ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת חולין

דפי עזר ללימוד דף היומי

30.1.16
19b ( )משנה ד 20b ()ההוא פליגא

 ה, במדבר כב:ִממֻּ לִ י

 ח, ויקרא ה:ַח ָטּאת ִראשׁ ֹונָה וּמָ לַק אֶ ת רֹאשׁ ֹו ִממּוּל עָ ְרפּ ֹו וְ א י ְַב ִדּיל
ַ  וְ הֵ ִביא אֹ ָתם אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ ִה ְק ִריב אֶ ת אֲ ֶשׁר ל.1
ֹשׁב
ֵ אָרץ וְ הוּא י
ֶ ָ וַ יּ ְִשׁלַח ַמלְ אָכִ ים אֶ ל ִבּלְ עָ ם בֶּ ן ְבּעוֹר ְפּתו ָֹרה אֲ ֶשׁר עַ ל הַ נָּהָ ר אֶ ֶרץ ְבּנֵי עַ מּ ֹו לִ ְקרֹא ל ֹו לֵאמֹ ר ִהנֵּה עַ ם יָצָ א ִמ ִמּ ְצ ַריִם ִהנֵּה כִ ָסּה אֶ ת עֵ ין ה.2
ִ קוּמה וְ הו
ָ ֹאמרוּ
ְ וּבעֵ ת ָרעָ ָתם י
ְ אָבי ַא ָתּה וְ לָאֶ בֶ ן ַא ְתּ יְלִ ְד ָתּנוּ כִּ י פָ נוּ אֵ לַי ע ֶֹרף וְ א פָ נִים
ִ  אֹ ְמ ִרים לָעֵ ץ.3
 כז, ירמיהו ב:ֹשׁיעֵ נוּ

 מליקהvs. שחיטה
a If:  שחיטהis done from the side, valid;  מליקהfrom the side – invalid
b If:  שחיטהis done from the back of the neck - invalid;  מליקהdone from the back of the neck – valid
i
Note:  עורףmeans the back of the neck, below ( )מולthe “real” עורף, per v. 1-3
c
If:  שחיטהis done from the front of the neck – valid; if  מליקהis done from the front of the neck – invalid
i
Reason: the entire  עורףis valid for  מליקהand the entire  צוארis valid for שחיטה
ii Conclusion: that which is valid for  שחיטהis invalid for  מליקהand vice-versa
II Ruling of )חזקיה ויהודה( בני ר' חייא: the  מצוהof  מליקהinvolves pulling the  סימניםaround to be behind the spinal cord – and cut
a Clarification: this may mean that it is also valid מליקה, or the only valid מליקה
i
Argument: should mean “also valid”, per  משנהwhich invalidates  שחיטהdone where  מליקהis done
ii Explanation: if  מליקהinvolved necessarily pulling  סימניםback, that would also be a valid שחיטה
1 And: our  משנהis referring to a case where he didn’t pull them back
b ’ר' ינאיs response: end of  משנהsets up  מליקהand  שחיטהis symmetrically exclusive
i
But if:  מחזיר סימניםis valid, there is a  מליקהwhich overlaps with שחיטה
ii Counter ()רבב"ח: perhaps our  משנהis excluding a fingernail or tooth (valid for  מליקהonly)
1 Block: those are explicitly invalidated (')משנה ב
iii Rather ()ר' ירמיה: our  משנהis excluding מוליך ומביא, necessary for שחיטה, but invalidate מליקה
1 Counter: that is only a valid response for those who hold that  מוליך ומביאare invalid for מליקה
2 Answer:  בני ר' חייאmaintain that position ( מוליך ומביאis invalid for )מליקה
c
’ר' כהנאs dictum: the  מצוהof  מליקהis to cut straight in (implying without )מוליך ומביא
i
ר' אבין: assumed that that negates ( מוליך ומביאsupporting position of )בני ר' חייא
ii ר' ירמיה: correction –  ר' כהנאmeant that even without  מוליך ומביאit is valid ( ק"וwith )מוליך ומביא
III ’שמואלs dictum (brought by )ר' ירמיה: anything that is valid for שחיטה, the corresponding act is valid for מליקה
a Exclusion: ( עיקור סימניםpulling out  סימניםbefore מליקה/ – )שחיטהmust be invalid for  מליקהas well
i
Challenge:  רמי בר יחזקאלruled that  עיקור סימניםis not a factor in re: birds
b Rather ()ר"פ: must refer to the head
i
Block: the head is explicitly ruled out – ממול ערפו
ii Rather: the slope of the head – not to begin on the slope and cut in ( הגרמהfollowed by )שחיטה
1 Per: ( ר' אסיabove), if the first 1/3 is הגרמה, all is פסול
c
Revisiting ’רמי בר יחזקאלs ruling: ( ר' אחא בריה דרבאto  – )רב אשיthis is only true for the position that  שחיטת עוףis מד"ס
i
רב אשי: the opposite is true; if  שחיטת עוףis מה"ת, that’s the way it was given – without  עיקור סימניןas a factor
1 But: if it is מד"ס, it would be inferred from  שחיטת בהמה  עיקורis invalid
ii רבינא: reported that ’רב"יs ruling only applies to מליקה, not to שחיטה
1 Challenge:  ר' ירמיהquoted ( שמואלabove) - שחיטהמליקה
2 Answer: ’רבינאs report is at odds with ’שמואלs equivalence dictum
I
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