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לא.
המפקיד פירותיו אצל עובד כוכבים ־ הרי הן כפירותיו של עובד כוכבים לשביעית ולמעשרִ והתנן:▀¿◊

כגון שייחד לו קרן זוית.!◊לא.

אי הכי, בשתיה נמי לישתריִ ¿◊לא.

דהא רבי יוחנן אקלע לפרוד, אמר: כלום יש משנת בר קפרא?[רבי יוחנן]О¿◊לא.

▀¿◊לא.
תנא ליה ר' תנחום דמן 

פרוד:
המפקיד יינו אצל עובד כוכבים ־ מותר בשתיה

קרי עליה: (קהלת יא) מקום שיפול העץ שם יהו[רבי יוחנן]О¿לא.

שם יהו ס"ד?¿¿לא.

אלא שם יהו פירותיוִ !¿לא.

ֹ רבי זירא:!◊לא. לא קשיא: הא ר"א, הא רבנן

דתניא:[רבי אלעזר]♦▀!◊לא.
אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים ומלאוהו יין, ומפתח או חותם ביד ישראל ־ 

ר"א מתיר

אוסרין.חכמים:♦▀!◊לא.

▀◊לא.

רבי חייא בריה דרבי 

חייא בר נחמני א"ר 

חסדא אמר רב, ואמרי 

לה: אמר רב חסדא אמר 

זעירי, ואמרי לה: א"ר 

חסדא אמר לי אבא בר 

חמא, הכי אמר זעירי:

הלכה כר"א.

ֹ רבי אלעזר:▀◊לא. הכל משתמר בחותם אחד, חוץ מן היין שאין משתמר בחותם אחד

אפי' יין משתמר בחותם אחד.רבי יוחנן:▀◊לא.

ולא פליגי: הא כר"א, הא כרבנן.▀◊לא.

▀◊לא.
איכא דאמרי, א"ר 

אלעזר:
 ֹ הכל משתמר בחותם בתוך חותם, חוץ מן היין שאין משתמר בחותם בתוך חותם

אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם.רבי יוחנן:▀◊לא.

▀◊לא.
ותרוייהו כרבנן, מר סבר: כי פליגי רבנן עליה דר"א ־ בחותם אחד, אבל בחותם בתוך חותם שרֹו ומר 

סבר: אפילו חותם בתוך חותם אסרי.

היכי דמי חותם בתוך חותם?^לא.

רבא:!◊לא.

אגנא דפומא דחביתא שריקא וחתימא ־ הוי חותם בתוך חותם, ואי לא ־ לאֹ הוי חותם, דיקולא ומיהדק 

ֹ , נוד בדיסקיא וחתמו פיו למטה ־ הוי  ־ הוי חותם בתוך חותם, לא מיהדק ־ לא הוי חותם בתוך חותם

חותם בתוך חותם, פיו למעלה ־ לא הוי חותם בתוך חותם, וכי כייף פומיה לגיו וצייר וחתים ־ הוי 

חותם בתוך חותם.

ת"ר:▀◊לא.
בראשונה היו אומרים: יין של עין כושי אסור מפני בירת סריקא, ושל ברקתא אסור מפני כפר פרשאי, 

ושל זגדור אסור מפני כפר שלים, חזרו לומר: חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות.

מעיקרא מאי סבור, ולבסוף מאי סבור?¿לא.

!לא.
מעיקרא סבור: אין כותי מקפיד על מגע עובד כוכבים, לא שנא פתוחות ולא שנא סתומות, ולבסוף 

סבור: כי לא קפיד ־ אפתוחות, אסתומות מקפיד קפיד.

וסתומות מותרות?¿לא.

לא:
ורמינהי:▀¿◊

השולח חבית של יין ביד כותי, ושל ציר ושל מורייס ביד עובד כוכבים, אם מכיר חותמו וסתמו ־ 

מותר, אם לאו ־ אסורִ 

לא קשיא: כאן בעיר, כאן בדרך.רבי זירא:!◊לא:
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מידי הנך דעיר לא בדרך אתו?מתקיף לה רבי ירמיה:¿◊לא:

בין הגיתות שנינו, כיון דכולי עלמא אפכי מירתת, אמר: השתא אי חזי לי מפסדו לי.אלא אמר רבי ירמיה:!◊לא:

מפני מה אסרו שכר של עובדי כוכבים?אתמר:^▀◊לא:

♦!▀◊לא:
רמי בר חמא אמר רבי 

יצחק:
משום חתנות

משום גילוי.רב נחמן:♦!▀◊לא:

אגילוי דמאי?^לא:

אילימא גילוי דנזייתא!לא:

ִ ¿לא: אנן נמי מגלינן

ואלא דחביתא!לא:

ִ ¿לא: אנן נמי מגלינן

לא צריכא, באתרא דמצלו מיא.!◊לא:

אלא מעתה, ישן תשתרי¿לא:

ֹ , החמיץ ־ מותר אין מניחו להחמיץִ דא"ר:▀¿◊לא: ישן ־ מותר אין מניחו ליישן

גזירה ישן אטו חדש.!◊לא:

רב פפא מפיקין ליה לאבבא דחנותא ושתי[רב פפא]О◊לא:

רב אחאי מייתו ליה לביתיה ושתי[רב אחאי]О◊לא:

ותרוייהו משום חתנות, רב אחאי עביד הרחקה יתירתא.▀◊לא:

ֹ [רב שמואל בר ביסנא]О◊לא: רב שמואל בר ביסנא איקלע למרגואן, אייתו ליה חמרא ולא אשתי, אייתו ליה שיכרא ולא אשתי

בשלמא חמרא משום שימצא, שיכרא משום מאי?¿לא:

משום שימצא דשימצא.!◊לא:

האי שיכרא דארמאה שרי, וחייא ברי לא נישתי מיניה.רב:▀◊לא:

מה נפשך? אי שרי, לכולי עלמא שריִ אי אסיר, לכולי עלמא אסירִ ¿לא:

אלא רב סבר:!◊לא:
משום גילויא, ואזיל מרורא דכשותא וקלי ליה זיהריה, ודלקי מלקי ליה טפי, וחייא ברי הואיל ולקי לא 

נישתי מיניה.

כל השרצים יש להן ארס, של נחש ממית, של שרצים אינו ממית.שמואל:▀◊לא:

▀לא:

שמואל לחייא בר רב: 

בר אריא, תא ואימא לך 

מילתא מעלייתא דהוה 

אמר רב אבוך, הכי אמר 

אבוך:

הני ארמאי זוקאני דהוו שתו גילויא ולא מתו, איידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו.
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