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The Final Steps at Sinai 
I. Pesach Sheni 

  יד -א:במדבר ט
 וידבר יקוק אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר:

 ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו:
 בין הערבים תעשו אתו במועדו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו:בארבעה עשר יום בחדש הזה 

 וידבר משה אל בני ישראל לעשת הפסח:
ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יקוק את משה 

 כן עשו בני ישראל:
ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום 

 ביום ההוא:
לבלתי הקרב את קרבן יקוק במעדו  למה נגרע ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם 

 בתוך בני ישראל:
 פויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יקוק לכם: 

 וידבר יקוק אל משה לאמר:
טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה 

 ליקוק:
 בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו:

 לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו:
 קרבן יקוק לא  והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי

 לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא:
וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליקוק כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח 

 הארץ 

And HaShem spoke to Moshe in the wilderness of Sinai, on the first new moon of the second 
year following the exodus from the land of Egypt, saying:  
Let the Children of Israel offer the Pesach sacrifice at its set time:  
you shall offer it on the fourteenth day of this month, at twilight, at its set time; you shall offer 
it in accordance with all its rules and rites.  
And Moshe instructed the Israelites to offer the Pesach sacrifice;  
And they offered the Pesach sacrifice in the first month, on the fourteenth day of the month, at 
twilight, in the wilderness of Sinai. According to all that HaShem had commanded Moshe, so 
the Children of Israel did.  
And there were some men who were unclean by reason of a corpse and could not offer the 
Pesach sacrifice on that day; and they approached Moshe and Aharon on that day. 
And those men said to them, “We are contaminated by reason of a corpse, why must we be 
diminished by not presenting HaShem’s offering at its set time among the Children of Israel 
Israelites?”  
And Moshe said to them, “Stand by, and let me hear what instructions HaShem gives about 
you.” And HaShem spoke to Moshe, saying:  
Speak to the Children of Israel, saying: When any of you or of your posterity who are defiled by 
a corpse or are on a long journey would offer a Pesach sacrifice to HaShem,  
they shall offer it in the second month, on the fourteenth day of the month, at twilight. They 
shall eat it with unleavened bread and bitter herbs,  
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They shall not leave any of it over until morning and they shall not break a bone of it. They shall 
offer it in strict accord with the law of the Pesach sacrifice.  
But if a man who is clean and not on a journey refrains from offering the Pesach sacrifice, that 
person shall be cut off from his people, for he did not present HaShem’s offering at its set time; 
that man shall bear his guilt.  
And when a convert shall dwell with you, and he shall offer a Pesach sacrifice to HaShem, he 
must offer it in accordance with the rules and rites of the Pesach sacrifice. There shall be one 
law for you, whether stranger or citizen of the country. 
 

   א עמוד מז דף  יבמות מסכת בבלי תלמוד
 בזמן שישראל יודע אתה אי? להתגייר שבאת ראית מה: לו אומרים, הזה בזמן להתגייר שבא גר: רבנן תנו 

 אותו מקבלין, כדאי ואיני אני יודע: אומר אם ?עליהם באין ויסורין, ומטורפין סחופים, דחופים, דוויים הזה
. עני ומעשר ופאה שכחה לקט עון אותו ומודיעין, חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעין. מיד

, כרת ענוש אתה אי חלב אכלת, זו למדה באת שלא שעד, יודע הוי: לו אומרים, מצות של ענשן אותו ומודיעין
 שמודיעין וכשם. סקילה ענוש שבת חללת, כרת ענוש חלב אכלת, ועכשיו, סקילה ענוש אתה אי שבת חללת
  …שכרן מתן אותו מודיעין כך, מצות של ענשן אותו

First steps towards Jewishness… 
 

  ט פרק פסחים מסכת משנה
 א משנה

 הראשון את עשה ולא נאנס או שגג השני את יעשה הראשון את עשה ולא רחוקה  בדרך או טמא שהיה מי[ א]
   :בהכרת חייבין ואלו מהכרת פטורין שאלו רחוקה  בדרך שהיה או טמא נאמר למה כן אם השני את יעשה

 
   ה פרק פסח קרבן הלכות ם"רמב

 ב  הלכה
 בשני אף נאנס או שגג ואם, כרת חייב בשני  הקריב ולא הזיד אם בראשון הקריב ולא נאנס או ששגג מי כיצד
  כרת  חייב זה הרי ששגג פי על אף בשני הקריב לא ואם, בשני  מקריב זה הרי בראשון הקריב ולא הזיד, פטור
 פ"אע, הראשון את עשה ולא רחוקה בדרך או טמא שהיה מי אבל, מזיד והיה במועדו' ה קרבן הקריב לא שהרי

   .הכרת מן ראשון  בפסח נפטר שכבר, כרת חייב אינו בשני שהזיד

A strange halachic formulation- An obligatory opportunity 

 
 ה-בנות צלפחד במדבר כז:ד

אבינו מת במדבר והוא לא־היה בתוך העדה הנועדים על־יהוה בעדת־קרח כי־בחטאו מת ובנים לא־היו לו 
 שם־אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה־לנו אחזה בתוך אחי אבינלמה יגרע 

Why should we miss out?? 
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II. Travel Guide 

 כג -במדבר ט:טו
וביום הקים את־המשכן כסה הענן את־המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על־המשכן כמראה־אש עד־בקר 

 כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה־אש לילה 

ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי־כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן־שם הענן שם יחנו בני ישראל 

 כל־ימי אשר ישכן הענן על־המשכן יחנו  יחנו יקוק יסעו בני ישראל ועל־פי  יקוק על־פי 

 ולא יסעו  יקוק ובהאריך הענן על־המשכן ימים רבים ושמרו בני־ישראל את־משמרת 

  יסעו יקוק יחנו ועל־פי  יקוקעל־פי ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על־המשכן 

 ונסעו ויש אשר־יהיה הענן מערב עד־בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן 

או־ימים או־חדש או־ימים בהאריך הענן על־המשכן לשכן עליו יחנו בני־ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו 

 ביד־משה )פ( יקוק על־פי  שמרו יקוק יסעו את־משמרת  יקוק יחנו ועל־פי  יקוק על־פי 

On the day that the Mishkan was set up, the cloud covered the Mishkan, the Tent of Testimony; 
and in the evening it rested over the Mishkan in the likeness of fire until morning.  
It was always so: the cloud covered it, appearing as fire by night.  
And whenever the cloud lifted from the Tent, the Israelites would set out accordingly; and at 
the spot where the cloud settled, there the Israelites would make camp.  
At a command of HaShem the Israelites broke camp, and at a command of HaShem they made 
camp: they remained encamped as long as the cloud stayed over the Mishkan.  
When the cloud lingered over the Mishkan many days, the Israelites observed HaShem’s 
mandate and did not journey on.  
At such times as the cloud rested over the Mishkan for but a few days, they remained 
encamped at a command of HaShem, and broke camp at a command of HaShem.  
And at such times as the cloud stayed from evening until morning, they broke camp as soon as 
the cloud lifted in the morning. Day or night, whenever the cloud lifted, they would break 
camp.  
Whether it was two days or a month or a year—however long the cloud lingered over the 
Mishkan—the Israelites remained encamped and did not set out; only when it lifted did they 
break camp.  
On a sign from HaShem they made camp and on a sign from HaShem they broke camp; they 
observed HaShem’s mandate at HaShem’s bidding through Moshe.  

 
Ramban, Sforno and others: Emphasis on difficulty of each variation 
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III. The Trumpets 

 י -במדבר י:א
 אל־משה לאמר  יקוק וידבר 

 מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את־המחנות  חצוצרת כסףעשה לך שתי 
 ותקעו בהן ונועדו אליך כל־העדה אל־פתח אהל מועד 

 ואם־באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל 
 ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה 

 ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם 
 ובהקהיל את־הקהל תתקעו ולא תריעו 

 ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם 
אלהיכם  יקוק וכי־תבאו מלחמה בארצכם על־הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני 

 ונושעתם מאיביכם 
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם 

 )פ( אלהיכם יקוק לזכרון לפני אלהיכם אני 

And HaShem spoke to Moshe, saying:  
Make for yourself two silver trumpets made; make them of hammered work and they shall be 
for you summon the community and to set the divisions in motion.  
When both are blown in Tekiot, the whole community shall assemble before you at the 
entrance of the Tent of Meeting;  
And if a Tekia is sounded only with one, the chieftains, heads of Israel’s contingents, shall 
assemble before you.  
And when you sound Teruot, the divisions encamped on the east shall move forward;  
And when you sound Teruot a second time, those encamped on the south shall move forward; 
Teruot shall be blown for setting them in motion.  
And when you gather together the congregation you shall blow Tekiot, not Teruot.  
The trumpets shall be blown by Aharon’s sons, the priests; they shall be for you an institution 
for all time throughout the ages.  
When you are at war in your land against an aggressor who attacks you, you shall sound Teruot 
on the trumpets, that you may be remembered before HaShem your God and be delivered 
from your enemies.  
And on your joyous occasions—your fixed festivals and new moon days—you shall sound the 
trumpets over your burnt offerings and your sacrifices of well-being. They shall be a reminder 
of you before your God: I am HaShem, your God. 

 


