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 (1122, נובמבר, 12  ,ו"תשע כסלו 'ט ,ו"שנת תשע 7)גליון  - "ויצא"גליון 

 ה"ב

 , במעלה הסולם.על מימוש והגשמה עצמית - "ויצא"לפרשת  "נקודה טובה"

 .מפני כעסו ונקמתו של אחיו ,הוא נאלץ לנוס ולברוח על נפשו ,שנועדו לעשיולאחר שיעקב זכה בברכות 
 .פרשתנופותחת  ובכך הוא יוצא מבאר שבע ופניו לחרן.

המדרג "הקרויה גם  "תיאוריית הצרכים"פיתח את  ,(8099 - 8091אברהם מאסלו ) -הפסיכולוג החברתי 
הכולל את  ,ולפתח את ה"עצמי" שלו להגשים את עצמוכל אדם שואף  ,לדבריו. "של מאסלו)הסולם( 

אולם האדם  ,זו הינה בראש מעייניושאיפה המחשבות והתפיסות שלו בנוגע לעצמו ולסביבתו.  ,רגשותה
 החיוניים לקיומו. ,הצרכים הבסיסיים יותררק לאחר שמילא את  ,יכול לעסוק בצרכים רוחניים נעלים

 ,מו של האדם. משמעותו של המדרג היאהחיוניים לקיו ,הגדיר "מדרג" של צרכים פיזיים ורוחנייםמאסלו 
 . והרי שלבי המדרג:והתמלאצרכיו הקודמים רק לאחר ש ,להתקדם לשלב הבא שהאדם יכול

 .שינה וכדומה ,אוויר לנשימה ,שתייה ,אוכל :הצרכים הפיזיולוגיים .8

 .בביטחון בריאותי וכדומה ,ביטחון תעסוקתי ,מקום מגורים אישי: ביטחון .2

 ,כולל את הרצון להשתייך ולהיות חלק מקבוצהה ,זהו כבר צורך חברתי :הצורך בהשתייכות .3

 .העצמיתלאהוב ולהיות נאהב. שלב זה קשור לגיבוש הזהות 

 .להערכה ולהכרה חברתית ,זהו צורך להרגיש מכובד ולהגיע למעמד ת:הצורך בהערכה חברתי .4

כולתו של אדם להביא לכלל מימוש את כישוריו הייחודיים ולבטא את : יהצורך במימוש עצמי .5

 .הפוטנציאל האישי הטמון בו

מתוך ההרגשה שזהו ייעודו  ,עסקנו ביעקב הקונה את הבכורה מעשיו ,פרשת "תולדות" -בפרשה הקודמת 
 ,בהפצת האמונה בה'. והנה ,מימושו הרוחני העצמי: להמשיך את דרכו הרוחנית של אברהם בעולםו

אלץ לברוח על נפשו מפני נהוא  ,)בהוראת רבקה( בעורמה את הברכות המגיעות לו לקחכתוצאה מכך שהוא 
 עשיו.

 , בשעה כעתנאלץ  ,המימוש העצמישלב  -ם" של מאסלו יעקב שעד לפני רגע ניצב בשלב הגבוה ביותר ב"סול
לדאוג לצרכיו הבסיסיים ביותר: ולשלביו הנמוכים של הסולם לחזור נמלט על נפשו מפני עשיו,  בה הוא

 מזון ומחסה. ,בטחון אישי

את החשש  ,לדמיין את הפחד והאימה נאלציםמה מרגיש יעקב במצב הזה?! התורה אינה מספרת לנו. ואנו 
 :""הלא נודעשירו של דני סנדרסון )מילים ולחן( כמילות  ואת הדאגה מפני ה"לא נודע".

  נוָֹדע ַהֹּלא ֶאל הוְֹלִכים

  ֵתַדע ֵלְך-ה ֶאל הוְֹלִכים...

  ַרע אוֹ  טוֹב ֶזה ִאם

  נוָֹדע ְבֹלא ָשם

 

  ּגוָֹרֵלנּו ֶאת ָלַדַעת ְבִלי

  ִיְהֶיה ָמה אוֹ 

  ָקִדיָמה ְמַנֵחש ֶאָחד ָכל

 ...רוֶֹאה ֶשהּוא ֵהיָכן ַעד

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA
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. התגלות בה )חלום הסולם...( בחלוםוקית אלהתגלות להמודאג, זוכה יעקב אבינו  בשלב הזה אולם,
מודה לקב"ה על כל הטוב המובטח  יעקב הנרגששהוא יתמוך בו וידאג לביטחונו האישי.  לומבטיח  הקב"ה

 לו ומקבל עליו נדר תודה. 

 ה"סולם" של מאסלו במעלה ,הוא עושה זאת ,שקיבל תוהאלוקי ותאת ההבטח נודר לה' ומונה יעקבכאשר 
 סיסיים אל הייעוד:מן הצרכים הב -

ַדר" םֵלאֹמר:  ֶנֶדר ַיֲעֹקב ַויִּ ְהֶיה אִּ יםוֹ ֱאל יִּ י הִּ דִּ מָּ  ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ִלי ְוָנַתן הוֵֹלְך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּוְשָמַרִני עִּ
שתייכות והערכה חברתית(. " )הָאִבי ֵבית ֶאל ְבָשלוֹם ְוַשְבִתי" )צרכים פיזיולוגיים ובטחון אישי(." ִלְלֹבש

 כא(. -כ  בראשית כח,) הרוחני מימוש העצמיל - בת ה'אזכה לקר -" ִהיםוֹ ֵלאל ִלי ה' ְוָהָיה"

במורד דווקא  את הדברים אומר, הוא )בראשית כח( אולם, כאשר ריבונו של עולם מבטיח זאת ליעקב
בצרכים  מסתיימותו יד( -' יג בהבטחת הארץ ובברכת הזרע )פס - יעודיב ההבטחות מתחילות. הסולם

 " )שם, טו(.ֵתֵלְך ֲאֶשר ְבֹכל ּוְשַמְרִתיָך ִעָמְך ָאֹנִכי ְוִהֵנה" השמירה האישית: - הבסיסיים

לוקי המטרה היא העיקר ולכן ריבונו כי כל אחד מסתכל על הדברים מנקודת מבטו. במבט הא וכל כך למה?
החל משלביו התחתונים. כי בן אנוש אינו רק לעלות בסולם  יכולנו, של עולם פותח בייעוד. אולם, יעקב אבי

את סדר הברכות וההבטחות לפי  מונהיכול לתפקד ללא צרכים בסיסיים וללא בטחון אישי ולכן יעקב 
 צרכיו.

ֵנה ַוַיֲחֹלםחלומו של יעקב נפתח במראה הסולם: " ואכן, ב ֻסָלם ְוהִּ ה ֻמצָּ יעַ  ְוֹראשוֹ  ַאְרצָּ ה ַמגִּ ְימָּ מָּ " )שם, ַהשָּ
 ֻסָלם"ה רק אם ,ניתן להגיע יםהרוחני יםהייעודאל  - "ַהָשָמְיָמה"אנושית. המבט של יעקב היא קודת ניב(. 
 התחתונים והקיומיים של סולם הצרכים של מאסלו.שלביו  - הבסיס הקיומי ישנואם רק  ,"ַאְרָצה ֻמָצב

 חיברנו בין סולם הצרכים של מאסלו וסולם יעקב...וכך 

גם ביציאת מצרים. כאשר ה' מחליט לגאול את עם ישראל הוא  ,את הסולם של מאסלו אנו פוגשים שוב
 "ולקחתי" "וגאלתי" "והצלתי" ,"והוצאתי"מצווה את משה לבשר לעם על הגאולה בארבע לשונות: 

אי אפשר לדבר י כ סולם הצרכים של מאסלו. במעלהמכוונים  ,מתברר ששלבי גאולה אלה ח(. -ו ,)שמות ו
 על גאולה לפני שמפסיקים את העינוי והסבל.

 "ַתַחת ֶאְתֶכם ְוהוֵֹצאִתי ם ִסְבֹלת מִּ ְצַריִּ י מִּ ַצְלתִּ השיעבוד  ,יציאה מן העבדות -" ֵמֲעֹבָדָתם ֶאְתֶכם ְוהִּ
 והעינוי )צרכים פיזיולוגיים וביטחון אישי(.

 " ְְזרֹועַ  ֶאְתֶכם ָגַאְלִתיו ים ְנטּויָּה בִּ טִּ ְשפָּ ים ּובִּ והחזרה להיות זרים  –החיים כגרים גאולה מן  -" ְגֹדלִּ
 להיות חלק מקבוצה(. ,שבט ועם )השתייכות ,משפחה

 "י ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִתי ם לִּ י ְלעָּ יתִּ יִּ ֶכם ְוהָּ יםוֹ ֵלאל לָּ ָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי" "הִּ  ד הרוחני.הייעו - ..."הָּ

 

 הצרכים הפיזיולוגייםמספקים לנו את  ,מדינת הרווחה בה אנו חיים ורמת החיים הגבוהה בעולם המודרני
בצד החברתי והרוחני  ,לעסוק יותרכיום פנויים  ,ואילו אנו הנדרש לקיומנו. אישי ביטחוןהבסיסיים ואת ה

 של חיינו. 

אלא בתחום הצרכים הגשמיים  ,עצמי לא בתחומי הרוחהמחפשים את מימושם היש  אליה וקוץ בה. ,אולם
אי שם בתחתית הסולם ולא מצליחים  "תקועים"" ו"לעשות לביתם" ונשארים ומחפשים "לעשות כסף

 אל המימוש וההגשמה העצמית. -להעפיל את החלק הרוחני של החיים 

, תוך שמירה על הזהות והשייכות במעלה הסולם ואת ייעודנונדע לבנות את עולמנו האישי שהלוואי 
ּלשורשינו האישיים והלאומיים. 

ּ
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ּ

 בברכתּשבתּשלום

ּמשהּרוטּ

 nekudatova.roth@gmail.comלכניסה או להסרה מרשימת התפוצה. ניתן לפנות למייל: 

 tova_http://www.pirsuma.com/nekudaארכיון "נקודה טובה":   

 שת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.נא לשמור על קדו

 יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. 

 אהבת? הפץ בין חבריך 

ּ
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