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גמד.
שתי עיניו למעלה שתי עיניו למטה?▀

מה שתי עיניו למעלה שתי עיניו למטה?^מד.

!מד.
אילימא שתי עיניו למעלה ־ דחזי למעלה, שתי עיניו למטה ־ דחזי למטה, עינו אחת למעלה ועינו אחת 

למטה ־ דחזי עינו אחת למטה ועינו אחת למעלה

היינו רואה את החדר ואת העלייה כאחתִ ¿מד.

!◊מד.
אלא: שתי עיניו למעלה ־ דקיימן למעלה, שתי עיניו למטה ־ דקיימן למטה, עינו אחת למעלה ועינו אחת 

למטה ־ דקיימי עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, וקיימי כסדרן נמי ורואה את החדר ואת העלייה 

מנא הני מילי?^מד.

דת"ר:▀!◊מד.
(ויקרא כ"א) בעינו ־ כל מה שבעינו, מכאן אמרו, שתי עיניו למטה, שתי עיניו למעלה, עינו אחת למעלה 

ועינו אחת למטה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, או שמדבר עם חבירו ואחר אומר כי רואה.

תנו רבנן:▀◊מד.
(ויקרא כ"א) עור ־ בין סומא בשתי עיניו, בין סומא באחת מעיניֹו, חורוור והמים הקבועין מנין ־ ת"ל 

איש עור.

רבא:▀◊מד.

למה לי דכתב רחמנא איש עור דק תבלול בעינו? צריכי, דאי כתב רחמנא עור ־ משום דליתנהו כלל, 

אבל חורוור והמים הקבועין דאיתנהו ביה ־ לא, כתב רחמנא איש, ואי כתב רחמנא איש ־ משום דלא קא 

חזי כלל, אבל מחסורייתא ־ לא, כתב ־ רחמנא דק, ואי כתב רחמנא דק ־ משום דמחסרן, אבל 

מבלבליתא ־ לא, כתב רחמנא תבלול, ואי כתב רחמנא תבלול ־ משום דמבלבלן, אבל משום משניותא ־ 

לא, כתב רחמנא בעינו.

הלכך, כל מחמת כהיותא ־ אתיא מאיש, מחסורייתא ־ מדק, מבלבליתא ־ מתבלול, משניותא ־ מבעינו.רבא:▀◊מד.

סכי שמש.▀>מד.

סני שמש.תני רב יוסף:▀◊מד.

זגדיין▀>מד.

מחוי רב הונא: חד מדידן וחד מדידהו, ואיקפד רב יהודה.[רב הונא]▀מד.

ִ מיתיבי:▀¿מד. שכבנא ־ שגביניו שוכבים, זגדום ־ שגביניו אחד שחור ואחד לבן

תנא כל זוגא דלא שוי להדדי ־ זגדום קרי ליה.!◊מד.

הצירן▀>מד.

עיניו תרוטות וצירניות, דומעות דולפות טורדות.תנא:▀◊מד.

ֹ תנא:▀◊מד. הזדיר והלופין והתמיר

זויר ־ דמזור עיניה▀▀מד.

לופין ־ דנפישין זיפיה▀▀מד.

תמיר ־ שתמו זיפין.▀▀מד.

והני גבי מומין תנו להו¿◊מד.

ִ והתנן:▀¿◊מד. שנשרו ריסי עיניו פסול מפני מראית העין

לא קשיא, הא ־ דאשתיור גרדומי, הא ־ דלא אישתיור גרדומי.!◊מד.

מד.
מ

עיניו גדולות כשל עגל או קטנות כשל אווז▀

גופו גדול מאבריו, או קטן מאבריו▀מד.

חוטמו גדול מאבריו או קטן מאיבריו▀מד.
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הצמם והצמע.▀מד.

איזהו צומע ־ כל שאזניו קטנות, והצומם ־ כל שאזניו דומות לספוג.▀◊מד.

שפתו העליונה עודפת על התחתונה, התחתונה עודפת על העליונה ־ הרי זה מום▀מד.

ושנטלו שיניו ־ פסול מפני מראית העין.▀מד.

מד.
ג

רב:▀◊
משה רבינו עשר אמות היה, שנאמר (שמות מ') ויפרש את האהל על המשכן, מי פרשו ־ משה רבינו 

פרשו, וכתיב (שמות כ"ו) עשר אמות אורך הקרש

אם כן עשיתו למשה רבינו בעל מוםרב שימי בר חייא לרב:¿◊מד.

גופו גדול מאבריו או קטן מאבריוִ דתנן:▀¿מד.

שימי, באמה של קרש קאמר.אמר ליה:[רב]!▀מד.

חוטמו גדול כו'.▀>מד.

כאצבע קטנה.תנא:▀▀מד.

הצמם והצמע.▀>מד.

אף הצימח.תנא:▀◊מד.

▀О◊מד.
לא הוו ידעי רבנן מאי צימח, שמעו לההוא טייעא דהוה קאמר: מאן דבעי צימח, ואישתכח גדיא חזיזא 

הוזיא.

ֹ רב חסדא:▀◊מד. עז שאין לה קרנים, ורחל שיש לה קרנים ־ כשרים לגבי מזבח

תניא נמי הכי:▀מד.
יש דברים שהן כמומין ואינן כמומין, ושוחטין עליהם במקדש אבל לא במדינה, ואלו הן, עז שאין לו 

קרנים, ורחל שיש לו קרנים, והצימח והצמם והצמע.

רב חסדא אמר אמימר:▀◊מד.
נטלו קרנותן וזכרותן עמהן ־ פסולה, ואין פודין עליהםֹ נטלו טלפיים וזכרותם עמהן ־ פסולין, ונפדין 

עליהם.

ִ מיתיבי:▀¿מד. נטלו קרניין וטלפיין וזכרותן עמהן פסולין ונפדין עליהן

לא קשיא, הא ־ דאיתעקור איתעקורי, הא ־ דאיגום איגומי.!◊מד.

ודאיגום איגומי פסול?¿מד.

פרה שקרניה וטלפיה שחורים ־ יגודִ ורמינהו:▀¿◊מד.

מעילוי זכרות.תרגמה זעירי:!▀מד.

ממד:
דדין שוכבין כשל אשה▀

כריסו צבה▀מד:

טיבורו יוצא, נכפה אפילו אחת לימים▀מד:

רוח קצרית באה עליו▀מד:

המאושבן, ובעל גבר.▀מד:

מד:
ג

◊▀
רבי אבא בריה דרבי 

חייא בר אבא:
 ֹ משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים

ותניא נמי הכי:▀מד:
משתינין מים בפני רבים, ואין שותין מים בפני רבים, ומעשה באחד שביקש להשתין מים ולא השתין, 

ונמצא כריסו צבה.

שמואל איצטריך ליה בשבתא דרגלא, נגדו ליה גלימא, אתא לקמיה דאבוה[שמואל]О◊מד:

א"ל: אתן לך ד' מאה זוזי וזיל אהדר עובדא, את דאפשר לך, דלא אפשר ליה ליסתכן?[אבוה דשמואל]Оמד:
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מר בר רב אשי איצטריך אגודא גמלא אשתין[מר בר רב אשי]О◊מד:

אמרו ליה: חמתך קאתיאִ Оמד:

אמר להו: באודנה.[מר בר רב אשי]Оמד:

ותיפוק לי משום עלקא?¿◊מד:

בשותת.!◊מד:

ת"ר:▀◊מד:
שני נקבים יש בו באדם, אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע, ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום, 

בשעה שאדם נצרך אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר.

מאי דכתיב (דברים ז') לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך, אימתי לא יהיה בך עקר ־ בזמן שבבהמתך.ריש לקיש:▀◊מד:

רבי יהושע בן לוי:▀◊מד:
לא יהיה בך עקר ־ שלא תהא ביתך עקור מן מן התלמידים, ועקרה ־ שלא תהא תפלתך עקורה לפני 

המקום, אימתי ־ בזמן שאתה משים עצמך כבהמה.

לא ישתין אדם מים לא על כלי חרס, ולא על מקום קשהרב פפא:▀◊מד:

הני מדורי דבבל מהדרי מיא לעין עיטםדאמר רב:▀▀מד:

הא איתתא לא תקום להדיא באנפי ינוקא, אגיסא ־ לית לן בה.אביי:▀◊מד:

עמוד החוזר ־ מביא אדם לידי הדרוקן, סילון החוזר ־ מביא אדם לידי ירקון.תניא, רשב"ג▀◊מד:

▀◊מד:

רבה בר רב הונא, אמר 

רב קטינא אמר ריש 

לקיש:

דם רבה ־ שחין רבה, שכבת זרע רבה צרעת רבה, צואה רבה ־ הדרוקן רבה, מי רגלים רבין ירקון רבה.

רוח קצרית באה עליו.▀>מד:

מאי נינהו?^מד:

רוח בן נפלים באה עליו.תנא:▀!◊מד:

המאושבן ובעל גבר.▀>מד:

משובן ־ בביצים, ובעל גבר ־ בגיד.תנא:▀◊מד:

משובן ־ זה הקיין, הגרבתן ־ זה בעל קיק, קיין ־ בביצים, גרבתא ־ בגיד.תנא:▀◊מד:

ועד כמה?^מד:

מחוי רב יהודה עד רכובה.[רב יהודה]!◊מד:

▀מד:
תניא, רבי אליעזר בן 

יעקב:
 ֹ עד רכובה ־ פסול, למעלה מן רכובה ־ כשר

עד רכובה ־ כשר, למטה מן הרכובה ־ פסול.איכא דאמרי:▀מד:

מד:
מ

ֹ [ת"ק]♦▀ אין לו ביצים, או אין לו אלא ביצה אחת, הרי זה (ויקרא כ"א) מרוח אשך האמור בתורה

כל שנימוחו אשכיורבי ישמעאל:♦▀מד:

כל שרוח באשכיורבי עקיבא:♦▀מד:

כל שמראיו חשוכין.רבי חנינא בן אנטיגנוס:♦▀מד:

מד:
ג

קשיא ליה לרבי ישמעאל: הא חסר אשך מיבעי ליִה תני: שנמרחו אשכיו.[רבי ישמעאל]▀◊

קשיא ליה לרבי עקיבא: האי ממרוח אשך מיבעי ליִה תני: שהרוח באשכיו.[רבי עקיבא]▀◊מד:
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[רבי חנינא בן אנטיגנוס]▀◊מד:
קשיא ליה לרבי חנינא בן אנטיגנוס: האי רוח אשך מיבעי ליִה תני: שמראיו חשוכין, קסבר גורעין 

 ֹ ומוסיפין ודורשין

היינו כושיִ ¿מד:

רבי חנינא בן אנטיגנוס לא תני כושי.!◊מד:

מד:
מ

מקיש בקרסוליו ובארכבותיו▀
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