
  

  
  
 
 
 
 
 
 

  סיכום הדף
 

 

  בבא מציעא
  דע - מה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יו"ל לקראת מבחן "דרשו" 
על הדף היומי, שיתקיים 

 .בכסלו ט'שישי  ביוםאי"ה 

 מופץ בחינם



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























  נדפס על נייר חו"ל שאין בו חשש חילול שבת
  
  
 ©  

  כל הזכויות שמורות
  מות והנצחות:ולהערות והארות, תר

  יוסף אוחנה
  ירושלים 101ברזיל 

054-8416200  
  

 פקס:1532-6521811
  gmail.com@6521811ל: "דוא



 הגה"צ ר' שלום לופס ז"ל בת מרת חנה ע"ה סבתי ע"נל

  הדברים העולים מן עיקרי את  לסדרלפניך סיכום שמטרתו
 .חילוקי ופרטי הדינים -; מראהג

 הטעמים.חילוקי  -
 .תוס'העולים מן הוהלכות טעמים דינים  -

  מופיעה ההלכה. »בכל מקום שנסמן כזה 
  שאין עליהם חולק שולבו בדברי הגמ' ללא ציון רש"ידברי. 



ג הדף            ב"מ            סיכום

  מה



«


























              



  מו
«
                 














   















ד הדף              ב"מ               סיכום






        




  מז














«










  מח

               





























ה הדף            ב"מ            סיכום

  מט
























  נ



«










  נא
















 «









ו הדף              ב"מ               סיכום

     





 






  נב
 




















      





  נג














          












ז הדף            ב"מ            סיכום
























«




  נד




















  נה






             












ח הדף              ב"מ               סיכום















  נו











       




















  נז





















ט הדף            ב"מ            סיכום










  נח






































  נט
















י הדף              ב"מ               סיכום






  ס
            





















  איזהו נשך -פרק חמישי 
  סא


 





 


             
              























יא הדף            ב"מ            סיכום

  סב
















      

            



               






  סג





           






























יב הדף              ב"מ               סיכום


      













              





  סד








  








         































יג הדף            ב"מ            סיכום

  סה

















             










«









       

           








        




  סו
             

 








יד הדף              ב"מ               סיכום







       













 


















  סז


 
     

         






















טו הדף            ב"מ            סיכום


              


 





          







    





«


  
«





  סח












   


 


        
















טז הדף              ב"מ               סיכום

  סט
 


«






















       














        















  ע


     
         








יז הדף            ב"מ            סיכום










           












  עא




















 




   






            











יח הדף              ב"מ               סיכום

             




  עב



«





«












              
















  עג



















יט הדף            ב"מ            סיכום





           








 














             















  עד
   






    «  
















כ הדף              ב"מ               סיכום




«
















