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  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה
 עורי הביתיתשובות לש

 

 1שיעור ומבוא 
 

 רים". מהו מקור המילה?-ציין את משמעות המילה "לאם .1

 

לתרגם "הדרך המדורגת גם יתן נו" להארה רים" משמעותה "שלבים בדרך-המילה הטיבטית "לאם

  .(Prajnya Paramitaלהארה". במקורו השם בא מן הכתבים על שלמות החוכמה )

משתמשים באותה  לאם רים.כ בתפילה כל בית ותלכנכל היצירה היא לאם רים, אבל ניתן גם 

 המילה בשני המובנים.

 

 

של הלאם  טקסטמחמשת הטקסטים הגדולים, והרמות השונות של התרגול הסודי כלולים ב לואי .2

 ?רים "מקור כל חסדי"

 

 . חמשת אלה נקראים: רים לאםכנם של כל חמשת הטקסטים הגדולים כלול בות

 .(Prajnya Paramitaכמה )ושלמות הח .א

 .(Madhyamikaדרך האמצע ) .ב

 .(Vinayaהמוסר ) תרגול .ג

 .(Abhidharmaהחוכמה הגבוהה ) .ד

 (.Pramanaלוגיקה ותורת התפיסה ) .ה

 

 מוזכר בו, אינו מוסבר בפירוט.הגם שהוא הוא לימוד פתוח ולכן התרגול הסודי רים -לאםה

 שתי רמות של התירגול הסודי: שלב היצירה ושלב ההשלמה. רותמוזכזה  טקסטב

 

 

 תאר את המקום והנסיבות שבהן נכתב הטקסט.?  מקור כל חסדימי כתב את  .3

 

לרגלי פסלו של לורד אטישה, במנזר  (1531-1111) ג'ה צונגקפה, ידי-לנכתב ע מקור כל חסדי

והתפלל ללאמות. בעת התפילה כל  בה ישב ג'ה צונגקאפהשהמערה  תהישם הי .1141-ַרְדֶרנג ב

 לפניו בשמיים ואז הוא חיבר את התפילה. הלאמות הופיעו

ופנה בתפילה  בעצמו)מנג'ושרי( יום אחד כרע המאסטר לפני הפסל, כפי שהורה לו 'הקול הרך' 

ללאמות של העבר. התפילה שנשא ג'ה צונגקפה באותו יום, השתמרה בכתב ואפשר למוצאה 

את  תחינה ללאמות שנתנו היזו ."השער לדרך הנשגבה ביותר" :השםתחת  כתביו באוסף

'הר חלקים עיקריים. החלק השני הוא  לשלושה והיא מחולקת ההנחיות לדרך המדורגת להארה

פי -עלש נכנס למצב של חזוןג'ה צונגקפה  עם סיום תפילתו, .'של ברכות, מקור כל חסדי

של  הלאמות אה את כלש שלם. בחזון זה הוא רחודבמשך 'הביוגרפיה הגדולה' נמשך לסירוגין 

 13 ערך מיוחד. האירוע מתואר במערך של בעלתברכה מהם בל יקפנים אל פנים, ו תהמסור

 שנקראות "השמונים של צונגקאפה". מגילות מצוירות
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 , המשך1מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

הסבר את משמעות המילה ברכות". נקרא גם "תחינה להר של "מקור כל חסדי" הטקסט  .4

תן את המילים  –מסלול טיבטי "ברכה" במסורת זו, ואת חשיבותן הרבה של התחינות. )

 (בטיבטית "תחינה" ו"ברכה"

 ברכה

 
Jin Lab 

 

 תחינה

 
Sol’n’Dep 

 

 . בלימוד הדהרמה יש למילה "ברכה" משמעות מיוחדת

"עזור לי לשנות את היכולת הרוחנית  " המופיע לאורך הטקסט משמעותו בעצםהביטוי "ברכני

וממשיך בכל הישג רוחני וכל תובנה רוחנית  ללמוד ולתרגל דהרמה נוכולתיבה מתחיל ". זשלי

דברים כמו תפנית של ממש, לב אוהב וחומל, בודהיצ'יטה, חוכמה, הבנת ריקות,  .בדרך שנרכוש

  .שאנו מבקשים לקבל קסט שלפנינו כולל רשימה ארוכה של ברכותהט .יכולת לעזור ועוד

 

 

 תן כמה מן המאפיינים שמייחדים יצירה זו. .5

 

 :הם יצירה זו יםיחדישמ המאפיינים. הוא הלאם רים הידוע מכולם מקור כל חסדי

 תחינה.  היצירה כולה היא .א

 אחרים, הוא מכיל כמה בתים על טנטרה.  מיםלאם ריבניגוד ל .ב

בלי המרכיבים משלמת. יש בה כל מוו היא דרך שלמה זופנינו בתפילה ב שנפרסתהדרך  .ג

בהירות ומראה מה מוביל בג'ה צונגקפה פורס את הדרך כולה  ובסדר מושלם. ,להחסיר דבר

, תוך שהוא מיישב סתירות לכאורה ת הדבריםהצגשל  שלמותובהירות , אינטגרציהלמה תוך 

  .בין החלקים השונים

 

 

 ל טיבטי גם בטיבטית(.ציין את ארבעת החלקים העיקריים של לאם רים זה )מסלו .6

 

 שורש הדרך: מציאת מורה רוחני. .א

 

lam gyi tsawa she-nyen ten tsul 

 

 כיצד לתרגל ולטהר את התודעה לאחר שמצאנו מורה רוחני. .ב

 

ten ne lo jitar jangway tsul 



5 

 

 , המשך1מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 תחינה לקבל עזרה בתרגול. .ג

 

sulwan deppa 

 

 תפילה לפגוש מורים רוחניים ולהגשים את המטרות. .ד

 
lame jesung dang salam toppay munlam 

 

 

תאר גם את ו רשום בקצרה את תולדות חייוהביאור שנלמד ניתן על ידי פאבונגקה רינפוצ'ה.  .7

 לימוד זה לידיך. המורים שדרכם הגיע

 

 –, והשיג את התואר 'גֶֶשה' Sera Meyמנזר ל( נכנס כילד 1111-1111פבונגקה רינפוצ'ה )

מאסטר לפילוסופיה בודהיסטית. השיעורים העוצמתיים שהעביר לקהל הרחב, הוציאו לו ֵשם 

עוסקים  - כחמישה עשר כרכים מקובצים - חיבוריו וספריו כדמות הרוחנית המובילה של תקופתו.

 בכל ההיבטים של המחשבה והתרגול הבודהיסטיים. 

איש. בקהל ישב תלמידו, טריג'אנג  14,444-כבטיבט לם ניתן בלהסה שאותו אנו לומדישיאור הב

רינפוצ'ה. קן רינפוצ'ה היה  ן, והיה הלאמה של ק11-י לאמה האכו של הדלונרינפוצה, שהפך לח

 . גשה מייקל להלה וש-הלאמה של לאמה דבורה

רינפוצ'ה  את הלימוד ישירות מקן הלידינו על ידי לאמה דבורה הלה, שקיבללימוד זה הגיע 

 .בונגקה רינפוצ'ה השלישיאפהמקור מידיו של קיבל ישירות את כתב  גשה מייקל ומגשה מייקל.

 

 

 –אנו נלמד את הטקסט בסדר לאחור. תאר כמה מן היתרונות בדרך לימוד זו. )מסלול טיבטי  .8

 "סדר לאחור" בטיבטית. (-רשום גם את המונחים ל"סדר לפנים" ו

 

 :התחלה לסוףהבסדר לפנים, כלומר מסטים קבדרך כלל לומדים ט .א

 
Lun Jung 

 .לעצמנו, סבל שמתחיל בבורותנו סבל גורמים כיצד אנומסבירים  בשיטה זו

 .כלומר מהסוף להתחלה ,בסדר לאחור אהי סטקשיטה נוספת ללמד את הט .ב

 
Lun Dok 

 :שמים דגש על ואנ ההארה. בשיטה זושלב מוון שהיא מתחילה ימכ יותר, שיטה זו חזקה

 מהסבל. לצאתכיצד 
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 , המשך1מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 מהי החשיבות של הלימוד של טנטרה? .9

 

דרך קסומה ומדהימה אך דורשת הכנה  הי. זוטנטרה היא הדרך הקצרה, המהירה והמענגת להארה

לעלות על ו עלינ, רוחני יים בדור של ניווןו חקצרים ואנחיינו וון שימככדי שתעבוד. מעמיקה ב

כדי שנוכל להגיע להארה במהלך  ,נו היטבין את עצמועלינו להכ והעוצמתית ביותר הדרך הקצרה

היא הטנטרה 'זו שאין למעלה ממנה',  ,'אנוטרה יוגה טנטרה', ההטנטר ת סוגיארבעבין חיים זה. מ

במהלך  להארהלהביא אותנו יש ביכולתה  אם נצבור את כל התנאים הדרושיםהעוצמתית ביותר, ו

 .חיים אחד

 

 

תן את שמותיהם  –)במסלול הטיבטי תאר בקצרה את שני השלבים העיקריים בלימוד הטנטרי.  .11

 בטיבטית(

 

 שלב היצירה נקראתהרמה הראשונה  .1

 
Kye Rim 

 

 נוקדוש ואוהעולם נהיה יותר טהור וכתוצאה מכך בשלב זה אנו מתחילים לטהר את תודעתנו 

אנו גם רמציה, ר טראנספווון שהמיינד עובילאכים. מכפוגשים יותר אנשים קדושים ומ

 הופכים לקדושים.

 

 שלב ההשלמה –הרמה השניה  .1

 
Dzok Rim 

מורים  לפגוש נתחילאם עושים את שלב היצירה נכון,  ם את הדרך להארה.שמשלי זהו השלב

ניתן לבודדים באופן זה  לימוד חלקו המתקדם יותר שלאת שלב ההשלמה.  ותנושילמדו א

 של אחד על אחד בין התלמיד והלאמה. במפגש ,טיפר

 

 

 מדוע חשובה הסודיות בלימוד הטנטרי?  .11

 

 מצידםהמורים תועלת. להביא במקום  נזק לגרוםיכול  שניתן לתלמיד שאינו מוכן לימוד טנטרי

 תלמיד מוכן הוא ילמד אותו בשמחה., ולכן כאשר המורה רואה משתוקקים להביא אותנו להארה

החמלה והבנת התפנית, יתוח במדיטציה, פמעמיק אימון ו צריך להכין את עצמו: מצידהתלמיד 

עם מורה מיומנ/ת, של  מערכת יחסים נאותהעל התלמיד לפתח רמה גבוהה. כמו כן הריקות ב

 .למורההתמסרות ן, יחסים הנבנים על ידי שירות ממושך וואמורבה הערכה 
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 , המשך1מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 תן את המונח לריטריט טנטרי –)במסלול הטיבטי מהי החשיבות של תרגול בריטריט?   .12

 בטיבטית(

 

 שמשמעו 'זה שמכין אותך'. Lesu Rungwa הינו קיצור של המונח le rung -ריטריט טנטרי

;=-=v-:v$-0k 

le su rung wa 

 הריטריטבמהלך . יותראו  תקופה של ארבעה שבועותמשך בו אנו מתבודדים לשריטריט  זהו

 שנחוץתהליך , הגוף הפנימיומכין אותנו לעבוד עם הערוצים הפנימיים שתהליך ההכנה מתרחש 

הבידוד והשקט של הריטריט הם תנאי הכרחי להצלחת  די להגיע להארה המלאה של הבודהה.כב

 התהליך.

 

 

 תאר את חדר ההארה הטנטרית במדיטציה על שלבי הדרך להארה .13

 

מקום מואר עם אור אנו מדמיינים  .יפהוחצר פנימית פתוחה  ו ישוא עגול, במרכזה חדר ההארה

 )יש מקום להרחיב בתיאור אישי( .וכו' ,שמש

מדהים ביופיו. ו. גוף של אור, קורן כדמות מוארת עם גוף של מלאךהחדר  זבמרכאנו נמצאים 

 גוףההורה וטובה. מכמות מדהימה של קארמה ט ,נוצר מטריליונים של מעשים טוביםגוף זה 

  אין בו שום פגם.וטהור לחלוטין, 

מאושר לחלוטין. מיינד שנֵיחן באהבה מושלמת והוא מושלם  המיינד של הדמות המוארת

  מסוגל לעזור לכל היצורים.ל, הובעל ידע כמיינד  טוטאלית לכל היצורים.ואינסופית, במידה שווה 

זמנית לעזור לכל היצורים ביקום, כל -ובו ,זמנית בכל העולמות-להופיע בויכולת לדמות יש 

 . על פי צרכיואחד 



6 

 

 

 

  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה
 עורי הביתיתשובות לש

 

 2שיעור 
 

 מהי הסיבה העיקרית שלשמה אנו מבקשים לקבל העצמה טנטרית? .1

 

לקבל  הולכים ועבורו אנשהדבר החשוב ביותר  לתרגל טנטרה. נותנת לנו רשותהעצמה טנטרית 

  .לנו את הנדרים הטנטרייםעניק ית/ ההעצמה טנטרית, הוא כדי שהלאמ

 

 

 תאר את החשיבות המכרעת של שמירת הנדרים. .2

 

ל הנדרים הטנטריים היא זו שמאפשרת להגיע להארה המלאה. חשוב להבין ששמירה טהורה 

 ."בבטחה להכירהמילים " פסוקב ותולכן מופיע ,כל הזמן שעלינו לשמור על הנדרים באופן טהור

 .של תודעתנוטראנספורמציה ל גורמיםהנדרים אנחנו  תשמיר באמצעות

 

 

ההישגים הרוחניים הם משני סוגים עיקריים. ציין מהם ומנה כמה מן ההישגים בכל אחת משתי  .3

 הקבוצות.

 

למשל מימוש  שמתרגלים את הדרך הגלויה. מימשותפים עם אלו  – הישגים סוטריים .א

 שמתמירבאופן של הרעיונות מספקת הפנמה  דרושה. חלופיות החייםו התובנה של ארעיות

 את ההתנהגות שלנו ואת סדרי העדיפויות בחיינו.

טוהר  ,בגרות רוחנית , שביטויים הואהתרגול הסודימ הבאים כתוצאה – שגים טנטרייםיה .ב

 .תודעהשל ה

 כמו נירוונה והארה. -הישגים אולטימטיביים .ג

 יכולת לקרוא מיינד של אחרים,כולות יוצאות דופן כגון הי: הישגים לא אולטימטיביים .ד

מרחקים מהר, יכולת לעוף, יכולת לעבור דרך קירות, יכולת  לגמועיכולת לראות למרחקים, 

 ללכת על מים, יכולת לחיות ללא אוכל.

 

 

 גם בטיבטית(. –רשום כמה מן הכינויים לבודהה. )מסלול טיבטי  .4

 

 
Nyam kyen - לובעל ידע כ 

 

 

   



1 

 

 , המשך2 קור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעורמ

 

 
Jangchub- תודעת הארה 

 

 
Sang Gye– בודהה 

 

 

 "יחידי הסגולה הברוכים"? יכשיר אותנו להשתייך לקבוצתשמהו  .5

 

אלו שמקבלים את הנדרים הטנטריים ואת הלימוד  –יע להיות "יחידי הסגולה הברוכים"כדי להג

 , נדרי החופש האישינדרי המקלט שנטלנו על עצמנו,על הנדרים הטנטרי, עלינו לשמור היטב 

 .הטנטריים, וזה יביא אותנו להארה אלינו את המורים ויביאאלו  .ונדרי הבודהיסטווה

 

 

 מנה ארבע סוגים של סיבות שבגללן אנו עלולים לשבור נדרים. .6

 

 לא להכיר את הנדרים .א

 
Mi shepa 

 זלזול בנדרים .ב

 
Ma gupa 

 עות לשמירה על הנדריםאי פיתוח מוד .ג

 
Bak mepa 

 התקף של נגע רוחני .ד

 
Nyon mong mang wa 

 

 

 רשום את שלוש הקבוצות של הנדרים במסורת התרגול של המהיינה. .7

 

 .בזולת מכול פגיעה העיקרית היא להימנעמהותם  - הפרטימוקשהנדרי  .א

 .הזולתהטוב למען עשיית החסד ו העיקרית היא צבירתמהותם  - הבודהיסטווהנדרי  .ב

מזרזת  שמירת נדרים אלודומה לזו של הנדרים הקודמים, אלא שמהותם  - נדרים טנטריים .ג

 .מאוד את התהליך
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 , המשך2 מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור

 

)מסלול טיבטי מהן "הדרכים שפתוחות הן לכול" ו"הדרך שליבה יהלום" המוזכרות בלאם רים?  .8

 (.רשום את שמותיהן בטיבטית –

 

 .להוציא את עצמו מסבלמוטיבציה עם בה אדם מתרגל  ,הדרך הצרה -היניינה .א

 
Kyebu chung 

 

ואת הזולת  הוציא את עצמולעם מוטיבציה  בה אדם מתרגל ,הדרך הגדולה -מהייינה .ב

 .מהסבל

 
Kyebu chenpo 

 

  -הינה דרך הווג'ריינה, הדרך הסודית -הדרך שליבה יהלום .ג

 
Dorje tek 

 

 מהר ככל האפשרו ואת הזולת מסבל נלהוציא את עצמעם מוטיבציה  נסיביתרגול אינט

 .הגדולה ונבשל חמלת

 

 

 לכנות את הדרך הטנטרית. "יהלום"הסבר מדוע משתמשים בדימוי של  .9

 

. בתרגול הדרך יש שני לחלקים ולהפרידוקשה ביותר בעולם קשה ביותר החומר ההוא יהלום ה

נה, דרך היהלום, השיטה והחוכמה הם יג'ריווה בדרך. sherabוהחוכמה  tap –חלקים, השיטה 

 של הטנטרה.הרב כוחה  גם. מכאן , כמו היהלוםלתי נפרדיםב

 

 

 רשום בקיצור כיצד מסבירות האסכולות השונות של הבודהיזם הקדום את הקיום המותנה. .11

 

קיימים בתלות קיום מותנה בכך שדברים  המסביר Vaibashika -יבשיקהיוואסכולת ה .א

  .לסיבותבעצמן הופכות תוצאות באות מסיבות, ו . דברים קורים כתהליך,בות שלהםבסי

מסבירים קיום מותנה בכך שדברים  ,הסוטריסטים Sautrantika -אסכולת הסאוטרנטיקה .ב

 קיימים כתלות בחלקים שלהם.

מסבירים את הקיום המותנה  Prasangika Madyamika -פארסנגיקה מאדיאמיקהאסכולת  .ג

כתוצאה מהרישומים המנטאליים אותם,  יםמשליכ שאנו מופיעים כפיקיימים  ך שדבריםבכ

 .כלפי אחרים , בעיקרבעבר נומעשים שעשישבתודעתנו, אשר נצברו שם כתוצאה מן ה
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 , המשך2 מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור

 

 מה עלינו לעשות כדי לפגוש מורים טנטריים שיובילו אותנו בדרך להארה? .11

 

לנו כיום וכן  ברמה שיש את הנדרים מנת שנפגוש מורים טנטריים בעתיד, עלינו לשמור היטב על

את העולם הטהור והמורים  תאת המורים שיש לנו כעת. המוסריות מייצר ולהוקירלכבד 

 הטנטריים מופיעים מההשלכות הטהורות שלנו.

 

 

שמעביר מן האחד לשני,  תאר את החדרים שמייצגים את שני חלקי התרגול הטנטרי, המסדרון .12

 ואת מסדרון שמירת הנדרים במדיטציה על שלבי הדרך להארה.

 

בו וחדר מלבני . זהו בו עובדים עם הגוף הפנימי והערוציםשחדר  ואה של שלב ההשלמההחדר 

כרית מדיטציה . מסמלת את הערוצים הפנימיים השבורים והעקומים שלנוה פגומה ומעוקמתצנרת 

בשיטות מסמל את העבודה  יוגההשיטות פנים לתקן את הערוצים. מזרון בהעבודה  מסמלת את

איתו אנו עובדים וממנו שהוא האובייקט הגבוה ביותר  שבחדר חוץ לתקן את הערוצים. והלאמה

 אנו מקבלים את ההנחיות האישיות.

אותם שתרגולים ה 11שמסמל את  11 מספרהבו מופיע שחדר וא ה – החדר של שלב היצירה

מייצגים את היצירה של התמונות של מלאכים יש בחדר ושוב ושוב.  ,יום יום ,ם בשלב זהמתרגלי

 .עולם קסום ושמימי, מדהים ולא שגרתי

המסדרון של הריטריטים של שלב  ואה המסדרון שמוביל משלב היצירה לשלב ההשלמה

וכן  טנטרי של ריטריטביום  הישיבותמייצגת את ארבע . היא 1הספרה בו היצירה ולכן מופיעה 

 .נוארבעה ריטריטים במהלך חיימינימום של בצע התחייבות להאת 

תרגול זה מיוצג שם על מירת הנדרים. מסמל את ש המסדרון שמוביל לחדר של שלב היצירה

יומנים שמולאו בקפידה ובאהבה כהזדמנות מדהימה  ,תלויים לכל אורכוהמלאים  יומנים ידי

 נו להארה.בדרכ יםתנו לנו המורילשמור על הנדרים שנ
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  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה

 י הביתשיעורתשובות ל
 

 3שיעור 
 

 תן את המילה ל"כלי"( –)מסלול טיבטי  מהו שהופך אותנו ל"כלי ראוי" לקבל העצמה טנטרת? .1

 

הוא שמירה קפדנית ולאורך זמן  לי ראוי' לקבל את החניכה הטנטריתמה שהופך אותנו להיות 'כ

. שמירה קפדנית על נדרי הבודהיסטווה מאפשרת לנו בדרך הפתוחה דרים ברמה שקיבלנושל הנ

אותם  ,לפתח את שש השלמויות. זהו אימון נפלא שמכין אותנו לקראת קבלת הנדרים הטנטריים

 מקבלים בחניכה הטנטרית.

 
Nu 

 

 

 .תאר את חדר החניכה הטנטרית במדיטציה על שלבי הדרך להארה .2

 

את הזרעים  זורעותהישנן ארבע העצמות  'טרה יוגה טנטרהואנ'חניכה של הב - כתריםארבע  .א

מונחים הארבעה כתרים על ידי  הואיצוג של ארבע ההעצמות ילארבעת גופיו של הבודהה. ה

 על ראשנו בחדר החניכה הטנטרית.

במהלך החניכה הטנטרית החניך מקבל את הנדרים הטנטריים מהלאמה,  - יומן נדרים מפואר .ב

 צוג לנדרים הטנטריים בצורת יומן מפואר.יי יש החניכהבחדר 

רשות לתרגל את הטנטרה וזאת באמצעות , הלאמה מעניק לחניך במהלך החניכה - סדהנה .ג

 ספר. ואיצוג של הסדהנה היספר התרגול שלנו. ה ,סדהנה נתינת

 /האותו - חניכה בחדר החניכה הוא הלאמהבייקט הגבוה ממנו אנו מקבלים האו - הלאמה .ד

 נשים על כס מפואר ומרומם.

 

 

 מנה את שש השלמויות שאותן מתרגל הבודהיסטווה. .3

 

 נתינה .א

 התנהגות מוסרית .ב

 אורך רוח .ג

 חדוות המאמץ .ד

 ריכוז מדיטטיבי - מדיטציה .ה

 שלמות החוכמה. .ו
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 נה" בטיבטית(.-ריט ו"שיתן את ההגדרה של שלוה מדיטטיבית )הנקראת "שאמאטה" בסנסק .4

 

 דופן של קלות של תרגול.-בעונג יוצא נקודתית הרוויה-זוהי תודעה חד

 הממוקדת באופן חד נקודתי באובייקט שלה.  ,באה בעקבות תרגול של מדיטציה עמוקההיא 

 
Shine 

 

 

 וכיצד משיגים אותו? Shinjangמהו  .5

 

 
Shinjang 

 

Shinjang  לאורך זמן ומורגלים היטב ם דבר אחרי שמתרגליהוא העונג או העדנה שמשיגים

מושג בשינה ה Shinjangעונג מנטאלי וגם פיזי.  , שהיאם כ'זרימות'גתו. בעברית זה מתורבעשיי

 . , באופן הנכון ולאורך זמןמדיטציהשל מתרגול סדיר ויומיומי כתוצאה מגיע 

 

 

 ונג" בטיבטית(.ט-תן את ההגדרה של תובנה )הנקראת "ויפשיאנה" בסנסקריט ו"הלק .6

 

 Vipashianaתרגולדופן של קלות ה-כמה הרוויה בעונג יוצאוזוהי הח . 

 אשר מבוססת על שלווה. ,באה מכוח האנליזה של האובייקט שלההיא 

 

 

 מהי המטרה האולטימטיבית של תרגול השלמות של המדיטציה? .7

 

ריקות  לראותאים ליצור את התנהמטרה האולטימטיבית של תרגול השלמות של המדיטציה היא 

. באמצעות את עולמנו היא הגורם שמבטיח שאכן נתמירוון שראיית ריקות ישירות יישירות, מכ

שלמות המדיטציה, אנו יכולים לכוון את המיינד לראיית הריקות וכך רוכשים את שלמות 

 החוכמה.

 

 

רשום את  –)מסלול טיבטי  מנה שני סוגים עיקריים של הסחת דעת העלולים לקרות במדיטציה .8

 המונח הטיבטי ל"הסחת הדעת"(

 

למחשבות שאין . המיינד נודד שייכות למדיטציההסחת דעת בה נכנסות מחשבות אחרות שלא  .א

 לנו שליטה עליהן ולא הזמנו אותן.

תוך כדי שהחלטנו למדוט על נושא אחד ולאחר זה קורה  – המיינד נודד לאובייקט ראוי אחר .ב

אלא שהוא לא האובייקט בו שאף הוא אובייקט ראוי, חר אעברנו למדוט על נושא מדיטציה 

 להתמקד. נובחר

 
Yeng wa 
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 הסבר מהם שני סוגי המציאות. .9

 

מבינים  ונניוון שאיכשהיא מתעתעת בנו, אלא  קיימת מנםאשהיא מציאות  - מציאות כוזבת .א

מופיעים שבה דברים הש מכיוון 'כוזבת' נקראת היא צר אותה.ישמה אגם לא את ו אותה נכון

ם: מציאות הכוזבת השמות נרדפים למציאות באופן שאינו תואם את קיומם האמיתי. ינו בפנ

 יחסית ומציאות קונבנציונאלית. 

זוהי  .בה מה שמופיע תואם לגמרי את אופן קיומומציאות ש - מציאות אולטימטיבית .ב

 בעת שהוא רואה ריקות ישירות. המציאות שרואה הארייה

 

 

 על פי אסכולות שונות בבודהיזם. gakja? תן כמה מן ההסברים השונים של  gakjaמהו  .11

 רשום את המונח בטיבטית( –)מסלול טיבטי 

 

 
Gakja 

אנחנו מאמינים שישנו ונאחזים אשר הגאקצ'ה היא הדבר שלא היה, שאיננו, ושלא יכול להיות, ו

צורת קיום שלא תיתכן. הגקצ'ה  ,הדבר שהריקות ריקה ממנוהגקצ'ה היא  .ליםולכן אנחנו סוב ,בו

ולא נוכל להשתחרר באמצעות הלימוד והמדיטציה על ריקות, היא הדבר אותו אנו מנסים להפריך 

 זים בו.וכל עוד אנו אח

 בסיבותיו;  מצד עצמו, ללא תלות הקיים אובייקט הגקצ'ה היא –בשיקה ילפי הווי .א

 בחלקיו;  הקיים מצד עצמו, ללא תלותאובייקט  הגקצ'ה היא –טים לפי הסוטריס .ב

 הגקצ'ה היא אובייקט הקיים מצד עצמו, ללא תלות –לפי הפרסגניקה מדיימיקה  .ג

, אשר נוצרו נומרישומים מנטאליים בתודעתכתוצאה  נו, הנכפית עלינובהשלכה של

 בעבר. נודיבורים או מחשבות של ,מעשיםבעקבות 

 

 

 נות שגויים על ריקות שחדרו ללימוד הבודהיסטי. רעיוכמה מנה  .11

 

"שחור" הוא אובייקט של החושים,  אינה ריקות. . זו"ל שחור זה ריקותוהכ" – לראות שחור .א

 ועל כן חלק מן המציאות הכוזבת.

 לא כפי שאנחנו חושבים שהם ךקיימים, אאכן דברים ה .זה לא נכון -שום דבר לא קיים .ב

 .קיימים

מתחברים אכן כאשר עושים מדיטציה בצורה רצינית  - של התודעה הריקות היא הזוהר .ג

כמו במקרה א', "זוהר" אינו יכול להיות מציאות  ריקות.ו אינה הלזוהר של התודעה, אלא שז

 אולטימטיבית, כיוון שהוא דבר חיובי, במובן שאיננו העדר של קיום עצמי.

 אובייקט.  שאין לה תפיסהלא תתכן . "תפיסה בלי אובייקט" – מודעות עירומה .ד

 

 

 מהו הקריטריון שבעזרתו נוכל לשפוט אם הלימוד שאנו שומעים על ריקות הוא נכון? .12

 

וון שקארמה יכ, קשור בקשר הדוק עם שמירת המוסר חייב להיותלימוד והסבר נכון על ריקות 

 ,כוןניכול להיות שמירת מוסר, אינו בכרוך  אינוששל ריקות . הסבר הולכים יחדתמיד וריקות 

הסבר זה יהיה . אם מישהו מדבר על מוסר מבלי לכרוך את ההסבר בריקות של הדברים, להפךו

 והסבר זה אינו יכול להביא לשחרור. לא שלם
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  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה

 עורי הביתיתשובות לש
 

 4שיעור 
 

תן את הכינוי  – רחב" שאותו מתרגלים מתרגלי המהיינה )מסלול טיבטיההסבר מהו "ההיבט  .1

 הטיבטי להיבט הרחב(.

 

האחריות האישית שאדם לוקח על סבלם. על הזולת, על הברואים ועל  ואהיבט הרחב הפוקוס הב

ים ההיבט הרחב לעומת ההיבט שמייחדת את א זו, היעצמו להוציא את כל הברואים מכל סבל

 האחרים. 

 
Kyebu chenpo 

 

 

 –שר משותפים עם בעלי ההיבט הרחב )מסלול טיבטי ציין שני חלקים של השלבים של הדרך א .2

 גם בטיבטית(

 

 ללמוד כיצד לחשוב כמו בודהיסטווה. .א

 
sem kyepay tsul 

 ללמוד כיצד לפעול כמו בודהיסטווה. .ב

 
chupa la loptsul 

 

 

 לשני מבין שני חלקים אלו יש שני חלקים משלו. ציין מהם )מסלול טיבטי גם בטיבטית( .3

 

 דהיסטווה שהן פתוחות )לא לימוד סודי(.פעילויות של הבו .א

 
Do 
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 פעילויות של הבודהיסטווה שאינן פתוחות )שהן לימוד סודי או טנטרה(. .ב

 
ngak 

 

 

גם  –גם לראשון מבין שני חלקים אלו יש שני חלקים משלו. ציין מהם. )מסלול טיבטי  .4

 בטיבטית(

 

 שלמויות באופן כללי.שש ה .א

 

 שתי השלמויות האחרונות. .ב

 
 

 

 תאר את חדר התרגול של ההיבט הרחב במדיטציה על שלבי הדרך להארה. .5

 

 יצוג לשש השלמויות.יכ ,משושה הוא בצורתבט הרחב יחדר התרגול של הה

 ,על ידי כלי קטורת יפיפה ומקושטאת הבודהיצ'יטה אנו מייצגים במרכז החדר  - בודהיצ'יטה

שלנו להגיע להארה למען  את השאיפה לזה מסמ עשן לבן שאופף את כל החדר בריח נעים.המפיץ 

 כל הבריאה.

 :שש השלמויות

ה באריזת מתנה. יש ארבע על ידי קופסבכניסה לחדר מצד שמאל, מיוצגת  - שלמות הנתינה .א

סף, נתינה של דברים חומריים ושל כ מתנות ארוזות כדי לסמל את ארבעת סוגי הנתינה:

 ונתינה של הדהרמה. נתינה של אהבהפחד, מנתינה של הגנה ומחסה 

 

על ידי עציץ גדול ובו עץ גדול ומרשים. בכניסה לחדר מצד ימין, מיוצגת  - שלמות המוסר .ב

 שלושת סוגי המוסר: לעץ יש שלושה שורשים שמסמלים את

 הימנעות מפגיעהב שמתמציתו ,מליפול לקיום סובל המוסריות שתמנע אותנו .1

 בזולת.

 .חסדה של צבירת המוסריות .1

 היצורים. המוסריות של פעולה למען .5

את הריסון בול עץ המסמל  על ידי ,צד ימיןמבהמשך החדר מיוצגת  – אורך הרוחשלמות  .ג

 מגיבים בכעס על כעס או בביקורת על ביקורת וכך הלאה. שלנו: איננו

ליצן על קפיץ שקופץ  על ידיצד שמאל, מבהמשך החדר מיוצגת  - שלמות חדוות המאמץ .ד

לא ל ,התרגול של שש השלמויות החדווה והשמחה שבביצועמהקופסה וצוחק, ומסמל את 

 נו כאשר עולים מכשולים.ברוח נפילהלא לרתיעה מקשיים ו
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די מיקרוסקופ המסמל על ימצד ימין,  ,מול דלת הכניסהמיוצגת  - שלמות הריכוז המדיטטיבי .ה

ה, שלווה באובייקט המדיטציה ברמה של שינֶ  מתמקדיםבה אנו שאת היכולת המדיטטיבית 

 עונג הרב של מדיטציה.ב רווימדיטטיבית עם ריכוז חד נקודתי, 

על המונח על ידי יהלום גדול ויפה מול דלת הכניסה מצד שמאל, מיוצגת  - שלמות החוכמה .ו

 הבנה מושלמת של המציאות הרוויה בחמלה הגדולה. את החוכמה, סמלהוא מ. ןכַ 

 

 

 מנה סוגים שונים של נתינה שאותם מתרגל הבודהיסטווה. .6

 

 נתינה של דברים חומריים ושל כסף. .א

 נתינה של הגנה ומחסה. קורת גג או הגנה מפני פחד. .ב

 .זמן ואהבההקדשת תשומת לב, ו נתינה של אהבה .ג

ליצורים למלא  וון שהיא מאפשרתיביותר מכהנתינה הגבוהה זוהי  – נתינה של הדהרמה .ד

  .כך שילמדו לעזור לעצמםעל ידי ולמצוא אושר אולטימטיבי, את כל צרכיהם 

 

 

 הסבר את ההבדל בין "השאיפה להארה בצורת משאלה" ו"השאיפה בפעולה" .7

 

 :יש שני סוגיםשאיפה להארה ל

ת המשאלה , ואלהגיע להארה ההתכוונות מפתח את אדם - השאיפה בצורת משאלה .א

 .להביא את היצורים לכל אושר ולפוטרם מכל סבל

אחריות אישית כדי וקח כל שנדרש ולאת אדם מחליט לעשות  - השאיפה בפעולה .ב

אושר לללא יוצא מן הכלל להביא את כל היצורים על מנת להביא את עצמו להארה 

 הארה.הנשגב של 

המתרגל  איפה בצורת משאלה. בששל האחריות האישית אספקטההבדל העיקרי ביניהם הוא ה

אחריות על הו העשייה הדגש הוא על, ובשאיפה של פעולה בכוונה הנכונה מאמן את עצמו

 .להשלמת המשימהללא לאות עד פעול אישית לה

 

 

אלה אינם זהים לשלושת סוגי  שימו לב:? )בלאם ריםמהם שלושת סוגי המוסר המוזכרים  .8

 הנדרים(. מסלול טיבטי בטיבטית.

 

ת של ריסון עצמך מביצוע מעשים רעים )מכוונת בעיקר להימנעות מביצוע מעשים המוסריו .א

 הפוגעים באחרים, מה שהכרחי על מנת להגיע לנירוונה(

 

 
 

על מנת להשלים ימה במידה מדה ת חסד)מכוונת בעיקר לצביר החסדהמוסריות של צבירת  .ב

 .(להארה נחוץ חוכמהאשר ביחד עם המכלול של  את המכלול של החסד,
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בעיקר שני סוגי המוסר הקודמים, כאשר אלו זה כולל  - יצורים מען הל פעולההמוסריות של  .ג

 לא פחות מאשר המוטיבציה של בודהיסטווה. ,עםיחד נשמרים 

 

 
 

 

 ותנו הכעס?מהי עצתו המפורסמת של מאסטר שנטידווה באשר לאופן בו ננהג כשתוקף א .9

 

לנו  מייעץנטידווה במצבים בהם אנחנו לא יכולים שלא להתרגז או לשפוט או לבקר, מאסטר ש

 .יותר גדולים נזקים למנועוזאת כדי  ,"לקפוא כמו בול עץ"

 

 

 הסבר מדוע כלולה המילה "חדווה" בכינוי שבו אנו משתמשים לשלמות הרביעית. .11

 

חה ובחדווה, להארה, וחשוב לעשות את הדרך בשמ אנו עושים מאמץ עצום בתרגול הדרך להגיע

לשמור אותנו על הדרך וכדי שלא ניפול ברוחנו זה חיוני כדי  .השקוע במשחק ונהנה ממנו כמו ילד

לצבור רישומים קארמיים שהם עמוקים דיים כדי להביא לנוכח קשיים העלולים לצוץ, וכן כדי 

 .לתמורה בתודעתנו

 

 

 צ'יטה אמיתית?מה מאפיין אדם שהשיג בודהי .11

 

בו אדם מפתח בצורה מושלמת ומקסימלית את ש אדירהיא הישג רוחני  בודהיצי'יטה אמיתית

להביא את כל היצורים להארה. אדם כזה יהיה מוכן לעשות כל דבר כדי ואת ההתכוונות החמלה 

 של אדם כל מעשיוכל סבל, וכדי להביאם לאושר האולטימטיבי של הארה. מ את היצורים להוציא

דרך זוהי הן שהוא מבין שווימכ ,מהר ככל האפשר להביא את עצמו להארה מונעיםיהיו כזה 

 יוכל לעזור ליצורים. בהש המהירה והאולטימטיבית

 

 

מנה כמה מן המעלות הנפלאות של בודהיצ'יטה שמונה מאסטר שנטידווה בספרו "המדריך  .12

 ללוחם הרוח".

 

 מעלותיה של הבודהיצ'יטה: דווה מונה בפנינו אתמאסטר שאנטי

 .יצוריםנספור וון שהחסד רב וקשור באייכיד, יו יחלפו מנכל צרותי .א

 .שיג גוף של אורגיע להארה וננ .ב

 על כל הבודהות. יםהיה אהובנ .ג

 תם.על בנם או בעל כל המלאכים שיסתכלו עליו כ יםאהוב נהיה .ד

כעל אח או  כבר שאיפת הארה בליבם יסתכלו עלינוהבודהיסטיות האחרים שפיתחו  .ה

 אחות.
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 אם שפר מזלנו לפגוש לאמה טנטרי, מה עלינו לעשות כדי לשמור עליו או עליה? .13

 

חשוב מאוד מאד כדי לשמור על הלאמה. חסד עצום ורב חשובים ו שמירה טהורה של הנדרים

ולכים ומתעצמים לאין שיעור, וחשובה מאוד ה שהשל כבוד והערכה למורמתמיד יחס לשמור על 

 המוטיבציה שלנו להשיג הארה מהר ככל האפשר למען כל הברואים.

 

 

 מהו הגורם העיקרי שמניע את תרגולו ואת אורח חייו של הבודהיסטווה? .14

 

החמלה הרבה לכל  ואהגורם העיקרי שמניע את תרגולו ואת אורח חייו של הבודהיסטווה ה

ן מ םלהוציא שמוטלת עליו האחריותל היצורים נמצאים באותה צרה כמוהו והיצורים. ההבנה שכ

 ,בו הם נתונים. האובססיה להביא את עצמו להארה היא המאפיינת את הבודהיסטווהשהסבל 

 גם מדרבן אותםהדרך האולטימטיבית לעזור לברואים. זה  הישזו יםיודעאו היא הוא וון שימכ

 להארה כמו להקים מרכזי לימוד, לשמר כתבים, ללמד דהרמהליצור תנאים שאחרים יוכלו להגיע 

 לתרגם כתבים.ו

 

 

 ניתן לאפיין חמלה בשלוש רמות שונות. תאר מהן. .15

 

שער ", המהווה ביאור לספרו של מאסטר צ'נדרקירטי "הבהרת הכוונה של דרך האמצעבספרו "

שלוש רמות של חמלה", מתאר ג'ה צונגקאפה לדרך האמצע
1

 

בלים, לחמול עליהם ולתת מזור לסבל המיידי שלהם. כמו למשל לראות אנשים סו .א

 לראות אנשים רעבים, לחמול עליהם ולתת להם מזון.

'. קארמה בתהליך'קארמה עובדת ולהבין שהם  כיצדלראות אנשים סובלים, להבין  .ב

 םעצמ עבור רושכתוצאה מכך לרצות לתת להם ידע שילמד אותם איך ליצור את הד

ללמד אותם דהרמה כך שהם יוכלו רצון  זה יכלול כמובן .סבלם על מנת להפסיק את

 לייצר את כל שהם זקוקים לו.

ברמה זו של חמלה,  איתנו.בא מ אנו רואיםלראות אנשים סובלים ולהבין שהסבל ש .ג

שהופכת את המעשה לאקט של היא הבנה זו ו ,זוחוכמה ב רווייה נועשייה שלה

 בודהיסטווה.

                                                 
1

 רמות אלו אינן כוללות את חמלתו האולטימטיבית והמושלמת של הבודהה. 
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  ה: הכנה לטנטרהסדנת מדיטצי
 י הביתשיעורתשובות ל

 

 5שיעור 
 

 התרגול של הבודהיסטווה כולל גם שלבים המשותפים עם בעלי ההיבט הבינוני. מדוע השימוש .1

 רשום את המונח התאים בטיבטית( –במילים "שלבים משותפים"? )מסלול טיבטי 

 

 שלבים של הדרך שהם משותפים עם בעלי ההיבט הבינוני.

 
kyebu dring dang tunmongway lam gyi rimpa 

 

הן לבעלי ההיבט הבינוני והן  משותף רגוליתמכוון שזהו  יש שימוש במילים "שלבים משותפים"

רגול יתמתרגלים גם את ההיבט הבינוני, גם בלבעלי ההיבט הרחב. אלו בעלי ההיבט הרחב, 

 רגול כשלב בדרך.ירגול הטנטרי, וזה חלק מהתיהמהיינה וגם בת

 

 

 ן את שני החלקים של השלבים של הדרך המשותפים עם מתרגלים של ההיבט הבינוניציי .2

 גם בטיבטית( –)מסלול טיבטי 

 

 להשיג שחרור מקיום סובל.פיתוח השאיפה  .א

 
tarndu lo kye 

 
 לימוד כיצד להשיג את הדרך לחופש. .ב

 
tarlam ten ap 
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 מנה כמה סיבות חשובות. "איוולת"?המשיכה לעולם הארצי מכונה ע מדו .3

 

 יכולים להביא לסיפוק: םאינ םהבלי העולם מעצם טבע

היבטים חומריים, בל שאנו יותר מצליחים וככ - קושרים אותנו לסמסרההדברים החומריים  .א

ת התענוגומפתה. ויותר לעולם החומרי והוא הופך ליותר  מתקשריםהולכים וכך אנו 

יש פחות דחף ומוטיבציה לחפש את הטוב תוצאה מכך כהסמסריים הם ממכרים. 

 האולטימטיבי. 

עוד רוצים  יותר, ככל שיש - אנחנו פחות מסופקים ככל שיש לנו יותרבאופן פרדוקסלי,  .ב

 .יותר

כמו כל דבר  סופו של הטוב החומרי להתכלות - משענת קנה רצוץדברים ארציים מהווים  .ג

בחיינו, אנו כאשר לא מבינים מהיכן מגיעים הדברים הטובים , חוכמהיעדר בהשבא מקארמה. 

 חייבים לאבד כל דבר. 

בתקווה למצוא  גורמים לנו לנהות אחריהםו, הם רומזים לנו טבע מהתללדברים בסמסרה יש  .ד

יתפוררו לנגד עיננו, במהלך חיינו או  הם כולם  שבמוקדם או במאוחר, אלא בהם את אושרנו

 ., וכמיהתנו למצוא בהם את אושרנו תתבדהבעת המוות

ישאו את הפרי ישבעולם בהיעדר ההבנה של קארמה וריקות, לא ניתן לסמוך על מעשינו  .ה

 !שיא האיוולת, וזהו בעצם אנו פועלים על פי סיבתיות שגוייה לחלוטיןהמקווה, שכן 

 

 

 ע או מדוע לא?מדוהאם לדעתך נכון לומר, שכל אירוע, בצורת חיינו הנוכחית, הוא סבל?  .4

 

הסבל הברור, כגון כאב גב או אבל על אובדן של אהוב, הוא בוודאי סבל )הסבל של סבל(. אולם 

ישתנו ויעקרו מאיתנו –בית טוב, משפחה או עבודה  –בלתי נמנע הוא שגם הדברים הטובים 

ת; )הסבל של השינוי(. בסופו של דבר אנו מאבדים אפילו את גופנו; תודעתנו הופכת לסנילי

ואפילו שמותינו יישכחו. ומכיוון שכל אירוע בצורת חיינו הנוכחית הוא כבר עכשיו סבל או 

 שבלתי נמנע הוא שידרדר לסבל )סבל חדור(, הרי שנכון לומר שכל האירועים האלה הינם סבל.

 

 

 גם בטיבטית( –ציין שלושה סוגים שונים של מדיטציה )במסלול הטיבטי  .5

 

 שלך. הדמיה ממוקדת על דמות הלאמהמדיטציה של קיבוע, כגון  .א

 
jokgom 

של מושג או של עיקרון שוב ושוב.  מדיטציה של סקירה, בה עוברים על אותם החלקים .ב

לדוגמא, סקירה חוזרת ונשנית של האספקטים השונים של החלקים העיקריים של מדיטציית 

 המודעות למוות, עד שהצעד הבא מגיע כמעט באופן אוטומטי. 

 
shargom 
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מדיטציה אנליטית, שבה מציבים בעיה מסוימת במרכז הבמה של התודעה, ואז מנסים לפתור  .ג

 אותה ע"י שחושבים עליה לעומק, מזוויות שונות רבות.

 
chegom 

 

 

ההיבט  מהו התרגול העיקרי שמוזכר ביצירה במסגרת השלבים המשותפים עם בעליציין  .6

 , ומדוע רק הוא מוזכר בנקודה זו.הבינוני

 

שמירה קפדנית על רגול העיקרי במסגרת השלבים המשותפים עם בעלי ההיבט הבינוני הוא יהת

פגיעה בזולת. ההבנה של אי  העיקרית היאמהותם המוסר, ובשלב זה על נדרי הפרטימוקשה ש

  נדרי המוסר. לה עשמירהקארמה וריקות מביאה להבנה מעמיקה של חשיבות 

ניפול טרף תרגול חשוב נוסף הוא התרגול של הריכוז המדיטטיבי, שכן בהיעדרו של זה הסכנה ש

תרגול זה מופיע בבית מאוחר יותר ביצירה, אך  פר נדרים גדולה ביותר.לנגעינו הרוחניים ושנ

 הוא חל גם על המתרגלים בהיבט הבינוני.

מוסר על מנת שיוכל להתרכז  אדם חייב שיהיה לומוסר הוא הבסיס לשני האימונים האחרים; 

באופן עקיף, מכיוון כאן רק כלולים אחרים ולהשיג תובנה של חוכמה. שני סוגי האימון ה לעומק

 שהם באים רק בעקבות האימון במוסר.

 

 

 תאר את חדר התרגול המשותף עם בעלי ההיבט הבינוני במדיטציה על שלבי הדרך להארה. .7

 

ף עם בעלי ההיבט הבינוני, קצת יותר קטן מהחדר המשושה. הוא מלבני חדר התרגול המשות

ומרוצף כולו במראות, המייצגות את העובדה שאנו כל הזמן מתבוננים במיינד שלנו ובוחנים את 

שבירים, המייצגים את העובדה שאנו  עצמנו ואת התנהגותנו. יש בחדר כלי זכוכית וחרסינה

ורה לחשיבות הרבה של הזהירות במחשבות, בדיבור נוהגים בזהירות רבה, וזאת כמטאפ

 ובפעולות שלנו. 

 

 

ציין את שמות  –מה הן עושות בנקודה זו ולמה הן מכוונות? )מסלול טיבטי  –זכירה ודריכות  .8

 שתי יכולות אלה(

 

הן מכוונות למוסריות של האדם. זכירה היא, באופן כללי, היכולת לשמור את התודעה ממוקדת 

ה, אומר או חושב. דריכות היא היכולת "להשמיע את פעמון האזעקה" או להיות במה שאתה עוש

 מודע לכך שמתעוררת בעיה.

 זכירה .א

 
Drenpa 

 דריכות .ב

 
she-shin 
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  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה

 י הביתשיעורתשובות ל
 

 6שיעור 

 

 בקצרה את ההבדל בין בודהיסטים של ההיבט הצר, הבינוני והרחב. תאר .1

 

בודהיסטים של ההיבט הצר שואפים להימנע מלהיוולד בעצמם לתוך שלושת העולמות התחתונים 

רק לגבי  –לאחר מותם. אלה של ההיבט הבינוני שואפים להימנע לגמרי מלידה מחדש, אולם שוב 

( מבקשים להימנע מהעולמות התחתונים  - Mahayanaעצמם. בעלי ההיבט הרחב )המהיינה

 מייחלים גם להיות מסוגלים לעזור לכל היצורים לעשות אותו דבר.אך  ,ומלידה מחדש

 

 

תן )במסלול טיבטי  העיקריים של התרגול המשותף לבעלי ההיבט הצר?מהם שלושת החלקים  .2

 בטיבטית(את הכינוי 

 

 שלושת החלקים העיקריים של התרגול המשותף לבעלי ההיבט הצר הם: 

 1פיתוח המודעות למוות.  .1

 5הבנת הקארמה. לימוד ואימון ב  .1

 הליכה למקלט.  .5

 

 שלבים של הדרך שהם משותפים עם בעלי ההיבט הצר.הכינוי הטיבטי ל

 
kyebu chung-ngu dang tunmongway lam gyi rimpa 

 

 

 .תאר את חדר התרגול המשותף עם בעלי ההיבט הצר במדיטציה על שלבי הדרך להארה .3

 

מחדר המראות. נכנסים אליו יותר  טןק ,חדר משולש ואהחדר המשותף לבעלי ההיבט הצר ה

בכניסה יש ארון מתים עם מכסה זכוכית מייד  קודקוד המשולש.דלת הנמצאת בדרך מבחוץ 

 עושים את המדיטציה עלאנו יושבים ו עליהשובתוכו מוטלת הגופה שלנו. ליד הארון יש כרית 

צגים את הקארמות ש דלי מלא שרצים ושקצים שמייי ליד הארון המוות.של עקרונות השלושת 

בקודקוד הימני הנמצאת ה רלמדואותו  ומביאיםאת הדלי אנו נוטלים . שצברנו בחיינו השליליות

את  על הנייר אנו רושמים ,עיפרון ושולחן קטן, ניירוכן יש שרפרף או כרית,  השל החדר. ליד

ה באבנים גלימה השזור ישנה השני של הגופה לטקס הטיהור. מצידהכהכנה הקארמות השליליות 

וניגשים  לובשים את הגלימהאנו . שעשינו בחיינו מייצגות את כל מעשי החסדהיקרות ומרגליות 

 הולכיםאנו אליהם שצוג של הבודהה או של הלאמה, ישם יש י ;של החדרלקודקוד השמאלי 

 .נדרי המקלטשל לקיחת טקס ה ביצועלמקלט על ידי 
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 , המשך6מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 מהם שלושת העקרונות של המדיטציה על מוות? )מסלול טיבטי גם בטיבטית( .4

 

 .המוות הוא ודאי .א

 
ngepar chiwa 

 

 .מועד המוות אינו ודאי .ב

 
nam chi ngeme 

 

 .יכולות לעזור לך רמהדהבזמן המוות, רק תובנות של ה .ג

 
chi tse chu matok mipen 

 

 

 ודעות למוות במסגרת תרגולנו.הסבר את חשיבותה של המדיטציה על המ .5

 

לסדרי  וון שהיא מפתחת את ההבנהינו מכרגולמוות חשובה מאד בתמודעות להמדיטציה על ה

ולא לבזבז את חיינו ולנהות  שאוף להעניק משמעות לחיינו אלה,ת בחיינו, ומביאה אותנו להעדיפו

הגבוהים ביותר  לעשות את הדברים אחר האיוולת. משמעות זאת מתבטאת בין השאר בשאיפה

הלא היא הבודהיצ'יטה, השאיפה  –יש ביכולתנו אשר יביאו אותנו ואת הזולת לאושר המרבי ש

  ה.אל נויבחי עוד לפעול כדי להביא את עצמנו להארה מהר ככל האפשר,

 

 

 ציין את ארבעת חוקי הקארמה )במסלול טיבטי גם בטיבטית( .6

 

 .באופייןלהם דומות תהיינה לתוצאות שהמעשים יוליכו בוודאות קארמה היא "וודאית":  .א

 .()טוב יכול להוביל רק לטוב, רע יכול להוביל רק לרע

 
le ngepa 

 

 .ם שגורמים אותןהתוצאות גדולות מהמעשיקארמה מתעצמת:  .ב

 
le pel chewa 
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 , המשך6מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 .בוצעלא ניתן לחוות תוצאה אם המעשה שגורם אותה לא  .ג

 
le majepa dang mitrepa 

 

 .היעלם מעצמתלעולם לא  ,של מעשה שבוצע התוצאה .ד

 
jepa chu misawa 

 

 

 תן דוגמאות אחדות ליישום של כל אחד מחוקי הקארמה בתרגולך. .7

 

 .(הרק לצורך הדוגמ םכאן ה םיהמופיע יאוריםתהועליה יש לענות באופן אישי, ש)זוהי שאלה 

שים בידע זה משתמאנו הקארמית של כל מעשה דומה באופייה למעשה שזרע אותה. התוצאה  .א

בשעה שאנו שולחים אהבה וכל מה שטוב לאובייקט  :ןל טונגהת יבתרגול מדיטצילמשל 

להגיע לעונג ם שיבשילו בבוא העת ויסייעו לנו זרעים קארמיי ורעיםזאנו  המדיטציה שלנו,

 .של הבודהההנשגב 

כל רגע של כעס יבשיל לעולמות של אלימות ותוקפנות , ועסיםככאשר אנו מתעצמת. קארמה  .ב

ומחליפים  ,עלבוןאו ה תגובת הכעס אנו מנסים לעצור אתלעומת זה אם שבהם ניאלץ לחיות. 

 .לאלימות בעולמנו נו מיישמים אנטידוטא ,אותם בחמלה

 גרוםלטובה לשימוש בחוק זה היא דוגמה שלא נזרעה לא תוכל לשאת תוצאה. קארמה  .ג

שירות מסור על ידי זאת ו. ולקחת אותנו אל ההארה להישאר עימנומורה/ת הלב שלנו ל

 חסדנו למטרה זו.כל למורה, והקדשת 

שליליים של מעשים רישומים ן עלינו לטהר ולכ ,יעלם מעצמהיכולה לה לא שנזרעהארמה ק .ד

על מנת  בארבעת כוחות הטיהור אנו משתמשיםמחשבת כעס,  תהלאם ע -למשל  .נומתודעת

חרטה לחוש , שלושת המעגליםשל ריקות ה תהבנב יכולים להשתמשנו א .לטהר רישום זה

לבלום מחשבות ביקורת וכעס  יטהחללשל זרעים כאלו,  שנעוצה בהבנת הנזק העתידיבליבנו 

 לפרק זמן מסוים, ולהשתמש באנטידוט של פיתוח מחשבת חמלה.

 

 בו נוכל לטהר קארמה שלילית שצברנו.שתאר בקצרה את האופן  .8

 

 מה שלילית על ידי טקס טיהור על ידי האש. בטקס זה לוקחים זרעוני שומשוםארלטהר ק ןנית

על ארבעת כוחות הטיהור: בתהליך מדיטטיבי עוברים  ;מייצגים את הקארמה השליליתה ,שחורים

בסיומו משליכים לאש את הזרעונים השחורים . הליכה למקלט, חרטה, כוח הריסון וכוח הכפרה

הרישומים את כוחם של  כוחות אלו עוזרים לעקרוידוי. ורושמים את העליו שואת הפתק 

, אך חשוב ביותר ללוות טקסים מעין אלו במעשים של כפרה התואמים את בתודעתנוהשליליים ש

 .העברה שאנו מנסים לטהר

 

 

 מהי המשמעות העיקרית בהליכה למקלט לשלושת היהלומים? .9

 

 נושמאפשרת ל ,וכמה שמבינה קארמה וריקותהתמצית והמהות של מקלט זה ללכת למקלט בח

 ., ובחמלה הגדולה שתפתח את השאיפה להארה בליבנולהפסיק את גלגל הסבל
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  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה

 י הביתשיעורתשובות ל
 

 7שיעור 

 
החלק הראשון של הלאם רים )"שלבים שבדרך"( שאותו אנו לומדים עוסק ביחס שלנו ללאמה.  .1

שני מתייחס לאופן בו יש לתרגל לאחר שמצאנו לאמה. מהם שני החלקים של האופן בו החלק ה

 יש לבצע תרגול זה? )מסלול טיבטי גם בטיבטית(

 

 .םלמצות את משמעותשל חיינו אלה, ולהעריך את ההזדמנות הנדירה מפציר בנו  לאמהה .א

 
nyingpo lenpar kulwa 

 

 .ואלחיים רב מבא לימוד כיצד למצות את המואז  .ב

 
nyingpo lenpay tsul 

 

 

 יין חמישה מבין שמונת סוגי הפנאי.צ .2

 

 שמונה התשובות האפשריות הן:

 לא נולדנו כיצור גיהינום. .א

 (.pretaלא נולדנו כרוח רעבה ) .ב

 לא נולדנו כבעל חיים. .ג

 לא נולדנו כיצור בממלכות של העונג הזמני. .ד

 לא נולדנו במקום "לא מתורבת" )כלומר, מקום בו איש אינו שומר על נדרי המוסר(. .ה

 דנו עם השקפות עולם שגויות באופן חמור.לא נול .ו

 מוד דהרמה.יל, מבאופן פיזי אחר כלשהו ,לא נולדנו כמישהו שהוא מפגר או מוגבל .ז

 לא נולדנו בתקופה שבה הלימוד של הבודהה לא הגיע לעולם. .ח
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 :, המשך7 תשובות לשיעורי בית, שיעור, הכנה לטנטרה

 

 ציין חמישה מבין עשרת תנאי השפע. .3

 

 ות האפשריות הן:עשר התשוב

 נולדנו כבני אדם. .א

 אנו חיים ב"ארץ מרכזית", כלומר מקום בו שומרים על נדרי מוסר. .ב

 יש לנו היכולות החשובות שמאפשרות לנו ללמוד ולתרגל את הדהרמה, וזאת ללא נזק. .ג

לא ביצענו אף אחת מן "הקארמות שהן רעות באופן מוחלט", כלומר אחד מחמשת  .ד

 המעשים הרעים המידיים. 

 אנחנו חיים בעולם שבו הלימוד )של הבודהה( זוכה לכבוד. .ה

 אנחנו חיים בעולם שאליו הבודהה הגיע. .ו

 אנחנו חיים בעולם שבו הבודהה לימד. .ז

אנחנו חיים בעולם שבו הלימוד עדיין קיים, בדמות אנשים בעלי תובנות כגון ראייה  .ח

 ישירה של ריקות.

 פועל את הלימוד הבודהיסטי.אנחנו חיים בעולם שבו אנשים עדיין מתרגלים ב .ט

אנחנו חיים בעולם שבו "לאנשים יש חמלה כלפי אחרים", מה שבמקרה זה מתייחס  .י

לאנשים אוהדים, המוכנים לסייע למתרגלי דהרמה ולתמוך בהם במה שדרוש להם על 

 מנת להמשיך ולתרגל.

 

 

ד מיוצג/ת כיצ תאר כיצד מיוצגים במדיטציה שלנו השלבים שמובילים אל הטירה הטנטרית. .4

 הלאמה במדיטציה על שלבי הדרך להארה?

 

כאשר יוצאים מהיער מגיעים לקרחת יער שם יש  המעייפת והמתישה. מייצג את הסמסרה היער

דמות  ,מים. אנחנו פוגשים את הלאמהבהטירה מוקפת  .שולחן שמייצג את הנאות הסמסרה

להם שתנאים המדהימים ת הא הסירה מייצגתאותנו בסירה לעבר הטירה.  הביל/מוה מושלמת,

רגול הדהרמה. יזכינו בחיים אלו; גוף אנושי, וכל התנאים החיצוניים והפנימיים הנדרשים לת

 ועוליםשנינו יוצאים מהסירה,  .מדרגות המובילות לטירה הטנטריתאל  מגיעההסירה עם הלאמה 

 פותחים את השער ונכנסים אל החדר המשולש.אנו לטירה.  עולותמדרגות הב

 

 

 ציין את ארבעת החלקים של התרגול של לקיחת עצמך אל הלאמה. )מסלול טיבטי גם בטיבטית( .5

 

 כיצד להתייחס ללאמה במחשבה. .א

 
sampe tenpa 

 

 . פיתוח אמון והערצה ללאמה.1-א

 
depa jangwa 
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 , המשך7מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

 . פיתוח יראת כבוד כלפי הלאמה.1-א

 
gupa kyepa 

 כיצד להתייחס ללאמה במעשה. .ב

 
jorwe tenpa 

 

 

הסבר מדוע כל נאבד אותם.  לבלאם מצאנו לאמה, חשוב שנקפיד על כללי ההתייחסות ללאמה,  .6

 מנה כמה נקודות חשובות בכללי ההתייחסות ללאמה.כך קל לאבד לאמה, ו

 

זרעים מאד  ותרערת על הלאמה זוווון שאפילו מספר שניות של ביקימאד קל לאבד לאמה מכ

שאנו  את הפגמים נוטים לייחס להםו של הלאמה אנ הבנת הריקותאי קשים בתודעתנו. בשל 

, וזה עלול לגרום לתגובה שתשחוק את דמות הלאמה בתודעתנו, ובסופו של דבר זה תופסים אצלם

לים הרבה פעמים הלאמות לא פוע יגרום לנו לאבד אותם, ויחד עם זה נאבד גם את דרכנו להארה.

להבין נו ברים שהם מעבר להבנה שלנו. בורותנו מגבילה את יכולתגיון שלנו ועושים דיעל פי הה

 .בדרכנו שסכנתם גדולה להוות מכשולכך עולים שיפוטים  ועקב ,מעשיהם את משמעות

 מספר נקודות חשובות בכללי התייחסות אל הלאמה:הנה 

 לפתח אמון והערצה ללאמה  .1

 לאמהלפיתוח יראת כבוד  .1

 ללמוד איך להתייחס אליהם במעשים. .5

 במחשבה.או לא לבקר את הלאמה בדיבור  .1

 לראות בלאמה אובייקט שמימי. .3

ועל ידי  שלנוהמלאה התמסרות על ידי הלה כוח לו/להבין את הריקות של הלאמה ולתת  .6

 .ביצוע מושלם של כל הוראותיהם

יל לשקף לתלמיד להבין שמרגע שהתלמיד מתחייב בליבו להיות עם המורה, המורה יתח .1

 יראה לתלמיד כפגמים המשויכים למורה.יאת אי הטוהר של המיינד שלו. השיקוף הזה 

ישנו לימוד רב באתר אודות כללי ההתייחסות ללאמה בעמוד חומרי הלימוד ותרגול, תחת 

שניתן על ידי הנזיר זרעי לאמה טובים  על הלאמה. וכן בלימוד של ואז בחלקהקטגוריה לאם רים 

 וק.קונצ'

 

 

 הסבר מהי ראייה טהורה של הלאמה, מדוע חשוב לפתח אותה, והאם אפשרי שהיא אכן אמיתית. .7

 

ככל  ,הלאמהבגלל הריקות של ראייה טהורה של הלאמה היא לראות בלאמה את הבודהה. 

ובסופו של דבר אכן  הולכת ומיטהרת ההשלכה שלנו של הלאמה, ךמיטהר כהולך ושהמיינד שלנו 

מי בייקט שמייחסות אל הלאמה כאל אויההת ישויות מוארות, טהורות לחלוטין.נוכל לראותם כ

, בין תלויה הדרך הצלחתה שלנו מהסמסרה. תאו המוציאהדרך  לנו אפשרהיא חיונית כדי ל

 :ב השאר,

 נו אותם טהורהתייעד כמה רא  

 .עד כמה אנחנו יכולים לדבוק בראייה הטהורה ולא להורידם לרמה ארצית 
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 , המשך7סדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור מקור כל ח

 

 כיצד לנהוג כאשר הלאמה מפגין פגמים? .8

 

לא שחשוב מן הרישומים שבתודעתנו,  מושלךשלא  שום דברבחוץ ההבנה שאין  בעקבות

על  אבד אותם. חשוב לתת ללאמה כוחשנ הבטיחמ זוהתמקדות  , שכןבפגמים של הלאמה קדלהתמ

. ההבנה שאי הטוהר הם מתפקדים , וכמו כל אשליהות הם אשליהידי פיתוח ההתמסרות. גם הלאמ

ולהתחיל  נולזהות את הפגמים של נול תמאפשרעצמנו,  נואי הטוהר שלבעצם של הלאמה הוא 

 .אותנו /נתבה הלאמה מאמןש. זוהי הדרך נוטיהור במיינד של מה שדורשלטהר את 

 

 

 מלאמה מיומן.  ,המינימום הנדרש אשר הן ,ישנן שתי קבוצות המונות חמש איכויות כל אחת .9

 גם בטיבטית( -מסלול טיבטי ) מנה אותן כאן

 

 המורה השיג/ה שליטה בעצמו/ה באמצעות תרגול המוסר. .א

 
tsultrim gyi tuk dul 

 

 המורה השיג/ה שליטה בעצמו/ה באמצעות תרגול של ריכוז. .ב

 
ting-ngen-dzin gyi tuk dul 

 

 עות החוכמה.המורה השיג/ה שליטה בעצמו/ה באמצ .ג

 
sherab gyi tuk dul 

 

 המורה השיג/ה הבנה של ריקות ישירות או באופן אינטלקטואלי. .ד

 
de-nyi tokpa 

 

 המורה אוהב/ת את התלמידים שלו/ה .ה

 
tsewa dang denpa 

 

 או
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 , המשך7מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

מה, הם מחויבים בעיקר לדהרמה בחלוקה הכללית בין גישה ארצית ובין זו של הדהר .א

 )מבפנים, לאו דווקא בדברים חיצוניים כגון עיסוקם וכיו"ב(.

 
chu dang jikten nyi le chu tsor je 

 

בחלוקה שבין התמקדות בחיים אלו או בחיי עתיד, הם מכוונים מאמציהם בעיקר לחיי עתיד  .ב

 )גם בגישה הפנימית(.

 
di chi nyi le chima tsor je 

 

 ואגים לזולת לפני שהם דואגים לעצמם הם ד .ג

 
rang shen nyi le shen tsor je 

 

 ובמחשבותיהם. הם נזהרים במעשיהם, דיבורם .ד

 
go sum bakme du mitong 

 

 הם אינם מובילים את תלמידיהם בדרך השגויה. .ה

 
chinchilok tu mitri 

 

 

ם ממורה רוחני ראוי מנה כמה קריטריונים שעוזרים לנו לשפוט האם הלימוד שאנו מקבלי .11

 שנקדיש לו את רגעי חיינו היקרים.

 

 .הלימוד חייב לבוא במקור מישות מוארת .א

הלימוד חייב לעבור דרך שושלת של מורים טהורה, שתירגלו את הדרך וניקו אותה  .ב

 מסילופים.

 חשוב שיהיו בשושלת מורים שעשו את הדרך והגיעו להישגים רוחניים גבוהים. .ג
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 , המשך7בות לשיעורי בית, שיעור מקור כל חסדי, תשו

 

 מה יעזור לנו למצוא מורה רוחני שניחן בכל הסגולות הדרושות? .11

 

. החסד ולםבע עושיםחסד שאנו ורה רוחני שניחן בכל הסגולות הוא הלמצוא מ ושיעזור לנהדבר 

 יופיע בדרך שמתאימה ונכונה לנו. זהו ,את הלאמהאלינו שלנו הוא הדבש שמושך 

את המורים ולשרת  היא לכבד נאותותסגולות הכל המורה הרוחני שניחן באלינו  הקארמה שתביא

 לאחרים למצוא מורים ודהרמה. לעזורובחיינו,  שכבר יש לנו

 

נאמר שהצפייה שיהיה לי תמיד נעים במחיצת המורה שמצאתי היא תמימה ואינה מציאותית.  .12

 מה בעצם תפקידו של המורה בחיינו? הסבר מדוע.

 

מעצם עובדת היותו של המורה ריק מקיום  א להוביל אותנו להארה.המורה בחיינו הו תפקידו של

נו. נוכל לאמן את עצמת לנו את הפגמים שלנו ועל ידי הבנת הריקו פוישקאו היא עצמי הוא 

בהם המורים לוחצים לנו על הכפתורים. שזה מוביל בהכרח למצבים התרגול עם הלאמה באופן 

ככה נוכל להגיע יותר  ,לאמן אותנו יותראו לה תר למורה ומאפשרים לו ככל שאנחנו מתמסרים יו

מטבעו אינו נעים, תפקידו של המורה הוא לחסל את האגו שלנו ותהליך זה  מהר להישגים גבוהים.

 המחשבה שהמורה ילטף לי את האגו, היא ילדותית ונאיבית. שכן אנו מאוד אחוזים באגו שלנו.

 

 מנה כמה מן היתרונות של תרגול נאות עם מורה רוחני.ד חשובה. הרוחני מאו רבה למורהיהק .13

 

 גשה לובסנג תרצ'ין קן רינפוצ'התשובות אלו באות מלימוד שניתן על ידי הלאמה הקדוש 

החסד מזה הוא לא יאומן, הוא  תלמיד מיומן מוצא מורה מיומן, ומקבל הנחייה טובה, כאשר .א

 לא ישוער, הוא עצום.

היטב  לעשות זאתמצליח ו לקיים את מערכת היחסים הזאת היטבירוש לומד מה פאם התלמיד  .ב

 כל הבודהות מאושרים מזה. ו או איתה;כל הבודהות שמחים אית-

התכיפות שלהם תרד,  ,ובמידה שהם עוד ישנם ,כל הנגעים הרוחניים יורדים מאד מהר .ג

 וכוחם עלינו ירד מאד. 

הרעות  פחית את כל ההשפעותמאד מ החסד שנצבר כתוצאה מהתייחסות נאותה למורה .ד

 . שיש עלינו

 . הידע שלנו מתקדם מאד מהר .ה

ונמשיך להתקדם בדרך ולא נתגלגל לקיום  ובגלגולים הבאים נוכל למצוא מורים טובים .ו

 אומלל וסובל.

 ההתמסרות למורה היא זו שנותנת בידיהם את הכוח לעזור לנו.  .ז

 

ה שמחמלאי משמעות, הופכים לנאמר שכאשר החניך מפתח התמסרות עמוקה ללאמה, חייו  .14

 . מדוע לדעתך זה קורה?ועונג

 

משרתים  ווון שככל שאניללאמה כך גוברת עוצמת אהבתנו, מכ הולכים ומתמסריםו ככל שאנ

דרך השירות נפתח הלב. ניתן לפתח את האהבה ו אותם יותר ככה אנחנו מתאהבים בהם יותר

אנו מימד אלוהי,  לאמההבה זו ונותנים לבא רוויים לגמריו כאשר אנ .למורה למידות מדהימות

 מסמסרה.  נולהוציא אות הםהכוח שמאפשר ל נותנים בידיהם את

ת ה"אני" שמייצר את האדם מאבד אזה שבתהליך היא מאד גדול  הסיבה שמצב כזה מאפשר עונג

במצב של  .מפסיק להיות מרוכז בעצמו והופך להיות מרוכז בלאמה הוא, וכל הסבל בחיי

ל מושלם. עצם ההתמסרות מייצרת את העונג ומביאה הרבה שמחה ומוחלטת הכהתמסרות 

 ואושר.
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  סדנת מדיטציה: הכנה לטנטרה

 י הביתשיעורתשובות ל
 

 8שיעור 
 

 רים באמצעות תרשים המייצג את חלקיו השונים.-הצג את מבנה הלאם .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 הלאם רים

 "מקור כל חסדי" 

למצוא לאמה  .1

 ולשרת אותם

. איך לתרגל כדי 2

 לטהר את המיינד

תחינה לעזרה . 3

 ולהסיר מכשולים

. תחינה להמשיך לפגוש מורים 4

 ולהגיע למטרה הסופית

תרגול עם  .1

 הלאמה

לפתח . 1-א-1

 אמונה בלאמה

א. כיצד לתרגל עם -1

 הלאמה במחשבות 

ב. כיצד לתרגל עם -1

 הלאמה במעשים

לפתח כבוד . 2-א-1

 והערצה ללאמה

)כאן יש לימוד נרחב שניתן 

מוד על למצוא באתר בלי

בסדנה הלאמה, ואשר ניתן גם 

"זרעי לאמה טובים" בעריכתו 

לובסנג  הנזיר של ווהגשת

 .קונצ'וק

 לטהר את המיינדכדי לתרגל בהנחיית הלאמה . 1

 ב. למצות את ההזדמנות-2 להבחין בהזדמנותא. -1



51 

 

 , המשך8יעורי בית, שיעור מקור כל חסדי, תשובות לש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 . האימון של ההיבט הרחב3-ב-2

 האימון הפתוח האימון הסודי

 השלמויות האחרונות 2 השלמויות הראשונות 4

פיתוח בודהיצ'יטה 

 ברמה של משאלה

פיתוח בודהיצ'יטה 

 ברמה של פעולה

אימון בפיתוח  אימון במוסר

 ריכוז

אימון בפיתוח 

 חוכמה

. תרגול משותף עם בעלי 2-ב-2

 ההיבט הבינוני
 

פיתוח תפנית, כמיהה 

 לחופש

תרגול כדי לצאת מסמסרה: 

 שמירה קפדנית על המוסר

. תרגול משותף עם בעלי 1-ב-2

 ההיבט הצר
 

מדיטציה על מודעות 

 למוות

לימוד על קארמה, הימנעות 

 מפגיעה, טיהור קארמה שלילית

מקלט בשלושת 

 היהלומים

 ב. כיצד למצות את ההזדמנות-2

. תרגול משותף 1-ב-1

 עם בעלי ההיבט הצר

. תרגול משותף 2-ב-2

 בעלי ההיבט הבינוניעם 

. תרגול של 3-ב-1

 בעלי ההיבט הרחב
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 , המשך8מקור כל חסדי, תשובות לשיעורי בית, שיעור 

 

גם  -מסלול טיבטי ל מיצוי המשמעות של חיינו אלה? )מהם שלושת החלקים של הלימוד ע .2

 בטיבטית(

 

 שלבים של הדרך שהם משותפים עם בעלי ההיבט הצר. .א

 
kyebu chung-ngu dang tunmongway lam gyi rimpa 

 

 שלבים של הדרך שהם משותפים עם בעלי ההיבט הבינוני. .ב

 
kyebu dring dang tunmongway lam gyi rimpa 

 

 השלבים של הדרך לבעלי ההיבט הרחב. .ג

 
kyebu chenpoy lam gyi rimpa 

 
 

אר את הבודהיסטווה, ומבחינים בין הכתבים של המהיינה משתמשים במטאפורה של היהלום לת .3

 פרט.מי שפיתח את השאיפה של תפילה ומי שפיתח את השאיפה של עשייה. 

 

נדיר כמו למצוא יהלום. אפילו ארהט  פועל כמו בודהיסטווה זההלמצוא אדם שאומר לנו הבודהה 

 לשחרר את כל שפיתח את המשאלה בליבוזהב לעומת הבודהיסטווה משול ל לנירוונה גיעשה

 מנופץ לרסיסים. לעומתו,יהלום כ אדם זה משול ליהלום. אלא שאדם זה כמוהו – היצורים

יהלום משול ל כדי אכן להיות מסוגל לשחרר את כל האחריםהבודהיסטווה שכבר פועל ומתאמן 

 שלם. 

 

 

הם אכן האם  כקדוש/ה. במדיטציה שלנו את הלאמה הלימוד של המהיינה מנחה אותנו לדמיין .4

 קדושים?

 

 תפיסה כזושלנו. יותר בתרגול תקדם נ ךכ ה,לראות בלאמה שלנו קדושיותר כל שאנו יכולים כ

יותר כוח להשפיע עלינו ולהיות  להם נתנות היא , שכןלנו להגיע יותר מהר להארה תמאפשר

כמו כל דבר ודבר בעולמנו, גם הם לא קדושים מצד עצמם.  הלאמותיעילים בתפקודם כלאמות. 

 .נושל טוהר המיינד שלישירה היא פונקציה  לתפוס אותם כקדושים ריקים. יכולתנו

 

 


