
Know To Whom You Are Speaking 

Being sensitive to others is an ideal that 

the Torah demands of us. We are aware 

of this. Nevertheless, even when trying 

to be considerate of the person with 

whom we are speaking, we often forget 

to think about all the other 

relationships that others have with this 

person. It is important to try to envision 

the greater picture. This idea can be 

illustrated with the following moshel, told by Rav 

Yitzchak M’Volozhin: A person has two good friends who 

become embroiled in an argument. The argument 

eventually ends when one of them overcomes the other. 

When the mutual friend hears what happened, he may be 

both gladdened and sorry. Though he hears of the success 

of one person, he hears the pain and anguish of the other.  

So too, Moshe Rabeinu told Yisro about the punishment 

of Mitzrayim and the salvation of 

Klal Yisrael. However, the Torah 

relates only:  

ה  ש ָּ ר עָּ ה ֲאש ֶׁ ל ַהּטֹובָּ רֹו ַעל ּכָּ תְּ ַחּדְּ יִּ ַוּיִּ
ֵאל  ׳ה רָּ ש ְּ יִּ  לְּ

Yisro was happy for Klal Yisrael’s 

sake, but his feelings about the 

punishment of the Egyptians are 

omitted. This is because Yisro had 

once lived in Egypt and had a close 

relationship to the Egyptians. 

Therefore, he was saddened upon 

hearing their pain.  

We learn from this that we have to 

think carefully about how not to 

offend someone, even when 

relating a generally “gladdening” 

thought. This idea fits perfectly into 

v’ahavta l’reiacha kamocha, which is a 

klal gadol batorah, and is worth 

keeping in mind this Shabbos as we 

read about kabbalos ha-Torah.  

 

Mazel Tov—Daf Yomi Siyum 

Mazel Tov to the participants in the 

Ahavas Shalom Daf Yomi, as they 

completed Meseches Yevamos and 

start Meseches Kesuvos. The Hadran 

was lead by Rabbi Moshe Dovid 

Cohen—the maggid  shiur for the 

05:20 Daf Yomi shiur.  

Lifecycles 

The Stahler Family invites the kehilla to a Seuda 

Shlishis to commemorate the first yahrzeit of 

Moshe Stahler z”l. The meal will take place in the 

new room and the ezras nashim immediately 

after the 16:35 Mincha. 

Mazel Tov to Yitzchak and Penina Reichenberg 

on the birth of a grandson. Proud parents are 

Rivka and Chesky Dickman. 

Mazal Tov to Shlomo and Chana Dickman 

on the engagement of their daughter Sarah 

to Tzvi Rosenfeld of RBS. 

Coming at the Melaveh Malkah 

Just 5₪ a ticket 

20₪ For 5 tickets 

50₪ For 15 tickets  

First Prize 30% of pot. 

Second prize 20% of pot. 

Third prize 10% of pot.  

See any Vaad member for tickets. 

MP3 Library 

Download one of Rav Zachariash’s many 

shiurim from the Ahavas Shalom Audio 

Library at store.AhavasShalom.org. All shiurim are FREE. 

 בס"ד

 שבת פרשת 

 יתרו

Shabbos Schedule Parshas Yisro 
 לוח שבת פרשת יתרו

Erev Shabbos   ערב שבת 

Mincha 1 12:30 מנחה 

Candle Lighting  16:41/17:01 הדלקת נרות 

Mincha 2 17:03 מנחה 

Shekiyah 17:21 שקיעה 

Avos u’Banim 20:00 אבות ובנים 

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. 8:26 סוף זמן ק"ש למג"א 

Latest Shema – G’ra 9:12 סוף זמן ק"ש לגר"א 

Mincha 1 13:00 מנחה א׳ 

Junior Avos uBanim  15:00  צעירי אבות ובנים 

Mincha 2 16:35 מנחה ב׳ 

Shekiyah 17:22 שקיעה 

Ma’ariv 1 17:59 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2 18:22 מעריב ב׳ 

Avos u’Banim 19:15 אבות ובנים 

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

 Feb 6/7 ‘15י״ח שבט, התשע״ה 

 



 מהשולחן של הרב אברהם ברוך זכריש

 רב יואב דרויאןתורגם לעברית על ידי 

 דע לפני מי אתה שח

האידאלים  תחשבות ברגשות של הזולת היא אחד  ה
ומנסים  שהתורה דורשת מאיתנו. אנחנו מודעים לזאת, 

על אף כל כוונתינו  אבל  לעמוד במשימה חשובה זו. 
הטובות, אין לנו ראיה מושלמת בנושא. לפעמים אנחנו 

באדם בו אנחנו מנסים  או אחר שקיימים  זה  מתעלמים מפן 
 .להתחשב. חשוב מאוד לנסות לראות את התמונה הכוללת

ן זה מומחש על ידי משל  ו ולז 'איצל  של ר'  רעי . 'ה מו ן י
היו שני חברים טובים שנקלעו לריב. הריב הסתיים  אחד  לאדם 

על   לחבר משותף לשניהם  אם יוודע  כשהאחד גבר על השני. 
שמחה על חבירו   –שמחה ועצב בו זמנית   תגובתו תהיה   הריב, 

  .שניצח בריבו,ובו זמנית עצב על חבירו האחר שהפסיד

משה רבינו סיפר ליתרו על מפלת  כך נבין מה קרה כאשר 
 המצריים וישועת בני ישראל.  

"ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ד' לפרעה 
ולמצרים, על אודות ישראל את כל התלאה אשר 

 מצאתם בדרך, ויצלם ד' " ]שמות יח:ח[

תגובתו של יתרו לישועת ישראל מוזכרת, אולם תגובתו לעונשם 
 :הקשה של המצריים לא מוזכרת בפסוק כלל

רוֹ  תְּ ַחּדְּ יִּ ה ד —"ַוּיִּ ש ָּ ר עָּ ה ֲאש ֶׁ ל ַהּטֹובָּ .    ַעל ּכָּ . ֵאל . רָּ ש ְּ יִּ לְּ
 " ]שמות יח:ט[

ר  כ ז ן  י א ל  ב א  , ל א ר ש י ם  ע ת  ע ו ש י ל  ע ח  מ ש ו  ר ת י
צער  שלו על מותם של המצריים. רגשות  הצער   לרגשות  בתורה 

הרי יתרו חי במחיצת המצריים ואף היה יועץ   –אלו מובנים  
אחווה לעם שאירח אותו  רגשות  פיתח  לפרעה עצמו ובוודאי 

אבל מכיון שהתורה לא חשה צורך לכתוב לדורות על  .בכבוד רב
רגשות הצער של יתרו בעבור העם שצרר אותנו, תגובתו לעונשם 

 של המצריים פשוט לא מוזכר כלל.

מכאן, נוכל להפיק מוסר השכל חשוב. ההתחשבות שלנו 
כשאנחנו צריכים לומר משהו לא נעים  רק   אמורה לפעול  לא 

וחושבים על הדרך הכי טובה לרכך את החדשות הרעות. אלא 
אנחנו צריכים  גם )ואולי דוקא( כשמדובר בחדשות טובות. 

האם החדשות  ולבחון  בהיקפים גדולים,  לחשוב על האדםשמולנו 
 , ו ת ו א ו  ח שמ י ו באמת  ו שמא  האל ת  א י ו ו ז מ ק  ר ה  ז

  .שלנו המצומצמת ראיה

ובעצם כל הרעיון של חשיבה פעמיים לפני   –מחשבה מקיפה זו  
היא באמת התגלמות של   –מרעישים עולמות" למישהו  "ש 

וראוי לנו מאוד לשים כלל זה   "ואהבת לרעך כמוך "  הכלל 
 .כשנקרא על קבלת התורה "כלל גדול בתורה"בראש מחשבתינו 

 אנו מתכבדים להזמינכם למסיבת ה

 

 שתתקיים אי"ה במוצ"ש פרשת משפטים
 באולם שבתי שע"י ביהכנ"ס בית תפילה. 

 האירוע מתקיים לכבוד 

 
ניתן להזמין מקום לסעודה ולשלם באתר ביהכנ"ס 

www.ahavasshalom.org 

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 either: 

 Friday Night 20:00-21:00 
 Motza’ei Shabbos 19:15-20:15 NEW! 

הגרלה שבועית במוצ"ש ללומדים!! 
 )כולל אלה שלמדו בליל שבת(

Weekly raffle on Motza’ei Shabbos!! 
(including for those who learned Leil Shabbos). 

Congratulations to Elisha Seltzer who won the raffle on 

Parshas Beshalach. 
 .הזוכה בהגרלה מפרשת בשלחאלישע סלצר ישר כח ל 

Motza’ei Shabbos Parshas Mishpatim 

In the Beis Tefillah Ulam Shabsai on 14-Feb-15  

Honoring Rabbi & Mrs. Ari Waldman 

Gourmet Dinner 
catered by Ma’adanei Hamelech 

just 100₪ per member. 
(120₪ per non-member) 

 
The event will feature: 

Rav Avraham Jacobowitz 

The Halelu Choir  

Ari Goldwag 

 

Did you make your dinner reservations?  

There is still time! 

You can reserve and pay online at www.ahavasshalom.org 

Or see Aryeh Beer. 

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 
 משפטים

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

times 

until 

Parshas 
Mishpatim 

  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
 17:09 ,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


