
ROSH CHODESH NISAN –  

How & Why it becomes the 'busiest' day in the Bible 
- Source Sheet for zoom shiur at KMS by Menachem Leibtag 

 

I.  Making a time-line for the events of each book 

 How and why we find Rosh Chodesh Nisan in THREE books 

 

II.  Why it becomes the most important day? 
 Which Rosh Chodesh Nisan - Year One or Year Two? 

 [First Rashi of Breishit  vs.  First Ramban of Sefer Shmot] 

 

III. Underlying theme that connects both dates – “ani Hashem” 
 [Tracing the theme of Am Yisrael’s relationship with God] 

 Understanding that you are chosen, or why you are chosen 

 

Discussion – why don’t we travel from Egypt directly to Israel- 

 & need for an educational process 

 

Let’s trace the key events in development of the covenant: 



A. God’s commandment in Shmot 6:2-9  [before plagues begin!] 

ר ֱאֹלִהים ֶאל  ב ָליו-ַוְיַדבֵּ ֹּאֶמר אֵּ  : ֲאִני ְיהָוה :מֶשה ַוי

ָרא ֶאל  ג ל -ְוַגם ֲאִני ָשַמְעִתי ֶאת ה.. ְבָרָהםַא -ָואֵּ י ִיְשָראֵּ  ַנֲאַקת ְבנֵּ

 : ְבִריִתי -ָוֶאְזכֹּר ֶאתֲאֶשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹּתם           

י ו ן ֱאמֹּר ִלְבנֵּ ל-ָלכֵּ  ֲאִני ְיהָוה      :ִיְשָראֵּ

אִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים   •  ְוהוצֵּ

ֲעבָֹּדָתם   •  ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם מֵּ

 : ּוִבְשָפִטים ְגדִֹּליםְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרוַע ְנטּוָיה  •

אֹלִהים ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני   •  …ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם לֵּ

אִתי ֶאְתֶכם ֶאל   • בֵּ   ְוָנַתִתי אָֹּתּה ָלֶכם מוָרָשה …ָהָאֶרץ-ְוהֵּ

 : ֲאִני ְיהָוה •

ן ט ר מֶשה כֵּ ל -ֶאל   - ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ  ְבנֵּ

ֹּא ָשְמעּו ֶאל    ֲעבָֹּדה ָקָשה  מֶשה-ְול  : ִמקֶֹּצר רּוַח ּומֵּ

 

In light of this, the need for “korban Pesach” before Exodus-  

 ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָדםַעל ַהָבִתים ֲאֶשר ַאֶתם ָשם  ָלֶכם ְלאֹּת)יג( ְוָהָיה ַהָדם ...פרק י"ב  

ֶכם ֹּא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְשִחית ְבַהכִֹּתי ְבֶאֶרץ  ּוָפַסְחִתי ֲעלֵּ  ִמְצָרִים. ְול



 
B. The Covenant at Mount Sinai –kedusha of Am Yisrael  (Shmot 19:5-6) 

5 Now therefore,  
  if you will hearken unto My voice,  
   and keep My covenant,  
[then] you shall be Mine own treasure   
from among all peoples;  

for [because/even though] all the earth is Mine; 
6 and you shall be for Me a kingdom 
of priests, and a holy nation. These are the 

words which you shall speak 

ָשמוַע ִתְשְמעּו ְבקִֹּלי,  -ִאם   ְוַעָתה,   ה .   

ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלה  --ְבִריִתי -ּוְשַמְרֶתם, ֶאת 

-ְוַאֶתם ִתְהיּו   ו   .ָהָאֶרץ -ִלי ָכל -, ִכי ָהַעִמים -ִמָכל 

ֶלה,        :ַמְמֶלֶכת כֲֹּהִנים, ְוגוי ָקדוש ִלי   אֵּ

ר   . , …ַהְדָבִרים, ֲאֶשר ְתַדבֵּ

 
C. The ‘down-grade’ – Brit Avot w/o Brit Sinai  /Shmot 33:1-7 

 

ר ְיהָוה ֶאל  א ה ִמֶזה -ַוְיַדבֵּ ְך ֲעלֵּ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ְלַאְבָרָהם    ָהָאֶרץ, -ֶאל   : -מֶֹּשה, לֵּ

אמֹּר, ְלַזְרֲעָך, ֶאְתֶנָנה  ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹּב    .לֵּ

  : ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, ּוְדָבש -ֶאל   …ָפֶניָך, ַמְלָאְךְוָשַלְחִתי לְ  ב 

ֹּא  ה -ֶאֱעֶלה ְבִקְרְבָך, ִכי ַעם   ִכי ל   .ַבָדֶרְך ֲאֶכְלָך, -ֶפן --עֶֹּרף ַאָתה -ְקשֵּ

 

D. A ‘New Deal’ – enter attributes of Mercy /Shmot 33:17-22 

& Moshe Rabeinu’s request for the shechina to return 

ר, מֶֹּשה; ַוִיקֹּד ַאְרָצה, ַוִיְשָתחּו ח  ֹּ  ט  .ַוְיַמהֵּ יֶניָך, ֲאדָֹּני-אֶמר ִאםַוי ן ְבעֵּ  ָנא ָמָצאִתי חֵּ

ֶלְך ,  נּו -יֵּ ה-ַעם   ִכי   : ָנא ֲאדָֹּני, ְבִקְרבֵּ נּו ְוָסַלְחָת ַלֲעו ֹּ ,עֶֹּרף הּוא -ְקשֵּ נּו ּוְלַחָטאתֵּ  ...נֵּ



E. The Mishkan /  Shmot chapters 25-31/ to prove our worthiness 
  

    Introduction              (25:8) .ח ְוָעׂשּו ִלי, ִמְקָדׁש; ְוָׁשַכְנִתי, ְבתֹוָכם 

 

Summary verses !! – closing the unit from 25:8 

ְשִתי ֶאת מד ְזֵבחַ -, ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד-ְוִקדַּ יו-ַאֲהֹרן ְוֶאת-; ְוֶאת ַהמִּ נָּ ש,   בָּ דֵּ ן ִליֲאקַּ הֵּ  . ְלכַּ

י, בְ   מה ַכְנתִּ יםְושָּ ֶהם, ֵלאֹלהִּ י לָּ יתִּ יִּ ֵאל; ְוהָּ ְשרָּ  .  תֹוְך ְבֵני יִּ

 :ְלָׁשְכִני ְבתֹוָכם, , ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםְוָיְדעּו ִכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶהם מו

 

F.  After national project of building the Mishkan, as Hashem commanded: 

[Rosh Chodesh Nisan returns to its glory  Shmot chapter 40] 
 מ שמות פרק 

ה ֶאל א ר ְיהו ָֹ ר-ַוְיַדבֵּ  :מֶשה לֵּאמ 
ן -ְביו ם ב ִראשו  ֶדש הָֹ ִקים ֶאת ַהח  ֶדש תָֹ ד ַלח  ד-ְבֶאחָֹ עֵּ ֶהל מו   :ִמְשַכן א 

דּות ְוַסכ תָֹ ַעל ג עֵּ ן הָֹ ת ֲארו  ם אֵּ ָאר  -ְוַשְמתָֹ שָֹ ֶכת-ן ֶאתהָֹ ר   :ַהפָֹ
ַשְחתָֹ ֶאת וט … ם ַכֲאֶשר מָֹ תָֹ ַשְחתָֹ א  ם-ּומָֹ תָֹ ר  ם ְלד  לָֹ ם ִלְכֻהַנת עו  תָֹ ְשחָֹ ֶהם מָֹ ת לָֹ ה ִלְהי  ְיתָֹ  :ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוהָֹ
ן עָֹ  זט  תו  כֵּ ה א  ה ְיהו ָֹ ל ֲאֶשר ִצּוָֹ  :השָֹ ַוַיַעש מֶשה ְככ 

ן   ז י  ִראשו  ֶדש הָֹ ןַוְיִהי ַבח  ֶדש הּוַקם ַהִמְשכָֹ ד ַלח  ִנית ְבֶאחָֹ ה ַהשֵּ נָֹ  :ַבשָֹ

ן ֶאת-ַויֶָֹקם מֶשה ֶאת חי  ן ַוִיתֵּ יו ַויֶָֹשם ֶאת-ַהִמְשכָֹ נָֹ ן ֶאת-ֲאדָֹ יו ַוִיתֵּ שָֹ יו ַויֶָֹקם ֶאת-ְקרָֹ יו -ְבִריחָֹ  :ַעמּודָֹ
הֶ -ַוִיְפר ש ֶאת טי  א  ן ַויֶָֹשם ֶאת-ַעל להָֹ ה ֶאת-ַהִמְשכָֹ ה ְיהו ָֹ ה ַכֲאֶשר ִצּוָֹ ְעלָֹ יו ִמְלמָֹ לָֹ ֶהל עָֹ א  ה הָֹ  :מֶשה-ִמְכסֵּ

חַ -ַויֶָֹקם ֶאת גל  ן ְוַלִמְזבֵּ ִביב ַלִמְשכָֹ ר סָֹ צֵּ ן ֶאתֶהחָֹ ר - ַוִיתֵּ צֵּ ַסְך ַשַער ֶהחָֹ ה-ַוְיַכל מֶשה ֶאת מָֹ אכָֹ  :ַהְמלָֹ

 

ן    ַוְיַכס  ד ל  נָֹ ד -ֶאתֶהעָֹ עֵּ ֶהל מו  לֵּא ֶאת   א  ה מָֹ וָֹ ד ְיה  ן -ּוְכבו   :ַהִמְשכָֹ
א ֶאל -ְוֹלא  ה ל  בו  ל מֶשה לָֹ ד ִכי -יָֹכ  עֵּ ֶהל מו  כַ -א  ן שָֹ נָֹ יו ֶהעָֹ לָֹ  ן עָֹ

לֵּא ֶאת    ה מָֹ וָֹ ד ְיה   :ן ַהִמְשכָֹ -ּוְכבו 
 



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 ַוִיְשכ  ה עַ יְ -ְכבו  א ֶאל ַהר ִסיַני-ל הו ָֹ ֶשת יִָֹמים ַוִיְקרָֹ ן שֵּ נָֹ הּו ֶהעָֹ ן-ַוְיַכסֵּ נָֹ ְך ֶהעָֹ ם ַהְשִביִעי ִמתו   :מֶשה ַביו 

ל זי  אֵּ י ִיְשרָֹ ינֵּי ְבנֵּ ר ְלעֵּ הָֹ ֶכֶלת ְבר אש הָֹ ש א  ה ְכאֵּ וָֹ ד ְיה  ה ְכבו   :ּוַמְראֵּ

ן ַוַיַעל ֶאל חי  נָֹ ְך ֶהעָֹ א מֶשה ְבתו  ר -ַויָֹב  הָֹ הַויְ הָֹ ְילָֹ ִעים לָֹ ם ְוַאְרבָֹ ִעים יו  ר ַאְרבָֹ הָֹ  :ִהי מֶשה בָֹ

 

 

Comparing the Mishkan (chapter 40) and Har Sinai (chapter 24) 

 

Mishkan (chapter 40) Har Sinai (chapter 24) 

ן    ַוְיַכס  ד ל  נָֹ ד -ֶאתֶהעָֹ עֵּ ֶהל מו   א 
לֵּא ֶאת          ה מָֹ וָֹ ד ְיה  ן -ּוְכבו   :ַהִמְשכָֹ
א ֶאל -ְוֹלא  ה ל  בו  ל מֶשה לָֹ ד  -יָֹכ  עֵּ ֶהל מו  א 
כַ -ִכי  ן שָֹ נָֹ יו ֶהעָֹ לָֹ א      --  ן עָֹ לֵּ ה מָֹ וָֹ ד ְיה  ּוְכבו 
 :ן ַהִמְשכָֹ -ֶאת 

 
ן  ול  ַעל ַהִמְשכָֹ ן מֵּ נָֹ ת ֶהעָֹ לו  עָֹ י   ִיְסעּוּוְבהֵּ ְבנֵּ

ל  ל ְבכ  אֵּ יֶהםִיְשרָֹ  :ַמְסעֵּ

ן -ְוִאם זל  נָֹ ֶלה ֶהעָֹ ם  -ַעד ְוֹלא ִיְסעּוֹלא יֵּעָֹ יו 
ֹלתו   עָֹ    :הֵּ

ה ַעל חל  וָֹ ם -ִכי ֲעַנן ְיה  ן יו מָֹ ה  ַהִמְשכָֹ ש ִתְהֶיה ַלְילָֹ ְואֵּ

ל בו   ינֵּי כָֹ ית-ְלעֵּ ל-בֵּ אֵּ ל ִיְשרָֹ יֶהם-ְבכָֹ  :ַמְסעֵּ

ל  ו ט  ה אֶׁ ת   ָהָהר-ַוַיַעל משֶׁ ָעָנן אֶׁ  :ָהָהר-ַוְיַכס הֶׁ

ְשכֹּן  זט  יַני-להָֹוה עַ יְ -ְכבֹוד ַויִּ הּו   ַהר סִּ ַוְיַכסֵּ

ים ת ָימִּ שֶׁ ָעָנן שֵּ ל    -    הֶׁ ְקָרא אֶׁ ה  -ַויִּ משֶׁ

ָעָנן ּתֹוְך הֶׁ י מִּ יעִּ  :ַביֹום ַהְשבִּ

ֹּאש   זי  ת ְבר לֶׁ ש אֹּכֶׁ ה ְכבֹוד ְיהָֹוה ְכאֵּ ּוַמְראֵּ

ל ְשָראֵּ י יִּ י ְבנֵּ ינֵּ  :ָהָהר ְלעֵּ

ל  חי  ָעָנן ַוַיַעל אֶׁ ה ְבתֹוְך הֶׁ ֹּא משֶׁ   ָהָהר-ַוָיב

ה ַויְ  ְילָֹ ִעים לָֹ ם ְוַאְרבָֹ ִעים יו  ר ַאְרבָֹ הָֹ  ִהי מֶשה בָֹ

 



Note parallels to: 

Other books    Mishkan (chapter 40)  

 
Vayikra 1:1 

 

ר ְיֹהָוה  א( ) ְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדבֵּ ַויִּ
אֹמר.  ד לֵּ ֹאֶהל מֹועֵּ ָליו מֵּ  אֵּ

יב   י ַיְקרִּ ֶהם ָאָדם כִּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּי יִּ  …)ב( ַדבֵּ

 

Bamidbar chapter 9 

ִקים ֶאת  ו ט  ם הָֹ ן -ּוְביו  ן ֶאת ַהִמְשכָֹ נָֹ ה ֶהעָֹ -ִכסָֹ
ֻדת  עֵּ ֶהל הָֹ ן ְלא  ֶעֶרב ִיְהֶיה ַעלַהִמְשכָֹ ן-ּובָֹ   -- ַהִמְשכָֹ

ה ש ַעד-ְכַמְראֵּ ֶקר-אֵּ  :ב 
ִמיד  זט ן ִיְהֶיה תָֹ ן ְיַכֶסנּו כֵּ נָֹ  …  ֶהעָֹ
עַ  ז י  ן מֵּ נָֹ ת ֶהעָֹ לו  עָֹ ֶהל ּוְלִפי הֵּ א  י ל הָֹ ן ְוַאֲחרֵּ   כֵּ

ל אֵּ י ִיְשרָֹ ן   ִיְסעּו ְבנֵּ ם ֲאֶשר ִיְשכָֹ ם  -ּוִבְמקו  שָֹ

ל אֵּ י ִיְשרָֹ ם ַיֲחנּו ְבנֵּ ן שָֹ נָֹ  ….ֶהעָֹ

 

ן    ַוְיַכס  ד ל  נָֹ ד -ֶאתֶהעָֹ עֵּ ֶהל מו   א 
לֵּא ֶאת          ה מָֹ וָֹ ד ְיה  ן -ּוְכבו   :ַהִמְשכָֹ
א ֶאל -ְוֹלא  ה ל  בו  ל מֶשה לָֹ ד  -יָֹכ  עֵּ ֶהל מו  א 
כַ -ִכי  ן שָֹ נָֹ יו ֶהעָֹ לָֹ א      --  ן עָֹ לֵּ ה מָֹ וָֹ ד ְיה  ּוְכבו 
 :ן ַהִמְשכָֹ -ֶאת 

 
 
ן  ול  ַעל ַהִמְשכָֹ ן מֵּ נָֹ ת ֶהעָֹ לו  עָֹ י   ִיְסעּוּוְבהֵּ ְבנֵּ

ל  ל ְבכ  אֵּ יֶהםִיְשרָֹ  :ַמְסעֵּ

ן -ְוִאם זל  נָֹ ֶלה ֶהעָֹ ם  -ַעד ְוֹלא ִיְסעּוֹלא יֵּעָֹ יו 

ֹלתו   עָֹ    :הֵּ
ה ַעל חל  וָֹ ם -ִכי ֲעַנן ְיה  ן יו מָֹ ה  ַהִמְשכָֹ ש ִתְהֶיה ַלְילָֹ ְואֵּ

ל בו   ינֵּי כָֹ ית-ְלעֵּ ל-בֵּ אֵּ ל ִיְשרָֹ יֶהם-ְבכָֹ  :ַמְסעֵּ

 

 



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

ה ֶאל  ב כ  ר ְיהו ָֹ ר-ַוְיַדבֵּ  :מֶשה לֵּאמ 
ר ֶאל  ג כ  ן ְוֶאל-ַדבֵּ ֲרכּו ֶאת-ַאֲהר  ר כ ה ְתבָֹ יו לֵּאמ  נָֹ ֶהם ְבנֵּי יִ -בָֹ ר לָֹ ל ָאמו  אֵּ ה ְוִיְשְמֶרָך ד כ : ְשרָֹ ֶרְכָך ְיהו ָֹ  :ְיבָֹ
ֶליָך ִויֻחֶנךָֹ  ה כ  יו אֵּ נָֹ ה פָֹ ר ְיהו ָֹ  :יָֹאֵּ
לו ם ו כ  ם ְלָך שָֹ ֶליָך ְויָֹשֵּ יו אֵּ נָֹ ה פָֹ א ְיהו ָֹ  :ִישָֹ
מּו ֶאת  ז כ  ֲרכֵּם-ַעל ְשִמי -ְושָֹ ל ַוֲאִני ֲאבָֹ אֵּ  :ְבנֵּי ִיְשרָֹ
 

 פרק ז

ִקים ֶאת ַוְיִהי ְביו   א  ת מֶשה ְלהָֹ ן  -ם ַכלו  תו   -ַהִמְשכָֹ ש א  תו  ַוְיַקדֵּ    ַוִיְמַשח א 

ל-ְוֶאת יו ְוֶאת-כָֹ לָֹ ַח ְוֶאת-כֵּ ל-ַהִמְזבֵּ ם-כָֹ תָֹ ש א  ם ַוְיַקדֵּ חֵּ יו ַוִיְמשָֹ לָֹ  :כֵּ

ל ב אֵּ י ִיְשרָֹ י  ַוַיְקִריבּו ְנִשיאֵּ ם ְנִשיאֵּ ם הֵּ תָֹ ית ֲאב  י בֵּ אשֵּ  ….תַהַמט  רָֹ

 
ֲעגָֹֹלת ְוֶאת-ַוִיַקח מֶשה ֶאת ו ם ֶאל-הָֹ תָֹ ן או  ר ַוִיתֵּ קָֹ  …םַהְלִויִ -ַהבָֹ
 

תו   י  ַשח א  ם ִהמָֹ ַח ְביו  ת ֲחנַֻכת ַהִמְזבֵּ  ַוַיְקִריבּו ַהְנִשִאים אֵּ
חַ -ַוַיְקִריבּו ַהְנִשיִאם ֶאת ם ִלְפנֵּי ַהִמְזבֵּ נָֹ ְרבָֹ  :קָֹ

ה אי  אֶמר ְיהו ָֹ ד ַליו ם ַיְקִריבּו ֶאתמשֶ -ֶאל ַוי  ם נִָֹשיא ֶאחָֹ ד ַליו  חַ -ה נִָֹשיא ֶאחָֹ ם ַלֲחנַֻכת ַהִמְזבֵּ נָֹ ְרבָֹ  :קָֹ
ן ֶאת בי ִראשו  ן ֶבן-ַוְיִהי ַהַמְקִריב ַביו ם הָֹ נו  ַנְחשו  ְרבָֹ ה-קָֹ ה ְיהּודָֹ ב ְלַמטֵּ דָֹ  :ַעִמינָֹ
נו  ַקֲעַרת גי  ְרבָֹ ָאה -ְוקָֹ ה ֶכֶסף ַאַחת ְשלִשים ּומֵּ לָֹ  ….ִמְשקָֹ

 
אֵּ  דפ י ִיְשרָֹ ת ְנִשיאֵּ אֵּ תו  מֵּ ַשח א  ַח ְביו ם ִהמָֹ את ֲחנַֻכת ַהִמְזבֵּ  …לז 
יִלם ִשִשים ַעֻתִדים ִשִשים ְכבָֹ  חפ ִרים אֵּ ה פָֹ עָֹ ִמים ֶעְשִרים ְוַאְרבָֹ ל ְבַקר ֶזַבח ַהְשלָֹ נָֹה ִשִשים  -ִשים ְבנֵּיְוכ   שָֹ

את ֲחנַֻכת ַהִמזְ  תו  ז  ַשח א  י ִהמָֹ ַח ַאֲחרֵּ  :בֵּ
א מֶשה ֶאל טפ  ד  -ּוְבב  עֵּ ֶהל מו  ר ִאתו  א     ְלַדבֵּ

ֶרת -ַוִיְשַמע ֶאת ַעל ַהַכפ  יו מֵּ לָֹ ר אֵּ ל ִמַדבֵּ  ַהקו 
ין ְשנֵּי ַהְכֻרִבים -ֲאֶשר ַעל  ֻדת ִמבֵּ עֵּ ן הָֹ ר אֵּ ֲאר  יוַוְיַדבֵּ  :לָֹ

Afterward Aharon is reminded how to light the Menora (first time 



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 ְלַאֲהר  רָֹ יו ּוְלִזְקנֵּי ִיְשרָֹ ַוְיִהי ַביו ם ַהְשִמיִני קָֹ נָֹ לּוְלבָֹ  :אֵּ
אֶמר   ב  ן -ֶאל ַוי  ֶגל ֶבן ְלָך -ַקח  ַאֲהר  ה -עֵּ לָֹ את ְוַאִיל ְלע  ר ְלַחטָֹ קָֹ ה בָֹ ב ִלְפנֵּי ְיהו ָֹ  :ְתִמיִמם ְוַהְקרֵּ
ר -ְוֶאל ג ל ְתַדבֵּ אֵּ י ִיְשרָֹ ר    ְבנֵּ י -ְקחּו ְשִעיר לֵּאמ  ֶכֶבש ְבנֵּ ֶגל וָֹ את ְועֵּ ה תְ -ִעִזים ְלַחטָֹ נָֹ ה שָֹ לָֹ  :ִמיִמם ְלע 

ר וָֹ  ד  ֶמן  ְושו  ה ַבשָֹ ה ְבלּולָֹ ה ּוִמְנחָֹ וָֹ ַח ִלְפנֵּי ְיה  ִמים ִלְזב  יֶכם ַאִיל ִלְשלָֹ ה ִנְרָאה ֲאלֵּ ם ְיהו ָֹ  :ִכי ַהיו 

 
ה מֶשה ֶאל  ה ת ֲאֶשר ִצּוָֹ ל -ַוִיְקחּו אֵּ ד ַוִיְקְרבּו כָֹ ֶהל מו עֵּ ה ַוַיַעְמדּו ִלְפנֵּי ְיהו ָֹ -ְפנֵּי א  דָֹ עֵּ  :ההָֹ

אֶמר מֶשה ֶזה ַהדָֹ  ו  ר ֲאֶשר ַוי  ה ַתֲעשּו  -בָֹ ה ְיהו ָֹ  ִצּוָֹ
ה  ד ְיהו ָֹ יֶכם ְכבו  א ֲאלֵּ  :….ְויֵּרָֹ

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

ִמים  ה ְוַהְשלָֹ לָֹ ע  את ְוהָֹ ֲעשת ַהַחטָֹ  :ַויֵֶּרד מֵּ
ן ֶאל ג כ א מֶשה ְוַאֲהר  הֶ -ַויָֹב  עֵּ א   ד ַויְֵּצאּו ל מו 

ֲרכּו ֶאת   -- ם  -ַוְיבָֹ עָֹ א ְכבו ד הָֹ ה ֶאל -ַויֵּרָֹ ל -ְיהו ָֹ ם -כָֹ עָֹ  :הָֹ



V.  Time line of first year from the Exodus in Sefer Shmot 

 

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 

 



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… 
 


