
MIS: szikra amely kijött a kalapács alól és kárt okozott 

chájáv teve megrakva lennel elment a közterületen és bement 

a lenje a boltba és meggyulladt a boltos gyertyájától és 

meggyújtja a házat a teve tulajdonosa chájáv a bolttulajdonos 

kívülre helyezte a gyertyáját a bolttulajdonos chájáv rabbi 

Jehuda mondja chanukkagyertya esetén patur GM: mondta 

Ravina Rava nevében t”b rabbi Jehudából a chanukka 

gyertyát micva elhelyezni tíz [tefachon] belül mert ha 

követjük a gondolatodat tíz fölé miért mondja r’ Jehuda 

chanukka gyertya patur a teve és lovasa fölé kellett volna 

tennie de nem t”b micva elhelyezni tízen belülre mondják 

nem mindig mondják neked akár tíz fölé mit mondtál 

kérdezik tőled elhelyezni a teve és lovasa fölé mert micvával 

van elfoglalva nem zavarják őt a rabbik mondta rav Kahana 

magyarázta ráv Nátán bár Minjuma rabbi Tanchum nevében 

chanukkagyertya melyet húsz ama fölé helyeztek paszul 

mint a szuka és a mavoj: 

 

 

 

T”b: tanuld belőle 

Chájáv: 

Pátur: 

Közterület: 

Magánterület: 

Pászul: 
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Mis Szikra: 

etincell”e 

Gm: húsz ama 

fölé: nem 

látják azt 

az emberek 

és nem 

hirdeti a 

csodát és a 

csoda 

hirdetése 

miatt van rá 

szükségünk: 



MIS: aki küld tüzet és megemésztett fákat vagy követ vagy 

port chájáv amint meg van írva ha kimegy tűz és talál gazt 

és elemésztődött szénaboglya vagy az állógabona vagy a 

mező fizesse meg a gyújtogató a gyújtást GM: mondta 

Rava miért van nekem írja a Tóra gaz boglya állógabona és 

mező kellenek mert ha írná a Tóra gaz mondanád a gazt 

teszi chájávvá a Tóra mert elfelejtette a tüzet a [gaz] kapcsán 

és az elfelejtés bűn de a boglya amely kapcsán nem felejtette 

el a tüzet nem bűn de nem és ha írná a Tóra boglya 

mondanád a boglyát chájávvá teszi a Tóra mert nagy 

veszteség az de a gazt mely kis veszteség mondanád nem 

állógabona miért van nekem mi az állógabona fedetlen tehát 

minden ami fedetlen r’ Jehuda számára aki chájávvá teszi a 

fedett kárt [is] állógabona miért van nekem sokasítani1 

minden állót és a rabbik sokasítani minden állót honnan 

nekik jön nekik a vagy az állógaboná-ból és rabbi Jehuda 

vagy mihez kell neki osztani2 és a rabbik osztani honnan van 

nekik jön nekik vagy a mező-ből és rabbi Jehuda amint írta a 

Tóra vagy az állógabona írta vagy a mező mező miért van 

nekem hogy hozza a köveket és mindent írja a Tóra mező és 

nem kell írni ezeket kell mert ha írná a Tóra mező 

mondanád ami a mezőn van igen ami mögötte van nem de 

így van : mondja rabbi Simon bar Nachmani monja r’ 

Jonatan nem jön a csapás a világra csak akkor amikor a 

gonoszok a világon vannak és nem kezdődik csak az 

igazaknál amint meg van írva ha kimegy tűz és talál gazt 

mikor megy ki a tűz ha találhatók gazok és nem kezdődik 

csak az igazaknál amint meg van írva és elemésztődött a 

boglya eszik boglyát nincs írva hanem hogy megette már: 

                                                           
1 Általánosít egy nagyobb halmazra. 
2 Diszjunkció, azaz “vagy” logikai kapcsolat a felsorolás tagjai között. 
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 Ex. 22. 

 

MIS vagy port. 

szántásra vár és 

elromlott: GM 

elfelejtette a 

tüzet a [gaz] 

kapcsán. az 

ember nem figyel 

rájuk mégis 

bűnnek számít: 

de a boglya stb. 

azt mondhatnánk 

hogy ártatlan 

volt: r. J. 

számára. vita r. 

Jehuda kapcsán a 

fejezet végén 

(61b)3: minden 

állót. az 

állatokat és a 

növényeket is: 

mondanád ami a 

mezőn van. a 

termésről ír a 

Tóra és nem a 

földről 

ténylegesen 

ezért írja a 

gabonát hogy a 

mező a földet 

magát jelentse: 

                                     
3 BK 6:5. misna 


