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 מראה מקום

דף 
 במהדורות

  דף
  ירושלים  בבלי

  הבויה
פיעטרקוב

  וילא- 

 ב  א.  א  ה"א  פרק א
 ג  .א 2  אמר ר' יוחן

 ד  :א  2 הלכה  ב
 ה  :א ב  הלכה  ג

  ו  ב. ב  ר' יוסי אומר
 ז  .ב 4  הלכה  ד
 י-ח  .ב* 4  תי שהה
 אי  ב: ג  הלכה  ה

 יב  ב: ג א"ר יוחן
 יג  ב:  6 ר' יוחן... בכל

 יד  :ב 6 ר' יוחן... מי
 טו  ג.  ד החצרות שהיו
 טז  ג. 8  וכתבי הקודש

 יז  ג: 8  ה"א  פרק ב
 יח  ג: ה  הכא את  

 יט  ד. 10  ואת התור
 כ  .ד 10  הלכה  ב
 כא  ד: ו  הלכה  ג
  כב  ה.  ח  הלכה  ד
  כג  ה:  ט  הלכה  ה
  כד  ו. 18  הלכה  ז
  כה  ו: י  הלכה  ח
  כו  ז.  20  הלכה  י

  כז  ז.  יא  הלכה  יא
  כח  ז: יב  ה"א  פרק ג

  כט  ז: יב  שמעון בר ווא
  ל  ח. יב  ר' יוחן בשם

  לא  ח. 24  ועבדים
  לב  ח. יג  ר' יסא בשם

  לג  ח:  יג  תמן תין
  לד  ח:  26  רב חסדא 

  לה  ט.  26  ר' בא
  לו  ט.  יד  הלכה  ב

  לז  ט. יד  ר' שמואל
  לח  ט. 28  הלכה  ג
  לט ט: טז  רב אמר

  מ ט: טז  גידול בר
  מא י. 32  הלכה  ד
  מב י. ט  הלכה  ה

  מה-מג י:*  34  ראה עבדו
  מו י:  יח  האריסים. רב

  מז י:  יח  אמריןתמן 
  מח י:  36  אין לאיש

  נה-מט י:*  36  רב אמר בפוחת
  נו  יא.  36  הלכה  ו
  נז  יא.  יט  הלכה  ז
  נח  יא.  38  הלכה  ח
  נט  יב. כא הלכה  ט

  ס  יג. כג הלכה  יא
  סא  יג.  46 פרק ד  ה"א
  סב  יג.  46 ולא את הגג

  סג  יג:  כד הלכה  ב
  סד  יג:  48 תמן אמרין

  סה יג:  48  הלכה  ג
  סו יג:  48  הלכה  ד
  סז יד. 50  הלכה  ה

  סח יד. 52  זהלכה  
  סט יד: 52  הלכה  ח

  ע יד: כז  חייה בשם ר'
  עא יד: 54  יצחק ר'

  עב יד: כח  במה דברים
  עג טו: 58 פרק ה  ה"א

  עד טו: ל  תאים שהתה
  עו-עה טז.* 60  תמן תין 

  עח-זע טז:* לא  בשבילי הרשות
  פ-עט טז:* לב  ר' שמואל

  פא יז. לב  הלכה  ב
  פב  יז. 64 א"ר יוחן

  פג  יז.  64 הלכה  ג
  פד  יז. לג הלכה  ד

  פה  יז: לג והיכי גמ'
  פו  יז:  66 תי ר' יודה

  פז  יז: 66 הלכה  ה
  צא-פח  *יח. 68  רב מייה

  צב  יח.  68 פרק ו  ה"א

  צג יח: 68  הכא מקבל
  צד יח:  לה  רבי חייה
  צה יח: 70  תי מאה

  צו יט. 72  בדק חבית
  צז יט. לז  רבי חייה
  צח יט. 74 הלכה  ב
  צט יט: לח הלכה  ג
  קב-ק *כ.  לח הלכה  ד

  קג כ.  לט  פרק ז  ה"א
  קד  כ:  מ הלכה  ב
  קה  כא.  80 הלכה  ג
  קז-קו  כא.  80 הלכה  ד

  קח  כא:  מא  פרק ח  ה"א
  קט כב.  82  עד כדון בן

  קיא- קי כב.*  82  עד כדון בת
  קיג- קיב כב.*  82  לבת בן קודם

  קיד כב.  מב  ר' יאי
  קטו כב.  מב  יאי ירב

  קטז כב.  מב  והאיש את
  קיז כב:  84  הלכה  ב

  קיח כב: 84  ר' יאשיה
  קיט כב: 84  תי ר' יהושע

  קכ כב: מג  רבי מושלו
 קכא  כג. 86  רבי יוחן
  קכב  כג. 86 הלכה  ג

  קכג  כג. מד ריש לקיש
  קכו-קכד  *כג. מד הלכה  ד
  קכז  כג: 88  כתב בין

  קכח  כג: 88  כתבו ותו
 קכט  כג: 88  שמואל שאל

 קל  כג: 88  הלכה  ה
 קלא  כד. מה  תמן תין

 קלב  כד: 90  רבי יוסטיי
 קלג  כד: 92  הלכה  ו
 קלד  כה. 92  הלכה  ז

 קלה  כה. מז  האומר ייתו
 קלו  כה: 94  הלכה  ח

 קלז  כה: מח  יהאומר טב
  קלח  כו.  מח  ייתוהאומר 

  קלט  כו: מט  הלכה  ט
  קמ  כו: 98  פרק ט  ה"א

  קמא  כז: נא  הלכה  ב
  קמב  כז: נב  הלכה  ג

  קמג  כח. 104  א"ר חיה
  קמד  כח: נג  הלכה  ד

  קמה  כח: נד  חלה ותרפא
  קמו  כח: נה  הלכה  ה
  קמז  כט. נה  הלכה  ו

  קמח  כט. 110  מסוכן שחילק
  קמט  כט. 110  א"ר יוחן

  קנב-קנ  כט:* נו  ר' יאי
  קנג  כט: נו  חד טלי

  קנד  כט: נו  אומר רבי יוחן
  קנה  כט: 112  שמואל אמר

  קנו  כט: 112  הלכה  ז
  קנז  ל. נז הלכה  ח
  קנט- קנח  *ל.  נז הלכה  ט

  קס  ל:  114 פרק י  ה"א
  קסא  :ל  נח  א ר' אידי בשם
  קסב  ל:  נח  ב ר' אידי בשם

  קסג  לא.  116  כמה יהו
  קסד  לא.    118פיקשטר 

  קסה  לא:  ס  הלכה  ב
  קסו  לא:  120 הלכה  ג
  קסז  לב.  סא הלכה  ד
  קסח  לב:  122  הלכה  ה
  קסט  :לב  122  אמר רבי
  קעא-קע  לב:  סב  הלכה  ו
  קעב  לג.  124  הלכה  ז
  קעג  לג.  124  הלכה  ח
  קעד  לג.  124  הלכה  ט
  קעה  לג:  סג  הלכה  י
  קעו  לד. 126 רב אמר

  מסכת בבא בתרא בבלי וירושלמיהדרן עלך 

 

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

יוכל ללמוד קטע קטן בכל יום, בכדי לשמור על רצף לימוד בירושלמי מדי יום. יתן להתחיל מעט קודם / לסיים מעט לאחמ"כ.


