




















לב דף – כו דף מסכת בבא בתרא          .ט" אלול התשסזכ, ד"בס



             







       



          





           





   

         

          



         

         





         



      



      



         

         



 



           

          

        





 

   

         



 

          



 



 





 

           

         

          



          



           



 

         



          

      



           







      

  



    

310 



 
 







           

          







 



         

     







       

   

     

 

            

   

           

 



           

          





      





    

       



 



    









       

         





 

         

         

           



      

      

           



 

          

     





           



         

          





 

          

         

          

     



            

          









            









 





      



        



 

           

        

  





 

  ז דף כ– כובתרא דף מסכת בבא 

ט" אלול התשסחכ– אלול זכ



 
 





 





       



    

     







 











           

         



          

           

   



    

     

   

            

           





          



 



     







       

           

           

           







            



 

          

         

           



     



       

           

      

         

          



 

       



 



  

    



 



   



           



     



   



          



     



 





 

 







 

   



 

  זדף כבתרא מסכת בבא 

ט" אלול התשסחכ



 
 





      

     





          

 







          



          





          

         

        





         

          

           



         



           





           



      

 

       





          

           

          





     



     

         



            



 





 

   

         



 

         







 

 

           

         



          



          



           

         

      





 





           



        

         

     



 



   

           



          







     



 

  ח דף כ– זכבתרא דף מסכת בבא 

ט" אלול התשסטכ – אלול חכ



 
 



          

          



           

         

     

           

 



           

           





     



  



         





     









           





 

 





   



    



         



 



           

        



  



       





           

     





           





 





 

         

     



 

 



      



     



 

       

          





          



 







 

          

           







           

         



 

            

       





 

  ט דף כ– חכבתרא דף מסכת בבא 

ע"תשה  תשריא – אלול טכ



 
 



 



           





    

          

   

          

       

 



         

      



     



 



           









       

      

          

 

 





          



      



          



            



           







 



      

 

           

           

   

            

           







 

   

            

     



   



  

          

  



     



          







 

           



    



 

          

           



            





           



      







 

          



 

 

  טדף כבתרא מסכת בבא 

ע"תשה  תשריא



 
 



 

          











 

            

            

     



           



         

     

          



           

           

          



 







           

          

   





           



      



  

 

          



           

     

 

   

      



     

      



          



   

           

        

          

     



     



          



          



          







 

           

          

    

           

          



             

           





         





           

  

    



 







 

        

       

           

         

         

 

  ל דף – טכבתרא דף מסכת בבא 

ע"תשהתשרי  ב –  תשריא



 
 



          



           

      





          

            

           

          

          

    



         



            

       

          





          

          

          





 

          

 

      

         

 



 

      

          









           

      

   



            

           



     

       





   



 

       

            

     

           



          

         

       



     

          

          

      



 



          

         



             









         

      



          







           

         



 

          



         

            



 

 

  לדף בתרא מסכת בבא 

ע"תשהתשרי ב 



 
 



         

 

           

           

         







          

  



         

          



            





           

      

  









            









        

         

           







          



    



            





     









            

          

         

    



       

     



  

    



 



          





            

         



    





         

         

           

         

  



 

      

           

           







     

      



 



           

           

            

          

           



     

 

  אל דף – לבתרא דף מסכת בבא 

ע"תשהתשרי  ג –  תשריב



 
 



 

 

          

      

           

       

          





          









           



 





   



       



      





 

     

  



  









 

          

       





  

          



   

          

          





           

     









            

       



       





          



           

          



           

          

     







           

         





 

           

          



          

         



 

          



   



 

         

         

          



           

         

 

  אלדף בתרא מסכת בבא 

ע"תשהתשרי  ג



 
 





           



         







 



            





          

          

           

             

     

        

            





       



            



     



   

   





 

           

           



           





          



         

   

         

          

       



          

      

   

           











     



           

  

            

           

 

        

           

          





 



           











 





   

      



            

            



          

           

 

     

          



 

           





 

  בל דף – אלבתרא דף מסכת בבא 

ע"תשהתשרי  ד –  תשריג



 
 





         

         









      

          





        

  

           





           

           





     

          





           

             



   

          

         





       





           

 

 

 

 

        



 

 

           



           

     



  
 

 

 

  בלדף בתרא מסכת בבא 

ע"תשהתשרי  ד


