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

Shabbos,
22 Adar, 5781 Friday,
28 Adar, 5781

Shabbos

Tuesday

22 Adar, 5781 | Ki Sisa, Parshas Parah

25 Adar, 5781

Things to do

Today marks Rebbetzin Chaya Mushka’s 120th
birthday. She was born in the year 5661 (1901)
in the town of Babinovitch, near Lubavitch.
Learn more about the Rebbetzin at chabad.
org/2100123.

Krias Hatorah
•

•

•

•
•

Two Sifrei Torah are removed from the aron
kodesh.1 In the first Sefer Torah, seven aliyos are
read in Parshas Ki Sisa. The second Sefer Torah
is then placed next to the first one,2 and Chatzi
Kaddish is recited. This is followed by hagbah
and gelilah of the first Sefer Torah.3
It is customary for the baal korei to lower his
voice slightly when reading the story of the chet
ha’egel.4
From the second Sefer Torah, Parshas Parah
is read for maftir (Bamidbar 19:1-22). This is
followed by hagbah and gelilah of the second
Sefer Torah.
According to some opinions, the obligation to
hear the kriah of Parshas Parah is min hatorah.5
The haftorah of Parshas Parah is then read. The
haftorah ends with the words ani Hashem dibarti
ve’asisi (Yirmiyahu 36:36).6

For local candle
lighting times visit
Chabad.org/Candles

Things to do
•

On this date, a month after the Rebbetzin’s
passing in 5748 (1988), the Rebbe introduced
the “birthday campaign,” emphasizing the
significance of one’s birthday. The Rebbe urged
all Jews, young and old, to commemorate their
birthdaysthrough increasing in Torah, tefillah, and
tzedakah and arranging a joyous farbrengen.7

Friday
28 Adar, 5781

Things to do
- כדי למנוע 'טירחא דציבורא' (לוח דבר,התורה השני לפרשת זכור קודם תפילת שחרית- רצוי לגלול את ספר1
.)בעתו
.אפרים שער י סי"ב- שערי2
.חב"ד- לוח כולל3

•

When saying shnayim mikra, read all three
haftaros: for Parshas Vayakhel, Parshas Pekudei,
and Parshas Hachodesh.8
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שלושה פרקים ליום

פרק אחד ליום

Shabbos
ז- פרק ה,הלכות מקוואות

Shabbos
 פרק ט,הלכות גירושין

Sunday

Sunday

י- פרק ח,הלכות מקוואות

 פרק י,הלכות גירושין

Monday

Monday

 פרק יא,הלכות מקוואות
ספר נזיקין
ב- פרק א,הלכות נזקי ממון

 פרק יא,הלכות גירושין

Tuesday

Tuesday

 פרק יב,הלכות גירושין

ה- פרק ג,הלכות נזקי ממון

Wednesday
ח- פרק ו,הלכות נזקי ממון

Thursday
יא- פרק ט,הלכות נזקי ממון

Friday

ספר המצוות
כב מ״ע קט
כג מ״ע קט
כד מ״ע קט רלז
כה מ״ע רמ
כו מ״ע רלח
כז מ״ע רמא
כח מ״ע רמא

Wednesday
 פרק יג,הלכות גירושין

Thursday
 פרק א,הלכות יבום וחליצה

Friday
 פרק ב,הלכות יבום וחליצה

יד- פרק יב,הלכות נזקי ממון
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