
From The Rav’s Desk 

Our Palace 
The medrish relates that Avraham Avinu 
came to the conclusion that there is a G-d 
because it isn’t possible that such a 
fantastic and well-orchestrated world 
should just happen by itself. Avraham 
stated “if there is a world, there must be a 
G-d.” But what was special about this 
since all the people of Avraham’s time 
also believed in a god? What was 
unusual about Avraham’s belief? Was it 
that he just picked the right god? 

To explain this idea, the medrish uses a 
parable about a person who journeys 
from place to place, sees a palace and 
asks “could this palace just happen by 
itself?” I would like to ask two questions 
on this medrish: 1) Why does it discuss a 
person who journeys from place to place 
and 2) why a palace? Couldn’t the 
medrish have used the example of a 
person that was residing in a simple 
room, and  still come to the same 
conclusion? 

Have you ever visited a palace? The first 
time someone visits such a structure, 
their breath is taken away. But the 
palace’s cleaning lady just does not seem 
to have the same appreciation. She is 
used to the ornate building; used to the 
exquisitely decorated rooms, and she 
sees the whole structure as just a large number of functional 
rooms. The guest, however, notices the luxuriousness of each 
room, the intricate architectural details, and the interwoven 
themes as he moves from one part of the palace to the other. 
That grandeur is lost to the locals.  

The people in the times of Avraham each had their own 
concerns and desires, and those ideas they worshipped and 
formed a god to represent their lives. A person in a room 
represents one individual with his god. Many rooms are many 
individuals and many different gods. They miss the point that 
there is a fantastic world, much greater than they, around them. 
Avraham Avinu was great enough to see beyond himself and 
therefore he saw the entire world coming together.  

Many times we too take for granted all the good that we have. 
We can talk, breath, speak, walk, work, think. But instead of 
focusing on these good things, we often focus on the things that 
are bothering us and the things that we still want to accomplish, 
downsizing the unbelievable amount of good that surrounds us. 
If we take a lesson from Avraham, and look at the “big picture” 
that we are blessed to be part of, we will realize that those things 
that seem to us as an imperfection are actually part of the “grand 
perfect picture.” We have this ability because we are 
descendants of Avraham Avinu. 

Lifecycles 
Please daven for a Refuah Shelayma for 
Malka Chana Bat Devorah (Jacobson), 
mother of Mrs. Zahava Friedman. She is in 
the hospital with pneumonia and other 
complications. 

Early Shacharis! 
Shacharis on Shabbos starts a few minutes earlier than 
normal this week (and next week). This is so that we can 
complete shema before sof zman kerias shema, which is 
earlier due to the season and the change in the clocks. 

First Shabbos Oneg of the Season 
Join Rabbi Zachariash and other 
members Ahavas Shalom as we 
gather in the Seltzer Family 
home (36 Lachish Apt 2, bottom 
of the steps, or entrance 
through the Ayalon Park) for a 
relaxed discussion. Tonight’s 
topic:  
 Avraham’s Desire for 

Children 

Light refreshments will be 
served. From 20:15 until 21:45. 

Men and Women are invited. 

 בס"ד
 שבת פרשת        

 לך לך

Shabbos Schedule Parshas Lech Lecha 
 לוח שבת פרשת לך לך

Erev Shabbos   ערב שבת 
Mincha 1 12:30 מנחה 
Candle Lighting  16:14/16:34 הדלקת נרות 
Mincha 2 16:36 מנחה 
Sh’kia 16:54 שקיעה 

Shabbos Day   יום השבת 
Hashkafa - HaMabit  7:40  המביט  -שיעור בהשקפה  
Brachos  7:55 ברכות 
Shochane Ad 8:20 שוכן עד 
Latest Shema – M. A. 7:54 סוף זמן ק"ש למג"א 
Latest Shema – G’ra 8:40 סוף זמן ק"ש לגר"א 
Mincha 1 13:00 מנחה א׳ 
Mincha 2 16:05 מנחה ג׳ 
Sh’kia 16:53 שקיעה 
Ma’ariv 1 17:30 מעריב א׳ 
Ma’ariv 2 17:53 מעריב ב׳ 
Avos u’Banim 19:00 אבות ובנים 

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

 Oct 31/Nov 1 ‘14ח׳ חשון, התשע״ה 

Great 
Enough 
To See 
Beyond 
Himself 



 ארמון שלנו
 מהשולחן של הרב אברהם ברוך זכריש

 תורגם לעברית על ידי יואב דרויאן 

 חז"ל
לימדו אותנו במדרש שאברהם אבינו הגיע למסקנה שיש  

וסבר  –מנהיג לעולם כי הוא ראה עולם מלא סדר והיגיון 
שלא ייתכן שדבר כזה יקרה מעצמו. אברהם אבינו אמר 

הימצאותו של העולם מחייבת את מציאותו של הקב"ה. אבל מה היה כל   –
כך מיוחד באימרה זו ? הרי כל העולם בזמנו של אברהם גם האמינו 

מה היה שונה באמונה של אברהם ? האם הוא רק   –באלוהים כזה או אחר  
 ל ה"נכון" ?-הצליח כי האמין בא

להמחיש את הענין המדרש מדמה את פעולותיו של אברהם לנודד שעובר 
'   –ממקום למקום. כשהנודד עובר ליד ארמון מפואר הוא תמה לעצמו  

ייתכן שהארמון נבנה לבד ?! כנראה שיש בעל הבית'. בואו ונשאל שתי 
שאלות על מדרש זה : אחד, למה מתייחס המדרש 
כל, למה  לאדם הנודד ממקום למקום ושנית 
ארמון ? הרי המסר עדיין היה מובן אם היה 

 הסיפור על אדם הדר בחדר פשוט.
ביקרתם פעם בארמון ? החשיפה הראשונית 
למקום שכזה היא מהממת ועוצרת נשימה. אבל 
המנקה שעובדת בארמון ? אין לה אותה התפעלות 
בכלל. היא כבר התרגלה לבנין המפואר ובעצם, 
רק רואה אותו כאוסף חדרים שימושיים למטרות 
שונות. לעומת זאת, האורח, יבחין ביופי של כל 
חדר ובעיצובים המיוחדים והיוקרתיים. המחזה 

 המרשים הוא בעצם רק חוויה לאורחים. 
כל   –כל אנשי דורו של אברהם אבינו היו עסוקים  

אחד ברצונותיו ועסקיו הפרטיים. הם יצרו סוג של 
כל אחד בכדי לייצג את חייו ורצונותיו.   –אלוהות  

איש אחד בחדר אחד הוא ייצוג של בן אדם בודד 
 –והאלוהות שהוא יצר לעצמו. הרבה חדרים  

הרבה אנשים והרבה אלילים. אבל מפספסים את 
הרבה יותר מורכב   -הרעיון שיש עולם גדול  

מהתפיסה הצרה שלהם. אברהם אבינו   –ומפואר  
היה מספיק גדול ובעל ראיה רחבה מספיק בכדי לראות מעבר לעולמו 

 בכי לראות את העולם כולו כיצירה מאוחדת ונפלאה –הפרטי 

אנחנו לפעמים, בחיי היום יום, מתייחסים כמובן מאליו לכל הטוב שיש  
לנו. יש לנו את היכולות העצומות לדבר, לנשום, ללכת, לעבוד ולחשוב. 

אנו לפעמים טרודים רק בדברים   –אבל במקום להסתכל על טובות אלו  
וכל זה   –שלא הולכים לרוחנו ובדברים שאנחנו עדיין רוצים להשיג  

ממעיט ומזער את הטובה האדירה המושפעת עלינו משמים. אם נלמד את 
לקחו של אברהם אבינו ונסתכל ב"תמונה הגדולה" נבחין שהקשיים 
הקטנים שמפריעים לשלמות שלנו הם בעצם חלקים מיריעה אחת גדולה 
והם הם חלק מתמונה מושלמת ומקסימה. אנו בעלי יכולת ראיה רחבה כזו 

  דווקא בשל היותינו צאצאיו ויורשיו של אברהם אבינו.

Shalosh Seudos—SUCCESS! 
The Kehilla’s participation in The Shabbos Project by 
way of a communal third meal was a success! 
Approximately 80 gentlemen and 30 ladies ate while 
Rabbi Jakobowitz spoke about the importance of Shabbos 
(and why he now uses the word “gentlepeople” ). 
Thank you to Peretz Katz for sponsoring the meal. A big 
thank you to Yitzchak Reichenberg who catered—the 
second big event in only a few hours! 

Donations 
 Thank you to Rabbi Aharon Simkin for his 

generous donation towards the floor 
(including concrete and tiles) in the new 
addition. 

 Thank you to Mrs. Zahava Friedman for 
donating the new “lita” selichos books in 
memory of her father David ben Chaim 
Yehoshua haLevi 

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) 

Extra Time Siyum 
On Motza’ei Shabbos, when we were given an “extra 
hour”, our kehilla used that time to learn all of mesechta 
Rosh Hashana. The Beis Medrash was packed with people 
who spent an hour learning one, two or even more pages. 
The Rav gave the hadran and then everyone danced 
around the bima. Everyone left on a high. Look for 
another communal learning on Purim night—and maybe 
even before that! 

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 keep 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 
 וירא

 *חדר חדש

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

Parshas 
Vayeira 

*New Room 

 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
 12:30,16:09 *16:29 ,15:15 ,12:45 *16:30 ,15:15 ,12:45 *16:31 ,15:15 ,12:45 *16:32 ,15:15 ,12:45 *15:15,16:32 ,12:45 מנחה
  19:00,21:00 ,*17:09 19:00,21:00 ,*17:10 19:00,21:00 ,*17:11 19:00,21:00 ,*17:12 19:00,21:00,*17:12 מעריב

ובעל ראיה 
רחבה 

מספיק 
בכדי 

לראות 
מעבר 

לעולמו 
 הפרטי

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


