ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת חולין

דפי עזר ללימוד דף היומי

30.1.19
23b (1 )משנה ו 24b ()אבל בדיעבד עבודתו כשרה
 ט, ויקרא טז:שׂהוּ חַ טָּ את
ָ ָ וְ ִה ְק ִריב אַהֲ רֹן אֶ ת הַ ָשּׂ ִעיר אֲ ֶשׁר עָ לָה עָ לָיו הַ גּו ָֹרל ַלה' וְ ע.1
זִקנֵי הָ ִעיר הַ ִהוא הַ ְקּר ִֹבים אֶ ל הֶ ָחלָל י ְִרחֲ צוּ אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל הָ עֶ גְ לָה הָ עֲ רוּפָ ה
ְ  וְ כֹל.2
 ד, דברים כא:ָחל
ַ יתן אֲ ֶשׁר א יֵעָ בֵ ד בּ ֹו וְ א ִיזּ ֵָרעַ וְ עָ ְרפוּ ָשׁם אֶ ת הָ עֶ גְ לָה בַּ נּ
ָ ֵזִקנֵי הָ ִעיר ַה ִהוא אֶ ת הָ עֶ גְ לָה אֶ ל נ ַַחל א
ְ  וְ הו ִֹרדוּ.3
ָ וּמבֶּ ן חֲ ִמ ִשּׁים
ִ : זֹאת אֲ ֶשׁר לַלְ וִ יִּם ִמבֶּ ן חָ מֵ שׁ וְ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וָ מַ ְעלָה יָבוֹא לִ ְצבֹ א צָ בָ א בַּ עֲ בֹ ַדת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד.4
כה- כד, במדבר ח:שׁנָה יָשׁוּב ִמ ְצּבָ א הָ עֲ בֹ ָדה וְ א יַעֲ בֹ ד עוֹד
 מז, במדבר ד:שּׂא בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד
ָ ַ ִמבֶּ ן ְשׁ ִשׁים ָשׁנָה וָ מַ ְעלָה וְ עַ ד בֶּ ן חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה כָּל הַ בָּ א לַעֲ בֹ ד עֲ בֹ ַדת עֲ בֹ ָדה וַ עֲ ב ַֹדת מ.5
 ד, דניאל א:ַשׂ ִדּים
ְ וּמ ִבינֵי ַמ ָדּע וַ אֲ ֶשׁר כּ ַֹח בָּ הֶ ם לַעֲ מֹ ד ְבּהֵ יכַל הַ מֶּ ֶל וּ ֲלל ְַמּ ָדם סֵ פֶ ר וּלְ שׁוֹן כּ
ְ וּמ ְשׂכִּ ילִ ים ְבּכָל ָחכְ ָמה וְ י ְֹדעֵ י ַדעַ ת
ַ  ְיל ִָדים אֲ ֶשׁר אֵ ין בָּ הֶ ם כָּל מוּם וְ טוֹבֵ י ַמ ְראֶ ה.6
ִ וּמיֵּין ִמ ְשׁ ָתּיו וּלְ ג ְַדּלָם ָשׁנִים ָשׁלוֹשׁ
ִ  וַ י ְַמן לָהֶ ם הַ מֶּ ֶל ְדּבַ ר יוֹם ְבּיוֹמ ֹו ִמפַּ ת בַּ ג הַ מֶּ ֶל.7
 ה, דניאל א: וּמ ְקצָ ָתם יַעַ ְמדוּ לִ ְפנֵי הַ מֶּ ֶל
 יג, דהי"ב ה...וּבהַ לֵּל ַלה' כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם ַח ְסדּ ֹו
ְ וּבכְ לֵי הַ ִשּׁיר
ִ וּב ְמ ִצלְ ַתּיִם
ִ  וַ י ְִהי כְ אֶ ָחד ל ְַמחַ ְצּ ִרים וְ ל ְַמשֹׁרֲ ִרים לְהַ ְשׁ ִמיעַ קוֹל אֶ חָ ד לְ הַ לֵּל וּלְ הֹ דוֹת ַלה' וּכְ הָ ִרים קוֹל בַּ חֲ צ ְֹצרוֹת.8
ָ  וַ יַּעֲ ִמידוּ אֶ ת הַ לְ וִ יִּם ִמבֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים... .9
 ח, עזרא ג:'שׁנָה וָ ַמ ְעלָה לְ נַצֵּ ַח עַ ל ְמלֶאכֶת בֵּ ית ה
 טו, יחזקאל מד:'ִשׂ ָראֵ ל מֵ עָ לַי הֵ ָמּה י ְִק ְרבוּ אֵ לַי לְ ָשׁ ְר ֵתנִי וְ עָ ְמדוּ לְ פָ נַי לְהַ ְק ִריב לִ י חֵ לֶב וָ ָדם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה
ְ  וְ הַ כֹּהֲ נִים הַ לְוִ יִּם בְּ נֵי צָ דוֹק אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵי י.10
 יז, ויקרא כא:שׁר י ְִהיֶה ב ֹו מוּם א י ְִק ַרב לְ הַ ְק ִריב לֶחֶ ם אֱ הָ יו
ֶ ֲ ַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן לֵאמֹ ר ִאישׁ ִמזּ ְַרעֲ לְ ֹדר ָֹתם א.11

 ו, דברים כא:ָחל
ַ בַ נּ

I

II

1משנה ו: method of killing  פרהis invalid for  עגלה ערופהand vice-versa
a ברייתא:  פרהmust be properly slaughtered,  עגלהmust be killed via עריפה
i
Suggestion: perhaps  פרהshould be able to be killed via עריפה, inferred as  ק"וfrom ( עגלהcannot be slaughtered)
ii Block: ( ושחטin re:  )פרהand  פרהis defined as “”חוקה, i.e. demands that no other means available
1 Challenge:  חוקהdoesn’t block other methods, proof from יוה"כ, where we would have inferred that “declaration” designates שעיר,  ק"וfrom ( גורלwhich isn’t usually the method) – but is blocked by v. 1
iii Rather: v. 2 refers to  – הערופהi.e. it is the only one that is killed in this method
iv Suggestion: perhaps  עגלהshould be able to be killed via ( שחיטהas well),  ק"וfrom פרה
1 Block: ( וערפוv. 3) is a second mention  מעכב, and must be killed via עריפה
2משנה ו: insignificant feature of ( כהניםage) invalidates  לוייםand vice-versa ()מום
a ברייתא:  מומיםaffect כהנים, not  ;לוייםage affects לויים, not  כהנים symmetrical disjoints
b ברייתא: vv. 4-5 indicate that  לוייםare invalidated by age (when they reach 50),
i
And:  לוייםare only invalidated by age and not מומים, in spite of potential  ק"וfrom כהנים
ii And: only  לוייםare invalidated by age ()אשר ללויים, in spite of potential  ק"וto  כהניםfrom מומים
iii Limitation:  לוייםare only invalidated by age in מדבר, where they carry ( משכןv. 5 – )עבודת משא
iv Contradiction identified: v. 4 stipulates starting at 25; v. 5 – at 30
1 Resolution: they come at 25 to apprentice for 5 years
2 Implication: if a student doesn’t begin to see success in his studies after 5 years – won’t see any in the future
3 Dissent ()ר' יוסי: 3 years is enough to test that, per studies of 3 “lads” in ’נבוכבדנצרs court (vv. 6-7)
(a) Defense ()ת"ק: learning  כשדיlanguage is easier than ;ת"ת
(b) Defense ()ר' יוסי: learning the  עבודהis harder (takes 5 years)
c
ברייתא:  כהניםmay do  עבודהfrom time of maturity ( )ב' שערותuntil they “age”; לויים, from 30 until 50
i
Limitation: this is only in desert; in  שילהand ירושלים, only a bad singing voice invalidates them
1 Source ()ר' יוסי: v. 8
ii Analysis of “aging” for כהנים:  – ר' חנינאuntil they begin to shake
1 Parallel: ruling that a  בעל קריwho goes to  מקוהwithout urinating, when he urinates afterwards – יטבול
(a) Dissent ()ר' יוסי: if he is old or sick – must dip; if he is “young” or healthy – no need
(b) Parameter of “young” ()ר' חנינא: if he can stand on one leg and put on his shoe
(i) Report:  ר' חנינאcould do this at 80 – ascribed to  & חמיםoil his mother put on him when he was young
iii ברייתא: when a man’s facial hair is fully grown in, he is fit to be שליח צבור, to pass  לפני התיבהand to recite ברכת כהנים
1 However: to perform ( עבודהas  – )כהןonly requires ב' שערות
2 Dissent ()רבי: must be 20 years old
(a) ר"ח: ’רביs source is v. 9 (reference is כהנים, per v. 10)
(b) Defense (of ’רבנןs position): overseeing  )נצוח( עבודהrequires more maturity/age
iv ברייתא:  ר"אapplied v. 11 – a minor may not perform עבודה, even if  ;תםuntil ב' שערות, but  כהניםdo not allow fellow
 כהןto serve until he is 20
1 May be: per רבי, and  רבנןsee nothing wrong at all with  עבודהfor pre-20
2 Or may be: per רבנן, and  רביsees a  פסול מד"סfor someone under 20,
(a) But:  רבנןonly require 20 לכתחילה, but  בדיעבדif he served,  עבודהis valid
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