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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  11

בס"ד

Esclarecedoras enseñanzas del Tzadik
Rabenu Yoram Mijael Abergel zt"l

Publicación basada en las charlas de su hijo
HaRav Hagaón Rabenu Israel Abergel Shelita

MESILOT
Senderos hacia el Alma

VAIERÁ | ¡Seamos constantes!



       


 

    
    

   
    
    
  

     
      
     
   
    
     
    
     
   

    
    


    
   
      
    
   
    
      

    
      
    
     
    
      
   
  

  
   
    

  
    
    
    
    
   
 

     
   
  
    
    
   

  שליט"א  גרלי מרדכי  רסאעבדיבסודרבי  עמוד  ח"ט © Todos los derechos reservados




                  
                 

                    
                

        
        

                
       

                        



       


 

    
    

   
    
    
  

     
      
     
   
    
     
    
     
   

    
    


    
   
      
    
   
    
      

    
      
    
     
    
      
   
  

  
   
    

  
    
    
    
    
   
 

     
   
  
    
    
   

  שליט"א  גרלי מרדכי  רסאעבדיבסודרבי  עמוד  ח"ט



       


     
    
     
   
  

    
     
    
    
   
     
     
     
    
   

   
   
   
   
      
     
   
      
  

   
    
   


  
 
   

   
    
 

   
    
     
    


  
     
 
    


    
    
    
    
    
    
    
  
    
      
   

    
    
  
  
 

   
   



       


   
     
  
     
  

    
     
    
   
     
   

   
      
    
   

   
    
    
   
   

  
     
   
   
      
 

     
    
   
    
    

   
     

    
    
     
      
     

   
   
   
    
    
    
 

    
      
   
  


  
  
   

   
    
   
     
    
    


    
   



       


    
   
    
  
   
   

    
   

     
    
    
   
     
    
    
     
  

   
   
  
   
     
  

  
     
    
   
      

   
     
    

    
    

   
     
       
       
    


   
     
   
   
 

    
   
   
   
    
     
    
      
  

   
    
    

    
     
    
    
    
      



       


  
  

   
    
    
     
    
    
     
     
  

    
     
      
    
    
     
   
    
    

    
  
    

    
     
      

  
  

   
     
     

  


   
   
      
    
       
    

   
    
     
     
      
     
   

   
   
     
    
  

   
    

      
    
   
     
     
     
    
       
      
     



       


      
     
   
   

    
   
    
    
        
 
 

     
    
    
   

  
     
      
   
  

     
     
     
     
     
    
    
    
      
     
    
   
   

    
    
     
    
    
    
    
    
     

    
   
     
   
    

   
    
    
  
    

     
      
      
      
      
    
      
    
     
    
   
   

    
    



       


     
   
     
    
     
     

    
     
    
     
    
  
      
     
     
 
   

    
    
    
    
    
    
   
     
    
   
  
   
     
      
        
    
 

 

    
    
  
     
   

  
   
    
    
     
     
    


     
    
    
   


  
     
   
    
    


    
    
      
   
    
       




      


    
    
    
  
     
   

  
     
    
    
     
    
    
    
     
  
    
   
   

  
  
     
    
   
    

     
   
      
   
      

     
    
   
    

     
     
     
     
     
   
     
     
   
   

    
     
  
    

      
    

   

    
      
     
   
  

    
  

   
  

     
       
     



      


  
   
   
      
    
   

       
    
  

   
  
   
     
  
     

   
   
   
   
      
     

     
    
  


   
    
     
   

      
   

   
   
     


     
  

   
     
    
   
   
  

 
      
       
      
      

   
   
  
    
    
   
  
    
 

  האר כל ני  על  מ את ה' פו
העיר לבנת  לח ו

 סיר מק ...לח יצא מה אר
... ל זהב  ועפרת אבניה



      


     
     
   

 
  
    
   
    
   
     
       
       
  
   
    

    
    
     

  
    
    
 

     
    
    
    
    
      
     
  
     
    

     
    
   
   
     
 
   

    
   

    
    
     
     
    
     
   
     
     
   
   
  
   

   
     
     
    
  

    
  
   
    
   
    



      


    
     
   
     
     
     

    
   
   
     

    
   

   
   

   
   
    
  
      
    

     
        
      
  

 
    
     

    
     
   
     
   
     
     

  
    
     
   
    

   
      
    
    
     

      
     
    
   
    
 
    
     

     
     
  


  פ ה ואת רכ א ר  רכ ל  ואת אחיו   ל ט ואת  א רי את אבר ו ח
 נע ארצה   בא ו נע ארצה ללכת צאו בחר ע א ר 



      


   
   

  

   
   
     
     
   
   
     
    
   


  
      
    
    
 

   
  
   
     
 
    
   
    
  

  
   

     
    
  
   
       
   

   
    


    
       
       
    
     
      

     
    
      
   
   

   
    
     
  

    
     
     
   
     

  אר הרעב  כבד  י  לגר מצרימה אבר ו רד  אר רעב ויהי



      


    
    
     


    
    
    
 

   
   

    
      
     
     
 

  
  
   

     
   
    
     
    
    
   

 
    
   

   
    
     
  
   

    
    
  


  
     
    

   
     
     
     
   
  
    
   
     
   

   
   


  
      
    
    

 מנרתיקה חמה הוציא 



      


   
  
    
     
   
    


   
     
       
    
    
    
  
     
   

  
   

      
 

   
    

   
    

    

     
    
     
     
  

   
     
 

   
   
   
      
      
     
    
     
    
       
      
     
 

  

    
    
     
     

      
     
      
      
     

     

  יאנ ל ה  והה  ורא עיניו  ו א 
מתח  לקראת ר ו ורא עליו  בינ

ארצה חו האהל 



      


  
 
    
    
 

   
   

    

   
     
     

   
    

   
     
    
     
     
    
    
     
     
      

. עליה הניכר  גו בחינת שהוא  רגליה
ע שנקראת  התורה  שהיא  ,הע תחת  וישענו
אמר ג הידיעה . בה"א  הע אמר  ולזה ,חיי
פנימיות בחינת  היא  לח פת  שיקחו לה
אומרו  והוא  פנימיות בו ויסעדו התורה 
בבחינתו  שיש  פת   לח פת לומר  ודקדק .לבכ
חיות בחינת  שה הוויות  ג' שה לח

העולמות .

וגו וגו וגו וגו '.'.'.'.  כ כ כ כ על על על על  מזמינכי כי כי כי  אי יאמרו שלא כדי פי'
.עליו משרתי היות בה שהכיר  אחר  לאכול
הרוחניות  אל בדבריו  שייכו שפירשנו  הג כי 
יש במאכל  וג נעקר, אינו הפשט זה כל ע

כאמור מופלאי יג)סודות אוכל (משלי  צדיק
אמר  לזה הרוחניות. לפנימיות נפשו  לשובע

כי כי כי כי להעברת כ על לדברי טע כי  פי ' וגו'
 במזו שישנ אנשי בדמות זה  בסדר כ פי '

כ ג כ כ כ כ הגשמי כדבריו ויאמרו ויאמרו ויאמרו ויאמרו  הוא  כ פי '
והסכימו  אנשי בדמות עליו  עברו כ שעל 
שיעשה  לו  רמזו  עוד דבר. כאשר לעשות אליו
רוחניות  להטעימ בדבריו  האמור  כדר

שפירשתי. כמו  בדבריו כרמוז  לה הנאות

 ענ וה  רגליכ ורחצ  מי מעט  נא  י ח 
אחר כ ל וסעד  לח פת ואקחה :הע חת
אמרו  כעב על  עבר   על י  עבר
לח פת  ואקחה :ר א ר  עה 
 עבר  על י   עבר אחר כל וסעד

ר א ר  ע ה   אמרו כעב על 

 כי בה ה (ה)הכיר אלהי מלאכי 
ולמד וצא .תתעל לא המלא צורת כי

מנוח יג)מאשת שופטי) אברה שכ ומכל
לשעבר. היה  שמכיר

שראהוירא וירא וירא וירא ואומרו  שבראיה  הכתוב  שמודיע ...
. לקראת ור ועמד  ממכאובו נתרפא   אות

למלאכי הנוגע  עני ירמוז מעט מעט מעט מעט עוד  שיקחו שיקחו שיקחו שיקחו 
 מי מי מי בהמי יש  התורה  כי ולהיות  התורה , שהיא 

והנה הפנימיות  ובחינת הפשט  בחינת
שברא גו הוא אנשי בדמות  שבאו המלאכי

האוירי מהגלדת  רוחני ה ' נ"ח )לה ח "א  (זהר

אליו  ויתייחס   גו יחשב   המלא עצמות  ובער
לה ורמז  ,ח ליודעי הטע כידוע רגל בחינת
בו  ויטהרו התורה  מפשטי  מי מעט  שיקחו



      


    
     
    
      
  
   
     
    
     
   

     
  
   

    
    
   

    
      
    
    

    
    
   
   
   
    
    
    
      
    
        


   
   

    
     
     
  
   

   
   
    
    
 
 

   

  
   
   
    
    
   
      
   
   


     
     
    

          



      


   
     
     
    
    


    
      
     
 

   
   
     
  

     
    
    
   
    
   
    
    
    
     
   
  

   
      
    
   
   
    

   

     

   
    
   
    
     
 
     

    
    
  

    
    
    
     
   
    
    

   
   
    
      
    
    
  
   
    
     
  
      
   



        


     
  

    
    
    
     

  

    
   
     
  

  
    

  
  

    
    
  

    
    
    
   
      
   
    
    

     

   
   
    


   
 



   
     
     
   
    
    
     


    
     
     
     
 

   
     
    
 

    
     

   
 ה' ני  את  עמד  אר קה אל קר  אברה ו
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צ       
  צהרי  

    
 ע      
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

19:5218:52Buenos Aires
19:4018:48Méjico DF.
18:3017:40Cdad. de Panamá
18:3917:47Caracas
19:2118:29Miami 
18:3317:44Jerusalem

Parashat Vaierá
17 de Jeshván 5782

Yaakov Avinu tuvo que criar a sus hijos en 
Jarán, un lugar corrupto, y todos salieron 

Kedoshim.

Cuando los padres se entregan por 
completo a cumplir la voluntad de 
Hashem y se conducen con inocencia e 
integridad, Hashem los ayuda,y sus hijos 
quieren conducirse como sus padres, y se 

sienten atraídos por la Kedushá.

Las palabras de alguien con verdadero 
Yrat Shamaim siempre son recibidas, 
incluso sin hablar, su mensaje es captado 

y asimilado.

Su elevada personalidad, irradia y educa.

¡Participa!
Para donaciones:

Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto

Requiere Guenizá

Senderos hacia 
el Corazón

Enseñanzas del
Rab Yoram zt"l

Mantente en contacto 
directamente con Rabbi Israel 

via Email.
Rabbi@H-L.org.il

Media
En Inglés

Tax deducTible organizaTion 


