
From The Rav’s Desk 

The Beauty of Tefillah 
אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום 

 מב):בראשית כד מתורתן של בנים... (רש״י 
Says Rabbi Acha: Better is the idle chatter of 
the servants of the forefathers before Hashem, 
than the Torah of their children... 

This statement indeed is difficult to 
understand. How can it be that the idle 
chatter of the servants of great men is 
more important than the Torah laws? 
Idle chatter is definitely not the 
purpose of this world, whereas the 
Torah is the basis for all of the 
universe’s existence.  

There are some commentaries that 
explain as follows: It is difficult—if not 
impossible—to understand Torah 
correctly just by learning the words. 
Therefore one must have a live guide to 
teach how to integrate the laws of the 
Torah into this world. This is called 
“shimush” (apprenticeship). Torah 
cannot be learned just from a book, but 
must also  include  life’s experiences. In 
regards to this, even idle chatter heard 
by those who were apprenticing to 
great men (sichas avdei avos) has an 
advantage over the text of Torah.  

However, the Chasid ishe seforim explain yafe sichason as 
follows: “The tefillah (prayer) is nice,” because the word sicha 
refers to tefillah and the tefillah of the avdei avos has an 
advantage over Torah. This needs explanation too, because 
tefillah and Torah are two totally different realms. How can 
you say one is better than another? It is like saying a potato is 
better than a pot. Each serves a different function. 

Each of the Avos instituted a different tefillah (Shacharis, 
Mincha and Maariv). This represents a relationship that they had 
with Hakadosh Baruch Hu and their tefillah reflected that 
relationship. We as their offspring have inherited those three 
relationships that allow us those three special tefillos. The 
avdei avos were close to their mentors and lived the connection of 
their masters.  

In learning Torah, one must come to conclusions through the 
tools given to him on his own accord. Mastery of the Torah is 
not a legacy passed down from generation to generation, but 
rather each person must acquire it on his own.  

Being that this is so, we can understand yafe sichason m’avdei 
avos the natural given connection that the avdei avos had in tefillah 
was greater and more explicit than toraso  shel bonim , and 
therefore Hakadosh Baruch Hu gives us their sicha in full as it 
is written in the Torah, whereas, toraso shel bonim is only 
mentioned in hints to teach us this idea, that in the learning of 
Torah, one must toil to his maximum ability. 

Shabbos Oneg  
Join Rav Zachariash and other members 
of Ahavas Shalom as we gather in the 
KATZ Family home (9 Ayalon Apt 6) 
for a relaxed discussion. Tonight’s 
topic:  

 Eliezer’s Test: 
FAITH or Folly?  
Light refreshments will be served. From 20:00 until 21:30. 
Men and Women are invited. 
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Shabbos Schedule Parshas Chayei Sarah 
 לוח שבת פרשת חיי שרה

Erev Shabbos   ערב שבת 
Mincha 1 12:30 מנחה 
Candle Lighting  16:04/16:24 הדלקת נרות 
Mincha 2 16:26 מנחה 
Shekiyah 16:44 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 
Hashkafa - HaMabit  7:45  המביט  -שיעור בהשקפה  
Brachos  8:00 ברכות 
Shochein Ad 8:25 שוכן עד 
Latest Shema – M. A. 8:00 סוף זמן ק"ש למג"א 
Latest Shema – G’ra 8:46 סוף זמן ק"ש לגר"א 
Mincha 1 13:00 מנחה א׳ 

Mincha 2 15:55 מנחה ב׳ 
Shekiyah 16:43 שקיעה 
Ma’ariv 1 17:20 מעריב א׳ 
Ma’ariv 2 17:43 מעריב ב׳ 
Avos u’Banim 19:00 אבות ובנים 

Avos u’Banim 20:00 אבות ובנים 

Junior Avos Ubanim  15:00  צעירי אבות ובנים 

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

 Nov 14/15 ‘14כ״ב חשון, התשע״ה 

Each 
person 
must 
acquire 
(Torah) 
on his 
own. 



 היופי של תפילה
 מהשולחן של הרב אברהם ברוך זכריש

 תורגם לעברית על ידי רב יואב דרויאן 

אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של 
 בראשית כד:מב) בנים... (רש״י 

אמר חז"ל זה בהחלט מציב בפני הלומד קושי. איך  מ
ייתכן ששיחה בטילה תהיה גדולה מלימוד תורה ? הרי 

 בשביל תורה נברא העולם?

יש המפרשים את מאמר חז"ל זה על פי הרעיון של 
שימוש תלמידי חכמים. אי אפשר להבין דברי תורה לאשורם על 

יש צורך בקבלת הדברים מרב. כי התורה אינה  –ידי קריאה גרידא 
גוף ידע שניתן ללמדו אלא דרך חיים המצריכה שילוב של חוויות 

החיים לתוך לימודה והבנתה. בהקשר זה 
ניתן להבין שאפילו שיחה (שאינה לימוד) 

 –אבל נשמעה על ידי אלו ששמשו את האבות  
יתרון מסויים   –תוך כדי שימושן   יש לה 

 לעומת המילים של דברי תורה בשל עצמם.

אמנם, הדרשנים מסבירים מאמר חז"ל זה 
בביאור על המילה "שיחה". ה"שיחה" של 
עבדי אבות שיפה בעיני הקב"ה היא אינה 
סתם שיחה בטילה אלא תפילה (שנקראת 

"ויצא יצחק לשוח בשדה"). פירוש   –שיחה  
 –זה אמנם מסביר למה יש חשיבות לשיחה  

אבל אינו מספק לנו הבנה בהשוואתה לדברי 
פועלים על שני  ותפילה הם  תורה. תורה 
מישורים שונים לחלוטין. זה כמו להשוות 

שני דברים שונים ולכל אחד את   –סלק וסיר  
 חשיבותו.

כל אחד מהאבות תיקן תפילה מסויימת. 
מנחה ויעקב -(אברהם תקן שחרית, יצחק 

אבינו תיקן ערבית) תפילות אלו מייצגות את 
הקשר ומערכת היחסים שנבנתה בין כל אחד 
מהם לבין הקב"ה. כצאצאיהם של האבות 
יירשנו את התפילות והקשרים האלו. עבדי 
האבות לא ירשו אותם אלא חיו אותם ממש 

 בקשר הדוק עם אדוניהם.

לימוד תורה מצריך יגיעה והבנה אישית על ידי סברה ופלפול 
 עצמאי. שילטה בתורה היא אינה דבר שניתן להעביר בירושה.

ואת חשיבותה   –אם כך נוכל להבין את ההשוואה בין תורה ושיחה  
של שיחתן של עבדי אבות. התפילה של עבדי האבות שהיו טפלים 

מייצגת את הקשר האישי בין האבות   -להם ומחוברים אליהם  
לבין הקב"ה. הקשר עצמו ולא מה שניתן בירושה לדורות אחרים 
להשיג על פי רמת התחברותם. לעומת תורתן של בנים שהיא רק 
ניתנה ברמזים ומצריכה עמל מתמיד ומתחדש מצד כל דור בפני 

  עצמו.

Yahrzeit? 
If you have a Yahrzeit for a loved one, please 
make sure to tell the Gabbaim as early as 
possible so that they can ensure that you get an 
Aliyah, or the ability to daven from the amud . 
Thank you! 

Chasidus Chabura on CHiatus 
Rabbi Twerski is away. The Shiur will resume in 
approximately two weeks on Thursday 27-Nov-14. 

Mishna Shiur Finishing Orlah 
The Rav’s Sunday Mishnayos shiur is 
finishing Mesechta Orlah this Sunday. Join 
the Siyum and then start the next mesechta 
from the beginning! Wondering what the 
shiurim are like? Several of the shiurim 
from Mesechta Orlah are online at the Ahavas Shalom 
audio store: store.ahavasshalom.org 

Avos uBanim  
Avos uBanim during the Winter Zman: 
 Ages 3-7 learn for 30 minutes  

Shabbos afternoon 15:00-16:00 
 Ages 7+ learn for either: 

 Friday Night 20:00-21:00 
 Motza’ei Shabbos 19:00-20:00 

 הגרלה שבועית במוצ"ש ללומדים!! (כולל אלה שלמדו בליל שבת

Weekly raffle on 
Motza’ei Shabbos!! 
(including for those who 
learned Leil Shabbos). 

Congratulations to 
Betzalel Spira who 
won the raffle on 
Parshas Vayeira. 

 
The Kehilla is invited to the annual  

Ahavas Shalom General Meeting  
to take place on Motza’ei Shabbos Parshas Vayeitzei 
(29-Nov-14) Starting at 20:15 

Agenda: 
 Summary and update of activities 
 Building update 
 Elections for new Vaad 

If you would like to get more involved in Ahavas Shalom 
activities, please consider running for the Vaad. Contact 
Aryeh Beer to submit your candidacy. Deadline to submit 
your candidacy: 21:30 27-Nov-14.  

There are currently 4 candidates for the 7 positions on the 
Vaad. 

HaRav Avraham 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 שבת 
פרשת 
 תולדות

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

Parshas 
Toldos 

 08:15 ,06:20,07:15 08:05 ,06:20,07:15 08:05 ,06:20,07:15 08:05 ,06:20,07:15 08:05 ,06:20,07:15 08:05 ,06:20,07:15 שחרית
 12:30,16:23 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 15:15 ,12:45 מנחה
  19:00,21:00 19:00,21:00 19:00,21:00 19:00,21:00 19:00,21:00 מעריב

שילטה 
בתורה 

היא אינה 
דבר 

שניתן 
להעביר 
 בירושה

Everyone comes!! 
Everyone learns!! 
Everyone wins!!  


