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צו.
דתניא:▀!◊

הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך, ואחר כך נמצאת חומץ ־ כל ג' יום ודאי, מכאן 

ואילך ספק.

מאי קאמר?^צו.

ר יוחנן:♦▀!◊צו.

ה"ק: כל ג' ימים הראשונים ודאי יין, מכאן ואילך ספקֹ מאי טעמא? חמרא מעילאי עקר, והאי טעימיה 

ולא עקר, אם תמצא לומר בתר דטעימיה עקר, הוה ריחא חלא וטעמיה חמרא, וכל ריחיה חלא וטעמיה 

חמרא ־ חמרא.

רבי יהושע בן לוי:♦▀!◊צו.

כל ג' ימים האחרונים ודאי חומץ, מכאן ולהלן ספקֹ מאי טעמא? חמרא מתתאי עקר, ואימור עקר ולאו 

אדעתיה, ואם תמצא לומר מעילאי עקר והא טעימיה ולא עקר, דלמא בתר דטעימיה עקר, הוה ריחיה 

חלא וטעמי' חמרא, וריחיה חלא וטעמיה חמרא ־ חלא.

♦▀◊צו.
דרומאי מתנו משמיה דר' 

יהושע בן לוי:
ראשונים ודאי יין, אחרונים ודאי חומץ, אמצעיים ספק.

¿צו.
הא גופא קשיא, אמרת: ראשונים ודאי יין, אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא ־ חמרא, והדר אמרת: 

אחרונים ודאי חומץ, אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא ־ חלאִ 

כגון דאשתכח חלא סיפתקא, דאי לאו דעקר תלתא יומי ־ לא הוה משתכח חלא סיפתקא.!◊צו.

כמאן פשט ליה?^◊צו.

פליגי בה רב מרי ורב זביד!צו.

♦▀!◊צו.
חד אמר:[רב מרי/ רב 

זביד]
כרבי יוחנן

♦▀!◊צו.
וחד אמר:[רב מרי/ רב 

זביד]
כרבי יהושע בן לוי.

איתמר:[רב]♦▀◊צו.
המוכר חבית יין לחברו והחמיצה ־ אמר רב: כל ג' ימים הראשונים ברשות מוכר, מכאן ואילך ־ 

 ֹ ברשות לוקח

צו:
חמרא אכתפא דמאריה שוואר.שמואל:♦▀◊

עבד רב יוסף עובדא כוותיה דרב בשיכרא, וכוותיה דשמואל בחמרא.[רב יוסף]▀צו:

והלכתא כוותיה דשמואל.▀◊צו:

אחד שכר תמרים, ואחד שכר שעורים, ואחד שמרי יין ־ מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו.ת"ר: [ת"ק]♦▀◊צו:

שמרים שיש בהם טעם יין ־ מברך עליהן בורא פרי הגפן.אחרים:♦▀◊צו:

אין הלכה כאחרים.רבה ורב יוסף▀◊צו:

דכולי עלמא, רמא תלתא ואתא ארבעה ־ חמרא הוארבא:▀צו:

רבא לטעמיה▀

ֹ דאמר רבא:▀▀צו: כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא ־ לאו חמרא הוא

רמא תלתא ואתא תלתא ־ ולא כלום הוא▀צו:

כי פליגי ־ דרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא[רבא]▀◊צו:

ֹ דרבנן סברי:♦▀▀◊צו: תלתא עייל תלתא נפיק, פש ליה פלגא, ופלגא בשיתא פלגי מיא ־ ולא כלום הוא

תלתא עול תרין ופלגא נפיק, פש ליה כוזא, וכוזא בתרי ופלגא ־ חמרא מעליא הוא.ואחרים סברי:♦▀▀◊צו:

וביותר מכדי מדתו מי פליגי?¿◊צו:
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