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I. 'משנה ד: offerings brought בטומאה
a. אינ נאכלי: 5 which are brought but not eaten בטומאה: שעירי ר"ח, כבשי עצרת,/ הפני/ לח,/ שתי הלח,עמר
i. “5”: excludes  סד"א – חגיגהsince it’s brought in multitudes, like a  קרב צבורand trumps טומאה
ii. Rationale: since it can be brought on other days, doesn’t trump   שבתdoesn’t trump טומאה
iii.  זמ/קבוע לה: all calendar-fixed / שעיריincluded under כבשי עצרת
1. ר"ח: has to be mentioned to teach that it is a ( מועדcf. v1)
b. פסח: is brought and eaten ( בטומאהtelos of offering is to be eaten)
II. Source for public offerings trumping טומאה
a. /( מועדיכv3): names all  מקראי קדשas same as  מועדof פסח/תמיד
b. ( מועדיv2): expands to include /עמר ושתי הלח
c. Justification: need for all 4 (תמיד, פסח, all holiday offerings, /שתי הלח/)עמר:
i. תמיד: is constant
ii. פסח: carries a consequence of כרת
iii. /שעירי הרגלי: achieve atonement (grain offerings only permit new grains)
1. Inversion: grain offerings are most  חמורbecause they permit new grains...
III. Establishing authorship of our  משנה#1: not ר' יהושע
a. Premise1: nearly all agree that טומאה דחויה בצבור
i. ר"ש: : ציachieves acceptance whether or not it is worn – proved from ( יו"כno :)צי
ii. ר' יהודה: טומאה הותרה בצבור
b. Premise2: nearly all agree that the : ציdoesn’t achieve acceptance for eating ( בטומאהonly  ר"אdisagrees)
c. Premise3:  ובשר – ר' יהושע/ דare both necessary (from v4 – /)הבשר והד
i. ר"א: / דw/o  בשרfrom A ישפA זבחי/’ר"י – דs phrase teaches that meat is sometimes “thrown” - i.e. for עיבור צורה
ii. ר"י: A ישפA זבחי/ דis followed by והבשר תאכלboth are needed in /[ שלמי1st phrase – ]עולות
1. Both needed:  עולהis  ;כליל – חמור/ שלמיis  – חמורis eaten by both  מזבחand people
iii. ר"א: A זבחי/דmay not eat until / ;זריקת הדorder of verse teaches both / דindependent and …אי הבשר נאכל
iv. ר"י:  ק"וfrom /ר"א ;אימורי: even though ק"ו, written; ר"י: if we can interpret otherwise, we will
d. Conclusion: Since  ר"יrequires both  ובשר/ דand the : ציdoesn’t help with אכילות, our  משנהcannot be ר"י
i. Alternative:  ר"יmay hold the : ציhelps with anything that is burnt on the  – )עולי ( מזבחlike  שעירי ר"חetc.
ii. Challenge: / עמר ושתי הלחhave nothing burnt (except :)קומ
1. Defense:  ר"יonly requires both  ובשר/ דre: /זבחי, not מנחות
2. challenge:  משנהstates that if the  שירי מנחהare נטמא, burnt or lost,  ר"יinvalidates
a) answer: later  תנאwho holds like  ר"יin / זבחיand extends it to מנחות
i. rejection: no one is more stringent than  ;ר"יalso,  ר' יוסיexplicitly expands ’ר"יs opinion to מנחות
b) answer: ר' יהושע- : ציhelps with  אכילותas well
i. Rejection:  ר"יdoesn’t allow for : ציto help with אכילות
c)Answer: our  משנהcould be  – ר"יour  משנהis בדיעבד
i. Challenge: wording in our  משנהis ( לכתחילה/ ;)באיwording in  ברייתאis )פסולה( בדיעבד
d) Answer:  ציבורv. יחיד
i. Our משנה: is ( בצבורallows for bringing )בטומאה
ii. The ברייתא: is  לכתחילה – ביחידno  בדיעבד ;זריקהit is הורצה
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