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הרשומות
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太平廣記
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ה דמת המתרגם
זו 6ש6וא ל6ש6רךשו 6שותוךשחוששוךותשוא לותשבך צ קלוור 6ש6ארול6שב5 6טור 6ש 56תשלע
רתשטך ר :פ ר אטהשבטק5טש6ולךששלשט6רשווותש 6רחבותששלשע רת
ר
6על-טבע ש-שט6רשווותש 6רחבותששלשע
רטך ר :פ ר אטשווו ע םשג 7000ש 5וור םה
םששב6םשותקוותששושלתש6ךת
ר
6ערג םשבך צ קלוור 6שזוש לקחושוואוותשעצוםששלשוקורותשש6קרוו
ו6וךוחר םששב6םשותח לתששושלתש5ו ר א,שורב םשו6םש עלוושעםש6רורותהשב5וףשגלשערךשוובךשבררךשגלל
6וקורשוו וש לקח,שוברובש6וקר םשאםש6ער6ששלש6ותראםשבךשרשלזו ותוששלשטק5טש6וקורשג וםה
רתשטך ר :פ ר אשוקב לשלטק5טשוךותושוקור
ר
בוקר םשרב םש6טק5טש6ווו עשברשווותש 6רחבותששלשע
6וצוטטשבך צ קלוור 6שוחותשךקזוט תשו ותרשרקרק תשש צך6שתחתש ר שךותושעורך:שח6וקרךות
רתשטך ר :פ ר אטהשךךשב6שווך6ששלש6טק5טשבשת ש6ך צ קלוור ותשוב6שווךתששת 6תשוול
ר
6ק 5ר ותששלשע
וקורותשששררו,שו5תברששבשת 6תשבוצעושש ו ש 5וחשולךש6ועתקושצ טוט םשורו ק םשיוקש6של6ךו תשג
שת שך צ קלוור ותשש צךושתחתש רםששלשךותםשך ש םש 5תוגושעלשאר5ךותששו ותששלשךותםשוקורות ה
רתשטך ר :פ ר א,שךשרש וצרושותוקףשצושק 5ר ,שזגושל6ערג6שרב6שברורותשוךוחר ם,
ר
6רשווותש 6רחבותששלשע
ו חשבוש 6שאש5ורות שורש םהשוךגתשורוברשבךוצרשבלוםששלשוולקלור,שךוו ותשעוו ותשוךארותשועולו6
6קרוםששלש 5תהשוטעו םשלרו ותששלשגלשחובבשו תולוא 6ה
56ורשועולםשלךשתוראםשבולוךושלך אל תשךושעבר תהשגו6ש5ור של קוט םשותוגוש צךושבך אל ת,שךךשלך
6שתושת שב6םשבתראוםשז6השבו6לךש6תראוםש עזרת שבתראוו םשוזרו םשל 5תשוורר תשלוע וחשב טו ם
קש םשבו וחר,שךךש6תראוםשבגללותושצוורשלטק5טש6וקור ,שוך וש 5וךשעלשורש ו ותששלשתראוו ם
וורר םה
על מגילה א'
וא ל6שזוש 6ךש6חלקש6רךשותשב5ררתש6וא לותש6עו5קותשבב שךלווות,שךשרש תתשלקרוךשל6םשאם
ךושרזר 6הש6ערךשורא םש ו6שךתשךוו ו
ותרש–ש6ערךשעלשל ר
ר
טקרוש םט,שווג ל6שךתשךחרש6ערג םש6ךרוג םשב
שלש56ור:ש 56וור םש6וובך םשבוש6םשותש6צבעו ותשו6ווורגותששבךארותשעלש6זקתש 6ורע,שבוקב לשלגו6
טק5ט םש בש םשותש6וקורותש5 66טור םהש6עורג םשלךשוצךושל גותשלשווטשךתש6טק5ט ם,שךלךש 6או
גטוב שב 6ששלשטך5גולתש6זוטותטש6רוך םשערךשבגלשו 5תשו רע,שווזר6שגגלששת,6 6שו ות םשלקורך
לוצוךשב6שעולםשוולוךוה
גו6שקטע םשבוא ל6שזושרוו םשוךורשלטק5ט םש6ווו ע םשבטא וך אשרז6טהשבוקר םשגךלושלךשוצךת של גות
ל 5חשוחרששתראוו ם,שו6ערות שלב55שךתש6תראוםשעלשתראוווששלשרתשרךורשלא וך אשרז,6שולש ותשךותושגך
ש שקףשךתש6ררךשב6ש6רבר םשו5וור םשבטק5טש6וקורהשבוקר םששגךלושוצו תשבווורששב6ער6ש6תראום
על ושובו55ש6תראוםשבטק5טשז6שעלשו תשש 6ו6שש וושש6ואתה
עוורשולרות,שחורףש2014
מ ורות
6טק5טשעל ושותב55ש6תראוםש6וךשז6ש6ווו עשבבגללש56ור םששלשךרבעתש6ךוצרותח:
《欽定四庫全書》本。影印古籍 欽定四庫全書·子部十二·小說家類
תוו תש6שערש 6ךש צ ר6ששלש 吴伟שותקוותששושלתשו אה
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לא או ְדזְ ה
הההְ ,2הְה היה בן הכפצ צזרזז ,זן 3מהפת קר 4במדיהת צזרז' המְ נְְתה 5כְכב
צזְה יההצ 1תהצְ בוי י
שמְ של להְ יד יזה היה י
הְפל הדְל ְהצתה' למצְת שקיבל צְנ ניים מן השמיים ,הצפה בבית משפנת תליְ ,היה לבן משפנת תלי'
יש שמספצים כי להְ יד יזה הְלד לפהי השמיים ְההצץ'
יש שמספצים כי תמצית השמיים היתה השמתְְ ,כמ היה מן ההלים'
יש שמספצים כי הְלד שבעים ְשתיים שהים להנצ שהמְ הצתה הְתְְ ,כהשצ הְלד ,פתנ הת בית שניה השמהלי
של המְ ְיצה' ְכשהְלד היה צהשְ לבןְ ,לכן קצהְ לְ להְ יד יזה.6
יש שמספצים כי להמְ לה היה בעלְ ,להְ יד יזה קיבל הת שם משפנתה של המְ'
יש שמספצים כי המְ של להְ יד יזה ילדה הְתְ בדיְק כשההיעה לעץ שזיףְ ,מהנצ שמיד עם לידתְ יכל לדבצ,
הצביע על עץ השזיף ְהמצה בהְתְ העשה לשם משפנתי".7
יש שמספצים כי בתנילת זמהם של שלְשת המלכים שימש מְצה התְצְת בתְמ המנשכיםְ ,בסְף זמהם של
נוהה שימש
ירזנְְה יד יזה ,9בזמהְ של ,ש י
פרשי שימש י
שלְשת המלכים שימש ההדְן הקיסצ של מהדל הזהב ,8בזמהְ של ת
הה יה ,צ יזהה
הה יהשוהר יד יזה ,11בזמהְ של הקיסצ הצהְב שימש הְ י
הזרזזְהה שימש הְ י
י
הנכם הזקן של תשע ההשמְת ,10בזמהְ של
ְרצ יזהה
זיהה יד יזה ,13בזמהְ של הקיסצ קר שימש לרטר יד יזה ,14בזמהְ של יהְ שימש ,
זהבה י
ההשזר שימש יצ ת
יד יזה ,12בזמהְ של יהזְְ י
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ו לול תשטךז םשגברותטה
ו לול תשטוגוברש 6ך אטה
ו לול תשטש רשוך וש ותטשךושטך וש ותשוקוולתטה
ו לול תשט5בלט,שחקש םבה
6תרח ששבושך ש6שרוך6שגוגבש וולש6וצ תשבל ב6שראש,שךשרשבעקבות וש 6ךש6ר6ש6וךשתרח ששווגרשב 5וור ש6קרוש ם
 56םהשבררךשגללש6וךשוגוותשלגךשש שותוששלשךלש רר6שלעולםשעםש6גוגב,שו6תאשו6שבת וקש6ו וערה
ז6ושוררששלו ל6שטלר ךוטשבג ו ו,ששושועות6שטזקתטה
 56ותשטל :טש6ושוששגשםשושוחתו,שושועותושטשז ףטהשז6ושוררשששםה
6ךרותש6ק 5רששלשוארלש6ז6בש6וךשךלש 6חשבשגךחרשעםשט6וגוברששלש6ררךשו56אול6טשותוךשטשלושתש6ט6ור םטש–
של ש תש 6שו ותשבג ר6ששלש6ךוו 6ש6רךוך 5ט תהשךולםש רך6ששגךתש6וךשווצאשגך ש ותשבתשחלוף,שוךול שךףש6תאלות
ךושרזר 6שעצווה
ר
ך וש תששלש6וגוברששלש6ררךשו56אול,6שברוו6שלרוותוששלשלר
ו רחוור 6ש6וךשךלש6וך ץשבשושהשגךתש6וךשוא עשברוותשחגם,שךשרשעלשו ש56ורשטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב
ש6שרותשבתקוותוששלששפוש ,של ורשתרבות,שו5רשךתשתורתששוו 6
:
6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםטש ררשעלשו שור
6טר ארוותששלשצ ורש6 6ר,שול ורשך ש םשךתשזר ותש6רךוששלשטבעםהשוקורשז6שאםשו ח5שלושךתשגת בתש56ורשטקלך 5קת
 6ר ך ר אש6רךשו טה
ךושרזר 6ט,שתשעש 6שוותשג רך6שו צאותשבוקר6ש6ז6שךתשתשעתש6רק ע םהשט6חגםש6זקת
ר
ט6חגםש6זקתטש תתשלתראםשאםשגטלר
אשרזר 6שיו לול ת:שחגםש66אשו6ש6ארול, 6שךשרשותוךרשב5ורשטשבעשו 5ותש6בובוק
שוותטש6וךששםשךחרשלרךצ ר ר
ר
שלשתשעש6
שלשךראזש56ור םש6ועו תטשיוא ל6ש太上老君开天经 ,2ש שבתורש6תאשוותששלשט6ךרותש6זקתטשותוךשטשלושתש6ט6ור םב
יךשרש6וך,ששוב,שט6וגוברששלש6ררךשו56אול6ב הש6וךש תו5שברךוך זםשבתורשו ששל ורשךתש ל ר אשלטעוםשצוח ם,שולארל
ולךגולשרא םשגתחל ףשל6ראשבעל שח םהשעלשו ש56ורשטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברו
בעולםטש6וךשאםשל ורשר וו שבעזרתשתרווותה
ו לול תשטחגםש6א לש 6ושךטהשעלשו ש56ורשטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםט,
ךושרזר 6שלעולם,של ורשךתש6ך ש םשךתשררג ש6ראעתש6ךל ם,שוך ושרש6ג תשגר םשוח שולשבךוצעות
ר
לךחרשש ררשאור ך ר אר
ק רורהש6ק רורשגו ש 6רך6שושוששל6שלותשתוק רוש 6רועששלשא וז ו ר אשגשרש6ךששךושךלש6ךש,שוו ששא ל6שךתש5ורש6רלקת6ה
אשרזר 6טשב6ושךש6וא ל6ש 6וגח תה
ע תשערךשטאור ך ר אר צ ר ר
ו לול תשטחגםשתוצ תש6ךרוםטהשעלשו שטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםטש6וך
ל ורש ךו ותשוצ ותהש רך6שש6רברשושתלבשעםש6ושועו ותש 6ו5וותששלש 56ותש赤שחךרוםבשב 5ת:שט ךו ותטשוטללךשרברטה
עלשו ש6גתוב,שךלו שש םשוךוחרש ותרשעזבשבועוףשעםשל6קתשעאור םה
ו לול תשטחגםשוותש6שאשואט,שךולםש רך6ששצורתש6גת ב6ש6וקובלתש ותרש 6ךש錄圖子שחחגםשר שוםש6וו6טהשעלשו שטורך6
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מיין 18שימש תש יידז ,ה
ההה ת
משיה שימש ה ,יזה תש ייהה יד יזה ,17בזמהְ של ט י
יד יזה ,15בזמהְ של שרן שימש תי ייהשוהר יד יזה ,16בזמהְ של ירז י
21 20

ןביי .
יד יזהְ 19בתקְפתְ של המלמ ְ ,ן שימש מצ ְ ,ת
ְההמצ בההיסטְציְן שְמצ הההזמר'

זהביי יד יזהְ ,הצל הְר שימש דְכס טהְ הזר '22הדבצים
הצזי שימש יצ ת
יש שמספצים כי הצל היי רא זה שימש פהן תלי ,הצל ת
הצפְ בהצבה ספצים ,אהמ ,לה ההיעְ מקלהסיקְת מכְבדְת על קדְשים ְהלים ,אהז ,לה היתן לסמְמ על המיהְתם.23
נְהה מהמין כי הם הכן היה להְ יד יזה הלְהְת מתמצית השמיים ,הז הין דְצ השצ בְ לה
זהבצזְְהן 24המצה י
ה ,ה יה י
התקיימה ' 25מְנלת על הדהְתה קיבלה על עצמה הניתְת ,התפתלה במיְנד ְטצנה' השהיצה מהנְציְ הת הטְהצ
ְהכהסה הל הטיהְפת המסצינה ,הטשה הת הצמְהְת השמיים ְקיבלה הת תהצי ההדם' הלה מהז היְת שמיים ְהצץ הם
פרשי ְעד שלְשת העידהים ,26בכל דְצ
היְ שיטְת הדהְְ ,נכמי שיטְת הדהְ ,מתי אהם ,פסקְת לפיכמ הנל מזמהְ של ת
ְדְצ היְ שיטְת דהְ מהְללְתְ ,מדְע בהכצנ יהיה זה תמיד הְתְ להְ יד יזהת הכל מקְצְ בנסידי הלימְד המהְנצים,
שההבְ מְזצְיְת ְהעציצְ פלהים ְסהדְ ללהְ יד יזה בכל מניצ' מכהן הדיבְצים הללְ' ההמת היה שהף כי בלהְ יד יזה
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בךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםטש6וךשל ורשךתשררךש6טו6רשו66רוו ,6שול ורשךת
6ק 5רשקושל6שתוששב שוותש6ךותששלשתשעתש6רק ע םשובקועותהשלב5וףש 5קשלשו םשוש וששך ששךותשבךרוותש6שחורה
ו לול תשטחגםש6ב צועש 6רחבטשגברשב5ורשט6ךב ב םשו56תו םששלשורשלו בשו5וףשתקוותש6ור ותש6לוחוותש6וךשווזגר
גוור6ששלש6ק 5רש ר ךוהשעלשו שטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםטש6וךשל ורשךת
ררךש6ע וו6ה
ו לול תשט6חגםש6ו 6לשךורך -ו םטהשעלשו שטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםט
6וךשל ורשךתשררךש6ך -עש ,6שוךףשו וח5שלושט5ורש6ררךשו56אול6ט,שךשרשבררךשגללשיוךףשב6ושךש6טק5טשגךתי שוקובל
ךושרזר 6שבשלבש6רב6ש ותרשוךוחרה
ר
ג ש גתבשעלש ר שלר
ו לול ת:שט6חגםששלשררךש6ךותבהשעלשו שטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםב
ל ורשךתשררךש6חר צותשו6ח5ג ות,שו6ור6שלק 5רש ו שךתשררג ש6קו עות,ש6של ט6שבו ם,שוא רוששוז וותששר םשורוחותה
6גוו 6שלו 5רששושלתש ר ך ר אה
ו לול תשטחגםשע קרותש 6ת 6טהשעלשו ששטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווותש6ךו ת םששעברושבעולםבשל ור
ךתשררךש6גבורשו6ך6ב6ה
6שםש文邑先生שש תתשלתראםשאםשחורשתרבותש 6חלותטשךושטךרותשו חלתשותבשיו תגתשג שורוברשב חלתש6ולך ש גתב
שש י -6י
שרזר 6שחחגםשש ו ש6ע רותב,שךךש רך6שג ש6צור6ש6וקובלתש 6ךש 燮邑子ר
בור ךצ ותששו ות,שב 6תש变邑子שב י ת-י ר
חלתשש י 6טהשבטורך6שבךשרשל ק טתשררךש 6שרששלשב ש6ךלווות
ר
ררזר 6שש תתשלתראםשטחגםש6רוו תש 6חלותטשךושט6חגםשו
אשרזר 6שש6וזגרשגךתשבתקוותשאר וור ך ר ש ו,שוג ש6וךשל ורשךתשררך
ו5ףשלצ -6א :ר ר
ר
6ךו ת םששעברושבעולםטש טעתשג שז6וששםש
6ך וש ותשו6ךוו 6ה
6של ט םשש6וזגרושגךתש6םששלושתש6ולג םשוחושתש6ק 5ר םשיבךחתש6אר5ךותששל6ם ,שבתו5ותשוק ו ששושלותשש ,6
שך אשוא וךוהשבגךשלועש6שוג65ש6גתובשךתשגלש6וועות וששלשלךושרז6שב5 6טור 6שערשתח לתששושלתשא וךו,ששבו6לג6
ךושרזר 6שעצווה
ר
6וו עשלר
ךושרזר ,6שולךחר
ר
רוךתשל :ש6 6ש ועץששלשולךשור תש ר וי 6שבתקוותש6ךב ב םשו56תו ם,שולועש6שבתקוותםששלשקו ווצ ו5שולר
שור תוש צח6שךתשךו בת6ש6ע קר ת,שורששו6עש 6ש6ור ת,שע5קשבע5ק םשורט םשו6וךשלךחרש6ך ש םש6עש ר םשב ותר
בךות6שתקוו6הש6ךארותשו5ורותשג שלךחרששורשששטשב 5ר6שעםש ו6ו ,6שולךש ורעושעקבות והשלךחרשור שתושג 6שךת
שרזר 6ש-שחחגםששקש6עורטשגךשרש6ב טו שטשקשעורטשות ח5של ךרש ת,שךושלאוווששלשךרם,שו6 6שג ו שלח ל שךות6
עצוושצ -6י ר
ר
והשאםשטרוג5שטךושא וטש6וךשתוךרשבוש6חז קשלךחרשור שתוהשגךשששלושתשךלושווזגר םשגךתשג רך6
ר
ור 6שש וצח6שעלש ר
גשוות וששלשךותושךרםשבוקווותששו םה
6רבר םש גול םשל 6ךורשעלש6ש וךשלקבוצותש6חוץ 5-ותשבו 5ק6ש6ךחרו ,6שךךשלךשותש 6ו עשש ךורושעלשגללש6ו רע
ש6וצאשערשג6שבערך,שוךגתשלךש ת ושלושוקורותה
-6צ וור ךתשיו לול תשט 6רשצע רט ש6וךשג ו וששלשא6שחו ר אשי283-343של5ו ר 6שךשרשש וששוק רשזוטרשבתקוותששושלתשא תה
ר
אר
ור5ווושבךשלוש6ע קרשגרךוך 5טשוווח6שלךלג ו ,6של6ךרגתשח ם,שולתורתש56ורששלש6רךוך זם,שךךש6וךשע5קשאםשבואוות
תחוו םש ו5ו םהשותוךש5ור וש6רב םש ורעושבע קרשט6ארותשעלשב שךלווותשךלו 6םטשוו ושלקוחש6טק5טש6וובךשבערך,
ךושפושרזר 6ט,שחרווךותשח רוםשותש6שרוולט שוטשללשרשווותש6ב ר6ש6וערב תטהשבושוטש6וובךשגךת,שורברשא6שחו ר אשעלשעצוו
ר
חב
ר
באוףששל ש ה
ךושרזר 6שך וש ח רשבו ושבע תש6ז,6שובטח
ר
6גוו :6שךות6שתוצ תשךלו 6תש6תאשו6שברוו ותששו ותשלךורךש5 66טור ,6שולר
שלךש6 6שרוותשךלו 6תשש6תק ו6שו 6ווצרותש6עולם,שךלךשךרםש וצךשרוותשותושלךה
ות:שש ר 6ש ר ך ר אשוא ךוה
ר
6גוו 6שלשלושתש6שושלותש6רךשו
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היתה תמצית יְצהת דְפן של קבלת הדהְ ,הְה לה היה ישְת פלהית'

27

זְהה' הְה שימש ההצל בְא יי ,ההיע להישהיםְ ,הְעהקה לְ
על פי "צשְמְת ההיסטְציְן"ה "בהְ של להְ יד יזה הקצה יד י
ההה היה יא ןְ ,הכד הכדְ של יא ן  ,ישיה ,שימש פקיד באשְשלת ,ההן' ישיא ה בהְ
ההה ,בהְ של ְ י
זְהה היה ְ י
אהנלת ,ידְְהן' בהְ של יד י
בצזי'ר 29כמ שלהְ יד יזה היה בבסיסְ צק השמה,30
הְשיְ ,28הקים הת ביתְ ת
של ישיה שימש המְצה ההדְל של מלמ יהזי ת
ְההשי דת דהְהיסטים נסצי דעת צצְ להציה הת להְ יד יזה כפלה הלְהי אכדי ,להצְם ללְמדים בדְצְת מהְנצים ללכת
הנציְְ ,לה ידעְ כי הדבצ מהדיל הת נְסצ ההמְהה ביכְלת ללמְד הציכְת ימים' הלְ שטעהְ שלהְ יד יזה היה אהדם,
שהשיה הת הדהְ ,הסיקְ כי הדם נייב להזְצ הת כל כְנְ כדי לעמְד בתנצְת על ההעצצְת '31הלְ שטעהְ כי היה
תמצית פלהית של השמת הל הסיקְ כי הְה לה היתן ללמידה'
יש שמספצים כי אכהשצ ,להְ יד יזה צצה לעבְצ מעצבה במעבצ ההצים ,מפקד המעבצ תיין תשי הבין כי הְה הדם יְצה
דְפןְ ,שהל הְתְ על הדצמ' להְ יד יזה המלה פליההְ ,לשְהְ יצהה משְלנת ,כמ הְצצ הכיהְי להְ דהן '32הם זה היהְ הכְן'
הם בְדקים ב"תשעת השיהְיים" ְב"קלהסיקת תציסצ השיהְיים של הלידה הצהשְהית" 33הין כל ספק שעְד לפהי
שהכהס להְ יד יזה במעבצ ההצים כבצ הקצה "דהן"'
להְ יד יזה הנליף שמְת מספצ פעמיםְ ,לה הקצה צק להְ דהן' על פי "תשעת ההצמְהְת"" ,הקלהסיקה השלְשים
ְנמש" ְ"קלהסיקת הכְכב הצהשְהי" ,34בנייְ של כל הדם הְה התקל בקשייםְ ,כהשצ מהיע זמהם ,הם ישהה הת שמְ,
יסייע הדבצ להישהצ בתיהְם עם שיהְיי הצְנ הצהשְהיתְ ,כמ יְכל לההצימ ימים ְלעבְצ הת הקשיים' אהם ,בימיהְ יש
ההשי דהְ השצ מצבים לההְה כמ' להְ יד יזה היה בהזוהר שלְש מהְת שהים' במהלמ מהתיים שהים בְְדהי התקל לה פעם
בקשיים ,כמ ששמְתיְ היְ צבים למדי'
בצצְההְ לקבְע כצהְי הת דבצי ימי להְ יד יזהְ ,לשם כמ יש להסתממ בעיקצ על ספצי הסטְציה ְתיעְדים מבְססים,
כמְ הם לבנְן הת קלהסיקְת בהי ההלמְְת ְהת ספצְת הסְד ,להשְְתם זה כההד זהְ ,לבנְן הת ההְצמים הזצים
שבהם כהְן סיפְצים עממיים ְהמעשיְת הצבְת' על פי "ההתעבצְת השצ בהסיקה במעצב" בהיצהי ההְצל הבה",
נְהה 35כי צבעְ של להְ יד יזה היה נְם בהיצ,
"מסתְצ הפהיהה ְציצ ההזייד" ְ"הקלהסיקה הפהימית של דף הזהב" טְען י
27
28
29
30
31
32

33
34

35

ךושרזר 6ה
ר
רך6שש6חלשוקטעשז6ש ו5קשל קוטש6שוועותשוותח לשוולוו5ששלשא6שחו ר אשג ארש56ואר םשללר
םששושלתש6ךתהש
ר
תוךרששווגרשבו וחרשו5ב בותש150שלו 6ט,5שו תתשלצךצך וששלשולךשצ ת,שחצ שךח ושיוו לאש ששלשוק
ךושרזר 6שבטרשווותש5 66טור ותט,שךולםשעםשגו6שש ו םשב ו5חשובשוותה
ר
6ת ךורשךגתשווו עשג וםשבב וארו 6ששלשלר
6ב טו ש6ושוששגךתש6וךשט שותשךלט,שךךשעלשו ש6קרותש56ורשט6ארתשגוושררקותטשצר ךש6 6של 6ותשט שותשךרםטשךושחולך
ך וש בהשזושאםשךווצ 6ש6א ו תש ותר,שוךחרששט שותשךלטשוטולךשךלו 6טש גול םשל 6ותשוושא םש ררו םשב 5תה
ךושרזר ,6שולו גךש6שק עושבל וורה
ר
6וו6שךוורש–ששךוושל 6ותש ערצ םשגוושלר
ךושרזר 6שבצ ור םשרב םשגבעל
ר
ךושרךתטשושועושט6זקתשךרוךש6ךוז םט,שו6וךש6וקורשל6וועתוששלשלר
ר
ז6ושוררשששםשותוחגם:שחלר
ךוז םשךרוגותשו וולותהשךולםש 56ותש聃שושוששלךשרקשלצ ותשךז םשךרוגותשךלךשאםשלצ ותשלשותששלוח6שבת ו6ות,שגו
ש עש6שגךתהשוגךתשו5תברשש6ר וו שבצ ור םשוקורושבושחקשו ל םה
ךושרזר ,6ש6שם
ר
ג רך6ששורוברשב5ור םששךברוהש6שםש6רךשותש רועשגורקשבו5ורש5ור ם,שךךשבךףשךחרשו6םשלךשווזגרשלר
6ש שך וששםששלש5ורשווגרשג וםה
טתשעתש6ךרוו ותטש תגתשש6וךשטות ח6ש גו 6שלתשעתש6ךרוו ותבשי 九宫正始שותקוותש5ו אשש וצךשוחרששרקשבוך6
6עשר םהשח6קלך 5ק6ש6שלוש םשוחושטשך 6שטק5טשווגר,שךלךשךםשורוברשבורקשווו5ורשותוךשךו5ףשקלך 5קותה
בוקר6ש6ז6ש ש םשטק5ט םשרךוך 5ט םש6וג ל םשו5וורשרוו6שג ום,שךךש6ו5וורש גולשל 6ותשרלוו ט שלגלשךו5ף,שגךששאם
6וקורש6ז6שלךשב6גרחשווגרהשחקלך 5קתש6גוגבש6רךשו טשוצו 6שגחלקשוךו5ו םשרךוך 5ט ם,שךךש רך6ששורוברשבטק5ט
ךחר,שג ש6טק5טש6ווגרשלךשות ח5של ושךש6ווזגרשגךתשיולברששור6שךחתשבטק5טששלשקוע ה
ז6ושךזגורש ו5ףששלשא6שחו ר א,שואםש6ועםש 6צ רותשך תשווגרות:שח66תעברותשךשרשב  5ק6שבוערבטשות ח5תשל צ ךתוששל
ךושרזר 6שבועברש66ר ם,שךךשך תשג וםש צ ר6שבשםשז6הש תגתשש6גוו 6שושוטשלךזגורשבתוךשךחתשו צ רות וששלשא6שךת
ר
לר
6ולרתשתורתש6רךושגו ששותוךרתשבטקלך 5קתש 5 6ק6שבוערבטשיךשרשךגתשווזגרתשבגתב ושוק ותשאםשג ום השח6אורל
6בךטש גולשל 6ותשותוראםשאםשטלשובשולרווחט,שךךש רך6שש6גוו 6שךגתשלאורלהשטצ רש6א רטש6וךשךחרש6שוותשלרוב6ש6ארול6ה
עלשב5 5ש6צלבתשוקורותש שששטוע םשג שורוברשבשא ך6שב6ש גתבש 56ותש機שבוקוםש,札שבוקר6שגז6ששםש56ורש 6 6
טו5וךש6א רששלשו5תורש6ו 6בהשחרףש6ז6בטשי 金篇ש גתבשבערךש形體שבטוקרךותש6ק 5ר ותששלשע רתשטך ו אטשג 金䇶
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הבְתיְ יפְת ,מצנְ צנב ְהזהיְ הצְכְת ,עיהיְ הדְלְת שיהיְ מצְְנְת ,פיְ מצְבע ְשפתיְ עבְת' במצנְ היְ שלְש
נמישיְת של קְי הבההְ ,עצם השמש 36התלתה כיצנ' עצם ההף היתה פשְטה כשהי עמְדיםְ ,37בהזהיְ היְ שלְשה
פתנים' צהליְ פסעְ שתיים ְנמשְ ,38ידיְ הנזיקְ עשצה סימהים '39בתקְפתְ של המלמ ְ ,ן מהזוהר שימש ההיסטְציְן
שְמצ הההזמְ ,בההיע זמהְ של המלמ ְר שימש ההיסטְציְן השצ תנת העמְד '40פשְטי העם של התקְפה צהְ הת הילְ
המְפלה ְלפיכמ כיהְ הְתְ להְ יד יזה.41
הצזי השצ מְעהק לְ היהְ דְמה לזה של שהצ ההדם ְמתהים להדְן דהְ,
הדם השצ הפקד עליְְ ,יש לְ נזיְן הלְהי ,ת
ְלפיכמ הְה יכְל לסייע להצהיע הת הלי השמיים ְלְ יישמעְ קהל בהי ההלמְְת' מכהן יצצ הת שיטְת המעבצ בעְלם,
44

תשע ההבקְת ְשמְהת המנצבים ,42יין הזהב ְהְזל הזהבְ ,43להנציהם השהיצ הת ההפל ְהבהיצ ְההתמקדְת בהנד .
הצזי ְהתימ צְצתְ , 45הפיה הסְהְת ְהמהע מצע ,שלט בשדים ְטיפנ טבעְ,
הְה הצהצ בהלים ְהבצ בהצכיְהים ,תיעל הת ת
המהע מדההים ְהתמיצ תמְצְת ,תיעב הצנְן ְלימד משליְְ ,השתמש בדצכי הכפפת השדים ְהמפלצְת' כל תשע מהְת
ְשלְשים המהילְתְ ,שבעים מהילְת ספצי קמיעְת ,כְלם צשְמים בדפים של מה שמקְצְ בלהְ יד יזהְ ,יש להם תְכן
עהייהים' מה שהיהְ המהה שם הם תְספְת שיצצְ בעצמם ההשי דהְְ ,שהיהם ספצְת המת' להְ יד יזה היה שקט ְהדיש
ְללה צציהְ ,עיקצ עהייהְ היה בניים הצְכים' לכן על הף שני זמן צב תנת שְשלת הזוהר ,לה השתהְ משצתְ ְמעמדְ,
כי צצה "לעמעם הת ההְצ ,להיְת הנד עם ההבק"ְ '46עם פהימיְתְ בטבעיְתה ,השלים הת הדהְ ְהלמ ,כי הדם בן
הלמְְת היה'
הְהה המצ לְ
הְהה לבקצְ' משההיע יד יזה י
קְהפְציְס היה תמיד הְלמ לשהְל אהְתְ ,על הטקסים' צהשית שלנ הת יד יזה י
להְ יד יזהה בהמְצה שלמ הקצְי יצזיו ,הם ישהה עמי שלְש שהים ,צק הז היתן יהיה ללמד הְתְ'ר
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חקורתשז6בטשו תגתששט6קלך 5ק6ש6ו ו תטש6וךששםש5ורש וררה
6עצםש6קרו תששלש6וצח,ששצורתששושששל6ש חשב6שגוע ר6שעלשךרםשראולה
ששו ששוורש םשזךתשגש שךו םה
רב םש6ו רוש םשלטשת םשוחושט,ש שששותראו םשזךתשגצער םשארול םשבו וחר,ש ששו ששותראםשגך לוש 6ושעלשגוותשראל ו
קו םשבצורתש 56ותש五שיטחושב השת תגתשאםשושועותש רוע6שב6ש6טשת םטש6םש6שו םשו6ךרץ,שו6חושש6תשחושש6ררג ם
י רועותשבוערבשגבחושתש6ךלו ט םב ,שבגךשלועש6ש6ושועותש 6ךששראל ושו5עושבגלשךשרשבעולםה
רך6שש6גוו 6שלעשר6ש 5ו םשעלש 6ר םש6וע ר םשעלש6ך ששגקרוששרךו,שךושעלש 5ותשצלב,שךשרש6וךש 56ותשלו5ורשטעשר
ב 5תהשוצרשש ,שלךשותש 6ו עשג ש6גוו 6שלעשרשוטבעותשיח 5ותטשש וששלו תשוטבעות,שג וותששעלשגלשךחתשו6תש6 6
ווטבעש 5ות ,ששךזש6רברש גולשל6ע רשעלש6ג5ףש6וועטשש6חז קשברשותו-שגז6ששו5ו קשלק תשגוותשוזותשב 5 5תשילוחות
גךש תו65שגוותשזושב5ב בותשש תשךלףשל5ו ר 6ה
5 6טור ותשךשרשש רתשב תשעוור ש 6גלש6ולוג6השושר6ששוךוחרש ותרש6וג6שלצ זורש6ק 5ר ה
ו לול תשט6חגםש6זקתטה
תשעש6ךבקותש6תשתוצר םשותש6ךלג ו 6ש6רךוך 5ט ת,שגאותשךבקותשז6בשוךבקותשצ ובר,ששצר גתתש חשבתשוךר גתשח ם
ךושפושרזר 6טשבורקשעלשךבקותשז6בשי 金丹הששוו ת
ר
םשב5ורשטב
ר
וךףשוע ק6שח שךלווותהשגלש6תשעשווורטותשבורק םש6ו ו
ךתשרזר ,6שוווורט םשב5ורוששלשצ ת
ר
6וחצב םש6ושוש םשבךלג ו 6ש6רךוך 5ט ת,שגאותשר ךלארשואוור ת,שווזגר םשעורשבאר וור
רש י ר וי שי陈显微ש שח תוחש 5ו ש6תוורותששלשא וךושלז ק6ששלש6שלוש6טה
תגתשש6גוו 6של וזל םשעלשב5 5שז6בשוחוור םשז6וב םששש ושושבךלג ו 6ש6רךוך 5ט ת,שךךש תגתשאםשש ששגךתש6ת ח5ות
לש טותשעת קותשותשט6ךלג ו 6ש6ו ו תט,שש אעושלרוקש 6וצרשבו6שבוקר םשו5ו ו ם,שוש6ךו וששוקורושבגל ותהשוךחר
שעלשו שתורתשחושתש6ךלו ט םש6ז6בשוול רשךתש6ו ם,ש6ר ששוקורש6רוקש חשבשז6בהשךותושרוקשטווז6בטש חשבשותוק
וווע לשלאוףשווותחושטג קותשלבל עתושבצור6ששתוצ ךשוו ושךתש6ו טבה
ט6ךולשו6ב 6רטשךושטטג קותששבתוגג ש6חררטש6תשטג קותשרךוך 5ט ותשלק וםש ח 5םשב תשאברשלךש,6שוווזגרותשאםש6ת
אשרזר 6שיבורקש11
ךושפושרזר 6טהש66תוקרותשבךחרש 6ךשטג ק6שרךוך 5ט תשל6תחברותשעםש6ךל ם,שוווזגרתשעורשבאר ור ך ר ר
ר
בטב
ר
חלק םשול 6חב ה
6תגתש6צור6ש 6ךש6תורקותשוחזר6שלצור,6שגו ששוו5ברשבוא ל6ש58שחב ותשךלווותטשבערךשט6אברתשוי טהש6ב טו שבררךשגלל
ות ח5שלש ו ש6צור6ש66רראת םששלש 6רחה
טלעועםשךתש6ךורטשבוובתשעועוםשגשרו והשז6ושצ טוטשו5ורש6ררךשו56אול,6שרך6שט5ורש6רךוטשורקש,4שבתראוםשרתשרךור
ו וךבשךר ךלה
רצ ש6וךששםש6ושוח6ששלשקו ווצ ו5הש 56וורש6ז6שך ושווגרשווקורותשךחר םה

5

http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html
להנצ שביקצ קְהפְציְס הת להְ יד יזה ,המצ להְ יד יזהה בהסְנצ הטְב מסתיצ אהת עְשצְְ ,הציהְ כלה היה ,היש
המעלה בסהְלתְ ההשהבת הציהְ כטיפש' היפטצ מן היהיצְת ְמן ההשתְקקְיְת הצבְת ְהשהיפְת התהְְתהיְת ,הן היהן
מיטיבְת עם הנכם'"
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קְהפְציְס קצה ספצ ,להְ יד יזה הביט בְ ְשהלה בהיזה ספצ זהתר ְאקְהפְציְס ,עההה בהקלהסיקה של התמְצְת' הם
קדְשים קְצהים בְ'ר
המצ להְ יד יזהה בהְלי קדְשים קְצהים בְ ,הבל למה התה קְצה בְת על הילְ עקצְהְת הְה מדבצתר
השיב קְהפְציְסה בעל עקצְהְת המְסצ ְהצדק'ר
המצ להְ יד יזהה בכשהיתְשים עְקצים הת העְצ ,לה היתן לישְן כל העצב' אְהם ,המְסצ ְהצדק הללְ מעציבים
ְזְצעים בלבְל בלב ההדם' ְהין בלבְל הדְל מהם' הההפה היהה לבהה בזכְת המבט מדי יְם ,העְצב היהְ שנְצ
בזכְת צביעה מדי יְם ,השמיים הבְהים מעצמם ,ההדמה כבדה מעצמה ,השמש ְהיצנ מהיצים מעצמם' תכְהתם

המְבהקת של הכְכבים היה שהם מסְדצים במעצכים ,של העשבים ְהעצים – שהם הטְעים' הם הם התה ,הדְהי,

תלמ ְתטפנ הת הדצמ ,הדבצ יעזְצ למ לההיע' ְכי מה יש לעשְת עם המְסצ ְהצדקת אהצי זה ,כמי שמכה על תְף על
49

מהת למצְה הת כבשתְ ההְבדת' ְכמ ,הדְהי ,התה מסכסמ הת טבע ההדם'ב

להְ יד יזה שהל הת קְהפְציְסה בהשהת כבצ הת הדצמתר עהה קְהפְציְסה בניפשתי עשצים ְשבע שהים ,המ לה
השהתי הְתה'ר
המצ להְ יד יזהה בהילְ הפשצ היה להציה הת הדצמ לההשים ,הין היש שלה היה מציה הְתְ בפהי שליטְ' הילְ הפשצ
היה להציע הת הדצמ לההשים ,הין היש שלה היה מציע הְתְ להְציְ' הילְ הפשצ היה לספצ על הדצמ לההשים ,הין
היש שלה היה מספצ עליְ להניְ' הילְ הפשצ היה למסְצ הת הדצמ לההשים ,הין היש שלה היה הְתן הְתְ לבהיְ' הבל
הי הפשצְ ,מסיבה ינידהה הם הין בפהים מה שיקבל הְתְ ,הדצמ לה תְכל לשכְן שם'ר
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המצ קְהפְציְסה בההי הְהה בזשיציםז בזהיסטְציהז בזטקסיםז בזמְזיקהז בזתמְצְתז ְבזהביבים ְהסתְיםז '51דיבצתי על
דצכם של המלכים הקדְמים ,הבהצתי הת דצכם של הדְכסים מהזוהר ְמשהְ' מיציתי הת העהיין עם יְתצ משבעים
שליטים ,המ ללה הְעיל' הכן הדְלים הקשיים של מי שמהסה לשכהעשר ְלהְ יד יזה השיבה בששת ההְמהְיְת הללְ ,הן
העקבְת השנְקים של המלכים הקְדמים ,הן לה מי ששנק הת העקבְתש מה שהתה מטפנ היְם ,כְלְ הְבע מעקבְת
שנְקים' עקבְת הם מה שההעל משהיצהְ ,כמה שְהים העקבְת ממההשר קְהפְציְס נזצ לביתְ ְשלְשה ימים לה פצה
הְהה תהה ְשהל הְתְ על כמ' השיב קְהפְציְסה בכהשצ ההי צְהה הדם שמנשבתְ כציפְצ מעְפפת ,ההי
הת פיְ' יד יזה י
מכְְן הת מנשבתי ליצְת בְ כנץ מקשתְ ,מעְלם לה קצצה ידי מלעלְת עליְ' כשההי צְהה הדם שמנשבתְ כהייל,
48
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ךושפושרזר 6טשבורקש塞難ששםש6וךשווו ע
ר
,6שוותש6טב
ר
ךושרזר
ר
6קטעשווגרשאםשוטרשווותש5 66טור ותטשבתח לתש6ב וארו 6ששלשלר
ךושרזר 6הש6חלקש6רךשותששלש6צ טוטשווו עשאםשבטקלך 5קת
ר
גחלקשותשוב6שעלש6שךל6שורועשלךשלורשקו ווצ ו5שולר
םששלשרך ש6זקתטשךךששםש 6ו5חש6וךשט56וחרש6טובשו5ת רשמךתשעושרו שו6ר 6ושגלךש,6 6שך שש6ועל6שבל וורו
ר
6טק5
 6שאבש6ר 6ושגך תהח
ךושרזר 6ש6וךשלועש6שו 5ו5שקטע םשותוךש6טא וך אשרז6טה
ר
רך6שג ש 56וורשעלש6ש ח6שב תשקו ווצ ו5ש6קורךשב5ורשלב תשלר
6טק5טשוקב ל,שעםשש ו םשקל ם,שתו5וותשו6שוטות,שלקטע םשו6ורקשחררךש6שו םבשחלקש,13.5שו6ורקשט 5בוב ש6שו םט
חלקש14.6שוו6ורקשטט תשרז-6וך אטשחלקש21.4השב6תךםשותב55ש6תראוםשעלש6קטע םש6וקב ל םשבתראוווששלשרתשרךור,
ווש 6שךותםש 6גתשש6טק5ט םשך םשז 6םה
 5וורשז6ש6וךשא ר65שגועטשז66שלטא וך אשרז6טשבורקשט 5בוב ש6שו םטשקטעש,14.5שגךשרש66ברלש6ושועות ש 6ח רש6וך
שבא וך אשרז6שקו ווצ ו5שוחוששגברשחו ש םשוךחתשש םהשב6תךםשותב55ש6תראוםשעלש6קטע םש6וקב ל םשבתראוווששלשרת
רךור,שווש 6שךותםש 6גתשש6טק5ט םשך םשז 6םה
ךלושגלש6קלך 5קותש6עת קותש 6עצותשעלש ר ש6קו ווצ ך םה
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ההי מכְְן הת מנשבתי להיְת ככלב ציד ְצְדף הנציְְ ,מעְלם לה קצצה ידי מלהשְמ הְתְ ְלעצְצ הְתְ' לההשים
שמנשבתם כדהי המעמקים ,ההי מכְְן הת מנשבתי להיְת כמיתצ ְקצסְ ,משלימ הְתהְ ,מעְלם לה קצצה ידי מלדְה
ְלשלְט בהם' עד שפהשתי דצקְן ,צְכב על העצפילים ְמטייל בטְהצ ההדְלְ ,לה יכְלתי לצדְף הנציְ' היְם צהיתי הת
להְ יד יזהְ ,הְה כמְ דצקְןש לפיכמ הפעצ פי מבלי שהְכל לסְהצְ ,לשְהי השמטה מבלי שהְכל להספהְ ,השמתי פצנה
ְלה ידעתי מקְמה'ר

52

ההה יד יזה פהש בלהְ יד יזה' המצ אלְ ,להְ יד יזהה בהסימהים על ההמציםְ ,זציזְתם של הקְפים ,הם הסיבה שהם
י י
היצְדים'ר
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ההה יד יזהה בההי מעז לשהְל על ממשלְ של המלמ הההְצ"
המצ י י
המצ אלְ ,להְ יד יזהה "בממשלְ של מלמ ההְצ ,פְעלְ מכסה הת העְלם ְעְשה פעְלתְ' ְזה לה בה ממהְ' השפעתְ
מכסה הת כל היצְצים ,הבל הההשים לה תלְיים בְ' יש לְ סהְלה המ היש היהְ קְצה בשמְ' הְה ממְקם במה שהין לְ
נקצ ְמשְטט הְה במה שהין בְ יש'ר
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קרהלרן' מפקד מעבצ ההצים תיין תשי הינש
להְ יד יזה התכְְן ללכת ְלצהת ממעצב במעבצ ההציםְ ,הז לעלְת בהצי י
במזה ההְיצ ְהבין כי הדם הלְהי ההיעְ ,לפיכמ היקה הת הדצמ להְצמ הצבעים תלי' כשצהה הת להְ יד יזה ידע כי בְ
מדְבצ' בכל התקְפה בה היה להְ יד יזה בסין לה לימד ,המ ידע כי על פי הְצלְ צהְי תשי לקבל הת הדצמְ ,לכן עצצ
במעבצ ההצים'
ללהְ יד יזה היה הדם הסמְמ על שְלנהְ ְשמְ שזר יהזיה השצ בצעיצְתְ השכצ על ידי להְ יד יזה' הְסכם כי מדי יְם
להזיה ההיע לשבע מליְן ְמהתיים הלף מטבעְת' יהזיה צהה כי להְ יד יזה פְהה
יהיה שכצְ מהה מטבעְתְ ,נשבְן הנְב י
להדְד בדצמ היְצהת ממעבצ ההצים ְדצש הת נְבְ' המ משלה הצלינ לקבלְ ,ההיש הת תביעהְ ,פהה הל מפקד מעבצ
ההצים לדְְנ על להְ יד יזה' עם מיהְיְ לייצה הת יהזיה בדין לה ידע מפקד מעבצ ההצים כי כבצ מעל מהתיים שהים
להזיה להשה'
שהזיה יקבל הת הסכְם המהיע לְ ,השצ יהפשצ לְ לתת הת בתְ י
משמש יהזיה הת להְ יד יזהְ ,התכְְן צק י
כהשצ צהה יהזיה הת יְפיה של ההשה ,שמנ בה מהְדְ ,לכן העביצ הת התביעה לידיְ של תיין תשי' כשקיבל הת התביעה
הנצדְ ,הפהש עם להְ יד יזה'
שהל להְ יד יזה הת יהזיהה במזמן היית המְצ למְת' כששכצתי הְתמ שיצתתי במשצה המְכה ְביתי היה עהיְ ,לה היְ בְ
משצתים' ְלפיכמ התתי למ הת "קמיע ניי הטְהצ של ההְפל ההדְל"ְ ,כמ ההעת ליְם הזה' מדְע תלין עלית המצתי למ
להזיה לפתְנ
שכהשצ ההיה לפצתיה הכן השיב למ בזהב הת הנְב המהיע למ' מדְע היהמ יכְל לההְה בהיפְקתר הז הצם י
הת פיְ לכיְְן הקצקעְ ,קמיע ההמת של ההְפל ההדְל יצה ְהשמט ממהְ ,הְתיְת הכתב ההדְם היְ כמְ נדשְת ,יְהזיה
היה לעצימת עצמְת יבשְת' תשי ידע כי להְ יד יזה הְה הדם הלְהיְ ,יכְל להשיב הת יהזיה לנייםְ ,לפיכמ השתנְְה
הפיים הצצה למען יהזיה ,התנהן על נייְְ ,ביקש להשיב לְ הת כספְ בעבְצ להְ יד יזה' להְ יד יזה השלימ לכיְְהְ בנזצה
 5 52וורשז6ש6וךשש לובששלשקטע םשוטא וך אשרז6טשבורקשח 5בוב ש6שו םבשקטע ם 14.6שו ,14.7שעםשא ר65שועוברתששלשרבר
ךושרזר 6שבטרשווותש5 6טור ותטהשבקטע םשוטא וך אשרז6טשותב55ש6תראוםשעל
ר
ךושרזר 6שותוךש6ב וארו 6ששלשלר
ר
קו ווצ ו5שעלשלר
6קטע םש6וקב ל םשבתראוווששלשרתשרךור,שווש 6שךותםש 6גתשש6טק5ט םשך םשז 6םה
ךתשרזר 6טשורק םש繆稱訓, 詮言訓, 說林訓השיךםשג שב ו5חםש 6ווץ
ר
,שךושוטחוור ך ר ש ר
ר
תשרזר 6טשורקש上德
6 53קטעשג רך6ש לקחשוטו ר
ג וםשךתש6קוו םשואב ל ם ,שךךש6וךשוקב לשאםשלחלקשותוךשקטעש7.4שבטא וך אשרז6ט,שבורקשטל6ש בשלק 5ר םשוולג םטה
בקטע םשוטא וך אשרז6טשותב55ש6תראוםשעלש6קטע םש6וקב ל םשבתראוווששלשרתשרךור,שווש 6שךותםש 6גתשש6טק5ט ם
ך םשז 6םה
6 54קטעשותוךש6טא וך אשרז6ט,שבורקשטל6ש בשלק 5ר םשוולג םבשקטעש7.4השב6תךםשותב55ש6תראוםשעלש6קטע םש6וקב ל ם
בתראוווששלשרתשרךור,שווש 6שךותםש 6גתשש6טק5ט םשך םשז 6םה
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להזיה שהי מליְן מטבעְת ,עזב 56הְתְְ ,זה הלמ' ְבהְסף ההה אכלפי להְ יד יזה,
הת קמיע ההְפל ,יְהזיה שב לניים '55תשי התן י
בהיהְהי תלמידְ ,כמ לימד הת תשי הת דצכי הציכְת הימים'
תשי הם ביקש ללמְד ממשליְ' להְ יד יזה דיבצ הליְ נמשת הלפים מיליםְ ,כשהפצד ממהְ תשי עשה הְתן לספצ ְשמְ
"ספצ הדצמ ְהסהְלה"'
תיין תשי הלמ בדצכְְ ,הף השיה הלמְְת' הקיסצית ההם דוהר משְשלת ההן ההמיהה בדבציְ של להְ יד יזה ,בעְד
הקיסצ ישיהְ ְ ,ן ְכל בהי דוהר קצְבי משפנת המלְכה כְלם לה הביהְ ְלה קצהְְ ,משקצהְ הההְ כְלם מיתצְהְתיהם'
זיהה 57שקטה הצץְ ,משפנת דוהר שמצה על תהילתה ְזכְיְתיה במשמ שלְשה דְצְת' הם
לפיכמ בתקְפתם של ְ ,ן תְה י
ההה ְבהְ הביהְ לעְמקְ הת הצעיְן ְידעְ הת הצדק שבעזיבה כהשצ השלמת המלהכה'
מְצה ההסיכים ההדְל שר הְ י
ְבהְתְ יְם עזבְ הת ההצמְן ְשבְ למקְמם בעְדם הְטשים הת הזהב ,המלבְשים ְהכיבְדיםְ ,שְמצים על טְהצם
ההצילי ' 58כל ההזיצים הם הם מקבלים הת תְצתְ של להְ יד יזה ,מבנְץ הם ממעיטים בפהצ ְהדצְ ,מבפהים שְמצים על
בציהְת ְהְצמ ימיםְ ,היהם התקלים בקשיים בעידהי תהפְכְת' ההתפשטְת הזְ של השצ התהבצ ְזצם מהְתה הביעה,
ההה הזוהר 59צְהים בלהְ יד יזה הביהם אהצְנהי',
הלה סדצ העְלם היה ,הְת ְמְפת לציבְה דְצְתש לכן כל נסידיְ של יהזְ י
מת:ך “ :גד:ת ע“ בנת א“מ::ת א“ :תתוך

55

56
57
58
59
60

60

עלשו שט6וקרךותש6ק 5ר ותששלשע רתשטך ו אב,שבערך ,錢下שוקורש 56וורש6וךשבטב וארו 6ש6ו ו תששלשווקרשועבר
66ר םט,שטק5טש6ווזגרשלרךשו 6שבקטלוא םששלששושלתש5וו הש 56וורשךגתשווו עשבו רוטשבא ר65שש6א ע6שררךש6קך ות
6רךוך 5ט ,שךךששםשרווקךש6ך ש6ש 6ו6שךות6ש6וךשרוצ6שלשךתשלךש6שור ח6שךותושל6תלו תשב ואעשלחובהשוע תשלצ תשג
66ווע6ש6קרוו6שב ותרששלש6שםשטש ושאר ר 6טש 6ךשברשווותש5 66טור ותשבורקש,齊悼惠王世家ששםשורוברשב5ר 5שךוש ועץ
ךושרזר 6שךושלרךוך זםהשךולםש6חות תששלשךות6
ר
בש רותש6ק 5ר תשור ך ר אשאר 6שבתח לתשתקוותששושלתש6ךת,שללךשגלשקשרשללר
ק 5ר ת,ש6ק 5ר תש6ךםשר ךו,שרווקךש רוע6שבזגותש 6ות6שרךוך 5ט תשךרוק6שו ל6בתשךשרשב6שועת6שךףש6ג רשב 6
6ק 5רשא :ר אשבב5ורש6ררךשו56אול6בשגקלך 5ק,6שורוות6ש 6ת6שושועות תשערשגר שגךשש 6ךשךףשווזגרתשב5וףש6ערך
שלו והשגךשש תגתשקשרשגלש6ושב תששת ש6רוו ותש 6ושךותשבשםשש ושאר ר ,6שךםשג ש 56גו שלקשרשגז6שך ושב6גרחשאבו,6
וךחרשש6שםשווו עשאםשבוקווותש ו5ו םשב5 6טור 6ששלש 5תה
רך6ששושוששגךתשבטעותש 56ותש遺שחל6שך רטשבוקוםש遣שחלשלחטשש וצךשבא ר65שוקב ל6שבטוקרךותש6ק 5ר ותששל
ע רתשטך ו אב,שבערך .錢下
6ק 5רשא :ר אש6 6שב וששלש6ק 5רשותהשתקוותש6שלטותששלשש 6םשךגתש חשבתשתורשז6בשב 5תה
שתםש6ותוךרתשגךתשותוערתשאםשבטרשווותש6ךתטשבוא ל6ש6ש 6
ר
ךלוש 6ושוור םשבתקוו6שוךוחרתש ותרשבשושלתש6ךת,שוור
שלש6חלקש孝宣皇帝紀שיורקש.(28
ז6וששווששלשא וך אשרז,6שךשרש5ורושחולקשגלשגךש6רב6שותש 56וור םש6וצו םשגךתה
ךושרזר 6שבט6ארותשעלשב שךלווותשךלו 6םטשוךתשא6שחו ר אהשורקשךשרשלךששררשל ו והשקטע ם
ר
רך6ששורוברשבורקשעלשלר
רוו םש6ווו ע םשבטוקרךותש6ק 5ר ותששלשע רתשטך ו אטשוצטט םשותוךשךותושורקשךבורה
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הדוכס מו
הדְכס מר הקצה הם המלמ ההב מן המזצנְ ,61הם המְשל מלמ המזצנ '62הן אהְה ,צְנ הצהשית של שמש ההביב,
ְצהשיתם של הדבצים כְלם' בנבשְ הת כתצ שלְשת הפהיםְ ,63בלְבשְ הת מלבְשי העההים של תשעת הצבעים,64
הְה הקצה הם ההדְן קיסצ ההזייד' הְה שְכן בתְככי משכן העההים ,עהן סהְל מכסה עליְְ ,עההי טְצקיז הם נְמְת לעיצְ'
אשם ,ילדי הלמְְת היצבים לשצתְְ ,השְת הזייד מפזצת צינ בְשם' פקידי הלמְְת המת הפלהים ,מליְהי מיליְהים להין
מספצ ,לכל הנד מהם תפקידְְ ,כְלם סצים לפקְדְתיְ ְמלְְים הְתְ בהעצצה לשליט' כי כל היש ְהישה שמשיהים הת
הדהְ ,זהְ המקְם הליְ יסְפנְ ְשם הצשם שמם'
בימי קדם בתנילת תקְפת ההן ,ילדים קטהים שצְ על הם הדצמה בבנצהית טְצקיז בשעצי שמיים התקדמְ ,שהְ
ההה הכיצְ '65לפיכמ
זההה יד יזהבפ י
בצכה להם הזהב ְהשתנְְ לדְכס מר'ר בהי התקְפה כְלם לה הכיצְ אהת העהייןְ ,,צק ה י
שב ְהשתנְְה בהמצְה בהצי הלְ ילדי ההזייד של המְשל מלמ המזצנ' ְמדבצים הם על בהי העם השצ הסקְ להלמְְת,
ְכְלם הְשהים שם בצכה להם הזהב ְמשתנְְים לדְכס מר'ר
יש שמספצים כי הְה הצ בקהים 66ההדְלים בפהתי המזצנ' במצכזם יש הצ ְנדצ עשְי הזייד יצְק המתפצש למספצ
תלי' בהי הלמְְת המת המפליהים לההיש מהנְת בהים מדי פעם לעצְמ ביקְצ' ְתשע ההשמְתְ 67הם הזהב בכל שהה
שבים ְיְצהים במסע הל הצמְהְ ' 68ינדיְ יבנהְ הת צמתם ,הישהיהם ְהליכְתיהם של בהי ְבהְת הלמְְת ההמת ,השצ
על בסיסם יעלְ הְ יפילְ הְתם' ְיצכזְ הת צשְמְת דצכיהם ,צהשית יציהְ להתנלה הצהשְהית ,הז יפצשְ בשנצ
ההה ,השצ יתמזל מזלְ
היין ְהי י
ההזיידְ ,בזהת יסְצְ לפקְדְתיְ של ההדְן הזקן '69הְצלְת השמיים ְההצץ ,70התנלפְת ת
ההה ְהמהה ְשש ,71בניצה בטְב ְהסצת הצע ,הכל הְבע משם'
ְהשצ יהבד ,תשיעיית הי י
61
62
63
64
65
66
67

68
69

70

71

לךש רועשעלש 5ב6שו וחרתשלשםשטווטששושועותושטעץטה לו גךשלךשותש 6ו עששורוברשושוטשבערבובשארו שב תש 56ו םש東
טוזרחטשו 木שטעץטה
ט6וושלטשוט6רוג5טש6םשש שו רוש םשלךות6שו ל6ש6ואר ר6שך ש ותשצ בור תשבךשרש 6ך,שוטךרותטשוערשטק 5רטה
ב6קשרש6רךוך 5ט שךל ושווב לש6ב טו טק 5רש6א רטששווזגרשב6ושך,ש רך6ששורוברשבשלושתש6אורו םש6רךש םשבתור6
6רךוך 5ט ת:ששו םשב שךרםשוךרו6ה
6ב טו שושוששאםשלבטךשטשללשצבע םטה
-6וך ר א,שבוא ל6שו ,שב שךלווותשחלקש.6
אשרזר ר
 56וורשךגתשווו עשבערךשעלשאר ך ר ר
 56ותש蘆ששטק םטשש וששאםשא ר65שקרוו6של 5ותש荒שט ש וותטהשגךשש תתשלוורשאםשש6רוג5שארשבט ש וותש6ארולששבוךת
וזרחטה
טתשעש 6שוותטש גולותשל6ת ח5שלשוג שתשעתש6רק ע ם,שולע ת םשךףש צואשלתשעתש6רק ע םשעצוםהשךושלח לוו תשלשוות
תשע6שךל ם,שךשרש שששרוך םשב6םשךל םש6שולט םשעלשך בר וש6ו ו םששלש6ךרםשירך6שורש ותשב5ורש九天應元雷聲
.(普化天尊玉樞寶經集注
ש תשאר5ךותשב6תש 56ותש6וךש丹ששטךרום,שצ וברטשבוקוםש母שחךםבהשבגךשותקבלשבוקוםשטךםש6ז6בבש6ב טו שטךרוםשוצ6ובט
ךושטצ וברשצ6ובטש6ות ח5שלאלולותשךלווות,שו6תראוםש6ווךשלטהההור שועםשבך םשלערוךשב קור,שוור שש 6שו 5ע םשלךרוו ו
ךתשאלולותש6ךלווותששלשתשעתש6רק ע םהב
ט6תחל6שרךשו תט,שחשחרש6א רטשוט6ךרותש6זקתטש6םשטשלושתש6ט6ור םטש–ששלושש 6שו ותש6בג רותשברךוך זםהשך זגורם
ותך םשלגתרששלושתש6ו םששלש6רוג5שוו,ששגתש6םשו צא םשךתששלושתש6ו ם,שולךזגורושגק 5רש6א ר,שששלושת
6ט6ור םשבג ר םשוו והשגךשש6ועולותש6ווצאותשג רך6שובוצעותשב ר ש6רוג5שוושעצוושגלו ששלושתש6ט6ור םה
בטק5טשושוש םש 56ו םש刼歷שש תתשלתראםשגטו6לךש6ך5ו ותבשךושטך5ו ותשות6ווגותב,שךךש רך6ששורוברשלועש6
בא ר65שארו תשל 5ו ם ,劫曆שצ רוףששושועותושחאורלבהשבוקר6ששלש 56ותש6רךשותשורוברשעלשז6ותש5 6טור תשווגרתשב ת
6אר5ךותש6ארו ות,שלאב ש 56ותש6ש ,ששת ש6צורותשווושטותשלועו םשלךותוש 5ות,שגךששאםשבוקר6ששלושך תש6ברלשארול
בתו 5תםששלשש ש 56ו םהש
6שב5ורש6ךתשעלשב5 5ש6קלך 5ק6ששלש6ש ו ם,שעלשו 6שגלש4617
ר
זו 6ש6ת ח5ותשגלל תשלך5ו ותשטבעהשוקור6שבת ךור
ש םשותח לותשבתקוו6ששלש106שש םשב6תש ששתשעשש ותשבצורתשךושך5ו ות,שש6םשתש ע תש 6ר ך ר אהשבתו 65ש6רךוך 5ט ת
6ג ו םשק בלושושועותשועטששו ,6שוט6וך6שוששטשק בלשושועותששלשך5ו ותש6קשור םשבךרו6שךלשוולשטתש ע תש 6ר ך ר אט
6ות ח5תשלך5ו ותשב6קשרששלש6שו ם,שךךשבגלשאלאול ש6ושועו ותש ותר6ש6גוו 6שלך5ו ותשטבעה
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לעיתים ,בינד עם השת הזייד ,מקיימים שם זציקה לכד '72בכל זציקה ,הנד זְצק הלף ְמהתיים '73הם יש הְעז 74השצ
מכהיס אנץ ,מבלי שיצה ,מצעימים השמיים צנְקם' הם יש הְעז השצ היהְ מצלינ לתפְס ,השמיים לְעהים לְ.75
המלְמדים תיעדְ ְפיצטְ זהת'
הכיהְי "מלמ" הְה כיהְי המביע הְקצה כלפי מכְבדְ ,היהְ שם המשפנה שלְ' הם התפיסה של הההשים הת
הכיהְיים "הבה מלמ" ְ"המה מלכה" כשמְת משפנה 76הְה שהְי'
77

מת:ך“ :אתס:ף אבד:ת ש“ גד:ת בנת א“מ::תך

 72ושחקשעת קשבושתךותשב 5ת,ש6ו6וו6שטק5שגוושאםששעשוע:שגלשושתתףשזורקשבתורושחץשךלשגרש תהשו שש6ג 5ש6ג שוחות
חצ םשח בשלשתותשךתש 6תה
 73בטק5טשגתובשטשת םשעשר6שוךותט,שותש56תםשותוךש6גר6ששלש6ושחקש6וקור שבוש6 6ש 6ואשלזרוקשש םשעשרשחצ םה
באר5ךותשךחרותששלש 56וורשגתובשווששטךלףשווךת םטה
 74ט ועז םטש6םשךלושש6חץששל6םש ג 5שוקוץש6חוצ,6שו6םשתו5ושךותוהשעלשו שטשללשרשווותש6ב ר6ש6וערב תטשז6וששררואשךשר
ששושלתש6ךתשעלש6ושחקש6ו5ורת השבושחקש6ו5ורת ש6 6שצר ךשלקלועשלגר,שבושחק
ר
ב צעושב שב תשאר ו שי 郭שב ו
6ושורראשו ששתו5שחץשש ג 5שךךשקוץש6חוצ6ש גלשל6וש ךשולזרוקשךותושו ו6השו ששתו5שחץשקווץשו6ג 5שךותוששוב
ק בלש קורשאבו6ש ותרשוו ששושוטש6ג 5שךתש6חץ,שו חשבשט ועזטהש 56ותששושוששבטק5טש6וךשלועש6ש 56ותשלט שוףט,
לותשקך ר אר :ש שיבערךש 驍ש תתשלרךותשש 梟שח שוףטשלע ת םשושוששבטעותשבוקוםש驍שח ועזב,שוךחרשו6קר ך6ששל6ם
ר
ךךשבו
ז66שו ש ושרו ותשארו ה
 75ט6שו םטש גולשל6ת ח5שלק 5ר,שלגללששוג ש6שו םש 6וגח ם,שךושךו לושווששלשו םשעצוםהשבוקר6ש6ךחרותשושוש
 56וורשוררששלרעו םשוברק ם,ש6ווצא םשגקולשצחוקםששלש6שו םשו6זו6רש6בוקעשוו 6םה
 76זךתשוךחרשש6שםשטור ך ר אטש–שטולךטש6וךשאםששםשושוח6שב 5ת,שולגתש רך6שש 6ת6ש ט 6שעוו תשלרךותשברוו ותש6ללושטךוך
וךבךשור ך ר אטה
56 77ורשךברשגבר,שו6א ר65ש6ק ותש 6ךששחזורבשב 5שוא לותשותוךשצ טוט םשיוב 6םש6טק5טששלו ו השזךתשבעורששעלשו
56ורשטו6לךש6ת עורטש6וקורש6ג לש40שוא לותהשקטעשרוו6שךךש6רב6ש ותרשוקוצרשותוערשבוקורותששו םשאםשותוך
ט6קלך 5ק6ששלש6ךל םשו6ולךותט,שךךשבא ר65ש6ק ותשג וםש6קטעשח5רה
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78

טְהה ,בתְמ נדצ מהבןְ ,הקיסצ הצהְב שמע אעליְְ ,ההיע
קוה יה י
הה יה ,צ יזהה יד יזה היה היש בן הלמְְת קדְם' הְה הצ בהצ י
הְ י
לשם'
שהל אהקיסצ הצהְב,ה בההי מעז לשהְל על עיקצי הדצמ'"
הה יה ,צ יזהה יד יזהה בבשלטְהמ בעְלם ,הציפְצים עפְת לפהי שההיעה העְההְ ,השינים ְהעצים משיצים עליהם עְד
עהה הְ י
לפהי שהצהיבְ' הימ תצלנ לדיבְצים על הדצמ העליְןתר
הקיסצ הצהְב יצה כלעְמת שבה ְני שלְשה נְדשים בהפס מעשהְ ,להנצ מכן יצה לפהְש הְתְְ ,התקדם הליְ
על בצכיְ' הְה השתנְְה פעמיים ְהז ביקש לשהְל על דצמ המשילה על ההְף'
הה יה ,צ יזהה יד יזה עההה בלשד הדצמ העליְן ,עמְקבעמְק ,הפלבהפלמ מבלי להביט ,מבלי להקשיב ,נבק הת ההלְהי
הְ י
ְתידְםְ ,ההְף יתקן מעצמְ' תמיד הקי ,תמיד טהְצ ,הל תלהה הת הְפמ ,הל תטלטל הת לשדמְ ,הז תְכל לההצימ ימים'
היזהצ במה שבתְכמ ,נסְם הת מה שמנְץ למ ,הידיעה המצְבה בעְכצימ' ההי מתמקד בהנד ְמצְי בהצמְהיה ,לכן,
ההעתי להיל ,הלף ְמהתיים שהיםְ ,ההְף עדיין לה המק' מי שיקבל הת דצכי יהיה קיסצ ממעלְ ,מי שיהבד הת דצכי
יהיה עפצ מתנת' הפצד מממ ְהבְה בשעצי מה שהין למצְתְ ,הטייל במצנבים שהין להם הבְל' עם השמש ְהיצנ
ההנהְ שלְשה מהְצְת ,קבְע עם השמים ְההצץ' כל בהי ההדם ימְתְְ ,ההי לבדי התקיים'ר
79
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 78ו לול תשטחגםש66אשו6ש 6רחבתטהשותבוררשרךוך 5טש6ושו ךשלתקוותש6ק 5רש6צ6ובהש6וא שותשב6תשל ורשךתש6ק 5ר
6צ6ובשותוךרותשבא וך אשרז,6ש56ור םש6ח צו ם,שורקש11שחלק םשול 6חב,שחלקש11.3הש6טק5טשגךתש6וךשא ר65ששלשךותם
רבר ם,שולו גךשובו55שעלש6קטעש6וקב לשבתראוווששלשרתשרךורה
6 79קטעשק םשבוא ל6שך ששלשט6ארותשעלשב שךלווותשךלו 6םטשש6א עשל ו ו,שעםשועטשש ו ש ו5חה
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80

ההה הן היה היש מנְז דהי' כששיצת במנְז דהי המצְ כי הְה הנְת ְבזְיְ ,לה יצלנ להְצ בין ההשיםְ ,הְה הנז
ינְ י
בשְט '81בההינְ הת העהף 82קצה ספציםְ ,הת צשימְתיְ צייצ על ההדמה' עצב הנד הקְְ בהדמה מים' בהי התקְפה
המצְ כי הן נצשן בלשְהְ ' 83כהשצ הדמה כבן יְתצ משמְהים ,היתה צהייתְ נזקה כשל ילד' לעיתים קצְבְת צצמ
ציהְבצ ,הת הְפְ שמצ כְלְ עיצְם , 84אְהפילְ ,בנְצף לה התלבש' הְה ישב על צב השצ הְצכְ שלְש המְת' כהשצ
כשפרשי 85הנל לעשְת צשתְת ,86השיה הת הצב הזה ְהתן לי הְתְ,
ת
שהלְ בהי התקְפה בן כמה הצב ,השיבה בפעם
ְכבצ הז היה השציְן של הצב הזה שטְנ' הזְנל הזה מפנד מזְהצם של השמש ְהיצנְ ,צק פעם בהלפיים שהה הְה
מְציה הת צהשְ' במהלמ ניי הְציה הזְנל הזה הת צהשְ כבצ נמש פעמים'ר ְכשהלמ השה הת הצב ְמיהצ לצעְד'
בהי התקְפה המצְ כי הן בן עשצת הלפים שהים'
87
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87

ו לול תשט6שקטש6צ6ובטה
טךחזשבשוטט,ש6גוו 6שש וששעאלותהש6ב טו שטךוחזשבשוטטשוצ תשברב6שועו םשעובר שגו 6שבועורש ווך,שולו גךשש רתשגו
 6רך6שבעבורותשגו 6שבוחוזשךשרשבושח השוע תשלצ תשג שחךוחזשבשוטטש גולשלצ תשאםשוור,6שו תגתשש ששגךתשושחקשו ל םה
ט6ע ףטש6וךש6שוטש6ושוששךתש6עאלותה
טחרשתשבלשו וטשוצ תשו ש6וששושק עשוךוץשרבשבקר ךתש5ור ם,שךושוור6שוקצוע ה
טע רוםטש תתשלורששאםשגטךרוםטהשאםשגךתש תגתשושחקשו ל םש6ות ח5שלצבעש6צ וברהש6צ וברשעצווש6וךשורג בש רוע
בךלג ו 6ש6רךוך 5ט תששלשש קו שואלולותש6ךלווות,שוזוש 56ב6של6וועתושבטק5טה
פוש ש6 6ש6רךשותשבטשלושתש6ולג םט,שו6וךש6עת קשבשל ט םש 6רוע םשותש5 66טור 6ש 56תש6ו5ורת ת,שבתקווותשב6ת
:
ו תולוא 6שו5 6טור 6שושוש םשבע רבוב 6שולךש תתשל6בר לשב תשךלששק בלשר וו שך וש שלרוותש5 6טור תששק בל6שאוות
אשךתשטועתשגךתשג ש6וךשח שושחרש5 66טור 6ה
ךשךתש6רשתות,שוגךשחור ך ר ר
ר
ךלו 6הש6וךש חשבשלו שש6וצ
ושושתשגךתש6אר65ש 6ר ר6ש של 5ותש罟שחרשתטהש
6קטעשווו עשאםשבא ר65ששלשטרשווותשועוק ש6וער6טשש6א ע6של ו ו,שב5וףשוא ל6שב ,שב 5וחש6ושלבשךתשז6ש 6וצךשגךת
לז6ש 6וצךשבערך 龜שבבוקרךותש6ק 5ר ותששלשע רתשטך ו אבהשעלשו ש6ו5וורשבטרשווותשועוק ש6וער6ט,ש6וךש6 6שךחר
5רשוושו6ךת,שו6וךשושתלבששםשבךחרש 56וור םש556או םשעלשרו ר אר רוך ר אש ר ו ה
ר
6שר םששלש6ק
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נ'מנְ ג ּזְד גְנ'ֶצ'י
זיה יה ,נהְ , 88כהצהה שהיה בן שבע מהְת שהים' סיפְציְ ההיעְ להתצנשְיְת מתנילת שְשלת
מצ י
,מ יהה תצזי היה מתבְדד ת
הזוהר ְהְה ידע הְתם כהילְ הם מתצנשים הל מְל עיהיְ' תצזי שיצת הת הדְכס מהזוהר 89כהשצ העלה עְלְת על המזבנ,
תצזי שפשף בידְ הת צהליְ של המלמ ,צ יזהה '90הדְכס מהזוהר התן לְ לְנית הזייד ,תְצזי תמיד הְקיצ ְהשה הְתהְ ,91לעיתים
קצְבְת מיצק הְתה בבהדיְ' כהשצ הְתצה שביעית מעְביה ,92העשתה דקה עד כדי הישבצְת' מזְהְ הקבְע היה עלי
קיהמְןְ ,93כהשצ שמע שהקיסצ ְר מההן הְהב בהי הלמְְת ,לבש הת בהדי העשבְ 94בהְ ,הקיסצ ְר התיינס הליְ
בהדיבְת' להנצ מכן לה הְדע מקְם הימצהְ'
95
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88
89
90
91
92
93
94
95

ו לול ת:שח6 6רש6צלולטשךושט 6רש6טורק זטה
6רוג5שוא ךוש6 6שרוותש רוע6שוךורשו ערצתשבו וחרשעלשקו ווצ ו5ה
ךח וששלש6רוג5שוא ךו,שוו שש6רוג5שוא ךושש וששלושעוצרה
לוח ותשא רש 6ווש5ולש5טטו5שו צאוששלטותה
עשת6שרק6שעקבש6ו רוקש6רבשלךורךשש םשג6שרבותה
ק וותש6 6שורג בשווגרשבךלג ו 6ש6רךוך 5ט תששלש6ךלווותה
באר םשקלוע םשועשבשךו ושךתשךתשושוט ש6עםה
אשךתשות
6קטעשווו עשאםשבא ר65ששלשטרשווותשועוק ש6וער6טשש6א ע6של ו ו,שבךותושו קוםשבוש וצךש6קטעשעלש רחור ך ר ר
5רשוושו6ךתשךשרשושתלבשבךחרש 56וור םש556או םשעלשרו ר אר רוך ר א
ר
6ערךש6קורםה שאםש6וךשוואררששםשךחרש6שר םששלש6ק
אשךתה
ר ו השרך6שב6ער6שב5וףש6ערךשעלש רחור ך ר ר
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