
 כתובות כה

 
  ? ליוחסין כפים מנשיאות להעלות מהו

  דחייה  ניסיון לתרץ
 עזרא( :שנאמר, חזקה גדולה: אומר יוסי' ר, דתניא

 ברזילי בני הקוץ בני חביה בני הכהנים ומבני )'ב
 על ויקרא אשה הגלעדי ברזילי מבנות לקח אשר
 נמצאו ולא המתיחשים כתבם בקשו אלה, שמם
 לא אשר להם התרשתא ויאמר, הכהונה מן ויגאלו
 לאורים כהן עמוד עד הקדשים מקדש יאכלו
 במה, בחזקתכם אתם הרי: להם אמר, ותומים
 כאן אף, הגבול בקדשי? בגולה אוכלים הייתם
  ;הגבול בקדשי

, ליוחסין כפים מנשיאות מעלין דעתך סלקא ואי
  !לאסוקינהו אתי ידייהו דפרסי כיון הני

  , חזקייהו דריע, הכא שאני
, דאמר למאן, הכי תימא לא דאי: חיזוק לקושי

 בתרומה דאכלי כיון, ליוחסין מתרומה מעלין
  !לאסוקינהו אתי

 חלה ואכילת, בבבל כפים נשיאות -  לכהונה חזקה
 מיהת קתני; בכרכין מתנות וחילוק, בסוריא
  ! ליוחסין לאו מאי, כפים נשיאות

  . לתרומה, לא
 אכילת מה, קתני חלה דאכילת דומיא והא: קושי
  ! ליוחסין כפים נשיאות אף, ליוחסין חלה
: קסבר; לתרומה גופה חלה אכילת, לא: תירוץ
, דאורייתא ותרומה, דרבנן הזה בזמן חלה

, דאורייתא לתרומה דרבנן מחלה ומסקינן
  .לרבנן יהושע דרב בריה הונא רב להו וכדאפיך

, י"בא גרנות ילוקוח כפים נשיאות -  לכהונה חזקה
 -  מגיעין חודש ראש ששלוחי מקום ובכל ובסוריא
 ובבל, גרנות חילוק לא אבל ראיה כפים נשיאות
 מצרים של אלכסנדריא אף: אומר ג"רשב; כסוריא

 מיהת קתני; שם קבועין דין שבית מפני, בראשונה
  !ליוחסין לאו מאי, כפים נשיאות

  . לחלה, לא
 חילוק מה, קתני גרנות דחילוק דומיא הא: קושי
  ! ליוחסין כפים נשיאות אף, ליוחסין גרנות
: קסבר; לחלה גופה גרנות חילוק, לא :תירוץ
, דאורייתא וחלה, דרבנן הזה בזמן תרומה
, דאורייתא לחלה דרבנן מתרומה ומסקינן

  . לרבנן יהושע דרב בריה הונא רב וכדאשכחינהו
, גרנות וחילוק, כפים נשיאות -  לכהונה חזקה
  : ועדות

 אלא? היא חזקה עדות: הבהרת דברי הברייתא
 עדות מה, עדות כי כפים נשיאות: קאמר הכי לאו

  !ליוחסין כפים נשיאות אף, ליוחסין

  ;כחזקה חזקה מכח הבאה עדות, לא

  
  יוסי' הבנות לברייתא של ר 2

  גדולה חזקה  כשהגיעו ארצה אכלו  בגולה אכלו
אכול עכשיו שהרשתה להם ל  תרומה דאורייתא  תרומה דרבנן

  תרומה דאורייתא
לא גזרו על תרומה דרבנן אטו   תרומה דרבנן  תרומה דרבנן

  תרומה דאורייתא
  

, הקדשים מקדש יאכלו לא אשר )'ב עזרא(: כתיב והא? אכול לא דאורייתא ובתרומה: 2קושי על הבנה 
  ! אכול דאורייתא בתרומה הא, אכול דלא הוא הקדשים מקדש
 דאיקרי במידי ולא, קדש יאכל לא זר וכל )ב"כ ויקרא(: דכתיב, קדש דאיקרי במידי לא: ק"ה :תירוץ
 ואמר, תאכל לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת )ב"כ ויקרא(: דכתיב, קדשים

  . תאכל לא הקדשים מן במורם: מר
  

 דרב בריה הונא רב דאמר :מחלוקת רב הונא בריה דרב יהושע ורבנן בעניין תרומה וחלה בזמן הזה
 חלה, דרבנן הזה בזמן תרומה דאמר למאן אפילו: וקאמרי דיתבי רב בבי לרבנן אשכחתינהו, יהושע

: אנא להו ואמינא; בתרומה נתחייבו ולא בחלה נתחייבו שחילקו' וז שכיבשו' ז שהרי, דאורייתא
 בבואכם )/ו"ט/ ז"ט במדבר(: דתניא, דרבנן חלה, דאורייתא הזה בזמן תרומה ד"למ אפילו, אדרבה

 כולכם בביאת -  בבואכם: ל"ת? מרגלים ושלשה שנים לה משנכנסו יכול, בבואכם אי - הארץ אל
  . סלוק כולהו לאו ,עזרא אסקינהו וכי, מקצתכם בביאת ולא, אמרתי

  
  מקרים שמהם רואים עדות הבאה מכח חזקה כחזקההבאת 


