
 
 

 בעזרת השם יתברך

 

 

 ע.ר.

 דף דף במהדורות מראה מקום
 מאור בבלי

 השמחה
-פיעטרקוב

 וילנא

 ב א. א א"ה   ארק פ
 ג :א ב היה כתוב
 ד .ב ד בעא קומי
 ה :ב ה ולא אמר

 ו :ג ז ר' בא בשם
 ז :ד י לכה  בה

 ח .ה יא ר' יעקב בר 
 ט :ה יג לכה  גה
 י :ו יד לכה  דה

 יא .ז טז כותים משום
 יב :ז יז לכה  הה

 יג .ח יט האומר טבי 
 יד :ח כ האומר תן מנה

 טו .ט כא א"ה   ברק פ
 טז .י כג מחותםהיה 

 יז :י כד ר' יסא בשם
 חי :י כה הלכה  ב

 יט :יא כו לכה  גה
 כ .יב כח גיטיךהרי זה 

 כא .יב כח של פרה על הקרן
 כב .יג ל לכה  דה
 כג :יג לא לכה  הה
 כד .יד לג א"ה   גרק פ

 כה .טו לד בר יוסי רבי לעזר
 כו :טו לו לכה  בה
 כז :טז לח לכה  גה

 כח :טז לט הלכה  ד
 כט .יז מ לכה  הה
 ל .יח מא לכה  זה
 לא .יט מג לכה  חה

 דף דף במהדורות מראה מקום
 מאור בבלי

 השמחה
-פיעטרקוב

 וילנא

 לב ט.י מו א"ה   דרק פ
 לג כ. מז לכה  בה

 לד כ: מט רבי אושעיה
 לה כא: נ לכה  גה

 לו כא: נא ב רב הונא 
 לז כב. נב לכה  דה

 לח כב: נג סימוןרבי 
 לט כב: נג עיניו סימא שתי

 מ כג. נה אמתיה דרבה
 מא כג: נה מי משחרר

 מב כד. נו לכה  הה
 מג כד. נז לכה  וה

 מד כד: נח תני יוצא
 מה כד: נח רבי טבלא

 מו כד: נט לכה  זה
 מז כה: ס הלכה  ט

 מח כו. סב א"ה   הרק פ
 מט כו: סד עקיבה מניין לרבי

 נ ז:כ סו בלכה  ה
 נא ח.כ סט מהו לגבות

 נב ט.כ עא לכה  דה
 נג כט: עג לכה  הה

 נד ל. עד כסבור עד כדון
 נה ל: עד לכה  וה
 נו לא. עז לכה  זה

 נז לא: עח גליל לעולם
 נח לא: עט עד כדון

 נט לב. פ לכה  חה
 ס לב: פא מערבין בבית

 סא לג. פג הלכה  י

 דף דף במהדורות מראה מקום
 מאור בבלי

 השמחה
-פיעטרקוב

 וילנא

 סב לג: פה א"ה   ורק פ
 גס :לד פז הונא בשם רב רב
 סד לה: פט לכה  בה
 סה לו: צא לכה   גה

 סו לז. צב הלכה  ה
 סז לח. צה לכה  זה
 סח לח: צו א"ה   זרק פ

 סט לח: צז פעמים שוטה
 ע לט. צח תני חרש
 עא .מ ק הלכה  ב

 עב מ. קא לכה  גה
 עג א:מ קג לכה  דה
 עד מג. קה לכה  הה
 עה מג. קו לכה  וה

 עו מג: קח הלכה  ז
 עז מד. קט א"ה   חרק פ

 עח מה: קיא הלכה  ב
 עט מו. קיד בשם רבי אבין

 פ מז. קטו לכה  הה
 אפ ח.מ קיח לכה  טה
 פב מט: קכב א"ה   טרק פ

 פג מט: קכב לאחר מיתתו
 פד נ. קכד א"ר יוחנן

 פה נ: קכה לכה  בה
 פו :נ קכה לכה  גה
 פז .נב קכח לכה  וה
 פח :נג קלב לכה  חה
 פט נד. קלד לכה  יה
 צ נד: קלה לכה  יאה

 הדרן עלך מסכת גיטין בבלי וירושלמי!
 

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


