Mizrachi Pesach Shiurim #2 - Source Sheet for shiur by Menachem Leibtag

Topic : ROSH CHODESH NISAN – THE BUSIEST DAY IN THE BIBLE!

I. The famous question we ask in MAGID after the 4 sons:

? !יָכֹול מֵ ר ֹאׁש חֹדֶ ׁש

,ַּתלְמּוד לֹומַּ ר בַּ יֹום הַּ הּוא
,?ִאי בַּ יֹום הַּ הּוא יָכֹול ִמבְּ עֹוד יֹום
–  בַּ עֲבּור זֶה- ַּתלְמּוד לֹומַּ ר בַּ עֲבּור זֶה
.ל ֹא ָאמַּ ְר ִתי ֶאלָא בְ שָ עָ ה שֶ יֵש מַּ צָ ה ּומָ רֹור מֻ נ ִָחים ְל ָפנֶיָך
II. Why does this follow the 4 sons – look at last pasuk quoted:

: שֶ נֶאֱ מַּ ר, ַּא ְת פְ ַּתח לֹו- ִׁשאֹול
ְּ …וְּ ׁשֶ ֵאינֹו יֹודֵ עַּ ל
,“וְּ ִהג ְַּּד ָת לְּבִ נְָּך בַּ יֹום הַּ הּוא לֵאמֹר
”.אתי ִמ ִמצְ ָריִם
ִ ֵבַּ עֲבּור זֶה עָ שָ ה יי לִי בְ צ

III. The source for the Biblical commandment to tell the story

*

אמר מ ֶֹּשה ֶאלָ -ה ָעם,
שמות פרק יג  -ג וַ י ֹּ ֶ

אתם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים,
זָ כֹור ֶאתַ -היֹום ַהזֶ ה ֲא ֶשר יְ ָצ ֶ
הֹוציא יְ הוָ ה ֶא ְת ֶכם ִמזֶ ה; וְ לֹּא יֵּ ָא ֵּכל ָח ֵּמץ.
ִכי ְבחֹּזֶ ק יָ ד ִ

ד ַהיֹום ַא ֶתם י ְֹּצ ִאיםְ ,בח ֶֹּדשָ ,ה ָא ִביב.
יאָך יְ הוָ ה ֶאלֶ -א ֶרץ ַה ְכנַ ֲענִ י…;
ה וְ ָהיָ ה ִכי-יְ ִב ֲ

וְ ָע ַב ְד ָת ֶאתָ -ה ֲעב ָֹּדה ַהזֹּאתַ ,בח ֶֹּדש ַהזֶ ה.
יעיַ ,חגַ ,ליהוָ ה.
ּוביֹוםַ ,ה ְש ִב ִ
אכל ַמצֹּת; ַ
ו ִש ְב ַעת יָ ִמים ,ת ֹּ ַ
ז ַמצֹות יֵּ ָא ֵּכלֵּ ,אתִ ,ש ְב ַעת ַהיָ ִמים;

וְ לֹּא-יֵּ ָר ֶאה ְלָך ָח ֵּמץ ,וְ לֹּא-יֵּ ָר ֶאה ְלָך ְשאֹּרְ --ב ָכל-גְ ֻב ֶלָך.

ח וְ ִהגַ ְד ָת ְל ִבנְ ָךַ ,ביֹום ַההּוא ֵּלאמֹּר :
אתי ִמ ִמ ְצ ָריִ ם.
ַב ֲעבּור זֶ ה ָע ָשה יְ הוָ ה ִליְ ,ב ֵּצ ִ

?IV. Why would anyone think that the obligation begins on Rosh Chodesh
Based on Shmot chapter 12 – Parshat ha’Chodesh

משה וְ אֶ לַ-אהֲ רֹּן בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם לֵאמֹּ ר:
א וַ יֹּאמֶ ר יְה ָֹ ֹּוה אֶ לֶ -
ב הַ חֹּדֶ ש הַ זֶה ָֹלכֶם רֹּאש חֳ ָֹד ִשים ִראשוֹּן הּוא ָֹלכֶם לְ חָֹ ְד ֵשי הַ ָֹשנָֹה:

ג דַ בְ רּו אֶ ל-כָֹל-עֲ ַדת י ְִש ָֹראֵ ל לֵאמֹּ ר בֶ עָֹ שר ַלחֹּדֶ ש הַ זֶה וְ י ְִקחּו לָֹהֶ ם ִאיש ֶשה לְ בֵ יתָ-אבֹּ ת ֶשה לַבָֹ יִת:
ּושכֵנ ֹּו הַ ָֹקרֹּב אֶ ל-בֵ ית ֹּו בְ ִמכְ סַ ת נְ פָֹ שֹּת ִאיש לְ פִ י ָאכְ ל ֹּו ָֹתכֹּּסּו עַ ל-הַ ֶשה:
ד וְ ִאם-י ְִמעַ ט הַ בַ יִת ִמ ְהיוֹּת ִמ ֶשה וְ ל ַָֹקח הּוא ְ
ּומן-הָֹ עִ זִ ים ִת ָֹקחּו:
ה ֶשה ָֹת ִמים ָֹזכָֹר בֶ ןָֹ -שנָֹה י ְִהיֶה ָֹלכֶם ִמן-הַ כְ בָֹ ִשים ִ
ַארבָֹ עָֹ ה עָֹ ָֹשר יוֹּם ַלחֹּדֶ ש הַ זֶה וְ ָֹשחֲ טּו אֹּת ֹּו כֹּל ְקהַ ל עֲ ַדת-י ְִש ָֹראֵ ל בֵ ין הָֹ עַ ְרבָֹ יִם:
ו וְ הָֹ יָֹה ָֹלכֶם לְ ִמ ְשמֶ ֶרת עַ ד ְ
ז וְ ל ְָֹקחּו ִמן-הַ דָֹ ם וְ נ ְָֹתנּו עַ לְ -שתֵ י הַ ְמזּוזֹּת וְ עַ ל-הַ מַ ְשקוֹּף עַ ל הַ בָֹ ִתים אֲ ֶשר-יֹּאכְ לּו אֹּת ֹּו בָֹ הֶ ם:
ח וְ ָאכְ לּו אֶ ת-הַ בָֹ ָֹשר בַ ַל ְילָֹה הַ זֶה ְצלִ י-אֵ ש ּומַ ּצוֹּת עַ לְ -מר ִֹּרים יֹּאכְ לֻהּו:
ט ַאל-תֹּאכְ לּו ִממֶ ּנּו נָֹא ּובָֹ ֵשל ְמב ָֹֻשל בַ מָֹ יִם כִ י ִאם-צְ לִ י-אֵ ש רֹּאש ֹּו עַ ל-כְ ָֹרעָֹ יו וְ עַ לִ -ק ְרב ֹּו:
י וְ ֹלא-תו ִֹּתירּו ִממֶ ּנּו עַ ד-ב ֶֹּקר וְ הַ ּנֹּ ָֹתר ִממֶ ּנּו עַ ד-ב ֶֹּקר בָֹ אֵ ש ִת ְשרֹּפּו:
יא וְ ָֹככָֹה תֹּאכְ לּו אֹּת ֹּו מָֹ ְתנֵיכֶם חֲ ג ִֻרים נַעֲ לֵיכֶם בְ ַרגְ לֵיכֶם ּומַ ֶקלְ כֶם בְ י ְֶדכֶם  -וַאֲ כַלְ ֶתם אֹּת ֹּו בְ ִחפָֹ זוֹּן  -פֶ סַ ח הּוא לַיה ֹּוָֹה:
ֱשה ְשפָֹ ִטים אֲ נִ י יְה ֹּוָֹה:
ָאדם וְ עַ ד-בְ הֵ מָֹ ה ּובְ כָֹל-אֱ ֹלהֵ י ִמ ְצ ַריִם אֶ ע ֶ
ֵיתי כָֹל-בְ כוֹּר בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם מֵ ָֹ
יב וְ עָֹ בַ ְר ִתי בְ אֶ ֶרץִ -מצְ ַריִם בַ ַל ְילָֹה הַ זֶה וְ ִהכ ִ
יג וְ הָֹ יָֹה הַ דָֹ ם ָֹלכֶם לְ אֹּת עַ ל הַ בָֹ ִתים
יתי אֶ ת-הַ דָֹ ם ּופָֹ סַ ְח ִתי עֲ ֵלכֶם
אֲ ֶשר אַ ֶתם ָֹשם וְ ָֹר ִא ִ
וְ ֹלא-י ְִהיֶה בָֹ כֶם ֶנגֶף לְ מַ ְש ִחית בְ הַ כ ִֹּתי בְ אֶ ֶרץ ִמצְ ָֹריִם:

יד וְ הָֹ יָֹה הַ יוֹּם הַ זֶה ָֹלכֶם לְ זִ כָֹרוֹּן

וְ חַ גֹּ ֶתם אֹּת ֹּו חַ ג לַיה ָֹ ֹּוה לְ ֹּדר ֵֹּתיכֶם -חֻ ַקת ע ֹּולָֹם ְתחָֹ גֻהּו:

טו ִשבְ עַ ת י ִָֹמים מַ ּצוֹּת תֹּאכֵלּו אַ ְך בַ יוֹּם הָֹ ִראשוֹּן ַת ְשבִ יתּו ְשאֹּר ִמבָֹ ֵתיכֶם

?What is “this day” referring to
…!Note how this entire conversation is taking place on Rosh Chodesh Nisan
]Or possibly the day the took the lamb[10th], or the day they slaughtered it [14th
Note the Rambam in Laws of chametz u’matza

רמב"ם – הל חמץ ומצה פרק ז
ּתֹורה לְ סַ פֵׂר בְ נִ ִסים וְ נִ פְ לָאֹות שֶׁ ַנעֲשּו ַלאֲבֹותֵׂ ינּו בְ ִמצְ ַריִ ם בְ לֵׂיל ח ֲִמשָ ה ָעשָ ר בְ נִ יסָ ן שֶׁ ֶׁנאֱמַ ר:
ִמצְ וַת עֲשֵׂ ה שֶׁ ל ָ

" זָכֹור אֶ ת הַ ּיֹום הַ זֶה אֲ שֶ ר יְ צָ אתֶ ם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם"
כְ מֹו שֶׁ ֶׁנאֱמַ ר "זָכֹור אֶ ת יֹום הַ שַ בָ ת".
ּומנַיִ ן שֶׁ בְ לֵׂיל ח ֲִמשָ ה עָשָ ר ּתַ לְ מּוד לֹומַ ר:
ִ
"וְ הִ ג ְַדּתָ לְ בִ נְָך בַ ּיֹום הַ הּוא לֵׂאמֹ ר בַ עֲבּור זֶה –
בְ שָ עָה שֶׁ יֵׂש מַ צָ ה ּומָ רֹור ֻמנָחִ ים לְ ָפנֶׁיָך.

V. When Rosh Chodesh Nisan returns to its glory – time line of Chumash
From Rosh Chodesh Nisan till Rosh Chodesh Nisan !
Date
ROSH CHODESH NISAN
10th Nisan
14th Nisan
15th Nisan
16th Nisan till 15 Iyar
16th to 30th Iyar
Rosh Chodesh Sivan
6th or 7th of Sivan
8th of Sivan -16 Tamuz
17th of Tamuz
18 Tamuz – 29 Av

The event

Source
Shmot 12:1-28
“
“
12:29-39
12:37- 16:1
Chaps 16 & 1719:1-2
Chaps 19->24
24:12-18
32:1 - 29
32:30->33:23

11 Tishrei -22 Adar

Parshat ha’Chodesh / commandment to take the Lamb
Everyone takes a lamb and invites those in need
Bnei Yisrael slaughter the lamb and prepare for dinner
Plague of First Born followed by the Exodus
Travel Succot – Eitam – Mara – Eilim – arrive in Siin
‘manna’ begins/ travel to Refidim/ no water/ Amalek
Arrival at Mount Sinai
Matan Torah
Moshe ascends Har Sinai - First Forty Days
Moshe breaks the First Luchot /chet ha’egel
Moshe prays to forgive nation / God agrees
The middle 40 Days
Moshe ascend Har Sinai - Last 40 Days
Second Luchot / & 13 Midot ha’rachamim
Building the Mishkan /

23 – 29 Adar
ROSH CHODESH NISAN
In 2nd year!

7 Days of Miluim
Yom ha’Shmini- Dedication of the Mishkan
& numerous event in Shmot/ Vayikra/ & Bamidbar!

1 -12 Nisan
14 Nisan
1 Iyar
14 Iyar
20 Iyar

Korbanot of the Nessiim
Pesach Midbar & laws of pesach sheni
Census of Bamidbar chapters 1 & 2
Pesach Sheni
Bnei Yisrael begin journey to Israel

29:1-36
Chapter 40
Vayikra chap 9
Bamidbar 6->9
Bamid chap 7
Bamid chap 9
Bamid chap 1-2
Bamid 9:10-14
Bamid 10:10

1 Elul – 10 Tishrei

Chapter 34
Chaps 35-39

שמות פרק מ

משה לֵאמֹּ ר:
א וַ י ְַדבֵ ר יְה ָֹ ֹּוה אֶ לֶ -
ב בְ יוֹּם-הַ חֹּדֶ ש הָֹ ִראשוֹּן בְ אֶ חָֹ ד ַלחֹּדֶ ש ָֹת ִקים אֶ תִ -מ ְשכַן אֹּ הֶ ל מוֹּעֵ ד:
ג וְ ַש ְמ ָֹת ָֹשם אֵ ת אֲ רוֹּן הָֹ עֵ דּות וְ סַ כ ָֹֹּת עַ ל-הָֹ ָא ֹּרן אֶ ת-הַ פָֹ ֹּרכֶת:
ֵית אֶ תֵ -נר ֶֹּתיהָֹ :
את אֶ ת-הַ ְמנֹּ ָֹרה וְ הַ עֲ ל ָֹ
את אֶ ת-הַ שֻ לְ חָֹ ן וְ עָֹ ַרכְ ָֹת אֶ ת-עֶ ְרכ ֹּו וְ הֵ בֵ ָֹ
ד וְ הֵ בֵ ָֹ
…טו ּומָֹ ַש ְח ָֹת א ָֹֹּתם כַאֲ ֶשר מָֹ ַש ְח ָֹת אֶ ת-אֲ בִ יהֶ ם וְ כִ הֲ נּו לִ י וְ הָֹ י ְָֹתה לִ ְהיֹּת לָֹהֶ ם מָֹ ְשחָֹ ָֹתם לִ כְ הֻ ּנַת ע ֹּולָֹם לְ ֹּדר ָֹֹּתם:
משה כְ כֹּל אֲ ֶשר ִצּוָֹ ה יְה ָֹ ֹּוה אֹּת ֹּו כֵן עָֹ ָֹשה:
טז וַ יַעַ ש ֶ

הּוקם הַ ִמ ְשכָֹן
יז וַ י ְִהי בַ חֹּדֶ ש הָֹ ִראשוֹּן בַ ָֹשנָֹה הַ ֵשנִ ית בְ אֶ חָֹ ד ַלחֹּדֶ ש ַ

:

מּודיו:
משה אֶ ת-הַ ִמ ְשכָֹן וַ י ִֵתן אֶ ת-אֲ ָֹדנָֹיו וַ י ֶָֹשם אֶ תְ -ק ָֹר ָֹשיו וַ י ִֵתן אֶ ת-בְ ִריחָֹ יו וַ י ֶָֹקם אֶ ת-עַ ָֹ
יח וַ י ֶָֹקם ֶ
משה:
יט וַ יִפְ רֹּש אֶ ת-הָֹ אֹּהֶ ל עַ ל-הַ ִמ ְשכָֹן וַ י ֶָֹשם אֶ תִ -מכְ סֵ ה הָֹ אֹּהֶ ל עָֹ לָֹיו ִמלְ מָֹ ְעלָֹה כַאֲ ֶשר ִצּוָֹ ה יְה ָֹ ֹּוה אֶ תֶ -
כ וַ י ִַקח וַ י ִֵתן אֶ ת-הָֹ עֵ דֻ ת אֶ ל-הָֹ ָארֹּן וַ י ֶָֹשם אֶ ת-הַ בַ ִדים עַ ל-הָֹ ָארֹּן וַ י ִֵתן אֶ ת-הַ כַפֹּ ֶרת עַ ל-הָֹ ָארֹּן ִמלְ מָֹ ְעלָֹה:
משה:
כא וַ יָֹבֵ א אֶ ת-הָֹ ָארֹּן אֶ ל-הַ ִמ ְשכָֹן וַ י ֶָֹשם אֵ ת פָֹ ֹּרכֶת הַ מָֹ סָֹ ְך וַ יָֹסֶ ְך עַ ל אֲ רוֹּן הָֹ עֵ דּות כַאֲ ֶשר ִצּוָֹ ה יְה ָֹ ֹּוה אֶ תֶ -
כב וַ י ִֵתן אֶ ת-הַ שֻ לְ חָֹ ן בְ אֹּהֶ ל מוֹּעֵ ד עַ ל י ֶֶרְך הַ ִמ ְשכָֹן צָֹ פֹּ נָֹה ִמחּוץ לַפָֹ ֹּרכֶת:….
לג וַ י ֶָֹקם אֶ ת-הֶ חָֹ צֵ ר סָֹ בִ יב ל ִַמ ְשכָֹן וְ ל ִַמזְ בֵ חַ

משה
וַ י ִֵתן אֶ ת-מָֹ סַ ְך ַשעַ ר הֶ חָֹ צֵ ר וַ ְיכַל ֶ

אֶ ת-הַ ְמלָֹאכָֹה:

לד וַ ְיכַס הֶ עָֹ נָֹן אֶ תֹּ -אהֶ ל מוֹּעֵ ד ּוכְ בוֹּד ְיהֹּוָֹ ה מָֹ לֵא אֶ ת-הַ ִמ ְשכָֹן:
משה לָֹבוֹּא אֶ ל-אֹּ הֶ ל מוֹּעֵ ד כִ יָֹ -שכַן עָֹ לָֹיו הֶ עָֹ נָֹן
לה וְ ֹלאָֹ -יכֹּל ֶ
ּוכְ בוֹּד ְיהֹּוָֹ ה מָֹ לֵא אֶ ת-הַ ִמ ְש ָֹכן:
לו ּובְ הֵ עָֹ לוֹּת הֶ עָֹ נָֹן מֵ עַ ל הַ ִמ ְשכָֹן י ְִסעּו בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל בְ כֹּל מַ ְסעֵ יהֶ ם:
לז וְ ִאםֹ-לא יֵעָֹ לֶה הֶ עָֹ נָֹן וְ ֹלא י ְִסעּו עַ ד-יוֹּם הֵ עָֹ ֹלת ֹּו:
לח כִ י עֲ נַן ְיהֹּוָֹ ה עַ ל-הַ ִמ ְשכָֹן יוֹּמָֹ ם וְ אֵ ש ִת ְהיֶה ַל ְילָֹה ב ֹּו לְ עֵ ינֵי כָֹל-בֵ ית-י ְִש ָֹראֵ ל בְ כָֹל-מַ ְסעֵ יהֶ ם:

Just like the shchinah on Har Sinai when Moshe ascended (sh. 24:15-18)/ see Ramban 25:1

משה אֶ ל-הָֹ הָֹ ר וַ ְיכַס הֶ עָֹ נָֹן אֶ ת-הָֹ הָֹ ר:
טו וַ יַעַ ל ֶ
יעי ִמתוְֹּך הֶ עָֹ נָֹן:
משה בַ יוֹּם הַ ְשבִ ִ
ִשכֹּן כְ בוֹּדְ -יה ָֹ ֹּוה עַ ל-הַ ר ִסינַי וַ ְיכַּסֵ הּו הֶ עָֹ נָֹן ֵש ֶשת י ִָֹמים וַ י ְִק ָֹרא אֶ לֶ -
טז וַ י ְ
יז ּומַ ְראֵ ה כְ בוֹּד ְיהֹּוָֹ ה כְ אֵ ש ֹּא ֶכלֶת בְ רֹּאש הָֹ הָֹ ר לְ עֵ ינֵי בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל:

ַארבָֹ ִעים ָֹל ְילָֹה
ַארבָֹ ִעים יוֹּם וְ ְ
משה בָֹ הָֹ ר ְ
משה בְ תוְֹּך הֶ עָֹ נָֹן וַ יַעַ ל אֶ ל-הָֹ הָֹ ר וַ י ְִהי ֶ
יח וַ ָֹיבֹּא ֶ

:

VI. Other events in Chumash on the very same day
Shmot, joint effort of construction
”Vayikra chapter 9 – the special sacrifices on the “eighth day
Bamidbar chapters 7 thru 9 - when the princes bring presents
Parshat Shmini – after the 7 days of the “miluim” – Vayirka chapter 9
!Note because God wants to bring His shchinah – we need to show our appreciation

משה לְ ַאהֲ רֹּן ּולְ בָֹ נָֹיו ּולְ זִ ְקנֵי י ְִש ָֹראֵ ל:
א וַ י ְִהי בַ יוֹּם הַ ְש ִמינִ י ָֹק ָֹרא ֶ
ימם וְ הַ ְק ֵרב לִ פְ נֵי יְה ָֹ ֹּוה:
ב וַ יֹּאמֶ ר אֶ לַ-אהֲ רֹּן ַקח-לְ ָך עֵ גֶל בֶ ן-בָֹ ָֹקר לְ חַ טָֹ את וְ ַאיִל לְ ֹּעלָֹה ְת ִמ ִ
ימם לְ ֹּעלָֹה:
ג וְ אֶ ל-בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל ְת ַדבֵ ר לֵאמֹּ ר ְקחּו ְש ִעירִ -עזִ ים לְ חַ טָֹ את וְ עֵ גֶל וָֹ כֶבֶ ש בְ נֵיָֹ -שנָֹה ְת ִמ ִ
ד וְ שוֹּר וָֹ ַאיִל לִ ְשל ִָֹמים לִ זְ בֹּחַ לִ פְ נֵי ְיהֹּוָֹ ה ִּומנְחָֹ ה בְ לּולָֹה בַ ָֹשמֶ ן כִ י הַ יוֹּם יְה ָֹ ֹּוה נִ ְרָאה אֲ לֵיכֶם:
משה אֶ ל-פְ נֵי אֹּהֶ ל מוֹּעֵ ד וַ י ְִק ְרבּו כָֹל-הָֹ עֵ ָֹדה וַ יַעַ ְמדּו לִ פְ נֵי יְה ָֹ ֹּוה:
ה וַ י ְִקחּו אֵ ת אֲ ֶשר ִצּוָֹ ה ֶ

משה זֶה הַ ָֹדבָֹ ר אֲ ֶשרִ -צּוָֹ ה יְה ָֹ ֹּוה ַתעֲ שּו
ו וַ יֹּאמֶ ר ֶ
וְ י ֵָֹרא אֲ לֵיכֶם כְ בוֹּד יְה ָֹ ֹּוה:….
כב וַ י ִָֹשא ַאהֲ רֹּן אֶ ת י ָָֹֹדיו אֶ ל-הָֹ עָֹ ם וַ יְבָֹ ֲרכֵם- note Bamidbar 6:22-27 --
וַ י ֵֶרד מֵ עֲ שת הַ חַ טָֹ את וְ הָֹ ֹּעלָֹה וְ הַ ְשל ִָֹמים:
משה וְ ַאהֲ רֹּן אֶ ל-אֹּהֶ ל מוֹּעֵ ד וַ י ְֵצאּו
כג וַ ָֹיבֹּא ֶ
 --וַ יְבָֹ ֲרכּו אֶ ת-הָֹ עָֹ ם וַ י ֵָֹרא כְ בוֹּד-יְה ָֹ ֹּוה אֶ ל-כָֹל-הָֹ עָֹ ם:

)VII. The same day in Sefer Bamidbar (chapters 6->9
סוף פרק ו
משה לֵאמֹּ ר:
כב וַ י ְַדבֵ ר יְה ָֹ ֹּוה אֶ לֶ -
כג ַדבֵ ר אֶ לַ-אהֲ רֹּן וְ אֶ ל-בָֹ נָֹיו לֵאמֹּ ר כֹּה ְתבָֹ ֲרכּו אֶ ת-בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל ָאמוֹּר לָֹהֶ ם :כד יְבָֹ ֶרכְ ָך יְה ָֹ ֹּוה וְ י ְִש ְמ ֶרָך:
כה יָֹאֵ ר יְה ָֹ ֹּוה פָֹ נָֹיו אֵ לֶיָך וִ יחֻ ֶּנ ָֹך:
כו י ִָֹשא יְה ָֹ ֹּוה פָֹ נָֹיו אֵ לֶיָך וְ י ֵָֹשם לְ ָך ָֹשלוֹּם:
כז וְ ָֹשמּו אֶ תְ -ש ִמי עַ ל-בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל וַ אֲ נִ י אֲ בָֹ ֲרכֵם:
תחילת פרק ז

משה לְ הָֹ ִקים אֶ ת-הַ ִמ ְשכָֹן  -וַ י ְִמ ַשח אֹּת ֹּו וַ י ְַקדֵ ש אֹּת ֹּו
א וַ י ְִהי בְ יוֹּם כַלוֹּת ֶ
וְ אֶ ת-כָֹלֵ -כלָֹיו וְ אֶ ת-הַ ִמזְ בֵ חַ וְ אֶ ת-כָֹלֵ -כלָֹיו וַ י ְִמ ָֹשחֵ ם וַ י ְַקדֵ ש א ָֹֹּתם:
אשי בֵ ית אֲ ב ָֹֹּתם הֵ ם נְ ִשיאֵ י הַ מַ ֹּטת….
ִש ָֹראֵ ל ָֹר ֵ
ב וַ י ְַק ִריבּו נְ ִשיאֵ י י ְ
משה אֶ ת-הָֹ עֲ גָֹֹלת וְ אֶ ת-הַ בָֹ ָֹקר וַ י ִֵתן או ָֹֹּתם אֶ ל-הַ לְ וִ ִים…
ו וַ י ִַקח ֶ

י וַ י ְַק ִריבּו הַ ּנְ ִש ִאים אֵ ת חֲ נֻכַת הַ ִמזְ בֵ ַח בְ יוֹּם ִה ָֹמ ַשח אֹּ ת ֹּו
יאם אֶ תָֹ -ק ְרבָֹ נָֹם לִ פְ נֵי הַ ִמזְ בֵ חַ :
וַ י ְַק ִריבּו הַ ּנְ ִש ִ
משה נ ִָֹשיא אֶ חָֹ ד לַיוֹּם נ ִָֹשיא אֶ חָֹ ד לַיוֹּם י ְַק ִריבּו אֶ תָֹ -ק ְרבָֹ נָֹם לַחֲ נֻכַת הַ ִמזְ בֵ חַ :
יא וַ יֹּאמֶ ר יְה ָֹ ֹּוה אֶ לֶ -
ְהּודה:
יב וַ י ְִהי הַ מַ ְק ִריב בַ יוֹּם הָֹ ִראשוֹּן אֶ תָֹ -ק ְרבָֹ נ ֹּו נ ְַחשוֹּן בֶ ן-עַ ִמינ ָָֹֹדב לְ מַ טֵ ה י ָֹ
לשים ּומֵ ָאה ִמ ְש ָֹקלָֹּה….
יג וְ ָֹק ְרבָֹ נ ֹּו ַקעֲ ַרת-כֶסֶ ף ַאחַ ת ְש ִ
פד זֹּאת חֲ נֻכַת הַ ִמזְ בֵ חַ בְ יוֹּם ִהמָֹ ַשח אֹּת ֹּו מֵ אֵ ת נְ ִשיאֵ י י ְִש ָֹראֵ ל…
ַארבָֹ עָֹ ה פָֹ ִרים אֵ ילִ ם ִש ִשים עַ תֻ ִדים ִש ִשים כְ בָֹ ִשים בְ נֵיָֹ -שנָֹה ִש ִשים
פח וְ כֹּל בְ ַקר זֶבַ ח הַ ְשל ִָֹמים עֶ ְש ִרים וְ ְ

זֹּאת חֲ נֻכַת הַ ִמזְ בֵ חַ ַאחֲ ֵרי ִהמָֹ ַשח אֹּת ֹּו:
משה אֶ ל-אֹּהֶ ל מוֹּעֵ ד לְ ַדבֵ ר ִאת ֹּו
פט ּובְ בֹּא ֶ
וַ י ְִשמַ ע אֶ ת-הַ קוֹּל ִמ ַדבֵ ר אֵ לָֹיו מֵ עַ ל הַ כַפֹּ ֶרת
אֲ ֶשר עַ ל-אֲ רֹּן הָֹ עֵ דֻ ת ִמבֵ ין ְשנֵי הַ כְ רֻ בִ ים וַ י ְַדבֵ ר אֵ לָֹיו:
)Afterward Aharon is reminded how to light the Menora (first time

After Pesach sheni story, a review of how and when Bnei Yisrael travel
Bamibar 9:15

- הַ ִמ ְשכָֹן-טו ּובְ יוֹּם הָֹ ִקים אֶ ת
הַ ִמ ְשכָֹן לְ אֹּהֶ ל הָֹ עֵ דֻ ת-כִ ּסָֹ ה הֶ עָֹ נָֹן אֶ ת
:ב ֶֹּקר-אֵ ש עַ ד- כְ מַ ְראֵ ה-- הַ ִמ ְשכָֹן-ּובָֹ עֶ ֶרב י ְִהיֶה עַ ל
:אֵ ש ָֹל ְילָֹה-טז כֵן י ְִהיֶה ָֹת ִמיד הֶ עָֹ נָֹן ְיכַּסֶ ּנּו ּומַ ְראֵ ה
יז ּולְ פִ י הֵ עָֹ לוֹּת הֶ עָֹ נָֹן מֵ עַ ל הָֹ אֹּהֶ ל וְ ַאחֲ ֵרי כֵן י ְִסעּו בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל ּובִ ְמקוֹּם
…. ָֹשם הֶ עָֹ נָֹן ָֹשם יַחֲ נּו בְ נֵי י ְִש ָֹראֵ ל-אֲ ֶשר י ְִשכָֹן
Conclusion:
First Rosh Chodesh Nisan, all about the HOME – bayit
Second Rosh Chodesh Nisan – all about the Mishkan
i.e. the nation/ the shul/ the community…
The Mishkan in Sefer Devarim becomes

מָֹ קוֹּם אֲ ֶשר יִבְ חַ ר ְיהֹּוָֹ ה לְ ַשכֵן ְשמ ֹּו ָֹשם
And that is the place we bring our bikurim
And recite “arami oved Avi” (topic for next shiur)

