
The Hidden Plan 

We seem to shift gears when going 

from Purim to Pesach. Purim: A flash 

realization of Divine intervention; 

Pesach: A struggle of power between 

Paroh and Moshe over who really has 

the say. We watch the Pesach story 

unfold until we have the truth 

championed over falsehood. Between 

these two episodes we have Shabbos Parah and Shabbos 

HaChodesh – seemingly some kind of connectors to these 

different kinds of revelations.  

Perhaps we can explain this progression in the following 

way: On Purim we come to realize that there is a master 

plan, meaning that though we see seemingly disconnected 

events unfolding in front of us. Because we do not 

understand their inherent value, we place emphasis on 

the wrong events. The lesson we learn is, to put our trust 

in the Torah and not make our own calculations that 

could be inaccurate. 

The commentators explain that 

those living in the desert after 

coming to the (false) conclusion 

that Moshe Rabbeinu died, took the 

obvious next step of making the 

golden calf, in order to replace 

Moshe Rabeinu. This is exactly the 

same problem that afflicted the 

Jews in Shushan: The people tried 

figure out on their own what is the 

right thing to do.  

After Purim, we read about Para 

Adumah. Chazal teach us that it is 

to atone for trying to figure things 

out. We do “the Chok” - something 

which is totally mindboggling: 

Contaminating the pure and purifying the contaminated. 

The Purim lesson has taken root in our minds: We do not 

do what we think is right, but instead do what the Torah 

says is right.  

After this lesson is learned and reinforced, we have the 

mitzvah of Kiddush HaChodesh : Fixing our schedules to 

follow a lunar calendar. The moon has no light of its own, 

but rather accepts and reflects the light of the sun. So too, 

Klal Yisrael’s stance is reflecting what the Torah demands. 

This position allows for emunah to grow to the point that 

we do not have to have a miracle happen behind our 

backs, but rather directly in front of our eyes: A nes galui 

can happen and we will know not to second guess the 

Mastermind. 

Matza! 

The annual Ahavas Shalom Matza baking with the Rav is 

being organized. The prices are : 

 Hand Matza: 170₪/Kilo 

 Machine Matza: 78₪/Kilo 

(both using machine ground 

flour) Orders may be sent to 

Peretz Dissen (054-566-5084) or 

matza@ahavasshalom.org  

Date for the baking is tentatively 

Sun. 9 Nissan / 29 March at about 16.00. 
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 בס"ד

 שבת פרשת 

 כי תשא

Shabbos Schedule Parshas Ki Sisa 
 לוח שבת פרשת כי תשא

Erev Shabbos   ערב שבת 

Mincha 1 12:30 מנחה 

Candle Lighting  17:04/17:24 הדלקת נרות 

Mincha 2 17:26 מנחה 

Shekiyah 17:44 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 

Hashkafa - HaMabit  7:45  המביט  -שיעור בהשקפה  

Brachos  8:00 ברכות 

Shochein Ad 8:25 שוכן עד 

Latest Shema – M. A. 8:12 סוף זמן ק"ש למג"א 

Latest Shema – G’ra 8:56 סוף זמן ק"ש לגר"א 

Mincha 1 13:00 מנחה א׳ 

Junior Avos uBanim  16:00  צעירי אבות ובנים 

Mincha 2 16:55 מנחה ב׳ 

Shekiyah 17:44 שקיעה 

Ma’ariv 1 18:21 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2 18:44 מעריב ב׳ 

Avos u’Banim 19:30 אבות ובנים 

Beis Medrash Ahavas Shalom 
HaRav Avraham Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav 

 Mar 6/7 ‘15ט״ז אדר, התשע״ה 



 מהשולחן של הרב אברהם ברוך זכריש

 רב יואב דרויאןתורגם לעברית על ידי 

 התהליך הנסתר

מעבר בין פורים לפסח אנחנו, כנראה, מעבירים  ב
התגלות בין רגע של ההשגחה   –הילוך. פורים  

מעבר חד בין האבל והצום לשמחה   –העליונה  
התעמתות ארוכה בין משה רבינו ובין   –וששון. ופסח  

פרעה שנמשכת מעל שנה. המאבק ביניהם ממשיך עד 
שלאט לאט רואים את האמת מנצחת את השקר. בין 

פרשת   –שני קטבים אלה יש לנו את שתי הפרשיות  
פרה ופרשת החדש. שתי פרשיות אלו כנראה מהוות 

 גשר מסויים בין אופני ההתגלות השונים של החגים.

אולי נסביר את המהלך כך: בפורים אנחנו באים לידי 
על. אפילו אם אנחנו רואים -הכרה שקיימת תכנית 

באירועים הללו פריטים שאינם קשורים ונקודות בודדות 
אפילו אם אנחנו שמים דגש על   –ללא ערך מהותי  

בפורים למדנו שאין פריט קטן   –המקרים הלא נכונים  
מידי ושהכל, אבל הכל, חלק מתכנית העל. חשבונות 
וניבואים הם לא בתחומינו וביטחון בהשם הוא הדרך 

 היחידה להינצל ממסקנות כוזבות.

המפרשים מסבירים שדור המדבר, אחרי הגעתם 
למסקנה )השגויה( שמשה רבינו מת, פעלו באופן הגיוני 
לחלוטין ועשו את עגל הזהב. אותו תהליך בדיוק פקד 

הם ניסו להבין את הצעד הבא   –את אנשי שושן  
 ההגיוני שלהם.

אחרי פורים אנחנו פוגשים את פרשת פרה. הפרה 
אדומה, בעצם, באה לכפר על מושג ה"חשבון" שלנו. 

הפרה   –שלה. ללא הגיון אנושי   "חוק "אנחנו כפופים ל 
מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. זוהי המחשה של 
הלקח שלמדנו מפורים. אנחנו לא מחליטים לעשות את 

 .הישר בעינינו, אלא את הישר בעיני השם

יש לנו   –ואחרי שהלקח של פורים נלמד, וקיבל חיזוק  
את המצוה של קידוש החודש. כפיפת לוח השנה 
לתהליכי הלבנה. ללבנה אין אור משל עצמה, אלא היא 
מקבלת את הכל מהשמש ומשקפת אותו. באותו מובן, 
אנחנו מקבלים ומשקפים את הדרישות שהתורה שמה 
עלינו. ללא חשבונות וללא סינון של הבנה מול אי 
הבנה. המצב הזה מאפשר לנו לגדול באמונה עד 
שאנחנו ראויים לראות נס גלוי מול העינים ולא 
מאחורי הגב. במצב הזה אנחנו לא זקוקים לכך 
שהאירועים הקטנים ירקמו לתמונה גדולה מבלי שנשים 

אנחנו מסוגלים לראות   –לב, בכדי להבין את יד השם  
את זה מול הפנים ולהבין שאין אנחנו שולטים בזה 
כלל! ברמה הזאת אנחנו ראויים לראות ולהבין את 

 .הניסים הגלויים של פסח

וכל ההכנות האלו אמורות להכין אותנו לקבלת התורה 
 .שנזכה לה במהרה בימינו, אמן –של שבועות 

Avos uBanim  

Junior Avos uBanim: Boys ages 3 to 7 come to the 

Beis Midrash on Shabbos afternoon from 16:00 to 

16:45. Treats for everyone who learns for 30 minutes. 

הגרלה שבועית במוצ"ש 
 ללומדים!! 

Weekly raffle on Motza’ei 

Shabbos!!  
Congratulations to Yaakov Meir 

Jacobs who won the raffle on Parshas Tetzaveh. 
 .הזוכה בהגרלה מפרשת תצוהייקובס ׳יעקוב מאיר גישר כח ל 

THIS WEEK AuB joins up with Beis Tefillah, KSY and Aish Kodesh 
for a special Avos uBanim at Beis Tefillah, with EXTRA snacks 
and A GRAND RAFFLE (from Holy Bagels) with 
SPECIAL prizes. 19:30 to 20:30 Motza’ei 
Shabbos Parshas Ki Sisa! 

Donations 
Thank you to the following people for donations to the 

Otzar Seforim: 

 David Greenfield: Seforim  

 Micha Kushner: Bookcase and Seforim 

 Yechiel Kahan-Frankl: Seforim 

Help the Otzar for Pesach 
The Ahavas Shalom Otzar would like to 

have a shelf full of Pesach Seforim 

available for the kehilla to use. Please 

contact Avi Rosenberg to fund new 

purchases. We would also like to provide 

English-language seforim on Pesach, but 

they are usually too expensive to 

purchase in Israel. However, perhaps you 

have a Pesach sefer at home that you no 

longer use? If so, please consider 

donating it to our otzar. 

HaRav Avraham 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 
שבת 
פרשת 

 ויקהל/פקודי

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

Parshas 

Vayakhel/

Pekudei 

  08:15 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 שחרית
 17:31 ,12:30 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 מנחה

   21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 מעריב

Everyone comes!! Everyone  
learns!! Everyone wins!! 


