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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

Metzorá | Expandiendo los límites de la Kedushá
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 הכה אל והובא  באד תהיה  כי צרעת ט)נגע יג , (ויקרא



         


  
    
    
    
  
      

   
   
     

     
     
    
     
    
     
     
      
     
  

   

  

   

   
 
    
    
   
   
    

    
   
  
    
    
    
   
    

   

      
 
   

       
     
   

 נשקו . ושלו צדק נפגשו  ואמת חסד
 נשק משמי וצדק תצמח מאר אמת

יאיב) פה, תהלי)

 ,,,,    סימסימסימסימ ר ר ר ר י י י י  הד אמר אמר אמר אמר  א עה 
נע ,הרא אד את לבראת הא  ר
וחברת  ,י י ה רת מלאכי 
 מה י רא , אל  מריא מה חברת,
ואמת  חסד דכתיב: ה א  הדא  י רא , מריא

קנ ל ו צדק  יב).נפיא פה, תהלי) 
י י י י רא רא רא רא ,,,, א א א א מרמרמרמר חסדי.חסד חסד חסד חסד  מל ואמת ואמת ואמת ואמת ה א  

י י י י רא רא רא רא ,,,, אלאלאלאל קרי.א א א א מרמרמרמר  מר מר מר מר א א א א צדק צדק צדק צדק  
צדקת.י י י י רא רא רא רא ,,,, עה  אל אל אל אל ה א  א א א א מרמרמרמר     לללל 
ר י י י י רא רא רא רא ,,,,  דה עה  מה קטטה . ליכ 

לארלארלארלאר,,,,הא ליכליכליכליכוהוהוהוה אמת אמת אמת אמת  ה אנטל נטל נטל נטל  הדא  
ארצה  אמת לות יב).דכתיב: ח, (דניאל 

ההההרת רת רת רת  מלאכי מלאכי מלאכי מלאכי  אמראמראמראמר ר  דה לפני 
כסיס מבה  א ה מה למיהע  ר הא,
,האר מ אמת עלה  , אלטיכסיה
צמח  מאר אמת דכתיב : הא הדא

יב). פה, תהלי)



         


     
   
     
   
 

   
  
     
    
  
     
   
    
     

    

   
 
 
   

   
 
  

    
    
     
    
      
     

   
     
  
    

    
   
     
    
   
    
    
     
     
    
     


   
    
      
    
        
   
   
     
    
    

     
  
      

   

 בפשע התמיד על  תנת ארצה ארצה ארצה ארצה וצבא אמתאמתאמתאמת  ותשל ותשל ותשל והצליחה ותשל יב)ועשתה  ח, (דניאל

               



         


 
     
    
   
    
   
     
   
      
     
   
    
 

   
    
    
    
     
    
   
   
    
     
    
     
   
  
     
      
    

   
   
   

    
  

     
   
     
    
     
   
    
   
   
     
   

   
   
   
   
     
    

   
       
    
    
      
    
     
   

    
   
     
     
       



       


   
     
     
     
    
    

   
      
      
    
      


    
  

      
   
     
     
     
    
   
    
    

     
      
    
     
    
    
     

    

    
    
      
    
    
  
    

  
    
   

  
   
    
   
   
  
   
  
    
    
    
  
   
   
    
   

   
  

    
   
      
    



     


  
   
      
     
  
     

   
  
    
     
     
   
       
     

    
    
     
    

  

     
     
    
    
   
   
  
  

  
  

   
     
    
   
    
  
     

     
   
     
   

    
     

     
   
    

   
    
   

     
    
    
    
    
     
    
       

 ולאשתו  לאד "אלקי ה ' ויעש אתמר 
כתנות  בקדמיתא  ,וילביש עור כתנות

מעור עור , כתנות דחאבו ולבתר אור,
 שני ולשבעי דחוויא , משכא דאיהו 



     


   
   

    
      
    
    
   
    

    
    
   
   

   
      
   


    
     

     
   
    
   

    
      
    

   
    
    
    
    
     
   

   
    
     
   

  
    

    
  
     
     
    
    

    
    
   
    

    
   
   

מניה  משכא  ההוא ד אתפשט זהר (תיקוני
ע"ב) קלט

      
    

        
      
        





     


    
    
   
     
   
   
   
   

     
   
    
    
    
    
     
   
   
  

   
    
    
   
   
      
   
   

    
    
    
     
    
    
   
     
    
 

  
   

   
    
    
    
  
   

   
    
    
     

    
     
    
  
   

   
   
     
    
      
  

    
 פריה יאכל  ואהביה לשו ביד  וחיי כא)מות יח, (משלי



     


  
   
    
   
    
  
    
     
   
    
    
     
  
     

    
   


   

     
     

      

    

   
     
   
    
  
   

     


   
     
    
     
   
    

    
    
    
    
     
     
    
      
    

 וגו וגו וגו וגו '.'.'.'. ירבה ירבה ירבה ירבה   כ כ כ כ אותו אותו אותו אותו  יענו יענו יענו יענו  מהוכאשרוכאשרוכאשרוכאשר
שכתב מה פי  על הכתוב  נעימות יערב

צ ''ה:)בזוהר  ח')בפסוק(ח''ב אשר(קהלת עת
באמצעות  כי  לו, לרע באד האד שלט
מהרע  הטוב בחינת תתברר  והצרות העינוי
הרע  בחינת ותתברר  הטוב חלק אל  ותסמ
וב' הרע, בחינת אל ותסמ הטוב  מחלק

לו  לרע באומרו  רמוזי אלו  פרטי

יענו  וכאשר הכתוב  שאמר עצמו  והוא 
מוציאי כ כ כ כ אותו היו העינוי כשיעור

הטוב חלק ומתרבה הטוב  חלק ומבררי
.... יפרו יפרו יפרו יפרו  וכ וכ וכ וכ

ירמוז יפרו יפרו יפרו יפרו או  וכ וכ וכ ממנו וכ נפר שהיה
 הצירו והוא בו , דבוק שהיה  הרע חלק
הברזל בכור אות ה ' צר אשר

.במצרי

 לכל לבי את ונתו ראיתי  זה  כל את
אשר עת השמש תחת נעשה אשר  מעשה

לו לרע באד האד ט)שלט ח, (קהלת



    


   
     
     


     
    
      
    
    
      
     
    
  

    
      
   
   
    
     
     
     
   

    
  

  
  
   
 

      
    
   
     
     
    
   

     
      
    

    
   
      
    
 

 
    

     
    
 

     
   
     
   

 אתו יענו  יפר יפר יפר יפר וכאשר   וכ וכ וכ וכ ירבהירבהירבהירבה  כ כ כ ויעבדוכ ישראל: בני  מפני  בני ויקצו  את מצרי
 בפר יב יג)ישראל  א (שמות

   



    


    
   

     
      

      
   
    
      
     
   
    
       
     
 

     
    
     
   
   
    
    
   
  


   
    

     
     
      
    
      

    
 

   
  
   
    
   

   
    
       
   
      
      
     
   
    
    
    
    
      

   
    
    
   
   
    
   
     
     

    
      
     



    


     
     
   
   
     
    
     
     
      
      
    
   

   
    
    
  
      
     
  
   

    
    
    
  
  

    

   
     
    
  
      
    
     
  

     
   
    
    
    
    
   
    
       
     
  
    
     

   

    
  
  

    
    
      
       
     
     
     

        
      
       
        
      
        

  



    


    
     
    
   
   
     
  

  
    
   
     
   
     
   
     
    
     
    
  

     
     
     
    
    
     
      
    
    
    
    

   
    
     
   
   

     
    
     
     
   
   
    
      
     
       
   
   
   
      
     
    

    

   
     
      
     
     
    

    

 ושחטו  למשפחתיכ צא לכ וקחו  משכו אלה ויאמר ישראל זקני  לכל משה ויקרא 
כא)הפסח יב , (שמות



    


     
    
       


    
    

    
     


   
     
     

 
     

     
  

    
    
    
    
   
   
     

    
    
   
     
    
     
    
   
    

   
    
     
     
     
   

    
      
     
    
      
   

     
   
     
 

    
    
    

     
 עליו  וזבחת לי תעשה  אדמה מזבח
צאנ את  שלמי ואת  עלתי את

אזכיר אשר  המקו בכל  בקר ואת
 וברכתי אלי אבוא שמי (שמות את

כ,כא).

    


     
    
       


    
    

    
     


   
     
     

 
     

     
  

    
    
    
    
   
   
     

    
    
   
     
    
     
    
   
    

   
    
     
     
     
   

    
      
     
    
      
   

     
   
     
 

    
    
    

     
 עליו  וזבחת לי תעשה  אדמה מזבח
צאנ את  שלמי ואת  עלתי את

אזכיר אשר  המקו בכל  בקר ואת
 וברכתי אלי אבוא שמי (שמות את

כ,כא).



   


    
  

     
     

  
    
   

    
    
   


     
   
    
     
 היי  ניס    
    
       
    
   
    
  

     
  
    
    
  
     
     

      
    
   
     
    
   

   
     
  

     
  "קרב"   נ' קרב 
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     התנשאת
  "ספחת"   
  ספחני     
    
   בהרת 
   בהירת  

    
    
    
   

     
     
    
    
   
     
     
    

  
     
  
    
    
    
  

   
   
   
    
     
     
      
     
   

 או  שאת בשרו בעור  יהיה  כי אד
לנגע  בשרו  בעור  והיה  בהרת או  ספחת

אחד אל או  הכה אהר אל והובא צרעת
:הכהני מבניו



       


  
      
  

   
  
   
     
    
     
       
     
      
       
     
     

    
    

   
   
      
    

   
  
     
     

     
   
   
   

    
   

  

  
     
   
    
    
  
    
   

    
    
     
    
   

    
   
  
    
    

 במדת במדת במדת במדת  תתנהג תתנהג תתנהג תתנהג   אי אי אי אי  ל ל ל ל אפראפראפראפר  כ כ כ כ על על על על 
יהי הענוההענוההענוההענוה,,,,  דברי כל  תמיד : ב ללכת 

למטה יביט ועינ ; כפ וראש בנחת,
 אד בפני  תביט ואל  למעלה; ולב ,לאר

ו  .עמ  בדברממממממממ גד גד גד גד לללל יהיהיהיהיהיהיהיה  אד אד אד אד כל כל כל כל  

 עלי עלי עלי עלי –––– ה ה ה ה א א א א  עשיר עשיר עשיר עשיר   א א א א חכחכחכחכ אאאא :::: בעיני בעיני בעיני בעיני
 חכ חכ חכ חכ  א א א א עשיר עשיר עשיר עשיר  ואתה ואתה ואתה ואתה  ה ה ה ה א א א א ,,,, רררר  וא וא וא וא ....לכבדלכבדלכבדלכבד
,,,, ממנ ממנ ממנ ממנ חיב חיב חיב חיב  אתהאתהאתהאתה כי כי כי כי   בלב בלב בלב בלב חחחחב ב ב ב  ––––  ממנ ממנ ממנ ממנ
ההההא א א א  –––– ח ח ח ח טא טא טא טא  ה ה ה ה א א א א   שא שא שא שא ,,,, ממ ממ ממ ממ זכאי זכאי זכאי זכאי  וה וה וה וה א א א א 

מזיד מזיד מזיד מזיד .... ואתהואתהואתהואתה גג גג גג גג ,,,,



       


     
   
    

 
    
     
     
 
   
    
  
      

   
    
     
      
     
     
    
   
    
    
   
    
    


    
    

      
    
      
     
     
    
   
    


     
     
    
    
      
      
    
     
      
      
    
    
   

   
    
    
    
       
    

    
  

    
     

       
      
    
     



       


     
    
  
     
     
    
 

    
   
   
     
   
    
   
      
   
     
    
     
      
  

   
      
    
    
    
  
      
    
    

   
    
   
     
  
     

   
    
    
  
     
    
    
  

    
    
     
   
  

   
     
     
     
    
  
 

  
    
    

 תוכיח  הוכח בלבב  אחי את תשנא לא
חטא עליו  תשא ולא   עמית יז)את יט, (ויקרא

 עמ בני  את תטר  ולא  תק לא 
ה' אני  כמו  לרע יח)ואהבת יט, (ויקרא



         


   
     
    
    
     

   
   
  
    
  
   

  
     
    
    
    
  
     
    
    
      
     

  
    
   
     
     
   

   
     
       
    
   
  

     
      
      
     
     
    
    

    
     
     
     
      
     
      
     
    
  
    
    
   
  
    

      
    

   
  
     



         


    
    
   

   
     
    
    
    
    
    
   
     
    

    
     
    
   
      
    
    

   
   
   
   
   
   
    
     
    
    
    
 

   

    
    
     
    
   
   
    
   
    
    
   
    
   
    
     
     
    
  
    

     
    
    
     
   
   
    
    
    
    
     
      
     
    
    
   



    


 
   

    
    
    
 

    
    

 

    
    
      
    
    
     
      
    
     

 

    
    
     
     
   
   

    
    
   

   
 
   

    
   
      
   
    
    
    
    

     
    
    
 
   

     
      
   
       
     
    
    
     
    

  
     
     

 אל והובא  באד תהיה  כי  צרעת נגע
ט)הכה יג , (ויקרא

 אל והובא  באד תהיה כי צרעת נגע
ב)הכה יג, (ויקרא



    


     
    
     

   
    
     

 



    


 
     
      
     
     
     
      
       
     
    
       
       

   

     
     
   
     
    

   

    
     
     
      
        
      
     

      
    
    

   

    
   
       

 

      
  
     

     
      
       
    
      
      
    
     

      
      
      
     
   
      
     
     
     
      
    
     

      
     
       
     
    

    
    
   
     
     



    


    
       

     
  
    
    

   
    
     
      
     
   
       
     
       

     

       
       
      
     
      
      

    
     
     
       
    
      
    
     
     

      
       
     
     

   

     
        
     
        
       
      
      

      







Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

19:1618:19Buenos Aires
19:2518:32Méjico DF.
19:0218:10Cdad. de Panamá
19:1018:18Caracas
20:1619:21Miami 
18:3817:48Jerusalem

Parashat Metzorá
8 de Nisan II  5782

¡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 

Dichosa la madre que 
ayuda a suhijo a vestirse y 
prepararsepara ir al Talmud 
Torá, ella recibirá un gran 
pago, ya que gracias a su 
ayuda el niño puede ir a 

estudiar Torá. 

Cuando el niño regresa 
delTalmud Toráy la madre le 
enseña las Berajot que debe 
decir antes y después de comer 
le acreditan un enorme pago.


