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  )2201/11/24 ,ג"תשע כסלו 'י ,ג"שנת תשע 7גליו� ( �  "ויצא"גליו� 

  ה"ב

  .במעלה הסול#, על מימוש והגשמה עצמית � "ויצא"לפרשת  "נקודה טובה"

 .מפני כעסו ונקמתו של אחיו ,הוא נאל� לנוס ולברוח על נפשו ,שנועדו לעשיולאחר שיעקב זכה בברכות 
  .פרשתנופותחת  ובכ� .הוא יוצא מבאר שבע ופניו לחר�

המדרג "הקרויה ג�  "תיאוריית הצרכי#"פיתח את  ,)1970 � 1908(אברה� מאסלו  � הפסיכולוג החברתי 
הכולל את  ,שלו" עצמי"ולפתח את ה להגשי# את עצמוכל אד� שוא%  ,לדבריו. "של מאסלו) הסול#(
אול� האד�  ,זו הינה בראש מעייניושאיפה . המחשבות והתפיסות שלו בנוגע לעצמו ולסביבתו ,רגשותה

�  .החיוניי� לקיומו ,הצרכי� הבסיסיי� יותררק לאחר שמילא את  ,יכול לעסוק בצרכי� רוחניי� נעלי

 ,משמעותו של המדרג היא. מו של האד�החיוניי� לקיו ,של צרכי� פיזיי� ורוחניי�" מדרג"הגדיר מאסלו 
  :והרי שלבי המדרג. והתמלאצרכיו הקודמי� רק לאחר ש ,להתקד� לשלב הבא שהאד� יכול

 .שינה וכדומה ,אוויר לנשימה ,שתייה ,אוכל :הצרכי# הפיזיולוגיי# .1

 .בביטחו� בריאותי וכדומה ,ביטחו� תעסוקתי ,מקו� מגורי� :אישי ביטחו� .2

 ,וכולל את הרצו� להשתיי� ולהיות חלק מקבוצה ,זהו כבר צור� חברתי :הצור) בהשתייכות .3

 .העצמיתשלב זה קשור לגיבוש הזהות . לאהוב ולהיות נאהב

 .להערכה ולהכרה חברתית ,זהו צור� להרגיש מכובד ולהגיע למעמד :תהצור) בהערכה חברתי .4

כולתו של אד� להביא לכלל מימוש את כישוריו הייחודיי� ולבטא את י: הצור) במימוש עצמי .5

 .הפוטנציאל האישי הטמו� בו

מתו� ההרגשה שזהו ייעודו  עסקנו ביעקב הקונה את הבכורה מעשיו ,"תולדות"פרשת  �בפרשה הקודמת 
 ,והנה. 'בהפצת האמונה בה ,להמשי� את דרכו הרוחנית של אברה� בעול�: וזהו מימושו הרוחני העצמי

אל� לברוח על נפשו מפני נהוא  ,)בהוראת רבקה( בעורמה את הברכות המגיעות לו לקחכתוצאה מכ� שהוא 
  .עשיו

כעת כשהוא נאל�  ,המימוש העצמישלב  �של מאסלו " �סול"יעקב שעד לפני רגע ניצב בשלב הגבוה ביותר ב
  .מזו� ומחסה ,בטחו� אישיל: לדאוג לצרכיו הבסיסיי� ביותרלחזור ו, נמלט על נפשו מפני עשיו

את החשש  ,לדמיי� את הפחד והאימה נאלצי�ואנו . התורה אינה מספרת לנו! ?מה מרגיש יעקב במצב הזה
  :"הלא נודע") מילי� ולח�(שירו של דני סנדרסו� כמילות  ".לא נודע"ואת הדאגה מפני ה

 הולכי# אל הלא נודע 

 אל הלא נודע 

 אל הלא נודע 

 הולכי# אל הל) תדע 

 א# זה טוב או רע 

 ש# בלא נודע 

 

 בלי לדעת את גורלנו 

 או מה יהיה 



 במבט עכשווי, רעיו� מ� הפרשה  � לפרשת השבוע  " " " " דה טובהדה טובהדה טובהדה טובהנקוּ נקוּ נקוּ נקוּ """"

2 

 

 כל אחד מנחש קדימה 

  ...עד היכ� שהוא רואה

 ה"הקבהתגלות בה . ...)חלו� הסול�( בחלו#וקית אלהתגלות ל, המודאגזוכה יעקב אבינו  בשלב הזה
ה על כל הטוב המובטח לו "מודה לקב יעקב הנרגש. שהוא יתמו� בו וידאג לביטחונו האישי לומבטיח 

  . ומקבל עליו נדר תודה

של " סול�"ה במעלה ,הוא עושה זאת ,שקיבל תוהאלוקי ותאת ההבטח ומונה' נודר לה יעקבכאשר 
  :סיסיי� אל הייעודמ� הצרכי� הב. מאסלו

 ֶלֱאכֹל ֶלֶח# ִלי ְוָנַת� ה5ֵלְ)  3נִֹכי ֲאֶ-ר ַה0ֶה ַ=1ֶֶרְ�  .ְ-ָמַרִני ִעָ>ִדי ִהי�:ֱאל ִיְהֶיה ִא�: ֵלאמֹר ֶנֶדר ַיֲעקֹב ַו1ַ3ִר"
שתייכות והערכה ה" (3ִבי 7ֵית ֶאל ְבָ-ל#5 ְוַ-ְב8ִי" ).צרכי� פיזיולוגיי� ובטחו� אישי(" ִלְל7ֹ- .ֶבֶגד

  ).כא �כ  ,בראשית כח( הרוחני מימוש העצמיל � 'בת האזכה לקר �" ִהי5#ֵלאל ִלי 'ה ְוָהָיה). "חברתית

�במורד דווקא  את הדברי� אומרהוא , )בראשית כח( כאשר ריבונו של עול� מבטיח זאת ליעקב, אול
בצרכי�  ומסתיימותו )יד � יג ' פס(בהבטחת האר� ובברכת הזרע  � יעודיב ההבטחות מתחילות. הסול#

�  ).טו, ש�" (ֵ?ֵלְ�  ֲאֶ<ר ְ=כֹל .ְ-ַמְר8ִי)ָ  ִעָ:ְ)  3נִֹכי ְוִה9ֵה" :השמירה האישית � הבסיסיי

לוקי המטרה היא העיקר ולכ� ריבונו במבט הא. כי כל אחד מסתכל על הדברי� מנקודת מבטו ?וכל כ) למה
כי ב� אנוש אינו . החל משלביו התחתוני�רק לעלות בסול�  יכול, נויעקב אבי, אול�. של עול� פותח בייעוד

את סדר הברכות וההבטחות לפי  מונהיכול לתפקד ללא צרכי� בסיסיי� וללא בטחו� אישי ולכ� יעקב 
  .צרכיו

ָ># ְוִהֵ@ה ַו3ֲַחלֹ�: "כי חלומו של יעקב נפתח במראה הסול�, בשולי הדברי� נעיר Aָב ס= Bְרָצה מC :>יעַ  ְורֹאDִַמ 
  ...חיברנו בי� סולמו של יעקב אבינו לסולמו של מאסלו ,ואנו במאמרנו זה). יב, ש�" (ַהEָָמְיָמה

מחליט לגאול את ע� ישראל הוא ' כאשר ה. ג� ביציאת מצרי� ,את הסול� של מאסלו אנו פוגשי� שוב
 "ולקחתי" "וגאלתי" "והצלתי" ,"והוצאתי": מצווה את משה לבשר לע� על הגאולה בארבע לשונות

  .סול� הצרכי� של מאסלו במעלהמכווני�  ,מתברר ששלבי גאולה אלה ).ח � ו ,שמות ו(

השיעבוד  ,יציאה מ� העבדות � " ֵמֲעבָֹדָת# ֶאְתֶכ� ְוִהAְַלִ?י ִמְצַרִי� ִסְבלֹת ִמַ?ַחת ֶאְתֶכ� ְוה5ֵצאִתי" •
  ).צרכי� פיזיולוגיי� וביטחו� אישי(והעינוי 

והחזרה להיות זרי�  –החיי� כגרי� גאולה מ�  �" Dְדִֹלי� Fִבְ<ָפִטי� ְנטFָיה ִ=ְזר:עַ  ֶאְתֶכ� ָג<ְל8ִיוְ " •
  ).להיות חלק מקבוצה ,השתייכות(שבט וע�  ,משפחה

 .ד הרוחניהייעו � ..."ָהHֶר� ֶאל ֶאְתֶכ� ְוֵהֵבאִתי" "ִהי�:ֵלאל ָלֶכ� ְוָהִייִתי ְלָע� ִלי ֶאְתֶכ� ְוָלַקְח8ִי" •

  

 הצרכי# הפיזיולוגיי#מספקי� לנו את  ,מדינת הרווחה בה אנו חיי� ורמת החיי� הגבוהה בעול� המודרני
בצד החברתי והרוחני  ,לעסוק יותרכיו� פנויי�  ,ואילו אנו .הנדרש לקיומנו אישי ביטחו�הבסיסיי# ואת ה

  . של חיינו

אלא בתחו� הצרכי�  ,עצמי לא בתחומי הרוחיש כאלה המחפשי� את מימוש� ה .אליה וקו? בה ,אול#
 �ונשארי� תקועי� כל חייה� אי ש� בתחתית הסול� " לעשות לבית�"ו" לעשות כס%"הגשמיי� ומחפשי

 �  .אל המימוש וההגשמה העצמית �ולא מצליחי� להעפיל את החלק הרוחני של החיי

 ":חלומות של אחרי#" ובשיר, )מילי� ולח�(כותב עיד� רייכל , "שבויי�"על אלה התקועי� וה

  ,שני# כול# חוזרי# ,שני# כול# בורחי#

  ,רודפי# אחרי השמש

  ...כול# מסובכי# ,שבויי# בתו) מעגלי#
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מספר על מי שנסע לאמריקה כדי להגשי� , )משה גיאת: לח�(  "לא רוצה אמריקה"שלמה כישור בשירו 
  ....להיות מליונר, חלו� כלכלי

 אמריקה  ,כול# אומרי#

 ? של אפשרויות היא אר

 שש# תשיג בלי מאמ? 

  .מימוש מהיר של חלומות

 שש# אפשר לבנות מהר 

  ,שחקי#�דירה על ראש גורד

 אולי להיות ג# מיליונר 

  .ש# בעסקי#� ובעל

 

 לא רוצה אמריקה 

  .כי טוב לי כא� בישראל

 לא רוצה אמריקה 

  .כי טוב לי רק בישראל

 

 חזרתי אז לישראל ...

 יקר  כי היא ביתי שלי

  ,תודה לאל ,וטוב שיש

  .לא� לשוב מ� הנכר

  ,להיות תמיד ע# ההורי#

 להיות קרוב לברכת# 

  ,לראות את כל החברי#

  .להיות ע# מה שאי� לי ש#

עליו לוותר על . גדול הינו "החלו� האמריקני"כי המחיר של , ...)החול�( "ליונרימ"הבי� ה, ש� בניכר
 העצמית וזהותחברתית והקשר ל השתייכותה: פגעי� צרכיו הבסיסיי�נ, ובלעדיה�. החברי�ההורי� ועל 

   .)ההורי�(ולשורשיו 

, אי אפשר לדלג ולהגיע לשלבי� הגבוהי�... במעלה הסול� לא עובדתהקפיצה  .מתברר שמאסלו צדק
או לחלו� על (אי� ער� למיליוני� . חסרי� ,התנאי� הבסיסיי� יותר –השלבי� התחתוני�  כאשר

�  .שייכות והערכה חברתית, ללא זהות, ...)מיליוני

השלבי� החסרי�  ולבנות מחדש את "לשוב מ� הנכר" � במעלה הסול� " לרדת" החליט החול� ולכ�
  ". להיות ע# מה שאי� לי ש#" �  בסולמו האישי

תו� שמירה על הזהות והשייכות , במעלה הסול� ואת ייעודנונדע לבנות את עולמנו האישי שהלוואי 
�        . לשורשינו האישיי� והלאומיי

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםבברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט    
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  com.nekudatova.roth@gmail: מייל

  tova_com/nekuda.pirsuma.//www:http   :"נקודה טובה" תפוצה+ארכיו�

  ,נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

  ,ל"אשמח לקבל למייל הנ ?יש ל) הערה או הארה

  הפ? בי� חברי) ?אהבת 


