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"Durante a 2ª Guerra Mundial, um grupo de estudantes da Yeshivá de
Novardok foi enviado para o gueto, e lá eles passaram por um terrível
sofrimento. Não era um sofrimento por causa da fome nem por causa
das condições miseráveis nas quais eles viviam. O sofrimento era por
eles não terem conseguido levar para lá nenhum dos Tratados do
Talmud nem outros livros de Torá com os quais pudessem estudar.

Certo dia, um dos estudantes teve uma ideia genial. Era sabido que os
alemães permitiam que fosse trazido queijo de fora para o gueto.
Então eles conseguiram com que pessoas que estavam fora
embrulhassem diariamente os queijos que eram enviados ao gueto
com folhas do Talmud. Uma por uma, as folhas foram sendo recolhidas
até que vários Tratados inteiros puderam ser remontados dentro do
gueto, trazendo a vida de volta àqueles estudantes de Torá.

Porém, uma dúvida surgiu entre os estudantes, tirando um pouco da
alegria que eles sentiam com o estudo da Torá: será que eles haviam
feito uma transgressão ao tratar as folhas de Talmud com desprezo? 

A pergunta chegou a um dos maiores rabinos da geração, que
respondeu que não havia problema no que eles haviam feito, por dois
motivos. Em primeiro lugar, aquele ato não representava um desprezo
pela Torá, ao contrário, mostrava o amor que eles sentiam pelo seu
estudo. Além disso, o amor que eles sentiam pela Torá era tão grande
que causava um sofrimento maior do que a fome e a sede. Caso eles
não conseguissem livros para estudar, a tristeza poderia colocar as
vidas daqueles estudantes em risco. Como era "Pikuach Nefesh" (risco
de vida), então era permitido fazer o que eles fizeram".

Vemos que o amor do povo judeu por D'us e pela Sua Torá não
termina nem mesmo sob as piores condições. E se os judeus souberam
apreciar a Torá mesmo sob condições tão difíceis, isto quer dizer que
no tempo de tranquilidade no qual vivemos agora, nossa
responsabilidade é certamente muito maior.
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PROGRAME-SE:
Devido à atual situação
por conta da epidemia

de coronavírus, a
Midrashá estará

fechada por tempo
indeterminado.

Algumas aulas estão
sendo transmitidas

online através do Zoom.
Acesse também nosso

canal no Youtube

UMA HISTÓRIA PARA A VIDA
"AMOR PELA TORÁ
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SEJA UMA PESSOA
MELHOR

Quando alguém faz bondades a um
Talmid Chacham, como emprestar a ele
dinheiro, e através disto ele consegue se
sustentar, isto traz para a pessoa um
mérito muito grande, que fará com que a
pessoa futuramente também possa se
ocupar com o estudo da Torá.

Nossos sábios ressaltam o grande
estrago causado na pessoa que deixa de
fazer Chessed com o próximo. O Midrash
(Kohelet Rabá) nos ensina que aquele
que nega fazer uma bondade com seu
companheiro é comparado como se
tivesse negado a existência de D’us.

O Midrash também nos ensina que todo
aquele que está deitado em sua cama e
pensa: “Amanhã vou acordar cedo para
fazer alguma bondade com o fulano”,
futuramente esta pessoa se alegrará
junto com os Tzadikim.

Assim nos ensina o profeta: “E então
você terá prazer com D’us” (Yeshayahu
58:14). Nossos sábios explicam que isto
não se refere apenas ao Mundo
Vindouro, mas também se refere a este
mundo. E o principal prazer neste mundo
é fazer bondades com o próximo.

Na Parashá está escrito: "E viu Hashem tudo o que fez e
eis que estava muito bom" (Bereshit 1:31). Nossos Sábios
explicam que "muito bom" se refere à morte. 

À primeira vista, a morte nos parece ser muito ruim.
Porém, na realidade, ela é benéfica para o mundo por
vários motivos, revelados e ocultos. Um deles é que
através da lembrança da morte a pessoa não cometerá
transgressões, como disse Akiva ben Mehalalel no Pirkei
Avót (3:1), "Reflita sobre três coisas e você não virá a
transgredir: De onde você veio, para onde você irá e
diante de quem no futuro você terá que prestar contas".

Outro motivo é que se o homem fosse viver eternamente,
ele seria privado de alcançar o Mundo Vindouro, onde
uma hora vale mais do que toda a vida neste mundo.
(Chovot Halevavot)

Dia um: Luz e Escuridão.
2o dia: Separação das águas de baixo e de cima.  
3o dia: Terra firme e Vegetais.
4o dia: Sol, Lua e Estrelas.
5o dia: Animais aquáticos.
6o dia: Animais da terra e Adam Harishon.
Shabat.
Adam e Chavá no Gan Éden.
A cobra engana Chavá.
A transgressão de Adam e Chavá.
D’us aparece no Gan Éden.
A maldição da cobra, Chavá e Adam.
A expulsão do Gan Éden.
Cain e Hevel: Oferendas e assassinato.
10 gerações de Adam a Noach.
Os filhos de Noach: Shem, Ham e Yefet.
Os gigantes e as transgressões.
O Decreto de destruição do mundo.

UMA FRASE PARA REFLETIR...

"Nem tudo depende do tempo. Às vezes, as

coisas dependem de uma atitude. Confie em

D'us, mas faça a sua parte"
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Baseado no livro “Ahavat Chessed”, do
Chafetz Chaim

DVAR TORÁ

SHABAT SHALOM


