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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

Tetzavé | Menorá de oro y de concordia
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  אי מ ה  מצרי   אי ורא  סבלת ורא  אחיו  אל וצא  מה ו גל הה מי ויהי
מאחיו  עברי 

 חל טמנהו ה צרי את  ו  אי אי י  ו רא  וכה ה פו



        


    
   
     
    
   
   
    
    
    
    


    
    
    
    
   
   
   
     
   
   
     
    


     
    
    

        
 

    
     
     
    
    
     
     
   
   

     
    
   
  
    
   

    
    
   

       
    
    
     
    
   
   

 מי  ויאמר :רע תה ל ה  לרע ואמר  ינ עברי יאנ ני וה ה הני   וצא
את  הרג אר אמר אה  הלהרגני  עלינ ו פט ר  לאי  מ ואמר מה וירא  הצרי  

הבר נדע אכ
  אר ו ב  פרעה מ ני מ ה  וברח מ ה  את להרג  ויב הה  הבר  את רעה  ו מע

האר על וב מדי



        


     
      
    
 

   
  

    
  
    
    
     

   
     
     
     
     

     

    
      
   
 

     
    

      
    
    
    
      
      
    

   
    
    
    
   

   
     
   
   
    

   

   
    
    
    
     


 מעל  נעלי ל הל קרב  אל  ואמר 
עליו  עמד א ה א ר  קה י   רגלי

ה א קד אדמת

 ע מדבר הקב"ה היה  הימי שבעת כל
בי ה' אל משה ויאמר שנאמר בסנה, משה
ג מתמול  ג אנכי  דברי איש  לא  אדני 

עב אל דבר מאז ג י)משלש ד, (שמות  
שהיה ויו ,ג ג ג וג' ,ימי ג' שלש
היה , הפסח ופרק ימי ז' הרי מדבר ,

בניס לט"ו  אותו  המדרש).ומכווני לשו)

      
     



        


    
   
     
    
  
     
    
     
  

     
   
   
    

  
    
      
     
    
     

   
   
    
   
    
   
    
    
   
     
  

    
   
   
   
  
   
  
   

    
      
     


       
     
     
      
   
      
       
     
   

    
     


       
     
    
      
     
      
      
    
     
    



        


    
      
     
    
   
      
    
  

  
    
  
   
       
   

    
    
  

   
  
   

   
    
 

   
    
     
  
   
    
   
     
    
      
    
     
    
     
   
    
    

     
     

      
    
  

      


      
   

   
 אלוקי אליו ויקרא  לראות סר  כי  ה' וירא 

הנני ויאמר משה משה ויאמר  הסנה מתו

     
      
     
     
      
   
       
      
      



        


     
      
    
    
    
     
    
    

     
     
    
    
     
    
   
     
     
    
     
   
  

   
 
   
     
    
    
 

   
    
     
   
   
        
     
     


  
   
   
    
  
   
   
  

      
     
  
     
      
   

   
 

  
   

    
    
      


 ישראל בני  לצאת השלישי בחדש 
סיני : מדבר  באו  הזה ביו מצרי מאר

סיני  מדבר ויבאו  מרפידי ויחנו ויחנו ויחנו ויחנו ויסעו 
ההרויח ויח ויח ויח במדבר, נגד ישראל  ש



         


      
    
     
    
     
       
    

  
     

     
  
 
   
   
   
    
    

     
    
   
    
     
     
  
    
   


     
   
    
    
    
    
    

      
  

     
    

     
    
  

      
    


    

ל נפ נפ נפ נפ נפ ויהי  בעי יעקב  יר יצאי 
 במצרי היה  סוי

       
       
     
   

נתיו  ואת ניו  ואת ניו  את עו ו ח
ל לנפ נפ נפ נפ ת ת ת ת ואת ואת  מקנה ואת בית 

 אר רכ אר קנינ ל ואת המ
אחיו  יעקב  מני  אר אל   לו נע

       
        
      
      
      
     




         


     
     
     
     
     
    
   
    
     
      
     
    
      
   

     
  
    
      
    
      
    

   
   
    
   
     

   
   
    
  
  
   
    
   

   
    
    
  
    
    
   


    
    
      
    

    
   
   
    
   

  לה אמר  ה א  ר  דה כ
ל בראתי הרע יצר ראתי בני  ליראל 
 אי רה סקיע  א וא בלי רה

יד נמסרי  א

 א ר ר ה מ מהר  סר
מכה עגל לה ע ית צ

א ה  אמרו ל חזו ל חו ו
 מאר  העל א ר  יראל  אלהי

 מצרי

 רעה הע קל  את יהע ומע
מה אל חנה חנה חנה חנה ו אמר מלחמה מלחמה מלחמה מלחמה  (שמות ק ק ק ק לללל 

יז) לב,



       


    
  

   
     
     
    
    
    
     
  
    

   
       
    
   
    
     
   
    
  
     
      
     

    
   

    
    
   
    
     
    
    
   
 

  
    
   
    
  
   

      

    
     
  
     
     
    
   
    
    
     
     
    
   
     
    
    
      
    

     
 רסי אחת אל  אחת היריעת את ויחר  זהב קרסי י חמ עאחד אחד אחד אחד ו      ה ה ה ה ויהי ויהי ויהי ויהי  



       


     
     

      
  

    
   

    
     
    
  

     
    

   
   
    
    
   
     
    
 

   
     
     
   
    
     
    

    
  

    
   
     
 

    
     
 

  
    
     
   
     
    
 

    
    
     
   

      
 

   
  
 פרחיה פ ריה  ביעיה וקנ  ירכ הנרה יעה  מקה טה ר  זהב מנרת ועית

 יהי לא)מ ה  כה , (שמות 



        


  
       
      
  
     
     

       
    
   
     
    
  

     
    

    
  

   
  
    
   
     
      
   
     
    
   

    
     
    
   
      
     
   
   
   

      
      

     
    
    
     
    
    
   
   
      
    

   
     
   
   
    
  
   
    
    
     

    



        


     
   
     
    
     
  
    
       
    
    
    
     
      
    

    
     
     
     
    
   
     
    
    

    
    
     
    
   
     
   

   
    
    
   
    
   
     
     
    
     
      
   
    
    
     
   
     
    
    
    
     
   
     
     
     
   

  
    
     
     
   

 יהדה למה  חר  ב א רי   צלאל  ב קראתי  ראה



          


     
    
  
    

    
     

   
   
    
     
     
   

       
    

   
     
    

   
     
     
    
      
    
  

  
   

    
     
   
      

     
      
    
      
   
  
  

    
     
   
    
   
    
   
   

   
   
     

    

   
     
     


 את  והעלה בעה  נרתיה  את ועית
ניה עבר  על והאיר נרתיה

         
     
    



          


    
    

   
    
    
    
   
   

   
     
    
      
     
   
     
    

   
   

  
       
    
    
     
   
  
    

   
   
    
     
     
    
    
   
  

     
     
    
    
      
    
   

    
    
    
    
      
     
     

   
    
   
     

    
    
       
      
       

    
     
   
      




          


   
   
   
   
     
    
      

   
     
    
    

   
     
   
      

    
    
    
     
    
  

    
    
    
   
    
     
    
      
     
  

       
    

    
    

     
     
    
   
       
      
    
 

     
    

     
     
     
    

     
    
     
   
       
  
   

   
    

  די ל מרי  ירא א ר  לכל  אני  חבר 



          


     
    
   
    
       
  

    
 

ואת  השמי את  אלוקי ברא  "בראשית 
"האר

   
    
   

     


מצרימה  הבאי ישראל בני  שמות  "ואלה 
באו" וביתו איש יעקב  את

   
     
 

   


מאהל אליו ה ' וידבר משה אל "ויקרא
לאמר" מועד

     
   

  
באהל סיני  במדבר  משה  אל ה' "וידבר
השנית בשנה השני לחדש באחד  מועד 

לאמר" מצרי מאר לצאת

     
     
     
  

   
   
ל אל מ ה ר  א ר  בריה "א ה 
ערבה ד ר   ר ה עבר י ראל 
 ולב פל בי אר י ס מל 
זהב" ודי  וחצרת

       
       

        
     
       

      
     
    
      
  

       
      
     
        
  

      
       
       
      
       



       


    
     
 
    

    
    

    
   
  
     
       
    

    
   

    
    
     
      
   
    
    
      

   
   
    
   
    
       
      
     
       
     
 

   
   
   
   
     

     
   
    
     
   
     
    
    
     
   

  
     


    
   
    
  
   
    
   
   
    
   
      



       


   
 

    
    
   
    
    
   
   
    
     
    
     
    
     

     
  

    
    
    
     
     
     
     
      
     
      
    
    
    

 

 ו ר איה ני  על עגלה  קר ער ני צב עגלת  ה' לפני נקר את ביא ו
 ה לפני תא  קריבו ג)לאחד  ז, (במדבר 

 יראל בטי יחד  ע רא י  התא מל ר בי ה)ויהי לג, דברי) 



           


        
     
    

  
     
     
     



      
    
      
    
   
      
     
   
     
       
      
     
     
     
      
     
      

    
        
     
    

  
   
     

 

    
     
    
   
    
   
     
      
    
    
       
      
   

 

     
    
    
    

    

     
      
    
     









Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:3119:31Buenos Aires
19:0718:14Méjico DF.
19:0018:08Cdad. de Panamá
19:0718:15Caracas
18:4717:52Miami 
17:5717:07Jerusalem

Parashat Tetzavé
11 de Adar I  5782

Los padres que carecen de tiempo 
para educar a sus hijos, y se apoyan 
en la educación del colegio o el 
Talmud Torá, etc. lamentablemente, 
en el futuro, sentirán las 
consecuencias. ¡Cuántas lágrimas 
de arrepentimiento se derraman 
entonces por no haberse invertido 
tiempo y esfuerzo en la educación 

de los niños!

Recordemos, la dedicación en la 
educación de nuestros hijos es la 
inversión más redituable del mundo 

y nunca defrauda.

¡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 


