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!חזק! חזק! ונתחזק

To Inherit Both Worlds
“Zevulun was engaged in business and
provided sustenance for the tribe of
Yissachar, who were learning Torah”.
(Rashi on Bereishis 49:13)

Lifecycles
Mazel Tov to R’ Gedalia and
Mimi Guttentag on the birth of
a daughter!

This past week, Klal Yisrael went
through
a
very
emotional
experience. Thousands (perhaps
hundreds
of
thousands)
participated in a siyum hashas.
Torah learned by all of Klal Yisrael, every day, with
everyone learning the same page. A part of Reb Meir
Shapiro’s idea was to unify Klal Yisrael with one
project. Indeed, Ashkenazim and Sefardim, Chasidim
and and Misnagdim, all came together learning the
daf and celebrating the great event of the siyum.
There is a question, however, that needs to be
explained. While we applaud and appreciate groups
who completed this immense project, but those who
were present saw the simcha in the eyes of the
bystanders. Why were the bystanders who didn’t
finish Shas so happy? The Bartenura, on the Mishna in
Bikurim, tells us that when the people did the mitzvah
of bringing bikurim to Jerusalem, those who were on
the side who were not part of this mitzvah were
nevertheless obligated to stand for them. One may
think that the same is true by those who didn’t finish
Shas, that their “job” was to stand and applaud and
appreciate the eﬀorts of those who did.
However, limud Hatorah is diﬀerent than all other
mitzvos. The agreement between Yissachar and
Zevulun was not only that Zevulun was the enabler
of Yissachar to learn; rather it actually became
Zevulun’s mitzvah. This is true to the point that
many meforshim say that in the world to come
Zevulun will understand the Torah that Yissachar
learned, as if he himself learnt it. We don’t find this
kind of union regarding other mitzvahs (See Yorei
Deah 246:1 where the Rama states that if a person is
unable to learn, he is obligated to help others learn
and he also gets reward as if he learned). Indeed,
there is an aspect of arvus, in that if you can help
someone perform a mitzvah, you are obligated to do
(Continued on page 3)

Melaveh Malkah is coming in just two weeks!
See page 2 and set aside
Motza’ei Shabbos January
25!

Pele Yoetz Shiur
Rav Zachariash will continue his shiur
on Pele Yoetz this Shabbos afternoon.
The shiur will meet each week in the
new room, starting 15 MINUTES before
the last mincha . It is open to both men
and women. This week, the shiur will
begin at 16:00 on the topic Dibur.
Shabbos Schedule Parshas Vayechi

לוח שבת פרשת ויחי
ערב שבת

Erev Shabbos
Mincha 1
Candle Lighting

מנחה א׳
הדלקת נרות
מנחה ב׳
שקיעה

12:30
16:17/16:37

Mincha 2

16:39

Sunset

16:57

יום השבת

Shabbos Day
Brachos

08:00

Shochein Ad

08:30

Latest Shema – M. A.

08:27

Latest Shema – G’ra

09:14

Mincha 1

13:00

Mincha 2



Pele Yoetz

16:00

Mincha 3

16:15

Sunset

16:57

Ma’ariv 1

17:34

Ma’ariv 2

17:57

ברכות
שוכן עד
סוף זמן ק"ש למג"א
סוף זמן ק"ש לגר"א
מנחה א׳
מנחה ב׳
פלא יועץ
מנחה ג׳
שקיעה
מעריב א׳
מעריב ב׳

Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah Shelaymah...
or any non‐commercial purpose! Just 50 ₪per issue. Contact lev@ahavasshalom.org for more information.

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 occasion with you.

Rabbi Zachariash’s Tuesday Night Halacha Shiur is
learning the laws of davening. Test yourself on these
questions to see if you are ready to be called to the
Torah. Shiur meets Tuesday night at 20:15.

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.

Mishneh Berurah Q&A
Questions and answers culled from the Keter Hatorah Semicha
Program in Shulchan Aruch Orach Chaim with the Mishneh
Berurah. For details on this program see www.RBSsemicha.com.
Questions written by Lev Seltzer and used with permission.

Q

On Thursday, when Josh Feldman finally
received his Bar Mitzvah aliyah, he was so
nervous that he said the second brocho of
ʺasher noson lanu...ʺ instead of the first brocho of ʺasher
bachar banu...ʺ (and no one was able to correct him
until it was too late). When Josh finishes the reading
of the Torah, what brocho should he say?
1. The first brocho that he didnʹt say (ʺasher bachar
banu...ʺ)
2. The brocho that is normally said after reading
(ʺasher noson lanu...ʺ)

A

1. Josh should say the first brocho of ʺasher
bachar banu...ʺ which he did not say earlier.
Even though the brochos will be out of or‐
der, he will have said them both and will have ful‐
filled his obligation (yotzei).
Source: Siman 139 M.B. 15

Q

When Reuven received his aliyah, the baal
koreh opened the Torah and showed him the
place. According to the M.B., what should
Reuven do now just before making his brocho on the
Torah?
1. He must close the Torah scroll.
2. He must leave the Torah scroll open.
3. He can do either option: Leave it open or close it.

A

According to the M.B., it is acceptable to
make the brocho with the Torah left open or
rolled closed. Neither custom is better than
the other.
Source: Siman 139 B.H. ʺVʹRoehʺ

4 המשך מעמוד

 לאנשי ם יש מוטיבציה,בתחילת כל מחזור של דף היומי
 הרב אהרון קוטלר.להתחיל להשתתף בלימוד ש"ס בפועל
 זבולון יקבל את אותו השכר בעול ם,מצוטט באומרו שאכן
 אבל א ם אתה רוצה ל דעת מי מקבל,הבא כמו יששכר
העול ם הזה אתה יכול להסתכל על אלה שלומדי ם תורה
 חזק.ורואי ם את עיניה ם הזוהרות ואת החיוכי ם על פניה ם
.חזק ונתחזק

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"ל

לע"נ אליעזר בן אברהם יהודה הכהן

(Continued from page 1)

so, but you don’t get the reward as if you did it.
It is said over in the name of Reb Chaim Brisker, that the
mitzvah of learning Torah not only demands that one learn
Torah himself, but it also demands that Torah be learnt.
This, in a sense, is a communal obligation. Meaning, that if
you facilitated someone else’s learning, you would be
promoting Torah learning, which is part of your obligation.
As I sat in Binyanei Ha’Umah over a week ago and took a
look at the crowd of people there, the enthusiasm that I
saw for the honor of the Torah showed me that those
spectators were actually participants. And according to the
approach of the Reb Chaim Brisker, this is indeed so. When
we applaud, persuade and encourage the learning of Torah
of others, we share in the mitzvah like Zevulun shares the
Torah of Yissachar.
Rav Aharon Kotler is quoted as saying that, true, Zevulun
may get the same reward in the world to come as
Yissachar, but if you want to know who has olam hazeh you
can look at those who learn Torah and see their shining
eyes and smiles on their faces. A new cycle of Daf Hayomi
has just begun; to the people who are learning now we say
to them, “Chazak chazak v’nischazeik!”

?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
 ו ב פ ס ח. . . מ א ח ו ר! ז ו ה ה ז ד מ נ ות ש ל ך ל ה ת ק ד ם
!הבעל"ט לא תפסיק להודות לעצמך

:בחן את עצמך
אח ד מה דברי ם האהובי ם על יוסי וחיימק'ה זה
ל לכת ע ם אב א להגע לת הכ לי ם ה שכו נתית
 על חלק מהכלי ם,שנערכת כמה ימי ם לפני פסח
נאמר לה ם שיש צורך לעשות "ליבון קל" וחלק
" ל י ב ו ן ח מ ו ר" א ך ה ם ל א ב ד י ו ק ה ב י נ ו א ת
 הא ם תוכל לעזור לה ם? ]ראה שו"ע,המשמעות
[ לב- ומשנ"ב כח, ד,תנא
054-843-5983 השיעור בעברית • מג"ש הרב ידידיה כהן
19:20  ה' בשעה,' ג,' ב,' א:ימים

משולחנו של הרב אברהם ברוך זכריש

לרשת את שני העולמות
)בראשית מט:יג( רש"י" :שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא ,וממציא
מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה"

בשבוע האחרון עבר כלל ישראל חוויה רגשית מאוד.
א לפ י ם  -א ו ל י מ א ות א ל פ י ם  -ה שתתפ ו ב ס י ו ם
הש"ס .בו חוגגי ם את התורה שנלמ דה על י די כלל
ישראל ,כשכול ם לומדי ם את אותו דף בכל יו ם .חלק
מהרעיון של ר' מאיר שפירא היה לאח ד את כלל
ישראל ע ם פרויקט אחד .ואכן ,אשכנזי ם וספרדי ם,
חסידי ם ומתנגדי ם ,כול ם מתאגדי ם ללמוד את הדף
וחוגגים את האירוע הגדול של הסיום.
ע ם זאת יש שאלה שדורשת הסבר .אמנ ם אנו משבחי ם
ומעריכי ם את אלו שלקחו על עצמ ם את ההתחייבות
העצומה הזו והשלימו אותה ,אך כל מי שהיה נוכח ,ראה
את השמחה בעיניה ם של המשתתפי ם אפילו כאלו שלא
סיימו את הש"ס .מדוע היו אלו שלא גמרו את ש"ס כל
כך מאושרי ם? הברטנורה ,על משנה במסכת ביכורי ם,
מספרת לנו שבזמן שהע ם הביא את הביכורי ם לירושלי ם,
אנשי ם באזור היו מחוייבי ם לעמוד לכבוד המקיימי ם את
המצווה ,למרות שה ם עצמ ם לא הביאו את הביכורי ם.
אפשר לחשוב שאותו הדבר נוגע לאלו שלא סיימו את
הש"ס ,ש"תפקיד ם" הוא לעמוד ולמחוא כפיי ם ולהעריך
את הישגיהם של אלו שסיימו את הש"ס.

אבות ובנים

Ages 3-7 30 minutes before the
last mincha - 15:45-16:15
Ages 7 and up Motzai Shabbos 19:00-20:00

This week we have

TWO RaffleS

1st Price: Glider Airplane
פרס ראשון :מטוס דאון
Second Prize: Flashlight
פרס שני :פנס
Last Week’s Raffle Winners
Yitzchak
Frohlich

Akiva Solway

ע ם זאת ,לימוד התורה שונה מכל שאר המצוות .ההסכ ם
בין יששכר לזבולון לא היה רק שזבולון היה מאפשר
ליששכר ללמוד תורה ,אלא שהמצווה למעשה הפכה להיות
ג ם המצווה שלו .זה נכון ע ד כ די כך שמפרשי ם רבי ם
אומרי ם ,שבעול ם הבא יבין זבולון את התורה שלמ ד
יששכר ,כאילו הוא בעצמו למד אותה .אנו לא מוצאי ם
שיתוף מסוג זה לגבי מצוות אחרות )ראו יו"ד רמו:א ,ש ם
הרמ"א פוסק שא ד ם שאינו מסוגל ללמו ד ,חייב לעזור
לאחרי ם ללמו ד והוא ג ם יקבל שכר כאילו הוא עצמו
למ ד( .א נ ח נ ו ל א מ וצ א י ם ה ק ש ר כ ז ה ב י ח ס למצוות
אחרות .אכן ,יש בחי נת ערבות ,בכך שא ם אתה יכול
לעזור למישהו לקיי ם מצווה ,אתה חייב לעזור לו ,אך
אתה לא תקבל שכר כאילו קיימת המצווה בעצמך.
נ אמ ר ב שמו ש ל הר' חיי ם מ ב רי ס ק ,שמ ל ב ד מצוותו
האישית של כל יהודי ללמוד ,מצוות לימוד התורה דורשת
לימו ד תורה באופן כללי ,שהיא ,במובן מסוי ם ,חובה
קהילתית .זאת אומרת שא ם אתה עוזר למי שהו אחר
ל ל מ ו ד ,ק י ד מת ל י מ ו ד הת ו ר ה ,ש ה ו א ח ל ק מ ח ו בת ך.
כשישבתי בבנייני האומה לפני יותר משבוע והסתכלתי על
קהל הא נשי ם ש ם ,ההתלהבות שראיתי לכבו ד התורה
הראתה לי שהצופי ם האלה למעשה משתתפי ם .ואכן ,כך
היא לפי גי שת נו .כא שר א נו מוחאי ם כפיי ם ,עו זרי ם
ומעודדי ם את לימוד התורה של אחרי ם ,אנו משתתפי ם
במצווה ב דיוק כמו שזבולון חולק את התורה שלומ ד
יששכר.

תהיה חלק מאבות ובנים
כמו שאולי מוריאל!

המשך בעמוד 3

זמנים לימי
חול עד
פרשת
שמות

יום
שחרית
מנחה
מעריב

)(Sunא׳
06:20, 07:15, 08:05
13:00, 15:15
19:00, 21:00

)(Monב׳
06:20, 07:15, 08:05
13:00, 15:15
19:00, 21:00

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
נא לא לקרוא את העלון באמצע התפילה או בקריאת התורה
נא לשמור על קדושת הדף

)(Tueג׳
06:20, 07:15, 08:05
13:00, 15:15
19:00, 21:00

)(Wedד׳
06:20, 07:15, 08:05
13:00, 15:15
19:00, 21:00

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

)(Thuה׳
06:20, 07:15, 08:05
13:00, 15:15
19:00, 21:00

)(Friו׳
06:20, 07:15, 08:15
12:30, 16:45
אולם * Hall

Weekday
times until
Parshas
Shemos

HaRav Avrohom Baruch Zachariash, Sh’lita, Rav
052‐763‐5938
Rabbi Lev Seltzer, Chairman
lev@ahavasshalom.org 02‐999‐8923
Please do not read during Tefillah or Kriyas Hatorah
Please respect the sanctity of this bulletin

