חולין דף נ
A

A

בס"ד
Intro
Today we will  בע"הlearn  'דף נof מסכת חולין
Some of the topics we will learn about include.

בני מעיינ שניקבו
וליחה ותמתנ כשרה

בני מעיין שניקבו
וליחה סותמתן כשרה
If there was a hole in the intestines, and it was sealed by its
mucus, the animal is כשר.
Three examples of מקיפים, we compare one hole to
another hole, to determine that it was made after שחיטה,
and the animal is כשר, which applies to the בני מעים, the
ריאה, and the קנה.
The Halachah of
חלחולת שניקבה כשרה
הואיל ויריכים מעמידות אותה
A hole in the rectum is כשר, because the rectum is
supported and sealed by the thighs, and the solid wastes
will continue through the rectum, rather than leak into the
abdominal cavity;
And there is a Machlokes in the size of the hole.

מקיפימ
חלחולת שניקבה כשרה
הואיל ויריכימ מעמידות אותה

The next of the י"ח טריפות
הכרס הפנימית שניקבה
או שנקרע רוב החיצונה
A hole in the inner  כרסor a tear through the majority of
the outer כרס, is טריפה, and there are seven opinions to
define the  כרס הפנימיand כרס החיצון.
’רבי יהודהs opinion of
הגדולה טפח
והקטנה ברובה
In a mature animal, a tear the size of a  טפחin the כרס חיצונה
is טריפה, while in a young animal, only a tear through the
majority of the  כרס חיצונהis טריפה.
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הכר הפנימית שניקבה
או שנקרע רוב החיצונה
רבי יהודה
הגדולה טפח
והקטנה ברובה
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So, let’s review …
The Gemara cites a Braisa:
תניא רבי שמעון בן גמליאל אומר
בני מעיין שניקבו
וליחה סותמתן כשרה
A hole in the intestines that was sealed by its mucus, is
כשר.
And after a lengthy discussion the Gemara concludes;
ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
======

תניא רבי שמעון בן גמליאל אומר
בני מעיינ שניקבו
וליחה ותמתנ כשרה

A hole in the intestines that was sealed
by its mucus, is כשר.

ואינ הלכה
כרבנ שמעונ
בנ גמליאל
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The Gemara proceeds with three examples of
מקיפים
We compare one hole to a new hole made after שחיטה, to
determine whether the first hole happened before שחיטה,
and the animal is  ;טריפהor after שחיטה, and it is כשר:
1.
 רב שימי בר חייאsays
מקיפים בבני מעיים
If we find a hole in the intestines, and we don’t know
whether this hole happened before or after the ;שחיטה
We make another hole nearby, and compare the color of
the two holes;
If both have the same color, this indicates that the first
hole also happened after שחיטה, and it is כשר.

2

מקיפימ

We compare one hole to a new hole made after שחיטה,
to determine whether the first hole
happened before שחיטה, and the animal is ;טריפה
or after שחיטה, and it is כשר:

And the Gemara relates an incident:
הנהו בני מעיים
אקפינהו ולא אידמו
The two holes had different colors; and
רב משרשיא
ממשמש בהו ואידמו
 רב משרשיאrubbed the intestines at the new hole until both
holes had the same color, and ruled that it is כשר, because
כמה ידי ממשמשו בהני
Others had previously handled the intestines which
caused the color of the first hole to change too.

-1רב שימי בר חייא
מקיפימ בבני מעיימ

If we find a hole in the intestines,
and we don’t know whether this hole happened
before or after the ;שחיטה
We make another hole nearby,
and compare the color of the two holes;
If both have the same color,
this indicates that the first hole
also happened after שחיטה, and it is כשר.

הנהו בני מעיימ
אקפינהו ולא אידמו

The two holes had different colors

רב משרשיא
ממשמש בהו ואידמו

 רב משרשיאrubbed the intestines at the new hole
until both holes had the same color,
and ruled that it is כשר,
because

כמה ידי ממשמשו בהני

Others had previously handled the intestines
which caused the color of the first hole
to change too.
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2.
רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו
מקיפים בריאה
If we find a hole in the lung, and we don’t know whether
this hole happened before or after the ;שחיטה
We make another hole nearby, and if both have the same
color, this indicates that the first hole also happened after
שחיטה, and it is כשר.

3
3
6

-2רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו
מקיפימ בריאה

If we find a hole in the lung,
and we don’t know whether this hole happened
before or after the ;שחיטה

 רבאsays however,
לא אמרן אלא באותה ערוגה
מקיפין
אבל מערוגה לערוגה
אין מקיפין
We can only compare holes that are on the same side of
the lung, but we cannot compare holes that are in different
sides of the lung.

We make another hole nearby,
and if both have the same color,
this indicates that the first hole
also happened after  שחיטה- and it is כשר.

רבא
לא אמרנ אלא באותה ערוגה
מקיפינ
אבל מערוגה לערוגה
אינ מקיפינ

We can only compare holes that are on the
same side of the lung, but we cannot compare
holes that are in different sides of the lung.

והלכתא
אפילו מערוגה לערוגה

However, the Gemara concludes
והלכתא
אפילו מערוגה לערוגה

But  רבאintroduces another qualiﬁer;

מדקה לדקה
ומגה לגה
אבל לא מגה לדקה
ולא מדקה לגה

But  רבאintroduces another qualifier;
מדקה לדקה
ומגסה לגסה
אבל לא מגסה לדקה
ולא מדקה לגסה
We can only compare holes that are in the same type of
lobes, such as both are in the  אונאor in the אומא, but we do
not compare a hole in the  אונאto a hole in the אומא, or vice
versa.

We can only compare holes
that are in the same type of lobes,
such as both are in the אונא
or in the אומא,
but we do not compare a hole in the אונא
to a hole in the אומא, or vice versa.
4
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Also, earlier in דף מו,
 רבאqualifies that the test of
מקיפין בריאה
Applies only to a hole that was not covered by a blister;
However,
אין מקיפין בבועי
If the first hole was covered by a blister, the animal is
טריפה, and we cannot compare it to another hole, because

4

Also -  רבאqualiﬁes that the test of

מקיפינ בריאה

Applies only to a hole
that was not covered by a blister;

However,

אינ מקיפינ בבועי

כיון שנעשית בה בועה
עשוי להשתנות כל שעה
ושמא מראה היה לו ונשתנה
A hole in a blister changes color all the time, and it is
possible that the first hole originally had a different color,
even though it now matches the color of the new hole.

If the first hole was covered by a blister,
the animal is טריפה,
and we cannot compare it to another hole,

because

כיון שנעשית בה בועה
עשוי להשתנות כל שעה
ושמא מראה היה לו ונשתנה

A hole in a blister changes color all the time,
and it is possible that the ﬁrst hole
originally had a different color,
even though it now matches the color of the new hole.
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3.
אביי ורבא דאמרי תרוייהו
מקיפין בקנה
If there was a split or a deficiency the size of an  איסרcoin
in the windpipe, and we don’t know whether this
happened before or after שחיטה, we make another hole
and if both have the same color, this indicates that the first
hole also happened after שחיטה, and it is כשר.

5

-3אביי ורבא דאמרי תרוייהו
מקיפינ בקנה

If there was a split or a deficiency
the size of an  אי רcoin in the windpipe,
and we don’t know whether this happened
before or after שחיטה,
we make another hole and if both have the same
color, this indicates that the first hole also
happened after שחיטה, and it is כשר.

 רב פפאsays however,
לא אמרן אלא באותה חוליא
מקיפין
אבל מחוליא לחוליא
אין מקיפין
We only compare holes that are in the same set of three
rings, but we do not compare holes in different sets of
rings.

רב פפא
לא אמרנ אלא באותה חוליא
מקיפינ
אבל מחוליא לחוליא
אינ מקיפינ

We only compare holes that are
in the same set of three rings,
but we do not compare holes in different sets of rings.

However, the Gemara concludes
והלכתא אפילו מחוליא לחוליא
We compare holes even in different sets; but only
ומבר חוליא לבר חוליא
If both were either in the thick side or thin side of the קנה.
אבל לא מחוליא לבר חוליא
ולא מבר חוליא לחוליא
But we do not compare a hole in the thick side to a hole in
the thin side, or vice versa.
======

However, the Gemara concludes

והלכתא אפילו מחוליא לחוליא
We compare holes even in different sets;
but only

ומבר חוליא לבר חוליא

אבל לא מחוליא לבר חוליא
ולא מבר חוליא לחוליא

But we do not compare a hole in the thick side
to a hole in the thin side, or vice versa.
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6 The Gemara proceeds with another Halachah:
 זעיריsays
חלחולת שניקבה כשרה
הואיל ויריכים מעמידות אותה
A puncture in the rectum is כשר, because the rectum is
supported and sealed by the thighs, and the solid wastes
will continue through the rectum, rather than leak into the
abdominal cavity.

6

זעירי
חלחולת שניקבה כשרה
הואיל ויריכימ מעמידות אותה

And the Gemara cites a Machlokes regarding the size of
the hole:
 רבי אילעי אמר רבי יוחנןsays
מקום הדבק ברובו
In the area of the rectum that is enclosed by the thighs, if
the majority is missing it is כשר, but if it was completely
missing it is טריפה.
While  רב נחמןholds
מקום הדבק אפילו ניטל כולו כשר
והוא שנשתייר בו כדי תפיסה
In the enclosed area, even if the rectum is completely
missing it is כשר, as long, as there remains a portion the
size of a handgrip.
======

רבי אילעי אמר רבי יוחנן
מקומ הדבק ברובו

In the area of the rectum that is enclosed by the thighs,
if the majority is missing it is כשר,
but if it was completely missing it is טריפה.

רב נחמן
מקומ הדבק אפילו ניטל כולו כשר
והוא שנשתייר בו כדי תפיה
In the enclosed area,
even if the rectum is completely missing it is כשר,
as long, as there remains a portion
the size of a handgrip.

The Gemara proceeds with the next of the י"ח טריפות
הכרס הפנימית שניקבה
או שנקרע רוב החיצונה
A hole in the inner  כרסor a tear through the majority of
the outer כרס, is טריפה.

הכר הפנימית שניקבה
או שנקרע רוב החיצונה

A hole in the inner כר
or a tear through
the majority of the outer כר, is טריפה.
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 רבי יהודהdisagrees and says it depends:
הגדולה טפח
והקטנה ברובה
In a mature cow, a tear the size of a  טפחin the  כרס חיצונהis
טריפה, while in a young calf, only a tear through the
majority of the  כרס חיצונהis טריפה.

7

רבי יהודה
הגדולה טפח
והקטנה ברובה

In a mature cow, a tear the size of a  טפחin the כר חיצונה
is טריפה, while in a young calf, only a tear
through the majority of the  כר חיצונהis טריפה.
The Gemara cites seven opinions to define the כרס הפנימי
and ;כרס החיצון
And concludes with
 רבה בר רב הונאwho says
מפרעתה
היכא דפרעי טבחי
The  כרס הפנימיis the section of the  כרסthat is exposed
when the butchers cut open the abdominal cavity as the
animal hangs by its hind legs;
And the Gemara says that
כולהו שייכן בדרבה בר רב הונא
All the other opinions of  כרס הפנימיare in this area.
=======

The Gemara cites seven opinions
to define the  כר הפנימיand ;כר החיצונ

And concludes with

רבה בר רב הונא
מפרעתה
היכא דפרעי טבחי

The  כר הפנימיis the section of the כר
that is exposed when the butchers
cut open the abdominal cavity as the
animal hangs by its hind legs;

And the Gemara says that

כולהו שייכנ בדרבה בר רב הונא

All the other opinions of  כר הפנימיare in this area.
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8 The Gemara now elaborates on ’רבי יהודהs opinion of
הגדולה טפח
והקטנה ברובה
In a mature animal, a tear the size of a  טפחin the כרס חיצונה
is a טריפה, while in a young animal, only a tear through the
majority of the  כרס חיצונהis a טריפה.
 רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזרsays
לא גדולה גדולה ממש
ולא קטנה קטנה ממש
This does not mean very large or very small;
Rather,
כל שנקרע בה טפח ולא הוי רובא
זו היא ששנינו בגדולה טפח
If a tear the size of a  טפחis less than the majority, it’s
considered גדולה, and it is  טריפהat a  טפחeven though it is
not ;רובא
While
רובא ולא הוי טפח
זו היא ששנינו בקטנה ברובא
If a tear the size of the majority is less than a טפח, it’s
considered קטנה, and it is  טריפהat  רובאeven though it is
not a טפח.
======

8

רבי יהודה
הגדולה טפח
והקטנה ברובה

רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר
לא גדולה גדולה ממש
ולא קטנה קטנה ממש

This does not mean very large or very small;
Rather,

כל שנקרע בה כל שנקרע בה רובא
ולא הוי טפח
טפח ולא הוי רובא
זו היא ששנינו
זו היא ששנינו
בקטנה ברובא
בגדולה טפח
If a tear the size of the
majority is less than a טפח,
it’s considered קטנה,
and it is  טריפהat  רובאeven
though it is not a טפח.
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If a tear the size of a טפח
is less than the majority,
it’s considered גדולה,
and it is  טריפהat a טפח
even though it is not ;רובא
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 גניבא אמר רבי אסיsays
נקדרה כסלע טרפה
שאם תמתח תעמוד על הטפח
If there was a hole the size of a  סלעin the כרס חיצונה, it is
טריפה, because if they would stretch the hole, it would be
the size of a טפח.

9

גניבא אמר רבי אסי
נקדרה כלע טרפה
שאמ תמתח תעמוד על הטפח

If there was a hole the size of a  לעin the כר חיצונה,
it is טריפה, because if they would stretch the hole,
it would be the size of a טפח.

While  רבי חייא בר אבאsays in the name of גניבא
כסלע כשרה
יתר מכסלע טרפה
If the hole was exactly a סלע, it is כשר, but if the hole was
larger than a סלע, it is טריפה.
And a hole of  יתר מכסלעis equivalent to
כגון דעיילן תלת קשייתא בציפא בדוחקא
בלא ציפא ברווחא
The size of three fig pits, that
Either have some of the flesh of the fruit left on them and
can be pushed in with force;
Or have no flesh of the fruit left on them and can be
pushed in without force;

While  רבי חייא בר אבאsays in the name of גניבא

כלע כשרה
יתר מכלע טרפה

If the hole was exactly a  לע, it is כשר,
but if the hole was larger than a  לע, it is טריפה.
And a hole of  יתר מכ לעis equivalent to

כגונ
דעיילנ תלת קשייתא בציפא בדוחקא
בלא ציפא ברווחא
The size of three fig pits, that

Either have some of the
flesh of the fruit
left on them and can be
pushed in with force;
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Or have no flesh of the
fruit left on them
and can be pushed in
without force;
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