
ל" מפתחות גזירות חז

גזרה שמא יטמאו משקין שבידים מחמת הכוס א:נב ברכות

גזרה משום ניצוצות ב:נב ברכות

גזרה שמא יטמאו משקין שבמפה מחמת הכסת ב:נב ברכות

גזרה שמא יטמאו משקים שבמפה מחמת השלחן ב:נב ברכות

גזרה משום אוכלי תרומה ב:נב ברכות

גזירה שמא ישבר הזוג ב:ט שבת

גזירה שמא יתעלפה ב:ט שבת

ואין קורין לאור הנר א:יב שבת

גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנין א:יג שבת

וגזירה משום משקין הבאין מחמת שרץ ב:יד שבת

וגזירה משום משקין דזב וידים ב:יד שבת

וגזר טומאה על כלי מתכות ב:יד שבת

עד שלא חרב הבית גזרו טומאה על ארץ העמים א:טו שבת

גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו ב:טז שבת

גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות א:יז שבת

גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל ב:יז שבת

גזרו על פתן משום שמנן ועל שמנן משום יינן ב:יז שבת

ועל יינן משום בנותיהן ב:יז שבת

גזרו על תינוק נכרי שמטמא בזיבה ב:יז שבת

גזירה שמא יחתה בגחלים ב:יח שבת

גזרו רבנן על חלב מהותך משום חלב שאינו מהותך ועל קרבי דגים שנמוחו משום קרבי דגים שלא נמוחו א:כא שבת

גזירה שמא לא יכוין משקלותיו ב:כב שבת

גזרה שמא יטה ב:כג שבת

ט אטו שבת"גזירה י ב:כג שבת

גזירה שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת ב:לד שבת

חזרו וקנסו על השוכח א:לח שבת

גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור א:לט שבת

גזרה שמא יטמין ברמץ א:לט שבת

אסרו את החמין והתירו את הזיעה א:מ שבת

גזרו רבנן על טומאה שלא בשעת מלאכה א:מט שבת

גזירה משום שחיקת סממנין ב:נג שבת

בסנדל גזרו ביה רבנן במנעל לא גזרו ביה רבנן ב:ס שבת

גזרינן חבל דגרדי אטו חבל דעלמא א:קיג שבת

ר"גזירה שמא יביא כלי דרך רה ב:קיז שבת

ט אטו שבת"גזירה יו א:קכד שבת

גזירה שמא יקטום ב:קכה שבת

כירה שנשמטה אחת מירכותיה מותר לטלטלה שתים אסור רב אמר אפילו חד נמי אסור גזירה שמא יתקע ב:קלח שבת

גזירה שמא ימחוק א:קמט שבת

גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות א:קמט שבת

גזירה שמא יאמרו עירוב מועיל לבין הפסין א:כ עירובין

גזירה שמא יקטום את הקנה כיון שהוא רך ב:לד עירובין
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דגזרי גזירה שמא ימשך אחר חפצו ב:מב עירובין

גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל ב:מז עירובין

גזירה שמא יאמרו מעה עיקר א:מט עירובין

גזירה שמא יאמרו מדת תחומין באה לכא ב:נח עירובין

גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה ב:פא עירובין

גזירה שמא יפחת הגג ב:צ עירובין

גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ב:ו פסחים

גזירה שמא יניח עשר וימצא תשע ב:ט פסחים

גזירה משום יום המעונן ב:יב פסחים

גזרו על ספק הרוקין שבירושלים ב:יט פסחים

גזירה דילמא אתי בהו לידי תקלה ב:לג פסחים

עירובי תבשילין היא גזירת חכמים ב:מו פסחים

דרבנן סברי גזרינן שמא יעלה ויתלוש ואנשי יריחו סברי לא גזרינן שמא יעלה ויתלוש ב:נו פסחים

גזרינן שמא יעלה ויתלוש ב:נו פסחים

עקיבא סבר לא גזרינן' ישמעאל סבר גזרינן שבת אטו חול ור' בגזרת נדבות ונדרים קמיפלגי ר ב:נח פסחים

גזירה שמא יטלנה ויעבירנה ארבע אמות א:סט פסחים

אמאי אין הבשר נאכל בטומאה גזירה שמא יטמאו הבעלים לאחר זריקה ויאמרו אשתקד לא נטמאנו ואכלנו ב:עח פסחים

גזירה מבעוד יום אטו משחשיכה ב:פד פסחים

גזירה שמא יטמא לשנה הבאה א:צב פסחים

גזירה ניסן אטו תשרי א:כא השנה ראש

גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ב:כט השנה ראש

גזרינן שאר ימות השנה אטו שבעה ב:י יומא

גזירה שמא ירביץ גללים א:לו יומא

גזירה פר אטו שעיר ב:סה יומא

גזירה משום חטאת שמתו בעליה ב:סה יומא

גזירה שעיר אטו פר ב:סה יומא

גזירה משום חטאת שעברה שנתה ב:סה יומא

אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה (דתנן)גזירה משום תקלה  א:סו יומא

י לית ליה גזרת תקרה"מ אית ליה גזרת תקרה ור"ר א:טו סוכה

בנסרים משופין עסקינן ומשום גזרת כלים נגעו בה א:טו סוכה

גזרה שמא תברח א:כג סוכה

גזרה שמא תמות א:כג סוכה

ט אמר רב אשי גזרה שמא ירדם"אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה מ א:כו סוכה

גזירה שמא יגדל מהן עדרים ב:מ סוכה

גזרה שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ב:מב סוכה

גזרה משום דרבה ב:מג סוכה

גזרה משום יום טוב אחר השבת ב:ב ביצה

גזרה משום פירות הנושרין ב:ב ביצה

גזרה שמא יעלה ויתלוש א:ג ביצה

גזרה שמא יסחוט א:ג ביצה

גזרה משום משקין שזבו א:ג ביצה

Page 2Copyright           Shmuel Zvuloni  ©כל הזכויות שמורות

www.mevoeihatalmud.com מבואי התלמוד



ל" מפתחות גזירות חז

גזירה משום התרת חלבו ב:ח ביצה

גזרינן ציר באמצע אטו ציר מן הצד א:יב ביצה

גזרה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ב:יז ביצה

גזירה בור בחצרו אטו בור ברשות הרבים א:יח ביצה

גזרה משום סחיטה א:יח ביצה

גזרה שמא ישהא א:יח ביצה

גזרה שמא ירבה בשבילו ב:כא ביצה

שמא יעלה ויתלוש א:כה ביצה

יהודה סבר לא גזרינן' רבי מאיר סבר גזרינן מומין שבגוף אטו מומין שבעין ור א:כז ביצה

גזרו רבנן על בנין עראי משום בנין קבע ב:לב ביצה

לא עולין באילן גזרה שמא יתלוש ב:לו ביצה

לא רוכבין על גבי בהמה ב:לו ביצה

ולא שטין על פני המים גזרה ב:לו ביצה

ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ב:לו ביצה

ואלו הן משום מצוה א:לז ביצה

גזרה שמא תעשה עיסה בשותפות ב:לח ביצה

גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ב:ד מגילה

גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין א:כב מגילה

גזירה שמא יטביל מחטין וצינוריות א:כב חגיגה

יבמות הבאות' גזירה משום שמא יאמרו ב א:יט יבמות

גזירה אלמנה מן האירוסין אטו אלמנה מן הנשואין ב:כ יבמות

גזירה במקום מצוה אטו שלא במקום מצוה ב:כ יבמות

גירושין דשכיחי גזרו בהו רבנן א:לא יבמות

יבמות הבאות' גזירה שמא יאמרו ב ב:לא יבמות

גזירה שמא יאמרו בית אחד מקצתו בנוי ב:לא יבמות

גזירה דילמא חליץ ברישא והדר מייבם א:לב יבמות

גזרו שניות בחלוצה או לא ב:מ יבמות

גזרה שמא תעשה עוברה סנדל א:מב יבמות

גזירה ביאה אחר הגט ב:נ יבמות

גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה א:סא יבמות

גזירה משום גרושה בת ישראל א:פו יבמות

גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ב:פח יבמות

גזירה שמא ישהא בעמידה ב:מב נדרים

בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים א:מט סוטה

גזרה שמא יחזור דבר לקלקולו א:ה גיטין

גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס א:ז גיטין

דגזרו על גושה ועל אוירה ב:ח גיטין

גזירה משום כולכם ב:י גיטין

גזרינן דלמא אתיא לאיחלופי בקיום שטרות ב:טז גיטין

אין כותבין תורף גזירה שמא יחתום ב:כא גיטין

אמר פסול גזרה שמא יקטום א:כב גיטין
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גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ב:כו גיטין

ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייה ב:כח קידושין

ומה טעם אמרו שתוקי פסול גזירה שמא ישא אחותו מאביו א:עג קידושין
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