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1.

ÜNNEPEK
Hónapok:

niszán, ijjár, sziván, tammuz, áv, elul, tisri, hesván, kiszlév, tévét, sevát, ádár (1, 2)
Szökőévek:
minden 19 évben hét szökőév van: ádár 2 beiktatása. (3, 6, 8, 11, 14, 17, és 19. évben)
Újévek
Misna Ros ha-sana 1:1
ַבּי ֶא ְל ָעזָר ְו ַר ִבּי
ִ  ר. ְבּ ֶא ָחד ֶבּאֱלוּל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ְל ַמ ְע ַשׂר ְבּ ֵה ָמה.ָלים
ִ ַמּ ָל ִכים ו ְָל ְרג
ְ ִיסן רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ל
ָ  ְבּ ֶא ָחד ְבּנ.ָאשׁי ָשׁנִים ֵהם
ֵ אַר ָבּ ָעה ר
ְ
 רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה, ְבּ ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ָבט.יּעה ו ְַל ְי ָרקוֹת
ָ  ַלנּ ְִט,יּוֹבלוֹת
ְ  ְבּ ֶא ָחד ְבּ ִת ְשׁרֵי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָה ַל ָשּׁנִים ו ְַל ְשּׁ ִמ ִטּין ְו ַל. ְבּ ֶא ָחד ְבּ ִת ְשׁרֵי,אוֹמ ִרים
ְ ִשׁ ְמעוֹן
:ֲמ ָשּׁה ָע ָשׂר בּוֹ
ִ  ַבּח,אוֹמ ִרים
ְ  ֵבּית ִה ֵלּל. ְכּ ִד ְברֵי ֵבית ַשׁ ַמּאי,ילן
ָ ָא
ִל
„Négy újév van: niszán hónap első napján a királyok és az ünnepek [a három zarándokünnep: peszah,
savuot, szukkot] újéve, elul hónap első napján az állatok tizedének újéve – R. Eliezer és R. Simon
szerint tisri hónap első napján. Tisri hónap első napja az évek újéve, a szombatévek és a jovél-évek
kezdete, a vetés és a termények újéve. Sevat hónap első napja a fák újéve – Shammai iskolája szerint.
Hillél iskolája szerint sevat hónap 15-e [a fák újéve].”
(Misna, Ros ha-sana traktátus 1.1)

–
–
–
–

niszán 1
elul 1
tisri 1
sevát 15

Ünnep:
 – חג \ יום טוב \ מועדhag, jom tov, moed
A zsidó ünnepek csoportosítása:
Tórai
– félelmetes napok
– három zarándokünnep: peszah, savuot, szukkot (+ smini aceret)
- félünnep ()חול המועד.
Poszt-biblikus ünnepek (emléknapok)
Egyéb neves napok
Fő böjt napok
Modern (izraeli) ünnepek
Halákhikus kérdések:
munkatilalom az öt tórai ünnepen
Lev. 23:3:
יכם
ֶ מוֹשׁב ֵֹת
ְ ָאכה לֹא ַתעֲשׂוּ ַשׁ ָבּת ִהוא ַלד' ְבּכֹל
ָ יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִמ ְקרָא ק ֶֹדשׁ ָכּל ְמל
ִ וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ ָאכה
ָ ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמל

Lev. 23:7 (21, 35, 36):
Ex. 12:16:
-

אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ
ֶ ַבּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְקרָא קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם ָכּל ְמ ֶל

ֵע ֶשׂה ָל ֶכם
ָ ֶפשׁ הוּא ְל ַבדּוֹ י
ֶ ֵאָכל ְל ָכל נ
ֵ ֲשׁר י
ֶ אַך א
ְ ֵע ֶשׂה ָב ֶהם
ָ אכה לֹא י
ָ יעי ִמ ְקרָא קֹדֶשׁ י ְִהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ָל
ִ וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ וּביּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִמ ְקרָא ק ֶֹדשׁ
ַ

39 melakha, kivétel: okhel nefes
tűzgyújtás meglévő tűzről, közterületen cipelés
eruv tavsilin
imarend, liturgia: muszaf ima; betoldások, pl. Jaale ve-javo, Hallel (zsoltárfüzér: Ps.
113-118; zarándokünnepeken, ros hodes-kor és hanukkakor), kohaniták áldása
(dühenolás: Num. 6:24–26)
jom tov seni sel galujot
– ünnep / hol ha-moed ( )חול המועד/ félünnep / kis ünnep

