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Apresentação
Um dos principais trabalhos de nossa literatura, o “Chovot Halevavot”
(“Os deveres do coração”, em português) é considerado a obra-prima
do Rabênu Bachyê ben Yossef ibn Pequda zt”l (Espanha, 1050-1120).
Figurando entre as obras clássicas de filosofia e mussar (ética) Judaicos,
ele foi traduzido de seu original (escrito em árabe, porém, com as letras
do álef-bêt) para o hebraico, pelo famoso tradutor Rabi Yehudá ibn
Tibbon, em 1167. Sua primeira publicação ocorreu em 25 de Tevet de
1559. Desde então, já ganhou versões para uma infinidade de idiomas,
tão diversos quanto o latim e o nosso português.
O “Chovot Halevavot” é dividido em dez seções denominadas “Shearim”
(“Portões”, ׁשעָ ִרים,
ְ em hebraico), correspondendo aos dez princípios
fundamentais que, de acordo com Rabênu Bachyê, constituem a vida
espiritual humana. Nele, há referências sem-fim a trechos da Torá e do
Talmud.
Os Portões são: Sháar Hayichud (Portão da Unicidade Divina), Sháar
Habechiná (Portão da Reflexão), Sháar Avodat Haelokim (Portão da
Adoração Divina), Sháar Habitachon (Portão da Confiança), Sháar
Yichud Hamaassê (Portão de Ação a Hashem), Sháar Hakeniá (Portão
da Humildade), Sháar Hateshuvá (Portão do Arrependimento), Sháar
Cheshbon Hanêfesh (Portão da Autoavaliação), Sháar Haperishut
(Portão do Isolamento), Sháar Ahavat Haelokim (Portão do Amor de
D’us). Nesta obra, analisaremos o quarto portão, Sháar Habitachon.
15
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Prefácio
Shelomô Hamêlech nos revela (Mishlê 29:25) מֹוקׁש
ֵ
ִתּן
ֵ ֶח ְרדַ ּת אָ דָ ם י
ְשׂגָ ּב
ֻ ּובֹוט ַח בַ ּה’ י,
ֵ
que a pessoa que teme atrai sobre si as dificuldades,
mas quem confia em Hashem terá sucesso. Para nós, trata-se de um
grande mérito Hashem possibilitar-nos trazer ao público um livro sobre
esse assunto, um dos princípios de nossas vidas e a chave para uma
existência próspera.
Agradeço ao Todo-Poderoso, Rei do Universo, por nos dar vida, saúde
e nos apoiar em todos os momentos de nossas vidas.
Estendo essa gratidão ao Rabênu Bachyê zt”l, por nos ter deixado,
como herança, suas palavras repletas de sabedoria e profundidade.
Nesta obra, procuramos preservar seus ensinamentos, sem acrescentar
além do necessário, para entendermos suas lições vastas e valiosas, as
quais, ao assimilá-las, fazem com que nossa confiança seja direcionada
unicamente ao Criador. Isso resulta em um impacto extremamente
positivo em nossas vidas, levando ao êxito todos os nossos feitos, tanto
materiais quanto espirituais.
Este é o momento de agradecer a toda a comunidade “Mekor Haim”,
coroada e dirigida por aquele em quem me espelho, meu honrado e
respeitado pai, Rabino Isaac Dichi Shelita, sempre acompanhado por
minha estimada mãe ’תחי, e toda empenhada diretoria da Congregação
e seu dedicado gabay, que não medem esforços para o florescimento
de nossa coletividade – essa importante e maravilhosa família. É neste
17
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meio que, desde criança, tenho recebido a influência desse público
primoroso, possuidor de virtudes nobres e gestos sublimes.
Agradeço aos que participaram conosco desse estudo, remotamente,
durante os primeiros meses da pandemia. Graças a eles, foi possível
estudar e esclarecer esse assunto primordial em nossas vidas. Volto
meus agradecimentos também à Sra. Esther C. Levenstein e à sua família
יצ”ו, que transcreveu as aulas de maneira clara e objetiva, para que essa
obra pudesse ser publicada.
 דודי ירד לגנו לערוגות הבושם לרעות בגנים וללקט שושניםNão posso
deixar de citar meu avô Hagaon Hatsadic Harav Eliêzer Ben David zt”l,
que foi levado de nós pelo seu Criador, na véspera de Rosh Hashaná
de 5780. Ele foi um verdadeiro báal bitachon e nos transmitiu, com seu
exemplo vivo, o que dizer e a confiança plena em Hashem. Que ele seja
melits yôsher para todos nós e para minha avó Rabanit Hatsadêket ’תחי,
que tenha Refuá Shelemá em breve.
Esta é a ocasião de agradecer a meus estimados sogros, Sr. Clement
Aboulafia  יצ”וe sua digna esposa ’תחי, que tiveram o mérito de criar uma
família abençoada – com todos seus filhos yerê Shamáyim, seguindo no
caminho da Torá e no cumprimento das mitsvot –, pela ajuda em todos
os aspectos.
Acharon acharon chaviv, agradeço à minha esposa ’תחי, e queridos
filhos יצ”ו, pela constante ajuda.
Pedimos a Hashem que o estudo deste livro seja em memória e mérito
de todos nossos queridos irmãos, que faleceram nesses últimos tempos.
Dedico essa edição ao sucesso dos membros de toda a comunidade
que, apesar das dificuldades geradas por essa pandemia, não poupam
esforços para o bem-estar do próximo, para o florescimento e divulgação
da Torá e sua tradição milenar. Nossos descendentes irão se orgulhar
por sairmos dessa situação ilesos espiritualmente e aproveitarmos esses
tempos para nos elevarmos e aproximarmos ainda mais do Criador.
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Roguemos para que Hashem derrame Suas bênçãos de saúde, sucesso
e prosperidade sobre toda a linda comunidade de São Paulo e todo o
magnífico Povo de Yisrael. Que, juntos, possamos ter o mérito de sair da
difícil situação em que vivemos, recebendo o Redentor em breve, ainda
em nossos dias, e presenciando a Ressurreição dos Mortos, quando nos
encontraremos com todos os nossos entes queridos. Amen.
Haim Dichi
Kislev, 5781
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introdução ao
Sháar HaBitachon
Confiança Plena
em Hashem
Como dissemos, neste livro, analisaremos o quarto portão da obra
“Chovot Halevavot”, “Sháar Habitachon”, o “Portão da Confiança”,
no qual, essencialmente, será abordada a confiança (em hebraico,
“bitachon”, )ּב ָטחֹון
ִ em Hashem e em Sua Providência Divina, que rege
nossas vidas.
Diz o “Chovot Halevavot”: “Como no portal anterior falamos sobre a
obrigação de a pessoa trabalhar para Hashem (Avodat Haelokim), achei
por bem trazer, neste portal, o que é mais essencial àquele que serve a
Hashem (oved Hashem): o bitachon – a confiança plena em Hacadosh
Baruch Hu, pois ela traz à pessoa grandes benefícios materiais e pessoais.
“Maior do que o poder mágico do alquimista, que cria tesouros de ouro
com sua arte, é o poder da confiança em D’us”, diz Rabênu Bachyê, “pois
somente aquele que confia em Hashem é independente e satisfeito com
o que possui, desfrutando de sossego e paz, sem invejar ninguém. No
entanto, somente Hashem, cuja sabedoria e bondade abrangem todos
21
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os tempos e todas as circunstâncias, pode ser implicitamente confiado;
pois Ele sustenta todas as Suas criaturas, por amor verdadeiro, e com
pleno conhecimento do que é bom para cada uma delas”.
Imagine alguém que trabalha em uma empresa e está acostumado a
receber seu salário todos os meses. Entretanto, em um determinado mês,
fica sem seu pagamento. Assustado, ele se dirige ao setor financeiro,
para saber o que aconteceu. Lá, recebe a triste notícia de que, naquele
mês, estão impossibilitados de efetuar o seu pagamento.
O pobre homem fica desolado. Afinal, havia um acordo entre ele e a
empresa, a partir do momento em que o contrataram: ele trabalharia
um número preestabelecido de horas e, em troca, receberia seu salário.
Dessa forma, ele podia, até então, organizar seu orçamento de gastos
pessoais, sem se preocupar, confiando plenamente em seu empregador.
Agora, diante da falta de pagamento, ele precisa encontrar outras fontes
de renda, já que não confia mais que receberá seu salário no final do
mês.
Automaticamente, o empregador, notando sua atitude, pensa, “Ok... Já
que ele encontrou outras maneiras de ganhar a vida, não vou mais me
preocupar com o seu salário; vou priorizar a remuneração daqueles que
não se arrumaram sem o meu apoio”.
Hacadosh Baruch Hu age da mesma maneira conosco. Ele tudo pode
e sustenta a todos. Entretanto, se alguém disser, “Eu consigo me virar
sozinho, sem a ajuda de Hashem”, então, da mesma forma que o
empregador do caso acima, Borê Olam dirá: “Agora você estará por sua
conta: quero ver você se virar sozinho, sem Mim”.
E é em relação a esse tipo de comportamento que o navi (Yirmeyáhu
2,13) diz: לָהם
ֶ לַחצֹב
ְ ׂשה עַ ִּמי א ִֹתי עָ זְ בּו ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים
ָ ָּכִ י ְׁש ַּתיִם ָרעֹות ע
“( ּב ֹארֹות ּב ֹארֹת נִ ְׁשּבָ ִריםPois dois erros terríveis Meu povo cometeu:
abandonaram a Mim, a fonte de águas vivas, e preferiram cavar cisternas
rachadas”). Isso quer dizer que o erro de Am Yisrael foi o de não ter se
apoiado em Hacadosh Baruch Hu, que é a fonte de todas as bênçãos,
22
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preferindo confiar em pessoas de carne e osso as quais, na verdade,
nada podem fazer por eles.
Ainda sobre esse comportamento, diz David Hamêlech, no Tehilim
(106:20): ׂשב
ֶ ֵ“( וּי ִָמירּו אֶ ת ּכְ בֹודָ ם ְּב ַת ְבנִ ית ׁשֹור אֹכֵ ל עTrocaram Sua glória
pela imagem de um boi comedor de grama”). Esse passuc é explicado
pelo Pitchê Lev da seguinte forma: o indivíduo entende que a comida é
sua solução, assim como o boi que, ao ver seu alimento, sai atrás dele1.
Foi dessa forma que Israel cometeu o pecado do Bezerro de Ouro,
trocando Hashem por uma imagem fundida. E, na verdade, essa troca
não tem valor algum, como diz o navi (Yirmeyáhu 17:7): ׁשר
ֶ ֲּבָ רּוְך ַהּגֶ בֶ ר א
ְהיָה ה' ִמ ְב ַטחֹו
ָ “( י ְִב ַטח ּבַ ה' וBendito o homem que confia em Hashem e
Dele espera sua ajuda”). São os que confiam Nele que Hashem protege.
E escreveu David Hamêlech (Tehilim 40:5): 'ׂשם ה
ָ ׁשר
ֶ ֲאַ ְׁש ֵרי ַהּגֶ בֶ ר א
ְׂש ֵטי כָ זָב
ָ “( ִמ ְב ַטחֹו וְל ֹא פָ נָה אֶ ל ְר ָה ִבים וLouvores ao homem que fez de
Hashem sua confiança e não se voltou para o arrogante e para aqueles
que se desviam atrás da falsidade”). Esse passuc fala do homem que
confia em Hacadosh Baruch Hu, mas não apenas isso: esse indivíduo
sabe que não tem outros métodos, além daquele de se apoiar em Borê
Olam. Ele não procura por outros meios. Como foi dito (Yirmeyáhu
17:5): ּומן ה' יָסּור לִ ּבֹו
ִ ׂשר זְ רֹעֹו
ָ ְָׂשם ּב
ָ ׁשר י ְִב ַטח ּבָ אָ דָ ם ו
ֶ ֲ“( אָ רּור ַהּגֶ בֶ ר אMaldito
o homem que confia no seu semelhante, que considera a carne mortal
seu amparo e separa de Hashem seu coração”).
Nada vem de seu esforço – Apenas de Hashem

Daqui, concluímos que a pessoa que deposita a sua segurança nesses
outros meios tira o seu coração de Hacadosh Baruch Hu. E isso não é
1
Certa vez, quando tinha por volta de 11 anos, eu estava andando a cavalo, quando
ele simplesmente passou debaixo de um varal para chegar onde estava sua comida,
pois ele estava faminto, já que não estavam cuidando bem dele, infelizmente. Ele
nem percebeu que eu estava montado nele, que estava ali porque o dono dele
me colocou. E ele poderia ser até castigado pelo que fez. Muitas pessoas agem
desse modo, quase que irracional, ao trocarem a certeza de Hashem por desejos
mundanos e passageiros.
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uma troca boa, pois a segurança em Hashem é indispensável. Aquele
que procede assim, seu afastamento de Hashem é automático, pois
demonstra a Borê Olam que agora está se apegando a outra coisa.
Muitas vezes isso acontece, pois o indivíduo acaba se confundindo e
trocando o que é verdadeiro (Hashem) pelo que parece ser interessante,
mas que, em realidade, não vale nada.
Um exemplo de alguém que age assim, diz o “Chovot Halevavot”, é o
que deposita sua segurança sobre a sua inteligência, suas habilidades,
seus esforços ou a força do seu corpo, enfim, as ferramentas das quais
dispõe para trabalhar por sua parnassá. Ele vai se esforçar à toa, ficará
fraco e não conseguirá chegar aonde quer ou conseguir o que quer.
Como escreveu o mais sábio de todos os homens, Shelomô Hamêlech
(Cohêlet 9:11): ּבֹורים
ִ ִּׁש ֶמׁש ּכִ י ל ֹא לַ ַּקּלִ ים ַה ֵּמרֹוץ וְל ֹא לַּג
ֶ ׁש ְב ִּתי ו ְָראֹה ַת ַחת ַה
ַ
ֹׁשר וְגַ ם ל ֹא לַ יֹ ְד ִעים ֵחן ּכִ י
ֶ לֶחם וְגַ ם ל ֹא לַ ּנְ בנִ ים ע
ֶ ַה ִּמלְ ָח ָמה וְגַ ם ל ֹא לַחֲ כָ ִמים
“( עֵ ת וָפֶ גַ ע י ְִק ֶרה אֶ ת ּכֻּלָםPercebi ainda outra coisa debaixo do sol: os
velozes nem sempre vencem a corrida; os fortes nem sempre triunfam
na guerra2; os sábios nem sempre têm comida; os prudentes nem sempre
são ricos; os instruídos nem sempre têm prestígio; pois o tempo e o acaso
afetam a todos”).
Com sua sabedoria, Shelomô Hamêlech quer nos ensinar que nem
sempre os resultados são os esperados, lógicos, já que ser leve não
garante, como ele escreve, que se vença a corrida; nem aquele
com grande inteligência terá seu pão garantido. Tudo vai depender,
exclusivamente, da vontade de Hashem. E diz David Hamêlech (Tehilim
34:11): ׁשי ה' ל ֹא י ְַח ְסרּו כָ ל טֹוב
ֵ “( ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו ו ְָרעֵ בּו ְוד ְֹרJovens leões podem
sofrer privações e fome, mas àqueles que buscam Hashem não faltará
tudo de bom”). Ou seja, esses que procuram por Hacadosh Baruch Hu
são os que nunca sofrerão privações. Mas, se o indivíduo achar que isso
se deve à sua capacidade física ou intelectual, perderá tudo.

Ao escrever isso, Shelomô Hamêlech cita exemplos de sua própria ancestralidade,
pois seu pai, David Hamêlech, embora franzino, conseguiu derrotar o gigante Goliat.
2
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Uma mensagem dos Céus chamada Covid-19

Nesse período pelo qual passamos, com a pandemia devido à Covid-19,
fica claro esse conceito. Aqueles que acharam que detinham todas
as tecnologias do mundo, para fazer tudo o que bem quisessem, ou
aqueles que pensavam que poderiam enfrentar a China, recebendo
produtos de determinada empresa, de repente, se viram nesta situação,
com a economia parada e a ciência sem resposta para um vírus novo...
Hacadosh Baruch Hu está nos mandando a seguinte mensagem: “Se
você achava que seria assim, tudo sob seu controle, verá que tudo está
nas Minhas mãos: você não comprará deles e eles não comprarão de
você; também não vai produzir o que achava que você iria produzir.
Se você achava que seria a potência do mundo... O problema está
em você”. Hashem está nos mostrando como as palavras de David
Hamêlech, Shelomô Hamêlech e de todos os nossos chachamim eram
pura verdade.
E em quem temos de nos apoiar? Apenas em Hacadosh Baruch Hu.
Se prestarmos atenção, toda a história do coronavírus é um milagre
maravilhoso, do começo ao fim. Claro que se trata de um episódio
doloroso da história da humanidade mas, olhando atentamente para o
que está ocorrendo, vemos que se trata de algo incrível, um fenômeno
que Hacadosh Baruch Hu colocou na natureza. E quem enxergar Sua
mão nisso passará a ver a vida sob outro prisma. Por exemplo, ao
olhar pela janela e ver o céu azul, devemos agradecer a Ele por isso,
pois o dia poderia estar nublado... Rav Shemuel Hominer zt”l dizia que
ao sair de casa precisamos, todos os dias, olhar para os Céus e dizer:
ית
ָ ֹתיָך עָ ִׂש
ֶ ׂשיָך ה' נִ ְפלְ א
ֶ ֲ“) ָמה ַרּבּו ַמעQuão abundantes são Suas obras,
Hashem, maravilhas Você fez”). Assim, a pessoa que não consegue ver
que Hashem governa toda a Humanidade, acabará se conscientizando
disso de uma forma sofrida, como a situação que atravessamos.
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Num piscar de olhos

Prossegue o “Chovot Halevatot”: “Se uma pessoa pensar que tem muito
dinheiro, estando, por isso, garantida até o final de seus dias, essa
riqueza deixará suas mãos e irá para a de seus semelhantes. Como
está dito (Iyov 27:19): ִׁשּכַ ב וְל ֹא יֵאָ ֵסף עֵ ינָיו ּפָ ַקח וְאֵ ינֶּנו
ְ ‘( עָ ִׁשיר יEle está rico
ao se deitar, mas nada conseguirá guardar; num piscar de olhos, sua
riqueza desaparece’)”. Quantas pessoas foram dormir com sua conta
bancária milionária, e, ao acordarem, estavam sem nada; por outro
lado, há muitas que não tinham nada, e amanheceram donas de grande
riqueza. Isso porque tudo segue a vontade de Hashem. Sempre.
Muitas vezes, ao ler esse trecho do “Chovot Halevavot”, perguntava-me
o que uma pessoa rica pensaria sobre ele. Se você lhe dissesse isso,
ela seria capaz de não acreditar. Entretanto, na nossa atual situação,
sabemos que aqueles que possuem bilhões em dinheiro e muitos
funcionários têm mais chance de falir do que aquele que vive em uma
condição mais normal.
Daqui vemos a importância de trabalhar nossa emuná e nosso bitachon
em Hashem constantemente, de modo indispensável, e não apenas
em momentos propícios para isso, como o atual. Embora em períodos
como esses seja mais fácil internalizar e compreender esses conceitos
citados pelo Rabênu Bachyê3.
E continua o “Chovot Halevavot”. “Foi dito (Mishlê 23:4,5): אַ ל ִּתיגַ ע
ׂשה ּלֹו כְ נָפַ יִם
ֶ ֲמּבינ ְָתָך חֲ דָ ל ׃הֲ ָת ִעיף עֵ ינֶיָך ּבֹו וְאֵ ינֶּנּו ּכִ י עָ ׂשֹה יַע
ִ לְ ַהעֲ ִׁשיר
ּׁש ָמיִם
ָ ֶׁשר יָעּוף ַה
ֶ ‘( ּכְ נNão se esforce para acumular muita riqueza; prefira
acumular sabedoria. Num piscar de olhos, elas já se foram’). E disse o
navi (Yirmeyáhu 17:11): ּובאַ חֲ ִריתֹו י ְִהיֶה נָבָ ל
ְ ‘( ּבַ חֲ ִצי י ָָמיו יַעַ זְ בֶ ּנּוNa metade
de seus dias a perderá e, no fim, será menosprezado’)”.
Quantas pessoas, sobre as quais ouvimos, não conseguem desfrutar
Em situações “normais”, por exemplo, seria praticamente impossível imaginarmos
como alguém abastado poderia vir a perder tudo da noite para o dia. Agora, com a
pandemia, quadros assim se apresentam, infelizmente, aos montes.

3
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de suas riquezas... Não sentem mais prazer em suas vidas. Tudo o que
elas ingerem não tem sabor; elas são como a cobra, para quem seu
alimento, seja ele qual for, tem gosto de poeira.
Diz Shelomô Hamêlech (Cohêlet 6:2): יטּנּו ָהאֱ ֹלקים לֶ אֱ כֹל ִמ ֶּמּנּו
ֶ ִ“( וְל ֹא י ְַׁשלE
a quem, no entanto, foi negada a capacidade de desfrutar desses bens”) e
(Idem 2:26) ָתן ִענְ יָן
ַ ְלַחֹוטא נ
ֶ
ְׂש ְמ ָחה ו
ִ ָתן ָחכְ ָמה וְדַ עַ ת ו
ַ ׁשּטֹוב לְ פָ נָיו נ
ֶ ּכִ י לְ אָ דָ ם
רּוח
ַ
לָתת לְ טֹוב לִ ְפנֵי ָהאֱ ֹלקים ּגַ ם זֶה ֶהבֶ ל ְּורעּות
ֵ “( לֶ אֱ סֹוף וְלִ כְ נֹוסPois para
aquele que é bom a Seus olhos, Ele concedeu sabedoria, conhecimento
e alegria, e ao pecador incumbiu a tarefa de colher e acumular, somente
para transmitir ao primeiro. Também isso é vão e frustrante”). Aqui, ele
se refere ao pecador. Hacadosh Baruch Hu o permite juntar muitas
riquezas mas, na hora de desfrutá-las, Ele o impede disso. Seus bens
irão para alguém que seja melhor do ele, aos olhos de Hashem. Como
está escrito em Iyov (27:17): “( יָכִ ין וְצַ ִּדיק יִלְ ּבָ ׁש וְכֶ ֶסף נ ִָקי יַחֲ ֹלקPreparará, e
elas serão vestidas pelos justos e, sua prata, dividida entre os inocentes”).
Às vezes, justamente o dinheiro que se guarda é o que destrói a vida
da pessoa. Como está escrito (Ibidem 5:12): יתי ַּת ַחת
ִ יֵׁש ָרעָ ה חֹולָה ָר ִא
ׁשמּור לִ ְבעָ לָ יו לְ ָרעָ תו
ָ ֹׁשר
ֶ ּׁש ֶמׁש ע
ָ “( ַהUm mal angustiante tenho percebido
sob o sol: riqueza guardada por seu possuidor, apenas para gerar seu
próprio infortúnio”).
Tranquilidade verdadeira

Conclui o “Chovot Halevavot”, que o indivíduo só pode alcançar a
genuína tranquilidade ao confiar em Hashem. Um dos benefícios de se
confiar em Borê Olam é que não se precisa esforçar, trabalhar para outra
coisa ou pessoa. Ele não terá esperança em nada, além de Hacadosh
Baruch Hu. Sendo assim, não terá de agradar ou bajular o semelhante,
em busca de auxílio, pois sua ajuda vem, exclusivamente, de Hashem.
Ele também não vai se juntar a eles, a não ser em nome do serviço ao
Todo-Poderoso.
Dessa forma, será um indivíduo autêntico, que atingirá a verdade maior,
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sabendo o que Hacadosh Baruch Hu quer dele, pois nada teme, a não
ser Borê Olam. Não verá necessidade de discutir, bajular ou depender
do reconhecimento dos outros. Também não conviverá com a mentira,
perseguindo apenas a verdade (Hashem). E, automaticamente, não
acabará se envergonhando, pois está fazendo a vontade Dele, da
forma que Ele quer que seja realizada. Como está escrito (Yesha’yáhu
50:7): ּלָמיׁש וָאֵ דַ ע
ִ ׂש ְמ ִּתי פָ נַי ּכַ ַח
ַ לָמ ִּתי עַ ל ּכֵ ן
ְ ְשׁם ה' יַעֲ זָר לִ י עַ ל ּכֵ ן ל ֹא נִ כ
ּ ֵ ַה
“[ ּכִ י ל ֹא אֵ בֹוׁשPois meu D’us, Hashem, me ajuda; portanto, não fiquei
envergonhado; assim, fiz minha face (tão dura) como pedra e sabia
que não seria envergonhado”]. Disse o navi Yechezkel (2:6): אַ ל ִּת ָירא
ֵיהם אַ ל ֵּת ָחת
ֶ ּומ ְּפנ
ִ ...יהם אַ ל ִּת ָירא
ֶ ּומ ִּד ְב ֵר
ִ “( ֵמ ֶהםNão tenha temor deles,
nem de suas palavras... não tema suas faces, não tema”). E está escrito
(Yirmeyáhu 1:8 e 1:17): 'ֵיהם ּכִ י ִא ְּתָך אֲ נִ י לְ ַה ִּצלֶ ָך נְ אֻ ם ה
ֶ “( אַ ל ִּת ָירא ִמ ְּפנNão
os tema, pois estou com você para protegê-lo, disse Hashem”) e וְאַ ָּתה
ֵיהם
ֶ ׁשר אָ נֹ כִ י אֲ צַ ּוֶּךָ אַ ל ֵּת ַחת ִמ ְּפנ
ֶ ֲיהם אֵ ת ּכָ ל א
ֶ ְֵק ְמ ָּת ו ְִדּבַ ְר ָּת אֲ ל
ַ ֶּת ְאזֹר ָמ ְתנֶיָך ו
ֵיהם
ֶ “( ּפֶ ן אֲ ִח ְּתָך לִ ְפנQuanto a você, deve cingir suas costas, levantar-se e
ir dizer-lhes tudo o que Eu o ordenar; não tenha medo perante eles, para
que Eu não permita que eles o sobrepujem”). E foi dito (Yechezkel 3:9):
ֵיהם
ֶ אֹותם וְל ֹא ֵת ַחת ִמ ְּפנ
ָ
ָת ִּתי ִמ ְצ ֶחָך ל ֹא ִת ָירא
ַ ׁש ִמיר ָחזָק ִמּצֹר נ
ָ ְ“( ּכComo
um metal mais forte que uma rocha Eu fiz sua fronte; não tenha medo
deles e não se intimide diante deles”). Se a pessoa buscar a verdade, não
temerá nada e fará tudo o que Hashem quiser.
Cinco benefícios do Bitachon em Hashem

Vimos, então, que há cinco benefícios dos quais se desfruta, ao se ter
confiança (bitachon) em Hacadosh Baruch Hu. São eles:
1. Tranquilidade, que nos permite trabalhar e nos devotarmos a
servir a Hashem (nossa principal missão neste mundo);
2. Não há dependência de outras pessoas (expectativas, busca
de reconhecimento, bajulação), apenas de Hacadosh Baruch Hu;
3. Concentração plena no serviço a Hashem;
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4. Felicidade e satisfação com suas posses materiais;
5. Não há sofrimento de influências externas, pois não se depende
de ninguém. O indivíduo assim diz o que é verdade e faz o
que precisa ser feito, de acordo com a vontade de Hashem. Ele
entende que tudo depende, exclusivamente, do Criador.
Alquimista x Báal Habitachon

O “Chovot Halevavot” continua falando sobre as vantagens e a
necessidade, indispensável, de se ter bitachon (confiança) em Hacadosh
Baruch Hu. Ele traz o exemplo de um indivíduo que é alquimista, ou seja,
consegue transformar qualquer metal em ouro. Trata-se de um negócio
lucrativo, certo? Logicamente que sim, pois ele tem a habilidade de
tornar algo que vale pouco em outro que vale muito. E quem é melhor:
esse alquimista ou aquele que confia em Hashem?
Vimos que quem possui bitachon em Hacadosh Baruch Hu deixa de
lado as coisas mundanas e se foca no serviço a Borê Olam. Ele se
parece com o alquimista, que consegue o milagre de transformar prata
ou qualquer outro metal em ouro. Entretanto, aquele que deposita sua
segurança em Hashem possui dez pontos que o tornam melhor do que
o alquimista. Vejamos quais são eles:
1. O alquimista precisa de matéria-prima para exercer sua função,
e ela não é encontrada em todos os lugares4. Sem ter um estoque
do metal, não consegue fazer o ouro. Entretanto, quem confia em
Hashem tem seu sustento e seu alimento garantidos em todas as
situações, pois sabe que eles dependem, exclusivamente, Dele.
Dessa forma, se for de Sua vontade que tenhamos parnassá ou
Costumo dizer que emuná em Hacadosh Baruch Hu é essencial em toda a avodat
Hashem (serviço a D’us), entretanto, em momentos como esse, de pandemia,
conseguimos entender melhor conceitos que, normalmente, seriam mais difíceis de
serem compreendidos. Por exemplo, agora sabemos que, se não tivermos algum
produto estocado em casa, ele nos fará falta... Como o metal, no caso do alquimista.

4
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o que quer que seja, assim será, independentemente de termos
“estoques” em nossa casa. Sabemos que quando Achav, Mêlech
Yisrael, pecou, Eliyáhu Hanavi rezou a Hashem para que a chuva
parasse. Com isso, ele despertou a fúria do rei e teve de se refugiar
da sua perseguição, isolado no campo, segundo orientação de
Hashem, bebendo água do riacho e sendo sustentado pelos
corvos. Nesse local, ele não tinha absolutamente nada nem
ninguém, mesmo assim, ele conseguiu se manter apenas com
seu bitachon em Hashem.
Borê Olam consegue mandar o sustento da pessoa
independentemente de onde ela esteja. Qualquer um que
tenha encontrado uma maneira de comercializar, produzir algo,
encontra limites para isso, pois precisa de matéria-prima, em
primeira instância (como nosso alquimista). Para Hashem, não
há limites! Assim também àqueles que confiam Nele. Como
está escrito, que o navi Ovadyá conseguiu esconder cem neviim
(profetas) em duas cavernas (cinquenta deles em cada), pois
Izevel, esposa do rei Achav, havia condenado todos à morte. E,
embora houvesse o risco de eles passarem fome ou sede, nada
lhes faltou, como diz o passuc (Tehilim 34:11), ּכְ ִפ ִירים ָרׁשּו ו ְָרעֵ בּו
ׁשי ה' ל ֹא י ְַח ְסרּו כָ ל טֹוב
ֵ “( ְוד ְֹרJovens leões podem sofrer privações
e fome, mas àqueles que buscam Hashem não faltará qualquer
bem”), pois confiaram em Hashem. Nunca haverá escassez para
os que têm segurança em Hacadosh Baruch Hu e temor a Ele.
2. O alquimista precisa trabalhar muito, agir, fazer, “suar a camisa”,
como se diz. Além disso, a fumaça que exala de seu experimento
pode levá-lo à morte ou prejudicar sua saúde, ainda mais se ele
tiver de trabalhar nisso dia e noite. Já o sujeito que possui bitachon
pleno em Hashem tem certeza de que o mal não irá atingi-lo e
tudo o que virá de Hacadosh Baruch para ele será apenas alegria
e felicidade. Dessa forma, recebe seu pão com tranquilidade.
Como está escrito (Tehilim 23:2): ׁשא י ְַר ִּביצֵ נִ י עַ ל ֵמי ְמנֻחֹות
ֶ ִֶּבנְ אֹות ּד
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“( ְינַהֲ לֵנִ יEm campos viçosos Ele me coloca; ao lado de águas
tranquilas Ele me conduz”). Claro que aquele que tem bitachon
em Hashem precisa fazer sua hishtadelut (esforço), mas ela possui
um limite para ser executada – na verdade, originalmente, nem
precisaria ser feita (como veremos mais adiante). Por outro lado,
em situações como a que vivemos atualmente, devido à Covid-19,
há pessoas que dizem: “Vou fazer o que bem entender, e Hashem
irá me proteger”. Esse modo de pensar e agir é equivocado. Não
se trata de um legítimo báal habitachon (detentor de confiança
em Hashem).
Hacadosh Baruch Hu estabeleceu regras, segundo as quais a
pessoa precisa sempre zelar por sua saúde, não deve se colocar
em risco, ser negligente. Assim, o que se tem a fazer atualmente
é seguir as orientações das autoridades de saúde competentes e
ficar em casa. Diz a Torá (Devarim 4:15): וְנִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נ ְַפׁשֹ ֵתיכֶ ם
(“Cuidem muito de suas almas”). Em momentos como o atual5,
cabe o passuc do navi (Yesha’yáhu 26:20) ּוסגֹ ר
ְ לֵ ְך עַ ִּמי ּב ֹא בַ חֲ דָ ֶריָך
לָתָך ּבַ עֲ דֶ ָך חֲ ִבי כִ ְמעַ ט ֶרגַ ע עַ ד יַעֲ בָ ר זָעַ ם
ְ “[ ְּדVá, Meu povo, entre no
seu quarto (se isole) e feche a porta. Esconda-se durante algum
tempo, até que passe esse momento difícil”]. Assim, valorizamos o
bem maior que Hashem nos dá: a vida.
A natureza é regida por regras, mantidas e renovadas todos os
dias por Hashem, milagrosamente, como dizemos em nossas
O início do surto pela Covid- 19 se deu em março de 2020. Conforme esse tempo
se estende, devemos seguir as orientações de nossos mestres da Torá, que levam
em consideração vários fatores, e as diretrizes dos órgãos de Saúde. Tudo para
preservar a integridade física e espiritual do yehudi. Em nossas vidas, precisamos
ter a integridade espiritual e física para a Avodat Hashem. Da mesma forma que o
Shabat deve ser profanado para salvar a vida em caso de perigo (conforme consta
no Shulchan Aruch 328), assim também consta (Shulchan Aruch 306:14) que, no
caso de uma menina que foi raptada e está com sua vida espiritual em perigo,
mesmo que sua integridade física não esteja em risco, deve-se violar o Shabat para
salvá-la. Isto não é chamado “profanar o Shabat ou a Torá”, pois essa é a forma de
cumpri-la, como diz o passuc וחי בהם.

5
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tefilot אׁשית
ִ “( ַה ְמ ַחּדֵ ׁש ְּבטּובו ְּבכָ ל יום ָּת ִמיד ַמעֲ שה ְב ֵרQue em Sua
bondade renova, a cada dia, continuamente, a obra da criação”).
A natureza é a composição de regras que o Criador colocou
neste mundo. No entanto, para elas serem seguidas, é necessário
cumprirmos os preceitos espirituais da criação para que Ele dê
força e abundância e, assim, elas possam acontecer e o mundo
ter sua sustentação. Caso não haja o cumprimento das mitsvot e,
principalmente, do estudo da Torá, o mundo, instantaneamente,
desabaria. Apesar de haver preceitos que o Criador impôs na
criação, eles são regidos pelas regras espirituais e a vontade Dele.
Para vivermos entre as criações de Borê Olam, devemos respeitar
essas normas. E uma delas é a de zelar pela nossa integridade
física.
3. O alquimista quer manter o segredo de sua arte só para si,
pois se todos tiverem acesso a ela, ele perderá seu sustento, seus
lucros. Dessa forma, ele tem de trabalhar sozinho, temendo que
seu segredo seja descoberto. Por outro lado, quem confia em
Hashem não teme nada nem ninguém. Eles não têm receio de
dizer aos outros que possuem bitachon em Hacadosh Baruch Hu.
Muito pelo contrário, se orgulham de divulgar isso, pois sabem
que nada perderão ao revelarem “seu segredo” aos outros. Como
disse David Hamêlech (Tehilim 56:5): ּבֵ אֹלקים ּבָ ַט ְח ִּתי ל ֹא ִא ָירא
(“Em Hashem confiei, não temerei”).
4. Receoso por seu futuro, o alquimista estoca sua matériaprima para produzir ouro. Se estocar muito, temerá por ficar
com seu produto “encalhado” ou ser roubado; por outro lado, se
tiver pouco, se preocupará com a possibilidade de não suprir a
demanda de ouro – é como alguém que, nesta situação atual de
pandemia, teme o que será de seus investimentos, se terá ou não
crédito nos bancos. Aquele que confia fortemente em Hacadosh
Baruch Hu tem segurança Nele, pois sabe que Ele o suprirá,
sempre que precise, de modo que não terá de se esforçar mais
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do que o necessário. Ele é como o pintinho, quando está ainda
protegido pela casca do ovo, ou as aves do céu, que temem
apenas seu caçador, ou a formiga, que não tem medo, mesmo
sendo pequenina. Do mesmo modo, àquele que teme Hashem,
nada faltará. Diz David Hamêlech (Tehilim 37:25): ִיתי ּגַ ם
ִ נַעַ ר ָהי
לָחם
ֶ יתי צַ ִּדיק נֶעֱ ָזב ְו ַז ְרעֹו ְמבַ ֶּקׁש
ִ “( ָז ַקנְ ִּתי וְל ֹא ָר ִאEu fui jovem, e
também envelheci; mas não vi um justo abandonado, nem seus
filhos pedindo pão”).
5. O alquimista teme a todos, grandes, pequenos, pois sabe que
eles podem descobrir suas falsificações. Talvez, um alquimista
esteja longe de nossa imaginação mas, trazendo para nossa
realidade, há muitos trabalhos que podemos classificar como
esse, com suas implicações ilegais, que correm o risco de serem
desmascaradas a qualquer momento. Mas, quem tem bitachon
em Hashem teme somente Ele. As pessoas mais importantes do
mundo deveriam ter temor a Hacadosh Baruch Hu, já que até
as plantas, pedras, animais estão a serviço de Hashem. Como
está escrito em Iyov (5:19): ׁשבַ ע ל ֹא יִּגַ ע ְּבָך ָרע
ֶ ּוב
ְ ָׁשׁש צָ רֹות י ִַּצילֶּך
ֵ ְּב
(“De seis angústias o livrará, e em sete tribulações o mal não o
molestará”). Exemplo dessa salvação é o navi Daniel, que entrou
na cova dos leões, sendo que nenhum deles o molestou. Tudo
porque o profeta temia Hashem e confiava Nele e, desse modo,
ninguém conseguiria fazer-lhe mal algum. Isso não significa que a
pessoa pode encontrar um meio de sustento ilícito e simplesmente
confiar em Hashem e nada irá acontecer. Muito pelo contrário!
Quem realmente confia Nele irá encontrar maneiras lícitas para
obter seu sustento, pois acredita que tudo vem Dele; portanto,
não são necessárias artimanhas ou qualquer tipo de atividade
ilegal para que Hacadosh Baruch Hu nos mande o que nos foi
designado.
6. O alquimista não tem certeza de que não terá doenças ou
dores que o impedirão de desfrutar de sua riqueza. Quem tem
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bitachon em Borê Olam pode ficar tranquilo, sabendo que está
fazendo a vontade Dele e, assim, caso Hashem decrete sobre
ele alguma dificuldade, entende que isso é para seu bem ou,
inclusive, com a finalidade de expiar pelos seus pecados ou que
Hashem está lhe preparando uma recompensa melhor para o
Mundo Vindouro. Aqueles que confiam em Hashem terão suas
forças redobradas, enquanto os braços dos reshaim (maus), que
acham que sua força vem deles, serão quebrados. Como está
escrito (Yesha’yáhu 40:30): ׁשלּו
ֵ ָחּורים ּכָ ׁשֹול יִּכ
ִ ְַויִעֲ פּו נְ עָ ִרים ְויִגָ עּו ּוב
(“Jovens podem se cansar e fatigar e jovens homens podem vacilar
constantemente”), foi dito (Idem 40:31): ...ֹח
ַ “( וְקֹו ֵי ה' יַחֲ לִ יפּו כmas
aqueles que confiam em Hashem terão suas forças renovadas...”)
e afirmado (Tehilim 37:17): ...ּׁשבַ ְרנָה
ָ ׁש ִעים ִּת
ָ “( ּכִ י זְ רֹועֹות ְרPois
os braços dos ímpios serão quebrados...”). Dessa forma, que
tenhamos sempre mais e mais bitachon em Hashem e, assim, Ele
renovará nossas forças, fazendo com que não tenhamos de nos
preocupar com nada. Mas, para isso, devemos seguir as regras
espirituais e físicas impostas por Ele na criação do mundo, que
constam em Sua Torá Hakedoshá.
7. O alquimista pode não conseguir seu alimento, por exemplo, se
ele tiver dinheiro, mas não tiver como comprar o que precisa para
seu sustento. Dessa forma, de nada adianta sua fortuna. ּכַ ְסּפָ ם
ּבַ חּוצֹות י ְַׁשלִ יכּו ּוזְ ָהבָ ם לְ נִ ּדָ ה י ְִהיֶה ּכַ ְסּפָ ם ּוזְ ָהבָ ם ל ֹא יּוכַ ל לְ ַה ִּצילָם
ְמּלֵ אּו ּכִ י ִמכְ ׁשֹול עֲ וֺ נָם
ַ יהם ל ֹא י
ֶ ֵּומע
ֵ ְׂשּבֵ עּו
ַ ׁשם ל ֹא י
ָ ְּביֹום עֶ ְב ַרת ה' נ ְַפ
“( ָהיָהLançarão sua prata às ruas e seu ouro se tornará repulsivo,
pois nem sua prata nem seu ouro poderão livrá-los no dia da
ira de Hashem. Não satisfarão as suas almas nem saciarão os
seus corpos, pois sua iniquidade foi o obstáculo para isso”), disse
o navi Yechezkel (7:19), ao repreender o povo. Ou seja, durante
o período de muita fome, que estava por vir, nem aqueles que
tivessem muita prata ou ouro (como nosso alquimista) poderiam
se salvar. Como diz o passuc (Tsefanyiá 1:18): זְ ָהבָ ם-כַ ְּספָ ּם גַ ּם-גַ ּם
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' ְבּיֹום עֶ ְב ַרת ה,“( ל ֹא יּוכַ ל לְ ַה ִצּילָםNem sua prata nem seu ouro
poderão livrá-los no dia da fúria de Hashem!”). Entretanto, aqueles
que confiam em Hashem não serão privados de nada; seu pão
sempre será enviado por Hacadosh Baruch Hu, como diz David
Hamêlech (Tehilim 23:1): “( ה' ר ִֹעי ל ֹא אֶ ְח ָסרHashem é meu pastor,
nada me faltará”) e (Tehilim 37:19) ימי ְרעָ בֹון
ֵ ּוב
ִ ל ֹא ֵיבֹׁשּו ְּבעֵ ת ָרעָ ה
ִׂשּבָ עּו
ְ “( יNão serão envergonhados em tempos de calamidade;
em dias de fome eles serão saciados”). Sabemos que há pessoas
que comem muito, mas não se satisfazem; outras se contentam
com pouco, como Rabi Shim’on bar Yochai, que durante os treze
anos em que esteve escondido com seu filho em uma caverna,
se alimentava apenas com o fruto de uma alfarrobeira e matava
sua sede de uma fonte de água que Hashem ali colocou. Dessa
forma, aquele que tem emuná e bitachon em Hacadosh Baruch
Hu se sobrepõe ao alquimista já que, este último, mesmo sendo
dono de uma arte que lhe garante o sustento, pode passar por
épocas nas quais lhe falte o necessário, ao contrário daquele que
confia em Hashem. Mesmo se vier a sofrer privações, saberá que
isso é o melhor para ele, pois entende que tudo o que vem de
Borê Olam é bom6.
8. O alquimista nunca fica em uma só cidade. Ele vagueia de lugar
em lugar, pois, com o dinheiro que tem, precisa constantemente
se deslocar para outros países, cidades. Tudo para que não
descubram seu segredo, especialmente se o que ele fizer for
algo falso, mágica, que descobrirão não ter valor, por se tratar
de um truque. Quem tem bitachon em Hashem fica tranquilo em
sua terra, pois sabe que Hacadosh Baruch Hu irá provê-lo em
Durante a Segunda Guerra, havia um admor que, mesmo passando pelos horrores
da Shoá, nunca derrubou uma lágrima sequer. Ele só chorou quando o exército
americano chegou para libertá-los. Por quê? Durante todo o período em que
passou ali, ele esperava, confiante, pela chegada de Mashiach, pois ele tinha certeza
de que toda aquela tragédia iria terminar com a Gueulá Final. Entretanto, quando
viu que não seria assim, ele chorou.

6
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qualquer lugar que esteja. Como está escrito (Tehilim 37:3): ְּב ַטח
ׂשה טֹוב ְׁשכָ ן אֶ ֶרץ ְּורעֵ ה אֱ מּונָה
ֵ ֲ“( ּבַ ה' וַעConfie em Hashem e faça o
bem, para que você possa habitar na terra e ser alimentado pela
fé”) e (Tehilim 37:29) יה
ָ ִֶׁשּכְ נּו לָ עַ ד עָ ל
ְ יקים י ְִירׁשּו אָ ֶרץ ְוי
ִ “( צַ ִּדOs justos
herdarão a terra e nela morarão para sempre”)
O “Chovot Halevavot” traz a história de um Judeu que foi para
uma feira, em outra cidade, para vender seus produtos. Ali,
encontrou um idólatra, virou-se para ele e perguntou: “Como
vocês podem ser cegos, trabalhando para estrelas ou outra coisa
que não seja Hacadosh Baruch Hu?” Então, perguntou-lhe o
idólatra: “Para quem você trabalha?”. Ele respondeu: “Eu trabalho
para Borê Olam, Aquele que pode tudo, sustenta o mundo e
a todos, o Único, que não há nada nem ninguém como Ele”.
“Então”, disse o outro, “o que você diz contradiz suas ações”.
O Judeu perguntou-lhe: “Por quê?”. O idólatra disse: “Se o que
você me disse fosse verdade, Ele também iria sustentá-lo na
sua cidade, e você não teria de viajar até aqui”. Foi então que o
Judeu notou seu erro, voltou para sua terra e nunca mais saiu de
lá, entendendo que Hashem o sustenta do mesmo modo, onde
quer que ele se encontre.
9. O alquimista não levará sua arte para o Olam Habá e o pouco
de bitachon que possui deposita em outras pessoas, já que se
elas não comprarem dele, não terá sustento. Por outro lado,
quem tem fé e confia em Hacadosh Baruch Hu é recompensado
tanto no Olam Hazê quanto no Olam Habá. Como diz David
Hamêlech (Tehilim 32:10): ְסֹובבֶ ּנּו
ְ ּבֹוט ַח ּבַ ה' ֶח ֶסד י
ֵ ְה
ַ “( וAquele que
confia em Hashem, benevolência o cerca”) e (Tehilim 31:20), ָמה
ׁשר צָ פַ נְ ָּת ּלִ ֵיראֶ יָך
ֶ ֲטּובָך א
ְ “( ַרבQuão abundante é Sua bondade que
Você guardou para Seus devotos”).
10. Se o alquimista resolver enganar as pessoas com seu truque
de transformar metal em ouro, e descobrirem sua farsa, ele
poderá ser morto. Já aquele que tem confiança em Hacadosh
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Baruch Hu, quando os outros souberem disso, ele será enaltecido
e respeitado aos olhos de todos. Será uma bênção estar próximo
dele, olhar para ele, morar perto dele. Ele será o responsável
por reparar sua cidade, tirando todos os males dela, pois, como
diz Shelomô Hamêlech (Mishlê 10:25): “( וְצַ ּדיק יְסֹוד עֹולָםO justo
continuará a ser o sustentáculo do mundo”), como Lot em Tsôar.
Por que o “Chovot Halevavot” faz referência a Lot? Porque quando
os mal´achim (anjos) vieram até sua cidade para destruí-la, Lot
ofereceu abrigo a eles em sua casa, escondendo-os dos homens
ímpios do local, que queriam fazer mal a eles, pois não sabiam
que eram anjos. Lot se pôs a defendê-los para conter a fúria da
multidão e para que os mal´achim fossem deixados em paz. Esse
ato é louvado, pois é importante dar abrigo a quem nos pede
proteção e, assim, zelarmos por sua integridade.
O bezerro e Rabi Yehudá HaNassi

A Guemará (Bavá Metsiá 85a) conta que Rabi Yehudá Hanassi (Rebi) foi
castigado por não ter dado abrigo a um bezerro que veio se esconder
sob seu manto, fugindo de ser sacrificado como corban. Depois de
treze anos sofrendo de dores terríveis, Rebi salvou uma família de ratos,
que estava sendo afugentada de sua casa por sua funcionária e logo
cessaram seus sofrimentos.
Imagine agora Hacadosh Baruch Hu, quando pedimos para que Ele nos
proteja! Ele fará de tudo para nos abrigar sob Sua sombra. Se pedirmos
a Ele por proteção, certamente Ele nos dará, já que também pede isso
de nós em relação aos outros. Todos os dias, rezamos para Ele, temos
uma audiência com Hashem, na qual podemos pedir por essa proteção.
Esse é nosso verdadeiro abrigo.
Diz a Guemará: “O homem deve honrar a sua esposa mais do que a
si próprio, inclusive com o que ele não tem”. Como se explica isso? A
esposa se apoia no marido, portanto, ela espera que ele a proveja em
suas necessidades. Por sua vez, o marido se apoia em Hacadosh Baruch
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Hu. Dessa forma, como ele sente que tem responsabilidade sobre ela,
automaticamente, isso faz com que Hashem o abasteça com o suficiente
para que ele cumpra com suas obrigações. Daí se explica o porquê
de as pessoas que assumem responsabilidades sobre as necessidades
públicas, seja doando dinheiro para projetos ou com guemachim e
outros atos de bondade, sempre consigam honrar seus compromissos.
Não ter a “alma espalhada”

Aquele que confia em Hashem e tem dinheiro rapidamente vai usálo para cumprir com as mitsvot, como, por exemplo separar seu
maasser (dízimo). Será, dessa forma, alguém benevolente, pois sabe
que Hacadosh Baruch Hu o provê com tudo o que ele precisa. Ele dá
com mão aberta e feliz. Por outro lado, se tiver emuná e bitachon em
Hashem, mas for desprovido de riquezas, entenderá que se trata de um
favor de Borê Olam para com ele, ao não lhe dar dinheiro, pois, desse
modo, ele tem menos responsabilidades e poderá se entregar ao estudo
da Torá. Como alguns chassidim7 falavam, “Que Hacadosh Baruch Hu os
livre de terem a alma espalhada”. E o que significa essa expressão “alma
espalhada”? Certa vez, um homem muito abastado, com uma boa
família, temente a Hashem, enfim, com muitas berachot do shamáyim,
me disse: “Se eu tivesse parado de expandir meus negócios, há cinco
anos, estaria mais feliz agora. Hoje, tenho muito mais, e preciso ficar
correndo atrás das coisas. Por que precisava de tudo isso? Já possuía
o suficiente para mim. Hashem já tinha me mandado tudo. Agora, não
tenho como parar. Não tenho opção de voltar atrás”. Isso é ter a “alma
espalhada”. E completa o “Chovot Halevavot”: “Isso corresponde a ter
dinheiro em todos os lados, em todas as cidades”.
Muitas vezes, a pessoa tem um contêiner aqui, outro lá, precisa se deslocar
de um lugar ao outro, fisicamente ou mentalmente, preocupando-se
O termo aqui se refere àqueles que fazem mais do que lhes é solicitado por
Hashem.

7
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com tudo. Por que tudo isso? Como disseram nossos chachamim: (Avot
2:7)  ַמ ְרּבֶ ה ְדאָ גָ ה,“( ַמ ְרּבֶ ה נְ כָ ִסיםMais posses, mais preocupações”) e
(Idem 4:1) ּׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו
ָ  ַה,“( אֵ יזֶהּו עָ ִׁשירEis o rico, que está feliz com seu
quinhão”).
Aquele que confia em Hacadosh Baruch Hu conseguirá ter proveito dos
seus bens e seu sustento virá de uma forma tranquila. Ele não precisará se
preocupar. Como está em Cohêlet (5:11), escrito por Shelomô Hamêlech:
יח
ַ ִּׂשבָ ע לֶ עָ ִׁשיר אֵ ינֶּנּו ַמּנ
ָ ְה
ַ תּוקה ְׁשנַת ָהעֹבֵ ד ִאם ְמעַ ט ו ְִאם ַה ְרּבֵ ה י ֹאכֵ ל ו
ָ ְמ
“( לֹו לִ יׁשֹוןÉ doce o sono do empregado, quer ele tenha se alimentado
com muito ou pouco, mas a superabundância do empregador não lhe
permite dormir”).
A pessoa que confia em Hashem tem segurança Nele e não importa
quanto dinheiro ganhe (ou perca); isso não fará com que pare de
acreditar em Hacadosh Baruch Hu. Ela não tem uma ligação com o
dinheiro, de modo que venha a pensar que ele é a sua salvação, mas
é como se tivesse um penhor com Hashem, e é Ele quem determina
quando usar esse valor, e quando, não. Dessa forma, quem confia em
Hashem não cria dependência do dinheiro; sabe que tudo vem Dele,
conforme Sua vontade.
Mesmo que tenha muitos bens, não trairá Hacadosh Baruch Hu. Sabe que
deve agradecer a Hashem todos os dias de sua vida, por Ele continuar
a provê-lo. A pessoa não espera nada de especial por isso, nem receber
honrarias dos outros. E, caso perca sua fortuna, não se enlutará. Pelo
contrário, agradecerá Hashem por ter retirado seu “penhor”. E ela não
buscará por mais, pois sabe satisfazer sua alma com pouco.
Assim, vimos como é importante, quantas vantagens há em ter bitachon
em Hashem, mesmo em comparação com alguém que saiba ganhar
muito dinheiro, como o alquimista.
O bilhete de loteria

Há uma história em quadrinhos, que li para meus filhos, sobre um
39

Introdução ao Shaar HaBitachon

homem, dono de uma casa lotérica, que insistiu para que um amigo seu,
que era muito pobre, comprasse um bilhete de loteria. Combinaram,
então, que se o homem não ganhasse, não precisava pagar pelo bilhete.
E assim foi. Na noite do sorteio, o amigo foi premiado. Feliz, o dono da
lotérica saiu correndo para contar a boa-nova a seu companheiro. Era
uma noite muito fria de inverno. O homem batia à porta do amigo,
mas ele não abria. Depois de muita insistência, o pobre (e agora rico)
homem respondeu:
“O que você quer de mim?”.
“Abra a porta, preciso falar com você”, disse o dono da lotérica.
“Não... Está muito frio, não quero me levantar da cama quente!”.
“Por favor, está frio aqui fora, deixe-me entrar”.
Assim, o homem finalmente abriu a porta e o outro entrou. Com um
sorriso, o dono da lotérica informou ao amigo que ele acabara de ficar
rico. Ao que o outro respondeu:
“Você não tem vergonha de vir acordar um homem rico no meio da
noite, para cobrar um bilhete de loteria? Vá embora... E entre em
contato com meus secretários, se quiser receber seu dinheiro”.
A partir do instante em que percebeu que havia enriquecido, o homem
humilde mudou completamente, embora ainda estivesse usando
as mesmas roupas maltrapilhas, dormindo na mesma cama velha e
com seu cobertor rasgado... Nem se lembrou de agradecer ao amigo
pela ideia de apostar! Devemos, portanto, ter o cuidado de sempre
agradecermos a Hashem por tudo de bom que Ele nos dá.
Báal Habitachon: paz no Olam Hazê

Vimos as vantagens que a pessoa que possui emuná e bitachon
em Hacadosh Baruch Hu tem sobre um alquimista, que consegue
transformar qualquer metal em ouro. Agora, continuaremos a analisar
os benefícios que o báal habitachon (aquele que tem fé e confiança
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em Hashem) colhe, não só no Olam Habá (Mundo Vindouro), como
também no Olam Hazê (no mundo material).
Essas vantagens fazem com que ele tenha uma vida mais despreocupada,
o que chamamos de tranquilidade em relação aos problemas mundanos;
a serenidade de não ter de percorrer caminhos longos, sem precisar
seguir seus desejos, os quais acabam perturbando-o. Dessa forma,
ele tem paz no Olam Hazê. Como está escrito (Yirmeyáhu 17:7): ּבָ רּוְך
ְהיָה ה' ִמ ְב ַטחֹו
ָ ׁשר י ְִב ַטח ּבַ ה' ו
ֶ ֲ“( ַהּגֶ בֶ ר אBendito é o homem que confia em
Hashem e Dele espera sua ajuda”). Ou seja, à pessoa que diz a Hashem
que quer se esconder debaixo de Suas asas, Ele não nega abrigo. E
continua o navi (Yirmeyáhu 17:8): ְׁשּלַח
ַ ׁשתּול עַ ל ַמיִם וְעַ ל יּובַ ל י
ָ ְהיָה ּכְ עֵ ץ
ָ ו
ּוב ְׁשנַת ּבַ ּצ ֶֹרת
ִ ְהיָה עָ לֵהּו ַרעֲ נָן
ָ ׁשיו וְל ֹא י ְִראֶ ה ּכִ י יָבא חֹ ם ו
ָ ׁש ָר
ָ ל ֹא י ְִדאָ ג וְל ֹא י ִָמיׁש
“( ֵמעֲ ׂשֹות ּפֶ ִריPois ele será como a árvore plantada junto às águas, que
estende suas raízes à margem dos riachos; não sentirá quando o calor
vier e sua folhagem será sempre florescente; no ano da seca, não lhe
advirá mal nem deixará de dar fruto”).
Isso quer dizer que não há preocupação, da parte dessa árvore, se será
irrigada pelas águas das chuvas e muito menos pela irrigação humana,
pois ela está se nutrindo das águas do riacho. E é exatamente esse o
conceito de menuchat hanêfesh (tranquilidade da alma em relação às
preocupações). Trata-se do sossego de não ter de percorrer caminhos
longos, pois isso acaba com o corpo da pessoa e faz com que os seus
dias sejam preenchidos antes do tempo, pois ela se cansa, se desgasta.
Como diz David Hamêlech (Tehilim 102:24): ִע ָנּה בַ דֶ ֶּרְך ֹכ ִּחו ֹכ ִּחי ִקצַ ּר י ָָמי
(“Se eu me cansar pelo caminho, meus dias serão encurtados”). Isso
remete à história que contamos anteriormente, do Judeu que viajou
para fazer negócios em outra cidade, para vender seus produtos,
quando foi confrontado por um idólatra que disse a ele que Hashem
poderia provê-lo do mesmo modo, se ele permanecesse em sua aldeia.
O báal habitachon também não precisa fazer coisas muito difíceis,
complexas. Da mesma forma, não necessita bajular as autoridades
públicas, pois ele faz a coisa certa, que é confiar em Hashem. Ele sabe
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Quem lhe dá o sustento e, por isso, não precisa correr atrás de ninguém,
pois tem certeza de que nada lhe faltará. Diz David Hamêlech (Tehilim
75:7) ּומ ַּמעֲ ָרב וְל ֹא ִמ ִּמ ְדּבַ ר ָה ִרים׃ ּכִ י אֱ ֹלקים ׁשֹ פֵ ט זֶה י ְַׁש ִּפיל
ִ ּכִ י ל ֹא ִמּמֹוצָ א
“( ְוזֶה י ִָריםPois nem do alvorecer, nem do crepúsculo, nem do deserto vem
a glorificação. Pois D’us é o Juiz; Ele baixa um e levanta outro”) e (Idem
23:2): ׁשא י ְַר ִּביצֵ נִ י עַ ל ֵמי ְמנֻחֹות ְינַהֲ לֵנִ י
ֶ ֶ“( ִּבנְ אֹות ּדEm campos viçosos Ele
me coloca, ao lado de águas tranquilas Ele me conduz”).
E essa serenidade também se estende sobre seus negócios, ou seja, o
indivíduo não irá se preocupar, caso sua mercadoria fique encalhada no
estoque, se há pessoas devedoras, que não honram seus compromissos
para com ele; nem lhe faltará tranquilidade, caso, lô alênu, seja acometido
por alguma doença. Não há crise para ele. Como diz o Tehilim (62:6):
ּדֹוּמי נ ְַפ ִׁשי ּכִ י ִמ ֶּמּנּו ִּת ְקו ִָתי
ִ “( אַ ְך אֱ ֹלקיםSomente por Hashem minha alma
espera silenciosamente – porque Dele é minha esperança”). Como ele
confia em Hashem, sabe que não precisa esperar nada de ninguém e
que será atendido por Ele. Daí, sua vida segue sem preocupações.
Sempre para o nosso bem

Algumas vezes, o sujeito pensa que está com algum problema, fica
preocupado, comprometendo sua alegria. Entretanto, aquele que confia
em Hashem sabe que tudo o que Ele faz é para o melhor. Desse modo,
não tem com o que se preocupar. Como uma criança que não quer
comer, e sua mãe precisa forçá-la a isso, pois é para o seu próprio bem.
Com o passar do tempo, o filho percebe que a mãe só quer o melhor
para ele. Da mesma forma é nosso relacionamento com Hashem. Às
vezes, somos acometidos por problemas ou passamos por situações
que não gostamos ou, à primeira vista, não têm saída. Entretanto,
devemos internalizar de que tudo se trata do melhor para nós, pois
Hashem age para nosso total benefício.
Assim também é na crise pela qual passamos atualmente, devido à
Covid-19. Dessa vez, talvez mais nitidamente do que em outras situações,
vemos a mão de Hashem. Devemos ter certeza de que também se trata
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de algo bom (mesmo não parecendo). E se aplicarmos esse conceito a
tudo de “amargo” que acontece em nossas vidas, não teremos motivos
para nos preocuparmos e, desse modo, nossa alegria nunca estará
comprometida. Como diz David Hamêlech (Tehilim 131:2) ּיתי
ִ ש ִו
ׁ ִ ִאם ל ֹא
ְדֹומ ְמ ִתּי נ ְַפ ִשׁי כְ ּגָ מֻ ל עֲ לֵ י ִאּמֹו כַ ּגָ ּמֻ ל עָ לַ י נ ְַפ ִשׁי
ַ “( וJuro que acalmei e silenciei
minha alma, como um bebê de colo ao lado de sua mãe, como um bebê
de colo é minha alma”).
O que é e as características do Bitachon

Já que falamos sobre as vantagens, neste mundo e no Vindouro, daquele
que confia em Hacadosh Baruch Hu, abordaremos, no decorrer dessa
obra, sete características do bitachon.
1. O que é bitachon?
2. Os motivos de o bitachon ser depositado nas criaturas (e não
em Hashem).
3. Por que a pessoa tem a obrigação de depositar sua confiança
em Hashem? Explicaremos a necessidade de a pessoa fazer sua
hishtadelut e criar meios para receber o que deseja.
4. O quão bom é confiar em Hashem e de que forma o bitachon
é negativo.
5. A diferença da hishtadelut ou dos meios (sibot) de sustento
entre aquele que tem bitachon em Hashem, e o que não tem.
6. Aqueles que priorizam os bens materiais, dizendo: “Quando
tiver tempo, me dedicarei ao serviço a Hashem”. Esses são como
os que pegam uma garantia antes de emprestar, ou seja, “exigem”
de Hashem uma garantia, sem sequer ter servido a Ele.
7. Quais os motivos que fazem com que a pessoa perca o
bitachon. E outros assuntos relacionados ao bitachon.
Na Introdução, vimos que, além de discorrer sobre o bitachon, esta obra
também mostra como é importante se debruçar sobre este assunto.
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O quanto isso é melhor até do que aquele que descobriu uma forma
fenomenal de ganhar dinheiro, como o nosso alquimista da introdução.
O bitachon em Hashem é a maneira mais segura de ter uma existência
tranquila, tanto espiritual quanto materialmente.
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O melhor
seguro do mundo
e♥♥ suas “cláusulas”
A essência do bitachon é a de se estar tranquilo com relação a algo
sobre o qual estamos seguros. Ou seja, se o indivíduo confia em
Hacadosh Baruch Hu, mas não está tranquilo, é sinal de que ele não
confia, verdadeiramente, Nele. Por outro lado, quando esse bitachon é
real, não há motivos para a falta de tranquilidade.
Imagine o seguinte exemplo: Você, leitor, precisa fazer o seguro do seu
carro. Uma empresa de seguros, sem boa reputação, se oferece para
assegurar seu veículo. Você contrataria seus serviços? Obviamente,
não, pois não teria segurança, não ficaria sossegado. Passa-se o mesmo
com alguém que investe dinheiro em um fundo duvidoso... Também irá
carecer de tranquilidade. O único seguro garantido, que nunca falha, é
Hacadosh Baruch Hu, especialmente em momentos de incerteza, como
os que enfrentamos.
O bitachon em Hacadosh Baruch Hu deve ser pleno, sem preocupações,
como se fôssemos crianças sob os cuidados de nossos pais. E quanto
mais confiança depositamos Nele, mais Ele nos protege. Ao contrário
do seguro duvidoso mencionado acima, Hashem fará exatamente o
que Ele garantiu fazer.
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Esperamos e confiamos que Hashem faça tudo por nós, entretanto,
há regras a serem seguidas para que isso ocorra. Quando viemos ao
mundo, chegamos com um manual de instruções, que é a Torá. Sem
sabermos o que ela nos diz para fazer, não conseguiremos manejar
nossa vida. Ou, como no exemplo do seguro do carro: poderíamos
usá-lo sem pagar a franquia? Claro que não! Do mesmo modo, se
pedirmos para Hashem mas, de nossa parte, não cumprirmos com
nossas obrigações, não será garantido que receberemos algo Dele. Se
Ele o fizer, será apenas por Sua Benevolência gratuita e infinita.
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Sete características
que levam a confiar
em alguém
O mundo é feito de intercâmbio de confiança. Por exemplo, a pessoa
que sai de casa e atravessa a rua deve procurar fazê-lo usando a faixa
de pedestres, pois sabe que há leis regendo o Código de Trânsito. Por
outro lado, quem está dirigindo deve respeitar essas mesmas leis, que
garantem sua segurança e a do pedestre que está atravessando a rua;
caso contrário, será punido, com multa ou até mesmo apreensão de sua
carteira de motorista. O mesmo acontece em trocas comerciais: elas são
feitas na base da segurança, confiança, entre credor e devedor.
O “Chovot Halevavot” explica sete motivos que levam um ser humano
a confiar no outro:
1. Misericórdia e amor. Procuramos confiar em alguém que
demonstre misericórdia e amor por nós. Dessa forma, teremos
confiança e segurança em tudo o que o amigo fizer, pois sabemos
que ele nos é misericordioso e amoroso;
2. Com o tempo, criamos confiança no amigo, pois percebemos
que ele não ignora nossas necessidades, tampouco tem preguiça
de supri-las. Não se tem confiança plena em alguém que não
age desse modo. Há vários tipos e níveis de amizade. Entretanto,
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procuramos sempre por aqueles que se interessam por nossas
necessidades e fazem de tudo para atendê-las;
3. Força. Confiamos em alguém que não será vencido, que não
deixa de realizar aquilo que nós, seus amigos (que nos apoiamos
nele), precisamos, pois ele não é fraco. Caso contrário, ainda que
ele tenha muito amor e piedade por nós e se interesse por nossas
necessidades, de nada adianta se ele não for forte o suficiente
para nos ajudar, pois, por ser fraco, haverá muitas coisas que não
poderá realizar por nós.
4. Atender às nossas necessidades, mesmo as não verbalizadas.
Aquele em quem confiamos deve ser alguém que entenda
do que precisamos, mesmo que isso não seja explicitado. Ou
seja, ele consegue nos satisfazer, antes mesmo que digamos
do que precisamos. Se ele não for um sujeito que sabe do que
necessitamos, em nosso íntimo, não será passível de confiança.
5. Disponibilidade total e irrestrita. Procuramos nos apoiar
naquele que está disponível todo o tempo, desde sempre, para
suprir nossas necessidades. Um exemplo é a nossa mãe, que nos
atendia já quando estávamos em seu ventre; depois, quando
nascemos, nos alimentou com seu leite; assim, crescemos,
ficamos jovens e adultos, e ela sempre continuou a cuidar de
nossa saúde, alimentação etc. Ela, portanto, é mais confiável do
que um amigo que, porventura, tenha surgido em nossas vidas
depois de ela nos ter dado tanto. Entretanto, mesmo nossa mãe
poderá, em determinado momento ou assunto, ser incapaz de
suprir nossas carências.
6. Uma pessoa que é enviada para a prisão por um rei sabe que
está nas mãos do monarca. É ele quem vai determinar quando
ela será alimentada ou até mesmo solta. Não há mais ninguém
em quem ela possa confiar, a não ser o rei. Quando se está nas
mãos de alguém assim, compreende-se claramente que não há
nada a fazer, a não ser confiar nesse indivíduo.
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7. O sujeito em quem confiamos deve estar pronto para nos
ajudar, mesmo que não mereçamos sua ajuda. Ele dá mais do
que deveria. Sempre é bondoso e está pronto para nos auxiliar.
Como uma boa seguradora de carros, sempre de prontidão para
cobrir o seguro, independentemente de sermos culpados ou não
do acidente, lô alênu.
Assim, estaremos plenamente seguros com uma pessoa, na qual forem
encontradas todas essas sete características. E não somente isso, vamos
querer servi-la, ficaremos tranquilos sob suas asas e, automaticamente,
aceitaremos seus decretos e estaremos prontos para nos sacrificar por
ela. Tudo o que ela fizer, entenderemos que é para nosso bem, pois ela
sente misericórdia e amor por nós.
Entretanto, conclui o “Chovot Halevavot”, quando passamos a investigar
essas características, veremos que elas não serão encontradas em outras
criaturas, só em Hacadosh Baruch Hu. Apenas o Mêlech Hamelachim é
capaz de preencher todos esses requisitos. Como está escrito (Tehilim
145:8): “( ַחּנּון ו ְַרחּום ה' אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם ּוגְ דׇ ל ָח ֶסדGracioso e misericordioso é
Hashem, lento para Se irritar e grande em benevolência”); (Yoná 4:11)
“( וַאֲ נִ י ל ֹא אָ חּוס עַ ל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָהE Eu não terei compaixão da grande
cidade de Ninevê?”); (Tehilim 121:4) ִׂש ָראֵ ל
ְ ׁשֹומר י
ֵ
ִיׁשן
ָ ִהּנֵה ל ֹא יָנּום וְל ֹא י
(“Eis que o Guardião de Israel não cochila nem dorme”); (Iyov 9:4) חֲ כַ ם
ִׁשלָם
ְ ׁשה אֵ לָ יו ַוּי
ָ ֹח ִמי ִה ְק
ַ “( לֵבָ ב וְאַ ִּמיץ ּכEle é Sábio de coração e Poderoso
em Sua força. Quem prosperaria após ter se voltado contra Ele?”); (Divrê
Hayamim I 29:11) ְההֹוד
ַ ְהּנֵצַ ח ו
ַ ְה ִּת ְפאֶ ֶרת ו
ַ בּורה ו
ָ ְְהּג
ַ “( לְ ָך ה' ַהּגְ דֻ ּלָה וA Você,
Hashem, pertencem a grandeza, o poder, a glória, a eternidade e a
majestade...”); (Tsefanyiá 3:17) ַיֹוׁשיע
ִ “( ה' אֱ ֹלקיְִך ְּב ִק ְרּבֵ ך ּגִ ּבֹורHashem, seu
D’us, está em seu meio! O Forte trará a salvação!...); (Devarim 32:6) הֲ לֹוא
“( הּוא אָ ִביָך ָּקנֶָך הּוא עָ ְׂשָך ַויְכנְ נֶָךCertamente, Ele é seu pai que o adquiriu,
Ele o fez e estabeleceu”); (Tehilim 71:6) עָ לֶ יָך ׀ נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמּבֶ ֶטן ִמ ְּמעֵ י ִא ִּמי
“( אַ ָּתה גֹוזִ יEm Você confiei desde o nascimento; dos interiores da minha
mãe Você me tirou”), e (Iyov 10:10) הֲ ל ֹא כֶ ָחלָב ַּת ִּתיכֵ נִ י וְכַּגְ ִבּנָה ַּת ְק ִּפיאֵ נִ י
(“Eis que Você me derramou como o leite e me coalhou como o queijo”),
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ou seja, uma das condições para se confiar em Hashem é entendermos
que não podemos ser beneficiados ou prejudicados por terceiros, a
não ser pela vontade Dele. Como está escrito (Echá 3:37) ִמי זֶה אָ ַמר
שׁם ל ֹא ִצּוָה
ּ ֵ “( ו ֶַּת ִהי ַהCujos decretos nunca foram cumpridos, se Hashem
assim não ordenou?”), (Yesha’yáhu 40:8) יָבֵ ׁש ָח ִציר נָבֵ ל ִציץ ְּודבַ ר אֱ ֹלקינּו
“( יָקּום לְ עֹולָם׃Seca a grama, murcha a flor, e a palavra de Hashem
permanecerá para sempre”), ou seja, Sua palavra é cumprida sempre
e com benevolência, mesmo que não mereçamos. Como disse David
Hamêlech (Tehilim 415:9) ׂשיו
ָ ֲ“( טֹ וב ה' לַ ּכֹל ו ְַרחֲ ָמיו עַ ל ּכׇ ל ַמעHashem é
bom para todos e Suas misericórdias estão em todas as Suas criaturas”)
e (Idem 145:16) ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ ּפֹות ַח אֶ ת יָדֶ ָך
ֵ
(“Você abre Sua mão e
satisfaz o desejo de toda criatura viva”).
Não sejamos tolos!

Esses pessukim provam e nos chamam a atenção para o fato de que
Hashem nos dá amor e misericórdia em medidas infinitas, mais ainda
do que merecemos! Ele está sempre à nossa disposição, do nosso lado,
ou seja, se estivermos sob Suas asas, nos protegerá e salvará. Desde a
concepção da pessoa, Hashem cuida e se preocupa com ela e é de Suas
mãos que recebemos tudo na vida. Ele é mais forte e sábio que tudo e
todos no mundo, entende e Se interessa por nossas necessidades (mais
do que nós mesmos). Portanto, nossa emuná e bitachon devem ser
depositados, exclusivamente, Nele.
Em momentos como esse, de epidemia, fica mais evidente que o mundo
é regido pela vontade de Hashem. Tudo parou. Trata-se de um milagre
e, ao mesmo tempo, um recado àqueles que confiam em algo ou
alguém que não seja Hacadosh Baruch Hu: “Não sejamos tolos! Ele é
o único sobre Quem podemos nos apoiar verdadeiramente”. E, quanto
mais entendermos a misericórdia e bondade Dele para conosco, mais
iremos servi-Lo. Caso uma dificuldade se apresente diante de nós, não
podemos nos revoltar, lô alênu, contra Hacadosh Baruch Hu, pois só Ele
nos ama de verdade e em Quem podemos confiar. Tudo o que Ele nos
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faz é para o nosso bem. Como está escrito (Tehilim 116:13) ּכוס יְׁשּועֹות
ׁשם ה' אֶ ְק ָרא
ֵ ּוב
ְ ּׂשא
ָ ֶ“( אEu erguerei a taça das salvações e invocarei o
Nome de Hashem”), pois sei que só Ele é capaz disso.
Dessa forma, quer estejamos em momentos de alegria ou de dificuldade,
lô alênu, devemos louvar, agradecer Hashem e confiar Nele. Tudo vem
Dele e é para o nosso bem. Esse sempre foi o comportamento de
nossos ancestrais, as boas raízes que nos sustentam, como Avraham
Avínu, Yitschak Avínu, Yaakov Avínu, David Hamêlech... Deles, temos de
tirar exemplos e a força para enfrentarmos momentos como o atual e
sair deles ainda mais fortalecidos e confiantes em Hashem. O que nos
cabe é fazermos nossa parte, como Ele nos ordena (Devarim 4:15):
“( וְנִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נ ְַפׁשֹ ֵתיכֶ םCuidem muito de suas almas”)1.
Por trás de tudo está nosso grande “assegurador”, que é Borê Olam. E
chegará o momento que até mesmo as outras nações e aqueles que
estão distantes irão reconhecer isso. Como está escrito (Zecharyá 14:9):
ּוׁשמֹו אֶ ָחד
ְ “( ו ְָהיָה ה' לְ ֶמלֶ ְך עַ ל ּכָל ָהאָ ֶרץ ּבַ ּיֹום ַההּוא י ְִהיֶה ה' אֶ ָחדE Hashem será
Rei sobre toda a terra; naquele dia, Hashem será um e Seu Nome, um”).

1
Devemos, dessa forma, seguir as diretrizes indicadas pelas autoridades de saúde,
em relação à epidemia pela Covid-19, como usar máscaras, manter o distanciamento
entre as pessoas, higienizar as mãos (vide Nota de Rodapé 5, na Introdução).
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Sete requisitos básicos
para desenvolver o
Bitachon pleno em
Hashem
No final do capítulo anterior, abordamos as sete características que
levam um ser humano a confiar no outro. E chegamos à conclusão
de que elas só são encontradas em Hacadosh Baruch Hu, O único
em quem podemos confiar plenamente. Agora, o “Chovot Halevavot”
elenca os sete princípios fundamentais que a pessoa precisa ter para
conseguir chegar à plenitude do verdadeiro, total e completo bitachon
(confiança) em Hashem.
O “Chovot Halevavot” usa dois termos ao citar esses fundamentos
básicos para o desenvolvimento do bitachon pleno em Hashem: בברורן
( ואמתתןcom clareza e veracidade). Portanto, esse assunto não precisa
só ser compreendido e estudado mas, certamente, praticado. Como
diz o Rambam, em sua obra “Morê Nevuchim” (“O Guia dos Perplexos”,
em português), é diferente aquele que possui o dom de desenhar, tem
o potencial de ser um artista, daquele que, efetivamente, é um artista.
Assim, eis os sete princípios para chegar ao bitachon pleno em Hashem:
1. O primeiro é que Hacadosh Baruch Hu é mais misericordioso do que
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qualquer outro ser. Assim, deve-se estar consciente de que, todas as
vezes nas quais alguém agir com piedade para conosco, isso provém
da própria compaixão de Hashem. Trata-se de um decreto Dele. Caso
contrário, a pessoa não poderia dar nem receber misericórdia. Como
diz o passuc (Devarim 13:18), ָתן לְ ָך ַרחֲ ִמים ו ְִר ַח ְמָך ו ְִה ְרּבֶ ָך
ַ “[ ְונE Ele lhe dará
misericórdia e terá misericórdia de você e lhe multiplicará].
2. Hashem nunca privará a pessoa de algo que seja benéfico para ela.
Isso porque todo ser humano é uma criação de Hacadosh Baruch Hu,
e ninguém melhor do que Ele para saber o que realmente é bom para
cada uma de Suas criaturas. Só Borê Olam entende, com precisão, o que
é bom ou ruim para cada um de nós, especifica e particularmente; o que
nos cura ou nos põe doentes (lô alênu). É como alguém que inventou
um robô. Ninguém melhor do que ele para saber seu funcionamento.
Tanto assim, que criou um Manual de Instruções e Uso para que as
pessoas pudessem manipular sua invenção do modo correto. Há ainda
Manual e Cursos Técnicos para aqueles capazes de consertar esse robô,
caso ele se quebre. E se o defeito persistir, só seu criador poderá reparálo. Se isso aplica-se a uma criação concebida por mãos humanas, ainda
mais ao ser humano, criado por Hacadosh Baruch Hu. Como está escrito
(Yesha’yáhu 48:17) הֹועיל ַמ ְד ִריכֲָך ְּבדֶ ֶרְך ֵּתלֵ ְך
ִ ְלַּמ ְדָך ל
ֶ “( אֲ נִ י ה' אֱ ֹלקיָך ְמEu
sou Hashem, Seu D’us, que o instrui para seu benefício, que o guia pelo
caminho que você deve seguir”) e foi dito (Mishlê 3:12) ׁשר יֶאֱ ַהב
ֶ ֲּכִ י אֶ ת א
יח ּוכְ אָ ב אֶ ת ּבֵ ן י ְִרצֶ ה
ַ ִ“( ה' יֹוכPois Hashem repreende aquele que Ele ama e,
como um pai, Ele apazigua o filho”). Essa repreensão de Hashem é feita
por meio de mussar, na forma de iyssurim (problemas), recados que
são enviados por Ele para que a pessoa se desperte e se corrija – como
quando um pai pune seu filho para educá-lo, pois o progenitor é quem
mais ama sua descendência, portanto, certamente, essa repreensão
provém do amor.
3. O terceiro ponto é saber que Hashem é mais forte que tudo o que há
no mundo. Tanto, que é Ele Quem nutre essas forças. Dessa forma, tudo
o que Ele decreta acontece, se mantém e sustenta mais do que qualquer
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outra coisa que uma pessoa possa garantir ou se comprometer a fazer
a seu semelhante. Ninguém pode questionar o que Borê Olam decide
ou julga. Como está escrito (Tehilim 135:6) ׂשה
ָ ָׁשר ָחפֵ ץ ה' ע
ֶ ֲ“[ ּכֹל אTudo
o que Hashem quer, Ele faz (fez e fará)”] e foi dito (Yesha’yáhu 55:11) ּכֵ ן
ׁשר ָחפַ ְצ ִּתי
ֶ ֲׂשה אֶ ת א
ָ ָיקם ּכִ י ִאם ע
ָ ׁשר יֵצֵ א ִמ ִּפי ל ֹא יָׁשּוב אֵ לַ י ֵר
ֶ ֲי ְִהיֶה ְדבָ ִרי א
לַח ִּתיו׃
ְ ׁשר ְׁש
ֶ ֲיח א
ַ ִ“( ו ְִה ְצלAssim será Minha palavra, que emana de Minha
boca, ela não voltará a Mim incompleta, a menos que tenha cumprido o
que Eu desejei e levado êxito para onde ou a quem Eu a enviei”).
4. Deve-se saber que Hacadosh Baruch Hu é Quem supervisiona as
atitudes e pensamentos de cada um. Ele não desvia Sua atenção de
nada nem de ninguém e não há o que possa ser ocultado Dele, desde
o menor até o maior fato que ocorra no mundo. Mesmo ocupando-Se
com outra coisa, isso não fará com que Ele Se esqueça de supervisionar
tudo e todos. Como está escrito (Yesha’yáhu 40:27) ֹאמר יַעֲ קֹ ב
ַ לָּמה ת
ָ
ּומאֱ ֹלקי ִמ ְׁשּפָ ִטי יַעֲ בֹור
ֵ 'ִׂש ָראֵ ל נִ ְס ְּת ָרה דַ ְרּכִ י ֵמה
ְ ּותדַ ּבֵ ר י
ְ [“Por que você diz,
ó Yaakov, e declara, ó Israel, - ‘Meu caminho está oculto de Hashem e
minha justiça de Elokim passará (despercebida)’?”]. Ou seja, diz o navi
que a pessoa não deve pensar que conseguirá se ocultar de Hacadosh
Baruch Hu ou que Ele não irá julgar seus atos. O profeta prossegue
(Yesha’yáhu 40:28) ּבֹורא ְקצֹות
ֵ 'ׁש ַמ ְע ָּת אֱ ֹלקי עֹולָם ה
ָ הֲ לֹוא יָדַ ְע ָּת ִאם ל ֹא
“( ָהאָ ֶרץ ל ֹא יִיעַ ף וְל ֹא יִיגָ ע אֵ ין ֵח ֶקר לִ ְתבּונָתֹוVocê não sabia? Você não
ouviu? Hashem é o D’us eterno, o Criador dos confins da terra; Ele não Se
esgota; Ele não Se cansa; não há como questionar Seu entendimento”).
Na história de Yossef Hatsadic, vimos que ele sofreu perseguição
por parte de seus irmãos. Entretanto, foi apenas em virtude dessa
perseguição que ele pôde trazer todo êxito e a redenção para o Povo
de Israel. Teoricamente, Yaakov Avínu poderia pensar que, na verdade,
os filhos dele estavam fazendo algo errado, como de fato ocorreu, pois
ele não sabia que foram os filhos dele que tinham vendido Yossef. Enfim,
Yaakov poderia ter julgado, por um instante, que Hacadosh Baruch Hu
havia cometido uma injustiça, tirando-lhe seu filho amado. No entanto,
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ele apenas se entristeceu com o fato, enlutando-se por 22 anos1, período
em que a Shechiná (Presença Divina) se afastou dele.
Assim, aprendemos dessa história que, muitas vezes, pensamos que
algo não é bom, que há um erro em determinada situação. Mas
devemos internalizar que Hashem não desvia Sua atenção, nem por
um momento, de nada e nem de ninguém. Ele jamais se esqueceu de
Yossef Hatsadic e nem de Yaakov Avínu. Entretanto, como disse o passuc
acima, não temos como saber quais os cálculos, caminhos e as contas
de Borê Olam. Mesmo com Yossef Hatsadic enfrentando percalços,
foram eles que iniciaram a redenção de Am Yisrael.
5. O quinto ponto é que não há como ninguém beneficiar ou prejudicar
seu semelhante, se não for segundo a autorização e vontade de
Hashem. Ou seja, tudo o que ocorre no mundo, seja bom ou o que
pareça ruim, não acontece sem que esse seja o desejo de Hacadosh
Baruch Hu. É como um servo que tem mais de um patrão. Todos eles
podem beneficiá-lo. Assim, o servo não confia plenamente em nenhum
deles, pois sabe que pode receber favores de todos. Entretanto, se no
meio desses patrões houver um mais poderoso ou piedoso, o servo
depositará mais confiança ou temor nesse – ainda que continue a
confiar nos outros e a temê-los. Automaticamente, em um cenário em
que apenas um deles possa beneficiá-lo, ele confiará tão e somente
nesse, pois não espera nada dos outros. Da mesma forma, quando a
pessoa entender que só pode confiar plenamente em Hashem, pois só
Ele pode provê-la com o que quer que seja – se assim for a vontade
Dele –, ela não depositará confiança em mais nada nem ninguém deste
mundo. Seu bitachon é pleno em Hashem. Como diz David Hamêlech
(Tehilim 146:3): ׁשאֵ ין לֹו ְתׁשּועָ ה
ֶ יבים ְּבבֶ ן אָ דָ ם
ִ “( אַ ל ִּת ְב ְטחּו ִבנְ ִדNão confiem
Nossos chachamim (Guemará Berachot 58b) nos ensinaram que o luto dura doze
meses. Após esse período, Hashem, em Sua bondade, faz com que os familiares
se esqueçam, em seu coração, do parente morto e possam seguir suas vidas. No
caso de Yaakov Avínu, o luto por Yossef durou 22 anos porque, na verdade, Yossef
ainda vivia.
1
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naqueles que são generosos e em seres humanos, pois eles não trazem
a salvação”). Esse é um conceito básico para o desenvolvimento do
bitachon: uma vez que se entende que Hacadosh Baruch Hu é O Único
em Quem devemos confiar e que todos os outros que nos trazem
algum benefício (ou, lô alênu, o contrário disso) só o fazem porque
assim é a vontade de Borê Olam, então, automaticamente, não se tem
confiança em ninguém, a não ser em Hashem.
Da mesma forma, quando a pessoa contrata o seguro do carro, escolhe
o que lhe dizem ser o melhor, mas só Hashem é capaz de lhe dar
“cobertura total” sobre todo e qualquer ato ou indivíduo que possa vir
a prejudicá-la neste mundo – e, também, a licença para que receba
favores de um semelhante. Entretanto, se ela achar o contrário, que
pode confiar em outros, é sinal de que não possui bitachon pleno Nele.
6. Torna-se necessário estar ciente de quão grande é a bondade de
Hacadosh Baruch Hu (na verdade, sua dimensão é infinita). Ele nos dá
tudo do bom e do melhor, antes mesmo que possamos merecer esses
favores. Isso porque Ele faz chêssed conosco. Conforme já dissemos,
esse é o propósito pelo qual Hashem criou o mundo. Como nos diz
o Ramban (Rabi Moshê ben Nachman, ou Nachmânides, 1194-1270) e
o Rav Chayim Vital zt”l (Israel, 1542–Síria,1620), na introdução de seu
livro “Otsrot Chayim”, que o motivo pelo qual Borê Olam concebeu
o universo foi para beneficiar Suas criaturas. Como escreveu David
Hamêlech (Tehilim 40:6) ֹתיָך
ֶ ּומ ְח ְׁשב
ַ ֹתיָך
ֶ ית אַ ָּתה ה' אֱ ֹלקי נִ ְפלְ א
ָ ַרּבֹות עָ ִׂש
“[ אֵ לֵ ינּו אֵ ין עֲ רְֹך אֵ לֶ יָך אַ ּגִ ידָ ה וַאֲ דַ ּבֵ ָרה עָ ְצמּו ִמ ַּסּפֵ רMuito Você fez, Hashem,
meu D’us, Suas maravilhas e Seus pensamentos são para nós – não há
quem se compare a Você – se eu contar ou falar (deles), eles são grandes
demais para serem relatados]. Ou seja, as bondades de Hacadosh
Baruch são tantas, que é impossível falar delas ou explicá-las.
7. Deve-se estar consciente de que tudo o que há neste mundo físico
(Olam Hazê) é limitado. Nada pode ser mais ou menos daquilo que foi
decretado por Hacadosh Baruch Hu, tanto em quantidade quanto em
qualidade; tanto em tempo quanto em lugar. Por exemplo, Hashem
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determinou ao mar seu limite. E foi assim que suas águas respeitaram
a fronteira, sem invadir a terra. Ele condicionou também que, na saída
do Egito, o mar deveria se partir para Moshê Rabênu. Dessa forma, Am
Yisrael pôde atravessá-lo. Não há mais daquilo que Hashem decretou
que haveria menos, e nem menos daquilo que Ele decretou que
haveria mais. Nada vai se atrasar para acontecer, em relação ao tempo
determinado por Borê Olam – como também nada ocorrerá antes do
tempo estipulado. Outras coisas que forem diferentes disso já foram
decretadas por Hashem para serem assim. Para isso existem as sibot 2
(motivos, elementos), que desempenham as funções ordenadas por
Hacadosh Baruch Hu. Quem não reflete sobre o modo como Hashem
conduz o mundo pensa que as descobertas, renovações, foram o que
levaram as coisas a se transformarem, não compreendendo, dessa
forma, que se trata de um decreto de Borê Olam.
Diz o “Chovot Halevavot” que, muitas vezes, o indivíduo acha que uma
semente é capaz de gerar milhares de outras iguais a ela, como o trigo,
ou ervas daninhas, apenas porque é assim que a natureza funciona. Na
verdade, tudo isso não passa de decreto de Hashem. Às vezes, uma safra
será boa, com trigos superando as ervas daninhas, outras, não – haverá
mais ervas daninhas do que trigo bom. Tudo o que acontece: pessoas
que podem ter filhos, enquanto outras, não. Enfim, todos os pequenos
grandes milagres incríveis da vida são regidos única e exclusivamente
por Hashem. E essa ocupação da alma, tentando antecipar os desígnios
de Borê Olam, preocupando-se em aumentar o que Ele determinou
que seria menos, ou vice-versa, faz com que ela se canse e se corroa.
O “Chovot Halevavot” afirma que se esse esforço não for direcionado
para o estudo da Torá ou para a avodat Hashem (serviço a Hashem),
será voltado para as coisas mundanas. E isso ocorre por dois motivos:
a) Falta à pessoa o conhecimento e reconhecimento de Hacadosh
Baruch Hu como Quem decreta tudo, desde antes até o início
2

Veja adiante no parágrafo “O poço, o balde, a roldana, a corda e o burro”.
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da Criação do mundo. E nós, como seres humanos, não temos
como mudar esse fato;
b) É tolice não entender como Hashem conduz o mundo para
o nosso bem. Na verdade, o sujeito quer fazer diferente, mas
Hacadosh Baruch Hu sabe o que é melhor, indo muitas vezes
contra a vontade e o conhecimento limitados do ser humano.
Como diz Shelomô Hamêlech (Cohêlet 3:1) לַ ּכֹל זְ ָמן וְעֵ ת לְ כָ ל ֵחפֶ ץ
ּׁש ָמיִם
ָ “( ַּת ַחת ַהPara tudo há o seu tempo e há um tempo para
tudo o que acontece sob os Céus”), citando, a seguir, vinte e oito
exemplos disso, começando com (Idem 3:2) עֵ ת לָ לֶ דֶ ת וְעֵ ת לָמּות
(“Há tempo de nascer e tempo de morrer”) e concluindo com
(Ibidem 3:8) ׁשלֹום
ָ “( עֵ ת לֶ אֱ הֹ ב וְעֵ ת לִ ְׂשנ ֹא עֵ ת ִמלְ ָח ָמה וְעֵ תHá
tempo de amar e tempo de odiar; há tempo de guerra e tempo
de paz”). Shelomô Hamêlech prossegue (Cohêlet 9:11) ּכִ י עֵ ת וָפֶ גַ ע
“( י ְִק ֶרה אֶ ת ּכֻּלָם...pois tempo e morte recairão sobre todos”). Ou
seja, todas essas coisas não são resultado de a pessoa ir atrás
delas3, mas sim, decretos de Hashem. Não adianta querer mudar.
Como está escrito (Idem 5:7) יהם
ֶ ֵֹה ׁשֹ ֵמר ּוגְ ב ִֹהים עֲ ל
ַ ֹּה ֵמעַ ל ּגָ ב
ַ גָ ב
(“Há o Altíssimo, acima de tudo, que tudo vê do alto, para além
de todos”).
Não sabemos os detalhes dos decretos de Hacadosh Baruch Hu,
menos ainda Suas regras, como está escrito (Yesha’yáhu 55:9) ּכִ י
ֹתיכֶ ם
ֵ ֹתי ִמ ַּמ ְח ְׁשב
ַ ּומ ְח ְׁשב
ַ ׁש ַמיִם ֵמאָ ֶרץ ּכֵ ן ּגָ ְבהּו ְד ָרכַ י ִמּדַ ְרכֵ יכֶ ם
ָ גָ ְבהּו
(“Pois assim como os Céus estão distantes da terra, assim é a
distância de entender os Meus caminhos e pensamentos dos seus
pensamentos”). Diz o navi que a compreensão de Hashem está
muito distante de nós, como a distância que separa os Céus
da terra. Tanto assim, que nos é impossível compreender Seus
desígnios, decretos e vontades. Não podemos influenciá-los.
Nos nossos tempos, é como discutir se o vírus é chinês ou não, se teremos uma
vacina eficiente contra a Covid-19 ou não. Isso tudo vem da força do decreto de
Hacadosh Baruch Hu.

3
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Todos ocorrerão quando que Ele determinar. O que nos resta é
confiar, acreditar que o que Hashem decreta é o melhor para nós.
Hashem não cochila, nem dorme

Dentre as observações feitas pelo Rabênu Bachyê, está, primeiramente,
a necessidade de o báal habitachon ter claros e estabelecidos conceitos
prévios e básicos, para que estruture seu bitachon em Hashem – como
na construção de um prédio, em que é fundamental erguê-lo sobre
alicerces fortes e resistentes, para que o mesmo não desmorone. Vimos
também que há sete pontos que são procurados naquele em quem se
confia, e que os mesmos só podem ser encontrados em Borê Olam.
O segundo fundamento necessário ao báal habitachon é a consciência
de que Hashem o está vigiando todo o tempo, tanto os atos que estão
à vista de todos, quanto aqueles ocultos em seu coração. Hacadosh
Baruch Hu é onisciente de tudo o que se passa, até mesmo dos segredos
mais escondidos. Assim, Borê Olam sabe se a pessoa tem fé Nele com
o coração completo, ou não. Essa é uma das bases indispensáveis para
se ter emuná plena em Hashem. É dito sobre Hacadosh Baruch Hu
(Tehilim 94:11) “( ה’ יֹ דֵ עַ ַמ ְח ְשׁבֹות אָ דָ ם כִ ּי ֵה ָמּה ָהבֶ לHashem conhece os
pensamentos do homem, que eles são fúteis”), foi dito (Mishlê 24:12),
“( הֲל ֹא תֹ כֵ ן לִ ּבֹות הּוא י ִָביןMas o conteúdo dos corações, Ele entende”) e
como está escrito (Melachim I 8:39), ּכִ י אַ ָּתה יָדַ ְע ָּת לְ בַ ְּדָך אֶ ת לְ בַ ב ּכָ ל ְּבנֵי
“( ָהאָ דָ םPois só Você conhece os corações de todas as pessoas”). Hashem
é o único que sabe o que se passa no íntimo de cada um. Como diz
Hacadosh Baruch Hu (Yesha’yáhu 29:13): ּוב ְׂשפָ ָתיו ּכִ ְּבדּונִ י וְלִ ּבֹו ִר ַחק
ִ ְּב ִפיו
“( ִמ ֶּמּנִ יCom suas bocas Me honram e com suas palavras, mas seus
corações afastaram de Mim”).
Assim, se compreendermos que Hashem sabe de tudo o que se passa
em nossos corações e nossos pensamentos, só podemos declarar
que temos bitachon Nele se realmente tivermos. Caso contrário, não
conseguiremos fazer essa afirmação. A seguinte história ilustra muito
bem esse conceito:
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Na teoria, tudo está bem...

Na época do Rav de Brisk zt”l (Rav Yossef Dov Halevi Soloveitchik 18201892, autor do livro “Bêt Halevi”), um dos grandes rabanim da última
geração, havia um homem em sua cidade que tirava seu sustento da
importação de produtos. Certo dia, o secretário desse comerciante
recebeu um telegrama dizendo que seu navio havia afundado, com
todas as mercadorias. Preocupado em como daria a notícia a seu
patrão, o secretário foi até o Rav de Brisk para pedir ajuda. “Deixe
esse telegrama comigo e diga a seu chefe que quero falar com ele”,
orientou o rav. Assim o homem fez. Quando o negociante chegou,
o rav o convidou a estudar a Guemará, Massêchet Berachot, que diz:
“Do mesmo modo que se deve agradecer a Hashem pelas coisas boas,
também se deve fazê-lo pelo que não é bom”. Por exemplo, quando
um filho nasce, é preciso bendizer Hashem, e quando alguém morre, lô
alênu, também. “Não entendo, rav”, disse o comerciante, “por que está
tão concentrado no estudo dessa Guemará? Para mim, a lição é clara:
sabemos que Hashem faz tudo por nós e, por isso, devemos agradecêLo, mesmo pelo que não é bom”. Disse o rav: “Agora, eu consegui
entender essa Guemará. Mas, olhe, há aqui um telegrama, que eu
gostaria que você lesse”. Ao tomar conhecimento do que aconteceu
com seu navio, repleto de mercadorias, o comerciante desmaiou.
Depois que se recuperou, o rav perguntou a ele: “Não entendi o que
aconteceu! Você me explicou aquela Guemará, que devemos louvar
Hashem tanto pelo bom quanto pelo não bom em nossas vidas, mas
quando você soube do seu navio, desmaiou”. Respondeu-lhe o homem:
“Enquanto tudo era teórico, eu conseguia enfrentar, mas quando se
tornou real...”.
Para colocar o bitachon na prática, é preciso, então, ter os fundamentos
sobre os quais discorre o “Chovot Halevavot”.

61

Capítulo 3

Único porto seguro

O terceiro alicerce necessário ao báal habitachon é ter Hacadosh
Baruch Hu como seu único porto seguro. Quem realmente o protege é
Hashem e apenas Ele, que também não necessita da ajuda de ninguém.
Quem confia em algo mais do que em Borê Olam não acredita, no seu
coração, de que Ele, sozinho, é capaz de assegurá-lo.
Assá Hamêlech, um dos reis de Israel, era também um tsadic. Quando
adoeceu, conta-se que ele não procurou por Hashem, mas se voltou aos
médicos. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Não. É claro que ele,
sendo um tsadic, se voltou também a Hacadosh Baruch Hu, mas só o
fato de Assá Hamêlech ter colocado nos médicos uma esperança maior
do que deveria, foi considerado como se não confiasse plenamente em
Hashem, como era de se esperar, de acordo com seu nível. E, por isso, o
monarca foi castigado. Como foi dito (Yirmeyáhu, 17:7): ׁשר
ֶ ֲּבָ רּוְך ַהּגֶ בֶ ר א
ְהיָה ה’ ִמ ְב ַטחֹו
ָ “( י ְִב ַטח ּבַ ה’ וBendito o homem que confia em Hashem e Ele
será seu seguro”). Só há Um em Quem confiar. Hashem sabe a verdade
e o que está em cada coração. Por isso, Ele tem conhecimento de onde
a pessoa deposita sua confiança. Se não for Nele, Ele a deixará por sua
própria conta e risco. Como está escrito (Idem 17:5): ׁשר
ֶ ֲאָ רּור ַהּגֶ בֶ ר א
ּומן ה’ יָסּור לִ ּבֹו
ִ ׂשר זְ רֹעֹו
ָ ְָׂשם ּב
ָ “( י ְִב ַטח ּבָ אָ דָ ם וMaldito o homem que confia
somente no ser humano, que considera a carne mortal seu amparo e
afasta seu coração do Eterno”).
Uma vela antes da consulta

Rav Shim’on Baadani Shelita contou, certa vez, a seguinte história:
Quando sua mãe tinha de levar um dos filhos ao médico, antes de se
dirigir ao hospital ou ao consultório, ia ao Bêt Knesset e acendia uma vela
em mérito do Rabi Meir Báal Hanês zt”l, pedindo a Hacadosh Baruch Hu
que, pelo zechut (mérito) do tsadic, escutasse sua tefilá e trouxesse a
cura para seu pequeno enfermo. Só depois procurava o médico. Com
isso, ela manifestava, primeiramente, sua emuná de que Hashem é o
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único que traz a cura e, em seguida, fazia sua hishtadelut (esforço),
procurando os recursos da medicina, já que Borê Olam permitiu aos
médicos que ajudassem e curassem os outros.
Diz a Guemará: “A panela de dois sócios não está nem quente, nem fria”.
Isso significa que quando um utensílio que pertence a duas pessoas é
levado ao fogo e os dois têm a incumbência de vigiá-lo, quando ele
ferver, um dos dois irá apagar o fogo. Quando o outro chegar, a água
estará morna. Um acaba confiando no outro e, no final, não terão
a água quente que desejam. Dessa forma, entendemos que a única
maneira correta de bitachon é se apoiar unicamente em Hashem.
Torá: nosso Manual de Instruções

O quarto fundamento é baseado no mashal de alguém que compra
um aparelho eletrônico de última geração, mas não lê o manual com
as instruções de uso. Mesmo tendo a potência do equipamento em
suas mãos, ele não sabe como usá-lo. Talvez só descubra toda sua
capacidade depois de muito tempo. Assim também é o ser humano.
Ele vem ao mundo e Hashem lhe dá Seu manual de instruções, que é a
Torá. Se ele confiar em Borê Olam, vai “ler” e seguir todas as instruções
desse “guia”. Caso contrário, mostra falta de confiança em Hashem.
Devemos, portanto, cumprir o que Hacadosh Baruch Hu nos pede, ou
seja, servi-Lo, executando e cuidando de Suas mitsvot, para que, assim,
Ele, da mesma forma, realize nossos desejos. Como está escrito, em
Pirkê Avot (2:4):  ּבַ ֵּטל ְרצֹונְ ָך.ׂשה ְרצֹונְ ָך כִ ְרצֹונֹו
ֶ ֲׁשּיַע
ֶ  ּכְ דֵ י,ׂשה ְרצֹונֹו כִ ְרצֹונְ ָך
ֵ ֲע
ׁשּיְבַ ֵּטל ְרצֹון אֲ ֵח ִרים ִמ ְּפנֵי ְרצֹונֶָך
ֶ  ּכְ דֵ י,“( ִמ ְּפנֵי ְרצֹונֹוFaça Sua vontade como
se fosse a sua própria, assim, Ele fará seus desejos como se fossem Seus
desejos. Anule sua vontade perante Sua vontade, e assim Ele anulará
os desejos dos outros face à sua vontade”). E foi dito (Tehilim 37:3) ְּב ַטח
ׂשה טֹוב ְׁשכָ ן אֶ ֶרץ ְּורעֵ ה אֱ מּונָה
ֵ ֲ“( ּבַ ה’ וַעConfie em Hashem e faça o bem;
habite na terra e se nutra com fé”) e afirmado (Echá 3:25): טֹוב ה’ לְ קֹוָו
ׁשּנּו
ֶ “( לְ נֶפֶ ׁש ִּת ְד ְרHashem é bondoso com os que têm esperança Nele, com
a alma que O procura”). A mesma afirmação é feita por David Hamêlech
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(Tehilim 145:14, 17, 18): ּפֹות ַח
ֵ
...פּופים
ִ ְְזֹוקף לְ כָ ל ַהּכ
ֵ סֹומְך ה’ לְ כָ ל ַהּנֹ ְפלִ ים ו
ֵ
.ׁשר י ְִק ָראֻ הּו בֶ אֱ ֶמת
ֶ ֲ ָקרֹוב ה’ לְ כָ ל קֹ ְראָ יו לְ כֹל א...ּומ ְׂש ִּביעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹון
ַ אֶ ת יָדֶ ָך
(“Hashem suporta todos os caídos e endireita todos os encurvados...
Você abre Sua mão e satisfaz o desejo de toda coisa viva... Hashem está
próximo de todos que clamam por Ele – de todos que clamam por Ele
sinceramente”).
Ou seja, na verdade, não há mentira (mas, na mentira, pode haver
alguma verdade...), portanto, Hacadosh Baruch Hu atende àqueles
que chamam por Ele com sinceridade, como citado anteriormente em
Meguilat Echá.
São tolos aqueles que têm bitachon em Hashem, mas agem de modo
contrário ao que Borê Olam espera deles. É como o executivo que
foi contratado com um excelente salário para ser o diretor de uma
multinacional, mas nunca apareceu no trabalho. Ao final do mês, ele,
certamente, não receberá seu salário e, certamente, será demitido!
Do mesmo modo somos nós perante Hashem. Ele nos pede para que
façamos as mitsvot e O sirvamos. Se não fizermos o que Ele nos ordena,
obviamente Ele saberá e não nos “pagará”. Dessa forma, se quisermos
que Hashem faça nossa vontade, primeiramente, temos de cumprir
Seus requerimentos.
Por exemplo, quem, lô alênu, profana o Shabat, seu fim, quando havia o
Bêt Hamicdash, era receber a pena de sekilá (apedrejamento - no caso
de ele ter sido advertido por testemunhas e as mesmas depuserem sobre
o fato). Essa será sua “recompensa”. Não há como esperar outra coisa.
Como está dito (Iyov 27:8,9) ֵׁשל אֱ לֹוק נ ְַפׁשֹו
ֶ ּכִ י ַמה ִּת ְקוַת ָחנֵף ּכִ י י ְִבצָ ע ּכִ י י
ִׁש ַמע אל
ְ “[ ַהצַ עֲ ָקתֹו יPois qual a esperança do ímpio, por mais que tenha
ganhado (em sua vida), pois, certamente, Hashem lhe tirará a alma?
Ouvirá Hashem seu grito, quando o infortúnio se abater sobre ele?”]
e está escrito (Yirmeyáhu 7:9, 10 e 11) ...ּׁש ֶקר
ֶ ַּׁשבֵ עַ ל
ָ הֲ גָ נֹ ב ָרצ ַֹח ְו ָנאֹף ו ְִה
 ַה ְמעָ ַרת ּפָ ִר ִצים...ׁשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי עָ לָ יו
ֶ ֲאתם וַעֲ ַמ ְד ֶּתם לְ פָ נַי ּבַ ּבַ יִת ַהּזֶה א
ֶ ָּוב
ׁשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי עָ לָ יו
ֶ ֲ“( ָהיָה ַהּבַ יִת ַהּזֶה אSe você roubar, matar e cometer
adultério, jurar em falso... E vier se apresentar diante de Mim nesta Casa,
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onde é proclamado Meu Nome... Esta Casa, na qual é pronunciado Meu
nome, terá se tornado um covil de salteadores”).
Desse modo, vimos que é preciso fazer a vontade de Hashem, se
quisermos que Ele nos ajude. É como no caso de termos seguro
de veículo, mas não o pagarmos e, num momento de acidente, o
acionarmos. É óbvio que não teremos cobertura.
Recentemente, houve um senhor na Itália, com mais de 90 anos, que
ficou internado no hospital, devido à Covid-19 e, quando teve alta,
lhe foi apresentada a conta pelo uso do ventilador (que o permitia
continuar respirando). Ele se pôs a chorar. Os médicos perguntaram se
ele não tinha condições de pagar as despesas, mas ele continuou aos
prantos. Até que ele se recuperou e disse: “Estou chorando porque,
durante todos esses anos de vida, nunca paguei nada para respirar, e
não valorizei isso. E, agora, pelo uso desse ventilador, que é artificial e
desconfortável, tenho de pagar 500 euros por dia! Imagine o quanto
devo para D’us, já que nunca fiz nada para Ele!”
O mínimo que nos cabe é agradecer a Hashem por tudo que Ele nos
dá, e não O cobrar por nada, lô alênu. Trata-se de uma obrigação
ter hacarat hatov (reconhecimento, agradecimento) por Hashem, do
mesmo modo que cumprimos todas as outras mitsvot. Com hacarat
hatov, a vida passa a ser outra, mais feliz, repleta de gratidão. Como se
diz, consegue-se enxergar a “metade cheia do copo”.
O funcionamento do mundo

O quinto fundamento requer que se esteja ciente em relação aos dois
motivos que fazem com que todas as coisas se desenvolvam, depois
que Hacadosh Baruch Hu criou o mundo. Primeiramente, deve-se saber
que elas são decretos de Hashem, ou seja, ocorrem segundo a vontade
Dele. Em segundo lugar, há razões para que as coisas se desenrolem
na prática, algumas estão mais próximas do feito em si, algumas mais
distantes, bem como umas são mais evidentes, e, outras, ocultas.
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Entretanto, todas têm em comum o objetivo de completar aquilo que
foi decretado por Hacadosh Baruch Hu.
Para ilustrar esse conceito, de que Hashem faz com que várias pessoas
ou vários acontecimentos entrem em ação para que Seu decreto se
materialize no mundo, o “Chovot Halevavot” traz o seguinte exemplo:
O poço, o balde, a roldana, a corda e o burro

Quando queremos tirar água de um poço, usamos roldanas para
prender uma corda, na qual um balde é amarrado e, então, mergulhado
no poço, para que ele se preencha com água e, depois, seja içado,
ainda por meio dessas roldanas, permitindo, assim, que a água chegue
a nossas mãos. O tamanho do balde usado determina a força que
deverá ser usada para o ato de tirar água. Mas o fato é que a presença
das roldanas faz com que o balde fique com a metade de seu peso,
facilitando, assim, essa tarefa. Além dessas roldanas, pode-se lançar
mão de um animal para ajudar nesse trabalho, caso o balde seja muito
grande e pesado. Ou seja, o homem que deseja tirar a água amarra a
outra ponta da corda no dorso do seu animal (cavalo, burro ou boi) e,
dessa forma, quem fará o esforço será ele, e não seu dono. O trabalho
do homem é apenas o de prender a corda no balde e no animal.
Notamos que temos vários elementos que entram em ação para que
o homem tenha sua tão desejada água: a roldana, a corda, o balde e o
animal. Se um desses itens falhar (a corda se romper, o animal fugir, o
balde rachar ou a roldana se quebrar), o objetivo final dessa ação não se
realizará, ou seja, a água não chegará às mãos do homem.
Da mesma forma é Hacadosh Baruch Hu com Sua criação: No mashal
(fábula) acima, Ele é o homem, de quem dependem as ações para que
a tarefa final se concretize. Quando Hashem quer que algo aconteça,
Ele faz com que todas essas sibot (elementos) se apresentem: a corda,
a roldana, o balde, o animal... Na nossa vida, Ele também disponibiliza
esses elementos para que algo ocorra – como é de Seu desejo, só
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raramente Ele atua por meio de milagres; Ele prefere usar forças da
natureza para encobrir Seu poder ilimitado.
O quinto ponto quer nos mostrar que a natureza funciona no mundo
por dois motivos: para satisfazer a vontade de Hashem e porque ela
mesma atua como sibot para que os decretos de Hacadosh Baruch Hu
se concretizem.
Concluímos que nós, como instrumentos de Hashem, só podemos
ser chamados assim quando fazemos a vontade Dele. Como está
escrito (Shemuel I 2:3): “[ וְלֹו נִ ְתּכְ נּו עֲ לִ לֹותE as ações (do homem) são
contabilizadas por Ele”), foi dito (Yirmeyáhu 32:19) ּגְ דֹל ָהעֵ צָ ה ו ְַרב ָהעֲ לִ ילִ ּיָה
(“Grande conselheiro e poderoso em ações”) e afirmado (Melachim I
12:15) 'ְתה ִסּבָ ה ֵמ ִעם ה
ָ “( ּכִ י ָהיPois isso foi um desígnio de Hashem”).
Dessa forma, se uma dessas sibot (elementos) falhar, não acontecerá
aquilo que Hacadosh Baruch Hu gostaria que se realizasse.
Além da natureza

Entretanto, houve um momento da nossa história em que as sibot
normais (elementos da natureza) não ocorreram. Elas deram lugar a
um acontecimento extraordinário, para além da natureza. Qual foi ele?
A abertura do Yam Suf (Mar Vermelho), na saída do Egito (Mitsráyim),
pois, como sabemos, o estado natural do mar não é o de se abrir.
Hacadosh Baruch Hu fez esse milagre – bem como os outros, no caso
as Dez Pragas (Macot) – que alterou o curso da natureza. Ou seja, Ele
a usou para fazer esses milagres, mudando o estado natural das coisas
(água se tornando sangue, invasão de rãs, gafanhotos etc). Dessa forma,
a intenção de Hashem era a de mostrar a verdade: há sibot (motivos e
elementos), mas esses estão subjugados à Sua vontade. Eles podem ser
transformados conforme Seu entendimento e decreto.
Sobre isso, há algo muito interessante no livro “Yalkut Me’am Lo’ez”,
compilado por um grupo de sábios a partir do livro “Me’am Lo’ez”, em
ladino, do Rav Yaakov Culi (Israel, 1689–Turquia, 1732), sobre o Sétimo
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Dia de Pessach4, quando ocorreu o milagre da abertura do Yam Suf.
Nessa ocasião, não só as águas do Yam Suf foram divididas, mas as de
todo o mundo. É claro que apenas a abertura do Mar Vermelho seria
suficiente para mostrar o poder de Hashem, entretanto, Ele não queria
que restasse qualquer sombra de dúvida de Quem realmente estava
por trás desse evento. Dividindo todas águas do mundo, ninguém iria
pensar que, por exemplo, “um vento forte” ocasionou esse fenômeno
(embora tenha realmente havido um vento forte quando Am Yisrael
estava diante do Yam Suf)5.
Da mesma forma, Hashem ainda dividiu o mar em doze fileiras, uma
para cada tribo de Am Yisrael passar de maneira confortável, em sua
respectiva fila, sem alvoroço e com confiança (cada grupo podia ver que
o outro também estava passando pelo mar, pois as paredes de água
que foram formadas como divisórias eram transparentes, translúcidas,
como diamantes, segundo o Midrash nos relata).
Entretanto, se observarmos os fatos históricos, veremos que Am Yisrael
não ganhou nada entrando no mar... Eles não entraram de um lado e
saíram do outro, mas saíram de volta para a terra, do mesmo lado...
Entendemos, então, que Hashem queria apenas mostrar Sua força. É
por isso que, às vezes, em situações muito específicas e especiais, Ele
orquestra atos que fogem à natureza para que tenhamos a certeza de
que se trata de algo elaborado por Ele, e por mais ninguém.
Outro milagre ocorrido na abertura do Yam Suf foi que o chão que se
Shemot 1 página 329 do “Yalkut Me’am Lo’ez”, em diante. Há conceitos incríveis
discutidos ali, que por si só renderiam uma série de shiurim para o fortalecimento
de nossa emuná. Rav Culi traz que 49 milagres (todos eles incríveis) ocorreram
durante a saída do Povo Judeu do Egito.
5
Como na atual situação que vivemos, há pessoas capazes de atribuir isso a uma
conspiração chinesa ou algo que o valha... Não conseguem admitir que se trata
da vontade de Borê Olam. No caso da abertura do Yam Suf, não restou dúvida de
que todos estavam diante da obra e vontade Dele. Ainda assim, Hashem fez com
que ventasse na ocasião, para não tirar o livre-arbítrio daqueles que poderiam vir a
pensar que se tratava de um fenômeno “natural”.
4

68

Sete Requisitos Básicos Para Desenvolver o Bitachon

revelou sob o mar era duro, não estava mole – se assim fosse, isso faria
com que os pés de Am Yisrael afundassem nele, ao pisá-lo. Entretanto,
poderia haver lugares com areia movediça. Hashem queria testar o povo
para saber se teriam coragem de entrar, se estavam entendendo que era
Ele que estava por trás desses acontecimentos. Por isso Ele disse: “Vão”.
Depois que eles aceitaram, Hashem dividiu o mar e era pavimentado
como com blocos de mármore. Isso porque Hacadosh Baruch Hu queria
que eles se sentissem como se estivessem caminhando sobre o piso de
um palácio6. Eles eram os “hóspedes” de Hashem, no Yam Suf.
Todos esses fenômenos eram completamente fora da natureza.
Normalmente, Hashem costuma fazer as coisas dentro da natureza, de
modo que, às vezes, as pessoas se esquecem de que Ele está por trás dos
fatos e passam a atribuí-los a “causas naturais”. Entretanto, há ocasiões,
como a abertura do Yam Suf ou o atual momento de pandemia, nos
quais conseguimos enxergar, nitidamente, a mão de Hacadosh Baruch
Hu7. Nessas situações, devemos refletir e tentar entender o que Ele quer
de nós.
Por que devemos perseguir nosso sustento?

O “Chovot Halevavot” passa, então, a abordar um tema que leva muitos
ao questionamento: “Por que precisamos trabalhar para nos sustentar?
Por que Hacadosh Baruch Hu não nos traz o sustento como à época
do Deserto (Midbar), quando o man caía dos Céus ou que a água fluía,
límpida, do poço de Miriam?” É preciso entender que, mesmo naqueles
dias, se a pessoa não se esforçasse para levar a comida até sua boca,
mastigasse, a engolisse ou usasse a água para saciar sua sede, não
O décimo milagre, citado em Shemot, página 334 do “Yalkut Me’am Lo’ez”.
É como a história que contamos na Introdução desta obra, sobre o Admor que,
mesmo passando pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, nunca havia chorado.
Até que o exército americano chegou para libertar o campo onde ele estava. Ele
disse: “Tinha certeza de que só sairíamos daqui com a chegada de Mashiach. Agora,
vejo que a salvação vem dos navios americanos. Não era isso que eu ansiava”.
6
7
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iria acabar com sua fome ou sua necessidade de água. Nos nossos
dias, continua o “Chovot Halevavot”, mesmo se o indivíduo tiver uma
plantação de trigo, se não se esforçar em colher a safra, moê-la, fazer
massa, deixá-la crescer e assá-la, não terá pão. O processo será ainda
maior se ele tiver de comprar o trigo, pois aí ele precisará de dinheiro
para adquirir o grão. Assim, terá de lucrar esse valor de seus negócios
ou vender alguns de seus pertences, tornando todo esse ciclo ainda
maior e mais penoso.
E continua a pergunta: “Por que é preciso tanto esforço para conseguir
a parnassá (o sustento, a manutenção da casa, da família, da existência
no mundo)?”. Pelos seguintes motivos, estabelecidos por Hashem no
momento da Criação e citados a seguir pelo “Chovot Halevavot”:
1. A Chochmá (Sabedoria) de Hacadosh Baruch Hu instituiu que
a pessoa deve estar em prova durante toda sua vida, para saber
se será capaz de fazer a vontade de Hashem ou o contrário
(chas veshalom). Dessa forma, Borê Olam criou o ser humano
com necessidades fundamentais, como alimentação, vestimenta,
casa, um local para dormir e um cônjuge. Se o indivíduo não
procurar pela satisfação dessas necessidades, de maneira lícita
(obviamente), ficará sem elas durante toda sua vida. Portanto, se
Hashem decretar que uma determinada alma que está vindo ao
mundo será milionária, os sibot (motivos, elementos) para que
isso ocorra também devem existir. Como no exemplo acima, do
poço, que possui roldanas, corda, balde e animal, se o homem
não amarrar a outra ponta da corda no animal, para que este
puxe a água para cima, conforme Hashem decretou, ele não
conseguirá extrair a água. Portanto, o primeiro motivo para nos
esforçarmos para conseguir nossa parnassá é fazermos a vontade
de Hashem. Desse modo, seguindo Seus caminhos, Ele nos dará
aquilo que nos decretou receber. E assim o mundo foi concebido:
com sachar (recompensa) e onesh (castigo) por, respectivamente,
fazer ou (lô alênu), não fazer a vontade de Hacadosh Baruch Hu.
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Antes de se tornar conhecido como o grande sábio que era, o
Chafets Chayim zt”l se encontrou com um talmid chacham, com
quem começou a conversar. No final do encontro, o homem
virou-se para o Chafets Chayim e perguntou, “O que ganhamos
dessa conversa?”. “O que ganhamos?”, disse o Chafets Chayim,
“Conversamos durante todo esse tempo, e não falamos lashon
hará (maledicências)”. Com essa resposta, o Chafets Chayim
queria dizer ao talmid chacham que não viemos ao mundo
pelos resultados, mas sim para nosso esforço de fazer a vontade
de Hashem. Aquele que se esforça, trabalha com honestidade,
cumpre seus compromissos perante seus empregados e
fornecedores, fazendo os pagamentos em dia, enfim, segundo as
Leis de Hashem que regem esses assuntos, pode ficar tranquilo,
pois Borê Olam lhe mandará o man (seu sustento, conforme o
que foi decretado dos Céus).
2. O segundo motivo para se perseguir a parnassá é que se o
homem não fosse obrigado a isso, iria desprezar suas conquistas.
Dessa forma, passaria a correr atrás das coisas mundanas,
deixando de lado suas boas obrigações, que tem perante
Hashem. Como está dito (Yesha’yáhu 5:12): ְהיָה כִ ּנֹור ָונֶבֶ ל ּתֹ ף
ָ ו
ׂשה יָדָ יו ל ֹא ָראּו
ֵ ֲּומע
ַ יהם וְאֵ ת ּפֹעַ ל ה' ל ֹא י ִַּביטּו
ֶ ְחלִ יל ָו ַייִן ִמ ְׁש ֵּת
ָ “( וHavia
harpa e lira e tambor e flauta e vinho em seus banquetes, mas eles
não contemplaram as ações de Hashem e não viam o trabalho
de Suas mãos”); como está escrito (Devarim 32:15): ְׁשרּון
ֻ ִׁש ַמן י
ְ ַוּי
ְׁשעָ תֹו
ֻ ׂשהּו ַו ְינַּבֵ ל צּור י
ָ ָלֹוה ע
ַ ֱית ַו ִּיּטֹ ׁש א
ָ ית ּכָ ִׂש
ָ ׁש ַמנְ ָּת עָ ִב
ָ “( ַו ִּי ְבעָ טE
Yeshurun se tornou gordo e chutou. Você se tornou gordo, você se
tornou grosso, você se tornou corpulento – e ele desertou D’us, seu
Criador, e desprezou a Rocha de sua salvação”), e está na Mishná
(Avot 2:2) ׁשּכַ ַחת
ַ ֵיהם ְמ
ֶ ׁשּיְגִ יעַ ת ְׁשנ
ֶ ,ּתֹורה ִעם ּדֶ ֶרְך אֶ ֶרץ
ָ יָפֶ ה ַתלְ מּוד
ְגֹור ֶרת עָ ֹון
ֶ  סֹופָ ּה ְּב ֵטלָה ו,ׁשאֵ ין ִע ָּמּה ְמלָ אכָ ה
ֶ ּתֹורה
ָ  וְכָ ל.“( עָ ֹוןBelo é o
estudo da Torá com trabalho, pois quem se esforça em ambos se
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esquece do pecado. E toda Torá, sem uma ocupação8, termina em
ociosidade e pecado”). Pior ainda aquele que não tem Torá nem
trabalho – o que será dele? (Vide livro “Íntegro”, pág. 136, do meu
estimado pai, Rabino Isaac Dichi Shelita, onde ele explica que os
que se dedicam completamente ao estudo da Torá não entram
nessa classificação, e sim, devem se dedicar exclusivamente ao
estudo da Torá e à Avodat Hashem).
Aqui cabe uma observação: Há certas ocupações sobre as quais temos
de refletir se correspondem ao modo com que Hashem quer que
ganhemos nossa parnassá. Por exemplo, hoje em dia, há o trading
(pessoas que vivem da compra e venda de ações ou moedas e tiram
seu sustento do lucro dessas transações). Será que esse trabalho é
visto com bons olhos por Hashem, pois trata-se de uma atividade que
pode ter perdas e ganhos desproporcionais, por isso, corre o risco de
levar a pessoa a se viciar em lucrar dessa forma (passando dias sem
dormir, de olho nas bolsas de valores de todo o mundo)? Esse é o tipo
de ocupação que a Torá pede de nós? O que nos é pedido, conforme
disseram nossos sábios, é que façamos esforço segundo o dêrech êrets,
dentro do normal, sem grandes desgastes. É com base nisso que se
deve escolher sua ocupação. É evidente que há pessoas e situações
às quais esse é o esforço que mais combina com seu perfil e pode ser
feito de maneira equilibrada, sem comprometer a sua vida espiritual e
sua saúde.
Na Guemará (Massêchet San’hedrin, 24b), estão elencadas as pessoas
que são proibidas de servirem de testemunhas ou atuarem como juízes
em um tribunal judaico. Dentre elas estão aqueles que apostam dinheiro
em corridas de pombos. Segundo a Guemará, apostadores e jogadores
são desqualificados para servirem como juízes ou testemunhas, pois
eles não contribuem com qualquer benefício para com a sociedade
Seja esse trabalho comum (professor, engenheiro, empresário etc) ou codesh
(como sofer, shochet etc).
8
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e, portanto, não conhecem os verdadeiros valores da vida. Se esses
indivíduos tivessem outra ocupação, que viesse a contribuir para com
a sociedade, eles não seriam vistos dessa forma, não seriam suspeitos
de testemunharem em falso para beneficiar alguém9, pois sua vida
teria valores. No caso supracitado, são pessoas que só se ocupam com
essas apostas e tiram seu sustento delas. No final, elas podem acabar
roubando, pois não têm temor dos Céus, conforme explica a Guemará.
Nos nossos dias, há trabalhos que se assemelhem a esse, mas não se
deve procurar por esses tipos de ocupações.
Dessa forma, compreendemos que, ao criar o mundo, Hashem
estabeleceu duas condições em relação à maneira que a pessoa deve
encontrar seu sustento: a primeira, como vimos, é fazer a vontade Dele,
obtendo parnassá de forma lícita, e a segunda é procurar por algo
em que seu esforço seja exigido, para que, assim, as conquistas sejam
valorizadas, mas nada que leve ao desgaste em demasia.
Foi uma misericórdia de Hashem, segundo observa o “Chovot
Halevavot”, que a pessoa tivesse de se ocupar com as tarefas do mundo.
Assim, o indivíduo é poupado de se preocupar com assuntos que, de
qualquer forma, estão fora de seu entendimento e alcance. Como está
escrito (Cohêlet 3:11), ׁשר ל ֹא י ְִמצָ א ָהאָ דָ ם
ֶ ֲָתן ְּבלִ ּבָ ם ִמ ְּבלִ י א
ַ ּגַ ם אֶ ת ָהעֹלָם נ
ׂשה ָהאֱ ֹלקים ֵמר ֹאׁש וְעַ ד סֹוף
ָ ָׁשר ע
ֶ ֲׂשה א
ֶ ֲ“( אֶ ת ַה ַּמעEle também colocou
um enigma em suas mentes para que, assim, o homem não pudesse
compreender o que Hashem fez do início ao fim”). Isso quer dizer que
a pessoa não deve entregar seus pensamentos para tentar descobrir
como Hashem concebeu o mundo, por exemplo10.
9
A opinião do Shulchan Aruch (Choshen Mishpat 34:16) é que mesmo tendo
outra profissão, ele também é inválido para testemunhar ou ser juiz Miderabanan.
Tossafot sustenta que ele é casher.
10
Há sábios que se dedicam ao estudo da Cabalá, mas as pessoas comuns não
devem se entregar a divagações ou discussões que estão fora do seu alcance. Há
muito o que ser estudado antes de se dedicar a essas questões mais profundas e
segredos da nossa Torá. Por exemplo, sobre a chegada de Mashiach, o Rambam é
enfático (Melachim 12): “Quando vier o Mashiach, veremos e entenderemos!”. Não
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Não temos como atingir a compreensão dos motivos e dos atos de
Hacadosh Baruch Hu. Diz Shelomô Hamêlech que esses pensamentos
não nos trazem qualquer benefício, bem como à sociedade em que
vivemos.
O resultado não é importante; o esforço, sim

Dessa forma, se o indivíduo fortalecer seu trabalho a Borê Olam, bem
como o temor a Ele, tiver confiança em Hashem em todos os assuntos
da Torá e deste mundo, fugindo do que não é adequado e belo aos
olhos de Hacadosh Baruch Hu, ele não seguirá os conselhos do yêtser
hará (má inclinação), não se deixará levar pelas fantasias ou ilusões do
mundo. Como está escrito (Mishlê 10:3), “( ל ֹא י ְַר ִעיב ה' נֶפֶ ׁש צַ ִּדיקHashem
não trará fome sobre a alma dos justos”). Se o sujeito seguir a vontade
Dele, não ficando ocioso (o tempo em que está sem atividade ele
usa para o estudo da Torá), automaticamente, Borê Olam o proverá,
ainda que ele nem trabalhe para isso (como vimos no exemplo de Rabi
Shim’on bar Yochai e seu filho, Rabi Elazar, que mesmo sem trabalhar,
voltando-se apenas ao estudo da Torá, foram sustentados por Hashem
durante o tempo em que viveram escondidos em uma caverna – veja
Introdução a esta obra), já que alcançará o tikun (conserto) de sua alma.
Esse conceito parece difícil de assimilar, pois, no mundo em que
vivemos, aprendemos a trabalhar para conquistar lucros e o resultado é
mais importante do que o esforço. Entretanto, o que vemos aqui é que
Hashem está preocupado com nosso esforço e dedicação no trabalho
a Ele, independentemente do resultado disso.
Hashem diz: “Há dois motivos pelos quais você precisa correr atrás do
seu sustento. Se você os preencher, mostrando que é justo em seus
negócios, que não se dedica a perder tempo com coisas banais, Eu lhe
adianta falar sobre esse assunto, pois ninguém sabe ao certo como se dará esse
processo. Entretanto, devemos ansiar e esperar por Mashiach todos os dias de
nossa vida.
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mandarei o resultado disso, ou seja, sua parnassá”. Dessa forma, mesmo
que o sujeito não tenha trabalhado, se ele trilhar por esses caminhos
determinados por Hashem, ele obterá sua parnassá.
“Por que o caminho do perverso prospera?”

Observa o “Chovot Halevavot”: “Se é assim, o tsadic (que anda pelos
caminhos de Hashem e não gasta seu tempo com coisas banais)
deveria ter tudo, enquanto o rashá (perverso) não deveria ter nada”.
No entanto, não são poucos os casos de indivíduos que trilham
esses bons caminhos, mas sofrem privações materiais... O próprio
“Chovot Halevavot” responde: “Essa pergunta já foi feita. Os neviim já
pesquisaram isso, como está dito (Yirmeyáhu 12:1), ׁש ִעים
ָ ַמּדּועַ ּדֶ ֶרְך ְר
לֵחה
ָ ָ“( צPor que o caminho do perverso prospera?”) e falou o outro
(Habacuc 1:3) ּומדֹון
ָ ְח ָמס לְ נֶגְ ִּדי ַוי ְִהי ִריב
ָ לָּמה ַת ְראֵ נִ י אָ וֶן וְעָ ָמל ַּת ִּביט וְׁשֹ ד ו
ָ
ִּׂשא
ָ “( יPor que Você me permite ver iniquidade e Você olha para as
ações más, com roubo e injustiça diante de mim, enquanto aquele que
carrega conflitos e contendas ainda permanece?”) e disse (Idem 1:4) ּכִ י
ׁשע ַמכְ ִּתיר אֶ ת ַהּצַ ִּדיק
ָ “( ָרPois o perverso coroa o justo”) e está escrito
(Ibidem 1:13) ׁשע צַ ִּדיק ִמ ֶּמּנּו
ָ (“[ ַּתחֲ ִריׁש ְּבבַ ּלַ ע ָרPor que) Você se mantém
em silêncio quando um homem perverso consome um mais justo do
que ele?”] e falou (Tehilim 73:12) ְׁשלְ וֵי עֹולָם ִה ְׂשּגּו ָחיִל
ַ ׁש ִעים ו
ָ ִהּנֵה אֵ ּלֶה ְר
(“Veja! Esses são os perversos, mas eles sempre estão tranquilos, eles
obtiveram grande fortuna”) e está escrito (Idem 73:13-14) יתי
ִ ִאַ ְך ִריק זִ ּכ
“( לְ בָ ִבי וָאֶ ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיֹון ּכַ ּפָ י וָאֱ ִהי נָגּועַ ּכָ ל ַהּיֹום וְתֹוכַ ְח ִּתי לַ ְּב ָק ִריםCertamente
em vão lapidei meu coração e lavei minhas mãos em limpeza. Pois eu fui
afligido durante todo o dia e fui castigado a cada manhã”) e outro disse
sobre as pessoas de sua geração (Malachí 3:15) ִּמלֵטּו
ָ ּגַ ם ּבָ חֲ נּו אֱ ֹלקים ַוּי
(“Eles até desafiaram Hashem e escaparam”).
Por que os neviim só fizeram as perguntas, sem nos dar as respostas?
Porque há muitas explicações para esses questionamentos. Por isso está
escrito no passuc (Devarim 29:28) ְהּנִ גְ ֹלת לָנּו ּולְ בָ נֵינּו
ַ ַהּנִ ְס ָּתרת לַה' אֱ ֹלקינּו ו
[“As coisas ocultas são para Hashem, nosso D’us; as reveladas são para
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nós e nossos filhos”11] e disse o mais sábio dos homens12 (Cohêlet 5:7):
ֹׁשק ָרׁש וְגֵ זֶל ִמ ְׁשּפָ ט וָצֶ דֶ ק ִּת ְראֶ ה בַ ְּמ ִדינָה אַ ל ִּת ְת ַמּה
ֶ “( ִאם עSe você vir a
opressão do pobre e a supressão da justiça e do direito no mundo, não se
surpreenda...”) e está escrito (Devarim 32:4) ַהּצּור ָּת ִמים ּפָ עֳ לֹו ּכִ י כָ ל ְּד ָרכָ יו
“( ִמ ְׁשּפָ טA Rocha! Perfeito é Seu trabalho, pois todos os Seus caminhos
são de justiça”). E para tudo isso há um motivo”.
Prossegue o “Chovot Halevavot”: “Sim, os neviim deixaram essas
questões em aberto e, talvez, nas gerações passadas, isso fosse aceito
de uma forma melhor. Não haveria perguntas. Mas, nos nossos tempos,
carecemos de uma explicação. Vamos lá, então: Um dos motivos para
explicar por que o tsadic pode vir a enfrentar dificuldades em sua vida
é que, talvez, ele tenha feito um pecado antes de se tornar um justo.
Dessa forma, ele tem contas a acertar com Hashem, pois o desejo de
Borê Olam é que ele tenha um Olam Habá pleno, como merece, livre
de faltas, assim, é preferível que as pague no Olam Hazê. Como está
escrito (Mishlê 11:31), ְׁשּלָם
ֻ “( ֵהן צַ ִּדיק ּבָ אָ ֶרץ יSe um tsadic é punido na
terra”) e dito (Devarim 8:16) יתָך
ֶ יט ְבָך ְּבאַ חֲ ִר
ִ “[ לְ ֵהPara o bem para você
no seu fim (Mundo Vindouro, Olam Habá)”]”.
Iyov, por exemplo, era um tsadic, e sofreu muito para que o mundo
visse o quanto é ruim passar por esses percalços. Hashem, depois de
acertar as contas com ele, iria pagá-lo no Olam Habá, mas queria
usá-lo como um alerta para a humanidade, como se dissesse: “Sigam
pelo bom caminho, pois o sofrimento é péssimo”. Daí entendemos o
porquê de, às vezes, Hacadosh Baruch Hu querer que a pessoa enfrente
muitas dificuldades, para que Ele diga: “Vejam esse homem! Mesmo
com tantos problemas, ainda Me serve da maneira correta! Olhe sua
tefilá, seu estudo de Torá, seu trabalho para Mim!”. Essa pessoa, então,
serve de exemplo para que o mundo seja um lugar melhor. Em troca
desse sacrifício, ela receberá sua recompensa no Mundo Vindouro.

11
12

Por isso os neviim não revelaram as respostas a seus próprios questionamentos.
Shelomô Hamêlech, o autor de Cohêlet.
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Como está dito (Yesha’yáhu 53:4), ּומכְ אבֵ ינּו
ַ ָׂשא
ָ “( אָ כֵ ן חֳ לָ יֵנּו הּוא נMas, na
verdade, foram nossos males que o aborreceram e nossas dores que ele
carregou”). Dessa forma, vemos que, no mundo, há pessoas que sofrem
por nós para que sejamos melhores. Isso nos leva à conclusão de que
nossa correção está no fato de aprimorarmos nossas atitudes para que
isso não venha a acontecer...
Há ainda outro motivo pelo qual os tsadikim sofrem neste mundo,
segundo o “Chovot Halevavot”: algumas vezes, o sujeito é muito tsadic,
mas falha em cobrar uma postura melhor daqueles de sua geração,
para que façam a vontade de Hacadosh Baruch Hu. Dessa forma,
ele passa por dificuldades, para sanar essa falha em corrigir seus
contemporâneos13, como vimos em relação a Ely Hacohen e seus filhos,
sobre os quais está escrito (Shemuel I 2:36), יתָך יָבֹוא
ְ ֵּנֹותר ְּבב
ָ ְהיָה ּכָ ל ַה
ָ ו
לָחם
ֶ גֹורת ּכֶ ֶסף וְכִ ּכַ ר
ַ ֲ“( לְ ִה ְׁש ַּתחֲ וֺ ת לֹו לַ אE será que todo aquele que sobrar
de sua casa virá se prostrar diante dele por uma pequena moeda ou por
um filão de pão”).
Por outro lado, ainda precisamos responder à questão “Por que os
reshaim (maus) muitas vezes são agraciados com bondades de Hashem
neste mundo?”. Talvez, diz o “Chovot Halevavot”, eles tenham feito
algum ato bom e receberam a recompensa neste mundo, pois já não
terão, de qualquer modo, recompensa no Olam Habá. Neste caso,
em vez de o Gan Êden pleno que Hacadosh Baruch Hu reserva aos
tsadikim, Ele quer dar a eles um guehinam muito bem preparado, com
tudo o que eles têm direito, devido a suas más ações. Entretanto, como
eles fizeram uma mitsvá ou um ato de bondade, Hashem quer pagálos neste mundo, já que nunca fica devendo nada a ninguém. Como
está escrito (Devarim 7:10) ׁשּלֵם לְ ׂשֹנְ אָ יו אֶ ל ּפָ נָיו לְ ַהאֲ ִבידֹו
ַ ּומ
ְ (“E paga Seus
inimigos nesta vida para exterminá-los”). Exemplo disso é uma pessoa
que tem um problema financeiro com alguém, e, em vez de levá-lo à
Ao contrário de Pinechás, que foi zeloso ao vingar a vontade de Hashem, matando
Zimri e a midianita, Cosbi, com quem ele estava pecando, na frente de todos.

13
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justiça, diz: “Vou deixar isso pra lá, pois não quero mais vê-lo enquanto
viver”. Explica Unkelus: “Às vezes, o rashá fez uma mitsvá e, por isso,
Hashem quer pagá-lo imediatamente, para que sua punição no Olam
Habá seja plena, como ele merece”.
Há ainda o caso de esse rashá receber essa recompensa como penhor,
em nome de algum filho ou outro descendente (neto, bisneto) que
venha a ter. Como está escrito (Iyov 27:17) “( יָכִ ין וְצַ ִּדיק יִלְ ּבָ ׁשEle pode
preparar, mas um homem justo o vestirá”) e dito (Cohêlet 2:26) ְלַחֹוטא
ֶ
ו
לָתת לְ טֹוב לִ ְפנֵי ָהאֱ ֹלקים
ֵ ָתן ִענְ יָן לֶ אֱ סֹוף וְלִ כְ נֹוס
ַ “( נMas ao pecador Ele
deu o desejo de reunir e acumular – para que ele possa dar àquele
que é agradável diante de Hashem”). Assim, justamente a riqueza que
o rashá acumulou não será desfrutada por ele, mas pelos tsadikim,
como observou Shelomô Hamêlech (Cohêlet 5:12): ׁשמּור לִ ְבעָ לָ יו
ָ ֹׁשר
ֶ ע
“( לְ ָרעָ תֹוAs riquezas são acumuladas por seus donos para seu próprio
infortúnio”)14.
Da mesma forma, se o tsadic ainda não merece receber seu quinhão
de prosperidade, Hashem usa o que deu ao rashá para deixar para ele,
quando chegar o momento certo. Como aconteceu com Menashê, que
depois de voltar em teshuvá (arrependimento) pôde desfrutar do que
Hashem havia reservado para ele.
Ou, ainda, há ocasiões nas quais os pais fazem um ato de benevolência,
que só será pago aos seus descendentes depois de algumas gerações,
como está escrito (Melachim 2 10:30) ִׂש ָראֵ ל
ְ ְּבנֵי ְר ִב ִעים י ְֵׁשבּו לְ ָך עַ ל ּכִ ֵּסא י
(“Quatro gerações de seus descendentes se sentarão sobre o trono de
Israel por sua causa”) e está dito (Mishlê 20:7) ִמ ְת ַהּלֵ ְך ְּב ֻתּמֹו צַ ִּדיק אַ ְׁש ֵרי
“( בָ נָיו אַ חֲ ָריוAquele que caminha em sua inocência é um homem justo;
afortunados serão seus filhos depois dele”). E disse David Hamêlech

Em um exemplo extremo do que quis dizer Shelomô Hamêlech, muitas vezes,
vemos que pessoas morreram viajando em seus iates ou helicópteros, ou seja, a
fortuna que acumularam permitiu que comprassem os meios que iriam trazer sua
própria morte.

14
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(Tehilim 37:25) לָחם
ֶ יתי צַ ִּדיק נֶעֱ זָב ְוז ְַרעֹו ְמבַ ֶּקׁש
ִ ָקנְ ִּתי וְל ֹא ָר ִא
ַ ִיתי ּגַ ם ז
ִ נַעַ ר ָהי
(“Fui jovem, e envelheci, e nunca vi um justo abandonado e nem seus
filhos implorando por pão”).
Entretanto, às vezes, pode ocorrer de um rashá receber muitas berachot
de Hacadosh Baruch Hu. Isso acontece para que as pessoas sejam
testadas; para que Hashem saiba se elas irão abandonar Seus caminhos
e seguir o comportamento do rashá. Ou seja, não se trata de uma
bondade de Borê Olam para com o rashá, mas sim de um teste para
os outros que o cercam. Eles serão testados para que se saiba quem é
um genuíno tsadic, em quem Hashem pode confiar verdadeiramente.
Como escolher sua profissão

Sabemos que Hacadosh Baruch Hu decide o quinhão, a parnassá que
caberá a cada um. Mas como decidir qual profissão seguir, para que
esta seja um meio de o sustento chegar até nossas mãos15?
Trata-se de um aspecto importante, mesmo para aqueles que já têm
uma profissão, pois, muitas vezes, a pessoa está confortável com sua
ocupação. Mesmo que os resultados às vezes não sejam bons, ela não
se desespera em procurar outras coisas. Entendendo também esse
conceito, saberemos encaminhar nossos filhos segundo a vontade de
Hashem.
Em primeiro lugar, temos de ter clara a ideia de que o resultado de
qualquer coisa que façamos não depende de nós, mas apenas de
Hashem. O que nos cabe é o esforço. Assim, a pessoa não precisa
fazer de tudo, estar em todas as áreas profissionais. Mas há sibot
(ferramentas), com as quais Hacadosh Baruch Hu nos provê, que nos
indicam os caminhos a seguir.
15
É como se fosse uma analogia do balde do exemplo que usamos sobre tirar água
do poço. Precisamos de ferramentas, como o balde, para que a água chegue até
nós. Da mesma forma, precisamos de uma ocupação (sempre lícita, obviamente,
dentro dos caminhos de Hashem), para obtermos nosso sustento.
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Por exemplo, aqueles que são dotados de força física e pouca
inteligência podem se dedicar a um trabalho braçal, como trabalhar a
terra, na extração de minérios, carregar cargas. Outros, não têm força
física, mas são privilegiados com inteligência e, dessa forma, devem
procurar por uma ocupação mais intelectual, como cuidar de finanças,
ser médico, advogado, professor, dedicar-se à tecnologia, compra e
venda etc. Há ainda dons que recebemos, como a escrita, o desenho, a
pintura, costura, trabalhos manuais.
Há aqueles que trabalham na confecção de couro, lapidação de
diamantes e pedras preciosas etc. E ainda existem os que viajam de
cidade em cidade (antigamente, eram os chamados “caixeiros viajantes”,
hoje, temos os caminhoneiros). Portanto, é preciso estar atento a essas
sibot na hora de optar por uma profissão. Sempre tendo em mente,
claro, que a ocupação deve ser lícita, ética, segundo os preceitos de
Hashem – ou seja, uma profissão que não faça com que a pessoa não
consiga se dedicar corretamente ao estudo da Torá e ao cumprimento
das mitsvot. Dessa forma, após um dia de trabalho, o sujeito volta para
casa feliz e, quando se deita na cama, estará pleno e com a consciência
tranquila por ter cumprido seu papel perante a sociedade, segundo o
que Hashem lhe traçou.
Em resumo, afirma o “Chovot Halevavot”, toda pessoa tem uma
tendência para um tipo de trabalho, de atividade. Hashem a provê com
um dom, como o fez com os animais, ou seja, o gato tem o instinto
de caçar o rato; por sua vez, o cão persegue o gato; as aves que são
predadoras de animais na terra possuem garras; as que se alimentam
de peixes foram feitas com um bico longo, para alcançar os peixes
dentro da água; os animais carnívoros possuem os dentes mais afiados
e fortes para destroçarem suas presas; o cavalo não possui chifres, pois
ele se alimenta apenas de capim...
Assim também se passa com os seres humanos. O próprio físico da
pessoa, ou seu intelecto, determina o tipo de atividade para a qual ela
se adapta. Por exemplo, nossos sábios dizem que os povos do extremo
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oriente possuem os olhos mais puxados para protegê-los da areia16.
Hacadosh Baruch Hu sempre prepara a pessoa antes de sua vinda ao
mundo, com as ferramentas que precisará para sua sobrevivência, seja
no aspecto físico, emocional ou intelectual.
Desse modo, a chave para a questão “Que profissão escolher?” é ficar
atento às sibot, que são os meios com os quais fomos providos por
Hashem e, dessa forma, conseguiremos realizar nosso esforço para a
conquista de nossa parnassá.
É evidente que, para ser um trabalho apto que permita à pessoa colher
seus frutos, é necessário que seja uma tarefa pela qual haja demanda,
da qual o consumidor precise. Caso contrário, o sujeito estaria se
enganando. Ele não deve levar em consideração quanto lucro irá gerar,
pois isso quem define é Hashem e sobre isso devemos ter bitachon
nele. Mas deve ser um trabalho que supra as necessidades do público.
Como, por exemplo, alguém que seja cientista num momento como o
que estamos vivendo, deve voltar seus esforços para o desenvolvimento
de uma vacina contra a Covid-19.
Portanto, conforme nos esclarece o “Chovot Halevavot”, há necessidade
de escolher a profissão correta. Poderíamos pensar que o principal é
fazer algum esforço e, com isso, cumprirmos a obrigação de fazer a
 ת”ר לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי מעשה בשני בני אדם: גמ’ שבת ל16
שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד’ מאות זוז אמר אחד מהם אני אקניטנו
אותו היום ע”ש היה והלל חפף את ראשו הלך ועבר על פתח ביתו אמר מי כאן הלל מי כאן הלל
נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה אתה מבקש א”ל שאלה יש לי לשאול א”ל שאל בני שאל
מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות א”ל בני שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות פקחות
הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי כאן הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו אמר לו בני מה
אתה מבקש א”ל שאלה יש לי לשאול א”ל שאל בני שאל מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות
אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות הלך והמתין שעה אחת חזר ואמר מי כאן
הלל מי כאן הלל נתעטף ויצא לקראתו א”ל בני מה אתה מבקש א”ל שאלה יש לי לשאול א”ל
שאל בני שאל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות א”ל בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין
בצעי המים אמר לו שאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא תכעוס נתעטף וישב לפניו א”ל
כל שאלות שיש לך לשאול שאל א”ל אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל א”ל הן א”ל אם
אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל א”ל בני מפני מה א”ל מפני שאבדתי על ידך ד’ מאות זוז א”ל הוי
:זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד’ מאות זוז וד’ מאות זוז והלל לא יקפיד
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hishtadelut. Rabênu Bachyê zt”l nos revela, entretanto, que devemos
escolher nosso ofício de acordo com as ferramentas que Hashem nos
proporcionou, e não simplesmente optar por qualquer tipo de profissão
ou trabalho.
E a Emuná entra em cena...

Mas, alerta o “Chovot Halevavot”, depois de a escolha ser feita, haverá
momentos doces e não tão doces, subidas e decidas. Haverá momentos
que não serão, necessariamente, compatíveis com nossos dons. Nessas
horas, não se deve desistir. É preciso saber que, em qualquer um desses
cenários, uma vez que se decidiu fazer o esforço seguindo suas sibot
e andando pelos caminhos de Hashem, há que se manter a firmeza e
a confiança em Borê Olam para seguir em frente – é quando entra a
emuná em Hacadosh Baruch Hu, sabendo que se fez tudo o que estava
ao seu alcance. Trata-se de um teste de emuná e paciência.
Temos de fazer nossa parte, como está escrito depois de Hashem ter
criado o homem (Bereshit 2:15) ִּקח ה' אֱ ֹלקים אֶ ת ָהאָ דָ ם ַוּיַּנִ ֵחהּו ְבגַ ן עֵ דֶ ן
ַ ַוּי
ׁש ְמ ָרּה׃
ָ ְ“( לְ עָ ְבדָ ּה ּולHashem tomou o homem e o colocou no Gan Êden
para trabalhar nele e guardá-lo”). Tudo o mais vem da vontade Dele.
Como diz David Hamêlech (Tehilim 128:2), יְגִ יעַ ּכַ ּפֶ יָך ּכִ י ת ֹאכֵ ל אַ ְׁש ֶריָך
“( וְטֹוב לָ ְךQuando você come o trabalho de suas mãos, você é louvável
e tudo está bem com você”) e está escrito (Mishná Avot 2:12) ׂשיָך
ֶ ֲוְכָ ל ַמע
ׁש ָמיִם
ָ ׁשם
ֵ ְ“( י ְִהיּו לE todas as suas ações serão em nome dos Céus”), ou
seja, se Ele assim ordenou, é como devemos fazer. Entretanto, nunca
podemos pensar que os resultados são obras de nossas mãos, mas que
tudo vem de Hashem. Isso é ter emuná e colocá-la na prática, exercitar
o bitachon pleno em Borê Olam.
Encontrando o trabalho ׁש ָמיִם
ָ ׁשם
ֵ ְ( לleshem shamáyim, “em nome dos
Céus”, ou seja, em cumprimento à Torá e às mitsvot, com o propósito
de unicamente executar a palavra de Hashem, sem qualquer interesse
alheio), a pessoa não terá dificuldades e receberá tudo o que Ele
determinou para ela, quando e como Ele assim o quiser. Lembrando-se
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de nunca atribuir seu sustento ou sucesso a algo, como nossas próprias
sibot, ou a alguém, além de Hacadosh Baruch Hu, cujos poderes são
ilimitados. Como está escrito (Shemuel I 14:6) ַהֹוׁשיע
ִ ְּכִ י אֵ ין לַה' ַמ ְעצֹור ל
“( ְּב ַרב אֹו ִב ְמעָ טPois nada impede Hashem de salvar, seja por meio
de muitos ou poucos”) e foi dito (Devarim 8:18) ֹח
ַ ּכִ י הּוא ַהּנֹ ֵתן לְ ָך ּכ
“( לַ עֲ ׂשֹות ָחיִלPois Ele dá a força para fazer a riqueza”). E afirmou o navi
(Zecharyá 4:6) רּוחי אָ ַמר ה' ְצבָ אֹות
ִ ֹח ּכִ י ִאם ְּב
ַ “( ל ֹא ְב ַחיִל וְל ֹא ְבכNão por
meio de exército, e não pela força, mas por Meu Espírito, disse o Mestre
das Legiões”).
Apólice de Seguro – Quando a confiança se aplica

Depois de estudarmos os princípios fundamentais para o desenvolvimento
da confiança em Hacadosh Baruch Hu, veremos agora em relação
a quais assuntos e circunstâncias a pessoa precisa ter segurança em
Hashem. Para entendermos melhor esse conceito, faremos um paralelo
com uma apólice de seguro de veículo. Antes de fecharmos o contrato,
precisamos saber o que ele cobre: pequenas batidas, perda total,
roubo, furto etc. No entanto, ninguém vai contratar um seguro para seu
carro esperando que ele inclua as despesas com pedágios. Ou seja, o
contratante do seguro deve esperar tão e somente as coberturas que
estão descritas no contrato. Nada além ou diferente disso.
Em relação a Hashem, o que quer dizer essa segurança que devemos
ter Nele? Até onde esse “seguro” cobre? A resposta é que devemos
confiar em Borê Olam, no que tange aos assuntos ligados ao Olam
Hazê, e, também, àqueles que dizem respeito ao Olam Habá.
E o que se relaciona ao Olam Hazê é dividido em dois setores:
1) Aquilo que, mesmo sendo do Olam Hazê, tem relação com o
Olam Habá. Por exemplo, a tefilá que é feita neste mundo físico
influencia o mundo espiritual. Aliás, essa mitsvá rende muitos
créditos no Mundo Vindouro! Esses assuntos se dividem em duas
partes:
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a) Os pensamentos que vão no coração da pessoa (como
eles devem ser enfrentados, trabalhados; o amor e temor a
Hashem), bem como todos os órgãos do corpo que têm a
ver, exclusivamente, com o próprio indivíduo, e não com os
demais. Por exemplo, se o coração não estiver funcionando
bem, lô alênu, trata-se de um problema exclusivo da pessoa,
e não dos outros.
b) Os órgãos do corpo ou pensamentos da pessoa que
também beneficiam os outros. Por exemplo, atos de bondade,
como dar tsedacá, estendendo a mão para entregar algo
(dinheiro, alimento, vestimenta) diretamente ao necessitado
ou usando a inteligência para dar bons conselhos e ensinar
Torá aos semelhantes, levando-os a fazer o bem ou a absterse do mal.
2) Assuntos que só se relacionam ao Olam Hazê. Esses, por sua
vez, se dividem em três tipos:
a) O que diz respeito tão e somente ao corpo do indivíduo;
b) O que contribui para a subsistência de alguém ou permite
que se ganhe riqueza e várias posses (alimentos, bens e como
consegui-los);
c) Todos os benefícios que cônjuges, filhos e parentes, ou seja,
as pessoas de sua casa, bem como seus amigos, inimigos
e as classes da sociedade inferiores e superiores à sua (por
exemplo, se ele é da classe alta, a classe média e baixa tiram
benefícios dele, como doações, empregos etc) podem obter
a partir desse sujeito.
Já os assuntos que se relacionam ao Olam Habá também são divididos
em dois tipos:
1) O primeiro é o que está ligado à recompensa que se receberá
de Hashem, conforme seus atos;
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2) O segundo é o chêssed especial que Hacadosh Baruch Hu
proporciona aos que são chassidim17 e aos neviim, ou seja, que
fazem além de sua obrigação perante Hashem. E, assim, Hashem
lhes dará recompensa a mais do que merecem (da mesma forma
que eles fazem além da sua obrigação).
Desse modo, há sete categorias às quais a confiança em Hashem se
aplica:
1) Assuntos ligados apenas ao corpo;
2) Questões relacionadas a bens e meios de ganhar a vida18;
3) Assuntos que beneficiam também àqueles em seu entorno,
como cônjuge, filhos, parentes, amigos e inimigos (e aqueles
socialmente acima e abaixo dele);
4) Os pensamentos que vão no coração e os órgãos e membros
que beneficiam ou prejudicam apenas a si mesmo;
5) Os órgãos do corpo ou pensamentos da pessoa que também
beneficiam os outros;
6) Recompensa na vida após a morte, de acordo com a conduta
que se tem neste mundo;
7) Recompensa do Criador na vida após a morte, na forma de Sua
bondade para com Seus chassidim e neviim e para com aqueles
ֶ ֲטּובָך א
ְ
ָמה ַרב
que O amam, como está escrito (Tehilim 31:20): ׁשר
(“Quão
grande
é a
צָ פַ נְ ָּת ּלִ ֵיראֶ יָך ּפָ עַ לְ ָּת לַחֹ ִסים ּבָ ְך נֶגֶ ד ְּבנֵי אָ דָ ם
Sua bondade que guardou para os que O temem; que fez para
aqueles que buscam refúgio em Você na presença dos homens!”).

Vale observar, novamente, que o termo aqui se refere àqueles que fazem mais do
que lhes é solicitado por Hashem.
18
Isso tem a qualidade daquilo que Hashem lhe envia, pois, quando se tem berachá,
se é capaz de viver bem com pouco, como Rabi Shim’on Bar Yochai, durante seus
anos na caverna, quando ele se alimentou somente de alfarrobas e Hashem lhe
proveu com uma mina de água para beber.
17
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Tudo isso é o que está incluído na confiança (bitachon) que devemos
ter em Hacadosh Baruch Hu. Agora, explicaremos mais detalhadamente
esses sete itens e como colocá-los na prática.
Primeira Categoria –
Assuntos relacionados somente ao corpo

São eles: vida e morte, a renda para obter comida, roupa e abrigo, saúde
e doença, características19 (midot). A maneira adequada de confiarmos
em Hashem em relação a todos esses assuntos é submeter-nos ao que
o Criador decretou, particularmente, a cada um de nós, e colocar a
confiança Nele, sabendo que nenhum desses quesitos pode se realizar,
a menos que tenha sido previamente determinado por Ele.
A pessoa também deve saber que a situação em que se encontra
atualmente é a mais adequada para ela neste mundo e no Olam Habá.
Em última análise, tudo se trata do melhor para ela20 (mesmo que agora
pareça não ser bom, certamente, é a melhor coisa que poderia lhe
acontecer); Hashem – e somente Ele, mais ninguém – tem controle
total e completo sobre todos esses assuntos, mesmo que envolvam
exclusivamente seu corpo. Dessa forma, ainda que alguém nos tenha
feito uma grande bondade, ela só ocorreu porque essa foi a vontade
de Hashem, como já dissemos. Em relação a esses assuntos, nenhum
plano pode ser criado, aconselhado ou executado, exceto por meio de
Sua permissão, decreto e julgamento21.
Rabênu Bachyê se refere às características que nascem com a pessoa. Entretanto,
o ser humano tem obrigação de procurar aprimorá-las durante os anos da sua vida,
lapidando-se e chegando a níveis mais nobres das suas características, conforme
nossos sábios esclarecem nos livros de mussar.
20
Esse é um ponto importantíssimo do nosso estudo!
21
Sabemos que, na História, tiveram lugar muitas tentativas de assassinatos de
tiranos ou monarcas, mas elas não foram bem-sucedidas porque não havia chegado
a hora deles. Noutras ocasiões, alguém se submete a uma cirurgia, pensando que
isso o curará, no entanto, ocorre o contrário (lô alênu). Em resumo: tudo segue a
determinação de Hashem.
19

86

Sete Requisitos Básicos Para Desenvolver o Bitachon

Assim como a vida e a morte, a saúde e a doença não estão nas
mãos dos outros, também o sustento, as roupas e outras necessidades
corporais não estão sob seu controle. Apenas no de Hashem.
Com fé clara de que tudo o que tem a ver conosco está submetido
aos decretos de Borê Olam e que a escolha de Hashem é sempre a
melhor, também é nosso dever estarmos envolvidos em meios (sibot)
que pareçam ser benéficos e optar pela melhor escolha, dentre as
circunstâncias que se apresentam diante de nós22. Dessa forma,
Hacadosh Baruch Hu fará segundo o que Ele já decretou.
Um exemplo disso: embora o fim e o número de dias de um ser
humano sejam determinados pelo decreto de Borê Olam, é dever do
homem buscar meios para sobreviver, como comida e bebida, roupas
e abrigo, de acordo com suas necessidades. Ele não deve deixar isso
para Hashem e pensar: “Se Hacadosh Baruch Hu já decretou, de
antemão, que vou viver, então, meu corpo vai sobreviver sem comida
todos os dias de minha vida, portanto, não vou me incomodar em
buscar um sustento e labutar nele”. Assim ele age e, em vez de viver
97 anos, morre aos 30, precocemente. Esse era o desejo de Hashem?
Certamente, não. Parte da nossa obrigação é procurar fazer o que Ele
nos ordena, para que possamos desfrutar daquilo que nos foi decretado.
Da mesma forma, ninguém deve se colocar em perigo enquanto confia
no decreto de Hashem (que viverá um tempo determinado), bebendo
veneno ou indo para a batalha contra leões ou outros animais perigosos
sem necessidade23, ou para se lançar ao mar ou no fogo, ou outras
coisas semelhantes e incertas, que põem sua vida em perigo. E o passuc
(Devarim 6:16) já havia alertado יתם
ֶ ׁשר נִ ִּס
ֶ ֲל ֹא ְתנַּסּו אֶ ת ה' אֱ ֹלקיכֶ ם ּכַ א
“( ּבַ ַּמ ָּסהNão testem Hashem, Seu D’us, como o testaram em Massá”).

22
Seguindo os caminhos de Hashem, como explicamos anteriormente, em relação
à escolha da profissão, por exemplo.
23
Nos nossos dias, poderíamos citar o exemplo de alguém que está doente, mas se
recusa a procurar um médico.
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Entretanto, em certas ocasiões, a pessoa tem a obrigação de se colocar
em risco, por exemplo, na atual pandemia que nos encontramos, os
médicos que não estão no grupo de risco devem sair para ajudar a
tratar dos doentes. Ou alguém que seja apto a doar um rim, sem que
assim coloque sua vida em perigo, há poskim (legisladores rabínicos)
que permitem fazê-lo – entretanto, deve-se sempre procurar a opinião
de seu rabino.
Está escrito na Torá (Devarim 1:17) “( ל ֹא ָתגּורּו ִמ ְּפנֵי ִאיׁשNão estremeça
diante de nenhum homem”). Nossos sábios (San’hedrin 6b) aprenderam
deste passuc uma halachá referente aos dayanim ( juízes), que um juiz
não pode ter medo das pessoas, para não desviar seu julgamento
diante de ameaças. Aqueles que escolheram essas profissões terão a
proteção de Hashem. Todos esses, ao exercerem suas funções, não
estão testando Hashem, correndo o risco de diminuir os anos de vida
que foram decretados sobre eles, diferentemente daquele que, por
exemplo, salta de bungee-jump.
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Proteger a
vida e esforçar-se
Teoricamente, observa o “Chovot Halevavot”, poderíamos pensar que,
como Hashem decretou o quanto viveremos, não teríamos de fazer
qualquer esforço para mantermos nossa vida e tampouco evitar as
situações que possam colocá-la em risco.
Hashem nos deu a vida e nos colocou neste mundo com algumas
condições. Uma delas é a obrigação de zelar por nossa saúde e não nos
expormos a qualquer tipo de risco. Dessa forma, se estivermos sofrendo
de desidratação, por exemplo, devemos nos abastecer de líquidos,
não devemos confiar que Hacadosh Baruch Hu vai fazer com que eles
cheguem a nosso sangue. Nosso esforço é levarmos água até nossa
boca e seguir as orientações médicas, pois Hashem deu permissão ao
médico para nos curar1.
Dessa forma, quando alguém se coloca em risco, pode ocasionar sua
própria morte. Se isso acontecer, será considerado como se ele tivesse
se matado e, assim, será penalizado, no Olam Habá, como se tivesse
assassinado outro homem, apesar de sua morte ter sido, no final das
1
Veja, no Capítulo 3, a história que contamos sobre a mãe do Rav Shim’on Baadani
Shelita que, antes de levar seus filhos ao médico, acendia uma vela em memória do
Rav Meir Báal Hanês zt”l. Embora ela confiasse plenamente que só Hashem poderia
curar, ainda assim, ela fazia seu esforço de levar seus filhos ao médico.
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contas, um decreto de Hashem e ter ocorrido com Sua permissão.
Na Outorga da Torá, recebemos a ordem de não matarmos outro ser
humano, como está no passuc (Shemot 20:13) “( ל ֹא ִּת ְרצָ חNão matará”).
E quanto mais próxima a vítima for do assassino (e, no caso do suicídio,
não há ninguém mais próximo do que a própria pessoa que provocou
sua morte), mais severa a punição será, como está escrito (Amós 1:11)
ְׁש ֵחת ַרחֲ ָמיו ַוּי ְִטרֹף לָ עַ ד אַ ּפֹו וְעֶ ְב ָרתֹו ְׁש ָמ ָרה נֶצַ ח
ִ “( עַ ל ָר ְדפֹו בַ ֶח ֶרב אָ ִחיו ו...
por perseguir seu irmão com a espada, corrompendo sua misericórdia;
sua fúria tem massacrado incessantemente e manteve sua fúria para
sempre”), ou seja, o problema do assassinato é que ele indica que faltou
misericórdia ao assassino. Da mesma forma, o castigo para aquele que
se mata será, sem dúvida, muito grande2.
Quem comete suicídio é como um escravo cujo mestre lhe ordenou
que guardasse um local por um tempo determinado, advertindo-o
para não deixar o lugar até que seu ministro chegasse. Quando o
escravo viu que o ministro estava atrasado, abandonou seu posto, e o
mestre ficou furioso, punindo-o severamente. Da mesma forma, aquele
que causa a própria morte (por exemplo, arriscando-se perigosa e
desnecessariamente) deixa de servir a Hashem e se rebela contra Ele,
agindo contra Sua vontade.
Hashem nos dá nossas almas, para que, no momento certo, determinado
única e exclusivamente por Ele, as devolvamos para Suas mãos. Não
nos cabe antecipar esse fato.

2
Por que Rabi Akiva diz: “Ame o seu próximo como a você mesmo”? Por que como
a você mesmo? Sabemos que, normalmente, uma pessoa ama mais a si própria do
que a qualquer outra. O ideal seria que se amasse todo o mundo como a si próprio.
Mas o fato é que se tem um amor próprio maior do que em relação aos outros.
Da mesma maneira, tem-se misericórdia de si mesmo mais que dos outros. Por
isso, a pessoa que se mata ou mata alguém que é mais próximo dela possui uma
responsabilidade maior sobre o ato e, automaticamente, sua punição será maior.

90

Proteger a Vida e Esforçar-se

A preocupação do navi

Encontramos o seguinte diálogo entre o navi Shemuel e Hashem,
quando o profeta foi ordenado por Borê Olam a sair de seu lugar seguro
e ir à casa de Yishai para ungir um de seus filhos como rei, no lugar de
Shaul Hamêlech (Shemuel I 16:2): ׁשאּול
ָ ְׁש ַמע
ָ ֹאמר ְׁשמּואֵ ל אֵ יְך אֵ לֵ ְך ו
ֶ וַּי
אתי
ִ ָֹח לַה' ּב
ַ ַּיאמר ה' עֶ גְ לַת ּבָ ָקר ִּת ַּקח ְּביָדֶ ָך וְאָ ַמ ְר ָּת לִ זְ ּב
ֶ “[ וַהֲ ָרגָ נִ י וE Shemuel
disse: ‘Como irei? Pois, se Shaul ouvir, ele me matará’. E Hacadosh Baruch
Hu disse: ‘Você deve levar uma novilha com você e você dirá’: ‘Eu vim
para abater (um sacrifício) para Hashem’”].
Isso não foi considerado uma falta de confiança em Hashem. A resposta
Dele ao navi mostra que foi apropriado seu zelo em relação à sua
segurança. Hacadosh Baruch Hu respondeu a ele (Shemuel I 16:2): עֶ גְ לַת
אתי
ִ ָֹח לַה' ּב
ַ “ ּבָ ָקר ִּת ַּקח ְּביָדֶ ָך וְאָ ַמ ְר ָּ֔ת לִ זְ ּבVocê deve levar uma novilha com
você e você dirá: ‘Eu vim para abater (um sacrifício) para Hashem’”. Se
isso fosse considerado falta de confiança, Borê Olam teria respondido a
ele (Devarim 32:39): “( אֲ נִ י אָ ִמית וַאֲ ַחּיֶה ָמ ַח ְצ ִּתי וַאֲ נִ י אֶ ְרּפָ א וְאֵ ין ִמּי ִָדי ַמ ִּציל׃Eu
levo à morte e concedo a vida. Eu ataco e curo”), ou algo semelhante,
como Hashem falou a Moshê, quando ele afirmou, depois de ter sido
convocado para tirar Am Yisrael do Egito (Shemot 4:10): ּכִ י כְ בַ ד ּפֶ ה ּוכְ בַ ד
“[ לָ ׁשֹון אָ נֹ כִ יMas eu tenho a fala e a língua pesadas” (sou lento de fala e
lento de língua)]. Hacadosh Baruch Hu respondeu a Moshê (Idem 4:11):
'ׂשם ּפֶ ה לָ אָ דָ ם אֹו ִמי יָׂשּום ִאּלֵם אֹו ֵח ֵרׁש אֹו ִפ ֵּק ַח אֹו ִעּוֵר הֲ ל ֹא אָ נֹ כִ י ה
ָ ִמי
(“Quem deu a boca ao homem ou quem faz alguém nascer mudo ou
surdo? Não sou Eu, Hashem?”).
E se Shemuel, um tsadic perfeito3, achou que se tratava de algo grave
colocar-se em risco, mesmo em cumprimento a uma ordem de Hashem,
como está dito (Shemuel I 16:1): ִׁשי ּבֵ ית
ַ ׁש ֶמן וְלֵ ְך אֶ ְׁשלָחֲ ָך אֶ ל י
ֶ ַמּלֵ א ַק ְרנְ ָך
יתי ְּבבָ נָיו לִ י ֶמלֶ ְך׃
ִ ּלַח ִמי ּכִ י ָר ִא
ְ “( ַהEncha seu chifre com óleo, e vá, Eu
Ele nasceu depois que sua mãe, Hanah, chorou por um filho e prometeu que,
se fosse atendida, o daria a Ely Hacohen, para que fosse criado por ele, sob seus
ensinamentos, em sua casa, dedicando-se, assim, desde muito jovem, aos serviços
no Mishcan.

3
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o enviarei a Yishai, o bethlemita, pois Eu vi um rei entre seus filhos”),
quanto mais alguém não comandado por Borê Olam que se coloca em
risco – o que é considerado extremamente repreensível.
A segunda possibilidade, para aquele que se arrisca desnecessariamente4,
é que ele seja salvo com a ajuda de Hashem. Se isso de fato ocorrer,
parte ou muitos de seus méritos serão anulados e ele perderá sua
recompensa, como disseram nossos sábios sobre este assunto
(Guemará Shabat 32a): “Um homem nunca deve se colocar em perigo
pensando que um milagre será realizado por ele, porque talvez nenhum
milagre acontecerá, e, mesmo que um milagre ocorra, seus méritos são
reduzidos”. E Yaakov Avínu disse (Bereshit 32:11): ָקטֹ נְ ִּתי ִמּכֹל ַהחֲ ָס ִדים
(“Não sou digno de todas as Suas bondades”), ao que o targum explica:
“Meus méritos diminuíram devido a todos os Seus favores e gentilezas”.
Confiança apropriada em relação à parnassá

O que explicamos em relação a questões de vida e morte também se
aplica ao nosso dever de buscar meios de parnassá, saúde, alimentação,
roupas, abrigo, bons hábitos (e o distanciamento de seu oposto) –
enquanto continuamos a acreditar, firmemente, que os meios para
atingir essas coisas não nos ajudam em nada sem o decreto de Hashem.
Assim, quando um fazendeiro precisa arar seu campo, deve limpá-lo
de ervas daninhas, semeá-lo e regá-lo, quando a água da chuva não
estiver disponível, não deixando de confiar no Criador para torná-lo
fértil e protegê-lo de pragas, para aumentar e abençoar a colheita. E
não é apropriado deixar a terra sem cultivo, confiando em Hashem e
no Seu decreto de que ela dará frutos sem, primeiramente, semeá-la.
Da mesma forma, os trabalhadores, comerciantes e empreiteiros
têm o dever de buscar seu sustento enquanto confiam em

Por exemplo, alguém que atravessa a rua sem olhar para os dois lados, sendo
salvo pela freada de um carro, que por pouco não o atropela (lô alênu).

4
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Hashem, ou seja, que seu sustento está em Suas mãos e sob
Seu controle; que Ele garante a parnassá ao homem e o provê
integralmente, pelos meios que desejar fazer isso. Não se deve
pensar que os meios podem beneficiá-lo ou, no mínimo, prejudicá-lo.
Se o seu sustento vier de um dos meios pelos quais trabalhou, é bom
que não confie nessas fontes (sibot), se regozije nelas, apoiando-se
nelas e se voltando para elas, pois isso enfraquecerá sua confiança em
Hashem. Não é correto pensar que essas fontes são mais benéficas para
ele do que aquilo que foi decretado por Hacadosh Baruch Hu. Ele não
deve se vangloriar por seu esforço, por ter buscado esses meios e se
engajado nisso.
Depois de seu trabalho, deve agradecer a Hashem que o proveu,
e por Ele não ter feito seu trabalho e luta resultarem em nada,
como está escrito (Tehilim 128:2): יְגִ יעַ ּכַ ּפֶ יָך ּכִ י ת ֹאכֵ ל אַ ְׁש ֶריָך וְטֹוב לָ ְך
(“Quando você come o trabalho de suas mãos, você é louvável e
tudo está bem com você”). Algo que deve estar sempre em nossas
mentes e corações é que Quem nos dá tudo é Hashem, e não que
nossos frutos são os resultados dos esforços de nossas mãos.
Infelizmente, há pessoas que pensam que seu êxito deriva de sua
capacidade e de seu empenho. É preciso lembrar que, em um minuto,
Hacadosh Baruch Hu pode tirar o mundo delas ou tirá-las do mundo...
Prossegue o “Chovot Halevavot”: “Um homem piedoso (chassid)
disse certa vez: ‘Estou surpreso com aquele que dá a outro o que
Hashem decretou para este último, e, depois, lembra o outro do favor
que fez para ele, buscando agradecimento por isso. Fico ainda mais
espantado com aquele que ganha seu sustento do outro, que é forçado
a provê-lo e, então, se submete diante dele, o agrada e o elogia’”.
Em outras palavras, é como o caso de alguém que trabalha em uma
empresa. O dono paga seu salário pensando que está fazendo um
grande favor sustentando seu subordinado mas, na verdade, isso foi
decretado por Hashem. Por outro lado, o empregado é eternamente
agradecido ao patrão, chegando a fazer suas vontades até mais do que
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a de Hacadosh Baruch Hu (lô alênu), não percebendo que isso, também,
veio de Hashem, e não de seu superior de carne e osso... Obviamente
que se deve ter hacarat hatov (agradecimento, reconhecimento) para
com aqueles que nos ajudam, mas é preciso saber, com clareza, que
se tratam de mensageiros do Único que nos provê verdadeiramente:
Borê Olam. Só assim teremos hatslachá (sucesso) em todos os nossos
caminhos.

Quanto se esforçar

Caso o sustento do indivíduo não venha através dos meios (sibot)
com os quais trabalhou, é possível que o dinheiro que lhe foi atribuído
para aquele período já tenha chegado às suas mãos (e ele não tenha
percebido) em outro tempo ou que tenha vindo de outra fonte.
Seja como for, é adequado que ele se empenhe nos meios de ganhar a
vida e não se torne negligente em persegui-los, desde que os mesmos
estejam adequados às suas características e habilidades físicas, como
explicado anteriormente. Ele deve confiar o tempo todo em Hashem,
que Ele não o abandonará, suprindo-o em suas necessidades, nem o
negligenciará, em relação à sua saúde física, ou o ignorará diante de
qualquer problema que venha a ocorrer, como está escrito (Nachum 1:7)
“( טֹוב ה’ לְ ָמעֹוז ּביֹום צָ ָרה וְיֹ דֵ עַ חֹ ֵסי בֹוHashem é bom, uma fortaleza em
um dia de angústia e conhece5 aqueles que confiam Nele”). Dessa forma,
mesmo que já tenha recebido o que lhe é devido, nada impede Hashem
de prover-lhe novamente, com mais.
Bitachon adequado quando o assunto é saúde

Todos esses conceitos também se referem à saúde e à doença. Por
exemplo, no período que enfrentamos, uma pessoa que se coloca
em uma situação de risco, de se contaminar com a Covid-19, age
Explica Rashi que esse conhecimento de Hashem em relação ao ser humano diz
respeito às suas necessidades reais, e não as que o homem “imagina” ter.

5
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de modo equivocado6. Nesse caso, deve procurar as maneiras de se
manter saudável; entretanto, se vier a se contaminar, ainda que por sua
negligência, o indivíduo deve buscar os tratamentos à disposição para
curá-lo7. Diz o “Chovot Halevavot”:
“Um homem é colocado sob o dever de confiar em Hashem, também
nesses assuntos, enquanto trabalha para manter sua saúde de acordo
com os meios proporcionados pela natureza (por exemplo, não sair
sem roupas adequada quando está frio); e de lutar contra as doenças
segundo as formas habituais, como Hashem ordenou na Torá (Shemot
21:19) ‘( ו ְַרּפ ֹא י ְַרּפֵ אE o curará8’)”. Sempre tendo em mente que os meios
de se obter a cura ou a doença não podem ajudar ou prejudicar (lô
alênu), sem que, para isso, eles tenham a permissão de Borê Olam para
se manifestarem.
Tenho visto, em minha vida, casais inférteis, que procuraram o mesmo
médico para dar início a um tratamento de fertilidade. E, depois,
conceberam, antes mesmo de começarem a terapia. Isso pode
acontecer por três motivos: o casal relaxou e, tirando a tensão sobre esse
assunto, conseguiu conceber; Hashem queria que o casal fizesse sua
hishtadelut (esforço), ainda que pequena, apenas procurando o médico
mas, ainda assim, mantendo a confiança Nele, ou, ainda, o médico que

Isso se aplica, inclusive, a jovens que, supostamente, acreditam que a Covid-19
não é um risco para eles e que, caso se contaminem, podem ganhar uma suposta
“imunidade”. Esses também são proibidos de se expor a riscos. A pessoa deve se
cuidar e Hashem a protegerá; mas, quando o indivíduo se expõe a risco, ele pode
perder a Proteção Divina. Conforme consta no livro “Bêt Elokim”: “Em tempos de
epidemia, Hashem protege aqueles que Ele sabe que se resguardarão”.
7
Em Sua infinita misericórdia, Hashem pode curá-lo, embora ele não mereça, pois
se expôs a essa situação. Basta que ele se volte a Hacadosh Baruch Hu, em teshuvá
(arrependimento) e peça por sua salvação, pois Hashem sempre espera por nossa
teshuvá.
8
É nesse trecho da Torá que Hashem dá permissão de cura aos médicos. Sem essa
permissão, nossos sábios (Bavá Kama 85a) nos dizem que poderíamos pensar que
como Hashem decretou que a pessoa ficaria doente, ninguém poderia curá-la. Por
isso, Hashem, por meio desse passuc da Torá, dá permissão aos médicos para curar.
6
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procuraram era um profissional sério, que desempenha suas funções
com Sia’tá Dishmayá (ajuda dos Céus) e, com isso, o malach Refael
(anjo responsável pela cura), com a permissão de Hashem, auxilia o
médico, que lhes mostra o caminho para o fim do problema.
Nada é impossível para Hashem

E, no caso da parnassá, se alguém não for cuidadoso com seu
dinheiro (fazendo investimentos duvidosos ou arriscados), como
diz a Guemará (Ketubot 107b): “Colocando seu dinheiro no chifre de
um tsvi (gazela)9”, Hashem, do mesmo modo, pode reverter essa
situação. Nada é impossível para a misericórdia de Borê Olam (ainda
que essa salvação seja descontada dos próprios méritos da pessoa).
Pois, quando alguém coloca sua confiança em Hacadosh Baruch
Hu, Ele o salvará com ou sem um meio (sibá), como está escrito
(Tehilim 107:20) ִׁשלַח ְּדבָ רֹו ְוי ְִרּפָ אֵ ם
ְ “( יEle envia Sua palavra e os cura”).
É até possível que Ele o cure dispondo de algo que normalmente seja
muito prejudicial10, como sabemos da história de Elishá e das águas
ruins, que foram “curadas” com sal (Melachim II 2:19) ְהאָ ֶרץ
ָ ְה ַּמיִם ָר ִעים ו
ַ ו
ׁשּכָ לֶת
ַ “( ְמE as águas ruins tornam a terra mortal”) e diz o navi (Melachim
II 2:22): שׁר ִדּבֵ ּר
ֶ ֲישׁע א
ָ ִמיִם עַ ד ַהּיֹום ַה ֶזּה כִ ְּדבַ ר אֱ ל
ּ ַ “( ַו ֵי ָּרפּו ַהAssim, as águas
se curaram, partir desse dia, como a palavra de Elishá, de acordo com o
que ele havia dito”) e da mesma forma (Shemot 15:25) ַּיֹורהּו ה’ עֵ ץ ַוּי ְַׁשלֵ ְך
ֵ ו
“( אֶ ל ַה ַּמיִם ַוּי ְִמ ְּתקּוE Hashem lhe mostrou uma árvore e ele a jogou nas
águas, que ficaram doces”) – o Midrash Tanchumá explica que se tratava
de uma árvore com galhos e caules de gosto amargo. Outro exemplo
(Yesha’yáhu 38:21), ִׂשאּו ְּדבֶ לֶת ְּתאֵ נִ ים ְוי ְִמ ְרחּו עַ ל ַה ְּׁש ִחין ְוי ִֶחי׃
ְ “( יDeixe-o
espalhar figos esmagados sobre os furúnculos, e ele se curará”) – dizem
O exemplo do tsvi foi usado por ser um animal muito ligeiro e que, certamente,
derrubará o que quer que seja colocado em seus chifres.
10
Como o uso da radiação para curar certos tipos de doença – o que, inicialmente,
era prejudicial pode ser usado para trazer benefício à saúde.
9
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nossos sábios que, normalmente, os figos danificam até mesmo a pele
saudável. O fato é que a pessoa se curará, se assim for o decreto de
Hacadosh Baruch Hu, mesmo por meios pouco convencionais, como as
histórias dos neviim, citadas acima.
Entretanto, sabemos o que aconteceu a Assá Hamêlech11, quando ele
confiou nos médicos e removeu sua confiança de Hacadosh Baruch Hu
em relação à sua doença – a severa repreensão que ele recebeu por
isso, ou seja, por não ter rezado a Hashem para ser curado. O passuc
diz (Iyov 5:18): “( ּכִ י הּוא יַכְ ִאיב ְוי ְֶחּבָ ׁש י ְִמ ַחץ וידו ְויָדָ יו ִּת ְרּפֶ ינָה׃Pois Ele traz a
dor e a amarra; Ele fere, e Suas mãos curam”).
Segunda Categoria – Posses e meios de ganhar a vida

Anteriormente, o “Chovot Halevavot” falou sobre confiar na própria
subsistência, que certamente virá pelo meios (sibot) empregados,
contanto que sejam lícitos e conforme a vontade de Hashem. Agora,
abordará a confiança adequada ao se engajar nos próprios meios,
como será explicado a seguir:
“A segunda categoria aborda os assuntos das posses do homem,
meios de ganho financeiro em suas várias atividades, seja no comércio,
comércios especializados, venda ambulante, administração de negócios,
nomeações oficiais, aluguel de propriedades, bancos, trabalho de reis,
tesoureiros, contratos, trabalho de escrita, outros tipos de ocupação,
que obrigam a ir para desertos e mares distantes, e outras coisas
semelhantes, com as quais as pessoas labutam para juntar dinheiro
e aumentar o que é supérfluo. A maneira adequada de confiar em
Hashem para isso é se engajar nos meios que Ele disponibilizou a
cada um de nós, na medida necessária para nossa manutenção e
11
Assa Hamêlech adoeceu no ano 39 do seu reinado e, em vez de procurar pela
ajuda de Hashem, preferiu ir aos seus médicos. Dessa forma, depois de dois anos,
ele faleceu. Diz o navi que isso aconteceu porque ele não colocou seu bitachon
em Hacadosh Baruch Hu. Veja o que dissemos sobre Assá Hamêlech no Capítulo 3.
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suficiente para nossas necessidades deste mundo”. Ou seja, apenas para
suas necessidades mínimas essenciais. Daqui, vemos que não temos
permissão de nos esforçarmos para obter o supérfluo.
Se Hacadosh Baruch Hu decretar para o indivíduo mais (incluindo aquilo
que é supérfluo), isso virá a ele sem problemas ou esforço, desde que o
sujeito confie em Hashem e não busque excessivamente os meios (sibot),
nem confie neles, interiormente, em seu coração. Normalmente, quando
isso ocorre, a pessoa pode procurar em suas ações e, certamente,
encontrará algo que fez para que tivesse seu quinhão aumentado, seja
dando mais tsedacá, estudando mais Torá, ajudando o próximo ou
outro tipo de ato de bondade (chêssed).
Entretanto, se Hashem não decretou para ele mais do que seu sustento,
mesmo se todos os que estão no Céu e na terra tentassem aumentálo, eles não seriam capazes de fazê-lo, de nenhuma maneira. Não
adianta ter contatos influentes... Se Hashem não decretou que seus
ganhos seriam aumentados, isso não acontecerá. Mas, quando alguém
confia em Borê Olam, encontra paz e tranquilidade de espírito, estando
confiante de que Ele não entregará sua parte a outra pessoa, nem a
enviará antes ou depois do tempo por Ele decretado.
A conclusão é que o sujeito não deve se esforçar além do normal, pois o
valor que Hashem determinou para ele não mudará. Às vezes, pode até
parecer que os lucros aumentaram, mas eles podem se perder de outras
maneiras. No final das contas, o que ele recebeu foi o que lhe estava
reservado desde o início. Por isso, seu esforço a mais é em vão, fútil.
Muitas vezes, as pessoas dizem que não têm tempo para participar
de aulas de Torá porque precisam trabalhar. Isso não é correto. Elas
deveriam trabalhar determinadas horas, reservando um período
para shiurê Torá. Tanta dedicação ao ofício é sinal de que ela está se
esforçando além do que deveria, o que é inútil, pois não mudará aquilo
que lhe foi decretado dos Céus.
Nossos sábios dizem (Shabat 31a) que quando a pessoa chegar ao
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julgamento, depois de seus 120 anos, a primeira pergunta será se fez
seus negócios com fé, de forma lícita, conforme a Torá. A segunda será
se fixou, diariamente, horários para o estudo da Torá. Rashi diz lá que,
pelo fato de a pessoa ter a responsabilidade de se ocupar com Dêrech
Êrets, ou seja, buscar seu sustento, faz-se necessário fixar horários para o
estudo da Torá; caso contrário, as obrigações (para com seus familiares,
comunidade e negócio) irão crescer, ocupando todo o seu tempo. Mas,
elas nunca devem invadir os horários do estudo da Torá. Vemos que
Rashi não diz que a pessoa precisa buscar meios de ganhar dinheiro, e
sim Dêrech Êrets. Concluímos, então, que há um limite para isso e, ao
ultrapassá-lo, a pessoa estará fazendo o contrário de sua obrigação.
Há alguns anos, estava conversando com meu Rosh Yeshivá nos
Estados unidos, Rav Meir Stern Shelita (Passaic, New Jersey), um dos
grandes homens de nossa geração, e ele me disse: “Quando era jovem,
como você, achava que o dia precisava ter, no mínimo, 26 horas. Hoje,
percebo que 24 horas são mais do que suficientes. Eu sei que você não
acha suficiente, mas o que não é essencial para hoje, você fará amanhã
e verá que é suficiente”. Obviamente, que as responsabilidades de um
homem como ele são muitas e, ao passar dos 80 anos, com certeza,
cresceram ainda mais...
Nos capítulos anteriores, mencionei o exemplo de um homem muito
rico, que certo dia me disse: “Antes de expandir tanto meus negócios,
tinha menos ‘dor de cabeça’ e meu estilo de vida era exatamente o
mesmo. Agora, ganho mais dinheiro, mas o resultado é igual – não é
por isso que vou trocar de apartamento etc. Eu já me bastava com o
que tinha”. Esse é o exemplo de alguém que se esforçou muito, além do
que precisava, e não encontrou satisfação. Conclusão: Tudo deve seguir
os desígnios de Hashem.
O mesmo raciocínio se aplica à saúde. Às vezes, o indivíduo procura
muitas maneiras de ter saúde, mas só encontra “dor de cabeça”. Ele
deveria fazer o que Hashem ordenou, resguardando-se naquilo que
pode e deve, mas nada além disso.
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Recebi um vídeo de um médico conceituado, que explicou ter uma
solução para o coronavírus. Entretanto, não podemos achar que por
isso saímos do perigo. Mesmo com todo esse conhecimento, ainda
enfrentamos um período de risco. O próprio especialista disse, nesse
vídeo, que devemos continuar com distanciamento social, uso de
máscara, higienização das mãos, locais livres de aglomerações... Até
agora, nada mudou, portanto, precisamos manter as diretrizes de
segurança contra a contaminação (própria e dos outros) e continuar
nos protegendo.
Confiança adequada para os afortunados

Às vezes, Hashem envia o sustento de muitos homens por meio de
um único ser humano. Isso é para testar esse homem afortunado por
Hashem, se ele servirá a Borê Olam ou se rebelará contra Ele (chas
veshalom). Trata-se de um dos testes mais difíceis. Por exemplo, no caso
de um rei, que sustenta seu exército e servos, ou príncipes, ministros do
rei, funcionários importantes, que são cercados por grupos de criados,
oficiais, além de cônjuges e parentes. Todos eles se esforçam para obter
dinheiro para esses pelos quais são responsáveis, lançando mão de
todos os meios (sibot) para isso, sejam eles bons ou ruins.
Os tolos, entre esses abastados, que são responsáveis pelo sustento de
muitos, errarão em três frentes:
1) Ao adquirir dinheiro, usará meios ruins e degradantes para
receber o que Hashem decretou que chegaria até suas mãos.
Se ele tivesse buscado sua riqueza com as fontes adequadas,
teria alcançado seu objetivo e seus negócios, tanto ligados aos
espiritual, quanto ao material, teriam sido bem-sucedidos – ele
não teria recebido menos do que Hacadosh Baruch Hu decretou.
2) Ele pensa que todo o dinheiro que chega até ele é para seu
próprio sustento. Não entende que o dinheiro consiste em três
partes: Uma para o alimento que ele precisa apenas para seu
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próprio corpo, e isso é algo que Hashem garante a todas as
criaturas vivas até o fim de seus dias. A segunda parte, para
o alimento destinado a outras pessoas, como cônjuge, filhos,
empregados, servos e semelhantes. Esse (dinheiro extra) não é
garantido por Hashem a todas as pessoas, ou seja, não é certeza
de que seu negócio prosperará, sem que cônjuge e filhos se
envolvam em alguns meios para isso; mas esse valor chega
apenas para alguns selecionados, e sob condições especiais –
essa oportunidade se apresenta em certos momentos, mas não
em outros, de acordo com as regras do sistema de bondade e
justiça de Hashem. O terceiro é o dinheiro para guardar. Trata-se
do valor que não traz qualquer benefício para o homem. Ele o
guarda e o acumula até legá-lo a outro ou perdê-lo. A pessoa
tola pensa que todo o dinheiro decretado para ela por Hashem
é para seu próprio sustento e manutenção física e, então, ela o
persegue avidamente e faz muito esforço para adquiri-lo; e é
bem possível que esteja acumulando riquezas para o próximo
marido de sua viúva, seu enteado ou para seu maior inimigo.
3) O terceiro erro é que ele fornece dinheiro para seus dependentes,
como Hashem decretou que isso aconteceria através dele. Mas ele
os lembra de seus favores como se fosse ele quem os sustentasse
e, com isso, estivesse fazendo-lhes uma gentileza. Ele espera
que os outros o agradeçam, o elogiem profusamente e o sirvam
devido a isso. Ele se torna arrogante, prepotente e com o peito
estufado. Ele negligencia seu agradecimento a Hashem por esses
pelos quais é responsável – por Borê Olam tê-lo nomeado como
um meio de conceder o bem aos outros, função para a qual é um
agente e seria recompensado. Ele pensa que se não desse esse
dinheiro a eles, ficaria com toda a quantia, e que se ele não os
sustentasse, não teriam qualquer dinheiro. Mas, na verdade, é ele
o pobre dessa situação, que trabalhará de graça neste mundo e
ainda perderá sua recompensa no Mundo Vindouro.
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O sábio, porém, se comporta ao contrário dessas três maneiras descritas
acima, seguindo o que for apropriado para suas atividades religiosas e
seculares, fazendo com que tudo se transforme em méritos para ele.
Sua confiança no que está nas mãos de Hashem é maior do que sua
confiança no que está em suas próprias mãos, porque ele sabe que o
dinheiro em suas mãos está apenas sob seus cuidados. Agindo dessa
maneira, ganhará honra neste mundo e receberá uma rica recompensa
no Olam Habá, como está escrito (Tehilim 112:1) ַהלְ לּו ה’ אַ ְש ֵׁרי ִאיׁש י ֵָרא
’“[ אֶ ת הLouvado seja Hashem! Louvável é o homem que teme Hashem
(até o fim)...”].
Há pessoas que, depois de fazerem favores a outras, respondem aos
agradecimentos que recebem: “Imagine! Não agradeça a mim, mas a
Hashem”. Essas palavras podem ser falsas ou verdadeiras, só Hacadosh
Baruch Hu, além da própria pessoa, sabe o que vai no coração...
Entretanto, esperamos que elas sejam sinceras, pois é um indício de
que o sujeito enxerga as coisas como elas são, ou seja, de que tudo
vem, na realidade, de Hashem. Tudo é Dele. E é só em virtude dessa
conscientização que seremos recompensados no Olam Habá.
Por que as massas têm de trabalhar muito

Há algumas classes de pessoas que se ocupam em adquirir dinheiro e
acumular riquezas apenas pelo amor de serem honradas pelos outros e
para fazerem seu próprio nome, e, desse modo, nenhuma quantidade
de dinheiro basta para elas, já que sempre estão se comparando com
aqueles acima delas. Isso se deve à ignorância do que trará honra real
neste mundo e no Vindouro. A razão pela qual eles cometem esse erro
é porque veem as massas honrando os ricos mas, realmente, essa honra
é motivada pelo desejo por aquilo que os ricos possuem e por tentar
obter algo do que está nas mãos desses abastados.
Se as massas refletissem e entendessem que os ricos não têm a
capacidade nem o poder de dar ou reter algo de alguém, exceto
em relação àqueles sobre os quais Hashem assim decretou, elas não
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depositariam seu bitachon em ninguém, exceto Nele. Tudo depende
da vontade de Hacadosh Baruch Hu. Tampouco encontrariam ninguém
digno de honra, exceto aquele a quem Borê Olam distinguiu com
qualidades louváveis, pelas quais ele merece a honra de Hashem, como
está escrito (Shemuel I 2:30): “( ּכִ י ְמכַ ְּבדַ י אֲ כַ ּבֵ דAqueles que Me honram,
Eu os honrarei”).
E como, ao honrar os ricos, as massas se tornam tolas em relação aos
motivos da verdadeira honra, Hacadosh Baruch Hu acrescenta essa
tolice aos próprios pedidos que elas costumam fazer (dinheiro, por
exemplo), pois esses indivíduos (as massas) procuram, constantemente,
se tornar ricos. Assim, eles se empenham e labutam enormemente,
todos os seus dias, enquanto abandonam o que é seu dever: o de
se ocupar com o que deveriam ser ligeiros em cumprir, ou seja, suas
obrigações para com Borê Olam, além de agradecê-Lo por tudo de
bom que Ele lhes concede. Se não fosse por seus desejos (por dinheiro
e poder), Hashem teria, sem dúvida, ficado mais próximo deles. Como
está escrito (Mishlê 3:16) ֹׁשר וְכָ בֹוד
ֶ ימינָּה ִּב ְׂשמ ֹאולָּה ע
ִ “( א ֶֹרְך י ִָמים ִּבVida
longa está à sua direita, à sua esquerda está riqueza e honra”) e (Divrê
Hayamim I 29:12) בּורה
ָ ְֹח ּוג
ַ ּובי ְָדָך ּכ
ְ מֹוׁשל ּבַ ּכֹל
ֵ
ְהּכָ בֹוד ִמּלְ פָ נֶיָך וְאַ ָּתה
ַ ֹׁשר ו
ֶ ְהע
ָ ו
ּובי ְָדָך לְ גַ ּדֵ ל ּולְ ַחּזֵק לַ ּכֹל
ְ (“Riqueza e honra vêm de Você e Você governa
tudo – em Suas mãos está o poder e a força; e está em Suas mãos fazer
qualquer um grande e forte”).
Entre os que buscam riqueza, às vezes, há quem conquiste todos os
seus desejos pelos meios (sibot) mencionados anteriormente (comércio,
comércio especializado etc.), outros, em virtude de herança ou algo
semelhante, e ele pensa que sua riqueza se deve aos meios e, sem eles,
não teria recebido nada. Dessa forma, agradece aos meios, e não à
Causa (ou seja, a Hashem, que rege todos os meios).
Esses são semelhantes a um homem no deserto, que tem a sede pesando
sobre ele. Ele encontra água impura em uma vala e se enche de alegria,
matando sua sede com ela. Depois, avança um pouco mais e encontra
um poço de água pura. Ele se arrepende do que fez anteriormente, de
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beber e matar a sede com água impura12.
Assim é o homem que se tornou rico por certos meios. Se essa fonte
tivesse falhado, ele teria alcançado sua riqueza de outro modo, como
explicamos anteriormente, e segundo afirma o passuc (Shemuel I 14:6):
הֹוׁשיעַ ְּב ַרב אֹו ִב ְמעָ ט
ִ ְ“( ּכִ י אֵ ין לַה’ ַמ ְעצֹור לPois nada impede Hashem de
salvar, seja por meio de muitos ou poucos”).
Baba Sali e o carro sem gasolina

Há inúmeras histórias envolvendo o Baba Sali zt”l (Rabi Israel Abuhatsira,
Marrocos, 1889–Israel, 1984), por meio de quem diversos milagres
aconteciam. Isso porque o Baba Sali era dotado de emuná e bitachon
plenos em Hashem. Por exemplo, ele costumava fazer com que uma
garrafa de Arak, de cerca de 700 ml, rendesse vários litros.
Certa vez, ele tinha de fazer uma longa viagem, de Netivot a Jerusalém.
Então, pediu para que chamassem o homem que costumava servi-lo
como motorista. O sujeito chegou à sua casa, mas pediu que o Baba
Sali o esperasse até que enchesse o tanque com gasolina. O Baba Sali
perguntou quanto tempo o combustível que ele tinha permitiria que
viajassem. O motorista respondeu que o que havia no tanque dava só
para meia hora, e como a viagem duraria ao menos duas, era evidente
que ele teria de abastecer o carro. O Baba Sali entrou no automóvel,
colocou sua mão direita sobre sua fronte e disse ao motorista que não
se preocupasse, que partisse. Ele lhe garantiria que não precisariam
parar no caminho, nem na ida, nem na volta.
Entretanto, durante todo o caminho, o motorista comentava com o
Baba Sali sobre a luz vermelha do combustível, que estava piscando sem
parar, indicando que, a qualquer momento, parariam. Mas, eles foram
12
É claro que se trata de um nível elevado de bitachon, pois, no deserto,
provavelmente, ele não encontraria outro tipo de água, que não a impura. No
entanto, quem se apoia verdadeiramente em Hashem sabe que Ele sempre o
proverá com o melhor.
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e voltaram sem a necessidade de se deter. Ao chegar à casa do Baba
Sali, restava ainda combustível no tanque. É evidente que isto foi uma
demonstração de Bênção Divina! No entanto, quando o motorista foi
tentar ligar o carro, para procurar por um posto e voltar para sua casa,
o carro não deu partida. Sem entender nada, ele perguntou ao Baba
Sali: “Rav, o senhor não disse que eu não precisaria me preocupar?”.
Respondeu-lhe o Baba Sali: “Eu acreditei em Hacadosh Baruch Hu, que
não precisaria abastecer o carro. Mas, você, preferiu acreditar na luz
vermelha do painel...”.
A emuná e o bitachon em Hashem podem levar a situações inimagináveis,
por vezes milagrosas! Da mesma forma, ainda que no deserto, podemos
nos negar a ingerir água salgada, acreditando, plenamente, que Borê
Olam nos proverá com água doce.
Confiança adequada em
situações financeiras críticas

O modo correto de quem confia em Hashem, quando seu sustento
não chega, é dizer em seu coração: “Aquele que me tirou (do ventre)
para este mundo em um tempo e momento determinados, e não o fez
antes ou depois, é Quem está retendo meu sustento por um tempo
determinado, porque Ele sabe o que é o melhor para mim”.
Da mesma forma, quando o sustento chega na medida certa, nem a
mais, nem a menos do que a quantidade básica para sua alimentação, é
apropriado que a pessoa reflita em seu coração e diga a si mesma: “Ele
preparou meu sustento no seio de minha mãe, no início, de acordo com
minha necessidade. E foi suficiente para mim dia após dia, até que Ele
substituiu isso por algo melhor, e o leite vindo na medida exata não me
prejudicou em nada. Da mesma forma, eu não serei prejudicado agora
e até o final dos meus dias ao receber meu alimento na quantidade
limitada e exata”.
Se o indivíduo pensar assim, ele será recompensado por isso, como
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Hashem disse aos nossos ancestrais no Deserto, em relação ao
recolhimento do man13, o pão que caía dos Céus diariamente para
sustentar Am Yisrael (Shemot 16:4): יֹום ְבּיֹומֹו-“( ְויָצָ א ָהעָ ם וְלָ ְקטּו ְדּבַ רO
povo sairá todos os dias e colherá o que precisa para aquele dia”), e
(Yirmeyáhu 2:2) ְרּוׁשלַם לֵ אמֹ ר ּכֹה אָ ַמר ה’ זָכַ ְר ִּתי לָ ְך
ָ את ְבאָ זְ נֵי י
ָ ְק ָר
ָ ָהֹלְך ו
לּוֹלתיְִך לֶכְ ֵּתְך אַ חֲ ַרי ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ְּבאֶ ֶרץ ל ֹא זְ רּועָ ה
ָ
ְעּוריְִך אַ הֲ בַ ת ּכ
ַ ְ“( ֶח ֶסד נVá e
clame aos ouvidos de Jerusalém, disse Hashem, e diga ‘Lembro-Me de
você, da bondade da sua juventude, do amor do seu noivado, quando
você Me seguiu no deserto, em uma terra que não foi semeada’”). Nossos
sábios disseram que é por isso que o homem sempre deve confiar em
Hashem, dia após dia, de que Ele fornecerá seu alimento diário. Dessa
forma, seu Bitachon Nele será fortalecido.
Se o sustento de alguém vier por um meio (sibá), mas não por qualquer
outro que ele tenha escolhido (por exemplo, ele trabalha em um local
onde não está muito satisfeito; não é exatamente o que ele queria,
entretanto, sua parnassá vem dali), ou de um lugar (por exemplo, de
um país no qual ele esteja insatisfeito de viver), e não de qualquer outro
lugar, ou através de uma pessoa (alguém, por exemplo, de quem ele não
gosta ou que o oprima no trabalho), e não através de qualquer outra,
que ele diga em seu coração: “Aquele que me criou de uma certa forma,
formato, características e proporções, e não de qualquer outra forma,
para meu propósito e benefício, Ele escolheu que meu sustento viesse
de maneiras adequadas ao meu propósito e benefício, e não através de
quaisquer outras formas”. Além disso, também deve pensar14: “Aquele
que me trouxe a este mundo em um tempo determinado, por meio de
duas pessoas específicas, e não por meio de outras pessoas do mundo,
Ele escolheu para mim meu sustento de um lugar específico e por meio
O man é um bom exemplo de como devemos lidar com nosso sustento. Devemos
saber que a parnassá (como o man) é enviada até nós por Hashem, na medida
perfeita, de acordo com o que é bom para nossas necessidades.
14
Ainda que esteja insatisfeito com toda a situação, deve pensar e se trabalhar para
entender que isso é o melhor que poderia ter-lhe acontecido, pois vem de Hashem
e Ele, como sempre, só quer nosso bem.
13
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de uma pessoa específica. Ele fez os meios de minha subsistência para
meu benefício”. Como está escrito (Tehilim 145:17): צַ ִּדיק ה’ ְּבכָ ל ְּד ָרכָ יו
(“Hashem é justo em todos os Seus caminhos”).
Terceira Categoria – Assuntos sociais

Aqui está a explicação da terceira categoria, ligada a questões que
abrangem cônjuge, filhos, membros da família, parentes, amigos,
inimigos, conhecidos, aqueles acima ou abaixo de nós, entre as várias
classes sociais, em relação ao modo adequado de confiarmos em
Hashem.
De início, devemos entender que todo ser humano está necessariamente
em uma das duas situações: ou é um estranho (solitário) no local onde
vive ou está entre sua família e parentes.
Confiança adequada para
quem leva uma vida solitária

Deve-se entender que se ele for um estranho (solitário), que vive
longe de sua família e parentes, isso também é para o seu bem. Que
sua companhia seja Hashem. Durante seu tempo de solidão, deve
aproveitar para se aproximar de Hacadosh Baruch Hu e depositar sua
confiança Nele. Isso me fez lembrar dos meus tempos de yeshivá,
logo que cheguei, como me senti sozinho, pois não falava inglês nem
iídiche, os idiomas dos alunos de lá... A maioria já enfrentou experiências
assim. Nessas horas, é preciso encontrar a companhia de Hacadosh
Baruch Hu e, dessa forma, usar a solidão para galgar novos degraus no
desenvolvimento da espiritualidade.
É preciso perceber ainda que a alma também é solitária neste mundo
e que todas as pessoas são como estranhos no Olam Hazê, como o
passuc diz (Vayicrá 25:23): ְתֹוׁש ִבים אַ ֶּתם ִע ָּמ ִדי
ָ “( ּכִ י גֵ ִרים וPois vocês são
estranhos e residentes temporários Comigo”). E que ele reflita em seu
coração que todos aqueles que têm parentes aqui, em pouco tempo,
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serão deixados como forasteiros solitários, pois tudo é passageiro15.
Nem parentes nem filhos poderão ajudá-lo e nenhum deles estará
com ele no Olam Habá. Ele não terá nenhuma dessas companhias no
Mundo Vindouro, exceto a proximidade de Hashem.
Dessa forma, após ele considerar que, como um estranho (solitário),
está livre do fardo pesado de sustentar parentes e cumprir seus
deveres para com aqueles que dependeriam dele, pode tomar isso
como uma das gentilezas de Hashem, pois se precisar buscar um
sustento para prover suas necessidades materiais, seu esforço será
menor do que se tivesse de manter esposa e filhos, e a ausência
deles significa Ishuv Hadaat – tranquilidade. Além disso, se ele for
preocupado com seus interesses no Mundo Vindouro, sua mente,
sem dúvida, estará mais tranquila e livre enquanto estiver sozinho.
Portanto, os chassidim (como Rabi Shim’on Bar Yochai zt”l, por exemplo,
que passou treze anos em uma caverna, fugindo dos romanos, que
queriam matá-lo, e isso se tornou motivo de sua elevação espiritual)
deixavam seus parentes e casas e iam para as montanhas, a fim de
concentrar seus corações no serviço a Hashem.
Da mesma forma, os profetas, durante a era da profecia, deixavam suas
casas e viviam isolados para cumprir seus deveres para com Hacadosh
Baruch Hu, como se sabe da história do encontro do navi Eliyáhu com
Elishá, que estava arando o campo com seus bois, quando se viu diante
daquele que se tornaria seu mestre (Melachim I 19:19): ׂשר ְצ ָמ ִדים
ָ ְָׁשנֵים ע
ׂשר
ָ ָ“( לְ פָ נָיו וְהּוא ִּב ְׁשנֵים ֶהעDoze pares de bois estavam diante dele, e ele
estava com o décimo segundo”). E assim que o navi Eliyáhu deu a ele
uma pequena dica (para ir com ele), ele entendeu e disse (Melachim I
19:19): “( אֶ ְּׁש ָקה ּנָא לְ אָ ִבי ּולְ ִא ִּמי וְאֵ לְ כָ ה אַ חֲ ֶריָךDeixe-me, por favor, beijar
meu pai e minha mãe, e eu irei com você”), e depois (Melachim I 19:21),
ְׁש ְר ֵתהּו׃
ָ “( ַוּיֵלֶ ְך אַ חֲ ֵרי אֵ לִ ּיָהּו ַוי...e ele foi atrás de Eliyáhu e o serviu”).
Assim sendo, em sua curta passagem na terra, a pessoa deve procurar construir
um mundo melhor no Olam Habá.

15
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Até este ponto, o “Chovot Halevavot” está falando sobre pessoas
solitárias, que não têm outras dependendo delas.
É preciso frisar que o autor não está nos incentivando a buscar essa
situação. Está apenas mostrando o que fazer quando nos encontramos
em uma condição similar. Na nossa geração, há pouquíssimos casos de
chassidim que se isolam do mundo e esse não é o caminho que deve ser
adotado por nós. Um dos maiores nomes de nossos dias, Rav Chayim
Kanievsky Shelita, nunca perdeu qualquer simchá (acontecimento
festivo) de seus filhos, netos, bisnetos e demais parentes. A família
não prejudica, ao contrário; muitas vezes, é ela que torna o indivíduo
especial e diferenciado.
Nos Estados Unidos, faleceu no dia 19 de Cheshvan de 5781, um dos
grandes legisladores de nossa geração, o tsadic Rav David Feinstein
zt”l, filho do renomado legislador Rav Moshê Feinstein zt”l. Ao mesmo
tempo que mantinha dedicação incansável ao estudo da Torá, seus
filhos e netos contam o quanto envolvido ele era com seus parentes,
alunos e as necessidades das pessoas, instituições e comunidades ao
seu redor.
O chassid e a estranha aldeia

Um chassid viajou a um país para ensinar seus habitantes o serviço
a Hashem. Ele os encontrou todos vestidos da mesma maneira e
adornados da mesma forma. Seus túmulos ficavam perto de suas casas
e ele não viu nenhuma mulher entre eles. Ele perguntou-lhes sobre isso
e eles responderam: “A razão de estarmos todos vestidos da mesma
maneira é para que não haja diferença perceptível entre um homem
rico e um pobre, para que o rico não chegue à arrogância por sua
riqueza, para que o pobre não se envergonhe de sua pobreza; para
que estejamos iguais acima da terra como estaremos embaixo dela”,
nesta última parte, eles se referiam às suas sepulturas, onde todos
são vestidos da mesma maneira. E eles continuaram sua explicação:
“É sabido que havia um rei, que se misturava com seus servos, e não
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havia diferença perceptível entre eles, pois esse monarca se conduzia no
caminho da humildade em suas vestes e adornos”.
“E o motivo pelo qual os túmulos de nossos mortos ficam perto de
nossas casas”, eles disseram, “é para que aprendamos mussar (ética)
deles e nos preparemos para nossa morte; para que cultivemos nossas
provisões, mitsvot e maassim tovim (bons atos), para o Olam Habá.
Quanto ao fato de você perceber que nos separamos das mulheres e dos
filhos, saiba que preparamos para eles uma aldeia aqui perto. Quando
um de nós precisa de algo deles, vai até lá, e depois de obter o que quer,
volta para cá. Fizemos isso porque vimos quanta distração do coração,
grande perda, esforço e tensão havia quando eles estavam entre nós, e
a grande paz de espírito de tudo isso, em nos separarmos deles, para
nos concentrarmos em questões relacionadas ao Olam Habá e, dessa
forma, sentirmos repulsa no que diz respeito aos assuntos relacionados
ao Olam Hazê”. E, assim, suas palavras encontraram graça aos olhos do
chassid, que os abençoou e os louvou sobre seu comportamento.
Bons exemplos de grandes mestres

Vale observar algo sobre as sepulturas da história acima. Conta-se que
o Saba Mikelem zt”l (Rav Simcha Zissel Ziv Broida, Lituânia,1824–1898)
costumava, muitas vezes, ir até a porta do cemitério de sua cidade. Ele
ficava parado, contemplando o local, pensativo, e, depois de alguns
minutos, seguia seu caminho. Certa vez, o questionaram sobre a razão
desse costume. Ele disse: “Isso me dá forças e melhora minha emuná.
Consigo entender o quanto preciso me preparar para o Olam Habá e o
quanto o Olam Hazê é fútil e passageiro”.
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Confiança adequada em relação
a parentes, cônjuge, amigos e inimigos

Se aquele que confia em Hashem tiver cônjuge, parentes, subordinados16,
amigos, inimigos, que ele também deposite seu bitachon em Hacadosh
Baruch Hu para ajudá-lo a sair da situação causada por esses, ou seja,
do esforço, da preocupação, do sustento, da responsabilidade, da
proteção, enfim, de suas obrigações para com eles – diferentemente
daquele que vive solitário, como abordamos anteriormente.
Ele deve se esforçar para cumprir seus deveres perante seus dependentes,
ou seja, suprir suas necessidades, satisfazer seus desejos, provendo-os
também com um pouco além de suas necessidades básicas; deve ser
sincero e agradável com eles, para atender às suas demandas com o
coração aberto, voluntariamente, e não como se fosse forçado a fazêlo. Deve evitar causar qualquer dano a eles, tentando levar-lhes até o
que é bom. Ele também precisa tratá-los de modo confiável, em relação
a todos os assuntos, e ensinar-lhes os caminhos que serão benéficos em
questões relacionadas à espiritualidade e materialidade e no serviço a
Hashem, como está escrito (Vayicrá 19:18) “( וְאָ ַה ְב ָּת לְ ֵרעֲ ָך ּכָ מֹוָךVocê deve
amar o seu semelhante como a si mesmo”) e (Idem 19:17) ל ֹא ִת ְׂשנָא אֶ ת
“( אָ ִחיָך ִּבלְ בָ בֶ ָךNão odeie o seu irmão em seu coração”).
E não deve fazer tudo isso na esperança de desfrutar de benefícios
futuros deles ou para pagá-los por favores anteriores. Nem deve buscar
ser honrado ou elogiado por eles, ou querer governá-los – mas sim, com
o único objetivo de cumprir o mandamento de Hashem, Sua aliança e
preceitos sobre eles. Isso quer dizer que devemos cuidar daqueles que

16
Mesmo esses, que são pagos para nos prestar serviço, têm de ser tratados com
“leveza” e gentileza. Não se deve, como se diz, “explorá-los”. Isso também se aplica a
nossos filhos e cônjuges (por exemplo, sentar-se à mesa e solicitar a todo momento
que o filho ou a esposa lhe sirva algo). A história conta quanto o renomado Steipler
zt”l, (Rav Yaakov Yisrael Kanievsky, Ucrânia, 1899–Israel, 1985) era cuidadoso com
isso e praticamente não pedia favores aos seus familiares, inclusive a seus filhos.
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são nossos dependentes para que eles guardem a aliança de Hacadosh
Baruch Hu e Seus mandamentos.
No início deste capítulo, mencionamos que o Rambam (Ishut 15:19)
escreve que o indivíduo deve amar a esposa como ama a si próprio,
entretanto, ele deve respeitá-la mais do que a seu próprio corpo.
Isto foi extraído da Guemará (Yevamot 62b). Nossos sábios explicam
o significado dessa obrigação: se o homem estiver acostumado a
comprar, por exemplo, um terno de tecido nobre, não deve adquirir
outro de qualidade inferior. No entanto, para sua esposa, ele
deve dar bens de qualidade superior à que ela está acostumada17.
Os baalê mussar explicam que isso é assim porque a responsabilidade
do sustento da esposa é do marido. Dessa forma, ela deposita um
pouco de seu bitachon nele. Segundo nossos sábios, se tivermos
bitachon em Hashem, Ele nos suprirá; da mesma forma, o marido, que
é responsável pela esposa, tem de dar a mais para ela, pois o sustento
dela vem por meio dele. Se o marido se conduzir dessa forma, Hashem
irá compensá-lo, dando também a mais para ele.
Entretanto, a pessoa, cuja razão para cumprir os desejos de
seus dependentes é um dos motivos repreensíveis mencionados
anteriormente (veja em “Confiança adequada aos afortunados”), não
obterá o que deseja deles neste mundo. Ela se cansará por nada e
perderá sua recompensa na vida após a morte, pois sua intenção não
era leshem shamáyim. Entretanto, se seu único motivo for o de servir a
Borê Olam, Ele ajudará seus dependentes a retribuir todos esses favores
no Olam Hazê. Hashem também fará com que eles o louvem, tendo-o
em alta estima. Além disso, alcançará grande recompensa no Olam
Habá, como Hashem disse a Shelomô Hamêlech (Melachim 3:13) וְגַ ם
ֹׁשר ּגַ ם ּכָ בֹוד
ֶ ָת ִּתי לָ ְך ּגַ ם ע
ַ ׁשאַ לְ ָּת נ
ָ ׁשר ל ֹא
ֶ ֲ“( א...e também o que você não
pediu, Eu lhe darei: também riqueza e também honra”), sabemos que
Isso não quer dizer que as esposas devem cobrar de seus cônjuges. Cada um
deve se conduzir de acordo com seu orçamento, sem esbanjar (vide Biur Halachá
529 )ד”ה ואל יצמצם בהוצאות יו”ט.
17
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Shelomô Hamêlech foi dotado de muito sucesso espiritual e material
por ter sido um rei fiel a Hashem e que proveu o povo e seus familiares
com tudo o que era de sua responsabilidade, tendo a intenção correta
de apenas cumprir a vontade de Borê Olam.
Confiança adequada quando se beneficia
outros ou se tem benefício deles

As maneiras de confiar em Hashem ao lidar com aqueles acima ou
abaixo de nós, nas várias classes sociais, são as seguintes:
O modo adequado de agir quando precisamos solicitar algum benefício
de alguém acima ou abaixo de nós é confiar em Hashem e considerar
essa pessoa como meio para obtermos o que precisamos18, assim
como fazemos em relação ao trabalho e à semeadura da terra para a
obtenção do nosso alimento. Se Hacadosh Baruch Hu desejar ajudarnos por meio desse trabalho, Ele fará com que as sementes germinem,
cresçam e se multipliquem. Entretanto, não agradecemos à terra por
isso, mas somente a Borê Olam. E se o Todo-Poderoso não desejar nos
suprir por meio dessa tarefa, a terra não produzirá, ou produzirá, mas
será atingida por eventos danosos, e ninguém culpará a terra.
Da mesma forma, quando buscamos algo de um desses agentes,
devemos vê-los de maneira igual a nossos olhos, não importando se
são fracos ou fortes, pois nossa obrigação é a de confiar apenas em
Hashem para a conclusão daquilo que queremos.
Se o resultado sair por meio de um desses agentes, devemos agradecer
Hashem, que realizou nosso desejo, e a pessoa, por meio de quem
ele foi feito. Hacadosh Baruch Hu teve boa vontade para com esse
Por exemplo, supomos que um banco esteja fazendo uma superpromoção de
empréstimos sem juros. Ao me candidatar a esse benefício, posso pensar que a
aprovação será devido à minha linha de crédito, ao meu contato com o gerente ou,
como deve ser para aquele que tem bitachon pleno em Hashem, que estou fazendo
a minha parte, mas o resultado desse esforço seguirá apenas a vontade Dele.

18
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agente, pois Borê Olam trouxe nosso benefício por meio dele e é sabido
que Hashem não traz o bem, exceto pelas mãos dos beneméritos,
sendo raro que Ele traga uma perda por meio deles, como os sábios
dizem (Bavá Batrá 119b) “O mérito ocorre pelo meritório e a culpa, pelo
culpado”, e o passuc (Mishlê 12:21) “( ל ֹא יְאֻ ּנֶה לַ ּצַ ִּדיק ּכָ ל אָ וֶןNenhum mal
acontecerá ao justo19”).
Caso contrário, se nosso pedido não for cumprido por meio desse
agente, não devemos culpá-lo, e nem considerarmos isso devido ao
fato de ele, supostamente, ter sido negligente. Ao contrário, devemos
agradecer o Todo-poderoso que escolheu o que é melhor para nós e
elogiar esse indivíduo, pois sabemos que ele se esforçou para cumprir
nosso desejo, embora a conclusão não tenha saído de acordo com
nossa vontade. Temos de agir da mesma forma com nossos conhecidos,
amigos, sócios, funcionários e outros colegas.
Exemplo desse conceito são Noach e seus filhos. Será que Hashem não
tinha meios de salvar a família de Noach, sem que tivessem de entrar na
arca? Claro que sim, pois foi isso que Ele fez com Og, mêlech habashan,
que não entrou na arca, e ainda assim foi salvo das águas do Mabul
(Dilúvio). No entanto, Hacadosh Baruch Hu queria, além da hishtadelut
da parte deles, que fossem salvos por meio de Noach, que construiu a
arca. Por isso, às vezes precisamos solicitar algo a terceiros, mas sempre
tendo em mente que o resultado vem de Hashem.
Se uma pessoa superior ou inferior a nós pedir que façamos algo por
ela, devemos usar de todo o nosso coração, de todos os meios, para
fazer aquilo que nos foi solicitado e voltar nossa mente para concluir o
assunto, desde que sejamos capazes de fazê-lo e que quem o solicitou
seja digno de que nos esforcemos em seu nome. Depois disso, devemos
confiar em Hashem e pedir a Ele sucesso para a conclusão do assunto.
Se Hacadosh Baruch Hu terminá-lo por nosso meio, nos tornando
Rashi explica que esse passuc quer dizer: “Nenhum pecado surgirá diante dele
inadvertidamente”.

19
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agentes em benefício de outra pessoa, devemos agradecê-Lo por
esse privilégio. Se Borê Olam retiver isso da pessoa, e, portanto, não
formos capazes de realizar sua solicitação, não devemos nos culpar,
mas sim, informar a ela de que não fomos negligentes em realizarmos
seu pedido, contanto que realmente tenhamos nos empenhado nisso.
O shiduch desfeito

Conta-se que uma das filhas do Rav Boruch Ber zt”l (Rav Boruch Dov
Leibowitz, Bielorrússia, 1862–Lituânia, 1939)20 demorou para encontrar
seu shiduch (casamento). Até que, finalmente, ela noivou com um dos
alunos da yeshivá de seu pai. Era um bachur excelente, com ótimas
midot, enfim, um shiduch perfeito. No entanto, o rapaz trocou a yeshivá
do Rav Boruch Ber por outra e, passado um tempo, ele devolveu todos
os presentes que havia ganhado do rav, em sinal de rompimento do
noivado. O rav ficou muito triste, pois se tratava de um ótimo jovem.
Depois, um shiduch foi oferecido para esse rapaz, com a filha de outro
grande rav. Dessa vez, o futuro sogro queria que alguém atestasse
que o jovem tinha, realmente, o perfil do homem que ele procurava
para se casar com sua filha, ou seja, se ele era realmente tudo o que
diziam. Sem saber a quem recorrer, o bachur escreveu ao Rav Boruch
Ber pedindo que ele dissesse boas palavras a seu favor... Justamente o
jovem que havia desfeito o compromisso com sua filha!
O que o rav fez? Escreveu uma carta falando sobre todas as qualidades
do rapaz e, além disso, pediu para que outras três pessoas (o
mashiguiach, um rav e o outro rosh yeshivá de sua yeshivá) lessem a
carta, como num bêt din (tribunal judaico), pois ele tinha medo de que
tivesse sido influenciado pelo que aconteceu com sua filha. “Como o
caso me tocou, não quero ser injusto com esse rapaz. Por isso, gostaria
que todos lessem o que escrevi, para ter certeza de que não faltei
Um dos gueonim da geração passada, rosh yeshivá das Yeshivot Kenesset Bêt
Yitschak, em Slabodka e Kaminetz.

20
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com nenhuma informação boa sobre ele”, disse Rav Boruch Ber. Eles
analisaram a carta e disseram que estava perfeita.
Essa história nos dá um fabuloso exemplo de alguém que sabe viver de
forma leve, entendendo que todo resultado vem de Hacadosh Baruch
Hu. Tudo o mais são meios (sibot), que nunca devem ser culpados ou
louvados por qualquer fracasso ou êxito.
Confiança adequada para lidar com inimigos
A escolha é sua

Infelizmente, há pessoas que têm inimigos ou aqueles que nutrem
inveja delas, procurando prejudicá-las. Também em relação a esses,
deve-se confiar em Hashem. É preciso suportar seu desprezo e desdém,
e não os tratar da mesma maneira. Em vez disso, deve-se retribuir com
bondade e tentar beneficiá-los, tanto quanto possível, lembrando, em
seu coração, que somente Hashem tem a capacidade de beneficiá-lo
ou prejudicá-lo.
Se um inimigo se tornar um agente para prejudicá-lo, deve-se julgálo favoravelmente e desconfiar que isso se deve à própria “vítima” ou
a seus atos passados, cometidos contra Hashem. E, portanto, esse
prejuízo lhe cabe, é justo. Deve-se implorar ao Todo-Poderoso e buscáLo para expiar por seus pecados e, então, seus inimigos se tornarão
seus amigos, como disse Shelomô Hamêlech (Mishlê 16:7): ’ִּב ְרצֹות ה
“( ּדַ ְרכֵ י ִאיׁש ּגַ ם אֹויְבָ יו י ְַׁשלִ ם ִאּתוQuando Hashem se agrada dos caminhos
de um homem, até mesmo seus inimigos farão as pazes com ele”).
A lição do meu pai

Eu me lembro de um episódio que me marcou muito na vida. Todos
sabem que meu estimado pai, Rabino Isaac Dichi Shelita, é alguém
que, mesmo se for ofendido ou prejudicado, continuará a fazer o bem
a esse que o lesou. Há histórias de pessoas que tentaram ofendê-lo ou
importuná-lo, e, posteriormente, precisaram de sua ajuda, e ele não se
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negou a isso. Muitas vezes, ele auxilia os outros, sem que eles saibam,
chegando a me advertir: “Você está sabendo desse assunto, mas jamais
o revele a ninguém que eu fiz isso em benefício daquela pessoa”.
Assim, quando eu era pequeno, havia um garoto na escola que me
aborrecia muito... Certa vez, um dos meus professores me disse:
“Olha, você tem de aprender com o seu pai: mesmo que o magoem,
o que ele faz é devolver o bem para a pessoa”. Em casa, contei ao
meu pai o conselho que o professor me deu. Meu pai disse (foi a
primeira vez que ele não concordou com um professor): “Vá e
responda a ele que eu disse que quando você tiver a minha idade,
você vai se comportar como eu e vai se calar numa situação dessas. Por
enquanto, você ainda é pequeno e não precisa se comportar assim”.
É claro que se deve buscar o aperfeiçoamento pessoal e espiritual
sempre, mas tudo no seu tempo. Não se pode exigir o comportamento
assim de uma criança, por exemplo. Não devemos cobrar dos outros
que estejam em determinado nível e se comportem dessa maneira,
mesmo que saibamos ser esse o modo certo de agir – especialmente
diante de inimigos ou pessoas que queiram prejudicá-los.
Quarta Categoria – Deveres do coração e membros
que não afetam os outros
Confiança adequada no
livre-arbítrio para servir a Hashem

A quarta categoria envolve a confiança adequada em questões
de deveres do coração e dos membros que apenas beneficiam ou
prejudicam a própria pessoa. Por exemplo: jejuar, rezar, habitar em uma
sucá, mitsvá do lulav, usar tsitsit, colocar tefilin, guardar o Shabat e os
yamim tovim, abster-se de pecados e pensamentos proibidos. Essa
categoria também inclui todos os deveres do coração, uma vez que
seu desempenho não afeta os outros e, assim, seu benefício ou dano
é limitado apenas à própria pessoa, não sendo compartilhado com
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outros. Sobre isso, diz o “Chovot Halevavot”: “Vou explicar a maneira
adequada de confiar em Hacadosh Baruch Hu em tudo isso, e peço a
Hashem para me ensinar a verdade, em Sua misericórdia”, rogando a
Ele para que consiga explanar o que se segue.
Qualquer ação humana, que seja a serviço de Hashem ou pecado (lô
alênu), só pode acontecer se três fatores se manifestarem:
1) A escolha é feita de coração e mente (ou seja, um pensamento
de que é apropriado fazer aquilo);
2) A intenção e a resolução de fazer o que escolheu;
3) O esforço para completar o ato com os membros físicos e
torná-lo realidade.
Desses três fatores, dois estão totalmente sob nosso controle, a saber:
a) A escolha entre fazer a vontade de Hashem ou (lô alênu) o
pecado;
b) A intenção e determinação de realizar a escolha.
Em relação a esses, confiar em Hashem seria um erro e uma tolice, pois
Borê Olam deixou a escolha em nossas mãos, no caso, se devemos
servi-Lo ou (chas veshalom) rebelarmos contra Ele, como está escrito
(Devarim 30:19) ְה ְּקלָ לָה ּובָ ַח ְר ָּת ּבַ ַחּיִים
ַ ָת ִּתי לְ פָ נֶיָך ַה ְּב ָרכָ ה ו
ַ ְה ָּמוֶת נ
ַ ַה ַחּיִים ו
(“...vida e morte eu coloquei diante de você, e você deve escolher a vida”).
Entretanto, a concretização do ato, o terceiro e último fator, Ele não
deixou em nossas mãos, mas fez com que dependesse de meios
externos que, às vezes, estão disponíveis, e, noutras, não21.
Mas, se ao escolher servir a Borê Olam alguém confiar Nele, e pensar:
Por exemplo, se eu decidir comprar o melhor etrog (uma das quatro espécies
usadas na festa de Sucot), devo me esforçar para isso mas, a concretização dessa
intenção só vai se dar se alguns elementos (sibot) colaborarem para tanto, como
uma boa safra de etroguim, seu transporte adequado (no Brasil, os etroguim
costumam vir de Israel, Itália e do Marrocos ), que não os tenha danificado etc.

21
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“Não vou escolher o serviço de Hashem nem tentar fazer qualquer
parte dele até que Ele escolha o que é bom para mim” – essa pessoa
já se desviou do caminho reto, escorregando para longe dele... Porque
Hacadosh Baruch Hu já nos ordenou que façamos a escolha em questões
relacionadas a Seu serviço e que queiramos e façamos esforços nesse
sentido, com resolução completa e de todo o coração, em virtude de
Seu grande Nome22. Este é o caminho adequado para nosso bem-estar
neste mundo e no próximo, segundo Hashem determinou.
Se os meios (sibot) necessários estiverem disponíveis para nós, para
que sejamos capazes de concluir o serviço a Hashem que decidimos
fazer, então, receberemos a grande recompensa por escolhê-lo, pela
intenção e determinação de fazê-lo e para completar as ações de
nossos membros físicos. Mas, se sua realização com os membros físicos
for negada a nós, então, devemos ter bitachon em Hashem de que
receberemos recompensa por nossa escolha e intenção de fazê-lo,
como explicamos anteriormente (capítulo 3), e o mesmo ocorre em
relação à punição pelos pecados – pois uma intenção verdadeira é
considerada como se o próprio ato tivesse sido executado. No caso de
intenção e decisão de fazer algo proibido pela Torá, a punição virá pela
intenção e decisão incorretas.
A diferença entre o serviço a Hashem e as atividades mundanas, com
relação à confiança em Hacadosh Baruch Hu, é a seguinte:
Para assuntos seculares, não nos foi revelado qual de todas as sibot
(meios) será a melhor e mais benéfica para nós, nem as maneiras
pelas quais um caminho será mais prejudicial e pior do que outros.
Não sabemos qual comércio específico será mais lucrativo para nós, e
também para preservarmos a saúde e para o nosso bem-estar geral.
Portanto, não temos conhecimento em relação ao resultado que advirá
22
Não adianta ser o que se chama de “Judeu no coração”. Ou seja, a pessoa nasce
Judia, mas não faz nenhuma das mitsvot. Não é isso que Hashem quer de nós. Ele
quer (e espera) que optemos por realizá-las.
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de determinado setor de negócios, da jornada empreendia ou de
outros empreendimentos23.
Um bom exemplo é quando precisamos ir a uma cidade, mas temos
mais de um caminho para chegar até nosso destino. Qual rodovia
escolher? Hoje, dispomos de tecnologias que nos auxiliam nisso. Mas,
ainda assim, pode acontecer um acidente, um imprevisto... Em todos
os assuntos seculares, nem sempre foi revelado a nós qual meio optar.
Portanto, devemos colocar nossa confiança em Hashem, de que Ele nos
ajudará a escolher e a realizar a melhor opção para nós, desde que nos
apliquemos, lançando mão dos meios que forem apropriados para isso,
e que roguemos a Ele para que desperte nossos corações e façamos
a escolha boa e adequada para nós mesmos. Assim, temos de nos
esforçar e, ao mesmo tempo, por meio de nossas tefilot, implorarmos
para que Hacadosh Baruch Hu nos ajude e ilumine nossas alternativas,
para chegarmos ao nível que devemos.
Mas, com relação aos assuntos ligados ao serviço a Hashem, Ele já nos
ensinou os caminhos adequados para isso, ordenou o que escolhêssemos
e nos deu a capacidade de fazê-lo. Então, se implorarmos a Hashem
sobre a opção que devemos fazer, e confiarmos Nele, que Ele nos
revelará a saída, estaremos enganados em nossas palavras (de oração)
e tolos em nossa confiança, porque Ele já nos ensinou, na Torá, o que
será bom para nós no Olam Hazê e no Olam Habá24, como está escrito
(Devarim 6:24) ַויְצַ ּוֵנּו ה’ לַ עֲ ׂשֹות אֶ ת ּכָ ל ַהחֻ ִּקים ָהאֵ ּלֶה לְ י ְִראָ ה אֶ ת ה’ אֱ ֹלקינּו
Não temos como saber, por exemplo, que investimento é melhor para nosso
dinheiro. Qual deles terá lucro garantido e frutífero. Também não é nossa obrigação
saber qual será o resultado, conforme esclarecido anteriormente, no capítulo 3,
“Como escolher sua profissão”.
24
Nos assuntos que não estão evidentes nos nossos livros sagrados, nesse caso,
devemos consultar nosso Rav. Temos obrigação de ter um Rav para nos orientar em
nossas vidas, em todos os assuntos, conforme consta no Pirkê Avot (1:6): “Faça para
você um Rav”. O Rambam explica “faça”, mesmo que não lhe pareça que ele é apto
para ser seu Rav, faça dele o seu Rav. Nossos sábios nos orientam quem é apto para
ser um Rav, mas o fato é que todos devem ter um Rav.
23
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“[ לְ טֹוב לָנּו ּכָ ל ַהּי ִָמיםHashem nos ordenou a realizar todos esses decretos,
para temer Hashem, nosso D’us, para nosso bem, todos os dias (neste
mundo)”]. E com relação à recompensa no Olam Habá (Devarim 6:25)
ּוצדָ ָקה ִּת ְהיֶה ּלָנּו ּכִ י נִ ְׁשמֹ ר לַ עֲ ׂשֹות
ְ [“E seremos recompensados (no Mundo
Vindouro) se formos cuidadosos em realizar”].
Além disso, nas questões ligadas ao Olam Hazê, às vezes, um bom
meio se transforma, tornando-se um mau meio, e vice-versa, enquanto
no serviço a Hashem e na transgressão não é assim. As questões do
bem e do mal são imutáveis.
Consequentemente, para atos ligados ao Serviço Divino, a confiança
em Hashem é adequada apenas no terceiro estágio, o de conclusão
da ação – ou seja, depois de escolhê-la de todo o coração, fielmente,
e depois do segundo estágio, de resolução e esforços para fazer o ato
com um coração puro e com a intenção de desenvolvê-lo em virtude
de Seu grande Nome.
Com isso, somos obrigados a implorar a Ele que nos ajude a concluílo e nos ensine sobre isso, como está escrito (Tehilim 25:5) ַה ְד ִריכֵ נִ י
ְלַּמדֵ נִ י
ְ “( בַ אֲ ִמ ֶּתָך וConduza-me na Sua verdade e me ensine”), e (Idem
119:35) “( ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצוֺ ֶתיָך ּכִ י בֹו ָחפָ ְצ ִּתיConduza-me no caminho
de Seus mandamentos, pois eu o desejei”), e (Ibidem 119:30) ּדֶ ֶרְך אֱ מּונָה
ִיתי
ִ “( בָ ָח ְר ִּתי ִמ ְׁשּפָ ֶטיָך ִׁשּוEu escolhi o caminho da verdade, coloquei os
Seus mandamentos diante de mim”), e (Tehilim 119:31) ּדָ בַ ְק ִּתי ְבעֵ ְדוֺ ֶתיָך
יׁשנִ י׃
ֵ “( ה’ אַ ל ְּת ִבEu me apeguei aos Seus testemunhos; Hashem, não me
deixe envergonhado”), e (Idem 119:43) וְאַ ל ַּתּצֵ ל ִמ ִּפי ְדבַ ר אֱ ֶמת עַ ד ְמאֹד
ִחלְ ִּתי׃
ָ “( ּכִ י לְ ִמ ְׁשּפָ ֶטָך יE não retire da minha boca a palavra da verdade,
porque tenho esperado pelos Seus julgamentos”). Todos esses pessukim
dos Tehilim demonstram que o serviço de David Hamêlech a Hashem
foi feito por sua própria escolha. Ele rezou a Hashem só por duas coisas:
1) Para devotar totalmente seu coração e fortalecer sua escolha
no serviço a Hashem, distanciando as distrações do mundo de
seu coração e olhos, como ele disse (Tehilim 86:11) י ֵַחד לְ בָ ִבי לְ י ְִראָ ה
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“( ְׁש ֶמָךUnifique meu coração para temer o Seu Nome”), e (Idem
119:18) ּתֹור ֶתָך
ָ יטה נִ ְפלָ אֹות ִמ
ָ “( ּגַ ל עֵ ינַי וְאַ ִּבDescubra meus olhos
para que eu possa contemplar as maravilhas de Sua Torá”25), e
(Ibidem 119:37) ׁשוְא ִּב ְד ָרכֶ ָך ַחּיֵנִ י
ָ “( ַהעֲ בֵ ר עֵ ינַי ֵמ ְראֹותDesvie meus
olhos de contemplar a vaidade; por meio de Seus caminhos me
preserve”), e (Tehilim 119:36) “( ַהט לִ ִּבי אֶ ל עֵ ְדוֺ ֶתיָך וְאַ ל אֶ ל ּבָ צַ עIncline
meu coração para Seus testemunhos, e não para a ganância”).
2) Para fortalecê-lo fisicamente para ser capaz de completar os
atos do serviço a Hashem. Isso é o que significa (Tehilim 119:35)
“( ַה ְד ִריכֵ נִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצוֺ ֶתיָךConduza-me no caminho dos Seus
mandamentos”), e (Idem 119:117) ָׁשעָ ה
ֵ “( ְסעָ דֵ נִ י ו ְִאּוSustente-me e
serei salvo”).
Diz o “Chovot Halevavot”: “E explicarei, a seguir, com a ajuda de Hashem,
quais fatores ajudam e prejudicam nessas coisas e o caminho apropriado
a ser percorrido”, rogando, novamente, pela ajuda de Borê Olam.
Quinta Categoria – Deveres do coração e dos
membros que afetam os outros

A quinta categoria envolve os deveres físicos que afetam os outros de
forma benéfica ou prejudicial, como dar tsedacá (caridade), separar o
maasser (dízimo)26, ensinar Torá, guiar os outros para que façam o bem,
25
A Guemará conta que David Hamêlech se levantava todas as noites, à meia-noite,
para louvar Hashem. Ele escolheu, por iniciativa própria, assim fazer. E, só depois, ele
pedia a ajuda de Hashem para realizar seu intento. Além disso, ele também pedia
a Hacadosh Baruch Hu para que abrisse seus olhos para que eles vissem só o que
importava, e não coisas mundanas.
26
O conceito de maasser é muito interessante (como tudo na nossa Torá Hakedoshá),
pois Hashem nos dá 100% da produção (produtos agrícolas e, hoje, dinheiro), com a
condição de que 10% disso sejam Dele. Ou seja, temos o direito de usar 90%, mas o
restante deve ser separado e doado. É como se fôssemos sócios Dele. E que sócio!
Além de nos dar absolutamente TUDO o que precisamos (saúde, capital, bons
investimentos etc), Ele exige apenas 10% como sua parte... E, ao ver que estamos
agindo com honestidade para com Ele, como retribuição, nosso “Sócio” investe
ainda mais em nós.
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adverti-los contra o mal, devolver empréstimos com base na emuná,
guardar um segredo, falar bem dos outros, boas ações, honrar os pais,
trazer os ímpios de volta a Hashem, instruir e/ou aconselhar os outros
sobre o que é bom para eles, ter misericórdia dos pobres, suportar
pacientemente quando se é insultado ou tolerar a indiferença dos
outros, quando se tenta despertá-los para o Serviço Divino, inspirandoos a esperança de recompensa por seus bons atos, servindo a Hashem,
e incutindo-os o medo do castigo por fazer o mal (lô alênu).
Nesses casos, a forma adequada de confiar em Hashem é ter em mente
todos esses e outros atos semelhantes, escolher e se esforçar para
praticá-los, de acordo com o que explicamos anteriormente na quarta
categoria, quanto ao dever de optar em relação a esses assuntos, tendo
a única intenção de se aproximar de Hacadosh Baruch Hu, e não para
se engrandecer, adquirir um nome ou honra entre os seres humanos,
nem na esperança de receber deles recompensa ou tentar governá-los.
Depois disso, tendo feito o máximo, deve-se confiar em Hashem para a
conclusão dos atos que foram iniciados, de acordo com Sua vontade e
desejo. Desse modo, Ele ajudará a completar a tarefa.
Em tudo isso, deve-se ter o cuidado de esconder suas ações, tanto
quanto possível, daqueles que não precisam saber delas. Pois, se forem
mantidas em segredo, a recompensa será maior do que se forem
conhecidas. E aquilo que se é incapaz de esconder, que se lembre
do importante princípio geral que explicamos, ou seja, que nenhum
benefício ou qualquer dano pode vir das coisas ou pessoas criadas por
Hashem, exceto com Sua permissão. Pensando dessa forma, o indivíduo
conseguirá cumprir sua mitsvá sem se vangloriar disso.
Quando Hashem permite que uma mitsvá seja completada por meio
de alguém, tornando-o um agente para beneficiar outra pessoa, esse
agente deve considerar que se trata de um favor concedido a ele por
Borê Olam.
Portanto, não deve se alegrar se outras pessoas o elogiarem por fazer
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isso, nem desejar que o honrem, pois uma atitude dessas o levará a
se tornar orgulhoso de suas ações e, assim, sua pureza de coração e
motivação para com Hashem serão arruinadas. Consequentemente,
seus atos serão danificados e sua recompensa por isso será perdida.
Diz o “Chovot Halevavot” rogando, mais uma vez, pelo auxílio de
Hashem: “Explicarei isso mais tarde, no capítulo apropriado, com a
ajuda de Hacadosh Baruch Hu”.
Os filhos de Nechunyá Chofer Sichin

Na Guemará (Bavá Kama 50a), há uma história sobre Nechunyá Chofer
Sichin. Ele costumava cavar poços para as pessoas. Certa vez, disseram
a Rabi Chanina Ben Dossa que a filha de Nechunyá havia caído num
poço. Disse Rabi Chanina que ela estava bem; na segunda vez que
lhe avisaram, disse que “está bem”; na terceira vez, disse que “ela já
subiu”. A seguir, a Guemará conta que o filho de Nechunyá faleceu
por desidratação. Pergunta o Shitá Mekubetset zt”l (Rav Betsalel ben
Avraham Ashkenazi, 1520–1592), um dos comentaristas da Guemará, se
as mitsvot de Nechunyá protegeram sua filha, por que não seu filho? Ele
responde que a filha de Rav Nechunyá foi poupada não só pelas mitsvot
feitas pelo pai, mas sim, porque Rabi Chanina era um grande homem
e, dessa forma, quando ele fez tefilá, Hashem a aceitou. Quando o
acidente ocorreu com o rapaz, Rav Chanina já não vivia mais. E, sem as
preces do tsadic, o jovem não teve zechut (mérito) para se salvar.
Fazer o bem sem esperar nada em troca

Há alguns anos, quando o renomado Rav Shach zt”l (Rav Elazar
Menachem Man Shach, Lituânia, 1899–Israel, 2001), um dos grandes
líderes de nossa geração, ainda vivia, um homem, conhecido por ser um
grande báal chêssed (benfeitor), hospedou em sua casa um indivíduo
que estava muito doente. Durante anos, sua casa se transformou em um
hospital, por causa dessa pessoa. Certo dia, o homem foi diagnosticado
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com a mesma doença de seu hóspede. Assim, ele enviou mensageiros
até o Rav Shach para que ele fizesse tefilá e ela fosse aceita pelos seus
méritos, assim como ocorreu com Rabi Chanina.
Disse o rav: “Há um problema no que ele fez. Todos ficaram sabendo de
seu feito. Com isso, ele ganhou honra e glória. Ele queria ser respeitado
por seu ato. Da mesma forma, ele acredita que será salvo por sua
ação de benevolência. Diga a ele que os atos que trazem salvação são
aqueles feitos sem que se espere algo em troca, ou seja, são só leshem
shamáyim. É só assim que as mitsvot protegem aqueles que as fazem”.
Vemos então, o quanto importante é cumprir com nossas obrigações
que beneficiam outras pessoas somente para fazer a vontade de
Hacadosh Baruch Hu, para santificar Seu Nome, e não para nós mesmos
ou para mostrar aos outros. Essa é a melhor forma possível de realizar
atos de bondade e mitsvot.
Sexta Categoria –
Recompensa neste mundo e no próximo

A sexta categoria se refere à recompensa que é recebida no Olam Hazê
e no Olam Habá, devido às boas ações da pessoa neste mundo. Ela é
dividida em duas partes:
1. Às vezes, a recompensa por um ato é dada apenas no Olam
Hazê27 ou apenas no Olam Habá;
2. Às vezes, a recompensa por um ato é dada em ambos os
mundos.
Isso não foi explicado para nós claramente, ou seja, Hashem garantiu ao
Conforme explicamos, é por esse motivo que, às vezes, vemos reshaim (perversos)
sendo ricamente recompensados neste mundo. Isso ocorre porque, em geral, eles
cumpriram uma ação boa e Hashem quer pagá-los neste mundo, para que possa
puni-los integralmente no Olam Habá. Por outro lado, os tsadikim ( justos) sofrem
neste mundo para que recebam, plenamente, sua recompensa no Olam Habá. Veja
mais detalhes no capítulo 3.

27
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Seu povo uma recompensa, de modo geral, pelo bom comportamento,
mas não especificou os detalhes da retribuição no Olam Hazê para cada
ato do serviço prestado a Ele28, como o fez em relação às punições
neste mundo, recebidas em virtude das transgressões. Por exemplo, Ele
especificou quais crimes justificam a pena de morte por apedrejamento,
pelo fogo, decapitação, estrangulamento, 40 chicotadas ou caret
(punição Divina de grande severidade, sendo aplicada àqueles que, por
exemplo, não jejuam no Yom Kipur ou comem chamets em Pêssach),
multas monetárias – dois, quatro ou cinco vezes o valor de danos
monetários provocados por um boi, um buraco, um dente, fogo, dano
a um homem feito por furto, calúnia e outras ofensas. Mas, com relação
à recompensa e punição na vida após a morte, Moshê não nos explicou
nada. E assim o é, por várias razões.
Uma delas é que a aparência da alma sem o corpo é estranha para
nós29, e menos conhecido ainda é o que daria prazer ou sofrimento à
alma nesse estado. No entanto, isso foi explicado a quem entendeu tais
temas, como quando Hashem falou com Yehoshua, Cohen Hagadol, a
quem Ele concedeu compreensão especial em assuntos divinos. Como
está escrito (Zecharyá 3:7): ָת ִתי לְ ָך ַמ ְהלְ כִ ים בֵ ּין ָהע ְֹמ ִדים ָהאֵ לֶה
ַ “[ נEu lhe
darei um lugar para caminhar entre estes anjos”], e isso não estava se
referindo a quando a alma está unida ao corpo, mas sim uma dica do
que acontece após a morte, quando a alma, em seu estado simples e
etéreo, despojada e não mais usando o corpo, é lapidada e se torna
radiante – a alma retoma à forma dos anjos, caso suas ações tenham
sido boas neste mundo.
Outra razão é que a garantia de recompensa e punição no Mundo
Vindouro foi dada a Am Yisrael no Har Sinay, depois, por meio dos
A recompensa pelas mitsvot não foi explicitada por Hashem. Diferentemente,
por exemplo, de quando fechamos um negócio, sabendo o quanto iremos receber.
29
São assuntos e conceitos que fogem à nossa compreensão, como anjos, alma etc.
É como explicar a uma criança de três anos o mecanismo que leva um foguete até
uma estação espacial ou à lua.
28
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neviim, e foi nos passada pelos sábios, em todas as gerações, sendo,
posteriormente, registrada nos livros, bem como a explicação das
mitsvot assê (positivas) quanto das lô taassê (proibitivas). Por isso, não
há motivo para não acreditar no sistema de recompensa e punição
por meio de nossas ações boas ou ruins (lô alênu). No entanto, a
recompensa explícita recebida em virtude de cada mitsvá não nos foi
dada nem na Torá, nem pelos neviim, nem pelos sábios.
Há ainda outro motivo: as pessoas tinham pouco entendimento (quando
saíram de Mitsráyim), algo que não é difícil de notar nos pessukim. Eles
ainda não estavam maduros para entender como a Torá iria beneficiálos. Como está escrito, na fala de Moshê, ao final do livro Devarim
(29:3) ָתן ה’ לָכֶ ם לֵב לָ דַ עַ ת וְעֵ י ַניִם לִ ְראֹות וְאָ זְ ַניִם לִ ְשׁמֹ עַ עַ ד ַהּיֹום ַה ֶזּה
ַ וְל ֹא נ
(“E Hashem não deu a eles coração para entender, olhos para ver e
ouvidos para escutar até o dia de hoje”). Ou seja, eles estavam com sua
compreensão limitada.
Hashem conduziu-Se com eles como um pai que tem misericórdia de
seu filho pequeno, a quem quer disciplinar lenta e suavemente (para
não o sobrecarregar). Assim também, Hacadosh Baruch Hu não quis
informá-los sobre as punições na vida após a morte, pois são muito
duras, como está escrito (Hoshea 11:1) ִׂש ָראֵ ל ָואֹהֲ בֵ הּו
ְ “(ּכִ י נַעַ ר יPois Israel
é uma jovem e Eu o amei”). Quando um pai deseja educar seu filho
na sabedoria com a qual ele atingirá níveis elevados, e o jovem não
é capaz de entendê-lo naquele momento, se ele tentar pressioná-lo,
dizendo “Aguente firme a dura disciplina e o aprendizado, para que
depois você alcance os grandes níveis”, o filho não terá paciência de
suportar isso e não dará ouvidos ao pai, pois não o compreende.
Se o pai lhe prometesse o que é prazeroso de imediato, seja comida,
bebida, roupas finas e uma bela carruagem (nos nossos dias, talvez
um patinete...), e alertasse o filho que se ele não atendesse às suas
solicitações ele sofreria, o que lhe causaria dor imediata, tal como fome,
palmadas etc, estaria dando provas claras e evidências tangíveis ao
filho, de modo a imprimir essas promessas e avisos na sua mente, além
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da verdade de suas declarações. Desse modo, será fácil para o filho
suportar a tensão da disciplina e seu trabalho entediante.
E quando ele se tornar um jovem e seu intelecto se fortalecer,
compreenderá o propósito da disciplina pela qual foi submetido e se
voltará a seu pai. Ele pensará pouco na doçura dos prazeres, os quais
estava tão ansioso em obter. Esse tipo de educação foi uma gentileza
para com ele. Assim foi Hashem em relação a Am Yisrael.
Da mesma forma, Ele encorajou Seu povo com promessas de
recompensas e os ameaçou com punições que viriam em breve, ou seja,
neste mundo, pois Ele sabia que depois que eles tivessem se mantido
fortemente no Serviço Divino, sua tolice em relação à recompensa e
à punição no Olam Hazê os abandonaria. Ou seja, o motivo de eles
servirem a Hashem neste mundo os deixaria e sua intenção no serviço
seria exclusivamente para e por Borê Olam. Outra razão é que um
homem não se torna merecedor da recompensa no Olam Habá devido
apenas às suas boas ações, visto que a recompensa é infinitamente
grande. Em vez disso, ele é considerado digno por Hashem devido a
dois fatores, além de suas boas ações:
1) Se ele ensinar o Serviço Divino a outras pessoas de Am Yisrael
e as guiar para fazer o bem, como está escrito (Daniel 12:3)
יקי ָה ַר ִּבים ּכַ ּכֹוכָ ִבים לְ עֹולָם וָעֶ ד
ֵ ּומ ְצ ִּד
ַ (“Os que trazem mérito ao
público serão como as estrelas eternas”), ou seja, esses méritos
são eternos, de geração a geração. E está dito também (Mishlê
24:25): יהם ָּתבֹוא ִב ְרּכַ ת טֹוב
ֶ ֵיחים יִנְ עָ ם וַעֲ ל
ִ ִ“( וְלַּמֹוכPara aqueles que
irão repreender, a repreensão será deleite; sobre eles virá a bênção
dos justos”). Quando o homem diligente unir a recompensa por
aqueles aos quais trouxe méritos (no cumprimento da Torá e das
mitsvot), com a recompensa por suas próprias boas ações, pela
fé em seu coração e a aceitação da vontade de Hashem, ele será
considerado digno por Hashem da recompensa no Olam Habá.
2) O segundo fator é uma gentileza, generosidade e bondade
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de Hashem, como está escrito (Tehilim 62:13): שׁם ָח ֶסד
ּ ֵ ּולְ ָך ַה
ׂשהּו
ֵ ֲׁשּלֵם לְ ִאיׁש ּכְ ַמע
ַ “( ּכִ י אַ ָּתה ְתPois Você, Hashem, é bondade,
já que Você paga ao homem de acordo com suas ações”). Ou
seja, mesmo se alguém tiver apenas suas próprias boas ações
(e não levar os outros ao bem, ao cumprimento da Torá e das
mitsvot), Borê Olam concederá a ele uma boa recompensa
no Olam Habá. Isso é um ato de pura misericórdia Dele.
A razão para isso é que, mesmo que as boas ações de um
homem sejam numerosas, como a areia da praia, não pesariam
o suficiente para cobrir nem mesmo um favor que Hashem
lhe concedeu neste mundo. Ainda mais se ele cometeu algum
pecado, porque se Hacadosh Baruch Hu responsabilizar o
homem rigorosamente por sua obrigação de gratidão, todas as
suas boas ações seriam canceladas e eliminadas, até mesmo pelo
menor favor que Hashem tenha feito por ele; e aquilo que Borê
Olam lhe “deve” não valerá nada. Portanto, a recompensa de
Hashem a uma pessoa por suas boas ações deve ser considerada
uma Graça Divina para com ela.
A punição em ambos os mundos é por meio da verdade e da justiça
e é uma dívida que o homem deve pagar. No entanto, aqui também a
benevolência de Hashem se estende a nós em ambos os mundos, como
está escrito (Tehilim 62:13): שׁם ָח ֶסד
ּ ֵ “( ּולְ ָך ַהA Você, Hashem, pertence
a benevolência”) e (Idem 78:38): ֹ“( וְהּוא ַרחּום יְכַ ּפֵ ר עָ וֺ ן וְל ֹא י ְַׁש ִחיתE Ele é
benevolente, expiará o pecado e não destruirá”).
Não foi por causa de um contrato que fizemos com Hacadosh Baruch
Hu que Ele nos paga, e, sim, recebemos recompensas de Suas Mãos,
exclusivamente, por Sua bondade. Pois, na verdade, nada merecemos.
Por isso não nos foi esclarecido, no Sinay, quais recompensas
mereceríamos pelo cumprimento da Torá e das mitsvot. É algo que
nem cabe discutir ou questionar.
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O Steipler e o bachur

Há um mashal, que conta sobre um bachur, que estava estudando em
uma sinagoga, ao lado da casa do Steipler zt”l. Depois de uma hora ali,
o Steipler chegou com um copo de água e o entregou ao jovem. Uma
hora se passou e o gesto se repetiu. Desse modo, o rapaz conseguiu ficar
estudando sem ter de se levantar nem para pegar sua água. Entretanto,
ele nem percebeu quem foi que lhe trouxe a bebida. Quando contaram
a ele quem lhe fez esses favores, ele ficou boquiaberto, pois sabia da
distância de honra e conhecimento que o separava do Steipler. Então,
ele percebeu que, mesmo estudando, fazendo a vontade de Hashem,
ele estava em débito com o sábio e, dessa forma, qualquer favor que
este lhe pedisse seria prontamente atendido.
Do mesmo modo, quando a pessoa entende que há uma grande
diferença entre ela e Hashem e que ela Lhe deve favores muito mais
dos que, eventualmente, Hacadosh Baruch Hu lhe deve, toda sua visão
de mundo se altera. A gratidão se instala em seu coração e, assim,
compreende que tudo o que ela faz para Hashem não é nada, se
comparado ao que Ele faz por ela gratuitamente.
Os dois tipos de boas ações

Outra razão para que Hashem não explicitasse quais as recompensas
para o cumprimento da Torá e das mitsvot é que as boas ações são
divididas em duas categorias:
1) Aquelas ocultas dos outros, e visíveis apenas para Hashem,
como os deveres do coração (por exemplo, julgar os outros
favoravelmente, ter bitachon em Hacadosh Baruch Hu) e outras
obrigações semelhantes.
2) Aquelas visíveis nos membros e órgãos de quem as cumpre e,
portanto, não estão ocultas das outras criaturas (como as mitsvot
de tefilin, sucá e lulav).
Para o cumprimento dos deveres visíveis dos membros e órgãos, Hashem
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pode recompensar a pessoa com benefícios visíveis neste mundo.
Enquanto para o cumprimento de deveres ocultos, Ele recompensa
com benefícios ocultos, ou seja, no Olam Habá. David Hamêlech falou
sobre isso, como está escrito (Tehilim 31:20): ׁשר צָ פַ נְ ָּת
ֶ ֲטּובָך א
ְ
ָמה ַרב
“( ּלִ ֵיראֶ יָךQuão grande é a Sua bondade que Você ocultou para aqueles
que O temem”). As punições por crimes ocultos e revelados também
seguem o mesmo mecanismo das recompensas.
A prova dessa visão é a seguinte: Hashem garantiu a Seu povo que,
por seu serviço visível, Ele lhes daria uma recompensa visível e rápida
no Olam Hazê. Isso é explicado na Parashat Bechucotay (Vayicrá 26:3)
א ָתם
ֹ יתם
ֶ “( ִאם ְּבחֻ ּקֹ ַתי ֵּתלֵ כּו ְואֶ ת ִמ ְצוֺ ַתי ִּת ְׁש ְמרּו וַעֲ ִׂשSe você seguir
Meus decretos e observar Minhas mitsvot e as realizar”). Nessa mesma
Parashá, também estão escritas as punições e maldições (kelalot) pelo
não cumprimento das mitsvot.
Da mesma forma, para os pecados visíveis, a punição é evidente e rápida
no Olam Hazê, porque as massas entendem apenas o que é visível, não
o que é oculto (por exemplo, não sabemos o que se passa no íntimo
do nosso semelhante), como está escrito (Devarim 29:28): ַהּנִ ְס ָּתרֹת
ְהּנִ גְ ֹלת לָנּו ּולְ בָ נֵינּו עַ ד עֹולָם
ַ “( לַה’ אֱ ֹלקינּו וAs coisas ocultas pertencem a
Hashem, nosso D’us, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos
filhos, para sempre”). E o passuc diz (Vayicrá 20:4): ו ְִאם ַה ְעלֵם י ְַעלִ ימּו עַ ם
ֵיהם ִמן ָה ִאיׁש ַההּוא ְּב ִתּתֹו ִמּז ְַרעֹו לַמֹ לֶ ְך לְ ִבלְ ִּתי ָה ִמית אֹתֹו
ֶ “[ ָהאָ ֶרץ אֶ ת עֵ ינSe
o povo desviar os olhos dos atos (maus) deste homem e de sua família,
voltarei Meu rosto para este homem e sua família”].
Consequentemente, a recompensa e a punição pelo cumprimento ou
transgressão dos deveres do coração pertencem a Hashem e, por esse
motivo, a Torá omitiu uma explicação de sua recompensa e punição no
Olam Habá. Daqui percebemos, claramente, que há coisas que Hashem
preferiu mantê-las ocultas das pessoas.
Diferentemente do que muitos pensam na Humanidade, de que há
democracia e todos podem fazer o que bem entenderem, na Torá não é
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assim. As mitsvot foram dadas publicamente e as punições pelos pecados
revelados foram anunciadas para que cada um se tornasse responsável
pelo outro. Assim, por exemplo, se alguém profanasse o Shabat, na
época do Templo, receberia a punição de sekilá (apedrejamento após
ser atirado de certa altura), que é o castigo pela violação dessa mitsvá.
Mas, antes, ele teria de ser advertido por duas pessoas (testemunhas).
Caso não lhes desse ouvidos, aí sim, seria levado ao tribunal (bêt din) e
essas testemunhas deporiam contra ele. Se ele não fosse repreendido
enquanto estivesse profanando o Shabat, não seria passível de punição
– no caso de ter profanado o Shabat sem que ninguém tivesse visto, a
punição viria pelas mãos dos Céus30.
Outro motivo pelo qual recompensas e punições mencionadas na Torá
estão limitadas àquelas do Olam Hazê é porque os neviim (e, entre eles,
Moshê Rabênu) se dirigiam às pessoas que estavam neste mundo31,
até mesmo na Outorga da Torá, no Har Sinay. Por outro lado, uma vez
que Yehoshua Cohen Hagadol estava no mundo dos anjos, ou seja, sua
alma foi despojada de seu corpo e, naquele momento, ele estava no
mundo espiritual, Hashem lhe disse (Zecharyá 3:7): ָת ִּתי לְ ָך ַמ ְהלְ כִ ים
ַ ְונ
“[ ּבֵ ין ָהע ְֹמ ִדים ָהאֵ ּלֶהEu lhe darei um lugar para caminhar entre estes
anjos”]. A maneira adequada de motivação, suscitando esperança e
medo naquele que nos ouve, deve estar de acordo com o momento e
o local32.
O Chafets Chaim dizia que, na nossa geração, não temos capacidade de repreender
o próximo ao vê-lo cometendo uma averá (pecado), devido ao baixo nível espiritual
em que nos encontramos. Pois, ao repreender o próximo, ele dirá a seu repreensor:
“Você está me repreendendo sobre isto, mas possui tais e tais falhas...”. Isso não nos
isenta da repreensão, mas faz com que pensemos muito na escolha das palavras
e do momento de fazê-lo, para que não caiamos na proibição de envergonhar
ou magoar o semelhante. É preciso também estar com o coração puro, não nutrir
sentimentos ruins contra aquele que cometeu a transgressão, apenas contra seus
atos. Toda vez que uma repreensão é feita assim, ela surte efeito.
31
Por isso é fundamental se dirigir às pessoas (incluindo aí nossos próprios filhos) de
uma maneira que elas nos compreendam.
32
Nossos grandes rabanim, de todas as gerações, raramente abordavam assuntos
30
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A última razão para que a recompensa e punição fossem mantidas ocultas
é que o propósito da recompensa no Olam Habá é essencialmente
se apegar a Hashem e se aproximar de Sua luz celestial, como está
escrito (Yesha'yáhu 58:8) ְהלַ ְך לְ פָ נֶיָך ִצ ְד ֶקָך ּכְ בֹוד ה’ יַאַ ְספֶ ָך
ָ “( וSuas boas
ações o precederão e o respeito de Hashem o acolherá”), e (Daniel 12:3)
יקי ָה ַר ִּבים ּכַ ּכֹוכָ ִבים לְ עֹולָם וָעֶ ד
ֵ ּומ ְצ ִּד
ַ ְַה ַּמ ְׂשּכִ לִ ים יַזְ ִהרּו כִ ּז ַֹהר ָה ָר ִקיע
ַ “( וOs
sábios brilharão como o esplendor do céu, como estrelas, para sempre”),
e também (Iyov 33:30), “( לֵ אֹור ְּבאֹור ַה ַחּיִיםPara ser iluminado com a
luz da vida”). E ninguém pode chegar até esse nível, exceto aquele
em quem Hashem encontra favor – e ser favorecido por Ele é a raiz
da recompensa –, como está escrito (Tehilim 30:6): ּכִ י ֶרגַ ע ְּבאַ ּפֹו ַחּיִים
“( ִּב ְרצֹונֹוPois Sua ira dura apenas um momento, e Sua vontade é dar a
vida à pessoa”). E há dicas na Parashat Bechucotay de que agradar o
Todo-Poderoso é a maior recompensa, como está escrito (Vayicrá 26:11)
“( וְל ֹא ִתגְ עַ ל נ ְַפ ִׁשי אֶ ְתכֶ םMeu Espírito não o rejeitará”), e (Idem, 26:9)
יתי ִא ְּתכֶ ם
ִ יתי אֶ ְתכֶ ם וַהֲ ִקימֹ ִתי אֶ ת ְּב ִר
ִ ֵיתי אֶ ְתכֶ ם ו ְִה ְרּב
ִ יתי אֲ לֵ יכֶ ם ו ְִה ְפ ֵר
ִ ִּופָ נ
(“Eu voltarei Minha atenção a você, Eu o farei fecundo e o aumentarei e
estabelecerei Minha aliança com você”).
Observamos, então, que a recompensa no Olam Habá também está
garantida na Torá, mas não nos foi revelada qual é. Essa retribuição não
se restringe, necessariamente, ao Olam Habá, pois, ao se aproximar
de Hacadosh Baruch Hu, a pessoa já colhe os frutos disso também no
Olam Hazê.
Confie na recompensa e na punição

Confiar em Hashem a respeito da recompensa no Olam Hazê e no
Olam Habá, que Ele prometeu ao homem justo, em virtude do serviço
que prestou a Ele, ou seja, que Borê Olam pagará uma recompensa
àquele que assim merecer, mas que punirá aquele que for passível disso,
abstratos como guehinam, Olam Habá, pois sabiam que esses temas não eram
acessíveis à compreensão de todos.
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é uma obrigação de quem acredita em Hacadosh Baruch Hu. Trata-se
de parte essencial da Emuná plena em Hashem, como está escrito
(Bereshit 15:6), ְהאֱ ִמן ּבַ ה’ ַוּי ְַח ְׁשבֶ ָה ּלֹו ְצדָ ָקה
ֶ “( וE ele acreditou em Hashem
e Ele reconheceu isso como um ato justo”) e (Tehilim 27:13) ׅלּולֵ ׄא ֶהאֱ ַמנְ ִּתי
“( לִ ְראֹות ְּבטּוב ה’ ְּבאֶ ֶרץ ַחּיִיםSe eu não tivesse acreditado que veria a
bondade de Hashem na terra dos vivos”).
Não é apropriado confiar nas suas próprias boas ações e assegurar-se
de que, devido a elas, receberá recompensa no Olam Hazê e no Olam
Habá. Em vez disso, o sujeito deve se empenhar, esforçar (para fazer o
bem) e agradecer Hashem por Sua constante bondade para com ele. E,
assim, não ser motivado pela esperança de recompensa futura por seus
atos. Ele deve se apoiar em Hacadosh Baruch Hu e tentar o seu melhor
para pagar sua dívida de gratidão por Seus grandes favores para com
ele, como nossos sábios disseram (Avot 1:3): ׁש ְּמ ִׁשין
ַ אַ ל ִּת ְהיּו כַ עֲ בָ ִדים ַה ְמ
ׁשּל ֹא
ֶ ׁש ְּמ ִׁשין אֶ ת ָה ַרב
ַ  אֶ ּלָ א הֱ וּו כַ עֲ בָ ִדים ַה ְמ,אֶ ת ָה ַרב עַ ל ְמנָת לְ ַקּבֵ ל ְּפ ָרס
ׁש ַמיִם עֲ לֵ יכֶ ם
ָ מֹורא
ָ
ִיהי
ִ  ו,“( עַ ל ְמנָת לְ ַקּבֵ ל ְּפ ָרסNão sejam como servos
que trabalham para seu mestre com a condição de receber recompensa.
Em vez disso, sejam como servos que trabalham para seu mestre sem
a condição de receber recompensa, e deixe que o temor dos Céus esteja
sobre vocês”).
Um dos chassidim disse: “Se levarmos rigorosamente em conta o que
devemos a Hashem, em nome de toda bondade que recebemos Dele,
nenhum homem jamais seria digno da recompensa no Olam Habá por
seus atos. Pelo contrário, toda recompensa recebida é apenas graças à
bondade de Hacadosh Baruch Hu. Portanto, não confie em suas ações”.
E David Hamêlech escreveu sobre isso (Tehilim 62:13) שׁם ָח ֶסד ּכִ י
ּ ֵ ּולְ ָך ַה
ׂשהּו
ֵ ֲׁשּלֵם לְ ִאיׁש ּכְ ַמע
ַ “( אַ ָּתה ְתPois Você, Hashem, é bondade, porque
Você paga a um homem de acordo com suas ações”). Ou seja, até
mesmo o pagamento a um homem por suas ações é apenas bondade
de Hashem.
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Sétima Categoria – Confiança em Hashem pela
bondade especial para com Seus amados

A sétima categoria engloba a confiança em relação à bondade especial
de Hashem para com Seus escolhidos e amados, a quem muitos favores
indescritíveis serão concedidos no Olam Habá. A maneira adequada de
se assegurar em Hashem neste assunto é a seguinte:
Esforçar-se nos meios que levam aos altos níveis dos chassidim, que
são dignos desse favor especial de Hashem. Isso envolve conduzir-se
nos caminhos dos chassidim, que abominam os prazeres mundanos,
arrancando do coração o amor e o desejo pelos bens materiais,
substituindo-os pelo amor a Borê Olam, devotando-se a Ele, para se
deleitar Nele e deixar a condução dos seus caminhos em Suas mãos.
Além disso, o sujeito deve se sentir desolado e surpreso com o mundo
e seus habitantes, que insistem em perseguir prazeres mundanos33. Ele
precisa se afastar desses que estão só voltados ao acúmulo de bens e
riquezas no Olam Hazê, que não têm nenhuma conexão com Hacadosh
Baruch Hu, pois estar próximos deles é extremamente prejudicial. Dessa
forma, opta por seguir os caminhos dos neviim e dos chassidim no
Olam Hazê, confiando que Hashem lhe fará bondade especial no Olam
Habá, assim como fará para com esses.
Entretanto, aquele que confia que Hashem irá favorecê-lo sem que
realize boas ações, cumprindo Torá e mitsvot, é um tolo e simplório.
Ele é como aqueles de quem se diz (Guemará, Massêchet Sotá 22b)
“) מעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחסEles agem como Zimri, e
esperam a recompensa de Pinechás34”(.
Essa época que vivemos, de pandemia, é propícia a isso, pois não podemos
desfrutar dos prazeres materiais como fazíamos antes. Por exemplo, nosso carro,
um dos bens mais valorizados pelas pessoas. Será que ele tem tanto valor assim?
Interiorizando-se, a pessoa consegue refletir melhor que os supérfluos são fúteis e
não nos convêm cobiçá-los.
34
Essa passagem remete ao episódio em que Pinechás, neto de Aharon Hacohen,
zelou pelo nome de Hashem matando Zimri, da tribo de Shim’on, que estava tendo
33
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É importante identificarmos aqueles que já atingiram esse nível de
bitachon em Borê Olam para sabermos em quem nos espelhar e de
quem nos aproximar para aprendermos de seus caminhos e atos. Alguns
sinais dos que alcançaram esse elevado serviço a Hashem são os que:
1) Ensinam servos de Hashem sobre seu serviço a Ele (devido ao
amor enorme que sentem por Hacadosh Baruch em todo o seu
ser, eles não podem se conter e não permanecem em silêncio
quando veem o fracasso de outras pessoas no Serviço Divino);
2) Demonstram paciência e aceitação em tempos de provação
e dificuldade35 (messirut nefesh) e continuam se devotando em
Avodat Hashem, independentemente do que lhes aconteça;
3) Não consideram seu próprio esforço para o cumprimento das
mitsvot, como vimos pelo teste de Avraham na Akedat Yitschak36
(Bereshit 22:1), ou de Chananya, Mishael e Azarya, que foram
lançados na fornalha ardente (Daniel 3:13), ou Daniel, que foi
jogado na cova dos leões (Daniel 6:13), ou dos Dez Kedoshim que
entregaram a alma por terem fé em Hashem (Elê Ezkerá)37.

relações proibidas com uma midianita.
35
Infelizmente, há pessoas (lô alênu), que dizem “Estou zangado com Hashem”,
quando algo não vai de acordo com suas expectativas e desejos. Além de triste,
esse ato é condenável e totalmente equivocado, pois Hashem sempre quer o
melhor para nós. E, mesmo nas adversidades, devemos saber que elas também
vêm para nosso bem, para que façamos uma reflexão sobre nossos atos e nos
arrependamos deles.
36
Depois de prometer a Avraham que uma grande nação sairia de Yitschak,
Hacadosh Baruch pediu a ele que sacrificasse justamente esse seu filho. Foi o maior
dos testes pelos quais nosso patriarca passou (conforme opinião da maioria dos
rishonim), no entanto, sua Emuná continuou plena em Hashem. E, mesmo após
voltar para sua casa, ele não se engrandeceu por seu ato (na verdade, Avraham foi
impedido de sacrificar Yitschak por Hashem, usando um carneiro no lugar de seu
filho – o animal foi enviado, milagrosamente, por Hacadosh Baruch Hu). E é assim
que devemos nos portar: não inflando o ego toda vez que fizermos uma mitsvá.
37
Sobre os quais lemos em Yom Kipur (costume ashkenazi) e Tishá BeAv (costume
sefaradi).
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Quem é digno da bênção da Vida Eterna

Quem quer que escolha morrer a serviço de Hashem, em vez de se
rebelar contra Ele (lô alênu); quem quer que escolha pobreza em vez de
riqueza, doença em vez de saúde, sofrimento em vez de tranquilidade,
submete-se ao julgamento de Hashem e aceita Seus decretos – tal
pessoa é digna da Bondade Divina de Hashem e da felicidade extrema
do Olam Habá, sobre a qual está escrito (Mishlê 8:21) לְ ַהנְ ִחיל אֹהֲ בַ י יֵׁש
יהם אֲ ַמּלֵ א
ֶ ֹת
ֵ “( ְוא ְֹצרEu tenho o que deixar para aqueles que Me amam e
Vou preencher seus depósitos”); e (Yesha’yáhu 64:3) עַ יִן ל ֹא ָראָ ָתה אֱ ֹלקים
ׂשה לִ ְמ ַחּכֵ ה לֹו
ֶ ֲזּולָתָך יַע
ְ
(“Nenhum olho viu deuses, exceto Você, Hashem,
que fará por aqueles que esperam por Ele”), e (Tehilim 31:20): ָמה ַרב
ׁשר צָ פַ נְ ָּת ּלִ ֵיראֶ יָך
ֶ ֲטּובָך א
ְ
(“Quão grande é a Sua bondade que Você
ocultou para aqueles que O temem”).
Depois de estudarmos todos esses níveis de bitachon em Hashem,
é natural que o leitor indague: “Como posso atingir essa confiança
elevadíssima em Hacadosh Baruch Hu”?
Isso não depende de ter ou não vontade, diz o “Chovot Halevavot”, pois
todos temos vontade, procuramos sempre por algo novo. Rav Boruch
Ber zt”l diz que todos temos uma base, chamada yessod hachadashot
(sede por novidades), como vemos nas ruas, nos jornais, no comércio...
No entanto, essa força deve ser direcionada para a busca de Hashem.
Por exemplo, em vez de irmos atrás de sites de notícias, devemos
nos focar no estudo da Torá e das mitsvot, na avodat Hashem. Esse
deve ser o direcionamento da vida de um yehudi que, dessa forma,
automaticamente, alcançará níveis mais elevados de emuná e bitachon
em Borê Olam.
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Os sete sinais de
quem confia em Hashem
São sete as diferenças entre quem confia em Hashem e quem não
confia (lô alênu), no que diz respeito a empregar os meios para ganhar
a vida:
1. Aquele que confia em Hashem aceita Seu julgamento em todas as áreas
de sua vida e agradece a Ele pelo bem e pelo mal, como está escrito (Iyov
1:21) ׁשם ה’ ְמב ָֹרְך
ֵ ָתן וַיהוָה לָ ָקח י ְִהי
ַ “( ה’ נHashem deu, Hashem tomou de
volta, bendito seja Seu Nome”1), e como disse David Hamêlech (Tehilim
101:1) ּומ ְׁשּפָ ט אָ ִׁש ָירה
ִ “( ֶח ֶסדPela bondade e pelo julgamento cantarei a
Você”). Os sábios explicaram esse verso do Tehilim como (Berachot 60b)
 אָ ִׁש ָירה-  ו ְִאם ִמ ְׁשּפָ ט, אָ ִׁש ָירה- “( ִאם ֶח ֶסדSe bondade, cantarei; se justiça
cantarei”). Rashi observa que, quando Hashem nos concede bondade,
O louvamos com a bênção: “Bendito seja Aquele que é bom e faz o bem”,
e quando Ele nos julga, cantamos: “Bendito seja o verdadeiro Juiz”. Em
qualquer caso, para Você, Ó Hashem, cantaremos. E os sábios também
disseram (Berachot 54a): ׁשהּוא ְמבָ ֵרְך עַ ל
ֶ ׁשם
ֵ ְַחּיָב אָ דָ ם לְ בָ ֵרְך עַ ל ָה ָרעָ ה ּכ
“[ ַהּטֹובָ הO homem tem o dever de bendizer Hashem (com alegria) sobre
os maus, assim como abençoa os bons”].
Mas aquele que não confia em Hashem se vangloria de ter alcançado

1

Esse passuc é dito, conforme o costume, no Tsiduc Hadin.
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grandes níveis materiais (ou até mesmo espirituais) dizendo “Isso se
deve ao meu poder e à minha astúcia”, como está escrito (Tehilim 10:3)
ׁשע עַ ל ַּתאֲ וַת נ ְַפׁשו
ָ “( ּכִ י ִהּלֵ ל ָרPois o ímpio gaba-se do desejo de sua
alma”), e ele fica irado com Hashem (chas veshalom) pelo mal, como
está escrito (Yesha’yáhu 8:21): אֹלהיו
ָ
ְֵהיָה כִ י י ְִרעַ ב ו ְִה ְת ַקּצַ ף ו ְִקּלֵ ל ְּב ַמלְ ּכֹו ּוב
ָ ו
“[ ּופָ נָה לְ ָמ ְעלָהE aquele que passar por ali sofrerá privações e fome, e
quando ele estiver com fome ficará furioso e amaldiçoará seu rei e os
seus deuses (idólatras), e ele se dirigirá aos Céus”].
2. Aquele que confia em Hashem tem paz de espírito e um coração
tranquilo em relação a todas as situações (tanto as más quanto as boas),
sabendo que Hacadosh Baruch Hu as arranjará de forma que sempre
sejam para o seu bem no Olam Hazê e no Olam Habá, como disse
David Hamêlech (Tehilim 62:6): ּדֹוּמי נ ְַפ ִׁשי ּכִ י ִמ ֶּמּנּו ִּת ְקו ִָתי
ִ
אַ ְך לֵ אֹלקים
(“Somente por Hashem minha alma espera silenciosamente, pois minha
esperança vem Dele”).
Mas aquele que não confia em Hashem, mesmo quando prospera, está
sempre sofrendo e em um estado de ansiedade contínuo. Ele sempre
está triste e de luto porque está pouco satisfeito com sua situação
e anseia acumular e aumentar seus ganhos. E age da mesma forma
em tempos difíceis, porque está desgostoso dessas adversidades, elas
são o contrário de seus desejos, natureza e características. Por isso,
disse Shelomô Hamêlech (Mishlê 15:15)  וְטֹוב לֵב ִמ ְש ֶׁתּה,ְמי עָ נִ י ָר ִעים
ֵ כָ ּל י
2
“( ָת ִמידTodos os dias de um homem carente são maus, e um coração
bom está sempre festejando”). Um coração que é feliz sempre está
alegre e agradecido para com Hacadosh Baruch Hu, como se estivesse
celebrando, de tanto agradecimento.
3. Aquele que confia em Hashem, mesmo quando está se empenhando
nos meios (sibot) para ganhar sua parnassá, seu coração não confia neles,
2
Esse é o carente em emuná em Hashem, pois nunca está satisfeito com o que tem.
Como dizem nossos Sábios (Avot 4:1), “Quem é o rico? Aquele que está satisfeito
com o que possui”.
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e ele não espera receber lucro ou perda desses meios, a menos que seja
a vontade de Hacadosh Baruch Hu. Em vez disso, ele se envolve com
essas fontes como parte de seu serviço a Hashem, que nos ordenou a
nos ocuparmos com o mundo para mantê-lo e torná-lo mais habitável.
Se esses meios lhe renderem lucros ou o ajudarem a evitar perdas, ele
agradecerá somente a Borê Olam por isso, e não amará e valorizará
mais os meios, nem confiará mais neles por essa razão3. Ao contrário,
sua confiança em Hashem será fortalecida e ele passará a se assegurar
ainda mais Nele, e não nos meios. Caso as fontes não rendam quaisquer
benefícios, ele sabe que seu sustento chegará quando Hacadosh Baruch
Hu quiser e da maneira que Ele quiser. Portanto, não rejeitará os meios,
nem abandonará o seu emprego e, assim, servirá a Hashem.
Mas aquele que não confia em Hashem se envolve em certos meios
porque coloca sua confiança neles, certo de que lhe renderão lucro e
o protegerão contra uma perda. Se eles derem lucro, ele os elogiará,
e a si mesmo, por seu esforço neles e por escolhê-los, e não tentará
outras fontes de sustento. Mas, se eles não lhe renderem lucro, ele os
abandonará e rejeitará, perdendo o interesse neles, como está escrito
(Habacuc 1:16) ׁש ֵמן ֶחלְ קֹו
ָ ִיק ֵּטר לְ ִמכְ ַמ ְרּתֹו ּכִ י בָ ֵה ָּמה
ַ עַ ל ּכֵ ן ְיזַּבֵ ַח לְ ֶח ְרמֹו ו
ּומאֲ כָ לֹו ְּב ִראָ ה׃
ַ (“Portanto, ele sacrifica aos seus meios e queima incenso à
sua rede de pesca, pois através deles sua porção é gorda e seu alimento
é abundante”).
Dessa forma, acaba valorizando os meios, e não Hashem (lô alênu). O
resultado é que sempre estão trocando de profissão, emprego, país,
não percebendo que tudo vem dos Céus.
4. Aquele que confia em Hashem, se ele tiver mais dinheiro do que
precisa, ele o gastará de forma a agradecer Borê Olam (fazendo

3
Por exemplo, alguém que tenha uma formação, mas não esteja sendo bemsucedido com ela, a tal ponto de ter de procurar outro meio, não fica ressentido
com isso, mesmo que ame esse ofício, pois sabe que tudo é o melhor e vem de
Hashem. Veja mais sobre este tema no capítulo 3 “Como escolher sua profissão”.
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mitsvot, como dar tsedacá, trocar o talit, comprar um etrog melhor
etc) com um espírito generoso e um bom coração, como está escrito
(Divrê Hayamim I 29:14): ָתּנּו לָ ְך
ַ ּומּי ְָדָך נ
ִ “( ּכִ י ִמ ְּמָך ַהּכֹלPois tudo vem de
Você, e das Suas mãos damos a Você”). Ou seja, uma vez que ele sabe
e entende que tudo vem de Hashem, e está dando a Hacadosh Baruch
Hu Seu próprio dinheiro, certamente o fará com um espírito generoso
e um bom coração.
Mas aquele que não confia em Hashem não considera o mundo inteiro
e tudo nele como suficientes para seu sustento e suas necessidades.
Ele está mais preocupado em economizar do que cumprir com suas
obrigações para com Hashem e seus semelhantes, até que todo o seu
dinheiro seja perdido e ele seja deixado na miséria, como disse Shelomô
Hamêlech (Mishlê 11:24): ּיׁשר אַ ְך לְ ַמ ְחסֹור
ֶ ְחֹוׂשְך ִמ
ֵ ְנֹוסף עֹוד ו
ָ “( יֵׁש ְמפַ ּזֵר וHá
quem espalhe, e ainda assim aumente; e há quem retenha mais do que
é justo, mas isso conduz à pobreza”).
5. Aquele que confia em Hashem quando se empenha na realização
das tarefas mundanas, do Olam Hazê, também prepara provisões para
seu fim e as necessidades de seu lar designado no Olam Habá. Por
exemplo, ele se preocupa em trabalhar para cumprir mitsvot, como
comprar alimentos casher ou pagar a escola religiosa das crianças4.
Ele somente se engajará em um meio de sustento sobre o qual esteja
claro para ele ser seguro para cumprir seu estudo de Torá e o serviço
a Hashem. Mas um meio de vida que, mesmo com grandes ganhos,
traga qualquer perda da observância da Torá (o não cumprimento das
mitsvot, falta de tempo para o estudo etc) ou o induza a se rebelar

4
O Rambam diz que aquele que desenvolve suas atividades mundanas focado
leshem shamáyim – ou seja, faz isso para agradar Hashem –, todos os seus dias
serão como se tivesse trabalhado o tempo todo para Hacadosh Baruch Hu, pois,
se dormir, será para acordar disposto para fazer uma tefilá melhor para Hashem e
estudar Torá, por exemplo; se fizer uma refeição, será para recuperar sua energia e
continuar no serviço a Borê Olam. Enfim, todas as suas ações têm como objetivo o
serviço a Hashem.
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contra Hashem (lô alênu) será rejeitado por ele, para não trazer sobre si
mesmo doença espiritual, em vez de cura.
Mas aquele que não confia em Hashem deposita seu bitachon nos
meios (sibot), depende deles e não se abstém de empregar nenhum
deles. Ele se engajará tanto em meios bons quanto ruins, ou seja,
aqueles permitidos a ele, bem como os proibidos. E ele não pensará
sobre seu fim, em seu julgamento por Hashem, ao contrário do que
disse Shelomô Hamêlech (Mishlê 14:16): ְסר ֵמ ָרע
ָ “( ָחכָ ם י ֵָרא וO homem
sábio teme e evita o mal”). Um yehudi que vem ao mundo e age dessa
forma, depositando seu bitachon, exclusivamente, nos meios está se
equivocando, pois sua existência deve ser única e exclusivamente para
servir a Hashem.
6. Aquele que confia em Hashem é amado por todas as pessoas, de
todas as classes sociais; elas têm confiança nele e se sentem à vontade
com ele, porque têm certeza de que, como ele possui bitachon em
Hacadosh Baruch Hu, não as machucará e seus corações estarão em paz
em relação a ele5. Elas não temem que ele roube seus cônjuges ou seu
dinheiro, e ele também não está preocupado com elas (sejam elas quem
forem, inclusive as pouco confiáveis), pois entende que não têm poder
ou controle sobre qualquer ser criado, em relação a beneficiá-lo ou
prejudicá-lo. Portanto, ele não teme o mal delas e nem espera qualquer
benefício delas (por isso, também não perde tempo bajulando-as – algo
proibido pela Torá). E visto que ele está seguro nelas, e elas, nele, ele
Rav Shelomô Hoffman zt”l (1922-2013) foi um grande rabino, que mesmo sem
ser formado em psicologia, entendia muito sobre a inteligência da alma. Ele
costumava trabalhar com pessoas do exército, bem como dar apoio emocional a
prisioneiros. Ele contava que, certa vez, estava participando de um julgamento, no
tribunal, e passou o tempo todo ao lado do assassino, a quem ele estava dando
suporte psicológico. No entanto, o juiz estava com medo desse criminoso, de sofrer
represálias depois do julgamento. O juiz, então, perguntou ao rav: “O senhor não
tem medo dele?”. O rav respondeu: “Não. Porque sei que ele só me fará algo, se
assim Hashem quiser. Eu confio nele, e ele confia em mim”. Assim deve ser nossa
relação com todas as pessoas, e, principalmente, com nossos filhos e familiares.

5
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as amará e elas o amarão, como está escrito (Tehilim 32:10) 'ּבֹוט ַח ּבַ ה
ֵ ְה
ַ ו
ְסֹובבֶ ּנּו
ְ “( ֶח ֶסד יAquele que confia em Hashem será cercado de bondade”).
É assim, agindo da forma que Hashem deseja, que se formam bons
círculos de amigos e amor entre as pessoas, incluindo nossos filhos, pais,
cônjuges, irmãos6.
Mas quem não confia em Hashem não tem amigos (verdadeiros), pois
está sempre invejando os outros e tendo ciúmes deles, pensando que
qualquer bem que chegar aos outros é uma perda para ele e que o
sustento deles é extraído dos seus próprios ganhos. Além disso, ele
acredita que qualquer impedimento de atingir seus desejos é causado
por eles e que os outros são capazes de ajudá-lo a obter seus objetivos.
Se tiver algum prejuízo em relação a seu dinheiro ou a seus filhos,
pensará que eles causaram isso. Enfim, ele acredita que os outros são
capazes de remover e causar os danos e problemas dele e, uma vez
que seu pensamento é baseado nesses princípios, ele virá a desprezálos, caluniá-los, amaldiçoá-los e odiá-los. Desse modo, ele se torna
repulsivo em ambos os mundos (Olam Hazê e Olam Habá), considerado
uma vergonha em ambas as moradas, como está escrito (Mishlê 17:20)
“( ִע ֶּקׁש לֵב ל ֹא י ְִמצָ א טֹובUma mente torta não encontrará o bem”).
7. Aquele que confia em Hashem não lamentará se seus pedidos forem
negados ou se perder algo que ama. Ele não acumulará posses (indo
atrás de mais do que precisa7) nem se incomodará para obter mais do
Estamos percebendo, no decorrer dessa obra, que o bitachon em Hashem é o
segredo para o sucesso em todas as áreas da vida do yehudi: de parnassá e saúde
a amor e amizade.
7
Há pessoas que entram em disputas intermináveis e desgastantes por causa
de herança, por exemplo. De que isso lhes adiantará? Destruir a família? Elas só
terão mais dinheiro no banco, do qual, talvez, nem venham a usufruir, pois já têm
o suficiente para suas necessidades. Temos de ter “bondade nos cercando”, como
disse David Hamêlech, e não o contrário disso, mesmo com saldos astronômicos no
banco. Não há nada errado em receber ou deixar heranças. No entanto, isso deve
ocorrer de modo lícito, sem brigas ou sacrifícios desnecessários (por exemplo, há
pessoas que vivem mal para deixar riquezas a seus herdeiros). Isso é abandonar o
bitachon em Hashem, acreditando que se é mais eficiente do que Ele para gerar
6
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que suas necessidades diárias. Tampouco fica “costurando” o futuro,
ou seja, não se perturba se preocupando com o que será o amanhã,
pois não sabe quando será seu fim8. Portanto, ele confia em Hacadosh
Baruch Hu para prolongar seus dias e prover seu sustento e necessidades
durante esse tempo; em seu dia a dia, agradece a Ele por sua existência,
não tomando nada como garantido, nem o fato de Ele ter devolvido
sua alma pela manhã, quando acordou – esse, aliás, é só mais um ato
de bondade de Borê Olam9. Ele não se regozija nem se entristece com
o futuro, como está escrito (Mishlê 27:1) אַ ל ִּת ְת ַהּלֵ ל ְּביֹום ָמ ָחר ּכִ י ל ֹא ֵתדַ ע
“( ַמה ּיֵלֶ ד יֹום׃Não se deleite pelo amanhã, pois você não sabe o que o
hoje pode trazer”10), e nossos sábios disseram (San’hedrin 100b): אל תצר
 מחר יבא ואיננו ונמצא מצטער על עולם,צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום
“[ שאינו שלוNão se angustie com os problemas de amanhã, pois você
não sabe o que o hoje pode trazer e, talvez, o amanhã não será mais
(talvez sua alma seja devolvida ao Criador). E ele se angustiou em um
mundo que não é seu”]. Em vez disso, a preocupação e o luto daquele
que confia em Hashem são em relação a suas faltas no cumprimento de
suas obrigações para com Ele. Dessa forma, tenta compensar o máximo
que pode por elas, por seus deveres externos (ações) e internos (do
coração), pois ele pensa em sua morte e na chegada do dia da reunião
(com Hashem, no Olam Habá), e o medo de que a morte possa vir de
repente aumenta e acelera seus esforços e zelo para preparar provisões
para seu fim. E isso é o que foi dito (Avot 2:10): ית ְתָך
ָ ׁשּוב יֹום אֶ ָחד לִ ְפנֵי ִמ
bens. Portanto, não é o modo correto de agir.
8
Ele tem claro o conceito de que tudo vem de Hashem e na hora que tiver de vir,
virá. Seu bitachon Nele é pleno.
9
Costumamos, equivocadamente, não nos preocuparmos, ao dormir, se nossa alma
será ou não devolvida a nós por Hashem. Pensamos: “Ah, sobre isso não tenho
controle, pois é algo espiritual”. No entanto, quando se trata da nossa parnassá,
temos a falsa impressão de que ela depende de nós, o que não é verdade. Ela
também, como tudo na vida, depende só da vontade de Borê Olam.
10
Por exemplo, pensando: “Vou investir meu dinheiro dessa maneira e, daqui dez
anos, terei cinquenta vezes mais”. E já fica feliz por isso. Não se deve agir assim, pois
nada é certo, apenas a emuná em Hashem.
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(“Arrependa-se um dia antes da sua morte”). Nossos sábios explicaram
esse trecho como (Shabat 153a): [“Arrependa-se hoje, pois talvez você
morra amanhã. Portanto, viva todos os seus dias em arrependimento,
como está escrito (Cohêlet 9:8) עֵ ת י ְִהיּו ְבגָ דֶ יָך לְ בָ נִ ים-‘ ְבּכָ לEm todos os
momentos tenha suas roupas limpas’”].
Mas aquele que não confia em Hashem acaba tendo dias difíceis. Ele
se lamenta muito sobre os problemas constantes do mundo que se
abatem sobre ele, que seus desejos e as coisas que ama não lhe sejam
tirados ou negados. Assim sendo, ele tenta acumular muitas riquezas
neste mundo, tendo a certeza de podê-las passar adiante (como se
pudesse levar sua situação do Olam Hazê para o Olam Habá). Com
esse pensamento, já não teme a morte e vive como se sua vida nunca
fosse acabar11. Ele não reflete sobre seu fim, ocupando-se apenas com o
Olam Hazê, despreocupado com seus assuntos espirituais, não fazendo
provisões para o futuro e para sua Morada Eterna. Sua confiança em
prolongar seus dias neste mundo é a causa de sua cobiça perpétua
pelos assuntos mundanos e por seu pequeno desejo em questões
ligadas ao Olam Habá.
Quando seu mestre ou outra pessoa o repreende, dizendo: “Por quanto
tempo você evitará pensar em preparar provisões para sua jornada final
e para questões de sua morada eterna?”. Ele responderá: “Quando tiver
dinheiro suficiente para minhas necessidades e para as necessidades de
minha esposa e filhos até o fim de nossos dias. Assim, terei tranquilidade
das minhas preocupações relacionadas ao Olam Hazê e vou reservar
um tempo para pagar minhas dívidas para com Hashem. Quando esse
momento chegar, estarei livre para pensar em preparar provisões para
o Olam Habá”12.

Interessante notar que se trata de um comportamento contraditório, pois, mesmo
não confiando em Hashem sobre os assuntos ligados aos seus ganhos materiais, ele
tem plena confiança de que Ele o proverá com uma vida longa.
12
Veja mais sobre esse assunto no capitulo 4 “Segunda Categoria – Posses e meios
de ganhar a vida”.
11
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No fim das contas, esse tipo de pessoa não tem uma boa qualidade de
vida e, ao mesmo tempo, perde a chance de conquistar um bom lugar
no Olam Habá.
Nosso maior seguro é Hacadosh Baruch Hu. Ele nos garante que, se
cumprirmos toda Sua Torá e as mitsvot, seremos providos com tudo o
que é bom e melhor para nós. Dessa forma, não precisamos de outro
tipo de apoio ou seguro.
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Os sete equívocos
de quem não confia
em Hashem
“Julguei adequado expor, em sete pontos, a tolice e o erro de quem não
confia em Hacadosh Baruch Hu. Revelarei a grandeza de seu erro e,
se nossas palavras se prolongarem, é porque há muito a envergonhar
e repreender aqueles que seguem esses caminhos”, afirma o “Chovot
Halevavot”.
“Todos eles fazem parte de um grupo de ‘buscadores de garantias
reais’ (exigem penhores de Hacadosh Baruch Hu), semelhantes, em sua
prática, aos comerciantes que vendem mercadorias a crédito a alguém
em quem não confiam e exigem penhor de garantias no momento da
venda, por confiarem minimamente em seu cliente ou temer que ele
lhes dê o calote”, prossegue.
1. A primeira das maneiras possíveis de respondê-los é dizermos: “Você,
o homem que duvida do decreto de Hashem, de Seu poder, você, cuja
luz do intelecto obscureceu, cuja vela do entendimento se apagou, por
estar subjugado pela escuridão dos desejos materiais, você considera
adequado buscar uma promessa de segurança de um cliente que não
tem domínio sobre você, e não pode lhe dar ordens, no entanto, para
um trabalhador que deseja ser contratado por um empregador, não é
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adequado que ele peça uma garantia de seu salário antes de começar a
trabalhar! Menos adequado ainda é que um escravo peça a seu senhor
uma garantia de segurança de seu alimento antes de trabalhar para Ele
e, pior ainda, para uma criatura buscar uma promessa de seu Criador,
antes de cumprir o serviço que deve a Ele!”.
Isso tudo é um absurdo! Seria considerado uma desgraça um escravo
prestar serviço a seu mestre exigindo garantias de que o mestre lhe
pagará um salário após seu serviço ser concluído, já que seu proprietário
lhe dá casa, vestimenta e supre todas as suas necessidades básicas, como
nossos sábios disseram (Avot 1:3): ׁש ְּמ ִׁשין אֶ ת ָה ַרב עַ ל
ַ אַ ל ִּת ְהיּו כַ עֲ בָ ִדים ַה ְמ
ׁשּל ֹא עַ ל ְמנָת לְ ַקּבֵ ל
ֶ ׁש ְּמ ִׁשין אֶ ת ָה ַרב
ַ  אֶ ּלָ א הוּו כַ עֲ בָ ִדים ַה ְמ,ְמנָת לְ ַקּבֵ ל ְּפ ָרס
“( ְּפ ָרסNão sejam como servos que trabalham para seu mestre com a
condição de receber recompensa. Em vez disso, sejam como servos que
trabalham para seu mestre sem a condição de receber recompensa”). Ele
seria ainda mais atrevido se chegasse ao ponto de exigir de seu mestre
uma promessa de sustento, antes mesmo de começar a trabalhar. Em
relação a isso, está escrito (Devarim 32:6) הֲ לַה' ִּתגְ ְמלּו ז ֹאת עַ ם נָבָ ל וְל ֹא
“( ָחכָ ם הֲ לֹוא הּוא אָ ִביָך ָּקנֶָך הּוא עָ ְׂשָך ַו ְיכֹנְ נֶָךÉ para Hashem que você faz
isso, ó povo ímpio e tolo? Ele não é seu Pai, seu Mestre? Ele não o criou
e estabeleceu?”)
2. Aquele que exige garantia de um cliente recebe um penhor definido
e sua exigência é limitada ao que o outro comprou. Mas, para quem
pensa assim, não há limites para o que ele busca, porque não sabe
quanto dinheiro será suficiente para as necessidades e luxo dele e
de sua família pelo resto de suas vidas. Mesmo que ele tenha obtido
dinheiro para suprir em muitas vezes suas necessidades, ele não fica em
paz, porque o tempo de seu fim permanece oculto, o número de seus
dias não é revelado. Ele é tolo no que busca porque não há fim nem
medida para ele.
3. Aquele que exige penhor de seu semelhante só o faz se não houver
dívidas anteriores para com esse de quem exige garantias, e se o
mesmo não tiver reivindicações contra ele. Só então ele tem justificativa
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para solicitar uma garantia1. Mas, se ele tiver dívidas pendentes para
com o sujeito e souber que o indivíduo tem reivindicações legítimas
contra ele, não há o menor sentido para seu pedido de penhor e não
é apropriado para ele aceitá-lo, mesmo que o sujeito dê essa garantia
voluntariamente. Ainda mais para o Criador, que possui muito mais
direitos legítimos sobre o homem, de modo que se o serviço de todos
os seres humanos que já viveram pudesse ser acumulado e creditado
a um único sujeito, seu total não seria suficiente para cobrir a dívida
de gratidão que um só homem deve até mesmo por apenas um dos
benefícios que o Criador concedeu a ele (como trazê-lo à vida).
E como pode essa pessoa não se envergonhar de solicitar grandes
favores do Criador, além dos que já recebeu, aumentando, assim, sua
dívida para com Ele? Talvez, o sujeito nem consiga cumprir com o
serviço que diz que fará (depois de adquirir riquezas) porque seus dias
terão passado e seu fim, chegado. Essa troca não faz sentido algum!
Um dos chassidim disse às pessoas: “Senhores, é possível que o Criador
exija hoje o cumprimento dos deveres que vencerão amanhã? Da
mesma forma, Ele exigiria o pagamento hoje dos deveres que não
vencerão até o próximo ano ou daqui a muitos anos, a partir de agora?”.
Responderam-lhe: “Como é possível exigir de nós o pagamento de
dívidas futuras, se nem ao menos sabemos se estaremos vivos quando
essas dívidas forem contraídas? Em vez disso, só devemos prestar um
serviço definitivo correspondente a um tempo definido e, quando o
futuro chegar, faremos o serviço ao qual estaremos obrigados a cumprir”.
Assim, o chassid lhes respondeu: “Da mesma forma, o Criador garante a
vocês, para cada período definido (conforme a idade e a necessidade),
o sustento necessário e, em troca, vocês estão devendo a Ele um grande
serviço, referente a esse período. Assim como Ele não exige de vocês
É como o sujeito que diz: “Só farei minhas tefilot depois de ganhar meu sustento.
Antes disso, não tenho tempo”. Esse indivíduo cobra Hashem, exigindo que sua
parnassá chegue até antes de cumprir com suas obrigações para com Borê Olam.

1
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o serviço especial antes do tempo determinado, então, vocês também
devem se sentir envergonhados de pedir parnassá antes que chegue
o tempo para isso. Eu os vejo buscando sustento para vários anos
futuros, quando vocês nem sabem se viverão até a chegada desses dias.
Além disso, vocês pedem a Ele para prover, agora, o sustento de sua
esposa e filhos, que vocês ainda nem têm. Vocês não estão satisfeitos
com o sustento fornecido no presente e procuram preparar bens para
necessidades e luxos de tempos futuros, os quais nem têm certeza de
que alcançarão e nem que estão garantidos para vocês. Não apenas
vocês não prestam serviço a Ele pelos benefícios que receberão no
futuro2, mas nem mesmo fazem uma contabilidade com vocês mesmos
pelos serviços que devem a Ele em relação ao passado, durante o
qual Hashem não se esqueceu ou esquivou de prover seu sustento
integralmente (ainda que, muitas vezes, vocês nem merecessem isso)”.
4. Aquele que exige um penhor de segurança de seu companheiro o faz
por uma das três razões a seguir:
a) A primeira é por desconfiar que, talvez, o indivíduo fique pobre
e não possa pagá-lo;
b) Em segundo lugar, talvez o sujeito feche a mão (se recuse a
pagar) e, desse modo, ele não conseguirá receber o que lhe é
devido;
c) O terceiro motivo é caso o sujeito morra ou não seja encontrado.
Dessa forma, o penhor atua como um “remédio” contra essas
“doenças”, ou seja, se esse que empresta tiver um penhor daquele
que toma emprestado, ele estará imune contra essas “enfermidades” e
preocupações. Mas, se os homens estivessem seguros uns dos outros
contra esses três contratempos, certamente seria vergonhoso exigir um
penhor. Em relação ao Criador, a Quem esses três contratempos não se
2
Por exemplo, Hashem não exige que ninguém faça a mitsvá de redimir um filho
bechor que ainda não tenha nascido. Só quando essa criança nascer isso será
exigido dele.
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aplicam, trata-se de uma grande desgraça exigir Dele uma segurança
– isso denota, claramente, falta de bitachon. Como está escrito (Hagay
2:8): ָהב
ָ “( לִ י ַהּכֶ ֶסף וְלִ י ַהּזMinha é a prata e Meu é o ouro”) e (Divrê
Hayamim 29:12): ְהּכָ בֹוד ִמּלְ פָ נֶיָך
ַ ֹׁשר ו
ֶ ְהע
ָ “( וRiqueza e honra estão diante
de Você”). Ou seja, que tudo o que há no mundo pertence a Ele.
5. Aquele que obtém um penhor de seu semelhante ficará em paz
com seu penhor porque espera obter benefícios dele ou de seu valor
monetário. Mas aquele que acredita que, se o Criador lhe adiantar
provisões futuras ele terá, desse modo, tranquilidade em relação aos
assuntos do Olam Hazê, seu pensamento é falso e equivocado, pois
ele não pode ter certeza de que o dinheiro permanecerá com ele. É
possível que ele seja atingido por algum contratempo que o separe do
dinheiro, como está escrito (Yirmeyáhu 17:11) “( ּבַ חֲ ִצי י ָָמיו יַעַ זְ בֶ ּנּוNa meiaidade ele o perderá”).
E quanto à alegação de que terá tranquilidade quando acumular
riquezas – isso demonstra falsidade e tolice de sua parte. Pelo contrário,
essa pode ser a própria razão de muita ansiedade, tristeza e pressão
física e mental, pois nossos sábios disseram (Mishná Massêchet Avot
2:7):  ַמ ְרּבֶ ה ְדאָ גָ ה,“( ַמ ְרּבֶ ה נְ כָ ִסיםMais posses, mais preocupações”). Nesse
caso, o indivíduo entende que tudo vem de seus esforços e depende
dele. Portanto, precisa proteger e gerir seu patrimônio corretamente. O
que é um engano, pois, como já dissemos diversas vezes nesta obra,
tudo vem e depende da vontade de Borê Olam.
6. Se alguém que toma um penhor de seu companheiro estivesse
certo de que o sujeito iria pagá-lo antes do tempo devido e, por pura
bondade, o compensaria com uma quantia duas vezes maior do que
a devida3, de modo algum exigiria um penhor. Agora, em relação a

3
Seria uma suposição, pois há uma proibição de ribit – cobrar e pagar juros,
que recai sobre todos os yehudim. Assim, também é proibido receber a mais ao
emprestar, mesmo que seja dado de espontânea vontade por aquele que tomou
emprestado.
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Hashem que, como sabemos, age de modo benevolente para conosco,
por Seus grandes favores passados e presentes prestados a nós; por Ele
recompensar serviços que Lhe foram prestados e atos de justiça com
bondades, sobre as quais nem sequer podemos imaginar, como está
escrito (Yesha’yáhu 64:3): ׂשה לִ ְמ ַחּכֵ ה לֹו
ֶ ֲזּולָתָך יַע
ְ
עַ יִן ל ֹא ָראָ ָתה אֱ ֹלקים
(“Nenhum olho jamais viu, ó Hashem, além do Seu, o que Ele preparou
para aqueles que confiam Nele”), certamente, trata-se de uma grande
desgraça pedir um penhor.
7. Quem solicita um penhor de seu companheiro só tem justificativa para
proceder assim se for capaz de suprir seu semelhante com a mercadoria
pela qual exigiu a garantia. Mas, aquele que busca uma promessa de
segurança do Criador, ao buscar favores antecipados, não é capaz
de pagar por eles em seu serviço a Borê Olam. Ele nem mesmo tem
certeza de conseguir pagar o que deve em relação a dívidas anteriores,
ainda mais pagar o que deve por favores futuros, porque o tsadic não
pode pagar as dívidas de gratidão do Todo-Poderoso para com ele,
exceto por meio da ajuda que receber de Hashem (Sia'tá Dishmayá).
Assim, um dos chassidim, em seus louvores a Hacadosh Baruch Hu,
disse: “Mesmo a pessoa sábia, que O conhece, não elogia seus próprios
atos religiosos mas, antes, louva Seu Nome e Misericórdia, pois Você
preparou seu coração e mente para conhecê-Lo. Por Seu intermédio
(Sua ajuda), o Povo de Israel será considerado digno e louvado, dizendo
(Tehilim 44:9): ְׁש ְמָך לְ עֹולָם נֹודֶ ה ֶסלָה
ִ ‘[ ּבֵ אֹלקים ִהּלַ לְ נּו כָ ל ַהּיֹום וCom
Hashem louvamos o dia todo e agradeceremos para sempre o Seu
nome’]”.
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Fatores que abalam
a confiança em Hashem
Em seu último capítulo, o “Chovot Halevavot” discorre sobre o quanto
é importante ter confiança em Hashem e aborda as razões que (lô
alênu), levam o ser humano a perder o bitachon Nele. Desse modo, ao
trabalhar sobre esses pontos, pode-se chegar a níveis mais elevados de
emuná em Borê Olam.
“Já que concluímos esse Portão [Sháar Habitachon (Portão da
Confiança)], da melhor maneira possível, torna-se propícia uma
discussão sobre os temas do bitachon, sendo adequado esclarecer os
fatores que prejudicam a confiança em Hashem. Eu digo que as coisas
prejudiciais mencionadas nos três portões anteriores deste livro [Sháar
Hayichud (Portão da Unicidade Divina), Sháar Habechiná (Portão da
Reflexão) e Sháar Avodat Haelokim (Portão da Adoração Divina)] são
todas igualmente prejudiciais para a confiança (em Hashem)”.
No Sháar Hayichud, o “Chovot Halevavot” esclarece que a pessoa que
não acredita na unicidade de Hashem acaba não tendo confiança plena
Nele. Do mesmo modo, quem se ocupa dos prazeres mundanos de uma
forma tal que se assemelhe à avodá zará, de tanto que valoriza a busca
material, também falhará no trabalho de conhecer a Sua unicidade e,
automaticamente, acabará fracassando em relação ao bitachon.
No Sháar Habechiná, o “Chovot Halevavot” lista mais quatro fatores
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prejudiciais à confiança em Hashem:
1) A busca pelas futilidades deste mundo, que ocupa a pessoa de
tal forma, que ela não consegue refletir e nem ter tranquilidade;
2) Receber todas as bondades de Hashem desde seu nascimento
faz com que o sujeito tenha a sensação de que é merecedor disso
de forma natural e nunca ficará sem recebê-las. Assim, ele não
se conscientiza da necessidade de se dedicar à Avodat Hashem.,
3) Os acontecimentos tristes e perdas sobre os quais o ser humano
não se conscientiza sobre serem Justiça Divina ou que são para
seu bem fazem com que ele seja ingrato ou até se ressinta (lô
alênu) com o Decreto Divino;
4) O orgulho ao receber as bondades de Hashem, com a
sensação de que é merecedor ou, inclusive, mereça mais, faz
com que o indivíduo não se considere obrigado a louvar e a
agradecer Hashem por todas as bondades proporcionadas por
Ele. Shelomô Hamêlech diz sobre esse homem ּתֹועֲ בַ ת ה' כָ ּל גְ ּבַ ּה
“( לֵבÉ abominável para Hashem todo aquele que é orgulhoso”).
No Sháar Avodat Haelokim, o “Chovot Halevavot” explica o equilíbrio
que devemos encontrar em nossas características para obter sucesso
em nossa Avodat Hashem e que a falta desse comedimento prejudica
a tarefa.
Fatores adicionais que causam perda de confiança em Borê Olam:
1) Ignorância em relação a Hashem e Seus bons atributos, porque
aquele que não percebe a Misericórdia do Criador para com
Suas criações, Sua orientação, Providência e Governo sobre elas,
e que elas estão presas por Suas cordas (como marionetes),
sob Seu controle e governo total e ilimitado, não ficará em paz,
principalmente quando se vir diante dos percalços da vida, e não
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contará com Ele para suprir suas necessidades1. Caso não tenha
assimilado que Hashem é o detentor de toda força e é ilimitado,
não terá confiança plena Nele. Esse é um dos fundamentos do
bitachon em Hashem, a respeito do qual as pessoas precisam se
esforçar para entender e aplicar em suas vidas.
2) Outro ponto é o desconhecimento em relação às mitsvot
de Hashem, ou seja, Sua Torá, onde Ele nos instruiu a confiar
Nele, como está escrito (Malachí 3:10): ׂשר
ֵ ֲָה ִביאּו אֶ ת ּכָ ל ַה ַּמע
ּוב ָחנּונִ י נָא ּבָ ז ֹאת אָ ַמר ה’ ְצבָ אֹות
ְ יתי
ִ ִֵיהי ֶט ֶרף ְּבב
ִ אֶ ל ּבֵ ית ָהאֹוצָ ר ו
ּׁש ַמיִם וַהֲ ִריקֹ ִתי לָכֶ ם ְּב ָרכָ ה עַ ד ְּבלִ י
ָ ִאם ל ֹא אֶ ְפ ַּתח לָכֶ ם אֵ ת אֲ ֻרּבֹות ַה
2
“[ דָ יTraga todos os dízimos para os armazéns e deixe que eles
sustentem Meu Templo (Bêt Hamicdash). Teste-Me nisso3, disse
Hashem, Mestre das Legiões, (e veja) se Eu não abrirei para você
as janelas dos Céus e derramarei bênçãos infinitas sobre você”] e
(Yesha’yáhu 26:4) עֹולָמים
ִ
“( ִּב ְטחּו בַ ה’ עֲ דֵ י עַ ד ּכִ י ְּביָּה יְהוָה צּורConfie
para sempre em Hashem, pois em D’us, Hashem, está a força
dos mundos”). Ser apenas “Judeu no coração”, como se diz, não
é suficiente. É preciso ser “próximo” de Hacadosh Baruch Hu. E o
único meio de isso se concretizar é estudando a Torá e as mitsvot,
ou seja, o “Manual de Instruções” de Borê Olam, para que, dessa
forma, venhamos a servi-Lo corretamente.

Ele não entende que está na melhor “seguradora” que há e que ela vale o preço
que cobra.
2
Na Guemará (Taanit 9a), o comentarista Tossafot conta uma história muito
interessante, sobre uma pessoa que costumava doar muita tsedacá. Anos antes de
seu falecimento, ela chamou seu filho, mostrou seus armazéns repletos de trigo e
disse: “O caminho natural é que eu morra antes de você. Por favor, depois que isso
ocorrer, não se esqueça de continuar a separar os 10% de toda produção”. O filho se
comprometeu a realizar seu desejo. No entanto, quando percebeu que teria de dar
100 mil de sua safra de 1 milhão, ele se recusou a fazer. Resultado: no ano seguinte,
sua safra rendeu apenas 100 mil. Diz o Tossafot: “Não podemos brincar com nosso
‘Sócio’, Hacadosh Baruch Hu”.
3
Esse é o único assunto da Torá, sobre o qual é permitido testar Hashem.
1
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3) Outro prejuízo para a confiança é tender a se assegurar nos
meios (sibot) que são visíveis, sem perceber que quanto mais
próximos os resultados estão daquele que é afetado por eles,
menos capacidade esses meios têm de ajudá-lo ou prejudicá-lo,
e quanto mais longe estão, mais fortes e mais poder têm para
ajudá-lo ou prejudicá-lo.
Por exemplo, quando um rei decide punir um de seus servos com
chicotadas, ele ordena que seu primeiro-ministro cuide disso, e
o primeiro-ministro ordena seu chefe de polícia, e o chefe de
polícia encarrega seu sargento, e o sargento incumbe seu oficial,
e o oficial dá ordens ao policial, e o policial aplica a punição com
os instrumentos para isso (no caso, o chicote).
Os instrumentos têm a menor capacidade de todos eles de
reduzir ou aumentar o sofrimento do servo, porque eles não têm
vontade própria. O policial tem maior capacidade para reduzir o
número de chicotadas que os instrumentos e assim por diante,
até chegar ao rei, o único que pode, inclusive, revogar o decreto
das chicotadas, perdoando completamente o servo.
Como se percebe, a fraqueza e a força dos agentes que afetam a
pessoa estão de acordo com o seu distanciamento ou proximidade
para com ela. E Hashem, que é a Causa Primeira e infinitamente
remota daqueles afetados por Ele, é em Quem devemos confiar,
em virtude de Seu infinito poder para ajudar ou (aparentemente)
prejudicar, como explicamos durante toda essa obra.
O princípio geral, quando se fala em bitachon em Borê Olam, é
que o grau de confiança entre aqueles que confiam em Hashem
aumenta de acordo com a quantidade de conhecimento que eles
têm Dele, quanta emuná possuem em relação à Sua proteção e
em Sua abundante Providência Divina para realizar tudo o que
for para o seu bem.
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Os Dez Níveis de Confiança em Hashem

1. Uma criança, no início de sua existência, confia no seio de sua mãe,
que são eles que lhe provêm o alimento, como está escrito (Tehilim
22:10): יחי עַ ל ְׁשדֵ י ִא ִּמי
ִ “( ּכִ י אַ ָּתה גֹ ִחי ִמּבָ ֶטן ַמ ְב ִטVocê me tirou do ventre;
me fez confiar nos seios de minha mãe”);
2. Quando sua percepção se fortalece, a criança passa a confiar em sua
mãe, devido ao grande cuidado que ela lhe provê, como está escrito
(Tehilim 131:2) ְדֹומ ְמ ִּתי נ ְַפ ִׁשי ּכְ גָ מֻ ל עֲ לֵ י ִאּמֹו ּכַּגָ מֻ ל עָ לַ י נ ְַפ ִׁשי
ַ ִיתי ו
ִ ִאם ל ֹא ִׁשּו
(“Acalmei e silenciei minha alma, como uma criança desmamada com
sua mãe, como uma criança desmamada é minha alma”);
3. Com o passar do tempo, sua compreensão se desenvolve ainda mais
e ela observa que sua mãe depende de seu pai. Dessa forma, passa a
confiar em seu pai, devido ao maior grau de proteção que recebe dele;
4. Quando seu corpo se fortalece e ele consegue ganhar a vida por
meio de trabalho ou negócios, ou algo semelhante, ele volta sua
confiança para sua força e desenvoltura, devido à sua ignorância de
que todo o bem que veio antes até ele (o leite, a mãe, o pai) foi através
da Providência Divina.
Um dos chassidim conta que seu vizinho era um sofer (escriba) ágil
e ganhava seu sustento por meio de suas habilidades. Certo dia,
esse chassid perguntou ao escriba: “Como vão as coisas?”. O vizinho
respondeu: “Bem, contanto que minha mão ainda esteja em boa
forma”. Então, naquela noite, sua mão foi decepada e ele não pôde
mais escrever pelo resto de sua vida. Essa foi a punição que recebeu
de Hashem, pois ele colocou sua confiança em suas próprias mãos4, no
instrumento que estava mais próximo do resultado, ou seja, em algo
Observe que ele deve ter sido um grande tsadic, pois Hashem escolheu puni-lo
neste mundo, imediatamente após seu comentário, a fim de poupá-lo de quaisquer
punições no Olam Habá. Tratou-se, portanto, de um ato de amor de Hashem para
com esse escriba. Entender isso exige um grau elevado de emuná.

4

159

Capítulo 7

que não tinha o menor poder de realmente decidir sobre seu sustento;
5. Se seu sustento vier de um de seus semelhantes, ele transferirá sua
confiança para eles, o que se trata de um erro, pois, como já afirmamos,
tudo vem de Hashem:
6. Portanto, quando sua sabedoria crescer e ele perceber sua carência
e necessidade de Hashem, ele então moverá sua confiança para Borê
Olam e se assegurará Nele em assuntos além de seu próprio controle e
dos quais ele não pode escapar de se submeter ao decreto de Hacadosh
Baruch Hu, como a irrigação das plantações pelas chuvas, ou viajar
(com segurança) pelo mar, cruzar um deserto, enfrentar inundações,
epidemia (como a atual), infestação de gafanhotos, ou algo semelhante,
entre tantos assuntos sobre os quais os seres humanos não têm a
mínima ilusão de controle, como está escrito (Yirmeyáhu 2:27): ּובעֵ ת
ְ
ְהֹוׁשיעֵ נּו
ִ קּומה ו
ָ
ֹאמרּו
ְ “( ָרעָ ָתם יNo tempo de sua angústia, eles clamarão:
‘Levante-Se e nos salve!’”);
7. Se seu conhecimento sobre Hashem se fortalecer mais, ele colocará sua
confiança Nele, em relação aos assuntos que têm algum planejamento,
como evitar ganhar a vida por meios perigosos ou ocupações exaustivas
que desgastem o corpo. Desse modo, confiará em Hashem, de que Ele
lhe sustentará por meio de uma ocupação mais leve;
8. Se seu conhecimento sobre Hashem se fortalecer ainda mais, ele
colocará sua confiança em Hashem em relação a todos os meios (sibot),
sejam eles difíceis ou fáceis. E, enquanto estiver ocupado com eles, sua
intenção será direcionada para servir a Hacadosh Baruch Hu e guardar
Seus mandamentos;
9. Assim, se ele continuar a galgar os degraus do conhecimento
de Hashem, de emuná, fortalecendo-se mais em relação à Sua
Misericórdia para com todos os seres criados, esse indivíduo
aceitará, com o coração e a mente, externa e internamente, os
decretos de Borê Olam. Ele se regozijará com tudo o que Hashem lhe
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enviar, seja morte ou vida, pobreza ou riqueza, saúde ou doença (lô
alênu). Ele não desejará algo diferente daquilo que Hacadosh Baruch
Hu escolheu para ele; apenas vai querer o que Ele lhe determinar.
Ele se entregará de corpo e alma a Hashem e ao Seu julgamento. Não
vai preferir um assunto sobre outro e não vai escolher outra coisa,
senão sua situação atual, como aquele que confia (báal habitachon)
em Borê Olam disse: “Nunca despertei de uma forma, e gostaria de
estar de outra”, pois ninguém melhor do que Hacadosh Baruch Hu para
saber o que é verdadeiramente bom para nós. Aprendemos daqui que
devemos estar satisfeitos com a maneira e com o que Hashem nos dá.
Não precisamos perseguir ou pedir por outra coisa. Por exemplo, se
acordarmos com o dia chuvoso, não há necessidade de pedirmos por
um ensolarado5;
10. Por fim, quando seu conhecimento de Hashem se fortalecer mais do
que isso e ele compreender a verdadeira intenção para a qual foi criado
e trazido para este mundo fugaz6, reconhecendo a exaltação do eterno
Olam Habá, pensará no Olam Hazê como leviano, bem como em seus
meios (sibot). Com mente, alma e corpo, fugirá dos prazeres do Olam
Hazê e se renderá a Hashem, se deleitando Nele e lembrando Dele nos
seus momentos de meditação. Ele se sentirá desolado quando não for
capaz de meditar em Sua grandeza. Um exemplo de alguém assim, em
nossa geração, é o Rav Chayim Kanievsky Shelita, que já entendeu a
futilidade deste mundo e como é importante viver pensando em nosso
Olam Habá.
Se o báal habitachon estiver no meio de uma multidão de pessoas, num
Por exemplo, neste período de pandemia, é fundamental procurarmos entender
que isso é o melhor que poderia nos ter acontecido. É um momento propício para
fortalecer nossa emuná, trabalharmos nossas midot com aqueles que estão mais
próximos de nós para que, assim, possamos melhorar também com os que não são
tão íntimos. Isso nos fortalecerá agora e nas gerações que nos sucederão.
6
Nossos sábios comparam esse mundo a uma antessala, um corredor, ou seja, tratase apenas de uma passagem para o Olam Habá, que é o mundo da eternidade.
5
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círculo de amigos, nada mais desejará do que fazer a vontade de Borê
Olam – ansiará apenas pela aproximação Dele. Sua alegria em seu amor
a Hashem são ainda maiores do que os prazeres que as pessoas têm
no Olam Hazê e até mesmo do que o contentamento das almas dos
tsadikim no Olam Habá.
Esse é o nível mais alto de bitachon em Hashem, encontrado nos neviim,
tsadikim e chassidim, homens puros de Borê Olam, e é a isso que o
versículo se refere ao dizer (Yesha’yáhu 26:8): אַ ף א ַֹרח ִמ ְׁשּפָ ֶטיָך ה’ ִקּוִינּוָך
“[ לְ ִׁש ְמָך ּולְ זִ כְ ְרָך ַּתאֲ וַת נָפֶ ׁשMesmo no caminho de Seus julgamentos, ó
Hashem, esperamos por Você; para Seu Nome e para Sua lembrança o
desejo de (nossa) alma é dirigido”] e (Tehilim 42:3): צָ ְמאָ ה נ ְַפ ִׁשי לֵ אֹלקים
“( לְ קל ָחי ָמ ַתי אָ בֹוא וְאֵ ָראֶ ה ְּפנֵי אֱ ֹלקיםMinha alma tem sede de Hashem,
o D’us vivo; quando devo vir e aparecer diante Dele?”).
Esses são os dez níveis de confiança dos quais não se pode escapar de
pertencer. Encontramos o assunto de bitachon nas Escrituras, expresso
em dez sinônimos, correspondentes a esses dez níveis. Eles são:
Mivtach (confiança), como está no passuc (Yesha’yáhu 26:4):
ֹולָמים
ִ “( ִּב ְטחּו בַ ה’ עֲ דֵ י עַ ד ּכִ י ְּביָּה ה’ צּור עConfiem em Hashem para
sempre, pois em D’us, Hashem, está a força dos mundos”);
ַ י
Mishan (apoio7), como está escrito (Tehilim 18:19) ְק ְּדמּונִ י ְביֹום
“( אֵ ִידי ַוי ְִהי ה’ לְ ִמ ְׁשעָ ן לִ יEles me enfrentaram no dia da minha
adversidade, mas Hashem foi um suporte para mim”);
Tikvá (esperança), como disse David Hamêlech (Tehilim 27:14):
’ְקּוֵה אֶ ל ה
ַ “( ַקּוֵה אֶ ל ה’ חֲ זַק ְויַאֲ ֵמץ לִ ּבֶ ָך וEspere por Hashem; se
fortaleça e Ele lhe dará coragem; e espere por Hashem”), ou
seja, mesmo depois de alcançar o que você queria, continue a
depositar esperança em Hashem;

7

Como uma bengala, um andador para caminhar de um local ao outro.
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Machssê (proteção8), como consta nas Escrituras (Tehilim 7:2):
ְה ִּצילֵנִ י
ַ וׁשיעֵ נִ י ִמּכׇ ל ר ְֹדפַ י ו
ִ ֹיתי ה
ִ “( ה’ אֱ ֹלקי ְּבָך ָח ִסHashem, meu D’us,
em Você busquei proteção, salve-me de meus perseguidores e me
resgate”);
Tochêlet (expectativa), como falou David Hamêlech (Tehilim
38:16): שׁם אֱ ֹלקי
ּ ֵ וחלְ ִּתי אַ ָּתה ַתעֲ נֶה ַה
ָ ֹ“( ּכִ י לְ ָך ה’ הPois por Você,
Hashem, esperei; Você responderá, ó Hashem, meu D’us”);
Chikuy (espera), pois disse o navi (Yesha’yáhu 64:3): ּומעֹולָם ל ֹא
ֵ
ׂשה לִ ְמ ַחּכֵ ה ֹלו
ֶ ֲזּולָתָך יַע
ְ
ׁש ְמעּו ל ֹא ֶהאֱ זִ ינּו עַ יִן ל ֹא ָראָ ָתה אֱ ֹלקים
ָ [“(Os
povos) nunca ouviram, nunca observaram, nenhum olho jamais
viu um deus – exceto Você – que agiu por aqueles que esperaram
por Ele”];
Semichá (apoiar9), como está no passuc (Tehilim 71:6): עָ לֶ יָך
ּלָתי ָת ִמיד
ִ “( נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמּבֶ ֶטן ִמ ְּמעֵ י ִא ִּמי אַ ָּתה גֹ וזִ י ְּבָך ְת ִהEu me apoiei
em Você desde o dia do meu nascimento, Você me retirou das
entranhas de minha mãe; de Você é meu louvor, sempre”);
Sever (esperança10), como disse David Hamêlech (Tehilim 146:5):
ׁשקל יַעֲ קֹ ב ְּבעֶ זְ רֹו ִׂש ְברֹו עַ ל ה’ אֱ ֹלקיו
ֶ “( אַ ְׁש ֵריLouvável é aquele cuja
ajuda é o D’us de Yaakov, cuja esperança está em Hashem, seu
D’us”);
ְ י
Mis’ad (apoio11), como está no passuc (Tehilim 20:3): ִׁשלַח עֶ זְ ְרָך
ָּומ ִּצּיֹ ון י ְִסעָ דֶ ּך
ִ “( ִמּקֹ דֶ ׁשQue Ele envie Sua ajuda do Santuário e seu
apoio de Tsyion”);

Como um guarda-chuva, que nos protege nas precipitações.
Nesse caso, é mais do que uma bengala, um andador. É como uma perna
mecânica. Sem ela, é impossível que ele se locomova.
10
Sua esperança sempre está em Hashem. Não muda.
11
Aqui, a pessoa entende que, sem o apoio, a sustentação de Hashem, ela não
consegue se manter.
8
9
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Chêssel (garantia12), como disse Shemolo Hamêlech (Mishlê
3:26): ְׁש ַמר ַרגְ לְ ָך ִמּלָכֶ ד
ָ “( ּכִ י ה’ י ְִהיֶה ְבכִ ְסלֶ ָך וPois Hashem será sua
garantia e protegerá seus pés da armadilha”).
Finalizando, o “Chovot Halevavot” roga: “Que Hashem nos coloque entre
aqueles que confiam Nele e em Sua Misericórdia, que se entregam,
externa e internamente, ao Seu julgamento, Amen. Concluímos o Portal
da Confiança em Hashem, que é o Primeiro e o Último”.
Todos nós devemos nos fortalecer neste Sháar em todos os momentos
de nossas vidas. É verdade que passamos por um período propício para
estudar esse tema, mas ele nunca deve sair de nossas mentes. Devemos
agir como cegos, cujo único guia é Hashem. Sem Ele, não podemos
sequer sair de nossos lugares, ou seja, fazer qualquer tipo de atividade,
da mais simples à mais complexa, como lucrar, educar os filhos, fazer
tefilá etc.
Que Hashem nos ajude em nossa jornada para atingir níveis mais
elevados de bitachon e emuná e, dessa forma, nos aproximemos cada
vez mais Dele. Só assim teremos uma vida plena de paz e felicidade,
neste mundo e no Olam Habá.

Nesse caso, a pessoa age como se (lô alênu) fosse cega e dirigisse todos os seus
passos tendo Hashem como seu Único guia. E esse é o nível ao qual todos devemos
almejar atingir: não há como conquistar nada sem a ajuda de Borê Olam.

12
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Prece para o
Fortalecimento da
Emuná e do Bitachon

A tefilá é um vínculo nosso com o Todo Poderoso.
Para que alcancemos um fim satisfatório, todos os nossos
atos e ocupações necessitam de Tefilá.
Que seja a Vontade do Todo-Poderoso aceitar nossas tefilot
juntamente com as demais tefilot de todo Am Yisrael.

Prece para o Fortalecimento da Emuná e do
Bitachon – Fé e Confiança em Hashem
(Extraído da obra “Mitsvat Habitachon” do Rav Shemuel Hominer zt”l)

Hashem! Nós sabemos que a raiz e o fundamento do Judaísmo é a fé absoluta,
e toda a existência de Teu Povo Yisrael, sua prosperidade e seu sucesso, estão
em sua fé pura e na integridade da confiança em Teu grande e sagrado
Nome. É nosso dever lembrar sempre que Tu tudo crias, és Senhor de tudo e
a todos dominas, e Tua supervisão está sobre todos; nada Te surpreenderá, e
não há nada oculto de Teus olhos. Tu fazes tudo crescer e fortaleces a todos,
e todo o nosso bem, nosso sucesso e nossas vidas estão entregues em Tuas
mãos. Tu, sem intervenção de ninguém, ajudas e sustentas, redimes e salvas,
fazes o bem e és misericordioso, alimentas, abasteces e nutres a todos, e está
em Tuas mãos preencher todas as nossas necessidades e todos os nossos
desejos. Nós sabemos que, exceto Tuas declarações e Teus decretos, não há
força nenhuma no mundo; nenhuma criatura tem o poder de beneficiar e
prejudicar, fazer o mal ou o bem; Tu és a Razão de todas as razões e a Causa
de todas as causas – o Senhor de todos os feitos.
Por isso, viemos derramar preces e súplicas perante Ti; como pobres e
carentes batemos às Tuas portas. Rogo, Pai misericordioso, tem misericórdia
de nós; instila em nossos corações e nos corações de todo o Teu Povo, a Casa
de Yisrael, amor por Ti e temor a Ti. Dá-nos o privilégio de acreditar, com fé
absoluta em Ti, em Tua unicidade, em Teu reino, em Tua Providência individual
e em Tua Torá sagrada e íntegra. Concede-nos o privilégio de ter em Ti nossa
confiança sempre, para tudo; confiança total e plena, intensa, sem qualquer
frouxidão e fraqueza, e que não nos preocupemos, nem tenhamos medo de
modo algum. Protege-nos e salva-nos da inveja, do ódio e da competição e
que sintamos muita alegria pelo bem e sucesso de nossos semelhantes.
Hashem! Lançamos sobre Ti nosso fardo; por favor, sustenta-nos, preenche
plenamente nossos anseios e nossos pedidos com piedade; em Ti depositamos
nossa confiança. Permite que Tua misericórdia venha rapidamente a nosso
encontro; e em mérito a todos os justos, piedosos, íntegros e corretos, que
acreditaram e confiaram em Ti de todo o coração e alma, tem piedade de
nós! Atende-nos e ouve nossas preces e envia bênção e êxito a todas as
obras de nossas mãos e prepara nosso sustento com Tua mão ampla e plena.
Que Teu povo – os Filhos de Yisrael – não necessitem uns dos outros e de
nenhum outro povo, e dá, a cada um, sustento suficiente, e, a cada corpo,
o bastante daquilo que necessita, e acelera-Te e apressa-Te para nos redimir.
Constrói nosso Templo e nossa glória, e concede nossa porção em Tua Torá, e
lá serviremos a Ti com temor, como nos dias de outrora e nos anos passados.
Que sejam aceitos os ditos de minha boca e os pensamentos de meu coração
perante Ti, ó Hashem, minha Rocha e meu Redentor!
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תפילה על אמונה ובטחון
מספר מצות הבטחון להגה"צ רבי שמואל הומינר זצ"ל
ה ד ּו ת ה ּו א הָ אֱ מ ּו ָנ ה
ש מַ יִ םָ ,י ַד ְע נ ּו ִּכ י עִ ַּק ר וִ יסוֹ ד הַ ַ ּי ֲ
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
א ִָב ינ ּו ׁ ֶ
ָ
ש ָר ֵא ל ,טוֹ בָ תוֹ וְ הַ ְצ לָ חָ תוֹ  ,ה וּא ּ ֶב אֱ מ ּו ָנ תוֹ
הַ ּ ְׁש לֵ מָ ה ,וְ כָ ל ִק ּי וּם עַ ְּמ ך יִ ְ ׂ
ָ
הַ ְּט הוֹ ָר ה ו ִּב ְׁש לֵ מ וּת הַ ִּב ּ ָט חוֹ ן ְּב ִׁש ְמ ך הַ ּ ָג דוֹ ל וְ הַ ָּק דוֹ ׁש  .חוֹ בָ ֵת נ ּו ִה יא
ש ל ּ ַב ּכֹל ,וְ הַ ְׁש ָג חָ ְת ָך
לִ ְז ּכֹר ּ ָת ִמ יד ִּכ י ַא ּ ָת ה יוֹ צֵ ר הַ ּכֹל ,אֲ דוֹ ן הַ ּכֹל וּמוֹ ׁ ֵ
ָ
עַ ל הַ ּכֹל ,לֹא יִ ּ ָפ לֵ א ִמ ְּמ ָך דָּ בָ ר ,וְ ֵא ין נִ ְס ּ ָת ר ִמ ּ ֶנ ֶג ד עֵ י ֶנ יך ַ .א ּ ָת ה
הַ ְמ ַג דֵּ ל ו ְּמ חַ זֵּק לַ ּכֹל ,וְ כָ ל טוֹ בָ ֵת נ ּו וְ הַ ְצ לָ חָ ֵת נ ּו וְ חַ ּיֵינ ּו ְמ ס ו ִּר ים ְּב ָי ֶד ָ
יך .
יט יב ו ְּמ ַר חֵ ם ,זָן ו ְּמ פַ ְר נֵס
ַא ּ ָת ה לְ בַ דְּ ָך עוֹ זֵר וְ סוֹ מֵ ְך  ,גּ וֹ ֵא ל וּמוֹ ִׁש יעַ  ,מֵ ִ
ו ְּמ כַ לְ ּ ֵכ ל לַ ּכֹל ,ו ְּב ָי ְד ָך לְ מַ ּ ֵל א ּ ָכ ל מַ ְח סוֹ ֵר נ ּו וְ כָ ל ִמ ְׁש אֲ לוֹ ֵת ינ וָּ ,י ַד עְ נ ּו
יך וּגְ זֵרוֹ ֶת ָ
ִּכ י ִמ ּ ַב לְ ע ֲֵד י מַ אֲ מָ ֶר ָ
יך ֵא ין ׁש וּם ּכֹחַ ּ ָב עוֹ לָ ם ,וְ ֵא ין יְ ֹכ לֶ ת
יט יבַ ,א ּ ָת ה ה וּא עִ ּ ַל ת ּ ָכ ל
ְּב ׁש וּם נִ ְב ָר א לְ הוֹ ִע יל וּלְ הַ ִזּיק לְ הָ ֵר עַ וּלְ הֵ ִ
ֲש ים.
הָ ִע לּ וֹ ת וְ ִס ּ ַב ת ּ ָכ ל הַ ִּס ּב וֹ ת ,אֲ דוֹ ן ּ ָכ ל הַ ּ ַמ ע ִ ׂ
ש יחַ ּו ְת ִח ָּנ ה לְ פָ ֶנ ָ
יך ְּ ,כ ַד ִּל ים ּו ְכ ָר ִׁש ים דָּ פַ ְק נ ּו
לָ כֵ ן ּ ָב אנ ּו לִ ְׁש ּפ ְֹך ִ ׂ
יך ָ .נ א ָא ב הָ ַר ֲח מָ ן ַר חֵ ם עָ לֵ ינ וּ ,וְ ִת ּ ַט ע ְּב לִ ּ ֵב נ ּו ו ְּב לֵ ב ּ ָכ ל עַ ְּמ ךָ
דְּ לָ ֶת ָ
ה בָ ְת ָך וְ יִ ְר ָא ְת ָך  ,וְ ז ּ ֵַכ נ ּו לְ הַ אֲ ִמ ין ּ ֶב אֱ מ ּו ָנ ה ְׁש לֵ מָ ה ְּב ָך ,
ש ָר ֵא ל ַא ֲ
ּ ֵב ית יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
שה
ְּב ַא ְח ד ו ְּת ך ו ְּב מַ לְ כ ו ְּת ך ו ְּב הַ ְׁש ּ ָג חָ ְת ך הַ ּ ְפ ָר ִט ית ו ְּב תוֹ ָר ְת ך הַ ְ ּק דוֹ ׁ ָ
וְ הַ ְּת ִמ ימָ ה .ז ּ ֵַכ נ ּו לִ ְה יוֹ ת ִּב ְט חוֹ נֵנ ּו ְּב ָך ּ ָת ִמ יד עַ ל ּ ָכ ל דָּ בָ רִּ ,ב ּ ָט חוֹ ן

ש ה ,וְ לֹא נִ ְד ַא ג וְ לֹא
ש לֵ ם ,חָ זָק ְמ אֹדְּ ,ב לִ י ׁש ום ִר ְפ יוֹ ן וְ חֻ לְ ׁ ָ
ּ ָג מ וּר וְ ׁ ָ
ש נְ ָא ה וְ ַת חֲ ר ּו ת ,וְ נִ ְה ֶי ה
ש ְמ ֵר נ ּו וְ הַ ִּצ ילֵ נ ּו ִמ ִ ּק נְ ָא הׂ ִ ,
נְ פַ חֵ ד ְּכ לָ לָ ׁ .
ש ָר ֵא ל.
יש יִ ְ ׂ
ש מֵ ִח ים ְמ אֹד ְּב טוֹ בַ ת וְ הַ ְצ לָ חַ ת ִא ׁ
ְׂ
ש מַ יִ םִ ,ה ְׁש לַ ְכ נ ּו עָ לֶ ָ
יך יְ הָ בֵ נ וָּ ,נ א ַא ּ ָת ה ְת כַ לְ ְּכ לֵ נ וּ ,חֶ ְפ צֵ נ ּו
ש ּ ַב ּ ׁ ָ
ָא ִב ינ ּו ׁ ֶ
ָ
ָ
ח ִמ יםְּ ,ב ך ָת לִ ינ ּו ִּב ְט חוֹ ֵנ נ ּו ַ ,ר חֲ מֶ יך ְמ הֵ ָר ה
ש ֵת נ ּו מַ ּ ֵל א ְּב ַר ֲ
ּו בַ ָּק ׁ ָ

ש ִר ים,
ימ ים וְ הַ יְ ׁ ָ
יד ים וְ הַ ְּת ִמ ִ
ח ִס ִ
יק ים וְ הַ ֲ
יְ ַק דְּ מ וּנ וּ ,ו ִּב ְז כ וּת כָ ל הַ ַ ּצ דִּ ִ
וש מַ ע ְּת ִפ ּ ָל ֵת נ וּ,
ש ם ,חָ ּנֵנ ּו ַו ֲע נֵנ ּו ְׁ
ש הֶ אֱ ִמ ינ ּו וּבָ ְט ח ּו ְּב ָך ְּב כָ ל לִ ּ ָב ם וְ ַנ ְפ ׁ ָ
ֶׁ
ֲש ה ָי ֵד ינ וּ ,וְ הָ כֵ ן ּ ַפ ְר ָנ סָ ֵת נ ּו ִמ ָ ּי ְד ךָ
וְ ִת ְׁש לַ ח ְּב ָר כָ ה וְ הַ ְצ לָ חָ ה ְּב כָ ל מַ ע ֵׂ
ש ָר ֵא ל זֶה לָ זֶה וְ לֹא
הָ ְר חָ בָ ה וְ הַ ְּמ לֵ ָא ה ,וְ לֹא יִ ְצ טָ ְר כ ּו עַ ְּמ ָך ּ ֵב ית יִ ְ ׂ
יש דֵּ י ּ ַפ ְר ָנ סָ תוֹ  ,וּלְ כָ ל ְּג וִ ָ ּי ה וּגְ וִ ָ ּי ה
יש וָ ִא ׁ
לְ עַ ם ַא חֵ ר ,וְ ֵת ן לְ כָ ל ִא ׁ
ש נ ּו
יש לְ ָג אֳ לֵ נ ּו  ,וְ ִת ְב ֶנ ה ּ ֵב ית ִמ ְק דָּ ׁ ֵ
דֵּ י מַ ְח סוֹ ָר ּה ּ ,ו ְת מַ הֵ ר וְ ָת ִח ׁ
ש ם ַנ עֲבָ ְד ָך ְּב יִ ְר ָא ה ִּכ ימֵ י עוֹ לָ ם
וְ ִת ְפ ַא ְר ּ ֵת נ וּ ,וְ ֵת ן חֶ לְ ֵק נ ּו ְּב תוֹ ָר ֶת ָך  ,וְ ׁ ָ
ש נִ ים ַק ְד מוֹ נִ יּוֹ ת.
ו ְּכ ׁ ָ
יִ ְה י ּו לְ ָר צוֹ ן ִא ְמ ֵר י ִפ י וְ הֶ גְ יוֹ ן לִ ִּב י לְ פָ נ ָ
ֶיך ה' צ ו ִּר י וְ גוֹ אֲ לִ י.
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