
  גבבא קמא י
, הגלילי יוסי' דר ואליבא, קלים בקדשים: יוחנן ר"א? תנא מאן :הבנה זו כפי שיטה מסויימת  , קדשי מקדש הא, בהו דלית הוא מעילה: 1הבנה   . 'וכו מעילה בהן שאין נכסים

, ממונו שהן, קלים קדשים לרבות -  )'ה ויקרא(: דתניא; הוא בעלים ממון דאמר
  . הגלילי יוסי' ר דברי

, שחיטה לאחר אבל, מחיים - הגלילי יוסי' ר אמר כי, הגלילי יוסי' ר תימא' אפיתירוץ:   ! הגלילי יוסי כרבי דלא, לימא; מקודשת אינה - קלים בקדשים בין קדשים בקדשי בין, בחלקו המקדש: והתנן :קושי     . זכו קא גבוה משלחן - זכו קא דכי, מודה הגלילי יוסי רבי אפילו
, קלים קדשים לרבות - 

   .הגלילי יוסי' ר דברי, ממונו שהן
 בין קדשים בקדשי בין, בחלקו המקדש
  מקודשת אינה - קלים בקדשים

  לאחר שחיטה  מחיים
  : והתנן? אמר מי ומחיים: קושי  

      ; לא - להקרבה דחזי קיים המקדש שבית בזמן אבל, בגוייהו זכייה לכהנים להו אית - להקרבה חזי דלא דכיון, הזה בזמן בכור אלא שנו לא: אבוה בר רבה אמר נ"ר ואמר: צמצום      ; האשה את בו ומקדשין, ושחוט חי מום ובעל ,חי תם אותו מוכרין בכור
, קלים קדשים לרבות - : נ"לר רבא ואיתיביה: קושי על הצמצום

  ! רבנן הא, הגלילי יוסי רבי הא: לישני ,מחיים - הוא ממונו הגלילי יוסי ר"א דכי איתא ואם; לא לכתחלה, אין באו אם, יקרבו - תמימים באו אם דאמר, ש"דר ואליבא, ל"בחו בבכור: רבינא ומשני: תירוץ    ! הגלילי יוסי' ר דברי, ממונו שהן
 ובעל ,חי תם אותו מוכרין בכור  

 את בו ומקדשין, ושחוט חי מום
  ; האשה

 קדשים לרבות - 
 יוסי' ר דברי, ממונו שהן, קלים

  גבוהממון  –המקדש שראוי להקרבה בזמן אבל  –בכור בזמן הזה   הסתירה - רב נחמן   !הגלילי
  ממון בעלים  -בזמן המקדש 

  בעליםממון  –"ל בכור בחו  בכור בארץ ממון גבוה  פתרון לפי רבינא
מחיים (לפני  – ר' יוסי הגלילי  רבנן  היה אפשר לענות    שחיטה)

  הגלילילר' יוסי אפילו  – אמרו ככההסיבה שלא 

  בעליםממון  –דשים קלים ק  ממון גבוה –מתנות כהונה 

  דחף שור אחר לבורתם שור    75שווי לנזקים =     50אימורים =     150= של שור תם בשרו   200נגח שור =   200= תם של שלמיםשור    מאימוריהן גובה ואינו מבשרן גובה - שהזיקו שלמים    . קשיא: תירוץאין   ! דהדיוט: וליתני: קושי  . למעט קדשי קדשים וקדשים קלים – דהדיוט? נינהו ומאי, מעילה דין בהן שאין נכסים? מעילה בהן שאין נכסים מאי: אמר רבא: 2הבנה   
  בעל הבור  בעל השור  

  פטור  חצי נזק  רבנן 
  נזק ¾ –השאר   רבע נזק (חצי מחצי נזק)  ר' נתן

  


