














  חקנ דף – נבקמסכת בבא בתרא דף          .ע" טבת התשכז, ד"בס


 



         

        



     

 



          

    

          



  



        

           







  

 

         

        





        











         

    

       

 

 

    

          

         





          





     

         











 





          

   



   



        

          

         

          

    



        

 

 

328 



ב 

  

       

     

       

       



   

          

           



         

         

         





          

        



 

    

         

           

 



      

          

      





         

 

          

          

         





          

          

         



  

 

   

       





        



         

         

      

         

          



           



         



 

 







           



         



          

          

     



          









         

           







         

    



 

        

 

  בתרא דף קנבמסכת בבא 

 ע"ה שבט התש



ג 

     

            

         





      



        









       





       

 

          

           

          



           

 

   



     







          



          

 

    



    

            

         

  

          





   

           





 











  



          









 



    











    





        

 

 

   

          





          

    

        



         

          





          

 

  קנג דף – בתרא דף קנבמסכת בבא 

 ע" התששבט ו – ה שבט



ד 

  









        

  

          



           

            





          

        

          

      



        





     



 





          



        



           







 

   





   

 









        

       



  

   

       

 

         





 

      

          



       

    

          







         



        



   

         

   





    



         

         





      

          



          



  

     

 

  קנגדף בתרא מסכת בבא 

 ע" התששבטו 



ה 

 

        

          

    





 

      



         

:

         

 

         



           

           





     

     

         

          

 

         

   













         

          





            

        

          

         

         

          



         

          

     



 





       







    

     





          

        



     

         

         



        

        



    



          



 



         



          





           







  

           



 

  דקנ דף – גבתרא דף קנמסכת בבא 

 ע" התששבט ז –  שבטו



ו 

 

        

           

       



    

       



 



         

          



          

         



        

  



 









           







        



          

  

          

           



 

          

          

           







    

         

 

  

         

        





  







     





           



      

         

 



         

     



     

 

       







     

      









          



      

            

        





           

 

  דקנדף בתרא מסכת בבא 

 ע" התששבט ז



ז 

         

     



          





    

     

          

     

        



   



           

          

         



          

      

 

 

          

          



           







         









           

        

          

         







            





            

     

       



     

         



 

         

         





           





          

          



 

        

     

             

          



        









          





 







          

    

           

      

         

         

 

  הקנ דף – דבתרא דף קנמסכת בבא 

 ע" התששבט ח –  שבטז



ח 





          







 

    





  



     

 



           





          



         



         

          

            



       

          

        







           



       



       











           

  

  





     



        



          







  



          

         

   







    

 



      

           

 

     

        

        









         









    

     

          

       

 

 

   וקנ דף – הבתרא דף קנמסכת בבא 

 ע" התששבט ט –  שבטח



ט 

  



        



         



       









  

       

  

 

       

  

         







      



        

         

         

         

         

          



      

      

         

    



          





    





   



        

      

        







     

            



        

         



          

      

         



        





        



        



         

           

          





          

            

         

           









       





 



          



 

   ובתרא דף קנמסכת בבא 

 ע" התש שבטח



י 



 





         



         



         

          





   

 

          



          

           





    





  



          





           





          

 

        





           

        

          







        

     

         

          



           

   

 

       



    

          

        









     





        

     

 





      





















       

          







      

    

          

 

  זקנ דף – ובתרא דף קנמסכת בבא 

 ע" התששבט י –  שבטט



יא 



       

          

   

           

    



          

          

     



          



 

           





         



  

           

  

 





 

         

     

          



      

            

    





         

        

          









  





           

          



       



  



          

         

          





       

     

         

       

         

      

 



       





        



      

   

          

       

        

     







      



         

       

           

         

         

 

   חקנ דף – זבתרא דף קנמסכת בבא 

 ע" התששבט אי –  שבטי



יב 

      

      

          

 



         



        









          

     





          





          

 

          

       





       

    



          

          



 



         

         

   



         





   

            



    

          

         

          

        









 

      

 

    

          

       

 

 

  חקנדף בתרא מסכת בבא 

 ע" התששבט אי


