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 02/2019תאריך עדכון: 

 

 הר )קריאת טקסטים(וזספר הקריאה ב

 30213/01 מספר הקורס:

 אברמס .ד 'פרופ :המרצה

 הרצאהסוג הקורס: 

                    פ"תשלימודים:  השנת 

                 בא+ סמסטר: 

 נ"ז 2 = ש"ש 4 היקף שעות: 

 אתר הקורס באינטרנט:            
 

 ס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(:א. מטרות הקור

מטרת הקורס ללמוד את הרקע המחקרי על המעמד והאופי הספרותי של הזוהר ולקרוא 

 משך השנה מתוך ספרות הזוהר.

 

הקורס ישמש כמבוא לזוהר, הקשרו, רעיונותיו ואימון בכיתה בקריאה יחד של הקטסט של 

המחקר ויחד עם המרצה ידונו במשמעות של  הזוהר. הלומדים בקורס יקראו את ספרות

גישות השונות של המחקר היום. הלומדים הטקסט והבנת הנקרא. כמו כן בשיעורים נידון ב

בקורס יצאו עם רקע עשיר בלימוד הזוהר והיכולת לקרוא קצת מהחיבור החשוב ביותר 

 בספרות הקבלה.

 

 ב. תוכן הקורס:

ב ע"א מ–ב ע"א לדף  ב)ח" א אל פרעהבנלמד בכיתה את פרשת  רציונל, נושאים:

במהדורות המסורתיות( מתוך המהדורה "זוהר עם תרגום הזוהר ללשון הקדש", תרגם 

, תרגום מבואר ו ואילךהרב אדרי, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשנ"ח, כרך ד, קע

 The Zohar: Pritzker Edition, translation andלפרשה הוכן על ידי ד' מט: 

commentary by Daniel C. Matt, Stanford 2007, volume 4, pp, 136-200 

ניתן להיעזר גם במהדורת "מתוק מדבש", שמציגה את הטקסט הארמי יחד עם פירוש 

פשוט שכולל בתוכו תרגום לטקסט הארמי. נפתח בהרצאות על אודות הזוהר, הופעתו 

ד בפרשת שמות שנלמד. אה ודיון יחיוהרקע המחקרי להבנת ספרות זו. אז נעבור לקר

ניעזר בכלים הנזכרים למעלה, התרגומים והפירושים כדי לדרוש ופרש את הטקסט 

 והרי.זה
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הסטודנטים יקראו בבית את המחקר הקורס יפתח במבוא על הזוהר ו מהלך השיעורים:

וכל סטודנט ידפיס או יצלם את את הטקסט של הזוהר הרשום בסליבוס. בכיתה נקרא 

 .נקרא ביחד את הזוהרכדי שלכיתה ותו הטקסט ויביא א

 

טורי, תולדות המחקר, קריאה סמבוא, רקע היתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 בזוהר.

 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 , זרמיםשלום מבוא לספרות הזוהר 1

, משנת ותשבי

 הזוהר

 

  ליבס, כיצד מבוא לספרות הזוהר 2

  ליבס רנסנס ת הזוהרמבוא לספרו 3

  הוס מבוא לספרות הזוהר 4

  מרוז מבוא לספרות הזוהר 5

  אברמס מבוא לספרות הזוהר 6

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 7

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 8

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 9

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 10

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 11

  הטקסט הזוהרי ה בזוהרקריא 12

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 13

  הטקסט הזוהרי קריאה בזוהר 14

 

  ג. דרישות קדם:

 אין

 ד. חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות , קריאת חובה, השתתפות בכיתה, תרגיל כמתואר למטה ועבודה בסוף הקורס

 אחוז 80חובה, 

 

: מטרת התרגיל ללמוד איך להגיע אל המהדורות הראשונות והטובות הנמצאות תרגיל

בספריה ובאתרים שבאינטרנט ולהבין את היחסים ביניהן. כל סטודנט/ית י/תדפיס עמוד 

אחד מן הפרשה שאנו לומדים לפי מהדורת "תורת אמת", "זוהר עם תרגום ללשון הקדש" 

ותו הטקסט במהדורות הראשונות, קרימונה את אאו כל מהדורה מודפסת. מכאן יש לאתר 

ומנטובה ובנוסח של דניאל מט בהוצאת סטנפורד. יש להגיש צילומים של הטקסט הנבחר 

מכל מהדורה ולסמן על הצילומים את המילה הראשונה והאחרונה מהעמוד שבחרתם בו. 

אמור, ייתכן שהטקסט של העמוד ההוא יפרוס על פני שני עמודים של כל מהדורה אחרת. כ

במהדורת מרגליות )הנמצאת בספריה לפילוסופיה ובכל ספריה טובה( תמצאו באופן אנכי 

ובאותיות קטנות את ההפניות לעימוד של מהדורת קרימונה. נא להדק את העמודים, לכתוב 

 את שמותיכם על עמוד השער שתצרפו ולהגיש אותם אלי. 
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