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

Shabbos 
20 Shevat, 5782   ·   Parshas Yisro

Things to do

 § During the reading of the Aseres Hadibros, 
stand facing the Sefer Torah.1 They are read 
according to the division and tune known as 
ta’am elyon.2 

 § The haftorah ends with the words zera kodesh 
matzavta (Yeshayahu 6:1-13).3

Monday
22 Shevat, 5782

    On this day
 

Today is the 34st yahrzeit of the Rebbetzin 
(Rebbetzin Chaya Mushka4 Schneerson, wife 
of the Rebbe and daughter of the Frierdiker 
Rebbe). Learn more about the Rebbetzin at 
www.chabad.org/2100123.

1  ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. 
הרבי הפנה את פניו לס"ת )ובשנים שהיה יושב בקרה"ת – נעמד( כמה תיבות לפני התחלת עשרת-הדיברות.

2  לוח כולל-חב"ד, כדעה האחרונה בשו"ע אדמוה"ז סי' תצד סי"א. 
אדמוה"ז היה קורא בתורה את עשרת-הדיברות דפרשה זו בנוסח-טעמים השונה מהנוסח דקרה"ת כל השנה, וגם 
מהנוסח דעשרת-הדיברות דפרשת ואתחנן, וכן נהגו גם כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש – רבי ברוך שלום 
בן אדמו"ר הצמח-צדק, שלימד זאת להרה"ק הרז"א – רבי שניאור זלמן אהרן, אחי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע 

)לקוטי-דיבורים ח"ב עמ' 459, וראה גם ב'ס' התולדות – אדמוה"ז' ח"ד עמ' 1070(.

3  ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

4  רגילים היו לקרוא לרבנית 'מוסיא' וכך גם היתה רגילה לחתום, גם כאשר היתה חותמת בשפות אחרות. הרבי 
)'עבודת הקודש...'  'מוסקא'  ימנית, אך מעולם לא שמע שיבטאו  'מושקא' בשי"ן  גם  כתב שלפעמים קראו לה 

להרה"ח ר' שלום-דובער שי' לוין עמ' קנח-קס, עיי"ש(.
וראה רמזים בשמה והוראות מזה בקונטרס 'בך יברך ישראל', שבתוך ספר-השיחות ה'תשנ"ב, ח"ב עמ' 344, ועוד. 

Things to do

 § On the Rebbetzin’s first yahrzeit, the Rebbe 
spoke about the various minhagim one does on 
a yahrzeit, including learning Mishnayos and 
giving extra tzedakah (see below).5 (Visit www.
chabad.org/22mishna for Mishnayos beginning 
with the letters of the Rebbetzin’s name.) 

The following are some of the horaos the Rebbe 
gave in connection with Chof-Beis Shevat:

 § To establish new public shiurim in both nigleh 
and Chassidus, and to strengthen the shiurim 
that exist already.6 (The Rebbe connected the 
concept of establishing set times to study Torah 
with the Rebbetzin’s name, which has the same 
gematria as the word eis, “time.”7)

 § To give extra tzedakah,8 preferably in multiples 
of 470, the gematria of the Rebbetzin’s name.9 

 § To establish mosdos in her memory,10 especially 
mosdos dedicated to the three mitzvos entrusted 
to women—lighting Shabbos candles, kashrus 
and taharas hamishpachah—and schools for 
girls.11

 § The Rebbe encouraged naming children after 
her and raising them to follow her ways.12

 § A yahrzeit candle is also lit, to burn throughout 
the day.

5 סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 225.

6 סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 236.

7 סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 234, 236.

8 סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 236. סה"ש תש"נ ח"א עמ' 298.

9 סה"ש תש"נ ח"א עמ' 298.

10 סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 236. סה"ש תש"נ ח"א עמ' 298.

11 סה"ש תש"נ ח"א עמ' 298.

12 סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 236.

Shabbos, 20 Shevat, 5782—Friday, 26 Shevat, 5782

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

Shabbos
הלכות שאר אבות הטומאות
פרק יח-כ

Sunday
הלכות טומאת אוכלין
פרק א-ג

Monday
פרק ד-ו

Tuesday
פרק ז-ט

Wednesday
פרק י-יב

Thursday
פרק יג-טו

Friday
פרק טז
הלכות כלים
פרק א-ב

Shabbos
הלכות בכורות
פרק ו

Sunday
פרק ז

Monday
פרק ח

Tuesday
פרק ט

Wednesday
פרק י

Thursday
פרק יא

Friday
פרק יב

Shabbos
מ״ע צח

Sunday
מ״ע צח

Monday
מ״ע צח

Tuesday
מ״ע צח

Wednesday
מ״ע צח

Thursday
מ״ע צח

Friday
מ״ע צח


