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סו.
ֹ [דברי הכל]▀◊ חמרא עתיקא בענבי ־ דברי הכל בנותן טעם

חמרא חדתא בענבי ־ אביי אמר: במשהו[אביי]♦▀◊סו.

בנותן טעםרבא:♦▀◊סו.

[אביי]▀◊סו.
אביי אמר במשהו, בתר טעמא אזלינן, אידי ואידי חד טעמא הוא, דהוה ליה מין במינו, ומין במינו 

במשהֹו

[רבא]▀◊סו.
ורבא אמר בנותן טעם, בתר שמא אזלינן, והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד, וה"ל מין בשאינו מינו, 

ומין בשאינו מינו בנ"ט.

יין נסך שנפל ע"ג ענבים כו'ֹתנן:▀¿◊סו.

קס"ד חמרא חדתא בענבי, מאי לאו בנ"טִ ¿◊סו.

לא, במשהו.!◊סו.

הא מדקתני סיפא, זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טעם ־ אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם ־ מותר[סיפא]▀¿◊סו.

ִ ¿סו. מכלל דבנותן טעם עסקינן

ואביי?¿סו.

מתניתין ־ בחמרא עתיקא בענבי.[אביי]!◊סו.

[אביי]♦▀◊סו.
חלא דחמרא וחלא דשיכרא, וחמירא דחיטי וחמירא דשערי ־ אביי אמר: בנותן טעם, בתר טעמא 

 ֹ אזלינן, והאי טעמא לחוד והאי טעמא לחוד, והוה ליה מין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו בנותן טעם

רבא:♦▀◊סו.
במשהו, בתר שמא אזלינן, והאי חלא מיקרי והאי חלא מיקרי, והאי חמירא מיקרי והאי חמירא מיקרי, 

וה"ל מין במינו, וכל מין במינו במשהו.

מנא אמינא לה דבתר טעמא אזלינן?אביי:▀סו.

תבלין ב' וג' שמות והן מין אחד או מין ג' ־ אסורין ומצטרפיןדתניא:▀▀◊סו.

ֹ ואמר חזקיה:▀▀◊סו. הכא במיני מתיקה עסקינן, הואיל וראוין למתק בהן את הקדירה

▀סו.
אי אמרת בשלמא בתר טעמא אזלינן, כולי חד טעמא הוא, אלא אי אמרת בתר שמא אזלינן, האי שמא 

לחוד והאי שמא לחוד.

ֹ ורבא אמר לך:▀◊סו. הא מני? ר"מ היא

▀▀◊סו.
דתניא, רבי יהודה אומר 

משום רבי מאיר:

מנין לכל איסורין שבתורה שמצטרפין זה עם זה? שנאמר: (דברים יד) לא תאכל כל תועבה, כל 

שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל.

ֹ [דברי הכל]▀◊סו. חלא לגו חמרא ־ דברי הכל בנותן טעם

חמרא לגו חלא ־ אביי אמר: במשהו[אביי]♦▀◊סו.

בנותן טעם.רבא:♦▀◊סו.

אביי אמר במשהו, ריחיה חלא וטעמא חמרא ־ חלא, והוה ליה מין במינו, וכל מין במינו במשהֹו[אביי]▀סו.

סו:
[רבא]▀

רבא אמר בנותן טעם, ריחיה חלא וטעמא חמרא ־ חמרא, והוה ליה מין בשאינו מינו, וכל מין בשאינו 

מינו בנותן טעם.

ֹ ▀◊סו: האי בת תיהא, עובד כוכבים בדישראל ־ ש"ד

ישראל בדעובד כוכבים ־ אביי אמר: אסור[אביי]♦▀◊סו:

מותר.רבא:♦▀◊סו:

ֹ [אביי]▀◊סו: אביי אמר אסור, ריחא מילתא היא

רבא אמר מותר, ריחא לאו מילתא היא.[רבא]▀◊סו:
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מנא אמינא לה דריחא ולא כלום הוא?רבא:▀סו:

דתנן:▀▀◊סו:
תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת ־ הפת מותרת, לפי שאין בה טעם כמון אלא ריח 

כמון.

ואביי?¿סו:

שאני התם, דמיקלא איסוריה.[אביי]!◊סו:

כתנאי:רב מרי:▀◊סו:

הרודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה ־ ר"מ אוסר[רבי מאיר]♦▀◊סו:

מתיררבי יהודה:♦▀◊סו:

ֹ רבי יוסי:♦▀◊סו: מתיר בשל חיטין ואוסר בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות

מאי לאו בהא קמיפלגי:▀סו:

ריחא מילתא היאדמר סבר:[רבי מאיר]▀סו:

ֹ ומר סבר:[רבי יהודה]▀סו: ריחא ולא כלום הוא

לרבא ודאי תנאי היא לאביי מי לימא תנאי היא?¿סו:

!◊סו:

אמר לך אביי: לאו מי 

איתמר עלה, אמר רבה 

בר בר חנה אמר ר"ל:

בפת חמה וחבית פתוחה ־ דברי הכל אסורה, בפת צוננת וחבית מגופה ־ דברי הכל מותרת, לא נחלקו 

אלא בפת חמה וחבית מגופה, בפת צוננת וחבית פתוחה, והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי.
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