ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ערכי

דפי עזר ללימוד ד היומי

32.1.2
3a ( )הכל כשרי לקדש4a ()כה בהדי זר מצי אכיל
Note: the first part of this  שעורcontinues with its exmination of  משניותand  ברייתותthat use the "... "הכלformula; beginning with סוכה
(“w”), an explicit mention of  לויי וישראלי, כהניis the focus of our inquiry

 מב, ויקרא כג:ִ) ָראֵ ל י ְֵ"ב ַ  ֹת
ְ ֵ ְ"ב ִ"בְ עַ ת י ִָמי ָל הָ אֶ זְ ָרח ְ י$ ַ  ֹת
:7 ָ  ַכֶ ה$ְ  אֲ ֶ"ר6רַ ע ַנְ פוֹת ְ ס ְת5
ְ  עַ ל3ָ4 עֲ ֶ)ה$ַ ְ ִדלִ י1 :ו0ָ י י ְַח$ִ "ְ ִא ִתלְ ַ " ַ"עַ ְטנֵז צֶ מֶ ר פ ח, דברי ו:6טטָ פֹ ת ֵ י עֵ ינֶי
ֹ ְ וְ הָ י ל6 ֶ לְ אוֹת עַ ל יָד$ָ ְק ַ" ְר
 ג, ויקרא ו: ַעלָה עַ ל הַ ִ;זְ ֵ חַ וְ ָ)מ ֹו אֵ צֶ ל הַ ִ;זְ ֵ ח
ֹ ָֹאכַל הָ אֵ " אֶ ת ה$ ֶ ֶ" אֲ ֶ"ר0 ַ ֹו בַ ד ִמכְ נְ סֵ י בַ ד יִלְ ַ " עַ ל ְ ָ)ר ֹו וְ הֵ ִרי אֶ ת ה0וְ לָבַ " הַ ֹהֵ  ִמ
 ו, שמות כט: אֶ ת ֵנזֶר הַ =ֹדֶ " עַ ל הַ ִ; ְצנָפֶ ת$ָ ָת
ַ  הַ ִ; ְצנֶפֶ ת עַ ל רֹא" ֹו וְ נ$ָ וְ ַ) ְמ
 א, במדבר כט:ֶר עָ ה י ְִהיֶה ָלכ$ְ ֹא ַתעֲ ) יו- יעי ְ אֶ חָ ד לַחֹ דֶ " ִמ ְק ָרא קֹ דֶ " י ְִהיֶה ָלכֶ ָל ְמלֶאכֶת עֲ בֹ ָדה
ִ ִבַ חֹ דֶ " הַ ְ?ב
 י, במדבר י:ֶהֵ יכ- ֱהֵ יכֶ אֲ נִ י ה' א- ֱתֵ יכֶ וְ עַ ל זִ בְ חֵ י ַ"לְ מֵ יכֶ וְ הָ י ָלכֶ לְ זִ ָרוֹ לִ פְ נֵי א-ֶֹ  ַ חֲ צֹצְ רֹת עַ ל ע$ ְ"יכֶ ְת ַקע
ֵ א"י חָ ְד
ֵ בְ יוֹ ִ) ְמחַ ְתכֶ בְ מוֹעֲ דֵ יכֶ בְ ָר
 לג, שמות כט: ֵא ֹיאכַל ִ י קֹ דֶ " ה- ֵ " אֹ ָת וְ זָר0ֵא אֶ ת י ָָד לְ ַק4 ַַ ר ָ הֶ  לְ מE "ר
ֶ ֲכְ ל א ָֹת אD ְו
 י, דברי ח:3ָָת ל
ַ ֹבָ ה אֲ ֶ"ר נH ַ הGרD
ֶ ָ עַ ל ה6הֶ י- ֱ אֶ ת ה' א$ָ ְ בֵ ַרכ$ָ ְ וְ ָ)בָ ע$ָ ְכַלD ְו
יב8 יא,דברי כב
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Continuation of survey of Tannaitic codes beginning with " ;’"הכל1st set (“p”-“v”) – where the statement is left unqualified; 2nd set (“w” – “cc”) where  לויי וישראלי,( כהניand others) are explicitly mentioned
p "("הכל כשרי לקדש )מי חטאת:
i
Extends to: ( קטaccording to  )ר' יהודהand ( אשהaccording to  – )רבנper ד:פרה ה
q ""הכל כשרי להזות: extends to include ערל, per ר"א
r
""הכל שוחטי: (mentioned twice in  – )חולי פ"אextends to  כותיand ישראל משומד
s
" ישראלG"הכל מעלי לאר: extends to  ;עבדיfor those who read  עבדיexplicitly; extends to moving from nice city to poor one
t
"( ישראלG"ואי הכל מוציאי )מאר: extends to  עבדwho fled from  חו"לto א"י
u ""הכל מעלי לירושלי: even from nice area to poor area
v "("ואי הכל מוציאי )מירושלי: even from poor area to nice area
w ""הכל חייבי בסוכה: “ ”כהניneeded
i
Justification: v. 1 obligates full living in )תשבו כעי תדורו( סוכה, husband with wife; but  כהניare occupied (during
 )רגלwith  ;עבודהyet they are  חייבwhen not doing עבודה, similar to travelers ( חייביwhen not on the road)
x “”הכל חייבי בציצית: “ ”כהניneeded
i
Justification: v. 2 connects  איסור כלאי בגדיwith  ;חיוב ציציתperhaps כהני, who are “exempt” from )בגדי כהונה( שעטנז
are exempt from  ;ציציתyet they are  חייבwhen not wearing בגדי כהונה
y “”הכל חייבי בתפילי: “ ”כהניneeded
i
Justification: v. 4 requires  בגדי כהונהto be on flesh   כהניare exempt from  ;תפילי של ידperhaps they are also exempt from ( תש"רper v. 3); yet the two are not interdependent per א:;מנחות ד
1
Tangential question: why isn’t  תש"רan obstacle ( )חציצהfor ( מצנפתv. 5)?
(a) Answer: there is room on head for  תפיליin front of ( מצנפתin re: description of ornaments of )כה"ג
z
""הכל חייבי בתקיעת שופר: “ ”כהניneeded
i
Justification: v. 6 may imply that only those who have 1 day a year of  שופרare  ;חייביunlike ( כהניv. 7)
1
Challenge: v. 7 obligates ’כהניs blasting of ( חצוצרותcornets), not שופר
ii Rather: since ר"ה:: יוה"כ של יובלvis-à-vis ( תקיעהand )ברכות,  סד"אsince  כהניaren’t affected by יובל, per ח:ערכי ט
1
However: they are still affected by  השמטת כספיobligated in תקיעת שופר בראש השנה
aa ""הכל חייבי במקרא מגילה: " "כהניneeded
i
Justification:  כהניleave their  עבודהto hear מקרא מגילה, per dictum of שמואל
bb ""הכל חייבי בזימו: " "כהניneeded
i
Justification: when  כהניare eating  – קדשיper v. 8, it is functioning as  ;כפרהyet v. 9 still applies
cc ""הכל מצטרפי לזימו: " "כהניneeded
i
Justification: when  כהand  זרare eating together and  כהis eating ( תרומהwhich  זרmay not eat); yet, since  כהmay
eat of ’זרs food ()חולי, they are joined for זימו
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