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 תוררועתה לש תורוסמ
  ,ןז ,יטביט םזיהדוב :םינושה םימרזב תוררועתהה תוסיפת

 יברעמה םזיהדובהו אנספיוה תרוסמ

 

  רב-לא יטס ףסא ר"ד :םע

 .לט ודיא לבוי ,)תילגנאב( רדלופ ןביטס ר"ד :תופתתשהב

 .ןקולוב ןתיא ר"ד :חרוא הצרמ

 
 

 םיה תא הארתו ךפוח ימוחתמ אצת רשאכ קר ...לודגה םיה לע רבדל ןתינ אל םימה ראבב תנכושה עדרפצה םע"
 )הזד-גנאו'ג( ".ךרדה לע ךתיא רבדל ליחתהל היהי רשפאו ךגוס תולבגמ תא ריכת זא קר ,לודגה

 
 ,רורחשה ,תוררועתהה ,ךרדה לש תפסכנה הרטמה תא ,תיטסיהדובה ךרדה תגספ תא תלמסמ - יִהְדֹוּב - תוררועתה
 .תימויקה תחנה-יא לש הדחכההו יוביכה
 ןיאה ?לבסה ישרוש קוידב הלא ןיאה ?תורטמ ?םיפוסיכ :וז הסיפת תררועמש ישוקה תא שוחל ןתינ ,רמאנ הזשמ רבכ ךא
 ןיאה ?יחכונה עגרה לש אלפה ןיבל וניניב ?ונלש הווהה ןיבל וניניב תודרפנה תא תרצויש איה ףסכנ דיתעב תוזחאיהה
 םיסנמ ונחנא קוידב הנממש תעתעתמה תוילאודה ?םדא ייחב דוריפה רוקמ איה 'הנאוורינ'ל 'הראסמס' ןיב הנחבהה
 ?ררועתהל
 םזיהדובה .תרוסמ לכל םידחוימ תויודדומתהו םישגד םע ,תונוש תוררועתה תוסיפת וגיצה תונוש תויטסיהדוב תורוסמ
 רחואמה םזיהדובב םימרז וליאו ,םיבלש העבראל ותוא קלחמ וליפאו תוררועתה לש ךילהת ראתמ ,לשמל ,םדקומה
  .'הנאוורינ איה הראסמס' יכ םיסרוגו תרצוי איהש עותעתה לעו וזה הנחבהה םצע לע םירערעמ )הנאיאהמ(
 הרופ גולאיד םייקל הפיאש ךותמ םינושה םימרזה םיעיצמש תוביטקפסרפה תאו תוסיפתה תא לגרתלו רוקחל שקבנ סרוקב
  .םהיניב
 לגרתנ ,דמלנ .תופקת -ןהיניב םירעפה םע ,ןלוכ םיכרדה יכ החינמה השיגב ,ידדה דובכ ךותמ תונושה תורוסמה לע ןנובתנ
 סחייתנ דבב-דב ;םזיהדוב-ןזהו יטביטה םזיהדובה ,אנספיוה תרוסמו םדקומה םזיהדובה לש תוררועתהה תוסיפתב קימענו
 .תוררועתהל סחייתמ הז םרז םהב םינפואה תאו ונילע ותעפשה תא רוקחנ ,תרוסמכ ונימי ןב יברעמה םזיהדובל  םג
 םיקתרמה םיגשומה דחאל תוסחייתה ךות ,ךרדב הקמעהל תורשפא תודימלתהו םידימלתה יקיתוול עיצהל שקבמ סרוקה
  .הב םיבושחהו
 .תדמול ההגנסמ קלחכ לוגרתב קימעהל תונמדזה םג וז
 לגרתנ .םישגפמהמ דחא לכב יזכרמ ךבדנ היהיש ,יביטטידמה לוגרתב קימעהל תונמדזה הווהי סרוקה ,דומילל רבעמ
 ,ףסונב  .)בלה תויוכיא( לובג אלל תויוכיאה לש תויצטידמו ,)תויטילנא( תעדה תניתנ לש תויצטידמ ,תוטקש תויצטידמ
  .היצקארטניאב היצטידמ לש םיליגרתו ,םיפותיש ,תפתושמ האירק ןוגכ  םיישיא ןיב םיליגרת ומייקתי

 
 
 ,ופאל תחתמ שממ אצמנש והשמ לע לואשל ול היהת הביס וזיא ,תוילשאב הגוש וניאשו דוביאל ךלה אלש יח רוצי״
 ומצע תא ןד ומצע תא עדוי וניאש ימ ?ומצע ולש וילגר תאו וידי תא ריכהל אל םדא לוכי ךיא ?וב יורש ולוכ לכשו
  )המרהדיהדוב( .״תוילשא לש םייח תויחל
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 תינכתב ודמליש תולודומה טוריפ

 
 רב-לא יטס ףסא ר״ד

 
 קוחשל ברועל חקול היה וב ןמזה ךשמל הלושמ תוררועתהה דע ןמזה תומכ ויפל יומיד ונשי יטביטה םזיהדובב
 תוררועתהה ויפל תיטסיהדובה הבשחמה לש ,דחוימב ינלבס ,דחא בטוק למסמ הזה יומידה .םוצע רה ורוקמב
 ךרוצה ,'!וישכע' תוררועתהב ןוצרה איה ,וזה הביטקפסרפהמ ,היעבה .ידיימ ןיינע אלו םיבר םילוגלגל ןיינע איה
 .תונלבס רסוח ,תוידיימב

 יתלבה תויומכה תא ההזמ רשא הלודגה הלמחה :המוצע תינחור תופיחד לש תוסיפת תוגצומ ינשה בטוקב
  !In this very life ,רהמ רתויש המכ ררועתהל םיזע ןוצרו הפיאשל תכפוה ,םלועב ההקוד לש תולבסנ

  ?וז םע וז הלא תושיג תובשייתמ דציכ

 היולתה ןילמוגה תווהתה תסיפתל תעגונ ,יטביטה םזיהדובב קולגה תרוסמל ךשמהב ,עיצא התוא הבושתה
 לש הבשחמב תובישח תרסח טעמכ איה אל וא ררועתא םא הלאשה .ישיא ןיינע הניא ללכ תוררועתהה היפל
 תאז רידגמש ומכ ,'תוררועתה לש תוברת' רוציל חילצנ םאה איה תמאב הבושחה הייגוסה .ימצעה רדעיה
  .ררועתהל רתויש המכל ורשפאיש םיאנתהו םימרוגה תא רצייל לכונ םאה - רול'צב ןביטס

 ,ישיאה לוגרתב םייולת ,תיללכ תוררועתה התואל םיאנתהו םימרוגהמ יזכרמ קלח יכ ריהבי יטביטה םזיהדובה
 וב ןפואה אלא ,'ילש' תוררועתהה הנניא ,רתויב הבושחה תוררועתהה ךא ,דיחיה לש העדותה חופיטו חותיפב
 .הבחר תוררועתהל ךרדב ,הצואת רובצל הכישממ המרהדה וב ןפואה ,תררועתמ הלוכ הרבחה

 
 

  לט ודיא לבוי

 
 ותסיפת לע רבדנ ,המרהדיהדוב ןושארה ]ןז[ ןא׳צה הרומ יבתכ םוגרתב הלא םימיב קוסעש ,לט ודיא לבוי םע
 ונילעו ,ונב תחכונ תורעה ,וז הסיפת יפל .ונלוכל ףתושמ ההדובה עבט היפ לע ,המרהדיהדוב לש תדחוימה
  :ונפאל תחתמ שממ אצמנש יתימאה ונעבטל עדוותהל

 םייחה רהנ ךותל םתוא םיליפמ קר םהישעמ ךכיפלו ,תוילשאב םיגוש םייחה םירוציה לכש רמוא ההדובה״
  .םעבט תא םיאור םניא יכ קר תאז לכ ;רתוי קומע ועבטי קר ךכ ונממ תאצל רתוי וסניש לככו ,תוומהו

 תחתמ שממ אצמנש והשמ לע לואשל ול היהת הביס וזיא ,תוילשאב הגוש וניאשו דוביאל ךלה אלש יח רוצי
 תא ןד ומצע תא עדוי וניאש ימ ?ומצע ולש וילגר תאו וידי תא ריכהל אל םדא לוכי ךיא ?וב יורש ולוכ לכשו ,ופאל
 ".תוילשא לש םייח תויחל ומצע

 הנושארכ ומצע ולש ועבט תא םדא לש ותייאר תא תוחינמה ,המרהדיהדוב לש לוגרתה תויחנהב םג ןמאתנ
 :הלעמב

 תורוצה תא תוארל שי ;רופסמ תובר םלועה םע עגמב האב איה ןהב םיכרדהו ,תבחרנו המוצע העדותה"
 לכו העדות לש הדונת לכ ,םימעטה תא םועטל שי ,תוחוחינה תא חירהל שי ,םילילצה תא עומשל שי ,םיעבצהו

 ןלוכב ןיחבהל תעדוי ךתעדות ,ץק ןיאל תונווגמה הלאה תורוצהו .ךמצע ךלש ךתעדות ןה הלא לכ ,העונת
 ןיאל התמכוח ,איה ךכש ןוויכמו ,הלשמ םינייפאמ הל ןיא ,תאזה העדותהו ;התמכוח איה וזכ ;ןלוכב שמתשהלו

     .״ץק
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Dr. Stephen Fulder 

 
Demystifying Awakening  
  
Awakening is primal, limitless and perfect, but we forgot it during the building of ourselves 
and our world. We can still recognize it in our concepts about it, our language, our poems, 
our beliefs, and our longings. Buddhist teachings offer many highly skilled and developed 
ways to rediscover awakening, which include and go beyond meditation practice into all 
aspects of our life. 
With trust, consistency and motivation we can all discover such non-dual states beyond our 
usual experience. 
 
How Can We Talk About Awakening? 

How can we conceive the inconceivable? Tendencies to inflate awakening as very big and beyond or 
deflate it as nothing special. Chasing the rainbow or being the rainbow? Recognizing the seeds of 
awakening within us, such as longing. Listening to the Buddha within. 

“Bend Your Mind to Liberation” 

Conditions that aid awakening. Everyday life as the ground of awakening. Difficulties as obstacles or 
opportunities. Eightfold Path and Right View. Effort: slow and steady or the fast track? Trust and 
surrender as invitations to the unknown.  Wise navigation, and signposts on the way.  

Non-dual Buddha 

Is awakening an experience? Relationship between consciousness and liberation. Duality and 
nonduality, form and formless and first words of Buddha on Awakening. Who awakens? Suchness 
and Tathagata. Groundlessness. 
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  ) טוריפ ׳ר - םוזב ומייקתי םישגפמהמ קלח(   ופי ,37 תימיה הדוהי ,הלאש וידוטסב   17:30-14:30 תועשב ינש ימי

 

 :םירועישה טוריפ

 

 ופי הלאש וידוטס רב-לא יטס ףסא ר״ד 31/10 1

 ופי הלאש וידוטס רב-לא יטס ףסא ר״ד 7.11 2

 םוז רב לא יטס ףסא ר״דו רדלופ ןביטס ר״ד 14.11 3

 םולש הוונב לוגרת םוי רב-לא יטס ףסא ר״ד 21.11 ת

 םוז רב לא יטס ףסא ר״דו רדלופ ןביטס ר״ד 28.11 4

 ופי הלאש וידוטס רב-לא יטס ףסא ר״ד 5.12 5

 ידירביה / םוז רב לא יטס ףסא ר״דו רדלופ ןביטס ר״ד 12.12 6

  הכונח 19.12 
 ופי הלאש וידוטס רב-לא יטס ףסא ר״ד 26.12 7

 ופי הלאש וידוטס רב-לא יטס ףסא ר״ד 2.1 8

9 9.1 
 :חרוא תאצרה + רב-לא יטס ףסא ר״ד

 ופי הלאש וידוטס )ינשה יצחב( ןקולוב ןתיא ר"ד

 םוז לט ודיא לבוי 16.1 10

 םולש הוונב לוגרת םוי לט ודיא לבוי 18.1 ת

 םוז לט ודיא לבוי 23.1 11

 ופי הלאש וידוטס רב-לא יטס ףסא ר״ד 30.1 12
 

 


