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כמו"כ ניתן לתרום בכרטיס אשראי

 ניתן לשלוח תרומות והנצחות לזכות ולע"נ
ולקחת חלק בהוצאות והפצת הגליונות והספרים

בסייעתא דשמיא

Zera ShimshonZera ShimshonZera Shimshon

Um Profundo Divrei Tora tirado dos ensinamentos do Gaon e Mekubal  

Rav Shimshon Chaim ben Rav Nachman Michael Nachmeni ZT"L, autor dos livros  

Zera Shimshon sobre o Chumash e do Toldot Shimshon sobre Pirkei Avot.

Ele prometeu para aqueles que estudam suas obras:  

"Filhos , vida longa e boa, e fartura".
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Vaetchanan תשפ"ב  80 גליון 

Na Parashá desta semana está escrito que a tzedaká que 
damos é para nós mesmos.

Por que a Torá descreve que a tzedaká é para nós?

Quando cumprimos as mitzvot, Hashem nos 
manda chuva para que tenhamos sustento 
e quando deixamos de cumpri-las o 
oposto acontece.

Portanto, ao cumprirmos as mitzvot, 
estamos fazendo um ato de tzedaká para 
nós mesmos pois assim Hashem proverá 
para Am Israel.

O Zera Shimshon traz outra 
explicação, que "tzedaká para nós 
mesmos" significa alguém que está 
envolvido 24 horas por dia no ato de 
tzedaká.

O exemplo usado para tal, seria um 
pai ou mãe que cuidam do seu neném ou de seu 
filho pequeno o tempo todo. Pelo fato deste ser 
totalmente dependente de terceiros, quem cuida do bebê 
é considerado um baal tzedaká por período integral.

A Guemará traz, que este mesmo conceito se refere também 
a um adulto que começou a trabalhar nos negócios da família 
e que não tem experiência alguma. Este 
adulto é considerado um dependente 
integral, até que saiba lidar com os 
negócios de forma independente.

Assim também acontece com Am Israel, que nunca 
conseguirá entender os caminhos de Hashem. Neste mundo 
somos considerados dependentes de Hashem e todas as 
mitzvot aqui feitas serão vistas por Hashem como uma 
forma de tentar imitar Seu comportamento. Assim, seremos 

abençoados por Ele com Seu chessed, de Pai para filho.

•   •   •
Está escrito nesta Parashá que deve-se 
observar os mandamentos, estatutos e 
ordens que Hashem mandou para Am 
Israel cumprir.

A Guemará em Massechet Avodá 
Zará ensina que este passuk explica 
que o ser humano tem que cumprir a 
Torá e mitzvot em vida porque após ele 
deixar este mundo não tem mais como 
cumprir mitzvot.

O Zera Shimshon explica que o maior 
trabalho do ser humano em vida é o de 
"separar" o bom do ruim.

O trabalho de separar só pode ser feito durante a 
semana e isto é uma analogia a este mundo e à vida, 

da mesma forma que o mundo vindouro é comparado a 
um Shabat eterno.

Neste mundo tem-se que trabalhar o tempo todo para 
separar o bom do ruim. Da mesma forma que se usa um 

utensílio (por exemplo uma peneira ou um 
filtro) para separar o bom do ruim, neste 
mundo o "utensílio" que se deve usar 
para separar o bom do ruim é a Torá.

דניאל אורי בן רג'ינה מלכה 
להצלחה ברכה ושפע עד בלי די 

בקרוב ממש

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

לברכה והצלחה
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