A Literatura Judaica
Parte I

I) As Escrituras

As Escrituras

✝≠✡

Para o Cristianismo, o Tanakh é “a Palavra do Eterno”.

Para o Judaísmo/Monoteísmo Noaico, o Tanakh é “Palavra acerca do Eterno”.
Palavra do Eterno é somente quando é dito: “Assim diz o ETERNO…” ou
estrutura semelhante, onde a autoria do dito pode claramente ser atribuída ao
Criador.

As Escrituras
Para o Cristianismo, as Escrituras estão todas em pé de igualdade.
Para o Judaísmo/Monoteísmo Noaico, há uma hierarquia de
importância:
Torá - Cerne da Revelação, dada perante todo o povo.
Profetas - Revelações, que passam pelo crivo da Torá.
Escritos - Complementos (dados históricos, cânticos, explicações de
como agir, etc.)

A Divisão
A divisão dos livros do cânon judaico é a seguinte:
Torá: Pentateuco
Primeiros Profetas: Josué, Juízes, Samuel, Reis
Profetas Posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel
O Rolo dos Doze (Menores): Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Nahum,
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias
Livros da Verdade: Jó, Provérbios e Salmos
Cinco Rolos (Histórias Litúrgicas): Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester
Demais Escritos: Daniel, Esdras/Neemias, e Crônicas

II) A Jurisprudência

Introdução
A Torá estabelece uma corte de juizes de Israel:
"Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre
demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas,
então te levantarás, e subirás ao lugar que escolher ADONAY teu Elohim; E virás
aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te
anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te
anunciarem no lugar que escolher ADONAY; e terás cuidado de fazer conforme a
tudo o que te ensinarem. Conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e
conforme ao juízo que te disserem, farás; da palavra que te anunciarem te não
desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver
soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir a ADONAY
teu Elohim, nem ao juiz, esse homem morrerá; e tirarás o mal de Israel; Para que
todo o povo o ouça, e tema, e nunca mais se ensoberbeça.” (Debarim/
Deuteronômio 17:8-13)

Introdução
Essa corte tomava decisões e esclarecia o povo quanto a como caminhar
na Torá. Chamamos isso de halakhá.
jurisprudência (Michaelis)
ju.ris.pru.dên.cia
sf (lat jurisprudentia) 1 Ciência do Direito e da legislação. 2 Maneira
especial de interpretar e aplicar as leis. 3 Doutrina assentada pelas
decisões das autoridades competentes, ao interpretarem os textos pouco
claros da lei ou ao resolverem casos por esta não previstos.

Mishná e Toseftá
A divisão dos livros do cânon judaico é a seguinte:
Mishná
Publicada por Yehudá haNassi em cerca de 200 da Era Comum, a Mishná (“cópia”)
foi a primeira e principal tentativa de codificar a halakhá, devido à perseguição
sofrida pelo povo judeu nas mãos do Império Romano.
Tossefta
Significando literalmente “suplementos”, a Tossefta foi composta por Hiya e seu
aluno Hosha’yah no final do século II da Era Comum, como uma espécie de revisão
da Mishná, contendo discussões e explicações complementares, esclarecimento
sobre as fontes de alguma halakhot, etc. A Tossefta é parte da Baraitá, que inclui
também comentários bíblicos, histórias folclóricas, parábolas, etc.

Os Talmudim
Como a Mishná frequentemente é bastante sucinta, e nem sempre é clara, os
talmudim (literalmente: ensinamentos) foram compostos como uma forma de
esclarecer, expandir e preservar os debates acerca da Mishná.
A esses comentários, dá-se o nome de Guemará.
Existem dois Talmudim, o Yerushalmi (de Jerusalém), e o Babli (Babilônio).
Apesar do mito de que a halakhá venha na maior parte do Talmud Babli, os
comentários dos Talmudim correspondem a apenas 37 dos 63 tratados da Mishná.
Geralmente, quando aparece o termo “o Talmud” ou “a Guemará” em um texto,
sem maiores explicações, a referência é ao Talmud Babli, em especial aos
comentários da halakhá.

O Talmud Yerushalmi
Foi composto na terra de Israel, pelos sábios da região da Galiléia, entre
350 e 400 da Era Comum.
É o melhor, mais conciso e mais objetivo dos dois, e se foca quase que
exclusivamente nos comentários da halakhá.
Infelizmente, a maior parte do mesmo se perdeu, e hoje só existem
fragmentos.

O Talmud Babli
Foi composto pela academia de Sura, pelos alunos dos sábios judeus que
haviam se exilado na Babilônia, cerca de 500 da Era Comum, e contém
essencialmente as discussões e esclarecimentos dos sábios daquela
região acerca da Mishnah (também utilizando para isso, como fonte, a
Baraita).
O Talmud Babli foi composto numa época de grande perseguição, em que
o imperador romano Teodósio II proibiu a semikha (ordenação mosaica),
destruiu o Sanhedrin e o tornou lilegal, executando vários de seus
membros (inclusive o último nassi, Gamliel VI), e proibiu a construção de
novas sinagogas, e erradicou a maior parte da liderança judaica de sua
época.

O Talmud Babli
A preocupação dos acadêmicos de Surá não era apenas a de preservar a
halakha, mas sim de preservar todo o conhecimento judaico de sua época!
Por essa razão, o Talmud Bavli contém muito mais do que apenas
halakha, ou mesmo do que discussões sobre halakha. Contém se’mões,
lendas folclóricas, crenças populares, opiniões pessoais, conselhos,
discussões sobre astronomia, física, medicina, etc. O objetivo era
preservar todo o conhecimento do povo judeu!
Críticos frequentemente citam “absurdos" do Talmud Bavli porque não
compreendem que o Talmud não é um "Tanakh II"

III) Os Códigos Legais

Os Códigos Legais
Em virtude da enormidade da Mishná e da Guemará, um rabino achamado
Isaac ben Jacob Alfasi ha-Kohen, ou Rif, procurou extrair delas somente
as decisões e leis pertinentes no dia-a-dia do povo.
Essa obra ficou conhecida como Sefer haHalakhot (Livro das
Jurisprudências), ou Talmud Qatan (Pequeno Talmud).
Isso inaugurou uma nova era para a literatura judaica.

A Mishnê Torá
No século XII da Era Comum, Rabi Moshe Ben Maimon (Maimônides),
também conhecido como Rambam, fez um trabalho vastíssimo de pesquisar
todas as fontes da literatura judaica, para compilar um compêndio da halakha.
O seu objetivo era o de que uma pessoa que conhecesse a Torá escrita, e
também esta obra, não precisaria de nenhum outro livro, até que Israel
voltasse a ter um Sanhedrin. Essa obra é conhecida como Mishnê Torá
(Repetição da Torá), o nome derivando do versículo bíblico de Dt. 17:18.
Embora outros compêndios da halakha tenham aparecido posteriormente,
nenhum outro se ocupou integral e exclusivamente de toda a halakhá, nem
tampouco tinha as fontes que Rambam tinha à sua disposição. É portanto a
melhor fonte para se aprender halakhá, embora não seja a única.

O Arba`á Turim
Também conhecido como Tur, essa obra foi compilada pelo rabino Jacob
ben Asher no século XIV.
O objetivo era retomar o trabalho do Sefer haHalakhot, apresentando leis
práticas e do cotidiano, mais voltado para a diáspora.
A diferença é que essa obra também apresentava pontos a partir das
ideias de Maimônides, bem como opiniões da tradição ashkenazi.
O nome Arba`á Turim deriva da estrutura da obra, dividida em quatro
capítulos.

O Shulhan Arukh
No século XVI, Rabi Joseph Karo começou a escrever um comentário do
Arba`á Turim, que ficou conhecido como Bet Yossef (Casa de Yossef).
Posteriormente, isso serviria de base para o Shulhan Arukh (a Mesa
Posta), que continha não apenas as informações do Rif e de Maimônides,
como também levava em consideração diversos pontos da tradição
cabalista.
O Shulhan Arukh viria ainda a se tornar o mais importante compêndio de
halakhá da atualidade, através de obras dele derivadas.
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Parte II

