ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת חולין

דפי עזר ללימוד דף היומי

30.3.18
62a ()אמר רב יהודה עוף המסרט כשר לטהרת מצורע 63b ()ש"מ דאה וראה דיה ואיה אחת היא
 יח, במדבר יט:בַ ָקּבֶ ר

 וְ ל ַָקח אֵ זוֹב וְ ָטבַ ל בַּ ַמּיִם ִאישׁ ָטהוֹר וְ ִהזָּה עַ ל הָ אֹהֶ ל וְ עַ ל כָּ ל הַ כֵּלִ ים וְ עַ ל הַ נְּ פָ שׁוֹת אֲ ֶשׁר הָ יוּ ָשׁם וְ עַ ל הַ נֹּ גֵעַ בַּ עֶ צֶ ם א ֹו בֶ חָ לָל א ֹו בַ מֵּ ת א ֹו.1
 יד, שמות לד: כִּ י א ִת ְשׁ ַתּחֲ וֶה לְ אֵ ל אַחֵ ר כִּ י יְקֹ וָ ק ַקנָּא ְשׁמ ֹו אֵ ל ַקנָּא הוּא.2
ִ וּבהֵ ָמה תו
ְ אָדם
ָ  ִצ ְד ָק ְת כְּ הַ ְר ֵרי אֵ ל ִמ ְשׁפָּ טֶ ְתּהוֹם ַרבָּ ה.3
 ז, תהלים לו:'ֹשׁיעַ ה
ֶ  וְ אֶ ת הַ ִתּנ.4
 יח, ויקרא יא:ְשׁמֶ ת וְ אֶ ת הַ ָקּאָת וְ אֶ ת הָ ָרחָ ם
 ח, זכריה י:יתים וְ ָרבוּ כְּ מ ֹו ָרבוּ
ִ  אֶ ְשׁ ְר ָקה לָהֶ ם וַ אֲ ַקבְּ צֵ ם כִּ י ְפ ִד.5
ָ  רֹאשׁ ֹו כּ ֶֶתם פָּ ז ְקוֻצּו.6
 יא, שה"ש ה:ֹתיו ַתּלְ ַתּלִּ ים ְשׁחֹ רוֹת כָּעו ֵֹרב
ֶ  וְ ָראָה הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הַ ֶנּגַע וְ ִהנֵּה ַמ ְראֵ הוּ עָ מֹ ק ִמן הָ עוֹר וּב ֹו ֵשׂעָ ר צָ הֹ ב ָדּק וְ ִטמֵּ א אֹת ֹו הַ כֹּהֵ ן נ.7
 ל, ויקרא יג:ֶתק הוּא צָ ַרעַ ת הָ רֹאשׁ א ֹו הַ זּ ָָקן הוּא
 יט,טז- יד, ויקרא יא:ידה הָ אֲ נָפָ ה לְ ִמינָהּ וְ אֶ ת הַ דּוּכִ יפַ ת וְ אֶ ת הָ עֲ ַטלֵּף
ָ  וְ אֵ ת הַ חֲ ִס: וְ אֶ ת הַ נֵּץ לְ ִמינֵהוּ... : אֵ ת כָּל ע ֵֹרב לְ ִמינ ֹו: וְ אֶ ת הַ ָדּאָה וְ אֶ ת הָ ַאיָּה לְ ִמינָהּ.8
 יג, דברים יד: וְ הָ ָראָה וְ אֶ ת הָ אַ יָּה וְ הַ ַדּיָּה לְ ִמינָהּ.9
 ז, איוב כח: נ ִָתיב א י ְָדע ֹו עָ יִט וְ א ְשׁזָפַ תּוּ עֵ ין אַ יָּה.10

Status of the “scratching bird” - valid for ( טהרת מצורעi.e. –  טהורto be eaten) – that is the “white sparrow” regarding which
 ר"אand  חכמיםdisagreed (above, in extending  עורבto  ר"א – מינוprohibiting)
a Version1 ()אמימר: they disagreed about green-bellied bird; all agree that white-bellied sparrow is permitted – הלכה כר"א
b Version2 ()מר זוטרא: disagreed about white-bellied sparrow; agreed that green-bellied sparrow is forbidden – הלכה כרבנן
i
Analysis: statement  זו היא סנונית לבנהonly works according to v2; to version 1, all agree that white is permitted
1 Answer: they agree to exclude black-bellied (domestic) sparrow
II Extension of  תוריםand  בני יונהto similar birds
a רבי יהודה:  – תסילakin to ( יוניםonly valid when young);  דאציפיand  תורי רחבהare akin to ( תוריןonly valid when mature)
i
Challenge ()רב דניאל בר קטינא: ruling that any bird drinking from  מי חטאתinvalidates it (due to backwash) except יונה
1 And: if  תסילis judged to be like יונה, should include  תסילin excluded birds
2 Answer:  תסילspits back;  יונהdoesn’t
ii רב יהודה:  תורין צוצייניare valid for  תורין של רחבה( מזבחmentioned above)
1 Challenge: v. 1 indicates  אזובand that excludes any “modified” moss (e.g. )אזוב יון
2 Answer1 ()אביי: anything that’s name was changed before  מתן תורהand the  תורהwas exacting in its demand –
 מעכבand hese birds’ alternate names are “new”
3 Answer2 ()רבא: in their home region, they are just called תורין
III Identifications of various birds
a רב יהודה: those locusts that reside among wild bushes are  ;מותרthose that are found in the cabbage אסורים
i
רבינא: and  מכותare given for eating the latter
b רב יהודה: ( צרדאtype of bird) permitted,  ברדאis prohibited ( מרדא ;)בר מיניה – סימןis a ספק
i
רב אסי: 7 other ( ספקותlists them) –because their gizzard only peels with a knife,
1 Even if: left out in the sun, unlike duck brought to  שמואלthat was peeled by hand after being in sun
2 אביי: the rooster of the marsh is the  מרדו ספק
c
רב פפא: the rooster of the marsh is אסור, but the hen is )עמוני ולא עמונית – סימן( מותר
i
אמימר: observed that hen attacking other birds – known as גירותא
d רב: the  פירוזbird is אסור, the שבור-bird is  – פירוז רשיעא – סימן( מותרevil pro-Zoroastrian king in 5th c.)
e
רב הונא:  בונאis permitted,  פרואהis prohibited ( פרואה – סימןwas a well-known [ אמגושsorcererwicked])
f
ר"פ: the  מרדוthat reclines ( )זגידto eat is permitted, the one that bows to eat ( – סימן( אסור – )סגידv. 2)
g שמואל: the bird known as “wine drinker” is prohibited ( שתויי יין – סימןare invalid for )עבודה
h שמואל: the bird known as “wine-mixer” is prohibited;  בת מזגא חמראis permitted ()יפה כח הבן מכח האב – סימן
i
רב יהודה: the flamingo ( )שקיטנאhas some types which are מותר, others – אסור
j
רב יהודה: description of  שלךand ’ר' יוחנן – דוכיפתs response to seeing  שלךand ant (v. 3)
k אמימר: some birds are  אסורonly in places where similar-looking birds, which are אסור, are to be found
l
ברייתא: definition of  – תנשמתfrom context, is bird (v. 4) or  אביי( שרץidentifies each)
m רב יהודה: further identifications –  קאתand  רחם-  אגדותabout ( רחםv. 5)
n ברייתא: the raven – is black (v. 6);  למינוextends to white (“valley”) raven (v. 7);  – למינהוa raven with a dove’s head
o רב יהודה: defniition of  חסידהand  – אנפהdifferent types of kite-birds
IV Reassessing the list of “24”  ויקרא יא( עופות טמאיםlists 20;  דברים ידlists 21)
a Suggestion: דאה, not listed in דברים, could be added – but that leads to 22
i
Answer: add ( למינהx2),  למינוand ( למינהוv. 8); but that leads to 26; subtracting  דאהstill leaves 25
ii Answer:  איה ודיהare the same;  איהlisted in ( דבריםv. 9) to clarify דיה, not to add another type
1 Note: this is at odds with  ר' אבהוwho identifies איה::ראה, that it sees far (v . 10)
2 Therefore:  ר' אבהוmust identify all four ( דאה, ראה, איה, )דיהas one bird  he only has 23 עופות טמאים
I
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