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מסגּור מחָדש
בעיניו,  האיגיאלית  האנושית  הגּות  כינה את החכם,  הרּב"ם 
"רופא נפשות".1 כיום אנו קוראים לאגם כזה פסיכותרפיסט, ּילה 
שנטבעה בתקופה ּאוחרת לּגי ּן הּילים היווניות "פסיֶכה", 
נפש, ו"תרפיה", ריפוי. ּגהים לראות כּה ּחלוצי רפואת הנפש 

בעיגן הּוגרני היו יהוגים. 

 — יהוגים  היו  הראשונים  הפסיכואנליטיקנים  כל  כּעט 
בתוכם זיגּונג פרויג, אלפרג אגלר, אוטו ראנק וּלאני קליין. 
הייתה  הנאצית  שבגרּניה  בולטת,  כה  הייתה  זו  עובגה 
בלטו  בהּשך,  היהוגי".  "הּגע  בכינוי  יגועה  הפסיכואנליזה 
ש,  אס סולוּון  ת  הקונפורּיומ חוקר  היהוגים  הפסיכולוגים  בין 
הפסיכולוג ההתפתחותי לורנס קולברג ופסיכולוג הילגים ברונו 
הפסיכולוג שטבע  הוא  פסטינגר  לאון  הם.  רק  ולא  בטלהיים. 
רעיון  אבי  הוא  גארגנר  הווארג  קוגניטיבי,  גיסוננס  הּונח  את 
האינטליגנציות הּרובות, וּפיטר סאלוביי וגניאל גולּן יצאה 
ּבט  לנו  הנחיל  ּאסלו  אברהם  הרגשית.  האינטליגנציה  תורת 
חגש על הּוטיבציה; וולטר ּישל ליּגנו על השליטה העצּית 
ב"ניסוי הּרשּלו" הּפורסם; גניאל כהנּן ועּוס טברסקי הביאו 
ולאחרונה  ההתנהגותית;  הכלכלה  ואת  הערך  תורת  את  לעולם 
זכינו בּחקרם האּפירי החלוצי של ג'ונתן הייגט וג'ושוע גרין 

היהוגים  של  ּאוג  חלקית  רשיּה  וזו  הּוסריים.  הרגשות  על 
שפרצו גרכים חגשות בפסיכולוגיה.

בעיניי, התרוּות היהוגיות החשובות ביותר לפסיכולוגיה 
הזכרנו:  שלא  ּרשיּות  גּויות  ּשלוש  באו  הנפש  ולרפואת 
ֶסליגּן. פראנקל יצר  ויקטור פראנקל, אהרן טּקין בק וּרטין 
את הלוגותרפיה, שיטת טיפול הּבוססת על כך שכל אגם ּחפש 
ּשּעות. בק הוא ּאבותיה של צורת הטיפול הּצליחה ביותר, 
את  לנו  הנחיל  סליגּן   .)CBT( קוגניטיבי־התנהגותי  טיפול 
הפסיכולוגיה החיובית: פסיכולוגיה הּתּקגת ברגשות החיוביים, 
וכנגג הטיפול בגיכאון שּציעות שיטות אחרות חותרת להבאת 

ת.  הּטופל לאושר ולשּחת חיים באּצעות רכישת אופטיּיומ

אלו הן שלוש גישות שונות, אך יש להן גבר אחג בּשותף. 
הראשון  האגּו"ר  לפניהן  עוג  שהציג  רעיון  על  ּבוססות  הן 
שלנו,  החשיבה  צורת  את  נשנה  שאם  התניא:  בספר  ּחב"ג 
לראשונה  בהישּעו  היה,  זה  היגג  הרגשתנו.  את  לשנות  נוכל 
לתיאוריות  חריף  בניגוג  ּהפכני שעּג  היגג  פסיכולוגים,  ּפי 
הּוכרות על נפש האגם. היו שגרסו שהאופי שלנו נקבע באופן 
תורשתי. אחרים סברו שחיי הרגש שלנו נשלטים ביגי חוויות ּן 
הילגות הּוקגּת וגחפים לא־ּוגעים. עוג אחרים, כגון איוון 
התיאוריות  בכל  בהתניה.  נקבעת  האּינו שההתנהגות  פבלוב, 
ּהותנו,  ביותר.  כּוגבל  נתפס  שלנו  הפניּי  החופש  הללו, 
ֵתנו והרגשתנו ּוכתבות בעיקרן ביגי גורּים שאינם התוגעה  יהומ ִּ

הּוגעת שלנו. 

ויקטור פראנקל הראה כי יש גרך אחרת — והוא עשה זאת 
בתנאים האיוּים ביותר שבני אגם חוו אי פעם: בּחנה אושוויץ. 

ויגשפרשת

לעילוי נשּת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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השינוי הּנטלי שחוו אנשים אלה יגוע כיום, בעיקר בקרב 
ר ּחגש". תּונה של  סגומ ִּ אנשי הטיפול הקוגניטיבי־התנהגותי, כ"
צייר עשויה להיראות אחרת כאשר ּחליפים את הּסגרת שלה. 
ּשתנה  אך  ּשתנות,  אינן  העובגות  החיים.  גם  התּונה  וכּו 
האופן שאנו תופסים בו אותן. פראנקל כותב שהוא הצליח לשרוג 
ּרצה  עצּו  את  גּיין  ויום  יום  שבכל  כך  יגי  על  באושוויץ 
באוניברסיטה על הפסיכולוגיה של ּחנה הריכוז. כל ּה שקרה 
לו בהווה הותּר, באּצעות פעולה תוגעתית זו, לכגי הּחשה 
איך־שהוא  הצלחתי  זו  "בגרך  בהרצאה.  שיסביר  הרעיונות  של 
להתעלות על הּצב, על סבלות השעה, והתבוננתי בהם כאילו 

היו נחלת העבר".4 

ּפני  תגלית־ּחוגשת,  בעצם  היא  זו  ּוגרנית  תגלית 
 — יוסף  היה  בהיסטוריה  הּּסגרים־ּחגש  גגולי  שראשון 
כּתואר בפרשיות השבוע הזה והשבוע הבא. כזכור, יוסף נּכר 
לעבגות ביגי אחיו. הוא איבג את חירותו לּשך שלוש־עשרה 
יו  שנה, והיה ּנותק ּּשפחתו לּשך עשרים שנה. אילו נטר לאחס
טינה והשתוקק לנקום בהם, אפשר היה להבין אותו. ובכל זאת 
הוא התרוּם ּעל לרגשות הללו, ועשה זאת באּצעות הכנסת 
הזיכרונות לּסגרת חגשה. הנה גבריו אל אחיו בהתווגעֹו אליהם 

לראשונה:

ה  ְוַעתסמ ה.  ּס ְי ְצרס ִּ אִֹתי  ם  ַכְרֶתמ ְּ ר  ֲאֶשׁ ֲאִחיֶכם  יֹוֵסף  ֲאִני 
י  ה, ִכמ ם אִֹתי ֵהנסמ ַכְרֶתמ ְּ י  ֵעיֵניֶכם ִכמ ְצבומ ְוַאל ִיַחר ְבמ עס ַאל ֵתמ
ב  עס רס ַתִים הס נס י ֶזה ְשׁ ִכמ ָלַחִני ֱא־לִֹהים ִלְפֵניֶכם.  ה ְשׁ ְחיס ִּ ְל
יר —  ִצמ ִריׁש ְוקס ר ֵאין חס ִנים ֲאֶשׁ ׁש שסׁ ֵּ ֶרץ, ְועֹוג חס אס ֶקֶרב הס ְבמ
ֶרץ  אס בסמ ֵאִרית  ְשׁ ֶכם  לס ם  ׂשומ לס ִלְפֵניֶכם  ֱא־לִֹהים  ָלֵחִני  ְשׁ ַוִיּ
ם  ַלְחֶתּ ם ְשׁ ה, לֹא ַאֶתּ ה. ְוַעתסמ גֹלס ה ְגמ ֶכם ִלְפֵליטס ְלַהֲחיֹות לס ומ

הוא ראה כיצג הנאצים לוקחים ּן האסירים כּעט את כל ּה 
שעושה אותם לאנושיים: את רכושם, את בגגיהם, את שיערם, 
אפילו את שּותיהם. לפני השואה היה פראנקל פסיכותרפיסט 
שהתּחה בריפוי בעלי נטיות אובגניות. באושוויץ הוא התּסר 
ככל שיכול לייעוג ּיוחג: לנטוע בחבריו האסירים רצון לחיות. 
שיחזיקו  סיכוי  יש  זה  רצון  לשּר  יצליחו  אם  שרק  יגע  הוא 
ּעּג. שם גילה פראנקל את התגלית היסוגית שליּים הקנתה 

לו את פרסוּו: 

אנו, שחיינו בּחנות ריכוז, זוכרים את האנשים אשר 
היו עוברים ּצריף לצריף כגי לעוגג רוחם של אחרים, 
כגי לפרוס להם ּפרוסת לחּם האחרונה. אולי הם היו 
ּעטים, אך גי בהם להוכיח כי אפשר ליטול ּן האגם 
את האחרונה שבחירויות  את הכול חוץ ּגבר אחג: 
אנוש — לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימת, 

לבֹור את דרכו.2

להם  שיש  אּונתם  היה  לחיות  הרצון  את  לאנשים  שנתן  ּה 
לא  עגיין  שהם  חשוב  גבר־ּה  לּלא,  שליחות  לבצע,  ּשיּה 
השליּו ואשר ּחכה להם שיעשוהו בעתיג. "צריכים היינו ללּוג 
"כי  פראנקל,  כותב  הּיואשים",  האנשים  את  וללּג  בעצּנו 
בעצם לא הייתה חשיבות לּה שאנחנו קיווינו לקבל ּן החיים, 
אלא לּה שביקשו החיים לקבל ּאתנו".3 לאחג האנשים הללו 
היה ילג חי בּגינה רחוקה שחיכה לו. אֵחר הגיע ליגי הכרה שיש 
ספרים שרק הוא יכול לכתוב, ולא אף אחג אחר. פראנקל נטע 
להם,  קורא  ההכרה שהעתיג שלהם  את  אחרים  ובאסירים  בהם 
 וכך הצליח לעזור להם בעוגם בגיא צלּוות לגלות את ייעוגם 

בחיים.
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יכול לשנות את  כל ּצב שאנו ּצויים בו, ּסגור ּחגש 
תגובתנו אליו ולנסוך בנו כוח לשרוג, אוּץ להתּיג, ונחישות 
להּריא ּהצג האפל של הקיום אל אורו הּרפא של יום חגש.

שמונה פרקים, פרק שלישי.  .1
ויקטור פראנקל, האדם מחפש משמעות: ממחנות המוות אל האקזיסטנציאליזם,   .2

תרגם: חיים איזק, תל אביב: גביר, 1970, עּ' 85–86.
שם, עּ' 98.  .3
שם, עּ' 95.   .4

5

גֹון  ְלאס ב ְלַפְרעֹה ומ ִני ְלאס ֵּ י י ָהֱא־לִֹהים, ַוְיִשׂ ה, ִכּ אִֹתי ֵהָנּ
ִים. )בראשית ּה, ג–ח( ְצרס ִּ ל ֶאֶרץ  כס ל ְבמ ֵֹּשׁ יתֹו ומ ל ֵבמ ְלכס

נפטר  והנה גבריו אל אחיו כעבור שנים, לאחר שיעקב אביהם 
והם פחגו שיוסף שּר לּועג זה את נקּתו:

ם ָעַלי  ְבֶתּ ם ֲחַשׁ ִני? ְוַאֶתּ י ֲהַתַחת ֱא־לִֹהים אס ! ִכמ אומ ירס ַאל ִתמ
ַהֶזמה  ֹום  ימ ַכמ ה  ֲעֹשׂ ַען  ַּ ְל ָבּה ְלטָֹבה  ֲחָשׁ ָרָעה — ֱא־לִֹהים 
ל ֶאְתֶכם  נִֹכי ֲאַכְלֵכמ , אס אומ ירס ִתמ ה ַאל  ב. ְוַעתסמ ְלַהֲחיֹת ַעם רס

ֶכם. )בראשית נ, יט–כא( ְוֶאת ַטְפמ

יוסף ּסגר את כל עברו ּחגש. הוא לא ראה עוג את עצּה כאגם 
שאחיו עשו לו עוול. הוא הגיע ליגי ראיית עצּו כאגם שאלוהים 
שלח אותו לּשיּה ּצילת־חיים. כל ּה שקרה לו היה הכרחי, 
כי קורותיו אלו הובילו אותו לעּגה שיוכל להגשים ּעל גביה 
את ּטרתו בחיים: להציל אזור שלם ּגוויעה ברעב, ולהכין חוף 

ּבטחים לּשפחתו.

לחיות  ליוסף  אפשר  ּחגש,  הּסגור  זה,  תוגעתי  ּעשה 
בלי צריבה ּתּגת של כעס ותרעוּת. הוא אפשר ליוסף לסלוח 
לאחיו ולהתפייס איתם. הוא התּיר את האנרגיות השליליות של 
הרגשת העבר לאנרגיות של קשב ּּוקג אל העתיג. ּבלי שיגע 
זאת היה יוסף ּבשרה של אחת התנועות החשובות בפסיכותרפיה 
איננו  ּחגש.  ּסגור  של  כוחו  גגול  ּה  הראה  הוא  הּוגרנית. 
יכולים לשנות את העבר. אבל בַשנותנו את האופן שאנו חושבים 

בו על העבר, אנו יכולים לשנות את העתיג.


