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מראה מקום
דף  במהדורת 

אור יעקבבבלי  וילנא

 ב כה. עז ה"א  פרק ו

כה. פ קיבל ממנו  ג

פב הלכה ב כו.  ד

מתני' פליגא (א) כו: פד  ה

כהן שמכר כז. פו  ו

הלכה ג פח כז.  ז

הלכה ה כז: צ  ח

הלכה ו צג כח:  ט

הלכה ח צו כט.  י

כט. צח תני רבן שמעון  יא

ה"א  פרק ז כט: צט  יב

הלכה ב קא ל.  יג

קג הלכה ד  יד ל:

תמן תנינן לא:  קד  טו

לב. קו אמר רבי יצחק  טז

הלכה ו קז לב:  יז

תמן תנינן לב: קח  יח

הלכה ז קי לג.  יט

הלכה ח קיג לג:  כ

ה"אפרק א   כלאים א כא

רבי יעקב א: 2  כב

ב הלכה ב א:  כג

הלכה ד ג ב.  כד

הלכה ו 6 ב:  כה

8 הלכה ז ג.  כו

תני *אין ג: ה  כז

10 הלכה ט ד.  כח

זרע שני מינין ה. 12  כט

ה"א  פרק ב 14 ה:   ל

רבי יעקב ו. ח  לא

ימעט ו: 16  לב

בד"א כו': ו: ט  לג

הלכה ב 18 ז:  לד

י הלכה ג ז:  לה

יהושעתניי  ח. 20  לו

   

22 הלכה ד ט.  לז

24 הלכה ה ט:  לח

מה נן 26 י. לט

י. 26 הלכה ו  מ

וגדר יש יא. 28  מא

יא. 30 הלכה ז  מב

מתיב [רבי] יב. טז  מג

תני *חמשה יב. יז  מד

ה"א  פרק ג 34 יב:  מה

יהושערבי  יג. יח  מו

יד. 36 רבי יצחק  מז

רבי נסא שאל יד: יט  מח

הלכה ב כ טו.  מט

כא הלכה ג טז.  נ

הלכה ד כב טז:  נא

יז. 44 עד כדון  נב

הלכה ה כג יז.  נג

הלכה ו 46 יז:  נד

ה"א  פרק ד 48 יח.  נה

היאך עבידא יט. 50  נו

לא סוף יט: כו  נז

הלכה ב כז כ:  נח

כא. כח א"ר בא  נט

הלכה ג כט כא:  ס

הלכה ד 58 כב.  סא

60 הלכה ו כב:  סב

ה"א  פרק ה 62 כג:  סג

כד. לג מה את עבד  סד

הלכה ב כה. 66  סה

הלכה ג  סו כה: 68

70 הלכה ד כו:  סז

הלכה ה לו כו:  סח

הלכה ו כז. 72  סט

ה"א  פרק ו כח. לח  ע

כח: לט אמר רבי יוחנן  עא

הלכה ב מ כט.  עב

גבוהה. מה כט: מ  עג

   

ל. מא הלכה ג  עד

מב הלכה ד ל:  עה

ל: מג ולא שנייא  עו

ה"א  פרק ז לא: מד  עז

אפילו הבריכה לב. 88  עח

רבי שמואל לב: מה  עט

הלכה ג 90 לג.  פ

הנעבד לג: מו  פא

92 הלכה ד לד.  פב

הלכה ו 94 לד:   פג

ה"א  פרק ח לה: מח  פד

כתיב לא לו. 96  פה

רבי יודן לו: מט  פו

על דעתיה לז. נ  פז

נא הלכה ב לז:  פח

הלכה ג לח. 102  פט

הלכה ד 104 לט.  צ

לט: 106 ה"א  פרק ט  צא

מ.  נה רבי יונה עולה  צב

נו הלכה ב מא.  צג

הלכה ג מא:  נז  צד

רבי הוה יתיב מב. נח  צה

כתיב ונשאתני מב: 118  צו

הלכה ד סא מג.  צז

הלכה ה 122 מג:  צח

הלכה ו סב מד.  צט

שביעית א ה"אפרק א   ק

ב הלכה ב א.  קא

הלכה ג ב. ג  קב

ד הלכה ד ב:  קג

10 הלכה ו ג.  קד

ג. ו ה"א  פרק ב  קה

הלכה ב 12 ג:  קו

הלכה ג ד. ח  קז

הלכה ה 18 ה.  קח

ר"ש שזורי ה: יא  קט

ג פרק –הלכה ו  יב ו.  קי
 

 בבליהדרן עלך מסכת מנחות 
 

 ומסכתות דמאי וכלאים 
 ירושלמימתלמוד 
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* המראה מקום מציין את התחלת הלימוד. הסיום במ"מ של היום הבא.


