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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  17

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

MIKETZ | Yosef y Januca - Mesirut Nefesh 
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יתא לא  א בנ ה  רא לי אה  לעד 

נבה לא ערי מדר

 ואמר   סי את  רחל  ילדה  א ר  ויהי
לארצי מק מי אל  ואלכה  חני   לב אל  יעקב 
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 בה ודלק לק עו  בית להבה 
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:4319:32Buenos Aires
18:3417:40Méjico DF.
18:3017:38Cdad. de Panamá
18:3717:45Caracas
18:0717:12Miami 
17:1016:20Jerusalem

Parashat Vaieshev
30 de Miketz  5782

A pesar del triunfo de los Jashmonaim sobre 
los griegos, la cultura griega aún persiste 
en el mundo. Ese oscurantismo material 
no escatima esfuerzos para a los hogares 
religiosos. Por los medios de comunicación, 
los celulares, vacaciones “de estilo” en los 
mejores hoteles, compras y paseos por los 
Shopings donde la moda goy destella, etc.

También hoy debemos apegarnos a un 
verdadero Tzadik que clama: ¡Los que 
estén con Hashem, seguidme! Debemos 
manifestar entrega total (MesirutNefesh) 
por el Jinuj puro de nuestros hijos. 
¡Cuidemos la jarrita de aceite puro y ellos 

iluminaran el mundo!

¡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 


