
Bevezetés a szóbeli tanba

3. Berakhot 1 és néhány alapfogalom

Biró Tamás

birot@or-zse.hu, http://birot.web.elte.hu/

2018. szeptember 20.



Praktikus dolgok (ismétlés)

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

• Sillabusz:  http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/Bev_szobeli_tan-leiras.pdf

• Biró Tamás: birot@or-zse.hu ,   birot@birot.hu
http://birot.web.elte.hu/,   http://www.birot.hu/

• Fogadóóra: hétfő 11:00 – 12:00 + emailes egyeztetés alapján.

• Alkalmak (bli neder): szept. 6., 13., 20., okt. 4. (Biró Tamás)

okt. 11., 18., 25., nov. 8. (Fényes Balázs)

nov. 15., 22., 29., dec. 13. (Biró Tamás)

A maguk emailcíme?

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/Bev_szobeli_tan-leiras.pdf


Erre a hétre elolvasni:

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

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

Szövegolvasás:

• Jövő hétre: Exod. 20. és 35. fejezetek, valamint mSabbat 7:2.

Követelmények

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/CambrComp.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/Stemberger.pdf


A zsidó történelem dióhéjban zanzásítva
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Történelmi áttekintés

• Múlt héten: Avot 1. fejezet:

• „Nagy Gyülekezet férfiai” (a hagyomány 

szerint a perzsa korszakban létezett)

• zugot = párok

öt pár, utolsó Hillel és Sammaj

• Hillel utódai:

I. Rabban Gamliel, I. Simon ben Gamliel,

II. Rabban Gamliel, II. Simon ben Gamliel…

• Jeruzsálem i.sz. 70 előtt.

A kép forrása: Adin Steinsaltz, The Talmud, The Steinsaltz Edition:
A Reference Guide (New York: Random House, 1989), p. 25.

ezen a  
héten



Történelmi áttekintés: a rabbinikus élet központjai

• Jeruzsálem i.sz. 70 előtt. (De már akkor is 

létezhettek további farizeus központok.)

• Júda (Dél-Palesztina), i.sz. 70-132: 

- Javne: Rabban Joḥanan b. Zakkaj, 

II. Rabban Gamliel, 

Eleazar ben Azariah…

- Bené Brak: Rabbi Akiva

- Lod

A kép forrása: Adin Steinsaltz, The Talmud, The Steinsaltz Edition:
A Reference Guide (New York: Random House, 1989), p. 25.



A rabbinikus tevékenység földrajzi mozgása

• Bar-Kohba felkelés (132–135) után

áttevődik a rabbinikus központ Júdából

Galileába (Javne > Usa > Bét Searim > Cippori > Tiberias)

• Az amórai korszakban

a babilóniai rabbinikus központok fokozatos 

felemelkedése (a palesztinaiak „rovására”).

• A gáoni korszakban

a rabbinikus tevékenység központja Babilónia. 
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A klasszikus rabbinikus irodalom
térben és időben

Palesztina Babilónia

Tannaitikus kor:
(kb. 70 – kb. 220)

Misna
Toszefta
Halakhikus midrásgyűjtemények
…

―――

Amorai kor:
(kb. 220 – kb. 500)

Jeruzsálemi Talmud
aggadikus midrásgyűjtemények
…

Babilóniai Talmud

S o k  l é p é s b e n  
f o g j u k  f i n o m í t a n i



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!)

Bizonyos heteken kb. 1 fejezetet fogunk olvasni. Például:
Ezen a héten:

Nezikin rend > Avot traktátus > 1. fejezet 
Jövő héten:

Zeraim rend > Berakhot traktátus > 1. fejezet



FACTSHEET: Zeraim rend

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): 11 traktátus

Berakhot, 

Pea, Demai, Kilaim, Seviit, Terumot, 

Maaszerot, Maaszer seni, Ḥala, Orla, Bikkurim.

• Fejezetek száma: 74 fejezet

• Fő téma: mezőgazdasági törvények. Kivétel: Berakhot traktátus.

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



FACTSHEET: Berakhot traktátus

• Rend (szeder): Zeraim (’Magvak’, a Misna 1. rendje)

• Traktátus (maszekhet): Berakhot (’Áldások’, a renden belül az 1. traktátus)

• Fejezetek száma: 9

• Fő téma: Sema „olvasása”, imák, áldások, 

hétköznapi és szombati liturgia.

• Tórai forrás: Deut. 6:4-9 (Sma); Deut. 8:10 (étkezés utáni áldás);

más témákhoz nincs vagy csak áttételes forrás.

• Érdekesség: Egyedüli traktátus a Zeraim rendben, amelyhez van

gemara a Jeruzsálemi és a Babilóniai Talmudban is.



A Berakhot traktátus és a zsidó liturgia

• 1-3. fejezet: Sema és áldásai, valamint kivételek

• 4-5. fejezet: Amida (= Smone eszré = Tefilla = Főimádság) szabályai

• 6. fejezet: Különböző ételfajták fogyasztása előtti áldások

• 7. fejezet: Étkezés utáni áldások

• 8. fejezet: Kiddus és havdala

• 9. fejezet: Egyéb alkalmi áldások



A szent szövegek kommentálása

Egy példa:

• Exod. 23:19, Exod. 34:26 és Deut. 14:21: ב ִאּמֹו-לֹא ל ְגִדי ַבֲחלֵּׁ ְתַבשֵּׁ

• Szokásos fordítás:   „ne főzd meg a gödölyét anyja tejében”. 

• De miért? Felmerülő kérdések:
• Hogyan olvassuk ki (az eredetileg pontozatlan) szöveget?

ḥēleḇ ’zsiradék’ ḥālāḇ ’tej’
• Akkor most mi a jelentés: ’anyja tejében’ vagy ’anyja zsiradékában’?
• Mi következik ebből: nem főzhetem [meg] a gödölyét az anyja tejében × 3. 
• Szóbeli tan: 1. emlősállat húsát nem főzhetem tejben; 2. [más által] együtt

főzött tejes-húsost nem fogyaszthatok; 3. hasznot sem húzhatok belőle
(+ rabbinikus tilalom a szárnyashúsra, étkészletre, stb. vonatkozóan).

• Mi az oka a tilalomnak? Más előírásokkal kapcsolat? Mire (nem) érvényes?
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(I. Mózesnek):

ḥālāḇ ’tej’.



Deut. 6:4–9

[RUF] 4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi
Istenünk, egyedül az ÚR! 5Szeresd
azért az URat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes
erődből! 6Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket ma paran-
csolok neked.7Ismételgesd azokat fiaid
előtt, és beszélj azokról, akár a
házadban vagy, akár úton jársz, akár
lefekszel, akár fölkelsz! 8Kösd azokat
jelként a kezedre, és legyenek
fejdíszként a homlokodon; 9írd föl
azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!

m i l y e n  k é r d é s e i k  
m e r ü l n e k  f e l ?



Deut. 6:4–9

[RUF] 4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi
Istenünk, egyedül az ÚR! 5Szeresd
azért az URat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes
erődből! 6Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket ma paran-
csolok neked.7Ismételgesd azokat fiaid
előtt, és beszélj azokról, akár a
házadban vagy, akár úton jársz, akár
lefekszel, akár fölkelsz! 8Kösd azokat
jelként a kezedre, és legyenek
fejdíszként a homlokodon; 9írd föl
azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!

KO M M E N TÁ R

?
?

?



Deut. 6:4–9

[RUF] 4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi
Istenünk, egyedül az ÚR! 5Szeresd
azért az URat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes
erődből! 6Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket ma paran-
csolok neked.7Ismételgesd azokat fiaid
előtt, és beszélj azokról, akár a
házadban vagy, akár úton jársz, akár
lefekszel, akár fölkelsz! 8Kösd azokat
jelként a kezedre, és legyenek
fejdíszként a homlokodon; 9írd föl
azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!

KO M M E N TÁ R
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kézre való tefillin

fejre való tefillin

mezuza



Deut. 6:4–9

[RUF] 4Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi
Istenünk, egyedül az ÚR! 5Szeresd
azért az URat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből és teljes
erődből! 6Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket ma paran-
csolok neked.7Ismételgesd azokat fiaid
előtt, és beszélj azokról, akár a
házadban vagy, akár úton jársz, akár
lefekszel, akár fölkelsz! 8Kösd azokat
jelként a kezedre, és legyenek
fejdíszként a homlokodon; 9írd föl
azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra!
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A Sema

elmondásának 
a parancsolata

Misna 
Berakhot 1:1

Misna 
Berakhot 1:2



Misna Berakhot 1:1

סוףעדבתרומתןלאכולנכנסיםשהכהניםמשעהבערביתשמעאתקוריןמאימתי

עדאומרגמליאלרבןחצותעדאומריםוחכמיםאליעזר'רדבריהראשונההאשמורה

השחרעמודשיעלה

עמודעלהלאאםלהםאמרשמעאתקרינולאלואמרוהמשתהמביתבניושבאומעשה

עדמצותןחצותעדחכמיםשאמרומהכלאלאבלבדזוולאלקרותאתםחייביןהשחר

הנאכליןוכלהשחרעמודשיעלהעדמצותןואבריםחלביםהקטרהשחרעמודשיעלה

להרחיקכדיחצותעדחכמיםאמרולמהכןאםהשחרעמודשיעלהעדמצותןאחדליום

:העבירהמןאדם



Misna Berakhot 1:1

Mikor mondják az esti smát? Rabbi Eliezer szerint, akkortól, ahogy

a kohánim bemennek, hogy egyenek az adományból, az [éj] első

harmadjának végéig. Bölcseink szerint éjfélig. Rábán Gámliel azt mondja:

Amíg hajnalodni kezd. Egyszer történt, hogy a fiai [későn] tértek meg az ivóból és azt

mondták apjuknak: Még nem mondtunk smát. Azt mondta nekik: Még hajnal előtt

kötelesek vagytok mondani. De nem csak ez, hanem minden olyan parancsolat,

amely a bölcsek szerint „éjfélig” kötelező, az első hajnali fénysugár megjelenéséig

teljesítendő. Az [áldozat] zsírjának és belső részeinek elégetése teljesítendő az első

hajnali fénysugárig. Azok [az áldozatok], melyek húsát aznap kell elfogyasztani,

elégetésük hajnalig kötelező. Ha így van, [hogy hajnalig halasztható] miért mondták

a bölcsek, hogy „éjfélig”? Hogy távol tartsák az embert a vétektől.

Uri Asaf fordítása (2015)
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul


Misna Berakhot 1:1

K: Mikor mondják az esti smát? V: Rabbi Eliezer szerint, akkortól, ahogy

a kohánim bemennek, hogy egyenek az adományból, az [éj] első harmadjának végéig.

Bölcseink szerint éjfélig. Rábán Gámliel azt mondja: Amíg hajnalodni kezd.

Egyszer történt, hogy a fiai [későn] tértek meg az ivóból és azt mondták apjuknak: Még nem

mondtunk smát. Azt mondta nekik: Még hajnal előtt kötelesek vagytok mondani.

De nem csak ez, hanem minden olyan parancsolat, amely a bölcsek szerint „éjfélig”

kötelező, az első hajnali fénysugár megjelenéséig teljesítendő. Az [áldozat] zsírjának és belső

részeinek elégetése teljesítendő az első hajnali fénysugárig. Azok [az áldozatok], melyek húsát

aznap kell elfogyasztani, elégetésük hajnalig kötelező. Ha így van, [hogy hajnalig halasztható]

miért mondták a bölcsek, hogy „éjfélig”? Hogy távol tartsák az embert a vétektől.

Uri Asaf fordítása (2015)
http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul


A nap beosztása

• Saot zmanijot:
• 1 halakhikus óra = a nappal 1/12-e, ill. az éjszaka 1/12-e

• Nappal = pirkadattól sötétedésig (Magen Avraham) vagy napkeltétől napnyugtáig (Gra).

• Fontos határpontok:
• עלות השחר alot ha-saḥar ’a hajnal feljövetele’, pirkadat

• משיכיר mi-se-jakkir ’amikor [az ember] felismeri [a fehér és a kék közti különbséget]’

• נץ החמה nec ha-ḥama napkelte

• חצות היום ḥacot ha-jom ’a nap közepe’, (csillagászati) dél

• חצות הלילה ḥacot ha-lajla ’az éj közepe’, (csillagászati) éjfél

• שקיעת החמה skiat ha-ḥama napnyugta

• צאת הכוכבים cet ha-kokhavim ’a csillagok feljövetele’, sötétedés

Télen rövidebb, nyáron 
hosszabb 1 nappali 

halakhikus óra (éjjel fordítva).

pirkadat csillagászati dél sötétedés

napkelte 6. óra napnyugta

Valamint ld. még a következő dián is…



Misna Berakhot 1:2

ביןאומראליעזררביללבןתכלתביןמשיכירבשחריתשמעאתקוריןמאימתי

בנידרךשכןשעותשלשעדאומריהושערביהחמההנץעדוגומרהלכרתיתכלת

:בתורההקוראכאדםהפסידלאואילךמכאןהקוראשעותבשלשלעמודמלכים

Mikor mondják a reggeli smát? Mikor az égszínkék színe a fehértől

megkülön-böztethető. Rabbi Eliezer azt mondja: Mikor az égszínkék

a póréhagyma színétől [megkülönböztethető] de a napkelténél nem később.

Rabbi Josua azt mondja: A harmadik óráig, mivel a királyfiak szokása

a harmadik órában felkelni. Aki ekkor, vagy később mondja, nem veszít.

Az olyan, mintha a Tórából olvasna. (Ford. Uri Asaf, szombat.org)



A nap beosztása

-tól -ig

Reggeli Sma, tfillin, talit mi-se-jakkir
bediavad: pirkadattól

Sma: délelőtt 3. óra vége
Tfillin, talit: napnyugta

Esti Sma sötétedés Tórailag: pirkadat
Rabbinikusan: ḥacot

Saḥrit Amida Lekatḥila: napkelte
Bediavad: előtte valamivel

Lekatḥila: 4. óra vége
Bediavad: ḥacot ha-jom

Minḥa Amida minḥa gedola: 6,5. óra
minḥa ketana: 9,5. óra

Lekatḥila: napnyugta
Bediavad: sötétedés

Maariv Amida plag ha-minḥa: 10 3/4 óra

Lekatḥila: amire lehetőség szerint törekedni kell.
Bediavad: érvényes, amennyiben másként alakult.



https://www.myzmanim.com/

Ld. még a Kaluach nevű 
programot / appot is.



Misna Berakhot 1:3
הללוביתובקומךובשכבך(ודברים)שנאמריעמדוובבוקרויקראויטואדםכלבערבאומריםשמאיבית

ובקומךובשכבךנאמרלמהכןאםבדרךובלכתך/(ודברים/שם)שנאמרכדרכוקוראאדםכלאומרים

לקרותוהטיתיבדרךבאהייתיאניטרפון'ראמר]*[עומדיםאדםשבניובשעהשוכביםאדםשבניבשעה

:ה"בדבריעלשעברתבעצמךלחובהייתכדילואמרוהלסטיםמפניבעצמיוסכנתיש"בכדברי

Bet Sámáj azt mondja: Este minden ember fekve mondja a smát, reggel állva mondja, mivel

az [ima] így szól: „Ha lefekszel és ha felkelsz”. Bet Hilel azt mondja: Mindenki szokása szerint

mondja, mert [az imában az is] írva van: „Ha úton jársz.” Akkor miért mondták, hogy „ha

lefekszel és ha felkelsz?” Ez arra vonatkozik, hogy az ember este lefekszik és reggel felkel.

Rabbi Tarfon azt mondta: Úton voltam és ledőltem, [hogy smát imádkozzak] Bet

Sámáj [előírása] szerint jártam el és ezzel veszélybe sodortam magam az útonállók miatt.

[A bölcsek] azt mondták neki: Bajba sodortad magad, mert megszegted Bet Hilel utasításait.

(Ford. Uri Asaf, szombat.org)



Misna Berakhot 1:4

אחתלאחריה'ושתילפניה'שתיובערבלאחריהואחתלפניהשתיםמברךבשחר

רשאיאינולקצרלקצררשאיאינולהאריךשאמרומקוםקצרהואחתארוכה

:לחתוםרשאיאינולחתוםושלאלחתוםשלארשאיאינולחתוםלהאריך

Reggel két áldást mond előtte (a Sma előtt), és egyet utána. Este kettőt

előtte és kettőt utána, egy hosszút és egy rövidet. Ahol előírták, hogy

hosszabbítsák meg, ott nem szabad lerövidíteni; [ahol előírták, hogy]

lerövidíteni, ott nem szabad meghosszabbítani; [áldással] lezárni, ott nem

szabad nem lezárni; [ha előírták] nem lezárni, ott nem szabad lezárni.



A széderesti Haggada, 

valamint Misna Berakhot 1:5

OMZSA-haggáda, p. 13.Deut. 16:3: „Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon át nyomorúságos kovásztalan 
kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden 
napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!” [RUF]



A széderesti Haggada, 

valamint Misna Berakhot 1:5
Magyarázat: Deut. 16:3-ban olvassuk peszah ünnepe kapcsán: „Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon

át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed

minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból!” [RUF].

Rabbi Eleazar ben Azarja (i.sz. 2. század eleje) felteszi a kérdést: honnan tudjuk, hogy ebben a versben a

„nap” szó nem a nappalra, hanem a 24 órás napra – vagyis az éjszakára is – vonatkozik? Ugyanazt a szöveget

megtaláljuk két, közel egykorú gyűjteményben is: a peszahi Haggadában és a Misna nevű törvénykódexben:

• A Haggada kontextusában a kérdés értelme: honnan tudjuk, hogy peszahkor nem csak nappal, hanem

este, a széder estén is meg kell emlékezni a kivonulásról?

• A Misna kontextusában, a Sma törvényei kapcsán: honnan tudjuk, hogy a Sma harmadik részét

(amelynek a végén az egyiptomi kivonulásról van szó) este is el kell mondani? Hiszen a Num. 15-beli

szakasz nagy rész a cicit parancsolatáról szó, ami csak nappal érvényes (amikor láthatjuk, vö. a 39. verssel).

A válasz: a Deut. 16:3-beli minden (כל) szó redundánsnak tűnik, de a Tórában nincs redundancia. Új infor-

máció: vagy az, hogy az „életed teljes – 24 órás – napjain”, vagy az, hogy „az eljövendő élet napjain” is.



Két alapfogalom: halákha és    aggáda

• Halákha a zsidó vallásjog rendszere :(הלכה)

A szó eredete: h.l.k. gyök ’menni’ > ’menés’ > ’járandó út’

• Aggáda ,אגדה) eredetileg: ’elbeszélés’): „minden más, minden ami nem halakha”

• Narratívák: (a szó mai jelentése: ’legenda, mítosz’)

• Bibliai elbeszélések és azok értelmezése

• Biblia utáni történetek (pl. rabbik élete, a II. Szentély lerombolása)

• A vallásjogi rendszerbe nem szigorúan illeszkedő erkölcsi tanítások, útmutatások

• ( Hittételek )

• Folklór:  mesék, viccek, példabeszédek, stb. De halákhán kívüli népszokások, babonák is.

NB: Ellenzem, hogy fogalmak
meghatározását összekeverjük a
fogalmat megjelölő szó eredetével.

Nincs mindig éles határ: szokások fokozatos halakhizálódása…



Misna +  gemara =  Talmud

http://news.bbcimg.co.uk/news/special/panels/13/nov/talmud/img/graphic_1383310626.jpg

kommentárok: középkori és kora újkori rabbik
magyarázatai (pl. Rasi, 1040–1105, a belső margón),
további diszkussziói (pl. Toszafot, a külső margón),

forrásmegjelölései, szövegkritikai megjegyzései...

gemara: a misnához fűzött kommentárok, annak
értelmezései, viták…; valamint mindenféle további
anyag az amórai korból (kb. 220 –400/500/600).

Egy Talmud-lap (bBer. 2a) a 
standard (vilnai) kiadásból

TALMUD

misna: hagyomány a tannaitikus korból, amint azt
rabbi Jehuda ha-Naszi i.sz. 200. körül
megszerkesztette és a Misna c. műben elrendezte.

A kép forrása:

http://news.bbcimg.co.uk/news/special/panels/13/nov/talmud/img/graphic_1383310626.jpg


Erre a hétre elolvasni:

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

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

Szövegolvasás:

• Jövő hétre: Exod. 20. és 35. fejezetek, 

valamint mSabbat 7:2.

Követelmények

A diáimat érdemes az óra után vagy 

a következő óra előtt újraolvasni. 

Ha kérdésük van, keressenek! 

Tudják, hol és hogyan találnak meg: 

fogadóórán vagy emailben.

http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/CambrComp.pdf
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-szobelitan/readings/Stemberger.pdf


Viszlát következő alkalommal!


