
 סנהדרין קז א - אמר רב יהודה: שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, ונתעלמה ממנו הלכה: אבר קטן יש
 באדם, משביעו - רעב, ומרעיבו - שבע. רש"י - שהיה משמש מטתו ביום כדי שיהא שבע מתשמיש ולא יהרהר

 אחר אשה כל היום. ונתעלמה ממנו - שהמשביע אברו בתשמיש - רעב ומרבה תאוה
 אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מי שיש לו מנה רוצה מאתים

 בראשית רבה ט - רבי נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר: הנה טוב מאד, זה יצר טוב. והנה
 טוב מאד, זה יצר רע. וכי יצר הרע טוב מאד? אלא שאלולי יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אשה, ולא הוליד,

  ולא נשא ונתן.
 עבודה זרה יז א - כל הפורש ממינות מיית...ומעבירה לא...[והא הכא בעבירה הוה ומית] התם נמי כיון דאביק בה

 טובא כמינות דמיא
 סוכה נב א - א"ר אסי יצה"ר בתחילה דומה לחוט של בוכיא ולבסוף דומה כעבותות העגלה שנאמר (ישעיהו ה, יח)

 הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה
 אבות ב ב - רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת

 עון
 בבא בתרא נז ב - ועוצם עיניו מראות ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על

 הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא אי דליכא דרכא אחריתא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא
 אחריתא ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה

 קידושין מ א - ר' צדוק תבעתיה ההיא מטרוניתא אמר לה חלש לי ליבאי ולא מצינא איכא מידי למיכל אמרה ליה
 איכא דבר טמא אמר לה מאי נפקא מינה דעביד הא אכול הא שגרת תנורא קא מנחא ליה סליק ויתיב בגויה אמרה

 ליה מאי האי אמר לה דעביד הא נפיל בהא אמרה ליה אי ידעי כולי האי לא צערתיך
 בבא בתרא קט ב - יוסף שפטפט ביצרו

 גיטין נז א - מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין העובדי כוכבים והשיאום זה לזה אמרה לו בבקשה ממך אל תגע
 בי שאין לי כתובה ממך ולא נגע בה עד יום מותו וכשמת אמרה להן סיפדו לזה שפטפט ביצרו יותר מיוסף דאילו

 ביוסף לא הוה אלא חדא שעתא והאי כל יומא ויומא ואילו יוסף לאו בחדא מטה והאי בחדא מטה ואילו יוסף לאו
 אשתו והא אשתו. רש"י - שפטפט - זלזל ביצרו ולא חשבו אלא נתגבר עליו:

 ברכות כ א - רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר להו הכי טבילו והכי טבילו אמרי ליה
 רבנן לא קא מסתפי מר מיצר הרע אמר להו דמיין באפאי כי קאקי חיורי

 בבא מציעא לב ב - ת"ש אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו ואי סלקא דעתך צער בעלי
 חיים דאורייתא הא עדיף ליה אפ"ה כדי לכוף את יצרו עדיף

 ברכות ס ב - ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון
 ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון וכוף את יצרי להשתעבד לך ורחקני מאדם רע ומחבר רע ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב
 בעולמך ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני חסדים טובים ברוך אתה ה' גומל

 חסדים טובים לעמו ישראל:
 סנהדרין קיא ב - ולרוח משפט זה הרודה את יצרו וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמיתו ולגבורה זה

 המתגבר ביצרו
 מגילה טו ב - ולרוח משפט זה הדן את יצרו וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמתו ולגבורה זה המתגבר על

 יצרו. רש"י -דן את יצרו - כופהו לשוב בתשובה: .ומתגבר על יצרו - אינו הולך אחריו לעבור עבירה:
 סנהדרין מג ב - אריב"ל כל הזובח את יצרו ומתודה עליו מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו להקב"ה בשני עולמים

 העולם הזה והעולם הבא


