
 עשר דרכי הפעולה
 

 הרג .1
 

גורמים שמשפיעים על חומרת הפעולה  השלמת הפעולה ביצוע מחשבה בסיס
 )כובד( בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

מישהו/משהו 
 שבקו החיים

באופן כללי 
ישנם ארבעה 

סוגים של 
שתי  –הבחנה 

הבחנות נכונות 
ושתיים 
 מוטעות:

 חי כחימישהו  -
 מישהו חי כמת  -
 מת כחי -
 מת כמת -
 

פעולה שלמה 
דורשת הבחנה 

של החי  –נכונה 
 כחי.

 דכל אח
משלושת 

הרעלים אבל 
המוטיבציה 

את  המשלימה
הפעולה 

מעורבת עם 
 כעס/שנאה.

. הרצון הרצון להרוג
יכול להיות להרוג 

 ממוקד באופן
 ככוונהספציפי או 

כמו  – תכללי
הכוונה להרוג את 

 דרכי.מי שאפגוש ב
אם הרצון הוא 

ממוקד, ההבחנה 
צריכה להיות 

מדויקת. אם הכוונה 
היא כללית, 

ההבחנה של 
הקורבן לא צריכה 

 להיות מדויקת. 

הריגה 
בדרכים 

ע״י  -שונות 
נשק, רעל, 

 .'וכו
 

אם בצעת 
 ךבעצמ זאת

או ששלחת 
מישהו אחר 

זה  –להרוג 
 היינו הך. 

כשהפרט האחר מת 
וכתוצאה מפעולת  ניךלפ

 ההרג.
 

אם שלחת מישהו אחר 
לבצע את הפעולה והם 
מודעים לכך שהפעולה 

היא הושלמה הושלמה, 
גם אם   - גם עבורך

 את/ה לא מודע לכך.
 

הפעולה אפשר ש
במהירות ויכול תושלם 

להיות שהקורבן ימות 
כמה שנים אחר ביצוע 

הפעולה, ועדיין בתלות 
בפעולה זאת. ברגע 

עולה מותם, דרך הפ
תושלם. אם המוטיבציה 

 –תשתנה לפני מותם 
לדוגמא אם תחוש 

חרטה, דרך הפעולה לא 
 תושלם.

גישה: הרג שמונע מתודעה עוכרת  .1
 עוצמתית.

ביצוע: כאשר אתה נהנה מהמעשה;  .2
כאשר זה מבוצע על ידך או כשאתה 

מהלל את מי שעושה זה עבורך; 
שהיו עדים  ךכאשר אתה מרוצה מכ
צע על ידי תכנון להרג  וכאשר זה מבו

תוך כדי הטלת מוקדם ומפורט; 
; תוך כדי עינוייםאימה על הקורבן; 

כשהקורבן חולה, מוחלש, סובל, ו
 מבקש את רחמיך או נאנק. 

כאשר תרופת הנגד אינה בנמצא:  .3
כאשר אתה לא טורח לקחת נדרים 

 . 'וכו , מבוכהשל יום אחד, ללא בושה
השקפות  מתוךכאשר ההרג נעשה  .4

 כמו השקפות דתיות וכו׳  –שגויות 
 פוגוש בעל חיקטילה של בסיס:  .5

גדול, בן אדם, הפלה, הרג של 
הורים, קרובי משפחה, גורו, חבר 

קרוב, מישהו שמתאמן בדרך 
הרוחנית, בודהיסטווה, וכו׳. כמו כן 

למרות שאת/ה מודע לכך שלא ניתן 
להרוג בודהה, את/ה מנסה להקיז 

 את דמו בכוונת זדון.

תואמת  תוצאה
גורם: חיים קצרים 

 ומלאים בחולי.
 

תוצאה סביבתית: 
מזון לא יהיה מזין, 

תרופות תהיינה 
חלשות ולא 

המזון  .מוצלחות
יהיו  והתרופות

קשים לעיכול 
ויגרמו למחלות 

. יםנוספומכאובים 
 תךסביבבאלו ש

יסבלו מאורך חיים 
 קצר.

 
הבשלה של 

קארמה: לידה 
במחוז קיום של 

 הסבל.

 



 

 גניבה .2
 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

גורמים שמשפיעים על 
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

דבר מה 
ששייך 

 למישהו אחר

גם כאן יכולות 
להיות הבחנות 

שגויות והבחנות 
 נכונות:

דבר מה ששייך  -
ייך לאחר כש

 להם 
דבר מה ששייך  -

ייך לאחר כלא ש
 להם

דבר מה שלא  -
שייך לאחר 

 להםייך כש
דבר מה שלא  -

שייך לאחר כלא 
 להםייך ש

 
הבחנה נכונה 

דרושה בזמן ביצוע 
הפעולה כדי שדרך 

 הפעולה תושלם.

כל אחד משלושת 
הרעלים אבל 

המוטיבציה 
המשלימה את 

הפעולה מעורבת 
או ) עם כעס/שנאה
 ?(עם השתוקקות

מה דבר  נטילת
ששייך למישהו 

למרות אחר 
שהם לא נתנו 

 לך את זה. 

אם  –גניבה 
שוד סתר או בב

לאור היום או 
 מרמה.אמצעי ב
 

גם אם זה נעשה 
במרמה 

 שמעורבת 
קרנות, חובות, ב

או בדרכים 
 – אחרות

לדוגמא: ללוות 
כסף ללא כוונה 

להחזיר את 
 ; אםהחוב

 הפעולה בוצעה
לטובתך או 

 טיב עםיהל
מישהו אחר או 

כדי להסב 
 –נזק למישהו 

 זה היינו הך.

כשהדבר שבנדון 
 - ךעובר לרשות

 הדברגם אם 
שנגנב לא עובר 

 .ממקום למקום
 

אם הגניבה 
בוצעה על ידי 

שליח והם 
השלימו את 

הפעולה ביודעין 
הפעולה  –

הושלמה גם אם 
 אינך מודע לכך. 

 
אם הפעולה 

מבוצעת על ידך, 
שלמה היא 

עולה כאשר 
בתודעתך 

ההכרה שמה 
שגנבת עבר 

 לרשותך.

, בכמות גדולהכאשר הגניבה 
של דברים בעלי ערך או 

, גניבה ממישהו שבוטח גבוה
 הבך, גניבה מאוכלוסיי
מוחלשת או ענייה, 
ממתרגלים אחרים, 

מהסנגהה או מכאלו שראויים 
 .1למנחות

תוצאה תואמת גורם: מחסור 
במשאבים; המשאבים 

שברשותך יהיו משותפים עם 
 אחרים.

 
תוצאה סביבתית: פירות 

ולותיך יהיו מועטים, שאינם פע
שלמים ומושלמים, פגומים 

בחלקם ונתונים לשינויים 
רבים. סביבתך תושפע לרעה 

בצורת  –מאיתני הטבע 
. היבולים יקמלו או תושיטפונו

 יעלמו.י

 

                                                      
1
בסיס למנחות. פירוש נרחב למונח כולל את כל מושאי המקלט –המונח בסנסקריט הוא סטופה    



 התנהגות מינית שאינה הולמת .3
 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

גורמים שמשפיעים על 
חומרת הפעולה )כובד( 

במושא או בתלות 
 בבסיס

 תוצאה

תודעה  הבחנה
 עוכרת

 מוטיבציה

: הוריך וכו׳ בן/בת זוג לא נאותים .1
בני משפחתך. כאלו שעדיין  –

כאלו ) הוריהםתחת אחריות 
. נזירים (לדוגמא שאינם בגירים

אלו שנמצאים  או נזירות.
במערכת יחסים עם מישהו 

; או אם את/ה נמצאים אחר
במערכת יחסים מוכרת ובן הזוג 
למעשה הוא מישהו אחר. אילו 

 שמינם אינו קבוע. 
: כל חלקי גוף שאינם נאותים .2

 מה שאינו אברי המין.
: בקרבה מקומות שאינם נאותים .3

, למורה הרוח, ליד סטופות
בפומבי, או מקומות שעלולים 
להסב פגיעה פיסית לבן/בת 

 זוגך.
לקראת סוף : זמן לא יאות .4

ההריון, בזמן המחזור החודשי, 
בזמן מחלה שהופכת את 

ביום בו המעשה ללא נכון, 
יותר  לקחת עליך נדר יומי.

 מחמש פעמים בלילה )!!!( 

אסנגה טוען  -

(Compendium of   
determinations)  

לגבי בן כי ההבחנה 
צריכה להיות הזוג 

 נכונה.
ספרות הוינאיה  -

טוענת שעבור 
זה לא  /ההנזיר

משנה אם ההבחנה 
שגויה או היא 

 נכונה.
 

כל תודעה 
עוכרת 

 כלשהי. 

מגע ב רצון
 מיני 

אסנגה טוען 
כי אם גרמת 
למישהו אחר 

לבצע את 
המעשה, 
אתה גם 

נחשב כמבצע 
פעולה 

שלילית של 
התנהגות 

מינית שאינה 
 הולמת. 

 
ואסובנדו 

לעומת זאת 
אומר 

שהמקרה 
הזה לא נכלל 

בדרך 
הפעולה 
 הממשית

 . השלמהו

ביצוע האקט 
 המיני. 

יחסי מין עם בן זוג לא 
: בני משפחה, עם נאות

אשת חברך או עם 
 נזירים/ות. 

 
יחסי מין בזמן לא ראוי: 

עם מישהו שלקח על 
עצמו נדר של יום אחד, 

עם מישהי בסוף תקופת 
או עם מישהו  ןההיריו

 שאינו בקו הבריאות.
 

יחסי מין במקום לא 
או  נאות: בקרבת סטופה

 .הבמגורי הסנגה
יחסי מין שכוללים מין 

 אורלי וכו׳. 

תוצאה תואמת גורם: בן זוג 
הולל. חוסר אמון בינך לבין 

 עוזריך או שהם יהיו פרועים.
 

תוצאה סביבתית: מקום 
מגוריך יהיה בסביבה 

 מזוהמת, לא נוחה ואומללה.
 
 
 

 
  



 

 שקר .4
 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

על גורמים שמשפיעים 
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

מה  – בסיסים ישירים
  שאתה משקר לגביו:

 מה שראית .1
 מה ששמעת .2
 מה שהבנת .3

 )תודעה מנטלית(
 מה שהבחנת .4

)דרך תודעת 
האף, לשון 

 (ותודעת הגוף
 מה שלא ראית .5
 מה שלא שמעת .6
 מה שלא הבנת .7
 מה שלא הבחנת .8
 

 - ישיר שאינו בסיס
: למי אתה משקר

מישהו אחר צריך 
להבין את משמעות 
השקר. הווה אומר 

שאתה לא יכול לשקר 
לעצמך או לשקר 

למישהו שלא מבין 
 את משמעות דבריך. 

סילוף של מה 
שראית כאילו 

שלא ראית; או 
את מה שלא 

ראית כאילו שכן 
 ראית. 

שלושת 
 הרעלים. 

הרצון לסלף את 
, לסלף חנתךהב

את המציאות 
ולהוליך מישהו 

 שולל. 

ציון דבר מה 
בשימוש 

בדיבור או 
אפילו 

תך שתיקב
ר אתה שכא

יודע שמישהו 
; אחר משקר

שקר אפשרי 
 בשפת גוף. גם
 

אם השקר הוא 
למענך או 

למען מישהו 
זה  –אחר 

 היינו הך. 

כאשר המאזין 
מבין את מה 
שאמרת. הם 

לא חייבים 
להאמין לך כדי 

ה שדרך הפעול
 תושלם. 

אם הם לא 
הבינו את מה 

שאמרת, 
הפעולה הזאת 
הופכת לדיבור 

 משמעות. חסר 

שקר שיש לו כמה מטרות, 
הולכת שולל של מי שסייע 
לך בעבר, למישהו שליבו 
טוב או לחבר קרוב, שקר 

שגורם לפעולה פיסית 
חמורה )הרג, גניבה או 

פעילות מינית שאינה 
 הולמת(. 

 
חברי  לפלג אתשקר שנועד 

נחשב לשקר חמור  ההסנגה
 ביותר. 

תוצאה תואמת גורם: אתה תקבל 
הרבה ביקורת קשה ותולך שולל 

אתה תחווה הרבה מצבי  בעצמך.
 חשש ותחיה בפחד.

 
תצליח תוצאה סביבתית: לא 

בעבודת שדה וכו׳.  –בעבודתך 
לא תהיה הרמוניה בינך ובין 

אף ינסו חבריך לעבודה והם 
 לרמות אותך.

 
 

 
  



 
 /סכסכנותפלגנות .5

 

גורמים שמשפיעים על  השלמת הפעולה ביצוע מחשבה בסיס
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

אלו שחיים 
עם  בהרמוניה

או  זולתם;
אלו שאינם 
בשלום עם 

 זולתם. 

הבחנה נכונה: 
חיים אלו ש

בשלום עם 
חיים זולתם כ

בשלום עם 
זולתם; ואלו 

 –שאינם 
 כשאינם. 

בין אלו  לפלג שלושת הרעלים. 
שחיים בחברות 

 ובהרמוניה.
 

למנוע פיוס בין אלו 
שאינם חיים 

בשלום עם זולתם 
ואף להעמיק את 

 הקרע בינם. 

שימוש 
בדיבור 
שמיועד 

בין  לפלג
אנשים או 

קבוצות. או 
שימוש 

בדיבור כדי 
למנוע מהם 

 להתפייס. 
 

אם זה 
עשה בדרכי נ

נועם או 
באגרסיביות; 

אם זה 
למענך או 

לטובת 
מישהו אחר; 

או אם זה 
נכון או שקר 

זה היינו  –
 הך. 

יש כאלו שטוענים 
שהשלמת 

הפעולה תלויה 
בין פילוג ביצירת 
 אנשים.

 
השלמת הפעולה 

תלויה בעיקרה 
אם המסר 

 שהעברת הובן. 
 

אם המוטיבציה 
לא הייתה 

מלכתחילה 
להפריד בין 

ולמרות  אנשים
זאת הדיבור שלך 

גרם לכך, 
הפעולה לא 

נחשבת לפלגנות 
 או סכסכנות.

גרם כאשר המסר שהועבר 
בין חברים ותיקים,  לפילוג

מורים, בין ההורים או בין 
הם ויצירת יהורים לילד

 . הפילוג בין הסנגה
 

כמו כן סכסכנות שגורמת 
לאחת משלוש הפעולות 

 הפיזיות. 

יחסי תוצאה תואמת גורם: 
החברות שלך עם הזולת יאבדו, 

אלו שעוזרים ומסייעים לך לא 
יסתדרו בינם לבינם. אתה תחייה 

בחשש ויהיו לך הרבה סיבות 
 לחוש פחד.

 
תוצאה סביבתית: מגורים במקום 

עם דרכי  –שיקשה על תנועה 
 משובש, טרשי. חתחתים, 

 
  



 
 דיבור פוגע .6

 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

על  גורמים שמשפיעים
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

בעל תודעה 
שהפך להיות 

הבסיס 
לעויינות 

מצדך. את/ה 
רוצה לפגוע 

בהם 
באמצעות 

מילים 
 פוגעות.

בדומה להרג, 
גם כאן ההבחנה 

צריכה להיות 
של החי  –נכונה 
 כחי. 

כמו כן ההבחנה 
של דבריך 

להיות  צריכה
נכונה )זה לא 

אומר שמשמעות 
דבריך היא 

 בהחלט נכונה(.

 שלושת הרעלים.
 

המוטיבציה שמשלימה 
את הפעולה היא של 

 כעס/שנאה.

רצון להתבטא 
 בצורה פוגעת. 

דיבור שאינו 
נעים, אמתי או 

שקרי לגבי 
כלשהו פגם 

 –באחר 
בגופו, 

בהתנהגותו, 
במוסריותו או 

בהשתייכות 
החברתית 

 . 2שלו

הנמען  כאשר
הבין את 
משמעות 

 דבריך. 

 מכווןהדיבור הפוגע  כאשר
להוריך וכדומה, או למורה 

 הרוח. 
כמו כן כאשר הדיבור הפוגע 
כולל דברים שאינם נכונים, 
אינם מדויקים או שיקרים, 

דיבור קשה, בצורה 
מקנטרן, מבקר או מזלזל 

 בזולת. 

תוצאה תואמת גורם: את/ה 
תשמע בעצמך מילים שאינן 

 .ווכחני נעימות ותחווה דיבור
 

תוצאה סביבתית: סביבתך תהיה 
מלאה בקוצים, גזעי עצים 

נפולים, אדמת טרשים סלעית, 
 ,אבנים חדות ושבורות. מפלים

יהיו נדירים.  י מיםמקווובריכות 
גסה, מלוחה, חד הסביבה תהיה 

גונית, צחיחה, עם מגוון חיות 
מסוכנות ועם הרבה סיבות 

 לחשש.

  

                                                      
2
 הטקסט מתייחס לדיבור פוגע שנוגע בקאסטה של האחר. 



 
 או תכלית משמעותחסר  דיבור .7

 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

גורמים שמשפיעים על 
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

תודעה  הבחנה
 עוכרת

 מוטיבציה

 נושא חסר תכלית או משמעות.
 

ג׳ה צונגקאפה מציין שבעה בסיסים 
 כאלו:

דיבור שעוסק בלחימה, הטלת  .1
 בסכסוכים ופלגנות.פגמים בזולת, 

קריאה של טקסטים שאינם  .2
עם תודעה שנהנית  םבודהיסטי

זה עלול לגרום לתודעות מזה. 
עוכרות להתעצם. ספרים מסוימים 

עלולים להגביר את מערפלי 
התודעה ולכן גשה זופה ממליץ 

לבחור בקפידה את הדברים אותם 
 אנחנו קוראים.

 של חוסר ישע. תלונות או יללות .3
דיבור מבודח, לשם משחק או  .4

 בידור. 
 ׳.'חדשות, פוליטיקה וכושיחה על  .5
 דיבור כשל שיכור או משוגע. .6
 דיבור של מי שסגנון חייו אינו נאות. .7

 
אלו הם רק דוגמאות, יש דברים 

מהווית דיבור חסר אחרים ש
 תכלית.

על ההבחנה 
להיות נכונה לגבי 

נושא השיחה 
למרות שלא 

נדרש מישהו אחר 
אתו אתה 

משוחח. מבין 
ארבע הפעולות 
המילוליות, כאן 

לא נדרש מישהו 
שיבין את מה 

שאתה אומר. גם 
אם אין מי ששומע 

אותך, אם אתה 
מדבר לעצמך, או 
אומר דברים שאין 

זה  –בהם היגיון 
עדיין נחשב 

כפעולה שכזאת. 
ה שנדרש כל מ

הוא הבחנה נכונה 
של הנושא עליו 

 אתה מדבר.

שלושת 
 הרעלים.

המוטיבציה 
הישירה היא 

רצון לדבר 
קלת בצורה 

דעת, לומר מה 
שעולה ברוחך 
וללא משמעות 

 או תכלית. 

את/ה 
פותח את 

פיך 
ומתחיל 
 לדבר. 

סיום הדיבור. 
אם דיברת על 

הנושא 
הפעולה 

שלמה, ללא 
תלות במאזין 

או שומע או 
שהו שהבין במי

את מה 
 שאמרת. 

ג׳ה צונגקאפה טוען כל 
שלוש הפעולות המילוליות 
הקודמות מהוות גם דיבור 

חסר משמעות ולכן עוצמתן 
משפיעה גם על חומרת 

 הדיבור.
 

כמו כן דיבור על מלחמות, 
סכסוכים ופלגנות, והטלת 

פגמים בזולת. קריאה 
שמעורבת בהשתוקקות 

של טקסטים שאינם 
ור, בודהיסטים. קנט

הגחכה של הזולת. דיבור 
לא נאות להוריך, קרוביך 

או מישהו שהוא כמו מורה 
 רוח. 

תוצאה תואמת גורם: אחרים 
לא יקשיבו לך, ולא יעריכו את 

מה שיש לך לומר או מה 
שתאמר לא יובן. כמו כן 

הביטחון העצמי שלך יהיה 
 רעוע.

 
תוצאה סביבתית: עצים 

פרי או  ובסביבתך לא יישא
שיישאו פרי שלא בזמן הנכון. 

הבוסרי יראה בשל, והשורשים 
לא יהיו איתנים. העצים לא 

 יחזיקו לזמן רב.
כמו כן מקומות נוחים כמו 

פארקים, יערות או מקווי מים 
יהיו דלים ויהיו לך הרבה סיבות 

 לפחד וחשש. 

 



 

 
 חמדנות .8

 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

גורמים שמשפיעים על 
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

        

 
  



 
 כוונת זדון .9

 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

גורמים שמשפיעים על 
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

        

 
  



 
 שגויותהשקפות  .10

 

השלמת  ביצוע מחשבה בסיס
 הפעולה

גורמים שמשפיעים על 
חומרת הפעולה )כובד( 
 בתלות במושא או בבסיס

 תוצאה

 מוטיבציה תודעה עוכרת הבחנה

        

 
  



שעוסק בשלבי הדרך להארה ובפרשנות מעמיקה למדריך הזה שחוברה ע״י גשה לונדרופ זופה.  המידע הנ״ל מתבסס על המדריך הנרחב של ג׳ה צונגקאפה
 מאחר ושני הטקסטים האלו טרם תורגמו לעברית אני מציין את שמות שני הספרים בשפה האנגלית:

 

1. The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment (Lam Rim Chen Mo) by Tsong-Kha-Pa. 
2. Steps on the Path to Enlightenment, a commentary on Tsongkhapa’s Lamrim Chemo, by Geshe Lhundrub Sopa. A Wisdom Publication. 

 
 החומר הוכן על ידי הנזיר קארמה צונדרו. 


