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Parashá Teruma
Nesta porção nós encontramos os detalhes sobre os

utensílios do Templo portátil, o Mishcan. 

A Torá nos diz que havia um santuário e lá dentro

havia a mesa compondo os Cohanim, que se chama

Shulchan HaPanim, e havia também a Menorá, que é

o candelabro. A menorá ficava no lado sul enquanto

que a mesa compondo os Cohanim ficava no lado

norte.

Então o Talmud deduz daqui - hachotsê lachkin - aquele

que quer ficar mais sábio, na reza se vira na verdade para a

lado sul, enquanto que aquele que quer ficar rico - hachotsê

laashir - se vira para o lado norte.

Na prática significa o seguinte: quando nós estamos

rezando a Amidá, por exemplo, aquele que procura mais

sabedoria, vai se inclinar para o lado direito na sinagoga,

um pouco mais para direita - e um pouquinho mais para a

direita é na verdade o sul,  já que nós rezamos para o leste,

ao passo que aquele que procura mais prosperidade, ele

dirige-se na verdade para o lado esquerdo, que representa

o norte. Isto na prática. 

   



Uma história para ilustrar

Conta-se uma história que na época do Maguid de

Mezritch havia um homem que perdeu seus bens.

Infelizmente ele estava bem mas de repente ele ficou

mal, então foi ver o grande Maguid e se aconselhar

com ele e lhe perguntou "por que que me acontece

isto?".

O Maguid, por sua vez, disse-lhe: "deixa-me te fazer uma

pergunta: está escrito que quem se inclina para direita,

isso é sabedoria, ao passo que, para a esquerda, na

verdade é prosperidade. Como faz aquele que quer ser

tanto Chacham (sábio) quanto Ashir (próspero).  A

pessoa quer ser tanto sábio quanto rico, mas sendo norte e

sul duas extremidades, como faz ou então como isto é

possível?"   

O Maguid seguiu e explicou: "A solução é

que a pessoa deve se anular. A pessoa

precisa ser muito, mas muito humilde. Se

ela se anula totalmente, então ela não

ocupa lugar, e, se não ocupa o lugar, a

pessoa pode estar tanto no norte como

no sul, sem problema nenhum". 

Esse homem entendeu a mensagem, e deixou sua

arrogância e orgulho e se voltou para humildade e teve

sucesso em ambas as áreas da vida, tanto na riqueza como

na sabedoria.  



Sobre o Autor

O Rabino David Weitman é um rabino atuante no

ishuv (comunidade judaica) e também referência em

assuntos chassídicos.



"Diversas palavras dos nossos
Sábios da literatura

do Talmud (da Babilônia e de
Jerusalém, Midrashim, etc.) e
do Misticismo Judaico (Zôhar,

Arizal, Tanya, etc.), bem
como narrações bíblicas e

histórias chassídicas ilustram
o que o Judaísmo define

como humildade,
honestidade, discrição,

bondade, generosidade, etc. " 
Rabino David Weitman



VEJA MAIS PÉROLAS DE TORÁ

Legal Saber é uma especial realização do Rabino David

Weitman, cuja missão é inspirar pessoas no caminho da

Torá e Mitzvot. É Legal Saber que há razões que

motivam a produção e propagação da essência judaica

significativa para a vida pessoal, familiar e profissional

de cada um de nós.

"'Amarás ao teu próximo como a ti mesmo' é uma

explanação do versículo ‘Amarás ao Eterno teu

D’us’  ".

Baal Shem Tov
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