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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  21

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

Vaerá | Creer para entender
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  תכס  ידי למעה  אענ ואנכי  קרא

 קרא התב : אמר זה  צה . ואה 
תכס  ידי למעה  אענ טו )ואנכי יד , (איוב 

הא : ר  דה לפני  י ראל נסת אמרה
מה ל אענה. ואנכי  תקרא  ,עול של רבונו 
ידי למעה א א  , מ מק אני  זר, א ה

 תכס ידי ידי ידי ידי למע למע למע למע ה ה ה ה  מתא מתא מתא מתא ה ה ה ה  א הא א א א ה ה ה ה  . 
 ל ל ל ל הע הע הע הע ל ל ל ל  את את את את  ואניס ס ס ס בל בל בל בל  עיתי  אני  כתיב: , 

אס ל ואני  ד)א א  מו, את(ישעיה  מצה וא ה  
אמר: ,דב אינ להית קהת  ני
עליה דה עבדת  י  נת לא  קהת ולבני

ט ) ז, תכס .(במדבר  ידי למעה ז ז ז ז הוי , א א א א ה ה ה ה  
,,,, ל ל ל ל הע הע הע הע ל ל ל ל  אתאת את את את  להקריב ת א מצה וא ה 

לחמי ב )קר ני  כח, מאיר מאיר מאיר מאיר (במדבר  לכלא א א א ה ה ה ה  
תמיד, נר להעלת מצה וא ה ,ל הע אנ אנ אנ אנ 

א א א א ר ר ר ר ,,,, נראה נראה נראה נראה   ר ר ר ר א א א א. ת נר להדליק  א מר וא ה 
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 רב ישראל בני ע הנה ע אל  ויאמר 
ירבה פ  ל נתחכמה הבה :ממ ועצ

על הא ג סונ מלחמה  תקראנה כי  והיה 
:האר מ ועלה בנ ונלח נאינ



      


   
    
   
   
   
   
    
    
    
   
   
   

      

     
 

   
  
   
   
  
  
    
     
       

   
   

   
      
     
  

    


    
   
   
    
      

     


    
      

     
     
 

   
   
   
    
  
    
   

   

   
    
     


      



       


     
    
    
    
      
     

     
    
     

     
  
   

     
   
    
  
   

  

    
   

  

   
    
      

   
    
    
      
    
     

     
    
  

   
    
    
      
     
   
    
     
   

  
ואסכ  מעלי  מי ט וא י וארחצ

:מ

ואח ח ואנעל רקמה   יואל
מי : ואכ 

ורביד ידי על צמידי ואנה  עדי  ואע
:נר על

 אזני על  ועגילי א על נז  וא

:רא פארת ועטרת

ומ י   מל וכס זהב  ו עי 
ו יפי   אכל מו דב סלת ורקמה 

למל כה: ו צלחי מאד מאד

ליל י  יפי י  ל ו צא 
אדני  נא  עלי מי א ר  הדרי הא

:אלקי

    



       


    
      
     
  

     
   
    
    
     
     
  
  

   
   
    
   

  
   
    
   
     
 

   
    
     
   
   
 

  
   

     
     
    
   
    


    
   
    
    
    
   
   
   
   
    
    
   
   
  

    
    
      
      
    
      
    

 :ברחמי בחסד במ ט צדק לי   יואר ללע לי י לי ואר  יואר 
ה' את וידע אמנה
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 : צ אק  דלי  ברחמי י עזב  קט רגע



    


 
       
     
     
      
      

 

       
     
    
    

   
       
       
     
    
    
     
       
       
      
      

     
     
      
    
   

     
    
       
   
     
     
   

     
     
    
   
    
      
     
    
    
    
    
    
      

     
   
      
      
     
     
     
     
   
     
     
    
    
    
     
   
    
      

   
     



    


       
      
     
   

     
     
     
    
   

    
   
     

    

       
     

      
     
   
       

     
     
      
   
   
        
  
    
    
   

  







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:5419:49Buenos Aires
18:4517:50Méjico DF.
18:4417:51Cdad. de Panamá
18:5117:56Caracas
18:1217:15Miami 
17:2116:30Jerusalem

Parashat Vaerá
28 de Tevet  5782

 Cuando las raíces se nutren de un
 manantial y de buenos minerales.
.El árbol produce deliciosos frutos

 Cuando los padres nutren a sus
 hijos con Torá e IratShamayim
 puros, obviamente que esos niños
 crecerán como los santos frutos

que se ofrecen en los Bikurím

)las primicias(

¡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 


