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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

VAIETZÉ | . CRECER con RESILIENCIA
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  ימע עה  כר עליו וקל
, ע ראי  היה  מה נגד  ביט
עליו  טל  כמ .ת זכ  לנ  לפיכ

קל   נגד הה  לע מצת על
 י אד ל  , נגד כר  ה א  לע
,יהנ ואחד עד ג אחד  ,חלקי ני ל
,עד ג חבר וחלק חלק נטל זכה 

 יהנ  חבר וחלק חלק נטל  נתחב,
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 והעלה הרה אר אל  ל ול יצחק את  אהב אר יחיד את נ את נא קח ואמר 
 אלי אמר אר ההרי אחד  על לעלה 
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הוי"ה ) ש)   

 אשר בעת אבי  אביו, אל יצחק  עוד  ויאמר
הנשאר עמ קח  לעולה ותשרפני תשחטני 
זה אליה ואמרת  אמי לשרה והבאת  מאפרי 
הדבר את אליה תדבר לא  א ריח . ליצחק 
פ גבוה, במקו או באר לפני  בשבתה הזה
וישמע ותמות. עליי  נפשה את תשלי
את  אברה וישא  יצחק , דברי את   אברה
וירדו  האלה  הדברי יצחק  בדבר   ויב קולו
בכה יצחק  וג בנו. יצחק על  אברה דמעות

ועשה אבי חושה מהרה  אביו, אל ויאמר מאוד
לב ויהי  .צו כאשר  אלוקינו ה' רצו בי
ה',  ציו אשר הזה בדבר שמח  ויצחק   אברה
אברה ויעקוד שמח. ולב תבכה במר עי א
ממעל המזבח  על אותו  ויש בנו  יצחק את
אביו  לפני  צוארו את יצחק ויפשוט , לעצי
את לקחת ידו את  אברה וישלח המזבח . על
המזבח על לעולה בנו את לשחוט  המאכלת,
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  רמ הרע  בער
 וק  לי  כלי נא א ועה 
לי  ועה ציד  י  וצ דה  ה דה וצא

י  והביאה  אהב י  א ר  ימטע
עב טר ואכלה  נפי  ברכ ר 
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ת מ לפני יברכ א ר  עבר  ואכל  לאבי והבאת אהב:

 אליו  ו אמר  טה נ ליעקב  וקרא  ו לח הדל נ עו ברי  את לרבקה וד 
חרנה: אחי לב אל   ל רח וק קלי מע בני  ועה  :להרג  ל מתנח אחי עו ה ה

:אחי חמת ב אר עד אחדי ימי ע  בוי
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הה ה בד  ל את
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:1619:16Buenos Aires
18:3217:40Méjico DF.
18:2717:36Cdad. de Panamá
18:3417:44Caracas
18:0817:15Miami 
17:1516:26Jerusalem

Parashat Vaietzé
9 de Kislev  5782

Aún cuando parezca que el niño se 
desempeña correctamente en el estudio 
de la Torá, su Irat Shamaim y sus Tefilot, 
sepamos que no será algo estable sin 
nuestras Tefilot y nuestras lágrimas por 

su éxito. 

¡Solo ellas harán le darán estabilidad y 
lo harán permanecer fiel a Hashem y a 

su Torá!

ונבונים חכמים  בנים  ובני  בנים  לגדל   וזכני 
אוהבי ה' יראי אלוקים, אנשי אמת

זרע קודש בה' דבקים

¡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 


