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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 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי . ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ְּבֶאָחד ְּבִניָסן רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלְּמָלִכים ְוָלְרָגִלים. י ָׁשִנים ֵהםַאְרָּבָעה ָראֵׁש
רֹאׁש ַהָּׁשָנה , ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט. ַלְּנִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות, ִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹותְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים ְוַלְּׁש. ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי, ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים

 :ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי, ָלִאיָלן
„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: 

 hag, jom tov, moed –  מועד\ יום טוב \חג 
 
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: 

 ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם' ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַלד
Lev. 23:7 (21, 35, 36): 

 ֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּוַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֹ 
Ex. 12:16: 
 ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם

- 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 


