
Hs Brixen 1 – C 21 

Babylonischer Talmud (+Kommentare) 

 

Hs Brixen 1-Folio 194 Talmudeinheiten (Sugjot) bKritot 15a (Ende) und bKritot 15b mit 
eingeschobenem Kommentaren 

בהמה שאינה מטמאה מחיים אינו דין שטהור, בו טהור המדולדל אבר מחיים שמטמא אדםקל וחומר ומה   

 

Paragraph Text 1. Spalte (rechts)  Zusammensetzung-Identifikation 
  הואיל ושמות מוחלקיןד  1

  דכוותה , מוחלקין וגופין 
  קצר וקצר היכי משכחת 

  לה

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

bKritot 15a 

  8  שאלן ר עקיב  
  קלמאי  קל וחומרוראינו מ  2

  שמטמא אדםומה  וחומ 
  בו המדולדל אבר מחיים 
  בהמה שאינה מטמאה, טהור 
 מחיים אינו דין שטהור 

 
 ס בן פנחס"ערכי תנאים ואמוראים יוסף בן פנכס וי 

 

  תכן חתם הממחק את      3
  בשערו  והסוחטהכרישה 
  משקה שבתוכו  - ובכסותו 

  הן מוהיוצאין , אינם בכי יותן
  צחייהן בכי יתן וברישה ע

  עצמה הוכשרה מאי טעמ
  הכשבשעת פרישתו ממנה 
  הולךהכשירוה            תנן 

 הרופא אצללו ערב פסח 
, עד שמניח בו כשערה, וחותכו

, ונמשך ממנו ותוחבו בסירא
והלה עושה פסחו והרופא עושה 

מסורת ) +ורואה אני(, פסחו
  [ורואין אנו: [ס"הש

    
  

bKritot 15b 
  
  
  
  
  

bKritot 15b 

    
 

 

 

 

 

 



 

Folio 2 Seder Kodashim Masseket bKritot  18a und bKritot 18b 

Spalte 2 Spalte (rechts)  Zusammensetzung-
Identifikation 

  אחת כל על תלוי שםא
  של כללו, והתניא? ואחת 

  בחטאות שחלוקין כל: דבר
  רבא ליה אמר באשמותִ  חלוקין

  :דאמרת ולדידך, לאביי חנן בר
   מחלקות ספק ידיעות

  אכל, מעתה אלא, לחטאות
  הכיפורים יום לפני חלב כזית
, הכיפורים יום אחר חלב וכזית
   אשם במקום ויוה״כ

  דמביא נמי הכי, קאי תלוי
  בהעלם הא? חטאות שתי
  ומאן: אביי א״ל אכלינוןִ  אחת
  מכפר הכיפורים דיום לן לימא

 דילמא? ליה מתידע דלא על
: רבא א״ל ליהִ  דמתידע והוא
 איכא. תנן הודע ולא הודע

 חנן בר רבא ליה אמר, דאמרי
 חלב כזית אכל אילו מה: לאביי

 וכזית הכיפורים ביום שחרית
 נמי הכי, ביוה״כ במנחה חלב

 א״ל? חטאות שתי דמיחייב
 כל דיוה״כ לן לימא ומאן: אביי

 כוליה דילמא? מכפר שעתא
 בב״ח רבה(, א״ל מאורתאִ  יומא

 רבא: [הש״ס מסורת) (,תרדא
 שבא הרי: תניא]) תררא חנן בר

 אפילו ביוה״כ עבירה ספק לידו
 היום שכל, פטור ־ חשיכה עם

: אבין בר אידי רב מתיב. מכפר
 אינו ־ אחת בהעלם ושתה אכל
  אלא חייב

  

 ראשון נקבע דלא משום
 :לשני ליה נימא, בחטאת

 אמר לעזרהִ  חולין אייתי
  : אשי רב
  

    
  

bKritot 18a 
 

: דאמר, היא אליעזר ר׳
 תלוי אשם אדם מתנדב

 אמרינן הילכך, יום בכל
 תלוי אשם אייתי, ליה

 ראשון אכל אי: ואתני
 ליהוי, חלב אכל הוא, שומן

. נדבה ליהוי לא ואי, כפרה
 ונודע חלב ספק אכל: ת״ר

 ־ לו ונודע חלב ספק, לו
 כשם: אני אומר, אומר רבי

 אחת כל על חטאת שמביא
 תלוי אשם מביא כך, ואחת

 יוסי רבי ואחתֹ  אחת כל על
 אלעזר ור׳ יהודה ברבי
 אין: אומרים שמעון ורבי

 תלוי אשם אלא מביא
) ה׳ ויקרא: (שנאמר, אחד

, שגג אשר שגגתו על
 הרבה שגגות על אפילו

 אמר. אחת אלא חייב אינו
: רבי שנה כאן, זירא ר׳

 מחלקות ספק ידיעות
 אין: אמר רבא. לחטאות

 מחלקות ספק ידיעות
: קתני הכי אלא, לחטאות

 ידיעה לו היתה שאם כשם
 כל על חטאת מביא ־ ודאי
 היתה אם כך, ואחת אחת

 מביא ־ ספק ידיעת לו
 אחת כל על תלוי אשם
 לא ואת: אביי א״ל. ואחת

 ספק דידיעות תסברא
 דאי  ?לחטאות מחלקות

] ספק[ ידיעות דעתך סלקא
 לחטאות מחלקות אין

 אמאי, מביא אחת וחטאת
 מביא

 bKritot 18b 

 


