
Tişa BeAv 

Deşi de postul de Tişa BeAv ne despart încă aproximativ 10 zile, includem în continuare o scurtă explicaţie 
asupra acestei zile comemorative, cu speranţa că o veţi privi cu alţi ochi atunci când ea va veni... 

Tişa BeAv (ziua de 9 a lunii Av) este punctul culminant al unei perioade de doliu care începe cu 17 Tamuz, 
ziua în care a fost făcută prima breşă în zidul de apărare care înconjura Ierusalimul. La trei săptămâni 
după aceea, în ziua de 9 Av, Templului din Ierusalim i s-a dat foc.  

Distrugerea Primului Templu de către Nabucodonosor, împăratul Babilonului, în 586 î.e.a. a inaugurat o 
perioadă de 70 de ani de exil în Babilon. Distrugerea de către romani a Celui de-al Doilea Templu în 70 
e.a. a dus la exilul în care evreii se mai află şi astăzi.  

În ziua de astăzi, ceea ce a mai rămas din Templu este zidul exterior de vest, cunoscut mai bine drept 
Kotel Hamaaravi sau Zidul Plângerii.    

Aşa după cum am mai spus, ziua de Tişa BeAv a consemnat o serie de evenimente istorice negative 
pentru evrei. Rădăcina suferinţei şi este "Het hameraglim" (păcatul cercetaşilor), menţionat în pericopa 
Devarim şi discutat pe larg în pericopa Şlah. Conform tradiţiei, evreii au plâns în noaptea în care cercetaşii 
s-au întors din Israel cu ideea că ţara nu va putea fi cucerită. Şi, din nou, conform tradiţiei, acea noapte a 
fost Tişa BeAv. Iar Dumnezeu a spus: “pentru că în noaptea asta aţi plâns fără motiv, în viitor veţi avea 
motive să plângeţi în această noapte”. 

Alte evenimente tragice au fost alungarea evreilor din Anglia în anul 1290, în ziua de Tişa BeAv şi 
expulzarea evreilor din Spania, care a avut loc tot în această zi. Multe atrocităţi ale naziştilor au fost 
înfăptuite tot de Tişa BeAv, iar Franz Ferdinand, arhiducele de Austria, a fost asasinat în 1914 de Tişa 
BeAv, aceasta fiind scânteia care a pornit primul Război Mondial şi a condus indirect la al Doilea Război 
Mondial şi la ridicarea nazismului. 

Din punct de vedere al modului de comemorare a acestor evenimente, ziua de Tişa BeAv se distinge prin 
post, care durează o zi întreagă, de seara până seara, începând de la apusul soarelui în ziua precedentă. 
Pe lângă post, este interzis să se facă baie, să se poarte pantofi de piele, să se poarte machiaj sau să se 
întreţină relaţii sexuale. Evreii nu obişnuiesc ca în această zi să se salute sau să ia parte la evenimente 
care implică bucuria. Există un obicei ca până la prânz să nu se stea pe scaune de mărime normală, ci pe 
podea, şi să se doarmă într-o poziţie mai puţin confortabilă, de exemplu, fără pernă.  

Deoarece sunt considerate motive de bucurie şi ornamente, tefilin, care se poartă în mod tradiţional în 
timpul rugăciunii de dimineaţă, se poartă în această zi la Minha (rugăciunea de după-amiază). Nu se 
poartă de asemenea talit la rugăciunea de dimineaţă, acesta fiind îmbrăcat abia la rugăciunea de Minha. 

Studiul Torei este de asemenea interzis, cu excepţia anumitor pasaje care sunt considerate deosebit de 
dureroase precum Cartea lui Iov si Eiha (Plângerile lui Ierimiahu). 

În noaptea de Tişa BeAv, evreii se adună la sinagogă pentru a citi Eiha, scrisă de către profetul Ierimiahu 
imediat după distrugerea Templului. Cartea este o elegie plină de durere care deplânge distrugerea 
Templului şi a Ierusalimului. Plângerile sunt citite în timp ce obştea stă pe podea iar persoana care citeşte 
se află în mijlocul lor. În ziua următoare, la sinagogă, evreii recită Kinot, nişte elegii despre distrugerea 
Templului şi despre multe alte calamităţi care s-au abătut asupra poporului evreu pe parcursul lungii 
noastre istorii.  

De asemenea conform tradiţiei, Tişa BeAv va fi transformată în viitor într-o zi "Mi Yagon LeSimha", din 
tristeţe în bucurie. În Talmud, această zi se numeşte Moed (indicând o sărbătoare cu bucurie). Tradiţia 
spune că Maşiah (Mesia) se va naşte în această zi.  

 


