
Sale of Seats for  
Yomim Noraim 

See Aryeh Beer: 
 After the 07:15 Shacharis 
 After the 21:00 Maariv 
 Motza’ei Shabbos 21:30 to 22:15 
 Phone: 992-0578 or 0504 188 669 or write to 

aryeh@ahavasshalom.org 

Member Prices per seat: 

 
To receive the member price, you must be a member, 
and your payment of dues must be up-to-date. Dues 
are 190 ₪/ month. Payment can be made with a credit 
card on the phone. 
Hardship cases will be handled with sensitivity and discretion.   
Non-members can begin purchasing seats on 6-Sep-2015 for 300₪. 

 

Siyum! 
Mazel Tov to Rabbi Akiva 
Teichtal on the completion 
of Masechta Kerisus. The 
tzibur is invited to a Siyum 
(light refreshments only) at 
09:00 on Sunday morning 
in Ahavas Shalom. 

  RH & YK RH Only or YK Only 

First Seat 50 ₪-  40 ₪-  

Second Seat 50 ₪-  40 ₪-  

Each Additional seat 100₪ 90₪ 

A Never-ending Battle 
ְהֶיה ְלָך, ַעל  ָך חּוץ, -ְוָיֵתד ּתִ ְבּתְ ׁשִ ֲאֵזֶנָך; ְוָהָיה, ּבְ

יָת ֶאת ְבּתָ ְוִכּסִ ה ָבּה, ְוׁשַ  ֵצָאֶתָך.  -ְוָחַפְרּתָ

And thou shalt have a paddle among thy 
weapons; and it shall be, when thou sittest 
down abroad, thou shalt dig therewith, and 
shalt turn back and cover that which 
cometh from thee. (Devarim 23:14) 

The pasuk says that a person has to carry his spade 
with him when he goes to battle, so that if he has to go 
to the facilities, he can cover it up. 

The Torah tells us that, even in the most pressing of 
times, a Jew can never lose his sense of decency. When 
bullets are flying all around, a person must not only 
must be concerned with his safety, but also with his 
dignity. It seems that the important message being 
conveyed is that no matter what happens, we cannot 
lose ourselves. The Gemara relates an alternative 
interpretation of  ְָהֶיה ְלך  .which refers to your ears ,ְוָיֵתד ּתִ
The Gemara explains that the curvature of the fingers 
were made especially so that they fit into one’s ear, 
enabling one to turn off his hearing when necessary. 
Many times people find themselves in situations where 
inappropriate speech is being said, and the Torah is 
giving us a directive ‘use your fingers to escape the 
reality that you find yourself in’ (by putting one’s 
fingers in one’s ear). It seems to me that the Torah is 
expressing to us that just as the simple understanding 
of the passuk is about ‘human dignity’, so too by 
hearing forbidden words one belittles himself to the 
same degree.  

I think there is another parallel as well. The Torah is 
trying to strengthen us against the yetzer hara. Just as 
in the battlefield, a person may say “there are more 
important things to worry about than covering my own 
excrement. Certainly there are greater issues at hand, 
such as winning the war”. So too the yetzer hara tells 
us that when we find ourselves in the company of 
important people (employers, dear friends, or 
relatives), as long as I pretend not to pay attention to 
what is being said (even though I really do hear), it is 
ok. The Torah is telling us that one can lose his spiritual 
respectability to the same degree by being part of such 
a discussion.  

Whether with friend or foe, one must retain his dignity, 
physical and spiritual, because at all times we are 
soldiers in Hashem’s army. 

 בס"ד
 שבת פרשת

 Beis Medrash Ahavas Shalom תצא כי
HaRav Avrohom Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav 

 Aug 28/29, 2015י״ד אלול, התשע״ה 

Shabbos Schedule Parshas Shoftim 
 לוח שבת פרשת שופטים

Erev Shabbos   ערב שבת 
Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 
“Early Mincha” 17:28  מוקדמת”מנחה“  
Plag Hamincha 17:48 פלג המנחה 
Candle Lighting  18:32/18:52 הדלקת נרות 
Mincha 3 18:54 מנחה ג׳ 
Shekiyah 19:12 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 
Brachos  8:00 ברכות 
Shochein Ad 8:25 שוכן עד 
Latest Shema – M. A. 8:40 סוף זמן ק"ש למג"א 
Latest Shema – G’ra 9:27 סוף זמן ק"ש לגר"א 
Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 
Mincha 2 16:00 מנחה ב׳ 
Mincha 3 17:30 מנחה ג׳ 
Shekiyah 19:11 שקיעה 
Ma’ariv 1 19:48 מעריב א׳ 
Ma’ariv 2 20:11 מעריב ב׳ 

 'פרקי אבות ב



 מהשולחן של הרב אברהם ברוך זכריש
 רב יואב דרויאןתורגם לעברית על ידי 

 מלחמה נצחי
ְבּתָ  ה ָבּה ְוׁשַ ָך חּוץ ְוָחַפְרּתָ ְבּתְ ׁשִ ְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה ּבְ "ְוָיֵתד ּתִ

יָת ֶאת ֵצָאֶתָך" [דברים כג:יד]  ְוִכּסִ

תורה מחייבת אותנו לשאת מעדר או כלי כל שהוא  ה
בזמן יציאתנו למלחמה, בכדי שנוכל לכסות את הפסולת 

 בעת שנצטרך לנקבינו.

פשר הדבר הינו, שאפילו בנסיבות הכי מחמירות, אסור ליהודי  
לאבד את חוש הצניעות שלו. אפילו בשיאה של מלחמה, אל 
לאדם לדאוג על בטחונו בלבד, אלא גם על מצבו הנפשי. 
כנראה, ישנה חשיבות עצומה לדאוג שלא נאבד את עצמנו או 

 זהותנו.

 –הגמרא מבארת הנחיה שונה מציווי זה. "ויתד תהיה לך"  
יתדות ניידים שאנו תמיד מצויידים   –מתייחס לאצבעותינו  

בהם. יתדות אלו הם מותאמים בדיוק למטרתם, לפקוק את 
אזנינו. פעמים מספר, יהודי מוצא את עצמו בסביבת שיחה 

ולא תמיד יכול הוא לשנות את הנושא  –שאינה ראויה להישמע 
אבל בלית אפשרות אחרת,  –או למנוע את הדיבורים השליליים 

 הוא תמיד יכול "לכבות את הווליום" על ידי פקיקת אזניו.

שמירת צניעותו של האדם וצורתו  הפשט הפשוט של הפסוק (  
כ'מענטש' ) והדרשה ( שימוש באצבעות בכדי לברוח מדיבורים 
אסורים ) נראים לי כמשלימים אחד את השני. כמו שחוסר 
צניעות בעשיית הצרכים פוגמת את צורתו של האדם היהודי, כך 
גם השתתפות/נוכחות בשיחה שכוללת דיבורים אסורים פוגמת 

 את צורתו של אדם יהודי וצובעת אותו במכחול משפיל.

יתכן ויש עוד קו המחבר את שני רעיונות אלו. בשדה הקרב, 
היינו חושבים שיש דברים יותר חשובים לתפוש את תשומת 
ליבנו מאשר הלכות צניעות בבית הכסא, וצריכים אנו את 
הפסוק ליישר מחשבה זו. כך גם בנוכחות אנשים מסויימים 
(מעסיקים, בני משפחה או חברים) היינו חושבים שיש דברים 
יותר חשובים מלהוכיח אותם על דיבורם על ידי תנועה כל כך 
מוגזמת. אבל התורה מנחה אותנו בקו הישר, שעל ידי שמיעה 
של דברים אלו, יהודי מקלקל את עצמו ומחוייב להימנע מכך 

 אפילו במחיר תנועה מוגזמת זו. 

בקיצור, מול אויב או עם חבר, יהודי מחויב לדאוג בראש 
 להתנהג כ"מענטש", כי הוא חייל בצבאות ד' ועומד על המשמר.
 

 Avos Ubanim—אבות ובנים
  

 מבצע ה"שוקולד"
מי שצובר ארבעה שוברי נוכחות,   
זוכה בשקית קליק לשנה מתוקה!!   

W hoever earns four vouchers (and saves them) 
earns a bag of “Klik” for a Sweet New Year!! 

Note that Avos Ubanim ends earlier each week.   
Therefore, in order to earn the Chocolate Vouchers, you 

need to come earlier. This week: 16:30-17:30 

5000₪ 

Shimon Rosenberg  
has his ticket— 

do you have yours? 
 

Only 500 Tickets will be sold! 
כרטיסים יימכרו 500רק   

1 Ticket: 50₪ or 200₪ for 5 
200₪ב כרטיסים חמש 50₪ב אחד כרטיס  

Get your Raffle ticket NOW!  
Over 180 tickets have been sold!  

Halachas of Rosh Hashanah 
A Shiur for Women 

From Rav Zachariash 
 

 Sunday night 
20:15—21:00 

Ahavas Shalom New Room 
 

SIYUM! 
Mazel Tov to the members of the Morning and Evening 
Daf Yomi Shiurim who joined together for a siyum on 
Meseches Nedarim. 

HaRav Avrohom Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav  
052-763-5938 
Lev Seltzer, Chairman  
lev@ahavasshalom.org 02-999-8923 

Main Ahavas Shalom list: shul-subscribe@ahavasshalom.org 
Address: 33 Nachal Lachish, Ramat Beit Shemesh, Israel  
www.ahavasshalom.org 
 

Newsletter Contact: Send your lifecycle events, news, 
comments, etc. to lifecycle@ahavasshalom.org. Remember: 
If we don’t know about your event, we can’t publish it! 

Please do not read during Tefillah or Kriyas Hatorah  
Please respect the sanctity of this bulletin  

 נא לא לקרוא את העלון באמצע התפילה או בקריאת התורה 
 נא לשמור על קדושת הדף

זמנים לימי 
חול עד 
פרשת 

 תבא כי

 Weekday ׳ו(Fri)  ׳ה(Thu)  ׳ד(Wed)  ׳ג(Tue)  ׳ב(Mon)  ׳א(Sun)  יום
times 
until 

Parshas 
Ki Savo 

 8:15 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 שחרית
 18:45 ,17:21 ,13:30 18:45 ,13:15,15:15 18:46 ,13:15,15:15 18:47 ,13:15,15:15 18:48 ,13:15,15:15 18:49 ,13:15,15:15 מנחה
   20:00 ,21:00 20:00 ,21:00 20:00 ,21:00 20:00 ,21:00 20:00 ,21:00 מעריב


