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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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Bechukotai תשפ"ב
גליון 69 

O primeiro Passuk desta Parashá fala "Se andarmos 
(neste caso a intenção é se cumprimos as leis) dentro das leis de 
Hashem..."

O Zera Shimshon traz um Midrash que se refere a 
este Passuk, nele vemos que David Hamelech 
planejou ir a certos lugares, e no final seus pés 
o levaram para o Beit Midrash.

Este Midrash é de difícil se entender e 
mais ainda quando é usado para explicar 
o Passuk acima.

O Zera Shimshon nos explica que 
é uma mitzvá cuidarmos de nossa 
saúde física e mental, e se para isto é 
necessário irmos passear em parques, 
admirar a natureza ou ter outros prazeres 
mundanos permitidos pela Halachá 
então devemos fazê-los.

Portanto, podemos explicar a intenção 
do Midrash em nos quer ensinar a 
ligação entre David Hamelech e nosso 
Passuk.

David Hamelech achou que era 
necessário ir passear para cuidar de sua 
saúde, mas, seu corpo lhe mostrou o 
que ele necessitava e almejava, que era 
estudar Torá no Beit Midrash e quando 
ele entendeu que isso era sua vontade 
interna e isto faria bem a sua saúde 
mental e física ele foi estudar com a 

consciência limpa.
Sendo este o caso do Midrash este vai de encontro com 

o Passuk de nossa Parashá para sempre andarmos nos 
caminhos de D'us. 

•   •   •
A Parasha desta semana lista quarenta e nove maldições 

caso o povo se rebele contra D'us e deixe de cumprir a Torá.
Na Parashá Ki Tavô estas maldições se 

duplicam e se tornam noventa e oito caso o 
povo se rebele contra D'us e largue a 
Torá.

Por que essa diferença entre estas duas 
Parshiot?

O Zera Shimshon nos explica que 
as quarenta e nove maldições foram 
dadas para o Povo de Israel antes de 
eles se unirem e quando estavam no 
deserto e no período em que cada um 
se preocupava só consigo.

Já as noventa e oito maldições foram 
dadas junto com as bênçãos quando o 
povo estava prestes a entrar em Israel 
e já tinha aumentado o número de 
pessoas de forma a entender que nós 
somos responsáveis pelo bem estar de 
nossos irmãos e que cada pessoa deve se 
preocupar com o povo da mesma forma 
que se preocupamos com suas próprias 
necessidades. Caso alguém não consegue 
ter essa sensibilidade de se preocupar 
com o próximo então será responsável 
e punidos por seus erros também.
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