
 פריצקר מהדורת על
לאנגלית הזוהר תרגום

מאט דניאל

 המסתורית הופעתו מאז קוראים של דורות על עצום רושם הותיר הזוהר ספר
 חורגת הקבלה של המופת יצירת ימינו. ועד עשרה השלוש במאה בקסטיליה

 מעשרים יותר של ספרותית אסופה למעשה הוא הזוהר רגיל; ספר של מממדיו
 דהיינו הזוהר, בגוף מתחיל פריצקר מהדורת הזוהר: תרגום נפרדים. חיבורים

 מתוך ראשונים כרכים שלושה באנגלית. כרכים כתשעה ויכלול התורה, פירוש
 של תרגומם את להכיל אמורים נוספים כרכים שני אור. ראו כבר התשעה
תורה. וסתרי תוספתא מתניתין, הנעלם, מדרש כגון הזוהר, של אחרים חלקים

 קביעת בעיקר פריצקר, מהדורת של היבטים בכמה לדון ברצוני זה במאמר
הפירוש. ושל התרגום של אופיים וכן לאנגלית, התרגום נעשה שלפיו הארמי הנוסח

הארמי הנוסח קביעת

 ספר של יד כתבי על המבוסס חדש ארמי טקסט משקפת פריצקר מהדורת
 המהדורות על הסתמכו שונות לשפות הזוהר של קודמים תרגומים הזוהר.

 ועל (1560-1558) מנטובה מהדורת על מבוססות כולן שכמעט המקובלות,
 אבל כך, לנהוג אני גם התכוונתי תחילה (.1558) קרימונה ממהדורת השלמות
 או שנידחו נוסחים של רב מספר גיליתי הזוהר של שונים יד כתבי בבדיקת
 פני על עדיפים הם כי ומצאתי הראשונות, המהדורות עורכי ידי על ,,"תוקנו

המתוקנים. הנוסחים

7726 2011<2:■ז ?7117)16? £61111011, .ם הספר: של המתרגם״ ״הקדמת על מבוסם זה מאמר *
 וכן הזוהר(, תרגום מאט, )להלן: ^4311 ־ם(3מ8. 2<מ100ךתומ6111£1,)ץ- ^01.1, 813!1£6(ז1 2004

.2003 דצמבר אביב, בתל הזוהר בכנס הפתיחה הרצאת על
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מאט דניאל

 מימי טקסטים לחוקרי המוכרת מרתקת בתופעה נתקלתי נוספת בבדיקה
 והגהות חדשים ניסוחים תיקונים, נמצאו עצמם היד כתבי בתוך הביניים.
 מסוימים יד שכתבי היסקתי מדוקדק ניתוח לאחר עריכה. תהליך על המעידים
1יותר. מאוחרים יד בכתבי שעובדו הזוהר, של יותר קדומים נוסחים משקפים

 ערפלו שאלה כיוון הזוהר, של הדפום מהדורות על לסמוך אפשר שאי הבנתי
 כתבי בסים על הארמי הטקסט את לשחזר התחלתי ולכן יותר, קדומים נוסחים

 כתב לאתר יכולתי אילו 2שלי. התרגום כבסים משמש זה משוחזר טקסט היד.
 וקרוב נמצא, לא כזה יד כתב אולם עליו, מתבסס כמובן הייתי ומהימן, שלם יד

 הופץ לראשונה, הופעתו שלמן מכיוון וזאת נברא, ולא היה לא שמעולם לוודאי
 של שלם ספר היה לא מעולם הסתם מן שונים. בקונטרסים חלקים חלקים הזוהר
 שנה מאות כשלוש עשרה, השש במאה ונדפס שונים יד מכתבי שנערך עד הזוהר
3הראשונה. הופעתו לאחר

£

ופרשה פרשה לכל לבחור יכולתי אפשרויות: שתי בידי הותיר זה מצב

 האוניברסיטה, ספריית קיימברידג׳, כ״י יותר: קדומים נוסחים המשקפים היד כתבי 1
 והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית יד, כתבי לתצלומי במכון 17030 מם׳ )סרט 1023

 ספריית מינכן, כ״י (;׳ס — הציון באמצעות אלה מספרים יסומנו להלן בירושלים;
 )ס׳ 1761 לרבנים, המדרש בית יורק, ניו כ״י (;23133 )ס׳ :<0(1. 961)1.• 217 המדינה,

 961.) הלאומית, הספרייה פאריס, כ״י (;16932 )ס׳ 1564 בודלי, אוקספורד, כ״י (;10859
 טורונטו, אוניברסיטת טורונטו, כ״י (;388 )ס׳ 2971 קזנטינזה, רומא כ״י (;12560 )ס׳ 779

)ס׳ 6151.• 206, 208 אפוסטוליקה, ספריית וטיקן, כ״י (;70561 )ס׳ 5-015 פרידברג אוסף
 לונדון, כ״י מבוססת(: היא עליהם )ואולי מנטובה למהדורת הדומים יד כתבי (.267 ,264

;12562 )ס׳ 961.) 781 הלאומית, הספרייה פאריס, כ״י (;4952 )ס׳ 762 הבריטית, הספרייה )
 על נאספו אשר הזוהר, של יד כתבי 84 של רשימה (.13654 )ס׳ 15^/ פירו, פרמא כ״י
 ׳עמ הזוהר, מפעל רובין, ראו שץ־אופנהיימר, רבקה של פיקוחה תחת שעבד צוות ידי

 מאות שש מעל של שיטתי בניתוח עוסקת אביב תל מאוניברסיטת מרוז רונית .173-172
 עריכה של דוגמאות הרבה הנרחב, במחקרה זיהתה, מרוז הזוהר. של ופרגמנטים יד כתבי

 למדתי זאת ובכל שלי, הן הנוסח שינויי לגבי כאן הגעתי שאליהן המסקנות נוסח. ושינויי
 מרת, ראו תובנותיה. את עמי שחלקה על לה להודות וברצוני עמה, השיחות מן רבות

 למצוא ניתן ממחקריה עוד רשב״י. של קובלנותיו הנ״ל, יחזקאל; מרכבת הנ״ל, עיבודים;
 היד כתבי על נוסף מידע .478 עמ׳ א, הזוהר, תרגום מאט, בתוך: הביבליוגרפית ברשימה

 הערותיו וכן ;237-236 ׳עמ קבלה, שלום, ; 112-110 עמ׳ ולחובר, תשבי ראו הזוהר, של
.104-103 ׳עמ הנגלה, תא־שמע, ידי על המצוטטות בית־אריה מ׳ של

ת5130(01!(־ '\וחס6־ז$11>ז זק6$$ של האינטרנט באתר זמין הטקסט 2 בי  אוניברסיטת של הדפוס )
.$1.קו0.//£־ז01)2ז סטנפורד(, \ ^ \ ^

 )זוהר בדפוס הראשונים הנוסחים שני גם .61 ׳עמ מחקר, הנ״ל, אימתי; אברמס, ראו 3
 שלום, ופרסמו שמצאו הקטעים ויוכיחו לגמרי, שלמים אינם קרימונה( וזוהר מנטובה

 הנ״ל, עיבודים; מרח, ידוע; לא קטע אידל, חדשה; פרשה שלום, ראו ומרח, אידל
רשב״י. של קובלנותיו הנ״ל, יחזקאל; מרכבת
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 שעתוק דיפלומטי, טקסט להציג וכך ביותר, הטוב לי שנראה היד כתב את
 תוך ביקורתי, דהיינו אקלקטי, טקסט ליצור לחלופין או המקור, של מדויק
 עם התייעצות לאחר שונים. יד מכתבי נוסח חילופי של נרחב ממגוון בירור
 הטעם השנייה. באפשרות לבחור החלטתי הזוהר לתרגום האקדמי הוועד חברי

 יד כתב אין הזוהר של מסוימות לפרשות בנוגע שאפילו היה לכך העיקרי
 וטעויות מגרעות היד מכתבי אחד לכל ביותר׳/ כ״טוב להחשיבו שאפשר אחד

 השש במאה קרימונה, ושל מנטובה של הדפוסים מהדורות עורכי אפילו משלו.
 עשרה על התבסס הראשון ביקורתיים: טקסטים למעשה הלכה יצרו עשרה,

4שישה. על והשני יד, כתבי
 שהיו יד כתבי כעשרים בחרתי התרגום של הראשונים הכרכים לשני

 בספריות נשתמרו המקורות הטעויות. ומיעוט התקופה מבחינת ביותר המהימנים
 טורונטו פרמה, הוותיקן, רומא, מינכן, פאריס, לונדון, קיימברידג׳, אוקספורד,

 במכון זמינים האלה היד כתבי של התצלומים ;יורק בניו לרבנים המדרש ובית
5שלום. ובספריית בירושלים יד כתבי לתצלומי

העבודה שיטת

 כתבי את סורקים כרמלי( מירב )כעת שלי המחקר עוזרת או עוזר תחילה,
 או במילים נתקלים כשאנו נוסח. חילופי רשימת ומכינים ביותר המהימנים היד

 חלופיים לנוסחים בנוסף נוספים. יד כתבי בודקים אנו במיוחד, קשים בביטויים
 מנטובה ממהדורות חלופיים נוסחים של רשימה עורכים עוזריי היד, מכתבי

 אור פז, כתם הספיר, לבנת יקר, אור בהם אחרים, מקורות וממגוון וקרימונה
6מלך. ומקדש אמת דרך הלבנה,

 ראו לביקורתית, דיפלומטית עריכה בין מעולה להשוואה .109 ,עמ ולחובר, תשבי ראו 4
עריכה. מיליקובסקי,

 ותיקן, כ״י (;21710 ,16932 )ם׳ 2433 ,1564 בודלי אוקספורד, כ״י היד: כתבי רשימת 5
 )ם׳ 23 נאופיטי ותיקן כ״י (;267-264 )ם׳ 651.־ 206, 207, 208 אפוסטוליקה, ספריית

 לונדון, כ״י (;70561 )ס׳ 5-015 פרידברג אוסף טורונטו, אוניברסיטת טורונטו, כ״י (;631
 )ס׳ 773 ,747 גסטר הבריטית, הספרייה לונדון, כ״י (;4952 )ס׳ 762 הבריטית, הספרייה

 ספריית מינכן, כ״י (;47770 ,6763 )ס׳ 487 ,83 מוסקבה־גינצבורג כ״י (;8087 ,7889
 )ס׳ 1761 לרבנים, המדרש בית יורק, ניו כ״י (;23133 )ס׳ 0x1.11651.■ 217 המדינה,

(;12562,12560,12559 )ס׳ 965.778,779,781 הלאומית, הספרייה פאריס, כ״י (;10859
 קיימברידג׳, כ״י (;388 )ס׳ 2971 קזנטינזה, רומא כ״י (;13654 )ס׳ 15^/ פירו, פרמה כ״י

האוניברסיטה, ספריית קיימברידג׳, כ״י (;17030 )ס׳ 1023 האוניברסיטה, ספריית
(.15927 ,15917 )ס׳ 0(1. 4.2, 1; 0(1. 10.14, 4

אור לביא; שמעון לר׳ פז כתם אנג׳לט; יוסף לר׳ הספיר לבנת לרמ״ק•, יקר אור ראו 6
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כלהלן: נעשית לאנגלית התרגום ייעשה שלפיו הסופי הארמי הטקסט בחירת
 וילנה, מהדורת על המבוססת מרגליות, ראובן של מהדורתו עם מתחיל אני

 מהימנה מוצא נקודת היא זו מהדורה מנטובה. מהדורת על היא המבוססת
 היד כתבי תצלומי הנוסח, חילופי רשימת עיניי לנגד מונחים הזה בשלב יחסית.

 שורה. שורה החלופיים בנוסחים מעיין אני לעיל. שהוזכרו הנוספים הנוסח ועדי
 סופרים, טעויות או הגהות של כתוצר לי הנראים נוסחים אותם ניפוי לאחר

 אם בודק אני עליי, המועדפת גרסה מזהה כשאני מועדפות. גרסאות נותרות
 אני הדבר, כך אכן ואם מהימנים, ועדים יד כתבי מספר ידי על מאושרת היא

המודפס. הנוסח את בה להחליף שוקל
 ניסו הם הדורות. במשך הזוהר ספר את הגיהו לאינספור ועורכים סופרים

 תחביר, שגיאות תיקון הסברים, הוספת באמצעות לשונו חספוסי את להחליק
 לעתים יותר. ומובן שכיח במונח החלפתה תוך מחודשת מילה ״ביות׳׳ או

 ההגהה שכבות את לקלף מחליט אני הנוסח, חילופי על בהסתמך קרובות,
שנצטברו.
 ו״תוקך שהוגה ומפתיע, דופן יוצא ניסוח משמרים קדומים יד כתבי פעמים

 ללכת נוטה אני כאלה במקרים הדפום. במהדורות או יותר מאוחרים יד בכתבי
 מהחברייא אחד יותר המהימנים היד בכתבי פעמים הישן. הנוסח בעקבות

 מהדורות או יותר מאוחרים יד וכתבי תלמודית, אמרה של חופשית גרסה מוסר
 את משנה אני כאלה במקרים התלמודית. לצורתה האמרה את משחזרים הדפוס

 האמרה את מצטט אני ובפירושי והיצירתי, המקורי הנוסח לפי הדפוס נוסח
 לעקוב יוכלו שהקוראים כדי הזוהרית, הפרפרזה מבוססת שעליה התלמודית

הספרותי. התהליך אחר
 גם מה הזוהר׳׳, של המקורי ׳׳הטקסט את בשלמות לשחזר מתיימר איני
 מקורי טקסט היה לא שמעולם ייתכן למקוטעין, והתוסף נתחבר שהזוהר שכיוון
 ולהסיר לנסות יכול אני הנוסח חילופי של קפדני ניתוח באמצעות אולם שלם.

 למקור להתקרב כך ידי ועל שנים, מאות במשך שהצטברו וקלקולים תוספות
והמשוער. החמקמק

מאט דניאל

 התורה על פירוש במגלו; שלום לר׳ מלך מקדש אמת; דרך אזולאי; אברהם לר׳ הלבנה
 אזולאי; אברהם לר׳ החמה אור בתוך לזוהר גלאנטי אברהם ר׳ פירוש רקנאטי; מנחם לר׳

הזוהר. שלום, ראו שלום, ג׳ של הערותיו ;הסולם אשלג,
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והפירוש התרגום

 כפי טובה. כוונה מתוך בגידה מעשה — מספיק לא מטבעו הוא תרגום כל
 — כצורתו פסוק '׳המתרגם קדושין(: במסכת ברייתא פי )על יהודה ר׳ שאומר

 הוא הזוהר וערד, זאת 7ומגדף״. מחרף זה הרי — עליו והמוסיף בדאי, זה הרי
 לתרגום. ביותר הקשה היהודית הקלסית היצירה אולי במיוחד, מעורפל טקסט

 מחברי 8בספרד. בה דיברו שלא שפה בארמית, בעיקר בקסטיליה נתחבר הוא
 במיוחד מסורתיים, מקורות סמך על ארמית של ייחודית תערובת יצרו הזוהר

 משובצת לה, דומה שאין זו, נאו־ארמית אונקלוס. ותרגום הבבלי התלמוד
 שיבושי מביכים, נאולוגיזמים מוזר, תחביר מילים, משחקי סתומים, ביטויים

וספרדית. עברית של ועקבות לשון
 כך כתובה לוואי, במשמעויות גדושה פיוטית, היא הזוהר של הפרוזה

 מתאימה השפה ביטוי. של המדויק מובנו את לקבוע אפשר תמיד שלא
 בה. לרמוז רק אפשר במילים, לתפסה שאין חמקמקה, מסתורית, לנושא:
 דיליה׳׳ אוירא בקע ולא ״בקע נשלל: ומיד מתואר לעומקו לרדת שאין תהליך
 118ק111 211(1 (11(1 מ01 8ק111118 ובאנגלית: שלו; האוויר את בקע ולא )בקע

מורון נתקלים אנו לעתים 9(.311ז3 ך ״מלין כגון באוקסי קי תי ךע תי  )מילים חד
שות־עתיקות ת: ;חד  הכפול האופי על הרומז (,116־¥\211016מ1 \¥0(ז18 ובאנגלי

מן לא שנתחברו הזוהר, סודות של חסו אבל מז  הדחף 10עתיקים. למקורות יו
תא״)ניצוץ כ״בוצינא מתואר האצילות לתהליך הקדמון  ״קרדינותא״, של דקרדינו

ת תשבי, של תרגומו פי על קדרות של שביב או  2 8ק£2]ז 0£ 1ח1ק6ז1{©1־21)16 :ובאנגלי
לראותו. אפשר שאי כך כל מבהיק 11<(,131^088

תיו. את הבינו שלא אלה את אפילו הזוהר עוצמת ריתקה הדורות במשך  סודו
תלמידי שמקובלים בשעה תיו, התעמקו חכמים ו  בתים בעלי דקלמו בסודו

טי שו שמעותה. את להבין מבלי הלירית הארמית את עם ופ  משה שהסביר כפי מ
טו: חיים א צ שון מבין שאינו פי על ״אף לו שמה״. מסוגלת הל 12לנ

ע״א. מט קדושין 7
 ;80-76 עמ׳ ולחובר, תשבי ;229-226 עמ׳ קבלה, שלום, ראו הזוהר, של הארמית על 8

וארמית. עברית ליבם, ;דקדוק קדרי,
ע״א. טו ח״א זוהר, 9

מלין. מאט, ראו 10
ע׳׳א. טו ח״א זוהר, 11
׳עמ ולחובר, תשבי ידי על מצוטט חכמה, פתחי לקל״ח בהקדמתו לוצאטו חיים משה ר׳ 12

44.
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מאט דניאל

 פניניר את להשאיר יותר חמור אבל הזוהר, את לתרגם מסוכן ספק, בלי
 למסור כדי וצללתי העזתי לכן הארמית. השפה של הקדום במרתף צפונים

 שנתחבר סונסינו״, )״תרגום הישן האנגלי התרגום הזוהר. של מקסמו קצת
ת טועה הוא קרובות לעתים אבל רהוט, באופן נקרא שנה( שבעים לפני  בהבנ

 הוא מדויק. תרגום מעשה משהיא יותר פרפרזה היא המעודנת לשונו 13הטקסט.
 על ואפילו קשים קטעים על מדלג ארוטי, חומר מצנזר זרים, ממונחים מתחמק
 הארמית את מכניעה היא המקור; לעומת מדי קולחת האנגלית שלמים. חלקים

 אינו שהתרגום מכיוון כך, על נוסף הסוערת. תסיסתה את מעבירה ואינה הפרועה
אטומה. נשארת הסימבוליקה בפירוש, מלווה

 לצרפתית הזוהר של בתרגומים גם כמו הזה בתרגום נעזרתי מגרעותיו למרות
 להפוך רצוני למרות ניכר. באופן אלה מתרגומים שונה גישתי אולם 14ולעברית.

 עושר ואת חיוניותו את מוזרותו, את למסור גם רוצה אני נגיש, לספר הזוהר את
 אינו כשהתרגום הכרחי. הוא הפירוש זו, מטרה להשיג כדי שלו. המשמעויות

 המשמעויות מגוון את מציג אני משמעי, רב ביטוי מספקת במידה להביע יכול
הנבוך. לקורא מסייע הפירוש הארמי, המקור כמו נסתר התרגום אם שלו. בפירוש

 שתרגום משוכנע אני פיוטי. זאת ועם מילולי הוא שלי התרגום סגנון
 ביותר. והנלהב הצבעוני גם אלא ביותר, המדויק רק לא הוא הזוהר של מילולי

 הזוהרית. הארמית של הלירית החיוניות את למסור ביותר הטובה הדרך זוהי
 רחב מגוון מצמיחים שורשיו אך מצומצם, אמנם הזוהר של המילים אוצר

באנגלית: הבאות האפשרויות את מניב תק״נ השורש לדוגמה, מובנים. של
זק6ק€31־ )לייסד(, 1031:11:11(6 )לתקן(, 11160(1 )להחזיר(, 1־68(0ז6 )לייסד(, 68(3611811

שכלל(, ק6ז1'60( )להכין(,  )לערוך(, 3־!ז3ץ )לסדר(, 3זז30£6 )לתקן(, 000-60( )ל
שט(. 3(10111 ת(, 1186 לציין: עשוי סל׳׳ק השורש )לק ת(, ז3186 )לעלו  )להעלו

שיג(, 2(010 )לסיים(, 01110110316 ת811קז388 )לה לו ע ל  ג<)להסתלק(,6(־שק על(, )
 ז6861־¥6 )לדחות(, ק08(006 )לסלק(. •!6010^6 )למות(, <316 ()להיעלם(,118קק63ז

מו )להדיף(. 6011( ־א(3£ז3006) )לייעד(,  הבניין רגילה בארמית גם בעברית, כ
שמעות את מגביל הספציפי או הדקדוק מכללי מתעלם הזוהר אבל השורש, מ

 שגויה או חלקית מהבנה ״סובל הזה: שהתרגום כתב שלום הזוהר. ואחרים, ספרלינג ראו 13
(.241 עמ׳ קבלה, הקבלית״)שלום, היצירה של רבים חלקים של

 פריש, הסולם; אשלג, בהם: ונעזרתי לעברית הזוהר של שונים תרגומים חמישה בדקתי 14
 הזוהר בתרגום נעזרתי כן כמו ולחובר. תשבי ;נפש ידיד לב, בר ;הזוהר אדרי, ;מדבש מתוק

 )גולדשטיין, ולחובר תשבי של העברי התרגום על המושתת גולדשטיין, של לאנגלית
 נוסף ובתרגום הזוהר(, )מופסיק, לצרפתית מופסיק של בתרגומיו וכן הזוהר(, חכמת

הזוהר(. אשלג)ברג, של לעברית התרגום פי על שנערך לאנגלית
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ם, את מבלבל בהם, מזלזל ם, שונים מובנים עם משחק הבנייני מנוגדי  ובכך ו
שתומם. המום הקורא את מותיר ומ

 יצירה של הבנתה אבל להבחנות, שמעבר לתחום לחדור שואפת המיסטיקה
ט נאלץ הקורא הרף. ללא הכרעות להכריע מצריכה הזוהר כמו מיסטית  בין לנוו

שמעויות ת, מ הן, המתאימה את לבחור מנוגדו  שמובנים לגלות ולפעמים מביני
ת בבד. בד מתקיימים שונים  להבין שכדי מלמדות התכופות הפרשנות דילמו

שני במאמץ צורך יש לעומקו הזוהר את חני בל ת לחפש צריך כאחד. ורו  ביסודיו
ם ת, מקורות ולבדוק ובלקסיקונים במילוני  במעמקי לחפש גם נחוץ אבל ומקבילו

ת כדי הנפש ם כיצד לגלו בתוכה. מהדהדים אפשריים מובני
חד, מביכים ם הם ביותר, מקסימים גם אבל במיו מי אולוגיז  )מילים הנ
שות( ם הזוהר, ברחבי המפוזרים מחוד  15הקורא. את ולהדהים לבלבל המיועדי

ם נגזרים חלקם  בסירוס או נכון לא מאיית הזוהר שבעל בתלמוד, נדירים ממתחי
ת; תיו ת, נגזרים חלקם או ת מיווני  כבדותות נראים חלקם מספרדית; או מלטיני

ת. והמצאות  פ/ ס׳, ט׳, האותיות את מכילות אלה מילים קרובות לעתים גמורו
ם: בצירופים ור׳ ק׳  וטופסרא. קוסטרא קסירא, קירטא, קטפירא, קוספיתא, שוני

של, קוסטרא, ת מהמילה חלקי באופן נגזרה למ  ברבים(, 02811-2) 0281111111 הלטיני
 קשר בכללם דברים, כמה מציינת קטפירא טירה(. )מצודה, 028110 שמובנה
16מים. וחמת נאד ״קטרא״(, הארמית על )מבוסס

שת מילה שית רב היא טיקלא, אחת, מחוד חד. שימו  שונים בהקשרים במיו
שויה היא ציין: ע ם, ל שעון היוצר גלגל אגרוף, שעל, מאזניי  המובן מים. ו

ת, העתיקה המדעית בספרות המתואר למכשיר מתייחם האחרון מי ביניי מי הי  ו
ה ובזוהר שעון הכוונ  לשם בחצות בדיוק החברייא את להעיר המכויל מעורר ל
מוד ם, הורכב זה שעון 17תורה. לי  ועל משקולת הונחה אחת כף שעל ממאזניי

טן. נקב שבתחתיתו מים מלא כד האחרת  טיפה, אחר טיפה טפטפו המים קטנ
ת ק, ובחצו שנייה. שבכף המשקולת ירדה הכד, התרוקן כאשר בדיו  באמצעות ה

שקולת הפעילה מסוים מנגנון  דומה מכשיר הבית. ברחבי שנשמע צלצול המ
שמרותיהם. נזירים להעיר כדי התקופה באותה במנזרים שימש  מתאים כמה למ

המצאה. לציין כדי מילה להמציא
ת לעתים תן תכופו  מוזרים מונחים של מובנם את לשער לפחות או לפענח ני

ם, הם שבו בהקשר עיון באמצעות אלה ה מופיעי שוואת עזר לספרי פניי וה

.79-78 ׳עמ ולחובר, תשבי 15
.354-349 עמ׳ פרקים, ליבם, 16
.83-82 ׳עמ ב, הזוהר, תרגום מאט, ;335-327 עמ׳ פרקים, ליבם, ע״ב; צב ח״א זוהר, 17

לאנגלית הזוהר תרגום — פריצקר מהדורת על
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מאט דניאל

שכת התמודדות לאחר פתורים. בלתי נותרים חלקם אולם מקבילות,  ממו
שעיה עם עוד מסכים איני שנים, לאורך בפענוחם  במקרים ״רק כי שטען תשבי י

אילו הדברים, קשרי לפי מובנן את לקבוע אפשר מעטים  אפילו קשה לרוב ו
שטיין, דוד של הודאתו את מעריך אני זאת, עם 18המחבר״. כוונת את לנחש  גולד

 שורות כמה לאנגלית לתרגם שניסה לאחר לאנגלית, הזוהר משנת את שתרגם
ם״. לגמרי הם האנגליים ״התרגומים הארמי: מהנוסח מעורפלות תטיי 19היפו
ש של העיקרית מטרתו  ואת הסמיכה הסימבוליקה את להבהיר היא הפירו

חודי המינוח שמעות את לשאוב שואף אני הזוהר. של היי שון המ  בלי הזוהר מל
שמעותו ואת דקותו את להרוס  מיועד אינו שהזוהר לזכור יש המקור. של דו־מ
בטקסט. להיאבק הקורא את לעודד מנסה אני לפענוח. אלא קלה להבנה

ה התפתחה הדורות במשך טיי  בתוקף נטען הזוהר. של יתר לפרשנות נ
מוי שכל ה נמנע אני הספירות, אחת את מסמנים ומטפורה די  אך זו, מנטיי

טוי קרובות לעתים מוצדקות. כשהן ספירתיות התאמות מזהה  קטע או בי
שמעויות, לכמה רומזים אני מ שי. אותן מציע ו  ההקשר את להבהיר כדי בפירו

מן הרבנית הספרות מן ומקבילות מקורות מצטט אני תי הזוהר. ו  אינה כוונ
 את לספק אלא הדעת על להעלות שאפשר מה כל בציטוט הקורא את להמם
תי הטקסט. להבנת הנחוץ שיגעון כונה שפעם ממה להימנע ניסי המקבילות״ ״

ג ן1) ג .1161011ת ) ק ג ז 20ג

ש בכתיבת שים נעזרתי הפירו ם, מסורתיים בפירו מודרניי חד ו  יקר, באור במיו
ש מלך, במקדש החמה, באור פז, בכתם ש הסולם, בפירו  מדבש מתוק בפירו

שו צי הם נעזרתי שבהם נוספים מקורות 21ז״ל. מופסיק צ׳רלם של ובפירו צו  ני
שעיה של הזוהר משנת מרגליות, ראובן של זוהר של תשבי י  ספר לחובר, ופי

 ליבם, יהודה של הזוהר ספר במילון פרקים — ולבסוף שלום, גרשם של הזוהר
22בלום. אוצר שהוא

לתרגום דוגמה

 מהזוהר הידוע הקטע את להביא בחרתי לאנגלית מארמית לתרגום כדוגמה
שונות המילים את מפרש הזוהר הזה בקטע הורמנותא״. ״בריש ספר של הרא

.78 ׳עמ ולחובר, תשבי 18
.16 הערה ,106 ׳עמ א, הזוהר, חכמת גולדשטיין, 19
פרללומניה. סנדמל, 20
הביבליוגרפית. וברשימה ,14 ,6 הערות לעיל, עיינו 21
הביבליוגרפית. ברשימה עיינו 22
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שא את הופך שהוא תוך מהפכני, באופן בראשית שאו. המקורי המשפט נו  למו
שית אינו הזוהר, פי על הפסוק, מובן  אלא אלהים״, ברא ]בהתחלה[ '׳ברא

היינו ראשית, שבאמצעות ת(, )הנקודה חכמה ספירת ד  אינסוף ברא ההיולי
שא )שהוא שפט( נו היינו האלוהים, את המ ה: ספירת את ד  ברא בראשית בינ
ם. את אינסוף  אינסוף, אלוהים. מכנים שאנחנו למה מעבר מצוי אינסוף האלוהי

שות האל. את הרגילה תפיסתנו את מערער תיאור, לכל הטרנסצנדנטי  המכונה הי
ם׳ ת. המציאות מן יותר נמוכה ,"אלוהי האינסופי
ת: לעברית התרגומים את ולאחריו הארמי, הטקסט את אביא תחילה  ולאנגלי
הארמי: הנוסח

פי גליף דמלכא הורמנותא בריש — א[ א, ]בר׳ בראשית  בטהירו גלו
סוף, דאין מרישא דסתימו סתים גו נפיק דקרדינותא בוצינא עלאה.
 ולא ירוק ולא סומק ולא אוכם ולא חוור לא בעזקא, נעיץ בגולמא קוטרא

שיחא מדיד כד כלל. גוון  נפיק בוצינא בגו לגו לאנהרא. גוונין עביד מ
עו חד בי סוף. דאין דרזא סתימין גו סתים לתתא, גוונין אצטבעו דמניה נ

ה, אוירא בקע ולא בקע  דבקיעותיה דחיקו דמגו עד כלל אתיידע לא דילי
בגין כלל, אתיידע לא נקודה ההיא בתר עלאה. סתימא חדא נקודה נהיר  ו

דכלא. קדמאה מאמר ראשית, אקרי כך
שכילים רו והמ הי ת׳ ועד לעולם כככבים הרבים ומצדיקי הרקיע כזהר יז [

ב, מין סתימא זהר ג[. י  בהאי מטי ולא דמטי דיליה אוירא בטש דסתי
כדין נקודה, שבחתיה. ליקריה היכלא ליה ועביד ראשית האי אתפשט ו לתו

 מצבתה קדש זרע דא ורזא דעלמין לתועלתא לאולדא זרעא זרע תמן
ש׳ יג[. ו, ]י
שי זרעא כהאי ליקריה זרעא דזרע זהר,  לגו דאתחפי טב דארגוון דמ

הו היכלא ליה ועביד  ראשית בהאי דכלא. ותועלתא דיליה תושבחתא דאי
 אלהים אקרי דא היכלא דא. להיכלא אתיידע דלא סתימא ההוא ברא
א ת 23א[. א, ]בר׳ אלהים ברא בראשית דא ו

לעברית: התרגום

ם גלף המלך דבר בראש — א[ א, ]בר׳ בראשית העליון. בטוהר גילופי
 בתוך אד אינסוף, מראש שבסתום הסתום בתוך יצא קדרות של ניצוץ
ם,  גוון ללא ירוק, ולא אדום ולא שחור ולא לבן לא בטבעת, נעוץ גול
שמדד כלל. ם עשה בקו־המידה כ הניצוץ של תוכו בתוך להאיר. גווני

ע״א. טו ח״א זוהר, 23

לאנגלית הזוהר תרגום - פריצקר מהדורת על
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מאט דניאל

עין יצא מנו אחד מ מ עו ש ב ט צ ם נ ה, גווני ט מ ם ל ת סתו מו תו ס ד של ב  סו
ף. סו ר את בקע ולא בקע אינ אווי ע לא שלו, ה ד ך עד כלל נו תו ק שמ ח  דו
תו ע קי ה האירה ב ד קו מה אחת נ תו ה. ס ליונ ה מעבר ע ד קו ע לא זו לנ ד  נו

ם, ך כלו כ לפי א ו ת, נקראת הי שי שון מאמר רא ל. רא כו  ל
ם לי שכי מ ה רו ו הי הר יז ע כז קי הרקי די צ מ ם ו ם הרבי ם כככבי ד לעול ע ת׳ ו [

ב, ר, ג[. י ה ם זו ת, סתו מו תו ס ש שב ר בט אווי ע שלו, ב א שנג ע ול ה, נג ד קו בנ
אז שטה ו תפ ת ה שי שתה הרא כל לה וע ד הי בו כ ה. ל ל הי ת ל זרע זרע שם ו • י

ד לי הו ת ל על תו ת. ל מו ל עו ד ה סו ה ו ש זרע ז ש מצבתה קד יג[. ו, ,]י
ר, ה דו זרע שזרע זו בו כ שי כזרע ל מ מן של ה רג ב א סה טו תכ מ ם ה  בפני

שה עו מו ו צ ע כל ל א הי ה לו שהו היל ת ת ל על תו ל. ל כו ת ל שי  ברא זו ברא
ם, תו ע, שלא הס ד כל את נו הי ה. ה כל הז ה הי ם, נקרא ז הי ד אלו סו ה ו  ז

שית ם ברא ברא 24א[. א, ,]בר אלהי

ת: התרגום לי אנג ל

ת (86-8651111,) 111 1116 1)6§1ז1ז11ז1§ (0606818 1:1.) \צ1 1116 1162(1 01" שי  ברא
 ק016ץנ<ח 0£ 1116 1£10£, 96 60£1*2'\6<1 60£1*2¥10£8 10 1118161־ 0ת 111£11. ^

 8ק2ז1:< 01* 101ק6061ז21כ16 (121־1<11688 1128116(1 \¥111110 1116 00006216(1 01" 1116
00006216(1, 110111 1116 1162(1 0£ 106011ץ --- 2 01118161 01* ¥2ק0ז £01־0110§
10 101*111168811688, 11111181 111 2 1־10£, 001 ^11116, 001 131201,( 001 ־!6(1,

 001 §1*660, 00 00101 21 211. \^8 2 001(־1 8111*¥6ץ6<1, 11 ץ161(16<1 1־2(11201
^ 8ק12ץ10£ 00101־8 1)610^\י  00101*8. )66£ק \¥111110 1116 8ק21־1< §118116(1 2 110,
£*1 50/ 11 8ק111 20(1 1 ?0 81617^01 1116 ̂0 1)00006216 1116 ¥111110\ 1)00006216 

(11(1 001 8ק111 118 2111־2, \¥28 001 1(00\¥0 21 211, 110111 110(161־ 1116 101ק201
 01" 8ק111110£, 2 810^16, 00006216(1, 811ק61ד121 ק0101 811006. 86^00(1 11121

§ 8§111111ז1, 6 # ( שית (€51111, ק0101, 0011110£ 18 (!00/^0, 80 11 18 02116(1 רא
61־81 00010120(1 0̂ 211.

) \ ,51 116/ )0 6^1)11)8? '( ר (1011611, ה  7^16 6ז111>{111€11£(1 ט\111 5111116 ?<£// {116 ז

^1116011511655, 11116 1116 51(11-5 /0^6ע61■ § 10 ^111)171 1)1)16 10\^ \ 111056 1)111)

(.12  011(1 6ע6ז (020161 3:

1#(11(171(6! €0006216(1 01" 00006216(1 811־1101< 118 2111־2, ) ■(,11)2 0 1 הר (1 ז
7£/<7/7/?̂  111011 10110116(1 20(1 (11(1 001 1011011 11118 ק010.! 11160 11118 >/£
6ק\20<16(1, 1)1111(110§ 11861 ̂ 2 ק21206 /*\01*111ץ 01'£10ח0118 ין1־2ו86. 11ו6ז6

קלים. בשינויים קסג-קסד, עם׳ ולחובר, תשבי על מבוסס לעברית התרגום 24
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לאנגלית הזוהר תרגום - פריצקר מהדורת על

11 80\¥6(1 866(1 10 £1^6 511111, 3¥31110£ \¥01־1<18. 7116 8601־61 18: ־?^// 510011
(.6 : 1 3 1831311) 0/1101171655 1)506 15 

1)566 ©111 6^11 ^ הר (2011(11,)■ 8(1(11(11106! $0\¥111£ 866(1 101־ 118 §101, ז
ק10£ 118611* ׳\\11111,מ ̂ץ63¥111£ 11861̂ 3 ק31306י ז16 8111( \¥1־3ק 0̂ 1106 ק11ק

000811111110£ 118 ק1־3186, 3¥31110£ 311.

1 ק31306.  \¥1111 11118 )\6£1¥1ז11ז1£, 1116 1101:<00\¥0 00006316(1 0116 01־631:6<1116
ת שי 0(1. 1116 8601*61 18: ברא 0 (,£10111171) □ 11118 ק31306 18 03116(1 אלהי

1)116)076 ---- § ם ברא (86-8651111: 1(?17(1 £10111171,) \¥1(17 1?6§1ח12112, אלהי
25(.1:1 0606818) 1)00

ת רו ר תו ה ת; הן הזו קו מו תכוון מי ע מ ס ש כנ הי ת ל א ם ולצ שלו ת צריך ב היו  ל
ר, הי ד, ז מי ת ח מ תו ל פ עי פ מן. בו ו ש אינו המסר בז ם מוג מדי ץ. ללא ללו מ א  מ

ם ה ק עלי אב הי ט עם ל ס ק ט ע ה קי ש ה ש מאמץ ול פו חי תו. אחר ב עו מ ש מ
שר ם כא תקלי עיון נ ר ש ב רה או חד מי שה בא ר חד ה  כל שקורה )כפי בזו

מן(, ר רצוי הז ה היז ם שלא ל מצ שם את לצ מה פירו ע. שכבר ל דו  צורך אין גם י
ד מי ש ת תעק א לה צו מ ת את ל צי מ ת ר ה ק העי ם. פסקה או קטע של ו מי סוי ם מ  אמנ

ת צי מ ת א ה ש מטרת רוב פי על הי פו חי טי, ה ס מי ם ה ר אול ה קר, די אין בזו  בעי
א כן אם אלא רר הו מד את מעו לו ר ה קו ח ת ל לו לג ת ו ת שכבו קו מו תר, ע ל יו טי ה  ל
תיו ספק חו הנ ת ב מו קיי ע ה ם, בנוג הי אלו ש. לתורה ל פ לנ ש ו מחי  אלה דברי את א

של מ רי, ב ה בו זו ם ו ם ג :אסיי

תלא ש לבר מ ה נ הו ה ד רי רין ביני דיו א טו ע ול ד רי י תא. בדיו טין זרע מ  ח
ל כי א טי ו הו. ח פיי א בגו מ אל חד יו א, ע ת מ בו ל ה אקרי א לי מ ה א. נ טב

א אמר הו ש: בר ה א נ ה? דנ מ רו: ל מ א א מ ה א נ כל. הו מי ם אכל ל טע  ו
א חד ה. ל כי ח ר: ל מ ה א מ מ ד ו תעבי א? א רו: ד מ טין. א ח בו לבתר מ  אקרי

ה צין לי רי שין ג לי א. ד ח ש מ הו, טעם ב מר: מניי לין א א מה ו ? מ דו בי ע ת א
רו: מ טין. א ח בו לבתר מ קרי ה א קי לי רי כין ט ל שין מ א דלי ש א. בדוב ח ש מ ו
ר: מ לין א א ה ו מ ? מ דו בי ע ת רו: א מ טין. א ח מר: מ אי א ד א ו  דכל מארי אנ
לין, א א אנ ל ד הו אלין דכל עקרא אכי אי ה. ד ט בגין ח א ו הו תא ה דוני דע ע  מ
א מ ע לא על ד דו י בי א ת א ה. ו אן כך מני ט מ קי א כללא דנ ע ול ד הו י  בכל
דונין הניין ע מ קין ד פ א דנ הו ה א. מ 26כלל

.110-107 ׳עמ א, הזוהר, תרגום מאט, 25
ב. קעו ח״ב זוהר, 26 ע״ א- ע״
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מאט דניאל

לעברית: התרגום

ריו שהיו אדם לבן משל  חטים זרע במגורי־עיר. ידע ולא ההרים בין מגו
שו לעיר, נכנם אחד יום עצמן. החטים את ואכל  אמר טוב. לחם לו הגי
לחכו. מאוד וטעם אכל לאכול. הוא לחם אמרו: למה? זה אדם: בן אותו
ם. אמרו: זה? נעשה וממה אמר: שו כך אחר מחטי שו חלות לו הגי  שנילו

אלו אמר: מהם, טעם בשמן. שו? ממה ו ם. אמרו: נע  כך אחר מחטי
שו ת לו הגי שו מלכים עוגו שמן. בדבש שנילו אלו אמר: ו שו? ממה ו נע
 של עיקר אוכל אני כי אלו, כל של הבעל אני ודאי אמר: מחטים. אמרו

מפני חיטה. שהוא אלו כל  ואבדו ידע לא העולם מעידוני דעה, אותה ו
אינו בכלל שאוחז מי כך ממנו. ם בכל יודע ו  שיוצאים המהנים העידוני

27הכלל. מאותו

ת: התרגום לאנגלי

1110£*0 0׳\\ 0 6)1 1-16 .01011013108 1116 10 1)11¥6 6 ד6ז6 ^\38 3 0130 ^\0 ד  ו

3(1 316 1116 1(61*0618 1*3.׳*\  36011( 11ע10£ 10 (116 01.ץ( ־!16 80׳\\6(1 ׳\\6631 0

0130 7116 .1)63*61 1)£ 0 6(61*6(1 (116 01.^( 7116׳) 0116ז6(1 11101 0 0 116 ^13) 0 0 6

¥(י8 (1118 10?זיי 6 3\4* ,1)6)351 

6(!יי 3 0) ,1)6 7ץ ז6ק116(1, ״1(י8 6ז3 6 6 

9 381(6(1, ״\¥1131י8 11 013(16 017" 6 .1)£ 0 0 ¥617 1)6)38) )1 1)3 0 ,6)3 116

דד16ץ 308\¥6ז6(1י ״^\\6631יי.
1)13816 9 6 .011 ¥ 116\ 1)16)0 6 1.3(6ז (116ץ 0116ז6(1 11101 16101( 103׳\68 1(3

3(1 381(6(1, "7\0(1 ^\1131 3ז6 111686 013(16 01"? 0 ,11601)

3^\6ז6(1י 44^\\6631יי. 0 8 ^7 6 6 

9 6 .011 1)3 0(16(1 ׳\\116 11006׳) 0 6 1.3161־ 166ץ 0116ש6(1 11101 ־ז0ץ31 ק38(1ץ־ 1(3

381(6(1, 04̂(1 ^1131 3ז6 (11686 1113(16 01?יי

¥(יי. 6 6 3'\\6ז6(1י ״\3 0 8 ^7 6 6 

9 831(1, ״511ז61ץ 1 301 (116 013816ז 01 311 01' 111686, 81006 1 631 1116 6

6!(יי 6  6886006 01 311 01 111686: ׳\\3

0016 011116 (1611£618 01 1116 ׳*\01־1(1, 10£ ^0 6)1 116 ^ ,¥16 )113) 01 8 6 0 3 0 8 6 

0 /*\60 £1*38ק8 1116 ק1־1001ק16 0 6 116\* 18 11 3 0 .6 10 1 0 ¥ז6 1081 0 6\ 111011

 מתוק פריש, ;455-454 עמ׳ ה, הזוהר, אדרי, מקורות: בשני נעזרתי לעברית בתרגום 27
.596 ׳עמ ז, מדבש,
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!,*11 1* 1111.17/'•ו>> 01 ;11! 1*1^'/׳ ;']/1;ו.?*1*>18 <1;ו1ו*/*ו1* <1,/ןחו/יו^ <1/ןז;״/יו£1ןו/
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תזז ביכליוגרסיזז צו קי  ו

מקורות
ת׳׳ו על/׳//׳ל7/0 חחמח, .״!דר *וולאי, אכרהם ד׳ —׳ החמה אור  **־י *,*ד׳ חח״ח ח

תשל״ג*. כתן
 ללא ן 0 ירו//׳ל׳ ״^1) או ל/״ ם//'/גנ/״//״ל חלבנח, מור אזולאי, *כרחם ר׳ — הלכנה אור

שנהן(. ציוץ
 , ״ח1ןן//׳ 11׳׳ חש> ירושלים כא, א ברגים יקר, אור קורדובירו, משח ר׳ — יקר אור
 חי״ח. תציח <,)עורך חמיץ יוסף ר׳ אמת. דרך *־- אמת דרך
׳׳כ, ח חי״ח מנטוכח הזהר, ססר — מנטוכה זהר
,ועוון 0)אדרי)חחו י׳ חקורש, כלשון מתורגם זחר - הקודש כלשון מתורגם זהר ) 

תשנ׳׳ח, ירושלים
 וו#1*ו <, ועורן ח )מחוג לד כר ,י נמש, ידיר כיאור עם זהר נםש ידיד ביאור עם זהר

.19/•7 1992 תקוה
 אשלג י׳ דןסולןן, חנמלאמז התיאורים עם זהר הסולם הנפלאים הביאורים עם זהר

תשי׳׳ח, חש׳׳ח ירושלים ועורך(, )מתרגם
 ן■(, חוח גוז >מחו מריש ד׳ מדרש, מחוק סירוש עם זהר מדכש מתוק סירוש עם זהר

תשנ״ט. תשנ׳׳ג ירושלים
תי״ח, קרימונה הזוהר, ססר • קרימונה זהר
וות״וז ליוורויו ר, לרף ח״ש! ג׳רכח א, כרף סז, כתם לביא, שמעון ר׳ — סז כתם

תשמ״א(. ירושלים )ד׳'צ
,וזחמי־ו נח 1ל <,חחסיו* יהודה ב״ר דור לד׳ )מיוחם אנג׳לט יוסף ,ר הססיר לבנת

תשל״א(, ירושלים תרע״ג)ד״צ ירושלים
ו10,וו >ו \4ו!1ו (1•ווו<ו . !111(1 הזוהר תרגום מאט, ו1>ו1 ></1וו<ו 1*111 \<ו1ו

י<0וו<ווווווו1,)ץווו •'1¥.׳. 1 ,י א1וווו1><1(1 )(י0|״ !()()(?
 שליוו ירו ורי(, )יזהד׳ חשלח מלף מקדש בוזגלו, שלום ר׳ השלם מלך מקדש

תש״ס. תשנ״ה
 לגיח׳ !!וזורח, על מירוש רקנאטי, מנחם ר׳ רקנאטי מנחם לר׳ התורה על סירוש

תשכ״א(, ירושלים )ר״צ תרמ״א תר״ם

***, ענד א, הזוחר, תרגום מאט, ג א
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ה ;::;יד, מני  5. 520(111161, ״ב?1־3116100ו2012י,, נ 01477101 0/ 81?!11€01 — פרללו
8(1962,) .קק 1 -1 1 ,76)1,11€7011

9. 5ק61־110£, \1. $10100 & .? (11-305,). — הזוהר ואחרים, סילינג
1931-1934 100)00!< ,201107

שון דקדוק קדרי, מ״צ — דקדוק ידי,  תשל״א. ירושלים הזוהר, של הארמית הל
שגים׳׳, מטרות הזוהר: ״מפעל רובין, צ׳ — הזוהר מפעל רד:  ספר, קרית אסופת וה

שנ״ח(, 68 לכרך ;יוסף  .174-167 עם׳ )ת
 ספר של פקסימיליה מהדורת שלום, גרשם של הזוהר ספר שלום, ג׳ — הזוהר ,1ד17

שנ״ב. ירושלים ידו, בכתיבת הערות עם תרל״ג(, )יוזעפאף הזוהר  ת
שה פרשה לדש.  ש׳ שבזוהר״, הנעלם המדרש מן חדשה ״פרשה שלום, ג׳ — חד

 לוי לכבוד היובל ספר )עורכים(, מרכס וא׳ צייטלין ש״ז שפיגל, ש׳ ליברמן,
ש״ו, יורק ניו :ינצבורג, מו. עמ׳ ת ת ה- כ ת

0. 801101601, £01)1)01011, 16111521601 1974 — קבלה לים,
שמע, י״מ — הנגלה י־לימע,  בספר ההלכה שקיעי לחקר שבנסתר: הנגלה תא־

.2001 אביב תל ,2״ודהר
חובר חכי־ שבי י׳ — ול חובר, ,ופ ת שנת ל  תשל״א. ירושלים א, הזוהר, מ

שבי, י׳ — יזבי־ שנת ת שלים ב, הזוהר, מ של״ה. ירו ת

לאנגלית הזוהר תרגום — פריצקר מהדורת על
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