
חנה ושבעת בניהנז:ארבעה חשובים כמת עמס"וסד:דיינו שמגדלות בננו ומצילותסג.רבי יוסי דמן יוקרת בנו ובתוכד.שמעון הצדיק בקה"קלט:עולא מבדיל בפומבדיתאקד:תרנגולתא אפיקת מביתךקנא:ב  ר  כ  ו  ת1

ר' ישמעאל בנו ובתו בכלאנח.נבוכדנצר אכל ארנבתסה.היכי דמי אשה רעהסג:אלעזר איש בירתא והצדקהכד.תלמידי ר"ע שעיר לה' בימיןלט:רב אשי מקדש במחוזאקו.כף הקלעקנב:ג משמרות הוי הלילהג.

גידל בר רעילאי תלת שנינח:בנו"י נאות העניות מנוולתןסו.במערבא מצא או מוצאסג:אנשים "פשוטים" מתפלליםכד.שבעה סוגי זהבמד:מי צריך הסיבהקח.מלך זימן עבדיו לסעודהקנג.ר יוסי מתפלל בחורבהג.

תורה וגדולה במקום אחדנט.יפה קורין אותה לכלוכיתסו:בן עזאי חשק' נפשו בתורהסג:רב יהודה חולץ נעל אחתכד:כל פינות יהיו דרך ימיןמה.שמחת החג לגבר אשה וקטןקט.מי שנולד ביום זה יהיה...קנו.כנור מעל מטתו של דודג:

וקדשתו כל דבר שבקדושהנט:נרות על ראש בבא בן בוטאסו:שכינה שורה ב22.000 אישסג:רבא ניצל ממוות סכיניםכד:יציבא בארעא גיורא בשמיאמז.זוגות מביא לידי סכנהקט:צדקה תציל ממות שמואלקנו:שמא יגרום החטאד.

עת לעשות לה' הפרו תורתךס.אין מצוי ת"ח בן ת"חפא.תפילת צדיק בן צדיקסד.תפילת כ"ג ור' חנינא ב"דכד.קמחית שבעה בנים כ"גמז.4 דמו בראשו ומתחייב בנפשוקיא.צדקה תציל ממות בת ר"עקנו:ערבית עד חצותד:

רב שימי בר אשי שדה אבייס:שלא בירכו בתורה תחילהפא.אבותינו עקוריםסד.ניסים לרבי חנינא בן דוסאכה.ר' חנינא קשיש מריב"למט.3 אין ממצעים ואין מתמצעיםקיא.כיפה שלא יהיה גנבקנו:תהלה לדוד ג"פ עוה"בד:

גניבא רב הונא ורב חסדאסב.דיספוד.. דיבכון.. דיקבורפג:60 ת"ח התעקרו מרב הונאסד:ה' ורבי אלעזר בן פדתכה.5 מקראות ללא הכרענב.אביי ר"פ ורב הונא קטב מריריקיא:ע  י  ר  ו  ב  י  ן3ירגיז יצה"ט על יצה"רה.

חזקה שליח עושה שליחותוסד.שמא עיניה נתנה באחרצא:אביי מתחתן עם חומה ומתסד:לוי איטלעכה.7 שמות לאיסי בן יהודהנב:שברירי ברירי רירי ירי ריקיב.קדרת השותפין פושרתג.ג מתנות ע"י יסוריםה.

גניבא יוצא בקולר הוהסה:נ  ז  י  ר17מצוה לומר דבר הנשמעסה:שבח צבור לשמואל הקטןכה:יאשיהו גנז ארון ועודנב:עז כנמר וקל כנשרקיב.שיעורין חציצין ומחיציןד.חביבין עליך יסוריןה:

שד דומה לאדם ואין צל דצלסו.הרואה סוטה יזיר עצמו מייןב.לשנות מפני השלוםסה:גונבי עלי וסלמאי הנתופתיכח.הליכת תלמיד הנפטר מרבונג.7 דברים ציוה ר"ע את בנוקיב.בקעה מצא וגדר בה גדרו.רב הונא 400 חביותה:

איסי בן יהודה מונה שבחןסז.זה אלי ואנוהו אנאה לפניוב.יהודה וחזקיה בני ר' חייאסה:5 דברים ב יז בתמוזכח:עושה שלום של תפילת 18נג:7 דברים ציוה ר"ע את רשב"יקיב.מקולי ב"ש וב"ה רשעו:לראות מזיקיןו.

אמר אביי אמרה לי אםסז:שמעון הצדיק ונזיר מהדרוםב:40 שנה בלי רוח צפוניתעב.הגוי שהציל את רבן גמליאלכח:כ"ג מתפלל תפילה קצרהנג:4 דברים ציוה רבי את בניוקיב:יציבא בארעא גיורא בשמיאט.עומדים ברומו של עולםו:

רב עמרם חסידא ועבדי ר"הסח.הילני המלכה נזירה 21 שנהיט:בן פדת כמשה מהגבורהעב:רבי יהודה בר אילעאי בת"בל.שמעון הצדיק מאריך בק"קנג:3 ד' ציוה ר' ישמע אל את רביקיב:ר"מ תלמיד של ר"ע ור"ייג.פעם אחת נכנסתי להקטירז.

רב ששת ועבדי ראש הגולהסח.תוך כדי דיבור שלום עליך ר'כ:כ"ע יעקב אבינו הואי?עו.טו באב 6 טעמים לשמחהל:עד עצם היום הזה לאו דוקאנד.3 דברים ציוה ר' יוסי את רביקיב:אין בדורו של ר"מ כמותויג:ריב"ל צדוקי והתרנגולתז.

שלמה המלך ואשמדאיסח.ר"ע בוכה וה' יסלח להכג.שלמה המלך ובת פרעהעו:מ  ג  י  ל  ה11כהן מתעסק בקרדומונד.אגרת בת מחלת ר"ח ואבייקיב:ר"מ נהוראי נחמיה ראב"עיג:צדיק ורע לוז.

סגולות טיפולים ורפואותסטהבנות למצוה ולוט לעבירהכג.שאול מתעניין בדוד המלךעו:תרגום אונקלוס ויונתן ב"עג.אבן השתיה בריאת העולםנד:עוה"ב לדר למגדל ולמבדילקיג.א"ר האי דמחדדנא מחבראייג:שמא גריםז:

הלכה כרשב"ג חוץ מעצר"אעה.עבירה לשמה תמר ויעלכג:דואג נגד דוד המלךעז.איהו לא חזי מזליה חזיג.ר' אלעזר בר"י פרוכת ברומינז.הכרזה כל יום רווק עני ועשירקיג.הלכה כב"ה ע"פ בת קוליג:לעת מצא אתמ"ק וביה"כח.

כדעות במאכל כך בנשיםצ.מתוך שלא לשמה בא לשמהכג:נתינים דוד גזרעח:עתה באתי יהושע ומלאך ה'ג.ר' ירמיה בבלאי טפשאינז.3 אהובים ושלושה שנואיםקיג:בורח מגדולה מחזרת אחריויג:מיטה ארמית דרב פפאח:

פפוס בן יהודה נועל דלתצ.ר' חנינא נזיר לפני ר"גכט:כתרנגולי בית בוקיאפד.שואלין ודורשין בעניין היוםד.ס  ו  כ  ה8טוביה חטא וזיגוד מינגדקיג:ר' יוסי נימוקו עמויד:לסמוך גאולה לתפלהט:

ק  י  ד  ו  ש  י  ן20נזירים מהגולה ביהמ"ק חרבלב:עקיבא בתרמילו ואנא חייפו:מגילה שופר ולולב לא בשבתד:סוכתה של הילני המלכהב:3 חייהם אינם חייםקיג:מים אחרונים חובהיז:חרב חדה מונחת על צוארוי.

בעל אבידה מחזר על אבדתוב:שערות גדלות מלמטהלט.ר' אלעזר לא אומר בשם ר"יצו:קסרי וי-ם חרבו 2 אל תאמןו.לא ירדה שכינה למטהה.3 שונאים זה את זהקיג:אדם וחוה פרצוף או זנביח.6 דברים עשה חזקיהוי:

דאמר ר"ל טב למיטב טן דוז.מרים התרמודיתמז.חידותצז:יגעתי ומצאתי תאמיןו:שיעורין חציצין ומחיצין ה"לה:3 אוהבים זה את זהקיג:אדה"ר התענה 130 שנהיח:ר"י מוטה וראב"ע זקוףיא.

אשתו של ר' חייא צער לידהיב:לאחותו למת מצוה כן מיטמאמח:ב-5 מתפרסם הדבר יותרקא:אסתר ברוה"ק נאמרהז.סוכת גנב"ך וסוכת רקב"שח:4 אין הדעת סובלתםקיג:מקצת שבחו של אדם בפניויח:אברם אברהם שרי שרהיג.

רב מנגיד על 8 דבריםיב:ר"מ שכב ר"י כעס יוסי שתקנ.יעל וסיסראקג.רבה שחט את ר' זיראז:נויי סוכתו של רב נחמןי:5 דברים ציוה כנען את בניוקיג:בית שנשמע ד"ת בלילהיח:בתר צלותיה אמר הכיטז:

הדגים לא מתו במבוליג.6 דברים ר"ע מטמא נגד חכ'נב.אביי נותן סנדל שמאלקג:40 זימנין כמאן דמנח בכיסיהז:מח' ר"א ור"ע גבי הסוכותיא:6 דברים נאמרו בסוסקיג:פושעי ישראל אין אור שולטיט.נשים במאי זכייןיז.

תפסת מרובה לא תפסתיז.קדמאי ובתראי כן מציעאי לאנו:כתב אמת בשבועהקה.תלמי מתרגם התורה ליווניתט.תפלתן של צדיקים כעתריד.7 מנודים לשמיםקיג:ריקנים מלאים מצוות כרימוןיט.כל העולם בזכות חנינא בנייז:

הריני כבן עזאי בשוקי טבריהכ.אתי עשה ודחי לא תעשהנח.אביי ורבה-רבא מבית עליקה.ויהי לפעמים ל' צער ויהי בימיי:יסדו תורה עזרא הלל ור' חייאכ.מה נשתנה הלילה הזהקטז.אברהם אבינו מציל מגיהנםיט.ציצית בביה"ק לועג לרשיח.

הקונה עבד עברי קונה אדוןכ.לא ילבש ולא יהיה כלי גברנט.ר' ישמעאל מעניש את אבדןקה:מעשה ידי טובעים ביםי:טבי ישן תחת המיטהכ:רבה בדיחותא ואח"כ שמעתאקיז.3 פתחים 7 שמות לגיהנםיטמעשה בחסיד שלן בביה"קיח:

עבר ושנה נעשית לו כהיתרכ.חטוף ובריך גדול העונה אמןסו:אביי הרג הוריו של רב פפאקו.הוא אחשורוש מתחלה עד סוףיא.גידול תינקות לפרה אדומהכא.אלוהי אברהם.. מגן אברהםקיז:העולם כולו 1/3200 בתורהכא.ת"ח שעבר עבירה בלילהיט.

דברה תורה כנגד יצה"רכא:ס  ו  ט  ה18כמים הפנים לפנים בד"תקיז.3 מלכו בכיפה אחא- אח- נבויא.שיחת ת"ח צריכה לימודכא:קשים מזונות כפול מלידהקיח.ר"ע מחמיר בנט"י בכלאכא:מתון מתון 400 זוזכ.

אוזן ששמעה בהר סיניכב:למה נסמכה פ' נזיר לסוטהב.טב למיתב 4 פ' וכולן מזנותקיח:כליה מפני שהשתחוו לצלםיב.ר"ג וסוכתו של ר"ע בספינהכג.אברהם בכבשן האש וכן חמ"וקיח.גפן מק' סמדר מש' רמון גמ'כא:שערי טבילהכ.

זכין לאדם שלא בפניוכג.מזווגין אשה לפי מעשיוב.רבן גמליאל ראה ר"ע טבעקכא.ושתי צרעת או זנביב:מחיצה העומדת ברוח מצויהכד:נחל קישון ערב לים סוףקיח:שחור כעורב משכים מעריבכב.תפילות אבות תקנוםכו:

לא המנונא שמך אלא קרנונאכה.40 יום בת קול בת פלוני לפ'ב.ר"ע ראה שר"מ טבעקכא.כלב שמרד ישא בתיה שמרדהיג.שלוחי מצוה וחולים פטוריםכה.מזמור לדוד ישי אחיו ושמואלקיט.משחיר פניו עליהם כעורבכב.ערבית רשות או חובהכז:

הראוי לבילה אין בילה מעכבכה.לא לקנא היום אין מי סוטהב:נחוניה חופר שיחין בתו ובנוקכא:בגתן ותרש מדברים בטורסייג:מי היו נושאי ארונו של יוסףכהסעודה לצדיקים וכוס ברכהקיט:אכזרי על בניו כעורבכב.בו ביום ההוא יומא הוהכח.

רבן גמליאל וזקנים בספינהכו:עבירה אא"כ נכנס רוח שטותג.ולא תהא כהנת כפונדקיתקכב.כל השנה שה"י פה"ייג:אין שמחה אלא במקום סעודהכה:ש  ק  ל  י  ם5רב אדא בר מתנה כעורבכב.רבי יוחנן פטיש החזקכח:

נשים פטורות ממצות שהז"גכט.זנות וכעס מחריב את הביתג:כ  ת  ו  ב  ו  ת15משל בעל התל ובעל החריץיד.העוסק במצוה פטור מהמצוהכו.נתבעין לעגל/למשכן ונותניןב:היום לעשותם מחר לשכרםכב.שמואל הקטן למיניםכח:

האב חייב למול לפדות ועוד..כט.עבירה קשורה בו ככלבג:מעשה ידי צדיק מגיד רקיעה.מדוע לא אומרים הלל בפוריםיד.מצטער פטור לבדו מהסוכהכו.פדיון 20 כסף על מכירת יוסףו.יהושע אוהב ישראל היהכב:יוחנן 80 שנה צדוקיכט.

צו לשון זירוז מיד ולדורות כט.שיעור סתירה 12 שיעוריםד.אצבעות חדות לסגור אזניםה:7 נביאות שמדחאח"איד.אכילת עראי מותר שינה אסורכו.ר' אלעזר מתחבא מר' יוחנןז.ממולאי אמריתו מילי מולייתאכה:תפלת חנהלא:

רב אחא ונחש עם 7 ראשיםכט:בן עזאי התחתן ופירש ד:פרסום דבר צריך עשרהז:4 נשים יפיפיות שרא"אטו.שנת הסוס דוד רבי ורבהכו:ידוע שתורת יהושע של משהז:ישיבה על פתחו של חזקיהוכו.מה יעשה הבן שלא יחטאלב.

ריחים בצוארו ויעסוק בתורהכט:הלכות נט"י להגביה ולנגבד:נוסח ברכת אירוסין ברכה 1ז:בשם אומרו מביא גאולהטו.אפוטרופוס שאל את ר"אכז.שיפתותיהם דובבות בקברז:לעמוד מפני ת"ח ולקבל שכרכח:לגיון רהטון קרטוןלב:

עד כ' שנה ה' מצפה שיתחתןכט:איסור א"א וגסות הרוחד:נוסח ברכת חתנים 6 ברכותח.3 מלאכים נזדמנו לאסתרטו:ר"א משבח את העצלניםכז:יראה בעל שמועה עומד כנגדוז:הריני כבן עזאי בשוקי טבריהכט.מעשה בחסיד שהתפלללב:

רב חסדא התחתן בגיל 16כט:השמר פן ואל אינו אלא ל"תה.כלה למה נכנסה לחופהח:גדול ת"ת מהצלת נפשות ועודטז:לא אמר דבר שלא שמע מרבוכז:אין דור שאין בו ליצנים )דוד(ז:ר' חנינא אכל בצל וכמעט מתכט:ר' חנינא בן דוסא וערודלג.

שליש בתורה משנה ותלמודל.משה בקש רחמים על יהודהז:אל יפתח אדם פיו לשטןח:הסדר של ברכות תפילת 18יז:5 מעלותיו של ר' אליעזרכח.שכור מגדל חזיר מלוה ברביתח:פירות גינוסרל.יראת שמים לגבי משהלג:

5888 פס' 8+- תהלים דה"יל.אין עושין מצות חבילות חב'ח.פתח פתוח ולא מצאתי דםי.תפ' 18 כנה"ג ושמעון הפקולייח.10 מעלותיו של ריב"זכח.משולש בתנ"ך להיות נקי מה'ט.חזקה שליח עושה שליחותולא:מעשה בתלמיד לפני ר"אלד.

ברא יצה"ר ברא תורה תבליןל:במדה שמודד בה מודדין לוח:אכל תמרים אל יורהי:ר"מ כתב מגילה בע"פיח:80 תלמידים להלל יב"ע ריב"זכח.ר' פנחס בן יאיר מסילת ישריםט:מערת המכפלה רב ושמואלנג.חלה בנו של ר"ג וריב"זלד:

משכהו לבית המדרשל:דין 4 מיתות ב"ד לא בטלוח:9 חנות צפרדע שרץ ישראלטו.ת"ת ממשה עד ר"ג מעומדכא.ראשו ורובו בסוכה שלחנו ביתכח.שמעון הצדיק עשה 2 פרות יא.אמרפל או נמרוד רב ושמואלנג.הרבה עשו כרבי ישמעאללה:

3 שותפין באדם ה' אביו ואמול:משה ודוד מעשיהם קיימיםט.כיצד מרקדין לפני הכלהיז.ר' יוסי וסומא עם אבוקהכד:נשים פטורות הלמ"ס והאזרחכח.אם ראשונים כמלאכיםיג:ויקם מלך חדש רב ושמואלנג.תרי תלמידי לפני בר קפראלט.

4 אמות קומה זקופה / כיפהלא.הנותן עיניו במה שאינו שלוט.ריקוד עם הכלה הדס / כתףיז.ירא"ש למשה מילתא זוטרתיכה.2 פירושים לקטן שא"צ לאמוכח:ההיא שעתא ר' זירא אכל טבל יג:ר' יוחנן 18 יום עם ר' אושעיאנג.6 דברים גנאי לו לת"חמג:

אבא ואמא מבקשים כוס מיםלא.נחש קין קרח בלעם ועוד 7ט:אגריפס מלך מחל על כבודויז.מוכרים ס"ת לת"ת ולהתחתןכז.משל לעבד שמזג כוס לרבוכח:החמורה של ר' פנחס ב"ייג:לבן של ראשונים כפתח אולםנג.אמן חטופה קטופה יתומהמז.

דמא בן נתינה כיבוד אבלא.שמשון בעין אבשלום בשיערט:ג"ע ש"ד ע"ז יהרג אל יעבוריט.רבנים במה הארכתם ימיםכז:אוכל שותה ומטייל בסוכהכח:ארבע ידעו 70 לשון בסנהדריןיג:גלו מסכתא נתקיימה תורתןנג.איזהו ע"המז:

גדול המצוה ממי שאינו מצוהלא.מרים המתינה יוסף קברט:טלטול גברא קשין מאיתתאכח.רב ורב הונא לא אמר וכן למרכז:חמה או לבנה לוקה סימן רעכט.בנו ובתו דנחוניא חופר שיחיןיד.אמר למאן גלילאה שוטהנג:שמעון בן שטח וינאי המלךמח.

דמא בן נתינה כיבוד אםלא.שמשון ודלילהט:אין ה' מביא תקלה לצדיקיםכח:ר"ל בנהר על כתפיים של ת"חכח:4 דברים חמה לוקהכט.האומר ה' ותרן יוותרו מעיויד.שלוכתיך תוכליך לביאנג:אכל שום יחזור ויאכל שוםנא.

אבימי כיבוד אב עם כוס מיםלא:5 נבראו מעין דוגמא למעלהי.הכל בידי שמים חוץ מציניםל.רב ששת בביה"כ ושכינה באהכט.4 דברים מאורות לוקיןכט.והביטו אחרי משה גנאי ושבחיד:משתעי בלשון חכמהנג:3 דברים סוריאל המלאךנא.

רבי טרפון כיבוד אם על גבולא:יהודה ותמרי.דין ארבע מיתות לא בטלול:הגולל קיבל שכר כנגד כולםלב.4 דברים נכסי בעה"ב למלכותכט.נחום איש גמזו והעני שמתטו.ריב"ח מימי לא ניצחני חוץ מגנג:כוס של ברכהנא.

ר' יוחנן ואביי יתומים מלידהלא:ויטע אשל בבאר שבעי.חמ"ו היו משתחוים ביסוריםלג:ללמוד בנעימה ובזימרהלב.שונא גזל בעולה המלך והמכסל.עדיף לתמוך בת"ח ולא לבנותטו.:ר"י הגלילי וברוריה דרך ללודנג:ילתא שברה 400 חביות ייןנא:

רב אסי בורח לישראל מאמולא:אל ילבין פני חבירו ברביםי:מפותה אין לה צער 3 פירו'לט:הלכות פסח בפסח חג בחגלב.ציני הר הברזל פתח גיהנםלב:כהן שמצא את הארון הגנוזטו:ברוריה ותלמיד שלמד בלחשנד.ברכת המזון יונה של זהבנג:

איזהו מורא ואיזהו כיבודלא:8 פעמים אבשלום לעוה"בי:טובינא דחכימי ר' אלעזר ב.מ.מ  ו  ע  ד     ק  ט  ן12ענף עץ עבות דרכיה דרכי נעםלב:מושחין מלך בן מלך מהמח'טז.חטוף אכול עלמא כבי הילולאנד.את והב 2 מצורעיםנד.

רב הונא קרע בגד לנסות בנולב.ויקם מלך חדש רב ושמואליא.שמואל נקרא שקוד על ד"תמג:תלמיד שלא מקשה ברגלה.ברכה על לולב כי העץ גבוהלז:אש לבנה חרוטה באש שחורהטז:חש בכל גופו יעסוק בתורהנד.משה רבנו הורג את עוגנד:

אב שמחל רב מחל  ה' מחללב.על אומה אחת מביא מבוליא.לבני –לבן עורב אשר יקראומט:כל צרכי העיר על הת"חו.מנענע כדי לעצור רוחות רעותלז:ר  א  ש     ה  ש  נ  ה6נצח סלה ועד לא פסק עולמינד.בצלאל חכמה לחכימיןנה.

מלך שמחל אין כבודו מחוללב:בלעם איוב ויתרו בעצהיא.אל יבזבז יותר מחומשנ.כסף של רגל ניתן לספדןח.לולב גירא בעיניה דשטנאלח.אשתו מתה אם אין לו ממוןו.לוחות הראשונות אין שכחהנד.הטבת חלוםנה:

לעמוד ולכבד זקני גוייםלג.פיתום ורעמססיא.צדקה תמיד - זן בניו קטניםנ.לא צמו ביו"כ וקיבלו עוה"בט.קללה למי שאשתו מוציאה י"חלח.כל האוכל בתשיעי כאילוט.:ממתנה נחליאל במות הגיאנד.אביי ורבא חולמים חלומותנו.

מלומדיה עומדים ק"ו מפניהלג:יוכבד ומרים שפרה ופועהיא:צדקה לעד – מלמד/משאילנ.ר"א מתברך מאנשי צורהט:יהש"ר מברך יחד משה שפירלח:עגל 1 בקר 2 פר 3 שניםי.ד"ת נמשלו כתאנה שיש טעםנד:רב ששת והצדוקינח.

נשים פטורות ממצות עשה"גלד.עמרם מגרש ומתחתן שוביב.הלכה כרבי מחבירונא.בת רב ביבי טופלת 400 זוזט:כל הברכות עובר לעשייתןלט.מחלוקת מתי נברא העולםי:ד"ת נמשלו כאילה וכדדנד:ברכות השחר והמפילס:

גברי בעי חיי נשי לא בעי חיילד.בת פרעה ומשה בתיבהיב:חלב אשה טהור מהגמלס.רבי נזף בבר קפרא ור' חייאטז.ר"ג בספינה לולב ב 1000 זוזמא:בר"ה נפקדו שרה רחל חנהיא.ר' אלעזר סדינו בשוק העליוןנד:ר"ע תרנגול חמור ונרס:

ממלא שנותיהם של צדיקיםלח.חושים בן דן הורג את עשיויג.לא יורה אדם במקום רבוס:כוש בן ימיני האשה הכושיתטז:פס' ראשון לקטן תורה צוה לנומב.בניסן נגאלו עתידין להיגאליא:קובץ על יד ירבהנד:ר"ע ופפוס בן יהודה והדגיםסא:

אלו דברים שפירותיהן בעוהזלט:סרח בת אשר ארונו של יוסףיג.דברים הרעים לחלבס:שבחי דוד המלך תחכמוניטז:4 מינים אסרו לחג כבנה מזבחמה:ר"ע ליקט אתרוג ב"ש וב"היד.משה אהרון בניו זקנים עמ"ינד:ש  ב  ת2

עלה בסולם שילוח הקן ומתלט:מקום קבורת משה נעלםיד.השפעות שנגרמות לתינוקס:ר"י מנדה ת"ח שמחלל ש"שיז.רשב"י לפטור העולם מדיןמה:כמאן מצלי אקצירי ומריעיטז.רב אמצע גדול ימין קטן שמאלנד:כי קאי רבי בהא מסכתאג:

ר' חנינא בר פפי ומטרוניתאלט:הלך אחר מידותיו של ה'יד.הכל נדה עושה חוץ משלושסא.שפחת רבי מנדה אב שהכהיז.36 צדיקים לפחות בכל דורמה:תקעו בשופר להזכיר עקדהטז.רבי פרידא 400 פעםנד:שעה שישית מאכל ת"חי.

רבי צדוק והמטרוניתא תנורמ.כל פינות יהו דרך ימיןטו:אליהו הנביא לא בא למצערסא.ר"ל מנדה גנב ור"ל מתנדהיז.מה תמר אין לו אלא לב אחדמה:3 מזכירין עוונותיו של אדםטז:תורה נקנית בסימניםנד:הנותן מתנה צריך להודיעוי:

רב כהנא והמטרוניתא קפץמ.איש ואשה זכו שכינה ביניהםיז.רב אשי נוגע במאכל המלךסא:שמואל זרק צפרניו על אחיויח.אם שמע תשמע בישן ובחדשמו:4 קורעים גזר דינו של אדםטז:לא בשמים ולא מעבר ליםנה.אל ישנה אדם בין הבניםי:

מחשבה טובה מצטרפתמ.תכלת דומה לים לרקיע לכ"היז.רומאי מתחתן ע"י רימוןסא:ברית כרותה לשפתיםיח.לא יבטיח לתינוק ולא יקייםמו:חייב לטהר ולהקביל רבו ברגלטז:ת"ח לא דר בעיר שאין בה ירקנה:ר' ישמעאל קרא והיטהיב:

לעולם חציו חייב וחציו זכאימ:ר"מ למד תורה אצל ר"ע ור"יכ.אנחה שוברת חצי/כל גופוסב.3 דברים נאמרו בצפרניםיח.2 מינים ששון ושמחהמח:3 ספרים נפתחים בר"הטז:כלב לא בעירו 7 שנים לא נבחסא.עולא מנשק את אחיותיויג.

תלמוד גדול או מעשה גדול?מ:נר מצוה ותורה אורכא.לידידו שנא נשות ת"חסב.פרעה אמה וזקנו ואמתויח.גמ"ח גדולה מהצדקה ב 3מט:קרקפתא דלא מנח תפיליןיז.בני אהרון הורו בפני משהסג.ת"ח שמת בחצי ימיויג.

תחילת דינו של אדם בד"תמ:עבירה מכבה מצוה לא תורהכא.ר' אבהו ור"י הצלה במרחץסב.בת קול בת/שדה פלונייח:יש לו חן בידוע שהוא ירא"שמט:מעביר על מידותיו ועל פשעיויז.מדוע יהושע נפטר בלא ילדיםסג:מח' ב"ש וב"ה בנר חנוכהכא:

אוכל בשוק ככלב ופסול לעדותמ:תורה מגנא ומצלאכא.ת"ח לומדים 2-3 שניםסב:מהתנ"ך מה' אשה לאישיח:ביהכ"נ באלכסנדריה דמצריםנא:תכינו לו תכריכים ונתרפאיז.לא יאמר שמועה זו נאה וזו לאסד.מים אין בו אבל נחשים ישכב.

רגזן עלתה בידו רגזנותו בלבדמא.בוז יבוזו לו הלל ושבנאכא.רב רחומי לא בא בעיו"כסב:אבא קיים? אמא קיימת?כ.הספד על משיח או יצה"רנב.התעטף הקב"ה כש"ציז:ההבדל בין שתוי לשיכורסד.רגיל נר,מזוזה,ציצית,קידושכג:

מצוה בו יותר מבשלוחומא.המלמד בתו תורה כתיפלותכא:ר' ינאי הרג יהודה בר' חייאסב:צודנייתא בעי למיכל?כ:7 שמות ליצה"ר רעטשמא"צנב.ה' ה' קודם ואחר החטאיז:דרך מיל ושינה מפיגין הייןסד:אשת ר"י מאחרת נר שבתכג:

רב ספרא מחריך רישאמא.חסיד שוטה ורשע ערוםכא:בן רבי מתחתן עם בת ריבזסב:מתו בניו של ר"עכא:אביי עוקב אחר זוג שלא יחטאנב.בלוריא הגיורת לא ישא פניםיז:רבן גמליאל ומבגאי ברוה"ק סד:איזהו עשיר?כה:

אסור לקדש אשה עד שיראנהמא.איזהו עם הארץ 5 פירושיםכב.אשת ר' חנניה בן חכינאיסב:רב הונא נקבר ליד ר' חייא..כה.אם פגע בך מנוול זהנב:רבה ואביי מבית עלייח.יכול לפטור העולם כולו מדיןסה.החמות ששרפה את כלתהכו.

אין שליח לדבר עבירהמב:עבר ושנה נעשית לו כהיתרכב. החוט המשולש של ר' חמאסב:הספדים על צדיקיםכה:אטב"ח דר' חייא מנון סהדהנב:דרשו ה' בהמצאו עשי"תיח.אביי אי קריב כותחא לא תנאיסה.דוד מבקש לדעת את קיצול.

אוריה החתי מורד במלכותמג.למדנו יראת חטא מבתולהכב.ר"ע ובתו של כלבא שבועסב:יהויקים שרף איכה דירמיהוכו.4 ה' מתחרט שברא גכ"י יצ"רנב:רבא צם יומיים ביוה"ככא.ליליא לשינתא סיהרא לגירסאסה.מלאך המות הורג את דודל:

שמא נתרצה הבן לא אמרינןמה:וקיבול שכר מאלמנהכב.בת ר"ע שולחת את בן עזאיסג.רב הונא ושכנה עם 7 בניםכז:7 רועים 8 נסיכי אדםנב:49/50 שערי בינה למשהכא:אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסוסה:מי כאן הלל 400 זוזלא.

הרי שלחן ובשר ואין לנו לאכולמו.שבעה פרושין הן שיכמי נקפיכב:רב יוסף בן רבא 3/6 שניםסג.עבר ושנה נעשית לו כהיתרכז:הלל אם אני כאן הכל כאןנג.משקלקלו הבייתוסים עדי שקרכב:רב חסדא ורב ששת מפחדיםסז.הלל: מה ששנוא עליךלא.

ע"מ שאני צדיק מקודשת שמאמט:ינאי המלך תתיראי מהצבועיןכב:1-4 כוסות יין לאשהסה.גילאים של מיתה 50-80כח.תבוא לביתי אני אבוא לביתךנג.אלמוגים ופנינים מהיםכג.ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיהסח.עירבת קב חומטון?לא.

10 קבין חכמה ירדו 9 א"ימט:איך אמרו ישראל שירת היםל:כלתו של נקדימון בן גוריוןסה.מלאך המות ניגלה לצדיקיםכח.עבדי שלמה ומלאך המות בלוזנג.ר"ג לר"י יוה"כ שחל בחשבונךכה.זכין לאדם שלא בפניו ולא חביןפא:חבל על דלית ליה דרתאלא:

10 קבין יופי ירדו לעולם 9 י-םמט:אברהם ואיוב יראי אלקיםלא.אלמנת אביי ואשת רבאסה.לך לשלום או לך בשלוםכט.לוי הטיח וקד קידה ונענשנג.הספד גדול לאמו של בן זזאכה.הלכה כרבי יהודה בעירוביןפא:נפל תורא חדד לסכינאלב.

10 קבין עשירות ירדו 9 רומייםמט:מלאכים לא מכירין ל' ארמיתלג.מונע תלמיד מלשמשו חסדצו.ח  ג  י  ג  ה13דוד ואחיתופל לכתוב שם ה'נג:יפתח בדורו כשמואל בדורוכה:אימתי ובמה דר"י הינו לפרשפא:בעוון פלוני עונש פלונילב:

10 קבין עניות ירדו 9 בבלמט:חציית הירדן 12 או 300 מיללד.ל' חכמי' ברכה עושר מרפאקג.האלמים התרפאו ידעו הכלג.70 פרים כנגד 70 אומותנה:אין קטגור נעשה סנגורכו.רבי ור"ע מכבדים עשיריםפו.רשב"י במערהלג:

10 קבין גסות ירדו 9 עילםמט:המרגלים ששלח משהלד:רבי בא בע"ש אחר מותוקג.שבת של מי ודרש בהקהלג.אוי לעכו"ם שאיבדו ביהמ"קנה:ביאורים למילים לא ידועותכו:נבח בך כלבא עול כלבתא פוקפו.מבבל לא"י עובר בעשהמא.

סימן לגסות עניות בתורהמט:יוסף הצדיק ואשת פוטיפרלו:כובס אשכבתיה דרבי לג"עקג:ד"ת כדרבן ומרועה אחדג:מרים בת בילגהנו:ידיו של משה ועשה לך שרףכט.אין שעת הסכנה ראיהצא.אלישע בעל כנפייםמט.

10 קבין גבורה ירדו 9 פרסייםמט:יוסף ידע 70 ל' נשבע לפרעהלו:שמעון חכם גמליאל נשיאקג:יוסי פשוט ידיך וקבל עיניךג:ב  י  צ  ה9מנין לאבות גבורות וקדושותלב.רבי לא שנאה ר' חייא מנין לוצב.פרתו של רבי אלעזר ב"ענד:

10 קבין כנים ירדו 9 מדימט:נחשון בן עמינדב קפץ ליםלז.חנינא בראש ולוי איתו בחוץקג:איזהו שוטה יוצא לן ומקרעג:בעל אכסניא ביצים ביו"טד.ספרי מתים ואומרים שירה?לב:מיכל ואשת יונה הניחו תפיליןצו.מאימתי תמה זכות אבותנה.

10 קבין כשפים ירדו 9 מצריםמט:ביאור בברכת כהניםלח.סימן טוב או רע למתקג:כי מטי להאי קרא בכיד:כל דבר שבמניין צריך מנייןה:גנוחי גנח וילולי יליללג:הרוצה בניו זכרים יבעול וישנהק:4 מתו בעטיו של נחשנה:

10 קבין נגעים ירדו 9 חזיריםמט:אפ' מחיצת ברזל לא מפסקתלח:כמה גדולים מעשי חייאקג:רב ביבי מלאך המות ומריםד:כל שתשמישו ביוםז.להסדיר תפילה קודם התפילהלה.עשר קללות נתקללה חוהק:כל האומר.. אינו אלא טועהנה:

10 קבין זנות ירדו 9 ערביאמט:נפתח ס"ת אסור לספרלט.פטירת רביקד.כהנא פוק לאו אורח ארעאה:ג' דברים התירו סופן משוםיא:י  ו  מ  א7צניעות מחתול גזל מנמלהק:סנדל המסומרס.

10 קבין עזות ירדו 9 מישןמט:ענווה של ר' אבהו והמתרגםמ.כתובת חמות רב חיא אריכ'קד:3 ה' בוכה עליהם בכל יוםה:ר"פ לא אכל אצל שמואליד:פז"ר קש"בג.פ  ס  ח  י  ם4סדר נעלים ורחיצת הגוףסא.

10 קבין שיחה ירדו 9 נשיםמט:ר' אבהו ור' חייא בר אבאמ.קרנא קיבל שוחד לפני שדןקה.בר בי רב דחד יומאה:ר אלעזר כת ראשונהטו:לא יגיד לחברו אא"כ קורהוד:אל יוציא אדם דבר מגונה מפיוג.3 דברים מביאים לעניותסב:

10 קבין שכרות ירדו 9 כושיםמט:אגריפס המלך אחינו אתהמא:בגנות השוחדקה.מעוות לא יוכל לתקוןט:מזונות קצובים מר"ה לר"הטז.בל יאמר עד שיאמר אמורד:גוי אוכל פסחים בירושליםג:יען כי גבהו בנות ציוןסב:

10 קבין שינה ירדו 9 עבדיםמט:יעקב מפחיד את עשיומא:השוחד גורם שיהיה כגופוקה:לא דומה מאה למאה ואחדט:הנותן מתנה לחבירוטז.1 410/18 2 420/300ט.ומוציא דיבה כסילג:שני ת"ח... בהלכהסג.

דברים שבלב אינם דבריםנ.4 כתות אין מקבלים שכינהמב.ת"ח אהוב כי אינו מוכיחקה:עשרה דברים נבראו יום איב.שבת וינפש נשמה יתרהטז.1 ג' עבירות 2 שנאת חינםט:בשכר ג' ראשון זכו לג' ראשוןה.כלב נובח כבר נע ולדסג:

אין אדם מחזיק עצמו רשענ.מלחמת דוד וגליתמב:5 סיפורים על שוחד דבריםקה:האור הגנוז לצדיקיםיב.נהמא בנהמאטז.ר"ל לא מדבר עם רבב"חט:כל המצות מברך קודם עשייתןז:בן שיש לו געגועין לאביוסו:

קידושין שאין מסורין לביאהנא.פנחס מיתרו ומיוסףמג.סדר אליהו לרב ענן בתיבהקו.7 רקיעים ומה בכל רקיעיב:עירובי תבשיליןטז:1000 זוז על בדיקת מזוזותיא.שלוחי מצוה אינם ניזוקיםח:סגולות ועצם בגרוןסז.

ר"מ מת יהודה כעס יוסי שתקנב:ד"א בית כרם ואח"כ אשהמד.חברך חברא אית ליהקט:תורה בלילה חוט חסד ביוםיב:הלל ותלמידי שמאי ק.עולהכ.הני בעי חיי והני לא בעי חיייא:שעה שישית מאכל ת"חיב:מהלך ואינו יודע מתי שבתסט:

לא ניתנה התורה למלאכיםנד.ירא ששח בין תפילין ש"י לש"רמד:כל ימי עני רעים אף הלילותקי:כל הפוסק מד"ת ועוסק ביב:מה זו סמיכה, שתיקהכ:ביהמ"ק אצל יהודה ובנימיןיב.אליהו הנביא לא בא ע"ש ויו"טיג.ה' לא ברא כלום לבטלהעז:

דרש כל אתים שבתורה ופירשנז.לוז אין כניסה למלאך המותמו:הדר בחו"ל כאילו עובד ע"זקי:500 שנה בין רקיע 15 500יג.אני סמכוני באשישותכא.כ"ג שני לא ראוי לכלוםיב:דרש כל אתים שבתורה ופירש  כב:בת רב ביבי טופלת 400 זוזפ:

לא תבשל 3X אכילה הנאה ובינז:פרעה מלוה 4 פסיעותמו:הדר בא"י שרוי בלא עווןקיא.סתרי תורה אם יש 5 דבריםיג.פרתו של ראב"עכג.כל פינות שאתה פונה לימיןיז:בכל לבבך נפשך ומאודךכה.10 דברים מביא לתחתוניותפא.

ארעא דרבנן רב גידל ור' אבאנט.יריחו לא מלוים את אלישעמו:נשא כותית ומת ב"ה שהרגוקיא.ת"ח דורשים מעשה מרכבהיד:בי רחיא דאביי דלוףלו:יהושע בן גמלא כ"ג ממרתאיח.שפיכות דמים יהרג ואל יעבורכה:מטרוניתא לא עוצרת ספינהפא:

כח דהיתרא עדיףס:שמאל דוחה וימין מקרבתמז.ד"א בא"י מובטח לו עוה"בקיא.ארבעה נכנסו לפרדסיד:עכבר בבשמים של רב אשילו:מאן הויא ליומאיח:כספים נשמרים בקרקעלב.אדם כי ימות באהלפג:

תנאי כפול כבני גד וראובןסא.גחזי ויש"ו תלמיד יהושע ב"פמז.עמי ארצות יקומו בתחה"מקיא:בן זומא לא עמד לריב"חטו.רבי אבא סליק לא"י ואחיכולח.צדוקי כ"ג מת ע"י מלאךיט:בבלאי טפשאי בארעא חשוכאלד:בקיאים בישובה של ארץפה.

לא איברו סהדי אלא לשקריסה:משרבו תלמידי שמאי והללמז:תחה"מ בלבוש ק"ו מחיטהקיא:אלישע אחר לתרבות רעהטו.5 דברים נאמרו בגחלתלט.ודברת בם כמה פירושיםיט:וסריקי בייתוס מותריםלז.מתן תורה כפית הר כגיגיתפח.

ינאי המלך ואלעזר בן פועירהסו.זמר נשים כאש בנעורתמח.טוב מלבין שינים ממשקהוקיא:אלישע אחר יוצא מגיהנםטו:ת  ע  נ  י  ת10השטן 364 חוץ מיוה"ככ.מצרים נמשלו למרור שסופו לט.ה' לאבות: בניך חטאו...פט:

ויו דשלום קטיעא היא כהן מוםסו:הלל ושמואל ראוים לרוה"קמח:נ  ד  ר  י  ם16ר"מ רימון מצא תוכו אכלטו:3-4 מפתחות ביד ה'ב.רב ורבי שילא קרא גבראכ:אנשי פפוניא ומים שלנומב.מקושש זה צלופחדצו:

שבו לכם עם הדומה לחמורסח.פת בסלו ודואג מקטני אמנהמח:נידוי חכמים או מיתה או עוניז:שדים 3 כמלאכים 3 כבנ"אטז.אליהו עוצר את הגשםג.רב מתרגם את רבי שילאכ:3 דברים מאירים את העינייםמב.מ-ס בנס מנצפך צופיםקד.

ביהמ"ק גבוה וא"י גבוההסט.עולם קיים ובא לציון ואיש"רמט.נשבעין לקיים את המצוהח.בנ"א 3 כמלאכים 3 כבהמהטז.א"א בלי רוחות ובלי ישראלג:3 וי"א 5 קולות בכל העולםכ:הרוצה להתעשר ישא כהנתמט.דרדקי אומרים פירוש א"בקד.

אשה לשם ממון בניו פסוליםע.משמת... משמת... משמת...מט.אשכים ואשנה פרק זהח.ילבש שחורים ויעשה מה שלבוטז.3 שאלו שלא כהוגןד.צפופים ומשתחוים רווחיםכא.ת"ח לא יאכל בכל מקוםמט.נוטריקון מהתורהקה.

אליהו כופתו והקב"ה רוצעוע.בעקבות משיחא חוצפא יסגימט:שמעון הצדיק ונזיר מהדרוםט:שולחנו של אדם מכפר עליוכז.7 שנות רעב בשנות יואלה.עשרה ניסים בביהמ"קכא.ענבי הגפן בענבי הגפןמט.אומנתו של יצה"ר היום כךקה:

רב יהודה בר יחזקאל מנדהע.ארור חכמה יונית מגדל חזירמט:4 דברים אמרו מלאכי השרתכ.ת"ח לא בגיהנם ק"ו סלמנדרהכז.פטירת שמואל הנביאה:עצים מזהב בביהמ"קכא:סדר עדיפות לנישואין מט:אחד מת תדאג כל החבורהקו.

נתמנה פרנס נאסר במלאכהע.לא תיתני... דאיכא אנאמט:ערכתי לו שולחן והפכוכ:י  ב  מ  ו  ת14אילן אילן במה אברכךה:5 דברים באש של המערכהכא:ר"ע היה נושך ת"ח כחמורמט:רב מקלל קרנא ושמואלקח.

אין משתמשים באשה כללע.ג  י  ט  י  ן19בני 9 מידות אסנ"ת משגע"חכ:לשפוך מים ואחרים צריכיםיא:גדול יום הגשמיםז.5 הבדלים בין מקדש 1 ל 2כא:עמי ארצות שונאים ת"חמט:יד לעין תקצץ יד ל...קח:

אין שואלים בשלום אשהע:קב"ה עסיק בפלגש בגבעהו:כל הכועס כל מיני גיהנם... כב.3 נשים שומר פתאים ה'יב:העוסק בתורה לשמהז.6 סוגי אשכא:עולם הפוך ראיתינ.נטילת ידים לבת מלךקט.

נטלו לר' פנחס ורצו מביהמ"דעא.אל יטיל אימה יתרה בביתוו:עולא ראה אחד שחט חבירוכב.ל בתחילתה ה בסופהיג:ומתלמידי יותר מכולןז.אסור לספור את ישראלכב:אשרי מי שבא לכאןנ.פתרונות לנחש גבר ואשהקי.

שם בן 4 פעם בשבוע/שבועייםעא.גניבא מצער את מר עוקבאז.שיטות להתרת נדריםכב:ב"ש מחדדי טפייד.נמשלו ד"ת למים יין וחלבז.דוד נענש על בת שבעכב:מתוך שלא לשמה בא לשמהנ:אם ראשונים בני מלאכיםקיב.

לא כשם שאני נכתב אני נקראעא.מזונות בצמצום עשה צדקהז.שבועה ומזימה הכסף במקלכה.צרת בת ר יונתן בכור שטןטז.בת קיסר ר' יהושע בן חנניהז.דוגמא לנקימה ונטירהכג.4 אין בהם סימן ברכה לעולםנ:איזהו ת"חקיד.

שם בן 12 לצנועים שבכהונהעא.רוב חו"ל שמות של עכו"םיא:גדולה מילה... 13 בריתותלא:נער הייתי שר העולם אמרוטז:אין הגשמים נעצרין אלאז:פייס סכין ורציחה במקדשכג.תודוס איש רומי גדי מקולסנג.רבן גמליאל ואחותו השוחדקטז.

תנאים לקבלת שם בן 42עא.בנ"א הקרובים למלכותיד:חתן דמים משה או התינוקלב.משמר פרדס בפנים ובחוץכא.כל החיות באות לנחשח.הקטורת מעשרתכו.חמ"ו נשאו ק"ו מצפרדעיםנג:3 סעודות מ 3 פורעניותקיח.

ר''י לזעירי תורתי כשרה ובתי?עא:חברא גוי לקח נר לרבב"חיז.אליעזר בגימטריה 318לב.כלדאי לר"ח מלפנא הויתכא:בעלי אמנה מחולדה ובורח.ת"ח פוסק יששכר או לויכו.10 נבראו בע"ש ביה"שנד.מדוע נקרא רבינו הקדושקיח:

לישא אשה זיל בתר שתיקותאעא:קפחינהו ר"ס 3 רבנן סמוכיכט:עיר קטנה ואנשים בה מעטלב:גירי אריות חלומות מ"ואכד:הברכה מצויה בדבר הסמויח:אברהם אבינו בקי במזלותכח:7 נבראו קודם שנברא העולםנד.תיתי ליקיח:

רוב חולים חיים גוססים מתיםעא:מת אשר עשיר לא תאשרל:מה אני בחינם אף אתם לז.הואיל ומכוער הדבר תצאכד:עשר תעשר רבי יוחנןט.לא פסקה ישיבה מאבותינוכח:2 נבראו במוצאי שבתנד.יוסף מוקיר שבתקיט.

רבי מגלה דברים לפני פטירתועב.לעמוד בפני גניבא ובן נץלא:קרי וכתיב הלמ"סלז:בר שטיא זבין נכסילא.3 פרנסים טובים לעמ"יט.קיים אברהם כל התורהכח:7 דברים מכוסים מבני אדםנד:עשירים שבא"י ושבחו"לקיט.

ר"ע ר' רב יהודה רבא רב אשיעב:רבא הולך לקראת רב נחמןלא:שבחים על משה רבנולח.קפץ ונשבע כך שמעתי מר'לב:גינתו דרב דניאל בר קטינאט:הרהורי עבירה קשים יותרכט.6 דברים עשה חזקיהו המלךנו.תבלין ושמו שבתקיט.

ר זירא דרש ונרגם ורבא הרויחעג.גידול בר רעילאי שלח גטלד.7 דברים נבראו קודם לעולםלט:תמר ויהודה ער ואונןלד:כל המצטער עם הצבוריא.חום אלול קשה מחום תמוזכט.ביקש יעקב לגלות את הקץנו.יה"ר ששבת אחרת יהי כךקיט:

3 נאמנים אסופי חיה ופוטרתעג:גילוי דעת בגט יעל קגםלד.שמש וירח לכבודו משהלט:רבא לבת ר' חסדא מרנניםלד:ש"צ שאינו הגון שיורדטז:מיגמר בעתיקא ק' מחדתאכט.6 דברים עשו אנשי יריחונו.רבי אבהו עגל לסעודה 4קיט:

3 נאמנים לבכור חיה אב ואםעד.הפקיד דינר אצל אלמנהלה.המבקר חולה נוטל 60 מחוליולט:הלכה כר"ל בהני תלתלו.יהודה בן שמוע ומטרוניתאיח.אסתר נמשלה כאילהכט.4 צווחות צווחה העזרהנז.העונה איש"ר בכל כוחוקיט:

בן הגר יתמנה למילי דמתאעו:מלמד מצוין שהכה תשב"רלו.מי שלא מבקר חולה ש"דמ.מאן הויא ליומאלז:החשמונאים מנצחים ניקנוריח:אסתר סוף כל הניסיםכטגדיא יאי או אימרא יאינז.הבל פיהם של תשב"רקיט:

400 בחורים לדוד כדי להפחידעו:פרוזבול שתקן הלללו:סתירת זקנים בניןמ.שהויי מצוה לא משהינןלט.טורינוס הורג פפוס ולולינוסיח:לא ניתנה תורה למלאכיםל.עקביא בן מהללאלסד:אוכל פירותיהם בעוה"זקכז.

יחוד עם 2 נשים דעתן קלהפ:משמט אני! אעפ"כ. אביילז:שכינה שרויה מעל החולהמ.עכשיו חליצה קודמתלט:חוני המעגליט.אביי מסדר סדר המערכהלג.פסח מעוכיןסד:3 סיפורים לדון לכף זכותקכז:

הלכה לקבור ועברה עבירהפ:בנות רב נחמן בחשן קדראמה.דדא ביה כולא ביהמא.ר' לא שנאה, ר' חייא מנין לומג.נקדימון בן גוריוןיט:אין מעבירין על המצוותלג.אגריפס מונה את ישראלסד:אבלט תמה שמואל משתזףקכט.

רב לרי דל כרעיך מקמיה גהנםפא.עיליש ברחמה.אביי מזכיר לרב יוסף הלימודמא.שבוייתא מארמון לטבריאמה.ג נקדמה להם חמהכ.עני עשיר ורשע באים לדיןלה:אשרי מי שבניו זכריםסה.5 דברים קרובים למיתהקכט:

בעלה בעיר אין חשש אא"כ גספא.אביי טייעתא תפילין לנהרמה:עקרב על צפרדע בנהרמא.רב הרג א' שרצה את בתומה.ר' אלעזר בן ר"ש והמכוערכ.המהלך לימין רבו ה"ז בורלז.הלל עונה שפסח דוחה שבתסו.רש"י שצם חנכלקכט:

רב ביבי בבית רב יוסף גס בהפא.ר"ל זבין נפשי ללודאימז.בבלאי טפשאי לחמא בלחמאמט:רבא אכשר רב מרי בר רחלמה:רב אדא ורב ושמואל קיר רעועכ:הדלתות של ניקנורלח.כל המתיהר חכמתו.. נבואתו..סו:זמנים של הקזהקכט:

נורא בי עמרם השביע ליצה"רפא.ר"ל הוריש קב כורכוםמז.פניך כמלוי ריבית מגדל חזירמט: גר שבא להתגייר בזה"זמז.רב אדא ורב הונא יין בביתכ:בית גרמו לחם הפניםלח.ימות המשיח שעבוד מלכויותסח.לרבי יוסי עוף בחלב מותרקל.

ר"מ מתלוצץ בעוברי עבירהפא.ר"מ מגרש השטן בע"שנב.גדולה מלאכה מכבדת בעלי' מט:רות דובקת בנעמימז:מעשיו של רב הונאכ:בית אבטינס קטורתלח.מחלוקת לגבי שמחת יום טובסח:אלישע בעל כנפיםקל.

ר"ע מתלוצץ בעוברי עבריהפא.לא קריתי לאשתי אשתינב.ר"ע ובתו של כלבא שבוענ.משנת ראב"י קב ונקימט:אילפא ורבי יוחנןכא.בשמך יקראוך ובמקומךלח.כמה יוסף איכא בשוקאסח:ואנוהו התנאה והיה כמוהוקלג:

פלימו גירא בעיניה דשטןפא.גזל מריש תקנת השביםנה.6 דברים העשירו את ר"ענ.מנשה הרג את סבו ישעיהמט:נחום איש גמזוכא.אין אדם נוגע במוכן לחבירולח:תתאה גברעו.נתן הבבלי על שמוקלד.

אשת ר' חייא בר אשי מתחזהפא:קמצא ובר קמצאנה:תורה מפוארה בכלי מכוערנ:רב מנגיד מכה על 8 דבריםנב.תנור לאפיה ומעדר לקברכא:הוגרס בן לוי פרק בשירלח:דאמר בעה"ב עשה חוץ מצאפו:לא רעב ללחם לא צמא לקלח:

ר"ע בוכה שמגיע וה' יסלח להפא:ר"מ יצא מנירון קיסרנו.ביזתה את שמואל ומתהנ:מח' ב"ש וב"ה בדין פו"רסא:שלמא מרקיעא אבא אומנאכא:בן קמצר מעשה הכתבלח:4 קניינים קנה ה' בעולמופז:דור שצרות באות עליוקלט.

לגלג על ר"ט ונכשל בחמותופא:מרתא בת בייתוסנו.בר קפרא בחתונת בנו של ר'נ:3 דברי' עשה משה מדעתוסב.רבי ברוקא ואליהו הנביאכב.דואג בן יוסףלח:הרבנות מקברת את בעליהפז:בל תשחית דגופא עדיףקמ:

רב אחא ונכדתו לשם שמיםפא:ריב"ז ואספסיינוס קיסרנו.תספורת בן אלעשהנא.עד שיכלו נשמות מהגוףסב.פרעה נכה ויאשיהו המלךכב:המשכח דבר מתלמודו גלותלח:עולא תמרים בפומבדיתא. פח.ת"ח בחו"ל מתלבשים יפהקמה:

אשה ורווק לא ילמדו סופריםפב:טיטוס מחריב את ביהמ"קנו:ממדבר מתנה נחליאל במותנה.24.000 תלמידי ר"עסב:חוני המעגל נם 70 שנהכג.אין צדיק נפטר עד שנבראלח:מלך במלכה שתלויה בר"גפח:מ"ע אפילו בחדרי חדריםקמו:

איני מלמד את בני אלא תורהפב:תרנגול/ת נחרב הר המלךנז.ר' טרפון שימוש בכתר תורהסב.בלא אשה בלא שבטתח"שסב:אבא חלקיה נכדו של חוניכג.ה' שתל צדיקים בכל דורלח:מצרים כוש עולם גן ג"ע גיהנםצד.ראב"ע החרש היה ליבםקמז:

אשרי מי שבניו זכריםפב:אשקא דריספק חריב ביתרנז.למד מאהבה והכבוד יבואסב.זכה עזר לא זכה כנגדוסג.חנן הנחבא נכדו של חוניכג:עבירה מטמטמת לב אדםלט.גלגל קבוע ומזלות חוזריםצד:כל גיהנם מפחד מנבוכדנצרקמט:

צבי קייץ וארי סבל ושועל חנוניפב:נבוזראדן ודם זכריהנז:וקדשתו כהן נוטל בראשסב.כל העוסק בבניין מתמסכןסג.רבי יצחק בן אלישיבכג:אדם מתקדש מעט מלמטהלט.בנם של קדושים רבי מנחםקד.חסיד נס צלף בשבתקנ:
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מגלגלין זכות ליום זכאי וחובהיא:גדולים צדיקים במיתתם יותרז:אש על המזבח משה ושלמהסא:יום השישי תנאי עם מ"בג.בן עוה"ב שייף עייל שייף ונפיקפח:קשה עניות בבית מ 50 מכותקטז.שלא ברכו בתורה תחילהפה:ב  ב  א     ק  מ  א21

לא תחנם כמה נאה גוי זהיד.אין עוד מלבדו אפילו לכשפיםז:ראו מזבח ומיכאל/אפרו דיצחקסב.עדים נמרוד לבן נבוכדנצרג.אחר הדברים שטן / ישמעאלפט:כל שיש חולה בביתו ילך לחכםקטז.אסתרא בלגינא קיש קיש קריאפה:הידור מצוה עד שלישט:

נחל קישון ערב לתת לים סוףטו.אין אדם נוקף אצבעו מלמטהז:ר"ט ובני אחותו יוחני/קטורהסב:מצוה קלה סוכה שמהג.לשמוע לנביא בהכל חוץ מע"זצ.-20 עד 60 +20 עד 40 לידהקיט:המקטין עצמו בד"ת יגדלפה:5 ישבו על ספסל אחרון חייב י:

החיות לנחש מה הנאה יש לךטו:ת"ח ילמד כתב שחיטה ומילהט.כל פינות שפונה יהו דרך ימיןסב:לו"ז של ה' ביום ובלילהג:כל ישראל יש להם חלקצ.יוכבד בת 130 סימני נערותקכ.ר"ל מציין מערות חכמיםפה:לא יגדל אדם כלב רע בביתוטו:

ה' מלמעלה ושר גהנם למטהטו:הלכות שחיטה שדחה"וט.גדול כח כהנים זרקו 30+ אמהסד.כל הפוסק מד"ת גחלי רתמיםג:שפתותיו דובבות בקברצא.ימים טובים יוה"כ טו באבקכא.גדולים מעשי חייאפה:צבוע 7X שנה עטלף..שדטז.

לה"ר קוטל 3 אומר שומע ומיטו:בישרא טופרא ותלתא רוחתאיז:מליקה וקמיצה עבודה קשהסד:חוט של חסד משוך ביוםג:ר"מ לקליאופטרא ק"ו מחיטהצא.7 קיפלו כל העולם אדם-אליהוקכא:ר' חייא ובניו כשלושת האבותפה:שדרו של אדם 7X שנה נחשטז.

נגעים באים על 7 דבריםטז.חמין ושמן שסכתני אמיכד:איל חי קולו אחד מת קולו שבעסז:הכל בידי שמים חוץ מציניםג:מין לגביהא בן פסיסא בעיטנאצא.מלחמת העי 36 יאיר בן מנשהקכא:שמואל יקרא חכם ולא רביפו.חשדו את ירמיה בזונה וא"אטז:

בגדי כהונה מכפריםטז.מנין לשחיטה מהצווארכז.דיו מק"ו דמרים 7 ולא 14סט:בלעם ואתונו וזעם ה'ד:אלכסנדר מוקדון וגביהא 3Xצא.סדר חלוקת הארץ בגורלקכב.רבי ור' נתן רב אשי ורבינאפו.יכשלו בבנ"א שאינם הגוניםטז:

מצורע הפריד בני זוג ישב בדדטז:שחיטת עוף פורח ע"י חץל:דבר שבמנין לא בטלעג.ריב"ל ותרנגול וכרבולת לבנהד:אנטונינוס ורבי גוף ונשמה בדיןצא.הגדולה לגדול והקטנה לקטןקכג.רבה בר נחמני טהור טהורפו.וכבוד עשו במותו ישיבה-ס"תטז.

טול קיסם טול קורהטז:זאת החיה ה' הראה למשהמב.אין מצוות מבטלות זו את זועט.חטא העגל ובת שבע לתשובהד:יצה"ר נכנס מהלידהצא:ילדות היתה בי והעזתי פניקלא.רוח מנשבת על ר' שמעון ב"חפו.גדול ת"ת מביא לידי מעשהטז:

מתוך שלא לשמה בא לשמהטז:שב שמעתתאמב:הקריבהו נא לפחתךפה.קשורה בו ככלבה.אז ישיר ולא שר תחית המתיםצא:יוסף בן יועזר בנו וההקדשקלג:סעודת אברהם וסעודת שלמהפו:העוסק בתורה וגמ"ח זוכהיז.

תוכחה לשמה ענוה לא לשמהטז:8 טרפות הלכה למשה מסינימג.בגדי כהונה מכפריםפח:דור דור ודורשיו וחכמיוה.דעה מקדש נקמה בין 2 שמותצב.שמאי: הטיח עלי בן עוזיאלקלג:אל ישנה אדם ממנהג המקוםפו:בנר חנוכה בעל הגמל פטורכב.

מה זה יסורין 2 מטבעות ולא 3טז:מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשעמג:כל התדיר קודם את חבירופט.אין ב"ד בא עד שיכלו נשמות ה.להנות ת"ח מנכסיו סימן ברכהצב.80 תלמידים להלל הזקןקלד.מה שעשה אברהם עשה ה'פו:דיו מדין ק"ו דמרים 7 ולא 14כה.

סבא בבית שבר סבתא ברכהיט.מחומרי ב"ש וב"ה כסילמד.כל המקודש קודם את חבירופט.4 כמת עני סומא מצורע ומי..ה.לשייר פת בשולחנו סימן ברכהצב.בת תחילה סימן יפה לבניםקמא.3 מלאכים באו לאברהםפו:זרק תינוק מהגג והרגו בסייףכו:

אין אדם חוטא ולא לוכג.חכם שאסר אין חברו רשאי...מד:תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםצא.מי יתן והיה לבבם תן אתהה.מתי יחזקאל משל / אמתצב:הכל בידי שמים חוץ מציניםקמד:אומרים מעט ועושים הרבהפז.עביד איניש דינא לנפשיהכז:

בתר עניא אזלא עניותאכג.מתנה לא להתארח כןמה.שברי כלי חרס נבלעין במקומןצו.אין עומד דעת רבו 40 שנהה:מלאך סטר לנבוכדנצר צב:בעל הגדות פלפול ושמועות קמה:האשה עינה צרה באורחיםפז.האי מאן דבעי למהוי חסידאל.

אל יבזבז יותר מחומשכח.קראו להם נתן הבבלי על שמימז:ר"י הלך מרמי ב"ח לרב ששתצו:ד"ת כשור לעול וכחמור למשאה:חמ"ו בעיה"ר ברוק עלו לא"יצג.הכל צריכים למרי חיטיאקמה:אברהם הזקן הראשוןפז.בואו ונצא לקראת שבתלב:

לאו עכברא גנב חורא גנבל.ואני אברכם ה' לישראל ולכהןמט.אין עשה דוחה ל"ת במקדשצז:שואלים קודם הפסח 30 יוםה:אחאב וצדקיה ובת נבוכדנצרצג.כל ימי עני רעים אף הלילותקמו.יעקב החולה הראשוןפז.הופיע מפארן ממונן לישראללח.

אביי הריני כב"ע בשוקי טבריהל:התורה חסה על ממונם של..מט:ויקח.. המאכלת שחיטה בסכין צז:רפואה בחולים פרנסה בשנים ח.בר כוזיבא לא מורח ודאיןצג:שלח לבית חמיו ומת בכניסהקמו.אלישע התרפא הראשוןפז.נכרי שעוסק בתורה ככ"גלח.

הקונה ע"ע כקונה אדון לעצמול:ר' יוחנן מזכיר לר"ל מי זה רבנד.ולאחותו למת מצוה כן מטמאק.שור עם קרן אחת לאדה"רח.אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזיצד.בדק בחורבה אשתו תותרניתקמו.לא יאכל פועל יותר משכרוצב.גדול המצווה ועושה יותר...לח.

עבר ושנה נעשית לו כהיתרל:בני אומנות אין עומדים לת"חנד:משה הודה לאהרון ולא בושקא.ריב"ב סמך 5 זקניםח:חזקיה לא משיח כי לא שרצד.חם בר"ה חם כל השנה  קמז.ארבעה שומרים הםצג.אין ה' מקפח שכר כל בריהלח:

עזרא ביטל יצה"ר של עריותלב:חביבה מצוה בשעתהנד:מי הסגיר את מרים? ה' כהןקב.6000 שנה העולם יתקייםט.חזקיה נעץ חרב בביהמ"דצד:איסור גוסס ורב מרי בנו זוכהקמט.שלוחו של אדם כמותוצו.יקדים אדם לדבר מצוהלח:

ת  מ  ו  ר  ה35נפל מהגג ועשה אחיזת עינייםנו:5 שמחות שמחה אלישבעקב.רבי ואנטונינוס ר' חנינא ב"חי:6 שמות יש לארי אכללש"שצה.אוירא דא"י מחכיםקנח:לפום חורפא שבשתאצו:שמעון עמסוני דורש כל אתיןמא:

בוצינא קטנה טב מקרא גדולהט.ר' שמעון בן חלפתא והנמלהנז:משה סטר לפרעהקב.קטיעא בר שלום מלכות קטיעי:185 אלף כולם מתיםצה.סימני חתימות של רבניםקסא:העכברים אכלו את החתולצז.את ה'.. תירא לרבות ת"חמא:

כותבי הלכות כשורפי תורהיד:בקתא הזבובה מרדב בבקאנח:פוסקים גדולה לו ולזרעו קב.אונקלוס בר קלומינוס מתגייריא.דוד המלך אבישי וישבי בנובצה.לדבר טוב נחשב לה"רקסד:קידש אשה כדי לשים את הייןקא:לא יעמיד סולם רעוע בביתומו.

דברים שבכתב אסורים בע"פיד:סימני טהרה בחיה עוף ודגיםנט.ר' אלעזר מהרהר בבית הכסאקב:רבי ואנטונינוס צנון וחזרתיא.3 קפצה להם הדרך אל-יע-אביצה.3 עבירות אין ניצול בכל יוםקסד:מזוזה חובת הדרקא:המוציא מחברו עליו הראיהמו:

עת לעשות לה' הפרו תורתךיד:אריא דבי עליאי קיסר וריב"לנט:השמר פן ואל אינו אלא ל"תקו.לא לשתות בלילה שברירייב:5 נשארו סנ- 2 בניו נב-נבוזצה:רוב גזל מיעוט עריות והכל ב..קסה.נטל מזוזה וקבר אשתו ובניוקב.שבו לכם.. עם הדומה לחמורמט.

10 שמ' 1 יחד 2 שאול 37 דודטו.קיסר וריב"ל לראות אתה'ס.קדושה 1 קידשה לשעתה...קז:ע"ז של אברהם 400 פרקיםיד:ה' מגלח את סנחריבצה:החזירו את ר' ירמיה לביהמ"דקסה:חזקה בשתים או שלוש פעמיםקו:נחוניא חופר שיחין ובתונ.

בטלו האשכולות איש שהכל בוטו:לעשות סעודה לכבוד ה'ס.נבנה המקדש נאסרו הבמותקיב:שנתפס ר' אליעזר למינותטז:4 פסיעות של נבוכדנצרצו.3 נסיונות של זיוף חתימותקסז.לא לעמוד בשדה חברו עה"רקז.כל האומר ה' ותרן יותרו חייונ.

כל האשכולות למדו כמו משהט:בת הקיסר מקבלת נגעיםס.מח' אם היה מבול בא"יקיג.עולא מנשק את אחיותיויז.נבוזראדן 300 פרדות ופטישיםצז.ת"ח יקח ע"ה לקדש אשהקסח.שתהא יציאתך בלא חטאקז.הרואה ט / הספד מצויןנה.

חסיד אחד שקשר עז למיתתוטו:שור של אדה"ר עם קרן אחתס.כיצד ניצלו ראם ועוג מהמבולקיג:רבי אלעזר בן דורדיאיז.נבוזראדן דם זכריה והתגיירצז.להחכים - ללמוד דיני ממונותקעה:והסיר כל חולי זה עיה"רקז:4 דברים פטור בדיני אדםנה:

3000 נשתכחו בימי אבל משהטו:הביאו כפרה על מיעוט הירחס:כל האוכל מעפרה של בבלקיג:ר' חנינא ור' יונתן ע"ז וזונותיז.סימנים לדור שבן דוד באצז.ס  נ  ה  ד  ר  י  ן24רב אמר 99 אחוז מתו מעיה"רקז:דברי רב / תלמיד מי שומעיםנו.

300 הלכו' 700 ספק' ליהושעטז.וכי משה רבנו קניגי היהס:וידום אהרון ששתק וקיבל שכרקטו:ר' חנינא בן תרדיון נתפסיז:רב טבות בקושטא לא לשקרצז.טט בכתפי 2 פת באפריקי 2ד:הכל בידי שמים חוץ מציניםקז:אליעזר הקטן נעלים שחורותנט:

1700 ק"ו ג"ש וד"ס עתניאלטז.שמות עופות ופירושםסג.כל שהתיבה קולטת טהורקטז.ר' אלעזר בן פרטא נתפסיז:3 באים בהיסח הדעת ממ"עצז.יורה יורה ידין ידיןה.פת שחרית מבטל 83 מחלותקז:כיון שניתנה רשות למשחיתס.

עכסה הרואה כועס על אשתוטז.ישנה לתלמידו בדרך קצרהסג:יתרו לפני/אחרי מתן תורהקטז.גוילין נשרפין ואותיות פורחות יח.6000 שנה העולם יתקייםצז.יקוב הדין את ההרו:13 דברים נאמרו בפת שחריתקז:כליו של מלאך המות בביה"כס:

אין תבואה בביתה מיד צועקתטז.סימני ביצים כד וחדסד.בלעם ה' מביא מבול?קטז.אלהא דמאיר עננייח.רשב"י בני עליה והן מועטיןצז:דוד עושה משפט וצדקהו:רבה בר רב הונא לא קוצץ יערקז:כלבים בוכים מאה"מ בעירס:

תפילת יעבץ עתניאל בן קנזטז.הלך הזרזיר אצל העורבסה.רחב מגיל 10 זינתה 40 שנהקטז:מעשה דברוריא מובא ברש"ייח:ריב"ל ומשיח היום אתינאצח.וירא אהרון ראה חור זבוחז.רבנן לא צריכי נטירותאקח.נמצא קרח מכאן ומכאןס:

רש ואיש תככים נפגשוטז.אם יש קשקשת יש גם סנפירסו:רבא מקריב בבמה לאיפראקטז:אשרי האיש הלך סופו לעמודיח:עולא ורבה ייתי ולא איחמיניהצח:תחילת דינו של אדם על ד"תז.דינא דבר מצראקח.גמל טעון פשתן נר חנוכהסב:

עשיר ורש נפגשוטז.דבר תמוה אנשים זוכריםעה:ג"פ יש שכינה משכן וביהמ"קקיח:במצותיו ולא בשכר מצותיויט.תורה וגמ"ח וינצל חבלי משיחצח:אמור לחכמה אחותי אתז:מלמד גנן שוחט מוהל וסופר..   קט:ר"ג סימא את עין טבי עבדועד:

הפקר ללקט דברי מי שומעיםכה.שמואל אריוך )מלך אלסר(עו:מ  נ  ח  ו  ת31אדם לומד אלא במקום שחפץיט.משיח מנחם שילה ינון חזקיהצח:אמירת פס' כדי לא להתגאותז:כל הכובש שכר שכיר 5 לאויןקיא.החמירה תורה בגנב מגזלןעט:

לא שביק היתרא ועביד איסורכז.רפואה אין בו מדרכי האמוריעז:אבימי הלך לתלמידו רב חסדאז.בתורת ה' ולבסוף ובתורתויט.מקום שבעלי תשובה עומדיםצט.כלי עבודה מקל רצועה ושופר ז:כל ישראל בני מלכים הםקיג:החסיד והעז ליסטים מזויןפ.

בית גליא / כליא עין כל / קוץכח:צד החתן טורח יותר מהכלהפג.רבי שהלכתי למצות מידותייח.לעולם ליגרס אע"ג דמשכחיט.המבזה מועדות אין לו עוה"בצט.דבר אחד לדור ולא שני דבריםח.אליהו ורבה בר אבוה בגן עדןקיד:רב אדא מקפיד על רב הונאפ.

א"י גורמת שיחכים )בהא(כט.אותו ואת בנו יום אחר הלילהפג.אשריכם ת"ח שד"ת חביביןיח.שליש מקרא משנה ותלמודיט:לומד אינו חוזר זורע אינו קוצרצט.אדם קרוב אצל עצמוט:בית ועליה שנפלו בעה"ב חייבקיז.10 תנאים שהתנה יהושעפא.

כ  ר  י  ת  ו  ת36לאכול בשר בהזמנה ותיאבוןפד.4 המינים צריכים להיות ביחדכז.תלמיד שלא הגיע להוראהיט:נפש עמל פה ועמלה לו שםצט:עולא רמז לעדים זוממיםי.ב  ב  א     ב  ת  ר  א1023 תקנות תיקן עזראפב.

הרבה ניסים בשמן המשחהה:לא להרגיל בנו לבשר וייןפד.עמ"י צדיקים ורשעים יהיו יחדכז.העוסק בתורה נכסיו מצליחיםיט:תמנע רוצה להתגיר יצא עמלקצט:ר"ג ושמואל הקטן בעיבור שנהיב.היזק ראיה לראות שדה אחרב:5 דברים נאמרו בשוםפב.

אין מושחין מלך בן מלךה:להתעשר יעסוק בבהמה דקהפד:לא יעשה מנורה של 7 נרותכח:מאן בעי סם חיי נצור לשונךיט:אפיקורוס מאי אהנו לן רבנןצט:רבי ור' חייא מי שאכל שום יצאיב.גדול יהיה בית 2 בבנין/בשניםג.10 דברים נאמרו בירושליםפב:

מושחין מלך במעיין שלא פוסקה:לא לשתות כוס פושריםפד:מנורה דחנוכה ברזל כסף זהבכח:לא תחנם 3 פירושיםכ.ר' יוחנן דורש ותלמיד מלגלגק.ר"מ נותן גט לאשה וכן כולם יב.לא לסתור בי"כ עד שיבנו חדשג:ארור מגדל חזיר חכמה יוניתפב:

נר בעשי"ת אם ישלים שנתוה:רוצה לאבד כספו פועלים לבדפד:שלמה 10 מנורות מזהב סגור כט.מלאך המות שכולו מלא עיניםכ:להנחיל אוהבי יש 300 עולמותק.ראוי שתשרה שכינה עליו אלאיב.הורדוס הרג את כל חשמונאיג:הכלב נבח ונע ולדפג.

תרנגול אם יצליח העסקה:לכבד אשתו ובניו יותר מגופופד:ארון אש שלחן אש ומנורה אשכט.ר פנחס בן יאיר מסילת ישריםכ:אשרי מי שבניו זכריםק:חזקיה עיבר שנה מפני טומאהיב.הורדוס מנסה בבא בן בוטהד.רופא בחינם לא שווה כלוםפה.

צל לצל אם יחזור לביתוה:משעלו בני הגולה פסקו...פו.באצבע ה' מנורה ר"ח ושרציםכט.עמ"י בסיני פסקה זוהמתןכב:כל ימי עני רעים אף הלילותק:שואלין 30 יום קודם הפסחיב:מי שלא ראה בנין הורדוסד.ניתנה רשות לרופא לרפאותפה:

סימנא מילתא בראש השנהו.חנינא בני די לו בקב חרוביןפו.סת"ם תינוק לא חכם לא טיפשכט:דמא בן נתינה כיבוד אב ופרהכד.שה"ש כזמר מביא רעה לעולםקא.יהודה בן בבא סומך 5 זקניםיד.דניאל לאריות שיעץ לנבוכדנצרד.גדול המצווה ועושה יותר...פז.

להסתכל על פיו של הרבו.לא לעמוד בחוץ בזמן השיעורפו:ה' קושר כתרים לאותיותכט:הפרות שרו בבית שמשכד:לא אשים כי אני ה ' רופאך קא.אין נסמכין לבית עלייד.גדר את הרביעית משלם חציד:בן ר' חסדא מת שקצץ תאנהצא:

דוד שלמה קרן שאול יהוא פךו.כיסוי דם 1 להרבה שחיטותפו:שתוק כך עלה במחשבה לפניכט:חמה עמדה יהושע משה ובוניכה.פטירת ר' אליעזר ור"ע משחקקא.אין עולה לגדולה אא"כ נמחליןיד.רוניא ורבינא סיפורים על שדהה.אבימלך השב אשת האישצב.

קול מראה וריח אין מעילהו.לשתות/לברך לכסות ולשחוטפז.7 אותיות לתייג שעטנז גץכט:תר"ע מרחיבים הדרך כיעקבכה:3 באו בעלילה קין עשיו מנשהקב.שרות לר' אבהו מבית קיסריד.2 קומות והקומה ה1 קרסהז.המתפלל על חבירו נענה 1 צב.

ת"ר פיטום הקטורתו.לא לכסות ברגל ביזוי מצוהפז.הבוטח בה' מוגן בשני עולמיםכט:רב מנשה משקר על הליסטיםכו.3 ניבטו ולא ראו נבט אח- איקב.כנור מעל מטתו של דודטז.חומה ליד חלון חברו והחשיךז.משה מתפלל על יהודהצב.

דיבור רע ליין ויפה לבשמיםו:10 זהובים על כל ברכהפז.עוה"ז בה"י עוה"ב ביו"דכט:בן דמא מת ולא מתרפא ממיןכז:ודי זהב שהרבית עשו העגלקב.אלדד ומידד 70 פתקים זקןיז.חסיד עשה שער אליהו לא באז:בתר עניא אזלי עניותאצב.

חלבנה אין פושעים אין תעניתו:רבי התענה והצדוקי נפל מגגפז.ליטמא פותחין לטהר מסייעיןכט:6 דברים מרפאין את החולהכט.אני אתה ובן ישי נטייל בג"עקב.תארים של תנאים ואמוראיםיז:חול על ים מעש"ט על צדיקיםז:פת שחרית מבטל 83 מחלהצב:

אתם קרואים אדם ולא עכו"םו:חזר ונתגלה דיחוי למצוותפז.8 פס' אחרונים בס"ת מי כתבל.10 דברים מחזירים החולהכט.רב אשי ומנשה בחלוםקב:אין ת"ח ידור אא"כ 10 דבריםיז:רבנן לא צריכי נטירותאח.לא לחינם הלך זרזיר לעורבצב:

ר אושעיא מבר קפרא לר' חייאח.ואנכי עפר ואפר פרה וסוטהפח:לוקח ס"ת מהשוק חוטף מצוהל.3 ככל שמזקינים גבורים יותרל:אחאב ממונו לת"ח כיפר חציקג.קשוט עצמך ואח"כ אחריםיח.רבי פתח אוצרות בשני בצורתח.המוסר דין לשמים נענש 1צג.

ר' אלעזר טובינא דחכימייג:מחוט ועד שרוך תכלת ותפיליןפט.כתב ס"ת כאילו קבל בהר סיניל.3 מיני ארס נחש הםל:חתירה ברקיע לקבל מנשהקג.ינאי נשפט אצל שמעון ב"שיט.אימו דשבור מלכא מצוה רבהח.תקנת השבים של הגזלניםצד:

רב אשי שתה יין לא מתיר נדריג:תכלת דומה לים רקיע כ"הפט.מזוזה על מקל/אחר דלת סכנהלב:מים מגולים אסורים בשימושל:4 כתות לא מקבלים פני שכינהקג:מלך שמחל אין כבודו מחוליט:מלמדי תשב"ר ככוכבים ח:בית מיושב עדיף מבית ריקצז.

רב לא דורש מיו"ט לחברויג:גזל הנאכל קשה להשבהפט.הלכות מזוזהלג.ר"ע / מר עוקבא אקלע לגינזקלד.ברא מזכי אבא אב לא מזכי בןקד.דוד נשא 2 אחיות מיכל ומירביט:שקולה צדקה כנגד כל המצותט.מטבעות של י-ם של א"אצז:

רשיעא בר רשיעא 3X איסוריםטו.משפיע גדולה ממעטים עצמםפט.ה' שומר מבחוץ לא כמו ב"ולג:טובים דודיך ת"ח יותר מד"תלה.שבאי ושבויי הר הכרמלקד:כל המגדל יתום כאילו ילדויט:עולא משגש ארחתיה דאימיהט:מעשה בחסיד ריב"ב / ריב"אקג:

זה טמא ואין חלב אשה טמאכב.עפר ואפר ונחנו מה תולעתפט.טט בכתפי 2 פת באפריקי 2לד:ת"ח שמלמד כצלוחית פלייטוןלה:שכנתו של ר"ג בוכה בלילהקד:המלמד בן חברו ת' כאילו ילדויט:גדול צדקה בסתר יותר ממשהט:טב למיתב טן דו מארמלוקיא.

בבא בן בוטה ואשם החסידיםכה.העולם מתקיים על הבולם פיופט.הסדר: קדש והיה שמע והיהלד:)לט:( חלב עכו"ם לה:ה' מחליט שלשלמה יש עוה"בקד:פלטיאל נעץ חרב בינו לבינהיט:הנותן לעני 6 והמפייסו 11ט:"עליה" העולה עולה ראשונהקיא.

4 צווחות צווחה העזרהכח.ישים עצמו כאילם ולא בד"תפט.תלמיד ר"ע רצועות תפ' מצמרלה.פת עכו"ם פת פלטרלה:אתונו של בלעם וזעם ה'קה:שקר החן זה דורו של משהכ.רודף אחר צדקה ה' יתן מעותט:האריה שליוה את רב ספראקטז.

גדיא יאי אימרא יאיכח:מצוות לאו ליהנות ניתנופט.הורקנוס הבן רצועות מצמרלה.אין ב"ד יכול לבטל דברי חברולו.ריב"ל שכן מין ותרנגולקה:שלמה המלך מלך הדיוט ומלךכא.רגיל בצדקה זוכה לבנים חע"אט:רב כהנא בישיבה של ר' יוחנןקיז.

אל תקרי בניך אלא בונייךכח:תורה נביאין וחכמים ל' הואיצ:תפילין עגולות סכנהלה.אין גוזרים גזרה על הצבורלו.מתוך שלא לשמה בא לשמהקה:נשי דוד ומיכל נענשתכא.טורנוסרופוס ור"ע ה' אוהב עניי.ר' יוחנן מחיה את רב כהנאקיז:

מ  ע  י  ל  ה37המהלך לימין רבו הרי זה בורצא.ויראו ממך אלו תפילין שבראשלה:הבא על עכו"ם חייב נשג"זלו:הברכות קללות של בלעםקה:אמנון ותמר נימא קשרה לוכא.ריב"ז מבקש 700 דינר לצדקהי.אדם עשוי למשמש בכיסו..קיח:

קצצתינון לרגלוהי דינוקא-ר"לז:ממון הצדיק חביב יותר מגופוצא.מימים ימימה לא בשבת וביו"טלו:יוסי בן יועזר יוסף שריאלז.ג באותה עצה בלעם איוב יתרוקו.נטולי טחול וחקוקי כפות רגליםכא:רב פפא נופל מסולםי.ב  ב  א     מ  צ  י  ע  א22

1 ל 70 שנה כהנים יין קרושיא:ת"ח לא יצא יחידי בלילהצא.פלימו לר' תינוק עם 2 ראשיםלז.בישולי עכו"ם חי ושלחן מלכיםלח.בנות מדין מוכרת זקנה וצעירהקו.גבריאל נעץ קנה על בת פרעהכא:10 דברים קשים נבראו בעולםי.אין שליח לדבר עבירהי:

ר' ראובן בן איסטרובלי - קומייז.קפיצת הדרך ליעקב אבינוצא:רבינא ורב אשי נקרעה הציציתלז:אשת חבר כחברלט.גמל רצה קרנים חתכו לו אזניוקו.שויתי ה' לנגדי תמיד בתפילהכב.מה יעשה אדם ויהו בניו זכריםי:רבב"ח מאבד גט בביהמ"דיט.

רשבי ר אליעזר בר"י בן תמליוןיז:עלי יניח הצדיק את ראשוצא:שמואל - אריוך )מלך אלסר(לח:אשה נשאת לחבר / למוכסלט.אלוהי אברהם ולא אלוהי דודקז.אתב"ש דניאל ובלשאצרכב.ר יוסף בר'י עולם הפוך ראיתיי:העמוד בביהמ"ד נשברכ:

היכן זהב של הכלות של נוןיט.הגיע זמנו לומר שירהצא:יבוא עשה וידחה את ל"תמ.סימני ביצים כד וחדמ.בקש דוד לעבוד ע"ז מחילול ה'קז.13 מפות לבת שבע על אבישגכב.צדקה וחסד של אוה"ע חטאי:אביי ורבא יאוש שלא מדעתכא:

אביי כונה נחמני ע"ש רבה ב"נכ:חביבים עמ"י יותר ממלאכיםצא:קטינא ציצית מה תהא עליהמא.רבי חש במעיו יין תפוחיםמ:לא לדחות ב 2 ידיים גחזי יש"וקז:גדול צער האבלות על אשתוכב.איפרא שולחת 400 ורבא לקחי:אדם משמש בכיסו כל שעהכא:

דברים שבלב אינם דבריםכא.8 פירושים לשלשה שריגיםצב.אחד מא"י חשוב כ 2 בבבלמב.עטרת למלכי דוד הראוייםמד.יצר תינוק ואשה שמאל דוחהקז:זווג ראשון ע"פ מזל שני מעשיוכב.בנימין הצדיק קופה של צדקהיא.הבוסתן של מרי בר איסקכב.

שליחות ע"י קוף או פילכא.45 צדיקים 30 בא"י 15 בבבלצב.לא למכור ציצית לגוי 2 טעמיםמג.נטולי טחול חקוקי כפות רגליםמד.אברהם יעקב ואלישע ראשונים קז:תספורת בן אלעשה כמו כ"גכב:מונבז המלך מבזבז אוצרותיא.במסכת ובפוריא ובאושפיזאכג:

ת  מ  י  ד3/3038 מצוות מקיימים בני נחצב.וראיתם אותו רואה פני שכינהמג:ר"ג במרחץ אפרודיטימד:נח צדיק תמים בדורותיו מח'קח.ר"ל עוקר הרים ר"מ הרי הריםכד.נבואה מהחכמים לא ניטלהיב.מר זוטרא הגנב והמגבתכד.

אלכסנדר מוקדון שמעון הצדיקכז:אסור לגנוב דעת הבריות וגויצד.7 ביום הללתיך מוקף מצוותמג:בנם של קדושים רבי מנחםנ.אישות לבהמה? נזקקו לבן זוגןקח:הלב יודע אם לעקל/לעקלקלותכו.נבואה ניתנה לשוטים ותינוקותיב:אבן הטוען היתה בי-םכח:

רב ספרא נחר בבית הכסאכז:3 ביצים הרגו 3 נפשותצד.דוד במרחץ ערום מהמצותמג:אנא לא נגר ולא בר נגר אנאנ:עורב רבך שונאני ואתה שונאניקח:שבנא 13 ריבוא חזקיה 11כו.לוחות ושברי לוחות בארוןיד:נוח לו שיעשו מצוה בממונוכט:

לא ישתה מים ויתן לתלמידוכז:מחזיק טובה ומטעה את עצמוצד:תכלת דומה לים לרקיע לכ"המג:השמר פן ואל – לא תעשהנא:3 שמשו בתיבה כלב עורב חםקח:תושיה שמתשת כוחו של אדםכו:מי כתב את התנ"ךיד:והתעלמת פעמים שתתעלםל.

אפילו על אונס שינה עושין דיןכח.רב לא נהנה מסעודת הרשותצה: ר"מ 100 ברכות בכל יוםמג:אונס רחמנא פטריה מנערהנד.שם לאליעזר זיקית אריה עוףקח:מחשבה מועלת אפילו לד"תכו:מי כתב וימת שם משה עבד ה'טו.ר ישמעאל בר"י מפקיר עציםל:

אהוב את התוכחותכח.ר' יוחנן לשמואל חברנו/רבנוצה:שלא עשני גוי אשה עבדמג:עולם כמנהג נוהג עונש שוטים נד:אליעזר לשם חרבות מעפרקח:רב פפי מציל בר חמא ממוותכז:מתי היה איוב ומי היהטו:לא חרבה י-ם אלא שדנו ד"תל:

כהן דחף חברו ונשברה רגלוכח.המסייר בכל יום ימצא מטבעקה.הציציות נדמו לו כ 4 עדיםמד.יאבד עולמו מפני השוטים?!נד:נחום איש גמזו והקיסרקח:לא טוענים למסית מהנחשכט.טול קיסם טול קורה מבין עינךטו:השב תשיבם שלח תשלחלא.

תורה נביאים חכמים ל' הבאיכט.מים אחרונים מלח סדומיתקה:המניח תפילין מאריך ימיםמד:רעים שליחות נאמנים שבועהנה.4 דייני סדוםקט:אחר חכמים לישיבה ר"ע ב"בלב:שטן ופנינה לשם שמים נתכוונוטז.אתה ואביך חייבים בכבודילב.

יד ורגל כעקידת יצחק אבינולא:מלאך העניות לא יכול עליוקה:נבלה וטרפה לא יאכלו כהניםמה.הבא ליטהר מסייעים אותונה.אליעזר ניצל מחוקי סדוםקט:רבי תורה וגדולה במקום אחדלו.בין איוב לאויב התחלף לי?טז.מצוה בשונא כדי לכוף יצרו לב:

אין עניות במקום עשירותלא:אביי מריש הו"א 8 דבריםקה:חנינא בן חזקיה דרש יחזקאלמה.סיים מסכת ע"ז בגיל 6נו:אשת און בן פלת מצילה אותוקט:אש בנעורת? סוגה בשושניםלז.יעלה יולדת והנשר תופס הולדטז:רבו קודם שמביאו לעוה"בלג.

י דברים אלכסנדר וזקני הנגבלב.מטרוניתא עוצרת ספינהקה:הקטורת מעשרת נ.רבא ובר שישך תענוגי עוה"בסה.אשת קרח טלית שכולה תכלת קי.ר' זירא מקרב הבריוניםלז.אילה הנחש מסייע לה ללדתטז:רב חסדא ורב הונא 40 שנהלג.

אלכסנדר בשער גן עדןלב:חבית על אזנו של ש-דקה:בבלאי טפשאי אתרא חשוכאנב.ריחא לאו מילתא היאסו:3 אוצרות של יוסף קרח אנטו..קי.זנב לאריות ולא ראש לשועליםלז.ימימה קציעה וקרן הפוךטז:לעולם הוי רץ למשנהלג:

עוסק תורה בלילה שכינה נגדולב:ש-ד בבית רב פפא מים מנהרקו.ר עזרא המיוחס בא לר' פרידאנג.עכו"ם בין חביות הייןע.שמש וירח בזבול לטובת משהקי.אדם נברא יחידי 4 פירושיםלז.תנחומין של הבל ניחמךטז:הפקיד האתים אצל הסבתאלו.

השיר שהיו הלוים אומריםלג:שמואל מאכיל הוכה ומוכהקז:אדיר לאדירי מאדירי באדיריםנג.מר יהודה ובאטי אצל שבורעו:רבב"ח ובלועי קרחקי.ראה א' בחורבה והרוג מפרפרלז:וה' ברך את אברהם בכלטז:מאה"מ מה לי הכא או התםלו:

נ  ד  ה39ילתא רוצה לאכול בשר בחלבקט:ידיד בן ידיד לידיד ידיד ידידיםנג.ה  ו  ר  י  ו  ת28קטן לעוה"ב לידה ברית אמןקי:4 מיתות ב"ד לא בטלולז:5 עברות עבר עשיו ביום 1טז:אדם רוצה בקב שלו יותר מ9 לח.

רבי אליעזר שמותי הואז:רמי בר תמרי/דיקולי אכל כחלקי.טוב יקבל טוב מטוב לטוביםנג:אין גוזרין על הצבור אא"כ רוב ג:ה' למשה חבל על דאבדיןקיא.גלות מכפרת וחוזר למצב 1לז:ישמעאל עשה תשובהטז:הלכה כרשבג חוץ מערב צידןלח:

האוחז באמה כמביא מבול יג.לכבוד שבת הכנו ולא לכבודךקיא.יבוא זה זאת מזה לעם זונג:10 שיושבין בדין קולר בצוארםג:אליהו ואחאב בבית חיאלקיג.אדם שונה קול מראה ודעתלח.3 אבות הטעימן ה' מעין עוה"ביז.שיצא יוסף בלא חתימת זקןלט:

המוציא שז"ל חייב מיתהיג.לא תבשל גדי בחלב אמו ג"פקטו:בחורבן אאע"ה מלמד זכותנג:אנכי לא יהיה מהגבורה שמענוח.3 מפתחות ביד ה' אחד לשליחקיג.יתוש קדמך וכניסה לסעודהלח.3 אבות לא שלט בהם יצה"ריז.יהא כספו של אדם בידומב:

היום אומר לו עשה כך ולמחריג:מה בין תקיפי א"י לחסידי בבלקכב.ישראל נמשלו לזית בטלה שמןנג:השיא ומשיח אינם באין לעניותט.ר' יוסי אומר שאליהו קפדן ג"יקיג:בריאת אדה"ר שעה שעהלח:6 מתו מיתת נשיקה איימא"מיז.ישלש מעות קרקע עסק וידומב:

קשין גרים לישראל כספחתיג:קרקפתו של ר"י בראש מלכיםקכג.תנופה לה' אלוהי הרוחותסב.2 שיודעים כמה טיפות יש ביםי.מ  כ  ו  ת25ה' נועץ במלאכים נעשה אדםלח:7 לא שלט בהם רימה ותולעהיז.הברכה מצויה בסמוי מהעיןמב:

אין בן דוד בא עד שיכלויג:אני היום סמכוני באשישותקכד:שירי מצוה מעכבים הפורענתסב.עבדות אני נותן לכםי:איתתא וסהדי דאישתקורה:תשובות למיניםלח:4 מתו בעטיו של נחש בעי"כיז.כספים בקרקע בגג ובקירמב:

הספנים כולם צדיקיםיד.עכבר שחציו בשר וחציו אדמהקכו:לולב גירא בעינא דשטנאסב.אשר נשיא יחטא אשרי הדורי:יהודה בן טבאי ועד זומםה:300 משלי שועלים לר"מלח:יהושע בן גמלא מתשב"ר 6-7כא.השומר הביא לאמו ונגנבומב:

ריב"ל לייט אמאן דגני אפרקדיד.בריות בים יבשה באור ובאוירקכז.עומר - אין מעבירין על המצוותסד:אשרי צדיקים נענשים בעוה"זי:לעוזי דאתו לקמיה דרבאו:אלהיכם גנב ויפל תרדמהלט.מלמד דייקן או בעל ידעכא.ד"ת מעות קונות חזל משיכהמו:

אסור לאדם שישמש ביוםטז:כל שביבשה בים חוץ מחולדהקכז.חזיר נעץ צפורניו בחומהסד:למדתם מסכת? התעשרתם?י:פטירת רב חסדאי.רב תנחום בגוב האריותלט.יואב זכר עמלק בקמץכא:אבל מי שפרע מדור המבולמז:

טיפה זו גבור/חלש חכם/טפשטז:שתשמישן ועיבורן שוה יולדיןקכז.מרדכי מבין חרש גגות צריפיןסד:וישא לוט כל הפס' לשם עבירה י:ומתלמידי יותר מכולןי.עובדיה ירא ה' מאוד 100 נביאלט:בגלל מי מת רב אדא בר אבאכב.כל חללא דעלמא לא משקרמט.

הכל בידי שמים חוץ מירא"שטז:לא עושה סוכה לולב מכין אותוקלב:מרדכי והחרש אילם עין סוכרסד:גדולה עברה לשמה-יעלי:טוב יום בחצירך מאלףי.ריב"ז 40 שנה עסק למד לימדמא.רוב וקרוב הולכים אחר הרובכג:חכמים עשו חיזוק לדבריהםנה:

4 דברים הקב"ה שונאןטז:ונתן הכהן ולא חטף או ביקשקלג.שמא בזוב בים בעינה סיכנהסד:מתוך שלא לשמה בא לשמהי:בדרך שאדם רוצה לילךי:ברכת הלבנה כמקבל שכינהמב.הוציאו את ר' ירמיה מביהמ"דכג:לא יאמר לב"ת זכור מעשיך נח:

שבו לכם.. עם הדומה לחמוריז.רבא נזוף ולא הראו בחלוםקלג.מרדכי בלשן 70 לשון מעורבבסה.מלך בן מלך נמשח שיש טעםיא:אמותיהן של כ"ג והרוצחיםיא.בע"פ תלו את יש"ו 5 תלמידיומג.קידרא דבי שותפי לא חמימא..כד:לא יאמר לגר זכור אבותיךנח:

5 דברים מתחייב בנפשויז.כל השונה לתלמיד שאינו הגוןקלג.מגילת תענית תמיד ושבועותסה.כיצד מושחין את המלכיםיב.אליהו ג"י לא בא לריב"ליא.ה' לא מגלה שעכן חטאמג:בן נץ מעמיד רוח דרומיתכה.ויראת מאלהיך המסור ללב נח:

3 דברים נאמרו בצפרניםיז.24 מתנות כהונהקלג:ספירת העומר ימים ושבועותסו.היה משה דואג על זקן אהרוןיב.קללת חכם בחינם ובתנאייא.36 מלחמת העי יאיר בן מנשהמד.הרוצה שיחכים ידרים ויתעשרכה:המלבין פני חברו כאילו ש"דנח:

עולא והטייעא לבוש השחוריםכ:שק דינרים תרומה ור אמי זכהקלד:נוטריקון בצקלונו ונתעלסה...סו:הרוצה לדעת אם ישלים שנתויב.משה מתפלל על יהודהיא:עתה באתי שד לא מוציא ש"שמד.באפי תלתא אין בזה לה"רלט:הכל עולים מגיהנם חוץ מ3נח:

ר' ינאי אל תקברוני שחור לבןכ:כ"ג גדול בנוי בחכמה ובעושרקלד:צהבו פניו של יהודה בן נחמיהסח:הרוצה לדעת אם יצליח העסקיב.3 טעויות יעשה שר רומייב.גבריאל פיסקון איטמון סיגרוןמד:אי איכא דרכא אחריתא רשענז:נח ספק א"א ואל ילבין חברונט.

ר' אלעזר מרא דארעא דא"יכ:ל' תורה לעצמה ל' חז"ל לעצמןקלז:ירדו חיטים בעבים לבר עדיסט:הרוצה לדעת היחזור מהדרךיב.רב מצויין שהיכה תלמידיםטז:מלאכים עזרו לי לבקש רחמיםמד:ר' בנאה ואליעזר עבד אברהםנז:דוד הבא על אא מיתתו במהנט.

איפרא הורמיז 60 דם לרבאכ:רב - אבא אריכא זיקוקין מפיוקלז:תורה חסה על ממונן של עמ"יעו:סימנא מילתא היא ראש השנהיב.יה"ר שהתינוק יהיה כרשב"ייז:יצה"ר שולט מה שעיניו רואותמה.הכל-שרה-חוה-אדם-שכינהנז:כבשן האש עדיף מלהלביןנט.

בודקים דמים בין חמה לצלכ:תפשת מרובה לא תפשתקלח.כמדומני שאין לו מח בקדקדופ:להסתכל על הפה של הרביב.חורש תלם אחד 8 לאויןכא:ואהבת לרעך כמוך מיתה יפהמה.ר כהנא ר' אבהו כיעקב כאדםנז:להזהר באונאת )צער( אשתונט.

אבא שאול אצל עוג ואבשלוםכד:מצא קן בראשו של אדם קלט:ויקח את המאכלת סכין לעולהפב:רמה קרני ולא רמה פכייב.כמה טיפשאי שאר אינשיכב:מיתת בי"ד סקילה – 2 קומותמה.אמגושא נתפס בקבר רב טובינז:שערי דמעות לא ננעלונט.

רב פלוני ארוך בדורו היהכד:המן,אסתר,מרדכי מהתור' מניןקלט:ר יוחנן בחלום יגיד דבר מעולהפד:כ"ג שני אינו ראוי לכלוםיב:מספר לה"ר להשליכו לכלבכג.יואב ובניהו עונש אחד ולא 2מח:בן אמיתי ותשעה ממזריםנז:השומע לאשתו נופל בגהנםנט.

תחיילת ברייתו עיניו כזבובכה.קירי קירי קירי בירי שחטוהקלט:יוחנא וממרא תבן לעפרייםפה.כל התדיר/המקודש הוא קודםיב:ר' חנניא בן עקשיא אומרכג:מיתת בי"ד שריפה - אברנב.ר' בנאה במאסר בגלל ממזריםנז:מריבה בבית מחוסר תבואהנט.

אשה כי תזריע וילדה זכרכה:כיבוד הורים ושילוח הקן ומתקמב.הרגיל בשמן זית חכמה מצויהפה:דיני קדימת פדיון שבוייםיג.3 מקומות הופיע רוה"קכג:מתי ימותו 2 זקנים הללונב.ר' ינאי קוצץ את אילנו קודםס.הברכה מצויה בזכות אשתונט.

יהודה וחזקיה בהפרש 3 חודשכז.אלישע אחר לשונו של חוצפית קמב.מתרושש והון רב שמן זיתפה:יקרה היא מפנינים ת"ח מכ"גיג.הולך תמים ופועל צדק...כד.למה דומה ת"ח בפני ע"הנב:ביהמ"ק ה2 החמירו בבשר וייןס:אוקירו לנשייכו דתתעתרונט.

הולד במעי אמו נר על ראשול:ב  כ  ו  ר  ו  ת33מנורה התורה חסה על ממונןפו:חתול שוכח כי אוכל עכבריםיג.בא חבקוק והעמידן על 1כד.מיתת בי"ד הרג – התזת ראשנב:21 סיפורים על רבב"חעג.תנורו של עכנאינט.

שלושה שותפים באדםלא.משה גזבר נאמן מנה קדש 2Xה.חלונות לא לאורה אני צריךפו:5 דברים משכחים התלמודיג:ר"ג ראב"ע ר"י ור"ע מצחקכד:מיתת בי"ד חנק – עם סודרנב:ה' ברא הכל זכר ונקבהעד:36-46 הזהירה התורה בגרנט:

הרוצה זכרים יבעול וישנהלא:בכור חמור 90 חמורים לוביםה:הכרם המובחר של רב יוסףפז.5 דברים משיבים את התלמודיג:ש  ב  ו  ע  ו  ת726 מצוות בני נחנו.סירס לויתן ומלח את הנקבהעד:כל באמת אמרו הלכה היאס.

זכר בא שלום בא ככרו בידולא:רפידים ריפו עצמם מד"תה: קול טוב לבשמים ורע לייןפז.10 דברים קשים לתלמודיג:לר' יוה"כ מכפר חוץ מ 3יג.המרים יד על חברו נקרא רשענח:בהמות בהררי סירס ז צינן נעד:עבד זקן שצבע את שערותיוס:

קרבן יולדת כי נשבעת בלידהלא:שמעון העמסוני דרש כל אתיםו:אין עניות במקום עשירותפט.ר"מ אחרים ר' נתן י"איג:יבוא זכאי ויכפר על החייביד.חבל על שמש – נחש גדולנט:הרג את שרו של ים רהבעד:הבחנתי בין בכור ואני אפרעסא:

מילה לשמונה שכולם ישמחולא:חלב טהור ארץ זבת חלבו:ר"ל הקפיד על ר"א 24 ידיוצג:סיני עדיף מעוקר הריםיד.אחד המרבה ואחד הממעיטטו.אדה"ר מלאכים צולין לו בשרנט:7 ימים 4 נהרות מקיפים לא"יעד:מים במדבר לשני אנשיםסב.

בעל אבידה מחזר על אבידתולא:דבש דבורים טהורז:רב ששת אדם קשה כברזלצה:ע  ד  י  ו  ת29אין בניין ביהמ"ק בלילהטו:ר' שמעון ב"ח בשר לאריותנט:סעודה וסוכה לצדיקים מלויתןעה.ענייך קודמים לעניי עירך עא.

ישראל דדייגי חביל גופייהולה.מוליד מניק מטיל מלקט עטלףז:לחם הפנים לדוד שהיה מסוכןצה:למה מזכירין דברי שמאי א,דריב"ל שיר פגעים לפני השינהטו:ליצנות אסורה חוץ משל ע"זסג:לגלג תלמיד על דברי ר' יוחנן עה.רשע מותר לרדת עמו לחייועא.

רב אסי נידה לשילא ומתו יחדלו:חצי אדם חצי דג רש"יח.נס גדול בלחם הפנים לחם חםצו:אין בי"ד יכול מבטל בי"ד חברוא,האין להתרפא בד"ת להגן שאניטו:חזקיהו אמו סכתו סלמנדראסג:כל אחד נכוה מחופת חברועה.לקח ריבית נכסיו מתמוטטיןעא.

לידה 271-273 יום גימ' הריוןלח.תשמישו יום מוליד יום תרנגולח.שולחנו של אדם מכפר כמזבחצז.דברים שחזרו ב"ה לומר כב"שא,יבקדושה ראשונה לשעתה ולע"לטז.אליהו ותינוק שלא אמר שמעסג:פני משה כחמה ויהושע כלבנהעה.אלמנה לא תגדל כלבעא.

אינו יורה כחץ אינה מזרעתמג.תשמישו ולידתו בלילה עטלףח.לעולם תהא אימת מלכות עליךצח.חציו עבד וחציו בן חוריןא,יגקידה כריעה והשתחויהטז:כנה"ג הרגו יצה"ר דע"זסד.לחשב הפסד מצוה כנגד שכרעח:ת"ח מותרים בריבית זה מתנהעה.

יוסטני טענה לרבי שילדה ב7מה.דג אדם נחש תשמיש פו"פח.ועלהו לתרופה אלמים ועקרותצח.5 דברים של 12 חודשב,יבן זכר פרישה הבדלה קידושיח:רב מנשה זרק אבן בשוגג ע"זסד.כל הפורש מד"ת נופל לגהנםעט.הלואה בלי עדים - לפני עיורעה:

ויבן נתן בינה יתירה/קלעהמה:משך עיבורם של בעלי חייםח.לוחות ושברי לוחות בארוןצט.פרתו של ראב"ע רצועה בין...ג,יבכל ישנו בשמירה ישנו בזכירהכ:טורנוסרופוס הרשע וסמבטיוןסה:צדיק כתמר או כארזפ:שלושה צועקים ואינם נעניםעה:

בבית רבו נכנסת ערמומיותמה:ריב"ח נחש מתעבר ל 7 שניםח:ת"ח ששכח תלמודו מאונסצט.קולי ב"ש וחומרי ב"הד,אנשבע שלא ישן ג"י מלקין אותוכה.רבא ברא גברא שלח לר' זיראסה:קריאת פס' מיחזי כשיקראפב.כל המשנה ידו על התחתונהעו.

כל שיש לו קשקשת יש סנפירנא:ריב"ח וסבי דבי אתונא 12 ש'ח:אשר שברת ישר כחך ששברתצט:ר' יהודה אומר 6 מקולי ב"שה,אהכופר בע"ז מודה בכל התורהכט.רב חנינא רב אושעיא ס' יצירהסה:שמש אדומה גיהנם וורד ג"עפד.הסבלים שברו חבית לרבב"חפג.

איוב באויב נתחלף לי?נב:מים שבולעים כל מים שבעולםט.ת"ח שסרח אין מבזין אותוצט:ר' יוסי אומר 6 מקולי ב"שה,בשקולה מצות ציצת ככל המצותכט.מנחש פתו נפלה עורב קוראסה:ר' זירא מכונה ארי שבחבורהפח.ר' אלעזר בר"ש תופס גנביםפג:

לחוש ללה"ר ולא לקבלסא.עד דאכלת כפנייתא בבבליח.ת"ח ששכח לימודו עובר בלאוצט:ר' ישמעאל אומר 3 מקולי ב"שה,געולא עמית בתורה ובמצוותל.ר' חנינא אין עוד מלבדו לכשףסז:רב ספרא דובר אמת בלבבופח.ר' ישמעאל בר"י תופס גנביםפד.

סיחון ועוג נכדים של שמחזאיסא.בבלאי טפשאי ארעא חשוכאכה:תורה ב 40 ונשמה ב 40צט:ר' אליעזר אומר 2 מקולי ב"שה,דאפרוח כדי לעמוד מאשת חברל:זעירי קנה חמור שנהפך לגשרסז:ריב"ז מלמד דרכים של רמאותפט:שור יכול לעבור תחת כריסםפד.

מת אדם חופשי מהמצוותסא:מה אני בחנם אף אתם בחנםכט.לחם הפנים מעלין בקודשצט:ח"ו שעקביא בן מהללאל נודהה,ו13 דוג' מדבר שקר תרחקלא.ינאי רכב על אשה בשוקסז:שבתאי אוצר פירותצ:ר' יוחנן משפירי י-םפד.

נתקו שיניו נתמעטו מזונותיוסה.נשאת לחבר תפילין ע"ה מוכסל:ק"ש בוקר וערב קיים לא ימושצט:יוסי בן יועזר יוסי שריאח,דתוך כדי דיבור שלום עליך רבילב.צפרדע אחת היתה במצריםסז:בועז חיתן 60 ולא זימן מנוחצא.רב כהנא ר' אבהו כיעקב אבינופד.

12 דברים שאלו את ריב"חסט:שפתותיו דובבות בקברלא:בן דמה לר' ישמע' חכמה יוניתצט:אליהו ירחק המקורבין בזרועח,זהרוג מפרפר ונחש הרג הרוצחלד.פטירת ר' אליעזר הגדולסח.אף זכות אבות אין ליוצא לחו"לצא.ר' יוחנן בשערי טבילהפד.

מה יעשה אדם יחכם ויתעשר?ע:בכור דר' צדוק ר' יהושע ור"גלו.עלתה הלבנה ושחטו תמידק.ז  ב  ח  י  ם30מילתא דלא רמיא עלה דאינישלד:דורות ראשונים הולידו ב 8סט:אמא דאברהם המן דוד שמשוןצא.ר' יוחנן וריש לקיש בירדןפד.

אל תקרי הליכות אלא הלכותעג.מר בר רב אשי באוזן חמותומד:ריב"ל דואג קנה כל יום מפלטרקג:כל העושה על דעת ראשונהב:שמות שאין נמחקין ונמחקיןלה.עץ הדעת גפן חטה תאנהע:אאע"ה אוי לדור ואוי לספינהצא:היכא את בר לקישאפד.

שלקו זונה ומצאו 252 אבריםמה.מנחת עני כאילו הקריב נפשוקד:ר"ל שכב על בטנו בביהמ"דה.גדולה הכנסת אורחים משכינהלה:הישן בביהמ"ד תורתו קרעיםעא.16-17 משחקים ולא חוטאיםצא:יסורין של ר' אלעזר בר"שפד:

הקב"ה משתבח בבעלי קומהמה:שמעון הצדיק בקה"ק זקן לבןקט:ר"ע פורש ממך כפורש מחייויג.כל שלמה בשה"ש קודש חוץלה:בן סורר ועיר נדחת לא היועא.רות אמא של מלכות-שלמהצא:18-22 ר' אלעזר בעליית גגפד:

גבוה לא ישא גבוהה - תורןמה:חוניו בני ישמש תחתי וברחקט:רב לא דרש ביו"ט משכרותיח.רב יהודה ורב כהנא כנהלו.בן סורר ימות זכאי ולא חייבעא:המתגאה בזוי על אנשי ביתו צח.אשת ר' אלעזר מסרבת לרביפד:

מלמד תשב"ר היכה הודר חזרמו.עלה לגדולה כופתו לפני אריקט:מלך פרס מסדר אבנט להונאיט.חומרת שבועת שווא-לא ינקהלט.3 עבירות יהרג ואל יעבורעד.המתגאה בטלית של ת"ח ואינוצח.אמר רבי 3 ענוותנים הםפד:

ביצה 60 כרכים 300 ארזיםנז:ת"ת טהור אשה ואח"כ תורהקי.אשתו מתה אם אין לו לשלםכט:כל ישראל ערבים זה בזהלט.בכל לבבך נפשך מאודךעד.אין דרך חתן לגור ליד חמיוצח:אהורייריה  דרבי עשיר משבור פה.

בן עזאי קליפת שום חוץ מר"ענח.ת"ת בלילה כעובד בביהמ"קקי.שבח לבני אהרון שילכו על דםלה.מילתא דלא רמיא לאו אדעתיהמא:בשעת שמד ופרהסיא יהרגעד.קל מחתן אורח מכניס אורחצח:יסורין דרבי בגלל עגל לשחיטהפה.

ע  ר  כ  י  ן34העוסק בתורה כאילו הקריבקי.טט בכתפי 2 ופת באפריקי 2לז:קרב לגבי דהינא ואידהןמז:ימות ואל תספר עמו מהגדרעה.כרובים איש אל אחיו-לביתצט.רבי מחזיר בתשובה לבן ר"אפה.

תפסת מרובה לא תפסתד:כל העוסק בתורה א"צ קרבנותקי.עושה על דעת ראשונהמא:כי - 4 אי דלמא אלא דהאמט:גולגלתו של יהויקים 2 עונשיםפב.מלך פורץ גדר ואין מוחין בוק:זה לא היה בצער מערהפה.

צדקתך כהררי אל כובש ונושאח:ח  ו  ל  י  ן32הלכתא למשיחא? דרוש וקבלמה.ע  ב  ו  ד  ה     ז  ר  ה27משה לפנחס קריינא דאיגרתאפב.תולין את הקלקלה במקולקלקט:רבי מחזיר בתשובה לבן ר"טפה.

הלל 18 בא"י 21 בחו"לי.יהושפט ואליהו אכלו מאחאבד:איזהו מקומן של זבחיםמז.מי שעסק יבוא ויטול שכרב.סתם מתני' תוספ' ספרא ספריפו.הנושא אשה יבדוק באחיהקי.3 דורות ת"ח תורה לא פוסקת   פה.

אין הלל בר"ה ספרים פתוחיםי:מקום הניחו לי אבותי להתגדרז.ארון בחלקו של בנימיןנד.כל מה שעשיתם לצרככםב:לא תגנוב נפש תגנובו ממוןפו.ישכיר לע"ז ואל יצטרך לבריותקי.רב יוסף צם 40 40 100פה.

אין הלל בפורים חו"ל ומגילהי:חמורו של ר' פנחס בן יאירז.דוד ושמואל ומקום ביהמ"קנד:לא כפית עלינו הר כגיגיתב:ועלית א"י גבוה מכל הארצותפז.דיו מק"ו דמרים 7 ולא 14קיא.ר' זירא צם 300 ש"ס בבלי.. פה.

לא עבדת בשמחה זו שירהיא.רבי ורבי פנחס בן יאירז:בבלאי טפשאי דיתבי בבבלס:גדול המצווה יותר ממי שאינוג.מתלמידי ב"ש וב"ה כ 2 תורותפח:שכיבה בדוד מיתה ביואבקטז.ר' זירא קטין חריך שקיהפה.


