
 מלין״ אינון בסימין כמה ״חמי
 מאט דניאל של לאנגלית התרגום על הערות

הזוהר לספר

הלנר־אשד מלילה

 מול משתאים לעתים עומדים אנו כקוראים ;לשבחים גדול מורה הוא הזוהר
ת  בטרם מורם. ואת חבריהם את בזוהר החברייא בני מהללים שבה הרוח גדלו
שני השבח לדברי אפנה  שיצאו מאט. דניאל של לאנגלית בתרגום הזוהר כרכי ל
 הקולות של לפחות, החלקית באמתותם, ולהכיר להזכיר ברצוני לאור, עתה

ם מיי ם הפני צוניי החי ם החוזרים ו  להכיר ;לתרגם אפשר אי הזוהר שאת ומעידי
ת המראות בשפת היכלה, בתוך ומסוגרת הסגורה האהובה שאת בכך חודי  של היי

ת, הארמית  מתוך התורה מילות ועם אהוביה עם המשתעשעת האהובה הזוהרי
ה. שלל תן לא באמת אולי צעיפי  לעברית. לא גם שפה, לשום במלואה להעביר ני
 מרוחב להתפעל אלא לי אין שלפנינו, בתרגום הזוהר את בקוראי זאת, ועם
ש יכולה אשר זו, אהובה של לבה  ומתחילה שם הם באשר אוהביה את לפגו

שפה במקום עמם לדבר ם. הם שבהם וב  שבו האופן את לראות נאה מה מצויי
ש בתרגומו הזוהר נגלה  האוקסימורון כדרך לנו שהביא מאט, דניאל של החד

ך, "מלין עליו, האהוב הזוהרי קי תי ךע תי היינו חד שים־עתיקים, דברים ד  1חד
שלעצמו, שהוא זוהר שו כ ת, החדש במלבו ש באנגלי ש חידו בעתיקות. הלבו

תנו המפתה שליח בבחינת הוא תרגום הנה״. יסור פתי ״מי לנו: ואומר או
שבו צאו המתורגם, הזוהר בקסמי נמשכתם אם סודות אלו אוצרות, אלו וח

 — הזוהר ״חידושי בכנס אביב, תל באוניברסיטת שנאמרו דברים של עיבוד הנו זה מאמר *
 הראשונים הכרכים שני פרסום לרגל ,28-29.12.2003 המיסטיקה״, בחקר אביב תל כנם
השלישי(. הכרך גם לאור יצא )מאז מאט דניאל של בתרגומו באנגלית הזוהר ספר של

.145-123 ׳עמ מתניתא, מאט, 1
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הלנר־אשד מלילה

ת אמירה גם בתרגום בו יש במקור. עבורכם שמורים  האומרת ומנחמת, נועז
 שהאנגלית מספור רבים אותם אל ולהגיע באנגלית גם לחיות יכול שהזוהר

ם, הם עברית אם ושגם שפתם, היא  הזוהרית הארמית ידיעת אל הרי יודעי
 שדומה מי של תרגומו דרך בפניהם עתה מובא הזוהר ספר להגיע. יוכלו לא

שה, המקור שפת את הן שווה במידה שאוהב  המצומצמת־רחבה העתיקה־חד
שון האנגלית, עשירה, שפה אותה הן הזוהר, של מולדתו אמו ל מאט. של ו

תי לא שונות ברמות תרגומים שללא אעיד עצמי על  אל כלל מגיעה היי
ם שבאו הוריי, על לדבר שלא שלי, תרבותי אוצרות  מארצות נלהבים כציוני
 כמתווכים לאנגלית לתרגומים השנים כל נזקקו אך ישראל, לארץ הברית

מדוני הם העבריים. במקורות קריאתם בעת וכתומכים שמוח לי  מילה בכל ל
שתי גם כך לתורה. אותם שקירבה תרגום של ומילה  בתלמוד לראשונה פג

אני שטיינזלץ, עדין הרב של תרגומו דרך הבבלי,  האפשרות שלולא מניחה ו
שפתו ולהכירו לצאת העוז בי היה לא בשפתי, לראשונה אותו להכיר  שלו. ב

 זוהר לקטעי שלום גרשם של בתרגומו באנגלית, לראשונה פגשתי הזוהר את
מן מהם או היצירה, של המקור שפת מהי אפילו אז ידעתי' לא 2נבחרים.  ומקום ז
 האנגלית בשפה לפני שעמדו החידתיים המשפטים מן שעלה הקסם אך חיבורה,

הלב. את המעורר הזה הדבר מהו לדעת סקרנותי את הצית
 בו שיש עזה אמונה לכך שתקדם דורש הזוהר את לתרגם הנכונות עצם

שונו לתיבות מחוץ גם הקיימת מיוחדת רוח איזו בזוהר  יכולה ואשר הארמית, ל
רבים. אנשים של הלב כינורות מיתרי על לנגן יכולה גם

שיך כדי הקב״ה לפני תפילתו יסדר הזוהר, אומר לדרך, שיוצא מי  עליו להמ
תיו מביתו היוצא הזוהר 3אדונו. שכינת תיבו  שתשכון שכינה עליו למשוך צריך ו

ש האנגלית, בשפה בהתגלותו בו  שזכה שלפנינו התרגום את בשבחים לעטר וי
הו בכך. ח בטעם לבגוד שלא ונזהר הנשמר תרגום ז חו בני ם, ו  לאבד או הזוהריי
שפתו הזוהר יציקת של הדייקנית המלאכה כדי תוך דבר מהם ת. כלי אל מ  האנגלי
שון הזוהרית היצירה של רוחה על ולשמור לנסות מנת על זאת, וכל  שבה בל

 קוראת כל גם כמו יורקי, הניו כבר נהר שעל המצוינים בבל בני לפגשה יוכלו
דת. כל מבנות וחוקרת

 תודעה מצב רבה, רוחנית התפעמות של מצב מתוך רבות לעתים כתוב הזוהר
דו שכזה. ״זוהרי״ מיוחד, חו שוואה שלפנינו, התרגום של יי אחרים לתרגומים בה

זוהר. תרגומי שלום, 2
 עליה לאמשכא בגין קב״ה, קמי צלותיה יסדר לארחא, תפיק ״מאן ע״ב: מט ח״א זוהר, 3

דמריה״. שכינתא
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 ויודע הזוהר של אורחותיו את מכיר שהמתרגם בכך לדעתי טמון לו, שקדמו
ה, תודעה מצב תוך אל נתיבות לפלס תו קשוב להיות ז  — מתוכו ולתרגם לאיכו
 יותר המיוחדת. לרוחה גם אלא היצירה לצורת רק לא נאמן הוא נשאר ובכך

שמונח ת, זוהר לפנינו מ האנגלית בשפה להתלבש כדי שנתעמעם זוהר באנגלי
 הזוהריות את לקבל האנגלית את לשדל מאט דניאל הצליח כאילו דומה —

4לתוכה.
מלמדיו, הזוהר קוראי לכל זו במהדורה שיש הגדולה המתנה  שלצד היא ו

שים הערות של מפואר מערך נוסף התרגום שי כדרך להם, )שיאה ופירו  פירו
ם, הזוהר שוני ת״ ״זוהרי כמו אור, בו שיש שם ה ת או חמודו דניאל״(. ״נגוהו

שנתיים לפני תי כ  בזוהר, נח פרשת את העברית באוניברסיטה ללמד זכי
שתרגומו תיו מאט דניאל של כ  הארמי, הטקסט של קרובה בקריאה לפני. והערו

מוד, הכנתו במהלך במילה, מילה  הבחירות מן רבות לומדת עצמי את מצאתי ללי
ת שפטים למילים בתרגומו שעשה המיוחדו ם, ולמ מן מסוימי  העשיר המערך ו

ת הערות, של שים, הפניו היו לבטח אשר ופירו מדי כל של עזריהם מעתה י  לו
מדיו, הזוהר מל בעברית. כזו למהדורה שנזכה עד ו

של,  בתא אתעביד כלא חזי ״תא מהזוהר: לטקסט מאט של תרגומו למ
תא, מנו  סוף״ אין עד דאצטריך מאן לעילא ולאסתלקא בדא, דא לאסתפקא דמהי

 זה להסתפק האמונה, בסוד נעשה הכול וראה, בוא תרגום: ע״א(. סה )ח״א
 5אינסוף. עד שצריך מי למעלה ולהעלות בזה

ת והתרגום מאט: של לאנגלי
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 המילה את גם ״אינסוף״ המילה של לאנגלית התרגום בצד להביא הבחירה
 באחת רק להסתפק במקום (,10 £111 50,/ £0(11688)האנגלי בכיתובה העברית

שרויות ת על שומרת האלה, מהאפ שמעותו כפילו טוי של מ  כמכוון הן — זה בי
שאין והתעלות כוונה של במשמע הן הספירות, שמעל כאלוהות אינסוף אל

סוף. להן

הזוהר לספר מאט דניאל של לאנגלית התרגום על הערות

.261-251 ׳עמ רוזנצווייג, גלצר, ראו התרגום מלאכת לעניין 4
מה״א. ידי, על נעשו המאמר במהלך לעברית הזוהר תרגומי 5
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הלנר־אשד מלילה

התרגום ממלאכת דוגמאות

 דרשה אציג כך ולצורך ככללה, מאט של התרגום מלאכת על אור לשפוך אבקש
ת בבל מגדל סיפור על הזוהר דברי נח. בפרשת המופיעה  הפלגה דור ועלילו

אי, בר שמעון ר׳ הגדול, המורה של מרהיבה בדרשה פותחים ח  המעמיד, יו
ת כנגד הראויה הבניין כמלאכת שלמה מקדש בניין את מחשבת, מלאכת  בניי

ת מקום את עזבו מקדם, נסעו הפלגה דור בני בבל. מגדל ת הקדמוניו  והאחדו
שו  האלוהית הרשות מן לצאת יוכלו שדרכו בקע בשנער, בקעה למצוא וביק
שעליו  בדרשה מוצג המקדש בניין הפירוד. עולם של המגדל את לבנות יוכלו ו

ת התודעה התרכזות של לתהליך עשיר כסמל זו שבה, האינסופי  הפיכת במח
כך: רשב״י פותח דבריו את דיבור. לכלל זה של וזרימתו לקול המחשבה

הי א, ]בר׳ אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל וי  שמעון רבי א[, י
הגרזן ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנתו והבית פתח:  כלי כל ו
 וכי — בהבנותו והבית ז[... ו, ]מל׳׳א בהבנתו בבית נשמע לא ברזל

מנין וכלהו שלמה ליה בני הוה לא הוו או תו?... מהו תמן? ד  כיון בהבנו
מנין אוליף עבידתא למעבד, דשראן  ידעין הוו דלא מה בה למעבד לאו
א. מקדמת הו. על שרא דקב״ה דברכתא בגין ? טעמא מאי ת דיי  דא ועל י

מנין אולפן אולפא דהוא מגרמיה, אתבני איהו — בהבנותו כתיב  לאו
הו אסתלק ולא למעבד, שראן היאך שימו מעיניי ש, עבידתא דההוא ר  ממ

ע״א(. עד ח״א )זוהר, ביתא כל דאתבני עד ועבדי ביה ומסתכלאן

הי תרגום: א, ]בר׳ אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל וי  שמעון רבי א[, י
הגרזן ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנתו והבית :פתח  ברזל כלי כל ו

 היה לא וכי — בהבנותו והבית ז[... ו, ]מל״א בהבנתו בבית נשמע לא
תו?... מהו שם? שהיו האומנים וכל שלמה אותו בונה  שהחלו כיון בהבנו

ם היו שלא מה בה לעשות האומנים את לימדה העבודה לעבוד,  יודעי
 זה ועל ידיהם. על שרתה הקב״ה שברכת מכיוון ? הטעם מהו לכן. מקודם

מוד את לאומנים לימד שהוא מעצמו, נבנה הוא — בהבנותו כתוב  הלי
ש, עבודה אותה של רושם מעיניהם נסתלק ולא לעבוד, להתחיל כיצד  ממ

שים בו ומסתכלים הבית. כל שנבנה עד ועו

ת: מאט דניאל של תרגומו לאנגלי
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מני תן הזוהר של הנדון בקטע הנאמרים הדברים שאת דו  התרגום על אף לומר ני
מנין אוליף ש׳׳עבידתא כשם מאט. של  ידעין הוו דלא מה בה למעבד לאו

הו״. על שרא דקב׳׳ה דברכתא בגין טעמא? מאי דנא. מקדמת דיי ...1116 \¥011)( י
 1211§111 111601 ¥110\ 10 016216 ^1121 1116? 06¥61 ¥̂06 136£01־6. \¥11?? 8602086

דיו גם נתברכו כך (,1116 13168810£ 0£ 1116 901? 006 1011213116(1 111611 1120(18 י
אל של  מקדמת ידע שלא דברים אותו לימדה התרגום ומלאכת מאט, דני
שהפכו, דנא ם ו דיו תחת עדיין, והופכי  בתרגומו הזוהר של המפואר לבניין י

ת. עוד לאנגלי שבחו ו  בבית נשמע לא ברזל כלי כל והגרזן ש׳׳מקבות ייאמר, ל
תו". ש הנוסח, ברירת של ומדוקדקת קשה מלאכה אותה כל בהבנ  אחר החיפו

מילה, מילה לכל הראוי התרגום  או להביא ומקורות מחקרים אילו וההחלטה ו
שמיט בניין; מלאכת את מרעישה אינה — ההערות ממערך לה  דההיא "רשימו ה
 קונטמפלטיבית התבוננות אותה אפשר עבודה( אותה של )הרושם עבידתא"

שמעניקה מאט, של מעיניו נסתלקה שלא פיו את לתרגום ו חד. או המיו
 באופן קצר עיון דרך שלפנינו שבתרגום הרבה ליצירתיות דוגמה כאן אביא

 של הפאתום ומלאות הדרמטיות הפתיחות אחת את לתרגם מאט בחר שבו
שית הפסוק על הזוהר  א(. א, )בר׳ ,הארץ׳ ואת השמים את אלהים ברא ׳׳ברא

ש במילים פותחת בזוהר הדרשה פי גליף דמלכא הורמנותא ׳׳ברי  בטהירו גלו
א עלאה׳׳ ח׳׳ א( טו )  האינסוף. מתוך הראשית נקודת בקיעת את ומתארת ע׳׳
שפט תי ומפרש. מתרגם לכל גדול אתגר הוא זה פתיחה מ סי  להתחקות אפוא ני
שיחה אחרי ת ה מי מיו ועם הזוהר עם מאט של הפני שיו הקודמים תרגו  כדי ומפר

הפתיחה תרגום בעת החדש התרגום של מחברו שעשה הבחירות את לבחון
הנזכרת.

ת התרגום על הערות הזוהר לספר מאט דניאל של לאנגלי
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שונות: המילים בשלוש נפתח  בתרגום דמלכא״. הורמנותא ״בריש הרא
כך: נמצא ,1934-1931 השנים מן סנסינו

1116 01118611116 (16018100 0̂ 1116 £111£ 1113(16 3 1130111£ 111 1116 8קט611131
¥111£61106.6}6

שונה; — ״בריש״ כלומר: פי גליף דמלכא "הורמנותא ברא עלאה״ בטהירו גלו
 שלום גרשם לעומתו, העליון. בטוהר שגילפו הם המלך צו או סמכות רצון, —

כך: זאת לתרגם בחר

?1ן1ח1ז1§— ^11611 1116 \¥111 0£ 1116 <]111§ 66£3מ 10 6̂131 6^601, € /ז1 1116 1§
116 611£13\ז6(1 81£118 11110 1116 1163¥6111ץ 8ק116ז6.ל

 הוא המלך, אדנות בתחילת או המלך, רצוץ של התעוררותו בראשית כלומר:
די על המתואר עלאה״, ב״טהירו סימנים חקק  שמימי. ככדור כעולם, שלום י

ש״ט, בשנת אור שראתה הזוהר, במשנת ת׳׳ :הבא התרגום מופיע 8ת שי ׳׳ברא
ם גלף המלך דבר בראש —  הורמנותא ״ריש כלומר: העליון. בטוהר גילופי

 של רצונו התעוררות בראשית המלך. של ציוויו, או דברו, ראשית הוא דמלכא״
העליון. בטוהר המלך גלף המלך,
שטיין, דוד  במילים בחר ,1989 בשנת לאנגלית הזוהר משנת את שתרגם גולד

אלה:

1--------1116 ¥617 1כ6£1ממ£1ת 1116 1:<111£ 1113(16 6ז§מ3¥1§ת8 )1ז1111ז8 € 1ח 1116 1§

1מ 1116 811ק61ד131 ק1זג11.ץ9

 תשבי תרגמו שאותה ״הורמנותא״, המילה את לתרגם שלא בחר הוא כלומר,
שם: מובא לתרגום, המצומצם בביאור המלך. כ״דבר״ ולחובר

£̂, \¥111011 18 1161־6 03116(1 44̂]£1ח,י, 66£3ח 10 31־01186 11861̂ 1ח 0 -5 0 .1
01(־16ז 10 6מ13ת316 3(ת1 (16^610ק 118 111<1(16ח ק0׳\\6ז8.

2. 161111־11 1133---- !£6161.־

.63 ׳עמ א, סנסינו, 6
.27 עמ׳ זוהר, תרגומי שלום, 7
קסג. ׳עמ ולחוכר, תשבי 8
.309 ׳עמ א, החכמה, גולדשטיין, 9
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דו שלח כבר עצמו מאט דניאל 2*1*17 — 77?* בספרו זה, קטע בתרגום בעבר י 0 

0^ 0/ץ111£}§1(6ז1זז16(ח שיר: כשורות והעמידו ,1983 משנת ,1)0

8§1ז1ז11ז1£ /ז1 (116 6
61¥6(1 01x131)¥11611 1116 1£111£ 0011נ\

מ1־3¥111£8 111 1116 1118161־ 011 111^11.10 9 611£1־3\,6(1 6§ 6

ם גלף אז הציווי, / הרצון במלך עלה / הרה / כשהגה בתחילה, כלומר:  גילופי
העליון. בטוהר

:מאט של החדש בתרגומו והחידתית המעניינת הפתיחה לפנינו והנה

8ז-6 8111,( 111 (116 1)6 §1ז1ז11ז1§ 6
מ13¥111§8 111 §6 1)3 ¥ 9 611£1־6 1116 1163(1 0£ ק0!6110ץ 0£ 1116 <!111£, 6

11.11§111 00 •108161

תיו  של בחירות לטעמי, הן, זה פותח משפט בתרגום מאט של המורכבות בחירו
תי. זוהר אוהב  המשמעות ריבוי על שמרה ״^111161163(1יי במילים הבחירה אמי

ש' המילה של המיוחד ר, כתיאור הן ,,״רי מ מן)כלו  מיקום כציון הן בתחילה(, ז
 הדברים(, בקדמת הטור, ראש ובעברית, ,311116 1163(1 0£ 1116 11מ6 :)לדוגמה

הן המלך( )ראש הכתר מונח שעליו כראש הן שמעות ו  בשיאה כלומר שיא, במ
דמלכא". "הורמנותא של ביותר הגבוה בקצה העליון,

 — הראשון תרגומו על מאט חזר לא "הורמנותא״ המילה בתרגום
שגי יותר הקשור — 0ת13111111£  המפתיעה במילה בחר אלא הציווי, למו

שבתי בתחילה .<4ק016!10ייץ ך, ״הורמנא״ לתרגם היה שבכוונתו ח  הן כ״רצו
מי במובנה ביניי מי  כפיום, המקראי, במשמעה הן כסמכות, ץ,¥111כ־ המילה של הי

מילוני חסד. ורוב רצייה  ההגדרות את 44ק0!6מ1יי הערך תחת מצאתי האנגלית ב
ת: הבאו

? ק0\¥61־£11111688 01 7116 9113111? 0£ 1)6111£ ק016111, ק0ץ¥61־ 0£ 31111101־11,

 61£6011¥611688י 811־611§111 0£ 3£6030? 38 0£ 3 (1111.§12
?016111---ק0886886(1 05 §1631 31111101־11/;י 86X1131 £0^618, ק016מ1316.13

הזוהר לספר מאט דניאל של לאנגלית התרגום על הערות

.49 ,עמ זוהר, מבחר מאט, 10
.107 עמ׳ א, הזוהר, תרגום מאט, 11
.1143 עמ׳ וובסטר, מילון 12
.948 ׳עמ הקולג׳, מילון 13
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 של עושר באנגלית הפתיחה למשפט מעניקה ק016ח0ץ במילה הבחירה כלומר,
ת: מבעים תמונו שיתו, המלך רצון של הרעיון את כאן נמצא ו שעוד ברא  היה כ
מן, אז, בפוטנציה, בכוח, ם כשגלף באל־ז  בריאתם טרם העליון בטוהר גילופי

 של תמונה להעביר מצליחות התרגום מילות כן, כמו מתוקנים. עולמות של
ת ראשית תו. המלך דת דמלכא", ״הורמנותא עוצמה, של במובן הפוטנטיו  וסמכו

שית, תמונה נסמכת לכך תיו, או המלך, מראשי אחד ראש והיא שלי לו לגו  גו
שון נשתמש אם  ״רישא הזה, הראש בתוך הרצון. ראש והוא — האדרות בל

מר מר דלא ״רישא או הלבן(, הראש דחוורא״)כלו תידע״)כלו  שאינו הראש א
שא, עתיקא של אולי נודע(,  לכל בנוסף המציאות. אפשרות לנצנץ מתחילה קדי

 המפרה הכוח ראש התעוררות של הארוטית התמונה מצטיירת האלה, התמונות
תו כפי זה, ארוס המלך. של והבורא מ  הזוהר הוא ליבם, יהודה מורי, שלי

שבזוהר.
/

 ,ר אמר קודש כתבי של המתורגמן עבודת של האינהרנטית המורכבות על
 מחרף זה הרי עליו והמוסיף בדאי, זה הרי כצורתו פסוק ש״המתרגם יהודה

מגדף״)בבלי, שין ו  המובא במאמרו זו לאמירה נזקק כבר מאט ע״א(. מט קידו
תיו את הקורא בפני כשפרש זה, בכרך  הזוהר הזוהר. תרגום לגבי התלבטויו
שפט תרגום ביותר. מקודש למעמד זכה אך התורה, ספר אינו אמנם  הזוהרי המ

 שיוסיף ובלא בדאי יהיה שהמתרגם בלא המקור, של כצורתו הוא לעיל שראינו
שפט צורת את לשמר שביקש המתרגם, של היוצר כוח כאן ניכר עליו.  המ

ת, הזוהרי שון של סגולתה את לאנגלית להעביר זאת ועם בדייקנו  הזוהרית הל
ת. לייצר  הקמאית איכותה תאבד שלא מאט הצליח הנפלא בתרגומו תמונו

שפט העולה התמונה, של החדים הגבולות וחסרת ה; פותח ממ שפט ז  המ
שהי, בגולמא״ ב״קוטרא עתיר ת, צורה איזו כל  שאופפים ערפילי, עשן היולי

ה, ראשית תמונת את  מלך של ועזה מסתורית מיתית תמונה עם יחד ההווי
שב ת עליון טוהר בתוך בשעשועו וחוקק היו אויו שוערות. מצי  את לשמר כדי מ

 על אלה ענק תמונות של היטל בו שיש אנגלי בתרגום מאט בחר החידתיות
חד יוצרות אלא זו, את זו מוציאות שאינן תמונות אלה, ת, רב הולוגרמה י  ממדי

 את מאט של התרגום מאמץ בכך בלבד. אחת למשמעות לצמצום ניתנת שאינה
תיו. את להעביר עצמו הזוהר של דרכו רעיונו

 שבחר לאחר שלפנינו. התרגום במלאכת הקשורה חשובה נקודה נוספת וכאן
 במערך העמוד, של בסיפא מביא הוא שלו, הסופי התרגום נוסח את מאט

שרויות את גם ומפורט, עשיר הערות  של המקורות את האחרות, התרגום אפ
מופעיה דמלכא״ ״הורמנותא אותה הנוספים המקום מראי את חז״ל, בספרות ו
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26



שנותו את וכן זו, מילה הופעת של הזוהר בספרות  הפותח למשפט שלו פר
 אצילות דרך להתגלות עצמו המעורר האינסוף, הוא המלך, את כמתאר הזה

הספירות.
שמעויות, עשיר פתיחה משפט מול כאן עומד הקורא  רבדים נוספים שאליו מ

שון או דרך, ציוני כאן יש דמלכא". ״הורמנותא אותה של קודמים  הזוהר, בל
שימין שונו רשומים, עקבות 14באורחא", בקיעין "ר  0־* מאט של ובל

 — לפנינו שהוא כפי בתרגום לבחור עניין של בסופו שהביאוהו ,0ז6'\1065יי
שה תרגום למקור. נחת העו

שאי  הזוהר את לתווך ספק ללא יעזרו התרגום לצד מאט שמביא הכלים נו
 מקיף למפעל להוסיף יאה היה לא אם שאלה, להעלות יש זה בהקשר לקוראים.

ת זה ם מבואו שאיים וסיכומי ת של פרשיות, של בסופם או בתחילתם נו חידו  י
 הלל של רצונו על כאן להיסמך נוכל מורכבים. סיפורים של או ספרותיות

טלין או ציי  תרגום של לאור, יצא ולא נסתיים שלא הגדול, חזונו את לממש בבו
או הזוהר טלין לעברית. במלו לוו הטקסט גוף שאת הציע ציי שאי י שני כלים נו  מ
שים האחד, :סוגים ם והאחר, ;דף כל של בתחתיתו קצרים פירו ם ציוני  מיוחדי
שיות, בסוף ם המבארים פר הזוהר: של לעולמו מרכזיים ענייני

או ההערות כל בו  כל בסוף הן. רבות כי ועמוד, עמוד בכל בפנים י
או ופרשה פרשה בו ם י ם ציוני  )ההערות אריכות ביתר המבארים מיוחדי

או עצמם שבעמודים בו ם את שאפשר( כמה עד בקצור י  העמוקים הענייני
של, כמו, ביותר, שנה, עניין הזוהר: בהקדמת למ שו עניינו מהותו ה  של ו

מי' מ״ב, שם אלה ' מה. ,ו׳ 15וכדו

במלואו הזוהר לתרגום ההתקדשות על

 את לתרגם שבבחירה מעט לא המפחידה האחריות על כאן להעיר ברצוני
 ומאט תשבי שלום, שעשו כפי מתוכה, נבחרות מרגליות רק ולא כולה היצירה

ם הלהיטים בבחירת בעבר. עצמו שוע, משחק איזה יש הגדולי שע  רצון איזה ו
 ההחלטה נבחרים. קטעים דרך היצירה של עושרה של מדגים לקט להביא
טול שימה את לי  בפני התייצבות היא רובו, או כולו הזוהר תרגום של המ

שימה מלאי קטעים לצד סגנונו; מבחינת אחיד אינו הזוהר אחר. גודל מסדר מ

ע״א. סג ח״א זוהר, 14
והערות. 144 עמ׳ תרגום, מפעל מאיר, אצל שמובא כפי צייטלין, 15
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שבה, הלב את מעוררים שאינם קטעים נמצא גדולה נפשית התפעמות  והמח
ם, סבוכים מדרשים ואחרי  ישנם מורכבותם, בהבנת טמון רב שעונג ומפותלי
ם. דרש קטעי  הזוהר את האנגלית בשפה להביא וחותר זה תרגום בא והנה חיוורי
מוך. גבוה ואפל, זוהר שהוא, כמות  התרגום למלאכת התקדשות משום פה יש ונ

שות מעיד שהוא כפי בחר, מאט דניאל בה. השתעשעות רק ולא  במבוא מפור
היו, שעשו כפי הזוהרי, הסגנון את ולאחד להחליק שלא לתרגום, שניו מגי  פר
ת להשאיר אלא מתרגמיו, אף ולעתים רויו ת וסתומות מוז ת רעיוניו סגנוניו  ו

בסתימותץ.
שוי הזוהר תרגום של מפעל ת איזו מתוך לבוא ע שית, דחיפו שיחית נפ  מ

טלין חש כך המתרגם. את המניעה לעתים,  נשלם, שלא למפעל, כשיצא ציי
 יהודה הרב את שהניעה החירום תחושת היתה וכך 16לעברית, הזוהר תרגום של

הזין הדפוס בבית בגופו לעמוד ביממה, שעות 18 לעבוד אשלג  תרגומו את ול
ת עמוד אחר עמוד החדש וביאורו  מול רוחנית התנגדות כפעולת הדפוס, למכונו
17אירופה. ביהדות המכלים הרע כוחות
ת, פחות עמו שיש תרגום לפנינו כאן  שלוש לדניאל לו מעלים שכן בהילו
 שאינו לתרגום להתפנות באמת יכול והוא 18שלו, הגג לעליית שמן גרבי מאות

שיחי והמתח אין, אולי בהילות אז אחד. למשפט ולו אגבי באופן מתייחם  המ
דינו על מתורגם שגים י שיים למו ם אי הו, הרע אך יותר, ומופנמי תו ה  אם בין ו
תי, באופן אליהם נתייחס תי, מי טי מציאו ם מטפורי, או פולי  בעולם למכביר מצויי

בנו, שסביבנו  בראיית עמם. התמודדות בחינת הוא גם הזוהר של זה ותרגום ו
קון, כמעשה הזוהר תרגום שמוע לנסות יאה תי מינו ול  הרעיא דברי את אנו בי

שכילים מהימנא: רו ׳׳והמ הי ת׳ הרקיע כזוהר יז ב, ]  דילך חבורא בהאי ג[, י
בגין הזהר... ספר דאיהו חיי, מאילנא למטעם ישראל דעתידין ו  ספר האי דאיהו ד
הר, גלותא מן ביה יפקון הזהר ב(. קכד ח׳׳ג ברחמי״)זו שכילים תרגום: ע׳׳  והמ

ת׳ הרקיע כזוהר יזהירו הר... ספר שהוא שלך, זה בחיבור — ג[ יב, ]  הזו
מפני ם, מעץ לטעום ישראל שעתידים ו  בו יצאו הזה, הזוהר ספר שהוא החיי

ף: ובאהבה. ברחמים הגלות מן סי שניה בין ונו בין בלי שנא בכל ו  דממללן לי
 בעלמא. דאית ומלבר מלגו גלות מיני מכל ביה ויפקון ליה, דרחימין נשא בני

שונו בין :תרגום בין בל שון בכל ו הביו, אדם בני שמדברים ל או או צ תו ויי  בזכו
ת מיני מכל בעולם. שיש ומחוץ שמפנים גלויו

.157-155 ,151 ,138-136 עמ׳ תרגום, מפעל מאיר, 16
.25-20 ׳עמ ראיון, ברקוביץ, 17
ע״א. יג חגיגה ראו לטוב. הזכור חזקיה, בן כחנניה 18
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צוויג פרנץ אמר הלוי, ליהודה תרגומו על בכתבו ת שליצירות רוזנ  גדולו
ת יש חלקיים, תרגומים יש אחד. גדול תרגום רק יש באמת סיונו  להעביר ני

ת, הזיווג לו קורא שהוא מה קורה אחד יום אבל רעיונו ש׳׳, ״  ושתי הקדו
שות שפות  — להתרחש יכול זה אירוע גדול. תרגום שמאפשר באופן נפג
צוויג, אומר ת רוזנ מיו  התרבות כאשר רק — 1923 של בגרמניה רבה, באופטי

 אופני על זו, מופת יצירת של הכנף למשק מתאווה היצירה מתורגמת שאליה
טוי ם הבי  אסתטי, עניין אינה היצירה של התקבלותה כאשר רק לה; המיוחדי

 להתפתחות אינטגרלי באופן קשורה אלא גרידא, סקרני או אינטלקטואלי
19התרגום. את המקבלת התרבות
שב אחד עם בני עוד אינם האנגלית דוברי אמנם  אם אך אחד, במקום היו

 רבה, חומרנות לצד בה, שנזהה ספק אין מאט, של ארצו הברית, לארצות נתייחס
 שלפנינו, הזוהר בתרגום תוכה אל שיבוא הדבר לאותו אמיתיים וצמא עניין

ה קוו באור. אור של )קשר( קטרא אלא רגבים תוך אל הבא מאור זה יהא שלא ונ
מין הזוהר  רעיונית משנה בו למצוא שמבקש מי על מקשה תבניתו ;תיווך מז

 לעברית, הזוהר תרגומי בעזרת וגם לרובנו, מוכרת אינה הארמית שפתו סדורה,
ת, וחומר קל  דרכי של וסבוך מורכב מבנה מול הקורא עומד עדיין לאנגלי

טוי ח. קשות סמליות בי תוי עומד מאט דניאל לפענו  ולפרש לתווך הגדול בפי
קיונו, התרגום למעשה נאמן נשאר והוא תרגומו, כדי תוך הזוהר את אולי בני  ו

 מהגדרתו ותרגום — להיתרגם הזוהר שזכה לאחר גם ביותר. הגדול שבחו בכך
תו, פוגם זה תרגום אין — ביאור של סוג הריהו  של משמעות באותה בסודיו

תיו יוצאים עתה כי נדמה אם הזוהר. מחזיק שבה סוד  אל הזוהר של סודו
שונו שעדיין, לרווחתנו נמצא הפתוח, המרחב ה יוסף ר׳ של כל קטילי  חוג בן ג׳י
ת אלה הזוהר, ם נעלמים ״סודו עין׳׳. גלויי  נחשף לא הזוהר של המסתורין 20ל
תו מעצם א מתורגם, היו ם רק שמור והו  המתוקה אך התובענית לדרך לצאת לנכוני
לויו. של מאוד ת מאט דניאל מציע זה, למסע להצטרף הבוחרים לאלה 21גי  הנחיו
או. בסוף מבו

.257-256 עמ׳ רוזנצווייג, גלצר, 19
.129 עמ׳ שני, שער ג׳יקטיליה, יוסף לר׳ אורה שערי 20
 של שלמה מה״א[ ]לתרגום, להעתקה ״ניגשתי כך: על צייטלין הלל של דבריו וראו 21

 תורני יהודי שאיש אנכי, חפץ ולביאור. לפרוש גם אם כי להעתקה, רק לא אבל ׳הזוהר/
 להגיד. חפצו מחבריו( שמחברו)או: מה ויבין ׳הזוהר׳ ספר את בידו ייקח במקצת אף

הקורא, שידע צריך אבל עצמן, העמוקות את לגלות שבעולם פירוש שום בכוח אין כמובן
 מאיר, אצל שמובא כפי ,38 עמ׳ צייטלין, כונתם״. ופשטות הדברים המשך הפחות, לכל

במקור[. ]ההדגשה 148 עמ׳ תרגום, מפעל
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סיום דברי

 עצם הפעם זאת האדם ״ויאמר כתוב: האדם, אל האישה את הקב״ה כשמביא
שה״)בר׳ יקרא לזאת מבשרי ובשר מעצמי הזוהר: כך על אומר כג(. ב, א

 הא — כג[ ב, ]בר׳ וגו׳ הפעם זאת האדם ויאמר :הכא כתיב מה חזי, תא
שכה חביבותא עמה לאמשכא דמלין בסימו  לאתערא לרעותיה לה ולאמ

מין, כמה חמי רחימותא. עמה  מעצמי עצם רחימותא, מילי אינון כמה בסי
אינון לה לאחזאה בגין מבשרי, ובשר הו פרודא אית ולא חד ד  בכלא ביניי
ע״ב(. מט )ח״א

כג[ ב, ]בר׳ הפעם זאת האדם ויאמר כאן: כתוב מה וראה, בוא תרגום:
ח מתק הנה — וגו׳ חו ם, ני שוך אהבה עמה להמשיך המילי  אותה ולמ

ת, מתוקות כמה ראה אהבה. עמה לעורר לרצונו, שמו ת הן כמה ומבו  מילו
אין אחד שהם לה להראות כדי מבשרי, ובשר מעצמי עצם אהבה,  פירוד ו
כלל. ביניהם

ת: מאט של ובתרגומו לאנגלי

 €01116 30(1 866 ^1131 18 ־!^111611 1161־6: 7116 ח1(1ז1 881(1, 71115 0716 01 1051...
§3מ06 0̂ \¥0<ז18, 10 (1ז¥3\ 10¥6 ^1111 116זי (1ז3̂\ 1161־  661101(1 1116 ז^3ז

 10\¥3(ז18 1118 <1681ז6, 3ז0ט86 ק38810מ 10^61:1161. 866 ¥110\ 8^661, ¥110\
$, 8110\¥111£ 1161־ 1116ץ 31־6 6 5 1 1 /0 $6511 ,07165(1 /0 80716 10¥6 "01 £1111

0 1ת86ק3ז31כ16.22 0 6

מו״, המילה את לתרגם מאט של בחירתו  ־א3£ז3מ06ל־ זו, בפסקה החוזרת ״בסי
שובל את לאנגלית להעביר הצלחתו את מדגימה ,8\¥661ח688ו־  של העשיר ה

שמעויות ח, מתיקות, — הזוהרי במקור הזאת למילה הנלוות מ חו  בושם ני
באהבה. כולן הקשורות — והתבשמות

שזכינו לתרגום הזוהר, דברי המשך מתוך שבח, מילות לדרוש אבקש לסיום,
בו:

 דלא היא דא כג[, ב, ]בר׳ אשה יקרא לזאת לה, לשבחא שרי השתא
תה... ישתכח כלא לאחרא. ולא לזאת דכלא, שלימו אשה, יקרא לזאת כוו

.273 ׳עמ א, הזוהר, תרגום מאט, 22
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 על עלית ואת חיל עשו בנות רבות אמר דאת כמה רחימותא, מלי הוא
כט[. לא, ]משלי כלנה

 זו כג[, ב, ]בר׳ אישה יקרא לזאת אותה, לשבח מתחיל עתה תרגום:
תה... תימצא שלא היא שה, יקרא לזאת כמו  ולא לזאת הכול, שלמות אי

 ואת חיל עשו בנות רבות שנאמר: כמו אהבה, דברי הוא הכול לאחרת.
שלי כלנה על עלית כט[. לא, ]מ

שומים מתוקים כמה ךאו, הפעם זאת לומר: נוכל שעליו תרגום לפנינו הנה וב
!תרגום ייקרא לזאת הדברים,

וקיצוריה ביבליוגרפיה

מקורות
ם ^4311 (113118.30(16(1,). — זוהר מבחר מאט, 0ז111£}116ז11716ז11,. $ £ ^800 7116? :20110 

 א¥6\ !6ז8ץ 1983
 117X6? *7 ■:20110,1 7116? (111:1011£, .ם ̂׳1x308) 1311. 311(1 — הזוהר תרגום מאט,

2004-2006 0001111601317,) ¥018. 1-3, 8130101x1
 .מ 8ק61110,§ ^1. 810100 £< .? .? 6¥611̂*10££ (11*308,). 7116 20110,? 8000100 — סנסינו

?1*688, ׳-!00(100 1931 -1934
ב, בךשלמה(, )מהד׳ אורה שערי ג׳יקטיליה, יוסף ר׳ — אורה שערי  ירושלים א-

תשמ״א.

מחקרים
שנ״ז(, דימוי, שיינברגר״, מרדכי הרב עם ״ראיון ברקוביץ, ד׳ — ראיון ברקוביץ,  יד)ת
.25-20 עמ׳

שטיין, ם 001(181:610 (11*308,). — החכמה גולד .? 1,ץכ 7116 \¥15(10ה10/1116 2.0110, .118111 

1989 100)1.00 
צווייג גלצר, 0¥ז11 #016ז11ט\61:§ 1115 £1/6 0ז1(1 71101*8111, א¥6\ — רוזנ א 0131261,* ז . 

1961 ![)¥0
 דן י׳ הזוהר״, בספר חידוש של טכניקה :דילן ״מתניתא מאט, ד׳ — מתניתא מאט,

שמ״ט(, הזוהר ספר ח: ישראל, במחשבת ירושלים מחקרי )עורך(,  עמ׳ ודורו)ת
145-123.
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 ספר וביאור תרגום מפעל של וגלגוליו ״התהוותו מאיר, י׳ — תרגום מפעל מאיר,
 י היהודית, המיסטיקה כתבי לחקר עת כתב קבלה: צייטליך, להלל הזוהר

.157-119 ,עמ )תשס״ד(,
€ .ע 82ת1112ז1 (0<1י). ־־ הקולג׳ מילון . ,117)1011011(7 011686^ 1716710071^ 7116

1970 *¥0
ן לו ב מי ו ר0ו /116 ^1716710011 2111̂ £ 140$6, 0. — ט )0 ^101101107(7 1)71 ¥ ]¥61)5(675 א6ט\ \0
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 0. 801101601, 2,0110? — 7116 8001£ 0/ 8^1671(107: 80810 — זוהר תרגומי שלום,

# 0(1111 § 5 /70171 1116 £01)1)01(111, א6̂\ ¥011( 1949 6

תשל״א. ירושלים א, הזוהר, משנת לחובר, ,ופ תשבי י׳ — ולחובר תשבי


