
Lifecycles 

Mazel tov to Jonny and 

Rachel Links on the Bar 

Mitzvah of their son Yehuda 

Leib. The Kehilla is invited to 

a Kiddush after davening to 

celebrate this joyous occasion. 

Standing as One 

...And the charge of the children 

of Israel. (Bamidbar 3:8) 

Rabbi Shamshon Refael 

Hirsch amplifies a concept 

which is very basic in our 

understanding of the Torah 

and Mitzvohs. The Kohanim 

and Levi’im, though given 

status and privileges above the rest, are in a 

sense no better than anyone else, for in reality 

their greatness lies in the fact that they are doing 

the service of klal Yisrael in the Beis Hamikdash 

and around it.  

In other religions there is a belief that there are 

certain people who unequivocally have greater 

rights than others. Here the Torah tells us that 

the Kohanim and Levi’im are doing the 

mishmeres of the Bnei Yisrael. They are our 

servants to perform our obligations to ensure 

that the services and rituals function and are 

maintained as they should be.  

Many times people appoint others to do a job 

for them and wash their hands of the 

responsibility with a philosophy that “I gave 

someone the job; now it is his problem!” I once 

heard an example of this: one snowy day in the 

midst of the winter, the eruv string was downed 

by a strong wind, thereby invalidating the entire 

eruv. Someone told his friend “You can’t carry 

this Shabbos, because the eruv is down.” To that 

he responded “We hired a Rabbi. The eruv is his 

responsibility. Therefore, I can carry!” "The 

Torah tells us not to come up with any silly 

ideas as such. Those who are given the job of 

maintenance have a communal responsibility, 

but it does not mitigate each and every 

individual’s liability. I have heard this idea from 

others too when they are told that they should 
(Continued on page 3) 

 בס"ד

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

  May 26/27-סיון , התשע״ז  ׳ב

 שבת פרשת

 במדבר

Shabbos Schedule Parshas Bamidbar 

 לוח שבת פרשת במדבר
Erev Shabbos   ערב שבת 

Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 

“Early Mincha” 94:71  מוקדמת”מנחה“  

Plag Hamincha 90:81 פלג המנחה 

Candle Lighting  19:00/19:20 הדלקת נרות 

Mincha 3 19:22 מנחה ג׳ 

Shekiyah 19:40 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 

Brachos  8:00 ברכות 

Shochein Ad 8:30 שוכן עד 

Latest Shema – M. A. 8:14 סוף זמן ק"ש למג"א 

Latest Shema – G’ra 9:07 סוף זמן ק"ש לגר"א 

Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 

Mincha 2* 16:00 *מנחה ב׳ 

Mincha 3 18:00 מנחה ג׳ 

Pirkei Avos 18:24 פרקי אבות 

Mincha 4 19:00 מנחה ד׳ 

Shekiyah 19:40 שקיעה 

Ma’ariv 1 20:17 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2 20:40 מעריב ב׳ 

You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details. 

 פרקי אבות פרק ו׳

 



English shiurim will take place in the 

new room (mechitza is available for women) 

Refreshments served all night! 

Our Beis Hamedrash and New Room are 

available for learning! 

 כיבוד קל מוגש כל הלילה

בית המדרש וחדר חדש פתוח כל 
 הלילה ללימודים 

Neilas HaChag 

All men and boys are 

invited to join the Rav and 

the Kehilla for a Neilas 

HaChag. Shavuos Day 

(Wednesday) after the 19:20 

Mincha. We’ll have leftovers 

from the all-night learning program available—feel 

free to bring some of your food from home, too. 

 

AHAVAS SHALOM PRESENTS 

a night of 

inspiration 

Shavuos 5777 

  
00:00 RABBI ARI GOLDWAG SHAVUOS: COUNTING TO 49 OR 50? 

01:00 TO BE ANNOUNCED  

02:00 TO BE ANNOUNCED  

04:00 
RAV AVROHOM BARUCH 

ZACHARIASH 
 

00:00 
RABBI MOSHE DOVID 

COHEN 

CHABURA LEARNING PROGRAM 

STUDYING A SUGYA IN HILCHOS TALMUD TO-

RAH 

A STUDY PROGRAM OPEN TO EVERYONE.  

GUIDED LEARNING B'CHAVRUSA FROM MIDNIGHT,  

SHIUR AT 02:15 

Women’s Shavuos Program 

Shavuos Women’s Evening 
Tefillah, Inspiration & Nosh! 

23:15 - 01:30 Shavuos Night 

23:30 Rebbetzin Zacharish will be speaking on 

the topic: Climbing the Ladder from Yessurim to 

Simcha 

  (Malka Chana Jacobson לע"נ)

00:30 Menucha Beckerman will be speaking on 

the topic of Naaseh V’nishmah  

Finish the Sefer Tehillim; Sing songs of praise 

and celebrate the giving of the Torah. 

Location: Seltzer Home 36/2 Nachal Lachish 

90:95-90:75 Shavuos Day (Ahavas Shalom New Room) 

“Ladies First”—Ko Somar L’Beis Yaakov 

Shiur from Rav Zachariash 



spend time learning torah. To this they reply “I 

support many yeshivos and kollelim,” They are 

implying that since they facilitate the learning of 

others, they themselves have no learning 

obligation. 

This thought process is incorrect, for besides the 

obligation to support Torah learning, each and 

every person has his own obligation.  

We have just spoken about an aspect of 

community. In a few short days as we stand on 

Shavuos to reaccept the Torah, each of us will 

say “naasei v’nishma” - accepting responsibility 

for the Kohen, Levy, etc. for all of those 

mitzvahs that we cannot perform. Yet all of the 

Torah was given to each and every one of us, 

and as we stand together and accept the Torah 

we function as one, understanding the idea that 

our friends and neighbors who are doing their 

share are really doing our share.  

Netziv Hayom 
Sponsorship is 120₪ for one day, and includes all the learning and 

davening that take place in our shul during that day. To sponsor a 

day please contact Chaim.Stepelman@ahavasshalom.org. 

25 Iyar sponsored by the Kehat family 
 לע"נ שרה בת ראובן ע"ה

29 Iyar sponsored by the Simkin family  
 לע"נ ברכה בת לייב הלוי ע"ה

 

 

(Continued from page 1) 

הודעה חשובה בענין עליות בחג 
 השבועות הבעל"ט 

לקראת בואו של חג השבעות חשוב לנו לשוב 
ולהזכיר לציבור הקדוש כי על מנת לתת לכל אחד 

טוב, כמוזכר -את האפשרות לזכות לקבל עליה ביום 
בפוסקים, הוחלט בהתייעצות עם מורינו הרב 

 שליט"א למכור את העליות של חג השבעות.

 בברכה שנזכה לקבלת התורה באהבה

 הגבאים

In preparation for the arrival of Shavuos, it is 

important to us to remind the tzibur that in order to 

give everyone the opportunity to merit an Aliyah, it 

was decided in consultation with The Rav to auction 

off the Aliyos. The auction will take place at 04:50 

before Shacharis. 

The Gabboim 

Shavuos  חג שבעות 

Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 

Candle Lighting  19:02/19:22 הדלקת נרות 

Mincha 2 19:24 מנחה ב׳ 

Shekiyah 19:42 שקיעה 

Drasha 20:00 דרשה 

Ma’ariv 20:15 מעריב 

Dawn 04:11 אמוד השחר 

Tallis 04:37 זמן ציצית 

Aliyah Auction 04:50 מכירת עליות 

Morning Brochos 05:00 ברכת השחר 

Ha-Kel 05:35 ל-הא  

Sunrise 05:47 הנץ החמה 

Brochos  08:20 ברכות 

Ha-Kel 08:50 ל-הא  

Latest Shema – M. A. 08:13 סוף זמן ק"ש למג"א 

Latest Shema – G’ra 09:07 סוף זמן ק"ש לגר"א 

Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 

Mincha 2 16:00 מנחה ב׳ 

Mincha 3 18:00 מנחה ג׳ 

Mincha 4 19:20 מנחה ד׳ 

Neilas HaChag 19:35  נעילת החג 

Shekiyah 19:43 שקיעה 

Ma’ariv 1 20:20 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2 20:43 מעריב ב׳ 

  
 פרשת במדבר

 לבחורים בלבד!
בלי  •זמירות  •דברי תורה  •כיבוד 

 מבוגרים )מלבד הרב(

 חדר חדש 52:91
 (52:11)אחרי המנחה חדשה בשעה  

 ח׳. -פתוח לבחורים בכיתות ו' 



 

Women’s Shiurim in  

Foundations  
of Chinuch 
With Rav Zachariash 

Shabbos Afternoon in Annex 16:45-17:15. 

Jealousy 
SHOULDN’T GEL 

 משולחנו של הרב אברהם ברוך זכריש

 כאיש אחד

ֶאת  ּו,  ְמר ל -ְוש ָׁ ְוֶאת -ּכָׁ  , ֹוֵעד מ ֹאֶהל  ֵלי  ֵאל -ּכְ רָׁ ִיש ְ ֵני  ּבְ  , ֶמֶרת ִמש ְ
 )במדבר ג:ח(

 ר'
שמשון רפאל הירש מפתח מושג בסיסי להבנה  

שלנו בתורה ובמצוות. הכהנים והלויים, אם כי 
קבלו מעמד והרשאות מעל שאר בני ישראל, הם 
במובן מסוים לא טובים יותר מהשאר )למרות שיש להם 
רמת קדושה ותכונות שאין לישראלים(. וזאת מפני שהם 
השלוחים שלנו בבית המקדש וסביבו. למען האמת, 
 הגדולה שלהם נובעת מכך שהם משרתים את כלל ישראל.

בדתות אחרות, ישנה אמונה שישנם אנשים מסויימים 
שבאופן חד משמעי יש להם יותר זכויות מאשר לאחרים. 
אבל ביהדות, התורה אומרת לנו שהכהנים והלויים 
שעושים "משמרת בני ישראל", הם בעצם משרתים אותנו 

 ועוזרים לנו למלא את חובותינו בעבודת הקודש כראוי.

פעמים רבות, אנשים ממנים אחרים לעשות עבודה 
בשבילם, ו"שוטפים את ידיהם" מאחריות, עם רעיון של 

עכשיו זו הבעיה   –"העברתי את התפקיד למישהו אחר  
שלו". פעם שמעתי דוגמא למחשבה כזו: יום מושלג אחד 
באמצע החורף, נפל קטע מהעירוב שפסל את העירוב בכל 
העיר. מישהו אמר לחברו "אסור לשאת השבת, מפני 
שנפל העירוב". וחברו ענה, "שכרנו רב עבור הקהילה, 
והעירוב באחריותו. לכן מותר לי לשאת". ופה התורה 
מצהירה שלא לבא עם רעיונות מטופשים שכאלו. אלו 
שקבלו עבודת תחזוקה, יש להם אחריות לקהילה, אך 
למרות זאת זה לא מפחית את האחריות של כל אחד 
ואחד. שמעתי גם רעיון דומה, שכאשר אומרים לאנשים 
להקדיש זמן ללימוד תורה, והם עונים ש"אני כבר תומך 
בלימוד תורה בישיבות וכוללים", כאילו שמפני שעוזרים 
לאחרים ללמוד תורה, להם אין חיוב ללמוד. הרעיון הזה 
משובש, שמלבד המצווה לתמוך בלומדי תורה, יש לכל 

 אחד ואחד חיוב ללמוד תורה בעצמו.

דברנו רק על היבט אחד של הקהילה. בעוד כמה ימים,  
נעמוד בשבועות לקבל את התורה מחדש. כל אחד מאיתנו 
יגיד "נעשה ונשמע" ,ואנו מקבלים עלינו לא רק את 
חובותינו האישיים, אלא גם את החיובים שאנחנו לא 
יכולים לעשות בעצמינו ונעשים על ידי השלוחים שלנו 

. 43ראה המשנה ברכות    –)לדוגמא השליח ציבור   ) :
כשאנחנו עומדים ביחד ומקבלים את התורה, מתפקדים 
כגוף אחד, עם הבנת הרעיון שהחברים והשכנים שלנו 
שעושים את החלק שלהם, בעצם עושים גם את החלק 

 שלנו.

New 19:00 Shabbos Mincha 

Starting this Shabbos, there will be a FOURTH mincha at 

19:00 (immediately after the Rav’s Pirkei Avos Shiur). This 

minyon will continue the entire summer—the final 

minyon will be on Parshas Devarim (Chazon). (Note that the 

minyon starts approximately 2 minutes after the Rav finishes his shiur). 

Avos uBanim  אבות ובנים 
• Shabbos: 16:30-18:00 

• Shavuos night: 22:45-23:45  

with ICE CREAM! 

• Shavuos day: 16:30-18:00 

 

• Boys aged 3-7 learn for 30 minutes 

• Boys aged 7+ learn for 60 minutes 
 53:41-50:11שבת  •
 עם גלידה! 99:31-94:31ליל שבעות:  •
 53:41-50:11יום שבעות:  •

 
 דקות. 41לומדים  4-7ילדים בגילאים  •
 דקות. 31+ לומדים 7ילדים בגילאי  •

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 נשא

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

times until 

Parshas 

Nasso 

 08:15 ,07:15 ,06:10 08:00 ,07:10 ,06:15 08:20 ,05:00 08:05 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 08:05 ,07:15 ,06:20 שחרית

 19,24 ,13:30 19:00 ,15:15 ,13:15 19:00 ,15:15 ,13:15 מנחה
13:30, 16:00*, 
18:00, 19:20 

13:15, 15:15, 19:00 13:30, 17:53, 19:26 

   21:00 ,*20:15 20:43 ,20:20  21:00 ,*20:15 21:00 ,*20:15 מעריב


