http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html

רשומות ראשית
הלימוד

初學記
מדגםג מגילה “ 30ציפוריםרי “ר“ 8 0תוכיר

כתב:תששותג' ש::כתב659-729ת92:-95
ת2גםתו:9נ:תתק5א:9תתה9ה:9ףת9ו2הת:תוה2-תה5רוכ

http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html

תוכן “ניינים
2.................................................................................................................................... גם2ות9קרותת9
2.................................................................................................................................................... הת2וקה
3.......................................................................................................(וו,י ְינ.,鸚鵡 .תוכי..8
3...................................................................................................................................................... אהרהת
3................................................................................................................................................. הת5:וקב
4....................................................................................................................................................... 92:ש
5...................................................................................................................................................... ם:2:ש

1

http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html
הקדמת המתרגם
"2שהוהתת2אש:תת:59והר"ת:9אתאנר:ק5ה-ר9:ת:9נ:תתות:ק9תותקה-תתשהש5תתטאנגרתאש2ת:רא9ת5אה2תבשנת
 728ת.92:-95ת“2שהוהתת2אש:תת:59והר”תנהור9ת5שושתכ:5ת5ח:נהךתבנ:ת9אר:5:םתכאש2ת9םתב2אש:תתר2כם
9ח:נהכ:ת.ת9אנר:ק5ה-ר9:תש:וש9ת5חשהףתאתת9רו:2:םת5והשג:םתשהנ:םתתהךתש99גר2התתוהש2שהתת:9טב
בוהבאהתתוכת2-99התתה9ש.92:תבוקב5:תנהורת2-99ת5חשהףתאתת9רו:2:םת95גנהכת9כת:ב9ת9וקהב5תבוה5ם
9ו5הור:םת:99נ.:ת2-9תשכז9תש:ושת5ו5הור:םת9רו:2:םתשו2תכנ99:ת5וה5םת2-99הת:רתב:כתכקה2א:םתהב:כ
ככהתב:תואו:2םרתהוז2ת95םת5רוהרתאתתרור9:םת29אשהנ:םתבה.
ותה2גםתכאכתורגםתש5תו2ךת:ח:רתותהךת313ת9ו2כ:םתב2-9ת9וקה:2רתו5תונתת95וח:שתאתתובנ9התהתכנ:ה.
ובנ9ת2-99תרהו9ת25הבת9אנר:ק5ה-ר:התת:99נ:תת9ות:קהתת9בהנהתתכ5תו2ךתור:טהט:םתותהךת:ר2:הת
קהרוהתרתאה5םתבנ:גהרת5אנר:ק5ה-ר:התתשקרוהת5הרת“2שהוהתת2אש:תת:59והר"תו9ר2תאתת9ר:טהט:םתב2רף
בו5תושווהתתהו::ר2תו2ךתווב2ת5ו:רות9ק::םתבתהךתג:בהבתר:טהט:ם.
9ו2ךת9ותה2גםת9האת9ו2ךת"תהכ":רת9ו2ךת9שו:נ:תב2-קת"ר-:ה:2ם"תבורה:תבוג95:ת.30ת9ו2ךתורג:םת9-:
אתת9ובנ9ת9כה55תר:טהט:םתושה2ש:2םרתש92:תהש:2:םתבאםתכ:תבו2כ:םת9שהנ:םת::תכנהת9הג:םת2-9הת::ם
אח:2ם .ת9ש92:תתה2גו9תבח2הז:םת9תהאו:םתאתת9וקה2רתהככ5ת9נ:תכתגםתבושק5תתהאם.תח5קתו9קטו:ם
9וה:-ו:םתבו2ךת9ותה2גםרתכ:-תשקה92תגםתבח5ק:םתאח:2םתב2-9רתנ5קחהתותהךת:ר2:התתש5אתש2רהתאת
ת-9הכהתת9שנ:םרתהבח5קתו9וק:2םתאףתורהב2תבר:טהטת:ח:רתבכ5ת2-99התת:99נ:תתשוו:רתו5תק:הוהתש5
2-9תאש2תאבר.
9ת2גהםתו9הה9תח5הכת5קה2את9וב:2תא5תרוהת9תש5ת2-9התת9ו5הור:םתב:9כתש5תתקה-תתטאנג.
וה2-תה5רוכרת9ת:הת2014
מקורות
9טק9טתו:5התותב99ת9ת2גהםת9האתז9ת9וה:-ותב"א2בותת:2-99םתש5תכ55ת9אהר2הת".תאתת9ו2ךת-99ר:-:
שתה2גםתכאכתנ:תכת5ורהאתב9:2-9תבאת2תctextתבכתהבתת9בא:9
http://ctext.org/library.pl?if=en&file=62183&page=104
תוהנתת9שו2ת:9את“5:ר:םתושחק:םתבגכת99ת:ה”רתת:ר92:תש5ת9ות9אנ' רשכתותקה-תתשהש5תת9הנג.
ם
宋蘇漢臣秋庭戲嬰
9תות:קתו:9נ:תת9ושושתב2-9ת9האת9תות:קת9וקהב5תבה:ק-:ר9:ת9וב:2תרתאש2ת5ות2גםת9:9תח5ק
בו:רהבה.

2

http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html

..8תוכי.,鸚鵡 .יְ ינ,וו(
אודות
רואמרןצונורנ ִננ ִגירן נאמר鵡ררןוא
ל
ב ְ ׁשווֹ וֶ ן נאא :ר“ןתוכנרןוארצנפו רןנכווןרווב ורן נאמר 鸎רןואראצו תרצנפו
אשונןרבתקופתרש ִננ ִג ל ִננגירןב ב נ
ל
רשורונוראנרנאא :ר“בשנןרן
ִ
אצו תרצנפו רואמרןצונורוווןרבהגדות קיסר האן
1

ירבונוןראכוורשוושןרת ִנג
ו
רןגנשןראוננתרננרשוושןרתוכנ
ל
אאוננתרננרןגנשורשוושןרתוכנ ורבצורןאוכותנרנאא :רפב
ל

שואשו ורכנו רבוןראחנ רןוגננ ירוןצנפו נ רןוווראנמרבןמרתובותרונשרבןמרנזקורננתנתרן שותרוןבבנ מרוגנ ורןשק.ת
גרו ִננ ִ לגננמירווצוותורוןחזנ מרוא צמוןרבקלאסיקה של ההרים והימיםרנאא :רןבן רןצןוברובשוורןן נ
אנ ל
ןו ו רנ ִ
שבו ךרנשרצנפו נ ירצו תמרכננשוףיראקו מראוו רוושונמרושומראו ירןמרנכווותרווב ירושאמרתוכנוןרבדברים ותיעוד
הפלאים של הדרום2רנאא :ר"ותוכנ רנשרשוושןר וגנ ירןכחוונ רגווונ רכ פנומרןשבוון3יר וגראחורובמרוגווורכננשוףי
לרג'נאורנשרן בןראן ורוןצבבונננ רבאנ ראא לרוו וורוכורןצנפו נ
ו וגראחורצבבוננירוגוווראמרןכחווורב נאמרשבא ִ
נשרא בבראצבבותירשוושרפונותרקונאןירואחתרפונןראחו ןוראצורןצנפו נ רןאוורשתנראצבבותרפונותראחו ןון

מקבילות
כנפוום נההבהת ,נההיו צהובות :ב“שירת התוכי” של שאו ת ופירנאא :ר“ואותורואותרפ נומראשקנףראבנ.ראנש נ י
בואורכווואמרוכאווזרןב ראופ ונ רצבבנרבנננויראקו וראוו רונשרבורבוןקירובצןוברפ נחןראזןנ ותרכנפנווןרב"שירת
ִ
התוכי" של ומי ֶחנׁ גרנאא :ר“בבןונותר גווותיראקו ראוו יראבנורנ וקרוצווא ר.ו קנז"ו
רוואןרוכווואמרננצבירואותורנקבובנת
ִ
ודמוום ידהמהת ,נהנהת אדהמהת :ב“שירת התוכי” של פש שת וה תאןרנאא :ר"כפננק
ונ ק קןרשפבתוירא גאמראננ ופנראפ נוראתרן גוננ רןאוואותירואתרנצנולראקו רןצננוב רבחננננותו4וןרב"תיעוד
הדברים היחודיים" של סשן שתאנׁ ג רנאא :ר“ןתוכנירנוצותנורנ ק קותרכןותראור גוגוות אואואותוראקו וראבוקורכננשוף
אךרבנננורכןותירןוארןווךרכנוננ רוו ו נ ראךרנכוורוחקותרונבו

5

רשורבננראו ירווכמרנחשברנק רב ךרבאנוחוו"

בהחוום ענום ,מנבוום יבבנום :ב"שירת התוכי" של מוי חֶנׁגרנאא :ר“באבוףרוארנאבווראבנןירובואותמררנב ו
ןבצנ וןרב"שבח מפות הקלאסיקה של ההרים והימים" של גׁ ווֹ תפשרנאא :ר“ןתוכנרןוארצנפו רנבונןירנחרבורבצנ
ואבקננ רננקו ירא בבתראצבבותנוראתחוקותרבאאצבמירובבתרוכתורנשתאשרבאקו "ו
כמה תונדהמהת ,דהמום מונגהפום:רבהגדות חוץ לארץ מתקופת ושרנאא :ר"באז חרפונאמרנאצארןנ רןגואן6ירוובנתנ
נוצאנ ראאנורתוכנ רצבבונננ ורפב ר אנתנראתרןובננ רשבן ירגווונ רכאורת נגוות"ורבתיעוד הדברים היחודיים של
הדרוםרנאא :ר“ותוכנ רנשרשוושןר וגנ יר וגראחורגווורוובמרכאורננשוףון

1
2
3
4
5
6

שנ:תק5:הג2ו:םתבו:רהתתשהש5תת9הנג.
כ:-ת9נ2א9תש:בהשתש5ת9שםת"ת:והרת9רב:2םת:9חהר::םתש5ת9ר2הם".
9והנחת:99נ:ת9האת"וכתשת9וה2ב:ם"רתה:כה5ת95ת::ח9ת5וץת:-9הכת9שוהה9רתאהת5ר-:ה2תבו5תתשםתז.99
בוקה2ת::תככתש9:9תכאכתח2הזרתאה5םתגםתאםת9:9רת9האת9:9תואה5ץת5ור.:
ז9הת5ווש9ת9ר:טהטת:9ח:רתבכ5ת2-99התת:99נ:תתותהךת:9ר92:ת9אבהר9ת"ת:והרת9רב:2םת:9חהר::ם"תש5ת9וכתרשאנ' גרתה9ר:טהט
ם
:9ח:רתשוו:רת5ווש9תו5תק:הוהתש5ת.2-99
:9םתש5תר2הםתה::טנאם.
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כגנויום בחמהם וג מדיהד ממכהבדום ,הגפועה עמ הימום מכבהת ית היג :ב"ספר החלומות" של גתוֹ אש יו י

נאא :ר“ןתוכנראשאשראשכנורשורןאו רןאתורא ר ואנ רתוכנרבחוו ירנשרוואוגרבאש רואו ראתורא רןוארבורגבנ
ישתינׁ גרנאא :ר“ןתוכנ רןתבופפו
ןנכוירן נןוראו רגווורואכובווןרב"רשומות היידוע בדבר הסימנים" של ׁליוֹ יו ו
וןתקבצורבורן ראח ירוןחנותרוןצנפו נ ראש רבן יראןבתמרזורוזורןנתןרגוווןראאוורובותנרתוונןורןתוכנ רחשבו
ובצא רשןשאחןרוארתוכורוןנאשךרזאמר בירוכאש רנק תןרןןזואנותרבזבוורכאןרחוושנ רואח ראכמרןנתןרש נפן
בן ירוןתוכנ רש אוראותןרא חוקרנכנ ורואנ רון .נבראתרנוצותנן ירואזרבפורוןתנזוראתרןאנ וראא וראונרןשאננ :
“וא ותרששאפתננ ראת יראנךרנ פנקרןוב רונצו רבנננ ?ןרןשנבורןתוכנ :ר“נובנורכנרוארנוכורוןצנו יראךראאז
ש חקנוראמרןן רןזןרןנ.נבורןחנותרו כנןמירוןנורכוומרואחנ רואחנותירוקשןרןנןרונורוצפותראןצווןרןאונ רןת גשוי
וופנכךרכנבוראתרןאשו

שירה
מהי המיהחותכררצנפו נרןאנזו נ רןאב בננ רובומירןוירן נןמרבוו.ותרבא אנתמ
“גוות התהכו” גמ המו חנמ ד ת
ןאופואןור גוותרתאצנתרןזןברשורגופמירןויראכנוראתרזון ר גוותרןאשורןכש ומרב.בבמרונוכוורווב ירןוירבננתרונב
תובר נבןרותוצאןורובכך:רנשתבשבורבגבןנ ירובאקו ראפו.רננוחוירבאבוףרוארנאבווראבנןירובואותמרנב ורןבצנ ו
בבןונותר גווותיראקו ראוו יראבנורנ וקרוצווא ר.ו קנזירא א רןוו רואובובירוננ.נבורקוומרבצנוצנ וראףרכנרןמראגזב
בבונרןכנףירןמרחוכאת רננכ תרוובבותנן ראח נ ירנופננ רנשווןרוצנפו נרןפננק ירותןנרון ר גווןרבקןורןצנפו נ ו
“גוות התהכו” גמ תניה דמ יה מהת ווכרןצנפו רןנפןראאננרןחמירתתנשאראבורןשא רכנרש רא שנ רוןרבשתןיראך
תחושר וחותראבנברובכנפןרתנפנףירבב חןראמרןקו רתתןווןרןופבתןורותנפוורב שתורןצפופןרשורנוווירתן ו רנוצות
כנפנןרבורכווורבקש נ רןכפוונ רגופןרתוונרב נשווירזוגתןרבוורנוןןרוובוןרתשוברבנבףורןא רבורגופןרשוןרת ח ?
חאותןרבורןגוזונ רשבוורוארפ שורכנף8ורנפו קרגופןרבגז רונמרןבנשווירובאנרתקוותרתשובתןרנו.וו?רא וח תרתקבו
באקנראו ירוזון ראנשרןאבוןרתכ ףורןקובורקונוותרגופורונותמרבונןרכובוירוחשושראמרןפגאנ רןננבבנ רבתוךר וב
.וברנשאףורונבורנתמרתאנורב מרשורן ןו נרןח וןירא רבשוווןרנשכומרן נןורכבנורן כנןרנ וףורנוותורובורבגאוו
ןח ונ ירנכ ףרובוארן וףרוכוחותנורוארנאזווו
“גוות התהכו המב ” גמ ות ות נמ דמ יה מאהנמ דכ ראש ןר אןרנשרונרוננשאתרןנאראאו יראקונ רואחושרו אותרבאנ תו נמי
תוכנרובמרן נרנאצארןוארש ורכ ותורובנןרואו כנורשחו נ יר.בבורנבנ רווב נורנכוחנ ירן חקרבאקו רשושונורז ןי
אשתבשברןוארבשאננ רבאש ראאשות ורוקןורןאבנ נ רן נןורבאנתירון אוננ רנפונאורתבננתרשנ ת ורוזוןנרשנ ת :
נפנלרןצונ רואחוזותרןפש.ותיראתרכ רקצןרןצפומרננ שרונוווראו כנורא א רשחו ראךרבן רנתנקןיראזגורכב רא.ופח
9

אךרנבנ רבוווורופננק ר ברן.ק רנוחןרכורואנומירובור פנומרבותרא ךרןשח רנ .ומו

“גוות התהכו הידהם” גמ מֵגות ה דמ יהת ינמ ד מאהנמ דכרכנר.בבורןנבומרבן אוננןראזןנ ירנבנמראבצאוראןוכנרן קנבוראת
אב.ארןאוננןרבנשובנר פ רנבחמירווצונורןנכומרשורנפותרננוחותרנגנבורוכמירבנמרנברבפ גותרבבנרןאוו יראושוךרןב ו
7
8
9

::תככתש:שנ9תטוהתתב:9וכתה9שםתר:2ךת:95התת周宣תת“ב9ו5ך תשהשאכתוגשואו".תבכ5תוק92רת5אתנ2א9תש2-99תש2רת:5ו:נה.
9וש-טת9ז9ת9האתה:2אר9:תב2ה92תו5תוש-טתותהךתח5קתש5ת“ש2:תת9תהכ”:תש5תו:תחנ' גתש5אתורהטטתכאכ.
ר
2קת9וש-טת9אח2הכתוכת9ש2:ת9והרגתכאכתוה:-ותגםתבר:טהטתש5תאהתהתש2:תב"אה9ףת2-99הת"תוג95:ת91רתבו2ךת"תהכ:ם"רתהגם
9האתוםתשג:א9תב:9וכתב“ו9ךת9שח”2תכאכתנכתבתשםת“שח:-ת9שח. ”2תנ2א9תכ:תבאחרת9וקה2התרתהאה:5תאףתבשנ9:םרתנו2ך
9ש.2:
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ושוגנ רנוש נ ורן חקראנבשןרוואןרפ נומרבשוורצבבירכאבוףרןגבןנ ראש רוב בו נ ורנקפולרבנב ותרונבוףרבפ גותי
א ןנברכב קראצנףרשב נרןב פוורבזנ תרןנא פורנוומרבגננ יראנצנלרכאפ קרבנוגראש רבכ ותרבורג'ננורןגמרנופוורונגנב
בונרצ'נר.ןו רוגוןרנקנן 10ירתחתרןב פורןצוקנ רשוקבנ ורואותרןנ חרזון תרבאנ רןצווונ ירןבנננ רכותבנ ראת
ןשתקפותןרבנב ותרןנ וקנ .11

שירים
“גווו התהכו המתמו” גמ המו וה זופמכראזכ רכחלרשווחרובאוקראנננרנ ירב שתרנוכורונצאורן נרן נ ורב רא נף
כנפננ רנגוופור ו גנרןכווביררבאחשבןרנפ שתרוקצןרןבנננ רןאוא נ ורפ קורקווותרןחב נ רןנק נ רב רבוק ירבוו
'אנ ִגאמראבו נ ו
ןונוותראוצוונ רוק נ ורננוחוורבתןנוןרן ןו.נ רבונבו ירשבןושנ .רבז ןרזכ ונותרצ ִ
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