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Praktikus dolgok (ismétlés)

• A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/

http://birot.web.elte.hu/Misna     (a félév végéig)

• Sillabusz: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Misna-2018.pdf

• Biró Tamás: biro.tamas@btk.elte.hu ,   birot@birot.hu

http://birot.web.elte.hu/,   http://www.birot.hu/

• Fogadóóra: szerda 13.45-14.30 + emailes egyeztetés alapján.

• Elmaradó óra jom kippur miatt: szeptember 19. (pótlás?)



Sabbat traktátus



A Misna szerkezete (ismétlés)

• Hat rend (szeder, סדר)

1. Zeraim (’magvak’) 4. Nezikin (’károk’)

2. Moed (’ünnep, idő’) 5. Kodasim (’szentségek’)

3. Nasim (’nők’) 6. Tohorot (’tisztaság[ok]’)

• 63 traktátus (maszekhet / maszekhta, מסכת (מסכתא /

• 525 fejezet 
(perek, פרק)

• 4224 misna משנה 
(kisbetűvel!)



FACTSHEET: Moed rend

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 12 traktátus

Sabbat, Eruvin, 

Pesaḥim, Sekalim,  Yoma,                Szukka,     Béca,  Ros hasana,

Taanit, Megilla,  Moed katan,     Ḥagiga.

• Fejezetek száma: 88 fejezet

• Fő téma: ünnepek 

(szombat, tórai ünnepek, egyéb ünnepek és félünnepek)

• Tórai forrás, alapszöveg, háttér: lásd az egyes rendeknél.



FACTSHEET: Sabbat traktátus

• Rend (szeder): Moed (’ünnep, kijelölt idő’, a Misna 2. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Sabbat (a renden belül az 1. traktátus)

• Fejezetek száma: 24

• Fő téma: A szombaton tiltott tevékenységek

• Tórai forrás: „Hajszál”: Exodus 35.

• Érdekesség: Fejezetek számát tekintve, Kelim után a Misna 

második leghosszabb traktátusa. Lapok számát

tekintve Baba Batra után a Babilóniai Talmud 

második leghosszabb traktátusa.



Misna Ḥagiga 1:8

ומעילותחגיגותשבתהלכות.שיסמוכומהעללהןואין,באווירפורחיןנדריםהיתר

הטהרות,והעבודותהדינין.מרובותוהלכותמועטמקרא,בשערהתלוייםכהררים
.תורהגופיהןוהן.שיסמוכומהעללהןישוהעריות,והטומאות

A fogadalmak feloldása (heter nedarim) a levegőben szálldosnak, és nincs
mire támaszkodniuk. A szombat, az ünnepi áldozatok (ḥagigot) és a szent
célra felajánlott javakból történő lopás (meilot) törvényei olyanok, mint egy
hajszálon függő hegy: kevés a szentírási [alapjuk], de számosak a
törvénye[i]k. A [polgári és büntető] törvények, a szentélybeli áldozatok, a
tisztaság és tisztátalanság, valamint a tiltott szexuális kapcsolatok törvényei:
ezeknek van mire támaszkodniuk. De mind-mind a Tóra lényegét jelentik.

A Moed egyik legrövidebb traktátusa (3 fejezet).
A három zarándokünnep áldozataival, valamint
sok további témával is foglalkozik.



midrásgyűjtemények: Misna széderesti

- halákhikus midrások Toszefta Haggáda

- aggádikus midrások Jeruzsálemi Talmud

Babilóniai Talmud

Bibliaértelmezés, hagyománycsomagok, 
rabbinikus művek (Misna, midrásgyűjtemények, Haggáda)
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39 főmunka

• Explicit tórai előírások (tiltó micvák): 

• Exodus (2Mózes) 20, stb:   „a hetedik napon… semmiféle munkát ne végezz…” 

• Exodus 35:3: „lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton.”

• Tórai utalások:

• Exodus 16: „…voltak, akik kimentek a hetedik napon [mannát szedni]…

Örökkévaló Mózesnek: … senki se mozduljon ki a helyéről…”

• Numeri (4Mózes) 15: „… rajtakaptak egy embert, aki fát szedett szombat napján…

az Örökkévaló Mózesnek: kövezze meg őt az egész közösség…”

• Prófétai utalások: ld. következő oldalon.

• Exodus 35. rabbinikus értelmezése: ld. következő oldalon.

מצווה micva (jid. micve) = parancsolat

Forrásokat lásd itt:
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

Lehet az aggáda (előírás a vándorlás idejére) a halákha forrása?

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf


39 főmunka

• Explicit tórai előírások (tiltó micvák): ld. előző oldalon.

• Tórai utalások: ld. előző oldalon.

• Prófétai utalások, például: 

• Amosz 8:5: „Mert így beszéltek: mikor múlik el … a szombat, hogy 

gabonával kereskedjünk…”  szombaton tilos kereskedni?

• Jesaja 58:13-14: „Ha nem jársz kedvteléseid után szombaton, a szent napomon,

és a szombatot élvezetnek hívod… és nem tárgyalsz ügyeidről…”

• Aszmakhta (’[csak támogatás]’):   tórai vagy bibliai versre „támaszkodó” szokás.

• Exodus 35. rabbinikus értelmezése: ld. következő oldalon.

Lehet-e nem tórai szöveg a halákha forrása?

 Rabbinikus értelmezés: innen tanulhatjuk ki, hogy már a prófétai korban léteztek a 
korai „rabbik” által hozott rabbinikus rendeletek, pl. a szombati kereskedelem tilalma.



39 főmunka

• Exodus (2Mózes) 35. fejezet rabbinikus értelmezése:
Azért szerepel a pusztai szentély építése a szombati munkatilalom után, mert 
a szentély építéséhez (és üzemeltetéséhez) kapcsolódó tevékenységek tiltottak.

• 39 av melakha + mindegyikhez toldot

+ általános elvek: pl. csak szándékosan, cél érdekében.

• הלכה למשה מסיני Halakha le-Mose mi-Szinaj
• Amire vonatkozóan nincs utalás sem a Tórában, nem vezethető le a Tórából 

az exegetikai szabályokkal (middot: lásd később), se nem logikai úton.

• Például: siur-ok (minimális, maximális mértékek), pl. a szukka méretei.

• Rabbinikus rendeletek és „kerítések”
• Svut: további tilalmak, pl. a szombati kereskedelem tilalma. 

• A tórai tilalmak betartását elősegítő rabbinikus tilalmak: pl. mukce.

Rabbinikus előírás például
a szombat déli kiddus is.

Bővebben lásd szövegolvasáson, valamint 
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

https://www.ou.org/holidays/shabbat/the_concept_of_melachah/

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf
https://www.ou.org/holidays/shabbat/the_concept_of_melachah/


Egy jogi rendszer: tilalmak és büntetések

• Tórailag מדאורייתא mi-de-orajta ’a Tórából’

• Rabbinikusan מדרבנן mi-de-rabbanan ’a rabbiktól’

• Szabad פטור patur ’felmentve [a büntetés alól]’

• Tilos חייב ḥajjav ’tartozik [a büntetéssel]’

’köteles [leróni a büntetését]’

• Felmentve [a büntetés/vétekáldozat kötelessége alól], de [attól még] tilos

פטור אבל אסור patur aval aszur



Egy jogi rendszer: tilalmak és büntetések

• Szándékosan מזיד mézid

• Szándék nélkül שוגג sogég

• Kövezés általi halál סקילה szkila – ha vannak tanúk

• Kiírtatás כרת karet – ha nem bizonyítható 

• Botozás מכת מרדות makat mardut – ha rabbinikus tilalom

• Vétekáldozat קרבן חטאת korban ḥatat – ha sogég és tórai tilalom

aki nem ismeri a halákhát

aki nem tudja, hogy 
fennállnak a tilalom 
körülményei

a szombat megszegése: 
חילול שבת hillul sabbat

’a szombat megszentségtelenítése’



Egy jogi rendszer: tilalmak és büntetések

• Szándékosan מזיד mézid

• Szándék nélkül שוגג sogég

• Kövezés általi halál סקילה földi bíróság által – ha vannak tanúk

• Kiírtatás כרת „égi bíróság” által – ha nem bizonyítható 

• Botozás מכת מרדות makat mardut – ha rabbinikus tilalom

• Vétekáldozat קרבן חטאת korban ḥatat – ha sogég és tórai tilalom

aki nem ismeri a halákhát

aki nem tudja, hogy 
fennállnak a tilalom 
körülményei

a szombat megszegése: 
חילול שבת hillul sabbat

’a szombat megszentségtelenítése’

Exod. 31:14:

יהָּ  לֶּ ַחלְׁ ם מְׁ כֶּ וא לָּ ש הִּ י ֹקדֶּ ת כִּ ת ַהַשבָּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ מֹות יּוָמתּושְׁ

ל  י כָּ הכִּ ֹעשֶּ ה הָּ אכָּ לָּ ּה מְׁ יהָּ ְוִנְכְרָתהבָּ ב ַעמֶּ רֶּ קֶּ וא מִּ ש ַההִּ ַהנֶּפֶּ

Tartsátok meg a szombatot, tartsátok azt szentnek! Aki megszentségteleníti azt, halállal lakoljon! 

Ki kell irtani népe közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon. [RUF]



A szombati munkatilalom

• 39 tiltott főmunka

• Szentélybeli tiltott tevékenység

• Av melakha אב מלאכה prototipikus tiltott tevékenység

• Toledet תולדת származtatott tiltott tevékenység

• Rabbinikusan tiltott hasonló tevékenység

• Rabbinikusan tiltott tevékenységek

• Svut hétköznapi tevékenységek, pl. kereskedelem

• Mukce nem mozgatható tárgyak (pl. mert tilalomhoz kapcsolódik)

• …



A szombati munkatilalom

• Tórailag tiltott melakha: „  a lkotás  fo lyamata  ”

• a tevékenységnek van pozitív (nem romboló) célja, eredménye

(pl. gyapjúnyírás  lenyírt gyapjú, írás törlése  újra írható pergamen,

szakítás  újra összevarrható textildarabok, tűzoltás  szén)

• van kavana כוונה ’intenció, szándék, tudatosság’ 

• פסיק רישא pszik résa ’a [csirke] fej elfordítása, elcsavarása’ 

olyan tevékenység, ami szükségszerűen az adott eredményre vezet, az 

abba a kategóriába sorolandó (pl. a csirke fejének elfordítása = állat levágása).



Négy fajta terület רשות resut

• Közterület

רשות הרבים resut ha-rabim

• Magánterület

רשות היחיד resut ha-jaḥid

• „Szabad hely”

מקום פטור makom patur

• Karmelit

כרמלית karmelit
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A8%D7%A9%D7%
95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA#/media/File:%D7%90%
D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.jpg

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA#/media/File:%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA.jpg


OBERLANDER Báruch, 

A nagy Rubik-kocka dilemma: Szabad-e sábeszkor kirakni a bűvös kockát?, 

Egység, 2016. december, pp. 16–19.

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/readings/Rubik_kocka-halakha.pdf

1. Bone בונה – építés: a Sulḥan Arukh szerint tárgyra is vonatkozhat.

2. Makke pe-fatis מכה בפטיש – [utolsó] kapalácsütés: egy tárgy készül így el.

3. Covea צובע – festés

4. Borer בורר – válogatás: komplex definíciók

narratívától függ

újabb distinkciók bevezetése: pl. ki mire gondol közben

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/readings/Rubik_kocka-halakha.pdf


Következő órákra

• Háttér (ismétlés):

• Fonrobert and Jaffee (eds., 2007, pp. xiii–xx, pp. 1–9; pdf a honlapon)

• Stemberger (2001, pp. 62–74; pdf a honlapon)

• Eheti szövegolvasásra:

Háttér: http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf

Misna Sabbat 7. fejezet, valamint 1:1.

• Jövő heti szövegolvasásra:

Misna Ros hasana 1. fejezet

K i  h é b e r ü l .  K i  f o r d í tá s b a n .

http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/readings/CambrComp.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2016-Misna/readings/Stemberger.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Sabbat.pdf


Viszlát következő alkalommal!


