
ההגנסבו המרהדב ,ההדובב
הראהל יעיגה דע טלקמ שקבא

טלקמ תשקב



תותימאה עברא

יתימא לבס1.
באכה לבס1.
תונתשהה לבס2.
לכב יורשש הינתהה לבס3.
םייתימא תורוקמ2.
המראק1.
םירכוע העדות יבצמ2.
תויתימא תויוקספיה3.
תויתימא םיכרד4.

 לש הרישי היארל ועיגהש ולא- םילענ– תירבעב וא ,אירא םיארקנש םילגרתמ רובע תותימא ןה תותימאה עברא
 .םילענה לש תותימאה עברא תוארקנ ןה .תוקירה– תנדועמ יכה תואיצמה



טלקמ תשקב

?טלקמה תשקבל םרוג המ1.
דחפ1.
הנומא2.
?טלקמה יאשומ םהמ2.

טלקמה יאשומ יוהיז1.

?חוטב טלקמל םתוא ךפוה המ2.
טלקמה תשקב ןפוא3.

טלקמה יאשומ תולעמ לש הנבהךותמ1.

טלקמה יאשומב הרכה ךותמ2.

םירחא םיאשומב טלקמ תשקבמ תוענמיה ידכ ךותמ3.

…דועו4.
טלקמה תשקב רחאל ןומיאה יבלש4.

?תושעל ילע המ1.

?ענמיהל ילע הממ2.



דחפה תגספ

 םילגרתמו תולגרתמ
תוריבכ תולוכי ילעב

 םילגרתמו תולגרתמ
תוינוניב תולוכי ילעב  םילגרתמו תולגרתמ

תותוחפ תולוכי ילעב

עדיהילפרעממ  תוזוחמב– הראסמסב לבסה יגוס לכמ
 לבס יגוסו לבסה לש םויקה
םיילסרבינוא

 לש םויק זוחמב הדיל
לבס

?םיששוח םה הממ

,םמצעב ההדוב תויהל ךופהל
 ינשב ההוש אלש הנאוורינ
ןוציק יבצמ

הראסמסמ תוריח
הנאוורינ

חונ בצמב הבוט הדיל  ?םתרטמ יהמ

 :םילפרעמה יגוס ינש
ילפרעמו םירכועה םילפרעמה
.עדיה

םירכוע העדותילפרעמ  תוילילש תולועפ
 בצמב הדילב תומייתסמש
לבס

 ידכ דיחכהל םיכירצ םה המ
?םתרטמ תא םישגהל

 רדעיה לש המכוח חותיפ
 לש הטישה םע בולישב ימצעה
 הטי׳ציהדוב

 ימצעה רדעיה לש המכוח חותיפ
 תושיחנה לש הטישה םע בולישב
הראסמסמ ץלחיהל

 תענמנש תוירסומב ןומיא
תוילילש תולועפמ

 תא םימישגמ םה ךיא
?םתרטמ



?יתעדות תא לפרעמ המ

עדיהילפרעמ
Cognitive Obscurations

םירכוע םילפרעמ
Afflictive Obscurations

)imprints( םירכוע העדות יבצמ לש םימושיר .1

– םמצע םצעמ םימייקתמכ םירבדה לש היוגש תילאוד תוזח .2
.העדותל העיפומש ,רחא רבד םושב םייולת יתלבכ

 היוגש תילאוד תוזח רוציל לוכיש לאיצנטופ :העדות לש םושיר
.העדותל העיפומש

 העדותה יבצמ לכו םילערה תשולש :םירכוע העדות יבצמ .1
.םהב תולתב םיעיפומו םיווהתמש םירכועה

(Seeds) .םירכועה העדותה יבצמ לש םיערזה .2

 העדות לש ידיתע עפומ רוציל לוכיש לאיצנטופ :העדות לש ערז
 .גוס ותואמ



טלקמה יאשומ תשולש

אהגנס המרהד ההדוב

ה.ןיבהש )Arya( הלענת.לגרתמ
ימצעה רדעיה תא תורישיבו החוכנ

תיתימא תוקספיה
תויתימא םיכרד

ההדוב יתימא טלקמ

 םיריזנ העברא תוחפל לש הצובק
 רדנ ילעב( האלמ הכמסה ילעב
.)אלמ

 םירבדה– ׳וכו בותכ רמוח ,םירפס
 תוקספיה חפטל ךיא ונתוא םידמלמש
.תויתימא םיכרדו

ההדוב ילאנימונ טלקמ



טלקמה יאשומ תשולש

ההגנס המרהד ההדוב

 החוכנ ןיבהש והשימ
 רדעיה תא תורישיבו

ימצעה

 תוקספיהו תויתימא םיכרד
 לש העדותב תיתימא
ההדובה

םרוג טלקמ ינומאיקאש ההדוב

 ךופהאש יתימאה ההגנסה
.דיתעב תויהל

 תוקספיהו תויתימא םיכרד
 ףצרב חתפאש תיתימא
ילש העדותה

 ךופהא ינאשההדובה
דיתעב תויהל

האצות טלקמ



?וב חוטבל רשפאש והשמל ההדוב ךפוה המ
 .עדיהו תולעמה לכ ךס תא וב שישו ,בבר וא םגפ ףא וב ןיאש המ וא ימ :ההדוב

.׳וכו ״בכרומ וניאש״ ומכ תולעמה הנומש לעב יפוס טלקמ אשומ :היירטאמ פ״עההדובה לש הרדגהה

 לע ןגהל היה לוכי אל אוה דחפה לכמ ררחושמ היה אלמלא .דחפה יגוס לכמ ררחושמ ,ארומ אלל אוה1.
.דחפמ םירחא
 אלמל ותלוכיבהיה אל תאזה תונמוימה אלל .דחפמ םרורחשבו תלוזה ןומיאב ןמוימו איקב םלועל אוה2.

.ונחטבמ תא וב םישנ םא םג וניתולאשמ תא
 םישקבמ ונייה םא םג ונלו תלוזל עייסמ היה אל אוה הידעלב .םינפ אושמ אלל המוצע הלמח לעב אוה3.

.טלקמ וב
 תונתמ תקנעהב אלו ,ונלש לוגרתב חמש אוה .רבעב ול ועייס אל םה םא םג ,םלוכל עייסמ אוה4.

 .תוירמוח

 .וללה תונוכתה ףסוא תא שי ההדוב וניהש ימל קר



ההדובה יפוג

Buddha's Bodies
ההדובה יפוג

Dharmakaya
Dharma Body 

היאק-המרהד
המרהדה ףוג

Svabhavakaya
Essence Kaya

תוהמה ףוג

Adventitious purity
ינמז רהוט

Natural purity
יעבט רהוט

Jnañakaya
Exalted knowledge Dharmakaya

היאקהמרהדה לש תבגשנ הרכה

Rupakaya
Form Body

םייזיפ םיפוג

Sambhogakaya
Utility Body/Enjoyment Body

םיעצמאב םלשומ שומיש לש ףוג

Nirmanakaya
Emanation Body

הלצאה יפוג

Supreme Nirmanakaya
יאליע הלצאה ףוג

Artisan Nirmanakaya ֿ
ןמואכ הלצאה ףוג

Birth Nirmanakaya
הדיל לש הלצאה ףוג

Various Nirmanakaya
הלצאה יפוג לש םינוש םיגוס



יתימאה המרהדה טלקמ

תויתימא םיכרד
 תושיחנב הרודחש תיאליע העדות :ךרד לש הרדגהה
.תצלואמ הניאש ץלחיהל

הריבצה ךרד1.

הנכהה ךרד2.
היארה ךרד3.
היצטידמה ךרד4.
ףסונ ןומיא תשרוד אלש ךרדה5.

 ךרדהו היצטידמה ךרד ,היארה ךרד :תויתימא םיכרד
.ףסונ ןומיא תשרוד אלש

תיתימא תוקספיה
 הבש ,ךרד הניהש העדות לש תוקירה :תיתימא תוקספיה
 תולעל ולכוי אל םלועלש ךכ העדות ילפרעמ ודחכוה
.בוש תווהתהלו



?טלקמ יתשקיבש ירחא תושעל ילע המ ,יללכ ןפואב

.חור ירומ לעךמתסהל1.

 .םירכוע העדות יבצמ תוריסמש תודוקנל דחוימב בל םישלודומללךישמהל2.

 .תדמלש המ תא םאותש ןפואב לגרתל ךישמהל3.

.םישוחה תא םיריעסמש םירבדמ ענמיהל ןתינש לככ4.

ההדובהש םינומיאה תא תרדוסמ הרוצב ךמצע לע תחקל ךתלוכיבש לככ5.
.הוותה
.תלוזב העיגפמענמיהל ,הלמחב תלוזב גוהנל6.
 םוי לכ טלקמה יאשומ תשולשל תוחנמ שיגהל7.



?ענמיהל ילע הממ- רתוי ינטרפ ןפואבו

 םירבדב טלקמ תשקבמ ענמיה ,ההדובב טלקמ תשקיבש רחאמ1.
.הנגה ךל תתל םתלוכיב ןיאש
 העיגפמו ןודז תנווכמ ענמיה ,המרהדב טלקמ תשקיבש רחאמ2.

.תלוזב
 ולא לש םתרבחמ ענמיה ,ההגנסב טלקמ תשקיבש רחאמ3.

 ךתוא טיסהל םילוכיש תויטסיהדוב ןניאש תופקשהב םילגודש
.םינומיאהמו טלקמה תשקבמ



 גהנתהל ילע ךיא– תחא הלאש דוע קר
?טלקמה יאשומ תשולשל סחיב

 רויצ וא לספ ,הנומתב ןיחבתשכ ,ההדובב טלקמ תשקיבש רחאמ
 לא .יתימא ההדוב לש ותרבחב אצמנ התאש בושח ההדובה לש
.דובכ רסוחב םהב גהנת
 יטסיהדוב טסקטב ןיחבתשכ ,המרהדב טלקמ תשקיבש רחאמ
.דובכ רסוחב וב גהנת לא .יתימאה המרהדה טלקמכ וילע בושח
 לש םשובל יטרפב ןיחבתשכ ,ההגנסב טלקמ תשקיבש רחאמ
 גהנת לא .ההגנסה תרבחב אצמנ התאש בושח תוריזנ וא םיריזנ
.דובכ רסוחב םהב


