
 
 

 בעזרת השם יתברך

 

 מראה מקום
 דף דף במהדורות

 לב בבלי
 ירושלים

-פיעטרקוב
 וילנא

 ב א. א א"ה   ארק פ
 ג א: 2 והלא הערכין

 ד א: ב ר' יעקב בר אחא 
 ה א: ב אי זה איסר

 ו ב. 4 אם אומר את
 ז ב. ג מודר אני ממך
 ח ב: ג מנודה אני לך
 ט ב: ד כנדרי כשרים

 י ג. 8 הלכה  ב
 יא ד. ה הלכה  ג

 יב ד. 10 כאימרה ר' יוחנן
 יג ד: ו דהלכה  
 יד ה. ז א"ה  בפרק 

 טו ה: 14 האומר לאשתו
 טז ה: 14 הלכה  ב
 יז ו. ח הלכה  ג
 יח ו: ט הלכה  ד

 יט ז. 18 עלי כתרומההרי 
 כ ז: י הלכה  ה

 כא ז: י א"ה  גפרק 
 כב ח. יא הדא א"ר זעירא

 כג ח: 22 כיני מתניתא
 כד ח: 22 הלכה  ב

 כה ט. 24 שוא ושקר
 כו ט: 26 שבועה תמן תנינן 

 כז י. יד הלכה  ג
 כח י: יד הלכה  ד
 כט יא. 28 הלכה  ה
 ל יא: 30 הלכה  ו

 לא יב. טז הלכה  ח

 מראה מקום
 דף דף במהדורות

 לב בבלי
 ירושלים

-פיעטרקוב
 וילנא

 לב יב: 32 הלכה  ט 
 לג יג. יח א"ה  דפרק 

 לד יג: יט תמן תנינן°
 לה יד. 38 מאן תנא 

 לו יד. 38 הלכה  ג
 לז יד. כ כתיב ראה לימדתי

 לח יד: כ אמר רבי זעירא
 לט יד: 40 הלכה  ד

 מ יד: 40 אבל לא באמבטי
 מא יד: כא הלכה  ה
 מב טו. כא הלכה  ו
 מג טו. 42 זהלכה  

 מד טו: 44 הלכה  י
 מה :טז כג והלה נוטל    

 מו יז. 46 א"ה  הפרק 
 מז יח. כה הלכה  ג
 מח יח: 50 הלכה  ד

 מט יט: 54 א"ה  ופרק 
 נ כ. כח א הנודר מן המבושל

 נא כ. 56 הלכה  ב
 נב כ: 58 הלכה  ד

 נג כא: לא זהלכה  
 נד כד. 68 א"ה  זפרק 

 נה כד: 70 הלכה  ב
 נו כה. 72 הלכה  ד
 נז כה: 74 הלכה  ז

 נח כה: לח הלכה  ט
 נט כה: לח הלכה  יא   

 ס כה: לח א"ה  חפרק 
 סא כו: 78 הלכה  ב

 מראה מקום
 דף דף במהדורות

 לב בבלי
 ירושלים

-פיעטרקוב
 וילנא

 סב כז: מא הלכה  ה
 סג כח. 82 הלכה  ו

 סד כח: מג א"ה  טפרק 
 סה ל. 90 הלכה  ג
 סו לא. 92 הלכה  ו

 סז לא: 94 א"ה  יפרק 
 סח לא: מח תני בשם ר' לעזר

 סט לב. 96 ואין צורך לומר
 ע לב: מט הלכה  ב
 עא לג. נ הלכה  ג
 עב לג. נ הלכה  ד

 עג לג. נ מיסבר סבר   גמ'
 עד לג: 100 הלכה  ה
 עה לד. נא הלכה  ז

 עו לד: 102 הלכה  ח
 עז לד: נב מפירין תמן תנינן
 עח ה.ל נג רבי... רבי זעירא

 עט ה:ל 106 א"ה  יאפרק 
 פ לו. נד ר' זעירא פתר

 פא לו: נה יהודה איש הוצא
 פב לז. 110 הלכה  ב

 פג לז. 110 ר' זעירא בשם
 פד לז: נו תני ובמעשר

 פה לח. נז הלכה  ד
 פו לח: 114 הלכה  ה
 פז לח: 114 הלכה  ו
 פח לח: נח הלכה  ז

 פט לט. 116 הלכה  ט
 צ לט: נט הלכה  יב
 צא לט: 118 בקשה יעשו דרך

 הדרן עלך מסכת נדרים בבלי וירושלמי!

     הירושלמידף היומי, סימון הדפים הינו, לפי המהדורה שנתקבלה בין לומדי ה"וילנא" -בפיעטרקו"בטור ".

 ע.ר.


