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Hány micva van Mózes első könyvében? 

3 egyes vélemények szerint  10 ( 7  Noachita törvény). 

Ez a három micva: 

- szaporodjatok és sokasodjatok (a könyv elején van) – tevőleges micva 

- brit milá (Ábrahám történeténél van) - tevőleges micva 

- szökőin: nem lehet ezt az int megenni – tiltó micva 

Az egész Tórában 613 parancsolat micva van. 

- 365 tiltó – az embernek ennyi testrésze van 

- 248 tevőleges – ennyi számú ér van az emberben 

Az első micva Mózes 2. könyvében, hogy meg kell szentelni minden hónapot. A Tóra niszán 

hónapot nevezi első hónapnak. Azért fontos, hogy mikortól kezdjük számolni a hónapokat, 

mert nem mindegy hogy az ünnepek milyen évszakra esnek, az ünnepeknek időszaka van. A 

micvában az is szerepel, hogy a zsidó vallás a Hold állása szerint megy, minden újholdat meg 

kell szentelni. A micva még azt is tartalmazza, hogy pontosan be kell osztani az évet, mert az 

ünnepek különben nem a megfelelő évszakban lennének. 

 

Miért volt szükség Mózes első könyvére, ha a micvák a második könyvtől kezdődnek? (az 

elsőben csak 3 micva van: szaporodás, szökőin, britmilá). Igaz a brit milá parancsolata később 

is meg van említve a Tórában. 

Őseink gondolatai, lépései útmutatóul szolgálnak nekünk, hogy hogyan cselekedjünk, hogyan 

éljük át a micvákat. Tehát ez egy útmutató az élethez: hogyan viselkedtek őseink különböző 

helyzetekben – megmutatja, hogy hogyan kell viselkedni egy embernek, ha ilyen helyzetbe 

kerül.  

 

Második könyv eleje az egyiptomi rabságban történtekről és a kivonulásról szól. Ehhez sok 

ünnepet lehet kapcsolni, de legjobban a Pészach-ot. 

Pészach-hoz kapcsolódó törvények: 9 tevőleges és 11 tiltó 

Tevőleges parancsolatok: 

- megenni a Pészach-i áldozatot 

- elsőszülött kiváltása 

- megsemmisíteni minden chámecot (kovászost), ami a tulajdonunkban van 



- maceszt enni 

- egyiptomi kivonulást elbeszélni 

- első szamár kiváltása (mint az elsőszülötté) 

- nem kiváltott szamár lenyakazása 

- újhold megünneplése 

Tiltó parancsolatok: 

- áldozatot sütve enni 

- nem szabad másnapra eltenni a húst 

- nem szabad kovászost enni (senki ne egyen) 

- ne legyen kovászos dolog a tulajdonodban 

- nem szabad adni a húsból másnak (csak a szűk család ehet belőle) 

- nem szabad kivinni a házból húst (meghitt környezetben kell megenni) 

- nem zsidó nem ehet belőle 

- nem körülmetélt ember nem ehet belőle 

A kovászos dolgokra egyes magyarázatok szerint azért van két parancsolat is, mert nagyon 

fontos megtartani. Másik magyarázat szerint azért, mert több dolgot lehet megtanulni így: 

nem lehet megenni, nem lehet tulajdonban és nem lehet vele kereskedni. 

A Pészach-i áldozat szent dolog, aki nincs ebben a szentségben száz százalékosan, az nem 

ehet belőle. 

A tiltó parancsolatok és a tevőleges parancsokat úgy lehet megkülönböztetni, hogy a tiltó 

parancs úgy van megfogalmazva, hogy mit ne csináljon, mit ne tegyen 

Mi a kapcsolat a között a parancsolat között, hogy a hónapot meg kell szentelni és a Pészachi 

törvények között? Niszán havában kezdődtek a csodák, amik Izrael népével történtek, ha nem 

lettek volna azok a csodák, a micvákra nem lenne szükség. A csodák által szabadok lettünk, 

ezért vannak a parancsolatok. 


