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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  25

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

Mishpatim | El alma y el prójimo
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  את לזרי ואי  לבד ל יז)יהיו ה, (משלי
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וכוסי  חלקי מנת ה' הרד"ק: באור 
אלה כמו זולתו אחר  חלק לי  אי
והזהב הכס ומנת שחלק האנשי
חלקי  מנת ה ' אני אבל  ,העול ופעמוני 

אחד ,וכוסי  והגורל  והכוס והחלק והמנה
לחזק  שונות במלות העני כפל  אלא
בכל כי כלומר : ;הלשו כמנהג הדבר 

ואליו  חלקי הוא עסקי  ובכל  דברי
כונתי .

עזרתני  אתה  גורלי: תומי אתה  ופרוש
שאמרו  כמו  לעצמי  החלק זה  שבחרתי
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

19:4320:44Buenos Aires
18:0619:00Méjico DF.
18:0318:56Cdad. de Panamá
18:1019:03Caracas
17:4218:38Miami 
17:5416:45Jerusalem

Parashat Mishpatim
27 de Shevat  5782

Quien respete a sus padres 
debidamente, recibirá grandes 
bendiciones del cielo y toda 
acción espiritual o mundana 
que emprenda será coronada 

con éxito. 

Esto es así porque las berajot 
que sus padres lo bendicen 
en agradecimiento, obran 
maravillas, a veces más que 
las de los grandes Tzadikim.

¡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 


