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מג.
מ

מומין אלו, בין קבועין בין עוברים ־ פוסלין באדם.▀

ויותר עליהן: הכילון והלפתן והמקבן, ושראשו שקוט, ושקיפס▀מג.

ובעלי חטרות ־ רבי יהודה מכשיר[רבי יהודה]♦▀מג.

פוסלין.חכמים:♦▀מג.

הקרח ־ פסול, איזהו קרח ־ כל שאין לו שיטה של שער מקפת מאוזן לאוזן, אם יש לו ־ ה"ז כשר.▀מג.

מג.
ג

אמאי? והאיכא יבלת דלא כתיב באורייתא באדִם ותו, דק תבלול דלא כתיבי בבהמהִ ¿◊

מילף ילפי מהדדי!מג.

דתניא:▀!◊מג.
באדם לא נאמר בו יבלת, בבהמה לא נאמר דק תבלול, מנין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של 

זה בזה ־ ת"ל גרב גרב ילפת ילפת לגזירה שוה.

▀◊מג.
מפני, דאי לא מפני איכא למיפרך: אדם מבהמה לא יליף ־ שכן היא עצמה קריבה לגבי מזבח, בהמה 

מאדם לא ילפא ־ שכן נתרבה במצות

▀◊מג.
לאיי אפנויי מפניֹ לכתוב רחמנא ילפת ולא בעי גרב, ואנא אמינא: ומה ילפת דלא מאיסא ־ הוי מומא, 

גרב דמאיס ־ לא כל שכן? גרב גרב דכתב רחמנא למה לי ־ לאפנויי.

ולכתבינהו רחמנא כולהו בחד, וגרב וילפת הכא והכא, ולילפו מהדדיִ ¿מג.

אהייא ליכתב רחמנא?^!מג.

אי כתב באדם!!מג.

הוה אמינא, כל דפסול באדם ־ פסול בבהמה, קלוט וחוטין דליתנהו באדם ־ בבהמה נמי לא ליפסלוִ ¿!מג.

ולכתוב רחמנא כולהו בבהמה!!!מג.

הוה אמינא, כל דפסול בבהמה ־ פסול באדם, גבן וחרום דליתנהו בבהמה ־ באדם נמי לא לפסלוִ ¿!מג.

¿מג.
ולכתבינהו רחמנא כולהו בחד, והנך דליתנהו באידך ־ לכתוב רחמנא בבהמה, והנך דליתנהו באידך ־ 

לכתוב באדם וגרב וילפת הכא והכא, ולילפי מהדדיִ 

אלא כתנא דבי רבי ישמעאל!מג.

כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.דתנא דבי רבי ישמעאל:▀!◊מג.

רבא:▀◊מג.

למה לי דכתב רחמנא מומין באדם, מומין בקדשים, מומין בבכור? צריכא, דאי כתב רחמנא מום באדם ־ 

שכן נתרבה במצוות, אדם מבכור לא אתי ־ שכן הוא עצמו קרב לגבי מזבח, קדשים מבכור לא אתי ־ 

שכן קדושתו מרחם, אדם מקדשים לא אתי ־ שכן הן עצמן קריבין, בכור מקדשים לא אתי ־ שכן 

קדושתו מרובה.

חדא מחדא לא אתיא, תיתי חדא מתרתיִ ¿◊מג.

מהי תיתי?^!מג.

לא לכתב רחמנא בבכור ותיתי מהנך!!◊מג.

מה להנך ־ שכן קדושתן מרובה ונוהגין בפשוטין¿!◊מג.

לא לכתוב בקדשים ותיתי מהנך!!מג.

מה להנך שכן קדושתן מאליהן¿!◊מג.

לא לכתוב באדם ותיתי מהנך!!מג.

מה להנך שכן הן עצמן קריבין לגבי מזבח¿!◊מג.

צריכי.!◊מג.
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יתר עליהן באדם.▀>מג.

מנא ה"מ?^מג.

דאמר קרא (ויקרא כ"א) כל איש אשר בו מום מזרע אהרן ־ איש ששוה בזרעו של אהרן.רבי יוחנן:!◊מג.

מג:
מאי איכא בין מומא לשאינו שוה בזרעו של אהרן?^◊

!◊מג:
איכא בינייהו משום אחולי עבודה, מומא ־ מחיל עבודה, דכתיב (ויקרא כ"א) מום בו ולא יחלל, שאינו 

שוה בזרעו של אהרן ־ לא מחיל עבודה.

מאי איכא בין שאינו שוה בזרעו של אהרן ומשום מראית העין?^◊מג:

איכא בינייהו עשה.!◊מג:

כילון▀>מג:

דדמי רישיה לאכלא.▀◊מג:

לפתא▀>מג:

דדמי רישיה לגלגלידא דליפתא.▀◊מג:

וצוארו עומד באמצע ראשו.תנא:▀◊מג:

מקבן▀>מג:

דדמי רישיה למקבן.▀◊מג:

ושראשו שקוט▀>מג:

מלפניו.▀◊מג:

ושקיפס▀>מג:

מאחוריו, כדאמרי אינשי שקיל פיסא.▀◊מג:

וצוארו שקוט ושמוט.תנא:▀◊מג:

שקוט - דחביא מחבא▀מג:

שמוט - דאריך ושמוט.▀מג:

ובעלי חטרות ר' יהודה כו'.▀>מג:

דאית ביה עצם כולי עלמא לא פליגי ־ דפסול, כי פליגי דלית ביה עצם:▀◊מג:

הא אינו שוה בזרעו של אהרןמר סבר:[חכמים]♦▀◊מג:

קרקורא דבישרא בעלמא הוא.ומר סבר:[רבי יהודה]♦▀◊מג:

הקרח פסול.▀>מג:

רבא:▀◊מג:
ל"ש אלא שאין לו לאחריו ויש לו לפניו. אבל יש לו לאחריו ־ כשר, וכל שכן שיש לו לאחריו ואין לו 

לפניו.

ואיכא דמתני אסיפא:▀מג:

ואם יש לו ה"ז כשר[סיפא]▀>מג:

רבא:▀◊מג:
לא שנו אלא שיש לו לאחריו וכ"ש ואין לו לפניו, אבל יש לו בין לאחריו בין לפניו ־ פסול, וכל שכן 

שיש לו לפניו ואין לו לאחריו, וכ"ש דאין לו כלל ־ דפסול.
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הקרחנין והננסין והזבלגנין ־ פסולין, לפי שאינן שוה בזרעו של אהרן .רבי יוחנן:▀◊מג:

קרחנין ־ תנינִא ננסין ־ תנינאִ ¿מג:

זבלגנין איצטריך ליה לאשמועינן, ומהו דתימא משום מראית העין.!◊מג:

והא כל היכא דאיכא משום מראית העין מיתנא קתני להו:¿◊מג:

ִ [קתני]▀¿מג: ושנשרו ריסי עיניו ־ פסול מפני מראית העין

מהו דתימא: תני חדא ־ וה"ה לכולהו ◌ֹ !מג:

והא כל היכא דאיכא למהדר ומיתנא:¿מג:

ִ [קתני]▀¿מג: ושניטלו שיניו ־ פסול משום מראית העין

אלא לאפוקי מהא דתניא!◊מג:

הקרחנין והננסין והזבלגנין ־ כשרים, ולא אמרו פסול אלא משום מראית העין.דתניא:▀!◊מג:

מאן האי תנא?^מג:

ר' יהודה היא!מג:

(ויקרא א') הכהנים ־ לרבות הקרחנין.דתניא, רבי יהודה:▀!◊מג:

מג:
מ

אין לו גבינין, אין לו אלא גבין אחד ־ זהו גבן האמור בתורה.▀

כל שגבינין שוכביןרבי דוסא:▀מג:

שיש לו שני גבין ושתי שדראות.רבי חנינא בן אנטיגנוס:▀מג:

מג:
ג

וגבן דאין לו משמע?¿

גבן ־ שיש לו גבינין הרבה, אין לו גבינין או אין לו אלא גבין אחד מנין ־ ת"ל: או גבן.ורמינהוִ :▀¿◊מג:

זהו מדרש או גבן.רבא:!◊מג:

רבי דוסא אומר כו'.▀>מג:

למימרא דחיי?¿מג:

המפלת בריה שיש לה שני גבין ושתי שדראותוהא איתמר:▀¿◊מג:

באשה ־ אינו וולד, בבהמה ־ אסור באכילהִ ואמר רב:▀¿◊מג:

כבר רמא ניהליה רב שימי בר חייא לרב[רב שימי בר חייא לרב]^!מג:

שימי אִת אלא בששדרתו עקומה.וא"ל:[רב]!!◊מג:

מג:
מ

החרום פסול - איזהו חרום הכוחל שתי עיניו כאחת.▀

▀מג:
שתי עיניו למעלה, ושתי עיניו למטה, עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, רואה את החדר ואת העלייה 

כאחד

סכי שמש, והזגדן, והצירן▀מג:

ושנשרו ריסי עיניו ־ פסול מפני מראית העין.▀מג:

מג:
ג

חרום ־ שחוטמו שקוע, חוטמו סולד, חוטמו בולם, חוטמו נוטף מנין? ת"ל: או חרום.ת"ר:▀◊
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אין חרום אלא הכוחל שתי עיניו כאחתרבי יוסי:▀▀◊מג:

הפלגת, אע"פ שאינו כוחל שתי עיניו כאחת.אמרו לו:▀▀◊מג:
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