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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. 15. (Fényes Balázs)

nov. 22., 29., dec. 6., 13. (Biró Tamás)

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


Praktikus dolgok

• Vizsgaidőpontok: 2019. január 10., (január 17., január 31.)

csütörtök, 14.00 – 16.00.

• A vizsga jellege: írásbeli vizsga, benne

➢ Fogalmak meghatározása

➢ Kifejtős kérdések az órákon megbeszélt témákban

➢ Órán tárgyalt szövegrészletek elemzése



midrásgyűjtemények: Misna széderesti

- halákhikus midrások Toszefta Haggáda

- aggádikus midrások Jeruzsálemi Talmud

Babilóniai Talmud

Bibliaértelmezés, hagyománycsomagok, 
rabbinikus művek (Misna, midrásgyűjtemények, Haggáda)
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A „hagyománycsomagok” elrendezési formái:

• Midrás: a bibliai szöveg rendjében

• Misna, Toszefta: tematikusan: 6 rend, 63 traktátus ( fejezetek, misnák)

• Barajta: szabadon „lebegő” hagyománycsomag,

amelyet a két Talmud egyikében idéznek.

• Haggáda: a peszahi széderest rendje

• ?? szabadon „lebegő” hagyománycsomag, amely 

elveszett, vagy más formában maradt fenn 

(pl. utalások pijjutokban, középkori kommentárok)



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


A zsidó történelem dióhéjban zanzásítva
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A rabbinikus irodalom főbb korszakai

• … – i.sz. 220 körül: tannák תנאים / tannaitikus korszak

• 220 k. – 500 körül: amórák אמוראים / amórai korszak

• 500 k. –1038: gáonok גאונים / gáoni korszak

• 10. század – 15. század: risonim ראשונים

• 16. század – máig: aḥronim אחרונים

A kép forrása: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/timeline/76dcf7dd926c155544c9393a9027ea6e.png

évszámok: 
hagyományos 

kronológia 
alapján

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/timeline/76dcf7dd926c155544c9393a9027ea6e.png


Jeridat ha-dorot ירידת הדורות

’a generációk süllyedése, hanyatlása’

• Minél közelebb a kinyilatkozáshoz, 

annál nagyobb rabbinikus tekintély.

• De egy korszakon belül nagyobb 

a tekintélye a későbbinek, aki 

ismeri és képes szintetizálni

a korábbi véleményeket.
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A rabbinikus irodalom kulcsművei

• i.sz. 200-220 körül: Misna

(220-250?) Toszefta

3. század: „halákhikus” midrásgyűjtemények

• 350 körül (?): Jeruzsálemi (Palesztinai) Talmud

500 körül (?): Babilóniai Talmud

4 – 10… század: „aggádikus” midrásgyűjtemények



A rabbinikus irodalom kulcsművei

• 11. század: Jicḥak b. Jakob Alfaszi / RIF

• 12. század 2. fele: Maimonides / RaMBaM: Misne Tora

• 13. század 2. fele: R. Aser ben Jehiel / Rabbenu Aser, ROS

• 14. század eleje: R. Jakob b. Aser: Arbaa Turim       (= Tur)

• 16. század közepe: R. Joszef Karo: Sulḥan arukh

R. Mose Iszerlesz: Mappa

Miért nem adok meg pontosabb évszámokat? 1. Nincs értelme  bemagolni 
őket. 2. Bárhol utána tudnak nézni. 3. Sok esetben bizonytalanok vagyunk. 

Keressenek rá ezekre a nevekre 
a szakirodalomban, hogy egy 
kicsit ismerkedjenek velük…



Struktúrák a rabbinikus irodalomban

1. A Tóra 5 könyve, a Tanakh 24 könyve
Biblia-kommentárok, midrásgyűjtemények, Zohár…

2. A Misna hat rendje, 63 traktátusa
Pal. Talmud és Bab. Talmud, Talmud-kommentárok (pl. ROS), RIF…

3. Maimonides: Misne Tora (avagy החזקהיד ) 14 könyve

4. A Tur 4 oszlopa
 Tur-kommentárok, Sulhan arukh és kommentárjai, aḥronim responsumai…

Oraḥ ḥajim (hétköznapok és ünnepek), Jore dea (kasrut stb.),

Even haezer (családjog stb.), Ḥosen mispat (polgári jog)

csak praktikus 
relevanciával 
bíró témák

a halákha
minden területe



Kommentárok, kódexek és responsumok

• Kommentárok pl. Biblia-, Talmud-, Tur-, Sulḥan arukh-kommentárok

• A kommentár csak formailag függ a kommentált szövegtől, 

de önálló szellemi alkotásként kezelendő. Pl. ḥiddusim egy-egy Talmud-traktátushoz.

• Halákhikus kódexek pl. Misne Tora, Tur, Sulḥan arukh… (és továbbiak)

• A halákha szisztematikus kifejtése.

• Responsum egyes rabbik responsumgyűjteményei

• Eseti kérdésekre adott válaszok, részletes indoklással.



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.



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.



Exod. 20:8–11

8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot

se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád,

se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől

van; 11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert

és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.

Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

תֶאת־֥יֹוםָז֛כֹורז ֹו׃ַהַשָבָּ֖ ֶשתחְלַקְדשֽׁ ֵׁ֤ דָיִמים  ש  ֲעב ֹ֔ ַתֽׁ

יתָ  ָךְוָעִשָּ֖ יְויֹום  ט׃ָכל־ְמַלאְכֶתֽׁ תַהְשִביִעֹ֔ יהָוָ֣הַשָבָּ֖ יָךַלֽׁ ֱאֹלֶהֶ֑

ה א־ַתֲעֶשֶׂ֨ הל ֽׁ הָכל־ְמָלאָכָ֜ ָךּוִבְנָךָ֣ ׀ַאָתָ֣ ְתָך  ַעְבְדָךֵׁ֤ ּוִבֶתֶּ֗ ַוֲאָמֽׁ

ָך ְֵֽרָךָּ֖ ּוְבֶהְמֶתֹ֔ ֽׁ רְוג  יָך׃ֲאֶש֥ ִבְשָעֶרֽׁ



Deut. 5:12–15

12. Vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, a miképen
megparancsolta néked az Úr, a te Istened. 13. Hat napon át munkálkodjál, és
végezd minden dolgodat. 14. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek
szombatja: semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se
szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad, és semminémű barmod,
se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van, hogy megnyugodjék a te szolgád
és szolgálóleányod, mint te magad; 15. És megemlékezzél róla, hogy szolga
voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős
kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a
szombat napját megtartsad.

ר ֶאת־֥יֹוםָש֛מֹור יא ֲאֶש֥ ֹו ַכֽׁ ת ְלַקְדשֶ֑ יָך ְיהָו֥ה ִצְּוָךָּ֖ ַהַשָבָּ֖ ׃ֱאֹלֶהֽׁ

יָת יב ד ְוָעִשָּ֖ ֲעב ֹ֔ ֶשת ָיִמים  ַתֽׁ ֵׁ֤ ָךש  ייג׃ ָכל־ְמַלאְכֶתֽׁ ְויֹום  ַהְשִביִעֹ֔

יהָוָ֣ה  ת ַלֽׁ יָךַשָבָּ֖ ה ֱאֹלֶהֶ֑ ֲעֶשָ֣ א ַתֽׁ ה ל ָ֣ ה ָכל־ְמָלאָכָ֡ ָךַאָתָ֣ ־ּוִבֶתָ֣ ּוִבְנָךֽׁ

ֲאָמֶתָך ־ַוַ֠ ֹוְרָךֶׂ֨ ְוַעְבְדָךֽׁ ְרָךָ֜  ְושֽׁ ָךַוֲחמ ֽׁ ְֵֽרָך  ְוָכל־ְבֶהְמֶתֶּ֗ ֽׁ ְוג 

ֹוָך׃ ְתָךָּ֖ ָכמֽׁ ַען ָי֛נּוַח ַעְבְדָ֥ך ַוֲאָמֽׁ יָך ְלַמֶּ֗ ר ִבְשָעֶרֹ֔ ֲאֶשָ֣



Exodus 31:12–17

12. Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: 13. Te szólj az Izráel fiainak, mondván:

Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek

nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket

megszentellek. 14. Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek. Aki azt

megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki

az ő népe közül. 15. Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig

a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon

munkálkodik, megölettessék. 16. Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot,

megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.

17. Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az

Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.



Exod. 35
1 Azután összegyűjtötte Mózes Izráel fiainak egész közösségét, és ezt mondta nekik:
Ezek azok az igék, amelyekről azt parancsolta az ÚR, hogy meg kell tennetek:
2 Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik napot tartsátok szentnek,
az ÚRnak szentelt nyugalom nagy napja legyen az! Meg kell halnia mindenkinek, aki
munkát végez ezen a napon! 3 Lakóhelyeteken sehol se gyújtsatok tüzet szombaton!

4 Azután ezt mondta Mózes Izráel fiai egész közösségének: Ezt parancsolta az ÚR:
5 Gyűjtsetek felajánlást magatok között az ÚRnak! Mindenki, akit arra indít a szíve,
hozzon adományokat az ÚRnak: aranyat, ezüstöt és rezet, 6 kék és piros bíbort,
karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, 7 vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és
akáciafát, 8 lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú
illatáldozathoz, 9 és ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és
hósenhez. 10 Aki csak hozzáértő ember közöttetek, jöjjön ide, és készítse el mindazt,
amit megparancsolt az ÚR: 11 a hajlékot, annak sátortetejét és takaróját, kapcsait,
deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait, (…)



Misna Sabbat 7:2

והזורההדשוהמעמרוהקוצרוהחורשהזורעאחתחסרארבעיםמלאכותאבות

והצובעווהמנפצוהמלבנוהצמראתהגוזזוהאופהוהלשוהמרקדהטוחןהבורר

הקושרחוטין'בוהפוצעחוטיןשניוהאורגניריןבתישתיוהעושהוהמיסךוהטווה

השוחטוצביהצדתפירותשתילתפורמ"עהקורעתפירותשתיוהתופרוהמתיר

אותיותשתיהכותבוהמחתכווהמוחקועורואתוהמעבדהמולחווהמפשיטו

המכהוהמבעירהמכבהוהסותרהבונהאותיותשתילכתובמנתעלוהמוחק

:אחתחסרארבעיםמלאכותאבותאלוהרילרשותמרשותהמוציאבפטיש



Misna Sabbat 7:2

A tiltott munkatípusok száma negyven mínusz egy. [A tiltott munka]: vetés,
szántás, aratás, kévekötés, cséplés, rostálás, válogatás, őrlés, szitálás,
dagasztás, sütés, gyapjúnyírás, fehérítés, fésülés, festés, fonás, szövés, és
aki két hurkot köt, aki két fonalat egybefon, aki két fonalat elválaszt
egymástól. És aki csomót köt, aki csomót old, aki két öltést varr. Aki eltépi a
fonalat, hogy két öltést varrjon. Aki szarvasra vadászik, aki levágja,
aki megnyúzza, aki besózza, aki a bőrét feldolgozza, aki a bőrt kisímitja és
aki feldarabolja. Aki két betűt ír. Aki radíroz, hogy helyébe két betűt írjon.
Aki épít, aki lebont, aki kioltja a tüzet, aki tüzet gyújt, aki kalapál. Aki az
egyik lakó területről (héb. reshut) átvisz valamit a másikba. Ezek a fő tiltott
munkatípusok, (héb. ávot meláchá) egy híján negyven.

(Ford. Uri Asaf, http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-sabat-7, 2017)

http://www.szombat.org/hagyomany-tortenelem/misna-magyarul-sabat-7


39 főmunka — a halákha mint jogi rendszer

• 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/


Viszlát következő alkalommal!


