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משנה א: combination of various קדשי מזבח,  קדשי בה"בand  קדשי מזבחwith  בדק הביתfor מעילה
a
קדשי מזבח: combine with each other to generate  )שווה פרוטה( חיוב מעילהand for  שעורof פנ"ט
b קדשי בה"ב: combine with each other to generate חיוב מעילה
c
קדשי מזבח וקדשי בה"ב: combine with each other to generate חיוב מעילה
i
Question: once the last rule is established, the first two are obvious
ii Answer: the first rule had to be stated to include , צירוof פנ"ט, which isn’t relevant to בה"ב
II ’ר' ינאיs surprising ruling [sic]:  מעילהonly applies to  בדק הביתand to עולה
a
Source: v. 1 – ' – קדשי הthat which belongs exclusively to 'ה
i
Challenge 1: our  קדשי מזבח – משנהjoin to form שעור
1
Answer: that is )מעילה מדרבנ
ii Challenge 2: א: – מעילה אif he slaughtered  קדק"דin the south –  מעילהstill applies
1
Answer: that is )מעילה מדרבנ
iii Challenge 3: א: הנאה – מעילה הfrom חטאת
1
Answer: that is also )מעילה מדרבנ
iv Challenge 4: ’רביs interpretation of v. 2 – that ' אימורי קדשי' קליare also subject to מעילה
1
Asnwer: that is )( מעילה מדרבנuse of v. 2 – )אסמכתא
v Challenge 5: ’עולאs statement – that ' קדשיthat died have  מעילה מה"תlifted (while alive,  מעילה מה"תapplies)
1
And: that cannot refer to  ;בדק הביתas  מעילהthere applies  מה"תeven after death;  קדשי מזבח
b Rather:  ר' ינאיmeant that v. 1 only gives us ( קדשי בדק הביתand )עולה
III 1משנה ב: components of ( עולהnot “' )”עולand  תודהwhich can be combined to form  שעור מעילהand פנ"ט
עולה: meat, fats, flour, wine, oil (of ')נסכי
a
b תודה: meat, fat, flour, wine, oil (of ' )נסכיand loaves
i
Related כח( תוספתא:)מעילה א:  עולהand its ' אימוריcan be , מצטרfor  כזיתfor @ העלאה בחוand for פנ"ט
1
Challenge: we understand that only ( עולהbut not ' )שלמיcan be reckoned for @העלאה בחו, as 'שלמי-meat aren’t included
(a) But: why aren’t ' שלמיjoined with their ' אימוריfor ?פנ"ט
(i) Per: next  – משנהall ' פיגוליare , מצטרand all ' נותריare ,מצטר
2
Rather: read  עולהand its ' אימוריjoin to make  כזיתto allow ( זרה"דif rest of  בשר וחלבare gone) they join together for פנ"ט
(a) Per: ר' יהושעwho allows  זרה"דas long as there is a  כזיתof  בשרor חלב
(i) But: ½  כזית בשר+ ½  כזית חלבdo not join, except in עולה, since all is burnt up
1. And: even if entire  )מנחת נסכי'( מנחהremains, insufficient for  זרה"דif no  כזית בשרof  זבחremains
IV 2משנה ב: various items called “ חלה וביכורי'( ”תרומה, תרו"מ של דמאי, תרו"מ, )תרו"גwhich can be joined
a
To: generate ( איסורif they fall into ) ;חוליrequire 100x aggregate for )ביטול
b And: to require payment of  חומשfor a ’זרs consumption ()בשוגג
i
Note:  חלהand ' ביכוריare both called "( "חלהvv. 3, 4; in v. 4 –  תרומת ידis understood to refer to ')ביכורי
V 1משנה ג: all ' פיגוליcan join to make  ;שיעור כזיתall ' נותריcan join to make שיעור כזית
I
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