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צז.
המתמד, ונתן מים במדה, ומצא כדי מדתו ־ פטורוהא תנן: [ת"ק]♦▀¿◊

ֹ ר' יהודה:♦▀¿◊צז. מחייב

עד כאן לא פליגי אלא בכדי מדתו, אבל ביותר מכדי מדתו לא פליגיִ ¿צז.

הוא הדין דאפילו ביותר מכדי מדתו פליגי, והאי דקא מיפלגי בכדי מדתו, להודיעך כחו דר' יהודה.!◊צז.

^◊צז.
בעא מיניה רב נחמן בר 

יצחק מרב חייא בר אבין:
שמרים שיש בהן טעם יין, מהו?

!◊צז.
אמר ליה:[רב חייא בר 

אבין]
מי סברת חמרא הוא? קיוהא בעלמא הוא.

ֹ ת"ר: [ת"ק]♦▀◊צז. שמרים של תרומה ־ ראשון ושני אסור, ושלישי מותר

אף שלישי בנותן טעם.רבי מאיר:♦▀◊צז.

ֹ [ת"ק]♦▀◊צז. ושל מעשר ־ ראשון אסור, שני מותר

אף שני בנותן טעם.רבי מאיר:♦▀◊צז.

ֹ [ת"ק]♦▀◊צז. ושל הקדש ־ שלישי אסור, ורביעי מותר

אף רביעי בנותן טעם.רבי מאיר:♦▀◊צז.

ֹ ורמינהי:▀¿◊צז. של הקדש לעולם אסור, ושל מעשר לעולם מותר

קשיא הקדש אהקדש, קשיא מעשר אמעשרִ ¿צז.

ֹ !◊צז. הקדש אהקדש לא קשיא: כאן בקדושת הגוף, כאן בקדושת דמים

מעשר אמעשר נמי לא קשיא: כאן במעשר ודאי, כאן במעשר דמאי.!◊צז.

▀◊צז.
ר' יוחנן משום ר"ש בן 

יהוצדק:
כדרך שאמרו לענין איסורן, כך אמרו לענין הכשירן.

הכשירן דמאי? אי דמיא ־ אכשורי מכשרי, אי דחמרא ־ אכשורי מכשריִ ¿צז.

לא צריכא, שתמדו במי גשמים.!צז.

וכיון דקא שקיל ורמי להו למנא ־ אחשבינהוִ ¿צז.

לא צריכא, שנתמד מאליו.!צז.

וכיון דקא נגיד קמא קמא ־ אחשבינהוִ ¿צז.

בפרה ששותה ראשון ראשון.רב פפא:!◊צז.

▀◊צז.
רב זוטרא בר טוביה אמר 

רב:
אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח.

למעוטי מאי?^צז.

אילימא למעוטי יין מגתו!◊צז.

ֹ והא תאני ר' חייא:▀¿◊צז. יין מגתו לא יביא, ואם הביא ־ כשר

וכיון דאם הביא כשר, אנן אפילו לכתחלה נמיִ ¿צז.

צז:
סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היוםִ דאמר רבא:▀¿

ואלא למעוטי מפיה ומשוליה!◊צז:
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מפיה ומשוליה לא יביא, ואם הביא ־ כשרִ והא תני רבי חייא:▀¿◊צז:

ואלא למעוטי יין כושי, בורק, היליסטון, של מרתף , של צמוקים!◊צז:

בכולן לא יביא, ואם הביא ־ כשרִ והא תניא:▀¿◊צז:

ואלא למעוטי יין קוסס, מזוג , מגולה, ושל שמרים, ושריחו רע!◊צז:

בכולן לא יביא, ואם הביא ־ פסול.דתניא:▀!◊צז:

למעוטי מאי?^◊צז:

אי למעוטי קוסס,!צז:

פלוגתא דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי היאִ ¿¿צז:

אי למעוטי מזוג!צז:

עלויי עלייה¿צז:

בכוס של ברכה, שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מיםִ מודים חכמים לר"א:▀¿צז:

אי למעוטי מגולה!צז:

סכנה היאִ ¿צז:

אי למעוטי של שמרים!צז:

היכי דמי?^צז:

אי דרמא תלתא ואתא ארבעה!צז:

חמרא מעליא הואִ ¿צז:

אי דרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא!צז:

פלוגתא דרבנן ואחרים היאִ ¿צז:

אלא למעוטי שריחו רע.!◊צז:

!◊צז:
ואיבעית אימא: לעולם למעוטי מגולה, ואע"ג דעברי' במסננת, כר' נחמיה אפילו הכי (מלאכי א') 

הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך.

^◊צז:

בעא מיניה רב כהנא 

חמוה דרב משרשיא 

מרבא:

חמר חווריין, מהו?

(משלי כ"ג) אל תרא יין כי יתאדם:אמר ליה:!◊צז:

קנקנים בשרון וכו'.▀>צז:

פיטסות נאות ומגופרות.תאנא:▀◊צז:

צז:
מ

המוכר יין לחבירו והחמיץ ־ אינו חייב באחריותו▀

ואם ידוע שיינו מחמיץ ־ הרי זה מקח טעות.▀◊צז:

ואם אמר לו יין מבושם אני מוכר לך ־ חייב להעמיד לו עד העצרת▀◊צז:
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