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נז.
מ"ט?^

אילימא משום דקסבר: דאי משכחנא תנא דאסר כרבי נתן, אוסריניה אפי' בהנאה!◊נז.

מדדו בין ביד בין ברגל ־ ימכרדתניא:[ת"ק]♦▀!◊נז.

ביד ־ אסור, ברגל ־ מותררבי נתן]♦▀!◊נז.

אימר דאמר ר' נתן ־ ביד, ברגל מי אמר?¿נז.

אלא דאי משכחנא תנא דשרי כר"ש, אישרייה אפי' בשתייה.!◊נז.

О◊נז.
ההוא עובדא דהוה בבירם, דההוא עובד כוכבים דהוה קא סליק בדיקלא ואייתי לוליב', בהדי דקא נחית 

נגע ברישא דלוליבא בחמרא שלא בכוונה

שרייה רב לזבוניה לעובדי כוכבים.[רב]▀◊נז.

והא מר הוא דאמר: תינוק בן יומו הוא עושה יין נסךִ רב כהנא ורב אסי לרב:¿◊נז.

אימור דאמרי אנא ־ בשתייה, בהנאה מי אמרי.אמר להו:[רב]!◊נז.

תינוק בן יומו עושה יין נסך.גופא, אמר רב:▀◊>נז.

♦▀¿◊נז.
איתיביה רב שימי בר 

חייא לרב:

הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים שמלו ולא טבלו, וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו ־ רוקן ומדרסן 

בשוק טמא

טהורואמרי לה:♦▀¿נז.

יינן ־ גדולים עושים יין נסך, קטנים אין עושים יין נסך▀¿◊נז.

▀▀¿נז.
ואלו הן גדולים ואלו הן קטנים? גדולים ־ יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה, קטנים ־ אינם יודעין 

 ֹ בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה

קתני מיהת גדולים אין, קטנים לאִ ¿נז.

תרגמה אבני שפחות.[רב]!◊נז.

הא וכן קאמרִ ¿◊נז.

ארוקן ומדרסן.!◊נז.

הניחא למאן דאמר טמא, אלא למ"ד טהור מאי איכא למימר?¿◊נז.

!◊נז.
הא קמ"ל: עבדים דומיא דבני שפחות, מה בני שפחות ־ מלו ולא טבלו הוא דעושין יין נסך, מלו וטבלו 

לא, אף עבדים כן, לאפוקי מדרב נחמן אמר שמואל

▀!◊נז.
דאמר רב נחמן אמר 

שמואל:
הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, אע"פ שמלו וטבלו ־ עושין יין נסך עד שתשקע עבודת כוכבים מפיהם

קמ"ל דלא.!נז.

גופא, אר"נ אמר שמואל:▀◊>נז.
הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, אע"פ שמלו וטבלו ־ עושין יין נסך עד שתשקע עבודת כוכבים 

מפיהם.

וכמה?^נז.

עד שנים עשר חדש.רבי יהושע בן לוי:!◊נז.

איתיביה רבה לר"נ:♦▀¿◊נז.
הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים שמלו ולא טבלו, וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו ־ רוקן ומדרסן 

בשוק טמא

נז:
טהורואמרי לה:♦▀¿

יינן ־ גדולים עושין יין נסך, קטנים אין עושין יין נסך▀¿◊נז:

▀▀¿נז:
אלו הן גדולים ואלו הן קטנים? גדולים ־ שיודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה, קטנים ־ שאין יודעין 

 ֹ בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה
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קתני מיהת מלו ולא טבלו אין, מלו וטבלו לאִ ¿◊נז:

תרגמה אבני שפחות.[רב נחמן]!◊נז:

הא וכן קתניִ ¿◊נז:

ארוקן ומדרסן.!◊נז:

הניחא למאן דאמר טמא, אלא למ"ד טהור מאי איכא למימר?¿◊נז:

!◊נז:
הא קמ"ל: עבדים דומיא דבני שפחות, מה בני שפחות ־ גדולים הוא דעושין יין נסך, קטנים אין עושין 

יין נסך, אף עבדים נמי ־ גדולים עושין יין נסך, קטנים אין עושין יין נסך, לאפוקי מדרב

תינוק בן יומו עושה יין נסךדאמר רב:▀!◊נז:

קמ"ל דלא.!נז:

О◊נז:
ההוא עובדא דהוה במחוזא, אתא עובד כוכבים עייל לחנותא דישראל, אמר להו: אית לכו חמרא 

לזבוני? אמרו ליה: לא, הוה יתיב חמרא בדוולא, שדי ביה ידיה שיכשך ביה, אמר להו: האי לאו חמרא 

שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים.[רבא]▀◊נז:

איפליג עליה רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן.▀◊נז:

נפקי שיפורי דרבא ושרוОנז:

ונפקי שיפורי דרב הונא בר חיננא ור"ה בר ר"נ ואסרי.Оנז:
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