
ROSH CHODESH NISAN – THE BUSIEST DAY IN THE BIBLE! 
- Source Sheet for shiur by Menachem Leibtag 

 

 

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

 ! ?ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש

הּוא,   יֹום הַּ ר בַּ ְלמּוד לֹומַּ  תַּ

יֹוםִאי     הּוא ָיכֹו בַּ עֹוד יֹוםל הַּ  ,?ִמבְּ

ֲעבּור   ר בַּ ְלמּוד לֹומַּ ֲעבּור ֶזה  - ֶזה תַּ  –בַּ
ָצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפֶניָך.  ְרִתי ֶאָלא ְבָשָעה ֶשֵיש מַּ  לֹא ָאמַּ

  
II.  Why does this follow the 4 sons – look at last pasuk quoted: 

ֶׁשֵאינֹו י… אוְּ ר:  - ֹולֹוֵדעַּ ִלׁשְּ ח לֹו, ֶשֶנֱאמַּ ְת ְפתַּ  אַּ

הּוא ֵלאֹמר, “  יֹום הַּ ָך בַּ ִבנְּ ָת לְּ דְּ ִהגַּ  וְּ

ֲעבּור ֶזה  ”ָעָשה יי ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים. בַּ



III.  The source for the Biblical commandment to tell the story 
ֹּאֶמר מֶֹּשה  ג -  יגשמות פרק    *    ָהָעם, -ֶאל ַוי

ית ֲעָבִדים, ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים  יֹום ַהֶזה ַה -ָזכֹור ֶאת    ִמבֵּ
ץ   ; ִכי ְבחֶֹּזק ָיד הֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם ִמֶזה   ל ָחמֵּ ָאכֵּ ֹּא יֵּ  . ְול

  ַהיֹום ַאֶתם יְֹּצִאים, ְבחֶֹּדש, ָהָאִביב. ד   
 ;…ֲעִניֶאֶרץ ַהְכנַ - ְיהָוה ֶאלְיִביֲאָך-ְוָהָיה ִכי ה 

ֹּאת,הָ -ְוָעַבְדָת ֶאת     . ַבחֶֹּדש ַהֶזה ֲעבָֹּדה ַהז

ֹּאַכל ַמצֹּת ו   ּוַביֹום, ַהְשִביִעי, ַחג, ַליהָוה. ; ִשְבַעת ָיִמים, ת

ת, ִשְבַעת ַהָיִמים  ל, אֵּ ָאכֵּ  ; ז ַמצֹות יֵּ

ֹּא    ֹּא-ְול ץ, ְול ָרֶאה ְלָך ָחמֵּ ָרֶאה ְלָך ְשאֹּר-יֵּ  . ְגֻבֶלָך-ְבָכל --יֵּ

אמֹּר ֹום ַההּוא ַבי ,  ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך  ח   :  לֵּ

אִתי ִמִמְצָרִים.  ֶזהַבֲעבּור     ָעָשה ְיהָוה ִלי, ְבצֵּ



  

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

ה אֶ  א ן-מֶשה ְוֶאל-לַויֹּאֶמר ְיהוָֹֹּ ר ַאֲהרֹּ  :ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּ
ִשים ב ֶכם רֹּאש ֳחדָֹ ֶדש ַהֶזה לָֹ ה ַהחֹּ נָֹ ְדֵשי ַהשָֹ ֶכם ְלחָֹ ן הּוא לָֹ  :ִראשוֹּ

ל -ֶאל ַדְברּו   ג  ר -כָֹ ֵאל ֵלאמֹּ ֶהם ִאיש ֶשה    ֲעַדת ִיְשרָֹ ֶדש ַהֶזה ְוִיְקחּו לָֹ שר ַלחֹּ ִית -ְלֵבית ֶבעָֹ ת ֶשה ַלבָֹ  :ָאבֹּ
רֹּב ֶאל   ִמְהיוֹּת ִמֶשה ְולַָֹקח הּוא  ַהַבִית ִיְמַעט -ְוִאם  ד  שֹּת  ֵביתוֹּ -ּוְשֵכנוֹּ ַהקָֹ כֹּּסּו ַעל  ְבִמְכַסת ְנפָֹ  :ַהֶשה-ִאיש ְלִפי ָאְכלוֹּ תָֹ
ר ֶבן ה  ִמים זָֹכָֹ ֶכם ִמן-ֶשה תָֹ נָֹה ִיְהֶיה לָֹ ִשים ּוִמן -שָֹ חּו-ַהְכבָֹ ִעִזים ִתקָֹ  :הָֹ
ֶכם   ו  יָֹה לָֹ ל ְקַהל ְלִמְשֶמֶרת עַ ְוהָֹ תוֹּ כֹּ ֲחטּו אֹּ ֶדש ַהֶזה ְושָֹ ר יוֹּם ַלחֹּ שָֹ ה עָֹ עָֹ ִים-ֲעַדתד ַאְרבָֹ ַעְרבָֹ ֵאל ֵבין הָֹ  :ִיְשרָֹ
ְקחּו ִמן ז  ְתנּו ַעל -ְולָֹ ם ְונָֹ ת ְוַעל-ַהדָֹ ף  -ְשֵתי ַהְמזּוזֹּ ִתים ַהַמְשקוֹּ ֶהם -ֲאֶשר   ַעל ַהבָֹ תוֹּ בָֹ  :יֹּאְכלּו אֹּ
ר בַ -ת ְוָאְכלּו אֶ  ח  שָֹ ה ַהֶזה  ַהבָֹ ִרים -ַעל  ֵאש ּוַמּצוֹּת -ְצִלי ַלְילָֹ אְכלֻהּו ְמרֹּ  :יֹּ
ִים ִכי ִאם-ַאל  ט  ל ַבמָֹ ֵשל ְמֻבשָֹ יו ְוַעל-ֵאש רֹּאשוֹּ ַעל -ְצִלי-תֹּאְכלּו ִמֶמּנּו נָֹא ּובָֹ עָֹ  :ִקְרבוֹּ -ְכרָֹ
ִתירּו ִמֶמּנּו ַעד -ְוֹלא  י  ר ִמֶמּנּו עַ -תוֹּ תָֹ ֶקר ְוַהּנֹּ ֵאש ִתְשרֹּפּו-דבֹּ ֶקר בָֹ  :בֹּ

ְתֵניֶכם ֲחגִֻרים ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם  יא  תוֹּ מָֹ ה תֹּאְכלּו אֹּ כָֹ זוֹּן    - ְוכָֹ תוֹּ ְבִחפָֹ ה   -ַוֲאַכְלֶתם אֹּ  :ֶפַסח הּוא ַליהוָֹֹּ
ַבְרִתי ְבֶאֶרץ יב  ל -ְועָֹ ה ַהֶזה ְוִהֵכיִתי כָֹ ם ְוַעד ְבכוֹּר ְבֶאֶרץ -ִמְצַרִים ַבַלְילָֹ ל -ִמְצַרִים ֵמָאדָֹ ה ּוְבכָֹ ה-ְבֵהמָֹ ִטים ֲאִני ְיהוָֹֹּ  :ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשה ְשפָֹ
ת ַעל   יג  ֶכם ְלאֹּ ם לָֹ יָֹה ַהדָֹ ִתים ְוהָֹ  ַהבָֹ
ִאיִתי ֶאת  ם ְורָֹ ַסְחִתי ֲעֵלֶכם-ֲאֶשר ַאֶתם שָֹ ם ּופָֹ    ַהדָֹ

ֶכם ֶנֶגף ְלַמְשִחית-ְוֹלא  ִים   ִיְהֶיה בָֹ ִתי ְבֶאֶרץ ִמְצרָֹ  :ְבַהכֹּ

יָֹה   יד ן ְוהָֹ רוֹּ ֶכם ְלִזכָֹ    ַהיוֹּם ַהֶזה לָֹ
ֵתיֶכם  רֹּ ה ְלדֹּ תוֹּ ַחג ַליהוָֹֹּ ֶתם אֹּ גֻהּו-ְוַחגֹּ ם ְתחָֹ לָֹ  :ֻחַקת עוֹּ

ר  טו ן ַתְשִביתּו ְשאֹּ ִראשוֹּ אֵכלּו ַאְך ַביוֹּם הָֹ ֵתיֶכם ִשְבַעת יִָֹמים ַמּצוֹּת תֹּ  ִמבָֹ
 

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 

 חמץ ומצה פרק ז הל   –רמב"ם 
יל ֲחִמָשה עָ  ינּו ְבִמְצַרִים ְבלֵׂ ַנֲעשּו ַלֲאבֹותֵׂ ר ְבִנִסים ְוִנְפָלאֹות שֶׁ ל ּתֹוָרה ְלַספֵׂ ה שֶׁ נֱֶׁאַמרִמְצַות ֲעשֵׂ  : ָשר ְבִניָסן שֶׁ

 " ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים" 

נֱֶׁאַמר   ."ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת"  ְכמֹו שֶׁ

יל ֲחִמָשה ָעָשר ּתַ   ְבלֵׂ   :ְלמּוד לֹוַמרּוִמַנִין שֶׁ

אֹמר ַבֲעבּור  ַבּיֹום ַההּואְוִהַגְדָּת ְלִבְנָך "   – ֶזהלֵׂ

יֵׂש ַמָצה ּוָמרֹור ֻמָנִחים ְלָפנֶׁיָך   .ְבָשָעה שֶׁ



V.  When Rosh Chodesh Nisan returns to its glory – time line of Chumash 

 

From Rosh Chodesh Nisan till Rosh Chodesh Nisan ! 
Date  The event Source 

   

ROSH CHODESH NISAN Parshat ha’Chodesh / commandment to take the Lamb Shmot 12:1-28 

10th Nisan Everyone takes a lamb and invites those in need     “ 

14th Nisan Bnei Yisrael slaughter the lamb and prepare for dinner     “ 

15th Nisan Plague of First Born  followed by the Exodus  12:29-39 

16th Nisan till 15 Iyar Travel Succot – Eitam – Mara – Eilim – arrive in Siin 12:37- 16:1 

16th to 30th Iyar ‘manna’ begins/ travel to Refidim/ no water/ Amalek Chaps 16 & 17- 

Rosh Chodesh Sivan Arrival at Mount Sinai  19:1-2 

6th or 7th of Sivan Matan Torah Chaps 19->24 

8th of Sivan -16 Tamuz 

17th of Tamuz 

Moshe ascends Har Sinai - First Forty Days 

Moshe breaks the First Luchot /chet ha’egel 

24:12-18 

32:1 - 29 

18 Tamuz – 29 Av 

 

 Moshe prays to forgive nation /  God agrees 

             The middle 40 Days 

32:30->33:23 

1 Elul – 10 Tishrei 

 

Moshe ascend Har Sinai - Last 40 Days 

    Second Luchot / & 13 Midot ha’rachamim 

Chapter 34 

11 Tishrei -22 Adar Building the Mishkan / 

 

Chaps 35-39 

23 – 29 Adar 7 Days of Miluim 29:1-36 

ROSH CHODESH NISAN 

   In 2nd year! 

Yom ha’Shmini-  Dedication of the Mishkan 

 & numerous event in Shmot/ Vayikra/ & Bamidbar! 

Chapter 40  

Vayikra chap 9 

Bamidbar  6->9 

1 -12 Nisan Korbanot of the Nessiim Bamid chap 7 

14 Nisan Pesach Midbar  & laws of pesach sheni Bamid chap 9 

1 Iyar Census of Bamidbar chapters 1 & 2 Bamid chap 1-2 

14 Iyar Pesach Sheni Bamid 9:10-14 

20 Iyar Bnei Yisrael begin journey to Israel Bamid 10:10 

 



 מ שמות פרק 

ה ֶאל א ר-ַוְיַדֵבר ְיהוָֹֹּ  :מֶשה ֵלאמֹּ
ן -ְביוֹּם ב ִראשוֹּ ֶדש הָֹ ִקים ֶאת ַהחֹּ ֶדש תָֹ ד ַלחֹּ ֵעד-ְבֶאחָֹ ֶהל מוֹּ  :ִמְשַכן אֹּ

ֵעדּות ְוַסכֹּתָֹ ַעל ג ן הָֹ ם ֵאת ֲארוֹּ ָארֹּ -ְוַשְמתָֹ שָֹ ֶכת-ן ֶאתהָֹ רֹּ  :ַהפָֹ
ַרְכתָֹ ֶאת-ְוֵהֵבאתָֹ ֶאת ד ן ְועָֹ ה ְוַהֲעלֵ -ֶעְרכוֹּ ְוֵהֵבאתָֹ ֶאת-ַהֻשְלחָֹ רָֹ ֶתיהָֹ -יתָֹ ֶאתַהְמנֹּ  :ֵנרֹּ

ַשְחתָֹ ֶאת וט … ם ַכֲאֶשר מָֹ תָֹ ַשְחתָֹ אֹּ ם-ּומָֹ תָֹ רֹּ ם ְלדֹּ לָֹ ם ִלְכֻהַּנת עוֹּ תָֹ ְשחָֹ ֶהם מָֹ ת לָֹ ה ִלְהיֹּ ְיתָֹ  :ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוהָֹ
תוֹּ ֵכן עָֹ  זט  ה אֹּ ה ְיהוָֹֹּ ל ֲאֶשר ִצּוָֹ הַוַיַעש מֶשה ְככֹּ  :שָֹ

ן   ז י  ִראשוֹּ ֶדש הָֹ ןַוְיִהי ַבחֹּ ֶדש הּוַקם ַהִמְשכָֹ ד ַלחֹּ ה ַהֵשִנית ְבֶאחָֹ נָֹ  :ַבשָֹ

ן ַוִיֵתן ֶאת-ַויֶָֹקם מֶשה ֶאת חי  יו ַויֶָֹשם ֶאת-ַהִמְשכָֹ נָֹ יו ַוִיֵתן ֶאת-ֲאדָֹ שָֹ יו ַויֶָֹקם ֶאת-ְקרָֹ יו -ְבִריחָֹ  :ַעמּודָֹ
הֶ -ַוִיְפרֹּש ֶאת טי  אֹּ ן ַויֶָֹשם ֶאת-ל ַעלהָֹ ה ֶאת-ַהִמְשכָֹ ה ְיהוָֹֹּ ה ַכֲאֶשר ִצּוָֹ ְעלָֹ יו ִמְלמָֹ לָֹ ֶהל עָֹ אֹּ  :מֶשה-ִמְכֵסה הָֹ
ֵעֻדת ֶאל-ַוִיַקח ַוִיֵתן ֶאת כ ן ַויֶָֹשם ֶאת-הָֹ ָארֹּ ן ַוִיֵתן ֶאת-ַהַבִדים ַעל-הָֹ ָארֹּ ֶרת ַעל-הָֹ ה-ַהַכפֹּ ְעלָֹ ן ִמְלמָֹ ָארֹּ  :הָֹ
ןהָֹ -ַויֵָֹבא ֶאת אכ  ה ֶאת-ֶאל ָארֹּ ה ְיהוָֹֹּ ֵעדּות ַכֲאֶשר ִצּוָֹ ן הָֹ ְך ַויֶָֹסְך ַעל ֲארוֹּ סָֹ ֶכת ַהמָֹ רֹּ ן ַויֶָֹשם ֵאת פָֹ  :מֶשה-ַהִמְשכָֹ
ֶכת-ַוִיֵתן ֶאת בכ רֹּ נָֹה ִמחּוץ ַלפָֹ פֹּ ן צָֹ ֵעד ַעל ֶיֶרְך ַהִמְשכָֹ ֶהל מוֹּ ן ְבאֹּ  :….ַהֻשְלחָֹ

ן ְוַלִמְזֵבחַ -ַויֶָֹקם ֶאת גל  ִביב ַלִמְשכָֹ ֵצר סָֹ ֵצר - ַוִיֵתן ֶאתֶהחָֹ ַסְך ַשַער ֶהחָֹ ה-ַוְיַכל מֶשה ֶאת מָֹ אכָֹ  :ַהְמלָֹ

 

ן    ַוְיַכס  ד ל  נָֹ ֵעד -ֶאתֶהעָֹ ֶהל מוֹּ ֵלא ֶאת   אֹּ ה מָֹ וָֹ ד ְיהֹּ ן -ּוְכבוֹּ  :ַהִמְשכָֹ
א ֶאל -ְוֹלא  ה ל  בוֹּ ל מֶשה לָֹ ֵעד ִכי -יָֹכֹּ ֶהל מוֹּ כַ -אֹּ ן שָֹ נָֹ יו ֶהעָֹ לָֹ  ן עָֹ

ֵלא ֶאת    ה מָֹ וָֹ ד ְיהֹּ  :ן ַהִמְשכָֹ -ּוְכבוֹּ
ל ַמְסֵעיֶהם  ו ל  ֵאל ְבכֹּ ן ִיְסעּו ְבֵני ִיְשרָֹ ן ֵמַעל ַהִמְשכָֹ נָֹ לוֹּת ֶהעָֹ  :ּוְבֵהעָֹ
ן ְוֹלא ִיְסעּו ַעד-ְוִאם ז ל  נָֹ ֶלה ֶהעָֹ ֹלתוֹּ -ֹלא ֵיעָֹ  :יוֹּם ֵהעָֹ

ה ַעל  ח ל  וָֹ ם -ִכי ֲעַנן ְיהֹּ ן יוֹּמָֹ ל ַהִמְשכָֹ ה בוֹּ ְלֵעיֵני כָֹ ֵאל -ֵבית-ְוֵאש ִתְהֶיה ַלְילָֹ לִיְשרָֹ  :ַמְסֵעיֶהם-ְבכָֹ
 
Just like the shchinah on Har Sinai when Moshe ascended (sh. 24:15-18)/ see Ramban 25:1 

ן ֶאת -ַוַיַעל מֶשה ֶאל וט נָֹ ר ַוְיַכס ֶהעָֹ הָֹ ר-הָֹ הָֹ  :הָֹ
ן   זט ד ַוִיְשכֹּ ה עַ יְ -ְכבוֹּ א ֶאל ַהר ִסיַני-ל הוָֹֹּ ן ֵשֶשת יִָֹמים ַוִיְקרָֹ נָֹ ן-ַוְיַכֵּסהּו ֶהעָֹ נָֹ ְך ֶהעָֹ ם ַהְשִביִעי ִמתוֹּ  :מֶשה ַביוֹּ

ֵאל זי  ר ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשרָֹ הָֹ ֶכֶלת ְברֹּאש הָֹ ה ְכֵאש אֹּ וָֹ ד ְיהֹּ  :ּוַמְרֵאה ְכבוֹּ

ן ַוַיַעל ֶאל חי  נָֹ ְך ֶהעָֹ א מֶשה ְבתוֹּ ר -ַויָֹבֹּ הָֹ הַויְ הָֹ ְילָֹ ִעים לָֹ ם ְוַאְרבָֹ ִעים יוֹּ ר ַאְרבָֹ הָֹ  :ִהי מֶשה בָֹ



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!  

 

ן  א  א מֶשה ְלַאֲהרֹּ רָֹ יו ּוְלִזְקֵני ִיְשרָֹ ַוְיִהי ַביוֹּם ַהְשִמיִני קָֹ נָֹ  :ֵאלּוְלבָֹ
אֶמר   ב  ן -ֶאל ַויֹּ ה -ֵעֶגל ֶבן ְלָך -ַקח  ַאֲהרֹּ לָֹ את ְוַאִיל ְלעֹּ ר ְלַחטָֹ קָֹ ה בָֹ  :ְתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהוָֹֹּ
ֵאל ְתַדֵבר -ְוֶאל ג ר    ְבֵני ִיְשרָֹ ֶכֶבש ְבֵני -ְקחּו ְשִעיר ֵלאמֹּ את ְוֵעֶגל וָֹ ה תְ -ִעִזים ְלַחטָֹ נָֹ ה שָֹ לָֹ  :ִמיִמם ְלעֹּ

ר וָֹ  ד  ֶמן  ְושוֹּ ה ַבשָֹ ה ְבלּולָֹ ה ּוִמְנחָֹ וָֹ ַח ִלְפֵני ְיהֹּ ִמים ִלְזבֹּ ה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם ַאִיל ִלְשלָֹ ם ְיהוָֹֹּ  :ִכי ַהיוֹּ

 
ה מֶשה ֶאל  ה ל -ַוִיְקחּו ֵאת ֲאֶשר ִצּוָֹ ֶהל מוֵֹּעד ַוִיְקְרבּו כָֹ ה ַוַיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהוָֹֹּ -ְפֵני אֹּ ֵעדָֹ  :ההָֹ

אֶמר מֶשה ֶזה ַהדָֹ  ו  ר ֲאֶשר ַויֹּ ה ַתֲעשּו  -בָֹ ה ְיהוָֹֹּ  ִצּוָֹ
ה  ד ְיהוָֹֹּ א ֲאֵליֶכם ְכבוֹּ  :….ְוֵירָֹ

ן ֶאת בכ  א ַאֲהרֹּ יו ַוִישָֹ דָֹ ם  -ֶאל יָֹ עָֹ ֲרֵכם הָֹ    -  ar 6:22Bamidbnote-27  --ַוְיבָֹ

ִמים  ה ְוַהְשלָֹ לָֹ עֹּ את ְוהָֹ  :ַוֵיֶרד ֵמֲעשת ַהַחטָֹ
ן ֶאל ג כ א מֶשה ְוַאֲהרֹּ הֶ -ַויָֹבֹּ עֵ אֹּ  ד ַוֵיְצאּו ל מוֹּ

ֲרכּו ֶאת   -- ם  -ַוְיבָֹ עָֹ א ְכבוֹּד הָֹ ה ֶאל -ַוֵירָֹ ל -ְיהוָֹֹּ ם -כָֹ עָֹ  :הָֹ



VII.  The same day in Sefer Bamidbar (chapters 6->9) 
 פרק ו סוף  

ה ֶאל בכ ר-ַוְיַדֵבר ְיהוָֹֹּ  :מֶשה ֵלאמֹּ
ן ְוֶאל-ַדֵבר ֶאל גכ  ֲרכּו ֶאת-ַאֲהרֹּ ר כֹּה ְתבָֹ יו ֵלאמֹּ נָֹ ֶהםְבֵני יִ -בָֹ ר לָֹ ֵאל ָאמוֹּ ה ְוִיְשְמֶרָך דכ: ְשרָֹ ֶרְכָך ְיהוָֹֹּ  :ְיבָֹ
יו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנךָֹ  הכ נָֹ ה פָֹ  :יֵָֹאר ְיהוָֹֹּ
לוֹּם וכ  יו ֵאֶליָך ְויֵָֹשם ְלָך שָֹ נָֹ ה פָֹ א ְיהוָֹֹּ  :ִישָֹ
מּו ֶאת זכ  ֲרֵכם-ַעלְשִמי -ְושָֹ ֵאל ַוֲאִני ֲאבָֹ  :ְבֵני ִיְשרָֹ
 

 פרק זת  לתחי

ִקים ֶאת ַוְיִהי ְביוֹּ  א  ת מֶשה ְלהָֹ ן  -ם ַכלוֹּ תוֹּ  -ַהִמְשכָֹ תוֹּ ַוְיַקֵדש אֹּ    ַוִיְמַשח אֹּ

ל-ְוֶאת יו ְוֶאת-כָֹ ל-ַהִמְזֵבַח ְוֶאת-ֵכלָֹ ם-כָֹ תָֹ ֵחם ַוְיַקֵדש אֹּ יו ַוִיְמשָֹ  :ֵכלָֹ

ֵאל ב ם ֵהם ְנִשיֵאי  ַוַיְקִריבּו ְנִשיֵאי ִיְשרָֹ תָֹ אֵשי ֵבית ֲאבֹּ  ….תַהַמטֹּ רָֹ

 
ֲעגָֹֹלת ְוֶאת-ַוִיַקח מֶשה ֶאת ו ם ֶאל-הָֹ תָֹ ר ַוִיֵתן אוֹּ קָֹ  …םַהְלִויִ -ַהבָֹ
 

תוֹּ  י  ַשח אֹּ ם ִהמָֹ  ַוַיְקִריבּו ַהְּנִשִאים ֵאת ֲחנַֻכת ַהִמְזֵבַח ְביוֹּ
ם ִלְפֵני ַהִמְזֵבחַ -ַוַיְקִריבּו ַהְּנִשיִאם ֶאת נָֹ ְרבָֹ  :קָֹ

ה אי  אֶמר ְיהוָֹֹּ ד ַליוֹּם ַיְקִריבּו ֶאתמשֶ -ֶאל ַויֹּ ם נִָֹשיא ֶאחָֹ ד ַליוֹּ ם ַלֲחנַֻכת ַהִמְזֵבחַ -ה נִָֹשיא ֶאחָֹ נָֹ ְרבָֹ  :קָֹ
ן ֶאת בי ִראשוֹּ ן ֶבן-ַוְיִהי ַהַמְקִריב ַביוֹּם הָֹ נוֹּ ַנְחשוֹּ ְרבָֹ ה-קָֹ ב ְלַמֵטה ְיהּודָֹ דָֹ  :ַעִמינָֹ
נוֹּ ַקֲעַרת גי  ְרבָֹ ה ֶכֶסף ַאַחת ְשלִשים ּוֵמָאה -ְוקָֹ לָֹ  ….ִמְשקָֹ

 
אֵ  דפ תוֹּ ֵמֵאת ְנִשיֵאי ִיְשרָֹ ַשח אֹּ את ֲחנַֻכת ַהִמְזֵבַח ְביוֹּם ִהמָֹ  …לזֹּ
ִרים ֵאיִלם ִשִשים ַעֻתִדים ִשִשים ְכבָֹ  חפ ה פָֹ עָֹ ִמים ֶעְשִרים ְוַאְרבָֹ ל ְבַקר ֶזַבח ַהְשלָֹ נָֹה ִשִשים  -ִשים ְבֵניְוכֹּ  שָֹ

את ֲחנַֻכת ַהִמזְ  תוֹּ זֹּ ַשח אֹּ  :ֵבַח ַאֲחֵרי ִהמָֹ
א מֶשה ֶאל טפ  ֵעד  -ּוְבבֹּ ֶהל מוֹּ    ְלַדֵבר ִאתוֹּ אֹּ

ֶרת -ַוִיְשַמע ֶאת יו ֵמַעל ַהַכפֹּ ל ִמַדֵבר ֵאלָֹ  ַהקוֹּ
ֵעֻדת ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִבים -ֲאֶשר ַעל  ן הָֹ יוַוְיַדֵבר אֵ ֲארֹּ  :לָֹ
 

the Menora (first time) on is reminded how to lightAharfterward A 
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ִקים ֶאת  וט  ם הָֹ ן -ּוְביוֹּ   -  ַהִמְשכָֹ
ן ֶאת נָֹ ה ֶהעָֹ ֵעֻדת -ִכּסָֹ ֶהל הָֹ ן ְלאֹּ  ַהִמְשכָֹ

ֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ן-ּובָֹ ֶקר-ֵאש ַעד-ְכַמְרֵאה -- ַהִמְשכָֹ  :בֹּ
ִמיד   זט  ן ְיַכֶּסּנּו ּוַמְרֵאה ֵכן ִיְהֶיה תָֹ נָֹ ה -ֶהעָֹ ְילָֹ  :ֵאש לָֹ
ן ֵמעַ  ז י  נָֹ ת ֶהעָֹ לוֹּ ם  ּוְלִפי ֵהעָֹ ֵאל ּוִבְמקוֹּ ֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְבֵני ִיְשרָֹ אֹּ ל הָֹ

ן ֵאל-ֲאֶשר ִיְשכָֹ ם ַיֲחנּו ְבֵני ִיְשרָֹ ן שָֹ נָֹ ם ֶהעָֹ  ….שָֹ
 

Reflection: 
 
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  
ם    ה ְלַשֵכן ְשמוֹּ שָֹ וָֹ ם ֲאֶשר ִיְבַחר  ְיהֹּ קוֹּ  מָֹ
 
And that is the place we bring our bikurim  
 And recite “arami oved Avi”   (topic for next shiur) 


