
 

 

 

 

 

 

 דף מקורות:

 

 

 בציווי כך, הראשית לנקודת הקשורים רבים ציוויים בתורה מוצאים אנו :הפריצה כֹח"

 לכל כי מכירים ואנו, השנה לראש סמוך אלו בימים מצויים אנו. ובמעשרות חלה הפרשת

 גם". השנה לחודשי חודשים ראש" - ניסן חודש את גם וישנו. חודש ראש - יש חודש

 מנסה התורה כי נראה". תבואתו ראשית' לה ישראל קדש" - ראשית נקראו עצמם ישראל

 להתבונן חובה יש, ה"לקב" ראשית"ה את לשייך לחובה מעבר. נוסף יסוד ללמדנו

 ואנו, שגרתי להיות הפך כבר חלקן. בעולם המצויות המרובות הראשית בנקודות ולהבחין

 הציווי. המציאות בכל מפליאים חידושים הרבה, ראשיתיות הרבה יש! לפספסן לא מצווים

  ."בהתחדשות ולהבחין, הללו בהתחלות ולהתבונן להתמקד לך גורם

 שבת,  אתר הישיבה( ליל שיחת, א"התשס תבא-כי שיחות הרב בלומנצויג, פרשת)    

  ?אילו נק' ראשית מצויות בעולם 

 ?אילו נק' ראשית והתחדשות, חווית בחיייך 

 המשמעות של הכינוי "ראשית" דוקא לעמ"י?  לדעתךמהי 

 

 

 (. ד"פ, ד שער חיים עץ) "ההתחלה אחר הולך הכל": הקדוש י"האר כתב

  ?מה דעתך על קביעה זו 

  ,האם הרגשת פעם כי אמירה זו משקפת תהליך בחיייך? )יום שגרתי, שנת לימודים

  השתתפות בחוג, קשר חברי ועוד(.

 

, שלו הראשית על היטב להשגיח אדם לכל גדול לימוד וזה... הראשית אחר נמשך הכל" 

 אז, הנשואין ידי על שלם אדם בהיותו וכן, ג"י בן בהיותו מצוות לכלל בואו ראשית

 הספרים מצאו ולזה, אז שנותיו ראשית על היטב וישגיח חדשה תקופה מתחילה

 ראשית שנה בכל וכן... חטא בלי נקי, אחת שנה לביתו יהיה נקי בתורה רמז הקדושים

  כל זה אחר וימשך ודביקות בתשובה שיהיה וסוכות הכפורים ויום השנה ראש השנה



 

 

 

 

 

 

 

 כי, המצות את לחטוף שחרית משנתן עומדין היום ראשית, יום בכל וכן. כולה השנה

 (א"תרע תצא משמואל שם). כולו היום כל את אחריה מושכת שחרית במצות הזריזות

  ש"הכל נמשך אחריה"? מה יש בה בהתחלה 

 ?האם להתחלה יש חסרונות? מהם  

 טובה אינה ההתחלה' כשנק גם רועיםיהא מהלך את לשנות ניתן האם ? 

  "כיצד היית רוצה  , "שלו הראשית על היטב להשגיח אדם לכל גדול לימוד וזה

 ך כתפילה אישית:ינסה לנסח את שאיפותלהתחיל את השנה הנוכחית? 

 "יהי רצון מלפניך..."              

 


