
 מפתח כללים ומושגים

להרחיק אדם מן העבירה א:ב ברכות

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:ב ברכות

יחיד ורבים הלכה כרבים א:ט ברכות

כדי להרחיק אדם מן העבירה א:ט ברכות

ברכות אין מעכבות זו את זו ב:יא ברכות

כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה א:יב ברכות

הכל הולך אחר החתום א:יב ברכות

כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה א:יב ברכות

מצות צריכות כוונה א:יג ברכות

שב ואל תעשה א:כ ברכות

וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן ב:כ ברכות

הרהור לאו כדבור דמי ב:כ ברכות

כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ב:כ ברכות

אין דברי תורה מקבלין טומאה א:כב ברכות

עבר יומו בטל קרבנו א:כו ברכות

מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות א:כו ברכות

מעלין בקדש ואין מורידין א:כח ברכות

כל דפריש מרובא פריש א:כח ברכות

ברכה שאינה צריכה א:לג ברכות

שלוחו של אדם כמותו ב:לד ברכות

כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ אבל בארץ לא א:לו ברכות

יחיד ורבים הלכה כרבים א:לז ברכות

צריך שתכלה ברכה עם הפת א:לט ברכות

כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו ב:מ ברכות

כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה ב:מ ברכות

אין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו ב:מא ברכות

דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם ב:מא ברכות

איכא דעות ב:מה ברכות

משום פריצותא ב:מה ברכות

כל הברכות כולן פותח בהן בברוך א:מו ברכות

מצוה הבאה בעבירה ב:מז ברכות

אין עושין מצות חבילות חבילות א:מט ברכות

כל ברכה שאין בה מלכות לא שמה ברכה א:מט ברכות

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ב:נא ברכות

אין קטיגור נעשה סניגור א:נט ברכות

כח דהתירא עדיף א:ס ברכות

בא להרגך השכם להרגו ב:סב ברכות

כל פטורי דשבת פטור אבל אסור א:ג שבת

על ד' ידו של אדם חשובה לו כד א:ה שבת

כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות ב:ח שבת

הלכה ואין מורין כן ב:יב שבת
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 מפתח כללים ומושגים

מפני הרגל עבירה א:יג שבת

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:כ שבת

כל שהוא כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישולי נכרים א:כ שבת

ג כירה"כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר להשהותו ע א:כ שבת

מעלין בקדש ואין מורידין ב:כא שבת

שלא יהו מצות בזויות עליו א:כב שבת

הדלקה עושה מצוה ב:כב שבת

הדלקה עושה מצוה א:כג שבת

שאף הן היו באותו הנס א:כג שבת

משום פרסומי ניסא ב:כג שבת

אין עשה דוחה את לא תעשה ועשה א:כה שבת

מצטמק ויפה לו אסור מצטמק ורע לו מותר ב:לז שבת

כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע ב:לט שבת

יד סולדת בו אסור ב:מ שבת

מלאכה שאינה צריכה א:מב שבת

מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא א:מג שבת

אדם בהול על מתו ב:מג שבת

מוקצה מחמת מיאוס א:מד שבת

הואיל והוקצה למצותו הוקצה לאיסורו א:מה שבת

הלכה כסתם משנה א:מו שבת

דבר שאין מתכוין ב:מו שבת

בסיס לדבר האסור א:מז שבת

אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן ב:מט שבת

כל שהוא נאכל כמות שהוא חי אין בו משום א:נא שבת

כל הכלים יורדין לידי טומאתן ב:נב שבת

ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד"אין בין י ב:ס שבת

יחיד ורבים הלכה כרבים ב:ס שבת

כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות א:סב שבת

כל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות א:סב שבת

הלכה למשה מסיני א:סב שבת

אין מקרא יוצא מידי פשוטו א:סג שבת

ר אסור לצאת בו לחצר חוץ מכבול ופאה נכרית"כל שאסרו חכמים לצאת בו לרה ב:סד שבת

כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור ב:סד שבת

משום דרכי האמורי א:סז שבת

כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי א:סז שבת

כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ב:סז שבת

היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה ב:סז שבת

היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה ב:סז שבת

גדול עונשו של מעשר יותר משל פיאה א:סח שבת

כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפיאה א:סח שבת

כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשר א:סח שבת
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היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת א:סח שבת

היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל מלאכה ומלאכה ב:סח שבת

חומר שבת משאר מצות וחומר שאר מצות משבת ב:עב שבת

מלאכה שאינה צריכה ב:עג שבת

פסיק רישא ולא ימות א:עה שבת

כל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה בפטיש ב:עה שבת

כל מילתא דשכיחא ולא שכיחא א:עח שבת

הלכה למשה מסיני ב:עט שבת

אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ב:עט שבת

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:פב שבת

כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה א:צא שבת

כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו א:צא שבת

חי נושא את עצמו א:צד שבת

כלבוד דמי' כל פחות מג א:צז שבת

ר שש עשרה אמה"דרך רה א:צט שבת

אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה א:קד שבת

אין מביאין ראיה מן השוטים ב:קד שבת

מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה ב:קה שבת

כל פטורי דשבת פטור אבל אסור א:קז שבת

מלאכה שאין צריכה לגופה פטור ב:קז שבת

הלכה למשה מסיני א:קח שבת

חפציך אסורים חפצי שמים מותרין א:קיג שבת

כל קשר שאינו של קיימא אין חייבין עליו א:קיג שבת

דבור אסור הרהור מותר ב:קיג שבת

בסיס לדבר המותר א:קיז שבת

בסיס לדבר האסור א:קיז שבת

צער בעלי חיים ב:קיז שבת

פסיק רישא ולא ימות ב:קכ שבת

אדם בהול על ממונו ב:קכ שבת

בסיס לדבר האסור ב:קכ שבת

מפני ששביתתו עליהן א:קכא שבת

מפני ששביתתו עליהן א:קכא שבת

מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה ב:קכא שבת

דבר שמלאכתו לאיסור ב:קכב שבת

טלטול מן הצד לא שמיה טלטול א:קכג שבת

דבר שמלאכתו להיתר ב:קכג שבת

ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד"אין בין יו א:קכד שבת

דבר שמלאכתו להיתר א:קכד שבת

דבר שמלאכתו לאיסור א:קכד שבת

ספק נפשות להקל א:קכט שבת

דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה א:קכט שבת
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משום חבובי מצוה א:קל שבת

משום חשדא א:קל שבת

יחיד ורבים הלכה כרבים ב:קל שבת

מכשירי מצוה דוחין את השבת א:קלא שבת

ו מהלכה"אין דנין ק א:קלב שבת

אתי עשה ודחי לא תעשה ב:קלב שבת

אין עשה דוחה לא תעשה ועשה א:קלג שבת

ש אינה דוחה את השבת"כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מע א:קלג שבת

כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה א:קלג שבת

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:קלד שבת

מפני הסכנה א:קלה שבת

אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד ב:קלז שבת

כל המיקל בארץ הלכה כמותו א:קלט שבת

טלטול מן הצד לא שמיה טלטול א:קמא שבת

חי נושא את עצמו ב:קמא שבת

דבר שמלאכתו לאיסור ב:קמא שבת

דבר שמלאכתו לאיסור ב:קמא שבת

בסיס לדבר האסור ב:קמב שבת

דכל היכא דאיכא איסורא והיתרא ב:קמב שבת

כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין ב:קמו שבת

הלכה כסתם משנה ב:קמז שבת

מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין ב:קמח שבת

הרהור לאו כדבור דמי א:קנ שבת

חפציך אסורים חפצי שמים מותרין א:קנ שבת

דיבור אסור הרהור מותר א:קנ שבת

תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבת ב:קנא שבת

הלכה כסתם משנה ב:קנו שבת

מוקצה מחמת מיאוס א:קנז שבת

הלכה למשה מסיני א:ד עירובין

חזקה אין אדם מניח פתח גדול ב:י עירובין

כל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו ב:יז עירובין

כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים א:כז עירובין

אין למידין מן הכללות א:כז עירובין

כל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות א:כז עירובין

כל דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות ב:ל עירובין

מצות לאו ליהנות ניתנו א:לא עירובין

חזקה שליח עושה שליחותו ב:לא עירובין

ד של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר"חזקה אין ב א:לב עירובין

חזקה שליח עושה שליחותו א:לב עירובין

חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו א:לב עירובין

כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות ב:לב עירובין
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כל דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות ב:לד עירובין

זה הכלל ניסט מחמת כחו טמא מחמת רעדה טהור א:לה עירובין

ט"חול מכין לשבת וחול מכין ליו ב:לח עירובין

…כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל ורבים מחמירין א:מו עירובין

זכין לאדם שלא בפניו ב:מו עירובין

אין חבין לאדם אלא בפניו ב:מו עירובין

יהודה הלכה כרבי יהודה' מאיר ור' ר ב:מו עירובין

יהודה' רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר ב:מו עירובין

יוסי' מ ורבי יוסי הלכה כר"ר א:מז עירובין

שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן :=מז עירובין

כופין על מדת סדום א:מט עירובין

כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב א:סג עירובין

אמירה לנכרי שבות א:סח עירובין

איזהו ישראל מומר זה המחלל שבתות בפרהסיא א:סט עירובין

כל שמותר למקצת שבת הותר לכל השבת ב:ע עירובין

כח דהיתרא עדיף ב:עב עירובין

שמא יחזור דבר לקלקולו א:פא עירובין

אין מערבין לאדם אלא מדעתו ב:פא עירובין

זכין לאדם שלא בפניו ב:פא עירובין

דבר תורה מעות קונות ב:פא עירובין

אין שעת הסכנה ראיה א:צא עירובין

הלכה כסתם משנה א:צב עירובין

זכין לאדם שלא בפניו א:צה עירובין

כל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות ב:צו עירובין

נשים סומכות רשות ב:צו עירובין

הלכה למשה מסיני א:צז עירובין

אין לך דבר משום שבות עומד בפני ב:צז עירובין

כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש א:צח עירובין

שב ואל תעשה עדיף א:ק עירובין

קום עשה עדיף א:ק עירובין

זריזין מקדימין למצות א:ד פסחים

אין מוקדם ומאוחר בתורה ב:ו פסחים

שני דברים אינן ברשותו של אדם ב:ו פסחים

כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ב:ו פסחים

כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ב:ז פסחים

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:ז פסחים

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:ח פסחים

חזקה על חבר שאין מוציא מתחת ידו א:ט פסחים

אין לדבר סוף א:ט פסחים

אין ספק מוציא מידי ודאי א:ט פסחים

כל דבר שבחזקת טומאה לעולם הוא בטומאתו א:י פסחים
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אדם בהול על ממונו ב:יא פסחים

אדם בהול על ממונו ב:יא פסחים

עדות שאי אתה יכול להזימה א:יב פסחים

משום חשדא א:יג פסחים

כל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור ב:יט פסחים

כל דבר שאין בו דעת ב:יט פסחים

שרץ מטמא את המשקין א:כ פסחים

להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו ב:כ פסחים

כל איסורים שבתורה מנא ליה דאסורין בהנאה ב:כא פסחים

כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ב:כא פסחים

אין לוקין על לאו שבכללות א:כד פסחים

אין מזהירין מן הדין א:כד פסחים

כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן ב:כד פסחים

כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתן ב:כד פסחים

ז וגילוי עריות ושפיכות דמים"בכל מתרפאין חוץ מע א:כה פסחים

קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה א:כו פסחים

כל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין א:כו פסחים

כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר וסופו להקל אינו דין ב:כז פסחים

כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן ב:כט פסחים

כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותרין ב:כט פסחים

בולעו כך פולטו ב:ל פסחים

מפני הרגל עבירה א:לו פסחים

אין לוקין על לאו שבכללות ב:מא פסחים

כל לאו הבא מכלל עשה ב:מא פסחים

כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר בפסח הרי אלו באזהרה ואין בהן משום כרת א:מב פסחים

השוה הכתוב איש לאשה לכל עונשין שבתורה א:מג פסחים

כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור ב:מג פסחים

כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור א:מד פסחים

כל נותן טעם לפגם מותר ב:מד פסחים

שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין א:מה פסחים

טובת הנאה אינה ממון ב:מו פסחים

שבות קרובה התירו שבות רחוקה לא התירו א:מז פסחים

דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור ב:נ פסחים

דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור א:נא פסחים

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:נג פסחים

כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו ב:סג פסחים

אין מעבירין על המצות ב:סד פסחים

אין שבות במקדש א:סה פסחים

כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת א:סו פסחים

ש אינה דוחה את השבת"כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מע ב:סט פסחים

כבולעו כך פולטו א:עד פסחים
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ו מהלכה"אין דנין ק ב:פא פסחים

אין עשה דוחה לא תעשה ועשה א:פד פסחים

לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו א:פד פסחים

יש אם למסורת ב:פו פסחים

יש אם למקרא ב:פו פסחים

מפני תיקון העולם ב:פח פסחים

מה שקנה עבד קנה רבו ב:פח פסחים

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו א:צ פסחים

איש זוכה ואין קטן זוכה ב:צא פסחים

אין קידוש אלא במקום סעודה א:קא פסחים

אין עושין מצות חבילות חבילות ב:קב פסחים

כל הברכות כולן פותח בהן בברוך ב:קד פסחים

ג אמרי ברישא"כל הברכות כולן בפה א:קו פסחים

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:קז פסחים

הלכה למשה מסיני ב:קי פסחים

מפני הסכנה א:קיב פסחים

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם א:קיד פסחים

אין משגיחין בבת קול א:קיד פסחים

מצות צריכות כוונה ב:קיד פסחים

מצות אין צריכות כוונה ב:קיד פסחים

מצות אין מבטלות זו את זו א:קטו פסחים

כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ב:קיט פסחים

דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד א:קכ פסחים

תפשת מרובה לא תפשת תפשת ב:ד השנה ראש

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני א:ו השנה ראש

מוסיפין מחול על קדש א:ט השנה ראש

כל מקום שיש בו שבות מוסיפין מחול על קדש א:ט השנה ראש

אין דברי תורה צריכין חיזוק א:יט השנה ראש

דברי סופרים צריכין חיזוק א:יט השנה ראש

דברי קבלה כדברי תורה א:יט השנה ראש

אין היחיד נאמן על ידי עצמו ב:כה השנה ראש

דיני ממונות בשלשה ב:כה השנה ראש

עד נעשה דיין ב:כה השנה ראש

אין עד נעשה דיין א:כו השנה ראש

אין קטיגור נעשה סניגור א:כו השנה ראש

מצות אין צריכות כוונה ב:כח השנה ראש

בל תוסיף ב:כח השנה ראש

פ שיצא מוציא"כל הברכות כולן אע א:כט השנה ראש

כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות א:ל השנה ראש

לכל מקום שנאמר בו זכרונות יהיו מלכיות עמהן א:לב השנה ראש

זריזין מקדימין למצות ב:לב השנה ראש
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אין עשה דוחה לא תעשה ועשה ב:לב השנה ראש

אין לדבר סוף א:ב יומא

זה בנה אב שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פרישת ב:ג יומא

טומאה דחויה היא בציבור ב:ז יומא

טבילה בזמנה מצוה א:ח יומא

המוציא מחבירו עליו הראיה א:ט יומא

כל בית שאינו עשוי לימות החמה ולימות הגשמים א:י יומא

מעלין בקדש ואין מורידין ב:יב יומא

מעלין בקדש ולא מורידין ב:כ יומא

זריזין מקדימין למצות ב:כח יומא

הרהורי עבירה קשים מעבירה א:כט יומא

יחיד ורבים הלכה כרבים ב:לו יומא

כל השחיטות כשירות בזר חוץ משל פרה ב:מג יומא

מוטב יבא זכאי ויכפר על החייב ב:מג יומא

התורה חסה על ממונן של ישראל ב:מד יומא

קרבן צבור דוחה את השבת ואת הטומאה א:נ יומא

כל שזמנו קבוע דוחה את השבת ואת הטומאה א:נ יומא

זה בנה אב כל מקום שנאמר פני אינו אלא קדים א:נה יומא

אין מעבירין על המצות ב:נח יומא

כל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין א:ס יומא

מפני כבוד ציבור א:ע יומא

משום פגמו של ראשון א:ע יומא

ברכה שאינה צריכה א:ע יומא

אין מעבירין על המצות א:ע יומא

מעלין בקדש ולא מורידין א:עג יומא

אדם אוסר עצמו בכל שהוא א:עד יומא

כל שישנו בעונש ישנו באזהרה א:עד יומא

אסמכתא בעלמא א:עד יומא

שב ואל תעשה ב:עד יומא

לישנא מעליא נקט א:עה יומא

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:עו יומא

כל השיעורין כולן בכזית חוץ מטומאת אוכלין א:פ יומא

תפשת מרובה לא תפשת א:פ יומא

אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת א:פ יומא

הלכה למשה מסיני א:פ יומא

אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה א:פ יומא

שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה א:פ יומא

מלא לוגמיו א:פ יומא

בכדי אכילת פרס ב:פ יומא

מוסיפין מחול על הקודש ב:פא יומא

אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש א:פב יומא
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ספק נפשות להקל א:פג יומא

תרי כמאה ומאה כתרי א:פג יומא

כל ספק נפשות דוחה את השבת א:פג יומא

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:פג יומא

ספק נפשות דוחה את השבת ב:פד יומא

מפקחין פקוח נפש בשבת ב:פד יומא

כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ב:פד יומא

כל דפריש מרובא פריש ב:פד יומא

ז משובח"והזריז ה ב:פד יומא

אדם בהול על מתו א:פה יומא

חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו ב:פה יומא

בא להרגך השכם להרגו ב:פה יומא

תפשת מרובה לא תפשת ב:ה סוכה

הלכה למשה מסיני ב:ה סוכה

אסמכתא בעלמא א:ו סוכה

יש אם למסורת ב:ו סוכה

יש אם למקרא ב:ו סוכה

תעשה ולא מן העשוי ב:יא סוכה

קציצתן זו היא עשייתן ב:יא סוכה

לקיטתן זו היא עשייתן ב:יא סוכה

תעשה ולא מן העשוי א:יב סוכה

מעשה מוציא מיד מעשה א:יד סוכה

מחשבה אינה מוציאה לא מיד מעשה א:יד סוכה

אין שעת הסכנה ראיה ב:יד סוכה

תעשה ולא מן העשוי א:טו סוכה

כל פחות משלשה כלבוד דמי ב:טז סוכה

כל אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אהל ב:כ סוכה

כל שינטל האילן ויכולה לעמוד בפני עצמה כשרה ועולין לה ביום טוב א:כג סוכה

כל מחיצה שאינה עשויה א:כד סוכה

כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה ב:כד סוכה

העוסק במצוה פטור מן המצוה א:כה סוכה

אין שמחה אלא במקום סעודה ב:כה סוכה

תשבו כעין תדורו א:כו סוכה

פרצה קוראה לגנב א:כו סוכה

מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות א:כז סוכה

כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות א:כח סוכה

תשבו כעין תדורו ב:כח סוכה

מצוה הבאה בעבירה א:ל סוכה

יש דחוי אצל מצות א:לג סוכה

פסיק רישא ולא ימות ב:לג סוכה

הלכה למשה מסיני א:לד סוכה
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כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר ב:לו סוכה

שומע כעונה ב:לח סוכה

כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן א:לט סוכה

מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה ב:מא סוכה

לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה א:מב סוכה

הלכה למשה מסיני א:מד סוכה

כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן ב:מה סוכה

מיגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא ב:מו סוכה

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ב:נ סוכה

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ב:נד סוכה

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם א:נו סוכה

חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב ב:ב ביצה

מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ב:ב ביצה

כח דהתירא עדיף ב:ב ביצה

ספיקא דאורייתא לחומרא ב:ג ביצה

ספיקא דרבנן לקולא ב:ג ביצה

כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל ב:ג ביצה

כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל א:ד ביצה

אין מבטלין איסור לכתחילה ב:ד ביצה

כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטיל ב:ד ביצה

מנהג אבותיכם בידיכם ב:ד ביצה

כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו א:ה ביצה

כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו ב:ה ביצה

אין עשה דוחה לא תעשה ועשה ב:ח ביצה

כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין א:ט ביצה

גזרינן דלמא אתי לאמלוכי א:י ביצה

יחיד ורבים הלכה כרבים א:יא ביצה

רוב וקרוב הלך אחר הרוב א:יא ביצה

דבר שמלאכתו לאיסור א:יא ביצה

אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים ב:יא ביצה

ערוב הוצאה לשבת ואין ערוב הוצאה ליום טוב א:יב ביצה

מלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן א:יח ביצה

יש בנין בכלים א:כב ביצה

י נכרי בשבת"כל צרכי חולה עושין ע א:כב ביצה

כל דבר שאין בו סכנה אומר לנכרי ועושה א:כב ביצה

דבר שאין מתכוין אסור ב:כג ביצה

כל המחוסר צידה אסור ושאינו מחוסר צידה מותר א:כד ביצה

ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד"אין בין יו א:כח ביצה

ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד"אין בין יו ב:כח ביצה

הלכה ואין מורין כן ב:כח ביצה

מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין א:ל ביצה
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כלי חרס מאימתי מקבל טומאה משנגמרה מלאכתו א:לב ביצה

בנין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה ב:לב ביצה

כל שחייבין עליו משום שבות משום רשות ב:לו ביצה

ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד"אין בין יו ב:לו ביצה

כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל א:לט ביצה

הלכה למשה מסיני א:ג תענית

כל תענית שלא שקעה עליו חמה א:יב תענית

כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית א:יב תענית

מפני כבוד השבת ב:יב תענית

מפני כבוד השבת ב:טו תענית

דברי תורה אין צריכין חיזוק ב:יז תענית

מפני כבוד השבת ב:כז תענית

באב' ר כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט"ת א:ל תענית

כ גדול הימנו בחכמה ובמנין"ד חבירו אלא א"ד יכול לבטל דברי ב"אין ב א:ב מגילה

אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ב:ב מגילה

שאף הן היו באותו הנס א:ד מגילה

אין מעבירין על המצות ב:ו מגילה

כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן ב:ז מגילה

כ לשבת אלא שזה זדונו"אין בין יוה ב:ז מגילה

מעלין בקדש ואין מורידין ב:ט מגילה

שעת הדחק שאני ב:יח מגילה

הלכה למשה מסיני ב:יט מגילה

אין מביאין ראיה מן הקטן א:כ מגילה

כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ב:כא מגילה

מעלין בקדש ולא מורידין ב:כא מגילה

תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ב:כט מגילה

במקום פסידא שרו רבנן ב:ב קטן מועד

כל מקום שנאמר כלל בעשה ופרט בלא תעשה א:ג קטן מועד

מכלל ופרט וכלל ב:ג קטן מועד

ד יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין"אין ב ב:ג קטן מועד

הלכה למשה מסיני ב:ג קטן מועד

אין מערבין שמחה בשמחה ב:ח קטן מועד

אין מערבין שמחה בשמחה א:ט קטן מועד

כולו אבוד אסור' דבר התלוש מן הקרקע אפילו מקצתו אבוד מותר והמחובר לקרקע אפי ב:יב קטן מועד

כל שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי נכרים ב:יב קטן מועד

כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד א:יד קטן מועד

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:טז קטן מועד

שמא יקדמנו אחר ב:יח קטן מועד

כל מקום שאתה מוצא יחיד מיקל ורבים מחמירין א:כ קטן מועד

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:כו קטן מועד

מפני תיקון העולם ב:ב חגיגה
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 מפתח כללים ומושגים

הלכה למשה מסיני ב:ג חגיגה

כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות א:ד חגיגה

כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה א:ד חגיגה

מעות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות א:ט חגיגה

שלוחו של אדם כמותו ב:י חגיגה

תפשת מרובה לא תפשת א:יז חגיגה

אתי עשה ודחי לא תעשה ב:ג יבמות

ת"דאתי עשה ודחי ל א:ו יבמות

דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש א:ז יבמות

אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת א:ח יבמות

לישנא מעליא נקט ב:יא יבמות

אין איסור חל על איסור ב:יג יבמות

אין משגיחין בבת קול א:יד יבמות

כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת א:יד יבמות

כל דפריש מרובא פריש ב:טז יבמות

אסור לבטל מצות יבמין ב:יז יבמות

כל שהלידה קודמת לנשואין לא חולצת ולא מתייבמת נשואין קודם ללידה או חולצת או מתייבמת א:יט יבמות

אין ספק מוציא מידי ודאי ב:יט יבמות

כל שהיא איסור ערוה לא חולצת א:כ יבמות

איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת א:כ יבמות

אין עשה דוחה לא תעשה ועשה א:כ יבמות

כל העולה לייבום עולה לחליצה א:כ יבמות

חייבי לאוין תפסי בהו קדושין ב:כ יבמות

כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה ב:כ יבמות

אין עשה דוחה לא תעשה ועשה א:כא יבמות

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי א:כב יבמות

אין מקרא יוצא מידי פשוטו א:כד יבמות

אדם קרוב אצל עצמו ב:כה יבמות

אין אדם משים עצמו רשע ב:כה יבמות

אסור לבטל מצות יבמין א:כו יבמות

אסור לבטל מצות יבמין א:כח יבמות

כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה א:ל יבמות

כל העולה ליבום עולה לחליצה א:לו יבמות

חליצת מעוברת לא שמה חליצה א:לו יבמות

ממון המוטל בספק חולקין ב:לז יבמות

אין ספק מוציא מידי ודאי ב:לח יבמות

ש שטר העומד לגבות כגבוי דמי"קסברי ב ב:לח יבמות

בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה מצות יבום קודמת למצות חליצה ב:לט יבמות

יחיד ורבים הלכה כרבים א:מ יבמות

כל העולה ליבום עולה לחליצה ב:מא יבמות

הלכה כסתם משנה ב:מב יבמות
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 מפתח כללים ומושגים

כל העולה ליבום עולה לחליצה א:מד יבמות

אין ממזר מחייבי לאוין ב:מד יבמות

אין ממזר מחייבי כריתות ב:מד יבמות

אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה א:מה יבמות

לעולם אין גר עד שימול ויטבול א:מו יבמות

כל הנאכל כמות שהוא חי א:מו יבמות

כל שאין עולה על שולחן מלכים א:מו יבמות

יחיד ורבים הלכה כרבים ב:מו יבמות

יחיד ורבים הלכה כרבים א:מז יבמות

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ב:מח יבמות

איזהו ממזר א:מט יבמות

יש גט אחר גט א:נ יבמות

חכמים אומרים יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר א:נ יבמות

ג אין גט אחר גט"אר א:נא יבמות

ג אין מאמר אחר מאמר"אר א:נא יבמות

אין קדושין תופסין בחייבי לאוין א:נג יבמות

אין קדושין תופסין בחייבי כריתות א:נג יבמות

אין קדושין תופסין באשת איש א:נג יבמות

ולאו הבא מכלל עשה עשה ב:נד יבמות

כל לאו הבא מכלל עשה א:נה יבמות

ולאו הבא מכלל עשה עשה ב:נו יבמות

אין עשה דוחה לא תעשה ועשה א:סא יבמות

כל ביאה שאין בה פירצה אינה אלא בעילת זנות ב:סא יבמות

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי א:סב יבמות

ד יפה"כ מה כח ב"דא ב:סז יבמות

כל שזרעו פסול פוסל כל שאין זרעו פסול אינו פוסל א:סח יבמות

כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו א:סח יבמות

לאו הבא מכלל עשה עשה א:סח יבמות

אין קדושין תופסין בחייבי לאוין א:סט יבמות

עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית א:סט יבמות

כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל א:פב יבמות

לא אתי עשה ודחי לא תעשה א:פד יבמות

דברי תורה אין צריכין חיזוק ב:פה יבמות

שתיקה כהודאה דמיא ב:פז יבמות

שתיקה כהודאה א:פח יבמות

איתחזק איסורא א:פח יבמות

אין דבר שבערוה פחות משנים א:פח יבמות

כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ב:פח יבמות

כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ב:פח יבמות

ד היה הפקר"הפקר ב ב:פט יבמות

איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין ב:פט יבמות
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 מפתח כללים ומושגים

מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ב:צ יבמות

מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין ב:צ יבמות

ד"כל עריות שבתורה אין צריכות הימנו גט חוץ מאשת איש שניסת על פי ב א:צא יבמות

אין קדושין תופסין בחייבי לאוין א:צב יבמות

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ב:צב יבמות

כל עריות שבתורה אין צריכות הימנו גט ב:צד יבמות

אין מאמר אחר מאמר א:צה יבמות

יש גט אחר גט א:צו יבמות

אין גט אחר גט א:צו יבמות

יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד ב:צו יבמות

גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ב:צז יבמות

כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו א:צח יבמות

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני א:קו יבמות

אין בנות ישראל הפקר א:קז יבמות

אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות א:קז יבמות

אין אדם טורח בסעודה ומפסידה א:קז יבמות

כל שיצתה הימנו בגט אסורה לחזור לו במיאון ב:קח יבמות

כל הבועל על דעת קדושין הראשונים הוא בועל א:קי יבמות

יותר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא א:קיג יבמות

אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת ב:קיג יבמות

מפני ששביתתו עליהן א:קיד יבמות

אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה א:קטז יבמות

כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ב:קיז יבמות

זכין לאדם שלא בפניו ב:קיח יבמות

אין חבין לאדם אלא בפניו ב:קיח יבמות

טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ב:קיח יבמות

הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות א:קיט יבמות

גוסס' אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו אפילו מגוייד ואפי ב:קכ יבמות

מסיח לפי תומו ב:קכא יבמות

מסיח לפי תומו ב:קכב יבמות

אין גט לאחר מיתה ב:ב כתובות

כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה א:ג כתובות

דבר שאין מתכוין מותר ב:ה כתובות

חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה א:י כתובות

זכין לאדם שלא בפניו א:יא כתובות

ברי ושמא ברי עדיף ב:יב כתובות

רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות הם ב:יג כתובות

אין אפוטרופוס לעריות ב:יג כתובות

איזוהי אלמנת עיסה כל שאין בה לא משום ממזרות א:יד כתובות

כל דפריש מרובא פריש א:טו כתובות

כל קבוע כמחצה על מחצה דמי א:טו כתובות
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ובנמצא הלך אחר הרוב א:טו כתובות

ספק נפשות להקל א:טו כתובות

אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב ב:טו כתובות

הפה שאסר הוא הפה שהתיר א:טז כתובות

רוב נשים בתולות נישאות א:טז כתובות

חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו א:יח כתובות

עדים החתומים על השטר נעשה כמי ב:יח כתובות

הפה שאסר הוא הפה שהתיר ב:יח כתובות

הפה שאסר הוא הפה שהתיר ב:יח כתובות

כ נעשה בגדול"חזקה אין העדים חותמין על השטר אא א:יט כתובות

אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש א:יט כתובות

יחיד ורבים הלכה כרבים א:כא כתובות

עד נעשה דיין ב:כא כתובות

הפה שאסר הוא הפה שהתיר א:כב כתובות

הפה שאסר הוא הפה שהתיר א:כב כתובות

חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה ב:כב כתובות

דררא דממונא ב:כג כתובות

מסיח לפי תומו א:כו כתובות

אין ערער פחות משנים א:כו כתובות

חיישינן לזילותא דבי דינא ב:כו כתובות

המוציא מחבירו עליו הראיה ב:כז כתובות

מסיח לפי תומו ב:כז כתובות

אין אדם מעיד על עצמו ב:כז כתובות

רוב נשים בתולות נישאות א:כח כתובות

אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ב:כט כתובות

כל שאין לו ביאה בישראל הולד ממזר א:ל כתובות

מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין א:ל כתובות

ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה ב:לא כתובות

כל המתחייב בנפשו אין משלם ממון ב:לו כתובות

כל שתחלתה באונס וסוף ברצו ב:נא כתובות

מפני תיקון העולם ב:נב כתובות

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ב:נו כתובות

אין אדם מוציא דבריו לבטלה ב:נח כתובות

אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם ב:נח כתובות

אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם א:נט כתובות

הבטלה מביאה לידי זימה ב:נט כתובות

הבטלה מביאה לידי שיעמום ב:נט כתובות

במקום צערא לא גזרו רבנ א:ס כתובות

במקום פסידא לא גזרו בה רבנן א:ס כתובות

דברה תורה כלשון בני אדם ב:סז כתובות

פרנסה אינה כתנאי כתובה ב:סח כתובות
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אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות א:עג כתובות

אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין ב:עד כתובות

ד"אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב ב:עד כתובות

טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו א:עה כתובות

כ בודקו"אין אדם שותה בכוס אא ב:עה כתובות

חזקה אין אדם מיפייס במומין ב:עה כתובות

המוציא מחבירו עליו הראיה ב:עו כתובות

כל שנולד ספק ברשותו עליו הראיה ב:עו כתובות

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל א:פג כתובות

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל א:פד כתובות

וכל המודה במקצת הטענה ישבע ב:פז כתובות

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין ב:פז כתובות

אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות ב:פז כתובות

נועל דלת בפני לווין א:פח כתובות

בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה לעולם א:צ כתובות

עדי חתימה כרתי א:צד כתובות

עדי מסירה כרתי ב:צד כתובות

אין נפרעין מנכסים משועבדים א:צה כתובות

לפנים משורת הדין א:צז כתובות

ד"אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב ב:צז כתובות

כל מקום שאמרו מגורשת ואינה מגורשת בעל חייב במזונותיה ב:צז כתובות

אין אונאה לקרקעות ב:צט כתובות

אם כן מה כח בית דין יפה ב:צט כתובות

אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מזיבורית א:קי כתובות

דברה תורה כלשון בני אדם א:ג נדרים

אין נזירות חל על נזירות ב:ג נדרים

ידים שאין מוכיחות אביי אמר הוויין ידים ב:ה נדרים

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין ב:ז נדרים

מכלל לאו אתה שומע הן א:יד נדרים

דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור א:טו נדרים

אין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו ב:טו נדרים

אין נשבעין לעבור על המצות ב:טז נדרים

ספק נזירות להקל ב:יח נדרים

נדר שהותר מקצתו הותר כלו ב:כה נדרים

דינא דמלכותא דינא א:כח נדרים

דברים שבלב אינם דברים א:כח נדרים

אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ב:כט נדרים

מידה כנגד מידה א:לב נדרים

הכל צריכין דעת חוץ ממחוסרי כפרה ב:לה נדרים

הלכה למשה מסיני ב:לז נדרים

אדם אוסר דבר שברשותו א:מב נדרים

Page 16Copyright           Shmuel Zvuloni  ©כל הזכויות שמורות

www.mevoeihatalmud.com מבואי התלמוד



 מפתח כללים ומושגים

כל קני על מנת להקנות לא קני ב:מח נדרים

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:מט נדרים

כל שדרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול א:נג נדרים

כל שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול א:נג נדרים

ספק איסורא לחומרא א:נג נדרים

כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל א:נח נדרים

לא מעייל איניש נפשיה א:סא נדרים

מעייל איניש נפשיה לספיקא ב:סא נדרים

כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע ב:סא נדרים

מעשה באחד שנדר מבת אחותו והכניסוה א:סו נדרים

כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה א:עא נדרים

שלוחו של אדם כמותו ב:עב נדרים

כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ב:עג נדרים

דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור ב:פא נדרים

טובת הנאה ממון א:פה נדרים

אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם א:פה נדרים

אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם ב:פה נדרים

תוך כדי דבור כדבור דמי א:פז נדרים

אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה א:צא נדרים

אין איסור חל על איסור א:ד נזיר

לא אמרינן מקצת היום ככולו ב:ו נזיר

אדם מכניס את עצמו לדבר שספיקו חמור מודאי א:ח נזיר

ספק נזירות להקל א:ח נזיר

אין אדם מוציא דבריו לבטלה א:ט נזיר

אין שאלה בהקדש א:ט נזיר

אין שאלה בנזירות א:ט נזיר

אין אדם מוציא דבריו לבטלה א:ט נזיר

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל א:יא נזיר

חזקה שליח עושה שליחותו א:יב נזיר

שלוחו של אדם כמותו ב:יב נזיר

מקצת היום ככולו ב:טו נזיר

תוך כדי דיבור ב:כ נזיר

ז נזיר"דבר שהנשמה תלויה בו ה ב:כא נזיר

מה שקנתה אשה קנה בעלה ב:כד נזיר

ופרט פרט וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין הפרט ב:לד נזיר

כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור ב:לה נזיר

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ב:לה נזיר

נותן טעם לפגם מותר ב:לז נזיר

כתובין הבאין כאחד אין מלמדין' כל ב ב:לז נזיר

כל רביעיות שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור א:לח נזיר

אין דנין קל מחמור להחמיר עליו ב:מ נזיר
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כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה א:מא נזיר

אתי עשה ודחי לא תעשה ב:מא נזיר

איזהו מת מצוה כל שאין לו קוברין ב:מג נזיר

הלכה למשה מסיני ב:נו נזיר

ו מהלכה"אין דנין ק א:נז נזיר

כל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור א:נז נזיר

כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה א:נח נזיר

אתי עשה ודחי לא תעשה א:נח נזיר

כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה א:סא נזיר

בנה אב כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים ב:ב סוטה

אין לדבר סוף ב:ב סוטה

כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל א:ג סוטה

כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה ב:ג סוטה

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר א:ד סוטה

אין עושין מצות חבילות חבילות א:ח סוטה

כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט א:טז סוטה

מכלל לאו אתה שומע הן א:יז סוטה

אין קדושין תופסין בחייבי לאוין ב:יח סוטה

אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר ב:כ סוטה

רוב בעילות אחר הבעל א:כז סוטה

זה בנה אב כל מקום שנאמר עד ב:לא סוטה

כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ב:לא סוטה

משום פגמו של ראשון א:מא סוטה

ברכה שאינה צריכה א:מא סוטה

פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט א:מו סוטה

כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים ב:מז סוטה

כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ב:מז סוטה

עד אחד נאמן באיסורין ב:ב גיטין

איתחזק איסורא ב:ב גיטין

אין דבר שבערוה פחות משנים ב:ב גיטין

ד"עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב א:ג גיטין

מפני תיקון העולם ב:ג גיטין

מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן א:ה גיטין

עד נעשה דיין ב:ה גיטין

כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין ב:ה גיטין

אמירה לעובד כוכבים שבות ב:ח גיטין

אין שטר לאחר מיתה ב:ט גיטין

דינא דמלכותא דינא ב:י גיטין

זכין לאדם שלא בפניו ב:יא גיטין

דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין דמו א:יג גיטין

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ב:יג גיטין

Page 18Copyright           Shmuel Zvuloni  ©כל הזכויות שמורות

www.mevoeihatalmud.com מבואי התלמוד



 מפתח כללים ומושגים

מצוה לקיים דברי המת א:טו גיטין

מסיח לפי תומו ב:יט גיטין

זה הכלל כל שתחילתו וסופו בדעת כשר א:כג גיטין

מסיח לפי תומו ב:כח גיטין

מפני תיקון העולם א:לב גיטין

אתי דיבור ומבטל דיבור ב:לב גיטין

דאם כן מה כח בית דין יפה א:לג גיטין

כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה א:לג גיטין

עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ב:לג גיטין

מלתא דמתעבדא באפי עשרה ב:לג גיטין

דאם כן מה כח בית דין יפה ב:לג גיטין

דאם כן מה כח בית דין יפה א:לד גיטין

מפני תיקון העולם ב:לד גיטין

מפני תיקון העולם ב:לד גיטין

ד היה הפקר"הפקר ב ב:לו גיטין

ד חבירו"ד יכול לבטל דברי ב"אין ב ב:לו גיטין

שטר העומד לגבות כגבוי דמי א:לז גיטין

אין אדם מוציא דבריו לבטלה א:לט גיטין

מצוה לקיים דברי המת א:מ גיטין

מפני תיקון העולם ב:מ גיטין

ומלתא דלא שכיחא לא גזרי בה רבנן א:מד גיטין

מפני תיקון העולם א:מה גיטין

מפני תיקון העולם א:מה גיטין

מפני תיקון העולם א:מז גיטין

מפני תיקון העולם ב:מז גיטין

מפני תיקון העולם ב:מח גיטין

המוציא מחברו עליו הראיה ב:מח גיטין

מפני תיקון העולם ב:מח גיטין

יותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה לינשא ב:מט גיטין

שלא תנעול דלת בפני לוין א:נ גיטין

מפני תיקון העולם א:נא גיטין

אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו ב:נא גיטין

מפני דרכי שלום א:נט גיטין

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי א:סד גיטין

אין דבר שבערוה פחות משנים א:סד גיטין

חזקה שליח עושה שליחותו א:סד גיטין

חזקה אין האשה מעיזה פניה בפני בעלה ב:סד גיטין

כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה א:עג גיטין

אין גט לאחר מיתה ב:עג גיטין

כח דהיתרא עדיף ב:עד גיטין

כל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדי א:עו גיטין
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כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר א:פ גיטין

אין משיבין את הארי לאחר מיתה א:פג גיטין

כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ב:פג גיטין

כל תנאי שאי אפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר א:פד גיטין

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ב:פד גיטין

מפני תיקון העולם א:פו גיטין

אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה ב:פט גיטין

מ כאומר מעכשיו דמי"כל האומר ע א:ח קידושין

תפשת מרובה לא תפשת א:יז קידושין

אין רוח חכמים נוחה הימנו ב:יז קידושין

כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ב:יט קידושין

זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו א:כג קידושין

כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין א:כד קידושין

פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט ב:כד קידושין

מילתא דלא שכיח לא גזרו בה רבנן ב:כח קידושין

כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות א:כט קידושין

כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות א:כט קידושין

כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד הנשים חייבין חוץ א:כט קידושין

כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות את אחרים א:כט קידושין

כל שאחרים מצווים לפדותו מצווה לפדות את עצמו א:כט קידושין

כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד ב:כט קידושין

כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו ב:כט קידושין

גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה א:לא קידושין

אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ א:לד קידושין

מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות א:לד קידושין

כל שני כתובים הבאין כאחד אין מלמדים ב:לד קידושין

כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים ב:לד קידושין

כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין א:לה קידושין

ל חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ"כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בח א:לז קידושין

כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין ב:לז קידושין

כל מצוה שנצטוו ישראל קודם כניסתן לארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ ב:לח קידושין

הלכה למשה מסיני ב:לח קידושין

הלכה למשה מסיני א:לט קידושין

מצוה בו יותר מבשלוחו א:מא קידושין

טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו א:מא קידושין

שלוחו של אדם כמותו ב:מא קידושין

זכין לאדם שלא בפניו א:מב קידושין

דאם כן מה כח בית דין יפה א:מב קידושין

אין אונאה לקרקעות ב:מב קידושין

כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה נמי חוזר ב:מב קידושין

אין שליח לדבר עבירה ב:מב קידושין
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שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב א:מג קידושין

אין שליח נעשה עד א:מג קידושין

חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ב:מה קידושין

דברים שבלב אינם דברים ב:מט קידושין

כופין אותו עד שיאמר רוצה אני א:נ קידושין

דברים שבלב אינן דברים א:נ קידושין

לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת א:נד קידושין

כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדי א:נח קידושין

אדם מקנה דבר שלא  בא לעולם ב:סב קידושין

אין קדושין תופסין בחייבי לאוין א:סד קידושין

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ב:סה קידושין

אין דבר שבערוה פחות משנים א:סו קידושין

כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר ב:סו קידושין

כל מקום שיש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום ב:סו קידושין

כל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד ממזר ב:סו קידושין

כל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין ב:סו קידושין

כל דפריש מרובא פריש א:עג קידושין

קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי א:עג קידושין

ספק ספיקא לקולא א:עה קידושין

איזו היא חללה כל שנולדה מן פסולי כהונה א:עז קידושין

איסור חל על איסור ב:עז קידושין

אין איסור חל על איסור ב:עז קידושין

אין חללה אלא מאיסור כהונה ב:עז קידושין

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ב:עח קידושין
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