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

Shabbos
13 Shevat, 5782   ·   Parshas Beshalach,  
Shabbos Shirah

    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.

Things to do

 § If possible, the relevant horaos of Yud Shevat 
(see last week’s Luach) should be continued in 
the subsequent days as well, and especially on 
the following Shabbos, i.e., today.1

Krias Hatorah

 § It is customary to stand when the shirah of Az 
Yashir is read from the Torah.2

 § In the seventh aliyah (as well as in Maftir), the 
baal korei reads zecher zeicher Amalek (first 
zecher and then zeicher).3

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

2  ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. בדרך-כלל כשהרבי היה עומד בקרה"ת, הפנה פניו אל הס"ת מ"ויושע" 
מתחילת או מאמצע הפסוק לערך )לא היתה קביעות בזה( ועד גמר שירת מרים; ומאז שהחל לשבת בקרה"ת 

)תשל"ח( עמד מ"ויושע" עד גמר שירת מרים.
בבית חיינו נהוג לנגן ב"והמים להם חומה... ומשמאלם" הראשון )יד,כב( כמו בסוף-פסוק רגיל, ובשני )יד,כט( כמו 
לפני "חזק". בשירה עצמה )פרק טו( מנגנים בכל מקום שבו מוזכר שם ה': פסוקים א-ג. ו. יא. טז-יט. ובשירת מרים 

)טו,כא(: "שירו לה'... בים" – מפי הרה"ח ר' יוסף-יצחק שי' אופן.
וגם משאר  אדה"ז היה קורא בתורה את שירת הים בנוסח-טעמים מיוחד, השונה מנוסח הקריאה דכל השנה 
השירות שבתורה, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-צדק, שלימד זאת להרה"ק הרז"א 
אחי אדמו"ר מהורש"ב נ"ע )לקוטי-דיבורים ח"ב עמ' 460. וראה בסה"ש תש"ו ע' 38, ובלה"ק בס' התולדות אדה"ז 

ח"ד עמ' 1070 משיחה בסעודת ליל שש"פ תש"ו(.

3  ספר המנהגים ע' 31, ובמנהגי פורים בעמ' 72. וראה שם הערת הרבי בארוכה.

 § The haftorah begins with U’Devorah ishah 
neviah (Shoftim 4:4-5:31).4

Minhagim of Shabbos Shirah

 § It is customary to eat buckwheat (shvartze 
kashe).5 

 § When buckwheat is eaten separately (not 
during a meal), if the kernels are whole, say 
the berachah of ha’adamah. If the kernels are 
crushed, say the berachah of shehakol.6

 § The Maharal of Prague instituted the minhag 
of gathering children7 on Shabbos Shirah and 
relating to them the story of krias Yam Suf. The 
children would be told how the birds sang and 
danced along when the Jews sang Az Yashir, 
and how the children plucked fruits from the 
trees growing in the Yam Suf and fed them to 
the birds. The children would then be given 
shvartze kashe and told to feed the chickens  
and birds.8

 § The Rebbe writes that we did not see this 
minhag being done in the home of the 
Frierdiker Rebbe. However, this reservation was 
only with regard to feeding birds on Shabbos, 
as that may pose a halachic issue. Children 
should certainly be told about krias Yam Suf (as 
described above), and should be encouraged to 
display compassion to animals.9

4  ספר-המנהגים עמ' 32. לוח כולל-חב"ד. ובשיחות-קודש תשל"ו ח"א עמ' 459 איתא, שמנהג חב"ד בד"כ לקצר 
בהפטרות, להוציא פרשתנו ]ההפטרה הארוכה ביותר![ כי בה גם המלחמה היא חלק מן השירה, עיי"ש.

5  ספר-המנהגים עמ' 72. לוח כולל-חב"ד. וכנראה קשור להאמור לקמן בפנים )כיוון שהמאכל חביב על העופות(.

6  ע"פ Brochos Guide )י"ל ע"י רי"ל שי' ניומאן, ברוקלין תשע"ג(, עמ' 43, ע"פ סדר ברה"נ לאדה"ז פ"ו סי"א 
ופ"ז סכ"ב.

7  והכוונה היא לילדים ולילדות – כדמוכח מקריעת ים-סוף )ספר-השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 324 הערה 112(.

8   ספר-השיחות תש"ב עמ' 73.

9  ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222 הערה 118 ובשוה"ג שם. ושם: "אלא שלא ראינו שכ"ק מו"ח אדמו"ר 

Shabbos, 13 Shevat, 5782—Friday, 19 Shevat, 5782

For local candle lighting times  
visit Chabad.org/Candles



Sunday
14 Shevat, 5782

Things to do

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

Monday
Chamishah Asar B’Shevat, 5782

Things to do

Today is Chamishah Asar B’Shevat, the 
Rosh Hashanah for fruit trees.10

 § We do not say Tachanun.11

 § It is customary to eat fruit,12 especially the 
species with which Eretz Yisrael is praised13—
grapes, figs, pomegranates, olives, and dates—
as well as carobs.14

 § Some are accustomed to make a Shehecheyanu 
on a new fruit.15 

ינהוג כן. ]ויש לומר מהטעמים לזה – מה שכתב אדמוה"ז בשו"ע )או"ח סי' שכד ס"ח( "יש נוהגים לתת חיטים 
לפני העופות בשבת שירה, ואינו נכון שהרי אין מזונותיהם עליך" )דפסק כהמג"א שאוסר, ולא כמו שמסיק בס' 
תוספת-שבת הובא באורחות-חיים שם, שכיוון שנהגו כן לשם מצווה אין להקפיד בכך(, ובימינו אלו לא מצוי שיהיו 
תרנגולים וכיוצא בהם שמזונותיהם עליך )כפי שהיה רגיל בדורות שלפני זה בעיירות הקטנות([. בכל זאת, הרי זה 
רק בנוגע להאכלת העופות, אבל בוודאי שיש לספר לילדים את כל הנ"ל, ובמיוחד – לנטוע בהם מידה טובה של 

רחמנות על בעלי-חיים )שמתבטאת גם בסיפור דהאכלת העופות(, 'ורחמיו על כל מעשיו' ".
בנוגע להמנהג בכללותו, בשעתו העיר הרבי: "והלוואי היו מחדשים עתה מנהג זה בכל קהילות ישראל" – ספר-
השיחות תשמ"ז ח"א עמ' 324 )וראה 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 454 בחריפות – בלתי מוגה(. ובלקוטי-שיחות 
ח"ב עמ' 522 מבאר ההוראה מסיפור זה, עיי"ש. אולם למעשה, כשהציעו לפרסם עד"ז, נענו בהוראה: "לא להעתיק 
כל זה עתה – כי כנראה נשתקע המנהג לגמרי, וכשם שמצווה כו' כך כו'" )=כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, 
כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע – כך נדפס בס' היכל-מנחם ח"ב עמ' לו, מתאריך ו' שבט תשמ"ח, אבל 
75 תיקן שהמענה היה בשנת תש"נ, לאלה שרצו ללמד זאת לילדים  'לקט הליכות ומנהגי ש"ק' עמ'  בחוברת 

ב'חדר'(. 

10  '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(.

11 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.

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

ח"ב עמ' 225(.

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

14  "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(.

15 ראה הנסמן בשבח המועדים ע' 118 הערה 15.

 § It is not our custom to recite passages from 
Tanach, Zohar, and so on when eating the 
fruits.16

 § Chamishah Asar B’Shevat should be utilized to 
gather Jews together to increase in all matters 
of Torah and mitzvos.17 In particular, gatherings 
should be arranged for Jewish children 
(regarding whom the concept of growth—one of 
today’s themes—is especially emphasized).18

 § 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.”19

 § 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. 31220)

 § Monday night is the last night to recite Kiddush 
Levanah, which may be said until 8:45 p.m.21 

Friday
19 Shevat, 5782

Things to do

 § When saying Chitas and shnayim mikra of 
Parshas Yisro, read the pesukim of the Aseres 
Hadibros following the regular division and 
tune (known as ta’am tachton).22

16  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.

17  ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241. 

18  'התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' 892.

19  ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 222.

20  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(.

21 לוח כולל חב"ד.

22 שו"ע אדמוה"ז סי' תצד סי"א.
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פרק אחד ליוםספר המצוות ג פרקים ליום

Shabbos
הלכות מטמאי משכב ומושב
פרק י-יב

Sunday
הלכות שאר אבות הטומאות
פרק א-ב

Monday
פרק ג-ה

Tuesday
פרק ו-ח

Wednesday
פרק ט-יא

Thursday
פרק יב-יד

Friday
פרק טו-יז

Shabbos
הלכות בכורות
פרק ז

Sunday
פרק ח

Monday
הלכות שגגות
פרק א

Tuesday
פרק ב

Wednesday
פרק ג

Thursday
פרק ד

Friday
פרק ה

Shabbos
מ״ע קד

Sunday
מ״ע קד צו

Monday
מ״ע צו

Tuesday
מ״ע צז

Wednesday
מ״ע צז

Thursday
מ״ע קה

Friday
מ״ע קה


