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א .הרקע לשיטת ההשקטה של האדמו"ר
בשני האחרונות ניכרת תופעה של התחדשות ביישו שיטות מדיטציה בכלל ומדיטציה יהודית בפרט.1
בקונגרס העולמי למדעי היהדות הוקדש מושב של 2למשנת האדמו"ר מפיאסצ'נה ,הרב קלונימוס קלמיש
שפירא ) 3(18891943ומטרת מאמרי זה להציג את שיטת "ההשקטה" של האדמו"ר כטכניקה מדיטטיבית .4עד
כה הוזכרה "ההשקטה" בעיקר כטכניקה של דמיו מודר )וקס ,5לש ,6רייזר (7ואילו כא אבקש להראות
שמדובר בדר מדיטטיבית הכוללת אלמנטי אוניברסאליי המוכרי ה בכתבי בני דורו וה במחקר המודרני
בנוירופסיכולוגיה של המדיטציה.
"עניי ההשקטה" מובא משמו של האדמו"ר מפיאסצ'נה
בספרו "דר המל" 8בנספח .9הטכסט לפנינו מתואר לרובד
מאוחר יחסית במשנת האדמו"ר ,בשני  .19361937השערתי
היא שהטכניקה המובאת כא משקפת נקודת מגע מאוחרת של
האדמו"ר ע דרכי מדיטציה שלימדו בני דורו ג"א גורדיי
ותלמידו פ"ד אוספנסקי .א ההשערה נכונה היא עשויה
להסביר את החידושי שאיננו מפורשי במקורות החסידות
שלפניו אלא בשיטות מדיטציה אוניברסאליות.

 1המונח "מדיטציה" משמש היו לציי לא רק טכניקות להרגעת הנפש אלא ג כש כולל לשיטות מדיטטיביות רבות .מונחי
מקבילי ביהדות כוללי "התבודדות"" ,התבוננות"" ,דבקות" ו"כוונות" .הגדרות למונח "מדיטציה" ומאמרי מגווני בנושא
המדיטציה היהודית מובאי באתר  .www.JewishMeditation.org.ilמאמרי נוספי אפשר לקבל בפנייה לדוא"ל
.Natan@JewishMeditation.org.il
 2המושב בא לנתח היבטי אפיסטמולוגיי ,פנומנולוגיי והיסטוריי הקשורי לתורת הדבקות בחסידות בהדגשת הפ המעשי של
תרגילי בעלי אופי מדיטטיבי .המרצי הדגימו כיצד לימדו "דבקות" בחסידות באמצעות דמיו מודר ,הכוונת המחשבות וניגוני.
ד"ר מנח קלוש הרצה על השפעת הכתבי הלוריאניי של ר' חיי ויטאל על תורת הדבקות של הבעש"ט .ד"ר צבי לש תיאר כיצד
לימד האדמו"ר מפיאסצ'נה מגוו שיטות מדיטטיביות על מנת לקד התרגשות והתלהבות בעבודת ה' .הדברי נכתבו בהרחבה
ובהעמקה בדוקטוראט  צבי לש ,‡ˆÒ‡ÈÙÓ ¯"ÂÓ„‡‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â„ÈÒÁ‰ :‰‡Â·Ï ˙ÂÈÁÈ˘Ó ÔÈ· ,חיבור לש קבלת התואר דוקטור
לפילוסופיה ,בר איל ,אלול תשס"ז.ד"ר נחמיה פול השלי את התמונה המדיטטיבית בהשמעת ניגוני האדמו"ר ותיאור התיאוריה
הקבלית של התעוררות אהבת ה' ויראתו בעזרת השירה .ד"ר פול סיי את הדוקטוראט שלו באוניברסיטת בוסטו על "אש קודש"
בשנת  1983וספרו הופיע בשנת ) 1998להל ,פול ,אש קודש(.
Nehemia Polen, The Holy Fire: The Teachings of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira, the Rebbe of the
Warsaw Ghetto, Northvale, New Jersey, 1998.
 3לתולדותיו ראו לש ,דוקטוראט ,חלק ראשו ,פרק א ,וכ הרב אהר סורסקי" ,ראשי פרקי בתולדותיו" ,נדפס בסו הספרי
שהוציאו ועד חסידי פיאסצ'נה ,˘„Â˜ ˘‡ ,ירושלי ,תש" ,עמ'  128תחת הכותרת "מתולדות האדמו"ר הקדוש מר רבי קלונמוס
קלמיש שפירא מפיאסצ'נה נמסר ע"י אנ"ש נאמני בית הרבי ונער בידי אהר סורסקי .נדפס ג כ בסו ספר "חובת התלמידי"
להאדמו"ר מפיאסצ'נה ,עמ' רנזרצה .כמו כן ראו אסתר פרבשטיי" ,קברניטי בספינה טובעת  רבני בפולי בימי השואה לאור
כתביה" ,·È˙ ,שנה שבע עשרה ,גיליו  ,(9899) 34סיוו תשס"ד ,יוני  2004גרסה באתר של
נתיב .http://nativ.cc/nativ3_2004/ferb.השוו ג את הרב גרשו קיציס" ,רבי קלונימוס מפיאסצנה שח ע קונו",ÌÈÈÁÓ ,
על השואה א ,ירושלי תשנ"ה ,עמ' .132139
 4התחלתי להציע כיוו זה במאמרי" ,מדיטציה במבט יהודי" ÔÈÓÂÁ˙ ,י"ח ,תשנ"ח ,עמ' .408418
 5רו וקס" ,ההתרגשות וההתלהבות במשנתו החינוכית של ר' קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נה ,È„Â‰È‰ ÍÂÈÁ· ˙Â‚‰ ",הו,
ירושלי ,תשס"גתשס"ד ,עמ'  .7188רו וקס" ,טכניקות של דמיו מודר בהגותו של ר' קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסצ'נא",
˜· ,‰Ïי"ז ,תשס"ח ,עמ'  .233249רו וקס" ,נבואה וחסידות בתורתו של הרבי מפיאסצ'נא ",בתו אודיה צוריאלי )עור(‰‡Â·‰ ÏÚ ,
 ,˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡Îירושלי ,תשס"ז ,עמ' .5139
 6לש ,דוקטוראט ,עמ'  .253247הדיו של לש הוא המקי והמעמיק ביותר הקיי עד כה במחקר.
 7דניאל רייזר" ,טכניקות דמיו מודר במיסטיקה היהודית של המאה העשרי23 ,˙ÈÂÂ˘ÎÚ ˙ÂÈÁÂ¯ ¯˜ÁÏ ÔÂ˘‡¯‰ ÈÏ‡¯˘È‰ ÒÎ‰ ",
במר  2009 .התקציר מובא באתר הכנס   http://spirituality.haifa.ac.il/abstract_book.pdfובמצגת פואר פוינט שם.
 8ספר "דר המל" הוצא לאור עלידי "ועד חסידי פיסצנה" בראשות הרב קלמ מנח שפירא נכדו של האדמו"ר החלו ,.רבי ישעיה
שפירא שהיה אחיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה .בשערי הספר כתבו המוציאי לאור" :דברי תורה הללו ה מעט מזעיר ממה שהשמיע
רבינו הק' מדי שבת בשבתו למסתופפי בצלו" .בכל שבוע נהג האדמו"ר לרשו את דבריו ולהעביר לאחד מתלמידיו להעתיק ,וכ
השתמרו חלק בידי תלמידו שעלו ארצה.
 9המוציא לאור של "דר המל" הוסי מכתבי ושיחות ,ובה "עני השקטה" ,עמ' תותז )במהדורה "חדשה ומתוקנת" ,ירושלי,
תשנ"ח ,עמ' ת"נתנ"א(.

ר' קלונימוס קלמ שפירא נולד לאביו רבי אלימל מגרודזיסקי ,מחבר "אמרי אלימל" ו"דברי אלימל" .הוא
נקרא על ש אבי זקנו )מצד אמו( ,ר' קלונימוסקלמ קלמיש הלוי אפשטי מקרקא ,בעל "המאור ושמש",
ֶ ושל "מאור ושמש"
ימל ְ
ֱל ֶ
ֶ ִמ ִ2יזֶענ ְְסק .כפי שנראה להל ,ניכרת השפעת של ר' א ִ
ימל ְ
ֱל ֶ
שהיה תלמיד של ר' א ִ
על שיטת "ההשקטה".
בהיותו בגיל שנתיי נפטר אביו של קלונימוס והוא התחנ אחל אחיינו ,האדמו"ר ר' ירחמיאל משה מקוזני..
בגיל  16התחת ע בתו של ר' ירחמיאל ,רחל חיה מרי שא עזרה לו בהכנת דרשותיו וחידושיו .לאחר פטירת
חותנו בשנת  ,1909עבר ר' קלונימוס לפיאסצ'נה והקי חצר חסידית .מאוחר יותר א התמנה כרב העיירה.
בשנת  1923הקי בוורשה את ישיבת "דעת משה" ,בה למדו ערב המלחמה כ 300תלמידי .10הוא היה בקי
ברפואה והיה לו רישיו מהממשלה לכתוב מרשמי אות כתב בלועזית .11הוא פעל רבות בהנהגה הקהילתית
ורוחנית בגטו ורשה עד שגורש ע שאר פליטי היהודי למחנה עבודה באזור לובלי ש נרצה ב 3בנובמבר
.121943
"ההשקטה" כוללת טכניקת מדיטציה ליצירת שקט מחשבתי ולביטול "האנוכיות" .המטרה היא להכשיר את
הדר לחוויות של ראיה ושמיעה פנימית כאמצעי לתיקו מוסרי ,דבקות והשראה מעי נבואית .הדרכת האדמו"ר
פותחת במוטיב תלמודי ידוע ש .13‰‡Â·· ÌÈ˘È˘Ó „Á‡ ‡Â‰ ÌÂÏÁהנחת היסוד של האדמו"ר היא ש"היישות",
כלומר האגו האישי והמחשבות הטורדניות ,מקשי על ההשראה ממרו .פתרונו של האדמו"ר מנוסח כ" :בעת
שהאד יש ודעתו ומחשבותיו שוקטי ,אז דווקא כיוו שאי לו אז דעת לעצמו אפשר שתשרה עליו השראה
ממרו ,וזה העניי חלו אחד משישי בנבואה" .מטרת שיטת ההשקטה היא "È˙Ú„Â˙ ·ˆÓÏ "ıÈ˜‰· ‡Â·Ï
 ‰È˘·˘ ‰ÚÈ‚¯Ï ‰ÓÂ„‰ובכ ליצור מקו להשראה .הסוד הוא שנרגעות המחשבות כשהאד כמעט יש ואז
נוצר מקו למודעות של ההשראה מגבוה.
הדרכת "ההשקטה" מתחילה בהתבוננות פנימית בתנועת המחשבות" ,התרוקנות הראש" ,ועצירת המחשבות
"משטפ הרגיל" .המטרה הראשונית היא סילוק המחשבות הטורדניות והשתחררות מה"אני" העסוק בהתרכזות
בעצמו .ג כשיושבי ולומדי תורה משתמשי באנוכיות כי ה"אני" עסוק בחשיבה קוגניטיבית עצמית.
בביטול "היישות" מתבטלת תחושה אישית של האגו בדומה לתפישה הרווחת בכתבי החסידות כגו בהדרכה
ל"התבודדות" אצל ר' נחמ מברסלב .14ההשקטה יוצרת אפשרות לקבל את ההשראה ולתו השקט הפנימי יש
להכניס מחשבות של קדושה ,ולחזק "אמונה או אהבה ויראה" .נית אז לחוש את הקרבה לה' וא להשתמש
בהשקטה לתיקוני המידות .בסיו תרגיל ההשקטה מוסי האדמו"ר ניגו מיוחד להכוונת המחשבות ולבקשת
ַחד ְל ָב ִבי ְלי ְִר>ה ְ= ֶמ ָ )תהילי פ"ו,יא(.
ֲמ ֶ ,ָ :י ֵ
ֲה ֵ<ַ ְ 2א ִ
ֶ א ַ
הדרכה והשראה אלוהית  הֵ 5רנִי ה' ְַ 9רָ 7
 10פרבשטיי ,ש.
 11לש ,דוקטוראט ,עמ' .43
 12ע פרו .מלחמת העול נלכד הרב שפירא בוורשה המכותרת על ידי הנאצי .בנו ,כלתו ודודתו נהרגו בהפגזות .בעת הכיבוש
הנאצי סירב לצאת את פולי למרות שהוצעה לו דר מילוט בידי לייב ביי ,לימי עור "הצופה" )ראו פרבשטיי ,ש( .לאחר מרד
גטו ורשה גורש ע שאר פליטי היהודי למחנה עבודה באזור לובלי ש נרצה במבצע "חג האסי"  .Erntefestלפי פול  ,אש
קודש ,עמ'  156152הוא גורש למחנה הריכוז טרווניקי  ,Trawnikiא לפי פרבשטיי ,קרביניטי ,למחנה העבודה בבודזי
.Budzyn
 13במסכת ברכות נ"ז ,ע"ב ,נמני חמישה דברי בבחינת "אחד משישי" – אש ,דבש ,שבת ,שינה וחלו .אש  אחד משישי
לגיהינו ,דבש למ ,שבת לעול הבא ,שינה למיתה ,חלו Ïנבואה .גרסת הגמרא היא "Ïנבואה" ,א נוסח זה" ,חלו אחד משישי
·נבואה" מבואר ברמב"" ,מורה נבוכי" ב,מ"ה ,עמ'  .281השוו "מורה נבוכי" ב,ל"ו ,עמ'  386384לקליטת השפע האלוהי
בחלומות אמת באמצעות הכוח המדמה "כאשר החושי נחי ושובתי מפועלותיה" .הרמב" מוסי את התובנה ש"נובלת נבואה
חלו" )ע"פ מדרש בראשית רבה י"ז,ה ,עמ'  ,157מ"ד,יז ,עמ' .439
 14למשל "ליקוטי מוהר"" ,נ"ב ,עמ' ס ,ע"ב :דע שעיקר הביטול ˘‡„ Â˙Â˘È ÏË·Ó Ìונעשה "אי" ˙Â„Á‡· ÏÏÎÂ ,השי"ת ,אי זה
אלא ע"י  .˙Â„„Â·˙‰והתבודדות צרי  ,„ÁÂÈÓ ÔÓÊÂ ÌÂ˜Óשלא יבלבלו אותו המונעי.

ב .תיעוד עניי ההשקטה
להל תיעוד "ההשקטה" לפי עדותו של אלעזר ביי ,15תלמידו של האדמו"ר ,בתוספת הערות ופירוש.
בשנת תרצ"ו או צ"ז 16בעת שהייתי בחברותא אחת ע ידידי האבר היקר כמ"ר >כבוד מעלת רבי< יששכר
נחמ זאב הי"ד 17זכינו בעשרת ימי תשובה להיקרא אל הקודש פנימה בזכותו של האבר הנ"ל כי כנראה היה
אדמו"ר מאוד מסכי לחברותנו ,ובעת שהיה קורא אותו ג אני נקראתי .בפע הראשונה ˘ÔÈÈÚ‰ ˙‡ Ê‡ È˙ÚÓ
 .‰Ë˜˘‰אבל חבל על דאבדי שאיני זוכר כל העני רק מה שאזכור הנני כותב למזכרת.
אדמו"ר זצללה"ה 18התחיל אז במאמר חז"ל " ."‰‡Â·· ÌÈ˘È˘Ó „Á‡ ÌÂÏÁכנודע ,דרכו של אדמו"ר בספריו,
כי הישות של האד הוא  ‰‡¯˘‰Ï „‚˙Ó‰ממרו ,וא „ ,ÌÈ¯Ú ÂÈ˙Â·˘ÁÓÂ Â˙Úאז קשה שתשרה עליו השראה
ממרו ,ובעת שהאד יש ודעתו ומחשבותיו ˘ ,ÌÈË˜Âאז דווקא כיוו שאי לו אז דעת לעצמו אפשר שתשרה
עליו השראה ממרו ,וזה העניי חלו אחד >משישי בנבואה< כנודע ג מאמרו של אדמו"ר על מה ש¯˙ÂÈ
 ‰ÏÈÙ˙· ÌÈ¯¯ÂÚ˙Óמאשר בתורה ,כי בתורה משתמשי יותר ע  ˙ÂÈÎÂ‡‰היינו "אי לערי ,אי קלער"
>אנוכי לומד ,אנוכי מבי< ,אבל בתפלה להפ ,העיקר הוא  ÏÂËÈ·‰בה .אבל בעת שהאיש יש ,אז אי אפשר לו
לרצות דבר מה ,כי הלא יש הוא .ובכ העיקר לבוא בהקי .בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה ,היינו
· ÌÈÙËÂ˘‰ ÂÈ˙ÂÂˆ¯Â ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ˙Ë˜˘‰באד לבלי ק .כי כ דרכה של המחשבה שמסתבכת זו בזו וקשה לו
להאד לפרוש מה )כמו שזכיתי פע לשמוע מכ"ק מר אדמו"ר שליט"א ,שבא יסתכל איש על מחשבותיו
הנובעות א של יו אחד ,אז יראה שכמעט אי חילוק בינו לבי  ,Ú‚Â˘Óרק בזה שהמשוגע עושה ומביא
מחשבותיו לפועל ,אבל מחשבותיו לעצמו ה אצלו ממש כמו אצל משוגע( ,ונת בזה עצות ממשיות אי
להשקיט את מחשבותיו.
ודיבר אז שיתחיל האיש  ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÏÚ ËÈ·‰Ïשעה קלה לער איזה רגעי ,היינו מה אני חושב ,19אז ירגיש
לאט לאט ˘¯‡˘ .ÏÈ‚¯‰ ÔÙË˘Ó Â„ÓÚ ÂÈ˙Â·˘ÁÓÂ Ô˜Â¯˙Ó Âואז יתחיל לאמר פסוק אחד ,כגו "ה' אלוקי
אמת" ,כדי לקשר עכשיו ¯‡˘> ÏÏÁ‰ Âהחלול<  .‰˘Â„˜ Ï˘ ˙Á‡ ‰·˘ÁÓÏ ˙Â·˘ÁÓ ¯‡˘Óואחר כ כבר
יכול הוא לבקש צרכיו באיזה מידה שהוא צרי להתתק בחיזוק אמונה או אהבה ויראה ,וזכיתי לשמוע אז ממנו
‡ .‰ÂÓ‡ ˜ÂÊÈÁ· ‰Ë˜˘‰ ÔÙÂואמר בלשונו הקדושה ,אי בי מאמי באמונה שלימה אז דאר אייבערשטער איז
דער איינציגער נמצא אוי דער וועלט .אי אז עס איז נישט דא קיי שו מציאות חו .דער אייבערשטי אי די
גאנצע וועלט .אי אל .וואס עס איז דא אי איר איז נאר הארת ה' >בתרגו מהיידיש :אני מאמי באמונה
שלימה שהבורא הוא הנמצא היחידי בעול .ואי שו מציאות זולתו ,וכל העול וכל אשר בו ,ה רק הארת
 15נחמיה פול מציי שהקטע על ההשקטה נרש עלידי אחד מתלמידי האדמו"ר מפיאסצ'נה שברח מוורשה בזמ הכיבוש הנאצי
בראשית שנות ה 40ומצא מקלט בקובי ביפ )פול ,אש קודש ,עמ'  .(159160פול מסר לי שש התלמיד הוא אלעזר ביי ושבשנת
 1981הוא ראיי את ביי בירושלי .וכ ג כותב משמו לש ,דוקטוראט ,עמ'  ,247הערה  .819המוציאי לאור של "דר המל"
מצייני של אלעזר ביי עלה ארצה בעצ ימי השואה ע אביו ר' ליבל ביי.
 16מדובר על עשרת ימי תשובה של שנת  1937או שנת  ,1938כלומר תקופה מאוחרת יחסית בתולדות האדמו"ר אבל עוד לפני
האסונות במלחמת העול השניה.
 17ר' יששכר נחמ זאב קנאבעל נהרג בשואה .בהיותו לומד בישיבת "דעת משה" של האדמו"ר כתב שני מאמרי בהלכה בירחו
הישיבה ,חוברת ד ,אייר תרצ"ג ,עמ' מו ,וחוברת ה ,תמוז תרצ"ג ,עמ' נט ,כלומר שלוש או ארבע שני לפני ההדרכה המתועדת כא 
ראו לש ,דוקטוראט ,עמ'  ,247הערה .820
 18אדוננו מורנו ורבנו ,זכר צדיק לברכה לחיי העול הבא.
 19בספרו "הכשרת האברכי" ,פרק ט ,סעי ד ,עמ' קכחקכט ,נת האדמו"ר עצה דומה להרחקת מחשבות בתפילה עלידי הפסקה
של "איזה זמ" כדי ל"הרגיע את עצמ" ולהתבונ "אי מחשבה אחת מתחברת בחברתה וזו קופצת על זו" – "תתפלא על אמצעי
הזה" כמה קל "כמו במטאטא נקית את מוח" .הוא ממלי .להשתמש "במטאטא זה לטאטאה" את "סת זר המחשבות" לא רק של
תאוות אלא ג "מחשבות של רשות השוטפות ב בתפילת ומבלבלות אות" .העצה היא לא להתנגד "בחזקה" ולא להתאמ .להסיר
אלא פשוט להירגע )ביידיש  בערוהיג די( .השיטה מוסברת ש בעמ' קיטקכ כדר הבטה על הרחש הפנימי והרצו ולא
בהתמודדות ישירה ע הרחש עצמו .עצ ההסתכלות במחשבה "מכהה את הרחש ואת המחשבה".

אור ה'< .וכ ˘ ÔÈאיזה פעמי אבל לא שיאמר זאת בחזקה כי כל העניי הוא רק להשקיט מחשבותיו ובאמירת
בתוק 20יכול הוא רק  ˙ÂÈÎÂ‡‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏשלו ,רק אדרבה באופ קל מאוד.
ג זכיתי לשמוע בעניי ‡ ‰·‰וזה היה לשונו הקדושה" ,אי וואלט געוואלט זיי אזוי נאהנט צו הייליגע
באשעפער .אי וואלט גוואלט פילע התקרבות צו גרויסע באשעפער"> .בתרגו מהיידיש" :רציתי מאוד
להיות קרוב להש יתבר ,הייתי מאוד רוצה להרגיש התקרבות להבורא הגדול"< .ואמר אז שיכולי זאת
ההשקטה  ˙ÂÚÂ¯‚ ˙Â„ÈÓ‰ ÈÂ˜È˙ ÏÎÏ ˘Ó˘Ïאבל לא באופ שלילי רק באופ חיובי באופ הפ המידה רעה,
כגו מי שנלקה במידת העצלות לא ידבר בעניי הרחקת העצלות רק בעניי קניית הזריזות .והסביר זאת בזה
שרואי בחוש אצל ˙ ,˜ÂÈשבא בוכה ואומרי לו שלא יבכה ,כל מה שמוסיפי לדבר לו הוא יותר בוכה .21ג
אפשר להשתמש להשקטה · ÔË˜‰ ‚ÂÁÓ‰ ÏÚ ÔÂÚ˘ ÏÚ ‰Ë·‰שכמעט אינו זז מש איזה זמ ,כי ג משקיט
רצוניו ומחשבותיו .לאחר השקטה ,שזה צרי להביא לאיזה מי השראה ממרו ,22ציווה לאמור הפסוק "הֵ 5רנִי
ה' ְַ 9רָ 7
ֶ" · ÂÂ‚Èהמיוחד 23של האדמו"ר.24
כמה נעי ונורא ביחד היה אז המחזה אשר זכיתי לראות ולשמוע בזכות חברי ידידי הנ"ל ,ומאד הפליג אדמו"ר
אז בעניי הזה ,ואמר כי בטוח לו שיועיל הרבה ,ודיבר כגו לעניי אמונה לאחר ההשתמשות איזה שבועות
בהשקטה אז כשיאמר "זֶה ֵא ִלי וְְ Cנוֵה) "Bשמות ט"ו,ב( יהיה בחינת  ,Ú·ˆ‡· ÔÈ‡¯Óכמו שאיתא כל זה במדרש.25
בפע הראשונה לא זכינו לעמוד על תחילת דעתו של אדמו"ר זצללה"ה ,ואחר איזה מש זמ זיכנו הש שנית
לשמוע מפי קדשו הדברי בתוספת ביאור ומאוד הזהיר לנו לעשות זה העניי.

ג .תמצות שיטת הכוונת המחשבות ב"השקטה"
אציע להבחי בי שלושה שלבי בשיטת ההשקטה :השקטת המחשבות המילוליות והטרדות  ,מיקוד המודעות
בתו השקט ,יצירת מקו להשראה ממרו.
שלב א :השקטת הטרדות והמחשבות המילוליות
 .1הבחנה בתנועות המחשבות השוטפות "באד לבלי ק ".כהסתכלות פנימית על המחשבות וגילוי ההרצה
המתמדת של מחשבות .במבט של מחקר בהבחנת סוג המדיטציה אפשר לכנות זאת בש "מטהמדיטציה" )ראו
להל בסעי האחרו(.

 20באמירה בתקיפות ,כלומר "בחזקה" ,עלול האד לעורר את האגו .לכ יש לחשוב את הפסוק בעדינות "באופ קל מאוד".
 21דברי דומי כותב האדמו"ר ב"הכשרת האברכי" ,פרק ט ,סעי ד ,עמ' קכט בהערה להסביר אי "להרגיע את עצמ" מתו
מנוחת הלב "ולא בהתאמצות יתירה ,כי כבר אמרנו ל לעיל שבענייני המחשבה ,יש לפעמי שכאשר מתאמ .בה האד ,דווקא לא
יגיע לה האד".
 22ב"דר המל" ,פרשת צו ,עמ' קמא ,מתאר האדמו"ר את ההתגלות של האור האלוהי כגילוי החסד מעול האצילות "שאי האיש
צרי לחשוב 'אני רוצה לחשוב' ,רק מעצמה עולה מהחשבה".
ֲה ֵ ְ 2בְ „≈Á«È ָÍ∆zÓƒ‡¬«Ãל ָב ִבי ְלי ְִר>ה ְ= ֶמ ָ .הרמב" השתמש בפסוק זה כדג לבקשה
 23הפסוק הוא מתהילי פ"ו,יא = הֵ 5ר ִני ה' ְַ 9ר ֶ ָ 7א ַ
של "הצדיקי והנביאי" שה' יעזור "על דר  "˙Ó‡‰לדעת "דרכ וייחוד שמ" ,להגיע לבחירה חופשית אמיתית כדי להבי את
"דר האמת" – הל' תשובה ,פרק ו ,הלכה ד .מעניי לציי שיש פסוק נוס ,תהילי כ"ז,יא ,המתחיל א הוא במלי הֵ 5ר ִני ה' ְַ 9ר ֶָ 7
=5ר ָרי< ,ומשנני פסוק זה ממזמור "לדוד ה' אורי וישעי" במהל חודש הרחמי והסליחות ,חודש אלול.
ְח ִני ְ<א ַֹרח ִמי=5ר ְל ַמ ַע ְ
> Bנ ֵ
 24על הכוח המיוחד בניגו לגילוי כוחות הנפש ,ראו דברי האדמו"ר ,ב"הכשרת האברכי" ,פרק ט ,סעי ג ,עמ' קידקטו .הדברי
מובאי ג ב"בני מחשבה טובה" ,אות יח ,עמ'  .4342השוו את דברי פול ,אש קודש ,עמ'  4שהאדמו"ר היה מנג בכינור ובעזרת
ניגוניו היה מוביל את חסידיו להתלהבות ולגילוי נפשי.
 25לשו רש"י לפסוק זה :והיו מראי אותו באצבע .ראו מדרש שמות רבה כ"ג :ועולי הי כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר" ,זֶה
ֵא ִלי וְְ Cנוֵה ."Bוכ מדרש שיר השירי רבה ,ב ,שהיו ישראל מראי באצבע ואומרי " זֶה ֵא ִלי וְְ Cנוֵה ."Bוכ במדרש "שכל טוב",
מהדורת בובר ,שמות פרק ט"ו .השוו תענית ל"א ,ע"א ,כל אחד ואחד מראה באצבעו ,והשוו מכילתא בשלח ,ג.

" .2עצות ממשיות אי להשקיט" את המחשבות  כשמסתכלי על המחשבות" ,לאט לאט" מתרוק הראש
" ˙Â¯ˆÚ ˙Â·˘ÁÓ‰Âמשטפ הרגיל" .הבטה על המחוג הקט בשעו להשקטת המחשבות )דומה לשיטת
אוספנסקי – ראו להל(.
 .3ביטול "היישות" האגואיסטית .‰È˘·˘ ‰ÚÈ‚¯ÏÂ ‰Ú„Â˙Ï ‰ÓÂ„‰ È˙Ú„Â˙ ·ˆÓÏ "ıÈ˜‰· ‡Â·Ï" ,להל
נאפיי זאת כמצב של "היפנאגוגיה".
שלב ב :מיקוד המודעות בתו השקט הפנימי
 È˙·˘ÁÓ‰ Ë˜˘Ï ‰˘Â„˜ Ï˘ ‰·˘ÁÓ ˙ÒÎ‰ .4כגו חשיבת "ה' אלוקי אמת".
 .5במצב רגוע זה נית ."‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Â‡ ‰ÂÓ‡" ˜ÊÁÏ
 .6לשנ אמירה "באופ קל מאוד" בשקט מחשבתי ולא תו "אנוכיות" .האדמו"ר השתמש בניגו מדיטטייבי
מרגיע ע הפסוק הֵ 5ר ִני ה' ְַ 9ר ֶ.ָ 7
˘È‡Â· ÔÈÚÓ ‰‡¯˘‰ :‚ ·Ïת ותיקו מוסרי
 .7חיזוק האמונה הוא · ˙ÈÓÈÙ ˙ÂÂ·˙‰במושא האמונה כגו לחשוב שהבורא יחידי בעול" ,ואי שו
מציאות זולתו" וכל העול אינו אלא "הארת אור ה'" .גישה אמונית זו משפיעה מבחינה מוסרית.
 ‰·¯˜‰ ˙‡ ˘ÂÁÏ ¯˘Ù‡ .8לה' ולהשתמש בהשקטה .˙Â„ÈÓ‰ ÈÂ˜È˙Ï
 .9השראה ממרו ,התגלות האור האור האלוהי.
 .10לאחר תרגול ממוש יחוש את חווית האמונה בצורה ממשית בבחינת זֶה ֵא ִלי ְוְ Cנוֵה) Bשמות ט"ו,ב(.

ד .השקטת המחשבות כדי לחוות את האור האלוהי
החידוש המרכזי של האדמו"ר הוא שהשקטת המחשבות מהווה תנאי לגילוי האור האלוהי .הוא מסתמ על
Bמ ְת ִַ 2ְ Fלי.
Cחת ִ
=5הי ָ= ָעה ַ
ֲס ִידי ָה ִרא=ִ 5ני ָהיִ B
התקדי המפורס במשנה בברכות פרק ה ,משנה א :ח ִ
26
הרמב" ביאר שהיו מקדישי זמ ליישב דעת ולהשקיט מחשבותיה  .בספרות ההלכתית הוסברה שהות זו
כ"התבודדות" המביאה לידי "התפשטות הגשמיות" עד שהיו מגיעי קרוב למעלת הנבואה .27האדמו"ר נעזר
ֶ ִמ ִ2יזֶענ ְְסק
ימל ְ
ֱל ֶ
בפרשנותו למשנה זו של ר' א ִ

28

אשר הסביר את המשנה כדרישה לזיכו ולטיהור המחשבות

29

בותֹינB
ֶ  " ְֵ :הא ַמ ְח ְ= ֵ
ימל ְ
ֱל ֶ
כתנאי ליצירת "דבקות" .30בכתביו מצטט האדמו"ר פעמי רבות את תפילת ר' א ִ
ָקה" .31זהו המפתח לעבודת ה' ,לכוו מחשבות בצורה זכה וצלולה ולבטל הרהורי
BברBרָה ַו ֲחז ָ
לBלה ְ
ַ7ה ְצ ָ
זָ
בלתי רצויי .העבודה היא "לחזק את מחשבותינו להרחיבה לחזקה ולשכללה" ובכ למנוע "נפילה" ממצב של
מחשבה "זכה" .32ג בספרו "הכשרת האברכי" מדגיש האדמו"ר את "ער עבודת המחשבה" ומסתמ על
ֶ לחיזוק המחשבה הטהורה בעזרת תרגול ויזואלי של ציור מחשבתי פנימי דרמטי של מסירות
ימל ְ
ֱל ֶ
שיטת ר' א ִ
33
נפש על קידוש הש .
האדמו"ר מציי את המשנה התקדימית במסכת ברכות כהוכחה שיש להקדיש זמ מיוחד להפסקת "שט
מחשבתיו ורצוניו" כדי לאפשר גילוי אלוהי .האד עסוק ברדיפה אחר מחשבותיו "מה יעשה מחר ,אי יתפרנס,
אי יתכבד" ו"כל מחשבותיו שוטפות בלי הפסק" ולכ האור האלוהי אינו מתגלה .כשישקיט מחשבותיו יוכל
להתעורר "למעלה מ הדיבור" ולהוריד את "אור האצילות" ואת "התעוררות אהבה ויראת ה'" .34הפתרו א כ
Cחת ,כלומר על האד להישאר "עומד בדעתו ומחשבותיו ,ואז אהבה ויראת ה' טהורה של
=5הי ָ= ָעה ַ
הוא ִ

 26הרמב"ם ,פירוש למשנה" ,ופירוש שוהין – מתעכבין ,רוצה לומר ,שהן מתעכבים קודם התפילה שעה אחת כדי ליישב
דעתם ולהשקיט מחשבותם ואז יתחילו בתפילה".
 27הלכות תפילה ב"טור" לר' יעקב בן הרא"ש" ,אורח חיים" ודברי הטור מובאי בשינויי קלי ע"י ר' יוס קארו בשולח ערו,
הלכות תפילה ,צ"ח ,א.
 28ר' אלימל ) (1787  1717היה מגדולי ומפיצי החסידות בדור השלישי לבעש"ט .בצעירותו למד קבלה לפי שיטת האר"י ובעקבות
אחיו ,רבי זושא מאניפולי ,הל ללמוד אצל המגיד ממזריטש ,והיה לתלמידו המובהק ויורשו בהנהגה .על ר' אלימל ראו
http://sites.torahindex.com/lizensk/he/prayer.html
" 29נוע אלימל" ,חלק שני" ,ליקוטי שושנה" ,קה,ע"ב :נראה לי דהנה איתא בגמרא ֲחסִידִים ָהרִאׁשֹונִים הָיּו ׁשֹוהִים ָׁשעָה חַת
וכו' ,וכוונתם הייתה כדי לזכך ולטהר את מחשבתם ולדבק עצמם בעולמות עליונים עד הגיעם קרוב להתפשטות הגשמיות
כמבואר ב"שולחן ערוך"" ,אורח חיים" ,רק אחר כך בשעת התפילה הדיבור של תפילתם הקדושה נתלבש ממילא במחשבותם
הקודמות .וזהו פירוש הגמרא" ,מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה" )קידושין מ ,ע"א( .ראו גדליה נגאל" ,נוע אלימל",
ירושלי תשל"ח ,מבוא ,עמ'  115ואיל על התבודדות המחשבה בתפילה.
 30השוו "נוע אלימל" ,פרשת קרח ,שהחסידי הראשוני היו שוהי שעה "...˙Â˜È·„· ÌÓˆÚ ÌÈ¯˘˜ÓÂרצה לומר החיבור והקישור
שיתדבקו בכביכול ברו הוא על ידי מחשבת הקדושה כדי שיפעלו על ידי מחשבת הקישור כנ"ל."...
≈eÈ
¿·N¬ÚÓ«e e≈¯eaƒ„¿Â eÈ…≈˙Â
LÁ¿Ó«e e≈·»·¿Ï ˙∆‡ „≈Á«È¿pL
 31כ למשל הוא פותח את ספרו "בני מחשבה טובה" ,בציטוט תפילת ר' אלימל∆ :
Bב ָת ִמי ÌeL ÈƒÏ¿a
ֱמת ְ
י ֶ<א ֶ
Jחד ֵא ֶל ָ
ְהְִ Hס ָ:רותְֵ I=ֶ ,הא ַהֹ7ל ְמי ָ
ְ= ֵאינָ יְדBעות ָלנַ Bה ְִ Hגלות ו ַ
ָ=ותֹינַ BהיְדBעות ָלנ Bו ֶ
ְה ְרֵ G
נBעותֹינ Bו ַ
ו ְָכל ְֵ :
ילה .על תפילת ר' אלימל ראו "אור אלימל" ,ליקוטי מתורת ר' אלימל מליזענסק ,מהדורת אלטר פקשר,
ָ ÏeÒ¿t ˙∆·Lח ִל ָ
«∆ Á¬Ó
ירושלי תש" .על המחשבות אצל ר' אלימל ראו נגאל ,ש ,עמ' .8682
ַ7ַ =ְ :ח ֵאל ְמח ְֹל ֶל ָ )דברי ל"ב,יח(  "שנופל ממחשבתו ואינו זכה ברה וחזקה
" 32בני מחשבה טובה" ,עמ'  :11הנפילה באה מתו ו ִ
תמיד כמו ביו הכיפורי וכדומה".
" 33הכשרת האברכים" ,פרק ד ,עמ' לד-לה .ורעיונות כאלה בביסוס על שיטת ר' אלימלך ליצור מחשבות "מלאות רגשי קודש,
אהבה ,יראה ותשוקה לה'" פזורים בכל הספר כגון בפרקים ו-ז.
Cחת קוד התפילה,ÏÏÎ· ¯Â·È„‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯¯ÂÚ˙‰Ï ,
ֲס ִידי ָה ִרא=ִ 5ני ָהיִ 5= Bהי ָ= ָעה ַ
" 34דר המל" ,בראשית ,עמ' דה :וח ִ
ובדבר אחר כ דיבורי התפילה היו  ˙Â¯¯ÂÚ˙‰Â ˙ÂÏÈˆ‡‰ ¯Â‡ ˙‡ ÌÈ„È¯ÂÓאהבה ויראת ה' ותפארת של אצילות ג לדבריה ,א
לדברי התפילה של צרכי עוה"ז ,ובכל העולמות האירו אור עליו ,והכל היה לש ה' .ואפשר זו ג העצה ,אי יכולי לבא
להתעוררות ,ולהתגלות חלק אלקות שבקרבו בלא התעוררות של צרכי עצמו ,א  ¯Â·È„‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏע"י שוהי שעה אחת קוד
התפילה .כי כנ"ל באמת יש בכל איש ישראל בכל ענייניו חלק אלקות ,רק שהאד מסתיר זאת במחשבותיו ,רצוניו וכל ענייניו ,עד שג
הקדושה וא מדה קדושה כיראה כשמתגלית לו ע"י ענייניו נראית לו יראה שלא יראהו איש .ובא היה האד מעמיד ומפסיק על שעה
את כל שט מחשבתיו ורצוניו ,היה .˘Â·Ï ‡Ï· ÂÏ ‰‡¯ ˙Â˜Ï‡ ˜ÏÁ

בחינת אצילות שלו תתגלה לו" .35לתכלית זו ייסד האדמו"ר חבורה בש "בני מחשבה טובה" לחיזוק המחשבה
הטובה ,שכלולה והרחבתה 36כדי שהחבורה תפנה את מחשבתה לקשר ישיר ע הקב"ה כב לאביו .37ההדרכה
היא ליצור "מחשבה טהורה" שתשפיע ביחסי גומלי על ההתעוררות הרגשית .38קשר מיוחד זה של התלהבות
וגעגועי כב לאביו יתבטא לא רק בתפילה ,בתורה ובמצוות אלא במהל כל היו .בכל עת יהיו המחשבות
זכות ומתענגות בה' .התוצאה היא שהאד ידע ש"ג בעול הזה נמצא הוא בג ד' בעד לפני כסא כבודו
י ה'
ָאת ָ
ֲמ ִKי ְקר ִ
יתבר" .39הסוד הוא שנית לשוחח ע השי"ת במחשבה בלבד בלי דיבור בבחינת ִמ ַLע ַ
)תהלי ק"ל ,א(.40
ההתבוננות הפנימית במחשבות מהווה מוטיב הנשנה מספר פעמי בדרשות האדמו"ר .האדמו"ר פותח באמירה
מפורסמת של הבעש"ט "שבמקו שמחשבתו של האיש נמצאת ,ש כל האיש נמצא" .41הוא מסיק מכ
ש"ראשית העליה" בעבודת ה' היא לדעת לכוו את המחשבות ,להתעמק ולהתמקד בתורה ובתפילה ,ביראה
ובאהבה .42האדמו"ר מוסי דוגמאות מספרי החסידות כגו מ"נוע אלימל" כיצד יש "להשתמש במחשבה
פשוטה כדי להתקדש ולהתעלות" .כ ג בדרשה בשנת  1930לפרשת "וישב" ,דיבר האדמו"ר על זר
המחשבות המבלבלות "כי טבעה של המחשבה היא שאינה יכולה לנוח" והיא שטה ללא הר מעניי לעניי.
האתגר הוא לרתו את המחשבות א בחידוש "דבר בתורה" או ב"תוספת ההבנה" ולקשרה כ ש"אינה עופפת
ממחשבה למחשבה" .43עצה אחת היא להתבונ בשורש האותיות העבריות בהיותו "גבוה למעלה מ הדיבור"
וכ להתחבר ל"מחשבות של מעלה" .זהו "עניי הצירופי וצרופי שמות" באותיות שבה נבראו שמי ואר.
ואפשר כ "להתעלות למחשבה "עליונה.44

ה .קבלת השראה בהתעוררות מעי נבואית
בכמה מקומות בכתביו מגלה האדמו"ר את שאיפותיו ליצור קהילה שכל חבריה חיי בדבקות במחשבות זכות
וטהורות ושואפי לרוח הקודש בדרגה הקרובה לנבואה .45המטרה היא השגה נבואית קבוצתית .46בספרו
 35ש ,עמ' ה.
 36ש ,עמ' " :12כשמה כ היא ‰·ÈÁ¯‰ÏÂ ‰ÏÏÎ˘Ï ,Â· ‰·ÂË ‰·˘ÁÓ ˙ÂÏ‚ÏÂ ˜ÊÁÏ ,שלא תהיה דקה מ הדקה ,הארה עוברת
לניצו .שמתכבה במהרה ,רק זכה וחזקה".
" 37בני מחשבה טובה" ,עמ' " :12יסוד חברתנו ועיקר האמצעי שעל ידה נוכל להתקשר בעבודה" הוא לכוו מחשבה "זכה" "Ô·Î
ֵחיִ )שמות י"א,ה(" ,השוו עמ'
Cחר ָהר ָ
˘ ,ÂÈ·‡ Ï˘ Â˙·¯˜ ˙‡ ˘È‚¯Óואת השיח שבי אביו אליו" ולא "בבחינת ְ<כ5ר ַה ְִ Mפ ָחה ֲא ֶ=ר ַ
ֵחיִ" אל היכל המל וכסא הכבוד" .השוו
Cחר ָהר ָ
 ,47אות כ :כל תכליתנו היא שנתהפ מב שפחה לב מל ,ונתקרב בעבודתנו ,מ " ַ
לש ,דוקטוראט ,עמ' .158157
" 38בני מחשבה טובה" ,עמ'  ,20אות ח :שני דברי נחוצי לנו ושניה חסרי לנו˙Â¯¯ÂÚ˙‰ Ì‚Â ,‰·˘ÁÓ‰ ÏÂÏÎ˘Â ˙Â·Á¯˙‰ ,
 ....˙Â˘‚¯˙‰Âמחשבה טהורה תלויה בהתעוררות והתלהבות ,וההתלהבות במחשבה טהורה .השוו עמ'  12שיש שני מניעי להצלחה
בעבודת ה' ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ¯„Ú‰" :בי התלהבות של ˘ ‰ÁÓובי של ˘· ...·Ï‰ ˙¯Èועוד חסרו יש בו  ...שאי לו בכלל מחשבה חזקה".
" 39הכשרת האברכי" ,פרק א ,עמ' אג ,שלא די לעבוד "כעבד" למל ,שאינו נהנה ומתענג ,אלא התשוקה צריכה להיות כ,בני את
לה' אלוהיכ" בכל המעשי והמחשבות ואז ג החושי יהיו מכווני עלידי המחשבות וא יכנעו לה כדי לראות את קדושת ה'.
 40נספח ל"צו וזירוז" ,עמ' שעט ,סעיף לז ,ושם הוא מסביר "אני איני יודע מאומה ,רק פון מיין טיפעניש רעדט זיך ארויס".
" 41דר המל" ,פרשת צו ,עמ' קלהקלז .רעיו כזה מובא למשל ע"י ר' יעקב יוס מפולנאה בש הבעש"ט" :כי במקו שאד חושב
במחשבה – ש הוא כולו" )"תולדות יעקב יוס" ,פרשת חיי שרה ,עמ' סט( .וכ ב"כתר ש טוב" ,סימ ערה ,ד לו ע"א .השוו ש,
סימ נו ,ד ח – "במקו שאד חושב במחשבה – ש הוא כולו".
" 42דר המל" ,ש ,עמ' קלה.
" 43דר המל" ,פרשת וישב ,עמ' מט" :ויכוו שאי אפשר לה לנוח ,לכ חושבת בדבר אחר ועפה ממחשבה זו למחשהבה הדומה לה
ומ השניה לשישית וכו' ועלידי זה באות במוח האד מיני מחשבות ג של שטותי רקני ולפעמי ג של עבירות שג הוא
ממאס".
 44ש ,עמ' נבנג.
 45השוו אלעד גלבר" ,הנבואה במשנת האדמו"ר מפיאסצנה" ,פורס לראשונה באתר דעת ,תשס"ט.
http://www.daat.ac.il/daat/maamar.asp?id=42
 46ראו לש ,דוקטוראט ,עמ'  ,155ש"מחשבה טובה" מתייחסת לראייה רוחנית פנאנתיאיסטית אליה משתדלי להגיע בעזרת
התרגילי שבספר והש "בני מחשבה טובה" נגזרה מ"בני הנביאי" המסמ שאיפות נבואיות.

"חובת התלמידי" המיועד לנערי צעירי מעודד אות האדמו"ר שלא ידאגו א הוריה וסביה "רק אנשי
פשוטי" .הרי יש לכ ניצו .נבואי בירושה גנטיתרוחנית מאבותיכ הקדמוני והינכ "בני נביאי" .עליכ
"לחפור" כדי לגלות את הניצו .הנבואי החבוי .47כ בספרו "הכשרת האברכי" מדגיש האדמו"ר שהחסידות
היא "הליכה בדר הנביאי" .48וכ בספרו "מבוא השערי" ,מדגיש האדמו"ר ש"ג איש הפשוט" יכול להגיע
לדרגות גבוהות כפי שהיו "אנשי פשוטי בעלי מלאכה" אצל הבעש"ט וה נקראי "גדולי החברייא מלאכי
אלוהי" כי הניצו .האלוהי התגלה ובזה "דומה החסידות לנביאות" .49בניגוד ללימוד האליטיסטי אצל
המקובלי ,בחסידות יש פתח ל"הדיוטי ועמי האר ".לקבל את האור האלוהי כי "כול קדושי" וג אצל
איש הדיוט "נשמתו העמומה בו תדלק ואורו יאיר" .50למעשה ,דרכי החסידות יוצרות מסלול לגילוי "ניצו.
הנבואה הזה אשר בנו" – "כיוו שכל ישראל א על פי שאינ נביאי ,בני נביאי ה".51
מטרת האדמו"ר בהקמת חברה קדושה שתדגיש "מחשבה טהורה" הייתה לאפשר לכול את הגילוי של "חוש
ֶ
עול רואי ממש את " ֶמל ְ
ֶ ָה ָ
ֱלהינֶ Bמל ְ
חדש קדוש" .מדובר ברמת מודעות גבוהה שכאשר למשל מברכי א ֵ
עול שמקי את כל העול ואת עצמ" .האדמו"ר ביקש בכ ליצור תחושה מוחשית של נוכחות אלוהית
ָה ָ
אימננטית" :ותראה את ד' שממלא את העול  ...ותתענג ותתמוגג" .וכא מתעוררת הקושיה כיצד מעיזי
להגיע לדרגה מעי נבואית .השיב האדמו"ר בצטטו את דברי הלל הזק שאמר על כל איש ישראל" ,א על פי
שאינ נביאי בני נביאי ה" .52יש מדרגות רבות בנבואה ,ולכ "אל יפול לב בקרב לאמר איש חוטא
עול ,כי אפשר שתראה לעתי "ואז תתעלה בפועל ממש ג
:Cה ֶמ ֶל ְ ָה ָ
ונמו אני ,ואי אפשר לי לראות את ה ָ
53
מ התאוות וכיעור הגו ,תזדכ ותתקדש" .
בדרשה בשנת  1929ביאר האדמו"ר כיצד אפשר לגלות הדרכה נבואית בימינו.
האדמו"ר פתח בדברי סבו של אביו ,המגיד מקוזני ,54.למשנה באבות ב,א9ַ :ע
י ַ< ֵֶ Nפר נ ְִכ ִָ :בי .55יש כא
ֲָ O
=5מ ַעת ו ְָכל ַמע ֶ
ַמה ְַ 2מ ְע ָלה ִמ ְַ ָ Lעיִ ר>5הְ ,ואֹזֶ ַ
שלוש דרגות .בימי בית ראשו הגילוי היה בהארת אורי ותומי כנרמז במושג
=5מ ַעת" .ואילו בימינו נותר סוג
" ַעיִ ר>5ה" .בבית שני יש בת קול שהיא "אֹזֶ ַ
של נבואה ב"התגלות אורות וקדושה ממעל" .ההוכחה היא שג אחרי בית שני
יש התגלות בתורה שבעל פה ,בזוהר ,ובגילויי לאר"י ולבעש"ט .56אמנ יש
" 47חובת התלמידי" ,עמ' לאלב.
" 48הכשרת האברכי" ,בדיוני על הצור לעורר התלהבות והתרגשות כגו בפרק ב ,עמ' ז ,טו – "מפני שהחסידות הליכה בדר
הנביאי היא ,כנ"ל ,והשראה ממרו מוכרחה לנפש גלויה".
" 49מבוא השערי" ,פרק ז ,עמ' רסב.
" 50מבוא השערים" ,פרק ז ,עמ' רסג.
" 51דרך המלך" ,דרשה לשביעי של פסח ,שנת תר"ץ ) ,(1930עמ' שעג.
" 52בני מחשבה טובה" ,עמ'  .32המקור הוא בפסחי ס"ו ,ע"א ,הלל הבבלי ששימש שני גדולי הדור שמעיה ,עלה מבבל א מעיד על
עצמו "הלכה זו שמעתי ושכחתי .אלא ,הנח לה לישראל א אי נביאי ה – בני נביאי ה" .וכ בירושלמי שבת פרק יט ד יז ,טור
א ,הלכה א.
" 53בני מחשבה טובה" ,עמ' .33
 54המגיד מקוזני (18141736) .למד אצל המגיד ממזריטש ור' אלימל מליז'נסק .נכדו הוא האדמו"ר ר' אלימל מגרודזיסק ,אביו
של האדמו"ר מפיאסצ'נה.
" 55דר המל" ,פרשת שמות ,שנת תרפ"ט ,עמ' פזצב.
 56על רעיון זה מרחיב האדמו"ר בספרו "מבוא השערים" ,פרק א ,עמ' קעג-קעו ומסתמך על דברי ר' חיים ויטאל ב"שערי
קדושה" "שעבודת הנבואה נמשכת גם עתה אף שפסקה הנבואה" .וכן הוא חוזר בפרק ז ,עמ' רסה ,ומצטט את "שערי קדושה"
כהוכחה שאפשר להשיג רוח הקודש בזמננו.

שפלות בעול ואי מופתי נבואיי ,אבל עדיי קיימת "נבואה של הדרכה והתקדשות ישראל" .57ה"רוצה
לראות ולשמוע רק דבר טוב" יגלה "צינור של נביאות" .58עיו ַ< ֵֶ Nפר מסייע להשראה  המעיי מתפעל מדבר
שגילה עד שהופ "לאיש אחר" .59בעצ ,כל אחד מסוגל "לזכות לרוח הקודש" בהתא למעשיו ועבודתו
הרוחנית .60המסקנה :ג בימינו יש נבואה בצורה של "מחשבות קדושות ,השגות אלוקות רצו לה' ולעבודתו
ית'" .הגילוי לא פסק והנבואה אינה צריכה להתלבש בגו כי כל "השגה ורעיו של קדושה שבא בלב ומח
הישראל  מי נבואה והתגלות מ השמי הוא".61
רעיונות כאלה משקפי את השפעת אבי זקנו ,ר' קלונימוס קלמ ,62שעל שמו הוא ג נקרא ,חיבר את הספר
"מאור ושמש" .ש בפרשת "ויגש" ,תיאר כיצד הצדיקי דבקי בעולמות העליוני ב"התפשטות הגשמיות".
במצב זה הצדיק "חושב עצמו לאפס ולאי" ואז עוזב "גאות והתנשאות" וניצל מיצר הרע ומתאוות .מידת
הדבקות בעולמות העליוני מותנית ב"גודל הכנעתו" .ר' קלונימוס מעיד שהוא נכח כאשר דיברה השכינה
מגרונ של צדיקי ומסרה "נביאות ועתידות":
צדיקי גדולי שבהיות מדבקי עצמ בעולמות עליוני,
והמה מופשטי ממלבושי גופניות,
.˙Â„È˙ÚÂ ˙Â‡È· ¯·„Ó Ì‰ÈÙÂ ,ÌÂ¯‚ ÍÂ˙Ó ˙¯·„ÓÂ Ì‰ÈÏÚ ‰¯Â˘ ‰ÈÎ˘‰Â
ואות הצדיקי עצמ אינ יודעי אחר כ מה שהיו אומרי,
כי המה דבקי בעולמות עליוני והשכינה מדברת מתו גרונ.63
כפי שראינו לעיל ,רעיו זה של "התפשטות הגשמיות" מובא ב"טור"
וב"שולח ערו" כמצב רצוי .בעל "מאור ושמש" מתאר את התופעה של
צדיקי שהגיעו לדבקות רוחנית "כאילו היו בלא גופי" ,ובהיות כ הביאו
מלאכי  "הביאו למטה כל המרכבה הקדושה ,כי ה המה המרכבה
הקדושה ...ע כל מלאכי מעלה אשר למרכבה" .המסקנה :שיטת ההשקטה
שהיא חלק בהכשרה המעשית לקראת ההשגה הנבואית מושפעת באופ ברור
מהמורשת החסידית של האדמו"ר .יחד ע זאת ,יש נימה חדשה בשיטה
המדיטטיבית ונציע עכשיו להבי את החידוש שבה עלידי השוואה
לטכניקות המדיטציה של בני דורו גורדיי ואוספנסקי.

" 57דר המל" ,עמ' פט :האדמו"ר הסביר שבהסתכלות ַ< ֵֶ Nפר יש אפשרות להארה במעי גילוי נבואי .פותחי ספר ,והרעיו "מתנוצ.
לנגד עיניו ומנענע את נפשו והוא כבר מרגיש מה הדבר שנוגע אליו" .כדוגמא )ש ,עמ' פז( הוא מציי את המסופר במסכת חגיגה
ט"ו" ,אמר ליה לינוקא :פסוק לי פסוק!"
 58שם ,עמ' צ.
 59שם ,עמ' צא .האדמו"ר מפרט את ההבדל :באורים ותומים נוצצו שמותיהם של השבטים ומתוך זה נתגלה הכול ,ואולם
עכשיו" ,בדורות השפלים" ,אין גילוי כזה ,ורק מתבררת ב"מין הארה מעצם נשמתה" לצורך העבודה המעשית.
" 60מבוא השערים" פרק ב ,עמ' רא ,בהסתמכות על "שערי קדושה" לר' חיים ויטאל להוכיח שענין הנבואה "נמשכת גם עתה
לנו" ,והוא מוסיף ראיה מתנא דבי אליהו על שופטים ד,ד ,שלכל אדם כולל אישה ,כותי ,עבד ושפחה ,הכל "לפי מעשיו רוח
הקודש שורה עליו" .אם כן" ,לא גרוע איש הישראלי שבזמננו להבדיל מכותי של זמניהם" וכל אחד "לפי מעשיו ועבודתו יכול
לזכות לרוח הקודש" .הוא חוזר ומפרט רעיונות אלה ב"מבוא השערים" ,פרק ז ,עמ' רסא-רסה.
" 61דרך המלך" ,עמ' פט.
 62ר' קלונימוס היה תלמיד של ר' ֱאלִי ֶמ ֶל ְך ִמּלִיזֶענְסְק .הוא נפטר בשנת .1823
" 63מאור ושמש" פרשת ויגש ,ד נ"א ,ע"א .לביאור קטע זה ומקבילות אחרות ב"מאור ושמש" ראו ג'קובס פרק י"ח.
Louis Jacobs, Jewish Mystical Testimonies, New York, 1976, ch. 18, pp. 217-223.
עוד ראו רבקה ש" .אופנהיימר ,Á"È‰ ‰‡Ó· ˙È„ÈÒÁ‰ ‰·˘ÁÓ· ÌÈÈËÒÈË‡ÈÂÂ˜ ˙Â„ÂÒÈ – ‰˜ÈËÒÈÓÎ ˙Â„ÈÒÁ‰ ,ירושלי תשכ"ח,
עמ'  .119118ש" .מצטטת מקור זה כעדות למצבי אכסטאטיי שאליה הגיעו בחסידות .לדעתה יש כא עדות לתופעה של
אכסטאזה נבואית שלא הייתה יוצאת דופ בחסידות.

ו .מקבילה מדיטטיבית אצל גורדיי ואוספנסקי
בזמנו של האדמו"ר היו אחרי שניסו תרגילי של דמיו מודר ומדיטציה .כ למשל ,בשנת תרפ"א ,1921 ,יצא
לאור בוינה ספר "תנאי הנפש להשגת החסידות" מאת ר' מנח עקשטיי .64אביו ,הרב מרדכי עקשטיי ,היה
ממנהיגי קהילת ז'יקוב בעיר ) Rzeszówריישע ביידיש( בדרו מזרח פולי .בספר ישנ חמישה עשר פרקי
המדגישי מוטיבי הדומי לאלה המופיעי אצל האדמו"ר מפיאסצ'נה כגו "הכר את עצמ" )פרק א(,
"האנוכיות החוצצת" )פרק ב(" ,הדמיו המשחרר" )פרק ג( ,התבודדות )עמ' מטנא( ,עבודת המחשבה )עמ'
פח( ,הסתכלות עצמית )עמ' צב( ,מוזיקה )עמ' עא( ,שמיעה וראיה )עמ' עזעט( .ש יש ג כ שבעה עשר
תרגילי דמיו מודר על נושאי אוניברסאליי כגו החלל ,כדור האר ,.בעלי חיי ,מיתתו של ילד ,הלחה
כלכלית ,עוני ,חשק ,צבא ,אור רוחני.65
מקבילה מעניינת במיוחד נית למצוא בתורת "ההיזכרות" ו"ההתעוררות" של ג"א גורדיי 66ותלמידו פ"ד
אוספנסקי .67למעשה ,שני אישי אלה ה מבשרי המדיטציה המודרנית שהובאה למערב בעיד הניו אייג' .ה
תבעו מהאד שלא ימשי לחיות רק במצבי תודעה של ערנות ושינה ,אלא "להתעורר משינה" עלידי "זכירה
עצמית" ,ולנתב את כוחות הנפש ,הרגש והגו ל"חשיבה ישותית" המפתחת את המהות העצמית .שיטת
המדיטציה שלה מבוססת על החזרת התודעה להיזכרות עצמית ,להגברת המודעות לכל דבר שאד עושה,
ולשחרור אישי מגבולות חיי היו יו תו הכרת השקט הפנימי .68גורדיי אמר :האד חי בעול סובייקטיבי
של "אני אוהב"" ,אני רוצה" ,ואינו רואה את העול האמיתי אשר נסתר ממנו עקב דמיונו המטעה .ה הגדירו
מצב תודעה שלישי של "מודעות עצמית" )"היזכרות עצמית"( ,ומצב תודעה רביעי של "מודעות אובייקטיבית"
)תודעה קוסמית( והכרת "האמת על הכל" .המפתח לגילוי אמת זו הוא  ˙ÂÂ·˙‰והכרת התהליכי הפנימיי.
דמיו לשיטת ההתבוננות של אוספנסקי מתגלה בהנחיית האדמו"ר להביט "על שעו על המחוג הקט שכמעט
אינו זז מש איזה זמ ,כי ג משקיט רצוניו ומחשבותיו" .שיטה כזאת אינה מוכרת במקורות היהדות ולא
בספרות המדיטטיבית חו .ממקור אחד – הרצאה של אוספנסקי בשנת  1934בה תיאר כיצד ליצור "מודעות".
אוספנסקי לימד :קח שעו והתבונ במחוג הקט .נסה להיות מודע לעצמ ותתמקד במחשבה "אני פטר
אוספנסקי"" ,אני פה כא ועכשיו" .עקוב אחר תנועות המחוג הקט והיה מודע לעצמ ,שמ ,קיומ ומקומ

 64השמות אקשטיי ועקשטיי משמשי בערבוביה – וראו לש ,דוקטוראט ,עמ' .242
 65ראו לש ,דוקטוראט ,עמ'  ,246239לתיאור הספר והדפסתו .מהדורה שנייה הופיעה בעברית בבני ברק ,תש" ,ומהדורה שלישית
יצאה לאור בירושלי תשס"ו עלידי "מכו אב שתיה" ע תת כותרת" ,מדרי להתבוננות יהודית" .תרגו לאנגלית הופיע בשנת
:2001
Menachem Ekstein, Vision of a Compassionate World – Guided Imagery for Spiritual Growth and
Social Transformation (trans. Yehoshua Starret), New York – Jerusalem, 2001.
 66לתורתו של גורדיי הייתה השפעה עצומה על החיפוש הרוחני בעול המערבי במאה העשרי .גיאורג איבאנוביÛÈÈ„¯Â‚ '.
)גורדג'יי(  ,Georges Ivanovich Gurdjieffמיסטיק יווניארמני ,נולד בשנת ) 1866או  .(1872בשנת  1921עבר מרוסיה והפי.
את תורתו במערב אירופה במקומות כמו לונדו וברלי ,ולבסו התיישב בצרפת ע תלמידיו מש הפי .את תורתו עד מותו ב.1949
למבוא בוידיאו על גורדייף ראו http://www.youtube.com/watch?v=Z23tl6l_AB8&feature=related
אפשר גם לראות סרט שצולם בשנת  1979על-ידי פטר ברוק המתאר את דרכו של גורדייף וגילויו של הדרך הרביעית .הסרט
מובא באחד עשר חלקים – החלק הראשון הוא
http://www.youtube.com/watch?v=14Jgk1pNMus&feature=related
 67פטר דמיינוביץ' אוספנסקי ) (1947-1878היה פילוסוף ומיסטיקן רוסי הידוע בשל הצגתו הבהירה של תורת מורו גורדייף.
בין ספריו בעברית :הדרך הרביעית רשומה של שיחות ושל תשובות לשאלות המבוססות על תורתו של ג.י .גורדייף ,תרגם
אריה בובר מהאנגלית ,תל אביב  ,1993חיפוש אחר המופלא :קטעי תורה לא נודעת ,תרגום :חברי החוג לחקר משנתו של
גורדייף ,שוקן  .1977לתיאור בוידיאו כיצד פגש אוספנסקי את גורדייף ראו
http://www.youtube.com/watch?v=DPoj_C7IUuc&feature=related
 68לספרים שנכתבו בעברית על גורדייף ראו אילן עמית ,גורדייף והעבודה הפנימית  .2005 ,השוו רוברט ברטון ,זכירה
עצמית  ,2002 ,סיפורי בעל זבוב לנכדו ,ירושלים ותל אביב.2002 ,

הפיזי .היזהר מכל מחשבת אחרת .69אוספנסקי ג לימד אי להגיע ל"חצי חלו" או מה שמכונה היו חלימה
ע מודעות ,כלומר מצב תודעה המאפשר להיות מודע לחלו בשעת התרחשותו .ידוע שהאדמו"ר התעניי
ברפואה ובפסיכולוגיה של ימיו ,ואי זה מפתיע שיכיר ויעשה הסבה יהודית לרעיונות מדיטטיביי שכאלה.
ההשערה שלי היא שבתקופה מאוחרת יחסית בחייו הוסי האדמו"ר את הרובד המדיטטיבי זה לטכניקות
הוויזואליזציה אות הוא לימד לאור ימיו.

ז .עקרונות ההשקטה במבט של מחקר בנוירופסיכולוגיה של המדיטציה
לעיל ראינו את שיטת ההשקטה ב"מבט פנימי" )מבט אמי( בהקשר התרבותי והלשוני של כתיבתה .כעת אציע
לתייג את שיטת "ההשקטה" מבחינה פנומנולוגיה מתו "מבט חיצוני" )מבט אתי(
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בשימוש הבחנות

מהפסיכולוגיה והנוירולוגיה של המדיטציה .העולה מהניתוח למעלה הוא שנית להגדיר שלבי שוני בשיטת
ההשקטה :השקטת המחשבות המילוליות ,מיקוד המודעות ,ויצירת מקו להשראה.
יש עניי מיוחד בדג זה של "ההשקטה" כי יש בו היבטי מדיטטיביי אוניברסאליי שמבחינה פנומנולוגית
דומי לשיטות ידועות כגו מיינדפולנס ומדיטציה טרנסצנדנטאלית הכוללת טכניקה מתקדמת של סוטרות
מפטנג'לי .מצד שני ,ההדרכה מוצגת מתו מגמה מוסריתדתית המעניקה גוו חסידי מובהק ע שורשי
ברורי במסורת הפרשנית היהודית .נציע אפוא לראות ב"השקטה" דוגמא לטכניקה ב"מדיטציה יהודית"
שניתנת להיחקר בכלי מהנוירופסיכולוגיה.
אציע לפרש את שיטת ההשקטה מבחינה נוירו פסיכולוגית כמורכבת מעשרה אלמנטי שוני.

,meta-meditation
.1
spontaneous mentation
quieting the mind
.2
especially Broca's area in the
left brain

Meta-Cognition
.3
cognitive balance

להבחי בתנועות המחשבות בזרימה חופשית של המחשבות ולא בניתוח
בצורה אנאליטית ביקורתית.
 ˙Â·˘ÁÓ‰ ˙Ë˜˘‰הלוגיותמילוליות בהתרוקנות הראש עד ש˙Â·˘ÁÓ‰
" ˙Â¯ˆÚמשטפ הרגיל" .מדובר בטכניקה נפוצה במדיטציה בהשקטת המלל
הפנימי המיוצר באזור ברוקה שבמוח שמאל.
 ,‰ÈˆÈ‚Â˜-‰ËÓכלומר הבטה על הרבדי השוני של המחשבות והתחושות
והבחנה באופיי .המטרה כא דומה במקצת ל"איזו קוגניטיבי"
ב"מיינדלפולנס" שפירושו להתנסות ע תשומת לב "טהורה" בלי דעות
קדומות המסלפות את התובנה .הכוונה היא להיות בתודעת ההווה ולהסתכל
על המחשבות ע פתיחות ,קבלה וסקרנות בלי שיפוט או ביקורת.71

 69פ"ד אוספנסקי ,Ì„‡‰ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡‰ Â˙ÂÁ˙Ù˙‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ,תרג ש"ה ברגמ ,הרצליה .1995 ,ראו עמ'  19בגרסה המקורית
באנגלית .נית להוריד את הספר באנגלית באתר http://www.scribd.com/doc/6137933/The-Psychology-of-Mans-
Possible-Evolution-P-D-Ouspenski?autodown=txt
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) Beruhig dichכלשונו
.4
של האדמו"ר( ,רוגע עצמי להיפטר
ממחשבות מטרידות.

.5

hypnagogia

מצב תודעה ביניי בי ערנות לשינה

במטאפורה של "מטאטא" ב"הכשרת האברכי" פרק ט ,סעי ד ,זהו אמצעי
לניקוי המוח ממחשבות שוטפות וליצירת רוגע פנימי .האדמו"ר מכנה זאת
ביידיש "בערוהיג די" )ש ,עמ' קכח( שפירושו הרגעה עצמית.
הצעת האדמו"ר להשקיט את זר המחשבות ו"לבוא בהקי ".למצב הדומה
לרגיעה שבשינה מכונה בלשו חז"ל בש "ני ולא ני" ,כלומר ערנות
חלקית.

Focused Awareness .6

 ,Ë˜˘‰ ÍÂ˙· ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙ÈÈÙ‰היזכרות לפי אוספנסקי ,הסרת המסכות
החיצוניות של טרדות ו"אנוכיות" ויישות אגואיסטית ,כדי לגלות את החלק
האלוהי לפי האדמו"ר.

Centering Prayer .7

 È˙·˘ÁÓ‰ Ë˜˘Ï ‰˘Â„˜ Ï˘ ‰·˘ÁÓ ˙ÒÎ‰כגו חשיבת פסוק למטרה
ֶ .מדובר בשיטה המכונה בפמנונולוגיה של
מוגדרת כגו הֵ 5רנִי ה' ְַ 9רָ 7
המדיטציה כתפילה ממורכזת .שיטה מדיטטיבית זו נפוצה בתפילה בדתות
שונות ובמיוחד בנצרות.

Contemplative .8
Awareness
Intuitive Inspiration .9
Divine Inspiration
open awareness
Conative Balance .10
Cohesive Meditative
Society

˙ ,È¯ÒÂÓ ÔÂ˜Èחיזוק האמונה ,היראה ,או האהבה .זהו סוג של מודעות
קונטמפלטיבית
קבלת השראה ממרו  "חלו אחד משישי בנבואה" שפירושו מעי נבואה
או רוח הקודש .בשפה של המחקר בפסיכולוגיה של המדיטציה מדובר
למעשה בסוג של "מודעות פתוחה".
תרגול מחשבתי קבוצתי  איזו קונאטיבי בהכוונת הרצו לתחושת הבריאות
והשמחה של אחרי .72האדמו"ר ייסד חבורה של "בני מחשבה טובה"
במטרה לגבש קהילה של אנשי העוסקי בהכוונת המחשבות בצורה "זכה
וטהורה" .הדרכתו מתחילה בספרו "חובת התלמידי" בהדרכה מגיל צעיר
לנערי עד ל"הכשרת האברכי".

סיכומו של דבר ,ביקשתי להוכיח שבמשנת האדמו"ר מפיאסצ'נה קיימת הדרכה מדיטטיבית המיועדת לכל אד
ולא רק למקובלי הפועלי במסגרת אליטיסטית .יש הדגשה על התבוננות בכוחות הנפש המאפשרת מודעות
עצמית ודבקות .ויחד ע הגוו החסידימוסרי ניכר ג האופי האוניברסאלי המכיל אלמנטי רבי המוכרי
בחקר המדיטציה המודרנית .אלמנטי אלה סוללי את הדר לאנשי הפועלי לחידוש המדיטציה היהודית
בימינו להיעזר במשנת האדמו"ר.
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