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

Shabbos 
Chamishah Asar B’Av, 5781 | Parshas 
Va’eschanan, Shabbos Nachamu

Things to do

• When the Aseres Hadibros are read, stand facing 
the Sefer Torah.1 The 
Aseres Hadibros are 
read according to the 
tune known as ta’am 
elyon.2

• After Minchah, read the 
third chapter of Pirkei 
Avos.

Chamishah Asar B’Av
• Do not say Av 

Harachamim or 
Tzidkasecha.

• The Rebbe encouraged 
arranging farbrengens 
on Chamishah Asar 
B’Av.3

• It is customary to begin 
wishing each other a 
kesivah vachasimah 
tovah from Chamishah 
Asar B’Av and onward.4

1 ספר-המנהגים עמ' 31.

2 לוח כולל-חב"ד פ' יתרו, כדעה האחרונה בשו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א.
אדה"ז היה קורא את עשרת הדיברות דפ' ואתחנן בנוסח-טעמים מיוחד, שונה מזה של הקריאה בכל השנה ואף 
מזה של עשה"ד דפ' יתרו, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-צדק, שלימד זאת להרה"ק 

הרז"א אחי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע )לקוטי-דיבורים ח"ב עמ' 459. וראה ספר התולדות אדה"ז ח"ד עמ' 1070(.

3 ראה לקו"ש חל"ט ע' 229. סה"ז תנש"א ח"ב ע' 733.

4 סה"ש תנש"א ח"ב ע' 770. שם ע' 725 הערה 63 וש"נ.
בע"פ היה הרבי מקדים ומברך, כגון בשיחת י"ג מנ"א תשל"ט. וכן בסיום המאמר דכ"ג מנ"א תשכ"ח )'ספר המאמרים 
לכמה  בנוגע   – מתחלת  מנ"א  שבכ'  בהערה,   1163 ללקוטי-שיחות ח"ד עמ'  שם  ומצויין  שמו,  עמ'  מלוקט' ח"ה   –
עניינים – ההכנה לראש-השנה(. בכתב – בדרך-כלל היה מאחל רק מיום א' דר"ח אלול, אך היו יוצאים-מן-הכלל 

Thursday
20 Menachem Av, 5781

 

On this day 

Today is the yahrzeit of the Rebbe’s father, the 
holy sage and Kabbalist Harav Levi Yitzchak 
Schneersohn. He passed away in 5704 (1944) in 
Almaty (Alma Ata), Kazakhstan, where he was 
exiled for his efforts to strengthen Yiddishkeit 
in Yekaterinoslav-Dnepropetrovsk and 
throughout Russia and the Ukraine.

Things to do

• For more on Reb Levi Yitzchak, visit www.chabad.
org/2283906.

• The Rebbe would farbreng every year in 
connection with this day. When held during the 
week, the farbrengen would include a Siyum 
with a hadran (expounding on the tractate(s) 
completed).

• The Rebbe requested that during the farbrengens 
in honor of Chof Av, the participants should study 
Reb Levi Yitzchak’s torah teachings and pledge 
money to tzedakah in his merit.5

)'אוצר מנהגי חב"ד', אלול-תשרי, עמ' יב-יג. וראה 'בית חיינו' גיליון 99 עמ' 14(.

5 לקו"ש חל"ט ע' 231.

For local candle 
lighting times visit  
Chabad.org/Candles

Shabbos, 
15 Av, 5781 -
Friday, 
21 Av, 5781

“The Jews had no 
Yamim Tovim like 
Chamishah Asar 
B’Av and Yom 
Kippur.” 
(Taanis 26b)

“From Chamishah 
Asar B’Av and 
onward, learning 
more Torah at 
night will add days 
to your life.” 
(Taanis 31a and Rashi) 

“This maamar 
Chazal should 
be publicized 
everywhere…
beginning by 
publicizing it to 
yourself.” 
(Sefer Hasichos 5750 
vol. 2, p. 615)
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טו מל״ת שכב

טז מל״ת שכב

יז מל״ת שכא

יח מל״ת שכא

יט מ״ע קנה

כ מ״ע קנה

כא מ״ע קנה

Shabbos
הלכות שבת, פרק יב-יד

Sunday
הלכות שבת, פרק טו-יז

Monday
הלכות שבת, פרק יח-כ

Tuesday
הלכות שבת, פרק כא-כג

Wednesday
הלכות שבת, פרק כד-כו

Thursday
הלכות שבת, פרק כז-כט

Friday
הלכות שבת, פרק ל
הלכות עירובין, פרק א-ב

Shabbos
הלכות תרומות, פרק ה

Sunday
הלכות תרומות, פרק ו

Monday
הלכות תרומות, פרק ז

Tuesday
הלכות תרומות, פרק ח

Wednesday
הלכות תרומות, פרק ט

Thursday
הלכות תרומות, פרק י

Friday
הלכות תרומות, פרק יא


