
 ה

 

)  הבדלי��חכמה אחרי� �בדח� ובעלי: ראה ג�) (י�(הבדל

 2081.  ביו גוי צמא ליהודי צמא'ה
1491.  בי� אב יהודי המשיא את בתו לבי� גוי באותו המצב'ה
 2239.  בי� אופטימיסטו� לפסימיסטו�'ה
962. הבית�ש� מבקר ובי� בעל� בי� בעל'ה
 2240.  בי� רכוש לעבודה'ה
158. כה פנקסנית בי� בנקאי לפנקסנו בתפיסת הל'ה

 �))ת(מגוח�, טבע�השערה מגוחכת ביחס לתופעות: ראה ג�(הגיו� מגוח

1008. קי� וקר לו�אחד יש� בבית
3048. כמו היי� כ� בתולה

 57. פעמיי�' סוחר הגו� אינו נפטר עד שהוא משמט ג
1005. שורי� נשחטי� לאכילה וסוסי� אינ� נשחטי�

)הרב וגויי�: ה ג�רא(הגמו� 

    2032.  יושב על ביצי� כמו תרנגולת דוגרת'ה
2019.  תמה מדוע היהודי� עושי� חג בלילה שלפני היו�'ה

  הוראות

 
289. מתבצעות במלוא מוב� המילה' ה
 

הכרזת  בלפור 
 

 2603.  או תישב"הטרחו בה גדולי עול� ולא הכריעו בה א� עז 

2615. י"סופר את עצמו לעליה לא מכי� ברגר הב"המיד לאחר 
 

)בריבית) וי�(מלווה: ראה ג�(הלוואה 

120. כי לא קבלה כלל,  ונשבע'האחד לקח 
59.  לחברו החייב כס  זה לאד� זר'האחד מסרב לתת 

61. מאלה המכירי� אותו' האחד תמה מדוע לא יקבל 
60. 'הקלמ� מבקש מזלמ� 

))י�(קבר�, )תנו(אלמנה, )י�(אלמ�: ראה ג�(הלוויה 

3163. של אד� שהייה מופלג בייסורי�' ה
2808.  של קראסי�'ה
 

  המצאה
 

 2621. אביב� המחליפה טלגר  וטלפו� בתל'ה

 

 הסוס

 

3118.  מסוכ�'הס

הסיג גבול)ל(



2013.  גבולו של שמי�הסיגובני אד� 
2638. אביב�חרושת בתל� גבולו של ביתלהסיגכה� חושב שהוא רשאי 

 

הספד
 

587) משחק מילי�. (ל בישראל" בסופה של דר� מו'ה
586) משחק מילי�. ( לכותב עברית לעברי�'ה
490. י מפורס� אינו יכול להתקיי� בגלל מות אשתו" ע'ה
488.  אתה בבוא� לעול� הבא�ברו:  על חשוב'ה
489. שלא זעזע את האבלי�' ה
 

 הסתר )ל(

1653.  את עצמו מתחת למיטהמסתיראחד 
2746.  את הברונינג שלומסתיר� זק

712.  מפני קוזאקי� זקני�יסתירוהסבתה מבקשת ש
381. המלכות�מעינילהסתירו כי יש , רבי יוס  משוכנע

  הפסד

 
 1893.  של מי שחוייב בדי� התשלו� אינו מצערו'ה

  הצדק)ל(

 2049. כפור� את הע� הקדוש לפני המקו� בערב יו�מצדיקלוי יצחק ' ר

 

הצלה

2738. י חייל יהודי" של גונדה ע'ה
2816. קה'י הצ" של יהודי טובע ע'ה
2815. י יהודי" של סטלי� הטובע ע'ה

הרג)ל(

1946. להורגונמר פר� את כלובו ומי שימצאנו חייב 
2204?  בשבת או אסורלהורגופרעוש מותר 
2072. נהרגושני יהודי� 

))מות(עלמה, א לעול�הילד שהקדי� לבו; ילדי�: ראה ג�(הריו� 

191.  לאחר שילדה כבר שישה'האישה ב
963. כי הרבי אבי הילד, טוענת' הבחורה ב
2098. מהרו הוריה להשיאה לבחור בטל�. 'הבחורה ב

2224. 'הבתו של חשוב אחד ב

)שאלות של חקרני�: ראה ג�. (השערה מגוחכת ביחס לתופעות טבע

2125. הלבנה מאוכלסת
1120. ופי� וקור מקצר�חו� מרחיב ג

2115. ענני� דומי� לספוג

השת�)ל(

927. אפריי� נכנס לרופא כדי להשתי�
1892. מדכי משתי� על קיר ביתו של עשיר

1127. שוטה משתי� מלמעלה אל תו� הרחוב למטה



  התחפש)ל(

 

629.  בתחפושות שונותלהתחפשיכול אד� 

 התחרות

 

3116. ש� קשה עור מי הראוי ביותר ל:  בי� שלושה'ה

 התייע-)ל(

  

10. ע� ספסר בעניי� השקעת כספו ואינו פועל בהתא�מתייע-  אחד 

התנצלות

366, 365. משמעית� דו'ה
3140, 3005. על מעשה מביש פוגעת יותר מ� המעשה עצמו' ה
2578. אקוסטה לשר שקרא לו שקר�' של ד'ה

 )ות(תפילה: ראה ג�(התפלל )ל(

)32(, 2979. הכנסת ואינו מבי� את המילי��בקות עצומה בבית בדמתפללאחד 
765. י�� וזועק לשמי� בשעת סערה בלבמתפלליהודי 

2166. ט דינרי�" יהודי על תרפמתפלללכתחילה 
1685.  היו אבותינו זמ� רבמתפללי�


