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נט.
◊▀▀

דא"ר יוחנן משום ר"ש 

בן יהוצדק:
מים של רבים אין נאסרין.

הא דיחיד נאסרין, ותיפוק ליה דהא מחוברין נינהוִ ¿◊נט.

לא צריכא, דתלשינהו גלא.!נט.

סוף סוף אבני הר שנדלדלו נינהו, תסתיים דר' יוחנן דאמר: אסורותִ ¿נט.

לא צריכא, דטפחינהו בידיה.!◊נט.

[ר' חייא בר אבא]О◊נט.

ר' חייא בר אבא איקלע לגבלא, חזא בנות ישראל דמיעברן מעובדי כוכבים שמלו ולא טבלו, חזא חמרא 

דמזגו עובדי כוכבים ושתו ישראל, חזא תורמוסא דשלקי להו עובדי כוכבים ואכלי ישראל, ולא אמר 

 ֹ להו ולא מידי

אתא לקמיה דרבי יוחנןОנט.

א"ל:[רבי יוחנן]▀◊נט.
צא והכרז על בניהם שהן ממזרים, ועל יינן משום יין נסך, ועל תורמוסן משום בישולי עובדי כוכבים 

משום ־ שאינן בני תורה.

על בניהם שהם ממזרים ־ ר' יוחנן לטעמיה▀נט.

לעולם אינו גר עד שימול ויטבולדא"ר יוחנן:▀◊נט.

וכיון דלא טביל ־ עובד כוכבים הוא▀נט.

▀◊נט.
ואמר רבה בר בר חנה 

א"ר יוחנן:
עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד ממזר.

וגזור על יינם משום יין נסך ־ משום לך לך, אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב.[רבי יוחנן]▀◊נט.

ועל תורמוסן משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה[רבי יוחנן]▀◊נט.

טעמא דאינן בני תורה, הא בני תורה שרי¿◊נט.

▀¿◊נט.
והאמר רב שמואל בר רב 

יצחק אמר רב:
כל שנאכל כמות שהוא חי ־ אין בו משום בישולי עובדי כוכביםִ 

ר' יוחנן כי הך לישנא ס"ל!נט.

▀!◊נט.
דאמר רב שמואל בר רב 

יצחק אמר רב:
כל שאינו עולה לשולחן של מלכים ללפת בו את הפת ־ אין בו משום בישולי עובדי כוכבים

טעמא דאינן בני תורה, הא בני תורה שרי.!נט.

עובד כוכבים מהו שיוליך ענבים לגת?בעו מיניה מרב כהנא:^◊נט.

אסור, משום לך לך, אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב.אמר להו:[רב כהנא]!◊נט.

▀¿נט.
איתיביה רב יימר לרב 

כהנא:
עובד כוכבים שהביא ענבים לגת בסלין ובדודורין, אע"פ שהיין מזלף עליהן ־ מותרִ 

נט:
הביא קאמרת? אנא לכתחלה קאמינא.א"ל:[רב כהנא]!◊

ההוא אתרוגא דנפל לחביתא דחמרא, אידרי עובד כוכבים ושקליהО◊נט:

אמר להו רב אשי: נקטוה לידיה כי היכי דלא לשכשיך ביה, וברצוה עד דשייפא.[רב אשי]▀◊נט:

רב אשי:▀◊נט:
האי עובד כוכבים דנסכיה לחמרא דישראל בכוונה, אע"ג דלזבוניה לעובד כוכבים אחרינא אסור, שרי 

ליה למישקל דמיה מההוא עובד כוכבים, מאי טעמא? מיקלא קלייה.

אמר רב אשי מנא אמינא לה?[רב אשי]▀נט:

עובד כוכבים שנסך יינו של ישראל שלא בפני עבודת כוכבים ־ אסורדתניא:[ת"ק]♦▀▀◊נט:

♦▀▀◊נט:
[רבי יהודה בן בבא ורבי 

יהודה בן בתירא]

ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה בן בתירא מתירין משום שני דברים, אחד ־ שאין מנסכין יין אלא בפני 

עבודת כוכבים, ואחד ־ שאומר לו: לא כל הימנך שתאסור ייני לאונסי.
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ההיא חביתא דחמרא דאישתקיל לברזא, אתא עובד כוכבים אידרי אנח ידיה עילויהО◊נט:

כל דלהדי ברזא חמרא אסיר, ואידך שרי.רב פפא:▀◊נט:
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