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קא.
רבי שמעון:♦▀

עושה תוכה של מערה שש אמות על שמונה, ופותח לתוכה שלשה עשר כוך, ארבעה מכאן וארבעה 

מכאן ושלשה מכנגדן, ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל.

[רבנן]♦▀קא.
ועושה חצר על פי המערה שש על שש כמלא המטה וקובריה, ופותח לתוכה שתי מערות, אחת מכאן 

 ֹ ואחת מכאן

ֹ רבי שמעון:♦▀קא. ארבע לארבע רוחותיה

הכל לפי הסלע.רבן שמעון בן גמליאל:▀קא.

קא.
ג

הני תרי להיכא שדי להו?^◊

אי לבראי!קא.

הא קמיתדשי להו?¿קא.

חצר הקבר, העומד בתוכו ־ טהורִ ותו, הא תנן:▀¿קא.

דעביד להו כמין נגר.רבי יוסי ברבי חנינא:!◊קא.

קא:
קבורת חמורים היא זוִ והא אמר ר' יוחנן:▀¿◊

לר' יוחנן, דעביד להו בקרן זוית.!◊קא:

והא נגעי כוכין להדדיִ ¿קא:

רב אשי:!◊קא:
במעמיק. דאי לא תימא הכי, ארבע מערות לר' שמעון היכי עביד להו? הא קא נגעי כוכין להדדיִ אלא 

במעמיק, הכא נמי במעמיק.

▀◊קא:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
ארבע מערות לר"ש, דעביד להו כי חרותא.

¿◊קא:

והא דרב הונא בריה דרב יהושע ברותא היא, מכדי כל אמתא בריבועא ־ אמתא ותרי חומשי באלכסונא, 

כמה הוי להו? חד סרי וחומשא, כוכין כמה הוו? תמניא, תמניא בחד סרי וחומשא היכי משכחת לה? 

אלא הא דרב הונא בריה דרב יהושע ברותא היא.

ואי בעית אימא, כדאמר רב שישא בריה דרב אידי:!◊קא:

▀!◊קא:
[רב שישא בריה דרב 

אידי]
בניפלי

הכא נמי בניפלי.!קא:

תנן התם:▀◊קא:

המוצא מת מושכב כדרכו ־ נוטלו ואת תפוסתֹו שנים ־ נוטלן ואת תפוסתןֹ מצא שלשה, אם יש ביניהן 

מארבע עד שמונה ־ הרי זו שכונת קברות, ובודק ממנו ולהלן עשרים אמה, מצא אחד בסוף עשרים 

אמה ־ בודק ממנו ולהלן כ' אמה, שרגלים לדבר, שאילו מתחלה מצאו ־ נוטלו ואת תפוסתו.
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