1 6 0 ק50301 ¥6811-3111101 1  1110, ק0511:15 0(1115, ת

\681ז011101 '\6־ז301 0 60101 013]01ט־01 ׳ 0 8 ;3011110 1116)3 0 0 6 0 6י ־א3161־0 130](11301 3(1 1ז311־5

 השחר כוכב הנ״ל, ; 22 עמ׳ השחר, כוכב )נורליום, 30 261-0130301 זק00160168 11(1601״
 הולכים שאתם המאמינים אתם, ישראל, בני התקרבו ובכן )תרגום: (352 ׳עמ ]צרפתית[,

אלינו, התקרבו שלכם. העתיקה התאולוגיה את בחנו שנאה, ללא וכאן, אבותיכם, בעקבות
 והנכונה האמיתית באמונה מאמינים אנחנו שהרי ;אחים כאל אחוה, של ברוח אומר, אני
אבותיכם(. של

 ראו זה, תרגום להדפיס נורליוס של ניסיונו ועל קמפר של החדשה הברית תרגום על 52
.165-164 עמ׳ קמפר, יוהן ר׳ שפס, ;424 ׳עמ דת, המרת ,אסולין

.470-423 ׳עמ שם, אסולין, ראו 53
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ם״ ״עוז ספר על נורליום  בברלין שנדפס חיון נחמיה השבתאי המקובל של לאלוהי
מד ,1713 בשנת מיון על ועו שיו בין הד שיו לבין לזוהר פירו  הכריסטולוגיים פירו

 ההולנדי ההבראיסט של מכתבו נדפס נורליוס, של הקדמתו לאחר 54קמפר. של
ם  סמך על הוכיח שחיון המספר (,0111113111116 5111-611111181118) סורנהוסיוס גיו
ש תורת את הזוהר ספר שילו ת ה מו תו אחרות נוצריות ודוג  כמובן היא )כוונ

תא״, ״תלת־קשרי לתורת מנו  כאמור 55רב(. עניין בה גילה נורליוס שגם דמהי
תכן לעיל, שפיעו שבתאיים שגורמים יי  של הזוהר הפצת ועל התרגום מפעל על ה

בני רוזנרות פון ם בהמשך, שנראה כפי חוגו. ו  מאחורי גם עמדו שבתאיים חוגי
שפות הזוהר של תרגומים ם ל התקופה. באותה המדוברות היהודי

ת זוהר מאמרי של נוספים תרגומים שמונה המאה מראשית ללטיני  ה
ם עשרה תולוגיה מצויי 1ת810ק11) זומר כריסטוף גוטפריד של באנ 011)00111x16 

 הארמית־עברית: הכותרת תחת ,1734ב־ (001113) בגוטה שנדפסה (,5011111161•
 של הזוהר מספר נפיק קדמיתא, בהימנותא רזיא כולי כשמשא, דמזהר ״זהר

 בדומה .8>ן6€1^ז6ז1 7116010§1<2€ 5011(1-ז1€<16 ובלטינית: 56יוחאי״; בן שמעון ,ר
 זומר של התרגום מפעל מאחורי גם ונורליוס, רוזנרות פון של לתרגומיהם

 סעיפים לעשרים ספרו את שחילק זומר, מיסיונרית. קבלית־נוצרית מגמה עמדה
 החדשה, לברית הזוהר שבין בהתאמה האמין שונות, נוצריות דוגמות פי על

כפי 57נוצריות. לדוקטרינות לדעתו קרובים שהיו זוהר מאמרי בספרו וכלל

 בהמשך .353 עמ׳ )צרפתית(, השחר כוכב הנ״ל, ;23-22 ׳עמ השחר, כוכב נורליום, 54
 יהודי שפם, וראו חיון. של ספרו סביב באמסטרדם שהתעורר הפולמוס את נורליוס מתאר
חיון, נחמיה של לאלוהים״ ״עוז מספר פרק ידו בכתב העתיק נורליוס .70 עמ׳ ברוק,

 אף הוא חיון. פולמוס של יותר מפורט תיאור לו וצירף דמהימנותא״, ב״תלת־קשרי הדן
 משנת בזיכרונותיו בו מעורבים שהיו יהודים עם קשריו ואת חיון פולמוס את ותיאר חזר

 אסולין, ;70-69 ׳עמ ברוק, יהודי הנ״ל, ; 174-168 ׳עמ קמפר, יוהן ר׳ שפם, ראו .1747
.435-434 ,עמ דת, המרת

 ;נורליום של הקדמתו לאחר עמודים, מספור ללא כאמור מובאת סורנהוסיוס של האיגרת 55
 נורליוס, לידידו גם כמו חוגו, ובני רוזנרות פון לקנור בניגוד .356 עמ׳ לצרפתית, ובתרגום
 לומד סורנהויסוס הנצרות, אמיתות את להבין ליהודים תסייע הזוהר שהפצת שהאמינו

הנוצריות. הדוגמות באמיתות זמנו בני היהודים את לשכנע ניתן שלא חיון מפרשת
 הנוצרית הקבלה בנץ, ; 145 עמ׳ ביבליוגרפיה, שלום, וראו כשמשא. דמזהר זהר זומר, ראו 56

.127 ׳עמ בגרמניה,
5 ז6111116010§136 8011311036 0111110111־18113מ3 :ספרו את זומר מציג הספר, בשער כך 7  ״8ק6011ו

£ ,3110068(01*1? 13111611131111111)011? 161)1? 11101110111111^ 611$(161111§ 2 x וז6ת1111 \001 111106 ̂

3יי 1 111(13601־11ת1 1011111116111:01̂ ק611*8 ^11:{1<11118$1ת0 התאולוגיה של דוגמה : )תרגום 801131*6, .
 האמונה עיקרי של הוכחות המציגה הנוצרית, התאולוגיה עם בהתאמה העומדת הזוהרית,

היהודים(. של ביותר קדום מונומנט מהזוהר, שנלקחו הבסיסיים,
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שנייה במחצית שנעשה זומר, של ספרו של תרגום בהמשך, שיובא  המאה של ה
טינגר) כריסטוף פרידריך של בספרו נכלל עשרה, השמונה  ?1*1(111011 כ(1111810ק11או

טוניה״ הנסיכה של הלימוד ״לוח כ<(0*1ת£6ז  //כ<6111110116 5 061111מ1(11 (167) אנ

?116881ז1 £1110111(1 בינגן שנדפס (161111(1/61 זדז  נוספים תרגומים .1763 בשנת בטו
 התשע במאה הופיעו זומר, של ספרו על שהתבססו לאידיש, ואף לגרמנית,

 בסיס היו רוזנרות פון קנור של תרגומיו גם כזכור, להלן. ארחיב כך ועל עשרה,
 המאה וראשית עשרה התשע המאה בשלהי ולצרפתית לאנגלית הזוהר לתרגומי
 הזוהר תרגומי כך, נורליוס. של ספרו גם לצרפתית תורגם שבה תקופה העשרים,
 המרכזי למקור היו רוזנרות, פון של ובעיקר — וזומר נורליוס של ללטינית
העשרים. המאה ראשית עד יהודית הלא האירופית בתרבות הזוהר עם להיכרות

השבתאי והקשרם עשרה השמונה במאה ולדינו לאידיש הזוהר תרגומי ו.

 תרגומים כמה הופיעו ללטינית הזוהר בתרגום עסקו נוצרים שמקובלים בתקופה
 בשלהי כבר כאמור, ולדינו. אידיש — המדוברות היהודיות לשפות הזוהר של

 הזוהר מן מעשיות בעיקר זוהר, מאמרי כמה נתפרסמו עשרה השבע המאה
 צבי׳/ ״נחלת ספר לאידיש, זוהר מאמרי של יותר מקיף תרגום אולם באידיש.

 תע״א(. מיין נהר על )פרנקפורט עשרה השמונה המאה בראשית לראשונה נדפס
 השבתאי החכם נינו, ידי על לאור הוצא חוטש זעליג ר׳ ידי על שנכתב התרגום

 צבי׳׳ "חמדת בשם זוהר לתיקוני פירוש גם שחיבר חוטש, הירש צבי ר׳
 עשרה השמונה במאה רבות למהדורות זכה זה תרגום תס״ו(. )אמשטרדם

58צופים״. ״נופת בשם חלקן עשרה, והתשע
 ששלט משכיל לציבור שנועדו וללטינית לעברית הזוהר לתרגומי בניגוד

 משכיל, הלא לציבור נועדו לאידיש הזוהר תרגומי הגבוהה, התרבות בשפות
האנשים העם את ״הקהל הפסוק נדפס צבי" ספר"נחלת בשער 59לנשים. ובכללו

 הקדמה הנ״ל, ;67 ׳עמ מיסטיים, טקסטים באומגרטן, ראו ומהדורותיו, זה ספר על 58
.96 ,67 ׳עמ ההנהגות, ספרות גרים, ;295-292 ׳עמ לספרות,

 ר׳ בדברי מופיעה עשרה השמונה למאה קודם נשים של זוהר לימוד על יחידה עדות 59
 סבתו, על המספר ע״א( )ג הבקר״ ״אשמרת לספר בהקדמה ממודינא, ברכיה אברהם

 הפוסקי׳ ובספרי ובמשנה במקרא מגירם׳ פומה פסקה לא ימיה ״שכל שבע: בת פיוריטה
 מלומדת דיוויס, וראו השגתה״. כפי הזוהר בספר לה היה שיח וגם הרמב״ם כולם ובראש

 גם זה בהקשר מציץ חיות ;23 הערה ,218 ׳עמ העולמות, בין חיות, ; 104 עמ׳ אשכנזית,
 שלא )אף הזוהר סודות את לו גילתה פוסטל, גיום שלדברי מונציה, הבתולה יוהנה את

הראשונה האישה היתה שיוהנה מציץ אידל שם. שם, ראו ובארמית(, בעברית שלטה
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הזוהר תרגומי

 אב וואלף, ר׳ יב(. לא, )דב׳ ישמעו״ למען בשעריך אשר וגרך והטף והנשים
 ש׳׳כחו ולמי לנשים נועד שהספר בהסכמתו כתב דאסוי, קהילת של דין בית

בהקדמתו: כתב לדפוס המביא חוטש הירש צבי ר' 60/,כנשים

 הסולם בעלת ועולים כאולם לבבם אשר לב לחקרי נעשה לא הזה ספר
 שאין עם להמוני רק נעלם כל על לברר עיני לעצום פה לי נשים דרך כי

 גם אדם לכל מצוי אינו הזוהר למביני כי גם הזוהר ספר אל משגת ידם
 צופה להיות לקודש קודש בין להבדיל עליהם קשה נמצא בידם לאשר

 מוסר ודברי חפצו למצוא גג אל מגג בודד כצפור ולדלוג ולחפוש ומפצה
61הסודות. ולהניח

 צבי ,ר גם לעברית, המתורגמים הזוהר מאמרי של האנתולוגיות לעורכי בדומה
 כ״פשטים״ צבי״ שב״נחלת הזוהר מאמרי את הגדירו לספרו והמסכימים חוטש

 ״והנה לספר: בהסכמתו כתב מפרנפקורט כ״ץ הכהן נפתלי ר׳ מוסר״. ו״דברי
 בו לזכות אשכנז בלשון הזוהר מספר מוסר ודברי פשטים להדפיס רוצה עתה
62וחיבר...״. ליקט אשר הארץ ועמי נשים שם כגדול קטן הרבים את

 הפשט לרובד שייכים צבי״ ״נחלת בספר הכלולים שהטקסטים הטענה לצד
באידיש: הזוהר להדפסת נוספת הצדקה כ״ץ הכהן נפתלי ,ר מביא הזוהר, של

הזוהר... דברי קדושת משום אשכנז בלשון להדפיס למנוע אמרתי אם
 ואינו ותלמידיו וחבריו יוחאי בן שמעון ר׳ מפי נפקא דנורא זקוקין אשר
 חיברו עצמו רשב״י הלא הוא. ונהפך הנה כל... עיני בו לשוטט ראוי

ואם 63הלשון בזה העם כל מדברים שהיו תרגום לשון הוא לעז בלשון

 ,381 ׳עמ ,155 עמ׳ משיחיים, מיסטיקאים אידל, ראו הזוהר, סודות של הבנה לה שיוחסה
 על .16 הערה לעיל, ראו בו, יוהנה של ומעורבתה פוסטל של הזוהר לתרגום .3 הערה
 שהיתה אילנבורג, אברהם בן אליער ר׳ של סבתו עשרה, השש המאה בת נוספת אישה

 כך, על המספר )נכדה, 105-101 עמ׳ אשכנזית, מלומדת דיוויס, ראו בקבלה, בקיאה
קראה(. היא קבלה ספרי אילו מציץ איננו

׳עמ האמהות, קולות ויסלר, בהרחבה ראו כנשים״, שכחם ומי ״נשים הקטגוריה על 60
44-38.

הקדמה. צבי, נחלת חוטש, 61
 ״ובפרט בספרו: הזוהר סודות את מלכלול נמנע חוטש צבי שר׳ מדגיש הכהן נפתלי 62

 בו יכשלו שלא החמורים והרמזים הסודות ופוסק שדולג אהבה עלי ודילוגו שדיגולו
למבין הפשוטים הדברים אם כי ח״ו בנטיעות קיצוץ לידי ויבא כהלכה שלא פנים ויגלו

מעון״. רבים להשיב מוסר ודברי
 ל״מנורת לאידיש לתרגומו פרנקפורט משה ר׳ של בהקדמתו גם מופיעה דומה טענה 63

.305 עמ׳ המוות, תפיסת לבב, בר וראו תפ״ב. אמשטרדם המאור״,

49



הום בועז

 כנמצא תרגום בלשון שחיבר בזה עמוקים ונימוקים אחרים טעמים אמנם
 ועמי נשים בו יקראו אם חש היה לא זה כל עם והנסתרים הנגלים בספרים
64הארץ.

 אקזוטרי, כטקסט מלכתחילה נכתב — כולו — הזוהר שספר משתמע זו מטענה
באמצעות תפוצתו את לעודד שיש אלא הפצתו, את למנוע שאין רק שלא ומכאן

המדוברת. ללשון תרגומו
 הזוהר תרגומי הדפסת את הצדיק דאסוי, קהילת של דין בית אב וואלף, ר׳

 על עלה אשר ״ועתה :המשיח בימי גלויים יהפכו הקבלה שסודות בטענה אף
 לשון בכל נאמרים להיות הנגלים מהמאמרים הזוהר ספר להדפיס הנקיה דעתו
 הארץ ותמלא ה׳ לדעת ידעו למען כנשים שכחו ולמי הנשים שומעים אשר
 הטענה 65וכו׳׳׳. רבייא אפילו משיחא דביומא הקדוש הזוהר בם׳ וכמ״ש דעה

 בזוהר, והלימוד הקבלי הידע הפצת על ההגבלות בטלות הגאולה שבתקופת
 הראשונה במחצית רבים במקורות הופיעה 66עצמה, הזוהרית בספרות שמקורה

67הזוהר. של הראשונות הדפסותיו להצדקת ושימשה עשרה השש המאה של

 לסתור כדי ממודנה אריה יהודה ר׳ העלה בדיוק טענה אותה הסכמה. צבי, נחלת חוטש, 64
 או רשב״י אם מענה, ואין יבין לבי לזאת ״גם לרשב״י: ייחוסו ואת הזוהר קדמות את

 שבע״פ דברים לכתוב כך לידי באים והיו ותיקונים, הזוהר ספר מחברים היו תלמידו
 לנשים מובן בלשון ולא הקדש... בלשון אלא אותם כותבים היו לא וודאי התורה, וסתרי
סח(. עמ׳ נוהם, ארי הארצות״)מותה, ועמי

 זמינין דעלמא רביי אפילו משיחא, ליומי קריב יהא ״וכד ע״ב: קיז ח״א זוהר, פי על 65
 למצוא עתידים ילדים אפילו המשיח, לימות קרוב דחכמתא״)תרגום: טמירץ לאשכחא

החכמה(. סודות את
 מאוחרות בתקופות רבות פעמים המצוטט זוהר, תיקוני של ו מתיקון מפורסם בקטע כך, 66

 לתתאי אתגליא כד דילך חבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני ״וכמה נאמר: יותר,
 למטה אדם בני כמה :וגו״)תרגום בארץ דרור וקראתם ובגיניה יומיא בסוף בתראה בדרא

 ובזכותו הימים, בסוף האחרון בדור לתחתונים יתגלה כאשר שלך, זה מחיבור יתפרנסו
ע״א(. ע״ב-כד כג ו, תיקון זוהר, וכו׳()תיקוני בארץ דרור וקראתם

 שנכתבו האלוהות, למערכת לפירושו בהקדמתו חייט יהודה ר׳ דברי את למשל ראו 67
 שלא מה הזהר ספר אל שזכינו חלקנו טוב מה ״ואשרינו עשרה: השש המאה בראשית

 אליעזר והר׳ גאון ששת ורב גאון האי רב כמו ממתנינו עבה קטנם אשר קדמונינו זכו
 כי מדבשו טעמו שלא זולתם אחרים והחכמי׳ והרשב״א והראב״ד והרמב״ן מגרמישה

 בו אנחנו אשר האחרון הדור עד נתגלה לא בודאי כי מזה תתמה ואל נתגלה. לא בזמנם
ר׳ שמעון לר׳ אליהו ליה אמ׳ לשונו. וזה הנז׳ התקונים בספר מצאתי לזה וסיוע היום.
 בסוף לתתאי דאתגלייא עד עילאי כמה יתפרנסון דילך חבורא דמהאי אנת זכאה כמה

 יתפרנסו שלך הזה שמהחיבור אשריך ר׳ ר׳ שמעון לר׳ אליהו אמר :]תרגום ובגיניה יומיא
 ואיש אחזתו אל איש ושבתם ובזכותו[ הימים בסוף לתחתונים שיתגלה עד עליונים כמה

להיות עתיד היה הזה שהחבור מכאן מבוא׳ הנה עכ״ל. י[ כה, ]וי׳ תשבו משפחתו אל
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 לספרדית הזוהר של ראשונים תרגומים גם הנראה, ככל נכתבו, תקופה באותה
 יד בכתבי מצויים ידוע, אינו המקורי חיבורם שמועד כאלה תרגומים יהודית.

 את שהמירו השבתאים — הדונמה כת בידי שהוחזקו יותר, מאוחרת מתקופה
 לאידיש, הזוהר תרגום את שהדפים חוטש, צבי ר׳ שגם העובדה 68לאסלאם. דתם
 הזוהר הפצת מאחורי שעמדו הם שבתאיים שחוגים כך על מצביעה שבתאי היה

 גם )כזכור, עשרה השמונה המאה של הראשונה במחצית המדוברות בשפות
 ר׳ של הביקורת דברי לשבתאות(. זיקה היתה ללטינית הזוהר מתרגומי לחלק
 ללשונות זוהר תרגום על תצ״ג( )ואנזבק חכמים׳' ׳׳משנת בספרו חגיז, משה

 שבתאים כנגד הנראה, ככל הם, אף מכוונים ולנשים לנערים והוראתו המדוברות
האוכלוסייה: של משכילות הלא השכבות בקרב זוהר בהפצת שעסקו

 בו ויוצא בידו הזוהר ספר תופס מכל חסר ופוחז ריק נער כל ועכשו
 ולהגיהו לדורשו בו יודע שהוא בעיר וישתבח הרבים[ ]רשות לרה׳׳ר

 ללועזות והטף הנשים בפני בו וקורא ויושב ללשון מלשון ולהעתיקו
בפרט בידם, מוחין שאין הדור גדולי על לי יש קיימת תמיה ומה בלע״ז.

 יתגלה שאז בתראה דרא שיבא עד המלאכים והם העליתי׳ ממנו יתהנו זמן ובאותו גנוז
ה׳ את דעה הארץ תמלא)!( כי משיח יבא בו והמתטפלים העוסקים ובזכות לתחתונים

 אל איש ושבתם ובגניה וז״ש לביאתו קרובה סבה יהיה זה אשר בסבתו ט[ יא, ]יש׳
 הטענה ע״א־ע״ב(. ב האלוהות, מערכת לספר חייט יהודה ר׳ י[״)הקדמת כה, ]וי׳ אחזתו

 המצוטט אנונימי, בקטע מובאת הגאולה התקרב עם הוסרו הזוהר לימוד על שהמגבלות
 שנגזר מה כי כתוב ״ומצאתי החמה״: ״אור לספר בהקדמתו אזולאי אברהם ר׳ ידי על

 ומשם הר״ן שנת תשלום עד קצוב לזמן היה בגלוי האמת בחכמת יתעסקו שלא למעלה
 ומשנת הזוהר. בספר להתעסק נתונה והרשות הגזירה והותרה בתראה דרא יקרא ואילך
 מהימנא״ ברעיא כדאיתא וקטנים גדולים ברבים שיתעסקו המובחר מן מצוה ליציר׳ ה״ש

 הדפסת בזכות שלו בפסק כתב דלאטש יצחק ר׳ ע״ב(. 1 הקדמה, החמה, אור )אזולאי,
 להשיב מספיק הזהר בספר העיון ״שזכות מנטובה(: מהדורת זוהר בראש )שנדפס הזוהר

 נגאלין ישראל יהיו בעבורו כי אחישנה, — זכו אמרו ועליו גלותנו ולהעביר שבותנו
 יותן בו להתגלו׳ המשיח שעתיד שבדור הזהר יבשר אחר ובמקום בארץ... דרור ויקרא
וחבורו״. ספרו להתגלו׳ הרשו׳

 בכ׳׳י זוטא האדרא ותרגום ,961.) 80917 ביס״ל ירושלים, בכ״י מצוי רבא האדרא תרגום 68
 קפב, עמ׳ השבתאית, התנועה בניהו, וראו .961.) 8ס2086ו־ 961.) 80918 ביס״ל ירושלים,

 מצוי מטות( פרשת תחילת עד פנחס )פרשת זוהר פרשיות של תרגום .46 הערה רעא,
 צורי משה הדונמה, חבר ידי על שהועתק (,34488 )ס׳ 966.79 הארוורד קימברידג׳ בכ״י

ע״ב(. שצט דף שם, )ראו עשרה השמונה במאה לוי טובה יהודה של תלמידו עשאל,
 על איסטמבול, באוניברסיטת לסוציולוגיה פרופסור שהיה קסלר לגרהרד נמסר היד כתב
 ; 23 עמ׳ עבריים, יד כתבי ודנים, ברלין גלצר, וראו הדונמה. כת בן מתלמידיו, אחד ידי

.7 הערה ,331 עמ׳ חדש, קובץ ,פנטוז

הזוהר תרגומי

51



 זה קדוש בספר ללמוד מניחים איך וסופרים... חכמים של גדולה עיר על
69לע״ז. בלשון הכל ועל בפרהסיא, אנשים בחברת בישיבות הזוהר של

 במסגרת כן אם נוצרו עשרה השמונה במאה המדוברות לשפות הזוהר תרגומי
 השבתאית. בתנועה מרכזי למעמד כידוע שזכה הזוהר, להפצת השבתאי המאמץ

 הספרות של בהדפסות מעורבים היו שבתאיים חוגים אחר, במקום שהראתי כפי
 הקריאה מנהגי ובהפצת עשרה השמונה המאה של הראשונה במחצית הזוהרית

 )בכללם זו בתקופה שנדפסו לזוהר הפירושים ומרבית בזוהר, הריטואלית
 הפצת 70שבתאים. ידי על נכתבו לעיל( שנזכר חוטש צבי ,ר של פירושו
 פעולה כר היוותה המדוברות, לשפות תרגומיו באמצעות השאר בין הזוהר,
 הפכה השבתאית שהתנועה לאחר שבתאים מאמינים עבור במיוחד מתאים
 היה שניתן מובהק שבתאי אינטרס היתה הזוהר הפצת שהרי מחתרתית, לתנועה
 צבי. שבתאי של במשיחיותו האמונה על במפורש להצהיר מבלי למענו לפעול
 נוספים, רבים וממקורות לעיל שצוטטו חגיז משה ר׳ מדברי שעולה כפי אולם,

 באופן כך, מתנגדיהם. מעיני נעלמה לא הזוהר בהפצת השבתאים של מעורבותם
 גם כמו הזוהר של נרחבת להפצה אחת ובעונה בעת השבתאות תרמה דיאלקטי

 את להגביל מחודשת ולקריאה בזוהר הנרחב מהעיסוק חכמים של להסתייגותם
71אליו. הנגישות

לגרמנית הראשונים הזוהר תרגומי ז.

 מאמרי של תרגום לי, הידוע ככל לראשונה, הופיע עשרה השמונה המאה בשלהי
 התאוסוף לעיל, שהזכרתי כפי מדוברת. יהודית( )לא אירופית לשפה הזוהר

 של הלימוד ״לוח בספרו כלל אוטינגר כריסטוף פרידריך המפורסם השוואבי
 מאמרי של הרטמן( קרל ידידו ידי על גרמני)שנעשה תרגום אנטוניה״ הנסיכה
 72לעיל. שנדון זומר, כריסטיאן גוטפריד של בספרו בלטינית שנדפסו הזוהר,
לצד לגרמנית)שנדפסו זוהר מאמרי של נוסף תרגום הופיע בברלין 1824 בשנת

 ולחובר, תשבי קפב; ׳עמ השבתאית, התנועה בניהו, וראו ע״ב; נו חכמים, משנת חגיז, 69
.67 עמ׳ השבתאות, הום, .242-241 ׳עמ הנשים, מעמד על רפפורט־אלברט, .52 ׳עמ

.68-61 ׳עמ השבתאות, הוס, 70
.71-69 ׳עמ שם, 71
 ראו עשרה. התשע במאה שנית נדפס אוטינגר של ספרו הלימוד. לוח אוטינגר, ראו 72

 לוח והאוסרמן, ברימאייר ראו החיבור, של מוארת מדעית למהדורה כתבים. אוטינגר,
 חלק שם, ההערות, גם וראו ; 130-104 ׳עמ א, חלק שם, ראו הזוהר )לתרגומי הלימוד

(.116-75 ׳עמ ב,

הוס בועז
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הזוהר תרגומי

תולוגיה על הוא אף המבוסס הארמי(, המקור  התאולוג ידי על זומר, של האנ
 73־!?(10(111011 ^11811110111)*( תולוק אוגוסט פרידריך והמזרחן הפרוטסטנטי

ת החברה בעזרת שנדפס לספר, בהקדמה ם, הנצרות להפצת הלונדוני  ליהודי
 לדוקטרינות מקבילות כולל שהזוהר הקבלית־נוצרית התפיסה על תולוק חוזר

ת: ר הנוצריו בו חי  הנוצריות, הדוקטרינות עם אחד בקנה העולים דברים מכיל זה '׳
ם׳/ גם כמו בכללים, תולוגיה מטרת 74בפרטי  לדברי היא, הזוהר תרגומי של האנ

תיהם את להרחיב תולוק,  נשק להם ולספק בקבלה, נוצרים תאולוגים של ידיעו
שליחותם ם. הנוצרית הבשורה להפצת ב הודי  יקראו ספרו שאת קיווה תולוק 75לי

ם, גם הודי בני גם פנה ובהקדמתו י  016) אלה׳׳ בדפים הקוראים ישראל ל׳׳
 בשנת בורשה יותר, מאוחר (.1011(161• 181-261 256,•!\¥610116 <11686 1)1211:61־ 1688611

 המיסיון ידי על לאידיש, בתרגום תולוק של האנתולוגיה לאור יצאה ,1844
76האנגליקני.

̂ץ ביסנתלם ידי על לאור יצא הספר של מחודש עיבוד חשובים. מקומות תולוק, ראו 73 .( 
 חיבור של נוספות מהדורות מהזוהר. קטעים ביסנתלס, ראו .1852 בשנת (1. 816860111318

׳עמ ביבילגיורפיה, שלום, ראו .1876ו־ 1857,1854 בשנים בברלין כן גם לאור יצאו זה
154.

"016868 \¥61־1,:< 611111311; 3111¥'3160(16 111361־61081111101110§60 11111 (161־ 01111811101160 במקור: 74
.6 ׳עמ חשובים, מקומות תולוק, ,161116,80\¥01111111 §302611318 10 610261060״

״118 (1168601 \¥10111:1§60 1300116 11161160 \¥11־ 0110 11611־ 6106 1־61116 11161־1\:<¥11(ז11§61־ 31188ק1־110116 7 5 .̂ 
 1x111161 801100 116> ,0111• 610 01111811101161־ §616111161, $0010161,־ §683111111611 113116. £8 810(1
 ¥01־211§8ץ¥186 8010116, \¥610116 0111 <160 01111811101160 16111-60 §10886 111361־61081:1111111110§ 1131360.

 016 6¥30§611801160 §131113608130160 110161־ (160 ]11(160 \¥61(־160 816 1360111:260 :<]00060, 1116118
 1101 8611381: 6106 116£61־6 610810111: 10 <116 31160 1*31313101801160 16111־60 211 1361:00111160, 1116118

 001 (116 181־36111:60 211 111361-2611§60, (138 80 ¥16168, \¥38 816 101 €111181:601:1111111 ¥61*80110131160,
 801100 ¥00 1111־60 31168160 £11ז 116111§ §630111:61:60 16111־61ד1 3118§68ק1־001160 \¥01(־160 1813
 (130111: 311011 <1111:011 816 (160 6111\־¥111<־11§60 §131113608130160 110161 1816361 06116 ^31^60 10 (116
 1130(1 §6§61360, 01300116 1(10(161• ̂\131־3113018 611611011161, 110(1 01300116 0111181:110116 1116010§60
 016111■ 136^611611; \¥31(־160 010§60 ?111־ <138 8111(1111111 <161־ 80111111:60 (161־ 1813611160 00(1 ?111 (116

הספר מן תרגום: ;6 — 5 עמ׳ שם, ,¥61־13־!611110§ 01111811101161־ 611:<60010188 110161־ 111060"
 לכן קודם כבר שאסף לציון ראויים מאמרים של שורה כאן מוסרים אנחנו הזה החשוב
 הנוצרית. לתורה רבה התאמה להם שיש כאלה, בעיקר הם אלה זומר. נוצרי, מלומד
 בעצמם, להגיע, בכדי בהם להשתמש יוכלו היהודים בקרב הנוצרית האמונה שליחי

 שכל ישראל בני את לשכנע ובכדי הקדומים, הרבניים הכתבים של יותר עמוקה לתובנה
 קדוש... תורה כדבר אבותיהם ידי על כבר הוכרז בנצרות מואסים שהם ממה הרבה כך

 חדש, נשק כלי ישראל, בני בקרב האמונה של המכובד השליח ביד יינתן גם באמצעותם
של הכתבים ללימוד נוצרים תאולוגים של רצונם את ויעורר אברהם ילדי לכמה ויאיר

בקרבם. נוצרית הכרה ולהפצת היהודים
נדפסו)בארמית(, כאשר נוסף, לגלגול זכו זה שבספר הזוהר מאמרי שטעלין. וויכטיגי ראו 76
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הום בועז

שנייה במחצית ת מהדורות לאור יצאו עשרה התשע המאה של ה  של נוספו
 באותה אוטינגר. של ספרו של נוספת מהדורה וכן תולוק, של הגרמני ספרו

שפות הזוהר של תרגומים לראשונה הופיעו התקופה  — אחרות אירופיות ל
ם התרגומים על כן גם נסמכו אלה תרגומים וצרפתית. אנגלית  מתקופת הלטיניי
 ועל רוזנרות( פון קנור של אלה על אלא זומר, של תרגומיו על לא )אולם הברוק

 תרגומים להלן, שאראה כפי אולם, ביסודם. שעמדה הנוצרית־קבלית התפיסה
ת מגמות מתוך אלא נוצרית־מיסיונרית אידאולוגיה מתוך נוצרו לא אלה  אזוטריו

ת  שאפנה לפני ?(.1מ <16 516016)ה־ עשרה התשע המאה מפנה של ואוקולטיו
 הזוהר של אחדים תרגומים על בקצרה לעמוד ברצוני אלה בתרגומים לדון

ם בידי שנעשו עשרה. התשע במאה יהודי

ם בידי שנכתבו זוהר תרגומי ח. עשרה התשע במאה יהודי

שמונה למאה בניגוד  תרגומים כמה נכתבו לעיל, שראינו כפי שבה, עשרה, ה
ש זוהר מאמרי של  עשרה התשע המאה של מרביתה במהלך הרי וללדינו, לאידי

די. לקהל שנועדו הזוהר של תרגומים מאוד מעט נכתבו הו שנות י שים ב  השלו
 של מקיף תרגום מברודי מילזהאגי אליקים ר׳ הכין עשרה התשע המאה של

ש חלק היה שלדבריו לעברית, הזוהר  נדפס שלא שהכין, לזוהר מקיף מפירו
שכילי לחוגי מקורב היה מילזהאגי 77ואבד. ה, מ  הנראה, ככל היה, ותרגומו גליצי

שכילית־מודרנית. מפרספקטיבה שנכתב לזוהר הראשון התרגום מ
שנייה במחצית תולוגיה לראשונה נדפסה עשרה התשע המאה של ה  של אנ

 בבילגראד לאור יצאה (1859) תרי׳׳ט בשנת ללדינו. בתרגום זוהר מאמרי
 בן אברהם ידי על שהוכנה לאדינו׳/ אין הזוהר לקט ״ספר בשם אנתולוגיה

 רמ׳׳ח בספרו כלל פינצי 78נוספות. במהדורות יותר מאוחר ונדפסה פינצי, משה
׳׳והמשכילים :כך כתב הוא ספרו בשער מוסר. ודברי מעשיות בעיקר זוהר, מאמרי

 עתה לי נשאר לא כל ״ועל הזוהר: על החריפה התקפתו במסגרת דיינארד, אפריים ידי על
 מצאו אשר נוצריות, דעות מלא הזהר כי הזה המאמר בראשית שאמרתי מה אל לשוב רק
 שטעלן ׳וויכטיגע בשם מיוחד ספר להדפיס לנכון מצאה כי עד המיסיאן, בעיני מאד חן
 איזה בחכה להעלות והנני וזארגאן... אשכנזית העתקה עם בזהר ובלשונו ככתבו זהר׳ פון

(.51 עמ׳ עלטה, ידים״)דיינארד, בשתי בהם החזיקו הנוצרים אשר מאמרים
 זה(, לתרגום כמבוא )שנכתב ראבי״ה זהרי בספרו תרגומו על מספר מילזאהגי אליקים 77

 הוא א.4 עמ׳ ראבי״ה, זהרי מילזהאגי, ראו, .906. 40121 ביס״ל ירושלים, בכ״י המצוי
׳עמ ולחובר, תשבי ;40 עמ׳ יד, כתבי שלום, וראו ב.30 עמ׳ שם, מתרגומו דוגמה מביא

113.
תרל״ז. ובאיזמיר תרכ״ז בשאלוניקי שוב נדפס הספר הזהר. ליקוטי פינצי, 78
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הזוהר תרגומי

 מבוארים, לעז ובלשון ברורים, כולם וברים, זכים מזהירים, הרקיע כזוהר יזהירו
מוסרים׳/ דברי לקחת ומתוכם אברים, רמ׳׳ח כמספר מאמרים, רמ׳׳ח

 יהודי של הראשי הרב של בספרו הופיעו לצרפתית זוהר מאמרי של תרגומים
 כפי 79.1875 בשנת בפריז שנדפס היהדות׳׳, של ׳׳המוסר וייל, מיכאל אלג׳יריה,

 לצרפתית זוהר מאמרי בתרגום לעסוק החלו לערך תקופה באותה להלן, שנראה
 לא אוקולטיים בחוגים גם רוזנרות( פון קנור של הלטיניים תרגומיו סמך )על

יהודיים.
היחיד לי הידוע וככל — הראשון התרגום שבהודו בפונה נדפס 1887 בשנת

 בלדינו, הזוהר מאמרי של לאנתולוגיה בניגוד לערבית־יהודית. הזוהר של —
 אחד של הוא בפונה שנדפס התרגום הזוהר, כ״פשט״ שנתפסו מאמרים שכללה

 אל ״כתאב הספר: כותרת זוטא. האדרא הזוהר, של ביותר האזוטריים החלקים
ז16168861״ 1101^ האנגלי: ערבי״)ובשער בל מתרגם זוטא אדרא ! \0 ,0^/2

\\?6*6121 11 111] 10\{2£ ז 2£ח110 € 11(21616€ 17110 ( ^ ('!(2118161(6(1 /70171 (116 (ז ,1(£8861711

 יחזקאל דויד אברהם הבגדדי היהודי ידי על ונדפס תורגם והוא
 זוטא״ אדרא אל ה״כתאב יחזקאל(. חי דויד סלמאן אברהם המלא: )שמו

 תרגומים )מרביתם בערבית־יהודית חיבורים תשעה של בסדרה הראשון היה
 ידי על שנדפסו יצירה( וספר אמונים שומר ספר בכללם קבליים, חיבורים של

 תרגום 80.1888-1878 השנים בין שפעל בפונה, שהקים הדפום בבית יחזקאל
 מירושלים, חכמים של מאוד חריפה תגובה עורר לערבית־יהודית זוטא האדרא
כתבו למשל כך יחזקאל. של תרגומו כנגד חרמות הוציאו והם ומבגדד, מחברון

 .225 עמ׳ והאקדמיה, הקבלה פנטון, וראו .130-62 עמ׳ ב, היהדות, של המוסר וייל, 79
 פרנק, אדולף המלומד של בספרו קודם עוד נכללו לצרפתית מתורגמים זוהר מאמרי
 שנה )ותורגם 1843 בשנת בפריז, לאור שיצא העברים, של הדתית הפילוסופיה או הקבלה
הקבלה. פרנק, ראו ילינק(. אדולף בידי לגרמנית, יותר מאוחר

 ;429 עמ׳ א, דוד, אהל ששון, ראו בפונה, יחזקאל דוד אברהם של הדפום בית על 80
 בענין ׳׳דרוש של תרגום אף פרסם יחזקאל .88-87 ,85-83 עמ׳ ב, העברי, הדפום יערי,

 מצרף כור לופס, יצחק של ספרו בסוף לראשונה נדפס זה קצר חיבור האמיתית״. האמונה
 סיכום מהווה הדרוש מצרף. כור לופם, ראו תר״ז. במץ שנדפס האמת, ומראה האמונות

 האמונה סוד ליבם, ראו קרדוזו. מיכאל השבתאי התאולוג של לאברהם בוקר דרוש של
 לקבלה מבוא גם פרסם יחזקאל בערבית־יהודית, לחיבורים בנוסף .45-44 עמ׳ השבתאית,

 ספרו מתוך חלקים של לאנגלית תרגומים בספר לקבלה. מבוא יחזקאל, ראו באנגלית.
 בער, ראו ; 1823 משנת היהודים של הדתיות הכתות על בער פטר היהודי ההיסטוריון של

 העת כתב בגיליונות בהמשכים, לראשונה, נדפסו אלה תרגומים היהודים. של הכתות
0^6161) ישראל״ ״קול  16\¥8 \¥1ו01נ6116¥61מ 168118 0£) נוצרים יהודים של (7116 ¥0106 1/

.1846-1845 בשנים בלונדון לאור שיצא ^(,3231-6111381116 ^6881311
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 במכתב אלישר שאול יעקב ור׳ פניז׳יל מאיר רפאל ר׳ הספרדים, ירושלים רבני
חבצלת: העיתון למערכת

 פונא בעיר כי נפשינו דאבה אזן לשמע כי לבד עוני מיני ולא דאבה עינינו
 בלשון זוטא ואדרא רבא אדרא אדרות השתי נדפסו הודו בערי)הינדייא(

ה׳ מחילול וירעש ירגז לא ומי הזאת? הרעה לשמועה יאמין מי ערבי,
 רזין ברע, מראות ראשו שערות יסמר לא מי גזיזי? דתבר הזה הגדול

 שכול ידעו לא אשר הארץ ועמי המונים לידי יבאו ונעלמים טמירין
 למשל הקדושה תורה נהייתה איכה !ואבוי אוי ? מגיעים הדברים להיכן

וחללוה! פריצים באו איכה העמים! בעיני וקלם וללעג ח״ו ומליצה
 נהיתה איכה !עלינו אהה !(.חלילה) ח׳׳ו לדוש בעפר כבודה רמסו איכה
 גזירה לגזור היא לעשות עלינו שמוטל מה ובכן !בימינו הגדולה הרעה
 תורתינו ובכח המערבי מכותל זזה לא אשר עוזינו שכינת בכח קשה
 הנז׳׳ל הנדפסות באדרות להגות ישראל מבני אחד שום יורשה שלא הק׳

 רמיא חיובא יכונה, ישראל בשם אשר וכל אחרים, בלשונות אופן בשום
 זר יד שום ישלוט לא אשר במקום אותם ולטמון לגנזם להשתדל עליו
 גוזרים אנו הי״ו חי דוד סלימאן אברהם הרב ועל העולם מן ולבערם כלל
81בגניזה. אותם ולטמון לקבצם שישתדל יפה ב״ד בכח

 לציון״, ״הראשון פנידיל, מאיר רפאל לר׳ יחזקאל דויד אברהם שכתב במכתב
 לעיין מבלי תרגומו, על אסרו ירושלים שרבני כך על המתרגם־מדפיס התרעם

 עץ בהקדמת ויטל חיים ר׳ דברי על בהסתמך התרגום, את והצדיק כלל, בו
 וללמד ללמוד מצווה אדרבה ואמרתי העולם עמודי על נשענתי ״...שאני :חיים

 עץ בהקדמת שאמר[ ]כמו כמ״ש ביניינו הנהוג בלשון בערבי ולתרגם ולכתוב
82ז״ל״. ויטאל חיים להרב חיים

 שתרגמו היהודים, ללשונות הקודמים התרגומים למרבית בניגוד כאמור,
 הזוהרית, הספרות של האזוטריות החטיבות מתרגום ונמנעו הזוהר ״פשט״ את

הסודיים הטקסטים אחד את דווקא ולהדפיס לתרגם יחזקאל דויד אברהם בחר

 וחברון בגרר חכמי של החרמות על .138 עם׳ תרמ״ח(, אדר )י״ב 18 יח, החבצלת, 81
אלה, לחרמות יחזקאל של תשובותיו ועל ״פרח״, כלכותה יהודי של העת בכתב שנדפסו

.430-429 ׳עמ א, דוד, אהל ששון, ראו
 אברהם .85-84 ׳עמ העברי, הדפוס יערי, וראו טו-טז. ׳עמ ב, ירושלים, מגנזי גריבסקי, 82

 בהקדמת ובזוהר, בקבלה העיסוק בזכות ויטאל חיים ר׳ לדברי בוודאי התכוון יחזקאל דויד
 ושהוא אזלו, כבר שהדפיס שהספרים סלימאן אברהם מספר בהמשך ט-יג. ׳עמ חיים, עץ

הזוהר. בתרגום עסוק שהוא משום נוספת מהדורה מלהדפיס נמנע

הרם בועז
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הזוהר תרגומי

 את עליו ולעורר זו חטיבה דווקא לתרגם יחזקאל בחר מדוע הזוהר. של ביותר
ד, רבני של חמתם שלים חברון בגי ? וירו

ת מצויה לכך התשובה  בחברה יחזקאל של חברותו על שמצאתי בעדויו
ה, עם קשריו ועל התאוסופית היגי ̂ 41116. 961603 ).? בלבצקי מדאם מנ

הקולונול (813¥31$1?:<  הוא שעמם (,0010061 961117 51661 010011) אלקוט ו
ש מן נפג  נזכר יחזקאל של שמו 83בפונה. וביקרו בהודו תנועתם את שביססו בז

שמו מוסיף הוא האנגלי ובספרו התאוסופית, החברה של שונים במסמכים  את ל
 ?.¥6110\ 0£ 1116 1116050ק111031 800161? שמשמעותם 7. 3. התיבות ראשי

 שאראה )וכפי התאוסופית בתנועה אחרים חברים גם כמו עצמה, בלבצקי
שך, ת בתנועות חברים גם בהמ לו תקופה(, באותה שפרחו אחרות אוקולטיו  גי

 הקבלית המסורת מן שאובה היתה הקבלה על שידיעתם משום בקבלה. רב עניין
 באירופה שנודעו הטקסטים בעיקר היו שהכירו הזוהריים הטקסטים הנוצרית,
ת הנוצרית מיו בזכו  נדפס שבה השנה באותה בדיוק רוזנרות. פון קנור של תרגו

טא, לאדרא יחזקאל של הערבי־יהודי תרגומו בפונה  תרגום לראשונה נדפס זו
ת של לאנגלית מה׳/ ב״קבלה שנכללו הזוהרית החטיבו רו  האדרא ובכללן העי

א, ט די על זו ם מקורב שהיה אדם י  לידל סמואל באנגליה, התאוסופיים לחוגי
 שני בין הזיקה על (.831111161 0(1(161 ̂]13001*6§01־ ^311161*8) מת׳רס מקגרגור

שהביאה התרגומים ת אחר לחפש אותי )  בחברה יחזקאל של לחברותו עדויו
7116165867 בשם זוטא האדרא מכונה שבשניהם העובדה מלמדת התאוסופית(

ו11?1? 4ז 8 8 6^ ?7 1 0 1 !

ת הזוהר תרגומי ט. די על ולצרפתית לאנגלי ם י ם חוגי המאה בשלהי אוקולטיי
העשרים המאה וראשית עשרה התשע

שהיה הזוהר של הראשון המתרגם מת׳רס, מקגרגור לידל סמואל ת) שוי לאנגלי  נ
תו ת בקבוצות חבר היה ברגסון( אנרי של לאחו ת אוקולטיו סד שונות, אנגליו  ויי

שחר מסדר את 1888 בשנת ¥\ ׳׳ה מ הב׳׳) מוז  1887 בשנת 84(.7116 001(1611 ם3ה
 קנור של תרגומיו על שהתבסס זוהר, מאמרי של אנגלי תרגום בלונדון פרסם הוא
רבות במהדורות )והתפרסם וזוטא רבא ולאדרא דצניעותא לספרא רוזנרות פון

 קמפבל, ראו עשרה, התשע המאה בשלהי בהודו התאוסופית החברה של פעילותה על 83
.58-55 עמ׳ אימפריליים, מפגשים ויר, דר ון ; 103 -75 עמ׳ התאוסופית, התנועה

 ׳עמ התאוסופית, ההשכלה גודווין, ראו המוזהב, השחר ומסדר מת׳רם אודות על 84
225-222, 362.
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הרם בועז

 תרגום מאחורי גם )שעמדה מת׳רס של התאוסופית האידאולוגיה 85נוספות(.
של רוזנרות פון קנור של ההנחות על רבה במידה התבססה יחזקאל( של הזוהר  ו

 החכמה שרידי את מכילים והזוהר הקבלה שלפיהם אחרים, נוצרים מקובלים
 את המספקים הפרשנות דרכי את וכן ?,1111080ק1112 ?61־6מ188ה־ הקדומה,
 תקופת של הנוצריים למקובלים בדומה הנצרות. של נכונה להבנה המפתח
שיפה אמצעי בזוהר ראה מת׳רס והברוק, הרנסנס  המקורית. הנצרות של לח

 הממוסדת, לנצרות התנגד התאוסופית בתנועה לחבריו שבדומה מת׳רס, אולם
 עתיד הזוהר שתרגום נוצרית, רוחנית למהפכה יותר הרבה רדיקלית קריאה ניסח

לקדם:

 1 82ץ £62116881') 10 1116 £21121108 211(1 51£018 0£ 1116 זק68611:ן (12̂. ¥011
 112^6 0281 (10ת¥\ 1116 8111)111116 211(1 1111111116 006 ־[0111£ 918 111־!0116י

 211(1 10 1118 8162(1 112^6 ק1206(1 1116 (16111011 0£ 11111)2121106(1 £01*06; ץ011
 112^6 8111)81111116(1 2 (1611/] 0£ (11801(־161• 211(1 0£ ]621008^ £01־ 2 00(1 0?
 01(161 211(1 10^6; ^011 112^6 ק61*¥611:6(1 1116 162011111£ 0£ 1116 01110166(1

1116 *01 11811 1x2118121:1011£0116. 7116ז6£01־6 21 11118 זק686ת1 111116 211 §מ 
 ̂(21)1)21211 18 21111081; 2 06068811,^ £0ז 1116 201121־ 1128 מ6¥61־ 1)6£01־6 1)660

1ז2ת81216(1111101116 12§ח112§6 0? 11118 0011111:17, ח0ז 28 £21־ 28 1 2111 2\¥2ז6,
1111:0 2ץמ 1110(16111 £111*0ק62מ ¥6012011121.•86

 זוהר מאמרי של נוספים תרגומים הברית בארצות נדפסו התקופה באותה
די על דומה מפרספקטיבה שנכתבו לאנגלית, שי והבונה המלומד י  יצחק החופ

ה. בנומיסמטיקה שעסק (,18220 ^61)־מאייר אגיפטולוגי ב  לתאוסופים בניגוד 87ו
ם)וכפי  לא מאייר הצרפתים( לאוקולטיסטים בניגוד גם בהמשך, שאראה האנגלי

 הזוהר תרגומי המקור. מן תרגם אלא רוזנרות, פון קנור של תרגומיו על התבסס
 שנדפסו לאחר )שנה 1888 בשנת בפילדלפיה שנדפס הקבלה על בספרו נכללו שלו

 האדרא תחילת את מאייר תרגם השאר בין ומת׳רס!(. יחזקאל של תרגומיהם
 למת׳רס, בדומה 88.44ת^ ת^061ח1 1.0(1£6 01"1ת1112168י, הכותרת: תחת רבא

את פחות הדגיש הוא אולם בפרט, והזוהר בכלל, הקבלה קדמות את קיבל מאייר

החשופה. הקבלה מת׳רס, ראו 85
.2 ׳7עכ החשופה, הקבלה מת׳רס, 86
ביותר. העתיקים הספרים הנ״ל, חרפושיות; הנ״ל, ווטרלו; של המדליה מאייר, ראו 87
 לדבריו, .438-335 ,עמ שם, נדפסו נוספים זוהר תרגומי .443-440 ׳עמ קבלה, מאייר, 88

7716׳ בפילדלפיה, החופשיים הבונים של בעיתונם 1886 בשנת קודם, עוד נדפסו תרגומיו
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הזוהר תרגומי

ש ובמקומה המקורית, לנצרות הקבלה של הקרבה  לבין בינה הדמיון את הדגי
אסיה: של ׳,הקדומה החכמה ׳׳דת

1116 )31£)1531311 0£ 1116 1161)1*6\¥5 15 110(1001)16(11^ 01* §1*631 3011!(1111,ץ
3 ■!601101506006 0£ 30 3001601 ״̂\\15(1001 11611£100י, 0£ ^513, £01־ \¥6

,1)260 ,01)$3051 :,111151)611 3001601 1116 10 ,600§ 10 ,10010065) 115 1)60 
1116 10 6815^60111131 6X66 3180 ,5005̂ 01110656 1)30^168 0£ 118 קX30 
05 :001(65601 16X1-11 10 1616011311. 7116 ק1־)0001111: 13001£, 0606515, 30 
01 ,11111011031100 0£ ^6 0 1116 (2313531311 18 1116 $6ק1161• 113-201131,־ 0

ז89 8ק160(10.

שלהי  שנכתבו לצרפתית, הזוהר של תרגומים כמה נדפסו עשרה התשע המאה ב
ת במסגרת הם אף ת אזוטריות בתורות וגוברת ההולכת ההתעניינו אוקולטיו  ו

שון 90המאה. מפנה בתקופת  רבא האדרא תרגום הוא אלה תרגומים מבין הרא
 קונסנט לואי אלפונס לשעבר, הקתולי הכומר הוא לוי, אליפז האוקולטיסט של

 על מת׳רס, של האנגלי לתרגום בדומה המבוסם, \^(1ק1100861.01118 00081301)
 הזוהרים״ ״ספר לוי, אליפז של תרגומו רוזנרות. פון של העירומה״ ה״קבלה

1 11^6 (165 8>ן16ז1(1611-ז5) ס91 (,6 פ ד תו לאחר נ  תלמידו ידי על ,1894 בפריז מו
חבר (06ז31<־1 £00311556) אנקום ג׳רארד הרופא הוא הלא ?(,3ק115) פאפוס
ת הצרפתית התאוסופית החברה ת וקבוצו ת רבות אוקולטיו  1887 )בשנת נוספו

 האדרא את שתרגם לוי, אליפז 92לצרפתית(. יצירה ספר של תרגום פרסם הוא
 לתאוסופים בדומה הדגיש, עשרה, התשע המאה של השבעים בשנות עוד רבא

 וליוחנן לישו ידועה לדבריו שהיתה הקבלה קדמות את והאמריקנים, האנגלים
בספר לדבריו גנוזים ושסודותיה בקיומה(, חשד שרק לפאולוס, לא )אך השליח

 לך( ולך נח בראשית, )מפרשיות לאנגלית נוספים תרגומים .439 .,עמ שם, מאייר, 89
 שיצא ,7/16 \¥0(-ז1 התאוסופי בירחון העשרים המאה בראשית נדפסו דומה מפרספקטיבה

 ויליאמס ויליאם הוא הלא ^(,111-110 (161\13111131)• מנהר דה נורהו ידי על יורק בניו לאור
 מהדורות באנגלית. הזוהר קר, ראו המוזהב. השחר מסדר מחברי ^\(111131מ \¥111121ז1$)

.1985ו־ 1980 ,1978 דיאגו בסן לאור יצאו הספר של נוספות
 התאוסופית; ההשכלה גודווין, ראו זו, בתקופה ואזוטריות אוקולטיות בתורות העניין על 90

ומיסטיקה. אוריינטליות מנדס־פלור, בצרפת; התאוסופיה הנ״ל,
 שלום, וראו .1920 בשנת לאיטלקית תורגם ואף נוספות, רבות במהדורות יצא זה ספר 91

.94 ׳עמ ביבליוגרפיה,
 והקולונל בלבצקי מדאם התאוסופית, החברה מנהיגי לבין בינו והקרע פאפוס אודות על 92

 והמסדרים הקבוצות לרשימת .27-19 ,עמ בצרפת, התאוסופיה גודווין, ראו אלקוט,
.26 ׳עמ שם, ראו חלק, בהם שנטל העת כתבי ולרשימת אליהם, השתייך שפאפום
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הום בועז

 היא שתמציתו הזוהר, ספר (,1:6ת651*611\ 61 חז6־ז¥6111611$) והנפלא״ ״החשוך
 ההתגלות סודות את כולל הזוהר לוי, אליפז תפיסתו פי על 93דצניעותא. הספרא

שותפים סודות לעולם, בישרה שהיהדות האוניברסלית שיים לבונים המ  החופ
שו של לעקרונות בהתאם היהדות של רפורמה אלה איננה )שתורתם שליח י  וה

חנן(, ת ולתנועות לטמפלרים הטהור, לגנוסיס יו  של תרגומו 94אחרות. אוקולטיו
 שתביא הקבלה, של האוניברסלית הבשורה את להפיץ לדבריו נועד לוי אליפז

ת, הבערות להסרת והנוצרים, היהודים של לאחדות טיו הפנ  שלום ולביסוס ו
תי: בסיס על אלא הנאורות, של הפילוסופיה בסיס על רק לא עולמי, ד

חיד אחד לעם יהפוך הקבלה לימוד ם. הישראלים את וי שווא והנוצרי  ל
שאפו  בשם מוצג כבר השלום המלחמה. את להנציח והקנאות הבורות י

שלטון משוחרר הדת, ידי על יקוים הוא ומחר הפילוסופיה, שוקות מ הת

״ב<י681:}11£י611 6^61168 961זכ6^ ק0886ב<6מ111ח6 8016006 ^116 :2 ׳עמ הזוהרים, ספר לוי, 93
 83101 ?3111 8011 000311 8301 13 000031116 61 ](116 83101 1630, 101(16 ק31־ 168118, 03011311 61
 ־!6^6131( 3 1 £018 80118 16 1116ז0§1קץ118 §1§30(68](068 (16 1י3ק0031קץ86, 601ק1110(68 ק001־ 13
 ק111ק311 3 13 ק1־0ק116(16 (1י£26011161. כ(י681 ](11י6X1816 11 110 11^61־ (606131־61^ 61 0161׳\־611161^
](111 8י3קק6116 16 801131־ 00 13 8ק160(16111.• 06 11¥ז6 101016086 61 ק1118 ¥0111011061^ ](116 16
 131010(1 0י68( ק001(־30( ](116 16 (16̂\61קק01601 (1*1106 (1160£0016 60 ](1161^116 ק3£68 ](111 86
 הקדוש שפאולוס בידע, החזיקו היהודים למעשה :)תרגום 0001016 16 81ק1זו3 02601013"

 ובעונה בעת וגילה כיסה ישו, ידי על שנחנך הקדוש, ושיוחנן להכירו מבלי בקיומו חשד
 שכן יחזקאל. מנבואת ברובם שנלקחו האפוקליפסה, של הכבירים הקודש בסימני אחת
 אינו התלמוד, מן יותר היקף רחב זה, עצום ספר הזוהר. ששמו ונפלא, חשוך ספר, קיים
דצניעותא(. ספרא המכונים ספורים, בעמודים המופיעה תיאוגוניה של פיתוח אלא

 ״£6 ק01ל1103(100 (16 061 0ז׳\ט3£6 !61־3 0001זק60(1ז6 13 113106 101ק13031כ16 :4-3 עמ׳ שם, 94
 ](116 168 זק61ז68 (10 03111011018016 ק01(־60( 3 13 ^300-01390006116, ](01 681 13 ]11(1318016

 ז610ח116 8111׳\301 13 ק60866 (16 168118 61 (16 800 3ק0־!(6 (16 ק1־6(11160(100, 1630 16 80306־!£68,
(1001 13 1־6׳\613(100 1(31נ1>3118(1](06 3 (00]011־!8 616 1י6ע30§116 (111 01108113018016 0000116 61

(168 600168 (111 §00811018016 000 ק1־0{306. 068 600168 86 ־!3113011601 168 ]03001(68, 168
 160קו116ז8 000 1(1013(1־68 61 168 1111318 101(168 (16 13 013£0006־!16 000111(6. £3 800( 168 0168
 (16 1י3¥601,ז 03ז 13 800( 000861̂-68 168 8601־6(8 (16 13 ז6׳\1:13(100 1101](116 6( 001׳\6ז86116

(100( 16 ]11(1318016, 16 זק60116ז 6( 16 81161 ק60-(6(1־6 60ז(6 (0118 168 1־611§1008י 3 ק1־660116
 את תבהיר ב״ה[ הזוהר, ]ספר זו יצירה של פרסומה :)תרגום 13 <100(1-106 311 0100(16"

 המהווה החופשיים, הבונים למסדר הקתולים הכמרים של לפיוס הבלתי־ניתנת השנאה
ש יוחנן הנבחר, ושליחו ישו של הגותו פי על המתוקנת יהדות  (,17 יג, )מרקוס בךרג

 האסכולות ושל האוקולטית, הנצרות של הבשורה ספר תמיד היה שלו הקבלי שהחזון
 שאינם הטמפלרים יוחנן, של המסדר בני מצטרפים אלה לאסכולות הטהורות. הגנוסטיות

 מפתחות מצויים שם הבונים. של הסודי המסדר של המתקדמים והחניכים עובדי־אלילים
 הטיפה תורתה את אשר והאוניברסלית, הייחודית ההתגלות סודות גנוזים שם שכן העתיד,
לעולם(. דתות, כל מבין היחידה ואולי )הראשונה היהדות
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הזוהר תרגומי

ת. שיו לוי ידי על זה כביר לאירוע להתכונן יש האנו  הנסתרים האוצרות גי
ת החכמה של שי היהודי  התרגום את מפרסמים אנו כך לשם המדע. לאנ

ה של והביאור אוגוני תי 95דצניעותא. בספרא המצויה הזוהר של ה

 נדפסו לוי, אליפז של הזוהרים" ״ספר הדפסת לאחר שנה ,1895 בשנת
ת כל של לצרפתית תרגומים ת החטיבו  ידי על העירומה״ שב״קבלה הזוהריו

 צלב של הקבלי ה״מסדר חבר (,9611116 01121:6211) שטו הנרי האוקולטיסט
 96פאפוס. של הקדמה עם (,1/01x116 ^2513211811^116 <1612 £086־001)\ הוורד"
 (1x1 016/411 2011(11)■הזוהר״ ״מפתח בשם דצניעותא הספרא של נוסף תרגום

ה אלבר של  התאוסופית החברה וחבר נוצרי סוציאליסט ^(,113611:10111161): ג׳ונ
 מפרספקטיבה נכתב שתרגומו ג׳ונה, .1909 בשנת בפריז נדפס 97הצרפתית,

 הרי עשרה, השלוש במאה נכתב שהזוהר פי על שאף הניח נוצרית־אוקולטית,
 הנוצרית האזוטריקה עם הן אחד בקנה העולות קדומות דוקטרינות מכיל הוא

 ההודיות, הסיניות, הפרסיות, הבבליות, האשוריות, המצריות, המיסטריות עם הן
98והיווניות. הקלטיות

לאיחוי אמצעי הזוהר בהפצת ראה גו׳נה אלבר גם לוי, לאליפז בדומה

 6(0(16 <16 12 £21כ1נ216 116 161-211: ק111$ ן<0י00 86111 61 11161116 במקור: .7־6 צמ׳ ש□, 95
 ק60ק16 <168 181-2611*68 61 <168 0111־6:(16.$ןז £0 ¥210 1י1£001־2006 61 12 ?202(18106 ¥00(1ת2160(

 ק6קז6(061־ 12 §1161ד6, 12 ק21\ 681: (16)2 6§01־66 211 110111 (16 12 ק1111080ק1116, 61 <1601210 6116
 86ז2 1־2(1?166 ק21־ 12 1־611§100 2??1־2001116 <16 12 <10111111211011 (168 ק2881008 1111111211118. (7681

06 §1*20(1 6¥6060160( |(0י 11 ?2111 ק1־6ק2ז61־ 611 ?2182111: 000021(1־6 211\ 11011168 (16 80161106 168
 012£01(1060068 02011668 (16 12 82§6886 ]0!<210[06. 0י68( ק001־ 0612 }(06 110118 ק0011008 12

.11-2(11101100 611י6ק\1102(100 <16 12 (1160§0016 <111 $01121■ 000160116 (1208 16 $1ק111־2 1)26010((2י,
 ׳עמ והאקדמיה, הקבלה פנטון, ;34-33 ׳עמ ביבליוגרפיה, שלום, וראו הזוהר. שטו, 96

 הארמי במקור הסתייע הוא העירומה״, ״הקבלה על המבוסס שבתרגומו, מספר שטו .226
ג.0 ׳עמ שם, שטו, ראו מת׳רם. של לאנגלית בתרגום וכן והעברי

 התאוסופית, מהחברה ופרישתו (411361־ 1110006ץ בשם גם עצמו )שכינה ג׳ונה אודות על 97
עמ׳ בצרפת, התאוסופיה גודווין, ראו פגאנית, מגיה לטובת הקבלה את הזניחה שלדעתו

9, 20.
 ̂]״1218,168 (100(11068 60861§0668 ק2ז 16 201121־ 56 ז61160( 2 :1 ׳עמ הזוהר, מפתח ג׳ונה, 98

)5 211 X̂ ^̂ 6 $16016; 6( 61168 000001x16061־1601־)061168 (1י00¥1־2£68 01ץ5(1ן(065 1161)1־60,\ 20 
 21860160( 2¥60 16 0111-18(12018016 680(61־1](06 6( 168 ¥60(68 ק1־1011(1¥68 000861"¥668 (1208 168

1̂1׳>8(61־68 6(קץ§1608, 288ץ11608, 01121(16608, ק6ז8205, 01110018,1110(1008, 061(68 6( 96116068יי
 מיסטיות יצירות של לאלה מתקשרות הזוהר ידי על המוצגות התורות אולם, )תרגום:
 האזוטרית הנצרות עם בקלות מתיישבות והן עשרה; השלוש למאה הקודמות עבריות,

 הפרסיות, הבבליות, האשוריות, המצריות, במיסטריות השמורות הקדומות האמיתות ועם
 של ספרו על בהסתמך ג׳ונה, מזכיר בנוסף, והיווניות(. הקלטיות ההודיות, הסיניות,

המודרני. המדע לבין הזוהר בין הרעיונית ההתאמה את פרנק, אדולף
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הוס בועז

ם ללוי בניגוד אולם לנוצרים. היהודים בין הקרע ה אחרים, ולאוקולטיסטי  גו׳נ
 המקובלים של לעמדתם מאוד הקרובה מובהקת, נוצרית־מיסיונרית עמדה הציג

ה, לדברי תולוק. של לעמדתו גם כמו הברוק, מתקופת הנוצרים  עם ההיכרות ג׳ונ
ת באמיתות להכיר לנוצרים תאפשר הזוהר ת האוקולטיו שנה, בברית המצויו  הי

ם ש, בתורת להכיר וליהודי שילו די על האדם ובגאולת באינקרנציה ה אל." י  ה
שו, בצוותא והנוצרים היהודים ״יתפללו אז, שוכן לי  להשלמה ומצפה בנצח ה

ה סיים הקדמתו את 100בעולם״. כבודו את לגלות בכדי ביניהם,  ב״הבטחה ג׳ונ
 הרבה ההערצה למרות 101הזוהר״. ספר בזכות לעולם, יבוא שהמשיח הקבלית

ת הדתית הרוממות על חולק ״אין שלדבריו לזוהר, שלו £3)שלו״ והפילוסופי
תה,ג 102,(811511111116 ז611£161186 61 ק1111080ק111ן(116 (111 201131 681 11100111681:66

ת גילה ת אוריינטליסטית אמביוולנטיו  כפי )ששורשיה, לזוהר בנוגע טיפוסי
 מזרחיים לספרים בדומה הזוהר, לדבריו, הנוצרית(. בקבלה מצויים לעיל, שהוצג
ת: שיטתיות וחסר כאוטי הוא אחרים, לוגי

חד המזרחיים, הספרים מרבית כמו כתורות־סתרים, שנכתבו אלה ובמיו
ת, מיצירות מורכב הוא כול, ראשית כתוהו. נדמה הזוהר  מגוונו

שמעות אינן אלו יצירות שנית, סדר. בלי המעורבבות ת למתודות נ  הלוגיו
ה כללי בעקבות הולכים המזרח סופרי המערב. של מפוזיצי ת הקו  המוזיקלי

103הספרותי. החיבור כללי פי על מאשר יותר

ם, 99  000031!1־6 168 8601־61 (16 13 !£31)1)316, 168 0111611608 ק0886(161־316מ1 :4 — 3 '72צ ש
^00160 7681301601... £1, 86100 13 ק1־0ק116116 ט 13 8016006 0000116 6001086 (1308 1י\ מ116\

^101־31100 (16 13  (16 060686: 13ק1161 1131)116ז311 168 131)611130168 (16 5601. £68 1111,^ ק3ז 1ק
0§0138 (111 011118113018016, 3קק1־60(11־31601  £355316 6113 1־6131100 (16 868 3103068 3¥60 168 0

0§0138 0*001 ק35 13 ק01166 1(101311;1](06 ](11י 118 16111־ ק1־61601. 118 831811־31601 ](06 0 068 06)[ 
13 71*10116 0י681 00 0160 001](06, 61 1700311131100, 16 53101 (168 1100168 ק3ז 06 0160"

 החבוי הנסתר הידע את יותר טוב יבינו הנוצרים הקבלה, סודות הכרת באמצעות :)תרגום
 היהודים, שם. באהלי ישכן יפת כז[, ]ט, שבבראשית הנבואה ולפי הישנה... בברית

 כי ילמדו הנצרות, של הדוגמות לבין סודותיה שבץ והיחס הקבלה חקירת באמצעות
 השילוש כי יבינו הם להן. מייחסים שהם האלילית המשמעות את הללו לדוגמות אין

זה(. אל ידי על האדם בני ישועת — בבשר וההתגשמות יחיד, אל הוא
 ״\>10ז8, ]8̂01 61 0111־611608 616'\61*31601 6086011)16 1601־8 תק1£ז8 30 במקור: .4 ׳עמ שם, 100

 0111181, ](01 ק1306 (1308 1י6161־0116 61 ](01 31160(1 1601־ 1־6000011131100 ק001־ 01301168161־ 83
§.101ז6 30 0100(16"

 ״£1, 86100 13 זק0016886 1(361)311811](06: *16 1688161̂ ׳׳\160(11־311 (1308 16 במקור: שם. שם, 101
.0100(16 3 03086 (168 0161*1168 (10 11¥1־6 201131"־

.2 ׳עמ שם, 102
״0001016 13 ק10ק311 (168 11ז׳\68 0ז160130,\ 8011001 (16 060\ ](01 ובמקור: שם. שם, 103
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הזוהר תרגומי

ת בהמשך, שנראה כפי טיו טוי לידי באה דומה אמביוולנ  בכתביהם גם בי
ם של ם מלומדי  התשע המאה בשלהי ובתרגומו הזוהר בחקר שעסקו יהודי

 לצרפתית הזוהר של ראשון מקיף תרגום העשרים. המאה וראשית עשרה
שפה מה, נוצרית מפרספקטיבה שנכתב בכלל(, אירופית )ול ם מכיל ואף דו  זיופי
די על בפריז, נדפס רבים נצרניים  השנים בין (£111116 £3£111ז13) לפומה אמיל י

שבניגוד התרגום של מחברו .1912-1906  לעיל, שנסקרו החלקיים לתרגומים )
אן הארמי( המקור על התבסס ?פאולי דה ד  אציל שהוא שטען (,1630 ^6 ?3111)
הודי הנראה ככל היה אך אלבני  נפטר מאיר, פאולוס לשמצה הידוע המומר הי
104הדפוס. מכבש על עלה שתרגומו לפני 1903 בשנת

 המקובלים ובעקבות הזוהר, קדמות את קיבל פאולי, דה התרגום, מחבר
 :הוא הזוהר לדבריו, נוצריות. אמיתות מכיל שהזוהר טען לו, שקדמו הנוצרים

 דבר אין האל... לתהילת כן גם ולהוסיף האדם בני את להשכיל המתאים "ספר
 אם גם שתורותיו, הזוהר, של תרגום מאשר זו מטרה להשיג כדי יותר המתאים

 לפומה, לאור, המוציא 105׳.,הנוצריות האמיתות את מאששות לנצרות, קודמות הן
לזוהר, אמביוולנטי יחם הביע הזוהר, לתרגום בהקדמתו דומים דברים שכתב

61868^11) 16) 1116*01) 681 11 2121( 1111 (211208. 0*21301x1068, 16 201121־ ק)[1)8*2¥61"60( 101(12

 0611 ״ד\68, 28861111)1668 82118 01(־11־6. £11811116 0112011116 (16 068 060¥1־68 ח'01361( ק28 21^

0(1611.( 681̂ 601*211181̂ (1*01160( 8111^611( ק111(0( 168 1018 (16 12 0 0*1 16) 116$ )[10£1 18)110)1116 

.00111ק081(10118 11111810216 ](116 (16 12 11((6־ז211־6יי

 שלום, ראו שבו, הרבים הנצרניים הזיופים ועל זה ספר על הזוהר. ספר פאולי, דה 104
 הדפום בבית והדפסתו חיבורו נסיבות על ובהרחבה, .133-132 עמ׳ לירושלים, מברלין

 נינו הוא המאמר )מחבר 129-120 ׳עמ הצרפתי, התרגום בורל, ראו לפומה, אמיל של
 דם לעלילת שותף שהיה מאיר, פאולום כמומר וזיהויו פאולי דה אודות על לפומה(. של

׳עמ והאקדמיה, הקבלה פנטון, ; 120 ׳עמ ביבליוגרפיה, שלום, ראו ,1893 בשנת בוינה
.125-124 עמ׳ שם, בורל, ;229

0(1*1131161■ 21081 2 12 §101ז6 (16 במקור: 105 0 ק6 2 601211־6ז 168 11011168 6( 2 0 ק0ז 0 11¥־!6 ז  ״0

0 ־!(2(100100 (10 201121,־ 0 0 0*68( ק108 ק1־0ק1־6 2 2((610(11־6 06 130( ](0*6 6 0 0 1 ...0 1 6 0 

65)¥611 168 )6 6(8, 13160 ](0*20(61־1601־8 20 01118(120181116, 0011־01301־0 0!60861£060 168 *)100)

 של במאמרו המצוטט ,1900 משנת ללפומה במכתב זאת כתב פאולי דה .0111־6(160068יי
 הראשון לכרך בהקדמתו דומים דברים כתב לפומה .125 עמ׳ הצרפתי, התרגום בורל,

״0,ז 16 420112*״! 60861§06 60 :4 עמ׳ א, הזוהר, ספר פאולי, דה ראו הזוהר. תרגום של

2(1־68  ק21(1001161־ 16 (10£016 (16 12 £20(6 011§106116; 11 68( (1000 60 0601, 6( 60 13160 (16 (1*0

ק013213160160,( 1*60110 <1*60861§061116(8 6( (16 ־!(2(11(1008 ־!611100(20( 2 1*20016006  0110868 ז

1668)1 168) £ 1 6 0 6( 20(6!1601־8 21י6ק0](06 (16 1*2^6060160( (10 011118(120181116. 0 £ 0 6§0 8ץ2

*...**201121' 16 1208) )6  ה״זוהר׳׳ בנוסף, )תרגום: ]01^68, (16^60068 0111־6(160068, ק61־818(0
 בעניינים ובודאי כן, אם זה, ובעניין הקדמון; החטא של הדוגמה את במיוחד מלמד
 להופעת והקודמות העתיקה, מהיהדות ששרדו ולמסורות לתורות הד הנו אחרים, רבים

ב״זוהר״(. נמצאים לנוצריים, שנהפכו רבים, יהודיים רעיונות הנצרות.
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הרס בועז

 לפומה לעיל. שנדרנו רוזנרות פון קנור של דבריו את המזכירה בטרמינולוגיה
 מימיו הקדומה( היהודית־נוצרית שבמקורו)המסורת עצום לנהר הזוהר את השווה

 למרות 106מוטעות. ובמסורת בדוקטרינות הזדהמו מימיו הזמן במשך אך טהורים,
107חך׳. ואבני טהור זהב במימיו"גושי למצוא יכול המשכיל הקורא טען, זאת,

 העשרים המאה ובמהלך לאור, יצא כאשר רב להד זכה פאולי דה של תרגומו
 108עליו. שהתבססו בצרפתית, זוהר מאמרי של אנתולוגיות כמה לאור יצאו

 של האנתולוגיה את אף פאולי דה תרגם הארמי, מהמקור הזוהר, לתרגום בנוסף
 כללה שכזכור נורליוס, אנדריאס השוודי ההבראיסט של בלטינית, הזוהר מאמרי

 דה של תרגומו קמפר. יוהן המומר השבתאי מורו ושל נורליוס של פירושים גם
די על 1933 בשנת נדפס בהערותיו, המלווה פאולי,  ?(3111 ¥0111311(1)1ווי פול י
1 ¥0116 4׳ 1515)״איסיס של ׳׳המסווה האוקולטי העת בכתב  הכותרת: תחת (6
ם׳׳) המקובלים של האורתודקסית האמונה של השחר ״כוכב מוני קד ל11ז0ז6ה \4 

 מתלמידיו שהיה וויו, 10x6)011110 01? 13 16.))109 (168 ת^016מ8 03531181:68יי
ספין שר האוקולטיסט של שיכי ,831• 1086ק111מ ?613(1311)פלדן ג׳ו  של דרכו ממ

דו — לוי( אליפז די  פרסם — אליאדה מירצאה המפורסם הדתות חוקר של וי
 של תרגומו על המבוסס לצרפתית, דצניעותא הספרא של תרגום 1930 בשנת

110פאולי. דה

ם, 106 ם׳ ש ״001־ 00118, 10 '20112זי 06 8201211 611־6 111161ע1 0001ק21־6 ן(0י2 00 1160¥6 :5 ע ? 

111100)06 (1X2168 2 12 8001־)10111 168 620\ 01211־68 61 1101ק1) \ ,681060[012 61 101016086 

£ז\6121100 000861׳\־66 (1208 10016 82 ק01־616 ק2ז (168 11011168 ]08168) 8001  ק001111¥6 (16 12 6

0ז8 (1208868 0  160(1068 50060868 61 11ז1ק01־68 ק2ז 168 2^06018 ](0י11 ?65011 (1208 800 0

0 16) 6886006(1111008 ק00111:1¥68 05800^168 ק21 16 ק60116 61 1 6 0, 1X2106111068 801 1י)

 מאשר ל״זוהר״ יותר טובה השוואה אין עבורנו, )תרגום: 168 ק2881008 1100121068״)
 של הקדומה ]המסורת במקור וצלולים בהירים שהיו מימיו אשר ורב־הוד, עצום לנהר

 שקיבל זרמים ידי על בבוץ הזדהמו צדק[ אנשי ידי על טהרתה בכל הנשמרת ההתגלות,
 ידי על שטושטשו קדומות מסורות האל, מהות בדבר שווא ]תורות מסלולו במהלך
האנושיות[(. והתשוקות החטא

 ״ 01218, ](01, 0121ז§6 0612, ־!0016 (1208 868 11018 1001011060\ 61 1ז005168, (168 שם: שם, 107
ק6!ק168 (1י0ז ק0ז 61 (168 !ק6דז68 זק60!60868 ](06 16160160ז 10811*0116182§6 ק601 ז6006111...זיי

 טהור זהב גושי והעכורים הגועשים בנחשוליו נושא זאת, למרות אשר, אך )תרגום:
והנבון(. המלומד הקורא ללקט יכול שאותם חן ואבני

 פאולי, דה של תרגומו של נוספת מהדורה .128-127 ׳עמ הצרפתי, התרגום בורל, ראו 108
 לספרדית הזוהר של תרגום לאור יצא 1977 בשנת .1970 בפריז לאור יצאה בשלמותו,

 זוהר מאמרי של אנתולוגיה לאור יצאה ולאחרונה פאולי, דה של תרגומו על המבוסם
.202 הערה להלן, ראו פאולי. דה של תרגומו על המבוססת לרומנית, מתורגמים

.228 עמ׳ והאקדמיה, הקבלה פנטון, וראו .48 הערה לעיל, ראו 109
׳עמ והאקדמיה, הקבלה ,פנטוז ראו וויו, אודות על דצניעותא. ספרא תרגום וויו, 110
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הזוהר תרגומי

התשע המאה בשלהי וציונית נאו־רומנטית במסגרת שנכתבו זוהר תרגומי י.
העשרים המאה וראשית עשרה

 לשפות הזוהר בתרגום עסקו העשרים המאה וראשית עשרה התשע המאה בשלהי
 הנאו־רומנטיות מהמגמות שהושפעו אירופים, יהודים מלומדים כמה גם שונות

 לחוגים מקורבים היו ושחלקם המאה, מפנה עידן של והאוריינטליסטיות
 תפיסות שילבו אלה מהוגים חלק להלן, שנראה כפי ואוקולטיים. תאוסופיים
 שתי בין הזיקה וציוניות. לאומיות גישות עם והמיסטיקה הקבלה של אוקולטיות

 בציונות גם שראתה אוריינטליסטית־יהודית, מפרספקטיבה נבעה הללו המגמות
111היהדות. של המזרחי המקור אל שיבה ולקבלה למיסטיקה בפנייה וגם

 לערבית־יהודית זוטא האדרא את שתרגם יחזקאל, דוד אברהם כזכור,
 התאוסופית לחברה התאוסופית. בתנועה חבר היה ,1888 בשנת שבהודו בפונה

 בתרגום שעסקו אחרים יהודים גם מקורבים היו ממנה שהתפצלו ולחוגים
 אוקולטיים לחוגים מקורב שהיה אימבר, צבי נפתלי התקווה, בעל הזוהר.

 בקבלה שגילה בעניין השתלבה שלו הציונית ושהאידאולוגיה ותאוסופיים,
 הבוסטונאי הסניף ונשיא שינדלר, שלמה הרפורמי שהרב סיפר 112ובמיסטיקה,

 ,1893 בשנת לו, הציעו (060§ז6 ^618) איירס גורג׳ התאוספית החברה של
 משום זו מתכנית הסתייג אמנם אימבר 113לאנגלית. הזוהר את לתרגם
ספר ובראשם אחרים, קבליים לספרים בחשיבותו כמשני הזוהר את שראה

 של תרגומו על שלום של לביקורתו .124-123 ׳עמ הצרפתי, התרגום בורל, ;231-229
.455-444 ,362-347 ׳עמ וויו, תרגום שלום, ראו וויו־,

.64-63 ׳עמ שאלות, כל לשאול לא הוס, 111
 אוליפנט, ואלים לורנס של חסותם בן אימבר היה ישראל ובארץ בטורקיה שהותו בזמן 112

 שאליה הברית, בארצות נדודיו בשנות במיסטיקה. רב עניין שגילו הנוצרים״, ה״ציונים
 ייסד קבלה, על הרצה התאוסופית, התנועה חברי עם קשר אימבר יצר ,1891 בשנת היגר
 בשנת לאור יצא שלו אחד גיליון )שרק (111161)״אוריאל״ בשם קבלה לענייני עת כתב
 ראו ״(.1116 1ממ6ז 01ז016)יי הפנימי״ ״המעגל בשם קבלי חוג לייסד ניסה ואף (1895

 על אימבר של ממאמריו קטעים שני פרסם קבקוף .15-12 עמ׳ התקווה, בעל קבקוף,
 בשם החסידים את אימבר מכנה אלה במאמרים .181-178 ׳עמ שם, ב״אוריאל״, הקבלה

 — (295 עמ׳ ״מהטמות״)שם, בשם הצדיקים, ואת (179 ׳עמ יהודים״)שם, ״תאוסופים
 חריפה לביקורת הרוחניים. מוריה את לכנות כדי בו השתמשה בלבצקי שמדאם המושג

 לה שהיה ידע סמך על שלה המהטמות את המציאה בלבצקי)שלדבריו, על אימבר של
.12-10 עמ׳ התקווה, בעל קבקוף, ראו החסידות(, על

 הערה לעיל, ״אוריאל״)ראו הקבלי העת בכתב שכתב במאמר זו תכנית על סיפר אימבר 113
ראו זו, תכנית על עוד .181 עמ׳ התקווה, בעל קבקוף, ידי על נדפס המאמר קודמת(.

.16 ׳עמ שם,
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הום בועז

 מתורגמים הזוהרי( איכה ממדרש זוהר)בעיקר מאמרי כמה פרסם אך 114יצירה,
¥-ז1(15 בספרו לאנגלית  בשנת אנג׳לם בלוס לאור שיצא ,7\6<1811ז68 0/ 07̂ \0
ם להוגים בדומה 115.1910 ם יהודי  ראה אימבר להלן, שיידונו אחרים, לאומיי

ת מסורת בפרט, ובזוהר בכלל, בקבלה הודי ת, רוחנית י  בניגוד העומדת ויטאלי
ת(: בקבלה שמקורה המאובנת)תפיסה הרבנית למסורת הנוצרי

...11121 13001;< [7116 201121]־ 18 10 0קק0811;10מ 10 £2613101021 11-2(1111011:
 x^ 11 28ק121מ8 1116 12\¥8 20001(110§ 10 111611• 68016110 0162010£8 20(1

 8ק11*111121 8011111008, ^111011 216 10 00011101 >¥1111 1116 01101, (10£012110
116(.162<1 161161־

 תרגום בראשם לגרמנית, יהודית ספרות של הגדולים התרגום מפעלי במסגרת
 החסידית הספרות מן התרגומים גם כמו ורונצוויג, בובר של לגרמנית המקרא

 הזוהר של תרגומים כמה גם העשרים המאה בראשית הופיעו בובר, של
 פעילים שהיו יהודים, מלומדים שני זו בתקופה עסקו בתרגום.הזוהר 117לגרמנית.

 של בראשותו )שהתפצלה, האנתרופוסופיה לתנועה ומקורבים הציונית בתנועה
 ארנסט 118(.1913 בשנת התאוסופית החברה של הגרמני מהסניף שטיינר, רודולף

ולימד לארץ עלה בפראג)ואף הציונים הסטודנטים בתנועת חבר שהיה מילר,

 ״7116 860011(1 111 ־!201( 18 1116 201121־ (112111,) /י\11086 20111018 \¥61־6 8111100 821־ ¥001121 30(1 114

 1118 5011 £162221...־ 711086 ^\110 121(6 1116 201121 28 1116 ק1־1001ק21 15001( 10 11121 8016006

§121010\ ^6 13001(8 0? ^10868, 6ק \ 00010111 2 0118121(6, 28 11 18 001׳) 2 000101601:217 ׳

)שם, 1116 12׳*\8 10 111611 6801600 0162010£8, 20(1 111686 001^ 2 02131321181 020 110<161־8120(1יי
4ד1115 13001( הזוהר: נגד יותר ביקורתית בצורה אימבר מדבר ביומנו (.181-180 ׳עמ

[86161־ ¥6211־211] 18 1116 1־621 80111*06 20(1 ?01101210 0? 1116 ^2131321211 ---- 001 1116 201121,

1226*0120 2 10 $1101801( )01116868 20(1 01^11101021021 01׳ ^11 111011 18 2 110100 0? 6X62611021

6יי 0\ (.38 ׳עמ )שם, 061־12101ץ 001 012(16 10 1162׳

 שהוא המאמרים של מקורם את מציין אינו אימבר .110-76 ׳עמ אוצרות, אימבר, 115
שלו. ארוכות הערות בהם משלב והוא מתרגם,

.179 ׳עמ התקווה, בעל קבקוף, 116
 שטרן איגנץ שהמלומד מוסר (011081120 010813זט2גינצבורג) כריסטיאן האנגלי החוקר 117

(8 1 6 0 1ח312 1 2,  ספרא של לגרמנית תרגום הכין עשרה, התשע המאה בשלהי שפעל (
 כתבים לצד יד, בכתבי גנוזים לדבריו שנותרו זוטא, והאדרא רבא האדרא ושל דצניעותא

 מאמרי של שתרגומים לציין יש .230 ׳עמ הקבלה, גינצבורג, ראו שטרן. של אחרים רבים
.1913 בשנת בברלין לאור שיצא (,£0011 8180110ז0 בישוף אריך של בספרו נכללו זוהר
הקבלה. יסודות בישוף, ראו

 הפילוסופיה אודות על ספר התאוסופית החברה בהוצאת בברלין לאור יצא 1913 בשנת 118
 החברה של הראשונה הכללית באסיפה שנישאה הרצאה על המבוסס הזוהר, של הרוחנית

הזוהר. של המשמעות זלין, ראו בברלין. האנתרופוסופיה
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הזוהר תרגומי

 עם יחד פרסם, האנתרופוסופית, השיטה וחסיד (1909-1907 השנים בין ביפו
 כמה של תרגומים באנתרופוסופיה( הוא אף )שהתעניין ברגמן הוגו שמואל
, /6/1#*ו*מ7היהדות״)מ ״על הכרך, בסוף לגרמנית זוהר מאמרי )  אגודת של ^

 בין 119.1913 בשנת לאור שיצא כוכבא, בר פראג, של הציונים הסטודנטים
0) ״היהודי״ העת בכתב זוהר תרגומי מילר פרסם 1920-1913 השנים 6 7 

 הכולל הזוהר אודות על ספר ובוינה בברלין פרסם הוא 1920 בשנת 120(.7^
תולוגיה בוינה פרסם 1932 ובשנת 121זוהר, תרגומי  מתורגמים זוהר מאמרי של אנ

122לגרמנית.
 בברלין לאור יצאה הזוהר, על ספרו את פרסם שמילר השנה באותה
ה תולוגי מן יעקב של לגרמנית מתורגמים זוהר מאמרי של נוספת אנ  זייד

ם מקורב הוא אף שהיה 123(,13!11:<6׳\\ $61(1111311) ם. לחוגי זו אנתולוגיה 124הציוניי

.284-274 עמ׳ היהדות, על 119
 ,362 עמ׳ יודה, דר לפין, ;114 הערה ,147 עמ׳ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, ראו 120

.78 הערה
 ולשמואל בובר למרטין שטינר, לרודולף מילר מודה בהקדמה ומשנתו. הזוהר מילר, ראו 121

 בציריך ושוב ,1923 וליפציג בוינה מורחבת במהדורה שנית יצא הספר ברגמן. הוגו
.115 הערה ,147 עמ׳ שם, מאיר, ראו ברגמן(. של הקדמה )עם 1957

 להולנדית. תורגם 1984וב־ ,1982ב־ שנית לאור יצא הספר הקדוש. הספר מילר, ראו 122
 מילר, של נוסף ספר באנגלית נתפרסם 1946ב־ )הולנדית(. הקדוש הספר מילר, ראו

 הזוהר של המתרגם סימון, מורים בידי מגרמנית )שתורגם היהודית המיסטיקה תולדות
 ראו ובזוהר, בקבלה ועיסוקו מילר על (.1950 בשנת בצרפתית יצא אף הספר לאנגלית.
מאיר, ; 14-7 עמ׳ ציריך(, ומשנתו)מהד׳ הזוהר מילר, של לספרו ברגמן של הקדמתו

.147 עמ׳ צייטלץ, להלל הזוהר ספר
 ״היהודי״ העת בכתב הופיע בזוהר המתורגמים המאמרים אחד הקדוש. הזוהר מן זיידמן, 123

/ ^  שנדפסה שלום, של החריפה לביקורתו בנוסף .337 עמ׳ (,1919-1918) 7 */?<>£(,)
 התפרסמה (,369-363 עמ׳ הזוהר, אנתולוגית על )שלום, עת כתב באותו ,1920 בשנת

 נפתלי יעקב הוא ינ״ש, חתום שעליה ב״התקופה׳׳ הספר על חריפה ביקורת שנה באותה
מברסלב, נחמן ר׳ מאיר, וראו ;510 עמ׳ החדשה, הקבלה ספרות שמחוני, ראו שמחוני.

 הזה שולם״)״המבקר ״גרהרט של לביקורתו שמחוני מתייחם זו בביקורת .13-12 עמ׳
 המקורית הקבלה בספרות ושנה קרא אשר אשכנזי, יהודי דוקא משמו, שנראה כפי הוא
 לקנא יצא מאד וחריפה ארכה ובבקרת נקלה, על שלנו המתרגם מומי את למצא כדי עד
 דווקא הוא ואותו מילר של בספרו עוסק המבקר בהמשך שם[(. ]שמחוני, שמים״ שם

(.511 עמ׳ שם, )שמחוני, משבח
 תום הידועה הילדים ספרי )ומחברת( מאיירת פרויד, של לאחייניתו נשוי שהיה זיידמן. 124

 בעקבות כלכלית למצוקה שנקלע לאחר ,1929 בשנת התאבד פרויד־זיידמן, )מרתה(
 נשאה טרם )עוד פרויד תום עם שלום של להיכרותו ספרים. הוצאת להקים ניסיונו

 ביאליק עם זיידמן של קשריו על .144-143 עמ׳ לירושלים, מברלין שלום, ראו לזיידמן(,
.269-268 עמ׳ הפיתוי, תאוריית גינצבורג, ראו ״אופיר״, בהוצאת מעורבתו ועל
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הום בועז

 )הראשון ביקורת מאמר עליו שפרסם שלום, וגרשם נאו־רומנטית, ברוח נכתבה
שפעתו שתחת המחבר את האשים קבלה( בענייני שעסק במאמריו  בובר של ה

חוג בסגנון מעורפלת בצורה הזוהר את תרגם הוא כוכבא, בר פראג, ציוני ו
125הגרמני. האקספריוניזם

ת הנאו־רומנטיות המגמות במסגרת מיו  מלומדים תקופה באותה החלו והלאו
ש. לעברית זוהר מאמרי לתרגם אירופה במזרח יהודים  תרפ״א, בשנת ולאידי
מפתח של השני בחלק  העת בכתב בהמשכים לאור שיצא /,הזוהר לספר מאמרו'׳

טלין הלל פרסם בורשה, ,,״התקופה תולוגיה ציי  מתורגמים זוהר קטעי של אנ
שאים פי על ומבוארים, ת, האדם, נשמת האדם, גוף כגון שונים, נו  אלהות עולמו

תולוגיה את רבות מבחינות מקדים זה )מאמר שעיה של הגדולה האנ  תשבי י
של תידון תש״ט בשנת שנדפסה הזוהר״, ״משנת לחובר, ופי  החלק את להלן(. ו

טלין פתח מאמרו של הראשון מנטי בתיאור ציי הזוהר: של נלהב נאו־רו

שגבה, אלהית נשמה הוא הרי ה״זהר״? מהו  מעולם פתאם שירדה נ
 וצללים אורות במליוני בני־האדם לעיני הגלות למען ארצה האצילות

ם. צבעים ש־ברוך־הוא נטל וגווני שליכה מכתרו יקרה אחת אבן הקדו  וה
ת, אלפי־אלפים זרעה התפזרה, התפוצצה, והאבן ארצה  שמחה ששה, נגוהו

ה, ברבוא־רבבות ושחקה ה־גוני  את האר למען באו, הנצח מן אשר קוי
 ולמען לאור ושוקק שצמא מה כל את השביע ולמען החשכות הפנות כל

הבערות, של והחשך המדע של הקר שהמית מה כל את והחם החיות
שי והרשעות הטבע של והכבדות העורון  האדם. בני של והאכזריות והקו

 משלים, תמונות, בהשפעת באי־עולם ולכל לעם־ישראל נגלה ה״זהר״
שמים, חניתות, מחשבות דברים־ברקים, ספורים,  עמקי־תהומות, רומי־

126יער... סבכי עמק אילני־עד שיחת הררי־אל, שפת תפארת־כוכבים,

טלין של עמדתו אולם שמעית. אינה הזוהר כלפי ציי  הנאו־ התפעלותו חד־מ
ת, בהבעת גם משולבת הזוהר מן רומנטית  קנור של דבריו את המזכירה הסתייגו

ם לא זוהר מתרגמי ושל רוזנרות פון לעיל: שנדונו אחרים יהודי

ת, שבעמוקות עמוקות אמתות של ערב — ה״זהר״ מיונו  ישרים קוים וד
 שלמים ברורים ציורים במבוכה, מביאים ודרכים ישרים דרכים ועקומים,

שונים וציורים ומתאימים מים מפל קול ורך־ילד, גבורת־ארי וזרים מ

.171-170 ׳עמ ואקטואליה, היסטוריה קילכר, ;73 ׳עמ שלום, גרשם ביאל, ראו 125
 על שנערכה המחודשת בהדפסה את גם )וראו 213 עמ׳ הזוהר, לספר מפתח צייטלין, 126

(.105 עמ׳ החסידות, בפרדס צייטלין, צייטלץ: אהרן בנו, ידי
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ש־מעין,  של וחריפות בהירות קצור, סתר, ומערות חשך בורות ולח
שיחות חכמת־עולם שכות ההולכות ארכות, ו  אלה נכנסות גבול, בלי ונמ

 ועשרו תכנו לפי ומסבך... ארך כבחלום באלה, אלה מתערבות אלה, אל
ת; — כלו הוא ה״זהר" תו, אלהו צוניו 127וערפל. ערבוב לפעמים חי

תרפ״ד בשנים שני נדפסה תרפ׳׳ג-  אנתולוגיה אחיאסף בהוצאת בורשה כרכים ב
ריון הסופר של הזוהר אגדות של  בדומה פרנק, 128פרנק. נתן עזריאל וההיסטו

ם מנו, בני אחרים רבים להוגי ש ז "לאומי": כטקסט הזוהר של ערכו את הדגי

 ונבלע בא אומתנו, בני כל כולנו, על רוחו את "הזהר״ שפך זה באופן
מנו, בתוך שנו, ד שמתנו, רוחנו נפ  והתום, הרוך את בקרבנו ששתל והוא ונ

ה, החמלה חנינ ה שאיפה ו ת, ה  הגלות לייסורי לעג לתפארת, להוד, לגדולו
ענויי שולים לגלוג הזה, העולם ו חיינו דרכי על הנמצאים וחתחתים למכ

ם בכללם אומתנו שבני המדות אותן כל — אינן בהן מצוייני ת ו  נפוצו
ת. שאר בני בין  נטעו והם בו ההוגים בקרב אלו את נטע ה״זהר״ האומו

ם היו אשר האומה, בני כל בלב אותן 129ידיהם. על נהוגי

כך: מוצגת לעברית הזוהר אגדות של התרגום מטרת

שהו למצער במעט או ברב עברית ליודעי תת למען שהו מן מ פי מן המ  היו
שנו, לחלק כאמור, שהיו, הדברים מאותם שב״זהר״, שמתנו, רוחנו מנפ  ונ

 ולערכם שבו האגדה דברי מבחר את הזה הספר מתוך לבור החלטנו
היו באופן ם שי ם אדם, בני לסתם מובני שנים, וקטנים גדולי  שלמדו ב
ם עברית ש... כתבי אצל קצת ורגילי  יצלח זה שבספר כסבורנו הקוד
דינו שכין בי שה, העברית בספרות הקבלה ספרי של יפיפותם לה  החד

ה. עברית יודעי למקרא הנועדה מדי 130ולו

טלין, בדומה אולם, ת ניכרת פרנק בדברי גם לציי טיו  לצד לזוהר. ביחס אמביוולנ
ען: הוא לזוהר, הרבה ההערצה מלבד טו הזהר׳ בספר נמצאים זאת ׳׳  שבושים ׳

ם...׳׳. ומאוחר מוקדם מסורסים, דברים מאד, רבים חסרי 131ו
שהתיישב אירופי המזרח המלומד זצר, צבי שמואל פרסם שנים באותן

שם. שם. 127
 ספר .106 הערה ,146 עמ׳ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, וראו הזהר. אגדות פרנק, 128

 הערה להלן, וראו לפולנית. בתרגום מהדורות לשתי לאחרונה זכה מאיר, שציין כפי זה,
201.

^11 עמ׳ הזהר, אגדות פרנק, 129
׳עמ שם, 130
,עמ שם, 131

הזוהר תרגומי
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הום בועז

 מאמרי של תרגומים לישראל(, עלה חייו )ובסוף הברית בארצות יותר מאוחר
ש, זוהר ם בדומה 132לעברית. תרגומים פרסם יותר ומאוחר לאידי ם להוגי  יהודי

מנו, בני אחרים לאומיים שון הזוהר את זצר תיאר ז  נמלצת: אקספרסיבית בל
 והעמוק, הגדול המיסטי הים זה הזוהר, ספר הסוד, בתורת ״ספר־ההוד־והיסוד

שי הדמיון במתי לשיא מתרוממים שגליו  הגבוה האוויר בחלל ומתנפצים האנו
ם צבעים לרסיסי  איכה מדרש לתרגום במבוא 133לראותם". העין תשבע שלא וגווני
ה גדול", רוחני "עונג לקורא להעניק נועד שתרגומו אומר הוא הזוהרי שונו: וז ל

פוג שלא לזה היתה דאגתי עיקר תו מתרגם, שהייתי מהדברים י  הריח או
 ההרקה על־ידי כלום יאבד שלא במקורם, מהם שנודף המשכר העדין
שגבה, הציוריות מאותה הנפלאה, השירה רוח מאותו כלי אל מכלי הנ
שהו אף יאבד לא שאפשר כמה שעד בהם, מצטיינים שהם  של מתקפו מ
 גם הקורא, על לעשות מסוגלים במקורם שהדברים הכביר, הרושם אותו

שיהיו 134תרגומי. מתוך נקראים כ

 מתורגמים זוהר קטעי שכלל עגנון, ש״י הסופר את גם לציין יש אלה מלומדים לצד
ם לעברית 135תרצ"ח. בירושלים לראשונה שנדפס נוראים״, בספרו"ימי

 ״דאס העת בכתב זוהר״, ״פון הכותר תחת לאור יצאו לאידיש זצר של הזוהר תרגומי 132
 ידי על נדפסו לעברית מתורגמים זוהר מאמרי (.1924-1921) 4-1 כרכים ווארט״,

 כתב של ולח-לט כד-כה ובגיליונות אמריקה, ליהודי השנה בספר תש״ז בשנת זצר
 ׳עמ כתבים, זצר, ראו מותו. לאחר שנית נדפסו אלה תרגומים ״הדאר״)תשי״ד(. העת

 ׳עמ צייטלץ, להלל הזוהר ספר מאיר, ;144 ׳עמ ביבליוגרפיה, שלום, וראו .110-17
 ספר להוציא איזנשטיין י״ד של תכניתו את גם שם מציין מאיר .80 הערה ,139-138

זוהרי״. ו״מילון הזוהר מספר קטעים לכלול אמור שהיה הקבלה״ ״אוצר בשם
.113 ׳עמ כתבים, זצר, 133
.73 ׳עמ שם, 134
 חיים אברהם ר׳ אל, מבית מקובל על עגנון ש״י מספר החומה״ מן ״לפנים בספרו 135

 גם לציין מעניין סוד. נפתולי מאיר, וראו הזוהר. מן התרגומים בהכנת לו שסייע מוולז׳ין,
 היישוב בן אביו, ידי על שנעשה לזוהר תרגום על בזיכרונותיו מספר אורנשטיין שיעקב

 של הרבנים מגדולי אחד של בנו היה ״אבא :העשרים המאה בתחילת בירושלים, הישן
ירושלים, של הקיצוניים הקנאים ראש אלא בתורה, גדול רק לא היה סבא ירושלים,

 בחדרי אולם אביו, נגד לצאת כמובן העז לא אבא מבריסק... הרב של ימינו ויד עוזרו
 גרמנית עצמו בכוחות למד הוא לשווא. היו לא ומאמציו השכלה, לקנות השתדל חדרים

 לספריה כשהלך עליו נלוויתי אחת ולא עתיקה, ארמית יסודי באורח למד גם בוריה, על
 לפני רב זמן עתיקים. יד בכתבי לעיין כדי הקדוש, לקבר הקרובה הסורית, הכנסיה של

 אולם לעברית. הזוהר בתרגום לעסוק אבא התחיל כך, על חלמו מקצועיים מדע שאנשי
 את רק לתרגם בידו עלה פרנסה, לצרכי הקדיש והלילה היום שעות רוב שאת מכיוון

מקובלים. שני פלח, וראו (.22-21 ׳עמ בכבלים, מחציתו״)אורנשטיין,
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הזוהר תרגומי

מו העולם מלחמות שתי שבין בתקופה  תרגום מפעלי ספרים הוצאות שתי יז
 בברלין, שפעלה דביר הספרים הוצאת במסגרת לעברית. הזוהר של מקיפים

חמן חיים  לא שמעולם לעברית, בתרגום הזוהר להוצאת תכנית יזם ביאליק נ
טלין הלל החל התקופה באותה 136הפועל. אל יצאה  הזוהר לתרגום בפרויקט ציי

מת לעברית ת, הוצאת ביוז  רבידוביץ, שמעון לדברי בברלין. היא אף שפעלה עיינו
 הוצאת של הראשונות התכניות בין היה הזוהר תרגום ההוצאה, בראש שעמד

ת,  התרגום רק ואולם 137במינה״. מיוחדת לאומית ״חובה זה במפעל שראתה עיינו
תו לאחר אור ראה הזוהר להקדמת טלין של מו שואה. ציי 138ב

 הראשונה במחצית בפרט ובזוהר בכלל בקבלה וגוברת ההולכת ההתעניינות
 התרבותי ההון על שונים גורמים בין לתחרות הביאה העשרים המאה של

טוי לידי באה זו תחרות הזוהר. תרגום שהעניק טלין הלל של בביקורתו בי  ציי
טלין טען לרבידוביץ, באיגרת כך, לפניו. שפעלו זוהר מתרגמי על  כנגד ציי

שון  תורה״ זוהר שערי ״ספר לזוהר מסורתי תרגום של יפה הלא הרבנית הל
שיידון תו יודל ר׳ של להלן( ) או צוויג״ בשם מכנה הוא רוזנברג) רוזנ  וביקר י(, ״

 אין זו ״העתקה :בלבד חלקי תרגום הזוהר את לתרגם רוזנברג של בחירתו את
מדעי. תורני ערך כל לה צוויג המעתיק הרב ו רוזנ  דרוש דברי רק לקט שמו( )

 139יפה״. ולא מדוייקת לא רבנית לעברית והעתיקם ופרשה פרשה מכל אחדים
ה את תולוגי טלין מבקר פרנק נתן עזריאל של האנ  :באומרו יותר, חריפה בצורה ציי

ת ׳׳ערכו שערי ספר של מערכו יותר הרבה פחו  מחזיק שכולו לפי תורה׳ זוהר ׳
אין אחדים דפים רק שנן כלום, ולא בו ו  אחדים קלים ממקומות העתקות רק י

שביל תר׳׳. ולא הנעורים בני ב  מאמענט״ ב״דער יותר מאוחר שכתב במאמר 140יו
 ״קונצפציות מתוך הזוהר את לתרגם הניסיונות את גם צייטלין ביקר 1932ב־

 במסגרת לזוהר תרגום להכין שאף שכאמור ביאליק, זאת, לעומת 141מודרניות״.
הוא שצייטלין כך על ספקות רבידוביץ בפני העלה דביר, בהוצאת הכינוס מפעל

 תרע״ג בשנת שעוד שם מציין מאיר .124 עמ׳ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, וראו 136
הכינוס. מפעל במסגרת לעברית מארמית קבלה כתבי לתרגם ביאליק הציע

 מפעל על .130 ,עמ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, וראו .36 עמ׳ )תש״ג(, א המצודה, 137
.157-119 עמ׳ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, בהרחבה ראו ותולדותיו, זה תרגום

 עמ׳ החסידות, בפרדם צייטלין, ראו שנית, )ונדפס 81-40 עמ׳ )תש״ג( א המצודה, 138
279-229.)

הזוהר ספר מאיר, וראו .340 ׳עמ )תש״ה(, ג־ד המצודה, רבידוביץ״, לשמעון ״מכתב 139
.146 ׳עמ צייטלין, להלל

ד המצודה 140 - .146 עמ׳ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, ;341 עמ׳ )תש״ה( ג
 לטובה צייטלין מציין זה במאמר .148-147 עמ׳ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, ראו 141

מילר. ארנסט של תרגומו את
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הרם בועז

 התרגום מפעל את לטרפד בניסיון הנראה ככל טען. ואף לזוהר, הנכון המתרגם
142לדפוס! מוכן הזוהר של תרגום מצוי שבידו צייטלין, של

סונסינו בהוצאת לאנגלית הזוהר תרגום יא.

 ובזוהר בכלל בקבלה וגוברת ההולכת ההתעניינות במסגרת לעיל, שראינו כפי
 זיופים( )ובתוספת במלואו הזוהר תורגם העשרים, המאה בראשית בפרט

 מאמרי רק תורגמו לאנגלית פאולי. דה דאן המומר היהודי ידי על לצרפתית
 ה״שחר מסדר מייסד ידי על רוזנרות, של העירומה״ ב״קבלה שמקורם הזוהר

 ונפתלי מאייר יצחק ידי על תורגמו נוספים זוהר מאמרי וכמה מת׳רס, המוזהב״
 חטיבות כוללת )שאינה באנגלית הזוהר של מקיפה מהדורה אימבר. הרץ

 לראשונה הוכנה במיוחד( כאזוטריות שנתפסו החטיבות בכללן שונות, זוהריות
 בהוצאת ,1934-1931 השנים בין העשרים, המאה של השלושים בשנות רק

ת ידי על (8008100) סונסינו ם, מלומדים של צוו הודי מון, מורים י  הרי סי
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שיתוף הודי החוקר של פעולה וב שע הי  שכתב (,10511113 ^561800)אבלסון יהו

 התפיסה על אבלסון חזר הזוהר לתרגום בהקדמתו למהדורה. ההקדמה את
 בתוכה הכוללת רבים, דורות של יצירה הוא שהזוהר תקופה, באותה המקובלת

ת, התפיסה את גם מבטא אבלסון 143קדומים. רבדים  בפרט שהזוהר הנאו־רומנטי
ת המעניקה המיסטית הרוח את מייצגים בכלל והקבלה ת חיו הרבנית: ליהדו
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 עמ׳ צייטלץ, להלל הזוהר ספר מאיר, וראו ,46 ,41 ׳עמ ביאליק, עם שיחותי רבידוביץ, 142
139.
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 51601181168 30(1 8501־1000110£8 0381 10 1116 1661:11 0£ 11351311110 111(1318111.

 1116 811זק6ת16 ־!61)111161־ 0£ 80011 131101:8 311(1 05]6011008 18 0351331311.
7116 31*1(1 661(1 01* .35511118111£ \¥38 31\¥3ץ8 ^6ק1 ^611 \¥3161־6(1 30(1 £1*6811

5^ 156 11¥10£ 811*63018 0£ 03553118110 101־6•144

ת, עמדה מבטא אבלסוץ גם אולם, ת אמביוולנטי  למלומדים האופייני
המאה של הראשונה במחצית הזוהר ובמחקר בתרגום שעסקו המודרניסטים

תו העשרים, ¥61*113516 8101*6501ג86 0£ 30301110018018, הזוהר: את בכנו
145.10000ת§111168 30(1 1̂8̂ך18683̂,,

סינו מהדורות  העיקרי המקור עודנה( רבה )ובמידה היתה הזוהר של סונ
 בשנים רק העשרים. במאה אנגלית הדובר העולם של הזוהר עם להיכרות

 לאנגלית, נוספים מקיפים זוהר תרגומי נוצרו בהמשך, שנראה כפי האחרונות,
זו. מהדורה של מקומה את למלא שנועדו

של רוזנברג יודל ,ר של לעברית זוהר תרגומי יב. אשלג יהודה ,ר ו

ם בקרב גם לעברית הזוהר תורגם המודרנית בתקופה  שפעלו מסורתיים, חוגי
שכילים חוגי בקרב בזוהר העניין להתעוררות בזיקה ספק בלא ם המ  והציוני

אולי ם לא שגילו לעניין בתגובה אף )ו  רוזנברג, יודל ר׳ ובזוהר(. בקבלה יהודי
 חיבורו בזכות בעיקר )והידוע 1913 בשנת לקנדה שהיגר החסידי, הפולני הרב

 תרגום הזוהרית, הספרות של גדולים חלקים תרגם מפראג( הגולם על המזויף
 במפעל שהחל רוזנברג, צייטלין. הלל מצד מזלזלת לביקורת זכה שכזכור
 את ערך בקנדה, בו והמשיך בפולין, בעברית הזוהר של והעריכה התרגום
 בתוספת תרגומו את והדפים התורה, פסוקי סדר פי על שתרגם הזוהר מאמרי
 המסורתיים למתרגמים בדומה הארמי. המקור לצד הזוהר״, ״זיו בשם קצר פירוש

 ובראשם, הזוהר, של האזוטריים החלקים את מלתרגם רוזנברג נמנע שלפניו,
 תרס״ו בורשה לאור יצא תרגומו של הראשון הכרך והאדרות. דצניעותא הספרא

 יותר מאוחר לאור יצא השלם והתרגום תורה״, זהר שערי ״ספר בשם (1906)
 תורה זהר ״ספר הכותר: תחת 1930-1924 השנים בין יורק וניו במונטריאול

ידע מסורתית)אך במסגרת שפעל רוזנברג יודל ר' 146תורה״. חומשי חמשה על

׳עמ שם, 144
^11 עמ׳ שם, 145
 לשה״ש, הקדוש)לתהלים, הזוהר הנ״ל, ;תורה זהר ספר הנ״ל, ;תורה זהר שערי רוזנברג, 146

בניו גאלסם, יצחק צבי רוזנברג, של נכדו ידי על שנית נדפס )התרגום ולקהלת(, למשלי
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 בהן רבים, רבנים של הסכמות לספרו הקדים ההשכלה(, ספרות את והכיר רוסית
 מלובביץ, שניאורסון דב שלום האדמו״ר ושל מגור אלטר ליב אריה האדמו״ר של
 המחלקה ראש הרכבי, א"א המלומד של מכתבו את אף הדפים הוא לצדם אך

 לספרו בהקדמה 147פטרסבורג. סנט בספריית מזרחיים יד וכתבי יהודית לספרות
 בתקופות גם שהובאו השונים, המסורתיים בטיעונים ומשתמש רוזנברג חוזר

 הזוהר״ ״תיקוני ספר על בהסתמך ובראשם, הזוהר, הפצת להצדקת יותר קדומות
 ״הרי האחרון: בדור להתגלות עתיד שהזוהר הטיעון לאברהם״, ״חסד ספר ועל

 האחרון, בדור מפורסמת חדשה בהתגלות להתגלות הזהר ספר שעתיד מבואר...
 התרגום למפעל כתקדים 148ישראל״. הכלל בין התפשטות היינו זו והתגלות

 יששכר ,ר של חכמה מקור ספר את רוזנברג מביא הזוהר, דברי של )והקיצור(
 לספר ההקדמה מדברי באריכות ומצטט עשרה(, השבע המאה מקרמניץ)מן בער
 שהוא משום המחבר״, מטרת ״פעל לא יששכר ר׳ של ספרו לדבריו, אולם, 149זה.
 וכתב התרגום, לצד המקור את הביא לא במילה, מילה הזוהר דברי את תרגם לא
ונח. בראשית לפרשות רק תרגומו־קיצורו את

 הלאומית ההתעוררות בהקשר בא לעברית רוזנברג של הזוהר תרגום מפעל
 בעברית. חילונית ספרות של ופרסומה העברית קוראי בהיקף העלייה בתקופתו,

 שספרי הרבים[ ]בעוונותינו בעוה״ר רואים ״ואנו בהקדמתו: אומר הוא כך
 בחרמם נפשות צודים וכמעט מרובים וקוניהם הללו בעתים מאד מתרבים מינות
 צח בלשון שנכתבו והעיקר יופי. מיני בכל ספרים שמייפים זה[ ידי ]על עי״ז
 בקרן מונחים הקדושה התורה אור של זיו המלאים הקדושים וספרים וקל.
 מובן שאינו נסתר דבר כעל עליו שמביטים הקדוש הזהר ספר ובפרט זוית.
מציין וקהלת משלי השירים, שיר לתרגום בהקדמתו 150קמיע״. איזה על כמו

ובאידיש. בעברית הזוהר, ספר גיבורי על סיפורים רוזנברג הדפים כן, כמו (.1955 יורק
 להלל הזוהר ספר מאיר, ראו רוזנברג, של הזוהר תרגומי על הזוהר. נפלאות הנ״ל, ראו

 בפירוט נדון רוזנברג של הזוהר ועריכת תרגום מפעל .104 הערה ,145 ׳עמ צייטלין,
 אני בקרוב. לאור לצאת העתיד במונטריאול, מקובל רובינסון, של בספרו הרביעי בפרק
זה. פרק של היד כתב את לרשותי שהעמיד רובינסון לפרופ׳ מודה

 שבזוהר זרות מילים של תרגום רוזנברג, של בקשתו פי על הכיל, הרכבי של מכתבו 147
לעברית.

ע״א. ה א, כרך יורק( ניו )מהד׳ תורה זהר ספר רוזנברג, 148
״דרך שבפירוש הקדוש״, בלשון ״זוהר אזכור את מציין רוזנברג נוסף, כתקדים שם. שם, 149

האזכור ואת ע״ב( לד )ח״א הזוהר דפוסי את המלווה ויטאל, חיים לר׳ המיוחם אמת״
דפוס של הכינוי שזהו לכך מודע אינו רוזנברג ע״ב(. קטז )ח״ב קטן״ ״זוהר של שם

 בתקופת קיים שהיה הזוהר בקיצור שמדובר ומניח קרימונה( דפוסי )לעומת מנטובה
רח״ו.

שם. שם, 150
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 ההפקרות לעומת ללחום מיוחדת האחת התרופה היא הזוה״ק ש״לימוד רוזנברג
 המודרנית שבתקופה משום 151אלה׳/ בימים מאד הנפרצת אפיקורסית]![ של

 הזוהר את לתרגם שיש טוען רוזנברג היהודים, בקרב הארמית ידיעת נתמעטה
 לנפשי ומנוחה לעיני שנה נתן לא הזה שהרעיון במרומים ״ושהדי לעברית:

 הזהר מספר להעתיק כזו קשה עבודה עלי לקחת בחזקה אותי והכריח רב זמן
 מובנים להיות יוכלו אשר הפסוקים עומק המבארים המאמרים כל הקדש בלשון
 מסורתית היא רוזנברג של התרגום של שהפרקספקיבה אף 152ישראל״. לכלל

 השפעת בדבריו ניכרת החילונית, בהשכלה המאבק לדבריו, הוא, למפעלו והרקע
 בן המקובל דברי על בפרפרזה כך, זמנו. בת הלאומית היהודית ההתעוררות

 כוונת עיקר כי ״ודע רוזנברג: כותב אזולאי, אברהם ר׳ עשרה, השש המאה
 באפם השכינה[ ]היינו הלאומי אור להיות לזה היה הזהר בחבור ע״ה הרשב״י

153לה״. עוזר ובאין תומך באין שפע
 קבלית מפרספטקיבה שנכתב לעברית, הזוהר של ביותר המקיף התרגום

 תרגום הוא ביותר(, ורדיקלית חדשנית קבלית שיטה במסגרת כי )אם מסורתית
 חסידיים לחוגים מקורב שהיה אשלג, יהודה הרב של המפורסם הזוהר ופירוש
 יהודה ר׳ של בפירושו לדון שאפנה לפני .1921 בשנת לארץ שעלה לפני בפולין
 הוצאתו את גם לציין הראוי מן תש״ה, שנת למן שנדפס ה״סולם״, אשלג,

 ברכאל לר׳ המיוחס הזוהר, ספר של בראשית פרשת של קדום תרגום של לאור
 כפי תש״ו. שנת תקוה, בפתח אל בית מישיבת הדיה עובדיה ר׳ ידי על 154קופמן,

 זה תרגום לאור להוציא תכנן כהן בנדט המו״ל מאיר, יונתן לאחרונה שהראה
 לאור להוציא הדיה של החלטתו 155בברלין. ילקוט הוצאת במסגרת קודם, עוד
 ר׳ של לתרגומו תגובה השאר, בין היא, ברכאל לר׳ המיוחם הקדום התרגום את

 תרגום של אחרים לפרויקטים גם ואולי בפירוש, מבקר הוא שאותו רוזנברג, יודל
בזמנו. שנעשו לעברית הזוהר

 קודם שעסק אשלג, הרב של האחרון הספרותי מפעלו הוא הסולם פירוש
 שיטתו את פיתח שבמסגרתם לוריאניים, לטקטסים פירושים בכתיבת בעיקר

וסיים ,1943 בשנת לזוהר פירושו את לחבר החל אשלג הייחודית. הקבלית

ע״א. ב שם, 151
ע״א. ה שם, 152
 כמובן, שם, כד. נהר א, מעין לאברהם, חסד לאזולאי, והשווה ע״ב. שם ושוב, שם. שם, 153

נזכרת. אינה הלאומית״ ה״רוח
.11 הערה לעיל, ראו 154
 כהן בנדט של פעילותו על .127 הערה ,150 ׳עמ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, ראו 155

.120 הערה ,149-148 ׳עמ שם, ראו ילקוט, והוצאת
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.156 בשנת לפטירתו. סמוך אותו  על המבוסם לזוהר, פירושו במסגרת 1954
 בדומה לעברית. הזוהרי הקורפוס מרבית את אשלג הרב תרגם הקבלית. שיטתו

 בעיקר שלו, והתרגום הפירוש למפעל רבות הסכמות גייס אשלג גם לרוזנברג.
 ציון ובן הרצוג יצחק הראשיים הרבנים של גם )אך חסידיים אדמו׳׳רים של

 של שיאו את מהווה לעברית. הזוהר תרגום ובכללו ה׳׳סולם״. פירוש עוזיאל(.
 ובקבלה בזוהר העיסוק על האזוטריות המגבלות והסרת הקבלה הפצת מפעל
 התפיסה על חוזר אשלג הרב ולם״0ה" לפירוש בהקדמתו 157אשלג. הרב שיזם

:אסכטולוגיים בנימוקים הזוהר הפצת את המצדיקה המסורתית

האחרונים, אלפים ,ב לגמר אנו קרובים שכבר אחר זה. בדורנו וכעת
 הזוהר ודברי ב״ה[ ]האר״י, ז״ל דבריו לגלות הרשות עתה ניתנה לפיכך
 להתגלות יתחילו ואילך זה שמדורנו באופן מאד. חשוב בשיעור בעולם

 שבחפץ השלם השיעור כל שיתגלה עד ויותר. יותר פעם בכל הזהר דברי
158השי׳׳ת.

 לציבור כולו הזוהר הפצת את מצדיק אשלג הרב האסכטולוגית, התפיסה סמך על
 ׳׳פשטי״ בתרגום שהסתפקו יותר קדומות בתקופות למקובלים בניגוד הרחב.
 של האזוטריים החלקים מתרגום שנמנע רוזנברג יודל לר׳ בניגוד ואף הזוהר,

 כל את ותרגם פירש אשלג הרב לאנגלית(, סונסינו זוהר מתרגמי גם הזוהר)וכך
 ידי על פטירתו לאחר שתורגמו הזוהר ומתיקוני לזוהר מהשמטות )חוץ הזוהר

 ה״סולם׳׳ הדפסת סיום לרגל שכתב במאמר 159ברנדווין(. צבי יהודה ר׳ תלמידו
 לימות הגיע שדורו ההוכחה הוא שלו והתרגום הביאור מפעל של שההיקף טען

!המשיח

 עינינו כי המשיח לימות זה דורנו הגיע שכבר ברורה הוכחה ומכאן
 אפילו ביארו לא לנו שקדמו הזוהר ספר על הביאורים שכל הרואות

 סתומים שביארו במקצת וגם בזוהר הקשים מהמקומות אחוזים עשרה
 ביאור שהוא הסולם לפירוש זכינו זה ובדור עצמו. הזוהר כדברי דבריהם

 הזהר בכל סתום דבר מניח שאינו זה ומלבד הזהר דברי כל על מלא
הפשוט, העיוני השכל פי על מיוסדים הביאורים כי אף לפרשו. בלי

הסולם. אשלג, ראו ו 56
נפתולי מאיר, ;8-7 ׳עמ אחר, ביום למות הום, ;59-58 ׳עמ הסגלות, יחידי גארב, ראו נ57

סוד.
יז. ׳עמ א, הסולם, אשלג, 158
הזוהר. תיקוני ברנדווין, ראו 159
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 זו הרי זה, בדורנו הזוהר שנגלה ומתוך להבינם יכול בינוני מעיין שכל
 אותו של בתחלתו המשיח בימות כבר נמצאים שאנחנו ברורה הוכחה

160ט[. יא, ]יש׳ וגר ה׳ את דעה הארץ ומלאה נאמר שעליו הדור

 הוא ציונית, לא חרדית במסגרת אשלג הרב של פעילותו שלמרות לציין, יש
 הן ישראל מדינת בהקמת הן וראה הלאומית, לתקומה הזוהר הפצת את קשר

הגאולה: לתחילת הוכחה ״הסולם״ פירוש באמצעות הזוהר בהפצת

 נמצאים שאנחנו ברורה הוכחה זו הרי זה בדורנו הזהר שנגלה ומתוך
 הארץ ומלאה נאמר שעליו הדור אותו של בתחילתו המשיח בימות כבר
 ימות של הדור הוא זה שדורנו מדברינו היוצא ט[... יא, ]יש׳ ה׳ את דעה

 זכינו גם הנכרים. מידי הקדושה ארצנו לגאולת זכינו ולפיכך המשיח.
 את דעה הארץ ומלאה הכתוב קיום תחילת שהוא הזהר. ספר להתגלות

 גדולם ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי עוד ילמדו ולא ט[ יא, ]יש׳ ה׳
161לג[. לא, ]יר׳

לזוהר הראשונים האקדמיים התרגומים יג.

 נכתבו העשרים המאה של הראשונה במחצית שהופיעו הזוהר מתרגומי חלק
 ופילולוגיים היסטוריים בכלים שימוש תוך מודרנית, אקדמית מפרספקטיבה

 לעיל, שנדונו הזוהר בתרגום שעסקו היהודים מהמלומדים חלק ביקורתיים.
 השכלה בעלי היו ואחרים, אבלסון יהושע פרנק, נתן צייטלין, הלל בכללם

כאוטודידקטים. במחקר עסקו או אקדמית
 במאה והזוהר הקבלה לחקר האקדמית הגישה של ביותר המובהק המייצג

 לעסוק פנה לעיל, שנדונו אחרים להוגים שבדומה שלום, גרשם הוא העשרים
 הנאו־ המגמות ובהשפעת הציונית האידאולוגיה במסגרת היהודית במיסטיקה
 על שלום של ביותר החשובים מחקריו העשרים. המאה ראשית של רומנטיות

משנת הזוהר׳׳, ספר את ליאון דה משה ר׳ חיבר ״האם מאמרו הם הזוהר ספר

קנב-קנג. עמ׳ תורה, מתן אשלג, 160
 אינם הזוהר פירוש הן הארץ גאולת הן אשלג, הרב מבחינת זאת, עם קנג-קנד. שם, 161

 בבחינת רק זכינו אלה בשתי ״אבל בלבד: תחילתו אלא הגאולה, תהליך סיום בחינת
 בזה הזדמנות לנו שניתנה אלא כלום. קבלנו לא עוד לידינו אנו אבל מהקב״ה, נתינה

 ככל גדולה להצלחה נזכה שאז לשמה, ובמצוות בתורה לעסוק השי״ת בעבודת להתחיל
 הקבלה לזמן נזכה ואז שלפנינו. הדורות כל ידעו שלא מה המשיח, של לדורו המובטח

שם(. השלמה׳״)שם, ו׳הגאולה ההשגה׳ ׳שלמות אלה: שתי של

הזוהר תרגומי



הרם בועז

 הפרקים ושני 162ליאון(, דה משה לר׳ הזוהר ייחוס על מערער הוא תרפ״ו)בו
̂ 0]0)ז היהודית במיסטיקה עיקריים זרמים בספרו הזוהר לספר המוקדשים

 חזר הוא שבהם ,1941 בשנת לראשונה שנדפס (,7>611(18 !,/ 16^1511 ^1101^
 שנראה כפי 163ליאון. דה משה ר' ידי על נתחבר כולו שהזוהר וקבע מדעתו,

 ומאוחר לגרמנית, זוהר מאמרי מספר שלום תרגם אלה, למחקרים בנוסף להלן,
לאנגלית. גם יותר

 פסאודואפיגרפית יצירה הוא שהזוהר למסקנה במחקריו הגיע ששלום אף
 כאחד בעיניו הזוהר של ערכו נפגם לא ליאון, דה משה ר׳ ידי על שנכתבה
בכלל: המיסטית ובספרות היהודית בספרות לציון ביותר הראויים הספרים

110 ,1.6011 16) 4 0 8 6 1 1116 811621:< 0£ 2(1¥60111ז0118068$ >¥111011 >¥28 111 ?8 0 

0 0£ 1116 111081: 1־60121־1:<21)16 >¥01־1:<8 0 6 ¥6\0 ¥6< ,£6111118 1118 10 111211 1688 

2(1 0£ 1116 11161־211116 01* 01^81101801 10 §6061*21.164 0£ 16>¥1811 11161־2111ז6 0

 שותף מחברו, של ולגאוניותו הזוהר לספר הרבה ההערכה לצד זאת, עם
 יחסם את אפיינה שראינו שכפי לזוהר, ביחס האמביוולנטיות להרגשת שלום

 שלום של האמביוולנטיות היהודית. למיסטיקה שונים מודרניסטים הוגים של
 ורגש מחשבה דרכי של נוכחותם על בדבריו ביטוי לידי באה לזוהר ביחס

:עמוקה קונטמפלטיבית מיסטיקה של לצדה בזוהר, פרימיטיביים

0 18 811*110^ 1^) 1116 81011111:2060118 ק1־686006 0£ 0 6 2£210 1)2 0 £210^

1628)1 0£ 1)2 0 166110£ 1)2 ק0111:1¥6 010(168 0£ 111011§11:ן 0  0ז1(ג161ץ ת

0(1 0001601ק121:1¥6 01^81:101801 18 1ז208ק21־601... 2 ¥617 £ 0 0 ק0  >¥11086 ז

ק0£0110(1 ז6012ז1:<2כו16 ק6ז8002111^ 10 >¥11001 28 10 80 0120^ 01^81108, ז

1 6 .165)81 16)81 1)111 6X1816ט §1110 0 £ 168)0 1 0 0 2 1 ¥ 6 1)2 0

פרק הבריאה: ספרו"סודות את שוקן, בהוצאת בברלין שלום, פרסם 1935 בשנת
0 061161171111556 (16? £111 1((2ק1161 (1115 (16171 5011(11)' מהזוהר״ 1 6,)

כב טו ח״א )זוהר, הזוהר ספר להתחלת גרמני תרגום המכיל א-  וכן ע״א(, ע״
עם פעולה בשיתוף ,1949 בשנת יותר, מאוחר 166לזוהר. ותוכני היסטורי מבוא

.29-16 ׳עמ חיבר, האם שלום, 162
.204-156 ׳עמ זרמים, שלום, 163
.204 ׳עמ שם, 164
.175 ׳עמ שם, 165
 במבוא כבר (.1992 בשנת נוספת במהדורה לאור יצא )הספר הבריאה סודות שלום, 166

מחבר אודות על המוקדמת מקביעתו שלום חזר זה תרגום של הראשונה למהדורה
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הזוהר תרגומי

 מתורגמים זוהר מאמרי מבחר לאור הוציא שלום (,5116117 >^61) אבל שרי
 לתרגום שכתב ההיסטורי המבוא של אנגלי תרגום הקדים ולהם לאנגלית,

 167רבות(. לשפות זו אנתולוגיה תורגמה יותר )מאוחר לגרמנית הזוהר מאמר
4400/ומ6ץ111£ :שלום לדברי היא, לאנגלית, הזוהר תרגומי של הקטן הכרך מטרת

3ץ 311(1 0!116111ק1311¥6 £3!11;8 0 0 0 1116 ק0\¥61־ £ £ 1011*10! 801116 •161)6  10 1116 ־!3

1116 0 £ > 8!11111§1̂ 31)8111186 1111111§מב 6 6 1116 ¥1111111< 1 6 0)1)111 11113£617 1¥6*6  0־!3

.31כןכ311818יי ^168

 שנוצרו הזוהר תרגומי את — רבה בחריפות לעתים — פסל שלום גרשם
 העדר משום ואף אקדמיים בקריטריונים עומדים שאינם משום החדשה, בעת
 פרסם האקדמית דרכו בראשית כזכור, הללו. מהתרגומים כמה של ספרותי ערך

 מאמרי שבתרגום הערפול ועל האקספרסיבית המגמה על חריפה ביקורת שלום
 ביקר בגרמנית שלו הזוהר לתרגומי במבוא 169זיידמץ. יעקב של לגרמנית זוהר

 מבלי אחרות, אירופיות ולשפות לגרמנית לפניו שנעשו הזוהר תרגומי את שלום
 תחילה שנתפרסמה שלום, שערך הזוהר תרגומי בסקירת 170בשמם. להזכירם

 הקובץ בתוך נדפסה יותר )ומאוחר יודאיקה באנציקלופדיה "זוהר" הערך בתוך
6)"קבלה" 0 /0/1^£  לדבריו החסר רוזנברג יודל ר׳ של תרגומו את ביקר שלום (,0

 ורצוף מדי מילולי שהוא כך על אשלג הרב של תרגומו ואת ספרותי, ערך כל
 בגלל לצרפתית פאולי דה של תרגומו את כמובן פסל שלום 171רבות. טעויות
 התרגום של הנאה הסגנון את ציין אמנם הוא 172שבו. הרבים הנצרניים הזיופים

 או חלקית, בהבנה חטאו שהם טען אך ולברטוף, סימון ספרלינג, של לאנגלית
173קבלה. בענייני העוסקים הזוהר של רבים חלקים של מוטעית,

זרמים(. בספרו)שלום, יותר מאוחר הרחיב שאותה העמדה את לראשונה והציג הזוהר,
(;14 ׳עמ הבאה, בהערה המצוין לאנגלית, )ובתרגום 12 ׳עמ הבריאה, סודות שלום, ראו

.19 הערה ,266 ,118 ׳עמ שלום, גרשם ביאל,
 לצרפתית, לפורטוגזית, בתרגומים ואף נוספות, רבות במהדורות יצא הספר זוהר. שלום, 167

 זוהר)צרפתית(; שלום, זוהר)פורטוגזית(; שלום, ראו, ולאיטלקית. לספרדית להולנדית,
)איטלקית(. זוהר שלום, )ספרדית(; זוהר שלום, )הולנדית(; זוהר שלום,

.23 עמ׳ זוהר, שלום, 168
.123 הערה לעיל, ראו 169
.19 ,עמ הבריאה, סודות שלום, 170
.240 עמ׳ קבלה, שלום, 171
שם. שם, 172
 ושל לצרפתית פאולי דה של לתרגום שלום של התייחסותו את גם וראו שם. שם, 173

.34 הערה ,388-387 עמ׳ זרמים, שלום, בתוך לאנגלית, ולברטוף סימון ספרלינג,
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הרם בועז

 מדיוניו )הנעדר המודרניים הזוהר תרגומי את שלום של הערכי השיפוט
 ההון על לתחרות ביטוי מהווה יותר( מוקדמות בתקופות שנוצרו זוהר בתרגומי
 יהודים שונים, חוגים בקרב עלה ערכו שראינו, שכפי הזוהר, של התרבותי

 המודרניים הזוהר מתרגמי על בביקורתו העשרים. המאה בראשית יהודים, ולא
 בזכות הזוהר, של התרבותי ההון על תלמידיו ושל שלו לשליטה שלום טען

 שלא מיומנות והפילולוגית, ההיסטוריות המחקר בשיטות שלהם המיומנות
 היחיד התרגום ואכן, זו. בתקופה אחרים זוהר מתרגמי של חלקם מנת היתה

 תשבי של הזוהר״ ״משנת הוא הסתייגות, בלי בערכו, להכיר מוכן ששלום
 הפרספקטיבה על התבסס להלן, שנראה שכפי ולחובר, שלום( של )תלמידו

174שלום. של מדרשו מבית המחקרית
 שולי מקום תפסו ולאנגלית לגרמנית הזוהר שתרגומי לציין יש זאת, עם

 גילו תלמידיו, גם כמו עצמו, שלום הקבלה. בחקר שלום של הענפה בפעילות
 ניסיון העכשווית. בתרבות ושילובו הרחב לקהל הזוהר בהפצת מועט עניין
 האסכולה במסגרת שנעשה הרחב, הישראלי לקהל הזוהר את להפיץ יחיד

 ופישל תשבי ישעיה של הגדול המפעל הוא 175הקבלה, חקר של הירושלמית
 תש״ט, בשנת ביאליק בהוצאת לאור יצא הראשון הכרך הזוהר״. ״משנת לחובר
 דורות ספריית בהוצאת לאור יצא וקיצורו תשכ״א בשנת רק לאור יצא השני הכרך
 למהדורה בהקדמה תשבי ישעיה שתיארה כפי הספר, מטרת 176תשכ״ט. בשנת

 לו מגיש והריהו העברי, הקורא לפני זה גנוז אוצר ״לפתוח :היתה הראשונה,
 של תלמידו היה שתשבי שאף לציין, מעניין 177הזוהר״. חלקי מכל מקיף מבחר
 בקשר שלום של עמדותיו את רבה במידה משקפת הזוהר״ ו״משנת שלום גרשם

 שמואל ושל לחובר פישל של אלא שלום של היתה לא למפעל היוזמה לזוהר,
שמגמתה אנתולוגיה היא הזוהר״ ש״משנת גם להדגיש יש 178הורודצקי. אבא

\6ז 174 0 81ץ16 13׳) 2011̂ו0׳ 2(1 א6 0 11161101110118 2 1 ״^120ץ 5616016(1 ק16065 ^\6ז6 1ז20812*6(10

(.240 עמ׳ קבלה, )שלום, 20(11.
 שיזמה הזוהר״ ״מפעל במסגרת הזוהר לתרגום תכניות הועלו יותר מאוחרת בתקופה 175

 ש״ץ של הזוהר מפעל על הפועל. אל יצאו לא אלה תכניות אולם אופנהיימר. ש״ץ רבקה
 מפיה, ששמעתי כפי מרוז, רונית .174-167 ׳עמ הזוהר, מפעל רובין, ראו אופנהיימר,

לעברית. הזוהר את לתרגם אף הזוהר, ספרות על שלה המקיף המחקר במסגרת מתכננת
 מזוהר הציפור״ ״קן למאמר לחובר פ׳ של תרגום זוהר. פרקי תשבי, ולחובר? תשבי ראו 176

.8-3 ׳עמ )תש״ג(, סער העת בכתב קודם, עוד לאור יצא שמות
.5 ׳עמ ולחובר, תשבי 177
 את לבטל ביאליק במוסד שדחק שלום גרשם זה היה גריס זאב לדעת שם. שם, 178

 ״משנת מפעל לסיום לחובר אל לחבור תשבי את ושכנע הורודצקי, עם התקשרותם
מוסד את הורודצקי תבע זאת, בעקבות .21 עמ׳ תשבי, ישעיה תרומת גריס, ראו הזוהר״.
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הזוהר תרגומי

 ולא 179ומרוכזת״, סדורה במשנה הספרותי אופיו ואת הזוהר תורת את ״לשקף
 בדיוק לעשות שהחל כפי הזוהר, של מקיף תרגום הישראלי הקורא בפני להציע
 צייטלין. הלל לעשות תכנן קודם שעוד וכפי אשלג, יהודה ר׳ תקופה באותה

 — השלמה ומהווה — ברוחו קרוב ולחובר תשבי של המפעל זו, מבחינה
 שאיפתו במסגרת הזוהר, של תרגום להוציא שתכנן ביאליק, של הכינוס למפעל
180חילונית. ציונית ברוח היהודית הספרות של הקלסיקה את ולערוך לכנוס

 נכתבו שלא המודרניים הזוהר תרגומי את פסל תשבי גם לשלום, בדומה
 הזוהר״ ל״משנת שבמבוא הזוהר תרגומי בסקירת אקדמית. מפרספקטיבה

 גרמה העניינים הבהרת ״במקום רוזנברג: יודל ר׳ של תרגומו על תשבי כתב
 התרגום לשון לגזרים. המאמרים ולקריעת הפרשיות לערבוב המתרגם עריכת

 להקדמת התרגום רק כזכור שרד צייטלין)שממנו של תרגומו על 181מגומגמת״.
 שתלו התקוות, את ממלאים אינם הביאור והן התרגום ״הן כתב: הוא הזוהר(

 התרגום רבים ובמקומות כלל, הוגה לא המקור נוסח צייטלין. של בעבודתו
 רבים, דברים הוכנסו בביאור הזוהר. ללשון מתאים איננו וסגנונו מדוייק אינו

 ספרלינג, של לאנגלית התרגום את גם מבקר תשבי 182הזוהר״. פשט לפי שאינם
 בתורת ידיעתם חוסר אבל באמונה, מלאכתם את ש״עשו על ולברטוף, סימון

 דה של לצרפתית תרגומו את כמובן פסל הוא לפרקים״. הכשילם הקבלה
 ״שאף מילר שארנסט וציין נצרניים״, וסילופים גסים שיבושים ״המלא פאולי,
 בכך, לקוי המבחר עצם הדברים. בהבנת טעה קרובות לעיתים אבל מלא, לדיוק

 הזוהר״, ״משנת של השנייה במהדורה 183מקוטעים״. שבו המאמרים כל שכמעט
 ביקר תשבי ה״סולם״. ופירוש לתרגום התייחסות תשבי הוסיף תשי״ז, משנת

 התייחס לא אך כפשוטו״, הזוהר להבנת בהם להסתייע ש״קשה הביאורים את
184התרגום. לאיכות

להלל הזוהר ספר מאיר, גם ראו נפרדת. בהוצאה מבואותיו את פרסמו והם לדין, ביאליק
.155-154 ׳עמ צייטלין,

.5 עמ׳ ולחובר, תשבי 179
.155 ׳עמ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, עמד כך על 180
.7 הערה ,113 עמ׳ ולחובר, תשבי 181
.6 הערה שם, 182
.114 עמ׳ שם, 183
.147 ׳עמ צייטלין, להלל הזוהר ספר מאיר, וראו .116 עמ׳ שם, 184
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הרם בועז

העשרים המאה בשלהי לזוהר האקדמיים התרגומים יד.

 לאנגלית בתרגום לאור יצאו הזוהר, תרגומי ובכללו ולחובר, תשבי של ספרם
 בשני 185(. 1977 בשנת לצרפתית, בתרגום לכן, קודם )ועוד 1989 בשנת

 יצאו ואחת העשרים המאה ובראשית העשרים המאה של האחרונים העשורים
 חטיבות של ותרגומים 186לאנגלית, זוהר מאמרי של נוספות אנתולוגיות לאור

 חוקרים ידי על או אקדמיות, במסגרות הם אף שנוצרו לאנגלית, שונות זוהריות
 את להזכיר יש אלה תרגומים בכלל 187אקדמיים. למוסדות זיקה להם שהיתה

 המקיף התרגום מפעל את שהקדימה 188(, 1983) מאט דניאל של האנתולוגיה
 189;(1988) וולד סטפן של אותיות סתרי של )חלקי( תרגום להלן; שיידון שלו,

 190; (1993) בסר והרברט אנגלנדר לורנס ידי על רות, הנעלם מדרש של תרגום
 זוהר של תרגום 191; (1997)ויינמן אריה של זוהריים סיפורים שמונה של תרגום
 גילר פנחס ידי על דצניעותא הספרא ותרגום 192; (1999)ברודי שת של איכה

(2001.)193

)צרפתית(. הזוהר משנת ולחובר, תשבי )אנגלית(; הזוהר משנת ולחובר, תשבי 185
 זוהר מאמרי תרגומי של אנתולוגיות כמה גם לאור יצאו תקופה שבאותה לציין יש 186

 תרגומים בכללם הקבלה, חקר של האקדמית הפרספקטיבה את המשקפים אחרות, לשפות
 תרגום גם כמו (167 הערה )ראו לעיל שנדונה שלום של האנתולוגיה של שונות לשפות

זוהר. וקסטנו, כהן ראו קסטנו. ואנה כהן אסתר של לספרדית
 לאור שיצאו לאנגלית זוהר תרגומי ושל אלה תרגומים של מקיפה ביבליוגרפית לסקירה 187

 הזוהר של ה״אקדמיים״ לתרגומים שפרט לציין יש באנגלית. הזוהר קר, ראו קודם, עוד
 הזוהר של נוספים תרגומים העשרים המאה של השנייה במחצית לאור יצאו לאנגלית,
 רונס דגבורט ידי על שנערכה מת׳רס, של תרגומו של נוספת מהדורה בהם לאנגלית,

 הספרא של זה הוא מעניין תרגום הקבלה. חכמת רונס, ראו §גם(.1נ01ו .ם *ז1ח!6)§
 שטענו מהנדסים, שני של המקור( מן המחברים לדברי )שנעשה והאדרות דצניעותא

!מן לעשיית מכונה של תיאורים אלא אינם טקסטים של האנתרופומורפיים שהתיאורים
 המן(. מכונת הנ״ל, ראו הזו התאוריה על )עוד מפוענחת הקבלה ודייל, ששון ראו

 בשם המכונה הטקסט של גם )ובכללם האדרות של דצניעותא, הספרא של נוסף לתרגום
האל. של אנטומיה רוזנברג, ראו משכנא(, דבי אדרא

 ומבואר. מואר זוהר מאט, ראו .2002 בשנת לאור יצא הספר של קיצור הזוהר. ספר מאט, 188
המהותית. הקבלה מאט, של בספרו גם כלולים מתורגמים זוהר מאמרי

האלוהי. השם תורת וולד, 189
 רות. של המיסטי הלימוד ובסר, אנגלנדר 190

מיסטיים. סיפורים וינמן, 19!
.206-153 ׳עמ קבליים, פירושים ברודי, 192
 הקטע את גם (,171-169 ׳עמ )שם, תרגם גילר .169-158 עמ׳ בזוהר, קריאה גילר, 193

ע״ב. ע״ב-קכג קכב ח״ב מזוהר, משכנא״ דבי ״אדרא בשם הידוע
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הזוהר תרגומי

 לאנגלית, ספציפיות זוהריות חטיבות של והתרגומים האנתולוגיות לצד
 — זוהר תרגומי של מקיפים מפעלים שני העשרים המאה בשלהי הופיעו

 אוניברסיטאיות במסגרות שפעלו חוקרים ידי על שנעשו ולאנגלית, לצרפתית
 במבצע החל מופסיק שרל ביקורתי. פילולוגי מחקר על תרגומיהם את וביססו
,194 בשנת עת ללא מותו עקב שנקטע לצרפתית, הזוהר תרגום  ודניאל 1981
 לאנגלית תרגומו של הראשונים הכרכים שלושת את הוציא יבדל״א, מאט,

 מהדורת זוהר בראשית(, ספר לפרשיות הזוהר גוף של תרגומים )הכוללים
 הכוללים בפירושים מלווים הללו התרגומים שני 195.2006-2004 בשנים פריצקר,

 המפורטים המבואות פילולוגיות. ובסוגיות הזוהר מאמרי של במקורותיהם דיונים
 הגישה את ותלמידיו, שלום של מחקריהם סמך על מסכמים, הללו, לתרגומים
 עמדה מציגים אלה מקיפים תרגום מפעלי זאת, עם 196לזוהר. האקדמית המחקרית

 עמדה המודרנית. בתרבות ומקומו הזוהר להפצת ביחס שלום של מעמדתו שונה
 של שלם תרגום להציג ומאט מופסיק של בבחירה ובראשונה בראש משתקפת זו

 ששני אף מתורגמים. זוהר מאמרי של אנתולוגיה ביצירת להסתפק ולא הזוהר,
 של מודרנית פרשנית עמדה ומציגים אקדמיות במתודות משתמשים החוקרים

 בלבד( בעיקר)או הראוי היסטורי ערך בעל מסמך בזוהר רואים הם אין הזוהר,
 גישתו המודרני. לקורא רוחנית משמעות שלו תרבותי משאב אלא למחקר,

 שבין במתח ביטוי לידי באה לעיל, שנדונה לזוהר, שלום של האמביוולנטית
 שהתפיסות בהנחה גם כמו הקבליים, הטקסטים מן ל״סלידה״ ה״התפעלות״

 איבדו ההיסטורי, בהקשרן וערך משמעות בעלות שהיו היהודיות, המיסטיות
 מופסיק של התרגומים לכך, בניגוד 197המודרני. לאדם שלהן הרלוונטיות את

 עמדה הזוהר. מן ״התפעלות" בעיקר המבטאת אמפטיה מתוך נכתבו מאט ושל
 מראשית הזוהר של ה״נאו־רומנטיים" התרגומים של הגישה את המזכירה זו,

 מהדורת לזוהר מאט דניאל של בהקדמתו מובהק ביטוי לידי באה העשרים, המאה
הזוהר": בספר לקרוא ״כיצד שכותרתו: בסעיף פריצקר,

מ1 311(1 111161186... 1"¥0110\ 1116 \¥01<*18 1116 20113ז,8 163011111§8 31־6 ק1*0£011(

; )כרכים בראשית זוהר מופסיק, 194  זוהר הנ״ל, השירים; שיר הנ״ל, רות; ספר הנ״ל, א-ד(
איכה.

פריצקר(. )מהד׳ זוהר מאט, 195
 בנוסף מלווה מאט של תרגומו ידו. על שנכתבו בהקדמות מלווים מופסיק של תרגומיו 196

 שכתב במבוא (X¥-XX\ז עמ׳ א, פריצקר[, ]מהד׳ זוהר )מאט, עטו מפרי להקדמה
x̂ עמ׳ א, )שם, גרץ ארתור - ^ . x x x.) לתרגום נלווה כרך סטנפורד הוצאת הוציאה עוד 
לזוהר. מדריך גרין, ראו גרץ. של המבוא של נרחב נוסח המכיל הזוהר,

וסלידה. התפעלות הנ׳׳ל, ;64-63 עמ׳ שאלות, כל לשאול לא הום, 197
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הום בועז
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 היהודית, האמריקנית המולטי־מיליונרית פריצקר, מרגוט של ההקדמה דברי
 הרקע את יפה מדגימים מאט, דניאל של התרגום מפעל את ומימנה שיזמה
 האקדמי המחקר של סמכותו על להסתמך המבקש לקהל הפונה התרגום, ליצירת

לחייו: רלוונטית רוחנית משמעות בזוהר מחפש אך המודרני,

11308131100 11811§£ 0 3 0 0 0 ¥(1 10 136 31)16 10 8111(1ץ 1116 201131־ ־!1£ 3 0 1 6< 1
)

:1381 1116 0 3(1 8011013ז8111ק £ 6־!011 0 8 6 0 1116 1־3 ט0  11131 >¥0111(1 (11־¥3> ק
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 עסקו החל, מאט של לאנגלית הזוהר תרגום שמפעל בתקופה להלן, שנראה כפי
 סבור שאיני אף לקבלה. המרכז וחברי ברג מיכאל גם לאנגלית הזוהר בתרגום

 תקופה באותה הופעתם הרי לזה, זה ישירה כתגובה נוצרו אלה שחיבורים
 הזוהר של התרבותי ההון על לשליטה הטוענים שונים חוגים בין תחרות משקפת

 הפרשנית המסורת כיורשי ואלה הזוהר, בחקר אקדמית מיומנות כבעלי )אלה
 בעיקר האנגלית, דובר הקהל בקרב להפצתו ופועלים אשלג(, הרב של הקבלית

 בהכרזתו בהמשך, שנראה כפי מתבטא, זה מתח הברית. ארצות יהודי בקרב
 ארט בדברי גם לזוהר. מדעי תרגום מליצור במכוון נמנע שהוא ברג מיכאל של

 הטריוויאליים לאלמנטים המתייחסים מאט, למהדורת הקדמתו בסיום גרץ,
 לדעתי יש בזמננו, ובזוהר בקבלה המתעניינים מן חלק המאפיינים והאופנתיים

200ברג. שרגא של מיסודו לקבלה למרכז ברור רמז

¥XX¥^ עם׳ א, פריצקר(, )מהד׳ זוהר מאט, 198 .XX־
. עמ׳ שם, 199 \ \ / - \ \ \ /
x עמ׳ שם, 200 x x x
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הזוהר תרגומי

הזוהר תרגומי של החדש העידן טו.

 של רבה פעילות מתרחשת ואחת העשרים המאה וראשית העשרים המאה בשלהי
 האחרונות בשנים הופיעו וצרפתית, אנגלית לעברית, תרגומים לצד זוהר. תרגומי

 הולנדית, גרמנית, בכללן שונות, לשפות זוהר( מאמרי מבחר של תרגומים)לרוב
 שחלק בעוד 201ורוסית. פולנית הונגרית, רומנית, פורטוגזית, ספרדית, איטלקית,

 תרגומים על מבוססים אחרים תרגומים המקור, מן נוצרו הללו התרגומים מן
 נתן עזריאל של שלום, גרשם של פאולי, דה דאן של תרגומיהם בכללם קודמים,

 להלן( יידונו לעברית בצרי)שתרגומיו שלום דוד ,ר של מילר, ארנסט של פרנק,
 אקדמית, פרספקטיבה מתוך שנוצרו התרגומים לצד 202אשלג. יהודה ר׳ ושל

 נכתבו האחרונות, בשנים שנדפסו אחרים רבים תרגומים הקודם, בסעיף שנדונו
 של מובהקים מאפיינים שלחלקן חדשות, קבליות קבוצות של פעילותן במסגרת

להלן. אדון אלה בתרגומים החדש׳׳. ה״עידן תרבות
 המקובלים ואחד ״השלום׳׳, המקובלים ישיבת ראש בצרי, שלום דוד ר׳

 בזכות בעיקר )הידוע האחרונות בשנים הישראלי הציבורי במרחב הבולטים
 ״מעשיות בשם קובץ וערך תרגם ליקט, (1999 בשנת שערך הדיבוק גירוש טקס

 לספרדית לאנגלית, לאחרונה ותורגם תשמ״א־תשמ״ט, השנים בין שנדפס הזהר״
הזוהר״(, כ״פשט הנתפסים מאמרים בצרי)הכולל של הלקט לצד 203ולצרפתית.

 זוהר שלום, הקדוש)הולנדית(; הספר מילר, ראו להולנדית, זוהר; גסטרין, ראו לגרמנית, 201
זוהר; חיול, זוהר; ברנתן, זוהר; וקסטניה, כהן זוהר; דוחובנה, ראו לספרדית, )הולנדית(;

לאיטלקית, זוהר)פורטוגזית(; שלום, ראו לפורטוגזית, הזוהר)ספרדית(; מעשיות בצרי,
 זוהר; פרנצ׳יסק, ראו לרומנית, הזוהר; ספר ותואף, תואף )איטלקית(; זוהר שלום, ראו

 מודה )פולנית()אני הזוהר אגדות פרנק, ראו לפולנית, זוהר; ורטי, בירו ראו להונגרית,
זוהר; קרבצוב, ראו לרוסית, זה(; ספר על האינפורמציה את לי שמסר מאיר ליונתן
פנחס. פרשת זוהר באוך,

 לספרדית תרגום זוהר. פרנצ׳יסק, ראו פאולי, דה של תרגומו על המבוסס לרומנית תרגום 202
 על המבוססים שונות לשפות תרגומים זוהר. דוחובנה, ראו זה, תרגום על המבוסם
מילר, של תרגום על המבוסם להולנדית, תרגום .167 הערה לעיל, ראו שלום, של תרגומו

 אגדות פרנק, ראו פרנק, של תרגומו על המבוסם לפולנית, תרגום )הולנדית(. זוהר ראו
 הערה להלן, ראו בצרי, של הזוהר מעשיות על המבוססים תרגומים )פולנית(. הזוהר

 לתרגום פנחס. פרשת זוהר באוך, ראו אשלג של תרגומו על המבוסס לרוסית תרגום .203
 הזוהר. ברג, ראו להלן(, בהרחבה )שיידון אשלג של תרגומו על המבוסס לאנגלית

 של תרגומיהם על הספר, שער פי על מבוססת, בהונגרית זוהר מאמרי של האנתולוגיה
סונסינו. מהדורת לאנגלית, הזוהר תרגום ועל הסולם תרגום על גם כמו ומופסיק, מילר
זוהר. ורטי, בירו ראו

 בצרי, ראו וויקרא(. שמות בראשית, מספר למאמרים )תרגום כרכים בשלושה יצא הספר 203
החדש. הזהר מעשיות בצרי, נוספים, כרכים שני לאור יצאו תשנ״ג בשנת הזוהר. מעשיות
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הרם בועז

 שנכתבו לעברית, הזוהר של מקיפים תרגומים כמה האחרונות בשנים הופיעו
 בתוך כלול לעברית הזוהר של תרגום מקובלים. ישיבות של פעילותן במסגרת

 לראשונה לאור שיצא מדבש״ ״מתוק פריש, דניאל הרב של האנתולוגי ביאורו
 שלימד החרדית, מהעדה מקובל פריש, דניאל הרב 204תשמ״ו-תש״ן. השנים בין

 ר׳ עם יחד קודם, עוד הוציא בנימין, ומשכן השמים שער המקובלים בישיבות
 )בארבעה הזוהר לספרות מקיף מפתח הזוהר״, ״אוצר את ברנסדופר, ידידיה

 חלקי באופן ומתורגמים נושאים פי על המסודרים זוהר מאמרי הכולל כרכים(,
 רבני )בהם שונים רבנים של הקדמות לספרו הקדים פריש דניאל 205לעברית.

 כמו בהסכמות, הלל(. יעקב ור׳ וייס יעקב יצחק ר׳ החרדית, העדה של הבד״ץ
 הזהר ספר לימוד חשיבות בגודל ״מאמר גם הכוללת פריש, של בהקדמתו גם

 המשמעות על המסורתיות התפיסות חוזרות 206בזמנינו״, התורה סודות ושאר
 מכיל הזוהר הקבלה, לסודות שבנוסף כך ועל בזוהר, הלימוד של האסכטולוגית

 207בקבלה. בקיאים שאינם מי גם ללמוד יכולים שאותם שמים, ויראת מוסר דברי
 ״ידיד ברלב יחיאל של האנתולוגי בפירושו גם כלול לעברית הזוהר של תרגום
 לעסוק שהחל ברלב, יחיאל 208תשנ״ב-תשנ״ט. השנים בין לאור שיצא נפש״,

 גם נפש״ ״ידיד השם לקבלה)תחת מבוא אף כתב בתשובה, שחזר לאחר בקבלה
 הסכמות הוא אף הקדים 209הירושלמי, התלמוד של תרגום לאור והוציא הוא(

ישיבת ראש הדיה עובדיה שלום ר׳ של יוסף, עובדיה הרב לספרו)של רבנים של

)ספרדית(; הזוהר מעשיות בצרי, )אנגלית(; הזוהר מעשיות בצרי, ראו הספר לתרגומי
)צרפתית(. הזוהר מעשיות בצרי,

 מדבש מתוק פריש, הזהר(; )תיקוני מדבש מתוק פריש, )זוהר(; מדבש מתוק פריש, 204
חדש(. )זוהר

הזוהר. אוצר פריש, 205
יד-יט. א, )זוהר(, מדבש מתוק פריש, 206
 מרובעות, באותיות הנדפסים שבזוהר, הנגלה״ ל״חלק ותרגומיו פירושיו בין מבחין פריש 207

ד. ,עמ שם, ראו רש״י. באותיות המודפסים הנסתר״ ל״חלק פירושיו לבין
הזוהר. ספר לב, בר 208
 כוונות עם סידור לב בר הוציא כן, כמו ירושלמי. תלמוד לב, בר נפש; ידיד לב, בר ראו, 209

]מהד׳ ישרים מגיד )קארו, מישרים מגיד של ומהדורה נפש( ידיד סידור לב, האר״י)בר
 לפירושו בהקדמה לקבלה דרכו את מציג לב בר יחיאל נוספים. רבים וספרים לב[( בר

״ספירות״ במושג שנתקל לאחר התעוררה סקרנותו כיצד מספר הוא שם הזוהר, לספר
 יוסף לר׳ אורה״ ״שערי בספר עיין הוא שבתחילה מספר לב בר החיים״. ״נפש בספר

 ללמוד ניסיונותיו אך שלמה(, בן למהדורת האוניברסיטה״)כוונתו ב״הוצאת ג׳יקטיליה
 ״שערי של מסורתית במהדורה שנתקל לאחר רק דבר. העלו לא זה ספר בעזרת קבלה

 ציין כן, כמו פרידלנדר. חיים ר׳ לדבריו היה בקבלה מורו בקבלה. לעסוק החל אורה״
 הוא שבע״, מבאר אחד ומ״צדיק מלעלוב מהאדמו״ר ועידוד הדרכה קיבל כי לב בר על

אבוחצירא. אליעזר ר׳ הנראה ככל
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הזוהר תרגומי

 לעברית התרגום את ששילב לפריש, בניגוד מסדיגורה(. האדמו״ר ושל אל, בית
 הארמי)המובא המקור בגוף תרגומו את שילב לב בר הזוהר, לדברי בפירושו

 התרגום זאת, עם המסורתיים(. הזוהר פרשני על המבוססים ביאורים בליווי כאמור
 לפירוש )בדומה פריש דניאל ,ר של גם כמו ברלב, יחיאל ,ר של בספרו לעברית
 שעיקרו ממפעל חלק רק מהווה והוא העיקר, אינו אשלג(, הרב של הסולם

 הזוהר מהדורת במרכז עומד לעברית התרגום לכך, בניגוד לזוהר. הפירוש הוא
 בניגוד 210הספרים״. ״יריד בהוצאת תשנ״ח בשנת כרכים בעשרה לאור שיצא

 כוללת אינה הספרים״ ״יריד מהדורת ופריש, לב בר אשלג, של לפירושיהם
 ידי על נכתב התרגום הארמי)המנוקד(. המקור לצד מובא לזוהר והתרגום פירוש,

 כוללת, והמהדורה התרגום, במלאכת שעסק צוות בראש שעמד כהץ, שלמה הרב
 שריה והרב כדורי יצחק הרב יוסף, עובדיה )הרב רבנים של להסכמות בנוסף

 בשאלת באריכות דן אדרי במבוא אדרי. יהודה הרב של נרחב מבוא דבליצקי(,
 וכיו״ב(, הזוהר בפירושי הזוהר, במבנה הקבלה, בתולדות )וכן הזוהר חיבור

 )מעניין הזוהר לקדמות בנוגע המסורתית העמדה את קיבל הוא שם ובדבריו
 אדרי, 211צייטלין!(. הלל של בציטוט פתח הוא זו בשאלה דיונו שאת לציין

 ה״אסכטולוגי״ הטיעון על חוזרים שלו, הקצרה בהקדמה כהן שלמה וכמוהו
 האדרא את מלתרגם נמנע שהוא מדגיש כהן שלמה 212שלהם. למפעל כהצדקה

 הבן של לאיסור בהתאם וזאת דצניעותא, הספרא ואת זוטא האדרא את רבא,
 האדרא תרגום בעקבות הוכרז שכזכור )איסור אלה חלקים תרגום על חי איש
 באה זו שהדגשה ייתכן יחזקאל(. דוד אברהם ידי על בערבית שהודפס זוטא

 הללו החטיבות את שכלל אשלג, הרב של תרגומו לבין זה תרגום בין להבחין
213בתרגומו.
 מקובלים של פעילותם במסגרת שנוצרו לעברית, הזוהר לתרגומי בנוסף

לאנגלית מתורגמים זוהר מאמרי של אנתולוגיה לאחרונה הופיעה זמננו, בני

הספרים(. יריד )מהד׳ הזהר ספר ראו 210
.26-18 עמ׳ א, שם, 211
.20 עמ׳ א, שם, למשל, 212
 שלדבריו שלו, והפירוש התרגום ולמפעל אשלג לרב רב בכבוד מתייחם במבואו אדרי 213

 הזוהר, ספר כל תורגם לראשונה, שכן, הזוהר, ספר ללימוד בהתייחסות למהפכה ״גרם
 הנסיון הם אשלג הר״י של ספריו מדוברת... לעברית הארמית, בלשון ברובו הכתוב

 כמותם ואין הגיונו. ובדרך בשפתו הנסתר תורת את ימינו לבן להגיש ביותר המוצלח
 המתבקשת, השאלה (.42 עמ׳ הסוד״)שם, בשבילי ולדרוך לטעום המבקש לכל מבוא

 כאמור הזוהר? של נוסף בתרגום צורך יש כן אם מדוע היא מתייחם, אינו אדרי שאליה
לקבלה. המרכז בהוצאת הסולם פירוש של האינטנסיבית ההפצה הוא לכך הגורם לדעתי,
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הום בועז

 על שהכריז מילר, משה 214מילר. משה ר׳ חב״ד, חסיד ידי על ומבוארים
 באינטרנט הפיץ לאנגלית, מתורגם הזוהר של שלמה מהדורה להוציא כוונתו

 מתנגד הוא ובו הזוהר, לקדמות הטוען מקיף מאמר בלוויית לזוהר תרגומיו את
 8011016111) שלום גרשם של מיסודו האקדמית האסכולה של למסקנות בחריפות

 מחקרים על בדבריו מלהסתמך נמנע אינו אך (,306118111׳)) 30(1 111611• <ש
 משה של מחקריו על ובראשונה )בראש האחרונות השנים מן אקדמיים

215אידל(.
 פעילותם במסגרת לאחרונה שיצא לאנגלית, הזוהר של ביותר מקיף תרגום

 של בראשותו לקבלה המרכז של התרגום הוא החדשים, המקובלים חוגי של
 בעשרים לאור יצא התרגום ברג. מיכאל בנו, ידי על שנעשה ברג, שרגא הרב

216.2 השנים בין כרכים ושלושה 003  לעיל, הוזכרה שכבר זו, מהדורה 1999-
 מאמרי את כוללת המהדורה אשלג. הרב של הסולם פירוש של תרגום היא

 לאחר אשלג. הרב של לסעיפים החלוקה פי על ובניקוד, המקור בשפת הזוהר
 זוהר מאמרי משולבים ובו הסולם, פירוש של לאנגלית תרגום מובא סעיף כל

 המהדורה את אשלג(. הרב של הפירוש דברי מאשר שונה בפונט )הנדפסים
 המציגים ברג, מיכאל בנו ושל ברג שרגא הרב של ארוכים מבואות מקדימים

 קבלה — לקבלה והמכון ברג הרב של החדשנית הקבלה של היסוד תפיסות את
 את מקבלים בנו, כמו ברג, שרגא 217מובהקים. פוסט־מודרניים מאפיינים בעלת

 אך וקדושתו, סמכותו הזוהר, קדמות אודות על המסורתיות הקבליות התפיסות
 מיכאל כך, '.,החדש ה״עידן לתנועות אופייניות בתפיסות אלה תפיסות משלבים

 שהלימוד המסורתית התפיסה פי על שלו התרגום עבודת תכלית את מסביר ברג
 לרמה העלאה היא הגאולה דידו, שלגבי אלא הגאולה, את יקרבו והפצתו בזוהר
הגלובלית: המודעות של יותר גבוהה
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ומבואר. מתורגם מבחר זוהר, מילר, 214
הזוהר. של האותנטיות מילר, 215
זוהר. ברג, ראו 216
 הרב של הקבלה של פוסט־מוררני פיתוח המהווים הברגיאנית, הקבלה עקרונות על 217

.11-7 ׳עמ אחר, ביום למות הוס, ראו אשלג,
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הזוהר תרגומי
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 בשם ידו על )המכונה הזוהר של ההפצה את שלו במבוא מקשר ברג שרגא
הדלי: עידן החדש, העידן הגעת עם ברבים, (,,הקדוש ״הגביע
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 מהמתרגמים ובשונה הזוהר, בתרגום שעסקו המסורתיים מהמקובלים בשונה
 דתי כטקסט הזוהר של ה״יהודי״ אופיו את שהדגישו המודמים היהודים

 )הדגשה הזוהר של האוניברסלי האופי את מדגיש ברג שרגא לאומי, או
 והחוגים והברוק, הרנסנס בתקופת הנוצרים המקובלים של גישתם את המזכירה
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 ״הגביע המובהק, הנוצרי המושג באימוץ ביטוי לידי באה זו הדגשה
 של אופייניות אסטרולוגיות תפיסות המשלב בקטע לזוהר. ככינוי הקדוש״,

 )והכוונה בכללותו הקדוש״ ה״גביע של שהפרסום טוען ברג החדש, העידן
 אסטרליות השפעות משיכת יאפשר לאנגלית( הזוהר של התרגום להשלמת

 הכאוס של לחיסולו ויביא הזוהר( של קריאה־סריקה )באמצעות לעולם חיוביות
מחיינו:

0 21 110168 136 ק08111¥6 01* 2 0 ¥111011< ,10111160068 111686 688*11)1)2 1 0

עמ׳ א, זוהר, ברג, ראו 218
x\7.^[עמ׳ שם, 219 x
.XX¥ עמ׳ שם, 220

89



הרם בועז

ק10£ 111686 0 13ק £ )1381 1116 1)0 6§3881 ¥ 3 8< 01311 1:116 ,311¥6§0 6

£3011 .10111160068 311¥6§0 6 1116 611111111316 1)3  ק08111¥6 10111160068 0

0 (111£61*601 10111160068. א6¥61־11161688, 6ז 131*10£8 >¥1111 11 3 11081 £  ץ3

6(110£ 011311:8 11131 >¥111 13600016 3¥31131316 3£161־ 1116 3*1§ 8־ 0 3 0 0 1 0 1116 

ק1316 ק0ז ק 0*311, >¥111 3881^0 1116 3ז 1 ̂1101 6*60111 1116 0  ק0131181110£ £

£ ץ631.־ 1 ¥ 6 3ץ 0 6ץ*! >¥661( 10 0 ¥ 6 1)3 0 1116 1־101ץ 01311 10 63011 0 £ 8601100 

1)3 £§6111ק8 1116 1*616¥301 0 ק3011110061־ >¥111 113¥6 311118/1161• 0  111118, 1116 ז

£1001 011308 0 0־5601100 10>¥31<*18 1116 611011031100 £ 0 0 0 6 0 1 1 0 110161ץ £

11¥ 68.221 0111

 מבקר ברג מיכאל שונות, לשפות הזוהר של אחרים רבים למתרגמים בדומה
 הזוהר מהדורות נגד טוען ברג כך, לאנגלית. הקודמים הזוהר תרגומי את ופוסל

 הזוהר של האנתולוגיות ונגד סונסינו( למהדורת בוודאי )כוונתו המקוצרות
באנגליות: שהופיעו
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 הופיעו ברג דברי לזוהר. מדעי פירוש לכתוב במכוון נמנע שהוא טוען ברג
 הם לעיל, שהצעתי כפי אולם הזוהר, של פריצקר מהדורת הדפסת לפני אמנם

 מאט, דניאל של תרגומו נוצר שבמסגרתה האקדמית לגישה התנגדות מבטאים
 עניין המגלה האנגלית דובר הקהל בקרב הזוהר הפצת על תחרות ומשקפים

 פריצקר, מרגוט בדברי שראינו )וכפי האחרונות בשנים היהודית במיסטיקה
האקדמי(: המחקר על להסתמך לעתים מחפש

 111056 10¥01¥6(1 >¥1111 ק1־0(111010£ 11118 6(111100 >¥61־6 £306(1 >¥1111 1116
)11651100€ 0£ >¥11611161־ 10 ־!ק68601 10 11 3 £01*0131 303(160110 0130061־ —
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סיכום טז.

 חברתיים היסטוריים, בהקשרים נוצרו זה במאמר שנסקרו השונים הזוהר תרגומי
 שונות פרשניות ומגמות אידאולוגיות עמדות מתוך ונכתבו שונים ופולטייים
 גם להיווצר וממשיכים הדורות, במהלך שנוצרו הרבים הזוהר לתרגומי ומגוונות.

 בקרב הזוהר את להפיץ מתרגמיהם של השאיפה — משותף אחד מאפיין כיום,
 השונים התרגומים אולם במקורו. אותו לקרוא יכולים שאינם קוראים קהלי

 הזוהרי החומר בבחירת פונים, הם שאליו הקוראים בקהל מזה זה נבדלים
 האידאולוגיים־ ובגורמים התרגום את מצדיקים הם שבהם בנימוקים המתורגם,
השונים. התרגום מפעלי מאחורי שעומדים הפוליטיים
 שנוצרו לתרגומים משותפים אידאולוגיים גורמים מוצאים אנו לעתים

 מאחורי עמדו עשרה השמונה במאה שבתאיים חוגים כך, שונות. לשפות
 הזוהר של בתרגומים אף מעורבים היו ואולי וללדינו, לאידיש זוהר תרגומי

 הרנסנס בתקופת תרגמו ומיסיונרים מומרים יהודים נוצרים, מקובלים ללטינית.
 לצרפתית לגרמנית, ללטינית, זוהר מאמרי המודרנית, בתקופה ואף והברוק,

 התשע המאה בשלהי תרגמו ואוקולטיים תאוסופיים חוגים לאידיש! ואף
 יהודים מלומדים ולצרפתית. לאנגלית הזוהר את העשרים המאה וראשית עשרה
 ובחוגים ולגרמנית לערבית זוהר מאמרי תרגמו הללו לחוגים קרובים שהיו

 הזוהר את העשרים המאה בראשית תרגמו ולאומיים נאו־רומנטיים יהודים
 ולעברית לצרפתית לאנגלית, שונים תרגומים ולאנגלית. לאידיש לעברית,

 בהסתמך אקדמית, פרספקטיבה מתוך ואחת והעשרים העשרים במאות נכתבו
 ולאנגלית לעברית אחרים תרגומים ההיסטורית־פילולוגית. מחקרית גישה על

 קבליות, גישות מתוך אורתודוקסיים, חוגים במסגרת תקופה באותה נוצרו
וחדשניות. מסורתיות

׳עמ שם, וראו ׳עמ שם, 223
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הרם בועז

 במסגרתן, נוצרו הזוהר שתרגומי השונות האידאולוגיות הפרספקטיבות
 אופיים את שעיצבו הן כוונו, הם שאליהם השונים היעד קהלי גם כמו
 התרגומים מן ניכר חלק שראינו, כפי השונים. התרגומים של היקפם ואת

 השונות האידאולוגיות תפיסותיהם את המציגים ובמבואות, בפירושים מלווים
 בהיקף אף ביטוי לידי באות האידאולוגיות המגמות התרגומים. מחברי של

 חטיבות לתרגם בחרו המתרגמים מן חלק המתורגם. החומר ובבחירת התרגומים
 של אנתולוגיות שונים קריטריונים סמך על יצרו ואחרים מסוימות, זוהריות
 הזוהר של מקיפים תרגומים הם התרגומים מיעוט רק מתורגמים. זוהר מאמרי

 בחרו ונורליוס, זומר דוגמת נוצרים, מקובלים כך, הושלמו(. לא )ומרביתם
 חוגים הבנתם. פי על נוצריות, להשקפות הקרובים זוהריים מאמרים לתרגם
 בעיקר הזוהר, כ״פשט״ שנתפסו מאמרים לתרגם לרוב בחרו מסורתיים קבליים

 במאה יהודים בידי שנכתבו יותר, מקיפים בתרגומים גם מוסר. ודברי מעשיות
 לעברית, ',הספרים ״יריד ותרגום לאנגלית ״סונסינו״ תרגום דוגמת העשרים,

 וספרא האדרות — ביותר לאזוטריים הנחשבים החלקים את מלתרגם נמענו
 ועל ללדינו, הדונמה כת בני בידי תורגמו אלה חלקים דווקא דצניעותא.

 הפכו רוזנרות, פון בעקבות ללטינית. רוזנרות פון קנור הנוצרי המקובל ידי
 התשע המאה במפנה אוקולטיים חוגים של בתודעתם למרכזיים אלה טקסטים

 מפרספקטיבה שנכתבו זוהר מאמרי של המודרניות האנתולוגיות 224עשרה.
 פיהן שעל הקטגוריות את המשקפים נושאים פי על לרוב מחולקות מחקרית

בזוהר. האקדמי המחקר מתנהל
 הזוהר תרגום מפעלי מאחורי שעמדו השונים האידאולוגיים החוגים בין

 על גם )ולעתים התרבותי בהון השליטה על תחרות רבות פעמים התנהלה
 כמצרך הזוהר של שערכו ככל הזוהר. תרגום שהעניק הכלכליים( הרווחים
 )וככל המקור בשפת הזוהר את לקרוא יכלו שלא שונות בקהילות עלה תרבותי

 התחרות התגברה הזוהר(, הפצת על המסורתיות היהודית ההגבלות שהתערערו
 סוציולוג הפצתו. ועל הזוהר תרגום על השליטה סביב שונים גורמים בין

 בין התרבותי, היצור של העולמות ״ניתוח :טען בורדייה פייר הצרפתי התרבות
 בשדה בין הפוליטיים, בעיתונאים ובין והקולנוע התיאטרון במקרי מדובר אם

מייצרים אינם שהיצרנים מראה זה ניתוח הדתי, בשדה ובין האינטלקטואלי
לקהל התייחסות מתוך — שחושבים ממה פחות הרבה מקרה, ובכל —

 בהודו בגדדי יהודי חכם ידי על זוטא, האדרא תורגמה כאמור, אלה, חוגים ובהשפעת 224
לערבית־יהודית. גם
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הזוהר תרגומי

 במידה נכונים אלה דברים 225למתחריהם״. התייחסות מתוך אלא לקוחותיהם
המודרני. בעידן בעיקר הזוהר, תרגומי ייצור של הניתוח לגבי גם רבה

 העשרים המאה וראשית עשרה התשע המאה בשלהי זו, בסקירה שראינו כפי
 בצרפת באנגליה, ואוקולטיים תאוסופיים חוגים בקרב בקבלה רב עניין התעורר

 אירופיות, לשפות שונים זוהר תרגומי נוצרו זו במסגרת הברית. ובארצות
 )בכללם רוזנרות פון קנור של ללטינית הזוהר תרגומי על התבססו שמרביתם
ג׳ונה ואלבר שטו־ הנרי לוי, אליפז ושל לאנגלית מת׳רס של תרגומיהם

• • ׳ו

 של כתיבתם את עודדה הללו התרגומים של שהופעתם ייתכן לצרפתית(.
 לגרמנית, הארמי המקור על שהתבססו יהודים מלומדים של זוהר תרגומי
 המאה בראשית הופיעו הללו התרגומים לצד כזכור, לאנגלית. יותר ומאוחר

 וחלקם מסורתית מפרספקטיבה נכתבו שחלקם ולאידיש, לעברית תרגומים גם
 שילוב תוך צייטלין, הלל של )ובמקרה ולאומית נאו־רומנטית מפרספקיבה

 ותלמידיו, שלום גרשם מצד רבה ביקורת עוררו הללו התרגומים הגישות(. שתי
 לעברית, תרגומים ויצרו אקדמיים, בקריטריונים עומדים אינם שהם שטענו

 והיסטוריים. פילולוגיים בכלים שימוש על שהתבססו ולאנגלית, לגרמנית
 תרגומי של ייצורם את אף עודדה הזוהר של התרבותי׳׳ ״ההון על התחרות

 הרב של הגדול התרגום שמפעל מקרה זה שאין דומה מסורתיים. בחוגים זוהר
 שבה תקופה באותה נוצר הייחודית, הקבלית שיטתו במסגרת שנכתב אשלג,

ולחובר. תשבי של המקיפה האנתולוגיה התפרסמה
 פעילות מתרחשת ואחת העשרים המאה וראשית העשרים המאה בשלהי

 מפעלי מאחורי ולעברית. לצרפתית לאנגלית, בעיקר זוהר, תרגום של נמרצת
 התרבותי ההון על המתחרים שונים חוגים פועלים הזוהר של החדשים התרגום

 לפופולריות האחרונות בשנים הזוכים בפרט, הזוהר ושל בכלל הקבלה של
 הופיעו האחרונות בשנים שראינו, כפי ובעולם. בארץ רבים, בחוגים מחודשת

 בר יחיאל של פריש, דניאל )של לעברית הזוהר של חדשים תרגומים שלושה
 בהופעת לראות יש לדעתי, מסורתיים. בחוגים שנוצרו כהן(, שלמה ושל לב

 חוגים בידי ה״סולם׳׳ פירוש של האינטנסיבית להפצה תגובה הללו התרגומים
 קבוצת בידי אף )ולאחרונה לקבלה״ ׳׳המרכז ידי על בעיקר חדשים, קבליים

 לאנגלית הזוהר של חדשים מקיפים תרגומים שני של ההופעה אף ברוך״(. ׳׳בני
 של לקבלה המרכז והוצאת מאט דניאל של פריצקר מהדורת האחרונות, בשנים
 הקוראים קהל על תחרות על מעידה והיא לדעתי, מקרית איננה ברג, מיכאל
איני אמנם בקבלה. המתעניין הברית בארצות האנגלית דובר הציבור מקרב

.223 ׳עמ בסוציולוגיה, שאלות בורדייה, 225
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הום בועז

 אני אך למשנהו, ישירה כתגובה נוצרו הללו הפרויקטים מן אחד שאף חושב
 )הקשורה האקדמית המודרנית המגמה בין תרבותי מאבק משקפים שהם סבור

 תרגומו של 226הברית( ארצות יהודי בקרב הדתית ההתחדשות למגמות גם
 כזכור, לקבלה״. ״המרכז של הפוסט־מודרנית הקבלית המגמה לבין מאט, של

 מילר, משה של מסורתית מפרספקטיבה לאנגלית נוסף תרגום הופיע לאחרונה
 נגד במפורש מילר יוצא בדבריו כולו. הזוהר את לתרגם כוונתו על המכריז

 התחרות לאנגלית. לאחרונה שיצאו זוהר תרגומי המאפיינות האקדמיות המגמות
 רבים, בציבורים וגובר הולך בו העניין אחד שמצד הזוהר, בהפצת השליטה על
 הופעתם את כן אם מבטיחה במקור, בו לקרוא יכולים בימינו מעטים אחר מצד אך
בעתיד. נוספים זוהר תרגומי של

227ומחקרים מקורות וקיצוריה ביבליוגרפיה

 ספר, עלי ש״פ״, שנת עד באיטליה האר״י ״כתבי אביב״י, י׳ — האר״י כתבי אביב״י,
 .139-91 ,עמ )תשמ״ד(, יא
 שלמה ר׳ באוסף אשר היד כתבי רשימת :ש״ם אהל אביב״י, י׳ — ש״ם אהל אביב״י,

 תשנ״ב. ירושלים מוסאיוף,
$, 1858 — כתבים אוטינגר, 6 1 1?5011 50171x110116ז 0. 0611§מ6,
1ז16? — הלימוד לוח אוטינגר, /6161?))£ 6 /1 ?16) 11)1^ 0ז1ה 0. 0611ז1§61,• 0^6111101165 6

? 1?£150116?6(11??6(1,... 7111>1ח£6ח 1763 ?1111655111 \ / 17X0111?ט\611, \¥1!ז

 אביב תל לוחם, של מזכרונותיו בכבלים: אורנשטיין, י׳ — בכבלים אורנשטיין,
תשל״ג.

 תרנ״ו-תרנ״ח. פרעמישלא החמה, אור אזולאי, מרדכי בן אברהם — החמה אור אזולאי,
 תשנ״א. ירושלים לאברהם, חסד אזולאי, מרדכי בן אברהם — לאברהם חסד אזולאי,

9^60 1988 — משיחיים מיסטיקאים אידל, 4,א6*\ 3 . 1(161, ^16551(11110 *4?5x105?  
 ופירושיו הזהר לס׳ החסיד יהודה בן דוד ר׳ של ״תרגומו אידל, מ׳ — תרגומו אידל,

.73-60 ,עמ )תש״ם(, ח ספר, עלי /,ביתא לאלפא
¥?1(15: 1]11ק111)115116(1 £6$611(15 — אוצרות אימבר,  .א 14. 1תז1נ6זי 7?'6(1511?65 0/ 7ט\0 \0

11X10115 0/1176 ]6^1511 1̂1 (1X1011))1!'?) 1)112, 081̂ §ח\/6168 1910

תש״ן. ירושלים והסתגרות, פתיחות אלבוים, י׳ — והסתגרות פתיחות אלבוים,

.69-65 ׳עמ ואותנטיות, אקדמיה קבלה, גולדיש, גם וראו 226
 ״מקורות״, של בתפקיד היינו מחקר, כמושאי רבים מחקרים משמשים זה שבמאמר מאחר 227

אחת. לרשימה אוחדו המחקרים ורשימת המקורות רשימת
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הזוהר תרגומי

 ת׳׳ב. קושטא ספירים, מעולפת אלגאזי, ש׳ — ספירים מעולפת אלגאזי,
ט יד, על קבץ ליאוך, די משה לר׳ זרוע אור ״ספר אלטמן, א׳ — זרוע אור אלטמן,

 .293-219 עמ׳ )תש״ם(,
£§ת13£ז^מ 211(19..¥\ 83886,־! 7'116 — רות של המיסטי הלימוד ובסר, אנגלנדר .

^ 8 X 1 0 0 1  5x14(1] 0/8.11111, 1̂1301:3 1993
 באירופה׳/ עשרה השבע במאה והבראיזם דת ״המרת אסולין, ש׳ — דת המרת אסולין,
 משיחיות, ושלוחותיה, השבתאית התנועה ושברו: החלום )עורכת(, אליאור ר׳

,עמ )תשס״א(, טז־יז( ישראל, במחשבת ירושלים )מחקרי ופראנקיזם שבתאות
470-423.

 ,עמ )ת״ש(, ה סיני, קבלה״, ספרי הדפסת על ״לפולמוס אסף, ש׳ — לפולמוס אסף,
9-1.

 תשל״ה. ירושלים תורה, מתן ספר אשלג, י״ל — תורה מתן אשלג,
 תש״ה-תשי״ח. ירושלים הסולם, אשלג, י״ל — הסולם אשלג,
ק11(2ק*111107171414x00,— פנחס פרשת זוהר, באוך, ,1)£4.) 53^x3, 3 0

 (.1995 ירושלים פנחס, פרשת זוהר, באוך, )א׳ 1995
171x70(1140x10710 ,311:60(111176 1(1(11811 — לספרות הקדמה באומגרטן,  1.8311§בם10111167
1993 18*31? ,11101611716) 

1. 8 311012311:611, ״16x1:68 01ץ811!<1168 6מ 130§1!6 — מיסטיים טקסטים באומגרטן,
ץ101 ¥1131 61 9ץ £ 11*3(11101:10118 (168 8111¥1וי61 3 6 8 (:8160168 ¥ 1(1(11811 (X X ^ ^ -X ^ X

£)1)01011, 2 (1997,) .קק 65-103 0 1 ,5^ - ^  8111¥11,61י
.2005 אביב תל בסוציולוגיה, שאלות בורדייה, פ׳ — בסוציולוגיה שאלות בורדייה,

ל, ר ם בו גו ר ת תי ה פ ר צ  1̂10X68 ,61*80111 (.1 8147 10 >761711676£ 170(.111011071/70.71(10.186 (114 — ה

110116^2,01107: 111(11801168 >£611^611 111 617167 \¥611 011116 0 0 1 1, ¥68X801171/1/147 5X6

4, 1. ̂/131161ד1, 6. ^10121<10 & 8. 830(1530̂ (6(18,). 861*110 2001, .קק 0 8 6 8!

120-129
0. 81316, 0678110711 5011016171: £01)1)01011 011(1 001111X67- — ,שלום גרשם ביאל

1118X07], 031979 ,100)£00 £> .1388̂  מ11311(1§6, ]
\¥. 1. 816860111318, 4̂!48114§6 0148 (16171 8140116 501107 — מהזוהר קטעים ,0נתל0בי 

• •

77111 (1614X801167 111)6786X114118, 8611852 110־
6(13ק681 1990 — זוהר ורטי, בירו , 811^0 8 1:071§0§ ^70 £61:1,2 6 1 1 0 7 :0? ם811־6 & . .

בודפסט הזוהר, ספר זוהר: רטי, ופ׳ בירו ד׳ 1990). )
£. 8180110{£, £16771671x6 (167 £ הקבלה יסודות בישוף, — 110*861 ,1 .¥01 ,01011(1(01

1913
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הום בועז

 יד(, )ספונות, ביוון השבתאית התנועה בניהו, מ׳ - השבתאית התנועה בניהו,
תשל״א-תשל״ח.

 ת״ס. זולצבך יעקב, אביר יוסף, בן בר עקיבא - יעקב אביר יוסף, בן
 ;תנ״א פפד״מ ראשון, חלק ה׳, מעשה יוסף, בן בר עקיבא - ה׳ מעשה יוסף, בן

תנ״ד. פיורדא שני חלק
.£ 86112״,£3 1£31נ1נ316 011611611116 611^116013£06 — בגרמניה הנוצרית הקבלה בנץ,

,816016," 0. 801101601 61 21. (6(18,). £ 0 1)1)0115165 0/176X16715 ^̂ !(X 11ך\ X 311\ז^
9 1 -1 3 ?308 1979, .קק 6

.? 8661,* 065/1010/116, £6/1767111713$4617111718671 0.1167 — היהודים של הכתות בער,  
5^6ח (167 ]11(1611 1171(1 (167 6 105671§7611 6516/16713611(1 110011 111161 1)6 5X0113671671

1822-1823 1161111*81 ,010(1(£01 167)0 061161171161176

 ירושלים א-ג, חלק הזוהר, מעשיות בצרי, ד״ש — הזוהר מעשיות בצרי,
תשמ״א-תשמ״ט.

1 201107,113081316(11ץנ — )אנגלית( הזוהר מעשיות בצרי, 70165ז116/ /701 ,8 . ם 8380 .  

£ £6׳\10, 16018316111 1992 .

0, 0*3(11160160, — )ספרדית( הזוהר מעשיות בצרי, 6 1 .ם 8. 8380,1115107105 201107
1992 1601831601 ),£11¥31 £(.

2ז3(111118 60 — )צרפתית( הזוהר מעשיות בצרי, 0 /1 0 7 , 1 311 15101765/ ם 8. 8380, ( .

1993 11831601*161 ,1601130)£ 6 ¥ •!305318£ ק3ז .

תשנ״ג. ירושלים חדש, זוהר מעשיות בצרי, ד״ש — חדש זוהר מעשיות בצרי,
0 ¥00/101, 770171 1116 800£ — הזוהר ברג, 7(1 5111171011 \<80 /((< ,201107 7116 §,861 •1\

0113 £ 3 1 1 6 3 ,£5 8ע ¥6/111(10 110$/ 70/10771£, 11/1 1/16 51110171 00171171611107)7 ׳)?/ 0 ^ /0

¥ז1;< 2003 1, א6׳\\ 0 - 2 3 .¥018 ,8 6 7 00771ק11631ץ? 801)1)1 ^11011061 $

1 00171171671107— קבליים פירושים ברודי, £ >/6ז50107710710/0670710 1 7 8ז0(5,ץ 8. 0 .8
1999 £313013200! ,00771771671107165 0115110(1(£0 1 01/167 0713 5^0 /5 0 7 1 5071£ 1/16 071 

0 — הלימוד לוח והאוסרמן, ברימאייר 1  8ז6ץ013ץ6ז £< .? 931188600300, 6
0 871711655171 £71107110, 86ז11ח 8( א¥6\ ¥01*1( 1977 6 7 1710/61^ /1

 תקוה פתח נפש, ידיד ביאור עם הזהר ספר ברלב, י״א — הזוהר ספר ברלב,
תשנ״ב-תשנ״ט.

 תקוה פתח הקבלה, לתורת מבוא נפש: ידיד ברלב, י״א — נפש ידיד ברלב,
תשמ״ז.

 עם חול ליום נפש ידיד סידור ברלב, י״א — תפילה( )סידור נפש ידיד סידור ברלב,
תשנ״ט. תקוה פתח ז״ל, האר״י כוונות
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פתח נפש, ידיד פירוש עם ירושלמי תלמוד ברלב, י״א — ירושלמי תלמוד ברלב,
תש׳׳ס תקוה .

ות תפיסת לבב, בר שמעון לר׳ החיים בס׳ המות ״תפיסת לבב, בר א׳ — המו  
תשנ״ז העברית האוניברסיטה דוקטור, תואר קבלת לשם חיבור פרנקפורט״, . 

תל הסולם, מעלות עם הזוהר תקוני ספר ברנדווין, י״צ — הזוהר תקוני ברנדווין,
ט אביב ״ נ תש - ״ך תש .

^1. 8311131:311, £1 תן, — ,01011?1?01)1 10 161> 051005?1 05?£60111 :?2)7,011  רנ ר ב ה זו

143(10(1 1986

המאה בקבלת עיונים :לעדרים יהיו הסגלות יחידי גארב, י׳ — הסגלות יחידי גארב,
תשס׳׳ה ירושלים העשרים, .

1. 6 0 <1\¥1 111£§1116ז1ח16ז1,ז — התאוסופית ההשכלה גודווין, ,ת 7116 7}16050})ן11€01 ז
¥ 0 1 1 9 9 4 ־^ 

1.00(1^111,7716 86§1 01106£, — בצרפת התאוםופיה גודווין, ץח11ז1§ 0/71160501? 11?) 1ח ?

£00(100 1989

, גולדיש, ,11811)001 יה קבלה ות אקדמ ״£3131331311, 303(1611113, 311(1 — ואותנטי
3 ^ 1 1 1 1 6 0 1 1 ^ 1 1 6 3 - 6 9  . ץ,,, 711£11ז1 (86ק160כןו6/ז001:01כ6ז 2005,) קק  

1011061, £ 0 הזוהר מפתח ג׳ונה, — 1909 18*31? ,?1112011.0)/016   

?. 01116! , והר קריאה גילר ?¥61̂\ ¥0̂־! 2001 — בז #(11ז1£ 1!16 20110, 6 ,־0
0 . £00<100 1955 — הקבלה גינצבורג, .ם 01מ81כ111,£: 7116£01?1?010!1,  

01 ית גינצבורג, י תאורי מ81כ111§־י ״0601186 0? 81§01110<11ז1־611!(,8 86(11101100 — הפיתו
X 1 1 6 0 ^ 7 2 6 8 - 2 6 9  . )קק ,2003) (4)5 1 5 ,12?011001101^£ 5 / 4.1710?\£ ,י,1?116??10110?101 0  
1̂. 0131261 ,־ 0. 861110 11.0. 06111118, — עבריים יד כתבי ודנים, ברלין גלצר,  

£161??6\1975 .1388  ̂ ,186)1??11??00 ,? 1?1115€?1)ן1;5 1ז1 1116 £10118111011 £1?)\01ך ט 1\0  

9 . 0811610, £?16(16 £.11611 \¥6116 ץ,0ג ר ר ט ה ,ח 111(1150116 161)6115^61511611 0115 — ^

(16171 20110?, \^160 1984
^ . 01*088,11 ע0 אברהם גרום, 0^11: 7'116 ^\0?1(1 — ב 0 111:10§111\^01717£ ? ^ ? כ6?10ז116^

ז1<: 30(1 £0610 ¥01995 ^16< ,160)1.61 ,0(501 0110171??!£ 1(1(0/801
תר״ץ-תרצ״ב ירושלים ירושלים, מגנזי גריבסקי, פ׳ — ירושלים מגנזי גריבסקי, .

01660, £  0111(16101116 20110?, 8130?01 , 1 — לזוהר מדריך גרץ (־2004  
^ . \ ¥. 0 , ופ 18116£ 8ץ 18330 6.83011161 — קבלית אגרת גרינ ק31כ1נ3118110 ק , ז66011^

13. 93)7101 86365- 375 . 7,?/ 21 (1930/1,) קק ק1131(*11,יי 0  

תל ,1900-1700 בשנים תרבות כסוכן הספר גרים, ז׳ — תרבות כסוכן הספר גרים,

תשס״ב אביב .

הזוהר תרגומי
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הרם בועז

חסידיו בחיי ומקומה תולדותיה ההנהגות ספרות גרים, ד - ההנהגות ספרות גריס,

תש״ן. ירושלים הבעש״ט, של
 ׳הזהר׳ ללימוד תשבי ישעיה תרומת על ׳׳משהו גריס, ז׳ — תשבי ישעיה תרומת גרים,

מוסף ,25.11.1994 דבר, בציבור״, והתקבלותו ה׳זהר׳ של בעניינו הפולמוס ועל

משא.
£) 17)1-7011)£1 7 116,) — הזוהר ספר פאולי, דה 6 >\!£76 3 6 £ $ 5^1671361x71.06 ?2111,ץ56ק

*

1906-1912 2118? ,1 0(71716 £50161-1(1116 (165 157(1611165, ׳\018. 6- 0 0 

 .£ 011]0וד\6, £17,011(17, ¥018.1-5,81161105 ̂.11־68 1977-1978 — זוהר דוחובנה,
2 16\¥1811 \¥00160 80110121־ — אשכנזית מלומדת דיוויס, ¥ 1 8 , 1. ^1. ס0601120

£ 110121̂ 061160 £( ^1. 8ץז2ח <3610120£  111 1116 £211ץ 16^ €6011117,״ .
1511^6[ /0 £65 1671)211)011 1176 107171££ \ ן ( ?,1111(017511^8 6 5 1)211> 10171)£ 7 6 6 .(,18)6)

]( 1100501:<60 1999, .קק 101-109 ,0017117111171 

 תרפ״ז. אורליאנס ניו עלטה, דיינארד, א׳ — עלטה דיינארד,
 היהודית, הסוד בתורת שלום גרשם ספריית קטלוג ליבם, וא׳ דן י׳ — קטלוג וליבס, דן

־ תשנ״ט. ירושלים
 תש״ו. תקוה פתח התורה, על השלם הזוהר ספר הדיה, ע׳ — השלם הזוהר ספר הדיה,
, תרביץ, הזוהר׳״, ׳ספר של ״הופעתו הוס, ב׳ — הופעתו הוס,  .542-507 עמ׳ ע)תשס״א(
\111010§1021 1ת16קז1־612110:מ £116 — האנתולוגי הפירוש הוס, 8. 111188, ״וד16 7מ

86¥60166015 1116 10 €00111160121168 •201121 01 168§015010;\ 01 6006§£0161
ב(601£1117יי, £700/16x15, 19 (1999,) .קק 1-19

 אליאור ר׳ הזוהר״, ספר התקבלות ותולדות ״השבתאות הוס, ב׳ — השבתאות הוס,
 שבתאות משיחיות, ושלוחותיה: השבתאית התנועה ושברו, החלום )עורכת(,

, ישראל, במחשבת ירושלים )מחקרי ופראנקיזם )תשס״א( ) ז י - .71-53 עמ׳ טז
8.111188, ״(̂\10111־21100 20(1 018§1181: £116 ^0151¥21601 — וסלידה התפעלות הוס,

 7x711 011116 £6-020001221:100(17 10 1116 /י>10(161־0 ?6̂־10(1,,, 11. 10־61861 (6(1,). 5111(1]

8י6ז 8116¥2 2006, .קק 203-237 (217(1 £710ט\$6.163 117 ]6^1517 £11011§11,( 6

 8. 111188, ״£6X1 110(1 (30016X1 (168 811125201161־ 201ו21־יי, — זילצב[־ זוהר ,0הו
/ (167 011715(1(271 £71077 ע017 ?056"70111 ־0656115011(1/1, 4§671-01(171(1־. 761(501171( 0 7!\

1(2006,) .קק 135-159 6 

 וחקר שלום גרשם שאלות: כל לשאול ׳׳לא הוס, ב׳ — שאלות כל לשאול לא הום,
.72-57 עמ׳ )תשס״ג(, 95-94 פעמים, ימינו׳׳, בת היהודית המיסטיקה

11 ,עמ )תשס״ה(, 81 זמנים, אחר, ביום למות הוס, ב׳ — אחר ביום למות הום, -4. 
2(1 1101ץ — הזוהר ספר הוס, 0, 820ז6(1 0 8. 111188, ״8616ז 112-20521־ 28 2 20001021

98



הזוהר תרגומי

01120£10£ ?61 ־8ק601:1¥68 01 1116 8001( 0£ 8ק160(101' 1361^660 1116 ז1111־166ת11ו
20(1 £1§11 ,(1 / /6^\18/1 7/1014$^ £< 8/111080ק ו16601:11 ^601̂;1681̂,,, 7/16 ]01477101 0]

 קק. 257-307 ,(1998)
הזוהר התקבלות בתולדות פרקים — הרקיע כזוהר הוס, ב׳ — בתולדות פרקים הוס,

, ערכו ובהבניית )בדפוס 2007 ירושלים הסמלי ).

?. ¥ 11111 <111(1, 7703140x1071 1 7 1 x6 8 7 0 1 6 דצניעותא ספרא תרגום וויו, — 510/170 314 
0 1 -7 1 6 1930 208? ,560761 ,114) 76 ח1141/10, 16 11ע

איין מיט און זוהר דעם פון גינומין ארויש שטעלין וויכטיגי — שטעלין וויכטיגי  

תר״ד ורשה אנמערקונגין, עטליכי דירצו אויך און איבירזעטצונג, דייטשי יודיש .
5. 0 . \¥21(1, 7/16 £>06x1-1116 0 /1 /16  0 1 ע1716 א0ז116, 071 — האלוהי השם תורת וולד,

171X703110X1071 10 01(15510(11 !£01)1)0115X10 7716010$)!, 7\112012 1988
£. 11. \ ¥01£80 , ן ו ולפס מ44!^68812מ18111101110 01118(12111 !£21313212110£ — קמפר יוהן ו ,
מ ?0ק1מב< (6(18.),$411167107107115771 (271(1£611 1011200 ז1ק61־י,, 10 001(51811 & 11. .  

¥16851(17115171 171 1/16 £ 0 7 1 )  ^ 10(16171 ]¥0713, 001139-187 . (־11־601ו1 2001, קק
£. 11.\¥011800, 7/16 8 0 0 £ 0 / 1 / 1 6  8 0 1 7 1 6 8 7 0 7 1 0 x6 : 1 4 0 8 6 8  7)6 הרימון פר0 וולפסון, — 

£6071*5 56/61' 710-81171171011, ^112012 1988
£ !407016 )1171130157716£, ?208 1875 — היהדות של המוסר וייל, 0 ,¥6111\ 

-?11112(161ק1112 — מיסטיים סיפורים וינמן, \¥1מ6מ12,מ 14)5110 70165/7-07711/16 20/107,
1997

0 . \¥168816$40 האמהות קולות ויסלר, — x1-107-0/15,8081011 1998ז, ¥01065 0/1/16   

?616!• ¥2 מ (161־ ¥661,־ 1771067101 £71001171(67-5, — אימפריליים מפגשים ר,יו דר ון
8611 §1071 0713 $40367711$) 171 171310 0713 87-1X0171, ?00061011 20(1 0 x ^ ( 1  2001 

£. 0 .  £. ¥211 (5610 /1 0715[ ריטנגל סטפן יוהן ול, דר ון — x60/1071811x071861*8־ \¥211,   

5X 0) 171 1/16 7)11X0/1 860141)110 ( 1 6 4 1 - 1 6 4 2 ) ,  ]6X^1811-0/1718X1071 8610X10718 111 1/16 

5  6X 6̂71X66711/1 0671X117)'. 5X14,3168 0713 00014771671X8, 1. ¥20 (160 8610 .£ .־£ <£ £. 
¥20 ( 1 6 1 1 1 9 - 1 3 3  . ־ \¥211 (6(18,). ס01(־11־60111, 808100, 1.00(100 1988, קק

£. 0 .  £. ¥20 (1611 7 1 8 \  7/16 ,¥211̂ x61-30771 $4־  1 1 1 6 7 1 0 ^ 1 0 7 1  — 0 רריו0 פטר ול, דר ון  
86X7-148 561-1-01-1148 ( 1 6 0 0 - 1 6 9 9 ) ,  0713 X/ ^ 6  £71§10-014X0/1 017016 0 /  8/1110- 

]143018X8, ] 6X^18/1-0/171811071 8610X10718 171 1/16 56^671X6671X11 0671X147).' 5X143168 

0713 00014171671X8, 1. ¥20 (160 8 6 1 6 0 1 1 1 ' 1 1 ) 8 .£ 0. .£ ¥20 (161־ \¥211 (6(18,). 001־ §־ 1 ,

808100 8 1  £00(100 1988
הר זומר,  0. 0. 80010161,־ 5ק601171671 7716010§106 50/1071006, — כשמשא דמזהר זו

1734 0011126
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הרם בועז

/$1* (16171116111£6718110118011(27 (165 801)1)1 — הקדוש הזוהר מן זיידמן, \,111120)861 .1

50111711071 1)671 ]001201, 861־110 1932

שמעות זלין, 0 £615168^18867180110^1180116 — הזוהר של המ 1 6 ,861110 \¥.
1913 110*861 ,501107 168) 86361111171£

תשכ׳׳ו. אביב תל כתבים. זצר, ש׳׳צ — כתבים זצר,
ש, הירש צבי — צבי נחלת חוטש,  תע״א. מיין נהר על פרנקפורט צבי, נחלת חוט
ש, הירש צבי — צבי חמדת חוטש, תס׳׳ו. אמשטרדם צבי, חמדת חוט

0. 0101, £1 2,01107, 821061002 1996 — זוהר חיול,
1, 071(1 £071] — העולמות בין חיות, .0112^68, 8 6 7^6671 ]¥071(18, 01̂)1)11^8, 7x0701818 

2 0 0 4(16771 ]113017718, ?11112(161ק1112 3 0[[

 זוטא אדרא אל כתאב יחזקאל, חי דויד סלימאן אברהם — זוטא אדרא יחזקאל,

 תרמ׳׳ח. פונה ערבי, בל מתרגם
 האמיתית, האמונה בעניין דרוש יחזקאל, חי דויד סלימאן אברהם — דרוש יחזקאל,

תרמ״ח. פונה עבראני, מן ומתרגם ״כור.מצרף״ מן מנקול
 \>1זכ21ב20ב 02¥1(1 £261061, 171170311011071 10 £01)1)01011, — לקבלה מבוא יחזקאל,

1888 0002?
 תרל׳׳ח. לפסיא המדרש, בית ילינק, א׳ — המדרש בית ילינק,
 ת״ש. ירושלים המזרח, בארצות העברי הדפום יערי, א׳ — העברי הדפום יערי,

8 001160 1994 — זוהר וקסטניו, כהן 1 0281200,101107 ,1^46x100 £. 
,£6¥1 368 5ק16ח361478, ?21*18 1894 — הזוהרים ספר לוי, 7 6 71x76 £. 

 תר״ז. מץ האמת, ומראה האמונות מצרף כור לופם, יצחק — מצרף כור לופס,
 תשנ׳׳ה. ירושלים השבתאית, האמונה סוד ליבם, י׳ — השבתאית האמונה סוד ליבם,
 פי על ההדיר ליאון, דה משה לר׳ הקדש שקל ״ספר ליבם, י׳ — הקדש שקל ליבם,

.285-271 ,עמ )תשנ׳׳ז(, 2 קבלה, מופסיק״, שרל מבוא והוסיף יד כתבי
0 11136 1916-1928,1111כ10§60 2000 - יודה דר לפין, 6 .£ £2קק10, 7

0^211, 7116 7556711101 £01)1)01011, 820 £1*2001800 — המהותית הקבלה מאט, . ם 1 .
1994

7  £1 47171010163 :201107 , \2מ ם 0. ! . x171017163, — ,ומבואר מואר זוהר מאט
^00(181001(, ¥62002 1 ־ז010ת

ם \1211 (1־ז208. 20(1 — פריצקר( )מהד׳ זוהר מאט, ,73111071 £7>(7117? :1107(/2 7116 .
־11 012004-2006}8120 ,1-3 .¥018 ,(000101601217

0*4177078, 011100 1982 - הצובאות מראות מאט, \2,מ 7116 8001( 7 .ם 0. !  
/1/£7111£!6177)16ח1ך א6׳*י ¥0־ז1< 1983 — הזוהר ספר מאט, \211י 7116 8001( 0 ם 0. ! .
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הזוהר תרגומי

1.141161-1001̂  16*7 , ץ6ז X64(11, ?11113<161 ק1113 1885 - ווטרלו של המדליה מאייר,

1. ^ 0^5117 1176 ט\0?14: £11 — ביותר העתיקים הספרים מאייר, 1 4 6 5 1 8 0 ׳1ץ61,־ 7116 0
£00011111 0$  1116 8.61'1£1011, ^ 1540111, ?1111050^11?, £117105, 8  5? 011010 8?, 1^(111116?5, 

8 ? 0 \6 1990 5011)£00 ,1 0 1 1 5 ? 7 8  £1701611,1 176} / 0 ז1)5, 50)>1!185, 86/1111716111, 610. 

1. 14 , יר שיות מאי ץ6,ז 5001-01)5: 71761115101,? 1401111/0011*1-6 0114 86118(0115 — חרפו
5?1711)0115111 0/1116 500101)06115, £00(100 1894

1. 14 ) ^11)1)01011: 7116 81111050^1001 1111178$ 0/5010117011 8611 — קבלה מאייר, ׳€1,־ (
ק1113 1611888)11113? ,11-01(001 17(111)¥617114

בארץ והקבלה אשלג הרי׳׳ל צייטליץ, הלל סוד: נפתולי מאיר, י׳ — סוד נפתלי מאיר,
)בדפוס ישראל ).

תרגום מפעל של וגלגוליו ״התהוותו מאיר, י׳ — צייטלץ להלל הזוהר ספר מאיר,  
יטליך, להלל הזוהר ספר וביאור 157-119. עמ׳ )תשס״ד(, 10 קבלה, צי  

משיח וכיסופי העולם צער מברסלב: נחמן רבי מאיר, י׳ — מברסלב נחמן ר׳ מאיר, ,
׳ו ירושלים ה(, צייטלין)יריעות, הרלל מאת מסות שתי תשס׳ . 

מהד׳ של צילום )דפוס תשל״א ירושלים נוהם, ארי מודנה, י״א — נוהם ארי מודנה,
תרפ״ט ירושלים ).

0 . 140 , יק ופס 7 2,0170■!. 0617656, ¥018.1-4, ?308 1981-1994 — זוהר מ ק81̂, 6
140 ק81,£]71^1-6 46 811117, ?308 1987 — רות ספר מופסיק,  

ב]40ק811,( 001111(1116 465 001111^1165, ?308 1999 — השירים שיר מופםיק, . > 
0 . איכה זוהר מופםיק, — x010115, ?308 2000ק811<:, 7,6 20110!■ 4070,111611[

שלים, כ״י — ראבי״ה זהרי מילזאהגי, 9613.40121. ביס״ל ירו  
^1. ]411161*, £  111176171101()? 0/1116 20110!■, 1 1 ת מילר, — טיו תנ הזוהר של האו

1(31 \_-_'38ק כ1כ313001106.0/§ז1011'0(11101:10ח8/1'118101^/ץ'11£1ו6011011_ץ0_?11ו6_201ד31̂.
תו הזוהר מילר, — 76111-6:7111161111118111416 561116 11174 ■!50110 ■61(7 ,•!1411116 .£ שנ ומ

ח\^611 461■ !£01)1)01017, \¥610 & 861*110 61920^064017  

£. ]4111161 , ילר שנתו הזוהר מ ,־ 061■ 501101• 11114 561116 76111-6: — ציריך( )מהד׳ ומ  

7111/11111■^8 117 416 1(01)1)01017 (¥ 0 1 ^0 1 1959 2110011 ,(11011*8*86 .£ ־1 ¥017 

הקדוש הספר מילר, — ,01011(1(£01! ■!6(8110117 611186!! 05(7 :■!50110 ■61(4111161,7[ .£
1^0017 46171 14116X1, \¥160 1932

!611186 1)0611 ע0!7 46 — )הולנדית( הקדוש הספר מילר, ! 61! .£ ]4111161,־ 201101,■ !
!£01)1)01017, ¥61*13110§ 0. 1. ¥30 £301060, >6¥60161£־ 1982

14. ]411161,20110:■! 56160110115 7ז011510ז64 0114 — ומואר מתורגם מבחר זוהר מילר,
£1711010164, ]401־0810\¥0 2000
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הום בועז

 .£ 1111611̂,־ 1115(07) 0/ ]6ט\15ן} !4)5(1051171, — היהודית המיסטיקה תולדות מילר,

0\£01(־1 1946
£^111116זי נ/!15(0176 (16101 !4)5(1(1116 — )צרפתית( היהודית המיסטיקה תולדות מילר, . 

]111ע6, ?2ז15 1950

 ומיסטיקה: ״אוריינטליות מנדס־פלור, פ׳ — ומיסטיקה אוריינטליות מנדס־פלור,
בת ירושלים מחקרי היהודית״, והזהות הי״ט המאה מפנה של האסתטיקה ש ח  במ

, ישראל,  .681-623 עמ׳ ג)תשמ״ד(
 שי״ח. מנטובה האלוהות, מערכת ספר — האלוהות מערכת
 תנ״ח. פיורדא ויחי, פרשת זוהר דען אויז מעשה — ויחי פרשת הזוהר מן מעשה
 לך, לך פרשת זוהר דען אויז מעשה — פראג( )מהד׳ לך לך פרשת הזוהר מץ מעשה

תכ׳׳ה. פראג
 לך פרשת זוהר דען אויז מעשה — פיורדא( )מהד׳ לך לך פרשת הזוהר מן מעשה

תנ״ב. פיורדא לך,
6. ?4001110,״031נ1נ211818 20(10111811205,11606011011 מס — ונוצרים מקובלים מקגין,
? 11. ?0ק1(10 20(1 0. ?4. . ,,,111§1̂0251)21211 10 146(116¥21 20(1 .?6021552006 X110 

3^15/1 01715(1(1715 (111(1 011715(1(111 ]6ט\5, 1)01(־11־60111 1994, .קק \¥61061־ (6(15,). 6
11-34

 יד בכתב הנעלם המדרש מן מובאות ״שתי מרחביה, ח׳ — מובאות שתי מרחביה,
, ספר, קרית לאטיני׳׳,  .568-560 עמ׳ כג)תשכ״ח(

ה61163,א¥6\ ¥0ז1:< — החשופה הקבלה מת׳רס, ע1. \!121116ז5, 7716 <21£?1()11(11111ע . \.8 
1907

 א6¥611, ״1)6 011111211016 ?051612 ?101ו2(ת1810100:201121• — לסימון מפוםטל נבו,
61 211116 5011ז065 11651־21ן(1165 (16 011111211016 ?05161 (1205 165 00116011005 (16 12

✓

(2- 1^ )0 " ?6ע611 (165 £311(165 ]111^65, 1 8)11101116](116 01110101ק216 (16 ?01160, 0 1

(1996,) .קק 75-105
¥(6711771 — השחר כוכב נורליוס, 6 £1361 611115, ?0501107115 0 7(030x016א0־ח

0 6 0 1)146551 )6 6)61)771111 01)1710)5 50,070 3 6 1)11710111)7 6 5 5611 ,0(11)1061115(6171X171 

1116)1)1 07111111171 1111110 16)11)[ ,0)360701710 5011017 70(111 0)115)6^061 6( 1101711716, 6X 

6 / 1217710.3ע7510711/7145 \ 161111)160-011715)76331(61, 511156^116 6( .?/ 701161111115 £6171067111X01 

. \>015161(־12ח1 1720 .. ,1617115)0/1715 610 6166/116 11301615[ ,6)00710171116 6X011061

1 365 — )צרפתית( השחר כוכב נורליוס, 1 7 0 7 6 36 161 £01 0 7(116)3 0 x6 £ 5. (16 ?2111,ץ
£71016115 0(11)1)61115(65, 1>6 ¥0116 (1י1515י 38, 1933

רפ״ג. ויניציאה המור, צרור סבע, אברהם — המור צרור סבע,
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 1̂1. וח!0$,מ 9. 5ק6ז11§ת & .?.?1.3׳\6זז0,^ 77?<! - הזוהר ולברטוף, ספרלינג סימון,
1 9 3 1 - 1 9 3 4 100)0 2,־? 01̂ 0 /1 0

 שטובר)ירושלים שמעון מהד׳ סמברי, יוסף לר׳ יוסף דברי ספר — יוסף דברי סמברי,
תשנ״ד(.

ט כרך תורה, חומשי חמשה על הזהר ספר — הספרים( יריד )מהד׳ הזהר ספר  א-
תשנ׳׳ד(. ירושלים הספרים, יריד )מהד׳

ש״פ. הנוואה הגן, ספר כל בפי הנקרא הבא, עולם ספר — הבא עולם ספר
6 715 <16 1(2 — הזוהר קךה,0 116~0/17 2115168()1(21£ ) 165 01161 "27)2011 7 6 :,61*5601 £. 

1964 18*21? ,27106)2155)8671

 תשנ׳׳ה. אביב ותל ירושלים החומה, מן לפנים עגנון, ש״י — החומה מן לפנים עגנון,
 ¥0771 £61,1113671111771ק21§ 1913 — עורך[ ציון ]ללא היהדות על

 תרפ׳׳ט-תרצ׳׳ב. יורק ניו המאור, מנורת ספר ענעלאו, ה׳ — המאור מנורת ענלאו,
תשמ׳׳ח. ירושלים ז׳׳ל(, האר׳׳י כתבי )כל חיים עץ — חיים עץ

21£)1()21(211, (1713 1116 86/07771(211071, 7116 1*4]5110(21 — מגדר פטרי, ) ;0671367 ,6117? ¥. 
2004 608100 8 1 160)611̂ ,805161 2117716)011111 /0 [71760108

 לאדינו, אין הזהר ליקוטי ספר פינצי, משה בן אברהם — הזהר ליקוטי פינצי,
תרי׳׳ט. בילוגראדו

 וספרות. תרבות ,9.4.2004 הארץ, נסתרים, מקובלים שני פלח, ב׳ — מקובלים שני פלח,
.? 8. ?60100, ׳*1,2 021313216 611י202(160116י,י 8(17-365, — והאקדמיה הקבלה פנטון,

1(1994,) .קק 216-238 9 -2 0 
 ר׳ ושברו״, החלום שבתאיים, שירים של חדש ׳׳קובץ פנטון, י׳׳י — חדש קובץ פנטון,

 ופראנקיזם, שבתאות משיחיות, :ושלוחותיה השבתאית התנועה אליאור)עורכת(,
 .351-329 עמ׳ א, תשס׳׳א, ירושלים

.£ ־!?201, ״16׳\\1811 ¥1.2\ 20(1 800121 20(1 £00000110 £62111168 — הלכה פראם,
81X1660111 10 20(1 86^601660111 06011117 ?0120<1י,י ?111,) 00111011312 1101¥61811ץ

1991
 ג׳קטיליה, יוסף לר׳ המרכבה פירוש פרבר־גינת, א׳ — המרכבה פירוש פרבר־גינת,

תשנ׳׳ח. אנג׳לס לום
 כל על ומפתח כולל ילקוט השלם, הזוהר אוצר ספר — הזוהר אוצר פריש,

 ירושלים א-ד, כרכים חדש, וזהר הזהר תקוני הזוהר, ספרי ג׳ ומאמרי ערכי
תשל״ו-תשל״ז.

 קל בדרך הזוהר פירוש והוא מדבש: מתוק פריש, ד׳ — )זוהר( מדבש מתוק פריש,
ש׳׳ן. ירושלים וקצר, שמ״ו-ת ת

הזוהר תרגומי

103



הום בועז

ש מתוק פריש, מתוק פירוש עם הזהר... תיקוני ספר פריש, ד׳ — הזוהר( )תיקוני מדב

 תשנ׳׳א. ירושלים מדבש,
ש... זהר ספר פריש, ד׳ — חדש( )זוהר מדבש מתוק פריש, ה ועליו חד פירוש חונ

ש, מתוק שס״ב. ירושלים מדב ת ס- ש׳׳ ת
צ׳י ת 2(1 -!111, 0(1716(1 5]31671(10?1, 17(2(1110676 (1111 61)7(210(1 — זוהר ק,0פ ,0 11 ,200180*1? .0 

8־0811 1 1 0 1 1 1 ,2 7 1 0 1 8 0)7¥ ' 1)1701)0 16) 1)271)70171 16 1 6(111 (16 8(1111,] 17(1(1110676 171 111711x1)

 תרגום פאולי, דה דאן מעברית תרגום הזוהר, ספר הזוהר: פרנצ׳יסק, )ק׳ 1997

(.1997 בוקרסט פרנצ׳יסק, קרולה הרומנית לשפה
ת, הזהר: אגדות ספר פרנק, ע״נ — הזהר אגדות פרנק,  מארגנות מסדרות, מלקטו

ב, כרכים ומבארת, - תרפ״ד. ורשה א תרפ׳׳ג-
1.^ •!?60,^ 0ק0ט\16801 2011(2711, ־!ק26102ץ1 2 — )פולנית( הזוהר אגדות פרנק,

1161נ1־2]81<16£0, \¥816ק601 1 ^00160121-2001 0ק211־2ץ1 1. £2012, £121;<0׳\\ 1988
קרקוב קניה, י׳ והערות מבוא וכתב מעברית תרגם הזוהר, סיפורי פרנק, )א״נ

1988.)
ק, רנ ה פ ל ב ק 11£?1(?216 012 1(2 1}?1110ק1116 7611£161186 (168 1161)76100, — ה ז?201,;< (2£ (

1843 18*21?
 תשמ׳׳ה. ברוקלין ציוני, צפוני ציון, מנחם ר׳ — ציוני צפוני ציון,
 ההיסטורית, והשתלשלותן בישראל הדרשות צונץ, י״ל — בישראל הדרשות צונץ,

.1974 ירושלים
 תשכ״ה. אביב תל והקבלה, החסידות בפרדס צייטלין, ה׳ — החסידות בפרדס צייטלין,
/ לספר מפתח צייטלין, ה׳ — הזוהר לספר מפתח צייטלין, ׳ , התקופה, ה׳זהר׳  ו)תר״ף(

, ;332-314 עמ׳  .330-265 עמ׳ )תרפ״א(, ט ;368-353 עמ׳ ז)תר״ף(
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