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SHABBOS, 2 MENACHEM AV, 5778
PARSHAS MATOS-MASEI, SHABBOS CHAZAK

T H I N G S  T O  D O

• Display an even greater joy than on a regular Shabbos, so that 
no one will suspect you are mourning on Shabbos.1

• You may eat meat and drink wine on Shabbos.

• A siyum should be made today as well.2

Krias Hatorah
• It is customary to stand when the last possuk of the Chumash is 

read.3

• After the baal korei finishes reading the seventh aliyah, the 

1  לקו"ש ח"ב ע' 358.

2 סה"ש תנש"א ח"ב ע' 708.

3 רצוי שהקורא יפסיק קימעא לפני תחילת הפסוק )עכ"פ עד שיספיקו היושבים לעמוד(, כדי שהציבור ישמע היטב את קריאת 
הפסוק – לוח 'דבר בעתו'.

ב"ה
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entire congregation recites aloud, “Chazak chazak venischazek!” 
This is then repeated by the baal korei. (The one receiving the 
aliyah says these words as well.4)

• For today’s haftorah, we read from Shim’u dvar Hashem until 
hayu elokecha Yehudah (Yirmiyahu 2:4-28), and then we add two 
pesukim, from Im tashuv until uvo yis’halalu (ibid. 4:1-2).5

Kiddush/Farbrengen
• The Rebbe encouraged the 

minhag that the gabbaim prepare 
a kiddush/farbrengen on Shabbos 
Chazak. At this farbrengen, share 
words of Torah, accept positive 
hachlatos, and celebrate the 
conclusion of the Chumash 
(similar to Simchas Torah).6

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

Motzoei Shabbos
• Make havdalah on wine, and give the wine to a child to drink. 

The child should be old enough to understand the concept of 
making berachos (so that your berachah will not have been said 
in vain), but young enough that he/she does not understand 
the concept of mourning (allowing him/her to drink the wine). 
If no such child is present, you may drink the wine yourself.7

4  ספר-המנהגים ע' 31. 

5 ספר המנהגים ע' 33.

6  ספר-השיחות תש"נ ח"א ע' 233.

7 לוח כולל חב"ד, ע"פ שו"ע סי' תקנא ס"י ונ"כ.

“On Shabbos Chazak, 
every Jew should 
strengthen himself, his 
family, and all those in 
his vicinity in all matters 
of Yiddishkeit, Torah and 
mitzvos.”
(Sefer Hasichos 5750, Vol. 1, p. 
233)



SUNDAY, 3 MENACHEM AV, 5778

T H I N G S  T O  D O

• Today’s shiur Chumash ends with the words ka’asher diber lachem 
(Devarim 1:11).8

TUESDAY, 5 MENACHEM AV, 5778

• Today is the yahrzeit of the Arizal.
• The Arizal’s life mission was to reveal pnimiyus hatorah. The day of 

his passing therefore inspires us to add in our activities to spread 
the mayanos of Chassidus within ourselves and to others. (Sefer 
Hasichos 5749 vol. 2, p. 619)

O N  T H I S  D A T E

FRIDAY, 8 MENACHEM AV, 5778

T H I N G S  T O  D O

• You may prepare for Shabbos by showering13 and putting on 
newly washed14 Shabbos15 clothing as usual. If you go to the 
mikvah every Erev Shabbos, you may do so today as well.16

8 כך נהגו בקרה"ת בליובאוויטש. כאשר שינו והנהיגו בבית-חיינו לסיים פסוק אחד לפני 'שני', כדי שלא להתחיל בפסוק 'איכה', 
כנדפס בספר-המנהגים ס"ע 31, העירו על כך הזקנים, והדבר חזר לקדמותו. וראה בזיכרונות הבעל-קורא בבית-חיינו, הרה"ח ר"מ 

שוסטרמאן ע"ה )"למען יידעו… בנים יוולדו", אה"ק תשנ"ז, עמ' 138(, המספר שהוא שהנהיג זאת וכיצד הפסיק לנהוג כך.

8 קונטרס כ"ח סיוון תנש"א. פרשת הדברים בספר 'ימי מלך' ח"א פרק טו.

10 קונטרס כ"ח סיוון תנש"א. פרשת הדברים בספר 'ימי מלך' ח"א פרק טו.

8 קונטרס כ"ח סיוון תנש"א. פרשת הדברים בספר 'ימי מלך' ח"א פרק טו.

12 קונטרס כ"ח סיוון תנש"א. פרשת הדברים בספר 'ימי מלך' ח"א פרק טו.

13 ראה שו"ע שם סט"ז. ולמעשה רוחצים כל הגוף, במים חמים ובסבון. וראה בכ"ז בס' 'מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א ס"ק יא.

14 שו"ע שם ס"ג.

15 ספר המנהגים ע' 46.

16 משנ"ב שם ס"ק צה.
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 שלושה פרקים ליום

SHABBOS
הלכות שכירות, פרק י-יב.

SUNDAY
הלכות שכירות, פרק יג.

הלכות שאלה ופקדון, פרק א-ב.

MONDAY
הלכות שאלה ופקדון, פרק ג-ה.

TUESDAY
הלכות שאלה ופקדון, פרק ו-ח.

WEDNESDAY
הלכות מלוה ולוה, פרק א-ג.

THURSDAY
הלכות מלוה ולוה, פרק ד-ו.

FRIDAY
הלכות מלוה ולוה, פרק ז-ט.

פרק אחד ליום

SHABBOS
הלכות מאכלות אסורות, פרק י.

SUNDAY
הלכות מאכלות אסורות, פרק יא.

MONDAY
הלכות מאכלות אסורות, פרק יב.

TUESDAY
הלכות מאכלות אסורות, פרק יג.

 
WEDNESDAY

הלכות מאכלות אסורות, פרק יד.

THURSDAY
הלכות מאכלות אסורות, פרק טו.

FRIDAY
הלכות מאכלות אסורות, פרק טז.

ספר המצוות

ב מל״ת רסז. רסח. ג מל״ת ריט. מ״ע רמד. ד מ״ע רמד. ה מ״ע רמב. ו מ״ע קצז. מל״ת רלד. ז מ״ע 
קמב. ח מל״ת רלט.
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