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

Shabbos 
16 Menachem Av, 5782  
Parshas Va’eschanan, Shabbos Nachamu

 § 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.

Wednesday
20 Menachem Av, 5782

 
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.

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

 § The Rebbe would farbreng every year in 

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(.

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.3

3 לקו"ש חל"ט ע' 231.

Shabbos, 16 Av, 5782—Friday, 22 Av, 5782

For local candle lighting times  
visit Chabad.org/Candles
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פרק אחד ליוםספר המצוות ג פרקים ליום

Shabbos
פרק ד
ספר קדושה
הלכות איסורי ביאה
פרק א-ב

Sunday
פרק ג-ה

Monday
פרק ו-ח

Tuesday
פרק ט-יא

Wednesday
פרק יב-יד

Thursday
פרק טו-יז

Friday
פרק יח-כ

Shabbos
הלכות גזילה ואבידה 
פרק יח

Sunday
הלכות חובל ומזיק
פרק א

Monday
פרק ב

Tuesday
פרק ג

Wednesday
פרק ד

Thursday
פרק ה

Friday
פרק ו

Shabbos
מל״ת קה של שלא
שלב שלג שלד

Sunday
 מל״ת שלו שלה
שלז שלח שלט

Monday
מל״ת שמ שמא
שמב שמג שדמ שמה

Tuesday
 מל״ת שמח שמט שנ שנא

Wednesday
 מל״ת שנב שמז שמו

Thursday
 מל״ת נב נג נה נד
שנד שס שסא

Friday
מל״ת קסא קסב מ״ע
לח מל״ת קס קנח קנט


