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In honor of our esteemed Rav, Rav Zachariash shlita 

Good Mourning 

1:16 And I charged your judges at that 

time, saying: “Hear the causes between 

your brethren, and judge righteously 

between a man and his brother, and the 

stranger that is with him.” 

The passuk is telling us that part of a 

judge’s job is to figure out with whom 

the truth lies.  

Many times people are involved in 

what they are doing to the point that 

they forget the real purpose, losing the forest for the trees. 

Sometimes we need some kind of “slap in the face” to wake 

us up and remind us who we really are. The following story 

is told about the Noda B’Yehuda.  

Two men in a heated argument approached the Noda 

B’Yehuda in the city of Prague. One man was dressed in the 

fine clothing that only a rich man would wear, while the 

other man was dressed in clothes befitting a poor wagon 

driver. Both men claimed to be the rich man and that the 

money in the wagon belonged to him, but the man in plain 

clothes claimed that the other man was his wagon driver 

who assaulted him on the way, stole his clothing, and now 

was trying to steal his identity! The Noda B’Yehuda 

questioned both men, and when he could not determine 

which one was telling the truth, he told them both to return 

in the morning. 

Both men arrived in the early morning and the gabbai 

asked each to sit in the Noda B’Yehuda’s waiting room. 

Unbeknownst to them, the Noda B’Yehuda had told his 

gabbai to keep both men in the waiting area and under no 

circumstances were they to be let in until he specifically 

called for them. Both men sat patiently as the time passed. 

One hour. Two hours. Three hours. But slowly their 

patience wore off, and soon they were at their wits end, 

almost ready to break the Rav’s door down! Then when the 

men were both most aggravated, the Noda B’Yehuda 

suddenly opened his door and called out “The wagon drive 

can come in now!” At this point the man in the fine clothes 

ran in, while the man in the plain clothing didn’t move. It 

became obvious that the story of the ambush was true, and 

the Noda B’Yehuda awarded the clothing and money to the 

real merchant who was dressed as the driver.  

Tisha b’Av also separates between Jews. Sometimes it is hard 

for us to shake ourselves from our own charade that we 

created. Many people are caught up in the vogue of the 

(Continued on page 2) 
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Shabbos Schedule Parshas Devarim 

 לוח שבת פרשת דברים

Erev Shabbos   ערב שבת 

Mincha 1 13:30 מנחה א׳ 

“Early Mincha” 17:46  מוקדמת”מנחה“  

Plag Hamincha 18:16 פלג המנחה 

Candle Lighting  18:53/19:13 הדלקת נרות 

Mincha 3 19:15 מנחה ג׳ 

Sunset 19:33 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 

Brachos  08:15 ברכות 

Shochein Ad 08:45 שוכן עד 

Latest Shema – M. A. 08:33 סוף זמן ק"ש למג"א 

Latest Shema – G’ra 09:23 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  מנחה ד׳ 

Sunset 19:32 שקיעה 

Ma’ariv 1 20:30 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2  מעריב ב׳ 

09:00 Shacharis! 

With the start of Bein Hazmanim, we are happy to 
offer a new shacharis minyon at 09:00. This minyon 
will meet every day from Monday August 12 
through Friday August 30. NOTE: The Minyan meets 
in the hall and the entrance to the hall is only via the 
main double-door. Please do not go through the ez-
ras nashim to gain access. 

 0099מניין חדש לתפילת שחרית ב
מניין זה יתקיים אי"ה מדי יום בימי בין הזמנים, החל 

 באוגוסט. 03באוגוסט עד יום שישי  21מיום שני 

המניין מתקיים באולם. הכניסה לאולם הינה אך שימו לב!  
 נא לא לעבור דרך עזרת הנשים.ורק דרך הדלת החיצונית. 

Paroches for Yomim Noraim 
 

Honor or Memorialize a loved one on a  
new Paroches for use on Yomim Noraim 

Contact Naftali Kaplan 



  
 ישיבת בין הזמנים

ב"ה זכינו ובמסגרת ישיבות בין הזמנים שכבר התקיימו 
כמה פעמים בקהילתנו, למדו בנינו בבית מדרשנו. אליהם 
הצטרפו עוד בחורים מתושבי הרמה, ובסך הכל נלמדו 

 בישיבות בין הזמנים כמה אלפי שעות.

 אשרי מי שנטל חלק בזכויות אלו

שוב באים ימי "בין הזמנים קיץ" ושוב 
אנו זוכים בע"ה לפתוח את "ישיבת 

 בין הזמנים" של קהילתנו.

השתתף גם אתה בזכויות התורה 
 בזכויות לימוד התורה

 013₪עלות החזקת יום ב"ישיבת בין הזמנים" היא 
 ניתן להקדיש לעילוי נשמה, לרפואה, הצלחה וכד'

 350-300-0533נא לפנות לר' אבי רוזנברג: 

times, forgetting about what is really important to 

themselves. When they go to a funeral or see someone sick 

in the hospital, they suddenly remember what is really 

important. Yet, as soon as they leave that venue, they 

revert back to who and how they act all the time. This is 

most unfortunate.  

An advantage of the three weeks, nine days and Tisha 

b’Av, is that it is a long period of time that gradually builds 

on itself, hopefully becoming a part of you. During this 

time and especially on Tisha b’Av, you see people crying 

and we think: “Boy, I wish I could react like that too, and 

be affected by the day.” In truth, it is not really so hard. 

Just forget about your other obligations, close your eyes, 

and think about how having the Beis Hamikdash would 

let you focus on what is really important in life. By doing 

so, not only will you make your Tisha b’Av more 

meaningful, but it could also become the last Tisha b’Av of 

mourning and cause the rebuilding of the Beis Hamikdash, 

may it happen speedily and in our time.  

(Continued from page 1) 

Reminder: All books on the bookshelf in the back of the 

hall will be removed on 11 Av! 

 זמני תפילה ט' באב )נדחה(

Davening times for Tisha B’Av 
(postponed) (10/11 August 2019) 

 שקיעה

צריכים להתחיל 
הצום לפני שקיעת 
 החמה

19:32 

Sunset 

One must begin fast-

ing before sunset 

 End of Shabbos 20:09 צאת שבת

לא יתפלל מעריב ולא יאמר קינות בבגדי שבת. 
אסור להביא דברים לבית הכנסת עד אחרי צאת 
שבת.  לזכור לומר "ברוך המבדיל..." לפני עשיית 

 מלאכה או הכנה.

One should not daven Maariv or say Kinnos in 

Shabbos clothing. One cannot bring things to Shul 

until after Shabbos. Remember to say “Baruch 

Hamavdil…” before doing work or preparation. 

 Maariv 20:30 מעריב

סוף זמן ק"ש 
 Shema (MA) 08:34 )מג"א(

 Shacharis 08:30 שחרית

סוף זמן ק"ש 
 Shema (GRA) 09:24 "א()גר

 Noon 12:44 חצות

 Mincha 1 13:20 ׳מנחה א

 Mincha 2 15:15 ׳מנחה ב

  Shiur 17:30 שיעור באנגלית

Rav Zacharish 

 Shiur 18:10 שיעור באנגלית
Rabbi A. Teichtal 

 Mincha 3 18:45 ׳גמנחה 

 Sunset 19:31 שקיעה

 שיעור באנגלית

Between  

Mincha & 

Maariv 

Shiur  
Rabbi Yair Abu Isaac  

 Maariv 19:51 מעריב

 Taanis Ends 19:56 סוף תענית

Havdalah only on wine (no candle or spices) 

 לציבור להבדיל בביתם במוצאי ת"ב תזכורת
 ועל הכוס בלבד

 Kiddush Levanah 21:30 קידוש לבנה

Yeshivas Bein Hazmanim 

Be part of this mitzvah of bringing dozens of boys into our 

beis medrash this summer. 

14 days of learning: 320₪ Per day 
ahavasshalom.org/ybhz/ 

Or contact Naftali Kaplan or a Vaad member to donate!  



Q Hannah Shapiro's feet were aching due to arthritis. 

On a normal day, she would soak her sore feet in 

her ConAir Foot Spa, as the heated water and jet 

action would gently massage her soles and toes, bringing 

her relief. But, today is Tisha B'Av when washing one's 

body is prohibited. Is Hannah permitted to use this foot spa 

on Tisha B'Av? 

A 
Yes. Since the purpose of the foot spa is to relieve 

the arthritis pain, it is permitted for Hannah to do 

this, even on Tisha B'Av.  

Source: Siman 554 M.B. 26 A.H.12  

Q The Gabbai at Beis Knesses Ohr Haganuz in Tzfat 

was having a difficult morning on Tisha B'Av be-

cause he was not able to get his morning 

smoke. Kinnos were very difficult and, by noon, he was 

starting to shake — he needed a smoke right now! May he 

light up in the synagogue? 

1. Yes. He may smoke in the synagogue. 

2. No. He must go outside to the public street to smoke. 

3. No. He must go home and smoke only in private. 

A 
3. While many poskim forbid smoking at any time 

on Tisha B'Av, the poskim who permit it require 

the smoking to be done in the privacy of one's 

home, and not in the public domain  

Source: Siman 555 A.H. 8 

Q Jo Jo Shehebar put on "Rashi Tefillin" and then 

"Rabbeinu Tam Tefillin" every morning at shacha-

ris. On Tisha B'Av, putting on tefillin is delayed 

until mincha. According to a) the M.B. and b) the A.H., 

when Jo Jo puts on his Tefillin, which ones should he put 

on? 

1. Both "Rashi" and "Rabbeinu Tam" 

2. Only "Rashi" 

A 
M.B.: 1. Jo Jo should put on both pairs of tefillin. 

A.H.: 2. Jo Jo should only put on his "Rashi" tefil-

lin.  Source: Siman 555 M.B. 4 A.H.2 

Q After nine days without a shower or freshly laun-

dered clothing, Beryl Feldshuh certainly did not 

smell like a bouquet of roses on Tisha B'Av morn-

ing at Camp Samchu! As he was dressing for shacharis, he 

had pity on the other campers who were going to be sitting 

next to him on the floor of the Beis Medrash. May he spray 

his AXE™ antiperspirant under his arms to mask this 

smell? Extra: May he use his AXE™ deodorant instead of 

the antiperspirant? 

A 
Yes. Antiperspirant is made to prevent perspira-

tion and cover up any body orders. As this is not 

considered "enjoyment," Beryl is permitted to use 

it. Extra: There is a debate as to whether deodorant, which 

masks body odor with a pleasant smell, is permitted. Rav 

Moshe Feinstein and Rav Shlomo Zalman Auer-

bach permit its use, as they hold it is similar to antiperspi-

rant; Rav Eliashiv forbids its use, as he holds it is similar to 

cologne. Source: Siman 554 B.H. "Sicha"; Dirshu Note #48 

Mishneh Berurah Q&A 
Questions and answers culled from the Keter Hatorah Semicha Program in Shulchan Aruch Orach Chaim with the Mishneh Beru-

rah. For details on this program see www.keterhatorah.com. Questions written by Lev Seltzer and used with permission. 

Rabbi Zachariash’s Halacha Shiur returns to the halachas of tefillah Tuesday nights at 20:15.  
With Tisha B’Av almost here, test yourself with the questions below to see if you are ready for the fast. 

 
All boys who 
learn for the 
full amount of 
time get an 

 ICE POP 

 אבות ובנים
17:00-18:00 Shabbos Afternoon!Boys 

Ages 3-7 learn 30 min.; 7+ 1 hour 

Chocolate 
 Chase  
continues with an ongoing mivtzah: 
Come 4 times and receive one  

Chocolate BaR! 

האמת, זה לא בלתי אפשרי להשגה. פשוט תשכח 
מההתחייבויות האחרות שלך, עצום את העיניים, וחשוב 
כיצד נוכחות בית המקדש היתה משפיעה על היכולת 
להתמקד במה שחשוב באמת בחיים. בכך, לא רק שתעשה 
את תשעה באב שלך למשמעותית יותר, אלא שהיא גם 
יכולה להפוך לתשעה באב האחרונה של האבל ותביא 

 לבניית בית המקדש במהרה בימינו.  

 4המשך מעמוד 

Be part of AuB like  
Benzi and Avraham Yosef 
Hollander! Don’t miss Out! 

Coming Soon! 

The 
SUMMER 
RAFFLE 

1 ticket: 25₪ 
Special deals on multi-ticket purchases! 



 

HaRav Avrohom Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav  
052-763-5938 
Rabbi Lev Seltzer, Chairman  
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Administrative Secretary: Miriam Zakoo  
email: office@ahavasshalom.org tel: 053-316-6491 
Main Ahavas Shalom list: see the form on the website to 
subscribe www.ahavasshalom.org/list 

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! 
Address: 33 Nachal Lachish, Ramat Beit Shemesh, Israel  

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 

 ואתחנן 

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

times until 

Parshas 
Va’eschanan 

 08:30 שחרית
06:20, 07:15, 08:05, 

09:00* 
06:20, 07:15, 08:05, 

09:00* 
06:20, 07:15, 08:05, 

09:00* 
06:20, 07:15, 08:05, 

09:00* 
06:20, 07:15, 08:15, 

09:00* 

 19:08 ,17:40 ,13:30 19:00 ,15:15 ,13:20 19:00 ,15:15 ,13:20 19:00 ,15:15 ,13:20 19:00 ,15:15 ,13:20 18:45 ,15:15 ,13:20 מנחה

 Hall * 21:00 ,*20:15 21:00 ,*20:15 21:00 ,*20:15 21:00 ,*20:15 19:51 מעריב

 משולחנו של הרב אברהם ברוך זכריש

 ַאָבל ַאֵבילּות
ת  ה, אֶּ ָוֲאַצו ֶּ ן -" י מַֹׁע ב ֵ א, ֵלאמֹׁר: ש ָ ֵעת ַהִהו ם, ב ָ כֶּ ְֹׁפֵטי ם -ש  כֶּ ֲאֵחי

ין ֵ ק, ב  דֶּ ם צֶּ ַפְטת ֶּ ש ְ ֵבין-ו  " )דברים א:טז(-ִאיש  ו  רוֹׁ ֵבין ג ֵ  ָאִחיו ו 

הפסוק אומר לנו שחלק מתפקידו של שופט הוא להבין 
 עם מי טמונה האמת.

פעמים רבות אנשים כל כך מעורבים במה שהם עושים 
עד כדי כך שהם שוכחים את המטרה האמיתית, מאבדים 
את היער מרוב העצים. לפעמים אנו זקוקים לסוג של 
"סטירה בפנים" שתעורר אותנו ותזכיר לנו מי אנחנו 

 באמת. הסיפור הבא מסופר על הנודע ביהודה.

סוחר עשיר הגיע לפראג עם נהג העגלה לעסקים שלו. 
מהומה התעוררה משום שהאיש שנראה כאילו הוא הנהג, 
לבוש בבגדי פועלים שחוקים, אמר שהוא באמת הסוחר, 
אבל בדרך לפראג הנהג שלו איים להרוג אותו, ואילץ 
אותו להחליף בגדים ולתת לו את כל הכסף שלו. אנשי 
פראג הכירו את שניהם אך לא זכרו מי היה הסוחר ומי 
הנהג. הנודע ביהודה חקר את שני הצדדים שוב ושוב וגם 
הוא לא הצליח להגיע למסקנה ברורה. הוא אמר לשניהם 
ללכת למלונם ולחזור בבוקר, ובשעות הבוקר המוקדמות 
תהיה לו החלטה הלכתית מי יקבל את הכסף והבגדים. 
לפנות בוקר הגיעו שניהם לביתו של הנודע ביהודה, וחיכו 
לשמוע את המסקנה הסופית. אבל, הנודע ביהודה הורה 
למשרתיו שלא להכניס אף אחד מהם, בשום פנים ואופן, 
עד שהנודע ביהודה בעצמו ייתן רשות. שניהם ישבו 

שעתיים -בסבלנות וחיכו עד שיקרא להם להיכנס. בשעה 
הראשונות הם לא איבדו את הסבלנות, אך ככל שהיום 
עבר הם ראו אחרים באים והולכים, והם עדיין מחכים. 
בשעות אחר הצהריים שניהם הגיעו לסוף הסבלנות, 
והניחו את האוזן שלהם על הדלת לשמוע מה מתרחש 
בפנים. להפתעתם הם שמעו את הנודע ביהודה לומד 
תורה בשלווה. שניהם התיישבו רוטנים ותהו מה תהיה 
התוצאה. לפתע הדלת נפתחה, והנודע ביהודה צעק "נהג, 
כנס." מיד הגבר לבוש הבגדים המשובחים נכנס, אך 
האיש לבוש בבגדים בלויים לא זז ממקומו. התברר כי 
סיפור המארב היה נכון, והנודע ביהודה החזיר את 

 הבגדים והכסף לסוחר האמיתי שהיה לבוש כנהג.

צום תשעה באב גם מגלה הבדלים בין יהודים. לפעמים, 
קשה לנו לחלץ את עצמנו מהמצע שיצרנו בעצמינו. 
אנשים רבים נקלעים לאופנת התקופה, ושוכחים את מה 
שבאמת חשוב להם. כשהם הולכים להלוויה או מבקרים 
חולה בבית החולים, הם נזכרים פתאום מה באמת חשוב. 
ובכל זאת, ברגע שהם יוצאים מהמקומות הללו, הם 
חוזרים למי ואיך שהם מתנהגים כל הזמן. זה מצער 
ביותר. היתרון של שלושת השבועות, תשעה הימים, ותשעה 
באב, הוא שמדובר בפרק זמן מספיק ארוך לבנות בעצמו 
את ההרגשים בהדרגה ובתקווה שנוכל להפנים אותם. 
במהלך תקופה זו ובמיוחד בתשעה באב אנו רואים 
אנשים בוכים, ואנחנו חושבים: "הלוואי שיכולתי גם 
להגיב ככה ולהיות כל כך מחובר לאבלות היום." למען 

 3המשך בעמוד 

Netziv Hayom 
Sponsor one day for just 120₪ and receive all the 
zechus of the learning and davening that take place 
in our shul during that day. To sponsor a day 
please contact Netziv@ahavasshalom.org. 

SUMMER SPECIAL! 
Sponsor BOTH Netzvi Hayom and Yeshivas 

Bein Hazmanim on the same day for just 400₪! 

אתה קובע עיתים 
 לתורה?

Do you make time for 
learning Torah? 

חבורת "אהבת הלכה" שע"י אירגון "דירשו" כאן בביהכנ"ס שיעור דף 
 יומי קצר במשנה ברורה ממשיכים דיני "עירובין" אל תפספס!!!

 בחן את עצמך:
הידעת? אדם שיצא מחוץ לתחום המותר בהליכה בשבת, 
אין לו אפשרות לחזור לעירו עד מוצאי שבת, אך האם 

למקום שהותו  יהיה מותר לו לבקש מחבירו שיביא לו 
 דברי מאכל וחפצים מביתו? )ראה או"ח סי' תה, סעיף ט'(

 350-300-5830מג"ש הרב ידידיה כהן  •השיעור בעברית 

 28:13ימים: א', ב', ג', ה' בשעה 

Sale of Seats for Yomim Noraim 

 

To receive the member price: 

• You must be a full member (not associate). 

• Outstanding financial obligations must be paid in full. 

• You must have a standing order to pay via “horaat keva” 

or credit card, or must pay dues (190₪ per month.) for 

September and October 2018 in full. 

Hardship cases will be handled with sensitivity and discretion. 

Non-members can begin purchasing seats on Motza’ei Shabbos 

25-Aug-2018 for 300₪ per seat for both Rosh Hashanah and Yom 

Kippur. (10₪ discount for RH or YK only) 

Member Prices Per Seat: 
  RH & YK RH or YK Only 

First two (2) seats 
(price is per seat) 75₪ 65₪ 

Additional seats for 
dependent children 100₪ 90₪ 

Additional seats for 
extended family and 
personal guests 

150₪ 140₪ 

Rabbi Akiva Teichtal’s Shiur  
The Shul and I is on hiatus.  
It will resume IY”H on Parshas Eikev. 


