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עג.
О:רבה בר רבא הונא גופיה אישתי בקנישקנין.איכא דאמרי

עג.
מ

יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא.▀

יין ביין ומים במים ־ בכל שהואֹ יין במים ומים ביין ־ בנותן טעם.▀עג.

זה הכלל: מין במינו ־ במשהו, ושלא במינו ־ בנותן טעם.▀◊עג.

עג.
ג

◊▀
כי אתא רב דימי א"ר 

יוחנן:
המערה יין נסך מחבית לבור, אפילו כל היום כולו. ראשון ראשון בטל.

יין נסך אסור ואוסר בכל שהואתנן:▀¿◊עג.

מאי לאו דקא נפיל איסורא לגו התיראִ ¿עג.

לא, דקא נפיל התירא לגו איסורא.!◊עג.

יין במים ־ בנותן טעםת"ש:▀¿◊עג.

מאי לאו דקא נפיל חמרא דאיסורא למיא דהתיראִ ¿עג.

לא, דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא.!◊עג.

ומדרישא במיא דאיסורא, סיפא נמי במיא דאיסורא¿◊עג.

מים ביין ־ בנותן טעםִ וקתני סיפא:▀¿◊עג.

אמר לך רב דימי:!◊עג.
כולה מתני' התירא לגו איסורא, ורישא ־ דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא, סיפא ־ דקא נפיל 

מיא דהתירא לחמרא דאיסורא.

▀◊עג.
כי אתא רב יצחק בר 

יוסף א"ר יוחנן:

המערה יין נסך מצרצור קטן לבור, אפילו כל היום כולו ־ ראשון ראשון בטל. ודוקא צרצור קטן דלא 

נפיש עמודיה, אבל חבית דנפיש עמודיה ־ לא.

▀◊עג.
כי אתא רבין אמר רבי 

יוחנן:

יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים, רואין את ההיתר כאילו אינו, והשאר מים רבין עליו 

ומבטלין אותו.

▀◊עג.
כי אתא רב שמואל בר 

יהודה א"ר יוחנן:

לא שנו אלא שנפל קיתון של מים תחלה, אבל לא נפל שם קיתון של מים תחלה ־ מצא מין את מינו 

וניעור.

איכא דמתני לה אמתני':▀◊עג.

יין ביין ־ כל שהוא[תנן]▀▀◊עג.

▀◊עג.
רב שמואל בר יהודה 

א"ר יוחנן:

לא שנו אלא שלא נפל שם קיתון של מים, אבל נפל שם קיתון של מים, רואין את ההיתר כאילו אינו, 

והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו.

מאי איכא בין לדמתני לה אמתני' בין לדמתני לה אדרבין?¿עג.

מאן דמתני לה אמתני' לא בעי תחלה, ומאן דמתני לה אדרבין בעי תחלה.!◊עג.

ֹ איתמר:[חזקיה]♦▀◊עג. יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים, אמר חזקיה: הגדילו באיסור. אסור, הגדילו בהיתר ־ מותר

עג:
אפי' הגדילו באיסור ־ מותר.רבי יוחנן:♦▀◊

לימא, חזקיה ור' יוחנן בפלוגתא דר"א ורבנן קמיפלגיִ רבי ירמיה לרבי זירא:▀◊עג:

[רבי אליעזר]♦▀▀◊עג:
דתנן: שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה, לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ, 

ונצטרפו וחמצו ־ ר"א אומר: אחר אחרון אני בא

בין שנפל איסור בתחלה ובין בסוף, אינו אסור עד שיהא בו כדי להחמיץִ חכמים:♦▀▀◊עג:

ותסברא?¿עג:

לא שנו אלא שקדם וסילק את האיסור, אבל לא קדם וסילק את האיסור ־ אסורוהאמר אביי:▀¿◊עג:

חזקיה דאמר כמאן?¿עג:
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אלא, הכא ברואין קמיפלגי:▀◊עג:

לחזקיה לית ליה רואין[חזקיה]▀▀עג:

לרבי יוחנן אית ליה.[רבי יוחנן]▀▀עג:

ומי אית ליה לרבי יוחנן רואין?¿עג:

^¿◊עג:
והא בעי מיניה ר' אסי 

מרבי יוחנן:
שני כוסות, אחד של חולין ואחד של תרומה, ומזגן ועירבן זה בזה, מהו?

ולא פשט ליהִ [רבי יוחנן]О¿◊עג:

מעיקרא לא פשט ליה, לבסוף פשט ליה.!◊עג:

▀!עג:

אתמר נמי: א"ר אמי א"ר 

יוחנן, ואמרי לה א"ר 

אסי א"ר יוחנן:

ב' כוסות, אחד של חולין ואחד של תרומה, ומזגן ועירבן זה בזה, רואין את ההיתר כאילו אינו, והשאר 

מים רבין עליו ומבטלין אותו.

זה הכלל: מין במינו ־ במשהו, שלא במינו ־ בנותן טעם.▀>עג:

♦▀◊עג:
רב ושמואל דאמרי 

תרוייהו:
 ֹ כל איסורין שבתורה, במינן ־ במשהו, שלא במינן ־ בנותן טעם

זה הכלל לאתויי מאי?^עג:

לאתויי כל איסורין שבתורה.!◊עג:

♦▀◊עג:
ר' יוחנן ור"ל דאמרי 

תרוייהו:

כל איסורין שבתורה, בין במינן בין שלא במינן ־ בנותן טעם, חוץ מטבל ויין נסך, במינן ־ במשהו, 

ושלא במינן ־ בנותן טעם

וזה הכלל ־ לאתויי טבל.▀◊עג:

תניא כוותיה דרב ושמואל, תניא כוותיה דרבי יוחנן ור"ל.▀◊עג:

תניא כוותיה דרב ושמואל:▀עג:

כל איסורין שבתורה, במינן ־ במשהו, שלא במינן ־ בנותן טעם.[תניא]▀◊עג:

תניא כוותיה דר' יוחנן ור"ל:▀עג:

[תניא]▀◊עג:
כל איסורין שבתורה, בין במינן בין שלא במינן ־ בנותן טעם, חוץ מטבל ויין נסך, במינן ־ במשהו, 

שלא במינן ־ בנותן טעם.

בשלמא יין נסך, משום חומרא דעבודת כוכבים, אלא טבל מ"ט?¿◊עג:

כהיתירו כך איסורו!◊עג:

ֹ דאמר שמואל:▀!עג: חטה אחת פוטרת את הכרי

במה אמרו: טבל אוסר בכל שהוא? במינו, שלא במינו ־ בנותן טעם.ותנן נמי הכי:▀!עג:
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