פ
פאספורט
אי דבר חשוב בעול מפ'2749 .
כאשר גוי דורש פ' 2068 ...
פונדק )ראה ג :בעל אכסניה ,מסעדה ולקוחותיה(
אורח הפ' "מרפא" את החדרנית בעלת הלחי הנפוחה778 .
הרס הפ' היהודי) .אסונות בשרשרת( 2060
פ' בכפר חסר אוכל לאורחיו804 .
פועל)י(
פ' בחולסאות מכני את מעסיק היהודי בשמות שוני1976 .
פ' גוי כדוגמה לפ' יהודי3052 .
פ' גורמי להפסד בממו או להפסד בשנות חיי121 .
פ' ובעל בית דני בתיקו קירות ובשכר154 .
פ' ומנהל דני בידיי ובשכר152 .
פזיזות
פ' אינה משתלמת2428 .
פילוסו& )ראה ג :שוטה)טי((
מומר שהיה פ' עד שהתנצר1405 .
פ' יהודי התנצר ושינה את שמו1434 .
פ' שוטה2111 .
שוטה מחריש נחשב לפ'1124 .
פילוסופיה של החיי )ראה ג :בדחני  מכתמי(
אד שמגיע לגיל שישי מוסיפי לו שני2969 .
אחרי טרחא יבוא אתנח ,אחרי דרגא יבוא תביר224 .
איזהו גיבור? מי שידיו קשורות והוא מדבר2941 .
איזהו עשיר? כל שיש לו ביתהכסא סמו לשולחנו112 .
אי אד יודע להיכ רגליו מובילות אותו2263 .
אישה משעה שהיא יוצאת לחופה חייה אינ חיי1592 .
אלמלא הגנבי לא היתה משטרה1370 ...
גויי רבי סבורי שישו הנוצרי משל היה ובכל זאת… 3058
הטובי בבני אד נאספו ובאו לביתהקברות3161 .
הכל בידי שמי1110 ...
הרוצה הנאה בעול הזה ,הנאה בעול הבא ,מוותר על כל הנאה… 2703
כל זמ שהנר דולק חייב אד לעבוד ולתק 2370 .
לכס הרבנות הרמב" לא יספיק ל"לח משנה"414 .
ניסוח "מרה שחורה"2850 .
קשה שקר מגנב וגזל 1309 .
רב שקהילתו לא העבירה אותו מ הרבבות אינו בכלל רב418 .
שטר טוב ואישה רעה שניה אינ אובדי עד עול3035 .
שלושה דברי יפי בעול1776 .
פלפול )ראה ג :ישיבה ,בחור)י( (
"הא" בש "קורח" מהווה קושיה חמורה2208 .

"יקו פורק " ו"מי שביר "2207 .
אד מהיכ הוא גדל? 2201
אל תרבה שיחה ע אישה1801 ...
גובהו של עוג מל הבש 2213 .
דיו ב"מאי טעמא דתנא קמא?" 2222
דיו ב"מחשבה טובה מצרפה ) הקב"ה( למעשה"2879 .
דיו בבינוני שדינו תלוי ועומד1874 .
דיו במה שראה אברה לשלוח את אליעזר להר 2221 .
דיו בתרנגול העוצ את עיניו בשעת קריאתו2212 .
ה"רב לפורי" מתר! קושיות2215 .
ההנאה שבעישו 2217 .
המ נקרא רשע דווקא ומדוע? 2209
חידת הש נפתרת עלידי פלפול2199 .
חרי" מובהק אבד את משקפיו2196 .
חרי" מובהק מחפש את היארמולקה שלו2197 .
יארמולקה מ התורה  מניי ? 2211
ישראל וסימנ בשעת מכתבכורות2842 .
כל אד ראוי לו שישתה יי"ש כל יו  מניי ? 2210
מדוע נת ר' יהודה סימני במכות(2195) 3 .
מה בי פרעוש זכר ובי פרעוש נקבה2203 .
מהיכ נמתק התה? 2217
מזל מאדי  מדבר או אר! נושבת? 2216
מפני מה פרעושי לובשי שחורי? 2205
משלוח סנדלי .מכתבו של המלמד אל אישתו2198 .
פרעוש ,מותר להורגו בשבת או אסור להורגו בשבת? 2204
שבר  מה דינו ,משא או נוי? 2202
שלוחי מצווה אינ ניזוקי 1638 .
שלושה מפוחמי נכנסי לבית וצוחקי2200 .
שמעיה שומע רשרוש בלילה2087 .
תיקו עירובי  מהיכ למדו שלמה? 2206
פמליה של מעלה )ראה ג :שמי(
פ' אינה מבדילה בי עני ועשיר190 .
פ' דנה בנשואיחולי 2027 .
פ' מבקשת להשכי שלו2783 .
פ' שולחת שליחי לרוסיה הבולשביקית2821 .
פני
אד מכסה את הפ' במטפחת ומעמיד פ' של נשדד1651 .
הפ' של האחי כה דומי אלה לאלה להפליא2243 .
הפ' של היהודי ראי ה בעיני הכומר1954 .
חיבור וכותרתו "פ'משה"570 .
רק פ' אתה רוח! ואחורי אי אתה רוח!? 793
פנקס
הפ' הקט של אבא77 .
פ' שבו רשומי אדמוני2170 .
פ' שבו רשומי מעשי שטות172 .
פ' של אד העושה חשבו נפש3074 .
פסח )ראה ג :מוכס()י( ,ע)מי(האר))צות((
בי סדר של פ' ובי סדר של פסחא1442 .
הטע להדפסות חוזרות של הגדות לפ'1881 .

נס מ השמי בפ'1852 .
תיקו בהגדה של פ' המוצע עלידי מתקני סידור1863 .
תיקו בהגדה של פ'1591 .
פסנתר(
הפ' אנטו רובינשטיי בוח נגינתה של בחורה2587 .
פקיד )ראה ג :בנקאי)( ,סוחר)י( ,סיטוני(
פ' אינו מבקש להיות עצמאי167 .
פ' גבוה דורש שוחד גבוה לשרותיו3060 .
פ' גבוה קונה גלויה מצויירת2806 .
פ' הסיטוני שקר  ,א לא גנב1367 .
פ' כותב מכתב למעבידו162 .
פ' מאחר לעבודתו156 .
פ' מבקש תוספת לשכרו160 .
פ' תובע את שכרו לכל השנה151 .
פרה
אר!ישראל נמשלה לפ' אדומה2665 .
בי פ' חולבת לבי יהודי1912 .
יפה עשה הקב"ה שלא נת לפ' את השמי2108 .
כיצד הטילה הפ' את גלליה בקומה החמישית? 961
פ' ויהודי שיכור בי קרניה968 .
פ' של חסיד חדלה את חלבה604 .
פרוספריטי
"פ'" ו"משבר" מבוארי לילד תלאביבי2635 .
פרזידנט של תלמודתורה באמריקה )ראה ג :ע)מי(האר))צות((
הפ' חוגג ברמצווה לב זקוניו3093 .
הפ' טר שמע על אודות ביאליק3089 .
הפ' מחשיב את ענייני הדת3090 .
הפ' מנמנ בשעת הרצאה על הנביאי3094 .
הפ' משתבח בשיטה של הוראת העברית3091 .
הפ' מתגאה בהתפתחות ביתהיתומי3092 .
הפ' מתנגד למקו המוצע לקברו3095 .
פרי) )ראה ג :מוכס()י((
פ' בכרכרה רתומה לשלושה סוסי684 .
פ' ופריצה מתחבקי בכרכרה2052 .
פ' מבקש סגולה לשעמו308 .
פ' נות ליהודי שלו מאה רובל2094 .
פ' שפ את חמתו על היהודי והכה 1920 .
פ' שפ את חמתו על היהודי ופקד להלקותו1910 .
פריצה = אשת הפרי)
פ' קונה אבקה לפרעושי מהירשל44 ,43 .
פריקה

פ' ראשונה בנמל תלאביב2644 .
פרנס)י( )ראה ג :חז()י( ,הרב בקהילתו(
הכרזתו של פ' תקי"364 .
הפ' התקי" נפגע עלידי מדכי365 .
הפ' והקמצ החולה320 .
הפ' והרב החולה406 .
הפ' ומודכי בישגדא2173 .
הפ' של זאלקווה מתייעצי ע ר' אורנשטיי  ,רבה של לבוב428 .
ווילנה מרדה נגד הפ' התקי" שלה363 .
לפ' תקי" נודע כיצד להציל את נפשו2171 .
מוצע לפ' לעקור דירתו לבולטרימנ!229 .
פ' אומרי לאסור את הכניסה לעיר לקבצני נוודי369 .
פ' גלוח נוז" במגיד מקל481 .
פ' דומה לעומס של שחת375 .
פ' דני במשכורתו של הרב1253 .
פ' המוחזק ממזר367 .
פ' ומושל המחוז דני במוסר הירוד של הרבמטע452 .
פ' חדש מעיי ברשימות המוסדות והחברות של הקהילה1261 .
פ' יודע את סודו של הריו המשרתת בביתו1798 .
פ' מבקשי כתבקבצנות302 .
פ' מנסי למנוע את עקירת הרב מעיר1866 .
פ' נוז" ברב434 .
פ' קבלו על הרב שבעיר417 .
פ' של קהילה גדולה מעסיקי רבמטע כבדפה449 .
פ' של קהילה עניה והרב הזקוק למושכות לסוסו407 .
פ' שקרני מכחישי שראו אורח מפקיד את כספו בידי הרב.
פ' תקי" מסרב לקבל החלטתו של הרוב366 .
פרקליט
פ' התנצר ונשא אישה גויה1440 .
פ' של בעל ביתחרושת בא לגבות חוב אצל חנווני3133 .
פרש )ראה ג :טירו((
פ' יהודי אי לו אלא דרב ברגל אחת2724 .
פרשיות השבוע
פ"ש אינ נקראות אלא נלמדות בחיי יויו15 .

