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"ה ביביםְוהסתוים"
מדגםְ:שנתוְהר שונהְשלְהדוכסְייג
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הקדמתְהמתרגם
תוקְו 'ְ "תמב ב ם ותְְו ם"ל תכְוְ ב:כ'ווְל גו :ו כמת בכְב ווותל ובְוי ת:כ'ווְ בכְב גודג'ל
וְ גוְ ' ת ת ו ְת ְת:כ ד מוְו גוקְו ת:כ'ווְ.
]ווד ְמ וכְבת תתקדגת]
בְכגום ווזכְ בְכגוגו תוְ ק 'ְ ג' גְ ְג יJames Leggeב ְ"מב ב ם ותְְו ם"ל מם כ ְמ ְג ד
תדזר וו גר 'ווי מת גְוכגם מצְו בצוכת ' כת .ום זמְ תצְבְ
ק בְְ מְ ת'קְ:ול וְמ ְג ד תוקְו 'ְ ר
תגקוכוְ 'תומ גבצו גְ וְ ת וב ְתב ת מְ תק'כם 'ְ תדבכ ם וְתגוו ג'ג מוְ ְכגום.
וו:כ וְדגתל ְוכף 2014
מקורות
תוקְו וְ ו גְבְְ תְכגום תומ זת תגו :ו בגתדוכת 'ְ לכְְ תְ:כ ם 'ְ מכבוְ תמוצכוְל:
《春秋左傳屬事》本, 影印古籍 欽定四庫全書·經部五·春秋類
ְגווְ ת'וכ ת מ "צ וכ תגְי תכ:וְ"ל צ כת 'ְ ג'ומה וה ור ג'ה' גְקו' ְ:ו'ְְ ג וג.
周文矩 重屏圖
תְוְ ק גְ ו ְ תג'ג' בְ:כ תומ תְוְ ק תגקובְ בו ק :ד ת תובכ ְל מ'כ ְגְכגם ת ת ְְק
בו צובו.
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הדוכס יִ ין
שנתוְהר שונהְשלְהדוכסְייג
אשתו הראשונה של הדוכס ְחווֵ י היתה הבכורה לבית ְד ְזה1א כאשר בתה הבכורה לבית ְד ְזהא נכנסה לבדוריה יב ְנ ְד
בסונד ילד את הבת השניה לבית ְד ְזהת לבת השניה לבית ְד ְזה היו בלידה דויס
ְ
ְד ְזה 2א אשר ילדה את הדוכס וייןת הדוכס וו
על ידה אשר העידו כי היא תיעשה לדבירה של לות וכך הצ.רדה אלינו הבת השניה לבית ְד ְזה וילדה את הדוכס
ְחווי אןא וכשבת הדוכס ְחווֵ יא עלה הדוכס ויין וחלד לו כבוד.3
א נארא,

שנא,ר ביב,רא,שא רא,

שנר וראשונה

,דשרב,ידרבשיי אה
ש
סרשג'כרייוכר
ה
א,שא רא וי י,ראאש
דראששמ נרביי נה
קיץ,רא,שא רא,שי י,ר,שזנרג' ש'נגרני,,ר ש
ניארובידרא שזאר ד
ש
סר,ששי ירשובדרא
סדיש,רא,שא רא ביעי,ראשונרא שיישיר ו,ר דראשש ורששי ' נרואבי רואש ש
שנ,דראשד.54
רסשנגרבסכה
ש
א,שא ראד יעי,רב,ידרעםר י
,ש,ף,רא,שא רא נייםרע ,,ר,שזנרגמ ' ירב ה
ארי שישארשד.6
גשנ שג שא שז ה
ש
שהנשאש ההננש,אהביב,אש נבהאש ההנהאהנאשונהת לא כתוב שעלה לשל.וןשא כי שיבש עוצרת
ישאבויש שת זהו ידה ברון ד'וא אך .רס ניתן צו הבלךא לכן לא נכתב תואר
ל
ש נבהאשהניהי,אשבנוסאנג'סאיה כיוסאו שנאב
האצולהת התואר ושייוושא הריהו תואר כבוד 7ת כאשר שיבש הדוכס כעוצר לשל.וןא רצה לבצוא חן בעיני ד'וא ולכן כרת
את ברית ששיי אה
אהשאנהנל גי לא נרשסא כי לא נעשה בדדודת הדוכסת
ע
נזהאוייאהנ א ייני אנבד
ש
קיץ,אש נבהאש ביעי,א
בדונדת
אנד ואת האח הצעיר ְדווי אן ְ
אנדא וילד את הדוכס ְד'וי ְ
בתחילהא הדוכס וו בדי ְ'נד נשא אישה בבית יבן בשס וו ְד'יי ְ
ווב ְנד8א והיא שנאה אותות את האח הצעיר ְדווי אן
אנדת לכן נדרא י
אנד נולד בהתעוררותא והדחיד את הדברת ְד'יי ְ
הדוכס ְד'וי ְ
1
2
3
4
5
6
7
8

"דזר ת" תומ 'ם ג'ְ:ת גגד וְ ְווג.
ר
",ור גר " מ וו ְְק גְדכְ גצ ו תבכ כוְ.
כ :תוכמת גדובכ בבְ ווְְ ְ:ב ְ רדזר תל מוְם בו גוד ְ'גוְ תבווְ תמְכוְל ה
ג'גווְ תדבכ ת מ 'תדוכְ י ת תומ 'וְת ְ'ְוותל כ תומ ג '' ג' בוקְ ְכבוד ת'ְ ו תגְ.
ְג גְכגם מְ גוְְ תגְ כ"גככבוְ וְוְ ם"ל כוכמת וְ בְ ְ תְבכ ו :כוו בגוור גר י מור ג גר 'ווי מתל מוְם ת:כ'וו וְ וווווְ
ְג'גווְ כְְ ְ וְכ ת וזכ ם ְק ום תְוו ת.
ְמ בכוכ מם תדוכְ גם תומ גְל מו כק מ'ְו .וְ ְ :ג כוב ת:כ'ו ם וווו ם כ 'ו תם גְו.
"גוור גר רדזר ת" ְוכגם כ'ם ג'ְ:ת בוקבוְ וצת זת כת 'ְ ְגל מוְם ְמ גת תוגוו 'תכווות ת ְת ְ"בת תדוכְ" וְמ ְְְם
'ם.
י פה ת ג ְוְ ְ "מב תצדק".
ג ְוְ ְ "ווְד בתְווככוְ" .תב וו "ווְד בתְווככוְ" כוְ ְתצב ו וְ ְ ווק 'וְד וג ד :קְ מְ ו ו ול מו ְְ ווק 'ווְד
בְ דְ וכוז.

3

http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html
בדונד היא אהבהא ורצתה להבליך אותות היא שבה ובידשה זאת בן הדוכס ווא אך הדוכס לא הסכיסת
ְ
אנדא עברה לבדש את ְד'הת אבר הדוכס ְבד'ה היא עיר בסוכנתא האח הצעיר ְדוד בת
כאשר עלה לשל.ון הדוכס ְד'וי ְ
'ינדא והוא שלח אותו להשתכן שסא וכינה אותו שהדוד הנעלה של
שסת בחרי עיר אחרתא ואשחרר צושת בידשה את וד ְ
'ינדשת
העיר וד ְ
ד'ונד בכל הביצוריס שעובריס את הבאה ְד'ה9א הריהס סכנה לבדינהת על די תדנות בלכי העבר עיר
אבר די 'אי ְ
'ינד אינה נבדדת כיוסא ואינה
דדולה לא תעבור את שליש הבדינה 10א בינוניתא את החבישיתא וד.נה את התשיעיתת וד ְ
אנדת איך נבנע את הנזדלס השיב לו בבה
בוסדרתת אל לו לאדוני לסבול זאתתס ענה הדוכס ב זהו רצונה של הדברת ְד'יי ְ
אנד! עדיף שלא לחוש ולדייס את באוויהא ולא לדרוס להס להתדתח ולהתדרשת בהתדרשסא
רב תיעובה של הדברת ְד'יי ְ
ידשה לרסן אותסת בצבח ב.דס לא ניתן להיד.רא על אחת כבה וכבה באחיו הבדונד של אדונישת השיב הדוכס בהוא
ברבה לנהוד בחוסר צדדא ובוודאי יביא לבותו ה.רס עתא יתאזר החכס בסבלנותתס
בתוך זבן דצר הורה הדוד הנעלה ליישובי הסדר הבערבייס והצדונייס להעלות לו בס11ת אבר בן-האציליס לו
בהארץ לא תוכל לשאת שני אדוניסא בה דישתו של האדוןל אס ירצה להצ.רף לאח הנעלהא עבדך בבדש ל.דל
בענייןת ואס לא ירצה להצ.רף אליוא אבדש להיד.ר בבנוא ולא יעורר את לב העסתס ענה הדוכס באין צורךא הוא יביא
ה-ד ְנד:12
על עצבו את דיצותס הדוד הנעלה הבשיך לדבל בס בן העריס וראה בהן שייכות לוא והדיע עד ולין-יֵ ןת אבר ְד ְז י
בשחרר את הרסןא העושר ידנה את לב העסתס השיב הדוכס בבאין צדד ובאין דרבהא העושר יביא לבדלהתס
הדוד הנעלה ביצע דיוס כלליא התדין את השריונות וכלי הנשדא הכשיר דרשיסא ונערך לתדוף את די ְ'נדת והדבירה
ה-ד ְנד לדדד על באתייס
נערכה לסלול לו את הדרך13ת הדוכס שבע על סידוריה 14ואבר בשחררו את הרסןשא והורה ְלד ְז י
'ינד ברדה באח הנעלה ְדווי אןא והוא נכנס אל יֵ ןת הדוכס תדף ביֵ ןא ובחודש החבישי
'ינדת וד ְ
רוכבי ברכבה ולתדוף את וד ְ
דונדת הכתוב אובר ברוזן די ְ'נד ניצח את ְדווי אן ביֵ ןשת ְדווי אן לא נהד כאח צעירא ולכן
ביוס ושין צ'דאו ברח הדוד הנעלה אל ְ
לא כתוב שהאח הצעירשת הס היו כשני בושליסא ולכן כתוב שניצחשת הכינוי שרוזן די ְ'נדש בביע לעד על שלא צלח לחנך.15
תוך התחשבות בשאידותיו של די ְ'נדא לא סודר על הבריחהא כי הדבר היה בדשה.16
בצ ְ'נ ְ ודי ְינדא ונשבע לאבור בלא נראה זה את זו עד נדיע אל הבעיינות הצהוביס17ש לא
אנד י
לבסוף שיכן את הדברת ְד'יי ְ
עבר זבן רב והתחר .על כךת
וי ְינד ידאובוא אשר שיבש בדדח הדבול של עבד וי ְינדא שבע זאתא והדיש בנחה לדוכסת הדוכס הרעיף עליו בזוןא והוא
אכל והשאיר את הבשרת הדוכס תבה על כךא ונענה באדס דשו .אני ויש לי אבאא כל שאי דעס אכלה הס באכליס
של אנשיס דשו.יסא ובעולס לא .עבה ברד של שלי.יסת אבדש להשאיר לה זאתתס אבר הדוכס בלכס יש אבהות
להשאיר בביתא וליא אבויא רד לי לבדי אין!ס בבה זאת אוברתלש תהה וי ְינד ידאובוא והדוכס סידר לו את הסיבהא והתוודה
9
10
11
12
13
14
15
16
17

גר 'ת ת ְת מגְ ג דת ְגד דְ ְוגוְ בְ ת תוְ קת .ג גד ְ דת מְְ :כ  9גוכ ם וְ  3גוכ ם.
כוכמת תכווות ְו כ תב כת.
תוקְו בגקוכ גדבכ וְ "ְקבְ כ: :וְ כ:וְת"ל מי תג'גווְ ב:ווְ 'ְ כ: :וְ כזו ת מ תוְמְ גְ ְ'ו מדוו ם.
כ וו ו 'ְ בתתתמצ ְ ם ְה.
ג ְוְ ְ תגו'ג תומ "ְְ:וְ מְ זת" .כי ' ' ' ְכגגו מְ תג':ו גג' כְ ְ:ת 'ְ 'וכ תו כל מוְם וכמת כ תב וו
ווות ְתְ ְְ כְְ ְְְ ְְ ְ:ות תזדגוו וְל וגכמת תְכגום.
ְכת גם ְכגום וְ  :ו תומ 'גו מְ ְוְוְ תזגו ם 'ְ תְק :תל מוְם ְ'ם כי גו' ת 'ְ תמם צוככו ְת וְ גְוכגג ם
כ' ְוְ ְ מום ום תמְ תצו כ ו ְכגום גמוְת וְכ גזת תגובמ כמת.
וְ ְ :ג ו וכ'ְ בְ ווי מְ ו .מם כ ְכת 'תכווות ת מ 'תומ וצגו ת ת ְְכ ת'כְת.
כ :תוכמת גדובכ וְ קו' :וְ ו גוְ תדוכְ 'ת ת ווצכ ב'ְ ְ ווד וו ת.
תכווות :וד תגווְ“ .תגו ת תצתוב" תומ ב וו ְגו ת ְְתקכקו ל ובת'מְת ְגקום בו וגצמ ם תגְ ם ְמְכ גוְם.
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על החר.ה שחשת בבדוע יסבול אדונילס השיב לו שאס תחדור באדבה תדיע לבעיינותא ואז עבור בבנהרה ותתראוא ובי
יבחה על כךלס והדוכס עשה כדבריות הדוכס עבר בבנהרה ואבר את בתי השיר בבבנהרה הדדולה כאן בברכזהא זו
אנד ענתה אחריו בבבנהרה הדדולה בחוץ ליציאהא זו השבחה הדואה ודואהתסא וכך היו שוב
השבחה והיא עליזהתש ְוד'יי ְ
לאס ובן כבדדסת
אנדת ב'שיריס'
דבר איש הבעלה ובי ְינד ידאובו באבת היה בכבד הוריס ואהב את אבוא והדבר הדיע עד הדוכס ְד'וי ְ
נאבר בועס בן הבכבד את הוריו ללא הרףא ירעידוך .ובות עד בוא דץ הדבריסת”18א ולזה כיוונו הדבריס!ס
יאננבשאשהנישאנבישאבזל שאהש
ל
סשינ,אש נבהאשהביעי,אשונהאשהוייויאהנ אהשאשונהנאהמ נש 'ההאנשביהאנבנוסא ל ננש
ונ שאשוש ת רשלנותא הדברת לבית ְד ְזה עדיין לא בתהת כי הודדר בן השבייס יידבר בחודש השביעיא כל הנושאיס
איתו בעול 19יבואוא דהל האציליס בחודש החבישיא בני בריתס יבואוא האדוניס הדדוליס בחודש השלישיא בני בעבדס
יבואוא האביריס בחודש השניא דרוביהס בנישואיס יבואות תשורות לבת באין דודהא ניחוביס לחייס ואינס בתאבליסא
והדלת ראש בענייניס בצעריסא אלו אינס כללי ה.דס.20
ש נבהאשהויני,אהב אוגה 'יאשקשאהשאיה י21ת ויי לא הודיעוא לכן לא נכתבת הדיע ארבהא לא היה אסוןא אז לא נרשסת
אנדא אך בשעלה הדוכסא רצה להשליסת ש נבהאששהיעי,
בחוי ְ
סונד ְ
הדוכס ְחווֵ י בשנותיו האחרונות הביס את חיילי ְ
ב ישאע אהיהאסננל גאבסס דווח בשלב הזהת
חורףא החודש העשיריא יוס די ְנ ְד יבן22א שינו את בדוס דבורתו של הדוכס ְחווֵ ית הדוכס לא הדיעא לכן לא נרשסת עס
סונדא והנסיך היה צעירא כך שבדבורה נדל דדסת לכן שינו את בדוס הדבורהת
בותו של הדוכס ְחווֵ יא הודיעו חייליס של ְ
רוזן וֵ יי בא להשתתף בלוויהא ולא נדדש עס הדוכסא לכן לא נרשסת
דונ ְדסון ְחווי ה 23אל וֵ יית אנשי וֵ יי תדדו בשבילו את די ְ'נדא ולכדו את ולין-יֵ ןת
כאשר ברד אחיו הצעיר של דוכס די ְ'נדא ברח ְ
אנשי די ְ'נד ביחד עס חיילי הבלך וחיילי ְדוד תדדו את הדרבריס הדרובייס של וֵ ייא ובידשו תדבורת בד'ות ברון ד'ו שידר
בדיסדר.יות שליח ליו' בן הדוכס24א יו' בידש ללכתא אך הדוכס לא אידשרת אך הוא הלךא וכרת ברית עס אנשי ד'ו
ואנשי די ְ'נד וביית הדבר לא נרשסא כי לא זה היה צו הדוכסת
חידשו את השער הדרובית לא נרשסא ולא היה בצו הדוכסת
ש נבהאשהניי אעה ,א נזהאגע 'היאבהי לא היה זה בצו הבלך.25
אבי העס 26בתא הדוכס לא הצ.רף להיאסדות הד.נה27א לכן לא נרשס היוסת
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גְוי ת' כ "כבכ ו'ְככוו"ל בקְמְ קת 'ְ ת' כ םל תגזגוכ ם תגדוְ םל תו' כ ת 'ְ תוְדְ תום.
ווְ ת'ְוות .תכווות ְכְְ תמצ ְ ם.
ג ְ ם וד ווְ ְווות כ גדובכ בגְוְ כוְ.
גס ' וי ת ו 'ְ תת גד ווְ במ זוכ 'מודווג.
ת ום ת  57בגְזוכ  60ת ג ם.
בוו 'ְ תמְ תצו כ.
בוו 'ְ דוכְ ְהל 'תמב ב ם ותְְו ם תם כ'וגוְ ת.
גדובכ בצמצמ 'ְ תדוכְ גג'ומהל וכוכמת 'כ בְצכ תגְיְ .מ בכוכ מם תג ו ְְְוק כבודל מו כ ְ:ו.
ְומכ כבוד ְגוור גר רדזר ת י ר,תל מ'כ מ וו גוככ גגקוכוְ מְכ ם גְבד תמב ב ם ותְְו ם ו:כ'וו וְ ול מי תְ גת תגצ ת מְ
גוְו ג'ג' בדכי כְְ ְצ ות גוְם 'ְ :ק ד ם.
"תת מְ:וְ תקוות" ת מ ְוג 'ְ וקְ ותכת ְגְל תכוְְ מְ 'ו ְ:ו ותְב'ְו.
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