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 בעזרת השם יתברך

 

 דף מראה מקום
 ירושלמי

 דף
 בבלי

 ב א. א"ה   ארק פ
 ג .ב הריני כזה

 ד .ג כשם שכינוי
 ה .ד ניטמא אינו

 ו .ד הלכה  ג
 ז :ד תמן תנינן

 ח :ד הלכה  ד
 ט .ה אלכה  ה   בפרק 

 י .ו הלכה  ב
 יא :ו הלכה  ג
 יב .ח והלכה  
 יג .ח זהלכה  

 יד .ט הלכה  ט
 טו :ט הלכה  י

 טז .יא אלכה  ה   גפרק 
 יז .יג דהלכה  

 יח .יד עודינו שם
 יט .יד שמואל אמר

 כ :טו    דפרק                 הלכה  ו
 כא :טז  אאחר שאמר 

 כב :טז הלכה  ב
 כג .יז הלכה  ג
 כד :יז דהלכה  

 כה .יח תני אין טעונין
 כו .יח תמן תנינן

 כז :יח רבי בא
 כח :יח הלכה  ה
 כט .יט הלכה  ו
 ל :יט ר' אחא
 לא .כ אלכה  ה   הפרק 

 לב כא: תמן תנינן
 לג כג: תני שלש

 לד כד. אלכה  ה   ופרק 

 דף מראה מקום
 ירושלמי

 דף
 בבלי

 לה כה.  האוכל אבר
 לו כו. טריפה שעשאה
 לז כז. משנה ראשונה

 לח כז: הלכה  ב
 לט כח. הלכה  ג

 מ כח: תמן תנינן
 מא כט. רבי אילא
 מב כט. הלכה  ד

 מג כט: ההלכה  
 מד כט: הלכה  ו
 מה ל. הלכה  ז

 מו לא. לכה  טה
 מז לב.    זפרק             הלכה  יא

 מח לג. אי זהו
 מט לד. ר' יונה

 נ לד: הלכה  ב
 נא לה. תני ר' שמעון

 נב לה: אמר רבי יודה
 נג לו. נחתכה רגלו

 נד לו: לכה  גה
 נה לו: אמר ר' יוחנן
 נו לז. באמת דאמר

 נז לח: אלכה  ה   חפרק 
 נח לט: ר' יעקב

 נט מ. נזיר שנטמא
 ס מ: הלכה  ב

 סא מב. אלכה  ה   טפרק 
 סב מב: ויכוף את אשתו

 סג מג: הלכה  ב
 סד מד: א אי זה

 סה מה. הלכה  ג
 סו מו: הלכה  ה

 בבלי וירושלמי! נזירהדרן עלך מסכת 
 

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


