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O Rav Yaacov Yossef Herman foi um dos maiores sábios dos Estados Unidos
no começo do século passado. Quando jovem, ficou por certo tempo longe
de seus pais e teve que passar um Shabat na rua, dormindo no banco de uma
praça, sem comida. Naquele dia, ele prometeu para si mesmo que, quando se
casasse, sua casa estaria aberta a todos os que não tivessem lugar para
passar o Shabat. E ele realmente cumpriu sua promessa. Toda semana sua
casa estava completamente lotada nas refeições do Shabat, e qualquer
pessoa que necessitasse de um lugar para comer era bem-vinda.
 

Certa vez, algo difícil ocorreu com a família Herman. Uma das filhas do Rav,
chamada Esther, foi hospitalizada com difteria, na época uma grave doença
que tinha poucas chances de cura. O Rav  e sua esposa passaram a semana
no hospital, ao lado da filha já inconsciente, entre a vida e a morte. Então o
Shabat se aproximou e o Rav  não sabia o que fazer. O que era melhor, ficar
com a filha no hospital durante o Shabat ou voltar para casa e receber os
convidados? Após pensar muito, decidiu que iria para casa com a esposa,
pois o mérito de receber os convidados poderia ajudar na cura de sua filha.
 

O Shabat chegou e trouxe ao Rav um espírito de tranquilidade. Em nenhum
momento ele demonstrou tristeza, sofrimento ou ansiedade. Durante as
refeições ele cantou músicas de Shabat e explicou trechos da Parashá aos
convidados. Mas muitos da família não conseguiram esta tranquilidade,
entre eles Molly, a irmã do Rav. Na manhã de Shabat, chegou um telegrama
e Molly, sem que o Rav soubesse, leu. Infelizmente eram notícias trágicas:
Esther havia falecido. Ela correu aos vizinhos para contar as más notícias e
chorou o dia todo, mas decidiu não contar nada ao Rav até o fim do Shabat.
 

Assim que o Shabat terminou, antes mesmo de Molly conseguir dar as más
notícias ao seu irmão, um mensageiro chegou apressado, trazendo outro
telegrama. Era um pedido de desculpas do hospital pelo terrível equívoco
cometido. Esther estava bem, inclusive havia melhorado tanto durante o
Shabat que estava fora de perigo. Quem havia falecido era outra paciente
com difteria, que estava na cama ao lado de Esther.
 

Quando soube de toda a história, o Rav Yaacov Yossef Herman aproveitou
para ensinar que, quando temos Emuná, além de cumprirmos o que D'us nos
comandou, sofremos menos na vida. 

shaareibinabinabr.com.br
/shaareibinabrasil @shaareibinabr

SHAAREI NEWS

PROGRAME-SE:
Devido à atual situação
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de coronavírus, a
Midrashá estará
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SEJA UMA PESSOA
MELHOR

Ainda dentro das leis de prioridades no
Chessed, se o pai de uma pessoa e o
rabino dela estão precisando de dinheiro
emprestado, mas a pessoa só tem
condições de emprestar para um dos
dois, então a prioridade é o empréstimo
ao rabino.

Apesar de toda a honra que a Torá exige
que uma pessoa dê aos seus pais, ainda
assim os pais são responsáveis por nos
trazer para este mundo, enquanto os
rabinos são responsáveis para nos levar
ao Mundo Vindouro.

Porém, se o pai tem o mesmo nível de
Torá do rabino da pessoa, neste caso o
pai tem prioridade.

Também tudo isto se aplica apenas no
caso de um rabino que ensina Torá sem
cobrar. Porém, se o pai contrata o rabino
para ensinar Torá ao seu filho, então a
prioridade é emprestar o dinheiro ao pai.

Todas as leis de prioridade, que
ensinamos nesta semana e nas
anteriores, não se aplicam apenas aos
empréstimos de dinheiro e de utensílios,
mas também a qualquer outro tipo de ato
de bondade.

Às vezes, especialmente quando somos jovens, tendemos a
esquecer a preciosidade da vida e pensamos que ela não
tem fim. O Rabi Shimon bar Iochai explicou que as palavras
de Hashem na Criação, “E eis que foi bom”, refere-se ao
Anjo da Vida, enquanto “E eis que foi muito bom” refere-se
ao Anjo da Morte. Sem a realização de que a nossa vida
chega ao fim, nunca apreciaríamos a grandiosidade do
presente da vida. Somente a consciência da existência do
Anjo da Morte torna a vida “muito boa”.

A  Mishná  em  Guitin  nos traz testes para avaliarmos o
desenvolvimento do entendimento de uma criança. O
primeiro nível é verificar, ao ser dada uma noz e uma
pedra, se a criança vai jogar fora a pedra e ficar com a noz.
O próximo nível é verificar se a criança reconhece que tem
que devolver algo que lhe foi emprestado por um
determinado período de tempo. Uma criança que pode
brincar com o brinquedo de um amigo e devolvê-lo ao
voltar para casa demontra que alcançou um novo nível de
maturidade. Este último teste, diz o Rav Avraham Pam zt"l,
se aplica a nós também. Reconhecemos que a vida é
algo  que nos foi emprestada por um determinado período
de tempo e que teremos que devolvê-la ao Criador? Se
reconhecemos, somos adultos; se não, então ainda somos
crianças, não interessa a idade que tenhamos.

O Magid de Kelm  certa vez pediu para que as pessoas
imaginassem que os mortos enterrados no cemitério de
Kelm pudessem voltar à vida por meia hora. O que eles
fariam? Um correria para o Beit Hamidrash para estudar
Torá, outro iria ao hospital visitar os doentes, outro
procuraria ajudar uma pobre viúva. Durante este breve
período, cada um ficaria observando no relógio quanto
tempo ainda tinha. O Magid então perguntou: “O fato de
possuirmos mais de meia hora faz com que cada momento
seja menos precioso? Além disso, quem pode ter a certeza
de possuir mais de meia hora de vida?”

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"A estrada para o fracasso é pavimentada
com as desculpas e justificativas que
utilizamos para nem mesmo tentar"
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

DVAR TORÁ

QUE SEJAMOS INSCRITOS E SELADOS NO LIVRO DA VIDA


