
JUST DO IT 

“And the LORD said to him: 'What is 

that in your hand?' And he said: 'A 

rod.'“ (Shemos 4:2) 

Many times people feel they have 

such a great ability to do something, 

almost to the point that davening to 

Hashem for help may seem like an 

afterthought. Only when the job is 

something which is seemingly 

beyond their scope do they then 

remember that Hashem is the one in control and only 

with His help can one succeed. Our job is to always 

remember that success is only with Hashem’s help.  

The Hafla’a in The Panim Yafos asks a question on Moshe 

Rabbeinu: Chovos Halevavos teaches us that a person who 

has true faith in Hashem has no reason to fear anything. 

Even if one were to find oneself in a jungle with lions, 

tigers and bears about, if he truly believes that he cannot 

be hurt by something without permission from Hashem, 

there is nothing with which to be concerned. Even if that 

is so, he asks “When Moshe Rabbeinu threw down his 

staff in the presence of Hashem, it became a serpent and 

Moshe jumped away. Why did Moshe seem to be afraid of 

this serpent?” While we may sometimes “forget” that 

Hashem is around and possibly could have such a lack of 

faith, how could Moshe Rabbeinu forget–especially when 

he was in conversation with Hashem Himself? 

The Hafla’a answers this question with an important and 

well known idea. Given that Moshe Rabbeinu had 

achieved so much, he seemingly had things down pat and 

didn’t necessarily feel he still needed Hashem’s boost. 

What Hashem did was to remove the Hashgacha Pratis that 

Moshe normally had, which made Moshe feel insecure, 

which allowed him to be frightened of the snake. He 

continues to explain that the lesson that Hashem was 

teaching Moshe was, “you think that you can believe Me 

that a redemption will come and Bnei Yisrael doesn’t have 

the ability to believe. It is not in your ability to believe me 

either. Just as I helped you along, I will help Bnei Yisrael 

believe in the redemption and give them the courage and 

fortitude necessary to stand up to Pharaoh and Egypt.” 

Many of us are confronted with issues and obligations 

which seem daunting. One may say “I just can’t do it!”. To 

these people, I say instead, “The things you think you can 

do, you also couldn’t do without Hashem’s help.” When 
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 שבת פרשת

 שמות
 

Lifecycles 

The kehilla is invited to a Kiddush in the shul’s 

hall immediately after davening. 

Shabbos Schedule Parshas Shemos 

 לוח שבת פרשת שמות

Erev Shabbos   ערב שבת 

Mincha 1 12:30 מנחה א׳ 

Candle Lighting  16:23/16:43 הדלקת נרות 

Mincha 2 16:45 מנחה ב׳ 

Sunset 17:03 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 

Brachos  08:00 ברכות 

Shochein Ad 08:30 שוכן עד 

Latest Shema – M. A. 08:28 סוף זמן ק"ש למג"א 

Latest Shema – G’ra 09:15 סוף זמן ק"ש לגר"א 

Mincha 1 13:00 מנחה א׳ 

Mincha 2  מנחה ב׳ 

Pele Yoetz 16:05  פלא יועץ 

Mincha 3 16:20 מנחה ג׳ 

Sunset 17:04 שקיעה 

Ma’ariv 1 17:41 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2 18:04 מעריב ב׳ 

Sponsored by the Palmer family in memory of Yoni's Father and Grandfather, respectively,  
R' Chaim ben R' Zvi Z"L (17 Tevet) and R' Yisrael ben R' Yitzchak Zeev Z"L (19 Tevet) 

Mazel Tov to Meir 

and Miriam Holuber 

on the Bar Mitzvah of 

their son 

Akiva Aharon. 

Mazel Tov to  

The Rav & Rebbetzin 

Zachariash on the Bar 

Mitzvah of their son 

Aryeh Leib. 

Are you ready to 
Raise the Roof? 



All Members of Ahavas Shalom 
are cordially invited to 

The Ahavas Shalom  
20th Anniversary 

Melava Malka 
 

The 25th of January 2020 
Beginning at 20:15 

Beis Tefilla Hall 
 
 
 

We look forward to celebrating this milestone occa-
sion with you. 



Q Joey Shapiro's father, Bernie, had a special chair 

in his dining room which was exclusively for 

his use. He also had a seat in Kehillas Shaarei 

Shamayim — which he had used for the past 35 years. 

After Bernie died during Neila on Yom Kippur, may 

his son Joey sit in: 1) His father's seat at home? 2) His 

father's seat in the shul? 

A 
1) Yes; 2) Yes. Joey may sit in either of these 

seats without any problem. This is learned 

out from the S.A. which states that 

the halacha of "fear" still applies after a parent 

dies only in regards to the prohibition of calling a par-

ent by their first name, which is still prohibited after 

death. This implies that the other prohibitions of "fear" 

do not apply. For example: Sitting in the parent's seat 

would be permitted. We can also see this in the Proph-

ets, when King Solomon sat on the throne of his father 

after the death of King David.  

Source: Siman Y.D. 240:2; Pesachim  uTeshuvos 3 

Q Yitzchak Tzvi Kagan's new passport did not 

arrive at the scheduled time, and he was getting 

nervous about his trip to the USA. He called the 

Ministry of the Interior to see if he could find out the 

status. "Name please? ID number? Date of birth?" 

Yitzchak Tzvi answered all the agent's questions. But 

then the agent asked "Father's first name?" Is Yitzchak 

Tzvi permitted to answer "Shlomo"?  

A 
No. Yitzchak Tzvi should not simply say his 

parents' names. However, he is permitted to 

add a title, such as "Reb" or "Mr." before his 

father's name. He may even use a title such as Abba or 

Father (e.g. "My Abba Shlomo").  

Source: Siman YD 240; PT 2; A.H. 15  

 

 אתה קובע עיתים לתורה?
Do you make time for learning Torah? 

כאן בביהכנ"ס מתקיים לימוד של עמוד יומי במשנה 
הלכות פסח אל תשאר   -ברורה אנו כבר בחלק ה' 

. ובפסח  . מאחור! זו ההזדמנות שלך להתקדם.
 הבעל"ט לא תפסיק להודות לעצמך!

 בחן את עצמך:

 

 

 

 

 

 450-308-5838מג"ש הרב ידידיה כהן  •השיעור בעברית 
 08:94ימים: א', ב', ג', ה' בשעה 

באחד הימים שלפני פסח שמעה צירל'ה שיעור 
בדיני הכשרת המטבח, שמשטחים שמניחים עליהם 
חמץ חם חייבים הגעלה לפני פסח כדי שלא יעבור 
"בליעות חמץ" למאכלים חמים שיונחו עליהם 
בפסח, ושאלה אז איך "מגעילים" את השיש 
במטבח, האם תוכל לעשות לה קצת סדר? ]ראה 

 (044קט"ו, ובביאורים דרשו  -משנ"ב סי' תנ"א

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 

Netziv@ahavasshalom.org. 

16 Teves sponsored by Rav Zachariash and family 

 לע"נ ברכה בילה בת דוד יעקב ע"ה

15 Teves sponsored by Reuven Bodenheim  

 לע״נ נפתלי בן אברהם
22 Shevat sponsored by Mrs. Suri Friedman Dolinsky 

Eliezer ben Avraham Yehuda Hakohen (Schwartz) 

 ז"ללע"נ אליעזר בן אברהם יהודה הכהן 

Rabbi Zachariash’s Tuesday Night Halacha Shiur is 
learning the laws of “Family Purity” during the 

“Shovevim” weeks. During these weeks, we’ll focus 
on question here relating to honoring one’s parents. 

Yoreh Deah Q&A 
Questions and answers culled from the Keter Hatorah Semicha 

Program in Shulchan Aruch Yoreh Deah. For details on this 

program see www.RBSsemicha.com. Questions written by Lev 

Seltzer and used with permission. 

one goes above and beyond towards holy causes, one 

receives extra Divine assistance. 

I would like to share a story from the Ponevitcher Rav. 

When he built his yeshiva, he needed students, and he 

wasn’t able to fill the minimum quota. He found a yeshiva 

that had a good reputation among the students and made a 

proposal to the Rosh Yeshiva: “One day, my yeshiva will 

be very successful, and people will be pounding the doors 

down to get in. I guarantee you that whatever number of 

students you give me now, I will hold that number of 

places for your students every year in the future.” People 

looked at him cross-eyed and told him “it is not possible 

that you will be so successful.” He said back “with Divine 

help, miracles can happen.”  

We don’t need miracles to happen every day in order to 

reaffirm our belief in Hashem. We already have Emunah. 

The story of the exodus from Egypt, which we are reading 

about now and that we celebrate at the seder, shows that 

we believe that the impossible dreams we have can come to 

fruition.  

(Continued from page 1) 

איננו זקוקים לניסים בכל יום כדי לחדש את 
אמונתינו בה'. אנחנו כבר מאמינים. סיפור יציאת 
מצרים, שאנו קוראים בשבועות האלו, ושאנחנו 
חוגגים בליל הסדר, מראה שאנו מאמינים 
שהחלומות הבלתי אפשריים שיש לנו יכולים 

 בעזרת ה'. -להתגשם 

 4המשך מעמוד 



This is Shalom 
Wechsler. 

When he sees 
sefarim and 

siddurim left on 
the tables, he 
picks them up 
and puts them 

away.  

Be like Shalom! 

 

HaRav Avrohom Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav  
052-763-5938 
Rabbi Lev Seltzer, Chairman  
lev@ahavasshalom.org 02-999-8923  

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

 משולחנו של הרב אברהם ברוך זכריש

 בעזרת ה' –תעשה ותצליח 
ֹּאֶמר ֵאָליו ה', מזה )ַמה ה" )שמות ד:ב(-"ַוי  ֶ ֹּאֶמר ַמט  ה( ְבָיֶדָך; ַוי   ז ֶ

אנשים מרגישים שיש להם את היכולת בדרך כלל  
להשיג מה שרוצים, כמעט עד כדי כך, שלהתפלל לה' 
שיעזור להם, עשוי להיחשב כמיותר. רק כאשר 
מדובר במשהו שנראה שהוא מעבר ליכולות שלהם, 
הם זוכרים שה' קובע את התוצאות ורק בעזרתו 
אפשר להצליח. התפקיד שלנו הוא לזכור תמיד 

 שהצלחתינו היא רק בעזרת ה'.

ההפלאה בספר פנים יפות שואל שאלה על משה רבנו: 
החובות הלבבות מלמד אותנו שלאדם שיש לו אמונה 
שלמה בה', אין שום סיבה לפחד בכלל. אפילו אם הוא 
נמצא בג'ונגל, מוקף באריות, נמרים, ודובים, אם הוא 
באמת מאמין שהוא לא יכול להיפגע מכלום ללא רצון 
ה', אין שום דבר לדאוג ממנו. אז הוא שואל, "אם זה כך, 
כשמשה רבינו השליך את מטהו בצווי ה' יתברך, והיה 
לנחש ומשה נס מפניו. מדוע פחד משה מהנחש?" בעוד 
שאנחנו לפעמים "שוכחים" שה' קרוב אלינו ואולי יש לנו 

במיוחד   -חוסר אמונה, איך זה יכול לקרות למשה רבינו  
 כשהוא היה בשיחה עם ה' עצמו?

ההפלאה עונה על שאלה זו עם מושג חשוב וידוע. משה 
רבינו השיג כל כך הרבה, עד כדי שנראה שהוא היה 
מסודר עם הענינים שלו ולא בהכרח חש שהוא עדיין 
זקוק לעזרתו של ה'. מה שה' עשה היה להסיר את השגחה 
הפרטית שהיתה על משה בדרך כלל, מה שגרם למשה 
להרגיש חוסר ביטחון, שאיפשר לו להיבהל מהנחש. הוא 
ממשיך להסביר שהמסר שה' לימד את משה היה, "אתה 
חושב שאמנם אתה יכול להאמין בי שתבוא גאולה אבל 
לבני ישראל אין את היכולת להאמין בי. תדע שגם לך 
אין את היכולת להאמין בי. כמו שאני עוזר לך, כך אעזור 
לבני ישראל להאמין בגאולה ואעניק להם את האומץ 

 והעוצמה הנחוצים לעמוד מול פרעה והמצריים.

רבים מאיתנו מתמודדים עם בעיות וחובות שנראים 
מאיימים. אפשר לומר "אני פשוט לא יכול להתמודד עם 
זה!" לאנשים כאלו אני אומר, "אפילו הדברים שאתם 
חושבים שאתם כן יכולים לעשות, בלי עזרת ה' גם אלו 
לא הייתם יכולים לעשות." כשאנחנו עושים מאמץ נוסף 

 להשגת מטרות קדושות, אנו מקבלים עזרת ה' נוספת.

ברצוני לשתף סיפור מהרב מפונוביז'. כשבנה את הישיבה 
שלו, הוא היה צריך תלמידים, והוא לא הצליח להביא 
אפילו את המינימום שהיה צריך. הוא מצא ישיבה עם 
שם טוב והציע לראש הישיבה: "לעתיד הישיבה שלי 
תצליח מאוד, ואנשים ידפקו בדלתות כדי להיכנס. אני 
מבטיח לך שלפי מספר התלמידים שאתה תעביר לי 
עכשיו, אני אשמור אותו מספר מקומות לתלמידים שלך 
בכל שנה ושנה." אנשים הביטו בו בתדהמה ואמרו לו, 
 "היתכן שתצליח כל כך?!" הוא החזיר להם, "בעזרת ה',

 ניסים קורים."
 3המשך בעמוד 

זמנים לימי 
חול עד 
פרשת 
 וארא

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

times until 

Parshas 

Vaera 

 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

 16:51 ,12:30 15:15 ,13:00 15:15 ,13:00 15:15 ,13:00 15:15 ,13:00 15:15 ,13:00 מנחה

 Hall*  אולם 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 21:00 ,19:00 מעריב

Moishy  
Rozilio 

 אבות ובנים

Ages 3-7 30 minutes before the  
last mincha - 15:50-16:20 

Ages 7 and up Motzai Shabbos 19:00-20:00 

Last Week’s Raffle Winners 

This week we have  
3 RaffleS 
1st Price: Kite 

 עפיפוןפרס ראשון: 

2nd Prize: Travel Chess 
 שחמט ניידפרס שני: 

3rd Price: Flying Disk 
 דיסק מעופףפרס שלישי: 

Yonatan  
Benjamin 

Yaakov 
Rubin 


