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Time in our Hands 

I. The First Mitzvot 

 ב -א יב:שמות 

 אל־משה ואל־אהרן בארץ מצרים לאמר  יקוקויאמר 

 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה 

The LORD said to Moses and Aaron in the land of Egypt:  

This month shall be for you the beginning of the months; it shall be for you the first of the 

months of the year. 

 תלמוד בבלי מנחות כט. 
באצבעו ואלו הן מנורה   תנא דבי רבי ישמעאל שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה

מנורה דכתיב )במדבר ח, ד( וזה מעשה המנורה ראש חודש דכתיב )שמות יב, ב(  וראש חדש ושרצים
החודש הזה לכם ראש חדשים שרצים דכתיב )ויקרא יא, כט( וזה לכם הטמא ויש אומרים אף הלכות  

 :שחיטה שנאמר )שמות כט, לח( וזה אשר תעשה על המזבח
Rosh Chodesh among three (perhaps four) phenomena that required audio visual presentation 
form HaShem to Moshe 

 

Given the blank slate that surrounds this moment, חז"ל perceive the emergence of two 

separate directives: 

 קידוש החדש-החדש הזה לכם .1

2. החדש הזה לכם ראש חדשים -  חדש ניסן ראש לחדשים  

 

 

II. קידוש החדש: Layer Upon Layer 

 

A. Partnership 
 תלמוד בבלי ראש השנה כב. 

 עדות זו תהא מסורה לכםויאמר ה׳ אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם ... 

 
 תלמוד ירושלמי ראש השנה א:ג

יעמדו סניגורין יעמדו קטיגורין  העמידו בימה  אמרו ב"ד היום ראש השנה הקב"ה אומר למלאכי השרת

עברה למחר הקב"ה אומר למלאכתי השרת העבירו בימה יעברו סינגורין   שאמרו בני היום ראש השנה

 כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב :יעברו קטיגורין שנמלכו בני לעברה למחר 
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If the earthly court declares: ‘Today is Rosh Hashana!’  The Holy One Blessed Be He proclaims to 

the angels: ‘Erect a podium!  Call the prosecuting attorneys; call the defense attorneys!  My 

children have declared: Today is Rosh Hashana!’ 

If the earthly court determines to delay the holiday, the Holy One Blessed Be He declares to the 

heavenly Angels: ‘Remove the podium!  Remove the prosecuting attorneys; remove the 

defense attorneys!  My children have decided to postpone the holiday for a day." 

 
The first mitzva granted to the nation underscores the purpose of all the mitzvot: The 
establishment of a fundamental partnership between God and man in the sanctification of the 
world. 

 

B. Controlling Time/Transcending Time 
Rabbi Joseph Soloveitchik: Reflections of the Rav 
"Time-awareness is the singular faculty of the free man, who can use or abuse it.  To a slave, it is 

a curse or a matter of indifference.  It is not an instrument which he can harness to his purposes.  

The free man wants time to move slowly because, presumably, it is being employed for his 

purposes.  

 

God grants the Hebrew slaves control…over time itself 

Time, however, defies our control. Time seems to mock us; when we want it to go fast…it goes 

slowly; when we want it to go slowly…it goes fast 

How can we control time? Rabbi Soloveitchik’s answer: 3 aspects of time awareness  

 

Rabbi Joseph Soloveitchik: Reflections of the Rav 

"Retrospection refers to man's ability to re-experience the past, to feel deeply that which is only 

a memory, to transport an event of the distant past into a ‘creative living experience’ of the 

present. 

Anticipation is man's projection of visions and aspirations into the future.  Indeed, his present 

life is regulated in expectation of the fulfillment of these dreams.  His present is shaped by his 

vision of the future. 

Appreciation embraces the present as a precious possession, as inherently worthy…  

Retrospection and anticipation are significant only insofar as they transform the present.  In 

every fraction of a second, visions can be realized or destroyed." 

 

 

 

 



3 
OU Parsha Shiur 2020-2021 
Shiur 19 Parshat HaChodesh 
Rabbi Shmuel Goldin 
rgoldin@ahavathtorah.org 
 

 

Transcending time…investing moments with significance 

Tie into symbol of matza-a symbol of both slavery and freedom-how can it be both?  

 

 הגדה של פסח
. כל דכפין ייתי וייכל, כל דצריך ייתי ויפסח. השתא הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים

 .חוריןהכא, לשנה הבאה בארעא דישראל. השתא עבדי, לשנה הבאה בני 

Matza-Bread of “Affliction” 

על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? 

, שנאמר: ויאפו את־הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות,  מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וגאלם

 .להתמהמה, וגם צדה לא עשו להםכי לא חמץ, כי גרשו ממצרים ולא יכלו 

Matza-Bread of “Haste” 
 

Matza physically and philosophically-capturing a moment of time-the moment of transition…. 

capturing moments of significance…investing moments with significance 

 

 

 

B. Sanctification of Time 

 ויברך אלוקים את־יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל־מלאכתו אשר־ברא אלוקים לעשות •
HaShem introduces sanctity to the world through, Shabbat-the sanctification of time. 

time. The first mitzva thus invites man to mirror the actions of God 

 the ;שמחה  vs ענג :are fundamentally different    טוב יום קדושת and קדושת שבת  •

experience of God’s gift of Shabbat vs. the partnership of Yom Tov. 

• Two major domains of man; Time and space: Transcendence of קדושת זמן over   קדושת

 the origin of the laws of melacha ;מקום

• Time, man’s most precious commodity. The investiture of time, man’s greatest gift to 

God and His law? 

 

C. Process 
 א:ה הלכות קידוש החדש רמבם משנה תורה 

אין ראית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית שכל אחד מונה ששה ושובת בשביעי. אלא לבית דין  

החדש " ויקבעו אותו היום ראש חדש הוא שיהיה ראש חדש. שנאמרהדבר מסור עד שיקדשוהו בית דין 

 :הזה לכם" עדות זו תהיה מסורה לכם

The first mitzva as a prototype for halachic process. Pre-empting the common-sense rebellion of 

Korach 
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 ט -משנה ראש בשנה ב:ח

בטבלא ובכתל בעליתו, שבהן מראה את ההדיוטות ואומר, הכזה דמות צורות לבנות היו לו לרבן גמליאל 

ראית או כזה. מעשה שבאו שנים ואמרו, ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב. אמר רבי יוחנן בן נורי,  

עדי שקר הם. כשבאו ליבנה קבלן רבן גמליאל. ועוד באו שנים ואמרו, ראינוהו בזמנו, ובליל עבורו לא  

ליאל. אמר רבי דוסא בן הרכינס, עדי שקר הן, היאך מעידין על האשה שילדה,  נראה, וקבלן רבן גמ

  :ולמחר כרסה בין שניה. אמר לו רבי יהושע, רואה אני את דבריך

שלח לו רבן גמליאל, גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכפורים שחל להיות בחשבונך. 

למוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי, שנאמר )ויקרא כג(, הלך ומצאו רבי עקיבא מצר, אמר לו, יש לי ל

אלה מועדי יי מקראי קדש, אשר תקראו אתם, בין בזמנן בין שלא בזמנן, אין לי מועדות אלא אלו. בא לו 

אצל רבי דוסא בן הרכינס, אמר לו, אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכין אנו לדון אחר  

ת דין שעמד מימות משה ועד עכשיו, שנאמר )שמות כד(, ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא  כל בית דין ובי

ושבעים מזקני ישראל. ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים, אלא ללמד, שכל שלשה ושלשה שעמדו בית 

דין על ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה. נטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום  

עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר לו, בא בשלום, רבי ותלמידי,  שחל יום הכפורים להיות בחשבונו. 

 :רבי בחכמה, ותלמידי שקבלת דברי

Dispute between Rabban Gamliel and Rebbe Yehoshua concerning Kiddush HaChodesh: Critical 

test of halachic process… 

 

 

D.  Why the moon? 

• Concept of chidush 

• Reflected light 

• Jewish National experience 

 ערוך השלחן אור החיים תכב:ו

דהלל מדינא אינו אלא ביום טוב וחנוכה, בימים שנעשו   הלל בראש חודש אינו אלא מנהג, ולא מדינא. 

נסים וישועות. והמנהג היה גם בימי חכמי הש"ס, כדאיתא בתענית )כח ב(. והגאונים אמרו רמז: במזמור  

האחרון "הללו אל בקדשו" יש שתים עשרה פעמים "הלל", כנגד שנים עשר חודשים. והכפל של פסוק "כל  

נראה רמז   –ועיקר הטעם נראה לפי שבחידוש הלבנה בור )בית יוסף(.  הנשמה תהלל" כנגד חודש העי

)הפרי חדש הקשה  למצבינו, כמו שאומרים בברכת הלבנה. לכן חשבינן זה לקצת ישועה, והנהיגו בהלל.

על הרמז: הא בתשרי ליכא הלל, עיין שם. ולא קשה כלל, דכוונת הגאונים דענין ראש חודש יש הילול. 

 ודייק ותמצא קל.(
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E. Why at the Beginning? 

• Tie into national journey-אמונה בעתיד 

• Celebrating the journey-tie into sefira, etc 

 

 

III Second Directive:  ניסן ראש חדשים 

• Two major Rashei Shana- Universal, Particular: גר ותושג retention of both!! 

 

 


