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געא.
עיר שכבשוה כרקום ־ כל כהנות שבתוכה פסולותִ ורמינהי:▀¿◊

לנסך אין פנאי, לבעול יש פנאי.רב מרי:!◊עא.

עא.
מ

▀
האומנין ישראל ששלח להם עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרן ־ מותר לומר תן לנו את דמיה, 

משנכנסה לרשותן ־ אסור.

עא.
ג

מותר לאדם לומר לעובד כוכבים צא והפס עלי מנת המלך.רב יהודה אמר רב:▀◊

אל יאמר אדם לעובד כוכבים עול תחתי לעוצרִ מיתיבי:▀¿◊עא.

עול תחתי לעוצר קאמרת? הא לא דמיא אלא להא:אמר ליה רב:!◊עא.

אבל אומר לו מלטני מן העוצר.[סיפא]▀!◊עא.

עא.
מ

המוכר יינו לעובד כוכבים, פסק עד שלא מדד ־ דמיו מותרין, מדד עד שלא פסק ־ דמיו אסורין.▀

עא.
ג

משיכה בעובד כוכבים קונהֹ תדע, דהני פרסאי משדרי פרדשני להדדי ולא הדרי בהו.אמימר:♦▀◊

לעולם אימא לך: משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, והאי דלא הדרי בהו, דרמות רוחא הוא דנקיטא להו.רב אשי:♦▀◊עא.

רב אשי:▀▀◊עא.

מנא אמינא לה? מדאמר להו רב להנהו סבויתא: כי כייליתו חמרא לעובדי כוכבים, שקלו זוזי מינייהו 

והדר כיילן להו, ואי לא נקיטו בהדייהו זוזי, אוזיפונהו והדר שקילו מינייהו, כי היכי דתיהוי הלואה 

גבייהו, דאי לא עבדיתו הכי, כי קא הוי יין נסך ־ ברשותייכו קא הוי, וכי שקילתו ־ דמי יין נסך קא 

שקילתֹו

ואי ס"ד משיכה בעובד כוכבים קונה, מדמשכה עובד כוכבים קנייה, יין נסך לא הוי עד דנגע ביהִ ▀עא.

עא:
אי דקא כייל ורמי למנא דישראל ה"נ, לא צריכא, דקא כייל ורמי למנא דעובד כוכבים.!◊

סוף סוף כי מטא לאוירא דמנא קנייה, יין נסך לא הוי עד דמטי לארעיתיה דמנא, ש"מ: נצוק חבורִ ¿◊עא:

לא, אי דנקיט ליה עובד כוכבים לכלי בידיה ה"נ, לא צריכא דמנח אארעא.!◊עא:

ותיקני ליה כליו, שמעת מינה: כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקחִ ¿◊עא:

!◊עא:
לא, לעולם אימא לך: קנה לוקח, והכא במאי עסקינן ־ כגון דאיכא עכבת יין אפומיה דכוזנתא, דקמא 

קמא אינסיך ליה.

וכמאן? דלא כרשב"ג, דאי רשב"ג¿עא:

ימכר כולו לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין נסך שבוִ האמר:[רשב"ג]¿▀◊עא:

מידי הוא טעמא אלא לרב!עא:

הלכה כרשב"ג חבית בחבית, אבל לא יין ביין.האמר רב:!▀◊עא:

מיתיבי:▀¿◊עא:
הלוקח גרוטאות מן העובדי כוכבים ומצא בהן עבודת כוכבים, אם עד שלא נתן מעות משך ־ יחזיר, אם 

 ֹ משנתן מעות משך ־ יוליך לים המלח

אי ס"ד משיכה בעובד כוכבים קונה, אמאי יחזיר?¿עא:

משום דמיחזי כי מקח טעות.אביי:!◊עא:

רישא מקח טעות, סיפא לאו מקח טעות?רבא:¿עא:

אלא אמר רבא:!◊עא:
רישא וסיפא מקח טעות, ורישא דלא יהיב זוזי, לא מיתחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל, סיפא דיהיב 

זוזי, מיתחזי כעבודת כוכבים ביד ישראל.

▀¿◊עא:
מר קשישא בריה דרב 

חסדא לרב אשי, ת"ש:
 ֹ המוכר יינו לעובד כוכבים, פסק עד שלא מדד ־ דמיו מותרים

ואי אמרת משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, אמאי דמיו מותרין?¿◊עא:

הכא במאי עסקינן ־ דאקדים ליה דינר.[רב אשי]!◊עא:
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מדד עד שלא פסק ־ דמיו אסוריןא"ה, אימא סיפא:▀¿◊עא:

ואי דקדים ליה דינר, אמאי דמיו אסורין?¿עא:

א"ל:[רב אשי]!◊עא:

ולדידך דאמרת משיכה בעובד כוכבים קונה, אמאי רישא דמיו מותרין, וסיפא דמיו אסורין? אלא מאי 

אית לך למימר? פסק ־ סמכא דעתיה, לא פסק ־ לא סמכא דעתיה, לדידי נמי, אע"ג דקדים ליה דינר, 

פסק ־ סמכא דעתיה, לא פסק ־ לא סמכא דעתיה.

▀¿◊עא:
רבינא לרב אשי: ת"ש, 

דאמר ר' חייא בר אבא 
 ֹ בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה, ולא ניתן להישבון

ואי ס"ד משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, אמאי נהרג?¿עא:

משום דצעריה לישראל, ומאי לא ניתן להישבון? דאינו בתורת הישבון.[רב אשי]!◊עא:
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