
 

 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 י הביתשיעורתשובות ל

 1שיעור 

 

שם המחבר עולמות הקיום,  עלנו לימודב שתמשנשל הכתב העיקרי בו  מושציין את  .1

 בטיבטית ובסנסקריט( הנע -מסלול הטיבטי . )יםהמשוער כיםוהתארי

 

 גבוהההחכמה האוצר נו אודות עולמות הקיום יהיה הפרק שלישי של כתב העיקרי עבור לימודה

 לסה"נ. 053שנת סביבות ו בהנכתב ע"י מאסטר וסובנדש קושה(ה )אבידהרמ

 

 
chu ngunpa dzu 

 

 

lopun yiknyen 

 

 

 בטיבטית( מסלול טיבטי) וכיותארי ונשתמש, מחבר מהו שמו של הביאור העיקרי בו .2

 

 .חופש"הארת הדרך ל"נשתמש היא  והעיקרי ב הביאור

שחי בין השנים  Gendun Drupדרופ  ןוגנד ,מה הראשוןאדלאי להי הוד קדושתו חובר ע"

1031-1141. 

 

 
dzutik tarlam selje 

 

 
gyalwa gendun drup 
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 , המשך:1, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8 מס' קורס

 שמות שלושת עולמות הקיום )מסלול טיבטי בטיבטית( ציין את .3

 

 עולם התשוקות .א

 
dukam 

 
 ה עולם הצור .ב

 
sukkam 

 

 ה עולם חסרי הצור .ג

 
sukme kam 

 

 

 עולם התשוקות לעשרים חלקים שונים )מסלול טיבטי בטיבטית(ניתן לחלק את הסבר כיצד  .4

 

 חלקים נעשית כדלהלן:החלוקה של עולם התשוקות לעשרים 

 

 החם גיהינוםסוגים של הה שמונ .א

 
tsa-nyel gye 

 
 תאבותרוחות  .ב

 
yidak 

 בעלי חיים .ג

 
Dundro 

 

 בני אדם בכל אחת מארבע היבשות  .ד

 
lingshiy mi 

 

 התשוקותששה סוגים של יצורי עונג של עולם  .ה

 

du-hla druk 
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 , המשך:1, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

 עולם התשוקות?בוהמקומות  יםברואת את הומאפיינאילו איכויות  .5

 

בהם שמאפיינת את היצורים והמקומות של עולם התשוקות היא שהם כולם אובייקטים ש איכותה

 יים שאינם חסד.רוחנ נגעים יכולים להתפתח

  

 

 ?"ותעולם התשוק"תשוקה" בביטוי "ה ה שלמהו טבע .6

 

 ן או מזון.מי גינת להשמתייחסת לתשוקה המכוו ות"עולם התשוק""התשוקה " בביטוי 

 

 

 ?ההצורבעלי מאפיינות את עולם אילו איכויות  .7

 

 הצורה מאופיין ע"י : בעלי עולם 

 

 ותמעבר לעולם התשוק והיותשל  איכותה .א

הם שם רוחניי נגעיםשל  םאובייקטים היכולים להוביל להתפתחותוא מורכב מה .ב

 רמה זו.ל ייחודיים

 

 

 ?נקראהוא כפי ש "ההצורבעלי עולם " נקרא מדוע .8

 

 .ביותר גבוהה ןטוייידי בצורות מגיעות ל בושעולם זהו המכיוון ש ךנקרא כ הלם הצורעו

 

 

 ?יםשונ יםעשר חלק השבעמ הארבע הרמות של עולם הצורמורכבות מדוע  .9

 

שלושה מדורים נפרדים, בעוד מורכבת משל עולם הצורות הראשונות שלוש הרמות כל אחת מ

 איםמת ים הללומדוראחד מהכל  ורים נפרדים.רמה רביעית של עולם זה מכילה שמונה מדהש

 סיבתית. מדיטציהשל  תייחודי רמהל

 

 

או לא? )מסלול  ההצורבעלי חלק מעולם מהווה  שאין למעלה ממנה"" תנקראש רמההאם ה .11

 (רמהאת שם ה גם רשום ,טיבטי

 

. ""(okmin) – , "שאין מעליו"שם עלות אותוב רמותי תש ןזוהי שאלה מכשילה. למעשה ישנ

ששמו  שני,ה .הסבלחיי חלק ממעגל הוא ו ,ביותר של עולם הצורות ההגבוה רמההאחד הוא ה

הוא הוא גן העדן של הבודהה ו ,(Okmin Tukpo Kupa) " שאין מעליוהמלא הוא "גן העדן 

 למעגל חיי הסבל. עברמ

 
Okmin 

 

 
okmin tukpo kupa 



4 
 

 , המשך:1, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

העולמות השונים אחד מלכל  אולטימטיביבאופן גורם בודהיזם, מה בה ההגבוהאסכולה י "פע .11

 ?ותוסוגי הליד

 

 "דרך האמצע"אסכולת " של תוצאה"ה קבוצתה ביותר של הבודהיזם, ההגבוהאסכולה לפי 

תוצאה  –קטים כמו כל האוביי –בתוכם הם  י היצוריםנגיקה(, העולמות וכל סוגס)מדיאמיקה פר

 סביר לכן ע"י קארמה מן העבר שלנו. ,ריקשמצד עצמו הוא נכפית על מסך השל השלכה 

עולמות שאנו עצמנו יכולים, צורות חיים ממשיות, וו מתאר הסובנדמאסטר ולחלוטין לטעון כי 

 .יםהנוכחי מן החייםלאחר המוות שלנו  חוותזאת, ל תכתיבאם הקארמה 
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 עורי הביתיתשובות לש

 2שיעור 
 

 .עולם חסרי הצורה מו שלמיקונקבע הסבר כיצד  .1

שם )כולם לנולד ש דםשל הא המצבורים ת. ארבענפרד משלון מקום ילעולם חסרי הצורה א

 .יםהקודמ חייהםמ ומקום אשר הוא או היא מתב םוצרינ( ה, שהוא חסרהצור מצבורמלבד 

 

 ?ןאליה יםמגיע עולם חסרי הצורה, וכיצדבמהם השמות של ארבע הרמות  .2

 ארבע הרמות של עולם חסרי הצורה נקראים: 

 

 אינסופימרחב  .א

 

namka taye 

 אינסופית מודעות .ב

 

namshe taye 

 לא כלום  .ג

 

chiyang me 

  הקיום שיא .ד

 

si-tse 

 

בחיים הקודמים ברמות  ציהממדיט שאליהן אפשר להיוולד כתוצאהמות ר לו הן ארבעא

 ".משגהה-איולא  משגהה" ו "לא לא כלום ", "אינסופית", "תודעה אינסופי"מרחב : הנקראות
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 , המשך:2שיעור , תשובות לשיעורי בית, 8קורס 

 

 ?שמתחתיו ות, מה מבדיל את עולם חסרי הצורה משני העולמפיזיחומר כל  עדרהיותו נמלבד  .3

 מורכבהוא העובדה שהוא  שמתחתיומבדיל את עולם חסרי הצורה משני העולמות מה ש

נגעים עולם חסרי הצורה. ל ייחודיים נגעים רוחנייםיכולים להוביל להתפתחות של שאובייקטים מ

 .שמתחתעדינים מאלו של שני העולמות הרבה יותר אלה הם יחסית רוחניים 

 

 )מסלול טיבטי בטיבטית( יצור יכול לחוות?ש החמשת סוגי הלידמהם  .4

 נוםייצורי גיה  .א

 

Nyelwa 

 

 אבותתרוחות  .ב

 

Yidak 

 

 בעלי חיים .ג

 

Dundro 

 

 בני אדם .ד

 

Mi 

 

 ייצורי עונג .ה

 

hla 



7 
 

 , המשך:2, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

 ?םהנחותי עונגה יצורי, וברדוהיצורי  אתכוללים אנו  , היכןסוגי הלידות תחמשמבין  .5

עונג ה יצוריין נכללים בהנחותים עונג יצורי ה. נפרדלידה כסוג אינם נחשבים  ברדוה יצורי

 .המלא

 

bardowa 

 

 

hlamayin 

 

 סוגי הלידה. תאת ארבע מנה .6

 :הלידה הן סוגי תארבע

 

 ביצהתוך מלהיוולד  .א

 

gongkye 

 רחםתוך מלהיוולד  .ב

 

ngelkye 

 מחום ולחות להיוולד .ג

 

drusher le kyewa 

 ידת נסל .ד

 

dzute kyewa 
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 , המשך:2שיעור , תשובות לשיעורי בית, 8קורס 

 

 ?מאחרים  יותר טוביםל יםאילו סוגי לידה נחשב .7

 אחריה.באה כל אחת עדיפה על זו ש - ום ולחות, לידה מרחם ולידה מביצה, לידה מחידת נסל

 כאיבההשלישית מלאחר;  מכאיבהאינה ה ישניה; אף אחדל מכאיבהת מכיוון שהראשונה אינה זא

 [לאחר ואח"כאחת פעם ] כאיבהמ אחרונהוה ,לעצמךפעם אחת  [לאחר ואח"כאחת  פעם]

 פעמיים. ,לעצמך

 

 שהם:  נאמרשל ברואים  סוג זהאיעל  .8

 ,אמם נכנסים לרחםהם ש שעהבהם עושים מודעים למה שא. 

  ,םבשהייתוגם בעת כניסתם ב. מודעים גם 

  ,םיאתבשהייתם וביצ ,בכניסתםג. מודעים 

 ממצבים אלו ? אחדאף אינם מודעים בד. 

  

עת במודעים לאשר הם עושים  (Chakravartin) עוצמת הגלגלבעלי  נאמר שהשליטים .א

 ;לרחם כניסתם

 ;בשהייתםוגם  בכניסתםמודעים גם  (Pratyeka)עצמם  מכוחמנצחים ה .ב

 ;בכניסתם, בשהייתם וביציאתםבודהות מודעים  .ג

 לו.להמצבים שלושת המ בכל אחדבורים אלו שנולדים מביצה הם תמיד  .ד
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 י הביתשיעורתשובות ל

 3שיעור 

 

עלי של בם של הרוחות הרעבות והחיי עלנו בו אנו משתמשים בלימודהכתב שם את ציין  .1

 כתבעל תבסס הספר מפורסם איזה ?  הוא חיים משוערכים ארית באילו, ואותומי כתב  .החיים

 זה?

הספר "הוא  בעלי החייםות ורעבבו אנו משתמשים עבור הלימוד שלנו אודות חיי הרוחות ה כתבה

 הואנה.  נגּוידוע גם כ לודרו ג'המפה גשה דרולונגפה, דחובר ע"י קש הגדול על שלבי הלימוד"

של המאה השתים עשרה.  נההראשו תחצימשל המאה האחת עשרה וה הייהשנ תחצימבחי 

 קאפה.גע"י ג'ה צונשנכתב דרך" ה שלביספר הגדול על המשמש כבסיס ל " וחיבור

 

tenrim chenmo 

 

 

kadampa geshe drolungpa, lodru jungne 

 

 

lamrim chenmo 

 

רעבות  רוחותללידה כ יכולות להובילשפציפיות שלוש סיבות סח"כ כללית ואהסיבה ציין את ה .2

 בטיבטית( ,)מסלול טיבטי

 חומרה בינונית תדרגבהמעשים הרעים  הסיבה הכללית היא ביצוע עשרת .א

 

mige chupo dringche 
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 , המשך: 3, תשובות לשיעורי בית, שיעור8קורס 

 

 הנתינה. לושת סוגי שמ מנעותיהרעבה היא  רוחללידה כהסיבה הספציפית הראשונה  .ב

 

jinpa nam sum ma-jinpa 

 

 שלושת סוגי הנתינה הם: 

 דברים חומרייםנתינת 

 

sangsing gi jinpa 

 

 פחדפני המ מחסהנתינת 

 

minjikpay jinpa 

 

 נתינת דהרמה

 

chu kyi jinpa 

 

 קמצנותה היא רכושנות או יהשניהספציפית הסיבה  .ג

 

serna 

 

 היא קנאה.השלישית הסיבה הספציפית  .ד

 

 

trakdok 
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 , המשך: 3, תשובות לשיעורי בית, שיעור8קורס 

 

 )מסלול טיבטי בטיבטית(שייתכנו לרוח רעבה ים עיקריה הסבל תאר את שלושת סוגי .3

 בעדם מונעים אשר חיצונייםמכשולים בעלי יצורים של סבל הוא של הסוג הראשון  .א

מים וירוצו אליהם, בחינו בי צמאב מעוניםאלו ה ,. למשללו הם מתאוויםש ממה נותהימל

כאשר  יםמגעילודם מוגלה מים כאת היראו ש, או אכזרייםיצורים  ידי-גורשו משם עלאבל י

 יגיעו אליהם.

 

chiy drippa chen 

 

 נות ממההילמ בעדםמונעים ש ים פנימייםכשולמ בעליות רעבות הם רוחהסוג השני של  .ב

צרים כחוט  יהםגרונות ,ותים להבהמתיז פיות בקוטר של מחט םלהיש . לו אוויםהם מתש

 ולעולם לא יודעות שובע.  ,ענקיות בטניהםו

 

nang gi drippa chen 

 

או  יםאוכל םהכל מה ש. לאכול או לשתות ליכולתםמכשולים  בעליהסוג השלישי הם  .ג

 .לא מלאים םמשאיר אותאו  םאות צורב להשביעםבמקום , יםשות

 

sekom gyi drippa chen 

 

 .בעל חייםלידה כהמביאות לספציפיות  סיבות ואח"כ שתי יתאחת כללסיבה ציין  .4

 .חמורהבמידה פחות  עיםרהמעשים ה תהיא ביצוע עשר בעל חייםסיבה כללית ללידה כ .א

 .יותרשוליים  מוסר כללי ה, על בסיס קבוע, שלשביר היאהסיבה הראשונה היותר ספציפית  .ב

 מתן כבודאי  גוןכ שגוייםמעשים של  רב מספר ביצוע היאתר ספציפית יה היויהסיבה השנ .ג

 ראויים לכבוד.ש למי

 

 .לסבול נאלציםבעלי חיים הסבל ש כמה מצורותתאר  .5

 ,חיות ניסויכ יםמשמש ,יםנלכד םמהיות יםסובל םה ;םחייהלתמיד בפחד מ נמצאים בעלי חיים

 .משמשים כמאכלכשהם ו כאשר פושטים את עורם מעונים
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 י הביתשיעורתשובות ל

 4שיעור 

 

של בני  םסבל על לימודנובבו נשתמש הביאור ו, ואת תאריכיו של מו, שם מחבראת ש ציין .1

 . )מסלולביאור זהעליו מתבסס המקור  כתבשל  כיוותארי ומחברשם את . אח"כ ציין נושא

 טיבטי בטיבטית(.

 , מאת מאסטר נגולצ'ו דהרמה בהדרהאוצרותתיבת ה הואהביאור שנלמד  הביאור: .א

(1441-1551.) 

 

rinchen bangdzu 

 

 

ngulchu dharma bhadra 

 

לאמה הראשון, פאנצ'ן נכתב ע"י הוד קדושתו השהדרך לעונג, המקור הוא כתב  :המקור כתב .ב

 (.1662-?1567)ן לצילובסנג צ'וקי גי

 

delam 

 

penchen lobsang chu kyi gyeltsen 
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 המשך: 4, , תשובות לשיעורי בית, שיעור8קורס 

 

ר ואיתשמות בטיבטית ותן  ,חוות )מסלול טיבטיהסבל שאנו חייבים ל ציין ותאר את ששת סוגי .2

 ית(.עברב

נקבעים ע"י  נוחיי וון שאירועימכי בחיינו:ודאות אין שום שהעובדה הסבל הראשון הוא  .א

ך לא יהפוך להיות ידידודאות שושלנו, אין  הנגעים הרוחנייםקארמת העבר שלנו וע"י 

 או כל אפשרות אחרת. ,בנךיהפוך ל אויבך, או אביך

 

ngepa mepa 

ו מקבלים מדבר חנמוצאים תחושת סיפוק. לא משנה כמה אנ איננולעולם הסבל השני הוא ש .ב

 – היא לעונג נורמאליתביעות רצון. למעשה, התגובה הם, איננו יכולים לחוש שמסוי

עוד מה שגורם לנו לכאב רב  ,מאותו הדבר עודל השתוקקותהוא יוצר במקום לספק אותנו ש

 יותר.

 

ngom mi-shepa 

 למרותהסבל השלישי הוא העובדה שאנו חייבים להשיל את גופנו שוב ושוב. הנקודה היא ש .ג

 היאאמת הכחי שלנו, ועל מנת לשמר את הגוף הנ ושיםעשאנו  (רעים)לרוב כל המעשים 

את אנו נושאים בתודעתנו אז אלא ש ניאלץ להשיל אותו.ש ודאי לגמרי בסופו של דברש

המעשים הרעים שעשינו למען הגוף הזה, והם מביאים לנו את התוצאה הבלתי  עוצמתם של

 של כאב בלתי נסבל. נמנעת

 

yang yang lu ndorwa 

 

מנות את מספר רביעי הוא העובדה שאנו צריכים להיוולד שוב ושוב. אילו ניסינו להסבל ה .ד

מלא כל אחד מהם, כדור הארץ עצמו היה מת יםייצגמגרגירי חול הגלגולים שעברנו ע"י ה

 לפני שהיינו מסיימים. בחול

 

yang yang nying tsam jorwa 
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 המשך: ,4ר שיעו, תשובות לשיעורי בית, 8קורס 

 

שוב ושוב. חות, נ מעמדגבוה ל מעמדחמישי הוא העובדה שאנו נאלצים לעבור מהסבל ה .ה

בסופו של דבר הופך  ,הסבלגלגל כאן באי פעם כל דבר טוב שקורה "הנקודה כאן היא ש

 לסוג של בעיה".

 

yang yang tomen du gyurwa 

 

ו האחרים, ינידיד. לא רק שאנו מאבדים את בני לוויהא העובדה שאין לנו יהסבל השישי ה .ו

מגוון  צבורימי ביותר שלנו. "אנו נוטים להאינטבן הלוויה שהוא  ,שלנו את הגוף אפילואלא 

למען חברינו. אך כשמגיע הזמן לחוות את שאנו עושים עצום של מעשים רעים שונים 

אחד מחברים אלה יכול לחלוק איתנו את הכאב. לא מעשים רעים אלה, אף  תוצאות שלה

. אז בעדנורמה, חברים אלה נוטים לעכב ו מנסים לתרגל מעט דהאנשבהם מצבים אותם הוב

 ?בהםך ורצה המממילא, 

 

drok mepa 
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 עורי הביתיתשובות לש

 5שיעור 

 

 שמעות המילה "ברדו".הסבר את מ  .1

", מכיוון שהיא מתייחסת למצב שבין המוות ללידה שלב ביניים"משמעות המילה "ברדו" היא 

 .הבאה

 

bardo 

 

עפ"י משתמשים על מנת להסביר מדוע שבה , תבואהר את הדוגמא של הזרעים ליבולי ההסב .2

 הברדו. יצוריקיומם של  מתחייב יגיוןהה

Chim Jampey Yang ח אינו יכול להיווצר ישירות מהזרע: חייב להיות מצב מסביר כי צמ

להיווצר ישירות  לידה מחדש במיקום אחד לא יכולהיצור הנוצר בכך בדיוק,  הביניים של הנבט.

 .ניהםבי שעוברברדו,  יצורחייב להיות מצב הביניים של  במיקום אחר; שמת צורמהי

 

, עפ"י הבודהה, שלושת התנאים מהםר תא הבודהה.ע"י דברי גם  וכחה ברדוה צוריהקיום של י .3

 ילד ברחם אימו. )מסלול טיבטי בטיבטית(.שיביאו להיווצרות של 

 .מסוגלת להרותשלהיות אם,  מהמתאיה שותשל י הנוכחות .א

 

ma rung da-tsen dang denpa 

 

 .של תשוקה, ואז מגע מיני, בין ההורים המיועדים רגש םקיי .ב

 

pa ma chak shing trepa 
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 , המשך:5, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 ביניים. צורי בארדואה, על ריחות"; כלומר, יםחיש צוריםהי דאח"ל בקרבת מקום להימצא .ג

 

drisa nyewar nepa 

 

 ? ברדוה צורהגוף של י צורתמה קובע את  .4

מתייחס לחיים שהאדם מיועד לקחת, וזה שלפני",  יצורשל "ה ודומה לז ברדוה צורשל יצורתו 

 לומר, לפני המוות הבא שלו, אך אחרי הלידה הבאה שלו.כ

 

 הברדו? צורייאת מי יכול לראות  .5

עין באמצעות הכזה יצור גם לראות ניתן ; זה את זהיכולים לראות  הסוגאותו משהם  ברדו צוריי

 ".יםמדיטטיבית הנקראת "עין האלה

 

 .ברדוה צוריי שהם נחלתם שלתאר את הכוחות המיוחדים  .6

כוח נובעים ממסוגלים לחולל מעשי ניסים ה ברדו צוריי לאמה הראשון מציין, "יאלכפי שהד

 , מסחררתבמהירות  ועכוח מיוחד או יכולת לנ פגיןם. הם יכולים לעוף בשמיים, לההמעשי

 ,יש להם היכולת לעבור דרך הרים וכן הלאה–אחרים, הם שלמים השל העין ו זההם , חושיכל 

 .ולא ניתן לעצרם

 

 מועדים , ופניוברדול היצור נכנס כברש אחרילסוג אחר, של לידה  דסוג אחלהטות  ניתןהאם  .7

 ם של לידה?לסוג מסוי

ללידה אחרת: האנרגיה של מעשי העבר של  סטמו אינךלעולם אי לאמה הראשון אומר, "להד

 יצורה אתך יהיא אותה האנרגיה שתשל ,נוםיהמיועד לגיה ברדוה צורי שליכה אתמש יצור

 עצמו.  נוםיגיההכלומר, יצור  –ש"לפני" 

 'הטהוריםקבוצת 'נה מכושפניו מועדות למה ש ברדו צורשל יאת הרמה  שיגייתכן שאדם יאולם 

מגיע לנירוונה בין המוות ללידה יצור כזה בהם שמקרים קיימים יוולד שם: ילא  בכל זאתו

 מחדש".

 

 ?אנושיתרחם  תלמצב של ליד ברדוה צורינכנס כיצד  .8

רחק, מקיימים יחסי מין. ת הוריהם ממאולד כבן אנוש, הוא או היא רואים ור להיואם האדם אמ

ם הם עוברים ליעדעצמם, בהנות יול תענגלה לוכושי יניםדמימ שהםתוך בשל רושם מוטעה, 

 .מעיהבין  ,בטן האםב תקעיםנובתוך הרחם, 
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 י הביתשיעורתשובות ל

 6שיעור 

 

ותן דוגמא לכל אחד מהם. )מסלול  זנההם השונים של סוגית הארבע יהם שלשמותאת ציין  .1

 ית(.עברוהסבר ב טיבטי בטיבטית

  שאנו אוכלים זהמוצק, כמו  מזון .א

 

kam gyi se 

 

המתאימה והמודעות חוש )או כמה חושים( ה ,של האובייקטמגע הכמו  – בלתי טהורמגע  .ב

 חווית עונג. שמייצרים ,לאותו חוש )חושים(

 

sakche kyi rekpa 

 

 קרוב לגווע מרעב. אדםתקווה לקבל מזון כאשר ה כגוןנד, יישל המ בלתי טהורהתנועה  .ג

 

sakche kyi sempa 

 

 ת עונג.יבחווי קשורהמגע ב קשורהש מודעותה גון, כבלתי טהורה מודעות .ד

 

sakche kyi namshe 
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 , המשך:6, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

 ?אלו הזנהשל סוגי  התפקודמה  .2

ארבעת סוגי המזון הם עצם " יינת,מצ ה. כפי שהסוטרשכאןסבל החיי  ַשֵמר אתם ליתפקדהם מ

 "שורשן של מחלות, סרטן, ויגון. הם עוזרים להביא זקנה ומוות.

 

 ת העולם.היווצרוב ני ביותראת השלב הראשו תאר .3

עולם חדש: רוח  ווצרותיההאות ל באחלל ריק. אז ב תוהבסיס הנמצא מתחת לעולם זה תחיל

לדיסק ענק של רוח, כל  תפכוסביב עצמה במשך שנים רבות. בסופו של דבר היא ה חגההעדינה, 

 .ואותכל לסדוק ולא יאדיר ומוצק שאפילו יהלום עוצמתי כך 

 

 .ההרים העיקריים של העולם רכסי את תשעת אר בקצרהת .4

צה העולם נמצא רכסי הרים. בקמעגלים קונצנטריים של שבעה במרכז נמצא הר מרו, מוקף ב

 . הרכס המקיף

 

 תאר בקצרה את שלושת האוקיינוסים של העולם. .5

ם מעגליה)בין  "שעשועיםימים של "שלושת האוקיינוסים של העולם מכילים שבעה 

בין טבעת שנמצא סביב להר מרו( והאוקיינוס הגדול החיצוני, מש הזהב הרי טריים שלהקונצנ

 שעשועיםהמקיף". הפנימי ביותר מבין ימי הרכס ההרים האחרונה ורכס הרי הברזל הידוע כ"

 הפנימי". אוקיינוס"הנקרא 
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 י הביתשיעורתשובות ל

 7שיעור 

 

יבטית, בט מות. )מסלול טיבטי שחםנום היהגיההסוגים של שמונת  אתתאר וציין את שמם  .1

 ת(עבריר בואיות

בכלי נשק שונים עד  נלחמים ביניהםשם  יםהחי צורים" נקרא כך משום שהי.לקום לתחייה" .א

לקום ם "הקול מהשמיים המצווה עליבת  עולהכמתים. אז  דוממים נחים,צושהם כולם 

 מחדש. לחםילה!" זה גורם להם לקום ולהתחיל לתחייה

 

yangsu 

 

שומרי הגיהינום מסמנים תחילה על גופם של היצורים קווים  זה בגיהינום ".יםוים שחורו"ק .ב

  ורך אותם הקווים.שחורים המכסים את כל גופם, ואז חותכים אותם במיני להבים לא

 

tiknak 

 

 אותם לעיסה. חצים, ומויושם יחד צוריםשומרי הגיהנום אוספים את הי ".קבץ ומחץ" .ג

 

dunjom 

 

 חום.מ צרביםשם, הנ צוריםהכאב של הי זעקותבא מ הגיהינום". שמו של זעקות" .ד

 

ngumbu 
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 , המשך:7, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

 זעקותגם לות". החום השורף את אלה החיים שם הוא גדול בהרבה, גדוה זעקותגיהינום ה" .ה

 נוראות.עוד הרבה יותר הכאב שלהם 

 

ngumbu chenpo 

 

ברזל  צינוקיעקב העובדה שתושביו נשרפים דחוסים בכך נום זה נקרא י". גיהלוהט" .ו

 חום.מלובנים מרוב 

 

Tsawa 

 

, דחוסים בלתי נסבליותר  שהוא עודחיים שם נצלים בחום יצורים הה ."לוהט מאוד" .ז

 קיר בודד או כפול.בעלי מיקה קרצינוקי ב

 

rabtu tsawa 

 

סבל  יםשם חוו יםהחי צורים" מכיוון שהיוגהנום זה ידוע בשם "ללא הפי". גיהוגה"ללא הפ .ח

 ולו הקלה ביותר. וגהבלתי מוגבל ללא הפ

 

narme 

 

 בטיבטית, מותול טיבטי ש)מסלנוספים נום יגיה תאר בקצרה שלושה סוגיוציין את שמם  .2

 ת(עבריר בואיות

 

 נומים החמים, וידועיםישמונת הגיה, הממוקמים סביב "הסמוכים םנויהגיהמדורי "ארבעת  .א

 .'הנהר שלא ניתן לחצותו', ו'דרך הלהבים', 'גופה רקובה', 'יםגחל' בשמות :

 

nyekorway nyelwa shi 
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 , המשך:7, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

. הסבל רוח קרה מקפיאהנושבת ם, ומיעירו האנשים שם. 'הקרים םנויהגיהמדורי 'שמונת  .ב

, נסדק מתמלא בפצעי קור הגוףהקרים,  םנויהגיהמדורי מהקור הולך ומחמיר בכל אחד מ

 מהקור בדרכים שונות. פתחונ

 

drang-nyel gye 

 

קומות החמים, וגם במהקרים ו םנויהגיהמדורי ממוקמים ליד  'החלקיים םנויהגיהמדורי ' .ג

 עולמותאנוש. אלה מקומות של סבל נורא שהוא פחות נורא מנוראים במיוחד בארצות בני 

 נום.יהגיה מעולם יםצוריעל ידי  יםחווננום המלא, ושיהגיה

 

nyi-tseway nyelwa 

 

 

 שאנשים כמונולגמרי אפשרי  דוע זהנום, ומיגיהב היוולדקארמה להמבשילה  הסבר כיצד .3

 נום.יגיהב לדווויי

נום, ואז ללידה מחדש יעובר לברדו של גיה צור. כאשר יתודעהקארמה מבשילה כתפיסה של ה

 ל אובייקט שהוא מצד עצמועליות, המושלכות אשינוי של התפיסות המנטלמעשה  ונום, זהיבגיה

נום", ירחוקה הנקראת "גיה רץקשה לעבור לאשלכאורה  זה עשוי להראות לנו. ריק לחלוטין

 .רעיםה ומעשי ל ידילחשוב על שינוי בתפיסות הנכפה על מישהו עלמדי קל  אך
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 מוות ועולמות הקיום :8מס'  ACIקורס 

 י הביתשיעורתשובות ל

 8שיעור 

 

 .ם השוניםהעידניארבעת שמם של ציין את  .1

 

 רסההעידן  .א

 

 

jikpay kalpa 

 יצירהעידן ה .ב

 

 

chakpay kalpa 

 

 ךעידן ההמש .ג

 

nepay kalpa 

 

 העידן הגדול .ד

 

kalpa chenpo 
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 , המשך:8, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

 כתבתוך )מסלול טיבטי בטיבטית, מ רסהפותחים וסוגרים את עידן הה מאורעותתאר את ה .2

 המקור(

". הפוגהנום הנקרא "ללא ילתוך הגיה יםהנולד צוריםה אין יותר ימתחיל בנקודה ב רסעידן הה

 הוא נמשך עד הנקודה בה העולם החיצוני מגיע לקיצו.

 

 

jikpay kalpa nyelwa yi 

sipa me ne nu sepa 

 

העולם כאשר הוא נהרס ע"י  ת סיוםהעולם הפיסי יכול להיהרס ע"י אש, מים או רוח. תאר א .3

 אש.

העונג הגדול מתחילים להפסיק צורי , ירסים לאחר פתיחת עידן ההתשעה עשר עידני ביני

יבשת דזמבו מתייבשים ומתים. לאחר משך זמן ביערות הה וילשלוח גשם בעיתו; כל הצמחי

ה עולה בשמיים, ויוצרת חום עצום. כל גופי המים הקטנים והאגמים יארוך במיוחד, שמש שני

שלישית, הגורמת לכל הנחלים והנהרות הקטנים מתייבשים. זה גורם לעלייתה של שמש 

" נעלם. אז מגיעה השמש חםשמש רביעית עולה, ואז אפילו האגם הענק "לעולם לא  להתאדות.

עם עלייתה של השמש השישית, ארבע  החמישית, המייבשת גם את "הים החיצוני הגדול".

 בענן של עשן.  וגיםנמ אצילהיבשות וההר ה

 אותו באש. משמידהבלהבה אחת, כולו את העולם אופפת , שמש שביעיתעולה בסופו של דבר 

רמה ב ארמונותה. )בעולם בעלי הצורה( אש אז גורמת לאש מקבילה ברמת הריכוז הראשונה

 עולםשל האש  אותהאינה לחלוטין. זו  ים, נשרפמתושבים יםריקכבר  םשבזמן זה הזו, ראשונה 

ש עידן ביניים וכל זה דרל ת.ונפרד ותמרהן אלו מכיוון ש, שכאן בתיםשורפת את הש ותהתשוק

 עשרים עידני ביניים. נמשךנוסף, כך שעידן ההרס 

 

תוך בטיבטית, מ ,)מסלול טיבטי .היווצרותעידן ההפותחים וסוגרים את  מאורעותתאר את ה .4

 המקור(. כתב

עד ללידה של נמשך ו הקלה, ראשונההרוח עם תחילת נשיבתה של ה מתחיל היווצרותעידן ה

 ".פוגהנום של "ללא היבגיה ראשוןי ח צורי

 

chakpa dangpoy lung ne ni 

nyelway sipay barduo 
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 , המשך:8, תשובות לשיעורי בית, שיעור 8קורס 

 

 של עידן ביניים. משכו אתעשרים עידני ביניים. תאר כ הוא ךעידן ההמשאורכו של  .5

מתחיל מ"זה שאין לו אומדן" בה משך החיים הממוצע שעידן הביניים הראשון מורכב מהתקופה 

ל , כשבכאחריו יש עוד שמונה עשר עידני בינייםועד לזמן שבו משך החיים מתקצר לעשר שנים. 

דעיכה לעשר שנים. בעידן הביניים שוב ואז  ,לשמונים אלף שנים עד עולהמהם משך החיים אחד 

 .החיים מגיע לשמונים אלף שנה משךבלבד. עד מתי? עד ש עלייההאחרון יש 

 

 .אורכה של הקאלפה הגדולהתאר את  .6

. היווצרות זו ביניים עידני עשריםלאורך נמשך אנו יכולים לומר שתהליך היווצרות העולם שכך 

: כל אחד מהם הזמן נמשכים אותו, כולם השל העולם, ואז ההרס שלו, והמצב שלאחר הרס ז

שמונים עידני מ מורכבגדול העידן ה –לעידן הרביעי והאחרון  אשרנמשך עשרים עידני ביניים. ב

 אלה.כביניים 

 

על מנת שדרושים החסד והחכמה את מכלולי  צבורעל מנת לאדם הנחוץ לך הזמן משמהו  .7

 המקור( כתב)מסלול טיבטי בטיבטית, מ בודהה?פוך ללה

של  ות"אינסופי "כפולות שלוש כמה במשך תקופה שלוצבירת החסד והחמ כתוצאהבודהה מופיע 

 אפסים. 53ולאחריו  13מתייחס למספר כאן  "אינסופי"אלה. עידנים גדולים 

 

de drangme sum la sanggye 

 

 בעולם. בודהותמופיעים ן שבהתאר את התקופות  .8

לעולם לא מופיעים כאשר תוחלת החיים מצויה בתהליך של התארכות, מכיוון שבתקופות בודהות 

משכי  ופיעים בזמן הדעיכה, כאשרהבודהות מאלו אנשים חשים פחות שאט נפש מגלגל החיים. 

 שנה. מגיעים למאהמשמונים אלף שנה וממשיכים לצנוח עד אשר הם  החיים יורדים

 תבודהות לא מופיעים לאחר תקופה זו, כאשר תוחלת החיים מתקצרת עוד יותר. מכיוון שחמש

 .את הלימודאינם מתאימים לקבל  היצורים אזובזמן זה,  יםמאד נפוצ םיוונינה

 


