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רבנן תקנו שיאמרו השכיבנו ב:ט ברכות

ח ברכות"תקנו שיאמרו יהיו לרצון אחר י ב:ט ברכות

עזרא תיקן טבילה לבעלי קריין ב:כב ברכות

תיקנו שיהא אוחז התפילין בידו ונכנס לבית הכסא א:כג ברכות

התקינו שיהו מניחין את התפילין בחלונות הסמוכות א:כג ברכות

תפלות אבות תקנום ב:כו ברכות

רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום ב:כו ברכות

משה תיקן לישראל ברכת הזן ב:מח ברכות

יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ ב:מח ברכות

דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים ב:מח ברכות

הטוב והמטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר ב:מח ברכות

והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם א:נד ברכות

שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה ב:יד שבת

שלמה תיקן עירובין ונטילת ידים ב:יד שבת

שלמה תיקן עירובין ונטילת ידים ב:כא עירובין

ג הזקן שיש להן אלפים אמה לכל רוח"התקין ר א:מה עירובין

התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינן א:מה עירובין

בלחש" …ברוך שם "יעקב אבינו תיקן שיהיו אומרים  א:נו פסחים

ש"התקינו שיהיו מחלקין את עורות הקדשים מערב שבת לע א:נז פסחים

תקנו להן לישראל שיהו אומרין שירת הים על כל צרה וצרה שלא תבא א:קיז פסחים

התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות ב:יח השנה ראש

כשבית המקדש היה קיים הין מחללין את השבת לקידוש החודש מפני תקנת הקרבן ב:כא השנה ראש

כשהפסיקו להקריב קורבנות התקינו שלא יהו מחללין אלא על ניסן ותשרי ב:כא השנה ראש

משקלקלו הבייתוסים התקינו שלא יהו מקבלין עדות אלא מן המכירין א:כב השנה ראש

התקינו שלא יהו מקבלין עדות אלא מן המכירין ב:כב השנה ראש

משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין ב:כב השנה ראש

התקין רבן גמליאל הזקן שיהו מהלכין אלפים אמה לכל רוח ב:כג השנה ראש

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין ב:כט השנה ראש

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב א:ל השנה ראש

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור ב:ל השנה ראש

התקינו שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה ב:ל השנה ראש

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש ב:ל השנה ראש

התקינו שלא יהו מקבלין עדות החדש ב:ל השנה ראש

אין כהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן ב:לא השנה ראש

התקינו שיהו קושרין אותו על פתח אולם מבפנים ב:לא השנה ראש

התקין רבן יוחנן בן זכאי שאפילו ראש בית דין בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד ב:לא השנה ראש

דתקינו לה שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורין ב:י יומא

התקינו שיהיו קושרין את הלשון של זהורית על פתח אולם מבפנים ועדיין היו מציצין ורואין הלבין היו שמחין לא הלבין היו עצבין א:סז יומא

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה א:מא סוכה

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור ב:מא סוכה

התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו ב:מב סוכה
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התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה ב:נא סוכה

התקינו שיהו שלוחין יוצאין ב:ד ביצה

התקינו שלא יהו מקבלים את העדים אלא עד המנחה א:ה ביצה

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש א:ה ביצה

משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות א:כז תענית

התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות על כל משמר ומשמר א:כז תענית

זמנים הרבה תקנו להם א:ב מגילה

משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין א:ד מגילה

עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ב:לא מגילה

משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין א:לב מגילה

התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים א:כז קטן מועד

התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה א:כז קטן מועד

התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים א:כז קטן מועד

התקינו שיהו הכל מוציאין בכליכה ב:כז קטן מועד

התקינו שיהו מניחין תחת הכל מפני כבודן ב:כז קטן מועד

התקינו שיהו מטבילין על גבי כל הנשים ב:כז קטן מועד

התקינו שיהו מטבילין על גב הכל ב:כז קטן מועד

ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן ב:כז קטן מועד

זמנים הרבה תקנו להם חכמים לקריאת מגילה ב:יג יבמות

עזרא תקן שאין בתי דינין קבועין אלא בשני ובחמישי א:ג כתובות

תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים א:ה כתובות

ימים' שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח עמה ג א:ז כתובות

חכמים תקנו להם לבנות ישראל לבתולה מאתים א:י כתובות

באושא התקינו שיהא אדם מתגלגל עם בנו א:נ כתובות

באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות א:נ כתובות

בעלייה התקינו שיהו בנות ניזונות מן המטלטלין ב:נ כתובות

באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ב:סז כתובות

באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ב:עח כתובות

שמעון בן שטח תיקן שיהיו כל נכסי הבעל אחראין לכתובתה ב:פב כתובות

התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה ב:פב כתובות

תקנו תפלה בלחש כדי שלא לבייש את עוברי עבירה ב:לב סוטה

תקנת רבי יוחנן בן זכאי שאין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן א:מ סוטה

הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן א:כו גיטין

התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן א:לב גיטין

תקנת ממזרים א:לג גיטין

ג הזקן שיהא כותב איש פלוני"התקין ר ב:לד גיטין

ג הזקן שתהא נודרת ליתומים"התקין ר ב:לד גיטין

התקינו שיהא עדים מפרשין שמותיהן א:לו גיטין

הלל התקין פרוסבול שלא ימנעו העם מלהלוות א:לו גיטין

מריש הגזול שבנאו בבירה יטול את דמיו מפני תקנת השבים א:נה גיטין

ה אומרים אין לו אלא דמי מריש בלבד משום תקנת השבין"ב א:נה גיטין
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התקין הלל הזקן שיהא חולש את מעותיו ללשכה ויהא שובר את הדלת ונכנס ב:עד גיטין
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