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ִשיְנג ִליְנג

ְנָצ'אְנג שביו'ָג'אְנג16ִשיְנג ִליְנג מִג'ין . מטבעו היה ממעט במילים. הוא התגורר בחברת אנשים, אשר17, היה יליד ְג'יינ
הטיחו בו עלבונות, אך הוא לא נראה כנפגע. בעיירה כינו אותו כולם טיפש, וגם אביו ואחיו הגדול ראו בו טיפש.
לעיתים קרובות שימש שומר על יבולי האורז, ואם היתה פרה אוכלת מן היבולים וִליְנג היה רואה, לא היה מגרש

אותה, אלא מחכה עד שתלך הפרה, ומסדר את אשר פרעה.

אביו ראה וכעס על כך. 

, הפרה רק אכלה את הדגן,18אמר ִליְנג: “הלוא ריבוא הדברים נולדים בין שמיים וארץ, ולכל אחד מהם כוונותיו
מדוע לגרש אותה??

האב התרגז אף יותר: “אם כך אתה טוען, מדוע שבת וסידרת את אשר נפגע??

19וִליְנג השיב: “גם ליבולי האורז הללו זכות למצות את טבעם.?

ְנָצ'אְנג שלח פשוטי עם להכין ספינה בשביל הממשל, והורה לאנשים כששימש ָפאן ָצ'אְנְגִבין משון-ָיאְנג מושל ְג'יינ
להכין זוגות משוטים. ִליְנג סיים להכין אך עדיין לא מסר אותם, ולפתע נגנבו. הגנב חש כאבים בליבו עד שחישב למות.

אמר ִליְנג:?גנבת את משוטיי, לא?:

הגנב לא השיב, ובתוך רגע התעצם הכאב.

אמר ִליְנג:?בחוסר כנותך כלפיי תמות.?

הגנב נלחץ והניד בראשו. לפיכך השקה אותו ִליְנג במים והמחלה התרפאה.

משהושלמה הספינה, משכו אותה כמה עשרות אנשים, אך היא לא זזה. ִליְנג עזר להם, והספינה נעה. מאז כולם
פחדו ממנו, והיו שקראו לו אל.

היתה הבת של גוְנג ג'וְנְגז'ו, שהיתה חולה שנים על גבי שנים ונשימתה כמעט נדמה. ִליְנג התיז עליה מים מפיו,
ובבוא הזמן זכתה לרפואה שלמה.

י, הגברת לבית ְחָואְנג היתה משותקת מעל לעשר שנים. ִליְנג התרחק למרחק מספר אמות מהגברת גם אמו של לו יִ
י ואמר: :עזור לגברת לקום.? ְחָואְנג, התיישב, ועצם את עיניו בדממה. כעבור רגע קרא ליִ

ג מו יעים גם בהיסטו2יה ה2שמית של השושלת:, .ס 2 ִג'ין. 266-420שושלת ִג'ין שלטה בשנים 16 ג ִלינ    קו2ות חייו של ִשינ 
ִשי 17 ג  אנ  'יא ג  כיום בצ ון-מע2ב מחוז ג  'אנ  ג שבמחוז יו'גא 'אנ  צא 'יְינ  נ ת ג 
מילולית .לכל אחד מהם ה2עיון שלו., ביטוי ששיכול להצביע על המשמעות הצ2ה ל יה לכל דב2 יש 2צונות או למשמעות18

ה2חבה של ת קיד בעולם  הגי2סה של הסי ו2 ב.ס 2 געין. מ שטת את האמי2ה לכדי .כל אחד מהם 2וצה לאכול. 
משמעות התשובה מתחדדת כשמבינים את ההקש2 הת2בותי של השיחה  תשובתו ה2אשונה של לינג מכוונת לת יסה19

דאואיסטית קלאסית בסגנון לאו דזה, שמהללת אי עשיה וז2ימה הטבעית  בת יסה זו גם יעדיף החכם להי2אות טי ש באי
עשייתו מאש2 להש יע באמצעות ה גנת חוכמה, ול יכך התשובה ה2אשונה מאי2ה א ש2ות שלינג הוא למעשה חכם
דאואיסטי נסת2  מכאן גם שאלתו של האב: העשיה שבסידו2 העשבים אינה עולה בקנה אחד עם ת יסת האי-עשיה,
ומטילה ס ק בא ש2ות החכם הנסת2  תשובתו האח2ונה של לינג אינה חד משמעית, ויכולה להשתמע כא ולוגטית:

מדגישה את חמלתו האנושית-חב2תית של החכם שאינה נ געת בשל האידיאה הדאואיסטית, או כדידקטית: מבהי2ה שאי
העשיה אינה המנעות מכל עשיה, אלא הימנעות מ עולות מיות2ות שסות2ות את מהותם הטבעית של הדב2ים, ול יכך
תיקון נזקי העשיה של אח2ים והשבת הדב2ים למצבם הטבעי הם חלק מת קידו של החכם  הגי2סה של .ס 2 ִג'ין.
מ ושטת אך מכילה את אותה העמימות: שם נאמ2 שלמ2ות שנ גע מן ה 2ה, ייתכן שבצמח עדיין נות2ה נשמה 
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י: ?היא חולה ותשושה מזה שנים, ולא תוכל לפתע לקום.? ענה יִ

אמר ִליְנג: “נסו לעזור לה לקום.?

לפיכך עזרו לה שני אנשים לעמוד, ואז נצטוו להתרחק מהגברת, והיא יכלה ללכת בכוחות עצמה. לפיכך, השאיר
כלי של מים והורה שתשתה ממנו.

י  היו קולות שיחה של שדים, וכלים זזו מעצמם. ניסו רבות למנוע זאת באמצעות מכשפים,20בביתו של ָגאו ְקוונ
אולם לא הצליחו להכחידם. כאשר הגיע ִליְנג אל השער ראה קמעות רבים מאוד. אמר: :הנעזר ברוע אל מול רוע, איך

יגיע לסופו?? ואף שלח לשרוף אותם. ובעקבות זאת נעלמו השדים.

. טבעו היה הרך21מאז התקבצו אליו פשוטי העם כעננים. רוב אלו שִליְנג סייע להם וריפאם לא העיזו להביע תודות
. כשהיה פוגש אנשים היה מקדים ומברך ומבלי לעצור מציג את עצמו. כל צמח שנפגע באיבו ביערות ההר22שברכים

היה חייב להקים מקבורתו, וכלים שהתהפכו על הדרך היה חייב להרים וליישר.

גג 'אננ 23מתוך: "רשומות יו'גג

וְוי מו יע ב.מק2אות הקיס2יות של עידן טאי ינג. (מגילה20 או ק  בניגוד לדמויות האח2ון שאין להן כל אזכו2 בס 2ות, גא

אן., אולם כנ2אה מדוב2 בשגיאה ג2 ית 象ת2נ.ז, ע2ך  או דא ) כמושל מחוז ב.ס 2 געין. השם הוא .גא
לא ב2ו2 מדוע ההימנעות מתודה  לכן היו מהדטו2ות שתיקנו סימן אחד כך שמשמעות המש ט תהיה שלינג ב2וב המק2ים21

לא ביקש שיודו לו 
, לציון ה2ך שמנצח את43הביטוי שמשמש כאן הוא אותו ביטוי המשמש בדאו דה געינג (.ס 2 הד2ך והסגולה.), קטע 22

הקשה  כך שאו יו ה2ך אינו מעיד על חולשה ב2איה הדאואיסטית, אלא על עוצמה 
ג. כ י הנ2אה אבדה במהלך ההיסטו2יה, מלבד קטעים מצוטטים כגון הקטע בטקסט של נינו 23 'אנ  .2שומות יו'גא
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