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 קול הירושלמי ☎

 

 

  שיווק והפצה 

   שיעוריםושירות למוסדות 

  םמבחנים, שילוב, מסלולי 

 ע.ר.

 מראה מקום
 דף דף במהדורות

 ירושלים בבלי
 הבנויה

-פיעטרקוב
 וילנא

 ב א. א ה"א   ארק פ
 ג :א 2 אנן תנינן

 ד :ב ב תולדות השן 
 ה :ב ג ר' בון בר חייה

 ו :ג 8 פיסקא. כשהזיק
 ז .ד 10 הלכה  ב

 ח :ד ו  הכשרתי במקצת
 ט :ד 12 חפר בו עשרה

 י :ד 12 כמה שיעורן
 יא .ה ז פיסקא. נכסין
 יב :ה 14 פיסקא. נכסים
 יג :ה ח אית תניי תני
 יד .ו 16 *( רבי יסא  

 טו :ו ט הלכה  ג
 טז :ו 18 הלכה  ד

 יז .ז י ה"א  פרק ב
 יח .ח יא פיסקא. דרסה

 יט .ח 22  הלכה  ב
 כ .ט יב הלכה  ג
 כא :ט יג הלכה  ד
 כב .י 26 הלכה  ה
 כג .יא 28 הלכה  ו

 כד .יא טו רב ירמיה
 כה :יא 30 הלכה  ז
 כו :יא 30 הלכה  ח

 כז :יא טז ה"א  פרק ג
 כח .יב טז הניח חבית

 כט .יג יז הלכה  ב
 ל :יג 30 הלכה  ג
 לא .טו כ הלכה  ה
 לב :טו כא הלכה  ו

 לג .טז 42 הלכה  ח
 לד :טז 44 הלכה  י

 לה .יז 44 הלכה  יא
 לו .יז כג ה"א  פרק ד

 לז .יט 48 הלכה  ב

 

 מראה מקום
 דף דף במהדורות

 ירושלים בבלי
 הבנויה

-פיעטרקוב
 וילנא

 לח :יט כה הלכה  ג
 לט :יט כו הלכה  ד

 מ .כ 52 א"ר יוחנן 
 מא :כ 54 הלכה  ה
 מב .כא 54 א"ר יסא

 מג :כא כח בכל אתר את
 מד .כב 56 הלכה  ו

 מה :כב 58 הלכה  ח

 מו .כג 60 ה"א  פרק ה
 מז .כד 62 הלכה  ב
 מח .כד 62 הלכה  ד
 מט :כד לב הלכה  ה
 נ :כד 64 הלכה  ו
 נא .כה 66 הלכה  ז

 נב :כה 66 עבר עליו  
 נג :כה לד נפל לתוכו שור  

 נד .כו 68 הלכה  ח
 נה :כו 70 ה"א  פרק ו

 נו .כז לו תני ר' יהושע
 נז .כז 72 הלכה  ב

 נח :כז לז תני אין שמין   
 נט .כח 74 הלכה  ג
 ס :כח לח הלכה  ה
 סא .כט לט הלכה  ז
 סב .ל מא חהלכה  
 סג .ל מא ה"א  פרק ז

 ע-סד :ל* 84 הלכה  ב
 עא .לא 84 גהלכה  

 עב :לא מג ותני כן א"ר
 עג .לב 86 עד כדון

 עד :לב מד הלכה  ד
 עה :לב מד ר' יוסטא

 עו .לג 88 א"ר לעזר ראו
 עז .לג 88 יש בטובח
 עח .לג מה הלכה  ה
 עט :לג 90 הלכה  ו

 

 מראה מקום
 דף דף במהדורות

 ירושלים בבלי
 הבנויה

-פיעטרקוב
 וילנא

 פ לג: מו הלכה  ז
 פא לג: 92 כתיב טמאים
 פב לד. מז לא יגדל אדם

 פג לד. מז ה"א  פרק ח
 פד לד: מח שאם היה סו'

 פה לד: 96 הלכה  ב
 פו לה. 96 הלכה  ג
 פז לה: מט הלכה  ד
 פט-פח *לו. 98 הלכה  ה
 צ לו. נ הלכה  ו

 צא לו: 100 רקק והגיע
 צב לו: נא הלכה  ז
 צג לז. 102 ה"א  פרק ט

 צד לז: נב גזל מריש
 צה לז: 104 א"ר זירא

 צו לח. נג הלכה  ב
 צז לח: 106 הלכה  ג
 צח לח: נד הלכה  ד
 צט לט. 108 הלכה  ה
 ק לט. 108 מהו אם

 קא לט. נה תני הנותן
 קב לט: נו התיב ר' שמואל

 קז-קג *מ. נו הלכה  ו
 קח מ: 112 הלכה  ז
 קט מא. נז הלכה  ח
 קי מא. 114 הלכה  ט
 קיא מא: נח הלכה  י

 קיב מב. נט ה"א  פרק י
 קיג מג. ס נתחלפו כליו

 קיד מג. 120 הלכה  ב
 קטו מג: סא הלכה  ג
 קטז מג: סב הלכה  ה
 קיז מד. 124 הלכה  ו
 קיח מד. סג הלכה  ז

 קיט מד: 126 הלכה  ט
 בבלי וירושלמי הדרן עלך מסכת בבא קמא

 

 דפים אלו הירושלמי קצר בהרבה מהבבלי. הלוח נצמד למעבר ההלכות בשני התלמודים יחד. ע"כ הרוצה, ב*
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