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Approaching Pesach 

Shabbat Para, Shabbat HaChodesh, Shabbat Hagadol, the Seder Night 

 

I. Shabbat Para: Echoes of the Past 

 ב  -במדבר יט: א

 אל־משה ואל־אהרן לאמר  יקוקוידבר 

אין־בה  אל־בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר   לאמר דבר יקוקזאת חקת התורה אשר־צוה 

 …מום אשר לא־עלה עליה על 

  :spoke to Moses and Aaron, saying יקוק

This is the ritual law that יקוק has commanded: Instruct the Israelite people to bring you a red 

cow without blemish, in which there is no defect and on which no yoke has been laid. 

 

A. Why? 
 משנה ברורה תרפה:א 

  השלישית היא פרשת פרה אדומה והיא בשבת שקודם פרשת החודש שכן היה שריפתה במדבר סמוך

לניסן כדי להזות בה את ישראל באפר החטאת מיד אחר הקמת המשכן כדי שיהיו טהורים ויוכלו לעשות 

 .הפסח בזמנו לכך קורין פרשה זו להתפלל לפניו ית' שגם עלינו יזרוק מים טהורים במהרה

Parshat Para, dealing with the laws of Tuma and Tahara is read on the Shabbat before Shabbat 

HaChodesh because of the Mishkan’s inauguration over the first 12 days of Nissan.  

Every effort was therefore made to “purify” the Israelites in time for the Pesach offering.  

[ Other authorities see its reading as an implicit prayer to return to the days of the Mikdash] 

[Some authorities maintain that this reading is biblically mandated, as well] 

 

B. Lessons 
• Review manifold lessons discussed two weeks ago concerning Chukim and the concepts 

of Tuma and Tahara 

 

II. Shabbat HaChodesh: The Dawn of Nationhood 
 ד -שמות יב:א 

 אל־משה ואל־אהרן בארץ מצרים לאמר  יקוקויאמר 

 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה  

 דברו אל־כל־עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית־אבת שה לבית  

ואם־ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל־ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על־

 השה 
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  :said to Moses and Aaron in the land of Egypt יקוק
This month shall mark for you the beginning of the months; it shall be the first of the months of 
the year for you.  
Speak to the community leadership of Israel and say that on the tenth of this month each of 
them shall take a lamb to a family, a lamb to a household.  
But if the household is too small for a lamb, let it share one with a neighbor who dwells nearby, 
in proportion to the number of persons: you shall contribute for the lamb according to what 
each household will eat. 
 

A. Why? 
 משנה ברורה תרפה:א 

ניסן כדי לקדש חודש ניסן דכתיב בתורה החודש הזה לכם הרביעית פרשת החודש בשבת הסמוך לר"ח 
ראש חדשים אבל אין זה עיקר הקידוש כי עיקר הקידוש הוא בעת ראית הלבנה שמקדשין אותו הב"ד 

 :ואין הקריאה הזאת אלא מדרבנן
This reading is mandated in order to set aside Rosh Chodesh Nissan as the beginning 
of the month which is the “first of the months.” 
 
 

B. Lessons from Kiddush HaChodesh: First National Mitzva 
 ב-שמות יב:א 

 אל־משה ואל־אהרן בארץ מצרים לאמר  יקוקויאמר 

 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה  

 
• Jewish Time: A message to the Israelites 

• Partnership:  מסורה לכם 

• Controlling time: Rav Soloveitchik’s three aspects of time awareness 

• Sanctifying time: Transcendent Kedusha; Most precious commodity 

• Following the Moon: Reflected light; Renewing light 

• Cycle’s beginning: Celebrating the journey 
 

C. Lessons from the Korban Pesach and the Seder Night 
 ד -גשמות יב:

 דברו אל־כל־עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית־אבת שה לבית  

ואם־ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל־ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על־

 השה 

 
• Between  דרור and  חרות 

• Societal building blocks 

• Centrality of family 
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 יא שמות יב:

 ק וקוככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא לי
This is how you shall eat it: your loins girded, your sandals on your feet, and your staff in your 
hand; and you shall eat it hurriedly: it is a Pesach offering to יקוק. 

 Rabbi : ר' יוסי הגלילי אומר: בא הכתוב ללמדנו דרך ארץ ליוצאי דרכים שיהיו מזורזים )מכילתא( •
Yossi Ha’Glili’s advice for travelers: be prepared 

 

III. Shabbat HaGadol:  
A. What makes this Shabbat Gadol? 

• A long shiur 

• The closing of the Haftara 

• Shabbat, the Tenth of Nissan 
 
B. The Question and Answer: Deciphering the message of Shabbat HaGadol 

 
 

 

 

 

 
 


