
לאו דזה

ספר הדרך והסגולה
עם פירוש ואנג בי
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דרך שאינו אלא דרך, שם שאינו אלא שם, מצביעים על מעשים ובוראים צורות; הם לא  א. 
מה שקבוע בו. לכן אי־אפשר לדבר עליו, ואי־אפשר לנקוב בשמו.

1
ֶרְך  א ּדֶ ֵאינֹו ֶאּלָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ

בּוַע; ֶרְך ַהּקָ ֵאינֹו ּדֶ
ם א ׁשֵ ֵאינֹו ֶאּלָ ם ׁשֶ ׁשֵ

בּוַע.א1 ם ַהּקָ ֵאינֹו ׁשֵ

ההבחנה,  על  מבוסס  לעיל  התרגום  וסותרים.  רבים  לפירושים  זכו  הראשונים  המשפטים  שני   .1
הנרמזת בפרק 25, שוואנג בי עושה אותה למרכז פרשנותו, הבחנה בין "שם" שהוא הגדרתו של 
דבר, לבין "כינוי", שהוא רמז להיבט אחד של דבר. ה"מה שאי־אפשר לדבר עליו", המכונה "אחד", 
"קבוע", "דרך", "גדול", "אפל" וכיוצא באלה, משום שהוא מוציא את כל ההבחנות וכולל הכל, אי־
אפשר לקרוא לו ב"שם", אי־אפשר להגדירו במילה שתתאים לממשותו: אפשר רק לרמוז להיבטים 
שונים שלו, ל"כנותו". "דרך שאינו אלא דרך" הוא איפוא משהו שהמילה "דרך" הוא "שמו", כגון 
הדרכים שהציעו האסכולות השונות; ואילו ב"דרך הקבוע" המילה "דרך" משמשת ככינוי, כלומר 
מרמזת שהוא יותר מסתם דרך. אופן אחר לתרגם את שני המשפטים הראשונים באותה רוח הוא: 
"דרך שאפשר לראות בו דרך, אינו דרך הקבוע, שם שאפשר לראות בו שם, אינו שם הקבוע." 
)מכיוון ש"דאו" כפועל משמעו "לדבר", אפשר גם לתרגם: "דרך שאפשר לדבר עליו"; ובהתאם 
לזה, בשורה השלישית: "שם שאפשר לנקוב בו". אבל למרות ההבדלים — הרעיון בסופו של דבר 
נשאר אותו רעיון(. דומה, מכל מקום, שהתרגום שנבחר נאמן יותר לסגנונו הקצר והתמציתי של 
המקור. והעיקר: הדגש מוסט מ"דרך" — ה"דאו" המפורסם שהפך למילת המפתח של האסכולה 
הנושא  כמדומה  תוכנו(, שהוא  יהיה  )מה שלא  ל"קבוע"   — "דאואיזם"  הימים  ברבות  שנקראה 
האמיתי של הספר. לאור דברים אלה )ר' גם ההערות של ואנג בי לפרק 25 והמבוא שלו לספר 
כולו בנספח( נראה שהעקשנות של מתרגמים רבים, סינים ואחרים, שלא לתרגם את המילה "דאו" 
אינה מוצדקת: בניגוד למילים רבות אחרות המשמשות בפילוסופיה הסינית, כגון "צ'י", "לי", "שן", 

ועוד רבות אחרות, ל"דאו" יש תרגום פשוט ומדויק.
בין הפירושים השונים לקטע זה יש עניין מיוחד בפירוש המוקדם ביותר, זה של האן פיי, פילוסוף   
בן המאה ה־3 לפנה"ס. לפי פירוש זה יש לתרגם: "דרך שאפשר לראות בו את הדרך, אינו דרך 
קבוע, שם שאפשר לראות בו את השם, אינו שם קבוע." בפירושו עושה האן פיי שימוש נרחב 
במושג "לי" 理, שתפס מקום מרכזי בפילוסופיה הסינית רק מאות שנים לאחר מכן, ושהוא כנראה 
הראשון להיזקק לו. קשה למצוא תרגום למילה שתורגמה כ"עקרונות", "תבונה", "מרקם" ועוד. 
)ֵג'ייד( או בשבילים שבין החלקות בשדה  אטימולוגית, מקור המילה בעורקים של אבן הִאיָחד 
אורז, והיא משמשת ברבים או ביחיד, וכפועל משמעה "לנהל, לפקח" ועוד. התמונה שהיא מעלה 
היא של מערכת מסועפת של קווים המתלכדים למרקם אחד. כיון שאצל האן פיי המילה משמשת 
בדרך־כלל בלשון רבים, וכדי להימנע מהמילה "עקרונות", שאינה אומרת דבר, ומ"קווים" סתם, 

בחרנו ב"עורקים".
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ַאין, ולפיכך: לפני שהיו צורות ושמות, הוא ראשיתם של ריבוא  הֵישים, כולם ראשיתם ּבַ ב. 
הדברים; ואילו כשיש צורות ושמות, הוא האם "המגדלת, מטפחת, סועדת ומביאה אותם 
לידי בשלות" )פרק 51(. כלומר: באמצעות חוסר הצורה וחוסר השם של הדרך, הדברים 

נולדים ונשלמים, ואיש אינו יודע את מקורם. זהו "אופל לפנים מאופל".
ה"נפלאות", זה גבולו של הזעיר. ריבוא הדברים, ראשיתם בזעיר, ורק אז הם נשלמים;  ג. 
להתבונן  תוכל  בריק,  רצון,  ללא   — לעולם  לכן:  נולדים.  הם  אז  ורק  באין,  ראשיתם 

בנפלאות שהן ראשית הדברים. 
"גבולות", אלו הן התכלית והאחרית. אם היש הוא עוקצם של הדברים, הרי באין — כוחם  ד. 
)ר' גם פרק 11(. אם שורש רצונותיך נמצא בדרך, או אז תצליח. לכן: לעולם — מלא רצון 

תוכל להתבונן באחרית שהיא גבול הדברים.
"שניים אלה", אלה הם הראשית והאם. "יוצאים יחד" — יוצאים יחד מן האופל. "אופל"  ה. 
פירושו "עלטה", דממה שאין בה יש. אי־אפשר לתת שם למקום שממנו יוצאים הראשית 
והאם. נאמר "נקראים האפל" משום שאין לומר "שמם האפל" ]ר' גם פרק 25 ו־WB שם[. 
קוראים להם כך, אך אי־אפשר להגדירם אחת ולתמיד כ"אופל". מי שסבור שזה שמם, 

מתרחק הרבה מכוונת הדברים, ולכן נאמר "אופל לפנים מאופל".

ָבִרים,2 ל ִרּבֹוא ַהּדְ יָתם ׁשֶ ם — הּוא ֵראׁשִ ֵאין לֹו ׁשֵ ּבְ
ם.ב ם — הּוא ִאּמָ ר ֵיׁש לֹו ׁשֵ ֲאׁשֶ ּבַ

ן: ַעל ּכֵ
ִנְפְלאֹוָתיו;ג ְתּבֹוֵנן ּבְ ל ָרצֹון, ּתִ ֵאין ּכָ ְלעֹוָלם — ּבְ

ְגבּולֹוָתיו.ד3  ְתּבֹוֵנן ּבִ ר ֵיׁש ָרצֹון, ּתִ ֲאׁשֶ ְלעֹוָלם — ּבַ
ה ֶאָחד ֵהם, ַנִים ֵאּלֶ ׁשְ

מֹוֵתיֶהם; ְדלּו ׁשְ ּוְבֵצאָתם ִיּבָ
ְראּו ָהָאֵפל.  ְהיֹוָתם ֶאָחד, ִיּקָ ּבִ

ֹאֶפל ִלְפִנים ֵמֹאֶפל, 
ְפָלאֹות.ה ַער ְלָכל ַהּנִ ַ ַהּשׁ

להלן הקטע המתאים מתוך הפרק 'פירושים ללאו' מהספר הנושא את שמו של האן פיי: "העורקים   
הם שמבחינים בין המרובע לעגול, בין הקצר לארוך, בין הגס לעדין, בין המוצק לפריך. לכן, רק 
משנקבעו העורקים אפשר להשיג את הדרך. משנקבעו העורקים, יש קיום וכיליון, מוות ולידה, 

פריחה והיפסדות.
"הדברים לעיתים מתקיימים ולעיתים כלים, לפתע מתים ולפתע נולדים, תחילה פורחים ואחר־כך   
נפסדים: לכך אי־אפשר לקרוא 'קבוע'. רק לזה שנולד כשהשמים והארץ נפרדו, ושלא ימות ולא 
ייפסד עד שהשמים והארץ יתמוססו ויתפוררו, קוראים 'קבוע'. הקבוע אינו קשור בשינויים, אין 

בו עורקים, והוא נמצא במקום קבוע. לפיכך אי־אפשר לראות בו את הדרך.
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ריקות האפלה, ומשתמש בכך שהוא "סובב בכל" )פרק 25(. כשהוא נאלץ לכנותו  "החכם מתבונן ּבָ  
הוא אומר 'דרך'; רק אז הוא יכול לדון בו. לפיכך נאמר: 'דרך שאינו אלא דרך אינו דרך הקבוע'."

מבין התרגומים הידועים לנו רק זה של דייוונדאק )ר' ביבליוגרפיה( בחר בפירוש זה, וכדאי לקרוא   
את הערותיו לפרק הראשון.

לפי MWD ו־WB; אחרת: "שמים וארץ".  .2
של  ראשיתם  הוא  "האין  ה־11(:  )המאה  אן־שה  בוואנג  שתחילתה  אלטרנטיבית,  קריאה  לפי   .3
להתכונן  תרצה  אם  ַאין,  ּבָ ְלעולם   / הדברים  ריבוא  של  אמם  שם  הוא  היש   / והארץ  השמים 
ֵיש אם תרצה להתבונן בגבולותיו"; "שני אלה" מתייחס איפוא ל"יש" ו"אין".  בנפלאותיו / ְלעולם ּבַ

זה פירוש מעניין, אך לפי MWD קריאה זו אינה אפשרית.
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היפה הוא מה שלב האדם נמשך אליו ושעליו הוא מתענג. המכוער הוא מה שלב האדם  א. 
מואס בו. היפה והמכוער דומים לשמחה וכעס; הטוב והרע דומים לחיוב ושלילה. לשמחה 
ולצער אותו שורש: לחיוב ולשלילה אותו פתח. לכן אי־אפשר להעלותם זה בלי זה. שישה 

אלה הם דוגמאות להבהיר שאת ה"כך מעצמו" אי־אפשר להעלות באורח חד־צדדי.

2
ֶפה הּוא ָיֶפה — ְוֶזה ַהְמֹכָער; ַהּיָ ל ָהעֹוָלם יֹוֵדַע ׁשֶ ּכָ

ַהּטֹוב הּוא טֹוב — ְוֶזה ָהַרע. ל ָהעֹוָלם יֹוֵדַע ׁשֶ ּכָ
ה, ֵיׁש ְוֵאין נֹוָלִדים ֶזה ִמּזֶ

ִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה,  ה ְוַקל ַמׁשְ ָקׁשֶ
ים ֶזה ֶאת ֶזה, יׁשִ ָאֹרְך ְוָקָצר ַמְדּגִ
ָעִנים ֶזה ַעל ֶזה, בֹוהַּ ְוָנמּוְך ִנׁשְ ּגָ

ָמעּות1 ּתֹוֲאִמים ֶזה ֶאת ֶזהא — קֹול ּוַמׁשְ
בּוַע.2 ה ֵהם ַהּקָ ֵאּלֶ
ְלִפיָכְך: ֶהָחָכם —

ה, ּיָ ֵאין־ֲעׂשִ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּמַ ִמְתּגֹוֵרר ּבַ
ים. ֵאין־ִמּלִ ּבְ ּמּוד ׁשֶ ַמְנִהיג ֶאת ַהּלִ

יָתם,3  ָבִרים ָקִמים ִמּתֹוכֹו ְוהּוא ֵאינֹו ֵראׁשִ ִרּבֹוא ַהּדְ
ה אֹוָתם ִקְנָינֹו, מֹוִליָדם ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ

ְתִביעֹות, א ּבִ ה ְלַמֲעָנם ְוֵאינֹו ּבָ עֹוׂשֶ
ֳעלֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵכן ּבֹו;4 ִלים ּפָ ַמׁשְ

ֵאינֹו ׁשֹוֵכן ּבֹו, ּום ׁשֶ ּוִמּשׁ
ֳעלֹו. ל ּפָ ְך ֹלא ֶיְחּדַ ּום ּכָ ִמּשׁ

意 במקום 音 לפי MWD1. אחרת: "צליל וקול"; וקשה לדעת למה הכוונה.  .1
.MWDלא נמצא אלא ב־  .2

 ,MWD1ב־ 作 במקום 辭 .)昔 במקום 始( 17 לפרק WB וכמה נוסחים אחרים. ר' גם MWD לפי  .3
אבל קשה להאמין שהכוונה "ריבוא הדברים קדמונים והוא אינו מחוללם".

בהבדלים קטנים מופיעות שורות אלה גם בפרקים 10 ו־51.  .4

24



פירושו  "להוקיר"  "לשבח",  פירושו  "לרומם"  יכולת".  "בעלי  דהיינו   — "טובים"  א. 
"להעריך". אם רק בעלי יכולת משמשים בתפקיד, מה טעם לשבחם? אם משתמשים רק 
את שמם,  ומאדירים  הטובים  את  מרוממים  אם  להעריכם?  טעם  מה  מועילים,  בחפצים 
תעלה תהילתם על התפקיד שהם ממלאים, והכל ימהרו להתחרות ביכולתם. אם הערך 
שמייחסים לחפצים עולה על הצורך הממשי בהם, ימהרו החומדים לפרוץ קירות ולבזוז 

ארגזים, ולא ייזהרו על נפשם.

3
רֹוֵמם ֶאת ַהּטֹוִבים,  ַאל ּתְ
ְהֶיה ַמֲחֹלֶקת. ּוָבָעם ֹלא ּתִ

יָגן, ה ְלַהּשִׂ ׁשֶ ּקָ ַאל ּתֹוִקיר ְסחֹורֹות ׁשֶ
ִבים. ּנָ ּוָבָעם ֹלא ִיְהיּו ּגַ

ר ַלֲחֹמד, ֶאְפׁשָ ֶ ַמה ּשׁ ְתָנֶאה ּבְ ֶאל ּתִ
ְהֶיה ְמבּוָכה.א  ּוְבֵלב ָהָעם ֹלא ּתִ

ְלִפיָכְך: 
ְלטֹון ֶהָחָכם — ׁשִ
ב, ְמרֹוֵקן ֶאת ַהּלֵ

ֶטן, א ֶאת ַהּבֶ ְמַמּלֵ
ַמְחִליׁש ֶאת ָהָרצֹון,

ק ֶאת ָהֲעָצמֹות. ְמַחּזֵ
ְלעֹוָלם —

ה, ֵאין־ְיִדיָעה ּוְבֵאין־ְרִצּיָ ָהָעם ִיְהיּו ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ
ַהּיֹוְדִעים ֹלא ָיֵעּזּו ַלֲעׂשֹות: ה ׁשֶ ֲעׂשֵ

ּכֹל.1 ֹרר ֵסֶדר ּבַ אֹו ָאז ִיׂשְ

לפי MWD. אחרת: "עשה שהיודעים לא יעזו לעשות / עשה באין־עשייה, או אז ישרור סדר   .1
בכל."

25



המחזיק במידתה של משפחה אחת אינו מסוגל לראות את המשפחה בשלמות; המחזיק   א. 
במידתה של מדינה אחת אינו מסוגל לראות את המדינה בשלמות. המכלה את כל כוחו 
יודע  שהוא  אף־על־פי   — אדם  לכן:  תועלת.  להביא  מסוגל  אינו  כלשהו,  דבר  בהרימו 
כשר  אינו  האופנים,2  שני  דרך  באמצעות  שולט  לא  הוא  אם  הדברים,  בריבוא  לשלוט 
]ּפֹו[, אם לא תשים לה  לשלטון. הארץ, אף־על־פי שהיא מגלמת את "הנפש החומרית" 
שהם  אף־על־פי  השמים,  שלוותה.  את  בשלמות  לקיים  תוכל  לא  השמים,  את  למופת 
דמות ה"דק" ]ג'ינג[, אם לא ישימו להם למופת את הדרך, לא יוכלו לשמור על "דקותם". 
כיוון שהשימוש ]בדרך[ בא מכוח ריקותו, אין השימוש יכול למצותו. כשממלאים דבר, 
משנתמלא הוא עובר על גדותיו, אך מה ששימושו בריקותו, גם שימוש חוזר לעולם לא 
ימלאנו. הוא השיא של מה שאין למצותו. הצורות, גדולות ככל שתהיינה, אינן מסוגלות 
לקשור את גופו; הפעילויות, מרובות ככל שתהיינה, אינן מסוגלות למלא את מידתו. אם 
ריבוא הדברים יניחו לזה כדי לחפש להם אדון, אדון מנין יימצא? וכלום אין זה "תהום 
רבה — דומה לאביהם הקדמון של ריבוא הדברים"? אינו נפסד בהקהותו את החד, אינו 
עמל בהתירו את הסבוך, אינו מוכתם בעמעמו את האור, אינו משתנה בהיותו אחד עם 
]את  לגלם  ממשיכה  הארץ  קיים"?  כאילו  דומה   — מצולה!  "מי  זה  אין  כלום   — האבק 
"הנפש החומרית"[ וסגולתה אינה חורגת אל מעבר להיותה נושאת. השמים חרדים לשמור 
על היותם דמות ]ה"דק"[ וסגולתם אינה חורגת אל מעבר להיותם מכסים. לא השמים ולא 
הארץ אינם מסוגלים להגיע לכך — כלום אין זה דומה ל"אבי הקיסרים"? ב"קיסר" הכוונה 

ל"קיסר השמים".

4
ֵריקּותֹו ֶרְך, ּכֹחֹו ּבְ ַהּדֶ
א. ּוְלעֹוָלם ֹלא ִיְתַמּלֵ

ָבִרים. ל ִרּבֹוא ַהּדְ ְדמֹון ׁשֶ ה! — ּדֹוֶמה ַלֲאִביֶהם ַהּקַ הֹום ַרּבָ ּתְ
)ַהְקֵהה ֶאת ַהַחד,
בּוְך, ר ֶאת ַהּסָ ַהּתֵ
ַעְמֵעם ֶאת ָהאֹור,

ֱהֵיה ֶאָחד ִעם ָהָאָבק.(1 
ם. ִאּלּו ַקּיָ ָעְמֵקי ְמצּוָלה! — ּדֹוֶמה ּכְ

ל ִמי הּוא, ֹלא ֵאַדע, נֹו ׁשֶ ּבְ
ָקף ִמּתֹוכֹו.א יָסִרים ִנׁשְ ֲאִבי ַהּקֵ

ארבע השורות בסוגריים מופיעות שוב בפרק 56, וייתכן ש־CKY צודק בטענתו שאינן שייכות   .1
לכאן. אך גם MWD מביא אותן, וגם WB מתייחס אליהן.

"אופן": ביטוי הלקוח מספר התמורות )אי ג'ינג(. הכוונה כנראה לִיין ויאנג )ר' פרק 10, הערה 1,   .2
ופרק 42(.
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השמים והארץ סומכים על האין־עשייה והאין־יצירה של ה"כך־מעצמו", וריבוא הדברים  א. 
תומך,  יוצר,   — בהכרח   — המוסרי  מוסריים.  אינם  לכן  מעצמם.  ומסתדרים  מתנהלים 
מעניק, משנה; יש בו רחמים ויש בו עשייה. כאשר יוצרים, תומכים, מעניקים ומשנים, 
הדברים מאבדים מאמיתותם; כאשר יש רחמים ויש עשייה, הדברים אינם מתקיימים כולם 
יחד, ואם אין הדברים מתקיימים כולם יחד, אז בכך אין די להוות להם בסיס. לא למען 
החיות הארץ מצמיחה את הקש, והחיות אוכלות קש; לא למען האדם הכלבים נולדים, 
והאדם אוכל כלבים. אין עשייה למען ריבוא הדברים, אבל כל אחד מהם מוצא את מה 
שמשמש אותו, ולפיכך אין דבר שאינו מתאים. אילו היינו צריכים לסמוך על התבונה לא 

היה בכך די.
לב המפוח הוא הריקות; אין בו לא מהות ולא עשייה. לכן אינו כלה בריקותו ואינו מתמצה  ב. 
בנועו. התווך שבין שמים וארץ סומך על ה"כך מעצמו", ולכן, בדומה למפוח אי־אפשר 

למצותו.

5
ים1 — ַמִים ְוָהָאֶרץ ֵאיָנם מּוָסִרּיִ ָ ַהּשׁ

ְבַכְלֵבי ַקׁש;א2 ָבִרים ּכִ ִרּבֹוא ַהּדְ ֵהם נֹוֲהִגים ּבְ
ֶהָחָכם ֵאינֹו מּוָסִרי —

ְבַכְלֵבי ַקׁש. ָעם ּכִ הּוא נֹוֵהג ּבָ
ַמִים ָוָאֶרץ, ין ׁשָ ּבֵ ֶהָחָלל ׁשֶ

לּום ֵאין הּוא ּדֹוֶמה ְלַמּפּוַח? ּכְ
ֶלה ֵחֶרף ֵריקּותֹו, ֵאינֹו ּכָ

נּועֹו.ב מֹוִציא עֹוד ָועֹוד ּבְ
ים ְמָקֵרב ִקּצֹו,3 ה ִמּלִ ַמְרּבֶ
ז.4 ְרּכָ ן ַלּמֶ ַכּוֵ ֵאין טֹוב ִמּלְ

וכו'.  טוב,  אנושיות,  פעמים  הרבה  הקונפוציאנית, שמתרגמים  הטובה  המידה   — )仁( "מוסרי"   .1
ואין לה מקום במטאפיזיקה של הלאו דזה, שכולה  בין בני־אדם,  נוגעת ליחסים  עיקרה שהיא 

על־אנושית ואל־אנושית.
בד  עטופות  חזרן  בקופסאות  אותם  מחזיקים  הקורבן(  )בעת  אותם  לפני שמציגים  קש,  "כלבי    .2
רקום... משהציגו אותם, העוברים ושבים רומסים אותם, וקוצרי העשב מסלקים ושורפים אותם" 

)ג'ואנג דזה 14(.
המשמעות מסופקת. לרוע המזל WB לקטע זה סתום.   .3

"מרכז" הוא תרגום לסימנית 中 )אמצע(, הרבה פרשנים )ר' למשל DCL, CKY( מרגישים לא    .4
נוח עם מה שנשמע קונפוציאני מדי )שביל הזהב, דרך האמצע, וכו'( ומציעים לקרוא 沖 )ריק( 

במקום 中. כך שהמשפט נקרא "אין טוב מלשמור על הריקות."
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"רוח העמק" זה ה"אין עמק" שבליבו של העמק. אין לו לא צורה ולא צל, לא התנגדות  א. 
ולא סרבנות. רובץ למטה ואינו נע; שומר על דממתו ואינו כלה. באמצעותו נשלם העמק, 
אך אין רואים את צורתו. זה הדבר בשיאו. רובץ למטה ואי־אפשר לתת לו שם. לכן: "נקרא 
שורש השמים והארץ"... "השער" זה המקום שממנו בא "הנקבי האפל". שורשו בשער 
וגופו אהד עם גבולותיו. לכן הוא קורא לו "שורש השמים והארץ". תרצה לומר "קיים" 
נולדים  הדברים  ריבוא  והרי   — קיים"  "לא  לומר  תרצה  צורתו.  את  רואים  אין  והרי   —
באמצעותו. לכן: "מתמשך לאין קץ, כאילו קיים". אין דבר שאינו נשלם, והוא אינו טורח 

בכך. לכן: "השימוש לא ימצנו".

6
מּות — רּוַח ָהֵעֶמק1 ֹלא ּתָ

ֵקִבי ָהָאֵפל; ֵרא ַהּנְ ָלֹזאת ִיּקָ
ֵקִבי ָהָאֵפל — ַער ַלּנְ ַ ַהּשׁ

ַמִים ְוָהָאֶרץ. ָ ֵרא ׁשֶֹרׁש ַהּשׁ ָלֹזאת ִיּקָ
ם, ִאּלּו ַקּיָ ְך ְלֵאין ֵקץ, ּכְ ֵ ִמְתַמּשׁ

ּנּו.א  ּמּוׁש ֹלא ְיַמּצֶ ִ ַהּשׁ

כנראה  אבל  היא,  ממתי  הסכמה  אין   — ביבליוגרפיה(  ר'   ,HSG( גונג  שאנג  הה  של  הפרשנות   .1
מהמאות הראשונות לספירה — שונה מאד מזו של ואנג בי, וקשורה למסורת המאגית־רפואית 
 谷 שפירנסה את הדת הדאואיסטית המשגשגת של אותה תקופה. הוא מפרש את הסימנית גּו
ן את הרוח ולא תמות."  )עמק( כָיאנג 養 )להזין(, ואת השורה הראשונה יש לקרוא איפוא: "ַהּזֵ
הוא ממשיך ואומר: "מי שמסוגל להזין את רוחו לא ימות." "רוח" )שן, 神( פירושו: "הרוחות של 
חמש הממגורות." הכבד הוא הממגורה של ה"הּון" 魂 )הנפש ה"רוחנית"(, הריאות הן הממגורה 
הממגורה  הן  הכליות   ,)神( הרוח  של  הממגורה  הוא  הלב  ה"חומרית"(,  )הנפש   魄 ה"ּפֹו"  של 
חמש  כל  נפגעות  כאשר   .志 הרצון  של  הממגורה  הוא  הטחול  )הזרע(,   精 הדק"  "תמצית  של 
הממגורות, נפרדות חמש ה"רוחות". "אפל" אלו הם השמים; ובאדם זה האף. "נקבי" זו הארץ; 

ובאדם זה הפה.
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אילו היו חיים מכוח עצמם, היו הדברים מתחרים בהם. כיוון שאין הם חיים מכוח עצמם,  א. 
הרי שהדברים באים אליהם.

"אין בו אהבת־עצמך" פירושו שאין הוא עושה למען עצמו. כיוון שהוא "מוצא את עצמו  ב. 
לפנים", ו"מוצא את עצמו מתקיים", הרי שהוא "מקיים במלואה את אהבת עצמו".

7
ִמים ְוָהָאֶרץ עֹוֶמֶדת — ַמִים ַקּיָ ָ ַהּשׁ

ים ִמּכַֹח ַעְצָמם;  ֵאין ֵהם ַחּיִ ּום ׁשֶ ִמים ְועֹוְמִדים ִמּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ַקּיָ ָ ַהּשׁ
ִלים ְלַהֲאִריְך ָיִמים.א ָלֵכן ֵהם ְמֻסּגָ

ְלִפיָכְך: ֶהָחָכם — 
ַמֲעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ֵמָאחֹור
ּומֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ְלָפִנים;
חּוץ ַמֲעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ּבַ

ם. ּומֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ִמְתַקּיֵ
ֵאין ּבֹו ַאֲהַבת ַעְצמֹו? ּום ׁשֶ ַהִאם ֹלא ִמּשׁ

ְמלֹוָאּה.ב ם ֶאת ַאֲהַבת ַעְצמֹו ּבִ ָלֵכן הּוא ָיכֹול ְלַקּיֵ
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הבריות שונאים את הנמוך. א. 
הדרך הוא אין, המים הם יש. לכן נאמר "קרובים". ב. 

8
מֹו ַמִים: ַהּטֹוב ָהֶעְליֹון הּוא ּכְ

קֹום  ּמָ ָבִרים, ֵאיָנם ִמְתָחִרים, ּוְמצּוִיים ּבַ ִים ֵמיִטיִבים ְלהֹוִעיל ְלִרּבֹוא ַהּדְ ַהּמַ
ִרּיֹות;א נּוא ַעל ַהּבְ ַהּשָׂ

ֶרְך.ב ָלֵכן ֵהם ְקרֹוִבים ֶאל ַהּדֶ
ַהּטֹוב:

ּקּום, ִית — ֶזה ַהּמִ ּבַ ּבַ
ב — ָהַעְמקּות, ּלֵ ּבַ

ֱאָמנּות,1  ִרית — ַהּנֶ ַבַעל־ּבְ ּבְ
ֶדר,  ְלטֹון — ַהּסֵ ִ ּשׁ ּבַ
ה — ַהְיֹכֶלת, ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ

כֹון. נּוָעה — ָהֶרַגע ַהּנָ ּתְ ּבַ
ָגם.2 ֶהם ּפְ ֵאיָנם ִמְתָחִרים, ֵאין ּבָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

לפי MWD1. אחרת: "בבעל־ברית — המּוסר / בדיבור — הנאמנות." YLF מעיר, בצדק, ש"מוסר"   .1
)ֶרן 仁( הוא מושג קונפוציאני זר לספר. נראה שמשהו השתבש כאן אלא שקשה לדעת מה, ומוטב 

ללכת לפי MWD ולוותר על השורה.
השורה האחרונה מדברת כנראה על המים, ו־DCL צודק כנראה שמקומה לפני "הטוב" וכו'.   .2
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"להחזיק" פירושו "לא לאבד את הסגולה". אם אין מאבדים מן הסגולה ועוד מוסיפים  א. 
לה, הרי שהכוח הטמון במצב עשוי מטבע הדברים להיות מסוכן. לפיכך "מוטב לחדול". 

ועדיין זה פחות טוב ממצב שאין בו לא סגולה ולא הישגים.

9
מּוָטב ַלְחּדֹל

א.א1 ַהֲחִזיק ּוְלַמּלֵ ִמּלְ
ִחיז, ל ְוַנׁשְ ֵ ְנַחּשׁ

ֵמר ְלֹאֶרְך ָיִמים. ָ ּשׁ ְוַהַחּדּות ֹלא ּתִ
ִית, ִאים ֶאת ַהּבַ ָזָהב ְוִאיָחד ְמַמּלְ

ָרם.  ּמְ ְוִאיׁש ֹלא יּוַכל ְלׁשַ
ֹעֶשר ּוְבָכבֹוד ֵאר ּבְ ְתּפָ ַהּמִ
ֵמִמיט ַעל ַעְצמֹו ׁשֹוָאה.
ָעְלָך, ַלם ּפָ ׁשְ ּנִ ֶ ִהּסֹוג ִמּשׁ

ַמִים. ָ ֶרְך ַהּשׁ ֶזה ּדֶ

לפי DCL, ב"להחזיק" הכוונה "להחזיק בכד שנמצא במקדש הג'ֹו )השושלת שמשלה בסין, בשם,    .1
אם גם לא בפועל, מרבית האלף הראשון לפנה"ס(. הכד הריק )או המלא למחצה לפי נוסח אחר( 
הזהב  בשביל  "החזק  או  )דאואיזם(  בריק"  "החזק  השכל:  מוסר  מים.  כשמילאוהו  מתהפך  היה 

)האמצע(" )קונפוציאניות(.
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10
ֶפׁש ַהָחְמִרית חֹוְבקֹות ֶאת ָהֶאָחד — ֶפׁש ָהרּוָחִנית1 ְוַהּנֶ ַהּנֶ

ֲהתּוַכל ֹלא ְלָעְזבֹו?2
יָאּה3 — ׂשִ ֶזת ְוָהַרּכּות ּבְ יָמה ְמֻרּכֶ ׁשִ ַהּנְ

ינֹוק?4  ֲהתּוַכל ִלְהיֹות ּתִ
ָמֵרק ְוַצְחַצח ֶאת ָהְרִאי ָהָאֵפל5 —

ִלי ְרָבב? ֲהתּוַכל ְלהֹוִתירֹו ּבְ
ִדיָנה6 — ּמְ ל ּבַ אֹוֵהב ֶאת ָהָעם ּומֹוׁשֵ

ֵאין־ְיִדיָעה? ֲהתּוַכל ִלְהיֹות ּבְ
ִרים7 — ִחים ְוִנְסּגָ ַמִים ִנְפּתָ ָ ֲעֵרי ַהּשׁ ׁשַ

מותו של האדם;  הסינית עם  לפי האמונה  נפרדות  וּפֹו(  )הּון  החומרית  והנפש  הרוחנית  הנפש    .1
הראשונה עולה למעלה ומתאחדת עם השמים )יאנג(, השנייה יורדת למטה ומתאחדת עם הארץ 
 營 "יינג" .JXC 'מסמן פתיחה וכו'(. לפרטים ר( 夫 "במובן של "פ'ו )לשאת( 載 "דזאי" .)ִיין(

.HSG במובן "הּון", "הנפש הרוחנית" לפי
על   .)HSG( ימים"  מאריך  גופו,  את  יעזוב  לא  שהאחד  ולעשות  האחד  על  לשמור  שיכול  "מי    .2

ה"אחד" ר' גם פרק 39.
"על־ידי ריכוז ה'דק' )זרע( וה'צ'י' )נשימה( והימנעות מפליטה, הגוף מסוגל להגיב והרכות מושגת"    .3

.)HSG(
"אם תוכל להיות כמו תינוק: בתוכך — בלי תוכניות ומחשבות, ומחוץ לך — בלי הנחיות ועיסוקים,    .4

הרי שרוח הדק לא תעזבך" )HSG(. על "תינוק" ר' גם להלן, פרקים 28, 55.
"צריך לטהר את הלב )מושב המחשבה( ולעשותו נקי מרבב. אם הלב שוכן באפל ובנסתר הוא    .5

.)HSG( "'משקף ויודע את ריבוא הדברים, ולכן הוא נקרא 'ראי האפל
"המושל בגופו חס על זרעו וגופו נשאר שלם: המושל במדינה חס על העם, והמדינה שומרת על    .6

.)HSG( "בטחונה
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"שערי השמים", זה המקום שממנו נובע העולם; "נפתחים" ו"נסגרים" אלו הן התקופות  א. 
של סדר ושל תוהו. לעיתים נפתחים ולעיתים נסגרים, והכלל המדריך מועבר לעולם... 
יוזמת. אם תוכל להיות כמו נקבה כאשר  הנקבה מגיבה ואינה מובילה, מופעלת ואינה 
שערי השמים נפתחים ונסגרים, או־אז יבואו הדברים מעצמם, וימצאו את מקומם הנכון 

מעצמם.

ֲהתּוַכל ִלְהיֹות ְנֵקָבה?א
ּכֹל — ִהיר נֹוֵגהַּ ּבַ אֹור ּבָ

ה? ּיָ ֵאין־ֲעׂשִ ֲהתּוַכל ִלְהיֹות ּבְ
מֹוִליד אֹוָתם,
ַח אֹוָתם, ְמַטּפֵ

ם ִקְנָינֹו, מֹוִליָדם ְוֵאינֹו עֹוׂשָ
ְתִביעֹות, א ּבִ ה ְלַמֲעָנם ְוֵאינֹו ּבָ עֹוׂשֶ

יט ֲעֵליֶהם: ּלִ ָמם ְוֵאינֹו רֹוֶאה ַעְצמֹו ׁשַ ְמַקּיְ
ת ָהֹאֶפל.  ֵרא ְסֻגּלַ ָלֹזאת ִיּקָ

בפרק 23 בג'ואנג דזה — שלאו דזה ותלמידיו מדברים בו, והוא כולל גם קטע דומה מאוד לפרק    .7
הנוכחי — יש הסבר ל"שערי השמים": "יש מקום לידה, מוות, יציאה, כניסה. נכנסים ויוצאים ואין 
רואים את צורתו: לזה ייקרא 'שערי השמים'. שערי השמים אין בהם יש, וריבוא הדברים יוצאים 
יכול להיות יש באמצעות היש; הוא מוכרח לצאת ממה שאין בו  ממה שאין בו יש; היש אינו 

יש." 
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