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 גבולות האני
 

 1.בראשית א
ְורּוַח ְתהֹום; ַעל-ְּפֵני ְוֹחֶׁשְך, ָובֹהּו, תֹהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ, ב ָהָאֶרץ. ְוֵאת ַהָּׁשַמִים, ֵאת ֱאלִֹהים, ָּבָרא ְּבֵראִׁשית,                  א
ִּכי-טֹוב; ֶאת-ָהאֹור, ֱאלִֹהים וַַּיְרא ד וְַיִהי-אֹור. אֹור; ְיִהי ֱאלִֹהים, וַּיֹאֶמר ג ַהָּמִים. ַעל-ְּפֵני ְמַרֶחֶפת                ֱאלִֹהים,

 וַַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים, ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשְך...
 ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהַּיָּבָׁשה... ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע

 ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים, ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה...
 

 2.בראשית ב
ָּבְרָאם:  ְּביֹום, ֲעׂשֹות ְיהָוה ֱאלִֹהים--ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים.   ה ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה,  ד ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ, ּבְ הִ 
 ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ְוָכל-ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה, ֶטֶרם ִיְצָמח:  ִּכי לֹא ִהְמִטיר ְיהָוה ֱאלִֹהים, ַעל-ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאיִן, ַלֲעבֹד

 ֶאת-ָהֲאָדָמה.   ו ְוֵאד, ַיֲעֶלה ִמן-ָהָאֶרץ, ְוִהְׁשָקה, ֶאת-ָּכל-ְּפֵני ָהֲאָדָמה.   ז וַּיִיֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת-ָהָאָדם, ָעָפר
 ִמן-ָהֲאָדָמה, וִַּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשַמת ַחּיִים; וְַיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָּיה.   ח וִַּיַּטע ְיהָוה ֱאלִֹהים, ַּגן-ְּבֵעֶדן--ִמֶּקֶדם;

 וַָּיֶׂשם ָׁשם, ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר.   ט וַַּיְצַמח ְיהָוה ֱאלִֹהים, ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב
 ְלַמֲאָכל--ְוֵעץ ַהַחּיִים, ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע...

 יח וַּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים, לֹא-טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו; ֶאֱעֶׂשה-ּלֹו ֵעֶזר, ְּכֶנְגּדֹו.   יט וִַּיֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים
 ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל-עֹוף ַהָּׁשַמִים, וַָּיֵבא ֶאל-ָהָאָדם, ִלְראֹות ַמה-ִּיְקָרא-לֹו; ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא-לֹו

 ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה, הּוא ְׁשמֹו.   כ וִַּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות, ְלָכל-ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים, ּוְלכֹל, ַחַּית ַהָּׂשֶדה;
 ּוְלָאָדם, לֹא-ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו.

 כא וַַּיֵּפל ְיהָוה ֱאלִֹהים ַּתְרֵּדָמה ַעל-ָהָאָדם, וַּיִיָׁשן; וִַּיַּקח, ַאַחת ִמַּצְלעָֹתיו, וִַּיְסּגֹר ָּבָׂשר, ַּתְחֶּתָּנה.   כב וִַּיֶבן ְיהָוה
 ֱאלִֹהים ֶאת-ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר-ָלַקח ִמן-ָהָאָדם, ְלִאָּׁשה; וְַיִבֶאָה, ֶאל-ָהָאָדם.   כג וַּיֹאֶמר, ָהָאָדם, זֹאת ַהַּפַעם  ֶעֶצם

 ֵמֲעָצַמי, ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי;  ְלזֹאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה, ִּכי ֵמִאיׁש ֻלְקָחה-ּזֹאת.   כד ַעל-ֵּכן, ַיֲעָזב-ִאיׁש, ֶאת-ָאִביו,
 ְוֶאת-ִאּמֹו; ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו, ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד.

 
 מודל לקשר

 3. שיר השירים ג
ִּכְמַעט, ֶׁשָעַבְרִּתי ֵמֶהם, ַעד ֶׁשָּמָצאִתי, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי; ֲאַחְזִּתיו, ְולֹא ַאְרֶּפּנּו--ַעד-ֶׁשֲהֵביאִתיו  ֶאל-ֵּבית  ד 

 ִאִּמי, ְוֶאל-ֶחֶדר הֹוָרִתי.
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 ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל  ּדֹוָדּה  ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך  ִאֶּמךָ  ָׁשָּמה ִחְּבָלה
 ְיָלַדְתָך:

 
 4. בבלי נידה ל עמוד ב

 דרש רבי שמלאי: למה הָולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח. ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על
 ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל ממה

 שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה, ואינו מוציא רעי, שמא יהרוג את אמו. וכיון שיצא לאויר העולם
 נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת.

 
 מקרה בוחן - ראייה פורצה גבולות

 
 5. בראשית כד

 סא ַוָּתָקם ִרְבָקה וְַנֲערֶֹתיָה, ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל-ַהְּגַמִּלים, ַוֵּתַלְכָנה, ַאֲחֵרי ָהִאיׁש; וִַּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת-ִרְבָקה, וֵַּיַלְך.   סב
 וְִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא, ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי; ְוהּוא יֹוֵׁשב, ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב.  סג וֵַּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה, ִלְפנֹות ָעֶרב; וִַּיָּׂשא

ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת-ֵעיֶניָה, ַוֵּתֶרא ֶאת-ִיְצָחק; ַוִּתּפֹל, ֵמַעל ַהָּגָמל.   סה  ֵעיָניו וַַּיְרא, ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים.   סד
 ַוּתֹאֶמר ֶאל-ָהֶעֶבד, ִמי-ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו, וַּיֹאֶמר ָהֶעֶבד, הּוא ֲאדִֹני; ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף,

 ַוִּתְתָּכס.   סו וְַיַסֵּפר ָהֶעֶבד, ְלִיְצָחק, ֵאת ָּכל-ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ָעָׂשה.   סז וְַיִבֶאָה ִיְצָחק, ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו, וִַּיַּקח
 ֶאת-ִרְבָקה ַוְּתִהי-לֹו ְלִאָּׁשה,  ַוֶּיֱאָהֶבָה; ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק, ַאֲחֵרי ִאּמֹו.

 
 6. בראשית כט

 [יח וֶַּיֱאַהב ַיֲעֹקב, ֶאת-ָרֵחל; וַּיֹאֶמר, ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְּבָרֵחל ִּבְּתָך, ַהְּקַטָּנה.]
 

 7. בראשית טז
 יג ַוִּתְקָרא ֵׁשם-ְיהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה, ַאָּתה ֵאל ֳרִאי:  ִּכי ָאְמָרה, ֲהַגם ֲהלֹם ָרִאיִתי--ַאֲחֵרי רִֹאי.  יד ַעל-ֵּכן ָקָרא

 ַלְּבֵאר, ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי-
 

 8. שמות לג
  יח וַּיֹאַמר:   ַהְרֵאִני ָנא, ֶאת-ְּכבֶֹדָך.  יט וַּיֹאֶמר, ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל-טּוִבי ַעל-ָּפֶניָך, ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיהָוה, ְלָפֶניָך;

 ְוַחּנִֹתי ֶאת-ֲאֶׁשר ָאחֹן, ְוִרַחְמִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם.  כ  ַוּיֹאֶמר, לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת-ָּפָני:  ִּכי לֹא-ִיְרַאִני ָהָאָדם,
 ָוָחי.   כא וַּיֹאֶמר ְיהָוה, ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי; וְִנַּצְבָּת, ַעל-ַהּצּור.  כב ְוָהָיה ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי, ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור;

 ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך, ַעד-ָעְבִרי.  כג ַוֲהִסרִֹתי, ֶאת-ַּכִּפי, ְוָרִאיָת, ֶאת-ֲאֹחָרי; ּוָפַני, לֹא ֵיָראּו.
 

 9. שופטים יג
 ב וְַיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני, ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח; ְוִאְׁשּתֹו ֲעָקָרה, ְולֹא ָיָלָדה.  ג  ַוֵּיָרא ַמְלַאְך-ְיהָוה,

 ֶאל-ָהִאָּׁשה;  וַּיֹאֶמר ֵאֶליָה, ִהֵּנה-ָנא ַאְּת-ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְּת, ְוָהִרית, וְָיַלְדְּת ֵּבן...
 כ וְַיִהי ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח, ַהָּׁשַמְיָמה, וַַּיַעל ַמְלַאְך-ְיהָוה, ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח;  ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים,  וִַּיְּפלּו

 ַעל-ְּפֵניֶהם ָאְרָצה.  כא ְולֹא-ָיַסף עֹוד ַמְלַאְך ְיהָוה,  ְלֵהָראֹה ֶאל-ָמנֹוַח ְוֶאל-ִאְׁשּתֹו ; ָאז ָיַדע ָמנֹוַח, ִּכי-ַמְלַאְך
 ְיהָוה הּוא.  כב  ַוּיֹאֶמר ָמנֹוַח ֶאל-ִאְׁשּתֹו, מֹות ָנמּות:  ִּכי ֱאלִֹהים, ָרִאינּו.   כג ַוּתֹאֶמר לֹו ִאְׁשּתֹו, לּו ָחֵפץ ְיהָוה

  ַלֲהִמיֵתנּו לֹא-ָלַקח ִמָּיֵדנּו עָֹלה ּוִמְנָחה, ְולֹא ֶהְרָאנּו, ֶאת-ָּכל-ֵאֶּלה; ְוָכֵעת, לֹא ִהְׁשִמיָענּו ָּכזֹאת.
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 10. בראשית כב

  ד ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי,  ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת-ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-ַהָּמקֹום  מרחוק:
ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת-ֵעיָניו, ַוַּיְרא ְוִהֵּנה-ַאִיל , ַאַחר, ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו; וֵַּיֶלְך ַאְבָרָהם וִַּיַּקח ֶאת-ָהַאִיל,   יג 

 וַַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו.  יד וִַּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם-ַהָּמקֹום ַההּוא,  ְיהָוה ִיְרֶאה, ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, ְּבַהר ְיהָוה
  ֵיָרֶאה.

 
 11. בראשית טז

  ד וַָּיבֹא ֶאל-ָהָגר, ַוַּתַהר; ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה,  ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה.   ה ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל-ַאְבָרם, ֲחָמִסי
 ָעֶליָך--ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך, ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה  ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניהָ ; ִיְׁשּפֹט ְיהָוה, ֵּביִני ּוֵביֶניָך.   ו וַּיֹאֶמר ַאְבָרם

  ֶאל-ָׂשַרי, ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך-- ֲעִׂשי-ָלּה, ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך;
 (כך גם כא:יא-יב)

 
 12. בראשית כא

  ט ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת-ֶּבן-ָהָגר ַהִּמְצִרית , ֲאֶׁשר-ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם--ְמַצֵחק.
 

 13. בראשית לח
 יא וַּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית-ָאִביְך, ַעד-יְִגַּדל ֵׁשָלה ְבִני--ִּכי ָאַמר, ֶּפן-ָימּות ַּגם-הּוא ְּכֶאָחיו;
 ַוֵּתֶלְך ָּתָמר, ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביָה.   יב וִַּיְרּבּו, ַהָּיִמים, ַוָּתָמת, ַּבת-ׁשּוַע ֵאֶׁשת-ְיהּוָדה; וַּיִָּנֶחם ְיהּוָדה, וַַּיַעל ַעל-ּגְֹזֵזי
 צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי--ִּתְמָנָתה.   יג וַּיַֻּגד ְלָתָמר, ֵלאמֹר:  ִהֵּנה ָחִמיְך עֶֹלה ִתְמָנָתה, ָלגֹז צֹאנֹו.  יד

 ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה,  ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף,  ַוֵּתֶׁשב  ְּבֶפַתח ֵעיַנִים , ֲאֶׁשר ַעל-ֶּדֶרְך ִּתְמָנָתה:  ִּכי
 ָרֲאָתה, ִּכי-ָגַדל ֵׁשָלה, ְוִהוא, לֹא-ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה.  טו  ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה, ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה:   ִּכי ִכְּסָתה, ָּפֶניָה.   טז
 וֵַּיט ֵאֶליָה ֶאל-ַהֶּדֶרְך, וַּיֹאֶמר ָהָבה-ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך, ִּכי לֹא ָיַדע, ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא; ַוּתֹאֶמר, ַמה-ִּתֶּתן-ִלי, ִּכי ָתבֹוא,

 ֵאָלי.   יז וַּיֹאֶמר, ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי-ִעִּזים ִמן-ַהּצֹאן; ַוּתֹאֶמר, ִאם-ִּתֵּתן ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶחָך.   יח וַּיֹאֶמר, ָמה ָהֵעָרבֹון
 ֲאֶׁשר ֶאֶּתן-ָלְך, ַוּתֹאֶמר ֹחָתְמָך ּוְפִתיֶלָך, ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדָך; וִַּיֶּתן-ָלּה וַָּיבֹא ֵאֶליָה, ַוַּתַהר לֹו.   יט ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך,

 ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה; ַוִּתְלַּבׁש, ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה...
  כה ִהוא מּוֵצאת, ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל-ָחִמיָה ֵלאמֹר, ְלִאיׁש ֲאֶׁשר-ֵאֶּלה ּלֹו, ָאנִֹכי ָהָרה; ַוּתֹאֶמר,  ַהֶּכר-ָנא-- ְלִמי

 ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה, ָהֵאֶּלה.  כו ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה,  וַּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני, ִּכי-ַעל-ֵּכן לֹא-ְנַתִּתיָה, ְלֵׁשָלה ְבִני;
 ְולֹא-ָיַסף עֹוד, ְלַדְעָּתּה.

  
 14. בראשית כז

ַוְיִהי ִּכי-ָזֵקן ִיְצָחק, ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ; וִַּיְקָרא ֶאת-ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל, וַּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני, וַּיֹאֶמר ֵאָליו, ִהֵּנִני.  א 
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 לחן: שם טוב לוי
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