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וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה ב:ד ברכות                                           

ב זהו הסומך גאולה לתפלה של ערבית"איזהו בן העוה ב:ד ברכות                                         

כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן העולם הבא ב:ד ברכות

כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו א:ה ברכות

ה מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח"שלא כמדת הקב א:ה ברכות

י יסורין"שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא ע א:ה ברכות

כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו א:ה ברכות

כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו א:ה ברכות

ש על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות בידו"כל הקורא ק א:ה ברכות

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין ב:ה ברכות

ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס"בשעה שהקב ב:ו ברכות

כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות ב:ו ברכות

כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין ב:ו ברכות

כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע ב:ו ברכות

שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך א:ז ברכות

טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות א:ז ברכות

קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר יותר ממלחמת גוג ומגוג ב:ז ברכות

גדולה שמושה של תורה יותר מלמודה ב:ז ברכות

ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב א:ח ברכות

לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת א:ח ברכות

גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים א:ח ברכות

לעולם ידור אדם במקום רבו א:ח ברכות

כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני א:ח ברכות

כל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק ב:ט ברכות                                             

ב זהו הסומך גאולה של ערבית לתפלה של ערבית"איזהו בן העוה ב:ט ברכות

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים א:י ברכות                                             

ה מדת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה"שלא כמדת הקב א:י ברכות

ה מבלה מעשיו"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו והקב"שלא כמדת הקב א:י ברכות

חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד א:י ברכות

וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו ב:י ברכות                                             

כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים ב:י ברכות                                             

כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין ב:י ברכות                                             

אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת אל ימנע עצמו מן הרחמים ב:י ברכות

כ מתפלל עליו הכתוב אומר ואותי השלכת אחרי גויך"כל האוכל ושותה ואח ב:י ברכות

ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה"גדול הקורא ק ב:י ברכות

כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על כל עונותיו ב:יב ברכות

כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא ב:יב ברכות

כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו ב:יג ברכות

כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה א:יד ברכות

ה עושה לו חפציו"כ יוצא לדרך הקב"כל המתפלל ואח א:יד ברכות

כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן אין מבשרין אותו בשורות רעות א:יד ברכות
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ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו"כל הקורא ק ב:יד ברכות

ש ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנם"כל הקורא ק ב:טו ברכות

סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה והכל למיתה הם עומדים א:יז ברכות

אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם א:יז ברכות

צדיקים במיתתן קרואים חיים א:יח ברכות

אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה א:יט ברכות

לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן א:יט ברכות

כל המלמד לבנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב ב:כא ברכות

המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה ב:כד ברכות

ואין פגיעה אלא תפלה ב:כו ברכות

…המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו והחולק על ישיבתו של רבו ב:כז ברכות

…כל המתפלל תפלה של מוספין לאחר שבע שעות א:כח ברכות

כל המתפלל תפלה של שחרית לאחר ארבע שעות א:כח ברכות

יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם ב:כח ברכות

וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה ב:לא ברכות

כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה ב:לא ברכות

ה צבאות עד שבאתה חנה וקראתו צבאות"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"מיום שברא הקב ב:לא ברכות

גדולה תענית יותר מן הצדקה ב:לב ברכות

גדולה תפלה יותר ממעשים טובים ב:לב ברכות

גדולה תפלה יותר מן הקרבנות ב:לב ברכות

מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה ב:לב ברכות

מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים ב:לב ברכות

כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם ב:לב ברכות

כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו א:לג ברכות

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ב:לג ברכות

ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים"אין לו להקב ב:לג ברכות

ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד"אין בין העוה ב:לד ברכות

מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין ב:לד ברכות

י אחרים"בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע ב:לה ברכות

י עצמן"בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע ב:לה ברכות

תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעינים א:לט ברכות

ה מדת בשר ודם"שלא כמדת הקב א:מ ברכות

הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעים א:מ ברכות

שלש תכיפות הן תכף לסמיכה שחיטה תכף לגאולה תפלה תכף לנטילת ידים ברכה א:מב ברכות

עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון ב:מג ברכות

…ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם ב:מג ברכות

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים ב:מג ברכות

המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה ב:מג ברכות

כל סעודה שאין בה מלח אינה סעודה א:מד ברכות

כל סעודה שאין בה שריף אינה סעודה א:מד ברכות

כל האוכל ירק קודם ארבע שעות אסור לספר הימנו ב:מד ברכות
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כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו א:מז ברכות

כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל ב:מז ברכות

כמלא נימא' אין מלכות נוגעת בחברתה אפי ב:מח ברכות

חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ב:מח ברכות

ח הוא אם לאו"מברכותיו של אדם ניכר אם ת א:נ ברכות

…דברים נאמרו בפת אין מניחין בשר חי על הפת ואין מעבירין כוס מלא על הפת ואין זורקין את הפת' ד ב:נ ברכות

כל המברך על כוס מלא נותנין לו נחלה בלי מצרים א:נא ברכות

גדול העונה אמן יותר מן המברך ב:נג ברכות

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה א:נד ברכות

כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב א:נה ברכות

ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו"כל זמן שבהמ א:נה ברכות

…שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם א:נה ברכות

שלשה צריכים רחמים מלך טוב שנה טובה וחלום טוב א:נה ברכות

ה בעצמו ואלו הן רעב ושובע ופרנס טוב רעב"שלשה דברים מכריז עליהם הקב א:נה ברכות

אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור א:נה ברכות

כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים א:נה ברכות

ב שנה"לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ ב:נה ברכות

לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב אין מראין לו חלום טוב ולאדם רע אין מראין לו חלום רע ב:נה ברכות

העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא בן העולם הבא א:נז ברכות

כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין א:נז ברכות

שלשה משיבין דעתו של אדם אלו הן קול ומראה וריח ב:נז ברכות

שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים ב:נז ברכות

לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל א:נח ברכות

ק לא נראית רקיע בטהרתה"מיום שחרב בהמ א:נט ברכות

חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ב:ס ברכות

לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד ב:ס ברכות

המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנם א:סא ברכות

שתי כליות יש בו באדם אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה א:סא ברכות

בגדולה מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן א:סא ברכות

כל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא א:סא ברכות

כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין א:סג ברכות

כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותן סוף נצרך לכהן על ידי אשתו א:סג ברכות

כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו א:סג ברכות

כל המרפה עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה א:סג ברכות

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה ב:סג ברכות

כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק וכה להבחין בין דם טמא לדם טהור ב:סג ברכות

כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות ב:סג ברכות

כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה א:סד ברכות

היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה א:סד ברכות

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם א:סד ברכות

כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית א:י שבת
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מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה א:י שבת

לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים ב:י שבת

לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין ב:י שבת

יפה תענית לחלום כאש לנעורת א:יא שבת

כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו ב:יב שבת

ת ערום נקבר ערום"האוחז ס א:יד שבת

הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים ב:כג שבת

הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה ב:כג שבת

הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה ב:כג שבת

הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין ב:כג שבת

איזה עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרו ב:כה שבת

ה שבח בו"לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות קודם שימות שכיון שמת בטל מן התורה ומן המצות ואין להקב א:ל שבת

לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי ב:ל שבת

ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו"לא ברא הקב ב:לא שבת

ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד"אין לו להקב ב:לא שבת

לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם ב:לא שבת

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושים לו נס א:לב שבת

מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב א:לב שבת

לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר א:לב שבת

בעון נדרים מתה אשה של אדם ב:לב שבת

בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים ב:לב שבת

בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ב:לב שבת

בעון חלה אין ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים וזורעין זרעים ואחרים אוכלין ב:לב שבת

בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין ב:לב שבת

כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנם א:לג שבת

בעון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בא א:לג שבת

בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם וחילול שבת חיה רעה רבה ובהמה כלה ובני אדם מתמעטין א:לג שבת

בעון שפיכות דמים בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת מישראל א:לג שבת

בעון גלוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולם א:לג שבת

בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים א:לג שבת

יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן' פתח ר ב:לג שבת

נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי ב:לג שבת

כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם א:מא שבת

כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו א:מא שבת

כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו ב:נד שבת

אין יסורין בלא עון א:נה שבת

ה וחזר בה"מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב א:נה שבת

אל תקרי מקדשי אלא מקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו א:נה שבת

אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון א:נה שבת

דברים מביאין את האדם לידי עניות' ג ב:סב שבת

ז לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד"אין בין העוה א:סג שבת
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ה מצליח להם"שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב א:סג שבת

שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא מקשיב להן א:סג שבת

חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה א:סג שבת

כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות א:סג שבת

ה שומע לקולן"שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקדוש ב א:סג שבת

ח המדגילים זה לזה בהלכה הקדוש ברוך הוא אוהבן"שני ת א:סג שבת

גדול המלוה יותר מן העושה צדקה א:סג שבת

כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו א:סג שבת

…כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר א:עה שבת

ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה"כל מה שברא הקב ב:עז שבת

שעה אחת' לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפי ב:פג שבת

בשעת מיתה' לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפי ב:פג שבת

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה ב:פג שבת

החושד בכשרים לוקה בגופו א:צז שבת

מדה טובה ממהרת לבא ממדת פורענות א:צז שבת

איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע ב:קה שבת

ה סופרן ומניחן בבית גנזיו"כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב ב:קה שבת

כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו ב:קה שבת

כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים ב:קה שבת

כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו ב:קה שבת

ז"המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע ב:קה שבת

ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים"יושב הקב ב:קז שבת

אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים ב:קיב שבת

כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה א:קיד שבת

במסכת כלה' ח שממנין אותו פרנס על הציבור זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר ואפי"איזהו ת א:קיד שבת

ח שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו זה שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמים"איזהו ת א:קיד שבת

איזהו תלמיד חכם כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום ואומרה א:קיד שבת

איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה בטביעות העין זה המקפיד על חלוקו להופכו א:קיד שבת

עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות א:קיח שבת

כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות א:קיח שבת

כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים א:קיח שבת

כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו ב:קיח שבת

ז כדור אנוש מוחלין לו"עובד ע' כל המשמר שבת כהלכתו אפי ב:קיח שבת

אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים ב:קיח שבת

ה במעשה בראשית"ש ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"כל המתפלל בע ב:קיט שבת

…ש ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו"כל המתפלל בע ב:קיט שבת

כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו ב:קיט שבת

ע"כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי ג ב:קיט שבת

אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת ב:קיט שבת

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת ב:קיט שבת

ש שחרית וערבית"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו ק ב:קיט שבת
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לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן ב:קיט שבת

לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא שלא היה להם בושת פנים זה מזה ב:קיט שבת

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה ב:קיט שבת

ח"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה ת ב:קיט שבת

ח אין לו רפואה למכתו"כל המבזה ת ב:קיט שבת

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן ב:קיט שבת

לבנין בית המקדש' אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפי ב:קיט שבת

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה ב:קיט שבת

פ שאינו צריך אלא לכזית"ש אע"לעולם יסדר אדם שלחנו בע ב:קיט שבת

פ שאינו צריך אלא לכזית"לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת אע ב:קיט שבת

גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש א:קכז שבת

גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה א:קכז שבת

…ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא א:קכז שבת

…אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן והקרן קיימת לו לעולם הבא א:קכז שבת

…ו אין קטן יכול לומר לגדול המתן עד שאבא אצלך"ה מדת בשר ודם ב"שלא כמדת הקב א:קכז שבת

הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות ב:קכז שבת

לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו ויספיק מהן צרכי סעודה א:קכט שבת

כל המקיל בסעודת הקזת דם מקילין לו מזונותיו מן השמים א:קכט שבת

…כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות א:קל שבת

אין ירושלים נפדה אלא בצדקה א:קלט שבת

ה"כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב ב:קמט שבת

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד ב:קנא שבת

כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמים ב:קנא שבת

גלגל הוא שחוזר בעולם ב:קנא שבת

וכל השטוף בזמה זקנה קופצת עליו א:קנב שבת

תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם א:קנב שבת

ועמי הארץ כל זמן שמזקינין טפשות נתוספת בהן א:קנב שבת

קשה רימה למת כמחט בבשר החי א:קנב שבת

ב חדש הגוף בטל"ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר י"כל י ב:קנב שבת

שוב יום אחד לפני מיתתך א:קנג שבת

ה מגביהו"כל המשפיל עצמו הקב ב:יג עירובין

כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו ב:יג עירובין

כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו ב:יג עירובין

כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו ב:יג עירובין

כל הנדחה מפני שעה שעה עומדת לו ב:יג עירובין

ה משפילו"כל המגביה עצמו הקב ב:יג עירובין

נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ב:יג עירובין

כל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא ב:יח עירובין

המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו בשביל שיסתכל בה אפילו דומה למשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנם ב:יח עירובין

מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו ב:יח עירובין

כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב ב:יח עירובין
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מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות ב:יח עירובין

גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים א:יט עירובין

פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת א:יט עירובין

שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים א:יט עירובין

שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתית' ז א:יט עירובין

ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מתחייב אדם הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיו כדי שלא יקלל את המלך"שלא כמדת הקב א:יט עירובין

קינים זו פורענותן של צדיקים בעולם הזה א:כא עירובין

דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניות' ג ב:מא עירובין

אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים אף מי שיש לו אשה רעה' ג ב:מא עירובין

גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה ב:מא עירובין

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח ב:מג עירובין

..ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן סם לחבירו לזה יפה ולזה קשה"שלא כמדת הקב א:נד עירובין

חש בראשו יעסוק בתורה א:נד עירובין

אין תורה נקנית אלא בסימנין ב:נד עירובין

כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם ב:נה עירובין

כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה א:סג עירובין

גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין ב:סג עירובין

…כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה עליו הכתוב אומר ב:סג עירובין

כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה א:סד עירובין

כל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדו א:סה עירובין

כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו א:סה עירובין

זקנים' כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע א:סה עירובין

לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים א:סה עירובין

כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה א:סה עירובין

בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו ב:סה עירובין

כל הכופה אשתו לדבר מצוה הווין לו בנים שאינן מהוגנין ב:ק עירובין

כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן ב:ק עירובין

לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו א:ג פסחים

לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב קראו מרכב ובאשה קראו מושב א:ג פסחים

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה ב:ג פסחים

ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופיה ב:ד פסחים

ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בממוניה ב:ד פסחים

בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון להכרית זרעו של עשו לבנין בית המקדש ולשמו של משיח א:ה פסחים

למה צדיקים דומין בפני שכינה כנר בפני האבוקה א:ח פסחים

שלוחי מצוה אינן ניזוקין א:ח פסחים

שלוחי מצוה אינן ניזוקין ב:ח פסחים

שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן ב:ח פסחים

…מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים ב:ח פסחים

…מפני מה אין חמי טבריא בירושלים ב:ח פסחים

א  כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח א:יג פסחים

שלשה דברים ממעטין את הזבל וזוקפין את הקומה ומאירין את העינים אלו הן פת נקייה בשר שמן ויין ישן א:מב פסחים
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שלשה דברים נאמרים בכותח הבבלי מטמטם את הלב ומסמא את העינים ומכחיש את הגו א:מב פסחים

כל סעודה שאינה של מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה א:מט פסחים

הרוצה שיתעשר ידבק בזרעו של אהרן א:מט פסחים

כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה א:מט פסחים

ח המרבה סעודתו בכל מקום"כל ת א:מט פסחים

ח"לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת א:מט פסחים

ח"ח וישיא בתו לת"לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת ת א:מט פסחים

לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם לא מצא בת תלמיד חכם ישא בת גדולי הדור ב:מט פסחים

כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף ב:מט פסחים

מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור ב:מט פסחים

כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי ב:מט פסחים

כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו ב:מט פסחים

גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ב:מט פסחים

ה להוסיף על ירושלים עד שהסוס רץ ומציל"עתיד הקב א:נ פסחים

הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן א:נ פסחים

…לא כעולם הזה העולם הבא א:נ פסחים

…לא כעולם הזה העולם הבא א:נ פסחים

העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה ב:נ פסחים

…העושה מלאכה בערבי שבתות ב:נ פסחים

המצפה לשכר אשתו וריחים אינו רואה סימן ברכה לעולם ב:נ פסחים

המשתכר בקנים ובקנקנים אינו רואה סימן ברכה לעולם ב:נ פסחים

תגרי סימטא ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות ונותנין עיניהן בחלק יפה אינו רואה סימן ברכה ב:נ פסחים

פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר כותבין ושכר מתורגמנין ושכר יתומים ומעות הבאות ממדינת הים' ד ב:נ פסחים

…כותבי ספרים תפילין ומזוזות הן ותגריהן ותגרי תגריהן וכל העוסקין במלאכת שמים ב:נ פסחים

לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה ב:נ פסחים

כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה ב:נג פסחים

אין בין תשעה באב לתענית ציבור אלא שזה אסור בעשיית מלאכה וזה מותר בעשיית מלאכה ב:נד פסחים

מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כחן של חכמים וכהה מאור עיניהם ב:סב פסחים

אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי א:סה פסחים

אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות א:סה פסחים

כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו ב:סו פסחים

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד א:סח פסחים

כל האוכל ושותה בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי ב:סח פסחים

ברור לו מיתה יפה א:עה פסחים

אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ב:פה פסחים

מפני מה לא נתקדשו שערי ירושלים מפני שמצורעין מגינין תחתיהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ב:פה פסחים

גדול קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמים וארץ א:פח פסחים

יפה שתיקה לחכמים קל וחומר לטפשים א:צט פסחים

כל החותם מקדש ישראל והמבדיל בין קודש לחול מאריכין לו ימיו ושנותיו א:קד פסחים

…ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו ומתחייב בנפשו אלו הן א:קיא פסחים

שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין ואלו הן הכלב והדקל והאשה א:קיא פסחים
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עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות א:קיב פסחים

יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק א:קיב פסחים

הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים א:קיב פסחים

…ה בכל יום"שלשה מכריז עליהן הקב א:קיג פסחים

עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות א:קיג פסחים

שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מדותיו ב:קיג פסחים

…שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן ב:קיג פסחים

שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעת ב:קיג פסחים

ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחנם ב:קיג פסחים

חמשה דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכם ואל תדברו אמת ב:קיג פסחים

…ששה דברים נאמרים בסוס ב:קיג פסחים

שבעה מנודין לשמים אלו הןץץץ ב:קיג פסחים

אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים א:קיז פסחים

ח היושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה"כל ת א:קיז פסחים

קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה א:קיח פסחים

קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה א:קיח פסחים

קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף א:קיח פסחים

קשין נקביו של אדם כיום המיתה א:קיח פסחים

ז"כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע א:קיח פסחים

כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים א:קיח פסחים

ה נוצחין אותו ושמח"ה מדת בשר ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב"שלא כמדת הקב א:קיט פסחים

כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי א:ט השנה ראש

בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל א:יא השנה ראש

בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל ב:יא השנה ראש

יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין א:טז השנה ראש

דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה' ד ב:טז השנה ראש

חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ב:טז השנה ראש

ה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים"שלשה ספרים נפתחין בר ב:טז השנה ראש

חייב אדם לטהר את עצמו ברגל ב:טז השנה ראש

כל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכם א:יז השנה ראש

כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו א:יז השנה ראש

גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם ב:יז השנה ראש

יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין א:יח השנה ראש

שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו ב:יח השנה ראש

ה להחזירן לה"כל שיטה ושיטה שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב א:כג השנה ראש

כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבר א:כג השנה ראש

ח דומה להדס במדבר דחביב"כל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין ת א:כג השנה ראש

מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה ולא פגימתה של קשת ב:כג השנה ראש

אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ב:כה השנה ראש

ז גלוי עריות ושפיכות דמים"שקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע ב:ט יומא

משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקדש מישראל ועדיין היו משתמשין בבת קול ב:ט יומא
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טובה צפורנן של ראשונים מכריסו של אחרונים ב:ט יומא

עתידה רומי שתפול ביד פרס א:י יומא

עתידה רומי שתפול ביד פרס א:י יומא

עתידה פרס שתפול ביד רומי א:י יומא

אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים א:י יומא

שלוחי מצוה אינן ניזוקין א:יא יומא

ה מפרסמו כשמפנה את ביתו פרט למשאיל כליו לאחרים"מי שמייחד ביתו לו שאינו רוצה להשאיל כליו ואומר שאין לו הקב ב:יא יומא

החושד בכשרים לוקה בגופו ב:יט יומא

השח שיחת חולין עובר בעשה ב:יט יומא

בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין ומשתחוים רווחים א:כא יומא

מעולם לא כבו גשמים אש של עצי המערכה ועשן המערכה א:כא יומא

חמשה דברים נאמרו באש של מערכה רבוצה כארי וברה כחמה ויש בה ממש ואוכלת לחין כיבשין ואינה מעלה עשן ב:כא יומא

כל המונה את ישראל עובר בלאו ב:כב יומא

אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו ב:כב יומא

כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש  אינו תלמיד חכם ב:כב יומא

כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו א:כג יומא

שלשה שהיו מהלכין בדרך הרב באמצע גדול בימינו וקטן משמאלו א:לז יומא

המהלך כנגד רבו הרי זה בור אחורי רבו הרי זה מגסי הרוח א:לז יומא

כמלא נימא' אין מלכות נוגעת בחברתה אפי ב:לח יומא

בשביל צדיק אחד עולם נברא עולם נברא ב:לח יומא

כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו ב:לח יומא

אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו ב:לח יומא

בשביל צדיק אחד העולם מתקיים' אפי ב:לח יומא

כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא ב:לח יומא

כיון שבאה לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה ואינו חוטא שוב אינו חוטא ב:לח יומא

בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו ב:לח יומא

אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה מלמטה מטמאין אותו מלמעלה בעולם הזה מטמאין אותו לעולם הבא א:לט יומא

אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה מקדשין אותו מלמעלה בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא א:לט יומא

עבירה מטמטמת לבו של אדם א:לט יומא

מה קטורת מכפרת על לשון הרע יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי א:מד יומא

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו א:סז יומא

החזירו עטרה ליושנה ב:סט יומא

הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין א:עא יומא

אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת תלמיד חכם א:עא יומא

כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם ב:עב יומא

אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים ב:עב יומא

זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה ב:עב יומא

זכה משמחתו לא זכה צורפתו ב:עב יומא

זכה צורפתו לחיים לא זכה צורפתו למיתה ב:עב יומא

הלומד תורה בטהרה מאי היא נושא אשה ואחר כך לומד תורה ב:עב יומא

גזירת נביא חוזרת גזירת אורים ותומים אינה חוזרת ב:עג יומא
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אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ב:עד יומא

אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל ב:עד יומא

כל הנותן עינו בכוסו עריות כולן דומות עליו כמישור א:עה יומא

כל הנותן עינו בכוסו כל העולם כולו דומה עליו כמישור א:עה יומא

…ה מדת בשר ודם מקניט את חבירו יורד עמו לחייו"שלא כמדת הקב א:עה יומא

כתיב תירש וקרינן תירוש זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש ב:עו יומא

ההולך להקביל פני אביו או פני רבו או פני מי שגדול ממנו עובר עד צוארו במים ואינו חושש ב:עז יומא

כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי ב:פא יומא

כל מיני מתיקה מאירין מאור עיניו של אדם ב:פג יומא

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה ב:פה יומא

גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם א:פו יומא

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד א:פו יומא

גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה ב:פו יומא

גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות ב:פו יומא

גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות ב:פו יומא

גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם ב:פו יומא

…ה מדת בשר ודם מקניט את חבירו בדברים"שלא כמדת הקב ב:פו יומא

גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם ב:פו יומא

ז"טוב להם לצדיקים שאין נושאין להם פנים בעוה א:פז יומא

אוי להם לרשעים לא דיין שמחייבין עצמן אלא שמחייבין לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות א:פז יומא

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו א:פז יומא

וכל המחטיא את הרבים כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה א:פז יומא

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו א:פז יומא

כל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה א:פז יומא

כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו א:פז יומא

כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלש פעמים א:פז יומא

כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו ב:פז יומא

…למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר א:יד סוכה

שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד' אפי ב:כא סוכה

חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ב:כז סוכה

בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כולו א:כט סוכה

בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל א:כט סוכה

כל הנוטל לולב באגודו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן א:מה סוכה

כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם ב:מה סוכה

כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן ב:מה סוכה

…ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק"שלא כמדת הקב א:מו סוכה

גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות ב:מט סוכה

גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ב:מט סוכה

אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה ב:מט סוכה

בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ב:מט סוכה

כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד ב:מט סוכה
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 מפתחות אמרות והנהגות

כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים ב:מט סוכה

תורה לשמה זו היא תורה של חסד שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד ב:מט סוכה

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו א:נא סוכה

מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם ב:נא סוכה

ק בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם"מי שלא ראה בהמ ב:נא סוכה

מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל ב:נא סוכה

…ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים"לעתיד לבא מביאו הקב א:נב סוכה

ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה"יצה א:נב סוכה

ר שצפון ועומד בלבו של אדם"ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצה א:נב סוכה

יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום א:נב סוכה

ז ומעיד עליו לעולם הבא"יצר הרע מסיתו לאדם בעוה ב:נב סוכה

אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב ב:נב סוכה

ה שבראם  ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע"ארבעה מתחרט עליהן הקב ב:נב סוכה

לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה א:נג סוכה

ק קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן"אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו בזמן שבהמ ב:נה סוכה

אוי לרשע אוי לשכינו טוב לצדיק טוב לשכינו ב:נו סוכה

מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה ב:נו סוכה

מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה ב:טו ביצה

אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ב:טו ביצה

אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע ב:טו ביצה

הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר ב:טו ביצה

..כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים  א:טז ביצה

הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו א:טז ביצה

ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא"כל מצות שנתן להם הקב א:טז ביצה

ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו"נשמה יתירה נותן הקב א:טז ביצה

ז גרגרן שנים דרך ארץ שלשה מגסי הרוח"השותה כוסו בבת אחת ה ב:כה ביצה

מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין ב:כה ביצה

כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו ב:לב ביצה

כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו ב:לב ביצה

…חייהן אינם חיים ואלו הן' ג ב:לב ביצה

ה"ג מפתחות בידו של הקב א:ב תענית

ח"ח שאינו קשה כברזל אינו ת"כל ת א:ד תענית

שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבוהו כהוגן א:ד תענית

אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא ב:ה תענית

גדול יום הגשמים מתחיית המתים א:ז תענית

גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה א:ז תענית

וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות א:ז תענית

שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה א:ז תענית

הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן א:ז תענית

…למה נמשלו דברי תורה למים א:ז תענית

גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ ב:ז תענית
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ישועה פרה ורבה בו' גדול יום הגשמים שאפי ב:ז תענית

כ נמחלו עונותיהן של ישראל"אין הגשמים יורדים אלא א ב:ז תענית

כ נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה"אין הגשמים נעצרין אא ב:ז תענית

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות ב:ז תענית

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע ב:ז תענית

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל עזי פנים ב:ז תענית

כל אדם שיש לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה ב:ז תענית

כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע ב:ז תענית

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה ב:ז תענית

אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל ב:ז תענית

ואין פגיעה אלא תפלה ב:ז תענית

..אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל א:ח תענית

ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה מתקנאין באף ומעלין אותו"שני ת א:ח תענית

אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו א:ח תענית

כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה א:ח תענית

כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם א:ח תענית

שמש בשבת צדקה לעניים ב:ח תענית

גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה פרוטה שבכיס מתברכת בו ב:ח תענית

אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין ב:ח תענית

אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו ב:ח תענית

אין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העין ב:ח תענית

גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות ב:ח תענית

גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו ב:ח תענית

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין ב:ח תענית

עשר בשביל שתתעשר א:ט תענית

שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים א:ט תענית

כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה ב:ט תענית

כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה ב:ט תענית

גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ ב:ט תענית

י נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף"א א:י תענית

מים העליונים במאמר הם תלוים ופירותיהן מי גשמים א:י תענית

כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה א:י תענית

..אי זהו יחיד ואיזהו תלמיד יחיד כל שראוי למנותו פרנס על הצבור ב:י תענית

שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף ב:י תענית

פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ב:י תענית

לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב ב:י תענית

המהלך בדרך אל יאכל יותר משני רעבון ב:י תענית

כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה א:יא תענית

פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור א:יא תענית

וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור א:יא תענית

כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה א:יא תענית
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לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו א:יא תענית

יפה תענית לחלום כאש לנעורת ב:יב תענית

אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון ב:יד תענית

אין אדם חשוב רשאי לחגור שק אלא אם כן נענה כיהורם בן אחאב ב:יד תענית

בגדולה מתחילין מן הגדול ובקללה מתחילין מן הקטן ב:טו תענית

אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים ב:טו תענית

…אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו א:טז תענית

שלשה נקדמה להם חמה בעבורן משה ויהושע ונקדימון בן גוריון א:כ תענית

לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז א:כ תענית

לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז ב:כ תענית

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס שמא אין עושין לו נס ב:כ תענית

אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית שמא יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמות עליו ב:כב תענית

לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה א:כה תענית

כ"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה ב:כו תענית

זכר צדיק לברכה א:כח תענית

ושם רשעים ירקב א:כח תענית

אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות א:כט תענית

מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב א:כט תענית

משנכנס אב ממעטין בשמחה א:כט תענית

לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה ב:ל תענית

כ"באב כאילו אוכל ושותה ביוה' כל האוכל ושותה בט ב:ל תענית

כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם ב:ל תענית

באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה' כל העושה מלאכה בט ב:ל תענית

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ב:ל תענית

כ"לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה ב:ל תענית

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן א:לא תענית

גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין ב:ג מגילה

אין מועד בפני תלמיד חכם ב:ג מגילה

גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה ב:ג מגילה

איזו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין ב:ג מגילה

אי זו היא עיר גדולה כל שיש בה עשרה בטלנין א:ה מגילה

יגעתי ומצאתי תאמן ב:ו מגילה

אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו ב:ו מגילה

מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה ב:ו מגילה

אל תתחר במרעים ואל תקנא בעושי עולה ב:ו מגילה

כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים ב:י מגילה

ה מך"בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב א:יא מגילה

ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות"כשהקב ב:יג מגילה

כ בורא להם רפואה תחילה"ה מכה את ישראל אא"אין הקב ב:יג מגילה

גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל א:יד מגילה

ה מדת בשר ודם דת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו אבל הקדוש ברוך הוא מבלה מעשה ידיו"שלא כמדת הקב א:יד מגילה
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אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך א:טו מגילה

אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך א:טו מגילה

כ נותן לתוכה מים"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם שופת קדרה ואח"שלא כמדת הקב א:טו מגילה

כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם א:טו מגילה

ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק"עתיד הקב ב:טו מגילה

כל האומר דבר חכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם א:טז מגילה

ת יותר מהצלת נפשות"גדול ת ב:טז מגילה

גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש ב:טז מגילה

גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם ב:טז מגילה

אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו ב:כב מגילה

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים א:כה מגילה

ח חייב מיתה"ג עם הארץ אותו ת"כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כ א:כח מגילה

כל המעביר על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיו א:כח מגילה

לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך א:כח מגילה

כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא ב:כח מגילה

י"עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא א:כט מגילה

..כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר א:לב מגילה

..ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר"שני ת א:לב מגילה

כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום א:לב מגילה

אין שמחה בלא אכילה ושתיה א:ט קטן מועד

כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ ב:טז קטן מועד

…אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתעטף שחורים א:יז קטן מועד

בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני ב:יח קטן מועד

כ עשאו"אין אדם נחשד בדבר אלא א ב:יח קטן מועד

כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו א:כה קטן מועד

העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע א:כה קטן מועד

כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכה ב:כז קטן מועד

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר ב:כז קטן מועד

אבל שלשה ימים הראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי יריכותיו ב:כז קטן מועד

למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת א:כח קטן מועד

למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה מה בגדי כהונה מכפרין אף מיתתן של צדיקים מכפרת א:כח קטן מועד

קשה יציאת נשמה מן הגוף כציפורי בפי הוושט ב:כח קטן מועד

כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש  ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה א:כט קטן מועד

איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה והלן בבית הקברות והמקרע את כסותו ב:ג חגיגה

אי זהו שוטה זה המאבד כל מה שנותנים לו א:ד חגיגה

כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד א:ה חגיגה

אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה ב:ה חגיגה

ה בוכה עליהן בכל יום על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק"שלשה הקב ב:ה חגיגה

יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה' כל העוסק בתורה אפי ב:ה חגיגה

יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה' כל העובר עבירה אפי ב:ה חגיגה

אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד ב:ט חגיגה

Page 15Copyright           Shmuel Zvuloni  ©כל הזכויות שמורות

www.mevoeihatalmud.com מבואי התלמוד



 מפתחות אמרות והנהגות

כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים ומה לאחור ב:יא חגיגה

כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם ב:יא חגיגה

ה מושך עליו חוט של חסד ביום"כל העוסק בתורה בלילה הקב ב:יב חגיגה

ב שהוא דומה ליום"ה מושך עליו חוט של חסד לעוה"ז שהוא דומה ללילה הקב"כל העוסק בתורה בעוה ב:יב חגיגה

כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים ב:יב חגיגה

ה נברא ממנו מלאך אחד"כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב א:יד חגיגה

לא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנה בעלי אמנה א:יד חגיגה

כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה א:טז חגיגה

…אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורין ויתעטף שחורין א:טז חגיגה

דברים עיניו כהות בקשת ובנשיא ובכהנים' כל המסתכל בג א:טז חגיגה

בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו א:כז חגיגה

ח אין אור של גיהנם שולטת בהן"ת א:כז חגיגה

אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל א:כז חגיגה

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ב:לז יבמות

כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה ב:סב יבמות

כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא ב:סב יבמות

..האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו ב:סב יבמות

האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו ב:סב יבמות

כל אדם שאין לו אשה אינו אדם א:סג יבמות

אעשה לו עזר כנגדו זכה עוזרתו לא זכה כנגדו א:סג יבמות

אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל א:סג יבמות

כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם א:סג יבמות

נאה דורש ונאה מקיים ב:סג יבמות

כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים ב:סג יבמות

אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ב:סג יבמות

אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע א:סד יבמות

ה מתאוה לתפלתן של צדיקים"הקב א:סד יבמות

שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים א:עט יבמות

מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא א:עט יבמות

מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא א:עט יבמות

ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר"כל ת א:צז יבמות

כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים א:קג יבמות

הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן ב:קט יבמות

לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו ב:קט יבמות

קשים גרים לישראל כספחת בעור ב:קט יבמות

כל שאינו בעשיה אינו בלמידה ב:קט יבמות

כל האומר אין לו אלא תורה אין לו אלא תורה ב:קט יבמות

כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם א:קיז יבמות

גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ א:ה כתובות

מפני מה אוזן כולה קשה והאליה רכה שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יכוף אליה לתוכה ב:ה כתובות

כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לטובה נהפך עליו לרעה ב:ח כתובות
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לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן ב:ח כתובות

כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה ב:י כתובות

כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובים ב:י כתובות

תמרים שחרית וערבית יפות במנחה רעות בצהרים ב:י כתובות

לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות א:יז כתובות

הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים א:ל כתובות

אל יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה א:מו כתובות

המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות א:נ כתובות

כל המכניס את בנו פחות מבן שש רץ אחריו ואינו מגיעו א:נ כתובות

אנחה שוברת חצי גופו של אדם א:סב כתובות

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ב:סב כתובות

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו א:סג כתובות

אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו ב:סג כתובות

נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים ב:סז כתובות

כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים א:סח כתובות

המסמא את עינו והמצבה את בטנווהמקפח את שוקו אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך א:סח כתובות

המקבל צדקה ואין צריך לכך סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבא לידי כך א:סח כתובות

אין אדם דר עם נחש בכפיפה א:עז כתובות

יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא א:פו כתובות

אין אדם דר עם נחש בכפיפה ב:פו כתובות

כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד א:צו כתובות

כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים ב:קה כתובות

ל ואפילו בעיר שרובה ישראל"בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו' י אפי"לעולם ידור אדם בא ב:קי כתובות

כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה ב:קי כתובות

iכל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עו א:קיא כתובות

כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח א:קיא כתובות

כל הארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל א:קיא כתובות

כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל א:קיא כתובות

י מובטח לה שהיא בת העולם הבא"אפילו שפחה כנענית שבא א:קיא כתובות

כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם א:קיא כתובות

כל המשיא בתו לתלמיד חכם מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה ב:קיא כתובות

עתידין צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלים ב:קיא כתובות

עתידים צדיקים שיעמדו במלבושיהן ב:קיא כתובות

טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב ב:קיא כתובות

דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים ב:קיב כתובות

עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות ב:קיב כתובות

כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים א:ח נדרים

כל היושב בתענית נקרא חוטא א:י נדרים

לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות א:כ נדרים

אל תהי רגיל אצל עם הארץ שסופך להאכילך טבלים א:כ נדרים

אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ שסופך להאכילך תרומה א:כ נדרים
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אל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבא לידי ניאוף א:כ נדרים

כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה א:כ נדרים

כל המסתכל בעקבה של אשה הויין לו בנים שאינן מהוגנין א:כ נדרים

הבושה מביאה לידי יראת חטא א:כ נדרים

כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא א:כ נדרים

מי שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני א:כ נדרים

כל אדם שאשתו תובעתו הויין לו בנים שאפילו בדורו של משה רבינו לא היו כמותם ב:כ נדרים

צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה ב:כא נדרים

הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן א:כב נדרים

כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו א:כב נדרים

אין רעה אלא גיהנם א:כב נדרים

שכינה אינה חשובה כנגדו' כל הכועס אפי ב:כב נדרים

איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם ב:כב נדרים

שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה א:כה נדרים

חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה א:כה נדרים

גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות ב:לא נדרים

דולה מילה שדוחה את השבת חמורה ב:לא נדרים

גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה ב:לא נדרים

גדולה מילה שדוחה את הנגעים ב:לא נדרים

גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו ב:לא נדרים

ה את עולמו"גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב ב:לא נדרים

גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה ב:לא נדרים

גדולה מילה שאין לך מי שנתעסק במצוות כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה א:לב נדרים

גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה א:לב נדרים

כל המתמים עצמו שעה עומדת לו א:לב נדרים

כל המנחש לו נחש א:לב נדרים

כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת אין יכולין ליכנס בתוכה א:לב נדרים

ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו"אין הקב א:לח נדרים

כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם א:מ נדרים

אין רעה אלא גיהנם א:מ נדרים

אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו א:מא נדרים

גדול נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה א:מא נדרים

כיון שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו א:מא נדרים

גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה ב:מט נדרים

כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה תרומה א:נט נדרים

כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה ב:ס נדרים

כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם א:סב נדרים

במקום שלא מכירים אותו (שהוא תלמיד חכם)מותר לאדם להודיע על עצמו  א:סב נדרים

מותר לתלמיד חכם לאמר תלמיד חכם אני הקדימו לדון את דיני א:סב נדרים

מותר לתלמיד חכם לאמר איני משלם מס ב:סב נדרים

כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת ב:סד נדרים

Page 18Copyright           Shmuel Zvuloni  ©כל הזכויות שמורות

www.mevoeihatalmud.com מבואי התלמוד



 מפתחות אמרות והנהגות

ארבעה חשובין כמת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים ב:סד נדרים

פ שהוא מקיימו נקרא חוטא"כל הנודר אע ב:עז נדרים

הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה א:פא נדרים

כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין א:ב נזיר

גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה ב:כג נזיר

שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן' לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי ב:כג נזיר

כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ב:כג נזיר

שלא לשמןשמתוך שלא לשמן בא לשמן' לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי ב:כג נזיר

שכר שיחה נאה' ה מקפח אפי"מנין שאין הקב ב:כג נזיר

…לעולם יקדים אדם לדבר מצוה ב:כג נזיר

גדול העונה אמן יותר מן המברך ב:סו נזיר

כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין א:ב סוטה

אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו א:ב סוטה

ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני א:ב סוטה

ה מכריז עליו בגלוי"אדם עובר עבירה בסתר והקב א:ג סוטה

כ נכנס בו רוח שטות"אין אדם עובר עבירה אא א:ג סוטה

כ נכנסה בו רוח"אין אדם מקנא לאשתו אא א:ג סוטה

ב"ז ממקדמתו והולכת לפניו לעוה"כל העושה מצוה אחת בעוה ב:ג סוטה

ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין"כל העובר עבירה אחת בעוה ב:ג סוטה

כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאילו בא על אשה זונה ב:ד סוטה

כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם ב:ד סוטה

כל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא ב:ד סוטה

כל אדם שיש בו גסות רוח לבסוף נכשל באשת איש ב:ד סוטה

כל הבא על אשת איש אפילו למד תורה היא תצודנו לדינה של גיהנם ב:ד סוטה

כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים ב:ד סוטה

ה שמים וארץ כאברהם אבינו לא ינקה מדינה של גיהנם"הקנהו להקב' כל הבא על אשת איש אפי ב:ד סוטה

כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם ב:ד סוטה

כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט א:ה סוטה

ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני"לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב א:ה סוטה

כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה א:ה סוטה

כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער א:ה סוטה

ה מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה ואין גבוה רואה את השפל"שלא כמדת הקב א:ה סוטה

ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם"כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב א:ה סוטה

כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוכרת א:ה סוטה

כ משים לבו כבשר"אין תפלתו של אדם נשמעת אא א:ה סוטה

ה"כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב ב:ה סוטה

אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות א:ח סוטה

…מדה שאדם מודד בה מודדין לו ב:ח סוטה

פ שבטלה סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו"ק אע"מיום שחרב בהמ ב:ח סוטה

ה נפרע מן האומה עד שעת שילוחה"אין הקב א:ט סוטה

ה נפרע מן המלך עד שעת שילוחו"אין הקב א:ט סוטה
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ה נפרע מן האדם עד שתתמלא סאתו"אין הקב א:ט סוטה

כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו א:ט סוטה

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים ב:י סוטה

כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן ליורשו א:יא סוטה

לעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענות א:יא סוטה

כל העוסק בבנין מתמסכן א:יא סוטה

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים ב:יא סוטה

כל הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה יריעות א:יב סוטה

כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו ב:יג סוטה

זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן א:יז סוטה

כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות א:כ סוטה

חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין הרי אלו מבלי עולם א:כ סוטה

עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה א:כא סוטה

כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלות ב:כא סוטה

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן ב:כא סוטה

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו ב:כא סוטה

ש שחרית וערבית"ה כל שאינו קורא ק"איזהו ע א:כב סוטה

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשת לו בהיתר א:כב סוטה

שלא לשמן שמתוך שלא לשמה בא לשמה' לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי ב:כב סוטה

גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה א:לא סוטה

אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין ב:לח סוטה

כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו ב:לח סוטה

אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין ב:לח סוטה

אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ב:לח סוטה

לעולם תהא אימת צבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה א:מ סוטה

כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם ב:מא סוטה

כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו ב:מא סוטה

כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנם ב:מא סוטה

כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ב:מא סוטה

כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה א:מב סוטה

כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה א:מב סוטה

ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה כת ליצים וכת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע א:מב סוטה

כל המלוה את חבירו ארבע אמות בעיר אינו ניזוק ב:מו סוטה

כל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים ב:מו סוטה

שלא לשמן שמתוך שלא לשמה בא לשמה' לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי א:מז סוטה

…לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת א:מז סוטה

כל מי שחטא והחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה א:מז סוטה

כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה ב:מח סוטה

שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראוין לישרף באש א:מט סוטה

ח הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה אחד מת ואחד גולה"שני ת א:מט סוטה

ח העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו נשמעת"כל ת א:מט סוטה
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כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת ב:ו גיטין

ה מביא תקלה על ידם"בהמתן של צדיקים אין הקב א:ז גיטין

כל שיש לו קנאה על חבירו ודומם שוכן עדי עד עושה לו דין א:ז גיטין

כל מי שיש לו צעקת לגימא על חבירו ודומם שוכן בסנה עושה לו דין א:ז גיטין

כל הגוזז מנכסיו ועושה מהן צדקה ניצל מדינה של גיהנם א:ז גיטין

כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל א:י גיטין

הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן ב:מו גיטין

כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת א:נז גיטין

גדולה מלאכה שמחממת את בעליה ב:סז גיטין

שלשה דברים מכחישים כחו של אדם ואלו הן פחד דרך ועון א:ע גיטין

כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו א:כ קידושין

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר א:כ קידושין

כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו א:כב קידושין

כל שאינו מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות א:כט קידושין

בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה ב:כט קידושין

ולא נשא אומר תיפח עצמותיו' ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה כיון שהגיע כ"שנה יושב הקב' עד כ ב:כט קידושין

ה ואביו ואמו"שלשה שותפין הן באדם הקב ב:ל קידושין

כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה א:לא קידושין

ל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ ב:לט קידושין

…אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא אלו הן ב:לט קידושין

שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן ב:לט קידושין

ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקב א:מ קידושין

מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה א:מ קידושין

חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה א:מ קידושין

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר א:מ קידושין

נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא א:מ קידושין

…רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים א:מ קידושין

כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם א:מ קידושין

לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי ב:מ קידושין

לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות ב:מ קידושין

צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות ב:מ קידושין

אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו ב:מ קידושין

כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא ב:מ קידושין

..למה צדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרה ונופו נוטה למקום טומאה ב:מ קידושין

…למה רשעים דומים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טומאה ונופו נוטה למקום טהרה ב:מ קידושין

האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ויש אומרים פסול לעדות ב:מ קידושין

כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח א:ע קידושין

כל הנושא אשה לשום ממון הויין לו בנים שאינן מהוגנים א:ע קידושין

ה רוצעו"כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב א:ע קידושין

ה משרה שכינתו מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו"כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כשהקב ב:ע קידושין

אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו ב:ע קידושין
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ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל"כשהקב ב:ע קידושין

…זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים ב:ע קידושין

קשים גרים לישראל כספחת ב:ע קידושין

כשהקדוש ברוך הוא מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר תחילה א:עא קידושין

לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו א:פב קידושין

אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות ב:פב קידושין
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