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נח.
Оאיקלע רב הונא בריה דר"נ למחוזא

א"ל רבא לרב אליקים שמעיה: טרוק טרוק גלי, דלא ניתו אינשי דניטריד.[רבא]Оנח.

^◊נח.
על לגבי א"ל: [רב הונא 

בריה דר"נ]
כי האי גוונא מאי?

אסור אפילו בהנאה.א"ל:[רבא]!◊נח.

והא מר הוא דאמר: שיכשך אין עושה יין נסךִ [רב הונא בריה דר"נ]¿נח.

אימר דאמרי אנא ־ לבר מדמיה דההוא חמרא, דמי דההוא חמרא מי אמרי.[רבא]!◊נח.

ֹ [רבא]О◊נח. אמר רבא: כי אתאי לפומבדיתא, אקפן נחמני שמעתתא ומתניתא דאסיר

שמעתתא¿נח.

ֹ [אביי]▀¿◊נח. דההוא עובדא דהוה בנהרדעא ואסר שמואל, בטבריא ־ ואסר רבי יוחנן

לפי שאינן בני תורהואמרי ליה:[רבא]!◊נח.

טבריא ונהרדעא אינן בני תורה, דמחוזא בני תורה?ואמר לי:[אביי]¿◊נח.

מתניתא¿נח.

[אביי]▀¿◊נח.
דאגרדמים עובד כוכבים שקדח במינקת והעלה, או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית, זה היה מעשה 

ואסרוהו

מאי לאו בהנאהִ ¿נח.

לא, בשתייה.[רבא]!◊נח.

אי הכי, ליתני ימכר[אביי]¿◊נח.

כדקתני סיפא:▀¿נח.
חרם עובד כוכבים שהושיט ידו לחבית, וכסבור של שמן היא ונמצאת של יין, זה היה מעשה ואמרו: 

ימכר

תיובתא דרבִא תיובתא.▀◊נח.

О◊נח.
[רבי יוחנן בן ארזא ור' 

יוסי בן נהוראי]

רבי יוחנן בן ארזא ור' יוסי בן נהוראי הוו יתבו וקא שתו חמרא, אתא ההוא גברא, אמרו ליה: תא 

אשקינן, לבתר דרמא לכסא איגלאי מילתא דעובד כוכבים הוא

▀נח.
[רבי יוחנן בן ארזא/ר' 

יוסי בן נהוראי]
חד אסר אפי' בהנאה, וחד שרי אפי' בשתייה.

ֹ רבי יהושע בן לוי:▀◊נח. מאן דאסר שפיר אסר, ומאן דשרי שפיר שרי

ֹ ▀▀נח. מאן דאסר, מימר אמר: סלקא דעתיה דרבנן כי הני שיכרא קא שתו? אלא ודאי האי חמרא הוא ונסכיה

נח:
▀▀

מאן דשרי שפיר שרי, מימר אמר: ס"ד דרבנן כי הני חמרא קא שתו, וא"ל לדידי תא אשקינן? אלא 

ודאי שיכרא הוא קא שתו ולא נסכיה.

והא קא חזיִ ¿נח:

בליליא.!◊נח:

והא קא מרח ליהִ ¿נח:

בחדתא.!◊נח:

והא קא נגע ביה¿נח:

בנטלא!◊נח:

וה"ל מגע עובד כוכבים שלא בכוונה ואסורִ ¿◊נח:
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לא צריכא דקא מוריק אורוקי, וה"ל כחו שלא בכוונה, וכל כחו שלא בכוונה לא גזרו ביה רבנן.!◊נח:

^◊נח:
בעא מיניה ר' אסי מר' 

יוחנן:
יין שמסכו עובד כוכבים, מהו?

ואימא: מזגוִ א"ל:[רבי יוחנן]¿נח:

אנא כדכתיב קאמינא: (משלי ט) טבחה טבחה מסכה יינהא"ל:[רב אסי]!נח:

לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמו.א"ל:[רבי יוחנן]¿נח:

מאי?[רב אסי]^נח:

אסור, משום לך לך, אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב.א"ל:[רבי יוחנן]!◊נח:

[רבי ירמיה]▀◊נח:
רבי ירמיה איקלע לסבתא, חזא חמרא דמזגי עובד כוכבים ואישתי ישראל מיניה, ואסר להו,משום לך 

לך, אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב.

▀נח:
אתמר נמי: א"ר יוחנן, 

ואמרי לה א"ר אסי א"ר 
יין שמזגו עובד כוכבים ־ אסור, משום לך לך, אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב.

[ריש לקיש]▀◊נח:
ר"ל איקלע לבצרה, חזא ישראל דקאכלי פירי דלא מעשרי ואסר להו, חזא מיא דסגדי להו עובדי 

כוכבים ושתו ישראל ואסר להו

אתא לקמיה דרבי יוחנןОנח:

אדמקטורך עלך זיל הדר, בצר לאו היינו בצרה, ומים של רבים אין נאסרין.א"ל:[רבי יוחנן]▀◊נח:

רבי יוחנן לטעמיה▀נח:
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