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מסכת עבודה זרה דף כה – דף לב

. כט' אלול התש"ע,בס"ד

         

דף כה ע"א
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מסכת עבודה זרה דף כה – דף כו
כט אלול התש"ע – א תשרי התשע"א

          

          



         

 

          

        

          



          





           

  



           

 



 

            

           

          

           

         



          

         





 

          

           

           

          







 

          



            





           





          

            

           



          

           



 

           



  

          

 

            

            

           

          







 

  

         

          

           

           

          



    

דף כו ע"א

             

           

           

ב

מסכת עבודה זרה דף כו
א תשרי התשע"א

          



          

 



           

            



           

    



           

  

          

          

            

 

            



          
 

דף כו ע"ב

           

 

   

         



 



            

           

          

           

          

 





             

 

        

  





         





        

             



           

           







            





           

  

             



           

 





   

 

           

 

           

 

          









            




ג

מסכת עבודה זרה דף כו – דף כז
א תשרי – ב תשרי התשע"א

 

           

   



           

           

         



            



    

           

           

        

          







 

          

           

           

            



           

           

           



 

        





            





 

             

           

          





           

  





 

           

           

          

          

          



           

            

            

          

      





           

  

          





 


דף כז ע"א

           

        

          





          

  

            

           




         

ד

מסכת עבודה זרה דף כז
ב תשרי התשע"א





          


 

 

 



           
           

דף כז ע"ב



 

           

 

           

           



           

  

        

             

           

           

             

          

            

            





            

             

            

           



            



          

  



          

 





            

         

           





           

  



          

           



           



 

   

         

 

            

            



           





            

            

           

           



          

           

         







          



           

           

ה

מסכת עבודה זרה דף כז – דף כח
ב תשרי – ג תשרי התשע"א



           

            









            

           



          

        



         

 

           

            

           

          





            



  

  

            

            

           

          

 

             

            



           

            

         







           

            



            

          



           

             



            


דף כח ע"א

  

             

          

          



          

           



          

 

          

           





 



           



             





 


דף כח ע"ב

            
  

 

ו

מסכת עבודה זרה דף כח– דף כט
ג תשרי – ד תשרי התשע"א

דף כט ע"א

         

 

           





          

             

            

           



           

         



          

            

         





           

       

            



             



            

 









  

          



 





           

          



 



        

           

          



          





           

          

            

           

           





           

             

         

           

  

            

         

          

          



          

 

           

          



          

            

            

            

            

            

          

          



ז

מסכת עבודה זרה דף כט
ד תשרי התשע"א
           





           







          

            

 



           

            



         

           



          

           





           

             



           

          



         

   

          





            



 

           

          

           



 

            

          



          

          



         

 



            

   

         

         




             

דף כט ע"ב



          

         

           

          

          



          

         

            



           

 

          







          

  



           

            

ח

מסכת עבודה זרה דף כט – דף ל
ד תשרי – ה תשרי התשע"א
 



             

           





          



           

            

             

           





           
              

דף ל ע"א



          



          

           

  



         

              



           

            

             

          



            



             

              



           





 





 

             

            

            

           



          

 



            
          

דף ל ע"ב

 

           

          



            

            

           

          





            

          

        



          

 

          

 





  

   

          

ט

מסכת עבודה זרה דף ל – דף לא
ה תשרי – ו תשרי התשע"א
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י

מסכת עבודה זרה דף לא
ו תשרי התש"ע



          

           



         

 

            



         

           






 

דף לא ע"ב

          

            





            

            





           

          

 



 



            



           

            







           

          





 
















בס"ד ,קרית ספר ,אלול תש"ע

עם פרוס השנה החדשה והימים הנוראים אשר בפתחה,
נשגר קמיה ידידנו הנכבדים לומדי והוגי הדף היומי בעיון די בכל אתר ואתר
המסתייעים בלימודם בפירות עמל רבני הכולל בעיונם בעלון

"מראי מקומות לעיון בדף היומי"
יתן ה' שכב' הי"ו וכל הנלווים אליו יזכרו ויכתבו בספרן של צדיקים גמורים ,בספר חיים וברכה ,ספר
שלום ופרנסה טובה .ושהזוכר יצוריו לחיים ברחמים יחדש עליהם שנת רחמים וחיים ,שנת ישועה
והצלחה ,שנת בריאות ורצון ,שנת ריבוי זכויות ונחת.
מתפללים אנו לשומר אוהביו בדין ,שיזכור לכבודו וב"ב ביום דין את העזרה והחיבה ל'כולל הדף
היומי' בקרית ספר בארץ ישראל ,ולתורת הרבים הנלמדת בה ,ובקשתנו הנרגשת מכל ידידינו,
שייחלצו חושים לסייע בזמן צוקה ומצוקה לבית גדול זה שמגדלין ומרביצים בו תורה ,למען נוכל
להמשיך במפעל הגדול הזה לזכות ולהשפיע שפע וקנין תורה ללומדי הדף היומי בפרט ,ולומדי התורה
בכלל ,כאשר עצם קיומו נתון בסכנה ,ובוודאי כל העוזרים והמושיטים יד לחיזוק בית המדרש
והצלתה ,שכר טוב יגיעם מלפני בורא כל העולמות ,והעוזר ייעזר והמציל יינצל מפגע ונגע ודבר רע,
והקב"ה יגביה קרנם ברוחניות ובגשמיות וישלח ברכה והצלחה לכל אשר יעשו.
"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

כתיבה וחתימה טובה
בשם רבני הכולל שליט"א וההנהלה

הרב יוסף ברסלויער
ראש הכולל
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