Tikun lel Șavuot – Învățătura
(repararea) nopții de Șavuot
5780 תִיקוּן לֵיל שָׁבוּעוֹת
Pe data de șase a lunii Sivan poporul Israel pe tot globul
sărbătorește ca în fiecare an de mai mult de 3,000 de ani
frumoasa sărbătoare de Șavuot, care în Israel simbolizează
începutul verii.
Această sărbătoare este una din cele trei sărbători de
pelerinaj obligatoriu la Ierusalim, la Templu împreună cu
Pesah și Sucot. Însă această sărbătoare este singura care nu
are o dată stabilită, ci depinde de numărătoarea de Omer care
începe a doua zi de Pesah, adică depinde de data sărbătorii de
Pesah. Aceasta este și sărbătoarea care are cele mai multe
nume din toate sărbătorile. Pe toate le găsiți pe articolul de
pe
situl
acesta
https://www.evrei.ro/savuot-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%
aa-5779/
și
articolul
https://www.evrei.ro/sefirat-numaratoarea-haomer-si-data-sarba
torii-de-savuot-partea-intai/
Poate cel mai cunoscut și răspândit nume este „Zman Matan
Tora” זְמַן מַתַּן תּוֹרָה, ziua sau data donării Toraei.
Printre alte semnificații, aceasta este ziua în care poporul
evreu a primit Toraua pe muntele Sinai. Bineînțeles se pune
întrebarea de ce se numește Matan Tora, darea Toraei, și nu
primirea Toraei. Aici sunt ca de obicei diferite interpretări.
Hasidimii spun, că în acel an Hakadoș Baruch Hu a dat Toraua,

dar noi îl primim în fiecare an din nou. O altă interpretare
se află în Talmud și midraș. Acolo ne este povestit că
Hakadoș Baruch Hu i-a poruncit lui Moșe ca în ultimele două
zile de numărătoare poporul să se pregătească la donarea
Toraei și să se purifice. Așadar Toraua va fi dată în a
cincizecea zi de numărătoare, care în acel an a căzut Vineri.
Noi știm doar că primul Pesah a fost Joi, ziua ieșirii din
Egipt. Însă Moșe a crezut că ar fi bine ca poporul să se
pregătească trei zile și a mai adăugat o zi. Așa că poporul
evreu a primit Toraua de Șabat, a doua zi după ce a fost dată.
Una dintre cele mai vechi obiceiuri legate de această
sărbătoare este „Tikun lel Șavuot”, învățare toată noaptea de
Șavuot din Tora și alte scrieri. Aceasta nu este o obligație,
dar foarte mulți o fac. Cartea „Zohar” ne explică printr-o
pildă de ce este nevoie să „reparăm” noaptea de sărbătoare. Ni
se povestește că hasidim harișonim (evrei care după Mișna și
Sefer Iețira se rugau cu spirit sporit) nu dormeau toată
noaptea și învățau Tora. Când s-au întâlnit prietenii la Rabi
Șim'on (Bar Iochai) el le-a spus, haide să reparăm bijuteriile
miresei ca mâine să apară în fața regelui așa cum se cuvine.
Când regele va întreba cine i-a reparat bijuteriile să spună
că singurii care știu să facă asta sunt prietenii. Și stăteau
toți prietenii împreună cu Rabi Șim'on să învețe din Tora.
Rabi Șim'on le spunea: prieteni, să știți că mâine mireasa nu
va veni singură, ci cu voi toți fiindcă toți cei care se ocupă
cu repararea miresei vor fi scriși în cartea memoriei și
Hakadoș Baruch Hu îi va binecuvânta cu 70 de binecuvântări și
cu coroane ale lumilor superioare.
Ca să putem înțelege cartea Zohar, trebuie să explicăm că ziua
de Matan Tora este numită zi de nuntă, în care se leagă
Hakadoș Baruch Hu cu poporul Israel ca mire și mireasă
(Talmud, tractatul Taanit 26:b). În fiecare an se repetă acest
lucru și poporul Israel se leagă de
Hakadoș Baruch Hu ca
mire și mireasă. Iar Cabalaua ne spune că învățătura în
această noapte ne pregătește pentru primirea Toraei a doua zi.

Haari Hakadoș, marele înțelept și cabalist cunoscut și sub
numele Ițhak Luria (sec. 17, Țfat) a spus că oricine învață
Tora toată noaptea și nu doarme deloc, este garantat că-și va
termina somnul și tot anul nu i se va întâmpla nimic rău.
O altă explicație de ce stăm toată noaptea să învățăm este că
în noaptea dinaintea dării Torei, evreii au dormit până târziu
și Moșe a fost nevoit să-i trezească. Acesta este înțeles pe
baza versetului „Și Moșe a scos poporul din tabără în
întâmpinarea lui HAȘEM și ei au stat la poalele muntelui”
(Exod 19:17). Iar în midraș Șir Hașirim Raba scrie că a fost
un cusur fiindcă evreii nu s-au pregătit cum trebuia la acest
eveniment unic. Ca să corectăm acest lucru, noi învățăm Tora
trăgând nădejdea ca lumina pe care o primim de la
Matan Tora
se va întoarce în fiecare an.
Cu toate că acest obicei nu este obligatoriu, mulți din cei
care-l țin simt că această învățătură, chiar dacă nu este
ușoară de făcut toată noaptea, este o dovadă a dragostei față
de HAȘEM și față de Tora.
Ce se învață în această noapte?
Există două sisteme de învățătură, ambele la fel de bune.
Primul a fost stabilit de cabaliști și în cadrul lui întâi se
citesc primele și ultimele trei versete din fiecare pericopă a
anului. Unele pericope sunt citite în întregime, cum ar fi
pericopele dării Torei pe Muntele Sinai. Unii citesc primul și
ultimul verset, din fiecare tractat din Mișna. Un al doilea
sistem este ca fiecare să învețe ce vrea sau cei care învață
Talmud în ieșivot să-și continue învățătura. Acestea pe baza
zicalei Talmudice „Omul învață din Tora cea ce inima îl
îndeamnă” (Talmud, tractatul Avoda Zara 10:b). Sunt care
învață în această noapte din „Sefer Hamițvot” a lui Rambam.
Astăzi în Israel
În ultimii ani a început în Israel un trend de a învăța în
această noapte cu participarea persoanelor care nu sunt

religioase și nu merg de obicei la sinagogă. Se organizează
lecții în săli cu participare de profesori și chiar de Rabini.
Unele sunt transmise în direct de posturi de televiziune.
Acesta este încă un obicei frumos de a nu înceta învățătura
nici pentru o clipă, lucrul care a menținut poporul evreu dea
lungul secolelor în ciuda tentativelor neîntrerupte de a-l
distruge.

