
I’m Dying To Do It 

Chazal tell us that the Tzfardeia – the 

frogs - went into the ovens in order 

to die “al kiddush Hashem”. Years 

later, Chananiah, Mishoel and Azaria 

reasoned: If the frogs went into a fire 

to die “al kiddush Hashem”, how 

much more so should we? The 

Chasam Sofer explains that if these 

frogs had been created specifically 

for the miracle of the plagues in 

Egypt and were not “regular” frogs living a normal life 

along the Nile river, then these great prophets would not 

have been able to make this kal v’chomer, for how could a 

regular person know that he is obligated to forfeit his life 

in such a situation? But now that we know that the frogs 

were not created especially for the purpose of kiddush 

Hashem yet they still were willing to give up their lives for 

the sake of Hashem, we can deduce this lesson from them.  

Many times people are called upon to do something and 

they feel it just is “not me” because it doesn’t conform to 

what they feel is their purpose in life. There is a well-

known story about the Chofetz Chaim: A man created a 

gemach, which he occupied himself with during his spare 

time. This chesed organization became very successful and 

began to cut into the time he needed to earn a living. He 

asked the Chofetz Chaim if he was obligated to have his 

business suffer for the sake of the chesed or can he close 

down the chesed organization? The Chofetz Chaim told 

him “This must be a decree of Hashem; you found 

yourself in a situation and now you must accept the 

challenge.”  

I have a friend who asked me to bring a well known gadol 

to the Yahrzeit assembly for his father, who during his life 

was a Rosh Yeshiva. After the event, I asked my friend 

what his connection to this posek was. He told me the 

following story:  

My father was learning after the Second World War in 

Rabbi Schneider’s yeshiva in London. Rabbi Schneider 

told all the boys that they must search all of the 

monasteries to find the war-displaced Jewish children 

and bring them back to Yiddeshkeit. My father did not 

follow the rallying call and stayed in the beis medrash to 

learn. Rabbi Schneider asked him “Why are you here 

and not going to do what I asked? We are at war, and we 

have to go to battle to save the lives of our brethren.” To 

this my father, a promising lad, replied “Even in war, 
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Join us Motza’ei 

Shabbos as we 

 

Raise the Roof 

Shabbos Schedule Parshas Vaera 

 לוח שבת פרשת וארא

Erev Shabbos   ערב שבת 

Mincha 1 12:30 מנחה א׳ 

Candle Lighting  16:29/16:49 הדלקת נרות 

Mincha 2 16:51 מנחה ב׳ 

Sunset 17:09 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 16:10  פלא יועץ 

Mincha 3 16:25 מנחה ג׳ 

Sunset 17:10 שקיעה 

Ma’ariv 1 17:47 מעריב א׳ 

Ma’ariv 2 18:10 מעריב ב׳ 

This issue is sponsored by the Brandt Family of Norfolk, VA 

In honor of our esteemed Rav, Rav Zachariash shlita 

Mevarchin Rosh Chodesh Shevat 

ת  ּבָּ יֹום ש ַ ַהּמֹוַלד ִיְהֶיה ּבְ
ש  ַדקֹות  ִעים ְוש ֵׁ , ַאְרּבָּ ֹקֶדש 

י  ִקים ַאֲחרֵׁ ה ַחלָּ עָּ ְוִתש ְ
ּבֹוֶקר. מֹוֶנה ּבַ  ש ְ

The Molad will be Shabbos Ko-

desh, 46 minutes and 9 chalakim 

after 8 in the morning (Israeli Clock Time 08:37). 

ָבט ֹראש  ֹחֶדש   יֹום ש ְׁ ִני ִיְהֶיה ּבְ ֵׁ א ש  ַהּבָּ
ה. ל ְלטֹובָּ אֵׁ רָּ ל ִיש ְ ינּו ְוַעל ּכָּ לֵׁ  עָּ

Rosh Chodesh Shevat will be on Monday. 





From the President 

Nearly 17 years ago, our kehilla came 

together in my home for the New Build- 

ing “Kick Off” (See the program cover 

below, which contains a “fantasy” build-

ing “designed” by Eli Steinhart and me). 

While we were eventually able to con-

struct the temporary structure we now occupy, we never 

managed to build the grand building we always wanted. 

Until now.  

I am so excited as we embark on Raising the Roof and set 

the course for the new and exciting chapter befitting of 

our esteemed Rav and this wonderful Kehilla. 

On behalf of the kehilla, I 

want to offer special gratitude 

to the team that have put in 

many hours of their time to 

make this happen. 

I look forward to greeting 

each and every one of you at 

our 20th Anniversary 

Melaveh Malkah this Motza’ei 

Shabbos. 

Lev Seltzer 

 

 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 

אליעזר נכנס לחנות כדי לקנות כלים חדשים לכבוד 
פסח והנה הוא שם לב שעל חלק מהכלים יש מדבקת 
כשרות מהודרת לפסח, הוא לא הבין מה יש בכלים 
חדשים שצריך לתת עליהם הכשר, והאם יש בעיה 
בחנות שאין לה מדבקת כשרות על הכלים? ]ראה שו"ע 

 תנא, כג כד, משנ"ב קמ, קמא, קמד[

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. 

24 Teves sponsored by Rav Zachariash and family  
 לע"נ שושנה בת החבר חיים ע"ה

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 www.RBSsemicha.com 

Program in Shulchan Aruch Yoreh Deah. For details on this 

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

Seltzer and used with permission. 

there are infantry men and generals. I want to be a 

general and stay in the Beis Medrash.” Rabbi Schneider 

took a strong stance and said, “Even though that is your 

wish, I command you to take part in this mission.” My 

father was the one who found this world-famous posek 

living amongst gentiles and brought him back to Yeshiva, 

and the rest is history.  

This boy thought that he had one mission in life: To 

become a Rosh Yeshiva, and indeed he was successful at 

that. He did not realize that with taking just a little time off 

he could touch the lives of tens of thousands of people. Just 

like the frogs in the plague, who had a life of their own, 

gave it away, not only causing a sanctification of G-d’s 

name at that time, but also bringing about the sanctification 

many years later by Chananiah, Mishoel and Azaria.  

As the Melaveh Malkah is upon us, there are those who 

may think “it is not for me – it is for others”. It seems to me 

that all who read this article are part of the group that 

should be attending. May Hashem grant us the Divine 

Help that is necessary to bring our dreams to fruition.  

Looking forward to greeting you at the Melave Malka. 

Good Shabbos and Good Voch. 

(Continued from page 1) 

מלווה המלכה של בית הכנסת מתקרב, ויש כאלו שאולי 
זה יותר מתאים לאחרים."   -חושבים "זה לא בשבילי  

נראה לי שכל מי שקורא את המאמר הזה הם חלק מאלו 
שצריכים להגיע ולהשתתף. מי ייתן ונקבל את עזרת ה' 

 הנחוצה בכדי להגשים את חלומותינו.

 מצפה לדרוש בשלומכם במלווה מלכה.

 גוט שבת און א גוטע וואך )שבת שלום ושבוע טוב(

 4המשך מעמוד 

Q Reuven had his tallis and tefillin in hand, and was 

on his way to catch the hashkama minyon at the 

"Kiamesha Village" Bungalow Colony, when his 

cellphone rang. "Son, I want you to wheel me to the mar-

ket and help me buy some fresh food for breakfast." said 

Reuven's father, calling from the next bungalow. Of these 

two choices, which one must Reuven choose? 

1. Go to minyon now, and then take his father to the 

market after davening. 

2. Help his father right now, miss the first minyon, but 

then daven at the next minyon, which will still be 

before sof zeman keriyas Shema. 

A 
2. Reuven must help his father now since he will 

be able fulfill the mitzvah of davening with a 

minyon at a proper time. Note that Reuven is 

permitted to ask his father if he can wait until after he da-

vens, and if his father agrees, then Reuven may daven first 

and help his father afterward, and still properly fulfill the 

mitzvah of honoring his father. Source: Siman Y.D. 240:12 
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 נא לא לקרוא את העלון באמצע התפילה או בקריאת התורה 
 נא לשמור על קדושת הדף

 משולחנו של הרב אברהם ברוך זכריש

 אני נרגש לקיים את זה
חז"ל מספרים לנו שבמכת צפרדע נכנסו הצפרדעים 
לתנורים כדי למות "על קידוש השם." הרבה שנים אחר 
כך נטלו חנניה, מישאל ועזריה קל וחומר מהם: אם 
הצפרדעים נכנסו לאש כדי להקריב חייהם "על קידוש 
השם", על אחת כמה וכמה שעלינו לעשות זאת! החתם 
סופר מסביר שאילו הצפרדעים הללו היו נבראות במיוחד 
לצורך נס המכה הזו במצרים ולא היו צפרדעים "רגילות" 
שחיו חיים רגילים סביב הנילוס, אז הנביאים הגדולים 
האלו לא היו לומדים מזה קל וחומר, כי איך יכול אדם 
רגיל לדעת שהוא מחויב למסור את נפשו במצב כזה? 
אולם כעת, לאחר שידעו שהצפרדעים לא נבראו במיוחד 
לצורך קידוש ה' הזה והם עדיין היו מוכנות לוותר על 

 חייהן למען קידוש ה', יכלו ללמוד מהם את הלקח הזה.

פעמים רבות אנשים נקראים לעשות משהו והם מרגישים 
שזה "לא בשבילי" מכיוון שזה לא תואם למה שהם 
מרגישים  כמטרתם בחיים. יש סיפור ידוע על החפץ 
חיים: אדם פתח גמ"ח, שהוא טיפל בו בזמנו הפנוי. ארגון 
החסד הזה הפך למוצלח ביותר והחל להפריע לזמן הדרוש 
לו כדי להתפרנס. הוא שאל את ה"חפץ חיים" אם הוא 
מחויב לתת לעסק שלו להיפגע לטובת אירגון החסד או 
שהוא יכול לסגור את ארגון החסד? החפץ חיים אמר לו 

הכנסת את עצמך למצב הזה   -"זו בטח גזירה מה'  
 ועכשיו אתה חייב להשלים עם האתגר."

פעם אחת ביקש ממני חבר שלי להסיע אדם גדול 
ומפורסם לעצרת היארצייט לאביו, שבמהלך חייו שרת 
כראש ישיבה. לאחר האירוע, שאלתי את חברי מה הקשר 

 שלו עם הפוסק הזה. הוא סיפר לי את הסיפור הבא:

לאחר מלחמת העולם השנייה אבי למד בישיבה של הרב 
שניידר בלונדון. הרב שניידר הורה לכל הבחורים שעליהם 
לחפש בכל המנזרים בכדי למצוא את הילדים היהודים 
העקורים בגלל המלחמה ולהחזירם ליידישקייט. אבי לא 
ציית לבקשתו ונשאר בבית המדרש כדי ללמוד. הרב 
שניידר שאל אותו, "מדוע אתה נשארת כאן ולא עושה 
את מה שביקשתי? אנחנו במלחמה וצריכים לצאת לקרב 
כדי להציל את חיי אחינו." אבא שלי, בחור עם יכולות 
גדולות, ענה, "אפילו במלחמה יש חיל הרגלים וגנרלים. 
אני רוצה להיות גנרל ולהישאר בבית המדרש." הרב 
שניידר נקט עמדה חזקה ואמר,"למרות שזה רצונך, אני 
מצווה עליך לקחת חלק במשימה הזו." אבי היה זה שמצא 
את הפוסק המפורסם כשהוא חי בקרב הגויים והחזיר 

 והשאר היסטוריה. -אותו לישיבה 

הילד הזה חשב שיש לו תפקיד אחד בחיים: ללמוד תורה 
ולהיות ראש ישיבה, ואכן הוא הצליח בכך. הוא לא הבין 
שעם השקעת קצת זמן בלבד הוא יכול להשפיע על 
עשרות אלפי אנשים. ממש כמו הצפרדעים במגפה שחיו 
חיים משלהן, ומסרו את חייהן, ולא רק שגרמו לקידוש 
השם בו בזמן, אלא גם היו סיבה לקידוש השם שנים 

 מישאל ועזריה. ,רבות אחר כך על ידי חנניה

 3המשך בעמוד 

זמנים לימי 
חול עד 

 באפרשת 

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

times until 

Parshas Bo 

 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 ,*06:14 08:05 ,07:15 ,06:20 שחרית

 16:57 ,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

Avraham 
Yonah Harris 

 אבות ובנים

Ages 3-7 30 minutes before the  
last mincha - 15:55-16:25 

Ages 7 and up Motzai Shabbos 18:45-19:45 

Last Week’s Raffle Winners 

This week we have  
4 RaffleS 

Tumble Tower  Magic Draw 
Mini Basketball 
Magic Cube 

Yaakov 
Rubin 

Eliyahu 
Menachem 

Women’s Healthy Kiddush 
Meet and schmooze with your fellow 
members in an informal setting while 

noshing on healthy treats. 

Open to women, teen girls & children. 

Rebbetzin will be in attendance 

Lachish 40 Apartment #13 
(Across from Ahavas Shalom, far left side) 

Starting immediately after davening  

This Shabbos, Parshas Vaera 


