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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
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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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Vayetzê תשפ"ג גליון 96 

Na Parashá desta semana, Yaakov sai da casa de seus pais a 
caminho de Charan.

O Midrash nos conta que no meio do caminho, Hashem 
fez com que o sol perdesse sua luz e o mundo fez uma 
barreira invisível para que Yaakov passasse a noite 
no Har Hamoriá.

Lá chegando Yaakov pegou uma 
pedra e acostou sua cabeça nela.

O Pirkei D'Rabbi Eliezer nos explica 
que na manhã seguinte Hashem 
colocou esta pedra no centro da Terra 
e esta é a famosa" Even Shetiyah" 
sendo a mesma a fundação do mundo.

O Zera Shimshon nos explica que 
mesmo que o mundo foi criado há 
muito tempo, Yaakov Avinu trouxe 
o mérito para a continuação da 
existência do mesmo e que seus filhos, 
As Doze Tribos, são considerados 
a criação da humanidade.

Por último o Zera Shimshon 
explica que existe uma simbologia no fato 
que Hashem fez com que o sol perdesse 
sua luz, e esta é, que o sol simboliza Essav e 
seu domínio contra Am Israel na diáspora, 
sendo o mesmo muito longo más, no final 
sua luz irá enfraquecer até se apagar e a 
partir deste momento a luz da lua que 
simboliza Yaakov irá iluminar todo o 
mundo.

•   •   •
Nesta Parasha vemos que Leá foi abençoada por Hashem 

com filhos antes de Rachel.
O Passuk explica que a razão desta benção foi porque Leá 

era a esposa "odiada" por Yaakov.
Continuando a ler os próximos Pessukim vemos que 

Hashem abençoa Leá com fertilidade mesmo que 
ninguém rezou para ela engravidar.

O Zera Shimshon explica que 
Yaakov Avinu era da opinião que 
quem era abençoado com filhos era 
por ter seus próprios méritos como 
Leá e se Rachel não tinha filhos não 
cabia a ele rezar para ela tê-los e sim 
cabia a Rachel fazer mais mitzvot para 
ter méritos suficientes para conseguir 
ter filhos.

Em sua lógica Yaakov dizia que sua 
avó Sará foi abençoada com um filho 
depois de trocar de nome e não pela 

reza de Avraham e que sua mãe 
Rivká demorou para engravidar 

para que sua geração não pensasse 
que a beracha de um rashá Lavan tivesse 
algum valor.

Esta é a razão que Yaakov não rezou para 
Rachel engravidar, por outro lado Rachel 
vendo sua irmã engravidar esta sentiu 
inveja de Leá que conseguiu engravidar 
sem as preces de ninguém significando 
que ela era uma tzadika muito maior que 
Rachel.  

דוד צבי בן שרה 
שיזכה לרפואה שלימה ובריאות איתנה

דניאל אורי בן רג'ינה מלכה 
להצלחה וברכה ולהתבשר בשורות טובות בקרוב ממש

לברכה והצלחה

לרפואה שלימה

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

מתוך ברכת והבטחת הרב המחבר 

רבנו שמשון חיים נחמני זלה"ה
 בבקשתו ותחינתו בהקדמת ספריו

 "ועיניכם תראינה בנים בני בנים כשתילי זיתים 
סביב לשלחנכם, חכמים ונבונים, ובתים מלאים כל 

טוב, גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם"

O Zera Shimshon prometeu para 
aqueles que estudam suas obras:

"Que seu olhos tenham o mérito 
de ver seu filhos e netos sábios, 

perceptivo, com abundancia como as 
oliveiras brotarão em sua mesa.
Que sua residência se encha com 

abundância de coisas boas,  
com riqueza , honra e respeito sem 

cessar para seus descentes.
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