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פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה א:ג ברכות

שלוש משמרות הוי הלילה א:ג ברכות

בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות א:ג ברכות

שלוש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר א:ג ברכות

כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד ב:ג ברכות

ה רבונו של עולם"אמר דוד לפני הקב א:ד ברכות

ע"ה רבש"אמר דוד לפני הקב א:ד ברכות

פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים א:ז ברכות

ה"שלשה דברים בקש משה מלפני הקב א:ז ברכות

מעשה דרב פפא ב:ח ברכות

בימים ההם חלה חזקיהו למות א:י ברכות

ששה דברים עשה חזקיהו המלך ב:י ברכות

ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות"א ב:י ברכות

אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד' ומעשה ברבי ישמעאל ור א:יא ברכות

יוחנן בן החורנית' ה לבקר את ר"ש וזקני ב"מעשה שהלכו זקני ב א:יא ברכות

ש"ט אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי ב"אמר ר א:יא ברכות

מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לנחמו ב:טז ברכות

ה"מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ר ב:יח ברכות

מעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מהלך על גב הנהר א:כב ברכות

מעשה בתלמיד אחד שהניח תפילין א:כג ברכות

פעם אחת נתקשרו שמים בעבים ב:כז ברכות

יהושע' מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר ב:כז ברכות

אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה' דקאמר ר א:כח ברכות

יהושע' ג הואיל והכי הוה איזיל ואפייסיה לר"אר א:כח ברכות

אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו' כשחלה ר ב:כח ברכות

וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו ב:כח ברכות

והא תנן אל תאמין בעצמך עד יום מותך א:כט ברכות

ה את עולמו לא היה אדם"מיום שברא הקב ב:לא ברכות

וחנה היא מדברת על לבה ב:לא ברכות

משל לאדם אחד שהיה לו בן א:לב ברכות

ה למשה משה רד מגדולתך"אמר לו הקדוש ב א:לב ברכות

מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל ב:לב ברכות

ע אדם נושא אשה על אשתו ראשונה"ה רבש"אמרה כנסת ישראל לפני הקב ב:לב ברכות

חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין ב:לב ברכות

מעשה במקום אחד שהיה ערוד א:לג ברכות

מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה א:לד ברכות

מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה א:לד ברכות

ח"ג שגר שני ת"מעשה שחלה בנו של ר ב:לד ברכות

מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה ב:לד ברכות

מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובין א:לז ברכות

תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא א:לט ברכות
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אילן שאכל ממנו אדם הראשון א:מ ברכות

עיר אחת היתה בארץ ישראל א:מד ברכות

מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ב:מז ברכות

ר ישמעאל בן אלישע שלשה דברים סח לי סוריאל שר הפנים"א א:נא ברכות

ל שלשה דברים סח לי מלאך המות"אמר ריב א:נא ברכות

בצלאל על שם חכמתו נקרא א:נה ברכות

יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים' אמר ר ב:נח ברכות

מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך א:ס ברכות

כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא מתא ב:ס ברכות

פעם אחת גזרה מלכות הרשעה ב:סא ברכות

עקיבא להריגה' בשעה שהוציאו את ר ב:סא ברכות

יהושע לבית הכסא' פעם אחת נכנסתי אחר ר א:סב ברכות

תניא בן עזאי אומר פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכסא א:סב ברכות

כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה א:סג ברכות

ישמעאל בן אלישע אני אקרא ולא אטה' לא יקרא לאור הנר שמא יטה אמר ר ב:יב שבת

ששנה הרבה וקרא הרבה' מעשה בתלמיד א א:יג שבת

ל הלל לשמאי מפני מה בוצרין בטהרה"א א:יז שבת

ה בכסליו יומי דחנוכה"מאי חנוכה דתנו רבנן בכ ב:כא שבת

אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם א:ל שבת

מעשה בשני בני אדם ב:ל שבת

מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל ב:ל שבת

מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א:לא שבת

מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש א:לא שבת

ש"יוסי ור' אלעזר בר' כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם רבי יהודה ור ב:לג שבת

ר חנינא כשהלך רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירה"דאמר שמואל בר נתן א א:לח שבת

ט"מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מעי א:מ שבת

פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ב:מ שבת

פעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה א:מט שבת

מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ב:נג שבת

מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ב:נג שבת

ה לגבריאל לך ורשום על מצחן"ל הקב"א א:נה שבת

מאימתי תמה זכות אבות א:נה שבת

בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ב:נו שבת

דרש רבא בריה דרב עילאי מאי דכתיב ב:סב שבת

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי ב:פח שבת

ה"אמרו באזנינו שמענו שמעה חזר ואמר לפני הקב א:פט שבת

ה לישראל לכו נא"לעתיד לבא יאמר להם הקב ב:פט שבת

מניין שאין כותבין תפילין על עור בהמה טמאה א:קח שבת

מעשה באבא חלפתא שהלך אצל רבן גמליאל א:קטו שבת

פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית א:קיט שבת

ל קיסר לרבי יהושע בן חנניא"א א:קיט שבת
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מעשה ונפלה דליקה בחצירו של יוסף בן סימאי א:קכא שבת

מעשה באדם אחד שירד מגליל עליון ב:קכז שבת

מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת ב:קכז שבת

פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים ב:קכז שבת

פעם אחת גזרה מלכות הרשעה א:קל שבת

ש"פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מע ב:קל שבת

פעם אחת הלכתי לכרכי הים א:קלד שבת

פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיא א:קלד שבת

מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין ב:קמה שבת

ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי"א א:קמו שבת

מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ב:קנ שבת

ו שחלק בגדי מלכות לעבדיו"משל למלך ב ב:קנב שבת

ואף שלמה אמר בחכמתו א:קנג שבת

מעשה ברבי עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט א:ז עירובין

מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן א:יא עירובין

מעשה ברבי אליעזר שהלך אצל רבי יוסי בן פרידא תלמידו ב:יא עירובין

ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני' וכשבאתי אצל ר א:יג עירובין

ש"ר אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"א ב:יג עירובין

ע"ה רבש"אמרה כנסת ישראל לפני הקב ב:כא עירובין

בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה ב:כא עירובין

ה רבונו של עולם הרבה גזירות גזרתי על עצמי"אמרה כנסת ישראל לפני הקב ב:כא עירובין

יהושע הגרסי משרתו' ע שהיה חבוש בבית האסורין והיה ר"מעשה בר ב:כא עירובין

ש היה"ע ותשעה באב שחל להיות בע"אמר רבי יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני ר א:מא עירובין

יהושע להפר את דבריו' נכנס ר (ג"רשב)ותניא לאחר פטירתו של  א:מא עירובין

מבני סנאב בן בנימין (הייתי)צדוק אני  (בן)ר אלעזר "והתניא א א:מא עירובין

מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם ב:מא עירובין

שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה אלפים אמה ביבשה ב:מג עירובין

ר יהודה מעשה ברבי טרפון שהיה מהלך בדרך וחשכה לו ולן חוץ לעיר"תניא א א:מה עירובין

מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון ב:נא עירובין

ח ימים גידלתי אצל רבי אושעיא בריבי ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד"ר יוחנן י"א א:נג עירובין

מאיר בדורו' ר יוחנן רבי אושעיא בריבי בדורו כר"א א:נג עירובין

אמר רב יהודה אמר רב בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם א:נג עירובין

אמר רב יהודה אמר רב בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם א:נג עירובין

אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם ב:נג עירובין

פעם אחת הייתי מהלך בדרך והיתה דרך עוברת בשדה ב:נג עירובין

פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק ב:נג עירובין

מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל א:נד עירובין

ג שהיה רוכב על החמור"מעשה בר ב:סד עירובין

פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה מבעוד יום למחר ב:פו עירובין

ש"כשהיינו לומדים תורה אצל ר א:צא עירובין

אמר רבי אלעזר בר צדוק פעם אחת נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל א:לז פסחים
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עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות א:נד פסחים

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם א:נד פסחים

דתניא רבי יוסי אומר שני דברים עלו במחשבה ליבראות בערב שבת ולא נבראו א:נד פסחים

דברים עלו במחשבה ליבראות' ג ב:נד פסחים

שבעה דברים מכוסים מבני אדם אלו הן יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין ב:נד פסחים

ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין א:נו פסחים

ר ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו"ת א:נו פסחים

תנו רבנן ששה דברים עשו אנשי יריחו שלשה ברצון חכמים ושלשה שלא ברצון חכמים א:נו פסחים

תנו רבנן ארבע צווחות צוחה עזרה ראשונה א:נז פסחים

פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל ב:סד פסחים

פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת א:סו פסחים

ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם צאו ושחטו עלינו את הפסח ב:פח פסחים

ושוב פעם אחת נמצאת הלטאה בבית המטבחים ב:פח פסחים

ע את רבי שמעון בן יוחי"חמשה דברים צוה ר א:קיב פסחים

משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים א:קיז פסחים

בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים א:קיז פסחים

בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו א:קיח פסחים

דרש רבה בר מרי מאי ב:קיח פסחים

ה לעשות סעודה לצדיקים"עתיד הקב ב:קיט פסחים

ה הביאו לפני עומר בפסח"אמר הקב א:טז השנה ראש

שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל ב:יז השנה ראש

שגזרה המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה א:יט השנה ראש

פעם אחת בקשו בייתוסין להטעות את חכמים ב:כב השנה ראש

בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין ב:כב השנה ראש

כיצד בודקין את העדים זוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון ב:כג השנה ראש

פעם אחת נתקשרו שמים בעבים א:כה השנה ראש

ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו א:כה השנה ראש

דוסא בן הורכינס אמר לו' בא לו אצל ר א:כה השנה ראש

בראשונה היו קושרין לשון של זהורית ב:לא השנה ראש

כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים ב:לא השנה ראש

יען' ויאמר ה (טז, ישעיהו ג)גלוי עריות דכתיב  ב:ט יומא

מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס ביציאתו ב:יט יומא

עשרה נסים נעשו בבית המקדש א:כא יומא

בשעה שבנה שלמה בית המקדש ב:כא יומא

אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון ב:כא יומא

מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין א:כג יומא

למה נמשלה אסתר לאילה א:כט יומא

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום ב:לה יומא

ר עני ועשיר ורשע באין לדין"ת ב:לה יומא

עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה ב:לה יומא

רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה ב:לה יומא
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אמרו עליו על רבי ישמעאל בן פאבי שעשתה לו אמו כתונת של מאה מנה ב:לה יומא

אלעזר בן חרסום שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא' אמרו עליו על ר ב:לה יומא

והרשענו ומרדנו (והעוינו)חטאנו  (ה, דניאל ט)וכן בדניאל הוא אומר  ב:לו יומא

פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם א:לח יומא

ומגילת סממנין בידו' פעם אחת מצאתי זקן א א:לח יומא

ר מה נסים נעשו לדלתותיו אמרו כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים"ת א:לח יומא

אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק ב:לט יומא

ארבעים שנה קודם חורבן הבית ב:לט יומא

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית א:מז יומא

שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו א:מז יומא

דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה ב:נג יומא

מעשה בכהן גדול אחד שהאריך בתפלתו ונמנו אחיו הכהנים ליכנס אחריו ב:נג יומא

מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיה א:נד יומא

בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים א:נד יומא

יום הר גרזים [בטבת]והתניא בעשרים וחמשה  א:סט יומא

אתא ירמיה ואמר נכרים מקרקרין בהיכלו ב:סט יומא

ר יוחנן שלשה זירים"א ב:עב יומא

בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים ב:פב יומא

מעשה בהילני המלכה בלוד שהיתה סוכתה ב:ב סוכה

ת מערב שבת"פעם אחת שכחו ולא הביאו ס ב:טז סוכה

דאמר ריש לקיש הריני כפרת רבי חייא ובניו א:כ סוכה

אמר רבי שמעון מעשה בטבי עבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המטה ב:כ סוכה

ג הסלע"חצירות היו בנויות בירושלים ע א:כא סוכה

יהודה אומר לא היו מביאין דלתות כל עיקר' ר ב:כא סוכה

שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך א:כז סוכה

אליעזר ששבת בגליל העליון' מעשה בר ב:כז סוכה

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי א:כח סוכה

שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן א:כח סוכה

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח א:כח סוכה

מעשה ברבי עקיבא שבא לבית הכנסת ב:לו סוכה

מעשה ביקירי ירושלים א:לז סוכה

מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ב:מא סוכה

כך היה מנהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא מביתו ולולבו בידו ב:מא סוכה

מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגלי ב:מח סוכה

מי שלא ראה דיופלוסטון ב:נא סוכה

אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח א:נג סוכה

אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל א:נג סוכה

כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה א:נג סוכה

מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש ב:טו ביצה

בשעת פטירתן אמר להם ב:טו ביצה

אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד א:טז ביצה
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ה למשה משה מתנה טובה יש לי"אמר לו הקב א:טז ביצה

ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל ב:טז ביצה

מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה א:כ ביצה

ה"שוב מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ב ב:כ ביצה

יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער' כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר א:ז תענית

יוסי בן רבי חנינא' מעשה ומתו בניו של ר א:יג תענית

שכן מצינו באנשי נינוה א:טז תענית

פעם אחת נגזרה גזירה על ישראל א:יח תענית

ניקנור אחד מאפרכי יוונים ב:יח תענית

מאי טוריינוס אמרו כשבקש טוריינוס להרוג את לולינוס ב:יח תענית

מעשה שאמרו לו לחוני המעגל א:יט תענית

פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ב:יט תענית

מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקין לעולם ב:יט תענית

שמעון ממגדל ('בן ר)מעשה שבא רבי אלעזר  א:כ תענית

אמרו עליו על נחום איש גם זו שהיה סומא א:כא תענית

מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות ב:כב תענית

מעשה ששלחו לחוני המעגל א:כג תענית

חזייה לברתיה דהוות עציבא אמר לה בתי א:כה תענית

מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה תעניות ב:כה תענית

שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים ב:כה תענית

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר א:כו תענית

כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה א:כח תענית

פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל א:כח תענית

פעם אחת גזרה המלכות גזירה א:כח תענית

דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר' ה ב:כח תענית

משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות א:כט תענית

כשחרב בית המקדש בראשונה א:כט תענית

כשחרב טורנוסרופוס הרשע את ההיכל א:כט תענית

רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה א:לא תענית

בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים א:לא תענית

תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו א:ג מגילה

אמר רבי חנינא רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז ב:ה מגילה

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ב:ז מגילה

מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים א:ט מגילה

מעשה ברבי יוסף בן אולם מציפורי שאירע בו פסול ב:ט מגילה

י מפני מה נתחייבו"שאלו תלמידיו את רשב א:יב מגילה

כולן על שמו נקראו בן יאיר ב:יב מגילה

ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור א:יג מגילה

בה ברחל' בשכר צניעות שהית ב:יג מגילה

ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו ב:יג מגילה

הרבה נביאים עמדו להם לישראל א:יד מגילה
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שבע נביאות מאן נינהו א:יד מגילה

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן א:יד מגילה

ארבע נשים יפיפיות היו בעולם א:טו מגילה

ה רבונו של עולם"אמרה מדת הדין לפני הקב ב:טו מגילה

ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו א:טז מגילה

אם מזרע היהודים מרדכי א:טז מגילה

מאיר שהלך לעבר שנה בעסיא' מעשה בר ב:יח מגילה

מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה א:כא מגילה

פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ב:כד מגילה

מה היה בחלקו של יהודה הר הבית א:כו מגילה

שאלו תלמידיו את רבי זכאי ב:כז מגילה

א בן שמוע"שאלו תלמידיו את ר ב:כז מגילה

שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה א:כח מגילה

ע את רבי נחוניא הגדול"שאל ר א:כח מגילה

זירא במה הארכת ימים' שאלו תלמידיו את ר א:כח מגילה

שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה א:כח מגילה

ש בן יוחי אומר בוא וראה"תניא ר א:כט מגילה

ה"אמר אברהם לפני הקב ב:לא מגילה

אמר רב מעשה באדם אחד שכינס מעות לעלות לרגל ובא ספדן ועמד על פתח ביתו א:ח קטן מועד

אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפורים א:ט קטן מועד

יצתה בת קול ואמרה להם כולכם מזומנין לחיי העולם א:ט קטן מועד

בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש א:ט קטן מועד

בנות ישראל שהגיעו לפירקן ולא הגיעו לשנים עניות ב:ט קטן מועד

ואלה שמות גבורותיו של דוד ב:טז קטן מועד

מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק והודיעוהו לאחר שלש שנים א:כ קטן מועד

יוסי בציפורי' ומעשה ומת בנו של ר א:כא קטן מועד

ע נכנסו כל ישראל"מעשה ומתו בניו של ר ב:כא קטן מועד

מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן א:כג קטן מועד

כתב ירמיה ספר קינות א:כו קטן מועד

ע"אלעזר בן עזריה ור' יוסי הגלילי ור' טרפון ור' זקנים לנחמו ר' ר כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד"ת ב:כח קטן מועד

מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה א:ג חגיגה

והא הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי בני ברתיה דרבי יוחנן בן גודגדא א:ג חגיגה

יוסי בן דורמסקית' מעשה בר ב:ג חגיגה

למה נמשלו דברי תורה לדרבן ב:ג חגיגה

בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה ב:ג חגיגה

כי הא דרבי ינאי חזייה לההוא גברא דקא יהיב זוזא לעני בפרהסיא א:ה חגיגה

חייא לרבי תיב' אמר ליה ר ב:ה חגיגה

ה ביום ראשון אדם צופה בו"אור שברא הקב א:יב חגיגה

ה ביום ראשון אדם צופה בו"אור שברא הקב א:יב חגיגה

בעשרה דברים נברא העולם בחכמה ובתבונה א:יב חגיגה

ה את העולם"בשעה שברא הקב א:יב חגיגה
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ה את הים"בשעה שברא הקב א:יב חגיגה

מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל א:יג חגיגה

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור ב:יד חגיגה

יהושע היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך' ר ב:יד חגיגה

ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן ב:יד חגיגה

מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהיה עומד א:טו חגיגה

שובו בנים שובבים (יד, ירמיהו ג)יצתה בת קול ואמרה  א:טו חגיגה

מ לאחר שיצא לתרבות רעה"שאל אחר את ר א:טו חגיגה

מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת א:טו חגיגה

בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי ב:טו חגיגה

אמר רבי יהודה בן טבאי אראה בנחמה אם לא הרגתי עד זומם ב:טז חגיגה

מעשה באדם אחד שהיה מעביר מי חטאת ואפר חטאת בירדן ובספינה א:כג חגיגה

ה בצרות ובאחיות"ש וב"פ שנחלקו  ב"אע ב:יד יבמות

מעשה בבתו של רבן גמליאל שהיתה נשואה לאבא אחיו ומת בלא בנים א:טו יבמות

עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט' מעשה בר א:טו יבמות

יוחנן החורני ראיתי שהיה אוכל פת חריבה במלח בשני בצורת' ר אלעזר בר צדוק כשהייתי לומד תורה אצל ר"א ב:טו יבמות

בימי רבי דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת א:טז יבמות

ל ומי הוא עקיבא בן יוסף"א א:טז יבמות

תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד כשיצאו א:טז יבמות

מעשה בלסטים אחד שיצא ליהרג במגיזת קפוטקיא ב:כה יבמות

מעשה בבלוריא הגיורת שקדמו עבדיה א:מו יבמות

חייא בר אבא איקלע לגבלא' ר א:מו יבמות

חייא דאתא לקמיה' אושעיא בר' ר ב:מו יבמות

גר שבא להתגייר א:מז יבמות

אשה נשים מושיבות אותה ב:מז יבמות

שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו א:סב יבמות

שנים עשר אלף זוגים תלמידים ב:סב יבמות

מעשה באשה אחת שחציה שפחה א:סו יבמות

מעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת ב:צ יבמות

כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא ב:צו יבמות

מעשה בניפטיים הגר שנשא אשת אחיו מאמו א:צח יבמות

ר יוסי פעם אחת הלכתי לנציבין מצאתי זקן אחד"א א:קב יבמות

בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ב:קג יבמות

משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתים א:קה יבמות

רבי ישמעאל ברבי יוסי אגב יוקריה הוה מפסע ואזיל ב:קה יבמות

מעשה באחד שנפל לבור הגדול א:קכא יבמות

ג פעם אחת הייתי מהלך בספינה"אר א:קכא יבמות

ר עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה"א א:קכא יבמות

מעשה בשני בני אדם מכמרין מכמורין בירדן ונכנס אחד מהם למחילה של דגים א:קכא יבמות

מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול ובאו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא ב:קכא יבמות

מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו בדרך א:קכב יבמות
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מעשה באחד שעמד על ראש ההר א:קכב יבמות

מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים א:קכב יבמות

אמר רבי עקיבא כשירדתי לנהרדעא לעבר השנה מצאתי נחמיה איש בית דלי א:קכב יבמות

מעשה באדם אחד שבא להעיד על האשה ב:קכב יבמות

ר אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם"ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל ב ב:י כתובות

ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל הזקן אמר לו רבי בעלתי ולא מצאתי דם ב:י כתובות

אמרו עליו על רבי יהודה בר אילעאי א:יז כתובות

אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה א:יז כתובות

מעשה נמי באשה אחת גדולה שהיתה גדולה בנוי א:כב כתובות

מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו א:כו כתובות

זכריה בן הקצב על בת ישראל' העיד רבי יוסי הכהן ור ב:כו כתובות

ויכר יוסף את אחיו (ח, בראשית מב)דכתיב  ב:כז כתובות

מעשה בא לפני רבי באדם ב:כז כתובות

[יותר מחומש]ומעשה באחד שבקש לבזבז  א:נ כתובות

ההוא רומאה דאמר לה לההיא איתתא מינסבת לי ב:סא כתובות

ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה"ר ב:סב כתובות

ש"מעשה בכלתו של נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע א:סה כתובות

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור ב:סו כתובות

אמרו עליו על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו ב:סו כתובות

מעשה בבתו של נקדימון בן גוריון שפסקו לה חכמים ארבע מאות זהובים ב:סו כתובות

אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד ב:סז כתובות

מעשה באנשי גליל העליון שלקחו לעני בן טובים ב:סז כתובות

ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה ב:סז כתובות

רבי אבא הוה צייר זוזי בסודריה ושדי ליה ב:סז כתובות

רבי חנינא הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה ב:סז כתובות

מעשה בא לפני רבי יצחק באנטוכיא א:פח כתובות

שעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך א:קג כתובות

סבור מינה משום טרחא:אל תספדוני בעיירות ב:קג כתובות

חייא אצלו ומצאו שהוא בוכה' כשחלה רבי נכנס ר ב:קג כתובות

בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו א:קד כתובות

בשעה שהצדיק נפטר מן העולם אומרים א:קד כתובות

בשעה שהרשע נאבד מן העולם א:קד כתובות

מעשה בשיחין באחד שהניח לו אביו שלשה בדי חרדל ב:קיא כתובות

לא כעולם הזה העולם הבא העולם ב:קיא כתובות

ה רבונו של עולם"אמרה כנסת ישראל לפני הקב ב:קיא כתובות

ה מוציא חמ"אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב ב:ח נדרים

אמרו על הילל הזקן שלא מעל אדם בעולתו ב:ט נדרים

אמר רבי שמעון הצדיק מימי לא אכלתי ב:ט נדרים

חסידים הראשונים היו מתאוין להביא קרבן חטאת א:י נדרים

מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו א:כג נדרים

ה לאברהם"בשעה שאמר לו הקב א:לב נדרים
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יד עיר קטנה ואנשים:קוהלת ט' מאי דכתי ב:לב נדרים

ה להוציא כהונה משם"ביקש הקב ב:לב נדרים

שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ב:לט נדרים

שמש ירח עמד זבולה: (יא, חבקוק ג)מאי דכתיב  ב:לט נדרים

עקיבא שחלה' מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר א:מ נדרים

אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה ב:מט נדרים

ההוא צדוקי לרבי יהודה פניך' אמר לי ב:מט נדרים

דכלבא שבוע (דבר)עקיבא איתקדשת ליה ברתיה ' ר א:נ נדרים

ההוא גברא דיהב עבדא לחבריה לאגמוריה ב:נ נדרים

אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה תורה מפוארה בכלי מכוער ב:נ נדרים

ההוא גברא בזמן שהוקפלו המקצועות א:סב נדרים

ורבי טרפון כיון דכי אכיל דהוקפלו א:סב נדרים

מעשה באחד שנדר מאשתו הנאה ב:סה נדרים

מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה א:סו נדרים

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי ב:סו נדרים

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי ב:סו נדרים

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי ב:סו נדרים

ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל ב:סו נדרים

אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר ב:ד נזיר

מעשה באשה אחת שהיתה שיכורה א:יא נזיר

מעשה בהילני המלכה שהלך בנה למלחמה ב:יט נזיר

מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר ב:כט נזיר

נחום המדי כשעלו נזירים מן הגולה ב:לב נזיר

מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים א:מז נזיר

אחר פטירתו של רבי מאיר אמר להן רבי יהודה ב:מט נזיר

ה"בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב ב:ה סוטה

היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים א:ז סוטה

כדרך שמאיימין עליה שלא תשתה כך מאיימין עליה ב:ז סוטה

אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שאירעו ב:ז סוטה

וכן מצינו בסוטה שבמדה שמדדה בה מדדו לה ב:ח סוטה

וכן מצינו בנחש הקדמוני שנתן עיניו ב:ט סוטה

אמר רבא בתחילה בחומר ובלבנים ב:יא סוטה

בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל לביזת מצרים ב:יא סוטה

ה על הים הם הכירוהו תחלה"וכשנגלה הקב ב:יא סוטה

וילך איש מבית לוי להיכן הלך א:יב סוטה

ויקח ויחזור מיבעי ליה א:יב סוטה

ותרא את התיבה בתוך הסוף ב:יב סוטה

ותפתח ותראהו את הילד ב:יב סוטה

אמר להן משה לישראל בשבילי נצלתם כולכם ב:יב סוטה

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן ב:יב סוטה

ויעל יוסף לקבור את אביו א:יג סוטה
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כיון שהגיעו למערת המכפלה א:יג סוטה

באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה א:יג סוטה

בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו א:יג סוטה

וכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר א:יג סוטה

שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים' דרש ר א:יד סוטה

מפני מה נתאוה משה רבינו א:יד סוטה

ע"כשהייתי למד תורה אצל ר א:כ סוטה

משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה א:כא סוטה

והאמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול שכר מאלמנה א:כב סוטה

אמר רב נחמן בר יצחק ב:כב סוטה

שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים א:כה סוטה

ששה שבטים עלו ראש הר גריזים א:לב סוטה

ק מבית קדש הקדשים"יוחנן כהן גדול שמע ב א:לג סוטה

ה הן בכו בכיה של חנם"אמר הקב א:לה סוטה

כיצד כתבו ישראל את התורה ב:לה סוטה

כמה נסים נעשו באותו היום עברו ישראל א:לו סוטה

וסימתה עיניהן מלמעלה וסירסתן מלמטה א:לו סוטה

וידברו בני יוסף את יהושע לאמר ב:לו סוטה

יוסף שקידש שם שמים בסתר הוסיפו עליו ב:לו סוטה

אותו היום יום חגם היה והלכו כולן ב:לו סוטה

מידי אביר יעקב מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד ב:לו סוטה

בשעה שאמר לו פרעה ליוסף ב:לו סוטה

באותה שעה היה משה מאריך בתפלה א:לז סוטה

אלעזר בן שמוע' שאלו תלמידיו את ר א:לט סוטה

רבי אבהו ורבי חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא רבי אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא א:מ סוטה

אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד א:מא סוטה

כראות פני אלהים ותרצני ב:מא סוטה

ואמר אליהם שמע ישראל א:מב סוטה

יהושע בן פרחיה אזל ערק לאלכסנדריא' ר א:מז סוטה

משרבו בעלי הנאה נתעותו הדינין ב:מז סוטה

ק ראשון בטלו ערי מגרש"משחרב בהמ ב:מח סוטה

משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש ב:מח סוטה

מ בטלו מושלי משלים"משמת ר א:מט סוטה

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר ב:מט סוטה

כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה ב:מט סוטה

ג"אמר שמואל משום רשב ב:מט סוטה

ת"משמת רבי אליעזר נגנז ס ב:מט סוטה

מעשה באדם אחד שהביא גט לפני רבי ישמעאל ב:ו גיטין

ה לישראל הסר המצנפת"בשעה שאמר הקב א:ז גיטין

מעשה והביאו לפני רבן גמליאל ב:י גיטין

מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב א:לה גיטין
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אבא בר מניומי הוה מסיק ביה רבה זוזי ב:לז גיטין

מעשה באשה אחת שחציה שפחה א:לח גיטין

ג ליקח ממנו"מעשה בעובד כוכבים אחד בצידן שהיה כותב ספרים והתיר רשב ב:מה גיטין

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה (יד, משלי כח)אמר רבי יוחנן מאי דכתיב  ב:נה גיטין

מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין העובדי כוכבים והשיאום זה לזה א:נז גיטין

נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק ב:נז גיטין

אשה ושבעה בניה אתיוהו קמא לקמיה דקיסר ב:נז גיטין

מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורים א:נח גיטין

ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים לימים' מעשה בבנו ובבתו של ר א:נח גיטין

מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל צופין ביופיה א:נח גיטין

מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו א:נח גיטין

צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו א:לא קידושין

פעם אחת היה לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי א:לא קידושין

אמר ליה רב יעקב בר אבוה לאביי ב:לא קידושין

רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה אמר איקום מקמי שכינה דאתיא ב:לא קידושין

רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה ב:לא קידושין

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה ב:לב קידושין

אמר להם רבי צדוק עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות ב:לב קידושין

צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא' רבי צדוק וחביריו ר א:מ קידושין

רב כהנא הוה קמזבין דיקולי תבעתיה ההיא מטרוניתא א:מ קידושין

וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד ב:מ קידושין

מ שאני תלמיד אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא"ע ב:מט קידושין

עשרה קבים חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראל ואחד כל העולם כולו ב:מט קידושין

עשרה קבים גבורה ירדו לעולם תשעה נטלו פרסיים ב:מט קידושין

מאיר אמר להם רבי יהודה לתלמידיו' תנו רבנן לאחר פטירתו של ר ב:נב קידושין

נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה א:נז קידושין

מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וכיבש שם ששים כרכים א:סו קידושין

ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך ינאי המלך הדיוט שבישראל א:סו קידושין

רבי שמעון בן אלעזר אומר ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות א:פב קידושין

אבא גוריין איש צדיין אומר משום אבא גוריא לא ילמד אדם את בנו חמר גמל קדר ספן רועה וחנוני א:פב קידושין

ש בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער"תניא ר ב:פב קידושין
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