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ק.
כל מן הצד דרך עקלתון היא, קרובה לזה ורחוקה לזה.רב אשי:!◊

ולימא להו: שקלו דידכו והבו לי דידיִ ¿ק.

ֹ !ק. הא מני? רבי אליעזר היא

▀!◊ק.
דתניא, ר' יהודה אומר 

משום רבי אליעזר:
רבים שבררו דרך לעצמם ־ מה שבררו בררו.

לרבי אליעזר, רבים גזלנים נינהו?¿ק.

כגון שאבדה להן דרך באותה שדה.רב גידל אמר רב:!◊ק.

אי הכי, אמאי אמר רבה בר רב הונא, אמר רב: אין הלכה כר"א?¿ק.

מאן דמתני הא לא מתני הא.!ק.

וטעמא מאי?^ק.

משום דרב יהודה!ק.

מצר שהחזיקו בו רבים ־ אסור לקלקלו.דאמר רב יהודה:▀!◊ק.

ור' אליעזר, רבים במאי קנו ליה?¿◊ק.

בהילוכא!◊ק.

ֹ דתניא:[רבי אליעזר]♦▀!◊ק. הלך בה לארכה ולרחבה ־ קנה מקום הילוכו, דברי ר' אליעזר

אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק.חכמים:♦▀!◊ק.

מ"ט דר' אליעזר?רבי אלעזר:^ק.

דכתיב: (בראשית י"ג) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה.[רבי אלעזר]!◊ק.

ורבנן?¿ק.

התם משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר ליה הכי, כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו.[רבנן]!◊ק.

מודים חכמים לר"א בשביל של כרמים, הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך.רבי יוסי בר' חנינא:▀◊ק.

▀◊ק.
כי אתו לקמיה דרב יצחק 

בר אמי, אמר להו:

הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבישתא והדר. ולא אמרן אלא דמסיימין מחיצתא, אבל לא מסיימין 

מחיצתא ־ כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא.

דרך היחיד ־ ד' אמות.▀>ק.

כדי שיעבור חמור במשאו.תנא, אחרים:▀◊ק.

הלכה כאחרים.רב הונא:▀◊ק.

שני גמדים ומחצה.ותנו דייני גולה:▀◊ק.

הלכה כדייני גולה.ואמר רב הונא:▀◊ק.

הלכה כאחריםִ והאמר רב הונא:¿ק.

אידי ואידי חד שיעורא הוא.!◊ק.

דרך הרבים ־ שש עשרה אמה.▀>ק.

תנו רבנן:▀◊ק.
ֹ , דרך הרבים ־ שש עשרה אמותֹ דרך ערי  ֹ , דרך מעיר לעיר ־ שמונה אמות דרך היחיד ־ ארבע אמות

מקלט ־ שלשים ושתים אמות.

Talmud Navigator עמוד 1 בבא בתרא ק



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-המוכר פירות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ק:
מאי קראה? דכתיב: (דברים י"ט) תכין לך הדרך, דרך ־ הדרך.רב הונא:▀

דרך המלך ־ אין לה שיעור.▀>ק:

שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו.▀◊ק:

דרך הקבר ־ אין לה שיעור.▀>ק:

משום יקרא דשכבא.▀◊ק:

המעמד ־ דייני ציפורי אמרו: בת ד' קבין כו'.[דייני ציפורי]▀>ק:

ת"ר:▀◊ק:
המוכר קברו, דרך קברו, מקום מעמדו, ובית הספדו ־ באין בני משפחה וקוברין אותו על כרחו, משום 

פגם משפחה.

ת"ר:▀◊ק:
אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת, כנגד (קהלת א') הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל 

הבל.

^ק:
רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:
היכי עבדי?

▀!ק:
א"ל:[רב אשי] כדתניא, 

אמר רבי יהודה:

ביהודה בראשונה לא היו פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת, כגון: עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים 

שבֹו

א"כ, אף בשבת מותר לעשות כן.אמרו לו:▀!ק:

אחתיה דרמי בר פפא הוה נסיבא ליה לרב אויא, שכיבא, עבד לה מעמד ומושב.[רב אויא]Оק:

רב יוסף:▀ק:
טעה בתרתי: טעה, שאין עושין אלא בקרובים, והוא עבד אפילו ברחוקיםֹ וטעה, שאין עושין אלא ביום 

ראשון, והוא עבד ביום שני.

בהא נמי טעה, שאין עושין אלא בבית הקברות, והוא עשה בעיר.אביי:▀ק:

בהא נמי טעה, שאין עושין אלא במקום שנהגו, והתם לא נהוג.רבא:▀ק:

ֹ מיתיבי, אמרו לו:▀¿ק: אם כן, אף בשבת מותר לעשות כן

ואי אמרת בבית הקברות וביום א', בית הקברות בשבת מאי בעי?¿ק:

בעיר הסמוכה לבית הקברות, דאמטיוהו בין השמשות.!ק:

ק:

מ
[רבנן]♦▀

המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, וכן המקבל מחברו לעשות לו קבר ־ עושה תוכה של מערה ד' 

אמות על שש, ופותח לתוכה שמונה כוכין, שלש מכאן ושלש מכאן ושנים מכנגדןֹ וכוכין ־ ארכן ארבע 

ורחבן ששה.
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