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 יהלומי ההארה: 2מס'  ACIקורס 

 
 

 תוכנית הקורס

 

 : מקראה ראשונה )שיעורים אחד ושניים(

 שלושת המקלטים  : הנושא

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941 :)ו של חיבור", חוכמהסקירת שלמות ה" : כתב המקור

 .79A-83B, פוליו Iפרק 

(: פרק 8651- 8941) eKeKgrae aKneu purdו של חיבור", חוכמהחקר שלמות ה"

I 41, פוליו 2, חלקB-52A. 

 

 מקראה שנייה )שיעורים שלוש וארבע(: 

 השאיפה להארה  : הנושא

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941 :)ו של חיבור", חוכמהסקירת שלמות ה"  :כתב המקור

 .48B-57B, פוליו Iפרק 

(: פרק 8651- 8941) eKgrae aKneu purdeKו של חיבור", חוכמהחקר שלמות ה"

I 1, פוליו 2, חלקB-16A. 

 

 מקראה שלישית )שיעורים חמש ושש(: 

 מהי נירוונה?  : הנושא

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941 :)ו של חיבור", חוכמהסקירת שלמות ה" : כתב המקור

 .20B-24A, פוליו Iפרק 

פרק  eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941:)ו של חיבור", חוכמהחקר שלמות ה"

I 35, פוליו 8, חלקB-40B. 
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 מקראה רביעית )שעור שבע(: 

 האובייקט שאותו אנו שוללים  : הנושא

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941 :)", חיבורו של חוכמהסקירת שלמות ה"  :כתב המקור

 .Iפרק 

(: פרק 8651- 8941) eKgrae aKneu purdeKו של חיבור", חוכמהחקר שלמות ה"

I. 

 

 מישית )שיעורים שמונה ותשע(: מקראה ח

 הוכחות של ריקות  : הנושא

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941 :)ו של חיבור", חוכמהסקירת שלמות ה"  :כתב המקור

 .12A-18B, פוליו Iפרק 

(: פרק 8651- 8941) eKgrae aKneu purdeKו של חיבור", חוכמהחקר שלמות ה"

I 24, פוליו 8, חלקB-33A. 

 

 : ת )שיעור עשר(מקראה שישי

 ?Maitreyaמיהו   : הנושא

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941 :)ו של חיבור", חוכמהסקירת שלמות ה"  :כתב המקור

 .6A-9A, פוליו Iפרק 

(: פרק 8651- 8941) eKgrae aKneu purdeKו של חיבור", חוכמהחקר שלמות ה"

I 14, פוליו 8, חלקA-19B. 



 3 

 

 
 
 

 ומי ההארהיהל: 2מס'  ACIקורס 
 

 (2-ו 1)חומר קריאה לשעורים מס' שלושת המקלטים : ראשונהמקראה 

 

 

 
 

ו של החכם הנעלה חיבור", חוכמהחקר שלמות המתוך " יםמקלטעל שלושת הקטעים מן הפרק 

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941): 

 

 
 

  –... בקשר למובאה מתוך טקסט המקור "שלושת היהלומים, הבודהה וכו' " 

 

 " הכוללת את השורות:האםהבה נבחן תחילה את הקטע מתוך הסוטרה באורך בינוני של "

 

ל חל על צורה ]דברים שאנו רואים[, וכ-"אל לך להניח שאותו ידע

וכן אל תניח שהוא נפרד מן הצורה. כך גם אל לך לראות בצורה 

 משהו ממשי"
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הסוטרה באורך בינוני של הלן מתוך לים שליהוראות אלו מתייחסות לשלושת היהלומים, שכן המ

 נותנות לנו את העצה הבאה: "האם"

 

"אותם שלושת היהלומים אינם מקום מקלט לאנשים השואפים 

לשחרור האולטימטיבי, שכן הם מקום מקלט לאנשים השואפים 

 לי בלבד."אלשחרור באופן נומינ

 

 
 

ד הנגדי, הצגת העמדה שלנו, הניתוח שלנו של קטע זה מכיל שלושה חלקים: הפרכת עמדתו של הצ

 ודחייה של כל ההתנגדויות ]לעמדתנו[.

 

 
 

 ... והרי החלק השני, בו נציג את עמדתנו.

 

 
 

 ום מקלט לעוסקים בדהרמה מכל שלושבה ייחודית מדוע שלושת היהלומים נחשבים כמקיישנה ס

בסיבה", מקלט הקטגוריות ]ההיבט הצר, ההיבט הבינוני וההיבט הרחב[. מנקודת המוצא של "

כל שלושת היהלומים. אולם מנקודת ל אמקלט ל ולכיםההקטגוריות  העוסקים בדהרמה מכל שלוש

[ שואפים בעיקר להשיג Shravakasהמוצא של "מקלט בתוצאה", אלו שבקטגורית ה"מאזינים" ]

 את המעמד של "משמיד האויב" ]ארהט[. 
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שואפים בעיקר להשיג את  [Pratyeka Buddhasאלו שבקטגורית ה"הבודהות שהגיעו בעצמם" ]

 המדיטטיבית שבה הם שרויים במדיטצית ההיפסקות, מצב שבו פסקו כל הנגעים הרוחניים.  חוכמהה

 

 
 

אלו שבקטגורית "הדרך הגדולה" שואפים בעיקר להשיג את היהלום של הבודהה, זה המכיל בקרבו 

הקטיגוריות.  תו, לתלמידי כל שלושאת הגורמים המאפשרים לו לסובב את גלגל הדהרמה, בשלמו

 ום מקלט לעוסקים בדהרמה מכל שלושבה ששלושת היהלומים נחשבים כמקיזוהי אם כך הס

 הקטגוריות.

 

 
 

 [ היא:  Sangs rgyas dkon mchogהגדרת יהלום הבודהה ]

 "אותו מקום מקלט אולטימטיבי הממלא בשלמות את שני הצרכים."

 

 הבודהה: יהלום הבודהה שלכאורה, ויהלום הבודהה האולטימטיבי. קיימים שני סוגים של יהלום
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 יהלום זה של הבודהה כולל שמונה סגולות נעלות, החל בכך שאינו נובע מסיבות, וכו'.

 

 [: Maitreyaמפי  Master Asangaאחר של  חיבור, Uttaratantra" ]המסורה הגבוההעל פי "

 

 :זהו הבודהה

 ,ו מותנה, ספונטנינאינ

 אין השגתו באמצעים אחרים,

 יש בו ידע, אהבה, ויכולת,

 הגשמה של שני הצרכים.ו

 

 
 

 

 [ היא:  Chos dkon mchogהגדרת יהלום הדהרמה ]

[, מן הצד הטהור של Paths, lam[ ודרכים ]Cessations, ‘gogצירוף כלשהו של היפסקויות ]

 המציאות.

 

סטית[ ישנם שני סוגים של יהלום הדהרמה: יהלום בחלוקה הטרמינולוגית ]המקובלת בלוגיקה הבודהי

 הדהרמה האולטימטיבי ויהלום הדהרמה שלכאורה.

 

 
 

 [ היא:  Dge ‘dun dkon mchogהגדרת יהלום הסנגהה ]

 [ שיש בו צירוף כלשהו של שמונה התכונות הנעלות של ידע וחופש.Arya, ‘phags paארייה ]

 

ל יהלום הסנגהה: יהלום הסנגהה האולטימטיבי ויהלום בחלוקה הטרמינולוגית ישנם שני סוגים ש

 הסנגהה שלכאורה.

 

 
 

 [ היא:  Don dam skyabs ‘groהגדרת המקלט האולטימטיבי ]

 כל מקלט שבו המסע בדרכים הגיע למטרתו הסופית.
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 [ היא:  Kun rdzob skyabs ‘groהגדרת המקלט לכאורה ]

 תו הסופית.כל מקלט שבו המסע בדרכים טרם הגיע למטר

 

 
 [ היא:  Skyabs ‘groההגדרה של הליכה למקלט ]

 ח עצמה ושמבטאת תקווה שגורם חיצוני כלשהו יהווה מגן.ומחשבה הפועלת מכ

 

 
 

בחלוקה הטרמינולוגית ישנם שני סוגים של הליכה למקלט: הליכה למקלט על דרך הביטוי במילים, 

 והסתמכות על מקלט באמצעות התודעה.

 ון הוא כגון המלים ]שנאמרות בשעת לקיחת מקלט[. המקרה הראש

 

 
 

המקרה השני נחלק לשנים: הליכה למקלט שהיא בגדר הרגיל והליכה למקלט שהיא יוצאת מגדר 

 הרגיל.

 

ח עצמה ושמבטאת תקווה שגורם רגיל ו: מחשבה הפועלת מכההגדרה במקרה הראשון לעיל היא

 כלשהו יהווה מגן. 

ח עצמה ושמבטאת תקווה שאחד או יותר מבין ו: מחשבה הפועלת מכהיאההגדרה במקרה השני לעיל 

 שלושת היהלומים יהווה מגן. 
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ישנם חמישה סוגים של הליכה למקלט שהיא יוצאת מגדר הרגיל. זו שהיא משותפת עם אנשים שהם 

הם בעלי היבט צר, זו שהיא משותפת עם אנשים שהם בעלי היבט בינוני, זו שהיא משותפת עם אלו ש

בעלי היבט רחב, זו שלוקחת מקלט בסיבה וזו שלוקחת מקלט בתוצאה. להלן ההגדרות לכל אלו, 

 בהתאמה.

 

 
 

: בשל פחד מפני הסבל שבצורות הקיום הנחותות, ומתוך אמונה שיש הסוג הראשון מוגדר כך

ח עצמה לחפש מקלט ובכוחם של שלושת היהלומים להגן מפני סבל זה, עולה מחשבה הפועלת מכ

 וה למצוא הגנה שכזו. וצירוף כלשהו של שלושת היהלומים, בתקב

 

 
 

: בשל פחד מפני כל צורות הסבל של הקיום בסמסרה, ומתוך אמונה שיש הסוג השני מוגדר כך

ח עצמה לחפש מקלט ובכוחם של שלושת היהלומים להגן מפני סבל זה, עולה מחשבה הפועלת מכ

 למצוא הגנה שכזו. ה ובצירוף כלשהו של שלושת היהלומים, בתקו

 

 
 

: בשל רצון להגן על כל היצורים מפני הסבל של קיום בסמסרה, עולה הסוג השלישי מוגדר כך

ח עצמה לחפש מקלט בתקוה למצוא הגנה בצירוף כלשהו של שלושת ומחשבה הפועלת מכ

 היהלומים. 
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בצירוף  גנהה למצוא הוח עצמה לחפש מקלט בתקוו: מחשבה הפועלת מכהסוג הרביעי מוגדר כך

 כפי שאלו הושגו כבר בזרם התודעה של הזולת.  ,כלשהו של שלושת היהלומים

 

 
 

בצירוף  ה למצוא הגנהוח עצמה לחפש מקלט בתקוו: מחשבה הפועלת מכהסוג החמישי מוגדר כך

 כלשהו של שלושת היהלומים, כפי שאלו יושגו בעתיד בזרם התודעה שלי. 

 

 
 

יהלומים. בטווח הקצר הם נותנים את ההגנה הגבוהה ביותר. מקלט בשלושת הלבה ללכת ייש ס

 בסופו של דבר הם מובילים להשגת המצב של הארה.

 

מקלט מהווה בסיס לכל יתר סוגי הנדרים. אתה נכנס לחוג הפנימי של הבודהה ]הופך ל ליכהה

ן סיבות באחת מצורות הקיום הנחותות. אלו ואחרות ה ידהללבודהיסט[, והיא חוסמת את השער ל

 ללכת למקלט בשלושת היהלומים.
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 יהלומי ההארה: 2מס'  ACIקורס 
 

 (4-ו 3חומר קריאה לשעורים מס' השאיפה להארה ): נייהשמקראה 

 

 

 
 

ו של החכם הנעלה חיבור", חוכמהחקר שלמות המתוך " השאיפה להארהקטעים מן הפרק על 

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941:) 

 

 
 

באותו חלק מתוך טקסט המקור המתחיל במילים: "השאיפה להארה, למען הזולת ..." .  נדון כעת

 תחילה נקשר עם הטקסט המקורי, ושנית ננתח באופן מפורט. 

 

 

 
 בקטע מתוך הסוטרה:נתחיל 
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"הו, שריפוטרה, אלו השואפים לכליל הארה, לידיעת כל התופעות 

השואפים כך  . אלוחוכמהעל סוגיהן, עליהם להתאמן בשלמות ה

 ."חוכמהמתאמנים בשלמות ה

 

, בקטע המתחיל במילים "השאיפה להארה" וכו' מבהירים את המשמעות יאורבטקסט המקור וה

 הנסתרת של השורות מן הסוטרה על טבעה של השאיפה להארה שבדרך הגדולה. 

 

 
 

 מכאן אנו מבינים את

 

 בתור  [ sems bskyedההגדרה של השאיפה להארה ]

 השיג הארה מלאה למען הזולת. שאיפה ל

 

 
 

 ... כעת נציג את עמדתנו.

 

 [ של השאיפה להארהMahayana, theg chenההגדרה של הדרך הגדולה ]

לית עיקרית של הדרך הגדולה המתמקדת בהשגת הארה מלאה למען אראשית, זוהי תודעה מנט

 הזולת, אשר מלווה במשאלה להשיג הארה מלאה.

לדרך הגדולה, מן הסוג שמהווה שער כניסה לדרך הגדולה, ואשר שייכת  שנית, זוהי הבנה השייכת

 לקטיגוריה של "עשייה" במסגרת החלוקה הסטנדרטית לשתי הקטיגוריות של "השקפה" ו"עשייה".
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באשר לחלוקה הטרמינולוגית, ישנן שתי חלוקות: השאיפה להארה שהיא לכאורה, והשאיפה 

 האולטימטיבית להארה. 

 

 מהות ישנה השאיפה שבמשאלה, והשאיפה שבעשייה.מבחינת ה

 

 מבחינת הרמה, ישנן ארבע חלוקות, המתחילות ב"שאיפה הפועלת מתוך אמונה" וכו'.

 

 במונחים של אופן הביטוי, ישנם שלושה סוגים, החל ב "שאיפה בסגנון המלך" וכו'. 
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 יהלומי ההארה: 2מס'  ACIקורס 
 

 (6-ו 5חומר קריאה לשעורים מס' )מהי נירוונה? : ישיתשלמקראה 

 

 

 
 

 eKgraeו של החכם הנעלה חיבור", חוכמהחקר שלמות המתוך " נירוונההקטעים מן הפרק על 

aKneu purdeK (8651- 8941:) 

 

 
 

 ... שנית נציג את עמדתנו.

 

 ההגדרה של נירוונה

סילוק מוחלט של כל [ הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, ואשר מהווה Cessation, ‘gogהיפסקות ]

 המכשולים של נגעים רוחניים, ללא יוצא מן הכלל.

 

 
 

בחלוקה הטרמינולוגית ישנם ארבעה סוגים: נירוונה טבעית, נירוונה עם שארית, נירוונה ללא 

  ונירוונה שאינה שוהה. שארית,

 

 
 

בעית, הגוף הט חוכמההמונחים הבאים הם כולם שקולים: נירוונה טבעית, האם הטבעית, שלמות ה

 הדהרמי הטבעי, והמציאות האולטימטיבית.
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 ההגדרה של נירוונה עם שארית

היפסקות הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, ואשר מהווה סילוק מוחלט של כל המכשולים של נגעים 

שהם תוצאה  phungpo]רוחניים ללא יוצא מן הכלל, כאשר נותרו עדיין המצבורים הסובלים ]

 מנגעי העבר.

  

[ מקבוצת ה"מאזינים" Arhatהדוגמה הקלסית היא הנירוונה שבזרם התודעה של "משמיד האויב" ]

[Shravakasאשר טרם השיל את המצבורים הח ]מריים.ו 

 

 
 

 ההגדרה של נירוונה ללא שארית

היפסקות הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, ואשר מהווה סילוק מוחלט של כל המכשולים של נגעים 

 , כאשר לא נותרו יותר המצבורים הסובלים שהם תוצאה מנגעי העבר.ן הכללמלא יוצא רוחניים ל

 

הדוגמה הקלסית היא הנירוונה שבזרם התודעה של "משמיד האויב" מקבוצת ה"מאזינים" אשר 

 מריים.והשיל את המצבורים הח

 

 
 

 ההגדרה של נירוונה שאינה שוהה

ווה סילוק מוחלט של שני סוגי המכשולים, היפסקות הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, ואשר מה

 ללא יוצא מן הכלל.

 

 [ שהוא בודהה.Aryaהדוגמה הקלסית היא המציאות של היפסקות שבזרם התודעה של ארייה ]
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. היא נתנת להשגה שהיכלשיטה הנירוונה שאנו מתארים כאן אינה ניתנת להשגה תוך הסתמכות על 

טת את חוסר העצמיות. אימון זה צריך לבוא תוך השלמת שני הקול חוכמהאך ורק באמצעות אימון ב

 האימונים הראשונים ]אתיקה וריכוז[, ותוך הסתמכות על תירגול של ההבנות שהושגו.

 

 
 

 שאומרת: "מלך הריכוז"אישור לאשר תואר לעיל נמצא בסוטרה 

 

 נניח שהצלחת לראות, אחד לאחד,

 את העדר העצמיות של דברים,

  -את אשר כך ראית ואחר כך תרגלת 

 זוהי הדרך בה תשיג שחרור,

 נירוונה שמעבר לכל כאב.

 לא תתכן שום דרך אחרת להביא לשלווה זו.
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 יהלומי ההארה: 2מס'  ACIקורס 
 

 (7חומר קריאה לשעור מס' האובייקט שאותו אנו שוללים ): רביעיתמקראה 

 

 

 
 

ו של החכם חיבור", חוכמהחקר שלמות הוך "מתשאותו אנו שוללים  אובייקטהקטעים מן הפרק על 

 eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941:)הנעלה 

 

 

 
 

כעת נסביר למה הכוונה כשאנו אומרים ששלושת סוגי הידע, הידע של הבסיס, הידע של הדרך, 

והידע של ידיעת הכל, הם חסרי כל טבע של היווצרות. להסבר זה שלושה חלקים: לזהות את אשר 

באמצעות טיעונים הקשורים באמת האולטימטיבית; להציג את הסיבות השונות  אנו שוללים

 קט; ובהסתמך על אלו לפרט את השלבים בפיתוח ראייה נכונה.יהמשמשות לשלילת האובי
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קט שאנו שוללים, ואחר כך עצם יו: המחשה של הצורך בזיהוי האובילחלק הראשון שני חלקים משל

שיוכל אדם לפתח בתודעתו ראייה נכונה הקולטת ריקות, חייב הוא  פניל. אובייקטהזיהוי של אותו ה

שקיומו יופרך בסופו של דבר באמצעות טיעונים הקשורים באמת  אובייקטראשית לזהות את ה

 ":מדריך ללוחם הרוחהאולטימטיבית. כפי שנאמר ב"

 

 חשבת שקייםשר אכל עוד לא זיהית את 

 לא תוכל לתפוס את אשר קיים באמת.

 

לית ברורה של אנניח שברצונך להפריך את קיומו של כד מים במקום מסוים. בהעדר תמונה מנט

מראהו של כד המים, לעולם לא תוכל לוודא באמצעות תפיסה תקפה שאין הוא נמצא באותו המקום. 

לית אאנו שואפים להפריך את קיומם העצמי של דברים. אולם אם מלכתחילה חסרים אנו תמונה מנט

הדבר שהוא בעל קיום עצמי, הרי שלעולם לא נוכל לפתח רעיון ברור של ריקות, שהיא של אותו 

 שאת קיומו אנו מחפשים לשלול. אובייקטפשוט העדר ה

 

 

 
 

 

הנשלל. נניח שדבר מה יכול היה להתקיים באופן שהוא הפוך לאופן  אובייקטועתה נפנה לזיהוי ה

 אובייקטבנציונלי. כל דבר מעין זה הוא בדיוק השבו דברים של צורה פיסית וכו' קיימים באופן קונ

אשר את קיומו אנו שואפים להפריך באמצעות טיעונים הקשורים באמת האולטימטיבית. על כן 

עלינו להסביר תחילה כיצד תופעות של צורה פיסית וכו' קיימות באופן קונבנציונלי )הנקרא גם אופן 

 כוזב(...
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שבו דברים קיימים באופן קונבנציונלי מכיל הסברים הלקוחים ... החלק השני של הדיון באופן 

ממקורות מוסמכים שונים. תחילה נדון במקורות אלו, ואחר כך נסביר כיצד מערכת זו מבססת את 

שתי האמיתות; השלב השני מבין שני אלו יכלול גם מטפורה מאלפת. תחילה נפנה לדיון הקצר 

 יותר.

 

ת של צורה וכו' קיימות באופן קונבנציונלי )כוזב(. הן מתוארות בה ייחודית לטענה שתופעויישנה ס

בצורה כזו שכן קיומן נקבע באמצעות מצב תודעה קונבנציונלי, אשר אינו מושפע על ידי גורם זמני 

 העלול לגרום לו לטעות. 

 

 
 

על מצב תודעתי זה המשמש בקביעת קיומן של צורות פיסיות ודברים אחרים כגון אלו, ואשר נצבע 

ידי ראייתו את הדברים כממשיים, הנו אך ורק מצב תודעה קונבנציונלי. מצב תודעה קונבנציונלי זה 

שלו הוא קונסיסטנטי עם  אובייקטאיננו זה הנאחז בקיום ממשי, שכן האופן שבו הוא תופס את ה

ייה קיים. יחד עם זאת מצב תודעה זה הוא כוזב שכן הוא מושפע על ידי הנט אובייקטהאופן שבו ה

 להיאחז בדברים כאילו היו ממשיים. 
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שקיומו נקבע על ידי מצב תודעה קונסיסטנטי השייך ליצור חי כלשהו נחשב  אובייקטמשום כך, כל 

חם של זרעים הקיימים מקידמת וכקיים באופן כוזב. מצב תודעה זה הנאחז בקיום הכוזב מופיע מכ

ים לכל יצור חי לראות כל תופעה, כל הצורות וכו', דנא והגורמים לו להיות שגוי; זרעים אלו גורמ

. ועל כן אנו קוראים למצב תודעה זה "כוזב" שכן הוא תופס את וטהורהכאילו היא מופיעה כנפרדת 

הצורות וכל שאר הדברים כקיימים באופן טהור, בעוד שבפועל ההפך הוא הנכון: הם אינם קיימים 

ום שמצב תודעה זה הוא עוור לאופן שבו הדברים באופן טהור. אנו אומרים שהוא "כוזב" מש

מתפקד כמסך המכסה דברים אחרים, ובכך מונע בעדנו מלראות את  קיימים באמת, וגם משום שהוא

 טבע הדברים ...

 

 
 

באמצעות טיעונים הקשורים לאמת  שאותו אנו שוללים אובייקטהכעת נוכל סוף סוף להגדיר את 

ל התודעה שיכול להיות קיים מצד עצמו בדרך ייחודית משלו, ש אובייקטזהו כל . האולטימטיבית

זאת משום שבסופו של  .מבלי שקיומו ייקבע על ידי עובדת הופעתו בפני מצב תודעה שאינו משובש

דבר האופן שבו צורות פיסיות וכל שאר התופעות קיימות באופן קונבנציונלי הוא שהן נקבעות 

חו של מצב תודעה שאינו משובש באמצעות גורם זמני כלשהו העלול לגרום לו להיות ובככקיימות 

 טועה.

 

 
 

ח הופעתן בפני מצב וקיימת מטפורה מאלפת לתאר כיצד צורות ושאר תופעות מופיעות בפנינו בכ

דם הם, בדרך של קיום ייחודי יים אלו נראים כקיימים מצאובייקטתודעה שאינו משובש, בעוד אשר 

 צמם.משל ע
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נניח שקוסם גורם לפיסת עץ להופיע כסוס או כשור. מצד אחד בתודעתו של הצופה שעיניו נתונות 

סת העץ, מצדה היא, יסת העץ כסוס או כשור. מאידך, פיתחת השפעת לחש הקסמים מופיעה פ

 מופיעה אף היא בצורה זו. שני התנאים צריך שיתקיימו בו בזמן. 

 

ן, שבו הדברים מופיעים בפני תודעת הצופה שעיניו נתונות תחת יש צורך בקיום התנאי הראשו

השפעת לחש הקסמים, שכן בלעדי תנאי זה היה הסוס או השור מופיע גם בתודעתו של צופה אחר 

 שעיניו אינן נתונות תחת הלחש, בעוד שזה אינו המקרה.

 

כסוס או כשור. דה היא יסת העץ מופיעה מצייחד עם זאת נחוץ שיתקיים גם התנאי השני שבו פ

סת העץ היו מופיעים גם יאלמלא היה תנאי זה נחוץ, הרי שהסוס או השור המופיעים במקום פ

 דבר שאינו קורה במציאות. -סת העץ איננה יבמקומות שבהם פ
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חו של מצב תודעה שאינו משובש. הן מכונות ובאותו האופן נקבע קיומן של צורות ושאר תופעות בכ

 ודעה שאינו משובש ובעזרת שם שהוא קונסיסטנטי עם מהותן. בשמות, באמצעות מצב ת

 

אופן קיום ייחודי משל עצמן, מבלי שקיומן ייקבע על ידי עובדת  אמצעותבדן הן, יאין הן קיימות מצ

הופעתן בפני מצב תודעה שאיננו משובש. אילו היו קיימות באופן שכזה, הרי שזה צריך היה להיות 

יימים. ואם כך, הלא היה הכרח כי ייתפסו בצורה כזו ישירות על האופן האולטימטיבי שבו דברים ק

שעדיין איננו בודהה, ואשר נמצא  (Arya)של ארייה  ודעתותידי מצב תודעה שאינו מוטעה; על ידי 

( שבו הוא תופס ישירות את האופן שבו  eneue dgnud eK ynKבמצב של מדיטציה מאוזנת )

 שכזאת. ודעהתרים נתפסים באופן זה על ידי הדברים קיימים. בעוד שבפועל אין הדב

 

 

 

 
 

נניח שקוסם גורם לפיסת עץ להופיע כסוס או כשור. אותם הצופים שעיניהם נתונות תחת הלחש 

סת העץ יסת העץ בתור סוס או שור וגם מאמינים שזה כך. הקוסם עצמו רק רואה את פירואים את פ

נאלץ לראות כך שכן גם הוא נמצא תחת השפעת כסוס או שור ]אך אינו מאמין למראה עיניו. הוא 

הלחש[. הצופה האחר ]שהגיע מאוחר יותר[ שעיניו אינן נתונות להשפעת הלחש, אינו רואה את 

 פיסת העץ כסוס או שור וגם אינו מאמין בכך.

 

בדומה לכך, קיימים שלושת הצירופים בנוגע לתפיסה של צורות ושאר תופעות. אותם האנשים 

ואשר לא התנסו עוד בראייה ישירה של ריקות, רואים ומאמינים שצורות וכל שאר  שהם "רגילים"

תופעות קיימות באמת. אותם הבודהיסטוות השרויים ברמות הטהורות רואים את הצורות ושאר 

, אך אינם מאמינים ]rouy snjrתופעות כקיימות באמת בתקופות שלאחר המדיטציה של ריקות ]

יות שעדיין אינם בודהות, בעת שהם שרויים במצב שבו הם רואים למראה עיניהם. אותם הארי

ישירות את המציאות האולטימטיבית, אין הם רואים צורות ושאר תופעות כקיימות באמת, וכן אין 

 הם מאמינים שהן קיימות באמת.

 



 22 

 

 
 

קבוצת "המסקנה" וקבוצת "העצמאיים" של אסכולת "דרך האמצע" מסכימות שתיהן שהטיעונים 

דברים קיימים באמת, שדברים קיימים באופן טהור, שדברים פשוט קיימים, שדברים קיימים ש

מופרכים הים אובייקטבאופן מוחלט, והמחשבה הנאחזת בקיום בכל אחד מאותם אופנים, הם כולם 

 על ידי טיעונים הקשורים באמת האולטימטיבית. 

 

צמו, להיות קיים באופן טבעי, להיות אלא שקבוצת "העצמאיים" אינה מסכימה שלהיות קיים מצד ע

מהווים  קיים במהות, והמחשבה הנאחזת בקיום של צורות ושאר תופעות בכל אחד מאותם אופנים,

מופרכים על ידי טיעונים הקשורים באמת האולטימטיבית. למעשה הם טוענים הים אובייקטאף הם 

יות קיים במהות. )יש עדיין ספק שכל דבר שקיים חייב להתקיים באחד מן האופנים הללו, מלבד לה

 ליים(. הם טוענים שכל דבר שקיים ומתפקד חייב להיות קיים במהות.אבקשר לדברים שהם נומינ

 

 
 

שתי הקבוצות של "המסקנה" ושל "העצמאיים" שבאסכולת "דרך האמצע" אינן טוענות שלהיות 

קיים כטבעם האמיתי של  קיים כפי שדברים קיימים, להיות קיים כאמת אולטימטיבית, או להיות

ים שאנו שוללים באמצעות טיעונים הקשורים באמת האולטימטיבית; שכן אם אובייקטדברים, הם 

 אמת אולטימטיבית הרי שהוא תמיד קיים בכל אחד משלושת האופנים הללו ... ןכמשהו הוא א
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 : יהלומי ההארה2מס'  ACIקורס 
 

 (9-ו 8מר קריאה לשעור מס' חו: הוכחות של ריקות )יתשימקראה חמ

 

 

 
 

 

ו של החכם הנעלה חיבור", חוכמהחקר שלמות המתוך "הוכחות של ריקות קטעים מן הפרק על 

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941:) 

 

 

 
 

 ... שנית נציג את עמדתנו. 

 

 "הריקות של יחיד ורביםהוכחת "

 

 ל.וכ-וידע הבה נקח את שלושת סוגי הידע: ידע הבסיס, ידע של הדרך

 הם לא קיימים באמת;

 שכן הם אינם קיימים באמת כיחיד, ואינם קיימים באמת כרבים.

 למשל, הם כמו השתקפות של צורה במראה.
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עטרת דרך האמצע":"-וכך גם נאמר ב
 

, שחי בהודו בשנים Master Shantarakshitaשל  חיבור]

506-552.] 

 

 באשר לענין זה של אני וזולתי,

 בחזקת יחיד בלבד, הרי שאין הם

 וכן אין הם בחזקת רבים,

 ועל כן אין להם טבע משל עצמם;

 .מראהבכמוהם כהשתקפות 

 

 
 עד כאן.

 

 קח שוב את אותם הדברים.יהבה נ

 הם אינם קיימים באמת כיחיד,

 שכן יש להם חלקים.

 

ן האופן תה להיות התאמה בייכך נובע, משום שאילו היה דבר שקיים באמת כיחיד, הרי שצריכה הי

 באמת.  ייםקשבו הוא מופיע והאופן שהוא 

 

 קח שוב את אותם הדברים.יהבה נ

 הם אינם קיימים באמת כרבים,

 שכן אין הם קיימים באמת כיחיד.

 

 כך נובע משום שקיום של רבים בא מאוסף של דברים יחידים.
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להיות קיים באמת  מכאן נובעת הטענה המקורית, שאילו דבר מה היה קיים באמת, הרי שהיה צריך

כיחיד או שהיה צריך להיות קיים באמת כרבים. כך נובע, שכן כל דבר שקיים חייב שיהיה קיים כיחיד 

 או שיהיה קיים כרבים.

 

 
 

 " הבאה להפריך שדברים נוצרים מתוך סיבות.רסיס היהלוםוהרי ההוכחה של "

 

 מתפקד, פנימי או חיצוני.קח דבר יהבה נ

 אולטימטיבי, הוא אינו נוצר באופן

 שכן 

 איננו נוצר מתוך עצמו, 

 איננו נוצר באופן אולטימטיבי מדבר אחר, 

 איננו נוצר מתוך שניהם כאחד, 

 ואיננו נוצר ללא כל סיבה.

 

 
 

 אינו נוצר מתוך עצמו, שכן אינו בא מסיבה שהיא ישות הזהה לו עצמו. 

טימטיבית מסיבה השונה מעצמו שהיא אינו נוצר באופן אולטימטיבי מדבר אחר, שכן אינו נוצר אול

 בלתי משתנה, ואינו נוצר אולטימטיבית מסיבה השונה מעצמו שהיא משתנה.

 אינו נוצר אולטימטיבית מתוך שניהם כאחד, שכן אינו נוצר אולטימטיבית מכל אחד מהם לחוד.

 ואינו נוצר ללא כל סיבה, שכן זהו אבסורד גמור.
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ווצר יו דבר מה היה נוצר באופן אולטימטיבי הרי שחייב היה לההטענה הראשית נובעת, שכן איל

 באחד מארבעת האופנים הנ"ל.

 

 
 

" שבאה להפריך שדברים ווצרות מתוך דברים שקיימים או שאינם קיימיםישלילת הכעת ההוכחה "

 נוצרים מתוך תוצאות.

 

 קח תוצאות.יהבה נ

 הן אינן נוצרות באופן אולטימטיבי,

 שכן 

 אולטימטיבית מסיבות הקיימות בו בזמן שהתוצאות קיימות,  הן אינן נוצרות

 הן אינן נוצרות אולטימטיבית מסיבות שהן בלתי קיימות בזמן שהתוצאות קיימות, 

הן אינן נוצרות אולטימטיבית מסיבות אשר הן גם קיימות וגם בלתי קיימות בזמן 

 שהתוצאות קיימות, 

ר אינן גם קיימות וגם בלתי קיימות וכן אין הן נוצרות אולטימטיבית מסיבות אש

 בזמן שהתוצאות קיימות. 

 

 הטענה מוכחת כאן באותו אופן שקודם.
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" באה להפריך שדברים ווצרותם של דברים בכל אחת מארבע האפשרויותישלילת הההוכחה "

 נוצרים מתוך סיבות ותוצאות כאחת.

 

 מתפקדים.בות ותוצאות שהן דברים יקח סיהבה נ

 ים באופן אולטימטיבי,הם אינם נוצר

 שכן 

 תוצאות מרובות של סיבות מרובות אינן נוצרות באופן אולטימטיבי,

 תוצאות מרובות של סיבה יחידה אינן נוצרות באופן אולטימטיבי,

 תוצאה יחידה של סיבות מרובות אינה נוצרת באופן אולטימטיבי,

 ותוצאה יחידה של סיבה יחידה אינה נוצרת באופן אולטימטיבי.

 

 
 

... כעת נציג את הטיעון החמישי, הידוע בתור "מלך הטיעונים", ואשר מבוסס על קיום מותנה )או 

 תלות הדדית(. תחילה נציג את הטיעון, ושנית נאשר את תקפותו. ראשית

 

 מתפקד, פנימי או חיצוני.קח דבר יהבה נ

 הוא אינו קיים באמת,

 שכן הוא קיים באופן תלוי.

 

 ניתן גם לומר כך:

 

 מתפקדים, פנימיים או חיצוניים.קח דברים יהבה נ

 הם אינם נוצרים באמת,

 שכן הם נוצרים מתוך תלות בסיבות ותנאים השונים מהם.

 

 בכל אחד משני הניסוחים, ]יש להוסיף בסוף[

 למשל, הם כמו השתקפות של צורה במראה.
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 כך נאמר גם על ידי מגיננו ]נגרג'ונה[:

 

 דדיתשנובע מתוך תלות המה כל 

 הוא במהותו שלווה.

 

 עד כאן.

 

 נאמר: Anavataptaבסוטרה על פי בקשתו של כמו כן, 

 

 אינו נוצר, -כל מה שנוצר מגורמים 

 ווצרות.יאין לו הטבע של ה

 

 כך אומר:

 הוא ריק.שתלוי בתנאים מה כל 

 

 מיהו נבון?

 זה שמבין ריקות.
 

 עד כאן.
 

 
 

: הקשר בין הנושא התקפות של התיזהישור גש לאשר את תקפות הטיעון. ראשית, איכעת נ

 בה והתכונה שאנו מבקשים להוכיח.י: הקשר בין הסהתקפות של התחולהוהסיבה, ושנית, 

 

 והנה הראשון בין השניים: 
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 מתפקדים, פנימיים או חיצוניים.קח דברים יהבה נ

 הם תלויים הדדית,

 בתווית הניתנת לחלקיהם.תנת לחלקיהם. הם קיימים מתוך תלות יוית הנושכן הם תלויים בת

 

 באשר לתחולה:

 

ניתנת לחלקיהם, או בהיותם קיימים מתוך תלות בהם, הרי הבהיותם תלויים בתווית 

שנובע שאינם קיימים באמת. שכן אילו היו קיימים באמת, זה היה בסתירה לשתי 

 אפשרויות אלו. אילו היו קיימים באמת, היו צריכים להתקיים באופן בלתי תלוי.

 

 

 
 

 אישור התקיפות של התיזה בגירסה השנייה הוא פשוט. ובאשר לתקפות התחולה בגירסה זו:

 

בות ותנאים השונים ממנו, משמע שאינו קיים באמת. יווצרותו של דבר תלויה בסיאם ה

 שכן אילו היה קיים באמת, היה צריך להתקיים באופן בלתי תלוי.

 

, פנימי או חיצוני, אינו קיים באמת, או שאינו בשתי הגירסאות הנ"ל של ההוכחה שכל דבר מתפקד

 נוצר באמת, השתמשנו בדרך הסתירה. שתי ההוכחות מביאות לסתירה של קיום אמיתי. 

 

 
 

בה טובה המסבירה מדוע ההוכחה המבוססת על קיום מותנה נחשבת ל"מלכת ההוכחות". יישנה ס

כמו כן, בהסתמך על טיעון זה, ומתוך  בסופו של דבר, כל הטיעונים האחרים מסתמכים על קיום מותנה.

התיחסות לנושא הדיון, נוכל בו זמנית לדחות את שתי ההשקפות הקיצוניות של קיום קבוע ושל 

 ניהיליזם.
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 : יהלומי ההארה2מס'  ACIקורס 
 

 (11חומר קריאה לשעור מס' ) Maitreya: מיהו יתשימקראה ש

 

 
 

ו של החכם הנעלה חיבור", חוכמהחקר שלמות המתוך " "Maitreyaהטקסט על מתוך ההצגה של "

eKgrae aKneu purdeK (8651- 8941:) 

 

 
 

עטרת ... באשר לעצם הוויכוח. הפרשנים טוענים ש "אין זה נכון לקשר את שורות הפתיחה ]של "

"[, שמהוות מתן מנחה של כבוד, לצרכיו של המחבר עצמו. זאת משום שבתודעתו של התובנות

auesrKeu  אין יותר מצב בו הוא שואף לתובנות למען הגשמת מטרותיו הוא, ומשום שהשורות

 ..." הנ"ל מופיעות אך ורק על מנת לעזור לאחרים לבחור בדרך זו

 

 
 

 ... שנית, נציג את עמדתנו.

 

נכון לטעון כפי שמוזכר לעיל. טיעון זה מעיד על פגם בלימוד ועיון מדוקדק בנקודות הקשות אין זה 

[. בהקשר זה נשאל: האם בטיעון זה, הקדוש aunueunuשל הכתבים של הדרך הגדולה ]

[auesrKeu] ?נחשב לבודהה, או שהוא נחשב לבודהיסטווה 
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הרי שבכך הטוענים  נניח שהוא כבר בודהה[אם , ]כלומר, אם נניח שהאפשרות הראשונה נכונה

ל, לבין הדרך ויינה, שהיא פתוחה לכבחנה בין ההקשר של דרך השלמויות של המההמפגינים חוסר 

 ]טנטרה[. ודיתסלה היל, שהיא דרך המושל המהיינה שאיננה פתוחה לכ

 

 
 

[ הוא בודהה. זאת משום שעל פי תורה זו auesrKeuמלמדת שהקדוש ] ודיתסהתורה של הדרך ה

Manjushri .הנו בודהה, והסיבות לראותו כך ישימות לגמרי גם כאן, באופן דומה 

 

 
 

ל, ואינה פתוחה לכ ודיתסלה היל ואילו דרך המוון שאומר שדרך השלמויות היא פתוחה לכקריהע

" מפרט "שתי צורות תרגול: התרגול הדרך המדורגת להארה" חיבורקרון תקף. לראייה, היהוא ע

ל". ולה הנסתרת שאינה פתוחה לכיל, והתרגול של דרך המושל דרך השלמויות שהיא פתוחה לכ

 וב, בין השאר:" כתהדרך קצירתכמו כן, ב"

 

 לכן, הדרך הפתוחה דרושה

 בה יהן בשלב הס

 והן בשלב התוצאה
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 של הדרך הגדולה, 

 היא הדרך הנעלה.

 

בנוסף, התיאור שמופיע של התלמיד שהוא רגיל והתלמיד שאיננו רגיל ]המינוח הטיבטי זהה לזה של 

 "שאינו פתוח"[ מעיד על כך שהמשמעות בשני המקרים היא אחת.-"פתוח" ו

 

 
 

ת. אלא שזה ודיסלה הייכול מישהו לטעון שבתוך ההקשר של דרך השלמויות, אין לקבל את דרך המ

"הקצר חיבורה" אינו מתקבל, משום ש
1

אומר ש "מה גם שאין זה סותר עמדות אחרות", והכוונה  

לכך שכאשר מונים את מספר הגופים של הבודהה כארבעה, אין זה עומד בסתירה לתיאור המובא 

 .ודיתסה להיבדרך המ

 

 
 

לה י, בשל קיומה של הטנטרה של המודיתסלה היישנן דרכים נוספות להוכיח את קיומה של דרך המ

["auragu] טנטרה של הגרודהה" . בתוך הקובץ שלודיתסה
2

מוזכר שהיכולת לעוף בשמיים  

תפיסה העל  יבורהחחו של זה שנתן את הטנטרה. וכן ב "וושאר יכולות מעין אלו נרכשות בכ

" תקפהה
3
 נאמר: 

 

 יש מי שתוך ידיעתם את הטנטרה

 .ודיתסלה הימתקדמים באמצעות המ

 קר בכוחו של מי שלימד תורה זו,יזאת בע

 ועקב יישומה. אכן כך.

 

                                                        
 ל "עטרת התובנות". aurernugruפירושו התמציתי של  1
 היכול לחצות את האוקיינוס במשק כנפיים יחיד. הגרודה הנו עוף אגדי 2
 , שהוא טקסט ראשי בנושא של לוגיקה בודהיסטית.Master Dharmakirtiספרו הידוע של  3
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 ן זה.ימעבר למה שכלול בטיעונים הנ"ל, אין ביכולתי לקבל הסברים אחרים שאנשים נותנים בעני

 

 
 

 

 

 
 

עדיין אין הטענה הנ"ל נכונה. שכן מטענה זו משתמע , הוא בודהיסטווה Maitreyaגם אם נניח ש 

[, Abhisamaya Alamkara" ]עטרת התובנותתנת ב"ישההגדרה של השאיפה להארה, כפי שהיא נ

אינה הגדרה שלמה; יוצא שאין היא חלה על השאיפה להארה אצל בודהיסטווה ברמה העשירית.
4

 

 

של הבודהיסטוות סיפק באופן מוחלט את כך נובע משום שלפי טענה זו יוצא שאדם ברמה העשירית 

מטרותיו הוא מבלי שהביא לסיום מוחלט של כל סבל אצל עצמו! זאת משום שלפי טענה זו, אותו אדם 

פוק שלם של צרכיו הוא, אינו תופס שלשם כך עליו להשיג את הגוף הדהרמי של יהגם שהוא שואף לס

הבודהה
5

ף הדהרמי של הבודהה, הרי שאין הוא שואף . ומשום שאין הוא שואף בתודעתו להשיג את הגו

בתודעתו להגשים את מטרותיו הוא. כך יוצא!
6

 

 

                                                        
 auysKr ryunduך הפתוחה )שלמרות שמו איננו טנטרה(, ושגם הוא נכתב על ידי , כתב אחר של הדרassuru aunsruב  4

 את עצמו כבודהיסטווה ברמה העשירית. auesrKeu, מציג auesrKeuמפי 

[, הרי שהראשון pnureurueuוהגוף הדהרמי ] ][Rupakaya] קח את החלוקה לשני גופים של הבודהה, גוף הצורהיאם נ 5

לת, שכן באמצעותו מופיע הבודהה בעולמות שונים ומלמד דהרמה, ואילו השני נחשב שהוא נחשב כממלא את צרכי הזו

כל. גוף זה אינו מתקשר ישירות עם אנשים רגילים, ומשום כך כל כך -חיסול כל סבל והשגת ידע –ממלא את צרכי עצמו 

 מה.אחשוב למצוא ל
, קבוצת "המסקנה" של אסכולת דרך האמצע, אשר ruemruyunderu augneueזוהי דוגמה אופינית של טיעון בסגנון ה  6

המשתתפים בפולמוס תוך שהוא לוקח טעות קלה בהבנה של אחד הצדדים, ומביא אותה לסתירה פנימית ל מביא לתובנה אצ

כשהוא נוכח עד כמה אבסורדית תה לקויה מבין את טעותו ימוש באמצעים לוגיים. המשתתף שהבנתו הייחמורה, תוך ש

 יה טעות זו מובילה.המסקנה שאל
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אדם אשר משום שיש לו בודהיצ'יטה הרי שהוא  ןכמשתמע מכך שהבודהיסטווה ברמה העשירית הוא א

 שואף לספק באופן מלא גם את צרכיו הוא. 

 

 
 ל. קריות מתבהרות בהסתמך על כל שנאמר לעיימספר נקודות ע

הרי שנובע שהיא קשורה בשאיפה  ראשית, כשמדובר בשאיפה להארה של הדרך הגדולה ]מהיינה[

 דה מטרות של עצמי. ילהשיג את הגוף הדהרמי ]של הבודהה[ מתוך כוונה להגשים באותה מ

שנית, באשר לתודעה השואפת להשיג את הגוף הדהרמי שלי, הרי שנובע שזוהי תודעה השואפת 

 שלי. ילספק את מטרותי

 

 
" הוא בודהיסטווה שנותר לו עטרת התובנותבר את "י[ שחauesrKeuמכל האמור יוצא שהקדוש ]

 משך חיים אחד לחיות. 

 

"האםבכתבי "
7
 כתוב: 

 

 הלא הוא הבודהיסטווה שנותר לו מהלך חיים אחד לחיות". ,auesrKeu"לך שאל את 

 

 ברבהסתמך על משנתו של  בר כתב זהיח auesrKeuכתוב ש  Uttara Tantraכמו כן, ב 

ההסגול
8

 ל.וכ-, על מנת לטהר את עצמו מן המכשולים לידע

                                                        
 .mruonueurueesuכמה, ה והכוונה לסוטרות של שלמות הח 7
 לבודהה. ינויכ 8


