
User Friendly 
We stand between Parshas Shekalim and 
Parshas Terumah. Rashi explains that not all 
donations have the same set of rules. The 
obligation to give the half shekel for the use of 
the Korbonos was compulsory, and the exact 
amount was defined for each person. Whereas 
the donations for the building of the Mishkan 
were non-compulsory, and only given out of 
nedivas Halev—a person’s desire to donate. 
Thought must be given to why the korbonos 
were mandatory and the building voluntary. The Ponevitcher Rav 
and Rav Zalman Sorotskin both point out that people feel fulfilled 
by donating to buildings and they do not feel that satisfaction when 
donating for maintenance. Maintenance seems like a bottomless pit 
whereas a building is finite and when it is complete we feel 
accomplished. 

In truth, everyone understands that a building without the ongoing 
functions being maintained is useless. The more important donation 
is for the maintenance and not the building. So in order to prompt 
us to do the right thing, the Torah mandates an obligation for the 
donation for the services (korbonos) whereas for the building itself 
He leaves it to our desire to be generous. 

There is a word in today’s lexicon which did not seem to exist 50 
years ago: “User-friendly.” What this means is that in addition to the 
basic functions that a piece of technology can do and how pleasing it 
looks on the outside, it must be easy to use as well. Sometimes the 
technology may look really nice on the 
outside but if the basic functionality 
doesnʹt work in a way that is easy for 
people to understand, no one will be able 
to use it! Yet sometimes we are fooled by 
the shiny exterior mistaking how it looks 
for what is is supposed to do.  

We now understand why the Torah must 
prod us to give for the korbonos, 
however, for the building He leaves it to 
our discretion. It seems that this principle 
of basic human nature transcends time 
and still exists in our daily lives. This 
idea is crucial to keep in mind in our 
avodas Hashem. There are many times 
that people are involved in the great 
mitzvah of chesed  yet when they have to 
deal with the actual recipient of that chesed  face to face they behave 
abruptly. It seems to me that part of the reason that this is the case is 
because we lose sight of what is really important. Is it to move 
people along to get on to the next thing in our lives, or is it to spend 
the time to make the person you are doing chesed  for happier? The 
ultimate in chesed  is to make the person more comfortable. When 
giving a donation, it is not only important to give generously, but it 
is also important to make the recipient feel important. 

This past motza’ei Shabbos, when we came together to 
solidify our community, I was very pleased to have the 
feeling that we did not lose track of what is truly 
important: Feeling comfortable together, and having 
enjoyment from doing the mitzva of limud hatorah as a 
community. Thank you and may we go mchayal l’chayal. 

Lifecycles 
Calling all Young Men! 
YOU are invited to a special  
Seudah Shelishis 
 Food & Drinks 
 Divrei Torah 
 Zemiros 
 NO ADULTS (except the Rav) 
Open to all young men from (about) age 13 to 19.  

Starting immediately after the 16:45 
mincha, and lasting until Maariv 
In the Ahavas Shalom “Annex” 

 

 סעודה שלישית עם הרב
 .18עד  13פתוח לבחורים מגיל  -פרשת תרומה 

  
כיבוד 
דברי תורה 
זמירות 
(מלבד הרב) בלי מבוגרים 

 בס"ד
 שבת פרשת 

 תרומה

Shabbos Schedule Parshas Terumah 
 לוח שבת פרשת תרומה

Erev Shabbos   ערב שבת 
Mincha 1 12:30 מנחה 
Candle Lighting  16:53/17:13 הדלקת נרות 
Mincha 2 17:15 מנחה 
Shekiyah 17:33 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. 8:20 סוף זמן ק"ש למג"א 
Latest Shema – G’ra 9:05 סוף זמן ק"ש לגר"א 
Mincha 1 13:00 מנחה א׳ 
Junior Avos uBanim  15:00  צעירי אבות ובנים 
Mincha 2 16:45 מנחה ב׳ 
Shekiyah 17:34 שקיעה 
Ma’ariv 1 18:11 מעריב א׳ 
Ma’ariv 2 18:34 מעריב ב׳ 
Avos u’Banim 19:15 אבות ובנים 

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

 Feb 20/21 ‘15ב׳ אדר, התשע״ה 

it is also 
important to 
make the 
recipient feel 
important. 



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

  ידידותי למשתמש

נו נמצאים בימים אלו בין פרשת שקלים לפרשת  א
י כותב  שלא היו הנחיות זהות לגבי "תרומה. רש 

התרומות שכל אחד מישראל הביא לבנין המשכן .החיוב 
לתת מחצית השקל (ששימש לקופה הציבורית, לקניית בהמות 
שהוקרבו כקרבנות ציבור) נפל על כל אחד באופן שווה , ואילו 

התרומות לבנין המשכן עצמו, שניתנו רק על ידי ה"נדיבי לב"  
 ניתנו  בסכומים  שונים, על פי בחירתם של התורמים. 

מדוע החיוב כלל את כולם באופן שווה   –הענין דרוש ביאור  
לגבי ההוצאות השוטפות, אבל לא בגרעין ההתחלתי עצמו?  
בנושא זה, הן הרב מפוניבז'  והן הרב זלמן סורוצקין  מעירים  
שבני אדם מרגישים סיפוק בתרומה לבנין , אך לא מרגישים 
את אותו הסיפוק בתרומה למטרת ההוצאות השוטפות. הסיבה 
היא שהתחושה היא שהוצאות שוטפות הן כבור שאין לו סוף, 

לעומת הבנין שכאשר   –וכל סכום  ש"נזרק" לשם רק יתכלה  
בסוף מסיימים לבנותו הוא עומד מושלם על כנו. לפי האמת, 
ברור ומובן מאליו שמוסד שאינו מתוחזק לא שווה הרבה. ברור 
שהתרומה להוצאות השוטפות היא  חשובה יותר,  כי הוצאות 
אלו הן מטרת המוסד או הארגון. אבל מכיון שתרומה זו פחותה 
בערכה בעיני בני האדם, חייבה התורה את כולנו לקחת חלק 
בה. ואילו את התרומה היותר מפורסמת, התרומה לבנין המוסד, 

  .ה לנדיבי הלב"השאיר הקב

"ידידותי  -שנה   50ישנו ביטוי בלקסיקון שלא היה  קיים  לפני  
למשתמש".  משמעות הביטוי  היא שלא מספיק שמוצר כל 
שהוא יבצע את התפקיד הנדרש ממנו,  אלא יש צורך שיעשה 

לפעמים מוצר מצליח לתפקד    .ידידותית" "זאת בצורה נוחה ו 
ולעשות את המצופה ממנו,  אבל בצורה מסורבלת וקשה 

אבל  –להתמודדות. ולפעמים, מצד שני,  ישנו מוצר נאה ומבריק 
הוא אפילו לא עושה את המינימום שהוא  אמור לעשות.  לאור 

זאת, ברור למה התורה חייבה אותנו בתרומה לקורבנות, אך  
נתנה לנו חופש ביטוי בנוגע לבנין המשכן עצמו. כי מצוות אינן  

ידידותיות  למשתמש" . מצוות אמורות להשפיע " אמורות להיות 
   .עלינו ולגרום לנו להפיק את מירב התועלת מפעולותינו

ישנן  מספר מצוות שמבליטות עיקר זה. גמילות חסדים, למשל. 
ישנם אנשים שעסוקים בגמילות חסדים ומשקיעים במצווה המון 

אבל בבואם פנים אל פנים עם הנזקק, שוכחים הם את   –
כוונותיהם הטובות. מה העיקר בגמילות חסדים ? להרגיש את 

או שמא לשמח ולעודד את הנזקק    ?עשינו חסד" "ההישגיות של  
או הנזקקת ? כמובן שנגיעה ללב הנגמל היא יסודית בגמילות 

אפילו אם פעולה זו אינה מרשימה כמו מעשים   –חסדים  
   .כבירים אחרים

ש האחרון, כשנתכנסנו כולנו לחזק את הרגשת  האחדות "במוצ 
בקהילה, היתה לי הרגשה שלא שכחנו את העיקר ולא הקדמנו 

. קיימנו לימוד תורה כקהילה, והתגבשנו יחד. יהי  את הטפל 
 .רצון שנזכה למשיך מחיל אל חיל

New Chabura on Thursday 
New Hilchos Bein Adam lʹChaveiro Chabura 
starting this Thursday night 20:00-21:00, lead by 
Yehuda Leib Merrill. Learning basics such as 
Dan lekaf zechus, lying, flattery, borrowing and 
more! Meets in the “new room.” 

Avos uBanim  
Junior Avos uBanim: Boys ages 3 to 7 come to 
the Beis Midrash on Shabbos afternoon from 
15:00 to 16:00. Treats for everyone who learns 
for 30 minutes. 
Avos uBanim during the Winter Zman, for 
boys ages 7+. Learn for a full hour Motza’ei 
Shabbos 19:15-20:15. 

 הגרלה שבועית במוצ"ש ללומדים!! 
Weekly raffle on Motza’ei Shabbos!!  

Congratulations to Elazar Menachem Solomon who won 
the raffle on Parshas Mishpatim. 

 .הזוכה בהגרלה מפרשת משפטיםאלזר מנחם סולומון ישר כח ל 

Melaveh Malkah Thank You! 
Thank you  to all those involved with the Melaveh Malkah, including: 
Ari Goldwag for his wonderful music (we must get him to sing more 
next year), Brad Rubenstein for his wonderful job MC’ing, the Halelu 
choir for their melodious voices, Shalom Woodrow for sitting at 
entrance, Micha Kushner and Yonah Kaufman for the catering 
arrangements, Leah and Elisha Seltzer for preparing the Door Prizes, 
Aryeh Beer for handling the finances for the reservations and the “pot”, 
Lev Seltzer for publishing the journal, and the entire Kehilla for 
finishing Makkos and coming  out in such high numbers! 

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

Everyone  
comes!! 

Everyone  
learns!! 

Everyone 
wins!! 

זמנים לימי 
חול עד 
שבת 
פרשת 
 תצוה

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

Parshas 
Tetzaveh 

  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
 17:20 ,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


