
תעודה
היהדות למדעי הספר בית של מחקרים קובץ

רוזנברג חיים ע״ש

כא-כב

זוהר חידושי
הזוהר בספרות חדשים מחקרים

עורכת

מרה רונית

תשס״ז • אביב תל אוניברסיטת



מדעיים לפרסומים הוועדה

ר( ״)יו פורת דינה
אורון מיכל

 גרינשטיין )אד( אליעזר
מרוז רונית

 פלורנטין משה
 בונימוביץ שלמה
ריינר אלחנן

 ראשון ספר
 שני ספר
שלישי ספר

 רביעי ספר
 חמישי ספר
 שישי ספר
 שביעי ספר
 שמיני ספר
 תשיעי ספר
 עשירי ספר
 אחד־עשר ספר
שניס־עשר ספר

 שלושה־עשר ספר
ארבעה־עשר ספר

 חמישה־עשר ספר
שר- ספר שה־ע  ש

 שבעה־עשר
 שמונה־עשר ספר
תשעה־עשר ספר

עשרים ספר

 רייך דנה :לשון עריכת
גולד קרן :באנגלית ותקצירים מבואות עריכת

1980תש״ם- קהיר. גניזת חקרי —
1982תשמ״ב- במקרא, עיונים —
 ובפרשנות חז״ל בלשון התלמוד, בספרות מחקרים —

1983תשמ״ג- המקרא,
1986תשמ״ו- היהדות, במדעי מחקרים —
1986תשמ״ו- עברית, בספרות מחקרים —
1988תשמ״ח- ובערבית, בעברית מחקרים —
1991 תשנ״א- היהדות, במדעי מחקרים —
1992תשנ״ב- עזרא, אבן אברהם של ביצירתו מחקרים —
1995תשנ״ה- העברית, בלשון מחקרים —
1996תשנ״ו- היהדות, במדעי מחקרים —
1996תשנ״ו- האגדה, במדרשי מחקרים —
 ההלניסטית־רומית, בתקופה היהודית התפוצה —

1996תשנ״ז-
1997תשנ״ז- ישראל, ובמחשבת בהלכה ומשפחה אישות —
 הביניים, ימי של הערבית־היהודית בתרבות מפגשים —

1998תשנ״ח-
1999תשנ״ט- שנה, מאה לאחר הגניזה חקר —

2001תשס״א- היהדות, במדעי מחקרים —
2002תשס״ג- עברית, מדברים —
 הרנסנס, ובתקופת הביניים בימי העברית בספרות מחקרים —

2002״ג-0תש
היהדות ומדעי היסטוריוסופיה —

©
 שמורות הזכויות כל

תל־אביב לאוניברסיטת

ירושלים בע״מ, גרפית בדפוס ונדפס סודר



 רוזנברג חיים ע״ש היהדות למדעי הספר בית של מחקרים קובץ
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ז״ל דורף משה ע״ש הקרן בסיוע לאור יוצא

דורף משה

 בתשרי בי׳ לעולמו והלך (2.6.1907) תרפ״ז בסיוון בב׳ בפולניה נולד דורף משה
(.3.10.1987) תשמ״ח

 יהלומים. לעיבוד מפעל אחיו עם הקים ושם לבלגיה היגר בצעירותו
 וטיפח. שהקים התעשייתי במפעל התממשו והן והעשייה היזמה יחדיו חברו באישיותו

 הדעת להרחבת בלתי־נדלה וצימאון רוחנית ועצמה עושר אישיותו את אפיינו בבד בד
היהדות. מורשת במקורות

 היהדות מדעי שעניינם ובכינוסים לימוד בחוגי פעילה השתתפות השתתף דורף משה
 היהודית ובחברה בישראל המקרא לחקר בחברה חבר והיה המקרא חקר ובמיוחד
לתנ״ך. העולמית

 ומגוונים רבים למוסדות רחב־לב ונדבן מסור משפחה איש הבריות, על וחביב אהוב
בישראל.

 משתכחין ולא דאבדין על חבל
לזכרו נפש זו תעודה תהא־נא



העניינים תוכן

פורת דינה
 רוזנברג חיים ע'׳ש היהדות למדעי הספר בית ראש

פתיחה דברי

מרוז רונית

ך עמום לדריי גו
ז״ל גוטליב אפרים פרופ׳ — המורה לזכר

פרבר אסי
הי'׳ג המאה סוף קסטיליה, מקובל, אשת

ברין מיכל גו
ומסירה קבלה גלגולי

התרגום באספקלריית זוהר :ראשון שער

זוהר, של הראשונים הכרכים של לאור צאתם בעקבות דיון
מאט דניאל של ובפירושו בתרגומו פריצקר, מהדורת

אל מאט דני
לאנגלית הזוהר תרגום — פריצקר מהדורת על

לה שד מלי הלנר־א
 של לאנגלית התרגום על הערות — מלין״ אינון בסימין כמה "חמי
הזוהר לספר מאט דניאל

עז  הום בו
הזוהר תרגומי



ומחקרה הזוהר ספרות של הרעיוני עולמה :שני שער

אידל משה
הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה

אורון מיכל
הזוהר בספר ומשמעותו הינוקא מוטיב

ישראלי עודד
 הזוהר לשלהי הקדום המדרש מן — עשו של הכבושה זעקתו

מרגולין רון
 ותיקון לריפוי ואבחון מניבוי — היד כף ושרטוטי הפרצוף חכמת
ע( תיקון זוהר, תיקוני ע״א; ע״א-עח ע ח״ב, )זוהר האדם

ליבם יהודה
למהפכה מרנסנס — והתיקונים הזוהר

מרוז רונית
ה״זוהריים״ וכתביו אנג׳לט יוסף ר׳

הבאים הדורות באספקלריית זוהר :שלישי שער

ש משה חלמי
בימי־הביניים ההלכה בשדה הזוהר של התקבלותו

הלנר־אשד מלילה
יעקב״ ״עין מתוך השכינה על מיתוסים — משפחה מחיי תמונות

קורדובירו משה לר׳

ח״ט רפאל שו
 ור׳ הגר״א של במשנתם וקבלה הלכה — נפגשים מקבילים קווים
מוולאדין חיים

129

165

199

251

303

407

419

111

449



פתיחה דברי

 בכמה שהחלה המסורת את ממשיך כ״א-כ״ב, כרך לפנינו, אשר תעודה כרך
 כנם על מבוסם הוא מרכזי. בנושא ההתמקדות והיא לו, שקדמו הכרכים מן

 אירוע לציון אביב תל באוניברסיטת (2003 )דצמבר תשס׳׳ג בטבת שהתקיים
 גוטליב פרופ׳ לאור. ז״ל גוטליב אפרים פרופ׳ של ספרו הוצאת — ומרגש חגיגי
 והיה ,1973 בשנת למותו, ועד 1963 משנת החל אביב תל באוניברסיטת לימד
 העבריים בכתבים עוסק גוטליב פרופ׳ של זה ספרו נערץ. וחוקר אהוב מורה

 ובהוצאתה אידל משה של )בעריכתו מהימנא ורעיא זוהר תיקוני בעל של
 היותר השכבות באחת דהיינו למדעים(, הישראלית הלאומית האקדמיה של

הזוהר. ספרות של מאוחרות
 ומסקרן ממשיך היהודית, הקבלה בספרות המרכזי הטקסט שהוא הזוהר, ספר

 מזה. הרחב בציבור דעת צמאי ושל מזה, ומלומדים חוקרים של רבים דורות
 וגופים בכלל, ובקבלה בפרט בספר ההתעניינות מגמת יותר עוד גברה לאחרונה

 ופרשנותו, אחד כל עיון, וימי כנסים הרצאות, ובעולם בארץ מקיימים שונים
ומסקנותיו. אחד כל

 והמתעניין הקורא אל המביא שלפנינו, לכרך חשיבות משנה יש זו במציאות
 ובהם הנושא, של מובהקים חוקרים בידי כתובים מחקרים של מרשימה שורה

 מחקר היא התוצאה האחרונות. בשנים בו שחלו וההתפתחויות החידושים
 שפורס וקריאה, לימוד של רבות שנים על המבוסם ומעודכן, עכשווי אקדמי

 כזה שכרך ספק אין ובהירה. סדורה כמשנה הכתובה רחבה יריעה הקורא בפני
 הן הזוהר, לספר היום הקיימות ההתייחסויות בשלל דרך כמורה הן ישמש

ולהערכה. להתעניינות שתזכה מובהקת אקדמית כתרומה
 טרחה אשר מרה, רונית ד״ר הכרך, לעורכת שלוחות כוח יישר ברכות

נאות. גמר לידי ולהביאו לערכו לקבצו,

פ׳  רוזנברג חיים ע׳'ש היהדות למדעי הספר בית ראש פורת, דינה פרו

תשס״ז חשון אביב, תל
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הקדמה

מרה רונית

 — הכותר תחת כנם אביב תל באוניברסיטת נערך תשס״ד לחנוכה בסמוך
 נקודת את שמהווה והוא המיסטיקה״, בחקר אביב תל כנם זוהר, ״חידושי

 פרופ׳ של בשמו קשור לכינוסו המניע 1לפנינו. המונח המאמרים לקובץ המוצא
 בשנת מותו ועד 1963 משנת החל אביב תל באוניברסיטת שלימד גוטליב, אפרים
 מרשימה, וכאישיות דגול כחוקר ועמיתיו, תלמידיו בלב שהשאיר החותם .1973
 של רבות שנים לאחר זכינו, בנוסף, למותו. השלושים שנת את לציין אותנו דחף

 העוסק לספר היא הכוונה אור. יראה בכתובים אחריו נותר אשר שספרו ציפייה,
 משה ידי על נערך אשר מהימנא, ורעיא זוהר תיקוני בעל של העבריים בכתבים

 צוין זה אירוע למדעים. הישראלית הלאומית האקדמיה ידי על לאור ויצא אידל
 זה, מקובל של לכתביו הוקדשה אשר הכנס, של החגיגיות הישיבות באחת אפוא
2גולדרייך. עמוס תלמידו, של הזיכרון בדברי זה בכרך וצוין

 בהרצאת הכנס; בהרצאות נכחו למיניהם דעת ושוחרי חוקרים אנשים, מאות
 — הבאות ההרצאות מן אחת ובכל איש, ממאתים למעלה נכחו הפתיחה
 ההולך העניין של שולי אחד היבט אלא אינה זו ערה השתתפות ממאה. למעלה

 בזה זה הכרוכים שונים, תחומים בשלושה מורגש והוא הזוהר, בספר וגובר
זה. את זה ומזינים

 בכלל בקבלה המעשי העיסוק הוא זה. בספר יידון שלא הראשון, התחום
 הברית ובארצות בישראל בעיקר האחרונים בעשורים שהתפשט בפרט, ובזוהר

 הבולטות הקבוצות בריטניה(. כגון אחרים, במקומות גם יותר פחותה )ובמידה
של דרכו את הממשיכות אלה הן זו בקטגוריה הכמותית( הבחינה )מן ביותר

מדעית. לקטורה עברו כאן פרסומם ולצורך בכנס, יסודם זה בקובץ המאמרים 1
מאמרו. בראש ליבם יהודה של דבריו את גם וראו 2

יא



מרוז רונית

 דתיים היבטים לטפח מנסות הן הזוהר. על הסולם פירוש בעל אשלג, הרב
 )באמצעות מגיה על דגש לעתים יש אחרות בקבוצות בהן. החברים בחיי שונים

או הזוהר של מעמיקה לקריאה התמסרות ישנה - ובאחרות למשל(, קמעות
שונים. מסוגים רוחניים לתרגולים
 מצטרף זה ספר האקדמי. התחום דהיינו השני, לתחום ביטוי הוא זה קובץ

 לאור יצאו ואשר בלבד בזוהר המתמקדים מחקר ספרי של ארוכה לשורה
 הנזכר לספרו )בנוסף למנות אפשר באלה לאור. לצאת עומדים או לאחרונה

 פנחס גולדרייך, עמוס הכותבים של ספריהם את ז״ל( גוטליב אפרים של
 אליוט הקר, ג׳ואל הלנר־אשד, מלילה הוס, בועז גרץ, אברהם־ארתור גילר,

 הושקו זה בתחום מפעלי־מחקר שני זה. כרך ועורכת ישראלי עודד וולפסון,
 רפפורט־אלברט עדה פרופ' של בניהולה בלונדון נערך האחד האחרונות. בשנים

 של בניהולה אביב בתל נערך השני הספר; של הלשוניים בהיבטים ומתמקד
 מדעית. מהדורה ובהכנת הזוהר של היד כתבי במחקר ומתמקד זה ספר עורכת
 על לאנגלית הזוהר של תרגומו מפעל הוא עצומה חשיבות בעל אחר מפעל

 פונה אך ממנו, וצומח האקדמי בעולם המעוגן זה, מפעל מאט. דניאל ידי
 לקשרים בולטת דוגמה מהווה הוא, באשר הרוח או הדעת לשוחר גם במובהק

עתה. עד שנזכרו התחומים שני בין המסתרגים
 לעולם מגוונות בצורות הנקשרות האמנויות תחום הוא השלישי התחום

 אשר ארדוך, ״חלונות היא למדי מפורסמת דוגמה בפרט. ולזוהר בכלל הקבלה
 סמלי של חותמם בירושלים. הלאומית בספרייה ארדון מרדכי ידי על הוצבו

 ספרם את שמעטר מאיורי־הספירות באחד ובפרט בבירור, בהם ניכרים הקבלה
 למשל הן, אחרות דוגמאות הזוהר״. ״משנת — לחובר ופישל תשבי ישעיה של

 שוטי לקהת של שירה או פדיה, וחביבה פרבר אסי המשוררות של יצירתן
 ״מחפשים האלבום )בתוך הזוהר מן טקסט על המתבסס גלגל״, ״קול הנבואה,

(.2004 הליקון הנבואה, שוטי דורות״, את
 תחום לבין והזוהר הקבלה בין זה קשר זוכה הקודמים לדורות בניגוד
 רוחו את הולמת זו מגמה ומתגוונת. והולכת גדלה לב לתשומת האמנויות

 ח״ג זוהר למשל )וראו לשמה בפואטיקה המופגן זלזולו למרות הזוהר. של
 הטקסט למשל, כך במכמניה. מלהשתמש נמנע אינו הוא ע״א( קנב ;ע״ב קמט
 הנומינוזית החוויה את לקורא להעביר כדי (£11ק1ו0)ץח בניגוניות בהרחבה נעזר

 האפשרויות עולם את מגלים בזוהר נרחבים חלקים המתניתין(. בחטיבת )בעיקר
 אמצעי בחזקת נותר אינו הסמל קרובות לעתים ;״הסמל״ במושג הטמון העשיר

תמונה לידי ומתפתח עצמו משל פואטיים חיים מקבל אלא האל להכרת טכני



 ע״א-ע״ב(. רכג ח׳׳א בזוהר השכינה תיאורי את למשל )וראו מרהיבה ויזואלית
 ערכן את גילו הזוהר כותבי מקצת סיפוריהם, את מחברים בעודם ועוד, זאת
 לצורך פערים(, של המכוונת הבנייתם )כגון שונות אסטרטגיות־פואטיקה של

 אלה סיפורים להצפנתו. סוד הפצת בין לכיסוי, גילוי בין הרצוי המתח יצירת
 חכמים השתמשו שבה הפרקים״ ״ראשי שיטת של מקומה את שתפסו הם

 במשורה ולימדוה חכמתם מהפצת ידיהם את שקפצו בשעה קודמים בדורות
מדעתו. ולמבין לחכם רק

 בין הקשר של העצום בתחום קלה נגיעה אך נוגעת זה קובץ של תחילתו
 אסי הקובץ בראש הנדפס השיר באמצעות בכלל. ולאמנויות לפואטיקה קבלה
 האפלוליות אל הטקסטים של קדושתם לפרגוד מעבר כביכול, מציצה, פרבר

 השיר הנשגבה. ויצירתם המקובלים של הסוערים הרוח חיי צומחים שממנה
 בעת ובה מחויך במבט ליאון דה משה ר׳ של )המשוערת( דמותו את מאיר

 את עמנו חולקת ובימאית, משוררת סופרת, גוברין, מיכל בהמשך, ביקורתי.
 הספרותית, יצירתה על הזוהר ספר של השפעתו על השאר, בין מחשבותיה,

 והשירה. הספרות לעולם האקדמיה עולם בין המפריד העמום הקו על וכן
 הקובץ, ממאמרי בחלק המחקרי הצד מן גם מואר לפואטיקה קבלה בין הקשר

 הינוקא״ ״סיפורי של ספרותי ניתוח המציע אורון, מיכל של במאמרה ובמיוחד
הזוהריים.

 נקודת האקדמי. למחקר יוחדו במספר, שלושה הספר, של חלקיו שאר
 להוצאה שהוקדשה הכנס, של הפתיחה ישיבת היא הראשון לחלקו המוצא

 מאט דניאל ידי על לאנגלית הזוהר בתרגום הראשונים הכרכים שני של לאור
 הנוסח בקביעת שיטתו את פורס מאט דניאל במאמרו שלישי(. כרך יצא )מאז

 מלילה התרגום. בטוויית דרכו בתיאור עוסק ובהמשך הזוהר, של הארמי
 הזדמנות מנצל הוס בועז זה. תרגום של המשובח ערכו את מתארת הלנר־אשד

התרבותית. ובמשמעותם הזוהר תרגומי של בהיסטוריה לדון כדי זו חגיגית
 ומחקרה. הזוהר ספרות של הרעיוני בעולמה עוסק הספר של השני החלק

 אורון מיכל של מאמרה )כגון הזוהר״ ב״גוף מתמקד אלה ממאמרים חלק
 המאוחרים ברבדים גם עוסקים אחרים ואילו מרגולין(, רון של ממאמרו וחלק
 אשר אנג׳לט של מכתביו ואותם זוהר תיקוני דמשפטים, סבא כלומר יותר,

 רון של ממאמרו חלק ליבם, יהודה ישראלי, עודד של בזוהר)מאמריהם שוקעו
 לוויכוח גם מתייחסים המאמרים מן חלק זה(. כרך עורכת של ומאמרה מרגולין
 מחברים, כמה או אחד מחבר בידי חובר הזוהר אם בשאלה ונמשך ההולך

הרעננה גישתו את זה בהקשר מציג אידל משה השנייה. באפשרות ותומכים
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והיה והעשרים, עשרה התשע במאות שחי גסטר, משה החוקר של והמפתיעה
זו. אפשרות שהעלה הראשונים בין

 הבאים. בדורות הזוהר ספרות של בהדיה עוסק הספר של השלישי החלק
 עסקה אשר חוקרות קבוצת של מחקריה פרי את מתארת הלנר־אשד מלילה

 על נכתב לזוהר זה פירוש שבאלוהות. הנשי ההיבט השכינה, למושג בפירוש
 ורפאל חלמיש משה — ובנוסף לאחרונה. אך ונתגלה קורדובירו משה ר׳ ידי

ההלכה. תחום על הזוהר ספרות של בהשפעותיה עוסקים שוח׳׳ט
 רבים. קובצי־מאמרים לו הוקדשו לא הזוהר ספר של חשיבותו למרות
 "מחקרי הסדרה של ח כרך — בעבר לו יוחד אחד מאמרים קובץ רק למעשה,
 בשנת לאור ויצא דן יוסף ידי על נערך אשר ישראל", במחשבת ירושלים
 אם תגבר הזוהר לשוחרי זה כרך של שתועלתו חשבנו זו בהזדמנות תשמ״ט.

 בנפרד, שתעמודנה בכך תובלטנה בו המצויות הביבליוגרפיות הרשימות כל
 בתחום ביבליוגרפי כמאגר גם לשמש זה כרך יוכל כך מאמר; כל של בסופו

מלא(, לא כי )אף זה

 מוסיפה הזוהר( אליו)ספרות המצטרפת הספרות כמות. רב ספר הוא הזוהר ספר
 ענפה ספרות על נכתבו מחקר של עמודים אלפי וכהנה. כהנה עוד זו לכמות

 ההקשר אפילו כי נזכיר כדוגמה חידות־יסוד. כמה בפני ניצבים אנו ועדיין זו,
 )בין למקורותיה ביחס גם כך ;לנו נהיר איננו זו ספרות של המדויק ההיסטורי

 והמקורות הסיבות לעומק ירדנו טרם ועוד, זאת זרים(. אם ובין יהודיים הם אם
 הראוי ומן לפנינו, הדרך רבה עוד בקצרה: תעוזתו. או המופלאה יצירתיותו של
רבים. מני אחד אלא לפנינו המונח הספר יהיה לא כי
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