
גזירה שווה
יסורין ממרקין עונותיו של אדם א:ה ברכות

הקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו ב:ה ברכות

קורבן פסח נאכל עד חצות א:ט ברכות

גם כן צריך שיהיו כתובות (וקשרתם. וכתבתם)בתפילין ומזוזות שלא כמו בסוטה צוואות  ב:טו ברכות

הקורא את שמע צריך שיכוין את לבו וצריך לקרא בהסכת א:טז ברכות

כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה ב:כא ברכות

שכור שמתפלל כאילו עובד עבודה זרה ב:לא ברכות

הכוונה לכרם" להוסיף לכם תבואתו "תבואה פסוק  א:לה ברכות

יש חיוב לברך על לימוד תורה ב:מח ברכות

יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ א:נה ברכות

כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית

א:י שבת

אוהל של פשתן קרוי אוהל א:כח שבת

בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם וחילול שבת חיה רעה רבה א:לג שבת

בגד ועור האמור במת לא מטמא אלא טווי ואריג א:סד שבת

בשבת ניתנה תורה לישראל ב:פו שבת

היה ביום השבת שלא יביאו עוד תרומה למשכן שלא יעברו על איסור" ויעבירו קול במחנה"
הוצאה

ב:צו שבת

המקושש עצים במדבר היה צלופחד ב:צו שבת

קרשים מלמטן עוביין אמה ומלמעלן כלין והולכין עד כאצבע ב:צח שבת

מניין למילה שבאותו מקום א:קח שבת

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

מדינה של גיהנם א:קיח שבת

ממלחמת גוג ומגוג א:קיח שבת

המענג את השבת ניצול משיעבוד גלויות ב:קיח שבת

אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו ב:קיט שבת

מכשירי מצוה דוחין את השבת א:קלא שבת

נפשו של אדם מתאבלת עליו כל שבעה א:קנב שבת

ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין"ה רבש"אמרה יונה לפני הקב
כדבש ותלוין ביד בשר ודם

ב:יח עירובין

שאור אסור בחצר כמו בבית וגם בחצר שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל
גבוה

ב:ה פסחים

מציאת חמץ נלמדת מחיפוש ב:ז פסחים

וחיפוש מנרות ב:ז פסחים

בדיקת חמץ בנר א:ח פסחים

בשר בחלב אסור ב:כד פסחים

לפי רבי הזיד במעילה בכזית חייב מיתה א:לג פסחים
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לפי רבא מצה צריכה להיות משלכם א:לח פסחים

לפי רבי אלעזר קורבן פסח טעון זריקת הדם על יסוד המזבח ב:סד פסחים

קורבן פסח דוחה את השבת א:סו פסחים

בת איש כהן שזינתה מיתתה בשריפה ככני אהרון א:עה פסחים

המגדף את השם חייב כרת ב:צג פסחים

ימים קודם שחיטה' תמיד טעון ביקור ד א:צו פסחים

סומא פטור מלומר הגדה ב:קטז פסחים

צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום ב:קיז פסחים

הפסח נאכל עד חצות ב:קכ פסחים

כי תדור יכול להיות גם נדבה ב:ה השנה ראש

תרומת שקלים מונים מניסן א:ז השנה ראש

לפי רבי אלעזר ורבי שמעון שנת שמיטה מונים מאחד בתשרי ב:ח השנה ראש

ראש השנה לנטיעה לעינין ערלה בתשרי ולא בניסן ב:ט השנה ראש

בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה א:יא השנה ראש

בראש השנה נפקדה וחנה א:יא השנה ראש

ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים"בר ב:יא השנה ראש

בתשרי עתידין ליגאל ב:יא השנה ראש

ברותחין קלקלו וברותחין נידונו ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נידונו א:יב השנה ראש

בראש השנה תוקעים תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה א:לד השנה ראש

בראש השנה כמו במדבר תקיעה אחרי תרועה א:לד השנה ראש

כפרה לבני אהרון בפרה ופרישה כמו בפרה אדומה א:ב יומא

בני ישראל הלכו בתוך הים בשבילים ב:ד יומא

הרמת הדשן בקומצו א:כד יומא

אש מחתה ומנורה תהא על מזבח החיצון ב:מה יומא

הוי אומר זה מזבח החיצון' ואין כולו לפני ה' איזהו מזבח שמקצתו לפני ה ב:מה יומא

פדיון חמור בשה זכר תמים בן שנה ב:מט יומא

מנין שבשעיר מזה שבע הזאות א:נה יומא

ראש הפר וכרעיו על ידי ניתוח א:סח יומא

פרה אדומה חוץ לשלוש מחנות ובמזרחה של ירושלים א:סח יומא

עינוי ביום הכיפורים הוא דוקא על ידי רעבון ב:עד יומא

עינוי בהיום הכיפורים לא עונשים אלא אם כן הזהירו א:פא יומא

ביום הכיפורים שבו נאמר שבת שבתון לא עונשים אלא אם הזהירו א:פא יומא

לפי רבי יהודה צריך לאגוד את הלולב ב:יא סוכה

אדם כי ימות באהל הוא אהל העשוי בידי אדם א:כא סוכה

גם בסוכות לילה הראשון חובה לשבת בסוכה מכאן ואילך רשות א:כז סוכה
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לפי רבי יהודה צריך לאגוד את הלולב א:לג סוכה

מצה ממעשר פסולה א:לה סוכה

מצות שמחה בחג ביום וגם בלילה א:מג סוכה

מצות ישיבה בסוכה ביום וגם בלילה ב:מג סוכה

לפי רבי אליעזר בן יעקב הכהן והבעלים יחד מביאין  את חזה התנופה ב:מז סוכה

כשם שניסוכו בקדושה כך שריפתו בקדושה ב:מט סוכה

גבורות גשמים לומדים מברייתו של עולם א:ב תענית

נואלני לשון טפשות וטפשות מביאה לידי חטא א:ז תענית

כהן הדיוט מסתפר אחת לשלושים יום א:יז תענית

ומשה מנין שנקדמה חמה בעבורו א:כ תענית

כשם שעמדה חמה ליהושע כך עמדה חמה למשה א:כ תענית

מנין שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון ב:ב מגילה

לפי רבי יוסי בר חנינא אחשורוש לבש בגדי כהונה א:יב מגילה

אסתר לבשה רוח הקודש ב:יד מגילה

מגילה צריכה להכתב בספר א:יח מגילה

את המגילה יש לכתוב בדיו א:יט מגילה

כל היום כשר להשקיית סוטה ב:כ מגילה

קורבן פסח זמנו כל הלילה א:כא מגילה

כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה ב:כג מגילה

למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני א:כט מגילה

לפי רבי עקיבא מצורע פטור מהנחת התפילין א:טו קטן מועד

אבלות שלושים יום ב:יט קטן מועד

(אסור לתפור)הבגדים שקורעין על אבילות אינן מתאחין  א:כו קטן מועד

מפני שגנאי הדבר לאומרו' אף מרים בנשיקה מתה ומפני מה לא נאמר בה על פי ה א:כח קטן מועד

זה שאינו רואה פטור ממצות ראיה א:ג חגיגה

ה רוכב נקרא שמים"מקום שהקב ב:יב חגיגה

ערות בת אשתו ובת בנה בשרפה א:ג יבמות

(יבום)אחות אשה בחייה אסורה אפילו במקום מצוה  ב:ג יבמות

הבערה בשבת ענוש מיתה בבית דין ב:ו יבמות

אין מביאין פר העלם דבר אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת א:ט יבמות

מצות יבום על אחים מן האב ולא מן האם ב:יז יבמות

אין לומדים אחים למצות יבום מעריות ב:יז יבמות

שיבת הכהן לאחר הסגר בית בשבוע הראשון וביאת הכהן לאחר הסגר בשבוע השני דיניהם
שווים

ב:יז יבמות

אי אפשר ללמוד מלוט שצריך ליבם גם את אשת אחי אביו ב:יז יבמות
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היבם יורש את נחלת אחיו שמת א:כד יבמות

פסח האמור לדורות אין בא אלא מן החולין ולא מדמי מעשר שני א:מו יבמות

מן האב ולא מן האם" ערות דודו גילה " לפי רבא בעריות  ב:נד יבמות

כהנים חייבים אף בהעראה כמו בחייבי כריתות א:נה יבמות

אלמנה לא יקח בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואין ולא מתמר שרק מן
הנישואין

א:נט יבמות

תושב ושכיר ערל אסור בתרומה א:ע יבמות

כל הנוהג בזכרים נוהג בעבדים וכל הנוהג בעבדים נוהג בזכרים א:עא יבמות

לפי רבי יצחק ערל אסור במעשר א:עד יבמות

לפי ריש לקיש ממזרת לאחר עשר דורות מותרת ב:עח יבמות

במעשר שני מדבר הכתוב" לא תוכל לאכול בשעריך" א:פו יבמות

(חייב גם אם קילל רק אחד מהוריו)מקלל אביו ואמו גם כשאין שותפות  א:קא יבמות

באוזן ימין" ונתת באזנו" בעבד עברי , של רגל ימין" וחלצה נעלו"ביבמה  א:קד יבמות

לפי אביי אסון האמור בידי שמים פטור מן התשלומין א:ל כתובות

כשמשלמים ממון כעונש אז אין לוקין ב:לב כתובות

חייבי מלכויות דינם כחייבי מיתות ופטורים מן התשלומים א:לה כתובות

המפתה בתולה משלם כאונס חמישים כסף א:לח כתובות

משלם ממון" ושם לה עלילות דברים"לפי רבי אבהו  א:מו כתובות

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

בעל מפר נדרי אשתו ואין חכם מפר א:עח נדרים

כהן הדיוט יכול לגדל שערו כנזיר עד שלושים יום ולא יותר א:ג נזיר

א:ה נזיר חודש12אבשלום לא גילח ראשו 

שיבת הכהן לאחר הסגר בית בשבוע הראשון וביאת הכהן לאחר הסגר בשבוע השני דיניהם
שווים

א:ה נזיר

(זריקת דם קורבן הנזיר על המזבח)לפי חכמים הנזיר שותה יין אחר מעשה יחידי  א:מו נזיר

נזיר אינו מיטמא לאביו אבל מיטמא למת מצוה ב:מח נזיר

נזיר אינו מיטמא לאביו ולאמיו אבל מיטמא למת מצו ב:מח נזיר

שמואל הנביא היה נזיר א:סו נזיר

בסוטה צריך שני עדים שניסתרה ב:ג סוטה

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

כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריות ב:ד סוטה

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

לפי רבי יוסי ברבי חנינא בסוטה צריך בית דין של שבעים ואחד ב:ז סוטה

בסוטה כלי חרס שלא נעשה בו מלאכה ב:טו סוטה

על גבי מים (אפר)בפרה אדומה עפר  ב:טז סוטה

מגילת סוטה נקראת רק ביום ולא בלילה ב:יז סוטה
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כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו ב:כז סוטה

כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל ב:כז סוטה

סוטה על פי שני עדים ב:לא סוטה

נאמרת בלשון הקודש (בפרשת כי תבא)פרשת ביכורים  א:לב סוטה

המלים שהיבמה אומרת נאמרים בלשון הקודש א:לב סוטה

אלוני מורה כשעברו ישראל את הירדן ובאו לארץ כנען הוא שכם א:לב סוטה

כשם ששבועת העדות נאמרת בכל לשון כך גם שבועת הפיקדון נאמרת בכל לשון א:לג סוטה

הענייה בביכורים ובחליצה בלשון הקודש א:לג סוטה

בלשון הקודש" וענו הלויים ואמרו" א:לג סוטה

ברכת כהנים נאמרת בלשון הקודש א:לח סוטה

ברכת כהנים נאמרת בעמידה א:לח סוטה

ברכת כהנים בנשיאות כפיים א:לח סוטה

ברכת כהנים בשם המפורש ובבית המקדש א:לח סוטה

כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה ב:לח סוטה

כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה א:מב סוטה

הכהן מדבר אל העם לפני צאתם למלחמה בלשון הקודש א:מב סוטה

ניגש לדבר עם העם לפני המלחמה (סגן כהן גדול)הכהן הממונה  א:מב סוטה

בלשון הקודש" ידינו לו שפכו"בעגלה ערופה אומרים הזקנים  ב:מד סוטה

בעגלה ערופה הזקנים הם המיוחדים שבעדה ב:מד סוטה

אולי אפשר ללמוד שעגלה ערופה שיש בה מום פסולה כמו פרה אדומה א:מו סוטה

פרה אדומה שעלה עליה עול לא פסולה עד שתמשוך א:מו סוטה

לפי רבי ישמעאל משלם מיטב שדהו של ניזק א:מט גיטין

שיהיה ברור ולא ספק" כי מצא בה ערות דבר " א:פט גיטין

בשני עדים- המגרש את אשתו כי מצא בא ערות דבר  א:צ גיטין

האישה נקנית בכסף א:ב קידושין

עבד עברי יכול למכור עצמו בכסף ב:יד קידושין

רציע בעבד עברי באוזן ימין א:טו קידושין

מענק לעבד שמוציא לחופשי חמישה סלעים א:יז קידושין

המענק שצריך האדון לתת לעבד כשמוציאו לחופשי חמישים סלעים א:יז קידושין

גם עבד הנמכר לישראל מחשבים כפי שניו א:כ קידושין

הוה אמינה נשים חייבות בראיה ב:לד קידושין

"לא תקיפו פאת ראשיכם"נשים פטורות מ ב:לה קידושין

.."לא תשימו קרחה"נשים פטורות מ א:לו קידושין

כהנים חייבים על כל קרחה וקרחה ועל הראש כבין העיניים ועל המת א:לו קידושין

כהן ובעלים מביאין יחד את קרבן התנופה ב:לו קידושין
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גזירה שווה
אשה נזירה מניפה את מנחת הנזירות ב:לו קידושין

(מאריך ימים)רודף שלום אוכל מפירותיו בעולם הזה א:מ קידושין

יש שליח במעילה ב:מב קידושין

בשנה השלישית)ויש לו ביעור  (הוספת חומש בפדיונו)לפי בית הלל כרם רבעי יש לו חומש 
(והשישית של השמיטה

ב:נד קידושין

בשר וחלב אסור באכילה ומותר בהנאה ב:נז קידושין

קשים גרים לישראל כספחת ב:ע קידושין

ישראל שנשא חללה ביתו כשרה להנשא לכהן א:עז קידושין
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