
Your complete guide to this 
week's halachos and minhagim.

Shabbos
Parshas Bo, 5781 | Yud Shevat

On this day

Today marks the 71th anniversary of the 
histalkus of the Frierdiker Rebbe and 
the beginning of the Rebbe’s nesius (in 
5710/1950); and 70 years since the Rebbe 
officially accepted the nesius, and said the 
maamar Basi Legani which delineated the 
mission for dor hashvi’i. Visit www.chabad.
org/YudShevat for more resources for this 
day.

Things to do

• Regarding Beis Nissan, the Rebbe once said: 
“Although it is the anniversary of the histalkus of 
the Rebbe Rashab, what’s more relevant to us—
chassidim of the Frierdiker Rebbe—is that it is the 
beginning of the Frierdiker Rebbe’s nesius.” (See 
Toras Menachem 5742 vol. 2, pp. 1089–1090).

• About Beis Nissan, the Rebbe said that it is a day 
to recommit to fulfilling the wishes and vision 
of the Frierdiker Rebbe and the Rebbe Rashab. 
(See Toras Menachem vol. 60, pp. 27–28). 

Friday Night
Things to do

• After Maariv, a portion of the maamar Basi Legani 
5710 of the Frierdiker Rebbe1 is customarily 
reviewed (if not by heart, then from the text).2  

Shabbos Day 
• In honor of Yud Shevat, try to receive an aliyah.3 
• The parshah should not be split into additional 

aliyos for this purpose. Instead, the Torah should 
be read a number of times if necessary4 (making 
sure at least six members of each minyan have 
not yet heard kriah5).

• The most prominent individual in the group 
(following the opinion of the majority of the 
minyan) should be given maftir. Alternatively, 
maftir should be allocated via a goral.6

Study Schedule 
• Before Shacharis, study a chapter of Tanya.7

• After Shacharis, a second portion of the maamar 
Basi Legani 5710 is reviewed.8

• After Minchah, the last section of the maamar 
Basi Legani 5710 is reviewed. This is followed by 
studying a chapter of Tanya.9

1  סה"מ תש"י עמ' 111 ואילך.

2  מכתב הרבי מר"ח שבט תשי"א )נדפס באג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"מ(.

3  מכתב הנ"ל.

4  מכתב הנ"ל.

5 קצות-השולחן סי' כה סי"ד. מי שמאזין לקריאת התורה במניין אחד ובדעתו להיות אחד מששת השומעים בקריאה 
נוספת, יכוון שלא לצאת ידי חובתו בקריאה זו )אך כמובן צריכים להיות שישה שכן מתכוונים לצאת בה(.

6  מכתב הנ"ל. 
א-ָבא", כמו שכתוב  א-ָבא", וזו טעות, אלא צריך לומר "ֶקֶרץ ִמָצפֹון ּבָ בהפטרה מודפס בכמה חומשים "ֶקֶרן ִמָצפֹון ּבָ

בנביא )ירמיה מו,כ(.

7  מכתב הנ"ל. נפוץ בין אנ"ש ללמוד אגה"ק סי' ז"ך, ללא הביאור. וראה אג"ק הריי"ץ ח"א עמ' שצ. 

8  מכתב הנ"ל.

9  מכתב הנ"ל. נפוץ בין אנ"ש ללמוד הביאור לאגה"ק סי' ז"ך.
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Additional Hanhagos 

The following should be done over the 
course of the day:
• Study chapters of Mishnayos that correspond to 

the Frierdiker Rebbe’s name.10

• Participate in a farbrengen.11

• Arrange a time to talk to your family about the 
Frierdiker Rebbe and his accomplishments.12

• If you are able, visit local shuls and batei 
midrashos. When there, share a vort from the 
Frierdiker Rebbe, explain how he loved every 
Jew, and tell them about his takanah to recite 
a daily portion of Tehillim and study a daily 
portion of Chumash with Rashi (and Tanya, where 
appropriate). If possible, all this should be done 
in the course of a farbrengen.13 

• If you can, visit youth—both observant and, 
wherever possible, the not-yet-observant—and 
talk to them about the great affection the Rebbe 
had for them and the hope he placed in them as 
future propagators of Torah and Yiddishkeit.14 

Sunday
11 Shevat, 5781

Things to do

• The Rebbe focused on the uniqueness of this day 
as the first complete day following the histalkus 
of the Frierdiker Rebbe and the beginning of the 
tekufah of dor hashvi’i.15

• If possible, the relevant horaos of Yud Shevat 
should be continued in the subsequent days as 
well.16

10  מכתב הנ"ל. 
כדי להקל על הציבור, מוצעים בזה פרקים קלים-יחסית:

י – יומא פ"ח; ו – דמאי פ"ב; ס – תענית פ"ב; ף – חלה פ"ב; י – ביכורים פ"א )אפשר גם לחזור על יומא פ"ח – אג"ק כרך 
יז, עמ' רעא(; צ – פרה פ"ט; ח – שבת פכ"ב; ק – נדרים פ"ח.

11  מכתב הנ"ל.

12  מכתב הנ"ל.

13  מכתב הנ"ל.

14  מכתב הנ"ל.

15 ספר-השיחות תשנ"ב עמ' 349. וראה ג"כ ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 255 הע' 99. ספר-השיחות תשנ"ב עמ' 
.318-319

16  מכתב הרבי מר"ח שבט תשי"א )נדפס באג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"מ(.

Tuesday
13 Shevat, 5781

On this day

Today is the yahrzeit of Rebbetzin Shterna 
Sarah, wife of the Rebbe Rashab and mother 
of the Frierdiker Rebbe. She passed away 
in 5702 (1942), and is buried in Montefiore 
Cemetery in Queens.

Wednesday
14 Shevat, 5781

Things to do

• At Minchah we do not say Tachanun, due to it 
being the day before Chamishah Asar B’Shevat.

• Wednesday night is the last night to recite 
Kiddush Levanah, which may be said the entire 
night,17 (as long as the moon is visible).

Thursday
Chamishah Asar B’Shevat, 5781

Things to do

• Today is Chamishah Asar B’Shevat, the Rosh 
Hashanah for fruit trees.18

• We do not say Tachanun.19

• It is customary to eat fruit,20 especially the species 

17 לוח כולל חב"ד.

18  'ראש-השנה לאילן' נוגע לדינא בארץ-ישראל – "לעניין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם שבט 
על שחנטו לאחר שבט", אבל לא מצינו בש"ס שייקרא ט"ו בשבט בשם 'יום-טוב'. המקור היחיד לכך הוא – כמבואר 
בראשונים, ש"כיוון דקתני בהדי הדדי, כל ארבעה ראשי-שנים ביחד, בהא דמיא אהדדי" )'תורת מנחם - התוועדויות' 

תשד"מ ח"ב עמ' 948(.

19 לוח כולל-חב"ד וספר-המנהגים עמ' 16, ע"פ סידור אדמוה"ז. השלמה לשו"ע אדמוה"ז )נדפסה בסוף ח"א עמ' 
357, ובמהדורה החדשה ח"ד עמ' תכו( סי' קלא ס"ח.

20   מג"א או"ח קלא ס"ק טז. השלמה לשו"ע אדה"ז שם ס"ח. וראה שיחת ליל ט"ו בשבט תשל"ט סל"ח. ש"פ בשלח 
תש"מ סנ"ו. לקראת ש"ק ט"ו בשבט תשמ"ט אמר הרבי: "...בכלל, אין הדגשה לקיים את המנהג דאכילת פירות דווקא 
ברבים. על-פי רוב ]-כשחל ט"ו בשבט בחול[ אוכלים את הפירות כל אחד בפני עצמו, בבית, ביחד עם בני ביתו, 



with which Eretz Yisrael is praised21—grapes, 
figs, pomegranates, olives, and dates—as well as 
carobs.22

• Some are accustomed to make a Shehecheyanu 
on a new fruit.23 

• It is not our custom to recite passages from 
Tanach, Zohar, and so on when eating the fruits.24

• Chamishah Asar B’Shevat should be utilized to 
gather Jews together to increase in all matters 
of Torah and mitzvos.25 In particular, gatherings 
should be arranged for Jewish children (regarding 
whom the concept of growth—one of today’s 
themes—is especially emphasized).26

• Encourage children to fulfill the custom of eating 
fruits on this day, and explain to them on their 
level what Chamishah Asar B’Shevat is all about—
that one must constantly grow in all matters of 
Yiddishkeit, and that they should be “trees” that 
produce good “fruits.”27

• At the farbrengen of Chamishah Asar B’Shevat, 
5731, the Rebbe announced that the time has 
come to “conquer” the world with the study of 
Torah. (Likkutei Sichos vol. 6, p. 31228)

בתוך הסעודה וכיוצא-בזה...." )ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 209, ובלה"ק – התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 225(.

21  ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222. ספר-השיחות תנש"א ח"א עמ' 300.

22  "ונוהגים לאכול גם חרובים, שיש להם שייכות מיוחדת לניסים, כסיפור הגמרא ]תענית כד,סע"ב[ על רבי חנינא 
בן דוסא ש"די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת", ובהמשך לזה מסופר על כמה וכמה ניסים שאירעו לו, בהיותו 

'מלומד בניסים' " )ספר-השיחות תנש"א שם(.

23 ראה הנסמן בשבח המועדים ע' 118 הערה 15.

24  נדפסו לראשונה בספר 'פרי עץ הדר', ויניציאה, תפ"ח. וכמה פעמים לאחרי זה, ובמיוחד בדורנו. אבל "לא ראיתי 
במדינותינו נוהגים כן" – לקוטי-שיחות כרך לא עמ' 235.

25  ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241. 

26  'התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 892.

27  ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222.

28  השייכות לט"ו בשבט – שכמו באילן צ"ל יגיעה רבה וזמן רב עד שבאים הפירות, כך בתורה צ"ל 'יגעת' כדי שיהיה 
'ומצאת' )לקוטי-שיחות שם, עיי"ש(.
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Shabbos
הלכות טומאת מת, פרק יב-יד

Sunday
הלכות טומאת מת, פרק טו-יז

Monday
הלכות טומאת מת, פרק יח-כ

Tuesday
הלכות טומאת מת, פרק כא-כג

Wednesday
הלכות טומאת מת, פרק כד-כה
הלכות פרה אדומה, פרק א

Thursday
הלכות פרה אדומה, פרק ב-ד

Friday
הלכות פרה אדומה, פרק ה-ז

Shabbos
הלכות תעניות, פרק א

Sunday
הלכות תעניות, פרק ב

Monday
הלכות תעניות, פרק ג

Tuesday
הלכות תעניות, פרק ד

Wednesday
הלכות תעניות, פרק ה

Thursday
הלכות מגילה וחנוכה, פרק א

Friday
הלכות מגילה וחנוכה,  פרק ב
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