
Sukkah March 5776 

We are looking for hosts for the annual 

kids Sukkah March. For those not familiar 

with this event, the boys and girls from 

the kehilla form two groups and visit 

about 5 sukkahs. Each host offers the 

guests a small piece of food so they can 

make a brocho in the sukkah, and then tells over a dvar 

torah or an interesting story on Sukkos. If you would like 

to host either boys or girls, please contact Micha Kushner 

micha@ahavasshalom.org. 

Shabbos Kids Program 

Kids can collect tickets during davening: 

Daven nicely. Sit quietly. Then get a special 

treat after Anim Zemiros! Starting Shabbos 

Shuva and continuing each Shabbos day. 

Contact Hananiah Lasker hllasker@gmail.com for details. 

 

 מהשולחן של הרב אברהם ברוך זכריש

 רב יואב דרויאןתורגם לעברית על ידי 

 שאיפה להתחדשות
ל ְיִציר ִנְבָרא:ֲאדון עוָלם ” ם כ ָ רֶׁ טֶׁ ר ָמַלְך. ב ְ  “ֲאש ֶׁ

פילה זו, שבמבט ראשון משקפת את עוצמתה והדרה של  ת
במבט שני, מאתגרת אותנו. כולנו מבינים  מלכות שמים,

את המושג של מלכות, ובכדי למלוך צריכים אזרחים 
שיהיו נתונים לסמכותו של המלך. איך ייתכן שהקב"ה מלך לפני 

 בריאת אזרחיו ?

השל"ה הקדוש, ואחרים, מסבירים ש"מלך" הוא לא רק תיאור 
אלא תיאור של עצמותו. מלוכה מצריכה  –תפקידו של הקב"ה 
ותכונות אלה הם בדיוק תכונותיו של   –תכונות מסויימות  

הקב"ה   –הקב"ה. אז למעשה, אפילו לפני שהיה על מי למלוך  
 אכן מלך.

אדם. האדם יכל   –בראש השנה, הקב"ה ברא את נזר הבריאה  
עכשיו להכיר בבוראו ולקבל אותו כמלכו. בעצם, ראש השנה 
הוא הכתרתו של הקב"ה כמלך על הבריאה המחודשת הנקראת 
אדם. ניתן עכשיו להבין את משמעותו של מושג ה"מלכות" 

 שמהדהד בתפילות ראש השנה בקול ברור כל כך.

התורה מספרת שכשנברא האדם, הקב"ה הפיח בו רוח חיים. 
התרגום מבאר שבעצם, הקב"ה השאיר טיפה מעצמו בתוכנו על 
ידי נפיחת חיים זו. זאת אומרת שאנחנו כמו בנים לקב"ה מכיון 

 שאנחנו נושאים חלק ממנו בתוכנו.

שמיעת קול השופר מזכירה לנו את הבריאה, את מתן תורה ואת 
שופרו של משיח. כל אירועים אלה הם התחלות חדשות. מובא 
בספרים הקדושים, שקול השופר מונע מאותה נשימה מיוחדת 
שנפח ד' בנו בעת בריאתנו. כלומר, לא רק מתחילים מחדש 
בראש השנה, אלא מתחילים עם אותה רוח אלוקית טמועה 

 בתוכינו.

השנה, כשנשמע את קול השופר ונתכונן להתחלות חדשות, נאזור 

ברוחו של שכל התחלותינו טעונות    –אומץ ותקוה מעובדה זו  
 בוראינו.

A Breath of Fresh Air 
ל ְיִציר ִנְבָרא:  ם כ ָ רֶׁ טֶׁ ר ָמַלְך. ב ְ  ֲאדון עוָלם ֲאש ֶׁ

Master of the universe, who reigned before 

any form was created. 

This Tefillah which depicts the grandeur of 

HaKadosh Baruch Hu’s rule, after a little 

thought seems quite odd. We are familiar 

with the idea of a kingdom, and the king always has subjects. 

How can it be that Hashem was a king before the world was 

created?  

The Shla and others explain that being a  

“Melech” is a description of His persona. Being a king demands 

qualities that HaKadosh Baruch Hu has, regardless of whether 

He has subjects or not. However, when subjects come into being, 

those ‘kingly’ qualities become more easily recognized. 

On Rosh Hashanah day, the ultimate being was created: The 

Human, with the power to appreciate the King. Thus, Rosh 

Hashanah day was the first time that a second party could 

recognize Hashem’s Kingship. This is, in a sense, the day of the 

coronation of Hashem. 

We now understand the significance of ‘malchus’ on Rosh 

Hashanah. The seforim hakedoshim tell us that when man was 

created, the Torah uses the words “vayipach bi’apav nishmas 

chayim” - He blew into his nose the breath of life. The Targum 

explains that a piece of Hashem (His breath) reverberates within 

us. This means that in a sense, we are like children of Hashem 

because part of HaKadosh Baruch Hu is in us. 

When hearing the shofar blast, we are reminded of Creation, of 

Har Sinai, and of the coming of the Mosheach. All of these 

denote a new start. The seforim hakadoshim tell us that the wind 

of the shofar comes from that special breath of HaKadosh 

Baruch Hu that He put into us back at the time of Creation. Meaning 

we can start off anew with the verve of Hashem.   

As we hear the shofar, we realize that Hashem is king, 

independent of his being 

coroneted by us. So too, as we 

start our new year, we are happy 

because we have been recharged with 

the ability to create a new world, our 

new world, independent of our deficiencies, 

because the spirit of Hashem—that primordial breath— is 

within us.  

The Ahavas Shalom Vaad  

and Gabbaim wish you a  

 !שנה טובה ומתוקה
Ahavas Shalom Vaad: Lev Seltzer (Vaad Chairman), 
Aryeh Beer (Treasurer), Micha Kushner (Secretary), Yonah 
Kaufman, Avi Rosenberg, Alan Rubenstein and Ari Waldman 

Ahavas Shalom Gabbaim: Naftali Kaplan, Avi 
Rosenberg, Aryeh Waldman Gedalia Spira, 
Shlomo Dickman, Aryeh Beer. 

 בס"ד

 שבת פרשת

 Beis Medrash Ahavas Shalom ראש השנה
HaRav Avrohom Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav 

 שנה טובה! Sep 13-15, 2015א' תשרי, התשע״ו 



 

Aliyos Auction 

 רשימת עליות לימים נוראים
The Gabbaim are pleased to offer many kibbudim of Rosh 

Hashanah to the kehilla. 100% of your winning bid will go 

towards Beis Midrash Ahavas Shalom, and is deductible 

from Maaser. Since it is considered meritorious to be 

called to the Torah on Rosh Hashanah, one should extend 

himself to purchase an Aliyah. We have provided the 

chart below to help you select your bids, and to hopefully 

speed up the bidding process. 

16th Annual Simchas Beis Hashoeva 

21:00 Motza’ei Yom Tov (28-Sep-15) 

Raffle Drawing will be during the festivities 

שמחת בית השואבה 
 00:22מוצאי יום טוב 

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 וילך

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

times 

until 

Parshas 
Vayeilech 

 7:05 ,5:50 סליחות

See Rosh 
Hashanah 
Schedule 

5:40, 6:40, 7:30 5:40, 6:40, 7:30 5:40, 6:40, 7:40 

See Rosh 
Hashanah 
Schedule 

 8:15 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 8:05 ,7:15 ,6:20 8:05 ,6:55 שחרית

 18:26 ,17:14 ,13:30 18:26 ,13:15,15:15 18:08 ,13:15,15:15 18:34 ,13:30 מנחה

   20:00 ,21:00 19:08  מעריב

   יום א'  –ראש השנה 
 Bid Status Kibud 

 ”...Rav Zachariash Open for “L’david  פתיחה "לדוד" )לילה(

 Available- Open/Close Arkלמכירה 011 הוצאה והכנסה

 נפתלי קפלן  כהן
 )בעל תפילה(

Kohen 

 Available- Leviלמכירה 011 לוי

 Rav Zachariash Shlishi   שלישי

 Revi’i  )בעל תפילה( הר' גדליה שפירא  רביעי 

 Available- Chamishiלמכירה 011 חמישי 

 Available- Maftirלמכירה 011 מפטיר

 Available- Hagbah/Gelilah 0למכירה 011 הגבהה גלילה א

 Available- Hagbah/Gelilah 2למכירה 01 הגבהה גלילה ב

   יום ב'  –ראש השנה 
 ”Available- “L’david Mizmorלמכירה 211 מזמור" פתיחה "לדוד

 Available- Open/Close Arkלמכירה 011 הוצאה והכנסה

 Available- Kohenלמכירה 011 כהן 

 Available- Leviלמכירה 011 לוי

 Available- Shlishiלמכירה 011 שלישי

 Yahrzeit- Revi’iיארצייט  רביעי

 Yahrzeit- Chamishiיארצייט  חמישי

 Available- Maftirלמכירה 211 מפטיר

 Available- Hagbah/Gelilah 0למכירה 011 הגבהה גלילה א

 Available- Hagbah/Gelilah 2למכירה 01 הגבהה גלילה ב

Erev Rosh Hashanah   ערב ראש השנה  

Mincha 13:30  מנחה 

Candle Light-

ing 
18:12 

18:32 

 הדלקת נרות 

Mincha 18:34  מנחה 

Sh’kia 18:52  שקיעה 

Rosh Hashanah  ראש השנה  

 Day 0 ׳יום א  Day 2 ׳יום ב   

Ma’ariv 19:22 19:28* מעריב 

Shacharis 06:55 06:55  ברכות -שחרית  

Hamelech 07:40 07:40 המלך 

Break 09:50 09:50 הפסקה 

Shofar 10:00 10:00 שופר 

Mincha 13:06 13:06 מנחה 

2nd Shofar 17:30 17:40 ׳שופר ב  

Mincha 

(Tashlich) 
 מנחה ותשליך 18:10 18:00

Sh’kia 18:50 18:49 שקיעה 

Drasha 19:00  דרשה 

Motza’ei Rosh Hashanah   מוצאי ראש השנה  

Ma’ariv 1  19:26 מעריב א‘  

Ma’ariv 2  19:49 מעריב ב‘  

Tzom Gedaliah צום גדליה 

Start of Fast 10:02 תחילת הצום 

Selichos 7:01 ,6:41 ,0:41 סליחות 

Shacharis 6:21, 7:00, 8:10 שחרית 

Mincha 00:00,00:00, 08:18 מנחה 

Sunset 08:48 שקיעה 

End of Fast 09:10 סוף הצום 

Maariv 09:18 מנחה 

*No preparation for Rosh Hashanah Day 2 permitted until this time. 

Candles can be lit any time after 19:28 אין לעשות מלאכה לפני    

Rosh Hashanah Schedule ו״ראש השנה תשע  


