
 
 

 בעזרת השם יתברך

 

 

 מראה מקום
 דף

 ירושלמי
 דף

 בבלי

 ב א. הלכה א   ארק פ
 ג .א מניןבכסף 

 ד א. בשטר וכתב לה
 ה :א :בשטר

 ו :א עד כדון בישראל
 ז :א מנין שבני נח

 ח .ב הרי למדנו גוים
 ט .ב בשטר

 י :ב כתבו על דבר שהוא
 יא .ג תמן תנינן

 יב ד. אף על פי שנחלקו
 יג :ד וקונה את עצמה

 יד ה. הלכה  ב
 טו .ו בשטר

 טז .ו כתיב שש שנים
 יז .ז חלהמניין אפי' 

 חי :ח אשר לא יעדה
 יט .י וקדשה מכרה לזה

 כ :י קומי רשב"ל בעא
 כא .יא והגישו אדוניוכתיב 

 כב :יא הלכה  ג
 כג :יב בכסף

 כד .יג בראשי למה לא תנינןו
 כה .יד ד הלכה 
 כו .טז ה הלכה 

 כז .יז היו לו שתי שדות
 כח .יח ו הלכה 

 מראה מקום
 דף

 ירושלמי
 דף

 בבלי

 כט .יט ז הלכה 
 ל .יט ללמדו אומנות
 לא :יט זכה תמן תנינן האב

 לב יט: תמן תנינן אם התחילו
 לג .כ מצות שהבן חייב 

 לד כ: אי זהו מורא
 לה .כא עשהאי זו היא מצות 
 לו :כא חוץ מבל תשחית

 לז כא: הלכה  ח
 לח :כב ט הלכה 

 לט כב: דרש בן עזאי
 מ .כג היה מחציין

 מא .כג הלכה א   רק בפ
 מב כג: אין  י אומריםאמשית ב

 מג כג: אית מתניתא אמרה
 מד כג: תמן תנינן נערה

 מה כד. אתא רב אבא בר 
 מו כד: התקדשי לי בתמרה

 מז כה. אית תניי תני
 מח כו. חטף הסלע מידה
 מט כו: ר"ש אם הטעה 

 נ כו: הלכה  ג
 נא כז: הלכה  ה
 נב כח. הלכה  ו
 נג כח: הלכה  ז

 נד כט. תמן תנינן
 נה כט. רבי אבהו בשם רבי יוחנן

 מראה מקום
 דף

 ירושלמי
 דף

 בבלי

 נו :כט בהמה תמן תנינן 
 נז ל. הלכה  ח

 נח ל: מכרן וקדש בדמיהן
 נט לא. הלכה א   רק גפ

 ס לב: מעכשיו ולאחר ל'
 סא לד: הלכה  ג
 סב :לה הלכה  ד
 גס :לז הלכה  ו

 סד :לח הלכה  ח
 סה :לט הלכה  י

 סו לט: הלכה  יא
 סז לט: הלכה  יב

 סח מ: תני עכו"ם ועבד
 סט מא. ה"ארק ד פ   הלכה  יג

 ע מב. וכל הנבדל גירי על שם
 עא מב: ותקח רצפה

 עב מג. רבי יעקב בר אחא
 עג מג: אמר רבי חנינה

 עד מד. הלכה  ג
 עה מד: ברבי יהודה בשם רב 

 עו מד: ד  הלכה
 עז מה: הלכה  ו

 עח מה: דלמא רבי הושעיא
 עט מו: הלכה  ח
 פ מז. הלכה  ט

 אפ ז:מ  הלכה  יא
 פב מח. הלכה  יב

 

 הדרן עלך מסכת קידושין בבלי וירושלמי!
 

   הירושלמי 'דף היומי'שנתקבלה בין לומדי ה וילנא',-ת 'פיעטרקובלפי מהדורהינו , רושלמיהי סימון דפי.


