


















  כגק דף – קיז דף מסכת בבא בתרא         .ע" כסלו התשכט, ד"בס
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יח ק דף– זיקבתרא דף מסכת בבא 

 ע" כסלו התשל – כסלו כט



 

           



 







 



 



 



          

          

           

 

           



 



        

         

          

            





 



         

         



 





           

 

        



      

          

   

           

        

 

     





 



 



           

          

 

        

 

   

        

          

         

 



      



 





   

          







 





       

     



          

        





         



        



     

 

          



            

    

 



 

         

           



    







 

כ ק דף– חיקבתרא דף מסכת בבא 

 ע" התש טבתב – כסלו ל



 

 

    

         



 

  

 

         

 

           

 

         

         

          

          

         

           

          

         

         

  

 

         





 

   

    

         

 









 

     



         

  

 

      

 



 

          



   

 

         



          

 

   



   

 

         



 

        





 

      

  

          

 

            

           

           



         

           

 



 

   

           

       

          

           









    



   

        

          

     

        



         

 



 





 

         

     

 

אכ ק דף– כקבתרא דף מסכת בבא 
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בכ ק דף– אכקבתרא דף מסכת בבא 

 ע" התש טבתד –טבת  ג
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גכ קדףבתרא מסכת בבא 

 ע" התש טבתה


