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- A 39 tiltott melacha (munka) egyike az építkezés tilalma. Tehát szombaton tilos építkezni. 
- Nem csak az számít építkezésnek, ha valaki nulláról elkészít egy házat, hanem ennek 
minden részlete önmagában is építésnek számít. Tehát ha valaki egy szöget bever egy falba, 
akkor megszegte az építés tilalmát. 
- Különbség van aközött, hogy valaki egy építményt épít  a földre „bone bekárká” (pl. 
téglákat rak egymásra, vagy csak tárgyakat „bone bekélim” (pl. dobozokat) rak egymásra. 
Amit a földre épít, az tilos, akkor is, ha a részek csak egymáson vannak, nincsenek 
összetapasztva, vagy szorosan egymásba illesztve, míg ha valaki tárgyakat rak egymásra, az 
csak akkor válik tilossá, ha a tárgyak szorosan vannak egymásba illesztve 
- Ha egy építmény eléri a 40 szea űrméretet (60x60x180cm), akkor az épületnek minősül. 
- Az olyan napokon, amikor tilos a munka, olyankor nem csak az építés, hanem a rombolás is 
tiltott. Utóbbi rabbinikus tilalom. Csak akkor számít tórai tilalomnak szombaton a rombolás, 
ha avval a céllal rombolok, hogy építsék (addig nem tudok építeni, amíg le nem romboltam). 
- az eszközöket nem lehet oly módon ’rombolni’, hogy kiveszed például a tartalmát.  
- eszköz építésnek számít például, amikor pár fadarabból egy dobozt építek. egy nyílás 
készítése külön építésnek számít. 
- ha eltörök egy dobozt, az rombolásnak minősül 
- ha a dobozban egy nyílást vágok, az viszont már építés, hiszen egy új funkcióval láttam el a 
dobozt. ugyanez a helyzet olyankor is, ha van egy dobozom, aminek megnyitom az egyik 
falát. ekkor én szintén építek, hiszen egy teljesen zárt dobozt nem használhatok semmire, de 
így már lett funkciója, pl lehet benne tárolni. Ha például felbontok egy dobozt, akkor az 
eszközzé válik. Csak hogy eszközt tilos szombaton készíteni, hiszem az építés. Ezért a 
konzerveket még szombat bejövetele előtt ki kell nyitni. 
- a kis cukorzacskót amit kávézókban, vagy szállodákban adnak, azt ki szabad nyitni, mert 
olyan, mint ha az cukor héja lenne, ezt lehet szombaton feltépni. Nem minősül eszköznek. 
- ha egy műanyag flakon kupakjánál levő alsó szalagot feltépjük, avval használati tárgyat 
csináltunk a kupakból, tehát eszközt. 
- ha egy nagy csomag sót akarunk felbontani, olyan helyen tegyük, ahol nincs felirat 
- fém sörösüveget fel szabad szombaton bontani 
 
 


