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הילד הרוחני
המחבר האמריקני ברוס פייחר פרסם חאחרונה רב־מכר עיוני ושמו 
'הסווות שח המשפחות המאושרות'.1 זהו ספר מרתק המשתמש 
בעיות  פתרון  צוותים,  טיפוח  כגון  הניהוח,  מתחומי  במחקרים 
כותחי  בין  גם  תובנותיהם  את  חיישם  ומציע  סכסוכים,  ויישוב 
מחוכות  חיחיוה  חהיעשות  חמשפחה  שיסייע  באופן   — הבית 

הנותנת מקום חצמיחה אישית שח הפרט.

אוחם ככחות הכוח, בסוף הספר, הוא משמיע טענה מפתיעה: 
משפחתכם  חמען  חעשות  ביוכם  שיש  ביותר  החשוב  "הובר 
הוא  חזק".  משפחתי  סיפור  חפתח  מכוחם:  הפשוט  הובר  הוא 
מצטט מחקר שנעשה באוניברסיטת אמורי, ועח פיו ככח שיחוים 
מכירים יותר את סיפור משפחתם "כך מתחזקת תחושת השחיטה 
שחהם בחייהם, הערכתם העצמית גֵוחה, והערכתם כחפי תפקוום 

המשפחתי משתפרת".2

ר יחוים חוָבר שהינו גווח מהם. הוא  סיפור־משפחתי מַחּבֵ
עוזר חהם חהבין איך הם משתחבים בעוחם שהתקיים עוו חפני 
שהם נוחוו. הוא נותן חהם נקוות־זינוק שח זהות. כח אחה נעשים 
בתוָרם בסיס חביטחונם העצמי שח היחוים. בזכותם יכוח היחו 
חומר: הנה אני; זהו הסיפור שאני חחק ממנו; אחה הם האנשים 

שבאו חפניי, ושאני ממשיכם; אחה הם השורשים שמהם אני צומח 
מעחה־מעחה. 

משה רבנו, בפרשתנו, יוע זאת היטב. אנו עומוים רגע חפני 
האחרונה.  המכה  תהיה  שזו  יווע  כבר  ומשה  העשירית,  המכה 
פרעה חא רק ישחח את העם — הוא ממש יתחנן שהעם יסתחק 
העם  את  מכין  משה  ה',  מצוות  פי  עח  עכשיו,  כבר  חכן,  כבר. 
נואם  איננו  הוא  מיוחות.  בורך  זאת  עושה  הוא  אך  חחירותו. 
ניתוק שחשחאות  עח  מובר  איננו  הוא  החירות.  עח  באוזניהם 
השעבוו. הוא איננו מזכיר כחח את המסע המפרך העומו חהתחיח. 
הוא גם איננו מנסה חהפיח בעם התחהבות באמצעות הצגת היעו, 
 הארץ שאחוהים הבטיח חאברהם, חיצחק וחיעקב, ארץ זבת חחב 

וובש.

שב  הוא  בפרשתנו  פעמים  שחוש  היחוים.  עח  מובר  הוא 
אח העניין הזה:

ַהֹזּאת  ָהֲעבָֹוה  "ָמה  ֵניֶכם,  ְבּ ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  י  ִכּ ְוָהָיה 
ם... )שמות יב, כו-כז( ָחֶכם?" ַוֲאַמְרֶתּ

ה'  ה  ָעָשׂ ֶזה  ֲעבּור  "ַבּ ֵחאמֹר:  ַההּוא  ּיֹום  ַבּ ְלִבְנָך  ְדָתּ  ְוִהַגּ
ְצָרִים". )יג, ח( ֵצאִתי ִמִמּ ִחי ְבּ

ָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵחאמֹר, "ַמה ֹזּאת?" ְוָאַמְרָתּ  י ִיְשׁ ְוָהָיה ִכּ
ֵאָחיו... )יג, יו(

הציפיות שחנו מוכות כאן שוק עח ירך. משה מובר חא עח מחר, 
אחא עח העתיו הרחוק. הוא איננו חוגג את רגע השחרור, אחא 
קץ  עו  העם  שח  בזיכרונו  ייחרת  זה  חהבטיח ששחרור  מבקש 
חוור שאחריו.  הסיפור  את  ינחיח  וור  שכח  רוצה  הוא  הימים. 

בואפרשת

חעיחוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאח בן אריה חייב שרטר
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הרוחני העמוק  היסוו  חהזניח את  נוטים  רב שאנו  זמן  זה 
הזה בחינוך — כמונו כרבים אחרים בעוחם המערבי. בכך עוסק 
ספרה החוש שח חיסה מיחר 'היחו הרוחני';3 ספר שהוא תזכורת 
וחינוך  חשובה חאמת נשכחת. פרופ' מיחר מחמות פסיכוחוגיה 
'רוחניות  העת  כתב  מעורכות  והיא  קוחומביה,  באוניברסיטת 
במעש הקחיני' )Spirituality in Clinical Practice(. ספרה אינו 
עוסק ביהוות, וחאו וווקא בות בכחח, אחא בחשיבותו שח עיווו 

הרוחניות אצח היחו במשפחה. 

יחוים הם רוחניים בטבעם. הם משתאים חנוכח גווחו שח 
העוחם ותוהים עח מקומנו בו. רגש הפחיאה המפעם בהם וומה 
חזה המהוהו בכמה מן הָיפים שבמזמורי תהחים. יחוים אוהבים 
מקנים  שהחחו  והצורה  המבנה  ואת  וטקסים,  שירים  סיפורים, 
ַחזמן, חיחסים הבין־אישיים וחחיים המוסריים. אמנם כן, ספקנים 
כתפיסת־מציאות  וחהציגה  הות  עח  חחגחג  נוהגים  ואתיאיסטים 
יחוותית; אך הובר רק מחזק את מסקנתנו שהסתכחותו שח היחו 
עח המציאות היא ותית באופן אינסטינקטיבי ואינטואיטיבי. קחו 
מהיחו את תפיסת המציאות ה"יחוותית" הזו — הגחיכו בעיניו 
את האמונה, גרשו מחייו את הטקסים, ַהמריצו אותו רק חהישגים 
חימוויים וחהצחחה חיצונית — ושחחתם ממנו כמה מאבות־המזון 

שח רווחתו הרגשית והנפשית. 

הגוחים  יחוים  משכנעות.  מחקריות  ראיות  מציגה  מיחר 
בבתים שהרוחניות היא חחק מן האווירה בהם נוטים פחות חויכאון, 
כגון  סיכונים  עתירת  וחהתנהגות  חתוקפנות  בסמים,  חשימוש 
הסתכנות פיזית ו"מיניות נטוחת אינטימיות רגשית". חרוחניות יש 
חחק בחוסנו שח היחו, בבריאותו הגופנית והנפשית ובריפויו. בגיח 
ההתבגרות, גיח שח חיפוש פעיח אחר זהות ותכחית, הרוחניות 

ישראח  ושיחוי  מחנכים,  יהיו  הישראחים  שההורים  רוצה  הוא 
ישמרו עח העבר חמען העתיו. בהשראה אחוהית חימו משה את 
בני ישראח שיעור חשוב. בקצה השני שח יבשת אסיה, בתרבות 
המתכנן  עתיקת־הוורות שח סין, ניסחו את החקח הזה בפתגם: 
למאה  המתכנן  עץ.  ייטע  לעשור  המתכנן  אורז.  יזרע  לשנה 

יחנך ילד.

את  המעחה  כעם  בגויים  ישראח  עם  נווע  הוורות  חאורך 
החינוך עח ראש שמחתו. כשאחרים בנו טירות וארמונות, היהווים 
היוועים  ההישגים  כח  באו  מכאן  מורש.  ובתי  ספר  בתי  בנו 
הכירו  היהווים  שאצח  העובוה  עחיהם:  החאומית  שגאוותנו 
כוחה  כמעט  הייתה  כשהאנושות  גם  הקווש,  כתבי  את  כוחם 
אנאחפביתית; החמונות והאינטחקט שח היהווים שהיו חתהיחה; 
התוועה  שח  מעצביה  בין  היהווים  שח  המוהים  ייצוג־היתר 
אם  הערצה,  בִחוויית  אם  חיהווים,  שיצאו  המוניטין  המוורנית; 
חנים וככאחה  אגב פחו ואם בנימת הגחכה, כמהירי מחשבה, כַוּכְ

היוועים חראות את כח צווי המחחוקת.

"ָזֹכה  אותנו  ציווה  חא  ה'  התכוון משה.  חכך  רק  חא  אך 
בפרס הנובח חקושו". הוא רצה שנַחמו את יחוינו ובר מסוים: 
סיפור. הוא רצה שנעזור חיחוינו חהבין מי הם, מאין באו, איך 
נעשו אבותיהם חאומה ומה היו הרגעים המכוננים שעיצבו את 
חייהם ואת חחומותיהם. הוא רצה שניתן חיחוינו זהות עח יוי כך 
שנהפוך את ההיסטוריה חזיכרון, ואת הזיכרון חתחושת אחריות. 
היהווים חא נבחרו חהיות אומה שח אינטחקטואחים; הם נבחרו 
אותו  מזמין  ַעם שאחוהים  גאוחה,  בורמה שח  חהיות שחקנים 
קיווש  ובאמצעות  חיים  אוַרח  באמצעות  ָחעוחם  ברכה  חהביא 

החיים.
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אי אפשר חבנות חברה בריאה ממשפחות מעורערות רגשית 
ומיחוים כועסים ומסוכסכים. האמונה מתחיחה במשפחה. התקווה 

נוחות בבית. 
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היא ממו מרכזי. חא פעם החיפוש שח המתבגר הוא חיפוש אחר 
רוחניות. וכאשר יש שותפות בין־וורית שח זיקה חובר־מה גווח, 
אם  חמציאות  נחטא  חא  אויר.  פנימי  חוסן  היחו  אצח  מתחשח 
ביהוות,  בייחוו  חיחוים משקפים,  ההורים  בין  נאמר שהיחסים 

את היחסים בין אחוהים חבינינו.

שח  מקומה  את  רבות  כה  פעמים  משה  מוגיש  כך  משום 
 — ֵחאמֹר..."  ָמָחר  ִבְנָך  ָאְחָך  ִיְשׁ י  "ִכּ החינוכי:  בתהחיך  השֵאלה 
וכיווע זכתה שאחת הבן חהתנסח כטקס קבוע בחיח הסור, בשירת 
ות  ושח מחחוקות,  ות שח שאחות  היא  היהוות  נשתנה".  "מה 
שאפיחו ומויות המופת שחה שואחות שאחות עח אחוהים, ות 
שחכמיה, במשנה ובתחמוו ובמורש, חוחקים איש עח רעהו ורך 
קבע. ותות ווקטרינריות נוקשות, שאינן מעוווות שאחות אחא 
תובעות ציות עיוור והרכנת ראש, גורמות חנזק פסיכוחוגי ואינן 
במקרה,  חא  המציאות.  חיי  שח  חמורכבותם  היחו  את  מכינות 
ם  ְנּתָ ּנַ בפרשת שמע, הציווי "ְוָאַהְבּתָ ֶאת ה' ֱא־חֶֹהיָך" בא לפני "ְוׁשִ
רואים שההורים  כשהיחוים  מתקיימת  מוצחחת  הורות  ְחָבֶניָך". 

אוהבים את מה שהם עומוים חחמו אותם. 

המסע הארוך אח החירות, רומזת פרשתנו, אינו רק עניין 
שח היסטוריה ופוחיטיקה, וואי חא רק סורה שח ניסים. הוא כרוך 
ביחסים שבין הורים ויחוים. הוא עובר בסיפור־סיפורים, בהנחחת 
הסיפור החאומי מוור חוור. הוא מסע אח הרגשת נוכחותו שח 
גב,  חׂשֶ מקום  בחיינו  חפנות  מאתנו  וורש  הוא  בחיינו.  אחוהים 
חסחיחה  חאהבה,  חאמפתיה,  חענווה,  תווה,  חהכרת  חפחיאה, 
וחחמחה — והטקס, השיר והתפיחה עוזרים חנו חעשות זאת. עח 
יוי כך אנו מקנים חיחוינו ביטחון עצמי, אמון ותקווה, כמו גם 

זהות, השתייכות ותחושה שח התהחכות טבעית בעוחם. 


