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 ד"בס
 קול השופרב המתח –ציפיה והגשמה 
 נבון. מ' ר

 
  ד הלכה ג פרק תשובה הלכות ם"רמב

 ונרדמים משנתכם ישינים עורו כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת השנה בראש שופר שתקיעת פ"אע
 ..., בוראכם וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו

 
  ~ציפיה~ 

 
  ג סעיף א סימן בבקר אדם הנהגת לכותה חיים אורח ערוך שולחן

 . המקדש בית חורבן על ודואג מיצר שיהא שמים ירא לכל ראוי
  יא ק"ס א סימן ברורה משנה
 שאין בימים וכן ובשבת בבל נהרות על יאמר סעודה שבכל ה"של כתב - מ"בה חורבן

 . 'וגו' ד בשוב המעלות שיר יאמר תחנון בהם אומרים
 

 ןזכר לחורב זכר למקדש
 סיד בלא הפתח כנגד אמה על אמה מקום ומשייר - לולב שבעת ימי סוכות -
 החתן בראש פרא - ביצה בליל הסדר -
  "אם אשכח "-  כוס שובר חתן - אפיקומן בליל הסדר -
 

  ב עמוד ל דף תענית מסכת בבלי תלמוד
  בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל
 

 יםלשנה הבאה בירושל: פן שלילי
 

 ~הגשמה ~ 
 דסלר' ר

לעליה לדרגה  וגם את האפשרות, השלב מסמל את העיכוב, כשעולים בסולם מתעכבים קמעא בכל שלב ושלב
 .למועיל ועל ידי זה מהפכים את העיכוב, כי על ידי התגברות על העיכוב עולים, הבאה

“He fashioned His service like a ladder firmly planted on the ground with its head reaching up 
to heaven. Rung by rung the person must work to combat his yetzer ha-ra. He cannot jump 
any part of the way; all his life he has to progress laboriously from step to step.” 
 
Viktor Frankl, Man’s Search for Meaning (New York, 1985), p.133. 
[M]an is responsible and must actualize the potential meaning of his life. … The more one 
forgets himself – by giving himself to a cause to serve or a person to love – the more human 
he is and the more he actualizes himself.  What is called self-actualization is not an attainable 
aim at all, for the simple reason that the more one would strive for it, the more he would miss 
it.  In other words, self-actualization is only possible as a side effect of self-transcendence. 

 

 ... ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה מֶֹׁשה ֶאל יםֱאלִֹה ַוּיֹאֶמר )יד(ג שמות
 

  א עמוד סד דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 יראה חיל אל מחיל ילכו שנאמר, הבא בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין חכמים תלמידי

 .בציון אלהים אל
 

R. Soleveitchik, The Rav Speaks (NY, 2002), p. 205  
“When those that wait for the Lord run… [t]he satisfaction and enthusiasm resulting from 
their achievements will not prevent them from continuing with their efforts to realize their 
mission, which is endless.  They will realize that the more they have achieved and created, the 
more they are obliged to continue on this way; to do even more, to work harder.” 

 
 ")יום ראשון"תסביך  (Sunday Neurosis, שיכורות: פן שלילי

 
 :ַאְׁשֵרהּו ּתֹוָרה ְוׁשֵֹמר ָעם ִיָּפַרע ָחזֹון ְּבֵאין: יח פסוק כט פרק משלי
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 ~שופר ~ 
 

  א עמוד טז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד
, איל של ופרבש לפני תקעו: הוא ברוך הקדוש אמר -? איל של בשופר תוקעין למה: אבהו רבי אמר

 . לפני עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה, אברהם בן יצחק עקידת לכם שאזכור כדי
 

  טו פרק בראשית
 ָלְך ָמֵגן ָאנִֹכי ַאְבָרם ִּתיָרא ַאל ֵלאמֹר ַּבַּמֲחֶזה ַאְבָרם ֶאל ְיקָֹוק ְדַבר ָהָיה ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר) א(

 הּוא ֵּביִתי ֶמֶׁשק ּוֶבן ֲעִריִרי הֹוֵלְך ְוָאנִֹכי ִלי ִּתֶּתן ַמה ֱיקִֹוק ֲאדָֹני ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר) ב( :ְמאֹד ַהְרֵּבה ְׂשָכְרָך
 :אִֹתי יֹוֵרׁש ֵּביִתי ֶבן ְוִהֵּנה ָזַרע ָנַתָּתה לֹא ִלי ֵהן ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר) ג( :ֱאִליֶעֶזר ַּדֶּמֶׂשק

  ג פסוק טו פרק בראשית י"רש  
 :לי תתן אשר בכל תועלת ומה - זרע נתת לא לי הן

 
  כא פרק בראשית

 ְלַאְבָרָהם ָׂשָרה ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר) ב( :ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ְלָׂשָרה ְיקָֹוק ַוַּיַעׂש ָאָמר ַּכֲאֶׁשר ָׂשָרה ֶאת ָּפַקד ַויקָֹוק) א(
 ּלֹו ָיְלָדה ֲאֶׁשר לֹו ַהּנֹוַלד ְּבנֹו ֶׁשם ֶאת ָרָהםַאְב ַוִּיְקָרא) ג ( :ֱאלִֹהים אֹתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַלּמֹוֵעד ִלְזֻקָניו ֵּבן

 ְוַאְבָרָהם) ה( :ֱאלִֹהים אֹתֹו ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ָיִמים ְׁשמַֹנת ֶּבן ְּבנֹו ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ַוָּיָמל) ד( :ִיְצָחק ָׂשָרה
) ז( :ִלי ִיְצַחק ַהּׁשֵֹמַע ָּכל ֱאלִֹהים ִלי ָעָׂשה ְצחֹק הָׂשָר ַוּתֹאֶמר) ו( :ְּבנֹו ִיְצָחק ֵאת לֹו ְּבִהָּוֶלד ָׁשָנה ְמַאת ֶּבן

 ַוַּיַעׂש ַוִּיָּגַמל ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל) ח( :ִלְזֻקָניו ֵבן ָיַלְדִּתי ִּכי ָׂשָרה ָבִנים ֵהיִניָקה ְלַאְבָרָהם ִמֵּלל ִמי ַוּתֹאֶמר
 ָיְלָדה ֲאֶׁשר ַהִּמְצִרית ָהָגר ֶּבן ֶאת ָׂשָרה ַוֵּתֶרא) ט( :ִיְצָחק ֶאת ִהָּגֵמל ְּביֹום ָגדֹול ִמְׁשֶּתה ַאְבָרָהם

 ִעם ַהּזֹאת ָהָאָמה ֶּבן ִייַרׁש לֹא ִּכי ְּבָנּה ְוֶאת ַהּזֹאת ָהָאָמה ָּגֵרׁש ְלַאְבָרָהם ַוּתֹאֶמר) י( :ְמַצֵחק ְלַאְבָרָהם
  ...:ִיְצָחק ִעם ְּבִני

  כב פרק בראשית
  ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאת ִנָּסה ְוָהֱאלִֹהים ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי) א(

 ְוַאֵּיה ְוָהֵעִצים ָהֵאׁש ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ְבִני ִהֶּנִּני ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ָאִביו ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר) ז( ...
 ֶאל ַוָּיבֹאּו) ט( :ַיְחָּדו ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ְּבִני ְלעָֹלה ַהֶּׂשה ּלֹו ִיְרֶאה ֱאלִֹהים ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר) ח( :ְלעָֹלה ַהֶּׂשה

 ְּבנֹו ִיְצָחק ֶאת ַוַּיֲעקֹד ָהֵעִצים ֶאת ַוַּיֲערְֹך ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ַאְבָרָהם ָׁשם ַוִּיֶבן ָהֱאלִֹהים לֹו ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום
 :ָלֵעִצים ִמַּמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַעל אֹתֹו ַוָּיֶׂשם

  ח פסוק כב פרק בראשית י"רש
 :שוה בלב יחדו שניהם וילכו, לישחט הולך שהוא יצחק שהבין פי על ואף

 
  שיעור מוחשי= ליצחק   /  נסיון= לאברהם : ברית הטרסצנדנטיות

 
  ה פסוק יח פרק ויקרא

  ס: ְיקָֹוק ֲאִני ָּבֶהם ָוַחי ָהָאָדם אָֹתם ַיֲעֶׂשה ֶׁשרֲא ִמְׁשָּפַטי ְוֶאת ֻחּקַֹתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם
 

 :-.יח דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 .מתים קרויין שבחייהן רשעים...  חיים נקראו שבמיתתן צדיקים

 
  א עמוד כו דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 . דמי כבפנים - הוא דלזכרון כיון ... שופר
 

  ל פרק" חורב "-) היגר (אליעזר דרבי פרקי
 ממנו יצא לא] יצחק תחת להתקרב ובא[ השמשות בין שנברא האיל אותו' אומ דוסא בן חנניא' ר

 כנור של נבלים עשרה אלו האיל גידי, הפנימי המזבח גבי על יסוד הוא איל של אפרו, לבטלה דבר
 של קרניו', וכו ערש בעל איש' שנ ל"ז אליהו של מתניו אזור הוא איל של עורו, בהם מנגן דוד שהיה

 משל גדולה שהיא ימין ושל, היובל בקרן במשוך ויהי' שנ, סיני בהר בו שתקע שמאל של, איל
 למלך' ה והיה גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה' שנ, לבא לעתיד בה לתקוע עתיד שהוא שמאל

   ...הארץ כל על
 
R. Soloveitchik (Halakhic Man, p.132) 
Creation finds its expression in man’s fulfilling all of his tasks, causing all of the potentiality 
implanted in him to emerge into actuality utilizing all of his manifold possibilities, and fully 
bringing to fruition his own noble personality. The power stored up within man is exceedingly 
great, is all-encompassing, but all too often slumbers within and does not bestir itself from its 
deep sleep.  The command of creation, beating deep with the consciousness of Judaism, 
proclaims: Awake slumberers from your sleep. Realize, actualize yourselves, your own 
potentialities and possibilities, and go forth to meet you God.  The unfolding of man’s spirit 
that soars to the very heavens, that is the meaning of creation. 


