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32.1.2 
3a (הכל כשרין לקדש)Æ 4a (כהן בהדי זר מצי אכיל)  
Note: the first part of this שעור continues with its exmination of משניות and ברייתות that use the "...הכל" formula; beginning with סוכה  
(“w”), an explicit mention of כהנים, לויים וישראלים is the focus of our inquiry 
 

ְשבּו ַבֻסֹכת .1 ל ָהֶאְזָרח ָכל ָיִמים ִשְבַעת תֵּ   מב, כג ויקרא :ַבֻסֹכת יְֵּשבּו ְבִיְשָראֵּ
 יב-יא, כב דברים: ָבּה ְתַכֶסה ֲאֶשר ְכסּוְתָך ַכְנפֹות ַאְרַבע ַעל ָלְך ַתֲעֶשה ְגִדִלים: ַיְחָדו ּוִפְשִתים ֶצֶמר ַשַעְטנֵּז ִתְלַבש ֹלא .2
ין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו ָיֶדָך ַעל ְלאֹות ּוְקַשְרָתם .3 יֶניָך בֵּ   ח, ו דברים :עֵּ
ן ְוָלַבש .4 י ַבד ִמדוֹ  ַהֹכהֵּ ִרים ְבָשרוֹ  ַעל ִיְלַבש ַבד ּוִמְכְנסֵּ ש ֹתאַכל ֲאֶשר ַהֶדֶשן ֶאת ְוהֵּ חַ  ַעל ָהֹעָלה ֶאת ָהאֵּ ֶצל ְוָשמוֹ  ַהִמְזבֵּ חַ  אֵּ   ג, ו ויקרא :ַהִמְזבֵּ
ֶזר ֶאת ְוָנַתתָ  ֹראשוֹ  ַעל ַהִמְצֶנֶפת ְוַשְמתָ  .5   ו, כט שמות :ַהִמְצָנֶפת ַעל ַהֹקֶדש נֵּ
  א, כט במדבר :ָלֶכם ִיְהֶיה ְתרּוָעה יֹום ַתֲעשּו ֹלא ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָכל ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדש ִמְקָרא ַלֹחֶדש ְבֶאָחד ַהְשִביִעי ּוַבֹחֶדש .6
יֶכם ִשְמַחְתֶכם ּוְביֹום .7 י ּוְבמֹוֲעדֵּ יֶכם ּוְבָראשֵּ יֶכם ַעל ַבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶתם ָחְדשֵּ י ְוַעל ֹעֹלתֵּ יֶכם ִזְבחֵּ י ְלִזָכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו ַשְלמֵּ יֶכם ִלְפנֵּ יֶכם ה' ֲאִני ֱאֹלהֵּ   י, י במדבר: ֱאֹלהֵּ
ש ָיָדם ֶאת ְלַמלֵּא ָבֶהם ֻכַפר ֲאֶשר ֹאָתם ְוָאְכלּו .8 ם ֹקֶדש ִכי ֹיאַכל ֹלא ְוָזר ֹאָתם ְלַקדֵּ   לג, כט שמות :הֵּ
ַרְכתָ  ְוָשָבְעתָ  ְוָאַכְלתָ  .9   י, ח דברים :ָלְך ָנַתן ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאֹלֶהיָך ה' ֶאת ּובֵּ

 

 
I Continuation of survey of Tannaitic codes beginning with "1 ;’"הכלst set (“p”-“v”) – where the statement is left unquali-

fied; 2nd set (“w” – “cc”) where כהנים, לויים וישראלים (and others) are explicitly mentioned  
p ")הכל כשרים לקדש )מי חטאת":  

i Extends to: קטן (according to ר' יהודה) and אשה (according to רבנן) – per פרה ה:ד 
q "הכל כשרין להזות": extends to include ערל, per ר"א 
r "הכל שוחטין": (mentioned twice in חולין פ"א) – extends to כותי and ישראל משומד  
s ץ ישראל""הכל מעלין לאר : extends to עבדים; for those who read עבדים explicitly; extends to moving from nice city to poor one 
t ")ואין הכל מוציאין )מארץ ישראל": extends to עבד who fled from חו"ל to א"י 
u "הכל מעלין לירושלים": even from nice area to poor area 
v מירושלים(" "ואין הכל מוציאין( : even from poor area to nice area 
w "כהנים“ :"הכל חייבין בסוכה” needed 

i Justification:  v. 1 obligates full living in (תשבו כעין תדורו) סוכה, husband with wife; but כהנים are occupied (during 
העבוד when not doing חייב yet they are ;עבודה with (רגל , similar to travelers (חייבין when not on the road) 

x “כהנים“ :”הכל חייבין בציצית” needed 
i Justification:  v. 2 connects איסור כלאי בגדים with חיוב ציצית; perhaps כהנים, who are “exempt” from בגדי כהונה( שעטנז) 

are exempt from ציצית; yet they are חייב when not wearing בגדי כהונה 
y “כהנים“ :”הכל חייבין בתפילין” needed 

i Justification:  v. 4 requires בגדי כהונה to be on flesh Æ כהנים are exempt from תפילין של יד; perhaps they are also ex-
empt from תש"ר (per v. 3); yet the two are not interdependent per  ד:אמנחות ; 
1 Tangential question: why isn’t תש"ר an obstacle (חציצה) for מצנפת (v. 5)? 

(a) Answer: there is room on head for תפילין in front of מצנפת (in re: description of ornaments of כה"ג)   
z "כהנים“ :"הכל חייבין בתקיעת שופר” needed 

i Justification:  v. 6 may imply that only those who have 1 day a year of שופר are חייבים; unlike כהנים (v. 7) 
1 Challenge: v. 7 obligates כהנים’s blasting of חצוצרות (cornets), not שופר 

ii Rather: since יוה"כ של יובל::ר"ה vis-à-vis תקיעה (and ברכות), סד"א since כהנים aren’t affected by יובל, per ערכין ט:ח 
1 However: they are still affected by השמטת כספים Æobligated in תקיעת שופר בראש השנה 

aa "כהנים" :"הכל חייבין במקרא מגילה" needed 
i Justification: כהנים leave their עבודה to hear מקרא מגילה, per dictum of שמואל  

bb  בזימון""הכל חייבין  needed "כהנים" :
i Justification: when כהנים are eating קדשים – per v. 8, it is functioning as כפרה; yet v. 9 still applies 

cc "כהנים" :"הכל מצטרפין לזימון" needed 
i Justification: when כהן and זר are eating together and כהן is eating תרומה (which זר may not eat); yet, since כהן may 

eat of זר’s food (חולין), they are joined for זימון  
  


