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Yud-Alef Nisan 

5783 - Shnas Hakhel

Name: 



ֲח��ּ   ֲח��ּ  ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ

י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י  י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ
ְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִםְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִם

Chumash: Parshas Shemini - Rishon

Today we learn how Aharon 

Hakohen and the Kohanim

start their avodah in the Mishkan!

A Yid wants Hashem
like a person in the desert

is thirsty for water.



ֲח��ּ   ֲח��ּ  ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ ֱא�ִקים ֵא–לִי ַאָּתה ֲאַשׁ

י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י  י ּכַָמּה לְ� ְבָשׂ�י ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ ָצְמָאה לְ� נַפְִשׁ
ְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִםְּבֶא�ץ ִצּיָה וְָעיֵף ְּבלִי ָמיִם

Tehillim: 60 - 65

A Yid wants Hashem
like a person in the desert

is thirsty for water.



"ְּביֹום ַההּולֶֶדת ַעל ָהָאָדם לְִהְתּבֹוֵדד 

ּולְַהַעלֹות זִכְרֹונֹוָתיו ּולְִהְתּבֹונֵן ָּבֶהם 

וְַהְצִריכִים ִּתקּון ּוְּתׁשּוָבה יָׁשּוב וְיִַתְקנֵם"

"וְַּתִהי יְִרָאָתם אֹוִתי ִמְצוַת ַאנִָׁשים ְמלּוָמָדה ... 

וְֵאינֹו עֹוֵסק לְִׁשָמה ַמָמׁש ּכִי לְִׁשָמה ַמָמׁש 

ִאי ֶאפְָׁשר ְּבלֹא ִהְתעֹוְררּות ְדִחילּו ּוְרִחימּו"

Tanya: Likutei Amarim Perek Lamed-Tes

It's not enough to just do mitzvos

because that's what your 

parents taught you



"ְּביֹום ַההּולֶֶדת ַעל ָהָאָדם לְִהְתּבֹוֵדד 

ּולְַהַעלֹות זִכְרֹונֹוָתיו ּולְִהְתּבֹונֵן ָּבֶהם 

וְַהְצִריכִים ִּתקּון ּוְּתׁשּוָבה יָׁשּוב וְיִַתְקנֵם"

"וְַּתִהי יְִרָאָתם אֹוִתי ִמְצוַת ַאנִָׁשים ְמלּוָמָדה ... 

וְֵאינֹו עֹוֵסק לְִׁשָמה ַמָמׁש ּכִי לְִׁשָמה ַמָמׁש 

ִאי ֶאפְָׁשר ְּבלֹא ִהְתעֹוְררּות ְדִחילּו ּוְרִחימּו"

Hayom Yom: Yud-Alef Nisan

On a birthday, a person needs to think 

about how they can do better.



מצות לא תעשה ר"פ:

ַּפט ּגֵר יָתֹום" )פרשת כי תצא( "�א ַתֶּטה ִמְשׁ

מצות עשה קע"ז:

ּפֹט ֲעִמיֶת�" )פרשת שופטים( "ְּבֶצדֶק ִּתְשׁ

מצות לא תעשה רע"ו:

"�א ָתגּורּו ִמְּפנֵי ִאיׁש" )פרשת דברים(

מצות לא תעשה רע"ד:

ַחד �א ִתָּקח" )פרשת משפטים( "וְשֹׁ

Rambam: Hilchos Sanhedrin

A Beis Din can't be afraid

to pasken the way they think.



Inyana D'Yoma: Yud-Alef Nisan

Yud-Alef Nissan is "Mazalo Gover"

– our mazel is strong –

for EVERY Yid!
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