י
ידיד)י(
הא אני י' של משו שאני חמור? 2241
י' מגדיר שנאת חנ1886 .
י' מתבקש לתת הלוואה62 ,59 .
י' נפגשי שוב אחרי שני רבות(1699) 3047 .
יהדות
הי' הטהורה נשתמרה בזוהמה גדולה2840 .
הי' נעשתה חולנית459 ...
יהודי)ת(
החבילה הי' של צרות וייסורי(2191 ,2186) 2982 .
הסוכנות הי' ,מחציתה ציוני ומחציתה לאציוני2601 .
ילד י' כורת אשוחי לחגהמולד2036 .

******
יהודי )ראה ג :גוי)י( ,ישראל ,מומר)י((
*יהודי בינ לבי עצמ
אינו יכול להיות י' ,טיפש הוא יותר מדי2012 .
ב כמה האד נעשה י'? 1398
ההבדל בי י' וישראלי1977 .
י' אומה של טרחני וסרבני2593 .
י' אומה שלמה של פאקירי2996 .
י' בסרבי מצטער על מותו של ר' חיי הליטאי1212 .
י' בעל חוט מנסה להסתיר את יהדותו1902 .
י' גלוח מוכ למות בלי זקנו1787 .
י' גליצאי אי מזמיני אותו לשבת2698 .
י' גליצאי נוא לפני הקהל בפולנית2951 .
י' גרמני מזמי שתי מנות טשולנט1265 .
י' היוצא מביתהכנסת בברלי3156 ...
י' העומד לעלות לא"י מתבקש להתפלל על קברו של עשו3072 .
י' הק לסליחות כמוהו כסוס שבסוסי473 .
י' יראשמי שומר על קיבתו בעול הזה1828 .
י' ליטאי וי' פולני רבי זה ע זה2696 ,2695 ,2691 .
י' ליטאי לא יצאו מליטא ולחו 2694 .
י' מייע לחברו המומר בענייני נשואיבתו1416 .
י' מת מגאווה ולא מרעב2365 .
י' מתגאי במוזיקאי היהודיי(1983) 3064 .
י' נהנה מ ההצגה שבה משתתפי יהודיי(3064) 1983 .
י' פולני טוע שהיהודי הגרמניי כול טיפשי2701 .
י' קרתני פונה לי' בלונדו ושואל את דרכו730 .
י' של עכשיו הורגי י' וטומני אות בחול2662 .
כול י' באר ישראל2609 .
מומר בעל חוט :י' גמור אני בפני1409 .
שוויי של הי' בעיני יהודי ובעיני הגרא"1937 .
שלוש מידות בי' :י' של ,י' לשליש ולרביע ,כמעט י'1847 .

*יהודי ואנטישמיות )ראה ג :יונקר ,פרי ,%קצי)י((
י' אומר את גילו ואת גילו של היטלר1993 .
י' ואדול" שטקר האנטישמי1944 .
י' ורוכביאופניי אשמי במלחמתהעול2755 .
י' נרגמי באבני ע"י גוי יח"2075 .
י' צועק לפני הגוברנטור על העוול שנעשה לו1942 .
על הי' לחבוש כובעי מיוחדי בממלכת פורטוגל1914 .
רוסי מתעלל בי' במרכז מוסקבה1932 .
*יהודי וגויי  יחסי תקיני
דוקרב בי י' וגוי נוסח אמריקה2748 .
ההבדל בי צימאו הי' לבי צימאו הגוי2081 .
י' בנש" ריקודי של ראשהעיר1940 .
י' וגוי ,הבדלי שבשגרה היומית ובהלוויה3074 .
י' וגויי חורשי אלה בצד אלה2045 .
י' וגויי נוכח שתי אבני גדולות החוסמות את הדר 3051 .
י' וצרפתי דני בעניי דרייפוס2035 .
י' חושב לקנות עיירה מ הגרא"55 .
י' חזמורהשוחט לפני שופט גוי1980 .
י' מוכר יי"ש לגויי888 .
י' מוכר לגוי חבית יי בבטנו של תני1 .
י' מוצא שהגוי שלא בצדק נוסע במחלקה ראשונה749 .
י' מתגאה בצאר הרוסי כמצביא2772 .
י' מתפללי לניצחו הקיסר ווילהל2752 .
י' נשא גויה3056 .
י' רואה פרי ופריצה במשחק אהבי בכרכרה2052 .
תפילת הי' לכליית הרשעה לא הועילה מעול1941 .
*יהודי ונצרות )ראה ג :טבילה לנצרות(
בשעת ההמתנה לכומר הולכי הי' להתפלל מנחה1391 .
י' אינו מכיר את עצמו בלבוש הגלח1139 .
י' אינו ממיר1430 .
י' אינו מממש כוונתו להשתמד1393 .
י' הלכו לטבילה מספר פעמי למע התשלו1392 .
י' המבקש להמיר אינו מאמי בתורתהשילוש2007 .
י' הנידו לתליה קורא לכומר1423 .
י' מבקש להמיר ,כי משפחתו שנואה עליו1389 .
י' מעדיפי ללכת לגיהינו ולא להיות שכני המסית2000 .
י' רוצה לטבול לפני פסח שיוכל לקנות צורכיפסח1390 .
י' שהתנצר נמצא אוכל בשר אווז ע"י גלח ביו ששי1418 .
י' שירד מנכסיו מבקש מ הרב ומ הכומר להתפלל עליו2029 .
לוייצחק מצדיק י' זק שהשתמד1431 .
*יהודי תחת שלטו הצארי והבולשביקי) .ראה ג :צ'קה ,רשיו זכות ישיבה(
י' בלי רשות דירה במוסקבה ובלי פרנסה מתנצר1387 .
י' בלי רשות דירה במוסקבה נעצר982 .
י' בלי רשות דירה בפטרבורג וראשהעיר1926 .
י' בעל רשות דירה בפטרבורג מג על חברו1925 .
י' החביאו את נשותיה ובנותיה בעת כיבוש הרוסי712 .
י' החשוד בהחזקת וואלוטה נמסר לעינויי בצ'קה2817 .
י' החשוד בעסקי וואלוטה נחקר ע"י הצ'קה2835 .
י' זק רוצה לראות את ראשיהבולשביקי2805 ...
י' מבקש רשות לדור מחו לתחו המושב1931 .

י' נחקר ע"י הצ'קה ביחס למקומות הימצאו834 .
*עברות על מצוות כשרות ומצוות אחרות )ראה ג) :ל(אכל ,אפיקורוס)י((
י' אוכל מאכלי אסורי לנקו בגויי1736 .
י' בא ל"תשלי " וגויה עמו1808 .
י' הוכרח ע"י הפרי לשתות יי821 .
י' לא עמד בניסיו ואכל מקדליחזיר(996) 1851 .
י' רוקד ע שיקצה ואוכל חזיר1805 .
י' שותה קפה ע חלב במסעדה של גוי3055 .
*************
יודישיסטי ]= יידישיסטי[
י' מבקרי בא"י ולומדי שהעברית טבע לילדיהאר 2636 .
יונקר
י' מצטער על ביטול המנהגי היפי בעבר1962 .
יוע%מסחר
י"מ זק אדוק רק בסעודה השניה של שבת820 .
י"מ זק נהנה ממראה קופתו הגדולה228 .
יושבראש ועד הצירי
יו"ר ודרישתו להיתר שחיטה לשבת2668 .
יו"ר והאישה הירושלמית2669 .
יחוס
הי' הפגו של הרבנית המקללת וקידושיטעות1561 .
ויכוח בי רבני על חשיבות הי' של כל אחד מה2380 .
י' אחד מרבי החצר מגיע עד לאד הראשו2583 .
יחסימי )ראה ג :אשתאיש )נשי נשואות( ,בעל)י( ,משרתת ,עלמה(
י"מ לפני החופה ואחריה כמוה כלבנה וקידושה1806 .
י"מ מחו לנישואי מתגלי ונענשי ע"י הקהילה1790 .
יי )ראה ג :שתיי)י((
חבית י' הובא הביתה ע"י הירשל בבטנו879 .
י' הופחת דר הנקב מלמטה379 .
י' ומי בתו החבית ,מתנה לרבי הזק1324 .
י' מועל בשליחותו860 .
יש ע' טעמי שלא לשתות י'881 ...
כא מוכרי י' טוב בזול862 .
ייני )ראה ג :יי(
י' גוסס מגלה לבניו את תגליתו50 .
י' הופרעה שנתו בלילה ע"י שכנו3131 .
י' כמוהו כמשה רבנו52 .

י' מוכר יי מהול במי והוא עני49 .
י' מכריז על שלושה מיני יינות לפסח51 .
י' משל לגרא" מידה כנגד מידה1982 .
******

ילדי
*דמיו ילדי
בחו היו אפשר לקרר את השמש2921 .
יש לי גאזוז ברגל2906 .
כ' תמוז של הרצל וכ' תמוז של אחדהע2937 .
כאשר ייבנה ביתהמקדש2927 ...
כבר הדליקו את השמש ,קוראת ילדה בבוקר2912 .
כל כ צעיר וכבר מת ,נאמר על ביאליק2916 .
ראשו למי הוא ראשו למאי2911 .
רווק הוא אבא של לאכלו2923 .
שלג הוא סוכר וקרח נמכר בכס" בקי 2897 .
שפת הדיבור של אבא תהיה יודית בעת זקנתו2902 .
תאור חייאד ע"י ילד2904 .
*חכמתילדי
אבי הי' מצא מציאה :זהוב2872 .
א אי קמח ...וסייו אי לח2940 ...
ברכת הי' על ביצי כמוה כברכת הסב על הפת2933 .
ברכת נרותחנוכה ע"י י'2907 .
דג מלוח ושחרית הי'2873 .
ההבדל בי שני י' דומי הוא בכיס המכנסיי2931 .
י' אוכל רגל אחת של ברווז צלוי2874 .
י' זקוק לנעליי חדשות כל חצישנה2870 .
י' יודע מתי חל יוכפור2918 .
י' מגלה חמור ביומו2922 .
י' מפרשת מרקיז ומרקיזה2905 .
י' מתר מחשבה טובה מצרפה )הקב"ה( למעשה2879 .
י' נוכח פרוטומה של איש2919 .
י' קונה גפרורי2896 .
לי' אחד הגה בטרקטור ולשני בפה2934 .
מוצאו של הש ביאליק בפי י'2930 .
מוצא של אבא ,אמא והי'2926 .
*ילד שהקדי לבוא לעול
י' הקדי להיוולד ,כי החתונה לא הייתה בזמנה1013 .
י' נולד ג' חודשי אחרי החופה .ספירה לא הגיונית1015 .
י' נולד ד' חודשי אחרי החתונה2098 .
י' נולד ה' חודשי אחרי החופה1014 .
י' נולד ה' חודשי אחרי החתונה ,הא לא הייתה בקיאה1012 .
*ילדי – המפלצות הקטנות
י' בחדר מעורר את זעמו של הרבי2176 .
י' דני במותו של הרבי2887 .
י' טוע שבשיניו נש את מצחו שלו2894 .
י' מגלה גניבתו של הכה1207 .
י' מושב והאורחת המתפדרת2935 .

י' מכריז שהדוד החרומ" אי לו א" בכלל2895 .
י' מצניע ממתקי שקבל לרגל הולדת תינוק2889 .
י' מצערי את משוגע העיר1163 .
י' מתקלסי בעבריי ברחוב1788 .
י' עושה כל דבר אסור2695 .
י' קבו והאורחת התלאביבית שכולה כחל וסרק2936 .
י' של כפר מתגרי ברוכל היהודי2076 .
י' של וי' שלי מכי את הי' שלנו1660 .
*ילדי ובעלי חיי
י' מעודד את התרנגול לקרוא יותר2909 .
י' רואי הרבה עופות מצטופפי בפינה אחת2929 .
*ילדי והורי
ז' הי' של הרי 1174 .
י' אינו זהיר בניקיו ידיו2878 .
י' כחלק מפרשת השבוע15 .
י' לאביו :קבלת עלי להיות אבא שלי  תהייה2917 .
י' מהג מנסה לכתוב מילי שלמות(1056) 2932 .
י' מוכרח לעזור לאביו בהכנת שיעוריו לביתהספר2898 .
י' של אישה חכמה3044 .
י' של זוג עניי191 ,250 .
י"א הי' של בעלהפונדק1070 .
י"ח הי' של מהגר לאמריקה3045 .
עתיד של ילדי מדכי חבד4 .
*ילדימבוגרי
חתונה י'(1714) 2880 .
י' אומרת שהיא עבריה ולא ז'רגוניה2901 .
י' אינה מצטרפת לריקוד בג3153 .
י' בביתהחולי מסרב לגלות את ש משפחתו2939 .
י' יודע מה יקרה ,כאשר מבוגר יתיר את חגורתו2924 .
י' מבי את המילה שרפה בעברית ולא ברוסית2903 .
י' מסכי להיות בלול בתור עונש2915 .
י' מסרב לגלות את שמו2877 .
י' מתארי את יופיו של הפסל ונוס2891 .
י' נשאל על מצב בריאותו של אחיו2938 .
י' פותחת את הדלת לאורח המבקש לקנות אותה3152 .
י' קבל נזיפה מאת הרבי :גרוע אתה מ היצר הרע2875 .
*סביבת של ילדי
י' הרוג נמצא סמו לביתהכנסת לפני פסח1945 .
י' שנולד בירושלי לא יזכה2673 ...
כל י' רביעי בניויורק יהודי הוא1981 .
*שאלות ילדי
אבא של מי אתה? שואלת ילדתקבוצה2914 .
אורח גבוה נשאל :איש ,איש ,איפה אתה נגמר? 2913
אילו המכבש היה עובד בשבת הא יהיה גוי? 2900
א ירד גש , . .ישארו עוד שמי? 2920
בעקבות בראשית א'; :1מי ברא את חו לאר ? 2899

בשעת ביקור ליד הכנרת :הא השמי ירדו פה לאר ? 2925
הראש שלי ,של מי הוא היו? 2910
מהיכ הילדי באי לעול? 2890
מי זה מל המשיח? 2928
**************
ימני
חלקו הי' של אול הקונגרס שמור למפלגות השמאל2605 .
יראשמי
יהודי י"ש יושב בתענית משבת לשבת2193 .
יהודי י"ש מוצא מדרש כרו כריכה אדומה1825 .
יהודי י"ש שומר על אחוריו בעול הבא1828 .
יריות )ראה ג :מאורעות (1936
י' החיילי הבריטיי באוויר והציפורי2680 .
י' לעבר אוטובוס והדבור העברי2651 .
י' ערבי נורו בישבנו של היוע המשפטי2674 .
ישיבה ,בחור)י( )ראה ג :פלפול(
ב"י אוכל ימי מתבקש לאכול ג ימיהצו2181 .
ב"י גונב כליו של תלמיד1362 .
ב"י גונב כפות כס"1363 .
ב"י דני באטריות ובפתיתי(293) 834 .
ב"י מאשי את הממונה על הדאר בשתייה יתרה840 .
ב"י מבקש זיווג1482 .
ב"י מבקש לשאת פסנתרנית דוברת צרפתית1512 .
ב"י מעייני בעיתו אופנה2214 .
ב"י מוציא את הנדוניה מהבנקאי בעוד מועד103 .
ב"י נכנס להקביל פני הרב דר אגב217 .
ב"י שקנה חמאה2854 .
ישיבה ,ראש הישיבה
ר"י ופירושו לאגדה על הקב"ה המעניק דדי לגבר1871 .
)ל(יש
הירשל מעדי" לישו על ספסל של ע 2145 .
שינה דעה היא3108 .
תישנו כהלכה רק בועידת הציוני הכלליי2604 .
ישראל )ראה ג :יהודי(
גזרות המלכות הרוסית נגד י' מולידות בהלה1890 .
י' קדושי ה .יש מייב , ... ,א אי גנבי1342 .
ככל שתגבר אנטישמיות תגדל מספר י' הפוני לציונות3107 .
למודי י' לעבור על לא תגנוב1345 .
מנהגי י' מאוסי על אפיקורוס1880 .
מסחרו של י' בהפסד ומסחרו של גויי ברווח2 .
עסקיה של י' לוקי משנה לשנה13 .

עסקיה של י' נמשלי לספירת העומר14 .

