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Que Hashem abençõe  

Dr. Sergio Itzhak Benchimol e 

Dr. Haim Itzhak Nigri, 

Daniela Cohen e  
Claudia Cheli, 

A família Chamah, 
 

Filantropos  

que permitiram a  
edição destas narrativas 

maravilhosas de Nossos Sábios  

 Que serão úteis na vida dos 
Descendentes Brasileiros de 

Avraham, Itshak e Yaacov, 

Fundadores de nosso povo. 
 

b.i.n.  
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PREFÁCIO 

 

 

A obra que estamos apresentando nesse momento não é inédita; ela já foi editada 

nos Estados Unidos e na Europa pelo “Merkos Inyonei Hinuh”1 em Ídiche, em Inglês e em 

Francês, em várias edições. 

Esta obra foi realizada a partir de narrações que o Rabi Yosef Itzhak Schneershon 

adquiriu de sua própria tradição familiar, e se refere à época da gestação até o nascimento 

do Hassidismo.  O manuscrito original data dos anos 1940 a 1942, e foi redigido em 

Ídiche. O manuscrito começou a ser publicado quando o autor se estabeleceu nos Estados 

Unidos, fugindo milagrosamente do campo de batalha europeu, especialmente de Varsóvia 

que estava sob o domínio nazista. 

 Primeiramente foi uma tradução em Ídiche que apareceu no Jewish Morning 

Journal, importante jornal diário americano. No verão de 1945 uma parte foi publicada no 

formato de livro, em ocasião de um triplo aniversário: 

1) Era, para o autor, o jubileu de cinqüenta anos de atividades para a comunidade 

judaica. 

2) Era o vigésimo quinto aniversário de sua nomeação como Chefe do movimento 

Habad, formando assim o oitavo elo de uma cadeia de chefes do Hassidismo desde o Baal 

Shem Tov. 

3) Era o décimo oitavo aniversário de sua saída da prisão, por ter sido acusado de 

ensinar a Torá e de organizar a vida judaica durante o regime bolchevista.  

A segunda parte das Memórias do Rabi Yosef Itzhak apareceu traduzida em inglês 

em 1960, quando o autor já tinha deixado este mundo, e tinha sido substituído há dez anos 

por seu genro, o Rabi Menahem-Mendel Shneershon, o atual Rabi de Lubavitch. Este ano 

marcava o ducentésimo aniversário do dia em que o fundador do Hassidismo, o Baal Shem 

Tov, deixou este mundo. 

 Esta obra contém duas partes traduzidas do Ídiche. 

 “As Memórias” do Rabi Yosef Itzhak constituem um documento histórico 

sensacional sobre a eclosão do Hassidismo, e apresenta anedotas muito interessantes 

mostrando os preciosos efeitos dessa doutrina sobre seus adeptos. “As Memórias” 

apresentam o quadro típico da vida judaica na outrora e convida sabidamente o leitor a se 

inspirar nas extraordinárias qualidades de seus heróis, para finalmente superar as 

dificuldades do cotidiano, conciliando seus atos, suas falas e seus pensamentos com o 

ideal Hassidico. 

Nós esperamos que a leitura desta primeira parte das “Memórias” seja apreciada pelo 

público.  

       

 

 

 

                                                
1 Merkos Inyonei Hinuh centro deassuntos ligados a educação. 
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Fundadores do Hassidismo e Chefes do Habad 

 

O fundador do Hassidismo 

Rabi Israel Baal Shem Tov 

18 de Elul 5458 – 6 de Sivan de 5520 

(1698-1760) 

 

Sucessor 

Rabi Dov Ber de Mezeritch 
(Data de nascimento desconhecida – 19 de Kislev de 5533) 

(? -1772) 

 

Fundador Habad 

Rabi Chneor Zalman de Liadi 

18 de Elul 5505 – 24 de Tevet de 5573 

(1745 -1812) 

 

Segunda geração 

Rabi Dov Ber (Shneori) 

Filho do Rabi Shneor Zalman 

9 de Kislev de 5534 – 9 de Kislev de 5588 

(1773 -1827) 

 

Terceira Geração 

Rabi Menahem-Mendel (Schneersohn) 

(chamado “Tsemah Tsedek”). 

Genro do Rabi Dov Ber; neto do Rabi Shneor Zalman 

29 de Elul de 5549 – 13 de Nissan de 5626 

(1789-1866) 

 

Quarta geração 

Rabi Chmuel 

Filho do Rabi Menahem-Mendel 

2 Iyar de 5594 – 13 de Tshiri 5643 

(1834-1882) 

 

Quinta geração 

Rabi Chalom Dov Ber 

Filho do Rabi Chmuel 

20 de Hechvan 5621 – 2 de Nissan de 5680 

(1860-1920) 

 

Sexta Geração 

Rabi Yosef Itzhak 
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Filho do Rabi Chalom Dov Ber 

12 de Tamuz de 5640 – 10 de Shvat de 5710 

(1880-1950) 

 

Sétima geração 

Rabi Menahem-Mendel Shneersohn 

Sexto descendente direto paterno do Tsemah Tsedek; genro do Rabi Yosef Itzhak 

Nascido no dia 11 de Nissan de 5662 (1902) 
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RABI YOSEF ITZHAK SCHNEERSOHN 

 

 

FOTO 
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O Rabi Schneersohn foi um chefe e um defensor do judaísmo fiel a Torá, que 

sacrificou toda sua vida ao seu povo. Para muitos homens de todas as classes da sociedade, 

ele foi um Patriarca e um Sábio cujos conselhos e incentivos reconfortavam e consolavam 

as pessoas. Para a comunidade Habad do mundo inteiro, com suas milhares de Sinagogas 

e suas centenas de milhares de fiéis, sua palavra era sagrada e seus desejos eram ordens. 

 Sua aparência era muito imponente: sua barba de ouro e prata, seus olhos 

brilhantes de bondade e seu sorriso majestoso impressionavam de maneira inesquecível 

todos que se aproximavam. Afável e afetuoso quando conversava com seus inúmeros 

visitantes, ele podia ser extremamente sério, exigente e peremptório quando abordava um 

assunto sobre a defesa e a conservação das práticas judaicas ou dos interesses materiais de 

seus irmãos em qualquer lugar. 

 Ele encorporava toda a magnificência da erudição e da dedicação, da bondade, da 

boa vontade, da humildade, da pureza do coração e da fé. Ele era tudo o que um 

verdadeiro Chefe do povo (Nassi) judeu deve ser. 

 Há dois séculos, a dinastia dos Rabinos Schneersohn colocou no mundo Chefes 

judeus da maior importância. Fiel a esta tradição, o Rabi Yosef Itzhak estava acima dos 

partidos políticos ou quaisquer outros partidos ou classes e pertencia ao povo judeu todo e 

a Israel inteiro. Todos os judeus, sem exceção, eram muito preciosos para ele. Assim, 

enquanto ele se dedicava à comunidade mundial Habad, resolvendo seus obstáculos 

particulares, como por exemplo, a propagação da filosofia Habad e a continuação das 

tradições Habad pelo mundo, uma grande parte de sua atividade era reservada à melhora 

do status econômico geral dos judeus e à defesa do Judaísmo em todos os lugares (que 

fossem Habad ou não); ele se dedicava também ao aperfeiçoamento do sistema de ensino 

da Torá e ao sustento de todas as instituições, mesmo que fossem afiliadas ou não ao 

espírito Habad. A dedicação que o Rabi Yosef Itzhak tinha por seu povo, e seus sacrifícios 

pelo Judaísmo o transformaram numa das figuras mais reverenciadas e mais sagradas do 

mundo judeu inteiro. Ele soube transmitir a seus discípulos a atitude que deveria ser 

adotada durante o período mais crítico da história judaica. 

 O Rabi Yosef Itzhak Schneershon nasceu em Lubavitch, na Rússia, no dia 12 do 

mês de Tamuz de 5640 (1880). Aos quinze anos ele começou a trabalhar com seu pai, o 

Rabi Chalom Dovber Schneersohn, na sua obra para o “Clal Israel” (o povo judeu inteiro) 

tornando-se seu secretário pessoal. 

 Durante mais de cem anos, os membros da dinastia de Lubavitch gozaram do 

estatuto de “cidadãos privilegiados” que tinha sido concedido pelo Tzar Alexandre o 

Grande na época da invasão da Rússia por Napoleão I, em reconhecimento ao grande 

patriotismo do Rabi Chneor Zalman, fundador do Hassidismo Habad e primeiro Rabi da 

dinastia de Habad Lubavitch. Esse status privilegiado, assim como a consideração 

desfrutada por esses Rabinos (até mesmo pelos não-judeus) permitiram socorrer 

numerosos judeus da Rússia na época dos Tzars. 

 Quando soubemos em Petersburgo, que o Rabi Chneor Zalman tinha deixado este 

mundo, o Ministro da guerra reuniu em seu gabinete uma assembléia extraordinária para 

enviar um recado de condolências para a família afligida. 

 O recado oficial foi transmitido para seu filho em Krementchug por representantes 

dos governadores de Poltava, Tchernigow e Odessa, assim como o pedido para indicar a 

eles de qual maneira a Rússia poderia recompensar os serviços patrióticos realizados pelo 
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grande Rabi Chneor Zalman.  O filho e sucessor do primeiro Chefe Habad não quis se 

aproveitar de nada, mas pediu que o governo russo fosse benevolente com os judeus e que 

melhorasse a situação econômica deles. Quando as autoridades russas lhe pediram para 

fazer sugestões precisas, ele pediu se o governo pudesse ajudar judeus a se estabelecerem 

nas regiões agrícolas, projeto que seu santo pai havia começado a realizar justo antes de 

explodir a guerra franco-russa. 

 Foi assim que foram criadas as famosas colônias judaicas da região de Kherson, na 

Ucrânia. 

As colônias se desenvolveram e esta nova oportunidade foi uma salvação para 

milhares de famílias judias. 

O neto do Rabi Chneor Zalman, o Rabi Menahem-Mendel de Lubavitch, talmudista 

e codificador universalmente conhecido, autor do “Tsemah Tsedek” e representante da 

terceira geração dos Rabis de Lubavitch, adquiriu muitas terras perto da cidade de 

Chtcherdrin, inclusive a própria cidade e novas colônias judias foram estabelecidas nesta 

região.  

Esses esforços foram ampliados por cada geração de Chefes Habad até a geração 

do Rabi Yosef Itzhak Shneershon, época na qual o Comitê de auxílio mútuo americano 

começou a se interessar ativamente pelos planos agrícolas na Rússia. 

 O estabelecimento de muitos judeus em regiões agrícolas não foi a única maneira 

que os Rabis de Lubavitch encontraram para tirar os judeus da Rússia e da Polônia da 

miséria. Eles incentivaram a profissionalização de artesões judeus e conseguiram melhorar 

a posição econômica e social deles no mundo. Os artesãos judeus deixaram de ser 

considerados a escória da sociedade e atingiram um nível social elevado e uma posição 

digna na sociedade. O filho do “Tsemah Tsedek” tinha convencido o governo a conceder 

privilégios especiais de residência em territórios reservados, tanto para os homens de 

negócios tanto para os profissionais liberais judeus. Os Rabis de Lubavitch trabalharam 

para a criação de escolas para formar artesãos judeus. Eles se empenharam também para 

encontrar trabalho e emprego para os trabalhadores judeus, criando, por exemplo, a 

famosa fábrica têxtil de Dubrovna graças à iniciativa do pai do Rabi Yosef Itzhak 

Schneersohn. 

 Os Rabis de Lubavitch foram os verdadeiros defensores dos judeus na Rússia, 

lutando sempre para garantir a situação econômica deles, apesar das constantes restrições e 

discriminações impostas aos judeus pelos decretos governamentais que eram infligidos o 

tempo todo. Que fosse a anulação ou o adiamento de um decreto de expulsão como foi o 

caso em 5613-5617 (1853-57) no distrito da Volinia ou em 5651 (1891) em Moscou, ou a 

do decreto proibindo os judeus poloneses de explorar cervejarias em 5621 (1861), ou a 

luta contra as ondas de pogroms e outras perseguições, os Rabis de Lubavitch lutaram sem 

medo e com altruísmo relacionando-se com as mais altas esferas do governo e da corte da 

Rússia, e divulgaram esses fatos lá fora, no mundo civilizado, toda vez que fosse 

necessário. 

 Não cabe aqui, nesta curta biografia, detalhar os méritos da primeira geração de 

Rabis de Lubavitch. As referências acima têm como único objtivo dar ao leitor uma visão 

mais exata da posição ocupada pelo Rabi Yosef Itzhak, não somente como Chefe do 

mundo Habad, como também líder do mundo judeu inteiro. 
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* * * 

Como secretário particular de seu ilustre pai, o jovem Rabi Yosef Itzhak participou 

de todas as reuniões rabínicas importantes, conferências políticas e diversas outras 

atividades públicas de seu pai. Em 5655 (1895), pouco tempo depois de se juntar ao seu 

pai para participar das numerosas atividades comunitárias e sociais, ele participou da 

grande assembléia de chefes, ministros de religião e leigos, que aconteceu em Kovno e no 

ano seguinte em Wilna. 

 No dia 13 de Elul de 5657 (1897), aos 17 anos de idade, o Rabi Yosef Itzhak 

Schneershon se casou com Nehama Dina, a filha do Rabi Abraham Schneershon, homem 

muito erudito e muito piedoso. Durante a semana de festividades que seguiu a cerimônia 

do casamento, seu pai, o Rabi Chalom Dovber de Lubavitch anunciou a fundação da 

famosa Yeshiva Tomhei Tmimim, e no ano seguinte ele nomeou seu filho diretor geral 

desta Yeshiva. Sob a boa direção do Rabi Yosef Itzhak, e graças às diretivas de seu pai 

exigente, a Yeshiva de Lubavitch prosperou e permitiu o nascimento de muitas outras 

Yeshivot anexas em diversas partes da Rússia. 

 Na luta incessante de seu pai para melhorar o status econômico dos judeus da 

Rússia, o Rabi Yosef Itzhak foi encarregado por ele de fazer uma campanha intensa para a 

criação de uma fábrica têxtil em Dubrovna. Esta campanha que ocorreu em 5661 (1901), 

levou o Rabi Yosef  Itzhak a Wilna, Brisk, Lodz e Koenigsberg. 

 Com a cooperação dos Rabinos mais eminentes da época, como o Rabi David de 

Karlin, o Rabi Elie Haim de Lodz, o Rabi Haim de Brisk e o Rabi Haim Ozer de Wilna e 

dos famosos filantropos, os irmãos Yaacov e Eliezer Poliakoff, uma grande fábrica têxtil 

foi fundada em Dubrovna, no distrito de Moghilev, fornecendo trabalho para muitos 

operários judeus, garantindo assim a sobrevivência de aproximadamente duas mil pessoas. 

 Não precisamos detalhar aqui a difícil situação dos judeus na Rússia da época dos 

Tzars. Entretanto, como nós já dissemos, os Rabis de Lubavitch intercederam sem 

descanso a favor de seus irmãos pedindo o auxílio do governo e da côrte. Tais 

intervenções levaram várias vezes o Rabi Yosef Itzhak a Petersburgo e a Moscou. Suas 

visitas à capital foram em geral muito bem sucedidas. 

 Quando a guerra russo-japonesa explodiu em 1904, o Rabi Yosef Itzhak participou 

da ação de seu pai para o envio de Matsot da Páscoa para os soldados judeus da linha de 

frente do Extremo Oriente. 

 A imensa agitação depois desta guerra, sua repressão e a onda de pogroms que 

devastou as colônias, levaram mais uma vez seu pai a agir intensamente. O Rabi Yosef 

Itzhak foi enviado a Alemanha e a Holanda, onde falou com grandes personalidades e 

conseguiu convencê-las a interceder a favor dos judeus perseguidos na Rússia. Essas 

iniciativas também tiveram excelentes resultados. 

 Em 5668 (1908), o Rabi Yosef Itzhak participou novamente da assembléia rabínica 

que ocorreu em Wilna. No ano seguinte ele foi para a Alemanha para conversar com os 

chefes judeus. Na volta, ele participou da preparação da próxima assembléia rabínica de 

5670 (1910). 

 Suas abundantes e enérgicas atividades públicas, sua defesa incansável pelos 

direitos dos judeus russos e sua constante luta contra as autoridades locais e nacionais 

provocaram o descontentamento do regime tzarista. Ao longo de dez anos, de 5662 a 

5671, o Rabi Yosef Itzhak foi detido quatro vezes em Moscou e Petersburgo. Durante as 
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investigações nunca puderam evidenciar algo que comprometesse suas atividades, e ele foi 

solto todas às vezes, entretanto, severamente vigiado, o que nunca o impediu de continuar 

agindo a favor de seu povo com um ardor cada vez maior. Em 5677 e em 5678 o Rabi 

Yosef Itzhak participou novamente das assembléias de Rabinos e leigos em Moscou e 

Kharkov, onde exerceu uma grande influência. 

 

* * * 

 

Quando seu pai deixou este mundo no dia 2 de Nissan de 5680 (1920), o Rabi 

Yosef Itzhak ficou sozinho para assumir a plena responsabilidade do comando. A pedido 

do mundo Habad inteiro, o Rabi Yosef Itzhak aceitou se tornar o Rabi de Lubavitch e 

Chefe de sua geração. 

Nesta época, as circunstâncias mudaram muito. A Rússia sofria seqüelas da guerra, 

da revolução e das lutas internas e, como sempre, os judeus eram as primeiras vítimas. O 

Rabi Yosef Itzhak estava então praticamente sozinho, diante de uma tarefa que exigia um 

esforço sobre-humano. Ele começou a trabalhar no restabelecimento da vida comunitária e 

religiosa judaicas na Rússia. Sua luta era realizada em dois frontes. A situação material 

dos judeus tinha atingido o pior nível de pobreza e de sofrimento e o futuro do judaísmo 

tradicional estava gravemente comprometido pela ação do grupo judeu comunista 

conhecido como “Yevsektziya”. 

Enquanto o Rabi Yosef Itzhak enfrentava sozinho os obstáculos 

insuperáveis na sua luta para a conservação do judaísmo tradicional na Rússia, ele 

percebeu que precisava mudar o grande centro russo da Torá para outro país. 

Conseqüentemente, o Rabi Yosef Itzhak fundou uma Yeshiva de Lubavitch em Varsóvia 

em 5681 (1921) e ajudou muitos estudantes e diretores de suas Yeshivot da Rússia a se 

mudarem para a Polônia. Assim como suas predecessoras na Rússia, a Yeshiva de 

Lubavitch da Polônia se transformou rapidamente numa verdadeira rede de Yeshivot, com 

muitos anexos onde centenas de estudantes se inscreveram. 

Enquanto isso, o Rabi Yosef Itzhak continuava corajosamente sua ação 

na Rússia, estabelecendo e sustentando Yeshivot em todos os lugares, escolas de Torá e 

outras instituições de ensino talmúdico. Ele ignorava as advertências e as ameaças da 

“Yevsektziya”, e nunca deixou ninguém intimidá-lo. Nesta época, o Rabi Yosef Itzhak 

estava em Rostov, mas depois de falsas acusações ele teve que partir. Ele se estabeleceu 

em Leningrado de onde ele continuou suas atividades sem parar. Foi então quando ele 

organizou também um comitê especial para ajudar os artesãos e operários judeus que 

desejavam respeitar o Chabat2. Ele enviou mestres de Torá, orientadores, rabinos e vários 

emissários (Chaliah) para as comunidades judaicas mais afastadas da Rússia, a fim de 

garantir a vida judaica dessas pessoas. Freqüentemente ele se encarregava de todas as 

despesas desses Rabinos e dessas instituições pegando empréstimos com seus amigos, pois 

era muito difícil arranjar ajudas financeiras na Russsia daquela época. 

O Rabi Yosef Itzhak achou que era necessário organizar comunidades 

Habad fora da Rússia. Foi então que a “Organização das Comunidades Habad dos 

Estados Unidos e do Canadá”3, “Aguda Hassidei Habad dos Estados Unidos e do 

                                                
2 Não trabalhar durante o Shabat 
3 Organização das Comunidades Habad dos Estados Unidos e do Canadá 
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Canadá” foi fundada e um contato regular foi estabelecido entre o Rabi de Lubavitch e 

seus discípulos do Novo Mundo. 

Em 5687 (1927), o Rabi Yosef Itzhak fundou a Yeshiva de Lubavitch em 

Bukhara, província afastada da Rússia. 

Sua luta contra aqueles que queriam minar a religião judaica e as práticas 

judaicas ficou cada vez mais difícil. A seção judaica do partido comunista, a 

“Yevsektzyia”, tinha resolvido colocar um fim nas atividades do Rabi Yosef Itzhak. Eles 

recorreram à intimidação, à tortura mental e até à delação das atividades sagradas do Rabi 

para as autoridades do Governo russo. Veja o seguinte exemplo: 

Uma manhã, enquanto o Rabi Yosef Itzhak comemorava o Yortseit4, três 

membros da “Tcheka5” secreta (agora dissolvida) entraram na Sinagoga, armados, para 

detê-lo. O Rabi de Lubavitch terminou suas orações calmamente e seguiu os membros da 

“Tcheka”. Na presença de uma assembléia de homens armados e arrogantes, o Rabi Yosef 

Itzhak afirmou mais uma vez que ele não abandonaria suas atividades judaicas sob 

nenhuma ameça. Quando um dos agentes o olhou dizendo: “Esse pequeno brinquedo 

mudou a opinião de mais de um!”, o Rabi de Lubavitch respondeu calmamente: “Esse 

pequeno brinquedo pode intimidar somente o homem que tem vários deuses – paixões – e 

que só tem um mundo: este. Como eu só tenho Um e Único D´us e dois mundos – este 

mundo e o mundo vindouro, eu não estou com medo desse pequeno brinquedo, como você 

diz”. 

 

* * * 

 

Entretanto uma luta aferrada chegou ao ápice no verão de 5687 (1927) quando o Rabi 

Yosef Itzhak foi detido e preso na famosa prisão Chpalerno de Leningrado, em decorrência 

de uma falsa acusação feita pela secção judaica do partido comunista às autoridades 

russas. O Rabi estava correndo então um grande risco de vida, mas graças à intervenção 

oportuna de eminentes homens, autoridades de Estados estrangeiros, ele foi poupado de 

uma condenação à morte. Essa intervenção chegou ao extremo quando o Rabi já estava 

condenado à morte. 

 Durante algum tempo o Rabi Yosef Itzhak ficou exilado em Kostroma no Ural. 

Finalmente, cedendo mais uma vez à pressão de eminentes homens de Estados 

estrangeiros, as autoridades liberaram o Rabi de Lubavitch no dia de seu aniversário, no 

dia 12 de Tamuz, e ele teve a permissão para se estabelecer na aldeia de Malakhova, perto 

de Moscou. Novas intervenções governamentais permitiram que o Rabi deixasse a Rússia 

e fosse para Riga na Letônia. No dia seguinte de Sucot, o Rabi partiu para Riga com sua 

família e com sua enorme e valorosa biblioteca histórica. 

Sem descansar um momento sequer o Rabi de Lubavitch retomou 

logo suas atividades. Ele começou fundando uma Yeshiva em Riga. Em 5688-9 ele 

retomou a iniciativa de fornecer Matsot aos judeus russos. Seus esforços foram bem 

recompensados. 

 Em 5689 (1929), o Rabi Yosef Itzhak foi para Eretz Israel e de lá para os Estados 

Unidos. Ele foi oficialmente recebido em Nova Iorque e foi nomeado cidadão da cidade 

                                                
4 Aniversário do dia no qual seu pai tinha deixado este mundo 
5 Tcheka – secção judaica do serviço secreto russo. 
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pelo chefe da polícia que representava o prefeito. Centenas de Rabinos e de chefes leigos 

receberam o Rabi e tentaram conhecê-lo pessoalmente. Durante essa visita o Rabi Yosef 

Itzhak foi também recebido pelo presidente Hoover na Casa Branca. 

 De volta a Europa ele continuou diversas atividades e, para aumentar a eficiência 

de seu trabalho, ele se estabeleceu em Varsóvia (5694). As Yeshivot de Lubavitch na 

Polônia adquiriram então uma importância, uma atividade e uma vitalidade consideráveis. 

A Yeshiva principal de Varsóvia e Otvock atraía centenas de estudantes vindos da Polônia, 

do exterior e mesmo dos Estados Unidos. 

 Dois anos depois, o Rabi se estabeleceu em Otvock perto de Varsóvia e de lá 

organizou todas suas atividades. 

 O tormento estorou novamente em setembro de 1939 quando a Europa estava 

tomada por uma segunda guerra mundial. Recusando todas as oportunidades de deixar o 

inferno de Varsóvia sem antes se preocupar com o destino de suas Yeshivot e de ter feito 

tudo o que pudesse por seus irmãos afligidos da capital polonesa, o Rabi de Lubavitch 

permaneceu lá durante o estado de guerra, os bombardeios de Varsóvia e sua capitulação 

final aos invasores nazistas. 

Entretanto, não foi à toa que ele sofreu durante esse período 

infernal de guerra e que ele escapou por pouco da morte no meio de um terrível 

bombardeio. Ele tinha conseguido evacuar um grande número de seus estudantes para 

regiões mais seguras, e todos os americanos que estudavam na Yeshiva de Lubavitch em 

Otvock foram repatriados. Também, sua coragem e sua bravura foram uma fonte de 

consolo para a comunidade judaica de Varsóvia.  Foi somente quando ele realizou que não 

poderia fazer mais nada por eles que o Rabi de Lubavitch resolveu finalmente se render às 

instâncias de seus numerosos discípulos de Varsóvia e do exterior, particularmente dos 

Estados Unidos, que o pressionavam para deixar as ruínas da capital polonesa e ir para os 

Estados Unidos. Graças à cooperação do Departamento de Estado dos Estados Unidos em 

Washington, os simpatizantes e amigos do Rabi na América trabalharam sem parar para 

facilitar sua viagem de Varsóvia para Nova Iorque. Finalmente o Rabi Yosef Itzhak e sua 

família foram levados para Berlim e de lá para Riga. 

Riga, a capital da Letônia, que era ainda neutra nessa época, 

ofereceu ao Rabi de Lubavitch novas oportunidades para ajudar os numerosos refugiados 

que tinham também escapado da Polônia para vir para a Lituânia e para a Letônia e dentre 

os quais havia muitos jovens estudantes e Rabinos. 

 

* * * 

 

No dia 9 do mês de Adar II de 5700 (19 de março de 1940) o Rabi 

de Lubavitch chegou em Nova Iorque a bordo do “Drottninghol,” e foi recebido com 

entusiasmo por millhares de discípulos e numerosos representantes de diversas 

organizações assim como pelas Autoridades Civis. 

Desde sua chegada, o Rabi Yosef Itzhak deixou claro que não foi por sua própria 

segurança que ele tinha vindo para os Estados Unidos, mas que ele tinha uma missão 

importante para cumprir durante sua estadia nesse país livre e abençoado. Essa missão era 

de transformar a América num centro de Torá que substituiria as comunidades judaicas 

européias aniquiladas. 
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Dez anos se passaram entre a primeira e a segunda visita do Rabi a 

América e deixaram marcas e seqüelas em seu corpo. Sua saúde física tinha sido 

profundamente minada pelo sofrimento e pelas torturas dos carrascos russos na prisão. 

Mesmo assim, ele se dedicou totalmente, de corpo e alma, à sua nova missão, nos Estados 

Unidos. 

A principal Yeshiva Tomhei Tmimim de Lubavitch foi logo fundada 

e foi a primeira de muitas Yeshivot e escolas da Torá através dos Estados Unidos. O Rabi 

Yosef Itzhak continuou ajudando seus irmãos arrancados pela guerra do outro lado do 

continente, e ao mesmo tempo dedicou cada parcela de sua energia aos judeus da América 

a fim de trazer para cá um renouveau judaico. 

Depois de uma breve estadia em Nova Iorque o Rabi transferiu seu quartel general 

para o Brooklyn. O primeiro número da revista mensal “Hakerya Vehakedusha” foi 

publicado como órgão oficial da Agudat Hassidei Habad internacional e continuou 

aparecendo durante toda a guerra. 

O Rabi fundou então as organizações “Mahané Israel” e “Merkos 

Linyonei Chinuh”. A primeira foi e é ainda consagrada ao fortalecimento geral do 

judaísmo na América e no mundo inteiro, e a segunda foi e é ainda consagrada a todas as 

fases da instrução judaica inclusive à fundação e ao sustento de muitas escolas para as 

meninas, à publicação de livros de estudo de Torá e de literatura judaica; à organização da 

juventude judaica em grupos e círculos de prática religiosa, etc. Essas fundações são 

destinadas ao fortalecimento geral do judaísmo e à melhora da instrução conforme o 

espírito dos Rabis de Lubavitch há cinco gerações. A “Kehot Publication Society” foi em 

seguida fundada. Ela se desenvolveu e se espalhou e se ramificou pela Europa e pelo 

Extremo Oriente. 

 

* * * 

 

O objetivo das organizações mundias “Mahané Israel” e “Merkos Inyonei 

Chinuch” não tem absolutamente nada a ver com política ou partidos políticos. O objetivo 

dessas organizações era e ainda é de cuidar do bem material e espiritual de todos os judeus 

sem distinção de partido, de grupo ou de classe social. O amor ao próximo “Ahavat Israel” 

que é o fundamento das organizações Habad não permite favoritismo ou desigualdades 

entre judeus, e não tolera distinção entre um judeu e um outro onde o bem espiritual e 

material dos judeus está em jogo. A organização “Mahane Israel” e suas abundantes 

atividades como, por exemplo, a propagação em massa da literatura no espírito de nossa 

Torá e de nossos profetas, a distribuição de objetos de culto, o sustento de instituições 

religiosas, etc., trouxe um novo espírito e vitalidade assim como uma nova razão de viver 

para muitos judeus do mundo de todas as classes da sociedade. Os judeus que estavam no 

combate foram alvo de uma atenção particular e assim uma onda de renouveau religioso 

ajudou oficiais e soldados judeus nos países deles e no exterior, coisa que tinha sido 

considerada impossível na América. 

A ediTorá “Merkos Inyonei Chinuh” publicou milhões de volumes 

de diversas publicações, compreeendendo livros de textos em hebraico, em Ídiche, em 

inglês, em francês, em árabe, em espanhol, em russo, etc. Quem poderia calcular o imenso 
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efeito moral dessas publicações sobre a juventude que foi alimentada com literatura 

totalmente estrangeira ao espírito judeu? 

Milhares de crianças de colégios de Nova Iorque e de outras 

cidades passaram a ter aulas de religião todas as semanas graças à iniciativa do Merkos 

Inyonei Chinuh, com o auxílio do Ministério da Educação que deu para todos os alunos 

uma hora de liberdade por semana para a instrução religiosa. O comitê para a propagação 

da instrução judaica foi fundado para prosseguir esta tarefa sob a responsabilidade do 

Merkos Inyonei Chinuch. Ele mobilizou uma legião de instrutores de Torá voluntários que 

eram os mais velhos estudantes da Yeshiva para fazer essas classes especias de instrução 

religiosa. Esses mestres orientadores tinham que ter uma instrução e uma formação 

pedagógica especiais a fim de ter capacidade para dar aulas de Torá da melhor maneira 

possível. 

Assim milhares de crianças judias foram trazidas de volta para o 

judaismo e graças a eles a luz e o calor do judaísmo penetram progressivamente em seus 

lares. 

O trabalho do Merkos Inyonei Hinuh passou a ser muito importante 

na área da instrução das meninas (Hinuh Abanot). Escolas de meninas e seminários para a 

formação de professoras, chamadas de “Beth Sarah”, “Beth Rivka”, “Beth Hana”, “Beth 

Haya Mushka”, etc. foram criadas por essa organização. Hoje em dia, essa rede de escolas 

exerce suas atividades em quase todos os países do mundo. 

Aproximadamente cinqüenta grupos de “Messibot Chabat6” para 

meninos e meninas foram fundados pela mesma organização de um lado ao outro dos 

Estados Unidos e progressivamente pelo mundo inteiro, onde as crianças e os jovens 

judeus podem se conscientizar de sua grande herança espiritual. Encontrando-se cada 

Chabat numa atmosfera agradavel, conduzidos por um menino ou por uma menina – 

segundo o grupo – da idade deles e do meio deles, essas crianças têm consciência das 

bases da religião judaica, da santidade do Chabat e de outros preceitos da Torá.  

O Rabi Yosef Itzhak se encarregou durante os anos pós-guerra de 

aliviar e de readaptar os sobreviventes da guerra. Ele fundou a “Ezrat Pletim 

Vessiduram7”, a organização de ajuda material e espiritual para os refugiados, cujo 

escritório foi especialmente criado para isso em Paris e depois em várias capitais da 

Europa. 

O Rabi Yosef Itzhak se esforçou ainda mais nessa área e conseguiu 

salvar centenas de seus antigos alunos, como também outros judeus da Rússia, Polônia, 

Lituânia, Letônia etc., que ele estabeleceu em vários países como Rabinos, Chohatim 

(abatedores rituais), Professores que temem D´us (Melamed) e Diretores de centros de 

ensino da Torá, sem falar daqueles que se comprometeram em outras áreas. 

Um pouco antes de deixar este mundo, o Rabi Yosef Itzhak deu a 

seus discípulos o seguinte recado: “Há muito o que fazer na África do Norte. Faltam 

professores e guias no judaismo marroquino; e é tarefa de vocês espalhar o conhecimento 

da Torá para eles”.  

Desse recado resultou a campanha educativa e religiosa organizada 

no Marrocos e em vários outros países depois, a tal ponto que, atualmente existem muitas 

                                                
6 Messibot Chabat 
7 Ezrat Pletim Vessiduram 
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escolas, seminários de professores, Yeshivot e Talmud Torá com o nome “Ohalei Yossef 

Itzhak”, em homenagem ao Rabi que os criou.  

O espaço é muito limitado para que nós possamos fazer aqui um 

relatório mais detalhado do que foram as atividades do Rabi Yosef Itzhak de Lubavitch. Os 

resultados obtidos na área da instrução judaica e o fortalecimento geral do judaísmo pelo 

mundo que podem ser atribuídos à influência direta ou indireta do Rabi demonstram 

claramente o velho provérbio judeu: “Nada resiste à força da vontade”. 

O Rabi Yosef Itzhak eliminou em muitas áreas o handicap que, 

mais do que qualquer outra coisa foi responsável pelo estado deplorável do judaísmo e da 

instrução judaica na América. O handicap era a crença comum que “A América é 

diferente”. Para o Rabi Yosef Itzhak “A América NÃO é diferente” e seu grande desafio era 

justamente de transformar a “América num país onde se estuda a Torá, onde as pessoas 

temem D`us (Yirat Chamaim), e onde qualquer um pode conseguir praticar os preceitos da 

Torá.  Naquela época todo mundo pensava erradamente que “nos Estados Unidos, era 

impossível ou muito duro viver como a Torá manda, porque é um país capitalista muito 

moderno, que era mais fácil praticar o judaísmo antigamente ou em Israel, etc.” Mesmo 

assim, graças ao Rabi a América passou a ser um país onde viver com a Torá ficou 

extremamente fácil. Ele insistiu constantemente sobre o fato de que o respeito da Torá 

como fator de vida judaica não está limitado a um país determinado ou a condições 

especiais de tempo e de espaço. Ou seja, a Torá não foi dada aos anjos ou aos rabinos ou 

aos “ortodoxos” ou aos “ultra-ortodoxos”... Hoje em dia qualquer judeu pode viver de 

acordo com os Preceitos da Torá em qualquer país onde se ele encontra. Também, o Rabi 

demonstrou que mesmo quando um judeu se afasta do Judaísmo e da Torá, seu coração e 

sua alma ficam inabaláveis e ele pode sempre se conscientizar de sua grande herança 

espiritual, à condição que sejam usados os bons meios de aproximação para torná-lo 

sensível. 

Segundo as palavras do rei Salomão podemos dizer que o Rabi 

Yosef Itzhak Schneershon foi uma das “pedras angulares” do mundo judeu. 

Ele deixou este mundo no dia 10 de Chvat de 5710 (1950), 

deixando seu  lugar para o Rabi Menahem-Mendel Schneershon, o atual Rabi de 

Lubavitch, graças ao qual a obra sagrada de seu ilustre predecessor continua prosperando 

em todas as áreas da vida judaica e em todos os cantos do mundo, até a vinda do Mashiah, 

em breve.     
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Capítulo I 

 

 

Lubavitch, cidade do amor fraterno 

 

 

Cidades e burgos judaicos – O fundador de Lubavitch – O mais antigo Beth-Hamidrash 

– Quando os bandidos aterrorizavam as florestas em torno de Lubavitch – Benjamin, o 

místico, e seu amigo Wolf – O Rabino de Lubavitch. 

 

 

1. 

 

 

 Em toda a Europa existem poucas cidades ou burgos que não tenham ligação com 

o passado do povo judeu, com o seu presente; que não possam relatar algum fato da 

história judaica, e cujas pedras e o chão não estejam impregnados de sangue e de lágrimas 

dos judeus. Só o nome de algumas cidades ou burgos nos faz relembrar as grandes 

personalidades judaicas que se destacaram pelo conhecimento sobre a Torá, pelas suas 

boas obras ou por seu martírio. 

 Cada cidade, cada burgo, escreveu seu próprio capítulo sobre a história judaica. 

Existem cidades e burgos que representam movimentos completos e períodos inteiros da 

vida judaica. É o caso da cidade, ou melhor, do burgo de Lubavitch na Rússia. Durante 

cento e dois anos e dois meses, Lubavitch abrigou quatro gerações de dirigentes do Habad 

e foi o centro do Hassidismo que contava com centenas de milhares de adeptos em toda a 

Rússia assim como em outros países. 

 O Hassidismo Habad (cujo fundador foi “O velho Rabi” de santa memória, autor 

do “Tanya”) tem 197 anos. Isso significa que durante 94 anos e 10 meses o centro do 

“Hassidismo Habad” era em outro lugar, ou estava no “exílio”. Logo no início foi em 

Lyozna. Na realidade foi lá que nasceu o Habad. Mais tarde, seu centro foi em Liady, que, 

mais do que qualquer outra cidade esteve relacionada ao nome do “Velho Rabi”. 

 Desde o dia 18 Hechvan 5676 (1915), durante a Primeira Guerra Mundial, quando 

Lubavitch foi evacuada e que meu pai, de boa memória, teve que fugir com toda sua 

família, a cidade deixou de abrigar os Rabis de Lubavitch e de ser o centro “Habad”. Mas 

o nome de Lubavitch ficará para sempre ligado ao “Hassidismo Habad”; ele despertará 

para sempre doces lembranças e constituirá um maravilhoso capítulo da história judaica. 

 Mesmo que Lubavitch só comece a fazer parte da história e do desenvolvimento 

“Habad” a partir da segunda geração da dinastia Schneersohn, esse burgo teve, entretanto, 

o papel principal na formação “Habad” e talvez do Hassidismo todo. Na verdade, seu 

papel começou muito antes, quando diferentes Místicos e “Tsadikim” (Justos) 

influenciaram na vida judaica e prepararam as vias do santo “Baal Shem Tov” (Mestre do 

Bom Nome). 

 Havia boas razões para que Lubavitch tivesse um papel tão importante na vida dos 

“Tsadik im” solitários e dos Místicos em primeiro lugar, e na vida dos Rabis “Habad” e do 

“Hassidismo” em seguida. 
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  Além de sua posição geográfica, Lubavitch era um lugar conveniente aos espíritos 

elevados. Lá, eles podiam se retirar do mundo e se consagrar totalmente ao estudo da Torá 

e ao serviço de D’us, ou começar uma vida nova, baseada nos princípios morais mais 

nobres e mais puros da Torá. 

 Localizada no distrito de Moghilev, perto do Dniepr, na Rússia Branca, Lubavitch 

foi sempre cercada por grandes florestas que lhe davam uma aparência de solidão. Seus 

habitantes se sentiam isolados; por essa razão, Lubavitch era um imã para quem procurava 

a solidão e desejava estar perto de D’us e da natureza. É a verdadeira razão pela qual os 

“Tsadikim” solitários vieram em massa unir seu destino ao destino de Lubavitch e 

mantendo segredo, criaram a impressão (para quem desconhece o passado distante e as 

recentes evoluções de Lubavitch) de que a cidade ressaltava mais lenda do que realidade: 

uma cidade encantada, povoada por seres irreais, introduzindo na vida judaica um capítulo 

inspirador e deliciosamente fantástico. 

 No início da história de Lubavitch, num passado muito distante, existia uma 

personalidade judaica considerável cuja lembrança ficou durante gerações, até os dias de 

hoje: seu nome era Meir. Era um desses Justos que escolheram viver trabalhando com suas 

próprias mãos. Como não queriam morar em seu país, e de maneira geral, querendo criar 

novas bases de existência para eles e para outros judeus, cinco outras famílias e ele 

também deixaram sua cidade natal e partiram a procura de algum lugar onde eles poderiam 

se estabelecer e cultivar a terra para seu próprio sustento. Aparentemente, Meir já pensava 

em fundar uma colônia Judaica – idéia que foi retomada mais tarde e realizada pelos Rabis 

de Lubavitch. Segundo as histórias relatadas sobre ele, Meir se empenhou para construir 

uma colônia  no mesmo lugar onde mais tarde foi construída a cidade de Lubavitch. 

Cercada por florestas e localizada nas margens de um rio, era o lugar dos sonhos para uma 

colônia. Desse modo, Meir e as famílias que o acompanhavam se empenharam para fazer 

este trabalho, cortando árvores e construindo casas. 

 O nome dessa primeira comunidade é desconhecido – tanto que nem sabemos se 

ela havia um nome desde sua origem– mas o nome “Lubavitch” que foi dado mais tarde 

para essa colônia fundada por Meir, descrevia e caracterizava perfeitamente seu fundador. 

 Dizem que Meir se destacava pelo amor que sentia pelos Judeus e também pelos 

Gentis (os não-judeus). O amor que sentia por seus semelhantes não tinha limites. Ele 

citava freqüentemente os Sábios: “Aquele que encontra graça nos olhos de seus 

semelhantes encontrará graça nos olhos de D’us.” 

 Evidentemente, para ser amado por seu próximo tem que ser bom e amável com 

todos e prestes a se sacrificar. 

 Não era somente seus semelhantes que Meir amava e respeitava, ele amava 

também todas as criaturas de D’us, que fosse um quadrúpede, uma ave de galinheiro ou 

uma ave de rapina. Para ele, tudo que tinha vida deveria ser venerado e considerado 

sagrado. Ele dizia que ao manifestar amor por seus semelhantes ou por outras criaturas de 

D’us, muita alegria era proporcionada ao Todo Poderoso. 

 Sabe-se claramente que Meir era um grande filantropo tanto em relação aos Gentis 

quanto aos Judeus, e por este motivo, seu nome foi logo conhecido nas redondezas e até 

mesmo mais longe. Muitos exemplos da bondade de Meir foram contados. Não é então 

surpreendente que a nova colônia tenha recebido o nome de “luba” - amor, em russo e em 

polonês. Mais tarde foi acrescentado o sufixo “vitch” e Luba virou então Lubavitch, o 
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símbolo do amor pela criação de D’us, e naturalmente também do amor pelo Criador do 

mundo. 

 Meir foi o precursor de uma linha do “Tsadikismo” e dos Místicos que, ao longo de 

centenas de ano, se estabeleceram em Lubavitch. É por este motivo que Lubavitch 

mereceu se tornar mais tarde um centro judeu, de onde provinham a autoridade rabínica e 

as diretivas judaicas que eram reconhecidas e aceitas pelo mundo judaico todo. 

 Lubavitch nunca se tornou uma cidade grande apesar das dezenas de milhares de 

fiéis que iam de todos os pontos da Rússia para peregrinaá-lá.  

 Segundo as estatísticas, 110 famílias judaicas viviam em Lubavitch na época em 

que o “Rabi Intermediário” (“Mitéler – Rebe”, filho do fundador Habad) se estabeleceu 

em 5573 (1813). Anos antes, na época em que o “Velho Rabi” (“Alter-Rebbe”), ainda 

criança, estudava em Lubavitch, durante os anos 5516 e 5517 (1756 e 1757) o número de 

famílias judaicas era em torno de 75-80. 

 Lubavitch tinha mais ou menos dois quilômetros quadrados. No centro da cidade 

tinha um mercado onde se encontravam as lojas. Três ruas compridas começavam na praça 

do mercado. Uma delas, chamada rua Brom, se estendia em direção a cidade de 

Dobromysl. A segunda, chamada rua Chilova, levava até Rudnya, e a terceira, rua 

Khakhluika, levava até Rossosno. Além dessas três ruas, tinham ruas secundárias, 

conhecidas por  Siritze, Rua Fria, Rua Vigon e Rua do rio. Ao norte de Lubavitch corre 

um grande rio, a oeste, perto do cemitério corre um riacho. O rio Berezina tem sua 

nascente na cidade também chamada Berezina. Este nome nos remete às arvores da família  

das Betuláceas que margeam este rio. O riacho se chamava “riacho da tumba” por que ele 

surgia de um túmulo do velho cemitério. As inscrições sobre a laje estavam apagadas e 

não sabemos quem está descansando em baixo dessa pedra. A água do riacho do túmulo 

foi proibida para beber ou para os cuidados corporais e isso foi transmitido de geração em 

geração. 

 Mesmo que Lubavitch estivesse em território polonês, sua população autóctone foi 

sempre russa; judeus e autóctones viviam em grande harmonia. 

 O mais antigo “Beth-Hamidrash” era conhecido como “casa de rezas de 

Benjamin”. Entretanto, convém dizer na realidade que ao longo da história, esse Beth 

Hamidrash foi várias vezes reconstruído depois de ter sido destruído por incêndios. 

 Benjamin, que deu seu nome para este Beth Hamidrash, era outra personalidade 

notável cuja vida e as boas obras foram intimamente ligadas a história de Lubavitch. 

2. 

 

 Benjamin era um vendedor ambulante e ele andava de porta em porta com seu 

pequeno carregamento de mercadorias pelas redondezas da cidade. Sua mulher era estéril. 

Eles moravam numa casa cercada por uma grande horta, nas margens do rio. Benjamin era 

um homem justo e temia D’us, cumpria todas as “Mitzvot” (Mandamentos de D’us), 

principalmente a caridade, que ele distribuía generosamente. Virtudes à parte, ele 

aparentava ser um analfabeto. Entretanto, um acontecimento insólito revelou finalmente a 

verdadeira personalidade de Benjamin. Isto aconteceu no meio do século IV (durante o 

sexto milênio segundo o calendário judaico), ou seja, há mais ou menos 350 anos. 

Lubavitch era uma cidade que já tinha uma longa história. Ocorreu então um acidente que 

agitou profundamente não somente Lubavitch mas também as redondezas. 
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 Uma quadrilha de bandidos tinha se reunido na floresta localizada na estrada que ia 

de Lubavitch para Dobromysl. Todas as pessoas que viajassem e passassem por esta 

floresta eram atacadas por estes bandidos. Mas esses temíveis ladrões de estrada não se 

contentavam em atacar somente os viajantes... Eles não esperavam suas vítimas fazendo 

emboscadas, eles invadiam as cidades vizinhas e roubavam todos os bens dos camponeses. 

Eles roubavam seus cavalos, o gado, o rebanho. Toda a região estava aterrorizada. Os 

moradores tinham medo de viajar por essa estrada e temiam também ficar em casa. 

Durante um certo tempo somente Lubavitch foi poupada pelos bandidos que pareciam ter 

medo de invadir este burgo, onde,  apesar de todo, vivia uma população considerável. 

Entretanto, dois desses bandidos deixaram seu esconderijo na floresta e foram para 

Lubavitch, pensando que os moradores dessa cidade teriam certamente medo deles assim 

como os camponeses desta região, e não ousariam lutar ou resistir.  

A primeira casa que eles escolheram para invadir foi na periferia. Evidentemente, 

os bandidos não queriam arriscar muito. Ainda mais, eles escolheram esta casa, sabendo 

que não tinha ninguém, a não ser uma menininha judia de treze anos. 

 Ao entrar na casa, eles começaram a pegar tudo o que estava a seu alcance. A 

menininha, aterrorizada, começou a gritar e correu em direção a porta de saída, tentando 

chamar a atenção de alguém que estivesse passando, para que viesse socorrê-la e prender 

os ladrões. Mas, antes que ela chegasse na porta, um dos bandidos impediu que ela 

passasse e segurou a menina entre seus braços robustos. Tapando sua boca com as mãos, 

ele impediu que ela gritasse por socorro. 

 A pobre menina judia inocente percebeu o terrível perigo que corria e começou a 

lutar com todas suas forças contra o terrível brutamonte, arranhando, mordendo, chutando. 

Apesar da superioridade de sua força, o bandido percebeu que ele não conseguia dominá-

la, então, ele começou a bater na menina até  correr sangue por seu rosto. 

 Isto libertou totalmente a vontade obstinada da menina de fugir de qualquer jeito 

das mãos desse bruto, para salvar sua honra. Se esforçando desesperadamente, ela 

conseguiu tirar as mãos do bandido de sua boca, e gritou novamente por socorro. 

Provavelmente seus gritos teriam sido em vão, sem ter a menor chance de serem ouvidos 

pelos vizinhos bem distantes de sua casa! Mas, como se ele tivesse sido atraído até este 

lugar por um poder secreto, Benjamin, o vendedor ambulante, estava passando por lá, e, ao 

ouvir o chamado desesperado, atirou-se e entrou na casa. A menininha ainda se debatia 

entre os braços do bandido enquanto o segundo ladrão pegava todos os objetos de valor 

que ele encontrava na casa. 

 Quando os bandidos viram o importuno, eles se jogaram em cima dele. A vida de 

Benjamim parecia correr grande perigo, pois, como é que ele poderia, um judeu pequeno, 

magro e raquítico, medir forças com esses dois bandidos fortes e sem escrúpulos? Mas, 

sem medo, Benjamin se virou para eles e falou algumas palavras que somente os Místicos 

conheciam. 

 Logo em seguida, os dois bandidos foram tomados por um torpor insuportável e 

caíram no chão, perdendo os sentidos, sem se mexer do local onde tinham caído. 

 Depois de passado o perigo, a menininha judia se acalmou, e olhava a cena com 

estupefação, apenas capaz de perceber somente o que tinha acontecido na sua frente. É 

verdade que ela tinha visto tudo, mas ela não conseguia imaginar que Benjamin tinha 

dominado os bandidos graças a seus poderes secretos, e que ele era finalmente um Místico. 
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 Como todos os outros moradores de Lubavitch, ela o considerava um judeu 

ortodoxo, respeitável e bom, mas, todavia, um homem normal que não reivindicava 

talentos espirituais, ainda menos os poderes secretos que só os Místicos tinham. 

 Agora, Benjamin só tinha uma coisa a fazer. Os dois bandidos estavam estendidos 

sobre o chão, sem poder fazer nada, só lhe restava chamar a polícia local. Os bandidos 

foram levados logo para a prisão, ainda no mesmo estado de impotência. Foi somente atrás 

das grades que eles retomaram os sentidos. A polícia começou então a trabalhar, e com a 

ajuda de uma boa bronca, os dois bandidos acabaram revelando o local onde o resto da 

quadrilha estava escondida na floresta, permitindo que um grupo de policiais armados 

cercasse e prendesse todos os cruéis ladrões. 

 Assim, Lubavitch e toda a região vizinha ficou finalmente livre da quadrilha de 

bandidos que durante muito tempo aterrorizou a população. Tanto faz, que os habitantes 

de Lubavitch desconheciam os detalhes exatos da proeza de Benjamin ou que eles 

preferiam não acreditar que ele fez isso graças a seus poderes secretos, o fato é que o 

negócio foi logo esquecido. 

 O principal motivo pelo qual pararam de prestar atenção principalmente em 

Benjamin foi que, justamente nessa época ele se tornou o compadre de  um homem que 

apareceu de repente em Lubavitch. Ninguém sonhava em se preocupar com esse recém 

chegado, pois quem era ele depois de tudo, se não um simples sapateiro, e pobre além do 

mais! 

Wolf, tal era o nome do sapateiro. Segundo ele, ele tinha vindo com sua mulher de 

uma pequena cidade da Volinia. Ele não disse nenhum motivo de sua chegada em 

Lubavitch e ninguém também tinha curiosidade suficiente para se perguntar o por quê de 

sua vinda. Ele não podia pretender ganhar muito dinheiro lá, mas aparentemente Wolf, não 

se preocupava com isso. 

 Este Wolf não se destacava de maneira alguma. Ele se tornou membro da Hevra-

Tehilie (círculo dos Salmos), e com os outros operários, ele ia regularmente ao Beth – 

Hamidrash, pela manhã bem cedo, para ler os Salmos antes da reza da manhã. Ele se 

tornou também membro da sociedade “Poalei-Tzedek” (os operários justos) que se 

reuniam para estudar “Michnayoth” e “Ein Yaakov”,(partes do Talmud). 

 Wolf se sentava no canto da mesa e escutava. Ninguém era capaz de dizer que o 

operário captava e compreendia o significado da leitura. 

 O sapateiro tinha certamente um bom coração e boas intenções, mas, essas razões 

eram suficientes para dar honras particulares a este homem simples? Então, ninguém dava 

a menor importância para ele.  De vez em quando Wolf desaparecia de Lubavitch. 

Viam ele sair carregando em seus ombros um pacote que certamente não continha nada 

além de seus Talit e Tefilin, a comida que sua mulher tinha preparado e suas ferramentas 

para trabalhar. Wollf não aparecia em Lubavitch há várias semanas e quando ele voltou, 

perguntavam para onde ele tinha ido, e ele dizia que ele tinha andado de cidade em cidade 

consertando os sapatos, as boatas e as sandálias dos camponeses, aqui e ali, indo até o 

castelo de algum fidalgo para fazer sapatos novos para a nobreza.   

 É com este sapateiro wolf que de repente Benjamin se tornou amigo. Benjamin até 

saía de Lubavitch ao mesmo tempo que Wolf e voltava com ele. Em resumo, parecia até 

que eles faziam companhia um ao outro quando iam trabalhar nas cidades vizinhas. Além 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 28 

de tudo, eles não eram nem rivais nem concorrentes nos negócios. Benjamin vendia 

diversos tipos de mercadoria enquanto Wolf exercia sua profissão de sapateiro. 

 Quando dois indivíduos se tornam bons amigos e não fazem nada um sem o outro, 

é evidente que um não vale mais do que o outro. Todos podiam ver que Wolf não era nada 

além de um sapateiro muito simples, apesar de ser muito honesto, e não podíamos 

considerar Benjamin superior a ele.  

 Mais ou menos um ano se passou depois do episódio dos bandidos quando 

apareceu em Lubavitch uma personalidade famosa. Era o Rabi Betzalel Uri de Polotzk, 

conhecido por ser um grande Místico dotado de poderes sobrenaturais. Quando ele chegou 

em Lubavitch, causou o espanto geral entre os moradores ao pedir informações sobre 

Benjamim, o vendedor ambulante, com um respeito evidente. 

 “Rabi, o que significa sua atitude tão respeitosa em relação a Benjamim?” 

perguntaram a ele com estupefação. O visitante respondeu: “Aparentemente vocês 

desconhecem que o Rabi Benjamim é um Místico e que foi graças a seus poderes místicos 

que ele dominou os bandidos.” Todos o escutaram espantados. Isso nunca teria passado 

pela cabeça dos moradores de Lubavitch. Se qualquer um tivesse dito isso, a não ser o 

Rabi Betzalel Uri de Polotzk, um homen santo e justo como ele, um “Tsadik” tão grande, 

ninguém nunca teria acreditado. Mas, naturalmente, não tinha mais lugar para qualquer 

dúvida neste assunto. 

 Mas onde estava Benjamim agora? Procuraram-no por toda a cidade. Depois, 

lembraram-se que ele tinha deixado Lubavitch já há várias semanas e como sempre na 

época em que Wolf, o sapateiro,  tinha partido. Era realmente possível que tivesse alguma 

ligação entre esses dois homens? Que seus desaparecimentos simultâneos e a amizade 

entre os dois tivessem algum significado especial? 

 Na verdade, não poderia ter outra explicação a não ser concluir que Wolf também 

era um Místico por causa da amizade profunda que unia os dois. Mas, o Rabi Betzalel Uri 

tinha falado somente de Benjamin e não falou de Wolf. O Rabi Betzalel Uri procurou 

somente o vendedor ambulante e não o sapateiro. De qualquer maneira, nem um nem o 

outro estavam lá nesse momento em Lubavitch e ninguém, nem mesmo suas mulheres, 

sabiam exatamente quando eles voltariam. 

 O Rabi Betzalel Uri deveria ter um recado especial para Benjamim, por causa de 

sua grande vontade de encontrá-lo, vontade que ele não escondia de ninguém. Não 

encontrando nenhum motivo para esperar a volta problemática de Benjamim para 

Lubavitch, o Rabi Betzalel Uri saiu para procurá-lo. 

 Toda a cidade de Lubavitch falava agora do Rabi Benjamim, o Místico e 

“realizador de milagres”. Agora, estava claro que sua vitória sobre os bandidos foi graças 

aos seus poderes sobrenaturais. Todos estavam prontos para aclamá-lo, respeitá-lo e 

venerá-lo. Mas para onde tinha ido Benjamim? Ninguém sabia dizer. 

 Durante esse tempo todo Benjamim tinha viajado de cidade em cidade e de aldeia 

em aldeia, chegando finalmente em Dobromysl, onde ninguém o conhecia e onde ele não 

precisava esconder sua identidade. 

 Mas, uma vez, num Beth-Hamidrash, ele ouviu judeus falando a seu respeito e 

contando seus milagres deixando-o muito perturbado.  Ele poderia ter recebido uma 

grande glória e grandes honras e ser reconhecido como um “realizador de milagres”, mas 
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ele não queria isso de maneira nenhuma. Ele queria ser desconhecido e continuar sua vida 

de viajante, desconhecido e solitário. 

 O que mais preocupava Benjamin era o fato de que ele tinha que voltar para 

Lubavitch onde todo mundo o conhecia. Ele não podia mais ficar no escuro. Ele não 

poderia mais ter paz, pois, em todos os cantos, as pessoas viriam até ele fazer pedidos. 

Principalmente, muitas honras lhe seriam conferidas. Evidentemente, ele não podia evitar 

de ir para Lubavitch pois sua mulher e todas seus pertences estavam lá. Mesmo assim, ele 

voltou para Lubavitch, com o coração pesado, como um culpado pego em flagrante. 

 

 

3. 

 

 

Será que foi por causa do tormento que dominava Benjamin (devemos dizer que as 

angústias de um Tsadik, um justo e santo homem, não são negligenciadas pelo Todo-

Poseroso) ou será por algum outro motivo? O fato é que um terrível acontecimento 

ocorreu em Lubavitch pouco depois da volta de Benjamin. Um imenso incêndio atingiu a 

cidade queimou todas as casas e os edifícios. A casa de Benjamin também foi consumida. 

O único Beth Hamidrash de Lubavitch também foi destruído. Nesta grande catástrofe que 

atormentou os moradores, Benjamin foi esquecido de forma totalmente natural. E, até 

mesmo depois, quando as últimas estruturas incandescentes das casas foram apagadas, que 

as vítimas pasmadas e abaladas saíram de estado de choque e começaram a construir 

algum teto para se abrigar, nenhum atenção particular foi dada a Benjamin. Todos os que 

não tinham abrigo tiveram que trabalhar para reconstruir suas casas. Havia muitas florestas 

perto dali, só lhes restava entrar nos bosques, cortar árvores e trazer os troncos para 

construir suas casas. Os judeus que moravam em Lubavitch nesta época trabalharam 

duramente e com muito rigor. Todos sabiam usar com habilidade o machado e o serrote. 

Aqueles que não podiam pagar operários para este trabalho, constuiram com as próprias 

mãos.  Assim, das florestas ouviam-se o barulho dos machados e a voz dos lenhadores. Os 

troncos eram trazidos rapidamente, e logo logo as casas foram erguidas novamente nas 

ruas de Lubavitch. 

 Benjamin começou também a construir sua casa. Ele era agora um homem velho. 

Ele não tinha filhos para aYehuda-lo nesta tarefa, então ele teve que empregar operários. 

Enquanto todos estavam ocupados reconstruindo suas casas, perceberam que Benjamin 

parecia estar construindo um grande edifício. O que isso significa? Todos se perguntavam. 

Será que Benjamin tinha a intenção de substituir sua pequena casa incendiada por uma 

residência tão imponente? Ninguém sabia de nada. Ninguém ousava perguntar questões a 

Benjamin e ele mesmo não dizia nada. 

 Mas, quando o edifício estava quase pronto começaram a se perguntar se 

Benjamim estava construindo uma casa para ele próprio. O mistério foi logo esclarecido. 

Depois de pronta, não era uma casa para ele e sim uma casa para D’us! Benjamin tinha 

construído um Beth Hamidrash. 

 Enfim, compreenderam o que tinha acontecido. Todos estavam tão preocupados 

com a construção de sua própria casa que se esqueceram da importância de reconstruir um 

Beth Hamidrash. Eles certamente se preocupariam com isso após ter se instalado 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 30 

confortavelmente. Benjamin agiu de outra maneira, ele construiu antes de todo uma casa 

de rezas e de estudo da Torá. Assim, lembraram da sua sabedoria e decidiram que o Beth-

Hamidrash se chamaria “a casa de rezas de Benjamin”. Todos se lembraram então o que o 

Rabi Betzalel Uri de Polotsk tinha falado a respeito dele, e começaram a comentar sobre 

isso com muito entusiasmo. Benjamin tentou desmentir tudo de maneira categórica. “Eu 

não sou nada além de um simples vendedor ambulante, eu não sou um Místico”, afirmava 

ele. E para convencer todos novamente de sua humildade, ele estava mais cortês do que 

nunca com todos os operários da cidade, e especialmente com Wolf, o sapateiro, que 

passava sempre a impressão de nem sequer entender o significado das rezas cotidianas. 

 Na realidade, Wolf, o sapateiro, também era um Místico, e sua amizade com 

Benjamin tinha grandes e nobres motivos. Entretanto, ninguém sabia disso e nem podia 

adivinhar, pois os únicos momentos que Wolf e Benjamin consagravam juntos ao estudo 

da Torá eram quando estavam fora de Lubavitch, quando eles podiam se esconder nas 

florestas vizinhas, tão propícias a solidão. 

 Assim como Benjamin, Wolf, o sapateiro, não tinha filhos. Sua mulher tinha sido 

vítima de uma epidemia de cólera que tinha atingido Lubavitch e as cidades vizinhas, 

fazendo os moradores caírem que nem moscas. Wolf, que os autóctones consideravam 

ainda como um simples trabalhador, tinha se casado com uma viúva, filha de um alfaiate 

de Lubavitch. 

 Entretanto Benjamim envelhecia. Suas pernas não o sustentavam mais. Ele não 

podia mais viajar como antes, nem percorrer as cidades onde ele vendia suas mercadorias. 

Sua mulher também envelheceu e estava fraca. Eles precisavam de alguém para cuidar 

deles e da casa, e então contrataram um homem chamado Tzevi-Aryeh e sua mulher Leah-

Braine – um jovem casal que não tinha filhos ainda. 

 Até então Tzevi- Aryeh tinha ganho a vida girando as mós de um moinho com as 

mãos. Era um judeu simples que temia D’us e que viva do trabalho de suas mãos. 

 Não sabemos se Tzevi-Aryeh era também um Místico, ou se Benjamin o escolheu 

somente por que era uma homem simples e piedoso. A verdade é que, Benjamin não 

somente chamou o casal para viver em sua casa para que eles cuidassem dele e de sua 

mulher, como também deixou sua herança para eles. 

 Antes de morrer Benjamin, mandou chamar a “Hevrah-Kadicha” (comitê de 

enterro) e deu as instruções sobre seu enterro. Ele pediu também que fosse reservado um 

lugar perto de seu túmulo para sua mulher. Ele transferiu então sua casa, seu jardim e 

todos seus bens para Tzevi-Aryeh e para asua mulher Leah-Brainé. 

 Entretanto, ele impôs uma condição: eles deveriam sempre estar prontos para 

acolher alimentar e hoaspedar os viajantes. Eles deveriam também acolher os órfãos 

sustentá-los e educá-los. Benjamim exigia que seus herdeiros, caso eles tivessem a 

felicidade de ter um filho ou uma filha, chamassem-nos de Benjamin e Sarah, como ele e 

sua mulher. 

 Quando Benjamin terminou de passar as instruções para o comitê de enterro e para 

Tzevi-Aryeh, ele mandou chamar Wolf, o sapateiro, que ficou do seu lado até seu último 

suspiro. 

 Wolf ficou durante horas ao lado do leito de morte de seu amigo, mas os segredos 

que eles revelaram um ao outro durante os últimos momentos da vida terrestre de 

Benjamim nunca foram revelados.  
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De acordo com suas últimas vontades, o enterro de Benjamin foi extremamente 

simples, e não houve discursos. 

 Um mês depois sua mulher Sarah morreu e foi enterrada ao lado de seu marido 

como ele desejava. 

 Tzevi-Aryeh e sua mulher receberam a herança e obedeceram às instruções de 

Benjamim. Sua casa estava aberta a todos e eles acolhiam e educavam os órfãos como se 

fossem seus próprios filhos. 

 Durante esse tempo algo aconteceu na vida de Wolf, o sapateiro. Dois anos após 

ter se casado com sua segunda mulher, um viajante que passava por Lubavitch viu Wolf e, 

extremamente agitado, disse para todo mundo: “Vocês não sabem quem ele é? Ele é o 

Rabi Wolf  o Iluy, o sábio de Lutzk, conhecido pelo mundo inteiro! Ele desapareceu há 

anos com sua mulher, a filha do Gaon, o Rabi Itzhak Gherchon, Rabino de Lutzk, e 

ninguém sabia para onde eles tinham ido!” 

 Finalmente agora os moradores de Lubavitch descobriram que Wolf, o sapateiro, 

era um homem da Ciência que, durante anos tinha levado uma vida secreta. Agora 

compreendemos também por quê Benjamin e ele tinham sido tão amigos. A comoção foi 

grande em Lubavitch. Wolf poderia ter recebido honras e dignidades. Ele poderia também 

ter deixado seu trabalho de sapateiro, mas ele não queria nem ouvir falar. Ele queria 

continuar levando sua vida daquela maneira e, se isso fosse impossível em Lubavitch, mas 

agora que todos sabiam seu segredo, ele desapareceria novamente. 

 Ele não ligava para o dinheiro nem para as honras. Este foi o modo de vida que ele 

tinha escolhido. Ele também não tinha a intenção de usar seu conhecimento da Torá como 

um meio para atingir uma maneira faustuosa de viver. Ele queria ganhar sua vida 

trabalhando com suas próprias mãos. Para ele a sentença “você ganhará seu pão com o seu 

próprio suor” tinha um significado preciso. Ele não queria ficar entre pessoas que sabiam 

que ele não era um simples operário. Por causa disso ele tinha que deixar a cidade. 

 Dessa vez, entretanto, isto não parecia ser tão simples. Sua primeira mulher tinha 

sido feliz em dividir sua vida no exílio e na pobreza, pois ela era uma pessoa tão elevada 

quanto ele, e ela estava pronta para fazer os mesmos sacrifícios. Mas, sua segunda mulher 

era simples, filha de um alfaiate, viúva de um operário. Ele não sabia como ela reagiria 

agora que ela sabia que seu marido não era um simples sapateiro, e sim um célebre sábio. 

Portanto, Wolf lhe deus as duas possibilidades seguintes: ou ela o seguiria para onde ele 

fosse, ou então ela poderia pedir o divórcio. Ele não podia e não queria de maneira alguma 

ficar em Lubavitch. 

 Sua mulher não queria se divorciar. Ela aceitou acompanhá-lo para seu novo exílio, 

e alguns dias depois, marido e esposa desapareceram de Lubavitch. 

     

 

 

 

4. 

 

 

 Começou então um longo período de exílio para Wolf e para sua mulher. Eles iam 

de cidade em cidade, vivendo do protudo de seu trabalho como sapateiro, profissão que ele 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 32 

exercia com muito ardor, pois, para ele isso era mais do que um meio de ganhar 

modestamente a vida ou então um escudo atrás do qual ele poderia esconder sua virtude e 

sua sabedoria. 

 Wolf encontrava no seu trabalho a satisfação e o ideal de vida. Particularmente, ele 

satisfazia seu desejo de viver entre os operários e as pessoas simples que ele amava com 

todo o fervor de sua alma. Sua profissão como sapateiro lhe dava também a ocasião de 

fazer o bem, especialmente aos pobres. Podemos usar qualquer roupa, mas os sapatos 

devem estar em bom estado para enfrentar o frio e a neve no inverno, e a chuva durante 

todo o ano. 

 Wolf cobrava por seu trabalho as mais baixas quantias possíveis, em primeiro lugar 

por que ele não pretendia viver luxuosamente e só queria ter o mínimo para ele e para sua 

mulher. Em segundo lugar por que, recebendo tão pouco, ele dava a possibilidade para as 

pessoas pobres fazerem calçados novos ou, pelo menos consertar os velhos. 

 Wolf continuou assim  suas viagens até chegar numa cidade na Wolinia, não muito 

distante de Lukatch, onde ele se estabeleceu definitivamente. “Definitivamente” até ele 

não ser obrigado a deixar o lugar como aconteceu em Lubavitch. 

 Nesta pequena cidade, Wolf encontrou logo a satisfação que ele procurava desde 

que saiu de Lubavitch. Ele podia levar uma vida tranqüila e modesta sem que ninguém 

duvidasse que ele era uma grande pessoa disfarçada. Wolf tinha conquistado uma grande 

reputação entre os judeus e os Gentis, mas somente por causa de sua honestidade e de sua 

consciência profissional. Ainda mais, todos gostavam dele por sua tranqüilidade e por que 

ele nunca falava mal de seu próximo. Ele não provocava discussões com ninguém e, como 

diz o provérbio: “ele não teria feito mal a uma mosca”. Na verdade, Wolf falava muito 

pouco e era considerado um homem silencioso. Seu silêncio  era atribuído a sua 

simplicidade e a sua bondade. Os moradores dessa pequena cidade tinham lhe dado um 

apelido: “Wolfké Dobri” (o bom Wolf). 

 As coisas poderiam ter continuado assim, sem ninguém saber que esse homem 

tranqüilo era uma grande personalidade e um homem de tanto talento, se um 

acontecimento inesperado não tivesse forçado Wolf a preparar suas malas e partir. 

 Nesta pequena cidade vivia um padre católico que colocou na cabeça que ele devia 

e podia converter os judeus ao cristianismo. No início o padre começou por pronunciar 

palavras doces e fazer gestos amigáveis. Em ocasião de cada festa pública ele reunia todos 

os moradores, judeus e Gentis, e falava do alto de um palanque edificado na praça do 

mercado. Ele dizia para todos que se os judeus quisessem simplesmente seguir a fé cristã e 

se juntar aos cristãos, eles estariam salvos, e reunidos, judeus e cristãos formariam uma 

comunidade  feliz. 

 Estas palavras causavam forte impressão nos auditores, particularmente nos 

cristãos, que faziam realmente um grande esforço para fazer amizade com os judeus. Do 

lado deles, os judeus se sentiam mais seguros. As admoestações do padre que pregava que 

os judeus e os cristãos deveriam se unir e se tornar um único e mesmo povo não fizeram 

efeito sequer. Os judeus continuavam ligados a sua religião e os cristãos a sua. 

 Durante todo o tempo que o padre se obstinava a aconselhar a amizade dos judeus 

e dos gentis, ninguém se preocupou. Os Gentis sentiam que eles deveriam seguir as 

instruções do padre, ordenando claramente que eles tratassem os judeus da mesma forma 
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que seus correligionários. Isso certamente era uma vantagem para os judeus e então eles o 

apreciavam. 

 Entretanto não demorou  muito tempo para que os judeus pudessem ver que as 

belas palavras do padre não passavam de uma preparação. Depois, ficou evidente que 

todas as propostas de amizade o levariam a pedir francamente que os judeus se 

convertessem. O padre começou a se enraivecer abertamente contra a fé judaica e 

“provou” que o cristianismo era a única religião verdadeira, e mais precisamente, aquela 

que era  representada pela Igreja católica. 

 O padre procurou mostrar sua erudição, citando trechos da bíblia que ele traduzia 

tentando demostrar que “mesmo o Antigo Testamento reconhecia o cristianismo”. 

 Os judeus instruídos sabiam como refutar tais argumentos. Através dos séculos, 

famosos chefes judeus tiveram que enfrentar essas tais “provas” oferecidas pelos 

missionários, e as anularam totalmente. Entretanto, parecia que, infelizmente não tinha um 

judeu nesta pequena cidade de Volinia que fosse capaz de responder ao padre de maneira 

convincente. Eram todos simples e as provas do padre, faladas docemente, ultrapassavam 

o conhecimento deles. Dessa maneira, esses pobres judeus estavam realmente num 

impasse. 

 O padre insistia cada vez mais no seu desafio. Ele chamava abertamente os judeus 

ou para refutar suas “provas” que ele tinha tirado da Bíblia, ou para abandonar a fé judaica 

e se converter ao cristianismo. O padre, ao perceber que nenhum dos judeus presentes 

respondia de maneira alguma, ficou extremamente satisfeito, pensando que ele tinha 

certamente vencido os judeus, mesmo que ele não tivesse ainda conseguido convencê-los. 

Ele esperava para dar um grande golpe, esperando que muitos judeus se converteriam. 

 Um dia, logo antes de uma festa cristã, no verão, o padre reuniu judeus e Gentis na 

praça do mercado e falou do alto do palanque como de costume. Mas, desta vez, o padre 

atacou mais violentamente a religião judaica e pediu categoricamente que os judeus 

adotassem a religião cristã. Ele ridicularizou os costumes e a fé judaica, tentando 

demonstrar, com sua insolência habitual, que a verdade só podia ser encontrada no 

catolicismo. 

 Por acaso alguém pode replicar meus argumentos? perguntou o padre olhando ao 

seu redor, certo de que nenhum dos judeus presentes poderia responder. 

 Mas, de repente, alguém saiu do meio dos judeus, dizendo com uma voz nítida que 

ele estava pronto para responder ao padre. Todo mundo se virou para ver quem poderia ser 

este homem. E, para espanto de todos, não era ninguém além de Wolf, o sapateiro, 

“Wolfké-Dobri”, como chamavam os cristãos, o homem cuja maioria das pessoas nunca 

tinha ouvido sua voz, a ponto de muitos se perguntarem se ele era mudo. “O quê significa 

isso, por que “ele”  está se apresentando?” todos os habitantes da cidade se perguntavam, 

com os olhos arregalados por causa da surpresa. O próprio padre estava intrigado. 

 _ Então, Wolf, exclamou o padre, você tem algo para nos dizer? Venha até o 

palanque para que todos possam ouvir o que você tem a dizer. O padre estava 

evidentemente certo de que “Wolfké-Dobri” poderia aYehuda-lo a dar o golpe final 

calando os judeus e que eles não conseguiriam escapar de sua potência. 

 Confiante de si, Wolf se dirigiu ao palanque e começou a falar. Para grande 

espanto dos ouvintes, eles ouviram uma linguagem que eles nunca pensariam que ele seria 

capaz. Ele falava polonês, expressando-se correntemente e com clareza, como um 
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verdadeiro polonês. Entretanto, o que mais surpreendeu a assembléia, foi o que ele estava 

dizendo. Ele começou refutando os argumentos do padre, um depois do outro, e expôs 

contra-argumentos que tornavam completamente ridículo tudo o que o padre tinha dito. O 

sapateiro citou em hebraíco, passagens e mais passagens da Bíblia, traduzindo 

rapidamente para o polonês. O mais surpreendente de tudo isso era que todo mundo 

compreendia fácil e claramente e não poderia negar que ele tinha toltalmente razão. 

 Ele demostrou que o padre não sabia do que ele estava falando e que ele não 

somente se enganou em suas referências bíblicas, como ele tinha mal traduzido ou mal 

entendido suas citações. 

 O padre ficou absolutamente calado. Ele não estava à altura de Wolf. A discussão 

foi encerrada, todos viram que o sapateiro tinha vencido o padre. Os judeus ficaram muito 

felizes. Eles sentiram que Wolf os salvou de um grande perigo. Até mesmo os Gentis não 

podiam negar  que ficaram admirados com a súbita revelação desse Wolf, silencioso e 

aparentemente inculto. 

 O padre não ousou mais insultar os judeus e interrompeu seus discursos públicos 

na praça do mercado. 

 Foi assim que descobriram que Wolf era um Místico. Seus próprios atos tinham 

revelado seu segredo, mas a necessidade imperiosa de defender a santidade do Nome de 

D’us não lhe deixou outra alternativa. Desde então, ele não tinha vontade de ficar na 

cidade onde todos os moradores, judeus e Gentis, lhe fariam todas as honras que eles 

achassem que ele merecia, e ele seria certamente obrigado a abandonar sua profissão de 

sapateiro. Ele tinha absolutamente decidido que não seria assim. Ele tinha realizado sua 

missão neste lugar e agora podia partir. 

 Isto aconteceu no meio do verão, antes da colheita. No início do mês de Elul (mais 

ou menos no mês de agosto), perceberam que Wolf e sua mulher tinham desaparecido.  

 Um novo período de exílio começou para ele. Ele viajou novamente através de 

cidades e povoados, continuando calmamente sua profissão de sapateiro, em lugares onde 

ninguém desconfiava que ele não era ninguém além de um simples homem, sem nenhuma 

ambição, a não ser passar seu tempo com pessoas iguais e ganhar modestamente a vida, 

justa e honestamente. 

 Quando ele deixou a cidade todos começaram a procurá-lo. Ninguém queria perdê-

lo, mas não encontraram absolutamente nenhuma pista de onde ele poderia estar. Todos 

estavam desolados. A única exceção era o padre que ficou muito feliz. Ele tinha agora se 

livrado daquele que o tinha pressionado contra a parede. Ele poderia retomar sem 

obstáculos sua tarefa, a de tentar converter os judeus. 

 O padre recomeçou seus “sermões” na praça do mercado. Novamente ele expôs 

suas antigas “provas” segundo as quais os judeus deveriam se converter ao cristianismo. 

Os judeus da cidade o escutavam com medo e aflição. Estavam aflitos por que Wolf não 

estava mais lá para aniquilar aos argumentos do padre, e com medo, porque eles 

perceberam que o padre representava um perigo, se tornando cada vez mais firme e 

tentando até mesmo forçar.  A situação se agravava pelo fato de que o padre tinha 

recrutado o filho do castelão para aYehuda-lo na sua empreitada missionária. 

 Esse jovem assistente tinha recebido uma instrução muito boa, mas era um tipo de 

fanático. Ele apoiava o padre nas suas tentativas para atrair os judeus nas suas armadilhas 
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e tentar convertê-los. Ele assistia às reuniões na praça do mercado e se juntava ao padre 

para pregar diante os judeus. 

 Este jovem fidalgo tentava provar seus conhecimentos teológicos para convencer 

seus auditores judeus que eles deveriam se tornar cristãos. Ao mesmo tempo, ele não 

perdia a oportunidade de ameaçá-los com todos os tipos de perseguições, se eles 

persistissem em não se converter. Os judeus se sentiam terrivelmente atacados e 

desencorajados, e não conseguiam pensar num meio de sair deste dilema. 

 Foi novamente no meio do verão, durante a colheita que o padre realizou com a 

ajuda de seu assistente, uma dessas reuniões habituais na praça do mercado. O jovem 

homem se adiantou e se dirigindo aos judeus, perguntou aos judeus: 

_ Por acaso alguém aqui seria capaz de replicar meus argumentos? 

Durante um momento, um silêncio de morte tomou conta da assembléia. De 

repente, alguém saiu do meio da multidão e se aproximou. 

_ Sim, eu te responderei, gritou um estrangeiro indo corajosamente em direção ao 

palanque. 

Todos olharam para aquele que tinha falado. A alegria dos Judeus presentes foi 

enorme quando eles reconheceram seu velho amigo Wolf, o sapateiro. Ele chegou 

exatamente no momento oportuno. Ele estava no local, pronto para discutir com o padre e 

seu assistente. Novamente Wolf provou seus dons de orador e, em polonês corrente, 

aniquilou todos os argumentos e as “provas” dos dois missionários. Ele calou literalmente 

a boca dos dois; eles tiveram que admitir que eles tinham sido vencidos. 

Os judeus estavam extremamente felizes. Eles se sentiram novamente seguros. 

Wolf e sua mulher ficaram agora na cidade. Ele sentia que não seria prudente se afastar e 

deixar seus companheiros judeus sem socorro nestas circunstâncias. 

Um dia, perto do final do verão, Wolf estava sentado no Beth Hamidrash 

estudando como de costume quando, de repente, três policiais armados entraram no local e 

o prenderam. Este acontecimento causou um grande agito entre os moradores da cidade. A 

mulher de Wolf chorou amargamente e procurou a polícia para pedir que seu marido fosse 

libertado, mas não serviu para nada. Os policiais diziam que sua detenção tinha sido 

realizada sob ordem das mais importantes autoridades e que Wolf deveria se explicar na 

frente do bispo de Lukatch. 

Era fácil adivinhar quem estava por trás de tudo isso. O padre e seu assistente, 

sentindo-se inferiores ao discutir com Wolf, tinham decidido se vingar dele e ao mesmo 

tempo se livrar completamente de sua presença. Eles o denunciaram ao bispo que 

encontrou um meio de detê-lo. 

Wolf ficou detido em Lukatch durante um mês, durante o qual ele teve que se 

apresentar ao bispo duas vezes por semana, e conversar com esta importante autoridade 

eclesiástica sobre os méritos do judaísmo e do cristianismo. Era muito importante para o 

bispo que ele ganhasse do sapateiro, mas ele não conseguiu. Wolf sempre tinha uma 

resposta pronta para ele, e refutou todas as suas afirmações, suas provas e suas 

explicações. Vendo que ele não conseguiria vencê-lo, o bispo o enviou, sob escolta 

armada, para o conselho supremo da igreja católica que era sediado em Kiev. 

No início, Wolf foi amigavelmente recebido. Deixaram que ele morasse em 

liberdade numa casa particular. A cada quinze dias, ele era convocado por uma assembléia 

pública para debater com um dos chefes eclesiásticos. Cinco meses se passaram assim. Ao 
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longo desses debates públicos nunca ninguém foi melhor do que Wolf. Ele sempre era o 

vencedor. Os padres sentiam que não estavam a sua altura, que não podiam enfrentá-lo. 

Então eles recorreram ao velho método da difamação. Eles o acusaram de zombar da 

igreja e dos padres católicos e de ridicularizar a fé católica.   

Wolf foi intimado perante o tribunal eclesiástico. Toda a armação tinha sido 

preparada com antecedência. Duas falsas testemunhas foram chamadas para confirmar a 

culpabilidade de Wolf. O ministério público pediu a pena capital, Wolf foi condenado e 

deveria ser queimado vivo. 

A execução foi realizada em público em pleno centro de Kiev. O Rabino e os 

chefes da comunidade judaica foram obrigados a assistir a execução. 

A tragédia, que tinha perturbado profundamente os judeus de Kiev e todas as 

comunidades judaicas da Volinia, piorou ainda mais quando souberam que a mulher de 

Wolf estava esperando um neném, seu primeiro filho. Wolf tinha ficado tão feliz com esse 

acontecimento, mas o infortunado não viveu o suficiente para ver seu filho, pois ele  

morreu “Al Kidush-Hachem” (para a santificação do Nome de D’us) alguns meses antes 

do nascimento do bebê. 

A comunidade judaica de Kiev pediu que a mulher de Wolf continuasse morando 

nessa cidade e prometeu que cuidaria bem dela e que daria tudo o que ela precisasse. Mas 

ela não quis ficar. Ela decidiu voltar para Lubavitch onde ela tinha nascido e onde estavam 

seus parentes. 

Assim, na primeira oportunidade ela deixou Kiev e foi para Lubavitch. Seu pai, um 

pobre alfaiate, já estava muito velho e vivia da ajuda dos outros. Por este motivo ela não 

poderia morar com seus pais. Ela não tinha parentes próximos para aYehuda-la. Os chefes 

da comunidade judaica de Lubavitch, sabendo da santidade e do martírio de seu marido, e 

sabendo que ela estava esperando um filho, queriam  muito que ela tivesse tudo o que ela 

precisasse. Mas ela recusou todo tipo de assistência oferecida por eles, dizendo que ela 

tinha aprendido com seu marido como era importante que cada um pudesse conseguir o 

que precisasse graças ao trabalho realizado com suas próprias mãos. 

Conseqüentemente, ela decidiu aceitar um trabalho que ela pudesse realizar até o 

nascimento de seu filho. Ela trabalhou como doméstica na casa de uma família em 

Lubavitch; foi lá que nasceu seu filho. Era um menino e ela o chamou de Wolf, como seu 

pai. A circuncisão da criança foi celebrada com muita alegria. Todas as pessoas de 

Lubavitch participaram da festa. 

Durante três anos a viúva de Wolf educou seu filho, unicamente graças a seu 

salário, recusando sempre a ajuda de qualquer um, que fosse para ela ou para seu filho. 

É possível que isso tenha sido muito difícil para a pobre viúva. A verdade é que ela 

ficou doente e deitou-se para sempre. O pequeno Wolf, com três anos de idade, era agora 

órfão de pai e mãe. 

A comunidade local teve que encontrar um meio para cuidar da criança. 

Encontraram rapidamente alguém para acolher o pequeno órfão. Era Tzevi-Aryeh e sua 

mulher Leah-Brainé. Lembraram que essas pessoas caridosas eram os herdeiros de 

Benjamin, o Místico, que tinha deixado sua casa e seu jardim para o casal. Tzevi-Aryeh e 

sua mulher tinham prometido que eles acolheriam e educariam os órfãos e que sua casa 

estaria aberta para todos aqueles que estivessem procurando um lugar para passar a noite. 
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Eram circunstâncias particularmente favoráveis. O pequeno órfão não estava mais 

sozinho nem sem lar, já que ele era o filho de Wolf que era muito amigo de Benjamin. 

Agora, o bom Tzevi-Aryeh e sua mulher Léah-Brainé tinham filhos, um menino e 

uma menina. Eles podiam realizar uma outra cláusula do testamento de Benjamin: chamar 

o menino de Benjamin e a menina de Sarah, como sua mulher. Benjamin e Sarah eram 

duas crianças com grandes capacidades. O menino se destacava nos estudos e sua irmã 

Sarah era muito bonita, moral e fisicamente. Mesmo sendo apenas uma criança, ela fazia 

tudo o que ela podia para ajudar sua mãe para cuidar dos órfãos que viviam com eles. 

 Desde que o pequeno órfão Wolf foi levado para a casa deles, a pequena Sarah 

começou  a protegê-lo, brincou e foi muito afetuosa com ele, como uma verdadeira irmã. 

Logo no início, o pequeno Wolf começou a mostrar que tinha grande aptidão ao estudo 

que ele amava. 

 Assim, naturalmente, os dois meninos, Benjamin e Wolf, se tornaram 

companheiros de estudo. Eles eram feitos perfeitamente um para o outro. 

 A história se repetia; uma profunda amizade nasceu entre o novo Benjamin e o 

novo Wolf. 

 Lubavitch assistia com interesse à amizade entre Wolf  e Benjamin. Os dois 

meninos estudavam  juntos e eram educados juntos. Os dois eram dotados de grandes 

capacidades e os dois eram muito estudiosos. A cidade inteira falava com orgulho deles e 

de seus talentos. 

 Quando os dois garotos cresceram e que eles puderam mostrar o resultado desses 

anos de estudo, Tzevi-Aryeh levou os dois para o Rabino de Lubavitch, o Rabi Chalom-

Shlomo para que ele os examinasse. O Rabino fez grandes elogios e mandou os garotos 

para seu filho, o Rabi Yosef o Iluy, pedindo que ele fosse o mestre dos meninos. 

 Pouco depois, o Rabi Chalom-Shlomo morreu e seu filho, o Rabi Yosef o substituiu 

no seu cargo de Rabino Chefe de Lubavitch. Os meninos continuaram estudando sob a 

direção do Rabi Yosef e faziam excelentes progressos. 

 Além dos seus estudos talmúdicos, Benjamin era um excelente músico. Ele não 

somente cantava admiravelmente como tocava violino de maneira cativante. Todos 

escutavam boquiabertos quando ele cantava ou tocava violino, todos ficavamm 

emocionados  com a doçura de sua música. Eles nunca tinham escutado nada parecido. 

 Durante quatro anos, Benjamin e Wolf estudaram com o Rabino de Lubavitch, o 

Rbbi Yosef. 

 Eles já eram adultos e  já era tempo de tratar do assunto do casamento. Tzevi-Aryeh 

e Leah-Brainé estavam duplamente interessados nesse assunto. Em relação a Wolf, eles 

estavam dispostos a aprovar uma união entre ele e sua filha Sarah. Quando o casamento 

foi finalmente celebrado, a cidade toda de Lubavitch se juntou aos pais para fazer uma 

grande festa. Todos os moradores de Lubavitch, do mais novo ao mais velho, participaram 

do casamento, muito agradável para todos, graças a Benjamin, amigo íntimo do noivo e 

irmão da noiva, que estava tocando violino. 

 Um convidado inesperado foi um dos castelões do distrito, que veio especialmente 

para ouvir Benjamin cantar e tocar. Ele tinha ouvido falar dos talentos de Benjamin e 

queria ouvi-lo pessoalmente para saber se ele era um músico tão bom quanto falavam. Este 

Senhor mandou a cavalo uma correspondência particular convidando Benjamin para cantar 

e tocar na sua próxima reunião noturna. Isso mostrava o quanto o nobre tinha ficado 
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impressionado com os talentos musicais de Benjamin. Benjamin foi com alguns músicos 

de sua idade e eles tocaram e cantaram para os nobres e para os homens importantes que 

estavam presentes no banquete. 

 Um dos convidados que tinha bebido um pouco mais de “líquidos refrescantes” 

pensou que ele ia se divertir às custas de Benjamin. Ele pediu que Benjamin se cobrisse 

com a pele de um animal, subisse sobre o barril de cabeça para baixo e tocasse violino 

assim. Para ele não era suficiente que Benjamin e seus companheiros divertissem 

admiravelmente os convidados com seus cantos e sua música. Non, ele precisava torná-los 

ridículos para que a festa fosse mais completa! 

 Os outros convidados “nobres” estavam também mais ou menos bêbados, 

concordaram e acharam que seria uma  boa idéia. O pobre Benjamin foi obrigado a aceitar 

esta idéia maluca. Podemos então imaginar o que esse jovem artista virtuoso teria sentido 

naquela situação! Ele e seus companheiros perceberam que não podiam esperar nada 

desses “nobres”, apesar de tudo o que eles faziam para agradá-los.  

 Mas isto não foi o pior: a festa durou vários dias e várias noites e os músicos 

judeus tinham que continuar divertindo os convidados. A nobre assembléia continuava 

inventando novas formas de distração. Um deles disse que eles poderiam rir ainda mais às 

custas de Benjamin. Preencheram um grande barril foi com água e Benjamin recebeu a 

ordem para entrar, cantar e tocar nadando ao mesmo tempo. Benjamin teve a maior 

dificuldade para ficar com a cabeça para fora da água enquanto ele cantava e tocava. Para 

ele, era uma prova terrível e muito perigosa. 

 Durante todo esse tempo, Benjamin tinha que fingir que também achava tudo isso 

muito engraçado, e que ele estava se divertindo tanto quanto eles nesse jogo diabólico. A 

sensibilidade do jovem tinha sido profundamente afetada, mas o castelão, que era o 

anfitrião deste banquete mostrou que ele tinha reconhecido seu talento ao oferecer no dia 

de núpcias uma casa de tijolos como presente de casamento. 

 Depois de seu casamento, Benjamin continuou seus estudos talmúdicos, sempre 

sob a direção do Rabi Yosef, e era seu pai Tzevi-Aryeh, que o sustentava. O Rabi Yosef 

começou a se ausentar de vez em quando para viver no exílio, por vontade própria. Ele se 

ausentava normalmente durante períodos de mais ou menos seis meses, depois retornava 

para sua função de Rabino em Lubavitch. 

 Durante suas ausências, ele encarregava seu aluno Benjamin para substituí-lo. Dez 

anos se passaram assim. O Rabi Benjamin, vivendo sempre às custas de seu pai, 

continuava  sua dedicação ao estudo da Torá e ao serviço de D´us. Entretanto chegou o dia 

em que Tzevi-Aryeh morreu e o Rabi Benjamin ficou sem ajuda financeira. 

 Foi mais ou menos em 5496 (1736) que o Rabino de Lubavitch, o Rabi Yosef, 

reuniu os chefes da comunidade e disse: “Até hoje, quando eu estava no exílio, durante 

vários meses, eu mesmo escolhia meu aluno Benjamin para me substituir, mas agora eu 

tenho a intenção de me ausentar por pelo menos dois anos. Conseqüentemente, não seria 

justo que eu seja o único a escolher; dessa vez, eu quero que vocês façam isso.” 

 Os chefes da comunidade estavam todos de acordo que o Rabi Benjamin era 

certamente digno de ser o Rabino de Lubavitch. 

 Antes de deixar Lubavitch, o Rabi Yosef pediu que o Rabi Benjamin desse uma 

pensão para sua mulher e para sua filha durante sua ausência, que ele descontaria de seu 
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próprio salário. Benjamin concordou com esse pedido com boa vontade e o Rabi Yosef 

pôde então, com a consciência tranqüila, ir para seu exílio voluntário.  

 Dois anos depois o Rabi Yosef retornou, mas não quis ocupar novamente sua 

função de Rabino. Ele disse que o Rabino Benjamin tinha agora mais direitos do que ele, 

ainda mais por que a comunidade estava totalmente satisfeita com esse novo Rabino. 

 O quê fazer então com o Rabi Yosef?  Foi decidido por unanimidade que a melhor 

solução para todos os interessados seria de nomear o Rabi Yosef, o Maguid (pregador) e 

chefe da comunidade. 

 Agora, o Rabi Yosef mostrou sua competência na sua nova função de pregador. Na 

sua maneira de tratar os assuntos, ele mostrava uma originalidade que nenhum outro 

pregador na época mostrava. Muitos deles iam para Lubavitch de todos os cantos do país. 

Eles todos pregavam no Beth-Hamidrash e os sermões tinham todos o mesmo modelo. 

Eles diziam para seus auditores que se eles pecassem contra D´us e não se arrependessem 

imediatamente, eles seriam castigados com torturas indescritíveis no purgatório. Era 

comum que o auditório começasse a chorar e a gemer ao ouvir essas advertências e essas 

ameaças. A atmosfera toda, tanto no caso dos homens como no caso das mulheres, era 

cheia de suspiros e gemidos. 

 Entretanto, essa maneira não era usada pelo novo pregador, o Rabi Yosef. Ele não 

ateava fogo e o anátema nos pecadores. Ele não proferia maldições. Ele não falava do 

purgatório e nem fazia ameaças com os horrores do inferno.  

 Pelo contrário,  ele insistia na recompensa gloriosa que todos aqueles que 

estudavam a Torá  e respeitavam os mandamentos de D´us conseguiriam. Ele não queria 

que as pessoas estudassem a Torá por medo, ele queria conquistar o coração dos jovens e 

dos idosos, homens, mulheres e crianças, com a bondade, a sinceridade e principalmente 

com a compreensão. 

 O Rabi Yosef queria muito que todos seguissem o caminho certo através do amor e 

da compreensão. Ele dizia que apesar do fato que eles seriam recompensados pelo Todo-

Poderoso por suas boas ações, eles também davam ao mesmo tempo um sentimento de 

satisfação ao Criador. Era realmente um método totalmente novo. As palavras do Rabi 

Yosef cativavam totalmente o coração dos fiéis.   

 Além do mais, quando o Rabi Yosef falava de D´us, Criador do universo, ele não se 

referia a um D´us vingativo, que atemoriza a humanidade, e sim a um D´us de 

misericórdia, um “D´us filantropo”  de onde provém o amor e a bondade, e cujo único 

desejo é ver o homem seguir o caminho certo. D´us não deseja a morte para as pessoas 

más e não quer que elas sejam castigadas por ter cometido más ações, e sim que elas se 

arrependam e que elas vivam para desfrutar os benefícios do mundo de D´us. 

 O Rabi Yosef era muito hábil na sua maneira de interpretar as palavras dos Sábios e 

na sua maneira metafórica de explicá-las para seus auditores. 

 Ele despertava nos seus auditores os pensamentos e as idéias mais profundas e 

bonitas e, acima de tudo, ele despertava no seu auditório um grande amor de D´us. 

 Ele dizia que o amor e o temor são as fundações do judaísmo, mas que o amor 

sempre vence o temor. 

 “O Amor de D’us e o temor de D´us são dois preceitos iguais”, dizia ele,  

“entretanto, o amor de D´us vem em primeiro lugar”. Pois está escrito: “E tu amarás o 
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Eterno teu D´us” e depois : “Tu temerás o Eterno teu D´us”. Assim, adorar D´us com amor 

tem mais valor do que adorá-lo somente com temor. 

 O efeito dos sermões do Rabi Yosef sobre os judeus de Lubavitch era 

extraordinário. Ele transportava seus auditores para um mundo totalmente novo. O estilo e 

o conteúdo desses sermões eram novos e totalmente diferentes daqueles dos outros 

pregadores desta época. O Rabi Yosef trazia um universo de ciências nas suas conversas, 

uma erudição poderosa. Além do mais, ele possuía dons de oração cativantes. Mas isto não 

era tudo. O Rabi Yosef não se contentava em pregar “a boa maneira de viver” como 

também vivia seus ensinamentos e os colocava em prática. 

 Agora que ele tinha se tornado o pregador da comunidade, ele se esforçava para 

ultrapassar a perfeição de sua personalidade e de suas ações, mais ainda do que quando era 

Rabino. Além dos mais, o amor do Rabi Yosef por todos os judeus, de qualquer classe ou 

qualquer posição que eles pertencessem, se manifestava em todas as suas ações, fazendo 

com que ele fosse querido por todos os moradores judeus de Lubavitch. 

 Nos seus sermões ele destacava sempre seu amor pelo seu povo, além de exaltar 

suas virtudes. O Rabi Yosef sentia um amor particular pelo judeu comum, humilde e 

simples, pelo operário, pelo pobre comerciante, e por todos aqueles que trabalhavam e 

ganhavam honestamente a vida. 

 O Rabi Yosef via nessas pessoas simples a verdadeira beleza da nação judaica e a 

verdadeira essência da alma judaica. A opinião pública nesta época queria que o Sábio 

fosse aquele cuja elevada situação social fosse merecida. O Rabi Yosef tentou mudar esta 

idéia e mostrar que o judeu, quando ele é verdadeiro na sua crença judaica e na sua 

maneira de viver, mesmo que ele não seja um homem de Ciência ou um sábio, tinha 

também um lugar grande no seu coração.  

 Ninguém em Lubavitch sabia onde o Rabi Yosef tinha adquirido suas novas idéias, 

sua maneira de viver e o novo método que ele usou para abordar os problemas nos seus 

sermões. Mas, todo mundo concordava em dizer que essas inovações tinham um efeito 

muito positivo na comunidade. O Rabi Yosef tinha conseguido trazer uma nova vida e uma 

nova alma para o coração e para a vida da população simples e modesta de Lubavitch, que, 

até então, tinha sido deixada de lado. 

 A influência do Rabi Yosef sobre os judeus foi percebida não só em Lubavitch 

como também nas cidades e nos burgos vizinhos. Entretanto, os chefes das outras 

comunidades, assustados com suas idéias revolucionárias, proibiram que ele viesse pregar 

seus sermões aos fiéis. Entretanto, o Rabi Yosef ia freqüentemente visitar cidades como 

Rudnia, Kalisk, Yanovitch, Liozna, Dubrovna, Dobromysl, Babinovitch, Rossosno, e 

muitas outras onde sua influência era profundamente sentida e estimada. 

 O Rabi Yosef continuava a desaparecer periodicamente e ninguém sabia o seu 

destino. Suspeitávamos de que ele tinha ido viver no exílio voluntariamente e como ele 

tinha herdado esse hábito de seu pai, e o tinha conservado na época em que era Rabino de 

Lubavitch, seus desaparecimentos não eram motivo para comentários, e ninguém se 

preocupava em descobrir seu segredo. Ninguém duvidava que os desaparecimentos do 

Rabi Yosef tinham  qualquer relação com a nova doutrina do Hassidismo que tinha 

começado a se implantar no mundo judeu. 
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Capítulo II 

 

 

 

Os místicos e o Baal Shem Tov 

 

 

O Baal Shem Tov como Místico  – Lubavitch, centro do Hassidismo – Visitas secretas ao 

Baal Shem Tov – Cura do corpo e cura da alma – Uma doutrina Hassidica. 

 

 

5. 

 

 

Mais ou menos no ano de 5425 (1665), um grupo de Místicos tinha se reunido e se 

encarregou de tentar educar e melhorar a posição espiritual dos judeus. 

 Esses Místicos eram diferentes tipos de pessoas. Alguns eram sábios notáveis e 

santos que optavam por viajar incógnito e por viver no exílio para  aperfeiçoar suas almas  

e para fazer penitência pelos pecados cometidos nesta terra. Outros, sem revelar também 

sua identidade, atravessavam muitas cidades e burgos onde viviam judeus, trazendo com 

eles esse espírito de coragem e de esperança que os pobres judeus precisavam tanto. 

 Isto aconteceu ainda antes da época em que o Baal Shem Tov apareceu no cenário 

judeu. Foi no período após os terríveis massacres de 5408 e 5409 (1648/1649). 

Comunidades inteiras foram aniquiladas, e os judeus  que não conseguiam dar a volta por 

cima ficaram profundamente desesperados. Por causa da terrível pobreza que se 

estabeleceu nesta época, pequenas crianças judias foram forçadas a trabalhar arduamente, 

cumprido trabalhos totalmente incompatíveis com sua pequena força e idade. Elas 

trabalhavam ou para não ser um peso para seus pais ou para aYehuda-los. 

 Evidentemente, nestas condições ninguém tinha tempo nem mesmo a idéia de se 

encarregar do aprendizado dessas infelizes crianças. Muitas tiveram que deixar os 

Hadarim (escolinhas de Torá para os meninos) e as Yeshivot (escolas talmúdicas) e, então 

cresceram tornando-se verdadeiras ignorantes. Mesmo que a maioria delas tentasse 

praticar o judaísmo, elas não sabiam nada ou quase nada sobre a santa Torá.  

 Conseqüentemente, a função dos Místicos era enorme: eles tinham que visitar essas 

crianças abandonadas e seus pais, onde eles estivessem, e tentar insuflar coragem e fé para 

o futuro deles. Assim, esses Místicos se tornaram seus chefes e seus mestres, trazendo para 

eles a fé, o consolo e a sabedoria. A influência dos Místicos foi inestimável! 

 O Baal Shem Tov nasceu em 5458 (1698). Segundo a tradição, a partir dos dez 

anos de idade, ele teve que se juntar a um grupo de Místicos e  viajar com eles pelas 

colônias judaicas, participando da grande e santa tarefa de conduzir os judeus ao serviço 

do Criador. 

 Mais tarde, quando ele começou a divulgar sua nova forma de Hassidismo, ele 

estabeleceu entre os Místicos uma rede de atividades nessa área. Ele queria em primeiro 

lugar preparar o terreno e depois aparecer publicamente com seus novos discípulos do 

Hassidismo. 
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 Como veremos depois, o Baal Shem Tov, exercendo sua função como Místico, 

propôs-se a ajudar os judeus melhorando sua posição material persuadindo-os assim a 

voltar para o trabalho rural e para os trabalhos manuais, o que permitiria o sustento deles. 

Uma vez que ele visse que eles tinham se estabelecido como ele aconselhou, e que eles 

estivessem mais ou menos livres das preocupações materiais, ele se dedicaria às suas 

necessidades espirituais. 

 Muitas histórias são contadas sobre o Baal Shem Tov, sua juventude e sua 

maturidade. 

 Sabemos que quando ele era jovem, ele foi o assistente de um “Melamed” 

(professor de Torá para as crianças). Sobre essa época, ele próprio dizia: 

“Quando eu era um jovem professor assistente, eu trabalhava arduamente para 

ensinar as crianças a respeitar e a amar seus pais. Eu tentava sempre mostrar suas boas 

qualidades e destacá-las.” 

 Desde essa época O Baal Shem Tov tinha consciência da necessidade de criar uma 

ligação poderosa entre as crianças, os pais, e os mais velhos. Durante essa época difícil e 

crítica que os judeus enfrentaram, os pais não tinham ou tinham poucas ocasiões para 

educar ou influenciar seus filhos, e dessa maneira, havia o risco da indiferença se 

estabelecer entre eles. 

 O Baal Shem Tov reuniu todas suas forças para combater esse fato, indo 

literalmente de porta em porta, não como um mendigo (mesmo que talves ele tenha se 

vestido como um mendigo) e sim como alguém ricamente encarregado de suas altas 

capacitades espirituais. Ele reuniu o maior número possível de judeus, ao ar livre, e 

contava para eles sem parar fatos e gestos de nossos Sábios, que ele explicava com uma 

voz clara e com um jeito simples que cativava os corações.  

 Toda história contada pelo Baal Shem Tov era cheia de amor pelo Todo-Poderoso e 

por todo Seu povo de Israel. Tudo o que ele dizia  abrangia um ensinamento moral. 

 O Baal Shem Tov se encarregou de uma grande e nobre tarefa. A maioria desses 

pobres judeus não tinha Beth-Hamidrash para ir, e mesmo aqueles que tinham um, não 

tinham nem tempo nem a possibilidade de dedicar um momento de seu dia de árduo 

trabalho para ir ao Beth-Hamidrash ou para “Davenen” (rezar) ou para escutar uma 

palavra da Torá. Dessa maneira, eram essas pessoas simples, sem instrução, que o Baal 

Shem Tov procurava, levando a Torá para elas. 

 O Baal Shem Tov não foi reconhecido de primeira, a não ser por um pequeno 

número de eleitos. Entretanto, seus alunos e seus companheiros estavam levando seus 

ensinamentos secretamente para um número cada vez maior de irmãos judeus. 

Dissimulando sua verdadeira identidade, os discípulos do Baal Shem Tov viajavam de 

cidade em cidade, e quando eles encontravam uma alma elevada e receptível, eles 

tentavam conquistá-la graças aos novos ensinamentos do Baal Shem Tov. Durante suas 

viagens, um desses Místicos do Baal shem Tov chegou em Lubavitch enquanto o Rabi 

Yosef, um homem ainda bem jovem, se consagrava inteiramente aos estudos talmúdicos  e 

ao serviço de D´us. Seu pai ocupava então o Rabino. O recém chegado conheceu o Rabi 

Yosef e se interessou muito por ele. 

 O Rabi Yosef já tinha encontrado uma nova maneira de vida judaica. Ele queria a 

qualquer custo aprofundar o que o Místico tinha lhe revelado sobre o Baal Shem Tov e 

sobre seus ensinamentos Hassidicos. Durante um mês inteiro, o Místico que parecia um 
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viajante comum, ficou em Lubavitch, onde passou o tempo revelando ao Rabi Yosef os 

ensinamentos do Baal Shem Tov. Quando ele estava prestes a deixar Lubavitch, o Rabi 

Yosef tinha decidido que iria com ele. 

 Ninguém conhecia as relações que existiam entre os dois homens, ninguém 

também ligou o fato da partida de um ter coincidido com a partida do outro. Entretanto, na 

verdade, o Místico tinha levado o Rabi Yosef com ele para encontrar o Baal Shem Tov, e o 

Rabi Yosef se tornou imediatamente um fervoroso e entusiasmado  discípulo dos últimos 

ensinamentos Hassidicos. 

 O Rabi Yosef ficou afastado de Lubavitch durante um ano inteiro e, quando voltou, 

não contou para ninguém onde esteve durante esse tempo todo. Ele também não contou 

para ninguém a nova doutrina do Baal Shem Tov. Ainda não era o momento certo para o 

Rabi Yosef revelar o segredo de seu relacionamento com o Baal Shem Tov e seus 

discípulos. 

 Foi em 5495 (1735) que o Rabi Yosef foi levado pela primeira vez para se 

encontrar com o Baal Shem Tov, e demorou quinze anos (em 5510) para que o Baal Shem 

Tov lhe desse uma missão especial para ele cumprir, enquanto Rabi Yosef já era pregador 

em Lubavitch. 

 Era durante a festa de Chavuot. O Rabi Yosef passou a festa na casa do Baal Shem 

Tov, pois tinha saído de Lubavitch para dar uma de suas voltas habituais. Ele não disse 

nem um índice para onde ele iria e nem o motivo de sua partida. O Baal Shem Tov chamou 

o Rabi Yosef e lhe disse que durante sua viagem de volta para Lubavitch ele deveria parar 

em Smargon e ir para a Yeshiva desta cidade famosa. Lá, ele encontraria um estudante do 

burgo de Kobilnick, que fica perto de Minsk. Seu nome era Issahar-Dov. O Baal Shem 

Tov aconselhou que o Rabi Yosef pedisse que esse estudante que se tornasse marido de 

sua filha única.  

 Naturalmente, o Rabi Yosef seguiu seu conselho. Chegando em Smargon, ele se 

conformou ao protocolo habitual e pediu que o diretor da Yeshiva o apresentasse a 

Issahar-Dov de Kobilnick  para lhe oferecer a mão de sua filha em casamento. Issahar-

Dov ficou feliz em se tornar o genro do pregador de Lubavitch, e todo foi concluído. Eles 

decidiram que Issahar-Dov ficaria mais um ano na Yeshiva de Smargon. Durante este ano 

Issahar-Dov se tornou  muito amigo e camarada de um brilhante estudante de Minsk, 

chamado Menahem-Mendel. Este estudante tinha algumas vezes substituído o diretor da 

Yeshiva, o Rabi Zarah-Eliah Krittinger. Esse Menahem-Mendel, foi exatamente aquele 

que se tornou mias tarde uma das luzes do Hassidismo. No início do mês de Elul 5511 

(1751) o Rabi Issahar-Dov chegou em Lubavitch, e se tornou o genro do Rabi Yosef, o 

pregador de Lubavitch. 

 O Rabi Issahar-Dov morou na casa do Rabi Yosef e pôde assim continuar se 

consagrando ao estudo da Torá. 

 Nesta época, o número de jovens homens instruídos que viviam em Lubavitch era 

baixo. Aqueles que queriam estudar a Torá não ficavam em Lubavitch. Eles iam de 

preferência para as diversas e famosas Yeshivot desta época. Uma delas se encontrava em 

Vitebsk. Para os estudantes mais jovens, Lubavitch tinha oito professores, sendo três para 

os alunos de nível elementar e cinco para os estudantes do Talmud. 

 Quando o Rabi Issahar-Dov chegou em Lubavitch, começou uma discussão entre o 

Rabino da cidade, o Rabi Benjamin, e seu cunhado, o Rabi Wolf. Na época em que o Rabi 
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Benjamin era Rabino, seu cunhado Wolf tinha decidido que ganharia a vida trabalhando 

com as próprias mãos, e com esse objetivo, ele comprou um pequeno moinho fora da 

cidade. 

 Ficou logo evidente que o Rabi Wolf tinha a intenção de seguir os passos de seu pai 

mártir. De vez em quando ele saía de casa e ia para o exílio. Ele era pai de duas 

menininhas. Enquanto ele estava no exílio, sua mulher Sarah, irmã do Rabi Benjamin, se 

encarregava do sustento da família. Foi por isso que o Rabi Benjamin ficou extremamente 

insatisfeito com o comportamento do Rabi Wolf, e os dois acabaram brigando. O Rabi 

Issahar-Dov, ao ficar sabendo deste desentendimento, defendeu o Rabi Wolf que, segundo 

ele, tinha totalmente razão. 

 Assim, começou uma amizade entre o genro do pregador, o Rabi Issahar-Dov e o 

cunhado do Rabino da cidade, o Rabi Wolf. O Rabi Issahar-Dov estabeleceu uma 

determinada hora para que eles estudassem juntos.  

 Nesta época um Chalom-Ghershon vivia em Lubavitch e ganhava a vida fazendo 

comércio entre as cidades vizinhas. Ainda mais, ele era açougueiro. Todo mundo 

reconhecia que ele era um judeu honesto que temia D´us, e era realmente um homem com 

grandes virtudes. 

 Por este motivo, seus clientes tinham a certeza de que eles podiam  confiar na 

casherut (preparo dos alimentos em conformidade com as Leis da Torá), da carne que o 

Chalom-Ghershon vendia. Chalom-Ghershon prosperava, o que lhe permitia fazer 

caridade generosamente. Todas as sextas-feiras de manhã, ele levava carne para o Rabino 

da cidade, o Rabi Benjamin e para o pregador, o Rabi Yosef.  

 Ele fazia generosamente caridade com os pobres e com aqueles que precisavam. 

Para alguns ele dava carne e para outros, ele dava dinheiro. Muitos anos se passaram assim 

e Chalom-Ghershon tornou-se idoso. Entretanto, ele continuava fazendo seu comércio 

pelas cidades e mantinha seu açougue como ele sempre fez. 

 Durante o inverno de 5512 (1752) ele ficou doente e morreu logo algumas semanas 

depois. Lubavitch inteira lamentou sua morte e participou do enterro. 

 Depois do enterro, toda a cidade de Lubavitch ficou espantada ao saber que o 

açougueiro Chalom-Ghershon tinha deixado uma grande fortuna. O Rabi Benjamin, o 

Rabino de Lubavitch, pediu que um Minian (grupo de dez homens) rezasse três vezes por 

dia na casa do Chalom-Ghershon até o final dos trinta dias de luto. Durante os sete 

primeiro dias de luto (Chiveah), o Rabi Benjamim revelou que o açougueiro tinha deixado 

um cofre contendo dinheiro e um testamento. Tinha chegado o momento de abrir o cofre e 

de saber o que estava escrito no testamento. Chalom-Ghershon não tinha herdeiros. 

Durante todos os anos que os moradores de Lubavitch o viram, ele tinha vivido sozinho. A 

única pessoa que tinha uma amizade especial por ele era o escriba Zabulon seu vizinho. 

Zabulon era o Sofer da cidade, aquele que tinha por profissão copiar manuscritos sagrados 

em conformidade com as Leis da Torá. 

 Naturalmente, todos estavam curiosos em saber para quem Chalom-Ghershon tinha 

deixado seu dinheiro. O Rabino reuniu os chefes da comunidade e leu o testamento na 

frente deles. O testamento estipulava: - a) que teriam três testamenteiros. Dois deles 

seriam o Rabi Benjamin, Rabino da comunidade, e o Rabi Yosef, o pregador, e eles 

deveriam juntos nomear um terceiro testamenteiro; - b) que no lugar da casa e do jardim 

do Chalom-Ghechon deveria ser construído um Beth-Hamidrash, para a Hevrath Poali-
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Tzedek (“a congregação dos operários justos”); - c) que um erudito seria nomeado 

professor para ensinar trechos da Torá Oral, em particular o Midrash e as Mishnayoth para 

os operários, assim como outras pessoas parecidas, no Beth-Hamidrash; durante três anos 

seu salário seria pago com os fundos da herança. 

 A terceira pessoa escolhida pelo Rabi Benjamin e pelo Rabi Yosef para ser 

testamenteira foi Zabulon, o escriba. Os três homens começaram então a  executar o 

testamento do açougueiro. Agora que todos sabiam o quanto Chalom-Ghershon era um 

homem justo, não era difícil encontrar pessoas dispostas a participar do Minian. 

  Muitas pessoas importantes da cidade foram rezar na casa do defunto, dentre as 

quais estavam o Rabi Benjamin e o Rabi Yosef. Sabendo que após a execução do 

testamento um Beth Hamidrash seria construído no lugar da casa de Chalom-Ghershon, os 

fiéis podiam sentir que a casa dele era na verdade uma Casa de Rezas. Não somente as 

rezas eram celebradas três vezes por dia, como também, os fiéis ficavam para estudar o 

Talmud com grande zelo. Judeus devotos iam para a casa antes da aurora e estudavam ou 

liam os Salmos até a hora do dever da manhã (Chaharit). O estudo do Talmud prosseguia 

entre as rezas da tarde e da noite. Depois do dever da noite, outros fiéis iam até lá para 

estudar. Desta maneira, a casa de Chalom-Ghershon se tornou um verdadeiro Makom-

Kadosh (um lugar santo).   

 Antes que os trinta dias passassem, um comitê foi organizado para vigiar a 

construção do Beth-Hamidrash, conforme o testamento. Durante os meses de verão, a 

antiga casa foi demolida e um novo e magnífico Beth-Hamidrash começou a ser erguido 

no mesmo lugar. Quando o mês de Elul chegou, o Beth-Hamidrash estava terminado e sua 

consagração foi celebrada com alegria. Um professor foi nomeado para ensinar as 

Mishnaiot e o Midrash. 

  O pregador Rabi Yosef, que sempre demonstrou um grande amor pelos 

trabalhadores simples, se acostumou a ir rezar no novo Beth-Hamidrash. Na verdade, ele 

dividia suas visitas entre o antigo e o novo Beth-Hamidrash. 

 Entretanto, Zabulon, o escriba, que era membro do “Poalei-Tzedek” ia 

regularmente ao novo Beth-Hamidrash. Lá, o Rabi Yosef e Zabulon se encontravam de vez 

em quando numa pequena sala  para estudar juntos. 

 Eles estudaram juntos durante dois anos. Foi fácil deduzir que seus estudos eram 

baseados na Kabala e no Hassidismo. 

 Um dia, numa certa manhã, o Rabi Yosef e Zabulon deixaram Lubavitch, 

aparentemente para se exilar por vontade própria. Na verdade, o destino dos dois foi 

Medziboz, residência do Baal Shem Tov. O Rabi Yosef tinha persuadido Zabulon a seguir 

os ensinamentos do Hassidismo e o levou para encontrar o Baal Shem Tov. Os dois se 

ausentaram de Lubavitch durante três ou quatro meses. Quando eles voltaram para 

Lubavitch, a cara radiante dos dois refletia uma estranha alegria interior, indicando 

claramente que eles não tinham sofrido nenhuma tribulação durante o dito “exílio”. 

 

 

 

 

 

6. 
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  Era o ano de 5515 (1755), três anos depois do pregador Rabi Yosef se tornar genro 

do Rabi Issahar-Dov. O sogro revelou finalmente a seu genro que o escriba Zabulon e ele 

também eram discípulos do Baal Shem Tov e que, quando eles sumiam de Lubavitch, eles 

estavam em Medziboz, junto com seu novo chefe. O pregador começou a ensinar a nova 

doutrina Hassidica ao seu genro que ficou conquistado. Um novo mundo tinha sido 

revelado para ele. Tudo o que ele não tinha compreendido antes, ficou agora claro para ele. 

 No mês de Elul deste mesmo ano, Issahar-Dov foi com Zabulon visitar o Baal 

Shem Tov. O Rabi Yosef tinha que ficar em Lubavitch para pregar aos fiéis durante as 

grandes festas comemorativas do calendário judaico. 

 Issahar-Dov ficou com o Baal Shem Tov durante três meses. Ele passou as grandes 

festas com ele e o viu em todo seu majestoso esplendor. Ele observou sua maneira de viver 

e notou sua maneira de rezar. Ele escutou também seus ensinamentos sagrados e sua 

meditação sobre a Torá. Tudo estava de acordo para que ele se tornasse um ardente adepto 

ao Hassidismo. Entretanto, ele tinha ainda muito o que aprender. Quando ele voltou para 

casa, ele se aprofundou no estudo do Hassidismo. Agora, tinha um trio em Lubavitch – o 

pregador Rabi Yosef, o escriba Zabulon e o jovem Issahar-Dov. Eles podiam se reunir para 

estudar o Hassidismo e trocar idéias sobre diversos assuntos de grande importância. 

Ninguém em Lubavitch ou em outro lugar descobriu o segredo deles, nem soube que eles 

eram Hassidim e discípulos do Baal Shem Tov de Medziboz cujo nome estava começando 

a ser reconhecido pelo mundo judeu, mas ainda não era ainda prudente seguir abertamente.  

 Ainda não tinha chegado a hora dos discípulos do Baal Shem Tov  aparecerem com 

os novos ensinamentos de seu Mestre. O momento ainda não era certo, especialmente na 

Rússia branca, na Lituânia e nos países vizinhos. Esses países deviam esperar a chegada 

das grandes almas, especialmente a do “Velho Rabi” o Rabi Chneor Zalman, fundador do 

Habad, que levou os ensinamentos do Baal Shem Tov para os Judeus destas regiões, onde 

pôde implantá-los para as futuras gerações. 

 Assim, de vez em quando, esses três discípulos do Baal Shem Tov estudavam o 

Hassidismo juntos em Lubavitch, aperfeiçoando o conhecimento de suas doutrinas e o 

cumprimento de boas ações, preparando dessa maneira o terreno para o Hassidismo no 

futuro. Quanto a esses três discípulos, sua nova maneira de viver, suas boas ações, seu 

amor pelo simples operário, e sua  maneira de tratar os analfabetos para despertar neles o 

amor pelo judaísmo, serviam para pavimentar o caminho que servirá para os futuros chefes 

e adeptos ao Hassidismo. 

 Como podemos ver, foi realmente em Lubavitch que foram fundadas as bases do 

Hassidismo. Não é surpreendente então que Lubavitch tenha se tornado a sede Habad e o 

centro do Hassidismo na Rússia branca e na Lituânia. Lubavitch foi a cidade onde esses 

três justos ergueram as fundações do Hassidismo, e foi lá também que o Chneor Zalman 

recebeu seus primeiros ensinamentos da Torá, de ninguém menos que o Rabi Issahar-Dov. 

Assim, muito antes que o mestre e fundador Habad ficasse sabendo da existência do 

Hassidismo, e talvez, antes mesmo que ele tenha ouvido falar do Baal Shem Tov (pois ele 

era ainda uma criança de doze anos), ele já conhecia os princípios básicos do Hassidismo, 

e a maneira como eles eram expostos pelo pregador Rabi Yosef em seus sermões.  O 

Chneor Zalman foi assim influenciado, não somente por seu mestre, o Rabi Issahar-Dov, 
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como também pelo sogro deste último, o pregador Rabi Yosef, e talvez também pelo 

escriba Zabulon, já que esses três homens estavam sempre juntos.  Podíamos perceber o 

espírito do Hassidismo em todas as palavras que eles pronunciavam, na maneira como eles 

viviam, nas suas atitudes com seus semelhantes, e principalmente no amor que eles 

sentiam pelo “homem comum”. 

 A consideração pelas pessoas simples foi a verdadeira base dos ensinamentos do 

Baal Shem Tov. Ele não dava importância à “grande cultura”, e sim ao coração, aos bons 

sentimentos. O judeu podia rezar em hebraico mesmo sem entender ou sem saber a 

tradução das palavras, pois o simples fato de pronunciar essas palavras sagradas em 

hebraico com sinceridade, já era uma fonte de satisfação para o Todo-Poderoso, nos céus, 

declarava o Baal Shem Tov. 

 O Baal Shem Tov sentia também que podíamos cumprir grandes coisas com esses 

homens simples que conheciam somente um capítulo ou dois dos Salmos. Esses  tais 

“homens ordinários” que tinham sido até então colocados de lado pelos intelectuais e 

atacados violentamente pelos pregadores, eram agora  estimados e elevados graças aoso 

cuidados e ao amor do Baal Shem Tov. Foi no meio dessas pessoas simples e sinceras que 

o Baal Shem Tov começou a atrair muitos discípulos. 

 A seguir, um exemplo característico das conversas do Baal Shem Tov: “Até a 

época do nosso patriarca Abraão o mundo estava  na escuridão, dizia o Baal Shem Tov. 

Nos tempos de Abraão, não existiam justos nem mestres para mostrar aos homens dessa 

época a via correta, ou para implorar misericórdia para suas almas. Mas, quando Abraão 

nosso patriarca veio, ele trouxe a luz para o mundo ensinando aos homens de sua geração 

a verdadeira maneira de servir o Criador. Ele invocou a sublime clemência de D´us para 

suas humildes criaturas. Abraão tentou até implorar para que D´us tivesse piedade dos 

habitantes de Sodome e de Gomorrhe, corrompidos e pecadores.” 

 “E, entretanto, continuava o Baal Shem Tov, o povo do tempo de Abraão era 

chamado de “uma nação semelhante a um burro”; mas o povo judeu nunca é submetido à 

uma comparação como esta. O verdadeiro Am-Haaretz (povo da terra) que designa o judeu 

iletrado, não é verdadeiramente uma expressão pejorativa. Nessa expressão, as massa 

judaicas são comparadas a terra. 

 “Pois, do mesmo jeito que pisamos na terra, todo mundo pisa no judeu, mas, neste 

mesmo chão D´us colocou o poder para que qualquer tipo de planta e fruta crescesse para 

alimentar todas suas criaturas. Na terra encontramos também tesouros como ouro, prata,  

diamantes, todos os metais preciosos e os minerais importantes. O mesmo ocorre com o 

povo judeu: até o mais simples possui as mais belas e as mais preciosas qualidades que o 

homem pode ter. Como diziam os Sábios: “até o mais indigno de vocês é cheio de 

virtudes, do mesmo jeito que uma romã é cheia de grãos.” 

 O mundo judeu em geral nesta época sofria dois tipos de mal: o mal espiritual e o 

mal material. Os judeus sofriam espiritualmente pois a maioria deles era homens comuns, 

sem instrução, desprezados e desdenhados pela minoria instruída.  Eles sofriam 

materialmente pois, eles mesmos, ou seus pais, tinham fugido dos pogroms cossacos dos 

anos de 5408 e 5409 (1648 e 1649) e ainda não tinham se estabilizado economicamente. 

 A  sangrenta tragédia que ocorreu nesses anos, onde milhares de judeus foram 

massacrados e numerosas comunidades judaicas foram destruídas, fez com que centenas e 

milhares de judeus fugissem de suas aldeias ou de seus burgos onde eles não tinham 
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proteção, para procurar refúgio nas cidades mais importantes. Isso fez com que as cidades 

ficassem superpovoadas, ocasionando muito desemprego pois não tinha emprego 

suficiente ou outros meios de ganhar a vida para todos. Muitos judeus passaram fome e 

não sabiam o que fazer para colocar fim a este mal. O Baal Shem Tov começou sua ação 

em 5470 (1710), mais de sessenta anos depois dos anos sangrentos, período durante o qual 

a posição dos judeus não melhorou nem espiritualmente nem materialmente. 

 O Baal Shem Tov percebeu que tinha que dar aos judeus um meio de ganhar a vida 

em primeiro lugar. Conseqüentemente, com a ajuda de seus partidários secretos, ele 

empreendeu uma campanha ativa na Podolia e nas províncias adjacentes, convencendo os 

judeus a deixar as grandes cidades e se estabelecer nas cidades menores e nas aldeias, para 

se dedicar aos trabalhos manuais e agrícolas. Se alguém não conseguisse obter um terreno 

suficientemente grande, ele deveria se contentar com um lote onde poderia cultivar 

legumes, ou criar galinhas ou gado. 

 Os Místicos não somente estimularam os judeus desocupados das cidades e dos 

burgos a começar uma nova vida, uma vida produtiva e autosuficiente baseada no trabalho 

manual, como também deram o exemplo, seguindo seus próprios conselhos. 

 Dessa maneira, muitos Místicos se tornaram trabalhadores manuais ou agrícolas. 

Lubavitch (um dos lugares onde os judeus podiam se consagrar a esse tipo de trabalho) 

tornou-se um centro de Místicos, que eram todos ou quase todos discípulos ou partidários 

do Baal Shem Tov. 

 Isso aconteceu segundo o plano do Baal Shem Tov, no qual seu primeiro dever e de 

seus partidários era curar o “corpo” judeu, e em seguida curar o espírito judeu e a alma 

judaica. 

 Por isso que a atividade do Baal Shem Tov era dividida em duas fases. Primeiro, 

por intermédio dos Místicos, sempre clandestinos, ele se consagrava ao “corpo” judeu e, 

em seguida, ele mesmo, na qualidade de Baal Shem Tov revelado ao mundo, se entregava 

à grande tarefa de vigiar a consolação espiritual dos judeus e a cura de suas almas. 

 Durante os primeiros anos, as atividades do Baal Shem Tov eram inteiramente 

destinadas ao povo, enquanto que depois, ele se dedicou igualmente aos homens mais 

sábios e às almas elevadas. 

 Citando nossos Sábios, o Baal Shem Tov dizia: “Os judeus são que nem uma cepa 

na qual as uvas representam os eruditos e as folhas representam o povo. As folhas da 

videira têm duas funções importantes: a) elas são essenciais para o crescimento da videira; 

b) elas têm a função primordial de proteger as uvas e, conseqüentemente, são da maior 

importância, considerando que o poder do protetor é maior que o do protegido.”  

 Este tipo de ensinamentos reconfortava o espírito das pessoas simples e aumentava 

a auto-estima delas. 

 A ação dos discípulos secretos do Baal Shem Tov ia muito longe e era e era 

extremamente disciplinada. Assim, quando chegou a hora do Baal Shem Tov revelar para 

todos suas verdadeiras qualidades de homem santo e justo, muitas cidades e burgos já 

tinham se tornado centros bem estruturados do Hassidismo. Os discípulos do Baal Shem 

Tov ocupavam os cargos designados para eles, cada um com uma tarefa específica, mas 

todos com o mesmo objetivo de elevar a maioria das pessoas. Durante um período de 25 

anos, os ensinamentos do Baal Shem Tov foram divulgados e espalhados assim, a partir da 

Podolia na Ucrânia, e da Polônia, e alcançaram até a Lituânia e a Rússia branca no norte. 
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Entretanto, a Lituânia era a “fortaleza” mais difícil de ser conquistada. Ela não era 

somente o centro da sabedoria judaica como também a sede da oposição ao Hassidismo. 

 A oposição vinha de duas direções. Dos “Mitnagdim” que, mesmo antes da época 

da revelação do Baal Shem Tov, provocaram uma tempestade de protestos contra esse 

novo modo de vida, e dos “Frankistas” com os quais o Baal Shem Tov e seus partidários 

tiveram muitas discussões públicas, das quais eles sempre eram os vencedores. Depois o 

Baal Shem Tov ter deixado este mundo, seus adversários esperavam que o movimento 

Hassidico desmoronasse, já que não haveria ninguém para retomar a direção. 

 Os inimigos do Hassidismo não imaginavam que o Baal Shem Tov tinha edificado 

uma forte organização, um exército de trabalhadores bem disciplinados que deveriam  

continuar e seguir adiante. 

 O Rabi Tzevi, filho único do Baal Shem Tov tinha sido nomeado chefe do mundo 

Hassidico. Entretanto, ele não era forte suficiente para exercer sua tarefa de líder que 

exigia poderes excepcionais. Não teria sido favorável tanto dentro do movimento com seus 

próprios adeptos quanto do lado adversário ameaçador que já começava a se fortalecer. 

No ano 5521, a celebração da festa da entrega da Torá no monte Sinai, Chavuot, 

correspondia também ao primeiro aniversário do falecimento do Baal Shem Tov. Diante de 

numerosos discípulos, seu filho, o Rabi Tzevi,  tinha acabado de proferir seu comentário 

público sobre um assunto da Torá, sentado na cabeceira da mesa, como manda a tradição 

naquelas circuntâncias. Durante a reunião festiva, ele se levantou de repente e declarou: 

“Hoje, meu pai apareceu para mim e me pediu que eu transferisse a direção de chefe do 

mundo Hassidico, na presença de toda a santa assembléia, ao Rabi Berenyu. Durante esta 

aparição meu pai me disse o seguinte: “que o Rabi Berenyu8 ocupe seu lugar na cabeceira 

da mesa, e você, meu filho, ocupe o lugar dele”.  

 O Rabi Tzevi tirou então seu sobretudo e o estendeu ao Rabi Ber, felicitando-o com 

um cordial Mazal-Tov. Eles trocaram suas roupas e seus lugares e o Rabi Ber se tornou 

assim o chefe do Hassidismo. Sob sua direção, o movimento Hassidico começou a 

estender-se e a crescer novamente. Mais tarde, quando o Rabi Ber já estava em Mezeritch, 

exercendo lá sua tarefa sagrada, atraindo novos discípulos, as melhores e mais belas forças 

espirituais desta época, o Rabi Chneor Zalman também ficou atraído e se tornou seu 

discípulo. 

Coube ao Rabi Chneor Zalman, conhecido como “Velho Rabi” por seus 

partidários, o dever de capturar a mais temível fortaleza da oposição, a Lituânia. 

 Uma “variante” intelectual especial do Hassidismo, o Hassidismo Habad, teve que 

ser estabelecida para que o Hassidismo conseguisse se implantar na Lituânia. Esse tipo 

especial de Hassidismo, baseado na sabedoria, na compreensão, e no saber, foi fundado 

pelo “Velho Rabi” somente cinco anos depois da morte do Baal Shem Tov, quatro anos 

depois do Rabi Ber, o pregador de Mezeritch, ter sucedido o Baal Shem Tov. 

 Como foi dito antes, o Rabi Chneor Zalman estava ligado a Lubavitch onde ele 

tinha estudado com o Rabi Issahar-Dov quando era jovem, e conseqüentemente, mesmo 

que o “Velho Rabi“ tivesse morado antes em Liozna e depois em Liadi, podemos dizer que 

Lubavitch foi o verdadeiro berço do Hassidismo Habad. Entretanto, ao longo da seguinte 

                                                

8 Berenyu: diminutivo de Ber 
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geração,  quando o “Mitteler-Rebe” se estabeleceu em Lubavitch, esta cidade se tornou a 

verdadeira sede dos chefes Habad. O autor do “Tzemach Tzedek“ (que sucedeu o 

“Mitteler-Rebe” e que morou também em Lubavitch) chamou Lubavitch de “canal” por 

onde corria o amor e a amizade Hassidicas. “Devemos ter clemência com sua própria 

pessoa e com os outros e ajudar uns aos outros, pregava o autor do “Tzemach-Tzedek”, 

devemos tentar melhorar a si mesmo e servir a comunidade segundo os preceitos 

Hassidicos.” Nada surpreende então que Habad e Lubavitch tenham se tornado palavras 

quase sinônimas. Uma influenciava a outra. 

 Com esta introdução nós chegamos na história de  Habad que começa com a 

história dos santos personagens que o constituíram desde seu nascimento, da maneira 

como ela foi relatada pela tradição da casa de Lubavitch, e por nossos arquivos. 
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Capítulo III 

 

 

O novo modo de vida de Baruch 

 

 

As origens do fundador do Hassidismo Habad -  O Rabi Moshé de Posen se estabelece em 

Vitebsk – O órfão Baruh e seus obstáculos – O poder da fé – O segredo de Baruh é 

revelado. 

 

 

8. 

 

 

 Nossos anais começam com o Gaon Rabi Moshé que morava em Posen, que na 

época era um tipo de estado independente. O Rabi Moshé era conhecido tanto por seu 

saber quanto por sua riqueza. Um de seus filhos se chamava Chneor Zalman (foi este 

nome que foi dado ao autor do “Tanya”). Chneor Zalman era completamente diferente dos 

outros filhos do Rabi Moshé. Ele era fraco e doentio desde seu nascimento. Mas isso não o 

impedia de estudar a Torá durante a noite e o dia. Ele gostava muito da solidão. Enquanto 

seus irmãos faziam comércio, ele se consagrava unicamente ao estudo da Torá. Quando 

ele completou vinte anos, ele se casou com a filha de um tal Baruh, conhecido por Batlan9, 

provavelmente por que ele levava uma vida muito retirada deste mundo. 

 Esse Baruh era provavelmente muito pobre e o Rabi Moshé aprovou este 

casamento somente por causa de suas belas qualidades morais. Durante os seis primeiros 

anos de casamento, Chneor Zalman e sua mulher moraram na casa de seu pai, ao invés de 

viverem às custas de seu sogro (como era de costume naquela época). Parece que o Rabi 

Moshé e os irmãos do Chneor Zalman queriam que ele trabalhasse nos negócios como 

eles, mas ele se recusou e preferiu ganhar sua vida de maneira humilde ensinando. A partir 

desse momento ele passou a recusar qualquer ajuda de seu pai e de seus irmãos. 

 Sua família poderia ter ficado pacíficamente em Posen se o movimento liberal 

“Hascala” não tivesse surgido. Era um verdadeiro perigo para a fé judaica. O Rabi Moshé 

e alguns outros moradores judeus começaram a achar que não conseguiriam continuar 

servindo D’us e estudando a Torá como antes, e eles decidiram se expatriar indo para a 

Rússia branca onde se encontravam os grandes centros judeus. 

 Eles perambularam de cidade em cidade até chegarem na Rússia branca. O Rabi 

Moshé e um de seus filhos se estabeleceram em Minsk. Dois outros filhos, Judas e 

Mordehai, se estabeleceram em Orcha no distrito de Moguilev; Chneor Zalman, sua 

mulher e sua filha Dvora-Léa, acompanharam as famílias de Posen que o contrataram 

como professor. Eles se estabeleceram todos em Vitebsk onde o Chneor Zalman continuou 

                                                

9 pessoa isenta das preocupações materiais e que consagra totalmente seu tempo ao estudo da Tora e a 

pratica de boas ações.  
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ensinando. Três anos depois, a mulher de Chneor Zalman deu luz a um filho que foi 

chamado Baruh, como o avô Baruh o Batlan, que tinha morrido em Posen antes deles 

terem partido. 

 O pequeno Baruh era uma criança com muito vigor, que crescia bem, tanto 

fisicamente quanto moralmente. Chneor Zalman morava em uma das ruas pobres e 

estreitas dos subúrbios de Vitebsk, perto do rio Dvina. Um pouco mais além deste lugar 

havia jardins, campos, pradarias e pomares. A pobreza não era tão sentida nesta parte da 

cidade onde as pessoas mantinham um contato tão privilegiado com a natureza. Chneor 

Zalman sempre gostou da natureza. Ele queria sempre estar perto da criação de D’us e ele 

passou essa vontade para seu filho Baruh desde seu nascimento. 

 O majestoso rio Dvina e os magníficos jardins, campos, pradarias e pomares 

ficaram profundamente gravados na memória do pequeno Baruh desde sua infância. 

Entretanto, isto não o impedia de estudar a Torá. Quando ele tinha apenas quatro anos, seu 

pai que era professor de uma turma mais adiantada, o levou enrolado num Talit10 para ter 

aula com um Melamed-Dardeki11. Baruh precisava ter um curso preparatório antes de se 

tornar aluno de seu pai. Baruh mostrou logo uma grande atração pelo estudo. Ele estava 

estudando há apenas um ano, e já sabia perfeitamente uma grande parte do Humash (o 

Pentateuco). 

 Rapidamente, Chneor Zalman o levou para outro professor que ensinou o Talmud 

ao pequeno Baruh. Quando Baruh completou sete anos, Chneor Zalman o colocou para 

estudar na sua própria turma com seus outros alunos. Durante três anos ele aprendeu com 

seu pai e mostrou sua notável aptidão para estudar. Ele alcançou e ultrapassou rapidamente 

seus colegas que eram todos mais velhos que ele. Além de instruir seu filho, Chneor 

Zalman passava muito tempo com ele, a sós. Ele levava seu pequeno Baruh para fazer 

longos passeios nas margens do rio Dvina. Eles caminhavam através dos campos e 

pradarias, e Chneor Zalman falava com ele o tempo todo sobre a Torá, e contava todas as 

maravilhas da criação de D’us. 

 Esses passeios ao ar livre, com o esplêndido mundo de D’us sobre os olhos, 

despertou no coração de Baruh um grande amor pela natureza e o desejo de ficar sozinho 

com a natureza, longe do mundo. 

 Assim, desde muito jovem, Baruh mostrou-se propenso à solidão. Quando ele se 

tornou Bar-Mitzva, ele já estava perfeitamente familiarizado com muitos Sedarim de 

Michnaiot12 e conhecia de cor vários tratados da Guemara13. Baruh podia agora estudar 

sozinho sem ajuda de um mestre. Seu pai permitiu isso, mostrando a ele somente o quê ele 

deveria aprender e como ele deveria organizar seus estudos.  

 Agora que ele não tinha mais ligação com nenhum mestre nem com uma escola, 

Baruh pegava sua Guemara e outros livros recomendados por seu pai e ia passear pelas 

margens do rio, onde, sentado sobre uma pedra ou deitado sobre a grama, se entregava 

com com seriedade ao estudo. 

                                                
10  

 
11  
12  
13  
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 Longe de ser uma fonte de distração, a beleza da natureza o estimulava a estudar. O 

marulho da água, o canto dos pássaros e o zumbido das abelhas formavam um coro natural 

que se harmonizava com seu próprio canto durante o estudo. 

 Um ano depois da Bar-Mitzva de Baruh, sua mãe ficou gravemente doente, com 

uma forte febre, morrendo alguns meses depois. Pouco tempo depois, Chneor Zalman 

também adoeceu deixando este mundo seis meses mais tarde. Baruh era agora órfão de pai 

e mãe. 

 A morte de seus pais teve um efeito arrasador. A pena e o desgosto sentidos pelo 

menino de quatorze anos, o deixaram literalmente quebrado. Como ele teve muito afeto 

por seus pais, principalmente por seu pai, e também por se sentir sozinho de repente, ele se 

encontrava agora num mundo de desolação. Durante o período de luto, Baruh era o único 

filho para dizer Kadish, para ir ao Beth-Hamidrash e para ler as rezas. Ele estudava 

também as Mishnaiot14 pela alma de seus pais mortos. Entretanto, mesmo com tudo isso, 

ele não conseguia diminuir sua grande tristeza. Era evidente para todos que – a saúde do 

jovem Baruch estava piorando- o jovem Baruh estava perdendo saúde, e podíamos  ver o 

efeito da dor no seu espírito. 

 Baruh tinha uma tia em Vitebsk, chamada Frieda, cujo marido se chamava Kadish. 

Eles acolheram Baruh e sua irmã Dvora-Lea em sua casa e cuidaram dos dois com muita 

bondade e afeto. Dvora-Léa ficou mais ou menos consolada, mas Baruh não conseguia 

encontrar paz de espírito, mesmo na casa de seus afetuosos parentes. 

 Um dia, Baruh disse para seus tios e para sua irmã que ele tinha decidido deixar 

Vitebsk. “Eu irei para algum lugar onde se estuda a Torá”, disse ele. “Mas para onde você 

vai? Você é muito jovem para viajar”, disseram eles tentando persuadi-lo a ficar. “Você 

deveria ficar com a gente. Não faltará nada para você.” 

 Essas palavras não serviram para nada. O jovem Baruh já tinha se decidido, e não 

queria que ninguém interferisse na sua decisão. Alguns dias se passaram e Baruh deixou 

Vitebsk sem deixar pistas para onde tinha ido. 

 Durante esse tempo, O Rabi Moshé, que tinha se estabelecido em Minsk onde 

continuava fazendo seus negócios com sucesso, ficou sabendo da trágica notícia da morte 

de Chneor Zalman e de sua mulher. Ele enviou imediatamente um mensageiro especial 

para Vitebsk para buscar seus dois netos órfãos; eles viveriam com ele e teriam 

absolutamente tudo o que quisessem. 

 Quando esse mensageiro chegou em Vitebsk, Baruh já tinha deixado a cidade e 

ninguém sabia que rumo ele tinha tomado. O mensageiro não pôde levar Dvora-Lea 

também pois seus tios não tinham filhos e não quiseram deixa-la ir embora. Assim, ela 

ficou com eles até o seu casamento. 

 Durante esse tempo, Baruh atravessou cidades e burgos ao redor de Vitebsk mas 

não conseguiu encontrar um lugar para descansar. Ele perambulou assim durante três anos. 

Ele passou um certo tempo em Dobrosmyl, Kalisk e outros burgos. Em qualquer lugar que 

ele fosse, ele ficava no Beth-Hamidrash para estudar, mas recusava qualquer ajuda, tanto 

pública quanto privada. Como era de costume, qualquer um que estudasse no Beth 

Hamidrash era convidado para comer um dia na casa de algum judeu que morasse nesse 

lugar, e se o estudante não quisesse passar a noite no Beth Hamidrash, procurávamos um 

quarto na casa de algum particular. 

                                                
14  
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 Entretanto, Baruh desdenhava essas disposições. Mas, então como é que ele 

sobrevivia? Ele resolvia esse problema trabalhando como lenhador ou carregador de água, 

ou então ele ajudava os feirantes no dias de feira. Baruh não possuía sentimentos de 

superioridade e estava sempre disponível para trabalhar. Ele não tinha vergonha de fazer 

qualquer trabalho a partir do momento que fosse um trabalho honesto, nada era 

vergonhoso para ele, nem muito duro. Ele seguia os preceitos dos Sábios: “É melhor tirar 

o couro da carcaça de um animal na praça do mercado do que aceitar esmola”. 

 Muitas pessoas não conseguiam entender Baruh, e poucos se davam o trabalho de 

entender as intenções do jovem garoto. Muitos o consideravam uma pessoa esquisita e o 

olhavam batendo os ombros enquanto outros nem prestavam atenção nele e nem 

percebiam sua existência.Baruch não dava a mínima para isso. As pessoas podiam pensar 

o que quisessem dele, a partir do momento que o deixassem viver como ele quisesse! 

 Dessa maneira, ninguém o perturbava onde ele estivesse, ele ia para outro burgo 

onde ele podia viver do jeito que quisesse, estudando durante a noite e  durante o dia no 

Beth-Hamidrash, ganhando modestamente sua vida com as mais rudes tarefas que ele 

podia ter, do momento em que elas suprissem suas humildes necessidades. 

 

 

9. 

 

 

 Depois de ter perambulado por muitos burgos, Baruh chegou finalmente em 

Liozna. Lá, ele logo se instalou no grande Beth-Hamidrash para estudar. Baruh tinha 

economizado um pouco de dinheiro graças aos diversos trabalhos penosos que ele tinha 

exercido nos burgos onde ele tinha vivido. Por mais modestos que fossem seus ganhos, 

suas necessidades cotidianas eram cada vez mais modestas. Um pequeno pedaço de pão 

duro, e alguma coisa para comer com o pão deixavam Baruh satisfeito. Os sapatos, as 

roupas, tudo isso não tinha muita importância para ele. Assim, ele conseguiu levar para 

Liozna uma pequena quantia que satisfaria suas modestas necessidades durante algum 

tempo. 

 Assim, Baruh pôde se instalar no Beth-Hamidrash para estudar sem preocupações, 

e com muito zelo. Foi realmente um período feliz para o jovem que tinha dezessete anos. 

Ele não precisava se preocupar com seu ganha pão e estava livre para estudar o dia todo! 

 Quando um jovem homem como Baruh, um perfeito estrangeiro, chega e começa a 

estudar assiduamente no Beth-Hamidrash, sem pedir nada para ninguém, nem um centavo, 

ele chama fatalmente a atenção. Ezra, o Shamash do Beth-Hamidrash, foi o primeiro a 

reparar o jovem estudante. Ele perguntou a Baruh se ele não queria que alguém se 

encarregasse de suas refeições e de outras coisas necessárias. Baruh respondeu que ele não 

queria e nem precisava da ajuda de ninguém. Ele tinha tudo o que ele precisava. 

 Tendo se estabelecido no Beth-Hamidrash como se estivesse em sua própria casa, 

Baruh ajudava freqüentemente o bedel nas suas diversas tarefas. Ele o ajudava a varrer o 

Beth-Hamidrash, ele botava água na bacia e tirava a água que os fiéis tinham usado para 

lavar as mãos. Ele ajudava a acender as tochas e as velas antes do Chabat e nos outros dias 

da semana. Na verdade, ele se tornou quase o assistente de Ezra. Mesmo que o bedel 

quisesse indenizá-lo por seu trabalho, Baruh recusava qualquer tipo de pagamento, 
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dizendo que era uma honra ajudá-lo e que de qualquer maneira, ele não precisava de 

nenhuma recompensa. Quando ele precisasse de alguma coisa para suprir suas 

necessidades físicas, ele poderia trabalhar, mas nesse momento ele não estava precisando 

de nada. 

 Ezra ficou impressionado com a personalidade de Baruch, pois ele nunca tinha 

visto ninguém como ele. Ele falou a respeito de Baruch para Eliezer-Zundel, o guarda do 

Beth Hamidrash, com  muita admiração. Os outros fiéis do Beth-Hamidrash também 

ouviram falar de Baruh e se interessaram pelo jovem que estudava com tanto zelo no Beth-

Hamidrash. “Quem é ele?” De onde ele vem?” Perguntava o guarda Eliezer-Zundel. O 

bedel bateu os ombros, ele não sabia de nada. “Eu não consegui absolutamente saber nada 

sobre ele”, disse Ezra. “Parece que ele não quer dizer nada.” O próprio guarda tentou se 

informar conversando amigavelmente com Baruh. Ele se propôs também a cuidar dele. 

Entretanto, Baruh, não mostrava nenhuma vontade de falar de sua família nem de seus 

pais, nem  queria dizer de onde tinha  vindo e por que ele tinha decidido ir para Liozna. 

Ele recusou a ajuda do guarda. 

 O guarda viu que ele não conseguiria saber nada sobre Baruh, que parecia estar 

muito obstinado. Ele percebeu que Baruh era um pouco esquisito, e quando ele foi se 

encontrar com o bedel lhe disse: “Eu não posso obter nada dele. Nós não podemos 

absolutamente deixá-lo morrer de fome”. Disposto a ajudá-lo, Ezra tentou novamente tirar 

algumas informações de Baruh. O bedel não queria admitir que Baruch recusasse seus 

convites e insistiu para que ele fosse comer na sua casa. 

 “Não é justo, para qualquer pessoa que seja, suportar esta maneira de viver”, dizia 

Ezra para Baruh, que continuava inabalável. 

 Quando Baruh sentiu que ele não conseguiria escapar da influência de Ezra, ele 

deixou o grande Beth-Hamidrash e foi se estabelecer no  Beth-Hamidrash menor que 

ficava no subúrbio da cidade. Lá, ninguém o perturbou. Ele podia fazer o que ele quisesse. 

 Entretanto, Baruh percebeu que a pequena quantia de dinheiro que ele tinha levado 

para Liozna, com a qual ele conseguiu sobreviver, estava acabando aos poucos. Logo mais 

ele não teria dinheiro suficiente para comprar pão. Assim, ele começou a ter muito cuidado 

e economizou até na quantidade de pão seco. Ele começou a procurar novas possibilidades 

para ganhar alguma coisa. Ele foi para a cidade procurar trabalho. Ele pensou em se tornar 

carregador, mas ele percebeu que já tinham muitos em Liozna, e que eles eram todos 

casados. “Eu não queria tirar o ganha pão deles”, disse Baruh, e foi procurar outra coisa. 

Ele pensou em trabalhar como carregador de água, mas percebeu que a maioria dos 

habitantes de Liozna era muito pobre para se permitir o luxo de empregar um carregador 

de água; eles próprios iam até os poços ou até o rio para pegar água. Quanto à minoria dos 

habitantes mais ricos, eles já tinham seus próprios carregadores, e Baruh não queria tirar o 

trabalho de ninguém, D’us me livre! Para ele, isso seria injusto. 

 Baruh poderia ter sido lenhador, mas ele se recusou a exercer esta profissão ou 

outras semelhantes, pois muitos pobres precisavam ainda deste emprego, e ele não queria 

correr o risco de tirar o ganha pão de ninguém! 

 Baruh estava determinado a não competir com essas pessoas que precisavam de 

tudo o que elas ganhavam para alimentar suas famílias. Ele começou a se sentir realmente 

desanimado e ficou profundamente emocionado, sentindo compaixão por todas essas 

pobres pessoas que lutavam e viviam miseravelmente. Ele começou a se lamentar por não 
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ter sido tão prudente, e pensando que seu dinheiro pudesse durar mais tempo, decidiu que 

economizaria ainda mais e comeria ainda menos que antes com o pouco dinheiro que lhe 

restava. Ele estava quase morrendo de fome mas não parava de estudar. Pelo contrário, ele 

estudava mais intensamente do que antes. 

 Os fiéis do pequeno Beth-Hamidrash eram todos verdadeiros indigentes. Eles todos 

já tinham suas próprias preocupações e não se preocupavam muito com o jovem estudante. 

Ninguém se preocupava em saber como ele vivia. O rosto pálido e macio de Baruch 

mostrava claramente que ele estava passando fome. Mas, para os membros da comunidade 

deste pequeno Beth-Hamidrash não era novidade, eles já tinham o costume de ver pessoas 

quase mortas de fome. 

 Este Beth-Hamidrash era muito pobre para empregar um bedel, mas um homem 

velho se propôs a trabalhar como voluntário; de vez em quando, um fiel lhe dava uma 

moeda e ele conseguia sobreviver assim. 

 Este velho homem viu com quanto zelo Baruh estudava no Beth Hamidrash, e ele 

não podia fingir que não estava vendo que ele não tinha nada para comer. Ele ficou 

chateado por não poder ajudar Baruh, sem saber que de qualquer jeito, ele recusaria sua 

ajuda. 

 Ele não se comunicava muito com Baruch, pois, consciente de ser um homem 

velho e ignorante, como é que ele ousaria se relacionar com esse jovem e brilhante 

estudante? 

 Assim, o inverno passou, e a primavera chegou. Como Baruh morava no subúrbio 

da cidade, ele se sentia muito perto da criação de D’us que ele amava tanto. Ele começou a 

fazer longos passeios pelo campo. O sol brilhava, o céu estava azul e a terra estava coberta 

por um tapete verde. As árvores floresciam, os bosques e os campos deixavam o ar 

perfumado. 

 Os pássaros cantavam e as abelhas zumbiam. Era a época do ano na qual Baruh 

gostava de deitar sobre a grama de baixo de uma árvore e sonhar. Sentindo o ar fresco e 

graças a uma maior concentração em seus estudos, ele esquecia suas preocupações e sua 

fome. 

 Quando Chavuot se aproximou, Baruh viu suas últimas moedas desaparecerem. 

Para celebrar esta festa sagrada (Iom Tov), ele precisava ter Halot (pão transado de farinha 

branca) pelo menos para o Kidush (a refeição que acompanha a data festiva). Este santo 

Iom Tov, “época da promulgação de nossa Torá”, não podia ser celebrado com leveza. 

Então, o quê que ele poderia fazer? Ele decidiu fazer jejum durante alguns dias antes de 

Iom Tov para poder comprar suas Halot que eram indispensáveis para esta data sagrada. 

Mas o que aconteceria depois de Iom Tov? Ele não tinha mais dinheiro e estava realmente 

muito preocupado. 

 Ele se censurava severamente. Por que ele não poderia ter uma fé ainda maior em 

D’us? Baruh estudava naquela época muitos livros de Mussar (ética) e ele sabia o quanto a 

fé era uma grande virtude. Mas, essa virtude poderia ser praticada quando se estava numa 

situação como esta e sem um centavo? Baruh sentia que ele deveria se elevar para um 

nível tão alto, que mesmo nesta condição desesperante, ele não perderia um momento 

sequer  de fé no Todo-Poderoso. Não era para ele que ele deveria perguntar como e 

porquê. Ele tinha apenas que se dedicar ao Todo poderoso que alimentava todas as suas 

criaturas e que o alimentaria certamente. 
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 Ainda mais, essa época de festa sagrada não era realmente o momento de se deixar 

levar pelo desespero. Chavuot estava se aproximando e a natureza se pronunciava com 

todo seu esplendor. Para ele, bastava ir para o campo, deixando para trás a cidade e sua 

pobreza, seus obstáculos e suas tribulações, contemplando a maravilhosa criação de D’us. 

Podia-se admirar uma grande beleza! Que felicidade! Essa alegria toda proporcionada pela 

natureza fazia qualquer um esquecer até seus problemas! Aquilo era um mundo onde toda 

a criação cantava um hino para louvar o Criador. 

 Em momentos como estes Baruh se sentia parte integrante desta criação e em 

comunhão íntima com D’us. 

 Em momentos como este também, era impossível pensar em coisas tão triviais 

como o corpo e as necessidades físicas. A alma superava o corpo completamente.  

 

10. 

  

 

 Chavuot passou deixando Baruh sem um centavo. Começou então para ele uma 

série de jejuns sem interrupção. Agora, ele não fazia jejum para economizar comida, e sim 

por que ele não tinha nada para comer. Mas, quanto tempo podemos ficar sem comer? Ele 

tentava passar os dias no campo, ao ar livre, mergulhado em profundos pensamentos. Ele 

tentava também memorizar de novo tudo o que ele tinha aprendido. Entretanto, a fome 

ruía seu estômago. Ele estava cada vez mais fraco e começava a perder os sentidos. 

 Baruh só podia se recompôr na água de um rio próximo. Mas, depois de ter 

passado dois dias sem colocar um pedaço sequer de comida na boca, a água fresca do rio 

não bastava mais para mantê-lo em pé. 

 Morto de fome, ele procurou ervas comestíveis e encontrou azeda-miúda. Ele 

comeu várias folhas e bebeu água, mas um regime como este depois de um longo jejum só 

poderia fazer mal ao seu estômago. 

 A dor durou horas e, quando finalmente passou, ele sentiu de novo os sintomas 

dolorosos da fome. Baruh não encontrava mais paz no campo e decidiu voltar para a 

cidade. Ele pensou bater na primeira porta que ele encontrasse para pedir um pedaço de 

pão. Certamente ninguém recusaria essa ajuda. Ele poderia então recuperar suas forças. 

Realmente, essa situação era uma prova muito dura e um teste marcante em sua vida. 

Durante três anos, ele tinha conseguido suprir suas próprias necessidades. Será que ele 

deveria mudar de repente sua maneira de viver? Ele não daria o braço a torcer. Sua vida 

realmente corria perigo, mas ele sentia que mesmo nessas circunstâncias, ele não deveria 

perder a fé em D’us, nem pedir ajuda para simples seres de carne e osso. 

 Esfomeado e fraco, Baruh entrou na cidade se arrastando. Ele seguiu um novo 

caminho, passando na frente das casas e das hortas que ele nunca tinha visto antes. Essas 

casas pertenciam a judeus que viviam graças à horticultura ou que trabalhavam em algo 

que não os obrigava a morar nas ruas estreitas da cidade. 

 Baruh passou perto de uma horta e através da cerca ele viu um judeu que estava 

arrancando as ervas e regando as plantas. Quando ele percebeu a presença de Baruh, ele 

perguntou se ele não gostaria de ajudá-lo. “Eu te pagarei, disse o homem. Tem coisa 

demais para eu fazer sozinho.” 
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 Baruh ficou encantado. Era a primeira vez que alguém de Liozna lhe oferecia 

trabalho. Na verdade era o que ele tinha procurado esse tempo todo. Ele agarrou essa 

chance imediatamente. 

 Baruh ficou sabendo que a horta pertencia a esse horticultor que se chamava 

Avraham, e ao seu sócio Azriel. Avraham queria muito ver o jovem feliz. Ele lhe deu pão, 

legumes e bebida. Baruh sentia que estava se recuperando. Em troca de trabalho, foi 

combinado que Baruh teria onde dormir e o que comer na casa de seu empregador. Era 

justamente a época em que os produtos estavam prontos para serem colhidos e levados 

para a cidade para serem vendidos. 

 Durante três semanas, Baruh teve abrigo e comida, e também um pouco de 

dinheiro graças  a seu trabalho. A dedicação conscenciosa que Baruh tinha por seu 

trabalho agradava muito o horticultor. Quando a época da colheita estava acabando, ele 

não quis se separar de Baruh. Além de sua horta, o horticultor possuía um pomar que ele 

tinha alugado junto com seu sócio de um proprietário de terras das redondezas. As frutas 

do pomar começaram a amadurecer e precisava agora vigiar o pomar para que ladrões nem 

pássaros pegassem as frutas das árvores. Depois, precisaria contratar mais pessoas para 

colher as frutas e colocá-las nas charretes para levá-las para a cidade. 

 Era um trabalho que duraria várias semanas. Baruh aceitou ficar, em condição de 

poder ir para a cidade para Davenen (rezar) com um Minian, durante todas as manhãs e 

todas as tardes. O velho horticultor aceitou. O tempo de fome tinha passado para Baruh e 

ele sentiu que sua grande fé em D’us não foi em vão.  

 Uma nova vida começou para Baruh. Ele se tornou “guarda” e ficava numa 

pequena cabana no meio do pomar. Baruh se encontrava agora no meio da natureza que 

ele sempre amou. Ele passeava pelo pomar o dia inteiro onde podia sonhar a vontade. Esse 

ambiente favorável era propício a admirar a criação de D´us e passar a maior parte do 

tempo estudando a Torá e se aproximar de D´us. 

 Entretanto, uma coisa o incomodava. Ele não tinha os livros sagrados para estudar. 

Ele não tinha permissão para levá-los da cidade, pois os livros não podiam ser retirados do 

Beth-Hamidrash. Ele não conhecia ninguém que pudesse emprestar esses livros, mesmo 

que ele quisesse chamar a atenção com seus estudos, o que ele não queria fazer. Assim, 

durante os primeiros dias de trabalho como “guarda” ele teve que se contentar em fazer a 

revisão de cor de tudo o que ele já tinha aprendido. Ele teria gostado de ter aprendido algo 

a mais, alguma coisa nova, mas para isso ele precisava de livros. Ele se lembrou então do 

velho homem que trabalhava no Beth-Hamidrash do subúrbio de Liozna, onde ele tinha 

ficado durante muito tempo. Baruh decidiu falar com ele e pedir a permissão para pegar 

alguns livros emprestados no Beth-Hamidrash. O velho homem permitiu com boa vontade 

que ele pegasse emprestado o que ele quisesse. 

 Agora, Baruh estava completamente feliz. Ele podia se sentar no pomar e estudar 

sem parar! Ele ia para a cidade duas vezes por dia para o Davenen com um Minian. 

Durante o tempo que ele gastava para ir e para voltar da cidade ele revisava tudo o que ele 

tinha aprendido no pomar. Ele não tinha muito trabalho no pomar. Tudo o que ele tinha 

para fazer era passear e vigiar o pomar para que nenhum animal entrasse, para os pássaros 

não comessem as frutas, e para que os camponeses das redondezas não roubassem as 

frutas também. Assim, Baruh tinha tempo suficiente para se dedicar à meditação e ao 

estudo de assuntos mais profundos. 
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 Durante o tempo que Baruh passava no pomar, ele respeitava com escrupulosidade 

cada Mitsva. Em todos os Chabat ele fazia um Eiruv-Tehumin, de maneira que ele podia ir 

também para a cidade no Chabat. Mas, no primeiro Chabat, quando ele estava voltando de 

manhã do Beth Hamidrash, ele se lembrou de repente que ele não havia esquematizado 

nada com seu empregador a respeito de sua ausência do pomar no dia de Chabat. Ele se 

lembrou também que ele não tinha combinado com seu empregador que ele não receberia 

salário neste dia. Ele pensou nesse assunto e decidiu que pediria que seu empregador 

empregasse um Gentil como guarda para tomar conta do pomar no dia de Chabat e 

deduzisse esses custos de seu salário. 

 O fato de não ter previsto esses detalhes antes do Chabat deixou Baruh 

profundamente transtornado. Será que o esquecimento desses detalhes significava que ele 

não era tão escrupuloso com relação aos seus deveres religiosos? Isso não mostrava que 

apesar de todos seus sofrimentos e sacrifícios, ele ainda estava muito longe de alcançar seu 

objetivo? Ele se auto-avaliou severamente e fez um sério julgamento moral. Como é que 

ele chegou a ponto de negar Dinim (leis da aplicação da Torá) tão importantes e tão 

precisos? Como é que ele pôde ter sido tão avoado? Para ele, este Chabat foi certamente 

horrível! Ele andava de um lado para outro no pomar procurando um meio de consertar 

esse erro. 

 Baruh decidiu finalmente que se castigaria como forma de penitência. Em primeiro 

lugar, ele decidiu que deixaria o pomar correndo o risco de sentir fome novamente. Ao 

mesmo tempo, ele dedicaria seu tempo todo pedindo a D´us o perdão pelos seus erros, 

prometendo evitá-los no futuro. Ele decidiu até  como organizar esse período de 

penitência, que duraria três semanas. Ele se privaria de qualquer alimento durante três dias 

consecutivos e em seguida ele faria jejum duas vezes por semana. Durante o período de 

jejum, ele estudaria o Talmud durante a noite toda e dormiria somente duas ou três horas 

durante o dia. Ele mesmo se impôs, durante essas três semanas, a tarefa de aprender de 

cor, no Talmud, o Tratado do Chabat inteiro.  

 Tendo decidido qual seria sua própria penitência, ele ficou com a consciência mais 

tranqüila. Logo no dia seguinte ele foi procurar seu patrão para lhe dizer que tinha 

acontecido algo que o obrigaria a abandonar seu emprego durante um certo tempo, e que 

durante esse tempo ele deveria contratar outra pessoa para trabalhar no seu lugar. 

 O velho horticultor insistiu para que ele ficasse e lhe prometeu que resolveria este 

problema no dia seguinte. Ele disse a Baruh que seria terrivelmente difícil encontrar uma 

pessoa adequada, com quem ele pudesse contar, e que poderia passar muito tempo até ele 

encontrar alguém para substituí-lo. Baruh voltou para o pomar, preparando-se ao mesmo 

tempo para fazer sua penitência. 

 No dia seguinte, quando Abraham entrou no pomar, ele ouviu um grito de partir o 

coração vindo da cabana do vigia, como se tivesse alguém rezando. Mas, certamente, uma 

reza como esta só poderia ser de um homem santo! Quem poderia estar na cabana? 

 Ele não podia imaginar que fosse seu vigia Baruh. Assim, Abraham não tinha mais 

dúvidas quanto à identidade do devoto. Era Baruh e mais ninguém. Abraham ouviu as 

rezas de Baruh durante um certo tempo. Ele estava fascinado. 

 Depois de ter rezado durante muito tempo, Baruh recitou os Salmos com muita 

dedicação. Em seguida, Baruh começou a estudar o Talmud com uma voz doce e com um 

entusiasmo bravio. 
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 Abraham percebeu imediatamente que ele não era um vigia comum. Ele não se 

aproximou da cabana para que Baruh não percebesse que ele estava lá. Ele não queria que 

Baruh soubesse que ele tinha descoberto seu segredo, e sendo assim, ele voltou para casa. 

 

 

11. 

 

 

No dia seguinte, antes de ir para a Sinagoga da cidade, Baruh foi procurar 

Abraham para lhe perguntar por que ele não tinha mantido sua promessa de ir para o 

pomar para conversar sobre a contratação de um novo vigia. Abraham não quis lhe dizer a 

verdade e disse que não pôde ir por alguns motivos. “Mas, de qualquer maneira, disse 

Avraham, por quê essa pressa? Você não pode esperar mais um dia?” Abraham prometeu 

que resolveria esse problema. 

O próprio Abraão, que era um homem justo e instruído, ficou intrigado com esse 

vigia e se perguntava o quê que poderia ter acontecido para que ele deixasse seu trabalho 

de repente. 

 Abraão pertencia a esta classe convencida de judeus que percebeu há muito tempo 

a importância de trabalhar como artesão, garantindo sua sobrevivência material de maneira 

sadia. Quando Abraão era ainda jovem, ele era reconhecido por seu grande saber. Ele se 

tornou genro de um judeu realizado e muito respeitado, e morou na casa dele durante 

muitos anos. 

 Depois disso, o sogro de Abraão quis que ele se tornasse Rabino, pois ele tinha 

todas as qualificações e era perfeitamente digno de tal função, até mesmo para a 

comunidade mais exigente. Entretanto, ele não queria se tornar Rabino de jeito nenhum. 

Ele tinha decidido que ele ganharia sua vida trabalhando com suas próprias mãos, e 

decidiu se tornar então jardineiro horticultor. Ele cultivava todos os tipos de plantas que 

ele vendia em Liozna. Depois, ele se tornou sócio de Azriel e os dois trabalharam em 

horticulturas e alugaram pomares. Durante o tempo livre, Abraão estudava a Torá e a 

cidade inteira de Liozna sabia que ele não queria usar a Torá para ganhar a vida. Era muito 

fácil para Abraão compreender e valorizar um jovem homem como Baruh. Agora ele 

entendia perfeitamente que Baruh não só queria viver graças ao seu trabalho sem precisar 

da ajuda de ninguém, como também era um Místico.  

 Entretanto, ele tinha curiosidade em saber o motivo pelo qual Baruh queria deixar 

o pomar, onde ele poderia continuar vivendo da maneira que quisesse e ainda poderia ficar 

escondido, sem ser perturbado. 

 Abraão decidiu ir até o fundo e, se possível, tentar convencer Baruh a ficar. Assim, 

quando ele foi se encontrar com Baruch no pomar, a primeira pergunta que ele fez foi: 

“Por que você quer abandonar o pomar?” Baruh não quis revelar o verdadeiro motivo. 

Mesmo assim Abraão insistiu, e a única alternativa para Baruh era dizer então a verdade, 

ou seja, que ao cumprir sua tarefa, ele tinha, segundo ele, profanado o Sabbat. Então, ele 

próprio se impôs uma penitência e decidiu que ao invés de continuar trabalhando como 

vigia do pomar, que era uma tarefa relativamente fácil, ele exerceria, de hoje em diante, 

trabalhos manuais mais difíceis e não descansaria. 
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 Abraão queria aventurar-se a discutir seriamente com Baruh sobre assuntos da 

Torá, mas, se ele fizesse isso, ele revelaria que tinha descoberto seu segredo e que ele 

sabia que Baruh era um sábio. Portanto, Abraão não quis mostrar que tinha consciência da 

superioridade de Baruh, e continuou conversando com ele empregando palavras simples e 

parecidas com as palavras que Baruh dizia. Abraão citou o provérbio: “Não seja muito 

perfeito”, para mostrar que não se deve levar as coisas ao extremo. Ele citou também as 

palavras dos Sábios: “Um ignorante não pode ser piedoso (devoto)”. Conseqüentemente, 

por melhores que fossem suas intenções em não profanar a santidade do Chabat, ele não 

deveria se entregar ao ascetismo, pois, esta virtude deveria ser consentida aos grandes 

Sábios e aos espíritos elevados. Dessa maneira, Abraão tentava convencer Baruh a pensar 

melhor sobre sua decisão, deixando Baruh num dilema. Se Baruh não quisesse que 

Abraão achasse que ele tinha uma opinião exagerada dele, e considerando-se um desses 

sábios e um desses espíritos elevados, ele não tinha outra solução a não ser admitir que 

Abraão tinha razão. Ainda mais por que Abraão pressionava Baruh a ficar com ele para 

trabalhar como vigia, dizendo que ele contrataria um Gentil para substituí-lo no pomar no 

Chabat. 

 Baruh não tinha mais pretexto para abandonar seu trabalho e continuou sendo vigia 

do pomar. 

 Como isso não o satisfazia completamente, ele decidiu que compensaria então com 

um estudo ainda mais intenso da Torá e rezaria com uma devoção ainda mais ardente.  

 Seis semanas se passaram. Baruh passava os dias e as noites estudando 

intensamente, e, achando que estava sozinho no pomar, estudava a Torá em voz alta, 

cantando com sua doce voz, sem constrangimento e contagiando o pomar com suas 

harmoniosas melodias. 

 Ele não sabia que Abraão ia freqüentemente ao pomar sem avisar, e ficava 

escondido, escutando durante horas a maneira entusiasmada com que Baruh estudava o 

Talmud. Depois, Abraão se afastava com cuidado. Abraão viu que Baruh não era um 

estudante comum e que ele poderia ser considerado um dos maiores sábios.  

 A época do amadurecimento das frutas já tinha passado e a época da colheita havia 

chegado. 

 Baruh não podia mais aproveitar a pacífica atmosfera do pomar que ele tinha 

presenciado até aquele momento. Ele não estava mais sozinho. Os dois sócios, Abraão e 

Azriel, com suas mulheres e seus filhos e outras pessoas de fora tinham vindo para o 

pomar. Todos estavam impacientes para começar o trabalho. Colocaram escadas 

encostadas nas árvores e as frutas colhidas eram colocadas nas cestas que estavam nas 

charretes para serem levadas para a cidade. O pomar se tornou barulhento e animado. 

Baruh estava agora tão ocupado quanto os outros, colhendo e embalando as frutas. Sua 

personalidade era tão atraente e sua silhueta tão harmoniosa que ele merecia uma pintura. 

Ele tinha os ombros largos, era musculoso, grande, e seu rosto era extremamente bonito. 

 Seus olhos particularmente chamavam muito a atenção e seu olhar era muito 

impressionante. Seus olhos eram profundos e claros, refletindo a profundeza e a força de 

seu caráter, a coragem e a bravura. Podíamos ler nos seus olhos e no seu rosto a expressão 

da inteligência e da concentração. Baruh se expressava de maneira agradável e 

compreensível. Ele falava bem, e tinha uma voz timbrada e suave. Ele falava polonês 
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perfeitamente, o que surpreendia os Gentis que trabalhavam no pomar, assim como seus 

companheiros judeus de trabalho. 

 A colheita das frutas durou duas ou três semanas, durante as quais visitantes 

importantes foram ao pomar. Estes visitantes eram o castelão, proprietário do pomar, e sua 

família, ou seja, seu filho, sua filha e sua mulher. Eles foram desejar boa sorte aos dois 

sócios que tinham alugado o pomar por um bom preço. O castelão demonstrou sua 

generosidade aos seus locatários: ele fez questão absoluta de pagar uma cesta preparada 

com frutas de seu próprio pomar apesar da insistência dos sócios em dá-la de presente.  

Foi durante essa visita que Baruch chamou fortemente a atenção do castelão e de 

sua família. O castelão não conseguia parar de admirar a beleza física de Baruh, seu rosto 

excepcionalmente marcante, seus olhos penetrantes e inteligentes. Quando ele ficou 

sabendo que Baruh falava polonês elegante e correntemente, sua admiração foi ainda 

maior. Ele se interessou demais por ele e quis saber tudo sobre sua vida, todos os detalhes 

de sua existência, ainda mais quando ele soube que Baruh era o vigia do pomar. 

 O castelão apresentou Baruh para seus filhos, dizendo para eles que tratava-se de 

um jovem muito notável. Baruh percebeu logo que toda a família do castelão tinha se 

interessado por ele. Ele percebeu especialmente que a filha do castelão, que era ainda 

muito jovem, não parava de olhar para ele, o que lhe deixava muito sem graça. “Você 

passa realmente as noites sozinho no pomar?” Perguntou ela para Baruh. Baruh respondeu 

mexendo a cabeça, pois não queria, evidentemente, conversar com a filha do castelão. 

Entretanto, ele respondeu com boa vontade às perguntas feitas pelo castelão e por seu 

filho. A filha do castelão achou que ele não falava com ela por timidez e pela falta de 

costume de falar com jovens garotas, assim, ela não o perturbou com mais perguntas, e 

deixou que a conversa seguisse entre seu pai e seu irmão. 

 No dia seguinte, o castelão e sua família foram novamente ao pomar, e dessa vez, 

eles todos mostraram que Baruh era o interesse principal da família. Baruh ficou muito 

espantado, não menos que os dois sócios, Abraão e Azriel. 

 “Você terá que ir nos visitar”, disse o castelão a Baruh. “No meu castelo, nós 

teremos uma melhor ocasião para conversar.” O jovem castelão meneou a cabeça 

mostrando que aprovava o convite. Ele também estava interessado em Baruh. Sua irmã 

sorria, mas não dizia nada. 

 Baruh não respondeu ao convite do castelão. O único gesto que ele manifestou, foi 

inclinar vagamente a cabeça, mas não disse nada. O castelão e sua família se retiraram e 

Baruh continuou seu trabalho, tentando esquecer o que tinha acabado de acontecer. 

 Durante o dia Baruh e os outros estavam ocupados, colhendo as frutas. À noite, 

como todos voltaram para a cidade, Baruh ficou sozinho no pomar. Como sempre, ele 

dedicou seu tempo ao estudo da Torá e à adoração de D’us. 

 

 

12. 

 

 

 Numa determinada noite, quando Baruh estava sozinho no pomar, alguém 

apareceu de repente entre o vão e a porta de sua cabana. Baruh se virou para ver quem era 

e, para seu grande espanto, viu que era o jovem castelão. 
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 O jovem castelão lhe desejou boa noite e disse que seu pai pediu para convidá-lo 

ao castelo. 

 “Nós todos estávamos pensando que você deve estar se sentindo sozinho no pomar, 

disse o jovem. Nós gostaríamos que você viesse passar a noite com a gente.” 

 Baruh hesitou. Ele tentou encontrar algum pretexto para recusar o convite, sentindo 

que isso não seria bom para ele. 

 “Eu estou sozinho no pomar, disse Baruh para se desculpar, conseqüentemente, é 

impossível que eu saía e deixe o pomar sem alguém para vigiá-lo.” 

 O jovem castelão foi embora. Baruh achava que o assunto tinha sido encerrado, 

mas, logo depois o jovem homem voltou acompanhado de dois servos e enormes 

cachorros. 

 Está vendo meu amigo, eles tomarão conta do pomar na sua ausência, enquanto 

você estiver com a gente, disse o jovem castelão. 

 Baruh estava numa situação muito embaraçosa. A demonstração de amizade do 

castelão e de sua família não lhe agradava de maneira alguma e ele teria recusado o 

convite com a maior boa vontade. Mas, conhecendo os cruéis caprichos desses castelões, e 

sabendo que se ele recusasse o convite isso poderia prejudicar outras pessoas, 

especialmente seus patrões e talvez outros judeus de Liozna, Baruh decidiu ir com o 

jovem castelão. Era uma situação em que ele não podia levar em consideração seus 

próprios sentimentos. O interesse de seus irmãos judeus estava acima de tudo. Ele decidiu 

então ser mais firme com o castelão e não demonstrar  fraqueza ou servilismo de maneira 

alguma. Cabia a ele preservar a honra judaica, falar e agir de acordo com o espírito da 

Torá. 

Baruh foi recebido no castelo com muita atenção e amizade. Isto não lhe agradou 

nem um pouco. Entrando no castelo Baruh se mostrou prontamente seguro e não tirou sua 

Kipá da cabeça. Ele explicou claramente em polonês o motivo pelo qual ele fazia questão 

de manter sua Kipá na cabeça. Ele disse o seguinte: “toda alma viva deve louvar o 

Eterno”. A respeito dessa citação, os Sábios dizem que se deve louvar o Eterno a cada 

respiração. Ou seja, devemos se sentir sempre na presença do Todo-Poderoso. 

Conseqüentemente, como é possível que um judeu possa andar sem Kipá um instante 

sequer?  

A audácia, a segurança e a maneira clara e elegante com a qual Baruh se explicou, 

impressionaram o castelão e sua família. Era talvez a primeira vez que eles ouviam um 

judeu falar de maneira tão segura e determinada. Era uma novidade tanto para o castelão 

quanto para sua família que um judeu pudesse ser algo além de servil e medroso, sempre 

disposto a beijar as mãos dos cruéis castelões. De onde vinham essa coragem e essa 

segurança que esse jovem judeu ordinário, um simples vigia, demonstrava? Aonde ele 

tinha adquirido tanta sabedoria? O castelão respeitou profundamente Baruh, reconheceu 

que ele tinha razão de manter a Kipá na cabeça, e ordenou que trouxessem seu chapéu para 

ele também.  

Baruh começou a explicar detalhadamente os motivos que o levaram a seguir 

rigorosamente todos os costumes judeus. Ao mesmo tempo, ele demonstrou ao castelão o 

quanto era injusto quando alguém usava seu poder para intervir na maneira de viver e nas 

crenças dos outros.  
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O castelão e sua família escutavam Baruh  maravilhados. Eles ouviam e ficavam 

fascinados com as citações dos Sábios que ele traduzia num Polonês perfeito e que ele 

explicava de maneira tão simples e tão admirável. Eles chegaram a uma conversa de alto 

nível. Pela primeira vez Baruh exibia sua grande sabedoria e sua erudição. Ele comparava 

os dois mundos distintos para os anfitriões: o mundo materialista - que é o mundo dos 

Gentis, e o mundo espiritual que é o mundo judeu. 

O castelão concordava totalmente com todas as palavras de Baruh, o que deixava o 

jovem cada vez mais a vontade. Baruh sentia que o tom que ele tinha adotado o salvaria de 

uma armadilha que o castelão poderia ter armado ao convidá-lo para ir ao castelo. 

Entretanto, os filhos do castelão não estavam nem um pouco satisfeitos do rumo 

que a conversa tomou. Eles teriam preferido conversar sobre assuntos mais leves. 

“Na verdade, esses assuntos deveriam ser tratados na presença de um padre”, 

disseram eles. Os filhos do castelão disseram juntos: “Papai se interessa muito por essas 

coisas, mas nós iremos visitá-lo no pomar amanhã de noite, e nós poderemos nos distrair 

de outra maneira.” 

Baruh ficou envergonhado. Ele estava prevendo o perigo que poderia surgir de sua 

amizade com os filhos do castelão; amizade que ele não queria admitir de jeito nenhum. 

Ele queria colocar um ponto final nessa relação que não tinha nenhum interesse para ele. 

Ele estava tentando encontrar um meio de evitar esse encontro.  

O castelão lamentou de não ter ouvido falar de Baruh durante todo o verão pois ele 

já estava trabalhando no pomar nessa época. Assim, ele teria tido mais tempo para 

demonstrar sua amizade por ele. Agora, já era final do verão. Baruh, em compensação, 

estava muito contente eles só o conheceram no final do verão porque ele partiria daqui há 

alguns dias. Baruh foi então convidado para entrar na sala de jantar onde a mesa estava 

coberta com todos os tipos de guloseimas que um judeu puderia comer na mesa de um 

Gentil. Entretanto, Baruh tinha decidido firmemente que não aceitaria nada e que não 

abriria mão de seus preceitos religiosos.  

Ele estava se preparando para arranjar um pretexto e uma explicação para não 

comer com eles, quando ouviu um terrível grito de criança. Era o filho mais novo do 

castelão que tinha se queimado com uma panela de água fervente. 

Nessas circunstâncias, todo mundo na casa correu para ajudar. Baruh, sentindo que 

podia estar atrapalhando ou então achando que ninguém se preocuparia com ele nessa 

hora, aproveitou a ocasião para ir embora e voltar para o pomar. Lá, ele encontrou os dois 

servos e os cachorros que voltaram então para o castelo. 

Nesta noite Baruh não conseguiu dormir. Ele não parava de pensar: sua cabeça não 

conseguia descansar. O que aconteceria na noite em que os filhos do castelão fossem 

visitá-lo no pomar? Ele começou a recitar os Salmos e sua voz ressoava no pomar.  

 

 

13. 

 

 

No dia seguinte, os dois sócios, Abraão e Azriel, e todos os outros operários foram 

para o pomar para continuar a colheita das frutas. Como de costume, Baruch participou do 

trabalho de bom grado. Pessoas do castelo disseram que a criança que tinha se queimado 
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na noite anterior estava morta. Baruh ficou muito triste, como se, de alguma maneira ele 

estivesse envolvido nessa história. Entretanto, ele não falou nada a respeito do acidente. 

O dia estava passando e Baruh começou sentir um mal-estar. Ele estava 

pressentindo que os filhos do castelão se sentiriam obrigados a respeitar o encontro com 

ele apesar da morte trágica da criança. 

Sobre o quê que eles poderiam conversar? Como é que ele deveria se comportar na 

frente deles? O velho castelão era pelo menos uma pessoa séria e ele teve uma boa 

impressão dele. Seus filhos tinham uma natureza diferente. A visita deles não traria nada 

de bom.  

Logo antes da chegada da noite, Baruh foi para a cidade como de costume, para a 

reza da noite. Ele decidiu ter uma conversa séria com Abraão. Ele lhe contou tudo o que 

tinha acontecido. 

“Eu cheguei à conclusão de que eu não me atrevo mais  a dormir no pomar”, disse 

Baruh, “Você terá que encontrar alguém para me substituir.” 

Abraão ouviu e aceitou a sugestão de Baruh, mesmo que ele não tivesse certeza de 

que os filhos do castelão fossem realmente para lá, como eles haviam prometido. 

Nesta noite, Baruh não voltou para o pomar. Abraão e Azriel foram montar guarda 

no seu lugar. Abraão não contou para seu sócio o que Baruh tinha dito. Ele só disse que 

Baruh não estava se sentindo bem para vigiar o pomar nesta noite. Abraão teve que 

admitir que os temores de Baruh tinham justificativa, pois os filhos do castelão foram para 

o pomar, mas vendo que Baruh não estava lá, voltaram decepcionados. 

No dia seguinte Baruch foi trabalhar no pomar assim como seus companheiros de 

trabalho, mas novamente ele voltou para a cidade com eles de noite. Ele não dormiria mais 

no pomar. De qualquer maneira, era uma questão de poucos dias e o trabalho no pomar 

estaria terminado. Já estávamos no fim do mês de Elul. 

Quando acabou o trabalho no pomar, os dois sócios pagaram Baruh que voltou a 

estudar no Beth-Hamidrash. Ele tinha economizado dinheiro suficiente para viver durante 

algum tempo. Ele precisava de tão pouco! Ele fazia jejum geralmente nas segundas e nas 

quintas-feiras e comia muito pouco nos outros dias da semana. Somente nos dias de 

Chabat (jantar de sexta-feira  a noite e almoço de sábado) é que  ele se permitia comer um 

pouco mais. O mais importante agora era estudar já que suas necessidades materiais 

estavam garantidas. Baruh não só estudava o Talmud e as Teshuvot, como também livros 

sobre a ética. 

Os Iamim-Noraim (dias de solenidade) já tinham passado. O inverno estava se 

aproximando com suas noites compridas. Baruh tinha agora meses inteiros com noites e 

dias sem interrupção para estudar, e ele se dedicou completamente ao estudo da Torá com 

toda a intensidade de sua alma. Quando ele estava no Beth-Hamidrash, durante longas 

noites, quase sozinho, ele podia ainda fingir que era um homem comum, que não tinha 

nada de mais nem de excepcional  apesar do fato de ter escolhido morar no Beth-

Hamidrash. Ninguém prestava muita atenção nele e era exatamente isso o que ele queria. 

Durante uma dessas noites, um de seus ex-patrões foi ao Beth-Hamidrash. Era 

Abraão. Baruh estava tão concentrado no estudo que ele nem percebeu a presença do 

visitante até o momento em que ele lhe dirigiu a palavra. 

Eles conversaram durante um tempo e depois Abraão disse: “eu sempre observei 

você. Até agora eu não queria que você soubesse que eu tinha descoberto seu segredo e 
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que eu sabia que você não era o jovem homem comum que você finge ser. Mais de uma 

vez eu me escondi no pomar e escutei você cantar enquanto você estudava. Eu não revelei 

seu segredo para ninguém. Chegou a hora de te dizer que eu sei quem você é. 

Conseqüentemente, eu vim te pedir que a gente marque uma hora para que nós possamos 

estudar juntos. Eu tenho um pedido especial para te fazer, eu queria que nós estudássemos 

juntos o Tratado do Talmud ‘Hoshen-Mishpat’.” 

Baruh ficou calado durante um certo tempo. Ele não sabia o quê responder ao seu 

ex-patrão Abraão, o jardineiro. Abraão percebeu a indecisão de Baruh, se sentou então 

perto dele e começou a recitar um trecho particularmente difícil do Talmud. Ele fez novos 

comentários que ele tinha aprendido com seu velho mestre o Rabi Abraham–Zeev de 

Byechenkovitch. Baruh ouvia esses argumentos pela primeira vez e ficou extasiado. 

Abraão era uma pessoa muito instruída e podia repetir tudo o que ele tinha aprendido com 

seu velho mestre, reputado por sua brilhante erudição. 

Abraão era reconhecido por seu grande conhecimento Talmúdico e dirigia 

habitualmente uma aula de Torá, um “Shiur”, no “Beth-Hamidrash do Rabi Kaddish, o 

órfão” em Liozna. Homens que conheciam perfeitamente  o Talmud assistiam a este 

“Shiur”. Abraão se destacava não somente pela profundeza e intensidade de seu espírito 

como também pela elegância de seu método e pela clareza de seu pensamento. 

Ele começou a dar uma explicação sobre o tratado talmúdico relativo aos 

sacrifícios, que era uma novidade para Baruh, pois ele tinha se concentrado no tratado 

“Nezikin” (o tratado sobre os prejuízos). Baruh o escutava fascinado. Ele percebeu que 

Abraão poderia ser um maravilhoso companheiro como também poderia aprender tudo o 

que Abraão tinha aprendido com seu velho mestre, o Rabi Abraham-Zeev, o pródigo de 

Byechenkovitch.  

Enquanto Abraão continuava sua explicação talmúdica, seu rosto estava iluminado 

por uma luz que fez Baruh lembrar do rosto radiante de seu pai quando ele estudava a 

Torá. Essa semelhança o aproximou de alguma maneira de Abraão e ele sentiu que ele não 

precisava mais esconder nada dele. Abraão prometeu a Baruh que ele guardaria seu 

segredo durante o tempo que ele quisesse. 

Durante o inverno inteiro eles estudaram juntos durante longas noites. Os dois 

sentiam muito prazer em estudar juntos e, quanto a Baruh, o inverno poderia ter durado 

toda sua vida, pois ele ainda tinha dinheiro suficiente para sobreviver, já que ele tinha feito 

economias, e ele tinha agora um companheiro e mestre com o qual ele podia estudar. 

O mês de Nissan chegou, e assim todos os judeus de Liozna começaram os 

preparativos para Pessah. As confeitarias começaram a assar as Matsot  e a cidade inteira 

estava num corre-corre enorme. Todos estavam ocupados. Os professores fecharam as 

escolas, os alunos diminuíram o rítmo intenso dos estudos e todos se preparavam para a 

cerimônia de oito dias que se aproximava. Pelo mesmo motivo, Abraão parou de se 

encontrar com Baruh todas as noites como antes. “A  festa sagrada está se aproximando”, 

disse Abraão a Baruh.“ Durante esse tempo todo, eu não te convidei para comer comigo, 

pois eu sabia que você preferiria não vir, mas com Pessah é diferente, é uma ocasião 

especial. Pessah deve ser celebrada convenientemente e eu desejo fortemente que você 

celebre esta festa tão importante comigo, na minha casa. Você será muito bem vindo. 

Durante algumas noites Abraão e Baruh não se viram. Alguns dias antes de 

Pessah, Abraão foi para o Beth Hamidrash para lembrar Baruh que ele estava lhe 
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esperando para os Sedarim e para o Iom Tov de Pessach. Mas Baruh não estava mais no 

Beth-Hamidrash; ele tinha desaparecido. Aparentemente ele não queria aceitar o convite 

de Abraão, e ao mesmo tempo, ele não queria recusar sua hospitalidade, então ele 

desapareceu simplesmente sem deixar pistas. 

Abraão ficou profundamente transtornado com o desaparecimento de Baruh, mas o 

que ele poderia fazer? Ele não fazia idéia de onde ele estaria. 

E, o que teria acontecido com Baruh? Baruh, que tinha ouvido falar tanto do 

grande Rabi Abraham-Zeev de Byechenkovitch, sentiu de repente um desejo irresistível de 

ir para Biechekovitch e de se tornar discípulo desse grande sábio. 
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Capítulo IV 

 

 

O ferreiro de Dobromysl 

 

 

A honestidade judaica – Os genros instruídos do ferreiro -  A Torá e o trabalho. 

 

 

14. 

 

 

A estrada que ligava Liozna a Byechenkovitch passava por Dobromysl, o primeiro 

burgo onde Baruh tinha morado um certo tempo depois de ter saído da casa de seu pai em 

Vitebsk. 

 Baruh tinha algumas lembranças notórias de Dobromysl e de algumas pessoas que 

ele tinha conhecido lá. Ele foi para Dobromysl pela primeira vez logo antes de Pessah. 

Agora, ele estava novamente em Dobromysl para celebrar Pessah. Dessa vez, ele foi para 

a casa da pessoa com quem ele tinha passado Pessah naquela época, e foi recebido de 

braços abertos como na primeira vez. 

 Baruh se lembrava perfeitamente de seu primeiro encontro com ele. Naquele 

época, Baruh era só um garoto de 14 anos que tinha se estabelecido no Beth-Hamidrash 

para estudar, decido a recusar a ajuda de qualquer um, mesmo que sentisse fome. Um dia, 

um homem, que ele já tinha percebido várias vezes no Beth Hamidrash, foi falar com ele. 

Ele não sabia nem quem ele era, nem qual era seu nome. O estrangeiro se dirigiu a ele 

cordialmente e disse: “Meu nome é Eliezer-Reuben. Eu sou ferreiro e tenho uma forja no 

subúrbio da cidade, na estrada que vai para Liozna. Eu moro bem perto e preciso muito da 

ajuda de alguém nessa oficina. Se você acha que esse trabalho te agrada, eu te darei 

comida e um lugar para morar.” 

 Baruh ficou admirado. Era exatamente o que ele queria. Ele estava disposto a 

exercer o trabalho mais árduo a partir do momento em que ele pudesse ganhar seu pão sem 

precisar da ajuda de ninguém. 

 Entretanto, Baruh impôs uma condição antes de aceitar a oferta de Eliezer-Reuben. 

“Pague-me o que você quiser, entretanto, em dinheiro líquido. Eu deixo você decidir o 

valor da quantia. Eu não quero comer na mesa de estranhos, e também não quero dormir 

de baixo do mesmo teto que eles”, disse Baruh deliberadamente. O ferreiro aceitou. Ele 

prometeu um determinado salário para Baruh que ficou satisfeito. Baruh foi logo para a 

oficina, ele trabalhou bem e  conscientemente. Ele trabalhava para o ferreiro durante o dia 

inteiro e durante a noite ele ia para o Beth-Hamidrash onde estudava a Torá entusiasmado. 

Baruh passou a observar Eliezer-Reuben e começou a respeitá-lo profundamente. Ele via 

muita grandeza neste simples homem. Enquanto o ferreiro passava o dia todo na sua 

bigorna, martelando ferro quente, ele recitava os Salmos trabalhando. Ele recitava Salmos 

e mais Salmos que ele sabia de cabeça. 
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 Os clientes do ferreiro eram camponeses das cidades vizinhas que levavam seus 

cavalos para colocar as ferraduras, suas charretes para consertar,  suas carroças e suas 

grades de esterroar quando precisavam ser vistoriadas. Baruh tinha percebido há muito 

tempo que Eliezer-Reuben tratava seus clientes com honestidade e com um cuidado 

excepcional. Ele nunca cobrava nem um centavo a mais. 

 Uma vez, Baruh presenciou um incidente que lhe marcou profundamente. Um 

camponês de uma pequena cidade vizinha tinha levado seu cavalo para que Eliezer-

Reuben o ferrasse e também pediu que ele consertasse uma roda de sua charrete. Um outro 

camponês tinha levado seu cavalo para que fossem colocadas quatro novas ferraduras. 

Quando Eliezer-Reuben foi fazer a cobrança, ele acabou cobrando a mesma coisa dos dois 

camponeses. Ou seja, ele cobrou seis centavos a mais do segundo camponês. 

 Os dois camponeses já tinham ido embora quando Eliezer-Reuben se deu conta do 

erro que tinha cometido. Ele ficou tão transtornado em ter cobrado 6 seis centavos a mais 

que, apesar da módica quantia, ele foi imediatamente a pé até a cidade onde morava o 

camponês (que fica há mais ou menos cinco quilômetros) para lhe devolver seu dinheiro. 

 Baruh ficou estupefato. Ele nunca tinha visto alguém tão simples e tão honesto. Ele 

perguntou ao ferreiro se realmente valia a pena andar cinco quilômetros a pé por causa de 

seis centavos. Eliezer-Reuben respondeu: “A respeito do povo que viveu antes do dilúvio, 

está escrito que eles eram tão corrompidos que eles roubavam um homem até por menos 

de uma Perutah (uma moeda de baixo valor). Você quer que eu seja pior do que os 

homens perversos desta geração e que eu furte seis centavos de um homem?” 

 Eliezer-Reuben era extremamente escrupuloso com os outros e também com seu 

Criador. Ele ia para o Beth-Hamidrash todas as manhãs e todas as noites, no verão e no 

inverno, de baixo de chuva ou nevando. Ele não se contentava somente em rezar lá, como 

também aproveitava a ocasião para aprender algum trecho da Torá. Como muitos outros 

operários, ele pertencia ao “Hevrat-Tehilim” ou ao “Hevrat-Midrash”, (grupo de pessoas 

que se reumem para ler os Salmos ou o estudar o Midrash). Além do mais, ele fazia parte 

de todas as organizações de caridade da cidade e pagava sempre suas cotizações em dia. 

 Baruh passou a conhecer melhor e a estimar esse extraordinário ferreiro, e 

conheceu também seu vizinho que ia freqüentemente visitá-lo. Ele se chamava Zabulon-

Benjamin e era muito alto. Seus ombros eram largos e suas mãos eram compridas e fortes. 

Ele tinha a pele bronzeada e sua testa era estreita. Sua voz denotava estupidez assim como 

seu espírito. Esse Zabulon-Benjamin era ignorante, entretanto, era um homem que temia 

D’us. No inico, Zabulon-Benjamin conhecia apenas o alfabeto, mas, progressivamente, 

depois de muitos anos de esforços contínuos (pois com sua medíocre inteligência foram 

necessários realmente grandes esforços), ele pôde finalmente aprender em Daveneen 

(rezar) as  orações dos dias da semana e a pronuciar a bênção sobre a Torá. Na sinagoga, 

os Chabat e nos dias de festa (Iom Tov) ele só podia seguir o Shaliah-Tzibur (o leitor da 

sinagoga). O ferreiro Eliezer-Reuben era um verdadeiro sábio em comparação a Zabulon-

Benjamin. O ferreiro tratava seu vizinho com muito boa vontade, principalmente porque 

Zabulon-Benjamin deixava claro que ele próprio lamentava sua ignorância e  sua fraqueza 

de espírito. 

 Quando Zabulon-Benjamin ia visitar Eliezer Reuben, especialmente nos dias de 

Chabat, este último se esforçava para lhe contar as coisas que ele tinha ouvido no Beth-

Hamidrash enquanto ele estudava Ein-Yaakov e o Midrash. 
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 Zabulon-Benjamin absorvia literalmente cada palavra que saía da boca do ferreiro. 

Como ele sempre viveu no meio dos gentis (os não-judeus), ele não sabia uma palavra 

sequer de iídiche. Conseqüentemente, o ferreiro traduzia tudo para ele em polonês. 

Eliezer-Reuben conhecia muito bem a língua polonesa e então não era difícil para ele 

explicar essas coisas (que talvez ele mesmo só entendia superficialmente) para Zabulon-

Benjamin. A linguagem simple do ferreiro atraía freqüentemente os Gentis que se 

juntavam e escutavam com muito interesse as coisas que ele contava, trechos que ele 

tirava do Ein-Yaakov e do Midrash, coçando a cabeça e gritando e aprovando: “Dobjé, 

Dobjé, pan Rufké!”, (“muito bem Mestre Reuben!”). 

 A maneira com que o ferreiro Eliezer-Reuben tentava instruir Zabulon-Benjamin 

que era tão afastado dos assuntos espirituais, impressionou profundamente Baruh,  e ficou 

gravada na sua memória para sempre. Isso lhe mostrava a verdadeira essência e a beleza 

da alma. O próprio ferreiro que aparentava ser tão simples e tão pouco instruído se 

esforçava muito para transmitir seus poucos conhecimentos a alguém que sabia ainda 

menos que ele. Baruh tinha consciência que esse sentimento de amor e de 

responsabilidade que um tinha pelo outro era o segredo do poder que mantém os judeus e 

o judaísmo. 

 Baruh passou a se interessar cada vez mais pelo discípulo do ferreiro, Zabulon-

Benjamin, e foi se informar melhor sobre ele junto ao seu patrão. 

 Ele descobriu que Zabulon-Benjamin tinha nascido e crescido no meio dos Gentis, 

numa pequena cidade. Seu pai fazia todos os tipos de trabalho árduos. Ele cavava fossas e 

às vezes trabalhava com o comércio de cavalos. Ele sabia também muitas coisas sobre as 

doenças que atingem esses animais e como curá-los. Ele sabia tanto que os camponeses e 

até mesmo os castelões levavam seus animais doentes para que ele cuidasse deles. 

 Até o dia de sua Bar-Mitsva, Zabulon-Benjamin não sabia quase nada sobre o 

judaísmo. Quando seu pai faleceu, ele não foi capaz de dizer o Kadish para a alma do 

defunto. Zabulon-Benjamin seguiu os passos de seu pai para ganhar a vida; ele aprendido 

com ele alguns conhecimentos sobre medicina veterinária. 

 Quando Zabulon-Benjamin se casou, ele foi morar no subúrbio da cidade e se 

tornou o vizinho de Eliezer-Reuben. Eles se tornaram muito amigos e Eliezer-Reuben 

despertou em Zabulon o desejo de praticar o Judaísmo. Graças a seus conselhos, ele fez 

grandes progressos, mesmo sendo  totalmente ignorante. 

  Nos dias de Chabat e de Iom Tov, Zabulon-Benjamin ia para o Beth-Hamidrash, 

onde colocava o Talit (o xale usado sobre a cabeça durante a reza), e rezava com ardor, 

chorando amargamente. Isso aconteceu depois que ele tinha contratado um professor para 

ensiná-lo a língua hebraica sagrada. Antes disso, ele já tinha esse mesmo professor que lhe 

ensinava a rezar. 

 O ferreiro Eliezer-Reuben estava muito orgulhoso de Zabulon-Benjamin. Ele se 

sentia muito orgulhoso porque ele conseguiu que um membro tão afastado do mundo 

judaico como Zabulon-Benjamin se aproximasse com tanto entusiasmo do Judaísmo. Em 

outras circunstâncias, ele poderia ter continuado vivendo entre os gentis, ou até mesmo 

entre os judeus que poderiam ter desprezado esse homem por causa de sua ignorância 

excessiva. Assim, ele poderia ter ficado deprimido e desencorajado. 

 Entretanto, Eliezer-Benjamin o conquistou com amor e cuidava dele como se fosse 

seu próprio filho.  
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Zabulon-Benjamin encontrou no ferreiro um amigo e um mestre ao mesmo tempo, 

e aprendeu a amar não somente D’us como todos seus semelhantes. Ele era muito 

caritativo, dava bastante esmola e tinha um grande respeito por todos que eram 

familiarizados com a Torá. Sua mulher e ele contrataram um escriba para escrever um 

Sefer Torá (o rolo da Torá) que eles presentearam ao Beth-Hamidrash. Eles acolheram 

também dois órfãos que eles tratavam como se fossem seus filhos. Eles contrataram o 

melhor professor de Torá que eles podiam encontrar, para eles e seus filhos que cresceram 

conhecendo a Torá. 

Baruh ajudou o ferreiro na oficina durante muito tempo e sentia que tinha 

encontrado nele não somente sua garantia de sobrevivência como também um guia. Ele 

admirava e aprendia muito com essa alma humilde e simples. 

 O inverno passou e Pessah estava se aproximando. Eliezer-Reuben convidou 

Baruh para passar o Iom Tov na sua casa. 

 “Você sempre se recusou a comer comigo, na minha mesa, mas você poderia 

comer comigo pelo menos em Pessah” disse o ferreiro. Baruh aceitou, mas com uma 

condição: o ferreiro teria que aceitar que ele pagasse o preço das refeições. 

 “De jeito nenhum!”, respondeu o ferreiro insatisfeito só de pensar que um pobre 

menino pagaria pela hospitalidade de Iom Tov. 

 Baruh explicou que para ele era uma questão de princípio e que era por este mesmo 

motivo que ele tinha se tornado errante, ou seja, por vontade própria, para poder ganhar 

sua vida graças ao seu próprio trabalho, sem precisar aceitar a ajuda de ninguém. 

Entretanto, ele não disse o outro motivo desse exílio voluntário, ou seja, ele não queria que 

soubessem que ele era um grande sábio. 

 Entretanto, Eliezer-Reuben viu que não se tratava de um garoto comum pois ele 

citava com facilidade trechos da Bíblia e dos Sábios para reforçar seus argumentos. O 

ferreiro começou a entender e a aprovar os motivos do jovem e aceitou suas condições. 

 Baruh teve então a oportunidade de observar como o ferreiro fazia os preparativos 

do sagrado Iom Tov, e também a maneira como ele celebrava esta festa sagrada. Tudo isso 

lhe marcou profundamente. Baruh percebeu que era possível ser um judeu sinceramente 

praticante mesmo sem ser muito instruído. 

 Três dias antes do Iom Tov, Eliezer-Reuben largou seu trabalho na oficina e 

começou a preparar  a casa para a cerimônia de pessach que estava se aproximando. 

 Os clientes traziam suas charretes para consertá-las e seus cavalos para ferrá-los. 

Eliezer-Reuben poderia ter ganhado bastante dinheiro, mas ele não atendia seus clientes 

propositalmente, explicando que ele estava se consagrando aos preparativos para a festa 

sagrada. 

 Baruh percebeu tudo isso e passou a respeitar ainda mais seu patrão que, afinal, 

ganhava sua vida dificilmente. Ele achava que pouquíssimas pessoas estariam dispostas a 

recusar algum dinheiro honesto nestas mesmas circunstâncias. 

 Mas, Eliezer-Reuben tinha uma tarefa mais importante a cumprir: Ele tinha que 

cuidar para que tudo fosse perfeitamente e adequadamente kosher para Pessah. Não era o 

momento de pensar em ganhar dinheiro! Ele tinha que verificar se cada móvel da casa, 

cada objeto, tivesse sido espanado, lavado, esfregado e limpo15. 

                                                
15 Durante a festa de Pessach, deve-se retirar da casa, de todas as habitações, de todos seus cômodos e 

dependências ou locais de trabalho, todo o fermento ou substância suceptível de fermentar, devido a 
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 Ele passou cal nas paredes da casa e trocou os velhos tijolos de forno por tijolos 

novos. Ele inspecionou cada canto da casa que brilhava como uma moeda nova. 

 Na véspera de Iom Tov Eliezer-Reuben foi para o banho especial para a imersão 

ritual (o mikvé) e colocou suas roupas novas de Iom Tov16. Quando ele voltou do banho 

ritual, Baruh o acompanhou ao Beth Hamidrash para participar da Festividade solene. 

Quando eles voltaram para a casa de Eliezer-Reuben, eles perceberam imediatamente uma 

diferença notável na atmosfera. A casa resplandecia e tinha um verdadeiro clima de 

celebração judaica no ar. A alma do Chabat e das festas brilhava em seus olhos. 

 Quando chegou o momento de recitar a Hagada, Eliezer-Reuben perguntou a 

Baruh se ele gostaria de traduzir e explicá-la para sua família. Baruh ficou encantado de 

fazê-lo. 

 Eles escutaram atentamente suas explicações e suas observações claras e 

interessantes. Eliezer-Reuben ficou com os olhos cheios de lágrimas. Mas, essas lágrimas 

eram de alegria ou de dor, só de pensar que seu próprio filho era tão tolo que sabia apenas 

um capítulo do Humash nesta época? Era difícil responder. 

 Todos os esforços de Eliezer-Reuben para fazer com que seu filho se tornasse um 

sábio (ele tinha contratado os melhores professores sem se preocupar com os custos) 

pareciam ter sido em vão, e isso lhe causava muito sofrimento. 

 Baruh não se esqueceu desse Pessah que ele passou na casa de Eliezer-Reuben, e 

no ano seguinte, quando Pessah se aproximou novamente, ele decidiu encontrá-lo de 

novo. Nessa época, ele estava morando em outra cidade mas ele decidiu voltar para 

Dobromysl durante o Iom Tov para passar essa festa com seu antigo patrão, pagando os 

custos naturalmente. Este último, sabendo que Baruh iria querer pagar, aceitou sem 

discutir. 

 Baruh gostava de ir para a casa de Eliezer-Reuben, não só por que ele se sentia 

como se estivesse em sua própria casa como também sentia sempre um espírito de 

judaísmo verdadeiro e autêntico quando eles estavam juntos. Baruh nunca esqueceu a 

estabilidade, a honestidade e a piedade do ferreiro. 

 Baruh se lembrava de tudo isso nitidamente e ficava sempre impaciente para se 

encontrar com seu amigo ferreiro de Dobromysl. 

 

 

                                                                                                                                              
proibição da Torá de ingerir, possuir, comercializar ou usufruir qualquer coisa que inclua fermento ou que 

possa fermentar, durante os 8 dias da páscoa judaica. Ver o segundo Livro da Torá, o Livro Shemot, Êxodo 

cap. 12, versículo15. Esta limpeza consiste em jogar no lixo todo alimento que contém fermento ou vendê-lo 

a uma pessoa não judia, por intermédio do rabinato da cidade. Durante o feriado sagrado da Páscoa deve-se 

comer a matsa, chamado pela Torá de “pão da miséria”. Este pão é extremamente fino e crocante e  feito 

somente com farinha e água, especialmente preparado para a Páscoa pelas entidades habilitadas com todos 
os cuidados necessários para não fermentar. Este pão ázimo é também chamado pela Kabala de  “pão da fé”, 

“pão da cura”. Estes cuidados da maior importância justificam o quanto Eliezer-Reuben estava preocupado 

com esta limpeza rigorosa e meticulosa – limpeza de ordem Divina - requirida durante os oito dias da Páscoa 

judaica. 
 
16 Na véspera de cada feriado sagrado judaico, Iom Tov, os homens costumam-se imergir no banho ritual (o 

mikvé). Esta ablução de todo o corpo é, segundo a Tora, propícia à purificação espiritual.  

Também, em ocasião de cada feriado, homens, mulheres e crianças, vestem roupas novas que foram 

adquiridas especialmente para comemorar estas datas festivas mencionadas na Tora. 
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15. 

 

 

 Chegando em Dobromysl, Baruh foi diretamente para a casa do ferreiro. O ferreiro 

estava usando seu avental de couro e estava batendo com o martelo na bigorna. Seu filho, 

Chmuel-Nahum, estava segurando um ferro quente com uma tenaz em cima da bigorna, e 

seu pai batia com o martelo com toda sua força. Como nos anos precedentes, ele martelava 

e recitava os Salmos ao mesmo tempo. 

 Quando Eliezer-Reuben viu Baruh, ele largou o martelo e gritou: 

_ Chmuel-Nahum, olha quem acabou de chegar. 

 O ferreiro lavou suas mãos, e apertou as mãos de Baruh cordialmente. Depois, ele 

lhe contou tudo o que o incomodava. Ele tratava Baruh como se fosse seu próprio filho. 

 _ Eu confesso que estou mais do que contente com as minhas filhas, disse ele. Elas 

estão casadas com homens bons e instruídos, e estão bem instaladas numa casa que eu 

mandei construir. Meus genros passam o tempo todo estudando. Mas, no que diz respeito 

ao meu filho, Chmuel-Nahum, eu tenho que admitir que ele é uma grande decepção para 

mim. Eu esperava que ele também fosse um sábio em Torá mas, infelizmente, ele não tem 

nenhuma vocação para o estudo. 

 Eliezer-Reuben contou para Baruh que ele tinha tentado de tudo, pediu até 

conselhos para o Rabino para tentar fazer com que Chmuel-Reuben se dedicasse ao estudo, 

mas o Rabino disse que, nessas circunstâncias, seria melhor que ele aprendesse algum tipo 

de profissão. 

 _ Realmente, não é nada disso que eu queria, disse Eliezer-Reuben, como se 

estivesse se desculpando. Mas, o quê mais eu poderia fazer? Então, eu fiz com que 

Chmuel-Nahum trabalhasse comigo na oficina, melhor do que trabalhar para outra pessoa. 

Enquanto ele estiver comigo eu posso vigiá-lo e aYehuda-lo a melhorar. 

 Baruh tentou consolar o ferreiro mostrando que ele poderia muito bem ser um 

judeu bom e respeitado, mesmo sendo operário, e então, ele citou Eliezer-Reuben como o 

melhor exemplo de verdade para esse argumento. Mas o pobre Eliezer-Reuben não estava 

totalmente convencido, e era claro que ele estava muito decepcionado com seu filho único 

que não podia estudar. 

 Pessah chegou finalmente. Dessa vez, a casa de Eliezer-Reuben estava totalmente 

diferente. Os dois genros do ferreiro estavam lá, e eram verdadeiros eruditas em Torá. Eles 

tinham estudado na Yeshiva de Vitebsk. Baruh passou horas conversando com eles sobre 

assuntos difíceis do Talmud. 

 Nessas horas, Eliezer-Reuben se sentava bem perto deles, e escutava a conversa 

com muito interesse, mesmo que ele não compreendesse nem uma palavra. Podíamos ver 

que isso lhe dava muito prazer e que ele estava no sétimo céu de felicidade por ter trazido 

a Torá para as quatro paredes de sua humilde casa. 

 Baruh se sentia muito a vontade desta vez. Ele não precisava mais esconder sua 

erudição, com medo de que pensassem que ele fosse “superior”. Pois, sentado no meio 

dessas pessoas simples, honestas, temendo D’us e amando a Torá, seu único desejo era 

servir D’us e cumprir Seus Mandamentos em cada detalhe. Ele se sentia como se estivesse 

em casa. 
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 Por outro lado, estava o filho único, Chmuel-Nahum, sentado um pouco afastado 

em silêncio, evidentemente um pouco deslocado, com expressão de tristeza, querendo 

dizer “o quê que eu não daria para participar dessa discussão sobre a Torá, ou pelo menos 

compreendê-la” . 

 Baruh entendeu rapidamente a aflição de Chmuel- Naoum, que despertou nele uma 

grande simpatia pelo humilde garoto. Ele não podia deixar de reparar também na maneira 

que Eliezer-Reuben olhava para seu filho de vez em quando, balançando a cabeça com 

desolação, percebendo que ele não era capaz de participar dessas conversas junto com seus 

genros e Baruh. 

 Aparentemente, o ferreiro comparava seu filho a seus genros que eram tão 

instruídos, e talvez mesmo a Baruh que, graças a seus próprios esforços, e apesar de todos 

os obstáculos e todas as dificuldades, tinha atingido um alto nível de cultura. 

 Vendo a expressão atormentada de Chmuel-Nahum, Baruh teve a idéia de sugerir 

que seu pai enviasse seu filho para uma Yeshiva e que lhe desse uma outra chance para 

estudar a Torá. Pois, era evidente, segundo a maneira que ele tinha escutado os sábios da 

Torá, que ele cobiçava sua ciência em Torá, que ele desejava ardentemente aprender a 

sabedoria sagrada e que ele tinha fome e sede de saber. 

 Baruh disse então para o ferreiro: “É verdade que eu disse que é possível ser um 

judeu bom e honesto, mesmo sem ser instruído. Eu acho também que o trabalho é algo que 

tem valor, e como você sabe, eu mesmo vivo graças ao meu próprio trabalho. Eu não 

tenho vergonha de fazer qualquer trabalho honesto. Mas, vendo agora Chmuel-Nahum, eu 

cheguei a conclusão que devíamos dar para ele a oportunidade de estudar a Torá e meu 

conselho é: mande-o para uma Yeshiva.” 

 Quando Chmuel-Nahum ficou sabendo da sugestão de Baruh, ele chorou muito e 

implorou que seu pai lhe deixasse estudar. Seu pai concordou e Baruh ficou tão feliz 

quanto Chmuel-Nahum. 

 Anos mais tarde, Baruh ficou sabendo que Chmuel-Nahum tinha se tornado um 

bom estudante de Torá e genro de um sábio da Torá. Isso lhe agradou enormemente, pois 

ele sentiu que ele tinha participado da nova maneira de viver de Chmuel-Nahum e de seu 

sucesso. Ainda mais, ele estava feliz pelo ferreiro que tinha desejado tanto que seu filho 

estudasse a Torá e se tornasse um sábio como seus genros. 
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Capítulo V 

 

 

O pescador de Vitebsk 

 

 

 

Baruh foi visitar sua cidade natal – Seu cunhado instruído – o virtuoso pescador 

Avreml. 

 

 

16. 

 

 

Depois de Pessah, Baruh deixou Dobromysl e foi para Byechenkovitch onde ele 

tinha a intenção de estudar com o famoso Gaon, o Rabi  Abraham Zeev. No caminho, ele 

tinha que passar por Vitebsk, onde ele decidiu passar um certo tempo e visitar sua família. 

Seu tio e sua tia moravam nessa cidade, assim como sua irmã que tinha se casado. Seu 

marido se chamava Yosef-Issac e tinha sido estudante na Yeshiva de Smargon. Ele tinha se 

tornado um dos decanos da Yeshiva de Vitebsk. O jovem casal e seu pequeno filho 

moravam no subúrbio da cidade. 

Primeiro, Baruh foi visitar seu tio e sua tia. Eles ficaram muito felizes em vê-lo. 

Eles pensavam que ele tinha voltado para ficar com eles e prometeram que não faltaria 

nada para ele. Eles estavam dispostos a perdoá-lo por ele ter ido embora e não ter se 

comunicado com eles durante todos esses anos em que esteve ausente. Eles nunca 

entendiam o quê eles tinham feito para que ele tivesse ido para longe deles e fugido de sua 

proteção afetuosa.  

Baruh não queria dar uma longa explicação; ele não gostava de falar durante muito 

tempo duma vez. Ele tentou somente explicar que ele queria se sustentar graças a seu 

próprio trabalho e  ser  independente. 

Baruh queria encontrar seu cunhado na Yeshiva onde ele queria também conhecer 

os estudantes. Ele foi então para a Yeshiva. Ele tinha curiosidade também em saber como 

era a Yeshiva de Vitebsk, qual era o tipo desta Yeshiva. Baruh chegou no momento em que 

seu cunhado estava dando um “shiour” (aula de Torá). Ele o observou enquanto ele 

instruía sua turma e ficou impressionado com ele. Ele tinha média estatura, boa aparência, 

olhos escuros e inteligentes. Seu rosto  expressava sua força de caráter e sua determinação. 

Ele estava em pé, perto de sua carteira, dando aula com uma voz clara e vibrante.  

O assunto era difícil, mas Yosef-Itzhak o analisava detalhe por detalhe e o 

explicava de maneira simples e clara para seus alunos. Baruh ficou enormemente satisfeito 

e quando os alunos se dispersaram, ele leu o capítulo explicado em classe e viu que seu 

cunhado tinha expressado todas suas possibilidades e tinha simples e habilmente  

comunicado a seus alunos todo o conteúdo de seu ensinamento. 

Mais tarde, Baruh ouviu  também a aula dada pelo Reitor da Yeshiva, o Gaon Rabi 

Peltiel, e ficou encantado. Ele nunca tinha ouvido antes uma explicação tão profunda e tão 

completa. 
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Baruh tinha uma outra missão para cumprir em Vitebsk. Ele queria visitar o túmulo 

de seus pais. Ele queria também fazer os mesmos passeios que antigamente, fora da 

cidade, nas margens do rio Dvina, onde ele ia com seu pai quando era criança. 

Quando Baruh cumpriu sua missão, ele foi visitar sua irmã. Seu cunhado chegou 

logo depois, e eles se conheceram realmente pois ele tinha apenas o visto na Yeshiva mas 

não tinha falado com ele pois não queria interromper sua aula. Entretanto, Yosef-Itzhak se 

lembrou dele. 

Eles se cumprimentaram muito cordialmente e muito calorosamente. Baruh falou 

durante um tempo relativamente curto com sua irmã e em seguida começou uma longa 

conversa sobre assuntos da Torá com seu cunhado. 

Era véspera do Chabat e sua irmã exorou que ele ficasse. “Você não pode me 

recusar isso depois de uma ausência tão longa”, disse ela. Seu cunhado reforçou o convite, 

mas Baruh se desculpou, dizendo que sua tia e seu tio estavam certamente esperando que 

ele ficasse com eles, pois apesar de tudo eles não o haviam sempre acolhido?  

Assim, Baruh conseguiu deixar a casa de sua irmã. Chegando na casa de seus tios, 

ele percebeu que eles tinham preparado um quarto para ele e que, naturalmente eles 

gostariam que ele ficasse o Chabat lá com eles. Lá, Baruh encontrou um pretexto 

diferente. Como é que ele poderia ficar com seus tios enquanto sua irmã queria tanto que 

ele ficasse com ela? 

Na verdade, Baruh já tinha feito seus planos. Ele não tinha a intenção  de deixar 

que seus parentes de Vitebsk mudassem seu modus vivendi. Ele continuaria se sustentando 

graças ao seu próprio trabalho. Ele não faria exceções, nem mesmo por um único Chabat, 

tanto para sua irmã quanto para seus tios. 

Baruh encontrou um lugar para dormir no Beth-Hamidrash, comprou Halot17 para 

o Chabat e alguma coisa ou outra para comer, como de costume, e ele estava contente. 

Entretanto, ele tinha decidido que ele não iria imediatamente para Byechenkovitch, mas 

ficaria para estudar na Yeshiva de Vitebsk onde ele ensinava seu cunhado. 

Agora, ninguém podia ter influências sobre ele, tentar mudar seus hábitos de vida, 

pois ele estava fortemente convencido de que estava no bom caminho. Ele mostrou seu 

ponto de vista para sua irmã, para seu cunhado e para seus tios quando eles insistiram em 

saber a verdade sobre seus diversos pretextos. Ele aproveitou também para dizer o motivo 

de seu silêncio durante sua longa ausência: ele temia que, se ele tivesse mantido contato 

com eles, eles tentariam fazer com que ele desviasse do caminho que ele tinha escolhido. 

Agora, entretanto, ele era adulto e gostaria que seus parentes soubessem que, por melhor 

intencionados que eles estivessem, mesmo querendo aYehuda-lo na sua vida difícil e às 

vezes dolorosa, eles estariam perdendo tempo e esforços. Ele tinha determinado que 

continuaria sua vida solitária, feliz com a convicção de que se sustentaria sozinho e que 

serviria o Todo Poderoso como “aquele que tem as mãos limpas e o coração puro.”  

 

 

 

 

                                                
17 Halot: plurial de hala, pão transado preparado especialmente cada semana para a celebração do Shabat. 

Duas Halot são abençoadas e comidas durante cada uma das duas refeições do Shabat, duas durante o jantar 

de sexta e duas durante o almoço de sábado. 
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17. 

 

 

Baruh ficou em Vitebsk. Apesar de ser muito instruído e de possuir as maiores 

virtudes, ele ainda não estava satisfeito consigo mesmo. Ele estava determinado a aprender 

cada vez mais e progredir até atingir a perfeição. 

Ele teve a excelente oportunidade de aprender os ensinamentos de seu cunhado 

Yosef-Itzhak e do líder do Rosh Yeshiva, o diretor da Yeshiva de Vitebsk, o Rabi Paltiel. 

Por outro lado, Baruh sabia que, no que se referia às boas obras e às virtudes, não era 

necessário se limitar às lições dos sábios; essas virtudes eram encontradas no operário sem 

instrução, o simples “homem da rua”. 

Baruh não precisava ir longe para encontrar um exemplo como este. Ele se 

lembrou que em Vitebsk havia um desses homens que o deixou profundamente 

impressionado, uma pessoa que ele nunca esqueceu desde sua infância. 

Não poderia ser ninguém além de “Avreml o pescador”, que todo mundo no 

distrito chamava  de “Avreml o lábio” por causa de seu lábio inferior que era grosso, 

vermelho e protuberante. Este Avreml  morava a três casas dos pais de Baruh, no subúrbio 

da cidade, não  muito longe do rio Dvina. 

Avreml era uma alma simples capaz de recitar suas rezas e, com muitos esforços, 

compreender o significado. Entretanto, era realmente um judeu que temia D´us. Todas as 

manhãs e todas as noites, ele assistia aos ofícios religiosos no Beth-Hamidrash rezando 

com fervor, e invariavelmente, ele ficava para ouvir o Shiur - a aula lecionada sobre “Ein-

Yaakov” ou o Midrash. Ou então ele se isolava em algum canto para recitar alguns 

capítulos dos Salmos com  muita emoção.  

Os filhos de Avreml eram grandes sábios da Torá. Ele não economizou dinheiro 

para que eles  fossem instruídos pelos melhores professores que podíamos encontrar, e, 

mais tarde, ele os enviou para estudar na Yeshiva. Infelizmente, os filhos de Avreml 

morreram antes do pai e deixaram seus filhos aos seus cuidados. Naturalmente, Avreml 

acolheu seus netos. Ele deu a seus netos a melhor educação judaica possível para que eles 

pudessem crescer conhecendo a Torá. 

Além da devoção ao Todo Poderoso, Avreml  tinha muito escrúpulo em relação aos 

seus semelhantes. Ele era tão caridoso que sua generosidade não poderia ter sido indigna 

de uma pessoa muito mais rica. 

Baruh se lembrava muito bem do hábito que Avreml  tinha de vir nas tardes de 

Chabat durante o verão, quando ele ficava de baixo da janela de sua casa para ouvir sua 

mãe ler o Tzeena-Ureena18. Todas as amigas de sua mãe que moravam na vizinhança se 

reuniam para ouvir sua leitura com grande interesse. Avreml era o único homem da 

assembléia e ficava do lado de fora, de baixo da janela ouvindo tudo com um grande 

prazer. Seu nível de estudo  era igual ao das mulheres presentes e o “Taitch-Humach19” 

                                                
18 Livro de Midrashim que explica a outra parte da Torá Oral. Livro com conteúdo profundo que esconde 

segredos da Torá.(Sod), mas escrito em linguagem de fácil compreensão, com muitas parábolas. 
19 Tradução do Chumach (O Pentateuco) em Idish. 
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estava quase ao seu alcance. Na verdade, ele conseguiu aprender muito assistindo a essas 

leituras. 

Enquanto muitos homens teriam desprezado Avreml por que ele assistia essas aulas 

de “Humash de mulheres”, Baruh, mesmo sendo criança ainda, tinha pena dele. Na 

verdade, ele sentia que sua piedade não era apropriada e que ele deveria respeitá-lo já que 

ele não hesitava em aprender, mesmo que fosse com uma mulher, a partir do momento que 

ele acalmava sua sede de saber. 

Avreml tinha o hábito de ir para o rio Dvina pescar e levar os peixes para o 

mercado e vendê-los diretamente para seus clientes. Ele levava para casa os peixes que 

não conseguia vender no mercado e os vendia muito barato para os vizinhos pobres. E se 

ele soubesse que algum deles não podia pagar, ele dava o peixe de graça, sem hesitar. 

Um dia  Avreml  levou para casa o peixe que ele não tinha conseguido vender no 

mercado, e pediu para sua família cozinhá-lo como de costume. Para sua grande 

consternação, ele ficou sabendo depois que um cliente tinha pago a mais por engano. 

Todos tentaram se lembrar quem tinha sido os compradores, o quê eles tinham comprado e 

quanto eles tinham pago. Eles verificaram as contas de todos os clientes, mas não 

conseguiram identificar quem tinha pago a mais. Eles se lembraram então que neste dia 

um dos clientes tinha sido um camponês que ninguém conhecia. Avreml concluiu que ele 

deveria ter sido a pessoa “roubada”. Mas como consertar o erro se ninguém sabia quem ele 

era nem onde ele morava?  

Avreml, estava tão atordoado que não conseguia descansar. No final, ele decidiu 

pedir conselho ao pai de Baruh e disse a ele quase chorando: 

“Eu peço, por favor, que você me diga o que eu devo fazer, eu tenho a impressão 

de ter roubado alguém!” 

“Dê este dinheiro para a caridade, disse Chneor Zalman, o pai de Baruh.” 

“Impossível! Protestou Avreml. Isso significaria que eu dividiria a Mitzva de 

praticar bondade e caridade (a Tzedaka) com o camponês! Por outro lado, não seria bom 

eu jogar o dinheiro no rio, disse ele.” 

Baruh era muito jovem para se lembrar do fim da história e do que Avreml tinha 

feito com os centavos que ele recebeu a mais, mas ele se lembrava muito bem que 

freqüentemente seu pai citava os princípios nobres de Avreml como exemplo. O próprio 

pai de Baruh passou a chamar Avreml de “Reb Avrohom” e ele o tratava com o maior 

respeito. 

Baruh se lembrava do quê seu pai tinha dito a propósito: “Você está vendo meu 

filho, é dito no Talmud, no Tratado Hulin (92, a), que as pessoas simples chamadas “Am-

Haaretz”, literalmente: “o povo da terra”, são comparadas às folhas da videira. Essas 

folhas protegem a videira da mesma maneira que as pessoas simples protegem os sábios. È 

realmente admirável para um sábio possuir a simplicidade e o bom coração de um judeu 

ignorante. 

E assim Baruh aprendeu, ainda criança, que por mais sábia que uma pessoa 

pudesse se tornar no estudo da Torá, o que mais importava nas virtudes humanas, era a 

humildade.   

Foi na verdade com essa finalidade que ele tinha deixado Vitebsk para viajar para 

longe. 
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E agora que ele tinha voltado para Vitebsk, depois de tantos anos de viagem, de 

trabalho, de estudo e de esforços para se aperfeiçoar, ele sentia que ele tinha ainda muitos 

esforços pela frente. 

Para a maioria das pessoas, Baruh parecia ter dupla personalidade. No domínio 

espiritual, quando ele estudava a Torá, por exemplo, ele se concentrava tanto que vivia 

positivamente com os Tanaim e os Amoraim daquela época (os Sábios do Talmud) e 

conversava com eles como se eles estivessem na sua frente em carne e osso. Entretanto, 

ele era uma pessoa muito aplicada quando se tratava de um trabalho manual. No mundo 

material, ele se dedicava completamente no que fazia, como se nada mais existisse para 

ele. É por isso que seus diversos patrões estavam sempre contentes dele. 

A vida de Baruh era um paradoxo, pois ele vivia aparentemente em dois mundos 

completamente diferentes, o mundo da Torá e o mundo do trabalho; entretanto, ele sabia 

juntar esses dois mundos harmoniosamente em um só totalmente perfeito! 

Será que alguém podia compreender e apreciar a profundeza de uma alma como a 

de Baruh que era capaz de unir o lado espiritual ao material de maneira tão magnífica? 

Baruh nunca procurava ser elogiado, entretanto, Abraão, o horticultor de Liozna, 

considerava seus méritos de maneira justa. Abraão tinha reconhecido a elevação de 

espírito e a erudição de Baruh, mas este havia fugido para bem longe dele. 

Seus caminhos se cruzariam novamente? Era difícil saber se Baruh  realmente 

pensava sobre isso alguns dias depois de sua volta para Vitebsk. 

 Tendo se estabelecido em Vitebsk, Baruh tinha poucos motivos para se preocupar. 

Ele tinha ainda algumas economias para cobrir suas baixas despesas. A coisa mais 

importante para ele era continuar estudando a Torá e freqüentar a Yeshiva de Vitebsk, 

onde seu cunhado e o Gaon Rabi Paltiel davam aula, o que lhe satisfazia perfeitamente. 

 Um pouco depois, quando Baruh percebeu que suas economias estavam acabando, 

ele seguiu seu método habitual de procurar trabalho. Sem muito esforço, ele encontrou um 

emprego, já que ele estava disposto a aceitar qualquer um, mesmo que fosse muito difícil, 

a partir do momento que fosse um trabalho honesto. 

 Ele passou na frente de uma construção e ofereceu seus serviços com uma carga 

horária determinada, de maneira que ele tivesse tempo livre para se consagrar aos estudos, 

quantas horas ele pudesse estudar. Aceitaram sua proposta e ele trabalhou o número de 

horas suficiente para suprir suas necessidades, que eram muito modestas. 

 O verão passou assim; Baruh se sentia totalmente em casa na sua cidade natal. 

Ninguém o perturbava e ele estava completamente seguro de si próprio e independente 

para seguir seu próprio caminho. 

 Baruh não imaginava que, enquanto ele vivia tão serenamente em Vitebsk, tinha 

alguém em Liozna muito atormentado por sua causa e pelo possível motivo de seu 

desaparecimento. Evidentemente, tratava-se do jardineiro  Abraão. 
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Capítulo VI 

 

 

O noivado de Baruch 

 

 

Baruh reencontra seu ex-patrão – O pedido de casamento e as condições impostas por 

Baruh – Baruh à procura de si mesmo – O pobre feliz. 

 

 

18. 

 

 

Quando Baruh desapareceu de Liozna sem deixar pistas, Abraão ficou  muito 

intrigado e inquieto. Por qual motivo Baruh teria feito isso? Seria por que Baruh não 

queria ter sentado em sua mesa? Abraão tinha observado Baruh e sabendo que se tratava 

de um jovem homem bom e virtuoso, esperava que ele se tornasse seu genro. Sua filha 

Rivka era uma jovem menina muito bonita e muito dotada, e Abraão não podia pensar num 

melhor partido para sua amada filha a não ser Baruh. Ele já sabia tudo sobre Baruh graças 

a seu relacionamento com ele. Abraão sabia que a família de Baruch era originária de 

Posen e muito distinta, que ele tinha nascido em Vitebsk e tinha sido educado numa casa 

no subúrbio da cidade, perto das margens do rio Dvina. 

 Ele descobriu tudo isso pouco a pouco (pois Baruh falava muito pouco) juntando 

os pedaços até conseguir obter um quadro de Baruh e de sua vida antes de sua vinda para 

Liozna. 

 Ele compreendia e admirava melhor do que ninguém a personalidade e a maneira 

original de viver de Baruh. 

 Abraão tinha desejado especialmente que Baruh passasse Pessah em sua casa a fim 

de conhecer sua família, inclusive sua filha Rivka pois ele achava que seria mais fácil 

propor a Baruh que ele se casasse com ela. 

 Será que Baruh teria adivinhado as intenções de Abraão e fugiu por causa disso? 

Abraão esperava que não fosse esse o motivo de sua partida e decidiu não sossegar 

enquanto não o encontrasse. Era como procurar uma agulha num paliteiro. Por onde 

começar? 

 Nesse verão, Abraão alugou novamente os pomares, mas dessa vez com um novo 

sócio. Um desses pomares era um pouco distante de Liozna. Quando a época da colheita 

dos frutos chegou, seu sócio sugeriu que Abraão levasse os frutos para Vitebsk, a única 

grande cidade nas redondezas, onde ele tinha certeza que eles poderiam obter um preço 

melhor para seus produtos. 

 Seu sócio achava que teria que convencer Abraão a fazer isso mas ficou surpreso 

quando Abraão disse que estava totalmente disposto para viajar. Sabendo que Vitebsk era 

a cidade natal de Baruh e seu lar, Abraão esperava ter boas chances de encontrar alguma 

pista de sua residência atual. 

 Abraão obteve muito sucesso em relação a venda dos frutos, pois ele conseguiu 

realmente preços muito bons. Mas, depois de ter concluído suas vendas, sem perder 
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tempo, ele começou a procurar Baruh. Ele começou a procurá-lo no subúrbio da cidade 

perto do rio Dvina, e em seguida, através da cidade, mas apesar de todos seus esforços – e 

ele interrogou um grande número de pessoas – ninguém parecia saber onde Baruh estava. 

Abraão voltou fortemente decepcionado. 

 Entretanto, Abraão não se desesperou, mesmo que ele tivesse ido muitas vezes para 

Vitebsk durante o verão sem encontrar solução para o mistério do desaparecimento de 

Baruh. 

 Finalmente, Abraão decidiu ir visitar seu antigo mestre, o Rabi Abraham Zeev em 

Byechenkovitch e pedir seus conselhos para saber se ele deveria continuar procurando 

Baruh ou se ele deveria encontrar um outro partido para sua filha. 

  

O Rabi Abraão Zeev era mais do que um mestre para ele. Ele o criou e o educou, e 

mais tarde o ajudou a se casar e a se estabelecer. 

O Rabi Abraão Zeev aconselhou Abraão a esperar um pouco mais, mas se ele não o 

encontrasse, ele deveria parar de procurá-lo e encontrar outra pessoa para sua filha. 

 Durante sua estadia em Byechenkovitch, Abraão conheceu um estudante da Yeshiva 

de Vitebsk, e durante suas conversas, este lhe falou com entusiasmo do jovem decano 

desta Yeshiva, o Rabi Yosef-Itzhak. O estudante não sabia que Abraão estava procurando 

desesperadamente o cunhado do Rabi Yosef-Itzhak e, também não sabia que eles eram 

parentes. Abraão gostou muito do que o estudante falou sobre o Rabi Yosef-Itzhak e 

decidiu visitá-lo e conhecê-lo quando fosse para Vitebsk. 

 E foi o que ele fez. Durante o inverno, ele teve a oportunidade de ir para Vitebsk. 

Enquanto ele estava sempre à espera de qualquer informação que pudesse aYehuda-lo a 

encontrar Baruh, ele pensou que seria uma boa idéia se encontrar com o Rabi Yosef-Itzhak. 

Naturalmente, ele não sabia que o Rabi e Baruh eram parentes, mas, durante suas 

conversas, ele citou seu nome, e para a alegria de Abraão, ele ficou sabendo que eles eram 

cunhados, e, ainda por cima, que Baruh estava morando nesta mesma cidade. 

 A alegria de Abraão foi indescritível! Ele contou para o Rabi Yosef-Itzhak sua 

longas procuras e seu desejo e esperança ardentes de que Baruh fosse seu genro. O Rabi 

Yosef-Itzhak achou que Abraão deveria abordar esse assunto delicado pessoalmente com 

Baruh, e o aconselhou a ter muita prudência na maneira de expor a coisa para não 

apavorar Baruh. 

 Mas, onde estava Baruh? Sua família o via raramente. Tudo o que o Rabi Jospeh-

Itzhak pôde dizer a Abraão foi indicar o Beth Hamidrash que Baruh freqüentava. 

 Abraão não perdeu tempo e foi logo para o Beth Hamidrash. Ele se instalou num 

canto para estudar, e, evidentemente Baruh entrou um pouco depois. Ele viu o visitante e, 

para o grande alívio e para a grande alegria de Abraão, Baruh, que tinha sido sempre tão 

distante e reservado, o cumprimentou cordialmente e o recebeu da maneira mais amigável 

possível! Eles se abraçaram afetuosamente. Abraão disse: “Eu estou te procurando há 

tanto tempo, meu caro Baruh! Eu fiquei terrivelmente lesado quando você desapareceu de 

Liozna sem falar uma palavra, sem deixar pistas!” 

 Abraão agora estava mais tranqüilo: havia uma confiança mútua na relação entre 

ele e Baruh. Sua presença lhe fazia muito bem. Afinal, ele percebeu que não tinha perdido 

seu tempo procurando por ele. O querido Baruh estava lá, e possivelmente se tornaria seu 

genro! 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 82 

 Abraão não queria precipitar as coisas. O Rabi Yosef-Itzhak tinha aconselhado que 

ele fosse prudente. Entretanto, o Rabi Yosef-Itzhak aproveitou a oportunidade de sondar 

Baruh em relação a proposta de casamento e preparar o terreno para que Abraão pudesse 

conversar sobre esse assunto com ele. 

 Baruh estava mais acessível do que ele pensava, e de fato, aceitou sem hesitar a 

proposta de Abraão, à condição que ele pudesse viver de acordo com o caminho que ele 

tinha traçado. 

 Baruh queria deixar muito claro para Abraão que ele poderia se tornar seu genro 

somente se ele, e naturalmente sua filha Rivka aceitassem as condições seguintes: 

 Baruh não queria nenhum dote, mas ele queria que Abraão mandasse construir 

para ele e para Rivka uma casa separada, pois ele queria que essa casa se tornasse um 

refúgio para os viajantes pobres, especialmente os Místicos que, nesta época, percorriam o 

país cumprindo suas tarefas sagradas de ajudar os pobres judeus desprezados e 

desesperados. 

 Baruh tinha conhecido muitos místicos durante suas viagens. Como sabemos, 

Baruh sempre se estabelecia num Beth Hamidrash, seja qual fosse, e os Místicos faziam o 

mesmo. Ninguém se preocupava com o conforto ou com as necessidades deles. Os 

Místicos não queriam aceitar esmola, assim eles possuíam tanto quanto o mendigo que 

ficava na porta do Beth Hamidrash atraíndo a simpatia das almas caridosas. 

 Por outro lado, como a maior parte deles viajava como pobres e simples operários, 

suas identidades não eram conhecidas das famílias que estavam sempre dispostas a receber 

hóspedes ilustres, ignoravam esses místicos e não lhe ofereciam hospitalidade. 

 Assim, os Místicos tinham uma vida rude, e Baruh sonhava que um dia, a medida 

do possível, poderia aYehuda-los oferecendo uma cama de verdade ao invés de um banco 

duro do Beth Hamidrash para dormir, assim como uma boa refeição, ao invés de poucos 

pedaços de comida que eles catavam durante suas viagens. 

 Evidentemente, Baruh não podia realizar seu sonho até se casar. Lembrando-se do 

provérbio: “uma mulher (geralmente) não vê os visitantes com bons olhos”, Baruh queria 

tomar precauções. Foi por isso que ele insistiu tanto que Abraão aceitasse suas condições. 

Abraão garantiu a Baruh que ele não precisava se preocupar. Confiando  no bom coração 

de sua filha e antes mesmo de perguntar a ela, Abraão prometeu a Baruch que ela aceitaria 

com boa vontade e com alegria transformar sua casa em “asilo” para todos aqueles que ele 

desejasse convidar. 

 Agora que Abraão e Baruh estavam perfeitamente de acordo, Baruh expressou seu 

desejo de noivar o mais rápido possível. E Abraão se foi com essas boas novidades. 

 

 

19. 

 

 

 Antes da comemoração do noivado de Baruh e de Rivka, a irmã e a tia de Baruh 

foram para Liozna para conhecer a noiva, e também para ajudar a organizar o noivado. 

 Baruh confiou nelas e disse a elas também que um dos motivos pelo qual ele queria 

se casar com  a filha de Abraão é que ele era um grande admirador deste último,  e ele o 

admirava particularmente pois ele ganhava sua vida trabalhando com suas próprias mãos 
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já que ele era um horticultor. Baruh tinha trabalhado para Abraão e aprendeu com ele a 

arte da jardinagem. Ele desejava muito ter sua própria horta para ganhar sua vida assim 

depois que se casasse. 

 A tia de Baruh mencionou este fato para Abraão. Eles foram então para o lote de 

terra localizado a alguns quilômetros de Liozna onde ele tinha a intenção de construir uma 

casa para Baruh e para sua mulher. O terreno era suficientemente grande para plantar 

frutas e legumes. A irmã e a tia de Baruh estavam muito contentes, ainda mais por que 

elas tiveram uma ótima impressão de Rivka. 

 Algumas semanas depois, Abraão e sua filha Rivka foram para Vitebsk onde o 

noivado foi celebrado com muita alegria. 

 Como tinha sido combinado, Baruh deveria ficar um ano ainda em Vitebsk para 

estudar Torá antes de começar sua vida conjugal. 

 Durante este ano, Baruh continuou seu antigo hábito de trabalhar algumas horas 

por dia e estudar Torá o resto do tempo. 

 Nenhuma profissão era muito difícil ou humilhante para ele. Freqüentemente, ele 

trabalhava como descarregador de mercadorias e isso era muito difícil.  

 O inverno e o verão passaram, e finalmente chegou o outono. Chegou o mês de 

Elul. Seguindo os conselhos de seu cunhado Yosef-Itzhak, Baruh estudou Mussar (a ética) 

segundo o “Chaaré-Teshuva” do Rabi Jonah, e outros livros como o “Reshit-Chohma”, 

“Hilehot-Teshuva” assim como os tratados “Rosh Hachana” e “Ioma”. 

 Baruh ficou muito impressionado com esses estudos que permitiram que ele 

descobrisse um mundo novo! Baruh passou a ter novos sentimentos pois até aquele 

momento somente a Razão importava. 

 O resultado de tudo isso foi que ele percebeu que seu passado tinha sido muito 

imperfeito e que seguindo os ensinamentos desses livros ele poderia esperar viver 

perfeitamente como um verdadeiro judeu deveria. 

 Ele percebeu que, até aquele momento, sua atitude em relação a seus semelhantes 

tinha sido calculada, até mesmo quando ele era generoso, mas ele percebeu que faltava 

nele um verdadeiro sentimento de afeto e de solidariedade. 

 Ele se lembrou de um incidente recente que tinha acontecido no Beth Hamidrash 

de Yanovitch onde ele estudava na época. 

 Enquanto ele estava sentado num canto, como sempre estudando com zelo, um 

homem e uma mulher entraram correndo e se precipitaram em direção a Arca santa, 

abrindo seus corações, chorando, suplicando e pedindo socorro ao Todo Poderoso pois 

eles estavam terrivelmente aflitos. A única filha desse casal, que estava pronta para se 

casar, ficou gravemente doente e estava à beira da morte.  

 Outras pessoas se juntaram aos pais, rezaram e recitaram os salmos com eles 

pedindo ajuda para a jovem menina doente. 

 Baruh os observou naturalmente com simpatia, mas ele não teria a idéia de se 

juntar a eles de qualquer maneira. Ele estava no Beth Hamidrash com o único objetivo de 

estudar a Torá e não se preocupava com o que acontecia ao seu redor. Como ele estava lá 

para estudar, ele estava então estudando. 

 Baruh ficou sabendo depois que o homem e a mulher que tinham entrado no Beth 

Hamidrash para rezar pela sua filha tinham ficado muitos anos sem filhos. Finalmente eles 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 84 

tiveram a alegria de ter uma filha. Eram pessoas conhecidas, ricas e respeitadas. Sua filha 

teve uma educação muito boa, assim como deve ter uma verdadeira filha de Israel.  

 Ela cresceu, respeitando seus pais, e ela era como se fosse a pupila de seus olhos.  

 Quando ela atingiu a idade de se casar, eles queriam muito encontrar um bom 

partido para ela, e para a grande alegria deles, um jovem muito honrado, que conhecia bem 

a Torá, e de boa família, pediu sua mão em casamento. 

 Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor quando, para o desespero e 

tristeza de todos, a futura esposa ficou doente e seu estado piorava a cada dia. 

 Como quase toda a população de Yanovitch e das redondezas tinha sido convidada 

para o casamento, a doença da noiva tinha se tornado motivo de preocupação universal. 

 Alguns dias depois, do seu canto habitual do Beth-Hamidrash, Baruh viu que 

estavam preparando as mesas com todos os tipos de bebidas e guloseimas. Logo em 

seguida, o casal que tinha rezado pela cura da jovem filha entrou, no meio de uma grande 

multidão de homens e de mulheres. 

 Baruh ficou sabendo que era uma “cerimônia de ação de graças”, para a cura 

milagrosa da menina. “Todo mundo e sua mulher”, como diz o proverbia, parecia ter se 

reunido para esta ocasião. Entretanto, Baruh se sentia estranho, completamente por fora 

disso, pois ele pensava que esses prazeres não lhe diziam respeito. 

 De fato, quando o barulho e a alegria começaram a atrapalhar seus estudos, ele foi 

para outro lugar onde pôde continuar estudando como se nada tivesse acontecido. 

 Agora, Baruh percebia a vida e via as pessoas da maneira como os livros de Ética 

tinham ensinado a ele. Suas maneiras mudaram, ele se tornou mais tolerante e mais 

simpático; ele reprovou sua própria indiferença e sua frieza passadas. 

  

 

20. 

 

 

 Agora, ele sentia seu judaísmo com coração e alma,  com seu espírito também e, 

finalmente ele sentia que estava no caminho certo para ter uma vida judaica realmente 

perfeita. 

 Baruh se lembrou de um outro acontecimento que ocorreu quando ele estava em 

Dobromysl pela segunda vez. Foi justo antes de Pessah e todos os habitantes estavam 

ocupados se preparando para Pessah. 

 Em Dobromysl tinha um certo judeu cujo nome era Abraham-Benjamin, um 

homem instruído que ganhava a vida  tecendo a lã. Era uma profissão muito difícil e era 

difícil de se esperar que alguém se tornasse rico fazendo esse tipo de trabalho. 

 Mas Abraham-Benjamin nunca tinha se preocupado em ficar rico. Ele estava muito 

contente em ganhar o suficiente para dar pão para sua família. E sua família era bem 

grande! Ele mesmo, sua mulher e seus sete filhos, seus parentes idosos e sem dinheiro; e 

os parentes de sua mulher idosos também. Com tantas bocas para alimentar, ele tinha 

dificuldades para dar conta das despesas. Apesar desta difícil situação, Abraham 

Benjamin  enviou seu filho mais velho, que tinha quinze anos de idade, para estudar numa 

Yeshiva, mesmo que ele pudesse trabalhar com ele tecendo a lã. Ele enviou também seus 

outros filhos para a escola e sustentava sozinho toda a sua família. 
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 Apesar de sua extrema pobreza, Abraham-Benjamin dava caridade generosamente, 

e sua casa estava sempre aberta para quem precisasse comer ou se abrigar durante a noite. 

 Toda a cidade de Dobromysl conhecia sua bondade e todo mundo sabia que, 

qualquer que fosse sua necessidade, Abraham-Benjamin não aceitaria jamais a ajuda de 

ninguém, nem um empréstimo. 

 Se as coisas se tornassem muito difíceis, ele penhorava tudo o que ele pudesse 

encontrar na casa, até mesmo as camas. Uma vez eles tiveram que penhorar os  

candelabros do Chabat e a mulher de Abraham-Benjamin teve que usar candelabros que 

seu filho mais velho tinha feito com argila. Eles estavam todos satisfeitos em ver esses 

candelabros, como se eles fossem feitos com algum material precioso. 

 Todo mundo sabia que Abraham-Benjamin pensava primeiro nos dois casais de 

idosos que moravam com ele, depois, na sua mulher e nos seus filhos e por último nele 

mesmo.  

 Qualquer um que estivesse em seu lugar estaria sobrecarregado de preocupações, 

mas ele não. Ninguém em Dobromysl era mais alegre que Abraham-Benjamin. 

 Quando alguém o encontrava e perguntava como ele estava, ele  respondia 

sorrindo: 

 _ Quais são os motivos que a gente tem para se queixar? Meu filho mais velho, 

Shloimké está aprendendo a Torá na Yeshiva, David-Aryeh e Haim-Eliyahou estão 

estudando no Heder (escolinha de Torá) e os mais novos estão aprendendo a passar 

fome... 

 Ele dizia isso sem nenhum sinal de amargura e ainda concluía dizendo: 

_ Por quê devemos nos angustiar? Nós temos D´us misericordioso no céu me 

susenstará como minha família e  todo nosso povo. Tudo será perfeito. 

 Nas noites de sexta-feira, no Chabat,  sua casa era a mais alegre da cidade, e todos 

os assistentes sentiam um verdadeiro “prazer do Chabat,” aquele “Oneg-Chabat”. A 

propria casa estava enterrada até as janelas. As paredes estavam sendo sustentadas por 

pranchas para evitar que elas desmoronassem. Entretanto, as janelas estavam limpas e as 

paredes estavam pintadas com cores vivas. A mesa estava coberta por uma toalha branca e 

três pares de velas de cera foram colocados nos candelabros de argila. 

 Os quatro idosos se sentavam na cabeceira da mesa, enquanto Abraham-Benjamin, 

sua mulher e seus filhos se sentavam em redor deles. Uma enorme sopeira cheia de água 

quente servia de sopa, e reinava no centro da mesa. Pedaços de pão também foram 

colocados na frente de cada pessoa sentada à mesa. Cada um comia sua porção de pão e 

bebia a água quente, sendo essa a refeição deles, e mesmo assim eles cantavam em seguida 

como se eles tivessem acabado de fazer a mais esplêndida das refeições. 

 Baruh se lembrou desta tarde, quando, sentado sozinho no Beth Hamidrash, ele 

ficou surpreso ao ver dois judeus robustos carregarem um homem cujo rosto estava 

coberto com tanto sangue que não dava para reconhecê-lo. O pobre homem parecia estar 

mais morto do que vivo e totalmente inconsciente daquele barulho e daquela agitação em 

redor pois todo mundo acorria de todos os lados. A pessoa ferida era Abraham-Benjamin.   

 Ninguém sabia como e nem porque aquilo tinha acontecido. Baruh ficou sabendo 

apenas que Abraham Benjamin tinha sido encontrado neste estado, de baixo de uma 

árvore, a alguns quilômetros de Dobromysl na estrada que leva para Babinovitch. Ele 

estava gravemente ferido para poder dizer o que tinha acontecido, e os dois homens o 
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levaram então para o Beth Hamidrash pois era mais perto do que sua casa. Ele ainda 

estava vivo quando o médico chegou mas este não demonstrou muita esperança quanto à 

cura de Abraham-Benjamin. Quando as testemunhas souberam da notícia, elas começaram 

a chorar muito e recitaram os salmos para o doente. 

 Nesse meio tempo, sua família ficou sabendo do trágico acidente, e todos foram 

correndo para o Beth Hamidrash, onde choraram e gritaram com aqueles que já estavam 

lá. 

 Naturalmente, Baruh se juntou com todos para rezar, mas ele se lembrava 

nitidamente que ele se sentiu totalmente estranho em relação a este acontecimento, como 

se ele não tivesse nenhuma ligação com ele. É claro que Baruch também desejava do 

fundo do coração a melhora de Abraham Benjamin, pensando em todos aqueles que 

dependiam dele, mas Baruh se sentia um pouco incomodado com aquele barulho todo que 

atrapalhava seus estudos. 

   Durante dois dias, Abraham Benjamin ficou entre a vida e a morte. Sua família 

queria levá-lo para casa mas o médico dizia que ele estava muito doente para ser 

transportado. 

 Outros insistiram para que sua família o deixasse no Beth Hamidrash como tinha 

sugerido o médico, pois eles pensavam que as chances dele ficar curado seriam maiores se 

ele descansasse neste lugar sagrado. 

 Durante esse tempo, Baruh andava sem objetivo pelo Beth Hamidrash. Ele não 

conseguia de maneira alguma se concentrar e estudar no meio de toda essa agitação. 

 Quando, no terceiro dia, Abraham Benjamin abriu os olhos subitamente e pediu um 

copo de água, ficou claro que ele não morreria mais. Sua respiração melhorou e ele parecia 

estar mais normal. 

 A notícia de sua cura milagrosa se espalhou que nem poeira pela cidade. A alegria 

e o alívio de sua família eram indescritíveis, pois  Abraham Benjamin foi capaz de sentar-

se à mesa alguns dias depois quando Pessah chegou. Eles celebraram os “Sedarim”20 de 

Pessah tão alegremente como nunca tinham celebrado. 

  Baruh se lembrava, um pouco envergonhado, que seu alívio quando Abraham-

Benjamin foi levado para casa foi sobretudo egoísta, pois, a partir desse momento ele pôde 

estudar sem ser incomodado. 

 Ele tinha agora uma concepção tão diferente da vida e das pessoas! Sua alma 

profunda começava a despertar-se. Os livros sobre a ética que ele tinha estudado 

despertaram nele este novo sentimento de fraternidade em relação aos seus semelhantes, 

que permitiu que ele compreendesse que ele estava finalmente no caminho da perfeição. 

                                                

20 Oração da Páscoa celebrada em casa e que relata a saída dos 
judeus do Egito  depois de 210 anos de escravidão, no ano 2448 do 

calendário judaico.   
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Capítulo VII 

 

 

 

O Chamash de Yanovitch 

 

 

 

O notável “Chamash” que causou uma impressão considerável em Baruh – O Beth 

Hamidrash da praça do mercado – O moleiro e outros camponeses típicos – Homens que 

sabem e homens que agem – Um terrível incidente. 

 

 

21. 

 

 

Baruh estudou durante o inverno inteiro sob direção de seu cunhado. Para se 

sustentar, ele reservava várias horas do dia ao trabalho manual, e sentia que sua existência 

era ideal, sua vida harmoniosa. 

 Pessah estava se aproximando, e Baruh estava disposto a deixar Vitebsk, apesar da 

insistência de seus parentes para que eles passassem Pessah juntos. Entretanto, Baruh 

tinha outros planos. Como ele se casaria em breve, ele queria aproveitar a ocasião para 

visitar alguns de seus velhos amigos antes de se estabelecer. 

 Ele queria rever especialmente um amigo que o causou uma profunda impressão 

quando ele era ainda criança e vivia em Yanovitch. Tratava-se de seu velho amigo Zalman-

Haim, que era o Chamash21 do grande Beth Hamidrash da praça do mercado. 

 Quando Baruh chegou em Yanovitch pela primeira vez, ele foi para um pequeno 

Beth Hamidrash localizado perto de um cemitério onde se instalou para estudar a Torá. 

Quando havia um enterro, era para esse Beth Hamidrash que os parentes e os amigos do 

defunto iam invariavelmente para a reza da tarde, a reza de Mincha. Os coveiros 

guardavam suas ferramentas num lugar desse Beth Hamidrash. A carroça do defunto e as 

“mesas de purificação dos defuntos” ficavam lá também. 

 Por causa disso, poucas pessoas gostavam de ficar sozinhas durante a noite no Beth 

Hamidrash. Elas não tinham muita vontade de ficar lá durante o dia também. È por isso 

que Baruh achava que era um lugar ideal para estudar, pois ninguém o incomodava. O 

próprio Baruh se sentiu um pouco incomodado no início, ainda mais por que ele dormia 

no Beth Hamidrash. Entretanto, ele se acostumou pouco a pouco a este lugar e não teve 

mais medo.  

                                                
21 Chamash: o bedel da congragação, o ajudante da sinagoga e da casa dos estudos de Tora, tem uma 

posição notável  na administração da congregação. O chamash recebe ordens do Gabay, o “gerente” da 

diretoria que recebe ordens do rabino da sinagoga. Ele é o responsável da arrumação do local, de deixar tudo 

em ordem, de entrar em contacto com as pessoas da comunidade. O chamash  deve estar sempre disponível 

no dia-dia para o andamento geral deste lugar sagrado, seja na casa das rezas seja na casa dos estudos de 

Tora.  
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 A maioria dos fiéis morava bem perto, eram pessoas simples, trabalhadoras, que 

aproveitavam alguns minutos de folga para ir rapidamente ao Beth Hamidrash “Davenen 

Mincha” (rezar a breve oração da tarde) e voltavam correndo para o trabalho. Algumas 

pessoas tinham o hábito de ir entre Mincha e Maariv22 para ouvir o Shiur (aula de Torá) de 

Mishnayot ou o Ein Yaakov. Mas, depois de Maariv (a reza da noite), nenhuma alma 

ficava lá! 

 O Chamash deste Beth Hamidrash era também um dos coveiros. É por este motivo, 

e também por causa da proximidade do cemitério, que os coveiros se reuniam no Beth 

Hamidrash para “se divertir”. Em cada enterro esses coveiros aproveitavam para se 

embriagar. Numa dessas ocasiões, um deles, que bebeu um pouco mais do que o normal, 

se aproximou de Baruh cambaleando, e, para mostrar o grande respeito que ele tinha por 

esse jovem que se dedicava completamente ao estudo da Torá, o abraçou como um 

bêbado. 

 Baruh ficou horrorizado e profundamente perturbado. Ele precisou de um certo 

tempo para voltar ao normal e ele decidiu deixar este Beth Hamidrash para evitar esse tipo 

de manifestações. 

 Foi por isso então que Baruh foi se instalar no novo Beth Hamidrash da praça do 

mercado, onde o Chamash era Zalman Haim. Baruh teve muitas oportunidades para 

observar Zalman-Haim e admirá-lo por suas qualidades excepcionais. 

 Na verdade, foi graças a Zalman Haim que este Beth Hamidrash nasceu. O 

dinheiro de sua construção foi doado pelo famoso benfeitor de Yanovitch, Ber. Ber era um 

comprador de gado que teve a chance de transformar seu negócio numa pequena mina de 

ouro. Isso por si só não teria feito com que ele fosse famoso, se ele não fosse um homem 

que temesse D´us e extremamente caridoso. 

 Ber era muito hospitaleiro: sua casa estava aberta para todos, particularmente para 

os sábios da Torá. Ele dizia sempre: “o dono da casa deve dar dinheiro, o visitante sua 

bênção, e o Todo Poderoso deve conceder sucesso aos dois.” 

 Ber não tinha filhos e por isso estava profundamente triste. Um de seus visitantes 

freqüentes era Zalman-Haim que Ber respeitava muito, e assim, quando esse último pediu 

que ele financiasse a construção de um Beth Hamidrash na praça do mercado, Ber aceitou 

com boa vontade. Quando o Beth Hamidrash ficou pronto, Zalman Haim se tornou o 

Chamash. Ninguém sabia exatamente como ele tinha se tornado o Chamash, nem de onde 

ele vinha. Mas o motivo pelo qual ele queria ver um Beth Hamidrash construído na praça 

do mercado foi logo evidenciado, assim como o motivo pelo qual ele queria se tornar o 

Chamash. 

 Era muito prático para uma grande quantidade de pessoas. Todos os judeus, 

comerciantes, lojistas e camponeses, que freqüentavam o mercado, podiam facilmente dar 

um pulo no Beth Hamidrash para davenen (rezar) sem perder tempo. E assim, o Beth 

Hamidrash ficava cheio da madrugada até tarde de noite. 

                                                
22 O tempo entre Minha e Maariv dura aproximadamente 42 minutos, e designa a pausa entre a reza do final 

da tarde, um pouco antes do pôr do sol (Minha), e a reza do início da noite, ao escurecer  e quando aparecem 

três estrelas (Maariv). Este tempo de pausa entre as duas rezas é aproveitado para estudar textos acessíveis 

da Tora Oral, como a Mishna e Ein Yaacov. 
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 Poderíamos pensar que este Beth Hamidrash por ser um lugar tão animado era  

pouco propício ao estudo, mas Zalman-Haim se preocupou em reservar cômodos especiais 

para aqueles que queriam estudar Torá sem serem perturbados.  

Baruch aproveitou a calma de um desses cômodos onde se estabeleceu para 

estudar, encontrando assim tempo para observar as numerosas virtudes do Chamash 

Zalman-Haim. 

 Baruch percebeu que muitos fiéis eram pessoas trazidas pelo próprio Zalman-

Haim. Geralmente, eram operários e camponeses judeus muito simples que ele acolhia e 

estimulava “chamando-os para a Torá” nos dias de leitura da Torá23. Essa atenção era 

muito apreciada por essas pessoas simples que geralmente eram desprezadas por causa da 

falta de instrução. Elas se sentiam honradas e iam com muito boa vontade para o Beth 

Hamidrash. 

 Todas essas pessoas eram especialmente gratas a Zalman-Haim pois ele trazia 

literalmente o Beth Hamidrash para elas e dava a impressão de que este lugar sagrado de 

rezas e de estudo da Torá pertencia  a elas. 

 Zalman Haim tinha o hábito de andar pelas ruas e reunir a sua volta homens, 

mulheres e crianças judeus, e contar histórias do Talmud e do Midrash. Ele contava as 

coisas de maneira simples e tão bonita que todos, jovens e velhos, o compreendiam 

perfeitamente e ouviam cada palavra com muita satisfação. 

 Zalman-Haim falava principalmente dos grandes Tannaim e Amoraim (Sábios da 

Torá Oral) que trabalhavam assim como seus auditores, como sapateiros, ferreiros, 

carpinteiros, etc... Ele queria provar para essas pessoas que, até mesmo operários podem se 

tornar grandes sábios, e que grandes eruditos não deixam de ser importantes se eles 

exercem um rabalho manual para ganhar a vida. 

 Durante esses encontros, que eram na verdade longas conferências realizadas ao ar 

livre, ele empregava uma linguagem simples com a qual eles eram acostumados, e 

aconselhava os negociantes a serem honestos durante suas negociações com os outros. Ele 

tentava também revelar nesses negociantes um sentimento de amor fraterno para que eles 

não brigassem e nem discutissem durante suas transações. E, naturalmente, ele enfatizava 

a importância da educação judaica das crianças e que elas deveriam ser educadas como 

judeus e judias que amam a Torá. Essas conversas do Chamash Zalman-Haim causavam 

                                                
23  A leitura da Tora corresponde a um processo ritual específico designado pela Lei da Tora e é celebrada 

com magnificência e com todo o esplendor que caracteriza esta ocasião. Dias da semana (todas as segundas-

feiras e toda as quintas-feiras do ano, de manhã), Shabat e Festas (Iom Tov) do calendário judaico, dias de 

celebração do novo mês, e dias de jejum, são dias de leitura da Torá. Ao longo do ano, nestes dias, é lido em 

público, em presença de pelo menos dez judeus homens que tenham mais de 13 anos de idade, trechos 

específicos da Tora de acordo com o dia em questão. Nesta ocasião da leitura pública da Tora, com grande 

alegria e solenidade é retirado da Arca Sagrada (Aron Kodesh) o Rolo Sagrado da Tora. Depois é tirado com 

muito cuidado e reverência o magnífico manto do Rolo da Tora, manto de grande esplendor com coroa de 

prata ou de ouro em cima, e a roupa do Rolo Sagrado da Tora, roupa de veludo bordada de fios de ouro. 

Nesta ocasião são chamados pelo menos três pessoas (um Cohen,um Levy e um judeu comum, Israel), numa 
ordem especifica designada pelo responsável da administração da sinagoga (o Gabay), para pronunciar a 

benção que se diz antes de ler a Tora. Este procedimento ritual da retirada do Rolo Sagrado da Tora de sua 

Arca e do desenrolamento do Rolo da Tora para sua leitura, é muito sagrado e é acompanhado de cantos 

muito alegres e orações. Ser chamado para a leitura da Tora (Alya La Torá, literalmente, elevar-se na Torá) é 

uma honra, e é um momento que providencia reforço espiritual e uma certa elevação da alma. A leitura da 

Tora se chama Alya la Tora: o que significa “elevação” em hebraico. 
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uma impressão extraordinária em seus auditores, que iam em massa para o Beth 

Hamidrash para ouvir os Shiurim (aulas) que ele dava, assim como davenen (rezar). Um 

dos Shiurim que ele dava no Beth Hamidrash era sobre Humash (o Pentateuco) e o 

comentário de RaChi, que ele traduzia em iídich e explicava em termos simples, de 

maneira que todo mundo o compreendesse. 

 Entretanto, Zalman-Haim não restringia seus cuidados às necessidades espirituais 

dessas pessoas que estavam protegidas “debaixo de suas asas”; ele se preocupava também 

com o bem estar material de todas elas. Ele se preocupava pouco com ele próprio, e se 

contentava com um pedaço de pão seco. Entretanto, em relação aos outros, ele não 

economizava nenhum esforço para garantir que não faltaria nada para eles. 

 Zalman Haim introduziu uma novidade neste novo Beth Hamidrash. Como todos 

os outros Chamashim (bedéis), ele coletava caridade dos fiéis nas segundas e nas quintas-

feiras depois da leitura da Torá. Mas, ao contrário dos outros, ele não pegava esse dinheiro 

para si, e ao invés disso, ele juntava uma quantia bastante alta e fundou um “fundo de 

empréstimo” para os operários pobres ou negociantes que precisavam de ajuda financeira. 

 Ele ficava particularmente apressado antes dos “dias de mercado” e ia procurar 

“clientes” que precisavam de dinheiro líquido. Quando havia mais clientes do que 

dinheiro, o que acontecia freqüentemente, ele procurava as pessoas ricas de Yanovitch e 

conseguia um adiantamento do dinheiro que ele precisava para emprestar para os pobres 

que sempre iam procuáa-lo quando tinham dificuldades e podiam contar com ele.  

 Às vezes, era um negociante que queria adquirir um carregamento de gãos; às 

vezes um  açougueiro que queria comprar um bezerro, ou uma pobre mulher que gostaria 

de comprar galinhas ou um cesto de ovos. Seu “fundo de empréstimo” ficava à disposição 

de todos durante o tempo que o dinheiro durasse. 

 Quando ele emprestava dinheiro, ele dizia para a pessoa:  “eu desejo a você boa 

sorte, e durante o tempo que você agir honestamente você pode ter certeza que estará 

abençoado! Quanto ao empréstimo, não se preocupe em devolvê-lo rápido. Quando você 

puder, você sempre estará a tempo de pagar a dívida!” 

 Todos sabiam que Zalman Haim era uma grande pessoa e todos o amavam e o 

respeitavam profundamente. 

 Além da atenção que ele dava aos negociantes quando eles precisavam, nos dias de 

mercado ele tinha tempo para conversar com os aldeões e com os camponeses judeus que 

iam para a cidade. Ele perguntava a eles muito afabilidade  e com um verdadeiro interesse 

sobre notícias de suas famílias e de seus negócios; ele falava da educação de seus filhos e 

perguntava se ele poderia dar conselhos ou aYehuda-los em qualquer coisa. 

 Zalman-Haim adquiriu assim uma enorme influência sobre esses aldeões e 

camponeses judeus que o consideravam um pai. 

 Graças a seu interesse e esforços, o judaísmo  cresceu naquele lugar onde até 

aquele momento tinha batalhado para existir. Ele conseguiu até que Sinagogas fossem 

construídas em lugres afastados, onde antes os habitantes judeus só podiam assistir a um 

“Minyan” (reunião de dêz homens maiores de idade) durante as festas solenes, quando eles 

iam para a cidade com suas famílias. 

  

 

22. 
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 O moleiro Mordehai foi um dos aldeões judeus que se tornou amigo de Zalman 

Haim, e este ultimo o influenciou bastante. 

 Esse moleiro era um judeu muito rico, muito bom, mas sem instrução. Zalman 

Haim  tinha conversado muito com ele e, conseqüentemente, este se entusiasmou com a 

idéia de fazer alguma coisa para o judaísmo e para seus irmãos judeus. 

 Zalman Haim conseguiu que Mordehai financiasse a construção de um Beth 

Hamidrash na sua aldeia, que seria uma casa de rezas e um centro de estudo da Torá para 

todas as colônias da vizinhança. Mordehai fez isso com muito boa vontade e o projeto 

obteve muito sucesso e foi altamente apreciado por todos os judeus das redondezas. 

 O moleiro Mordehai tinha três filhas, duas delas estavam prontas para se casar com 

dois jovens instruídos, graças à intervenção amigável de Zalman Haim. O primeiro genro, 

Abraham-Chélomo (filho do Rav de Doubrovno) introduziu rapidamente diversos Shiurim 

no Beth Hamidrash de seu sogro, e assim, este Beth Hamidrash se tornou não somente 

uma casa de rezas como também um centro da Torá. 

 Quando, mais tarde, Abraham Chelomo se tornou Rabino de uma importante 

comunidade judaica em outro lugar, a tarefa de continuar esses Shiurim no Beth 

Hamidrash foi transferida para o segundo genro, Zalman Leib, filho do Rav de Borissov. 

 O que era triste percebe é que Zalman Leib, mesmo possuindo conhecimentos da 

Torá, era arrogante e tinha orgulho de sua importância. Ele disse para seu sogro que ele 

preferia ficar sozinho e não queria instruir os camponeses ou ter que fazer qualquer coisa 

com eles, pois eram pessoas sem cultura. O moleiro ficou profundamente aflito, pois os 

aldeões já tinham se acostumado aos Shiurim regulares do Beth Hamidrash e ficariam 

terrivelmente tristes se eles fossem interrompidos. 

 Assim, Mordehai reuniu uma assembléia onde foi decidido que um Rabino 

instruído seria nomeado para sua pequena comunidade, e Mordehai se comprometeria a 

pagar um terço de seu salário, e os outros deveriam se cotizar para pagar os dois outros 

terços. 

 Uma delegação foi enviada para Yanovitch, e, sob recomendação do Rav local, um 

certo Rabi Ber foi escolhido para ser o mestre e o guia espiritual. O Rabi Ber tinha mais de 

sessenta anos e era um homem muito instruído. Ele tinha levado uma vida interessante. 

Ele viveu durante muitos anos na casa de seu sogro (um morador de Yanovitch), onde se 

consagrou ao estudo da Torá. Era um professor muito bom e conseguiu fazer com que seu 

sogro se tornasse um verdadeiro “Lamdan” (erudita em Torá). Quando seu sogro faleceu 

(e com isso, o dinheiro para sua sobrevivência desapareceu), o Rabi Ber se tornou 

Melamed (professor de Torá para as crianças). Ele foi rapidamente reconhecido em 

Yanovitch como um homem muito instruído e um mestre muito competente. Ele continuou 

assim durante muitos anos até se tornar viúvo. Ele abandonou então sua função de 

professor e voltou para o estudo da Torá, pois seus filhos já eram capazes de se sustentar. 

O  Rabi Ber gostava muito da solidão e não falava muito; ele nunca falava mais do que o 

necessário.   

 Quando a delegação se dirigiu ao Rabino de Yanovitch para lhe pedir sua opinião 

na escolha de um Rav para o Beth Hamidrash de sua cidade, ele não poderia pensar numa 

pessoa mais indicada do que o Rabi Ber, que, na pior das hipóteses, poderia ser 
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considerado um sábio grande demais para estes simples aldeões e colonos judeus. 

Entretanto, ele pensava que o Rabi Ber ficaria feliz em ser chamado pois ele teria assim a 

ocasião de viver no meio de camponeses calmos ao invés de morar numa cidade tão 

animada e tão barulhenta, e assim ele poderia aproveitar da melhor maneira possível sua 

querida solidão. 

 Quando o Rabi Ber chegou na cidade, logo antes das Selichot (rezas de penitência 

referentes ao arrependimento e ao perdão), Mordehai o convidou para morar na sua casa 

pois ele não tinha mulher para cuidar dele. Mordehai e sua mulher o acolheram muito bem 

com sua hospitalidade habitual e ele teria ficado muito feliz se não fosse pelo segundo 

genro, Zalman Leib. Este último reconheceu imediatamente que Rabi Ber era um grande 

sábio e ofendeu-se com sua presença, principalmente quando ele percebeu que seu sogro e 

todos os aldeões tinham um profundo respeito por ele. A erudição do Rabi Ber e a 

consideração que todos tinham por ele, causou uma grande inveja a Zalman Leib. 

 O Rabi Ber consquistou rapidamente o carinho assim como o respeito dos 

camponeses apenas dando os Shiurim de uma maneira que eles podiam entender, falando 

com uma linguagem simples que eles podiam compreender. Ele obteve bons resultados 

incentivando-os a se tornarem judeus e judias melhores e com mais virtudes. 

 Zalman Leib não conseguia suportar a popularidade sempre crescente do Rabi Ber, 

e aproveitava todas as ocaiões para mostrar a antipatia que este último despertava nele. Ele 

o insultava até publicamente, mas o Rabi Ber aceitava isso com tolerância e não tentava 

discutir com ele. Na verdade, ele respondia educadamente a Zalman Leib, e se este último 

tivesse mais moderação, isso teria mostrado para ele o quanto sua atitude era mesquinha. 

Mas não, ele não podia suportar o fato de ter que morar debaixo do memso teto que o Rabi 

Ber. Ele não queria se envolver com os aldeões por que ele achava que eles eram 

inferiores a ele, e entretanto, ele detestava o Rabi Ber por que ele era, de longe, muito mais 

sábio que ele. Ele era tão pretencioso que queria ser  o “primeiro” sempre e em qualquer 

lugar. 

 Mordehai sofria muito com a falta de educação de seu genro e pediu desculpas ao 

Rabi Ber pela sua conduta inexplicável, e, tudo o que o Rabi Ber disse foi: “Não se aflija 

com isso Mordehai,  Zalman Leib é acima de tudo um estudante inteligente e ele é ainda 

jovem, sua conduta melhorará com os anos.” 

 Finalmente o Rabi Ber decidiu que seria melhor que ele fosse embora da casa de 

Mordehai, e ele foi para a casa de um velho alfaiate chamado Yossé. Este velho Yossé 

tinha mais de setenta anos, mas memso assim ainda trabalhava. 

 Yossé era reconhecido por sua honestidade. Ele continuou trabalhando como 

alfaiate praticamente até os últimos dias de sua vida. Quando Yossé sentiu que seu último 

dia se aproximava, ele chamou três amigos seus e deu para eles uma pequena quantia de 

dinheiro que ele tinha conseguido economizar durante toda sua vida. Ele mostrou também 

o lugar onde estavam os “Takhrikhim” (lençóis) que ele tinha costurado para ele e para sua 

mulher. “O dinheiro deveriam cobrir os custos do funeral” disse ele. “Eu não quero que 

ninguém gaste dinheiro com a gente. Quanto ao caixão, vocês deverão fazê-lo com a 

madeira desta mesa. Que ela seja testemunha de que eu nunca usei Chaatnez24 para 

                                                
24 Tecido composto de fios de lã e linho misturados cujo uso é proibido pela Tora. 
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nenhuma roupa, que eu nunca cobrei de um cliente mais do que eu deveria, e que eu nunca 

deixei de devolver o resto de tecido que sobrou depois da confecção das roupas.” 

 Assim era o homem com quem Rabi Ber tinha escolhido morar, e na casa de quem 

ele esperava encontrar paz. 

 Entretanto, Zalman Leib continuava ainda perseguindo o Rabi Ber que tinha 

sofrido tanto, chamando-o de “velho ignorante” ou de “pregador de ignorantes”. 

 

 

23. 

 

 

 Além do alfaiate Yossé, havia um outro notável aldeão chamado “o órfão Chlomo”. 

 Ele tinha mais de cem anos mas mesmo assim  era chamado de “órfão”! Ninguém 

sabia exatamente sua idade, mas Yossé, que tinha mais de setenta anos, dizia que quando 

ele era criança, Chlomo já era um homem com mais de quarenta anos de idade. 

 Ele foi apelidado de Chlomo “o órfão” por que ele perdeu seus pais quando tinha 

apenas três anos. Seu tio, que era açougueiro, o acolheu e o educou e, quando ele 

completou nove anos, ele foi trabalhar no açougue com ele. Nesta época não havia um 

“Minyan” de judeus na aldeia e eles sabiam poucas coisas sobre o Judaísmo. Quanto a 

Chlomo ele não recebeu educação judaica e cresceu como um verdadeiro ignorante. Ele 

não teve nem a oportunidade que as outras crianças judias da aldeia tiveram. Os pais 

levavam seus filhos para a cidade para celebrar as Grandes Festas, e pelo menos eles viam 

então como os judeus viviam. Eles assistiam aos ofícios religiosos na Sinagoga, e ouviam 

o sermão do Rabino. Entretanto, para o pobre Chlomo era diferente. Seu tio e sua família 

se juntavam às outras famílias judias que iam para as cidades mais próximas para celebrar 

as Festas solenes mas o deixavam sempre cuidando da casa e dos animais. 

 Entretanto, mesmo que Chlomo tivesse crescido sem saber nada sobre o Judaismo, 

ele desejava fortemente ser um Frum (uma pessoa que estuda e cumpre os Preceitos da 

Torá). Durante sua vida toda ele nunca conseguiu aprender a Davenen (rezar), mas ele 

aprendeu mesmo assim a recitar algumas bênçãos como Modeh-Ani e Chema (trechos 

básicos das rezas quotidianas). Como ele conhecia apenas as benções (“Berakhot”) 

pronuciadas sobre o pão e sobre a água, estas eram os únicos alimentos que ele se 

permitia. 

 Mais tarde, quando Mordehai construiu o Beth Hamidrash na aldeia, Chlomo era 

um dos primeiros a chegar de manhã, e mesmo que ele não pudesse Davenen, ele colocava 

um Talit (o vestimento branco da reza com franjas) e os Tefilin (os filactérios) e ouvia os 

outros. Ao longo da reza, nos momentos certos , ele respondia “Amém” e isto lhe dava 

uma enorme satisfação espiritual. Ele também assistia aos ofícios de Mincha (reza da 

tarde) e Maariv (reza da noite). 

 O alfaiate Yossé também estava longe de ser uma pessoa instruída, mas, pelo 

menos ele conhecia todas as rezas e os salmos de cor, e sabia ler em hebraico. Era uma 

pessoa muito hospitaleira, e possuía a grande e rara qualidade de nunca falar mal dos 

outros. Era um homem que falava pouco, e ele sentia que dessa maneira, ele tinha menos 

chances de dizer o que não deveria.  
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 Graças à honestidade moral e da sinceridade desse dois velhos judeus, o Rabi Ber 

passava muito tempo tentando ensinar para eles o que ele achava que era acessível. Por 

causa disso, Zalman Leib zombava dele e tentava mostrar que o Rabi Ber  era tão 

ignorante quanto esses dois crédulos velhinhos que ele ensinava. 

 Um dia, Zalman Leib encontrou uma ótima oportunidade para prejudicar o Rabi 

Ber. Houve uma cheela sobre um animal, para saber se este animal era kosher ou não, isto 

é, se este animal era próprio ou não para o consumo. Uma Cheela é uma pergunta sobre a 

aplicação concreta da Lei da Torá numa determinada situação. Esta pergunta deve ser 

submetida a um Rabino Possek Halachá, isto é, um Rabino “expert”, de confiança e sábio 

no estudo da Torá, que tem a autorização dentro da comunidade para decidir a aplicação 

concreta das leis da Torá. Depois de uma profunda investigação, o Rabi Ber declarou que 

o animal era Kosher, isto é, apto para o consumo. Zalman Leib disse ao açougueiro que, 

segundo ele, o animal era Treifa, isto é, proibido para consumo. Isto colocava o 

açougueiro num dilema, e quando os outros aldeões judeus ficaram sabendo do que tinha 

acontecido, eles ficaram também muito indecisos e muito preocupados. Em quem 

acreditar? Eles sabiam que Rabi Ber e Zalman Leib conheciam perfeitamente as Leis da 

Torá e que eles próprios eram muito ignorantes para julgar isso. Eles tinham muito medo 

de comer “Treifa”. 

 O Rabi Ber estava muito perturbado com o rumo que esse evento tomou e tentou 

explicar a Zalman Leib o motivo que ele tinha para acreditar que se tratava de um animal 

kosher, entretanto, Zalman Leib lhe respondeu com ofensas.  

 O Rabi Ber descreveu então esse caso todo numa carta muito detalhada dirigida ao 

Rabino de Yanovitch, mas, antes de enviá-la, ele mostrou a carta a Zalman Leib. Ele jogou 

a carta no chão com raiva dizendo que ele se recusava  a ler uma estupidez como esta! 

 Alguns dias depois, Rabi Ber recebeu uma resposta do Rav de Yanovitch dizendo 

que sua decisão nesse caso tinha sido perfeitamente correta. Os aldeões ficaram todos 

encantados mas, memso assim Zalman Leib recusou a admitir que ele estava errado. 

 Rabi Ber poderia ter suportado ainda as perseguições de Zalman Leib mas, 

felizmente, o moleiro Mordehai foi morar em Yanovitch e, naturalmente, levou seu genro 

com ele. Rabi Ber pôde finalmente aproveitar realmente sua estadia na aldeia. 

 Mordehai tinha comprado uma casa com uma loja na praça do mercado, bem ao 

lado do Beth Hamidrash onde Zalman Haim era o Chamash. Mordehai se tornou um fiel 

do Beth Hamidrash e ouvia atentamente os Shiurim (as aulas de Torá) que Zalman Haim 

dava. Mordehai se tornou rapidamente o “Gabbai” (o administrador) do Beth Hamidrash e 

ele ajudava Zalman Haim em todas suas atividades. 

 Seu genro Zalman Leib assistia também aos ofícios do Beth Hamidrash onde se 

sentia em casa, pois lá havia muitos estudantes da Torá com os quais ele podia conversar, 

argumentar e expôr o que ele sabia sobre a Torá. 

 O Chamash Zalman Haim se sentia ligado a Zalman Leib, pois o casamento deste 

último com a filha de Mordehai tinha sido realizado graças a ele. E assim foi Zalman 

Haim quem organizou as aulas sobre o Talmud que Zalman Leib daria no Beth Hamidrash. 

Zalman Leib ficou encantado, assim como seu sogro, pois a cidade toda de Yanovitch 

falava disso. 
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 Zalman Leib percebeu logo que, enquanto poucos alunos assistiam seu “Shiur”, 

uma centena de fiéis assistia ao Shiur de Zalman Haim. Zalman Leib ficou com uma 

inveja terrível e começou a atormentar e perseguir o Chamash.  

 Zalman Haim não tinha idéia do que poderia ter provocado este ódio. Ele até falou 

sobre isso com Mordehai. O que o incomodava não era exatamente o fato de que Zalman 

Leib se aborrecia com ele, e sim por que ele tinha esse defeito.  

 Zalman Haim  se sentia bastante culpado em relação a Mordehai por ter 

apresentado a ele um genro como este, e por causa disso também ele pensava que era 

obrigação sua tentar melhorar o caráter de Zalman Leib. 

 Apesar da hostilidade manifestada por Zalman Leib, Zalman Haim o tratava 

sempre com o maior respeito e quando ele dava um “Shiur” ele aproveitava todas as 

oportunidades para dizer para seus alunos que eles deveriam assistir também ao Shiur de 

Zalman Leib. Ao mesmo tempo, ele dizia também para seus alunos que Zalman Leib era 

um grande erudita e que eles aprenderiam muito com ele. 

 Quando Zalman Leib ficou sabendo do que Zalman Haim tinha falado sobre ele 

apesar de tudo que tinha acontecido entre os dois, e quando ele viu que Zalman Haim 

mesmo assim o respeitava e continuava demonstrando afeição, ele ficou muito surpreso. 

Que tipo de homem era ele que podia continuar fazendo o mal em troca do bem? 

 Ele observou de perto este estranho “Chamash” e não pôde deixar de admirar esta 

maravilhosa personalidade. Isto fez com que ele percebesse finalmente sua maneira 

detestável de se comportar. Ele resolveu mudar sua maneira de agir, pois ainda estava a 

tempo de, não somente a prender a Torá como também colocar seus ensinamentos em 

prática! 

 Assim, definitivamente, a influência de Zalman Haim trouxe o resultado esperado, 

e uma verdadeira e duradoura amizade nasceu entre os “Dois Zalman”. 

 

 

24. 

 

 

 Quando Baruh foi para Yanovitch pela segunda vez, ele ficou sabendo que Zalman 

Leib era reconhecido na cidade por sua erudição e suas boas ações. Baruh sabia 

perfeitamente que esta metamorfose do genro de Mordehai tinha sido resultado do bom 

exemplo de bondade e doçura do caráter que Zalman Haim tinha manifestado a seu 

respeito. 

 Agora, Baruh queria conhecer melhor Zalman Haim e aprender com ele algumas 

de suas virtudes; ele queria também saber sobre seu passado. Entretanto, Zalman Haim 

não estava mais em Yanovitch. Ele tinha deixado a cidade um ano atrás, transferindo sua 

função de Chamash para outra pessoa e não disse se pretendia voltar um dia. 

 Baruh queria reencontrar todos seus antigos amigos, todas as pessoas com quem 

ele tinha trabalhado durante sua estadia em Yanovitch. Ele foi também ao Beth Hamidrash 

perto do cemitério que tinha sido seu primeiro lar quando ele chegou nesta cidade. Ele se 

lembrava das experiências que ele tinha vivido, de suas esperanças, de suas alegrias e de 

seus temores. Ele se lembrava também do terrível acontecimento que o fez fugir para o 

outro Beth Hamidrash da praça do mercado onde o Chamash era Zalman Haim. 
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 Nenhum dos antigos amigos de Baruh, tanto comerciantes,  como padeiros e 

outros, que ele visitou não o reconheceram, pois ele era agora um jovem homem, a ponto 

de se casar. Ele perguntou a todos como eles viviam, o que eles pensavam e o que tinha 

acontecido com eles. Ele queria aprender com eles algo que o ajudaria a escolher  seu 

novo “modo de vida” no futuro.  

 Zalman Haim era um exemplo de pessoa que colocava todas suas forças e energia a 

disposição das pessoas simples. Outro exemplo era o grande gênio Rabi Simcha Zelig, 

conhecido como “Parush de Vitebsk”. Este grande sábio vivia enclausurado estudando a 

Torá dia e noite, mas desprezava as pessoas simples, sem instrução e que não estudavam. 

Qual dos dois levava uma vida ideal? 

 Baruch tinha chegado à uma “encruzilhada”. Até esse momento ele tinha dedicado 

seu tempo à pesquisa e ao estudo da Torá, mas agora ele tinha que escolher o rumo certo 

para a sua vida. 

 Assim como todos que conheceram o “Parush de Vitebsk”, Baruch não podia 

deixar de admirar a grande sabedoria deste venerável ancião. Ele tinha o maior respeito 

pelo Parush que vinha de uma célebre família de sábios da Polônia. Desde os quinze anos 

de idade, ele já era conhecido como o “Illuy” (o pródigo) de Stavisk. Ele sabia o Chass 

(Talmud) inteiro, e sua devoção pelo estudo da Torá era incomparável. Ainda por cima ele 

fazia jejum todas as segundas, quintas e sextas-feiras. Desde criança, ele só falava de 

assuntos relacionados a Torá e não queria ter nenhuma relação com ignorantes. Ele não 

teria sabido o que dizer a esse tipo de pessoa. 

 Ele chegou em Vitebsk quando era muito jovem e se instalou numa das salas do 

Beth Hamidrash. Ele ficou isolado assim, estudando a Torá sem parar, durante uns 

cinqüenta anos. 

 Agora Baruh deveria decidir qual dos dois se aproximava mais dos desejos do 

Todo-Poderoso: o Rabi Simcha Zelig (que tinha enormes conhecimentos da Torá, mas que 

levava uma vida solitária) ou Zalman Haim (que era muito ativo e muito generoso com 

qualquer pessoa). Baruh chegou finalmente à conclusão de que Zalman Haim  

correspondia melhor ao “ideal” de D´us, pois sua maneira altruísta de viver agradava D´us 

e os homens ao mesmo tempo! 

 Mesmo que Zalman Haim não morasse mais em Yanovitch, ele havia marcado essa 

cidade para sempre. A cada passo, Baruh via o quanto a influência de Zalman Haim  tinha 

significado para os judeus de Yanovitch e para os distritos vizinhos. 

 No Beth Hamidrash onde Zalman Haim tinha sido Chamash, Baruh encontrou 

Zalman Leib que estava dando um Shiur (uma aula de Torá) para uma grande assembléia. 

Zalman Leib dava aula de Torá com muito entusiasmo e sabedoria, mas isso não 

surpreendia  Baruch por que ele sabia que ele era um erudito. Entretanto, ele ficou 

surpreso e encantado com sua extrema devoção ao fazer as orações (“davenen”) em 

comparação à maneira apressada e indiferente com a qual ele tinha o hábito de rezar 

antigamente, que era tão desprovida de calor ou de significado. 

 Baruh teve também a oportunidade de observar Zalman Leib em sua casa. Quando 

ele foi visitá-lo, ele o encontrou “mergulhado” no estudo da Torá, muito interessado e 

entusiasmado enquanto estudava atentamente um dos livros do MaHaRal de Praga. Baruh 

sentiu que Zalman Leib era judeu de todo coração, de toda alma e de todo espírito 

também. 
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 Baruh percebeu também que outros moradores de Yanovitch tinham melhorado a 

maneira de estudar a Torá e de rezar, principalmente alguns fiéis do Beth Hamidrash da 

praça do mercado que eram influenciados por Zalman Haim. 

 Um exemplo disso era o estanhador Pinyé. Ele foi um dos primeiros a procurar 

Zalman Haim para aprender o “Ein Yaakov”. Este mesmo Pinyé estava agora estudando 

algo mais difícil como o Shiur de Guemara que estava sendo explicado por Yaacov Itzhak, 

membro eminente da comunidade. Este “Shiur” era reconhecido na cidade, não somente 

porque era dado por Yaacov-Itzhak, como também por que era assistido pelas pessoas mais 

instruídas e eruditas da cidade. Pinyé estava sentado lá, não mais como um ouvinte 

passivo, e sim participando da sábia discussão talmúdica que estava acontecendo.  

 Isso era uma prova suficiente de que com paciência, perseverância e amor, era 

possível instruir e  melhorar as pessoas simples que nunca tinham sido instruídas durante a 

juventude. Assim, alguns judeus que tinham sido favorecidos pelo ensinamento e pela 

influência de Zalman Haim foram o comerciante de farinha Simeon, o açougueiro Simeon 

e o fabricante de louça Faivé. Os três assistiram regularmente ao “Chumash Shiur” (aulas 

sobre o Pentateuco) de Zalman Haim mas, na época, parecia que eles nunca atingiriam um 

nível maior de sabedoria. Entretanto, Baruh os encontrou estudando com seriedade e 

concentração textos mais complicados do Talmud. 

 Além de Zalman Haim ter conseguido transformar esses judeus ignorantes em 

homens quase sábios, a personalidade destes também tinha melhorado muito. Se antes, 

eles perdiam tempo conversando ociosamente na praça do mercado ou dentro das lojas 

discutindo e xingando-se de tudo, agora eles se comportavam de maneira exemplar, como 

respeituosos judeus que temem D´us.  

 Outras pessoas iam também para o Beth Hamidrash para assistir o “Shiur” e, 

Baruch sabia que elas tinham ido para lá só por causa da influência de Zalman Haim. 

 Antigamente, havia uma pessoa que todo mundo chamava de “Saul, o ladrão de 

cavalos” e uma outra chamada “Yaakov Zalman, o músico”. O apelido de Saul dispensa 

explicações. Yaakov Zalman era tratado com desprezo por que ele ia tocar música nos 

castelos das redondezas e sabíamos que ele se comportava como um não-judeu. 

 Entretanto, Baruch percebeu que eles tinham mudado completamente de conduta. 

Os dois tinham abandonado seu antigo ganha-pão. Saul passou a trabalhar honestamente, 

Yaakov Zalman só tocava música em ocasião das festas dos judeus, e ambos ficavam no 

Beth Hamidrash estudando Torá quando tinham tempo livre. 

 Todavia, para Baruh, uma verdadeira revelação foi o moleiro Mordehai que tinha 

adquirido uma loja em Yanovitch e era agora o Gabbai do Beth Hamidrash. Mordehai, 

que tinha vivido numa aldeia e teve dificuldades para entender os mais simples Shiurim, 

assistia agora a um “Shiur” sobre o Talmud e participava dos debates. Ele era outro 

exemplo do que podia acontecer a um judeu simples e sem instrução. Baruh estava agora 

convencido, sem sombra de dúvidas, de que o caminho que ele deveria seguir não era 

aquele do ancião e enclausurado Rabi Simcha-Zelig, e sim o do Chamash Zalman Haim, 

que tinha difundido os ensinamentos da Torá e a pratica das boas ações entre as pessoas 

simples. 

 

 

25. 
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 Um dia, Baruh que gostava de sair da cidade para admirar a obra de D´us – a 

natureza – foi fazer um longo passeio pelo campo. Ele se sentou sobre um tronco de árvore 

e logo se perdeu em seus próprios pensamentos. Ele se lembrou da conversa que ele teve 

com seu cunhado, o sábio Rabi Yosef Itzhak, antes de sair de Vitebsk. Era um dia quente e 

ensolarado de primavera (início do mês de Nissan). Depois de um rigoroso inverno era 

uma verdadeira alegria poder se sentar e sentir o calor do sol. Baruh estava voltando para 

casa depois do trabalho quando, ao atravessar o parque, viu seu cunhado sentado num 

banco. Baruch sentou-se com ele e os dois começaram uma conversa muito interessante. 

 Baruh fez uma observação sobre as propriedades saudáveis do sol, e seu cunhado 

levantou a questão de saber se era permitido ou não aproveitar-se de algo que tinha sido 

alvo da adoração dos idólatras. Ele baseava seus argumentos no tratado “Avodah-Zarah” 

(Tratado do Talmud sobre a idolatria), mostrando que era permitido aproveitar ou sentir 

prazer de algo que não tinha sido criado pelo homem, mesmo se esta criação tivesse sido 

objeto de culto dos idólatras. 

 Mas ele citou também outros trechos do Tratado talmúdico “Pessahim” para 

mostrar que era possível chegar a conlusão de que esse tipo de benefício deveria ser 

proibido. Em seguida, ele mesmo respondeu a esta aparente contradição argumentando: 

- A resposta é que se o alvo de adoração dos idólatras existisse antes de ser escolhido pelos 

adoradores, não é proibido aproveitar-se dele. Como é o caso do sol que foi criado pelo 

Todo Poderoso durante os seis dias da criação. D´us criou o sol para o bem da 

humanidade. D´us deu ao sol o poder de espalhar a luz, de dar às plantas a força para 

crescer e à terra a possibilidade de produzir comida para as criaturas de D´us. O sol tem 

também propriedades medicinais que podem curar numerosas doenças. O fato de que os 

“adoradores do sol” escolheram deificar criações de D´us, não é um motivo para nos 

privarmos das alegrias que o sol traz para o homem. 

 Baruh se lembrava o quanto ele tinha ficado impressionado na época com a 

filosofia de seu instruído cunhado. Mas, agora que ele tinha voltado para Yanovitch e que 

as revelações de tudo o que Zalman Haim tinha feito para a elevação moral e material de 

seus habitantes, Baruch começou a achar que as conversas sábias eram praticamente 

insignificantes em comparação à obra social de um judeu como Zalman Haim, que 

conhecia as realidades da vida e tinha enfrentado com boa vontade e eficiência os 

problemas diários dos outros.  

 Durante sua breve estadia em Yanovitch, Baruh se tornou amigo de Abraham 

Itzhak, o terceiro genro do moleiro Mordehai. Em relação à sua maneira de ver a vida e  às 

suas atividades, Abraham Itzhak estava sob influência total de Zalman Haim. Ele seguia 

seus passos instruindo os trabalhadores simples e dedicava seu tempo a serviço deles.  

 Baruh observava o rosto dos alunos que se sentavam ao redor da mesa durante o 

Shiur de Abraham Itzhak. Havia velhos, homens mais jovens e até mesmo adolescentes. 

Todos escutavam o Shiur com interesse e prazer evidentes. Abraham Itzhak tinha o poder 

de explicar e o dom de captar e manter a atenção de seus auditores. 

 Para seu grande espanto, Baruh percebeu que um de seus alunos era o jovem 

Chaim, filho do comerciante de farinha Chimon . Baruh se lembrava de como ele era há 

três anos atrás. Era uma verdadeira “ovelha negra”, uma verdadeira calamidade. Ele era 
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capaz de todas as farças, e durante o período que ele trabalhou para seu pai, levando sacos 

de farinha para os padeiros, Chaim sempre o atormentava. E agora – Baruh não podia 

acreditar no que estava acontecendo– Chaim estava lá, ouvindo tão atentamente quanto os 

outros, enquanto Abraão Itzhak continuava seu Shiur. Seus auditores ficavam tão 

impressionados com as lendas que ele contava, que eles comentavam sobre isso com seus 

amigos e todos ficavam muito inspirados com seus ensinamentos e sua influência. 

 Um dia Baruh ouviu Abraham Itzhak contar para sua “classe” a história do Rabi 

Akiba dizendo como ele tinha sido um simples e humilde pastor sem instrução e na 

verdade inimigo dos rabinos e sábios da Torá. Em seguida ele falou da “mudança de seu 

coração” quando ele já era então um homem maduro, e falou também da maneira como ele 

se aproximou da Torá,  gostando tanto que ele a estudou a ponto de se tornar um dos 

maiores líderes e mais famosos personagens da história judaica. 

 Abraham Itzhak contava isso com um entusiasmo excepcional, desejando 

evidentemente que seus ouvintes percebessem a moral; ou seja, mesmo começando a se 

instruir muito tarde, todo judeu deveria ser encorajado pelo glorioso exemplo do Rabi 

Akiba. 

 Abraham Itzhak dizia sempre que os sábios tinham uma obrigação com as pessoas 

simples, e ele colocava realmente em prática aquilo que ele pregava, pois ele aproveitava 

todas as oportunidades para colocá-las sob sua proteção e vigiá-las, do jeito que ele 

aprendeu com o Chamash Zalman Haim. 

 Baruh percebeu que, apesar da importante influência benéfica de Zalman Chaim 

em Yanovitch, um pouco do antigo espírito ainda subsistia entre os sábios que 

desprezavam os ignorantes a ponto de tratá-los com desprezo e ridiculez.  

 A seguir, um exemplo disso: 

Isso aconteceu numa segunda-feira, no momento da leitura da Torá. O padeiro Chlomo, ou 

Chlomo de Vitebsk como era também conhecido, foi para o Beth Hamidrash e começou 

imediatamente a davenen sozinho pois o “Miniam” estava muito adiantado para ele. 

 Chlomo era um homem simples, um judeu que temia D´us, sincero nas suas 

atitudes e certamente durante suas rezas. 

 O Chamash não tinha percebido que Chlomo estava fazendo davenen sozinho e 

que ele não deveria ser interrompido naquele momento, mas ele o chamou para estudar a 

Torá. Chlomo foi estudá-la, mas depois voltou para seu lugar e continuou sua reza de onde 

ele tinha parado. 

Quando alguns fiéis que estavam lá viram ele pegar seus Tsitsit e recitar o Chema, 

eles perceberam que ele tinha interrompido num momento impróprio e decidiram se 

divertir  às suas custas. 

  No final da reza, eles se juntaram ao redor do inocente Chlomo, sem ele desconfiar, 

e o insultaram muito por causa de sua ignorância revoltante. 

-Mas que vergonha, ignorante! Você não sabe que é proibido interromper o 

Chema?  Assim, ao invés de honrar a Torá, você a profanou. 

Chlomo se sentiu humilhado. 

Ele devia ter cometido um crime terrível pois até o grande sábio, Yaacov-Itzhak, 

uma personalidade notória de Yanovitch, se juntou àqueles que zombavam de Chlomo  e 

que davam gargalhadas por causa de sua ignorância. O pobre Chlomo chorava. Ele 

suplicou para que Yaacov-Itzhak lhe mostrasse o meio de consertar o grande pecado 
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cometido mesmo que tenha sido involuntariamente. Ele estava disposto a fazer qualquer 

esforço mesmo que fosse muito penoso para retirar sua ofensa contra a Torá. 

 Você não se deu conta do terrível pecado que você cometeu? Disse Yaacov- Itzhak 

ao infeliz. Você insultou a Torá e pronunciou o nome de D´us em vão! 

 Baruh que observava a cena, ficou horrorizado ao ver que Yaacov-Itzhak se 

comportava de maneira tão mesquinha, e ficou com muita pena de ver Chlomo tão 

envergonhado. O padeiro, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou a Yaacov  Itzhak 

como ele poderia consertar sua transgressão involuntária! 

O único meio de se livrar de seu terrível pecado é fazendo jejum, disse Yaacov  Itzhak 

severamente. 

 Como estava muito angustiado, o pobre padeiro nem percebeu que os outros 

zombavam dele. 

 Eu vou começar a fazer jejum imediatamente! Disse Chlomo a Yaacov-Itzhak, 

ancioso, querendo demonstrar sua pressa em consertar seu erro. 

 Ignorante! Replicou Yaacov  Itzhak,  você não sabe que um jejum particular deve 

ser decidido antes de Mincha? É uma vergonha para nós ter que suportar uma ignorância  

como a sua! E ele se afastou junto com seus companheiros, rindo com eles como se aquilo 

fosse uma boa piada. 

 A aflição do pobre padeiro dava pena, e enquanto Baruh se perguntava o que ele 

poderia dizer para reconfortá-lo, um jovem foi falar com ele, colocou sua mão sobre seu 

ombro e disse: 

 Não deixe que isso te aflija meu amigo, você não fez nada de mal. Não tinha 

problema  nenhum interromper seu davenen naquele momento, e você não fez nada para 

ofender o Todo poderoso. Pelo contrário, é muito mais provável que Ele reconheça sua 

honestidade e sua sinceridade do que a atitude mesquinha de Yaacov  Itzhak. 

 Baruh viu que era Abraham Itzhak, o terceiro genro do moleiro Mordehai, que 

falava tão gentilmente e tão afetuosamente com Chlomo, assim, ele queria muito conhecer 

melhor esse jovem. 

 Chlomo ficou tão emocionado quando Abraão Itzhak demonstrou seu desejo em 

consolá-lo, que ele começou a chorar. 

Por que você está chorando? Perguntou Abraham Itzhak surpreso. 

 Isto me lembra uma aventura muito parecida que eu experimentei durante minha 

juventude, respondeu Chlomo enxugando o rosto com seu lenço. Mas, você certamente 

não terá tempo para ouvir minha história, você deve ter coisas mais importantes para fazer. 

 Não, de jeito nenhum. Conte-me sua história, por favor, isso me interessa muito, 

disse Abraham Itzhak querendo reconfortar o padeiro e aYehuda-lo a esquecer o 

desagradável momento que tinha acabado de acontecer. 

 Meu pai era um verdadeiro sábio, disse Chlomo, começando a contar sua história. 

Era um Melamed conhecido em Vitebsk e muito respeitado, um judeu que temia D´us. Ele 

ia davenen todas as manhãs no Beth Hamidrash e quando eu tinha mais ou menos dez 

anos, ele começou a me levar com ele. 

 “Uma vez, quando eu tinha mais ou menos doze anos, eu estava rezando quando 

alguma coisa desviou minha atenção e eu olhei pela janela: eu esqueci que eu estava na 

Sinagoga e me perdi nos meus próprios pensamentos.” 
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“De repente, eu me lembrei onde eu estava e eu quis recomeçar minhas rezas, mas 

naturalmente, o Miniam estava adiantado em relação a mim, e para acabar ao mesmo 

tempo que eles, eu tive que pular um bom trecho! 

“Durante alguns dias, eu fiquei aflito. Eu não sabia o que fazer. Eu achava que deveria 

dizer isso ao meu pai, mas eu achei que seria ainda mais grave chateá-lo do que pular uma 

parte da oração. De qualquer maneira, para me consolar, eu dizia para mim mesmo, “eu 

ainda não sou um Bar-Mitzva”, logo, isso não é tão grave!” 

“Quando chegou Iom Kipur, convidaram meu pai para fazer um sermão, e sabe qual tema 

ele escolheu? Ele falou da importância de ser sincero e da perversidade da hipocrisia! Ele 

falou com tanta emoção e com tanto calor que eu tive a impressão que ele sabia do meu 

pecado  e falava diretamente comigo!” 

“Logo que eu pude falar com ele, eu contei o que tinha acontecido. El foi muito severo 

comigo e me fez prometer nunca mais repetir isso. Ele disse que eu devia sempre Davenen 

lendo no Sidur, que eu não devia trirar os olhos do texto, assim eu não me distrairia com o 

que tivesse acontecendo ao meu redor.” 

 “Eu posso dizer honestamente que, desde então, eu segui este conselho sem 

exceção! Meu pobre pai, que sua alma esteja com D´us, queria que eu fosse um sábio 

como ele, mas infelizmente, ele ficou gravemente doente quando eu tinha apenas quatorze 

anos. Como eu era o filho mais velho, eu tive que ajudar minha mãe em casa, e quando ela 

morreu um tempo depois, eu tive que me responsabilizar pelos meus pobres irmãos e 

irmãs menores que ficaram órfãos. Eu cuidei para que meus irmãos pudessem ir para a 

Ieshiva e ajudei minhas irmãs a se casarem“. 

“Você pode imaginar que não foi uma tarefa fácil para mim; e como eu não desisti dessa 

difícil tarefa, eu tive saudades dos meus estudos. Eu passava meu tempo livre dizendo 

Tehilim e davenen e, mesmo que eu tivesse lido um pouco da Guemara, eu nunca tive 

tempo para aprender o Chulhan Aruh. È por isso que eu não conhecia o Dinn (a lei)  que 

trata da interrupção da minha reza.”  

 “Mas, você deve estar cansado de me ouvir” , disse Chlomo de repente. 

Claro que não, continue, disse Abraham Itzhak, e Baruh, fazendo um sinal com a cabeça, 

mostrou que ele também estava muito interessado na sua história.” 

Assim, Chlomo continuou. 

“Eu trabalhava como padeiro e, acreditem em mim, não era um trabalho fácil. Eu 

trabalhava durante muitas horas e, como vocês sabem, isso significava que eu tinha que 

trabalhar de noite também para que tivesse pão e bolos frescos de manhã. Entretanto, eu 

ganhava o suficiente para me casar. Essa é a minha história”. Concluiu Chlomo. 

 Este penoso incidente marcou Baruch profundamente. Ele teve muita compaixão 

pelo pobre Chlomo que estava muito machucado com as crueldades de Yaacov-Itzhak. 

 Baruch teria passado por isso em qualquer circunstância, mas o que lhe deixava 

mais decepcionado era ver o “grande” Yaacov-Itzhak, um dos chefes mais respeitados  da 

comunidade judaica de Yanovitch, perseguir ativamente o simples e honesto padeiro 

Chlomo. Ainda por cima, Baruh conhecia as interessantes origens e a vida de Yaacov-

Itzhak. 
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Capítulo VIII 

 

 

O Príncipe de Yanovitch 

 

 

Um judeu extraordinário – Uma calúnia que fracassou – Uma maçã que caiu longe da 

árvore. 

 

 

26. 

 

 

 Yaacov-Itzhak era o homem mais respeitado de Yanovitch. Era a pessoa que todos 

procuravam para pedir conselhos e cuja palavra tinha a maior importância em qualquer 

lugar. Ele era temido também por causa  de seu poder e de sua influência. Ele nasceu em 

Yanovitch e era filho de Chimchon-Elie que tinha grande poder em Yanovitch. Chimchon-

Elie era filho do Illouy Rabi Yaakov de Vitebsk. Ele era conhecido como um expert 

imobiliário. Na verdade, ele tinha qualificações em várias áreas pois ele era também 

matemático e lingüista. 

 Graças a todas essas qualidades,  ele se tornou o administrador do conde Lipsky 

que possuía  diversas propriedades perto de Yanovitch, e conseqüentemente Chimchon-

Elie se estabeleceu em Yanovitch. 

 Graças a Chinchon-Elie, muitos judeus garantiram seu ganha-pão. A cidade 

começou a prosperar e a se desenvolver espiritualmente e materialmente. Todas as 

instituições de caridade ou de estudo da Torá se desenvolveram e se fortaleceram, e em 

mais ou menos vinte anos, a comunidade judaica de Yanovitch cresceu consideravelmente 

tanto em quantidade quanto em qualidade. 

 A cidade atraía  muitos sábios e a erudição atingiu um nível elevado nesta 

comunidade. 

 O verdadeiro centro de interesse de Yanovitch era sempre a casa do poderoso 

Chimchon-Elie, que era realmente uma “casa de reunião e de consultas dos sábios”. 

 A porta estava sempre aberta para convidados, especialmente para aqueles que 

estudavam a Torá. Ele estava sempre disposto a ajudar os outros, sejam dando conselhos 

sejam dando dinheiro. Muitas pessoas ficaram ricas  graças a sua ajuda e ele era muito 

generoso quando se tratava de ajudar os pobres. 

 Por todos esses motivos, todo mundo podia contar com  Chimchon-Elie, que era 

chamado de “príncipe de Yanovitch.” Na verdade, ele era considerado mais importante 

que o próprio Lipsky! 

 Perto de Yanovitch vivia um pequeno proprietário de terra que tinha muita inveja 

da posição importante de  Chimchon-Elie e da confiança que Lipsky tinha nele. Assim, ele 

fez uma difamação na qual disse para o conde que Chimchon-Elie tinha adulterado as 

contas das propriedades e que ainda por cima ele tinha testemunhas que poderiam provar 

isso! 
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 Quandos os judeus de Yanovitch souberam desta terrível calúnia, eles ficaram 

profundamente transtornados. Eles formaram uma assembléia geral e decidiram fazer um 

jejum público; em seguida, eles procurariam o conde Lipsky e jurariam que Chimchon-Elie 

era inocente. 

 Chimchon-Elie tinha muitos simpatizantes nas pequenas cidades e propriedades 

onde ele trabalhava, e todos decidiram  enviar delegações para a propriedade do conde 

Lipsky, perto de Wilna, para que ele intercedesse a favor de Chimchon-Elie.   

 O mais calmo de todos era a própria vítima. Chimchon-Elie dizia que alguém em 

dificuldades deveria sobre tudo confiar em D´us. Como era o caso agora, se surgissem 

verdadeiros perigos, as pessoas deveriam em primeiro lugar refletir profundamente e se 

conscientizar de que se o Todo Poderoso provocava este tipo de situação, era para o bem, 

para incentivar as pessoas a melhorarem suas atitudes. A vítima deveria ter cometido 

algum pecado, e deveria refletir profundamente e procurar o motivo pelo qual foi castigada 

através desta calúnia. 

 Chimchon-Elie era um homem notável. Ele dizia que tudo o que acontecia era a 

vontade da Providência Divina para o bem da humanidade. Ele nunca se gabava de sua 

sabedoria e nunca demonstrava superioridade. Por este motivo, ele não se preocupava com 

a idéia de ser rebaixado e de não ocupar mais a mesma função tão importante. Ele achava 

que deveríamos aceitar a vontade de D´us, o bem como o mal da mesma forma. 

 Ele tinha sido uma criança bastante delicada; conseqüentemente seu pai decidiu 

que ele não deveria forçá-lo a estudar a Torá muito além de suas capacidades. Então, seu 

pai se encarregou de lhe ensinar todas as virtudes que fariam com que ele se tornasse um 

judeu realmente bom. 

 A mãe de Chimchon-Elie nasceu em Praga. Seu tio, o Rabi Yechiel-Moshé também 

tinha vindo de Praga. Ele se considerava um discípulo do famoso “MaHaRal de Praga”, 

estudava continuamente seus livros sagrados e agia de acordo com seus ensinamentos. O 

Rabi Yechiel Moshé tentou inculcar os mesmos princípios ao jovem Chimchon-Elie, e 

graças a isso ele tinha a  convicção de que tudo o que acontecia era obra da divina 

Providência. 

  Quando Chimchon-Elie ficou sabendo que a comunidade tinha decidido fazer 

jejum durante um dia por sua causa, ele ficou profundamente perturbado. Entretanto, ele 

deduziu que o jejum pudesse ser útil para expiar os pecados que alguns deles poderiam ter 

cometido. Conseqüentemente, ele se juntou aos outros apelando dolorosamente ao Todo 

Poderoso para que Ele tivesse piedade da aflição deles. 

 Mas quando ele ficou sabendo que eles iriam também procurar o conde e jurar para 

ele que ele era inocente, ele não pôde aceitar. Chimchom Elie disse que eles não deveriam 

fazer esse sermão, e que não deveriam se preocupar com ele – ele estava pronto e decidido 

a confiar no Todo Poderoso. 

 Algumas semanas depois, três mensageiros enviados pelo conde Lipsky chegaram 

na cidade. Durante uma semana eles conferiram os estoques de grãos, etc...., que estavam 

sob a responsabilidade de Chimchon-Elie. Eles verificaram todas as contas das 

propriedades e, depois dessa minuciosa investigação, eles se conveceram perfeitamente de 

que tudo estava absolutamente correto. A acusação feita contra Chimchon Elie era falsa! 

Anunciaram sua inocência publicamente e ele retomou sua função de admisnistrador do 

conde de Lipsky. Além do mais, o conde resolveu que anunciaria publicamente que ele 
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confiava totalmente no seu administrador judeu.  Em sinal de amizade, ele lhe deu um 

candelabro de prata de seis braços e três pés de altura. Chimchon Elie levou o candelabro 

para um ourives de Vitebsk que acrescentou mais dois braços. Ele deu o candelabro de 

presente para o grande Beth Hamidrash para que fosse usado para as luzes de Chanuká.  

 Yaacov-Itzhak era o filho único de Chimchon-Elie e o tesouro de sua vida! Ele 

contratou os melhores professores para lhe ensinar, e quando ele completou 13 anos, idade 

do Bar Miztva, seu pai, seguindo os conselhos do famoso “Paruch de Vitebsk”, contratou o 

famoso sábio Rabi Naftali-Zeev para ser o professor de Yaacov-Itzhak.  

 Rabi Naftali Zeev estudava o Talmud o tempo todo. Ele dedicava também uma 

grande parte de seus estudos à filosofia, que ele estudava em livros como o “Guia dos 

perdidos” e o “Kuzari”. Na verdade, ele era um homem que temia D´us, mas, naturalmente 

frio e insensível. Ele achava que deveríamos nos deixar levar unicamente pela razão, 

afastando as emoções. Ele adotava essas regras tanto nos seus estudos e na sua maneira de 

ensinar quanto no seu modo de vida. 

 Yaacov-Itzhak se ligou profundamente a seu mestre e ele achava que tudo o que 

seu mestre pensava e fazia era certo. Yaacov-Itzhak aprendeu uma grande parte da Torá 

com ele, e continuou tendo aulas até se casar. Mas quando seu pai percebeu que, em 

questões de caridade, ele não era sensível com aqueles que precisavam, pois ele dava a 

eles somente aquilo que ele considerava “justo”, ele ficou muito triste. Ele pediu que o 

Rabi Naftali Zeev ajudasse Yaacov-Itzhak nessa questão. Para seu grande desgosto, ele 

descobriu que seu filho seguia exatamente os conselhos de seu mestre. 

 Chimchon-Elie, que tinha recebido uma educação tão diferente, percebeu muito 

tarde que seu filho Yaacov-Itzhak não seguia seus passos, ou seja, não sentia o mesmo 

amor aos próximos como ele, e sim, seguia os passos de seu mestre, que só tinha tempo 

para as pessoas instruídas. 

 

 

 

27. 

 

 

 Chimchon-Elie se lembrava de seu tio-avô Yechiel Moshé. Quanta nobreza e 

quanta bondade! Sua generosidade não tinha limites! 

 Chimchon-Elie sabia pouco sobre esse velho homem, apenas o que sua mãe havia 

contado. Seu tio-avô nunca falava de seu passado. 

 O pai do velho homem era muito rico e casou seu filho com a filha de um de seus 

amigos, que também era rico. O pai e o sogro de seu tio-avô tinham cada um um Beth 

Hamidrash onde eles acolhiam um grupo de estudantes que se dedicavam completamente 

ao estudo da Torá. Eles mesmos passavam a maior parte do tempo desta maneira. 

 Quando o pai de Yechiel-Moshé morreu em Praga, ele deixou uma herança 

considerável para seu filho, mas legou a maior parte de sua fortuna para as obras de 

caridade. 

 Yechiel-Moshé não tinha preocupações materiais e viveu assim  feliz com sua 

amada mulher durante trinta e cinco anos, mesmo sem ter filhos. 
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 Depois da morte de sua mulher, ele vendeu sua casa, deu o dinheiro para a caridade 

e foi viver com os pais de Chimchon-Elie. Eles foram morar na Cracóvia e depois em 

Vitebsk. 

 Chimchon-Elie se lembrava de como seu tio-avô enviava seus mensageiros para 

todas as cidades e burgos das redondezas para procurar órfãos, viúvas, estudantes 

necessitados, ou seja, todos aqueles que precisavam de ajuda e estavam dispostos a receber 

com alegria uma ajuda financeira. 

 Ele não somente passava muito tempo estudando a Torá, como também dava um 

Shiur no qual ele enfocava principalmente os ensinamentos do MaHaRal de Praga. Um 

dos preceitos que Yechiel-Moshé tentava sempre transmitir para seus alunos era o de 

aprender a Parasha Haazinou25 e de recitá-lo todos os dias, até mesmo várias vezes por 

dia. Esta leitura diária era tão construtiva que elevava espiritualmente todos aqueles que 

recitassem esta secção da Torá com sinceridade: os comerciantes antes de negociar, os 

artesãos de trabalhar, e os estudantes antes de estudar. Ele dizia que esta secção da Torá 

era um “purificador da alma” e que todos deveriam aprendê-la de cor.  

 Chimchon Elie foi muito influenciado por seu tio-avô que ele venerava e admirava 

tanto pois ele o considerava perfeito em todos os sentidos. 

 Ele se lembrava de uma conversa que ele teve com ele quando era ainda menino, 

uma conversa sobre o velho Pinehas. 

 Nesta época, Pinehas tinha mais ou menos setenta anos, era um homem grande, 

com os ombros largos e uma grande barba branca. Durante toda sua vida ele trabalhou 

duro em todos os tipos de trabalhos penosos, mas agora que ele estava velho, o pai de 

Chimchon-Elie o acolheu para aYehuda-lo a fazer pequenas tarefas para que ele tivesse 

uma vida mais fácil. Um dia, Chimchon Elie estava no quarto de seu tio-avô quando o 

velho Pinehas entrou trazendo lenha para acender o fogo. 

 No momento que Pinehas entrou, Yechiel-Moshé se levantou e não se sentou até 

que o velho Pinehas terminasse de acender o fogo e saísse do quarto. 

 Chimchon Elie olhou seu tio avô com espanto! Afinal, seu tio-avô era uma pessoa 

respeitada e o velho Pinehas, um simples doméstico! 

 - É verdade que Pinehas é um doméstico, mas devemos respeitar a velhice sem 

distinção, explicou seu tio-avô. E, suspirando, ele disse ainda: como eu o invejo por 

ganhar a vida usando suas próprias mãos!  Eu sempre lamentei ter vivido às custas do 

dinheiro do meu pai. Ser sustentado nunca é tão satisfatório quanto trabalhar para pagar 

suas próprias despesas! 

 Yechiel-Moshé sempre manteve seu comportamento respeitoso em relação ao velho 

Pinehas, e Chimchon Elie achava isso muito bom. 

 Depois do falecimento de Yechiel-Moshé, constava em seu testamento que, depois 

de fazer doações para seus parentes próximos, a maior parte de sua riqueza deveria ser 

entregue às obras de caridade que precisassem desse dinheiro. 

 Além do mais, foi encontrado nos seus livros de contabilidade o quanto suas 

doações e ajudas para aqueles que precisavam foram grandes e generosas! Tudo foi feito 

em segredo para que aqueles que recebessem a doação não se sentissem envergonahdos 

por estar aceitando essa ajuda.  

                                                
25 A penúltima secção do último Livro da Torá; esta Parashat é muito pequena, mas ela contém o universo 

inteiro e todos os Mandamentos Divinos. 
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 Era realmente um grande e nobre homem! E foi com um suspiro cheio de amargura 

que Chimchom-Elie comparou seu falecido e venerado tio-avô, Yechiel Moshé, que tinha 

lhe ensinado o verdadeiro significado da virtude, ao atual mestre de seu filho, Naftali-

Zeev, com quem seu filho podia aprender a Torá, mas sem seus ensinamentos profundos 

do “amor fraterno”. 

 Chimchon Elie estava tão preocupado com seu filho que, como de costume, ele foi 

pedir conselho a seu amigo Moshé, que era conhecido em Yanovitch como “o fiel Moshé”. 

 Moshé era de Vitebsk, assim como Chimchom-Elie, e eles tinham estudado juntos 

na escola. Chimchon Elie amava e admirava seu amigo que lhe lembrava tanto seu 

falecido e amado tio-avô, Yechiel Moshé. Ele também tinha um coração enorme, era um 

grande sábio, e era nobre em todos os sentidos da palavra. 

 Quando Chimchon-Elie foi nomeado administrador das propriedades do conde 

Lipsky, ele levou Moshé com ele para ser seu assistente. 

 Moshé dirigia suas contas e era seu braço direito. Chimchom-Elie tinha total 

confiança nele que era também seu conselheiro pessoal. 

 Havia entre os dois uma amizade totalmente franca e verdadeira. Ainda mais, 

Moshé se tornava cada vez mais seu guia em tudo, e Chimchon-Elie não se incomodava de 

ser “corrigido” por ele, como ainda ficava feliz, pois ele sabia que Moshé fazia isso para 

seu bem e para melhorar suas qualidades. 

 Era então de se esperar que Chimchon Elie o procurasse sempre que precisasse de 

seu apoio. 

 Chimchon-Elie e sua mulher estavam muito tristes por não ter herdeiros, mesmo 

depois de muitos anos de casamento. Sua mulher tinha tido vários filhos, mas todos 

morreram trágicamente muito cedo! O casal era rico, tinha bons amigos e era muito 

respeitado pela comunidade, mas mesmo assim não ficaria feliz enquanto não tivesse 

filhos! - Diga-me, disse Chimchon-Elie para seu amigo Moshé, o quê você me aconselha? 

Eu faço qualquer coisa para ter um filho para me suceder! Eu sempre digo que tudo est 

pour lê mieux está ótimo, mas eu não posso dizer isso quando eu penso que eu não tenho 

filhos. 

 - Eu lastimo realmente, meu caro amigo, disse Moshé, mas você sabe tão bem 

quanto eu que o Todo Poderoso sempre tem razão. Conseqüentemente, o problema está em 

você. Procure em seu coração até encontrar o pecado que você pode ter cometido. 

 Qualquer um no lugar de Chimchon-Elie teria se sentido insultado com esta 

observação indelicada, mas ele não se sentiu incomodado. Na verdade, ele perguntou com 

diligência: 

- Moshé, meu caro amigo e conselheiro, o que você me aconselha? 

- Se eu fosse você, eu faria jejum e rezaria com muita força; eu tenho certeza que 

nosso Pai, que está no Céu, realizaria seu maior desejo e o de sua mulher. Basta ter fé em 

D´us. 

 E, no momento certo, Chimchom Elie e sua mulher ganharam um filho. Moshé se 

tornou ainda mais querido do que antes, se é que isso é possível. E certamente, seus 

conselhos eram sempre procurados e apreciados. 

 A criança recebeu o nome de Yaacov-Itzhak e, para seus afetuosos pais, era o 

“brilho de seus olhos”. Nada era tão lindo para eles que dedicavam muito tempo à sua 

educação e à sua instrução. 
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 Quando chegou a hora, Chimchon-Elie e o “fiel Moshé” procuraram encontrar um 

professor para Yaacov-Itzhak. A pedido de Chimchon-Elie, Moshé foi à procura do melhor 

mestre que ele pudesse encontrar e trouxe Naftali-Zeev, que foi contratado por Chimchon-

Elie com o acordo do “Paruch de Vitebsk”. 

 Era óbio que Chimchon-Elie deveria pensar novamente com o “fiel Moshé” na 

instrução “parcial” de seu filho. Sentindo-se de certa maneira responsável pelo erro de ter 

escolhido um professor que não atendia totalmente à sua expectativa, o “fiel Moshé” 

tentou por todos os meios ensinar a Yaacov-Itzhak uma melhor e amável maneira de viver. 

 Ele percebeu que todos seus pacientes e constantes esforços não tinham 

absolutamente nenhum efeito em Yaacov-Itzhak. O jovem se contentava em imitar seu 

mestre e adotar suas idéias, ou seja, ele afirmava que o estudo da Torá e a prática de seus 

Preceitos “ao pé da letra” era ideal e suficiente... esquecendo assim “o espírito da letra”. 

 “Se ele pudesse ao menos parecer um pouco mais ao seu pai, pensava Moshé. Pode 

ser que ele melhore com os anos. Eu espero isso sinceramente!” 

 Quando Yaacov-Itzhak se tornou adulto, ele foi trabalhar no escritório de seu pai 

que lhe mostrou como ele gerava os negócios da propriedade e, pouco a pouco lhe 

transmitiu as rédeas do comando. 

 Yaacov-Itzhak era muito esperto, e não precisou de muito tempo para entender o 

trabalho. Quando ele se tornou totalmente responsável, o pai deixou a propriedade a cargo 

de seu filho para poder se consagrar às diversas atividades comunitárias que ele gostava 

tanto. 

 Durante cinqüenta anos, Chimchon-Elie serviu a comunidade e, quando ele faleceu, 

toda a cidade de Yanovitch chorou pois sabia que um homem como ele não poderia ser 

facilmente substituído. 

 

 

28. 

 

 

  O conde Lipsky demonstrava a Yaacov-Itzhak o mesmo respeito e a mesma 

consideração que ele tinha por seu pai. Yaacov-Itzhak era competente e digno de 

confiança, e o conde estava contente com seus serviços. Quando o conde morreu, Yaacov-

Itzhak continuou trabalhando para seu herdeiro e foi tratado com o mesmo respeito que 

antes. 

 Yaacov-Itzhak ficou muito feliz por ter encontrado tempo para estudar a Torá. 

Assim, ele fez com que uma parte de seu dia fosse reservada para seu estudo individual da 

Torá e, além do mais, ele dava um Shiur para os moradores de Yanovitch que queriam 

assistir. 

 Como era rico e tinha uma boa situação, ele era considerado o chefe leigo da 

cidade e era consultado em tudo relacionado à comunidade judaica. 

 Mesmo sendo respeitado e temido por alguns, ele não recebia o mesmo afeto que 

seu pai tinha ganhado da população em sua época! 

 Ele fazia muita caridade, mas somente por obrigação. Ele não sentia nenhum 

prazer em ajudar o outro, então aqueles que recebiam sua ajuda não sentiam nenhum 
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prazer também. Ele esquecia que a maneira de dar às vezes vale mais do que aquilo que 

realmente é dado. 

 Mais ou menos vinte anos depois da morte de Chimchon-Elie, começou uma 

disputa entre os herdeiros do conde Lipsky, e Yaacov-Itzhak achava melhor não se meter. 

 Ele resolveu todos os negócios da propriedade e mandou as autoridades 

governamentais verificarem e controlarem as contas para que tudo ficasse perfeitamente 

em ordem. Ele começou então a comercializar o linho, e seus negócios prosperaram muito. 

Yaacov-Itzhak estava muito satisfeito com seu sucesso. Ele aproveitava a sua riqueza e o 

cargo de honra que ele ocupava na comunidade. Ele não se importava com o fato de ser 

menos amado que seu pai, pois ele não achava necessário ser popular no meio dessas 

pessoas que ele considerava inferiores. 

 Por isso ele achou engraçado debochar de Chlomo, o pobre e humilde padeiro, 

quando ele interrompeu o Chema para fazer a benção da “Aliah La Torá”26. 

 Abraham-Itzhak era tão diferente de Yaacov-Itzhak! 

 Baruh ficou tão sentido com a maneira que Abraham-Itzhak tratou o padeiro que 

ele decidiu observá-lo, ver como ele vivia, o que ele fazia durante o dia, e o que ele 

poderia saber sobre ele. Ele achava que valia a pena se interessar por esse jovem.  

 Tudo o que ele descobriu o convenceu mais uma vez que se tratava de um outro 

exemplo de homem que achava que servir as pessoas modestas e simples era mais 

importante do que tudo! 

                                                
O padeiro era humilde e ignorante também: ele não sabia que é proibido interromper a leitura do “Shema 

Israel”, que é um trecho muito importante da reza, que destaca a Unidade e a Unicidade de D´us. Por isso, 

até quando uma pessoa é chamada  para abençoar a Leitura da Torá na Sinagoga, “Alya La Torá”, é proibido 

interromper a reza do “Shema Israel”. Mas é claro que as pessoas ignorantes nunca devem ser alvo de 

gozações de pessoas mais “cultas”... é o que veremos nos capítulos seguintes. 
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Capítulo IX 

 

 

O Sapateiro de Vitebsk 

 

 

O sábio que se tornou sapateiro – O contemplador de estrelas de Hatinka – O Cohen 

ruivo – Baruh a procura de outros Místicos. 

 

 

29. 

 

 

 Abraham-Itzhak nasceu em Vitebsk onde seu pai, que se chamava David-Leib, 

ganhava a vida como sapateiro. 

 Durante muito tempo Abraham-Itzhak pensou que seu pai era apenas um simples 

sapateiro, mas depois ele descobriu que ele era na verdade um Místico que, 

intencionalmente, levava uma vida simples para mostrar aos outros o exemplo de que eles 

também podiam viver dessa maneira. 

 David-Leib nasceu em Minsk e era o filho do Dayan () de Minsk, o Rabi Tzvi-

Aryeh, conhecido por todos e em todos os lugares por ter uma enorme sabedoria. 

 Conseqüentemente, podíamos imaginar que o filho de uma personalidade como 

esta não fosse um homem comum. E David-Leib era na verdade um sábio perfeito. 

 David-Leib viu que seu pai, o famoso Dayan, consagrava uma grande parte de seu 

tempo ao estudo da metafísica, e desejava fortemente seguir seu exemplo. Entretanto, seu 

pai o desestimulou dizendo que ele era ainda muito jovem para seguir estudos como esses 

e que seria muito melhor para ele estudar o “Chass” e “Posskim”. 

 David-Leib freqüentava uma Yeshiva e seu pai observava seus progressos com 

satisfação pois, para satisfazer os desejos de seu pai, David-Leib se dedicava 

principalmente ao estudo da Guemara e progredia de maneira muito satisfatória. 

 O Rabi Tzvi-Aryeh surpevisionou os estudos de seu filho até ele se casar com a 

filha do rico Haim de Vitebsk. Este prometeu a David-Leib que o sustentaria durante oito 

anos para que ele pudesse continuar seus estudos da Torá. 

 Agora que se sentia maduro para entrar no grande campo da metafísica, David-Leib 

estava impaciente para começar esse estudo. Entretanto, apesar de ter vinte e dois anos de 

idade, ele sentia que ainda precisava conversar com seu pai que sempre supervisionou seus 

estudos. Portanto, Vitebsk era longe de Minsk e ele achava que não seria possível 

encontrá-lo tão cedo. 

 Finalmente, David-Leib decidiu que não poderia mais esperar e se consagrou ao 

estudo da metafísica com muito zelo. 

 Ele achou esse estudo tão fascinante que percebeu de repente que estava 

negligenciando o estudo do Talmud, e decidiu então que deveria se dedicar a estudos que 

melhorariam sua personalidade. 
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 Isto o levou a estudar a ética, fazendo com que ele descobrisse um novo mundo! 

Esses livros sobre a ética foram tão marcantes para David-Leib que ele achou que deveria 

abandonar o resto! 

 Ele passou a viver de maneira mais rigorosa, procurando somente aquilo que, 

segundo ele, o elevaria espiritualmente. Entretanto, ele não queria ser notado, e então se 

tornou uma pessoa muito reservada, escondendo suas novas idéias e seu novo modo de 

vida na medida do possível, até mesmo de seus sogros! 

 Seus sogros começaram a lhe perguntar por que ele não demonstrava nenhuma 

vontade de se tornar Rabino. Seus sogros achavam que depois de todos esses anos de 

estudo ele se tornaria Rabino, e por isso se gabavam, dizendo aos seus amigos que seu 

genro se tornaria certamente um grande Rabino! 

 David-Leib apenas levantou os ombros, disse que lamentava decepcioná-los, e que 

não tinha a menor intenção de aceitar um cargo de Rabino. 

 Seus sogros ficaram completamente desconcertados. 

- Você não vai se tornar Rabino? Disse sua sogra enfurecida. O quê  você pretende 

se tornar então? Não foi para isso que você estudou a vida toda? 

- Bom, como ainda faltam três anos para completar os oito anos que vocês 

prometeram que me sustentariam, será que vale a pena discutir isso agora? respondeu 

David-Leib tranqüilamente. 

A partir desse momento, sua sogra fez de tudo para que sua vida se tornasse 

insuportável, e sem compreender a decepção de seus sogros, David-Leib decidiu conversar 

com eles.   

 Quando surgiu o momento propício para esta conversa, ele explicou para seus 

sogros que, em relação à sua vida pessoal, ele já tinha escolhido perfeitamente seu modo 

de vida. Mas como ele não achava justo que seus sogros e sua mulher se submetessem a 

esse descontentamento, pois a maneira que ele tinha escolhido para viver não era aquela 

que eles esperavam, ele estava disposto a  dar a liberdade para sua mulher pedindo o 

divórcio. E, como eles não tinham filhos, ela poderia facilmente se casar de novo e 

escolher alguém que lhe fizesse mais feliz. 

 Quando sua mulher ficou sabendo dessa proposta, ela ficou transtornada e disse 

que nem podia sonhar com o divórcio pois ela amava muito seu marido e aprovava tudo o 

que ele fazia. 

 David-Leib não se sentia à vontade na casa de seus sogros, pois sempre que surgia 

uma oportunidade, eles o repreendiam porque ele dava impressão de não se importar com 

seu futuro. Ele teve que se isolar no seu canto ainda mais do que antes. 

 Seis anos depois do casamento, sua mulher deu a luz à uma menina e no ano 

seguinte ela deu a luz a um menino chamado  Abraham-Itzhak. Os sogros de David-Leib 

perderam então toda a paciência com seu genro e disseram: 

 -Escuta, David-Leib, agora você é pai de duas crianças. Você vai aceitar a função 

de Rabino para poder sustentar sua família, não é? Nós cumprimos nosso papel como foi 

combinado e te sustentamos durante oito anos. 

 Eu lamento decepcioná-los, mas, eu ainda estou decidido de que não me tornarei 

Rabino. E para a grande surpresa de seus sogros, ele disse ainda: vocês não devem se 

preocupar pois eu aprendi a profissão de sapateiro. Eu já aluguei uma casa que me 
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convém, no subúrbio da cidade, que possui um ateliê, para onde vou levar minha família e 

não incomodarei mais vocês. 

Sua sogra não sabia o que dizer e depois berrou: 

-Você está querendo que todos riem de nós, não é? Se nós quiséssemos ter um 

genro sapateiro, não teríamos investido tanto em você durante oito anos!  Nós poderíamos 

ter casado nossa filha com um sapateiro e  assim teríamos economizado sofrimentos e 

tanto dinheiro! 

 Você deve se divorciar de nossa filha para acabar com a nossa vergonha, urrou seu 

sogro. 

 E eu? Não posso dizer nada a respeito disso? Interrompeu sua filha. No que me diz 

respeito, qualquer coisa que David- Leib fizer, eu estarei do lado dele! 

 Vendo que eles não chegariam a lugar nenhum, nem com seu genro e nem com sua 

própria filha, eles decidiram que o negócio era grave o suficiente para convocar o pai de 

David-Leib, o “Mehutan27”, o Rabi Tzvi-Aryeh que era o Dayan de Minsk (juiz rabínico), 

para que ele tentasse persuadir seu filho a abandonar sua “louca” decisão de se tornar 

sapateiro, e ao invés disso, exercer a profissão tão honrosa de Rabino!  

Eles tremiam só de pensar que o Rabi Tzvi-Aryeh não conseguisse convencer seu 

filho a abandonar a profissão de sapateiro. Com que cara eles olhariam para seus amigos 

no futuro!  

 

 

30. 

 

 

 Quando souberam que o famoso Dayan de Minsk, o Rabi Tzvi-Aryeh, iria para 

Vitebsk, todo mundo se apressou para preparar uma recepção que fosse à sua altura. Foi 

organizado um “comitê de recepção” e todas as pessoas importantes da comunidade se 

reuniram para pensar na melhor maneira de receber um hóspede tão distinto! 

 Naturalmente, reconheceram que os sogros de David-Leib tinham mais direito do 

que qualquer em ser os hospedeiros do Dayan. 

 Em seguida, foram escolhidos agentes para escoltar o Rabi Tzvi-Aryeh desde 

algumas estações antes de Vitebsk até a entrada da cidade. 

Como o dia da chegada do grande homem se aproximava, o corre-corre dos 

preparativos/a pressa se tornava cada vez mais intenso. 

 David-Leib também ficou sabendo das notícias e ouviu falar das decisões tomadas 

pelos representantes da comunidade para receber seu pai. 

 Ele decidiu então conversar com seu pai antes de qualquer um, saiu da cidade 

discretamente e foi para Ostrovno, onde ele tinha a intenção de encontrá-lo. 

 Ele não viu seu pai durante seus oito anos de casamento, mas ele o reconheceu sem 

dificuldades. Entretanto, David-Leib tinha mudado muito durante esse tempo; ele 

envelheceu e se tornou mais viril, e, enquanto andava na direção de seu pai, percebeu que 

ele não o reconheceu. 

                                                
27 Modo que os pais da noiva usam para designar os pais do noivo. No singular: Mahutan, no plural: 

Mehutanim.  
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 Ele decidiu não revelar imediatamente sua identidade. Conseqüentemente, ele 

cumprimentou o Rabi Tzvi-Aryeh com muito respeito, mas com uma certa reserva, como 

alguém que estivesse apresentando seus deveres a uma pessoa distinta. 

Eles começaram imediatamente a conversar sobre todos os tipos de assuntos da 

Guemara e do Rambam, e o Dayan ficou muito impressionado com o grande saber que 

esse jovem possuía. Algo lhe parecia familiar mas ele não conseguia lembrar exatamente 

onde ele tinha visto esse jovem! 

 Ele perguntou a David-Leib de onde ele vinha e qual era a sua profissão, e ele 

respondeu que era sapateiro em Vitebsk. 

 O Rabi Tzvi-Aryeh passou o dia todo em Ostrono, e David-Leib passou grande 

parte desse dia com ele. 

 Quando David-Leib soube que o Dayan tinha a intenção de seguir sua viagem 

naquela mesma noite, ele insistiu para que ele ficasse em Ostrovno até o dia seguinte de 

manhã pois ele tinha algo muito importante para contar. O Dayan aceitou e então David-

Leib olhou para ele e disse: 

- Meu querido pai! Eu não queria que você fosse imparcial comigo enquanto 

discutimos assuntos da Torá, mas agora, fique sabendo que eu sou seu filho e que eu vim 

para te contar por qual  motivo meus sogros te convidaram para ir para Vitebsk. O pai e o 

filho se abrassaram calorosamente enquanto David-Leib continuou dizendo: 

- Eles querem te dizer que eu os desonrei quando decidi que trabalharia como 

sapateiro. Mas eu quero te dizer que eu cheguei a conclusão que é levando uma vida 

simples de sapateiro que eu poderei servir melhor D´us e meus irmãos judeus, e é este 

caminho que pretendo seguir. Minha querida mulher está totalmente de acordo, mas seus 

pais estão decepcionados e furiosos comigo e acham minha maneira de viver vergonhosa. 

 - Meu querido filho, disse o Dayan, eu estou orgulhoso de sua coragem e da sua 

decisão de seguir o caminho que você acha melhor, mesmo que você não espere riqueza, 

nem glória. Que o Todo Poderoso te ajude em tudo o que você decidir. 

 David-Leib pediu que seu pai não revelasse a ninguém que ele era um erudito em 

Torá, um “Lamdan”, pois ele preferia ser conhecido como um simples sapateiro! 

 Seu pai lhe prometeu que certamente não contaria e, depois disso, eles passaram o 

resto da noite estudando a Torá juntos. 

 No dia seguinte de manhã cedo, eles foram para a sinagoga juntos para rezar, 

(daveneen) e, depois do café da manhã, tomaram a estrada para Vitebsk. 

 Entretanto, David-Leib só acompanhou seu pai durante uma pequena parte do 

caminho, pois ele sabia que o “comitê de recepção” enviaria agentes para escoltá-lo até 

Vitebsk com as honras que ele merecia. Assim, eles se separaram por um certo momento, 

e David-Leib seguiu seu caminho depois, chegando em Vitebsk um pouco mais tarde que 

seu pai. 

 Depois da recepção oficial, o Dayan foi levado para a casa de seus “Mehutanim”, 

os sogros de seu filho, onde todos os chefes da comunidade estavam reunidos para fazer as 

honras. 

 Quando todos os convidados foram embora e que o Rabi Tzvi-Aryeh e seu filho 

ficaram sozinhos com seus sogros, estes começaram a apresentar suas queixas e suas 

lamentações para seu “Mehutan”.  
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 - Você não tem consciência da vergonha que seu filho trará para todos nós? Como 

é que o senhor, o famoso Dayan de Minsk, pode aprovar que seu filho se rebaixe tanto, a 

ponto de virar um simples sapateiro! Será que o senhor não entende o que estamos 

sentindo? Definitivamente, nós temos, com toda razão, vergonha de olhar para a cara de 

nossos amigos! 

- Meus caros Mehutanim, respondeu calmamente o Dayan, “a noite não é o 

momento do julgamento”, vamos todos dormir em paz e recomeçaremos esta conversa 

amanhã de manhã. 

 No dia seguinte de manhã, na primeira oportunidade, os sogros de David-Leib 

levantaram a questão novamente. 

- Porque vocês estão tão incomodados e tão zangados com seu genro que quer 

ganhar a vida trabalhando como sapateiro? perguntou o Rabi Tzvi-Aryeh. Vocês sabem 

que não é nem um pouco vergonhoso trabalhar honestamente! Pelo contrário, nossos 

sábios dizem: “Prefira o trabalho ao cargo de Rabino28”. David-Leib segue literalmente 

este preceito. Vocês sabem certamente que muitos de nossos sábios do Talmud, osTanaim 

e Amoraim ganhavam a vida como simples alfaiates, sapateiros, açougueiros, etc., etc. Eu 

não vejo o motivo dessa exageração toda e nem entendo porque vocês sentem tanta 

vergonha de ter um genro sapateiro! Na minha opinião, vocês deveriam estar orgulhosos 

desta escolha. 

- Precisamos pensar com calma sobre este problema, respondeu Haim, o Mehutan, 

não querendo ceder imediatamente. Enquanto isso, David-Leib deveria voltar a morar com 

a gente. Mas, naturalmente, disse ele precipitadamente, ele terá que trabalhar em outro 

lugar. Em algum lugar fora da cidade! 

 O Rabi Tzvi-Aryeh ficou em Vitebsk durante cinco semanas aproximadamente, e 

seus Mehutanie não se queixaram de nada, pois eles perceberam que seria inútil. 

 Durante esse tempo, ele observou seu filho trabalhando como sapateiro, e viu como 

ele era atencioso e amável com todos seus clientes. O pai de David-Leib observou também 

que ele era muito compreensível e humano, e demonstrava um profundo interesse pelos 

negócios e pelos problemas de seus clientes, entretanto, com toda a simplicidade, 

humildade e honestidade de qualquer sapateiro. 

 Todas as noites, o pai e o filho passavam o tempo estudando, e David-Leib disse ao 

seu pai que ele gostaria de aproveitar a ocasião para estudar metafísica. 

 Seu pai aceitou com boa vontade e quando ele finalmente deixou Vitebsk, ele 

sentiu que sua visita tinha realmente valido a pena, e ele estava muito satisfeito com o 

comportamento e a maneira de viver de seu filho. 

 Durante dois anos ainda, David-Leib e sua família  moraram na casa de seus 

sogros, entretanto, com a condição de pagar todas as suas despesas. Os sogros aceitaram, 

mas a solução estava ainda longe de ser satisfatória. 

 Os sogros de David-Leib não conseguiam esconder a decepção que eles tiveram 

com seu genro, se bem que um dia, um cliente propôs que David-Leib se estabelecesse em 

Hatinka, onde ele morava, dando a certeza de que lá ele ganharia bem sua vida, uma idéia 

que lhe agradou muito. 

 Ele contou a proposta para sua mulher que concordou com ele. Era uma mulher e 

uma mãe dedicada, seu marido era tudo para ela, e tudo o que ele fazia ela achava perfeito. 

                                                
28 Prefira o trabalho ao cargo de Rabino: 
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 - Minha querida mulher, você sabe que eu acho que este é um excelente meio de 

acabar com nossas preocupações! Nós poderemos viver sem problemas, da nossa maneira, 

e seus pais não se incomodarão mais com nossa maneira de viver que eles consideram 

“indesejável”. 

 Depois que a proposta foi aprovada por todos, David-Leib foi com sua mulher e 

seus filhos para Hatinka, uma pequena cidade com aproximadamente quarenta famílias 

judias. 

 David-Leib gostou muito dos moradores de lá. Pareciam ser pessoas boas, 

honestas, satisfeitas com a vida modesta que levavam, dispostas a ajudar quando 

pudessem e a ser amáveis com todos. 

 Eles receberam David-Leib e sua mulher amigavelmente e, quando ele percebeu 

que  se tratava de pessoas simples, sem muita instrução, ele se sentiu seguro. 

 Ninguém ali seria capaz de perceber que ele era um sábio da Torá e um Místico, e 

ficou então enormemente satisfeito só de pensar que lá pelo menos ele poderia levar a vida 

que ele queria. Uma vida muito simples, discreta e dedicada aos outros. 

 David-Leib se estabeleceu em Hatinka sem dificuldades. Ele trabalhava da melhor 

maneira possível e encantava todos seus clientes com seu desejo de ser agradável. Ele 

cobrava o mínimo por seus serviços e seu trabalho era de primeira qualidade. Ainda mais, 

ele fazia muitas amizades, pois todos ficavam muito felizes com o interesse sincero que 

ele demonstrava. 

 Assim, ele viveu feliz durante cinco anos, trabalhando de dia e estudando de noite, 

sem ninguém saber de seus estudos secretos da Torá. Tudo o que sabiam de seu desejo de 

“aprender” era apenas o que viam quando ele assistia ao Shiur sobre “Ein Yaakov” no Beth 

Hamidrash, onde ele se sentava e escutava, assim como todos os outros simples 

moradores. 

 David-Leib, ao mesmo tempo em que tomava muito cuidado para esconder sua 

identidade, ficava muito atento na possibilidade de encontrar outros Místicos que 

poderiam atravessar a cidade. Ele pensava também que poderia haver em Hatinka um 

Místico que estivesse morando lá pelos mesmos motivos que ele. Assim, David-Leib ficou 

de olhos bem abertos, vigiando todos,  moradores ou visitantes, e quando ele suspeitava 

que estava diante de alguém diferente, ele fazia uma pergunta determinante e via qual era a 

reação dessa pessoa.  

 Freqüentemente, ele interrogava uma pessoa que o olhava espantada, como se ele 

tivesse perguntado alguma coisa incompreensível. A pessoa coçava a cabeça com ar de 

surpresa e se perguntava “O quê que esse indivíduo está querendo? Ele deveria interrogar 

um sábio!” 

 As testemunhas riam dizendo: “Nosso amigo sapateiro mirou errado!” Mas, David-

Leib sabia melhor do que ninguém se ele tinha pregado no lugar certo ou não”. 

 Quando ele sentia que estava realmente diante de alguém que pudesse ser um 

Místico, ele o cobria de perguntas até ter certeza de sua suposição. 

 A fim de ter mais facilmente a possibilidade de encontrar e reconhecer esses 

Místicos, ele tornou sua casa um “centro de acolhimento” para os viajantes.  Ainda mais, 

ele estava feliz de ter a oportunidade de proporcionar conforto e bem estar aos Místicos 

eventuais, que, desejando esconder sua identidade para o povo, eram geralmente 

considerados viajantes comuns, e não recebiam nenhuma atenção nem cuidado especias. 
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 Dessa maneira, David-Leib se tornou amigo desses últimos e aproveitou para 

aprender tudo o que ele podia da maneira que eles usavam para se aproximar de seus 

irmãos judeus e também do “modo de vida” que eles levavam. 

Havia um viajante que todos gostavam muito e chamavam de “Cohen ruivo”, ou de 

“alma feliz”, que ia regularmente para Hatinka . 

 Ele era considerado um viajante comum e era bem recebido por que era um homem 

jovem que divertia todo mundo com suas piadas incessantes. Ninguém desconfiava de que 

ele era uma pessoa mais importante do que ele pretendia ser, e ninguém tentava adivinhar 

o motivo de suas visitas nem a finalidade de sua estadia. 

 Ou seja, ninguém além de David-Leib. Ele estava muito intrigado e queria saber 

tudo sobre esse “Cohen ruivo” que era sempre tão amável e tão cordial com todo mundo, 

principalmente com as crianças. No Beth Hamidrash, todos os meninos o adoravam e se 

juntavam ao seu redor. O que era de se esperar pois ele estava sempre dando balas, nozes, 

maçãs! Ele insistia sempre para que eles fizessem uma benção, “Berakha”, antes de comer 

essas coisas, e todos os outros respondiam “Amém”. 

 Depois, ele contava histórias tão interessantes sobre os grandes homens da história 

judaica, que as crianças o escutavam boquiabertos. Ele convencia os meninos a aprender 

tudo o que eles pudessem com seus professores de Torá, seus “Rebbes”, e perguntava o 

que eles já tinham aprendido na escolinha de Torá, no “Heder”. 

 No final, ele cantava para eles e ensinava canções para que eles cantassem juntos. 

Assim, com este clima de união e amizade, eles cantavam com todo prazer, e para 

terminar, dançavam com muita empolgação29. 

 Será que todo mundo gostava do “ruivo”, o grande amigo que era tão generoso e 

que divertia tanto todo mundo? 

 Muitos homens o criticavam porque ele era muito “pueril”, mas David-Leib não 

achava que ele era apenas um “palhaço” como certas pessoas o chamavam, e sim uma 

pessoa que tinha uma missão – a missão de influenciar as crianças judias para que elas 

adquirissem amor pelo judaísmo e pelas coisas judaicas, sem perceber que alguém estava 

tentando ensiná-las. Este é certamente o método de ensinamento mais eficaz! 

 David-Leib aproveitou todas as oportunidades para aprender mais sobre esta “Alma 

feliz”; ele o seguia para onde ele fosse e quando ele podia, e quando ele via a maneira com 

a qual ele demonstrava seu entusiasmo quando falava dos judeus e do judaísmo, sempre 

com um sorriso radiante e com os olhos brilhando, David-Leib estava então convencido de 

que ele era uma pessoa que merecia ser destacada. 

 Depois, David-Leib aprendeu muito mais sobre o “Cohen ruivo”. Ele tinha sido 

Melamed (instrutor de Torá para as crianças) em Kalisk durante muito tempo e era 

reconhecido por sua enorme sabedoria e altamente respeitado por sua nobre personalidade. 

Seu nome era Rabi Sender. 

 Um dia, o Rabi Sender decidiu subitamente que ele já tinha ensinado durante muito 

tempo em Kalisk, e que ele deveria agora dar atenção às crianças judias das pequenas 

cidades e aldeias que poderiam estar precisando mais de seus ensinamentos. 

 

 

31. 

                                                
29  
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 Depois de uma estadia de três anos em Hatinka, David-Leib tinha conseguido 

reconhecer muitos Místicos durante suas visitas nesta pequena cidade, com os quais 

conseguiu fazer amizade. 

 Em alguns casos, quando ele achava de primeira que seus hóspedes eram Místicos, 

ele só percebia que tinha se enganado quando ele os encontrava freqüentando “o 

preguiçoso” da cidade, Shmerel, o filho de Nahoum- Itzik. Este último era um homem 

respeitado e, de alguma maneira, um sábio, mas era aparentemente uma pena ter um filho 

que “não servia para nada”. 

 Shmerel tinha três apelidos na cidade. Ele era chamado ou de “Shmerel, o 

preguiçoso”, ou de “Shmerel o contemplador de estrelas” ou então de “Shmerel, aquele 

que boceja”. 

 Seu primeiro apelido se deve ao fato de que ele passava muito tempo conversando 

com as mulheres e com as crianças da cidade, que adoravam ouvir suas histórias. 

 O motivo do segundo apelido se deve ao fato de que ele estava constantemente 

contemplando o céu. Durante a noite ele olhava a lua e as estrelas e durante o dia ele 

olhava as nuvens passarem, que mudavam continuamente de forma, pois ora apresentavam 

forma de animais monstruosos ora pareciam ser seres vivos. 

 Ouvíamos ele resmungar enquanto contemplava o céu, tanto de dia quanto de 

noite. Achávamos muito engraçado quando ele murmurava ao mesmo tempo que olhava: 

 - Como as nuvens se parecem com os homens pois, assim como eles, elas mudam 

constantemente! Se a primeira vista as nuvens se parecem com animais, com esforços elas 

podem se transformar em nobres seres humanos. E se por outro lado, eles agirem sem 

dignidade, de decentes seres humanos elas se transformarão novamente em bichos... 

 Shmerel sempre fazia sermões, proferindo o perigo de difamar e de invejar os 

outros. Em geral, as pessoas toleravam este tal de Shmerel, mas poucas o levavam a sério. 

 Seu terceiro apelido era “Shmerel, aquele que boceja” pois ele estava o tempo todo 

bocejando, e seus bocejos não eram como os dos outros. Sabíamos que ele estava presente 

mesmo sem vê-lo graças a sua maneira particular de bocejar. Ele começava a bocejar 

normalmente, mas depois ele bocejava tão alto e durante tanto tempo e ainda terminava 

com um rugido tão agudo que podíamos perder a cabeça! 

A única hora que Shmerel não bocejava era quando ele estava muito “empolgado” 

com os seus sermões. Mas quando as crianças achavam que estava faltando alguma coisa e 

falavam: “Oh, por favor, Shmerel, boceje um pouco”, ele não se zangava, e sorria 

amavelmente como se ele ficasse lisonjeado com o pedido das crianças para distraí-las. 

Era totalmente natural! 

Imaginem então o quanto David-Leib ficou decepcionado e cheio de rancor quando 

ele soube que o “Cohen ruivo”, quem ele admirava tanto e com quem ele tentou fazer 

amizade, se envolvia com tanta vontade com esse tal de Shmerel! 

David-Leib tentou descobrir qual era a relação dessas pessoas, que ele achava que 

fossem Místicos, com Shmerel, como também queria saber qualquer coisa sobre ele. 

Entretanto, durante algum tempo, ele não conseguiu descobrir muita coisa. 
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Tudo o que ele ficou sabendo foi que Shmerel era casado e que ele morava numa 

casa caindo aos pedaços, cujo teto de palha tinha tantos buracos que nos dias de chuva a 

casa ficava literalmente inundada. 

Eles tinham dois filhos que a mulher de Shmerel mandou para uma cidade distante 

para que eles aprenderem alguma profissão e, sem ela eles teriam todos morrido de fome. 

Tecendo a lã, ela ganhava o suficiente para pagar a pensão de seus filhos e cobrir as 

despesas da casa. 

De acordo com essas descobertas sobre Shmerel, podemos desculpar David-Leib 

que pensava que Shmerel não era uma pessoa muito digna e que qualquer um que o 

achasse interessante não podia valer mais do que ele. 

Aconteceu então alguma coisa que fez com que ele mudasse totalmente de opinião 

sobre este homem. 

Um incêndio atingiu a cidade de Hatinka, destruindo muitas casas inclusive a casa 

de David-Leib, que foi forçado a procurara um novo lar. 

Shmerel morava numa rua que não tinha sido atingida pelo fogo e David-Leib 

alugou uma casa perto dali. Assim, por bem ou por mal, ele se tornou vizinho de Shmerel 

e o via mais do que antes. 

Assim, numa determinada noite, quando David-Leib estava voltando para casa bem 

tarde, ele passou na frente da casa de Shmerel e parou quando ouviu um barulho 

inesperado! 

David-Leib estava voltando tão tarde do Beth Hamidrash porque ele tinha esperado 

que todos os outros freqüentadores saíssem de lá para poder estudar em segredo. Mas, para 

que ninguém soubesse porque David-Leib ficava até tão tarde no Beth Hamidrash, ele 

disfarçava dizendo que esse lugar era bem mais quente e mais calmo que sua casa.  

E agora que ele estava voltando para casa, ele ouviu sons semelhantes ao de uma 

alma esvaecendo-se numa reza cheia de fervor. Será que ele estava enganado ou era 

realmente da casa de Shmerel que escapavam esses sons? 

David-Leib parou e ouviu fascinado. Ele olhou pela janela e não acreditou no que 

estava vendo! Era realmente Shmerel, mas não o Shmerel que ele conhecia. 

Shmerel estava rezando (daveneen) a oração da noite, Maariv, como somente um 

grande Tsadik30 poderia fazer.  

David-Leib tinha visto Shmerel no Beth Hamidrash nesta mesma noite e observou 

que ele rezava apenas mexando os lábios31. Assim como os outros moradores da cidade, 

ele achava que Shmerel não sabia ler em hebraico direito e que ele estava então tentando 

seguir os outros fiéis da melhor maneira possível. 

E agora Shmerel estava lá, transfigurado, derramando sua alma para o Todo 

Poderoso. David-Leib ficou pasmo, ele não conseguia se mover do lugar onde estava. 

                                                
30 O Tsadik é um homem excepcional, considerado a cabeça do povo judeu, e também o pilar do 
mundo. Ele é justo, sagrado e totalmente dedicado ao serviço de D’us. 
31 A reza é um Mandamento Divino e existem numerosas Leis que regulamentam este Serviço de 
D´us. Quando rezar, é uma obrigação pronunciar e articular o texto das orações, não basta 
somente pensar ou ler o texto sagrado. Quem somente lê ou pensa no significado das palavras da 
reza, mesmo que a intenção seja a melhor de todas, não cumpre sua obrigação.  A maior 
concentração que alguém pode ter não o dispensa do ato de pronunciar em voz alta ou de pelo 
menos articular com os lábios no momento da reza. 
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Ele ficou lá aproximadamente uma hora, até quase congelar. E quando, finalmente, 

ele continuou seu caminho, pensativo, o tom emocionante da reza de Shmerel  ainda 

ressoava em seus ouvidos. 

Agora que David-Leib tinha feito esta destacável e espantadora descoberta sobre 

Shmerel, ele passou a observá-lo de perto e com olhos bem diferentes. 

Freqüentemente ele se escondia debaixo da janela de Shmerel para ouvir sua reza 

emocionante durante a noite ou para escutar sua doce voz enquanto ele estudava a Torá. 

David-Leib “perseguia” literalmente Shmerel, desejando encontrar uma 

oportunidade para que ele se revelasse para ele. Ele o via freqüentemente com mulheres e 

crianças da cidade contando histórias que eram ouvidas com grande interesse. 

A maior parte dessas histórias era narrações sobre os Patriarcas, Sarah, Rivkah, 

Rachel e Lea, contando o quanto todas elas eram extraordinárias e que davam um 

maravilhoso exemplo de piedade e lealdade.  Ele contava histórias também sobre a 

grandeza de outras mulheres judias importantes e era claro que ele tinha a intenção de 

despertar nas mulheres que escutavam suas histórias o desejo de atingir um maior nível de 

personalidade e de maneira de viver. 

David-Leib ficou acima de tudo impressionado quando descobriu o tempo que 

Shmerel dedicava as pobres mulheres quando elas estavam a ponto de parir ou quando elas 

estavam de cama por algum outro motivo. 

Seus maridos não podiam ficar em casa nem pagar alguém para curar e cuidar de 

suas mulheres. Shmerel era um homem que temia D´us, de total confiança, e só procurava 

fazer bem aos outros, evidentemente, sem nenhum interesse pessoal. Shmerel cuidava das 

mulheres enfêrmas como se estivesse na sua própria casa, tomando conta das mães doentes 

e das crianças, cortando a madeira, acendendo o fogo para esquentar a casa, preparando a 

comida, ou simplesmente fazendo companhia aos doentes e distraindo as crianças32. 

Ele fazia sempre o que podia para ser útil como se ele não tivesse mais nada para 

fazer. 

David-Leib compreendia agora a verdadeira razão da “ociosidade” de Shmerel. Sua 

“ociosidade” forçada era calculada naturalmente para que ele pudesse estar disponível em 

todos os casos semelhantes, e livre para ajudar os pobres e os doentes nas horas difíceis. 

David-Leib tinha decidido que tentaria fazer com que Shmerel revelasse sua 

verdadeira identidade, mas ele não sabia como conseguir isso. 

Um dia, quando ele o viu sozinho, ele se abaixou e disse no seu ouvido: 

- Você sabe, eu acho que você faz um trabalho maravilhoso. Podemos fazer muito 

mais quando não revelamos nossa identidade... 

Ele achou que Shmerel compreenderia a alusão e falaria com ele abertamente. Ao 

invés disso, Shmerel deu de ombros e o olhou com um ar bestificado como se estivesse 

dizendo: “do quê que este homem está falando?” 

Quando David-Leib percebeu que Shmerel recusava-se a responder suas perguntas, 

ele se sentiu muito desestimulado. Ele não tinha mais dúvidas de que Shmerel era uma 

pessoa extremamente importante e imaginou que se ele recusasse sua amizade, é porque 

Shmerel simplesmente não o considerava uma pessoa digna de ser seu amigo. 

                                                
32 Cuidar dos doentes e visitá-los faz parte dos Mandamentos Divinos de extrema importância. 
Este Mandamento é chamado de “Bikur Holim”, visita aos doentes. Isto justifica a atitude 
exagerada e dedicada de Shmerel. 
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David-Leib começou a rezar, “daveneen”, com um fervor ainda maior do que antes 

e suplicava ao Todo Poderoso para que Ele desse a Shmerel a vontade de confiar nele, pois 

ele sentia a necessidade de sua amizade e de seu ensinamento. 

Shmerel persistia ainda em camuflar sua identidade a David-Leib até o “Cohen 

ruivo” aparecer novamente em Hatinka. 

Como sempre, Shmerel e ele estavam freqüentemente juntos, e uma vez, David-

Leib viu os dois indo para a floresta e voltando depois de muitas horas. 

Ele sentiu que ele devia fazer com que eles revelassem sua verdadeira identidade, e 

quando ele viu os dois indo embora da cidade na vez seguinte, ele os seguiu. Quando ele 

os encontrou, ele gritou até tirar seu fôlego: 

- Eu tenho assunto muito importante para tratar com vocês, eu suplico que vocês 

me deixem acompanhá-los! 

Shmerel e o “Cohen ruivo” se olharam com espanto, se perguntando o quê que o 

sapateiro estava querendo. Eles fizeram um sinal para David-Leib e disseram: 

- Se você acha que poderemos te ajudar de qualquer maneira, você poderá vir com 

a gente. 

Eles tinham agora deixado a cidade para trás e David-Leib se virou para eles, com 

lágrimas nos olhos e disse suplicando: 

- Eu tenho certeza que vocês dois são Místicos e Tsadikim, e eu suplico para que 

vocês me ensinem suas maneiras secretas. Eu também uso minha profissão de sapateiro 

somente como fachada, e eu me comprometi a servir o Todo Poderoso e meus irmãos 

judeus da melhor maneira que eu puder, mas eu sinto que eu tenho ainda muito o que 

aprender e sei também que, se vocês quiserem, vocês podem me ensinar. Eu imploro, não 

me neguem isso! 

David-Leib foi vencido pela emoção; Shmerel e o “Cohen ruivo” não podiam mais 

duvidar de sua sinceridade. 

Eles resolveram confiar em David-Leib que prometeu não revelar a ninguém quem 

eles realmente eram. 

David-Leib ficou muito emocionado só de pensar que finalmente esses dois 

grandes homens o consideravam digno de sua confiança! 

Os três voltaram para a cidade e ninguém que visse os três poderia imaginar que 

algo de insólito havia acontecido entres eles. 

Em Hatinka tudo continuava como antes. David-Leib continuou trabalhando como 

sapateiro. Shmerel continuava contemplando o céu e bocejando. O “Cohen ruivo” 

continuava fazendo piadas e brincando com as crianças, e quando ele se ausentava, 

ninguém se preocupava em saber onde ele estava.  

Durante esse tempo, nasceu uma profunda amizade entre David-Leib e Shmerel. 

Durante um ano inteiro, eles se encontraram em segredo para estudar a Kabala. Shemerel 

se tornou o mestre de David-Leib no estudo como também influenciou muito no seu 

comportamento quotidiano. 

 David-Leib era um aluno cheio de boa vontade e sentia uma grande satisfação em 

ver que Smerel o julgava digno de sua confiança e de seu interesse. 

 David-Leib tinha agora a oportunidade de encontrar todos os outros Místicos que 

iam para Hatinka com o objetivo de ver Shmerel. 
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 Eles iam individualmente ou em grupo de dois ou três, mas eles iam sempre para a 

casa de Shmerel onde eles passavam o tempo estudando a Torá em segredo e rezando. 

 Quando o “Cohen ruivo” ia para Hatinka, ele se juntava ao círculo secreto, e 

David-Leib sentia que ele fazia parte de um mundo que até então ele só tinha sonhado! 

 

 

32. 

 

 

 David-Leib não ficou muito tempo em Hatinka. Quando seu filho, Abraham-Itzhak 

completou nove anos, ele achou que já estava na hora de ir para estudar na Escola 

Talmúdica, uma Yeshiva, então ele decidiu que toda a família poderia muito bem se mudar 

com ele. 

 Todos foram se instalar para Kalisk onde havia uma grande Yeshiva onde o chefe 

era um certo Rabi Naftali. 

 Abraham-Itzhak freqüentou esta Yeshiva durante dois anos e ao mesmo tempo ele 

aprendia com o seu pai o “Mussar” (a Ética) além da Guemara. Abraham-Itzhak  foi 

profundamente influenciado por esses estudos sobre a Etica assim como pela 

personalidade de seu pai que era um Místico. 

 Ele ficava particularmente impressionado com o cuidado discreto que seu pai tinha 

com os pobres e com os necessitados. Quando ele via uma criança usando sapatos em mal 

estado ou correndo descalça, David-Leib procurava sempre seu nome e seu endereço, e 

fazia um novo par de sapatos que ele mandava Abraham-Itzhak entregar de noite, sem que 

ninguém visse quem deixou o pacote na porta. 

 David-Leib se interessava particularmente pela viúvas e pelos órfãos, e mesmo não 

sendo rico, ele sempre encontrava um meio de enviar comida para essas pobres pessoas. 

Ele se interessava por todos aqueles que pareciam estar numa difícil situação em 

Kalisk, mas ele sempre ajudava da maneira mais discreta possível. Foi com este pudor e 

com esta generosidade que ele fez questão de educar seu filho. 

 Assim, ninguém conhecia a nobreza e a grandeza da alma de David-Leib. 

Abraham-Itzhak ficava tão triste quando todo mundo elogiava sua sabedoria excepcional e 

quando  também lamentavam a “ignorância” de seu pai que era apenas um simples 

sapateiro! 

 Ele tinha vontade de gritar: “Meu pai não é um sapateiro comum, e sim um grande 

homem e um Místico! Eu queria apenas um dia chegar a  altura dele!” 

 Mas, naturalmente, Abraham-Itzhak tinha prometido a seu pai que não contaria a 

ninguém que ele era um Místico, e ele tinha então que manter sua promessa; entretanto era 

tão triste ver as pessoas subestimando nesse ponto o grande valor de seu pai! 

 Depois de ter passado nove anos na Yeshiva do Rabi Naftali em Kalisk, David-Leib 

mandou seu filho para Smargon, para a Yeshiva desta cidade, uma das mais importantes da 

época. 

 Abraham-Itzhak estudou lá durante três anos e no término desse período ele voltou 

para casa cheio de títulos rabínicos e diplomas de mérito, atestando seu enorme saber e sua 

excelente moralidade. 
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 Durante esse tempo, seu pai não ficou também sem fazer nada, e se tornou uma das 

personalidades mais marcantes dentre os Místicos, e quando aqueles que passavam o 

tempo indo de cidade em cidade em missão secreta chegavam em Kalisk, eles eram 

imperativamente hóspedes de David-Leib. 

 Agora que Abraham-Itzhak tinha voltado da Yeshiva com os atributos de Rabino, 

David-Leib achou que já era tempo de se casar e se estabelecer. Ele conversou com seus 

amigos Nistarim (aqueles Místicos escondidos) sobre este assunto. E foi assim que seus 

dois amigos, Rabi Sender (“o Cohen ruivo”) e o Rabi Zalman-Haim (que tinha sido 

Chamash da sinagoga, Chull, da praça do mercado em Yanovitch) se tornaram 

“casamenteiros”. Foi assim que apresentaram Abraham-Itzhak à filha do moleiro 

Mordehai, e como já sabemos, eles se casaram e foram morar em Yanovitch. 

 Quando o Rabi Zalman-Haim deixou Yanovitch, Abraham-Itzhak tentou substituí-

lo assumindo com muitos cuidados todas as funções do Rabi Zalman-Haim. 

 Ninguém sabia da ligação que havia entre esses dois homens, mas todo mundo via 

que Abraham- Itzhak seguia os passos de Zalman-Haim. Ele demonstrava o mesmo 

interesse pelas pessoas simples de Yanovitch e das cidades vizinhas, e toda vez que ele 

podia, ele reunia todas na praça do mercado e contava histórias apaixonantes do Talmud e 

do Midrash. Ele se expressava claramente e as pessoas mais simples entendiam  

perfeitamente suas histórias. 

 Antes de deixar Yanovitch, Zalman-Haim transferiu seu cargo de Chamash para 

um certo Yosef-Moshé. Ninguém parecia saber de onde ele vinha, mas o velho solitário 

Leib que dormia no Beth Hamidrash, contou depois o seguintes: logo que Yosef-Moshé 

chegou em Yanovtich, Zalman-Haim se preparou para transferir seu “cargo” e partir. 

 O velho solitário contou também que durante um ano inteiro Zalman-Haim tinha 

sido amigo íntimo de um outro solitário que se chamava Zundel-Wolf e que eles se 

encontravam constantemente em segredo para estudar juntos. 

 Ninguém tinha idéia do que eles estudavam juntos tão misteriosamente, mas desde 

que Zalman-Haim anunciou que ele deixaria Yanovitch, esse Zundel-Wolf avisou que ele 

também partiria ao mesmo tempo. 

 Eles disseram vagamente que os dois iriam para uma cidade distante onde vivia um 

grande sábio que tinha muitos “discípulos” e onde eles esperavam também aprender a 

Torá.  

 Agora que Baruh já estava sabendo tudo sobre o passado de Abraham-Itzhak, ele 

via com mais clareza o tipo de pessoa que Zalman-Haim era, uma pessoa que ele desejava 

tanto encontrar de novo em Yanovitch, mas que já tinha deixado a cidade quando ele 

chegou lá. 

 Baruh sentiu que, ele também não tinha mais nada para fazer em Yanovitch, ainda 

mais por que ele queria ir para outras cidades e burgos onde ele tinha passado sua 

juventude. 

 Ele percebeu que ele gostaria de ir novamente para Dobromysl, fez suas malas e 

pegou a estrada em direção desta cidade. 
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Capítulo X 

 

 

Baruch reencontra alguns adeptos do Hassidismo 

 

 

O dono do albergue que era um discípulo do Baal Shem Tov – O estudante da Yeshiva que 

se tornou inventor – O genro Hassidico do ferreiro de Dobromysl -  Baruh aprende cada 

vez mais sobre os ensinamentos do Baal Shem Tov. 

 

 

33. 

 

 

 Era justo antes de Pessah, o sol tinha derretido a neve e a estrada estava totalmente 

alagada. Baruh ficou cansado de caminhar na lama. 

 Ele chegou num pequeno bosque, e quando viu uma árvore caída ao longo do 

caminho, ele se sentou para descansar. 

 Ele tinha se sentado há pouco tempo quando ouviu o barulho de um cavalo e de 

uma charrete se aproximando. O motorista era um camponês cristão que chamou Baruh e 

o convidou para subir na sua charrete. Ele disse que havia um judeu que morava na cidade 

de Yutina que não era longe dali, e que Baruh poderia passar a noite na casa dele. O 

camponês disse que iria até Zavkina, mas que poderia deixar Baruh no cruzamento onde 

ele teria que andar um pouco para chegar em Yutina. 

 Baruh perguntou ao camponês quanto ele cobraria pelo serviço, e o camponês 

respondeu: 

- Eu nunca cobro por bagatelas como essas. Perto de mim tem um Rabino que diz 

que nós devemos todos ajudar uns aos outros sem considerar nossas diferenças e nossas 

religiões. É um grande homem e todo mundo o respeita; nós fazemos tudo o que ele 

manda fazer. É por isso que não quero cobrar nada de você agora. 

- Mas eu nunca aceito nenhum serviço gratuitamente, disse Baruh. Você vai ter que 

aceitar pelo menos algum pagamento, se não eu não subirei na sua charrete. 

 O camponês não discutiu mais e Baruh subiu na charrete e desceu no cruzamento 

como tinha combinado. Baruh pagou o camponês e se sentiu melhor. 

 Enquanto Baruh seguia lentamente seu caminho na direção que o camponês havia 

indicado, um jovem veio na sua direção correndo e disse as seguintes palavras: 

- Você gostaria de ir para minha casa? Meu sogro pediu que eu interceptasse todos 

que passassem por aqui para dizer que eles não vão poder ir além de nossa casa (que era 

um albergue), pois toda a região está inundada. A ponte foi destruída pela inundação, e 

infelizmente, muitos camponeses que estavam com seus cavalos e suas charretes cheias 

sobre a ponte no momento da subida das águas, foram afogados. Você está vendo, você 

não tem outra solução a não ser procurar refúgio na nossa casa por que eu te dou certeza 

que lá você será bem vindo. 
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 Baruh ficou feliz em aceitar o convite, principalmente porque ele viu logo em 

seguida que seu companheiro era um jovem instruído. Eles se deram muito bem e 

começaram a conversar e debater sobre assuntos da Torá. 

 Baruh ficou sabendo que o nome do jovem era Nathan-Chlomo, e que ele era o 

genro do dono da albergue que se chamava Nahaman-Israel  e que deveria ter uns 

cinqüenta anos de idade.  

Nathan-Chlomo contou também para Baruh como seu sogro tinha sido escolhido 

para estabelecer a colônia judaica neste lugar. Baruh estava muito interessado. 

 Nahaman-Israel passou sua juventude estudando nas mais famosas Yeshivot da 

época e mereceu todos os elogios de todos os seus mestres. 

 Ele se casou com a filha de um homem endinheirado de Jlobine e assim 

sobreviveram às suas custas durante vinte anos, de maneira que o jovem estivesse livre 

para continuar os estudos da Torá. 

 Nahaman-Israel conheceu um Místico errante chamado Rabi Azriel-Yaakov. 

 Um dia, os dois desapareceram juntos sem dizer para onde iam e sem revelar o 

destino ou o motivo dessa viagem quando eles voltaram. 

 Soubemos mais tarde que o Rabi-Azriel Yaakov era um discípulo do santo Baal 

Shem Tov e foi até ele que ele tinha levado seu amigo Nahaman-Israel. 

 Talvez fosse a primeira vez que Baruh tinha ouvido falar do Baal Shem Tov e 

soube que, com a ajuda de seus discípulos, este venerado Tsadik ensinava para os judeus 

uma nova maneira de viver. Eram os Místicos do Baal Shem Tov que percorriam cidades e 

aldeias, cada um recebendo deste Santo Homem uma missão especial a cumprir. 

 Como eles agora já tinham chegado no albergue, Nathan Chlomo prometeu que 

continuaria sua história mais tarde. 

 Baruh encontrou muitos visitantes no albergue, todos aparentemente sem ter para 

onde ir como ele. Eram estudantes da Torá que foram calorosamente acolhidos pelo dono 

do albergue, Nahaman-Israel. 

 Eles tinham um Shiur regularmente todas as noites e como os visitantes mostravam 

ser grandes sábios, eles tinham a honra de dar o Shiur. Baruh também foi convidado para 

ensinar alguns assuntos do Talmud e uma animada conversa foi iniciada depois de sua 

interpretação. 

  Eles ficaram sem ter para onde ir por causa da inundação durante três dias, e 

durante esse tempo, Baruh se tornou amigo dos dois genros de Nahaman-Israel que 

moravam com seu sogro no albergue. 

 Eles contaram para Baruh como seu sogro tinha alugado o albergue e o moinho 

seguindo os conselhos do Santo Baal Shem Tov, que ele tinha visitado com o Rabi Azriel-

Yaakov. 

 Nahaman-Israel convenceu também outros jovens a seguí-lo; ele alugou o açude 

com peixes e todos juntos conseguiram estabelecer esta nova colônia nas terras de um 

nobre homem. Eles construíram um Beth Hamidrash e constituíram uma comunidade 

judaica com algumas famílias, pequena mas feliz. 

 A experiência se revelou um grande sucesso e todos atribuíram esse sucesso aos 

poderes maravilhosos do Baal Shem Tov. 
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 Baruh se deu tão bem com os dois genros que eles insistiram para que ele ficasse 

mais tempo, mas, querendo chegar em Dobromysl o mais rápido possível, ele pediu que 

eles o desculpassem. 

 Enquanto ele andava, procurando os lugares mais secos que ele pudesse encontrar, 

ele se lembrava dos dias que ele tinha passado no albergue. Retrospectivamente tudo lhe 

parecia mais claro e ele pensava em tudo o que ele tinha visto e ouvido durante sua estadia 

lá, sobre o “novo modo de vida” adotado pelo dono do albergue e seus genros e a diferente 

maneira como eles rezavam. 

 Até aquele momento, ele não sabia que tinha se relacionado com um dos primeiros 

grupos de Hassidim desta região, os discípulos do Baal Shem Tov. 

 Mais tarde, em Dobrosmysl, Baruh aprendeu muita coisa sobre esta grande 

personalidade. 

 

 

34. 

 

 

Quando chegou na cidade Baruh foi imediatamente para a ferraria de seu velho 

amigo Eliezer Reuben com quem ele tinha sempre o hábito de passar Pessah. 

 Chalom Aleihem33, gritou Baruh alegremente para Eliezer Reuben que estava perto 

da bigorna com seu avental de couro. 

Eliezer se virou e gritou de felicidade quando viu Baruh. 

 Tirando seu avental e jogando seu martelo no chão, ele lavou rapidamente as mãos 

e correu na direção de Baruch dizendo: 

- Como é bom te ver, meu amigo! Tenho tanta coisa para te contar desde o ano 

passado. Vamos sair e sentar no banco. 

 Ao dizer isso, ele pegou o braço de Baruh e o levou para o lado de fora. Eles se 

sentaram e o ferreiro disse: 

- Antes de falar da minha família, eu gostaria de falar de Abraham-Benjamin e te 

contar como ele ficou rico! Como você já sabe, era um verdadeiro indigente, capaz de 

ganhar apenas o suficiente para sustentar as numerosas pessoas que estavam sob sua 

responsabilidade. Seus pais e seus sogros moravam com ele, além de seus numerosos 

filhos. 

“Você se lembra que ele ganhava a vida tecendo a lã com as mãos, o que era um 

trabalho muito lento e que rendia muito pouco. 

 Apesar de sua pobreza, ele fez o sacrifício de enviar seu filho mais velho, 

Chloimké para estudar numa Yeshiva, ao invés de fazer com que ele trabalhasse para 

ajudar a sustentar sua família. 

 Chloimké estudou tanto e tão bem na Yeshiva que quando voltou para casa trouxe 

muitos diplomas nos quais seus Mestres atestavam os excelentes progressos que ele fez. 

 Mas isso não era tudo, Chloimké tinha trazido outra coisa com ele. 

 Era uma máquina! ou melhor, isso se tornou finalmente uma máquina! 

                                                
33 Maneira usada para cumprimentar um outro judeu: “Que a paz esteja com você”. Um diz “Shalom 

Aleihem” e o outro retorna dizendo “Aleihem Shalom”! 
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O que aconteceu foi o seguinte: a Yeshiva onde Chloimké estudava estava 

localizada numa grande cidade e, um dia, enquanto ele passeava, ele viu uma máquina 

sendo usada para triar e escovar a lã.  Era uma coisa magnífica, mas Chloimké sabia que 

nem ele e nem seu pai teriam dinheiro suficiente para comprar este instrumento 

maravilhoso. Ele observou atentamente a máquina, desenhou e aprendeu tudo o que ele 

podia, decidido a adquirir uma máquina semelhante para seus pais para que eles não 

perdessem tanto tempo trabalhando à mão. 

 Desde que ele voltou para casa e recebeu os parabéns de sua família pelo sucesso 

que ele obteve com seus estudos, ele contou, muito excitado sua descoberta. Eles não 

conseguiam acreditar que, como dizia Chloimké, eles poderiam trabalhar menos e ganhar 

mais. Isto parecia um sonho. 

 Com a ajuda de um marceneiro e de um estanhador, Chloimké trabalhou no seu 

projeto durante três semanas e, para sua grande alegria, a máquina foi fabricada com 

sucesso! 

Os pais de Chloimké aprenderam rapidamente a usar a máquina e descobriram que 

eles poderiam fazer em apenas um dia o que antes eles levavam pelo menos um mês para 

fazer a mão. Isto era bom demais para ser verdade! 

 Como eles trabalhavam tão rápido, camponeses de todas as regiões vizinhas 

ouviram falar deles  e levavam a lã bruta para que Abraham-Benjamin a tecesse com a 

maravilhosa máquina! 

 Abraham-Benjamin se surpreendeu com seu enriquecimento relâmpago . A 

primeira coisa que ele fez com seu dinheiro foi cuidar das despesas  do casamento e 

providenciar um lar para suas duas sobrinhas órfãs.  

Ele casou seu próprio filho Chloimké com uma outra órfã, a neta do Rav de 

Dobromysl. 

 Ele mandou construir também um novo telhado para a sinagoga, a Chull. 

Abraham-Benjamin também deu uma quantia considerável de dinheiro para a caridade 

pois ele sabia perfeitamente o que era sentir necessidade já que ele tinha vivido apertado 

financeiramente durante muito tempo!” 

 Mudando de assunto, e falando de seus próprios negócios, o ferreiro continuou, 

com os olhos brilhando: 

- Eu tenho que dizer que meu terceiro genro vai me dar uma parte de Chor 

Habra34, pois os meus dois outros genros já me deram minha parte de Leviathan35 !  

O terceiro genro se chamava Itzhak-Saul. Era um bravo jovem e o ferreiro estava 

muito satisfeito com o marido de sua filha mais nova, não somente por causa de seu nível 

de instrução como pela bondade que ele tinha no coração. 

O ferreiro estava muito lisongeado por Itzhak Saul querer seguir os passos de seu 

sogro e se tornar ferreiro também apesar dos diplomas honrosos de Rabino que ele tinha 

adquirido! 

 Ele ensinou a profissão para seu genro com muito prazer e ele aprendeu com tanta 

facilidade que logo logo Eliezer-Reuben pôde lhe dar uma pequena ferraria numa cidade 

localizada a alguns quilômetros onde ele e sua mulher iriam se estabelecer o mais rápido 

possível. 

                                                
34  
35  



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 126 

 - Neste momento, Itzhak-Saul está na casa do Duque, que trouxe sua charrete para 

consertar. E que carruagem! Você tem que ver quando o duque passar, com a carruagem 

atrelada aos seus seis cavalos! É um conserto importante que nós tivemos que fazer, e 

Itzhak Saul acabou de sair para entregá-la depois de ter passado três dias consertando-a. O 

duque tem tanto orgulho de sua carruagem que ele comprou no exterior! 

  De repente um grito agudo saiu da ferraria. Eliezer-Reuben e Baruh correram 

juntos para dentro para ver o que tinha acontecido. 

 Eles encontraram perto da bigorna um camponês em pânico coberto pela fumaça 

que se desprendia de suas roupas em chama. 

 Eles rapidamente jogaram um pano sobre ele para apagar as chamas, aplicaram um 

bálsamo para aliviar suas queimaduras e acalmaram finalmente o pobre homem. 

 Enquanto eles estavam ocupados com isso, um jovem homem, grande e esbelto, 

entrou na ferraria olhando com ar de surpresa aquilo que tinha acontecido. Ele colocou 

uma sacola no chão na frente do ferreiro e disse: 

- Aqui está o pagamento do conserto da carruagem do duque. O que aconteceu 

aqui? 

- Este é meu querido amigo Baruh, disse o ferreiro, apresentando orgulhosamente 

seu mais novo genro a seu amigo. Os dois jovens se olharam com simpatia e apertaram as 

mãos. 

- Este pobre camponês ficou em brasa por causa de uma chama, explicou o ferreiro 

respondendo à sua pergunta. 

- Neste caso, disse Itzhak-Saul com vivacidade, a Michna nos diz que “se uma 

faísca se desprende do martelo e causa estragos materiais, nós somos os responsáveis”! 

 Itzhak Saul começou então a explicar detalhadamente o ponto de vista e os 

argumtos rigorosos do Rambam sobre esse artigo da Lei. 

 Baruh viu que Itzhak Saul era um jovem instruído, fino e dotado de uma 

personalidade decidida; ele se sentiu muito atirado por ele e interessado em conhecer seu 

passado. 

 Baruh escobriu que pela primeira vez, ele estava em contato direto com alguém 

que dizia ser um Hassid , discípulo do Baal Shem Tov. 

 Pois foi assim que Itzhak-Saul se apresentou a Baruh. 

 Ele lhe disse que tinha vindo de Horki, onde seu pai, o Rabi Nissan era instrutor de 

Torá, um Melamed. 

 Entretanto, ele era diferente dos outros Melamdim, pois seus alunos eram já 

bastante avançados e demonstravam uma aptidão especial pelo estudo. 

 O Rabi Nissan era também um aluno do “Maguid de Horki”, o Rabi Azriel-Yosef, 

que era um defensor convicto e um discípulo do Baal Shem Tov. 

 O Rabi Azriel Yosef tinha formado um grupo de jovens altamente selecionados ao 

qual ele ensinava os novos preceitos do Baal Shem Tov e que era formado com o espírito 

Hassidico. 

 O Rabi Nissan se tornou um dos chefes desse grupo e durante as diversas ausências 

do Rabi Azriel-Yosef, ele assumia o papel de “Mestre” em seu lugar. 

 Foi assim que Itzhak-Saul foi criado, nessa atmosfera Hassidica, e sabia tanto 

sobre o grande fundador do Hassidismo, o Santo Baal Shem Tov. 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 127 

 Baruh estava fascinado enquanto Itzhak-Saul lhe informava cada vez mais esse 

“novo modo de vida Hassidico”. 

 Ele via em Itzhak-Saul um exemplo vivo do tipo judeu que o Baal Shem Tov se 

dedicava em formar, um judeu que sente um amor verdadeiro pela Torá e por seus 

semelhantes. 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 Baruh também conheceu os dois outros genros de Eliezer-Reuben, o mais velho 

Rabi Zalman-Meir e o mais novo, Rabi Moshe-Leib. 

 Ele ficou profundamenrte impressionado com a grande sabedoria deles, mas 

quando ele observou os três genros enquanto eles estavam sentados juntos na casa do 

ferreiro durante Pessah, ele não pôde deixar de reparar as diferenças sensíveis que 

existiam entre a alegria do Hassid  , Itzhak-Saul e  a seriedade de seus cunhados, os 

Mitnagdim36. 

 Quando eles discutiam sobre assuntos da Guemara, eles demonstravam uma 

seriedade e uma superioridade enfática, sempre tentando explicar a estrita aplicação da Lei 

ao “pé” da letra (e não necessariamente o “espírito” da letra) de maneira fria e insensível. 

Enquanto Itzhak-Saul parecia estar sempre se expressando da maneira mais agradável 

durante a conversa, introduzindo um sentimento de bom humor, seu objetivo era sempre 

encontrar a solução “mais correta e mais justa” do problema. 

 Ele conseguia sempre encontrar um exemplo prático até nos Tratados abstratos do 

Talmud. 

Apesar dos três genros serem pessoas admiráveis, Baruh preferia de longe Itzhak-

Saul com seu “modo de vida” e sua maneira de ver o mundo. 

Enquanto Baruh passeava pelos bosques e pelos campos, que ele gostava tanto, ele 

passava o tempo refletindo profundamente e meditando sobre o mistério da vida e o 

objetivo da Criação, especialmente na influência que a Criação exerce na maior parte das 

criaturas Divinas, o Homem. 

 Baruh pensava que ao dar para o homem o que ele necessitava, o Todo Poderoso 

tornava algumas coisas mais acessíveis do que outras. E, mais a coisa era necessária, 

menor seria o esforço para adquiri-la. 

 A primeira necessidade do homem era o ar. O ar está ao alcance de todos, ao redor 

de cada um. 

 A segunda necessidade para a existência humana era a água. A água também pode 

ser encontrada sem muita dificuldade. 

 Mas a terceira coisa essencial para manter a vida e que era mais difícil de ser 

encontrada era o pão. 

                                                
36  
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 Por causa do pecado de Adão e Eva no Paraíso, o Homem foi amaldiçoado: “Tu 

ganharás teu pão com o teu próprio suor”. E desde então o homem teve que lutar para 

sobreviver. 

 Mas, e no que diz respeito à alma do homem? Até agora só falamos da necessidade 

do corpo. 

 Baruh pensava que a fé, os costumes e os preceitos do judaismo que ele tinha 

aprendido durante sua infância, que se manifestavam em suas práticas religiosas sem 

exigir quase nenhum esforço, eram como o ar para sua alma. Ele comparou o estudo da 

Torá à água, necessária para sua alma e na qual ele mergulhava alegremente de maneira 

profunda. Mas, qual era o objetivo final de tudo isso? 

 Como ele poderia fazer para servir da melhor maneira o Criador e trazer o bem 

para Seus filhos? 

 Baruh que desejava tanto descobrir o verdadeiro “modo de vida” percebeu que não 

era uma coisa fácil. 

 Baruh aproveitou sua amizade com Itzhak-Saul para conversar com ele sobre esse 

problema cuja solução era tão importante para ele, pois ela o ajudaria a escolher a via que 

lhe serviria de linha de conduta na sua vida. 

 Itzhak Saul lhe disse que seu pai o recomendava sempre seguir os conselhos do 

Baal Shem Tov que explicava para seus discípulos Hassidicos o seguinte texto: 

 “Aquele que deseja ser sábio deve aprender alguma coisa de cada um. Pois está 

escrito: eu me tornei sábio graças a todos aqueles que me instruíram.” 

 O Baal Shem Tov perguntava aos seus ouvintes: “Será realmente possível que todo 

mundo seja capaz de ser um mestre e que nós possamos aprender alguma coisa de bom de 

todos?” 

 O Baal Shem Tov respondia à esta pergunta dando a seguinte explicação: 

 “Está escrito que “a luz de D’us é a alma do Homem”. Então, onde tiver luz, 

também terá sombra. A luz pode ser comparada à alma e a sombra ao corpo.” 

 “Quando estamos diante de um homem justo, sentimos que sua influência é como 

uma faísca de luz que se desprende de sua alma e nos enche de vontade de cumprir as boas 

ações.” 

 “Nós também sofremos a influência de uma pessoa má, que dá o mau exemplo. 

Quando entramos em contato com o pecador, ele nos leva a liberar o que temos de pior 

dentro de nós, a ponto de deixar o caminho livre para todo tipo de pensamentos ruins e 

idéias negativas que nos estimula a agir mal.” 

 Em outras palavras, com o homem justo nós aprendemos a seguir o preceito: “faça 

o bem”, enquanto que do pecador nós recebemos a lição: “afaste-se do mal”. 

 “Assim você vê que é certo dizer: “aquele que quer ser sábio deve aprender com 

todos.” 

 “D’us criou cada coisa com uma finalidade determinada para que o homem 

pudesse aprender o que há de melhor em tudo e em todos.” 

 O Baal Shem Tov dizia ainda: “existe um provérbio bíblico que diz que “nós 

aprendemos alguma coisa na escola dos animais”, a propósito do qual o Rabi Yohanan 

ressalta que, mesmo se a Torá não tivesse sido dada aos judeus, o gato poderia ter 

ensinado a limpeza para nós, e a formiga o amor pelo trabalho”.  
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 A personalidade de Itzhak Saul marcou tanto Baruh, que este último podia ouvir 

sem parar tudo o que ele dizia. 

 Entretanto, Itzhak-Saul foi chamado, e Baruh continuou sozinho meditando sobre 

todos os pensamentos e idéias que ele tinha acabado de ouvir. Ele esperava 

impacientemente a próxima conversa com seu novo amigo Itzhak-Saul. 

 Quando Baruh era criança e tinha trabalhado para Eliezer-Reuben, ele tinha 

encontrado um lugar onde ele podia se isolar quando tinha a vontade de ficar sozinho com 

seus pensamentos. 

 Seu “refúgio” era um pequeno morro atrás da ferraria, escondido por árvores e 

onde corria um pequeno rio aos seus pés. 

 Lá Baruch se sentava sobre um tronco de árvore, isolado do mundo, envolvido pela 

beleza da natureza, e ele se deixava levar por seus sonhos. 

 Durante as visitas que ele fazia à ferraria, ele ia sempre para seu retiro preferido 

quando ele precisava de solidão. 

 Então, depois de sua conversa com Itzhak Saul, ele foi mais uma vez para o alto do 

morro pois ele sentia que precisava muito pensar. 

 Baruh admirava muito Itzhak-Saul, que era apenas quatro anos mais velho do que 

ele. Ele o apreciava por sua maturidade, por já ser um Hassid convicto, por sua forte 

personalidade e pelo modo de vida que ele tinha escolhido, pois Baruch ainda não havia 

encontrado um “modo de vida” que satisfizesse sua alma ávida! 

 Baruh se lembrava da maneira que Itzhak-Saul ajudava seu sogro a fazer os 

preparativos da véspera da Páscoa, “Erev-Pessah”, assim como na ferraria, onde os dois 

trabalhavam juntos em perfeita harmonia, pronunciando freqüentemente citações da Torá, 

ou uma brincadeira, um riso, tanto de um quanto de outro. Baruh  começou a pensar nos 

dois outros genros que tinham vindo para passar Pessah na casa de seu sogro. Ele pediu 

que eles contassem suas histórias, sentindo que isso lhe traria um conhecimento íntimo de 

suas personalidades e iluminaria seus Rabis, mestres e a escola de pensamento que eles 

representavam. 

 O genro mais velho que era agora um diretor de Escola Talmúdica, um “Rosh-

Yeshiva”, em Byechenkovitch, tinha estudado na Yeshiva do outro lado (conhecida como 

“pequeno lado”) de Vitebsk, com o Rabi Israel-Itzhak de Vilkomir, e mais tarde com o 

Rabi Paltiel. 

 O segundo genro, que era agora “Rosh Yeshiva” em Dubrovno, tinha estudado 

numa Yeshiva, também em Vitebsk, conhecida como “Yeshiva de Nehama Nahum Tevels” 

ou “Yeshiva Nehama de Dvora”. 

 Era realmente curioso encontrar uma Yeshiva que tivesse o nome de uma mulher, 

mas como veremos posteriormente, a origem desse nome constitui um capítulo muito 

interessante da história dos judeus de Vitebsk. 
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Capítulo XI 

 

 

Os primeiros colonos judeus de Vitebsk 

 

 

O príncipe sueco que era judeu – A expulsão  dos judeus de Vitebsk que foi evitada – Os 

fundadores da Comunidade de Vitebsk – Minsk, centro da Torá. 

 

 

36. 

 

O príncipe sueco que era judeu 

 

 Vitebsk, que se tornou mais tarde um grande centro para os judeus, tinha até o ano 

5311 do calendário judaico (1551 do calendário secular) poucos judeus, pobres 

materialmente e espiritualmente. 

 Vitebsk era conhecida como um centro de negócios que estava nas mãos dos 

Gentis. A cidade estava localizada numa região produtiva que produzia cereais e todos os 

tipos de frutas. 

 Em 5311 (1551) alguns comerciantes judeus foram se estabelecer em Vitebsk. O 

governo da época impôs muitas dificuldades e restrições para eles e somente poucos 

tiveram a permissão para ficar. 

 Em 5365 um judeu chamado Tevel foi morar lá. Ele levou um novo espírito para 

esta cidade. Ele tinha um filho chamado Nahum, sua nora se chamava Dvora e sua neta se 

chamava Nehama . 

 Eles todos eram muito devotos e amavam a Torá com todo o ardor, e assim 

fundaram uma Yeshiva em Vitebsk que tinha o nome deles.  

 Mas isso não é a história toda, então vamos falar um pouco mais de Tevel e de sua 

notável família, aprendendo assim um capítulo excepcional da história judaica. 

 Em 5330 (1570), um judeu chamado Nahum veio de Praga Sebej. Sebeja se 

localizava num lugar que nesta época era a fronteira entre a Polônia e a Suécia, e que fazia 

parte da propriedade do Conde Bontch Zinkevitch, um senhor feodal polonês.  

 O conde queria transferir posteriormente sua residência para suas propriedades 

perto de Cracóvia, e por isso, ele pretendia vender suas terras de Sebej com todas as 

pequenas cidades vizinhas que contavam com aproximadamente 600 almas. 

 Ele foi procurar Nahum que era então o chefe da comunidade judaica de Sebej, 

pedindo que ele o ajudasse a encontrar um comprador. 

 As propriedades medianas do lado sueco da fronteira pertenciam a um príncipe 

sueco chamado Johann Cambari, que ia freqüentemente para essas terras onde ficava 

durante muito tempo. Nahum  pensou que ele poderia ser um comprador das propriedades 

do conde polonês. Assim, logo que o príncipe chegou de suas propriedades do outro lado 

da fronteira, Nahum  foi encontrá-lo no castelo. 
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 O príncipe Cambari recebeu Nahum amávelmente e conversou com ele sobre todos 

os tipos de assunto, mas ele não quis falar imediatamente do problema sobre da compra 

das terras do conde polonês Bontch Zinkevitch venda. 

  Ele sugeriu que Nahum se encontrasse com ele novamente para falar sobre esse 

assunto duas ou três semanas depois. Depois de algumas semanas, Nahum foi novamente 

se encontrar com o príncipe como combinado. O príncipe o recebeu desta vez de uma 

maneira ainda mais amável. Ele deixou um aposento à disposição de Nahum, que recebeu 

todo o conforto e toda a atenção. 

  O príncipe marcou um encontro com Nahum no dia de sua chegada para discutir o 

assunto da compra das terras e propriedades e, entretanto, quando eles se encontraram, o 

príncipe não parecia ter tanta pressa para falar das transações. Ao invés disso, ele fez 

muitas perguntas sobre os judeus, pois ele sabia pouca coisa sobre eles. Ele demonstrava 

um grande interesse pelos judeus e parecia querer “se consertar” e reparar sua ignorância 

sobre este povo e sua história. 

 Nahum teve praticamente que contar toda a história judaica desde o Patriarca 

Abraham, e o príncipe ouviu tudo com muita atenção. 

 - Você terá realmente que passar alguns dias comigo no castelo, disse o príncipe 

para Nahum, eu tenho tanta coisa para perguntar! Então, você não quer escrever uma carta 

para sua família para dizer que você vai ficar aqui e que  está tudo bem?  

- Muito bem, disse Nahum, eu ficarei muito feliz em fazer tudo o que eu puder para 

ajudar o senhor. 

 Nahum nunca tinha encontrado um Gentil que tivesse um interesse tão grande e 

sincero pelos judeus e por sua história. Assim, Nahum escreveu para sua família, não 

somente para dizer que ele ficaria lá, como também para que enviassem comida, pois, 

naturalmente, ele não queria comer o que era servido no castelo e ele só tinha trazido 

comida suficiente para um dia, achando que não seria necessário ficar mais tempo que 

isso37.  

 Chalom, seu assistente, prevendo que Nahum  passasse talvez o Chabat no castelo, 

levou além da comida, suas roupas de Chabat38, inclusive seu Talit com o Atará (coroa) de 

ouro que é usado durante o Chabat. 

 Ele levou também seu minúsculo Sefer Torá39 que ficava numa pequena “Arca” 

que Nahum tinha em casa e que tinha muito valor para ele. 

Os ancestrais de Nahum eram uns dos judeus que foram expulsos da Espanha no 

momento da Inquisição e o Sefer Torá e sua Arca em miniatura pertencia a eles. Ele foi 

assim transmitido de geração em geração desde seu bisavô até ele. 

O Sefer Torá ficava dentro de um estojo de prata maravilhoso, e a Arca era de 

madeira esculpida artísticamente. 

Nahum  ficou muito feliz por seu empregado ter trazido esses tesouros junto com 

suas roupas de Chabat e sua comida kosher. Ele poderia então passar o Chabat como se 

estivesse em casa, ainda mais porque lhe deram um quarto. 

                                                
37  
38  
39  
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Quando o Chabat chegou, Nahum colocou suas roupas de Chabat e cobriu sua 

cabeça com seu “Chtraimel40”. No dia seguinte de manhã ele colocou seu Talit com Atará 

dourada que o cobria completamente. 

Na tarde do Chabat, uma pessoa enviada pelo príncipe foi convidá-lo para se 

encontrar com o príncipe. 

Nahum, vestido com suas belas roupas de Chabat foi então vê-lo. 

Quando Nahum entrou no cômodo, o príncipe se levantou e o cumprimentou com 

muito respeito. Nahum  sentiu que alguma coisa entristecia o príncipe, cuja expressão 

parecia triste e cujos olhos estavam cheios de lágrimas. 

Nahum se perguntou se o príncipe revelaria o motivo de sua tristeza, mas ele não 

falou nada a respeito. Ele se contentou de perguntar a Nahum muitas coisas sobre o dia 

Sagrado do Chabat, sua finalidade, seus costumes e seu significado para os judeus. 

Ele falava continuamente sobre o assunto dos judeus. Ele parecia não aprender 

tanto em pouco tempo. Nahum estava convencido de que havia um motivo especial por 

trás de todo esse interesse insólito e dessas perguntas sobre os judeus por parte de um 

Gentil. 

Logo depois tudo foi explicado enquanto eles conversavam quando uma dama 

idosa e de porte nobre entrou no cômodo. Seu comportamento majestoso mostrava 

imediatamente suas origens aristocráticas. 

- Eu apresento ao senhor minha tia, a irmã da minha mãe, disse o príncipe. 

E virando-se para sua tia, ele apresentou Nahum a ela dizendo: 

- Este senhor, minha querida tia, é o amigo de quem eu havia falado para a senhora 

e que eu tive a chance de conhecer! 

- Quando a tia mostrou também um grande desejo de aprender tudo sobre os 

judeus, exatamente como o príncipe desejava, Nahum percebeu que suas perguntas tinham 

realmente um significado muito especial. 

Entretanto, ele não fez nenhuma observação a respeito disso, pois ele sentia que 

eles falariam o motivo desse interesse quando eles achassem que o momento era 

conveniente. 

Durante toda a conversa, Nahum percebeu um ar de indecisão no rosto majestuoso 

desta dama como se ela  pudesse ou não contar seu segredo, mas Nahum não a deixou 

perceber que ele já tinha notado alguma coisa insólita no seu olhar. 

Na segunda-feira seguinte, Nahum foi novamente chamado pelo príncipe e quando 

ele entrou no quarto deste último, ele viu que sua tia também estava lá. Os dois receberam 

Nahum como se fosse um velho amigo. 

Estava claro que eles tinham a intenção de falar abertamente e confiar seus 

segredos a Nahum. 

Eis a história que eles contaram para Nahum que ouviu com espanto e com muito 

interesse:  

                                                
40  



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 133 

 

 

37. 

 

A expulsão  dos judeus de Vitebsk que foi evitada 

 

Dentre os judeus que foram expulsos da Espanha, havia um homem rico chamado 

Yosef Gabrieli. Ele tinha duas filhas que se casaram com dois pretendentes ricos. 

Depois do exílio, eles foram de um país a outro e durante uma epidemia de peste, o marido 

da filha mais velha morreu. Ela foi então morar com sua irmã que tinha acabado de dar a 

luz a um filho que foi chamado Yehuda. Um ano depois, o pai de Yehuda morreu também, 

e isso, juntamente com as dificuldades materiais que elas tiveram causou a morte 

prematura da mãe da criança. 

 Logo antes de morrer, ela fez com que sua irmã prometesse que explicaria para seu 

filho Yehuda, quando ele atingisse a maturidade, sua origem judaica e tentaria persuadi-lo 

a voltar para o Judaísmo. 

 A tia que criou a criança casou-se com um senhor feodal sueco que disse, em 

segredo, que ele também era judeu. Ele levou sua mulher e Yehuda para a Suécia para 

encontrar sua família. Eles mudaram o nome de Yehuda para Johann e ele foi criado como 

um príncipe de sangue real, como um verdadeiro Cambari. 

- Meu marido morreu há dois anos, disse a tia do príncipe Johann, e eu então 

contei para Johann que ele se chamava Yehuda, que ele era neto de Yosef Gabrieli, que era 

meu pai e pai de sua mãe também. Ele viu o retrato de seu avô e agora sabe que somos 

judeus. 

- Sim, nós dois decidimos que nós gostaríamos de voltar a praticar o judaísmo, mas 

você deve entender nossas dificuldades, disse o príncipe. Nós temos tanto o que aprender e 

precisamos de alguém como você em quem podemos confiar e mostrar o caminho do 

retorno, conclui ele com um tom de súplica. 

 Nahum estava profundamente emocionado com a história e com a sinceridade que 

o príncipe e sua tia demonstraram. 

 - Eu me sinto muito honrado com a confiança que vocês têm em mim, disse 

Nahum. Mas eu vou pedir que vocês me dêem alguns dias para eu pensar nesse assunto e 

ver qual será a melhor coisa a fazer. 

- Nós temos certeza que você fará o melhor que puder e nós temos inteira 

confiança em você, respondeu o príncipe. Nós esperaremos impacientemente noticias suas. 

Eles se separaram depois dessas palavras e alguns dias depois Nahum  voltou e 

contou o plano de ação que ele tinha imaginado. 

 Ele disse que estava colocando em ordem os assuntos da comunidade de Sebej 

onde ele era o chefe, a fim de ter um ou dois meses livres. 

 Ele sugeriu que o príncipe e sua tia fossem para Praga; ele iria para lá também e 

faria todo o necessário para aYehuda-los a viver novamente como verdadeiros judeus. Ele 

recomendou que eles não contassem nada para ninguém por enquanto. 

 Eles disseram para Nahum que eles estavam totalmente de acordo com seu projeto 

e com sua sugestão e que eles tinham total confiança nele. Ele tinha apenas que dizer o que 

eles deveriam fazer exatamente que eles seguiriam suas instruções. 
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- No que diz respeito à compra das propriedades, disse o príncipe, eu darei para o 

senhor a autorização para tratar disso no meu lugar, em meu nome, e naturalmente, eu 

ficarei feliz em pagar o senhor pelo trabalho. Eu acho que tenho muita sorte em ter um 

agente tão digno de confiança como o senhor para me representar. 

Nahum se separou de seus anfitriões que voltaram para a Suécia para resolver seus 

negócios e efetuar os preparativos necessários para se mudar para Praga. 

 Enquanto isso, Nahum voltou para casa e foi se encontrar com o conde polonês 

Bontch Zinkevitch que ficou muito satisfeito quando soube que Nahum tinha conseguido 

um comprador para suas propriedades. Faltava somente entrar em acordo sobre o preço e 

fazer a transferência dos títulos da propriedade. 

 A transação foi realizada em pouco tempo para a alegria do conde e do príncipe. 

 Quando Nahum concluiu felizmente esse negócio de maneira tão proveitosa, ele 

começou a preparar sua ida para Praga onde ele tinha combinado que encontraria o 

príncipe e sua tia e tomaria conta de tudo para trazê-los de volta ao judaísmo. 

 Logo em seguida, Nahum reuniu os membros do conselho da Comunidade judaica 

para dizer que ele e sua mulher estavam se preparando para voltar para Praga de onde eles 

tinham saído há vinte e três anos. 

Como eles tinham a intenção de ficar em Praga por muito tempo, Nahum disse que 

seria melhor nomear outro chefe para substituí-lo. 

Nahum tinha um filho chamado Tevel que era uma pessoa da maior confiança, 

entretanto incomparável ao seu pai. Eles não tinham o mesmo temperamento, e seus 

gostos eram completamente diferentes. 

Enquanto seu pai era um excelente homem de negócios, Tevel não tinha nenhuma 

vontade de trabalhar com comércio. Ele possuía terras que ele tinha ganhado de seu sogro 

quando se casou e, além do mais ele alugava hortas e pomares que ele mesmo explorava 

com muito proveito. 

Tevel sempre dizia que ele preferia trabalhar próximo a natureza a ficar em contato 

com homens de negócios, que não são pessoas sempre confiáveis. Por outro lado, ele tinha 

D’us como sócio, e é por isso que ele era bem sucedido, dizia Tevel sorrindo. 

As propriedades do príncipe sueco e as propriedades que ele tinha comprado do 

conde polonês estavam sob a supervisão de um homem que desejava que Tevel trabalhasse 

para ele a fim de valorizar essas terras. Entretanto, Tevel se recusou por que ele não queria 

abandonar suas próprias terras e as de seu pai, das quais ele era o responsável depois que 

Nahum foi para Praga. Nahum tinha vendido todas suas outras propriedades e seu gado, 

mas sabendo o quanto Tevel gostava de trabalhar no campo, ele deixou suas hortas e seus 

pomares aos cuidados de seu filho. 

Nahum ficou em Praga durante dois anos e quando voltou, ele começou a distribuir 

enormes quantias de dinheiro para os necessitados e mandou doações consideráveis para 

as Yeshivot da Polônia. 

Ninguém desconfiou que Nahum estava distribuindo dinheiro que não fosse 

somente dele. Na verdade, foi em decorrência de seu novo modo de vida, estudando e  

praticando o judaísmo, que o príncipe sueco, Johann Cambari, tinha decidido distribuir 

enormes quantias aos judeus necessitados. Ele pediu que Nahum cuidasse da distribuição 

das doações em seu lugar, de maneira que seu nome não fosse citado, pois ele preferia 

praticar caridade de maneira totalmente anônima.  
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E foi assim até o momento em que Nahum sentiu que iria morrer. Ele decidiu que 

devia contar seu segredo para seu filho, e então lhe chamou e disse: 

- Meu filho, eu tenho que te contar uma coisa que até agora eu mantive em segredo 

a respeito de uma certa pessoa. Agora, estou sentido que meus dias estão contados e eu 

vou te contar esse segredo, mas eu peço que você o respeite assim como eu fiz e nunca o 

revele para ninguém. 

Ele lhe contou então a história do príncipe sueco Cambari, disse como ele tinha 

voltado a ter fé no judaísmo e se chamava agora Yehuda Gabrieli, nome que ele tinha 

recebido quando nasceu. 

Nahum lhe contou que tinha ajudado o príncipe em Praga que ficou tão 

entusiasmado com tudo o que se relacionava ao judaísmo que ele passou a maior parte de 

seu tempo aprendendo a Torá e já era um notável erudito em Torá, um Lamdan. Tevel se 

casou com a filha de um judeu de Praga, conhecido e respeitado, e quando sua esposa deu 

a luz a um filho eles se mudaram para a Holanda, para perto de Amsterdã, onde ele tinha 

comprado um castelo. 

Nahum pediu que Tevel fosse se encontrar com o príncipe para que este lhe desse o 

dinheiro que lhe pertencia e que Nahum  possuía, e que ele dissesse ao príncipe também 

que ele o aconselhava a vender suas propriedades perto de Sebej. Enfim, ele queria que 

Tevel dissesse “adeus” ao príncipe de sua parte e lhe afirmasse que ele tinha pensado nele 

antes de morrer. 

Tevel ficou muito emocionado com tudo o que seu pai lhe contou, e prometeu 

cumprir tudo o que ele havia mandado. Ele sentia que não tinha valorizado a nobreza de 

seu pai durante sua vida, e então resolveu se esforçar  o possível para melhorar suas 

atitudes. 

Foi assim que, quando ele voltou depois de ter cumprido sua missão na Holanda, 

ele passou a seguir os passos de seu pai e passou a distribuir para a caridade quantias 

consideráveis de dinheiro, a tal ponto que ele se tornou famoso em todos os lugares. E 

quanto mais ele dava, mais ele parecia enriquecer! 

Mesmo com essa satisfação toda que ele tinha graças a seu trabalho, sua mulher e 

ele não estavam realmente felizes, pois eles não tinham filhos. 

Referindo-se ao Talmud, que nos ensina que “quem se muda pode mudar seu 

destino”, Tevel e sua mulher decidiram deixar Sebej e se instalar em Vitebsk, perto de um 

lugar onde morava um amigo chamado Mordehai-Aaron Segal, que foi seu sócio numa 

destilaria de uísque em Batcheikov.     
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38. 

 

Os fundadores da Comunidade de Vitebsk  

 

 

 Em 5365 (1605) o rei publicou um decreto que obrigava os judeus a deixar Vitebsk 

em um prazo de dois anos, e nenhum outro judeu seria admitido. 

 Ele fez apenas uma exceção, a qual permitia a permanência somente dos judeus 

que pudessem provar que sua presença era indispensável para o bem da cidade de Vitebsk.  

 Mais ou menos um ano depois desse decreto, Mordehai-Aaron Segal que tinha 

boas relações com o prefeito de Vitebsk porque ele lhe vendia uísque, foi morar em 

Vitebsk. 

 Mordehai-Aaron Segal era uma pessoa respeitada, e também muito caridoso, mas 

parece que ele tinha tendência a distribuir seu dinheiro nos lugares onde ele receberia mais 

honras... 

 Quando Mordehai Aaron foi para Vitebsk e viu como Tevel fazia caridade sem se 

identificar e sem esperar reconhecimento ou honras especiais, e que ele sentiu o quanto a 

atitude modesta de seu amigo era melhor que a sua, ele resolveu desde então agir como 

ele. 

 Tevel tinha levado algumas famílias judias novas para Vitebsk, dizendo que ele 

precisava de seus serviços para trabalhar no cultivo. 

 Como Tevel era amigo de Mordehai-Aaron e que este último era amigo do prefeito, 

o negócio foi realizado sem dificuldades. 

 Mas, dois anos depois da chegada de Tevel na cidade, Mordehai-Aaron contou que 

o prefeito lhe disse que o rei não estava satisfeito com seu decreto, pois este não estava 

sendo tratado com rigor. Segundo ele, havia muitos judeus em Vitebsk, e eles teriam 

novamente que provar que eram cidadãos essenciais e úteis para esta cidade; ainda mais, 

se eles recebessem a permissão para ficar, eles deveriam pagar uma quantia muito alta 

para compensar esse privilégio! 

 Mordehai-Aaron Segal reuniu os chefes da comunidade judaica e os informou que 

eles deveriam se preparar para o pior. Um decreto seria publicado em breve, ordenando os 

judeus de Vitebsk a deixar a cidade. 

 Os membros da assembléia ficaram obviamente muito preocupados com essa 

péssima notícia, e pediram que todos os judeus fizessem jejum durante um dia e rezassem 

presses especias de suplicações. 

 Tevel ficou muito abalado com o rumo trágico que os eventos tomaram, pois, 

mesmo que ele conseguisse a permissão para ficar em Vitebsk, seu coração doía só de 

pensar que seus irmãos judeus que fossem expulsos sem consideração, perderiam seus 

meios atuais de subsistência e teriam que enfrentar a fome e a ruína! 

 Ele pensou durante muito tempo para encontrar um meio de sair desse impasse e de 

repente, ele pensou que um dinheiro extra poderia talvez comprar o prefeito que tinha o 

poder de ceder a permissão aos judeus para ficar em Vitebsk; bastava apenas dizer que tal 

homem era “indispensável”. 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 137 

 Tevel não perdeu tempo e foi imediatamente se encontrar com seu sócio e amigo 

Mordehai-Aaron Segal. 

 - Você está vendo meu amigo, nós temos que ajudar nossos irmãos quando eles 

precisam. Esta tragédia poderia ter acontecido conosco também... Para demonstrar nossa 

gratidão pelo Todo Poderoso, devemos fazer um sacrifício e colaborar com o sofrimento 

alheio. Devemos também ajudar nossos irmãos em perigo com amor, nobreza, dedicação, 

e, sobretudo sem interesse pessoal e político. Eu estou disposto a dar uma enorme quantia 

de dinheiro. Você saberá perfeitamente o valor desta quantia já que você conhece muito 

bem o prefeito para saber o que é que ele considera um “belo presente”, para que ele 

prometa dar aos judeus a permissão para ficar. 

- Mordehai-Aaron Segal ficou profundamente impressionado com a generosidade 

de seu amigo e a sinceridade de seu desejo de ajudar os judeus de Vitebsk. 

  Ele se apressou para ir com a proposta de Tevel se encontrar com o prefeito que, 

“afavelmente” aceitou o presente e prometeu que cuidaria de tudo para que os judeus 

tivessem a permissão para ficar na cidade. Entretanto, ele fez uma observação destacando 

que ele seria obrigado a publicar primeiramente o decreto real e somente depois ele usaria 

sua autoridade para dar aos judeus a “permissão especial” para ficar. 

 Mordehai-Aaron Segal  concordou com esse projeto e mandou dizer a todos os 

judeus que eles ficassem prontos para ouvir o decreto mas que eles não precisavam se 

preocupar pois o prefeito já tinha prometido que sua publicação seria nada mais que uma 

simples formalidade. 

 E foi exatamente o que aconteceu: alguns dias depois o temido decreto apareceu 

nos quadros de recados públicos deixando os judeus de Vitebsk em pânico. Era inútil 

tentar convencê-los de que eles não deviam que levar isso a sério este “aviso”.  

 Quatro dias depois da publicação do decreto real, o prefeito mandou anunciar 

publicamente que, considerando que os judeus eram essenciais para a existência e para o 

progresso do Estado, ele usaria sua autoridade aprovada pelo rei e permitiria que os judeus 

ficassem sem obstáculos. 

 O alívio e a alegria dos judeus foram indescritíveis, e quando souberam que foi 

graças aos esforços de Tevel e a seu dinheiro que eles obteram a salvação, a gratidão que 

eles tiveram por Tevel não tinha limites. 

 O ano de 5365 (1605) chegou e a mulher de Tevel deu luz a um filho. Eles ficaram 

muito agradecidos por esse presente de D´us pelo qual eles rezaram tanto, que eles deram 

o melhor para a criança. Tevel não poupou nada, e com uma enorme  gratidão a D’us, ele 

fez doações consideráveis e ainda maiores do que antes, para todas as Yeshivot da Polônia 

e da Lituânia. 

Seu filho recebeu o nome de Nahum, que era o nome de seu pai, e a criança era um 

belo menino. Ele estudava a Torá com muita dedicação e tinha excelentes resultados, para 

a grande felicidade de seus mestres e de seus pais que desejavam tanto que ele se tornasse 

um judeu notável e amante da Torá. 

 Mordehai-Aaron Segal também tinha um filho cujo nome era Yehuda-Leib. Era um 

menino bom que desejava progredir nos estudos da Torá, mas que não tinha nascido para 

ser um erudito, então, quando chegou a hora certa, ele foi trabalhar com seu pai, trazendo 

muita satisfação para os negócios. Pouco a pouco, Mordehai-Aaron Segal deixou o 
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comando de seus negócios para seu filho, e passou a dedicar todo o seu tempo às obras 

sociais. 

 Yehuda-Leib desenvolveu o negócio de seu pai com tanto sucesso que o uísque que 

eles vendiam se tornou logo conhecido e apreciado por todos. 

 Em 5380 (1620) o prefeito de Vitebsk morreu, e para substituí-lo, foi nomeado um 

outro prefeito que se tornou literalmente “uma pedra no sapato” dos judeus. Ele odiava os 

judeus, e nada que eles faziam tinha valor para ele e para seus funcionários. Segundo o 

novo prefeito de Vitebsk, os judeus eram sempre culpados e ele aproveitava todas as 

oportunidades para enviar ao governo queixas contra eles. Naturalmente, ele não queria 

nenhum contato com Mordehai-Aaron Segal ou com seu filho Yehuda-Leib, e recusava-se 

até em tocar no uísque que eles vendiam.  

 O novo prefeito tinha um ódio incondicional dos judeus e por isso não conseguia 

aceitar nada deles, e recusava decididamente os presentes de Tevel. 

  Este período de perseguição durou aproximadamente dois anos. Apesar das 

circunstâncias tão desfavoráveis, Yehuda-Leib tinha conseguido ampliar seus negócios a 

tal ponto que ele recebia encomendas de uísque dos mais importantes funcionários do 

governo, fazendo amizade com alguns deles. 

 Em 5384 (1624) o uísque de Yehuda-Leib era conhecido até na corte real e o rei o 

apreciava tanto que ele o chamou para comparecer diante de sua majestade que queria 

parabenizá-lo por sua excelente bebida e nesta ocasão o rei o condecorou na presença de 

seus cortesãos e conselheiros. 

 Foi assim que Yehuda-Leib se tornou uma pessoa muito influente e passou a ter um 

papel importante no círculo governamental polonês. 

 Durante uma das estadias de Yehuda-Leib na capital, ele soube que a tesouraria do 

governo estava falida e que o rei tinha mandado os governadores de suas diversas 

províncias adquirir empréstimos nas melhores condições possíveis. Ele ficou sabendo 

também que, no final, os governadores obtiveram muito pouco sucesso. 

 Quando Yehuda-Leib voltou para Vitebsk, ele foi imediatamente procurar Tevel 

para lhe dizer o que ele tinha ouvido.  

 Tevel declarou imediatamente que ele estava disposto a emprestar uma quantia 

importante de dinheiro ao governo, em longo prazo, e o empréstimo teria que ser 

devolvido em forma de bônus do Tesouro. Entretanto ele só faria esse empréstimo nas 

seguintes condições: 

a) Os direitos de igualdade dos judeus de Vitebsk e do distrito seriam restabelecidos. 

b) Os judeus teriam o direito de comprar imóveis e de construir casas em Vitebsk e 

não no subúrbio como era o caso até aquele momento. 

c) O governo permitiria que os judeus de Vitebsk estabelecessem uma comunidade 

judaica com a mesma liberdade que a comunidade católica tinha. 

O amigo de Tevel, Mordehai-Aaron Segal, achou que era uma sugestão muito sábia e 

disse que acreditava que esse plano tinha grandes chances de ter sucesso. 

 Mordehai-Aaron Segal propôs acompanhar seu filho até a capital para encontrar os 

membros do governo e expor para eles a proposta de Tevel e suas condições. 

 Mordehai Aaron Segal e Yehuda-Leib executaram o projeto e esperaram o 

resultado com esperança. 
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 Alguns dias se passaram e Mordehai-Aaron Segal e seu filho receberam a ordem 

para se apresentar ao rei. O rei disse que ele estava disposto a aceitar o empréstimo de 

Tevel com as condições que ele tinha estipulado. 

 Imediatamente, o rei mandou Yehuda-Leib como mensageiro especial para dar ao 

prefeito de Vitebsk suas instruções contendo os detalhes desse negócio, para pegar o 

dinheiro e levá-lo para ele. Isso aconteceu em 5387 (1627). 

O prefeito não ficou muito contente com o rumo que os acontecimentos tomaram, 

mas ele tinha que obedecer  às ordens do rei.   

Conseqüentemente, ele reuniu em assembléia extraordinária o conselho municipal, 

os representantes do governo e os padres da igreja católica, e, totalmente contra sua 

vontade, foi obrigado a declarar públicamente o decreto real: 

 - Os judeus terão a partir de agora a permissão para estabelecer sua própria 

comunidade em Vitebsk e as autoridades governamentais e locais usarão seu poder para 

aYehuda-los nisso. 

- Além do mais, todos os judeus terão a permissão para morar em Vitebsk com os 

mesmos direitos que os outros cidadãos. 

 Quando o prefeito acabou a leitura do decreto real, decidiram escolher 

imediatamente o novo chefe da comunidade judaica. 

 Houve um voto unânime a favor de Mordehai-Aaron Segal que tinha negociado 

tanto a favor dos judeus, e ele foi designado o intermediário entre o rei e eles. 

 É este mesmo Mordehai-Aaron Segal que era o ancestral do sogro do fundador do 

movimento Habad, o Rabi Chneor Zalman, autor do “Tanya”.  

 Neste mesmo ano, o filho de Tevel (que lembramos, era o amigo de Mordehai-

Aaron Segal), Nahum, casou-se com a filha do Gaon41, Rabi Chmuel Yosef de Wilna. 

Durante cinco anos, Nahum estudou a Torá com o grande Tsadik Rabi Yekuthiel Zalman 

Cracower, que era conhecido por ser um santo e um eremita. 

 Nahum foi tão influenciado por seu santo mestre que tentou seguir seu exemplo. 

Ele passava a maior parte de seu tempo rezando e estudando no Beth Hamidrash, indo 

para casa somente para dormir algumas horas, para descansar um pouco. Ele voltava em 

seguida para o Beth Hamidrash para se dedicar totalmente ao serviço de D’us, na reza, na 

solidão e no estudo da Torá. 

 Ele recusava o prazer de passar seu tempo com sua própria família e ele não falava 

com ninguém a não ser sobre assuntos relacionados a Torá. 

 Tevel tinha muito orgulho de seu filho Nahum e sempre atendia com muito boa 

vontade às suas necessidades e às necessidades de sua nora. 

 Entretanto, o sogro de Nahum, Chmuel-Yosef estava longe de estar contente. Sua 

maior preocupação era ver que sua filha ainda não tinha filhos depois de muitos anos de 

casamento, e segundo a aplicação estrita da Torá ao pé da letra, sua filha deveria pedir o 

divórcio. Mas sua filha recusava absolutamente esta opção, pois ela respeitava demais seu 

marido e o amava muito. 

 Tevel também estava triste com o fato de sua nora não ter filhos e por isso ele fazia 

mais caridade do que nunca, esperando receber o privilégio de se tornar avô. 

                                                
41 Gaon: gênio e erudito no estudo da Lei da Tora, na jurisprudência e na aplicação da Lei 
da Torá reconhecido pelas autoridades rabínicas. 
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 A generosidade de Tevel tornou-se realmente uma lenda, e ele não fazia distinções, 

distribuindo seu dinheiro para os necessitados fossem eles judeus ou gentis.  

 Quando Tevel ouviu falar da fome que atingia o distrito de Lifland, ele mandou seu 

agente comprar grandes estoques de trigo e distribuir para todos os esfomeados, sem fazer 

distinção entre raça ou crença. Pois a Torá nos ensina que, principalmente numa época de 

fome, devemos ajudar absolutamente todos que precisam. 

 Poderíamos imaginar que Tevel poderia ter motivos para se sentir “superior” por 

todas suas boas ações e toda a adulação que ele recebia, mas não, pelo contrário, ele era 

excessivamente nobre e “pudico com D’us42”, extremamente humilde e modesto com os 

outros. 

 Se ele atribuísse um pensamento a seus inumeráveis atos de caridade, era para 

agradecer com sinceridade o Todo Poderoso que o colocou numa situação privilegiada 

permitindo que ele ajudasse aqueles que tiveram menos chances do que ele! 

Era a modéstia de Tevel que fazia com que ele fosse querido por todos. 

 Desde sua primeira infância, ele tinha o maior respeito pelos estudantes da Torá e 

pelos sábios, e seu respeito e admiração por eles cresciam ainda mais com o passar dos 

anos. 

Entretanto, Tevel assistia com muita alegria e espontaneidade às comemorações 

(aos Simhot) de qualquer pessoa: “Brith Mila” (circuncisão), “Bar Mitzva”, noivados, etc. 

Ele ficava feliz de participar das festas comemorativas de todos os judeus, fosse ele rico ou 

pobre. As pessoas o adoravam por isso; ele trazia graça e honra para cada Simha 

(celebração) que ele assistia. 

  Quando Tevel completou noventa anos, ele sentiu que deveria passar seus 

negócios para uma pessoa mais jovem. Ele escolheu um homem que se chamava Tzadok-

Moshé. 

 Alguns anos depois, Tzadok Moshé pediu a Tevel a permissão para contratar o neto 

de sua irmã, Zalman-Aaron, para ser chefe da contabilidade. Ele aceitou e os negócios 

continuaram muito bem com esses dois homens. 

 Quando a comunidade judaica de Vitebsk foi fundada, cada um de seus membros 

teve que pagar um imposto. Naturalmente, Tevel fez uma doação considerável para as 

necessidades da cidade. 

 Pela primeira vez na história de Vitebsk, Yeshivot e instituições de caridade foram 

estabelecidas. 

 Quando, em 5394 (1634), os judeus receberam a permissão para comprar terrenos e 

construir casas em Vitebsk, Tevel comprou vários lotes em diversas partes da cidade que 

ele doou para a comunidade judaica. 

 A generosidade de Tevel contribuiu muito para o desenvolvimento da comunidade, 

permitindo que o Comitê de construção continuasse bem seu plano de ação. 

 Com a expansão da comunidade, os judeus começaram a construir casas e 

sinagogas nas diversas ruas de Vitebsk, e todo Beth Hamidrash tinha uma escolinha de 

Torá para as crianças a partir de três anos de idade, um Heder. 

 Entretanto, Vitebsk era ainda uma cidade de comerciantes e de operários. A 

quantidade de estudantes da Torá era ainda muito baixa. 

                                                
42 Ele era extremamente discreto, tinha muito pudor e fazia questão de esconder seus méritos e suas boas 

ações. 
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 Tevel viveu até os noventa e sete anos, e mesmo que concordássemos que ele tinha 

vivido muito, todo mundo lamentou seu falecimento. Ele era tão amado por todos, que a 

cidade inteira, desde chefes civis e governamentais até o mais humildes e modestos 

moradores foram fazer as últimas honras a este grande filantropo judeu. Uma grande 

multidão acompanhou seu enterro chorando. 

 Tevel faleceu em 5401 (1641). Segundo seu testamento, um quarto de seus bens 

devia ser distribuído para a caridade. Esta doação devia ser distribuída pelos chefes da 

comunidade. O resto de seu dinheiro e de suas propriedades ficou para Nahum, seu filho 

único. Tzadok-Moshé e Zalman-Aaron deviam se encarregar dos negócios como antes. 

 Vitebsk era dividida em duas partes, uma chamada “o grande lado”, e a outra 

chamada “o pequeno lado”. O “grande lado” era o centro dos negócios, então era natural 

que, com o legado considerável deixado por Tevel, a comunidade escolhesse o “pequeno 

lado” para construir uma Yeshiva.   

 

 

39. 

 

Minsk, centro da Torá. 

 

 Nahum não deixou sua nova fortuna mudar seu modo de vida de maneira nenhuma. 

Ele era sempre o mesmo, solitário, estudava a Torá sem falar com ninguém e passava todo 

o seu tempo rezando e estudando no Beth Hamidrash. 

 Ele já estava casado há vinte e quatro anos com sua mulher que era estéril. Ela 

tinha somente trinta e oito anos, pois nessa época as mulheres se casavam muito cedo. Ela 

tinha apenas quatorze anos quando se casou. 

 Seu pai, Chmuel-Yosef, que constantemente a pressionava para pedir o divórcio, 

finalmente se dirigiu a seu marido Nahum, dizendo-lhe que ele deveria persuadí-la a 

respeitar a Lei.  

 Nahum repudiava muito esse pedido, pois ele gostava muito de sua mulher e sabia 

o quanto ela era ligada a ele. 

 Entretanto, mesmo tendo sido desagradável para ele e para sua mulher, ele 

reconheceu que o casal deveria se conformar com a estrita aplicação da Lei, o “Din”. 

Assim, ele convocou três homens sábios e instruídos e perguntou a eles como ele poderia 

resolver esta situação da maneira mais justa possível.  

 Eles chegaram à conclusão que Nahum deveria dar para sua mulher seiscentos 

“gulden” para cada ano de casamento. Isto significaria que uma quantia de 

aproximadamente quinze mil “gulden” deveria ser entregue à sua mulher na hora do 

divórcio, o que permitiria que ela tivesse uma vida confortável. 

 Nahum queria que ela soubesse que ele a repudiava pela necessidade de respeitar o 

“Din” e por mais nenhum outro motivo, e assim ele deu a ela mais alguns milhares de 

“gulden”. 

 Durante esse tempo, Tzadok- Moshé e Zalman-Aaron dirigiram com muito sucesso 

os negócios de Nahum. Eles expandiram o negócio acrescentando o comércio do linho e 

da lã e confiaram esse ramo da empresa ao “expert” Meir-Chlomo de Wilna que era muito 

conhecido nessa área. 
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 Em três anos, eles perceberam que os benefícios cresciam cada vez mais e Nahum 

estava ficando muito rico. 

 Tzadok-Moshé mostrou-se um excelente homem de negócios, entretanto ele 

“invejava” aqueles que podiam se dedicar ao estudo da Torá. 

 Em 5421 (1661) ele foi para Minsk para tratar dos negócios, mas mesmo quando os 

negócios terminaram ele não quis deixar a cidade. Enquanto Vitebsk era uma cidade 

essencialmente comercial, Minsk tinha uma grande quantidade de Yeshivot e de casa de 

estudos, onde a cada passo encontrava-se judeus estudando a Torá. 

 Tzadok Moshé estava muito impressionado: até mesmo os simples operários 

tinham um Beth Hamidrash onde eles próprios organizavam aulas de Torá regularmente 

de acordo com o nível de compreensão de cada um. 

 Desde sua infância até a maturidade, Tzadok-Moshé tinha passado todo o seu 

tempo estudando a Torá. Mas quando ele se casou, como seu sogro estava fraco, ele teve 

que assumir a responsabilidade de sustentar não somente ele próprio e sua mulher como 

também seus sogros, suas cunhadas solteiras e os órfãos que seu cunhado deixou. 

 Enquanto ele se dedicava aos negócios com seriedade e obtinha sucesso, seu 

coração o empurrava para o estudo da Torá. Assim, imediatamente depois de sua reza 

(daveneen) da manhã e da tarde, ele aproveitava uma hora ou duas para estudar. 

 A cidade de Minsk onde se estudava a Torá em todos os cantos era para Tzadok 

Moshé como um copo de água para um homem sedento! Sua insaciável sede de 

conhecimentos de Torá o levou a ficar nessa cidade encantadora durante quatro meses sem 

perceber que o tempo estava passando!  

 Uma coisa que Tzadok Moshé constatou e que o impressionou foi o alto nível de 

instrução das mulheres judias. 

 Em Vitebsk não havia uma mulher capaz de ler “Ivri” (hebraico) e aquelas que 

desejassem participar do daveneen na sinagoga procuravam uma senhora que com o passar 

dos anos tinha aprendido as rezas de cor e era então a “leiTorá” enquanto as outras 

repetiam as rezas depois dela. Para elas teria sido algo novo e surpreendente que uma 

mulher fosse tão instruída a ponto de ler como também de ensinar trechos da Torá como o 

Chumash, o Tenach, a Guemara e o comentário de RaChi!  

 Foi o que Tzadok Moshé encontrou em Minsk. Nesta cidade era comum que todas 

as mulheres fossem capazes de ler “Ivri” e de rezar (daveneen). E ainda por cima, muitas 

tinham um nível de instrução bem avançado e estudavam a Torá que nem homens. 

 Enquanto Vitebsk era uma cidade mais rica que Minsk materialmente, com seus 

edifícios magníficos e imponentes, e tinha uma grande reputação comercial, Minsk era 

espiritualmente superior à sua irmã mais rica, com seus estudantes da Torá, homens e 

mulheres, suas Yeshivot e suas sinagogas. 
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Capítulo XII 

 

 

Uma mulher de valor 

 

 

Dvora, estudante brilhante da Torá – Vitebsk e os horrores da guerra russo-polonesa – A 

influência de Dvora em Vitebsk – Vida por vida – Uma Yeshiva que tinha o nome de uma 

mulher. 

 

 

40. 

 

Dvora, estudante brilhante da Torá 

 

 

  Tzadok-Moshé morava na casa de um certo Chmuel-Nahum que era um homem 

muito sábio e que temia D’us. Era um grande sábio da Torá que além de ter grandes 

conhecimentos, entendia muito de comércio. 

 Mesmo que ele nunca tivesse se dedicado ao comércio, ele sabia perfeitamente 

lidar com os negócios a ponto de se tornar o árbitro de todos os litígios comerciais e o 

conselheiro jurídico dos homens de negócios. Na verdade, essa era sua maneira de ganhar 

a vida. 

 Chmuel-Nahum tinha uma filha chamada Dvora que era a única sobrevivente de 

seus numerosos filhos que morreram infelizmente ainda criança. Dava para entender sem o 

menor problema o que Dvora representava para seus pais! Eles faziam tudo por ela! 

 Eles temiam tanto que acontecesse com ela o que aconteceu com seus irmãos que 

eles imaginavam todo o tipo de coisa que pudesse acontecer e então a protegiam. 

 Eles faziam muitas doações em seu nome43 e, todo ano, no dia de seu aniversário, 

eles davam madeira nova para o responsável do cemitério para reforçar o muro que o 

cercava. 

 Também, eles fizeram com que um casal de amigos mais velhos “adotassem” 

Dvora virtualmente. Esse casal tinha vários filhos, todos vivos, e os pais de Dvora 

esperavam que sua vida também estivesse a salvo graças a essa ligação com esta família 

(porque nenhum filho tinha morrido!). 

  Dvora era uma criança muito inteligente e adorada por seus pais que viviam 

somente por ela. Seu pai começou a instruí-la quando ela tinha apenas cinco anos de idade. 

Ela fez progressos maravilhosos no estudo da Torá, e com oito anos de idade ela já 

aprendia o Chumash e os Profetas! 

 Com dez anos, ela já tinha um conhecimento aprofundado da Torá Escrita inteira e 

começou a aprender a Torá Oral e seus comentários, o Talmud e o Código das Leis da 

Torá. Seu pai lhe ensinou matemática e a ler e a escrever em polonês. 

                                                
43 Fazer doações, Tsedaka, protege materialmente e espiritualmente a pessoa. Os pais de Débora faziam 

doações regularmente em seu nome a fim de proteger sua vida.  
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 Chmuel Nahum não queria deixar que nenhum professor a instruísse. Ele preferia 

cuidar de seus estudos pessoalmente. 

 E ele podia se orgulhar de sua aluna e de seu ensinamento, pois com apenas quinze 

anos ela já estudava a Guemara com o comentário de RaChi! 

 Com dezoito anos ela se casou com um homem muito distinto, filho de um judeu 

conhecido e respeitado em Minsk, vivendo feliz durante dez anos com seu marido que 

ganhava bem sua vida com seus negócios. Dvora era uma esposa e uma mãe feliz. Ela se 

sentia muito feliz de ter um marido tão afetuoso e duas filhas e um filho tão adoráveis. 

Depois, sua vida se tornou uma tragédia e se não fosse sua grande coragem e seu 

espírito indomável, ela nunca teria conseguido superar isso como ela conseguiu. 

 Suas duas filhas morreram durante uma epidemia que atingiu as crianças do distrito 

e, para piorar ainda mais a sua dor, seu marido ficou gravemente doente e morreu naquele 

mesmo ano. 

 A pobre viúva e seu filho órfão de pai foram morar na casa de seus pais, mas a 

morte parecia estar lhe perseguindo, pois três anos depois, o único filho que lhe restava 

ficou doente e morreu! 

 Qualquer outra mulher no seu lugar teria perdido a razão; ela tinha perdido 

praticamente tudo o que ela mais gostava. Por quem ela viveria a partir de agora? 

 Ela tentou esconder sua tristeza de seus pais, pois eles ficaram com o coração 

partido com tanto sofrimento. Ela demonstrava calma diante deles, mas quando ela não 

conseguia mais suportar aquele sofrimento todo, ela ia para seu quarto e deixava a tristeza 

levá-la num dilúvio de lágrimas e prantos. 

 Dvora, que era uma mulher sábia, percebeu que deveria dar a volta por cima e 

procurar a partir daquele momento um bom motivo para viver. 

 Então ela passou a se dedicar intensamente ao estudo da Torá e às obras sociais. 

 Ela implorou para que o Todo Poderoso a levasse para o bom caminho e O 

suplicou para que Ele lhe dessa força e sabedoria para ensinar para as mulheres judias de 

Minsk tudo o que ela teve a chance de aprender com seu pai. Assim ela não se sentiria tão 

solitária e inútil. 

 Dvora tinha duas amigas de infância que tinham também estudado como ela, mas 

que não eram tão brilhantes. Agora que as três tinham se tornado adultas, elas tinham o 

costume de se reunir para estudar a Torá  juntas. Elas constituíram círculos de estudo da 

Torá para as jovens judias de Minsk e fizeram conferências e palestras sobre todos os 

deveres e o modo de viver de uma verdadeira filha de Israel. 

 Esses círculos se tornaram tão populares e se expandiram tanto que Dvora ficava 

muito ocupada fazendo conferências em todos os lugares. Ela era uma excelente oradora e 

era um prazer ouvir sua voz clara, emocionante, e suas boas explicações. 

 Dvora encontrava em seu trabalho uma maneira de se consolar, pois ajudando aos 

outros ela diminuía a dor em seu coração. 

 Nesta época, ela estudava os três Livros seguintes da Torá Escrita: Job, o 

Eclesiasta, e os Provérbios. 

 No livro de Job, Dvora aprendeu sobre o julgamento e o castigo de D’us. 

 O Eclesiasta lhe mostrou a vaidade do mundo e dos supostos prazeres humanos. 

 O livro dos Provérbios lhe ensinou a verdadeira vida espiritual. 
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 Ela conhecia esses três Livros Sagrados com todos os comentários escritos pelos 

Sábios da Torá, e percebeu que ela poderia estudá-los continuamente e encontrar sempre 

alguma coisa nova e importante. 

 Tzadok Moshé passou rapidamente a admirar esta extraordinária mulher que 

demonstrava tanta coragem e entusiasmo para o bem e o progresso de seus semelhantes, 

esquecendo suas próprias tragédias e se envolvendo com as esperanças e as ambições dos 

outros. 

 Ele achava que ela seria a companheira ideal para seu mestre, o eremita Nahum, e 

se perguntava o quê ele poderia fazer para que eles se conhecessem. 

 Duas semanas antes de deixar Minsk, Tzadok-Moshé falou sobre esse assunto com 

seu anfitrião, o pai de Dvora. 

 Ele falou muito a respeito de seu mestre, dizendo o quanto ele era um homem 

extraordinário e que ele seria um bom partido para Dvora. Ele disse que, naturalmente, o 

interessado deveria ser consultado antes de qualquer coisa, mas estando hospedado na casa 

de Chmuel-Nahum, Tzadok-Moshé aproveitou a situação para tocar nesse assunto pois não 

custava nada saber sua opinião. 

 Chmuel-Nahum ficou muito interessado mas disse que ele deveria consultar Dvora 

antes de fazer qualquer proposta a Nahum . 

 Dvora foi muito racional quando falaram desse assunto com ela. Ela disse que 

estava curiosa para conhecer Nahum já que ele parecia ser uma pessoa tão extraordinária, 

mas não era de se esperar que ela dissesse sim ou não ao casamento sem mesmo conhecê-

lo! 

 Na verdade, dizia Dvora, é contra a Torá fazer uma promessa de casamento antes 

de conhecer o pretendente. Demonstrando uma grande erudição, ela argumentou que o 

Talmud proíbe noivar sem conhecer a noiva, porque se depois de casado, o noivo 

encontrar um defeito físico em sua noiva, a paz do casal ficaria definitivamente 

comprometida; ora, este tipo de situação não é favorável ao cumprimento do Mandamento 

Divino que diz respeito tanto à mulher quanto ao homem: “Tu amarás teu próximo como a 

ti mesmo”. Isto significa que o direito mútuo de se conhecer antes do noivado se aplica 

tanto à mulher quanto ao homem. 

 Seu pai lhe respondeu citando o Maimonides e disse que a expressão usada no 

Talmud contra os casamentos realizados sem encontro prévio não era uma expressão de 

interdição total, e de preferência um conselho. O Talmud diz que “se você deseja que a sua 

união seja um sucesso, não se case antes de ver e conhecer a pessoa”. 

 Mas Dvora refutou a afirmação de seu pai, provando que na verdade o Talmud 

pretendia proibir, e não apenas desaconselhar os noivados sem encontro. Ela citou o 

Talmud que insiste nas conseqüências graves que uma união como essa pode ter. 

 Eles chegaram à conclusão de que então não falariam mais de casamento, mas que 

seria marcado um encontro entre Nahum e Dvora. 

 Tzadok-Moshé não era um grande sábio, mas ele era suficientemente instruído para 

acompanhar a conversa entre Dvora e seu pai e ele estava louco de admiração diante do 

grande saber que ela demonstrava. 

 Foi assim que Tzadok Moshé foi novamente para Vitebsk, muito entusiasmado com 

a idéia do encontro entre Nahum e Dvora. Ele descreveu Dvora para Nahum com palavras 
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tão calorosas, que este último aceitou ir para Minsk para conhecer esta extraordinária 

mulher. 

 O encontro foi realizado, e Nahum e Dvora acharam que um era digno do outro. 

Eles noivaram e pouco tempo depois se casaram. 

 Tzadok-Moshé sugeriu que Dvora se encarregasse dos negócios e das contas de seu 

marido e Nahum disse que ele concordava perfeitamente se Dvora aceitasse.  Ele estava 

muito feliz com o fato de não ter que passar mais seu tempo cuidando dos negócios. 

 Dvora se revelou rapidamente uma mulher de negócios muito competente, que 

sabia calcular, e demonstrou principalmente uma grande compreensão com seus 

empregados. Todos a adoravam por sua gentileza e pelo interesse que ela tinha por todos. 

 Evidentemente, Dvora tinha muito respeito e a maior estima pelos estudantes da 

Torá, mas ela tratava todo mundo, sábio ou não, rico ou pobre, com consideração e 

cordialidade. 

Em alguns meses ela se tornou chefe dos negócios de seu marido, e também 

adquiriou uma ótima reputação na área da educação judaica tanto com os homens quanto 

com as mulheres. Mas, naturalmente, ela concentrava seus esforços mais especialmente 

com as mulheres, que precisavam muito mais dela. 

 Ela estava tão acostumada com a instrução e a erudição das mulheres de Minsk que 

a enorme ignorância das mulheres de Vitebsk a chocava profundamente. Mas também essa 

ignorância chocante despertava nela um sentimento de piedade ao constatar que a 

instrução das mulheres de Vitebsk tinha sido negligenciada durante tanto tempo. Dvora 

decidiu mudar essa situação lamentável o mais rápido possível, e começou a organizar 

círculos de estudo de Torá para as mulheres, como ela tinha feito em Minsk. Ela destacou 

também a falta de estabelecimentos destinados aos doentes e aos necessitados e deu 

orientações em relação à fundação e à manutenção dessas instituições. 

 Ela estava óbviamente muito ocupada e levava uma vida muito cheia! Ela estava 

muito feliz por ter um marido tão maravilhoso, mas ela sentia que ele vivia muito afastado 

do mundo e de seus problemas e que isso não era bom. 

 Ela falou sobre isso com ele um dia, e ele disse calmamente: 

- Minha querida mulher, eu tenho certeza que você se vira perfeitamente sem mim, 

então porque reclamar comigo dessas questões materiais? Você sabe que eu penso que 

meu dever está no estudo da Torá e na reza e não há lugar nessa vida para qualquer outra 

coisa. 

Mas Dvora queria insistir e começou a citar exemplos de todos os grandes sábios 

do Talmud, os Tannaim e os Amoraim, que tinham tempo de cuidar de seus interesses 

materiais assim como de seus interesses espirituais. 

- Caro Nahum, você certamente sabe o que está escrito no Tratado do Talmud 

Taanith, na página 9, sobre o Rabi Daniel Bar Katina que ia para sua horta todos os dias 

para controlar o plantio. Lembre-se também que no Tratado do Talmud, Nedarim, na 

página 62, é citado o Rav Achi que comerciava até mesmo com idólatras que deificavam o 

fogo, explicando que as transações comerciais com idólatras não contrariavam o respeito 

da aplicação da Lei da Torá, o Din. 

Dvora citou o caso de muitos Tannaim e Amoraim que arrecadaram fortunas ou 

que receberam heranças, e terminou sua argumentação citando as palavras dos Sábios 

dizendo que “a Torá sem trabalho não resulta em nada”. 
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Mas Nahum disse que seu venerado mestre de Torá, o grande Parush da Cracóvia, 

afirmava que a palavra “trabalho” significava “serviço” do Todo Poderoso. Nahum 

suplicou sua esposa para que ela admitisse que seu modo de vida era o melhor e que ela o 

deixasse continuar vivendo como antes. Entretanto, Dvora insistiu, pois ela acreditava 

firmemente que seu marido deveria cuidar um pouco das coisas materiais e viver uma vida 

mais completa. Então, ela tentou abordar esse assunto com ele de outra maneira. 

- Escuta, será que você está realmente cumprindo o Mandamento Divino de dar o 

dízimo (Maasser) da maneira certa? Você deveria verificar suas contas, pois é somente 

dessa maneira que você poderá saber. 

Nahum teve que admitir que ele nunca tinha calculado essa quantia, mas que ele se 

contentava em dar o “dízimo” de maneira aproximada. Ele disse que calcular a quantia 

exata do “Maasser” levaria muito tempo e ele não podia perder seu tempo com isso. 

Dvora assegurou que ela tinha feito toda a contabilidade de seus negócios, que 

tudo estava em dia, e que sem muita dificuldade eles poderiam fazer um levantamento 

exato de quanto Nahum tinha distribuído desde que ele herdou a fortuna de seu pai e o 

quanto ele deveria ter dado. 

Nahum ficou não somente surpreso ao constatar que sua mulher tinha tanta 

capacidade para ser chefe de seus negócios como também seu vasto conhecimento sobre a 

Torá o deixava espantado! Ele se dava conta cada vez mais que uma esposa como esta 

representava um tesouro para ele e assim o respeito e a admiração que ele tinha por ela 

cresciam enormemente. 

Nahum se deu conta do lugar que sua mulher ocupava na sua vida, e das mudanças 

realizadas por ela desde sua chegada, não somente na sua própria casa que virou um 

verdadeiro “centro de encontro” dos Sábios, como também na cidade de Vitebsk, onde a 

influência de sua sábia mulher era percebida e apreciada em todas as áreas da atividade 

social e da educação! 

O que ele não sabia, é que Dvora tinha tempo para estudar o Talmud todos os dias 

e que ela já estava estudando pela segunda vez o Talmud inteiro, isto é os trinta e seis 

enormes volumes da Guemara, o “Chass”! 

 

 

41. 

 

 

Vitebsk e os horrores da guerra russo-polonesa 

A influência de Dvora em Vitebsk  

 

 

 

 Em 5414 (1654) começou a guerra entre a Polônia e a Rússia. Os combates 

aconteceram na região de Vitebsk e Smolensk e duraram treze anos! 

 Durante esse tempo os comerciantes de Vitebsk forneceram ao governo tudo o que 

era necessário para vestir e alimentar o exército. Em 5427 (1667) o General Cheremetiev 

conquistou Vitebsk e prendeu a maior parte dos comerciantes, deportando-os para as 

“profundezas” da Rússia. 
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 Eles ficaram detidos durante três anos quando foram libertados e mandados 

finalmente para casa. 

 Entretanto, nada, nem mesmo essa guerra afetou Vitebsk e sua comunidade judaica 

como a vinda de Dvora. 

 Quando ela foi para Vitebsk ela encontrou a prosperidade material, mas a 

decadência espiritual. Ela constatou que o nível espiritual das mulheres era lamentável. 

 Como a situação estava diferente agora! Ela tinha organizado estabelecimentos 

para o ensino da Torá, instituições de caridade e centros para a difusão da instrução 

judaica. 

 Dvora viu que todos seus esforços para que seu marido saísse de seu retiro foram 

em vão, e decidiu assim que ela não podia fazer mais nada a não ser aceitar essa situação 

com a maior boa vontade possível. Pois, apesar de tudo, ela reconhecia e estimava as 

qualidades morais excepcionais que seu santo marido tinha. 

 Nessas circunstâncias ela compreendeu e aceitou o fato de que ele passava menos 

tempo com ela do que os outros maridos passavam com suas mulheres, mas ela sabia 

como aproveitar seu tempo da melhor maneira.  

 Na biblioteca de seu marido havia uma maravilhosa coleção de livros que tinha 

sido transmitida de pai para filho durante várias gerações; quando Dvora tinha tempo, ela 

ia para lá e procurava algum livro que chamasse sua atenção. Havia todos os tipos de 

livros, sobre todos os assuntos, e com esta sede de saber, sede que não podia nunca ser 

saciada, Dvora era a pessoa mais feliz do mundo e fazia a festa na literatura!  

Dvora sentia que esses tesouros literários de seu marido valiam mil vezes mais que 

seus tesouros materiais. Sim, Dvora era uma mulher muito feliz. 

 Como dissemos antes, as principais atividades de Dvora eram dedicadas às 

mulheres judias de Vitebsk. Em primeiro lugar, ela incentivou o bom coração das 

mulheres para participar das suas diversas obras de caridade. 

 Elas estavam dispostas a aYehuda-la com a maior boa vontade a fundar 

organizações e instituições de caridade. Isso dava a Dvora grandes oportunidades de 

influenciar e orientar estas voluntárias em outros aspectos da vida. Todas as mulheres 

aceitavam Dvora como chefe e guia, reconhecendo suas qualidades e seus dons superiores. 

 Assim, quando elas se reuniam, Dvora aproveitava a oportunidade para falar de 

assuntos da Torá. Ela ensinava para as mulheres as narrativas do Midrash, provérbios dos 

Sábios, e as Leis da Torá relacionadas às mulheres. Elas ouviam Dvora com muita atenção 

e prazer, pois ela tinha um maravilhoso poder de expressão e era um verdadeiro encanto 

ouvi-la! Ela se expressava de maneira simples e compreensível. Nesta época já existia um 

“Taitch-Humash” (Pentateuco traduzido em Ídiche) impresso especialmente para as 

mulheres. Dvora explicava alguns trechos da Torá para elas e as incentivava a estudar 

sozinhas. 

 Mas Dvora não se contentava em se ocupar de uma única seção da comunidade 

judaica. Sua ambição era ver a cidade toda de Vitebsk se tornar um centro de ciência 

judaica. E por que não? Era somente uma questão de tempo para Vitebsk se tornar também 

tão “literária” quanto Minsk ou qualquer outra cidade famosa. 

 Desde criança, Dvora se lembrava de ter visto estudantes de Yeshivot indo comer 

“Teg” (as refeições diárias) na casa de seus pais. Depois ela manteve esse costume em sua 

própria casa. Entretanto, aqui em Vitebsk, onde havia apenas uma pequena Yeshiva mais 
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ou menos reservada aos estudantes locais, não achavam necessário introduzir esta prática 

e, mesmo que houvesse a necessidade, as pessoas de Vitebsk não estavam acostumadas 

com uma organização como esta. Dvora achou que seria bom para os judeus de Vitebsk 

inovar neste ramo para incentivar a prática da hospitalidade; ela falou com seu marido 

sobre esse assunto a fim de analisar qual seria o melhor procedimento para essa campanha. 

 Querendo mostrar que a educação começa em casa e o bom exemplo, Dvora 

sugeriu que seu marido escolhesse cinco ou seis jovens estudantes da Yeshiva local e os 

enviasse para uma das famosas Yeshivot da Cracóvia ou de Praga. O casal pagaria as 

despesas desses estudantes até que eles atingissem um nível superior de instrução e 

voltassem para Vitebsk transmitindo aos outros estudantes a instrução e o saber Talmúdico 

que eles teriam adquirido lá. Eles seriam os pioneiros de uma geração de homens 

instruídos da Torá. 

 Como isso evidentemente levaria vários anos, Dvora propôs que Nahum designasse 

alguém que fosse para as grandes e famosas Yeshivot de Minsk, Slutz, Brisk e Wilna, para 

escolher professores de Torá qualificados e dispostos a se instalar em Vitebsk com suas 

mulheres e seus filhos, à condição que eles aceitassem ensinar nos distritos onde eles 

seriam enviados. 

 Os objetivos esperados eram de propagar ensinamentos da Torá por todo o 

território e de garantir a  instrução judaica para toda a comunidade.  

 Nahum aprovou a campanha sem problemas e nomeou a pessoa mais indicada, o 

Rabi Moshé, filho de seu antigo mestre, o santo Gaon Yekuthiel-Zalman da Cracóvia, para 

escolher os professores de Torá. 

 Nahum disse ao Rabi Moshe que ele assumiria todas as despesas, inclusive as 

despesas dos mestres e de suas famílias durante a estadia deles em Vitebsk. Entretanto, ele 

fez questão de não revelar que Nahum era quem estava pagando os salários dos mestres. 

Ele preferia doar mantendo seu anonimato. 

 Entretanto, disse Nahum, se alguém em Vitebsk desejasse contribuir com as 

despesas da instrução dos alunos, o dinheiro podia ser aceito, mas seria distribuído para as 

obras sociais. 

 Ele queria assumir sozinho todas as despesas dessa campanha. 

 O projeto demorou muito tempo e exigiu muita reflexão antes de ser realizado, 

como era de se esperar, e foi aproximadamente nove meses depois que o Rabi Moshé 

terminou sua missão e voltou para Vitebsk com dez mestres que atendiam às exigências 

formuladas por Nahum e por Dvora. 

 A vinda desses mestres acabou atraindo outros estudantes para Vitebsk e um deles 

foi o Rabi Ephraim- Simha. 

 Há muito tempo que não se ouvia pela cidade toda os suaves acentos da Torá! 

Numerosos cursos e aulas de todos os níveis de Torá, “Shiurim”, foram organizados em 

todos os lugares, o tempo todo, e essa programação agradava todos os habitantes da 

cidade. 

 A programação era uma excelente estratégia para incentivar o estudo da Torá. Os 

judeus de Vitebsk começaram a freqüentar as aulas, os “Shiurim”, um por um, e 

progressivamente as gotas se transformaram em rios pois os estudantes se interessavam 

cada vez mais pelas aulas. 
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 Rapidamente os moradores de todas as idades, jovens e velhos acharam muito 

natural se reunir para ouvir “uma palavra da Torá”. O sonho de Dvora, de transformar 

Vitebsk num centro da Torá, se transformava progressivamente numa magnífica realidade! 

 Tudo isso aconteceu em menos tempo do que se esperava. 

 Dvora havia falado para seu marido pela primeira vez desse projeto há dez anos e a 

transformação de Vitebsk foi nítida. 

 Mesmo que Nahum não estivesse muito disposto a mudar seus hábitos, ele também 

foi influenciado pela energia de sua mulher. Pouco a pouco ele saiu de seu isolamento e 

passou a se interessar pelo o que acontecia a sua volta. 

 Seu interesse inicial foi despertado pelos professores vindos de diversas Yeshivot. 

Ele passou a encontrá-los para conversar sobre assuntos da Torá. Isso parecia colocar um 

fim, até certo ponto, no seu período de isolamento. De vez em quando, ele se informava 

até sobre assuntos relacionados a seus negócios! 

 Dvora estava encantada em receber esses Talmudistas em sua casa, e de ver até 

como Nahum  estava satisfeito com a companhia deles e feliz de participar de seus 

animados debates sobre o Talmud, os “Pilpulim”. 

 

 

42. 

 

Uma vida por outra - 

Uma Ieshiva que tinha o nome de uma mulher 

 

 

 

 

 Esses anos foram realmente felizes para Nahum e Dvora, mas o casal estava triste 

pois eles não tinham filhos.  Se ao menos eles tivessem tido um herdeiro eles estariam 

muito mais felizes! À medida que eles envelheciam suas esperanças iam diminuindo. 

 Nesse meio tempo, eles receberam um hóspede muito especial. Nada menos que o 

célebre sábio, santo e conhecedor da Kabala, o Rabi Moshe Gherchon, discípulo do Gaon 

Rabi Eliahu, que era conhecido naquela época como o “Baal Shem de Worms”.  

 Durante muitos anos, o Rabi Moshé-Gherchon tinha estudado com o famoso Rabi 

Pinhas, em Fulda, na Alemanha. 

 Nahum ficou realmente muito emocionado em receber um visitante tão distinto e 

ele aproveitou todas as oportunidades para conversar sobre assuntos da Torá com ele. 

 Eles trataram de diversos assuntos e Nahum se sentia tão atraído por ele que ele 

poderia conversar a vontade sobre tudo. 

 Foi assim que ele lhe contou os seus segredos mais íntimos e lhe falou o que ele 

nunca tinha contado para ninguém, que era o fato de não ter filhos, o que era uma grande 

tristeza para ele. 

 O Rabi Moshé Gherchon o ouviu com muita compreensão e lhe disse então com 

um tom amável: 

- “Você sabe, meu querido amigo, que não existe ninguém no mundo que tem tudo 

o que seu coração deseja. Na vida o homem procura três coisas: ter filhos, ser rico, e viver 
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muito. O Todo Poderoso já te deu a riqueza e uma vida longa. Você não pode esperar 

também que Ele te dê seu terceiro desejo que é ter filhos. Entretanto, se você está 

convencido de que você prefere ter filhos, você deve estar disposto a renunciar a um ou ao 

outro desejo”. 

 As palavras do Rabi Moshe Gherchon impressionaram Nahum profundamente. Ele 

se isolou de todo mundo e passou vários dias estudando seu problema em silêncio, se 

esforçando para encontrar a resposta certa. 

 Finalmente, ele saiu de seu retiro e foi se encontrar com o Rabi Moshe-Gherchon 

para lhe dizer que ele estava disposto a renunciar à uma das coisas que ele já possuía – a 

riqueza (seus negócios tinham prosperado de maneira extraordinária) ou uma vida longa 

(ele tinha nesta época mais de sessenta anos). 

 Quando Nahum informou ao Rabi Moshe-Gherchon que ele já tinha feito sua 

escolha, este último lhe deu sua bênção desejando que seu desejo fosse realizado. 

 Nem um ano tinha se passado depois da bênção do Rabino e Dvora percebeu um 

dia que ela estava esperando um filho, mas ela hesitou em contar isso para seu marido. Ela 

ficou preocupada só de pensar que seu filho pudesse ter o mesmo destino que os filhos de 

seu primeiro casamento. 

 Depois de três meses, Dvora decidiu que não esconderia mais que estava grávida e 

que ela faria bem em contar a novidade para seu marido. 

 Ela lhe contou a boa notícia com alegria, escondendo seus medos. 

 Ele recebeu a notícia com muita alegria também, mesmo que isso significasse que 

ele morreria em breve. Ele se lembrou que o Rabi Moshe-Gherchon tinha mandado ele 

escolher um de seus três desejos: uma vida longa, a riqueza ou um filho. 

 O fato é que seus negócios prosperavam mais do que nunca, e que ele recebeu a 

notícia de que teria um filho, D’us seja louvado. Isto significava evidentemente que em 

breve ele iria encontrar Aquele que dá a vida ou a morte. 

 Ele não disse nada para sua mulher que ele tanto amava, pois ele não queria deixá-

la triste, e novamente se retirou segundo seu antigo hábito, passando sua vida solitária 

rezando, contemplando, meditando e estudando a Torá. 

 Nahum se isolou completamente da sociedade e passou todo o seu tempo se 

arrependendo, fazendo “Teshuva”, se preparando para deixar a vida daqui de baixo. 

 Ele estava cada vez mais fraco, mas quando ele saía de seu quarto para ver Dvora 

ele tentava agir como se nada estivesse acontecendo. 

 Ele morreu logo para a grande tristeza de sua mulher apaixonada, e para a grande 

lástima dos judeus de toda a comunidade de Vitebsk, que lamentaram a morte desse 

grande homem.  

 Quando chegou a hora, Dvora deu a luz à uma menina que ela chamou Nehama, 

em homenagem ao seu marido Nahum. 

 De acordo com seu testamento, a fortuna e os bens de Nahum foram divididos em 

três partes, a primeira destinada às obras de caridade, a segunda à sua mulher Dvora e a 

terceira à sua filha. 

 Ele tinha também deixado uma carta selada que deveria ser aberta no dia que sua 

filha completasse doze anos, a idade de Bat Mitzva, e não antes. 
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 Dvora educou sua filha da mesma maneira que ela foi educada, contratando 

professores particulares para que ela aprendesse a Torá assim como ela tinha aprendido. 

Ela cuidava de sua educação em geral para que ela se tornasse uma filha digna de Israel. 

 Durante esse tempo, Dvora continuava cuidando dos negócios de seu falecido 

marido com o mesmo sucesso que antes, e ela fazia caridade generosamente. 

 Vinte e cinco anos se passaram desde que ela chegou em Vitebsk e a população 

judaica da cidade tinha melhorado muito, tanto no sentido espiritual quanto no sentido 

cultural. 

 Havia muito mais centros de estudos de Torá, e a quantidade de estudantes na 

Yeshiva tinha aumentado muito. A maioria era estudantes da própria cidade ou dos 

distritos vizinhos. 

 A cidade tinha também atraído uma grande quantidade de sábios. 

 Entretanto, o mais notável era a mudança inacreditável que aconteceu entre as 

mulheres de Vitebsk! Agora, todas elas eram capazes de rezar, “daveneen”, e com a ajuda 

dos Livros de estudo de Torá como o “Tzeenah-Ureenach” e outros Tehinot em Ídiche, 

elas tinham adquirido um conhecimento cada vez mais profundo sobre assuntos 

importantes do judaismo. 

 Quando chegou a época da Bat Mitzva de Nehama, a carta selada deixada por seu 

pai foi aberta, e foi então que soubemos que Nahum já sabia que ganhando um herdeiro ele 

morreria.  

 A carta determinava que Dvora deveria fundar uma Yeshiva em nome de seu filho 

e que as despesas com a construção e com sua manutenção seriam retiradas dos fundos da 

herança da criança. 

 Foi assim que em 5457 (1697) uma Yeshiva foi construída na parte de Vitebsk 

conhecida como o “Grande lado” e chamada “a Yeshiva de Nehama filha do Rabi Nahum 

Tevels”. As mulheres em geral a chamavam de “a Yeshiva de Nehama, filha de Dvora”, 

em homenagem a popularidade bem merecida da viúva Dvora. 

 O Rabi Simha-Zelig conhecido como o “Gênio de Stavisk” era um dos sábios 

reputados que foram para Vitebsk mais ou menos nessa época. 

 Ele tinha passado dez anos isolado para poder se dedicar inteira e exclusivamente 

ao estudo da Torá. 

 Ele foi nomeado chefe dessa Yeshiva, e em menos de dois anos, cento e trinta 

estudantes assistiam às aulas da Yeshiva, o que era uma grande satisfação nessas 

circunstâncias. 

 Entretanto, o Rabi Simha-Zelig não ficou muito tempo como “rosh-yeshiva”, 

diretor desta Yeshiva, pois ele preferiu voltar para sua vida solitária, dedicando todo o seu 

tempo ao estudo da Torá. 

 Apesar da ascensão espiritual de Vitebsk, a cidade não podia ainda ser comparada 

a Minsk como centro da Torá, e nem a Slutzk ou Brisk e certamente também não a Wilna, 

que era desde esta época conhecida como a capital do estudo da Torá. 
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Capítulo XIII 

 

 

Ecos do massacre de Nemerov 

 

 

“As pombas” de Nemerov – O único sobrevivente volta para o lugar do massacre – O 

“velho santo” que era reverenciado pelos Gentis. 

 

 

43. 

 

“As pombas” de Nemerov 

 

A influência das Yeshivot de Minsk se espalhou por todas as redondezas, pois seus 

estudantes fundaram Yeshivot nos distritos vizinhos de Smilovitch e Smargon. 

 Baruh aprendeu tudo sobre o esplendor de Minsk, a riqueza espiritual e os sábios 

da cidade durante a celebração de Pessah na casa do anfitrião e amigo Eliezer Reuben, o 

ferreiro de Dobromysl. Ele ficou sabendo também da importante função que seu avô tinha 

exercido quando morava em Minsk. 

 Baruh demonstrou subitamente um desejo ardente de ir para Minsk na primeira 

oportunidade. Ele, que tinha durante tanto tempo fugido de seus parentes, sentia agora 

vontade de se aproximar deles. Ele sentia uma necessidade imperiosa de ouvir falar de sua 

mãe morta quando ele era ainda criança, entretanto ele se lembrava que era uma mulher 

sábia e instruída. 

 Além das numerosas coisas que Baruh aprendeu durante sua estadia na ferraria, 

sobre o mundo em geral e sobre as diversas personalidades em particular, ele também 

aprendeu muito sobre a personalidade de seu anfitrião. 

 Ele observou seu comportamento durante e fora do trabalho. Todas as sextas-feiras, 

Eliezer Reuben tinha o hábito de fechar sua ferraria, tanto no inverno quanto no verão, 

uma hora antes do meio dia44. Os camponeses, que representavam a maior parte de sua 

clientela, sabiam perfeitamente deste hábito de “Ruvké” (diminutivo de Eliezer-Reuben) e 

chegavam a tempo na sexta-feira de manhã para serem atendidos. 

 Aqueles que estivessem na ferraria na sexta-feira por volta dessa hora eram sempre 

convidados pelo ferreiro para beber alguma coisa e comer um pedaço de bolo. 

 “Que os camponeses aproveitem também de nossos santos e abençoados Chabat”, 

dizia ele. 

 Quando todos haviam partido, Eliezer Reuben ia para o Mikvé, o banho ritual45, e 

quando chegava em casa, ele descansava durante uma hora ou duas para se sentir disposto 

e limpo; depois, ele se dedicava aos preparativos do Chabat com a dignidade apropriada. 

                                                
44 Eliezer Reuben fechava sua ferraria mais cedo toda sexta-feira para ter tempo suficiente para 
se consagrar aos preparativos do Shabat, o dia sagrado que começa na sexta-feira um pouco 
antes do pôr do sol e acaba no sábado de noite. 
45 Banho ritual 
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 Eliezer-Reuben era um homem grande, com uma grande estatura. Ele tinha uma 

barba branca e comprida e sorria sempre alegremente, o que lhe dava ainda mais charme. 

 Quando ele se vestia para o Chabat, livre da roupa que ele usava todos os dias e 

das preocupações, ele causava uma ótima impressão para todos. 

 Nessa sexta-feira que era a véspera de “Chabat Hagadol46”, como de costume, ele 

parou de trabalhar bem cedo e foi para o Mikvé. 

 Ele levou o pequeno Israel-Haim, o irmão de seu genro que tinha nove anos de 

idade e que tinha vindo também passar Pessah na casa do ferreiro. 

 Eliezer-Reuben estava demorando mais do que o normal para voltar para casa, e 

então, quando começaram a se perguntar o que poderia ter acontecido, Israel-Haim chegou 

correndo, com o ar transtornado.     

 O menino disse que Eliezer Reuben mandou ele ir para casa para contar o que tinha 

acontecido. 

 Enquanto eles estavam tomando banho, eles ouviram alguém gritar no Mikvé. 

Todos correram para ver o que tinha acontecido e viram que o Rav, que também estava 

tomando banho, tinha desmaiado. Eliezer-Reuben e outras pessoas se vestiram 

rapidamente, e enquanto alguns tentavam reanimá-lo, o ferreiro e seus companheiros 

foram correndo para o Beth Hamidrash para recitar os Salmos47, “Tehilim” e rezar para 

que o querido Rabino da cidade ficasse bom. 

 Ninguém conseguiu obter mais nenhuma informação do menino apavorado, então 

Baruh e um dos genros do ferreiro foram rapidamente para a cidade para saber exatamente 

o que havia acontecido. Eles encontraram todos muito preocupados com o doente, pois 

todos sabiam o quanto o Rav de Dobromysl era importante e como seu passado tinha sido 

extraordinário. 

 O Rav de Dobromysl se chamava Rabi Zabulon-Mordekhai, e tinha herdado esse 

cargo do Rabi Gabriel, seu sogro. Ele era muito querido por seus fiéis, que quando 

souberam que ele tinha desmaiado no “Merhatz”, o estabelecimento dos banhos rituais, 

nesta sexta feira da vépsera do Chabat Hagadol, ficaram profundamente transtornados. 

 Todo mundo rezou para que ele ficasse bom e enquanto alguns foram para o Beth 

Hamidrash para recitar “Tehilim” para ele, outros foram para o cemitério para rezar no 

túmulo de seus pais. 

 Estava quase na hora de acender as velas do Chabat48 quando disseram que o Rav 

tinha recuperado a consciência e podia falar mesmo com alguma dificuldade. Mesmo 

assim, seu corpo inteiro estava paralisado. 

 Logo que o Rabino conseguiu reconhecer aqueles que estavam na sua frente, ele 

mandou que fossem buscar o Dayan (o juiz rabínico) Rabi David-Moshe, e o Rabi 

Chlomo. Ele pediu que o Rabi Chlomo, que era seu neto, fizesse o sermão na sinagoga no 

dia seguinte, e pediu também que o Dayan o ajudasse a preparar este sermão, pois o 

Chabat Hagadol era uma cerimônia importante e exigia um discurso muito especial nesse 

grande dia49. 

                                                
46 O Shabat Hagadol é o Shabat que precede a celebração de Pessach.  
47 Recitar os Salmos 
48 Velas do Shabat 
49  
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O Rav nunca tinha deixado de rezar com dez judeus, o Minian e então pediu a eles 

que compreendessem que ele queria juntar um “Minian” na sua casa. Para isso era 

necessário reunir dez judeus e pedir perdão50 ao rolo da Torá, o Sefer Torá, para poder 

tirá-lo do Beth Hamidrash e levá-lo coberto por um Talit até sua casa. Com o Sefer Torá 

em casa o Rav poderia rezar com este “Minian”. 

 O Dayan e seu neto atenderam ao pedido do Rav e foram para o Beth Hamidrash 

para escolher um Sefer Torá, conhecido como o “Sefer Torá do rico órfão” ou o “Sefer 

Torá do Hassid Rabi Elimelek”.  

 Uma extraordinária história estava ligada a este Sefer Torá. 

 Em 5407 (1647) um certo judeu chamado Isaiah Chlomo, se estabeleceu em 

Dobromysl. Era um homem muito rico que foi para lá com sua mulher e uma criança, um 

garoto de quatro anos. Ele também levou um de seus parentes chamado Naftali, que era 

seu assistente. 

 Alguns diziam que Isaiah Chlomo era descendente de um dos judeus que tinham 

sido expulsos da Espanha, enquanto outros diziam que achavam que ele era um refugiado 

de Frankfurt, na Alemanha. 

 Quatro anos depois ele morreu e seu parente Naftali se encarregou da educação do 

menino, que se chamava Elimelek. 

 O órfão demonstrava uma grande aptidão para o estudo e se dedicava de corpo e 

alma. 

 Quando Elimelek se tornou Bar Mitzva, ele declarou subitamente que desejava 

levar uma vida solitária, de maneira que ele não precisasse falar com ninguém e pudesse 

estudar de corpo e alma, sem ser incomodado.  

 Todas as advertências que Naftali fez não foram suficientes para que Elimelek 

admitisse que esse tipo de vida não era adequado para um menino. Ele se manteve firme 

como uma rocha. 

 Ele viveu assim até se tornar adulto e se casou com uma órfã que ele mesmo 

escolheu. 

 Depois de cinco anos de vida conjugal, ele decidiu que queria voltar para sua vida 

solitária, e mesmo tendo dois filhos, ele pediu que sua mulher aceitasse o divórcio. 

 Ele lhe deu uma quantia substancial e garantiu o futuro de seus filhos. 

 Elimelek não tinha muito interesse pela sua fortuna que ainda era considerável, e, 

por fim deu a maior parte do que restava para a fundação de um “centro de acolhimento” e 

foi viver na casa do sapateiro Tanhum que morava ao lado do Beth Hamidrash. 

 Isso era muito cômodo para Elimelek. Ele passava o dia todo e uma parte da noite 

no Beth Hamidrash. Na verdade, ele passava mais tempo lá do que na casa do sapateiro. 

 Todas as noites, quando todo mundo já tinha ido embora, ele pegava uma vassoura 

e varria o chão do Beth Hamidrash. 

 Ele fazia isso com muita fidelidade. 

                                                
50  O rolo da Torá é sagrado e todo o cuidado e respeito dispensados são mencionados no 
Shulhan Aruh, o Código das Leis da Torá. É preciso juntar dez homens para abrir o rolo da Torá. 
Impossibilitado de se locomover e de rezar no Beth Hamidrash como ele sempre fez, o Rabino 
desejava rezar em casa, só que para isso era necessário reunir rapidamente, antes do Shabat, 
dez pessoas, um Minian, para poder pegar um rolo da arca do Beth Hamidrash e levá-lo para a 
casa do Rav, porque no Shabat durante a reza é preciso desenrolar e ler o Sefer Torá. 
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 Com exceção do dia de Chabat, ele sempre comia pão e água. 

 Em 5440 (1680) o Rabi Gabriel foi para Dobromysl e se tornou o Rabino Chefe da 

cidade. Ele contou para Elimelek que havia um judeu em Polotzk muito distinto, que temia 

D’us, e que era um “Sofer” (escriba). Ele resolveu pedir então que ele escrevesse um Sefer 

Torá. 

 Esse escriba era o Rabi Chmaya Zerahia, irmão do Rabi Betzazel Uri, o Kabalista, 

avô do Tsadik Rabi Israel, o aluno do Tsadik, o Maguid de Mezeritch. Elimelek 

encomendou o Sefer Torá que levou quatro anos para ser realizado pelo “Sofer”. 

 Elimelek ficou em Polotzk na casa do escriba durante todo o tempo que o Sefer 

Torá levou para ser escrito e quando este ficou pronto, ele pediu que o Rabi Petahia o 

lesse a fim de verificar se havia erros. Depois da verificação, Elimelek pegou o Sefer Torá 

e o doou para o Beth Hamidrash de Dobromysl. 

 Quando seus filhos cresceram, eles se casaram com mulheres de boa família, 

garantindo todas suas necessidades financeiras. Quanto a ele, ele continuou sua vida 

simples de eremita que ele mesmo havia escolhido. 

 Apesar dos poucos cuidados que ele tomou com sua saúde, ele viveu até os setenta 

e nove anos, e quando ele deixou este mundo em 5498 (1738), seu Sefer Torá se tornou 

propriedade do Beth Hamidrash, e ficou conhecido, como dissemos anteriormente, como o 

“Sefer Torá do rico órfão”.   

 Era este famoso Sefer Torá que tinha sido levado para a casa do Rabino doente, o 

Rabi Zabulon-Mordekai. 

 

 

44. 

 

O único sobrevivente volta para o lugar do massacre.  

 

 

 O ferreiro contou para Baruh toda a trágica história da infeliz família do Rav de 

Dobromysl. 

 O Rabi Zabulon-Mordekhai era descendente do RaMo, Rabi Moshé Isserles51. 

 O famoso Gaon Rabi Zekharya Yeruham, que tinha estudado com o RaMo, era o 

chefe de uma família que depois de várias peregrinações tinha se estabelecido numa aldeia 

perto de Nemerov onde todo mundo trabalhava no campo e onde todos recebiam um 

salário do fundo comunitário. Na verdade, eles viviam todos juntos com tanta harmonia e 

fraternidade que ganahram o apelido de “as pombas”.  

Assim, esses homens conhecidos como “as pombas” tiveram uma vida comunitária 

durante três gerações (maravilhoso exemplo de solidariedade judaica) até que essa família, 

formada de setenta a oitenta almas, se estabelecesse em Nemerov. 

 Lá, “as pombas” continuaram a viver em comunidade. Os mais velhos, que já 

tinham ultrapassado a idade de trabalhar, se retiravam tranqüilamente para se dedicar ao 

estudo Torá, enquanto os mais novos trabalhavam e garantiam a subsistência de todos. 

 O inesquecível ano de 5408 (1648) chegou, quando Bogdan Chmelnicki, com uma 

grande sede de sangue, realizou seus terríveis pogrom, e Nemerov tornou-se um rio de 

                                                
51 Rabi Moshé Isserles 
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sangue onde as vítimas foram pobres judeus indefesos. Muitos deles foram massacrados 

pelos “açougueiros” ucranianos e a família inteira das “pombas” foi exterminada com 

exceção de um único membro. 

 Foi um milagre que salvou a vida de um único sobrevivente. Era Zekharya 

Yeruham, uma criança de onze anos, neto de Zekharya Yeruham que tinha ido se instalar 

em Nemerov com sua família. Zekharya Yeruham escapou da horrível carnificina que ele 

mesmo assistiu, escondendo-se todas as vezes que ele ouvia um barulho suspeito, e saindo 

de seu esconderijo somente durante a noite para vagar até o próximo “refúgio” provável.   

 Ele perambulou assim durante algumas semanas, esgotado física e moralmente, 

com os pés sangrando, machucado, vestindo trapos, apavorado e desesperado. 

 Ele chegou em Brisk nesse estado lamentável. Almas caridosas o acolheram, mas 

não conseguiram obter informações sobre a criança apavorada e doente. Tudo o que eles 

conseguiram entender foi que ele era o único trágico sobrevivente do horrível pogrom! 

  Com boa vontade e cuidados afetuosos, esta família fez com que sua vida 

progressivamente voltasse ao normal. Após algumas semanas, ele começou também a 

freqüentar outras famílias judaicas. Eles se esforçaram para fazer tudo o que podiam para 

mostrar ao garoto que ele não estava sozinho no mundo. 

 Com o passar do tempo, Zekharya Yeruham retomou suas forças e se acalmou, e 

logo logo começou a freqüentar o Beth Hamidrash onde, coberto por um Talit sem 

Tefilin52, tinha o costume de Daveneen diante do Amud53 e de recitar Tehilim pela alma 

dos mártires judeus de Nemerov que tinham sacrificado a vida por causa do judaísmo. 

 Zekharya Yeruham nunca deixava de ir para a sinagoga de manhã, de tarde e de 

noite. Durante todas as manhãs, depois da reza, ele lia os Salmos e recitava em seguida o 

Kadish54. 

 Depois de Mincha ele ensinava o Midrash e as Mishnaiot, e depois do Maariv ele 

dava uma aula do Talmud para os fiéis. 

 Ele aproveitava todas as oportunidades para dizer Kadish e as “aulas” que ele dava 

eram dedicadas a elevação das almas das vítimas dos açougueiros bárbaros de Nemerov. 

 Zekharya Yeruham era uma criança destacável com um talento excepcional para o 

estudo. Ele tinha uma memória extraordinária devido à sua mente brilhante e à sua 

memória visual. 

 Para ele, bastava olhar uma única vez seu livro, seu “Sefer”, que ele se lembrava 

para sempre! Ele não somente lembrava do que estava escrito, como também compreendia 

tudo rápido e direito. Foi por esse motivo que ele recebeu o apelido de “o Pródigo de 

Nemerov”. Ele tinha apenas onze anos quando chegou em Brisk e já conhecia vários 

Tratados do Talmud,“Massekhot,” de cor!  

 O Rabino de Brisk, o Gaon Rabi Moshe Yaakov, adquiriu uma grande afeição pelo 

menino e reconheceu suas capacidades. Conseqüentemente, ele o acolheu em sua casa e 

cuidou de sua instrução ao mesmo tempo que a de seu próprio  filho, Tzwi-Hirsh, que era 

também um bom aluno, mas dois anos mais velho que Zekharya-Yeruham. 

                                                
52 O menino ainda não colocava Tefilin porque ele ainda não tinha idade de Bar Mitza. 
53 O Amud é 
54 Kadish 
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 O “pródigo de Nemerov” era muito bonito, mas por causa de suas trágicas 

experiências, ele sempre tinha uma expressão de tristeza nos olhos! Ele aparentava ter 

mais idade do que ele realmente tinha por causa de tudo o que ele sofreu. 

 Isso foi motivo de conversas entre os fiéis do Beth Hamidrash para saber se 

Zekharya-Yeruham tinha idade suficiente para colocar um Talit com Tefilin quando ele 

fazia o papel de “leitor” do Minian55. 

 Alguns diziam que ele ainda não era ainda “Bar Mitzva”, enquanto outros 

defendiam que ele era suficientemente “maduro” espiritualmente para fazer as benções, as 

“Berakhot”, sobre os Talit e os Tefilin. 

 Durante seis anos, Zekharya-Yerucham estudou com muita dedicação, e mais tarde, 

quando ele tinha ainda dezessete anos, os grandes sábios de Brisk consideraram que ele 

era capaz de receber a “Smikha56”.  

 Quando o Rabino Chefe de Brisk morreu, seu filho, o brilhante Rabi Tzwi-Hirsh, o 

sucedeu e se tornou chefe espiritual da comunidade. Entre tempo, Zekharya-Yeruham foi 

para Horodno onde havia uma grande Yeshiva cujo diretor era o Gaon Rabi Rafael-David. 

 O Rabi Rafael-David era um dos netos do Gaon Rabi David Ziltzburg, aluno do 

Gaon Rabi Yosef Katz que era o Rabino Chefe da Cracóvia e aluno de um dos discípulos 

do MahaRachaL57. 

 Durante dois anos, Zekharya-Yeruham estudou nesta Yeshiva com o Rabi Rafael 

David. Lá ele conheceu o Rabino da cidade, o Gaon Rabi Benjamin Wolf, e se tornou 

amigo de seu filho Yehuda. 

 Durante sua estadia em Horodno, Zekharya Yercham visitou várias vezes o Rabi 

Naftali-Hirsh Ginsburg em Minsk. 

 O “Rosh Yeshiva” lhe conferiu o título de “Moré Morenu58” e queria que ele se 

casasse com sua neta, a filha de seu filho único, o Rabi Abraham Chlomo, mas Zekharya-

Yeruham tinha decidido que ainda não estava pronto para se casar. Ele queria se submeter 

a um período de exílio voluntário antes de se fixar. 

 Enquanto Zekharya-Yeruham estava na Yeshiva ele tinha ouvido falar da grandeza 

do “Maguid” de Slutzk, o Rabi Betzalel, e da celebridade do Gaon de Slutzk, o Rabi 

Aaron-Moshe, que já tinha cento e dez anos e tinha estudado sozinho durante um periodo 

ininterrupto de aproximadamente oitenta anos! 

 Era com esses famosos sábios que Zekharya Yeruham desejava estudar 

ardentemente. 

 O velho Gaon acolheu Zekharya-Yeruham de braços abertos, principalmente 

quando ele soube que o jovem era membro da famosa comunidade familiar de Nemerov, 

“as pombas”.  

 O Rabi Aaron-Moshe também tinha ligações com o RaMo que era o ancestral da 

família de Zekharya-Yeruham. 

 Zekharya-Yerucham deixou Slutz e passou por várias cidades e burgos, sempre 

encontrando alguém que lhe ensinasse alguma coisa. 

                                                
55 “leitor” do Minian 
56 Smikha 
57 MahaRachaL 
58 Moré Morenu 
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 Em Kremenitz, ele encontrou uma Yeshiva chamada “Ohel Yitzhak” (nome de seu 

fundador, Rabi Yitzhak HaCohen, um aluno do “MaHaRaChaL”) e lá ele assistiu às aulas 

de Torá, (os Chiurim) do Gaon Rabi Ezehiel-Meir. Lá também ele encontrou um 

verdadeiro tesouro nos livros da Yeshiva e ele passou semanas mergulhado nessas delícias. 

 Naturalmente, Zekharyah-Yeruham decidiu ir para Nemerov de onde ele tinha 

fugido aterrorizado há dez anos, que era sua cidade natal e cenário do terrível massacre de 

sua família pelos bandidos de Chmelnicki. 

  

 

45. 

 

O “velho santo” que era reverenciado pelos Gentis. 

 

 

 Mais ele se aproximava de Nemerov, mais detalhes ele sabia sobre as terríveis 

coisas que aconteceram nessa cidade exterminada. 

 Quando ele finalmente chegou em Nemerov, ele encontrou o lugar ainda em 

ruínas. Ele aprendeu em maiores detalhes o que tinha acontecido com sua família 

massacrada. 

 Zekharya-Yeruham seguiu o caminho para Nemerov até a aldeia que tinha sido a 

colônia das “pombas”. Lá ele encontrou a única família judia que tinha sobrevivido. Era a 

família do velho moleiro, Mendel. Foi um dos três judeus que os camponeses tinham 

conseguido esconder e salvar, mas os dois outros já tinham partido há muito tempo e agora 

só restava Mendel para contar sua história. 

 O moleiro levou Zekharya-Yeruham para passear e lhe mostrou as casas onde os 

membros da colônia tinham vivido, mostrando especialmente a casa do “velho santo”, 

nome que os camponeses tinham dado ao fundador da colônia, Zekharya-Yerucham, de 

quem o “Pródigo de Nemerov” herdou o mesmo nome. 

 Essas casas já eram velhas e estavam quase em ruínas e agora outras famílias 

moravam nelas. Somente a casa do “velho santo” estava vazia. Era uma casa revestida de 

cal, cercada por um grande jardim. 

 Os camponeses falavam ainda com muito respeito do velho Zekharya-Yeruham, 

dizendo que enquanto ele morava na aldeia, nenhuma mãe, mulher ou animal, tinha 

perdido seus filhos. 

 E quando as pessoas ficavam doentes, o “velho santo” as curava, depois dava pão e 

água para elas, conversava com elas, e as incentivava a serem pessoas boas e honestas e a 

confiarem no Todo Poderoso. 

 Durante os quatro anos que ficou na cidade, os roubos e os assaltos pararam. No 

início, ainda ocorriam alguns roubos. Alguns camponeses roubaram um carneiro e um 

bezerro no estábulo de um judeu, e também uma vaca e um cavalo no estábulo de um 

gentil. 

 Desconfiaram de dois irmãos que moravam na aldeia e que tinham mais dois 

irmãos na aldeia vizinha. 

 Eles foram interrogados, mas juraram ser inocentes. Como não encontraram 

nenhuma prova contra eles, libertaram-nos. 
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  Um mês depois um dos dois irmãos morreu subitamente. Mais um mês se passou e 

um dos irmãos que morava na cidade vizinha estava cortando lenha na floresta e foi 

atingido por uma árvore que caiu e teve seus rins perfurados! O terceiro irmão estava 

atravessando um lago congelado durante o inverno quando o gelo quebrou e o malandro se 

afogou. 

 Todos pensavam que os irmãos tinham morrido por que eles eram culpados e 

estavam sendo punidos por terem desobedecido ao “velho santo”.  

 O quarto irmão negou fortemente qualquer cumplicidade nos roubos cometidos, 

mas ele estava a par desta história. Quando ele ficou doente, ele pediu que levassem o 

“velho santo” até ele e suplicou para que ele fizesse alguma coisa para não morrer. 

 Zekharya-Yeruham lhe disse que, se ele realmente fosse inocente, ele não morreria 

naquele ano que nem seus irmãos, mas como ele tinha mantido silêncio a respeito dos 

crimes, ele ficaria de qualquer maneira inválido para o resto de sua vida. 

 O velho homem aconselhou que ele reembolsasse a quantia referente aos furtos e 

assim ele ficaria bom, mas o camponês se recusou e ficou doente durante dois anos. 

 Nesse momento ele estava disposto a voltar atrás, e foi o que aconteceu: logo que 

ele devolveu a quantia de dinheiro equivalente ao roubo de seus irmãos, ele ficou bom 

novamente. 

 Foi assim que a reputação de Zekharya-Yeruham se espalhou entre os camponeses 

que lhe deram o apelido de “o velho santo”.  

 Quando o velho Zekharya-Yeruhan e sua família deixaram a cidade para se instalar 

em Nemerov, os camponeses judeus e gentis compraram a casa dele que ficou vazia mas 

bem conservada. 

 Quando havia um casamento, os recém-casados eram levados para esta casa para 

que ela “desse sorte”. 

 O jardim da casa era conservado pela aldeia inteira; os camponeses faziam 

revezamento para mantê-lo e tudo o que era cultivado ali era distribuído para os pobres, 

judeus e gentis. 

 Esta foi a extraordinária história contada ao jovem Zekharya-Yeruham. Era 

realmente uma história muito interessante. 

 Quando os camponeses souberam que o jovem Zekharya-Yerucham era o neto de 

seu venerado amigo, de santa memória, o “velho santo”, eles fizeram as honras que ele 

achavam que ele merecia. Eles ofereceram ao jovem uma casa magnífica com uma horta à 

condição que ele aceitasse ficar lá. Mas, Zakharya-Yeruham não queria ficar, ele tinha 

outros planos. Ele queria partir novamente. 

 Ele foi até Ludmir onde passou algum tempo discutindo a Torá com o Rav local, o 

famoso Gaon Rabi Chlomo-Naftali, e também com seu filho, o brilhante Rabi Nahman. 

 A partir de Ludmir, Zakharya-Yeruham continuou seu caminho até chegar em 

Lutzk onde na época viviam muitos sábios famosos da Torá. Era justamente o que 

Zekharya-Yeruham estava procurando, pois ele podia ampliar seus conhecimentos e se 

aprofundar mais na Torá. 

 Um desses grandes sábios que estava em Lutzk nesta época era o famoso Gaon 

Rabi Pessah Katz, quem as pessoas achavam que possuía poderes sobrenaturais. Seu filho, 

o Rabi Moshé Cohen, era o Rabino Chefe da Comunidade. 
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  Capítulo XIV 

 

 

Novamente em Wilna 

 

 

Depois da guerra russo-polonesa – Os extraordinários Talmudistas da antiga cidade de 

Wilna – “O rico pobre”. 

 

 

46. 

 

 

 Durante sua estadia em Wilna, Zakharya Yerucham conheceu um “viajante” e 

percebeu que se tratava de um grande Tsadik e sábio, apesar dos esforços deste último para 

esconder esse fato e não revelar sua identidade. 

 Zekharya Yerucham o seguia em todos os lugares, e mesmo depois de dois meses 

ele ainda não sabia seu nome. 

 Mais ou menos na primeira semana do mês de Nissan o Místico teve um 

“Yartzait59” e foi somente quando o Chamash lhe perguntou seu nome a fim de chamá-lo 

para a Torá60 é que Zekharya Yerucham ficou sabendo que o homem que ele tinha seguido 

durante quase três meses se chamava Nahum-Tuvya, e que ele era filho de Chlomo. Ele 

não ficou sabendo de mais nada além disso. 

 Os dois foram para Wilna, que, assim como todos os distritos vizinhos, oferecia um 

espetáculo de ruínas e desolação. Isso aconteceu pouco tempo depois da guerra que 

despertou a raiva entre poloneses e russos. 

 Os russos tinham conseguido tomar a cidade com a ajuda dos Cosacos que tinham 

destruindo totalmente todas as cidades em que pisaram.  

 O Tzar Alexandre estava no poder, e na medida do possível demonstrava 

sentimentos amigáveis pelos judeus. Era um monarca ambicioso e concedia concessões 

aos judeus. Como resultado, Wilna, que tinha sofrido com a guerra mais do que as outras 

cidades, foi reconstruída e erguida em apenas dois anos. 

 Todos os cuidados estavam centralizados nas cidades e nos burgos, enquanto as 

aldeias estavam abandonadas. Eram particularmente as propriedades dos nobres que 

estavam abandonadas e em ruínas. Os nobres tinham fugido do inimigo e seus camponeses 

tinham sido mortos ou se tornaram prisioneiros. 

 Vendo que a terra corria o risco de se tornar incultivável, os judeus passaram a 

alugar grandes lotes de terra para o cultivo. O governo forneceu sementes em troca de uma 

parte da colheita. 

                                                
59 O Yartzait é o Aniversário de falecimento de uma pessoa; nesse dia os homens da família 
devem pronunciar uma reza especial na Sinagoga em presença de dez homens para a elevação 
da alma do falecido. Esta reza se chama Kadish. 
60 chamar para a Torá, quando o rolo da Torá é aberto para a leitura do dia na Sinagoga deve-se 
chamar....  
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 Havia também muitos pomares que os senhores feudais (suseranos) tinham 

plantado com a ajuda de estudantes de agricultura e horticultores. Esses pomares também 

foram alugados do governo e as frutas colhidas eram divididas. Os judeus contratavam as 

viúvas e os filhos dos camponeses mortos para aYehuda-los a trabalhar no campo e nos 

pomares, com vantagem para todos. Foi assim que este distrito recomeçou a “viver”. 

 Os moinhos e as cervejarias também foram adquiridos pelos judeus. Na verdade, 

eles passaram a dirigir a maioria das propriedades que antes pertenciam aos castelões. 

 Quando os Rabinos de Wilna se deram conta dessa situação, eles reuniram os 

chefes da comunidade para dizer que caso os gentis voltassem, eles acusariam os judeus de 

se apossar de suas terras e de suas propriedades. 

 Eles esqueceriam provavelmente o fato de que os judeus tinham alugado as terras, 

os moinhos etc., para o governo e tinham pago por tudo o que era de sua responsabilidade. 

Os poloneses poderiam até acusar os judeus de terem ficado do lado dos russos durante a 

guerra, ajudando-os a tomar a cidade de Wilna e os distritos vizinhos com o objetivo de 

ganhar benefícios e privilégios do governo russo. 

 Conseqüentemente, os Rabinos sugeriram que, quando um judeu alugava uma 

propriedade que tivesse pertencido a um senhor feudal polonês, ele deveria separar uma 

determinada porcentagem de dinheiro para os senhores feudais que tivessem direito a esta 

quantia. E caso eles não estivessem presentes naquele momento, o dinheiro seria 

depositado em nome do proprietário na presença de testemunhas. Assim, se esses senhores 

feudais voltassem, eles não teriam motivo para dizer que os judeus tinham roubado suas 

terras. 

 Era uma precaução realmente importante para manter a reputação dos judeus e 

evitar eventuais calúnias contra os judeus por parte dos poloneses derrotados. 

 Mas, apesar de todos os esforços dos judeus para serem justos e educados com seus 

vizinhos gentis, havia ainda assim alguns poloneses que queriam perturbá-los. 

 Eles tinham inveja do sucesso dos judeus e começaram a chamar a atenção das 

autoridades governamentais e até enviaram uma delegação ao Tzar, pedindo que ele 

expulsasse os judeus de Wilna e do distrito. 

 Também, esses malvados que só queriam semear a discórdia mandaram dizer aos 

senhores feudais, que não ousaram voltar para casa, que os judeus tinham se apropriado de 

seus bens. 

 Felizmente para os judeus, o Tzar recusou-se a ouvir a delegação polonesa e, pelo 

contrário, mandou que o governo de Wilna reconhecesse publicamente os serviços 

prestados pelos judeus que valorizaram as terras abandonadas e arruinadas pela guerra. 

Além do mais, ele ordenou que o governador fizesse uma homenagem pública aos judeus, 

uma homenagem muito merecida. 

 Sabendo que os poloneses rancorosos ameaçariam fazer justiça por conta própria e 

perseguiriam os judeus se o Tzar não se comprometesse a fazer o que eles pediam, o Tzar 

então ordenou que todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos judeus 

fossem tomadas. 

 Os castelões, por sua vez, recusaram-se a concordar com os camponeses poloneses 

e disseram que eles reconheciam a honestidade dos judeus que, voluntariamente se 

ofereceram para pagar uma parte do que eles recebiam com a exploração das propriedades. 

Eles também enviaram cartas destinadas aos judeus responsáveis por essas propriedades 
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agradecendo e cumprimentando pelo trabalho que eles realizaram e dizendo que tinham 

esperança de que esse trabalho continuasse.    

 Quando Zekharya-Yeruham chegou em Wilna com o Místico Rabi Nahum-Tuvya, a 

situação financeira dos judeus era muito satisfatória. Entretanto, não podíamos dizer o 

mesmo em relação à situação espiritual. Era verdade que alguns grandes sábios que tinham 

fugido quando os cosaques invadiram a cidade, tinham voltado para Wilna agora, mas 

ninguém podia esquecer rápido ou facilmente que em 5415 (1655) os Cosaques tinham 

matado 25.000 pessoas em Wilna e nas redondezas. 

 Durante esse período, os quatro grandes sábios de Wilna daquela época, o Rabi 

Moshe Rivkès (autor do “Beer Hagola”), o Rabi Efraim (o “Chaar Efraim”), o Rabi 

Shabtai Cohen (O “Schah”)61, o Rabi Chmuel Koidenaver e outros, tinham encontrado um 

refúgio no meio de outras comunidades judaicas e os judeus de Wilna insistiam para 

convencê-los que eles deveriam voltar. 

 Tudo isso era novidade para Zekharya-Yeruham e para seu companheiro Místico, 

que aprenderam muito durante os quatro meses que ficaram em Wilna.  

 Eles foram instruídos pelos grandes sábios que estavam lá, e indiretamente, eles 

receberam também os ensinamentos dos sábios ausentes. Por exemplo, os dois viajantes 

descobriram e leram com muito interesse os comentários do Rabi Moshe Rivkes sobre o 

Tratado “Zevahim” e sobre o Tratado “Menachot”. Esses comentários literalmente abriram 

seus olhos! 

 Eles ouviram falar muito do “Schah” também, que tinha duas histórias que 

agradaram os dois especialmente. Uma das duas histórias era a seguinte: 

 O “Schah” ficava tão desligado de tudo o que acontecia ao seu redor quando ele se 

concentrava nos estudos da Torá que, uma vez que ele tinha subido no telhado para 

estudar sozinho, viram ele andar, passando de um telhado para outro, como se estivesse 

andando no chão! Quando ele chegou na beira do telhado, ele passou para o telhado da 

casa ao lado como se fosse a coisa mais natural do mundo passear daquela maneira! De 

baixo, a multidão ficava preocupada temendo que algum acidente acontecesse, mas 

mesmo assim ele continuava andando no ar sem preocupação, completamente absorvido 

por seus profundos pensamentos! 

 A outra história se referia ao seu filho, o Rabi Moshe que ficou gravemente doente, 

deixando o “Schah” muito triste. Ele rezava para que seu filho ficasse bom, mas ele 

piorava cada vez mais. Na verdade, ele estava se aproximando do fim. 

 Quando o “Schah” se deu conta da gravidade do estado de seu filho, ele implorou 

que o Todo Poderoso poupasse a vida de seu amado filho e prometeu que, em troca, ele 

pagaria a cura milagrosa com seus “Hiduhei-Torá” (revelando “novos” comentários da 

Torá62), daquele dia. 

 Imediatamente, seu filho começou a voltar ao normal. 

 

 

                                                
61 o Rabi Moshe Rivkès (autor do “Beer Hagola”), o Rabi Efraim (o “Chaar Efraim”), o Rabi Shabtai 
Cohen (O “Schah”) 
62 A Torá Escrita e Oral e todos seus comentários até a vinda do Mashiah (Messias) foram dados 
no Monte Sinai no ano de 2448 do calendário judaico, no dia da entrega da Torá. Isso explica que 
os “novos” comentários dos Sábios da Torá não são novidades e sim revelações.    
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47. 

 

Os extraordinários Talmudistas da antiga cidade de Wilna  

 

 

 Zekharya-Yeruham e Nahum-Tuvya aprenderam muita coisa durante o tempo em 

que ficaram em Wilna. Eles encontraram nas sinagogas verdadeiros tesouros literários e 

manuscritos raros que eles nunca tinham visto antes. 

 Eles encontraram também muitos sábios nessa cidade conhecida por todos os 

judeus como a “Jerusalém da Lituânia”.  

 Enquanto eles estavam em Wilna, o famoso filantropo judeu chamado Chalom-

Chakhné Sorkes (filho de Sara) faleceu. Ele era irmão de Rafael Chlomo que era 

conhecido em Wilna como “o rico indigente”. Os dois eram filhos de Abraham, que era 

também conhecido como “o bem amado Abraham” e que era filho de Chimon 

Doktorovitch de Cracóvia, um dos fundadores da famosa sinagoga de Wilna, construída 

em 5323 (1563). 

 Chimon Doktorovitch e seu sócio Israel compravam do governo o direito para 

construir casas e lojas na Polônia interia e na Lituânia com o objetivo de alugá-las depois. 

 Na verdade, eles faziam negócios muito bons, e como os dois eram bons judeus, 

eles sempre davam um décimo de seus benefícios para as obras de caridade. No caso 

deles, isso representava uma quantia considerável, mas mesmo assim eles davam com 

prazer. 

 Abraham era o filho único de Chimon e como podemos imaginar, ele recebeu tudo 

o que tinha de melhor. Seu pai contratou os melhores professores que podíamos encontrar, 

entretanto, Abraham não tinha muita predisposição para se tornar um sábio. 

 As virtudes de Abraham eram a bondade de seu coração e sua natureza generosa. 

Ele parecia “farejar” e descobrir aqueles que precisavam de ajuda, mesmo até num casebre 

de uma estreita rua mais afastada de Wilna. Abraham se dedicava a ajudar os necessitados 

generosamente! 

 Quando ele tinha apenas quinze anos, seu pai o nomeou “tesoureiro” do dinheiro 

que ele tinha juntado para as obras de caridade, e confiou nele para distribuir esse dinheiro 

da maneira que ele achasse conveniente. 

 Com dezoito anos de idade, Abraham se casou com a filha do Gaon Rabi Israel, o 

filho do Gaon Rabi Chalom Chakhné de Lublin, aluno do famoso Rabi Yaacov Pollak de 

Praga. 

 A mulher de Abraham se chamava Sara e ela fazia também muita caridade e era tão 

hospitaleira quanto seu marido. Ela se tornou famosa em toda a região graças a sua 

generosidade, sua caridade e sua hospitalidade. Na verdade, eles seguiam os passos 

daqueles que, antes deles tinham o nome na Torá, Abraham e Sara. 

 Quando o rei Sigmund Augusto se estabeleceu em Wilna, ele ordenou que a cidade 

fosse embelezada com construções dignas de sua presença real. 

 Foi assim que os dois sócios Chimon e Israel foram para Wilna e, além dos outros 

lugares onde eles exerciam suas atividades, eles criaram ali também um novo escritório. 

 Eles começaram a construir casas e lojas com o objetivo de alugá-las. Eles 

receberam também encomendas do governo para construir casas e hotéis particulares para 
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todos os ministros e importantes funcionários do governo que desejassem residir em 

Wilna. 

 Os dois sócios demonstraram profissionalismo ao trazer do exterior os melhores 

arquitetos e operários que eles pudessem encontrar, e o resultado foi muito satisfatório. 

Eles arrecadaram uma montanha de ouro com essa empresa. Foi nessa época também que 

eles construíram a famosa sinagoga de Wilna. 

 Depois de alguns anos, os dois parceiros resolveram se separar de acordo com as 

condições fixadas por um tribunal rabínico, um “Beth Din” formado por três membros. 

 Chimon tinha mais de sessenta anos quando ele passou seus negócios para seu filho 

e para seus dois genros, e se dedicou completamente ao estudo da Torá e ao serviço da 

Comunidade. 

 Graças às suas poderosas relações com os importantes funcionários do governo e 

com o próprio rei, a comunidade de Wilna pediu que ele se tornasse o intercessor, o 

“mediador” entre o governo e os membros da comunidade judaica toda vez que houvesse 

necessidade. 

 A obra social de Chimon foi muito bem sucedida e o “conselho das quatro 

províncias”63, assembléia encarregada de todas as questões de interesse da comunidade 

judaica, estava muito satisfeita com a escolha de seu chefe. Este cargo era tudo o que ele 

precisava para poder dedicar todos os seus cuidados a seus irmãos judeus da melhor forma 

possível. Quando o governo transferiu mais tarde a sede para a Cracóvia, ele também foi 

para lá a fim de continuar sua obra social a favor de seus correligionários. 

 Abraham era um homem de negócios ativo e prospero, e isso não o impedia de 

continuar sua ação de caridade que ele dava tanta importância quanto sua própria vida. 

Diziam que ele não somente fazia caridade financeiramente, como também transmitia 

muito amor, e esse sentimento quase sempre tinha mais importância que a ajuda financeira 

que os pobres e os excluídos tanto precisavam. Foi assim que Abraham ganhou o apelido 

de “o bem amado Abraham”.  

Sara, a mulher de Abraham era ainda cem vezes mais amável e boa que seu 

marido! Ela se dedicava de corpo e alma à caridade que ela fazia com os pobres e 

excluídos; para eles, ela era uma “mãe”, uma “irmã”. 

 Ela ficava horas todos os dias nos casebres pobres de Wilna cuidando dos doentes, 

reconfortando aqueles que precisavam de apoio e fazendo tudo o que podia para as 

mulheres que davam à luz. 

 Abraham e Sara tinham dois filhos, o mais velho se chamava Chalom Chakhné e o 

mais novo Rafael Chlomo. Depois que Chalom Chakhné fez quatorze anos, sua mãe o 

levava com ela toda vez que ia visitar os pobres, pois ela sentia que ele devia ver a 

maneira como a maioria dos judeus vivia, na pobreza e com sofrimento. Freqüentemente 

ela pedia seu próprio filho trocasse suas roupas pelas roupas de uma criança pobre, 

dizendo: “meu filho, você sabe que ele sabe muito mais sobre a Torá do que você, e que 

nossos sábios dizem: “Cuidem dos filhos dos pobres pois eles divulgam a Torá.” 

 Sara criou seu segundo filho neste mesmo espírito de respeito e de amor ao 

próximo que ela sempre demonstrava aos pobres. 

 A casa de Abraham e Sara estava sempre aberta para aqueles que precisassem de 

ajuda e era realmente um asilo para os pobres assim como um porto seguro para os sábios. 

                                                
63 conselho das quatro províncias 
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 Eles tinham mandado construir uma casa para abrigar os viajantes e principalmente 

os sábios, e todos iam para lá com muito prazer. 

 Abraham e Sara eram riquísssimos mas mesmo assim se vestiam de maneira 

simples e nunca davam a impressão, de maneira alguma, de que se sentiam superiores. 

 Abraham também conheceu os funcionários importantes e os oficiais superiores 

graças às relações que estes mantiveram com seu pai, e então eles podiam consultá-lo a 

respeito de seus negócios. Assim ele podia ser o mediador entre seus irmãos judeus e esses 

nobres. Era bom para os judeus, pois assim eles podiam fazer negócios com eles ou então 

alugar albergues, moinhos, rios ou lagos para pescar. Eles alugavam também lotes de terra 

para transformá-los em horta e pomares. 

 E graças à intervenção de Abraham, centenas e mesmo milhares de judeus 

deixaram as grandes cidades onde deviam lutar para sobreviver e foram com suas famílias 

para as cidades e aldeias da província onde tudo era mais em conta. 

 Entretanto, um novo problema surgiu com esta migração para o campo: o problema 

era de fornecer a esses imigrantes um quadro suficientemente judaico, assim como se 

preocupar com a educação dos filhos, para evitar que esses judeus perdessem o contato 

com os correligionários das grandes comunidades judaicas. 

 Este grave e complicado assunto foi evocado numa assembléia do “Conselho das 

Quatro Províncias” na Cracóvia, e decidiram que intendentes qualificados seriam 

nomeados para tomar conta desses novos camponeses além de fazer a união entre estes e 

as “comunidades mãe” das cidades. Chimon, o Pai de Abraham, deu uma quantia 

considerável de dinheiro para isso, considerando que se  tratava de uma coisa digna de 

interesse, o que era realmente o caso. 

 Abraham aproveitada todas as oportunidades para servir um judeu, e toda vez que 

um “Poretz” (proprietário ou gentil) lhe pedisse um empréstimo, uma das condições para 

conceder o crédito era que o proprietário prometesse que contrataria um judeu para ser um 

dos gerentes de suas propriedades. 

Essa contratação era sempre um grande sucesso para a alegria de ambos. 

 O senhor feudal, “o Poretz” percebia que seu empregado judeu trazia benefícios 

consideráveis e conseqüentemente ele estava sempre disposto a aceitar as “condições” de 

Abraham no futuro. O “Poretz” dizia também para seus amigos como os judeus eram bons 

e honestos  trabalhadores e como eles eram destacáveis, e assim um duplo objetivo era 

atingido: os judeus tinham empregos e os gentis tinham uma boa impressão dos judeus. 

 Pouco a pouco, os judeus, que eram cada vez mais numerosos, se estabeleceram 

nas aldeias e, gradualmente pequenas comunidades foram criadas, se desenvolveram e se 

tornaram comunidades ainda maiores desde que foi possível fornecer as necessidades 

espirituais assim como as necessidades materiais. 

 Enquanto seus filhos ainda eram pequenos Abraham criou um tipo de “fundo de 

socorro” para ajudar os pobres comerciantes judeus da praça do mercado que precisavam 

de dinheiro líquido. Ele educou seus filhos mostrando a importância desse tipo de caridade 

para que eles seguissem sempre o caminho filantrópico que ele tinha começado. 

 

 

48. 
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 “O Rico Pobre”. 

 

 

 O grande filantropo e mediador Chimon morreu com oitenta e cinco anos de idade. 

Em seu testamento, ele indicava que um quarto de sua fortuna estava destinado às obras de 

caridade e com o consentimento de seu filho Abraham, o dinheiro seria distribuído pelo 

“Conselho das Quatro Províncias” do jeito que eles achassem melhor. 

 Ele deixou os três quartos restantes para seu filho e para suas filhas. O filho, como 

era o mais velho, deveria receber o dobro dos outros64, mas, generosamente, sua mulher 

sugeriu que ele desse a parte suplementar às boas obras, particularmente à ampliação do 

estudo da Torá. Ele mandaria construir casas de estudo da Torá, mandaria escrever vários 

Sifrei Torá (rolos da Torá), daria aos estudantes todos os livros que suas bibliotecas 

precisassem/ daria às bibliotecas todos os livros que os estudantes precisassem, e de uma 

maneira geral, ele ajudaria as Yeshivot e os centros de estudo da Torá (osTalmud Torá) a 

adquirir tudo o que fosse necessário. 

 Quando os dois filhos de Abraham, Chalom-Chakhné e Rafael-Chlomo se tornaram 

adultos, eles se casaram com mulheres dispostas a seguir com prazer o caminho de seus 

maridos e sogros filantropos. A porta de suas casas estava sempre aberta, oferecendo um 

bom acolhimento aos sábios e asilo para todos que precisassem. 

 Pouco a pouco, os dois filhos passaram a dirigir os negócios do pai, deixando que 

ele tivesse cada vez mais tempo livre para se dedicar ao estudo da Torá e à caridade. 

Entretanto, por mais ocupados que eles estivessem com os negócios, eles nunca 

deixavam de dedicar uma parte do tempo às boas ações. Suas esposas estavam sempre 

felizes por praticar boas ações junto com seus respectivos maridos, e o radiante exemplo 

de dedicação altruísta que a sogra de ambas demonstrava aos pobres necessitados as 

encorajava ainda mais. 

 Foi assim que a família inteira, velhos e jovens, se dedicava à grande tarefa da 

caridade. 

 Os dois irmãos faziam caridade individualmente, cada um da sua maneira. Por 

exemplo, Chalom Chakhné, o irmão mais velho, não se dava o luxo de ficar no conforto de 

sua casa aquecida durante as noites frias de inverno, pensando na pobreza e na falta de 

conforto dos pobres judeus da cidade. Conseqüentemente, ele se vestia com roupas de 

inverno, e com uma sacola cheia de dinheiro para ditribuir, ele ia até o bairro pobre de 

Wilna para dar sua “volta”.  

 Num determinado local ele percebia que o vento soprava através de uma fenda na 

parede de uma casa velha, em outro lugar, ele via que precisava de uma nova lareira. Aqui, 

ele constatava que passava água pelo telhado e lá ele notava que os moradores precisavam 

de comida e roupas. E assim por diante. 

 Ele sempre dava aos pobres o dinheiro necessário para que eles pudessem comprar 

o que faltava, sempre falando algo de bom para encorajar e consolá-los no meio de tanta 

miséria. E se por acaso ele não tivesse levado dinheiro suficiente para distribuir durante a 

sua “volta”, ele voltava para casa e mandava imediatamente a quantia que faltava. 

 Seu irmão Rafael Chlomo dizia que não bastava fazer caridade e dar dinheiro aos 

pobres. Ele dizia que era necessário que os outros também fizessem caridade. Assim, além 

                                                
64 O mais velho deveria receber o dobro dos outros 
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de sua própria contribuição tão generosa, ele pegava uma caixa e passava de casa em casa 

pedindo dinheiro para entregar aos pobres. 

 Ele batia nas portas e quando os moradores abriam a porta, ele os cumprimentava 

dizendo: 

 “Esqueçam que eu sou o rico Rafael Chlomo! Imaginem que eu sou um pobre que 

está pedindo dinheiro para outros pobres, vocês podem dar o quanto quiserem. E que o 

Todo Poderoso vos recompense por essa generosidade.” 

 E assim, como Rafael Chlomo dizia sempre que ele era o “pobre Rafael Chlomo” 

quando ele saía com sua caixa de esmola para pedir dinheiro, ele recebeu o apelido de 

“rico pobre”.  

 Rafael Chlomo explicava também que “aquele que incentiva uma pessoa a fazer 

uma boa ação tem um mérito ainda maior do que aquele dá”. Ele tinha a consciência de 

que deveria fazer o máximo que pudesse trabalhando para a caridade assim como fazendo 

doações pessoais. 

 Ele dizia para seus “clientes” que o Todo Poderoso dava mais valor ao dinheiro do 

pobre que às moedas de ouro do rico. 

 Sua mãe, Sara, pediu que seu filho calculasse o total das quantias que ele recebia 

todos os dias durante sua coleta, e que ele acrescentasse a mesma quantidade para a 

caridade. Sua mãe também dava a mesma quantia de dinheiro que ela tirava de seu próprio 

bolso, e assim, o valor total da coleta aumentava consideravelmente. 

 Rafael-Chlomo consagrava este dinheiro arrecadado para o resgate dos 

prisioneiros, o “Pidion Chevuim”, pois, naquela época os padres católicos difamavam os 

judeus e era preciso então enormes quantias de dinheiro para livrar essas vítimas inocentes 

das falsas acusações. 

 Abraham e Sara faleceram depois de longos anos de vida, mas “sobreviveram” 

deixando uma poderosa tradição familiar de filantropia prosseguida por seus filhos e netos 

através de boas ações e amor ao próximo.  

Quando Wilna se tornou o centro da guerra entre russos e poloneses em 5415 

(1655), os dois irmãos já eram idosos. Seus negócios tinham se espalhado por todo o país 

e seus filhos e netos cuidavam de tudo. 

 Como os Cosaques se aproximavam cada vez mais, os irmãos ofereceram charretes 

aos judeus de Wilna para que eles pudessem colocar seus pertences e levar suas famílias 

para locais seguros. O resgate de toda a comunidade foi realizado dessa maneira, 

começando com os sábios e suas famílias. 

 Durante toda essa operação de salvamento, os irmãos receberam ajuda do 

proprietário russo chamado Wolkoff, que possuía uma enorme propriedade perto de 

Swienciany. Essa propriedade tinha pertencido a um senhor feudal polonês e a venda tinha 

sido resolvida pelos dois irmãos. Eles também tinham emprestado dinheiro ao novo 

proprietário com baixas taxas de juros e como de costume, eles incitaram o novo 

proprietário a contratar um judeu para dirigir essa propriedade. Wolkoff estava tão 

satisfeito com os benefícios consideráveis que este judeu alcançava, que a partir deste 

momento ele ficou muito grato aos dois irmãos, Chalom-Chakhné e Rafael-Chlomo. No 

dia 22 de Tamuz, na véspera da chegada dos Cosaques em Wilna, charretes e carruagens 

foram trazidas por Wolkoff para levar os dois irmãos e suas respectivas famílias e o que 

mais eles pudessem carregar com segurança até sua propriedade. Os dois irmãos não 
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queriam deixar a cidade enquanto houvesse algum judeu em perigo em Wilna. Entretanto, 

o Gaon Rabi Moshe Rivkes e o Gaon Rabi Chabtai Cohen disseram que era uma obrigação 

aceitar essa oportunidade e se refugiar no lugar que estava sendo oferecido. 

 Quando os dois irmãos voltaram para Wilna, no meio do mês de Elul, eles 

encontraram a cidade em ruínas; a maior parte tinha sido destruída pelo incêndio que 

durou dezessete dias. 

 Por um milagre, as casas dos dois irmãos tinham sido poupadas, como se suas boas 

ações os tivessem protegido! Eles começaram rapidamente a reconstruir a cidade 

devastada. Eles deram muito dinheiro para esta empreitada, começando pelas casas dos 

pobres. 

 Chalom-Chakhné foi o primeiro irmão a morrer e dezenas de milhares de judeus e 

gentis participaram do enterro, fazendo uma última homenagem ao grande benfeitor e 

filantropo. 

 Rafael-Chlomo, o “rico pobre”, vivia praticando suas boas ações até sentir que sua 

idade avançada e sua falta de forças o impossibilitava a continuar. Assim, ele reuniu os 

chefes da comunidade e as pessoas ricas e disse que teria que abandonar sua tarefa de 

arrecadar fundos para os pobres e para os necessitados. 

 Ele disse que ele “venderia” o privilégio de coletar esmola para aquele que desse a 

maior oferta; o valor naturalmente seria dado aos pobres. 

 O rico Yerahmiel-Cohen foi quem conseguiu adquirir esse privilégio, entretanto, 

ele disse que estava disposto a dar somente um quinto do que ele arrecadasse todo dia. 

 Rafael-Chlomo recusou-se a aceitar esta condição até que outras seis pessoas 

presentes se comprometessem a dar o resto. 

 Yerahmiel-Cohen continuou coletando esmola durante treze anos, andando pelas 

ruas de Wilna e batendo nas portas das casas com a caixinha de esmola na mão na qual 

estava escrito “o Rico Pobre”. 

 Ele contava o dinheiro que ele recebia todos os dias e registrava o valor no livro de 

contas. Ele acrescentava um quinto do total como ele havia prometido, e no final de cada 

semana, as seis outras pessoas que tinham se comprometido a completar o que faltava, lhe 

entregavam a quantia restante. 

 Toda a cidade de Wilna chorou muito a morte do “Rico Pobre”. Os dois visitantes, 

o Místico Rabi Nahum Tuvya e o jovem gênio de Nemerov, o Rabi Zekharya Yeruham, 

ficaram encantados em aprender a filantropia com Rafael-Chlomo e toda sua família! 
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Capítulo XV 

 

 

Personalidades extraordinárias da antiga cidade de Dobromysl 

 

 

Uma epidemia de divórcios – A vida judaica em Dobromysl – Afluxo de sábios da Torá – 

O pai reservado. 

 

 

49. 

 

Uma epidemia de divórcios 

 

 

 Enquanto os dois viajantes estavam em Wilna, Zekharya-Yeruham conheceu 

melhor seu companheiro, o Místico Nahum-Tuvia. Ele descobriu que ele era originário de 

Polotzk e que ele desejava voltar para lá quando saísse de Wilna. 

 Zekharya-Yeruham tinha a intenção de acompanhá-lo durante essa viagem. 

 Nahum-Tuvya levava uma vida muito simples. Ele só comia pão e só bebia água. A 

única diferença é que nos Chabats e nos dias festivos judaicos, os dias de “Iom Tov”, ao 

invés de comer pão preto ou de germe de trigo, ele comia “Hala” (pão branco). 

Obviamente, durante a Páscoa judaica, Pessah65, ele comia as “Matsot ”, o pão ázimo, as 

ervas amargas (o “Maror”), uma pasta de nozes, maçã e vinho (o “Harosset”), e bebia as 

“quatro taças de vinho de Pessach” para celebrar as duas primeiras noites da Páscoa, os 

“Sedarim”. 

 Ele fazia jejum freqüentemente durante a semana. Ele batia na porta de um judeu e 

pedia um pedaço de pão que ele levava para o Beth Hamidrash para comer depois da reza 

da noite, “Maariv”, depois bebia um copo de água e então começava seu jejum. 

 Na sexta-feira também, ele batia na porta da casa de algum judeu, pedia o pão do 

Chabat, uma Hala, que ele levava para o Beth Hamidrash e depois da reza, e fazia a 

benção sobre esta Halla para santificar o Chabat. 

 Quando eles chegaram em Polotzk, Zekharya-Yerucham ficou sabendo que 

Nahum-Tuvya não tinha família e que ele tinha ido para lá quatro anos antes. Lá, ele reuniu 

                                                
65 Há comidas indispensáveis para poder celebrar a Páscoa e para que cada um, na sua família, 
recorde e reviva o êxodo do povo judeu da Terra de servidão, o Egito. Entre outros: 
- A “Matza”, pão da miséria, é o pão que não teve tempo de fermentar e que foi levado pelos 
judeus ao sair do Egito depois de 210 anos de escravidão. 
- As ervas amargas, o “Maror”, raiz forte e/ou cebola, são consumidas para dar o gosto da 
escravidão amarga sofrida pelos judeus.  
- O “Harosset” é uma pasta feita (segundo a tradição) de nozes, vinho, maçã ou pêra, que 
representa a argamassa colocada entre os tijolos usados para construir as famosas pirâmides do 
Egito.  
- As “quatro taças de vinho de Pessach” são bebidas durante a longa celebração em momentos 
específicos indicados no livro de rezas de Pessach (Hagada), e correspondem as quatro etapas 
da libertação material e espiritual.   
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um pequeno grupo de sábios que se dedicava ao estudo da Kabala. Eles se 

comprometeram a viver da maneira mais simples possível, enfrentando obstáculos, e 

vivendo na solidão para o bem de suas almas. 

 Zekharya-Yeruham queria muito se juntar a este grupo, mas eles lhe disseram que 

eles tinham estabelecido uma regra que somente permitia a entrada de homens casados 

neste círculo escolhido. 

 Assim, somente após se casar com a filha de um destacável e respeitado judeu de 

Polotzk, que Zekharya-Yeruham foi finalmente aceito e se tornou membro desse grupo de 

Kabalistas. 

 Em 5423 (1663), Zekharya-Yeruham se tornou pai de um menino que ele resolveu 

chamar de Gabriel. Dois anos depois, sua mulher deu à luz a um segundo filho que foi 

chamado Ezequiel. Quando Gabriel completou dezessete anos, seu pai fez ele se casar 

com a filha do Rav de Dobromysl, o Gaon Rabi Tanhum Chmuel. 

 Três anos depois, seu segundo filho se casou. 

 O Rabi Tanhum Chmuel nasceu em Dobromysl em 5360 (1600). Seu pai, o Rabi 

Malkiel-Tzwi era o chefe espiritual da comunidade, e quando ele morreu, seu filho, o Rabi 

Tanhum-Chmuel, que tinha trinta anos de idade o sucedeu. 

 O Rabi Tanhum-Chmuel era um grande sábio admirado acima de tudo pela sua 

humildade e por sua alma grandiosa. Era um homem que temia D’us e que levava uma 

vida muito simples dedicada ao estudo da Torá e à reza, que praticava jejum praticamente 

todos os dias com exceção do dia de Chabat. Ele não comia nem pão, somente batatas. 

 Em Dobromysl, naquela mesma época havia duas outras personalidades 

destacáveis: uma chamava-se “Rabi Faivé, o dançarino” (pois toda vez que a reza “Ein 

Kelokenu” era recitada, ele dançava de tanta alegria e êxtase) e a outra se chamava “Hone 

Tevye, o beijador” (por que ele aproveitava todas as oportunidades para beijar cada par de 

Tefilin (os filaterios) e todos os Talitim (xale da reza) que ele via no Beth Hamidrash). 

 Os dois eram discípulos do Tsadik Rabi Haim-Yitzhak. 

 O Rabi Haim-Yitzak já tinha oitenta anos na época da Bar Mitzva de Tanhum-

Chmuel. Seu pai o levou até este grande homem que lhe abençoou e disse que a criança 

tinha uma “alma elevada”.  

 Antes de morrer, o velho homem declarou que o profeta Eliahu Hanavi66, já havia 

aparecido para o jovem Tanchum Chmuel; este último se tornou depois o genro do escriba 

Jeremia. 

 Tanhum-Chmuel viveu trinta anos com sua mulher, mas eles não tiveram filhos. 

Quando ele ficou viúvo, ele se casou novamente e viveu durante vinte anos com sua 

segunda mulher, mas eles também não tiveram filhos. Quando ela morreu, ele se casou 

pela terceira vez, e três anos depois, esta mulher deu a luz a uma menina que se tornou a 

esposa de Gabriel. 

                                                
66 Há mais ou menos 29 séculos, o grande profeta de Israel Eliahu Hanavi, Elija ou Eli, viveu na 
época do Primeiro Templo, no tempo do rei Ahab e da rainha Jezabel. Segundo o Livro da Torá, 
“O Livro dos Reis”, O profeta Eliahu não morreu, ele subiu vivo aos céus numa carruagem. Ele 
reaparece para assistir cada circuncisão (Brit Mila) para testemunhar o pacto entre o judeu e D’us. 
Ele também pode reaparecer fisicamente entre nós até hoje em qualquer tipo de situação, para 
realizar qualquer missão, como mencionado em vários trechos da Tora. O retorno físico do profeta 
Eliahu neste mundo físico-material é mencionado na Tora. Finalmente, ele reaparecerá três dias 
antes da redenção final para a vinda do Mashiah.  
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 O primeiro filho de Gabriel foi uma menina e seu segundo filho um menino. 

Quando o menino se tornou “Bar Mitzva”, Zakharya-Yeruham foi para Dobromysl para 

assistir à cerimônia. Ele recebeu as honras que um sábio tão grande como ele merecia. Ele 

ficou um certo tempo em Dobromysl antes de voltar para casa. Pouco tempo depois, seu 

neto, o “Bar Mitzva”, morreu para a grande tristeza da família. 

 Gabriel sempre foi muito amado por todos. Ele era amado por seu saber, por ser 

uma pessoa feliz, e por sua inteligência. Como seu sogro, o Rav de Dobromysl, estava 

ficando velho e fraco, a maioria dos assuntos que ele deveria tratar foi transferida para 

Gabriel. Gabriel era um grande amigo da paz, especialmente na vida familiar, e sempre 

que ele tinha que resolver litígios familiares, ele se esforçava para encontrar uma solução. 

Realmente, era graças à maneira feliz com a qual ele cuidava desses negócios delicados de 

casamento e de família que, desde que ele chegou em Dobromysl, a quantidade de 

divórcios diminuiu muito e o de casamentos aumentou nesta cidade. A população crescia 

regularmente. 

 Nesta época, Dobromysl tinha a reputação de uma cidade pacífica, com a exceção 

infelizmente do que se relacionava a assuntos familiares. Nessa área, havia na verdade 

muitas preocupações. 

 Muitas esposas desconfiavam da fidelidade de seus maridos e, os maridos também 

escutavam o que os vizinhos, que só queriam semear discórdia, contavam sobre suas 

mulheres. Logicamente, tudo isso resultava numa grande quantidade de divórcios. 

 O Rabi Tanhum-Chmuel ficou profundamente triste com essas coisas, ele pensava 

que esses desentendimentos familiares eram um tipo de maldição. 

 Quando o marido ou a mulher ia procurá-lo para contar suas tristezas e fazer 

reclamações do outro, ele conversava com afeto e paciência, tentando mostrar onde eles 

falharam e onde um errou em relação ao outro. Os desentendimentos entre as pessoas 

faziam o Rabi Tanhum-Chmuel chorar de verdade e, com o coração partido e com 

lágrimas nos olhos, ele pedia que os casais se lembrassem das palavras dos Sábios a 

respeito do divórcio. 

 Ele chamava a atenção especialmente para as palavras do Talmud dizendo que 

“quando um homem se divorcia de sua mulher, até mesmo o altar do Templo sagrado em 

Jerusalém chora”. 

 Entretanto os casais infelizes pareciam não levar em consideração tudo o que o 

Rabi Tanhum-Chmuel dizia ou fazia, e o número de divórcios não diminuía.  

 Esses divórcios eram uma verdadeira praga para a vida moral e espiritual da 

comunidade judaica! Quando um judeu qualquer se divorciava, sempre havia a 

possibilidade de arrependimento, então um pedia perdão ao outro e eles podiam se casar 

novamente. Mas no caso de um Cohen, naturalmente, era diferente; eles não tinham o 

direito de se casar de novo67. Ora, todo mundo sabe que os decendentes da tribo dos 

Cohen são por natureza impulsivos, e isto não facilitava as coisas para resolver os 

litígios!...68 

                                                
67 Um Cohen não pode se casar com uma divorciada. Ver Livro Vaicra,  
68 O povo judeu é composto por Cohen, Levi e Israel. Sobre a natureza notória impulsiva dos Cohen, 
eles tem predisposição natural a querer servir D’eus com zelo e não perder tempo para isso, 
porque eles são designados por D´us para se dedicar totalmente a D´us e são porta voz dos 
outros......isso faz deles esta reputação de impulsivo. 
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 O Rabi Tanhum-Chmuel considerava esse assunto com tanta seriedade que 

freqüentemente pedia que fizessem jejum e rezassem especialmente para que as pessoas 

percebessem a gravidade desse mal estar entre os casais, para que eles tentassem melhorar. 

 Ele reunia também muitos fiéis para acompanhá-lo até o cemitério onde recitavam 

rezas especiais. Entretanto, o coração dos “pecadores” continuava indiferente e os 

divórcios continuavam como antes. 

 Foi naquela época que Gabriel, seu genro, chegou e as coisas começaram a mudar. 

O Rabi Tanhum-Chmuel percebeu que o Rabi Gabriel tinha uma maneira diferente de 

abordar os problemas que cabiam a ele solucionar. Ele tinha o dom de conquistar a 

confiança daqueles que o procuravam para falar de seus problemas. Ele anotava com 

cuidado e boa vontade todos os fatos, levando às vezes vários dias para adquirir o quadro 

completo da situação e perceber os motivos da discórdia. 

 Para o Rabi Gabriel, manter cada caso em segredo absoluto era uma regra 

incondicional, pois assim, ele achava que havia mais chances de obter uma reconciliação. 

Não teve outro jeito de manter os segredos do casal a sete chaves, porque quando pessoas 

desconhecidas iam ver o que estava acontecendo, algumas ficavam do lado do marido e 

outras do lado da mulher, e o litígio crescia de tal maneira que as partes presentes não 

conseguiam chegar a uma conclusão amigável! 

 Na maioria dos casos, o Rabi Gabriel dizia aos casais que durante as semanas que 

ele passou investigando o problema, ele adquiriu a certeza de que as preocupações não 

tinham fundamento, que elas eram baseadas em informações falsas que eles consideravam 

verdadeiras. Ele aconselhava os casais em crise a não tomar decisões precipitadas em 

função das fofocas maldosas de pessoas que não tinham nada para fazer. Sem dúvida 

nenhuma, dizia o Rabi Gabriel, sua “metade” é para você um melhor amigo que todas 

essas más línguas! 

 O Rabi Gabriel era paciente e naturalmente amável, além de ser muito 

compreensivo e simpático, ele demonstrava muito afeto por seus semelhantes; ele tentava 

melhorar os relacionamentos, não somente entre marido e mulher, como também entre 

vizinhos, pois ele sabia o quanto uns tinham influências sobre os outros. 

 Ele estava determinado a diminuir as bisbilhotices e as fofocas, motivo de 

discórdias em Dobromysl, pois ele sabia que um veneno como o Lashon Hara69, 

literalmente a “má língua”, podia destruir uma comunidade inteira! 

 O Rabi Tanhum-Chmuel percebeu o tamanho do sucesso que seu genro teve na 

maneira de tratar vários problemas, e ele estava realmente contente de deixá-los nas mãos 

experientes do Rabi Gabriel. 

 

 

50. 

 

A vida judaica em Dobromysl – 

Afluxo de sábios da Torá 

                                                
69 Foi exatamente o Lashon Hara, literalmente a “má língua”, ou seja: as difamações, as calúnias, 
as delações, e, além disso tudo a inveja, etc., que provocou a destruição do primeiro e do 
segundo Templos Sagrados em Jerusalém e conseqüentemente o exílio e a dispersão do povo 
judeu entre as nações do mundo inteiro há quase 2000 anos! 
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 A maioria dos judeus de Dobromysl era comerciante e operária. Todos tinham uma 

horta, um pomar ou um lote de terras que eles alugavam para poder cultivar frutas e 

legumes além do necessário para alimentar os moradores da casa. 

 Além disso, eles possuíam aves em geral, uma vaca ou uma cabra. 

 O Rabi Gabriel sentia que era necessário a chegada de sangue novo70 na 

comunidade o que acabaria com uma grande parte das discussões familiares.   

 E assim, quando ele via que um judeu procurava um marido para sua filha, ele 

tentava convencê-lo a procurar seu genro nas cidades próximas a Liozna ou Babinovitch. 

Ele os incentivava também a escolher estudantes da Yeshiva, explicando que seria muito 

bom para a comunidade em geral e para eles particularmente. 

 Muitos seguiram os conselhos do Rav, e foi assim que Dobromysl teve o privilégio 

de receber muitos jovens instruídos da Torá que influenciaram rapidamente na elevação 

espiritual da comunidade. 

 O Rabi Gabriel percebeu que tinha uma dupla tarefa a cumprir. Primeiro, ele 

tentou reunir alguns moradores da cidade, alguns “Baalei Batim”, para que eles 

assistissem, graças a ele, às aulas, os Chiurim, que seriam dadas pelos sábios recém-

casados. Em segundo lugar, ele tentou convencer esses sábios a trabalhar no campo, por 

exemplo, além de estudar. Dessa maneira, ele achava que esses sábios compreenderiam 

melhor as pessoas que eles próprios tentavam influenciar tanto moralmente quanto 

espiritualmente, e também agradariam certamente ao Todo Poderoso, pois está escrito que: 

“o estudo da Torá é melhor quando realizado junto com uma atividade profissional”. 

 O Rabi Gabriel fundou também uma Yeshiva em Dobromysl, mas infelizmente ela 

não durou muito tempo. 

 Apesar da Yeshiva não ter durado muito tempo, os judeus de Dobromysl 

demonstraram o desejo de escolher estudantes da Yeshiva como genros. Assim, em doze 

anos aproximadamente, a cidade possuía um aspecto completamente novo em relação ao 

domínio espiritual. E tudo isso aconteceu graças à profunda e grande influência do Rabi 

Gabriel. 

 A multidão aparecia em massa para ouvir os discursos, que freqüentemente, 

tratavam da beleza da paz e da pureza na vida familiar, assim como de outros assuntos 

importantes e interessantes do dia a dia. 

 Entre os novos jovens instruídos que tinham chegado em Dobromysl, havia um, 

chamado Yosef, cujo sogro era uma pessoa destacável.  Ele se chamava Haim Yitzhak, 

mas era conhecido como “Haim Yitzhak o bufão” ou “Haim Yitzhak do senhor feudal”.  

 Seu primeiro apelido devia-se ao fato que ele se obrigava a assistir a todos os 

casamentos judeus71 para distrair a noiva, o noivo, seus parentes (os Mehutanim). Ele 

nunca cobrava nada por suas distrações, mesmo que fosse um casamento de rico ou de 

pobre. Ele sentia que estava fazendo uma grande ação, uma grande Mitzva que ele havia 

                                                
70 Quando as pessoas de uma determinada comunidade se conhecem há muito tempo e que elas 
se casam entre si, em longo prazo a promiscuidade insana passa a ser fonte de discórdias e de 
divórcios. É por esta razão que é necessário uma “renovação” com a chegada de novas pessoas 
para manter a harmonia social e familiar. 
71 Alegrar os noivos no dia do casamento é um Mandamento Divino. 
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herdado de seu avô, um grande sábio e Tsadik. Seu avô passava todos os seus dias 

estudando a Torá, e recusava-se a passar seu tempo fazendo qualquer outra coisa. Sua 

única exceção era destinar uma parte de seu tempo aos casamentos onde distraia o noivo e 

a noiva. Ele era um músico maravilhoso dotado de uma voz magnífica. Quando ele 

cantava todos ficavam literalmente fascinados! 

    

Ele recitava suas rezas com a voz mais doce que podíamos ouvir, e seguia um 

modo de vida ascético, obrigando-se a viver isolado, a praticar jejuns e mortificações72. 

 Quando ele saía de casa para participar de um casamento judaico, ele tapava 

incondicionalmente os olhos com um lenço enquanto cantava e dançava para não ver as 

mulheres presentes. Ele continuou dançando e cantando nos casamentos até atingir uma 

idade muita avançada, e transmitiu então esta Mitzva a seu neto Haim-Yitzhak que também 

era músico. 

 Ele ganhou seu segundo apelido por que ele ia freqüentemente ao castelo do senhor 

feudal (“Poretz”) da cidade de Tevké, a três ou quatro quilômetros de Dobromysl. Esse 

senhor feudal sempre lhe pedia conselhos e não fazia nada de importante sem ele. 

 Yosef, o genro de Haim-Yitzhak, tinha vindo de Minsk onde seu pai construía 

fornalhas; a qualidade de seu trabalho era considerada perfeita. Suas fornalhas eram tão 

bem feitas que nunca apresentavam fissuras entre os tijolos. 

 O pai de Yosef era um grande sábio, um judeu que temia D’us, e um habilidoso 

artesão; Yosef herdou todos os talentos de seu pai, tanto quanto sábio como fabricante de 

fornalhas. Na verdade, ele adquiriu uma tal reputação que os judeus de todos os lugares 

encomendavam suas fornalhas, principalmente para a fabricação das Matsot  para Pessah. 

 O Rabi Gabriel não demorou muito para aproveitar a presença de um profissional 

como este e então reuniu os chefes da comunidade para persuadi-los a encomendar uma 

fornalha suficientemente grande para assar Matsot  para toda a população judaica da 

cidade. 

 Yosef construiu a fornalha para a comunidade judaica de Dobromysl mas recusou-

se a receber dinheiro por esse serviço. Encomendas eram feitas de todos os lugares, até 

mesmo por parte de nobres que tinham ouvido falar da habilidade excepcional de Yosef, 

entretanto, ele recusava as encomendas, dizendo que ele preferia se dedicar ao estudo da 

Torá. 

 Quando ele viu a quantidade de encomendas e se deu conta que deveria fazer 

alguma coisa, ele escolheu alguns jovens adequados e os ensinou a arte de fabricar 

fornalhas, esperando ficar livre para dedicar seu tempo a Torá. Entretanto, a demanda era 

muito maior que a oferta e ele foi obrigado a continuar fabricando fornalhas, fazendo o 

possível para retornar rapidamente para seus adorados estudos. 

 Ele era um grande admirador do Rabi Gabriel, e se tornou rapidamente famoso 

pelos discursos de Torá e pelas conferências que ele dava. Comunidades próximas e 

                                                
72 O modo de viver dos sábios daquela época era centrado na busca da elevação espiritual e 
conseqüentemente no desprezo dos prazeres corporais e materiais. O princípio deste modo de vida, segundo 

o qual  “o que é proibido é proibido e o que é permitido não é necessário”, implicava  num modo de viver 

muito rígido com  a prática de jejuns e de mortificações com o objetivo puro de servir D´us (e não o ego). 

Hoje em dia, na nossa geração, nosso corpo não tem mais a mesma força dos nossos antepassados e em 

razão desta diminuição de nossas forças físicas não poderíamos agüentar o modo de vida dos sábios daquela 

época. Hoje em dia, o jejum e as mortificações são substituídos por doações e atos de caridade, a Tsedaka.   



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 176 

distantes suplicavam para que ele viesse trazer seus ensinamentos. Ele também tinha a 

reputação de ser um grande sábio e diziam que ele não era menos instruído que seu famoso 

pai, o Rabi Zekharya-Yeruham, com o qual ele mantinha freqüentemente relações 

epistolares sobre assuntos relacionados a Torá. 

  O irmão do Rabi Gabriel, o Rabi Ezehiel que morava em Polotzk, teve um filho 

dois anos depois de se casar. A criança era fraca fisicamente mas tinha um espírito muito 

forte. Seu nome era Zabulon-Mordekhai. Seu pai morreu quando ele tinha apenas cinco 

anos, e ele foi então viver com seu avô, o Rabi Zekharya-Yeruham. 

 O Rabi Zekharya Yerucham era conhecido por ser um grande sábio assim como da 

Kabala, pois ele tinha passado dezesseis anos estudando a Kabala com o Místico Rabi 

Nahum-Tuvya, e mais dez anos com seu sucessor, o Rabi Zundel-Yosef. 

 O órfão Zabulon-Mordekhai recusava-se a aceitar que tinha problemas de saúde e 

estudava com zelo e ardor. Além da instrução que ele recebia de seus mestres, seu avô o 

educava também, e seu entusiasmo pelo estudo da Torá era tão grande que ele estudava 

também a parte que trata da moral (o “Mussar”) para melhorar sua alma. 

 Com doze anos de idade, ele já era um sábio e tinha uma idéia muito clara da 

maneira como gostaria de viver. Ele decidiu se isolar do mundo para se concentrar melhor 

nos estudos. 

 Em 5457 (1697) o Gaon Rabi Moshe (filho do Rabi Mordekhai de Posen) que 

morava em Minsk, enviou um mensageiro especialmente ao Rabi Zekharya-Yeruham para 

convidá-lo a exercer a função de Rosh Yeshiva em seu lugar. O Rabi Zekharya-Yeruham 

mandou então Zabulon Mordekhai para a casa de seu outro filho, o Rabi Gabriel que 

morava em Dobromysl. 

 Quando Zabulon Mordekhai chegou lá, ele parecia mais introvertido do que nunca. 

Ele era uma pessoa fechada e muito séria por natureza, assim como seu pai, e desde que se 

tornou órfão, ficou ainda mais sério e mais triste que antes. 

 Ele continuava indiferente apesar de todos os esforços que o Rabi Gabriel, seu tio, 

fazia para alegrá-lo e reconfortá-lo. Ele evitava todo mundo inclusive a família de seu tio e 

se refugiava num canto do Beth Hamidrash onde estudava a Torá noite e dia. Sua vida era 

isso! 

 Pouco a pouco ele passou a ficar mais no Beth Hamidrash do que na casa de seu 

tio, e apesar de todos os esforços que o Rabi Gabriel fez para que ele mudasse seu modo 

de vida, ele continuava seu caminho insólito e solitário. 

 Mais ou menos nessa época, o Rav de Dobromysl, o Rabi Tanhum-Chmuel morreu 

com noventa e sete anos e o Rabi Gabriel o sucedeu como chefe espiritual da comunidade, 

o que ele já era praticamente desde que seu sogro ficou velho e fraco. 

 Seu próprio pai, o Rabi Zekharya-Yeruham, o incentivou a pedir que seu sobrinho, 

o órfão Zabulon-Mordekhai se casasse com sua filha. Ele concordou mesmo que a criança 

tivesse apenas quatorze anos de idade naquela época. 

 Mas nem isso foi suficiente para que Zabulon-Mordekhai mudasse suas atitudes, e 

mesmo depois do casamento, ele continuou vivendo como antes  de maneira original e 

solitária.  

 

51. 
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 O pai reservado. 

 

 

 

 Somente cinco anos se passaram depois de seu casamento e Zabulon-Mordekhai 

ficou viúvo, aos dezenove anos de idade. Sua mulher não lhe deu nenhum filho. O Rabi 

Gabriel, que era seu sogro e tio, deu a mão de sua segunda filha em casamento e depois de 

um tempo, ela lhe deu um filho. 

 Entretanto, seu avô, o Rabi Zekharya-Yeruham, depois de ter sido Rosh Yeshiva em 

Minsk durante cinco anos, morreu e em sua homenagem, seu filho recebeu seu nome. 

 Até mesmo o nascimento de seu próprio filho não foi suficiente para que Zabulon-

Mordekhai desistisse de viver solitário e tristemente. Ele deixou que sua mulher cuidasse 

da educação e que seu sogro cuidasse da instrução de seu filho. 

 O Rabi Gabriel adorava essa criança que tinha muito vigor, ao contrário de seu pai. 

A natureza deste menino também era diferente, pois, enquanto seu pai era melancólico, o 

menino era muito vivo, muito alegre. Era uma criança tão bela quanto inteligente. 

 Enquanto o próprio pai aparentemente não demonstrava nenhum interesse por seu 

filho, o Rabi Gabriel dedicava boa parte de seu tempo brincando com a criança, e depois 

cuidou de sua instrução e sempre perguntava o quê ela havia aprendido com seus outros 

mestres. 

 Quando a criança atingiu a idade de Bar Mitzva, ela já era um erudito (um 

“Lamdan”). Seu avô tinha muito orgulho, mas não conseguia entender como seu pai se 

desinteressava pelo seu próprio filho, e isso o deixava muito triste. 

 Zekharya-Yeruham também estava muito infeliz com a atitude de seu pai a seu 

respeito, e um dia, aos quatorze anos de idade, ele sentiu que não aguentaria mais isso. Ele 

foi rapidamente para o quarto de seu pai, e disse soluçando: 

“Meu pai, por que você é tão estranho? Por que você não se comporta em relação a 

mim como qualquer pai se comporta em relação ao seu filho?” 

 Zabulon Mordekhai tinha na verdade um coração muito bom, e o fato de ser tão 

fechado não significava que ele não tinha sentimentos; ele ficou comovido com a aparente 

aflição de seu filho e começou a chorar com ele. Ele abraçou seu filho e pediu que ele 

acreditasse que ele guardava em segredo, desde sua infância, uma grande ferida que o 

afastou do mundo, até mesmo de sua própria família. Mas ele garantiu para seu filho que 

ele o amava com muita ternura apesar de nunca ter demonstrado. O filho se jogou nos 

braços do pai e os dois se abraçaram com muita emoção, e a partir desse momento, 

Zabulon Mordekhai deixou de lado sua armadura e se tornou mais afetuoso com seu filho, 

passando alguns momentos com ele. Ele começou até a falar com seu sogro e a felicidade 

de todos tornou o ambiente familiar muito mais agradável. 

 Quando Zekharya Yerucham completou dezenove anos, ele se casou com a filha do 

Gaon Rabi Tuvya Acher de Babinovitch e foi morar lá durante um ano aproximadamente. 

 O Rabi Gabriel e Zabulon Mordekhai sentiram tanto sua falta que eles o 

convenceram a voltar com sua mulher. O casal ganhou uma filha um pouco depois de sua 

chegada. Infelizmente, em menos de três anos a menina ficou sem pai, pois Zekharya 

Yerucham ficou doente e morreu. 
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 Sua morte foi mais sentida por seu avô, o Rabi Gabriel, que ficou tão chocado que 

envelheceu rapidamente. E mesmo que naquela época ele tivesse sessenta anos, ninguém 

diria que ele tinha mais do que cinqüenta; ele se tornou um homem velho e andava 

curvado. Ele não tinha mais vontade de encontrar as pessoas e não queria atormentá-las 

com a tristeza que o tomava. Obviamente, Zabulon Mordekhai voltou para a vida solitária 

que ele sempre teve, e junto com o Rabi Gabriel disseram “Kadish73” para seu querido e 

falecido Zekharya Yerucham. Eles rezavam revezadamente no Beth Hamidrash. 

 A comunidade judaica de Dobromysl inteira dividia uma grande tristeza e um 

grande luto. O primeiro aniversário de falecimento de Zekharya-Yeruham  (Yartzait) foi 

inesquecível. Ele caiu durante os “nove dias74” que era de qualquer maneira um período de 

luto comum para todos os judeus, e todas as sinagogas estavam lotadas de fiéis. 

  O sogro de Zekharya Yeruham, o Rabi Tuvya Acher de Babinovitch, assim como 

uma grande quantidade de fiéis, vieram participar do “Yartzait”. 

 O Rabi Gabriel celebrou a oração na Sinagoga, Zabulon Mordekhai e o Rabi Tuvya 

Acher disseram o “Kadish”. Todo mundo chorava amargamente pelas tristezas que os 

judeus sofreram ao longo da história, e nesse caso especialmente, pela perda de Zekharya 

Yeruham. E quando os fiéis viram sua neta também dizendo “Kadish” todos ficaram muito 

emocionados. De repente, todos ficaram comovidos e a menina desmaiou. 

 Durante a noite toda os fiéis rezaram e estudaram, e no dia seguinte, eles foram 

todos em procissão para o cemitério onde recitaram rezas especiais no túmulo de Zekharya 

Yerucham e depois uma “Matzeva” (sepultura) foi construída em sua homenagem. 

 O Rabi Gabriel não era mais o mesmo homem e se sentia incapaz de continuar 

exercendo sua função de Chefe espiritual da comunidade. Conseqüentemente, ele pediu 

que seu genro, Zabulon Mordekhai o sucedesse, mas este se recusou, e então o Rabi 

Gabriel nomeou o Rabi Moshe, seu aluno, para sucedê-lo. 

 Três anos depois, o Rabi Gabriel morreu e quando seu testamento foi lido, 

souberam que ele queria que seu genro fosse seu sucessor. Dessa vez, o Rabi Zabulon 

Mordekhai não teve escolha e aceitou, mas pediu que o Rabi Moshe se tornasse juiz 

rabínico (Dayan).  

 Foi combinado então que o Dayan cuidaria das necessidades da comunidade 

permitindo que Zabulon Mordekhai continuasse estudando a Torá na solitude. Entretanto, 

ele aparecia de vez em quando para fazer um discurso ou para explicar algum assunto do 

Talmud. 

                                                
73 O Kadish é a reza do enlutado que o pai recita para seu filho falecido ou que o(s) filho(s) 
recita(m) para seu falecido pai ou sua falecida mãe. O Kadish é uma reza em aramaico muito 
profunda que o enlutado deve recitar pela alma do defunto, com dez pessoas (Minian), durante as 
três rezas do dia, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, durante onze meses após o 
falecimento e em todos os aniversários de falecimento da pessoa (Yartzait ou Hilula).  
Segundo o contexto, o pai e o avô de Zekharya Yerucham têm a obrigação de recitar o Kadish 
durante onze meses. 
74 Os “nove dias” em questão correspondem aos nove dias de luto que os judeus respeitam 
rigorosamente até hoje em memória da destruição do Primeiro e do Segundo Templo de 
Jerusalém que aconteceu no mesmo dia, no dia 9 do mês de Av do calendário judaico. As 
restrições e as numerosas regras a serem respeitadas durante o período de nove dias de luto, do 
dia primeiro ao nove do mês de Av, estão mencionadas no Código das Leis da Torá. 
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 Mais ou menos nesta época, apareceu uma nova personalidade interessante em 

Dobromysl, uma pessoa que teria mais tarde um papel importante na vida da comunidade. 

Era um tal de Haim Chimon  que Yosef, o fabricante de fornalhas, escolheu para ser o 

marido de sua neta órfã. 

 Vocês certamente se lembram que Yosef sempre se recusava a aceitar dinheiro 

pelas fornalhas que ele construía, e então ganhava a vida plantando hortaliças e 

trabalhando na lavoura. Ele dedicava todo o seu tempo ao estudo da Torá. Todos seus 

filhos estavam casados, mas infelizmente seu filho mais novo morreu, deixando uma órfã 

que Yosef acolheu e educou. 

 Quando ela cresceu, Yosef foi especialmente para Minsk para procurar um bom 

marido. Lá, ele encontrou Haim-Chimon , citado acima, um jovem brilhante de Liozna, 

com muitas virtudes e que tinha uma boa reputação na Yeshiva de Minsk. Ele adquiriu 

uma boa reputação na sua cidade natal também, e por causa de suas ações, ele era 

conhecido como um herói (Hvat). 
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Capítulo XVI 

 

 

Perseguições em Liozna 

 

 

A inteligente criança que evitou um derramamento de sangue – As “luzes de Nehama” - O 

milagroso final de outra perseguição. 

 

 

52. 

 

 

A inteligente criança que evitou um derramamento de sangue 

 

 

 Haim Chimon era descendente de uma família muito distinta. Seu pai era um sábio 

famoso e um dos chefes da comunidade. Sua mãe se dedicava às boas ações, ela tinha um 

coração muito bom e era muito generosa. 

 Desde pequeno, Haim Chimon  era muito ativo e atencioso com todos seus 

correligionários e nunca esquecia dos outros durante seus estudos. 

 Somente o fato de ser aluno do Rabi Guedalia Zalman já era uma grande 

referência, pois o Rabi Guedalia Zalman não era um mestre de Torá comum. Todo mundo 

sabia que ele só aceitava alunos que soubessem perfeitamente pelo menos uma das 

“Babot” que são três Tratados do Talmud. Era um homem excepcionalmente doce que 

nunca levantava a voz para um aluno, muito menos a mão. Sua maior punição era a de 

ignorar um aluno “desobediente”. 

 Ele ensinava seus alunos como ser bondoso, assim como ele era, tanto na maneira 

de agir como na maneira de falar. Se por acaso ele ouvisse um deles levantar a voz durante 

um acesso de ódio ou de raiva, ele dizia que era uma manifestação do “animal” que reside 

nele75. 

 Todos os alunos adoravam seu mestre, e admiravam sua natureza maravilhosa, 

assim como seu amplo saber e seus dons pedagógicos. 

 Haim Chimon aprendeu com seu mestre, o Rabi Guedalia Zalman, todas as 

virtudes do saber e os bons traços de caráter, e era também uma pessoa determinada e 

tinha uma personalidade muito forte. 

 Ele sempre demonstrava um grande interesse pelo bem estar das pessoas que o 

cercavam. Naturalmente, quando os judeus de Liozna foram perseguidos pelo senhor 

feudal, o “Poretz” anti-semita Nikolaiev, neto do general Cheremetiev que havia anexado 

Vitebsk a Rússia, Haim Chimon se achou na obrigação de descobrir o quê estava 

acontecendo. Em particular, quando ele ficou sabendo que esse “Poretz” difamava os 

                                                
75 O ser humano tem duas almas, uma alma divina, e uma alma animal. As duas se confrontam 
para dominar a pessoa.  
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judeus, com a ajuda de um certo Kuzitizki, um criminoso ainda mais detestável – se é que é 

possível - que o próprio anti-semita Nikolaiev. 

 No meio do mês de Chvat do ano de 5497 (1737) um menino cristão desapareceu 

de uma cidade próxima a Liozna. 

 O anti-semita Nikolaiev e seu amigo Kuzitzki aproveitaram esta ocasião para causar 

problemas aos judeus, acusando-os de ter seqüestrado a criança desaparecida a fim de 

matá-la e usar seu sangue para a Páscoa! 

  Terrivelmente preocupados com as proporções que os acontecimentos estavam 

tomando, os chefes da comunidade judaica, advertidos em segredo, se reuniram para 

discutir as maneiras e os meios para desmentir essa horrível e baixa acusação feita contra 

eles. 

 O jovem Haim Chimon  que percebeu a situação e que tinha várias idéias para 

ajudar os judeus a respeito desse problema, resolveu encontrar um meio para participar da 

reunião. Naturalmente, ele sabia que ninguém permitiria que ele, um garoto, ficasse para 

ouvir a conversa. Assim, ele se enfiou na sala de reunião logo antes do começo da 

assembléia, e se escondeu atrás da lareira. 

 A atmosfera da reunião era muito tensa. Cada um dava sua sugestão, e uma pessoa 

disse que o único meio de resolver esse problema era de subornar Nikolaiev. Outro propôs 

subornar as autoridades governamentais. Outros queriam tentar convencer seus chefes 

civis que eles eram inocentes, mas temiam que eles acreditassem mais em Nikolaiev e em 

Kuzitzki e nas falsas “provas” que eles possuíam, do que em seus próprios protestos de 

inocência. 

 Eles não conseguiram encontrar nenhuma solução que parecesse adequada para 

salvá-los. Eles decidiram que todos os judeus da cidade deveriam fazer jejum e rezar 

durante um dia. 

 Haim Chimon, encarquilhado em seu esconderijo durante muitas horas de reunião, 

decidiu que deveria fazer alguma coisa. 

 Em primeiro lugar, ele foi fazer “amizade” com um empregado da prefeitura para 

saber o que ia acontecer. Ele ficou sabendo que Nikolaiev e Kuzitzki pretendiam visitar o 

governador local na próxima sexta-feira de noite, obviamente para acusar os judeus. 

Sabendo que todos os judeus ficariam em casa na sexta-feira de noite para celebrar o 

sagrado Chabat, eles escolheram esse momento para que não fossem vistos e ninguém 

tentasse impedi-los. 

 Haim Chimon  ficou sabendo também que além do governador local haveria mais 

quatro pessoas durante a reunião com Nikolaiev e seu amigo. Um deles defenderia os 

judeus, outro, acusaria, e os outros dois eram neutros. 

Sexta feira, durante o dia, Haim Chimon  foi se encontrar com seu novo “amigo”, 

aquele empregado, lhe deu dinheiro, e lhe pediu que o ajudasse a entrar na prefeitura 

naquela noite, pois ele queria estar presente quando Nikolaiev e Kuzitzki fossem depor ao 

governador. Mas ele não disse ao empregado o motivo pelo qual ele queria estar lá, e 

então, brincando, o empregado lhe perguntou: 

“Você está querendo se converter? O padre estará lá se você quiser!” 

 Nesta sexta-feira a noite, uma terrível tempestade de neve caiu sobre a cidade. 

Quando a refeição do Chabat acabou, Haim Chimon  se levantou rapidamente e disse para 

seus pais que ele tinha que se encontrar com um amigo, pois ele tinha um assunto 
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importante para tratar com ele. Ele avisou que a tempestade poderia impedir seu retorno, e 

que então ele passaria a noite na casa de seu amigo, assim eles não precisavam se 

preocupar.     

 Eles acreditaram nas palavras de seu filho com boa fé, sem imaginar o que se 

passava no espírito fértil do menino querido.  

 Apesar da violenta tempestade, Haim Chimon  saiu de casa convicto e 

determinado, com uma luz brilhando nos seus olhos. Mas, ele ficou muito desapontado 

quando chegou na prefeitura. O seu novo “amigo” empregado da prefeitura tinha sumido e 

o oficial de justiça que era encarregado de vigiar a entrada ignorou todas suas súplicas e 

recusou-se a deixá-lo entrar. Haim Chimon  começou a suplicar obstinadamente e então o 

oficial de justiça o puxou pelo colarinho do casaco e o botou para fora! 

 Haim Chimon  tinha uma personalidade forte demais para desistir tão facilmente. 

Quando ele viu uma luz atrevassando as duas grandes janelas da lateral do prédio, ele se 

dirigiu até lá para olhar para dentro. Aparentemente eram janelas do local onde seria 

realizada a reunião, e obviamnete, lá estavam sentados em frente a mesa o governador com 

vários funcionários, Nikolaiev e Kuzitzki. Haim Chimon  sentiu que ele deveria agir 

rapidamente para impedi-los de cometer um crime, antes que fosse tarde demais! 

 Assim, subindo pela borda da janela, ele começou a bater nos vidros com a mão e a 

gritar com uma voz lamentosa que ele estava morrendo de frio, implorando para que 

tivessem pena e o deixassem entrar! 

 Ele estava fazendo tanto barulho que todos o ouviram mesmo através das janelas 

duplas. Eles se olharam e se perguntaram o que significava esse barulho todo. O 

governador chamou o responsável pela entrada e mandou que ele deixasse entrar a pessoa 

que estava chamando do lado de fora da janela. O responsável pela entrada disse que 

deveria ser o menino que ele tinha acabado de botar para fora por que ele era insuportável. 

Entretanto, o governador insistiu que ele o colocasse para dentro.  

 O responsável da entrada não tinha outra opção a não ser obedecer, e assim, Haim 

Chimon  foi encaminhado para o governador de Liozna e seus companheiros, do jeito que 

o menino queria. 

 Com seu ar gracioso e seus olhos magníficos que refletiam honestidade, coragem e 

determinação, Haim Chimon  causou uma ótima impressão em todos aqueles que 

participavam da reunião, com exceção, evidentemente, de Nikolaiev e Kuzitzki. Os dois 

estavam furiosos por esse garotinho ter aparecido importunamente justo no momento que 

eles estavam se preparando para apresentar a acusação caluniosa contra os judeus! 

 - “Esta é a impudência a dos judeus!”, disse Nikolaiev. Haim Chimon  ficou em 

silêncio, mas olhou para Nikolaiev com tanto desprezo e desgosto que o anti-semita baixou 

os olhos e se virou. 

 O padre, que estava presente, achando que era uma ótima oportunidade para 

realizar uma conversão ao catolicismo, se virou para Haim Chimon  e olhando ao seu 

redor, disse: 

“Antes de tudo, devemos ser justos com os judeus e não diminuí-los. Eles têm o 

espírito extremamente vivo e são inteligentes. Se eles quisessem, eles poderiam facilmente 

se converter a nossa religião e se transformar em bons católicos!” 

 Era o momento certo para falar alguma coisa, pensou Haim Chimon  que então 

respondeu: 
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“Os judeus estão sempre prontos e dispostos a aceitar a verdade não importa qual 

seja, pois eles amam a verdade. Mas eles esperam também que os outros aceitem e 

reconheçam a verdade e façam por ela os sacrifícios que o judeus estão dispostos a 

cumprir!” 

 Nikolaiev estava totalmente fora de si, pois ele se deu conta de que Haim Chimon  

tinha vindo para impedir seu plano maléfico e ficava irado só de pensar que um simples 

garoto o desafiava. 

 - “Judeu safado!” gritou Nikolaiev  para o menino. Sem se preocupar com 

Nikolaiev, o governador se virou para Haim Chimon  e lhe pediu com um tom de voz doce 

e amável: 

 - “Diga para mim, meu filho o quê que te trouxe até aqui?” 

 Profundamente incentivado pelo governador, Haim Chimon  respondeu: 

-“Eu vim para dizer a vocês, para vocês que gostam da verdade, o quê que eu ouvi 

esta pessoa (apontando Kuzitzki com o dedo) dizer para aquela (mostrando Nikolaiev) essa 

manhã. Eu vou dizer para vocês o que ele respondeu.” 

 Todos olhavam Haim Chimon  muito espantados. O quê que ele ia dizer? Eles 

ouviam o menino, cada vez mais chocados, que contava como ele tinha decidido rastrear o 

“Poretz” anti-semita Nikolaiev e seu amigo Kuzitzki desde que eles começaram a espalhar 

falsas histórias sobre os judeus, e principalmente agora que eles acusavam injustamente os 

judeus de terem roubado a criança desaparecida. 

 Nikolaiev e seu amigo se olharam para saber o que inventar para reverter aquela 

situação criada pelo garoto com seu depoimento que iria transtornar a vida deles... 

  Mas ninguém estava prestando atenção nesses dois difamadores. Todos olhavam 

Haim Chimon  fixamente enquanto ele falava claramente e sem o menor sinal de medo. 

 - “Não esconda nada de nós, disse o governador para encorajá-lo. Diga para nós o 

que você ouviu um dizer para o outro”.  

 E Haim Chimon  obedeceu com uma enorme felicidade, repetindo em detalhes, 

palavra por palavra, o que os dois conspiradores tinham tramado contra os inocentes e 

indefesos judeus. 

- “Essa manhã, continuou Haim Chimon , enquanto eu andava sem fazer barulho e 

sem perceberem que eu estava atrás do “Poretz” Nikolaiev e de seu companheiro Kuzitzki, 

eu ouvi este último dizer a Nikolaiev: 

- Quando estivermos diante das autoridades civis esta noite, tome cuidado e fale 

claramente e de maneira convincente para que eles fiquem impressionados com a verdade 

de tuas palavras!” 

 E então Nikolaiev respondeu alegremente: 

- “Não se preocupe meu amigo. Eu tenho certeza que a minha história parecerá 

verdadeira, e que eu poderei apresentar os fatos de tal maneira que ninguém nunca 

imaginará que é tudo invenção da minha cabeça imaginativa!” 

 - “Entre parêntesis, amigo Kuzitzki, esse complô vai me trazer um bom dinheiro, 

pois eu tenho certeza de que os judeus pagarão qualquer preço para que eu desista da falsa 

acusação!” 

 Enquanto Haim Chimon  contava sua história, todo mundo o escutava com muita 

atenção, mas Nikolaiev e Kuzitzki não podiam disfarçar o espanto ao saber de que maneira 

a criança judia ficou sabendo do complô. 
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 Os outros, o governador e seus companheiros, se sentiam bastante confusos. O quê 

que eles deveriam fazer agora? O único que não parecia estar perturbado era Haim Chimon  

que estava inabalável e seguro. 

 O governador foi o primeiro a romper o silêncio depois da história de Haim 

Chimon . 

-“Diga-me, por que você não veio imediatamente me contar o que você ouviu? 

- “Eu esperava que depois de tudo, eles não ousariam executar esse complô, respondeu 

Haim Chimon  com uma voz clara, mas quando eu vim aqui esta noite e que eu vi os dois, 

eu percebi que não havia outra alternativa a não ser denunciá-los como agitadores 

caluniosos. 

Os dois malandros perceberam rapidamente que deveriam dizer ou fazer alguma coisa 

para desmentir o que o garoto acabava de denunciar e começaram a protestar com 

veemência que tudo o que ele tinha acabado de dizer não tinha um pingo de verdade. Eles 

até sugeriram que os judeus de Liozna tinham forçado o menino a procurar o governador 

para lhe contar essa história “delirante” para que as autoridades civis tomassem cuidado 

com eles dois. 

 Ao mesmo tempo, os dois cúmplices gritavam juntos, amaldiçoando e insultando 

todos os judeus e Haim Chimon  especialmente. Haim Chimon  ficou esperando, sem se 

comover ou se emocionar. Ele respondeu impassível e calmamente: 

- “Acontece que ninguém sabe que eu estou aqui. Nem mesmo os meus pais, pois 

eu não queria que eles se preocupassem comigo. Por iniciativa própria, eu decidi tratar 

desse assunto, achando que a verdade deveria ser revelada e que vocês, os chefes 

responsáveis pela comunidade e pelo bem estar de todos, tentariam descobrir a verdade e 

conseguiriam!” 

Haim Chimon  falava com tanta simplicidade e com tanta sinceridade que as 

pessoas presentes se impressionavam com suas palavras. 

O governador pediu que Haim Chimon  esperasse na grande sala de espera 

enquanto o padre e ele se reuniam numa sala particular para analisar o assunto. 

  De repente, o Poretz e seu amigo partiram para cima de Haim Chimon  e, com os 

olhos cheios de ódio mortal, atacaram-no, dispostos a quebrá-lo em pedacinhos! 

Mas, Haim Chimon  foi mais rápido e quando eles se jogaram em cima dele, o 

menino conseguiu fugir, pulou sobre um banco, e foi pulando de banco em banco até 

chegar na porta do lugar mais seguro da sala onde os três outros membros do conselho 

estavam sentados, esperando o retorno do governador e do padre. 

Nikolaiev e Kuzitzki estavam tão furiosos que até mesmo lá não hesitaram em 

atacar a criança. Os dois homens pegaram o menino de surpresa e começaram a socá-lo. 

Entretanto, Haim Chimon  não era um fraco e partiu para o ataque. Ele bateu em Nikolaiev 

com tanta violência que este último rolou até o soalho e no momento em que caiu, sua 

cabeça se chocou contra um banco e seu nariz começou a sangrar muito. 

Kuzitzki partiu para o ataque, mas, de cima de um banco, Haim Chimon  pulou nos 

seus ombros e passando um de seus braços em torno do pescoço como se fosse estrangulá-

lo, socou a cara de Kuzitzki com sua outra mão. 

Haim Chimon  deu uma boa correção em Kuzitzki antes de pular para trás dos 

outros três membros do conselho municipal a fim de se proteger dos dois agressores. 
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  Nikolaiev e Kuzitzki perceberam que tinham sido derrotados, ainda por cima por 

um garoto judeu! Os dois fracassados  teriam feito qualquer coisa para reconquistar a 

dignidade vingando-se da criança, mas, nesse exato momento, o governador e o padre 

voltaram porque ouviram o barulho e queriam saber o que estava acontecendo. 

Nikolaiev e seu amigo inventaram que Haim Chimon  resolveu atacá-los enquanto 

eles estavam entrando “inocentemente” na sala de espera para beber. 

Haim Chimon  negou essa versão da história dizendo que tinha acontecido 

justamente o contrário, e pediu que o responsável da entrada e os três membros do 

conselho, que tinham sido testemunhas, fossem interrogados para confirmar o que ele 

estava dizendo. Mas, depois de um “interrogatório” que durou meia hora, o governador e o 

padre disseram que tinham chegado à conclusão de que ninguém podia provar quem tinha 

começado a briga! Conseqüentemente, eles decidiram que as três pessoas que tinham 

participado da briga seriam chicoteadas. Nikolaiev e Kuzitzki receberiam vinte chicotadas  

cada um e Haim Chimon , como era ainda criança, receberia quinze chicotadas.  

O governador mandou eles para o “quarto escuro”, um cômodo sem janelas, onde o 

castigo seria realizado. Ele chamou também o “chicoteador” oficial, Jan Réus, para que ele 

preparasse o chicote que era feito de caniços, longos, finos e flexíveis, que se dobravam 

facilmente no momento do lançamento. 

Quando tudo estava preparado, foi realizado um sorteio para saber quem seria a 

primeira “vítima” a ser amarrada na coluna para ser chicoteada. Kuzitzki foi o primeiro 

sorteado e começou imediatamente a tremer de pavor, pois todo mundo sabe que todos os 

valentões são na verdade frouxos e covardes. 

Nikolaiev também estava apavorado enquanto Haim Chimon  contemplava a cena 

calmamente, sem demonstrar nenhum sinal de medo ou fraqueza. 

Enquanto os guardas tentavam amarrar Kuzitzki, este começou a se debater 

brutalmente, mas o que ele conseguiu foi apanhar ainda mais, pois os carrascos não 

estavam nem aí para seus caprichos. Eles arrancaram suas roupas brutalmente e sem 

cerimônia, o enrolaram em um grande lençol úmido, e o amarraram na coluna prontos para 

chicoteá-lo logo que a ordem fosse dada. 

  Antes que Jan Réus e seus assistentes recebessem a ordem para começar o 

“trabalho”, um empregado se aproximou com uma pena e com um papel e perguntou se 

Kuzitzki, que estava tremendo e aterrorizado, tinha algo a declarar. Mas Kuzitzki quis 

bancar o herói dizendo que não tinha nada para confessar. 

Então a “música” começou. Após um sinal do governador, Jan Réus começou seu 

trabalho com todo seu coração! Kuzitzki urrava de dor a cada golpe de chicote, e no sexto 

golpe, ele não agüentava mais e suplicou para que parassem. Ele estava disposto a falar. 

  Jan Réus baixou o braço e largou o chicote enquanto o empregado se aproximou 

novamente com uma pena e papel, perguntando o quê que Kuzitzki queria dizer. 

Evidentemente, ele só contou a metade da história, e então mandaram Jan Réus continuar 

seu trabalho. 

  Kuzitzki se torcia e gemia, o lençol tinha virado um trapo e estava manchado com o 

sangue que escorria das lacerações e das feridas. 

Quando o empregado que fazia a contagem das chicotadas chegou no décimo 

quarto golpe, Kuzitzki fez um gesto fraco para dizer que estava disposto a se confessar. 
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  Falando com dificuldade, ele contou que Haim Chimon  tinha dito a verdade, que o 

menino havia contado exatamente o que tinha acontecido. 

O empregado anotou cada palavra a medida que ele ia falando e depois pediu que 

ele assinasse a confissão. Kuzitzki mal conseguia segurar a pena entre seus dedos que 

tremiam tanto e depois fechou os olhos, vencido pela exaustão e pela dor. 

  Depois de Kuzitzki, chegou a vez de Nikolaiev. Nikolaiev começou a tremer e ficou 

pálido ao ver o terrível estado de seu amigo deitado sobre o banco, gemendo de dor por 

causa das feridas que não paravam de sangrar. 

Ele sabia que Kuzitzki tinha confessado tudo, mas achou que estaria protegido se 

dissesse que seu amigo e o menino estavam mentindo, enquanto ele estava dizendo a 

verdade. 

Ordenaram imediatamente que ele fosse chicoteado. Jan Réus se aproximou, 

arrancou suas roupas, e o prendeu na coluna enquanto o empregado contava as chicotadas. 

  Nikolaiev urrava de dor e no décimo oitavo golpe ele berrou pedindo que Réus 

parasse, e disse que estava disposto a se confessar. O empregado trouxe a pena e o papel e 

escreveu o que Nikolaiev estava confessando, ou seja, ele disse que Haim Chimon  tinha 

dito toda a verdade e que Kuzitzki e ele tinham mentido, entretanto ele se expressou de 

uma tal maneira para que todos acreditassem que Kuzitizki tinha que ser muito mais 

castigado do que ele. 

  Os dois anti-semitas foram levados para a prisão sob uma importante vigilância, 

tomando cuidado para que eles não fugissem, mesmo que naquele estado, feridos, 

esgotados e cobertos de sangue, era pouco provável que eles tentassem fugir. 

Naturalmente, Haim Chimon  se sentiu imediatamente aliviado. Por causa da 

terrível tempestade que caía do lado de fora, ele pediu a permissão para que deixassem ele 

passar aquela noite numa das salas da prefeitura. Concordaram com seu pedido e ele se 

deitou aliviado, não somente porque sua própria inocência tinha sido reconhecida como 

também por que todos os judeus de Liozna estariam agora são e salvos da maquiavélica e 

falsa acusação e do perigo de perseguição. 

No dia seguinte de manhã, ele voltou para casa a tempo para ir com seu pai para a 

Sinagoga, do jeito que ele fazia todas as manhãs de Chabat. Enquanto eles se apressavam 

para chegar na Sinagoga, seu pai nem pensou em perguntar o que havia acontecido, 

acreditando implicitamente que seu filho tinha passado a noite na casa de seu amigo. Ele 

estava longe de imaginar a aventura que seu filho tinha vivido e como ele havia agido 

heroicamente! 

 

 

53. 

 

 

 

  Haim Chimon  começou a “daveneen” com sua concentração habitual e sua atitude 

não demonstrava nada do que tinha acontecido. 

  Esse assunto podia ter parado por aqui, sendo desconhecido pelos judeus da cidade, 

se um dos chefes da comunidade judaica não tivesse encontrado no domingo seguinte um 

dos homens que estava no escritório do conselho municipal na sexta-feira de noite, e 
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tivesse contado a maravilhosa história de um jovem judeu que havia “derrotado” Nikolaiev 

e Kuzitzki, os dois brutos, inimigos dos judeus. 

  Alguns dias depois, os chefes da comunidade judaica receberam uma carta oficial 

do governador pedindo que eles se apresentassem na prefeitura onde eles foram 

informados daquilo que eles já tinham ficado sabendo no domingo por aquele homem. 

Pediram que o jovem herói fosse encontrado e levado para o governador, pois ele desejava 

revê-lo. 

  Todo mundo ficou sabendo da falsa acusação que tinha sido tramada por Nikolaiev 

e Kuzitzki, e como os judeus de Liozna tinham sido salvos de um terrível destino graças a 

um menino judeu desconhecido. 

De qualquer maneira, os chefes da comunidade desejavam muito encontrar essa 

criança, a quem eles deviam talvez a vida. Mas, agora que o próprio governador queria, 

era de suma importância encontrar o menino herói sem demora. 

Haim Chimon  não disse para ninguém que ele sabia quem era a criança e não deu 

nenhuma pista provando que era ele o herói que todos procuravam desesperadamente. 

  A situação se tornou extremamente tensa quando o Rav anunciou na Sinagoga que 

a criança, não importa quem fosse, não tinha motivos para esconder sua identidade. Sua 

obstinação de guardar esse segredo, mesmo que fosse por modéstia, era nesse caso um 

crime contra a comunidade judaica. Conseqüentemente, ele suplicou para que essa pessoa 

desconhecida se revelasse sem hesitar mais. 

 Vendo que não tinha mais alternativa, Haim Chimon  se aproximou do Rav e disse 

que foi ele quem foi a pé até o escritório do conselho municipal durante o Chabat, na 

sexta-feira de noite, e teve a chance de ser o instrumento de D’us para salvar os judeus de 

Liozna. 

  No dia seguinte, os chefes da comunidade, acompanhados do “pequeno” Haim 

Chimon , se apresentaram ao governador como ele havia pedido. Ele deu um tapinha nas 

costas da criança e a elogiou por sua grande coragem, sua auto confiança e por seu 

heroísmo. Ele ordenou que o perverso Nikolaiev e seu maldoso gênio Kuzitzki recebessem 

vinte e cinco chicotadas novamente por ter tentado induzir ele e o padre a serem cúmplices 

desse complô mentiroso contra os judeus, pois ele considerava isso um insulto.  

 O governador organizou uma assembléia geral com todos os não-judeus e 

conseguiu que Nikolaiev e Kuzitzki declarassem publicamente que eles tinham inventado 

totalmente a fábula do seqüestro de uma criança cristã pelos judeus para usar seu sangue 

na Páscoa. Eles tiveram que declarar que os judeus eram inocentes e que, de qualquer 

maneira, os judeus nunca precisariam de sangue cristão para celebrar sua Páscoa. 

 Ao mesmo tempo, o governador aproveitou esta ocasião para dizer a todos que 

ninguém se atreva a levantar a mão para um judeu. Ele disse que Nikolaiev e Kuzitzki 

teriam que pagar com suas próprias vidas se algum mal acontecesse aos judeus de Liozna! 

Ele pediu que todos os cristãos honestos e justos se aliassem aos judeus no caso de um 

possível ataque contra os judeus organizado por cidadãos irresponsáveis e que não 

respeitam as leis. 

 É fácil imaginar a grande alegria que se espalhou entre os judeus de Liozna e como 

eles consideraram Haim Chimon  “o herói do dia”! Foi a partir deste momento que ele 

ganhou o apelido de herói, o “Havtah”, que acabou ficando para sempre. 
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 Entretanto, Haim Chimon  era indiferente à toda adulação que ele recebia, e avisou 

que tinha a intenção de ir para Minsk logo depois de Pessah para assistir as aulas na 

Yeshiva. 

 Foi em 5497 (1737) que ele conheceu dois estudantes especialmente brilhantes na 

Yeshiva de Minsk. 

 Um deles se chamava Abraham e era filho do Rabi Chmuel, o Rav de Posen e o 

outro se chamava Israel, filho do Rabi Moshé de Lissa. 

 Abraham, que tinha a mesma idade que Haim Chimon , tinha um caráter 

absolutamente oposto. Enquanto o herói Haim Chimon  tinha muita coragem e 

determinação, Abraham era tímido e medroso. 

 Ele tinha medo de ficar sozinho em casa, mesmo durante o dia, e para ele, sair 

sozinho durante a noite era fora de questão. Ele tinha literalmente medo de sua própria 

sombra! Mas este medo todo que ele sentia tinha uma boa explicação. Seu medo era a 

conseqüência do terrível pavor que ele e sua família viveram durante uma perseguição aos 

judeus de Posen pelos cristãos da cidade em 5496 (1736). 

 Muitos judeus de Posen foram detidos e jogados na prisão onde foram torturados 

sem misericórdia. Especialmente os chefes da comunidade judaica foram escolhidos para 

receber o pior tratamento. O famoso filantropo de Posen, o Reb Yaakov, tão respeitado até 

aquele momento no meio governamental e o erudito Gaon Rabi Aryeh Leib, o Pregador 

(Maguid), foram um dos primeiros que foram detidos. 

 Essas duas pessoas foram escolhidas para receber um castigo especial por causa da 

importante posição que elas ocupavam na comunidade. Os castigos e as torturas que eles 

receberam foram indescritíveis, e mesmo sofrendo os piores tormentos, eles se recusavam 

a confessar um crime que nem eles e nenhum outro judeu havia cometido. 

 E assim eles foram torturados até a morte, como mártires judeus, (em Kidush 

Hashem). 

 O Pai de Abraham, o Rabi Chmuel, era também um dos chefes da comunidade 

judaica de Posen e como tal, ele corria o mesmo perigo de morte que seus caros amigos. 

Mas por algum milagre, ele e sua família conseguiram fugir para Lansburg. Mas o medo 

de ser capturado pelos perseguidores foi tão traumatisante para o pequeno Abraham, um 

menino delicado, que ele precisou de muito tempo para se recuperar completamente dos 

efeitos desse choque. 

 Como ato de reconhecimento ao Todo poderoso por esse milagre Abraham 

prometeu que iria a pé para Minsk para estudar na Yeshiva. Dois outros jovens de 

Lansgurb o acompanharam. 

 Foi assim que dois jovens judeus, duas vítimas de perseguições, se encontraram na 

Yeshiva de Minsk. Entretanto, os dois estudantes eram completamente diferentes, tanto em 

relação à personalidade de cada um quanto às reações manifestadas durante as 

perseguições de suas respectivas comunidades. 

 

 

54. 

 

As velas da alma,  “ Ner Nehama ”  
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Um dia, quando os dois amigos Haim Chimon  e Abraham estavam contando 

histórias relacionadas às suas experiências em perseguições em suas respectivas cidades, 

Haim Chimon  disse para seu amigo: 

 - Houve uma outra perseguição há muito tempo em Liozna. Eu fiquei sabendo 

dessa história pelo responsável da ordem diária da sinagoga, o velho Chamash Yekutiel. 

Ele era muito bom para contar histórias e quando eu era ainda menino eu sempre o 

procurava para que ele me contasse alguma coisa. Ele tinha o raro dom de contar suas 

histórias de maneira excitante e apaixonante, mas essa história de perseguição era tão 

surpreendente que nem precisava de exageração. 

 Yekutiel era uma pessoa muito conhecida em Liozna. Ele era um dos habitantes 

mais antigos da cidade. Ele tinha quase a idade do porteiro Moshe e de uma mulher sábia 

que se chamava Zlatté Haveh, que já tinham mais de cem anos. 

 Yekutiel falava de Liozna na época em que era uma cidade com trinta e cinco 

famílias judaicas aproximadamente, e que seu próprio pai, o Rabi Elhanan era o chefe da 

comunidade. 

 Yekultiel se lembrava também da época em que os russos ocuparam Vitebsk e 

todos os distritos vizinhos, incluindo Liozna também. Essa batalha aconteceu em 5414 

(1654) e ele já tinha mais de 13 anos. 

 Muitos judeus, homens de negócios, tinham conseguido que o governo russo 

assinasse contratos de fornecimento de material de guerra, o que melhoraria a situação 

material deles. O pai de Yekultiel era um deles, e mais tarde, quando Yekultiel se casou 

com a filha do Rabi Mordekhai, o escriba de Kalisk, e entrou para os negócios de seu pai, 

ele também enriqueceu. 

 O comandante russo Cheremetiev prendeu vários judeus quando tomou Vitebsk. 

Entretanto, ele não mexeu com os judeus de Liozna. Conseqüentemente, muitos judeus de 

Vitebsk foram para Liozna com suas famílias onde havia segurança. 

 Assim, a comunidade judaica cresceu em quantidade e prosperou. 

 Entretanto, Yekutiel não estava de acordo com os procedimentos dos recém 

chegados da “grande cidade”. Ele lamentava a “ostentação” dessas pessoas, especialmente 

a das mulheres, dizendo que a maneira tão chamativa como elas se vestiam era perigosa e 

trazia todos os tipos de problemas. 

 Ele comparava essas pessoas também aos ricos judeus da antiga cidade de Liozna. 

Enquanto os antigos moradores faziam caridade em segredo e discretamente, os novos 

moradores exibiam sua generosidade. 

 Yekutiel dizia que esses últimos faziam bem aos outros em dar esmolas, mas que os 

primeiros, ao ajudar os outros em segredo, ao mesmo tempo faziam bem aos pobres e a 

eles mesmos. 

 Ele considerava uma política errada pedir ajuda aos gentis para que eles 

intervissem nas situações de perigo e de pogroms. Eles seriam muito mais sábios se 

recorressem ao Todo Poderoso, o Mestre de todos, rezando, fazendo jejum e melhorando 

sua vida espiritual. Essa era a única esperança de salvação e de domínio das dificuldades. 

 Yekultiel defendia sua própria teoria, na qual ele dizia que D’us tinha criado os 

judeus e os gentis com a finalidade de formar dois povos distintos. D’us deu o mundo 

presente a Esaú (os gentis), e o mundo vindouro a Yaacov (os judeus). 
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 Mas, para que o patriarca Yaacov  (que representa o povo judeu) pudesse existir 

nesse mundo também, D’us traçou seu caminho de 613 Mandamentos Divinos, as 

“Mitzvot”, que o acompanhariam onde ele fosse e em tudo o que ele fizesse. Na porta de 

sua casa havia a “Mezuza”. Nas suas roupas, havia os “Tsitsit”. Seu campo lhe oferecia as 

Mitzvot de Leket, Chiha e Peah76. Quando um judeu come ou bebe, ele deve agradecer o 

Criador antes e depois. Em resumo, a cada passo, ele deve reconhecer sua divida com o 

Criador, pois ele é o Mestre do mundo e de tudo o que o mundo contém. Se ele se 

aproveitar de alguma coisa sem Lhe agradecer é como se ele tivesse roubado alguma coisa 

que não lhe pertencesse. A indiferença do judeu em relação ao seu Criador era o motivo de 

todos os obstáculos que tinham atormentado os judeus ao longo da história, afirmava 

Yekutiel, e seus pecados só seriam perdoados se eles se arrependessem de seus erros. 

 Voltando a história da perseguição de antigamente, Yekutiel dizia que ele tinha 

ouvido da boca de seu avô, o Rabi Elicha, que era conhecido como “o doce”, pois ele 

sempre se referia a D’us como “nosso doce Pai que está no céu”.  

 Quando o avô de Yekutiel se instalou em Liozna, havia apenas algumas famílias 

judias e elas moravam numa rua que era conhecida como a “rua judia”.  

 Eles eram completamente felizes, cada um possuía sua própria horta ou um lote de 

terra fora da cidade, e todos tinham ótimas relações com seus vizinhos, os gentis. 

 Um certo dia apareceu naquele lugar um novo padre que era um abominável anti-

semita. Toda vez que os cristãos se reuniam na igreja, ele começava a pregar o ódio contra 

judeus. Se qualquer pessoa, exceto o padre, fosse falar mal assim dos judeus para os fiéis, 

estes teriam pelo menos argumentado ou não teriam dado ouvidos. Mas, ouvindo essas 

palavras da própria boca do padre que eles deviam respeitar, tanto a sua pessoa quanto seu 

ensinamento superior, talvez, quem sabe o padre não tinha razão? 

 Assim, pouco a pouco, eles começaram a demonstrar um certo ressentimento 

contra os judeus e até mesmo a perseguí-los. Depois, como o inverno já tinha passado e 

que Pessah se aproximava, o padre falou com seu “rebanho” e pediu que eles tomassem 

conta de seus filhos, pois a Páscoa estava chegando e os judeus precisariam de sangue 

cristão para fabricar a massa de seus Matsot ! Os cristãos ficaram horrorizados, pois eles 

gostavam muito de freqüentar a casa de famílias judias quando eram convidados para o 

Chabat e para o Iom Tov onde comiam guloseimas especiais. E na Páscoa particularmente, 

eles apreciavam muito as Matsot  que os judeus ofereciam para eles. 

 Os camponeses particularmente gostavam muito de comer na casa dos judeus, que 

além de pagar para que eles cuidassem do gado, também convidavam-nos para participar 

de uma refeição que os camponeses nunca tinham visto nada igual. E depois da refeição, 

os judeus davam mais comida para eles levarem para casa. Eles quase sempre vendiam 

essa comida queganharam para outros gentis, e na Páscoa, eles levavam sempre cestas 

cheias de alimento para casa. 

 Quando o padre disse aos camponeses que as Matsot  que eles tinham comido eram 

mergulhados no sangue cristão, e que era um pecado comer qualquer coisa preparada por 

um judeu, eles chegaram tremendo e com medo de “confessar” os pecados cometidos ao 

comer alimentos judaicos. 

                                                
76 Ver glossário referente a cada um desses termos. 
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 O padre achou que seria totalmente “rentável”, se ele dissesse a esses cristãos 

ignorantes que eles deveriam doar dinheiro, trigo, ovos, e aves para a igreja para pagar por 

esses pecados. 

 A situação se tornou tão tensa com o ódio dos cristãos e o medo dos judeus, que, 

temendo um ataque, o velho Rabino, que tinha oitenta anos de idade, ordenou que todos os 

judeus ficassem em casa no dia da feira, com exceção daqueles que deveriam rezar 

(daveneen) no Beth Hamidrash. 

 Alguns dias depois de Purim, soldados armados partiram para cima de alguns 

judeus de Liozna e os prenderam. O Rav, acompanhado por outros chefes da comunidade, 

foi informado do que tinha acontecido e ficou horrorizado ao saber que os dois judeus 

detidos estavam sendo acusados de ter seqüestrado uma criança cristã.  

Disseram que se a criança não fosse devolvida para seus pais, morta ou viva, os 

dois judeus se tornariam reféns e seriam assassinados. Ainda mais, se a suposta criança 

não fosse devolvida viva, todos os judeus de Liozna seriam assassinados para pagar por 

isso, e suas casas seriam completamente destruídas. 

 Apesar de idoso, o Rav decidiu fazer jejum durante três dias consecutivos. Muitos 

habitantes da cidade (Baalei Batim) decidiram fazer o mesmo. Foi decretado, para todos os 

judeus de Liozna, fossem eles jovens ou velhos, um dia inteiro de jejum consagrado às 

rezas. Todos os meninos que tinham a idade de “Bar Mitzva” assim como todas as 

meninas de doze anos, e todos aqueles que tinham ultrapassado esta idade, foram 

convidados para participar desse jejum publico (Taanit Tzibur). 

 Todos os judeus, homens e mulheres se prepararam para esse “jejum comunitário”. 

Os homens concentraram seus pensamentos em assuntos sagrados e as mulheres se 

dedicaram a tarefa de tecer a lã para fazer pavio para velas especiais. Elas fizeram um 

pavio para cada alma judaica, ou seja, para homens, mulheres e crianças. Cada pavio foi 

dividido para formar dez velas. 

 Teceram mais lã também para fazer mais pavios para outros fins. Neste caso, cada 

pavio representava um inimigo notório dos judeus. A lista foi feita pelo Rav contendo 

nomes como Amalek, Haman, e outros que tinham perseguido os judeus ao longo dos 

séculos. Esses pavios foram divididos a fim de formar três velas cada um. 

 No segundo dia de jejum do Rav, essas “Velas das Almas, Ner Nehama ” foram 

levadas para o Beth Hamidrash e pediram que crianças de seis ou sete anos, escolhidas ao 

acaso, acendessem essas velas. 

 Os fiéis recitaram então o Salmo 119 e em seguida o Rav disse que durante os dias 

de jejum ninguém deveria trabalhar, mas todos aqueles que fizessem jejum deveriam se 

reunir no Beth Hamidrash. 

 Na terceira manhã do jejum do Rav, o dia de jejum comunitário,“Taanit Tzibbur”, 

depois da oração da manhã, “Chacharit”, todos os homens da comunidade foram para o 

cemitério para rezar nos túmulos de seus grandes e santos ancestrais. Eles se dividiram em 

dois grupos, e enquanto um rezava no cemitério o outro fazia a vigilância perto das casas e 

depois os grupos invertiam a função. 

 Antes de “Mincha” todo mundo se reuniu novamente no Beth Hamidrash onde o 

Rav fez um sermão, e depois toda a assembléia de fiéis pronunciou a reza do “Viduy” para 

confessar, do fundo do coração, seus pecados.  
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 O Rav e dois outros judeus idosos se cobriram com seu xale branco de rezas 

“Taletim” e colocaram seus filatérios pretos, os “Tefilin”.  Eles ficaram envolta do estrado 

central da sinagoga, a “Bima”, segurando velas pretas nas mãos, onde um dos senhores 

ficou do lado direito do Rav e o outro do lado esquerdo. Em tons solenes, o Rav anunciou 

que os três estavam lá como representantes da “Corte celeste”.  

 Em seguida, o chatre (o Hazan) Isaia, e o administrador da Sinagoga (o Gabbai) 

Baruch, se juntaram a eles diante da Bima. A arca que contém os rolos da Torá foi então 

aberta e o Gabbai soprou no Shofar. O Hazan leu o Salmo 79 e todos os fiéis repetiam em 

seguida cada versículo. Depois o Gabai soprou novamente no Shofar e o Salmo 140 foi 

recitado. 

 Foi realizado um sorteio e quatro homens foram escolhidos para tirar os quatro 

rolos de Torá, os Sifrei Torá, da Arca Santa. Eles andaram com os Sifrei Torá pelo Beth 

Hamidrash onde todos puderam tocar e beijá-los. Depois, os rolos da Torá foram levados 

para cima da Bima onde o Rav segurou um deles e leu lentamente e de maneira 

impressionante uma terrível maldição contra todos aqueles que estavam envolvidos no 

desaparecimento da criança cristã. 

 O Rav pediu então que os rolos da Torá, os Sifrei Torá, fossem recolocados na 

Arca com exceção de um que ele encarregou o Chamash de levá-lo até a porta. As 

mulheres desceram então da tribuna para beijar o Sefer Torá que tinha sido levado até a 

porta com esse objetivo. 

 Quando o quarto Sefer Torá foi recolocada na Arca, iniciaram a reza da tarde, 

Mincha e depois a reza da noite, Maariv. Em seguida, com o coração apertado e com os 

olhos vermelhos, os fiéis aflitos foram lenta e tristemente para suas casas. 

 Mesmo que o jejum tivesse terminado, o Rav tinha anunciado que ninguém deveria 

comer carne nem durante a semana nem no Chabat até o fim desses acontecimentos. 

 No final desse período de expiação e de jejum de três dias, o Rav e seus 

companheiros só comeram um pedaço de pão seco e beberam um copo de água, e 

continuaram fazendo jejum como antes. 

 Dois dias depois do Chabat seguinte, o Rav e os chefes da comunidade foram 

convocados pelo chefe da polícia. Lá eles encontraram também o padre que estava 

causando todos esses transtornos aos pobres judeus inocentes e indefesos. 

 Os judeus foram novamente advertidos que se eles não entregassem a criança 

desaparecida até terça-feira, eles se vingariam matando todos os judeus de Liozna! 

 O padre foi tão grosseiro e insolente a ponto de mandar o Rav beijar o crucifixo 

preso a uma corrente que ele usava pendurada em seu pescoço. 

 Mas, olhando com desprezo para o padre, o Rav disse que uma pessoa honesta, que 

respeitava realmente sua religião e tinha fé, nunca poderia forçar alguém a fazer algo 

contrário à sua própria crença! 

 O padre ficou pálido de raiva diante da resposta desdenhosa do orgulhoso e digno 

Rabino, e sem conseguir encontrar no momento uma resposta conveniente, ele ficou 

calado. 

 

 

55. 
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O milagroso final de outra perseguição. 

 

 

 Durante esse tempo, o padre enviou mensageiros especiais para convidar todos os 

cristãos da cidade e das aldeias vizinhas para assistir a um ofício especial no dia seguinte, 

no Domingo. 

 Uma assembléia enorme se reuniu na igreja, curiosa para ouvir o que seu “santo“ 

pai tinha a dizer. Num sermão longo e incoerente, ele lembrou a todos que eles deveriam 

saber que os judeus usavam sangue cristão nos seus Matsot  da Páscoa.  Ele lembrou 

também que já fazia mais de uma semana que uma criança cristã havia desaparecido e que 

ele não tinha dúvidas que tinha sido tramado por judeus perversos! 

 Ele falava com uma entonação “aflitiva” dizendo que ele tinha ficado doente 

depois desse terrível acontecimento, mas como ele considerava tão importante aquela 

assembléia, ele preferiu ir até a igreja a ficar em casa deitado. 

 Sua emocionante elocução foi bruscamente interrompida por uma movimentação 

no fundo da igreja e todos se viraram para ver quem era o responsável por esta 

interrupção. 

 Eles viram um camponês se aproximar dizendo ao padre enquanto andava que ele 

tinha um recado importante para ele. 

 Sem suspeitar de nada, o padre deixou o homem se aproximar. Então, com uma 

voz forte e radiosa o camponês falou: 

 “Pai”, disse ele, “eu estou aqui para representar um dos meus amigos da aldeia. Há 

alguns dias ele ficou doente inesperadamente e morreu. Mas, antes de morrer, ele me 

chamou e mandou eu transmitir esse recado a você. Ele disse: “Diga ao padre que eu fiz 

tudo o que ele me mandou fazer, e eu quero que ele se lembre da promessa que ele me fez 

que quando eu morresse eu iria diretamente para o céu. Diga-lhe que eu seqüestrei essa 

criança cristã exatamente como ele me pediu e que ela está ainda escondida em segurança 

na casa de meu irmão!” Assim, como vocês estão vendo, eu vim rapidamente, como eu 

havia prometido ao meu amigo que estava morrendo.” 

 O padre ficou completamente pasmo. O quê que ele faria com esse camponês 

estúpido que não tinha juízo e tinha vindo falar na frente de seus fiéis, no domingo de 

manhã, o que eles justamente não deveriam saber?  

 Tentando manter a calma e parecer inocente, o padre gritou: “joguem esse bêbado 

para fora da igreja! Como é que ele ousa vir até aqui atrapalhar a santidade do ofício!” 

 Surgindo de todos os lados, os fiéis se jogaram em cima do pobre camponês que, 

abatido e pasmo, foi jogado para fora da igreja. 

 Mesmo do lado de fora, ele continuou, espantado, gritando para a multidão que se 

juntou ao seu redor para ver o quê que estava acontecendo: 

 “Eu não sei por que o padre está furioso comigo! Eu apenas disse o que meu amigo 

camponês me mandou dizer. Por acaso é culpa minha se a criança foi seqüestrada por meu 

amigo? Foi o próprio padre quem mandou ele fazer isso, então porque ele se zangou agora 

que eu disse que suas ordens tinham sido executadas? Eu não estou entendendo, eu não 

estou entendendo mais nada!” E o camponês levantou a cabeça e bateu os ombros 

enquanto ajeitava suas roupas antes de sair. 
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 O camponês não tinha percebido que, no meio daquele grupo de pessoas que estava 

escutando sua história com interesse, havia um policial vestido com as roupas do domingo, 

sem farda. 

 Esse policial que, entre parêntesis, era amigo dos judeus e nunca acreditou nas 

bobagens que o padre proferia durante seus sermões, ou seja, que os judeus usavam 

sangue de uma criança cristã nos seus “Pães azimos de Páscoa”, resolveu seguir o 

camponês até sua aldeia e procurar a criança desaparecida. 

 Ele fez um sinal para que dois de seus amigos o acompanhassem e os três juntos, 

seguiram o camponês mantendo uma certa distância. 

 Quando eles chegaram na aldeia, eles perceberam que havia um tumulto ao redor 

de uma pequena cabana que pertencia a um camponês. Eles se aproximaram para 

perguntar o que estava acontecendo, e ficaram sabendo que o camponês que morava lá 

tinha ficado doente de repente, depois caiu no chão e morreu. 

 O policial e seus dois companheiros se juntaram aos camponeses que entravam e 

saíam da cabana com uma grande agitação, e para o espanto deles, eles viram aquela 

criança que tinha sido escondida pelos inimigos dos judeus para acusá-los de seqüestro e 

de assassinato.  

 O policial se sentiu ao mesmo tempo aliviado e satisfeito. Ele estava realmente 

feliz de poder ajudar seus amigos judeus e provar que o padre perverso era um mentiroso e 

um trapaceiro, e também estava feliz por ter trabalhado como detetive, o que 

provavelmente seria bom para sua carreira. 

 Durante esse tempo, em Liozna, o padre continuava demonstrando uma inocente 

indignação e incentivava seu “rebanho” a se juntar a ele para procurar a criança 

desaparecida, casa por casa, dentro da população judia. 

 Ouvindo isso, os judeus perceberam que isso só poderia acabar de uma maneira, 

com um massacre. 

 Eles decidiram se reunir no Beth Hamidrash e rezar para que o Todo Poderoso 

fizesse um milagre mesmo que fosse no último minuto para provar a inocência e salvar os 

judeus de uma morte horrível. 

 O policial e seus dois amigos já tinham chegado no escritório do chefe da policia 

levando com eles a criança que eles tinham encontrado na aldeia. 

 O chefe da polícia levou imediatamente o “grupo” para o centro da praça do 

mercado e mandou que o carcereiro libertasse os dois judeus acusados e detidos 

injustamente. Algum tempo depois, os dois judeus apareceram cercados por dois policiais. 

 Vendo aquela cena, alguém deduziu logicamente que eles tinham sido levados para 

serem executados e isso chegou aos ouvidos do Rav que achava que os dois judeus tinham 

sido condenados a morte e estavam a caminho do Beth Hamidrash acompanhados pela 

policia. 

 Naturalmente, a verdade é que o chefe da policia tinha decidido anunciar 

publicamente na praça do mercado que os judeus eram todos inocentes. A criança cristã 

era viva e tinha sido escondida por alguns camponeses sob ordem do padre. Era uma 

grande mentira dizer que os judeus usavam sangue cristão para fazer seus “pães de 

Páscoa”.  Finalmente, ele avisou para todo mundo que qualquer um que ousasse bater num 

judeu seria castigado. Também, ele anunciou que os dois judeus estavam livres, e para 

mostrar sua boa vontade, ele os acompanharia até a sinagoga, e apresentaria desculpas 
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oficiais e publicas ao Rabino e aos chefes da comunidade pelo tumulto causado a todos em 

decorrência de falsas acusações feitas contra eles. 

 Quando eles chegaram no Beth Hamidrash, um dos “Baalei-Batim” se aproximou 

imediatamente do chefe da polícia e sem dar tempo para que ele dissesse alguma coisa 

começou a implorar pedindo que ele permitisse “daveneen Minha” e dizer “Viduy” antes 

de morrer. 

 O chefe da polícia sorriu e disse: “meu amigo, eu não vim aqui para te fazer mal. Já 

fizeram o bastante com vocês. Pelo contrário, eu vim aqui para pedir desculpas 

publicamente pela acusação falsa e perversa feita contra vocês. A criança desaparecida foi 

encontrada por um de nossos policiais e seu seqüestro foi uma invenção. Eu vou tomar as 

medidas necessárias para que os judeus de Liozna sejam corretamente protegidos. Eu 

avisei que todos aqueles que tentassem perturbar os judeus seriam enforcados, para que 

todos vocês fiquem agora livres para cuidar de seus negócios sem serem atormentados”. 

 Quando o padre soube que a criança cristã tinha sido levada para a cidade 

completamente ilesa, e que acusavam-no de ser o responsável pelo seu desaparecimento a 

fim de provocar inquietudes e mortes no povo judeu, ele tentou reverter a situação a seu 

favor dizendo que se tratava de um complô organizado pelos detestáveis judeus. Segundo 

o padre, “os judeus tinham simplesmente medo de trazer a criança de volta, pois isso 

evidenciaria a culpa deles”. Continuando sua versão, o padre disse que “os judeus 

subornaram o policial e seus dois companheiros para que eles contassem essa história para 

culpar o padre!” 

 Logo que o padre terminou de falar, ele desmaiou perto do altar onde estava 

falando para seus fiéis. 

 Seu “rebanho”, perturbado, correu para socorrê-lo. Levaram-no para casa e 

colocaram-no na cama onde ele ficou durante duas semanas sofrendo terrivelmente e 

depois morreu. 

 Todos, judeus e gentis, viram que cada um que estava envolvido nesta conspiração 

contra os judeus e que foi mencionado na Kabala realizada pelo Rabino acabou tendo um 

fim horrível. 

 O Rabi Yekutiel que contava sempre esta história (que Haim Chimon  sempre ouvia 

como se ele mesmo tivesse sentido na sua própria pele os terrores e as alegrias sofridos 

pelos judeus ao longo da história) terminava dizendo: 

 “Vocês provavelmente acham que esta história aconteceu há muito tempo e não 

poderia acontecer aqui. Mas fiquem sabendo que vocês estão enganados. Os judeus 

sempre atravessaram períodos terríveis e isso acontecerá de novo. Entretanto, a diferença 

está nas suas reações nos períodos mais difíceis. Nesta época, quando os judeus passavam 

por muitas dificuldades, a reação imediata que eles tinham era fazer uma auto-análise e 

tentar descobrir onde pecaram e tentar se arrepender e melhorar.” 

 “Hoje em dia, quando os judeus enfrentam obstáculos e sofrem desgraças, eles não 

começam a rezar para pedir ajuda a D´us, e sim, dirigem-se aos tais chefes e políticos para 

defendê-los perante as autoridades governamentais achando que a salvação depende 

deles.” 

 “Os judeus de nossa época estão tão enganados! Essa é a grande infelicidade de 

nosso povo!” 
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 Quando Haim Chimon  conversava sobre esse assunto com Abraham na Yeshiva de 

Minsk, ele lhe dizia que ele tinha chegado à uma conclusão. Abraham concordava com ele 

e alegava que enquanto a situação não mudasse, os judeus teriam sempre que enfrentar 

períodos difíceis e problemáticos, mas haverá sempre alguns judeus, apenas o necessário, 

para salvar todos no momento exato e para evitar um desastre. 

 Haim Chimon  e Abraham perceberam que eles poderiam aprender muito com as 

histórias de Yekutiel e também com suas próprias inesquecíveis experiências. 

 Haim Chimon  foi também muito influenciado por Israel, seu outro amigo da 

Ieshiva. 

 Israel era um jovem talentoso e destacável. Ele não somente era um brilhante 

estudante da Torá, como também tinha grandes conhecimentos sobre matemática e 

astronomia. Ainda por cima, tinha uma grande habilidade para fazer gravações sobre 

madeira. 

  Antes de ir para a Yeshiva de Minsk, Israel tinha estudado durante quatro anos na 

Yeshiva do Gaon Rabi Mordekhai Tachles, em Berlim, e foi lá que ele aprendeu e adquiriu 

todos esses conhecimentos e esta arte. Durante dois anos ele se dedicou a construir um 

Beth Hamidrash em miniatura, cujas dimensões eram de duas amot de cada lado, ou seja, 

entre 96 e 100 cm. 

 Há muito tempo que Haim Chimon  desejava estudar matemática e astronomia e 

também estava feliz por poder aproveitar que seu amigo Israel estava se oferecendo para 

lhe ensinar. A amizade dos dois se tornou ainda mais forte e profunda. 

 Durante sua estadia na Yeshiva de Minsk, Haim Chimon  teve a infelicidade de 

perder seu pai e sua mãe, um depois do outro. Seus amigos lamentaram profundamente 

sua tristeza e tentaram consolá-lo tentando manter seu espírito ocupado de maneira 

construtiva. 

 Sua maneira de se entregar completamente ao estudo da Torá, assim como os 

esforços que ele fazia para ser um bom matemático graças à competente ajuda de seu 

amigo, foram conseqüentemente uma grande ajuda para ele. 

 Israel casou-se em Minsk e se tornou o genro de um certo Chmuel Zanvil que 

ganhava a vida penteando lã. Na verdade, ele era um sábio admirável em questões de 

Torá, mas ele preferia ganhar a vida trabalhando. Quando ele estava ocupado, exercendo 

sua profissão, ele sempre revisava um volume do Talmud, uma “Massekhet”. 

 Israel admirava seu sogro, e aprovava seu modo de vida e então resolveu seguir seu 

caminho. Ele se lembrou que quando ele estava em Berlim, ele tinha visto uma máquina 

para fazer “Volikess” (botas de fêltro) e tentou fazer uma igual de memória conseguindo 

resultados muito bons. 

 Com a máquina que ele próprio tinha feito, ele começou a fabricar botas, e 

imediatamente passou a ganhar mais do que precisava. 

 Depois, quando Haim Chimon  também escolheu uma mulher e pensou em se 

estabelecer, ele pediu que Israel lhe ensinasse sua profissão para que ele também fosse 

capaz de ganhar sua vida dessa maneira. 

 Antes de se casar com a neta do Rabi Yosef de Dobromysl, Haim Chimon  ficou 

mais um ano na Ieshiva de Minsk, período durante o qual ele conseguiu aprender com 

Israel a maneira de fazer essas botas, e ele aprendeu também como construir uma máquina 

para fabricá-las.  
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Capítulo XVII 

 

 

Orgulho e modéstia 

 

 

O jovem que não podia suportar a arrogância – O escriba de Dobromysl – A fé sagrada 

 

 

56. 

 

O jovem que não podia suportar a arrogância 

 

 

Haim Chimon  decidiu parar em Liozna antes de ir para Dobromysl, onde iria 

visitar o túmulo de seus pais e também encontrar velhos amigos e conhecidos. Ele 

aproveitou também para visitar seu velho amigo Yekutiel que estava ficando velho e fraco 

demais para exercer sua função de Chamash, e que teve que ser substituído por seu 

assistente. 

 “Antigamente, eu falava e atuava, mas agora eu não posso colocar em prática tudo 

o que eu prego, eu consigo apenas falar e tenho que deixar o trabalho para os outros”, 

disse Yekutiel suspirando, quando Haim Chimon  o visitou. “Eu não tenho mais forças 

como antigamente”.   

 Quando Haim Chimon  se casou e se instalou em Dobromysl, ele montou sua 

máquina de fabricar botas. Ele ficou rapidamente conhecido. As pessoas vinham tanto de 

perto quanto de longe, pois suas botas de exelente qualidade tinham uma boa reputação. 

 Era um homem amável, que se interessava por todos e estava sempre disposto a 

ouvir as histórias dos outros com compreensão, para ele não importava se fossem histórias 

felizes, tristes ou se as pessoas falassem de seus problemas. Ele estava sempre tão disposto 

a ajudar os outros que as pessoas se acostumaram a lhe pedir conselhos, pois suas opiniões 

eram sempre razoáveis e tinham bons fundamentos. 

 Mesmo que ele ainda fosse muito jovem, ele foi eleito por unanimidade o 

representante da comunidade judaica, para que ele falasse em nome de todos com o 

governador sempre que houvesse necessidade. Ele começou a ser chamado de Rabi Haim 

Chimon  e todos estavam orgulhosos e felizes por ter uma pessoa como ele. 

 O Rabi Yosef já tinha abandonado a fabricação das fornalhas há bastante tempo e 

ganhava a vida graças ao que ele colhia em suas hortas e terrenos. Mas, recentemente ele 

havia interrompido todo o trabalho nessa área também, e passava o tempo todo estudando 

a Torá e rezando. 

 Às vezes ele descansava durante uma hora ou duas num pequeno cômodo do Beth 

Hamidrash e sempre que alguém o via deitado sobre o banco duro perguntava: 

- Se você está querendo dormir, por que não vai para casa para dormir 

confortavelmente na sua cama macia? Porquê deitar sobre um banco tão duro? Então ele 

respondia: 
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Eu nunca vou esquecer que eu sempre dormia em cima de um banco duro quando 

eu era um jovem estudante da Yeshiva. Você não sabe que a Torá manda fazer o seguinte: 

“Coma um pedaço de pão com sal, beba um copo de água e durma no chão.” Saiba que o 

excesso de conforto e de exigências materiais impede o sucesso nos estudos! 

 O Rabi Yosef e Haim Chimon  eram realmente grandes amigos. Eles se admiravam, 

se gostavam, e passavam horas estudando a Torá juntos. Entretanto uma coisa perturbava 

o velho Rabi Yosef; era a maneira como Haim Chimon  “pulava” em alguém que se 

gabava.  O Rabi Yosef detestava as pessoas vaidosas ou arrogantes tanto quanto Haim 

Chimon , mas ele achava que Haim Chimon  tinha que controlar seus sentimentos e 

atitudes em relação a isto. Não era conveniente um homem tão jovem recriminar homens 

mais velhos, mesmo que estes demonstrassem superioridade. Haim Chimon  que era 

geralmente uma pessoa calma, boa e compreensiva por natureza, era radicalmente 

intolerante com as pessoas arrogantes ou desdenhosas, mesmo que elas tivessem outras 

qualidades! 

 O Rabi Yosef e Haim Chimon  discutiam muito esse assunto “delicado”. Haim 

Chimon  citava seu velho amigo Yekutiel que dizia: “as pessoas orgulhosas e vaidosas são 

intoleráveis! Lembre-se da arrogância e do orgulho do rei Faraó que dizia: “quem é esse 

D´us de Israel? Eu não o conheço!” Foi por isso que D´us o castigou com as dez pragas e o 

afogou junto com seu exército no Mar Vermelho. E lembre-se também do fim lamentável 

que Korah77 teve por causa de seu orgulho excessivo!” 

   Haim Chimon  era geralmente muito popular, mas não era muito querido por 

aqueles que ele recriminava tão brutalmente e sem cerimônia quando ele via essas pessoas 

se gabando! 

 Sempre que o Rabi Yosef tentava persuadir Haim Chimon  a ignorar a falta de 

modéstia e de pudor dos outros, Haim Chimon  citava versículos dos Sábios para justificar 

sua atitude intolerante. 

 - Meu querido avô, veja o que nós encontramos no Talmud (Sanhedrin, p.101). O 

Rabi Nahman disse: “o orgulho de Jeroboam, o levou para fora deste mundo! Você está 

vendo que o orgulho é o pior defeito do homem que provoca o mal e sofrimentos; o 

orgulhoso profana a Torá. Como perdoar alguém assim? O Talmud descreve a erudição de 

Jeroboam no Tratado do Talmud Sanhedrin, p.102, referindo-se ao versículo 18 do Livro 

dos Reis: “O profeta Ahiya Hachiloni encontrou Jeroboam no caminho e este estava 

usando uma túnica nova. Os dois estavam sozinhos no campo.” 

 O Talmud pergunta então: “O que significa uma “túnica nova”? O Rabi Naham 

responde: do mesmo jeito que uma túnica nova é perfeita, o conhecimento que Jeroboam 

tem da Torá também é perfeito.” Outro sábio sugere outra interpretação: “Como nós nunca 

vimos essa túnica nova antes, suas explicações sobre a Torá  também são totalmente 

novas.” Em seguida, há a seguinte pergunta: O quê significa as palavras: “Os dois estavam 

sozinhos no campo”? A resposta é dada pelo Rabi Yehudá: 

 “Todos os outros sábios eram como o capim dos campos em comparação a 

Jeroboam e Ahiya Hachiloni.” Mas há também uma outra interpretação: “Assim como o 

campo se revelava para eles, cada face da Torá também se revelada para eles78.”  

                                                
77 Korah 
78 Existem setenta faces na Torá e todas foram reveladas a Ahiya Hachiloni e Jeroboam,  o que 
significa o quanto eles eram extremamente elevados.  
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 E Haim Chimon  concluía sua discussão dizendo: 

 “Dessa maneira podemos ver o quê o orgulho é capaz de provocar! Pois mesmo 

todo o grande conhecimento que Jeroboam tinha sobre a Torá, não o ajudou. Ele se tornou 

um pecador e foi também a causa do pecado dos outros, pois ele atraiu o mal tanto para ele 

quanto para seus irmãos judeus.” 

 Como Haim Chimon  estava firmemente convicto de tudo isso, era impossível fazer 

com que ele, que era geralmente uma pessoa doce, se contivesse quando encontrava 

qualquer pessoa que fosse orgulhosa e arrogante! 

 Apesar desta única diferença de opinião entre o Rabi Yosef e Haim Chimon , eles 

eram os melhores amigos do mundo, profundamente ligados um ao outro. O Rabi Yosef 

era também muito querido pela grande maioria dos habitantes de Dobromysl. E assim foi, 

até o dia que aconteceu alguma coisa na casa de banhos públicos, no Merhatz de 

Dobromysl. 

 O “Merhatz” de Dobromysl era uma instituição tão importante quanto as outras de 

qualquer cidade ou vilarejo. Duas vezes por semana, na quarta (para as mulheres) e na 

sexta-feira para os homens, o local ficava tão cheio quanto a praça do mercado! 

 Nos outros dias da semana a água não era tão quente, ficando apenas morna para 

aqueles que queriam usar o Mikvé, o banho ritual. 

 Durante sua juventude, o Rabi Yosef tinha instalado uma de suas famosas caldeiras 

na casa de banhos que só com alguns baldes de água provocava tanto vapor que alguém 

que estivesse no degrau mais alto da escada da câmara a vapor, tinha que descer 

rapidamente. 

 Levando em conta que a cisterna não era muito grande, a quantidade de água 

quente era limitada. Além do mais, como cada usuário tinha direito a pelo menos cinco 

baldes segundo o costume, tiveram então que limitar a quantidade de pessoas para 

freqüentar simultaneamente a casa de banhos. 

Assim, tudo tinha sido organizado de maneira que as pessoas viessem em horários 

determinados, por turno, para que cada um tivesse sua vez. 

Conseqüentemente, os mesmos grupos se encontravam sempre que freqüentavam a 

casa de banho. 

Nesta época Dobromysl teve a honra de receber o velho e celebre sábio Rabi 

Betzazel que tinha vindo de Rossosno para visitar o genro de seu filho, o Rabi Yochua 

Faitel, o Escriba. O Rabi Betzazel tinha vivido solitariamente durante mais de quarenta 

anos a fim de se consagrar completa e continuamente ao estudo da Torá. Ele era 

considerado um sábio brilhante e um judeu que temia D’us. Ele também era reconhecido  

pela pureza de sua alma; pelo fato de nunca pronunciar uma palavra inutilmente, e em 

geral, por seu respeito escrupuloso por todas as Mitzvot. 

Ele verificava sempre o texto sagrado das “Parachiot” de seus Tefilin e as letras de 

suas “Mezuzot” com uma lupa, para ter certeza de que as letras não tinham manchas 

brancas e que a tinta não tinha sido apagada. Ele media também as caixas de seus Tefilin 

todos os dias para ter certeza que a caixa dos Tefilin da cabeça, o “Chel Rosh” e a caixa 

dos Tefilin do braço esquerdo, para os destros, o “Chel Iad” não tinham mudado de forma 

e que estavam ainda perfeitamente quadrados79. 

                                                
79 Na verdade, o Rabi Betzazel estava verificando se seus Tefilin e se as Mezuzot de sua casa 
eram kosher. Para isso, ele teve que verificar com muita cautela e medo de D´us o estado dos 
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Ele também se preocupava em escolher alguém para vigiá-lo durante todo o tempo 

que ele passava fazendo “daveneen” para ter certeza de que seus “Chel Rosh” e Chel Iad” 

não estavam fora de lugar, respectivamente, na cabeça e no braço80. 

O Rabi Betzalel tinha o maior respeito pelos sábios reconhecidos pela ciência que 

possuem, e incentivou os outros a cumprir a “Mitzva” de respeitar os sábios, pois ele dava 

muito valor a isso. Ele tinha a boa intenção de mostrar propositalmente sua sabedoria a 

fim de incentivar as pessoas a homenagear a ciência da Torá e a reconhecer as grandes 

virtudes dos sábios para que elas possam ganhar o mérito de ter realizado a Mitzva de 

respeitar os sábios e a Torá. Portanto, o Rabi Betzalel que tinha então mais de oitenta anos, 

era muito respeitado em Dobromysl. 

Na sexta-feira, o Rabi Betzalel foi para o “Merhatz”; e lá também todo mundo o 

respeitava como ninguém. Ele tinha um lugar especial reservado e todo mundo se 

levantava quando ele entrava. Haim Chimon  estava lá e mesmo que ele soubesse que não 

era necessário se levantar em sinal de respeito por qualquer pessoa quando se está na casa 

de banho, ele se levantou junto com os outros, que eram pessoas simples e que não 

conheciam as instruções talmúdicas especificadas no Kidushine, p.33.  (Lá está indicado 

que nos lugares onde as pessoas estão vestidas, elas podem discutir a Torá e devem 

respeitar os sábios da Torá, mas nas casas de banho onde as pessoas estão sem roupas e 

ocupadas tomando banho, é proibido falar sobre a Torá81 e não é necessário demonstrar 

respeito pelos sábios se levantando quando eles se aproximam ou quando estão presentes). 

Haim Chimon  achou que não tinha problema algum em se levantar quando o Rabi 

Betzalel entrou mas ele não queria discutir com as pessoas presentes porque isso levaria a 

uma discussão sobre a Torá, o que era proibido justamente na casa de banhos. 

Estava faltando água quente e um homem começou a gritar para que algum 

empregado da casa de banhos ouvisse: “Você aí, traga água quente, depressa, pois nosso 

destacável Rabi Betzalel está aqui!” 

Dois judeus que estavam no canto tomando banho olharam em direção ao Rabi 

Betzalel que estava relativamente longe para escutar o que eles estavam falando, e então 

um disse para o outro: “Você sabe, o Rabi Betzalel viveu isolado do mundo durante 

quarenta anos, e passou este tempo estudando Torá?” 

Evidentemente, a audição do Rabi Betzalel era melhor do que eles imaginavam, 

pois ele disse a eles: “Na verdade não foram quarenta e sim quarenta e sete anos que eu 

passei estudando sozinho e ainda por cima eu não me afastei nem um milímetro sequer 

desde o dia em que eu escolhi esse modo de vida”! 

Haim Chimon  ouviu isso e seu sangue ferveu ao ouvir um elogio de si mesmo 

vindo de uma pessoa que, na sua opinião, deveria ser superior (no sentido da humildade). 

                                                                                                                                              
pergaminhos sobre os quais estavam escritos, por um Sofer, trechos da Torá com uma tinta e 
uma caligrafia especiais que atendem às rigorosas exigências das Leis da Torá. Caso contrário, 
as Mezuzot ou os Tefilin não kosher não têm o efeito protetor previsto. Por isso a verificação 
regular dos Tefilin e das Mezuzot deve ser submetida a um Sofer que tenha muita experiência e 
principalmente que teme D´us. 
80 OsTefilin não colocados corretamente na cabeça e no braço não realizam o efeito previsto,  é 
como se a pessoa não estivesse cumprido seu Mandamento de colocar Tefilin. 
81 A Torá é sagrada, por isso, pensar, ler, estudar ou discutir assuntos da Torá nos lugares 
impróprios e indecentes é uma das 365 proibições da Torá, como na casa de banhos neste 
contexto.  
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Mas ele se controlou o possível para não “explodir”. Ele não queria dizer nada ao Rav na 

presença dos outros. Entretanto, ele se aproximou do Rabi Betzalel logo depois que ele se 

vestiu no canto do vestiário e depois de ter colocado suas roupas também82.  

-“Rabi, se você me permitir eu gostaria de lhe perguntar uma coisa”. 

- “O quê você gostaria de saber?” Perguntou o Rabi Betzalel. 

- Me parece que você não se preocupa com a injunção de nossos sábios do Talmud, 

os Tannaim, Amoraim, e Gheonim, ao dizer que nós não devemos, em momento algum, 

ser vaidosos. Quando você ouviu esses dois judeus na casa de banhos dizendo que você 

passou quarenta anos estudando isoladamente, o elogio que estes fizeram não foi 

suficiente para você, pois você aproveitou a oportunidade para mostrar que você merece 

elogios ainda maiores já que você estudou durante quarenta e sete anos! E ainda por cima, 

que você nunca se afastou de seu modo de vida desde o dia que você o adotou! Será que 

esses elogios têm justificativa e não são um sinal de vaidade e orgulho? 

“Você sabe certamente que o Gaon Rabi Aryeh Leib, o Diretor da Ieshiva dos 

adolescentes (a“Methivta” de Minsk) explicava e comentava as palavras do Rabi Yehudá 

em nome do Rav (no tratado do Talmud Baba Bathra, p.98) dizendo que “alguém que 

pretende ser mais sábio do que é, não tem o direito de entrar na Assembléia de D’us.” 

Enquanto Haim Chimon  falava de maneira entusiasmada, pois ele estava 

sinceramente perturbado e até mesmo furioso com a demonstração de vaidade desse velho 

sábio, as pessoas que chegavam ouviam a “saída” de Haim Chimon  com um certo 

espanto! Eles não compreendiam tudo o que ele dizia, mas eles percebiam que havia uma 

certa impertinência no fato de um homem tão jovem dirigir a palavra dessa maneira a um 

sábio idoso e tão respeitado. 

Outros que tinham entendido que Haim Chimon  reprovava o quê o Rabi Betzalel 

tinha dito para se gabar, achavam que ele tinha provavelmente ultrapassado seus direitos, 

mas no fundo eles pensavam secretamente que o jovem até tinha uma certa razão na sua 

acusação. 

 

 

57. 

 

 

O escriba de Dobromysl, o Sofer  

 

 

 O Rabi Yochua Faitel, o escriba e o marido da neta do Rabi Betzalel era um dos 

que estava ouvindo a conversa. 

O Rabi Yochua Faitel era extremamente escrupuloso na prática dos Mandamentos 

Divinos (Frum) desde sua infância, e passava o tempo todo no Beth Hamidrash. Ele era 

aluno do Rabi Gabriel em Dobromysl, que o aconselhou a se tornar escriba, um Sofer. 

Entre parêntesis, o Rabi Gabriel foi também seu casamenteiro, seu Chadkhan. 

                                                
82 Complementando a nota precedente sobre o respeito da Torá, a pessoa deve estar vestida 
decentemente e pudicamente, como ensinam as Leis da Torá, para poder falar ou pensar em 
assuntos sagrados da Torá, ou para praticar um Mandamento Divino. 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 203 

Foi o Rabi Petahya Meir que ensinou a Yochua Faitel a arte de recopiar 

manuscritos, a Sofrut, e também a fazer as caixas dos Tefilin, as Batim. O Rabi Petahya 

Meir o instruiu durante quinze anos, e lhe ensinou não somente a ser um Sofer experiente 

como também a educar sua alma e a aperfeiçoar na prática do dia a dia sua vida espiritual. 

Quando seu mestre morreu, o Rabi Yochua Faitel o sucedeu, mas como era uma 

pessoa modesta e se considerava muito inferior a seu ilustre mestre, foi procurar o Rabi 

Gabriel com lágrimas nos olhos, e suplicar para que ele retirasse a grande 

responsabilidade de se tornar Sofer. Ele disse que não era uma pessoa digna de fornecer os 

“Sifrei Torá”, Tefilin” e “Mezuzot”, para seus irmãos judeus pois ele era apenas uma 

pessoa normal e seria melhor que ele ganhasse sua vida de outro jeito, de acordo com o 

nível que ele possuía. 

Depois de alguns esforços para tentar convencê-lo, o Rabi Gabriel conseguiu seu 

acordo, mas o Rabi Yochua Faitel impôs a condição de que alguém estivesse sempre 

presente para lembrá-lo constantemente da santidade de seu trabalho, e a maneira com a 

qual seu mestre o Rabi Petahya Meir colocava toda a sua alma e sua convicção na sua 

tarefa sagrada. 

Enquanto o Rabi Yochua Faitel ainda hesitava antes de começar seu trabalho 

sagrado, ele teve um sonho no qual seu respeitado e amado mestre apareceu na sua frente 

dizendo que ele deveria se tornar o Escriba de Dobromysl, o “sofer”. 

O Rabi Gabriel escolheu o Rabi Chemaya “o capenga”, um judeu que temia D’us e 

que era um grande sábio para ser assistente do Rabi Yochua Faitel. 

O Rabi Yochua Faitel ensinou imediatamente ao Rabi Chemaya as Leis, os Dinim, 

que um Sofer deveria saber. Depois, ele lhe contou nos mínimos detalhes como seu antigo 

mestre se comportava em geral, e especialmente no que se relacionava a seu trabalho 

sagrado; como ele tomava o banho ritual no Mikvé, como ele fazia jejum e repetia para si 

mesmo várias vezes que o trabalho que ele fazia era uma tarefa sagrada que exigia seus 

melhores cuidados. Ele preparava o pergaminho com o maior cuidado possível, assim 

como a pena e a tinta que ele usava para escrever os textos sagrados83. 

Ele disse tudo isso ao Rabi Chemaya para que ele soubesse que este era o nível que 

o Rabi Yochua Faitel queria e que conseqüentemente ele deveria estar atento ao menor 

descuido de sua parte enquanto ele exercia suas funções. 

Entretanto, este último adiava o momento de começar a exercer sua função de 

escriba enquanto ele mesmo se obrigava a fazer nada menos do que cento e vinte jejuns 

(três vezes quarenta84) saindo raramente do Beth Hamidrash de noite e de dia. Foi somente 

depois de tanto treinamento e preparativos que o Rabi Yochua Faitel se sentiu digno de se 

tornar um Sofer. 

Assim, dava para compreender facilmente por que o Rabi Yochua Faitel passou a 

se questionar para saber se a crítica afiada do Rabi Haim Chimon  contra os orgulhosos 

dizia respeito a ele também ou não com relação a sua maneira perfeccionista de trabalhar. 

Conseqüentemente, ele passou a se auto-analisar com uma excessiva 

intransigência, e sem hesitar, ele chegou à conclusão de que era culpado por ter cometido 

os pecados da vaidade, do orgulho e do pedantismo. E não é que em várias ocasiões ele 

elogiou seu próprio trabalho na frente de seu assistente e de seus diversos clientes? 

                                                
83 A arte de Sofer 
84 3 vezes 40 
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Durante esse Chabat ele não conseguiu descansar e logo que o Chabat acabou, ele 

foi imediatamente se encontrar com o Dayan, o Rabi Moshe David, para contar seu 

“pecado” e perguntar qual forma de penitência ele deveria cumprir. Ouvindo atentamente, 

o Dayan lhe disse que ele não havia cometido nenhum pecado e que ele não precisava 

cumprir nenhuma penitência, pois sua conduta era exemplar, mas o Rabi Yochua Faitel 

não se contentou com esse julgamento indulgente e resolveu impor seu próprio “castigo”. 

Ele resolveu então fazer jejum e rezar para pagar pelo seu pecado. Ele tinha dito ao Dayan 

que além de não se sentir mais digno de exercer a sagrada função de Sofer, ele queria 

largar o trabalho de qualquer maneira, pois sua visão estava piorando e ele tinha medo de 

errar as Escritas. Ele recomendou o Rabi Chemaya como substituto, pois ele o considerava 

uma pessoa digna em todos os aspectos para se tornar o Escriba de Dobromysl em seu 

lugar.   

A notícia de que o Rabi Yochua Faitel tinha abandonado seu cargo de Sofer se 

espalhou pela cidade como poeira e todo mundo tentava descobrir o motivo dessa decisão 

inesperada. Alguns espalharam que seu antigo mestre apareceu para ele durante um sonho 

dizendo que ele deveria deixar seu trabalho. Outros afirmavam que não se tratava de um 

sonho ou de imaginação, mas que tinha sido efeito do “sermão” de Haim Chimon  contra 

os pretenciosos, na casa de banhos, no Merhatz,” e que o Rabi Yuchoa Faitel foi tocado 

pela crítica afiada contra os vaidosos, e se sentiu na obrigação de se retirar e de deixar seu 

cargo de escriba para um sucessor mais digno. 

 Esta versão da história acabou caindo nos ouvidos do avô da mulher de Haim 

Chimon , o Rabi Yosef, que ficou profundamente transtornado. Em primeiro lugar por que 

ele achava que o jovem Haim Chimon  não havia respeitado o grande e santo Rabi 

Betzalel, e em segundo lugar por que depois das palavras pronunciadas por Haim Chimon , 

o Rabi Faitel decidiu abandonar sua sagrada tarefa de Sofer. 

 O Rabi Yosef decidiu conversar com Haim Chimon  que negou qualquer 

responsabilidade em relação à decisão do Rabi Yochua Faitel. 

 Entretanto, o Rabi Yosef ficou tão incomodado com a impertinência de Haim 

Chimon  que havia falado da mesma maneira com o Rabi Betzalel, que decidiu então 

procurar o velho sabio para pedir perdão. 

 O velho Rabino recebeu o Rabi Yosef com boa vontade e o consolou dizendo que 

ele não deveria dar muita importância para as advertências bem intencionadas de Haim 

Chimon , pois, segundo ele, “a verdade é que eu não tinha a intenção de me gabar, minhas 

palavras podem ser facilmente mal interpretadas.” 

 O Rabi Yosef voltou para casa com a consciência mais tranqüila. O Rabi Betzalel 

voltou para Rossosno algumas semanas depois, e o Rabi Yochua Faitel deixou Dobromysl 

também. 

  

 

58. 

 

A fé sagrada 
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 O incidente foi logo esquecido, pois outros problemas surgiram em Dobromysl 

chamando a atenção e despertando o interesse dos moradores judeus. 

 Era de se esperar que Haim Chimon  perdesse um pouco de sua popularidade em 

Dobromysl onde ele condenava abertamente qualquer pessoa que demonstrasse vaidade. 

Em geral, o homem sempre tem orgulho de alguma coisa mesmo quando ele acha que não 

está demonstrando isso. Todos sentiam que as críticas de Haim Chimon  eram 

direcionados para eles mesmos e não o suportavam. 

 Entre muitos, Haim Chimon  atraiu também a antipatia dos dois genros mais velhos 

do ferreiro Eliezer Reuben. Entretanto, esta inimizade não afetou o relacionamento de 

Haim Chimon  com o terceiro e mais novo genro do ferreiro, Itzhak Saul, que foi um 

convidado ilustre no casamento deste último. Uma amizade firme e calorosa tinha nascido 

entre os dois desde que eles se encontraram pela primeira vez, pois, tanto um quanto o 

outro respeitava e admirava as virtudes do outro. 

 Durante a estadia de Baruh na casa do ferreiro na época de Pessah, ele teve a 

oportunidade de conhecer Haim Chimon  por intermédio de Itzhak Saul. Quando Itzhak 

Saul fez um discurso de Torá durante seu casamento de acordo com o costume dos recém-

casados e que todo mundo o aplaudiu muito, Haim Chimon  se levantou em seguida para 

dizer que concordava com o louvor atribuído ao noivo por seu excelente e culto discurso e 

também o alertava para o perigo de se tornar pretencioso por causa de seu “saber”. Pois a 

vaidade sempre foi um terrível defeito do homem e devemos sempre tomar cuidado para 

não sermos vítima. 

 Muitos convidados baixaram a cabeça, pois se sentiram envergonhados ao ouvir as 

palavras francas de Haim Chimon , e pensaram com inquietude que o orador se referia a 

eles! 

 Mas o pai do noivo que estava sentado ao seu lado se aproximou mais e disse em 

seu ouvido: “Meu filho, eu gosto muito desse jovem! É o tipo de pessoa que eu gosto 

muito. Eu tenho certeza que ele tem um grande futuro pela frente.” O Hassid que está 

dentro dele lhe dizia que ele seria um partidário em potencial das novas doutrinas 

Hassidicas, doutrinas que nesta época começavam a aparecer no mundo judaico; 

ensinamentos que contrariavam a linha de pensamento representada pelos sábios presentes 

no casamento. 

 Itzhak Saul apresentou Baruh a um outro jovem chamado Haim Elya: o genro de 

um certo Zalman Fischel, que todo mundo chamava de “filho único”, “Ben Yahid”. Na 

verdade ele era o nono filho e seus irmãos e irmãs estavam todos vivos. Entretanto, ele 

recebeu esse estranho apelido por que desde criança ele era extremamente delicado. Seus 

pais sabiam perfeitamente disso e o tratavam como se ele fosse a planta mais delicada que 

poderia ser levada e destruída com o menor vento! 

 Ainda criança ele aproveitava as vantagens de ser tratado como uma criança 

“frágil” e, vendo seus pais cuidarem dele tão afetuosamente, ele mesmo passou a se cuidar  

ainda mais! 

 Até atingir a maturidade ele se cuidou e atentou para que todo mundo fizesse o 

mesmo, como uma criança frágil e única, e assim seu apelido de “filho único” acabou 

ficando para o resto de sua vida. Como diz a expressão, “ele nunca suou a camisa”, e 

naturalmente, nunca fez o que nós poderíamos chamar de “trabalho”. Até o dia de seu 

casamento ele foi sustentado por seu pai e depois foi seu sogro que o sustentou durante 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 206 

vinte anos! Quando este último morreu e que sua fonte de renda desapareceu, ele não fez 

nada para sustentar sua mulher e seus filhos, deixando toda essa responsabilidade para sua 

esposa. 

 Zalman Fischel poderia ter se tornado um sábio se não fosse tão preguiçoso para se 

concentrar até mesmo no estudo, e quando ele resolvia estudar e abrir uma página de 

Guemara, ele de repente se lembrava que tinha alguma outra coisa insignificante que ele 

não podia deixar de fazer absolutamente, e então largava a Guemara. 

 Zalman Fischel estava sempre beliscando alguma coisa. Sempre com um biscoito 

na boca, um pedaço de bolo, uma bala ou uma fruta. Naturalmente, ele tinha o hábito de 

dizer para todo mundo que ele tinha que comer alguma coisa para manter suas forças, pois 

ele era muito fraco! 

 Uma outra “fraqueza” sua, e isso mingúem podia negar, era que ele aproveitava 

todas as oportunidades para rezar “daveneen” na frente do “Amud”. Nos Chabat e Iom Tov 

era até compreensível, mas até mesmo num dia normal de semana ele nunca deixava de ser 

dar o prazer de demonstrar seus talentos, cantando com ênfase na Sinagoga, fazendo o 

papel de “Hazan”.  

 O mês de Av nem tinha ainda chegado (dois meses antes de Rosh Hachana) e 

Zalman Fischel já tinha começado a tomar as precauções necessárias para proteger sua 

voz. Ele passeava com um cachecol de pele de coelho em volta do pescoço para se 

mostrar. E naturalmente, um mês antes do Ano Novo, quando chegava o mês de Elul, ele 

tomava ainda mais cuidado com sua “preciosa” voz! Ele bebia muitos copos de ovos crus 

batidos com mel para que sua voz ficasse doce e macia para os “Iamim Noraim” (Festas 

solenes). 

 Era um “espetáculo” ouvi-lo rezar “daveneen”, na frente do “Amud”: ele não se 

contentava em ouvir as imediatas reflexões dos ouvintes, mas em qualquer lugar que ele 

fosse e independentemente do que os outros estivessem fazendo, ele sempre perguntava: 

“e então vocês gostaram do meu daveneen?” Ou então se ele se dirigisse a alguém que não 

tivesse assistido a seu “espetáculo” na sinagoga, ele perguntava: “Vocês ouviram a 

maneira como eu rezei no Beth Hamidrash?” 

 Ele até dava uma gorjeta para o rapaz da casa de banhos para que ele fizesse o 

seguinte “elogio” aos numerosos usuários: “Vocês ouviram a reza espetacular de Zalman 

Fischel no outro dia? Se a gente tivesse na sinagoga pelo menos alguns Hazanim como ele 

para cantar com tanto talento seria ótimo!” 

 Os judeus de Dobromysl consideravam Zalman Fischel uma espécie de “piada” e 

às vezes riam com ele, às vezes riam dele. Ele se relacionava espontaneamente e de 

maneira agradável com as pessoas, e seu comportamento engraçado era um meio de 

diversão nos momentos mais sérios e pesados da vida. Ele se dava muito bem com seu 

genro Haim Elyah, e devemos admitir que ele cuidava tanto dele quanto a si mesmo!  

 Baruh achava que ele amava Haim Elyah muito mais do que Zalman Fischel. Haim 

Elya era muito afetuoso, amável com todo mundo, principalmente com os sábios. Ele se 

expressava de maneira muito afável e tinha uma voz muito agradável de se ouvir. Ainda 

mais, ele adorava fazer piadas e mesmo que ele não falasse muito, ele conseguia sempre 

citar as palavras dos Sábios que se referissem àquele assunto da conversa. 

 Por causa de Zalman Fischel, Haim Elya era sempre alvo de zombarias que na 

verdade eram dirigidas a seu sogro, Zalman Fischel, mas Baruh tinha discernimento 
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suficiente para reconhecer e estimar o excelente caráter do genro mesmo que não fosse 

revelado aos olhos das pessoas superficiais por causa da estranheza de seu sogro. 
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Capítulo XVIII 

 

 

Um inimigo dos judeus recebe o que merece 

 

*** 

O senhor tirânico e seu administrador anti-semita - Uma encomenda de botas cancelada 

- O senhor arrependido. 

 

*** 

 

59. 

 

O senhor tirânico e seu administrador anti-semita - Uma encomenda de botas cancelada 

- 

 

 

 

 

 Todo ano, logo depois de Sucot, quando o rigoroso inverno se aproximava, Haim 

Chimon  deixava Dobromysl e levava suas mercadorias para os mercados de várias 

cidades. Lá, judeus e gentis, vinham em massa para comprar suas famosas “Volikess” (as 

botas do inverno). 

 Haim Chimon  era conhecido até em Dniepr e muitos senhores feudais e 

importantes funcionários do governo o procuravam. 

 Foi assim que o “Poretz” Stefan Verbitzki, cujas terras se estendiam até as margens 

do rio Dniepr, à alguns quilômetros de Liady, enviou seu administrador Jan Bednitzki para 

Dobromysl para comprar uma grande quantidade de “volikess” fabricadas por Haim 

Chimon . Como o “Poretz” tinha mais de duzentos operários em sua propriedade, e que ele 

queria fornecer “Volikess” para todos, a encomenda foi bastante grande. 

 Stefan Verbitzki era um senhor feudal cheio de caprichos e seu administrador Jan 

Bednitzki era um anti-semita notório. Como eles realmente queriam comprar as botas 

fabricadas por Haim Chimon , podemos imaginar a qualidade e a reputação que seu 

serviço tinha. 

 Quando Haim Chimon  recebeu esta encomenda importante, ele ficou muito 

contente mas, como ele não tinha essa quantidade de mercadorias disponível, ele deu ao 

administrador tudo o que ele já tinha e prometeu entregar o resto numa determinada data. 

 Quando todos os detalhes relacionados ao preço da mercadoria foram acertados, 

eles assinaram um contrato oficial, com um recibo relativo ao dinheiro recebido. O 

administrador voltou para a propriedade do Poretz e o Rabi Haim Chimon  se dedicou com 

muito zelo à fabricação das “volikess” para atender à importante encomenda. Ele 

empregou novos funcionários, organizou equipes para trabalhar de dia e equipes para 

trabalhar durante a noite para que a encomenda ficasse pronta mesmo antes da data 

marcada. Ele tomou muito cuidado para que a matéria prima e a fabricação fossem da 

melhor qualidade possível pois, ele sabia exatamente para quem ele estava trabalhando: 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 209 

um senhor feudal “maluco” e um administrador anti-semita.  Assim ele resolveu que não 

daria nenhum motivo para possíveis reclamações! 

 Então imaginem sua surpresa quando ele chegou, uma semana antes do combinado, 

com sua encomenda toda dentro de charretes e foi recebido pelo administrador que disse 

furiosamente: “O Poretz mudou de idéia em relação à encomenda, então é melhor você 

voltar com suas botas o mais rápido possível!” 

Quando Haim Chimon  começou a protestar e a perguntar o motivo dessa atitude 

tão injustificável, o administrador ficou completamente irritado e começou a se enfurecer 

com Haim Chimon  e com os judeus em geral. 

 Ao perceber que o administrador anti-semita era o causador daquela trapaça por 

algum motivo pessoal, Haim Chimon  insistiu para falar pessoalmente com o “Poretz”. 

 O administrador furioso gritou novamente: “como é que você ousa duvidar da 

minha palavra! Judeu safado! Se eu estou dizendo que o “Poretz” anulou a encomenda 

você tem que acreditar! Eu vou fazer você parar de perguntar!“ Depois de dizer isso, ele 

pegou  uma espingarda e se preparou para atirar em Haim Chimon . Entretanto, felizmente 

os dois transportadores que tinham trazido as charretes com as “volikess” pularam em 

cima de Jan Bednitzki e seguraram seu braço, parando-o a tempo para evitar que Haim 

Chimon  fosse assassinado. 

Haim Chimon  percebeu que seria inútil continuar discutindo, então ele decidiu 

pegar sua carga e partir.  

Entretanto, ele não voltou diretamente para casa. Ele parou numa aldeia vizinha 

para pensar e refletir no que havia acontecido, e ver de que maneira ele poderia ao menos 

provar sua boa fé para Stefan Verbitzki. Era evidente que o administrador já devia ter 

falado muito mal de Haim Chimon  e de sua mercadoria ao senhor feudal para sabotar a 

encomenda.   

Durante esse tempo, os empregados do Poretz ficaram sabendo que Haim Chimon  

tinha levado as “volikess” para todos os operários e que, mesmo que Haim Chimon  tivesse 

trazido a encomenda antes da data prevista, a encomenda tinha sido recusada por Jan 

Bednitzki, um homem sem escrúpulos. 

O tempo ficou realmente ruim, fazia extremamente frio e muitos operários ficaram 

de cama, resfriados, provavelmente por que eles não tinham “volikess” nem roupas de frio, 

e precisavam urgentemente disso para se proteger de um frio com esse. 

Conseqüentemente, a notícia deixou todos enraivecidos e eles começaram a se queixar do 

comportamento incompreensível do administrador. 

O protesto de todos logo alcançou o castelo do senhor feudal e todos seus 

empregados, espantados, trabalhavam comentando o assunto das “volikess” que tinham 

sido recusadas. 

Se Verbitzki não estivesse dormindo profundamente como um bêbado, ele teria 

certamente ouvido tudo o que estavam comentando. Mas foi somente quando ele acordou, 

mais ou menos ébrio, que ele percebeu que seu velho empregado, que era seu criado 

pessoal, andava de um lado para o outro, falando sozinho, balançando a cabeça e 

demonstrando sua perplexidade. 

-Eu não entendo, murmurava o velho criado, por que as “volikess” foram recusadas 

já que precisamos tanto delas! Eu não estou entendendo nada! 
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- O que você está dizendo? Rugiu Verbitzki. Chame esse cachorro imediatamente! 

(referindo-se a Bednitzki quem ele chamava sempre de “cachorro”. Ele chamava assim 

todas as pessoas que trabalhavam para ele). E mande-o trazer o judeu com ele! 

O velho empregado se precipitou, temendo que o “Poretz”, enfurecido, o batesse 

com seu chicote, pois ele já havia experimentado este tratamento mais de uma vez. 

O “Poretz” se considerava um “superchefe”, alguém com plenos poderes sobre 

seus operários e suas famílias, e ninguém podia duvidar disso. Em várias situações ele 

reunia todos seus operários e suas famílias na frente de seu castelo. Ele se sentava então 

sobre um dossel segurando um cetro e olhava para todos com um olhar penetrante. Que 

D’us proteja aquele que ele olhasse! Pois ele escolhia uma pessoa ao acaso, sem motivo 

aparente, e mandava chicoteá-la na frente de toda a assembléia! Em seguida, o pobre 

miserável devia rastejar e beijar a ponta dos sapatos do senhor feudal, enquanto os 

espectadores cantavam um hino de louvor para ele, seu “Poretz”. 

Ele fazia isso para mostrar que tinha um poder sem limites sobre eles, e, 

naturalmente, eles viviam com medo dele e tremiam só de pensar nas suas invenções 

demoníacas. 

Esse “senhor feudal” chamado Stefan Verbitzki gostava que o chamassem de 

“Stefan Wielmozny” (todo poderoso) e quando ele aparecia em público havia sempre uma 

orquestra formada por alguns de seus operários que tocavam trombeta para anunciar a 

chegada do “senhor e mestre”. O esplendor e a cerimônia satisfaziam sua vaidade e 

causavam uma grande impressão, segundo ele, em seus operários servis.   

O velho criado foi correndo procurar o administrador Jan Bednitzki para dizer que 

o “Poretz” estava mandando ele ir imediatamente procurar o judeu Haim Chimon  para 

trazê-lo o mais rápido possível com suas botas, as“volikess”. 

 

 

60. 

 

O senhor arrependido. 

 

 

 

Ao receber o recado, o administrador ficou pálido pois realizou  que teria que 

enfrentar aborrecimentos. Mas ele não tinha outra escolha a não ser obedecer seu mestre; 

assim, ele pegou a estrada em direção à cidade onde ele tinha ouvido falar que Haim 

Chimon  tinha parado. 

Logo que eles chegaram no castelo, o “Poretz” recebeu Bednitzki com um monte 

de injúrias e lhe pediu uma explicação. Bednitzki nem teve tempo de abrir a boca para 

responder e o “Poretz” logo gritou: 

-Silêncio! Cachorro sarnento, e, dirigindo-se de maneira completamente diferente a 

Haim Chimon , ele disse educadamente: 

 - Foi extremamente amável de sua parte trazer as “volikess” tão rapidamente. Eu 

gosto das pessoas que executam minhas ordens de maneira competente e gosto também 

das pessoas que mantêm a palavra, mesmo que sejam judeus! Para mostrar o quanto eu 
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estou satisfeito com você, eu vou lhe pagar um “gulden” a mais por cada par de “volikess” 

e vou lhe fazer uma nova encomenda de duzentos pares. 

Haim Chimon , que conhecia os caprichos do bizarro “Poretz” achou que ele estava 

zombando. Ele não podia imaginar que ele estava falando sério, e então respondeu: 

- Me disseram que você cancelou a encomenda de “volikess” e eu já estava 

voltando para casa com elas. Eu aceitei o cancelamento sem reclamar e agora estou 

ouvindo uma história diferente de sua própria boca.  

Quem te falou uma mentira como esta? Perguntou o “Poretz”. 

Haim Chimon  olhou em direção a Bednitzki, mas não disse uma palavra. Este 

último parecia querer se esconder num buraco de ratos. Ele estava ali, tremendo como uma 

folha, com os olhos cheios de pavor. 

O “Poretz” compreendeu, sem que ninguém dissesse que seu administrador era o 

responsável por esse cancelamento sem motivo, e se jogou sobre ele gritando: 

-Como é que você ousa me desonrar assim dizendo em meu nome que eu queria 

cancelar a encomenda que eu havia feito a esse judeu! Você pagará muito caro por isso, 

safado filho de cachoro! 

O “senhor feudal” chicoteou o rosto e o corpo do infeliz administrador até sair 

sangue! Ainda enraivecido, ele se virou para Haim Chimon  e disse: 

- Você também merece ser chicoteado por achar que eu não tenho palavra. Eu 

nunca teria desistido da encomenda, mesmo que os preços fossem altíssimos! Acalmando-

se, ele concluiu: “eu vejo que eu estou fazendo negócios com um homem honesto. Você 

trouxe minha encomenda mesmo antes da data prometida. Dessa maneira, eu lhe provarei 

minha estima tratando do assunto diretamente com você no futuro. E como eu disse, eu 

quero te fazer uma outra encomenda de “volikess” para que meus “cachorros” não morram 

de frio! 

O “Poretz” mandou que alguém trouxesse o livro de contas e enquanto isso se 

vestia com roupas quentes antes de sair para ver os novos “volikess” que Haim Chimon  

tinha trazido em suas charretes. 

Quando tiraram o pano que cobria as mercadorias e que o “Poretz” se curvou para 

vê-las, ele demonstrou sua aprovação com alegria e disse que queria que elas fossem 

levadas para suas lojas para compará-las com as que Haim Chimon  tinha entregado antes. 

Eles tinham acabado de entrar na loja e logo que Haim Chimon  viu as botas, ele 

exclamou surpreso: 

- Estas não são minhas “volikess”. As minhas eram totalmente diferentes e tinham 

uma qualidade evidentemente superior. Essas daqui não valem nem a metade das minhas! 

- Meu D´us do céu, o quê que aconteceu aqui? Rugiu o “Poretz”. Eu preciso saber 

todos os detalhes desta história. 

Bednitzki não se agüentou e desmaiou. O “Poretz” mandou que o levassem para o 

castelo e que o vigiassem muito bem até o momento de interrogá-lo.  

Ele mandou que os dois carreteiros, que tinham trazido as charretes quando o 

administrador tinha comprado as “volikess” de Haim Chimon , fossem trazidos até ele e 

mandou que eles dissessem exatamente o que havia acontecido. 

- Se vocês me disserem toda a verdade, disse o “Poretz”, eu darei a cada um um 

copo de vodka e um pedaço de pão, mas se eu descobrir que vocês estão mentindo, eu 

estou avisando logo que eu não terei pena e baterei em vocês até a morte! 
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Os dois camponeses apavorados nem hesitaram, e com a voz tremendo e cheia de 

pavor começaram imediatamente a contar como, depois que Jan Bednitzki tinha comprado 

as “volikess” de Haim Chimon , ele mandou que eles fossem para uma outra cidade para 

vendê-las e assim obtendo um bom lucro. Com uma parte do dinheiro eles compraram 

“volikess” de qualidade inferior em outro lugar, e levaram-nas para o “Poretz” fazendo um 

falso recibo declarando uma quantia maior do que a quantia paga a Haim Chimon . Assim, 

ele tinha lucrado do dois lados. Primeiro em cima da “venda” e depois sobre a compra das 

“volikess” para substituir as que ele tinha comprado de Haim Chimon . Foi assim que o 

depoimento dos dois camponeses inocentou Haim Chimon .  

Haim Chimon  voltou para casa e começou a preparar a nova encomenda. Quando 

ele voltou para o castelo, três semanas depois, com os duzentos pares de botas, ele 

encontrou um novo administrador, um judeu chamado Aron-Yosef de Liady. Ele ficou 

sabendo que o administrador Jan Bednitzki tinha apanhado tanto do “Poretz” que ele ainda 

estava na cama sofrendo por causa dos machucados! 

Durante uma de suas visitas a negócios Haim Chimon  ficou sabendo pelo novo 

administrador, Aron Yosef, que no tempo do velho “Poretz”, o pai do atual “Poretz”, 

muitos judeus tinham sido contratados para trabalhar no domínio de Verbitzki e eram 

muito bem tratados. Mas quando o velho “Poretz” morreu, o jovem “Poretz” o sucedeu e 

foi influenciado pelo administrador anti-semita Jan Bednitzki. Assim, os judeus foram 

expulsos das terras de Verbitzki e tiveram que procurar trabalho em outro lugar.   

Essa situação provavelmente teria continuado assim se o “Poretz” não tivesse 

descoberto, graças aos seus negócios com Haim Chimon , que Bednitzki era um ladrão que 

sempre o havia roubado durante o tempo que trabalhou para ele. Foi ele também que 

inventou um monte de mentiras contra os judeus, mentiras que o “Poretz” acreditava e que 

o incentivava a maltratar os judeus. 

 Agora que o Poretz tinha percebido seu erro, ele foi até a comunidade judaica de 

Liadi, acompanhado por sua “polícia armada” para pedir desculpas publicamente. (O que 

era muito para um homem tão vaidoso como ele, e com uma opinião extremamente forte 

sobre si próprio, seu poder e sua dignidade). 

 Ele pediu que Aron Yosef voltasse e ocupasse novamente seu cargo de 

administrador como antigamente, antes da chegada de Bednitzki que semeou discórdia 

entre ele e todos os judeus que viviam naquela área e nas redondezas. 

  Agora, tudo tinha mudado para os judeus, entretanto, para melhor. 

 Um dia, quando Haim Chimon  chegou para entregar uma encomenda, disseram 

que o “Poretz” tinha mandado preparar uma refeição especial sem carne para que ele 

pudesse comer85. E, para ter certeza que essa comida seria “kosher” para ele, ele pediu que 

seu administrador judeu Aron Yosef organizasse o jantar para todos eles em sua casa, e o 

próprio “Poretz” pagaria todas as despesas. 

 Enquanto eles estavam todos sentados à mesa, o jovem “Poretz” começou a falar 

da amizade que seu falecido pai tinha pelos judeus. Ele contou tudo com um grande 

                                                
85 Todo alimento ingerido pelos judeus deve ser kosher, isto é deve responder às exigências da 
Lei da Torá. Neste contexto e entre outras numerosas exigências da Torá,  a carne deve vir de um 
animal permitido pela Lei e ter sido sujeita ao abate ritual por especialistas rabínicos deste ramo. 
È por isso que o Poretz deixou todos os cuidados do jantar nas mãos de Aron Josef que conhecia 
muito bem as exigências da Torá para os preparativos. 
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orgulho e evocou a época em que um grande incêndio em Liadi destruiu a maior parte da 

cidade e como seu pai então ajudou os judeus. 

 O Rav de Liadi e outros chefes da comunidade judaica de Liadi, aflitos com a 

destruição provocada pelo incêndio, foram procurar seu pai para pedir permissão para 

pegar madeira nas florestas para reconstruir suas casas e seus centros comunitários, assim 

como o santo lugar de rezas e de estudo da Torá, o Beth Hamidrash. 

 Qualquer um que tivesse conhecido o “jovem Poretz” na época em que ele era mal 

influenciado pelo administrador anti-semita Jan Bednitzki não acreditaria que o “Poretz”, 

que estava naquele momento na casa de Aron Joseph conversando de maneira tão amável 

com seus dois companheiros judeus, era aquele mesmo homem. 

 Ele falou o quanto ele estava feliz por ter reatado sua amizade com os judeus. Ele 

sabia que seu pai teria desejado que sua relação com os judeus fosse assim, e então se 

sentia feliz já que seu pai nunca ficou sabendo que sua própria amizade com os judeus 

tinha sido interrompida durante um certo tempo por seu filho. 

 Aron Yosef e Haim Chimon  estavam muito contentes com essa “mudança” do 

jovem “Poretz”. Haim Chimon   estava mais do que satisfeito, pois ele tinha sido o 

responsável por essa melhora em relação aos seus irmãos judeus. 

 Assim, Haim Chimon  saiu da casa do “Poretz” Verbitzki com o coração leve e 

voltou para sua casa em Dobromysl. 
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Capítulo XIX 

 

 

Chassidismo Típico 

 

 

Um Hassid demonstra sua amizade por uma alma perdida – Desejo de um genro instruído 

– Um humilde veterinário que consegue prestígio – Uma lição de amor para as criaturas 

mudas – Pai e filho Hassidim – O Rabi Adam Baal Shem. 

 

 

61. 

 

Um Hassid demonstra sua amizade por uma alma perdida – Desejo de um genro 

instruído. 

 

Não era fácil para o ferreiro de Dobromysl, Eliezer Reuben se acostumar com a 

idéia de que seu terceiro genro, o Rabi Itzhak Saul se tornaria ferreiro como ele e 

trabalharia com ele na ferraria.  Ele tinha se esforçado para achar maridos sábios para suas 

três filhas e conseguiu, e não se preocupou com o preço que ele deveria pagar, nem com o 

trabalho que ele teria que fornecer para realizar sua ambição. 

Seus dois primeiros genros acabaram conseguindo ocupar as respeitáveis funções 

de Rabino em Yeshivot e tinham saído da casa dele agora que eles podiam se sustentar. 

Entretanto, seu terceiro genro aproveitava ainda do “teto e da comida” de seu sogro até 

encontrar um trabalho conveniente. 

Eliezer Reuben sempre sentiu muito orgulho de seus instruídos genros, e sentia 

prazer em ouvir a “ciência” deles. Entretanto, era decepcionante para ele saber que seu 

genro mais novo queria se tornar operário como ele. Para ele, isso ia além de sua 

compreensão! 

Ele comentou esse assunto com a sua mulher Dvora e sua filha, a mulher de Itzhak 

Saul, que o acharam preconceituoso.  

- Por que isso te incomoda tanto? Perguntou sua mulher. Você mesmo não é capaz 

de provar que um operário pode ser uma pessoa decente? É preciso ser Rabino para 

merecer respeito? 

Eliezer Reuben percebeu que ele não teria o apoio nem de sua mulher nem de sua 

filha, então ele teve que se acostumar com esta idéia, forçado e obrigado. 

Ao refletir sobre esse assunto, ele acabou admitindo que Itzhak Saul não era como 

seus dois outros genros e, na verdade, não era também como a maioria dos outros jovens 

que tinham uma instrução tão boa quanto a sua. Enquanto os outros geralmente 

demonstravam seu “saber” para todos como se tivessem uma etiqueta indicando “sábio”, 

Itzhak Saul, pelo contrário, era muito modesto e tratava todo mundo com o mesmo 

respeito e amor, não importava se tratava-se de um sábio ou de um homem sem instrução. 

Foi assim que Eliezer Reuben percebeu que quando seu velho vizinho, Zabulon 

Benjamin, que era particularmente estúpido, chegava, Itzhak Saul largava sempre sua 

Guemara e lhe sorria de maneira acolhedora. 
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Todo mundo em Dobromysl considerava Zabulon Benjamin um ignorante, o que 

era verdade. Conseqüentemente, as pessoas achavam que tinham todo o direito de zombar 

dele quando quisesse. Eliezer Reuben também não via problema algum no fato de que seus 

dois primeiros genros zombavam de Zabulon Benjamin quando ele ia para a ferraria. 

Zabulon Benjamin tinha adquirido empiricamente noções de veterinária, e também 

ganhava a vida despojando as carcaças dos animais. Talvez fosse por causa de seu 

trabalho, que as pessoas consideravam humilhante, que ninguém prestava atenção nele e 

nem tinha interesse por ele, a não ser rir de sua aparência grosseira ou de sua simplicidade. 

O “veterinário” estava consciente de sua ignorância espantadora e sabia que era 

alvo de desprezo de seus irmãos judeus. Como ele não suportava mais ser tão ridiculizado, 

sua mulher seus filhos e ele deixaram a pequena cidade onde moravam e foram para 

Dobromysl onde tiveram a chance de ser vizinhos e amigos do bom Eliezer Reuben, o 

ferreiro. 

Zabulon Benjamin se lembrava perfeitamente da época que ele era chamado na 

sinagoga para abençoar a leitura pública da Torá (Alya), apenas uma vez por ano, no dia 

de Simhat Torá, e então ele se juntava aos rapazinhos para a “Alya” dos jovens, “Kol 

Hanearim”. Ele tentava se esconder atrás de um adulto para que ninguém o visse direito, e 

quando ele tinha que recitar a bênção, a “Beraha”, ele a repetia depois dos outros. 

Naturalmente, todos os jovens achavam isso muito engraçado e davam gargalhadas, e 

muitos adultos que deveriam ter mais juízo e respeito pelos sentimentos do pobre judeu, se 

juntavam aos outros para rir. 

Se Zabulon Benjamin não tivesse percebido que era dever de todos os judeus ser 

“chamado a Torá” na sinagoga, pelo menos uma vez por ano, para abençoar a leitura 

pública da Torá, ele não teria tido coragem de enfrentar a terrível prova de ficar diante de 

toda a assembléia de fiéis. 

Mas não era apenas na sinagoga, na Chull que as pessoas tinham a oportunidade de 

zombar do pobre Zabulon Benjamin. Assim que ele entrava na casa de banhos, no 

“Merhatz”, as pessoas explodiam de tanto rir. O coitado se contorcia literalmente pelo 

incômodo e aflição mas não sabia o que fazer para escapar disso. Ele achava que a única 

coisa que lhe restava era de se conformar com esse infortúnio. 

Como já foi dito antes, a única exceção até agora era Eliezer Reuben, o ferreiro. 

Agora, maravilha, um jovem inteligente, um estudante da Torá, passou a lhe dar valor! Ele 

mal conseguia acreditar em tamanha sorte! Mais ele pensava maior era sua estima e seu 

reconhecimento por esse homem que tinha um coração tão bom e capaz de fazer com que 

ele sentisse que ele também era uma pessoa de valor para a comunidade! 

Itzhak Saul demonstrava sempre sua especial amizade por esse pobre homem que 

as pessoas zombavam tanto. Ele o convidava para sentar e conversava com ele. Ele 

perguntava sobre sua família e o incentivava a contar suas dificuldades. 

No início, o humilde Zabulon Benjamin não ousava dizer nem uma palavra a este 

brilhante sábio Itzhak Saul. Mas, pouco a pouco, a maneira amável deste último e seu 

interesse evidente o deixaram a vontade. 

Ele ficava tão comovido pelo fato de que uma pessoa tão instruída pudesse se 

interessar por ele que ficava com os olhos cheios de lágrimas. 
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- Você não pode imaginar o que a sua bondade significa para mim! dizia Zabulon 

Benjamin. Eu tenho realmente muitos assuntos que eu gostaria de discutir com você se 

você tiver tempo e paciência para me ouvir. 

- Certamente, respondeu Itzhak Saul. Eu ficaria muito feliz em te dar conselhos, na 

medida do possível. 

Zabulon Benjamin continuou com solicitude: 

- Minha filha mais velha tem agora quase dezoito anos, e eu sinto que eu deveria 

procurar um marido conveniente. Eu gostaria de encontrar um genro instruído que sabe 

bem estudar a Torá, pois eu sou um ignorante por que eu vivi toda a minha vida no meio 

de camponeses gentis sem instrução. Eu nunca tive a oportunidade de receber o que você 

pode chamar de “instrução”. É por isso que eu gostaria muito que meus filhos tivessem o 

que eu não tive! Meus filhos menores já estão ficando grandes também e eu gostaria que 

eles fossem para uma Yeshiva! Mas, até agora, sempre que eu digo isso para alguém, essa 

pessoa zomba de mim, achando que eu não mereço ter filhos instruídos! 

O Rabi Itzhak Saul ficou emocionado com a expressão patética do rosto de 

Zabulon Benjamin e de sua voz comovente. 

 - Não ligue para essas pessoas! Elas não merecem nem que você pense nelas. Você 

tem tanto o direito de ter filhos instruídos quanto qualquer outra pessoa. Basta você me 

mandar seus filhos que eu mesmo farei uma avaliação e te direi se eles têm ou não um 

nível suficiente para serem admitidos numa Yeshiva. Entretanto, se eles não puderem ser 

admitidos nessa Yeshiva, mas se eles tiverem capacidade para estudar, eu mesmo cuidarei 

da instrução deles com o maior prazer até que eles aprendam o suficiente para começar 

seus estudos na Yeshiva. 

 “Tudo correrá bem, não se preocupe meu amigo, concluiu Itzhak Saul, e o rosto de 

Zabulon Benjamin ficou iluminado de tanto prazer ao ouvir essas palavras amáveis e 

calorosas.” 

 - Você me salvou do desespero! Gritou este último com reconhecimento. Eu nunca 

me esquecerei de você, por toda a minha vida! 

 Itzhak Saul deu um tapinha no seu ombro e mostrou-se compreensível. 

 - Eu poderia te perguntar o quê que eu posso fazer pela minha filha? perguntou 

Zabulon Benjamin cheio de esperança. Eu nunca ousei dizer para ninguém que eu gostaria 

que ela se casasse com um homem instruído. É uma criança muito bonita em todos os 

sentidos. Então, é culpa dela, pobre criança, ter um pai tão ignorante? 

 E por quê que você não poderia ter um genro instruído? Perguntou Itzhak Saul, 

para incentivá-lo. 

 - Você sabe, continuou o veterinário, falando confidencialmente, eu estou 

guardando para ela um bom dote para um magnífico enxoval e dinheiro suficiente para 

comprar roupas para seu marido também. Eu te garanto que se ela encontrar um marido 

conveniente, eu não deixarei nada faltar para ninguém! Eu sempre admirei seu sogro por 

causa da sua chance de ter genros tão instruídos mesmo que ele não seja uma pessoa 

instruída. Então porque eu não poderia também conseguir casar a minha filha com um 

homem instruído? Zabulon Benjamin falava com tanta emoção que Itzhak Saul ficou 

profundamente impressionado. 

 - Eu encontrarei esse genro para você, disse Itzhak Saul confidencialmente. 
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 Zabulon Benjamin pulou de alegria ao ouvir essas palavras tão inesperadas. Itzhak 

Saul lhe explicou que seu pai, o Rabi Nissan, morava em Horki e que ele tinha um grande 

prazer em procurar esposas para os excelentes jovens que ele conhecia. Então, ele ia 

escrever o mais rápido possível uma carta para seu pai, falando sobre a radiante filha de 

Zabulon Benjamin e pedindo que ele encontrasse um bom jovem para ela. 

 - Mas, eu peço, por favor, que você diga para seu pai tudo o que você sabe sobre 

mim, suplicou Zabulon Benjamin. Seria melhor que você dissesse que eu sou uma pessoa 

muito simples, e que eu ganho a vida esfolando carcaças e cuidando de animais doentes. 

Diga também que minha mulher é tão ignorante quanto eu e que seu pai era sapateiro até 

uma idade avançada quando decidiu abandonar essa profissão para se tornar o responsável 

da sinagoga, o Chamash numa Chull em Dubrovno. Até o dia do meu casamento eu 

ignorava o alfabeto hebraico e nem sabia a diferença entre um “Aleph” e um “Beth” e até 

agora eu não sei muito mais que um pouco de hebraico, Ivri, e as bênçãos essenciais, as 

“Berahot”. Eu não sei ainda rezar, “daveneen”, tão bem para poder seguir o ofício com os 

outros fiéis e quando eu sou “chamado a Torá” eu começo a tremer de pavor com medo de 

dizer algo errado enquanto eu recito a “Beraha”! Eu sei perfeitamente que nessas horas 

todos zombam de mim pelas minhas costas e até mesmo na minha frente. Mas é culpa 

minha se eu nunca tive a sorte de poder estudar a Torá durante minha infância como os 

outros judeus tiveram? Entretanto, que eu me lembre, eu posso dizer honestamente que 

nunca menti. Eu não nunca fui desonesto com um judeu nem com um gentil. 

 “Também, eu sempre mostrei para meus filhos a importância de ser uma pessoa 

honesta, correta e boa com os animais assim como as pessoas em geral.” 

 “Na verdade, eu sempre agi da melhor maneira possível, de acordo com meu saber 

e com a minha compreensão, o que eu sei que não é muito em comparação com a dos 

outros. Entretanto, a verdade deve ser dita mesmo que ela não seja agradável, e assim eu 

não me sentirei à vontade enquanto seu pai não souber tudo o que diz respeito à minha 

família, a mim e à nossa humilde origem”. 

 

 

62. 

 

Um humilde veterinário que consegue prestígio. 

 

   Zabulon Benjamim parecia estar aliviado depois de ter desabafado com Itzhak Saul 

que o ouviu até o fim com paciência e compreensão. 

 No dia seguinte de manhã Zabulon Benjamin trouxe o dinheiro que ele tinha 

economizado para o dote de sua filha e o entregou a Itzhak Saul dizendo: 

 -Eu ouvi dizer uma vez que não se deve confiar numa pessoa ignorante e eu achei 

que seria melhor que você visse que eu realmente tenho esse dinheiro e, eu ficaria muito 

grato se você o guardasse até o dia em que a gente precisar. 

 Enquanto a honestidade e a simplicidade do humilde e ignorante Zabulon 

Benjamim causavam uma profunda e comovante impressão no sábio Itzhak Saul, a sincera 

compreensão e a amizade que Itzhak Saul tinha por Zabulon Benjamin, como se não 

houvesse diferenças entre eles, o levava para o “paraíso”.  

 Um dia Zabulon Benjamin lhe perguntou: 
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 - Por favor, Rabi, diga para mim, parece que os gentis nunca reparam que eu sou 

ignorante, porquê? Parece que eles não são tão exigentes com a instrução. Eles vão à igreja 

no domingo e se contentam em ouvir o padre rezar ou fazer um sermão, e só isso é 

suficiente para eles. 

 “Mas, nós judeus, devemos todos ser capazes de ler e recitar todas as rezas e os 

ofícios! E se nós não conseguirmos, como infelizmente é o meu caso, veja como as 

pessoas zombam e riem de mim.” 

 - Meu caro amigo, respondeu o sábio, de qualquer maneira ninguém tem o direito 

de zombar de você! Mas eu vou te dizer por que é necessário, para nós judeus, ser mais 

instruídos que os gentis. Veja bem, D’us ofereceu a Torá para as nações, mas a única 

nação que aceitou foi o povo judeu. Conseqüentemente, eles devem estudar a Torá e 

colocar todos os ensinamentos em prática. Assim eles honrarão o Criador e serão um 

exemplo para o resto do mundo. 

 “Mas não pense que somente o sábio é um homem de valor. Lembre-se que nove 

sábios não formam um “Mynian” (quórum) até um décimo judeu, indispensável, se juntar 

a eles para poder realizar qualquer rito judaico; também, dois estudantes da Torá não 

formam o quórum (Mezuman) para abençoar uma refeição, até um terceiro judeu se juntar 

a eles. E nos dois casos, não é essencial que o outro judeu seja sábio como os outros, mas 

somente o fato de ser judeu lhe dá um direito e um estatuto iguais. 

 Os olhos de Zabulon Benjamin brilharam de prazer e de alívio enquanto seu amigo 

continuava dizendo: 

 “Todos os judeus são iguais no que diz respeito a “Keducha” (santidade) com 

exceção dos “Cohanim” que são especificamente designados para cumprir deveres 

especiais, mas todos os outros judeus podem praticar todas as outras Mitzvot da Torá e 

receber os mesmos méritos. Quanto a profissão, nunca devemos ter vergonha de nosso 

trabalho quando este é realizado honestamente. 

 Itzhak Saul falava o tempo todo com esse judeu sem instrução como se fosse uma 

pessoa igual e citava palavras dos Sábios com uma linguagem tão simples explicando-as 

tão claramente que até mesmo essa alma simples e ignorante podia compreendê-las e 

apreciá-las. 

 O Rabi Chimon , filho de Rech Lakich, nos diz na Guemara Hulin (p.92): “O povo 

judeu pode ser comparado a uma videira cujos galhos representam os membros da 

comunidade, os Baalei-Batim, os cachos representam os sábios da Torá, e as folhas 

representam os ignorantes, os Am-Haaretz. Conseqüentemente, os sábios devem rezar para 

o bem daqueles que são menos instruídos que eles, pois esses últimos os protegem assim 

como as folhas protegem o fruto.” 

 Itzhak Saul dizia a Zabulon Benjamin que os judeus dão um valor tão grande ao 

saber que alguns passam todo seu tempo estudando a Torá, diferentemente dos não-

judeus. Ele incentivou também o veterinário a assistir a uma aula de Torá, um “Chiur”, no 

Beth Hamidrash entre a reza da tarde e da noite, entre “Minha” e “Maariv”, pois pessoas 

simples freqüentavam este tipo de aula e tudo seria explicado com uma linguagem mais 

simples. E se mesmo assim ele tivesse dificuldades para compreender, Itzhak Saul lhe 

garantia que, ouvindo as conferências todos os dias, ele acabaria se familiarizando com os 

termos usados e acabaria compreendendo o sentido. 
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 - Antes de tudo, lembre-se que você é judeu como os outros, com as mesmas 

possibilidades e com as mesmas responsabilidades. 

 Zabulon Benjamin ficou profundamente emocionado quando ouviu essas palavras 

estimulantes de seu novo amigo, e sentiu um ardente desejo de mostrar para seus 

conhecidos que ele poderia se tornar um judeu tão bom quanto eles. Assim, ele se apressou 

para mostrar para seu amigo que ele estava mais do que disposto a freqüentar o “Chiur” no 

Beth Hamidrash como ele havia sugerido. 

 - Agora pouco importa se eles zombam de mim, disse Zabulon Benjamin, com 

autoconfiança, eu mostrarei para eles o que eu sei fazer! 

 A partir desse momento ele passou realmente a ter autoconfiança e amor próprio, o 

que lhe fazia terrivelmente falta antigamente. Com fidelidade e perseverância, Zabulon 

Benjamin assistia ao “Chiur” do Beth Hamidrash e ouvia atentamente e com muita 

solicitude tudo o que o Rabino ensinava. 

 Se por acaso falassem coisas que ele não compreendesse, ele procurava Itzhak Saul 

que ficava muito satisfeito em explicar, e assim suas dúvidas desapareciam. 

 Durante esse tempo, Itzhak Saul recebeu uma resposta de seu pai, o Rabi Nissan, a 

respeito do casamento da filha de Zabulon Benjamin. 

 O Rabi Nissan dizia que havia vários jovens muito dignos, todos estudantes da 

Torá que poderiam ser considerados bom partido para Dina, a filha de Zabulon Benjamin, 

mas ele gostaria de estudar melhor esse assunto a fim de escolher melhor o jovem que ele 

recomendaria. 

 Zabulon Benjamin ficou radiante de felicidade quando Itzhak Saul contou sobre o 

conteúdo da carta! Ele demonstrava um interesse muito sincero por alguém que ele nem 

conhecia. E principalmente, ele apreciava o conteúdo da carta na qual o Rabi Nissan 

revelava, sobretudo um profundo respeito pelo judeu humilde e ignorante que procurava 

um genro instruído. 

 Para ele, era maravilhoso se sentir tratado sem diferenças e não ser desprezado 

como ele tinha sido durante toda sua vida. E quando ele pensava na possibilidade de se 

tornar realmente sogro de um estudante da Torá, sua agradável espera o levava para 

indescritíveis sensações de êxtase. 

 D’us foi muito bom e Zabulon Benjamin tentaria então por todos os meios retribuir 

esta graça que ele não merecia, mostrando seu profundo reconhecimento. 

 

 

63. 

 

Uma lição de amor para as criaturas mudas – 

 

 Itzhak Saul tinha um interesse muito grande por Zabulon Benjamin e lhe dedicava 

uma grande parte de seu precioso tempo. O Rabi Nissan havia escrito uma carta para seu 

filho encarregando-no de cuidar do veterinário para garantir seu progresso espiritual, pois 

ele sentia que ele era uma “terra fértil” onde os grãos semeados floresceriam e dariam 

frutos. O Rabi Nissan reconhecia, mesmo de longe, que Zabulon Benjamin era uma pessoa 

de grande valor e que ele poderia atingir um nível muito elevado de espiritualidade. Na 

verdade, todo judeu pode atingir um estado espiritual elevado qualquer que seja seu nível. 
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 Finalmente, Zabulon Benjamin, que até aquele momento era desprezado por todos, 

ganhou o respeito e a admiração de todos os judeus de Dobromysl. Foi então quando uma 

terrível epidemia atingiu a cidade. 

 A epidemia atingia especialmente as crianças pequenas e os animais. Quando o 

número de mortes aumentou da um dia para outro a população ficou apavorada. Zabulon 

Benjamin que durante toda a sua vida teve experiência com os animais, reconheceu que 

esta epidemia era causada pelo leite contaminado proveniente das vacas e das cabras que 

tinham comido capim envenenado. 

 Ele sabia exatamente como tratar essa doença e evitar que ela se manifestasse outra 

vez. Assim, ele foi rapidamente preparar seus remédios que ele prescrevia para as crianças, 

e deu todas as intruções para impedir a contaminação e a propagação dessa doença. O 

resultado foi milagroso! Em dois dias os doentes ficaram curados e todos que tinham sido 

atingidos pela doença se salvaram. Ele cuidou e curou também os animais doentes.  

 Todos os moradores de Dobromysl e das redondezas arregalaram os olhos de 

espanto e admiração. Zabulon Benjamin passou a ser alguém depois disso tudo! 

 Lá onde mais ninguém conseguiu fazer nada para resolver essa terrível calamidade, 

nem rezando e nem agindo, o simples veterinário fez tranqüilamente suas prescrições 

trazendo alívio e alegria para várias famílias atingidas pela doença. 

 Quando a epidemia foi completamente erradicada, o Rav de Dobromysl decretou 

um dia especial de jejum para todos, totalmente consagrado à reza, em reconhecimento ao 

Todo Poderoso que tinha enviado a cura por intermédio de Zabulon Benjamin. 

 Era a véspera do novo mês de Elul86, “Erev Rosh Hodesh Elul”, e todos os judeus 

de Dobromysl tinham se reunido no Beth Hamidrash para ouvir as palavras do Rabino. 

 Durante seu sermão, que impressionou muito seus ouvintes, ele elogiou Zabulon 

Benjamin e disse que ele foi um “anjo que caiu do céu” para salvar as crianças. 

 “Esse episódio nos permite aprender muito”, disse ele, “que o Todo Poderoso pode 

escolher qualquer um, até mesmo uma pessoa sem educação, para ser instrumento de Seus 

desenhos. Devemos todos então nos esforçar para sermos dignos de tal escolha”. Depois 

de dizer essas palavras ele caiu aos prantos como geralmente acontecia quando ele ficava 

muito emocionado no momento da reza. 

 “Os Sábios dizem que quando uma comunidade comete um pecado, a 

responsabilidade e o erro são incumbidos ao Rav dessa comunidade, que, sendo o guia 

espiritual, deve guiar e manter seu “rebanho” no caminho certo. Se eles se afastarem do 

bom caminho é por que ele falhou durante sua missão. É por isso que eu acho que a 

epidemia atingiu nossa cidade como forma de castigo pois algum pecado foi cometido, e 

como chefe da comunidade, eu sinto que a culpa foi minha. Nós devemos reconhecer que 

passamos por uma grande aflição por causa desta terrível epidemia, e devemos ao mesmo 

tempo agradecer à bondade do Todo Poderoso que salvou os doentes através de uma 

pessoa tão humilde quanto Zabulon Benjamin. Se nós quisermos, esse acontecimento pode 

ser um grande ensinamento para nós!” 

                                                
86 O mês de Elul é o décimo segundo mês do calendário judaico, o último mês antes do ano novo; 
este mês é totalmente consagrado ao arrependimento e ao balanço moral e das ações praticadas 
ao longo do ano que passou, para justamente receber todas as bênçãos do ano seguinte. 
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 Todo mundo começou a falar de Zabulon Benjamin e de seus poderes de cura que 

até então eram desconhecidos ou então desprezados, assim como do elogio que o Rav 

tinha feito a respeito dele. 

 Alguns ainda continuavam zombando dele, mas como isso não importava tanto até 

aquele momento, muitas pessoas passaram então a defendê-lo e a recriminar aquelas que 

tentavam diminuí-lo. 

 Quando Zabulon Benjamin terminou de cuidar das pessoas e dos animais em 

Dobromysl, ele foi para as cidades vizinhas para acalmar os camponeses aflitos. Ele estava 

extremamente ocupado pois ele era o único a cumprir a função de “médico” e por isso ele 

só conseguiu voltar para Dobromysl na sexta-feira de tarde, muito apressado, e a primeira 

coisa que ele fez foi correr para a casa de banhos, o “Merhatz”, afim de se preparar para o 

Chabat. 

 Quando ele entrou no local onde as pessoas estavam tomando banho, ele percebeu 

que estavam falando dele. Havia muito vapor naquele cômodo e ninguém percebeu que o 

“assunto” da conversa tinha acabado de entrar. Eles estavam comentando o elogio que o 

Rav tinha feito ao veterinário e eles também concordavam que ele merecia aqueles elogios. 

O humilde Zabulon Benjamin que não estava acostumado com tal atitude por parte de seus 

irmãos judeus, se lavou muito rápido e fugiu literalmente para não ser reconhecido. Ele 

ficou confuso com aquilo que ele tinha acabado de ouvir e muito perturbado com os 

elogios que fizeram a seu respeito. 

 Ele foi rapidamente para a casa de seu amigo Eliezer Reuben e se derramou em 

lágrimas ao contar o que tinha acabado de acontecer. 

 Os dois ferreiros, Eliezer Reuben e Itzhak Saul, estavam extremamente satisfeitos 

em ver que seu humilde amigo tinha progredido e havia conquistado o reconhecimento e o 

respeito da comunidade! E agora, o pobre homem estava aos prantos! 

 “Eu ouvi dizer que quando recebemos uma recompensa nesse mundo por causa de 

uma boa ação, seu mérito será deduzido de sua própria parte no mundo vinduro, disse ele 

soluçando. Agora, as pessoas ouvirão falar de meus méritos e isso provocará muita inveja, 

lamentou ele. E vocês sabem que isso é o que eu menos quero nesse mundo! Vocês não 

acham que seria uma boa idéia eu deixar Dobromysl e me instalar num lugar onde 

ninguém me conhece?” Perguntou ele. 

 Eliezer Reuben consolou seu amigo e tentou tranqüilizá-lo dizendo que ele não 

precisava se preocupar, e pediu que ele o acompanhasse a sinagoga, a Chull. 

 Enquanto os dois amigos caminhavam juntos, eles conversavam sobre as 

maravilhas do Criador que tinha criado as ervas que curavam e as ervas venenosas. 

 “Sim, disse Zabulon Benjamin que sabia muito sobre os poderes da natureza. D´us 

mostrou sua grandeza também ao dar aos animais o instinto que permite reconhecer as 

plantas comestíveis, para o bem deles, e quais são as plantas venenosas que devem ser 

evitadas. É raro que os animais comam plantas venenosas e, mesmo quando eles comem, 

existem plantas que têm o poder de anular o efeito do veneno absorvido. É ridículo atribuir 

a minha pessoa poderes que pertencem ao Todo Poderoso. Qualquer um que conheça os 

elementos que compõem as plantas e as ervas poderia ter feito a mesma coisa que eu, 

concluiu ele, sem achar que sua modéstia era excepcional.  

 Eles chegaram então no Beth Hamidrash e, como de costume, Eliezer Reuben foi 

um dos primeiros fiéis a chegar. 
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 Ele procurou um meio de se “livrar” de seu amigo pois ele queria colocar, às 

escondidas, seu dinheiro na grande caixa de caridade que estava em destaque no Beth 

Hamidrash. 

 Desde o dia de seu casamento, Eliezer Reuben tinha combinado com sua mulher 

que eles dariam uma certa quantia de dinheiro, de manhã e de tarde, para as obras de 

caridade. Também quando eles se sentavam para jantar sem a presença de hóspedes, eles 

separavam o dinheiro equivalente à uma refeição. Depois que seus filhos nasceram, eles 

separavam uma moeda para cada um e assim toda semana sua mulher conseguia juntar 

uma bela quantia, que ele levava num lenço e, quando ninguém estivesse olhando ele 

colocava esse dinheiro rapidamente no tronco do Beth Hamidrash, pois ele achava que 

fazendo essa caridade em segredo, ele estaria cumprindo uma ação mais louvável. 

Como os dois tinham ido para o Beth Hamidrash nessa sexta-feira de tarde, eles 

viram o sobrinho do responsável da arrumação da sinagoga, o Chamash, uma criança de 

doze anos, varrendo o Beth Hamidrash. Eles perceberam que alguma coisa tinha 

acontecido, e a criança contou que o Chamash tinha caído e quebrado a perna. 

 Eliezer Reuben e Zabulon Benjamin se apressaram para colocar tudo em ordem no 

Beth Hamidrash para a recepção do Chabat, “Kabala Chabat”, antes que os outros fiéis 

chegassem. 

 Eliezer Reuben teve durante muito tempo o hábito de trocar o “Paroketh”, a cortina 

da arca que contém os rolos da Torá. A cortina de todos os dias era substituída pela cortina 

especial do Chabat, mais bonita e mais trabalhada. Ele achava que o fato de trocar a 

cortina da arca era favorável (uma Segula) para manter a paz na casa e para garantir uma 

vida longa para seus filhos. 

 Zabulon Benjamin encheu uma bacia de água87, acendeu as velas na frente do 

Amud e depois acendeu as velas do candelabro que ficava pendurado no teto. 

 Quando os outros fiéis chegaram, ele foi para seu lugar habitual, atrás da “Bima”. 

Depois do ofício, ele ainda estava tranquilamente no seu canto recitando os versículos do 

“Tehelim” que o Rabi Itzhak Saul aconselhou repetir toda vez que ele fosse “daveneen”, 

quando de repente ele ficou surpreso ao ouvir alguém falar por cima de seu ombro: 

 “Chabat Chalom!, bom Chabat! Reb Zabulon Benjamin!” Ele se virou e parou de 

respirar ao ver quem estava falando com ele. Era o Rav, que estendia a mão para 

cumprimentá-lo! 

 _ Chalom Alehem, Reb Zabulon Benjamin, disse o Rav. Zabulon Benjamin, ao 

realizar que alguém se dirigia a ele usando o título honorífico de “Reb”, não agüentou de 

tanta emoção e caiu aos prantos. 

 _ “Caro Rabi, disse ele chorando, será que minha parte do mundo vinduro ficará 

menor por causa de tanta honra que estou recebendo agora?” 

  _ Não se preocupe, disse o Rav com segurança. Você certamente não perderá nada 

de sua parte no outro mundo. São somente aqueles que procuram receber honras e glória 

que perdem sua parte no mundo vinduro. Entretanto, você, meu amigo, você não buscou 

essas honras, mas você as recebeu por que você mereceu. Você não deve se preocupar 

com isso, sua parte do mundo vinduro ficará intacta. 

                                                
87 Esta bacia cheia de água era destinada à ablução das mãos, a “lavagem espiritual” das mãos, 
que devem ser lavadas seis vezes com uma caneca antes da reza, como indica as Leis da Torá. 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 223 

 Zabulon Benjamin se acalmou depois de ouvir as palavras consoladoras do Rav. 

Todos os outros ficaram profundamente emocionados quando viram o Rav procurar 

Zabulon Benjamin e falar com ele com tanta honra, enquanto ele apertava sua mão e lhe 

desejava “Chabat Chalom”! 

 Nem telefone nem telégrafo foram necessários para espalhar essa notícia por 

Dobromysl e antes mesmo que essa notícia chegasse aos ouvidos de todos as pessoas que 

estavam presentes no Beth Hamidrash naquela noite de Chabat, toda a cidade de 

Dobromysl já estava sabendo desse surpreendente acontecimento. 

 Zabulon Benjamin era tratado como uma pessoa de confiança, mas ao invés de 

ficar contente com a atenção excepcional que ele estava recebendo, ele estava 

profundamente infeliz de receber tantas honras. Ele preferia continuar sendo o mesmo 

humilde veterinário sem pretensões como antes a ser o “herói do dia”. 

 Em compensação, Itzhak Saul ficou muito entusiasmado com o novo status 

adquirido por Zabulon Benjamin. 

 Itzhak Saul também estava muito feliz por que tinha recebido notícias de seu pai, o 

Rabi Nissan, que disse que ele havia finalmente escolhido o jovem mais apropriado para 

casar com Diná, a filha do veterinário. Ele se chamava Jeremias, e era um órfão muito 

instruído. 

 Na carta, o Rabi Nissan dizia que ele tinha falado com esse jovem que demonstrou 

um grande desejo em conhecer a jovem menina, mas que só poderia ir para Dobromysl 

daqui há alguns meses. 

 Zabulon Benjamin ficou encantado quando soube que o Rabi Nissan havia 

encontrado um verdadeiro estudante da Torá que pretendia se tornar seu genro. Agora, ele 

podia realmente se sentir “no mesmo nível” que seus companheiros. 

 Jeremias chegou no dia combinado e tanto o pai quanto a filha tiveram uma boa 

impressão do jovem. Da mesma maneira, o jovem teve uma boa impressão de Diná e 

gostou de seu pai. 

  Como não havia motivos para adiar a data, o noivado foi imediatamente celebrado 

e Zabulon Benjamin estava tão contente e tão entusiasmado com seu futuro genro que ele 

lhe deu imediatamente dinheiro suficiente para cobrir suas despesas até o dia do 

casamento. Naturalmente, como ele tinha meios de sustentá-lo, ele garantiu a seu futuro 

genro que ele cuidaria dele e disse também que ele não precisava se preocupar com suas 

necessidades materiais pois ele, Zabulon Benjamin, ficaria muito feliz em sustenta-lo 

durante o tempo que precisasse. 

 Esse simples judeu ficou extremamente feliz quando seu amigo Itzhak Saul lhe 

disse que não apenas ele como também o Rav de Dobromysl estavam mais do que 

satisfeitos com a erudição do futuro marido. 

 

 

64. 

 

Pai e filho Hassidim 

 

 Itzhak Saul não se destacava apenas como estudante da Torá. Seu brilhante espírito 

trazia benefícios até para a humilde ferraria! 
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 Ele introduziu todos os tipos de inovações para melhorar o negócio deles, e uma 

dessas inovações foi a invenção de uma peça que ficava pendurada na carroça e quando 

esta se movimentava, a terra era dividia em pequenos pedaços. Isto permitia que o 

agricultor ganhasse muito tempo. Logo que ouviram falar dessa nova invenção, os 

camponeses foram em massa para a ferraria e pediram que essa peça fosse colocada em 

suas carroças, pois eles pagariam seu preço com grande satisfação. 

 Naturalmente, essa invenção trouxe uma boa quantia de dinheiro que Eliezer 

Reuben não esperava. E assim, seu mais novo genro se revelava uma pessoa excepcional 

na verdade, e seu sogro não podia deixar de admirar seus talentos evidentes. 

 O trabalho de Itzhak Saul estava se tornando famoso e sua reputação já tinha se 

espalhado, e por isso muitos senhores feudais encomendavam e pediam que ele instalasse 

essa peça em suas carroças.  Eles também encomendavam novas carroças, pois ele havia 

demonstrado seu grande talento e capacidade em todas as áreas de trabalho na ferraria.  

 - O que você acha de nosso brilhante genro? Perguntou Eliezer Reuben à sua 

mulher. Eu trabalhei na ferraria durante quarenta anos e não tive competência para 

introduzir uma inovação sequer! Eis então que um jovem estudante de Ieshiva, um 

“Yeshiva Bahour”, aparece e nos surpreende com suas capacidades excepcionais! Disse ele 

com muito orgulho. 

 - A resposta é simples, respondeu sua mulher calmamente: “Onde tem Torá tem 

sabedoria também.”  

 - Na verdade, o mérito de minha invenção deve ser atribuído a Torá, disse Itzhak 

Saul. Na Mishna é mencionada uma carroça que possui um instrumento que serve para 

repartir a terra. Eu percebi que as carroças que os camponeses traziam não tinham essa 

peça, então eu decidi introduzir esta inovação, e vocês já sabem o sucesso que essa idéia 

acarretou. Nós devemos tudo isso a Torá! 

 O objetivo de Itzhak Saul, que usava suas próprias mãos para trabalhar e assim para 

sobreviver, não era somente de ganhar dinheiro, pois ele achava que dessa maneira 

também ele teria mais e melhores oportunidades para se relacionar com os operários, para 

conhecê-los, e conquistar a confiança deles como se ele fosse um deles. Ele queria 

aYehuda-los a atingir um nível espiritual mais elevado ensinando a grandeza de nossos 

Rabinos e Mestres da Torá, e despertando a vontade de seguir seus ensinamentos éticos. 

Ele explicava a Torá para essas almas simples empregando termos que eles pudessem 

captar e entender. 

 Itzhak Saul passou também a instruir sua própria mulher. Durante todos os Chabat 

ele lia e explicava a seção da Torá, a “Sidra” da semana, em Ídiche para sua mulher. Logo 

mais sua sogra começou a participar e depois outras mulheres se juntaram a elas. 

 A afeição e a paciência que Itzhak Saul tinha por todos além de seu desejo de 

instruir as pessoas eram excepcionais. 

 Ele tinha afeição até pelos animais e por tudo que tivesse sido criado por D´us. Seu 

pai, o Rabi Nissan lhe havia ensinado isto desde criança dizendo que devemos amar tudo o 

que foi criado por D´us, e que não devemos fazer mal a nenhuma de Suas criaturas, nem 

machucar as plantas, pois elas também podem sentir dor. 

 O Rabi Nissan teve bons motivos para ensinar misericórdia ao seu filho pois, assim 

como muitas crianças, ele queria jogar pedras nos pardais, importunar as vacas, as cabras, 

cachorros e gatos; colher plantas e arrancar ervas. 
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 Itzhak Saul se lembrava especialmente do que seu pai havia dito a propósito de um 

galo que era seu preferido. Ele dava muito valor a esse galo pois, toda manhã bem cedo, 

ele cantava fazendo tanto barulho que o acordava para que ele pudesse ir ao Chull. Assim, 

ele mesmo cuidava do galo, verificando sempre se tinha comida e se ele estava bem, para 

que nada pudesse afetar seu canto claro e excelente. 

 Todas as noites ele levava o galo para dentro da casa e o colocava num lugar 

quente e seco perto da lareira. Assim ele tinha certeza que ouviria seu canto e que não se 

atrasaria para ir “daveneen”. 

 Quanto mais o galo cantava alto mais o Rabi Nissan ficava feliz. Entretanto, o 

pequeno Itzhak Saul não sentia o mesmo. Ao contrário de seu pai que adorava o galo, o 

pequeno menino o detestava e sentia um enorme prazer em atormentar a ave sempre que 

tinha a oportunidade. Quando seu pai não estava em casa, o pequeno Itzhak Saul 

importunava o pobre galo! Ele tratava os animais sem delicadeza. 

 Eles tinham uma galinha choca e quando seus pequenos pintinhos saíam do ovo, 

atordoados, era uma enorme alegria assistir aquilo! Mas o pequeno tirano pegava 

pedrinhas para atirar nos pintinhos que saíam correndo pelo quintal tentando escapar. 

 Depois, ele se divertia tentando pegar moscas para colocá-las no meio de uma teia 

de aranha, para ter o simples prazer de ver a luta entre as moscas e a aranha até esta última 

capturar e engolir suas vítimas. E um de seus maiores prazeres era tentar fazer com que 

um cachorro perseguisse um gato. 

 Mas um dia, sem que ele percebesse, seu pai entrou no quintal e observou o 

comportamento cruel de seu filho. De repente, Itzhak Saul sentiu uma mão pesada sobre 

seu ombro, e quando se virou, viu seu pai que estava furioso. 

 - É assim que você passa o seu tempo? Maltratando criaturas indefesas, disse seu 

pai rudemente. Eu nunca poderia imaginar que um de meus filhos fosse tão cruel! 

 O menino, apavorado, achou que seu pai fosse bater nele, pois ele parecia estar 

muito zangado. Mas o Rabi Nissan não fazia esse tipo de coisa. Ele era um professor de 

Torá para meninos, um “Melamed”, e todo mundo sabe que uma criança é capaz de 

provocar qualquer mestre a ponto de deixá-lo tão furioso que ele seria capaz até mesmo de 

bater em seu aluno. Mas, ao longo de todos esses anos de ensino, o Rabi Nissan nunca 

tinha sequer levantado a mão para um aluno. Seu “chicote” estava pendurado na parede da 

classe, é verdade. Mas se um aluno merecesse um castigo, bastava apontar para o chicote e 

dizer para a criança o que ela merecia que isso já era bastante para ela se sentir culpada. A 

criança sentia como se realmente tivesse “recebido” o castigo, e acabava confessando sua 

culpa. 

 Na verdade, os alunos do Rabi Nissan o respeitavam e o temiam mais do que os 

alunos de outros mestres que usavam o chicote para manter a disciplina e a ordem. 

 Ao entrar em casa com seu filho, o Rabi Nissan pediu que ele pegasse a Guemara 

“Chabat” e a abrisse na página 125. Ele mandou seu filho ler a Mishna que se refere ao 

Mandamento sobre os pintinhos que devem ser tratados com cuidado, devendo abaixar o 

cesto para que eles possam sair ou entrar até eles crescerem e se tornarem fortes para fazer 

isso sozinhos. 

 - Olhe como a Torá pensa em tudo, e nos permite fazer uma coisa que nós não 

poderíamos fazer, ou seja, tocar nos animais durante o Chabat 88. A Torá explica como 

                                                
88 É proibido tocar nos animais durante o Shabat. 
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cuidar dos animais durante o Chabat até nos mínimos detalhes, e, neste caso,  a Torá nos 

indica como fazer para que os delicados pintinhos não se machuquem durante o Chabat ao 

pular mais longe do que podem, explicava o Rabi Nissan a seu filho com entusiasmo. 

Também, na “Berakhot”, na página 40, está escrito que nós nunca devemos nos sentar para 

comer antes de ter cuidado das criaturas mudas. Pois, primeiro, encontramos as seguintes 

palavras na Torá: “Eu darei capim para teus animais nos teus campos” e somente depois 

está escrito “e você comerá e ficará saciado”. 

 Assim nós percebemos que nós devemos antes de tudo cuidar das outras criaturas 

de D´us antes de nos preocupar com nossas próprias necessidades. Entretanto meu filho, 

você não somente ignorou este Mandamento como também agiu de uma maneira tão cruel 

com essas pobres criaturas que eu nunca imaginei que um filho meu fosse capaz de uma 

coisa destas! Você agiu como um assassino e de maneira muito cruel! 

 Itzhak Saul tremeu diante da repreensão e da censura de seu pai. Ele achava que 

seu pai já tinha acabado quando, pelo contrário, ele disse com um tom muito grave: 

- Você sabe que não faz parte da minha natureza bater em alguém, como eu nunca 

te bati, mas dessa vez eu vou pedir que você pegue esse chicote que está preso na parede 

por que eu vou te bater com ele. Eu quero que você sinta o gosto de um verdadeiro 

sofrimento até você se dar conta da maldade que você fez com essas criaturas que você 

perseguiu sem pensar. 

 Itzhak Saul pegou uma cadeira e apanhou o chicote que ele nunca tinha visto seu 

pai usar. Isso já era suficiente para que ele sentisse a monstruosidade de seu crime. 

 Seu pai tirou o chicote de suas mãos e mandou ele se deitar no banco, de barriga 

para baixo. 

 Antes de te bater, disse ele, eu quero que você fique sabendo claramente que o 

único motivo pelo qual eu estou fazendo isso, é porque eu quero que você sinta melhor o 

sofrimento que você provocou nas aves e nas outras criaturas vivas. 

 Foi a primeira e a última vez que o Rabi Nissan bateu em seu filho, que recebeu o 

castigo sem reclamar. 

 Depois de castigar seu filho, ele foi rapidamente para um outro cômodo, sem olhar 

para trás, e um pouco depois Itzhak Saul ouviu seu pai chorar, soluçando profunda e 

dolorasemente sem conseguir se controlar. 

 Quando Itzhak Saul ouviu seu pai soluçar de tanto chorar, ele se deu conta de que 

tinha sido o responsável pela maneira de agir de seu pai, maneira tão contrária à sua 

própria natureza, ou seja, ele fez seu pai usar o chicote que até então parecia fazer parte da 

decoração e não parecia um instrumento de castigo físico. 

 Isso deixou o garoto mais triste do que o efeito do próprio chicote e ele decidiu que 

a partir daquele momento ele não machucaria ninguém. 

 Ele sofreu durante um dia ou dois, lamentava e sentia muita vergonha daquilo que 

ele tinha feito. No terceiro dia ele foi procurar seu pai, beijou sua mão e perguntou com os 

olhos cheios de lágrimas se ele o perdoaria. 

 Os olhos do Rabi Nissan também se encheram de lágrimas enquanto ele dizia com 

ternura para seu filho: “Meu filho, você é ainda um menino, e eu, seu pai, eu devo suportar 

o peso de todos teus pecados, que não são tão sérios. Mas seria terrível se quando você 

crescesse você se tornasse uma criatura cruel e insensível.” 
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 Itzhak Saul se sentia outra pessoa; ele estava tão exaltado depois da “lição” de seu 

pai, que ele acreditava até que tinha sido outra pessoa que tinha cometido as crueldades 

criminais e que merecia aquele castigo tão justo. Durante os dias e as noites seguintes, ele 

foi assombrado por suas próprias visões, lembrando como ele perseguia os pássaros, os 

cachorros, os gatos, as cabras e as moscas. Mas o prazer imaginário e real que ele tinha 

sentido durante esse cruel passa-tempo tinha desaparecido. Pelo contrário, essas visões o 

apavoravam e lhe provocavam dor, e ele sabia que nunca mais poderia cometeria algo tão 

cruel. 

 A partir desse momento, o Rabi Nissan dedicou uma parte de seu tempo 

especialmente para ensinar o “Mussar” (a ética) para seu filho além de seus estudos 

regulares da Torá. Isso marcou o jovem profundamente. 

 

 

65. 

 

 

O Rabi Adam Baal Shem 

 

 

 Quando Itzhak Saul completou onze anos, seu pai o mandou para a Yeshiva de 

Minsk. Ele se tornou um estudante tão brilhante que ganhou o apelido de “Matmid de 

Horki” (pois vocês sabem que ele era de Horki). 

 Itzhak Saul seguia sempre o conselho de seu pai e não perdia tempo com coisas 

sem importância; de não dar ouvidos a fofocas e nem de se deixar levar por essa fraqueza 

comum. 

 O Rabi Nissan também tinha estudado em Minsk e tinha feito amizade nesta cidade 

com pessoas que agora cuidavam de Itzhak Saul. 

 Um desses amigos era Abraham Aba, um padeiro, que apesar de sua profissão era 

um grande sábio. Ele sempre dizia a Itzhak Saul que se a Torá não for baseada no temor de 

D’us e no amor por seus irmãos judeus, não é “Torá”. Ele levava o menino para reuniões 

com sábios notáveis, que se reuniam para conversar sobre como “servir o Todo Poderoso”.  

 Foi numa dessas reuniões que Itzhak Saul conheceu o Rabi Moshe Nissan, uma das 

pessoas que consagrava todo seu tempo ao estudo da Torá, um dos “Batlanim” do Beth 

Hamidrash, um homem simples e excepcionalmente instruído. Além de seu perfeito 

conhecimento do Talmud ele tinha tanta familiaridade com o “Rambam” que ele o 

conhecia de cor. Durante a semana ele comia pouco e só comia comida simples e nas 

segundas e quintas-feiras ele fazia jejum o dia inteiro. 

 Além de seus estudos, muito puxados, ele consagrava uma grande parte de seu 

tempo ao serviço de D´us. Ele rezava durante muito tempo e se prendia ao estudo da ética, 

do “Mussar”. Ele ensinava o “Mussar” da mesma maneira que ele o estudava, e Itzhak 

Saul era um de seus ouvintes, cheio de vontade e admiração, ele ficava profundamente 

impressionado e influenciado com tudo o que ouvia.  Com isso, a natureza de Itzhak Saul 

melhorou profundamente e ele adquiriu um amor ardente por seus semelhantes. 

 Quando Itzhak Saul deixou a cidade de Minsk e voltou para sua cidade natal, 

Horki, ele continuou seus estudos com o Rabi Azriel Yosef, o pregador local, que durante 
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um certo tempo dirigiu uma Yeshiva em Horki. O Rabi Azriel Yosef assim como o Rabi 

Nissan e alguns outros, tinham visitado várias vezes o “Baal Shem Tov” e foi assim que as 

doutrinas deste último foram transmitidas a Itzhak Saul também. 

 Baruh, que gostava muito de observar seu amigo Itzhak Saul, ficou muito 

impressionado com o interesse e com a amizade que esse último tinha pelo humilde 

veterinário. Era uma coisa que provavelmente outra pessoa não teria feito e ele percebia 

que Itzhak Saul seguia uma via totalmente original. 

 Baruh sempre acreditou que nada era tão importante quanto a erudição, mas agora 

ele estava convencido de que as ações eram mais importantes. Ele se sentia cada vez mais 

atraído pela simpatia de Itzhak Saul mesmo que ele não soubesse ainda que ele estava se 

dirigindo para o novo pensamento do “Hassidismo”.  

 No inicio, Itzhak Saul não era muito comunicativo em relação aos seus 

pensamentos e suas convicções e, conseqüentemente, ele não divulgou a Baruh o fato de 

que seu pai, o Rabi Nissan, pertencia ao novo grupo seleto do “Hassidismo”. Ele também 

não disse que ele tinha sido educado por seu pai segundo as doutrinas Hassidicas. 

 Mas, como o tempo passava e que a amizade dos dois crescia, Itzhak Saul sentia 

que ele podia confiar em Baruh e ser franco com ele sem medo. Assim, ele lhe contou 

tudo o que ele sabia sobre o Hassidismo, que seu pai era um Hassid e como isso tinha 

acontecido. 

 O Rabi Nissan tinha nascido em Bobroisk e, com dezesseis anos de idade ele tinha 

se tornado um dos alunos mais notáveis da Yeshiva do Rabi Chalom Tzvi, na sua cidade 

natal. De lá ele foi para Halusk onde continuou seus estudos durante quatro anos na 

Yeshiva com o Rabi Yehiel. Lá ele fez rápidos progressos e pôde então ser aceito na 

Yeshiva de Minsk, dirigida pelo Gaon de Posen, e onde somente os estudantes 

excepcionais eram aceitos. 

 O Rabi Nissan se casou então com a filha de um camponês das redondezas que 

tinha sido recomendada pelo diretor da Yeshiva de Minsk. 

 Ele viveu na casa de seu sogro na aldeia durante doze anos, e dedicou seu tempo ao 

estudo da Torá e ao serviço divino. Depois, sua mulher ficou doente e morreu: ele voltou 

então para Misnk onde ele foi recebido calorosamente pelo seu velho Mestre, o Rabi 

Yehiel, que tinha substituído o Gaon de Posen na função de diretor da Yeshiva e chefe do 

tribunal rabínico, Av Beth Din. 

 Em Misnk durante sua primeira estadia, o Rabi Nissan já tinha ouvido falar de um 

grupo de sábios que se encontravam com a finalidade de estudar a Kabala. Ele tinha 

tentado de todas as maneiras saber quem fazia parte deste grupo e depois de muitos 

esforços, ele conseguiu entrar para esse grupo. O Rabi Yehiel era o Mestre deles. 

 O Rabi Yehiel defendia a teoria da reencarnação, dizendo que as almas de todos os 

grandes Sábios do Talmud, dos Tanaim, dos Amoraim, dos Gheonim e dos santos 

(Tsadikim) de todos os tempos, começando por Adão e incluindo as almas dos Patriarcas e 

Matriarcas, de nossos profetas e de todos os outros citados nos vinte e quatro Livros da 

Torá Escrita (o TeNaH), no Talmud e no Zohar, nasciam novamente nos seres vivos de 

nossa geração. 

 Assim, segundo ele, por intermédio desta reencarnação, havia uma ligação direta 

entre as antigas gerações e as atuais. 
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 Todos os membros do grupo acreditavam que o Rabi Yehiel tinha recebido essa 

informação do profeta Elie, que tinha revelado o segredo que lhe permitia saber quais 

almas tinham sido reencarnadas nas pessoas que estavam vivas naquela época. 

 O Rabi Nissan tinha ficado profundamente impressionado por tudo o que ele tinha 

ouvido. Ele era ainda relativamente jovem enquanto todos os outros membros do grupo 

eram homens casados, pois esta era uma condição para ser aceito nesse grupo. Eles 

fizeram uma exceção para o Rabi Nissan graças a recomendação do Rabi Yehiel que tinha 

uma grande consideração pelas suas faculdades mentais.  

 Quando o Rabi Nissan se casou e foi morar na aldeia ele abandonou seus estudos 

Kabalisticos, pois o Rabi Yehiel tinha dito que esse estudo só deveria ser realizado sob a 

direção de uma autoridade em questão. 

 Quando retornou a Minsk doze anos depois, ele se juntou imediatamente ao grupo 

de “Kabalistas”. Ele percebeu então que muitos deles tinham se espalhado por vários 

lugares para divulgar os ensinamentos, entretanto muitos outros tinham se juntado a este 

grupo para estudar essa doutrina secreta. 

 Alguns meses passaram e o Rabi Nissan percebeu que alguns membros do grupo 

tinham adotado uma nova forma de adoração de D’us. Eles não acreditavam que o único 

meio de servir D’us era o de consagrar todo seu tempo ao estudo. Eles também não 

acreditavam que a maneira correta de servi-Lo era a de mortificar o corpo com jejuns 

prolongados, mortificações, etc. 

 Eles afirmavam que o Todo Poderoso admirava de verdade aqueles que 

demonstrassem prazer ao serví-Lo, cumprindo todos Seus mandamentos de maneira feliz e 

não triste. O Rabi Nissan ficou sabendo também que esses membros dedicavam muito 

tempo à reza, e que antes disso eles iam para o banho ritual, o Mikvé. 

 Eles também se forçavam a viver de maneira simples e modesta, ganhando a vida 

trabalhando com suas próprias mãos, ao invés de ganhar a vida com cargos rabínicos. E 

até mesmo os Rabinos se vestiam como simples operários, para que fossem reconhecidos 

como operários pelos membros daquela classe. Eles podiam então falar livremente com 

essas pessoas simples e sem instrução, da mesma maneira que eles também poderiam falar 

o que quisessem, tendo assim uma melhor oportunidade para instruí-los, influenciá-los e 

despertando assim um maior interesse pela Torá e pelos seus Mandamentos. 

 Muitos desses Hassidim se exilavam durante um certo tempo voluntariamente. 

Vestidos como simples operários eles viajavam e incentivavam o povo durante suas 

viagens a adquirir um nível melhor de pensamento e de maneira de viver. 

 O Rabi Nissan se interessava muito por esses Hassidim, mantendo assim boas 

relações de amizade. Depois de um curto período, ele foi também aceito por esse grupo, e 

aprendeu muito mais detalhes sobre as maneiras e a linha de pensamento deles. 

 Para seu grande espanto, o Rabi Nissan ficou sabendo que o grupo ao qual ele tinha 

se ligado era apenas um diante de muitos outros, sendo que todos estes grupos eram 

ligados e que o chefe de todos era um grande Tsadik chamado Rabi Adam Baal Shem. 

 Em menos de seis meses o Rabi Nissan aprendeu e se familiarizou perfeitamente 

com todos os ensinamentos fundamentais do Hassidismo. 

 Foi na escola Hassidica do Rabi Adam Baal Shem que o Rabi Israel “Baal Shem 

Tov” aprendeu princípios do Hassidismo. De fato, o Rabi Adam Baal Shem transmitiu ao 
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Rabi Israel “Baal Shem Tov” todos os ensinamentos da Hassidut e o designou líder do 

novo movimento no coração do judaísmo. 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 231 

Capítulo XX 

 

 

Do Rabi Adam Baal Shem ao Rabi Israel Baal Shem Tov 

 

 

Baruh aprende a história dos primeiros Hassidim – Um Hassid de carne e osso – O sábio 

vaidoso recebe o que merece. 

 

 

66. 

 

Baruh aprende a história dos primeiros Hassidim 

 

 

Baruch e seu novo amigo Itzhak Saul se tornaram grandes amigos e a amizade 

deles crescia a cada dia. Foi graças a Itzhak Saul que Baruch ouviu falar pela primeira vez 

do Rabi Adam “Baal Shem” e do Rabi Israel “Baal Shem Tov” que nesta época já era 

líder do movimento Hassidico. 

 As aventuras de seu pai, o Rabi Nissan, relatadas pelo Rabi Itzhak Saul 

correspondiam à história do Hassidismo nesta época. 

 O Rabi Itzhak Saul que seguia as vias de seu pai, era um exemplo vivo do modo de 

vida Hassidico e, quando ele falava com Baruh com todo o fervor e entusiasmo de suas 

convicções, este último ficava emocionado e impressionado de maneira indescritível. 

 Baruh procurava com ardor o verdadeiro caminho da Torá e do serviço de D’us, 

mas até então ele não tinha conseguido. A partir daquele momento, ele se deu conta de que 

existia uma maneira de viver mais harmoniosa e completa, tanto no que se relacionava ao 

estudo da Torá quanto ao serviço de D’us, à sabedoria e à prática; uma via onde o espírito 

e o corpo agiam em perfeita harmonia. 

 Assim, Baruh guardava com ardor cada palavra pronunciada pelo Rabi Itzhak Saul 

sobre as relações de seu pai com os primeiros místicos Hassidicos e sobre a maneira que 

eles adotavam para espalhar o Hassidismo pelo povo. 

 Seis meses depois de ser admitido e ingressar no seleto grupo Hassidico secreto de 

Minsk, o Rabi Nissan conheceu duas personalidades notáveis dentre os anciãos Hassidim. 

Um deles era o Rabi Mordekhai de Dubrovno, o outro era o Rabi Yitshak de 

Monastirtchina. Os dois homens, que tinham substituído seus pais no cargo de chefes 

espirituais de suas respectivas comunidades, eram famosos nas suas respectivas cidades. O 

pai do Rabi Mordekhai era o Gaon Rabi Haim e o pai do Rabi Yitzhak era o Gaon Rabi 

Benjamin Segal. 

 Os dois se tornaram místicos Hassidicos e foram de cidade em cidade semeando o 

grão das doutrinas Hassidicas e formando em cada lugar pequenos grupos de Hassidim 

que ensinavam e propagavam o Hassidismo. 

 O Rabi Nissan se juntou a esses dois místicos e iam divulgar seus preciosos 

ensinamentos de lugar em lugar. 
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 Durante suas peregrinações eles acabaram chegando em Horki onde, depois de 

muitos esforços eles conseguiram fundar um grupo Hassidico. Eles decidiram que o Rabi 

Nissan ficaria em Horki para fortalecer o movimento Hassidico e se tornar o chefe do 

grupo Hassidico que acabava de se formar. 

 O Rabi Nissan se casou com a filha de um respeitável morador da cidade. Um ano 

mais tarde eles tiveram a felicidade de ter um filho que foi chamado Itzhak Saul. 

 Durante dez anos o Rabi Nissan continuou as atividades Hassidicas em Horki. Ele 

recebia freqüentemente manuscritos enviados pessoalmente por mensageiros especiais e 

que relatavam a evolução do Hassidismo. 

 Horki se tornou um importante centro do Hassidismo, o número de adeptos cresceu 

e o Hassidismo teve influências em todas as cidades vizinhas. 

 Como já sabemos, o Rabi Nissan era professor, mas ele também tinha tempo para 

acompanhar muitos Hassidim durantes suas viagens com a finalidade de divulgar os 

ensinamentos do modo de vida Hassidico. 

 Durante esse tempo, a direção do movimento foi transmitida pelo Rabi Adam 

“Baal Shem” ao Rabi Israel “Baal Shem Tov”. Depois, o Rabi Nissan teve a oportunidade 

de visitar o Baal Shem Tov e de se tornar seu discípulo. Assim, ele seguiu toda a evolução 

do Hassidismo a partir do momento que ele foi estabelecido pelo místico Rabi Adam Baal 

Shem até a época do Rabi Israel Baal Shem Tov, que já era famoso, e estava no apogeu de 

sua glória. 

 Itzhak Saul não sabia nada sobre o Hassidismo quando era criança. Evidentemente 

seu pai achava que o menino não estava pronto para aprender sobre o novo movimento 

secreto. Ele queria antes de tudo que seu filho se tornasse um bom estudante da Torá, ele 

queria também que ele vivesse de acordo com a moral. Ele o mandou então para a Yeshiva 

de Minsk para que ele conhecesse seus velhos amigos que praticavam em segredo as 

doutrinas Hassidicas. 

 O jovem Itzhak Saul descobriu muitos assuntos interessantes nas relações que ele 

teve com os amigos de seu pai, mas foi somente quando ele voltou para Horki que ele 

soube que eles pertenciam ao Hassidismo. 

 Nessa época as novas doutrinas do Hassidismo eram ensinadas livremente em 

Horki e o Rabi Nissan começou pouco a pouco a abrir os olhos de seu filho sobre tudo o 

que significava e representava o Hassidismo. 

 Eis aqui, em resumo, a história que Itzhak Saul contou a Baruh sobre seu pai. 

Agora era sua vez de fazer para seu amigo o que seu pai havia feito por ele. Baruh ouvia 

com muita atenção tudo o que Itzhak Saul falava sobre o Hassidismo que era uma 

novidade para ele. 

 O modo de vida de Itzhak Saul também era uma novidade para Baruh. Sua maneira 

original de encarar a vida, sua lógica e facilidade para compreender as coisas essenciais, 

sua atitude em relação aos seus semelhantes, particularmente com as pessoas simples, 

despertavam em Baruh uma imensa admiração. 

 

 

67. 

 

Um Hassid de carne e osso 
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 Baruh teve uma excelente oportunidade para comparar Itzhak Saul com seus dois 

cunhados instruídos, e de ver as diferenças de seus conceitos de vida. 

 Ele estava presente quando o Rabi Moshe Leib contou para seu cunhado, o Rabi 

Itzhak Saul, a surpresa que ele teve no Beth Hamisdrash. Ele tinha observado e ouvido 

dois garotinhos estudando a “Guemara” juntos e estava impressionado com a sabedoria 

deles. 

 - “Imagina meu espanto, disse Moshe Leib quando eu perguntei aos garotos quem 

eles eram e eles me disseram que eles eram o filho de Zabulon Benjamin, o esfolador e do 

marceneiro Israel Chmuel respectivamente. Eu não pude deixar de pensar que essas 

crianças eram um exemplo concreto do provérbio: “que extrairá a pureza da impureza!” 

que, segundo os  Sábios se refere a Abraham, filho de Terah.89” 

 - “E enquanto Zabulon Benjamin e Israel Chmuel são pessoas tão ordinários, seus 

filhos são tão extremamente distintos e inteligentes!” 

 Seu tom de voz era muito frio e indiferente como se ele tivesse falado de uma coisa 

completamente normal e ele não percebia a contradição de suas próprias palavras. 

 Pela primeira vez, Baruh viu seu amigo Itzhak Saul se enfurecer loucamente. 

Tremendo de raiva, ele olhou para seu cunhado e gritou o seguinte: 

 - “Como é que você pode dizer palavras tão acusadoras! Você está insultando 

pessoas do bem! Justamente este marceneiro Israel Chmuel de quem você fala de maneira 

tão pejorativa é um grande sábio, e eu gostaria que você o soubesse! Como ele não exibe 

seu saber, poucas pessoas sabem que ele é um erudito na verdade. Eu mesmo só descobri 

isso por acaso. Entretanto ele conhece todo o “Seder Nezikin”! E o volume “Orah Haim” 

do Chulhan Aruh, eu te garanto. Ele sabe de cor cada página e cada linha do Seder 

Nezikin! Você por acaso poderia me citar o nome de algum jovem e brilhante estudante da 

Torá que conheça de cor todo o tratado do Talmud, o Seder Nezikin? E, você sabia que 

este humilde marceneiro recita sempre o que ele estudou sobre a Torá enquanto trabalha?” 

 - “Quanto a Zabulon Benjamin, por quem você demonstra sempre tanto desprezo e 

por quem você não pode chamar de outro nome a não ser o esfolador eu posso te dizer que 

ele está se revelando um verdadeiro Tsadik mesmo com toda essa simplicidade e 

sinceridade!” 

 Itzhak Saul ainda tinha muito a dizer sobre as pessoas como seu cunhado que 

desprezavam os homens simples e sem instrução ao invés de fazer alguma coisa para que 

eles atingissem um nível intelectual mais elevado. 

 Ele contou então como ele tinha descoberto o quanto o sábio, segundo ele, o 

simples marceneiro Israel Chmuel, era notável. 

 Havia um senhor feudal, um “Poretz”, que se chamava Zigismund Kivetchtzki (que 

morava perto de Dobromysl) que queria ter um tipo especial de trenó, igual ao que ele 

tinha visto com um outro “Poretz” chamado Yosef Chivenitzki, cuja propriedade era perto 

de Lubavitch. 

 Esse trenó foi construído de tal maneira que podia ser usado sobre as camadas de 

neve mais densas. Muito nobres usavam esse tipo de trenó para caçar nas florestas durante 

o inverno. Eles eram mais largos e mais resistentes que os outros trenós. 

                                                
89 Terah 
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 Assim, Zigismund Kivetchitzki mandou buscar o ferreiro Eliezer Reuben, seu genro 

Itzhak Saul assim como o marceneiro Israel Chmuel.  Ao chegar, o senhor feudal 

providenciou uma carruagem especial para levá-los até a propriedade do senhor feudal, 

Yosef Chivenitzki, onde eles observariam seu trenó e construiriam para ele um exatamente 

igual. 

 Israel Chmuel começou a preparar a madeira necessária, enquanto Eliezer Reuben 

e se genro cuidavam do trabalho relacionado à ferraria. 

 Esse trabalho durou semanas e os três homens estavam constantemente juntos. Foi 

assim que Itzhak Saul percebeu que Israel Chmuel cantarolava durante seu trabalho, e o 

que ele ouvia lhe parecia familiar. Itzhak Saul passou a prestar mais atenção naquilo que 

ele escutava e descobriu que o marceneiro recitava sem parar páginas e páginas da 

Guemara. 

 Itzhak Saul descobriu então, que sem dúvida alguma havia um grande sábio entre 

eles. 

 “E você quer me convencer de que mesmo que ele não fosse um grande sábio, ele 

não mereceria o respeito que todo homem normal tem o direito?” Concluiu Itzhak Saul 

com um tom de desafio. 

  Baruh estava cada vez mais convencido de que o Hassidismo representado por seu 

amigo era na verdade um novo e muito bonito meio de servir o Criador. 

 

 

68. 

 

O sábio vaidoso recebe o que merece. 

 

 

 Quanto mais Baruh ouvia as freqüentes conversas entre Itzhak Saul e seus dois 

cunhados, mais ele percebia as diferenças no ponto de vista deles. Por um lado, o novo 

modo de vida de Itzhak Saul, por outro, os velhos hábitos adotados pelos dois outros. 

Baruh observou especialmente o comportamento deles em relação a seus semelhantes. 

 Enquanto Itzhak Saul estava sempre sorrindo ou tinha uma palavra amiga para 

dizer para qualquer um, fosse sábio ou um simples operário, seus dois cunhados 

mostravam que eles se preocupavam somente com os eruditos. Na verdade, eles não 

escondiam o desprezo que eles sentiam pelas pessoas que eles consideravam ignorantes e 

inferiores. 

 Baruh ficou muito impressionado quando um vizinho do ferreiro veio conversar 

com ele. Esse homem era um jardineiro e se chamava Ezra-Yehudá, um homem muito 

respeitável, mas, evidentemente, era um trabalhador e não um sábio. 

 Ele contava as novidades da cidade para seu amigo Eliezer Reuben que o ouvia 

com muito interesse. Seus dois primeiros genros estavam lá e não aprovavam a maneira 

livre e espontânea que Ezra Yehudá conversava com o sogro deles. Depois eles ouviram o 

jardineiro contar alguma coisa sobre o Rav, o que foi a gota d’água para uma grande 

confusão; em seguida eles explodiram de raiva! 

 Parem com essas bobagens! Berrou o genro mais velho. Volte para seus legumes e 

suas frutas, e não fique falando de coisas que você nem entende! 
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Na hora o pobre jardineiro ficou mudo diante desse ataque inesperado e 

desmerecido. Depois olhando para os dois jovens que o comiam com os olhos ele 

respondeu calmamente: 

 Se eu tivesse tido as chances que vocês tiveram assim como a instrução, ou se eu 

tivesse como vocês, um sogro para me sustentar, eu também poderia ter tido uma educação 

correta e talvez poderia ter me tornado mais sábio do que vocês. Pois, na verdade, o quê 

que vocês sabem? Apesar de toda a instrução que vocês possuem vocês não compreendem 

nada das coisas essenciais. Vejam, eu mesmo, ouvi o Rav falar na sinagoga que “as boas 

ações são mais importantes do que o saber”. E, entusiamado com o assunto, ele 

acrescentou: eu tinha apenas nove anos quando perdi meu pai e minha mãe. Essa minha 

trágica situação, a de me tornar órfão, significava que eu tinha que começar a trabalhar 

para ganhar a vida, mesmo sendo ainda criança e apesar de meu grande amor pelo estudo 

da Torá. Desde então, eu tive que trabalhar o tempo todo para seguir meu caminho e 

apesar do pouco tempo livre que eu tenho, eu consegui estudar o Humash (o Pentateuco) 

com seriedade e eu sei o Tehilim (o Livro dos Salmos) de cor. Eu me pergunto como é que 

vocês dois teriam se virado numa situação como esta! 

 Os dois genros ficaram absolutamente furiosos pois, eles achavam que o jardineiro 

tinha sido insolente ao ousar falar com eles dessa maneira. Teria acontecido uma 

verdadeira guerra se, pelo amor da paz, o ferreiro não tivesse saído precipitadamente da 

casa com seu vizinho. 

 Você deveria sentir vergonha, gritou Itzhak Saul que tinha entrado e percebido o 

que havia acontecido. Em primeiro lugar, vocês não podem dizer que Ezra Yehudá é 

ignorante pois ele conhece os cinco Livros do Humash e os cinco Livros do Tehilim. E de 

qualquer jeito, como é que vocês podem ser tão mesquinhos a ponte de atacá-lo sem 

nenhum motivo? 

 Itzhak Saul continuou falando ainda durante muito tempo com esse tom, mostrando 

que ele também poderia ficar furioso quando houvesse algum motivo justo. 

 Baruh viu o grande abismo que existia entre os caminhos dos dois primeiros genros 

e a do mais jovem. Sua observação foi reforçada por um incidente que aconteceu na 

Sinagoga de Dobromysl durante “Chabat Hagadol”, o ultimo Chabat antes da Páscoa. 

 O pregador era o Rabi Chlomo, o marido da neta do Rav; na verdade, o velho 

Rabino tinha ficado paralítico logo antes do Chabat Hagadol e tinha pedido que o Rabi 

Chlomo pregasse no seu lugar. 

 O Rabi Chlomo era o filho de Abraham Benyamin que era cardador de lã e tinha 

ficado rico exercendo essa profissão. O Rabi Chlomo era um brilhante erudito, mas 

ninguém gostava dele por que ele era extremamente pretensioso; ele ficava exibindo para 

todos sua sabedoria e sempre que surgia uma oportunidade ele se comparava aos maiores 

sábios da história. “Sim”, dizia ele, quando ele se referia aos grandes Sábios e 

Comentaristas da Torá como os famosos RaChi ou Rabenu Tam e que ele não concordava 

com a opinião deles, “eles têm o ponto de vista deles e eu tenho o meu”.  

As pessoas simples da comunidade estavam visivelmente impressionadas ao ouvi-

lo falar assim pois, elas pensavam: “Eis um grande sábio!” Mas muitos de seus ouvintes 

mais instruídos estavam furiosos diante desta atitude pedante. 

 Uma vez, no Beth Hamidrash, O Rabi Chlomo mal tinha chegado a Bima diante do 

Aron Kodesh que sua arrogância explodiu. 
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 Rabi Chlomo era totalmente diferente do Rav da Sinagoga de Dobromysl com 

relação a sua atitude: o velho Rav da sinagoga de Dobromysl sempre fazia seu sermão com 

muita humildade, beijando em primeiro lugar a cortina da Arca sagrada (o Parohet), 

murmurando uma pequena oração e discursando em seguida com responsabilidade e 

sinceridade. Mas, no dia que o Rabi Chlomo teve que substituir o Rav de Dobromysl, este 

demonstrou muita arrogância. Ele se levantou, olhou com desprezo para o velho Chamash, 

pediu-lhe um Talit e mandou ele dizer aos fiéis que ele não toleraria bocejos de ignorantes 

que não soubessem apreciar um sermão com um conteúdo extremamente intelectual! 

 A maioria dos ouvintes estava insatisfeita por que o Rabi Chlomo ia fazer o sermão 

no lugar do velho Rav tão querido que tinha atendido às necessidades espirituais de todos 

durante os sessenta últimos anos. Mas ninguém ousava dizer uma palavra de protesto, pois 

foi o próprio Rav que escolheu o Rabi Chlomo para fazer o sermão durante esse “Chabat 

Hagadol”.  

 O sermão do Rabi Chlomo era na verdade muito sábio, mas quando ele começou, 

como de costume, a se gabar, comparando-se aos Sábios Bíblicos e a falar como se ele 

fosse igual a eles, Haim Chimon  se levantou repentinamente e gritou que não deveriam 

deixar o Rabi Chlomo continuar seu sermão pois ele não respeitava os grandes Sábios da 

Torá.  

O rosto do Rabi Chlomo mudou de cor e uma grande desordem se estabeleceu no 

Beth Hamidrash. Ele começou a gritar do alto da Bimma para que jogassem Haim Chimon  

para fora do Beth Hamidrash e o excomungassem por sua insolência! 

 Os chefes da comunidade com o Dayan Rabi Moshe na frente, intervieram para 

estabelecer a ordem e a calma para que o Rabi Chlomo pudesse continuar. Mas todos os 

ouvintes sentiam um mal-estar naquele ambiente. 

 Como era de se esperar, os dois primeiros genros do ferreiro defenderam o Rabi 

Chlomo e reprovavam com indignação a insolência de Haim Chimon  que tinha ousado 

atacar o sábio pregador. Mas, por outro lado, Itzhak Saul apoiou Haim Chimon  dizendo 

que na cidade de Horki, uma pessoa tão arrogante quanto o Rabi Chlomo teria sido tratada 

de outra maneira. 

 Ele contou então um incidente que aconteceu quando um jovem estudante chegou 

em Horki com as recomendações dos grandes sábios, os Gheonim de Wilna e de Brisk. O 

objetivo de sua vinda era de fazer um sermão para os judeus de Horki que tiveram que se 

espremer em massa para ouvir o brilhante jovem que era conhecido por sua grande 

sabedoria. 

 “Seu sermão era parecido com o do Rabi Chlomo, ou seja, ele exibia seus vastos 

conhecimentos sobre a Torá e expressava suas opiniões que ele comparava com as 

opiniões dos maiores Sábios da história judaica.” 

 Todo mundo ouviu seu discurso sem interrompê-lo, mas ele logo ficou sabendo 

que sua atitude era muito errada. Quando a noite chegou, logo antes do final do Chabat, o 

colocaram num pequeno cômodo do Beth Hamidrash e recebeu um castigo tão grande que 

ele se lembrará por muito tempo. 

 Ele não conseguiu ver quem o tinha atacado, mas ele sabia que tinha sido várias 

pessoas. Ele também não conseguiu identificar ninguém a partir da voz, pois ninguém 

tinha falado absolutamente nada. 
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 Depois que ficou sozinho, ele se levantou muito triste, observou suas feridas e 

começou a procurar o Rav para lhe contar sobre a agressão na qual ele tinha sido a vítima. 

 O Rav ouviu sua história e lhe disse em seguida: “a correção que você recebeu foi 

certamente enviada como castigo por ter falado com tanta imprudência e com tanta falta de 

respeito ao citar os grandes Sábios da Torá!” 

 “E é assim que devemos tratar o Rabi Chlomo”, concluiu Itzhak Saul, ele aprenderá 

a mesma lição que esse jovem pregador de quem eu acabei de falar. 

 Os cunhados de Itzhak Saul ficaram totalmente indiferentes e não disseram nada a 

respeito de suas observações, mas Baruh sentiu uma ligação ainda mais forte do que antes 

por seu amigo. Itzhak Saul tinha uma maneira maravilhosa de conceber a realidade, e isso 

era a maneira Hassidica. Esta atitude se tornou muito importante para Baruh na sua busca 

pela verdade. 
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Capítulo XXI 

 

 

A vida contemporânea 

 

 

Os Hassid im e seus adversários – A Yeshiva insólita – A hospitalidade diligente – O 

Chamash de Bechenkovitch. 

 

 

69. 

 

Os Hassid im e seus adversários – A Yeshiva insólita 

  

 

 

Outra descoberta que Baruh fez sobre o Hassidismo foi que o Hassidismo ensinava 

a ter o domínio de si mesmo. Quando ele escutava as conversas entusiasmadas que 

surgiam entre Itzhak Saul e seus cunhados (que nunca pareciam concordar) ele percebia 

como os dois mais velhos se deixavam levar por seus sentimentos. Mas, mesmo que Itzhak 

Saul se irritasse tão facilmente quanto eles, sua irritação passava muito rápido, e ele se 

fechava. 

 Um dia ele explicou isso a seu amigo Baruh dizendo: “Meu pai tinha o hábito de 

me dizer, em nome do Baal Shem Tov que a raiva é uma coisa estranha e vil, mesmo que a 

raiva tenha uma causa sagrada. Ele me disse que quando eu me enfurecer eu devo me 

contentar em calar a boca e não dizer nada!” 

 Baruh ficou muito impressionado. Ele decidiu que gostaria de aprender mais sobre 

os cunhados de Itzhak Saul, conhecer a origem deles, o grau de instrução e ver o que levou 

esses homens a ter essa percepção das coisas. 

 Por exemplo, que tipo de homem era Moshe Leib? Baruh estudou essa questão 

seriamente e aprendeu uma história muito interessante. Moshe Leib tinha nascido em 

Lupalov, um subúrbio de Moghilev, nas margens do rio Dniepr. Ele vinha de uma família 

muito boa. Ele representava a décima geração de uma família distinta de judeus espanhóis 

nativos de Castilha, na Espanha. Durante a Inquisição, eles fugiram e se refugiaram na 

Toscana. De lá a família teve que partir novamente e enquanto eles iam com dificuldades 

de cidade em cidade, eles acabaram chegando em Moghilev onde se estabeleceram. 

 O ancestral de Moshe Leib, dez gerações antes, era o Rabi Yitzhak, um aluno de 

famosos Gheonim daquela época. Diziam também que ele tinha sido aluno do grande 

santo e Gaon Rabi Chem Tov. 

 Seguindo a tradição da família, o Rabi Yitzhak se tornou um grande sábio. Seu pai 

era um homem de negócios muito rico. O filho o ajudava nos negócios comerciais. Mas, 

acima de tudo, ele se dedicava ao estudo da Torá. 

 O Rabi Yitsahk chegou em Moghilev quando já tinha uma certa idade. Ele foi com 

seu filho Nathan Nota e seu neto Nahman. Eles começaram rapidamente a fazer negócios 
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com o duque daquele lugar, e o comércio deles se desenvolveu e se estendeu por todas as 

cidades e burgos das redondezas. 

Pouco tempo depois a mulher de Nahman morreu sem deixar filhos. Ele se casou 

novamente e dessa vez ele escolheu a filha de um homem muito respeitado em Minsk. 

Como sua segunda mulher também não tinha lhe dado filhos, seu avô o aconselhou a fazer 

a seguinte promessa: se ele tivesse a felicidade de ter um filho, esse filho se dedicaria 

completamente ao estudo da Torá. 

Nachman seguiu o conselho de seu avô e, alguns anos depois, sua mulher teve um 

filho chamado Haim Yochua. Nahman manteve sua promessa e seu filho se dedicou 

completamente ao estudo da Torá e ao serviço do Todo Poderoso. Ele se casou e teve um 

filho chamado Moshé que não se contentou em seguir o caminho de seu pai, e virou asceta.  

Moshé estava casado há apenas um ano quando sua mulher deu a luz a um filho 

que continuaria o nome e a tradição da família. 

O neto de Moshé, Nathan Nota (que era o avô de Moshe Leib) era o pregador de 

Lupalov e se tornou famoso por ser um ardente pregador e moralista. Ele assumiu essa 

função depois de ter tido um sonho, no qual seu avô Moshe lhe dizia que aquela seria sua 

vocação. 

Desde os treze anos de idade, Yosef Akiba, o filho do pregador já sabia todo o 

Talmud (o Chass) e era conhecido como o “gênio de Lupalov”. Com dezoito anos de 

idade ele se casou com uma mulher que pertencia à uma família conhecida em Moghilev. 

Yosef Akiba morou com seu sogro durante vinte anos e ele estudou regularmente 

enquanto seu sogro o sustentava. A única coisa que o entristecia era o fato de não ter 

filhos. Quando sua mulher morreu, seu sogro o convenceu a se casar com sua filha mais 

nova, mas mesmo vivendo juntos durante seis anos, ela não teve nenhum filho até o dia de 

sua morte. 

Estando viúvo pela segunda vez, Yosef Akiba não tinha mais vontade de ficar em 

Moghilev. Naquele momento, um mensageiro de Smilovitch veio especialmente procurá-

lo afim de convidá-lo para fazer parte de uma Yeshiva que tinha acabado de ser inaugurada 

em Smilovitch. Esta Yeshiva era extraordinária e só dez estudantes seriam escolhidos.  

Esse mensageiro era o Gaon Rabi Menahem Chlomo e ele tinha vindo a pedido do 

rico Leibelé, cujo genro dirigia a Yeshiva com o dinheiro do próprio Leibelé. Como a fama 

de Yosef Akiba tinha chegado em Smilovitch eles decidiram convidá-lo para fazer parte da 

Yeshiva tornando-se um dos membros do brilhante grupo de jovens que estudavam lá. 

Leibelé era originário de Praga, mas morava em Smilovitch há várias décadas. 

Quando ele chegou em Smilovitch ele construiu imediatamente um Beth Hamidrash e 

sustentou dez estudantes para que eles pudessem estudar sem preocupações materiais. 

Leibelé tinha vários filhos. Quando sua filha mais velha atingiu a idade para se 

casar, ele mandou um desses estudantes para Wilna para que ele escolhesse um homem de 

valor para ser seu marido. Ele escolheu Moshe Leib que era conhecido como o “gênio de 

Traki” pois ele tinha vindo desse burgo próximo a Wilna. 

Moshe Leib vivia há vinte anos na casa de seu sogro, às suas custas, e um dia seu 

sogro pensou que, já que ele tinha um genro tão instruído ele poderia fundar uma Yeshiva 

e seu genro seria o diretor. Ele decidiu que esta Yeshiva só aceitaria dez estudantes 

selecionados que teriam um maior proveito já que não eram muitos. 
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Leibelé escolheu então o Gaon Rabi Menahem Chlomo como mensageiro especial 

para ser enviado para todas as cidades e burgos judaicos a fim de encontrar candidatos 

adequados para a Yeshiva de seu genro. Ele disse que eram os melhores estudantes que 

poderíamos encontrar, e ele sabia perfeitamente bem que ninguém era melhor do que o 

Rabi Menahem Chlomo para avaliar a erudição de cada aluno. 

O Rabi Yosef Akiba que era uma pessoa solitária por natureza, não tinha pressa de 

ir para Smilovitch e não tinha também muita confiança na erudição do genro de Liebelé 

segundo o que ele havia ouvido. Mas como ele ainda sofria com a morte de sua mulher e 

estava desesperado por não ter filho nenhum, ele decidiu deixar Moghilev e ir para 

Smilovitch. 

Os eventuais candidatos deveriam fazer uma prova afim de avaliar sua erudição 

para saber se eram capazes de se tornar um dos estudantes selecionados. A prova era feita 

da seguinte maneira: 

Cada candidato deveria preparar um “Pilpul” que seria apresentado no prazo de 

três dias. A “Suguia” tratada seria publicada com antecedência de maneira que aqueles que 

viessem ouvi-la pudessem examinar o assunto e julgar a dimensão dos conhecimentos do 

candidato e de sua erudição. 

O “Pilpul” deveria ser pronunciado no Beth Hamidrash diante de uma assembléia 

formada por todos os sábios da cidade, e depois o Rosh Yeshiva Rabi Moshé Leib 

analisava o “Pilpul” e fazia suas críticas evidenciando os pontos fracos de sua 

demonstração e apontando em seguida como ele deveria ter sido apresentado. 

Depois que os dez candidatos apresentaram seus “Pilpulim” e que o Rosh Yeshiva 

fez a avaliação da maneira indicada acima, Yosef Akiba teve que admitir que o Rabi Moshé 

Leib era realmente um grande sábio. Ele estava feliz de ter feito a prova. 

Yosef Akiba estudou durante três anos nessa Yeshiva cuja carga horária era a 

seguinte: os dez alunos começavam seus estudos a meia-noite e continuavam até de tarde, 

com exceção de uma interrupção de uma hora durante a manhã para a reza da manhã. 

Depois da reza da tarde (Minha), eles comiam e dormiam durante uma hora. Eles 

estudavam de novo até depois da reza da noite (Maariv), e então comiam outra vez e 

dormiam durante quatro horas, e acordavam para recomeçar o estudo a meia-noite. 

Nenhuma conversa era permitida com exceção ao que se relacionava ao estudo da 

Torá ou ao serviço divino, e a atmosfera era naturalmente muito sagrada. 

Entretanto, mesmo que Yosef Akiba não tivesse motivos para ficar triste, cansado 

ou atormentado com as preocupações da vida cotidiana, e apesar de sua grande 

concentração nos estudos que ele gostava tanto, ele não conseguia encontrar paz para seu 

doloroso coração, e então decidiu finalmente deixar a cidade de Smilovitch. 

Mesmo que ele estivesse totalmente determinado a ir embora, ele não sabia 

exatamente para onde ir. Ele sentia simplesmente que ele deveria deixar a cidade. Uma 

noite ele sonhou que seu pai lhe repreendia dizendo que ele não tinha uma fé muito forte. 

Durante esse sonho, seu pai lhe dizia também que ele deveria ir para um lugar chamado 

Kruchta onde ele encontraria paz de espírito. Mas antes de deixar Smilovitch, ele deveria 

fazer jejum para expiar seu pecado de falta de fé. 
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Ele começou seus jejuns na época de “Sefira”90. Ele fez jejum durante quarenta 

dias, além dos jejuns habituais de segundas e quintas. Assim, foi somente no final do mês 

de Tamuz que ele terminou sua penitência voluntária. 

 

 

70. 

 

A hospitalidade diligente 

 

 

Yosef Akiba deixou Smilovitch no meio do mês de Av, e foi de cidade em cidade e 

de burgo em burgo até chegar finalmente em seu destino, o burgo de Kruchta. Faltavam 

poucos dias para o início do período da leitura das Selihot91 (súplicas) quando ele parou 

para passar a noite na casa de um aldeão perto de Kruchta. Enquanto ele estava lá, ele 

ouviu dizer que na cidade vizinha, tinha sido proclamado um jejum público que seria 

realizado no dia seguinte e que o Rav da cidade faria um sermão durante a tarde. 

Yosef Akiba e seu anfitrião foram para a cidade no dia seguinte e chegaram no Beth 

Hamidrash a tempo para ouvir o sermão do Rav (explicando a importância das Selihot) e 

depois rezaram Minha e Maariv. 

Para o grande espanto de Yosef Akiba, ele viu o Rav vindo na sua direção, com a 

mão estendida para cumprimentá-lo como se ele fosse um velho amigo, e depois todos os 

”Gabaim” fizeram o mesmo. Seu espanto foi ainda maior quando ele viu o Chamash pegar 

o registro dos fiéis e preparar um sorteio. Mas, ele se deu conta logo que seria o sorteado. 

Explicaram-no então que quando um visitante chegava nessa cidade, todo mundo queria 

ter o privilégio de hospedá-lo. Conseqüentemente, a fim de evitar qualquer ressentimento, 

decidiram que a melhor solução seria a de fazer um sorteio para saber quem seria o 

anfitrião, onde o visitante deveria comer e na casa de quem ele dormiria. 

Como todo mundo deseja muito ter a honra de receber um hóspede, o costume 

dizia que, quando um membro da comunidade já tivesse tido o prazer de receber um 

convidado, seu nome seria excluído do sorteio quando chegasse outro visitante. Dessa 

maneira todos teriam sua vez. 

Dessa vez, o sorteado foi Chlomo, o açougueiro. Ele estava louco de alegria de ter 

tido essa sorte. Seu rosto expressava uma enorme felicidade como se ele tivesse 

encontrado uma pedra preciosa! E todo mundo, o Rav inclusive, o cumprimentou com um 

caloroso “Mazal Tov” como se tratasse realmente de uma festa. Tudo isso deixou Yosef 

Akiba profundamente impressionado pois isso não era nem um pouco comum. Ele tinha 

observado nas outras cidades que, em geral, quando um visitante chegava, a não ser que 

fosse um visitante ilustre, todos esperavam que seu vizinho convidasse o viajante... 

Entretanto, Yosef Akiba disse claramente a essas pessoas tão hospitaleiras que, ele 

agradecia profundamente a calorosa recepção de todos, mas que ele não queria pedir nada 

para ninguém pois era contra seus princípios causar qualquer incômodo. 

                                                
90 Sefira 
91 Selihot. São rezas de súplicas e de arrependimentos lidas de manhã cedo antes da reza da 
manhã. Estas Selihot são lidas durante todo o mês de Elul, o mês que precede o Ano Novo. 
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O açougueiro ficou deprimido com tanta decepção. O Rav também parecia estar 

muito decepcionado e enquanto andava na direção de Yosef Akiba, explicava que não se 

tratava de “incomodar ninguém”, mas que o convite era uma oportunidade de cumprir a 

“Mitsva”92 da hospitalidade. E como era uma obrigação de todos os judeus procurar e 

observar esta Mitsva, era também um dever do hóspede colaborar. Era um tipo de Mitsva 

mútua pois era preciso que o anfitrião e o hóspede se unissem para transformar aquilo em 

realidade.  

Dessa maneira, Yosef Akiba não tinha outra saída a não ser aceitar o convite tão 

caloroso e sincero que tinha sido oferecido. Assim, ele acompanhou o açougueiro até sua 

casa, para a imensa alegria dele. Quando eles chegaram em casa, o visitante foi recebido 

com muito respeito. A mesa, muito farta, tinha sido preparada com se estivessem 

esperando alguém da família real, com todo tipo de quitutes e de guloseimas que poderiam 

agradar o paladar do ilustre visitante. A decepção foi ainda maior quando o Rabi Yosef 

Akiba disse que ele se sentia desolado com o trabalho todo que eles tiveram pois ele nunca 

comia carne durante a semana e que, de qualquer maneira ele estava acostumado a comer 

muito pouco. 

A comunidade judaica de Kruchta era constituída por trinta e cinco famílias no 

total. A maioria se sustentava graças à produção dos campos e à colheita de legumes da 

horta. Havia também cardadores de lã, tecelões, alfaiates e sapateiros. Todos tinham um 

certo nível de instrução e alguns deles eram sábios. Todos, sem exceção, eram judeus que 

temiam D´us. Eles aproveitavam todas as oportunidades de Davenen em Minyan. E 

mesmo durante a colheita, eles conseguiam se reunir para Davenen num lugar especial do 

campo que era cercado segundo as prescrições do Din93, e onde eles se encontravam para a 

reza da manhã e da tarde. 

Yosef Akiba ficou na casa de Chlomo durante quatro dias inclusive o Chabat. 

Durante esse tempo, os judeus de Kruchta ficaram sabendo que ele não era uma pessoa 

comum, e sim um dos mais ilustres hóspedes. 

Essa questão da hospitalidade concedida aos vistantes não era uma 

responsabilidade individual em Kruchta. Era uma responsabilidade da comunidade inteira, 

e se a pessoa sorteada fosse pobre, ela recebia o valor das despesas para poder receber o 

convidado. 

Conseqüentemente decidiram que tudo seria feito para convencer Yosef Akiba a 

ficar em Kruchta para sempre. A comunidade judaica resolveu encontrar um lugar 

conveniente e confortável para seu ilustre visitante. Escolheram a casa do Hazan, Eliakum 

Chmuel que recebeu dinheiro para garantir que Yosef Akiba tivesse tudo o que precisasse 

para seu conforto. 

Durante os “dez dias de arrependimento”94 o Rav convidou Yosef Akiba para 

ensinar a Torá, um Chiur, e toda a assembléia de fiéis foi convidada para assistir. Eles 

                                                
92 A hospitalidade (em Hebraico, “Ahnassat Orhim”) é um Mandamento Divino de extrema 
importância.  
93 do campo que era cercado segundo as prescrições do Din 
94 Os dez dias de arrependimento começam em Rosh Hachana (o Ano Novo) e terminam no dia 
de Iom Kipur (o dia do perdão). É um período propício ao arrependimento e ao balanço moral, 
para lametar os pecados cometidos durante ao longo do ano que passou.  
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ficaram tão impressionados com a grande erudição do convidado, que eles pediram para 

ele fundar uma Yeshiva na cidade. 

Sabendo que ele era viúvo, o Rav sugeriu que ele se casasse com sua irmã que 

também era viúva. Yosef Akiba concordou e o casamento foi realizado rapidamente. 

Quatro anos depois, eles tiveram a felicidade de ter um filho que eles chamaram de 

Moshe Leib, nome do “Gênio de Traki” da Yeshiva de Smilovitch onde Yosef Akiba tinha 

estudado. 

Esse Moshe Leib foi quem se tornou mais tarde o genro de Eliezer Reuben, o 

ferreiro de Dobromysl. 

Cinco anos depois, Yosef Akiba se tornou o diretor da Yeshiva de Bechenkovitch. 

Era um homem calmo que gostava da solidão. Quando ele acabava seus discursos de Torá, 

ele ia invariavelmente para um canto do Beth Hamidrash onde ele estudava tranquilamente 

a Torá. 

Ele nunca se juntava aos outros que conversavam ao redor da mesa. Ele não se 

juntava a eles também durante suas diversas festas. Ninguém nunca tinha visto um sorriso 

no seu rosto tão sério e certamente nunca ninguém deve ter o visto rindo. 

Quando seu filho, Moshe Leib, se tornou “Bar Mitsva” Yosef Akiba não fez 

nenhum “barulho”, não organizou nenhuma festa. Moshe Leib pronunciou seu discurso95, 

seu “Pilpul”, na Yeshiva. Sua mãe tinha trazido vinho e biscoitos para os participantes, 

mas seu pai não comeu nem bebeu nada. Ele pediu que o Chamash “fizesse as honras” e se 

preocupasse para que os convidados tivessem bebida e comida.  

O Chamash se chamava Wolf e era uma personalidade notável também. Ele tinha 

um filho chamado Grunim Elie que era o melhor amigo de Moshe Leib. 

Foi Grunim Elie quem contou a Moshe Leib que freqüentemente, quando 

importantes personalidades passavam por Bechenkovitch, elas eram recebidas por seu pai 

Wolf que parecia se relacionar muito bem com esses visitantes de classe. 

Ele disse também que alguns deles eram Místicos e Kabalistas e que o Profeta 

Eliahu tinha aparecido para alguns.  

Grunim Elie disse para seu amigo que ele mesmo teve a honra de conhecer alguns 

desses homens e ao ouvir isso, Moshe Leib se sentiu muito intrigado e profundamente 

interessado. 

 

 

71. 

 

O Chamash de Bechenkovitch. 

 

 

Em Bechenkovitch, onde Moshe Leib tinha sido educado e instruído na Yeshiva 

cujo diretor era seu próprio pai, vivia um judeu chamado Nehemia que trabalhava na 

fábrica de curtume de um homem chamado Chmuel Tzvi.  Esse Nehemiah tinha o hábito 

de ir para o Beth Hamidrash à meia noite para estudar a Torá com zelo e recitar os salmos 

                                                
95 Segundo o costume, aquele que se torna Bar Mitsva deve pronunciar um discurso de Torá  no 
dia de sua Bar Mitsva.  
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até a hora do ofício da manhã. Depois disso, ele ia para o trabalho e voltava de novo para o 

Beth Hamidrash e rezava Minha e Maariv. 

Um dia, enquanto Moshe Leib estava no Beth Hamidrash estudando com seu 

amigo Grunim Elie, o pai de Grunim Elie, Wolf o Chamash, veio ouvi-los. De vez em 

quando ele fazia uma pergunta ou dava alguma sugestão ou explicação de algum trecho 

difícil da Torá, o que mostrava que ele era um sábio muito importante. 

Nesse momento, o comerciante Isaiah Leib entrou no Beth Hamidrash e também 

observou os dois jovens que estudavam juntos. Aparentemente, ele ficou muito 

impressionado pois ele se virou para o Chamash e disse: 

- “Com a ajuda de D´us, essas duas crianças se tornarão grandes sábios. Você deve 

sentir muito orgulho da inteligência de seu filho, não é?” Perguntou Isaiah Leib esperando 

uma resposta afirmativa para sua lisonjeadora observação. Ao invés disso, ele ficou 

surpreso ao ouvir o Chamash dizer calmamente: 

- “Nossos Sábios da Torá dizem que as boas ações têm mais importância que o 

saber. Conseqüentemente, eu preferia que meu filho fosse um judeu que temesse D´us, 

como por exemplo o curtidor de couro Nehemiah,  ao invés de vê-lo se tornar um grande 

sábio cuja única preocupação será a de receber honras que ele acha que merece graças ao 

seu saber!” 

Esta resposta deixou Isaiah Leib enfurecido, pois por um motivo qualquer, ele 

sentiu que essa observação era uma crítica dirigida a ele implícitamente. Então ele proferiu 

sem hesitar: 

- “Eu deveria ter adivinhado, Reb Wolf, que você pertence ao grupo dos fervorosos 

Hassidim, a Cath, e, como você convive com muitos judeus ignorantes, você tem 

provavelmente uma maior consideração por eles do que pelos sábios da Torá. Eu já sei há 

muito tempo que você tem contato com esses supostos Místicos... E o que são eles além de 

preguiçosos desocupados!” 

Os dois amigos interromperam o estudo para ver o que ia acontecer. Parecia que 

esses dois homens iriam iniciar um verdadeiro “bate-barba”. Mas, como Moshe Leib 

contou mais tarde a Baruh, o Chamash se recusou a discutir com ele. Ele permaneceu mais 

calmo do que nunca, e disse tranqüilamente: 

- “Nossos sábios aconselham a nunca tentar convencer alguém que esteja com 

raiva, mesmo que essa pessoa tenha motivo para estar enfurecida; esse conselho vale mais 

ainda quando o homem enfurecido não tem razão, pois naquele momento de raiva, a 

pessoa certamente não está a fim de ouvir a voz da razão! Quando você se acalmar, meu 

amigo, nós continuaremos nossa conversa. Por enquanto, é melhor ficarmos calados”. 

Aparentemente as palavras de Wolf tiveram um efeito tranqüilizante sobre Isaiah 

Leib, pois ele se acalmou, e admitiu o erro de ter se deixado tomar por tanta raiva. 

- “Mas, na verdade, eu tenho que dizer que eu não compreendo como você 

consegue passar tanto tempo com esses supostos Místicos cuja única preocupação é ter 

contato com homens e mulheres ignorantes. Você sabe tão bem quanto eu que nossos 

Sábios nos aconselham a não casar com pessoas provenientes de famílias ignorantes, e 

dizem que não podemos confiar nas palavras dessas pessoas; enfim, eles nos recomendam 

manter a maior distância possível das pessoas sem instrução. Para reforçar esse conselho, 

dizem também que, devemos respeitar da maior maneira possível os sábios, que é 

obrigação nossa dar o que eles precisarem pois, assim, de alguma maneira estaremos 
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homenageando o Criador. Esses homens não somente agem contrariando o que os Sábios 

recomendaram, como também camuflam suas ações repreensíveis atrás de uma máscara de 

piedade. Isso é muito ruim!” Concluiu Isaiah Leib  com veemência. 

- “De acordo com o seu ponto de vista, você tem absolutamente razão, só que seu 

próprio ponto de vista está errado”, respondeu o Chamash. “Pois você deveria saber que 

esses Místicos não são apenas homens santos como também são grandes sábios. Muitos 

deles sabem o Talmud (o Chass) inteiro e são muito instruídos em várias áreas de nossos 

santos ensinamentos. E acima de tudo, são todos judeus devotos que temem D´us. Eles 

fazem jejum freqüentemente e vivem de maneira muito ascética, abrindo mão do conforto 

material durante suas peregrinações contínuas de cidade em cidade, felizes só de pensar 

que eles estão ajudando seus irmãos judeus nos lugares mais afastados a adquirirem 

compreensão e respeito pelo Criador. Os Místicos fazem questão de “se camuflar” para 

parecer pessoas comuns e se vestem de maneira humilde justamente para que as pessoas 

simples se sintam mais à vontade na presença deles. Disfarçando propositalmente sua 

sabedoria e sua elevação moral e espiritual, os Místicos conseguem se misturar ao povo 

com mais facilidade para descobrir seus problemas e suas dificuldades a fim de ajudar de 

verdade essas pessoas necessitadas. Os Místicos se expressam de maneira simples para 

que o povo possa compreendê-los facilmente assim ajudando as pessoas a atingir um nível 

espiritual mais elevado.” 

 - “E, não fique imaginando que cada um desses Místicos tem um plano 

individual”, continuou Wolf. “Eu posso te dizer com certeza que cada um deles é 

encarregado de uma missão específica numa determinada “área de influência”. Todos os 

Místicos, de todas as partes, juntos constituem um esquema imenso cuja inspiração 

provém do Chefe deles.” 

- “Essa sociedade particular, disse Wolf mostrando que ele sabia do que ele estava 

falando e deixando entender que ele era um deles, é muito antiga. Ela foi fundada pelo 

Tsadik e Gaon Rabi Eliahu “Baal Shem” de Worms, na Alemanha. Assim, esse 

movimento tem aproximadamente cento e dez anos.  O Rabi Eliahu Baal Shem fundou 

essa sociedade a pedido de um certo Kabalista cuja identidade é desconhecida até hoje. 

Dizem que esse Kabalista pediu que alguns Gheonim e Tsadikim escolhidos, que 

estivessem dispostos a dedicar a vida inteira a essa santa tarefa, ajudassem os judeus 

pobres, simples, sem instrução e sem luz espiritual, para que eles conhecessem o Criador e 

os bens espirituais da vida.” 

“Foi em 5381 (1621) ou 5383 (1623) aproximadamente que essa sociedade foi 

fundada pelo Rabi Eliahu Baal Shem e desde então, milhares de judeus simples e 

ignorantes foram trazidos de volta para suas raízes, para o estudo da Torá e para o serviço 

de D´us.” 

“Meu amigo, não fique imaginando que esses Tsadikim não tiveram respeito total 

pelos sábios. Pelo contrário, freqüentando essas pessoas simples, eles sempre se 

esforçaram para que elas compreendessem a importância da Torá e a necessidade de 

respeitar todos e tudo, seres e coisas que tivessem uma relação com a Torá. 

Conseqüentemente, como é que você pode dizer que eles não seguiam os Preceitos de 

nossos Sábios? Os Místicos mereciam sim ser respeitados por serem sábios da Torá, mas, 

por vontade própria, eles não faziam questão desse respeito, pois o objetivo elevado deles 

era o de trabalhar sem se interressar por honras e glória!” 
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Aparentemente, Isaiah Leib ainda não estava convencido. 

- “Vamos admitir que os primeiros Místicos foram grandes Tsadikim cujo único 

objetivo era servir seus irmãos judeus, disse ele, mas, você não acha que convivendo 

constantemente com pessoas ignorantes e ordinárias eles não poderiam ter perdido a 

estima e o respeito?” 

O Chamash não se abalou nem um pouco, e disse que pessoas como Isaiah Leib 

estavam tão preocupadas com a questão do respeito aos sábios que elas esqueciam a 

importância primordial do respeito ao Todo Poderoso. 

Como é que Isaiah Leib poderia ter condenado esses Místicos que se dedicavam a 

uma tarefa sagrada, que abriam mão do conforto físico, da vida familiar, das honras e que 

não esperavam o reconhecimento de seus sacrifícios? O único objetivo na vida desses 

Místicos era conseguir elevar o judeu comum para um nível espiritual superior, levá-lo 

para perto do Criador e despertar no coração de cada um o sentimento de amor pela Torá e 

o desejo de praticar todas as suas Mitsvot. 

E mesmo assim, eram essas pessoas nobres e desinteressadas que Isaiah Leib 

tentava diminuir! 

Moshe Leib e Grunim Elie ouviam boquiabertos todas aquelas palavras. 

Grunim Elie era dois anos mais velho que seu amigo e ele já tinha ouvido seu pai, o 

Chamash, falar muito sobre esses “Místicos”. Mas, para Moshe Leib isso era uma 

novidade e ele desejava muito aprender mais sobre esses maravilhosos “Místicos”.  Ele 

insistiu que seu amigo lhe contasse tudo o que ele sabia sobre esses homens ilustres, e o 

ouvia fascinado, cativado e com a imaginação muito despertada. 

- “Seja uma boa pessoa e faça me um favor, implorou Moshe Leib. Você me disse 

que teu pai conhece e encontra muitos Místicos quando eles vêm para cá. Eu te peço por 

favor que você me apresente um deles. Ou pelo menos, diga-me onde eu posso encontrar 

algum.” 

Grunim Elie balançou a cabeça de maneira que Moshe Leib interpretou como uma 

concordância, mas dois, três, quatro meses se passaram e Moshe Leib ainda não tinha 

encontrado nenhum “Místico”.  Ele imaginou então que nenhum deles tivesse ido para 

Bechenkovitch durante esse período, pois enquanto seu amigo continuava contando todo 

tipo de histórias maravilhosas e interessantes sobre os Místicos, ele não tinha mencionado 

o fato de que um deles tinha recentemente passado pela cidade. 

Entretanto, depois de ter analizado esse assunto, ele imaginou que seu amigo sem 

dúvida escondia deliberadamente essa informação, talvez a pedido de seu pai que deveria 

ter algum motivo para manter em segredo tudo o que estivesse relacionado aos seus 

amigos Místicos. 

Um dia, enquanto Moshe Leib estava indo, pensativo, para o Beth Hamidrash, ele 

encontrou um grupo de pessoas reunidas envolta de um homem alto que ouviam em pé o 

que ele dizia no meio da rua. Moshe Leib estava bastante curioso para saber do que se 

tratava, e então ele se meteu na multidão até conseguir ver facilmente o misterioso 

estranho que atraía tantas pessoas no meio de um dia de semana.   

O orador tinha uma aparência muito marcante. Mesmo que o dia estivesse quente e 

ensolarado, ele estava usado um casaco forrado e um chapéu de inverno. Ele era alto, tinha 

os cabelos castanhos, um ar distinto e um rosto fino e magro. Seus olhos brilhavam de 

tanto entusiasmo enquanto ele falava calorosamente com seu auditório. As palavras do 
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orador causaram um certo espanto assim como seu aspecto insólito. Ele estava explicando 

a importância de se agir honestamente nos negócios. Ele apontou as conseqüências 

assustadoras do castigo que seria infligido àqueles que tentassem tomar os negócios dos 

outros. Todos ouviam atentamente e com muito respeito. Moshe Leib concluiu sem 

hesitação que ele deveria ser um “Místico” e essa idéia o comoveu profundamente! Há 

meses que ele sonhava em encontrar um Místico e rezava para que isso acontecesse, e 

agora ele estava diante de um homem que só podia ser um Místico! 

Ele queria chegar logo no Beth Hamidrash para contar essa novidade extraodinária 

para Grunim Elie. Os dois ficaram entusiasmados pois Grunim Elie concordou e 

reconheceu que o estrangeiro descrito por Moshe Leib era sem dúvidas um Místico. 

Grunim Elie estava tão curioso quanto seu amigo para ver o orador, então os dois 

se apressaram para ir ver se ele ainda estava falando. Claro que ele estava lá, com toda 

aquela altura, sua cabeça e seus ombros destacavam-se na multidão que tinha aumentado 

consideravelmente depois que Moshe Leib saiu. Agora era impossível penetrar no meio da 

multidão e eles tiveram que se contentar em ficar do lado de fora do grupo, onde eles não 

podiam escutar claramente o que o orador dizia. Eles viram que Wolf, o pai de Grunim 

Elie estava no meio da multidão, bem perto do orador, e todos estavam tão interessados no 

que o Místico dizia que podíamos até ouvir uma mosca voando. 

Os dois meninos estavam bastante decepcionados de não ter conseguido ver direito 

nem ouvir claramente o que o pregador estava dizendo e foram então para o Beth 

Hamidrash. 

Moshe Leib não reveu o Místico, na verdade, ele não viu mais nenhum outro 

Místico. Nesta noite quando ele voltou para casa, emocionado, ele contou para seu pai a 

história de sua maravilhosa experiência e disse que isso tinha um grande significado para 

ele, mas ficou profundamente surpreso e decepcionado com a maneira que seu pai 

interpretou os fatos. 

Seu pai ouviu a história sem interrompê-lo mas quando ele terminou, seu pai o fez 

prometer que ele não deveria mais “perder” seu precioso tempo com coisas tão “fúteis” 

como os Místicos e o misticismo.  

Moshe Leib não podia acreditar no que ele estava ouvindo!  Como é que seu pai 

poderia ter uma opinião a respeito dos Místicos tão diferente da opinião de seus amigos 

Grunim Elie e do pai dele que era tão instruído. Todavia, seu próprio pai não era 

certamente menos sábio que o Chamash e de qualquer maneira, ele deveria respeitar os 

desejos de seu pai e obedecê-lo. Ele tinha a impressão de ter sido bruscamente colocado 

debaixo de um chuveiro de água gelada. E para concluir, seu pai pediu que ele cortasse 

relações com Grunim Elie. 

Moshe Leib ficou extremamente triste e decepcionado só de pensar que seu pai 

tinha uma opinião tão baixa a respeito dos Místicos e que ele os desprezava a ponto de 

odiá-los! 

Moshe Leib queria perguntar para seu pai os motivos que justificassem seu 

antagonismo, mas ele viu que este último não queria continuar a discussão, então ele 

achou melhor fazer essas perguntas num momento mais adequado. 

Moshe Leib não teve outra oportunidade para abordar o assunto, pois seu pai, Yosef 

Akiba, o mandou para Vitebsk para que ele estudasse na Ieshiva de lá. O principal motivo 

desta decisão era provavelmente seu desejo de afastá-lo de Grunim Elie. Antes de sua 
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partida, ele fez seu filho prometer que ele dedicaria todo o tempo dele unicamente ao 

estudo da Torá. 

Moshe Leib manteve sua palavra e, durante os sete anos que ele passou na Yeshiva 

de Vitebsk, ele não se preocupou com os Místicos. Mas, apesar de tudo, ele não podia 

deixar, até mesmo lá, de se informar de vez em quando sobre as ações dos Místicos. 

Logicamente, esses fatos eram muito evidentes para passarem desapercebidos ou serem 

ignorados. 

Entretanto, ele não conseguia entender porque que toda vez que as pessoas falavam 

desses Místicos elas só falavam mal, e nunca bem. Ele desejava muito aprofundar essa 

questão que o intrigava e o pertubava, mas lembrando-se da promessa que ele tinha feito 

ao seu pai, ele não fez nada. 

Quando Moshe Leib voltou para casa depois de sua estadia de sete anos na Yeshiva 

de Vitebbsk, a primeira preocupação de seu pai era saber se ele tinha mantido sua 

promessa com relação aos Místicos. Moshe Leib garantiu que ele manteve a palavra e seu 

pai ficou muito feliz. Entretanto, Yosef Akiba queria que seu filho soubesse que ao longo 

desses anos, ele tinha se certificado de que realmente havia grandes Tsadikim e Gheonim 

dentre os Místicos. Moshe Leib ficou surpreso com a confissão de seu pai. Mas, mesmo 

assim, ele continuava afirmando que seu filho deveria esquecer esse assunto da Kabala 

pois isso exigia muito tempo e preparação, o que ele dificilmente encontraria. Ao mesmo 

tempo, para ser justo, ele pediu que seu filho nunca falasse mal desses Místicos. 

Moshe Leib se sentia propenso a perguntar para seu pai os motivos que o levaram a 

reavaliar sua antiga opinião claramente hostil em relação aos Místicos, mas ele 

compreendeu logo pela expressão de seu rosto que ele preferia considerar o debate 

encerrado. Moshe Leib resolveu tocar nesse assunto depois, mas ele nunca tinha a 

oportunidade, e nesse mesmo ano seu pai morreu e Moshe Leib nunca pôde saber o motivo 

desse enigma. 

Quanto ao “Rebbé” (Mestre) de Moshe Leib na Yeshiva, não havia dúvidas quanto 

ao amargo ressentimento que ele tinha em relação aos Místicos e à escola de pensamento 

deles. Ele declarava abertamente que ele lutaria contra eles sempre que fosse possível. 

Moshe Leib dizia que seu Mestre estava especialmente indignado e furioso porque 

um certo professor de crianças (um Melamed) que depois se tornou Chohet (abatedor ritual 

de animais) teve a audácia de se apresentar como um “realizador de milagres” e de se 

auto-nomear Baal Shem Tov, “o Mestre do Bom Nome96”! 

Isso naturalmente se referia ao Rabi Israel Baal Shem Tov, e eram os Místicos, seus 

discípulos e adeptos que contavam extraordinárias histórias a respeito dele. Essas histórias 

tinham o poder de deixar o Mestre de Moshe Leib loucamente enfurecido.  

                                                
96 Baal Shem Tov, “o Mestre do Bom Nome. 
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Capítulo XXII 

 

 

Rabi Eliahu Baal Shem 

 

 

De volta a Cracóvia – Um caso de Halitza – Uma estranha união – O nascimento 

de Eliahu – O Baal Shem de Worms. 

 

 

72. 

 

De volta a Cracóvia – Um caso de Halitza – Uma estranha união – 

 

  

Agora tudo estava ficando mais claro para Baruh. Ele sabia que por um lado ele 

freqüentava os adeptos do Rabi Israel “Baal Shem Tov”, e que por outro lado ele estava 

face a face com seus adversários. 

 Até mesmo na casa do ferreiro de Dobromysl seus próprios genros representavam 

os dois lados opostos. Eles eram como os símbolos dos dois campos que dividiam a 

opinião judaica, o genro mais jovem representando o campo Hassidico e os dois mais 

velhos representando o campo Mitnagdico (o campo oposto aos Hassidim). 

 O antagonismo que Moshe Leib sentia em relação ao Hassidismo se devia 

principalmente ao que ele tinha ouvido seu Mestre dizer na Yeshiva. Quando este último 

mencionava o nome do “Baal Shem Tov” ele emprega termos amargos para dizer que ele e 

seus adeptos eram um verdadeiro perigo para seus irmãos judeus e que seria melhor se 

afastar deles. 

 Mas, obedecendo às ordens de seu pai, de não pronunciar uma palavra que se 

relacionasse aos Hassidim e ao Hassidismo, Moshe Leib ficava mudo. De qualquer 

maneira, por enquanto, o Hassidismo era para ele um assunto encerrado. 

 Baruh sentia que ele deveria se aprofundar mais nas coisas e saber o que realmente 

representava o Hassidismo. Ele estava muito curioso para saber o máximo sobre o 

fundador do grupo de Místicos, o Rabi Eliahu Baal Shem de Worms. 

 As descobertas de Baruh foram bastante surpreendentes. Os Gheonim, Rabi 

Abraham Zeev de Bechenkovitch e o Rabi Simcha Zelig de Vitebsk eram os adversários 

mais obstinados do Hassidismo. Esta atitude antagônica foi transmitida pela tradição. Foi 

o Rabi Nahum, o Parush de Zolkov quem transmitiu essa atitude para eles, e que por sua 

vez a recebeu do Rabi Chamai Zundel de Praga, que era o filho do Tsadik Rabi Pinhas 

Zelig de Spire. Eles todos tinham uma coisa em comum: eles achavam que perseguir os 

místicos era uma Mitsva. O Rabi Pinhas Zelig era o oposto absoluto do Rabi Eliahu Baal 

Shem. 

Vejamos agora quem era esse Rabi Eliahu Baal Shem. Baruh ficou literalmente 

fascinado quando soube dos fatos. 

 Foi em 5261 (1501) ou 5265 (1505) aproximadamente que um certo judeu 

espanhol chamado Yosef Jospa chegou em Cracóvia. Ele não era apenas um grande sábio 
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como também um verdadeiro santo. Nesta época ele já tinha cinqüenta anos, e todo mundo 

soube logo que o judeu espanhol era de alguma maneira um eremita, que nunca tinha se 

casado, e que por ter tanto medo de fazer qualquer coisa ruím se mantinha completamente 

afastado do mundo. 

 Trinta anos se passaram assim. Os judeus da Cracóvia tinham o maior respeito por 

esse santo homen (Tsadik) e pensavam que ele continuaria vivendo assim até o fim de sua 

vida. Ocorreu então um incidente que fez com que eles mudassem de opinião. 

 Nesta época vivia na Cracóvia um rico comerciante muito conhecido, chamado 

Levi, que fazia muitos negócios com a nobreza. Esse Levi era um grande filantropo que 

abria as portas de sua casa para todos. Ele tinha um filho, chamado Yosef, que se casou 

com a filha de Abraham, um ourives, um judeu que temia D´us. 

 Depois de seu casamento, Yosef ajudou seu pai no comércio e se tornou 

rapidamente o “cérebro” do negócio. Além disso ele era um homem extremamente 

inteligente. Ele sabia vários idiomas e seu vasto saber incluía uma enorme capacidade de 

compreensão e um enorme conhecimento sobre as coisas do mundo. 

 Evidentemente, um homem como este podia ser muito útil para a nobreza, com a 

qual ele fazia negócios, e os nobres reconheciam certamente suas qualidades excepcionais. 

Os nobres gostavam de discutir com Yosef sobre política ou de conversar sobre qualquer 

assunto predominante na opinião pública daquele momento. 

 Ele sabia falar tantas línguas que todo mundo sentia prazer em conversar com ele. 

 Seus correligionários sabiam até que ponto ele podia ser útil; eles pediam seu apoio 

freqüentemente por causa de sua amizade com a nobreza. Eles pediam que ele fosse 

sempre o mediador entre eles e as autoridades, o que ele aceitava sempre com boa 

vontade, muito feliz de poder ajudar. 

 Durante esse tempo o comércio prosperou muito facilmente; Yosef tinha sempre 

que fazer longas viagens, particularmente para Praga. Infelizmente, foi durante uma dessas 

viagens que seu companheiro e ele foram atacados de surpresa por bandidos e foram 

assassinados. Quando e notícia desta tragédia brutal chegou em Cracóvia, a comunidade 

inteira ficou de luto. 

 Yosef deixou sua mulher viúva, sem filho, então ela teve que se conformar com a 

Lei da Torá, o Din, e obter a Halitza do irmão de seu marido morto. Na Cracóvia, um 

antigo costume exigia que uma Halitza fosse cumprida com grande pompa, e depois da 

cerimônia os membros do tribunal rabínico, do Beth Din, se levantavam e abençoavam a 

mulher desejando que ela se casasse outra vez rapidamente e tivesse filhos. Depois, o 

Chamash andou e anunciou a todos que estavam presentes na sinagoga que, se um homem 

que estivesse ali assistindo a cerimônia desejasse se casar com a mulher que acabava de 

receber a Halitza, ele tinha apenas que se manifestar naquele momento e receber a bênção. 

 A cerimônia foi realizada conforme as Leis da Torá. Nesse momento ninguém 

respondeu ao chamado do Chamash. Mas, aproximadamente cinco meses depois, Yosef 

Jospa, mais conhecido na Cracóvia como “o judeu espanhol”, veio de repente se 

apresentar ao tribunal rabínico, o Beth Din, e anunciou que ele desejava se casar com a 

viúva caso ela concordasse. Ele explicou que ele nunca teve a intenção de se casar um dia, 

mas agora, por motivos que ele não queria revelar, ele resolveu se casar apesar de sua 

idade. Ele foi se afastando enquanto dizia isso. 
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 O Beth Din mandou dizer à viúva que ela deveria se apresentar ao tribunal 

rabínico. Ao chegar lá, antes mesmo que ela conseguisse perguntar o motivo pelo qual ela 

tinha sido convocada pelo tribunal, ela caiu aos prantos. 

 - “Por que você está chorando?”, perguntaram a ela. 

 - “Eu estou guardando um terrível segredo e não sei se devo contar”, respondeu a 

mulher com a voz sufocada. 

 Tentaram forçá-la a contar esse problema que a atormentava tanto, mas tudo o que 

ela disse foi que se tratava de um sonho que ela teve várias vezes e no qual seu pai, morto 

há muitos anos, aparecia durante o sonho. Ele sempre lhe mandava fazer alguma coisa, 

mas ela não conseguia decidir se ela deveria obedecê-lo ou não. Ela achava também que 

seria difícil revelar ao Beth Din a natureza do pedido de seu finado pai. O fato de ter tido o 

mesmo sonho várias vezes a atormentava tanto que ela não conseguia encontrar paz e 

agradeceria muito se os membros do tribulnal rabínico dissessem o que ela deveria fazer. 

 Depois da deliberação, o Beth Din decidiu que seria melhor que ela contasse seu 

segredo. A pobre mulher, chorando, disse então que seu pai tinha aparecido no primeiro 

sonho, vestido com suas roupas de Chabat e, com a mão em cima de sua cabeça abençoou 

a filha dizendo: “E agora eu te desejo “Mazal Tov” pois foi decidido que você se casará 

com o Santo Espanhol, Yosef Jospa!”  

 A Halutza disse ao Beth Din que quando ela acordou depois desse primeiro sonho 

ela tremia violentamente, mas não tinha dado muita importância a isso, pensando que ela 

era apenas um sonho comum. Mas, menos de uma semana depois, seu pai apareceu de 

novo durante um sonho e repetiu que ela deveria se casar com Yosef Jospa. Até então ela 

não tinha dado muita importância, e achava que se tratava simplesmente de mais um sonho 

qualquer. Mas, um pouco mais tarde, ela sonhou mais uma vez com seu pai, dessa vez ele 

parecia muito sério e dizia que ela deveria pedir que alguém falasse com Yosef Jospa para 

marcar o casamento. Era inevitável, disse ele, pois isso tinha sido decidido pela “Corte 

Celeste”. “Se você obedecer o meu mandamento, disse o pai, você terá a felicidade de ter 

um filho, mas se você me desobedecer, você acabará mal”. 

 Quando ela teve esse sonho mais três vezes, ela achou que deveria procurar o Beth 

Din para falar a respeito disso, e ela tinha acabado de decidir isso quando o Chamash tinha 

vindo lhe dizer que o Beth Din queria que ela se apresentasse. 

 Os membros do Beth Din se olharam com espanto diante dessa estranha 

“coincidência”, e disseram para a jovem viúva, a Halutza, que Yosef Jospa tinha vindo 

procurá-los para dizer que ele desejava se casar com ela se ela consentisse! 

 A mulher Halutza foi convencida então de que a vontade divina tinha decidido 

claramente que ela deveria se casar com o Santo Espanhol e o casamento foi realizado 

rapidamente. 

 Na Cracóvia, segundo o costume, o casamento de uma Halutza era considerado 

uma festa pública, assim, a comunidade inteira participou da cerimônia. Um outro costume 

da Cracóvia exigia que nestas circunstâncias, todos os Cohanim97 com idade de Bar 

Mitzva e acima dessa idade, vestissem seus xales brancos de reza (Talit) e suas túnicas 

brancas longas de Kipur (Kitel) e formassem uma cerca no meio da sinagoga, e 

abençoassem o noivo e a noiva enquanto eles andassem em direção ao dossel (Hupa). A 

refeição da cerimônia ocorreu também conforme um velho costume, na frente da sinagoga 

                                                
97 Cohanim (plural de Cohen), decendentes de Aron o grande sacerdote. 
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(Chull), ao ar livre, e os convidados comiam as iguarias que eles mesmos levavam. Todo 

mundo na Cracóvia sentia que não se tratava de uma “união” comum e que havia um 

significado profundo que ultrapassava a compreensão deles!  

 

 

73. 

 

O nascimento de Eliahu – O Baal Shem de Worms. 

 

 

 Antes do casamento, Yosef Jospa tinha vivido sem se preocupar com o seu 

conforto físico, dormindo sobre um banco duro do Beth Hamidrash, alimentando-se de um 

pedaço de pão seco e de um trago de água. Mas agora que ele estava casado as coisas eram 

diferentes. A comunidade judaica da Cracóvia que se sentia responsável pelo sustento do 

casal, percebeu que deveria encontrar um lar e cuidar das necessidades do casal. 

 Durante o segundo ano do casamento, Yosef Jospa se tornou pai de um menino que 

foi chamado de Eliahu, assim como o profeta. Seu pai começou a lhe ensinar a Torá 

quando ele tinha apenas dois anos. Ele mesmo se encarregou de sua instrução, pois não 

queria que outra pessoa se encarregasse disso. 

 Com sete anos de idade, a criança já acompanhava seu pai quando ele ia para o 

Beth Hamidrash à meia noite! Ele disse ao seu filho que ele não deveria conversar sobre 

coisas que não fossem construtivas e que ele não deveria também discutir assuntos da 

Torá com qualquer pessoa. Yosef Jospa levava seu filho para seu escritório onde, sozinho, 

ele lhe ensinava a Torá. 

 Duas semanas aproximadamente antes da Bar Mitzva de Eliahu, Yosef Jospa 

chamou sua mulher e lhe disse que sentia que seu fim estava chegando, mas pediu que ela 

não fizesse luto por causa de sua morte. “Você é ainda relativamente jovem, minha 

querida mulher, disse o velhinho, e você terá muito provavelmente a oportunidade de se 

casar novamente. Mas eu desejo que você não se case outra vez. Quanto ao nosso querido 

filho, eu sei que pouco a pouco depois de sua Bar Mitsva ele te dirá que ele deseja sair de 

casa e percorrer o mundo. Não o desencoraje e não o impeça de realizar seu desejo, pois 

você deve saber que ele foi enviado a terra com um objetivo determinado, sua missão 

sendo a de educar e ajudar o povo! Ele é o primeiro elo de uma longa cadeia de gerações 

que terá um papel importante na história  até a chegada do Messias. Eliahu o profeta 

(Elijah), instruiu nosso filho Eliahu, de maneira que ele esteja perfeitamente preparado e 

disposto para a grande missão pela qual ele desceu para viver nessa terra”. 

 O Rabi Yosef Jospa, contou também à sua mulher que quando seu primeiro marido 

foi morto, ele tinha recebido a ordem divina de se casar com sua viúva, pois eles teriam 

um filho que teria uma natureza excepcionalmente elevada, espiritualmente e moralmente, 

e que esse filho teria uma missão exata a cumprir. 

 O Rabi Yosef Jospa convocou então os chefes da comunidade da Cracóvia, e antes 

de seu último suspiro, agradeceu tudo o que eles haviam feito por ele, por sua mulher, e 

por seu filho, e pediu que eles cuidassem dela e de seu filho órfão depois de sua morte. Ele 

abençooou todos e fechou os olhos para sempre. 
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 Eliahu “recitou” o Kadish pela alma de seu pai, e pela primeira vez, os judeus da 

Cracóvia viram como aquele jovem era um gênio! Eles ficaram espantados com sua 

grande erudição e eles escutavam o menino boquiabertos enquanto ele estudava a Torá no 

Beth Hamidrash. Eles perceberam também a santidade desta criança tão excepcional e eles 

todos se apressaram para assistir a sua Bar Mitsva com um grande interesse. 

 Algumas semanas depois, Eliahu se aproximou de sua mãe e disse que queria 

viajar, sem dizer para onde exatamente. Sua mãe, tendo sido avisada por seu finado 

marido, não disse nem uma palavra para contrariar a vontade de seu filho, mesmo que, 

evidentemente, ela não tivesse ficado muito entusiasmada. Ela abençoou seu filho e ele se 

afastou. 

 Ninguém ouviu falar de Eliahu, nem mesmo sua mãe, durante um período de 

aproximadamente quarenta anos. Na verdade, ele partiu em 5310 (1550) e foi depois de 

5350 (1590) que ele apareceu de repente na cidade de Worms, na Alemanha. Nesta época 

ele já era conhecido como “Rabi Eliahu Baal Shem”. 

 Quando ele foi para Worms, ele levou sua mulher também. Seus filhos, um menino 

e duas meninas tinham se casado, e moravam todos muito longe, diziam as pessoas. 

 O Rabi Eliahu “Baal Shem” se tornou rapidamente muito conhecido como 

curandeiro e “realizador de milagres” e as pessoas o procuravam, mesmo as que moravam 

muito longe. 

 Diziam que alguns doentes graves que o procuraram foram curados depois de 

receber seus cuidados. Em muitos casos, ele não usava remédios. De fato, o Rabi Eliahu 

“Baal Shem” conversava muito com os doentes para descobrir seus problemas e fazia de 

tudo para persuadir as pessoas a mudar seus hábitos ruins e seu modo de vida; isso tudo 

tinha quase sempre o efeito de curar as pessoas e também de elevá-las a um nível espiritual 

mais alto. Esta maneira de curar era um sucesso e qualquer que fosse seu “tratamento” sua 

fama já tinha se espalhado para longe, e sua casa estava sempre aberta para aqueles que 

precisassem dele. 

 Ele também assumiu todas as despesas e responsabilidades de uma Yeshiva que ele 

próprio fundou. 

 A maioria dos doentes que procuravam o Rabi Eliahu eram pobres. Eles vinham de 

todos os lugares e ficavam na casa dele durante semanas e até mesmo durante meses. O 

“Baal Shem” viveu assim em Worms durante dez anos, sua reputação crescia com os anos. 

Falavam de seus “milagres” em todos os lugares! 
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Capítulo XXIII 

 

 

Os campos inimigos 

 

 

O Rabi Pinhas Zelig de Spire - Primeira edição do Zohar – Shabtei Tzvi – O dilema de 

Baruh – Uma lição de psicologia – A dança dos humildes! 

 

 

74. 

 

O Rabi Pinhas Zelig de Spire -  Primeira edição do Zohar – Shabtei Tzvi –  

 

 

 Nesta época viveu o grande Gaon e Tsadik, o Rabi Pinhas Zelig de Spire. Era um 

homem muito bom, muito modesto e paciente. Entretanto, apesar de suas virtudes, ele 

podia ser muito severo e inflexível quando ele desejasse. 

 Quando as narrações a respeito das maravilhas do “Baal Shem” chegaram aos seus 

ouvidos, ele decidiu mandar três de seus melhores estudantes para o Rabi Eliahu para ver 

se a fama deste Rabino de Worms era real e tinha fundamento. 

 O “Baal Shem” recebeu esses três mensageiros com muito prazer e eles foram seus 

hóspedes durante dez dias. Durante esse tempo, o Rabi Eliahu estudou a Torá com eles, 

ensinou um pouco do Zohar e revelou grandes segredos da Kabala a esses jovens que 

desejavam muito aprender. Eles ficaram absolutamente convencidos de que o Rabi Eliahu 

Baal Shem era realmente o que tinham dito, e eles tinham uma enorme admiração pela 

santidade e pela erudição do anfitrião! Eles viram e observaram a maneira com a qual ele 

recebia muitos doentes que vinham pedir um conselho ou socorro e que, depois de um 

tempo inacreditável de poucos dias, partiam completamente curados. Eles não podiam 

acreditar no que eles estavam vendo. 

 Os três mensageiros foram reencontrar o Rabi, o Gaon Pinhas Zelig de Spire, 

cheios de admiração por tudo o que eles tinham visto e ouvido, e garantiram ao Rabi deles 

que o “Baal Shem” era sem dúvida uma personalidade ilustre e excepcional! Ao mesmo 

tempo, eles disseram também o que ele havia ensinado sobre os segredos da Kabala e sua 

interpretação do Zohar, que ele considerava como um dos Livros mais sagrados que 

contém os mistérios da Torá. 

 O Rabi Pinhas Zelig ficou muito furioso. Desde que o Zohar, que tinha sido 

publicado na Itália, chegou nas suas mãos na Alemanha, e mesmo sendo muito jovem, ele 

iniciou uma campanha extremista contra a Kabala em geral e contra o Zohar 

especialmente. A primeira publicação do Zohar ocorreu em 5318 (1558) em Mantoue e 

Cremone, na Itália. Os famosos Gheonim italianos da época, o Rabi Azriel Tarbite, diretor 

da Ieshiva de Askula, e o Rabi Yosef Italing, diretor da Yeshiva de Cremone, mandaram a 

obra impressa do Zohar ao famoso Gaon e Kabalista, Rabi Eliezer, o Rav de Frankfurt. 

Graças a ele, outros grandes sábios alemães da época conheceram esse Livro que os 

conquistou totalmente. 
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 Entretanto, o Rabi Pinhas Zelig foi indiferente à aprovação desses Rabinos mais 

velhos, e apesar de sua juventude, ele lançou um veemente protesto contra a Kabala e 

contra o Zohar. Ele conseguiu ganhar muitos adeptos e já estava nessa luta há trinta anos. 

 Ele constituiu uma assembléia com os maiores sábios da Torá (Gheonim) e pediu 

que eles agissem como membros do Beth Din para deliberar a causa que ele queria 

apresentar a eles. Ele iniciou então um violento combate contra o “Baal Shem” Rabi 

Eliahu. Ele disse para o Beth Din que ele tinha enviado três de seus melhores estudantes a 

procura da verdade sobre esse homem famoso. Ele disse também que eles tinham redigido 

um relatório muito favorável em relação à sua erudição e aos seus poderes de cura, mas ele 

desejava chamar a atenção do Beth Din com relação ao perigo que esse homem 

representava, procurado por uma multidão fascinada e cheia de admiração e fé, pois ele 

estudava a Kabala e interpretava o Zohar com sua própria maneira! 

 Depois de uma longa discussão, foi decidido que novos mensageiros seriam 

enviados para o “Baal Shem”. Os Rabinos mais notáveis da época foram nomeados e 

receberam a missão de ir para Worms exigir que o Rabi Eliahu renunciasse às suas idéias e 

ao seu modo de vida particular. Segundo as exigências desta comissão, o Rabi teria que 

parar de usar seus “poderes mágicos de cura”, parar de estudar a Kabala e parar de 

interpretar o Zohar da sua maneira!   

 A advertência deveria ser tão severa que, se ele se recusasse a obedecer, ele seria 

expulso da Alemanha, pois ninguém nesse país continuaria tolerando seu modo de vida e 

suas idéias particulares. 

 Chegando em Worms, eles comunicaram imediatamente o Rabi Eliahu sobre a 

visita. Eles disseram que ele deveria abandonar o ensinamento da Kabala e parar de usar a 

mágica como meio de cura. Se ele não se conformasse com esse desejo, ele seria expulso 

do país. 

 O Rabi Eliahu foi muito tolerante e recebeu os mensageiros com muita boa 

vontade, mas, ele teve que se esforçar para convencê-los de que as exigências do Rabi 

Pinhas Zelig não eram justificáveis. Em primeiro lugar, ele não admitia que esse último 

tivesse o direito de dizer o que ele deveria fazer em relação ao ensinamento da Kabala, e 

em seguida, ele podia garantir que ele não usava nenhum tipo de mágica para curar as 

pessoas e que eles não tinham o que temer em relação a isso. 

 Ele disse também que ficaria feliz de ver o Rabi Pinhas Zelig, pois ele estava 

achava que se ele tivesse a oportunidade de falar com ele pessoalmente, ele poderia 

persuadi-lo da injustiça e da falta de fundamento de sua atitude antagônica. 

 O Rabi Eliahu não só se contentou com essa sugestão, como executou 

imediatamente seu projeto. Ele reuniu alguns pertences e viajou para Spire. Entretanto, 

quando ele se apresentou ao Rabi Pinhas Zelig, este estava tão prevenido contra ele que 

ele nem quis escutá-lo. Assim, bastante decepcionado com o resultado de sua viagem, o 

Rabi Eliahu voltou para Worms.  Entretanto, ele sentia que tinha demonstrado boa vontade 

e ele não poderia ser considerado responsável por não ter sido ouvido de maneira 

imparcial. 

 Naturalmente, sem nenhum motivo para deixar a Alemanha, o Rabi Eliahu 

continuou como antes, estudando e ensinando a Kabala assim como realizando suas 

“curas”. 
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 O Rabi Pinhas Zelig ficou muito furioso de ver que suas exigências não tiveram 

efeito, e começou a intensificar sua oposição contra o “Baal Shem” e seus adeptos ainda 

mais do que antes. 

 Em primeiro lugar, ele mandou seu filho mais velho, o Rabi Chamai Zundel para 

todos os lugares para que ele advertisse todos os chefes judeus a respeito desse “perigoso” 

Rabi Eliahu que, segundo Rabi Pinhas Zelig, era “tão misterioso e usava mágica a fim de 

ficar famoso”. 

 Como sempre, bastava que somente um indivíduo começasse para que outros 

continuassem! Assim, quando o Rabi Pinhas Zelig, segundo ele “em nome da religião”, 

proclamou com todas suas forças sua virtuosa indignação com o Rabi Eliahu “Baal 

Shem”, muitos sábios da Torá (Gheonim da Alemanha) o imitaram e lutaram também 

contra esse tal Rabino de Worms. 

 A luta contra o “Baal Shem” e seus adeptos persistiu durante muito tempo pois o 

Rabi Pinhas Zelig não se contentou de enviar um único representante para desafiar o “Baal 

Shem” e então enviou muitos mensageiros para as comunidades judaicas próximas e 

distantes. 

 E para piorar a reputação dos Kabalistas, quando Chabtai Tzvi 98se proclamou o 

“Messias”, os adversários do Zohar espalharam rumores de que este falso Messias tinha 

sido um dos adeptos do “Baal Shem” de Worms, resultando numa confusão geral na mente 

das pessoas. 

 Muitos acreditaram nesses boatos e a crescente oposição contra o Rabi Eliahu foi 

reforçada, mas mesmo assim ele continuou firme como antes, sem se abalar com a luta que 

estavam realizando contra a sua filosofia. 

 Mais tarde apareceram novos Místicos e novos discípulos da escola do pensamento 

Hassidico estabelecido pelo Rabi Israel “Baal Shem Tov”, mas mesmo que as doutrinas 

deles não fossem completamente semelhantes às doutrinas de seus predecessores, os 

“adversários” lutaram contra eles por um motivo idêntico ao motivo que levou seus 

predecessores a combater o primeiro “Hassidismo”.     

Moshe Leib, que explicava esses fatos a seu amigo Baruh, comparava a luta atual 

do Rabi Avraham Zeev de Bechenkovitch e do Rabi Simcha Zelig de Vitebsk contra os 

Místicos, à luta dos primeiros adversários contra os Místicos de antigamente.  

Segundo a opinião de Moshe Leib, havia pouca diferença entre o Rabi Israel “Baal 

Shem Tov” fundador do movimento Hassidico e o “Baal Shem” de Worms que pertencia a 

um tipo diferente de Kabalistas. 

 Baruh escutava tudo isso e sentia que tinha muito que refletir. Ele achava que os 

“Mitnagdim” estavam cometendo um grande erro. O novo modo de vida estabelecido pelo 

“Baal Shem Tov” e por seus adeptos despertava em Baruh uma grande atração e um 

grande interesse. Ele queria principalmente entender quais eram as diferenças entre as 

duas escolas de pensamento, a dos Hassidim e a dos Mitnagdim. 

 Pessoalmente, ele se sentia atraído pelo Hassidismo pois tudo o que ele tinha 

ouvido até então tocava muito seu coração. Ele certamente não desejava pertencer ao 

campo adversário na luta contra o “Baal Shem Tov” de Medziboz e de seus discípulos. 

 Foi nesse momento que nasceu no seu espírito um novo pensamento que o 

atormentava cada vez mais. Ele ficou sabendo que o Rabi Abraham Zeev de Bechenkovitch 

                                                
98 Chabtai Tzvi 
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era um dos inimigos mais obstinados do Baal Shem Tov e de seus Místicos. O Rabi 

Abraham Zeev era o mestre de Abraham, o jardineiro de Liozna, que se tornaria mais tarde 

seu próprio sogro! Certamente isso não pressagiava nada de bom! Se o mestre fosse um 

Mitnagued tão convicto era altamente previsível que seu aluno adotaria seu ponto de vista! 

Transportando o problema para o domínio que interessava Baruh pessoalmente, isso podia 

significar também que a filha do jardineiro tinha aceitado as opiniões de seu pai... Assim a 

situação não era das melhores para Baruh. 

 O que é que ele deveria fazer? Seu casamento deveria ser realizado em breve. Ele 

tinha lembranças tão extraordinárias da vida conjugal de seus pais. Tudo o que seu pai 

dizia ou fazia era sagrado para sua mãe e ele queria que sua própria família fosse tão feliz 

quanto seus pais, pois era isto que ele desejava. E agora, sua mente estava muito abalada. 

O futuro sogro de Baruh lhe prometeu dar uma casa logo na saída da cidade. A casa tinha 

uma horta onde ele pretendia colher frutas e legumes para ser independente e para ganhar 

a vida. Ele tinha pensado também em transformar sua casa num refúgio para os viajantes, 

esperando assim atrair alguns Místicos que ele desejava tanto encontrar, fornecendo assim 

sua hospitalidade e podendo conhecê-los melhor. Mas se sua mulher tivesse a mesma 

opinião que seu pai, tudo isso seria impossível para Baruh! Baruh deduziu então que a 

filha de Abraham, o jardineiro de Liozna e fervoroso oponente aos Hassidim, certamente 

não gostaria de receber esses Místicos em sua casa. 

 Baruh não disse uma palavra sobre esse problema, e como ele sempre fazia quando 

ele queria pensar seriamente, ele foi para uma floresta densa, deitou-se sobre a grama e se 

perdeu em profundos pensamentos. 

 

 

75. 

 

O dilema de Baruh – Uma lição de psicologia – A dança dos humildes! 

 

 

 Baruh ficou lá durante horas quando, de repente, ele ouviu uma voz familiar lhe 

chamando. Ele se levantou surpreso e viu seu amigo Itzhak Saul, o genro mais novo do 

ferreiro. 

 Itzhak Saul tinha uma profunda afeição pelo jovem solitário assim como um forte 

desejo de protegê-lo. Ele notou que Baruh tinha se afastado e resolveu buscá-lo.  Ele o 

procurou em todos os lugares até descobrir que ele estava deitado na grama no meio da 

floresta. Parecia que Baruh não tinha percebido sua chegada, e ficou lá, com o ar triste e 

profundamente concentrado nas suas próprias reflexões. Itzhak Saul não queria perturbá-lo 

imediatamente, e então se deitou também sobre a grama e observou Baruh de longe. 

 Itzhak Saul se perguntava como ele poderia ajudar Baruh, pois ele achava que 

somente a simpatia em si não era suficiente nesse caso, para um ser tão jovem e tão 

distante. Assim, depois de ter chamado Baruh pelo nome, ele se aproximou dele com um 

sorriso amável e disse: 

 - “Você sabe Baruh, meu pai me disse uma vez que o “Baal Shem Tov” descrevia o 

patriarca Abraham da seguinte maneira: Abraham era três vezes generoso. Ele era 

generoso com dinheiro, com seu corpo e com sua alma. Ele estava sempre disposto a dar 
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seu dinheiro para quem precisasse. Ele estava sempre à disposição de todos que fossem 

para sua casa. E ele passava todo seu tempo e dedicava sua alma à tarefa de aproximar as 

pessoas do mundo inteiro ao Criador e de ensinar Seus maravilhosos poderes. Ele não se 

contentou apenas em fazer caridade ou em cumprir boas ações, e então usou todos os 

meios para conscientizar o mundo inteiro da existência do Criador. Ele queria iluminar o 

povo ignorante de sua época  trazendo os conhecimentos do Todo Poderoso e de Sua 

criação.” 

 Com esse preâmbulo, Itzhak Saul queria mostrar a Baruh que sua intenção era a de 

se colocar à disposição de seu caro amigo, Baruh. Pois seu pai tinha sempre agido assim, 

dando ajuda e conselhos de todo seu coração para qualquer um que precisasse. Ele estava 

disposto a fazer isso para pessoas estranhas, quanto mais para seus amigos. 

 Itzhak Saul esperava ter sido bastante explícito com Baruh, mas ele percebeu que 

ele estava ainda um pouco atordoado, como se ele ainda não tivesse se livrado dos 

pensamentos nos quais ele estava mergulhado quando ele o chamou. 

 Quando Itzhak Saul percebeu que ele não causava uma grande impressão no 

pensativo Baruh, ele tentou usar um novo método para despertar seu interesse. 

 - “Você sabe Baruh, nós que somos adeptos do Baal Shem Tov, não acreditamos na 

tristeza. Acreditamos na alegria. Nós evitamos a tristeza da mesma maneira como 

evitamos uma coisa proibida. É um dos motivos pelo qual eu não me sinto à vontade aqui 

em Dobromysl. Aqui as pessoas não são felizes e alegres como os moradores de Horki, de 

onde eu vim”. Baruh prestou atenção no que ele dizia; as palavras “tristeza”, “alegria” 

pareciam ter tido um efeito nele, e ele ouviu com um grande interesse o que seu amigo 

queria dizer. 

 “A alegria é o objetivo do Hassid enquanto que a tristeza parece ser o fim do 

Mitnagued, continuou Itzhak Saul. Considere, por exemplo, o caso de Maim Chelanu99, a 

água que pegamos para cozinhar os Matsot . Aqui em Dobromysl os Mitnagdim não vêem 

nenhum motivo para cumprir essa Mitsva com alegria. Mas você deveria ver como essa 

Mitsva é cumprida em Horki! Lá, seguimos a doutrina Hassidica e quando buscamos água 

no rio para a preparação das Matsot , fazemos uma verdadeira festa! O Rabi Nahman 

Yitzak, o Rav de Horki, era um idoso de noventa e seis anos e já não era mais tão forte por 

causa da idade. Portanto, será que teria sonhado em faltar à cerimônia e teria deixado de 

buscar água para assar as Matsot ? Claro que não! Ele não podia mais andar até o rio como 

ele tinha o costume de fazer, então ele ia de carruagem. Lá, tinham prendido uma tábua 

para aYehuda-lo a descer, e com o auxílio do Chamash, o homem que vivia há quase um 

século ia alegremente cumprir essa Mitsva. Pessah Tzvi o “francês” que era muito 

conhecido em Horki, entrava no rio com suas botas de marinheiro, se aproximava do 

velhinho e deixava ele se apoiar no seu ombro enquanto ele se abaixava para encher um 

balde de água. 

 Quando acabávamos de pegar a água no rio, o Rav fazia a bênção de Cheheheyanu 

e entoava um canto alegre, e depois ele expressava o desejo de que o Todo Poderoso 

enviasse logo a Redenção, a “Gueula”. Eles voltavam a cantar e toda a assembléia 

participava com todo seu coração! 

                                                
99 Maim Chelanu 
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 “Agora veja a diferença com as pessoas de Dobromysl. Pois bem, elas não sabem 

se divertir como se deve durante Simhat Torá100! Todo mundo tem o ar tão sério e 

reservado, até mesmo entediado. Eu passei Sucot aqui e me senti como um peixe fora 

d´água. O humor das pessoas de Dobromysl deixaria qualquer pessoa triste! Durante o 

último dia da festa de Sucot, CheminiAtseret, eu quase arranjei confusão. Eu tentei trazer 

um pouco de animação para festa e então, junto com alguns jovens eu comecei a cantar e a 

dançar. Alguns dos sábios presentes ficaram profundamente chocados e disseram que meu 

comportamento significava uma falta de respeito com a Torá. Os sábios em questão se 

consertaram e depois de um sério debate decidiram finalmente que operários comuns 

tinham a permissão para festejar de tal maneira. Depois, foi a vez das procissões com os 

rolos da Torá em torno da Bima, das Hakafot, e eu me propus a cantar algumas canções 

que ninguém nunca tinha ouvido em Dobromysl. Começou outra discussão para saber se 

era permitido ou não, ainda mais por que durante esses cantos devíamos dançar e bater as 

mãos. O Rav e o Dayan tiveram uma longa conversa sobre esse assunto antes de decidir 

que permitiriam cantar mas que os fiéis não podiam bater as mãos como de costume e sim 

de uma maneira especial naquela circunstância101”. 

  Baruh estava então muito interessado e ouvia ávidamente enquanto Itzhak Saul 

continuava: 

 “Quando eu comecei a cantar as pessoas me ouviram sem muito entusiasmo, mas 

quando chegaram a segunda e a terceira procissões (Hakafa), mais pessoas se juntaram a 

mim para cantar. Mais tarde, ainda muitas pessoas que estavam assistindo cantavam 

comigo pois você sabe qual é o efeito do canto sobre uma multidão. O canto tem o poder 

de emocionar as massas e de levá-las ao paroxismo do entusiasmo, e nesse caso, os fiéis 

estavam realmente começando a se esquentar. Num piscar de olhos um segurou a mão do 

outro e todos começaram a dançar e cantar formando uma roda que crescia cada vez 

mais.” 

  “De repente o Rav interveio apavorado dizendo que aquilo deveria parar 

imediatamente, pois um comportamenteo como este podia ser uma falta de respeito com a 

Torá. Enquanto os fiéis paravam, inseguros, o Dayan se aproximou e acalmou as 

apreensões do Rav, dizendo que ele tinha certeza que não havia problema nenhum já que 

os que dançavam e cantavam não eram instruídos, e que eram apenas simples operários e 

nenhuma falta de respeito com a Torá estava em jogo.” 

 “Eu fiquei tão triste com essa atitude dos sábios da Torá, disse Itzhak Saul. Eles 

balançaram a cabeça em sinal de reprovação pensando que poderia acontecer algum 

escândalo no Beth Hamidrash “deles” onde nunca tinha acontecido uma cena tão 

chocante! Eles estavam completamente indiferentes ao canto e a dança, mas por outro 

lado, todos os operários que estavam presentes ficaram extremamente emocionados. 

Evidentemente, eles se comoveram com tudo aquilo!” 

                                                
100 Simhat Torá é a celebração judaica mais alegre de todas as celebrações do calendário judaico, 
onde as pessoas dançam com os rolos da Torá e nesta ocasião explode uma alegria excepcional. 
101 É proibido bater as mãos com ritmo durante o Shabat e as festas judaicas (Haguim) pois o jeito 
de bater as mãos para acompamhar os cantos nessas ocasiões deve ser diferente. O ato de bater 
as mãos com ritmo se refere a uma das 39 atividades proibidas no Shabat que são mencionadas 
nas Leis da Torá.  
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 Haim Chimon  que já havia demonstrado uma atitude amigável com Itzhak Saul, se 

tornou ainda mais amável a partir desse momento, e como ele era violonista, as melodias 

que seu companheiro cantava o agradaram muito. Não foi somente as melodias de Itzhak 

Saul que atraíram a admiração de Haim Chimon , como também sua voz harmoniosa. As 

danças também o deixaram impressionado. Ele achava que os sábios da Torá do Beth 

Hamidrash observavam aquela cena alegre com tanta reprovação somente porque eles 

queriam mostrar sua superioridade e aumentar o abismo entre eles e esses operários 

“ignorantes”. Então, ele se aproximou de Itzhak Saul, e murmurou no seu ouvido: “Olha 

como eu vou dar troco”. Itzhak Saul não fazia idéia do que ele estava querendo dizer, mas 

era claro que ele já tinha pensado em alguma coisa. 

 Haim Chimon  andou na direção do Chamash que estava convocando os homens 

para a apresentação das “Hakafot”. Eles tinham chegado na sétima Hakafa quando Haim 

Chimon  lhe disse: “Dessa vez não chame ninguém em particular, mas anuncie que essa 

Hakafa é para todos os sábios da Torá que se encontram neste Beth Hamidrash, 

especialmente para aqueles que não se consideram tão superiores, aqueles que não tem 

auto-estima, ou seja, os humildes. Isso mesmo! Vamos chamar os sábios de Torá, aqueles 

que são os mais modestos, para participar da procissão da sétima Hakafa!” O Chamash 

levantou os olhos, surpreso, e vendo que o pedido foi feito por um homem longe de ser a 

pessoa mais importante do Beth Hamidrash, ele não estava disposto a aceitar essa 

mudança no procedimento habitual. Haim Chimon  se aproximou então do “Gabbai” e 

pediu que ele mandasse o Chamash fazer o que ele desejava. Ou o Gabbai não entendeu 

direito que eles estavam querendo rir dos sábios, ou ele pensou que uma brincadeira fosse 

permitida numa ocasião tão alegre como Simhat  Torá, e assim ele disse ao Chamash que 

ele deveria fazer o que estavam mandando. 

 Quando o Chamash fez essa proclamação esquisita e sem precedente, nenhum dos 

sábios eminentes que estavam sentados no canto deles do lado leste da sinagoga (o 

Mizrah), ficou nem um pouco surpreso! 

 A primeira pessoa a se manifestar para fazer a procissão (Hakafa) foi o Rav e 

depois o Dayan. Em seguida foi o Rabi Chimon  Sagui Nahor (o cego) e depois o Rabi 

Nahum, o sábio ermita (o Parush). 

 “Você está vendo, disse Haim Chimon  bem baixo a Itzhak Saul, apontando para os 

sábios com o dedo. Você está vendo o que significa a modéstia deles! E eles nem 

conseguem perceber que estão sendo zombados! Mas, espere, nós vamos nos divertir 

ainda!” 

 Com um ar de total inocência, Haim Chimon , se aproximou do Rabi Nahum, o 

Parush, e lhe disse: 

 - Agora eu estou vendo que você é o quarto sábio mais modesto já que você foi o 

quarto a se manifestar. 

 - O quê que você está querendo dizer? Perguntou o Rabi Nahum. Se os homens 

modestos dessa assembléia fossem chamados por ordem de humildade, eu deveria ser o 

primeiro a ser chamado. Pois quando se trata de humildade ninguém aqui é igual a mim! 

disse ele orgulhosamente. 

 O Rabi Chimon  Sagui Nahor observava a cena com desaprovação e disse mais 

tarde a Haim Chimon  que ele se considerava a pessoa mais humilde da assembléia.  
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 - Na verdade, eu fui o primeiro a me manifestar quando o Chamash pediu que os 

humildes se aproximassem, mas quando eu me levantei e comecei a andar, alguém se 

meteu no meu caminho... Não foi justo! Foi muito desastroso! concluiu o “humilde” sábio 

com ênfase. 

 Haim Chimon  percebeu que sua brincadeira valeu muito a pena, e ela tinha 

certamente desmascarado os sábios vaidosos. 

 Baruh estava no limite entre dois universos; ele analisava os dois, os comparava, 

entretanto ele sentia que ele não pertencia ainda nem a um nem ao outro. 

Conseqüentemente, ele se sentia muito isolado e solitário, e por isso estava extremamente 

infeliz. 

 Ele ficava muito perturbado só de pensar em seu casamento com a filha de um 

adversário declarado dos Hassidim, um Mitnagued, com quem não podíamos esperar um 

bom entendimento e que certamente não aprovaria a atração de Baruh pelo Hassidismo. 

 Baruh sentia que ele deveria ser livre para escolher seu próprio modo de vida e não 

tinha certeza absoluta de que seu futuro sogro não tentaria restringir sua escolha ou 

influenciá-lo. 
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Capítulo XXIV 

 

 

A família do ferreiro 

 

 

A véspera de Pessah em Dobromysl – Comentário Hassidico do Talmud – Um desejo 

atendido – O cleptomaníaco arrependido. 

 

 

76. 

 

A véspera de Pessah em Dobromysl – Comentário Hassidico do Talmud – 

 

 Como Baruch era uma pessoa sensível e tinha sentimentos profundos, ele ficou tão 

perturbado com as conversas que ele teve com Itzhak Saul na noite de Erev Pessah, que 

ele não conseguiu dormir. Ele estava deitado, pensando profundamente em tudo o que 

Itzhak Saul havia dito. Itzhak Saul tentou despertar em Baruh o desejo Hassidico que ele 

próprio sentia, o de sempre ver o bom lado das coisas. Mas quando Baruh pensava nas 

suas reações em relação aquela situação, tudo o que ele sentia era uma profunda aflição. 

 Ele não conseguia dormir e se virava de um lado para o outro na cama durante 

horas. Ele começou a recitar os Tehilim com a voz sufocada pelo choro. Depois ele 

adormeceu e foi atacado por pesadelos nos quais ele estava perambulando numa estrada 

deserta, sem uma alma em vista, com muita fome e cansaço, sem ver o menor sinal de 

abrigo. Ele gemia de desespero. De repente, ele teve a impressão de que gotas de chuva 

refrescantes caíam sobre seu rosto cansado. Ele acordou apavorado e viu seu amigo Itzhak 

Saul sobre ele, segurando uma jarra e jogando água sobre seu rosto. 

 O quê que aconteceu? Perguntou Itzhak Saul inquieto. Eu ouvi você se agitando na 

cama pois a divisória dos quartos não é muito grossa, e depois eu ouvi você gemer; então 

eu achei que era melhor vir aqui para ver se eu podia fazer alguma coisa por você. Imagina 

a minha preocupação quando eu vi você desmaiado sobre o Livro dos Tehilim. 

 Baruh começou a chorar de alívio acordando desse terrível pesadelo, depois, 

tentando se acalmar, enquanto seu corpo tremia todo, ele começou a rir histéricamente!  

 - Vamos meu amigo, disse Itzhak Saul, você está esgotado, vamos sair dessa 

atmosfera sufocante e vamos para o lado de fora, tomar ar fresco. Ele ajudou Baruh a se 

vestir e eles saíram juntos. 

  Enquanto eles caminhavam eles viram a aurora despontar. Eles pararam para 

contemplar, admirando em silêncio as maravilhas da natureza sempre renovadas por D´us. 

Eles continuaram o caminho para o Beth Hamidrash em silêncio e assistiram o primeiro 

“Minian” para a reza da manhã. 

 Quando eles chegaram na cidade, Dobromysl já estava em plena atividade. Mesmo 

que não fosse um dia de mercado, a praça estava cheia de camponeses que sabendo que os 

judeus fechavam suas lojas durante a festa de Páscoa, como nos anos anteriores, tinham 

vindo para a cidade para fazer suas compras, e ao mesmo tempo traziam coisas que os 

judeus que precisariam comprar para a festa. 
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  Depois do Davenen ocorreu um outro incidente que deixou Baruh muito 

impressionado, e Itzhak Saul achou que era o momento certo para demonstrar novamente 

que o modo de vida Hassidico era o melhor modo de vida. 

 O que aconteceu foi o seguinte: Logo que o Davenen acabou, o genro mais velho 

do ferreiro, o Rabi Zalman Meir, se sentou e iniciou a conclusão de um Tratado do 

Talmud, o “Siyum”, como de costume fazem os primogênitos na véspera de Pessah ao 

invés de fazer jejum102. Zalman Meir escolheu comentar o Tratado do Talmud intitulado 

“Iebamoth”. Outros primogênitos que foram assistir ao “Siyum” para substituir o jejum, 

como manda o costume, se reuniram ao redor da mesa para ouvir Zalman Meir fazendo 

seu discurso de conclusão do Tratado do Talmud. Muitos deles eram homens instruídos, 

mas a maioria era judeus simples. 

 Itzhak Saul que também era um primogênito tinha a intenção de concluir seu 

próprio “Siyum” também, mas considerando a erudição de seu cunhado, ele lhe concedeu a 

honra de fazer seu “Siyum” primeiro. Assim, Baruh e ele se juntaram ao grupo reunido em 

volta da mesa para ouvir o comentário talmúdico de Rabi Zalman Meir. 

 O Rabi Zalman Meir parecia estar pouco preocupado se seus ouvintes o 

compreendiam ou não, pois sem hesitar, ele deu início a uma explicação sábia, e a maioria 

não compreendia nem uma palavra. O Gabbai, Aaron Benuch se aproximou então do Rabi 

Zalman Meir e muito educadamente sugeriu que seus ouvintes aproveitariam melhor sua 

explicação se ele colocasse as coisas de maneira mais simples... Isso desagradou Zalman 

Meir fortemente. Ele considerou essa reflexão uma ofensa à sua própria dignidade e 

respondeu consternado: “Se as pessoas aqui são ignorantes a ponto de não serem capazes 

de compreender um assunto tão simples como este, então eu estou perdendo o meu tempo 

e acho que nem vale a pena continuar!” 

 Ele disse com rigidez para aqueles que teriam discutido seu direito de se enfurecer: 

“Quando um Talmid Hakham, isto é um erudito da Torá como eu, é ofendido, ele tem 

perfeitamente o direito de manifestar sua raiva!” Dizendo essas palavras, ele fechou seu 

Tratado do Talmud e se afastou da mesa com arrogância.  

 Todos os esforços para tentar fazê-lo mudar de atitude foram inúteis e começou 

uma agitação no Beth Hamidrash. Enquanto isso, o genro do Rav, o Rabi Chlomo que era 

também um “primogênito”, entrou no Beth Hamidrash para apresentar seu “Siyum”. 

Vendo aquela bagunça, ele chamou o Chamash e lhe perguntou o que significava aquele 

barulho todo. Quando ele ficou sabendo o que havia acontecido, ele chamou o Chamash 

bem alto para ser ouvido por todos: 

 - Diga ao genro do ferreiro que somente aquele que recebeu o diploma de Rabino 

da cidade pode se considerar um erudito em Torá, um “Talmid Hakham” e ponto final! 

 Ele queria evidentemente dar a entender que já que Zalman Meir não o tinha 

recebido, ele não tinha direito de se considerar um ilustre “Talmid Hakham” e nem por 

isso se enfurecer. O Rabi Chlomo pegou então sua Guemara e se concentrou no seu 

próprio “Siyum”. 

                                                
 102 É um costume na véspera de Pessah, que os primogênitos façam jejum. A última e a pior das 
dez pragas rogadas contra o Egito era a morte dos primogênitos egípcios, e em reconhecimento 
ao Todo Poderoso por ter “pulado” (evitado) as casas dos judeus na noite terrível da décima 
praga, os judeus primogênitos fazem jejum na véspera da celebração da Páscoa ou concluem um 
tratado do Talmud, um Siyum.   
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 O tumulto aumentava cada vez mais. A maneira petulante com a qual o Rabi 

Chlomo tinha tratado o Rabi Zalman Meir incentivou os fiéis a “tomar partido”. Todo 

mundo reconhecia a erudição deste último, e as observações do Rabi Chlomo provocaram 

uma má impressão. 

 Enquanto os fiéis discutiam de maneira barulhenta para saber quem tinha razão ou 

não, o segundo genro do ferreiro se aproximou para defender seu cunhado mais velho e 

gritou com todas suas forças: “uma vez cardador, sempre cardador, tanto faz se ele é 

rabino ou não!” Ele queria dizer que mesmo que o Rabi Chlomo fosse atualmente o genro 

do Rav, nós devíamos nos lembrar que seu pai tinha sido um humilde cardador de lã. 

 O Rabi Itzhak Saul assistia aquela cena com Baruh e virando-se para ele e para 

outros que estavam perto deles, ele disse: 

 - Todos sabem que uma chaleira com pouca água faz muito barulho quando ferve!  

 Ele queria chamar a atenção de Baruh e dos outros para mostrar o que poderia 

acontecer quando sábios eram mesquinhos e quando brigavam por coisas fúteis, achando 

errôneamente que eles estavam defendendo a honra da Torá. O resultado desse tipo de 

comportamento era a profanação da Torá. 

 Itzhak Saul fez essa observação com um ar engraçado e aqueles que o ouviram, 

percebendo a importância de suas observações, compreenderam o lado cômico da frase.  

  O genro do Rav, o Rabi Chlomo, considerou essa observação uma crítica contra 

ele, e então ele gritou com o Chamash com uma voz furiosa: 

 - Tirem do Beth Hamidrash esses impudentes genros do ferreiro. A impertinência 

deles se tornou insuportável! 

 O Chamash ignorou essa ordem enquanto a multidão olhava com interesse para ver 

qual seria o fim de todas essas discussões. 

 - É verdade que o genro do Rav tem uma tendência a afrontar as pessoas. Para ele 

não basta injuriar as pessoas, pois ele também faz questão de pisar em seus adversários, 

observou Itzhak Saul falando calmamente, como de costume. Enfim, que ele se zangue se 

ele quiser! 

 Quando o tumulto finalmente se acalmou no Beth Hamidrash, Itzhak Saul pegou 

sua Guemara, o Tratado Haguiga, e começou expor seu “Siyium”. 

 No início, somente algumas pessoas ouviram o que ele dizia, mas, quando os 

outros viram que o auditório estava tão concentrado, os fiéis, cada vez mais numerosos se 

apressaram para ouvir avidamente Itzhak Saul expôr com clareza e simplicidade seu 

comentário talmúdico da Massekhet. 

 A diferença entre sua maneira de explicar e a do seu cunhado mais velho, o Rabi 

Zalman Meir, era flagrante para passar desapercebida e estava evidente que a maneira de 

Itzhak Saul de comentar o Talmud era a que agradava mais os fiéis do Beth Hamidrash.  

- Eis aqui alguns dos esclarecimentos que Itzhak Saul deu ao longo de seu discurso 

talmúdico: 

 O Tratado talmúdico Haguiga termina com uma divergência de opiniões entre o 

Rabi Eliezer e os Sábios da Guemara sobre a questão de saber se os altares103 do Templo 

                                                
103 No Templo Sagrado, o Beth Hamikdash de Jerusalém, o altar exterior é revestido de cobre e é 
destinado a diferentes tipos de sacrifícios de alguns animais permitidos pela Torá. O altar de 
cobre serve também para oferendas de “biscoitos” conforme as prescrições da Torá. O altar 
interior é de ouro e é destinado ao sacrifício do incenso. Em ocasiões específicas mencionadas 
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Sagrado precisavam ser imersos no Mikvé ou não (Tevila) assim como os outros utensílios 

sagrados do Santo Templo de Jerusalém, para manter sua pureza. Pois, no Talmud é dito: 

“Esses utensílios devem ser imersos no reservatório do banho ritual (Mikvé) depois de um 

feriado judaico, um Iom Tov, pois, durante um Iom Tov os numerosos peregrinos que 

foram no Beth Hamikdash podem ter trazido alguma impureza espiritual.” 

 “O Altar de Ouro e o Altar de Cobre”, segundo o Rabi Eliezer, são semelhantes à 

terra que não está sujeita a se tornar impura quando entra em contato com coisas 

impuras104. Mas os outros Sábios defendiam que, já que os altares eram Metzupim, ou seja, 

recobertos de metal, eles poderiam se tornar impuros. O ponto decisivo das discussões 

entre os Sábios nesse trecho do Talmud era de saber se a base de terra dos altares poderia 

ou não anular a impureza em questão. 

 O Rabi Itzhak Saul começou esse debate segundo o Drash (Homilia). Ele explicou 

que o verdadeiro sábio, o Talmid Hakham, quando modesto, pode ser comparado à terra. 

Ele não se importa se pisam nele, pois sua paciência e sua resistência são grandes. Um 

“Talmid Hakham” que possui estas qualidades, pudor e perseverância, fica imune a 

qualquer impureza; nesse ponto de vista as opiniões não podem ser divididas. O Rabi 

Eliezer tinha a mesma opinião, pois ele se refere aos “Talmidei Hakhamim” que eram 

também homens de grandes virtudes. 

 Por outro lado, existem também os “Talmidei Hakhamim” que podem ser 

comparados aos vasos recobertos de metal. Esses sábios têm consciência, talvez muito 

pouco, de sua própria grandeza. Todavia, não tem muita importância se os sábios da Torá 

sentem um pouquinho de amor próprio, até um certo limite. 

 Mas alguns deles têm tanta auto-estima que se consideram superiores e se enchem 

de orgulho. Sem dúvidas, este tipo de sábios podem ser “contaminados”... 

 Nessa manhã de véspera da Páscoa (Erev Pessah), quando o Rabi Itzhak Saul se 

sentou para expôr seu “Siyum” no Beth Hamidrash, seus dois cunhados ficaram para ouvir 

o que ele ia dizer. Eles esperavam ouvir um Pipul105, (uma explicação sábia tipo um bicho 

de sete cabeças), mas, quando, em vez disso eles ouviram (apenas) uma Homilia, eles 

ficaram tão decepcionados quanto mal humorados. O Rabi Moshe Leib parecia ouvir 

forçado, mas o cunhado mais velho, o Rabi Zalman Meir, parecia aborrecido e deprimido. 

Ele considerava degradante que sábios da Torá fossem obrigados a ouvir esse comentário. 

Ele estava disposto a se afastar com soberba, mas alguma coisa o fez mudar de idéia e ele 

voltou para ouvir o que seu jovem cunhado iria ainda dizer. 

 Itzhak Saul começou então a expôr a teoria de Resh Lakish dizendo que “até o 

judeu mais ignorante tem tantas virtudes quanto uma romã tem tantas sementes”. Ele se 

referiu também ao Rabi Abahu que citava as palavras do Rabi Eliezer dizendo que os 

“Talmidei Hakhamim” não podiam ser atingidos pelo fogo do purgatório (Guehinom). Em 

compensação, segundo a opinião de Resh Lakish, os judeus sem instrução que são cheios 

                                                                                                                                              
na Torá. Os sacrifícios são realizados pelo Cohen Gadol, sumo Sacerdote, descendente do irmão 
de Moisés, Aaron, de acordo com as prescrições da Torá. 
104 A terra não está sujeita a impurezas quando entra em contato com qualquer coisa impura... 
Trata-se aqui da impureza espiritual. Tudo isso é tratado no Livro Vaikra. 
105 O Pilpul é um método sábio de estudo talmúdico que consiste em analisar e esmiuçar num 
assunto todos os argumentos a favor ou contra, tentando conciliar textos que aparentemente são 
contraditórios. Esse método é geralmente um meio de tornar o espírito e a erudição do estudante 
mais penetrantes. 
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de virtudes assim como uma romã é cheia de sementes, sairiam também ilesos do fogo de 

Guehinom (inferno).   

 Nesse momento, o Rabi Itzhak Saul parou para peguntar para seus ouvintes se eles 

achavam que Resh Lakish tinha explicado alguma coisa nova, e ele continuou afirmando 

que tudo isso se referia ao que ele tinha dito no início: Que até mesmo o judeu mais 

humilde tinha uma posição elevada, e tinha dentro dele a capacidade e a possibilidade de 

atingir uma posição ainda mais elevada. E cabia ao sábio aYehuda-lo a atingir esse nível 

superior, e não, como era freqüentemente o caso, mostrar-se indiferente e tratá-lo com 

desprezo. 

 O Rabi Abahu e Resh Lakish viviam na mesma época. Entretanto, Resh Lakish era 

mais velho pois ele era o amigo do Rabi Yohanan106, enquanto que o Rabi Abahu era seu 

aluno. O Rabi Abahu, disse o Rabi Itzhak Saul, era um homem muito humilde mesmo 

sendo muito rico e muito estimado pelas pessoas da maior importância. Era um grande 

Sábio da “Halaha”, mas ele gostava também da “Agada”. Quando ele falava em público, 

ele comentava muito mais a “Agada” do que a “Halaha”, pois ele achava que o público 

compreenderia com mais facilidade e conseqüentemente estes ensinamentos seriam mais 

valorosos para seus ouvintes. Entretanto, suas reuniões eram também cheias de Sábios da 

Halaha que se expremiam para ouvi-lo. 

 No Tratado talmúdico “Sota” é relatada a história do Rabi Abahu e do Rabi Hiya 

Bar Aba que se encontraram numa determinada cidade. O Rabi Hiya comentou em público 

a Lei da Torá, a Halaha, enquanto o Rabi Abahu comentou a Agada, e até os homens 

instruídos foram ouvir este último, deixando o Rabi Hiya com muito poucos ouvintes, 

chateando-no profundamente. O Rabi Abahu, percebendo o que havia acontecido, sentiu 

pena de seu amigo decepcionado e tentou consolá-lo contando a seguinte parábola: 

 “Havia dois homens, um tentava ganhar sua vida vendendo pedras preciosas, 

enquanto o outro vendia artigos baratos necessários para o dia a dia de todos. 

Naturalmente, o primeiro vendedor, cujas mercadorias eram raríssimas e excelentes, não 

tinha muitos clientes, enquanto que o segundo vendia mercadorias de baixo valor era o 

tempo todo procurado, pois ele supria as necessidades diárias de todo mundo”. 

 Da mesma maneira, o Rabi Abahu sentia que ele poderia “atender ao público” da 

melhor maneira ensinando coisas simples e úteis para a vida cotidiana. Todavia, isso não 

significava que ele não compreendia ou que ele não respeitava as necessidades de algumas 

pessoas da elite que eram os “Talmidei Hakhamim”. Ele estava sempre disposto a 

reverenciá-los e a falar a favor deles. 

 Isso é o significado das palavras do Rabi Eliezer citadas pelo Rabi Abahu: O fogo 

do Guehinom não pode atingir os “Talmidei Hakhamim” já que o fogo da Torá os deixam 

em brasas, pois a Torá também é chamada “o fogo”, pois está escrito: “com Sua mão 

direita Ele estendia sobre eles uma Lei de fogo”. 

 O Rabi Itzhak Saul explicou também que, segundo a narração do Tratado 

talmúdico “Evurin”, um Talmid Hakham é um homem que está completamente 

impregnado de Torá. Consta no Talmud a história de Beruria, a filha inteligente e 

instruída do Rabi Hanina Ben Teradyon, e esposa do Rabi Meir, que, vendo um aluno de 

seu marido estudar em silêncio, disse: “Não é assim que devemos estudar pois sabemos 

                                                

106 Rabi Yohanan 
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que a Torá só é realmente gravada quando ela é assimilada e integrada pelos 248 orgãos 

do corpo”. Conseqüentemente, quando estudamos a Torá, devemos estudá-la em voz alta 

para que todas as cordas vocais e os ouvidos sejam ativamente usados. E são esses sábios 

que o fogo do purgatório (a guehen) não pode alcançar. 

 Mas, Resh Lakish pertencia a um gênero completamente diferente do gênero do 

Rabi Abahu. Seu nome era Rabi Shimeon Ben Lakish. Ele teve um passado perturbado. Ele 

tinha pertencido a uma quadrilha de bandidos que agia nas redondezas de Jordão, atacando 

e roubando viajantes imprudentes. 

 Um dia, enquanto o Rabi Yohanan estava mergulhando no Jordão, Resh Lakish o 

viu, se atirou violentamente sobre ele e o mandou dar tudo o que ele possuía. O Rabi 

Yohanan não se ablaou nem um pouco; pelo contrário, ele o olhou com admiração e disse 

com calma e frieza: “Meu caro amigo, se você tivesse usado sua grande força e a sua 

energia no estudo da Torá, em vez de desperdiçar seus dons dessa maneira, você teria sido 

um ilustre erudito!” 

 Resh Lakish ficou tão perturbado com esse episódio inesperado que passou a ouvir 

o Rabi Yohanan cada vez mais interessado. 

 Essa conversa deixou o bandido tão impressionado e arrependido que ele decidiu 

se redimir, penitenciar sua própria conduta e mudar de vida, seguindo os conselhos e 

orientação espiritual do Rabi Yohanan. 

 Ele se tornou aluno do Rabi Yohanan e se dedicou tanto ao estudo que os 

resultados foram notáveis. Ele não fazia menos que vinte e quatro perguntas sobre cada 

teoria ensinada por seu Mestre, e o Rabi Yohanan lhe dava sempre vinte e quatro respostas 

satisfatórias. Dessa maneira os outros ouvintes presentes aproveitavam esses ensinamentos 

também. Proveniente de uma classe social baixa, Resh Lakish sempre simpatizava com os 

humildes e com as pessoas simples. Também, quando o Rabi Abahu elogiava os Talmidei 

Hakhamim, Resh Lakish encontrava a palavra certa para falar a favor do homem simples 

ou humilde, quem for que seja. Assim, quando o Rabi Abahu dizia que o fogo do 

purgatório não podia atingir os Talmidei Hakhamim, Resh Lakish, fiel às suas convicções, 

dizia que as pessoas simples tinham também méritos que as preservavam do fogo do 

purgatório. 

 Tudo isso foi exposto pelo Rabi Itzhak Saul em seu “Siyum” e, os ouvintes cada 

vez mais numerosos tentavam se espremer entre a multidão reunida ao redor da mesa, 

aproximando-se o quanto possível para não perder nem uma palavra do que ele dizia. 

 Seus dois cunhados ainda estavam lá quando Itzhak Saul concluiu: “Se o judeu 

comum tem dificuldades para atingir um nível espiritual superior com seus próprios meios, 

então o dever dos homens instruídos é de fazer o possível para incentivá-lo e aYehuda-lo a 

atingir esse objetivo”. Ouvindo essas palavras, o Rabi Zalman Meir, o cunhado mais 

velho, não conseguiu se conter mais, e virando-se para o Rabi Moshe Leib, disse com 

impaciência: 

 Venha, vamos embora! Quanto tempo ainda vamos ter que ouvir estes sermões 

para mulheres! É melhor voltarmos para casa! 

 Mas, mesmo que o cunhado mais novo respeitasse o mais velho por causa de sua 

inequívoca erudição, ele achava que dessa vez ele estava errado. 

 Bastava olhar em volta e ver o ar de interesse e de encanto no rosto de todos os 

ouvintes para perceber que o cunhado mais novo tinha um verdadeiro poder de fascinação. 
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A expressão dos fiéis mais simples refletia o maior entusiasmo, pois até então, eles eram 

sempre inferiorizados e declarados culpados de sua própria ignorância e de sua 

conseqüentente indignidade. E agora, um homem instruído, Itzhak Saul, estava dizendo 

que os ignorantes também tinham uma certa importância, que eles também tinham um 

lugar, e esta observação não era sua opinião pessoal, pois ele baseava seus argumentos em 

citações de grandes Sábios. Não era então surpreendente que todos os rostos estivessem 

radiantes e que os fiéis mais ignorantes ou mais simples estivessem tão contentes. Rabi 

Moshe Leib que observava tudo isso ficou extremamente impressionado.  

  

 

77. 

 

Um desejo atendido – O cleptomaníaco arrependido. 

 

 

 Qualquer um que procura a verdadeira maneira de servir seu Criador deve 

naturalmente seguir a antiga regra que diz que: “eu aprendi a sabedoria de todos os meus 

Mestres”. Ele deve manter constantemente os olhos bem abertos e os ouvidos à espreita, 

sempre pronto e disposto a captar elementos novos suscetíveis de lhe ensinar alguma 

coisa. É por isso que a casa do ferreiro Eliezer Reuben era uma revelação para Baruh. Os 

três genros do ferreiro representavam para Baruh três mundos distintos. Todavia, enquanto 

Baruh reconhecia nos genros o mundo do saber, o sogro deles demonstrava a verdadeira 

honestidade e a simplicidade do judeu comum (judeu do povo). Baruh aprendeu muitas 

coisas durante esse Erev Pessah que ele celebrou com o ferreiro, e por isso se sentia numa 

encruzilhada com relação às maneiras de viver Mitnagdica e Hassidica. Ele sentia que ele 

tinha muito o que aprender sobre tudo o que ele tinha visto em Dobromysl, assim como na 

casa de Eliezer Reuben que era para ele um tipo de “laboratório espiritual”. 

 Para celebrar o Iom Tov, eles estavam esperando um outro convidado, o filho do 

ferreiro Chmuel Nahum que tinha ido estudar numa Yeshiva. Quando ele chegou, de 

manhã cedo, Baruh foi falar com ele pois foi graças a seus conselhos que alguns anos 

antes o ferreiro tinha enviado seu filho para estudar apesar da opinião geral ser contra. 

Naquela época, é verdade que Chmuel Nahum era um estudante muito medíocre e o Dayan 

de Dobromysl assim como o instruído cunhado do jovem concordavam que seria 

praticamente inútil enviá-lo para uma Yeshiva e esperar bons resultados dele. Na opinião 

deles, ele deveria ter aprendido a exercer um trabalho manual. 

 Chmuel Nahum já trabalhava na ferraria de seu pai quando Baruh viu o quanto o 

pobre menino estava infeliz, o quanto ele desejava ir para uma Yeshiva e estudar a Torá. 

Baruh achou o menino tão simpático que ele convenceu Eliezer Reuben a fazer o possível 

para tentar enviar seu filho para uma Yeshiva. O ferreiro ficou extremamente contente de 

ver que alguém acreditava nas capacidades de seu filho e fez o necessário, com o maior 

prazer, para que ele fosse para uma Yeshiva. 

 Agora ele já estava de volta da Yeshiva, tinha crescido, e principalmente, mostrou 

que finalmente era capaz de aprender bastante! Baruh tinha um grande interesse por 

Chmuel Nahum, e se sentia pessoalmente responsável por ele. Ele estava deslumbrado de 

constatar sua grande mudança. Ele não somente via que Chmuel Nahum tinha idéias 
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precisas sobre a maneira de servir D´us, baseadas no Mussar que ele tinha estudado, como 

também percebia que ele havia feito progressos fora do comum nos estudos durante o 

período de tempo relativamente curto que ele passou na Yeshiva. 

 Baruh estava disposto a ouvir Chmuel Nahum relatar detalhadamente sua 

experiência de vida na Ieshiva, e a história que ele ouviu o convenceu de que nenhum 

obstáculo pode impedir aquele que está realmente decidido a se tornar um homem 

instruído, custe o que custar. A história que ele ouviu foi a seguinte: 

 Chmuel Nahum foi considerado uma pessoa “ignorante e ingênua” quando chegou 

na Yeshiva de Orcha, assim como ele tinha sido considerado pelo Dayan de Dobromysl. 

Ainda por cima, Chmuel Nahum trabalhava durante meio período numa ferraria a fim de 

ganhar alguma coisa para sobreviver. Assim, naturalmente, suas esperanças de se tornar 

erudito não eram tão boas. 

 No início, o diretor não quis aceitá-lo nem numa classe regular, mas mandou um 

professor lhe dar aulas depois do expediente. Naquela hora o professor já estava bastante 

cansado e pouco paciente para aturar a dificuldade que seu aluno tinha para entender 

rapidamente a aula. Conseqüentemente, o pobre Chmuel Nahum recebeu mais de um tapa 

por sua “estupidez”. Essas aulas eram dadas no Beth Hamidrash onde havia um judeu 

velho que observava tudo com muito interesse. O nome desse velhinho era Gabriel 

Chlomo e ele passou a admirar esse estranho menino que, aparentemente, não se 

importava de ser maltratado de tanta vontade de continuar aprendendo. 

 Um dia, o velhinho chamou Chmuel Nahum num canto e lhe perguntou porque ele 

se deixava castigar tão injustamente. O jovem respondeu então que ele desejava estudar a 

Torá ardentemente e que ele tinha consciência de que seu nível era muito baixo e que ele 

tinha ainda muito o que aprender. 

 Gabriel Chlomo ficou tão impressionado com o entusiasmo de Chmuel Nahum e 

sua sede de estudar a Torá que ele lhe propôs de se encarregar pessoalmente de sua 

instrução. Mas, somente se ele mantivesse isso em segredo. Chmuel Nahum ficou louco de 

felicidade e depois de um certo tempo ele tinha feito tantos progressos sob a tutela do 

velhinho que ele foi aceito como aluno “normal” da Yeshiva. 

 Depois, Gabriel Chlomo deu a Chmuel Nahum uma carta de recomendação para o 

Rav de Dubrovno, pedindo que ele aceitasse Chmuel Nahum na sua Yeshiva. E assim, 

aconselhado por Gabriel Chlomo, Chmuel Nahum deixou Orcha e entrou para a Yeshiva 

de Dubrovno. 

     Mas quem era esse velhinho chamado Gabriel Chlomo? Chmuel Nahum ficou 

sabendo de coisas estranhas a repeito desse homem notável.  

 Gabriel Chlomo tinha nascido em Orcha; ele era filho de Aaron Zelig, um rico 

comerciante de cavalos e também um judeu instruído e caridoso. Assim, naturalmente, o 

pai de Gabriel Chlomo tentou transformar seu filho num homem instruído da Torá. 

Entretanto, o jovem mau elemento recusou-se a fazer a vontade paterna, e apesar de sua 

inteligência, ele não demonstrava nenhum interesse pelos estudos, pois ele preferia 

vagabundear e fazer todas as malandragens possíveis. 

 Ele levou esta vida até completar quinze anos, quando seu pai morreu. Livre do 

controle paterno, e totalmente solto e incontrolável, ele se relacionou com a escória da 

cidade e acabou se tornando um ladrão da pior laia. Ele ganhou o apelido de 
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“cleptomaníaco” pois, quando ele era flagrado com a mão na bolsa de alguém, ele dizia: 

“Não é culpa minha, é minha mão! Eu sofro de cleptomania!” 

 Uma vez, um hóspede ilustre chegou em Orcha e percebeu de repente que seu Talit 

e seu Tefilin tinham desaparecido. Desconfiaram logo de Gabriel Chlomo e, não deu outra, 

os objetos desparecidos foram encontrados com ele. Os judeus de Orcha ficaram tão 

furiosos por um visitante de tal classe ter sido vítima de um roubo tão vergonhoso, que 

eles estavam dispostos a acabar com esse ladrão! Entretanto, o visitante interveio e pediu 

permissão para se encarregar do jovem ladrão, pois ele não queria que ele fosse punido 

nem que lhe fizessem mal. 

As pessoas ficaram muito surpresas, mas era impossível negar seu pedido, pois, 

apesar de tudo, ele é que tinha sido a vítima, e se ele quizesse abafar o caso, o problema 

era dele. 

  O visitante começou então a ter encontros sérios com Gabriel Chlomo e as pessoas 

se perguntavam sobre o quê eles conversavam tanto. Mas, antes mesmo de iniciar a 

investigação, o ilustre hóspede já tinha deixado a cidade e levado Gabriel Chlomo com 

ele. 

 Uns vinte e cinco anos depois, uma família muito distinta se estabeleceu em Orcha. 

Um dia, logo depois que o Rav acabou seu sermão no Beth Hamidrash, o recém chegado 

se aproximou da Bima e pediu a permissão para fazer um comunicado. Ele disse aos fiéis 

que estavam reunidos lá que ele era Gabriel Chlomo, antigamente conhecido como 

“cleptomaníaco”. Ele queria dizer que ele estava completamente disposto a indenizar todas 

as pessoas que ele tinha roubado antigamente, pois ele queria voltar a morar na sua cidade 

natal, mas queria recomeçar uma vida limpa com a consciência tranqüila. Além do mais, 

ele queria doar uma importante quantia de dinheiro para a construção de uma sinagoga, de 

um Beth Hamidrash e de outros prédios públicos, como prova de sua boa vontade em 

relação aos seus compatriotas que ele roubou antigamente. 

 Quando Gabriel Chlomo ficou velho, ele distribuiu todos seus bens para as 

instituições de caridade e se estabeleceu no Beth Hamidrash onde ele estudava com paz e 

alegria. 

 Quando Chmuel Nahum estava em Dubrovno, ele ficou sabendo que aquele ilustre 

visitante que tinha se encarregado do jovem ladrão e o tinha transformado a ponto de se 

tornar um sábio e um homem justo, era na verdade um Místico. 

 E foi assim que Chmuel Nahum teve a chance de aprender a Torá com Gabriel 

Chlomo “o arrependido” de Orcha, e depois a ética e a formação do caráter com um 

determinado Rabi Chalom Yehiel de Horki, que era um amigo íntimo de Itzhak Saul, o 

cunhado mais novo de Chmuel Nahum. Chalom Yehiel também era um adepto do Baal 

Shem Tov e do novo modo de vida Hassidico, e ele transmitiu essas doutrinas a Chmuel 

Nahum. Assim, havia na casa do ferreiro dois Hassidim que despertavam o grande 

interesse de Baruh. 

 Durante essa primeira noite da celebração do Seder da Páscoa em Dobromysl 

ocorreu um evento que fez Baruh e os outros refletirem muito. 
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Capítulo XXV 

 

 

O fermento (Hametz) que não foi vendido antes de Pessah  

 

 

Os dois sócios – o incêndio providencial – O moleiro vaidoso – os anjos enfermos. 

 

 

78. 

 

Os dois sócios – o incêndio providencial 

 

 Na primeira noite de Pessah, todos os judeus estavam reunidos no Beth Hamidrash 

para rezar. Luzes brilhavam através de todas as janelas das casas dos judeus e uma 

atmosfera de festa penetrava em todos os cantos. Na sinagoga, a reza já ia ser iniciada 

quando explodiu uma briga entre dois homens que estavam entrando no Beth Hamidrash. 

 Era Aaron Chmuel e Betzalel Haim, dois sócios que eram donos de uma cervejaria 

e vendiam cerveja nas cidades vizinhas. 

 Aparentemente, eles acabavam de se encontrar no momento em que entravam na 

sinagoga e descobriram que cada um deles estava esperando que o outro vendesse107 o 

Hametz da cervejaria antes de Pessah, e agora se deram conta de que ele não tinha sido 

vendido. Como o fermento, que não foi vendido antes de Pessah, não podia mais ser 

utilizado depois da festa, os dois sócios ficariam então arruinados! Mas, o quê que eles 

poderiam fazer agora? Eles estavam tão perturbados com essa negligência tão grave que, 

no desespero, eles se acusavam violentamente, gritavam e discutiam. 

 Betzalel Haim dizia que, já que a sua função era a de viajar a negócios, o cuidado 

de “vender o Hametz” cabia evidentemente ao seu sócio, mas este último encontrou 

também uma desculpa que, entretanto, não mudava nada o fato de que o Hametz deles não 

tinha sido vendido! 

 Eles estavam realmente desolados! Eles perguntaram ao Rav o que eles deveriam 

fazer com aquela cerveja que estava na cervejaria e que não foi vendida antes da Páscoa. O 

Rav chamou o Dayan e, chegando a um acordo eles decidiram o seguinte: A cerveja 

contida nos tonéis da cervejaria da cidade seria jogada e ninguém se beneficiaria disso. 

Também, todos os recipientes e a cevada usados para a fabricação da cerveja ficariam 

guardados a sete chaves até depois do Iom Tov de Pessah. 

 Betzalel Haim não ficou satisfeito com essa decisão, e suplicou ao Rav e ao Dayan, 

com lágrimas nos olhos, que eles lhe indicassem qual penitência ele deveria cumprir para  

poder tranqüilizar sua consciência. Seu sócio também estava extremamente transtornado e 

queria também saber o que é que eles poderiam fazer para se redimir do pecado 

gravíssimo de possuir fermento, Hametz, durante Pessah! 

 Vendo a aflição desses dois homens simples, mas piedosos, o Dayan garantiu que a 

culpa deles não era tão grande quanto eles pensavam e que eles não mereciam uma 

penitência tão severa como a que eles imaginavam. 

                                                
107 A venda do Hametz antes de Pessah.  
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 Quando a reza acabou e os fiéis se dispersaram, todos estavam absorvidos pelo 

assunto da negligência dos dois sócios, a maioria demonstrando simpatia por eles, 

enquanto que os homens instruídos e entre outros, os dois genros mais velhos de Eliezer 

Reuben discutiam o assunto segundo a estrita aplicação da Lei da Torá, do Din, e 

comentavam sobre Hametz em geral. 

 Itzhak Saul e Baruh, voltando para casa juntos, insistiam na profunda sinceridade 

do sentimento religioso dos dois sócios.  

 - Isso mostra simplesmente o quanto o coração de judeus simples como esses é 

puro, observou Itzhak Saul. Baruh concordou totalmente. 

 Aaron Chmuel, um dos sócios, tinha nascido em Dobromysl e era conhecido como 

um homem silencioso. As pessoas raramente o ouviam dizer qualquer coisa, pois ele tinha 

um caráter muito reservado. Mesmo durante suas rezas ele era calmo, rezava 

tranqüilamente, como se fosse para ele mesmo. 

 Betzalel Haim era bem diferente. Ele era originário da aldeia de Camari e depois 

ficou conhecido como o “Camariano”. Seu avô, Moshe Benjamin, tinha sido a primeira 

pessoa a se estabelecer nesse vilarejo, nas terras do senhor feudal Reyut, onde adquiriu o 

apelido de “camponês”. Ele recebeu esse apelido porque ele estava o tempo todo cantando 

e dançando músicas populares da Rússia.  

Moshe Benjamin vendia e comprava cavalos, e durante uma viagem de negócios 

ele acabou indo para Smolensk e Oriol. Foi nessas cidades que ele aprendeu os cantos e as 

danças russas. 

 Moshe Benjamin era na verdade um judeu sério e devoto e por isso, ele achava que 

tinha o direito de se divertir um pouco, por que, um dia, durante um Chiur sobre “Ein 

Yaakov”, ele ficou sabendo que distrair e divertir os noivos e os convidados durante um 

casamento era uma grande Mitsva e ele soube também como os Sábios do Talmud, os 

Tannaim e os Amoraim, praticavam essa Mitsva da maneira deles. Isso lhe deu vontade de 

aprender também a fazer alguma coisa para divertir os convidados durante os casamentos, 

e foi assim que ele aprendeu a cantar e a dançar com um grande sucesso.    

 Ele comprou um chapéu de pele, uma roupa de camponês russo, inclusive um par 

de botas altas, e quando ele ouvia falar de algum casamento judaico, ele ia distrair os 

convidados com seu uniforme russo. Foi assim que ele adquiriu o apelido de “camponês”. 

 Quando Moshe Benjamin se estabeleceu em Camari o proprietário daquela área era 

um tal de Yosep, um verdadeiro amigo e admirador dos judeus. Muitas vezes ele enchia 

carroças de trigo, de legumes e de frutas que ele mandava para o Rav de Dobromysl, o 

Rabi Tanhum Chmuel, para distribuir tudo entre os pobres e os necessitados. 

 Havia um bom motivo para essa amizade entre o senhor feudal e os judeus. Na 

verdade, ele caíu do cavalo e quebrou a clavícula com oito anos de idade. O médico foi 

chamado imediatamente, enfaixou a criança, mas ao invés de diminuir, a dor aumentava 

cada vez mais até ficar insuportável. Ele teve uma febre muito forte e ficou inconsciente. 

 O pai de Yosep era um  libre penseur e não gostava dos judeus particularmente. Em 

compensação, sua mulher era uma grande admiradora do Rabi Tanhum Chmuel, o Rav de 

Dobromysl, e acreditava muito na sua santidade. Então, sem pedir a autorização de seu 

marido, ela levou seu filho até o Rav. 
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 Quando o Rabi Tanhum Chmuel viu o estado do garoto ele mandou desenfaixar a 

criança que recuperou a consciência logo depois. O Rav abençoou a mãe e o filho, e a 

criança se recuperou rapidamente.  

 Quando o pai de Yosep voltou para casa e soube que sua mulher tinha levado seu 

filho para o Rav, ele gritou furioso: “Como é que ela ousa fazer isso? Todo mundo vai rir 

de mim agora!” Ele se apressou para mandar uma charrete trazê-los de volta para casa 

imediatamente. Ao mesmo tempo, ele enviou um mensageiro a cavalo para o padre para 

pedir uma penitência para sua mulher por ter cometido o “crime” de ver um Rabino. 

 Antes do mensageiro voltar, Yosep e sua mãe ficaram radiantes de felicidade por 

causa de sua cura milagrosa. O senhor feudal não podia se recusar a acreditar no que seus 

próprios olhos estavam vendo, mas seu ódio pelos judeus e pelo Rav especialmente era tão 

grande que ele os amaldiçoou furiosamente, gritando que aquilo era tudo bruxaria! 

 Um certo tempo depois, o senhor feudal morreu e deixou para Yosep seu título e 

suas propriedades. A mãe de Yosep tornou-lo um verdadeiro amigo dos judeus, e ele 

manteve amizade com eles sua vida inteira. 

 Enquanto Moshe Benjamin nem sonhava em cobrar pela diversão que ele trazia aos 

casamentos, ele acabou recebendo uma recompensa. Isso aconteceu da seguinte forma: 

Yosep, o senhor feudal, assistia a um dos casamentos judeus onde, como de costume, 

Moshe Benjamin estava dançando e cantando vestido de camponês russo. Yosep nunca 

tinha visto antes um “número” tão realista e ficou muito impressionado ao mesmo tempo 

com o número e com o “artista”. Ele passou a ter uma grande admiração por ele e acabou 

o transformando no homem de confiança de suas propriedades. Ele o chamava de “Moshké 

Moshkville”. 

 A partir desse dia, a fortuna de Moshe Benjamin cresceu consideravelmente; 

todavia, mesmo que ele estivesse vivendo na propriedade do senhor feudal, ele continuou 

praticando seu judaísmo, até mesmo com mais rigor do que antes. Foi lá que nasceu seu 

filho Yoshe e ele se esforçou para torná-lo um homem instruído, mas não conseguiu. Yoshe 

simplesmente não era um intelectual.  Moshe Benjamin acabou chamando-o para 

aYehuda-lo na administração dos bens do senhor. 

 Mesmo que Yoshe não tivesse muita aptidão pelo estudo da Torá, ele temia D´us e 

não deixava de ir para Dobromysl todos os dias para Davenen no Beth Hamidrash e para 

ouvir o Shiur sobre Ein Yaakov. 

 O filho de Yoshe, Betzalel Haim nasceu também na propriedade, e foi, assim como 

seu avô e seu pai, um judeu simples, sem muita instrução, mas que temia D´us. Em 

seguida ele se estabeleceu na cidade de Camari e depois na cidade de Dobromysl onde ele 

se tornou o sócio de Aaron Chmuel no negócio da cervejaria, vendendo cerveja nas 

cidades vizinhas. 

 Considerando sua devoção e seu fervor religioso excessivos, não era surpreendente 

que ele se sentisse tão infeliz durante esse Pessah onde ele mesmo e seu sócio tinham, por 

inadvertência, esquecido de vender o Hametz antes de Pessah. 

 Essa “noite de Seder” não lhe trouxe nenhuma felicidade. Ele jurou solenemente 

que não aproveitaria a cerveja que já estava pronta na cervejaria como também não tiraria 

proveito de nada.  Ele queria dessa forma mostrar ao Todo Poderoso o quanto ele estava 

realmente desolado com o que havia acontecido. Somente depois de ter feito esse 
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juramento ele se sentiu mais a vontade e continuou a celebração de Pessah, o Seder, com a 

consciência mais tranqüila.  

 Ele estava deitado, quase dormindo, quando ele foi de repente despertado por 

clarão vermelho que refletia na janela. Ele realizou imediatamente que algum lugar estava 

pegando fogo e se vestiu rapidamente. 

 Quando ele chegou do lado de fora, o céu estava mais vermelho ainda e as pessoas 

corriam para lá e para cá, gritando: FOGO! Sem saber ainda onde era o incêndio. 

 Indo em direção ao fogo víamos logo que o incêndio estava acontecendo 

justamente num bairro da cidade. Na verdade, era mais ou menos no lugar da cervejaria. 

Obviamente, quando Betzalel Haim chegou no lugar, ele encontrou sua cervejaria e as 

duas casas vizinhas em chamas, pessoas corendo para todos os lados com baldes de água 

tentando apagar o fogo que eles evidentemente não conseguiam mais dominar. Tudo o que 

eles podiam fazer então era de cuidar para que o fogo não se espalhasse mais e não 

atingisse as casas de Dobromysl. 

 Quando as testemunhas viram o dono da cervejaria, Betzalel Haim, e perceberam 

que tudo o que ele possuía tinha sido destruído pelo fogo e que ele ficaria pobre a partir de 

então, as pessoas olharam para ele com um ar de simpatia. Mas para o espanto de todos, 

ele estava dançando e irradiando de alegria! Quando ele viu que a cervejaria estava 

totalmente destruída, sem sombra de dúvidas, ele correu o mais rápido possível para a casa 

de seu sócio Aaron Chmuel, o acordou e gritou alegremente: “Graças a D´us eu tenho boas 

notícias para te dar. Nossa cervejaria acabou de ser destruída pelo fogo e agora podemos 

ter certeza de que não vamos tirar nenhum benefício com o Hametz que estava estocado. 

De qualquer maneira, eu já tinha jurado que não me beneficiaria com nada da cervejaria”! 

 Aaron Chmuel não conseguia entender direito o que seu sócio dizia de maneira tão 

excitada. Ele não entendia porque seu sócio, Betzalel Haim, estava tão feliz já que eles 

estavam arruinados! Mas, quando ele finalmente realizou que eles tinham perdido de fato a 

cervejaria, ele sentiu que aquilo era vontade de D´us e um castigo pelo pecado que eles 

tinham cometido esquecendo de “vender o Hametz” nessa véspera de Páscoa (Erev 

Pessah). 

 Betzalel Haim estava nervoso demais e exaltado para pensar em voltar a dormir. 

Em vez disso, ele foi para o Beth Hamidrash onde ele encontrou muitos judeus que tinham 

também decidido passar o resto da noite lá, já que eles estavam acordados mesmo. Ele os 

encontrou falando do incêndio e ele entrou justo no momento em que alguém dizia que o 

fogo tinha certamente sido causado pela vontade divina para castigar os dois sócios. 

 Não chamem isso de castigo, disse Betzalel Haim, para mim, isso é uma graça! Eu 

me sinto muito mais aliviado agora e não estou nem um pouco preocupado com nossa 

perda financeira. Assim enquanto D´us nos dará vida e força eu tenho certeza de que Ele 

garantirá nossa sobrevivência! 

 Todos estavam tão ocupados comentando sobre a estranha “coincidência” do 

incêndio que esqueceram de perguntar o quê o havia provocado. Entretanto, no dia 

seguinte, eles ficaram sabendo que a horrível tragédia tinha sido provocada 

propositalmente por um dos camponeses que moravam numa das casas incendiadas. 

Ficamos sabendo que seu pai teve uma violenta briga com seu vizinho, um camponês 

também, durante a qual o vizinho tinha batido nele com uma barra de ferro quebrando 

assim suas costelas. Seu pai foi levado quase morto para o hospital e, para se vingar, seu 
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filho saiu no meio da noite, colocou barricadas do lado de fora da porta do vizinho para 

que ninguém conseguisse sair, e deliberadamente pôs fogo na casa! Três moradores se 

salvaram pulando de uma janela de um andar mais alto, mas os outros quatro moradores 

morreram queimados. 

 Quando Itzhak Saul e Baruh chegaram no Beth Hamidrash no dia seguinte de 

manhã, eles já tinham ouvido falar da terrível história da tragédia do incêndio. Eles 

encontraram os fiéis recitando os Tehilim pois ainda estava muito cedo para Davenen. E 

era o próprio Betzalel Haim que estava diante da Bima, lendo os Salmos. E, longe de 

parecer um homem que acabava de perder todos os seus bens terrestres, Betzalel Haim 

recitava os Salmos como um verdadeiro “canto de louvores” em homenagem à bondade do 

Todo Poderoso. 

  Você está vendo o exemplo de um judeu simples, disse Itzhak Saul a Baruh. Veja 

como sua maneira de viver é diferente da maneira de seus cruéis vizinhos que se mataram 

sem escrúpulos! Entretanto, os judeus instruídos desprezam um judeu ingênuo como este e 

ignoram seus maravilhosos traços de caráter só por que ele não é instruído. Baruh 

balançou a cabeça mostrando que concordava e Itzhak Saul continuou: 

- Meu pai me disse, em nome do Baal Shem Tov, que o judeu simples é como um 

campo no qual semeamos grãos e que espera a chuva cair do céu para dar frutos ao 

homem. Por outro lado, um sábio é comparado a um campo irrigado artificialmente, o que 

pode melhorar a colheita, portanto este tipo de irrigação não diminui o valor de um campo 

irrigado naturalmente. 

 

 

79. 

 

O moleiro vaidoso – os anjos enfermos. 

 

 Para sua grande surpresa, Baruh se deu conta de que até mesmo suas conversas 

com Chmuel Nahum o ensinavam muita coisa, pois este último contava o quê ele tinha 

ouvido e aprendido com muitos Hassidim quando esteve longe de casa. E também, o que 

ele tinha aprendido durante seu relacionamento com outras pessoas, observando o 

comportamento delas. 

 Muito influenciado pela doutrina Hassidica, Chmuel Nahum condenava também a 

atitude dos sábios que olhavam as pessas simples com desprezo, como se elas 

pertencessem a um mundo inferior. 

 Foi assim que ele falou com Baruh a respeito de um certo moleiro chamado 

Yerahmiel Hirsh, para quem ele trabalhou durante algumas horas por dia na época em que 

ele estudava em Dubrovno, para ser independente e não precisar dever nada a ninguém. 

Esse Yerahmiel Hirsh era um verdadeiro sábio, mas Chmuel Nahum disse a Baruh que ele 

tinha o defeito comum a muitos estudantes sábios de deprezar os homens sem instrução, 

sem se importar com suas qualidades humanas.  

 Além de Chmuel Nahum dois outros judeus trabalhavam para o moleiro. Um deles, 

Ephraim Kalman, era um sábio no mínimo tão importante quanto o moleiro, e Yerahmiel 

Hirsh o tratava com muito respeito e consideração. O outro ajudante se chamava Baruh 

Chimon , e para a infelicidade desse pobre homem ele não tinha instrução nenhuma. Isso 
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não prejudicava de maneira nenhuma sua função de carregar e descarregar as carroças de 

trigo, mas o moleiro aproveitava qualquer oportunidade para diminuí-lo e mostrar 

abertamente que ele o considerava com muito desprezo.  

 Se (seu mestre) fizesse isso/ isso acontecesse na presença de Ephraim Kalman, este 

não hesitava em repreendê-lo/seu mestre citando palavras dos Sábios, dizendo em suma 

que, mesmo que ele fosse um homem instruído em Torá, ele não deveria vangloriar-se 

disso e nem se achar superior por isso. O moleiro tinha tanto respeito por Ephraim Kalman 

que ele aceitava suas críticas sem dizer nada, entretanto, não mudava sua atitude com 

relação a Baruh Chimon . 

 Um dia, quando Chmuel Nahum chegou no moinho e viu que não tinha trigo para 

moer a seguinte cena estava acontecendo: 

 Yeramiel Hirsh tinha acabado de voltar do Beth Hamidrash onde ele tinha dado seu 

Chiur habitual sobre a Guemara (que, entre parêntesis, era muito admirado na cidade) e 

parecia estar muito satisfeito de si mesmo. De volta ao moinho, ele se apressou para 

repetir o mesmo Chiur para Ephraim Kalman a fim de receber sua aprovação. Enquanto os 

dois estavam muito concentrados comentando a Torá, Chmuel Nahum viu que Baruh 

Chimon  estava tranqüilo num canto, recitando os Salmos (Tehilim), e lágrimas 

começaram a escorrer pelo seu rosto.  Chmuel Nahum teve a sensação de que o pobre 

homem estava chorando porque ele não podia participar dessa discussão de Torá por causa  

da sua falta de conhecimentos. 

 Quando o moleiro e seu ajudante instruído terminaram a conversa, o moleiro se 

virou e viu Baruh Chimon no canto, com os olhos fechados, recitando os Salmos. Ele se 

aproximou de Baruh Chimon, viu que ele estava recitando os louvores do Hallel, mas ele 

percebeu também que ele estava fazendo muitos erros ao pronunciar este trecho do Livro 

dos Salmos. Assim, com a voz cheia de desprezo ele disse, zombando: 

O quê que o pobre Hallel te fez? Você o assassinou literalmente! E, contente com 

sua zombaria ele explodiu de tanto rir. 

 O pobre Baruh Chimon  ficou triste e surpreso, e depois olhou com gratidão para 

seu companheiro de trabalho, Ephraim Kalman que, furioso, “estava colocando o patrão 

no lugar dele”. 

 - Você deveria saber, disse ele, que nossos Sábios dizem que a cada palavra de 

louvor ao Todo Poderoso pronunciada por um judeu nasce um anjo. E esses anjos sempre 

defendem o judeu que os criou. Então, como é que você ousa zombar do pobre Baruh 

Chimon  enquanto ele cantava e louvava D´us assim criando anjos? 

 - E que espécies de anjo seriam? zombou Yerachmiel Chimon . Se a criação deles 

dependesse das palavras de Baruh Chimon , eles nasceriam coxos! E ele riu de novo de 

sua gozação espirituosa. 

 - Na sua opinião, que tipos de anjos nascem de nossas meditações da Torá? 

perguntou Ephraim Kalman. 

 - Você pode ter certeza de que os anjos serão perfeitos, vigorosos e fortes, como se 

fossem esculpidos em ferro ou em pedra! E seus cantos alcançariam o próprio trono 

celeste, disse o moleiro com orgulho. 

 - Eu estou convencido de que o Todo Poderoso encontraria muito mais prazer nos 

anjos que você chama de “coxos” mas que foram criados graças as palavras sinceras dos 

judeus simples que têm bom coração, do que os anjos criados a partir das palavras dos 
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homens que se vangloriam de seu próprio conhecimento da Torá, contestou Ephraim 

Kalman. 

 O moleiro não disse mais nada, mas a partir desse dia, ele não atacou mais Baruh 

Chimon  na presença de Ephraim Kalman. Isso, todavia, não o impediu de perseguir Baruh 

Chimon  ainda mais do que antes. Ele o recriminou por usar seu tempo livre para ir ao 

Beth Hamidrash duas vezes por dia para rezar com a assembléia (Davenen Btzibur), mas 

Baruh Chimon  insistia para que seu direito a esse privilégio fosse respeitado. 

 - Minha hora cotidiana de reza é minha, e é tão sagrada quanto o Chabat e o Iom 

Tov, e você não pode esperar que eu trabalhe durante este momento, disse Baruh Chimon 

audaciosamente ao seu chefe. 

 - Mas o Todo Poderoso não te pede nenhuma reza especial, lhe disse o moleiro 

cruelmente. Basta você rezar em casa! 

 Isso era muito para o pobre homem que respondeu com a voz sufocada: 

 - É culpa minha se D´us não me criou inteligente para que eu pudesse me tornar 

um sábio? E o quê que eu posso fazer se eu tenho que passar meu tempo todo carregando 

sacos de trigo para ganhar a vida a ponto de não ter tempo livre para estudar a Torá? 

  O moleiro tinha um sobrinho que tinha vindo morar com ele pois ele não tinha 

filhos. Esse sobrinho se chamava Chalom Yehiel e veio de Horki. Era um grande amigo de 

Itzhak Saul, e assim como ele era um grande adepto das doutrinas do Baal Shem Tov. 

Chalom Yehiel chegou a tempo de ver como seu tio humilhava o pobre Baruh Chimon  e 

ouvir a resposta cruel deste último. 

 Meu tio, disse Chalom Yehiel implorando, ouça o que o grande Baal Shem Tov nos 

ensina. Ele disse que ele admira o judeu comum, simples, sincero, e que tem um bom 

coração, muito mais do que o homem instruído em Torá, cheio de orgulho de seus grandes 

conhecimentos. 

 Ele contou então ao seu tio muitas coisas sobre o Baal Shem Tov e suas doutrinas, e 

o moleiro ouviu tudo sem dizer nada. Mas as palavras de seu sobrinho sensibilizaram o 

coração dele, pois ele nunca mais perseguiu Baruh Chimon . 

 Chmuel Nahum contava tudo isso a Baruh com um grande entusiasmo, 

especialmente quando se tratava de Chalom Yechiel. Ele estava encantado com sua 

amizade, cheio de idéias Hassidicas que atraía tanto Chmuel Nahum! 

 Itzhak Saul estava admirado com a incrível evolução de seu cunhado e estava 

orgulhoso dele com toda razão. Baruh ficou profundamente tocado com tudo o que 

Chmuel Nahum contou, e mais do que nunca, ele se sentia atraído pelo novo modo de vida 

representado pelo Hassidismo. 

 Baruh decidiu então aprender tudo o que ele podia sobre o Hassidismo e sobre as 

circunstâncias que criaram nova cultura. Por enquanto, sua fonte de informação era seu 

amigo Itzhak Saul cujo conhecimento sobre o assunto era muito grande. O mais novo 

genro do ferreiro de Dobromysl poderia ficar falando sem parar, Baruh encontrava sempre 

a solução para os problemas que durante muito tempo o preocuparam. 
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Capítulo XXVI 

 

 

O Baal Shem de Zamochtch 

 

 

A difusão da Kabala – Rabi Iom Tov Lipman Heller – Rabi Mordekhai Yaffe – O pai anti-

kabalista do Rabi Yoel Baal Shem – Rabi Yoel Sirkes – Retrato de um Hassid. 

 

 

80. 

 

A difusão da Kabala – Rabi Iom Tov Lipman Heller – Rabi Mordekhai Yaffe – O pai anti-

kabalista do Rabi Yoel Baal Shem – Rabi Yoel Sirkes – 

 

 

 Baruh já tinha ouvido a famosa história do Rabi Eliahu “Baal Shem” de Worms, na 

Alemanha, que tinha criado a sociedade de místicos cuja missão era viajar pelo país inteiro 

para elevar o nível espiritual dos judeus. 

 Itzhak Saul continuou contando sua história a Baruh e lhe falou de uma outra 

personalidade importante, o Rabi Yoel, o Baal Shem de Zamochtch, discípulo do Baal 

Shem de Worms. 

 Apesar da luta que o Rabi Pinehas Zelig, o Gaon de Spire, levava contra o Baal 

Shem de Worms, e apesar da interdição de todo o ensinamento da Kabala e do Zohar que 

ele tinha publicado, apesar da ordem que ele tinha dado ao Baal Shem de deixar 

definitivamente a Alemanha, este último morava em Woms e continuava divulgando a 

Kabala. 

 A quantidade de seus discípulos crescia, e assim, as doutrinas da Kabala se 

propagavam. Depois da interdição citada acima, os adeptos do Baal Shem não podiam 

trabalhar abertamente, e então eram obrigados a ensinar clandestinamente. Este fato 

aproximou uns dos outros, e sob a tutela de seu chefe e Mestre, eles trabalhavam seguindo 

um plano que tinha sido estabelecido por ele. Foi assim que cada um recebeu sua missão e 

soube qual seria seu distrito para ensinar em segredo as doutrinas do Baal Shem. 

 Essa nova cultura foi espalhada assim na Polônia toda e na Bohêmia. 

 Durante trinta anos, o Rabi Eliahu Baal Shem ficou em Worms onde ele tinha uma 

Yeshiva que transformou muitos de seus alunos em famosos Gheonim. Foi em 5384-5 

(1624-5) que o Baal Shem deixou Worms e se estabeleceu em Praga onde ele fundou outra 

Yeshiva. 

 Um dos discípulos do Baal Shem, era o famoso Gaon Rabi Iom Tov Lipmann 

Heller, conhecido como “Tossafot Iom Tom” por causa de seu comentário sobre a Mishna 

que tinha o mesmo nome. Ele já tinha quarenta anos quando foi para a Yeshiva do Rabi 

Eliahu em Worms onde ficou três anos, e depois foi para Praga onde estudou a Kabala 

com o Rabi Eliahu. 

 Esse “Tossafot Iom Tov” que mais tarde se tornou o Rav de Praga e Grande Rabino 

da Bohêmia, se tornou um dos professores mais eminentes de Kabala. Em 5389 (1629) 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 279 

determinadas circunstâncias o obrigaram a deixar a Bohêmia e ele foi então morar na 

Cracóvia, na Polônia, e continuou ensinando as doutrinas da Kabala em todos os países 

que ele ia.  

 Nesta época, o Gaon e Kabalista Rabi Mordekhai Yaffe, tinha em Grodno uma 

Yeshiva onde, além do Talmud era ensinada também a Kabala. Mais tarde, o Rabi 

Mordekhai Yaffe transferiu sua Yeshiva para Posen. Lá, um de seus alunos foi o Rabi 

Israel Yosef, um grande sábio que temia D´us e era muito piedoso. Ele dedicava todos os 

seus estudos ao Talmud e não queria estudar a Kabala. Mesmo que ele fosse um grande 

admirador de seu mestre Rabi Mordekahi Yaffe, ele se recusava a se interessar pela 

Kabala. Ele tinha seus próprios motivos para isso. Ele teve a terrível infelicidade de perder 

todos os seus filhos. Ele desabafou várias vezes com seu mestre Rabi Mordekhai Yaffe que 

tentou consolá-lo e o abençoou. 

 Durante o inverno de 5372 (1612) o Rabi Mordekhai Yaffe ficou doente e sentiu 

que seu fim estava chegando. Ele reuniu então todos os seus melhores e mais queridos 

alunos e abençoou todos de acordo com suas respectivas necessidades e seus desejos. 

Enquanto ele se preparava para abençoar o Rabi Israel Yosef, ele lhe disse: “eu sei que o 

seu maior desejo é o de ter um filho. Siga meu conselho e comece a estudar a Kabala. Jure 

também que o filho que você ganhar estudará a Torá e que quando ele tiver vinte anos, 

você o fará estudar a Kabala com um Kabalista notório.” 

 O Rabi Mordekhai Yaffe deixou este mundo no terceiro dia de Adar II em 5372 

(1612) com oitenta e dois anos. Todos seus discípulos foram cumprir sua missões em 

diversos lugares, e o Rabi Israel Yosef partiu também, e se estabeleceu definitivamente em 

Zamochtch onde ele passou a estudar a Kabala para seguir o conselho de seu finado 

mestre. No ano seguinte, sua mulher deu a luz a um filho que foi chamado Yoel. 

 Felizmente, Yoel era uma criança forte, vigorosa e extremamente inteligente. Ele 

obteve excelentes resultados nos estudos e, no momento certo, seu pai arranjou seu 

casamento. Com vinte anos de idade ele tinha que estudar a Kabala, mas o problema era 

saber com quem, pois seu pai sentia que ele próprio não era suficientemente instruído e o 

Rabi Mordekhai Yaffe tinha insistido para que ele fosse intruido com um Kabalista  

importante. 

 Esse problema atormentava muito o Rabi Israel Yosef. Ele fez jejum e rezou para 

receber uma boa inspiração. Numa noite, enquanto ele dormia, ele sonhou com o Rabi 

Mordekhai Yaffe que dizia: “Não se atormente. Mande seu filho estudar a Kabala em 

Praga com o Rabi Eliahu Baal Shem!” 

 Ele acordou, sentiu um grande alívio e contou a história de seu juramento e de seu 

sonho ao seu filho que aceitou realizar seus desejos com prazer. Joel tinha acabado de 

voltar da Yeshiva do Rabi Yoel Sirkes em Brisk. Ele tinha estudado durante cinco anos e 

adquiriu os melhores diplomas pelo mérito de seus progressos excepcionais. 

 Seu diretor de Yeshiva (Rosh Yeshiva) era uma amigo do Rabi Chlomo Leibush 

que, por sua vez era um colega do Rabi Eliahu, Baal Shem de Worms. O Rabi Yoel Sirkes 

tinha antes uma Yeshiva em Lubomlo que ele transferiu para Brisk. 

 Muitos Gheonim vinham dessa Yeshiva, e eram brilhantes por suas explicações e 

pela grande capacidade de comentar o Talmud. 

 O jovem Yoel sabia perfeitamente nesta época que seu mestre era um Kabalista e 

que ele ensinava a Kabala em segredo. Mas achavam que ele era muito jovem para ser 
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aceito nessa turma, e ainda por cima ele era solteiro, e somente homens casados podiam 

ser aceitos para estudar a Kabala. 

 Mas, agora seu pai havia revelado o segredo da promessa que ele tinha feito, a de 

fazer seu filho estudar a Kabala quando ele tivesse vinte anos, e já era possível pois ele 

estava casado. Finalmente Yoel estava muito contente com a idéia de ir para Praga para 

estudar a Kabala sob a direção do Rabi Eliahu Baal Shem. 

 O Rabi Eliahu já era um homem muito velho, mas ele continuava estudando a Torá 

dia e noite, trancando-se num cômodo particular do Beth Hamidrash de sua Yeshiva, onde 

ele podia estudar sem ser incomodado. 

 A Yeshiva era dirigida por seus principais alunos mas foi o Rabi Eliahu que 

recebeu o jovem Yoel quando e se encarregou de seu ensinamento particular, além dos 

estudos da Yeshiva.  

 O Rabi Yoel passou cinco anos na Yeshiva do Rabi Eliahu Baal Shem, que cuidou 

pessoalmente de sua instrução pois ele sentia um grande afeto e uma grande admiração 

pelo Rabi Yoel, provavelmente por causa de sua excepcional inteligência e sua 

assiduidade. A verdade é que o velho Rabi Eliahu revelou ao Rabi Yoel todos os seus 

métodos secretos de cura usados para diversos fins. 

 Foi também graças aos conselhos do Rabi Eliahu que o Rabi Yoel voltou para 

Zamochtch. No caminho, ele visitou seu antigo mestre, o Rabi Yoel Sirkes. Agora, ele 

tinha capacidade para falar também da Kabala e o jovem Rabi Yoel poderia aprender 

muito sobre a Kabala com o velho Rabi Yoel. 

 Quando o Rabi Yoel voltou para casa, ele recebeu o nome de “Baal Shem” e ficou 

conhecido depois em todos os lugares como o “Baal Shem de Zamochtch”. 

 O Rabi Yoel Baal Shem ficou famoso não somente pelas maravilhas que as pessoas 

falavam dele, mas também por sua divulgação do estudo da Torá. Ele abriu em Zamochtch 

uma Yeshiva excepcional porque Nigle (a parte da Torá revelada, isto é o Talmud) e Nistar 

(a parte intima da Torá, isto é a Kabala) eram ensinados paralelamente. 

 O Rabi Yoel Baal Shem era um verdadeiro discípulo do Rabi Yoel Sirkes e dirigia a 

Yeshiva segundo as diretivas de seu mestre, ou seja, primeiro, os alunos de concentravam 

numa determinada Suguia que depois era explicada inteiramente de maneira lógica e 

simples. 

 O Rabi Yoel Baal Shem era encarregado pela maioria dos alunos, e, como seu 

mestre, ele próprio escolhia os melhores alunos da Yeshiva e ensinava a Kabala para eles. 

 O Baal Shem de Zamochtch tinha um filho, Uri, que desde menino demonstrou 

uma grande aptidão pelo estudo. Com doze anos de idade, ele já sabia perfeitamente 

muitos Tratados do Talmud (Massekhtoth). Além de suas proezas escolares e de suas 

virtudes espirituais, ele era muito bonito fisicamente. 

 Seguindo o conselho dos Sábios: “deixe seu lar para estudar a Torá longe”, o Baal 

Shem de Zamochtch enviou seu filho para estudar na Yeshiva do Rabi David Levi em 

Ostrog. Nessa Yeshiva, o estudo era organizado da mesma maneira que na sua própria 

Yeshiva. Uri ficou nessa Yeshiva até a morte de seu diretor; ele continuou então estudando 

com o Rabi Abraham Abelé Gumbineer em Kalish, onde além dos estudos da Torá era 

ensinado também aos estudantes a Ética e a formação do caráter.  

 Depois de ter passado seis anos nessa Yeshiva, Uri voltou para casa, 

intelectualmente enriquecido pelos estudos, e sua personalidade desenvolvida por sua 
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profunda devoção. Seu pai estava muito satisfeito com esses resultados, arranjou seu 

casamento, e o nomeou Rosh Yeshiva do ensinamento do “Nigle”. Ele próprio ensinava o 

“Nistar” aos estudantes que ele tinha escolhido especialmente. 

 

81. 

 

Retrato de um Hassid. 

 

 

  Nessa época surgiu entre os estudantes da Torá uma tendência a se mortificar como 

forma de serviço de D´us e como castigo pelo que eles poderiam ter feito de errado. 

 Essas mortificações, “Sigufim”, podiam ser cumpridas de diversas maneiras como, 

por exemplo, cingir o corpo com uma corda, ficar em pé durante o dia sem descansar, 

dormir apenas algumas horas a cada duas noites, somente no chão com uma pedra como 

travesseiro, rolar na neve completamente nu durante o inverno, deitar nu num formigueiro 

no verão, e se exilar. 

 Os sábios que cumpriam essas mortificações pertenciam à duas categorias de 

estudantes, aqueles que estudavam Nigle e aqueles que estudavam Nistar, pois essa nova 

“mania” tinha atingido todo mundo. 

 A única diferença era que aqueles que escolhiam o exílio como mortificação, e 

aqueles que estudavam Nigle não dissimulavam a erudição deles (mas somente a 

identidade) enquanto que aqueles que tinham estudado Nistar viajavam como homens 

simples e “ignorantes”, e é por esse motivo que foram chamados de “Nistarim” (Místicos 

escondidos). 

 Esse novo “movimento” se infiltrou também na Yeshiva do Rabi Yoel Baal Shem 

de Zamochtch dirigida por ele durante cinqüenta anos. 

 Enquanto o Rabi Itzhak Saul contava essa história a Baruh, seu cunhado, o Rabi 

Moshe Leib chegou na hora que ele estava falando do Baal Shem de Zamochtch e ele 

interferiu dizendo: 

 - Eu nunca ouvi falar desse homem! Ele fez essa observação com um tom deixando 

bem claro que se ele não tivesse ouvido falar dessa pessoa era por que não era alguém 

muito importante. 

 - Meu caro cunhado, existem muitas pessoas importantes a respeito de quem você 

não sabe nada, não mais que nosso cunhado Zalman Meir, simplesmente por que vocês 

não se interessam por nada a não ser por um “Pilpul”, respondeu Itzhak Saul com um tom 

de repreensão. Mas como ele falava calmamente, o Rabi Moshe Leib não compreendeu 

que tinha sido repreendido e então continuou dizendo o seguinte: 

 - Na verdade, eu ouvi falar recentemente de um Rabi Israel Baal Shem Tov e dizem 

que ele possui muitos adeptos que viajam clandestinamente assim como os adeptos do 

Rabi Eliahu Baal Shem de Worms. 

 - Parece que ao seu ver os dois são quase idênticos, disse Itzhak Saul. Entretanto, 

você ficará surpreso quando souber que aproximadamente cento e cinqüenta anos separam 

os dois. Além do mais, existem na verdade dois outros “Baal Shem” entre esses dois que 

você citou. Um deles era o Rabi Yoel, o Baal Shem de Zamochtch que eu acabei de citar, e 

o outro, é o Rabi Adam Baal Shem de Ropchitz. 
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 Isso tudo era novidade para o Rabi Moshe Leib e para Baruh que ficou curioso para 

saber que diferenças existiam entre esses diversos “Baale Shem” e se as doutrinas deles 

eram diferentes, e como. 

 - Fundamentalmente eles são absolutamente iguais. Todavia há diferenças quanto à 

maneira de ensinar assim como a maneira de viver de cada um deles, explicou Itzhak Saul. 

Baruh ficou pensativo e até o Rabi Moshe Leib demonstrou um interesse fora do normal 

nessa área. Além do mais, havia muito o que refletir sobre o Hassidismo. Ele começou a 

bombardear Itzhak Saul de perguntas sobre o Hassidismo e seus fundadores pois seu 

interesse tinha sido despertado. 

 Calma, meu amigo, disse Itzhak Saul rindo. Você quer saber muito, muito rápido. 

Uma coisa de cada vez. Seria praticamente inútil te dizer agora tudo o que diz respeito ao 

Rabi Adam “Baal Shem” e ao Rabi Israel “Baal Shem Tov” e suas escolas de pensamento. 

Deixa eu te dizer em primeiro lugar como Horki, minha cidade natal, se tornou um lugar 

de Hassidismo forte e como esses Hassidim que, antigamente tinham que agir 

clandestinamente, são agora conhecidos por todos como Hassidim, pois eles não têm mais 

medo de aparecer publicamente. 

 - Itzhak Saul tentava mostrar a eles que o Hassidismo não é um assunto que 

podemos tratar com pressa, e sim que deve haver tempo para penetrar gradualmente no 

espírito e no coração daqueles que estão sinceramente interessados por suas doutrinas e 

querem cativá-las. 

 - O chefe dos Hassidim de Horki é o Gaon Rabi Azriel Yosef, que tem também uma 

Yeshiva nesta cidade, continuou Itzhak Saul. Há trinta anos, o Rabi Azriel Yosef e os outros 

Hassidim viajavam como Místicos e mesmo quando eles se estabeleceram em Horki, há 

vinte anos, eles não ousavam praticar publicamente o novo modo de vida deles. Assim, 

eles continuaram estudando o Hassidismo em segredo e viveram clandestinamente. Foi 

somente quando o número de Hassidim cresceu bastante e que a influência deles passou a 

ser sentida, que eles se revelaram para o mundo judeu.    
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Capítulo XXVII 

 

 

Um lugar forte de Chassidismo 

 

 

Horki – A história de Lippé Baruh – Como o Baal Shem Tov salvou uma alma. 

 

 

82. 

 

Horki – A história de Lippé Baruh 

 

 O Rabi Moshe Leib entendia agora por que o Rabi Nissan, o pai de Itzhak Saul não 

tinha contado que ele era um Hassid  no casamento de seu filho em Dobromysl. 

 - Quando teu pai estava em Dobromysl, disse Moshe Leib a Itzhak Saul, estava 

perfeitamente claro que ele era um homem instruído da Torá, mas ele não deu o menor 

sinal de que ele era um discípulo do “Baal Shem Tov”, disse ele com um tom de 

interrogação. 

 - É muito simples, respondeu Itzhak Saul. Nenhum Hassid pode sonhar em falar do 

Hassidismo com alguém que aparentemente não faz nenhuma idéia do que isso representa. 

Devemos estar adequadamente preparados para abordar um assunto como este. 

 Assim, essa conversa de Itzhak Saul sobre as maneiras de agir dos Hassidim em 

Horki, sua cidade natal, era na verdade um tipo de preparação para as futuras conversas 

que ele teve com seu cunhado, o Rabi Moshe Leib e Baruh. Isso porque a história dos 

Hassidim de sua própria cidade era a mesma que a dos Hassidim de todas as outras 

cidades e aldeias judaicas. 

   Na vez seguinte, Itzhak Saul contou ao seu cunhado e a Baruh o que os Hassidim 

de Horki tinham feito para divulgar os ensinamentos do Hassidismo; como eles usavam a 

influência deles para introduzir esse novo modo de existência na vida das pessoas que os 

cercavam, assim como na vida de todos os judeus com os quais eles se relacionariam. 

Dessa maneira eles seguiriam as diretivas do chefe deles, o Baal Shem Tov, com quem eles 

tinham um contato íntimo.  

 Há muito tempo, antes que Hassidim ou Hassidismo significasse alguma coisa para 

os judeus das aldeias vizinhas, vivia em Horki um certo Rabi Nahman Yitzhak que era 

conhecido por sua extrema inteligência. Ele tinha uma Yeshiva de vinte estudantes que se 

destacavam pela grande inteligência e pela erudição. Dentre esses estudantes excepcionais, 

havia um que ultrapassava todos. Era Lippe Baruh que sabia de cor vários Tratados com 

os comentários do RaChi e de Tossafot. Ainda mais, ele era muito piedoso e continuou os 

estudos da Torá na Yeshiva do Rabi Nahman Yitzhak, até a idade de se casar. 

 O próprio Rav arranjou o casamento, apresentando-o ao rico proprietário de terras 

Tzadok Hilel, que se tornou então o sogro de Baruh. Tzadok Hilel arrendava o domínio de 

terras do soberano de Rutefka. Tzadok Hilel era uma pessoa endinheirada, possuía muitas 

terras, e se destacava principalmente por suas ações de caridade. Além da propriedade de 

Rutefka, ele alugava outras propriedades também. Ele alugava para outras pessoas lagos e 
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rios, moinhos e albergues que pertenciam ao domínio, fornecendo assim uma fonte de 

renda para muitos judeus. Ele nunca cobrava preços exorbitantes e no caso de um judeu 

necessitado, ele estava disposto a não cobrar o alugel. 

 Não seria surpreendente então que Tzadok Hilel adquirisse a bênção de todos que o 

conheciam. Ele estava realmente satisfeito, não só por ter muitos bens materiais, como 

também por ter filhos e filhas esplêndidos e bem sucedidos. 

 Tzadok Hilel assumia todas as despesas da Yeshiva de Horki e então era muito 

respeitado pelo Rav e pelo Rosh Yeshiva. Quanto a Tzadok Hilel, este tinha a maior estima 

pelo Rav e pedia sua opinião quando se tratava do casamento de algum de seus filhos. 

Assim, quando o Rav propôs que Lippe Baruh fosse o genro de Tzadok Hilel, este último 

confiou totalmente no jovem homem. 

 Considerando a sugestão do Rabi Nachman Yitzhak, Tzadok Hilel ofereceu ao seu 

novo genro, Lippe Baruh, seis anos de pensão gratuita em sua casa para que ele pudesse 

continuar o estudao da Torá sem preocupações.    

 Durante esses seis anos Lippé Baruh continuou estudando com muita dedicação. 

Como ele tinha uma bela aparência, era muito sociável, e tinha um coração muito 

generoso, ele se tornou facilmente a pessoa mais popular do domínio! 

 Quando vinha um visitante conhecido por sua erudição, Lippe Baruh sempre 

discutia com ele um assunto da Torá, para o orgulho e a alegria de seus sogros, sem falar 

do resto de sua bela família, e principalmente de sua mulher que o amava tanto! 

 Podíamos achar que Lippe Baruh tinha muitas virtudes para um homem só, 

entretanto, caso vocês achem que ainda falta alguma coisa, vocês ficariam felizes de saber 

que além disso tudo, ele era um músico muito talentoso. Quando Lippe Baruh tocava 

violino, ele conquistava literalmente o coração de todos os ouvintes. Mas, naturalmente, 

vocês devem imaginar que é impossível que um ser humano possua todas as qualidades e 

não tenha nenhum defeito. E vocês terão razão pois, é triste dizer, mas Lippe Baruh não 

era uma exceção à regra, e ele tinha dois terríveis defeitos. Primeiro, ele era vaidoso, mas 

mesmo que isso fosse o resultado inevitável de todos os elogios que ele recebia, isso não 

desculpava sua vontade de se gabar, e de querer ser sempre o primeiro. Ainda mais, ele era 

naturalmente ciumento e não podia suportar que alguém fosse melhor do que ele em 

qualquer coisa. Era um dos motivos pelo qual ele estudava com tanta seriedade pois, não 

importa quem fosse, ele não temia ninguém numa discussão da Torá. 

 Enquanto Lippe Baruh, na qualidade de “estudante e sábio” da família estudava, 

todos seus cunhados ajudavam o pai deles na administração das propriedades. Como Lippe 

Baruh era muito invejoso, ele não conseguiu suportar isso durante muito tempo e decidiu 

que ele também deveria ter uma propriedade para administrar. Se o seu cunhado mais 

velho podia viajar e ter relações com todos os nobres, porque ele não poderia? 

 Quando esses seis anos acabaram, o Rav procurou Lippe Baruh e lhe pediu que ele 

aceitasse um cargo de Rabino, pois muitos fiéis pediram que ele se tornasse o chefe 

espiritual deles. Mas Lippe Baruh já tinha decidido percorrer o mundo e se tornar um 

homem de negócios. Assim, ele pediu que seu sogro lhe desse uma de suas propriedades 

para dirigi-la. Seu sogro aceitou, mesmo querendo muito que ele continuasse seus estudos 

da Torá, pois ele estava disposto a continuar sustentando-o. 

 Lippe Baruh resolveu explorar as propriedades e colocou toda sua energia e sua 

iniciativa para tentar realizar sua ambição. Ele aprendeu a língua dos nobres para poder 
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conversar livremente com eles e, progressivamente, depois de muitas visitas, ele se ligou 

fortemente a todos eles. 

 Como Lippe Baruh tinha muitos empregados judeus, assim como alguns vizinhos 

judeus, ele mandou construir um pequeno Beth Hamidrash onde eles tinham um “Minyan” 

regular para rezar e estudavam uns Chiurim também. 

 A condição espiritual e moral dos proprietários de terra daquela época estava em 

declínio. Eles passavam os dias e as noites fazendo orgias, bebendo e jogando cartas. 

Entendemos facilmente que a freqüência desses alegres fanfarrões não fez bem a Lippe 

Baruh. 

 E certamente, Lippe Baruh caiu logo na armadilha e não resistiu a adulação de seus 

novos “amigos alegres”, bajulações que para ele era como o ar que respiramos. Não 

precisou de muito tempo para que Lippe Baruh se tornasse tão corrompido quanto os 

degenerados que viraram seus amigos. Materialmente ele tinha prosperado tanto que sua 

inveja crescia e ele se perguntava porque ele não poderia viver também como os ricos 

nobres que ele freqüentava... 

 Ele passou então a arrumar e a embelezar sua casa, comprou a melhor carruagem e 

os melhores cavalos que poderíamos encontrar, e roupas mais suntuosas que as do maior 

dândi nobre. Ele queria mostrar que era superior a todos em todos os pontos. Sua casa 

parecia agora um verdadeiro palácio e tudo estava conforme a sua cobiça. 

 

 

83. 

 

Como o Baal Shem Tov salvou uma alma. 

 

 

As pessoas ficaram sabendo rapidamente que Lippe Baruh estava “perdido”. 

Diziam que ele fazia qualquer coisa para satisfazer suas ambições materiais, e não se 

preocupava com as conseqüências e nem com o efeito que isso poderia causar nos seus 

vizinhos Gentis. 

 Essas notícias deploráveis acabaram chegando aos ouvidos do Rav e Rosh Yeshiva 

de Horki que ficou furioso e irritado com o culpado. Lippe Baruh tinha sido seu aluno 

preferido e foi ele quem o recomendou ao seu amigo rico e importante Tzadok Hilel para 

ser seu genro. Ele se sentia terrivelmente responsável por isso e pelo rumo dos 

acontecimentos. 

 O Rav enviou então um mensageiro ao seu antigo aluno Lippe Baruh pedindo que 

ele viesse vê-lo. Lippe Baruh enviou ao seu mestre uma resposta concisa e respeituosa. 

Lippe Baruh enviou sua resposta através do mensageiro junto com uma carruagem para 

buscar o Rav, pois ele queria que esse último fosse até ele, com o pretextando estar, 

lamentavelmente, ocupado demais para ir visitar seu mestre. 

 Quando o enviado de Lippe Baruh trouxe o recado para o Rav, ele hesitou um 

momento para pensar no assunto. Ele manteve o mensageiro lá durante três dias antes de 

tomar uma decisão. O Rav resolveu que passaria por cima da humilhação de ter que 

procurar seu aluno em vez deste último vir procurar seu mestre! O declínio espiritual de 

Lippe Baruh era grave demais para que o Rav pensasse no seu próprio prestígio, e decidiu 
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então que neste caso ele deveria abrir mão do respeito que se deve a um Rav. E assim, com 

uma oração e com a esperança de que sua missão teria muito sucesso, o Rav viajou para o 

“palácio” de Lippe Baruh para tentar mostrar a ele como ele estava errado com seus 

excessos, e para fazer de tudo para trazê-lo de volta ao judaísmo e à decência.  

 Entretanto, o Rabi Nachman Yitzhak não foi sozinho. Ele levou com ele um 

“Minian” de judeus para lembrar a Lippe Baruh como ele deveria viver como um judeu. 

 Nada funcionava mais no Beth Hamidrash que Lippe Baruh tinha mandado 

construir e organizado. As portas estavam fechadas há muito tempo e os outros judeus, 

vendo que Lippe Baruh estava indiferente, acharam que também não tinha importância 

para eles. 

 Quando o Rabi Nachman Yitzhak de Horki chegou nas terras de Lippe Baruh, ele o 

recebeu com muitas honras. Ele começou a mostrar orgulhosamente toda sua riqueza e seu 

esplendor, mas o Rav, com um nó na garganta, gritou: “tanta riqueza e ao mesmo tempo 

tanta miséria!” 

 O Rav começou a repreender seu antigo aluno para que ele se desse conta de seu 

comportamento errado e o largasse para adotar o verdadeiro modo de vida judaico. Mas 

Lippe Baruh se contentou com um sorriso de rejeição, e com o coração partido, o Rav 

tomou o caminho de volta. 

 Depois da visita do Rabi Nachman Yitzak, Lippe Baruh andou de mal a pior e os 

judeus da vizinhança o consideravam uma “alma perdida”. Mas o Rav de Horki não 

achava isso. Ele não parava de pensar em Lippe Baruh, que ocupava seus pensamentos o 

tempo todo e, todas as tardes, justo antes do “Minha”, o Rav dedicava seu tempo rezando 

por Lippe Baruh, pedindo que D´us introduzisse em seu coração um sentimento de 

sabedoria e o trouxesse de volta. 

 Um dia, na mesma hora de sempre, hora em que o Rabi Nahman Yitzhak rezava 

todas as tardes, ele estava no Beth Hamidrash coberto por seu Talit e usando seus Tefilin. 

Ele ficou lá um tempo, em silêncio, como se ele estivesse absorvido por uma profunda 

contemplação. De repente, ele caiu aos prantos e seu corpo tremia de tanto soluçar:” 

- “O grande D´us, salve Lippé Baruh dele próprio e de seus maus procedimentos! 

Eu sei que deve haver alguma coisa boa nele, pois ele era meu melhor aluno!” 

O Rav estava tão concentrado na reza que nem percebeu a entrada de um estranho. 

Era um jovem, alto, com uma postura elegante e com ar de inteligência, que quando viu o 

Rav e ouviu sua reza rasgante ficou terrivelmente triste e infeliz. Ele não se mexeu e não 

disse nada até o Rav acabar de rezar, e então ele se aproximou e disse com uma diligência 

patética: 

- “Bom dia Rabi!” 

O Rav o olhou, não o reconheceu, e disse com sua voz amável de sempre: 

- Eu te desejo um bom dia, meu filho. Quem é você? 

- Você não me reconhece mais meu mestre? Eu sou seu antigo aluno Lippe Baruh. 

Eu peço que você me perdoe pela tristeza que eu causei ao senhor! Há alguns meses que 

eu percebi o horror da vida que eu estava levando e eu abandonei a propriedade. Eu me 

exilei voluntariamente para tentar apagar o mal que estava dentro de mim. E agora, caro 

Rabino, eu vim procurar o senhor para que o senhor me oriente para o caminho certo no 

futuro. Eu peço, por favor, ao senhor que me diga o que eu devo fazer e eu obedecerei com 
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muito prazer tudo o que o senhor disser. Tudo o que eu desejo agora, é viver como um 

judeu decente e digno. 

 Lippe Baruh terminou de falar e caiu aos prantos, dominado pela emoção. O 

sofrimento estava estampado em cada traço de seu rosto que nem parecia  mais ao do 

jovem outrora arrogante e que achava que tinha consquistado o mundo. 

 O Rabi Nahman Yitzhak ficou extremamente feliz e aliviado vendo o “retorno” de 

seu “filho” pródigo. D´us tinha realmente respondido às suas preces.  

 - Eu sabia que você voltaria um dia, disse ele. Era inevitável, pois sua grande 

inteligência não lhe foi dada para ser dissipada com futilidades! Volte daqui há três dias 

quando eu tiver estudado suficientemente a questão e eu te prepararei um projeto de vida 

que você deverá seguir a partir de agora. 

 Lippe Baruh agradeceu seu mestre, reconhecendo seu rápido perdão e sua prova de 

amizade, e partiu com o coração muito mais leve do que quando tinha entrado no Beth 

Hamidrash à procura de seu mestre e guia. 

 Enquanto isso, o Rabi Bachman Yitzhak convocou o Melamed de Horki, o Rabi 

Nissan, para discutir o paradeiro de Lippe Baruh. O Rabi Nissan, talvez vocês se lembrem, 

era o pai do Rabi Itzhak Saul, o genro mais novo do ferreiro de Dobromysl. O Rabi Nissan 

era um grande amigo do Rabi Nachman Yitzhak; ele era membro do grupo secreto dos 

Hassidim de Horki antes mesmo que eles começassem a agir publicamente. 

 Quando este chegou na casa do Rabi Nahman Yitzhak, ele aparentemente já sabia 

que Lippe Baruh queria se redimir, pois na verdade, isso aconteceu graças à intervenção 

do “Baal Shem Tov”. O que aconteceu foi o seguinte: 

 Antes que o Rabi Nissan se tornasse o chefe do movimento Hassidico de Horki, 

este movimento era liderado pelo Rabi Azriel Yosef que, na companhia de outro Hassid, o 

Rabi Abraham Mendel, ia freqüentemente visitar o Baal Shem Tov em Medziboz. 

 Durante uma dessas visitas, o Baal Shem Tov deu a cada um deles missões muito 

importantes. O Rabi Azriel Yosef ficou encarregado da grande tarefa de convencer Lippe 

Baruh a voltar para o judaísmo. E o Rabi Abraham Mendel recebeu a ordem de ir para 

uma aldeia vizinha para encontrar um certo Haim Chmuel, fazer amizade com ele e de 

torná-lo um Chassid. 

 O Rabi Azriel Yosef começou a analisar o problema imposto pelo Baal Shem Tov. 

Ele sabia que seria praticamente inútil abordar Lippe Baruh diretamente. Ele sabia que ele 

vivia como um príncipe e que não seria fácil obter uma “audiência” com ele. Em segundo 

lugar, admitindo que ele conseguisse chegar perto desse “aristocrata” judeu, o quê que ele 

poderia dizer para influenciá-lo positivamente? Provavelmente, ele seria despachado e 

jogado para fora por sua impudência. Portanto, a missão que o Baal Shem Tov tinha 

atribuído a ele tinha que ser cumprida. 

 O Rabi Azriel Yosef tinha numa certa época ganhado a vida trabalhando com suas 

próprias mãos, e ele achou que isso poderia aYehuda-lo na sua missão de tentar “libertar” 

Lippe Baruh. E então, ele foi para a propriedade de Lippe Baruh e pediu que fosse 

contratado como operário. O administrador gostou da expressão de honestidade estampada 

no rosto de Rabi Azriel Yosef e o contratou imediatamente. O Rabi Azriel Yosef mostrou 

que era um trabalhador excelente e cheio de boa vontade, e o administrador estava tão 

contente com sua nova contratação que foi falar dele com seu mestre. Lippe Baruh viu 

imediatamente que o Rabi Azriel Yosef não era um judeu ignorante, e sim um sábio, pois 
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ele tinha encontrado tantos homens altamente instruídos que ele sabia muito bem 

reconhecer um sábio. 

Ele estava curioso e queria entender como uma pessoa tão “superior” podia se 

contentar com um trabalho tão “inferior” e tentou até simplificar as coisas para ele. 

Quando o Rabi Azriel Yosef recusou todos os favores, sem exceção, dizendo que ele 

desejava ganhar a vida sem dever absolutamente nada a ninguém, Lippe Baruh passou a 

considerá-lo com um respeito ainda maior do que antes.   

 Lippe Baruh começou a sondá-lo abordando diferentes assuntos sobre a religião em 

geral e sobre a religião judaica em particular, e, estando frente a frente com um judeu 

piedoso ele tentou mostrar que seus argumentos e suas convicções baseadas numa 

pesquisa extensiva eram corretos e que o Rabi Azriel estava errado. 

 Este último ouviu seu “patrão” sem contrariá-lo e Lippe Baruh se parabenizava por 

ter sido o vencedor da discussão com esse sábio. Imaginem a surpresa de Lippe Baruh, 

quando numa outra ocasião, durante uma conversa semelhante com seu novo empregado, 

Rabi Azriel Yosef respondeu detalhadamente, e falava com tanta lógica e de maneira tão 

convincente que Lippe Baruh teve que admitir que tinha sido vencido! Ele ficou tão 

surpreso com o resultado final da discussão, que ele não conseguia acreditar no que havia 

acontecido nem na maneira como aquilo havia acontecido. Depois de refletir, ele imaginou 

que se ele aceitasse a derrota de suas discussões com o Rabi Azriel Yosef, ele teria que 

admitir que seu modo de vida estava errado, e suas idéias também até aquele momento. 

Com uma certa hesitação, ele procurou novamente o Rabi Azriel Yosef, e, envergonhado, 

disse que suas brilhantes explicações conseguiram convencê-lo de que ele estava 

totalmente errado e perguntou se ele poderia aYehuda-lo a voltar para o Judaísmo e para 

seus irmãos judeus. 

 O Rabi Azriel Yosef sentiu que ele não tinha perdido os meses que ele tinha 

passado trabalhando na propriedade de Lippe Baruh e agradeceu a D´us por tê-lo ajudado 

na missão que o Baal Shem Tov lhe concedeu. 

 Ele achou então que ele tinha outras missões a cumprir, segundo as diretivas de seu 

Mestre. Assim, ele aproveitou uma boa oportunidade para procurar Lippe Baruh e dizer 

que ele tinha que ir embora. Na verdade, ele tinha que cumprir várias outras missões 

secretas, que tinham sido determinadas pelo seu chefe, o Baal Shem Tov. 

 - Eu te peço, por favor, que me deixe ir com você, implorou Lippe Baruh. Eu 

preciso do seu socorro moral; eu me sinto completamente perdido agora, já que desejo 

largar essa vida tão culpada que eu tive, e que não encontrei ainda meu rumo na vida. 

Além do mais não encontrei ainda um meio que possa me levar para o caminho certo. Eu 

não temo os obstáculos e as dificuldades que posso encontrar. Tudo o que eu peço é que 

você me ensine o seu modo de vida. 

 O Rabi Azriel Yosef concordou, e durante três meses, eles foram juntos para o 

exílio. Quando Rabi Azriel Yosef percebeu que Lippe Baruh não precisava mais dele, ele 

se despediu e desapareceu para cumprir uma outra missão secreta atribuída pelo Baal 

Shem Tov. 

 Lippe Baruh viajou para Horki a fim de reencontrar seu antigo mestre, o Rabi 

Nahman Yitzhak, para saber que tipo de penitência ele deveria cumprir e para solicitar seus 

conselhos quanto ao seu futuro modo de vida, como um judeu bom e sério. 
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 Seu velho mestre o aconselhou a ir para Minsk e se estabelecer lá, porque esta 

cidade tinha um ambiente judaico caloroso e saudável, muitas famílias judias boas e além 

disso, era um lugar renomado do estudo da Torá. Lippe Baruh aceitou com prazer esse 

conselho e ficou em Minsk durante dez anos, vivendo exatamente como todos os outros 

estudantes judeus desta cidade. Mais tarde, ele comprou uma propriedade perto de Horki, 

em Sitchine, para ficar perto de seu velho mestre e aproveitar seus conselhos e sua 

amizade. 

 Um dia, quando Lippe Baruh estava caminhando numa rua de Horki, ele viu o Rabi 

Azriel Yosef, seu antigo “empregado”. Ele o abraçou afetuosamente e agradeceu por ter 

sido o instrumento do seu retorno e de sua transformação. Mas, este último alegou que ele 

estava enganado e que ele não era quem ele estava pensando. Mesmo assim, Lippe Baruch 

não se convenceu mas deixou o homem ir embora, pois o quê que ele poderia fazer? 

Quanto ao Rabi Azriel Yosef, ou ele estava cumprindo uma missão secreta e não podia 

revelar sua identidade, ou então, ele tinha algum outro nobre motivo para escapar de Lippe 

Baruh; isso ninguém sabia dizer. 
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Capítulo XXVIII 

 

 

A “sinagoga do velho ermitão (Parush)” 

 

 

O ermitão (Parush) de Dubrovno – Entrevista com um senhor – Flagelação pública - A 

definição mais ampla de um Hassid 

 

 

84. 

 

 

 A história que Itzhak Saul contou sobre o “retorno” de Lippe Baruh deixou seus 

dois cunhados muito impressionados, o Rabi Moshe Leib em particular, e naturalmente 

Baruh. Eles viram que os métodos Hassidicos tinham trazido bons resultados nesse caso 

especial e agora eles estavam curiosos para saber mais ainda sobre o grupo secreto de 

Hassidim de Horki e da maneira como eles conseguiram se revelar para o mundo judeu. 

 Mas antes que Itzhak Saul contasse sua história, o filho do ferreiro, Chmuel 

Nahum, propôs contar a história de Dubrovno onde ele tinha estudado na Yeshiva. Como 

todas as outras histórias sobre os Hassidim, sua história continha uma lição profundamente 

moral. 

 - Chmuel Nahum, nós estamos prontos para te ouvir, disse Itzhak Saul, pois eu sei 

que essas histórias da vida Hassidica são mais do que simples contos.  Elas têm o poder de 

despertar pensamentos profundos, de emocionar até se arrepender e de provocar ações 

maravilhosas! 

 A história que Chmuel Nahum contou dessa vez, era sobre um Parush – um 

eremita – que vivia em Dubrovno, e de quem a cidade toda falava a respeito. 

 Quando Chmuel Nahum chegou em Dubrovno, ele fez uma prova e suas 

qualificações foram consideradas insuficientes para que ele fosse aceito na Yeshiva. 

Portanto, para alcançar o nível exigido, ele estudou sob a direção de um mestre do Beth 

Hamidrash conhecido como “a sinagoga do velho Parush”. Lá, ele encontrou Haim, o 

Parush, que já era um homem muito velho. Chmuel Nahum ficou sabendo que o velho 

Parush estudava no Beth Hamidrash e, naturalmente ele achou que isso explicava o nome 

dado ao Beth Hamidrash. Mas para sua grande surpresa, ele soube que o Beth Hmidrash já 

se chamava assim antes da vinda de Haim, o eremita. 

 Contaram a Chmuel Nahum que aproximadamente oitenta ou talvez noventa anos 

atrás, vivia em Dubrovno uma criança que temia D´us e que se chamava Faivish Henah. 

Mesmo que ele não fosse um aluno brilhante, ele dedicava todo seu tempo, praticamente 

noite e dia, recitando os Salmos, e ele fazia isso com a voz mais doce que podíamos 

imaginar. 

 Faivish Henah era um menino muito bonito, forte fisicamente, e era um prazer 

ouvir sua voz. Ele rezava salmodiando com tanta emoção que todas as pessoas que o 

ouviam eram invadidas de felicidade. Mas quando Faivish Henah entoava aqueles Salmos 

que expressavam a transcendência da alma, suplicando ao Todo Poderoso que Ele 
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socorresse Seu povo das tribulações, a voz de Faivish Henah era tão melancólica e 

angustiante que todos os ouvintes ficavam tristes e muitos ficavam com os olhos cheios de 

lágrimas! 

 Quando Faivish Henah fez dezesseis anos, de repente, ele colocou na cabeça que 

deveria viver isolado de todos e de maneira diferente. Ele passava literalmente cada 

momento de sua vida recitando os Salmos. E, para que nada nem ninguém pudesse 

perturbá-lo, ele tapava os ouvidos de maneira que nenhum barulho de fora pudesse 

atrapalhá-lo. Ele tapava os olhos para que nada também o perturbasse, pois ele recitava os 

Salmos e as rezas de cor. Ele fazia jejum o dia inteiro e comia apenas um pedaço de pão e 

bebia um copo de água de noite. No Chabat e no Iom Tov ele comia pão branco em vez de 

pão preto e também bebia um copo de vinho. Era assim que ele vivia. Era de se imaginar 

que ele virasse um cadáver ambulante dessa maneira, mas para a surpresa de todos, ele 

ficou ainda mais forte e mais bonito. Ele continuou assim sua vida inteira. 

 Naturalmente, uma personalidade como esta não podia passar desapercebida em 

nenhum lugar e então as pessoas falavam dele em Dubrovno e nas redondezas. 

 Não distante dessa cidade, havia uma propriedade que pertencia a um certo nobre 

polonês que era anti-semita e evidentemente muito cruel por natureza. Para se distrair o 

“nobre polonês” quis de repente trazer esse eremita para sua casa para que ele e seus 

amigos se divertisssem às suas custas. Ele mandou então um doméstico buscá-lo. 

 Quando o doméstico do nobre polonês chegou em Dubrovno, ele ficou sabendo 

que era impossível se aproximar de Faivish Henach, o Eremita pois ele era um homem 

santo. O doméstico fugiu de pavor quando ouviu isso e foi contar tudo ao seu mestre. O 

“nobre senhor” ficou enfurecido com seu doméstico e berrou dizendo que mostraria quem 

era o mestre e que seus desejos não podiam ser desconsiderados. Ele mandou outros 

domésticos buscarem o eremita. E para castigar o empregado, o “nobre senhor” mandou 

chicoteá-lo em público. 

 O “nobre senhor” polonês enviou então um mensageiro para as cidades e aldeias 

convidando a população toda para assistir à flagelação pública de seu servo, prometendo 

que mais tarde, todos teriam também o prazer de se divertir com a presença de Faivish 

Henach, o Eremita. 

 Uma flagelação pública era a grande moda nessa época, e então muitos 

bisbilhoteiros se juntaram na hora prevista para assistir ao “espetáculo”. Os chicotes de 

couro, torcidos e trançados, foram levados e dois poderosos “chicoteadores” oficiais 

esperavam, prontos para anunciar e contar as chicotadas. 

 Nesses casos, o castigo habitual era de quinze chicotadas, e geralmente bastavam 

cinco para mostrar os grandes machucados vermelhos nas costas da vítima infeliz que 

urrava de dor e de pavor enquanto o sangue escorria das feridas. Então, quase morto, 

depois de ter recebido o castigo completo, o doméstico devia então rastejar, beijar os pés 

do senhor e implorar seu perdão pelo “pecado” cometido. Depois, a vítima era levada para 

casa onde ficava sofrendo durante várias semanas até se recuperar. 

 Mas dessa vez, para o espanto de todas as testemunhas, nem uma única marca 

apareceu nas costas do doméstico, e no final das quinze chicotadas ele rastejou, como 

deveria, até os pés de seu mestre, beijou seus pés e implorou seu perdão, depois se 

levantou e se afastou como se nada de extraordinário tivesse acontecido. 
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 Todo mundo se perguntava o que iria acontecer agora, pois todos sabiam que o 

senhor tinha enviado outros empregados para buscar Faivish Henach, o Parush, e eles não 

podiam falhar naquela missão de jeito nenhum. As pessoas de perguntavam o quê 

aconteceria depois! 

 Enquanto a multidão esperava e se questionava, os mensageiros que o senhor tinha 

enviado para buscar o Eremita apareceram, mas, sem o eremita. 

- O que significa isso? Perguntou o senhor. Como é que vocês ousam voltar sem ter 

obedecido às minhas ordens? 

 - Meritíssimo, permita-me explicar o que aconteceu, disse o chefe dos domésticos 

enviados, aproximando-se. Nós tivemos total intenção de obedecer às suas ordens. Nós 

fomos ao Beth Hamidrash onde sabemos que encontraríamos o Parush. Nós entramos e o 

encontramos em pé, num canto, usando um Talit, uma pequena caixa preta de couro presa 

na cabeça, cantando suas rezas, sem se dar conta de nada ao seu redor. Eu o chamei, mas 

ou ele não me ouviu ou então fingiu que não me ouvia. Assim, eu me aproximei e bati 

com meu chicote nele, mas mesmo estando tão perto dele parecia que meu chicote, de uma 

maneira ou de outra, não o tocava! Nós ficamos lá, tremendo, e apavorados por que os 

judeus nos advertiram que ele era um homem santo e agora nós mesmos podíamos 

constatar isso. Entretanto, como nós queríamos obedecer às suas ordens, nós ficamos lá 

durante três horas, tentando fazer ele entender que ele tinha que vir com a gente como 

vossa excelência mandou. Nós gritamos e nós ousamos até insultá-lo, mas no final nós 

percebemos que não tínhamos poder sobre ele, e finalmente, nós não tivemos outra 

alternativa a não ser voltar sem ele! 

 - Tirem a roupa desse miserável que ousou me desobedecer. Isso lhe mostrará 

quem é o mestre! Quando eu dou uma ordem, eu exijo que ela seja obedecida! Trinta 

chicoteadas, imediatamente, gritou o senhor, que estava cada vez mais vermelho de raiva. 

 Dessa vez, nenhum milagre ajudou o infeliz que hurrou de dor enquanto o chicote 

lavrava suas costas nuas. As lacerações provocadas pelo chicote apareceram 

imediatamente, e no fim das trinta chicotadas, suas costas eram sangue puro. Tiveram que 

jogar um balde de água fria nele para que ele pudesse rastejar até os pés de seu mestre 

como prova de submissão. Depois, quase morto, ele foi levado para casa. 

 - “Isso foi para ele, gritou o “senhor nobre”! Mas isso ainda não resolve meu 

problema com o Parush! Eu o trarei para cá por bem ou por mal! Quero que selem um 

cavalo e que toquem a trombeta para reunir um regimento de cavalaria e um de infantaria e 

assim nós mostraremos a esse Faivish Henach, o Parush, o que nós queremos dizer! 

Chamem o padre para nos acompanhar também.” Pois no fundo de seu coração ele temia 

que o Parush fosse, depois de tudo, um ser sobrenatural e ele achava que a presença do 

padre poderia aYehuda-lo contra os poderes mágicos do judeu. 

 Os mensageiros do senhor executaram na mesma hora as ordens do “nobre 

senhor”. Eles tinham que obedecer suas ordens na hora e a qualquer momento, pois no 

estado em que o tirano se encontrava eles não ousavam recusar nada! 

 Quando o sacerdote apareceu e soube o que queriam que ele fizesse, ele tentou 

dissuadir o soberano de forçar o Parush judeu a fazer qualquer coisa contra sua vontade. 

 - Eu vos peço, Vossa Excelência, não faça nada contra Faivish Henach, o Parush. 

É um homem santo e é melhor Vossa Excelência deixá-lo quieto. Quanto a mim, eu 

certamente não ajudarei nessa perigosa temeridade! 
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 - Você não tem vergonha de ser tão supersticioso com relação a esse judeu 

maluco? Eu irei sem você e logo te mostrarei que ele é apenas um ser humano comum, 

nada além disso, que ele não passa de um perturbado mental. Eu mesmo o trarei até aqui, 

você verá! 

 Quando foi dada a ordem militar para reunir os regimentos, prontos para uma 

batalha, o déspota “encabeçou as tropas” e todos partiram para Dubrovno, à procura do 

inacessível Parush. 

 Entretanto, os judeus de Dubrovno ficaram sabendo do que ia acontecer.  O Rav e 

os chefes da comunidade reuniram às pressas uma assembléia e decidiram pedir que todo 

os judeus ficassem em casa e que nem aparecessem na janela. O Rav e os chefes da 

comunidade foram rapidamente para o Beth Hamidrash para chegar antes do soberano e 

de seus homens armados. 

 Quando o “nobre senhor” entrou no Beth Hamidrash e encontrou o Rav e os chefes 

judeus da comunidade, ele cumprimentou todos cordialmente, e deixou a entender que ele 

tinha resolvido mostrar de uma vez por todas que esse Parush estranho que se recusava a 

ver, ouvir ou comer, era simplesmente maluco, e não tinha nada de sobrenatural. Os judeus 

suplicaram então para que “nobre senhor” pensasse e não tentasse fazer nada contra esse 

santo homem. 

 - Vossa Excelência está brincando com fogo, disseram ao “nobre senhor”. Mas ele 

se recusou a ouvir esta advertência e zombou deles. 

 - Vocês verão rapidamente o que é que eu vou fazer com esse ermitão maluco: eu o 

farei ver, eu o farei ouvir e eu o farei comer como todo mundo! Eu vou mostrar a vocês 

que meu chicote é mais forte que esse demente! Eu tirei a loucura de muitos obstinados 

com esse chicote, e agora, eu vou curar também a desse psicopata teimoso! 

   Depois de proferir essas palavras, o “nobre senhor” se aproximou de Faivish 

Henach, o Parush, e lhe deu uma chicotada. O chicote escapou de sua mão e seu braço 

caiu sem força ao lado de seu corpo provocando dores terríveis. 

 Faivké! Faivké! Gritou o tirano, mas o Parush continuou cantando e rezando 

exatamente como se ele não tivesse visto nada nem ouvido. 

 Uma atmosfera de pânico tomou conta do Beth Hamidrash. O Rav e seus amigos 

estavam apavorados. Quem poderia imaginar quais seriam os meios de vingança que o 

senhor escolheria contra a comunidade inteira? Por outro lado, os homens do “nobre 

senhor” estavam aterrorizados com o que poderia acontecer se o senhor mandasse eles 

atacarem o eremita, pois eles não duvidavam de maneira nenhuma que ele era um homem 

santo. 

 Mas toda a atenção deles foi desviada para o mestre déspota que começou a gritar 

de tanta dor que ele sentia no braço e na mão direita, e então com a maior pressa e com 

uma sensação de alívio e de salvação, eles o jogaram na carruagem que eles tinham trazido 

para o Parush e foram logo embora. 

 Durante esse episódio, Faivish Henah o Parush não prestou atenção nenhuma no 

que aconteceu ao seu redor enquanto sua voz melodiosa tomava conta de todo o Beth 

Hamidrash. 

 Entretanto, a dor do tirano crescia cada vez mais. Desesperado, ele pediu que o 

levassem de volta para o Parush para implorar seu perdão pois ele realizou que ele tinha 

sido punido por ter tentado bater nele. 
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 Mas disseram que o santo homem não escutava ninguém e então o senhor realizou 

que ele não podia esperar nenhuma ajuda ou alívio para sua dor atroz. 

 Ele mandou chamar os melhores médicos que por acordo unânime, disseram que 

ele teria que amputar o braço direito, se não todo o corpo dele seria envenenado. 

 Quando soubemos dessa história, todo mundo admitiu, até mesmo aqueles que não 

acreditavam, que Faivish Henach, o Parush possuía poderes sobrenaturais. 

 A partir desse momento, as pessoas que tinham problemas tentaram encontrar um 

meio de fazer alguma coisa a favor do Parush para receber sua ajuda em troca. 

 Foi assim que a mulher do Rabi Zundel Moshe quis curar sua esterilidade; ela 

juntou todas as outras mulheres estéreis da cidade e sugeriu que elas arrecadassem 

dinheiro para a construção de um Beth Hamidrash, que receberia o nome de Faivish 

Henach, o Parush, e também a construção de um apartamento exclusivo para o santo 

ermitão. 

 Esta é a história do Beth Hamidrash chamado “Sinagoga do velho Parush”. 

 É interessante notar que depois, todas essas mulheres estéreis tiveram filhos. 

 Um certo Abraham Moshe se tornou então o Chamash desse Beth Hamidrash, mas 

se recusou a receber qualquer salário. Foi esse mesmo Abraham Moshe que Chmuel 

Nahum encontrou lá quando chegou em Dubrovno, mas aquele Haim o Parush que ele 

encontrou no Beth Hamidrash, não tinha nehuma relação com o Parush Faivish Henach, 

que tinha dado seu nome ao Beth Hamidrash. 

  As duas histórias contadas, uma por Itzhak Saul e a outra por Chmuel Nahum, 

impressionaram muito os fiéis na casa do ferreiro.  A lição moral que eles poderiam 

aprender era muito clara. Eles viam também a diferença entre as pessoas retratadas. A 

história de Itzhak Saul sobre a transformação de Lippe Baruh, mostrava claramente 

quantas coisas boas foram realizadas graças a influência do Baal Shem Tov. Por outro 

lado, a história de Chmuel Nahum evidenciava a santidade do Parush Faivish Henach. 

 Moshe Leib queria saber se o Baal Shem Tov aprovaria alguém que se tornasse um 

eremita, um Parush. E então Itzhak Saul respondeu: “de jeito nenhum!” E Chmuel Nahum 

confirmou isso citando uma observação do Rabi Adam Baal Shem dizendo que a diferença 

entre um Místico (Nistar) e um eremita (Parush) é que, enquanto o primeiro esconde sua 

identidade e sua erudição misturando-se ao povo, como um judeu comum, o segundo se 

isola de todo mundo e destaca sua individualidade, demonstrando finalmente traços de 

vaidade. O Nistar ganha amor e admiração do Todo Poderoso, enquanto o Parush desperta 

a admiração de seus semelhantes. “Definitivamente não! A atitude de um Parush 

certamente não tem nada a ver com a maneira de ser de um Hassid ”, disse ele. 
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Capítulo XXIX 

 

 

O mendigo insólito 

 

 

O mendigo que só conseguia dizer “Chema Israel” – Suas últimas vontades – Um santo 

incógnito – A interferência do Baal Shem Tov. 

 

 

85. 

 

 

 Agora Moshe Leib estava fascinado com o modo de vida e as histórias dos 

Hassidim que Itzhak Saul contava de maneira tão interessante e tão dramática. Moshe Leib 

lembrou a Itzhak Saul que ele havia esquecido o fim de uma história que ele havia apenas 

começado, a história de Haim Chmuel. Também, Moshe Leib lembrou a Itzhak Saul que, 

segundo as ordens do Baal Shem Tov, Abraham Mendel deveria se tornar amigo de Haim 

Chmuel e transformá-lo num Hassid. A história tinha sido interrompida nesse lugar. 

 - Pois então, diga-nos o que aconteceu, disseram os outros em coro. E esta foi a 

história que Itzhak Saul continuou: 

 Desde pequeno, Haim Chmuel não recebeu cuidados paternos. Seu pai, Guetzel 

Chlomo, era um indigente que ia mendigar de porta em porta. Se alguém tivesse piedade 

dele e lhe desse alguma coisa, ele dizia para agradecer, “Chema Israel”. Por outro lado, se 

ele não recebesse nada, ele dizia também “Chema Israel”. Quando o víamos no Beth 

Hamidrash, tudo o que ouvíamos murmurar era de novo “Chema Israel”. Assim, 

lógicamente, ele era considerado um idiota e as pessoas estavam muito preocupadas com 

seus próprios negócios e seus próprios problemas para se preocupar com o filho pequeno 

de Guetzel Chlomo. 

 Quando Haim Chmuel tinha quase a idade de se tornar Bar Mitzva, um mestre da 

cidade teve pena dele e lhe ensinou a ler em hebraico (Ivri), a colocar seus Tefilin e a 

pronunciar as bênçãos (as Berakhot). Mas isso certamente não o transformou num sábio! 

 Quando ele fez quatorze anos, a pobre criança negligenciada decidiu deixar Horki 

para ver se seu destino melhoraria. Ele perambulou por cidades e aldeias fazendo todos os 

tipos de trabalho a fim de ganhar o suficiente para comer. Às vezes ele trabalhava como 

pastor, às vezes ele trabalhava nos campos ou nos jardins. A maioria de seus empregos 

eram temporários, mas mal ou bem, ele conseguia se sustentar. 

 Dez anos se passaram assim e essa criança solitária se tornou um belo homem, 

entretanto sem ter ainda um “futuro pela frente”, pois ninguém se interessava por ele, nem 

se preocupava com sua felicidade. 

 As tentações que cruzavam seu caminho eram muitas, e mesmo que ele não 

devesse nada para ninguém, uma pureza interior o mantinha honesto e correto. Quando ele 

completou vinte e cinco anos, sem ligação com ninguém, ele decidiu trabalhar como 

pastor numa colônia judaica. Nessa época ele sabia apenas “Ivri” mas tinha tanta atração 

pelo judaísmo que ele se esforçava corajosamente para ler um pouco do Pentateuco 
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(Humash) ou um pouco do Livro dos Salmos (Tehilim), a fim de poder expressar tudo o 

que ele sabia. 

 E assim, passaram se anos e nada de mais aconteceu. No verão, ele tomava conta 

do gado e no inverno ele trabalhava com todo tipo de trabalho pesado. Entretanto, ele era 

vítima de um complexo de inferioridade  por causa de sua falta de instrução. 

 Haim Chmuel já tinha quase trinta anos quando se casou com a filha de um colono 

judeu. Ele se estabeleceu na mesma cidade que seu sogro e conseguia apenas ganhar o 

suficiente para sustentar a si e a sua mulher. Durante esse tempo, seu pai, Guetzel Chlomo 

continuava vivendo como no passado, mendigando de porta em porta e dizendo apenas 

“Chema Israel”. E foi assim até o final de sua vida. Quando Guetzel Chlomo sentiu que 

seu fim estava chegando, ele chamou um dos coveiros do lugar e lhe disse: 

 - Eu gostaria que você dissesse ao Gabai da Hevra Kadisha (sociedade de enterro) 

que meu último desejo é ser enterrado na pior parte do cemitério. Eu só peço que me 

enterrem no início de uma fileira. Este é o cesto que eu quero que vocês enterrem junto 

comigo. Eu lamento dizer que eu não tenho dinheiro para pagar meu enterro; assim estou 

tentando atrapalhar o menos possível. No canto do quarto vocês encontrarão uma tina de 

água para que vocês não tenham o trabalho de trazer água para o meu banho de purificação 

póstumo.  

 O coveiro olhou, e na verdade, a tina estava realmente no lugar indicada pelo 

moribundo. O coveiro se apressou para encontrar seus amigos, os outros colegas de 

trabalho, contente com o que ele considerava uma enorme farsa.  

 - O que vocês acham disso, meus amigos? Guetzel Chlomo pediu que o 

enterrássemos no pior lugar do cemitério! Como se ele tivesse escolha! De qualquer 

maneira, ele seria enterrado no pior lugar mesmo. Mas, percebam, ele quer ser o primeiro 

de uma nova fileira! Muito bem, tudo o que eu quero dizer é que terá que ser numa fileira 

de malucos! 

 Enquanto todos riam juntos, o primeiro coveiro mostrou a seus amigos o cesto que 

Guetzel Chlomo tinha pedido que fosse enterrado com ele, no seu túmulo. Todos olharam 

o cesto com curiosidade, se perguntando o que havia dentro. Um deles balançou o cesto e 

disse: 

 - Ele não está vazio, vamos olhar dentro para ver o quê que tem. Eles o abriram e 

viram que havia alguns manuscritos.  

 - Talvez seja uma obra literária escrita por Guetzel Chlomo, disse um deles rindo. 

Nós deveríamos voltar para ver se ele não esquece de dizer “Chema Israel” desta vez! Ele 

caiu na gargalhada com sua própria piada. 

 Quando eles foram ver Guetzel Chlomo, o moribundo estava pior ainda. E para o 

grande espanto deles, ele estava recitando a reza de confissão dos moribundos, o Vidui, 

com os olhos fechados. Como é que isso era possível? Esse homem, que ninguém achou 

que fosse capaz de dizer outra coisa a não ser “Chema Israel”, estava recitando o Vidui 

com os olhos fechados! Um pouco depois, Guetzel Chlomo deu seu último suspiro. 

 O Rav de Horki, o Rabi Nahman Yitzhak se obrigava a assistir a todos os enterros, 

que fose o de um judeu importante ou não. E quando ele ficou sabendo da morte do pobre 

Guetzel Chlomo, ele pediu que o informassem sobre a hora do enterro. 

 Quando ele chegou para o enterro, o coveiro que tinha recebido o cesto com os 

manuscritos ou documentos, chamem-nos como quiserem, se aproximou do Rabi Nahman 
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Yitzhak e lhe disse que Guetzel Chlomo tinha dado este cesto antes de morrer pedindo que 

fosse enterrado junto com isso. O coveiro queria saber se o Rav estava de acordo em fazer 

a vontade do moribundo. 

O Rabi Nahman Yitshak pegou o cesto e examinando os papéis que estavam ali, 

viu, para seu grande espanto, que eram contas que Guetzel Chlomo tinha mantido durante 

anos. Ele examinou atentamente os papéis e descobriu que as tais contas representavam as 

quantias de dinheiro que o “mendigo” Guetzel Chlomo tinha juntado todos os dias. Todo 

esse dinheiro tinha sido justificado por Guetzel Chlomo, mostrando que ele o havia 

distribuído aos pobres e necessitados que eram muito orgulhosos para pedir esmola. E 

assim, Guetzel Chlomo tinha salvo essas pessoas da “vergonha”, mendigando ele mesmo, 

para poder aYehuda-las. 

 Segundo essas contas cuidadosamente escritas, Guetzel Chlomo não tinha guardado 

nem um tostão desse dinheiro para ele. O Rabi Nahman Yizhak mandou dizer 

imediatamente que a partir de agora, Guetzel Chlomo seria conhecido como o “venerável 

Guetzel Chlomo”, pois era evidentemente um grande judeu. 

 Mandaram procurar em todas as cidades e aldeias vizinhas seu filho Haim Chmuel 

para informá-lo da morte de seu pai. Enquanto isso, o Rav começou a dizer Kadish pela 

alma do finado mendigo que, como ele sabia agora, tinha sido um “Nistar”. 

 Dois anos se passaram antes que Haim Chmuel soubesse da morte de seu pai no 

momento em que ele foi se estabelecer em Horki com sua família. Ele tinha alugado uma 

residência no subúrbio da cidade onde os aluguéis eram mais baixos. Pois, mesmo 

trabalhando muito e viajando pelas cidades vizinhas ele tinha dificuldades para pagar todas 

as contas! Na verdade, ele era muito pobre. E para aumentar sua infelicidade sua mulher 

era uma cobra e o aborrecia o tempo todo. E como se já não fosse o bastante, todos seus 

filhos morreram muito cedo! Entretanto, o infeliz nunca se queixava. Ele aceitava tudo 

como vontade divina, e nunca se lamentava pois, segundo ele, foi D´us quem decretou isso 

tudo. Como um verdadeiro “Tsadik”, ele agradecia D´us tanto pelas coisas ruíns como 

pelas coisas boas. 

 Haim Chmuel nunca pensou em se aproveitar do fato de que ele era filho do 

“Nistar” agora reconhecido, o “venerável Guetzel Chlomo”.  Os judeus de Horki iam até o 

túmulo dele para reverenciar sua santa memória. Mas, Haim Chmuel vivia tão 

discretamente nas redondezas de Horki e se ausentava tanto para ganhar sua vida, que 

aparentemente ninguém reparava sua ausência. 

Todavia, havia uma exceção, que era Abraham Mendel, um dos Hassidim 

clandestinos que, freqüentemente, na companhia de seu amigo Rabi Azriel Yosef, ia ver o 

Baal Shem Tov de Medziboz. 

Abraham Mendel conhecia Haim Chmuel desde a época em que ele morava numa 

aldeia, pois ele viajava sempre através das cidades e aldeias durante as missões secretas 

que ele cumpria para o Baal Shem Tov. 

Mas, mesmo que ele observasse Haim Chmuel de longe, Abraham Mendel não 

tinha nenhuma idéia dos obstáculos e das preocupações que tinham cruzado seu caminho 

durante os anos, e que permitiram mostrar a ele seu próprio valor. Também, ele ficou um 

pouco surpreso quando, durante a viagem que ele fez nessa época para Medziboz em 

companha do Rabi Azriel Yosef, o Baal Shem Tov lhe deu a tarefa de procurar Haim 

Chmuel e de trazê-lo para o Hassidismo. 
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- Haim Chmuel é um homem de alma elevada além de ser o filho de um Nistar, 

disse o Baal Shem Tov. Ele é a reincarnação de um ser que, numa vida anterior não 

cumpriu como deveria sua obrigação de fazer caridade. Assim, ele foi enviado para essa 

terra para compensar essa insuficiência. Como você sabe, Haim Chmuel é um homem que 

sofreu muito materialmente e na sua família. Portanto, ele nunca se queixou e, apesar das 

numerosas tentações, ele sempre andou no caminho certo. Por tanto, um decreto divino 

determinou que ele iria se tornar rico e levaria uma nova vida, bem merecida, e que ele 

usaria certamente seu tempo da melhor maneira possível. 

O Baal Shem Tov mandou Abraham Mendel se encarregar de Haim Chmuel, de 

torná-lo membro do grupo secreto do Hassidismo de Horki e de ensiná-lo a Torá e a 

Kabala. 

Isso parecia ser uma tarefa difícil, mas quando Abraham Mendel foi procurar Haim 

Chmuel para lhe contar os desejos do Baal Shem Tov, este ficou cheio de alegria e 

entusiasmo. Ele se dedicou de corpo e alma aos estudos e fez grandes progressos. 

Sua situação material melhorou também, e rapidamente prosperou tanto que ele 

ficou rico. Ele começou a fazer caridade generosamente, e sua bondade não tinha limite. 

Para a surpresa geral vimos também que ele era um sábio. Nessa nova situação, ele 

começou a ter uma importante função na vida judaica da cidade. Agora, ele era 

considerado com respeito e todo mundo o chamava agora Reb Haim Chmuel. 

Haim Chmuel era membro do grupo secreto do Hassidismo de Horki durante cinco 

anos, durante os quais ele foi várias vezes ver o Baal Shem Tov em Medziboz. Ninguém 

sabia dessas viagens e, na verdade, ninguém sabia da existência do grupo Hassidico de 

Horki, pois ele sempre fazia tudo em segredo, já que ainda não havia chegado a hora de 

revelar sua identidade. 
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Capítulo XXX 

 

 

O francês Pessah 

 

 

O príncipe Radziville e seu amigo judeu – Uma missão do “Baal Shem Tov” – 

Acidente de caça – Missão cumprida – Na ferraria – Interpretação Hassidica de uma 

Mishna. 

 

 

86. 

 

 O príncipe Radziville e seu amigo judeu – Uma missão do “Baal Shem Tov” – 

Acidente de caça – Missão cumprida - 

 

 

  Foi uma bela história como a das coincidências providenciais que levaram o grupo 

secreto a ser conhecido pelo público. A cena dessa história foi a cidade de Horki, e um de 

seus mais importantes atores foi “o francês Pessah”. 

 Horki pertencia a um dos príncipes poloneses da família de Radzville. Ele aparecia 

raramente pois ele passava a maior parte de seu tempo na França. Sua terras, ao lado de 

Horki, tinham um grande valor pois elas compreendiam imensas florestas que tinham 

léguas de distância. 

 Um desses jovens senhores da família Radzville se chamava Benedict. Ele tinha na 

França um excelente amigo chamado Pierre Louis, que vinha de uma família judaica que 

tinha abandonado as práticas do judaísmo. Pierre Louis não tinha nenhuma relação com os 

judeus e sabia apenas que era de origem judaica. 

 Benedict se casou com uma mulher da família real russa de Dimitrov que possuía 

grandes propriedades na Rússia e palácios em Moscou. Quando ele se estabeleceu nas 

terras da família de sua mulher, ele levou consigo seu jovem amigo de origem judaica, 

pois eles eram inseparáveis. Lá, Pierre Louis se casou com a filha de um importante 

funcionário e seu amigo Benedict e ele levavam uma vida de prazer e de luxo. 

 Quando Pierre Louis fez cinqüenta anos, ele ficou viúvo, e como ele não tinha 

mais nenhuma ligação com nada, ele passou a viver curtindo alegremente, e fazendo 

orgias de bebida, o que nessa época era a vida dos príncipes russos e poloneses. 

 Horki era cercada por muitas florestas e Benedict escolheu uma dessas 

propriedades da região para sediar suas partidas de caça. Seus amigos e ele iam para lá 

duas vezes por ano, no verão ou no inverno, e Pierre Louis era sempre bem-vindo. 

 Eles tinham muito prazer em caçar ali, e as partidas de caça eram sempre seguidas 

de reuniões extravagantes durante as quais eles bebiam muito e se divertiam. Pierre Louis 

se mantinha na primeira linha de caça e era convidado para as festas junto com todos os 

senhores, nobres e príncipes de todas as propriedades vizinhas. Ninguém conhecia sua 

origem judaica e, naquele momento, ele também tinha se esquecido totalmente disso. 
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 Uma vez, enquanto o pai de Itzhak Saul, o Rabi Nissan, estava visitando o Baal 

Shem Tov, o Tsadik mencionou um trecho de um versículo dos Salmos: “Aqueles que vão 

para o mar em barcos e aqueles que trabalham nas águas furiosas.”108 

 Existem duas maneiras de “ir para o mar”109. A primeira é comparada a um barco 

que desliza sobre as águas calmas, navegando pacíficamente, como os Sábios da Torá que 

descem para esse mundo e dedicam a vida à prática das Mitsvot de maneira harmoniosa. 

 A segunda maneira de “ir para o mar” é comparada a um náufrago desesperado 

para encontrar um barco que possa salvá-lo das ondas impetuosas do oceano em fúria. 

Como tal náufrago existem pessoas instáveis que, longe da influência benéfica dos Sábios, 

se afogam nas profundezas do pecado, e que de repente sobem à superfície das águas, num 

momento de remorso, para cair novamente no abismo de seus pecados. A vida deles é 

marcada por tumultos e conflitos; a vida deles é como um oceano durante a tempestade. 

 Conseqüentemente, há outras almas que “cumprem sua tarefa nas águas furiosas” e 

que têm o dever de salvar aquelas almas naufragadas que flutuam sem esperança numa 

atmosfera não judaica. 

 Em primeiro lugar, o Rabi Nissan não compreendeu a finalidade da explicação do 

Baal Shem Tov, mas ele soube rapidamente que o Tsadik só pensava no amigo que havia 

de Benedict, Pierre Louis, que havia esquecido tudo sobre sua identidade judaica. O Rabi 

Nissan ouviu então dizer pela primeira vez que Pierre Louis era judeu e que seu verdadeiro 

nome era Pesach Tzvi, nome do avô de sua mãe, que era um grande sábio e um judeu que 

temia D´us, mesmo que seu pai tivesse sido o contrário.  

 Durante o inverno seguinte, disse o Baal Shem Tov ao Rabi Nissan, Benedict 

Radzville irá caçar nas florestas próximas de Horki com seu amigo Pierre Louis. Os dois 

irão para Horki e dois dias depois da chegada deles eu quero que vocês abram este 

envelope e que vocês lêem as instruções que estão contidas nele. Vocês devem obedecer 

todas as ordens. 

 O Baal Shem Tov mandou então o Rabi Nissan se encontrar com Pierre Louis e lhe 

dizer que ele era judeu, que seu nome era na verdade Pessah Tzvi, nome do avô de sua 

mãe; na verdade o nome judeu “Pessah” foi trocado pelo nome francês Pierre e o nome 

“Levi” por Louis pois ele era um Levi110. 

 O Baal Shem Tov disse a seu discípulo que se Pierre Louis não quisesse ouvir o 

que ele tinha para lhe dizer, ele deveria, entretanto procurá-lo diariamente, durante o 

tempo que ele ficaria em Horki e repetir a ele o que o Baal Shem Tov havia revelado a 

respeito dele exatamente, segundo o que estava escrito nas instruções dadas. Naturalmente, 

                                                
108 A palavra hebraica “Onia” pode ser traduzida por “barco” ou por “lamentação”. A frase “aqueles 
que vão para o mar” se refere às almas que descem e que se introduzem nos corpos, assim, os 
oceanos que recobrem tudo podem ser comparados ao corpo que recobre a alma divina que está 
dentro de cada um. 
109 A expressão “ir para o mar” representa a atitude da pessoa (isto é, o conjunto de uma alma 
divina dentro de um corpo físico e finito) no mundo físico material diante de todos os tipos de 
obstáculos e de tentações que surgem ao longo da vida. As “águas” nunca param assim como as 
preocupações e os problemas deste mundo. A questão é saber qual vai ser o jeito de “ir para o 
mar” e com o quê? Como é que a pessoa vai poder enfrentar os problemas da vida cotidiana que 
nunca acabam que nem as “águas movimentadas”? 
110 Um Levi é um descendente da tribo de Levi.  
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tudo deveria ser feito em segredo. O Baal Shem Tov garantiu ao Rabi Nissan que ele 

conseguiria realizar sua missão. 

 Durante a época de caça, quando Benedict Radzville e seus amigos estavam no 

destrito de Horki, a cidade toda  ficava repleta de atividades. Todos os comerciantes que, 

há semanas esperavam a visita da “aristocracia” tinham preparado suas mercadorias, 

estocando os produtos que, eles já sabiam por experiência, seriam procurados pelos 

senhores e por suas famílias. E, como nós dissemos, essas “partidas de caça” eram 

realizadas pelos senhores e pelos nobres de todos os distritos vizinhos, de tal modo que 

havia uma grande clientela. 

 Quando o Rabi Nissan voltou para Horki depois de sua visita a Medziboz, a cidade 

estava mais bonita do que nunca, pronta para acolher os caçadores que iam chegar. 

Benedict Radzville tinha o hábito de ir para Horki com seu amigo Pierre Louis logo que 

eles chegassem para a partida de caça. Eles ficavam na cidade um dia ou dois a fim de 

organisar um banquete de boas vindas para os senhores do distrito que partiriam com eles 

e Benedict para caçar. 

 Quando a caça terminava, assim como as diversões, Benedict e Pierre Louis 

voltavam para Horki para se preparar para a próxima viagem, pois de lá, eles deveriam ir 

para Moscou. Como sempre, chegando em Horki, eles se hospedavam na casa do padre do 

lugar. Mas entrando na casa do padre, Benedict tropeçou na soleira da porta e caiu com 

todo seu peso. Ele sempre carregava um revolver no bolso, e quando ele caiu a arma 

disparou e atingiu seu estômago. 

 Ocorreu uma grande confusão, pois todo mundo se aproximou para socorrê-lo. 

Benedict estava sempre acompanhado por um médico durante suas partidas de caça; o 

médico estava então ao seu lado. Mas apesar de todos os esforços, ele não conseguia 

impedir que o sangue escorresse. O ferido estava deitado, sofrendo e com uma febre alta. 

Mensageiros foram buscar médicos nas cidades vizinhas, pois era evidente que o estado do 

paciente se agravava cada vez mais. 

 Os judeus de Horki ficaram desolados quando souberam do acidente de Benedict 

Radzville, pois eles achavam que ele tinha um coração de ouro, sempre amável com os 

judeus. Quando o Rabi Nissan ficou sabendo do que havia acontecido, ele percebeu que 

tinha chegado a hora de ler a carta de instruções do Baal Shem Tov. Para seu grande 

espanto, ele viu que a carta continha uma explicação sobre os cuidados necessários para 

curar uma ferida igual a do Benedict. No final da carta, em observação, o Baal Shem Tov 

dizia que se lhe pedissem para provar como sua ciência médica tinha sido adquirida, ele 

deveria responder que ele tinha aprendido com um judeu da Volinia que se chamava Rabi 

Israel Baal Shem Tov! 

 Estava escrito nessa carta também que se o senhor feudal quisesse recompensá-lo 

com dinheiro, o Rabi Nissan deveria recusar, dizendo que seria suficiente se Benedict 

prometesse ser bom com os judeus e desse a eles os meios de ganhar a vida. 

 No segundo dia, enquanto Benedict repousava inconscientemente, com uma febre 

cada vez mais alta, e que os médicos já não tinham praticamente mais nenhuma esperança 

de salvá-lo, o Rabi Nissan chegou na casa do padre dizendo que ele tinha trazido um 

remédio para o doente. 

 Quando Pierre Louis viu o Rabi Nissan, um judeu com uma longa barba e 

costeletas (Peot), vestindo um longo sobretudo preto (o Kapoté), ele explodiu de rir e teria 
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mandado colocá-lo para fora se não fosse a intervenção do médico de Benedict que já não 

tinha mais a quem recorrer e estava então disposto a ouvir qualquer pessoa que oferecesse 

ajuda. 

 Assim, o Rabi Nissan foi levado para perto do ferido, e com a ajuda do médico 

passou um creme medicinal no seu corpo inteiro. Ele também fez o doente beber algumas 

gotas de um remédio, e aproximadamente uma hora depois Benedict abriu os olhos. Sua 

febre tinha baixado e sua ferida começava a cicatrizar. Todo mundo via aquilo sem 

acreditar, mas com um grande alívio. 

 Depois o Rabi Nissan pediu que Pierre Louis fosse com ele para um outro cômodo, 

pois ele tinha algo confidencial e importante para conversar com ele. 

 - Ouça, disse ele quando ficaram sozinhos no cômodo. Eu queria que você 

soubesse que você é judeu e que seu nome verdadeiro é Pessah Tzvi, nome do avô de sua 

mãe. Até agora você seguiu o caminho errado. A partir de agora você deve voltar para seu 

povo e para seu D’us. 

 Depois de dizer essas palavras o Rabi Nissan se afastou, e Pierre Louis estava 

muito perturbado para falar qualquer coisa. 

 No terceiro dia Benedict já estava suficientemente bem para se sentar numa 

cadeira. Ele pediu que chamassem o Rabi Nissan e quando este chegou, ele o recebeu 

amigavelmente e lhe perguntou onde ele tinha conseguido esse remédio milagroso que 

salvou sua vida. 

 O Rabi Nissan revelou então o segredo do Baal Shem Tov, suas doutrinas e o que 

ele representava. Foi assim que ficaram sabendo que o Baal Shem Tov pregava um novo 

modo de vida e que ele tinha um grupo clandestino de discípulos Hassidicos em Horki 

mesmo, e também quem eram seus adeptos. 

 Radziville ficou totalmente curado em alguns dias, e pôde então deixar Horki junto 

com Pierre Louis. 

 O mês de Nissan já tinha chegado e Pierre Louis apareceu de repente em Horki. 

Ele foi imediatamente para a casa do Rabi Nissan. Com o ar muito sério e submisso ele 

disse: 

 - Desde que eu deixei Horki, eu passei mal e fiquei muito preocupado. Meu 

estômago doía só de pensar em comida proibida pela Lei da Torá (Trefa) e desde então eu 

não consigo descansar. Eu tenho um desejo irresistível de voltar para os judeus e para o 

judaísmo! Eu contei meu segredo a meu caro amigo Benedict Radzville e ele foi muito 

simpático e compreensivo. Ele me aconselhou a seguir a aspiração de meu coração, e 

qualquer que seja a dor de nossa separação, ele disse que eu deveria voltar para meu povo 

e não deixar que nada me impeça de fazer isso. 

 O Rabi Nissan disse que faria tudo o que ele pudesse para aYehuda-lo. Ele o 

aconselhou a ter aulas a fim de aprender hebraico (Ivri) e as bênçãos (Berakhot) que um 

judeu deve saber. Pessah Tzvi fez progressos tão impressionantes que em um ano ele já 

estava muito adiantado no Pentateuco (Humash). 

 Justamente nessa festa da Páscoa (Pessah), o senhor judeu Lippe Baruh que, como 

já sabemos, havia se arrependido e voltado para o judaísmo, convidou o velho Rav e seu 

antigo mestre, o Rabi Nahman Itshak, mandou ele se acomodar na sua carruagem luxuosa 

puxada por quatro cavalos e foi em direção ao rio para pegar água para assar os Matsot  

(Maim Chelanu). Pessah Tzvi também foi com eles. Ele estava cheio de esperança e ao 
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mesmo tempo angustiado só de pensar em cumprir essa Mitzva pela primeira vez! Ele 

colocou as botas de couro que ele costumava vestir para caçar e segurando o braço do 

velho Rav que andava sobre uma tábua sobre o rio, entrou na água para aYehuda-lo a 

encher um balde de “Maim Chelanu”. 

 Pessah Tzvi descobriu a verdadeira felicidade depois que voltou para seu povo. Ele 

estava confortavelmente instalado numa propriedade localizada na saída de Horki que seu 

amigo Benedict tinha dado de presente. Benedict demonstrou também sua bondade com os 

judeus doando a terra onde estavam construídas suas casas. Esta é a história que conta 

como o segredo do grupo Hassidico de Horki e como os poderes maravilhosos do chefe 

deles, o Baal Shem Tov, foram revelados ao mundo. 

 Itzhak Saul contou essa história a Baruh de maneira encantadora. O Rabi Moshe 

Leib, o cunhado de Itzhak Saul tinha tanta vontade de saber as mínimas informações 

relacionadas ao Hassidismo e a seu fundador, que ele bombardeava seu jovem cunhado de 

perguntas. Ele estava convencido agora de que o Hassidismo era um grande movimento 

com um grande ideal. 

 Moshe Leib se sentia agora afastado de seu cunhado mais velho, o Rabi Zalman 

Meir, que continuava imutável apesar de tudo o que ele havia ouvido, e continuava sendo 

aquele intelectual clássico que se recusava a ser influenciado por qualquer coisa, 

preocupado somente com o estudo da Torá. 

 

 

87. 

 

Na ferraria – Interpretação Hassidica de uma Mishna. 

 

 

A festa da Páscoa (Pessah) que Baruh tinha celebrado junto com Eliezer Reuben, o 

ferreiro de Dobromysl estava terminando. Os dois genros mais velhos tinham ido para as 

Yeshivot onde eles ensinavam. O filho do ferreiro, Chmuel Nahum, também tinha ido 

embora. Aconselhado pelos dois cunhados e pelo Dayan de Dobromysl, e cheio de cartas 

de recomendação escritas por eles, ele foi para Vitebsk onde entrou numa Yeshiva. O 

Dayan ficou espantado com a mudança incrível de Chmuel Nahum e com o progresso 

maravilhoso que ele havia feito em relação aos estudos durante sua estadia na Yeshiva de 

Dubrovno. 

 Baruh também teria gostado de dar uma carta para que Chmuel Nahum a 

entregasse a seu cunhado, o Rabi Yosef Itzhak que estava em Vitebsk, mas ele não queria 

ainda que sua irmã e seu cunhado soubessem onde ele estava. Ele também não queria que 

eles soubessem o que ele estava fazendo nem como ele vivia. 

 Todo mundo tinha ido embora, com exceção do genro mais novo, Itzhak Saul que, 

desde o dia seguinte do Iom Tov recomeçou seu trabalho na ferraria. 

 Baruh, que havia ouvido e visto tanta coisa durante essa celebração de Pessah 

enquanto esteve hospedado na casa do ferreiro, foi para o campo fora da cidade para 

pensar sob a sombra de uma árvore. 

 Baruh freqüentemente se refugiava neste lugar quando desejava refletir 

profundamente. Dessa vez seus pensamentos estavam completamente absorvidos por 
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assuntos relacionados ao Hassidismo. Baruh ficou impressionado com essas histórias 

Hassidicas contadas pelo Rabi Itzhak Saul, histórias que corriam como uma fonte de água 

murmurante onde Baruch saciava sua sede. Baruh podia ficar ouvindo Itzhak Saul sem 

parar e procurava todas as oportunidades para aprender com ele o possível sobre o Baal 

Shem Tov e sobre todas as outras grandes personalidades do Hassidismo. 

 Entretanto, Itzhak Saul não estava muito disponível naqueles dias. O novo 

instrumento que ele tinha inventado para harar a terra fornecia um trabalho cada vez 

maior. Ele tinha contratado dois ajudantes, mas mesmo assim a carga de trabalho não 

diminuía de tantas encomendas. E ainda por cima, o ferreiro Eliezer Reuben tinha viajado 

por alguns dias. 

 Ainda por cima, Itzhak Saul tinha outro motivo por estar tão ocupado, pois ele 

estava preparando em segredo uma nova invenção, uma máquina aperfeiçoada para 

quebrar os torrões depois da lavragem. A antiga ferramenta tinha lâminas de madeira 

cercadas de ferro e estas não podiam penetrar profundamente na terra para quebrá-la com 

eficiência. Agora, a nova ferramenta inventada e aperfeiçoada por Itzhak Saul podia 

realizar esse tipo de trabalho na terra. Sua nova ferramenta tinha lâminas de ferro que 

quebrava a terra em torrões menores e penetravam mais profundamente na terra graças a 

algumas peças pesadas de metal que ele tinha fixado. 

 Itzhak Saul guardou o segredo de sua nova invenção até mesmo de seu sogro, e 

como este ultimo tinha viajado, Itzhak Saul aproveitou a oportunidade para testar sua 

invenção no campo de um fazendeiro que era seu cliente. O fazendeiro ficou encantado 

com os resultados obtidos e a noticia de que o genro do ferreiro tinha realizado uma 

invenção extraordinária se espalhou. 

 Camponeses de todos os lugares vieram ver esta “máquina maravilhosa” funcionar 

e fazer suas encomendas. 

 Baruh ficou de repente sozinho e aproveitou sua solidão para passear nos campos, 

sonhar e refletir. Certamente, ele tinha muito o que pensar, e todo seu pensamento estava 

centrado no Hassidismo. 

 Baruh ficou surpreso quando pensou a respeito da explicação que Chmuel Nahum 

havia dado sobre o Baal Shem Tov, sobre a primeira “Michna” de do Talmud no Tratado 

Baba-Metzia (sobre “dois homens segurando um Talit”). Chmuel Nahum tinha aprendido 

essa explicação talmúdica com o Rabi Chalom Yehiel de Horki que a tinha aprendido com 

o Rabi Azriel Yosef, que a aprendeu com o próprio Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov 

declarava que a seguinte explicação vinha diretamente do céu: 

 “Dentro de tudo que o Todo Poderoso criou na terra existe uma centelha divina. 

Assim, quando um homem cumpre um Mandamento Divino (uma Mitzva), uma centelha 

divina se desprende e volta para sua fonte celeste. Aquele que cumpre a Mitsva recebe 

então sua recompensa. Mas quando duas pessoas dividem uma Mitzva a recompensa é 

dividida entre essas duas pessoas. Assim, a Michna decreta o seguinte: “Quando dois 

homens seguram um Talit, e que cada um deles diz “é meu”, o Talit deve ser usado pelos 

dois111.” 

 Assim, Baruh aprendeu que é o dever de todos tentar ajudar qualquer judeu que se 

afastou do caminho certo e, qualquer que seja a quantidade de pessoas que tenham 

participado dessa nobre tarefa haverá recompensa suficiente para todos! 

                                                
111 usado pelos dois 
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Capítulo XXXI 

 

 

Baruh Viazner 

 

 

Baruh ouviu alguém falar de um outro Baruh – As provas de um jovem estudante de 

Yeshiva – Brisk antigamente – Baruh Viazner se junta ao grupo de Nistarim – Encontro 

com o Baal Shem de Zamochtch – A grande influência de Baruh. 

 

 

88. 

 

Baruh ouviu alguém falar de um outro Baruh  

 

 

 Quando Itzhak Saul terminava seu trabalho na ferraria, ele tirava seu uniforme de 

trabalho e começava a estudar com zelo. Baruh aproveitava então a oportunidade para lhe 

fazer perguntas e assim ele teve a chance de aprender muito sobre o Hassidismo e a 

história de sua evolução. 

 Itzhak Saul lhe contou em detalhes a história de um outro “Baruh”, Baruh Viazner, 

filho de um certo Rabi Yosef proveniente de uma pequena cidade perto de Wilna chamada 

Ilya. 

 Desde pequeno, esse Baruh Viazner ficou conhecido por ser um estudante dotado 

que se dedicava com zelo aos estudos. Quando ele se tornou Bar Mitzva, seu pai o levou 

para conhecer o Rabi Elhanan Zolkover que era então diretor de uma famosa Yeshiva de 

Slutzk e tinha sido um brilhante aluno do famoso Gaon Rabi Chahna de Lublin. 

 Quando o Rabi Elhanan Zolkover questionou o jovem Baruh, ele ficou admirado 

com seus conhecimentos e mesmo que ele tivesse somente a idade de “Bar Mitzva”, ele o 

colocou na mesma classe que seus alunos mais velhos sendo que muitos eram eruditos 

notórios. O Rabi Yosef não podia estar mais feliz. Ele deixou então seu filho na Yeshiva do 

Rabi Elhanan Zolkover, e voltou para sua casa em Ilya. 

 O Rabi Yosef tinha dado para seu filho Baruh um saco cheio de pão e uma grande 

quantidade de queijo duro para que ele tivesse comida suficiente sem precisar depender da 

Yeshiva como dependiam os outros estudantes. 

 Quando Baruh Viazner acabou com seu “estoque” de pão e de queijo, ele decidiu 

ganhar a vida. Ele se acostumou a ir regularmente para as florestas perto de Slutzk para 

cortar lenha e prendê-la em pequenos feixes. Ele colocava os feixes sobre seu ombro, 

levava tudo para vender na cidade, e vivia com a renda de suas vendas. 

 Baruh Viazner se tornou um dos estudantes mais notáveis da Yeshiva de Slutzk, 

não apenas pelos estudos mas também pela nobreza de seu caráter. Nunca ninguém o viu 

enfurecido nem levantar a voz. E durante suas transações de “negócios” ele era justo e até 

mesmo generoso. Se seu cliente pechinchava e pedisse que ele abaixasse o preço, ele 

aceitava sem dizer nada achando que seu cliente realmente não podia pagar o preço que 
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ele pedia. E quando ele sabia que as pessoas eram muito pobres para comprar lenha para o 

aquecimento, ele cuidava para que não faltasse lenha para essas pessoas e então ele levava 

a lenha que ele deixava na frente da porta e depois se afastava antes que elas percebessem 

quem era esse benfeitor.  

 Baruh Viazner era totalmente diferente de todos os outros estudantes da Yeshiva 

em relação a seu comportamento. Enquanto todos estavam felizes por ter encontrado um 

lugar confortável na casa de famílias, Baruh Viazner, escolheu morar no Beth Hamidrash. 

 E, enquanto os outros estudantes se tornavam amigos e iam para a cidade, Baruh 

ficava sozinho, e falava raramente com alguém. Foi por isso que ele ficou rapidamente 

conhecido como “Baruh, o silencioso”. 

 Ele ficou dois anos na Yeshiva de Sutzk antes de voltar para casa em Ilya. Ele 

voltou com a única condição de ser independente, pois ele havia prometido de que não 

deixaria mais seu pai sustentá-lo. Ele achava que ele deveria ser capaz de ganhar a vida, e 

ele conseguiria, com a ajuda de D’us, graças ao trabalho realizado com seus próprios 

esforços. 

 Depois de ter ficado na casa de seu pai durante um período de tempo muito curto, 

ele resolveu ir para Wilna. Nesta época, Wilna era uma cidade conhecida por ser um 

centro da Torá e de estudantes da Torá, e Baruh achava que ele poderia aprender muito 

indo lá e “bebendo diretamente na fonte”.  

 Mesmo que Wilna não fosse tão longe de Ilya, sua pequena cidade natal, Baruh 

Viazner levou várias semanas para chegar lá, pois ele viajou a pé aproveitando para 

trabalhar nos burgos e aldeias que ele atravessava. 

 Assim, ele acabou chegando finalmente em seu destino. Baruh chegou em Wilna 

com ansiedade e com o coração cheio de esperança. 

 O jovem e devoto Baruh ficou muito impressionado com a cidade de Wilna, mas 

ele acabou ficando là somente três meses. Pois, mesmo sentindo-se atraído por essa cidade 

judaica que tinha tantos eruditos em Torá e tantos judeus que temiam D’us, não foi fácil 

ganhar a vida respeitando seus princípios. Mesmo tendo decidido se sustentar graças a 

seus próprisos esforços, ele nunca aceitava um emprego quando ele achava que alguém 

precisasse deste trabalho mais do que ele. E, como em geral os judeus de Wilna eram 

pobres, Baruh achava cada vez mais difícil ganhar o suficiente para satisfazer suas 

modestas necessidades. 

 Baruh resolveu tentar viver na pequena cidade vizinha de Troky onde ele esperava 

poder se estabelecer sem dificuldades. Mas, mesmo que os judeus fossem pessoas 

honestas, boas e trabalhadoras, ele percebeu, depois de um certo tempo que ali não havia 

eruditos da Torá e ele achava isso uma condição indispensável. E assim, Baruh mais uma 

vez arrumou suas coisas e viajou novamente para encontrar o que ele procurava, um centro 

de Torá, onde ele poderia ganhar o bastante para viver e continuar estudando a Torá. 

 Depois de alguns meses perambulando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, 

ele chegou num lugar chamado Vyazine onde ele ouviu dizer que o famoso Gaon Rabi 

Saul tinha uma Yeshiva conhecida por todos como uma das melhores Yeshivot da época. 

 Ele ouviu falar de uma viúva que procurava um ajudante para sua fazenda, há 

alguns quilômetros de Vyazine. Baruh foi procurá-la e ela lhe ofereceu um emprego cuja 

função era levar os produtos de sua leiteria para a cidade duas vezes por semana e trazer as 

provisões que ela precisasse para uma pequena loja que ele tinha. 
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 Baruh aceitou alegremente o emprego e achou que ele ganhava o bastante para 

conseguir juntar dinheiro caso ele precisasse depois, claro, depois de ter dado uma parte 

para as obras de caridade. 

 Ele estava muito satisfeito com a Yeshiva onde ele estudava e tinha conhecido 

amigos muito bons. Dois estudantes se tornaram seus amigos íntimos, um era de Brisk e o 

outro de Pinsk. Mas ele ficou profundamente impressionado com um velho homem 

chamado Lippé Wolf que morava num dos dois Bathei-Midrash de Vyazine. Baruh ficou 

no outro Beth Hamidrash de Vyazine até conhecer esse velho homem, e foi então morar 

no “Beth Hamidrash do velho homem” para ficar perto dele e para poder aproveitar as 

relações com esse sábio que ele admirava tanto e desejava imitar.    

 Baruh estava muito feliz no seu meio e certamente teria ficado em Vyazine se um 

incidente não tivesse acontecido durante o inverno fazendo com que ele fugisse o mais 

rápido possível. 

 Fazia um frio intenso quando um certo dia Baruh deixou a fazenda, carregado de 

sacolas e foi para a cidade. Ele estava completamente gelado quando chegou lá, no entanto 

ele devia pegar algumas mercadorias que a viúva precisava para sua loja. Quando ele 

finalmente chegou na fazenda, de noite, ele estava literalmente petrificado de frio. Muito 

gentilmente, a viúva lhe deu comida quente e sugeriu que ele ficasse na casa dela ao invés 

de voltar para o Beth Hamidrash de Vyazine pois o tempo estava muito ruím e ele estava 

gelado. Baruh não queria aceitar, entretanto não tinha nenhuma boa desculpa para recusar. 

Então quando a viúva lhe preparou uma cama, ele se deitou, esgotado, para dormir. 

 De repente, no meio da noite Baruh despertou assustado e se deu conta de onde ele 

estava. Uma onda de tentações invadiu seus pensamentos e ele sentiu calor depois frio por 

causa desses pensamentos que o atormentavam. Antes que esses pensamentos o 

dominassem completamente, ele correu de pijama rapidamente para fora onde havia neve 

e rolou várias vezes na neve esperando ser castigado pelo pecado que ele havia cometido 

ao ter pensamentos proibidos. 

 Ele voltou então rapidamente para casa, se vestiu e correu o mais rápido que pôde 

para o refúgio de Vyazine e para o Beth Hamidrash! 

 Ele não voltou a trabalhar na fazenda da viúva, mas encontrou um novo emprego 

alguns dias depois onde trabalharia para um camponês chamado Elie Chlomo numa aldeia 

localizada a alguns quilômetros de distância de Vyazine. 

 Baruh tentou falar várias vezes com seu velho amigo Lippé Wolf sobre a noite da 

tentação de baixo do teto da viúva, mas quando ele chegava no momento de dizer 

realmente o que havia acontecido ele ficava calado, sentindo muita vergonha para dizer 

qualquer coisa. 

 Baruh fazia para o camponês praticamente a mesma coisa que ele fazia para a 

viúva. No entanto, o trabalho que ele fornecia para o camponês tomava menos seu tempo, 

pois ele precisava se dedicar somente dois dias para este trabalho e podia reservar o resto 

do tempo ao estudo da Torá. Uma outra vantagem de trabalhar para Elie Chlomo era que 

este lhe fornecia um cavalo e uma carroça para levar e trazer as mercadorias, enquanto que  

no outro emprego, com a viúva, ele tinha que carregar tudo sobre os ombros. 

 Seu novo patrão dava a impressão de ser apenas um judeu comum, mas como 

Baruch o “pegou em flagrante” estudando a Torá no meio da noite várias vezes, ele 
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chegou a conclusão de que Elie Chlomo era um sábio, em segredo. Ele tinha a intenção de 

vigiá-lo para descobrir se suas suspeitas eram verdadeiras. 

 Entre tempo, Baruch achou que o estudo da Torá em si não era suficiente para 

satisfazê-lo. Ele queria encontrar algum meio complementar de expressão que ele não 

podia encontrar no Talmud. 

 Uma vez, ele encontrou um determinado livro (Sefer) que surpreendeu sua 

imaginação e que ele estudou com o maior interesse. Mas de alguma maneira, ele sentiu 

que ele não era suficientemente maduro para compreender a profundeza do seu conteúdo. 

Ele entendeu que aquele livro indicava as novas maneiras de servir o Criador e Baruh 

resolveu então tentar encontrá-las. 

 Baruch ficou sabendo por seu amigo de Brisk que havia nessa cidade um grande 

Gaon chamado Rabi Chlomo que dirigia uma Ieshiva. Foi para lá que Baruh teve a 

intenção de ir estudar. 

 Quando finalmente Baruch chegou na Ieshiva do Rabi Chlomo em Brisk, ele 

encontrou sessenta estudantes, todos mais velhos que ele. A maioria deles eram jovens 

casados sustentados por seus sogros para que eles pudessem continuar estudando a Torá. 

 Não foi exatamente a boa reputação da Yeshiva de Brisk que tinha chamado a 

atenção de Baruh e sim o que ele tinha ouvido dizer sobre a maneira como o Gaon servia 

D’us. O principal objetivo de Baruh ao ir para Brisk era de encontrar o Gaon Rabi 

Chlomo. Entretanto, ele já estava na Yeshiva há vários dias mas ainda não tinha tido 

coragem suficiente para falar com o Rabi Chlomo e lhe contar porque ele tinha ido para lá 

e revelar seu desejo mais profundo. 

 Baruh ficou extremamente feliz quando encontrou na Yeshiva uma bilblioteca 

repleta de livros sagrados. Enquanto em Vyazine três ou até mesmo quatro estudantes 

deviam dividir uma Guemara, ali tinha suficiente para todo mundo! Havia todos os tipos 

de livros sobre a metafísica, a Kabala e muitos comentários. 

 Nenhum estudante era aceito nos cursos (Chiurim) desta Yeshiva sem ter feito uma 

prova, e, enquanto Baruch esperava sua vez em companhia de outros novos estudantes, ele 

se contentou em ouvir alguns Chiurim e depois estudou sozinho.  

 O pequeno cômodo que servia de biblioteca era um veradeiro paraíso para Baruh. 

Havia duas janelas nesse local, uma delas virada para um jardim. Era lá que Baruh se 

sentava durante suas horas de liberdade e saciava sua sede de aprender nas fontes do saber 

que lhe eram reveladas por numerosos livros nos quais ele mergulhava. 

 Muitos deles eram até então desconhecidos para Baruh. Dois livros especialmente 

chamaram sua atenção deixando-o impressionado. Um deles era um Sefer do Rabi Judah 

Kltez que insistia sobre a importância do canto na reza, e o segundo Sefer era chamado 

“Reshit Hokhma” (O Início da Sabedoria) escrito pelo Rabi Eliahou de Vidash, e 

explicava como devemos purificar nosso coração e enobrecer nossa personalidade a fim de 

servir D’us como se deve. 

 

 

89. 

 

– As provas de um jovem estudante de Yeshiva – 
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Um dia, enquanto Baruh estava sentado na janela desta pequena sala muito 

concentrado no estudo do “Reshit Hokhmach”, o Rosh Yeshiva entrou na biblioteca para 

procurar um livro (Sefer) que ele estava precisando. Ele viu o jovem tão concentrado nos 

estudos que nem tinha percebido que alguém havia entrado na sala. De repente, Baruh 

ficou surpreso ao ouvir uma pessoa dizendo: 

-“Jovem, quem é você e qual é o livro que você está estudando tão atentamente?” 

 Baruh levantou a cabeça e começou a tremer, pois ele estava diante do Grande 

Gaon, o Rabi Chlomo, que tinha vindo vê-lo! 

 Baruh estava muito concentrado na leitura do capitulo 14 do Reshit Hochmach no 

qual é abordado o assunto do temor de D’us. Neste capítulo havia uma interpretação do 

versículo ”E Moshé disse: Isso foi o que o Eterno mandou fazer! A glória do Eterno 

surgirá para vocês.” A interpretação desse versículo é a seguinte: Moshé tinha pedido que 

os judeus eliminassem o mal do coração e que eles sentissem temor perante o Mestre do 

Universo. Todos deveriam ter o mesmo ideal, o de servir o Criador. 

 O Reshit Hochmach ensina que o coração do homem é dividido em duas partes: 

uma parte é a “boa tendência” (o Yetzer Tov) e a outra parte é a “má tendência” (o Yetzer 

Hara). É por isso que às vezes a prática de boas ações, pode provir da “má tendência” (e 

não só da “boa tendência”). Por isso, é uma obrigação de todos purificar seu próprio 

coração a fim de eliminar totalmente o mal, para que o serviço de D’us seja 

completamente puro. 

 Era sobre esse ensinamento que Baruh refletia tão profundamente a ponto de não 

reparar o momento em que o Gaon entrou na biblioteca até lhe dirigir a palavra. 

 - Eu sou Baruh de Vyazine, respondeu Baruh, pois era assim que ele era conhecido 

na Yeshiva, mesmo que ele tivesse vindo de Ilya. Ele também disse ao Gaon qual Sefer ele 

estava estudando. O Rabi Chlomo parecia pensativo, mas não disse nada. 

 Durante o dia todo Baruh ficou impressionado com seu encontro com o grande 

Gaon que ele ainda não tinha visto até aquele dia. Naquela noite ele teve uma outra 

surpresa. O Chamash da Yeshiva, o Rabi Abraham Saul chamou Baruh discretamente para 

lhe dizer que o Gaon queria vê-lo, mas ele não podia contar isso para ninguém. 

 Baruh ficou muito ansioso e se perguntou qual era o motivo desta convocação. 

Quando ele entrou no escritório do Rabi Chlomo, o Gaon lhe fez várias perguntas sobre 

seus estudos, seus pensamentos e suas ambições. Ele fez perguntas para medir seus 

conhecimentos sobre o Talmud e seus Comentários como RaChi e Tossafot. Ele também 

fez perguntas sobre muitos Tratados do Talmud aprendidos “de cor”. Baruh percebeu que 

o Gaon estava satisfeito com o resultado. 

 O Rabi Chlomo lhe fez então algumas perguntas pessoais, e quis saber se ele estava 

sendo sustentado pela Yeshiva ou se ele comia na casa de famílias benfeiTorás (caridosas), 

como faziam muitos estudantes. Ele perguntou também onde ele dormia. 

 Baruh explicou ao Gaon que ele seguia seu princípio, o de ser completamente 

independente e de não receber a ajuda de ninguém; por isso, ele trabalhava para ganhar a 

vida e dormia num Beth Hamidrash não muito distante da Yeshiva. 

  Baruh percebeu que o grande Gaon estava muito interessado nele, e lhe disse que 

seu objetivo na Yeshiva de Brisk era de estudar a Torá, aprender a melhorar sua maneira 

de servir D’us, e ele achava que ele encontraria lá o que ele queria. 
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 Ele disse ao Gaon:  

- Durante seis meses, eu me obriguei a fazer determinadas mortificações indo para 

os bosques e para os campos onde abria minha alma para D’us, na solidão e em lágrimas.  

- Apesar das horas que eu passava assim eu não negligenciava meus estudos. Pois, 

enquanto eu estava na Yeshiva de Vyazine, o diretor, o Rabi Saul, ficou tão satisfeito com 

os meus progressos que ele me colocou numa classe de estudantes selecionados na qual eu 

era o mais jovem. Mas, mesmo que seus elogios me encantassem, alguma coisa em mim 

desejava um ambiente diferente onde eu pudesse encontrar a melhor maneira possível para 

expressar meu desejo de servir D’us. 

 - Quando o mês de Elul chegou, eu me impus novas penitências, e passei ainda 

mais tempo na solidão, na contemplação solitária, e estudando também o mais arduamente 

possível. Quando eu encontrei o Sefer Mareot Elokim (as Revelações Divinas), eu fiquei 

absolutamente espantado diante dos segredos contidos nesta obra, segredos que eram 

muito profundos para a minha compreensão. Eu pedi a ajuda de dois companheiros de 

estudo, mas mesmo tentando estudar esta obra o mais arduamente possível para 

compreender seu significado, nós não conseguimos. Meus dois companheiros 

abandonaram a luta, mas eu, pelo contrário, eu me senti interessado em realizar mais 

esforços ainda. Eu fazia jejum e rezava a fim de me tornar digno para estudar e 

compreender os segredos desse Livro sagrado, e ao mesmo tempo eu procurava alguém 

que pudesse me ensinar a compreender o que meu coração desejava, e que me ajudasse 

também a revelar o que eu sabia que havia de precioso nessa obra. 

 - Quando eu ouvi falar de vossa Yeshiva e do senhor, Rabi, eu senti que seria a 

solução do meu problema. Eu fui imediatamente a pé para Brisk, andando de cidade em 

cidade, lutando, cansado, doente e esgotado, entretanto, animado pela esperança de que 

finalmente eu o conheceria e encontraria a resposta às minhas preces. 

 Baruh levantou os olhos para ver se ele não estava cansando o Gaon com sua longa 

história, mas o Rabi Chlomo o tranqüilizou dizendo com um tom encorajador: 

 - “Continue sua história, meu filho”. 

 - Agora, graças a D’us eu estou aqui, continuou Baruh, e estou esperando 

humildemente até o senhor me achar digno para poder me ensinar a melhor maneira de 

servir o Todo Poderoso. Foi por esse motivo que eu vim para cá, todavia eu não ousei 

procura-lo até você mandar me chamar. 

 Com um ar de súplica Baruh olhou para o Gaon que o ouviu do início ao fim com 

a maior atenção e com o maior interesse. Baruh sentia que o Gaon podia ler seus 

pensamentos só de olhar para ele. Será que esse grande homem achava que ele merecia ser 

admitido em sua classe ou será que ele o achava jovem demais para seguir esses estudos 

tão avançados? 

 Baruh tinha a impressão de estar sendo julgado por um tribunal e o veredicto tinha 

tanto significado para ele e para seu futuro modo de vida que ele caiu aos prantos, e 

soluçava involuntariamente do fundo de sua alma. 

 - Por que você está chorando meu filho? Perguntou cordialmente o Gaon. Apesar 

de tudo, você conseguiu chegar onde você queria, e você está certamente no bom caminho 

para servir o Todo Poderoso da melhor maneira possível. 

 Baruh abriu a boca para falar. Ele queria ter dito tantas coisas. Ele queria dizer ao 

Rabi Chlomo que sua alma desejava um guia e um mestre para conduzí-la e aYehuda-la a 
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se expressar: alguém como o Gaon; e o quanto ele estava feliz de estar perto dele. Mas 

Baruh estava tão dominado pela emoção que as palavras paravam na sua garganta e ele 

não conseguia dizer nada. 

 O Rabi Chlomo olhou para Baruh pensativo e afetuosamente, e depois disse: 

“Venha me ver amanhã de noite, depois de Maariv”. 

 Baruh saiu do escritório do Gaon pela porta dos fundos para que ninguém o visse. 

Ele não podia ainda dizer qual seria a decisão do Gaon. 

 Era extremamente importante para Baruh que a decisão do Gaon fosse favorável e 

ele resolveu então fazer um jejum de setenta e duas horas, pois as letras da palavra 

bondade, em hebraico Hessed, têm um valor numérico equivalente a 72112. A maior 

esperança de Baruh era que o Gaon o achasse uma pessoa digna de merecer seus 

ensinamentos e por isso ele rezava ardentemente suplicando ao Todo Poderoso. 

Baruh também se obrigou a ficar acordado e a não falar com ninguém durante essas 

setenta e duas horas. Ele passou a noite toda no Beth Hamidrash rezando e estudando a 

Torá. Durante a manhã, ele se sentiu dominado por uma grande de fraqueza mas não 

conseguia entender por quê. Ele estava tão acostumado com esse tipo de jejum que isso 

não poderia ser o motivo. Ele concluiu que seu estado devia-se à fraqueza de seu caráter, e 

por isso ele rezou com todo seu coração, com toda sua alma e com a maior vontade, para 

que D’us tivesse piedade dele e o purificasse. 

 Baruh se sentiu muito melhor depois da transcendência de sua alma e foi para o 

jardim do Beth Hamidrash para se refrescar. Ele passou o dia todo estudando a Torá e 

rezando como se ele estivesse se preparando para o maior momento de sua vida, para ouvir 

a decisão do Rabi Chlomo. 

 Finalmente chegou o momento crucial. O Chamash, Rabi Abraham Saul foi 

procurá-lo e disse bem baixinho que ele tinha que ir para o escritório do Rabi Chlomo. 

Baruh sentiu seus joelhos inclinarem e seu corpo inteiro tremia de apreensão. Mas ele se 

recompôs rapidamente e enquanto entrava lenta e respeitosamente no escritório do Gaon, 

o sorriso acolhedor e as palavras amáveis do Rabi Chlomo encheram Baruh de coragem. 

Ele percebeu que ele não poderia ter tido uma recepção mais calorosa ou uma atitude mais 

amigável, pois era certamente a de um pai com seu filho. 

 O Rabi Chlomo queria saber quais partes e quais capítulos dos Livros “Avodat 

Hakodesh” (o Santo Ofício) e “Reshit Hohmah” (o Início da Sabedoria), Baruh havia 

estudado. Baruh lhe disse que no Reshit Hohmah ele havia estudado “A Porta do Temor 

(por D’us)” e estava no capítulo 14. E no Avodat Hakodesh ele tinha ido até o fim dos 44 

capítulos da segunda parte. Ele acrescentou que ele tinha trabalhado muito para tentar 

compreender o que ele estava estudando, mas ele tinha que admitir que ele não tinha 

entendido corretamente a maior parte. 

 - Quem te deu a permissão de iniciar estudos tão difíceis? Perguntou o Gaon. Você 

sabe que está escrito: “Escolham um Mestre”, para que as pessoas desistam de fazer 

qualquer coisa baseando-se unicamente no próprio julgamento delas! Até mesmo o estudo 

deve ser orientado por um Mestre competente, pois, como é o seu caso, você está perdendo 

seu tempo lendo sozinho livros incompreensíveis ao invés de estar estudando a Torá.  

 O Rabi Chlomo já tinha percebido que Baruh estava realizando um novo período 

de jejum de 72 horas e de novas penitências. Conseqüentemente, ele disse a Baruh que ele 

                                                
112 para que a bondade do Gaon (Hessed) fosse despertada ....  
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poderia anular seu juramento se este prometesse nunca mais estudar sem a autoridade e a 

supervisão de um Mestre competente. 

 - Os sábios dizem, disse o Gaon a Baruh, que nossa “má tendência” é de alguma 

maneira um artista e sabe exatamente como atingir nosso ponto fraco, onde somos mais 

vulneráveis. Conseqüentemente, pode acontecer que mesmo que nos esforcemos para 

cumprir a Mitzva de servir o Todo Poderoso, nossa “má tendência” pode se impor de 

alguma maneira e tentar transformar nossos esforços em pecados! 

 O Rabi Chlomo tentou também explicar a Baruh que a “má tendência” não tenta 

necessariamente impedir um homem de cumprir uma Mitzva nem de persuadí-lo a cometer 

de fato um pecado. Essa “má tendência” poderia até incentivar um homem a fazer jejuns e 

penitências a fim de convencê-lo de que ele é um grande santo, e fazer com que ele pense 

que ele é moralmente superior a todos os outros, tentando dessa maneira baixar o nível 

moral do indivíduo ao invés de elevá-lo! 

 Ao ouvir as palavras do Rabi Chlomo, Baruh deduziu que este grande Mestre tinha 

poderes sublimes e uma visão profética. Se não, como é que ele poderia saber que Baruh 

tinha decidido fazer um jejum de 72 horas com novas mortificações? Tanto que o Rabi 

Chlomo agia como se estivesse lendo claramente os pensamentos de Baruh. O Mestre 

sabia até mesmo da terrível tentação que Baruh teve naquela noite na casa da viúva, de 

seus remorsos e de suas lamentações que o levaram para uma vida marcada por 

mortificações e jejuns a fim de purificar seu espírito e seu coração. 

 - Foi decidido no Céu que você encontrará a verdadeira maneira de servir D’us, 

disse o Gaon. Você tem um grande mérito, e você alcançará um altíssimo nível moral e 

espiritual subindo a “escada” da virtude e das boas ações. Esse caminho foi traçado para 

você. 

 Baruh ouvia com um espanto cada vez maior. Ele estava dominado por um 

sentimento que ao mesmo tempo o estimulava e inspirava temor. Ele não esperava ouvir 

essas palavras desse grande homem que representava para ele o topo da perfeição! 

 - E agora, continuou o Gaon, se você estiver de acordo com as condições que eu te 

propor, com a ajuda de D’us, eu te ensinarei como se deve serví-Lo. O que eu te peço, é 

que tua conduta, teus estudos e tuas rezas sejam sempre sinceras. Você deve ser humilde 

em todas as situações, e, acima de tudo, a condição que eu mais insisto, é que você 

mantenha nossa conversa em segredo. Ninguém deve saber que eu estou te ensinando 

qualquer coisa que seja e nem que eu estou cuidando de você em particular. 

 - Eu aceito com alegria tudo o que o senhor me diz, respondeu prontamente Baruh. 

Eu estou disposto a fazer qualquer coisa se o senhor puder me ensinar a maneira correta de 

servir D’us! 

 Na Yeshiva havia uma regra que quando um estudante convocado pelo Gaon saísse 

de seu escritório, todos os estudantes deveriam recebê-lo na saída com um caloroso e 

unânime grito de “Mazal Tov!”113 

 Na verdade era um raríssimo o Gaon chamar alguém e era mais raro ainda que um 

estudante novo fosse chamado. Baruh tinha escondido de todos sua primeira visita ao 

Gaon, mas de alguma maneira parece que essa informação tinha vazado, pois os 

estudantes estavam todos lá esperando Baruh na saída do escritório, prontos para desejar 

um caloroso “Mazal Tov”! 

                                                
113 Mazal Tov! Tipo de Parabéns 
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 Baruh se lembrava que Yehiel Ghershon, um dos melhores alunos da Yeshiva teve 

uma vez a honra de ser chamada pelo Gaon, e que, quando ele saiu do escritório, todos os 

estudantes queriam saber qual tratado talmúdico ele havia discutido, e o quê o Rabi 

Chlomo havia dito. 

 Uma vez, Baruh estava presente quando o mais brilhante estudante da Yeshiva, um 

aluno chamado Chmuel Gdalya de Pinsk, um verdadeiro gênio, tinha saído do escritório 

do Gaon. As pessoas achavam que ele ia visitar freqüentemente o Rabi Chlomo, e isso era 

considerado um acontecimento excepcional, pois era raríssimo o Gaon chamar um 

estudante em seu escritório. As explicações sábias do Gaon que Chmuel Gdalya havia 

pronunciado no seu Pilpul tinham impressionado Baruh profundamente. 

 Saindo do escritório daquele grande homem, o jovem Baruh estava lá, perplexo, 

sem ter idéia do que ele deveria responder às perguntas habituais dos estudantes que o 

esperavam anciosamente! 

 Os outros estudantes ficaram bastante espantados quando viram que Baruh, o mais 

jovem e um dos mais novos estudantes da Yeshiva tinha tido essa honra. Um novo 

estudante também já tinha sido convocado uma vez pelo Gaon enquanto que muitos 

estudantes que estavam na Yeshiva há dois ou até mesmo três anos não tinham tido essa 

honra. 

 O outro estudante novo era um jovem muito tímido, que se escondia das pessoas. 

Soubemos depois que ele era filho de um grande Tsadik mas que seus pais já tinham 

falecido. Quando sua entrevista com o Rabi Chlomo acabou, sua timidez tinha 

desaparecido e, sua atitude e seu comportamento mudaram completamente. Ele acabou se 

tornando um dos melhores estudantes da Yeshiva e todo mundo estava muito orgulhoso 

dele. 

 Houve também um outro caso no qual um estudante que estava na Yeshiva há 

algumas semanas também tinha sido chamado pelo Gaon. Esse jovem tinha provado que 

tinha uma inteligência notável e fazia excelentes progressos nos estudos. Mas, por mais 

triste que seja, seu caráter deixava muito a desejar. Ele era glutão, muito vaidoso, tinha um 

caráter muito ruim e não hesitava em mentir. Ainda por cima ele tinha muitos outros 

defeitos. Mas, o que foi mais marcante foi que depois de sua entrevista com o Gaon, a 

mudança radical do jovem era simplesmente inacreditável para aqueles que não viram essa 

transformação com seus próprios olhos! Ele tinha mudado completamente quanto às suas 

maneiras e seus hábitos e se tornou um dos estudantes mais respeitados e mais brilhantes 

da Yeshiva. 

 Baruh decidiu que ele deveria honrar a verdade sem trair a promessa que ele havia 

feito ao Gaon, a de guardar segredo sobre o que eles haviam combinado. Então, quando os 

estudantes lhe perguntaram o que havia acontecido, ele disse que ele tinha vindo para a 

Yeshiva de Brisk porque ele tinha ouvido falar da grande importância do Gaon, e, 

percebendo sua santidade, ele sentiu o desejo de se arrepender de seus pecados passados. 

Baruh percebeu que esta entrevista com o Mestre tinha sido uma oportunidade 

excepcional, assim como seu sermão sobre a importância da verdade e da humildade; isso 

tudo era para Baruh uma preparação indispensável para servir D’us com sinceridade.  

 Baruh repetiu também algumas das lições que ele aprendeu nos Livros Reshit 

Hohmah e Avodat Hakodesh, o que impressionou profundamente os alunos. Assim, Baruh 
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conseguiu sair da difícil posição na qual ele se encontrava, sem dizer mentiras e sem 

divulgar o fato de que o Gaon tinha prometido lhe ensinar especialmente. 

 Enquanto ele entrava no Beth Hamidrash, ele se lembrou de tudo o que o Gaon 

havia dito e chegou a triste conclusão de que como o Rabi Chlomo insistiu sobre a 

importância de ser humilde e verdadeiro, só poderia ser porque ele achava que ele falhava 

nesses dois aspectos. Isso entristeceu Baruch profundamente que chorou amargamente 

sozinho no Beth Hamidrash durante essa noite. Ele se lembrou que seu irmão mais velho 

tinha dito que se lavássemos o rosto com lágrimas, não somente o rosto estaria lavado, 

mas também o espírito e o coração. Baruh fez isso então ao mesmo tempo que se chamava 

de “mentiroso” e “vaidoso”, e depois se sentiu melhor. Ele também tinha ouvido falar do 

velho ermitão Parush Zalman Haim Chraga que tinha vivido setenta anos isolado, e que 

todas as noites se derramava em lágrimas e se purificava lavando seu rosto com as 

lágrimas acumuladas em suas mãos. Diziam também que era por esse motivo que o velho 

Zalman Haim Chraga tinha vivido até os cem anos, com a aparência de um homem de 

sessenta anos. Outros tinham o hábito de fazer jejum e de derramar lágrimas de 

arrependimento por causa de seus pecados, mas depois rompiam o jejum comendo o pão 

que eles molhavam com suas lágrimas, e assim eles estavam livres de seus pecados114. 

 

 

90. 

 

– As provas de um jovem estudante de Ieshiva – 

 

  

 O Gaon Rabi Chlomo tinha o hábito a cada trimestre de escolher um estudante para 

ser seu assistente pessoal durante aquele período. Naturalmente isso era considerado uma 

grande honra pelos estudantes e todos o cobiçavam. Imaginem então a alegria e o orgulho 

de Baruh quando, num domingo, dia seguinte da Parasha Bechukotai, o Chamash se 

aproximou dele para dizer que o Gaon o havia escolhido para ser seu assistente pessoal 

durante o próximo trimestre! Seu serviço deveria começar na terça-feira seguinte. 

 Baruh sabia que o estudante eleito moraria na casa do Gaon, ou seja, ele comeria e 

dormiria lá. Baruch se perguntou o que ele deveria fazer agora, pois ele havia feito o 

juramento que nunca comeria na casa de outra pessoa e que ele se sustentaria com seu 

próprio esforço. Isso o preocupava muito pois ele não sabia o que o Gaon iria querer dele! 

 Quando chegou terça-feira de manhã, Baruh rezou a oração da tarde o quanto antes 

e assistiu ao primeiro Minyan115 a fim de poder se apresentar ao Gaon o mais cedo 

possível. Quando o Gaon terminou seu Chiur diário de Mishnayot e do Talmud (que ele 

estudava sozinho) Baruh apareceu na sua frente, esperando suas ordens. Para a grande 

surpresa de Baruh, quando chegou a hora da refeição, o Gaon não o convidou para comer 

com ele. O alívio de Baruh foi indescritível pois ele não precisaria então fazer uma coisa 

que era contra seus princípios. 

 Agora, Baruh tinha todas as oportunidades para aprender sob a supervisão do 

grande Gaon sem despertar a desconfiança de ninguém. Todos os estudantes que tinham 

                                                
114 Sobre a tristeza e o balanço moral 
115 primeiro Minyan 
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sido assistentes pessoais do Gaon moravam na casa dele. Assim ninguém se perguntava o 

que Baruh estava fazendo lá. 

 O Rabi Chlomo se dedicou a ensinar ao jovem Baruh o conteúdo de vários livros 

que tratam da moral e da formação do caráter. Baruh tinha economizado bastante dinheiro 

durante esses empregos anteriores, mesmo durante sua longa e difícil viagem de Vyazine 

para Brisk, para poder se sustentar durante esse período. Mesmo assim ele nunca tinha 

deixado de dar um décimo de sua renda para a caridade. 

 Baruh sempre gostou da solidão e procurava sempre oportunidades para ir para o 

bosque e para os campos, onde ele podia esquecer tudo com exceção de seus pensamentos 

e podia se entregar silenciosamente à contemplação de D’us e de Suas maravilhas. A 

beleza e a riqueza da natureza sempre o atraíam.  

 Atrás da casa do Gaon havia um grande e belo jardim, mas mesmo que este jardim 

não oferecesse a mesma solidão que os bosques ou os campos, Baruh ia para lá sempre 

que tinha tempo. Cantarolando, ele revizava de cor seus estudos, e sua voz melodiosa era 

uma alegria para os ouvidos. Em geral, Baruh era uma pessoa silenciosa e raramente 

falava mais do que o necessário. Mas, quando ele estudava o Talmud ele não era 

particularmente silencioso, pois cantava com uma voz clara e harmoniosa. Ele “discutia” o 

Talmud de tal maneira que alguém que o ouvisse poderia imaginar que os Tanaim e os 

Amoraim com os quais Baruh “falava” estavam presentes. Mas, na verdade, Baruh sentia 

realmente a presença destes sábios do Talmud, pois para ele eles eram muito tangíveis. 

 Todavia, Baruh teve a oportunidade de se entregar como antigamente à sua bem 

amada solidão. A sobrinha do Rabi Chlomo estava se casando e o Gaon estava levando um 

determinado número de estudantes para participar dessa cerimônia. A jovem recém casada 

era a filha de seu irmão mais novo, o Rabi Haim Israel. Este tinha escolhido como genro o 

brilhante estudante Rabi Chmuel Gdalya. 

 O Gaon e os estudantes, inclusive Baruh, passaram dez dias na propriedade do 

Rabi Haim Israel que estava localizada há aproximadamente trinta quilômetros de Brisk, e 

Baruh encontrou muitas oportunidades de fugir para passar seu tempo sozinho. Ele 

passava horas admirando a beleza e o esplendor da natureza de D’us, e esta contemplação 

o fazia refletir profundamente sobre a grandeza ilimitada do Criador e louvar 

fervorosamente o Todo Poderoso! 

 Um dia, Baruh foi para o campo e decidiu escalar uma montanha. Quando ele 

atingiu o topo e olhou para baixo ele ficou mudo de admiração diante da beleza daquele 

espetáculo! Ele já tinha visto muitos lugares magníficos, mas a paisagem que ele estava 

contemplando naquela hora o deixava ofegante de tanta admiração.   

 Do alto da colina, onde ele estava sentado, ele podia ver uma imensidão de 

campos. Um riacho ativo descia o vale cantando a melodia de seu percurso. “Como Tuas 

obras são grandes, ó D’us!116”, gritou Baruh, profundamente emocionado diante desse 

esplendor da Criação. Ele não conseguia parar de contemplar aquela cena, esquecendo até 

que existia um mundo onde ele era o assistente pessoal do Gaon e que suas obrigações 

deveriam levá-lo de volta. Ele ficou lá, ainda mais tempo, para ver o sol se pôr e a lua 

nascer com tanta perfeição que nenhum artista conseguiria descrever aquela cena com sua 

pena ou representar com seu pincel. A lua emanava uma luz prateada sobre a paisagem 

aureolando com seus reflexos mágicos tudo o que seus raios atingiam. 

                                                
116 “Como Tuas obras são grandes, ó D’us!” se refere ao versículo 24 do Salmo 104. 
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 Baruh não precisava ser lembrado que estava na hora de rezar o “Ofício da noite”, 

Maariv, pois as palavras da oração saíam natural e espontaneamente da sua boca. Ele 

estava comovido com as maravilhas e a beleza da Criação, e, rezando, ele se lembrou do 

seguinte: “Todos os meus membros louvarão o Senhor.”117 Quando ele chegou nas 

seguintes palavras: “Ouça Israel, o Eterno é nosso D’us, o Eterno é UM!”118, sua alma 

entrou num estado de êxtase de tanta emoção. A palavra final: “UM” ecoou nas colinas, no 

vale que se estendia aos seus pés e subiu para as estrelas brilhantes e para a lua de prata, 

dissolvendo-se finalmente como um bálsamo na Criação inteira! 

 Quando o som de sua voz desapareceu no silêncio da noite, o eco da palavra 

“UM!” ressoou de repente em seus ouvidos, como se viesse de muito longe. Parecia que a 

palavra “UM” havia englobado o mundo, e que Baruh, fascinado, também fazia parte 

desta Unidade. Pois, “o mundo está cheio da Glória de D’us”119, e Baruh pertencia a este 

mundo. 

 E enquanto Baruh descia lentamente da montanha, a palavra “UM” o seguia como 

uma Voz celeste, o que lhe dava a impressão de que sua reza sincera tinha atingido os 

céus, e tinha chegado ao “Trono da Glória”.  

 Baruh chegou na propriedade do Rabi repleto dessa experiência exaltante. Ele se 

sentia outra pessoa, como se ele estivesse dominado por uma presença oculta que elevava 

sua alma. Esse sentimento o dominou de tal maneira que ele nunca esqueceu a sensação 

daquele final de tarde. 

 

 

91. 

 

 Brisk antigamente  

 

 

 Durante esse verão Baruh aprendeu muitas coisas com seu venerado Mestre, o 

santo Rabi Chlomo. Na Yeshiva ele estudava o Talmud e seus Comentários, e com o Gaon 

ele aprendia a moral e a maneira de servir o Todo Poderoso. Baruh fazia o possível para 

viver de acordo com tudo o que ele aprendia com o Gaon, pois ele estava convencido de 

que a prática era mais importante do que a teoria. 

 Os dias solenes de Elul tinham chegado. Os estudantes não assistiam a nenhum 

Chiur, mas eles dedicavam o tempo deles à análise da própria consciência e ao 

arrependimento. 

 Baruh aproveitou também esse período para se dedicar completamente ao estudo 

da moral. Ele teve também muitas oportunidades para se refugiar nos bosques e nos 

campos fora da cidade, pois desde que ele tinha feito esse passeio pela propriedade onde 

tinha sido realizado o casamento, e onde ele teve aquela maravilhosa sensação sob um céu 

                                                
117 “Todos os meus membros louvarão o Senhor” se refere ao versículo 10 do Salmo 35. 
118 “Ouça Israel, o Eterno é nosso D’us, o Eterno é UM!”, na língua sagrada, “ Shema Israel 
Hashem Elokenu, Hashem EHAD!” se refere ao versículo 4 do capítulo 6 do último Livro do 
Pentateuco, o Livro Dvarim. 
119 “O mundo está cheio da Glória de D’us” se refere ao versículo 3 do capítulo 6 do Livro Isaías 
(Ishaiahu). 
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estrelado, ele se sentiu ainda mais atraído pelas maravilhas da Criação de D’us. Tudo o 

que o Rabi Chlomo tinha ensinado o ajudou a sentir e a compreender toda a Criação. 

Segundo o que ele estudou com seu Mestre, a Criação é dividida pelo Todo Poderoso em 

“criaturas do céu” e “criaturas da terra”, cada grupo tendo suas subdivisões. 

 Lá em baixo, no mundo inferior, a Terra é composta por quatro reinos: o reino 

mineral, o reino vegetal, o reino animal, e o reino humano. Cada reino possui sua própria 

“alma” que o mantém vivo.  Naturalmente, esses quatro reinos que compõem as “criaturas 

da terra” não possuem o mesmo nível, pois cada reino é mais elevado do que o outro. O 

nível do reino vegetal é naturalmente mais alto que o nível do reino mineral, enquanto que 

o reino animal é mais elevado que o reino vegetal e o homem domina todos. 

 O elemento mais elevado é chamado “superior” enquanto que o elemento mais 

baixo é chamado “inferior”.  Assim, o “inferior” deve servir o “superior”. Em outras 

palavras, o elemento mais elevado da criação se alimenta do elemento inferior. Assim, as 

plantas são alimentadas pela terra, as criaturas mudas são alimentadas pelas plantas e o 

homem é alimentado pelas criaturas mudas e pelo resto todo. 

 Mesmo que esses quatro “reinos” tenham suas próprias almas, são almas de 

diferentes tipos. É verdade que todas as almas provêm da mesma fonte, que é D’us Um e 

Único, Que não tem início e nem fim, o Criador de todas as coisas, entretanto, as 

qualidades das almas diferem quanto a posição de cada uma na Criação. 

 Assim, o inanimado possui a alma do inanimado, os vegetais possuem a alma dos 

vegetais, o mundo animal possui a alma própria do reino animal, e o homem também 

possui uma alma particular. Isso significa que a alma do homem pertence ao nível mais 

elevado de todos. 

 Essa concepção do Criador e de Sua Criação abriu os olhos de Baruh. Agora, ele 

percebia cada coisa como parte da Criação, e ele via em todas as coisas do mundo a 

sabedoria e o poder do Criador. 

 O sol com todo o seu poder, assim como a lua e as estrelas com toda sua majestosa 

beleza despertavam em Baruh a mesma admiração que o pequeno verme rastejando sobre 

o chão ou a formiga construindo seu próprio universo. Tudo na criação do universo 

exaltava as maravilhas de D’us e Baruh via em cada coisa uma alma, e esta percepção o 

incentivava cada vez mais a amar e a temer o Dono do universo. 

 Um dia, durante a segunda metade do mês de Elul, Baruh estava no campo, 

aproveitando a solidão, perdido nos seus próprios pensamentos. Ele olhou ao seu redor e 

viu ali e aqui espigas de trigo esquecidas pelos ceifeiros. Mais adiante, de baixo de árvores 

frutíferas sem folhas, ele viu uma maçã e uma pêra que apodreciam no chão. Corvos 

grasnavam sobre galhos desnudos. Baruh levantou a cabeça e vendo o céu coberto de 

nuvens, um sentimento de angústia apertava seu coração. Ele pensava no quanto era triste 

o ano que tinha acabado, pois foi no vigésimo quinto dia do mês de Elul, segundo a 

tradição, que D’us criou o mundo; e foi no sexto dia da Criação, no dia de Rosh Hashana, 

que a mais perfeita das criaturas de D’us, o Homem, foi criado. E, enquanto Baruh refletia 

no fato de que ele estava entre o velho e o novo ano, um raio atravessou o céu seguido por 

um trovão que parecia anunciar com seu estrondo a chegada do novo ano.  O trovão e o 

raio foram seguidos por uma chuva torrencial que deixou Baruh encharcado, mas ele não 

sentia medo nenhum, pois, no trovão ele tinha a sensação de ouvir a voz da Criação, e no 

raio ele percebia uma manifestação da Divindade. 
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 As nuvens se dispersaram, deixando aparecer pedaços de céu azul. O sol 

atravessou as nuvens e, em frente ao sol, um arco íris brilhante resplandecia com toda sua 

majestosa beleza. 

 Baruh pronunciou a Beraha120 sobre o arco-íris com um sentimento de êxtase e 

veneração; e a idéia de que o homem pode ser comparado a uma árvore do campo 121 ficou 

na sua mente. A árvore, assim como o homem, tem sua época de crescimento, sua época 

de estabilidade e sua época de envelhecimento. Assim, na sua mente, o Homem fazia parte 

da Criação inteira. 

 Quando os Iamim Noraim chegaram, Baruh sentiu ainda mais que ele fazia 

realmente parte da Criação. Ele rezava as longas orações do Ano Novo (Rosh Hashana) e 

do Dia do Perdão (Iom Kipur) sem esforço, como se toda sua alma estivesse se 

manifestando com a maior naturalidade possível! E quando a festa das cabanas (Sucot) 

chegou, ele sentiu uma alegria que ele nunca havia sentido durante toda sua vida! 

 Depois do final de Sucot, o “contrato” de Baruh de assistente pessoal do Gaon 

estava acabando. Baruh devia sair da casa do Gaon e deixar seu lugar para um outro 

estudante que tinha sido nomeado para substituí-lo. 

 Depois dos feriados judaicos (Iom Tov), Baruh decidiu ganhar sua vida como 

antigamente. Ele ia para o mercado várias vezes por semana, procurando alguém que o 

contratasse para transportar mercadorias ou para qualquer outro tipo de trabalho. Nada era 

muito duro ou muito difícil para ele. Ao mesmo tempo, ele aproveitava todos os 

momentos livres para estudar a Torá e para revisar tudo o que o Gaon Rabi Chlomo o 

havia ensinando em segredo. 

 Como Baruh queria continuar seus estudos “secretos”, ele resolveu que seria 

melhor deixar o Beth Hamidrash que era um lugar público, onde todo mundo podia ver o 

que ele estava estudando e o que ele estava fazendo. Baruh achou então um novo quarto 

onde ele podia passar a noite toda estudando a Kabala sem que ninguém soubesse o que 

ele estava aprendendo. O quarto que Baruh alugou ficava no último andar de uma casa. Lá 

ele se sentia tranqüilo e seguro, pois ninguém poderia imaginar que ao invés de dormir 

como todo mundo, Baruh passava todas as noites mergulhado nos Livros sagrados 

estudando a Kabala! 

 Foi assim que o inverno passou, e veio o mês de Adar junto com uma desagradável 

experiência para Baruh. 

 Sem que ele soubesse, um de seus companheiros de estudo tinha conseguido um 

quarto na mesma casa. Uma vez, no meio da noite, Baruh estava no seu quarto, estudando 

a Kabala como todas as noites, completamente isolado de tudo, quando de repente ele 

sentiu que ele não estava sozinho! Ele levantou os olhos do Livro e teve dificuldades para 

acreditar no que ele estava vendo pois ele não tinha ouvido ninguém entrar. Diante dele 

estava seu companheiro de estudo que o olhava fixamente com os olhos cheios de espanto, 

pois ele tinha visto qual Livro Baruh estava estudando. Baruh achou que estava perdido, 

pois seu segredo estava sendo finalmente revelado. Ele tentou fechar seu Livro no 

momento que ele percebeu que não estava sozinho, mas ele viu que já era tarde demais. 

                                                
120 Naquele momento, Baruh pronunciou a bênção (Beraha) que se pronuncia quando se vê um 
arco-íris. 
121 homem pode ser comparado à uma árvore do campo 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 320 

Baruh implorou para que o importuno não revelasse seu segredo, pois para ele isso tinha 

um significado enorme, mas o importuno disse: 

- Eu temo que o que eu vou te dizer não seja muito agradável para você! Eu não 

vim para cá por acaso como você poderia imaginar, eu fui enviado em razão de uma 

decisão unânime de todos os estudantes da Yeshiva. 

  Assim, quando os estudantes perceberam que Baruh tinha deixado seu “lar” no 

Beth Hamisdrash, eles ficaram muito curiosos e se perguntavam qual era o motivo dessa 

decisão. Conseqüentemente, eles decidiram vigiar suas saídas, e quando eles descobriram 

que ele tinha alugado um quarto na cidade, eles procuraram imediatamente um meio de 

realizar essa investigação o mais rápido possível. 

 Foi realizado um sorteio e o estudante sorteado teve que alugar um quarto na 

mesma casa que Baruh morava para fazer o relatório de tudo o que ele conseguisse 

descobrir sobre ele. 

 Agora, o “aluno espião” estava lá e Baruh se deu conta de que o dever daquele 

“detetive” era de contar para seus companheiros de estudo que o mandaram, todas as 

descobertas que ele tinha feito sobre Baruh. A fim de ganhar tempo e ter a oportunidade 

de conversar sobre seu problema com o Rabi Chlomo, Baruh disse ao “detetive” que ele 

queria um tempo de três dias, e durante esta espera, Baruh poderia avaliar se seria melhor 

que ele mesmo contasse aos estudantes sobre seus estudos secretos. Para o grande alívio 

de Baruh, o jovem aceitou a proposta, e sentiu um alívio ainda maior porque ninguém 

sabia ainda que ele tinha as aulas particulares e secretas com o Gaon. Os estudantes não 

sabiam ainda que o Rabi Chlomo lhe ensinava a Kabala, eles achavam apenas que Baruh 

estudava por iniciativa própria.  

 Quando Baruh disse ao Gaon que ele tinha sido “flagrado” e que seus estudos 

Kabalisticos não eram mais um segredo, o Rabi Chlomo ficou pensativo. Depois de um 

certo tempo, ele disse a Baruh que ele tinha chegado a conclusão de que estava na hora de 

deixar Brisk. 

 

 

92. 

 

– Baruh Viazner se junta ao grupo de Nistarim - Encontro com o Baal Shem de 

Zamochtch – A grande influência de Baruh. 

 

 

 

 Um novo período de exílio havia começado para Baruh. Ele retomou seus antigos 

hábitos, viajando de cidade em cidade, ganhando a vida exercendo diversas profissões aqui 

e ali. Baruh chegou em Smila e, como sempre, estabeleceu seu “quartel general” no Beth 

Hamidrash. Como estávamos no verão, ele comprou uma charrete e ia para as florestas 

cortar uma grande quantidade de madeira. Ele alugou um depósito na cidade e levava sua 

“colheita” diária para lá. Ele formou assim um grande “estoque” a fim de poder continuar 

vendendo madeira durante o inverno. Ele amarrou a madeira em pequenos feixes de lenha 

e ficou feliz em sentir que com a ajuda de D’us sua vida estava garantida. 
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 No Beth Hamidrash que era o novo lar de Baruh, havia um velho homem que 

chamou sua atenção. Parecia que esse senhor tinha o hábito de mendigar de porta em 

porta. 

 Estávamos no meio do inverno, já estava de noite e Baruh estava sentado no Beth 

Hamidrash muito concentrado nos estudos. De repente, ele percebeu que seu companheiro 

do Beth Hamidrash tinha entrado e chorava calmamente num canto. Como não era uma 

atitude normal daquele senhor, Baruh se aproximou dele e perguntou o motivo de seu 

choro. 

- Meu querido amigo, Yosef Abraham, o grande fabricante de forno morreu hoje, 

respondeu o senhor, enxugando os olhos com seu lenço. Era um homem tão 

extraordinário, mas ninguém conhecia seu grande valor! Era um “Nistar” que dava tudo o 

que ele possuía, ficando com apenas o necessário para sustentar sua família. Ele nunca 

levava dinheiro quando ele voltava a noite para casa, pois ele guardava apenas o que 

precisava para suas despesas diárias e, em segredo, dava o resto de esmola para os 

necessitados. E agora que ele faleceu, ele deixou sua mulher e sua filha na miséria, 

morando numa casa em ruínas, com janelas sem vidros! O vento de inverno entra na casa e 

elas não têm nem carvão para fazer fogo e se esquentar! É muito difícil para elas, disse o 

velho tristemente. 

- Mas você sabe que eu tenho um grande estoque de lenha, disse Brauch com 

solicitude. Diga-me onde elas moram que nós levaremos imediatamente madeira suficiente 

para elas se aquecerem! 

 Depois de ter essa conversa com o velho, Baruh percebeu então que ele também 

era um Místico, um “Nistar” e por isso ele sentiu muita atração pela imensa sabedoria que 

ele possuía. 

-Diga-me, por favor, quem você é e qual é o seu nome, disse Baruh. 

- Eu sou conhecido como Nahum Aaron, o alfaiate, respondeu o velho. 

 Quando Baruh e o velho chegaram na casa da viúva, ele viu um verdadeiro casebre 

e sentiu muita pena da pobre viúva e de sua filha. Ele estava realmente feliz de poder 

aliviar o sofrimento delas já que ele podia dar o que era preciso para esquentar aquela 

“habitação”. Em comparação a elas, Baruh era realmente rico! 

 Quando eles voltaram para o Beth Hamidrash, Baruh resolveu pedir ao velho 

homem uma ajuda para esclarecer um trecho do “Zohar” que ele estava estudando, pois 

ele estava com dificuldades para entender. 

- Reb Nahum Aaron, disse Baruh, será que você poderia me explicar esse trecho? 

Eu acho que não estou entendendo direito. 

  O velho homem leu o determinado trecho e começou a explicá-lo para Baruh sem 

hesitação. Baruh via agora que não se tratava de um judeu normal e ele ficou convencido 

de que Nahum Aaron era sem dúvida alguma um verdadeiro “Nistar” como ele já 

suspeitava. 

 Baruh e Nahum Aaron foram para a residência do falecido Yosef Abraham na 

semana de Chivea e lá eles ajudaram a juntar um Minyan122. Eles podiam daveneen e 

também ler os Tehilim para a elevação da alma do defunto. As pessoas achavam que Yosef 

Abraham era um judeu muito comum e pobre demais, tanto que ninguém se preocupava 

em perder seu tempo indo Daveneen na casa dele. Assim, se não fosse os esforços do 

                                                
122 Juntar um Minyam durante os sete dias de luto, a semana de Chivea. 
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velho e de Baruh, teria sido realmente difícil reunir um Minian no período de luto 

obrigatório. 

 A partir desse momento uma intensa amizade uniu Baruh e Nahum Aaron. Eles 

moravam juntos no Beth Hamidarsh e tinham muitas oportunidades para estudar juntos. 

Naturalmente, eles estudavam a Kabala. Um dia, Nahum Aaron disse para seu jovem 

amigo: 

- Baruh, você sabe que eu reconheço seu grande valor e que eu tenho a maior 

admiração por você, então não se ofenda se eu te fizer uma proposta. 

-Diga-me o que você quer dizer, disse Baruh interessado. 

-Pois bem, eu acho que você seria um bom partido para a filha do meu falecido 

amigo. Eu já te disse o quanto Yosef Abraham era uma pessoa cheia de virtudes e a filha 

dele deveria ser uma boa esposa para você. 

Para a grande alegria de Nahum Aaron, Baruh concordou com esse casamento e 

pouco depois ele fez o pedido de casamento que foi aceito; o casamento foi celebrado sem 

demora. Ele levou sua mulher e sua sogra para longe da casa onde Yosef Abraham tinha 

vivido durante trinta anos. Eles se instalaram numa aldeia vizinha, e graças à sua 

experiência, Baruh não teve nenhuma dificuldade para ganhar a vida. Em muito pouco 

tempo, seus negócios prosperaram de tal maneira que ele podia se considerar um homem 

rico. 

Graças ao tempo que Baruh passou nos bosques e à profissão de lenhador que ele 

tinha exercido, ele adquiriu muitos conhecimentos sobre madeira. Ele montou uma 

empresa de venda e corte de madeiras. Ele cortava as árvores em pequenos pedaços e 

juntava esses pedacinhos em feixes próprios para serem utilizados como lenha para o 

aquecimento. 

 Pouco a pouco seus negócios cresceram e ele se enriqueceu rapidamente; ficamos 

sabendo que Reb Baruh, como ele ficou conhecido, era proprietário de muitos campos e 

florestas. 

 Cinco anos se passaram assim, durante os quais Baruh incentivou muitos judeus a 

se instalarem na sua aldeia, dando um ganha-pão para todos, sem negligenciar as 

necessidades espirituais deles. Ele dava um Chior para eles e depois mandou construir um 

Beth Hamidrash onde dez estudantes estudavam continuamente às suas custas. Ele 

passava também uma boa parte de seu tempo estudando a Kabala no Beth Hamidrash. 

Baruh era talvez o único homem ao mesmo tempo “Nistar” e rico.  

 Ele tinha mandado construir há muito tempo na aldeia um asilo onde os viajantes 

podiam se abrigar, se alimentar e onde eram recebidos com respeito. Foi lá onde ele 

encontrou muitos Místicos com os quais ele podia conversar, e isso o deixava muito feliz. 

 Nesta época, o nome do Rabi Yoel, o “Baal Shem de Zamochtch”, começou a ficar 

conhecido pelo mundo judeu inteiro. Baruh já tinha ouvido falar desse grande homem, 

mas Nahum Aaron já sabia de sua existência mesmo antes que ele se tornasse famoso e 

também já tinha dito a Baruh muitas coisas interessantes a seu respeito. 

 O Rabi Yoel Baal Shem era um discípulo do Rabi Eliahu Baal Shem de Worms. O 

Rabi Eliahu Baal Shem de Worms nomeou seu discípulo, o Rabi Yoel Baal Shem, seu 

sucessor. 

 Baruh decidiu que ele deveria procurar esse Baal Shem para conhecê-lo. 
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 Baruh se preparou espiritualmente para seu primeiro encontro com o Baal Shem de 

Zamochtch. Quando ele chegou lá, ele acabou ficando seis meses e quando ele voltou para 

casa, estava claro que sua viagem tinha sido muito agradável para ele. Logo que ele 

chegou em casa ele começou a estudar a Kabala ainda mais intensamente do que antes, e 

chamou seus dez alunos pensionistas para estudar com ele. 

 Baruh continuou assim durante dez anos, durante os quais ele esteve em constante 

relação com os discípulos do Baal Shem de Zamochtch que ao longo de suas peregrinações 

iam visitar Baruh. Baruh era considerado agora um grande Kabalista. 

 De repente, Baruh resolveu deixar a aldeia onde ele morava há quinze anos e onde 

ele adquiriu uma fortuna considerável. Ele vendeu todos os seus bens, doou suas casas e 

seus pomares aos estudantes que estavam hospedados na sua casa.  Ele também doou 

quantias muito grandes para as instituições de caridade e para as casas de educação de 

Smila. Ele fez então suas malas, levou sua família e partiu sem deixar traços de seu 

paradeiro. 
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Capítulo XXXII 

 

 

Uma onda de oposição 

 

 

Slutzk antigamente – o Rabi Adam Baal Shem na “fossa dos leões” - Os últimos dias de 

Baruh Viazner. Ele encontra o Rabi Israel Baal Shem Tov – Inauguração da Yeshiva de 

Slutzk. 

 

 

93. 

 

Slutzk antigamente 

 

 Baruh adquiriu tão logo uma nova propriedade há aproximadamente dez 

quilômetros de Slutzk. Lá ele construiu também um Beth Hamidrash e uma hospedagem 

para os viajantes. Em alguns meses ele conseguiu juntar um grupo de dez estudantes 

pobres que ele sustentava como ele havia feito na pequena cidade que ele acabava de 

deixar. Ele fornecia casa, hortas, comida e roupas para esses estudantes e para suas 

famílias. Na verdade, eles estavam livres de qualquer preocupação material e assim eles 

podiam estudar com a mente tranqüila. 

 Baruh não contou para ninguém de onde ele tinha vindo, mas era fácil perceber que 

tratava-se de um grande sábio e de um grande Tsadik. Há muito tempo Baruh desejava 

arduamente reunir um grupo selecionado de estudantes para se tornar o mestre deles. Esse 

desejo se tornou ainda maior agora que ele estava no seu novo domínio. Ele resolveu então 

fundar uma Yeshiva e, num período de tempo relativamente curto ele conseguiu construir 

sua Yeshiva. 

 Sua nova Yeshiva tinha que ser diferente de todas as outras Yeshivot. Ela não 

apenas deveria aceitar estudantes selecionados com uma aptidão excepcional, como 

também, esses estudantes deveriam se cumprir certas exigências e só seriam aceitos em 

determinadas condições. Em primeiro lugar, nenhum estudante com menos de quinze anos 

ou mais de dezesseis anos de idade seria aceito. Em segundo lugar, todos os estudantes 

deveriam se comprometer a ficar na Yeshiva durante um período que não fosse inferior a 

seis anos, e eles não poderiam se ausentar, nem um único dia sequer, por nenhum motivo 

que seja. Em terceiro lugar, os estudantes deveriam estar dispostos a aceitar o regulamento 

da Yeshiva em tudo o que se relacionasse aos estudos assim como o comportamento 

pessoal. Eles deveriam dedicar o tempo e a atenção deles totalmente aos estudos; todas 

suas necessidades em relação à comida, roupas e hospedagem seriam por conta de Baruh. 

 Baruh escolheu um dos sábios do domínio que ele possuía perto de Smila e 

mandou trazê-lo para a sua nova propriedade perto de Slutzk. Era o Rabi Menache-Israel, 

brilhante erudito, amigo e confidente de Baruh. O Rabi Menache Israel era um discípulo 

do Baal Shem de Zamochtch e seus três filhos também tinham estudado na Yeshiva do 

Baal Shem. Quando eles voltaram para a casa do pai, esses três jovens já tinham se tornado 
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grandes sábios também, homens que temiam D’us e que possuíam uma forte 

personalidade. 

Baruh nomeou esses quatro homens de elite para dirigirem sua Yeshiva, enquanto 

que ele próprio dirigiria também as aulas de Torá, os Chiurim. 

 Ele escolheu vinte e seis jovens para sua Yeshiva, e em um ano, estava claro que 

eles tinham feito progressos notáveis. Tudo aconteceu conforme Baruh havia previsto e 

ele estava tão feliz que no segundo ano ele chamou mais vinte jovens. Ele fez a mesma 

coisa todos os anos, tanto que o número de estudantes continuava aumentando, e, mesmo 

quando os estudantes do primeiro ano terminaram o ciclo de estudo de seis anos, ainda 

sobrava uma boa quantidade de estudantes na Yeshiva. 

 Durante todo esse tempo Baruh não negligenciava seus negócios. Ele estava 

sempre atento para encontrar uma fonte de trabalho para outros judeus. Assim quando ele 

tinha a oportunidade de alugar ou comprar novas propriedades, ele o fazia, e contratava 

imediatamente pessoal judeu para administrá-las. Ele alugava também os moinhos e 

estalagens do domínio, vendia o direito de pesca nos rios e lagos, e alugava os campos 

para expandir a agricultura. Dessa maneira ele fornecia trabalho para muitos judeus, o que 

era para ele uma fonte de grande satisfação, especialmente quando ele via que muitos 

deles prosperavam e se tornavam ricos. Todos iam procurá-lo quando se tratava de 

negócios. Eles tinham ouvido falar de sua extraordinária Yeshiva e de seus brilhantes 

estudantes e admiravam e respeitavam Baruh profundamente. Quando eles procuravam 

maridos para suas filhas, Baruh recomendava naturalmente os seus estudantes mais velhos 

e assim a influência de sua Yeshiva crescia e se expandia. 

 Quinze anos se passaram assim e graças a Baruh muitos casamentos foram 

realizados entre as filhas dos judeus do distrito e os estudantes de sua Yeshiva. Nem 

precisava dizer que os estudantes estavam totalmente impregnados do forte espírito da 

Torá e do serviço de D’us pois estes valores eram o carro-chefe da Yeshiva, e os recém 

casados que saíam dessa Yeshiva fundavam seus lares baseando-se também nestas virtudes 

sagradas. 

 O “Vaad Haaratzot” (o Conselho dos quatro Estados)123 se reuniu nesta época e 

decidiu enviar uma mensagem a fim de parabenizar Baruh por sua grande e nobre tarefa 

na cidade. Todos os membros do grupo reconheceram o sucesso de sua Yeshiva onde, não 

apenas a Torá era ensinada, como também era um lugar de formação da personalidade dos 

estudantes, onde todas suas necessidades pessoais e materiais eram atendidas. Eles 

reconheciam também o valor de sua obra social e espiritual que permitia que muitos 

judeus trabalhassem e se sustentassem; eles congratulavam também Baruh por se 

preocupar pessoalmente com todas as famílias, o que era comprovado pelos numerosos 

casamentos que ele tinha arranjado entre os estudantes de sua Yeshiva e as jovens destas 

famílias. 

 

 

 94. 

 

– o Rabi Adam Baal Shem na “fossa dos leões” - 

 

                                                
123 O “Vaad Haaratzot” (o Conselho dos quatro Estados) 
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 Nessa época, Slutzk era uma das cidades que fazia uma oposição violenta ao 

ensinamento e ao estudo da Kabala. As pessoas também protestavam contra os numerosos 

“Nistarim” que iam para todos os lugares chamar o povo judeu para o serviço de D’us. 

Esse “problema” foi abordado na cidade de Slutzk em várias ocasiões. Geralmente, as 

reuniões sobre “o perigo dos Nistarim” eram realizadas nos dias de mercado pois havia 

mais pessoas para poder assistí-las. Numerosas pessoas contestavam durante aquela 

discussão que terminava freqüentemente em disputas barulhentas. 

 Slutzk era uma cidade de sábios que desejava ver os sábios da Torá respeitados e 

honrados. Na hospedagem, cômodos especiais eram reservados para os visitantes sábios 

para que eles não precisassem se hospedar no centro comum de hospedagem da cidade, 

mesmo que lá também os sábios recebessem um tratamento preferencial. A hospedagem 

era dividida em três partes: uma parte era reservada aos visitantes comuns, a segunda era 

reservada aos sábios, e a terceira era especialmente reservada aos sábios excepcionalmente 

distintos. Havia duas categorias de quartos no centro comum de hospedagem: uma para os 

pregadores renomados que tinham o hábito de ir para Slutzk, e a outra para os sábios 

universalmente reputados. 

 Os sábios de Slutzk eram reconhecidos pelo fanatismo e pela oposição aos 

Místicos e a Kabala de maneira tão violenta que se alguém expressasse sua inimizade 

pelos Kabalistas, pelo Baal Shem de Worms e pelo Baal Shem de Zamochtch, ele era 

chamado de “Slutzker”. 

 Os Kabalistas e os Místicos tentavam ignorar o ódio e a animosidade que as 

pessoas tinham por eles e iam freqüentemente para Slutzk a fim de tentar passar um pouco 

do espírito Hassidico deles para essa fanática fortaleza “Mitnagdica”, mas a oposição era 

forte de mais para que eles conseguissem realizar esse objetivo. 

 Foi por causa disso que Baruh escolheu um domínio não muito distante de Slutzk 

para estabelecer sua Yeshiva e seus outros núcleos de influência, a fim de conseguir, 

indiretamente, minar a fortaleza do “Mitnagdismo” em Slutzk, e em troca, ganhar lá uma 

estima geral por tudo o que ele se dedicava há anos. 

 Não era uma tarefa fácil, mas pela virtude de um trabalho tão dedicado e graças às 

visitas dos Místicos e Kabalistas que freqüentavam sua hospedagem e à educação dos 

estudantes de sua Yeshiva em relação ao desempenho deles na vida, o terreno estava 

pronto para diminuir a influência dos judeus fanáticos de Slutzk. 

 Mesmo que Baruh nunca tivesse misturado “política” com sua maneira de dirigir 

sua Yeshiva, ele tinha medo que seus dois filhos (que já tinham idade para se casar) se 

tornassem genros de judeus de Slutzk que fossem fanáticamente contra os Kabalistas e 

que poderiam trazer esse fanatismo para sua Yeshiva, destruindo o que ele levou anos para 

construir! 

 Assim, ele resolveu mandar seus dois filhos, Yosef e Abraham, para Lemberg onde 

eles se casaram com jovens distintas, filhas de pobres judeus devotos. Baruh passou então 

a sustentar seus filhos, suas noras e seus sogros. 

 Durante os primeiros anos depois do casamento, Yosef e Abraham continuaram 

estudando a Torá, mas depois eles decidiram começar a fazer negócios. Eles alugaram um 

domínio e trabalharam como seu pai. Eles mandaram construir nessa propriedade um Beth 

Hamidrash, uma hospedagem para os viajantes e doaram grandes quantias para a caridade. 
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 Indiferentes ao fato de que Slutzk era uma verdadeira fortaleza de Mitnagdim que 

faziam fanaticamente oposição aos Místicos e aos Kabalistas, esses últimos iam 

freqüentemente para esta cidade entre 5464 e 5469 (1704-9). Essas visitas aconteciam 

certamente por que Baruh tinha se estabelecido lá, onde ele tinha sua Yeshiva e porque 

muitos estudantes tinham se instalado nas terras de Baruh, perto de Slutzk. Esses Místicos 

e Kabalistas sentiam que já tinha chegado a hora de combater a oposição exercida tão 

violentamente contra eles em Slutzk. 

 Seus esforços não tiveram resultado tão facilmente. A oposição era tão grande que 

qualquer visitante da cidade era suspeito de ser um Místico ou um Kabalista. Se fosse o 

caso, ninguém teria pena do “impostor”, e ele seria expulso sem cerimônias. Pior ainda, 

ele era amaldiçoado, depois mandado embora! 

 Entretanto, os Nistarim se recusavam a deixar que os outros os intimidassem e 

continuavam indo freqüentemente para Slutzk, se infiltrando cada vez mais na cidade. Isso 

acabava sempre em tumulto levando a conseqüências muito desagradáveis. 

 Uma vez aconteceu um incidente que emocionou todos os judeus de Slutzk e das 

redondezas. 

 Um dia, chegou em Slutzk um visitante com uma aparência tão fina que todo 

mundo o recebeu com o maior respeito. Mesmo que aparentemente ele não tivesse vontade 

de chamar a atenção, bastou ele pronunciar algumas palavras para que pudéssemos 

perceber imediatamente que se tratava de um grande sábio. Na cidade, todo mundo 

concordava também com o fato de que não era correto perguntar o nome de um visitante 

antes que ele mesmo desse essa informação. E assim, todos se perguntavam quem poderia 

ser esse hóspede notável. Todos tinham certeza de que se tratava de uma grande 

personalidade e assim ele foi convidado imediatamente para se hospedar no melhor quarto 

do centro de hospedagem comum que era reservado aos hóspedes notáveis. 

 Os chefes da comunidade judaica de Slutzk se dedicaram para preparar uma 

recepção oficial, convidando todos os estudantes da cidade e do distrito para ouvir o 

discurso daquele visitante respeitado e distinto. Para que esses sábios pudessem ter tempo 

para se preparar para o debate que seria realizado depois da conferência, perguntaram ao 

visitante qual tema ele abordaria. Este era o costume em Slutzk. 

 Enquanto isso, todos os sábios renomados da cidade o visitaram e disputaram o 

privilégio de conhecer esse visitante venerado para demonstrar todo respeito, e ao mesmo 

tempo, para ter o prazer de discutir a Torá com ele. Quando eles foram recebidos pelo 

grande homem em seu oratório, todos ficaram impressionados com sua aparência 

excepcional, igual a de um santo. Sua longa barba lhe dava uma aparência mais digna 

ainda e seus olhos expressavam força de caráter e determinação. 

 Quando o momento da conferência do visitante chegou, sua fama já tinha se 

espalhado e o grande Beth Hamidrash estava abarrotado. No auditório não havia apenas 

judeus de Slutzk e sim judeus de todas as cidades e aldeias vizinhas, de maneira que eles 

estavam exprimidos que nem sardinhas, incapazes de se mexer! No auditório também 

estava Baruh, o Rabi Menache Israel, seus filhos, e os estudantes da Yeshiva de Baruh. 

 Quando o sábio se dirigiu à Bima para falar, o Beth Hamidrash estava tão 

silencioso que poderíamos até ouvir uma mosca voando. Todo mundo esperava com 

respeito que ele começasse seu discurso. Ele tinha escolhido um capítulo do Tratado 
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Talmúdico “Negaim” e todos o ouviam cativados. Baruh e Rabi Menache Israel estavam 

tão afastados do orador que não podiam ouvi-lo nem vê-lo muito bem. 

De repente, Baruh sentiu o Rabi Menache Israel apertar seu braço e murmurar 

prontamente em seu ouvido: 

-“Eu acabei de ver o orador. É o grande Rabi Adam Baal Shem de Ropchitz! Foi 

para ele que o Rabi Yoel, o Baal Shem de Zamochtch, conferiu a direção dos Nistarim há 

seis ou sete anos. 

 Baruh já tinha ouvido falar que antes de falecer, o Rabi Yoel tinha transmitido a 

direção do grupo secreto dos Místicos a um de seus discípulos chamado Rabi Adam “Baal 

Shem”, mas ele nunca tinha visto esse homem antes e não fazia idéia de como ele era. 

Mesmo, tendo freqüentado os Nistarim há muito tempo. 

 Somente Baruh e o Rabi Menache Israel conheciam a verdadeira identidade do 

Rabi Adam Baal Shem de Ropchitz que estava muito absorvido pelo “Pilpul” que ele 

pronunciava com uma voz muito clara. Mesmo que ele tivesse um sotaque galiciano os 

judeus de Slutzk o compreendiam sem dificuldades. Ele encantava seu auditório com o 

brilho de seu talento oratório assim como pela lucidez de suas explicações. Nunca 

ouvimos um discurso de Torá tão maravilhoso! 

 Quando ele acabou seu discurso, todos estavam extremamente contentes e foram 

em massa felicitá-lo acompanhando-no até seu quarto. Ninguém ousava lhe perguntar seu 

nome, mas ninguém podia suspeitar que ele fazia parte dos “indignos” Místicos e 

Kabalistas pois estes normalmente viajavam como judeus comuns. As pessoas pensavam 

que ele era um Gaon que estava viajando em “exílio”, pois muitos grandes sábios 

(Gheonim) faziam isso, e como eles não revelavam sua identidade, eles não escondiam sua 

sabedoria. 

 Nesta noite, prepararam um banquete em homenagem a este hóspede ilustre, mas 

para a surpresa geral, ele recusou o convite: ele deveria justamente começar um jejum. 

Depois da reza da noite, “Maariv”, ele tirou de sua sacola um pedaço de pão duro com sal 

e comeu dizendo que ele não gostava de receber nada dos outros, e que ele sempre se 

sustentou sem a ajuda de ninguém. Ele bebeu então um gole d’água e começou seu jejum. 

Durante os dias seguintes toda a atenção de Slutzk foi voltada para esse misterioso 

visitante e todos os sábios conversavam entre si sobre sua grande erudição. Eles estavam 

tão preocupados com a sabedoria excepcional do visitante que eles esqueceram de 

observar seu comportamento, assim eles não viram que ele tinha o hábito de rezar e 

estudar no Beth Hamidrash de meia-noite até a hora da reza da manhã! Depois da reza, ele 

ia para seu quarto onde se trancava dizendo que ele tinha este hábito há anos, pois assim 

ele estudava sozinho. 

 Começaram a espalhar pela cidade que esse visitante que era tão respeitado por 

todos era na verdade um desses “terríveis” Místicos e Kabalistas. A cidade tremeu de 

pavor! Como é que eles podiam ter sido tão enganados! E, o que eles poderiam fazer 

agora? Os sábios se reuniram, deram conselhos, conversaram com o resto da comunidade 

sobre aquela terrível situação. Alguns defendiam que apesar do conhecimento que o 

visitante tinha sobre a Torá, mesmo que ele fosse um “Nistar” ele não merecia mais 

respeito do que qualquer outro “Nistar” que ousasse entrar na cidade. Conseqüentemente, 

ele deveria ser insultado por causa de sua impertinência e deveria ser mandado embora 

imediatamente a ponta pés! 
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 Outras pessoas, menos intolerantes que esses fanáticos, hesitavam, dizendo que, 

como eles tinham dúvidas quanto à sua identidade, o fato saliente é que suas relações com 

os Místicos e Kabalistas não tinham sido provados, mas que seu maravilhoso 

conhecimento sobre a Torá era certo, sem dúvida alguma. 

 A discussão sobre o que deveria ser feito com o “suspeito” se tornou cada vez mais 

polêmica. Os “moderados” constituíam uma pequena minoria para que a opinião deles 

fosse considerada, e então eles não puderam fazer nada para reprimir a decisão dos 

“extremistas” que gritavam dizendo que eles sabiam muito bem como se devia tratar esse 

“pecador”. 

 Assim, uma multidão se reuniu envolta da hospedagem enquanto os “extremistas” 

intolerantes se precipitavam sobre a porta do quarto do ilustre visitante. Perdendo o 

controle, eles se jogaram sobre a porta e a arrombaram. Mas, eles pararam de repente 

quando viram aquela cena. Este homem, que todos respeitaram tanto inicialmente mas que 

agora estavam dispostos a atacá-lo até fisicamente, estava lá, totalmente indiferente à 

confusão armada por sua causa, vestido com seu Talit e com seu Tefilin, rezando com 

fervor! 

 Uma onda de pavor tomou conta dos fanáticos e ninguém ousou atacá-lo no meio 

de suas devoções. Eles ficaram plantados lá, esperando que ele terminasse sua oração. Eles 

esperaram durante muito tempo e acabaram perdendo a paciência pois suas rezas 

demoravam demais. Mas o visitante estava tão concentrado na sua oração que ele 

continuava rezando exatamente como se ele estivesse sozinho no quarto! 

 Enquanto isso, os agressores que se encontravam dentro e fora da casa, dispostos a 

bater no “Místico impostor”, estavam enfurecidos diante dessa demora exagerada, pois o 

fato de o visitante estar rezando, o imunizava contra o ataque de todos. 

  Finalmente o visitante acabou suas rezas, mas ao invés de tirar seu Talit e seus 

Tefilin, ele se sentou na frente da mesa e começou seu estudo habitual da Torá com um ar 

melodioso, estudo que ele sempre fazia logo depois da reza. Os “fanáticos” se 

contentavam em olhar, sem poder fazer nada. Eles não sabiam mais o que fazer! Mas a 

raiva que eles sentiam pelo visitante cresceu ainda mais porque ele colocava todos numa 

posição embaraçosa. 

 Finalmente, dois homens importantes de Slutzk se aproximaram do visitante e lhe 

perguntaram brutalmente se ele realmente era um Kabalistico membro dos Místicos. Sem 

hesitar, ele afirmou que era verdade, e que ele era discípulo do grande “Baal Shem” de 

Zamochtch, o Rabi Yoel. 

 O visitante se levantou da cadeira com dignidade e pediu que todos que estavam 

presentes o acompanhasse até o lado de fora onde o barulho e o agito da multidão eram 

alarmantes. Os mais jovens da multidão insultaram esse sábio homem que eles estavam 

esperando tanto para castigá-lo exatamente como ele merecia (segundo eles). Mesmo com 

esse ódio todo, o visitante permaneceu calmo, se virou para todos com um sorriso ao 

mesmo tempo amável e piedoso: 

-“Do ponto de vista de vocês, vocês têm absolutamente razão. Vocês merecem os 

parabéns pois vocês agem de acordo com as convicções de vocês. Vocês provaram que são 

sinceros e a sinceridade é uma grande virtude. Eu também era jovem e intolerante, e eu 

também era exatamente como vocês. Eu era estudante da Yeshiva do Gaon Rabi Chlomo 

Chmuel de Polotzk. Ele era um brilhante aluno do Rabi Chamai Zundel, o filho do Rabi 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 330 

Pinhas Zelig, o Gaon de Spire que, como todo mundo sabe, fazia uma campanha radical 

de oposição contra o Rabi Eliahu, o “Baal Shem” de Worms. Seu filho, o Rabi Chamai 

Zundel, e meu mestre o Rabi Chlomo Chmuel tinham convicção quanto à oposição deles 

contra os Kabalistas e Místicos. Naturalmente, eu adotei o mesmo ponto de vista que meu 

mestre e eu era muito amargo e sentia muito ódio dos Kabalistas e Místicos. Mas, ao 

mesmo tempo, eu tomava muito cuidado para não insultar nem amaldiçoar ninguém. 

O visitante parou um instante para ver qual era o efeito de suas palavras sobre os 

ouvintes. Todos escutavam boquiabertos este homem que parecia ter um estranho poder 

sobre eles. Eles não sabiam ainda o que ele estava tentando provar para eles. 

 “Ao longo dos anos, continuou o visitante, com a mesma voz doce e amável, eu 

consegui perceber que finalmente, meu mestre, e todos aqueles que faziam oposição aos 

Místicos e Kabalistas tinham cometido um grande erro. Eu tinha trinta e três anos quando 

decidi estudar na Yeshiva do Rabi Yoel o “Baal Shem” de Zamochtch. Eu fiquei quinze 

anos nessa Yeshiva estudando a Kabala. Já faz seis ou sete anos que eu pertenço aos 

Místicos. Agora vocês sabem tudo sobre mim. A maioria de vocês, meus amigos, que 

estão reunidos na minha frente, é muito jovem. É muito cedo para que vocês tenham uma 

opinião correta sobre esse assunto. Entretanto,  chegará o momento em que vocês irão 

adquirir a Sabedoria e poderão enxergar a verdade! Quanto à mim, eu gostaria de dizer que 

eu aprecio mais as injúrias que vocês proferiram contra mim hoje do que o respeito que 

vocês tiveram por mim ontem.” 

 As palavras do orador tiveram um efeito notável nas pessoas. Ninguém pensou em 

levantar a mão nem mesmo em dizer uma única palavra contra ele. Eles se contentaram em 

ficar lá, imóveis, enquanto um silêncio total os dominava. O visitante se virou e foi 

tranqüilamente para seu quarto. Uma hora mais tarde, ele foi visto com um bastão na mão 

e uma sacola sobre o ombro, pronto para partir. 

 Alguns dos mais antigos sábios da cidade, sentindo que tinham cometido uma 

injustiça contra o visitante, suplicaram para que ele refletisse e ficasse em Slutzk. 

Entretanto, ele se recusou e afirmou que assim mesmo partiria. Aproximadamente vinte 

judeus de Slutzk partiram com ele e foi só naquele momento que as pessoas se deram 

conta que esses judeus eram Místicos que tinham trabalhado o tempo todo às escondidas 

em Slutzk e nas redondezas, espalhando os ensinamentos da Kabala e tentando atrair mais 

discípulos. 

 Na verdade, foram estes judeus que possibilitaram, secretamente, a visita desse 

hóspede notável nesta cidade reputada por sua intolerância total aos Místicos, e foram eles 

também que revelaram que esse grande homem, que não tinha revelado sua identidade, só 

podia ser o Rabi Adam “Baal Shem” de Ropchtiz em pessoa! Não se tratava de um 

simples Místico, pois ele era o verdadeiro chefe de todos os Místicos, que mais tarde 

transmitiu a direção do movimento ao Rabi Israel “Baal Shem Tov”. 

 Os acontecimentos descritos acima provocaram uma verdadeira revolução entre os 

judeus fanáticos de Slutzk. Eles nunca estiveram cara a cara com um Místico, ainda mais 

um Místico tão ilustre quanto o Rabi Adam Baal Shem. Ele tinha despertado nas pessoas 

uma impressão tão forte e tão séria que muitos começaram a admitir que talvez tinham 

sido muito severos e intolerantes com os Místicos e com os Kabalistas. Mas, com certeza, 

o ilustre Rabi Adam “Baal Shem” de Ropchtiz tinha conseguido convencer o público de 

que ele, Místico e Kabalista, era de fato um gênio e um santo. Ele admitiu em público que 
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ele já tinha sido um inimigo dos Místicos e dos Kabalistas, e admitiu também que tinha 

chegado à conclusão de que estava totalmente enganado. Isso não bastava para mostrar às 

pessoas que elas poderiam confiar nele? De qualquer maneira, eles é que deveriam analisar 

esta questão com mais profundidade para não julgar nada nem ninguém sem provas. 

Entretanto, alguns dos ouvintes, os mais intolerantes, ainda se sentiam “enganados” e por 

isso estavam cheios de ressentimentos... 

 Assim, enquanto Slutzk continuava sendo uma fortaleza do Mitnagdismo, a cidade 

era um pouco menos intolerante quanto aos seus julgamentos em relação ao passado. Ou 

seja, por mais que o Rabi Adam Baal Shem tivesse aberto uma brecha nessa fortaleza 

graças a sua visita, ele ainda não tinha conquistado essa cidade oponente aos Místicos. 

   Como já sabemos, muitos alunos de Baruh que tinham estudado na sua Yeshiva 

tinham se estabelecido nesse distrito, e mesmo que a Kabala não fosse estudada na sua 

Yeshiva, seus alunos tinham recebido uma tal instrução que permitia o acesso a este tipo 

de estudo. Agora, o momento desse ensinamento tinha chegado e os alunos desta Yeshiva 

foram naturalmente os primeiros a sentir positivamente os efeitos da visita do “Baal 

Shem” em Slutzk, pois ele deixou todos profundamente marcados, tanto amigos quanto 

inimigos. 

 O interesse dos alunos da Yeshiva de Baruh pelos Místicos e pelos Kabalistas 

cresceu aos saltos. Os alunos não precisavam do incentivo de ninguém para se interessar e 

estudar isso. Eles mesmos, com a maior vontade, começaram a estudar intensamente a 

Kabala e a vida de seus adeptos, de maneira que o número de participantes e discípulos 

dos Místicos e Kabalistas cresceu rapidamente em Slutzk e nas redondezas. Era 

justamente isso que Baruh de Vyazine tinha esperado tão pacientemente e foi exatamente 

por isso que ele tinha trabalhado tantos e tantos anos! 

 Na verdade foi por esse motivo que Baruh de Vyazine tinha se estabelecido 

naquela área perto de Slutzk onde fundou também sua Yeshiva. Sua missão tinha sido 

justamente transferir suas atividades para esse distrito, preparar o terreno para a vinda do 

Rabi Adam Baal Shem e do Hassidismo que se implantou, mais tarde, no coração do 

mundo “Mitnagdico”.  

 Quando Baruh de Vyazine completou sessenta anos, ele decidiu deixar seus 

negócios e se dedicar completamente ao estudo da Torá.  Ele mandou vir então seus filhos 

Yosef e Abraham que estavam em Lemberg, e junto com sua mulher, ele fez o inventário 

de tudo o que ele possuía. Baruh considerava sua mulher, que era filha de um Místico, 

como a responsável pelo sucesso que ele teve durante sua vida. Assim, ele a consultava 

sempre quanto aos negócios, e, na verdade, nunca tomava decisões importantes sem 

informá-la antes e sem obter seu acordo. Quando ele avaliou o total de seu capital e de 

suas possessões em bens mobiliários e imobiliários, ele separou um quinto dessa quantia 

para doar às obras de caridade. Ele dividiu o que restou em cinco partes iguais e separou 

novamente um quinto para a caridade. Ele dividiu os quatro quintos restantes em partes 

iguais para seus dois filhos, para sua mulher e para ele mesmo. 

 Isso significava que ele tinha separado uma quantia considerável para as obras de 

caridade. Ele entregou a metade desta quantia para o chefe dos Místicos, o Rabi Adam 

Baal Shem de Ropchitz, e ele mesmo distribuiu a outra metade para as diversas 

instituições e organizações de caridade. Ele transmitiu então a administração de seus 
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negócios e de seus bens para seus dois filhos, e a renda deles tinha que ser dividida todos 

os anos em quatro partes depois de separar um décimo para a caridade. 

  

 

95. 

 

 Os últimos dias de Baruh Viazner 

 

 

 O domínio de Baruh perto de Slutzk já era uma colônia em expansão, quando 

apareceu lá um jovem homem de aproximadamente trinta anos. Ninguém sabia quem ele 

era nem de onde ele vinha. Ele se mantinha afastado dos outros, a não ser quando ele ia 

para a Yeshiva para assistir aos Chiurim.  Ele primeiro escutava os professores que davam 

o Chiur e depois os estudantes que o repetiam. Em alguns momentos ele ficava tão 

interessado que ele próprio fazia parte das discussões. 

 Reconheceram rapidamente que se tratava de um verdadeiro erudito e Baruh assim 

como o Rabi Menache Israel, o diretor da Yeshiva, demonstraram um grande interesse 

pelo estrangeiro. Eles tentaram descobrir algo sobre sua família, mas não conseguiram. Ele 

nunca dizia nada a respeito. 

 Baruh ficou tão impressionado com sua sabedoria sobre a Torá que resolveu 

convidá-lo para dar um Chiur na sua Yeshiva. 

- Por favor, diga-me quem você é! Disse Baruh, implorando.  

- Se você me pede sinceramente para dar um Chiur aqui, você deve me prometer 

que não insistirá em saber quem eu sou e você também não deverá tentar descobrir de 

onde eu vim, respondeu o estrangeiro. 

Baruh e o Rabi Menache Israel discutiram a questão entre eles. 

- Eu até desconfio que os Mitnagdim possam ter mandado esse jovem para ver se 

nós temos relações com os Kabalistas e com os Místicos, sugeriu o Rabi Menache Israel. 

 É verdade que a Kabala não era ensinada na Yeshiva de Baruh e que não fazíamos 

nada de especial para influenciar os estudantes a favor dos Místicos. Mas lá, muitas 

histórias sobre os Místicos e os Kabalistas eram contadas e era fácil perceber que os 

estudantes tinham sentimentos positivos em relação a eles. Era evidente que na Yeshiva do 

Reb Baruh os estudantes eram preparados para um novo modo de vida, papel que teria um 

valor inestimável para os Místicos e os Kabalistas em relação a tarefa deles. 

 Mas, apesar das desconfianças do Rabi Menache Israel pelo jovem, Baruh 

apreciava tanto seu saber que ele decidiu perguntar se ele gostaria de se tornar professor da 

Yeshiva. Ele achava que, independentemente de quem ele fosse, ele não deveria deixá-lo 

partir. Baruh achava que mesmo que as desconfianças do Rabi Menache Israel tivessem 

fundamento, a estadia do jovem na Yeshiva traria algum benefício. Ele estava convencido 

de que com o tempo ele acabaria descobrindo o que ele queria sobre esse jovem sábio 

misterioso. 

 E assim ficou estabelecido que o novo visitante seria encarregado de uma classe 

com os melhores estudantes da Yeshiva, pois reconheciam que suas capacidades eram 

maiores que o normal. Ele dava um Chiur três vezes por semana e os estudantes estavam 
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muito contentes com suas aulas assim como Baruh. Portanto, esse último continuava 

decepcionado por não saber a identidade do novo mestre. 

 O Rabi Menache Israel e seus filhos, que também eram professores na Yeshiva 

vigiavam o jovem com a esperança de descobrir se ele tinha realmente sido enviado pelos 

Mitnagdim. Eles escutavam todas as suas palavras na sala de aula e fora da sala de aula, 

mas eles não sabiam de nada que pudesse confirmar suas dúvidas. Baruh ficou muito 

contente com isso. Ele apreciava as virtudes do jovem e estava feliz de ver que nada até 

agora provava que ele tinha agido mal em contratar o jovem como professor da Yeshiva. 

Entretanto, ele resolveu descobrir quem ele era. Não seria um absurdo se, Baruh que 

conhecia e tinha tantas relações com os Místicos, tivesse agora um “Místico” como esse 

tão perto dele, sem conseguir descobrir qualquer coisa sobre ele? Ele estava convencido de 

que ele era um sábio brilhante, mas ele queria saber também alguma coisa em relação às 

suas idéias sobre o serviço divino. 

 Baruh teve uma inspiração. Ele decidiu perguntar a seu novo e jovem professor se 

ele estava de acordo em estudar o Rambam com ele. Baruh sentia que tendo uma relação 

mais próxima com ele durante esta aula particular de Torá, ele poderia avaliar melhor sua 

atitude espiritual. 

 Três semanas se passaram e essas aulas particulares prosseguiram, mas mesmo que 

a atitude de Baruh em relação ao jovem mestre fosse muito boa, tudo o que ele conseguiu 

descobrir foi que ele tinha um enorme conhecimento sobre a metafísica e sobre os livros 

de ética, e que ele trabalhava de maneira muito metódica. Ele sabia perfeitamente tudo o 

que se relacionava ao RambaN (Nachmanid), ao Bahya, ao RambaM (Maimonides) e ao 

Ralbag (Gersonide)! 

 Baruh percebeu que o jovem tinha discernimento, uma ampla visão sobre as 

diversas idéias de todos esses autores, e também noção das diferenças que existiam entre 

seus pontos de vista filosóficos. O jovem defendia a idéia de que o RambaN e Bahya eram 

Kabalistas, embora o RambaM não fosse um Kabalista, mesmo tendo grandes noções 

desse estudo. 

 A vasta sabedoria do jovem deixava Baruh completamente desconcertado. 

Conversando com o jovem, ele ainda não tinha conseguido descobrir quais eram suas 

preferências. Mas ele se sentia feliz de ver que, não somente ele conhecia muito bem a 

Kabala, como também a aprovava. Ele chegou a esta conclusão depois de ter ouvido o 

jovem comparar as idéias do RambaN e Bahya com as do RambaM e do Ralbag. 

 Baruh estava muito satisfeito. Tudo isso provava que seria impossível que o jovem 

tivesse sido mandado numa “missão de espionagem”. Depois de um certo tempo, como 

Baruh não tinha feito ainda novas descobertas sobre seu jovem amigo, ele resolveu 

perguntar qual era sua opinião sobre a Kabala. O jovem respondeu que o assunto o 

interessava muito e que ele tinha passado muito tempo estudando os Livros sobre a 

Kabala, tais como o “Avodat Hakodesh”, “Dereh Emuna”, “Tolaat Yaakov”, e “Pardes-

Rionim” pelo Rabi Moshe Cordovero. Ele conhecia também os escritos do “Ari 

Hakadosh”, mas dizia que era preciso considerar estes Textos com uma certa prudência, 

pois eles tinham sido reescritos por outra pessoa124.  

 O jovem expôs sua opinião dizendo que o estudo da Kabala deveria ser realizado 

com muita cautela. Este estudo deveria sempre ser acompanhado do estudo dos 

                                                
124 Os escritos do Ari Zal  por ... a época do Ari Zal e a época de Baruh/ contextualizar  
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Comentários que foram revelados pelos Sábios da Torá, pois o menor erro na 

interpretação dessas idéias kabalísticas poderia provocar o maior desastre!125 Ele 

demonstrou o que ele estava dizendo citando o Talmud “Sota” página 20 A, onde 

perguntamos ao Rabi Meir que visitava o Rabi Yishmael, qual era a sua profissão. Ele 

respondeu que ele era escriba (Sofer) e que sua tarefa consistia em transcrever o TeNaCh 

(os textos sagrados da Torá Escrita). O Rabi Yichmael fez então a seguinte observação: 

-“Meu filho, tome muito cuidado, porque a sua tarefa é sagrada. Pois se você omitir 

uma letra ou acrescentar outra, você pode provocar a destruição do mundo!”126  

 O jovem queria enfatizar sua opinião segundo a qual o estudo da Kabala podia ser 

muito ruim se fosse “estudada” sem os conhecimentos suficientes ou se fosse abordada de 

um ponto de vista errado. Os prejuízos provocados com este tipo de “estudo” podem ser 

maléficos. 

 Por este motivo, concluiu o jovem, eu hesito em abordar o estudo dos escritos do 

“Ari”127 pois eu acho que sua interpretação da Kabala não foi definida ainda com 

clareza128. 

 Baruh ficou então totalmente convencido de que esse jovem não era um inimigo da 

Kabala, mas sim alguém que concordava completamente com esse estudo. Ele queria 

agora saber quais eram suas opiniões a respeito do Nistarim – aqueles Místicos que 

viajavam, cumprindo boas ações da maneira mais discreta possível, escondendo sua ampla 

erudição por trás de uma aparência simples. 

 Baruh aproveitou a oportunidade para perguntar ao jovem o que ele pensava a 

respeito desses adeptos do Baal Shem de Zamochtch, que agora eram discípulos do Rabi 

Adam Baal Shem de Ropchitz. Baruh conversou a respeito com seu amigo Menache-

Israel, contando tudo o que ele ficou sabendo sobre o jovem Rosh Yeshiva. O Rabi 

Menache Israel concordou com tudo o que Baruh disse. Na verdade, ele mesmo havia 

tirado suas próprias conclusões e tinha formado uma excelente opinião a respeito desse 

jovem, de quem ele tinha inicialmente duvidado. Ele estava agora convencido de que tinha 

as melhores qualidades e que seu caráter era dos mais nobres; sua imensa erudição 

associada a sua personalidade tão sublime constituía a mais rara das associações – um 

homem perfeito. 

 Após um período de tempo bem curto, Baruh encontrou a oportunidade que ele 

procurava e perguntou ao jovem o que ele pensava sobre os Místicos, sobre quem a 

opinião do mundo judaico estava dividida. 

 - Pelo o que eu consegui julgar ao longo dos três anos que eu passei peregrinando 

antes de vir para cá, respondeu o jovem sem hesitar, esses Místicos trazem, de fato, uma 

grande ajuda para o povo judeu. 

 Ele disse a Baruh que há quatro anos atrás ele tinha decidido deixar sua família 

durante cinco anos. Ele tinha a intenção de passar três desses cinco anos “exilado”, 

percorrendo o mundo e estudando os povos e seus costumes. E ele tinha a intenção de 

passar os dois últimos anos estudando a Torá, e com essa experiência toda, ele se tornaria 

                                                
125  Perigo de ler as “traduções” dos textos sem estudar os Comentários.  
126 600 000 letras na Tora 
 
127 O Ari se refere ao Ari zal ou ao Ari Hakadosh, o famoso Kabalista... 
128 A “clareza” dos textos do Ari... 
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um homem melhor espiritualmente. Ele já tinha terminado seus três anos de exílio 

voluntário antes de chegar no domínio de Baruh e, encontrando lá uma Yeshiva tão 

magnífica com estudantes e mestres tão excepcionais, ele tinha sentido que era lá o lugar 

onde ele desejava passar seus dois anos de estudo intensivos da Torá. 

 Baruh se sentiu lisonjeado, principalmente por que era a primeira vez que o jovem 

tomou a iniciativa de falar dele próprio, de suas opiniões, e de seu objetivo na vida. Isso 

provava que ele tinha agora confiança total em Baruh e não achava necessário esconder 

nada sobre sua vida. 

 O jovem continuou contando suas confidências.  Ele contou a Baruh que quando 

ele tinha chegado na primeira pequena cidade durante suas peregrinações, ele havia 

conhecido cinco homens que também estavam vivendo no “exílio”. Aparentemente, esses 

cinco homens viajavam juntos. Dois deles eram sábios e ele teve o prazer de ter conversas 

interessantes com eles. Os três outros preferiam fingir que eram pessoas comuns e em 

todos os lugares que eles iam eles se juntavam sempre aos simples judeus sem instrução. 

 Mais tarde, durante suas viagens, ele encontrou vários judeus que tinham partido 

para o exílio. Dentre eles havia muitos sábios e Kabalistas que tinham se obrigado a fazer 

a mortificação do exílio. Outros pareciam ser simples judeus sem instrução. Ele ouviu 

muitas histórias sobre os Místicos, mas ele nunca tinha conhecido um pessoalmente. 

 Ele disse a Baruh que toda vez que ele chegava numa cidade, ele ia para o 

cemitério, procurando as pequenas casas dos coveiros, pois lá ele sabia que o deixariam 

estudar em paz, pois evidentemente, um lugar como esse não era feito para atrair a 

companhia de alguém! 

 - E porque você não procurou a hospedagem que fica à disposição dos viajantes em 

todas as cidades? Perguntou Baruh. Lá também, você poderia ter estudado sem ser 

incomodado.  

 - Mas, você sabe tão bem quanto eu que quando um sábio chega nessas 

“hospedagens”, as pessoas ficam em cima, ele recebe um quarto especial e muitas honras. 

Eu nunca gostei de um tratamento excepcional e nunca desejei ter privilégios especiais só 

por causa do meu conhecimento sobre a Torá. 

 Em seguida ele contou a Baruh as aventuras que ele teve durante seu exílio. Um 

dia, ele chegou num domínio não muito distante de Swienciany, perto de Wilna. Esse 

domínio era arrendado por um judeu rico chamado Tzadok Yehiel. Ele tinha mandado 

construir uma Yeshiva e tinha convidado sábios da Torá para vir estudar, colocando tudo o 

que eles precisassem a disposição deles. Tzadok Yehiel era um homem muito caridoso e 

extremamente hospitaleiro, mas com uma exceção. Ele não podia suportar os pregadores! 

Toda vez que um pregador que não estivesse bem inspirado se aventurasse por suas terras 

para fazer seus sermões, ele dava imediatamente uma generosa quantia de dinheiro e pedia 

educadamente que ele fosse embora! 

 Os judeus de seu domínio que tinham poucas oportunidades para ouvir um 

pregador suplicavam para que Tzaddok Yehiel o deixasse ficar. Mas ele não queria nem 

que ele passasse a noite lá.  

 - Por que ouvir os estúpidos sermões desses pregadores se vocês podem ir ao Beth 

Hamidrash e estudar por conta própria? Perguntava ele irritado. E, caso vocês não 

consigam estudar sozinhos, vocês sabem que vocês podem ouvir os grandes sábios que 
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nós temos no Beth Hamidrash. Vocês não precisam perder tempo com pregadores! 

Concluiu ele com firmeza.  

 Na verdade, Tzadok Yechiel tinha dado para os judeus de seu domínio excelentes 

possibilidades para estudar e ouvir a Torá. Os sábios que ele tinha acomodado no Beth 

Hamidrash ensinavam tão bem quanto estudavam e adaptavam o ensinamento à idade e às 

capacidades dos alunos. Tzadok Yehiel se preocupava com o seguinte: se uma criança 

fosse muito inteligente e tivesse disposições para o estudo, ele a incentivava até ela atingir 

o nível exigido, depois ele a mandava para uma Yeshiva onde ele mesmo pagaria seus 

estudos. 

 A profunda antipatia de Tzadok Yehiel pelos pregadores devia-se a uma aventura 

sofrida por ele, que o jovem Rosh Yeshiva ouviu um dos judeus do domínio falar. 

 Tzadok Yehiel não recebeu nenhuma instrução durante sua juventude. Ele 

acumulou uma grande fortuna, mas espiritualmente ele era muito pobre. Ele sabia apenas 

ler em hebraico e mesmo assim errava muito. Ele confundia sempre um bet com um kaf e 

um dalet com um resh129. O resultado era evidentemente caótico e conseqüentemente, as 

pessoas riam muito dele. Também nessa época, ele se preocupava pouco em cumprir as 

Mitsvot, simplesmente por que ele nem pensava nisso. Ele passava seu tempo todo em 

função dos negócios com proprietários não-judeus, juntando-se às vezes a eles durante as 

festas, aprendendo assim a viver como eles.   

 Mas, mesmo não tendo nenhuma educação judaica, ele era extremamente bom e 

generoso. Ele fazia caridade com uma grande generosidade. Como ele não tinha filhos, ele 

fundou um orfanato que ele mandou construir e arrumar com todo o conforto, tudo por sua 

conta. 

 Um dia, um pregador muito conhecido naquela época apareceu em Swienciany. 

Tzadok Yehiel foi ouvir o seu sermão. O pregador seguia o exemplo de todos os 

pregadores daquela época, fazendo um longo discurso, de dar arrepio, no qual ele 

enfatizava o terrível castigo que esperava todos os pecadores depois da morte! Ele insistia 

principalmente no castigo específico que seria atribuído àqueles que não tivessem 

estudado a Torá; ele dizia que o maior pecador é aquele que não homenageou 

suficientemente os sábios da Torá. Ele citou longamente as palavras dos Sábios para 

ilustrar o duro castigo que esses ignorantes teriam no Mundo Vindouro. 

 Esse sermão impressionou Tzadok Yehiel tão profundamente que, desde então, ele 

passou a ficar muito amargo em relação a qualquer pregador, e começou a rejeitar os 

Preceitos sagrados do judaísmo. O sermão que ele acabava de ouvir o levou a se perguntar 

para que adiantaria continuar fazendo tanta caridade e tantas boas ações se, segundo 

aquele pregador, tudo já estava perdido, por causa de sua grande ignorância em relação a 

Torá? Se tudo fosse acabar assim, qual seria o interesse de recusar os prazeres da vida 

neste Mundo? Com relação àquele sermão assustador,Tzadok Yehiel deduziu que a melhor 

coisa que lhe restava fazer era aproveitar tudo o que a vida lhe oferecia e usufruir do 

mundo material ao máximo. Pois, segundo o pregador ameaçador, de qualquer maneira, 

todo ignorante (em relação a Torá) estava condenado a sofrer terrivelmente no Mundo 

Vindouro! 

 A partir do dia em que o pregador fez seu sermão “apavorante” Tzadok Yehiel se 

tornou outro homem. Ele abandonou o pouco de judaísmo que ele tinha, adotou 

                                                
129 A forma dessas letras é muito parecida. 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 337 

completamente a vida dos não judeus e se assimilou totalmente a eles. Do mesmo modo, 

ele se juntou aos gentis com os quais ele fazia negócios para se divertir da mesma forma 

que eles. Naturalmente, um espírito de frivolidade invadiu sua casa também e ele se 

rendeu às festas, bebedeiras e partidas de cartas. 

 Todos seus amigos eram agora “homens do mundo” cujo o único objetivo de vida 

consistia em sentir prazer e satisfazer suas ambições pessoais. Apesar da transformação 

radical no modo de vida de Tzadok Yehiel, a generosidade de seu coração foi a única coisa 

que não havia mudado. A grandeza de sua alma não foi afetada/ sofreu nenhuma alteração, 

e ele fazia caridade com mais generosidade do que antes, pois ele havia enriquecido muito 

graças aos negócios que ele mantinha com os proprietários. Ele não tinha a intenção de 

seguir os Preceitos da religião judaica, mas na sua opinião, a bondade não estava 

necessariamente relacionada à religião. 

 Ele teria levado essa vida para sempre se não fosse o fato de que ele e sua mulher 

não tivessem filhos! Eles desejavam desesperadamente ter um filho e por isso sofriam com 

essa ferida secreta no fundo do coração. 

 Num certo dia, um estrangeiro chegou em Swienciany. Ele era discreto e fazia o 

possível para não chamar a atenção de ninguém. Entretanto, bastava trocar algumas 

palavras com ele para perceber que não era uma pessoa comum. 

 O estrangeiro estava nas propriedades do bondoso Tzadok Yehiel onde o encontrou. 

A maneira e a conversa tão amáveis desse “ilustre” sábio da Torá surpreenderam Tzadok 

Yehiel que não pôde deixar de ficar impressionado e comovido. 

 Ao invés de tratar Tzadok Yehiel como um ignorante e com desprezo, o estrangeiro 

falou com ele com o maior respeito, dizendo a qual ponto o bem que ele fornecia através 

de suas inúmeras boas ações de caridade era admirável. Ele lhe disse também: 

- A caridade é uma coisa muito importante, você sabe. O judaísmo é muito mais 

um ligado às ações do que ao estudo da Torá; a ação é o principal e não a filosofia. 

Nossos Sábios dizem: “A Teoria não é tão importante quanto a prática”. Além do mais 

eles explicam que as principais virtudes que um judeu deve ter é a fé e a generosidade.  Os 

judeus mereceram os milagres da saída do Egito justamente porque tinham uma inabalável 

fé em D´us.  

Essas palavras do estrangeiro, contrastando tanto com as palavras daquele pregador 

ameaçador, penetraram profundamente na consciência de Tzadok-Yehiel. Ele passou a 

tratar o estrangeiro com muito respeito e se empenhou para encontrar uma residência 

confortável para ele perto de sua casa. Ele aproveitava todas as oportunidades para falar 

com o estrangeiro, pois suas conversas eram como um curativo para as feridas de sua alma 

ferida e de seu coração partido! 

 Em conseqüência desta nova amizade marcada pelo respeito e pela admiração, 

Tsadok Yehiel deixou de organizar suas freqüentes recepções, abandonou pouco a pouco 

as visitas mundanas que ele fazia aos proprietários não-judeus, e voltou lentamente para o 

coração do judaísmo. Em dois anos, ele tinha se tornado um fiel e rígido seguidor dos 

Preceitos da Torá. Quando Tzadok Yehiel ouviu falar de um grande Kabalista na Polônia 

cujas bênçãos se realizavam, ele e sua mulher resolveram  procurá-lo. Eles disseram para o 

Kabalista que eles não tinham filhos e que a vida deles não tinha sentido por causa disso. 

O Kabalista os abençoou então. Depois de ter recebido a benção daquele grande homem o 

casal teve a felicidade de ganhar filhos. 
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 Depois de um certo tempo descobriram que o estrangeiro que tinha se esforçado até 

conseguir trazer Tzadok Yehiel de volta para o judaísmo era um desses Místicos 

itinerantes. 

 - Quando eu ouvi essa história, disse o jovem professor a Baruh, eu senti um 

grande respeito pelos Místicos e eu sempre fiquei atento caso pudesse encontrar um deles 

durante minhas viagens. Eu tenho a impressão de que o principal sucesso dos Místicos foi 

despertar um sentimento de dignidade no coração dos judeus comuns e diminuídos pela 

falta de educação judaica, incentivando-os a atingir um nível mais elevado na vida 

espiritual, o que mais tarde permitiu que eles tivessem um maior interesse pelo 

cumprimento das Mitsvot e pelo estudo da Torá. 

 Tudo isso não era novidade para Baruh. Ele lamentou que o jovem professor não 

tivesse tido a oportunidade de ter relações mais estreitas com os Místicos a fim de 

aprender ainda mais sobre eles. 

 

 

96. 

 

Baruh Viazner encontra o Rabi Israel Baal Shem Tov – Inauguração da Yeshiva de Slutzk.  

 

 

O próximo Místico que apareceu na propriedade de Baruh foi um que o Rabi 

Menashe Israel conhecia bem. O Místico reconheceu logo o jovem Rosh Yeshiva e se 

virou para o Rabi Menache Israel dizendo: 

- Você sabe quem é esse jovem? É o Gaon Rabi Aaron Yaakov de Pintchov, 

conhecido como o “Gênio de Pintchov!” É um descendente do Rabenu Tam! 

Ele contou então o que ele sabia sobre esse brilhante jovem. Aos quinze anos, ele 

já era famoso por sua genialidade. Quando ele fez trinta anos, ofereceram a direção da 

grande Yeshiva em Polotzk para ele, para suceder o famoso Gaon Rabi Tzvi. 

O Rabi Menashe Israel se precipitou para contar para Baruh a maravilhosa 

descoberta que ele havia feito sobre a identidade do jovem professor. Mas, naturalmente, 

eles guardaram essa informação em segredo. Eles somente lamentavam não poder dar uma 

maior atenção ao professor ou demonstrar maior respeito do que antes, pois ele havia 

pedido que ninguém tentasse descobrir quem ele era nem de onde ele vinha. 

Quando o período de dois anos que o Rabi Aaron Yaakov tinha decidido passar na 

Yeshiva estava chegando ao fim, ele disse a Baruh que ele ia voltar para casa de sua 

família. O Rabi Baruh lhe ofereceu uma grande quantia de dinheiro como salário pelo 

período que ele tinha ensinado na Yeshiva, mas o Rabi Aaron Yaakov recusou qualquer 

centavo. 

- Nesse caso, disse Baruh, eu gostaria de te oferecer uma situação estável na nossa 

Yeshiva e eu fornecerei para você e para a sua família tudo o que vocês precisarem. 

Baruh sugeriu que o Rabi Aaron Yaakov ficasse na Yeshiva e que fossem buscar 

sua família. Mas ele se recusou, pois ele sabia que assim seu endereço e sua identidade 

seriam revelados... Ele disse que ele aceitava o emprego mas que ele mesmo buscaria sua 

família. 
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Baruh não tinha outra opção a não ser concordar com a vontade do jovem e assim 

o Rabi Aaron Yaakov deixou a Yeshiva e voltou para casa para encontrar sua mulher e sua 

família que ele não via há cinco anos. 

Quando o Rabi Aaron Yaakov voltou para a Yeshiva com sua família, alguns meses 

depois, Baruh entregou a direção da Yeshiva a ele e ao Rabi Menashe Israel. Ele queria 

estar livre para finalmente realizar seu antigo sonho de estar perto do Rabi Adam Baal 

Shem e aprender a Torá e as virtudes. 

 Baruh tinha passado muito tempo com o Baal Shem de Zamochtch e agora ele 

desejava ter a mesma experiência espiritual visitando o Rabi Adam Baal Shem que ele 

tinha visto durante sua estadia em Slutzk, mas com o qual ele não teve a oportunidade de 

ficar. Baruh queria também entregar uma grande quantia de dinheiro ao Rabi Adam para 

ajudar os Místicos. Ele deu também uma outra grande quantia de dinheiro para as 

instituições de caridade e para os estabelecimentos de ensino das diversas cidades e burgos 

que ele atravessou durante sua longa viagem. 

 Baruh se ausentou durante três anos e voltou em 5482 (1722) depois de ter passado 

oito meses com o Rabi Adam Baal Shem em Ropchitz. Foi lá que ele estudou a Kabala 

com o Rabi Adam Baal Shem e encontrou alguns dos Místicos mais importantes da época. 

Ele aproveitou a oportunidade para falar com o Baal Shem sobre o Rabi Aaron Yaakov e 

de sua hesitação em estudar os Textos sagrados do “Ari Hakadosh” e o motivo que ele 

atribuía a isso. Para a grande surpresa de Baruh, o Baal Shem não fez nenhum comentário 

a respeito. 

  Quando Baruh completou setenta anos, ele foi novamente se encontrar com o Baal 

Shem. Dessa vez a viagem durou apenas um ano. O Rabi Menashe Israel faleceu durante 

essa época e esta perda afligiu seu amigo Baruh profundamente. 

 Cinco anos mais tarde, Baruh ficou sabendo que o Rabi Adam Baal Shem tinha 

passado a direção dos Místicos ao Rabi Israel “Baal Shem Tov” dizendo que seu Mestre, o 

profeta Ahya Hashiloni, disse que isso tinha sido decidido no céu. 

 Baruh quis então se encontrar com o novo chefe e dessa vez ele levou também seus 

dois filhos com ele para que eles também pudessem conhecê-lo e aprender seus novos 

métodos de direção e suas doutrinas. Eles mal tinham passado pela porta quando o Baal 

Shem Tov começou a dizer quem eles eram e tudo o que tinha acontecido durante a vida 

deles, deixando-os muito espantados. 

 Também, durante a entrevista, o Baal Shem Tov disse para Baruh que ele deveria 

se preparar para ir para a Terra Santa (Eretz Israel) depois de voltar para casa, e o santo 

homem lhe prometeu que ele viveria lá durante muitos anos. 

 Baruh e seus filhos ficaram um mês perto do Baal Shem Tov em Tlust, e logo que 

eles voltaram para casa,  seguindo a indicação do santo homem, Baruh começou os 

preparativos para sua viagem para a Terra Santa. 

 Baruh avaliou seu capital, seus negócios e seus bens, e os transmitiu aos seus 

filhos, estipulando que eles deveriam continuar mantendo a Yeshiva que ele tinha fundado 

e sustentado durante tantos anos. 

 Sua Yeshiva, que era um terreno de preparação para a germinação das sementes do 

Hassidismo plantadas por Baruh, deveria continuar funcionando exatamente como antes. 

Seus filhos deveriam também continuar sustentando os dez estudantes escolhidos para 

estudar a Torá no Beth Hamidrash. Também, eles deveriam manter a hospedagem que 
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Baruh tinha fundado na sua propriedade para os viajantes. Baruh também disse para seus 

filhos que queria que eles adotassem o mesmo modo de vida dos discípulos do Rabi Baal 

Shem Tov, e que pelo menos uma vez a cada três anos eles fossem visitar o ilustre Rabi. 

 Baruh viajou quando terminou de organizar tudo o que ele devia. Mas, antes de 

partir definitivamente para a Terra Santa de Israel, ele foi visitar o Baal Shem Tov e ficou 

perto dele durante um mês. Então, ao deixar Tlust pela última vez, ele continuou sua 

viagem para “Eretz Israel”.  

 Os filhos de Baruh, Yosef e Abraham, cumpriram perfeitamente as ordens do pai, e 

antes mesmo que três anos se passassem, eles foram encontrar o grande líder, o Baal Shem 

Tov de Tlust, que deu as seguintes indicações: eles deveriam arrendar as terras do príncipe 

Radzville, assim como os rios, os moinhos, os albergues, as fábricas de tijolo, e tudo o que 

pertencia a esses domínios. Eles deveriam alugar isso tudo para judeus para que estes 

tivessem meios de sobrevivência. O Baal Shem Tov disse também que eles deveriam 

tranferir a Yeshiva do pai deles para Slutzk. 

 Yosef e Abraham se esforçaram para seguir as instruções do grande líder. Eles 

mandaram construir um grande edifício em Slutzk. A Hanuca-Habait (a consagração da 

nova Yeshiva) ocorreu durante o mês de Sivan em 5500 (1740). 

 Os filhos de Baruh convidaram o Baal Shem Tov para a cerimônia de inauguração 

(“Hanuca-Habait”) do novo edifício, o santo homem aceitou e foi para lá. O Baal Shem 

Tov ficou em Slutzk durante um mês inteiro. Foi assim que Slutzk, a cidade dos fanáticos, 

teve a honra de receber em primeiro lugar o Rabi Adam “Baal Shem” e depois o Rabi 

Israel “Baal Shem Tov”!  

 Naturalmente, todos os discípulos do Baal Shem Tov aproveitaram a oportunidade 

para visitá-lo durante sua estadia inédita em Slutzk. O Rabi Nissan de Horki, o pai do Rabi 

Itzhak Saul, também foi visitar o Rabi Israel “Baal Shem Tov” em Slutzk e gravou na 

memória o precioso ensinamento que ele ouviu da própria boca de seu ilustre “mentor” a 

fim de poder repetí-lo para seus amigos quando ele voltasse para casa. 

 O filho do Rabi Nissan, o Rabi Itzhak Saul, o ouviu com avidez, e foi assim que 

quando o jovem Baruh passou Pessah na casa do ferreiro de Dobromysl, ele ouviu todas 

essas histórias contadas pelo seu grande amigo Itzhak Saul! 
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Capítulo XXXIII 

 

 

Baruh Batlan 

 

 

A história da árvore genealógica da família de Baruh – Os pais de Baruh – O avô de 

Baruh, Baruh “Batlan” - A casa mal assombrada de Posen – O Baal Shem de Zamochtch 

julga os espíritos do mal (demônios). 

 

 

97. 

 

 A história da árvore genealógica da família de Baruh – Os pais de Baruh – O avô de 

Baruh, Baruh “Batlan”. 

 

 

 O jovem Baruh conhecia agora toda a história da evolução do Hassidismo: o Rabi 

Eliahu o “Baal Shem” de Worms, o Rabi Yoel o “Baal Shem” de Zamochtch, o Rabi Adam 

“Bal Shem” de Ropchitz, e, finalmente o Rabi Israel Baal Shem Tov.   

Primeiro, havia o Rabi Eliahu, o “Baal Shem” de Worms, e depois o Rabi Yoel o 

“Baal Shem” de Zamochtch que assumiu a direção dos Místicos e Kabalistas depois do 

Rabi Eliahu. Em seguida, vinha o Rabi Adam “Bal Shem” de Ropchitz que sucedeu o Rabi 

Yoel e que, mais tarde, transmitiu a direção dos Místicos e Kabalistas para o Rabi Israel 

“Baal Shem Tov”.  

 A história do outro Baruh, o Baruh de Vyazine, juntou na mente do jovem Baruh 

todos os fatos que antigamente pareciam não ter ligação entre si. Essa história ligava seu 

amigo Itzhak Saul, através de seu pai o Rabi Nissan, ao Baal Shem Tov em pessoa.  Assim, 

Baruh tinha muito que pensar quanto ao Hassidismo que, já naquela época, tinha se 

estabelecido definitivamente. Agora, Baruh deveria escolher seu caminho. 

 O que Baruh não sabia é que sua própria família tinha estreitas relações com os 

precedentes “Baale-Shem”, o Baal Shem de Worms e o Baal Shem de Zamochtch. 

Aparentemente, sua irmã Dvora Lea de Vitebsk sabia muito mais desse assunto do que ele. 

Se ele não tivesse ido embora depois da morte de seus pais e não tivesse “cortado” as 

relações com ela e com o resto de sua família, ele mesmo poderia ter descoberto essas  

relações. 

 Foi justamente durante essa véspera de Páscoa (Erev Pessah), quando Baruh 

desapareceu de repente de sua casa sem avisar sua irmã e foi para a casa de seu amigo, o 

ferreiro de Dobromysl, que ela esperava recebê-lo calorosamente, naquela ocasião, para 

lhe contar toda a história de sua família, uma informação que teria sido muito útil para ele.  

 O desaparecimento inexplicável de Baruh, sem dizer uma palavra, entristeceu 

profundamente Dvora Lea cujas grandes virtudes eram provavelmente desconhecidas pelo 

irmão. Mesmo criança, ela era extremamente fina, muito humilde, e tinha um coração 

excepcionalmente bom. Quando ela tinha apenas oito anos, ela ajudava os pobres vizinhos 

nas tarefas de casa ou ajudava a cuidar dos filhos deles. E, naturalmente, ela ajudava sua 
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mãe mais do que ela podia. Ela a ajudava a acender as lareiras, a lavar a roupa e a louça, a 

levar a cabra para o campo, e ela cuidava sempre desse animal frágil verificando se ele 

estava comendo e bebendo bem e se estava no estábulo na hora certa. 

Quando Dvora Lea chegou à idade “avançada” de dez anos, ela já era encarregada 

de todas as tarefas da casa. Os vizinhos diziam que ela tinha “mãos de fada” e gostariam 

de ter a chance de ter filhos como ela. Sua generosidade era exemplar. Seu pai, Chneor 

Zalman, também conhecido como o “Mestre de Posen” era pobre. Quando um mendigo 

batia na sua porta pedindo esmola, mesmo que nunca tivesse dinheiro para dar, eles 

sempre davam qualquer coisa para comer caso houvesse comida. Freqüentemente, eles 

tinham pão suficiente apenas para eles, mas a jovem Dvora Lea dava seu próprio pão, 

dizendo que ou ela já tinha comido ou que não estava com fome. Depois, ela acabava 

sentindo fome, mas ela sempre estava sorrindo ou tinha algo amável para reconfortar 

qualquer um que estivesse carente. 

Dvora Lea sentia fome freqüentemente também por que ela estava muito ocupada 

desde de manhã cedo até bem tarde de noite, e ela simplesmente não pensava em parar 

para comer. Mesmo assim, seu lindo rosto brilhava de felicidade, um rosto que expressava 

a nobreza. 

 Quando ela tinha um momento livre, ela se sentava na varanda de sua casa para 

coser e cerzir, ouvindo ao mesmo tempo nos dias de verão, a voz de seu vizinho, o Rabi 

Noah, que ensinava para seus alunos a leitura e o Humash. Seu próprio pai dava Chiurim 

para estudantes, mas ela não tinha o nível adequado para entender as aulas dele. Mas, 

como o ensinamento do Rabi Noah era dedicado às crianças, Dvora Lea não tinha 

nenhuma dificuldade para compreender. Foi assim que ela aprendeu rapidamente todas as 

rezas, suas traduções, e o significado mais importantes delas. Ela fez tantos progressos 

que, mais tarde, sem ajuda de ninguém, ela conseguiu ler as rezas no Livro de Rezas, no 

Sidur, e também aprendeu a ler e a entender o Pentateuco, o Humash. Ela se lembrava de 

tudo o que ela tinha aprendido ao ouvir o Rabi Noah dando suas aulas para as crianças. 

 Seu pai, Chneor Zalman, pertencia à linha de pensamento segundo a qual o 

ensinamento da Torá é supérfluo para as meninas, o que afligia Dvora Lea profundamente. 

Ela detestava a idéia de continuar ignorante. Conseqüentemente, ela reconhecia a grande 

oportunidade de ser a vizinha do Rabi Noah. A sabedoria que ela adquiriu “com ele” 

aumentava seu desejo de ser mais instruída ainda, e despertava um maior ressentimento 

em relação ao seu pai quanto a sua indiferença à educação dela. Ela ficava ainda mais 

magoada com esse assunto por que ela não podia entender como sua própria mãe, que era 

tão instruída, inteligente e culta, concordava com seu pai que achava que não era 

necessário instruir sua própria filha!  

 Sua mãe, Raquel, aproveitava todas as oportunidades quando seu marido se 

ausentava para pegar um grande Livro do Talmud, e mergulhar profundamente no estudo 

da Guemara, cantarolando seu estudo com a melopéia dos Talmudistas. 

 Enquanto Dvora Lea cozia no seu canto, ele se sentia consumida pelo desejo 

ardente de estudar. Se ela pudesse somente aprender como sua mãe! Mas sua mãe estava 

tão concentrada nos estudos da Torá que nem via as lágrimas escorrerem pelas bochechas 

de sua pobre filha. 

 Um dia, quando Chneor Zalman foi para o Beth Hamidrash com Baruh, sua 

mulher Raquel se sentou, como ela sempre fazia quando seu marido e seu filho se 
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ausentavam, e começou a estudar o Talmud cantarolando alegremente. De repente ela 

percebeu que sua filhinha não estava no seu canto como de costume. Ela largou então sua 

Guemara e foi procurar Dvora Lea. Ela a encontrou no quarto ao lado, deitada sobre a 

cama, com o rosto enfiado nos lençóis, chorando sem parar. 

 - Por que você está chorando minha menina? Perguntou sua mãe com uma voz bem 

doce. 

 A pequena Dvora Lea, chorando, gostaria de ter respondido o seguinte: “Eu estou 

chorando por que o pai da senhora permitiu que a senhora estudasse e se tornasse 

inteligente, enquanto que eu, eu cresci sem compreender esses pontos e esses traços do 

Talmud! E tudo isso por que meu pai não acha necessário que as meninas estudem a 

Torá”; mas, Dvora Lea preferiu se calar por que ela não queria que sua mãe achasse que 

sua filha estava desrespeitando seus pais. Entretanto, sua mãe insistiu para saber qual era o 

problema e pouco a pouco conseguiu que sua filha dissesse o que a entristecia tanto. 

 Ela consolou sua filha para que ela parasse de chorar e disse que na primeira 

oportunidade elas pensariam neste assunto com carinho. Essa oportunidade surgiu no dia 

seguinte. Sua mãe começou a explicar que sempre existiram duas linhas de pensamento 

sobre a instrução da Torá para as meninas. Seu próprio marido pertencia à linha que não 

acreditava na necessidade de ensinar a Torá para as meninas. Por outro lado, seu pai, que 

era conhecido em Posen como Baruh Batlan, pertencia a uma outra linha de pensamento. 

Ele era um discípulo do Rabi Eliahu Baal Shem de Worms e, mais tarde, ele tinha 

pertencido aos Místicos e Kabalistas e tinha se tornado discípulo do Rabi Yoel Baal Shem 

de Zamochtch. 

 Raquel aproveitou a oportunidade para contar para sua filha uma história muito 

interessante que ela tinha escutado de seu pai. Isso aconteceu em 5442 (1682) quando ela 

tinha dois anos de idade.  

 Nesta época, a família de Baruh Batlan morava em Posen, onde Raquel nasceu, na 

rua Portugal. O motivo pelo qual essa rua se chamava assim era por que a maioria de seus 

moradores tinha vindo de Portugal na época da Inquisição. A rua era maravilhosa e as 

casas imponentes. A casa que a família de Raquel morava pertencia a um certo ourives 

chamado Avigdor Tuvye e a sua mulher Sarah Guittel. Esses proprietários moravam na 

mesma casa assim como sete outras famílias: todos eram judeus notáveis, respeitáveis e 

fiéis aos Princípios da Torá. Sua própria família morou naquela casa durante trinta anos. 

 Entretanto, o proprietário Avigdor Tuvye não era um homem tão refinado quanto 

seus locatários e passava uma grande parte de seu tempo jogando cartas e bebendo, por 

mais triste que seja! Sua mulher e ele tiveram um fim lamentável e inesperado e, quando 

eles morreram e que o apartamento ficou livre, os outros locatários começaram a ouvir 

todas as noites gritos esquisitos e risos de bêbados que vinham deste apartamento... Ouvia-

se barulho de pés como se houvesse pessoas pulando e dançando, sacudindo a casa toda, 

que esatava evidentemente mal assombrada por fantasmas e demônios! O barulho se 

tornou absolutamente intolerável e os cantos, os gritos, e as danças que atravessavam o ar 

durante a noite impediam os moradores de dormir. 

 Baruh Batlan foi o primeiro a procurar outro lugar para morar. Definitivamente, 

ele mandou construir uma casa na mesma rua da Sinagoga e ficou muito feliz quando sua 

família e ele se mudaram para lá. 
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 Baruh tinha o hábito de viajar a cada três anos para visitar e receber a orientação 

espiritual de seu Mestre, o Rabi Yoel Baal Shem de Zamochtch, e para tirar proveito da 

santidade do Tsadik, ele passava sempre várias semanas lá, perto dele. Assim, durante sua 

próxima estadia lá, ele falou ao Rabi Yoel sobre a casa mal assombrada do finado ourives, 

o que o obrigou a se mudar. 

 O Baal Shem de Zamochtch queria que Baruh explicasse que tipo de homem era 

aquele ourives que também era o proprietário da residência onde ele morava com outras 

seis famílias. Como Baruh tinha alugado uma casa na propriedade dele durante trinta anos, 

ele sabia naturalmente tudo o que o Rabi Yoel gostaria de saber sobre o defunto. 

 Avigdor Tuvyé ganhava uma renda satisfatória com os aluguéis que ele recebia de 

seus sete locatários e além do mais ele fazia bijuterias, por isso o chamavam de 

“Goldshmit”; ele comprava todos os tipos de enfeites e adornos das mulheres e os vendia 

para as esposas dos nobres ou outros clientes não-judeus. Baruh disse que apesar do 

ourives ter sido uma pessoa extremamente generosa, ele estava bem longe de ter sido um 

homem fino pois ele dizia muitos palavrões! 

 O Rabi Yoel quis então saber que tipo de mulher era a esposa do ourives, Sarah 

Guittel. Baruh ficou feliz em contar que ela também tinha um coração muito bom e que 

tinha a mão muito aberta. Ela dava Tsedaka generosamente: ela tinha pertencido a todas as 

sociedades de assistência aos pobres, à sociedade que ajudava as jovens pobres a se 

casarem, à sociedade de socorro aos pobres viajantes, e ela ajudava principalmente a 

sociedade encarregada de cuidar das mães pobres depois do parto. Mas, ela também não 

era uma pessoa particularmente fina e sua linguagem não era muito rebuscada. Ela 

blasfemava as pessoas com naturalidade, principalmente as pessoas egoístas ou 

mesquinhas. “O diabo que te carregue!” era uma de suas expressões favoritas quando ela 

estava com raiva. Suas maldições eram muito famosas em Posen e as pessoas tremiam 

diante daquela mulher, pois todo mundo achava que quando Sarah Guittel rogava uma 

praga, esta se realizava.  Mesmo praticando caridade ela não deixava de blasfemar se 

alguma coisa ou alguém a incomodava. É por isso que diziam que se ela amaldiçoasse uma 

pessoa, esta poderia até morrer! 

 

 

98. 

 

- A casa mal assombrada de Posen – 

 

 

O Baal Shem ouviu tudo isso sem fazer comentários. Mas quando Baruh Batlan foi 

se despedir dele, o Rabi Yoel fez então alusão aos novos locatários da casa do finado 

ourives.  

- Como Avigdor Tuvyé e sua mulher Sarah Guittel morreram sem deixar herdeiros 

pois seus filhos morreram muito cedo, a casa deles pertencia ao parente mais próximo. 

Devemos então entrar em contato com esse parente e convencê-lo a transformar esta casa 

num Beth Hamidrash. Será somente dessa maneira que os fantasmas e os demônios serão 

expulsos da casa mal assombrada.  
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 O Rabi Yoel disse a Baruh como ele deveria proceder. Dez discípulos do Rabi Yoel 

em Posen, inclusive Baruh, deveriam fazer jejum no próximo domingo e ler o “Vayehal”. 

Eles deveriam passar a noite seguinte estudando a Torá. No dia seguinte de manhã, eles 

deveriam ir ao Mikvé (banho ritual) e depois para a Sinagoga onde eles deveriam pegar os 

rolos da Torá (Sifrei Torá) enrolados nos xales da reza (Taletim), cada rolo da Torá 

devendo ser carregado por dois judeus. Eles deveriam andar assim em duas filas, 

carregando os Sifrei Torá, e seguidos por todo o Minian até a casa do ourives. Lá, eles 

deveriam parar na frente da porta e mandar os espíritos do mal saírem da casa deixando 

aquele lugar livre para a santa Torá. Eles deveriam então abrir a porta, entrar e recitar 

alguns capítulos dos Salmos, mesmo se esses espíritos impuros não tivessem ainda 

partido. Ofícios deveriam ser organizados três vezes por dia e Shiurim também deveriam 

ser lecionados aos jovens e às pessoas de idade. “Depois, tudo ficará certamente muito 

bem”, concluiu o Baal Shem. 

 Quando Baruh Batlan voltou para casa, ele ficou sabendo que os espíritos impuros 

que tomavam conta do apartamento do ourives iam de mal a pior. Pois agora, eles não 

somente incomodavam indiretamente os vizinhos com seus terríveis barulhos durante a 

noite, como também os apavoravam deliberadamente fazendo coisas aterrorizantes. Os 

vizinhos, horrorizados, não sabiam mais o que fazer e decidiram que a única solução seria 

a de se mudar dali. E assim, um por um foi deixando a casa. 

 Todas as noites, uma multidão de judeus e de não-judeus se juntava envolta da casa 

mal assombrada e escutava aqueles horríveis barulhos. Os locatários estavam exaustos por 

causa das noites de insônia e de pânico. 

 Nesta época, o prefeito de Posen era um cristão estritamente religioso e tinha um 

relacionamento muito bom com os judeus. Ele teve dificuldades em acreditar na história 

desses fantasmas profanos e decidiu que ele mesmo investigaria o caso. Assim, numa 

determinada noite ele foi para a rua Portugal e o barulho dos gritos, dos berros, das mãos 

batendo e dos cantos báquicos chegaram aos seus ouvidos enquanto ele se aproximava da 

casa do ourives. Ele recuou apavorado e como ele era um católico devoto ele foi 

rapidamente procurar o sacerdote para solicitar uma reza especial para que os horríveis 

“locatários” fantasmas do finado ourives deixassem a casa e a cidade. 

 O sacerdote reuniu então seus padres e eles rezaram todos juntos na igreja e depois 

seguiram em procissão, carregando tochas, cruzes e ícones, até a casa do ourives. Quando 

eles chegaram lá, eles se juntaram na frente do apartamento do finado Avigdor-Tuvyé, 

jogaram água benta nas paredes enquanto os padres fechavam os olhos e murmuravam 

uma prece. 

 O apartamento que pertenceu ao ourives e no qual ele e sua mulher tinham vivido, 

estava localizado no primeiro andar e tinha quatro janelas viradas para a rua. Enquanto a 

procissão do clérigo dizia suas preces, justamente de frente para essas janelas, as quatro 

janelas se abriram de repente e brutalmente horríveis rostos apareceram! Estes rostos 

tinham uma expressão tão monstruosa, tão chocante e tão terrível, e o barulho que estas 

“aparições” faziam era tão assombroso a ponto de arrepiar os cabelos, que vários padres 

desmaiaram e o próprio sacerdote horrorizado ficou petrificado, incapaz de dizer uma 

única palavra. Muitos curiosos que tinham se juntado para ver o que estava acontecendo 

fugiram horrorizados. A história e seus terríveis detalhes se espalharam rapidamente por 

toda a cidade. 
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 Quando Baruh ficou sabendo deste alarmante episódio, ele disse ao chefe da 

comunidade judaica o que o Baal Shem de Zamochtch tinha aconselhado fazer a fim de se 

livrar dos espíritos impuros. Eles pediram então que o herdeiro da casa do ourives viesse 

discutir a questão da herança com eles, e conseguiram convencê-lo a doar o apartamento 

do finado Avigdor-Tuvye para que este fosse transformado num lugar sagrado de rezas e de 

estudo da Torá que se chamaria “O Beth Hamidrash de Avigdor Tuvyé e Sarah Guittel”.  

 Baruh e nove outros discípulos do Baal Shem se comprometeram a cumprir tudo o 

que o Chefe deles tinha mandado a fim de consagrar o novo Beth Hamidrash. 

 Quando esses dez adeptos do Baal Shem saíram da Sinagoga, carregando os cinco 

Sifrei Torá enrolados nos Taletim, centenas de homens e mulheres, judeus e não-judeus os 

acompanharam, todos curiosos para ver o que iria acontecer. 

 A procissão chegou devidamente na porta do apartamento e o barulho que eles 

ouviram de “boas-vindas” parecia mais aterrorizante do que nunca. Todos, na multidão, 

tremiam de pavor! 

 Mas os dez homens eleitos continuavam sem tremer cumprindo as instruções do 

Mestre deles, o Tsadik. Eles intimaram três vezes os espíritos a sair da casa e a deixar o 

lugar livre para os santos manuscritos da Torá. Mas como os barulhos que vinha do 

interior da casa não diminuíam, os dois primeiros homens da procissão se precipitaram 

sobre a porta e a arrombaram. 

 Os judeus que estavam carregando os rolos da Torá mal tinham entrado no 

apartamento que um barulho de vidro quebrado ressoou no ar. Todos os vidros das janelas 

estavam quebrados enquanto aparecia a mais fantástica reunião de “criaturas” que 

pudéssemos imaginar! Eram todas criaturas sombrias como a noite e batiam asas fugindo 

as pressas pelas janelas enquanto berravam a ponto de arrepiar os cabelos. 

 Elas soltaram um cheiro nauseabundo naquele lugar que elas acabaram de deixar, e 

uma fumaça fedorenta tomou conta da atmosfera. Mas logo que a procissão dos dez 

discípulos do Baal Shem de Zamochtch (o tal Minian) entrou naquele lugar, a fumaça 

fétida sumiu levando aquele mal cheiro junto com ela. 

 A cidade inteira comentou esse milagre cumprido graças ao poderes do Tsadik, o 

Baal Shem de Zamochtch. O prefeito ouviu falar do milagre assim como o sacerdote. 

Como todo mundo, eles falaram a partir de então com o maior respeito do Baal Shem e do 

milagre que ele tinha realizado. 

 Mesmo assim, os adversários do Baal Shem e da Kabala não tinham mudado de 

atitude. Foi, particularmente, o caso do “famoso” sábio Chlomo Moshe que era na verdade 

um dos inquilinos da casa do ourives e que, cá entre nós, deveria estar feliz com o 

maravilhoso socorro do Baal Shem ao livrá-los desses terríveis espíritos. Mas ele não 

reconhecia o milagre realizado pelo Baal Shem e argumentava que aquilo tinha sido 

apenas uma coincidência, que essas criaturas esquisitas desapareceram exatamente no 

momento em que os discípulos do Baal Shem estavam reunidos ali, por acaso. Na sua 

opinião, não havia nada de extraordinário nisso, e aquele terrível episódio não tinha 

relação alguma com os supostos poderes do Baal Shem de Zamochtch. 

 Tudo correu muito bem durante seis semanas, mas de repente ouvimos um terrível 

estrondo vindo do porão onde ficava a madeira para o aquecimento. Esses terríveis 

espíritos tinham voltado e fortes latidos de cachorro e outros barulhos insuportáveis 

atravessavam o ar! Soubemos então que quando o herdeiro doou o apartamento para 
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transformá-lo num Beth Hamidrash, ele tinha esquecido de mencionar o porão no ato da 

cessão. 

 Convocaram então o herdeiro que redigiu novamente a ata de doação, incluindo 

dessa vez as partes inferiores da casa que deveriam então fazer parte do Beth Hamidrash. 

Mas isso não mudou nada e o pandemônio continuou como antes. 

 Os vizinhos que já gozavam de um certo alívio devido à saída dos monstros 

execráveis que eles esperavam nunca mais ver ou ouvir novamente, ficaram horrorizados 

quando os encontraram novamente na casa, dispostos a atormentá-los e a apavorá-los de 

maneira que eles não tinham mais sossego nem de noite nem de dia! 

 A cidade começou a falar novamente do retorno desses abomináveis espíritos 

impuros que, sem ousar aparecer no Beth Hamidrash, agiam desta vez de maneira 

realmente abjeta nos andares inferiores da casa. 

 Mesmo sendo vítima, assim como os outros inquilinos da casa que, novamente, não 

conseguiam dormir durante a noite, o Rabi Chlomo Moshe estava muito satisfeitíssimo 

com esse acontecimento. Pois, não foi ele que afirmava que os terríveis espiritos tinham 

desaparecido por acaso no momento em que tentaram expulsá-los, e que a saída deles não 

tinha absolutamente nada a ver com os supostos poderes do Baal Shem? A prova estava lá, 

pois essas criaturas tinham retornado apesar de toda aquela intervenção “mágica”. 

 Assim como os outros adversários do Baal Shem, o Rabi Chlomo Moshe estava 

ainda mais amargo do que antes quanto à sua oposição e não poupava o Baal Shem de 

Zamoctch e os outros Kabalistas com suas críticas.  

 Os outros inquilinos da casa, que não eram tão fanáticos quanto o Rabi Chlomo 

Moshe, quiseram encontrar o Tsadik Rabi Yoel para pedir que ele viesse pessoalmente na 

cidade deles, em Posen, para acabar com a nobre tarefa iniciada por seus discípulos, pois 

eles não podiam mais suportar o barulho nem os assombros. 

 O Rabi Chlomo Moshe e seus amigos ficaram furiosos com esta sugestão e 

disseram que eles lutariam com todos os meios para impedir que qualquer um cometesse 

uma loucura como esta! Muito mais, era pior do que uma loucura, afirmavam eles, não era 

nada menos do que “um crime contra o judaísmo!” 

 Os adversários obstinados do Baal Shem fizeram tantos protestos que seus 

discípulos começaram a achar que seria melhor não levar seu Mestre e Tsadik para Posen, 

pois isso podia degradar a dignidade do Santo homem. 

 Entre tempo, aconteceu uma coisa que abalou novamente a cidade. 

 

 

99. 

 

O Baal Shem de Zamochtch julga os espíritos do mal (os demônios). 

 

 

 O Rabi Chlomo Moshe era ao mesmo tempo um grande sábio em Torá e um 

negociante de peles de animais e ele estocava essas peles nos porões da casa. Um dia, um 

comerciante de peles foi para a casa de Chlomo Moshe e quis ver algumas peles. Ele 

mandou então seu filho Menashé, que o ajudava no seu negócio, acompanhar o 

comerciante de peles até o porão. Antes de chegar no depósito, eles tinham que abrir um 
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alçapão no chão do porão e no momento que eles iam abrira-lo o alçapão se abriu sozinho 

e apareceu o monstro mais assustador que eles pudessem imaginar! 

 O comerciante de peles ficou pálido de tanto espanto e o filho de Chlomo Moshe 

perdeu a cabeça, e os dois saíram gritando do porão e foram correndo para a rua. Quando 

eles chegaram num lugar seguro, eles desmaiaram de tanto medo. As pessoas se 

apressaram para socorrê-los e depois de todas as tentativas para reanimá-los, os dois 

finalmente retomaram a consciência. Eles sabiam apenas o que tinha acabado de 

acontecer. O comerciante de peles estava traumatizado e bestificado e Menache delirava 

de uma maneira tão louca que ninguém conseguia compreender o que ele dizia. Ele 

agitava as mãos que nem um doido e não deixava ninguém se aproximar dele. Finalmente 

conseguiram dominá-lo e o prenderam com cordas para que ele não pudesse fazer nada de 

perigoso. 

 Desta vez, o pai do menino enlouquecido, Chlomo Moshe, tinha parado de 

protestar quando decidiram que não havia outra solução a não ser chamar o Baal Shem 

para que ele viesse salvá-los, expulsando definitivamente esses terríveis e monstruosos 

espíritos. 

 O Rabi Yoel chegou na cidade de Posen imediatamente, e investigou o que havia 

acontecido nos porões localizados debaixo do Beth Hamidrash. 

 Na quarta feira seguinte, o Baal Shem convocou o chefe do Beth Din e pediu que 

ele e os outros membros do Beth Din fizessem um jejum para se preparar para um 

julgamento rabínico, um “Din Torá”. Este julgamento seria realizado na presença das 

“criaturas” que seriam os réus; o processo deveria ser realizado no Beth Hamidrash que 

era o apartamento do finado Avigdor Tuvyé. 

 Os membros do Beth Dinn começaram o jejum nesta noite e, no dia seguinte, 

depois rezar, eles se sentaram para esperar a chegada do Tsadik, o Baal Shem. O Rabi Yoel 

convocou os espíritos impuros recomendando que eles não machucassem ninguém quando 

eles viessem ou fossem embora! 

 Logo que os espíritos invisíveis manifestaram sua presença diante do Beth Din, o 

Baal Shem se levantou e gritou: 

 - Ei, vocês espíritos do mal! Eu vos intimo a comparecer a um julgamento, um 

“Din Torá”, porque vocês ultrapassaram os limites que o Todo Poderoso estabeleceu para 

os demônios pois vocês se juntaram aos humanos! 

  Barulhos extremamente estranhos foram ouvidos, mas era impossível 

compreender qualquer coisa naquela algazarra. 

 O Rabi Yoel se virou então para o Beth Din e disse: 

 - Pelo poder da Santa Torá e pelo poder do Beth Din, eu peço que seja decretado 

que um desses monstros tenha o poder de falar e de ser entendido claramente. 

 O chefe do Beth Dinn se levantou então e fez o que o Baal Shem mandou. Ouvimos 

então uma voz dizendo claramente que se os monstros tivessem ultrapassado os limites, 

era ordem do chefe Ashmedai, o príncipe dos monstros. 

 - Mas Achmedai não tem o direito de mandar vocês para o meio dos homens, 

replicou o Baal Shem. O lugar de vocês é na solidão, nos desertos e nas florestas! 

 A voz que já tinha se manifestado se elevou novamente e disse: 
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 - Na verdade, nós temos perfeitamente o direito de vir para cá, pois nós somos os 

herdeiros legítimos de Avigdor Tuvyé e de sua mulher Sarah Guittel! Nós fomos criados a 

partir dos maus pensamentos e das blasfêmias deles. Esta casa pertence a nós! 

 O Baal Shem já tinha uma resposta pronta. Ele disse: 

- De maneira alguma monstros poderiam ser considerados herdeiros de seres 

humanos.  Pois os bons anjos que são criados graças às boas ações do homen, e os anjos 

ruins que são criados pelas ações ruins do homen, cumprem sua função quando, depois da 

morte de uma pessoa, aqueles anjos a defendem ou a acusam. Mas, nem os anjos bons e 

nem os ruins podem pretender tornar-se herdeiros dos bens materiais de um homem! 

Nunca! 

 Aquela voz se manifestou mais uma vez e protestou dizendo que eles não tinham 

nenhuma intenção de abandonar o porão, já que eles estavam lá sob as ordens de 

Achmedai. Eles repetiam que só obedeceriam às ordens dele e de mais ninguém. Disseram 

que eles não teriam deixado os andares superiores da casa de Avigdor Tuvyé também, mas 

quando os santos pergaminhos da Torá tinham sido levados para lá, eles criaram uma luz 

tão intensa que os monstros não conseguiram suportá-la, e foram então procurar refúgio no 

porão. Mas nada podia fazê-los partir. 

 Quando o delegado dos monstros terminou seu discurso, ele começou a grasnar e a 

soltar gritos ensurdecedores. Isso foi repetido pela “tribo” inteira! 

 Todos os que estavam presentes no Beth Hamidrash ficaram horrorizados. Isto é, 

todos com exceção do Baal Shem de Zamochtch que gritou então com todas as suas forças: 

 - Ei vocês, demônios e espíritos do mal! Em virtude do Santo Nome que ressalta do 

versículo: “Mil caíram do seu lado e dez mil a sua direita, nenhum inimigo poderá se 

aproximar de vocês”130, eu ordeno que vocês se calem imediatamente! E a partir de agora 

vocês deverão se esconder dos seres humanos! Vocês devem se preparar para ouvir a 

sentença do Tribunal de Justiça, do “Beth Din Tzedek”, e cumprir todas as suas instruções. 

Não se atrevam a machucar qualquer pessoa nem a espalhar esse cheiro nauseabundo! 

 Um silêncio total precedeu as palavras do Baal Shem de Zamochcth enquanto todos 

os monstros desapareciam de repente. Os membros do Beth Din e os membros da  

comunidade que estavam presentes no Beth Hamidrash esfregaram os olhos estupefatos. 

Eles estavam deslumbrados com o que tinha acontecido. 

 Os membros do Beth Din ficaram pensativos. Eles tinham que dar o veredicto 

rapidamente. Foi declarado, por unanimidade, que esses demônios não tinham nenhum 

direito à herança de Avigdor Tuvyé, o ourives, e de sua mulher Sarah Guittel. 

 Logo que o veredicto foi entregue, um barulho de gritos sufocados atravessou o ar. 

 - Vocês ouviram o veredicto? Gritou o Baal Shem. Vocês devem deixar esta casa 

imediatamente, sem machucar qualquer pessoa e sem fazer estragos! Vocês devem se 

conformar com a sentença agora, imediatamente! 

 O Baal Shem se virou então para a comunidade e mandou ela recitar o trecho do 

Pentateuco que trata do sacrifício dos incensos, o “Ketoret”, e depois rezar Davenen 

Minha. 

 A partir desse dia, ninguém ouviu nem viu mais nesta casa essas horríveis 

criaturas, os demônios. 

                                                
130 Salmo 91, versículo 7. 
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 O Baal Shem ficou mais uma semana em Posen, depois do terrível episódio da casa 

mal assombrada. Ele estava literalmente assediado com os pedidos de todos os moradores 

da cidade que queriam sua bênção e suas orientações. 

 Ele tinha ao mesmo tempo trazido um remédio para o comerciante de peles que 

tinha perdido a fala depois do susto que ele teve no porão por causa dos monstros. 

Também o Baal Shem de Zamochcth fez com que o pobre Menashe, o filho de Chlomo 

Moshe, recuperasse a razão. 
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Capítulo XXXIV 

 

 

O Maharal de Praga 

 

 

Os ancestrais Maharachal e Maharal – A história do Maharal – Na Yeshiva do 

Rabi Yaakov Pollack – Cracóvia antigamente – Uma história antiga – o Rabi Moshe 

Isserlis – A mulher do Maharal, Perla – Uma fortuna inesperada – o neto bem dotado do 

Maharal. 

 

 

100. 

 

Os ancestrais Maharachal e Maharal – A história do Maharal – Na Yeshiva do 

Rabi Yaakov Pollack – 

 

 

 

  Baruh Batlan teve nove filhos, mas somente Raquel e seu irmão Benjamin 

sobreviveram. Conseqüentemente, seus pais aproveitaram a visita do Baal Shem para pedir 

sua benção para que seus dois filhos tivessem saúde e uma vida longa. Raquel contou 

então à sua filha Dvora Lea que ela se lembrava vagamente do dia em que, muito jovem, 

ela foi levada por seus pais para o Baal Shem que deu a bênção que eles queriam. 

 - Agora, minha querida filha, você sabe alguma coisa sobre meus ancestrais, eu 

gostaria também que você soubesse que sempre existiu uma diferença nítida no que diz 

respeito à educação das crianças, entre aqueles que seguiam as doutrinas dos Kabalistas e 

aqueles que seguiam as doutrinas dos Mitnagdim, especialmente com relação às meninas. 

 - Os discípulos do Rabi Yoel e de outros Kabalistas pensavam que era justo instruir 

suas filhas conforme a Torá, assim como seus filhos, e, naturalmente, a educação em Torá 

era adaptada às necessidades e às capacidades das crianças. Foi assim que Baruh Batlan, 

verdadeiro discípulo do Baal Shem, cuidou para que eu, sua filha, fosse instruída conforme 

a Torá. Eu comecei o estudo da Torá com cinco anos de idade, e continuei durante treze 

anos, e durante todo esse tempo, meu pai me fazia perguntas para ver se eu estava fazendo 

progressos. Com quinze anos eu já estava estudando o Talmud. 

 - Mas seu querido pai, continuou Raquel, pertence aos Mitnaguedim e acredita que 

não é bom ensinar a Torá às meninas. Foi por isso que não te ensinaram a Torá, concluiu 

sua mãe com compaixão. 

 Dvora Lea queria ter maiores informações sobre os ancestrais de sua mãe. Ela 

sabia que o pai de sua mãe, seu próprio avô, Baruh Batlan, era descendente de judeus 

espanhóis e portugueses que tinham sido expulsos de seus respectivos países. Eram 

simpatizantes da Kabala que faziam sempre parte integrante de seus estudos. Baruh tinha 

sido, ele também, desde sua juventude, educado segundo o espírito da Kabalistico. 
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 A mãe de Raquel era descendente de uma família famosa de Posen, que se 

orgulhava de seu famoso ancestral, o Gaon Rabi Chlomo Luria, o grande Talmudista e 

Kabalista conhecido como “MaHaRaChaL”. 

 Ora, o pai de Dvora Lea, Chneor Zalman, tinha como ancestral o “MaHaRaL de 

Praga”. O pai do Chneor Zalman, Rabi Moshe, representava a quarta geração do 

“MaHaRaL” - o Rabi Yehuda Levai. O “MaHaRaL” nasceu em 5272 (1512) e era o filho 

do Gaon Rabi Betzalel, representando a quinta geração do Gaon Rabi Yehuda Levai de 

Worms que morreu em 5200 (1440). Sobre seu túmulo havia uma inscrição dizendo que 

ele era um descendente do Rei David. 

Raquel tinha muita coisa para contar para sua filha em relação às tradições 

familiares relacionadas ao “MaHaRaL de Praga”. Com sete anos de idade, ele era tão 

inteligente e instruído que já discutia assuntos da Torá com os grandes sábios que 

visitavam seu pai, o Rabi Betzalel e seu avô, o Rabi Haim. 

 O Rabi Betzalel era muito pobre. É por isso que ele queria que seus filhos se 

casassem o mais rápido possível. Seus filhos eram o “MaHaRaL”, Haim, Pinhas e 

Chimshon. Ele procurou pessoas de respeito que tivessem uma boa situação, que 

estivessem dispostas e que desejassem aceitar a responsabilidade de cuidar de seus filhos 

que eram ainda muito jovens, que pudessem sustentá-los enquanto eles estudassem na 

Yeshiva, e mesmo depois do casamento, para que eles pudessem continuar seus estudos da 

Torá sem preocupações financeiras. 

 Quando o MaHaRaL fez dez anos, seu pai o casou com a filha do rico sábio Rabi 

Chmuel, filho do Rabi Yaakov Raih de Praga. Ele tinha uma influência tão grande que 

tinha até relações com a família real, e graças a sua mediação muitos judeus foram 

socorridos. 

 Nesta época, a Yeshiva de Premichle, cujo chefe era o Gaon Rabi Yaakov Pollack 

era muito famosa. O Rabi Yaakov Pollack era um discípulo e adepto do notório Rabi 

Yaakov Margolis de Nuremberg. 

 O Rabi Yaakov Pollack tinha seu próprio método de estudo. Ele tinha aperfeiçoado 

a arte do “Pilpul”. Ele dividia cada capítulo da Halakha (a Lei da Torá) em assuntos 

diferentes; ele estudava cada assunto segundo suas diversas opiniões e explicava cada 

ponto de vista nos mínimos detalhes até atingir a mais alta perfeição. 

 Conseqüentemente, sua Yeshiva era muito procurada, mas o Gaon era muito 

prudente quanto à adesão de seus estudantes. Somente os mais brilhantes podiam esperar 

ser aceitos e somente um a cada vinte ou vinte cinco candidatos conseguiam ser aceitos 

por ele. E foi nessa Yeshiva que, com doze anos de idade, o jovem MaHaRaL foi enviado 

e foi aceito. Ele ficou lá quatro anos, durante os quais ele se dedicou aos estudos 

assiduamente.  

 Segundo a tradição, o Rabi Yaakov dizia que seu jovem aluno era o terceiro ponto 

do “Segol”131 e que graças a D’us foi dado aos judeus. Dentre os milhares de estudantes 

que tinham estudado na Yeshiva, ele citava com orgulho os três nomes seguintes: O Rabi 

Meir Katzenelenbogen, chamado também de MaHaRaM de Padoue; o Rabi Chalom 

Chahna de Lublin e o MaHaRaL de Praga. O MaHaRaL dizia que seu Mestre na Yeshiva 

de Premichle não ensinava somente os estudantes a seguirem o caminho do pensamento 

                                                
131 No alfabeto hebraico segol é um sinal constituído de três pontos colocado de baixo de 
determinadas letras que forma o som “é”. 
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mais elaborado, mas também ele ensinava como construir um edifício intelectual com 

estruturas de idéias completas e complexas. 

 Em 5282 (1522) O Rabi Yaakov deixou Premichle e se tornou o Rav de Praga. O 

jovem MaHaRaL decidiu então se exilar. Dois anos se passaram até ele voltar para Praga. 

Nesta época, o Rabi Yaakov foi para Lublin para visitar a Yeshiva dirigida então por seu 

antigo aluno, o Rabi Chalom Chahna. Era um homem muito velho naquela época e 

enquanto que ele estava em Lublin, ele ficou doente e faleceu. 

 O Rabi Chmuel Raih quis então que o MaHaRaL se casasse com sua filha e que ele 

pudesse também continuar seus estudos numa Yeshiva mesmo depois de seu casamento. 

Mas como Perla, a noiva do MaHaRaL, tinha apenas quatorze anos na época, o jovem 

MaHaRaL achava que ela era muito jovem ainda  para se casar. Ele pediu a permissão 

para ir para uma Yeshiva para estudar mais quatro ou cinco anos. Perla era uma jovem 

inteligente. Quando ela tinha seis anos e que se tornou a noiva do jovem MaHaRaL, ela se 

deu conta da grande sabedoria e da genialidade de seu noivo e decidiu estudar com 

assiduidade para que ele não tivesse vergonha dela. Ela começou então a estudar em 

segredo até seu noivo voltar da Yeshiva. Quando eles começaram a conversar sobre alguns 

assuntos da Torá, ele ficou surpreso e muito contente de ver os vastos conhecimentos de 

Torá que ela tinha adquirido. E antes de partir novamente para passar mais quatro ou cinco 

anos estudando em outra Yeshiva, ele preparou para ela um programa de estudos e ela 

prometeu estudar conforme o plano estabelecido. 

 Durante seus dois anos de exílio, o MaHaRaL tinha encontrado alguns grandes e 

famosos sábios. E, enquanto ele escondia sua identidade, ele ouvia tudo o que os sábios 

falavam e anotava tudo para não esquecer nada do que ele tinha aprendido. Durante esse 

tempo, ele ouviu falar de um Gaon chamado Rabi Itzhak Clover de Worms, que estava 

então em Posen; ele ficou sabendo que ele tinha uma maneira muito original de estudar a 

Torá, segundo os métodos dos sábios da Alemanha e da França. 

 O MaHaRaL decidiu que era lá que ele ia passar seus próximos anos de estudo. 

Chegando em Posen, ele conheceu o neto do Rabi Itzhak, Chlomo, filho de Yehiel Luria de 

Brisk, que tinha na época mais ou menos dezessete anos. Mesmo que o MaHaRaL fosse 

dois anos mais novo, eles estudaram juntos com o Rabi Itzhak e se tornaram excelentes 

amigos. 

 O velho Rabi Itzhak disse mais tarde que ele tinha aprendido mais com seus dois 

alunos do que com seus próprios mestres! 

 O MaHaRaL estava tão contente com seus estudos que, mesmo no fim do período 

de quatro anos, ele não tinha vontade de ir embora e escreveu para pedir a sua noiva e ao 

pai dela a permissão para continuar lá por mais três anos. A permissão lhe foi concedida e 

ele ficou mais tempo na Yeshiva com muita satisfação.  

Durante os três anos que o MaHaRaL passou em Posen, seu sogro, o Rabi Chmuel 

Raih ficou arruinado e teve que vender tudo o que ele possuía para pagar suas dívidas. 

Este último escreveu uma carta ao MaHaRaL para explicar a mudança brusca que havia 

ocorrido na sua situação, libertando-no da promessa de seu noivado com sua filha Perla, 

pois ele não tinha mais condições de fornecer o que ele tinha prometido ao jovem casal.  

Ele disse que devido àquelas circunstâncias, ele estava livre para escolher outra mulher 

para se casar. 
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 O MaHaRaL enviou imediatamente uma resposta ao pai de Perla, expressando sua 

compaixão com relação à sua falência, mas que, por ele, isso não fazia nenhuma diferença 

quanto à sua intenção de se casar com Perla. A menos que ela não quisesse esperá-lo. 

 Quando o Gaon Rabi Itzhak Clover faleceu algum tempo depois, o MaHaRaL, seu 

amigo Chlomo Luria e outros estudantes decidiram todos deixar Posen e ir para a 

Cracóvia que, nessa época era um centro famoso de Torá. O MaHaRaL permaneceu cinco 

anos na Cracóvia, onde passou três anos estudando com seu amigo Chlomo Luria também 

conhecido como o MaHaRaChaL. Durante os dois últimos anos ele estudou com Moshe, o 

filho do Rabi Israel Isserlis – mais tarde conhecido como o RaMo. 

 

 

 

101. 

 

Uma história antiga 

 

 

 

Como o MaHaRaL contou mais tarde, ele nunca tinha visto uma cidade igual a 

Cracóvia onde os estudantes da Torá eram considerados com o maior respeito e a maior 

estima. Os açougueiros, os carregadores de água e os cortadores de lenha faziam parte dos 

grandes sábios da cidade. O relacionamento entre as pessoas era excepcional, marcado 

pelo respeito mútuo e pela ética. A cidade era um dos maiores exemplos de instrução e de 

valores morais. Lá, estudávamos a Torá e também suas interpretações esotéricas. 

No meio da cidade havia um terreno circular de aproximadamente 15 metros de 

diâmetro (trinta amot), cercado por um muro de tijolo. Diziam que, uma vez, a terra se 

abriu neste lugar engolindo as pessoas que estavam lá, diante da multidão. A história foi a 

seguinte: 

Em 5123 (1363), o Gaon Rabi Yitzak foi nomeado o Rabino Chefe da Cracóvia. 

Ele tinha vindo da Alemanha, expulso desse país como todos os outros judeus daquela 

época. Cracóvia estava então sob o domínio de um dos príncipes poloneses e seus 

domínios eram administrados por um certo judeu alemão chamado Schlomo Seligman. 

Esse Schlomo era um “Cohen” mas ele estava tão afastado de todos os pensamentos 

ligados ao judaísmo que a religião não significava absolutamente nada para ele, e era um 

pecador em todos os sentidos da palavra. Ele tinha mudado seu nome “Schlomo” para 

“Sigmund” e se apaixonou por uma divorciada da Cracóvia. Era uma judia e ele queria que 

o Rav da cidade os casasse para agradar a família da jovem. Conseqüentemente, ele 

procurou o Rabi Yitzhak que, quando ficou sabendo que Seligman era um “Cohen”, 

recusou-se naturalmente de realizar a cerimônia religiosa, pois é proibido pela lei judaica 

que um membro da tribo “sacerdotal” (um Cohen) se casasse com uma divorciada132.  

Seligman respondeu então que ele abriria mão do privilégio de seu “sacerdócio” e 

desejava somente se casar com a mulher que ele havia escolhido. E se o Rav recusasse o 

pedido de casá-los segundo a Lei e o costume judaico, ele o ameaçou dizendo que ele se 

casaria em outra cidade! 

                                                
132 Um Cohen não pode se casar com uma mulher divorciada.  
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O Rav mandou então chamar esta mulher e seus pais que eram pessoas riquíssimas 

e poderosas. Mas isso não intimidou o Rav que avisou claramente à família que se esta 

mulher divorciada persistisse em se casar com aquele Cohen, apesar da proibição formal 

da Torá, o Rav a colocaria em Herem, expulsando-na da comunicade judaica. 

Os pais da mulher que pretendia se casar tinham importantes negócios com 

Seligman e por isso eles desejavam muito que ele se tornasse membro da família. Assim, 

os pais da pretendente ignoraram deliberadamente as palavras do Rav, achando que ele era 

inflexível demais e que ele interpretava provavelmente a Lei, o Din, de maneira 

excessivamente severa. Vendo que os pais da pretendente estavam dispostos a apoiá-lo 

para realizar seus desejos, Seligman se sentiu mais confiante e se enfureceu com o Rav, 

principalmente quando este disse do alto do púlpito da Sinagoga que ele estava proibindo 

formalmente os culpados a se casarem. 

Na cidade, as opiniões a respeito desse assunto eram dividas. Naturalmente, os 

sábios e outros judeus que temiam D’us defendiam a posição do Rav. Mas a rica família da 

divorciada e outros que tentavam sempre profanar a Lei, defendiam Seligman, talvez com 

a esperança de realizar futuros negócios financeiros com ele. 

Seligman era muito querido por seu patrão, o Príncipe polonês, e quando falou com 

ele sobre suas “preocupações” e lhe disse que por causa de uma “bagatela” o Rav da 

cidade se recusou a celebrar seu casamento com a mulher que ele tinha escolhido, o 

príncipe prometeu que ele “arrumaria” as coisas para ele de tal maneira que tudo corresse 

bem! O Príncipe mandou então buscar o Rav e pediu também que o sacerdote estivesse 

presente ao mesmo tempo. O Rav, sendo um homem muito idoso, chegou acompanhado 

de um ancião da comunidade. 

O príncipe perguntou então o motivo pelo qual o Rav se recusava a dar a permissão 

para o casamento de duas pessoas apaixonadas que queriam tanto oficializar sua união. O 

Rabi Yitzak explicou que, segundo a Lei judaica, um Cohen, sendo um membro da tribo 

“sacerdotal” a qual pertencia Seligman não tinha o direito de se casar com uma mulher 

divorciada. Lamentando, o Rav disse que não havia como contornar aquela situação pois 

ele não tinha o poder de aplicar a Lei de outra forma. 

O príncipe se virou então para o sacerdote e disse que já que ele conhecia a bíblia 

dos judeus, ele poderia explicar se as afirmações do Rav tinham fundamento ou não. O 

sacerdote, que era anti-semita e vendo a oportunidade de prejudicar os judeus, respondeu 

amavelmente: 

- Há realmente uma lei sobre a interdição de uma divorciada com um Cohen na 

Bíblia deles, mas os Rabinos têm o poder de anular a lei se eles quiserem.  Assim, eles 

proíbem freqüentemente o que, segundo a Bíblia, é permitido e permitem o que segundo a 

Bíblia é proibido. É o que os Sábios do Talmud faziam, disse ele, para mostrar seu grande 

conhecimento. 

O Rav afirmou então corajosamente que o que o sacerdote acabava de dizer estava 

totalmente errado. 

- Quando D’us deu a Torá para Moshe, explicou o Rav, tudo estava consignado por 

escrito. Mas, além disso, D’eus deu também a Lei Oral da Torá, que compreendia as 

explicações e as interpretações da Torá escrita. Estas foram transmitidas oralmente de 

geração em geração, até a trigésima segunda geração, na época dos Sábios que finalmente 
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a escreveram. Desta maneira, a Lei chegou até nós com toda a sua clareza desde o dia em 

que ela foi dada aos judeus no Monte Sinai. 

O sacerdote começou então, com uma voz cheia de mérito, a perguntar várias 

coisas que não tinham nada a ver com o assunto, achando que dessa maneira estaria 

ridicularizando o Rav diante do príncipe. Mas o Rav não ficou tão desconcertado; ele já 

sabia que este tipo de “jogo” ia acontecer e já tinha respostas prontas. Ele não tinha sido o 

primeiro na história judaica a ser atacado pelos anti-semitas. O Rav conhecia as discussões 

que o Rambam teve com os chefes cristãos quando lhe fizeram perguntas semelhantes. 

Agora que o Rav tinha uma resposta para cada pergunta que o sacerdote fazia, o príncipe 

não podia deixar de admirá-lo e agora era o sacerdote que parecia estúpido aos olhos do 

príncipe. Essa forma inesperada dos acontecimentos deixou o sacerdote furioso, e, 

temendo que a admiração do príncipe pelo sábio Rav se estendesse a todos os judeus, o 

sacerdote começou a difamar violentamente os judeus e a fé deles. 

Mesmo fervendo interiormente de indignação diante da audácia do sacerdote, o 

Rav ficou aparentemente calmo enquanto ele lembrava tranqüilamente ao sacerdote que 

ele deveria falar dos judeus e da fé deles com um maior respeito. Será que ele não 

conhecia o provérbio conhecido por todo mundo: “Não cuspa no prato que comeu?” Não 

somente os cristãos se basearam nas fontes do judaismo, como também, aquele que fundou 

a religião deles foi um descendente dos judeus, fosse de uma maneira natural como 

achavam os judeus, fosse de uma maneira sobrenatural como achavam os cristãos. O 

sacerdote não pôde se conter mais e se levantou gritando: 

- Vocês são agnósticos! Como é que vocês ousam profanar minha divindade na 

minha frente! E então quem é vosso Moisés? 

- Moisés, Moshé nosso Mestre, nasceu como todos os homens, respondeu 

calmamente o Rav. Ele tinha um pai chamado Amram, e uma mãe chamada Johebed. Ele 

nasceu no sétimo dia do mês de Adar, no ano 2368 da criação. Ele viveu 120 anos e 

morreu no sétimo dia de Adar, no dia de seu aniversário, no ano 2488, depois da criação. 

- Eu devo admitir que você realmente sabe quando Moisés nasceu e quando ele 

morreu, disse o sacerdote zombando! 

- É claro que eu sei, respondeu o Rabi Yitzhak. E todos os judeus sabem disso, 

assim como eles sabem também que existe um único D’us. Pois isso foi transmitido 

claramente de geração em geração, desde a época de nosso Patriarca Abraham, que foi o 

primeiro a reconhecer a existência de um D’us único. 

- E o D’us dos cristãos? Perguntou o sacerdote. 

Só existe um D’us. É o D’us de todos, explicou o Rabi Itzhak e ele começou a citar textos 

cristãos para confirmar essa afirmação, especialmente trechos do Novo Testamento. 

O sacerdote viu que ele tinha perdido a “batalha”. Aparentemente, o Rav conhecia 

melhor a bíblia do sacerdote do que ele mesmo. Neste momento o príncipe interveio. Ele 

sabia perfeitamente que o Rav tinha dito a última palavra na discussão, mas mesmo que o 

sacerdote tivesse sido nitidamente vencido, o príncipe achava que ele deveria defendê-lo 

moralmente. O príncipe interrompeu então a discussão voltando ao assunto do casamento 

de Seligman com a divorciada. Assim, com um certo tom de desprezo, ele se virou para o 

Rav e disse: 
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- Mesmo que a Lei judaica seja assim como você está dizendo, e que seja proibido 

que um “Cohen” se case com uma divorciada, eu mando que você obedeça ao pedido dele 

e os case segundo a Lei judaica, realizando assim o desejo de Seligman e de sua noiva! 

O velho Rav da Cracóvia, o ilustre Rabi Yitzhak, não ficou nem um pouco 

intimidado com a ordem do príncipe e respondeu com calma, mas firmemente: 

- Eu executaria suas ordens com prazer se não fosse a obrigação de obedecer a uma 

autoridade superior ao senhor, ou seja, o Senhor da Criação. A Torá proíbe claramente que 

um “Cohen” se case com uma divorciada e assim eu não realizarei essa cerimônia para 

Seligman. 

Isso deixou o príncipe furioso. 

- Você não perde por esperar e veremos quem ganhará o caso! Respondeu o 

príncipe com raiva. 

Alguns dias depois, o Rav se viu de repente cercado por uma tropa de soldados 

armados que disseram que tinham sido enviados pelo príncipe para levá-lo para a praça do 

mercado, no centro da cidade. A ordem estipulava também que, além disso, diante de uma 

multidão de não-judeus e de judeus, o Rav seria forçado a realizar a cerimônia do 

casamento de Seligman com a divorciada. 

Quando o Rav chegou com sua escolta armada na praça do mercado, Seligman e 

sua noiva já estavam lá esperando por ele, assim como os pais da noiva e um público 

enorme, todos curiosos para assistir a esse casamento insólito. Todos sabiam que o 

casamento seria realizado de maneira espetacular na praça do mercado sob ordens do 

príncipe. 

Os “noivos” estavam radiantes de felicidade. Seus olhos brilhavam de satisfação 

quando eles viram o velho Rav. Agora ele estava vendo quem tinha sido mais esperto. Mas 

o que o velho homem poderia dizer agora? 

- Eu estou advertindo que eu não cometerei esse pecado, proibido pela Torá, 

mesmo que minha vida corra perigo, disse ele aos noivos, e não podíamos duvidar que ele 

tinha certeza absoluta do que estava dizendo! Vocês deverão saber que qualquer coisa que 

acontecer agora e qualquer que seja o destino dos outros e o meu próprio destino, tudo isso 

será o resultado do pecado de vocês! 

O velho Rav continuou pedindo que eles pensassem nas conseqüências terríveis 

desse ato. Caso eles concordassem em desistir da idéia do casamento, o que era 

absolutamente contra a Torá, o príncipe deveria cancelar suas ordens e tudo estaria 

resolvido. 

- Tenham piedade de vocês mesmos, suplicou o Rabi Yitzhak, com lágrimas nos 

olhos. Eu peço que vocês façam isso, não por mim, mas por vocês mesmos! 

Os convidados não somente não deram a menor importância às súplicas do Rabi, 

como também começaram a injuriar o velho Rav que “ousava” pedir que os noivos 

mudassem seus planos, em vez de se submeter às ordens do Príncipe. O Rav tentou mais 

uma vez mostrar que eles estavam errados, mas ele viu que aquilo não daria em nada. Ele 

levantou então a voz e gritou, olhando para o céu:  

- Ó! Mestre do Universo! essas pessoas estão tentando me forçar a infringir Teus 

Mandamentos! Pela glória de Teu Nome, D’us amado, e para que Teus fiéis servidores que 

respeitam a santidade de Teu Nome com pura fé tenham coragem; olhe para a gente, 
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abençoe aqueles que respeitam Teus Mandamentos e amaldiçoe aqueles que se opõem 

obstinadamente a Você! 

Depois de ter pronunciado sua reza, o velho Rav se virou mais uma vez para “os 

noivos” e para o resto dos convidados e suplicou para que eles se arrependessem. Mas 

tudo o que ele recebeu como resposta foi um monte de insultas e de maldições. 

O Rabi Yithzak murmurou então mais uma reza, e depois gritou com uma voz 

chorosa: “Responda-me D’us, responda-me! Faça-o pela glória de Teu Nome, santíssimo 

Nome, poderoso e temível!” 

O Rav mal tinha acabado sua reza que vinha do fundo de sua alma, que a terra 

começou a tremer e se abriu de baixo dos pés dos “noivados”! Antes que qualquer um se 

mexesse para fazer qualquer coisa, os “noivos” foram sugados pela terra até o pescoço, e 

um tempo depois, na frente da multidão toda, eles foram completamente engolidos! Todos 

tremiam de medo, e depois, com alívio, viram a terra se fechar novamente como se nada 

tivesse acontecido. Os soldados armados cravaram suas espadas na terra onde o casal tinha 

desaparecido, para marcar o lugar onde tinha acontecido a tragédia. 

A notícia se espalhou rapidamente por toda a cidade e todo mundo ficou comovido, 

pois todos, homens, mulheres e crianças foram correndo para a praça do mercado para ver 

a cena da catástrofe, onde a terra tinha aberto sua boca para engolir o casal rebelde! A 

notícia chegou também nos ouvidos do príncipe e ele percebeu como era grande a 

santidade e o poder do velho Rav da Cracóvia. 

O príncipe mandou então buscar o sacerdote para pedi-lo sua opinião sobre o modo 

como ele poderia implorar o perdão do velho Rav, que ele e o sacerdote tinham maltrado 

com tanto desprezo. O príncipe estava agora terrificado, achando que ia ser castigado por 

causa de sua participação no caso Seligman. 

O mensageiro encontrou o Sacerdote extremamente descontrolado quando chegou 

em sua residência! Enquanto ele se jogava de um lado para outro, dois padres tentavam 

segurar seus braços para dominá-lo e mantê-lo calmo. O sacerdote ficou nesse estado 

deplorável quando soube que o casal, Seligman e sua noiva, tinham sido engolidos pela 

terra quando o velho Rav tinha implorado D´us. 

Quando o mensageiro do príncipe voltou para contar o que ele sabia sobre o 

sacerdote, o príncipe decidiu ir pessoalmente encontrar o velho Rabi Yitzak para implorar 

o perdão por tê-lo insultado e desprezado sua religião. O velho Rav lhe respondeu que o 

príncipe não precisava pedir perdão, pois ele não tinha feito nada de mal contra ele. E, 

quanto à maneira que ele tinha falado da religião judaica, não era culpa dele e sim de sua 

educação. 

O Rav disse que ele só tinha um pedido a fazer ao príncipe: como era proibido que 

“Cohanim” freqüentassem  lugares onde houvesse túmulos133, ele perguntou ao príncipe se 

ele podia mandar erguer um muro de tijolo envolta do lugar onde o casal tinha sido 

engolido pela terra, no meio da praça do mercado. 

Fascinado pela nobreza do velho Rav, o príncipe consentiu imediatamente ao seu 

pedido. E no mesmo lugar onde estava a multidão, ele mandou construir um muro alto e 

circular de tijolo. 

 

 

                                                
133 Um Cohen não pode ir para lugares onde haja túmulos ou defuntos. 
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102. 

 

o Rabi Moshe Isserlis – A mulher do Maharal, Perla – Uma fortuna inesperada – o 

neto bem dotado do Maharal. 

 

 

Naquela época o chefe da comunidade judaica da Cracóvia era o rico e generoso 

Israel Isserlis. Seu filho era o brilhante Rabi Moshe que se tornará famoso mais tarde e 

será conhecido como RaMo. 

Quando o MaHaRaL e o MaHaRaChaL chegaram na Cracóvia, o RaMo tinha 

aproximadamente dezoito ou dezenove anos. Os dois ficaram deslumbrados com sua 

sabedoria e com sua genialidade. Mais tarde, ele se tornou o genro do Gaon Rabi Chalom 

Chahna de Lublin. 

O pai do RaMo, Israel Isserlis, mandou construir um Beth Hamidrash 

especialmente para seu filho para que ele pudesse estudar lá com toda a comodidade, 

como era de se esperar de um filho de um homem tão rico. 

E agora, esses dois brilhantes estudantes, o MaHaRaL e o MaHaRaChaL, tinham 

se tornado amigos e estudaram com ele também no Beth Hamidrash durante três anos. 

Quando o MaHaRaChaL deixou a Cracóvia, o MaHaRaL ficou lá por mais dois anos para 

estudar com o RaMo. 

Em 5303 (1543) houve uma guerra na Bohêmia. O soberano de praga fazia guerra 

contras os soberanos vizinhos. Assim o MaHaRaL voltou para casa, para junto de sua 

família e de sua noiva. Como o pai de sua noiva tinha ficado pobre, Perla tinha comprado 

uma loja de alimentação e assim ela ganhava o suficiente para viver e para sustentar seus 

pais que tinham sido tão ricos pouco tempo antes. 

O MaHaRaL tinha então trinta e dois anos e sua noiva Perla, quatro anos a menos 

que ele. Assim, eles resolveram que já estava na hora de se casarem. O MaHaRaL ficou 

deslumbrado de ver os grandes progressos que sua noiva tinha feito nos estudos da Torá 

durante doze anos. Para uma mulher, ela tinha certamente um conhecimento excepcional 

da Torá. 

Agora que o MaHaRaL estava em casa e tinha se casado, isso significava que a loja 

deveria ser o meio de sustento de mais uma pessoa. E, como Perla queria que seu marido 

continuasse os estudos da Torá, ela insistiu em tomar conta da loja e deixá-lo livre para 

estudar. Qual era o problema de ser tão pobres agora e não poder viver mais com aquele 

luxo de antes? Eles estavam felizes com aquela vida simples: ele passava o tempo 

estudando e ela trabalhava e estudava também depois do trabalho. 

Os desastres da guerra na Bohêmia persistiram até atingir Praga. Um dia, um 

soldado armado entrou na loja de Perla e pediu que ela desse pão e outros alimentos, e 

carregou isso tudo na sua charrete. Quando ela disse o preço, ele respondeu que ele não 

tinha dinheiro para pagar. Perla explicou que a loja era tudo o que ela possuía, o único 

meio de sustento dela e de sua família. O soldado não tinha um coração ruim e ficou 

emocionado com as palavras dela. Assim, ele pediu que ela aceitasse em troca sua túnica 

maravilhosamente bordada, dizendo: “Se eu não voltar daqui há dois ou três dias essa 

roupa pertencerá a você.” 
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Os dias passaram e o soldado não voltava. “Em tempos de guerra, disse o 

MaHaRaL, muitas pessoas escondem suas jóias em roupas como estas. Vamos dar uma 

olhada nessa túnica.” Assim, Perla descosturou o forro e, realmente, encontrou uma 

grande quantidade de pedras preciosas escondidas. Ela esperou mais um certo tempo, e 

como o soldado nunca mais voltou, ela tinha o direito de ficar com a roupa. De qualquer 

maneira, ela não fazia idéia de quem era o soldado, nem de sua família para poder 

devolvê-lo.  

 Assim, o MaHaRaL, sua mulher Perla, e seus pais, se reergueram e o pai de Perla 

pensou em voltar de novo para os negócios. Quando a guerra terminou, o pai de Perla, 

Chmuel Raih recebeu do governo a missão de supervisionar a reconstrução dos edifícios 

da cidade que tinham sido danificados durante a guerra. Ele cumpriu sua tarefa de maneira 

muito satisfatória, foi bem remunerado e, rapidamente voltou a ter uma vida mais 

confortável. 

 Mais do que nunca Chmuel Raih fazia caridade com generosidade, e a comunidade 

judaica de Praga pediu que ele fosse seu chefe novamente. 

 Quanto ao brilhante MaHaRaL, ele podia agora continuar seus estudos sem se 

preocupar com o trabalho que sua mulher devia exercer para sustentá-lo. Até ela mesma se 

sentia livre para sentar e estudar. Todos os dias, ela tinha uma aula com seu marido e eles 

não somente estudavam o Talmud juntos como também a ética e a metafísica. Perla dizia 

que desde que ela tinha oito anos de idade, ela nunca tinha deixado de estudar menos de 

cinco horas por dia. Depois, quando ela já tinha se casado com o MaHaRaL e que muitas 

comunidades o procuravam para resolver suas dificuldades, era ela que lia essas cartas e 

escrevia suas respostas. Ela editou e publicou toda a literatura sagrada do MaHaRaL, isto 

é, vinte e quatro livros que servem de referência até hoje. Dizem que nos manuscritos 

sagrados de seu marido, em pelo menos oito lugares, ela encontrou pequenas “falhas” com 

relação às referências e às citações dos Sábios, do RaChi ou dos Tossafot. 

 O MaHaRaL estava muito contente e louvava sua mulher Perla, aplicando a ela o 

famoso elogio do rei Chlomo que diz respeito à “mulher virtuosa”: “Muitas mulheres 

fizeram grandes coisas boas, mas você é superior a todas!”134 

 Perla deu ao seu marido um filho, Betzalel, e três meninas, Raihil, Tilla e Realins. 

Betzalel era muito inteligente e, mais tarde demonstrou um maravilhoso talento para 

ensinar. Ele era capaz de explicar uma lição a seus alunos brilhantemente. O Rabi Ephraim 

Luntchitz, o autor do “Oleloth Ephraim” foi nomeado diretor da Yeshiva de Praga. 

Também, o Rabi Betzalel que tinha se casado com a filha de um ilustre judeu renomado 

que o sustentou durante doze anos, partiu com sua mulher para Colônia onde fundou uma 

Yeshiva. Essa Yeshiva se tornou mais tarde muito popular e famosa nas redondezas.  

 O Rabi Betzalel teve dois filhos, Menahem e Chmuel, e uma filha chamada Lift. O 

filho mais velho, Menahem morreu muito jovem. Chmuel era uma criança bem dotada, 

mas não tinha muita vontade de estudar. Ele tinha uma caligrafia maravilhosa e pintava 

como um verdadeiro artista. Ele tinha muita habilidade para qualquer trabalho manual, 

especialmente para fazer gravuras em metais como ouro, prata e cobre. Quando Chmuel 

completou dezesseis anos, ele escreveu um Sefer Torá, um rolo da Torá, sobre um 

pergaminho que media um palmo e meio de comprimento e menos de um palmo de 

                                                
134 Este versículo se encontra no Livro Mishlé do rei Salomão, capítulo 31, versículo 29. 
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largura135, isto é aproximadamente 12 cm de comprimento e 8 cm de largura. A escrita era 

nítida e sem rasuras, conforme a Lei. As letras eram tão pequenas que precisava de uma 

lupa para poder decifrá-las. Chmuel fez também dois rolos de madeira, Etz Haim, onde se 

enrola o pergaminho da Torá. As bem conhecidas citações da Torá estavam gravadas 

sobre esses dois rolos de madeira magnificamente esculpidos:  “Esta é a Torá que Moshé 

colocou diante dos Filhos de Israel, sob ordem de D´us, por intermédio de Moshé”, “A 

Torá é a árvore da vida para os que aderem a ela e todos que a apoiam são felizes”, 

“Suas vias são agradáveis e todos seus caminhos são caminhos de paz”, “A vida longa 

está na sua mão direita e na mão esquerda estão a riqueza e a honra”, “Por justiça D’us 

desejou exaltar a Lei e torná-La gloriosa e honrável”, “A Torá que Moshé nos deu é a 

herança da comunidade de Yacob.”136 

 Chmuel criou também um tipo de régua indicadora em miniatura para acompanhar 

a leitura do seu Sefer Torá, uma “Iad” (a “mão”) onde esculpiu algumas citações da Torá. 

Ele gravou nela também um quadro representando a passagem pelo mar Vermelho, 

mostrando os Egípcios sendo engolidos e os judeus sãos e salvos. Chmuel fundiu prata 

para fabricar a coroa que fica sobre o Sefer Torá, e gravou a cena dos judeus recebendo a 

Torá no Monte Sinai. Foi um verdadeiro trabalho de ourives! 

 Chmuel demonstrou seus talentos artísticos também construindo uma minúscula 

arca, um “Aron Kodesh”, para guardar seu Sefer Torá em miniatura e sua coroa. Ele 

conseguiu esculpir esta arca numa única peça de marfim! No lado oeste dessa arca, ele 

gravou uma representação do Templo Sagrado em Jerusalém, o Beth Hamikdash. Na face 

sul da arca, ele gravou uma cópia do Altar de Cobre. Na face norte da arca, ele esculpiu a 

Mesa dos doze pães do Templo (Chulhan), e na face este da arca, o artista gravou nas duas 

pequenas portas as duas tábuas da Lei com os dez Mandamentos. Na frente da arca 

Chmuel esculpiu uma reprodução da “Arca da Aliança” (o Aron Hakodesh), e no interior, 

ele gravou o candelabro do Templo (a Menora) e o Altar de Ouro137. 

 Mas o jovem artista não parou por aqui.  Ele talhou uma peça de mármore num 

tamanho suficiente para conter sua arca em miniatura, e acrescentou uma “cortina” de 

pedra (o Kaporet)138. Sobre esta caixa de mármore, ele gravou uma representação da 

destruição do Templo e uma cena retratando os judeus a caminho do exílio (Galut); em 

seguida, Chmuel gravou uma outra cena mostrando Hanna e seus sete filhos139 

sacrificando a vida deles pela religião (Kidush Hachem). Um outro quadro representava 

um judeu, com um pacote sobre os ombros, um bastão na mão, um Sefer Torá na outra, 

verdadeiro símbolo do judeu errante. 

                                                
135 Na Torá, a medida referente a um palmo é um “Tefah” e corresponde a 8 cm. 
136 Este trecho muito famoso se refere às seguintes citações da Torá respectivamente: Dvarim 4-
44; Mishle 3-18; Mishle 3-17; Mishle 3-16; Ishayahu 42-21; Dvarim 33-4. 
137 Essas obras que o filho de Betzalel, Chmuel, esculpiu e gravou artisticamente representam os 
principais utensílios do Templo Sagrado de Jerusalém, mencionados nas sessões “Truma” e 
“Tetsave” do Segundo Livro do Pentateuco, “o Livro Chemot”.  
138 No Templo Sagrado, o Kaporet era usado para tampar a Arca Sagrada que continha as Tábuas 
da Lei. 
139 O sacrifício de Hanna e de seus sete filhos refere-se à época da Hanuka, a festa das Luzes, no 
tempo do Segundo Beth Hamikdash, aproximadamente 2500 anos atrás, no ano 3622 do 
calendário judaico. 
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 Quando Chmuel completou dezenove anos, ele se casou com a filha de um 

importante responsável comunitário e filantropo muito conhecido na Alemanha, chamado 

Mordekhai Zaltheim. O casamento foi realizado em Praga, na casa de seu avô, o 

MaHaRaL que tinha naquela época oitenta e três anos. 

 Chmuel levou sua obra de arte com ele e ofereceu seu Sefer Torá em miniatura 

com suas arcas para o MaHaRaL que ficou  radiante de felicidade com a obra prima de seu 

neto. 

 O Pai de Chmuel, Betzalel, morreu em Colônia em 5360 (1600) e Chmuel foi então 

se instalar em Praga. Enquanto Chmuel estava em Colônia, ele vivia graças ao comércio 

do ouro, da prata e de pedras preciosas. Sua principal fonte de renda vinha de suas 

montagens com pedras preciosas, pérolas e outras jóias. 

 Em Praga, ele continuou seu comércio e seu artesanato, especializando-se em 

gravuras coloridas sobre metais. Assim, ele conseguiu juntar uma grande fortuna. 

 

 

103. 

trouver um titre 

 

 Enquanto o MaHaRaL se tornava famoso em Praga e no mundo judaico inteiro 

graças a sua imensa sabedoria em Torá e a sua santidade, o sogro do MaHaRaL, Chmuel 

Raih, adquiria uma boa situação na área econômica e tinha boas relações com a realeza. 

 Nesta época, o soberano de Praga era Ferdinando I. Chmuel Raih eram um de seus 

preferidos por causa de sua inteligência e de suas grandes capacidades. Isso naturalmente 

despertava muita inveja e ódio nos cortesãos que não podiam admitir que um judeu 

atingisse uma posição de destaque na côrte.  

 Os cortesãos conspiraram contra o judeu e analisaram a melhor maneira de 

prejudicá-lo. Assim eles foram contar ao rei Ferdinando I histórias difamadoras sobre 

aquele judeu, mas para a grande decepção deles, a posição de Chmuel Raih na corte 

continuava a mesma. 

 O Rei Ferdinando I era um católico fervoroso mas, mesmo que isso não afetasse 

sua amizade com o judeu Chmuel Raih, chegou um momento em que o ódio contra os 

judeus envenenou também o espírito do rei. 

 Em 5316 (1556) os católicos de Roma marcaram sua “vitória” sobre os judeus 

queimando publicamente os tesouros literários sagrados deles, seus livros preciosos. 

Quando essa inquisição triunfou, este espírito conquistou outras nações católicas. 

 Esse espírito de inquisição começou a se infiltrar na côrte do rei Ferdinando I em 

Praga. Os fanáticos católicos lançaram uma campanha contra os judeus e pouco a pouco, o 

rei também foi influenciado por eles. Um ano mais tarde, o rei reuniu os chefes da 

comunidade judaica e disse que os judeus não poderiam mais contar com sua proteção. 

Conseqüentemente, os judeus estariam mais seguros deixando os territórios da Bohêmia, 

Moravia e Silésia. 

 Chmuel Raih sabia quais cortesãos seriam vulneráveis e poderiam ser subornados, 

e ele estava disposto a dar toda a sua fortuna para salvar os judeus e poupá-los de uma 

expulsão tão brutal de suas casas e de seu país natal. Mas, antes de tomar essas decisões, 

Chmuel Raih resolveu discutir a questão com seu brilhante genro, o MaHaRaL. Ele o 
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desaconselhou a realizar esse projeto, pois era contra a idéia de “pagar o resgate” dos 

judeus, pois ele via que isso poderia representar um perigo, suscitando medidas 

semelhantes em outros lugares. 

 Nesta época, o príncipe Ferdinando da Bohêmia, o filho do rei, foi visitar o 

príncipe Johann de Moravia. Os dois eram profundamente apaixonados por astronomia e 

estavam diante de um problema matemático muito difícil que apesar de todos seus 

esforços eles não conseguiam resolver. Eles consultaram outros especialistas nesta área 

mas eles não conseguiram aYehuda-los. Os dois príncipes fizeram então uma aposta, 

dizendo que o primeiro deles que encontrasse a solução do problema se tornaria o 

“mestre” espiritual do outro, que se tornaria então seu “escravo” espiritual. Eles entraram 

num acordo para fixar um prazo de seis meses para cumprir a aposta.  

 Ora, além de suas próprias propriedades, o príncipe Ferdinando era o herdeiro de 

um certo príncipe da Bohêmia que não tinha filhos. Essa herança compreendia castelos, 

aldeias, burgos, moinhos, oficinas de tecelagem, albergues, etc. O superintendente dessas 

propriedades era um certo judeu de Praga chamado Moshe Yitzhak Sobel. Ele tinha sido 

considerado com o maior respeito e a mais profunda estima pelo proprietário precedente e 

também pelo proprietário atual, o príncipe Ferdinando. 

 Depois de sua aposta com o príncipe de Moravia, o príncipe Ferdinando foi para as 

propriedades mencionadas acima e, evidentemente, encontrou o superintendente Moshe 

Yitzhak Sobel. O superintendente percebeu que o príncipe estava bastante atormentado, 

lamentou o fato, e perguntou se ele podia lhe prestar algum serviço. O príncipe contou 

então a história da aposta que, naturalmente, pesava sobre seus ombros. 

 - Eu estou vendo que o senhor consultou seus sábios, mas o senhor ainda não 

consultou nossos sábios judeus, constatou o superintendente. 

 O príncipe explodiu de tanto rir: 

 - O quê que os judeus sabem sobre assuntos como matemática? Disse ele com 

desprezo. Tudo o que eles sabem fazer é se lamentar das ruínas do Templo Sagrado deles 

em Jerusalém! Que fiquem sonhando com a Redenção deles que acontecerá por sei lá qual 

milagre! Mas o que é que eles sabem a respeito de problemas científicos? Francamente! 

 Moshe Yitzak Sobel conhecia o príncipe desde sua infância, assim ele tomou a 

liberdade de falar com ele francamente: 

 - O senhor tem uma opinião completamente errada sobre os judeus, e naturalmente, 

o erro vem daquele que se encarregou da sua educação. Seu instrutor era um inimigo dos 

judeus e, por causa de seu ódio por eles, ele disse sobre os judeus muitas coisas que estão 

completamente erradas. É verdade que nós deploramos a destruição de nosso Templo 

Sagrado em Jerusalém, e também é verdade que esperamos com fé nossa futura Redenção 

que está nas mãos do Todo Poderoso. Mas isso não significa que nós não temos grandes 

sábios e grandes homens de ciência! Se o senhor quiser saber a opinião de um grande 

sábio, o senhor tem um ao seu alcance, o Rabino de Praga. Não existe nenhuma ciência 

que ele não conheça profundamente! Concluiu Moshe Yitzhak com ênfase.  

 - Se você acha que o Rabino de Praga pode resolver o meu problema, então traga-o 

até mim sem falta, disse o príncipe. Mas eu peço que isso fique em segredo. Pois, se as 

pessoas souberem que o príncipe Ferdinando I precisou recorrer à pessoas tão baixas e 

incivilizadas quanto os judeus para aYehuda-lo a resolver um problema científico, todo 

mundo zombaria de mim! 
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 O príncipe pronunciou essas palavras com uma voz amável e era claro que ele não 

estava imaginando que ele tinha dito alguma coisa que poderia machucar o 

superintendente judeu. Entretanto, Moshe Yitzak se sentiu profundamente ofendido com a 

ignorância e o desprezo das palavras do príncipe e ele lhe disse com emoção: 

 - Meu senhor, se eu não soubesse que o senhor era justo e honesto, bem educado e 

generoso, eu consideraria suas palavras como as de uma pessoa que julga as outras a partir 

de boatos e não segundo sua própria inteligência e razão. O problema se torna ainda mais 

grave quando consideramos que esse julgamento se aplica não somente a um individuo, e 

sim a um povo inteiro! Mas porque falar assim dos judeus se você não os conhece! O 

senhor não sabe absolutamente nada da maneira de viver deles, da cultura deles. Não é o 

senhor que está falando e sim a voz do ódio dos inimigos de Israel de seus instrutores que 

o educaram e o puseram contra nós! 

 Moshe Yitzhak explicou ao príncipe que ele tinha sido completamente induzido 

pelos sacerdotes que o educaram140. Estes não suportavam que os judeus fossem teimosos 

com relação à fé deles em D’us Único, honrassem seus princípios religiosos, respeitassem 

a moral rigorosamente, e se esforçassem para atingir um nível intelectual conveniente. 

 - Como é que você pode considerar os judeus “inferiores”? Será que é porque eles 

estão dispostos a exercer qualquer tipo de trabalho, do momento que eles ganhem sua vida 

modesta e honestamente? Continuou o intendente. Porque que o senhor também considera 

os judeus “incivilizados”? Será que é porque eles passam a maior parte do tempo livre 

deles estudando a Torá e servindo D’us? Os judeus são trabalhadores, seguem os 613 

Preceitos da Torá há mais de 2800 anos, mantêm as leis sobre as relações conjugais (a 

pureza familiar), respeitam o dia sagrado de Chabat, celebram os dias festivos deles de 

maneira tão espiritual, por quê que tudo isso incomoda o senhor? 

 Neste momento, o príncipe o interrompeu para “justificar” suas críticas: 

 - Mas os judeus são todos ricos, e o dinheiro é tudo para eles! Disse ele. 

 Moshe Yitzak Sobel viu que seria melhor explicar ao príncipe Ferdinando o quanto 

essa afirmação era falsa e preconceituosa. Ele disse ao príncipe que segundo as estatísticas 

havia mais judeus pobres do que ele imaginava. Mas a solidariedade e a moral são valores 

tão fundamentais para a comunidade judaica, que a maioria tenta viver de maneira 

parcimoniosa pensando nos imprevistos, e não de maneira individualista ou extravagante. 

Em geral, os judeus se controlam para não desperdiçar seus lucros, pensando no dia 

seguinte. Se os judeus têm o hábito de moderar suas despezas é porque eles são 

magnânimos, pensam no futuro e investem muito na instrução de seus filhos; porque a 

educação, a aplicação da Lei e as ações de caridade são os pilares da sociedade judaica. 

Um outro motivo pelo qual os Gentis não conseguem perceber que existem judeus pobres, 

é que, segundo a Lei da Torá, o judeu mais rico é obrigado a socorrer o necessitado, e que 

o necessitado também tem a obrigação de socorer um mais necessitado do que ele, e assim 

por diante. Deste modo, os judeus não precisam recorrer aos não-judeus para conseguir 

uma ajuda financeira. Todos esses fatos poderiam levar o Gentil desatento à conclusão de 

que não existem judeus pobres! Também, Moshe Yitzak fez o príncipe perceber que muitos 

                                                
140  Este episódio deve ser inserido no seu contexto histórico: na verdade, nós estamos no final da 
Idade Média, época marcada pelo ódio profundo de líderes da igreja pelos judeus e pela religião 
judaica, que decretavam medidas discriminatórias contra eles. 
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operários judeus trabalhavam árdua e corretamente a fim de ganhar a vida e pagar seus 

impostos ao governo. 

 - Entretanto, o senhor ignora todas essas coisas e, ao seu ver, os judeus constituem 

um povo “baixo e selvagem”! Concluiu o intendente com lágrimas nos olhos. 

 O príncipe parecia estar impressionado e abaixou a cabeça. O intendente 

aproveitou a oportunidade para dizer ao príncipe o seguinte: 

 - Será que o senhor consegue entender nosso grande drama? Já não basta para nós 

termos sidos expulsos de nosso país e termos perdido nossa independência? E agora nós 

perambulamos de país em país, dando nossas forças às nações, trabalhando duro para 

encher os tesouros dos países onde nós nos encontramos. Em seguida, somos 

“recompensados” com a confiscação de todos os nossos bens e com a nossa expulsão do 

país onde vivíamos como se fôssemos criminosos! Agora foi decretado que nós devemos 

deixar a Bohêmia, a Moravia e a Silésia, onde vivemos há centenas de anos e para onde 

trouxemos muita prosperidade. Entretanto, ao invés de nos queixarmos, nós tentamos 

melhorar ainda mais nossa conduta em relação aos Preceitos da Torá, e por isso rezamos e 

suplicamos o perdão de D’us por não termos respeitado Sua Vontade como deveríamos. 

Mas, se tivéssemos respeitado Seus Mandamentos Ele não teria permitido que um castigo 

como esse nos atormentasse de tal forma. O intendente abriu então seu coração, mostrando 

para o príncipe a injustiça que tinha sido cometida contra os judeus. 

 As palavras de Moshe Yitzhak deixaram o príncipe Ferdinando profundamente 

impressionado. Há algum tempo, ele já sabia das intrigas planejadas na côrte pelos 

sacerdotes contra os judeus. Mas ele sabia que seu pai, o rei, não tinha poder sobre eles e 

não podia fazer nada contra o ódio que eles sentiam pelos judeus. Conseqüentemente, as 

palavras do intendente atingiram seu objetivo e o príncipe ficou bastante pensativo. 

 Alguns dias depois, o príncipe chamou o intendente e pediu que ele trouxesse o 

Rav de Praga, o MaHaRaL, pois a aposta que ele tinha feito com o príncipe da Moravia o 

preocupava. 

 Perdoe-me senhor, disse Moshe Yitzhak, mas eu não posso agir desta forma e pedir 

a esse santo homem e grande sábio que ele viesse assim de repente para seu castelo. Eu 

preciso perguntar antes se ele está disposto a me acompanhar. 

 O príncipe não ficou ofendido com a resposta franca de Moshe Yitzhak que 

demonstrava o respeito devido a um grande Rabino. Na verdade, ele ficou muito 

interessado por esse grande homem, o MaHaRaL; ele queria saber tudo sobre ele, e 

especialmente como ele tinha se tornado o Rav de Praga. Ele deu também a entender que 

ele gostaria de ser informado sobre a vida de outros grandes judeus que marcaram a 

história do povo de Israel. 

  Moshe Yitzhak aproveitou a primeira oportunidade para ver o MaHaRaL e lhe 

transmitir a vontade do príncipe. Caso ele concordasse em visitar o príncipe, este último 

enviaria uma carruagem da corte para levá-lo para o castelo. O MaHaRaL concordou com 

o encontro, mas se recusou a viajar na carruagem do príncipe, pois ele preferia viajar num 

veículo comum. 

 Menos de uma semana depois, o MaHaRaL foi visitar o príncipe que lhe expôs o 

problema matemático que ninguém conseguia resolver. Para a grande alegria e surpresa do 

príncipe, o MaHaRaL resolveu o problema sem hesitar e sem nenhum esforço aparente! O 

príncipe queria remunerar o Rav por tê-lo ajudado nesse problema que tinha tanta 
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importância para ele. Mas o MaHaRaL se recusou, dizendo que ensinar algo aos outros 

sem ser remunerado era um costume adotado pelos judeus desde a época de Moises, com 

exceção daqueles que têm o ensino como profissão.   

 O príncipe sentiu uma grande afeição por esse judeu ilustre que parecia ser tão 

instruído, e que conhecia todos os assuntos imagináveis. O MaHaRaL ficou 

aproximadamente uma semana com Moshe Yitzhak Sobel, indo todos os dias para o castelo 

para conversar com o príncipe durante várias horas sobre todo tipo de assunto científico. 

 O príncipe aproveitou a presença deste grande rabino para aprender tudo o que ele 

podia sobre os judeus, a maneira de viver, a crença, a fé, a história deles, etc. Ele estava 

deslumbrado com o vasto saber do MaHaRaL. “Como é que você pode saber tanto sobre 

as ciências naturais?” Perguntou o príncipe ao MaHaRaL. O MaHaRaL lhe explicou que, 

na verdade, todas essas ciências podem ser aprendidas na Torá, e que para ser um bom 

judeu, devemos estudar todas essas ciências. Ele também explicou ao príncipe que a 

transmissão de geração em geração da Torá Escrita e da Torá Oral e de tudo o que se 

relacionasse a Torá em geral fazia parte da tradição judaica. 

 

 

 

 

104. 

 

 

Quando os seis meses combinados pelos príncipes para resolver a aposta se 

passaram, o príncipe Ferdinando convidou seu primo, o príncipe Johan da Moravia, para 

vir ao seu castelo. Ele convidou também o sacerdote e outras autoridades do clérigo, 

dentre as quais seu irmão, o príncipe Maximiliano. Quando eles estavam todos reunidos, o 

príncipe Ferdinando anunciou orgulhosamente que ele tinha a solução do problema 

matemático, e quando ele a leu, todos ficaram espantados com a resposta correta que 

revelava uma enorme sabedoria. 

- Vejam bem, eu peço a vocês que não fiquem achando que fui eu quem descobriu 

a solução desse problema, disse o príncipe, sem querer enganá-los, e sem querer receber 

elogios que ele não merecia. A solução foi dada a mim por alguém que eu prometi não 

revelar o nome. 

Um certo tempo depois, o rei reuniu uma assembléia de conselheiros e príncipes. 

Seus dois filhos, Ferdinando e Maximiliano, estavam presentes. O motivo pelo qual a 

assembléia tinha sido reunida foi de tentar encontrar meios para encher os cofres vazios do 

tesouro real. E o outro assunto da discussão era o da expulsão dos judeus do território. 

Os dois irmãos, o príncipe Ferdinando e o príncipe Maximiliano, não se davam tão 

bem pois eles tinham o caráter e hábitos diferentes e diziam até que havia intrigas entre os 

dois. Um irmão não confiava no outro e um não sabia muito a respeito dos negócios do 

outro. Agora que eles estavam reunidos por causa dessa assembléia, os dois irmãos 

aproveitaram a oportunidade para botar a conversa em dia. Eles falaram de suas 

propriedades e de como elas eram administradas. Maximiliano se queixava por que ele não 

ganhava nenhum benefício com suas propriedades que, na verdade, eram um peso para ele. 
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- Eu tenho dívidas até o pescoço, disse ele ao seu irmão. E como vão as coisas com 

as suas terras? 

Ferdinando lhe disse que tudo ia muito bem e que ele estava na verdade muito 

satisfeito com a renda que ele recebia de suas propriedades. Maximiliano abriu os olhos de 

espanto e disse: 

- Mas as minhas propriedades são maiores que as suas e têm certamente um valor 

mais alto! Como é então que você consegue lucrar enquanto que eu só tenho dívidas? 

 - Meu intendente é quem pode te dar a melhor resposta a respeito, disse 

Ferdinando. 

- Eu ficaria realmente feliz de conhecer teu “mágico”, disse Maximiliano com 

interesse. Diga-me quem é. 

- Acontece que meu intendente é um judeu velho que cuida das minhas 

propriedades e de meus domínios há cinqüenta anos. Eu o “herdei” ao mesmo tempo em 

que herdei as propriedades, respondeu Ferdinando. 

- Eu não acredito que você contratou um judeu para administrar tuas propriedades, 

disse Maximiliano, com um ar de surpresa e de espanto. Meu intendente é um alemão, um 

homem compreensivo e sábio, um verdadeiro gentil-homem! 

- Agora você vê a diferença entre teu intendente e o meu! Respondeu Ferdinando. 

Entretanto, o rei lembrou ao seu filho Maximiliano que ele ainda não tinha pago o 

que ele devia ao tesouro público. Na verdade, uma investigação profunda revelou que o 

príncipe Maximiliano tinha dívidas até o pescoço e não tinha esperanças de poder sair 

dessa falência. 

O rei não conseguia entender o que tinha acontecido com as propriedades de seu 

filho. Será que ele tinha sido extravagante e gastador? O próprio rei era muito 

parcimonioso e resolveu investigar essa questão do sumiço do dinheiro de seu filho. O rei 

mandou então seus próprios homens para examinar exatamente o que estava acontecendo 

com as terras de Maximiliano. E para a grande surpresa deles, eles descobriram que o 

intendente, cujo príncipe Maximiliano tinha uma opinião tão boa, não passava de um 

ladrão barato! Quando provaram a malandragem do alemão que tinha desviado grandes 

quantias de dinheiro relativas às rendas das propriedades de Maximiliano, o rei ordenou 

prendê-lo. Mas isso não foi suficiente para socorrer Maximiliano que continuava naquele 

impasse. Desesperado, ele foi procurar seu irmão, o príncipe Ferdinando e lhe contou seus 

pesares. 

- Eu falarei com meu intendente, disse Ferdinando, eu tenho certeza que com a 

inteligência que ele tem ele encontrará um meio de te ajudar. 

Dessa vez Maximiliano se encontrava numa péssima situação para desprezar os 

judeus, e estava muito satisfeito que seu irmão fosser consultar seu intendente judeu para 

ouvir sua sugestão. 

A situação piorou ainda mais por que o rei, sem ver outra solução, decidiu entregar 

as propriedades de Maximiliano ao governo para vendê-las a fim de pagar os impostos que 

seu filho devia. 

Moshe Yitzhak ouviu a história do príncipe Ferdinando e prometeu que veria o que 

poderia fazer nesse caso, e lhe contaria logo que possível se as propriedades do príncipe 

Maximiliano poderiam ser salvas e de qual maneira. 
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Um certo tempo passou e Moshe Yitzhak concebeu um projeto segundo o qual o 

príncipe poderia se salvar da falência. Mas ele não queria falar desse projeto antes que 

tudo estivesse perfeitamente em ordem. 

Quando Moshe Yitzak Sobel analisou profundamente o caso das propriedades 

arruinadas do príncipe Maximiliano, ele percebeu que com uma boa e honesta 

administração a ordem poderia ser restabelecida. E ele sabia exatamente onde ele poderia 

encontrar as pessoas certas para esse trabalho. Havia em Praga três judeus chamados 

Mordekhai Maisel, Mordekhai Tzemah e Elhanan Bandeis. Os três eram homens de 

negócios ricos e competentes. Moshe Yitzhak resolveu pedir que esses três homens 

administrassem as propriedades e os domínios do príncipe Maximiliano. 

Moshe Yisthak já tinha calculado mentalmente o quanto as propriedades deveriam 

render com uma administração e uma direção eficientes. Ele estimava que a renda seria 

suficiente, não somente para cobrir todas as dívidas do príncipe como também para reaver 

seu castelo e ainda fornecer uma renda anual. Moshe Yitzhak calculou também que seria 

lucrativo caso esses três homens pagassem adiantadamente as dívidas do príncipe. 

Assim Moshe Yitzhak foi para Praga para se encontrar com aqueles três homens de 

negócios e expôr a proposta a eles. Depois de conversar e examinar o negócio, eles 

concordaram com Moshe Yithak que o negócio era seguro e que eles não corriam riscos. 

Eles se comprometeram então a administrar as propriedades do príncipe segundo 

os termos e as condições estipuladas por Moshe Yitzhak. E este último se comprometeu 

então a procurar o príncipe Ferdinando para expôr o relatório de sua missão. “Desta vez o 

senhor pode ajudar o seu irmão de uma maneira que ele não esquecerá facilmente, disse 

ele”.   

O príncipe Ferdinando marcou então uma reunião com seu intendente e com o 

príncipe Maximiliano que ficou muito contente com o projeto que Moshe Yitzak expôs. 

Alguns dias depois, o príncipe Maximiliano recebeu os três judeus de Praga e eles 

se encarregaram da gerência das propriedades de acordo com as condições estabelecidas 

por Moshe Yitzak. O príncipe ficou tão aliviado e contente que ele foi rapidamente contar 

para seu pai o que havia acontecido. Mas, antes mesmo que o rei tivesse tempo para 

entender o que seu filho estava dizendo, a presença do chefe das autoridades eclesiásticas 

foi anunciada, e na presença do rei, declarou que ele tinha vindo para lembrar que as 

dívidas do rei com a igreja não tinham ainda sido pagas e que elas deveriam ser enviadas 

ao Papa naquela hora. Ele não somente queria a quantia devida, como também queria que 

o rei pagasse os juros que tinham sido acumulados com o atraso. 

O rei se sentiu muito incomodado e explicou que ele pagaria tudo o que ele estava 

devendo. Entretanto, infelizmente, ele tinha que reconhecer que o tesouro real estava vazio 

naquele momento! Será que ele, chefe da igreja eclesiástica, sendo um patriota e um bom 

cidadão, não poderia adiantar dinheiro da própria igreja? 

 O chefe eclesiástico respondeu que os cofres da igreja estavam vazios também e 

acrescentou friamente: 

 - Pois é, é sempre assim! Quando os cristãos se queixam da pobreza é por que os 

judeus levam tudo o que tem de bom para fora do país! 

 - É muito curioso, respondeu o rei. Eu verifiquei somente ontem a lista de impostos 

pagos e percebi que noventa por cento dos impostos foram pagos por judeus, por que 
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todos os chefes de igrejas assim como muitas pessoas da nobreza estão isentas de 

impostos. 

 O sacerdote entendeu a mensagem, mas não disse nada. 

 O rei estava então mais disposto do que nunca a aceitar o projeto que seu filho 

apresentou em nome dos três judeus. E, no mesmo dia, os três homens de negócios 

chegaram com o dinheiro, os documentos oficiais foram então devidamente assinados e a 

transação ratificada. Eles fizeram um contrato de aluguel das propriedades e domínios do 

príncipe Maximiliano por um período de quinze anos. 

 O príncipe Maximiliano ofereceu a Moshe Yitzhak uma quantia enorme de dinheiro 

por seus esforços e por ter sido o intermediário, mas ele se recusou a aceitar qualquer 

pagamento. “Eu não considerei isso um negócio, pois agi em nome de minha amizade com 

seu irmão e com o senhor”, disse Moshe Yitzhak. 

 O príncipe falou com seu pai sobre o intendente judeu e o rei ficou muito 

impressionado. Na verdade, o príncipe Maximiliano estava muito satisfeito e nunca 

esqueceria o grande serviço que Moshe Yitzhak tinha prestado para ele. Por isso o príncipe 

quis organizar um banquete para ele no qual ele seria o convidado de honra. Mas Moshe 

Yitzhak suplicou para que ele não fizesse nada. 

 - Se o senhor me conceder uma honra como esta, disse Moshe Yitzhak, os anti-

semitas ficarão com inveja de mim. Então, eu peço ao senhor que isso tudo fique entre nós 

dois. Eu me sentirei completamente recompensado se o senhor me reconhecer como seu 

amigo! 

 Passaram-se anos, e tudo corria bem nas propriedades administradas pelos três 

judeus. O investimento foi lucrativo e o príncipe estava contente também. Um dia, o rei 

marcou uma assembléia com seus conselheiros.  Como sempre, seus dois filhos estavam 

presentes no conselho real. O cardinal, sempre disposto a se queixar dos judeus, pediu que 

o rei decretasse a expulsão deles de todo o reinado. 

 - Quanto tempo ainda deveremos sofrer por causa deles,  disse o Cardinal. São 

inimigos da Igreja e do Estado! Não devemos suportá-los por mais tempo! Eu digo que 

nós deveremos expulsá-los do pais e confiscar seus bens! É o único meio de salvar a alma 

pecadora deles, concluiu ele com um sorriso hipócrita. 

 Os príncipes Maximiliano e Ferdinando foram os primeiros a dizer uma palavra a 

favor dos judeus. “Os judeus são úteis para a terra”, afirmavam eles, e cada um sabia o que 

estava falando. Pelo contrário, eles defendiam a idéia de que deveríamos conceder aos 

judeus uma maior liberdade, mais direitos, e melhores possibilidades. Segundo os 

príncipes, com estas novas medidas o país só teria benefícios. O rei também foi amável 

quando falou a respeito dos judeus: 

- Os judeus são bons homens de negócios, trabalhadores, competentes, conscientes, 

e os melhores contribuintes. Tudo o que eles fazem é feito com seriedade e com muito 

sucesso. Eles administram da melhor maneira possível todas as propriedades que eles 

alugam. Ninguém é igual aos judeus nesse assunto. Porque então falar de “tolerância” se o 

país só teria lucro com a presença deles? Perguntou o rei. 

 O príncipe Maximiliano acrescentou calorosamente que ele poderia contar para 

eles sua própria experiência com os judeus. 

 - Consideremos esses três judeus como exemplo, disse ele. Maisel, Tzemah e 

Brandeis são meus três intendentes. Todos sabem em que estado de decrepitude estavam 
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minha terras e minhas propriedades quando esses três judeus se encarregaram da 

administração delas, observem que antes elas tinham sido administradas pelos Gentis. 

Como a situação está diferente agora! Eu tenho um lucro considerável e todas as minhas 

dívidas foram pagas! E não é tudo. Esses intendentes judeus fizeram verdadeiros milagres 

desde o curto período de tempo que eles se encarregaram das minhas propriedades. Eles 

construíram moinhos, albergues e outras empresas, fornecendo trabalho para muitas 

pessoas. Eles devolveram a vida ao país inteiro que cerca as minhas propriedades e eu 

tremo só de pensar o que aconteceria com tudo isso caso esses judeus e outros semelhantes 

forem expulsos do país. Quanto a mim, eu suponho que eu teria que passar a 

administração de meus bens a um Alemão que se contentará em me arruinar. Eu não posso 

suportar essa idéia! 

 Mas os anti-semitas cantavam uma outra canção! Eles defendiam que seria uma 

vantagem expulsar os judeus, pois assim eles confiscariam suas terras e seus bens, 

converteriam tudo em dinheiro líquido e os cofres da Igreja e do Estado estariam cheios de 

novo. 

 Uma outra “brilhante” sugestão era a de expulsar os judeus na condição que essa 

expulsão fosse rápida e repentina, pois assim os judeus não teriam tempo para levar 

dinheiro e jóias para fora do país. 

 - Sim, disse um outro, essa expulsão deve ser como um “raio que caiu do céu”, 

para que ela possa pegar os judeus de surpresa. 

 Essas sugestões agradaram todos os ouvintes que não se preocupavam com justiça 

ou humanidade. Mas o rei ficou chocado e gritou: “Vocês querem me transformar num 

ladrão barato?” Ele olhou envolta para ver se mais alguém concordava com ele além de 

seus dois filhos. 

 O Rei Ferdinando, soberano da Bohêmia, Moravia e Silesia, procurou alguém que 

o apoiasse e se encarregou da defesa dos judeus. A maioria votou pela expulsão dos 

judeus, dizendo que era o desejo do Papa, que esperava assim forçar muitos deles a se 

converter ao catolicismo. 

 O rei e os dois príncipes, Maximiliano e Ferdinando, não tinham poder nenhum 

diante da esmagadora maioria que estava discutindo o prazo que deveria ser dado aos 

judeus para sair do país. Decidiram que o decreto de explusão dos judeus deveria ser 

executado num prazo de dois anos. 

 O clérigo mandou que fossem dadas ordens aos judeus para assistir às rezas na 

igreja e que os chefes da comunidade judaica fossem privados de qualquer direito para 

impedi-los. Eles esperavam que isso fosse um prelúdio à conversão. 

 Quando os judeus ficaram sabendo do decreto promulgado contra eles, eles ficaram 

muito mais aflitos só de pensar que seriam obrigados pelas autoridades a ir para a igreja do 

que pensar em serem expulsos do país que representava a pátria deles há tanto tempo. 

 Logo que o chefe da comunidade judaica de Praga recebeu o decreto, ele foi 

imediatamente ver o Grande Rabino de Praga, o MaHaRaL. O decreto estipulava que os 

judeus tinham dois anos para retirar-se do país. O decreto indicava também que os judeus 

que desejassem assistir à missa na igreja, não poderiam ser impedidos pela autoridade 

judaica. 

 O MaHaRaL convocou imediatamente uma assembléia geral com todos os judeus, 

homens, mulheres e crianças para  a manhã seguinte, depois do primeiro Minyan, no pátio  
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da Sinagoga. Homens jovens foram rapidamente enviados pela cidade para informar todos 

os judeus sobre a próxima reunião, pois ninguém deveria faltar. 

 Entretanto, os judeus não sabiam qual era a finalidade da reunião, mas eles 

imaginavam que deveria ser por algum motivo sério, pois nunca tinha sido convocada uma 

assembléia como aquela em Praga. 

 Durante a noite, um grande palanque foi montado no pátio da Sinagoga e quando 

os judeus começaram a se reunir na parte da manhã e viram essa gigantesca “Bima” eles 

ficaram muito preocupados, pois eles sentiam que ela tinha sido montada por algum 

motivo grave. 

 Logo que o Davenen terminou, todas as portas da Sinagoga se abriram e o primeiro 

a sair foi o MaHaRaL. Ele estava coberto por seu Talit e por seus Tefilin, e carregava um 

Sefer Torá. Em seguida, vinha o chefe da comunidade, Mordekhai Maisel, vestido também 

com seu Talit e seus Tefilin e segurando também um Sefer Torá. E atrás deles, vestidos da 

mesma maneira e carregando “Sifrei Torá” vinham todos os Rabinos e chefes da 

comunidade. Eles todos subiram na plataforma onde se organizaram, em pé. 

 Isso deixou o auditório com medo. O que quê tudo isso significava? Eles não 

precisaram esperar muito tempo para saber a resposta. O MaHaRaL se adiantou e gritou: 

 - “Ouça Israel, Nosso D’us é Eterno, o Eterno é UM e único!” (Chema Israel 

Hashem Elokenu, Hashem Ehad!). 

 O auditório caiu aos prantos. Eles sabiam que alguma terrível catástrofe os 

ameaçava. O MaHaRaL e todos aqueles que estavam sobre do palanque choraram 

também. Quando o auditório se acalmou um pouco, o MaHaRaL se dirigiu de novo para a 

multidão e disse: 

 - Ouçam, filhos e filhas de Israel. Com esta reza de Chema Israel, nossos ancestrais 

venceram os antigos gregos que queriam destruir a fé judaica e profanar o Santo Templo 

de Jerusalém. Com esse Chema Israel, os judeus lutavam contra os inimigos e 

santificavam o Nome do Todo Poderoso. Que este “Chema Israel” de hoje acenda também 

em nossos corações o fogo do sacrifício e nos dê a força e a coragem para suportar todas 

os obstáculos e as tentações. 

 A nação na qual vivemos é boa para nós. O rei e sua família estão também 

dispostos a nos ajudar. Mas, mesmo que seja triste dizer, o chefe da Igreja católica é nosso 

inimigo e ele quer exercer sua força contra os filhos de Abraham, de Itzhak e de Yaacov. 

  O MaHaRaL leu então o decreto do rei, estipulando que os judeus deveriam ouvir 

os sermões dos padres católicos e que nenhum judeu poderia levantar um dedo sequer para 

impedi-los. 

 A leitura desse decreto provocou um novo dilúvio de lágrimas na assembléia. As 

lágrimas e os gemidos foram tantos que muitas mulheres desmaiaram. Judeus idosos 

lavavam o rosto com as lágrimas amargas. 

 O MaHaRaL deixou passar um tempo para que a multidão se acalmasse, e depois 

ele pediu que fizessem silêncio. “Vamos parar de chorar”, disse ele. “Não vamos mais 

mostrar fraqueza. Vamos mostrar principalmente que somos fortes, e todos, homens, 

mulheres e crianças, jovens e velhos, santifiquemos o Santo Nome de D’us. Juremos todos 

perante os “Sifrei Torá” que nenhum de nós irá ouvir o sermão  de um padre católico. E, 

se alguém for levado a força para as igrejas, nós tamparemos os ouvidos e não os 

ouviremos. Vocês estão de acordo e dispostos a fazer o juramento? Perguntou ele. 
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 - Nós faremos esse juramento com prazer! Gritaram todos juntos. Nós juramos pela 

nossa própria vida e pela vida de nossos filhos que nós não ouviremos jamais os sermões 

dos padres católicos sobre assuntos religiosos. 

 O MaHaRaL pediu então que o auditório repetisse palavra por palavra depois do 

Leitor, o que ele recitaria. O Hazan recitou então o seguinte: 

- Ouça, O Israel, nosso D’us é Eterno, o Eterno é Um e Único”! (Chema Israel 

Hashem Elokenu, Hashem Ehad!). 

 - Abençoado seja o Nome da glória do Seu reino eternamente”. (Baruh Shem 

Kevok malhuto Leolam Vaed) 

 - D’us é a Força! (Hashem Hu Aelokim) 

 O Shofar foi tocado e os Cohanim se adiantaram e pronunciaram a “bênção 

sacerdotal”141.  

 Quando tudo isso foi cumprido, o MaHaRaL e os outros Rabinos de Praga 

prepararam uma petição para o rei,  pedindo que ele anulasse o decreto que interditava os 

chefes judeus de impedir que os judeus assistissem às missas na igreja; era uma coisa que 

todos os Rabinos e chefes judeus eram obrigados a fazer. Eles indicaram também que cada 

judeu tinha feito um juramento para respeitar sua religião. Nessas circunstâncias, se o rei 

quisesse evitar uma tragédia nacional, pois os judeus estavam dispostos a fazer o sacrifício 

da vida deles, ele deveria anular o decreto que ele tinha promulgado. 

   Ao mesmo tempo, o MaHaRaL e outros chefes da comunidade judaica foram 

encontrar o príncipe Ferdinando e relataram a insolência dos padres católicos que tinham 

começado a agir contra os judeus e que insultavam a fé deles. 

 Isso já tinha provocado vários conflitos, pois alguns vizinhos não judeus tinham 

atacado esses padres católicos quando eles atormentavam seus amigos judeus na presença 

deles. Esses padres católicos tiveram que ser levados a força para longe da vizinhança 

judaica várias vezes. 

 Esses padres aproveitaram a oportunidade para se queixar dos judeus, o que 

provocou a detenção de muitos deles. 

 Os dois anos já tinham praticamente passado, mas não foram tão favoráveis para a 

igreja. Durante esse tempo, nem um único judeu tinha entrado numa igreja 

deliberadamente. E quando os padres usavam a força para levar os judeus para as igrejas, 

eles tapavam os ouvidos e se recusavam a ouvir. 

 Apesar dos esforços, tudo o que os padres católicos conseguiram apresentar como 

resultado foi exatamente a conversão de três judeus! E quem vocês acham que eram esses 

convertidos? Um deles era um judeu que, coitado, era maluco há quinze anos. O segundo 

nunca teve nenhuma relação com os judeus desde criança, e o terceiro era a “ovelha negra” 

da comunidade judaica, ele zanzava todos os dias pelas ruas, completamente bêbado. Isso 

tudo custou uma bela quantia de dinheiro para as autoridades eclesiásticas para conseguir 

converter essas três “presas”. Para a decepção deles, eles viram que por meios honestos ou 

baixos, promessas, propinas ou outros meios, os padres tinham fracassado na tentativa de 

converter os judeus. 

 

 

105. 

                                                
141 Bênção sacerdotal 
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Três meses antes do vencimento do prazo de dois anos dado aos judeus para 

abandonar a Bohêmia, a Moravia e a Silésia, o chefe da igreja católica procurou o Rei 

Ferdinando para lembrá-lo de seu decreto contra os judeus e para garantir que ele 

executaria este decreto. 

 Era o pior momento para isso, pois os cofres estavam vazios e se os judeus fossem 

expulsos, quem então encheria os cofres? 

 O rei não encontrava um meio de sair do impasse no qual ele se meteu quando 

promulgou esse decreto. Ele discutiu o problema com seus dois filhos que o aconselharam 

enviar um dos chefes da comunidade judaica para Roma a fim de pedir que o Papa 

liberasse o Rei Ferdinando do decreto que ele foi forçado a assinar pelo Cardinal. 

 O rei pensou que certamente valeria a pena tentar. O homem escolhido para esta 

missão delicada foi Mordekhai Tsemah de Praga. Felizmente, o Papa Pio IV, que sucedeu 

Paulo IV e que tinha uma atitude muito mais afável em relação aos judeus que seu 

predecessor gostou muito dele. E assim, para o grande alívio e para a grande felicidade de 

Mordekhai Tsemah, o papa concordou em livrar o Rei Ferdinando da obrigação de 

respeitar seu decreto. 

 O rei deixou então a questão toda nas mãos de seu filho, o Príncipe Maximiliano 

que sempre adiava a data da expulsão dos judeus do país. E, em 5323 (1563) ele aboliu 

totalmente o decreto. 

 Em 5361 (1601), o chefe da comunidade judaica de Praga, Mordekhai Maisel 

deixou este mundo e seu lugar foi ocupado pelo neto do MaHaRaL, Chmuel. 

 O MaHaRaL deixou este mundo em 5369 (1609) no dia 18 do mês de Elul, com 

noventa e sete anos. 

 Antes de deixar este mundo, o MaHaRaL tinha reservado três túmulos em Praga, 

um para ele, outro para sua mulher, e o terceiro para seu filho único, Betzalel. Mas como o 

Rabi Betzalel faleceu em Colônia e foi enterrado lá, onde ele tinha sido Rosh Yeshiva, o 

MaHaRaL tinha decidido que o terceiro túmulo seria para seu neto, o Rabi Chmuel. 

 Um pouco depois da morte de sua avó, o Rabi Chmuel e sua mulher tiveram um 

filho chamado Yehudá-Leib, nome de seu avô. A criança se tornou um sábio brilhante e 

muito dotado, entretanto, com muitos problemas na vida particular. Sua primeira mulher 

morreu deixando-lhe a responsabilidade de cuidar de seus filhos. Ele se casou de novo e 

sua segunda mulher morreu também, deixando mais filhos ainda para ele cuidar. 

 Quando o Rabi Chmuel completou setenta e nove anos de idade ele sentiu que seu 

fim estava chegando. Em seguida, ele mandou vir um membro da Hevra Kadicha e o 

lembrou que o terceiro túmulo perto do MaHaRaL pertencia a ele. 

 - Mas não tem mais espaço naquele lugar, protestou o homem. Era verdade. Ao 

longo dos anos tantos judeus importantes quiseram ser enterrados o mais perto possível 

desse grande homem, que o terceiro túmulo comprado pelo MaHaRaL  ficou muito 

reduzido. 
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 - Eu insisto sobre meus direitos de ser enterrado nesse túmulo, afirmou o Rabi 

Chmuel. Tudo o que eu posso sugerir é que você vá até o túmulo do MaHaRaL, meu avô, 

para lembrá-lo de que este terceiro túmulo pertence a mim! 

 Dizem que na verdade a sugestão do Rabi Chmuel foi obedecida e que quando ele 

deixou este mundo, em 5415 (1655), o túmulo ficou grande o suficiente para que ele 

pudesse ser enterrado ao lado de seus avós. 

 Yehudá Leib herdou de seu pai uma enorme fortuna. Depois da morte de sua 

segunda esposa, ele se casou novamente em Posen e em seguida decidiu se estabelecer 

nessa cidade. Ele tinha nessa época cinqüenta e oito anos. Em 5423 (1663) sua terceira 

mulher teve um filho que foi chamado Moshe. 
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Capítulo XXXV 

 

 

Praga e Posen 

 

 

O Rabi Eliahu Baal Shem de Worms adquire discípulos – Chneor Zalman e Raquel, os 

avós do fundador habad – Os ancestrais paternos e maternos – o segredo revelado – 

Dvora Lea se casa com um discípulo do Baal Shem Tov. 

 

 

106. 

 

O Rabi Eliahu Baal Shem de Worms adquire discípulos – Chneor Zalman e Raquel, os 

avós do fundador habad – Os ancestrais paternos e maternos. 

 

 

O Rabi Eliahu, o Baal Shem de Worms, já era famoso na época do MaHaRaL. Ele 

tinha formado centenas de estudantes na sua Yeshiva, primeiro em Worms e depois em 

Chelm, na Polônia. Mais tarde, ele se estabeleceu em Praga para onde ele transferiu sua 

Yeshiva. O Neto do MaHaRaL, o Rabi Chmuel, que era rico, deu grandes quantias de 

dinheiro para sustentar essa Yeshiva onde, além do Talmud, era ensinada também a 

literatura Hassidica. 

 Nessa Yeshiva de Praga, o Baal Shem de Worms trouxe uma inovação criando 

também uma seção para os jovens estudantes, enquanto que em Worms e Chelm suas 

Yeshivot só admitiam alunos de turmas adiantadas. O próprio Baal Shem colocou seu filho, 

o jovem Yehuda Leib, na escola “elementar” onde ele fez excelentes progressos. 

 Na época da morte do Rabi Chmuel, o Rabi Eliahu tinha cento e oito anos. Quando 

decidiram enviar uma delegação para o túmulo do MaHaRaL para lembrá-lo que o túmulo 

de seu neto tinha que ser perto do seu, o Rabi Eliahu escolheu dez de seus estudantes para 

esta missão. O Rabi Eliahu foi ao enterro do Rabi Chmuel e por último ele fez o 

panegírico em homenagem ao defunto (Hesped). 

 Na verdade, foi o próprio Rabi Eliahu Baal Shem que arranjou o casamento do 

filho do Rabi Chmuel, Yehuda-Leib com Sara (a filha do grande sábio e filantropo Rabi 

Haim de Posen) que se tornou sua terceira mulher. O filho deles, Moshe foi o bisavô do 

Rabi Chneor Zalman, o autor do “Tanya”.  

 Posen era na época um centro de Torá e Yehuda Leib encontrou muitos sábios da 

Torá, com os quais ele podia conversar. Um deles era o gênio Rabi Eliezer Halevi Eidels, 

nascido em Posen, conhecido como MaHarChA. Ele foi o Rav de Tiktin e depois de 

Ostrog e se tornou famoso por causa dos numerosos sábios que tinham adquirido diplomas 

na sua Yeshiva. O MaHarChA era um adversário da Kabala e seus alunos também. E 

como muitos de seus estudantes tinham vindo de Posen, eles levaram com eles para lá uma 

forte oposição contra os ensinamentos da Kabala e de seu estudo. 
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 Esta oposição cresceu muito, e em outras comunidades judaicas também por causa 

da lamentável aventura que aconteceu com o Shabtai Tzvi. Muitos diziam que a culpa era 

da Kabala por ele ter se passado por Messias.  

 Durante vinte anos, a comunidade sofreu com a lastimável batalha que houve entre 

os adeptos e os adversários da divulgação da Kabala. Esses vinte anos foram o período 

durante o qual Moshe, o filho de Yehuda Leib cresceu e se tornou um homem. E, por causa 

dessa violenta batalha ideológica, Moshe estudou exclusivamente o Talmud, e não a 

Kabala. 

 Quando Moshe completou dezessete anos, ele se tornou noivo de Sara, a filha de 

Chneor Zalman, um parente do Rabi Yitzhak Katz, o genro do MaHaRaL. Assim foram 

unidos um descendente do filho único do MaHaRaL com um descendente de sua filha! 

 Chneor Zalman era comerciante de diamantes e de pérolas, e quando ele faleceu, 

sua filha, jovem ainda, o sucedeu e expandiu seu comércio com muito sucesso. Ela juntou 

uma fortuna considerável além da que tinha sido deixado por seu pai. 

 Em 5452 (1692), o Rabi Moshe se tornou o chefe da comunidade judaica de Posen, 

exatamente cem anos depois da visita de seu avô, o MaHaRaL em Posen! Isso aconteceu 

três anos depois que Moshe teve um filho chamado Chneor Zalman, que recebeu o nome 

de seu avô, e que por sua vez, foi o avô de um outro Chneor Zalman, o fundador de 

Habad. 

 Moshe virou pai com apenas vinte e dois anos. E quando ele se tornou chefe da 

comunidade judaica de Praga ele só tinha vinte e cinco anos. Isso era uma honra que 

poucos homens da idade dele podiam ter. 

 O motivo pelo qual ele foi escolhido para exercer essa função honorífica não foi 

somente devido à origem de sua família, sua erudição e sua riqueza, e sim principalmente 

as suas extraordinárias capacidades de liderança. Mesmo quando ele era muito jovem ele 

já demonstrava qualidades excepcionais para orientar a comunidade da maneira certa. 

 Quando o Rabi Moshe se tornou chefe da comunidade de Posen, era o centésimo 

aniversário da visita de seu avô, o MaHaRaL nessa cidade, visita que tinha durado um ano. 

O motivo pelo qual o MaHaRaL tinha ido para Posen é que ele tinha sido forçado a deixar 

Praga durante um certo tempo. Ele era Rav de Praga e era extremamente estimado pelos 

judeus e pelos Gentis. Os motivos que o levaram a deixar Praga foram os seguintes: 

 Naquela época, Rodolfo II ocupava o trono de Praga. Rodolfo era um livre-

pensador e era pouco influenciado pelos padres católicos. Ele tinha uma ótima impressão 

do MaHaRaL que o visitava freqüentemente em seu palácio. 

  Eles passavam horas juntos e o rei sentia muito prazer da companhia do sábio 

judeu cuja sabedoria era extraordinária. 

 A igreja atribuía a frieza do rei em relação ao cristianismo à sua amizade com o 

MaHaRaL, e então eles procuravam o Papa para pedir conselhos para transformar Rodolfo 

num homem mais religioso. 

 Em 5350 (1590), o Papa enviou três cardinais para Praga, os cardinais mais 

importantes que ele poderia encontrar para esta urgente missão. A tarefa deles era de 

repreender o rei por causa de suas idéias de livre-pensador e tentar despertar nele mais 

fervor pela igreja. Eles deveriam também encontrar alguma maneira de acabar com a 

amizade do rei Rodolfo com o MaHaRaL, amizade que, na opinião deles, era perigosa.  
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Para ajudar no cumprimento e no sucesso dessa missão, o Papa aconselhou os três 

cardinais a organizar uma discussão pública com o MaHaRaL no palácio do rei Rodolfo, 

para que eles pudessem de uma vez por todas mostrar ao rei e a todos os cristãos que eles 

eram superiores ao sábio judeu, o MaHaRaL, e tinham provado que ele não sabia 

realmente nada do que ele estava falando. 

 Não era a primeira vez que uma discussão pública entre chefes judeus e padres 

católicos acontecia. Mas dessa vez, o Papa estava certo de que esses três cardinais que ele 

tinha escolhido, venceriam o MaHaRaL sem nenhuma dificuldade. 

 O rei Rodolfo recebeu os enviados do Papa com um sorriso. Ele tinha certeza de 

que seu amigo, o MaHaRaL, seria facilmente o vencedor de qualquer discussão com os 

cardinais, e então ele queria mais do que tudo que o debate acontecesse num lugar público. 

Ele esperava com impaciência o momento em que veria os cardinais do lado dos vencidos. 

Em seguida, para garantir que haveria o maior público possível, Rodolfo convidou 

as personalidades mais importantes do território. Ele enviou mensageiros especiais pelo 

país inteiro, convidando todos os chefes da Igreja e toda a nobreza. Ele queria que fosse 

um espetáculo de gala! 

 Com o consentimento mútuo de ambos os lados, escribas foram chamados para 

anotar palavra por palavra o que cada orador iria dizer, para que depois não houvesse 

dúvidas ou discussões quanto ao que tinha sido falado por um orador ou pelo outro. 

 Essa discussão durou dez dias, os cardinais dispararam perguntas uma depois da 

outra ao MaHaRaL, que tinha uma resposta pronta para cada uma delas. No final desse 

período, ficou claro, sem sombra de dúvidas que o MaHaRaL tinha vencido os cardinais 

com suas brilhantes respostas. 

 Os cardinais queriam mais do que tudo considerar o assunto encerrado, se não 

fosse o rei Rodolfo insistir para que as anotações que tinham sido fielmente anotadas 

fossem aprovadas e assinadas pelos dois partidos da discussão. 

 Os cardinais não podiam se esquivar, pois eles não podiam negar a autenticidade 

do que tinha sido anotado. Tudo o que eles tinham dito estava consignado nessas 

anotações assim como tudo o que o MaHaRaL havia dito. O rei selou esses documentos e 

o negócio foi considerado encerrado. Mas tratava-se agora de uma notoriedade pública, 

pois os cardinais perderam a discussão com o MaHaRaL e naturalmente essas notícias 

chegaram em Roma. 

 O mais velho dos três cardinais, em quem o Papa tinha colocado todas as suas 

esperanças, ficou profundamente afetado com o fracasso. Ele considerou o fracasso deste 

confronto em relação a sua fé e sua religião como uma humilhação pessoal. Ele achou que 

ele não poderia ousar enfrentar o Papa nessas circunstâncias, então ele se trancou num 

lugar da igreja de Praga e se recusou a ver qualquer pessoa. Foi lá onde mais tarde ele foi 

encontrado morto. Ele se enforcou de vergonha. 

 O suicídio do cardinal, que era o preferido do Papa, deu àquela discussão entre os 

três cardinais e o MaHaRaL um destaque ainda maior, e provava definitivamente que os 

argumentos dos padres católicos tinham sido contrariados. O rei Rodolfo não disse uma 

palavra, mas o MaHaRaL se sentia muito infeliz com aquela situação. É verdade que ele 

tinha sido o vencedor, mas ele temia que essa vitória prejudicasse os judeus. Ele não 

estava preocupado com si mesmo e sabia perfeitamente que a Igreja católica não o 

perdoaria por ele ter vencido os debates com os padres. O MaHaRaL temia que eles 
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aproveitassem qualquer oportunidade para despejar amargura sobre ele como vingança de 

sua vitória. 

 O MaHaRaL decidiu que seria melhor deixar Praga até o “incidente” ser esquecido. 

Ele se ausentou durante três anos e passou todo o ano de 5452 (1692) em Posen. 

 Durante sua ausência de Praga, o MaHaRaL tinha deixado seu filho, o Rabi 

Betzalel no seu lugar. Ele lhe disse que se surgisse algum problema difícil e que ele 

precisasse de conselhos, ele deveria falar com sua mãe, a sábia Perla. 

 Quando o MaHaRaL chegou em Posen, ele criou um grupo de estudo diário do 

Mishnaiot e, a partir desse momento, esse hábito se espalhou entre os judeus e então foram 

formados grupos com o objetivo especial de estudar Mishnaiot. 

 Como estávamos festejando o centésimo aniversário da visita do MaHaRaL em 

Posen no momento em que seu descendente, o Rabi Moshe, foi eleito chefe da 

comunidade, o evento foi celebrado com grande pompa. Essa ocasião foi considerada um 

evento importante e digno de ser lembrado na história da cidade. 

 O filho do Rabi Moshe, Chneor Zalman, o avô do fundador Habad, tinha desde 

menino demonstrado grandes capacidades para estudar. Seu avô, Yehuda Leib tinha sido 

seu mestre e seu guia.  Ele tinha se dedicado especialmente ao estudo do Mussar (a ética). 

 O Rabi Yehuda Leib faleceu em 5464 (1704) aos noventa e três anos de idade. 

Quando Chneor Zalman completou dezesseis anos, ele foi para Horodna, na Lituânia, para 

estudar na Yeshiva de lá. Ele ficou cinco anos nessa Yeshiva e em seguida foi para a 

Yeshiva de Praga onde ele estudou durante mais dois anos. No ano de 5472 (1712), ele se 

casou com Raquel, a filha de Baruh Batlan. 

 Durante todo o período em que Chneor Zalman passou na casa de seu pai, não 

faltou nada para ele, pois seu pai era riquíssimo. Porém, mais tarde, quando eles tiveram 

todos que deixar Posen e perambular pela Polônia, ele começou a sentir os sinais da 

pobreza. 

 Dvora Lea, a filha de Chneor Zalman, que ouviu tudo isso da sua própria mãe, 

tinha agora uma visão das diferentes escolas de pensamento da vida judaica que seu pai 

representava por um lado e sua mãe por outro. Agora, ela compreendia também por que 

sua própria mãe era tão erudita enquanto ela era tão ignorante. Sua mãe Raquel, tendo um 

pai que foi influenciado pelas doutrinas do Baal Shem de Zamochtch achava necessário 

ensinar a Torá às meninas. Por outro lado, seu próprio pai, Chneor Zalman, que tinha sido 

educado contra os ensinamentos e as crenças Kabalisticas, tinha uma opinião oposta. 

 Realizando agora o quanto sua filha estava infeliz por causa de sua ignorância e o 

quanto ela queria ter uma instrução que ela não tinha recebido, Raquel prometeu que 

instruiria sua filha, Dvora Lea. Entretanto, ela impôs a condição de manter segredo sobre 

isso, pois seu pai não podia saber de nada, visto que ele certamente ficaria zangado. 

 Dvora Lea sabia escrever, assim ela anotava tudo o que sua mãe ensinava e 

guardava tudo por escrito. 

 

 

107. 

 

O segredo revelado – Dvora Lea se casa com um discípulo do Baal Shem Tov. 

 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 379 

 

    Raquel, mãe de Baruh e de Dvora Lea, e também avó do autor do Tanya (o 

fundador de Habad) era realmente uma mulher notável. Sabemos que ela era uma grande 

erudita, e além disso ela tinha o mesmo espírito que seu pai, Baruh Batlan, adepto do Baal 

Shem de Zamochtch, que tinha relações com os Místicos e Kabalistas daquela época. 

 A mãe de Raquel era também uma pessoa excepcional. Ela era muito piedosa e 

criou seus filhos da sua maneira. Desde o nascimento, os pais de Raquel tinham o hábito 

de mandar seus filhos beijarem a Mezuza duas vezes por dia, uma vez de manhã ao 

acordar, e a outra vez logo antes de dormir. 

 O sobrenome de Raquel era “Português” pois seu pai era descendente de um desses 

judeus que tinham sido expulsos de Portugal e tinham vindo para a Alemanha. Foi 

somente quando Raquel se tornou adulta que ela ficou sabendo, para sua grande surpresa, 

que seu sobrenome era na verdade “Português” e não “Batlan”. Ela somente lembrava que 

seu pai era sempre chamado de Baruh “Batlan”. Ela sabia que seu pai tinha recebido esse 

apelido principalmente por motivos de admiração e afeto e que no seu caso este apelido 

não tinha nenhum sentido pejorativo. 

 Ensinaram a Torá a Raquel praticamente desde o dia em que ela começou a falar. 

Em primeiro lugar ela aprendeu “Mode Ani142” e depois todas as outras benções 

(Berakhot) que uma criança judia deve conhecer. Mais tarde seu pai começou a lhe ensinar 

a Torá. Ela aprendeu rapidamente os vinte e quatro Livros da Torá escrita (o TeNaCh) 

depois a Mishna e o Talmud até o Rambam. Raquel se dedicou especialmente ao estudo do 

Código das Leis da Torá, o “Chulhan Aruh”, e estava totalmente a par de todas as Leis. 

 Entretanto, seu pai preferia não dizer que sua filha era instruída e mantinha em 

segredo os conhecimentos avançados da Torá que ela tinha adquirido, mesmo que ele 

próprio cuidasse de sua educação e tivesse contratado um professor particular para ela. 

Que fosse por modéstia ou por medo que as pessoas considerassem sua filha pretenciosa, a 

verdade é que quando Raquel se casou aos dezenove anos de idade com o sábio Rabi 

Chneor Zalman, este não sabia nada de sua erudição. 

 Quanto a Raquel, como ela sabia que seu noivo era um daqueles que não aprovava 

que mulheres estudassem a Torá, ela decidiu manter segredo sobre sua erudição. Ela sorriu 

quando, depois da cerimônia de casamento seu marido disse que presumia que sua mãe 

havia lhe ensinado todas as Leis que uma esposa judia deveria saber. Mas, na verdade, ele 

ignorava que sua esposa sabia muito mais do que as Leis referentes à mulher judia143. 

 Apesar dos anos que Raquel tinha consagrado ao estudo da Torá e de ser uma 

mulher sábia, ela era uma perfeita dona de casa e gostava disso. 

 O conhecimento que Raquel tinha sobre a Lei da Torá era tão vasto que ela 

conhecia até as diferenças entre os hábitos e costumes em vigor das diversas comunidades 

                                                
142 Mode Ani 
143  Qualquer mulher deve ter noção do valor básico das Leis da Torá e da prática constante das 
boas ações, e cada mulher deve saber e aplicar as leis referentes à mulher judia: as Leis sobre 
Shabat e Iom Tov, as Leis sobre a Casherut (Alimentação segundo as Leis da Torá), as Leis 
sobre a Pureza familiar (relações conjugais de acordo com as Leis da Torá) e as Leis sobre a 
educação das crianças. Estas leis são fundamentais e garantem a paz nas famílias. Neste sentido 
a mulher é considerada na Torá como “O pilar da casa”, isto é a fundação da casa e, 
conseqüentemente, do povo judeu. 
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judaicas. Assim, o que aparentemente era considerado uma Lei estrita numa cidade, em 

outra cidade ela era considerada menos rigorosa144.  

Por exemplo, na região de Posen, os judeus seguiam as regras de “Chibole-Leket” 

que determina que só podemos usar luvas de Chabat quando elas estão presas ou 

costuradas nas mangas. Naturalmente, isso era feito na sexta feira antes do Chabat. Em 

Posen mesmo, havia um “Eruv” e nesse espaço delimitado pelo Eruv os judeus também 

usavam luvas, mesmo que elas não estivessem presas nas mangas. 

 Pouco tempo depois de seu casamento, Raquel e toda sua família estavam voltando 

do Beth Hamidrash num Chabat. Os homens andavam na frente, Baruh Batlan, seu filho 

Benjamim e seu genro Chneor Zalman. As mulheres seguiam atrás, Raquel e as outras. 

Todos usavam luvas em honra do Chabat, e como eles estavam em Posen, eles não 

precisavam costurar suas luvas nas mangas. Benjamin carregava também alguns livros que 

ele tinha pego emprestado no Beth Hamidrash para estudar em casa. 

 Enquanto eles andavam, um Chamash chegou de repente correndo na direção 

deles, sem fôlego, dizendo que o Eruv não valia mais145! Todos pararam surpresos, sem 

saber o que fazer com suas luvas nem com os livros que o irmão de Raquel carregava 

debaixo do braço. Será que eles deveriam jogar tudo ou simplesmente parar onde estavam? 

 Baruh Batlan disse então a sua filha: 

- “Vejamos Raquel, você conhece as Leis do “Chulhan Aruh”, diga-nos o que 

devemos fazer agora! E, olhando para os homens ele disse sorrindo: Nós, homens, nós 

ficamos tão ocupados estudando o Talmud e outros assuntos semelhantes que quando 

somos obrigados a aplicar um artigo da Lei nós não sabemos exatamente o que decidir. 

Conseqüentemente, não temos outra escolha a não ser recorrer a Raquel.” 

 O Rabi Chneor Zalman que era um grande erudito e que era quatro anos mais 

velho que sua esposa Raquel, olhou para ela com os olhos cheios de espanto! Será que 

minha mulher está brincando? Como é que uma mulher tão simples poderia ter tantos 

conhecimentos? Ele considerava Raquel uma mulher fina, mas naturalmente, sem 

instrução talmúdica como todas as outras. 

 Raquel ficou vermelha de vergonha. Como ela conhecia bem seu marido, ela temia 

que ele a tratasse com desprezo e ficou então preocupada. Ela certamente não queria 

revelar nessa primeira fase de sua vida conjugal o segredo de sua erudição. Ela tinha uma 

natureza principalmente modesta e tímida, mas seu pai a colocou “em cima do muro” e ela 

viu que naquelas circunstâncias ela tinha que responder. O problema era muito simples 

para ela. 

 - Nós não precisamos tirar nossas luvas, disse ela tranqüilamente, pois esta situação 

aconteceu acidentalmente, não foi premeditada (Bedieved146). E não é preciso se preocupar 

que um de nós tire suas luvas e as vista, pois como estamos em grupo, alguém perceberia 

imediatamente e lembraria ao outro que é proibido147. Quanto aos livros, eles devem ser 

passados de mão em mão até chegarmos num lugar onde um Gentil os transferirá de uma 

zona de “domínio público” para uma zona de “domínio particular”. 

                                                
144 sur lois e coutumes 
145 Eruv não valia mais – Sobre a proibição de transportar objetos do domínio privado ao domínio 
público e vice-versa durante o Shabat. 
146 Bedieved 
147 Noção de grupo Maarit Ain. 
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 Ninguém sabia se Raquel tinha citado corretamente a Lei ou não, mas seu pai disse 

que eles não tinham outra escolha a não ser aceitar a decisão de sua filha naquelas 

circunstâncias. Mas logo que eles chegaram em casa, eles procuraram esse caso no 

“Chulhan Aruh” e viram que o que Raquel tinha dito estava certo. 

 Como Raquel tinha previsto, Chneor Zalman se sentiu ofendido com aquele 

incidente do Chabat e aproveitava todas as oportunidades para fazer observações amargas 

e ofensivas, como se sua mulher tivesse cometido um ato terrível. Ele disse uma vez: 

 - O Talmud diz que a esposa de um sábio é considerada sábia também, mas no meu 

caso, me parece que eu devo me contentar e alcançar o nível de minha mulher! 

 Naturalmente, Raquel ficou muito triste com essa observação; então o pai dela 

respondeu ao seu genro: 

 - O Talmud Yeruchalmi148 diz que a “esposa de um criminoso é considerada 

criminosa também!” Eu entreguei minha filha nas tuas mãos. Nos resta ver agora o que 

você fará dela! Ela pode se tornar ou a esposa de um “sábio” ou a esposa de um 

“criminoso”. Isso depende unicamente de você! 

 O Rabi Chneor Zalman entendeu o sentido das palavras de seu sogro e a partir 

daquele momento, mudou sua atitude dura e crítica em relação à sua mulher. Pelo 

contrário, ele passou a sentir orgulho dela, reconhecendo finalmente sua grande sabedoria 

e suas maravilhosas qualidades. 

 Quanto a sua própria filha, Raquel não tentou instrui-la antes de mostrar o que isso 

significava para a felicidade de sua vida. E ela começou a dar aulas de maneira regular e 

sistemática a Dvora Lea. E assim, com o tempo, Dvora Lea também se tornou uma mulher 

muito instruída.  

Mesmo que Raquel tivesse se comprometido a instruir sua filha em segredo, 

sabendo que seu marido não aprovaria isso, era contra seus princípios esconder durante 

muito tempo alguma coisa de seu marido. Um sempre confiou no outro e não podia haver 

segredos entre o casal. Raquel aproveitou então a primeira oportunidade, quando Dvora 

Lea já estava bem adiantada nos estudos, para falar com seu marido sobre as aulas que elas 

tinham juntas. E para sua grande surpresa, ele não disse uma palavra contra! 

 Os irmãos Baruh e Dvora Lea tinham diferenças não só de idade, como também de 

caráter. O irmão e a irmã eram seres completamente diferentes, como se fossem filhos de 

pais diferentes. Dvora Lea parecia muito com sua mãe, cheia de sensibilidade, amava seus 

semelhantes, se preocupava sempre com seus vizinhos, sempre disposta a ajudar todo 

mundo. Por outro lado, Baruh era exatamente como seu pai, frio e reservado e assim como 

ele, ele preferia sua própria companhia à companhia dos outros. 

 Dvora Lea fazia progressos notáveis nos estudos da Torá, mas havia tanta coisa 

que ela desejava perguntar, por causa de sua sede de aprender o máximo possível que ela 

achava que poderia estar perturbando sua mãe. Ela não ousava perguntar ao seu pai, ela 

não se sentia à vontade para conversar com ele; a relação entre eles era muita fria. Ela teria 

gostado de perguntar ao seu jovem irmão que, apesar de ser muito novo ainda, tinha uma 

cabeça excelente e era realmente muito inteligente e instruído.  

 Mas, por causa da natureza fria de Baruh, não havia nenhuma ligação entre eles. 

Ele não a considerava como uma irmã de carne e sangue, e sim uma estranha, e também, 

como era uma menina, ele achava que não deveria perder tempo com ela! Dvora Lea 

                                                
148 Talmud Yeruchalmi e Talmud Bavli Talmud de Jerusalém e Talmud de Babel 
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estava muito triste com a atitude de seu irmão que a machucava muito. Sua mãe percebeu 

o sofrimento de sua filha e realizou que a situação era injusta; isso ia além de sua 

compreensão. Ela ficou realmente zangada com seu jovem filho e pensou que seria bom 

para ele ouvir a história de sua família que ela já tinha contado a Dvora Lea; o fato de 

evidenciar sua linhagem deixaria Baruh mais compreensivo. Mas ele parecia tão 

inacessível que ela adiava sempre o momento de lhe revelar sua nobre genealogia, 

achando que seria melhor esperar ele crescer mais um pouco, pois ele estaria mais disposto 

e seria capaz de apreciar tudo o que significava para eles a tradição familiar. Ela esperava 

que o fato de conhecer sua linhagem teria no seu filho o mesmo efeito que teve na sua 

irmã. Infelizmente, Raquel esperou tanto para lhe contar tudo o que ela queria sobre sua 

ascendência que já era tarde demais. De repente, ela ficou doente e sentiu que chegou sua 

hora de deixar este mundo. Ela chamou seus filhos Dvora Lea e Baruh, pois parecia que 

ela queria dizer alguma coisa, mas suas forças estavam esgotadas. Ela conseguiu apenas 

dizer “Vidui” e os abençoou estendendo suas mãos magérrimas sobre a cabeça deles. Em 

seguida, suspirando pela última vez, ela pronunciou o “Chema Israel” e fechou os olhos 

para sempre.  

 Dvora Lea chamou seu pai aos berros, mas Raquel já estava morta. Chneor Zalman 

ficou arrasado e chorou a morte de sua querida mulher que tinha sido uma esposa e uma 

mãe tão maravilhosa. Dvora Lea ficou triste e desesperada enquanto Baruh ficou apenas 

abalado e com os olhos secos. Foi só quando ele viu sua mãe sendo retirada da cama e 

colocada no chão que ele realizou o tamanho da sua perda, e então, ele também não 

agüentou e desmaiou. 

 Para Chneor Zalman a morte de sua mulher teve um efeito tão desastroso que ele 

teve que abandonar o ensinamento e tentou ganhar a vida ajudando um certo sábio de 

Vitebsk a colocar ordem nos seus escritos. Mas até isso era demais para ele, pois suas 

forças diminuíam cada vez mais. Dvora Lea tinha então dezesseis anos e para se consolar 

se dedicou completamente ao seu pai, ao seu irmão e à casa. Baruh tinha uma atitude 

sempre distante, mas isso não impedia que Dvora Lea desse o seu melhor para garantir o 

bem estar de “seus homens”. Ela tinha muita habilidade com agulha e quando ela viu que 

seu pai tinha cada vez mais dificuldades para fazer qualquer coisa, ela decidiu que ela se 

tornaria o ganha- pão da família. 

 Dvora Lea trabalhava com costura com tenacidade e conseguia ganhar o suficiente 

para sustentar a casa inteira. Naturalmente, ela fazia todos os trabalhos domésticos, a 

comida, e cuidava de seu pai doente. Ele estava cada dia mais fraco, e pouco depois 

chegou no fim de sua vida. Chneor Zalman chamou Dvora Lea e Baruh e disse a eles que 

eles tinham que se lembrar que eram descendentes de uma grande e nobre família, e que a 

vida deles tinha que estar à altura das tradições familiares. Depois de dizer essas palavras 

ele deu seu último suspiro. 

 Dvora Lea continuou trabalhando com costura e cuidando de seu irmão como 

antes. Ela teria gostado também que ele ensinasse a Torá para ela, mas Baruh já estava 

preparado para deixar Vitebsk. Mais tarde, Dvora Lea foi convidada por sua tia Freida e 

seu tio Kadish para viver com eles, pois como é que uma menina tão jovem poderia ficar 

sozinha no mundo? 

 Seu avô Moshe que morava em Minsk queria que ela fosse para a casa dele com 

Baruh. Mas, naquele momento Baruh já tinha desaparecido sem deixar pistas de seu 
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paradeiro. Dvora Lea poderia ter ido viver com seu avô, mas ela não queria deixar 

Vitebsk, pois os túmulos de seus pais estavam lá. Esses túmulos eram agora uma parte 

preciosa de sua existência. Ela ia freqüentemente para lá a fim de abrir seu coração para 

seus queridos e finados pais. Ela nunca chorava; ela “contava” simplesmente seus 

problemas e suas preocupações para seus pais, e se sentia muito aliviada depois de ter 

desabafado tudo com eles. 

 Isso era o motivo principal pelo qual ela aceitou ir morar com seus tios, mas ela fez 

questão de continuar ganhando sua vida como costureira. 

 Ela continuou vivendo dessa maneira até o dia em que seus tios disseram que eles 

tinham encontrado um jovem muito bom para ela – o jovem gênio Rabi Yosef Itzhak! 

Dvora Lea foi imediatamente para o túmulo de seus pais para “contar” essa notícia 

importante. Ela suplicou para que eles abençoassem esta união somente se ela fosse feliz, 

caso contrário, ela pedia que eles não realizassem essa bênção. 

 Depois disso, Dvora Lea concordou em encontrar o jovem homem. Ela lhe disse 

tudo o que sua mãe lhe havia contado sobre seus antepassados e disse ainda que ela tinha 

uma tendência a seguir o lado materno de seus antepassados, cujo comportamento era 

regulado pelas doutrinas da Kabala e do Hassidismo. 

 O jovem ouviu Dvora Lea com muita educação e interesse. Depois, na sua vez, ele 

falou de seus ancestrais, dos quais ele tinha muito orgulho. Ele disse também a Dvora Lea, 

para sua grande alegria, que há muito tempo, ele tinha conhecido um certo discípulo do 

Rabi Israel Baal Shem Tov, e que ele o colocou totalmente a par das doutrinas desse líder 

espiritual daquela época. E, o mais importante de tudo é que o jovem dizia que era 

simpatizava completamente com esta maneira de viver. 

 O Rabi Yosef Itzhak disse também que esse adepto do Baal Shem Tov o levou para 

encontrar este grande personagem, que lhe disse que ele encontraria a verdadeira 

“companheira de sua vida” em Vitebsk, que ela era descendente de uma família muito boa 

e que ela era órfã.  

 Dvora Lea ficou muito feliz com tudo o que o jovem dizia. Ela percebeu o “toque 

de D’us” nesse encontro e sentiu, sem dúvida alguma, que esta união era exatamente o que 

ela queria. 

 Dvora Lea levou o jovem até o túmulo de seus pais e lá eles se comprometeram 

secretamente a respeitar as seguintes condições depois do casamento.  

- Em primeiro lugar, o Rabi Yosef Itzhak teria que dar aulas para Dvora Lea duas 

ou três vezes por semana. 

- Em segundo lugar, ele não poderia se opôr ao seu trabalho de costureira para 

ajudar a sustentar a futura casa.  

- Em terceiro lugar, eles deveriam sempre participar juntos de tudo que fosse 

relacionado a Torá e à prática das Mitsvot.  

- Em quarto lugar eles deveriam manter segredo com relação ao fato de que Dvora 

Lea estudava assíduamente a Torá.  

- Em quinto lugar, eles deveriam viver como discípulos do Rabi Israel Baal Shem 

Tov, ou seja, como Hassidim.  

- Em sexto lugar, o fato de viver como Hassidim deveria ficar isso também em 

segredo até o momento de poder ser revelado.  
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- Em sétimo lugar, se eles tivessem a felicidade de ter filhos, eles os educariam no 

espírito do Hassidismo.  

- Em oitavo lugar, se eles tivessem uma filha, ela também aprenderia a Torá.  

- Em nono lugar, eles juntariam um décimo de todos os ganhos deles para a 

caridade (a Tzedaka). 

   Depois do casamento deles, o Rabi Yosef Itzhak foi nomeado Rosh Yeshiva na 

Yeshiva de Vitebsk e sua querida esposa Dvora Lea ficou muito contente. Havia somente 

uma coisa que a deixava triste, é que ela não sabia o que tinha acontecido com seu irmão 

Baruh. 

 Mesmo que ela falasse pouco dessa tristeza secreta a seu marido, ela desabafava 

seus problemas no tumulo de seus pais e ela pedia que eles cuidassem do filho perdido, 

para que nada de mal acontecesse a ele. 
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Capítulo XXXVI 

 

 

História familiar 

 

 

Chareya, cidade natal do Rabi Yosef Itzhak – A história de seu pai Yaacov Kerpil – O 

Baal Shem Tov vem socorrer. 

 

 

108. 

 

Chareya, cidade natal do Rabi Yosef. 

 

 O marido de Dvora Lea, Rabi Yosef Itzhak, era nativo de Chareya, uma pequena 

cidade perto de Moghilev. Havia aproximadamente quarenta e cinco famílias judias nesse 

pequeno burgo. 

 Como em muitas outras pequenas cidades havia um certo número de sábios – 

jovens homens que tinham se casado lá e que eram sustentados por seus sogros, e assim 

eles ficavam livres para dedicar o tempo deles ao estudo da Torá. Dessa maneira o espírito 

da Torá “perfumava” o lugar. Mas a maioria dos moradores eram judeus comuns, sem 

instrução, cuja cultura se limitava a poder Davenen e recitar o Tehilim. Alguns deles 

podiam talvez compreender um capítulo do Humash, mas como nós já havíamos dito, a 

maioria tinha recebido pouca instrução e sabia apenas ler a língua sagrada. Esses homens 

não podiam nem mesmo rezar com um Minian, e deviam se contentar em recitar o 

“Chema”, “Chmone Esré” e algumas outras rezas mais importantes de cor149. 

 O Rav de Chareya era o Rabi Chmuel Akiba. Seu conhecimento em Torá não era 

muito vasto, mas, em compensação, ele era excessivamente devoto. Durante um período 

de cinqüenta anos, ele fez jejum diariamente de Chabat em Chabat, e se obrigou a praticar 

todos os tipos de mortificações. No inverno ele rolava nu na neve e no verão ele rolava nu 

em cima dos formigueiros e as formigas o picavam até sair sangue150. 

 Seu sogro, o Rabi Haim Moshe de Pintchev, discípulo do Rabi Iom Tov Lipman 

Heller, o autor do “Tossafot Iom Tov” tinha sido o Rav de Chareya antes dele. O Rabi 

Chmuel Akiba se casou com a filha mais velha deste. Ele era tão piedoso que seu sogro lhe 

transformou num orador, e ele passou a fazer sermões regularmente. 

 Seus sermões eram incendiários e provocavam temor de D’us nos auditores, sábios 

ou não. Ele sempre enfatizava o castigo terrível que esperava aqueles que não cumpriam 

com rigor os Preceitos da Torá. Depois da morte de seu sogro, ele o sucedeu como Rav da 

cidade, continuanto seus jejuns, suas mortificações e seus sermões impressionantes que 

arrepiavam seus ouvintes. 

 Como todos os sábios de sua época, ele ficava afastado dos judeus sem instrução 

de tal modo que ninguém pensava que valesse a pena dedicar tempo tentando instruir esses 

infelizes! 

                                                
149 não podiam nem mesmo rezar com um Minian 
150 Mortificações não são mais praticadas hoje em dia; elas são substituídas pela Tsedaka. 
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 Um desses judeus sem instrução de Chareya era um tal de Yaacov Kerpil que 

ganhava a vida viajando pelas cidades vizinhas e voltava para casa para celebrar o Chabat 

em família. Antes de rever sua mulher em casa, ele ia ver o Rav de Chareya para fazer 

doações para as diversas instituições locais de caridade. Pois, assim como outras 

comunidades judaicas semelhantes, Chareya tinha sua Sociedade de visita aos doentes, sua 

Sociedade de ajuda as pobres recém-casadas, sua Sociedade para vestir os pobres, seu 

centro de ensini de Torá, Talmud Torá etc. Tendo dado o dinheiro que ele podia ao Rav 

para apoiar as necessidades dessas obras de caridade, Yaacov Kerpil  ia então para o Beth 

Hamidrash onde ele jogava algumas moedas na caixa (o tronco) que estava lá a fim de 

cumprir a Mitzva de “dar caridade anonimamente”, pois naturalmente, ninguém sabia 

quanto cada um colocava nessa caixa. Foi somente depois disso tudo que Yaacov Kerpil ia 

para casa e fazia os preparativos para o Chabat. 

 Como nós já sabemos, Yaacov Kerpil era um desses iletrados que não sabia ler 

hebraico direito. Ele só sabia “davenen” repetindo as rezas que ele sabia de cor, ou seja, o 

“Chema” e o “Chmoné Esré” que ele aprendeu durante os anos com muitas dificuldades. 

Mesmo que ele repetisse essas rezas com muitos erros, ele se entregava de coração e alma, 

que fosse durante suas viagens de aldeia em aldeia ou no Beth Hamidrash durante o 

Chabat ou o Iom Tov. 

 Sua mulher, Tzipé Braha, era tão iletrada e piedosa quanto seu marido. Era a filha 

do responsável pelo estabelecimento dos banhos. Ela se tornou órfã muito cedo e foi a 

comunidade quem cuidou dela e quem se preocupou de seu casamento com Yaacov 

Kerpil. Eles tinham uma vida familiar muito feliz, mas infelizmente eles tinham problemas 

quanto às crianças. Durante muito tempo eles não conseguiram ter filhos e quando mais 

tarde, Tzipé Braha deu filhos ao seu marido, eles morreram. 

 Um dia, durante uma das viagens de Yaacov Kerpil através das aldeias, ele 

encontrou um homem que estava viajando como ele, então eles decidiram continuar 

viajando juntos. Yaacov percebeu que o homem mexia os lábios continuamente e 

murmurava alguma coisa como se estivesse falando sozinho. Finalmente, Yaacov tomou 

coragem e perguntou o que ele estava fazendo e seu companheiro respondeu que ele estava 

repetindo as Mishnaiot que ele havia aprendido de cor. 

 - Eu sempre faço isso quando estou na estrada sem nenhum livro comigo, disse ele. 

Logo que eu chego num lugar onde há um Beth Hamidrash, eu posso estudar o Talmud e 

outros Livros sagrados, mas eu sei TeNaCh e Mishnaiot de cor, e deste modo posso repitir 

trechos da Torá enquando estou viajando. 

 - No momento que Yaacov Kerpil ficou sabendo que seu companheiro murmurava 

trechos inteiros da Torá de maneira tão discreta, este último começou a entoar seus 

estudos talmúdicos em voz alta numa melodia encantadora.  Este harmonioso arranjo de 

sua voz suave com os trechos sagrados da Torá cativou o coração de Yaacov que começou 

a chorar. 

 - Porque você está chorando? Perguntou seu companheiro com compaixão. 

 - Como é que eu não vou chorar quando me dou conta do quanto sou ignorante! Eu 

consigo apenas ler a língua sagrada de maneira correta, e nem sei estudar a Torá! Como eu 

gostaria de ter o seu saber e a sua erudição!  Exclamou Yaacov Kerpil muito emocionado. 

 O estranho o olhou com bondade e o consolou, prometendo-lhe que ele o instruiria 

desde o início, começando com o alfabeto (Alef Beit), logo que eles chegassem em 
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Chareya e que Yaacov chegasse em casa. Yaacov ficou comovido e seus olhos 

expressavam o que seus lábios não conseguiam dizer, pois seu coração transbordava de 

tanta emoção. 

 - Eu farei isso por você com uma única condição, disse o estranho que se chamava 

Hersh-Leib. Ninguém pode saber de nada. 

 Ele abriu uma exceção para a mulher de Yaacov e Tzipé Braha teve a permissão de 

dividir o segredo com eles. Yaacov não compreendia por que o estranho queria manter 

segreda sua instrução de Torá, mas ele estava tão exultante com a bondade dele que ele 

teria aceito todas as suas condições.  

 Quando eles chegaram em Chareya as condições meteorológicas esatavam tão 

ruíns que Yaacov foi obrigado a ficar em casa. Foi assim que Hersch-Leib começou a dar 

aulas para seu aluno tão ancioso para aprender, e que progrediu pouco a pouco. Depois de 

alguns meses, ele lia muito bem e tinha até aprendido o significado de muitas palavras. 

Yaacov Kerpil estava absolutamente louco de alegria e sua mulher estava muito orgulhosa 

de seu marido. 

Durante esse tempo, Hersh Leib estava no Beth Hamidrash e como ele não tinha 

uma aparência notável ninguém prestava atenção nele, todos o achavam um judeu 

qualquer como a maioria da população judaica de Chareya. Hersh Leib não pedia nada a 

ninguém e ninguém lhe oferecia nada até a véspera de Chabat (Erev Chabat) quando o 

convidavam para jantar. Ele recusava o convite agradecendo, dizendo que ele nunca comia 

na mesa de outra pessoa. Depois disso, as pessoas se desinteressaram completamente por 

ele e não lhe perguntaram nem o que o levou a ir para esta cidade nem quais eram seus 

meios de sobrevivência. 

 Com Yaacov Kerpil, Hersh Leib aprendeu tudo sobre os judeus daquele lugar, e 

assim ele soube que a maioria deles eram ignorantes. Hersh Leib começou a sentir afeição 

por esses judeus, demonstrando atenção por eles, reconfortando e consolando-os de tal 

maneira que eles se sentiam mais confiantes. Ele insuflou um espírito novo neles e 

começaram a encarar um futuro melhor com novas esperanças. 

 - Nenhum judeu deve perder a coragem, se sentir humilhado, nem ter complexo de 

inferioridade, mesmo se ele não for sábio, dizia Hersh Leib a cada um deles. D’us ama 

todos do seu povo eleito. Quando ele mandou Moshé “falar com os filhos de Israel”, ele 

não fez distinção entre um judeu e um outro judeu. Hersh Leib incentivava também esses 

judeus ignorantes dizendo que, mesmo que eles não tivessem sido instruídos durante a 

juventude, não havia motivo para não começar a estudar agora! Nunca é tarde demais para 

um judeu começar a estudar! 

 Esses judeus o olhavam com espanto, porque até então ninguém nunca achou que 

eles fossem dignos de qualquer atenção. Hersh Leib afirmou que ele ficaria muito feliz em 

ensiná-los a Torá a partir das bases elementares. 

 Eles estavam tão felizes que nem podiam acreditar naquilo! Até aquele momento 

eram os eruditos que estudavam no Beth Hamidrash, mas e eles? Muito bem, agora eles 

também iam estudar!  Deste modo eles se tornaram alunos de Hersh Leib com muita 

alegria e com a firme esperança de adquirir bons resultados! 

 No subúrbio de Chareya havia um pequeno Beth Hamidrash conhecido como o 

“Beth Hamidrash de Zalman”, pois ele tinha sido construído por um certo Faivel Zalman 

que esperava merecer ter filhos por esta boa ação. Foi nesse Beth Hamidrash que o 
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estranho Hersh Leib começou a dar aulas para seus novos alunos, os pobres judeus 

esquecidos e sem instrução de Chareya. Quando ele começou a ensinar o Alef Beit eles se 

sentiram imediatamente reconfortados. Eles estavam estudando! Que pensamento 

maravilhoso! Eles estavam também reconfortados e incentivados com a idéia de que 

alguém se interessava por eles e pensava realmente que valia a pena gastar tempo com a 

instrução deles! 

 Durante cinco anos, Hersh Leib continuou dando suas aulas sem parar. Muitos de 

seus alunos fizeram progressos consideráveis. Ele os ensinava não somente a ler e a 

traduzir os Textos sagrados, como também a viver num nível espiritual e moral mais 

elevado. Ele disse que eles não deveriam blasfemar, se irritar e brigar. 

 Durante todo esse período, Hersh Leib não aceitou nem um tostão de ninguém. Ele 

também não comeu na casa de ninguém, nem durante a semana nem durante os Chabat e 

Iom Tov. Quando ele não estava ensinando seus alunos, ele estudava sozinho. E 

aparentemente, ele tinha seus próprios meios para sobreviver, pois ele supria suas 

necessidades sem a ajuda de ninguém e era completamente independente. 

 Naturalmente, todo mundo ficou sabendo que um estranho tinha se estabelecido no 

“Beth Hamidrash de Zalman” e instruía os judeus iletrados da cidade, como se tratasse de 

pequenas crianças no Heder. O Rav de Chareya, o Rabi Chmuel Akiba, também ficou 

sabendo e considerou isso uma grande empreitada. 

 Um dia, o Rav decidiu ir nesse Beth Hamidrash para ver o que estava acontecendo 

lá. Ele chegou no meio da aula de Hersh Leib que estava ensinando aproximadamente uma 

dúzia de judeus; todos estavam sentados ao redor da mesa como se fossem crianças 

pequenas e havia até alguns judeus idosos de barba grisalha na “turma”. 

 Quando eles viram o Rav entrar no Beth Hamidrash, Hersh Leib e sua “turma” se 

levantaram todos com o respeito que se deve ao rabino da cidade. O Rav se aproximou de 

Hersh Leib e lhe estendeu sua mão. Ele o agradeceu por tudo o que ele tinha feito por 

esses judeus ignorantes de Chareya e reconheceu todos os esforços que ele forneceu 

durante esses anos para orientá-los e instruí-los. O Rav ficou tão grato com o trabalho 

admirável de Hersh Leib que ele beijou sua mão!  Todos os participantes ficaram muito 

impressionados. 

 O Rav fez então um breve sermão sobre a grande importância da tarefa sagrada que 

Hersh Leib estava fazendo por eles. Ele fez a seguinte parábola: 

 - Havia uma vez um rei que era sábio e bom. Ele tinha tantas virtudes que ninguém 

no mundo podia ser comparado a ele. Ele amava muito todos seus súditos e assumia as 

despesas de todos. Para que eles pudessem contar seus problemas, ele estabeleceu horas 

marcadas, três vezes por dia onde cada um podia procurá-lo e pedir o que quisesse.  

 - Ora numa parte de seu reinado viviam somente pessoas mudas; nenhum deles 

podia falar, assim, nenhum podia procurar o rei para expor seus problemas ou fazer 

perguntas. Naturalmente, isso os afligia profundamente. Ora, um dia, um grande médico 

apareceu no território deles e prometeu curá-los dando a eles o poder da fala. Como esse 

grande médico tinha um saber excepcional, ele cumpriu o que ele tinha prometido. 

 - O rei viu esse grande pródigo quando um dia, seus súditos mudos que agora 

podiam falar foram procurá-lo para expor problemas que há muitos anos o atormentavam. 

O rei não somente deu com prazer tudo o que essas criaturas queriam como também 
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mandou chamar esse grande médico que tinha curado todos os deficientes, 

recompensando-no com presentes muito valiosos. 

 O Rav de Chareya que ilustrou seus pensamentos com esta parábola se virou para 

os alunos de Hersh Leib e disse: 

 - Meus amigos, vocês ficaram mudos durante anos. Vocês não podiam nem ler nem 

compreender as rezas. Vocês serviram o Todo Poderoso em silêncio e com o coração 

partido até esse grande médico, Hersh Leib, encontrar a cura, ensinando vocês todos a 

falar e trazendo uma vida nova para vocês. Vocês podem agora agir e se comportar como 

bons judeus, e que o Todo Poderoso vos abençoe, satisfaça seus desejos e atenda a suas 

rezas e as de Israel inteiro! Amém. ” 

 Apesar da aprovação oficial do Rav de Chareya ao  grande bem que Hersh Leib 

estava fazendo, havia, entretanto, alguns sábios na cidade que não conseguiam “perdoar” 

essas boas ações. Como é que esse estranho ousava se meter nas coisas que não lhe diziam 

respeito? Estes sábios sempre se consideraram uma classe superior a esses judeus 

iletrados! Naturalmente, eles sempre olharam para esses judeus ignorantes com 

superioridade. E agora que esse sujeito estava cuidando tanto da instrução desses 

ignorantes, eles começavam a ter mais autoconfiança e se consideravam quase iguais aos 

outros! Este “homem de bem” era considerado uma ameaça para os “sábios”, pois graças 

ao ensino e aos cuidados que ele fornecia aos ignorantes, a diferença entre as classes 

estava sendo rompida e as barreiras estavam caindo aos poucos... 

   A hostilidade desses sábios por Hersh-Leib aumentou depois do seguinte 

acontecimento. O eremita, o Parush Rabi Elie Shmuel, estava estudando arduamente uma 

certa parte do Talmud. Ele não conseguia entender perfeitamente o assunto e então pediu 

ajuda aos seus amigos sábios. E, apesar de estudarem juntos aquele assunto durante dias 

inteiros, eles não conseguiam encontrar a solução e ficaram simplesmente “bloqueados”, 

sem poder compreender o significado do trecho em questão. 

 Hersh-Leib chegou naquele momento, pois ele tinha ouvido falar daquele problema 

que os perturbava tanto, e sem nenhum esforço ou qualquer dificuldade ele deu a resposta 

que esclarecia o problema inteiro. 

 Isso irritou tanto os sábios que estes começaram a procurar defeitos em Hersh Leib. 

Eles tentaram obstinadamente, mas não conseguiram encontrar nada contra ele. Na 

verdade Hersh Leib era uma personalidade muito distinta e era difícil encontrar defeitos 

nele! No desespero, eles passaram a chamá-lo de “gengibre” por causa de seus cabelos 

louros. 

 No entanto, a amizade entre Hersh Leib e Yaacov Kerpil que era realmente o 

motivo da vinda de Hersh Leib a Chareya, onde ele fazia tantas coisas boas, aumentava a 

cada dia. Yaacov aproveitava todas as oportunidades para estudar sob a orientação de seu 

amigo e mestre querido, e em dois anos ele fez maravilhosos progressos nos estudos. 

Agora, Yaacov Kerpil que fora um ignorante e que nem conseguia ler corretamente, tinha 

aptidões realmente muito grandes para o estudo, aptidões que estavam se desenvolvendo. 

 Enquanto isso os negócios de Yaacov Kerpil estavam prosperando, e sua mulher e 

ele atribuíam esse sucesso ao fato que, seguindo os conselhos de Hersh Leib, eles 

separavam e davam um décimo do que eles ganhavam à caridade. Hersh Leib considerava 

que fazer caridade era muito importante e ele era muito exigente com isso. Ele achava que 

fazer caridade traz mais benefícios e prazer neste mundo e no mundo vinduro àquele que 
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dá do que àquele que recebe. Fazer caridade é considerado uma virtude muito mais 

importante do que todas as outras virtudes. Hersh Leib insistia sempre com seus alunos 

sobre a importância de dar um décimo do que eles ganhavam para a caridade. 

 Yaacov Kerpil sempre foi generoso quando se tratava de ajudar alguém que 

precisasse mais do que ele. Ele sustentava parentes mais pobres e na verdade qualquer 

pobre podia ter certeza que receberia uma ajuda generosa de sua parte. E, quando seu 

“Mestre” Hersh Leib explicou a importância de dar um décimo de seus lucros para a 

caridade, Yaacov seguiu esta regra com a maior boa vontade. 

 Yaacov ouviu falar pela primeira vez das quatro partes que todo judeu devia 

separar do produto de sua vinícola e do produto do trigo de seus campos, e doar: a 

“Teruma” (oferenda “ao céu”), o “Maasser Rishon” (primeiro dízimo), o “Maasser Cheni” 

(segundo dízimo) e o “Maasser Ani” (a parte dos pobres). 

 Hersh Leib explicou que a Teruma (a primeira oferenda) era dada aos sacerdodes, 

(os Cohanim); o Primeiro Dízimo (Maasser Rishon) era dado aos Levitas (os Leviim), e o 

segundo dízimo da produção (Maasser Cheni) devia ser levado pelo próprio dono para 

Jerusalém, onde ele devia consumí-lo com sua família. Assim, parecia que esses quatro 

tipos de contribuições só se ajustavam aos judeus quando estes moravam na Terra Santa. 

Entretanto, o último dízimo em questão se aplicava aos judeus do mundo inteiro, e em 

qualquer lugar que seja, qualquer judeu deve cumprir o dever de dar um décimo de seu 

dinheiro aos pobres, pois fazer caridade é considerado um dever de todos e um ato de 

justiça (Tsedaka). Não existe nenhuma desculpa que possa dispensar qualquer um dessa 

obrigação que é um Mandamento Divino.    

 Hersh Leib tinha contado a Yaacov Kerpil tantos trechos da Guemara e do Midrash 

sobre a importância de dar o dízimo de seus lucros (o Maasser) que sua imaginação ficou 

profusa e ele decidiu que certamente cumpriria esta obrigação. 

Yaacov ficou muito impressionado quando Hersh Leib lhe disse que dar o Maasser 

lhe traria sucesso. Mais tarde, quando ele conseguiu melhorar seus negócios, ele 

naturalmente atribuiu seu sucesso ao fato de dar um décimo de sua renda aos pobres. 

 Yaacov Kerpil e sua mulher não tinham filhos e isso os entristeciam muito. Mas 

eles nunca se queixavam disso com Hersh Leib, que fosse com uma palavra ou qualquer 

outro gesto, e também nunca demonstraram nenhum ressentimento pelo Todo Poderoso. 

Yaacov tentava se consolar do fato de não ter filhos cuidando dos filhos de sua irmã que 

era viúva e de seu irmão que era doente e que não podia sustentar sua família. 

 Yaacov era extremamente generoso com sua família que ele sustentava sem se 

queixar. Quando ele casou suas sobrinhas e pagou a instrução de seus sobrinhos sobrou 

muito pouco para ele mesmo!  

 

 

109. 

 

A história de Yaacov Kerpil 

 

 

Uma vez aconteceu algo que deixou o piedoso Yaacov Kerpil muito 

impressionado. Numa aldeia localizada há aproximadamente vinte quilômetros de 
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Chareya, vivia um homem chamado Guershon Yitzhak que Yaacov conhecia desde sua 

infância. Guershon Yitzhak tinha alugado lagos e rios de uma propriedade que pertencia a 

um rico senhor feudal. Além do mais, ele tinha um albergue e uma loja. Graças a todas 

suas fontes de renda, ele ganhava sua vida e sustentava sua numerosa família. Guershon 

Yitzhak era muito ignorante nem se preocupou em contratar um mestre para instruir seus 

numerosos filhos. Obviamente, as meninas não receberam nenhuma instrução. Quem já 

ouviu falar de instruir as meninas? Entretanto, quando chegou a hora de casá-las, 

Guershon Yitzhak queria encontrar maridos instruídos para elas. Ele ofereceu grandes 

dotes e providenciou um enxoval luxoso para elas a fim de poder atingir seu objetivo. 

Tudo poderia ter sido ótimo se o velho senhor feudal, que era um homem cruel, 

não tivesse transmitido sua propriedade e seus domínios para seu filho mais velho. Esse 

filho era um homem generoso e isso certamente era uma vantagem para Guershon Yitzhak. 

Mas infelizmente, um novo padre católico que era um terrível anti-semita chegou na 

cidade naquele momento. Esse inimigo dos judeus disse para seus fiéis que eles não 

deveriam ir para o albergue do judeu e que eles não deveriam comprar nada na loja dele. O 

judeu se recusava a acreditar na religião deles e conseqüentemente eles não tinham nada 

para tratar com ele! 

E então, não somente a renda do albergue e da loja de Guershon Yitzhak tinha 

despencado, como também a pesca ficou muito fraca. Como se os peixes tivessem ouvido 

a propaganda anti-semita do padre e passaram a evitar as redes que o pescador judeu 

jogava para capturá-los! 

Para Guershon Yitzhak, estava cada vez mais difícil pagar o aluguel no dia certo, 

mas ele conhecia o jovem senhor desde criança, e este último aceitou com muita boa 

vontade esperar até que Guershon Yitzhak conseguisse arranjar dinheiro para pagá-lo. 

A dívida cresceu cada vez mais até que um dia, o velho senhor feudal olhou por 

acaso o livro de contas e viu que Guershon Yitzhak devia uma quantia enorme de dinheiro. 

Ele ficou extremamente furioso e se recusou a ouvir qualquer explicação de seu filho. 

- Traga o judeu aqui! Berrou o senhor. 

 Quando Guershon Yitzhak apareceu, ele lhe disse: 

- Eu não posso permitir que você atrase tanto o pagamento do aluguel! Eu te dou 

um mês para você pagar todas as suas dívidas! Nem um dia a mais! 

Quando o mês acabou e que Guershon Yitzhak não conseguiu arranjar o dinheiro 

que ele devia ao proprietário, este ameaçou colocar sua mulher e ele na prisão e confiscar 

todos os seus bens. 

Estávamos no meio do inverno, as estradas estavam bloqueadas pela neve e 

ninguém conseguia chegar na cidade. Então, como é que Guershon Yitzhak conseguiria 

dinheiro com alguém? 

Então, o padre anti-semita interferiu e deu ao velho proprietário o seguinte 

conselho: 

- Não vai adiantar nada mandar o judeu e sua mulher para a prisão! O quê que 

vocês vão ganhar com isso? Vocês terão ainda por cima que alimentá-los! Siga meu 

conselho e pegue um de seus filhos como refém. Você verá como o judeu encontrará 

rapidamente dinheiro para te pagar. E, só por causa de uma dívida, você terá pelo menos 

conseguido “pegar” um judeu descrente e trazê-lo para nossa fé! 
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 O padre indicou como refém o filho de doze anos do judeu. Era David. O velho 

senhor pegou a criança e disse ao pai dela quanto tempo ele tinha para pagar seu resgate. 

 Um grito terrível ressoou na casa de Guershon Yitzhak. A casa inteira chorava, 

sentindo muita dor diante da horrível desgraça que tinha abalado a família. Aonde é que 

eles poderiam encontrar alguém que pudesse dar o dinheiro que eles precisavam para 

pagar o resgate de seu querido David e tirá-lo das mãos desse cruel e velho tirano? 

 O amigo deles, Yaacov Kerpil, não os visitava há semanas por causa do tempo 

ruim. 

 Mais ou menos uma semana antes da expiração do prazo fixado para trazer o 

dinheiro do resgate, o velho senhor mandou chamar Guershon Yitzhak e sua mulher. Ele 

recebeu o casal com um berro de ódio quando viu que eles não tinham trazido o dinheiro: 

 - Eu estou advertindo que se vocês não me trouxerem o dinheiro que vocês me 

devem no prazo estabelecido, vocês dois se tornarão meus escravos e eu ficarei com 

David, o filho de vocês, para sempre! Vocês terão que me servir em virtude do dinheiro 

que vocês me devem, e David representará os juros! David está atualmente nas mãos do 

padre que vai convertê-lo a nossa religião. Fiquem sabendo que já estamos preparando o 

garoto para sua conversão, e, o padre e eu mesmo, decidimos que, de qualquer maneira, 

que vocês paguem ou não, o filho de vocês se tornará cristão! 

 Quando Guershon Yitzhak e sua mulher ouviram essas terríveis palavras, os dois se 

jogaram aos pés do senhor implorando piedade: 

 - Eu suplico ao senhor, devolva-nos nosso David e nós prometemos trazer sem 

falta todo o dinheiro que nós devemos! Apenas, tire nosso filho das mãos do padre e nos 

devolva-o! Suplicou o casal chorando. 

O velho senhor se recusou a ouví-los: 

- Quanto a vocês, vocês poderão se livrar da escravidão se vocês me trouxerem o 

dinheiro no prazo certo, disse ele. Mas, quanto a David, vocês nunca mais o terão de volta! 

Vocês entenderam? E o senhor feudal bateu em Guershon Yitzhak com o chicote que ele 

segurava na mão para mostrar que ele era o mestre! Ele bateu sem parar, sem se preocupar 

se ele batia em Guershon Yitzhak ou em sua mulher, até eles desmaiarem, cobertos de 

sangue. Eles foram levados quase mortos para casa. 

 Guershon Yitzhak e sua mulher estavam preocupados demais com seu querido 

David para pensar em suas próprias feridas. Assim, logo que eles conseguiram se 

recuperar, eles se apressaram para procurar o jovem senhor que era muito mais humano 

que seu terrível pai. Eles abriram o coração para ele, suplicando que ele usasse sua 

influência para tentar impedir a conversão de seu filho. 

 O jovem senhor prometeu fazer tudo o que poderia para ajudá-los, mesmo que ele 

não soubesse o que ele poderia fazer. Ele prometeu que pelo menos se informaria para 

saber o que o padre estava fazendo com David e o que estava acontecendo com o menido 

roubado. Os pais estavam com o coração partido por não ter recebido nenhum recado da 

criança e por não ter ouvido nenhuma notícia sobre o caso. 

 As notícias trazidas pelo jovem senhor foram, por um lado, um consolo, mas por 

outro, absolutamente transtornantes. Parecia que o padre tinha tido desde o início a 

intenção de usar a força para obrigar o menino a aceitar a conversão. Mesmo que David 

não tivesse um grande conhecimento do judaísmo, pois ele nem esteve num Heder e não 

tinha estudado a Torá, ele se rebelou com uma determinação chocante para que não o 
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arrancassem do judaísmo e para que não o convertessem ao cristianismo, mesmo que eles 

tentassem fazer isso à força. A obstinação do menino que lutava de todas suas forças para 

não renunciar a sua fé era incrível. O padre mandou ele comer carne de porco, mas David 

se recusou obstinadamente. Na verdade, ele não comia nada do que o padre lhe dava. 

 O padre estava furioso com a obstinação do menino e começou a bater nele, mas a 

única coisa que o padre conseguiu foi deixar David mais obstinado do que nunca. David se 

recusava a ceder. O padre batia nele até quebrá-lo, e o deixava sangrando no chão, 

agonizando e incapaz de se mexer. Era só nesse estado que o padre largava sua presa.  

 O jovem senhor tentou consolar Guershon Yitzhak e sua mulher, dizendo que 

certamente o padre deixaria passar alguns dias antes de tentar bater novamente em David. 

Essa conversão ia demorar mais do que ele imaginava. 

 Com o coração muito apertado, os pais tentaram se consolar com o que o jovem 

sehnor feudal havia dito. Quando eles chegaram em casa, eles começaram a pensar em 

meios de encontrar a enorme quantia de dinheiro que eles deviam ao cruel senhor feudal. 

Sem conseguir ajuda de ninguém, eles decidiram vender tudo o que eles possuíam, até o 

último pedaço de madeira e a última roupa usada. Eles venderiam até a cama onde eles 

dormiam e todas suas roupas, com exceção da roupa que eles estavam vestindo, e centavo 

por centavo, eles juntariam o suficiente para pagar ao nobre tudo o que eles estavam 

devendo assim como os juros pelos quais ele os fazia sofrer tanto. 

 Faltavam alguns dias ainda até o vencimento do prazo, e então Guershon Yitzhak 

procurou um comprador para seu albergue. Na cidade havia um não judeu muito rico que 

estava disposto a comprar o albergue, mas ele estava oferecendo um preço muito mais 

baixo do que Guerchon Yitzhak estava esperando. Entretanto, considerando a urgência das 

circunstâncias, o quê que ele poderia fazer? Assim, ele vendeu o albergue e começou a 

vender os móveis também. Ele devia salvar seu filho da conversão a qualquer preço. 

 Guershon Yitzhak e sua mulher fizeram o cálculo do que eles esperavam receber de 

tudo o que eles possuíam eque podia ser vendido. E eles chegaram a triste conclusão de 

que a quantia não seria suficiente para cobrir a dívida. 

O pai, desesperado, decidiu procurar um de seus genros que morava a 

aproximadamente vinte e cinco quilômetros de sua aldeia. Talvez ele pudesse tirá-lo dessa 

situação desastrosa. Mas as ruas estavam tão impraticáveis que logo depois ele teve que 

voltar para trás com a maior dificuldade. 

 Enquanto isso, o albergue tinha sido retomado pelo rico senhor e todos seus amigos 

e vizinhos não-judeus foram lá para se divertir. Guershon Yitzhak e sua mulher viram que 

o novo proprietário vendia tudo abaixo do preço, parecia que ele não tinha a menor noção 

de como administrar um albergue. “Desse jeito ele ficará rapidamente arruinado”, disse 

Guershon Yitzhak à sua mulher. Ele tentou então mostrar ao novo proprietário como ele 

deveria administrar seu negócio para poder lucrar. 

 No dia seguinte, Guershon Yitzhak ficou pasmo quando esse novo proprietário o 

procurou para dizer que ele lamentava o fato de ter comprado seu albergue e que ele queria 

todo seu dinheiro de volta! Ele disse firmemente a Guershon Yitzhak que o padre tinha 

mandado chamá-lo para dizer que era isso o que ele deveria fazer. O padre disse ao rico 

que ele tinha sido estúpido em comprar o albergue em dinheiro líquido, pois, de qualquer 

maneira, todas as coisas do coitado seriam confiscadas. O padre lhe disse também que se o 

judeu se recusasse a devolver seu dinheiro ele deveria se vingar. Guershon Yitzhak 
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afirmou que ele não poderia devolver o dinheiro simplesmente porque a venda do albergue 

tinha sido concluída. Então, os filhos do novo proprietário se jogaram em cima de 

Guershon Yitzhak e bateram nele com bestialidade, até ele o dinheiro, por não ter outra 

opção. 

 E assim, Guershon Yitzhak se tornou novamente o proprietário do albergue e 

acabou perdendo muito nessa troca. Ainda por cima, Guershon Yitzhak não tinha mais 

nada nas estantes para vender, pois enquanto o rico senhor “cuidou” do albergue, este já 

tinha vendido todo o estoque a preços extremamente baixos! 

 Guershon Yitzhak estava vendo que seria impossível arranjar dinheiro para o 

senhor feudal e começou a pensar seriamente a fim de encontrar um meio de vencer esse 

obstáculo. De repente surgiu uma idéia. Ele pensou em ir para Chareya onde morava seu 

amigo Yaacov Kerpil para pedir sua ajuda. Eles não eram amigos de infância? Quando 

Yaacov vinha para esta cidade, ele se hospedava sempre na casa de Guershon Yitzhak, e 

agora que este último tinha se tornado de alguma maneira um sábio graças aos esforços de 

Hersh Leib, ele se acostumou a instruir um pouco Guerchon Leib toda vez que ele ia para 

sua casa. O pobre Guershon Yitzhak, entretanto, não era muito dotado para o estudo e 

quando ele ia embora ele esquecia tudo o que seu bom amigo Yaacov Kerpil tinha 

ensinado para ele durante sua estadia no albergue. E cada vez que Guershon Yitzhak 

voltava, Yaacov Kerpil tinha que recomeçar tudo desde o início! 

 Guershon Yitzhak se achava um idiota por não ter pensado antes em seu melhor 

amigo! Guershon Yitzhak estava pronto para partir quando, de repente, guardas armados 

apareceram, dizendo que estavam obedecendo às ordens do senhor feudal que queria ter 

certeza de que ele não fugiria da aldeia. Eles tinham sido enviados para vigiá-lo. 

 Era o fim de tudo! Guershon Yitzhak estava em “prisão domiciliar” e então não 

podia sair de sua própria casa sem pedir permissão ao senhor feudal. Ele conhecia muito 

bem esses guardas. Eram homens da aldeia, e então ele suplicou para que eles o deixassem 

ir a Chareya a fim de arranjar o dinheiro necessário para pagar o senhor. Um dos guardas 

sugeriu então encaminhá-lo até o senhor feudal a fim de pedir a permissão para viajar. 

Guershon Yitzhak concordou e os guardas viajaram com ele até o domínio do senhor 

feudal. Quando o senhor feudal ouviu o pedido de Guershon Yitzhak, ele bateu nele de 

tanta raiva. Guershon Yitzhak o suplicou para que ele o deixasse ir até Chareya 

acompanhado de toda sua escolta armada, pois assim ele não poderia fugir. O senhor 

finalmente concordou em deixá-lo partir com essaa condição. 

 E assim, sob escolta armada, Guershon Yitzhak chegou na casa de seu amigo em 

Chareya! Quando Yaacov Kerpil ouviu toda essa triste história, ele falou com sua mulher 

e, sem hesitar, os dois concordaram em vender tudo o que eles possuíam para fazer o 

possível para ajudar o filho de seu amigo a escapar da conversão. Yaacov Kerpil pegou um 

pouco de dinheiro emprestado para juntar ao que ele tinha e em seguida ele acompanhou 

seu amigo até a aldeia. 

 Quando eles chegaram no albergue, eles encontraram a mulher de Guershon 

Yitzhak chorando e se contorcendo. Ela tinha acabado de saber que o padre tinha batido 

com barbaridade mais uma vez em David porque ele tinha se recusado a comer carne de 

porco e a ouvir seu discurso sobre a conversão. Então, o menino foi jogado no curral junto 

com os porcos. O padre mandou avisar que no dia seguinte ele converteria David querendo 

ou não. 
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 Guershon Yitzhak foi logo procurar o senhor com sua mulher para lhe pagar todo o 

dinheiro que ele devia, capital com juros, e suplicou que ele libertasse seu filho. O senhor 

respondeu que ele não poderia fazer nada, pois ele já tinha deixado a criança nas mãos do 

padre e já tinha dado seu consentimento quanto à conversão da criança. 

 Quando Guershon Yitzhak e sua mulher ouviram isso, eles desabaram e caíram aos 

prantos, uma cena de partir o coração. O senhor ficou furioso com a confusão que eles 

estavam provocando em seu palácio, e mandou bater nos dois até desmaiarem.  

 Enquanto isso, Yaacov Kerpil não tinha ficado parado. Durante suas idas a essa 

aldeia, ele tinha conhecido muitos aldeões não-judeus. Eles gostavam da maneira como ele 

negociava e se relacionava com eles, com honestidade e cordialidade. E assim, Yaacov 

decidiu fazer alguma coisa para arrancar David das mãos do padre. 

 Yaacov reuniu alguns de seus clientes e disse a eles que o padre mantinha preso um 

menino judeu contra sua vontade e a vontade de seus pais, e tentava convertê-lo a força ao 

cristianismo. Além disso, ele contou que o padre tinha várias vezes batido cruelmente na 

criança indefesa e a tinha jogado no curral com os porcos! 

 Esses aldeões tinham um bom relacionamento com os judeus, pois eles achavam 

que eram pessoas corajosas, e então eles ouviram Yaacov Kerpil com simpatia e ficaram 

indignados quando ele disse que o padre tentou converter o menino judeu à força. Mas 

quando eles ficaram sabendo do atroz tratamento do padre com a criança, eles ficaram 

mais do que indignados: eles ficaram furiosos. 

 Yaacov Kerpil conseguiu também entrar em contato com o jovem senhor que tinha 

sido sempre bondoso com os judeus e não tinha aprovado, de maneira alguma, a conduta 

sádica de seu pai no caso de Guershon Yitzhak. Ele também não aprovou o fato de seu pai 

se deixar influenciar pelo padre anti-semita. 

 - Veja meu amigo, disse Yaacov, você sabe que Guershon Yitzhak trouxe todo o 

dinheiro para seu pai e lhe devolveu até o último centavo que ele devia, antes mesmo do 

vencimento do prazo estabelecido. Minha mulher e eu demos tudo o que possuímos para 

ajudar nosso amigo a se livrar dessa situação catastrófica. Entretanto, para agradecê-los, 

tudo o que seu pai disse ao meu amigo e à sua mulher foi que a partir de agora eles 

estavam livres, mas que eles já poderiam esquecer o filho deles: eles não teriam seu filho 

de volta, pois seu pai, o senhor feudal, decidiu que a criança pertencia ao padre! Eu 

pergunto ao senhor: isso não é uma vergonha? Isso não é desumano? Não é uma ignomínia 

praticada diante dos olhos do Criador? O padre não está tentando ganhar a criança de 

maneira racional nem está tentando convencê-la, pois ele usa a agressão física como 

argumento e quando David se recusa a ser domado, de comer carne de porco e de ser 

convertido, ele é jogado no curral junto com os porcos! Você tem que fazer alguma coisa 

para arrancar David das mãos do padre. Você é humano, eu sei disso, e você deverá provar 

sua humanidade trazendo o pobre David ferido de volta para seus pais aflitos! 

 As palavras de Yaacov Kerpil emocionaram o jovem senhor e o incentivaram a 

agir. O jovem senhor foi pessoalmente procurar o padre e, com grande determinação, 

mandou ele libertar a criança judia. Este episódio causou uma grande agitação entre os 

aldeões que, revoltados com a atitude desumana do padre e com o despotismo do senhor 

feudal estavam prontos para provocar um verdadeiro motim. O padre não tinha outra 

escolha a não ser libertar o pequeno David que estava quase morto. Ele estava com os 
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braços e as pernas quebradas e tiveram que colocar nele talas e bandagens. Cuidaram da 

criança que se recuperou um pouquinho. 

 

 

110. 

 

O Baal Shem Tov vem socorrer Yaacov Kerpil. 

 

 

 Yaacov levou David então para casa dele em Chareya. Logo que David ficou bom, 

Yaacov Kerpil o enviou para a Yeshiva de Borissov para estudar lá. Enquanto isso, Yaacov 

Kerpil tinha dívidas até o pescoço e para pagar tudo o que ele devia, ele vendeu sua casa, 

sua horta e tudo o que ele possuía. 

 Mas isso não preocupava Yaacov nem sua mulher. Eles achavam que isso valeu 

muito a pena. Eles ajudaram o filho do amigo deles, poupando-o de um destino pior do 

que a morte! Eles não disseram a ninguém porquê eles tiveram que vender tudo. Porque 

que as pessoas iriam imaginar que eles se orgulhariam daquele sacrifício? Assim, 

mantiveram segredo, mas a satisfação moral do casal ultrapassava toda a perda material 

que eles sofreram. 

 Eles não queriam “dividir” a Mitsza que eles tinham “ganhado” com ninguém, a de 

socorrer pessoas em perigo, então eles não queriam pedir ajuda financeira a ninguém. Foi 

assim que eles ficaram cada vez mais endividados. E quando Yaacov ficou gravemente 

doente (e recebeu também o nome de Haim151) eles se endividaram ainda mais. 

  Eles continuaram sem contar a ninguém o que tinha acontecido. Yaacov Kerpil 

não falou nem com seu mestre Rabi Hersh Leib sobre a difícil situação que ele estava 

enfrentando. Hersh Leib continuava seu ensinamento e seus estudos no “Beth Hamidrash 

de Zalman”. Freqüentemente, viajantes que vinham para a cidade iam para esse Beth 

Hamidrash e eles eram especialmente amáveis com Hersh Leib, mas ninguém suspeitava 

que tivesse alguma coisa insólita no comportamento deles e nem que havia um significado 

especial... 

 Esses visitantes se comportavam da mesma maneira que Hersh Leib, eles eram 

amáveis e magnânimos, e também recusavam qualquer convite para comer na casa de 

outra pessoa. Eles não aceitavam a ajuda de ninguém, e assim como Hersh Leib, eles 

passavam o tempo todo com judeus iletrados, orientando e ensinando-os a Torá com muito 

carinho e paciência. 

 Ninguém em Chareya imaginava que esses visitantes e Hersh Leib pertenciam aos 

Místicos que em primeiro lugar foram adeptos do Rabi Adam Baal Shem de Ropchitz, e 

depois do Rabi Israel Baal Shem Tov de Okup. Em outras palavras, eles foram os 

primeiros homens a viajar para divulgar o Hassidismo. 

 Todos esses visitantes, que eram escolhidos, viajavam para cumprir missões 

especiais que tinham sido atribuídas pelo quartel general dos Místicos. Todos viviam 

graças a um fundo de caridade criado especialmente com essa finalidade, para que eles 

pudessem viajar sem ter que pedir ajuda financeira a ninguém, enquanto eles se dedicavam 

ao cumprimento das tarefas que tinham sido atribuídas a cada um deles. 

                                                
151 Haim 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 397 

 Chareya era um centro onde esses Místicos exerciam algumas de suas atividades. 

Mesmo que, nesse caso especial, o que estava acontecendo lá com a presença de tantos 

Místicos era evidente, ninguém imaginou que na verdade era o Hassidismo que estava 

sendo praticado – o Hassidismo, o novo modo de vida e de ensinamentos, que se 

espalhava de um lado para outro no mundo judeu! 

  Com apenas dezoito anos de idade o Rabi Israel Baal Shem Tov já era um membro 

respeitado dos Místicos que estavam então sob a direção do Rabi Adam Baal Shem. O 

Rabi Israel Baal Shem Tov, o futuro fundador e chefe do mundo Hassidico seguia já nesta 

época uma nova via, ou então trazia algo de novo para a antiga. Ele tinha novas idéias que, 

segundo ele, os Místicos deveriam colocá-las em prática. Ele contava a um companheiro 

místico tudo o que se relacionava a essas idéias quando ele pensava nelas. Era seu 

excelente amigo Mordehai. 

 Para aplicar as idéias e os planos do Rabi Israel, O Rabi Adam Baal Shem nomeou 

Mordehai e um outro Místico chamado Kehat, e um terceiro que eles deveriam convidar 

para se juntar a eles. Todas essas sugestões foram em seguida expostas ao conselho dos 

Místicos. 

 Os dois místicos pediram que o próprio Rabi Israel se tornasse o terceiro sócio 

para estabelecer os deveres dos Místicos. 

 Uma das sugestões adiantadas pelo Rabi Israel era que os Místicos deveriam 

receber missões específicas e serem enviados para lugares determinados. Por exemplo, 

existiam tantos pequenos burgos e aldeias onde não havia ninguém para cuidar da 

instrução dos judeus. Um místico deveria ser enviado para cada um desses lugares para se 

tornar o mestre tanto dos jovens quanto dos idosos. 

 Como esse plano exigiria evidentemente novas despesas, o Rabi Israel Baal Shem 

Tov escolheu dois místicos para arranjar o dinheiro necessário. Um deles era Aaron David, 

moleiro em Brody, e o outro era Chlomo Haim, alfaiate em Lemberg. Esses dois homens 

conseguiram arrecadar dinheiro com muito sucesso. 

 Foi nessa época que o Rabi Kehat, o amigo do Rabi Israel Baal Shem Tov foi para 

Chareya. Ele foi imediatamente procurar Hersh Leib e perguntou sobre Yaacov Kerpil. 

 - Rabi Israel Baal Shem Tov me enviou para cá, disse ele. Ele me disse o seguinte: 

“Em Chareya você encontrará um judeu chamado Yaacov Kerpil, não muito instruído, mas 

que tem um coração tão bom e uma personalidade tão maravilhosa que ele foi notado no 

Céu! Sua mulher e ele cumpriram em segredo, com cautela e com muito pudor, uma 

grande Mitsva até se cobrirem de dívidas. A pobreza e a doença foram uma prova difícil 

na vida do casal para testar a lealdade deles com D’us. Mas eles superaram com muita fé e 

coragem este obstáculo e todas suas dificuldades. Conseqüentemente, foi decidido no céu 

que o desejo de Yaacov Kerpil e de sua mulher de ter um filho será agora atendido. Ainda 

por cima, eles ficarão ricos”.   

  Hersh Leib estava abalado. Era a primeira vez que ele ouvia falar da grande 

Mitsva cumprida por Yaacov Kerpil e sua mulher; mesmo que ele tivesse sido o mestre de 

Yaacov, ele não sabia de nada! 

O Rabi Kehat queria dar a Yaacov Kerpil uma quantia considerável de dinheiro 

para que ele pudesse pagar suas dívidas e dar a volta por cima. 

- Eu tenho certeza que Yaacov Kerpil não é homem de aceitar ajuda de ninguém. 

Eu preciso encontrar um meio de dar esse dinheiro para ele de maneira que ele seja 
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obrigado a aceitá-lo. Eu vim então pedir um conselho a respeito, pois você conhece ele 

muito melhor que eu, disse o Rabi Kehat. 

De repente, o Rabi Hersh Leib teve uma idéia. Ele sugeriu que eles procurassem 

Yaacov Kerpil para lhe dizer que o Rabi Kehat deveria fazer uma longa viagem e que ele 

tinha medo de levar tanto dinheiro com ele. Seguindo os conselhos e as recomendações de 

Hersh Leib, ele queria entregrar todo seu dinheiro a Yaacov Kerpil, um homem de total 

confiança que poderia usá-lo livremente até que o Rabi Kehat viesse um dia lhe pedir de 

volta. 

Yaacov Kerpil odiou a idéia de aceitar esse dinheiro, mesmo nessas condições. 

Para ele era uma grande responsabilidade tomar conta de tanto dinheiro que pertencia a 

outra pessoa. Mas depois de muitos esforços, eles conseguiram convencê-lo a guardar este 

dinheiro, e usá-lo como quisesse até o retorno do dono desta quantia, dizendo que Yaacov 

Kerpil era indicado como a única pessoa em que podíamos confiar. 

Quando o Rabi Kehat partiu, deixando o dinheiro com Yaacov Kerpil, esse último 

pôde usá-lo para pagar todas suas dívidas urgentes, especialmente aquelas que ele contraiu 

para comprar mercadorias. Assim, depois de pagar suas dívidas, ele pôde então comprar 

novas mercadorias e recomeçar a trabalhar no comércio como antes. 

Yaacov percebeu logo que seus negócios andavam bem e sentiu que a sorte estava 

ao seu lado. Logo que ele conseguiu ganhar algum lucro, ele juntou uma parte de sua 

receita para reembolsar o dinheiro que o Rabi Kehat tinha deixado sob sua 

responsabilidade, e ao mesmo tempo, ele deu um décimo de seus lucros para a caridade, 

como ele nunca deixou de fazer. 

Um dia, Tzipé Braha contou a seu marido que ela ia ser mãe! Como ela já tinha 

cinqüenta e sete anos e Yaacov sessenta e três, ele ficou naturalmente surpreso e 

extremamente contente. 

Eles esperaram impacientemente o nascimento da criança, e para a grande alegria 

deles, nasceu um menino que eles chamaram Yosef Itzhak, nome do pai de Tzipé Bracha. 

O menino tinha todas as características de uma criança forte e vigorosa. Foi esse Yosef 

Itzhak que se tornou mais tarde o marido de Dvora Lea, o tio do Rabi Chneor Zalman, o 

fundador de Habad e autor do Tanya, e que veio ao mundo graças à bênção do Baal Shem 

Tov. 

Depois de ter ficado vários anos em Chareya, enviado para lá como membro dos 

Místicos para instruir os judeus iletrados desta pequena cidade, Hersh Leib recebeu a 

ordem para partir. Sua missão nesse lugar tinha sido cumprida. Ele tinha ensinado muito 

aos judeus, ele ensinou a Torá e o meio de atingir um nível espiritual e moral mais elevado 

na vida cotidiana. Alguns de seus alunos tinham feito maravilhosos progressos. 

Quando Hersh Leib teve que deixar Chareya, ele foi para a casa de seu primeiro 

aluno, o mais sério, Yaacov Kerpil, que ficou rico novamente graças ao dinheiro que o 

místico Rabi Kehat que tinha entregado a ele e que era também um adepto do Baal Shem 

Tov. O Rabi Hersh Leib revelou a Yaacov Kerpil o segredo dos Místicos e lhe disse que 

ele mesmo era um deles. Pela primeira vez, ele disse a Yaacov Kerpil tudo o que se 

relacionava ao Rabi Israel Baal Shem Tov e os Baale Shem precedentes: o Rabi Eliahu o 

“Baal Shem” de Worms, o Rabi Yoel o “Baal Shem” de Zamochtch, o Rabi Adam “Bal 

Shem” de Ropchitz, e, finalmente o Rabi Israel Baal Shem Tov.  São eles que tinham 

preparado todas as vias para o novo ensinamento do Hassidismo. 
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Yaacov Kerpil soube também que o dinheiro que o Rabi Kehat tinha entregado a 

ele, na verdade, vinha do fundo dos Místicos e que este dinheiro tinha sido “dado” a ele 

sob ordem do próprio Rabi Israel Baal Shem Tov. 

Yaacov estava feliz de poder reembolsar o dinheiro que entregaram a ele, e além da 

quantia que ele devia, ele entregou o equivalente ao Rabi Hersh Leib para que ele desse 

esta quantia em seu nome para o fundo dos Misticos. Mas isso não bastava para Yaacov, 

ele próprio queria encontrar os Místicos e conhecê-los. Assim, ele insistiu para que o Rabi 

Hersh Leib lhe desse a permissão para acompanhá-lo nas próximas viagens que ele faria 

até encontrar o Rabi Israel Baal Shem Tov. O Rabi Hersh Leib concordou. 

Yaacov Kerpil ficou ausente por vários meses, durante os quais ele acompanhou o 

Rabi Hersh Leib em suas viagens, passando uma boa parte do tempo com outros Místicos. 

Yaacov tinha muitas histórias impressionantes para contar para sua mulher a respeito deles 

quando ele voltou para casa. Mas acima de tudo, com imensa veneração e enorme 

admiração, ele lhe falou do grande Tsadik, o Rabi Israel Baal Shem Tov. 

Yosef Itzhak, o filho bem dotado de Yaacov Kerpil, era uma grande alegria e uma 

benção para seus pais, gratos por terem recebido essa benção. Com três anos de idade, ele 

já sabia ler e recitar as Berahot e as Tefilot (as bênçãos e as rezas). Com cinco anos, ele 

aprendeu a Torá escrita (oTeNaCh) e alguns trechos da Mishna (Torá Oral). Então, Yaacov 

contratou para seu filho um mestre de Torá, um dos freqüentes visitantes de Chareya, que 

devia ser um Místico sem dúvida alguma. 

Enquanto isso, David, o filho de Guershon Yitzhak que Yaacov Kerpil salvou da 

conversão, tinha crescido, e Yaacov considerou que ele estava pronto para se casar. Assim, 

ele o apresentou à sua sobrinha, a filha de seu irmão doente. Os dois jovens gostaram um 

do outro, se casaram e ficaram muito felizes. 

Yosef Itzhak estudou seis anos com seu primeiro mestre, e depois seu pai o enviou 

para a famosa Yeshiva de Minsk. Quando Yosef Itzhak entrou para a Yeshiva de Minsk, os 

mestres reconheceram rapidamente que ele tinha capacidades intelectuais extraordinárias, 

e ele recebeu logo o apelido de “Gênio (Gaon) de Chareya”. Entretanto, seu pai estava 

ficando velho e não queria mais continuar fazendo comércio. Então ele dividiu seus 

negócios entre seus sobrinhos e suas sobrinhas, os filhos de sua irmã e de seu irmão. 

Yaacov Kerpil e sua mulher foram se estabelecer em Minsk para ficar perto de seu querido 

e único filho, Yosef Itzhak, cuja fama já estava no auge. 

Yaacov Kerpil tinha sempre sido hospitaleiro com os numerosos estrangeiros que 

vinham para Chareya. Muitos deles eram Místicos e assim, o jovem Yosef Itzhak soube 

desde criança absorver o espírito do Hassidismo, seus ensinamentos e seu novo modo de 

vida. 

Agora que Yaacov Kerpil tinha largado os negócios e estava em Minsk, ele tinha 

muito tempo livre para estudar a Torá e praticar boas ações. Conseqüentemente, ele 

aproveitou sua liberdade para visitar o Baal Shem Tov que, nessa época morava em Tloust. 

Ele queria os conselhos deste grande Tsadik sobre a maneira de usar sua fortuna. O Baal 

Shem Tov lhe disse que ele deveria deixar somente um décimo de sua fortuna para seu 

filho Yosef Itzhak e que ele deveria dar os nove décimos restantes para a caridade. 

Yaacov Kerpil não esperou morrer para seguir a preciosa orientação do Baal Shem 

Tov; ele começou imediatamente a cumprir os termos de sua orientação e dividiu seu 

dinheiro exatamente como havia sugerido o Tsadik. 
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A principal preocupação de Yaacov Kerpil era suprir as necessidades dos Místicos. 

Sua própria casa onde ele morava em Minsk se tornou o centro de reunião de todos os 

Místicos que vinham para esta cidade. Nesta época, o próprio Baal Shem Tov começou a 

se interessar pessoalmente pelo brilhante filho de Yaacov Kerpil, Yosef Itzhak. O Baal 

Shem Tov elaborou para Yosef Itzhak um programa de estudos que ele colocou num 

envelope selado, o enviou a Yaacov Kerpil para que este o entregasse ao Místico Rabi 

Moshe Nissan de Minsk, o mestre e guia do jovem gênio.  

O Rabi Moshe Nissan era na época o chefe dos Místicos de Minsk. O programa 

deveria cobrir um período de seis anos. O Baal Shem Tov recomendava também que Yosef 

Itzhak estudasse durante dois anos na Yeshiva de Smargon e que lá, ele se tornasse o 

companheiro de um certo Nahum Meir, um estudante que era filho de um dos Místicos.  

Yosef Itzhak obedeceu a todas as instruções do Baal Shem Tov. Ele estudou durante 

dois anos na Yeshiva de Smargon e se tornou o companheiro de Nahum Meir, com o qual 

ele estudava em segredo tudo o que o Baal Shem Tov tinha indicado em seu programa. 

Quando Yosef Itzhak voltou para casa, ele tinha um diploma da Yeshiva com nome 

de “Morenu, Rabi Yosef Yitzhak, gênio (Gaon) de Chareya”. Depois da morte de seu pai, 

sua mãe Tzipé Braha deu dez porcento de sua fortuna, o que já era uma quantia 

considerável, a um dos místicos para que ele a desse a seu filho como a parte da herança 

deixada por seu pai. Tzipé Braha disse que esse dinheiro deveria ser uma fonte de 

“empréstimos” com a qual Yosef Itzhak poderia se sustentar. Mas ele não deveria trabalhar 

com comércio de maneira nenhuma, ele deveria se dedicar completamente ao estudo da 

Torá. 

Pouco tempo depois, sua mãe também deixou este mundo. Enquanto isso, o mestre 

e guia de Yosef Itzhak, o Rabi Moshe Nissan, contou que o Baal Shem Tov queria que ele 

fosse a Vitebsk onde ele encontraria a companheira da sua vida, uma órfã descendente de 

uma boa família. 

Yosef Itzhak seguiu as instruções do Baal Shem Tov, e quando ele chegou em 

Vitebsk ele foi recebido com honra, pois sua fama tinha chegado antes dele! Ele foi 

convidado a dar um “Pilpul” e o jovem gênio deixou os ouvintes impressionados. Suas 

qualidades raras e sua inteligência excepcional se sobressaíam naturalmente. Era um 

homem bom, com um vasto saber e uma profunda compreensão. 

O Rabi Kadish, o tio de Dvora Lea, ouviu o Pilpul do ilustre visitante e ficou tão 

conquistado por ele que ele pensou imediatamente que seria maravilhoso se ele pudesse 

ser o marido de sua sobrinha Dvora Lea! Mas ele se convenceu rapidamente que ele não 

ousaria sugerir esta união a um jovem tão excepcional e superior. Pois, por mais fina que 

fosse sua sobrinha, ela era apenas uma pobre órfã! 

Quando o tio de Dvora Lea soube que Yosef Itzhak recusava todas as jovens 

meninas que eram apresentadas a ele, ele achou que não tinha nada a perder tentando sua 

própria sorte. Assim, ele foi muito incentivado por sua mulher. A surpresa e a alegria deles 

foi enorme quando Yosef Itzhak concordou em se casar com a sobrinha deles, Dvora Lea! 

Ninguém soube o que aconteceu mais tarde com o jovem casal. O Rabi Yosef 

Itzhak revelou a sua mulher que ele era um adepto do Baal Shem Tov e fez com ela um 

pacto no qual eles deveriam sempre seguir as doutrinas do Hassidismo mesmo que naquela 

época fosse necessário fazer isso em segredo. Somente Dvora Lea sabia que ele visitava 

em segredo o Baal Shem Tov. 
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Um pouco depois, o Rabi Yosef Itzhak se estabeleceu em Vitebsk como Rosh 

Yeshiva, vivendo feliz com sua mulher, e ninguém podia imaginar que eles eram Hassidim 

secretos. 

E assim, o Hassidismo penetrou na família do futuro fundador de Habad antes 

mesmo que seu pai, o Rabi Baruh decidisse qual via a criança deveria escolher para servir 

o Criador. 
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Rabi Israel Baal Shem Tov 

 

 

Algumas notas biográficas sobre a vida e a obra do fundador do Hassidismo 

 

 

 O Rabi Israel Baal Shem Tov, conhecido como BeChT, abreviação de seu 

patronímico, nasceu no dia 18 de Elul de 5458 (1698). Ele nasceu em Okup, pequena 

cidade dos Carpates, na província da Podolia, na Polônia. Seu pai Eliezer, homem santo e 

piedoso, morreu quando Israel tinha apenas cinco anos. Antes de morrer ele deixou o 

seguinte recado para seu filho: “Meu filho, não tema ninguém a não ser D’us. Ame todos 

os judeus com todo seu coração e com toda sua alma”. 

 O pequeno órfão se tornou o pupilo da comunidade e recebeu a educação 

normalmente destinada aos jovens garotos judeus daquela época. O pequeno Israel gostava 

de passar seu tempo livre nas magníficas proximidades de sua cidade natal onde sua alma 

sensível podia contemplar a majestade da Criação. 

 Com quatorze anos de idade ele se juntou a um grupo de Místicos (Nistarim) 

itinerantes adeptos do Rabi Adam Baal Shem de Ropchitz. A missão deles era de cruzar 

cidades e aldeias para reconfortar os judeus e ajudá-los a elevar o nível religioso e moral 

que tinha caído muito dos terríveis massacres de Chmielnicki152, meio século antes. Com 

dezoito anos de idade, ele propôs um programa de ação para melhorar a instrução dos 

jovens, programa que foi adotado por seus colegas. Ele mesmo se tornou assistente 

instrutor sendo encarregado de instruir as pequenas crianças e de cuidar delas. 

 Com menos de vinte anos de idade, o Baal Shem Tov possuía os manuscritos que 

tinham pertencido ao Rabi Adam Baal Shem. Ele estudou esses manuscritos em segredo, 

com muita dedicação e fervor. Quando o Rabi Adam Baal Shem deixou este mundo, o 

Becht se tornou o chefe dos Nistarim cuja atividade era realizada clandestinamente. 

Durante um certo tempo o Baal Shem Tov morou em Brody onde vivia na época um 

famoso sábio, o Rabi Abraham Guerchon Kutuver. O Becht se casou com a irmã do Rabi 

Abraham Guerchon que não aprovava esse casamento e que fez de tudo para que eles se 

divorciassem, apesar da aprovação insistente desta união por seu pai antes de ter deixado 

este mundo. O Rabi Guerchon nunca entendeu porque seu pai desejava tanto um genro 

desse nível para sua filha tão amada! O Rabi Guerchon ficou extremamente infeliz com 

essa união por que além de pobre seu cunhado parecia ser totalmente ignorante. Na 

verdade, ele não sabia que o Baal Shem Tov era um Místico e escondia propositalmente 

sua verdadeira identidade e sua imensa sabedoria, fingindo ser um iletrado. Esta situação 

desagradável devia-se ao fato de que não havia chegado ainda o momento do Baal Shem 

Tov se revelar ao povo judeu inteiro como Tsadik e como Chefe daquela geração, durante 

os trinta e seis últimos anos de sua vida.  

  O Baal Shem Tov teve um filho, o Rabi Tzvi e uma filha, Adele. O Baal Shem Tov e 

sua mulher sofreram muitas perseguições e privações. 

Durante dez anos, de 26 a 36 anos, o Baal Shem Tov levou uma vida muito 

solitária, dedicando-se ao estudo. O Rabi Yaacov Yosef HaCohen de Polonoy, um dos 

mais eminentes discípulos do Baal Shem Tov, contou que foi nessa época que o Baal Shem 

                                                
152 massacres de Chmielnicki 
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Tov recebeu instruções de Ahiya de Shilo, o profeta, que tinha vivido durante a época do 

rei David e que aparecia regularmente para o Baal Shem Tov para lhe ensinar os segredos 

da Torá. 

 Com 36 anos de idade o Baal Shem Tov se “revelou” como fundador e Chefe do 

movimento Hassidico. Muitos fiéis foram para Medziboz, residência do Baal Shem Tov e 

se tornaram seus adeptos fervorosos. Dentre eles havia sábios célebres como o Rabi 

Yaacov Yosef, citado mais acima, o Rabi Dov Ber o Maguid de Mezeritch (que se tornou 

em seguida o sucessor do Baal Shem Tov), o Rabi Nahum de Tchernobil, o Rabi Michel de 

Zolotchev, o Rabi Chmelke, o Rabi Pinhas e muitos outros. Seu cunhado (que finalmente 

pediu perdão ao Rabi por não ter percebido sua grandeza antes de sua revelação), o Rabi 

Abraham Guerchon Kutuver, também virou um discípulo fervoroso do Baal Shem Tov.  

Todos esses ilustres Sábios e Rabis participaram da propagação dos ensinamentos do Baal 

Shem Tov nas comunidades, de maneira que o movimento Hassidico se espalhou 

rapidamente pela Polônia e pelas províncias vizinhas.   

 Alguns Rabinos que não conheciam as doutrinas do Baal Shem Tov temiam que se 

tratasse aqui de um novo movimento “Messiânico” e começaram a atacá-lo. 

 O primeiro ataque contra o Baal Shem Tov e seu movimento aconteceu em 5515, 

uns vinte anos depois que o Baal Shem Tov começou a divulgar a Hassidut sem restrição 

ao grande público. Mas a oposição não conseguiu segurar a poderosa onda do movimento 

Hassidico cujo número de discípulos crescia sem parar tanto entre o povo judeu comum 

tanto entre os sábios e Rabinos. Assim, durante os últimos anos de sua vida, o Baal Shem 

Tov assistiu ao início da luta espiritual que mais tarde dividiu durante um certo tempo o 

povo judeu em dois campos, os Hassidim e os Mitnagdim. Mas ele estava convencido da 

vitória de suas doutrinas e de sua aceitação pelo povo judeu inteiro. E foi então, dizia o 

Baal Shem Tov, que o terreno estará perfeitamente preparado para a vinda do Justo 

Redentor, o Messias tão esperado. 

 O Rabi Israel Baal Shem Tov deixou este mundo no primeiro dia de Chavuot (6 de 

Sivan) de 5520 (1760), com sessenta e dois anos de idade. 

 O Baal Shem Tov não deixou escritos, mas seus ensinamentos e suas doutrinas 

foram anotados por seus discípulos e publicados em obras ou Livros especiais sob 

diferentes títulos. Ainda mais, muitas de suas cartas foram publicadas em coletâneas e 

periódicos.  

 Como sistema de pensamento e filosofia de vida judaica, as doutrinas do Baal 

Shem Tov são muito bem definidas na abundante literatura Habad, especialmente nas 

obras do Rabi Chneor Zalman, fundador de Habad, que foi um discípulo do Rabi Dov Ber 

de Mezeritch, o sucessor do Baal Shem Tov. 

 A grande influência do Baal Shem Tov continuou crescendo rapidamente, mesmo 

depois de ter deixado este mundo. Logo logo o abismo  que separava Mitnagdim e 

Hassidim começou a diminuir. Os Hassidim não eram mais acusados de propagar idéias 

heréticas e foram reconhecidos como os mais devotos representantes do judaísmo 

tradicional. Durante meio século a metade do mundo judeu tinha aderido ao movimento 

Hassidico. Hoje, mais de duzentos anos depois da morte do Baal Shem Tov, o movimento 

Hassidico com todas suas diversas ramificações constitui uma das forças mais dinâmicas e 

criadoras do judaismo, a força mais dinâmica e criadora do povo judeu. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

A DINASTIA CHABAD 

 

 

 A idéia de um guia espiritual, conduzindo sua comunidade nos caminhos do 

Judaísmo, não é uma novidade da Chassidut. Muito pelo contrário, desde a formação de 

Israel, como povo, no momento da saída do Egito, a Torá diz que os judeus “acreditaram 

em D’us e em Moshé, seu servente” (Chemot 14, 31). Ainda mais, quando os filhos de 

Israel chegaram no pé do Monte Sinai e perceberam a Divindade com seus sentidos 

físicos, D’us disse para Moshé: “Em ti também, eles acreditarão por toda a eternidade” 

(Chemot 19, 9). 

 

 Em cada época, os grandes de nosso povo não procuraram somente sua própria 

elevação moral como tentaram colocar sua erudição e sua percepção do Divino a serviço 

de todos os judeus. 

 

 Da mesma maneira, a devoção pelo mestre é também um valor tradicional do 

Judaísmo e o Talmud (Moed Katan 17 A) diz “se o mestre aparece para você como um 

anjo de D’us, então receba a Torá de sua boca”. O que é verdade do mestre, que 

influencia unicamente sua comunidade ou seus próximos, se aplica, de maneira idêntica, 

àquele que tem a possibilidade de guiar todo o povo judeu. 

 

 Entretanto, a Chassidut trouxe um novo estímulo à honra devida ao mestre e 

revelou no grande dia o que estava antes escondido. Ela afirmou a função principal do 

Rabbi que é, ao mesmo tempo, um mestre e um Rav (Rabino), que ensina e que guia o 

estudoda Torá. Ele é também pai, ligado ao seu filho único e querido, seu Chassid. Ele é 

além de tudo um dirigente, cuja autoridade é incontestável pois todos têm a consciência 

de que seu único desejo é o cumprimento da vontade de D’us. É por isto que um Chassid 

está ligado a ele, no ponto de vista intelectual e sentimental. 

 

 Neste sentido, a personalidade do Rabi de Lubavitch que, segundo a opinião de 

todos é absolutamente excepcional, permite medir a elevação do Rabi. Desde muito 

jovem, sua concentração nos estudos era excepcional. Sua erudição despertava a 

admiração geral. Ele deu um novo estímulo ao movimento Lubavitch. Ele realizou 

numerosos milagres. Muitos judeus, do mundo inteiro, consultam o Rabi antes de tomar 

qualquer decisão. A influência que ele exerce em nossa geração é imensa e profunda. A 

ampla difusão da Chassidut faz com que atualmente, ele seja o Rabbi de todos. 

 

 As biografias que estão neste capítulo mostrarão para todos a elevação moral e as 

qualidades do coração, que caracterizam os Rebbeim* de Chabad, que estavam sempre 

dispostos a se sacrificar por seu povo, imaginando  a imagem bem conhecida de 

Lubavitch, a de um Judaísmo a serviço de seu povo. 
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GENEALOGIA E BIOGRAFIA SUMÁRIA DOS 

MEMBROS DA FAMÍLIA DO RABI* 

 

Extrato do Calendário do sogro do Rabi, o Rabi Rayatz, e suas anotações 

 

 

 

- Seus ancestrais foram: 

O Gaon* Rabbi Yehuda Loewy, o Maharal de Praga*, descendente dos Gaonim, 

provenientes da família do Rei David, filho de Ishaï. (Texto inscrito no túmulo do 

Maharal de Praga).  

 

 

- Seus descendentes foram: 

1) Seu filho, o Rabi Betsalel 

2) Seu filho, o Rabi Shmuel 

3) Seu filho, o Rabi Yehuda Leïb 

4) Seu filho, o Rabi Moshé 

5) Seu filho, o Rabi Shnéor Zalman 

6) Seu filho, o Rabi Baruh 

7) Seu filho, o Rabi Shnéor Zalman, o Admur Hazaken 
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OS REBEIM CHABAD 

E SEUS DESCENDENTES 
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1- Rabbi Chnéor Zalman, (o Admur Hazaken), 1745-1812 

 

Nascido em 18 de Elul 5505 (1745). Era filho do Rabi Baruh e de sua esposa, a 

Rabanit Rivkah, filha do Rabi Avraham. No seu Bar Mitsva, os Gueonim* de sua geração 

o nomearam “Rav, Tana e habilitado a discutir a Lei”.  

Em 5520 (1760), ele se casou com 15 anos. Ele entrou para um vigorosa campanha, na 

qual ele  investiu tanto pessoalmente quanto financeiramente, para que os Judeus 

adotassem atividades agrícolas. Nascido em18 de Elul 5505 (1745).  

Em 5524 (1764), ele visitou Mézeritch pela primeira vez (com a finalidade de 

encontrar  o Maguid*). 

Em 5527 (1767) , com 22 anos, ele se tornou o Maguid de Lyozna. 

Em 5530 (1770), ele começou a redigir com 25 anos, seu Shulchan Aruh* (Código das 

Leis judaicas).  

Em 5532 (1772), ele definiu a doutrina da Chassidut Chabad e concentrou seus 

esforços para os Judeus da região de Vitebsk para persuadí-los de se instalar do outro lado 

da fronteira, na Rússia. 

Entre 5533 e 5538 (1773 e 1778), ele fundou a Yechiva de Lyozna, conhecida como 

Héder Alef, Héder Beith e Heder Guimel. 

Em 5534 (1774), ele foi para Vilna, com o Rabi Menachem de Vitebsk, para encontrar 

o Gaon de Vilna. Este recusou-se de recebê-lo. 

Em 5537 (1777), ele acompanhou o Rabi Menachem Mendel em sua viagem em Terra 

Santa, até a cidade de Moghilev, nas margens do rio Dniester. 

Em 5543 (1783), ele participou da grande disputa de Minsk e saiu  vencedor. 

Desde 5551 (1791), seus escritos legislativos e Chassídicos começaram a receber uma 

alta difusão. 

Em 5554 (1794), ele fez imprimir seu livro “Hilchot Talmud Torá” (Leis do estudo da 

Torá). 

Em 5557 (1797), ele publicou a Tanya. 

Em 5559 (1798), ele foi preso, no dia seguinte da festa de Sucot, e depois libertado no 

dia 19 de Kislev. 

Em 5561 (1800), ele foi convocado em  Petersburg, no dia seguinte à festa de Sucot.  

No dia 11 Menachem Av (1801), ele deixou Petersburg para ir a Liady, na região de 

Moghilev. 

Na véspera do Chabat que abençoa o mês de Elul 5572 (1812), ele abandonou Liady e teve 

que fugir, com sua família e numerosos Chassidim. 

 Ele Chegou, no dia 12 de Tevet 5573 (1812), na cidade de Pyena, na província de 

Kursk. Lá,  quando acabou o Chabat, na véspera do domingo 24 deTevet, ele deixou esse 

mundo e descansa na cidade de Haditz, perto de Poltava 
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 Sua esposa era a Rabanit Sterna, filha do Rabbi Yehouda Leïb Segal e de sua 

mulher Beïla. 

 

 Seus filhos:    

1. O Rabi Dov Ber (segundo Rabi de Chabad) 

2. Rabi Haïm Avraham 

3. Rabi Moshé. 

 

 Suas filhas:         

1. A Rabanit Freida, cujo marido foi o Chassid Rabi Elyahou, filho do Rabi 

Mordehaï. 

2. A Rabanit Devorah, cujo marido foi o Chassid Rabi Chalom Chahna, filho do 

Rabi Noah 

3. A Rabanit Rachel, cujo marido foi o Chassid Rabi Avrahm, filho do Rabi Tsvi 

Cheïnes. 

 

 Seus irmãos:         

1. Rabi Yehouda Leïb 

2. Rabi Mordechaï 

3. Rabi Moshé 

 

 Sua irmã  

1. Rabbanit Sarah 

 

 Seu cunhado  

1. Rabi Israel, nomeado Reb Israel Kozak, marido de sua irmã, a Rabanit Sarah 

 

 Seu cunhado  

1. Rabi Akiva Fradkin, de Shklov, marido da irmã de sua mulher, a Rabanit Sterna. 

 

Seus livros impressos: 

1) Hilhot Talmud Torá (leis do estudo da Torá), 2) Bircot Hanehenin (Leis das bênçãos), 

3) o Tanya com sua primeira edição, 4) o Sidur, 5) O Shulchan Aruch, 6) o Bioureï 

hazohar (comentários do Zohar), 7) Torá Or, 8) Likuteï Torá, 9) Boné Yeruchalaïm, 10) 

Maamarim do Admor Hazaken Hanahot Harap, 11) Maamarim do Admur Hazaken 

Ethaleh Lyozna, 12) Maamarim do Admor Hazaken 5562 (2 volumes), 13) Maamarim do 

Admur Hazaken 5563, 14) Maamarim do Admur Hazaken 5564, 15) Maamarim do 

Admur Hazaken 5565 (2 volumes), 16) Maamarim do Admur Hazaken 5566, 17) 

Maamarim do Admur Hazaken 5567, 18) Maamarim do Admur Hazaken 5568 (2 

volumes), 19) Maamarim do Admur Hazaken 5569, 20) Maamarim do Admur Hazaken 

5570, 21) Maamarim do Admur Hazaken Hakestarim (Discursos sagrados mais breves), 

22) Maamarim do Admur Hazaken Al Parachyot HaToráh Vehamoadim (sobre as Sidrot e 

as Festas) (2 volumes), 23) Maamarim do Admur Hazaken Inyanim (Discursos sagrados 

temáticos), 24) Maamarim do Admur Hazaken, Maamareï Razal (Discursos de nossos 
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Sábios), 25) Maamarim do Admor Hazaken Nah (Profetas e Escritas sagradas) (2 

volumes), 26) Iguerot Kodech (correspondências sagradas), 27) Tanya traduzido em 

Inglês. 
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2. Rabbi Dov Ber, (o Admor Haemtsahi), 1773-1827 

 

Ele nasceu no dia 9 de Kislev 5534 (1773) e se casou em 5548 (1788), com 15 anos. 

Em 5550 – 5551 (1790-91), com 17-18 anos, a direção dos jovens Chassidim lhe foi 

atribuída. 

Em 5573 (1813), com 40 anos, no mês de Tevet, ele se tornou o segundo Rabi, líder de 

sua geração. No 18 elul, ele se instalou em Lubavitch, perto de Moghilev. 

Em 5574 (1814), ele nomeou um comitê encarregado de reconstruir as cidades judaicas 

da Rússia Branca que tinham sido destruídas durante a guerra. 

Em 5575 (1815), ele interveio com sucesso nas esferas governamentais para obter a 

concessão de um terreno na região de Herson. Ali, ele fundou implantações judaicas. 

Em 5576-5577 (1816-1817), ele fundou a implantação dos Chassidim Chabad em 

Hevron, em Terra Santa. 

Em  5577 (1817), ele visitou essas implantações onde ficou de Pessach até o mês de 

Elul. 

Em 5587 (1826), ele foi preso em seguida de uma denúncia, depois libertado no dia 10 

de Kislev. 

Quando a decisão do Czar foi reconhecida, obrigando os jovens Judeus a servir ao 

exército, ele se rendeu  no túmulo de seu pai em Haditz 

Na quarta-feira 9 de Kislev 5588 (1827), ele deixou  este mundo, com 54 anos,  na 

cidade de Nyeghin, perto de Tchernikov, quando estava voltando do túmulo de seu pai. 

Ele foi enterrado em Nyeghin. 

 

 

 Sua esposa foi a Rabanit Sheïna. 

 

 Seus filhos: 

2. O Rabi Menahem Nahum 

3. O Rabi Baruh 

 

 Suas filhas 

1. A Rabanit Sarah, que faleceu ainda jovem, 

2. A Rabanit Beïla, cujo marido foi o Chassid Rabi Yekoutyacl  Zalman 

3. A Rabbanit Haya Moushka, cujo marido foi o Tsémach Tsédek, terceiro Rabi 

de Lubavitch. 

4. A Rabbanit Devorah Lea, cujo marido foi o Chassid e Tsadik Rabbi  Yaacov 

Israel  

5. A Rabanit Beraha, cujo marido foi o Chassid Rabbi Yonah 

6. A Rabanit Menucha Rachel, cujo marido foi o Chassid Rabbi  Yaacov Kuli 

7. A Rabbanit Sarah, cujo marido foi o Chassid Rabbi Aharon de Shklov 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 411 

 

 Seus livros impressos: 

1) Imreï Binah (2 volumes), 2) Shaar Chaémouna, 3) Shaar hayihud (que foi 

juntado a Shaar haémuna), 4) Shaar hateshuva Vêhatefila (3 volumes), 5) Shaareï 

Ora, 6) Atéret Rosh, 7) Kuntrass haïtpaalut, 8) Piruch hamilot, 9) aditivos à Torá 

Or, 10) Torát haïm, (Béréshit Shemot), 11) Maamarim do Admur Haemtsahi, 

Vayikra (2 volumes), Bamidbar (3 volumes), Devarim (2 volumes), 12) Shneï 

Haméorot, 13) Guevia Hakessef, 14) Pokeach Ivrim, 15) Iyoun Tefila, 16) Inyun 

Haïshtatehut, 17) Bad Kodech, 18) Maamar Mizmor Shir Leyom HaChabat 

(Yiddish), 19) Maamar Ata Ehad VeShimha Echad, 20) Maamar Al Tatser et 

Moav, 23) Maamar Yaffe Shaa Ahat Biteshuva Umaassim Tovim, 24) Maamar 

Veyasfu Anavim, 25) Maamar Lehavin Maamar Razal, 26) Pisskeï Dinim Yoré 

Déa, 27) Pisskeï Dinim Even Haézer, 28) Iguerot Kodesh. 
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3. Rabbi Menachem Mendel, (o Tsémach Tsédek), 1789-1866 

 

Ele nasceu em 5549 (1789), na véspera de Rosh Hashana*. 

Em 5562 (1802), com 13 anos, ele começou a redigir os comentários legislativos e 

Chassídicos que ele recebeu de seu avô (o Admur Hazaken) e adicionou a eles suas 

próprias explicações. 

Em 5563 (1803), ele se casou, com 14 anos. 

Em 5566 (1806), com 17 anos, o Admur Hazaken o encarregou, assim como seu tio-

avô, Rabi Yehuda Leïb, irmão do Admur Hazaken, de responder a todas as questões  (de 

Lei ) que lhe fossem feitas. 

Em 5569 (1809), ele acompanhou o Admur Hazaken em Volhynia. 

Em 5570 (1810), com 21 anos, o Admur Hazaken o encarregou, assim como o seu tio-

avô, Rabi Moshé, filho do Admur Hazaken, de administrar os negócios comunitários. 

De 5574 a 5587 (1814 a 1827), ele se isolou e se consagrou ao estudo da Torá com 

intenso ardor. 

Em 5588 (1828), com 39 anos, ele se tornou o terceiro Rabi, líder de sua geração. 

Nesta época, começou a conscrição obrigatória dos judeus, que foram chamados de 

“cantonistas” e daqueles que foram retirados de suas famílias. 

 De 5587 a 5615 (1827 a 1855), ele interveio ao perigo de sua vida e salvou da 

abjuração e da morte dezenas de milhares de jovens conscritos. 

Em 5597 (1837), ele editou o Torá Or. 

Em 5598 (1838), ele foi até Vilna, passando por Moghilev e Minsk, depois voltou para 

casa passando por Vitebsk. 

Em 5599 (1839), ele comprou do príncipe Chtchedrinov o domínio de Chtechdrin, na 

província de Minsk, que possuía uma floresta e terrenos cultiváveis. Ali, ele fundou a 

colônia de Chtchedrin e distribuíu terrenos e equipamentos agrícolas para os Judeus se 

dedicarem aos trabalhos rurais. 

Em 5600 (1840), ele foi alvo de uma denúncia da parte da comunidade de K., que o 

acusava de impedir as organizações judaicas de proceder à conscrição das crianças. A 

denúncia emanava também do Mordechaï Aharon G., em nome dos Maskilim 

(reformistas) de Vilna e de Volhynia. 

Em 5601 (1841), houve a denúncia dos dois “ladrões (de crianças)” de Barissov. 

Em 5602 (1842), ele recebeu o título de “cidadão de honra”. A proclamação foi 

assinada pelo próprio Czar. 

Em 5603 (1843), ele foi convidado para participar da reunião dos Rabanim de 

Petersburg. Pelo fato de sua oposição aos Maskilim de Riga e de Vilna, por seu pedido de 

permitir a impressão dos Livros sagrados, por seu protesto contra a interdição de editar 

obras da Kabala e da Chassidut, ele foi preso varias vezes, ao longo desta reunião. 

Finalmente, todas as suas exigências foram satisfeitas. 

Em 5605 (1845), ele recebeu o direito de transmitir o título de “cidadão de honra” a 

sua prosperidade. 

Em 5608 (1848), ele mandou imprimir o Likuteï Torá. 

Em 5614 (1854), ele protestou contra a exigência ministerial, inspirada por Lilienthal, 

de abreviar o ritual das rezas para as crianças judias e de estabelecer para elas um 

Chumash (Pentateuco) resumido. 
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Em 5616 (1856), um incêndio destruiu sua casa. Cinco caixas de manuscritos foram 

queimadas. 

Em 5621 (1861), ele perdeu sua esposa, no dia 8 Tevet. 

Na quarta-feira, véspera da quinta 13 de Nissan 5626 (1866), com 77 anos ele deixou 

este mundo. Ele está enterrado em Lubavitch. 

 

 Seus filhos: 

1. Rabi Baruh Chalom, 

2. Rabi Yeouda Leïb, 

3. Rabi Haïm Shnéor Zalman, 

4. Rabi Israel Noah 

5. Rabi Yossef Itschak, 

6. Rabi Yaacov, 

7. Rabi Shmouel (Quarto Rabbi de Lubavitch). 

 

 Suas filhas: 

1. A Rabanit Radé Freïda cujo marido foi o Chassid Rabi Shnéor 

2. A Rabanit Dvora Lea cujo marido foi o Chassid Rabbi Lévi Itschak 

 

 Seus livros impressos: 

1)Derech Mitsvoteha (o livro das Mitsvot), 2) Dereh Emuna (o Livro da pesquisa), 3) Or 

HaToráh   (41 volumes): Béréshit, 7 volumes; Shemot, 8 volumes; Vaykra, 4 volumes; 

Bamidbar, 6 volumes; Devarim, 7 volumes; Na’h, 3 volumes; Meguilar Esther, um 

volume e uma coletânea de textos sagrados adicionados, Shir hashirim, 3 volumes; Yohel 

Or (comentários dos Tehilim) 1 volume, Maamareï Razal Veinyanim-Tefila, 4) Tsémah 

Tsédek (responsa, comentários sobre a Mishna, decisões halahicas, 8 volumes), 5) 

Kitsurim Veaharot (resumos da Tânia), 6) Biyoureï Hazohar (3 volumes), 7) Sefer 

halikutim (comentários do Tsémach Tsédek, 27 volumes), 8) Kuntrass Maamarim sobre os 

comentários de Nossos Sábios, 9) Iguerot Kodesh 
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4. Rabbi Shmuel, (o Rabbi Maharash), 1834-1882 

 

Ele nasceu em Lubavitch, no dia 2 de Iyar 5594 (1834). Casou-se, em primeiro, com a 

filha de seu irmão, Rabi Chaïm Shnéor Zalman, em 5608 (1848), com 14 anos, depois, 

casou-se com a Rabanit Rivkah, em 5609 (1849). 

Em 5615 (1855), com 21 anos, ele começou sua atividade comunitária. 

Em 5617 (1857), ele foi a Petersburg para defender as necessidades comunitárias. 

Em 5619 (1859), ele viajou para a Alemanha para encontrar os responsáveis 

comunitários. 

Em 5623 (1863), ele foi para Kiev, e salvou centenas de famílias que seriam expulsas 

das cidades de Volhynia. 

Em 5625 (1865), foi para Petersburg e anulou as disposições do Senado, que fazia 

restrições aos direitos dos judeus na Lituânia e em Zamut. 

Em 5626 (1866), com 32 anos ele se tornou o quarto Rabi, o líder de sua geração. 

Em 5628 (1868), foi para a França para encontrar os responsáveis comunitários. 

Em 5629 (1869), ele nomeou um comitê permanente em Petersburg, encarregado de 

administrar os interesses da comunidade. 

Em 5640 (1880), ele acalmou, com seus esforços, as perseguições as quais os judeus 

eram alvo. 

Na noite de Terça 13 de Tichri 5643 (1882), com 48 anos, ele deixou este mundo e foi 

enterrado em Lubavitch. 

 

 Seus filhos: 

1. Rabi Shnéor Zalman Aharon,  

2. Rabi Chalom Dov Ber (quinto Rabbi de Lubavitch) 

3. Rabi Avraham Sender, faleceu com 8 anos 

4. Rabbi Menahem Mendel. 

 

 Suas filhas: 

1. A Rabanit Dvorah Lea, cujo marido foi o Chassid Rabi Moshé Arié Leïb 

Guinsburg de Vitebsk 

2. A Rabanit Haya Mushka, cujo marido foi o Chassid Rabi  Moshé Hacochen 

Horenstein.  

 

 Seus livros impressos: 

1) Likuteï Torá sobre três PaRaChiot, 2) Likuteï Torá – Torát Shmuel: Sefer Hamaamarim 

5626, 3) Sefer Hamaamarim 5627, 4) Sefer Hamaamarim 5628, 5) Sefer Hamaamarim 

5629, 6) Sefer Hamaamarim 5630, 7) Sefer Hamaamarim 5631, 8) Sefer Hamaamarim 

5636, 9) “Veshecherim” 5631, 19) “ Mayim Rabbim” 5636, 11) “ Hayav Adam Levarech” 

5638, 12) “ Zot Hukat Hamizbeach”, 13) “ Matsa Zo”, 14) “ Ionati” 5640, 15) Maamar 

Nahamu Ami 5626, 16) Maamar Pada BeChalom Nafchi 5632, 17) Maamar Ki Imeha 

Mekor Haïm 5632, 18) Maamar Et HaShem Heemarta 5632, 19) Maamar Meeimataï 

Korim 5642, 20) Drusheï Hatuna 5642, 21) Iguerot Kodesh, 22) Maamar Lo Yetsé Haïsh 

Lo Besaïf 5632, 23) Maamar Shoftim VeShoterim 5633. 
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5. Rabbi Chalom Dov Ber, (O Rabbi Rashab), 1860-1920 

 

Ele nasceu em Lubavitch no dia 20 Marcheshvan 5621 (1860), casou-se com sua 

prima, a Rabbanit Shterna Sarah, no sábado de noite 11 de Elul 5635 (1875), com 15 anos. 

Em 5640 (1880), com 20 anos, ele começou  a se dedicar às necessidades 

comunitárias. 

Em 5643 (1883), com 23 anos, ele começou a dirigir os Chassidim e tornou-se o quinto 

Rabi, o líder de sua geração. 

Em 5652 (1892), ele se empregou para anular a expulsão dos judeus de Moscou. Ele 

conseguiu atrasar a expulsão até o verão e concedeu àqueles que foram expulsos 

importantes subsídios  para que eles se instalassem em suas novas implantações. 

Em 5653 (1893), ele renovou o comitê de Petersburg que administrava os problemas 

da comunidade. 

Em 5654 (1894), ele visitou as aldeias de Herson. 

Em 5657 (1897), ele fundou as Yeshivot Tomhei Temimim.  

Em 5658 (1898), ele visitou Kiev e Odessa para resolver problemas da comunidade. 

Em 5659 (1899), ele afirmou sua oposição ao partido sionista. 

Em 5661 (1901), ele visitou a Alemanha, a França e a Holanda para resolver 

problemas da comunidade. 

Em 5662 (1902), ele fundou, com a ajuda de generosos filantropos, os irmãos 

Poliakov, e com o financiamento da I.C.A, uma usina de tecelagem e fiação de lã, na 

cidade de Dubrovna, na região de Moghilev. Mais ou menos dois mil Judeus trabalharam e 

ganharam sua vida ali.  

Em 5664-5665 (1904-1905), ele fundou os comitês para a expedição de Matsot (pão 

sem fermento de Pessah), para os Judeus do exército, no Extremo-Oriente. 

Em 5666 (1906), ele interveio em Petersburg para acalmar as perseguições. Seus 

esforços foram rodeados de sucesso. 

Em 5667 (1907), ele fundou um programa detalhado, gerado por uma associação 

chamada “União dos Judeus Praticantes”. Ele confiou esta realização ao Rav Breuner e ao 

Rav Yaacov Rosenheim, que era um erudito, temendo D´us. 

Em 5668 (1908), ele participou da reunião dos responsáveis comunitários da 

Alemanha, em Berlim. 

Em 5669 (1909), durante a reunião de Katowitch, ele anunciou sua retirada de Agudat 

Israel. 

Em 5671 (1911), ele fundou a Ieshiva Torá EMet, em Hevron, na Terra Santa. 

No dia 17 de Marcheshvan 5676 (1915), com 55 anos, ele deixou Lubavitch e se 

instalou em Rostov sobre o Don. 

Durante o verão de 5676 (1916), ele fundou varias Yechivot na Geórgia. 

Em 5677 (1917), ele interveio com sucesso para liberar legalmente das obrigações 

militares, 2382 judeus que ocupavam cargos comunitários, Rabinos, Shochatim, 

Chazanim, etc... 

No fim do Chabat Vaykra, véspera do domingo 2 de Nissan 5680 (1920), às 3 horas e 

meia da manhã, com 60 anos, ele deixou este mundo, e está enterrado em Rostov sobre o 

Don. 
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 Seu filho foi o Rabbi Yossef Itschak (sexto Rabbi de Lubavitch) 

 

 Seus livros impressos: 

1) Sefer Hamaamarim 5643, 2) 5646-5650, 3) 5651, 4) 5652-53, 5) 5654, 6) 5655-56, 7) 

5657, 8) 5658, 9) 5659, 10) 5660-62, 11) 5663-64, 12) 5665, 13) 5666, 14) 5668, 15) 

5669, 16) 5670, 17) 5671, 18) 5672 (3 volumes), 19) 5672-76, 20) 5677, 21) 5678, 22) 

5679, 23) 5680, 24) Ahareï Mot 5649, 25) Tefilin de Mareï Alma 5653, 26) Hachodesh 

Hazé LaShem 5654, 27) Vayavo Moshé Betoch Heanan 5654, 28) Veyadata 5657, 29) 

Samah Tessamach 5647, 30) Zahor Et asher Assa 5665, 31) Drusheï Hatuna 5652, 32) 

Kuntrass a propósito de  Kollel Habad, 33) Kuntrass Hatefila, 34) Comentários sobre o 

Sidur, 35) comentários sobre Torá Or, 36) Comentários sobre Likuteï Torá, 37), 

Comentários sobre o Tanya, 38) Kuntrass Ehaltsu 5659, 39) kuntras Umayan, 40) 

Kuntrass aavoda, 41) Kuntrass Ets Haim, 42) Torát Chalom Sefer Hasihot, 43) Maamar 

Vehu Omed alehem 5663, 44) Hanoh Lenaar, 45) Comentários sobre Patah Elyahu 5658, 

46) Iguerot Kodesh (5 volumes), 47) Likut 5644-5680, 48) Kountrass Umayan, em 

tradução inglesa. 
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6. Rabbi Yossef Itschak, (o Rabbi precedente), 1880,1950 

 

 

Ele nasceu no dia 12 de Tamuz 5640 (1880).  

Em 5655 (1895), ele entrou para a vida comunitária, e ao mesmo tempo era secretário 

particular de seu pai e participou da reunião dos responsáveis comunitários de Kovno.  

Em 5656 (1896), ele participou da reunião de Vilna. 

No dia 13 de Elul 5657 (1897), casou-se com a filha do Chassid Rabi Avraham, a 

Rabanit Nehama  Dina. 

Em 5658 (1898), ele foi encarregado de dirigir a Ieshiva Tomcheï Temimim. 

Em 5661 (1901), ele foi para Vilna, Brisk, Lodz e Koenisberg, para preparar a criação 

da usina de Dubrovna. 

Em 5662 (1902), ele foi para Petersburg, para resolver problemas comunitários. 

Em 5665 (1905), ele participou da arrecadação de fundos para permitir aos soldados 

que estavam no Extremo-Oriente de celebrar o Pessach. 

Em 5666 (1906), ele viajou para a Alemanha e Holanda a fim de convencer os 

banqueiros de usar suas influências para acalmar as perseguições. 

Em 5668 (1908), ele participou dos trabalhos da Conferência de Vilna. 

Em 5669 (1909), ele foi para a Alemanha para se encontrar com os responsáveis 

comunitários. 

Em 5670 (1910), ele preparou a reunião dos Rabanim. 

Entre 5662 e 5671 (1902 e 1911), ele foi preso quatro vezes, em Moscou e em 

Petersburg, por causa de suas atividades. 

Em 5677 (1917), ele participou dos trabalhos da conferência dos Rabbanim de 

Moscou. 

Em 5678 (1918), ele participou dos trabalhos da reunião de Herkov. 

Em 5680 (1920), ele se tornou o sexto Rabi, o líder de sua geração. 

Em 5681 (1921), ele organizou as atividades comunitárias e o reforço do Judaísmo e 

da Torá, na Rússia. Ele fundou a Ieshiva Tomchei Temimim de Varsóvia.  

Em 5684 (1924), a Tcheka (a polícia secreta) o obrigou a deixar Rostov, depois de uma 

denúncia da Yevsektia (secção judia do Partido Comunista). Ele se instalou em Petersburg 

e se dedicou  a reforçar a Torá  e o Judaismo. Ele instalou Rabanim, escolas da Torá para 

as crianças, Yechivot, Shohatim, professores de Torá e inaugurou vários banhos rituais. 

Ele nomeou um comitê especial para ajudar os trabalhadores manuais, a fim de permitir 

que eles respeitassem o Chabat. Ele fundou a aliança Chabad dos Estados-Unidos e do 

Canadá.  

Em 5687 (1927), ele fundou Yechivot em Bukhara.  

No dia 15 de Sivan, ele foi preso na prisão Shpolerné.  

No dia 4 Tamuz, ele foi exilado em Kastroma.  

No dia 12 de Tamuz, foi anunciado que ele estava livre.  

No dia seguinte, ele foi efetivamente libertado e forçado a se instalar em Malachowka, 

perto de Moscou.  

No dia seguinte da festa de Sucot 5688 (1927), ele deixou a Rússia e se instalou em 

Riga, na Letônia. Lá ele fundou uma Ieshiva.  
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Em 5694 (1934), ele se instalou em Varsóvia. Lá, ele fundou a União dos Temimim. 

Ele criou  troncos da Ieshiva Tomchei Temimim em numerosas cidades da Polônia.  

Em 5695 (1935), o periódico “Hatamim” começou a aparecer.  

Em 5696(1936), ele transferiu a Ieshiva Tomcheï Temimim e seu domicílo de 

Varsóvia para Otwock.  

Em 5699 (1939), ele fundou a Aliança Internacional Chabad.  

No dia 9 de Adar Sheni 5700 (1940), ele chegou à Nova Iorque e se instalou no 

Brooklyn. Ele se consagrou, com sucesso, à salvação dos seus discípulos. Ele fundou a 

Ieshiva central Tomcheï Temimim.  

Em 5701 (1941), o periódico “Hakrya Vechakedusha” começou a aparecer. Ele fundou 

a associação Machané Israel.  

Em 5702 (1942), ele fundou a Ieshiva Tomcheï  Temimim e sua escola preparatória, 

em Montreal (Canadá). Ele fundou o Merkaz Leïnyané Chinuch. Ele fundou a Ieshiva 

Acheï Temimim em Newark, Worcester e Pittsburg, assim como ediTorá “Karneï Hod 

Torá” (Kehot) Lubavitch.  

Em 5703 (1943), ele fundou a biblioteca Otsar Chachassidim-Lubavitch.  

Em 5704 (1944), ele criou a Associação Nichoach (cantos dos Chassidim Chabad) para 

juntar e imprimir as melodias de Lubavitch. O jornal “ Kovets Lubavitch” começou a 

aparecer. Ele fundou a associação “Bikur Cholim” (visita aos doentes).  

Em 5705 (1945), ele fundou o Comitê de ajuda aos refugiados, cuja sede é em Paris. 

Ele fundou as associações “Adeïnu” (para um estudo aprofundado do Talmud) e 

Shaloh”(para organizar aulas de Judaísmo nas escolas públicas). Ele elaborou um 

programa para ameliorar a situação moral dos agricultores judeus e daqueles que moravam 

nas comunidades rurais, na América.  

Em 5708 (1948), ele fundou o Kfar Safaria Chabad, perto de Tela Aviv, na Terra 

Santa, perto dos refugiados da Rússia.  

Em 5709 (1949), ele pediu a criação de um comitê de coordenação, encarregado da 

educação judaica  das crianças que iam para a Terra santa, em particular, daquelas que 

estavam nos campos de trânsito. Seus esforços foram cercados de sucesso.  

Em 5710 (1950), algumas semanas antes de deixar este mundo, ele colocou as bases da 

educação judaica e do reforço da Torá, nos países da África do Norte. Assim foram 

criados um seminário de professores de Torá, uma Ieshiva, uma Ieshiva Ketana (para as 

crianças), um Talmud Torá para os meninos pequenos,  outro para as meninas pequenas. 

Todas essas instituições possuem o nome genérico de “Ohaleï Yossef Itzchak – 

Lubavitch”.  

No Chabat Parshat Bo, no 10 de Chvat 5710 (1950), com 70 anos, às oito horas da 

manhã, ele deixou este mundo e está enterrado em Nova Iorque. 

 

“Reb Avraham, o Rabi tem que voltar. A situação atual está muito difícil, tanto 

para mim quanto para você. Quem é que se aproveita desta situação?” 

(Carta do Rabi menahem Mendel Schneersohn, numero 894, com uma nota manuscrita 

para o Rav Avraham Paris). 
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 Seus Livros impressos: 

Séfer Hamaamarim: 1) 5680-81, 2) 5682-83 3) 5684, 4) 5685, 5) 5686, 6) 5687, 7) 5688, 

8) Kuntrassim (3 volumes), 9) 5698, 10) 5699, 11) 5700, 12) Yddich, 13) 5701, 14) 5702, 

15) 5703, 16) 5704, 17) 5705, 18) 5706-5707, 19) 5708, 20) 5709, 21) 5710, 22) 5711, 23) 

Likuteï Diburim (4 volumes), 24) Sefer Hasihot 5700, 25) 5701, 26) 5702, 27)5703, 28) 

5704, 29) 5705, 30) Kuntrass Maamarim Yddich 5700, 31) Kuntrass Torát Chassidut, 32) 

Limud Chassidut, 33) Tsémach Tsédek Utnuat Haskala, 34) Narração do encarceramento, 

35) Sefer Chakitsurim (resumos de Byureï Zohar), 36) sefer Hakitsurim (resumos de 

Shaareï Orah  ), 37) Sefer hakitsurim (resumos de Kuntrass Hatefila), 38) Memórias (2 

volumes), 39) Moré Shiur, 40) Selihot, 41) Kovets Mihtavim (3 volumes), 42) Iguerot 

Kodesh (12 volumes). 
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7.Rabbi Menachem Mendel, O Rabbi. 

 

 

Ele nasceu no dia 11 de Nissan de 5662 (1902). Ele estudou a Torá com uma 

prodigiosa assiduidade e viu seus esforços rodeados de sucesso. 

No dia 14 Kislev 5689 (1928), ele se casou com a filha do Rabi Yossef Itschak, a 

Rabanit Haya Moushka. 

No dia 28 Sivan 5701 (1941), ele se mudou para Nova Iorque, com a Rabanit Haya 

Moushka. 

Em 5702 (1942), ele foi nomeado pelo seu sogro, presidente do escritório 

executivo do Mahané Israel, do Merkaz Leïnyané Chinuch e da sociedade de edição 

Kehot. 

Em 5703 (1942-43), ele foi nomeado redator-chefe da biblioteca Otsar  

Hachassidim – Lubavitch. A partir desta data, ele publicou vários livros, fascículos e 

brochuras, nos quais adicionou suas notas e comentários. Ele editou a coletânea Hayom 

Yom, cujo ele é o autor. 

Em 5706 (1946), ele publicou a Hagada de Pessach com uma coletânea de 

costumes e comentários que ele mesmo redigiu.  

Em 5710 (1950), ele dedicou todo seu ardor ao desenvolvimento e aumento das 

instituições de Torá e da educação Judaica, fundadas por seu sogro. Ele criou as escolas da 

rede dos “Ohaleï Yossef Itschak-Lubavitch”, na África do Norte. 

No dia 10 Chvat 5711 (1951), ele se tornou o Rabi e pronunciou seu primeiro 

Discurso Sagrado em público, introduzido pelo versículo “Bati Legani”. 

Em 5712 (1952), ele fundou a associação  dos jovens Chabad em Terra Santa, a 

rede institucional dos “Ohaleï  Yossef Itschak – Lubavitch” em Eretz Israel* e na Autrália. 

Em 5713 (1953), ele renovou o costume de dividir o estudo do Talmud durante o 

Yud Teth Kislev. Ele fundou a associação das mulheres e meninas Chabad nos Estados-

Unidos e em numerosos outros países. 

 Em 5714 (1954), ele editou um índice das idéias da Tanya, índice cujo ele foi o 

autor. Ele fundou a escola de agricultura de Kfar Chabad na Terra Santa. Ele instituiu o 

Keren Hashana (um fundo de Tsedaka* no qual é possível participar por uma quantidade 

que seja o múltiplo do número de dias do ano). 

Em 5715 (1955), ele criou a associação dos jovens Chabad nos Estados-Unidos e 

no Canadá. Ele fundou a Keren Torá e a escola profissional de Kfar Chabad. 

 Em 5716 (1956), ele criou a escola de Torá para meninas, o Beth Rivkah,  na 

Austrália e em Montreal (Canadá). 

 Em 5717 (1957) ele fundou a Ieshiva Lubavitch de Toronto (Canadá). 

 Em 5718 (1958), ele incentivou a difusão das fontes da Chassidut empregando 

“Ufaratsa” como lema, “e você se expandirá”, (que se tornou o emblema de Chabad, 

baseada no vesrsículo do Livro Béréshit 28-14). 

Em 5719 (1959), ele introduziu a construção dos Beth Chabad (que são atualmente 

por volta de 1000, espalhados pelo mundo inteiro). 
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Em 5720 (1960), ele começou a comentar o “Tsavaat hariboch”, obra do Baal 

Shem Tov*. O Tanya foi, pela primeira vez, ensinado pela rádio, na América; (o texto das 

emissões foi relido pelo Rabi). Os discos Nichoah (cantos dos Chassidim Chabad) 

começaram a ser difundidos. 

Em 5722 (1962), ele fundou um Kollel de estudos superiores para os jovens 

casados (durante seu Discurso público no dia 11 Nissan). Ele estabeleceu o Keren Shnéor, 

com a finalidade de difundir os Livros do Admur Hazaken ou de seus sucessores e de 

reforçar as instituições aonde seus ensinamentos  são estudados e onde baseiam seu 

comportamento sobre suas diretivas. 

Em 5723 (1963), ele concluiu o “livro dos Chassidim”, estabelecendo a lista dos 

membros de famílias chassídicas. 

Em 5724 (1964), ele fundou o Keren Lévi Itzchak, instituição com o nome de seu 

pai durante seu Discurso público do dia 20 Av, com a finalidade de emprestar fundos, em 

particular para as escolas que dispensam uma educação baseada no Sagrado e para seus 

professores. 

Em 5725 (1965), a partir do Chabat Noah, ele começou a explicar, cada semana, 

um comentário de RaChi sobre a Torá, pela memória de sua mãe, a Rabanit Hana, que 

deixou este mundo no dia 6 de Tishrei deste mesmo ano. Ele explicou ao mesmo tempo o 

sentido simples do versículo e sua interpretação esotérica, da forma que eles aparecem no 

comentário do RaChi*. Esta prática continuou em seguida em seus Discursos do Chabat. 

Em 5726 (1966), ele fundou os Keren Hanna, instituição com o nome de sua mãe, 

com o propósito de emprestar fundos, com as melhores condições, às jovens, para que elas 

pudessem continuar o estudo da Torá. 

Em 5727(1967), ele fundou uma Ieshiva superior, em Melburne, na Austrália. Ele 

lançou a campanha dos Tefilin, durante o Discurso que ele fez durante o Chabat Bamidbar. 

Ele restaurou a Sinagoga com o nome do Tsemah  Tsédek*, na velha cidade de Jerusalém. 

Ele induziu sua campanha e seu combate contra a restituição dos territórios (que foram 

devolvidos para Israel, durante a guerra dos seis dias). 

Em 5729 (1969), ele começou seu comentário de Igueret Hateshuva*, do Admor 

Hazaken*. Ele o continuou em 5730 (1970). Ele destacou a necessidade de reforçar os 

bairros habitados por Judeus, durante um Discurso público, pronunciado depois do 

Pessach. Ele fundou a cidade de Nahalat Har Chabad, em Kyriat Malachi, na Terra Santa. 

Em 5730 (1970), ele avisou durante o Chabat Vaéra, que seria concluído, um 

pouco antes do dia 19 de Shvat, o Sefer Torá de Mashiach, que foi iniciado pelo Rabbi 

Yossef Itzchak. Ele pediu a cada um de participar na escrita de suas últimas letras*. Sua 

conclusão foi realizada na Sexta-feira 9 de Shvat, véspera do dia de aniversário do 

falecimento do Rabbi Yossef Itschak. Ele começou um combate contra o lamentavel 

decreto de “Quem é judeu?”, a partir de Purim. Ele mandou imprimir os Livros sagrados 

de seu pai, Rabbi Lévi Itzchak e começou a explicar, a cada Chabat, um desenvolvimento 

dos comentários de seu pai sobre a Tanya. Seus comentários continuaram em 5731 (1971). 

Em 5731 (1971), ele fez um apelo para que o mundo seja “conquistado” a partir do 

estudo da Torá. Ele explicou, em cada Chabat, um comentário de seu pai sobre a Zohar. 

Em 5732 (1972), na ocasião de seus 70 anos, ele fundou o “Comitê para as sessenta 

e uma instituições”, cuja finalidade era fundar sessenta e uma novas instituições de Torá. 
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Em 5733 (1973), ele pediu a criação, no mundo inteiro, de bibliotecas de Livros 

sagrados. Durante o verão, ele fez um pedido para a educação das crianças, baseado no 

versículo “da boca das crianças e dos nenems, Você (D’us) fundou Sua força...para anular 

o inimigo e o vingador”. Ele fundou o bairo de Kyriat Chabad, na cidade santa de Tsfat. 

Em 5734 (1974), ele fundou a Ieshiva superior de Miami (na Flórida). Ele lançou 

(além da campanha dos Tefilin) as campanhas do estudo da Torá, da Mezuza, da Tsédaka, 

de uma casa cheia de Livros sagrados, Yavné e seus Sábios (estes dois últimos princípios 

são um aumento da campanha da Torá), a campanha das velas do Chabat* e do Iom Tov* 

para as mulheres e para as jovens meninas desde a idade de 3 anos. Ele introduziu a 

difusão do Judaísmo pelos “Tanks de Mistvot”. 

Em 5735 (1975), ele adicionou as campanhas da Casherut (da comida e da bebida 

kosher*) e da pureza familiar. 

Em 5736 (1976), ele pediu aos alunos da Ieshiva de receber a ordenação rabínica. 

Ele fundou a Ieshiva superior de Seattle, em Washington. Ele delegou jovens emissários 

em Jerusalém e em Tsfat. Ele proclamou 1976 “o ano da educação”, e fundou em seguida 

uma Ieshiva superior em New Havem, no Connecticut. Ele pediu para que cada menino e 

cada menina aprenda de cor os “doze versículos e palavras de nossos sábios”. Ele destacou 

que deveriam ser estudadas as Leis do Templo durante as “três semanas”  de luto, em 

decorrência  da destruição do Templo Sagrado de Jerusalém (do 17 de Tamuz até 9 de 

Av). Ele pediu para publicar, de tempos em tempos, algumas coletâneas de explicações 

legislativas da Torá dos Mestres da Chassidut e de seus discípulos. Ele lançou a campanha 

de Ahavat Israel, do amor ao próximo, aconselhou o estabelecimento de cursos públicos 

de Torá em cada sinagoga (ou de intensificá-los, onde já existirem) e de organizar um 

fundo de auxílio mútuo (ou, se ele já existe de aumentar a quantidade de beneficiários). 

Em 5737 (1977), ele propôs às instituições da Torá de glorificar tanto a reza quanto 

a caridade públicas, na presença de 10 pessoas. Ele renovou a nomeação de conselheiros e 

conselheiras espirituais, encarregados de ajudar moralmente os outros Chassidim. Ele 

publicou, nesta ocasião, o livtreto Kuntrass Ahavat Israel, sobre o amor ao próximo. Ele 

mandou imprimir a célebre série de Discursos Chassídicos “Bechaa Shehikdimu 5672” do 

Rabbi Chalom Dov Ber * e pediu a cada um de participar nesta edição, que tinha que ser 

realizada alguns dias antes do 10 Shvat, data na qual o Rabbi Yossef Itzchak deixou este 

mundo. Ele pediu para publicar uma coletânea de Comentários enciclopédicos da 

Chassidut e da Torá, em geral, baseado nas explicações do Tsémach Tsédek*. Foi assim 

que foi redigido o “Sefer Halikutim”. Ele delegou novos emissários (shluhim) em Tsfat e 

fundou a Ieshiva superior de Caracas (Venezuela). 

Em 5738 (1978), ele renovou os costumes de contribuir às necessidades das 

celebrações do calendario judaico (Iom Tov*) para aquelas que possuíssem recursos 

limitados, em Rosh Hashana*, na véspera e no final de Iom Kipur*, em Sucot*, em 

Shemini Atséret* e em Simhat Torá* conforme o versículo da Torá. Ele destacou a 

necessidade de criar, em cada cidade, uma instituição da Torá e de reza (ou de reforçá-las, 

caso elas já existam). Ele intensificou seu combate contra a restituição dos territórios 

liberados durante a guerra dos seis dias, e contra o trágico tratado do Campo de David. Ele 

renovou o costume de pronunciar palavras de exortação, durante um jejum público, no 

momento da Minchá*. Ele fundou a Ieshiva superior Or Elchanan Chabad, em Los 

Angeles, na Califórnia. Ele criou um instituto que prepara a publicação dos comentários 
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dos mestres da Chassidut. Ele pediu que a Tanya fosse impresso em todos os países do 

mundo. 

Em 5739 (1979), ele fundou un Kollel de jovens casados, em Melburne, na 

Austrália. 

Em 5740 (1980), ele lançou uma campanha sobre o tema “Ele traz o coração dos 

pais pelas crianças”. Ele fundou a Ieshiva superior de Buenos Aires, na Argentina. Ele 

pediu que reuniões de crianças fossem organizadas, no mundo inteiro, na ocasião do Lag 

Baomer. Ele pediu para que os meninos e as meninas pequenos, inclusive os menores, 

estivessem presentes na sinagoga, durante o dia de Chavuot, para escutar a leitura dos Dez 

Mandamentos. Ele fez um outro pedido para estimular a natalidade e condenou o planning 

familiar. Ele pediu a criação de Kollel para os jovens, assim como para os homens e 

mulheres da terceira idade. Para os homens idosos, ele chamou este Kollel de “Tiferet 

Zekenim Levi Itschak” e, para as mulheres, “Tiferet hochmat Nashim”;  Para os jovens, 

ele escolheu “Tiferet Bahurim”. Ele propôs  a organização, de tempos em tempos, de 

reuniões de meninos e de meninas que ainda não atingiram a idade do Bar ou da Bat 

Mitsva. 

Em 5741 (1981), ele destacou a importância deste ano do Hakhel, da união dos 

homens, das mulheres e das crianças “a fim de cumprir todas as palavras desta Torá” 

(Devarim 31, 12). Ele fez um pedido aos meninos e às meninas que ainda não tinham 

atingido a idade do Bar ou da Bat Mitsva para que eles se reunissem nos Tisivot Hashem, 

os “Exércitos de D´us sob lema “We want Machiach now” (nós queremos Mashiah 

agora”). Ele mostrou a importância da felicidade de Simchat Beth Hashoéva, durante o 

Sucot. Ele pediu que fosse impresso um índice de conceitos definidos pela Chassidut do 

Admur Hazaken e de seus sucessores. Ele fundou uma Ieshiva superior em Casablanca 

(Maroc), um Kollel para jovens casados, em Montreal (Canadá). Ele instituiu o texto da 

bênção do sol, segundo o costume Chabad. 

Ele pediu para que todos os meninos e meninas, que não atingiram a idade do Bar 

ou do Bar Mitsva, se unificassem participando da escrita de um Sefer Torá* 

especificamente redigido por eles, na velha cidade de Jerusalém. Ele destacou a 

importância desta campanha, em particular para os meninos e para as meninas que eram 

ainda do outro lado da Cortina de Ferro. Ele pediu para que estes últimos fossem 

integrados, na medida do possível, aos Tsivot Hashem. Quando o primeiro Sefer Torá* foi 

concluído, durante uma manifestação que ocorreu perto do Kotel, ele pediu que o segundo 

sefer Torá fosse escrito imediatamente. Ele condenou severamente a posição daqueles que 

desejavam retirar toda a ajuda aos judeus que, deixando o país do Leste, não desejavam 

subir para Israel. 

Em 5742 (1982), ele pediu para que todos os Judeus, homens, mulheres e crianças 

chegassem a “uma unidade verdadeira e eterna” comprando uma letra* no  Sefer Torá* 

“geral” , que seria escrito para eles, cada um segundo seu costume (a forma das letras será 

Achkenaze, Sefarade, Yemenite, baseada na Ari Zal etc...) 

Ele pediu a direção da Ieshiva Tomheï Temimim de mandar escrever um Sefer 

Torá  específico para seus alunos e seus doadores, assim como sua família. Ele pediu 

igualmente a direção de Beth Rivkah de fazer o mesmo. 
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Ele destacou que a Mitsva* de escrever um Sefer Torá é a última das 613 que 

define a Torá  e lembrou que certos comentaristas ligam seu cumprimento à conclusão do 

exílio, (galut). 

 Ele pediu um esforço, sem alguma medida comum com aquilo que já havia sido 

realizado antes, para difundir as fontes da Chassidut no exterior (o mais longe possível),  e 

para realizar a campanha de Hanuka*. 

Ele pediu para que fossem editados, pelo mundo todo, coletâneas de comentários 

legislativos da Torá. 

Ele destacou que, em numerosos Livros, o ano de 5742 era definido  como o ano da vinda 

do Mashiach, e explicou que as letras constituindo os números deste ano formavam as 

iniciais da frase: “Vai ser o ano da vinda do Mashiach”. 

 Ele propôs de mandar escrever um Sefer Torá “geral” para materializar a unidade 

de Tsahal, a força de defesa de Israel. Ele pediu  a parição  de uma edição especial do 

Tanya retomando, em anexo, a cópia das páginas de guarda de todas as edições 

precedentes. Ele pediu  para que a  operação “Paz para a Galiléia” tivesse uma procedência 

positiva, evitando as perdas  lamentáveis para os dois campos. 

Desde o início do ano 5743 (1983), ele destacou que este ano marcava o centenário 

do dia no qual o Rabbi Macharach* deixou este mundo, cujo provérbio era “A principio, 

(precisa passar) por cima (de todos os obstáculos e de todos seus limites)”. Ele pediu que 

todas as realizações deste ano fossem de acordo com este princípio. Ele explicou também 

o sentido das letras que constituem o número do ano 5743, (1983), “Vai ser o ano da 

liberação (da revelação) do Mashiach”. 

Ele pediu que todos os não-judeus respeitassem os sete Preceitos dos descendentes 

de Noach. Ele pediu que um minuto de silêncio fosse estabelecido, no mundo inteiro, no 

início do dia escolar. Ao longo deste, as crianças se conscientizariam que existe “um olho 

que vê e uma orelha que escuta”. Depois, ao decorrer do dia, eles agiriam em 

consequência. No mesmo espírito, ele sugeriu que petições fossem endereçadas aos 

dirigentes dos Estados-Unidos e do resto do mundo para que eles legislassem o respeito do 

minuto de silêncio. Na mesma petição, foi pedido aos governos de subvencionar escolas 

religiosas. 

Ele expôs o sentido das letras constituindo o número do ano 5744 (1984): “Vai ser 

o ano das falas do Mashiah”. Considerando a situação preocupante no mundo, ele pediu 

para que nos concentrássemos durante a reza e ele propôs a todos os Judeus do mundo 

inteiro de preceder a reza da manhã com a fórmula “Eu me encarrego de colocar em 

prática a Injunção: você amará seu próximo como a você mesmo” e de concluir as três 

rezas todos os dias com o versículo “Assim os Justos louvarão Seu Nome, os Direitos 

ficarão na Sua Presencia”. 

Ele pediu para que os brinquedos dados as crianças judias representam unicamente 

animais puros, (kosher*), do mesmo que as ilustrações dos livros que lhes são dados. Ele 

fundou uma Ieshiva superior em Johannsburg, na Africa do Sul. Ele pediu que uma 

Tanya* fosse impresso em cada lugar do mundo onde residem judeus, aonde isto ainda 

não tivesse sido feito. Ele destacou que todos os Judeus têm o poder e o dever de exigir de 

D´us, se a gente pode se expressar assim, a libertação verdadeira e completa (guéula), por 

nosso justo Mashiah. 
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Ele pediu, mais uma vez, a edição do Tanya* que retoma, em anexo, a cópia das 

páginas de guarda de todas as edições precedentes. 

Ele estabeleceu um estudo cotidiano da Mishné Torá, a obra legislativa (Halahica) 

do Rambam*, permitindo a todos os Judeus o conhecimento do conjunto da Torá. Ele 

propôs três ciclos de estudo do Rambam. O primeiro constituído, para cada dia, de três 

capítulos, devia permitir a conclusão do  estudo do Mishné Torá do Rambam durante o 

ano, antes da data de nascimento do Rambam. Para aqueles que não podiam estudar três 

capítulos ao dia, ele estabeleceu o estudo do Mishné Torá com somente um capítulo ao 

dia, a fim de concluir este estudo em três anos. Enfim, para aqueles que não podiam 

estudar o Mishné Torá, ele propôs como alternativa o Sefer Hamitsvot, cujo estudo 

cotidiano teria o mesmo conteúdo que aquele do primeiro ciclo. Ele pediu também que 

fosse publicado uma coletânea das referências do Mishné Torá no Talmud. 

 Desde o início de 5745 (1985), ele proclamou que “Este ano será o ano do rei 

Mashiah”. Ele confiou mais especificamente às  mulheres e às  meninas, judias e não-

judias, a missão de estabelecer o mais rápido a prática “do minuto de silêncio”. 

Ele destacou a necessidade de distribuir a Tsédaka* na véspera  do Chabat*, na 

véspera do Rosh Hodesh (o novo mês) e na véspera de uma celebração judaica (Iom 

Tov*). Ele pediu a realização de uma celebração pública, em todos os lugares do mundo, 

em ocasião da conclusão do primeiro ciclo de estudo do Mishné Torá, baseado na 

repartição contendo 3 capítulos por dia. Logo em seguida, ele abriu o segundo ciclo de 

estudo do Mishné Torá do Rambam. 

Ele lembrou que o nome da sinagoga situada no 770 Eastern Parkway era “Casa da 

união dos Chassidim Chabad – Ohaleï Yossef Itzchak – Lubavitch”. O edifício próximo do 

Kollel, acrescentou ele, recebia a mesma denominação. 

Ele pediu aos rabinos de obter uma experiência prática das Leis da Torá antes de ser 

capazes de se pronunciar sobre as situações (halacas) complexas.  

Em 5746 (1986), ele pediu que fossem difundidas no mundo inteiro (espalhadas e 

divulgadas) as referências da Torá relativas à obrigação de desejar, de implorar e de exigir 

a vinda do Mashiah. Ele propôs, para conseguir isto, o seguinte método: poderia ser 

enviada a dez amigos uma carta que teria essas referências, e cada um deles enviaria, por 

sua vez, a dez pessoas conhecidas. 

Ele pediu que a ação fosse reforçada em três domínios, o estudo da Torá por pessoas 

da terceira idade, por crianças pequenas, e por todos os outros. Ele determinou que tudo 

que estivesse acabado nesse domínio deveria ser objeto de uma publicação. Ele pediu que 

fossem estabelecidas Beth Chabad aonde ainda não existisse, e que as que funcionassem 

deveriam ser desenvolvidas.   

Ele pediu a disseminação das fontes da Chassidut* além de qualquer proporção, graças 

a impressão de um Tanya, onde esta ainda não tivesse sido realizada, em qualquer lugar do 

mundo, onde tivesse mesmo apenas um só judeu. 

Ele pediu para que as festas de conclusão do segundo ciclo de estudos do  Mishné Torá 

do Rambam* tivessem uma amplitude muito maior que aquelas do primeiro ciclo. Ele 

sugeriu que fossem publicadas as explicações da Torá  dadas nesta ocasião. 

Ele pediu às crianças dos Tsivot Hashem de dedicar os dias de preparação para a festa 

de Chavuot, tempo do dom de nossa Torá, para intensificar suas realizações em todos os 
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domínios da Torá e dos Mitsvot, particularmente no que diz respeito ao amor ao próximo e 

à unidade do povo judeu. 

Ele pediu para que as três semanas de luto, do dia 17 Tamuz ao 9 Av, e 

particularmente a semana do 9 Av, sejam dedicadas ao estudo das Leis da Torá relativas 

ao Templo e à uma  maior participação na Tsédaka*, conforme o versículo “Tsion será 

liberado pelo julgamento (ou seja, pela Torá) e seus captivos (exiliados) pela Tsédaka”.  

Para renforçar o estudo da Torá no mundo, ele propôs a seguinte organização; 

a) Para os alunos da Ieshiva, uma prova regular deverá permitir medir o progresso de 

seus conhecimentos. 

b) Para todos os outros, homens, mulheres ou crianças, cada um colocaria em prática 

a Injunção da Mishna “Escolha um Rav para você (um mestre de Torá, um guia 

espiritual)”. De tempos em tempos, este Rav orientador poderia também verificar o 

avanço (o progresso) no estudo da Torá e o serviço de D´us. 

Ele pediu que fossem organizadas reuniões chassidicas entre o dia 15 e 18 de  Elul, a 

fim de  fortalecer a fé da vinda imediata do Mashiah. 

Ele proclamou, desde o início de 5747 (1987), que “este ano será o ano do Mashiah”. 

Ele pediu que multiplicassem os Beth Chabad (segundo as orientações dele), que ele 

definiu como casas exemplares do estudo da Torá, de orações e de boas ações, e nunca se 

intrometer nos assuntos de politica. 

Ele mandou para cada um “uma sugestão e um requerimento”, a de intensificar a 

prática destas três atividades em sua própria casa, a fim de torná-la também um Beth 

Chabad. Ele pediu especificamente às crianças para que elas fizessem o mesmo em seus 

quartos, com sua cama, sua mesa. Ele pediu a elas que estudassem a Torá, orassem por 

D´us, colocassem  uma moeda numa caixa de Tsédaka*, cada dia, com exceção do Chabat 

e dos dias de festa (Iom Tov*). Ele indicou também  que uma criança deve possuir um 

livro de rezas (Sidur), um  Chumach (o Pentateuco), ou um livro da Torá, e uma caixa de 

Tsédaka pessoais. Nestes livros, e se possível sobre a caixa de Tsédaka, deve estar escrito 

a fórmula “A D´us pertence o mundo e tudo o que nele contém”, (Salmo, 24:1), em 

seguida, o nome da criança. 

Ele pediu para que fosse espalhada por todos os lugares, a prática que consiste em 

colocar  o texto do Salmo 121 “Chir Lamaalot” perto da criança que acaba de nascer e 

perto de sua mãe, desde sua chegada ao hospital, no momento do parto. 

Ele  incentivou a criação de  uma implantação Lubavitch em Jerusalém a fim de 

fornecer abrigo aos novos imigrantes vindos da União soviética, dentre os quais 

encontram-se numerosos Chassidim Lubavitch. Encontram-se também, entre estes 

imigrantes, científicos e acadêmicos. 

No dia 5 Tévet, ele obteve a vitória no tribunal federal de Nova Iorque, que lhe 

permitia estabelecer que os livros e os manuscritos sagrados de nossos mestres da 

Chassidut* eram efetivamente a propriedade da biblioteca dos Chassidim Lubavitch. 

Ele destacou que o ano de 5748 seria o ano do Hakel, do encontro, o ano da união 

entre todoes os judeus para o estudo da Torá. O ano 5748 (1988) deveria então trazer a 

todos a ocasião de se unir. Ele indicou que as letras que formam seu número do ano 5748 

se liam “Tissmach”, “você ficara alegre”, porque este ano permitiria introduzir a alegria 

durante o serviço* de D´us. Ele pediu, além do mais, que cada um recite o texto do 

Pruzbul, a fim de suspender a anulação das dívidas na véspera de Rosh Hashana*. 
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Em 5748 (1988), ele anunciou que “este ano seria o ano da liberação pelo Mashiah”. 

Ele pediu a cada um, homem, mulher ou criança, de participar das ações do Hakhel 

reunindo outras pessoas a fim de guiá-las para a Torá e para  a crença em D´us. Ele propôs 

que a gente faça um balanço, se desse conta, uma vez por mês, do que  já foi realizado. 

Ele sugeriu que um Judeu praticante se apresente perante a assembléia das Nações 

Unidas, em nome da Torá de D´us, a fim de fazer escutar as Palavras do Criador. 

Ele destacou, particularmente durante a festa de Sucot, a importância do Hakel e a 

alegria que deve acompanhá-lo. Ele pediu que as reuniões organizadas nesta ocasião 

continuassem ao longo do ano. 

Ele mandou celebrar, a partir de reuniões chassídicas, o centésimo vigésimo sete ano 

do Rabbi Rashab*, o quinto Rabi*. Durante estas reuniões, seria estudado seu 

ensinamento, particularmente o dia 20 Heshvan, dia de seu aniversário. No fim do dia 20 

Cheshvan, ele distribuiu um discurso chassidico pronunciado pelo Rabbi Rashab, o 

“Ehaltsu Ranat”. 

No dia 25 Cheshvan, a vitória estabelecendo a quem pertence os livros sagrados de 

nossos mestres da Chassidut foi novamente confirmada pelo tribunal federal. No dia 27, 

foi anunciado que estes livros poderiam reintegrar a biblioteca dos Chassidim Lubavitch 

no dia 22 Kislev, e logo, ele mandou editar um deles, o Dereh Emuna. 

Ele pediu para que cada criança acendesse as luzes de Chanuka*, e colocar o 

candelabro “na porta de seu quarto” fernte à mezuza (para divulgar o milagre do pote de 

óleo, e iluminar o lado escuro do mundo). Ele aconselhou aos pais de distribuir cada dia 

“dinheiro de Chanuká” e, na quarta ou na quinta noite, de dar o dobro, ou mesmo o triplo 

deste valor. Cada noite da festa, ele comentou a Torá a fim de propagar o conteúdo do 

milagre de Chanuka. 

Ele pediu que em cada lugar consagrado à Torá, à oração e às boas ações, adquirisse 

numerosos livros sagrados, em todos os domínios da Torá. 

Ele fez um pedido aos autores e aos editores para que eles mandassem um exemplar de 

suas publicações para a biblioteca dos Chassidim Lubavitch. Ele pediu também que os 

colecionadores oferecessem os livros que eles pudessem doar, qualquer que seja o tema. 

Ele propôs de erigir em princípio que toda reunião de dois Judeus tenha como 

finalidade  fazer bem a um terceiro. Esse bem pode ter, particularmente, a forma de um 

Tsedaka* que podemos encarregar o outro de dar. 

Ele pediu que o Tu Bishevat, ano novo das árvores, fosse celebrado por grandes 

reuniões de Torá e de Mitsvot, permitindo se fortalecer nos ensinamentos do Rabbi  

Yossef Itschak, o sexto Rabi, cuja Hillula é no dia 10 Shvat. 

No dia 22 Shvat, a Rabbanit Chaya Mushka deixou este mundo. Nesta ocasião, ele 

explicou que devemos consolar uma pessoa em luto desde o primeiro dia. Ele estabeleceu 

uma caixa de Tsédaka* (de caridade) em sua memória, o Keren Ahamesh. Ele pediu que 

fossem criadas instituições com seu nome. 

Ele propôs  que reuniões chassídicas fossem organizadas, em todos os lugares, no dia 7 

Adar. Ele destacou a necessidade de estabelecer uma unidade verdadeira entre as mulheres 

e as jovens judias para o estudo da Torá e para a prática da Mitsvot. 

Ele organizou um grande encontro chassídico em ocasião da festa de Purim. 
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Ele pediu que o dia do  aniversário de cada Judeu fosse uma ocasião para acrescentar o 

estudo da Torá, a oração e as boas ações, em particular, graças a uma reunião, organizada 

neste data, com seus amigos e sua família. 

Em ocasião do dia 13 Nissan, dia da Hillula do Tsémach Tsédek*, o terceiro Rabi, ele 

pediu que fosse estudado seu ensinamento e que fosse dado Tsédaka. Ele também pediu 

que o dia 14 Nissan, dia do aniversário do Rambam*, fosse considerado como um dia 

propício a se aprofundar na prática do Judaísmo. 

Ele pediu que as reuniões do Hakel fossem uma ocasião para intensificar o estudo do 

Rambam*. Ele comentou a Torá, durante cada noite de Pessach e sugeriu que fosse 

consultado o ensinamento do Admor Hazaken*. 

Ele estabeleceu, durante cada Chabat*, o estudo do primeiro comentário do RaChi* e 

da Sidra* e, entre Pessach e Rosh Hahsana*, o estudo dos Pirkei Avot. 

Ele Pediu para cada um, durante o momento do estudo da Torá, se dedicar plenamente 

a este, esquecendo qualquer outra preocupação e colocando em prática o Preceito “em 

todas suas vias, conheça-O”. Ele propôs um estudo da Torá específico para se preparar 

para a festa de Chavuot e pediu às mulheres de se reunirem pra se aprontarem (se 

prepararem) para receber a Torá. 

Ele pediu para que fosse concedidos a cada criança os meios de receber uma educação 

judaica baseada no ensino da Torá, e pediu para se preparar para a festa da liberação do 

Rabbi Yossef Itzchak*, celebrada nos dias 12 e 13 Tamuz. 

Ele pediu a cada um de lhe dar a lista de três atos positivos que ele teria feito 

(realizado) durante o ano. 

Ele instituiu “o ano do menino e da menina, para fortalecer a educação baseada na 

Torá e na Chassidut. 

Ele pediu para se preparar para a vinda do Mashiah e de acabar as últimas ações que 

permitem sua vinda. Ele propôs a cada comunidade de nomear um comitê de três pessoas 

às quais seriam transmitidas as ações realizadas. Ele pediu para multiplicar as reuniões que 

permitem tomar boas resoluções e de difundir amplamente as fontes da Chassidut no mais 

longe possível.  

Ele propôs  a cada um, no final do ano, de demonstrar a outros judeus o desejo de estar 

inscritos e celados para um bom ano. Ele lembrou que os Tefilin* e as Mezuzot* deveriam 

ser verificados, durante o mês de Elul*. Ele sugeriu também que as escolas organizassem 

festas de fim de ano. 

Ele pediu que a alegria fosse intensificada a fim de acelerar (apressar) a vinda do 

Mashiah. 

No dia 17 Elul, ele posou a primeira pedra do edifício do 770, Eastern Parkway, em 

Brooklyn, Nova Iorque, Headquaters (Centro) do movimento Chabad Lubavitch. Ele 

indicou  que uma relação particular poderia ser feita entre a alegria e a construção. Ele 

propôs  que cada um comprasse ou mandasse construir um edifício público ou uma casa 

pessoal e que lá colocasse, em particular, uma caixa de Tsédaka. Ele destacou também que 

o ano de 5749 (1989), marcaria o bicentenário do Tsémach Tsédek*, o terceiro Rabi. 

Em 5749 (1989), ele pediu que a felicidade do Hakhel continuasse. Ele explicou 

também o sentido das letras que compõem o número deste ano, “vai ser um bom ano para 

o Mashiah”. 
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Ele concedeu seu apoio ao Agudat Israel, partido da unidade do povo Judeu, em 

ocasião das eleições israelenses. Ele lembrou, mais uma vez, a importância do problema 

“Quem é Judeu?” e a necessidade de legislar na matéria. Ele sugeriu que a data do dia 5 

Tèvet fosse comemorada pela compra de livros sagrados. 

Ele mostrou a importância desse 10 Shvat, início do quarentésimo ano depois da saída 

desse mundo do Rabbi Yossef Itzchak*. De fato, passado este prazo de 40 anos, 

“percebemos então a profundeza do ensinamento do mestre”. Ele pediu  a celebração do 

ano novo das árvores com grandes encontros permitindo a consumação de frutas. 

No dia 22 Shvat, em ocasião do primeiro aniversário do falecimento da Rabanit Chaya 

Mushka, ele pediu que seu nome fosse dado as recém-nascidas, assim como também às 

instituições que acabavam de ser fundadas. 

Seu cunhado, o Rav Shmaryahu Gur Ary, deixou este mundo, no dia 6 Adar Rishon. 

Ele fixou, ele mesmo, os detalhes de seu enterro e prestou homenagem a sua memória. 

Ele pediu que a celebração de Purim fosse particularmente alegre. 

No dia 25 Adar, ele reforçou o costume de celebrar a data de seu aniversário tomando 

uma decisão específica no domínio da Torá e dos Mitsvot. 

No mês de Nissan, ele pediu para estudar, cada dia, um capítulo do Tanya, antes da 

oração. Ele pediu para fortalecer a unidade do povo judeu e de multiplicar os cursos da 

Torá. Ele destacou a importância de Pessach Sheni e ensinou as práticas específicas deste 

dia que enfatisa a idéia que sempre tem a possibilidade de uma segunda chance na vida . 

Ele indicou que o ano 5750 (1990) seria “o meio da noite do sexto milênio” e “um ano 

de milagres”.  

Ele celebrou a festa da liberação dos dias 12 e 13 Tamuz com uma amplitude particular 

e renovou seu pedido para que sejam construídos edifícios de Torá e de boas ações. 

No mês de Av, ele destacou, diversas vezes, a necessidade de pedir a D´us a libertação 

imediata, a redenção (a guéula) com a vinda de Mashiah. Ele multiplicou, para isto, suas 

intervenções públicas, mostrando particularmente a importância do balanço (declaração) 

moral que deve ser realizado durante o mês de Elul e preparar “o ano das maravilhas”. 

Em 5750 (1990), ele obteve, no dia 26 Tishrei, a vitória em um processo que permitia 

estabelecer aos olhos das nações o impacto de seu ensinamento. Ele estabeleceu para todos 

um encontro semanal, durante o Chabat, que seria consagrado ao estudo da Torá. Ele 

pediu que a Tsédaka fosse distribuída, nas instituições judaicas, na véspera de Chabat. 

Ele destacou mais uma vez a iminência da liberação (a redenção, guéula, com a vinda 

de Mashiah) e pediu que fossem organizadas conferências nacionais de seus emissários 

(shluhim). 

Em Chanuka*, ele participou do primeiro ascendimento intercontinental das luzes da 

festa e, nesta ocasião, ele explicou seu sentido. 

Ele pediu ao Gabay (bedel) de cada sinagoga de organizar um Kidusk depois da oração 

do Chabat manhã, quando concluir a leitura de um Livro inteiro da Torá 

Ele pediu para que a quantidade de instituições do movimento Lubavitch, no mundo, 

ultrapassasse um milhar. 

No dia 10 Shvat, em ocasião da quarentésima Hilula de seu sogro, ele distribuiu um 

Tanya a mais de dez mil pessoas. 

Ele destacou a necessidade de fortalecer a unidade de Israel a fim de apressar a vinda 

do Mashiach. Ele condenou a restituição dos territórios de Erets Israel, criticou a atitude 
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daqueles que se permitem pronunciar palavras severas a respeito dos outros Judeus. Ele 

pediu que fossem impressas novas edições do Tanya. 

Ele participou da parada de Lag Baomer, dia da hilula de Rabi Chimon  Bar Yohai*, 

transmitida diretamente ao vivo para o mundo inteiro e distribuiu, nesta ocasião, uma 

moeda de prata criada especialmente para este dia. 

Ele renovou o pedido para que se multiplicassem os estudos públicos da Torá, pedindo 

a cada um de ensinar aos outros. 

Ele proclamou mais uma vez a proximidade da liberação, da redenção (guéula, com a 

vinda de mashiah) e da necessidade de prepará-la e de se preparar para ela. 

Ele determinou que o ano 5751(1991) seria “o ano durante o qual eu vos mostrarei 

maravilhas”. Desde o início deste, ele destacou ainda mais claramente a iminência da 

redenção e a presença de fatos maravilhos na atualidade mundial que cada um pode ver 

com seus próprios olhos.  

Desde o mês de Kislev, ele pediu que a Rússia  restitua os Livros sagrados do Rabi 

Yossef Itzchak*, que estiveram ainda retidos na biblioteca nacional de Moscou. 

Ele pediu para que cada Judeu recebesse os meios de celebrar a festa de Pessach. 

Na quinta-feira 27 do mês de Nissan, durante um Discurso de importância capital, ele 

afirmou que tudo estava pronto para a liberação- redenção ocorrer, com a vinda de 

mashiah. “A libertação é, na nossa época, de importância capital. Contudo, ela provoca o 

maior assombro: como, apesar de tudo o que foi realizado, a vinda de Mashiach ainda 

não se efetivou? Isso é absolutamente incompreensível.. É verdade que gritamos “até 

quando?” Mas, com isso se está apenas cumprindo uma obrigação. Se esse grito fosse 

sincero, é seguro e certo que Mashiach estaria aqui há muito tempo já...O que mais posso 

fazer para que o povo Judeu expresse com sinceridade seu desejo de revelar 

concretamente Mashiach? Tudo o que realizei até agora não serviu de nada. A prova 

pode ser tirada pelo fato de nos encontrarmos ainda no exílio e, mais do que isso, para 

tudo o que se refere ao serviço Divino, este exílio é particularmente profundo... 

Entretanto, me resta ainda uma coisa a fazer. Posso deixar em vossas mãos esta 

mensagem: façam tudo o que esteja em seu poder. Revelem as luzes mais intensas 

permitindo-lhes que se introduzam nos receptáculos do mundo, para que nosso justo 

Mashiah se revele concretamente, de maneira imediata. Possa D’us fazer com que dez 

judeus se obstinem e se comprometam em persuadir D’us, o Santo Bendito seja Ele. Seu 

empreendimento será, sem dúvida alguma, frutífero, já que eles pertencem a “um povo 

com a nuca dura”, o que pode também se transformar numa qualidade. Desse modo, “Tu 

perdoarás nossos pecados” e a libertação verdadeira e completa poderá ser imediata.” 

Rabi concluiu que a vinda do Mashiach dependia apenas do esforço de cada um, de 

qualquer um. Em seguida, ele multiplicou as intervenções públicas e as distribuições de 

Tsédaka, destacando cada vez com mais clareza a aproximação da libertação (guéula). 

Durante o mês de Elul, particularmente, ele mostrou a necessidade de estabelecer um 

balanço moral do ano que acabava. 

Em 5752 (1992), ele mostrou o sentido das letras que compõem o número deste ano, 

“vai ser um ano de maravilhas em todos os domínios”, “ vai ser um ano de maravilhas da 

compreensão”. Ele destacou que a necessidade naquele momento era a ajuda concedida 

aos emigrantes na Terra Santa. Ele mostrou, várias vezes, a iminência da liberação-

redenção e  designou que o ano de 5753 (1993) seria “o ano das grandes maravilhas”. 
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A esposa do Rabi foi a Rabanit Chaya Muska, de santa memoria. 

 

Seu pai foi o Rabbi Lévi Itschak, grande Rav, erudita profundo, Chassid muito 

conhecido e Kabalista. Ele nasceu no dia 18 de Nissan 5638 (1878), foi o Rav de 

Yekatrinoslav e deixou este mundo no dia 29 Av 5704 (1944). Ele se dedicou ao estudo da 

parte revelada da Torá e de seu ensinamento esotérico. Ele se consagrou à prática dos 

Mitsvot e a espalhou amplamente. Pelo fato de sua atividade neste domínio, ele 

experimentou profundos sofrimentos e foi exilado. Ele ofereceu sua vida pela sua obra e 

rendeu sua alma em cativeiro. Seu pai era o Rabi Baruh Shnéor e seu avô, o Rbbi Lévi 

Itschak, o Rav de Beshenkovitch e de Podobranka, por sua vez filho do Rabbi Baruch 

Chalom, o filho mais velho do Tsémach Tsédek*. 

 

Sua mãe foi a Rabanit Hanna, que nasceu no dia 28 de Tevet 5640 (1879) e deixou 

este mundo no dia 6 Tishrei 5725 (1964). Ela era a filha do Rabi Meïr Shlomo Halevy 

Yanowsky, o Rav de Nikolaïev, e neta do Rabi Israel Leïb Yanowsky. Sua mãe era a 

Rabanit Beïla Rivkah, filha do Rabi Avraham David Lavout, o Rav de Nikolaïev, autor do 

Shaar Hakollel, do Kav Naki e outros trabalhos sagrados, e da Rabanit Rachel, filha do 

Rabi Itzchak Posnitz, o Rav de Dobrinka. 

 

 

Seus irmãos foram: 

1) Rabbi Dov Ber, pode D´us vingar seu sangue 

2) Rabbi Israel Aryé Leïb, de santa memória. 

 

 

 

  

Seus livros publicados: 

1) A coletânea Haiom Iom, 2) Teshuvot e Byurim (em  Kovets Lubavitch), 3) 

comentários sobre os propósitos do Tsémach Tsédek, sobre o Derech Mitsvotecha, sobre 

Kitsurim Veaharot, sobre o Tanya, sobre Torát Chalom – Sefer Hasihot, 4) a Hagada de 

Pessach com uma coletânea de costumes e de explicações, 5) Sefer Hatoldot sobre o Rabi 

Macharash, 6) comentários e referências sobre a Likuteï Diburim do Rabi precedente, 7) 

um índice de livros, discursos e explicações do Rabbi Rashab e do Rabbi precedente, 8) 

uma coletânea de costumes de Chabad, 9) Discursos e Sihot, 10) um índice de temas do 

Tanya, do Derech Chaïm, do Derech Mitsvotecha, do Chaareï Ora, do Torá Or, do Likuteï 

Torá, 11) um livro sobre o Rabbi Hillel de Paritch, 12) um índice com temas da Chassidut 

do Rabbi Rashab e do Rabbi precedente, 13) Likuteï Sichot (27 volumes), 14) Kountrass 

Maamarim, 15) Sefer hamaamarim Bati Legani (10 volume), 16) Kountrass Inyaana Shel 

Torát Chachassidut, 17) comentários sobre RaChi da Torá e do Na”h (3 volumes), 18) 

Kountrass horef 5738, 19) coletânea 14 Kislev 5739, 10) Chidushim Ubyurim Beshass (3 

volumes), 21) Kuntrass Veyaacov halach Ledarko 5740, 22) ountrass Syum Vehahanassat 
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Sefer Torá, 23) Texto da bênção do sol segundo o costume Chabad, 24) Yagdil Torá: 

respostas e comentários (publicado em Jerusalém), 25) Guia do estudo da Mishné Torá, 

26) Miguevaot Ashurenu, 27) conclusão do Rambam 5735, 28) comentários sobre as Leis 

do Templo, 29) Sefer hamaamarim Melukat (4 volumes), 30) Iguerot Kodesh (16 

volumes), 31) comentários sobre Pirkeï Avot, 32) Sefer hashlihut, 32) Kuntrassim 5747.  

***
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Glossário 

 

A 

 

Ahya Hashiloni 

Ahya Hashiloni pertencia à tribo de Levi e foi um dos judeus que saiu do Egito. Ele 

estudou a Torá com Moshé. Ele teve uma vida extremamente longa (500 anos 

aproximadamente), e ensinou a Torá até na época do rei David. Ele foi Mestre do profeta 

Elyahu. Depois, D´us enviou sua alma a terra mais uma vez para ensinar os segredos da 

Torá ao Baal Shem Tov. 

 

Adam Baal Shem 

Místico, precursor do Rabi Israel Baal Shem Tov. 

 

Adar 

Nome de um mês hebraico que precede o mês da primavera ou Nissan. Este mês 

corresponde aos meses de fevereiro ou março, ou parte dos dois. No mês de Adar acontece 

a festa de Purim. 

Admur 

Forma anacrônica das iniciais das palavras hebraicas: Adonenu, Morenu, 

Verabenu; nosso Líder, nosso Mestre e nosso Rabi; ver Rabi. 

 

Agada (pl.: Agadot) 

Narrações. Partes do Talmud que não tratam diretamente da Lei da Torá (Halaha), 

mas que contêm ensinamentos e provérbios morais e éticos, assim como elementos 

históricos e populares. Uma coletânea de textos agádicos foi realizada no séc. XVI pelo 

Rabi Jacob Ibn Habib em seu livro “Ein-Yaakov” segundo o Talmud da Babilônia. 

 

 

Agada de Pessah 

 Literal: Contar. O livro que contém o cerimonial das duas primeiras noites da 

Páscoa. A Agada reúne um conjunto de narrações dos Sábios, comentários da Torá, 

bênçãos, salmos e cânticos que relatam a saída do povo judeu do Egito no ano 2448 do 

calendário judaico e que convida o leitor a reviver este episódio histórico. A Agada é lida 

durante o Seder que é a cerimônia de Pessah (ver: Pessah e Seder). 

  

Aguna 

Segundo a Lei judaica, Aguna é uma mulher que não pode se casar novamente, ou 

por que o divórcio foi recusado, ou por que seu marido desapareceu, ou por que não há 

provas evidentes da morte dele. 
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Ahavat Israel 

 Mandamento Divino (Mitsva) que trata do amor ao próximo. 

O Admor Hazaquen diz: 

“O Preceito de amar outro judeu se aplica a qualquer um que pertença ao povo de Israel, 

mesmo se nunca o vimos antes. Cada membro da comunidade precisa sentir amor ao 

próximo, seja ele um homem ou uma mulher”. Hayom Yom, 3 de Adar Alef. “O Admor 

Hazaquen contou ao seu filho, o Admor Haemtsaí, o seguinte: “Meu avô (o Baal Shem 

Tov) dizia que é preciso se sacrificar para amar o próximo, mesmo quando se trata de um 

judeu que nunca vimos.” Hayom Yom, 15 de Kislev. “Eis um dos provérbios do meu avô 

(o Rebe Maharash): “Qual é a utilidade da Hassidut e da devoção quando falta a qualidade 

essencial, Ahavat Israel, o amor ao próximo, e mais ainda, quando a ausência desta 

qualidade chega a ponto de machucar o outro, que D’us nos livre?” Hayom Yom, 8 de Av. 

(Foi neste dia que os inimigos de Israel entraram no Santuário. Logo depois, este foi 

destruído por causa do ódio gratuito). 

 

Al Kidush Hashem 

Literal: “Pela santificação do Nome de D’us”. 

 Um judeu “santifica o nome de D’us” quando ele sacrifica sua vida em nome de 

seus princípios ou quando ele se controla para não transgredir um dos Mandamentos 

Divinos (cometer um pecado), ou quando cumpre um Mandamento Divino (uma mitsva) 

somente porque D’us assim o mandou. 

 

Alef Beth 

Alfabeto Hebraico (Alef e Beth são as duas primeiras letras deste alfabeto). 

 

Aliya 

Literal: Elevação. pl. Aliyot.  

A Aliya significa o fato de chamar um homem, a partir dos treze anos, para a 

leitura pública da Torá que será lida na sinagoga pelo leitor designado especialmente para 

isto - o baal koré. Antes da leitura pública de cada seção da Torah, uma pessoa é chamada 

para “receber uma Aliya”. Segundo o procedimento, esta pessoa convidada é chamada 

pelo seu nome e pelo nome de seu pai. O baal koré lê o trecho da Torah em voz alta, 

enquando a pessoa que foi chamada para a Aliya lê em voz baixa. A pessoa que recebeu a 

Aliya para a leitura da Torah recita as bênçãos da Torah antes e depois da leitura pública. 

O fato de “subir” na plataforma (Bima) para acompanhar a leitura do trecho da 

Torah e de fazer as bênçãos da leitura da Torah, é considerado como estar ouvindo a Torah 

no Monte Sinai diretamente de D’us. Em hebraico, uma Aliya significa subir, elevar-se. 

Antigamente, a pessoa que era chamada para a Aliya, ele próprio fazia a leitura da Torah. 

Quando perceberam que nem todos os judeus eram instruídos o suficiente para ler 

sozinhos as suas próprias partes da Torah, um leitor “profissional” da Torah era designado 

para fazer a leitura integral. Este leitor “profissional” foi denominado de baal koré, o que 

significa o “mestre da leitura”, pois ele sabia ler no rolo da Torah e entoar os sinais 

melódicos da Torah (taamei hamikra). A partir de então e em seguida, àqueles que 

recebiam uma Aliah passaram a recitar apenas uma benção antes e outra após a leitura da 

Torah. 
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Na sinagoga, no Chabat, a leitura da Torah é dividida em sete Aliyot, partes ou 

seções. Seis em Iom Kippur - Cinco nos feriados judaicos (Iom Tov) - Quatro em Rosh 

Hodesh (o novo mês) e nos dias intermediários (entre os feriados) - Três nas tardes de 

Chabat, nas segundas e quintas feiras pela manhã, nos dias de jejum, durante Hanuka e 

Purim.  

 

Alma 

A alma divina é introduzida no corpo durante a circuncisão, no caso dos meninos, e 

desde o nascimento no caso das meninas. A alma divina é “uma parcela da Divindade 

verdadeira (consistente)”, segundo os termos do Admur Hazaken no capítulo 2 do Tanya. 

Na verdade, no momento da concepção, a célula proveniente do pai vem do cérebro deste. 

Do mesmo jeito, a alma é uma “parcela de Divindade” proveniente do “cérebro do Pai”, da 

Essência de D´us. 

A alma divina não precisa de nenhuma elevação, o mal está ausente nela. Em 

compensação, a alma divina desce “aqui para baixo”, neste mundo físico-material, para 

realizar a elevação do corpo. Além do mais, a alma recebe a missão de “acumular roupas”, 

que são as Mitsvot (os 613 Mandamentos Divinos), cumpridas justamente neste mundo 

físico material e realizadas com a matéria deste mundo.   

No total são seis centas mil almas judias que se dividem em seis centas mil 

parcelas, cada uma dando vida a um corpo. Uma mesma alma pode então ocupar vários 

corpos de uma vez. Cada parcela deve cumprir todas as Mitsvot, e o Mashiah (Messiah) se 

revelará quando todas as almas tiverem cumprido sua missão. Uma alma que ao longo de 

sua vida não cumpriu o papel que lhe foi dado pode se reencarnar a fim de completar, 

numa segunda vida, o que faltou durante a primeira.  

A alma possui três forças intelectuais que são o discernimento, a análise e a 

compreensão. Ela possui também sete forças emocionais que são a bondade, a severidade, 

a misericórdia, o triunfo, a glória, a fundação, a realeza. “D’us criou tudo com seu 

contrário” (Tanya, cap. 6); ou seja, D´us criou tudo de tal maneira que encontramos no 

domínio do mal o equivalente no domínio do Sagrado. O mal possui então três forças 

intelectuais e sete forças emocionais. O mal é criado do mesmo modo que o bem. Ele é 

então o “outro lado” da Santidade. 

 

Alte Rebe 

 Literalmente, “velho Rebe”; em particular, apelido do Rabi Chneor Zalman de 

Liadi, fundador da Hassidut Habad Lubavitch, Primeiro Rabi da dinastia dos Rabis de 

Lubavitch. 

 

Am Haaretz 

 literal: “povo da terra”. Designa em geral uma pessoa que não estudou a Torah. 

 

Amida 

 Em hebraico significa ficar em pé. A Amida é a reza principal e também é 

chamada Chmoné Esré. Esta reza, originalmente constituída de 18 bênçãos (Chmoné Esré 
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significa 18), é pronunciada três vezes ao dia. Esta reza se pronuncia silenciosamente, em 

pé, com extrema concentração e total devoção a D’us. 

 Esta reza foi instituída após a destruição do primeiro Templo sagrado de Jerusalém 

e do exílio dos judeus de Israel, por Nebuhadnezar (Nabucodonosor) - o tirano, pois os 

judeus se dispersaram entre as nações a ponto de nem todos saberem como rezar. O 

Escriba Ezra e os membros do seu tribunal rabínico instituíram um texto de rezas contendo 

sete bênçãos para o Chabat e os feriados, e instituíram um texto de rezas que continha 18 

bênçãos para os dias da semana comuns. Após da destruição do segundo Templo, uma 19ª 

bênção foi adicionada. Esta é a benção contra os apóstatas. Entre as 18 bençãos, as três 

primeiras louvam à D’us e as três últimas exprimem os agradecimentos à D’us e as 12 

rezas intermediárias exprimem as necessidades individuais e comunitárias. 

 

Amora (Pl: Amoraim) 

Sábios (“intérpretes”) que redigiram a Guemara. Estes Sábios da Torá eram 

considerados Autoridades e foram, entre os séculos III e VI (entre os anos 3980 e 4260 do 

calendario judaico), os Mestres da Guemara (Talmud). Eles viveram depois da compilação 

da Mishna até a finalização do Talmud. 

  

Amud 

 Estante suporte (Stander) para a pessoa que lidera a reza (hazan) na Sinagoga. 

 

Ari Zal 

 O Ari Zal foi o Rabi Itshak Lurya Ashkénazi (1534-1572) que fundou sua própria 

escola Kabalística. Ele nasceu em Jerusalém e perdeu seus pais muito cedo. Ele foi para o 

Egito onde estudou a Torá com o Rabi David Ben Zimra, o Radbaz e com o Rabi Betsalel 

Ashkénazi, autor da Chita Mekubetset. Em seguida, ele se isolou e se dedicou ao estudo da 

Kabala. Em 1569, ele se estabeleceu em Safed onde morava o maior Kabalista da época, o 

Rabi Moshe Cordovero. Quando este último deixou este mundo, em 1570, o Ari Zal tomou 

a direção da escola kabalística de Safed. Seu discípulo mais importante, o Rabi Haim Vital 

consignou seu ensinamento em duas obras importantes, o Ets Haim e o Peri Ets Haim. Ele 

deixou este mundo quando tinha apenas trinta e oito anos. A obra sagrada do Ari Zal 

exerceu uma grande influência sobre a obra sagrada do Rabi Chneor Zalman, autor do 

Tanya.  

  Não foi por acaso que o Rabi Itshak Luria Ashkenazi mereceu o apelido “Ari 

Hakadosh”, “O santo Ari”. A palavra Ari é uma abreviação que teve diversos significados: 

em primeiro lugar, a palavra “Ari” é formada pelas iniciais de seu nome – Ashkenazi Rabi 

Itshak; ou então do nome dado por seus alunos e seus discípulos – Adenu Rabi Itshak 

(Nosso Mestre Rabi Itshak), ou Aeloki Rabi Itshak (o divino Rabi Yitshak); “Ari” é 

também o sinal mnemotécnico de: Amar Rabi Itshak (Rabi Itshak disse) que era como seus 

alunos se referiam a ele. Mas, acima de tudo, foi por causa de sua personalidade 

extraordinária e de sua rara grandiosidade que ele foi chamado de Ari – o leão (em 

Hebraico), o rei dos animais, pois ele era um verdadeiro leão entre os grandes de Israel de 

todas as gerações. 

 Seus alunos receberam então o apelido de “filhotes de leão”, “Gur Arie” 

denominação merecida por seu valor pessoal e que permitia prever também sua 
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transformação em “leão” sob a tutela do Ari. O apelido “Gur Arie” foi sempre atribuído a 

eles, até hoje em dia.  

 

Aron Kodesh  

 Na Sinagoga, o Aron Kodesh é a Arca sagrada onde são colocados os rolos da 

Torá. Bênçãos específicas são pronunciadas quando o abrimos. Na maior parte das 

comunidades, um véu bordado decorativo recobre esta Arca. 

 

 

Atara 

 Literal: um diadema. Coroa que orna o pergaminho da Torá ou do Talit. (ver: Talit) 

A atara, literalmente um diadema, é constituida de várias lâminas em prata ou 

bordados metálicos, costurados na borda superior do grande tallith. Visto que o tallith é 

retangular com franjas em ambas as pontas, sem a atara, uma pessoa não saberia 

distinguir o verso do anverso nem o alto em relação à ponta. Para evitar a falta de respeito 

ao objeto sagrado, e para ter certeza de não manipula-la de forma displicente, uma atara é 

presa ao Tallith em algumas comunidades. (Ver: Tallit) 

 

Av 

 (Menahem Av); mês hebraico, que corresponde aos meses de julho e agosto, é o  

penúltimo mês do ano. No dia 9 do mês de Av, aconteceram as destruições do primeiro e 

do segundo Templos sagrados de Jerusalém. 

 

Avoda Zara 

 Idolatria; é também o nome de um tratado do Talmud que trata desse assunto. 

 

Avodat Hashem 

 Literalmente, serviço de D´us. Essa noção engloba a reza que é chamada de 

“serviço do coração”, o estudo da Torá e a prática das Mitsvot que cada judeu deve 

cumprir. (ver “Serviço de D´us”). 

 

 

B 

 

 

Baal Shem Tov 

Rabi Israel, fundador do Hassidismo (nasceu em Okup em 1698 e deixou este 

mundo em Medziboz, em 1760). 

 O Baal Shem Tov, fundador do movimento Hassidico, nasceu no dia 18 de Elul de 

5458 (1698) e estudou a Torá com o Mestre Ahya Hashiloni. O Mashiah garantiu ao Baal 

Shem Tov que ele se revelaria “... quando as fontes de seus ensinamentos se espalharão até 

o exterior”, isto é, pelo mundo inteiro.  

O Baal Shem Tov fundou o Hassidismo, e revelou o significado profundo e íntimo 

da Torá que é a Hassidut. O Baal Shem Tov revelou a essência de cada alma e os meios de 

servir à D’us, revelando assim a superioridade das forças espirituais da alma de cada um. 
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Seus discípulos eram grandes Mestres da Torá de sua geração, assim como foram 

os discípulos de seus discípulos e como são seus discípulos até a atual geração. 

 A  Hassidut se dividiu em dezenas de ramificações e linhas e conseguiu se manter 

durante todas as gerações que se seguiram através de milhões de adeptos devotados, sábios 

da Torá, pessoas que souberam praticar os Preceitos da Torá com rigor e perseverança e 

que mantiveram sua seriedade e autenticidade através dos tempos, até hoje.  

 O Baal Shem Tov deixou este mundo em 5520 (1760) e foi sucedido por Rabbi Dov 

Ber, o Maguid de Mezeritch. Os muitos discípulos de Maguid fundaram a dinastia de 

Admorim (Ver: Admur) e até hoje muitos dentre eles permanecem. 

 

Baalei Batim 

 “Proprietários”. Membros da comunidade. 

 

Baba Batra 

 Nome de um Tratado do Talmud. 

 

Baboth 

 Expressão familiar que designa os três tratados do Talmud: Baba Kamma, Baba 

Metzia, Baba Batra. 

 

Bar Mitzva 

 Status de judeu adulto adquirido por um menino com treze anos de idade. 

 

Batim 

 “Casas”. Caixas quadradas dos Tefilin onde são guardados os pergaminhos sobre 

os quais estão inscritos trechos da Torá. 

 

Batlan 

 Uma pessoa que dedica todo o tempo dela ao estudo da Torá – um solitário. No 

sentido familiar ou pejorativo, um Batlan designa um preguiçoso, um ocioso. 

 

Behukotai 

 Última seção (Sidra) do terceiro Livro do Pentateuco, Vaikra (Levítico).  

 

Beraha 

 Uma bênção. 

 

Brit Milah 

 Circuncisão. 

 

Beth Din 

  “Casa da Lei”. Tribunal rabínico. 

 

Beth Dinn Tzedek 

 Tribunal rabínico (ver Beth Din). 
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Beth Hamidrash 

  “Casa de estudo”. Sinagoga e centro de estudo de Torá. 

 

Beth Hamikdash 

 O Santo Templo de Jerusalém de antigamente. O primeiro foi construído pelo rei 

Salomão e destruído por Nabucodonosor da Babilônia; o segundo foi construído pelos 

judeus na volta do exílio da Babilônia e destruído pelo imperador romano Tito.  

 

Betzibur 

 Junto à assembléia de fiéis. 

 

Bima 

 Plataforma, ou palanque, situada no centro da sinagoga no qual o rolo da Torah é 

aberto e lido.  

 

Busca do Hametz (Bedikat Hametz) 

 Na noite da véspera de Pessah deve-se proceder à busca do Hametz (Bedikat 

Hametz) meticulosamente, verificando os menores cantos e brechas de sua propriedade, 

sob a luz de uma vela para se assegurar que não haja nenhum hametz ou seus derivados no 

local. Qualquer hametz encontrado deverá ser queimado na manhã seguinte através de um 

procedimento chamado biur hametz (a remoção do hametz). Quando a primeira noite da 

celebração de Pessah cai no sábado à noite, a procura deve ser feita duas noites antes, ou 

seja, na noite de quinta feira. 

 

Véspera de Pessa´ch, procura pelo fermento: 

 

 Essa procura é feita sob a luz de uma vela, até nas fendas e nas rachaduras das 

paredes. Ora, o fermento se refere ao orgulho, e a reza recitada durante a queima das 

substâncias  fermentadas que foram encontradas durante essa procura, pede que sejam 

queimados também todos os maus sentimentos que emanam da Klipa e do “outro lado”. 

 

C 

Cath 

  “Seita”. Nome que os adversários dos Hassidim usavam para designá-los. 

 

 

Chaarei Teshuva 

  “Portas do arrependimento”. Obra famosa dedicada ao Rabi Jona Bem Abraham 

Gerondi que deixou este mundo em Toledo em 1263. 

 

Chaatnez 

 Tecido composto de lã e linho cujo uso é proibido pela Lei da Torá. 

 

Chabat 
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O Chabat é um Mandamento divino.... Em seis dias criou o céu e a terra e no 

sétimo dia “Ele descansou” (citação Chemot 31:17). 

 O Chabat começa no anoitecer de sexta feira e acaba depois do por do sol de 

sábado.  

 Literalmente “cessação”. Sétimo dia da semana judaica, da sexta-feira antes do pôr 

do sol e vai até sábado depois do pôr do sol. Dia de gande santidade,  Kedusha, honrado e 

consagrado de diferentes maneiras; algumas atividades (39) são proibidas. Trata-se das 

“tarefas”, (”avot melacha”), que eram efeituadas para a construção do Mishkan*, o 

Primeiro Templo Sagrado portátil  no deserto, depois de ter saído do Egito, em 2448 do 

calendario judaico. A constuçao do Mishkan era proibida durante o Chabat.   

 

 

Chabat Hagadol 

 O “grande Chabat”. O Chabat que precede a Páscoa judaica. 

 

Chadhan 

 Realizador de casamentos (casamenteiro). 

 

Chaharit 

 Ofício (reza) da manhã. 

 

Chaliah Tzibur 

 “Representante da assembléia dos fiéis”. Leitor da sinagoga; ver também Hazan. 

 

Chalom Aleihem 

 Saudação hebraica muito conhecida que significa: “A paz está com você”. 

Chalom Alehem  

 Saudação hebraica muito conhecida que significa, “que a paz esteja com você”. 

Também, título de um hino cantado sexta-feira de noite para desejar as boas vindas aos 

anjos durante o Chabat*. 

 

 

Chamash 

 Bedel. 

 

Chass 

 Inicial das palavras hebraicas Chicha Sedarim, os seis ordens da Mishna, mas 

em geral este termo se aplica ao Talmud inteiro  

 

Chavuot 

 

 A festa de Chavuot é particular pois ela celebra o dom da Tora, que está na base de 

toda existência. É por este motivo que a festa de Chavuot só dura um dia (ao qual 

adicionamos, fora de Eretz Israel é claro, um segundo dia introduzido pelos Sábios ao dia 

seguinte de cada festa, pelos Sábios). Também, nenhuma prática específica caracteriza esta 
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festa. Na verdade, a Torá é um ponto único que não podemos segmentar e que deve ser 

interiorizado neste dia. 

 A parte oculta da Tora foi então igualmente dada, do mesmo jeito que “as 

explicações dadas pelos eruditos de cada geração”. É daí que vem a importância deste dia. 

Muito mais, diz-se que “uma nova Tora irá emanar de mim”, durante a vinda do 

Mashia’ch. Apesar disto, os Sábios afirmam “o Dom da Torá não ocorrerá uma outra 

vez”. 

 O Dom da Tora tornou-se possível graças à unidade e a submissão dos filhos de 

Israel. O versículo na verdade  diz “Israel acampou na frente da montanha” e, comentando 

este versículo, o RaChi disse; “como um homem somente, com um coração só”. A unidade 

de Israel é de fato o receptáculo das mais altas revelações. 

 O Rabbi Shlita destaca a importância de levar as crianças, até mesmo as menores, a 

Sinagoga, no dia de Chavuot, a fim de ouvir a leitura dos Dez Mandamentos. Na verdade, 

as crianças foram as garantias ao Dom da Tora. Todo ano, nesse dia, a Tora é novamente 

dada, assim que for dito: “estes dias são comemorados e revividos”. As crianças devem 

então estar presentes e afirmar ainda mais uma vez seu papel de garantia. 

 Celebração de dois dias (fora de Israel), comemorada sete semanas depois da 

Páscoa. Festa das primícias dedicada à celebração da entrega da Torá no Monte Sinai.  

 

Cheela 

  “Questão”. Uma questão sobre algum assunto da Lei num caso particular exposta 

a um Rabino experiente e autorizado a dar sua sentença e a mostrar a aplicação exata da 

Lei. 

 

 

Chehehyanu 

 Benção recitada durante qualquer momento de alegria ou Mitsva na primeira vez 

que esta acontece durante o ano. 

 

Chehita 

 Abate ritual dos animais kosher* que precisa de um abatadorritual, (um Shochet)*, 

uma faca especial, competência técnica baseada na Sabedoria da Torá, conscientização, 

moralidade, ética, e temor de D´us. 

 

Chel Rosh 

  “Da cabeça”. Tefilin que colocamos sobre a cabeça. Ver tef. 

 

Chel Yad 

  “Da mão”. Tefilin que usamos no braço esquerdo (para os destros). 

 

Chema 

“Ouça Israel, nosso D’us é eterno, o Eterno é Único”. Liturgia. 

 

Chema Israel  

 Ver Chema. 
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Chema Israel AdoShem Elokenu AdoShem Ehad 

 “Escute Israel, o Eterno é Nosso D´us, o Eterno é UM”, liturgia. Uma das partes 

principais da reza cotidiana, composta por três capítulos do Pentateuco que proclamam a 

Unidade e a Unicidade de D´us, e que expressa a submissão e a fé mais profunda e intensa 

por D´us. O Chema é o nível mais alto da fé de D´us e transcende a lógica e qualquer 

limite. 

 

Chemini   Atseret e Sim’chat Torá 

 

 Ponto culminante das festas de Tishri, CheminiAtseret e Sim’chat Tora são a 

ocasião de prazer que transcende qualquer limite. Em Rosh Hashana , D’us julga o mundo 

e, em Iom Kipur, ele confirma Seu veredicto. Em Sucot, ele começa a revelar no 

encadeamento dos mundos as novas Luzes que seguem o julgamento dos dias temíveis. 

Depois, em seguida desta festa, ele proclama que “Para mim é difícil me separar de 

vocês”. Chemini Atseret e Simhat Torá são então um convite Divino, “Venham, nós nos 

reuniremos, vocês e Eu”, “por você unicamente e não pelos estrangeiros que te 

acompanham”. Neste sentido, Shemini, o “oitavo dia da festa, é Atseret, “a interiorização” 

de todo o período que o precede. 

 A prática essencial de Chemini Atseret e Sim’chat Tora é a prática das Hakafot, 

que não é nem uma disposição da Tora, nem uma instituição dos Sábios, e sim um simples 

costume. Ora, durante as Hakafot, explode a alegria mais considerável, destacando assim a 

importância destes costumes, que são parte integrante da Tora. 

 Durante as Hakafot, dançamos com um Sefer Tora fechado, revestido por sua capa. 

Na verdade, a conclusão da leitura da Tora não é comemorada por um estudo ou por uma 

outra prática intelectual, pois é a essência da Tora que se revela nesse dia em relação a 

qual todas são idênticas. 

 Iom Kipur corresponde a Sim’chat Tora. O que um realiza a partir do jejum e da 

mortificação, o outro revela pela alegria e pela dança. 

 

Chemini    Atzeret 

 Festa celebrada no oitavo dia de Sucot. 

Chiheha 

 “Esquecer”. Preceito Divino que manda deixar para os necessitados o que foi 

esquecido nos campos na época da colheita. 

 

Chiur 

 Literalmente, “medida”. Designa uma aula ou o estudo regular do Talmud ou de 

qualquer outro assunto sagrado. 

 

Chiveah 

 Os sete dias de luto depois do falecimento de um parente próximo. Ver luto. 
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Chmoneh Esreh (ver Amida) 

 “Dezoito”. A principal reza do ofício diário, contendo originalmente dezoito 

invocações (atualmente dezenove). 

 

 

Chneor Zalman de Liadi 

 Rabi Chneor Zalman Ben Baruch, famoso talmudista, juiz e filosofo fundador 

Habad (nacido em Liozna em 1745, deixou este mundo perto de Kursk em 1812); autor do 

Chulhan Aruh, Tanya e de muitas outras obras; ancestral da família rabínica dos 

Schneersohn, chefes de Habad, conhecidos como Rabis de Lubavitch. Dentre os Hassidim 

ele é conhecido como o “Velho Rabi” e seu filho como o “Rabi intermediário”. A 

genealogia do Rabi Chneor Zalman vem desde o MaHaRaL de Praga, Rabi Yehuda Levai, 

da maneira seguinte: Rabi Yehuda – Betzalel – Chmuel – Yehuda Leib – Moshé de Posen 

– Chneor Zalman – Baruch – Chneor Zalman de Liadi. 

 O MaHaRaL de Praga era descendente dos Gheonime, descendentes da casa real de 

David. 

 

Chnei Luhut Haberit (o ChaLaH) 

 Rav e Kabalista, o Rabi Ishaya Ha Levi Horowitz que foi chamado “Chnei Luhut 

Haberit” nasceu em 1560 e estudou a Torá em Praga, em Lublin e em Craco. Ele se tornou 

rapidamente um dos maiores Mestres da Torá e se tornou também sucessivamente o 

Rabino de várias cidades da Polônia, da Lituânia, da Wolinia e da Rússia, e depois em 

Francfurt, Pozna, e Metz. Ele voltou em seguida para Praga onde dirigiu a Yeshiva, e 

depois partiu para Erets Israel. Ele passou por Damas onde encontrou o Rabi Chmuel 

Vital, filho do Rabi Haim Vital, o maior discípulo do Ari Zal, que lhe mostrou os Escritos 

sagrados de seu pai, o Ets Haim e o Peri Ets Haim. Em seguida, ele se tornou o Rav de 

Jersusalém. Foi lá que ele redigiu o Livro da Ética, o Chnei Luhut Ha Berit, “As duas 

tábuas da aliança”, considerado uma das obras mais sagradas da Tradição judaica. Mais 

tarde, o Rabi Ishaya se estabeleceu em Safed (Sfat), e depois em Tiberiade. Lá, ele 

concluiu a redação de seu Livro que ele enviou para seus filhos que estavam em Praga. Ele 

deixou este mundo um pouco depois, em 1630, em Tiberiade, e foi enterrado ao lado do 

Rambam. 

Chohet 

 Funcionário religioso; abatedor ritual qualificado para matar as aves e os animais 

kosher* para o consumo permitido pela lei da Torá*. 

 Segundo a Hassidut*, Chehita* significa elevação espiritual. A Chehita* permite que a 

carne do animal atinja o objetivo de sua existência. A Hassidut*  emite um princípio geral 

que diz que, quanto mais elevada for a fonte espiritual de uma criatura, mais ela desce para 

um nível inferior nesse mundo material. Neste contexto, a carne do animal pode alimentar 

o ser humano só porque, na sua origem, ela é mais elevada do que o homem. A Chehita* 

permite evidenciar isto.  

A fonte espiritual dos animais se encontra no “mundo do conserto”, Tikun*. É por 

esta razão que é possível consumir os animais kosher só depois de fazer um “conserto”, a 
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Chehita*. A origem dos peixes, em compensação, está no mundo anterior ao “mundo do 

conserto”, Tohu*. Os peixes kosher podem então ser consumidos sem que uma Chehita* 

seja necessária. 

 

 

Chofar 

 Chifre de carneiro que é tocado em Rosh Hashana; ele era utilizado também para 

anunciar um Herem. 

 “Chifre” de animal Kosher, em geral de boi ou de carneiro que representa o 

sacrifício de Isaac e que é tocado durante Rosh Hashana*, e no final do dia de Iom Kipur 

(quando este não cai no Chabat*), depois da ultima reza que finaliza o Dia do Perdão,  a 

Neila. 

 

 

 

 

Chohet 

 Funcionário religioso qualificado para matar as aves e os animais para o consumo 

permitido para os judeus pela Lei da Torá. 

 

Chor Habar 

 “Boi selvagem”. Animal gigantesco reservado ao banquete dos justos que 

acontecerá depois da ressurreição dos mortos. Ver também Leviatan. 

 

Chtraimel  

 Pequeno chapéu de pele normalmente usado pelos Rabis e chefes de grupos 

Hassidicos. 

Chulhan Aruh Harav 

 Edição do Código das Leis Judaicas que o Admur Hazaken* começou a compilar 

em 5530 (1770). O Chulchan Aruch Harav foi escrito a pedido do Mestre Professor e 

Orientador do Admur Hazaken*, o Maguid de Mezeritch*. Esse Código de Leis determina 

a Halacha* (Lei) baseada em todos os Códigos de Leis precedentes e também explica o 

significado e o motivo de cada Lei.   

 

Chulhan Aruh 

 “Mesa posta”. Código da Lei Judaica que está em vigor e que foi realizado pelo 

Rabi Yosef Caro (Espanha, 1488 – Safed, 1575) e completado pelos comentários do Rabi 

Moshe Issarles. O Chulhan Aruh segue a disposição dos Turim do Rabi Yaacov Ben 

Acher, e conseqüentemente é dividido em quatro partes: Orah Haim, Yoreh Deah, Even 

Haezer, Hoshen Mishpat.  

O primeiro volume, Orah Haim, regulamenta o comportamento cotidiano, as celebrações e 

as datas especiais; o segundo, Yore Dea, trata da alimentação e da pureza familiar; o 

terceiro, Even Ha Ezer, trata das regras que permitem arbitrar as questões de litígios; o 

quarto, Hoshen Mishpat, apresenta as regras do direito hebraico. O Rabi Chneor Zalman, 
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autor do Tanya, redigiu também seu Chulhan Aruh baseado no do Rabi Yossef Caro, e é 

também composto por essas mesmas partes (ver Chulhan Aruh Harav). 

  

 

Chull 

 Sinagoga. 

 

Chvat 

 Quinto mês do calendário hebraico. 

 

 

Cohen (Pl.: Cohanim) 

 Sacerdotes. Descendentes de Aaron, o grande sacerdote. 

 

Col Hanearim 

  “Todos os meninos”. Convocação de todos os meninos que tenham idade abaixo 

da idade de Bar Mitsva para a leitura Torá no dia de Simhat Torá. 

 

 

D 

 

 

Daveneen 

 Rezar em yidish; reza. 

 

Dayan 

 Juiz, membro do Beth Din. 

 

Dez dias de arrependimento 

 

 Os dez dias de arrependimento são o período que separa Rosh Hashana , o ano 

novo judaico, do Iom Kipur, dia do Grande Perdão. 

 

Din 

 A Lei judaica. 

 

Din Torá 

 Uma discussão realizada na presença de um Rabino ou de um Beth Din. 

 

Drash 

 Homilia; um dos quatro níveis de interpretação da Torá. 

 

 

E 

 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 447 

 

Ein Kelokeinu 

  “Ninguém é igual a Nosso D’us”, liturgia. 

 

Ein Yaakov 

 “Fonte de Yaacov”. Obra popular que apresenta uma coletânea de trechos agádicos 

do Talmud e narrações do Midrash reunidos pelo Rabi Yaacov ben Salomon ibn Habib (m. 

1516).  

 

Elul 

 Nome do último mês do calendário judaico depois de Av e antes de Tishri. O mês 

de Elul é propício a fazer o balanço do ano que passou e a se arrepender e fazer o 

necessário que corresponde á la volonté divine para merecer um bom ano novo. 

 

Erev 

  “Véspera”. O dia que precede uma celebração judaica, por exemplo, Erev Chabat 

designa sexta-feira de noite antes do Chabat. 

 

Eruvin 

 Um tratado do Talmud. 

 

Eruv Tehumim 

 Estabelecer sua residência “legal” antes do Chabat a fim de ter o direito de 

ultrapassar a distância permitida de 2000 amot (um “ama” mede aproximadamente 48,50 

cm). Isso é feito indo ao lugar desejado antes do Chabat ou do Iom Tov onde se coloca 

comida e onde são pronunciadas as ações de graças, estabelecendo assim nesse lugar uma 

residência virtual, dando direito a um novo raio de 2000 amot a partir desse local. Para 

mais detalhes ver Chulhan Aruh “Orah Haim”, par.396-408. 

 

 

F 

 

Frankistas 

 Judeus adeptos a um movimento cuja fama era ruim, organizado na Polônia no 

século XVIII por Yaacov Frank, discípulo de Sabathai Tzvi. Eles eram contra o Talmud e 

se aliaram freqüentemente aos padres católicos na luta contra os judeus praticantes. A 

maioria dos adeptos desse partido acabaram se convertendo ao catolicismo e o movimento 

se apagou progressivamente. 

 

Frum em ydish 

 Devoto. Alguém que pratica os Preceitos da Torá. 

 

 

G 
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Gabai 

 Administrador do serviço da sinagoga. 

 

Gaon 

 Gênio. Título dado a um Talmudista excepcionalmente erudito. 

 

Gan Éden 

  O Jardim do Éden é o lugar das almas depois da vida física na espera pela 

libertação Messiânica. Lá, a percepção divina da alma de uma pessoa depende da 

qualidade e da quantidade de seu estudo em Torá e das Mitsvot que esta pessoa cumpriu 

ao longo de sua vida neste mundo físico material, enquanto a alma estava dentro do corpo 

da pessoa. 

 

Golem 

 Homem de argila criado e animado pelo famoso Rabi Yehuda Levai (MaHaRaL) de 

Praga (1513-1609), que teve o objetivo de desmanchar falsas acusações de assassinato 

ritual contra os judeus, e que também prestava serviços importantes para a comunidade, 

sob ordens do mestre que o criou. 

 

Grochenn 

 Pequena moeda polonesa. 

 

Goi (Pl.: Goiim) literal: nação 

 Gentis (não-judeus). 

 

Guehinom (Purgatório) 

 Lugar espiritual de purificação das almas depois de da existência física, lugar que 

permite o acesso ao Gan éden e a obtenção da Revelação Divina. É lá onde a alma é 

purificada das manchas e sujeiras cometidas neste mundo físico material.  No Guehinom, a 

purificação dos pecados é obtida segundo o princípio: “medida por medida”. Assim, os 

pecados cometidos sob o ímpeto da paixão são redimidos no “Guehinom do Fogo”, 

enquanto que aqueles que provêm da indiferença e da frieza são consertados no 

“Guehinom de gelo”. Mais precisamente, o Guehinom possui sete partes: “Bor”, a fossa, 

para aqueles que interromperam seus estudos de Torá para fazer coisas inúteis; “Chahat”, 

a perdição, para aqueles que se divertem às custas das dores dos outros ou então que os 

prejudicam fisicamente; “Duma”, a inércia, para os orgulhosos que condenam 

sistematicamente seu próximo ou aqueles que emprestam dinheiro com juros; “Tit Ha 

Yaven”, a areia movediça, para aqueles que são cruéis ou que têm relações proibidas pela 

Torá; “Sheol”, o abismo, para os caluniadores e aqueles que não acreditam na ressurreição 

dos mortos; “Tsalmavet”, a sombra da morte, para aqueles que têm relações conjugais com 

uma mulher Nida (no período durante o qual ela não pode ter relações com seu marido); e 

“Tahtit Erets”, as profundezas da terra para aqueles que incitam toda a comunidade a 

cometer pecados. 
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Guemara 

Ver: Talmud 

Segunda parte da Lei Oral redigida sob forma de comentário detalhado da primeira 

parte que é a Mishna. A Guemara é então a parte do Talmud que jurisprudência a Mishna 

e que contém os ensinamentos dos Amoraim. 

Ela é a base do ensino legislativo da Torá. 

   

Gueula 

 A redenção messiânica esperada. 

 

 

H 

 

 

Haazinu 

 A penúltima Sidra do Pentateuco, contendo o famoso Canto de Haazinu, o último 

conselho dado por Moshé Rabenu antes de partir e que começa com as palavras: “Ouçam, 

ó céus etc.” 

 

Habad 

 Nome da escola filosófica e movimento Hassidico fundados pelo Rabi Chneor 

Zalman de Liadi; formado pelas iniciais das palavras hebraicas que designam as três forças 

intelectuais cerebrais: Hohma (sabedoria), Bina (compreensão) e Daat (saber, ligação ao 

que foi entendido e sentimento intelectual provindo do entendimento cognitivo).  

 

Hakafot 

 Procissões com o rolo da Torá ao redor da Bima durante Simhat Torá. 

 

Hala (pl.: Halot) 

 Deliciso pão trançado do Chabat.3,4,6 

 

Halaha (pl.: Halahot) 

A Lei: a maior parte da literatura talmúdica e rabínica que trata da Lei Judaica e de 

sua aplicação. A Halaha trata do comportamento concreto que deve ser adotado em 

qualquer situação; a aplicação concreta da Lei é decidida pelos Sábios da Torá segundo a 

Lei Oral e o Chulchan Aruch. 

 

Halitza 

 Cerimônia religiosa que libera um homem da obrigação de se casar com sua 

cunhada, ou seja, a viúva de seu irmão que não deixou filhos antes de morrer. 

 

Halel 

 “Louvor”. Salmos incorporados à reza do novo mês, Rosh Hodesh, e à reza das 

celebrações judaicas. 
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Halutza 

 Viúva sem filhos autorizada a se casar novamente, pois ela não é mais obrigada a 

se casar com seu cunhado que fez a cerimônia da Halitza. 

 

Hametz 

 A festa de Pessah se caracteriza por uma tripla proibição referente a Hametz: de 

consumi-lo, de se aproveitar dele e de possuí-lo. 

 O Hametz é o fermento ou qualquer comida ou bebida que contenha fermento ou 

que seja fermentada e não pode ser consumida ou possuida durante os oito dias da Páscoa 

(sete dias em Israel). 

Qualquer um dos cinco grãos, trigo, cevada, espelta, aveia e centeio ou um de seus 

derivados, que tenha  tido contato com água e que tenha iniciado o processo de 

fermentação é chamado de hametz.  

Comidas e produtos derivados que contenham hametz não podem ser ingeridos 

nem possuídos durante a Pessah ou mesmo na véspera da Páscoa. É um Mandamento se 

livrar dos alimentos que contém Hametz de várias maneiras (ver: Queima do Hametz): 

podem ser vendidos (ver: Venda de Hametz), queimados, consumidos antes da quinta hora 

da manhã na véspera do feriado.  

Como exemplos de hametz podemos citar a cerveja ou qualquer outra bebida 

alcoólica, distilados, cereais, evidentemente os pães, bolos, biscoitos além de vários 

produtos. Muitos doces, bombons, frios, produtos enlatados, remédios, cosméticos, etc, 

podem conter hametz.  

Por isso durante a semana da páscoa come-se exclusivamente produtos não 

fermentados e principalmente a Matza (Ver: Matza), “o pão da miséria”. O fermento 

representa a prosperidade, a riqueza, mas também a arrogância e o egoísmo justamente 

porque ele “infla”, assim como o arrogante. 

A proibição de comer ou possuir o fermento também se extende no sentido 

figurado, isto é, nos traços de caráter da pessoa. Os sete dias da páscoa constituem um 

período propício para que a pessoa não “fermente”. Durante este período devemos extirpar 

a soberba e a arrogância e buscar ser mais  humilde.  

 

Hanucat Habait 

 Consagração de uma nova casa. 

 

Harosset 

 Massa a base de nozes, de frutas e de vinho, usada para o Seder da Páscoa como 

lembrança da argila e da argamassa usadas pelos judeus para construir as pirâmides, 

durante os 210 anos de escravidão no Egito. 

 

Hassid 

 “Homem devoto” adepto ao Hassidismo. 

 

Hassidismo 

 Movimento fundado pelo Rabi Israel Baal Shem Tov. 
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Hazan 

 Leitor ou cantor na sinagoga. 

 

Heder 

 “Sala”, escolinha de Torá para os jovens meninos a partir de três anos; preparação 

para a Yeshiva. 

 

 

Herem 

 Excomunhão.  

 

Hesped 

 Panegírico. 

 

Hevra 

 Sociedade – círculos de estudos de Torá. 

 

Hevra Kadisha 

 Sociedade que cuida de todos os detalhes do enterro de uma pessoa conforme a Lei 

da Torá. 

 

Hevra Tehilim 

 Sociedade (grupo) que se reúne periodicamente para recitar os Tehilim (os 

Salmos). 

 

Hevra Ein Yaakov 

 Sociedade (grupo) para o estudo da Agada popular do Rabi Yaacov ibn Habib. Ver 

Agada. 

 

Hevrath Midrash 

 Sociedade para o estudo do Midrash. 

 

Hidushei Torá 

 Explicações originais na área do estudo da Torá. 

 

Hilehot Teshuva 

 “Leis do arrependimento” reunidas por Maimonides em sua famosa obra do 

“Mishne Torá” ou do “Iad Hahazaka” (mais conhecido como Rambam). 

 

Hilula 

 

 Hilula significa, em arameen, casamento. Este termo designa o dia onde um justo 

deixa este mundo. Para um Tsaddik, o dia da morte é alegre pois ele marca, com a maior 

certeza, o cumprimento da missão que ele deveria realizar aqui em baixo. Para a 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 452 

‘Chassidut, a Hillula é o dia onde “a obra que o justo realizou quando vivo se revela e 

realiza maravilhas até o fundo da terra”. 

 É por isso que o Rabbi Shimeon Bar Yo’chai, autor do Zohar empregou pela 

primeira vez o termo Hilula. O Rabbi Shméon disse, antes de deixar este mundo: “Eu 

estou ligado por uma ligação, eu m’enflamme e me unifico nela”. É esta considerável 

elevação que é oferecida a cada Judeu, no dia da Hilula de um Tsaddik. 

 

História Chassidica 

 

 As histórias chassidicas narram os milagres de um Rabbi, os bons sentimentos e os 

comportamentos virtuosos do Chassidim dos quais cada um deve tirar uma lição. De fato, 

cada história chassidica liberta um ensinamento, indica uma maneira de agir, desperta uma 

emoção positiva, um entusiasmo renovado na prática da Mitsva. Uma história expressa o 

espírito da Chassidut.  

Um ditado Chassidico explica que “contar uma história do Baal Shem Tov em no 

fim do Chabat é o meio de ter a opulência material”. O Rabbi Maharach disse: “eu tiro 

três erros desta afirmação. Não se trata unicamente das histórias do Baal Shem Tov, mas 

das histórias  de cada Tsaddik. Elas não devem ser contadas unicamente  no fim do Chabat 

e sim a qualquer momento. Elas não trazem únicamente a opulência material mas sim 

todas as bênçãos. 

 

 

Hoshen Mishpat 

 Quarto volume dos Arbaa Turim (as quatro colunas do Código das Leis) escrito 

pelo Rabi Yaacov  ben Acher (aproximadamente entre 1269 e 1340); trata da lei criminal e 

civil judaica. 

 

Hulin 

 Nome de um dos tratados do Talmud. 

 

Humash 

 Pentateuco. Livro sagrado da Lei Escrita composto por cinco Livros, Bereshit, 

Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. 

 

 

I 

 

Iad 

 Mão de marfim ou de prata cinzelada que serve para seguir a leitura da Torá. 

 

Iahrtzaith 

 Aniversário da morte de um parente próximo que observamos acendendo a vela de 

Yahrtzait, recitando Kadish etc... 
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Iamim Noraim 

 As “festas austeras” de Rosh Hashana  e Iom Kipur. 

 

 

Iebamot 

 Tratado do Talmud. 

 

Ieshiva 

 Escola talmúdica. 

 

Ieshiva Bahur 

 Estudante da Ieshiva. 

 

Ieshiva Tomhei Tmimim 

 

20 Sivan 5662-1902 

 

 Sob ordem das autoridades, a Yeshiva Tom’hei Temimim de Lubavitch foi fechada. 

 

 A Yeshiva Tom’hei Temimim foi fundada para lutar contra as novas correntes de 

pensamento que se expandiam então no povo judeu. Ela foi, várias vezes, vítima de 

acusações e de denúncias por parte dos defensores da Haskala que se dedicaram, com 

todas as suas forças, para fechar a Yeshiva. 

 No dia 20 Sivan 5662, sua acusação mostrou resultados e a Yeshiva Tom ‘hei 

Temimim foi fechada, mas somente por pouco tempo. Aqui está o que o Rabbi Rayats 

escreveu: 

 “Quinta-feira 21 Sivan 5662, quatorze horas, Lubavitch, 

 Ontem, durante a terceira comissão, um empregado (coursier) chegou de 

Lubavitch. Ele trazia uma carta que anunciava que próximo às quatorze horas, enquanto os 

alunos estavam sentados em seus lugares, que o supervisor de estudos estava sobre seu 

balcão na sala grande, um oficial de polícia, seu adjunto e três oficiais interromperam 

subitamente e mandaram que parassem os estudos. 

 Eles anotaram os nomes dos alunos e de todos aqueles que estavam presentes. Em 

seguida, eles pediram que dois deles assinassem um protocolo e mandaram evacuar a sala, 

e fechar as janelas interiores. Depois, eles saíram e colocaram sobre a porta dos scellés, 

onde estava o selo de cera da polícia, que eles proibiram que fosse violado. 

 O oficial explicou que ele estava executando ordens da polícia de Orcha, à pedido 

do ministro local da cultura, que tinha decidido fechar todas as escolas que ensinasse a 

Tora de Israel, fundadas pelo Rabbin Schnnersohn e que tivesse o nome de Tom ‘hei 

Temimim. Elas eram consideradas a partir de então ilegais, pois seus professores não 

tinham o diploma como a lei queria. Eles receberam também a ordem para receber do 

“cidadão honorífico de segunda categoria, a titre hereditário, Yossef Itshak, filho de 

Chalom Dov Ber Schneersohn”, um contrato para que ele não deixasse a cidade sem 

autorização da polícia, até que uma decisão final fosse tomada.” 
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 O Rabbi Rayats era então o diretor da Yeshiva. Ele não ficou perturbado com o que 

aconteceu e mandou abrir outra entrada da sala grande, pela janela. Ele continuou: 

“Quando eu cheguei na cidade, às nove horas e meia, eu pude, detalhadamente perceber o 

que estava acontecendo. Eu chamei Yaakov, o construtor e pedi que ele colocasse degraus 

largos diante da janela perto da porta de entrada, que abrisse esta janela e colocasse 

também degraus para descer para o interior.” 

 Pela manhã, bem cedo, mais ou menos às três horas, já era possível passar por esta 

janela. Eu mandei colocar um ecrin de ferro envolta do selo de cera, para que ele não fosse 

danificado. Às sete horas da manhã, os estudos começaram na Yeshiva, como de costume. 

 Quando minha avó, a Rabbanit Rivka, foi rezar e viu os degraus que eu mandei 

construir, ela ficou perturbada pensando que minha iniciativa era ilegal. No dia seguinte, 

recebemos um telegrama do oficial de polícia, dando a autorização para abrir novamente a 

Yeshiva.” 

 

18 Elul 5657-1897 

 

 

Os estudos começaram na Yeshiva Tom’hei Temimim de Lubavitch. 

 

 Como dissemos, a Yeshiva Tom’hei Temimim foi fundada no dia 15 Elul. 

Entretanto, os estudos começaram, concretamente, no dia 18 Elul. 

 O Rabbi Rayats escreveu a propósito: 

“No dia 17 Elul, meu pai escolheu os dezoito primeiros alunos e os mandou para o 

Chassid muito conhecido, o Rabbi Shmuel Gronam Osterman, de Zembin, para que ele 

ensinasse a eles a Chassidut de acordo com um programa que ele próprio tinha marcado. 

No dia 18 Elul, durante um almoço no qual foram pronunciadas as sete bênçãos para meu 

casamento, meu pai disse: 

“Este dia, 18 Elul, é a data iluminada do nascimento do Baal Shem Tov e do Admor 

Hazaken. Neste dia sagrado, eu fundo a Yeshiva a pedido de meus santos ancestrais, uma 

Yeshiva que formará alunos capazes de dar sua vida pelo estudo da Tora e pelo serviço de 

D’us segundo as vias da Chassidut Chabad. Eu acendo as luminárias que o Baal Shem Tov 

e nossos mestres nos transmitiram para que seja cumprida a promessa segundo a qual “as 

fontes de teu ensinamento se espalharão pelo exterior”, a fim de apressar a vinda do nosso 

justo Mashiach. 

 

        (Sefer Hatoldot) 

 

21 Elul 5700-1940 

 

O Rabbi Rayats inaugurou o número 770 da Eastern Parkway. 

 

 O Rabbi Rayats inaugurou o 770 da Eastern Parkway pronunciando um discurso 

chassidico introduzido pela frase “o mundo repousa sobre três coisas” (Sefer 

Hamaamarim 5700). 
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 Em seguida, foi realizada uma reunião chassidica, durante a qual ele deu mais 

explicações ainda. 

 

 

 

20 Sivan 5662-1902 

 

 Sob ordem das autoridades, a Yeshiva Tom’hei Temimim de Lubavitch foi fechada. 

 

 A Yeshiva Tom’hei Temimim foi fundada para lutar contra as novas correntes de 

pensamento que se expandiam então no povo judeu. Ela foi, várias vezes, vítima de 

acusações e de denúncias por parte dos defensores da Haskala que se dedicaram, com 

todas as suas forças, para fechar a Yeshiva. 

 No dia 20 Sivan 5662, sua acusação mostrou resultados e a Yeshiva Tom ‘hei 

Temimim foi fechada, mas somente por pouco tempo. Aqui está o que o Rabbi Rayats 

escreveu: 

 “Quinta-feira 21 Sivan 5662, quatorze horas, Lubavitch, 

 Ontem, durante a terceira comissão, um empregado (coursier) chegou de 

Lubavitch. Ele trazia uma carta que anunciava que próximo às quatorze horas, enquanto os 

alunos estavam sentados em seus lugares, que o supervisor de estudos estava sobre seu 

balcão na sala grande, um oficial de polícia, seu adjunto e três oficiais interromperam 

subitamente e mandaram que parassem os estudos. 

 Eles anotaram os nomes dos alunos e de todos aqueles que estavam presentes. Em 

seguida, eles pediram que dois deles assinassem um protocolo e mandaram evacuar a sala, 

e fechar as janelas interiores. Depois, eles saíram e colocaram sobre a porta dos scellés, 

onde estava o selo de cera da polícia, que eles proibiram que fosse violado. 

 O oficial explicou que ele estava executando ordens da polícia de Orcha, à pedido 

do ministro local da cultura, que tinha decidido fechar todas as escolas que ensinasse a 

Tora de Israel, fundadas pelo Rabbin Schnnersohn e que tivesse o nome de Tom ‘hei 

Temimim. Elas eram consideradas a partir de então ilegais, pois seus professores não 

tinham o diploma como a lei queria. Eles receberam também a ordem para receber do 

“cidadão honorífico de segunda categoria, a titre hereditário, Yossef Itshak, filho de 

Chalom Dov Ber Schneersohn”, um contrato para que ele não deixasse a cidade sem 

autorização da polícia, até que uma decisão final fosse tomada.” 

 O Rabbi Rayats era então o diretor da Yeshiva. Ele não ficou perturbado com o que 

aconteceu e mandou abrir outra entrada da sala grande, pela janela. Ele continuou: 

“Quando eu cheguei na cidade, às nove horas e meia, eu pude, detalhadamente perceber o 

que estava acontecendo. Eu chamei Yaakov, o construtor e pedi que ele colocasse degraus 

largos diante da janela perto da porta de entrada, que abrisse esta janela e colocasse 

também degraus para descer para o interior.” 

 Pela manhã, bem cedo, mais ou menos às três horas, já era possível passar por esta 

janela. Eu mandei colocar um ecrin de ferro envolta do selo de cera, para que ele não fosse 

danificado. Às sete horas da manhã, os estudos começaram na Yeshiva, como de costume. 

 Quando minha avó, a Rabbanit Rivka, foi rezar e viu os degraus que eu mandei 

construir, ela ficou perturbada pensando que minha iniciativa era ilegal. No dia seguinte, 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 456 

recebemos um telegrama do oficial de polícia, dando a autorização para abrir novamente a 

Yeshiva.” 

15 Elul 

 

 Em 5657 (1897), foi fundada a Yeshiva Tom’hei Temimim, no domingo da Parasha 

Tavo, “Considere do pico de Tua santidade e abençoe Teu povo, Israel”, durante a refeição 

do casamento do Rabbi Rayats, às quatorze horas. 

 

Ievsektsia  

Seção judaica do partido comunista.  

 

Iluy 

 Título dado a um jovem estudante do Talmud extremamente competente. 

Ioma 

 Nome de um tratado do Talmud relativo principalmente às leis de Iom Kipur. 

Tratado talmúdico que descreve, em particular, as diferentes fases do serviço de 

D´us no templo, durante o dia sagrado de Iom Kipur. 

 

Iom Kipur 

 Dia do grande perdão, celebrado no dia 10 de Tishri, é o dia de expiação e de 24 

horas de jejum consagrado ao arrependimento e às rezas; este dia solene é o dia mais 

sagrado do ano, é celebrado no dia 10 de Tishri, que é o primeiro mês do calendário 

judaico.  

Iom Kipur é definido pela Tora  como o “dia único no ano”. Na verdade, ele 

relaciona o ponto único do mundo, Olam, o Santo dos Santos, o ponto único do ano, 

Chana, seu dia mais importante, e o ponto único do espírito humano, Nefech, o Grande 

Sacerdote, que conduz o serviço do dia sagrado. As iniciais desses três termos, Olam, 

Chana, Nefech, constituem a palavra Achan, fumaça. A Chassidut explica que “a fumaça 

de Iom Kipur constitui o telhado da Sukka”. Na verdade, Iom Kipur é a conclusão do 

processo de reconstrução da realeza divina iniciada em Roch Hashana. Esta vitória é 

celebrada pelo “Canto de Napoleão”, que concluiu, nos Chassidim, o ritual de Iom Kipur. 

O Admor Hazaken entendeu esta marcha de vitória cantada pelo exercito francês, no 

momento da conquista da Rússia e a introduziu na santidade. Ele fez esse canto 

proclamando, no final do dia sagrado, a vitória contra as forças do mal. A realeza de D’us 

atingindo assim a perfeição no final de Iom Kipur, pôde se revelar durante a festa de Sucot. 

De maneira mais precisa, Roch Hashana  se revela em Sucot e Iom Kipur em Chemini 

Atseret e Sim’chat Tora. 

 As cinco rezas de Iom Kipur correspondem as cinco partes da alma judaica. A 

Yehida, a parte mais elevada, mesmo estando na base do serviço de D’us desse dia, se 

revela  mais particularmente durante a Neila. O pensamento Chassidico explica que não 

comemos e nem bebemos em Iom Kipur, por que este dia prefigura o mundo futuro no 

qual  a revelação com o mundo material será modificada. Em seguida, atingindo o pico da 

elevação, convém introduzi-la na matéria do mundo. É por este motivo que os ‘Chassidim, 

no fim de Iom Kipur, tinham o costume de anunciar “E Yaakov avança em seu caminho”,  

o que significa que a elevação mais alta deveria ser em seguida conduzida à vida cotidiana. 
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 O Rabbi Rayats contou que ele perguntou uma vez ao seu pai, logo após Iom 

Kipur:  

“E agora, como servir  D’us?” 

O Rabbi Rashab respondeu: 

“Agora? Deve-se fazer imediatamente Teshuva!” 

 

Iom Tov 

 Literal: um bom dia.  

Festa judaica, celebração. Refere-se a qualquer feriado bíblico no qual o trabalho, 

como definido na Torá, é proibido nos dois dias de Rosh Hashanah e o dia de Iom Kippur 

em Israel e fora de Israel. O primeiro e o último dia de Sukkot e de Pessah e o dia de 

Chavuot são considerados Iom Tov em Israel. Fora de Israel os dias de Iom Tov são os 

dois primeiros e os dois últimos dias de Sukkot, de Pessah e os dois dias de Chavuot. 

 São dias especiais onde se comemora e se revive os episódios da história, 

como indicado no código das leis da Torá. 

 

Ivri 

 Hebraico. 

 

 

 

K 

 

Kabala 

  “Os ensinamentos tradicionais ou transmitidos”. Os ensinamentos e doutrinas que 

tratam dos “segredos da Torá” e dos mistérios da Criação, transmitidos pelos Mekubalim 

(estudantes da Kabala) de geração em geração. O Zohar é um dos livros básicos da 

Kabala. 

 

Kabalat Chabat 

 “Recepção do Chabat” – reza cantada na sexta-feira de noite em homenagem ao 

Chabat que começa, ou seja, recepção da rainha Chabat que está chegando (O Chabat é 

comparado a uma rainha). 

 

Kadish 

 Oração para a alma dos defuntos. 

 

Kapoté 

 Longa roupa preta vestida pelos judeus praticantes especialmente no leste Europeu. 

 

Kedusha 

 “Santificação” – reza que é recitada na Sinagoga durante a reza da manhã e da 

tarde quando o oficiante repete a Amida; o versículo principal é: “Santo, Santo, Santo é 

Eterno, D’us dos exércitos, etc.” 
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Ketoret 

 “Incenso” – Designa as partes do Talmud que tratam da Lei do incenso que era 

antigamente oferecido no Templo Sagrado em Jerusalém, no Beth Hamikdash, e que agora 

são incorporados às rezas diárias.  

 

Kidush 

 Santificação recitada no começo do Chabat e das celebrações judaicas (Iom Tov). 

 

Kidushin 

 Nome do tratado do Talmud que trata das Leis do casamento. 

 

Kitel 

 Tipo de túnica de algodão longa e branca que se veste no dia da Expiação (Iom 

Kipur).  

 

Kasherut 

 Leis da alimentação Kosher. 

 

Kosher 

 Comida permitida aos judeus pelas Leis da Torá sobre a alimentação.  

 

 

L 

 

 

Lamdan 

 Sábio da Torá. 

 

Leketh 

 “Colher” - Preceito da Torá que manda deixar para os pobres as espigas que caíram 

no momento da colheita. 

 

Leviatan 

 Rei dos peixes. Segundo o Midrash, um Leviatan macho e uma Leviatan fêmea 

gigantes foram criados no quinto dia da Criação. A carne do Leviatan é conservada para o 

consumo dos justos depois da ressurreição dos mortos. 

 

Liozna 

 Cidade da Rússia branca no distrito de Moghilev. 

 

 

M 
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Maariv 

 Reza da noite. 

 

Maasser 

Dízimo que cada judeu deve separar do seu salário para a caridade. 

 

Maguid 

 Pregador. 

 

Maguid de Mezeritch 

 Sucessor do Baal Chem Tov, o Rabi Dov Ber estruturou o ensinamento de seu 

Mestre e formou muitos discípulos. Diferentemente do Baal Shem Tov que viajou muito 

para difundir a Hassidut, o Maguid nunca viajava e seus alunos o procuravam para receber 

seus ensinamentos sagrados. Ele é o autor do Likutei Amarim e do Or Torá. Seu sucessor 

foi o Admur Hazaken, autor do Tanya e primeiro dos sete Rabis de Lubavitch. 

 

MaHaRal 

 O Rabi Yehuda Ben Betsalel Loeb foi um dos maiores Sábios do século XVI. Ele 

nasceu em 1526. Ele foi o Rav de Nickelsberg, na Morávia, de 1553 a 1573. Em seguida, 

ele se estabeleceu em Praga onde fundou uma grande casa de estudo (Beth Hamidrash). 

Em 1584 ele se tornou o Rav de Pozna, cidade onde nasceu. No final de sua vida ele se 

tornou o Rav de Praga. Ele redigiu muitas obras sagradas sobre o Midrash, a Halaha e a 

Kabala. Ele também é conhecido por ter feito o Golem que está no sótão da velha 

sinagoga de Praga. 

 

MaHaRaChal 

 Iniciais do nome do Rabi Chlomo ben Yechiel (Brest Litovsk, 1510 – Lublin, 

1573), famoso talmudista autor do Yam Chel Chlomo, Hokhmath Chlomo, Yeriot Chlomo 

e outras obras sagradas importantes. 

  

Maim Chelanu 

Literal: Água que dormiu durante a noite 

 Água que ficou guardada durante num recipiente uma noite inteira para poder, ser 

usada para preparar as Matsot no dia seguinte. A água usada para assar a massa das Matsot 

deve ser cavada de um poço ou rio e guardada em um vaso antes do anoitecer da véspera 

do dia que for prepará-las. Isto porque a água fria atrasa a fermentação (ver: Hametz e 

Matsa). A água deve ser cavada antes do por do sol e retirada antes que do dia de assar a 

Matsa. Isto porque a água fria atrasa o processo de fermentação. Como esta água “dormiu” 

durante toda a noite e que “dormir” em hebraico se diz “Lanu”, chamamos esta água 

destinada a assar as Matsot de “Maim Chelanu” - a água que dormiu. 

 

Makom Kadosh 

 “Um lugar sagrado”. Expressão usada geralmente para designar uma sinagoga ou 

uma casa de rezas e de estudo da Torá. 
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Maror 

 Ervas amargas (normalmente raiz forte), usadas para o Seder como lembrança da 

amarga escravidão dos judeus no Egito. 

 

Massekhet 

 Tratado do Talmud. O Talmud contem 63 Massekhot. 

 

Matmid 

 Estudante de Torá muito entusiasmado, muito regular e pertinaz no estudo. 

 

Matzeva 

 Pierre tombale. Túmulo/Jazigo. Lápide. 

 

MATZA 

Matsot 

 Pão sem fermento; único pão que é permitido consumir na Páscoa. 

 

Mazal Tov 

 “Boa chance!” - saudação familiar ou bênção para um evento feliz.  

 

Mehitza 

 Separação. 

 

Mehutan 

 Parente por casamento, por exemplo, os parentes do marido em relação aos 

parentes da mulher e vice-versa. 

 

Melamed 

 Professor de Torá para crianças; pessoa de confiança  que teme D’us. 

 

Melamed Dardeki 

 Professor de crianças menores. 

 

Memalé 

 Luz divina que se introduz em cada nível do encadeamento dos Mundos e se 

“contrai” a fim de se tornar acessível à criatura que a possui. Ver também Sovev. 

 

Menahot 

 Nome de um tratado do Talmud. 

 

Menora 

 Candelabro de ouro com sete braços que era aceso antigamente no Beth 

Hamikdash. 
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Merhatz 

 Banhos públicos. 

 

Methivta 

 Academia de estudos superiores da Torá. 

 

Mezuman 

“Convite” - introdução à ação de graças de uma refeição da qual pelo menos três 

homens participaram. 

 

Mezuza 

 O pergaminho sagrado fixado na porta de uma casa judaica, contendo os trechos do 

Chema Israel. 

 

 Pergaminho que contém trechos da Lei escrita, que fica preso em todas as portas da 

casa de um judeu (com exceção da porta dos banheiros) e sobre o qual está escrito o Nome 

divino Chadai, iniciais de Chomer Daltot Israel, “Ele protege as portas de Israel”. O 

Midrash conta a respeito: “Observe a diferença entre D´us e um rei de carne e osso. Esse 

último coloca guardas envolta de sua casa para protegê-la, enquanto D´us mesmo protege 

a casa de Seus súditos!” 

 

Midrash (pl.: Midrashim)  

 Explicação homílica do TeNaKh (que designa os cinco Livros da Toráh, os Livros 

do Neviim – os Livros dos Profetas e os Ketuvim – as Escritas, são os 24 Livros da Torá 

escrita),  pelos Tanaim e os Amoraim.  

 O Midrash é a parte da Lei Oral que, além de seu ensinamento legislativo, narra as 

histórias de nossos Sábios fornecendo um ensinamento moral ou estabelecendo a grandeza 

de D´us. Ver Ein Yaakov. 

 

Mikva 

 Reservatório de água de chuva para a imersão ritual (ritualarium) construído 

conforme as Leis da Torá. 

 

Minha 

 Reza da tarde. Minha, a reza da tarde, foi instituída pelo patriarca Itzhak. O seu 

tempo foi fixado pelos Sábios para que correspondesse ao momento em que as oferendas 

vespertinas diárias ocorrem no Templo Sagrado. Esta reza, assim como sacrifício no 

Templo inicia-se meia hora após o meio do dia e dura até antes de escurecer. 

 

Minian 

  Literal: Número ou quorum. Assembléia de pelo menos dez judeus homens acima 

dos treze anos. Este número é necessário para cumprir a Mitzva da reza comunitária, e 

também para poder ler no rolo da Torá ou para poder dizer o Kaddish. Os Sábios afirmam 

que a Presença Divina fica onde dez judeus se reúnem. 
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Mishna  

 (Dshana, em Hebriaco, “ensinar”)  

Primeira parte da Lei Oral (Rabi Iehuda Hanassi, início do séc. II), amplamente 

comentada pela segunda, a Guemara*. 

Literalmente lição, repetição. Nome dado a coletânea de Leis e Preceitos orais da 

Torá a partir da destruição de Jerusalém por Tito. Divide-se em 6 ordens e 63 tratados, 

formando o núcleo e a primeira parte do Talmud. Seu ordenador e codificador foi o Rabi 

Iehuda ha-Nasi, o Príncipe de Israel. 

 

 A lei Oral dividida em seis Partes (Sedarim), redigida pelo Rabi Yehuda HaNassi 

(aproximadamente no ano 150 da era vulgar). 

 Rabi Yehuda HaNassi compilou a Mishná, um código conciso da Lei Oral, 

aproximadamente no ano 3948; 1500 anos depois da Torá ser outorgada no Monte Sinai. 

A Mishna tem seis partes ou ordens: Zeraim – Sementes ou tudo eu tenha a ver com a 

terra, as plantações, as oferendas, a agricultura e as bênçãos; Moed – Chabat, festas 

judaicas e jejuns; Nashim – Tudo o que tenha a ver com a vida familiar, casamentos, 

divórcios, promessas, infidelidade; Nezikin – Quando significa prejudicar o outro ou não e 

leis sobre deveres e obrigações de juízes, leis referentes à idolatria, leis sobre ética e moral 

e todos os tipos de penalidades, leis referentes aos juramentos e leis de código civil e 

penal, leis referentes à compra e venda, empréstimos, litígios sociais, familiares, 

econômicos, morais; Kodashim – Leis que regem os sacrifícios oferecidos no Templo 

sagrado, o planejamento, a arquitetura e a construção do tabernáculo, do Primeiro, do 

Segundo e do Terceiro Templo Sagrado, bem como todas os utencílios e os acessórios 

sagrados; e Taharot – Leis sobre as purezas e impurezas espirituais. 

“Zman Nakat” é uma sigla que corresponde às seis ordens da Mishna e que é 

composta pelas primeiras letras de cada uma das ordens. “Nakat Zman” é outra sigla cuja 

ordem é diferente. Estas seis ordens têm sessenta e três Tratados. As primeiras letras das 

palavras “Chisha Sedarim” (as seis ordens) compõem a sigla “Chas”, que designa as seis 

ordens da Mishna. 

 A palavra Mishna, em hebraico,  é composta das mesmas letras que a palavra alma 

(Neshama). Portanto o estudo da Torá revela as “forças” da alma e eleva espiritualmente a 

pessoa que estuda a Mishna. Repetir os trechos da Mishna regularmente, de cor e com o 

coração, purifica o ambiente. Os Sábios diziam “Graças ao mérito do estudo da Mishna os 

judeus vão sair do exílio e se reunirão novamente”. 

 

Mitnagdim 

  Literal: Adversários. Os primeiros adversários do movimento Hassidico.  Por mais 

surpreendente que seja, foram os próprios oponentes radicais a Hassidut e aos Hassidim 

que se autodenominaram “Mitnagdim”. 

Mitnagued (pl.: Mitnaguedim) 

 Literalmente “oponente”; adversário do Chassidismo*. 
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 “Em Vilna (com os oponentes a Chassidut, os Mitnagdim), aprendemos como um judeu 

deve aprender a Torá. Em Mezeritch, (com os chassidim*) aprendemos o que a Torá* 

deve ensinar para um judeu”,  O Admur Hazaken. 

 

Mittele Rabi 

O Rabi Dovber Shneuri foi o segundo Rabi da dinastia Habad, Chefe de sua 

geração, filho e sucessor do Rabi Chneor Zalman de Liadi. Ver linha Habad – tradição 

Hassidica. 

 

Mitsva 

 Preceito Divino. Existem 613 Preceitos na Torá (TaReYaG): 248 deles são 

Mandamentos positivos que é preciso fazer e 365 são interdições que é preciso respeitar. 

(pl.: Mitsvot) andamento de D´us. A Torá* emite 613 mandamentos, (sendo no total, 

248 Injunções e 365 Interditos). Etimologicamente, este termo vem de Tsavo, 

ordenar, mas também vem de Tsavta, ligação. A Mitsva* é, para aquele que a 

cumpre, o meio de se ligar a D´us. 

 

Mizrah 

  “Leste”. O muro oriental da Sinagoga onde ficam os fiéis mais eminentes. 

 

Moché Rabeinu (Moisés) 

 Moché, que deu a Torá para Israel, foi além de tudo o maior profeta, aquele que 

teve a visão mais precisa de D’us. Assim, sua profecia começou por “Zé”, “Eis aqui”, o 

termo que indica a precisão e se refere àquilo que pode ser apontado de maneira clara com 

o dedo. Em oposição, os outros profetas empregaram a palavra “Ko”, “assim”, que 

significa a imprecisão da visão, que é somente uma aparência distante. 

 A essência da alma de Moché iluminava seu corpo. Ele era totalmente submisso a 

D’us. Ele mesmo falou para os judeus (Chemot 16, 8): “O quê (Ma) somos nós? Não é 

para nós que devem ser dirigidas suas queixas, mas sim para o Eterno”. A Hassidut vê no 

termo “Ma” a expressão da mais alta submissão a D’us que pode ser adquirida pelo 

homem. 

 Existe em cada geração, um líder do povo judeu como Moché, que perpetua sua 

obra e assume a mesma missão que a dele com o povo Judeu. Além do mais, a Hassidut 

destaca que cada judeu tem em si uma parcela da alma de Moché. Graças a ela, o temor de 

D’us que foi, para Moché, “algo fácil”, pode ser também “algo fácil” para cada um. 

 

Mode Ani 

 “Modé ani lefanecha melech hai vekaiam, shehechezarta bi nishmati bechemla, 

raba emunatecha” 

 “Reconheço perante Ti, Rei vivo e Eterno, que com Sua misericórdia, devolveu 

dentro de mim a minha alma,  Tua fieldade é grande.” 

 

Primeiro reconhecimento da bondade de D’us, que não menciona o Nome de D’us,  

de manhã, ao despertar, pronunciado antes de se levantar da cama, ainda com as mãos não 

lavadas com indica o Código das Leis Judaicas.  Expressamos nosso profundo 
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reconhecimento e gratidão por D’us, por ter devolvido nossa alma renovada depois da 

noite de sono. 

 

  Literal: Eu Te agradeço. Primeira reza, não menciona o Nome divino e é 

pronunciada ao despertar, ainda na cama pela manhã. Esta pequena oração, pronunciada 

pela manhã ao despertar, consiste em agradecer à D’us o retorno da alma ao acordar. Uma 

vez que o sono corresponde à estar próximo da morte, o retorno da alma ao corpo no 

despertar é como uma ressureição. Mode Ani proclama a fé judaica na ressureição. 

  

Modus Vivendi 

 Maneira de viver. 

 

More Morenu 

  “Mestre de nossos Mestres”. Título de distinção excepcional para um Sábio da 

Torá. 

 

Mundo vinduro 

 (em Hebraico, Olam Aba) 

O mundo vinduro é a finalização do mundo atual, que se revelará quando vier 

nosso justo Machiach*. A matéria do mundo será então elevada, radinada, lapidada a  

Santidade e poderá receber a revelação do espírito. A finalidade da criação será então 

atingida. No mundo vinduro, a Essência de D’us residirá neste mundo. De fato, as ações 

dos homens terão permitido criar para D´us uma moradia neste mundo. Então, a finalidade 

da bondade Divina se revelará plenamente. Assim,  se o cumprimento dos Mandamentos 

divinos dão prazer ao Criador durante o exílio (Galut), o mundo vinduro será aquele do 

prazer das criaturas. 

 

Mussar 

  “Moral”. Estudos para atingir a perfeição religiosa através da ética e da moral.  

 

 

 

N 

 

Nassi 

“Príncipe”. Líder espiritual de sua geração. 

 

Nazir 

 Aquele que fez o juramento de não beber vinho, etc. Designa geralmente um 

homem que se dedica a uma vida espiritual elevada, distanciando-se das preocupações do 

mundo material. 

 

Negaim 

 Nome de um tratado do Talmud. 
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Ner Neshama 

 Literal: Vela da alma. Velas que são acesas durante o Iom Kipur ou o Yortseit (dia 

do aniversário do falecimento de uma pessoa) para a elevação da alma dos defuntos. 

 

Nezikim 

 “Prejuízos”, nome do quarto dos seis Sedarim da Mishna que trata das leis 

criminais e civis. 

 

Neshama 
“Alma”, se refere ordinariamente à alma “Divina”.  Porém, é admitido que 

qualquer coisa tem uma “alma” que é a força Divina (“verbo”) que cria e preserva,  e traz 

tudo a existir a partir do nada, ex nihilo (Chaar Hâyi houde Vehaémounah, Cap. 1 do 

Tanya). Nechama é a mais alta das três categorias que compreendem a alma* humana, 

sendo as duas outras Ruah* e Nefesh*. (Cf Zohar I, 206 –a; II, 141-b, etc..., do mesmo que 

Chnei Lou´hoth Harith I, 9-b.). 

 Neshama é a terceira parte da alma, que está ligada ao mundo de Brya* e ao 

pensamento, ela constitui a essência do ser e corresponde a expressão intelectual da vida. 

 

Nida 

 Período do mês em que a mulher está menstruada e durante o qual qualquer contato 

com seu marido é proibido pela Torá. 

 

Nigle 

 A Lei da Torá “revelada” que representa a parte externa da Torá, diferentemente do 

Nistar, que é o aspecto oculto ou íntimo da Torá ensinado pela Kabala e pela Hassidut. 

 

Nissan 

 Nome de um mês do calendário hebraico que sempre cai na primavera em Israel. 

Foi no dia 15 deste mês que os judeus saíram do Egito depois de 210 anos de escravidão. 

É o mês da libertação e da redenção para o povo judeu.  

 

Nistar (Pl.: Nistarim) 

 Místicos. 

 

 

O 

 

Omer 

 Todas as noites dos quarenta e nove dias que vão a partir da segunda noite de 

Pessah até Shavot (o dia da outorga da Torá no Monte Sinai; ver Chavuot), deve-se contar 

os dias e as semanas de Omer. Por exemplo, “Hoje é o oitavo dia”, marca uma semana e 

um dia do Omer. O Omer é a quantidade de cevada que foi oferecida no Templo Sagrado 

no primeiro dia de Pessah. 
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 A contagem do Omer expressa a espera dos judeus pela chegada de Shavos – o 

festival de graças da Tora, quando dois pães, feitos de wheat novo foram oferecidos no 

Templo. 

 Durante o período de Omer é de costume observar certas práticas matinais tais 

como se abster de casar, vestir roupas novas e cortar o cabelo em memória dos 24000 

súditos de Rabbi Akiva, um sábio do Talmud, que morreram de uma peste nesta época do 

ano porque não se respeitaram mutuamente. 

 

 

Oneg Chabat 

 Literal: Prazer do Chabat. Designa todas as atividades, permitidas pela Lei da Torá 

referentes ao Chabat e que consistem em aumentar a alegria e os prazeres ligados ao 

Chabat. Esta procura pelos prazeres “Chabáticos” pode ser feita através de várias coisas, 

como por exemplo: a reza particular do Chabat, o vestir das roupas bonitas, das três 

refeições do Chabat onde as famílias se reúnem em volta da mesa coberta por uma bela 

toalha branca, da comida suculenta do Chabat com Hala (pão trançado), vinho, peixe, 

sopa, carne, bolos e todos os tipos de quitutes tradicionais, da casa bem arrumada e 

iluminada em honra do Chabat, do descanso, do “esquecimento” das dificuldades 

financeiras, da trégua das preocupações profanas do quotidiano, do descanso físico, do 

repouso moral bem longe dos problemas da semana que passou, das reuniões entre amigos 

e familiares para o estudo da Torá, os cantos Chabáticos e outras atividades agradáveis. 

(Ver: Chabat) 

 

Orah  Haim partie di.... 

 Ver Chulhan Aruh. 

 

 

P 

 

Parasha 

 Subdivisão ou secção da Torá. Ver chitat*. 

 

Parachiot 

 “Partes”. Trechos da Torá que estão contidos nos  

Tefilin da cabeça e do braço. 

PaRaChiot 

 Plurial de Parasha*,  

Designa também as “partes”, os capítulos da Torá que estão inseridos nos Tefilin*. 

 

Parohet 

 Cortina que cobre a Arca Sagrada da sinagoga que contém os rolos da Torá (Sifrei 

Torá). 

 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 467 

Parush 

 “Eremita”. Homem sábio e praticante que se isola para se dedicar de corpo e alma 

ao estudo da Torá e à reza e que não se preocupa ou que se preocupa pouco com as coisas 

materiais. 

 

Peah 

 O Preceito da Torá que manda deixar um “canto” do campo onde não será 

realizada a colheita a fim de deixar esta parte para o proveito dos necessitados. 

 

Peot 

 Parte do cabelo que é proibido raspar. 

 Literalmente:”cantos”, “lados”. Segundo uma prescrição deduzida do Levitico 

(Vaicra): 19, 27. Mexas do cabelo que são proibido raspar nas tampas. 

 

Pessah 

 Páscoa judaica.  

 

 O Séder de Pessa’ch é, na tradição ‘Chassidica, um momento particularmente 

importante. Ele é marcado por numerosos costumes, todos com muitos significados. O 

Rabbi Rashab disse um dia para seu filho, o Rabbi Rayats: 

“Yossef Its’hak, tem que saber que durante o Seder, qualquer um que deseja sinceramente 

melhorar, recebe todas as forças espirituais necessárias para conseguir, principalmente 

quando a porta está aberta. Não peça os bens materiais. Procure a elevação espiritual. 

 A tradição de Lubavitch afasta o costume praticado em certas comunidades, 

segundo a qual uma das crianças “rouba” a Matsa de Afikomen, em seguida “vende” esta 

Matsa para seu pai em troca de um presente, quando ela é consumida no final da refeição. 

Este é um meio de fazer com que as crianças fiquem despertas. Todavia, nossos Rebbeim 

explicam que não devemos, mesmo a este preço, acostumar a criança a roubar. De fato, 

aconteceu uma vez que a filha mais velha do Rabbi Maharach “roubou” o Afikomen 

durante um Seder. Ela era na época muito pequena, e este fato foi excepcional. 

 Cada um ao longo de um Seder, faz as quatro perguntas, precedidas da fórmula: 

“Pai, eu desejo te fazer quatro perguntas”. 

De fato, estamos nos dirigindo a D’us. É por este motivo que aquele que não tem mais pai 

fala também esta frase. 

 No fim do Seder, o Admor Hazaken não introduziu no texto da Haggada, a frase 

“O Seder de Pessa’ch está terminado”. Na verdade, esta festa se prolonga durante o ano 

inteiro. O que ela traz espiritualmente é válido para cada dia. Parafraseando a afirmação 

dos Sábios” em cada geração, cada um deve se considerar como  se ele tivesse ele próprio 

se libertado do Egito”, o Tanya diz:”Cada um deve considerar, todo dia, como se ele 

tivesse sido libertado do Egito”. 

 O Rabbi Shlita restaurou o antigo costume segundo o qual um Rav, um Cho’het ou 

qualquer pessoa que exerça influência a sua volta, deve distribuir aos judeus aqueles que 

ele tem contato, Matsa Chemoura, especialmente guardada para ter a certeza que ela não 

possa se tornar ‘Hamets. Convém na verdade consumir a Matsa Chemura, pelo menos no 

Seder. 
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 No último dia da festa, A’haron Chel Pessa’ch, ocorre durante a tarde uma 

refeição, a “refeição do Mashia’ch”. Esta foi instituída pelo Baal Shem Tov. O Rabbi 

Rachab, depois da fundação da Yeshiva Tom ‘heï Temimim, fixou a prática  para os alunos 

e antigos alunos da Yeshiva. Ele pediu, por outro lado, que fossem pegos quatro taças de 

vinho, como no Seder. Assim, as quatro taças do Seder celebram a saída do Egito, a da 

refeição do Mashia’ch prefigura a libertação futura. O Rabbi Shlita estendeu esse ato a 

todos os judeus. (Ver também Egito, etapas da saída do Egito, Matsa, procura do Hamets, 

Pessa’ch Cheni). 

 

Pessahim 

 Nome do tratado do Talmud que contém as Leis da Páscoa. 

 

Pessa’ch Sheni 

 

 O dia de Pessa’ch Sheni ensina que, segundo a tradição Chassidica, “nada está 

definitivamente perdido”. Na verdade, alguns judeus não puderam celebrar Pessa’ch cuja 

data já tinha passado. A situação parecia então sem esperança. Mas D’us, considerando 

seu desejo sincero de cumprir Sua Vontade, lhes ofereceu uma nova possibilidade. A 

‘Chassidut institui este ensinamento em princípio geral, que se aplica a todos os domínios 

do serviço de D’us. 

 Por outro lado, é permitido, durante Pessa’ch Cheni, consumir ‘Hamets. Na 

verdade, um mês tendo passado desde Pessa’ch, a elevação das emoções do homem 

realizada durante este período permite, segundo os termos dos Sábios, “realizar o sacrifício 

de Pessa’ch  possuindo em sua casa ‘Hamets. (Ver também Egito, etapas da saída do 

Egito, Matsa, procura pelo ‘Hamets, Pesa’ch, Omer) 

 

 

Pidyon Chevuyim 

 “Resgate dos prisioneiros”. A Mitsva que consiste em fazer o possível (e o 

impossível) para obter a libertação dos presos ou de pessoas detidas.  

 

Pilpul 

 Método de estudo talmúdico que consiste em examinar todos os argumentos a 

favor ou contra um texto da Torá, levando freqüentemente à conciliação de textos que 

aparentemente são contraditórios. O método é geralmente um meio de tornar mais afiados 

e mais penetrantes o espírito e a erudição do estudante. 

 

Poalei Tzedek 

 “Trabalhadores justos”. Nome freqüentemente dado a assembléias de fiéis 

compostas por trabalhadores ou simples operários que tinham sua própria sinagoga e que 

se reuniam para estudar a Torá. 

 

Poretz 

 “Paritz”. Proprietário de terra ou senhor do antigo regime feudal. 
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Posskim 

 Literal: Decisionários. Autores da Halaha e suas obras que estão em vigor.  

 

Providência Divina 

 O Baal Shem Tov ensina que a criação original não foi feita de uma vez por todas. 

Muito pelo contrário. D´us renova a criação a partir do nada efetivamente em cada 

instante.  

Cada detalhe da criação é determinado por D´us, conforme Sua Vontade, por um 

motivo que os humanos não podem entender. 

 Portanto, a Providência Divina não impede que o homem tenha livre arbítrio. O 

ensinamento que provém desse conceito é que todo ser humano deve ficar atento às 

maravilhas da criação e perceber o toque de D´us em tudo. Tudo o que envolve o ser 

humano, tudo o que ele vê e tudo o que ele ouve deve lhe servir de lição pessoalmente e 

para servir D’us. Além do mais, tudo o que acontece com o homem, até o menor detalhe 

de sua vida, não é por acaso e sim a expressão da Vontade divina. Qualquer informação 

que ele recebe é uma mensagem enviada por D´us. Se não fosse a Vontade de D´ us nada 

disso teria acontecido. 

  

Purim 

 Lieteral: “Sorteio”.  

Festa da rainha Esther que é celebrada no dia 14 de Adar (um mês antes de Pessah). É um 

dia de grande alegria. 

 Purim representa a felicidade sem limite, a “superioridade da luz que segue a 

escuridão”. De fato, a vitória permitiu transformar a adversidade, de maneira que os 

Judeus, cuja vida estava antes em perigo, dominaram o país e tudo aquilo que se opunha à 

revelação da santidade no mundo. Muito mais, tal realização não foi obtida pelo preço de 

uma restituição das leis da natureza. Muito pelo contrário, o Nome de D’us não aparece na 

Meguilla de Esther, onde uma leitura rápida permite ver somente um  concurso de 

circunstâncias. 

 É justamente por isso que Purim é o dia mais feliz do ano. Durante as três festas de 

peregrinação (Sucot, Pessa’ch, Chavuot), o tribunal delegava emissários em todos os 

lugares a fim de verificar que a alegria não levasse a excessos. Nada disso existia em 

Purim e “somos tenu de s’énivrer em Purim, até não saber mais a diferença de maldito 

seja Hanam”. É por este motivo que Yom Kipur é somente “Kipurim”, ou seja, como 

Purim, que é mais elevado que Kipur. Na verdade um judeu, no dia de Kipur, só pode se 

elevar para D’us se esforçando para parecer um anjo (é um dia de jejum, totalmente 

consagrado à reza), separando-se do mundo material. No dia de Purim, por outro lado, a 

Divindade se revela no meio da matéria. É um dia de alegria... É então necessário comer e 

beber muito. 

 A ‘Chassidut destaca, além disso, que o rei A’hachveroch se refere à D’us como, 

“o Rei que possui o início e o fim”. É por isso que se diz “nesta noite, o sono do Rei foi 

perturbado”. Durante a noite de exílio, D’us não “dorme”, mas se consagra, em todos os 

momentos a proteção de Seu povo. 
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Q 

Quatro reinos 

 A vida na terra é geralmente dividida em quatro “reinos”: Domem, o “silencioso”, 

o mundo inanimado como a água, a terra, os minerais, etc; Tzomeach, o vegetal; Hay, o 

vivo, ou a vida animal; Medaber, aquele que tem o poder da fala, o ser humano. 

 

 

R 

Rabanim 

 Plural de Rav. 

 

Rabanit  

(Em Idish: Rebetsen). Esposa de um rabino ou de um Rabi.  

 

Rabenu Tam 

 

Rabi  

(pl.: Rebeim) - O Rabi é um Tsadik que recebe de D’us uma missão para o povo de 

sua geração. As letras que compõem a palavra “Rabi” em Hebraico formam a expressão 

“cabeça (Rosh) dos filhos (Beni) de Israel”. Os judeus sempre honraram os Justos e os 

Sábios da Torá, pedindo seus conselhos e sua orientação material e espiritual, toda vez que 

eles têm que tomar uma decisão importante e solicitando sua bênção. 

 A Hassidut define o Rabi como aquele que revela “aqui em baixo”, neste mundo 

material, o que ele percebe no Gan Éden. Muito mais, ele atrai a Luz Divina para o mundo 

material tornando-a acessível para todos. Moché, definindo seu papel, disse: “Eu estou 

entre D’us e vocês, com a finalidade de dizer a vocês a palavra de D’us”. O RaChi explica: 

“A fim de dizer: a fim de revelar”. 

O Rabi é como Moshé Rabeinu, o líder de sua geração que revela a Divindade, que coloca 

a Luz da Torá ao alcance de cada um. Neste sentido, o Rabi representa a negação da 

idolatria que consiste em colocar um intermediário que instaura uma ruptura entre o 

Criador e a criatura. Em oposição, o Rabi é um intercessor que aproxima e une o homem a 

D’us. 

 O Rabi considera a essência de cada indivíduo e evidencia o bem que tem dentro 

dele. Ele revela a essência. É por este motivo que um Hassid é profundamente ligado a seu 

Rabi. Esta relação é ao mesmo tempo aquela que existe entre um pai e seu filho, um 

Mestre e seu discípulo, e muito mais do que tudo isso junto. A ligação ao Rabi é fonte de 

inspiração para o serviço de D’us. Ele é aquele que dirige, guia, orienta, abençoa, ensina. 

 Quando os judeus cometeram o pecado do bezerro de ouro, não foi D’us que eles 

rejeitaram. O Eterno tinha Se revelado para eles alguns dias antes para dar a Torá. Na 

verdade, foi contra Moché, o “Rabi” de sua geração, que eles se voltaram. A Torá 

permitiu-lhes “consertar” este pecado de idolatria dando cada um a metade de uma moeda 

que se chama “Mahatsit Hachekel” (um meio-ciclo, metade da moeda “chekel”). Como é 

que uma meia moeda, mesmo a mais preciosa, poderia redimir o pecado de idolatria que 

os judeus cometeram por não ter confiado em Moshe, líder da geração? A explicação 
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Hassidica é a seguinte. A palavra “Mahatsit” possui cinco letras. A terceira letra que está 

exatamente no meio da palavra é a letra “Tsadik”, letra que representa o Tsadik e que é 

então o centro de qualquer coisa. De um lado e do outro da letra “Tsadik”, tem um “Het” e 

um “Yud”, que formam a palavra “Hay” que significa “vivo”. As duas letras que formam 

as extremidades da palavra “Mahatsit” são o “Mêm” e o “Tav” que formam a palavra 

“Met”, o que significa “morte”. Ou seja, aquele que está próximo ao Tsadik de sua 

geração, que segue seus ensinamentos e que respeita suas orientações (mesmo se ele não 

segue a mesma linha que ele na maneira de servir D’us) conhece a verdadeira vida e ganha 

santidade. Aquele que se afasta do Rabi da sua geração ou que se rebela contra ele a perde. 

O Tsadik é “o pilar do mundo” e “é ele quem distribui a vida a todos”. (para se aprofundar 

neste assunto, ver o capítulo 2 do Tanya). 

 

Rabi Avraham Ibn Ezra 

 Um dos grandes Sábios da Idade de Ouro espanhola, comentarista da Torá, 

filósofo, astrônomo, gramático e poeta, ele nasceu em 4853 (1167) em Toledo. Ele viveu 

na pobreza, sem ser affecté e viajou para a Itália, França, Inglaterra e obviamente para 

Erets Israel. Ele teve cinco filhos, mas um só é conhecido, o Rabi Itshak. Ele deixou este 

mundo no dia de Roch Hodech Adar Richon de 4927 (1167), aos setenta e cinco anos de 

idade quando escreveu o seguinte: “Avraham tinha setenta e cinco anos quando deixou 

Haran, o lugar da fúria (Haron) de D´us no mundo”. 

 

Rabi Chimeon Bar Yohai 

 Um dos grandes autores da Mishna, ele é além do mais o autor do Zohar que é a 

obra básica da Kabala e do Sod (segredos da Torá) 

Quando o Rabi Chimon expressou abertamente suas críticas sobre o Império 

romano, e que as autoridades romanas consideraram suas opiniões subversivas, quiseram 

prendê-lo e executá-lo. Condenado à morte, ele foi então se esconder numa caverna em 

Meron, no Norte de Israel, com seu filho, Rabi Eleazar, durante treze anos. O Rabi 

Chimon e seu filho ficaram estudando Torá nesta caverna durante treze anos. Ninguém 

conhecia o esconderijo dos dois Tsadikim, exceto o profeta Eli (Eliahu) que ia duas vezes 

por dia estudar com eles os segredos da Torá na caverna. Eles se enterravam na areia até o 

pescoço e estudavam a Torá assim, com ardor, durante o dia inteiro até o momento da reza 

quando eles se vestiam. Depois da reza eles se despiam novamente e recomeçavam os 

estudos, enterrados na areia até o pescoço. 

 O Rabi Chimon faz parte da segunda geração que viveu depois da destruição do 

Segundo Templo (meados do séc II), que foi um período de sofrimento extremo para os 

judeus, perseguidos e maltratados pelos decretos do Império romano. Ele era um Tana (os 

Tanaim são os autores da Mishna). Apesar dos decretos cruéis do Império romano contra 

os judeus, o estudo da Torá era difundido pelos Mestres devotos, e esta geração foi muito 

Sábia.  

O Rabi Chimon era aluno do Rabi Akiva que o chamava de “meu filho”. Logo 

depois de seu casamento, a partir do fim dos sete dias de festividades, o Rabi Chimon 

deixou sua casa e foi para Bnei-Brak (Israel) para estudar com seu Mestre, o Rabi Akiva, 

na Yeshiva dele (escola Talmúdica). Ele ficou lá durante treze anos sem voltar para casa 

uma vez sequer. Ele tinha uma ligação tão forte com o Rabi Akiva que, quando este foi 
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preso e torturado pelos romanos, o Rabi Chimon se arriscou para entrar na prisão junto 

com seu Mestre para continuar aprendendo seus ensinamentos. 

Durante o tempo todo que ele aprendeu com o Rabi Akiva, o Rabi Chimon sempre 

tomou cuidado para não demonstrar sua própria grandeza. Ninguém tinha consciência 

disso a não ser o próprio Rabi Akiva... Ele dizia para seu aluno: “Ninguém precisa 

conhecer sua grandeza exceto seu Criador e eu”.  

Durante uma epidemia, vinte e quatro mil alunos do Rabi Akiva morreram e 

somente cinco escaparam; foi graças a esses cinco alunos que o estudo da Torá* persistiu 

até hoje! O Rabi Chimon foi um deles.  

O Rabi Chimon é o autor do Zohar que é a obra fundamental da Kabala e do Sod 

(segredos da Torá), e é apresentado como um comentário dos cinco Livros da Lei Escrita. 

Também, o Zohar é chamado de “O livro do Rabi Chimon Bar Iohai”, ou “Tua obra”. O 

Rabi Chimon era o pai do Tana Rabi Eleazar. Ele tinha também uma filha e um neto, o 

Rabi Iehuda. 

 No Talmud, quando nos referimos ao Rabi Chimon sem mencionar o nome de seu 

pai, trata-se de Rabi Chimon Bar Iohai. 

 O Rabi Chimon deixou este mundo no dia 18 do mês de Iyar, no trigésimo terceiro 

dia da contagem do Omer. Este dia no qual ele deixou este mundo é para todos os judeus, 

em Israel um dia de alegria (é a Hilula). Milhares de pelegrinos visitam seu túmulo, rezam 

lá ,,,,,. 

O arco íris (sinal de insatisfação de D´us em relação ao comportamento da 

humanidade) nunca apareceu durante a vida do Rabi Chimon pois seus méritos protegiam 

sua geração inteira! 

 

 

 

Rabi Haim Vital 

 O Rabi Haim Vital foi um dos maiores Mestres da Kabala e o codificador do 

ensinamento do Ari Zal. Ele nasceu em Tsfat (norte de Israel), em 5303 (1543), e deixou 

este mundo em Damas, em 5380 (1620). Ele foi, primeiramente, o discípulo do Rabi 

Moshe Cordovero e redigiu um comentário sobre o Zohar baseado em seu ensinamento. 

Em 5330 (1570), o Ari Zal se instalou em Tsfat e ele se tornou então seu principal 

discípulo. O Ari Zal o considerava o único que realmente compreendia seu ensinamento e, 

de fato, foi ele que o sucedeu. Suas principais obras, nas quais ele expõe o ensinamento do 

Ari Zal foram o Ets Haim e o Peri Ets Haim. Ele pediu que fosse enterrado com seus 

manuscritos que depois foram retirados de seu túmulo e publicados por seus discípulos.  

 

Rabi Menachem Mendel de Vitebsk (ou de Horodok) 

 O Rabi Menachem Mendel de Vitebsk foi o sucessor do Maguid de Mezeritch 

durante alguns anos, conduziu em seguida a Alya dos Chassidim e se instalou com seus 

discípulos, primeiro em Safed, e depois em Tiberiade. Em seguida foi o Admur Hazaken 

que assumiu a direção dos Chassidim na Rússia. O Rabi Menachem Mendel de Vitebsk é o 

autor do Peri Ha Arets. 
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Rabi Moshe Cordovero 

 O Rabi Moshe Cordovero foi um dos grandes Mestres em Tsfat da Kabala que 

viveu no século XVII, o autor do Pardes Rimonim “o jardim das romãs”, cunhado do Rabi 

Chlomo Alkabets, autor do hino Leha Dodi que se canta na abertura (recepção) do Chabat, 

e contemporâneo do Ari Zal que pronunciou seu discurso fúnebre, demonstrando a imensa 

integridade que ele conseguiu adquirir. O Rabi Moshe Cordovero e o Ari Zal 

desenvolveram duas concepções diferentes da Kabala, e cada um teve sua yeshiva.  

 

Racha (Pl.: Rechaim) 

 Diferentemente do Tsadik, o justo, o Racha, o ímpio está permanentemente em 

contato com o mal. Diferentemente do Beinoni, o homem medíocre, ele é incapaz de 

resistir aos ataques do mal e transgredindo então a Vontade de D´us. 

  

 

RaChi 

 Ele era um dos maiores Comentaristas da Torá. O RaChi foi um descendente do rei 

David e do Rabi Yohanan Há Sandlar. Ele é também um ancestral do Rabi Chneor 

Zalman, autor do Tanya. O Rabi Chlomo Itshaki nasceu em Tróia, em 1040. Seu 

Comentário preciso e minucioso engloba a Torá e o Talmud. Ele deixou este mundo no dia 

29 de Elul de 1105. Ele teve o mérito de ser nomeado RaChi, iniciais de Raban Chel 

Israel, o Mestre de Israel.  

O comentário do RaChi é, de opinião geral, um dos mais importantes, que 

acompanha particularmente a criança que dá seus primeiros passos no estudo do Humach. 

Vários Grandes de Israel consideram que aprender o comentário do RaChi permite 

penetrar-se do temor de D’us. Por outro lado, eles destacam que o nome RaChi é 

composto pelas iniciais da frase, “Raban Chel Israel” o Mestre de Israel. O Chneï Lou’hot 

Haberit ensina que “cada palavra do RaChi prende idéias maravilhosas”. 

 Desde 5725 (1965), o Rabi de Lubavitch introduziu uma interpretação nova do 

comentário do RaChi sobre a Torá. Várias explicações foram dadas pelo Rabi a respeito 

disso. Estas foram amplamente impressas sob forme de diferentes coletâneas, que 

permitem considerar com outra visão a obra sagrada do RaChi, tradicionalmente ensinada 

a criança que começa o estudo da Torá, como vimos. 

 O Rabi Shlita define mais de duzentas regras de interpretação do comentário do 

RaChi. As mais importantes são as seguintes: 

1) O objetivo do RaChi é de explicar o sentido simples do versículo da Torá, o Pchat. 

2) O sentido simples do versículo deve ser acessível para a criança de cinco anos que 

começa o estudo da Torá e também para aquele que não tem nenhum 

conhecimento prévio da Torá. 

3)  O RaChi só cita o Midrash a medida em que ele permite a compreensão do sentido 

simples. É por isto que ele diz “eu não sei” quando nenhuma explicação é dada 

pelo Pchat, mesmo que a explicação que é enunciada pelo Midrash seja bem 

conhecida. 

4) A explicação baseada no Pchat, enunciada pelo RaChi, pode se afastar da Halahá. 

5) Quando o RaChi cita várias explicações, em cada uma há uma dificuldade que é 

resolvida pelas outras. Todavia, estas explicações são classificadas por ordem 
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decrescente de proximidade com o Pchat. Se dois comentários são de um mesmo 

nível em comparação ao Pchat, o RaChi os introduz por “Os Sábios de Israel 

discutem a este propósito” ou “existem duas maneiras de interpretar”. 

6) O RaChi, de maneira geral, não comenta as letras acrescentadas ou que faltam nos 

versículos, ou ainda a pontuação das palavras. Se ele fizer, foi por que ele resolveu 

uma dificuldade que se ocorre no Pchat. 

7) Cada palavra, cada letra do comentário do RaChi é particularmente precisa e 

permite compreender o Pchat. 

8) No título de cada comentário, o RaChi só cita a palavra ou as palavras que ele 

pretende explicar ou que são diretamente ligadas a sua explicação. 

9) O RaChi só cita um versículo para melhor compreender o Pchat  que ele comenta. 

10) O RaChi, de maneira geral, não dá a fonte de sua explicação. Se ele fizer, é para 

acrescentar uma indicação que se refere ao Pchat. Se várias fontes existem, o 

RaChi escolhe aquela que corresponde melhor ao sentido simples. 

11) Quando o RaChi cita o nome do autor dos propósitos  que ele se refere, ele 

responde assim a uma pergunta que poderia fazer um aluno atento, fazendo alusão 

as opiniões  desse Sábio, expressas por outro lado, em sua vida ou em sua obra. Se 

ele cita dois Sábios, significa que a discussão deles pode ter referência em outra 

controvérsia que contraria-nas por outro lado. 

12) Quando o RaChi comenta um versículo, ele resolve todas as dificuldades 

encontradas no Pchat. Ele não comenta, em compensação o que cada um pode 

compreender por si só, por intuição própria, pela observação do que está a sua 

volta, por meio dos conhecimentos trazidos pelos versículos precedentes ou do 

comentário que ele deu. 

13) Mesmo que seu propósito essencial seja a definição do Pchat, o RaChi comenta a 

Halaha. Estas explicações não são evidentes e só podem ser descobertas depois de 

um estudo aprofundado. 

14) O comentário do RaChi  encerra também as explicações da parte profunda da Torá, 

entregando um ensinamento para o serviço de D’us 

Com referência nos segredos da Torá, o Admor Hazaken disse que “o comentário do 

RaChi contem o vinho da Torá”. Na verdade, o vinho está ligado ao segredo pois, como 

dizem os Sábios, “quando entra o vinho, sai o segredo”. 

 

Rainha Chabat 

 Personificação tradicional do Chabat. 

 

Rambam 

 O Rabi Moshe Maimon é o autor do único Código da Lei Judaica, o Michné Torá, 

que possui uma compilação de toda a Torá, inclusive dos princípios que não são mais 

aplicados atualmente e que foram em vigor na época do Templo, ou então que serão 

aplicados em breve, com a vinda do Mashiah. O Rabi de Lubavitch estabeleceu no dia 27 

de Nissan de 5744 (1984) um estudo diário da obra do Rambam.   

Rabi Moshe Ben Maimon (Maiomonides) era um famoso Talmudista, juiz, 

filósofo, médico e autor do “Mishne Torá”, do “Yad Hahazakah”, do “Sefer Hamitzvot”, 

do “Moré Nevuhim”, etc.  
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 O Rabi Moshe Ben Nahman, talmudista e kabalista, nasceu em 1194, em Gerona 

na Catalúnia onde ele se tornou médico. Ele comentou diferentes tratados talmúdicos, 

liderou o judaismo espanhol e formou numerosos discípulos. Ele participou da famosa 

“disputa de Gerona” na qual ele foi o vencedor. No final de sua vida, ele decidiu se 

instalar em Erets Israel. Lá, ele reforçou a comunidade judaica e três anos mais tarde ele 

deixou este mundo, em 1270, em Arad. Ele foi enterrado em Haifa, perto do Rabi Yehiel 

de Paris.  

 A Torá obriga cada judeu a estudar todos os seus Hala’chot, inclusive as que não 

são atuais. A única obra hala’hique apresentada por toda a Torá é a Mishné Torá ou Yad 

Ha’hazaka do Rambam. Na introdução está escrito que “Este livro é uma compilação de 

toda a Lei Oral. Aquele que estudar a Lei escrita e esta obra conhecerá toda a Torá, sem ter 

que consultar um outro livro.” 

É uma das razões pela qual o Rabi Shlita instaurou, a partir do 27 Nissan 5744 (1984), um 

estudo cotidiano da obra do Rambam, que é além do mais o meio de criar a unidade entre 

todos os que fazem parte. Além do mais, o nome do Rambam é composto pelas iniciais 

das palavras do versículo “a fim de multiplicar Meus milagres no Egito”. Assim, o estudo 

do Rambam é um meio de multiplicar os milagres de D’us, neste fim de exílio. 

 O Rabi propôs três fórmulas para estudar o Rambam:  

1) Um estudo cotidiano dos três capítulos do Mishné Torá, a fim de concluir o livro 

em pouco menos de um ano, como a leitura da Lei Escrita, na Sinagoga. 

2) Um estudo cotidiano de um capítulo do Mishné Torá, a fim de concluir o livro em 

três anos, como o antigo costume em certas comunidades, de terminar a cada três 

anos a leitura da Torá. 

3) Um estudo do Sefer Hamitsvot do Rambam sobre os Mandamentos estudados de 

acordo com a primeira fórmula. 

A proposta do Rabi foi amplamente adotada e este estudo se espalhou amplamente e 

rapidamente, em diferentes comunidades. Cada ano, sua conclusão é a ocasião de uma 

festa, em vários países, na presença de todos os grandes da Torá. Numerosas 

explicações são dadas sobre isso e muitas dentre elas são desde agora impressas, de 

maneira que um formidável renouveau do estudo e da interpretação do livro do 

Rambam pode, atualmente, ser constatada. 

 As numerosas explicações do Rabi sobre o Rambam são baseadas em alguns 

princípios fundamentais: 

1) O Rambam é redigido em termos “claros e precisos”. Ele traz todos os elementos 

necessários a compreensão do tema. 

2) O Rambam considera como aprendido tudo o que ele ensinou antes e não repete 

então novamente. 

3) O Rambam indica que os ensinamentos da Torá são dados “para  formar opiniões  

e retificar as ações”. De cada uma dessas afirmações é então possível tirar um 

ensinamento para o serviço de D’us.  
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Responsa  

(em hebraico “Teshuvot”), Dissertações das Autoridades Rabínicas sobre questões 

da Lei sobre sua aplicação prática. 

 

Rav 

 Rabino. 

 “Mestre” (em Torá), Rabino. 

 

Rebe 

 Rabino e mestre; chefe de um grupo Hassidico. 

 

Reb 

 Título respeituoso atribuído aos homens. 

 

Rebeim 

 Plural de Rabi* 

 

Rechit Hokhma 

 “O início da sabedoria”. Livro da moral escrito pelo...  

 

 Livro da ética cujos Sábios atestam possuir uma grande santidade. Ele foi redigido 

pelo Rabi Eliahu, filho do Rabi Moshe Di Vidas, discípulo do Rabi Moche Cordovero, o 

grande mestre da Kabala, sendo o Ari Zal um de seus discípulos. O Hida, Rabi Haim 

Yossef David Azoulay, aconselha estudar esse livro todo dia, de maneira metódica. É certo 

que alcançaremos assim a santidade e a pureza”, afirmou ele. Nele encontramos, 

particularmente, um apelo premente à Teshuva. 

 

Reza 

A reza é a base do comportamento da Torá*, tanto que um Chassid* é definido 

como “um homem que reza”. Ela é chamada de “serviço de D’us do coração”. Durante a 

noite a alma* deixa o corpo, deixando somente a parte necessária para manter a vida. 

Conseqüentemente, a materialidade do corpo e e rejeição da espiritualidade são então 

aumentados quando a pessoa come, bebe, etc. E, quando o homem acorda, ele perde em 

grande parte, sua sensibilidade ao Divino. A fim de se livrar deste estado grosseiro, ele 

deve rezar. 

 A reza da manhã, cujo objetivo é despertar o amor de D’us durante o dia inteiro, é 

composta por quatro etapas.  

A primeira etapa vai do inicio até o texto “Baru’ch Sheamar”. A finalidade desse 

trecho da reza é estimular a pessoa a aceitar e a se submeter de maneira natural a Vontade 

Divina sem portanto lhe tirar a consciência de sua própria existência.  

A segunda fase da reza da manhã continua até a Bênção “Ishtaba’ch”. Ela é 

essencialmente contemplativa. Ela coloca o homem diante das maravilhas da criação e o 

conduz a se extasiar perante a grandeza de D’us. Esta fase é, antes de tudo, emocional. 
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 A etapa seguinte é a do “Chema Israel*” e de suas bênçãos. Ela é meditativa e 

conduz o homem à reflexão. É particularmente por isso que ela descreve o serviço de D’us 

dos anjos. No final desta fase, o homem se submete a D’us, sente e compreende Sua 

grandeza. Todo este processo se expressa durante a etapa seguinte, a Amida (chamada 

também “as dezoito bênçãos”). 

Durante a Amida, o homem está agora totalmente ligado à D’us. Ele deve ficar 

completamente parado, sem se mexer, pois não pode  desviar sua atenção e sua 

concentração. Sua unificação com a Divindade é total.  

Depois desta fase ascendente, os textos da reza que sucedem a Amida têm a 

finalidade de levar para o mundo material a influência espiritual que foi suscitada. Desta 

maneira o amor e a submissão gerados durante a reza serão então fisicamente sentidos pelo 

corpo influenciando as atitudes da pessoa durante o dia todo, até o dia seguinte de manhã, 

quando será novamente necessário rezar. 

 Tudo isso explica o papel principal da reza. Esforços importantes de preparação, de 

submissão e de concentração são então necessários  para seguir todas as fases da reza, e é 

também por isso que a reza é chamada de “trabalho do coração” (Avodat Halev) ou de 

“serviço de D´us” (Avodat Hashem). A reza é um trabalho, e por isso os Chassidim*  

esforçados têm o hábito de rezar durante muito tempo. Assim, o Rabi Yossef Its’hack, avô 

materno do Rabi Rayats*, explicava que “rezar com a comunidade” significa também 

rezar reunindo todas as forças de sua alma. 

 A Chassidut* destaca a importância da reza do Chabat*. Na verdade, esse dia tem 

um duplo aspecto. O Chabat* eleva para a perfeição a semana que acaba de passar e traz a 

bênção para a semana que começa. É claro que a importância da reza é então maior.  

O Baal Shem Tov* destacou particularmente a importância da reza. O termo 

hebraico “Teva” significa ao mesmo tempo palavra e arca, ele parafraseou a injunção 

Divina a Noa’ch, “entre na arca”, e disse “entre na palavra da Torá* e da reza”. Assim, o 

fervor da reza consiste em se conscientizar com as palavras que pronunciamos, e de 

interiorizar e aplicá-las em si mesmo. Em oposição, o pensamento ‘Chassidico destaca que 

aquele que tiver uma queda espiritual desistirá em primeiro lugar da reza, que se tornará 

seca, maquina e frial. 

 A reza completa o estudo da Torá* para torná-lo produtivo. Assim, convém 

aprender três vezes uma explicação da ‘Chassidut a fim de perceber o sentido verdadeiro. 

 Durante o estudo da Torá*, terá que ser feito um esforço para compreender a idéia 

desenvolvida deixando seu ego de lado. Antes da reza, nós meditaremos novamente sobre 

o que foi estudado para usá-lo na prática e na conduta cotidiana. Enfim, durante a reza, 

interiorizaremos esse estudo da Torá* que fará parte de si e que se refletirá nas ações 

concretas “por que o que mais importa são as ações”. 

 

Rosh Hashana  

lit: 

 Ano Novo judaico, celebrado no primeiro e no segundo dia de Tishri; nome do 

tratado do Talmud relativo às leis dessa festa. 
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Rosh Hashana 

 “Cabeça do ano”, festa do Ano Novo celebrada nos dias 1o e 2 de Tishri*, o 

primeiro mês do calendário judaico. O Ano novo judaico é chamado “cabeça do ano”  e 

não “final do ano” por que do mesmo jeito que a cabeça distribui a vida para o corpo todo, 

Rosh Hashana, traz a bênção para cada dia do ano. Todavia, a concretização desta bênção 

depende do comportamento. Rosh Hashana é “o dia da coroação de D´us”, e também “o 

dia do julgamento” onde os reinos mineral, vegetal, animal e humano serão avaliados. 

 

 Roch Hashana  introduz o processo de reconstrução do atributo de realeza divina, 

que chega a sua perfeição durante o Iom Kipur. Na verdade, a realeza de D’us passa por 

uma fase de letargia, na véspera de Roch Hashana, que ela deixa graças a seu Choffar. 

Todas as criaturas são julgadas, a favor dessa coroação.  A abundância material que cada 

um terá durante  o ano é decidida em Roch Hashana. É por este motivo que  esta festa é 

chamada de “cabeça” e não “final” do ano. Do mesmo jeito que a cabeça distribui a vida 

para o corpo todo, Roch Hashana  traz a bênção da cada dia do ano. Todavia, esta bênção 

só é concedida de maneira espiritual, em sua fonte. A reza cotidiana permite a esta 

influência espiritual receber uma tradução material. Um comportamento desmerecido e a 

falta de fervor na reza podem então impedir a bênção concedida a Roch Hashana   de se 

expressar no mundo. 

 Para que esse julgamento tenha um final positivo, os  Chassidim tem o costume de 

recitar, nesse dia,  o maior número de Tehilim. Além do mais, a bênção divina é concedida 

aos Chassidim por isso durante o Chabat que precede Roch Hashana. Na verdade, no 

último Chabat de cada mês, os judeus abençoam o mês que vem, na Sinagoga, depois da 

leitura da Tora. No último Chabat de Elul, eles não abençoam Tishri, pois é o próprio 

D’us quem faz. Sua bênção é expressa pelo primeiro versículo da Paracha que é sempre 

lida nesse Chabat, Nitsavim, “Vós  estais hoje em dia, todos vos, em presença do Eterno 

D’us, vossos chefes de tribos, vossos anciãos, vossos policiais e todos os homens de 

Israel”. Depois, durante o resto do ano, os judeus podem abençoar o novo mês com a força 

revelada por D’us, quando ele abençoa Tishri. 

 Durante todo o ano, a submissão a D’us é uma das modalidades práticas de 

cumprimento de cada Mitsva. Nesse dia, ela é uma Mitsva inteiramente, que não está 

ligada à uma prática específica. A submissão de Roch Hashana  deve transcender a lógica. 

 Por outro lado, o Rabbi Rashab tinha o hábito de adotar a mais um bom 

comportamento, cada ano, em Roch Hashana . Esta prática, difundida pelo Rabbi Rayats, 

foi adotada por todos os ‘Chassidim. Também, o Rabbi Rashab tinha o costume de 

prolongar a festa, cada ano, com um momento a mais. O Rabbi Shlita tem o costume de 

concluir Rosh Rachana com um Farbreguen, durante o qual ele menciona o nome de 

todos os Rebbeïm e pede para cantar os cantos compostos por cada um deles.  

 

Roch ‘Hodech 

 

 Do mesmo jeito que Roch Hashana  é a “cabeça” do ano, Roch ‘Hodech é a 

“cabeça” do mês e concede a bênção a todos os dias que fazem parte. Neste sentido, Roch 

Hodech é também um dia de festa. Entretanto, a proibição de trabalhar é limitada em 
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relação às outras festas. Na verdade, o Roch ‘Hodech, no pensamento ‘chassidico, 

transcende a natureza tout en demeurant no interior desta. É por este motivo que esse dia 

não impõe nenhum corte em relação a natureza do mundo. O Hallel é neste dia recitado, 

como durante a festa, que introduz nesse dia o comportamento miraculoso. 

 A lua nova que aparece no dia de Roch Hodech lembra que “eles se renovarão 

como ela”. Na verdade, D’us criou primeiramente as duas luminárias iguais. Em seguida, 

depois de uma reclamação da lua, ele decidiu que “dois reis não podem usar a mesma 

coroa” e esta foi forçada a se encolher. Esta “diminuição da lua” é a fonte espiritual do 

exílio. Nesse sentido, a lua nova faz alusão a Techuva, graças a qual é possível deixar o 

exílio. O dia quinze do mês, dia de lua cheia, evoca, em oposição, a perfeição de Israel, 

precisamente obtida  pela Techuva. 

 A data do Roch Hodech é fixada pelo tribunal dos homens. Na verdade, a decisão 

da Tora pertence a eles e eles podem assim agir na matéria do mundo. Muito mais, sua 

fixação é ratificada pelo tribunal celeste mesmo quando a decisão tomada for errada. A 

matéria do mundo será, em tal caso, conseqüentemente modificada. 

 A véspera de Roch Hodech se chama “pequeno Iom Kipur”. Ela é consagrada ao 

balanço moral de todo o mês que acaba de passar, graças ao qual o novo mês trará uma 

elevação verdadeira para o serviço de D’us.  

 

Rosh Ieshiva 

 Chefe (reitor) de uma Ieshiva. 

 

 

S 

 

Sanhedrin 

 Tratado Talmúdico que define a mais alta jurisdição do povo judeu com sede no 

Templo e composta por setenta e um juizes. As questões mais graves relevaient de son 

unique competence. 

 

 A corte suprema de Israel antigamente, compreendendo 71 membros; nome de um 

tratado do Talmud. 

 

Schach 

 Iniciais do nome do famoso Rabi Chabatai ben Meir Hacohen (nascido em Wilno 

em 1621, deixou este mundo em Holleschau em 1662); autor do famoso comentário sobre 

o Yoreh Deah, chamado Siftei Cohen. 

 

Seder 

 “Ordem”. Oração  que é recitada em casa nas duas noites de Páscoa. 

 Literalmente “ordem”. “Programa” de Pessach, a Cerimônia Pascoal. A palavra 

designa também a própria noite. 
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Seder Nezikine 

Ver Nezikine 

 

Sefer Ha Guilgulim 

 Obra do Rabi Haim Vital, principal discípulo do Ari Zal, baseada no ensinamento 

de seu mestre. Nesta obra encontramos uma análise da alma judaica, um comentário sobre 

a reincarnação, o Guilgul, sobre a recompensa dos justos e sobre o castigo dos ímpios. 

Muitas almas ilustres que tiveram várias vidas sucessivas foram enumeradas nessa obra. 

 

 

Sefer Torá 

 Pergaminhos da Torá. 

 Literalmente “Livro da Torá*”; rolo de pergaminho no qual está manuscrito o texto 

da Torá* por um escriba (sofer) especialmente qualificado e treinado para isso. 

 

Sefer Yetsira 

 Obra da Kabala que descreve a criação do mundo e o encadeamento das Sefirot. 

Ele foi redigido por nosso pai Avraham, e depois completado e mis en forme pelo Rabi 

Akiva. Ele é considerado como o primeiro livro da Kabala e é mencionado na Guemara, 

que relata várias histórias segundo as quais os Sábios criaram um homem ou uns animais 

com o Sefer Yetsira. Ele foi amplamente comentado, em cada geração, especialmente pelo 

Rambam e pelo Ari Zal. 

 

Sefira 

 “Conta” – o período de quarenta e nove dias contados a partir da segunda noite de 

Páscoa até Chavuot. Ver omer 

 

Segula 

 

 

Selichot 

  “Perdão”. Rezas recitadas nos dias de jejum. 

 

Semikhah 

 Ordenação rabínica. 

 

Serviço de D´us 

(em hebraico, Avodat HaShem) 

 Literalmente, “trabalho” ou “serviço”. Servir D´us consiste em se dedicar ao 

cumprimento da Vontade de D´us, em todos os momentos, em todas as ações da vida 

cotidiana. O Serviço divino é realizado através do estudo da Torá*, da reza, do 

cumprimento dos Mandamentos Divinos (Mitzvot*) e dos esforços pessoais para se 

aperfeiçoar. Obviamente, o serviço divino conduz a pessoa a rejeitar o mal 

definitivamente. Isso implica uma auto-análise constante e a aplicação concreta do que foi 

decidido durante esta análise. O Serviço de D’us requer Integridade do coração (Temimut). 
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Existem dois tipos de serviços de D’us, o do filho e o do servente. O filho possui um 

sentimento profundo de amor e de proximidade em relação a seu pai, mas não é submisso 

a ele. Em oposição, o servente é totalmente submisso a seu mestre, sem obviamente ser 

próximo a ele ou sentir amor por ele. O serviço de D’us consiste em exercer tanto uma 

quanto a outra qualidade, ou seja, de filho ou de servente. 

“Está escrito “conheça o D ´us do teu pai e sirva-O com todo o coração”, porque qualquer 

ensinamento, qualquer sabedoria e compreensão da Torá, até mesmo a mais profunda, 

deve ser aplicada no serviço de D´us, permitindo refinar e melhorar os traços de seu 

caráter e provocar uma ligação profunda com D´us”. É isso precisamente que a Chassidut* 

chama de Avodat (Serviço de D´us).” Haiom Iom   

“O serviço de D’us do oração permite que a compreensão intelectual (do cérebro) se 

introduza no sentimento do coração (as emoções). Depois o intelecto influencia um e 

outro no comportamento concreto, no cumprimento das Mitsvot com temor de D’us e na 

aquisição de traços de caráter positivos.”, (Hayom, Yom 21 de Marheshvan). 

 

Sidur 

 Livro de rezas. 

 

Sidra 

 Subdivisão semanal da Torá, lida todo Chabat durante a reza. 

 

Sigufim 

 Mortificações praticadas como atos de penitência.  

 

Simhat  Torá 

 Festa de “alegria com a Torá” celebrada no dia 23 de Tishri.  

 

Simhot 

 Diversões. Festas ou diversões relacionadas a uma Mitsva ou um evento alegre 

numa família. 

 

Sium 

 Cerimônia praticada no final do estudo de um tratado do Talmud. Normalmente é 

celebrada uma na véspera da Páscoa para o bem dos recém nascidos para que eles não 

sejam obrigados a fazer jejum nesse dia. 

  

Sofer 

 Escriba; aquele que exerce a profissão de escrever sobre pergaminhos os rolos da 

Torá, as PaRaChiot dos Tefiline e as Mezuzot. 

 

Sofrot 

 A profissão de escriba das Santas Escrituras. 

 

Sota 
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 Mulher suspeita de ter traído seu marido, que é conduzida ao Templo e submetida, 

pelo Cohen, a uma análise. Se, depois dessa análise, essa desconfianças não forem 

confirmadas, a mulher recebe todas as bênçãos. Durante o período do exílio, o povo de 

Israel podia ser suspeito de “trair” o Santo bendito o seja sucumbindo às atrações do 

mundo. No mundo futuro, o Templo será reconstruído e ficará então claramente 

estabelecido que essas desconfianças não são justificadas. 

 

Sovev 

 Luz divina que envolve cada nível do encadeamento dos mundos e que influencia 

cada criatura sem lhe ser acessível, ficando imperceptível. Ver também Memalé. 

 

Sucot 

 Festa dos Tabernáculos, celebrada do dia 15 ao 22 de Tishri. 

 

Sucot 

 

 Sucot é a festa da revelação das bênçãos divinas. Na verdade, os dez primeiros dias 

de Tishri, que separam Roch Hashana  de Iom Kipur formalizam  a influência concedida 

por D’us para o novo ano. Em segundo lugar, convém revelar essas novas luzes. Este é o 

objetivo de Sucot. É por este motivo que os judeus residem então na Soukka. Na verdade,  

a revelação é muito intensa para poder ser de uma só vez levada para uma residência fixa. 

Ela é então primeiramente recebida em uma residência provisória. O último dia de Sucot, 

quando esta nova luz foi concedida ao povo de Israel durante toda a duração do ciclo 

semanal, é Hochaana Rabba. Cada um é então definitivamente inscrito e selado por um 

bom e doce ano. Desde então, a alegria pode explodir a partir do dia seguinte, durante 

Chemini Atseret e Sim’chat Tora, festa independente de Sucot. 

 Entretanto, a alegria é desde já um caráter dominante de Sucot, do resto chamada 

“tempo de nossa felicidade”. Na verdade, a revelação de grandes luzes divinas é fonte de 

alegria. É também em Sucot que ocorria, no Templo, “Sim’chat Beth Hachoeva”, as 

festividades que  aconteciam quando buscávamos água para as libações aspergées no altar. 

Os Sábios dizem que aquele que não viu Sim’hat Beth Hachoeva nunca viu a alegria na 

sua vida”. A celebração de Sim’hat Beth Hachoeva é particularmente importante para os 

Hassidim. O Rabbi Shlita tem o hábito de faze-la preceder uma Si’ha e pedir que ela se 

prolongue durante a noite toda. Ele destaca por outro lado que ela pode, durante o tempo 

de exílio, começar desde a primeira noite da festa, sem esperar a segunda noite, como era 

o caso no Templo. 

 Uma outra idéia dominante em Sucot é a unidade de Israel. Ela é destacada pela 

própria Sukka, pois, dizem os Sábios, “todos os judeus são susceptíveis em morar em uma 

mesma Sukka. Além do mais, as quatro espécies da festa, o cédrat, que tem gosto e cheiro, 

a palmeira que tem gosto, mas não tem cheiro, a myrte, que tem cheiro mas não tem gosto 

e o salgueiro, que não tem nem gosto e nem cheiro, fazem alusão as quatro categorias de 

judeus, aqueles que estudam a Tora e cumprem os Mitsvot, aqueles que estudam a Tora 

mas não cumprem os Mitsvot, aqueles que não estudam a Tora mas cumprem os Mitsvot e 

aqueles que nem estudam a Tora e nem cumprem os Mitsvot. Todos juntos, se unem na 
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alegria de Sucot. O Rabbi Shlita tem o costume, durante toda a festa, de colocar as quatro 

espécies a disposição de qualquer um que deseje usar para recitar a bênção. 

 A alegria da festa  vem também da presença dos convidados”, todos os dias da 

festa, na Sukka de cada judeu. Aqueles que são introduzidos pelo Zohar são Abraão, 

Its’hack, Yaacov, Yossef, Moché, Aharon e David. Por outro lado o Rabbi Rayats definiu 

os convidados ‘Chassidicos, o Baal Shem Tov, o Maguid de Mezeritch, o Admor Hazaken, 

o Admor Haemtsahi, o Tsemach Tsedek, O Rabbi Mharach, O Rabbi Rachab, aos quais o 

Rabbi Shlita acrescentou o Rabbi Rayats. 

 

Quatro espécies de Succot 

 

 As quatro espécies abençoadas durante a festa de Succot são Lulav, a palmeira, 

Hadas, o mirto, Arava, o salgueiro e Etrog, o cédrat. Uma espécie tem um gosto bom e um 

bom cheiro, a segunda tem um gosto bom, mas não tem cheiro, a terceira não tem gosto, 

mas tem um bom cheiro e a quarta não tem nem gosto nem cheiro.Elas se referem 

respectivamente aos eruditos que fazem boas ações, aos ignorantes que fazem boas ações, 

aos eruditos que não fazem boas ações, e aos ignorantes que não fazem boas ações. Essas 

quatro categorias se unem para constituir uma Mitsva única.  

 

Suguia 

 Uma “parte” do Talmud que trata de um assunto particular. 

 

  

T 

 

 

Taanit 

 Um jejum; nome de um tratado do Talmud. 

 

Taanit Tzibbur 

 Jejum público; ou um jejum do calendário hebraico ou um jejum proclamado por 

um Rabino numa ocasião especial. 

 

Tanaim 

 

 Plural de Tana. Sábios que redigiram a primeira parte da Lei Oral, a Mishna e a 

Boraïta. 

 

Mesa de Purificação. 

 Serve como toilette mortuária chamada “Taharah”. 

 

Taitch Humash 

 Ver Tzeenah – Oureenah 
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Takhrikhime 

 Lençóis de linho branco nos quais enrolamos os mortos. 

 

Tallit 

 Xale de rezas com quatro pontas. A fonte bíblica para o Tallit  é o Livro dos 

Números (Bamidbar: 15:37-41), quando Moisés recebeu a ordem de D’us: “Fale aos filhos 

de Israel e diga a eles que façam franjas (tsitsit) nos quatro cantos de suas roupas” para 

que os 613 Mandamentos de D’us sejam lembrados a cada vez que os judeus olham para 

estas franjas. Este trecho da Torá mencionado acima corresponde à terceira parte do 

“Chema Israel”, que os judeus lêem diariamente pela manhã e à noite. (Ver: Chema) 

Segundo os Sábios da Torah, cuja memória é abençoada, os Mandamentos dos 

tsitsit remetem a todos os 613 Mandamentos da Torah, já que o valor numérico da palavra 

tsitsit é igual a 600 e, ao adicionar 8 fios e cinco nós, chegamos ao total de 613. Em cada 

canto se coloca quatro fios que, dobrados formam oito, mais os cinco nós. Ver Tsitsit 

 

 

Tallit Katan 

 O pequeno Tallit. Durante o dia e a noite, homens e meninos costumam vestir o 

Tallit Katan, um pequeno xale que cobre a frente e as costas do corpo e que tem tsitsit 

(franjas) amarrados nas suas quatro pontas. Antes de colocá-lo, a pessoa recita a bênção 

“... Quem nos santificou com Seus Mandamentos e nos comandou sobre o Mandamento 

dos Tsitsit”. O Tallit Katan também é chamado de Arba Kanfot (quatro cantos). 

 

Tallit Gadol 

 Antes da reza da manhã, os homens vestem um Tallit Gadol, xale de quatro pontas 

com tsitsit (franjas) em cada uma das suas pontas. Em algumas comunidades, somente 

homens casados usam o Tallit. Ao vesti-lo a pessoa recita a benção “... Quem nos 

santificou com Seus mandamentos e nos ordenou que nos enrolássemos em tsitsit”. 

Segundo os Sábios da Torah, cuja memória é abençoada, os Mandamentos dos tsitsit 

remetem a todos os 613 Mandamentos da Torah, já que o valor numérico da palavra tsitsit 

é igual a 600 e, ao adicionar 8 fios e cinco nós, chegamos ao total de 613. 

 

Talmud 

 Lei Oral que jurisprudencia as seis ordens da Mishna e dos 24 livros da Torá 

escrita. O Talmud de Jerusalém foi redigido pelo Rabi Yohanan aproximadamente no 

terceiro século. O Talmud explica profundamente e esmiúça, com riqueza de detalhes e 

questionamentos, o conteúdo da Mishna que é muito concisa. O Talmud Bavli, mais 

popular (da Babilônia), foi redigido pelo Rav Achi e Ravina aproximadamente no século 

V. 

O Talmud é uma compilação das explicações e das discussões sobre a Mishna e a 

Torá escrita. Também conhecido como “Chass”, as seis ordens da Mishna, o Talmud 

decide a lei a ser aplicada no caso de uma divergência entre os Sábios. Também contém a 

Midrash e a Aggadah. 

 

Talmud da Babilônia e de Jerusalém 
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O Talmud Babilônico foi escrito em Babel (Babilônia) e compilado por Ravina e 

Mar, filho de Rav Ashi no ano 4260, ou ano 500 da era comum.  O valor numérico das 

letras Talmud Bavli (Talmud babilônico) corresponde ao número 524, que corresponde ao 

número de capítulos da Mishna, apesar de nem todos estarem contidos no Talmud. 

 O Talmud de Jerusalém foi escrito em Israel e compilado por Rabbi Yochanan no 

ano 3392, ou 368 da era comum, ou seja, antes da redação do Talmud babilônico. 

 

Talmud Torá 

 Escola para os jovens estudantes que prepara para a Ieshiva. 

 

Tamuz 

 Nome de um mês hebraico no meio do verão. 

 

Tana (plural: Tanaim) 

 Sábios que redigiram a Michna e a Boraita. 

 

Tannaim 

 (“Mestres”), os Sábios da Mishna, desde a época dos Homens da Grande 

Assembléia até o Rabi Yehuda Hanassi. 

 

Tanya 

 Famosa obra filosófica escrita pelo Rabi Chneor Zalman de Liadi na qual estão 

expostas os princípios Habad. O nome é derivado da primeira palavra dessa obra. Ela é 

chamada também de Likutei Amarime (coletânea de maximes). 

 

Teshuva 

 Sentimento de arrependimento. No sentido etimológico essa palavra significa 

“retorno”. De fato, o retorno só faz referência ao pecado na sua mais baixa dimensão. Num 

estado mais elevado, a Techuva é a procura da fonte pela alma quando esta se conscientiza 

do exílio que lhe foi imposto no mundo material. Seu conteúdo faz parte do estudo do 

Igueret Ha Teshuva, a terceira parte do Tanya. 

 Arrependimento. 

 

Teshuvot 

 Dissertions dos decisionários sobre questões religiosas de ordem prática. 

 

Tefilin 

 Receptáculos feitos de caixas de couro (Batime) e de correias, que guardam o Chel 

Yad e o Chel Rosh. 

 

Teg 

  “Dias”. O hábito de dar para estudantes pobres da Ieshiva as refeições de um dia 

ou de vários dias da semana. 
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Tehilim 

 Psautier. 

Os Salmos. 

A recitação dos Salmos do rei David, os Tehilim*, foi considerada por D’us, como 

o estudo das Leis mais difíceis da Torá*. A Chassidut* dá uma grande importância a estes 

textos que constituem a base do ritual das rezas.  

 O Baal Shem Tov* elogiou os judeus humildes que não têm um conhecimento 

aprofundado da Torá*, mas que se reúnem, entretanto para recitar os Tehilim. Esta leitura 

pode anular decretos severos e trazer bênçãos. É por este motivo que os Chassidim*  têm o 

costume de pronunciar muitos Tehilim nos dias de Rosh Hashana* e  Iom Kipur*. 

 O Rabi Rayats* instaurou e pediu que fosse difundida amplamente a recitação 

cotidiana dos Salmos, do jeito que eles são repartidos pelos dias do mês. Este estudo é 

introduzido nos estudos de Chitat*. Depois, no último Chabat* de cada mês, recitamos  

todo o livro dos Tehilim, antes da reza da manhã. Assim, trezentos Salmos são recitados 

cada mês, valor numérico da palavra “Kaper”, que significa perdoar os pecados, redimir. 

 O Baal Shem Tov acrescentou uma recitação suplementar dos Tehilim durante os 

quarenta dias que separam o início de Elul* de Iom Kipur*, de maneira que o livro todo 

fosse lido durante este período. Ele pediu também que fosse lido todo dia o Salmo 

correspondente à sua idade. Por exemplo, se a pessoa tem 12 anos, ela deve ler cada dia o 

Salmo numero 13. Os Chassidim* lêem, além do mais, o Salmo de seu Rabi. 

 No dia do aniversário é recomendado recitar todo ou uma parte parte do livro dos 

Tehilim. Ver chitat*. 

 

Techinot 

 (“súplicas”), rezas escritas originalmente para as mulheres e escritas 

principalmente em Ydish (“Taitch”) e que se tornaram populares na Europa central no 

século XVI. 

 

Templo Sagrado de Jerusalém  

(Beit HaMikdash) 

Primeiro e Segundo Templo de Jerusalém. O Rei Salomão começou a construir o 

primeiro Beth Hamikdash em 2928, que foi concluído sete anos depois. O Rei David 

comprou o lugar do Arvenah o Jebusite, e desde então, este local se tornou para sempre 

sagrado (Kadosh*), o lugar da Presença Divina e de peregrinação três vezes no ano. O 

Primeiro Templo durou 410 anos e foi destruído no dia 9 do mês de  Av  de 3338 por 

Nabucodonosor da Babilônia. 

Em 3408, os judeus exilados que voltaram da Babilônia construíram o Segundo 

Templo que foi destruído em 3828 pelo Imperador Romano Titus. 

 

O templo permitiu o  cumprimento do Preceito Divino: “Eles farão para Mim um 

Santuário e Eu residirei entre eles”. Esse Santuário Divino construído no meio da matéria 

do mundo é a finalidade da criação e isto destaca a centralidade do Templo. Muito mais, o 

exílio não tem outro objetivo a não ser o de elevar a matéria do mundo e, quando esta 

elevação for realizada, o Terceiro Templo será reconstruído, com ainda mais esplendor 

que os precedentes. 
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 A definição do Templo é dada pelo Rambam*. Ele é “uma casa pronta onde serão 

oferecidos sacrifícios”. Os sacrifícios ilustram na verdade o que deve ser esse Santuário, 

construído com todos os reinos* da criação, minerais (sais), vegetais (óleo, farinha), 

animais (bois, bodes) e humanos (Cohen, Levi, Israel). É por este motivo que o Templo 

iluminava o mundo, sendo, segundo a expressão dos Sábios, “uma casa da qual emanava 

a claridade para o mundo inteiro”.  

 Seu serviço sagrado foi interrompido quando os Gregos introduziram a impureza. 

Na verdade, o Templo e a impureza são compatíveis. No mundo futuro, em compensação, 

ele será reconstruído quando se realizar a promessa “Eu (D’us)  tirarei o espírito de 

impureza da terra”. Uma controvérsia opõe os Sábios para saber se o terceiro Templo será 

construído pelos homens, como a Lei (Halacha) obriga, ou por D’us, como se diz, “um 

Santuário eterno, que Tuas mãos construíram”. A Chassidu*t explica que as duas opiniões 

são verdadeiras. O Templo descerá já construído do céu, mas os homens fixarão as portas. 

 O Rabi* introduziu a prática de estudar as Leis do Templo durante as três semanas 

que separam o dia 17 Tamuz do dia 9 Av , mas particularmente durante os nove primeiros 

dias de Av. Na verdade, o estudo dessas Leis permite que seja considerado como se 

estivéssemos construindo o Templo e esse período deve, na hora da libertação (guéula), 

ser transformado em alegria e felicidade. Tal estudo é o meio de prefigurar a realização 

desta promessa.  

 

TeNaKh 

 Palavra formada pelas letras iniciais da Torá (Pentateuco) Neviim (livro dos 

Profetas) e Ctuvim (Santas Escrituras), d’ou a Bíblia. 

 

Teshuva 

 Arrependimento. (O retorno da letra hebraica hé). 

A Teshuva consiste em se conscientizar, se arrepender dos erros cometidos no passado e a 

tomar boas decisões para o futuro. Ela permite consertar “as roupas” da alma que são o 

pensamento, a fala e as ações. A Teshuva acontece antes de tudo no presente, pois somente 

a partir do momento que a pessoa decide corrigir suas atitudes diárias é que ela  vai poder 

se empenhar no futuro e modificar o passado nos domínios da alma, do tempo-espaço e do 

mundo. 

 A Chassidut* ensina que existem, de maneira geral, cinco períodos de Teshuva 

correspondentes, por expansão, aos cincos níveis da alma. O mês de Elul*  permite 

consertar as “roupas” da alma que são o pensamento, a fala e as ações. A fase das Seli’hot 

*permite o aperfeiçoamento dos sentimentos. Rosh Hashana* aprimora o intelecto. Os 

dias que separam Rosh Hashana * de Iom Kipur* corrigem a vontade. Enfim, Iom Kipur * 

traz  apuração e elevação no domínio do prazer. 

 O Rabi Rashab definiu cinco elementos que permitem a Teshuva: a integridade do 

coração, a contemplação da criação constantemente realizada a partir do nada por D´us, o 

amor ao próximo, a conscientização da Providência Divina, a humildade. 

 A Chassidut* destaca que a Teshuva pode e deve ser alegre. Existem dois tipos de 

Teshuva: A “Teshuva Inferior” e a “Teshuva Superior”. A “Teshuva Inferior” é realizada 

por aquele que cometeu uma transgressão e deseja se redimir. A Teshuva permite consertar 

e limpar o defeito que foi feito na própria alma e no mundo por causa da transgressão 
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cometida. A “Teshuva Superior” é um retorno da alma para sua origem. A “Teshuva 

Superior” é então independente do pecado ou do erro. Isso permite uma elevação que traz 

então a alegria. 

 Os Sábios destacam que “lá onde estão os Baalei Teshuva* (arrependidos), os 

justos perfeitos (Tsadikim*) não podem ficar”. Na verdade, o Tsadik* (o justo) não tem 

contato nenhum com o mal. O Baal Teshuva, o arrependido, em compensação, quando 

cometeu transgressões, agiu contra a Vontade de D’us. Em seguida, graças a sua Teshuva, 

o arrependido transforma seus erros (pecados) intencionais do passado, primeiramente em 

erros cometidos por inadvertência, e depois,  ele os torna em méritos. Sendo assim, o 

arrependido traz a elevação, e introduz a Luz Divina até para aquilo que na criação era 

impossível elevar espiritualmente. Nada disso é possível para o Tsadik*, (porque ele nuca 

pecou).Ver Homem cósmico*, Trangressão, Tetragrama*. 

 

Tevila 

 Imersão ritual. 

 

 

Tikun Hatsot 

 Súplica recitada no meio da noite a fim de se lamentar pela destruição do Templo. 

No final desta, estuda-se a Torá até a manhã e pronuncia-se a reza da manhã. 

 

Torá 

 Os cinco livros de Moshé; se refere freqüentemente a Lei Judaica inteira inclusive 

o Talmud e outra literatura sagrada. 

Literalmente “Doutrina”, “Ensinamento”, “Lei”. Esta palavra designa o 

Pentateuco, os cinco livros de Moiséis, e também toda a Lei judaica: a Lei Escrita e a Lei 

Oral (Torá Shebikhtav e Torá Shebal Pe).  

A Torá é o “prazer escondido” de D’us. Neste sentido, ela transcende a criação. A 

Torá foi a primeira criação de D´us, ela precedeu a criação do mundo de dois mil anos. A 

Torá diz: “Eu fui um instrumento para O arquiteto que  construíu o mundo”.   

Quando D’us revela a Torá, ela se torna a sabedoria de D’us. Desde então, o 

homem pode, por intermediário do estudo da Torá, realizar uma união extraordinária entre 

D’us e ele. Na verdade, aquele que estuda a Torá pode, com esforços, dominar o assunto. 

Paralelamente, ele é dominado pela Torá e não pode durante o estudo se consagrar a mais 

nada. Nenhuma outra situação é, aqui em baixo neste mundo físico material, comparável a 

esta que permite ao homem ao mesmo tempo dominar a Sabedoria de D’us e ser dominado 

por Ela. (Ver Estudo) 

 Diferenciamos a parte revelada da Torá da parte escondida. A primeira é 

constituída pelo Talmud* e pelas Hala’chot* (Leis). O Rambam* disse, na introdução de 

seu Mishné Torá* que podemos, estudando este livro, conhecer todas as leis da Torá. A 

parte oculta da Torá corresponde ao Midrash* e a Kabala*. Ela é expressa através do 

intelecto pela Chassidut*. Todavia,  a parte revelada e a parte escondida da Torá formam 

uma só, a Torá. De maneira alusiva, a parte revelada da Torá se chama “água”, “pão”, 

“carne”, enquanto que a parte oculta é o “vinho” e o “óleo”. O óleo se refere aos segredos 

ainda mais escondidos. Na verdade, quando amassamos a uva, o suco aparece 
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imediatamente. A oliva, em compensação, deve ser fortemente amassada para que o óleo 

escorra. 

 O homem que estuda a Torá pode se libertar das coisas do mundo e até mesmo 

domina-las. Qualquer situação que ele deverá confrontar pode ser trocada por uma fase do 

estudo. Assim, dizem os Sábios se referindo ao exílio no Egito, “a argamassa, Homer, 

pode ser trocado pelo raciocínio a fortiori da Torá (Kal Va’homer), e o tijolo, Levena, 

pode ser trocado pelo estudo do estabelecimento das Leis (Livoun Hala’há)”.  

 Por outro lado diz-se que a Torá “fala das criaturas celestes e faz alusão às 

criaturas terrestres”. Assim, ela descreve antes de tudo as manifestações mais elevadas da 

Divindade, até mesmo quando ela parece tratar dos problemas mais materiais. A 

Chassidut* permite perceber a espiritualidade da Torá.  

 A Torá deve iluminar o mundo. Muito mais, tudo aquilo que aparece na criação 

passa por seu intermédio. É por isso que se diz que “a Torá  foi dada para realizar a paz no 

mundo”. Destaca-se também que “a Torá não está no céu”, ou seja, não é inacessível para 

os homens. “A Torá não foi dada aos anjos”, ela está ao alcance de qualquer um, do 

menor ao mais velho. Cada um deve estudar a Torá  e aplicar o que ele aprende segundo 

suas capacidades. É aqui neste mundo material que a Torá é interpretada pelos Sábios, 

decidida e aplicada; o tribunal celeste aceita a decisão do tribunal terrestre. A Torá é por 

outro lado o meio de elevar a matéria do mundo em função de suas decisões legislativas 

(halachicas). Assim, o homem decide de que maneira ele transformará o mundo, para 

construir aqui uma moradia para D’us.  

 “Existem duas espécies de princípios: aqueles que criam a vida e aqueles que são 

criados pela vida. As leis humanas são criadas pela vida. Esta é a razão pela qual elas 

diferem de um país ao outro, de acordo com as circunstâncias. A Torá de D’us é uma Lei 

Divina, que cria a vida. Ela é a Torá de Verdade que é idêntica em qualquer lugar e em 

qualquer época. A Torá é eterna.”. Hayom Yom, 22 de Chvat. 

 “A Torá e as Mitsvot regem a vida do homem, desde o dia do seu nascimento até o fim 

da sua vida. Elas o colocam num raio de luz, lhe conferem uma inteligência sadia, lhe 

fazem adquirir bons traços de caráter e comportamentos judiciosos, não somente com 

respeito a D’us mas também ao próximo. 

 Porque aquele que é guiado pela Torá e pelos ensinamentos dos nossos Sábios terá 

uma vida feliz, material e espiritualmente.” Hayom Yom, 27 de Tishri. 

 “O estudo diário da Torá é indispensável para a vida, não somente para a alma 

daquele que o pratica mas também para as da sua família. Graças a ele, a atmosfera da 

casa respira a Torá e a piedade.” Hayom Yom, 4 de Heshvan. 

Ver também Estudo da Torá*, Serviço de D’us*. 

 

Torá Oral 

 A Torá oral refere-se às Leis e explicações dos Mandamentos da Torá que D’us 

deu a Moisés para que os transmitisse verbalmente de gerações em gerações. Inicialmente 

a tradição oral não podia ser escrita. Até que, na época de Rabbi Yehuda Hanassi, com a 

destruição do Templo Sagrado e com a dispersão do povo judeu, a transcrição da palavra 

oral em escrita, na Mishná, no Talmud, no Midrash, etc, se fez obrigatória por medo que a 

Torá seja esquecida em virtude das perseguições sofridas. 

 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 490 

Tossafot 

 Comentários e interpretações do Talmud compostos pelos famosos sábios, os 

Baalei Hatossafot, que são  “complementos” dos comentários do RaChi. 

 

Tossafot Iom Tov 

 Comentário da Mishna pelo Rabi Iom Tov Lippman Heller. 

 

Treifah 

 Comida que não respeita as Leis da Alimentação  e que então é proibida. 

 

Tsadik (plural: Tsadikim) 

 O Tsadik, o justo, não comete nenhum pecado pois ele é naturalmente desprovido 

da tendência pelo mal. Ele não sofre o véu imposto pela matéria, de maneira que a parcela 

de Santidade que reside em cada objeto material é evidente para ele. 

  (“Justo”), um homem muito religioso; chefe de um grupo Hassidico. 

Literalmente “justo”, personalidade fora do comum por sua fé, piedade, amor e 

temor de D´us.  

A definição que a Chassidut*  dá do Tsadik se afasta da definição comum, segundo 

a qual, o justo é aquele que tem um bom comportamento. Na visão Chassidica, o Tsadik é 

aquele que não tem tendência para o mal, (isto é, não deseja nada que seja contra a 

Vontade de D’us), e ignora inteiramente o que é desconhecido ao Serviço de D’us*. Sua 

existência é diferente daquela dos outros judeus comuns. Ele não considera o mundo do 

mesmo jeito que nós, não sofre  a influência do mundo, não está sujeito aos mesmos 

acontecimentos. Em conseqüência, a orientação do seu serviço de D’us é totalmente 

diferente. Devido à dualidade entre o mundo material e o mundo espiritual, um judeu 

qualquer, atraído pelos prazeres do mundo material, deve se controlar, refletir,  e sempre 

se esforçar para ajustar sua vida cotidiana aos preceitos da Torá, nas ações, na fala e no 

pensamento (ver Serviço de D’us). Ao contrário, o Tsadik  tem uma tendência natural para 

a espiritualidade, ele deve se esforçar para considerar o mundo material, pois D’us deseja 

que um Santuário seja construído para Ele neste mundo material. 

 Diferenciamos o “Tsadik que tem o mal para ele” do “Tsadik que tem o bem para 

ele”. O  “Tsadik que tem o mal para ele” conserva em sua personalidade um traço do mal, 

entretanto, esse traço é tão desprezível que não tem efeito. O “Tsadik que tem o bem para 

ele” é um Tsadik perfeito, um Tsadik Gamur, e o mal está totalmente ausente de sua 

personalidade. Graças às forças particulares que ele dispõe, o Tsadik possui faculdades que 

os outros não têm. Assim, ele pode dominar as forças que normalmente não dominamos.  

A vida do Tsadik é perfeita, e é por isso que se diz: “D’us preenche os anos dos 

Tsadikim, dia a dia”. A data de seu nascimento corresponde então à data de seu 

falecimento. Foi na verdade o que ocorreu com Moshé*, e também, com o Admur 

Haemtsahi*, o segundo Rabi da dinastia Chabad lubavitch. Para os outros Tsadikim, 

podemos considerar que foi assim porém de maneira espiritual. 

Quando os judeus fizeram o bezerro de ouro,  não foi D’us que eles rejeitaram. O 

Eterno tinha se revelado para eles alguns dias antes para dar a Torá*. Foi na verdade 

contra Moshé*, o “Rabi” daquela geração, que eles se revoltaram. A Torá* permitiu que 

eles expiassem o pecado do bezerro de ouro, onde cada um deveria dar meio-shekel (a 
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metade da moeda corrente), “Ma’hatsit Hachekel”. Como esta moeda poderia recuperar a 

falta de fé em Moshé*? A explicação é a seguinte: a palavra Ma’hatsit possui cinco letras. 

A terceira letra é o Tsadik, que é então o centro de qualquer coisa. De um lado e do outro 

da letra Tsadik, tem a letra ‘Heth e a letra Iud, que formam a palavra ‘HaÏ, vivo. As duas 

letras que formam as extremidades da palavra são o Mêm e o Tav, que formam a palavra 

Met, morte. Aquele que está próximo ao Tsadik conhece a vida real. Aquele que se afasta 

do Tsadik perde a vida. 

Ver também Rabi*, Moshé*. 

 

Tsimtsum (pl.: Tsimtsumim) 

 Processo pelo qual D´us contraiu a intensidade de Sua Luz a fim de criar o 

encadeamento dos mundos. Se D´us na tivesse recorrido ao Tsimtsum, os mundos não 

podiam ter suportado essa Luz, muito intensa par ser integrada. É graças ao Tsimtsum que 

a criação é possível e é por isso que ele é “um véu para iluminar”. 

 

Tzenaah Ureenah 

 Conhecido também como Taitch Humach, paráfrase Ydish do Pentateuco, Haftarot 

e cinco Meghilot com explicações do Midrash, escritas pelo Rabi Yaacov  Bem Itzhak de 

Janow (séculos XVI e XVII). 

 

Tsedaka 

 Participação de cada um às necessidades dos pobres, a Tsedaka é uma obrigação de 

todos cuja Halaha determina a quantia. Ela é, além do mais, o meio de receber a bênção 

divina. 

Tsemach Tsedek 

 Importante Obra Haláchica do Rabi Menahem-Mendel de Lubavitch (nascido em 

Liozna em 1789, deixou este mundo em Lubavitch em 1866). O “Tsemach Tsedek” foi 

publicado pela primeira vez em Wilno em 1871; publicado numa edição mais completa 

contendo os manuscritos ainda não publicados até então pela Kehot Publication Society, 

Brooklyn, Nova Iorque, em 1946. 

(lit.: Justiça) 

Doação material ou espiritual (ensino da Torá), para os necessitados que constitui 

uma obrigação legal, um ato de justiça. Não é um ato de caridade, mas sim um ato de 

justiça, independente da generosidade ou da vontade do doador. Cada um tem o dever de 

dar a Tsedaka, que seja rico ou pobre. Esta doação pode ser material ou espiritual (através 

do ensino da Torá, por exemplo). 

A Tsedaka ocupa um lugar primordial na vida judaica. A Torá* manda dar 

Tsedaka todo dia da semana. Muito mais, a Tsedaka pode ser também dada no Chabat* ou 

no Iom Tov*, ao receber convidados, por exemplo. É bom dar Tsedaka antes de cumprir 

um Mandamento da Torá. Damos Tsedaka antes da reza da manhã ou da tarde. Uma 

mulher o faz antes de acender as velas do Chabat* ou do Iom Tov* (feriados do calendário 

judaico).  

 



                                                                           

     AS MEMÓRIAS DO RABI DE LUBAVITCH                                                                                                      

"Todos os Direitos Reservados", que indica que esta obra está  
protegida por lei e não poderá ser copiada sem autorização do autor. 

Copyright © RABINADO DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                                

 492 

Tsitsit 

Literalmente:  Franjas. É um Mandamento Divino amarrar os tsitsit nas roupas que 

têm quatro pontas. O objetivo do Mandamento de colocar os tsitsit é o de lembrar todos os 

Mandamentos Divinos. Estas franjas são válidas se confeccionadas com a única intenção 

de cumprir o Mandamento Divino dos tsitsit. Os tsitsit são válidos se arrumados 

exatamente conforme os Preceitos da Torah. Eles são amarrados aos quatro cantos das 

roupas. O objetivo destas franjas é o de fazer lembrar D’us aos judeus e desviá-los dos 

pecados.  

 Franjas rituais que ficam presas nas quatro pontas do Talit*  que todo judeu deve 

usar permanentemente de acordo com a injunção bíblica “para se lembrar dos 

mandamentos” de D´us.  

 

 

 

Templo Sagrado de Jerusalém  

(Beit HaMikdash) 

Primeiro e Segundo Templo de Jerusalém. O Rei Salomão começou a construir o 

primeiro Beth Hamikdash em 2928, que foi concluído sete anos depois. O Rei David 

comprou o lugar do Arvenah o Jebusite, e desde então, este local se tornou para sempre 

sagrado (Kadosh*), o lugar da Presença Divina e de peregrinação três vezes no ano. O 

Primeiro Templo durou 410 anos e foi destruído no dia 9 do mês de  Av  de 3338 por 

Nabucodonosor da Babilônia. 

Em 3408, os judeus exilados que voltaram da Babilônia construíram o Segundo 

Templo que foi destruído em 3828 pelo Imperador Romano Titus. 

 

O templo permitiu o  cumprimento do Preceito Divino: “Eles farão para Mim um 

Santuário e Eu residirei entre eles”. Esse Santuário Divino construído no meio da matéria 

do mundo é a finalidade da criação e isto destaca a centralidade do Templo. Muito mais, o 

exílio não tem outro objetivo a não ser o de elevar a matéria do mundo e, quando esta 

elevação for realizada, o Terceiro Templo será reconstruído, com ainda mais esplendor 

que os precedentes. 

 A definição do Templo é dada pelo Rambam*. Ele é “uma casa pronta onde serão 

oferecidos sacrifícios”. Os sacrifícios ilustram na verdade o que deve ser esse Santuário, 

construído com todos os reinos* da criação, minerais (sais), vegetais (óleo, farinha), 

animais (bois, bodes) e humanos (Cohen, Levi, Israel). É por este motivo que o Templo 

iluminava o mundo, sendo, segundo a expressão dos Sábios, “uma casa da qual emanava 

a claridade para o mundo inteiro”.  

 Seu serviço sagrado foi interrompido quando os Gregos introduziram a impureza. 

Na verdade, o Templo e a impureza são compatíveis. No mundo futuro, em compensação, 

ele será reconstruído quando se realizar a promessa “Eu (D’us)  tirarei o espírito de 

impureza da terra”. Uma controvérsia opõe os Sábios para saber se o terceiro Templo será 

construído pelos homens, como a Lei (Halacha) obriga, ou por D’us, como se diz, “um 

Santuário eterno, que Tuas mãos construíram”. A Chassidu*t explica que as duas opiniões 

são verdadeiras. O Templo descerá já construído do céu, mas os homens fixarão as portas. 
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 O Rabi* introduziu a prática de estudar as Leis do Templo durante as três semanas 

que separam o dia 17 Tamuz do dia 9 Av , mas particularmente durante os nove primeiros 

dias de Av. Na verdade, o estudo dessas Leis permite que seja considerado como se 

estivéssemos construindo o Templo e esse período deve, na hora da libertação (guéula), 

ser transformado em alegria e felicidade. Tal estudo é o meio de prefigurar a realização 

desta promessa.  

 

 

V 

 

 

Vayehal 

 Trecho da Torá (Ex. 32: 11-14; 34: 1-10) lido nos dias de jejum (com exceção de 

Iom Kipur). 

 

Venda do Hametz (Mehisat Hametz) 

Se a queima do hametz for ocasionar uma grande perda financeira, a pessoa deve 

vendê-lo a um não judeu, mas pode guardá-la em sua casa ou estabelecimento durante a 

Pessah. Isto porque não pode permanecer na sua propriedade o hametz que pertence a um 

judeu, no entanto, o hametz vendido a um não judeu pode sim ser guardado na propriedade 

do judeu. Já que esta venda é regida pela Lei da Torá e envolve numerosos detalhes, esta 

deve ser executada pelo rabino da cidade em nome de todos os que lhe delegaram este 

poder através de uma procuração especial.  

 

Viduy 

 (“Confissão) reza dos agoniados. 

 

Volikess 

 (Russo: Valienki), botas de feltro usadas na Rússia durante o inverno para o frio e 

para a neve. 

 

Y 

 

 

 

Z 

 

Zevahim 

 Nome de um tratado do Talmud 
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Zohar 

 O Zohar é a obra básica da Kabala redigida pelo Rabi Chimeon Ben Yohai e 

apresentada na forma de comentário dos cinco livros da Lei Escrita. 

 Obra principal da Kabala, cujo autor é o Rabi Chimon  Bem Yohai, Tanna do 

século II.  Ele segue a ordem dos Sidrot da Torá e está escrito em Hebraico e em aramaico. 

Ele contém comentários e interpretações da Torá, rezas e costumes, doutrinas e 

ensinamentos profundos sobre o objetivo da Criação, a alma humana e diversos aspectos 

espirituais da vida do homem. 
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