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Mindfulness
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קשב רוחני
הרב ג'יימס ג'ייקובסון - מייזלס

ר' קלונומוס קלמיש שפירא היה אדמו"ר חסידי בעל 
השפעה, איש חינוך שהתפרסם בזכות חיבוריו החדשניים 

בעולם החסידי. הוא חי בפולין בראשית המאה העשרים 
וייסד את ישיבת "דעת משה" הגדולה. שפירא היה בין 

מנהיגי גטו וורשה במהלך מלחמת עולם השנייה ונרצח על 
ידי הנאצים בשנת 1943 בהיותו בן 54 בלבד.

R. Kalonymus Kalmish Shapira was a Hasidic Rebbe, 
educator and spiritual innovator in early twentieth century 
Poland. He founded a major yeshivah, Das Moshe, and 
impacted many lives. He was a leader in the Warsaw 
Ghetto during WWII and was killed by the Nazis in 1943 at 
the age of 54.

ר' קלונומוס קלמיש שפירא, דרך המלך, פרשת בראשית, ע' ה
נז:(  )ברכות  חז"ל  בהמאמר  אז  התחיל  זצללה"ה  אדמו"ר 
אדמו"ר  של  דרכו  כנודע  בנבואה.  מששים  אחד  חלום 
כי  התלמידים"[  חובת  "בקונטרסו  היד:  ]בכתב  בספריו 
הישות של האדם הוא המתנגד להשראה ממרום. ואם דעתו 
ממרום.  השראה  עליו  שתשרה  קשה  אז  ערים  ומחשבותיו 
דוקא  אז  שוקטים  ומחשבותיו  ודעתו  ישן  שהאדם  ובעת 
לו אז דעת לעצמו אפשר שתשרה עליו השראה  כיון שאין 

ממרום, וזה הענין חלום אחד וכו',

מתעוררים  שיותר  מה  על  אדמו"ר  של  מאמרו  גם  כנודע 
־בתפלה מאשר בתורה כי בתורה משתמשים יותר עם האנו

חושב,  ]אני  קלער  איך  לומד[,  ]אני  לערין  איך  היינו  כיות 
בה. אבל  להיפך העיקר הוא הביטול  מברר[, אבל בתפלה 
הלא  כי  מה  דבר  לרצות  לו  אפשר  אי  אז  ישן  שהאיש  בעת 
ישן הוא, ובכן העיקר לבוא בהקיץ בעת שאפשר לו לרצות 

־למצב של שינה, היינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו השו
טפים באדם לבלי קץ כי כך דרכה של המחשבה שמסתבכת 

־זו בזו וקשה לו להאדם לפרוש מהן )כמו שזכיתי פעם לש
מוע מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ]זצ"ל[ שבאם יסתכל איש 
על מחשבותיו הנובעות אף של יום אחד אז יראה שכמעט 
אין חילוק בינו לבין משוגע רק בזה שהמשוגע עושה ומביא 
ממש  אצלו  הם  לעצמו  מחשבותיו  אבל  לפועל  מחשבותיו 
להשקיט  איך  ממשיות  עצות  בזה  ונתן  משוגע(  אצל  כמו 

מחשבותיו.

קלה  שעה  מחשבותיו  על  להביט  האיש  שיתחיל  אז  ודיבר 
לערך איזה רגעים היינו מה אני חושב, אז ירגיש לאט לאט 

שראשו מתרוקן ומחשבותיו עמדו משטפן הרגיל.

R. Kalonymus Kalmish Shapira, Derekh HaMelekh, Breishit, p. 5.
Our holy master (may his memory be a shield to us) began with 
a teaching of the sages: “A dream is one sixtieth of prophecy” 
(Talmud Bavli Berakhot 57b). The master continued with his well-
known thesis that the ego1 constitutes a barrier to the heavenly 
influx. Thus, if one’s thoughts and intellects are awake, it is 
difficult for the heavenly flow to penetrate. However, when one 
sleeps, his knowing mind and thoughts are quiet, and precisely 
because at such times he has no self-directed consciousness2 it 
is possible for the heavenly influence to rest upon him. This is the 
meaning of “a dream is one sixtieth of prophecy.”

It is also well known from the teachings of our master that we are 
more spiritually aroused to a greater extent in prayer than in Torah 
study, for when we learn Torah, we tend to utilize our sense of 
self:3 “I learn…, I think that…4” But in prayer it is just the opposite; 
the essence is the self-annihilation in it. Now when a person 
sleeps, it is impossible for him to desire anything for himself, 
since he is asleep. Thus the essence is, when it is possible, to 
come to a sleep-consciousness while we are awake.That is to 
say, we wish to quiet a person’s unceasing flow of thoughts and 
desires. For, it is the way of thoughts to become entangled, one in 
the next, and so it is difficult for a person to separate himself from 
them. (This is like what I merited to hear from our holy master 
on another occasion that if a person could observe the stream 
of his thought for only one day he would see that there is almost 
no distinction between himself and a madman. It is just that 
the madman actually acts upon his thoughts, but the thoughts 
themselves are indistinguishable.) He then gave concrete advice 
concerning how to quiet thought.

He said first that a person should watch his thoughts for a short 
while, that is, what he is thinking. He will slowly feel that the mind 
is emptying; his thoughts are slowing a bit from their habitual flow.
1 Yeshut, literally his beingness, his being something, in contrast to nothing, ayin.
2 Literally, no consciousness or thought of or for himself, no da’at leatsmo. That is, no 
self consciousness. 
3 Anokhiut, lit. “I”ness. 
4 The italics indicate Yiddish in the original. 
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Basic Mindfulness Practice
A. Sit comfortably on a chair or cushion with an 

easy upright spine and in a relaxed yet steady 
posture. Imagine sitting with a quiet dignity or soft 
strength, like a mountain.

B. Bring your attention to your breath, to the 
concrete physical sensation of your breath 
moving in and out of your body. You can observe 
this sensation by following the movement of the 
breath in and out of the body, the expansion and 
contraction of the chest or belly, or the tingling 
sensation at the tip of the nose as the breath 
moves in and out. Choose one way of paying 
attention to your breath and simply observe that 
sensation.

C. When your attention goes elsewhere note where 
you have been and gently but firmly return to the 
breath.

D. Repeat! 

תרגול בסיסי של מיינדפולנס

שבו בנוחות על כיסא או על כרית, בתנוחה א. 
זקופה, רפויה אך יציבה. דמיינו שאתם כמו הר – 

משדרים אצילות שקטה, עוצמה רכה.

שימו לב לנשימה שלכם, לתחושה הפיזית ב. 
המוחשית של נשימות הנכנסות לגופכם ועוזבות 

אותו. נסו להתבונן על תחושה זו על ידי מעקב 
אחר הנשימה פנימה והחוצה, אחר התרחבות 

והתכווצות החזה או הבטן, או אחר הרטט בקצה 
אפכם. בחרו דרך אחת של מודעות לנשימה 

שלכם והתמקדו בה.

אם דעתכם מוסחת למקום אחר, שימו לב להיכן ג. 
היא נודדת וחזרו לשים לב אל הנשימה בעדינות 

אך באדיקות.

חזרו שנית על התרגיל!ד. 
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כיצד מתאר ר' שפירא את ה'עצמי' או האגו? 	 
מה הקושי ב'עצמי' זה )בשונה מתחושת עצמי 

שמבטאת את האישיות והייחודיות של האדם(? 
מדוע 'עצמי' זה חוסם את ההשראה הרוחנית?

כיצד הזרם הבלתי נגמר של מחשבה ושל רצון יוצר 	 
לעתים בעיות/קשיים?

שימו לב שהבעיה לדעת שפירא אינה המחשבה או 	 
הרצון בפני עצמם )כשלעצמם, שניהם חיוביים( 
- אלא האופן שבו הם משתלטים על המחשבה/

השכל והלב. כיצד התבוננות על המחשבות 
והרצונות שלנו יכולה למנוע/להפסיק תהליך 

השתלטות זה? 

• How does R. Shapira describe the ‘self’ or ego 
here? How is this ‘self’ (distinct from your sense 
of personality and uniqueness) problematic? Why 
does it block spiritual inspiration?

• How does the unceasing flow of thought and desire 
sometimes cause you problems?

• Notice that the problem here is not thought or 
desire themselves (both perfectly good things), but 
the way in which they hijack and take over the mind 
and heart. How might observing one’s thoughts and 
desires stop this hijacking process?


