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עב.
אי הכי, אימא סיפא:¿

ֹ [סיפא]▀¿◊עב. בא חבירו ונטלה ממנו ־ נהרג עליה

בשלמא רישא ־ משום דצעריה לישראל, אלא סיפא ־ מאי עביד?¿עב.

אלא ש"מ: משיכה בעובד כוכבים קונה, ש"מ.▀◊עב.

ההוא גברא דא"ל לחבריה: אי מזביננא לה להא ארעא ־ לך מזביננא לה, אזל זבנה לאיניש אחרינאО◊עב.

קנה קמא.רב יוסף:▀◊עב.

והא לא פסקִ א"ל אביי:¿◊עב.

ומנא תימרא דכל היכא דלא פסק לא קנה?▀עב.

המוכר יינו לעובד כוכבים, פסק עד שלא מדד ־ דמיו מותרין, מדד עד שלא פסק ־ דמיו אסורין.דתנן:▀▀◊עב.

 מאי הוי עלה?^◊עב.

ִ ¿עב. מאי הוי עלה? כדקאמרינן

דלמא חומרא דיין נסך שאני.!◊עב.

▀!◊עב.

ת"ש, דאמר רב אידי בר 

אבין: עובדא הוה בי רב 

חסדא ורב חסדא בי רב 

הונא, ופשטיה מהא דתנן:

משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו, בין פסק עד שלא מדד ובין מדד עד שלא פסק ־ לא קנה, 

ֹ . פרקן והכניסן לתוך ביתו, פסק עד שלא מדד ־ אין שניהן יכולין לחזור בהן,  ושניהן יכולין לחזור בהן

מדד עד שלא פסק ־ שניהן יכולין לחזור בהן.

О◊עב.
ההוא גברא דאמר ליה לחבריה: אי מזביננא לה להא ארעא ־ מזביננא לך במאה זוזי, אזל זבנה לאיניש 

אחרינא במאה ועשרין

קנה קמא.רב כהנא:▀◊עב.

¿◊עב.
מתקיף לה רב יעקב 

מנהר פקוד:
האי זוזי אנסוהוִ 

והלכתא כרב יעקב מנהר פקוד.▀◊עב.

▀◊עב.
א"ל כדשיימי בתלתא ־ אפילו תרי מגו תלתא, כדאמרי בתלתא ־ עד דאמרי בתלתא, כדשיימי בארבעה 

־ עד דאמרי בארבעה, וכ"ש היכא דא"ל כדאמרי בארבעה.

[רב פפא]▀◊עב.
א"ל: כדשיימי בתלתא, ואתו תלתא ושמוה, וא"ל אידך: ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי, אמר רב 

פפא: דינא הוא דמעכב.

¿◊עב.
מתקיף לה רב הונא בריה 

דרב ־ יהושע:
ממאי דהני קים להו טפי? דלמא הני קים להו טפי.

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע.▀◊עב.

עב.
מ

▀
נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, וחזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל, אם יש 

בו עכבת יין ־ אסור.

המערה מכלי אל כלי, את שעירה ממנו ־ מותר, ואת שעירה לתוכו ־ אסור.▀עב.

עב.
ג

תנן התם:▀◊
הנצוק והקטפרס ומשקה טופח ־ אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה, האשבורן ־ חיבור לטומאה 

ולטהרה.

נצוק וקטפרס ומשקה טופח ־ חיבור לענין יין נסך.רב הונא:▀◊עב.

מנא לך הא?רב נחמן לרב הונא:^עב.

הנצוק והקטפרס ומשקה טופח ־ אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרהאילימא מדתנן:▀!◊עב.

ֹ ▀!עב. לטומאה ולטהרה הוא דלא הוי חיבור, הא לענין יין נסך הוי חיבור

האשבורן ־ חיבור לטומאה ולטהרהאימא סיפא:▀¿◊עב.
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לטומאה ולטהרה הוא דהוי חיבור, הא לענין יין נסך לא הוי חיבורִ ▀¿◊עב.

אלא מהא ליכא למשמע מינה.▀◊עב.

תנן:▀◊עב.
נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, וחזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל, אם יש 

בו עכבת יין ־ אסור

עב:
הא עכבת יין במאי קא מתסרא? לאו בנצוק ש"מ: נצוק חיבורִ ¿◊

שפחסתו צלוחיתו.תני ר' חייא:▀◊עב:

אבל לא פחסתו צלוחיתו מאי? לא, תפשוט דנצוק אינו חיבורִ ¿עב:

לא, פחסתו צלוחיתו תפשוט לך דאסור, נצוק תיבעי.!◊עב:

ֹ ת"ש:▀▀◊עב: המערה מכלי לכלי, את שמערה ממנו ־ מותר

הא דביני ביני ־ אסור▀▀◊עב:

ש"מ: נצוק חיבור.▀עב:

אי נצוק חיבור, אפילו דגויה דמנא נמי ליתסרִ ¿◊עב:

הא לא קשיא, דקא מקטיף קטופי.!◊עב:

מ"מ נצוק חיבורִ ▀עב:

ולטעמיך, אימא סיפא:¿עב:

את שעירה לתוכו הוא דאסיר[סיפא]▀¿◊עב:

הא דביני ביני שריִ ▀¿◊עב:

אלא, מהא ליכא למשמע מינה.▀◊עב:

המערה מחבית לבור קילוח היורד משפת חבית למטה ־ אסורִ ת"ש:▀◊עב:

בעובד כוכבים המערה, דאתי מכחו.תרגמה רב ששת:▀◊עב:

אי עובד כוכבים המערה, אפי' גוא דחביתא נמי מתסרִ ¿עב:

!◊עב:
כח דעובד כוכבים מדרבנן הוא דאסיר, ההוא דנפק לבראי ־ גזרו ביה רבנן, ההוא דלגואי ־ לא גזרו 

ביה רבנן.

אמר להו רב חסדא להנהו סביתא: כי כייליתו חמרא לעובדי כוכבים ־ קטפי קטופי, אי נמי נפצי נפוצי.[רב חסדא]▀◊עב:

[רבא]▀◊עב:
אמר להו רבא להנהו שפוכאי: כי שפכיתו חמרא, לא ליקרב עובד כוכבים לסייע בהדייכו, דלמא 

משתליתו ושדיתו ליה עליה, וקאתי מכחו ואסיר.

ההוא גברא דאסיק חמרא בגישתא ובת גישתא, אתא עובד כוכבים אנח ידיה אגישתאО◊עב:

אסריה רבא לכוליה חמרא.[רבא]▀◊עב:

¿עב:

רב פפא לרבא, וא"ל רב 

אדא בר מתנה לרבא, 

ואמרי לה רבינא לרבא:

במאי? בנצוק, שמעת מינה: נצוק חיבורִ 

שאני התם, דכולי חמרא אגישתא ובת גישתא גריר.!◊עב:

▀◊עב:
מר זוטרא בריה דרב 

נחמן:
קנישקנין שרי. וה"מ דקדים פסק ישראל, אבל קדם פסק עובד כוכבים ־ לא.

רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא, שרא להו למשתא בקנישקנין.[רבה בר רב הונא]▀◊עב:
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