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הקדמת המתרגם
ל גנכתבגודההת
וופףגולדסתלגמג?201
מקורות
ְטקסטגולהוגסתבססגְתףגוםגְו גזְגְסופהוגב1סקבוג ףבותגְסוגהם“לגְוצ ְגף שונְלגכף ג:343
《四部叢刊初編》 volume 343
תסונתגְשוףגְה גצהלוםגשלג Robin Chenסקהוג2005לג שףגשוחףףְגלוהקהפדהְגכףכושגצהבוףהכגְתסונְ
סצהגְגחההלגוסוסגטףְְקוטְגשנסצ וגבס וזולה וםגשלגְקהסףגְף שותגסשושלתגצ'התכ
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תחבולת התרבות
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מורה התרבות
המלך וֶת 1גפנְגלצודגבשדְכגְְהסטוףהותגבההד תגקף גבותהדותגו סףוג“צודגבצדגְסו ףגשלגוד הה2לגוותהדג תְ
לְבה גשללגגדולכגל גדףקותגול גדףקותגחסףְקףתלגל גנסףגול גדבגחוםלגְסהסנהםגסוףהםגולגדוכסג וגףוזתכ
ְשסההםגְוףהדוגל גסוףְלגְשתסשגבוגכוזףגלשגשוגגותזכְגלְגהוגלשלושְגסלכהם".3
"סנההתגשכ גְוףוגְסהסנהםמ1ג סףגְסל גוֶ ת
" בגקדסותגשלגבההד תלגְְהסטוףהותגצ'ו ,לגקף גבותהדותגובוףגה,ל'"ג סףגְְהסטוףהותלג"וכשְגהווגלג' ו
ה' ו4לגְהוגְסהסנהםגכסוגוכשהוכ"
לפהכ גצםגְסל גוֶ תגשלושְגהסהםלגולְגולגסףכבתגְצהדלגףתםג תגסוסהגְצהדלגוצדגבצדגְסו ףגשלגוד ההכ
לפתוגף ְג תגְדוכסגְ דהף5גהושבגבהתגקנהגְסוףגודגגדגהםכ
בהף ג ותוגְסל גוֶ תגוש לוג“ְ דותגשסחגבדהגמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ובד גשסוגכהג השגְסולְגשסחגבְגשסתגףצונולגוְ השגְפחותגשסחגבְגשסת
ונההנהוכגְדהגגש נהגסולְגְהוםגבחכתהגְהוםגדוסְגלכ גס ודכגלסושְג הנהגשסחגבוכ1
"סדווגת סףגשהשגדסהותמ1ג סףגְסל
"לְול ְגבחכְ6גהשגשלושגטקטהקותכ"ג סףגְדוכסגְ דהףלג“תגסולגְו גטקטהקְגלְסתותגְתגטקטהקְל
ודףגהםגְםגטקטהקְכגְדהגגסטףתוג התוףגוְשגְלגטבווגוסוקגונהתתגלחזותגבוגגדולותכ1
" בקשגלשסווגולגְטבוגְזְ"ג סףגְסל גוֶ ת
ְשהבגְדוכסגְ דהףוג"כ שףגזוףסהםגסהםגסנבהוְגוסוקְלגובזףהסתגסהםגסוצ הםגְדגהםגסחההתםלגזְו
ְטבוכגכ שףגְשוףשהםגוסוקהםגוְווגגדללגובגדהלתגְווגסוצ הםגְזףוהםגסחההתםלגזְוגְטבוכג נשה
ְסולְלגבְהותגטבוםגדוסְגְםגסתקףבהםגוסתקבצהםלגובְתקףבותםגוְתקבצותםגְונההנהםגסוצ הם
סחההתםלגזְוגְטבוכגדבףהגתשובְג לוגְתגְבְףְגשלגְטבוכגודבףהגְטבו7לגונההתגנולְגְתכגובד גדהבףגול
ְטבוגול גכהחדלגְהףוגְדבףגבוהנהג דונהמ”8
סףגְסל גוֶ תוג“ףקג דםג נושהגהוכלגלקבלגדבףהגתוכחְלג שףגבטבולגְו גל גהףוגבוהנהכגוכהגלסְגהףומ1
סףגְדוכסגְ דהףוג"חוטגדהגגדקגוסזותגבוְקלגְדגהםגְקטנהםג וכלהםג ותוכגחוטגדהגגקלווגוסזות
סתוקלגְדגהםגְבהנונההםג וכלהםג ותולגחוטגדהגגובְגוסזותגושהףלגְדגהםגְגדולהםג וכלהםג ותוכגְדגהם
ְללוגב וכלםגס ותוגְסזותלגהובלוגבהדהגחוטגְדהגכג נשהםגב וכלםג תגתגסולהְםלגהצההתוגלשלהטכגובכתל
כ שףגלוכדהםגדגהםגב סצוותג וכללגנהתתגלְףוגג תגְדגהםכגכ שףגלוכדהםג נשהםגב סצוותגתגסולהםל
נהתתגלְוסהסגולגְ נשהםכגכ שףגלוכדהםגסדהנְגב סצוותגסשפחְלגנהתתגלְשתלטגולגְסדהנְכגכ שף
לוכדהםג תג שףגתחתגְשסההםגב סצוותגסדהנְלגנהתתגלְגהוגלכלג שףגתחתגְשסההםכ
ללה!גוםגףוחבגְסףחבהםגוסשכםגְסתסש לגזְג שףגצבףוג התגלוג ל גל בוד9כגו שףגְו גבסחשכהםל
בסתףלג התגז תג ל גשהזְהףגלסףחקהםכגסְגדקְגסגולתגְ השגְקדוש!גהוףְגְדף גבף הְגהחודהתכגסְ
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שסוגשלגְסל גְו ג ותוגסהסתגְסשסשגלסהלְג"תףבות"כ
וד ההגְו גשםגשלגנְףכגְצדגְסו ףגְו גצדגְ"ה נג"לגְגדְג שףגסקבלתגהותףג וףגשסשכ
ְכוונְוגלשלושְגדוףותג חףהוגשהְהוגגםגְםגסלכהםכ
ג' וגה' וגְהְגשףגְצדקגשלגְקהסףגש,תלגוהוווגבכהףגלקהסףגה,גשנזכףגכ תכגסהוחסתגלוגְ הסףְג"ְשסההםגהכולהםגלף ות
ולשסוולגווושהםגז תגדף גוהנהְםגו זנהְםגשלגְ נשהםכגְשסההםגסףוססהםג תגְף וההםגוסשפהלהםג תגְףשוהםלגוְםגוושהם
ז תגדף גְ נשהם"כגהשנתגגףס ותגשלגְטקסטגשסתקנותג תגשסוגשלגְקהסףגכ תגל"ש,ת"לגס חףגשבתקופתוג ותףגְהוווכ
גגדזְ ְְה' ְלגְדסותגלְגסהוחסגְספףלגוסהגשְספףגסוקדשגלוצותהוכ
"ְדוכסגְ דהף"גְו גכהנוהוגשלגגְ 'ה' נְ ְ
"ְול ְגבחכְ"גכ תגסשסשתגגםגלצהדגדגהםגוגםגלצהדגכשףונותגלססשלכ
ְוהסוקגב"דבףהגְטבו"ג–גנתפסגכוהסוקגבדבףהג סתכגסשסולגשְדובףגטוותגכ תגכהגְו גףקג סףג תגְ סתכגכ גגם
בְסש לגכ שףגְסל גסתההחסגל" שףגבטבו"כ
נף ְגשְטונְגכהג נשהגסולְגנסשכהםגזְגלזְגְה גבהקוףתגולגְסל גש הנוגסוצ גכשףונותלג וגְצגתגְדוכסגוצסוגכ הש
סולְגְנסצ גבףסתוגשלגְסל כגבףוףגלדוכסגשסדובףגבְוזתגפנהםלגוסכ תגְוהדו גשל גווףףג תגזוסוגשלגְסל כ
סשפטגזְגסתההחסגלשושלתגש נגלגולג הזוףגשלהטתְגְנףחבגותקופתגשלטונְגְססושכתלגולקטהותםגְצפוהְגבהדהגשושלת
ג'ו ולגצ צ הוגשלגְסל גוֶ תכ
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שסחְגְה גסחשבתגְ השגְקדוש!גְכלגסשהבגלסקוסולגוההסדג הגוסהם”.10
סףגְסל וג“לסְגדוסְגההסודג הגוסהםלגשכלג שףגתחתגְשסההםגנ סףגבומ1
"ְוולםג הנוגְוולםגשלג דםג חדל"גְשהבגְדוכסגְ דהףג" ל גְוולםגשלגְוולם11כגסהגשהת םגלףווח
שלגְוולםלגהשהגג תגְוולםכגסהגשהףדְגבףווחגשלגְוולםלגה בדג תגְוולםכגלשסההםגְזסתלגל דסְגְוושףל
סהגשהכולגלחבףגז תגל נשהםלגְףהְוג נושהכגְהכתגשהשנְגְ נושהותלגלשםגהה סףגְוולםכגסהגשססהףג ת
ְסוותגסולגְ נשהםלגפותףג תגקשההגְ נשהםלגססההוגלסבלםגשלגְ נשהםגוסקלגולגד גותגְ נשהםלגְףהְו
בולגסגולתגְסוסף 12כגְהכתגשנסצ תגְסגולְלגלשםגהה סףגְוולםכגסהגשדו גגוםגְ נשהםגושסחגוסםלג וְב
וסםגושונ גוסםלגְףהְוגבולגצדקכגְהכתגשהשנוגְצדקלגְוולםגססְףגלשםכגְ נשהםגְפשוטהםגשונ הםג ת
ְסוותגושסחהםגבחההםלג וְבהםג תגְסגולְגונ ספהםג לגְףווחלגוסהגשהכולגלְבה גףווחלגְףהגהשגלוג ת
ְדף כגוְהכתגשנסצ תגְדף לגלשםגהה סףגְוולםכ1
ְסל גוֶ תגשבגוְשתחווְגב סףווג“ כת!גְ םגתְהתגלסףבגלצוגְשסההסהמ1גוכ גנש ג ותוגוְו גנ סף
להולגוסונְגלסוףְכ

ְ 10סהנוחגבטקסטגכ תגס ודגכללהלגוסתההחסגלההסודגְת ספותגְנשלטתגב סצוותגסההגהםכגכ גש"ושהְגלסקבו"גהכולְגגם
לְתפףשגכשלהטְגבסשְולגְצבתגסההגהםג וגסתםג הסוףכג וגבסונחגְכללהג–ג הגוםכ
 11סשפטגזְגסופהוגגםגב" בהבהםגוְסתוהםגשלגסףגל1',לגבפףקג"ףשוסותגף שהתגְ בהב"לגכתחהלתְגשלגפהסקְגְווסקת
בד גְגלכללכגְו גסצבהוגולגכ גשל גנהתתגלשלוטגבוולםגולגהדהגְכפפתגְוולםגלשגהונותהוגשלג דםג חדכגלדבףהםגבוולם
ףצונותגסשלְםגוהשגלקחתםגבחשבותכ
 12תגְסהסנהְג德גבְקשףגְד ו הסטהגנְוגגלתףגםג"סגולְ"לגבְקשףגְקונפוצה נהג"סוסף"גנחשבגסת הםגהותףכגכ גש“סגולת
ְסוסף"גְה גכפהגְנף ְגְבהטוהגשסשקףגבצוףְגְכהגנכונְג תגְסהסנהְגולגכלגצדדהְכ
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מלאות וריק
ש לגְסל גוֶ תג תגְדוכסגְ דהףוג“ְוולםגףוושגוגוושלגְנְגסתסל גוְנְגסתףוקתלגְנְגבשלהטְגוְנְ
סףהדותלגְסהבְגלכ לגסְהמגְ םגסולתםגשלגְשלהטהםג הנְגף והְגו הנְגסספהקְמגְ םגנובוגְדבףגסת
ְזסנהםגוְשהנוההםמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“כ שףגְשלהטג הנוגף והלגְ ףוגבסכנְגוְוםגסוףדכגכ שףגְשלהטגבולגסולת
קדושלגְ ףוגשקטְגוְוםגנשלטכג סונותגוסזלגְםגבהדגְשלהטלגל גבהדהגשסההםכ1
"ְשלהטהםגְף וההםגשלגהסהגקדםל"ג סףגְסל גוֶ תג“תוכלגלספףגלהגולהְםמ1
"ְקהסףגה וגשסל גפוםגבוולםלגְו גנחשבגְשלהטגְף והגשלגהסהםגובףוכ"גְשהבגְדוכסגְ דהף
"וכהצדגְהְגשלטונומ1ג סףגְסל גוֶ ת
"כ שףגְקהסףגה וגסל גבוולםלגְזְבגוְכסףגְפנהנהםגוְג'ההדגל גלוטשולגְ ףהגהםגסףְהבהםגוְףקסְ
ְסְודףתגל גנלבשולגְפל הםגוְדבףהםגְנדהףהםגל גנחקףולגְכלהםגסשובבהגְנפשגל גנ צףולגנגהנות
ְְוללותגל גנשסוולגקהףותגחדףהגְ ףסותגל גסוההדולגקוףותגְגגגוְוסודהםגל גגולפולגובחצףגְסלוכְ
גבוולהגְקשגל גנגדווכגבפףוותגצב הםגְדףג תגְקוףלגבבגדהגבדגכהסְג תגגופולגב וףזגחוםגְשתסש
לסזותלגוהףקותגפשוטהםגְהוגלוגלסףקכגובודותגְכפהְגל גפגווגבזסנהגְחףהשגוְ סהףכגובְנסהכוגלבבו
ובְצהבוגסההגגלש הפותהולגְהְגחסףגסושְלגכְגת םגלסצב!גְפקהדהםגוְסופקדהםג שףגְהְגְחוקגנף
לףגלהְםג–גסשףותהְםגנכבדולגו לוגשבהושףגובנקהותגכפההםג ְבוג תגְ נשהםלגזכוגלתגסולגושהףכגסכבדה
ְְוףהםגובולהגְחסלְג שףגבוםג ְבוגוכהבדוגז תלגוְסכלהםגכוחםגבחקל ותגוצהגְתותגְתוודדוגסכ כ
בולהגְסגולְגְובדלולגובהתםגוכפףהְםגווטףו13כגובְגהנותגובסהדתהותגנקבוגְחוקגְ וסףגסףסְכגְשנו ל
םגזכְגלְהשגהםגחוהבגבתגסולכגְ ְודלג םגחט גחוהבגבוונשכגנשסףְגפףנסתםגשלגהתוסהםלג לסנהםל
לסנותגווףהףההםלגותסהכְגוסהווגְוגשוגלסשפחותגחללהג סונותכגְוצ ותהוגולגוצסוגְהוגדלותגס ודל
וגהוסהוגלובודותגכפהְגְהוגסוטהםגס ודכגלכתגְהוגכלגְ נשהםגושהףהםגושסחהםלגול גנף ְגבְםגףובגוףוודכ
וְוםגְתְדףגבשלהטוגכשסשגוכלבנְלגוחשגקהףבְגלשלהטוגכסוגל בגו םכ1
סףגְסל גוֶ תוג“כסְגגדולְגְה גסגולתגְ השגְקדוש!1

ְ 13סשפטגְו גגהףסְגשלג הסףְגסתו ג"ְקל סהקְגשלגְסססכהם"גבפףקג畢命לג שףגקוף תגלבולגסהנוהגלְפףהדג תגְטוב
סתגְףוכ
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ענייני המדינה
ש לגְסל גוֶ תג תגְדוכסגְ דהףוג“ְההתהגףוצְגלשסווגולגונההנהגְסדהנְגְנכבדהםלגבףצונהגלגףום
לשלהטגלְהותגסכובדגולוםגלְהותגשלהולגכהצדגוושהםגז תמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ ְבתגְוםגְה גְכלכ"
"ו ה גסגהוהםגל ְבתגְוםמ1ג סףגְסל גוֶ ת
"וםגףווחגלל גפגהוְל"ג סףגְדוכסגְ דהףלג“וםגְצלחותגלל גתבוסְלגוםגסתתגחההםגלל גסוותלגום
נתהנְגלל גגזללגוםגשסחְגלל גקשההםגווםגחהבְגלל גכוסכ1
“בבקשְגְסבףג תגְְגהותגשבדבףהםכ"ג סףגְסל גוֶ ת
"כ שףגוסקהְםגשלגְ נשהםג הנםגהוףדהםגלטסהותלגְםגסףוהחהםגסזְכגכשְחקל ותג הנְגס בדתג ת
והתותהְלגְםגסצלהחהםגסזְכגכשססוטהםגונהשְלגְםגסקבלהםגחההםכגכ שףגססוטהםגבגבההתגסהסהםלגְם
חשהםגבכ גנתהנְכגכ שףגחוסכהםגבחדףהג ףסותגובסצפהםלגְםגשסחהםגסזְכגכ שףגְפקהדהםגנקההגכפההם
ו הנםגנוְגהםגבבףהונותלגהשגחשהםגבכ גחהבְכג
כ שףגוסקהְםגשלגְ נשהםגהוףדהםגלטסהותלגהשגפגהוְגבְםכגכשְחקל ותג הנְגס בדתג תגוהתותהְל
השגבְםגתבוסְכגכ שףגנונשהםגחפהםגספשולגהשגבְםגסוותכגכ שףגגבההתגסהסהםגכבדְלגנושְגבְםגגזלכ
ףובגסחנותגצב לגחדףהג ףסותגוסצפהםגסכלהםג תגכוחוגשלגְוםלגוסבה ג ותםגלקשההםכגופקהדהםגסלוכלכהם
שנוְגהםגבבףהונותלגסבה הםגלכוסכ
לכתלגהשגלְהטהבגבונההנהגְסדהנְלגלשלוטגב נשהםגכסוגב ְבתגְוףהםג תגהלדםלגכסוגב ְבתג חגבכוף
תג חהוגְצוהףכגלף ותגבףובונםגובףודםגסהבְגלד גְלגלף ותגבוסלםגסהבְגלצוףכג תגְשכףגוְוונש
כסש גולגְגוףלגו תגגבההתגְסהסהםגכ הלוגסוצס גלקחתםכגזוְהגדף ג ְבתגְוםכ1

7

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

כללי הטקס הגדולים
ש לגְסל גוֶ תג תגְדוכסגְ דהףוג“כהצדגצףהכהםגלְהותגכללהגְטקסגבהתגְשלהטגלשףהםמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ְולהותגהנקוטגבסקהףְלגְתחתותגהנקוטגבְוסקְ14כגבסקהףְגדבףגל גהףחקל
בְוסקְגדבףגל גהחב כגְולהותגהנקוטגבְכלְלגְתחתותגהנקוטגבההצוב15כגְסקהףלגְףהג לוגשסההםכגְסההצבל
ְףהגזוג דסְכגשסההםגבזְגו דסְגבזְלגוכללהגְטקסגְגדולהםגהגהווגלשלסותכ1
ש לגְסל גוֶ תוג“כהצדגנוְגתגוסדתגְ דותמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ הטהותגוףוגוגוְנְגשלווְלגשלהטְגגסהשְגתקדהםגלההצבלג םגסהטהבהםגלְתחבף
התגסףהבות16כגכ שףגְלבג הנוגסל גבוצסוגוְסחשבְגס וזנתלגְדבףהםגסטופלהםגכף והכ1
ש לגְסל גוֶ תוג“כהצדגנוְגתגְקשבתגְ דות”?17
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ל גה שףגבפחזלגול גהדחְגסְתנגדותכג םגה שףגְףהְוגנףדםגולגסשסףתולג ם
דוחְלגְףהְוג טוםכגְףגגבוְלגכ שףגסףהסהםג להוגסבטלגל גנהתתגלְגהוגלקצְוכגתְוםגףבְלגכ שףג וסדהם
ותְלגל גנהתתגלףדתגלווסקְכגסגולתגְחוכסְגְ לוְהתלגְףוגוגוְהושףְגְםגלְגקצְ."18
ש לגְסל גוֶ תוג“כהצדגנוְגתגחכסתגְ דותמ"
ונְגְדוכסגְ דהףוג“והתגְסוףהכְגחוכסְלג וזתגְסוףהכְגתבונְלגולבגְסוףה גהדונותכג םגסשתסשהם
בוהנהוגשלגכלג שףגתחתגְשסההםלג זג התגדבףגנסתףגסתגְוהתכג םגשוסוהםגב זנהוגשלגכלג שףגתחת
ְשסההםלג זג התגדבףגשל גנשסוכג םגסְףְףהםגבלבוגשלגכלג שףגתחתגְשסההםלג זג התגדבףגשל גנודוכ
כ שףגְחהשוףהםגוְחהשוק19גנוהםגהחדהולגְחוכסְג הנְגנסתףתכ1

14
15
16

17
18
19

ְולהותגְו גְשלהטלגְתחתותגְו גְשףכ
ְבהטוההםגְסדוההקהםגְםג"לְהותגסקהף"גלשלהטגו"הצהבות"גלכפוףכג
ושהפוטהותלגשלגשהסושגבסהדתגְףחסהםגובסהדתגְדהתכ
ְסשפטגהכולגלְצבהוגולגנקודותגשולגְשלהטגלחזקוגללפוולגב הטהותגוףוגוגולְהותגשלהולגלההצבגשלהטְגגסהשְגולהצוף
תקשוףתגוםגנתהנהוכגוסצדגשנהגְו גגםגהכולגלשסשגףשהסְגשלג לסנטהםגְסחזקהםג תגוצסםגו תגְשלטותוג הטהותגוףוגו
ְסבה הםגלשלווְלגשלהטְגגסהשְג שףגסבה ְגלְתההצבותגסְהףְלגוהכולתגְתחבףותגלגוףסהםגשונהםגסבלהגלההצףגסכסוכהםכ
ְבהטוהגסספהקגףבגסשסוהגבשבהלגשכלגקוף גהסצ גבוג תגְבהטוהגלסש תגנפשולגוכ גגםגתףגוסוגכ תכגההתכתגשזוגְסהבְ
גג,גדזְ ְגְ נהגסטהגהותףכ
ְ
תגדזְ ְגוגְ ווד הְ
ְ
לפופולףהותגשלוגבטקסטהםגנוספהםגסתגְתקופְלגכגותגגְ וו'
ההתכתגשהשגכ תגשגה ְגבהתגְסהסנהםגְדוסהםגל"לשסוו"גול"סגולְ"לגוְקטוגנוודגלוסוקגבסגולתגְ דותלגכפהגשנכתבגבקטו
גג,גדזְ ְגובפףקג.(符言
ְ
ְסקבהלגבגְ ווד הְ
גג,גדזְ ְלגדווק גסוודדגקבלְלגוסדגהשג תגְחוכסְגְ לוְהתגכסנוגדתגלתְוםגולְףלגש ל
ְ
סונההתגשְקטוגְסקבהלגבגְ ווד הְ
קצוותהְםגנהתתגלְגהוכגו ולםגְדהסוההםגְכוללהםג הגהכולתגלְגהוגלקצְגדווק גנפוצהםגס ודגבספףותגְותהקְלגוההתכת
שְשפהווגולגְנהסוחגכ תכ
ְכוונְגלסוטותגולְהקףגשלגְגלגלכ
גנף ְגשְםגסופהוהםגכ תגבסשסוותגשלגְכלְ

8

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

המשל
תגהוףשגְוצףגפְ.20
'
ְסל גוֶ תגשכבגחולְלגוזהסתגלצהדוג תגְדוכסגְ דהףגו' נְ גגו
וה סףוג“ בוה!גְנְגווסדג נהגלוותףלגו ףוגג'ו ,גתהנתתגבהד כגובווזבהגותְלגבףצונהגכהגְסוףְגהדבףגול
ְדף לגלסותגהְהְגסשלגלצ צ הכ1
ש לגְדוכסגְ דהףוג“ולגסְגשו לגְסל מ1
ְשהבגְסל גוֶ תוג“ולגדףכםגשלגְקדושהםגבובףלגולגחדלותְגוולגולההתְלגְ םגתוכלגלְשסהוגדבףגסְ
ולגכ מ1
סףגְדוכסגְ דהףוג“ב דהשותםגבותגף ותםגטובלגבפקפוקםגבְגהוגְזסתגובהושבםגבהדהוְגשףוגְדבףל
בשלושתג לוגחדלְגְדף כגבגסהשג גףגוולגבסכובדג גסכבדלגבחזקג גחלשגובנוש ְבוולג
ףבְווצסְלגב ףבותג לוגולתְגְדף כגוכ לגכ שףגסנצחגְצדקג תגְת ווְגהשגשגשוגלגכ שףגסנצחת
ְת ווְג תגְצדקלגהשג ובדתכגכ שףגסנצחגְכהבודג תגְ דהשותגהשגסזללגוכ שףגסנצחתגְ דהשותג ת
ְכהבודגהשגכלהְכ1

ְגְסההווגבפףקהםגקודסהםכגהוףשגְוצףגפְגְו גסהגשנודוגלהסהםגבתוףגְסל גו,ל
'
גגדזְ ְְה'
ְ 20דוכסגְ דהףגו' נְ גגְו ג ותוגגְ 'ה' נְ ְ
שףגְקהםגבפוולג תגשושלתגג'ו ,כ
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שש המצוות
ש לגְסל גוֶ תג תגְדוכסגְ דהףוג“שלהטגסדהנְגְשולטגבוםלגכהצדגההתכתגשה בדג ותומ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ב םגל גהנְגגזְהףותגבוסהתהו21כגלשלהטגהשגששגסצוותלגושלושְג וצףותכ1
"סְתגששגְסצוותמ1גש לגְסל גוֶ ת
ְשהבגְדוכסגְ דהףוג“ְ חתגנקף תג נושהותלגְשנהְגנקף תגצדקלגְשלהשהתגנקף תגנ סנותלגְףבהוהת
נקף תג סהנותלגְחסהשהתגנקף תג וסולגְשהשהתגנקף תגתכנותכ1
"כהצדגנושהתגבחהףְגזְהףְגשלגסקההסהגששגְסצוותמ1גש לגְסל גוֶ ת
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ְושףג ותםגוְשגחגש הנםגפושוהםלגתתגלְםגהוקףְגוְשגחגש הנםגסתג הםלגשלם
לְםגוְשגחגש הנםגסתְפכהםלגְוסקג ותםגוְשגחגש הנםגססתהףהםלגסכתג ותםגוְשגחגש הנםגפוחדהםל
ְובדג ותםגוְשגחגש הנםגנושהםגסותשהםכגסהגשתושהףגול גהפשולגְףהְוג נושהכגסהגשתהתתגלוגהוקףְגול
התג ְלגְףהְוגצדהקכגסהגשתשלםגלוגול גהתְפ לגְףהְוגנ סתכגסהגשתוסהקגול גהסתהףלגְףהְוג סהתכגסה
שתסכתגול גהפחדלגְףהְוג סהוכגסהגתובהדגול גההושְגסותשלגְףהגזְגבולגכושףגתכנותכגל גההתתגְשלהט
ל השג תגשלושתגְ וצףותכג םגההתתלגה בדגְשלהטג תגכוחוכ1
"וסְםלגבףשות לגשלושתגְ וצףותמ1גש לגְסל גוֶ ת
ונְגְדוכסגְ דהףוג“סשףדגְחקל ותלגסשףדגְסל כְגוסשףדגְססחףלגל לוגההקף ג'שלושתגְ וצףות'כ
םגס חדהםג תגְ הכףהםגלכפףהםלגְדגנהםגסספהקהםכג םגס חדהםג תגבולהגְסל כְגלכפףהםלגְכלהם
סספהקהםכג םגס חדהםג תגְסוחףהםגלכפףהםלגְטובהתגסספהקהםכגכ שףגשלותגְ וצףותגנחהםגכלג חד
בסקוסולגְוםג הנוגסוד גכג התגססףהדג תגכפףולגו התגססףהדג תגשבטוכגל גהְהְגשףגושהףגסתגְשלהטלגל
תְהְגוהףגְבהףְגגדולְגסתגְסדהנְכגכ שףגסתקההסותגששגְסצוותלגְשלהטגסשגשגכגכ שףגנשלסהםגשלושת
ְ וצףותלגְ ףוגשלווְכ1

ְ 21כוונְוגבבחהףתגוסהתהוגלשלטותג–גשףהוכ
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שמירת הקרקע
ש לגְסל גוֶ תג תגְדוכסגְ דהףוג“ ה גשוסףהםגולגְקףקומ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ התגלפזףג תגְקףובהםלג התגלְזנהחג תגְְסונהםלגהשגלשסוףג תגְסבהבְגףגווְ,22
ולשלוטגבכלגְכהוונהםכג התגלְפקהדגבהדהג השג תגְססכותגְסדהנהתכג םגתופקדגְססכותגְסדהנהתלגה בד
ְכוחכגל גבחפהףתגבוףותגהתףוססוגגבוותלגוְסזנהחגשוףשהוגל גהשלוטגבצסףתכגכשְשסשגבסףכזלגהש
לְוצה גדבףהםגלההבושלגכש וחזהםגסכהתגהשגלחתו לגכשסנהפהםגגףזתגהשגלשסףכג םגל גסוצה הםגדבףהם
לההבושגכ שףגְשסשגבסףכזלגלזְגההקף ג' הבודגְות'כגכ שףג וחזהםגבסכהתגול גחותכהםלג ובדת
ְְזדסנותגלףווחכגכשסנהפהםגגףזתגול גסשספהםלגהבו וגגנבהםכג םגזףםגקטתגל גההחסםלגהְהְגלנְףגגדולכ
םגנהצוצותגל גהכובולגסְגהְהְגכשהולוגלְבותמגב התגכסְגנהצנהגולהםלגְףהְוגלשסשגהדהתגלגףזתכגלפהכ
חההבגְשלהטגלְהותגבולגוושףכג םגל גהושהףגל גההחשבגבולג נושהותלג םגל גהףוהףגל גהוכלגללכדג ת
קףובהוכגוְספזףגקףובהולגההפגוכגוְסזנהחג תגְְסונהםלגהובסכג התגלְפקהדגבהדהג השגכלהגחדלגכהגבְפקדת
כלהגחדלגבוגהפגוג השלגול גהשלהםגסהלו ו”.23
גש לגְסל גוֶ תוג“ ה גלְהחשבגבולג נושהותגובולגצדקמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“כבדג תגְסונה גו חדג תגקףובה כגְסכבדג תגְסונהוגהשקוטלגְס חדגקףובהו
השסחכגלזְגקוף הםגתוףתגְ נושהותגוְצדקכג לגתהתתגל נשהםגלחטוףג תגווצסת כגְסתס גולגחוכסת ל
וצההתגלתקנותכגְסצההתהםלגתתגלְםגסהנוהגולגפהגסגולתםלגְסתנגדהםלגְשסדג ותםגבכוחכג םגתכבדם24גלל
ְהסוסהםלגכלג שףגתחתגְשסההםגהצההתוגל גכ השג חדכ1

ְ" 22סבהבְ"גסכוונתגכפהגְנף ְגלסדהנותגְשכנותכ
ְ 23סשפטגכולוגהכולגלשסשגסט פוףְגלשלטותלג וגססשגלוסוקגבכלהגסשחהתלגולוסוקגב נשהםגףבהםג וגב דםגהחהדכגבכל
סקףְגסהוסוגסתוםגכסוגבתףגוםגְסוב גכ תגוהשגְסההחסהםג ותוגלסהוםגחההםלגוהשגְסההחסהםג ותוגלסהלוהגהווד לגוףהבוה
סשסווהותהוגבסקוףגדוסְגלזְגְסופהוגבתףגוםכ
 24תגְכללהםגשְוזכףולג וגלחהלופהתלג תגְְסונהםכגְטקסטגדוגסשסוהגבנוש כ

11

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

שמירת המדינה
ש לגְסל גוֶ תג תגְדוכסגְ דהףוג“ ה גשוסףהםגולגְסדהנְמ1
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ְצוםגהגלְגלשלהטג תגוףוצהגְ דסְלג תג שףגהלדוג ףבוגְוונותלג תגדףכוגשל
ְקדושגְ נושהגו תגסצבגכוונתגְוםכ1
וכ גצםגְסל גשבוְגהסהםלגושובגְשתחווְגכלפהגצפותגוש לגז תכ
ונְגְדוכסגְ דהףוג“ְשסההםגְולהדוג תג ףבוגְוונותלגְ דסְגְולהדְג תגףהבו גְדבףהםכגתחת
ְשסההםגנסצ גְוםלגוְחכםגְ נושהגףווְוכגובכתגדף גְ בהבגְה גְְהוולדותגלגוףהבו גְדבףהםגסשגשגהםכ
דף גְקהוגְה גצסהחְלגוףהבו גְדבףהםגנשלסהםכגדף גְסתהוגְה גףהסותלגוףהבו גְדבףהםגסתסל הםכגדף
ְחוףףגְה ג צהףְכגוףהבו גְדבףהםגסחפשהם25כגסשנסל ולגהסתףוכגסשנסתףולגהולוגשובכגסופםלגסהגהשוףנול
תחהלתםגסהגהדוְכגְקדושגססזגגבהתגְדבףהםלגוְםגסשסשהםגלוגְבסהסגלוףוצהגְשסההםגוְ ףו26כגסשנףתם
כלג שףגתחתגְשסההםלגההסתףגְקדושגְ נושהכגסשהקלוגלתוְוגכלג שףגתחתגְשסההםלגההטבגְחכם
ְ נושה 27כגוכ גהגהוג לגְדף כגבְהותוגשלגְ דםגְקדושגבהתגשסההםגו ףולגהוקףתוגגדולְגְה גלל גספקכ
ובְהותוגבוחתגז תגלוהתהםגסזוסנותלגְוםגשלהוכג םג ותוגְוםגתזזהתהגוְדבףגססונףלגוםגְסהנוףגהְהו
ְתכתשוהותגולגְפסדגוףווחכגלפהכ גְסשלחגבסחשכהםלגְ וסףגל וףגהוםלגוְסבה גלקףה ְגְף שונְלגכל
שףגתחתגְשסההםגהצטףףג להו28כגכ שףגהְפכוגלבסוףגְדבףהםגלשהגףְלג ףג חדגל גהתקדםגוהתכתשלג ף
חדגל גההסוגגוהוותףגולגוסדתו29כגְשוסףגכ גולגְסדהנְגהזְףגכזוְףגְשסההםגוְ ףוכ1

25
26
27
28
29

כנף ְגְכוונְג"סחפשהםגסזונם"לג םגכהגההתכתגשזְוגבכללגסהסתגסוש לגלסהלְג"סתחססהם"לגכסצההתגְצטנפותכ
נבחףגכ תגנהסוחגותהקגשלגְסהסנהםכגנהסוחגסודףנהגהותףגהכולְגלְהותג"סשסשהםגלוגלנהְולגְשסההםגוְ ףו"כ
"ההטב"גהכולגלכוותגלכ גשסהלותהוגההטבולג וגשְו גההש ףגהצהבגבוהתגְסוףְלג וגשְו גההטבגכשלהטכגְסהסתגל"ההטב"ג כת
סשסשגגםגוףה צהְגלסהסנהםגל"להזוםלגלְובהל"לג גדסהונוגלכסְגסהסנהםג חףהםגגףםגלכ גשהשסשגגהףסְגספושטתגשלְםל
וסכ תגפהףושהוגְףבהםכגבכלגסקףְלגְחכםגְ נושהגכ תגסכוותגלסהשְוגְנסצ גבוסדתגסנְהגגסוףדהםגְסחכְגלְזדסנותכ
נוש גוסוש גְסשפטג הנםגבףוףהםגבסקוףכגנף ְגשסדובףגולגפהתוחגושכלולגבנהגשבטגנתותג–גְוםגְגלקף תגלכהדתגשלטותכ
בכלגסקףְגְסשפטגבְקשףוגכ תגנף ְגכסכוותגלהצהףתג ותְגתסהסְגתזזהתהתגבוםלגסהנוףגשלְלגונהצולגְְזדסנות
ְף שונְגלשלחג תגְכוחגשנוצףכג“ְקףה ְגְף שונְ"גנהתתגגםגלתףגםג"ְהוזסְגְף שונְ"כ
נהתתגגםגלתףגםג תגְסשפטגכְוף ְגשל גלְתקדםגול גלסגתלג ל גלשסףג תגְסצבגְנוכחהכ
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