
 
 

 

 

  הגבול את לחצות

 הגבול את לחצות לרצות 

 ': ב  פרק בראשית . א

  לֹא  ָוָרע  טֹוב ַהַדַעת  ּוֵמֵעץ { יז } :  תֹאֵכל ָאֹכל   ַהָגן ֵעץ ִמֹכל ֵלאֹמר ָהָאָדם ַעל  לוקים -א'  ה  ַוְיַצו { טז } 

ּנּו תֹאַכל ּנּו ֲאָכְלך   ְביֹום ִכי  ִממֶּ  : ָתמּות מֹות ִממֶּ

 

 ?  הראשון לאדם  שם ' שה הגבול  מהו .1

 ?  אותו  לאכול  וחווה לאדם  שאסור   פרי עדן   בגן שם ' ה מדוע  .2

 

 

 ': ג  פרק

ה ַחַית ִמֹכל ָערּום  ָהָיה ְוַהָּנָחׁש { א }  ר   ַהָשדֶּ ר  לוקים -א  'ה  ָעָשה ֲאׁשֶּ ל ַויֹאמֶּ   ָאַמר ִכי  ַאף  ָהִאָשה אֶּ

ר  {ב } :  ַהָגן ֵעץ ִמֹכל  תֹאְכלּו לֹא   לוקים-א ל ָהִאָשה  ַותֹאמֶּ   ּוִמְפִרי { ג } :  נֹאֵכל ַהָגן ֵעץ ִמְפִרי ַהָּנָחׁש אֶּ

ר  ָהֵעץ ּנּו תֹאְכלּו  לֹא   לוקים-א  ָאַמר  ַהָגן ְבתֹוְך ֲאׁשֶּ ן בֹו ִתְגעּו ְולֹא ִממֶּ ר   {ד } :  ְתֻמתּון פֶּ   ַהָּנָחׁש ַויֹאמֶּ

ל ּנּו ֲאָכְלכֶּם  ְביֹום ִכי  לוקים -א  ֹיֵדעַ   ִכי {ה } :  ְתֻמתּון מֹות  לֹא   ָהִאָשה אֶּ ם ֵעיֵניכֶּם  ְוִנְפְקחּו ִממֶּ   ִוְהִייתֶּ

א { ו } :  ָוָרע  טֹוב ֹיְדֵעי   לוקים-אכֵ    ְונְֶּחָמד  ָלֵעיַנִים הּוא  ַתֲאָוה ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ טֹוב ִכי  ָהִאָשה ַוֵתרֶּ

 ...  ְלַהְשִכיל  ָהֵעץ

 

  בפני  כעת  שניצבת הבעיה  מה?  תעשה שהאישה   רוצה הנחש מה ! וחשוב  רגע  כאן  עצור  .3

 ?במקומה עושה היית  אתה מה ? האישה

 

 : ַויֹאַכל   ִעָמּה ְלִאיָׁשּה  ַגם  ַוִתֵתן ַותֹאַכל   ִמִפְריֹו ַוִתַקח 

 

 ? דבר של  בסופו  העץ  מפרי אכלה  האישה לדעתך מדוע  .3

 

ם  ִיְמָתקּו ְגנּוִבים   ַמִים{ יז}  :  משלי  חֶּ  : ִיְנָעם ְסָתִרים  ְולֶּ

  הלא  במסתר הנאכל  גנוב ולחם  גנובים משאינם  ימתקו  יותר גנובים  מים  הלא : דוד  מצודת

 ... האיסור לטעם   דומה ההיתר טעם אין לומר   רוצה, ינעם  למאוד

 ? ממשלי הפסוק  אותנו  מלמד  מה .4

 ?  דעתך את  הסבר ? הפסוק של  הקביעה עם  מסכים  אתה  האם .5

 (  שלך  מהחיים משהו) הפסוק   דברי  את  שממחישה '  דוג  תן .6
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 יצרו  את  הכובש  גיבור  איזהו... אומר זומא  בן: ' א,  ד ,   אבות מסכת

 ?  שלנו היצר  את לכבוש   קלה משימה  זו  האם .1

?  חשבת  מה  על? הרגשת כיצד.  אותו  לכבוש  והצלחת יצר   לך  שהיה  בעבר  מקרה על חשבו  .2

 ? הגבול את  לחצות ולא  להגבר  לך  עזר  מה

 

 

 בגבולות הצורך 

 'ט' פס ד"ק תהילים .1

בּול" ת   גְּ מְּ ל שַׂ ֲעֹברּון בַׂ ל יַׂ ׁשּובּון  בַׂ ּסֹות יְּ כַׂ ֶרץ לְּ א   " :ה 

  למקומם  ישובו ולבל   ההוא הגבול  יעברו  לבל  לגבול  להם  שמת  הים חול   -" שמת  גבול"  -: דוד  מצודת

 . בתחילה  כאשר  הארץ לכסות 

 

 ?  הזה הגבול את  צריך היה  מדוע? לים שם ' שה הגבול  מהו .א

 ?  נפרץ הזה הגבול  בה  טבע  לתופעת  קוראים איך  .ב

 ?הזה  הגבול את  שם'  שה  טוב  האם .ג

 

 'ב משנה'  ג פרק, אבות מסכת, משנה .2

ן " גַׂ א סְּ ינ  י ֲחנִּ בִּ ֵלא  רַׂ מ  לְּ כּות ]=השלטון[, ֶׁשאִּ לְּ ּה ֶׁשל מַׂ לֹומ  ׁשְּ ֵלל בִּ פַׂ תְּ ים אֹוֵמר, ֱהֵוי מִּ ּכֲהנִּ הַׂ

עּו. ל  ים ב  יִּ יׁש ֶאת ֵרֵעהּו חַׂ ּה ]=הפחד מהשלטון[, אִּ א   " מֹור 

 

 א"ע' ד דף, זרה עבודה מסכת, בבלי תלמוד .3

י ם " אלמלא מוראה של   -, אף בני אדם כל הגדול מחבירו בולע את חבירו -מה דגים ֶׁשבַׂ

 " מלכות כל הגדול מחבירו בולע את חבירו. 

 

 ? 3-ו 2מה תפקידה של המלכות לפי מקורות   .א

באיזה דברים המלכות משתמשת כדי למלאות את תפקידה? מה היה קורה אילו   .ב

 המלכות לא היתה ממלאת את תפקידה? 

 מי היא "המלכות" בחיים שלכם? .ג

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 שבגבול החיסרון 

 

 :   מרדכי אל אסתר  דברי 

ְך  ַעְבֵדי ָכל לֶּ ְך ְמִדינֹות  ְוַעם  ַהמֶּ לֶּ ר  יֹוְדִעים  ַהמֶּ ר  ְוִאָשה ִאיׁש  ָכל  ֲאׁשֶּ ל ָיבֹוא  ֲאׁשֶּ ְך  אֶּ לֶּ ל  ַהמֶּ ָחֵצר אֶּ   ַהְפִניִמית  הֶּ

ר  ר  ְלַבד ְלָהִמית ָדתֹו   ַאַחת  ִיָקֵרא לֹא ֲאׁשֶּ ְך  לֹו יֹוִׁשיט  ֵמֲאׁשֶּ לֶּ ת  ַהמֶּ   ִנְקֵראִתי  לֹא  ַוֲאִני ְוָחָיה ַהָזָהב  ַׁשְרִביט  אֶּ

ל   ָלבֹוא ְך  אֶּ לֶּ  :  יֹום ְׁשלֹוִׁשים  זֶּה ַהמֶּ

 

 ? הזה הגבול את  שחוצה  למי לקרות   עלול מה?  חששה אסתר   ממנו הגבול  מהו . 1

 

 :   לאסתר  עונה  מרדכי

ר{  יג } ַכי  ַויֹאמֶּ ל ְלָהִׁשיב  ָמְרדֳּ ְסֵתר   אֶּ   ִהַגַעְת  ָכזֹאת  ְלֵעת   ִאם  יֹוֵדעַ  ּוִמי ...   ְלִהָמֵלט ְבַנְפֵׁשְך   ְתַדִמי ַאל אֶּ

 :  ַלַמְלכּות

 

 ?  כך חושב הוא  למה?  לעשות  צריכה שהיא  לאסתר  אומר מרדכי  מה. 2

 : למרדכי עונה אסתר 

ל   ָאבֹוא  ּוְבֵכן  ְך  אֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ר   ַכָדת לֹא   ֲאׁשֶּ  :  ָאָבְדִתי  ָאַבְדִתי ְוַכֲאׁשֶּ

 

 ?  הזה המעשה את  לעשות   החליטה היא  לדעתך  מדוע? דבר של   בסופו לעשות   מחליטה אסתר   מה. 3

 

 ?  טובים לא   שהם בעולם מכיר  אתה  גבולות   אילו .א

 ?  פנימיים גבולות   יש לאדם  האם .ב

 מוותר   היית פנימיים  גבולות  אילו  על  .ג

 . לעולם   תרם הגבול את שפרץ מישהו  בה' דוג  על חשוב  . ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 גבול שמת בל יעבורון

 

 הרב רואי מרגלית  

 שאלה:

כתוב "גבול שמת בל יעבורון בל ישובון לכסות הארץ" בקשר לים. במקרה שהיה בהודו הים לא  

 נשאר בגבולו אלה התפרץ מגבולותיו. האם זה סותר את מעשה בראשית??? 

 

 תשובה:

ין זה סותר את מעשה בראשית, כיון שכך קבע רבונו של עולם את סדר הטבע לאחר הבריאה א

שכך יתנהג העולם. אך אין זה אומר שה' לא יכול לשנות לפעמים סדרי בראשית לצורך שעה,  

"הים ראה וינס" וכן ביהושע: שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. ואח"כ  -כגון: בקריעת ים סוף

 בעו. הכל חוזר לט

 

 הרב רואי מרגלית. 

 מנהל ישיבת בית אל 

 

 

  היבשה על  להתפשט  יכול והים,  ים  הוא  העולם  של   שליש  ושני ,  העולם  את ברא ה "הקב

  יעבורון  בל   שמת  גבול"    להים גבול  עשה  ה "הקב אך. היבשה מכל זכר  ישאר  לא אחד   וברגע

 ( יא,  לח   איוב" ) תבא פה עד "  להים  אמר  ה "הקב( ט  קד תהלים " )הארץ  לכסות   ישובון  בל
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