
 ע

 

))י�(אפיקורוס: ראה ג�) (רות(עבירה

1808.  המשותפת של אבלי והגויה'עה
1809.  עלו לו ביוקר'עה
  2013.  של היהודי� נגד ישו אי� לה כפרה'עה
2616. אביב� של תל'עה

1831.  היא גופה הנאה'עכל 

)הרב כדיי�, )י�(דיי�: ראה ג�) (י�(עבריי�

1731.  אוכל בלי נטילת ידיי� תחילה'ע
1733.  אוכל מחו� לסוכה בלילה הראשו� של סוכות'ע
1374. ידי הרשות� מוזמ� לשבת על'ע
1789.  מסרב לקבל כל תשובה שהרב רוצה להטיל עליו'ע
1372.  נידו� לארבעי� הלקאות'ע
1906.  נידו� לעשרי� הלקאות'ע
120.  עשיר מרקד לפני התורה בשמחת תורה'ע
2998. ס שנכשל באשת איש נתפ'ע

1349.  שגנב סוסי�'עעילת ה
1606.  מבקשי� תשובה'עשני 

)עולה: ראה ג�(עברית 

2667. 'עלומד , עד ביפווראש ה, טיומקי�
2653. 'עמהחלטות משפרי הלשו� ה

2950.  מבנו האומלל מהנה את האב'עמכתב ב
2954. 'ערופא רוצה לדובב את יריבו ב

 

))י�(דיי�: ראה ג�(עד 

2675. ידי ועדת החקירה של שאו�שי שנחקר על הרא'עה
3142. א� לא ראה ומדגי� את דבריו,  שמע'עה

עולה

2615.  טריסט� ברנר ופרנסתו העתידית באר� הקודש'עה
2619. ישראל חשוב כמת� הבא לאר�'ע
)1232 (2640.  חדש לומד מילה חדשה בעברית'ע
2660.  חדש מסתכל בחליבת פרות'ע
2612.  לדבר עברית חדש מצווה'ע
2658.  חדשה בקבוצה מתבקשת לחלוב את הפרות'ע
2639.  למד פתג�'ע
3072.  נתבקש להשתטח על קברו של עשו'ע
 

עול�

2085. חו� מ� התנור,  בטל ומבוטל'עה
1160.  ר� אחרי המשוגע והצדיק'עה

2754.   מלחמת גוג ומגוג�) הראשונה ('עמלחמת ה
230. מרדכי�ברו�'  הפו� נראה לר'ע
 

 ))�(בנקאי: ראה ג�(פנקס� = חשבו��עור#

76. ח מבאר את המושג פנקסנות כפולה"ע



159". 'ישרי� דרכי ה: "ח משה ב� מנח� היה אומר"ע

)מלמד, חל� וחכמיה : ראה ג�(, )י�(עז

)1104 (182.  וקנה תיש'עהל� לקנות 
2851.  ברחו מפני ריחו של היהודי'עה
192. ית ורווח לחסיד גורשה מ� הב'עה
843. אינה שותה ומתה,  חולה'עה
183.  לא תמות א� מבטיחי� עורה נדבה לעניי�'עה
2852.  צריכה להתרגל לסרחו� בבית'עה
2603? מי חייבת בחלב,  או תיש 'ע
551.  הנותנת שלושה לוגי� חלב כל יו�'ע

1104 … טובה היא בעלת דדי� רכי�'ע
95. � ששמטבית של אד� נקשרת בשער'ע

387.  לרבי החולה'עקוני� 
 

)ת(עיוור

2177.  היתה נותנת למדכי כס$ רב אילו עיניה היו רואות'עאישה 
2182. הכנסת על פי הריח� מוצא את דרכו לבית'עקה ה'ישעיה

140.  מוצא את החור בגשר'עסוס זק� ו
829.  ופקח אוכלי� דובדבניות מפינכה אחת'ע

עיניי�

2234. 'עי� אחת רואה כפליי� מ� הפקח בשתי האיש סומא בע
926.  נבדקות בעזרת סידור'עה
 

 עיר

 

2620. עומדת על שלושה) אביב�תל ('עה

 עכברי�

 

1223.  בקיאי� בדיני� של פסח'עה

)פרי+, )י�(סוחר: ראה ג�(עכוז 

2844.  שלו בשבת'עהרבי מרמה את ה
1917.  היהודי יודע לספר על מה שהפרי� עשה לו'ע
111.  היהודי משמש לבעלי החוב לגבות את אשר מגיע לה�'ע
)3005, 435 (3140.  הרבי נחבט בחוזקה בהבל המרח�'ע
 

))ני�(שדכ�, )י�(צעיר, כלה: ראה ג�(עלמה 

1498.  עשירה'עטענותיה של 
1016.  התעברה ע� בוא� של חיילי� גרמני� לעיר'ע
1998.  יהודיה מגישה בקשה לשר'ע
1496. תומה ועשירה ראויה לנישואי� י'ע
1017.  נאנסה ולא צעקה'ע
1575.  נישאת והמקח היה מקח טעות'ע
1472.  עשירה בעלת מו� כמוה כאתרוג פגו�'ע
1516.  קובלת שעליה להתחת� ע� איש זר'ע
1511.  רוצה להתחת� רק ע� דוקטור'ע

689.  וצעיר ברכבת'עשיחת� של 
 



)פרזידנט, )ני�(מוכס�: ג�ראה ) (צות(האר+�)מי(ע�

460.  בעיני למד� ליטאיה"עדוקטור �הרב
1171. יודע על שלושה בש� משה) משה יוג (ה"ע
1201. עשרה נוסח אשכנז� אומר שמונהה"ע
1228. כנסת מיוחד� בנו לה� ביתה"ע
1204.  בענייני יהדות מתבקש לעלות לתורהה"ע
1258.  בש� שלו� מחלי$ מכתבי� ע� גימפל למד�ה"ע
1192.  גוסס וקושיה חמורה במוחוה"ע
1254.  גוסס מבקש ללמוד הלכות מיתהה"ע
)1217, 958 (1229. תבשילי�� הול� לרב ללמוד עירובה"ע
2195. יהודה' החלי$ יהודה ב� יעקב בר:  התבלבלה"ע
1257.  התעשר והוחזק למד� בעיני כלה"ע
1194. �"נעשה למד� ועיי� ברמב,  התעשרה"ע
1186". ק"ק" מבאר ה"ע
1181..." בראשית ברא: " מבארה"ע
1180". ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ה: " מבארה"ע
1179..." יצהר�יקח קורח ב�: " מבארה"ע
1184.  מבדיל ומבר� על הבשמי�ה"ע
1169.  מביא ראיה מ� התורה לאיסור הלנת מתי�ה"ע
959.  מבקש לדעת מה עושה הקהל בשעת כורעי� ביו� כפורה"ע
1172.  מבר� את האריותה"ע
3006.  מגיש בקשה למשרת רבה"ע
3084.  מודד בסדור מחציתו של הללה"ע
1224. אי� מפטירי� אחר הפסח:  מכריזה"ע
1170.  מסתב� ע� המדקדקי� בזכר ובנקבהה"ע
1189.  מראה גדולתו של דקדוקה"ע
1778.  משער שהגדי שבהגדה נגנבה"ע
1256.  מתגאה בבנוה"ע

2979 …השנה בדביקות� מתפלל בראשה"ע
1188". טוב�ביצה שנולדה ביו�" מתקשה בסוגיא ה"ע

1190" …ויגער ביצר הרע: " מתקשה להבי� את הפסוק מ� הסדורה"ע
1191.  מתקשה להבי� את שמו של מל� סדו�ה"ע
1244.  עושה הגהה במסכת עירובי�ה"ע
1195.  עט$ את ראשו בטליתה"ע
1198. תורה בשמחת תורה קונה חת� ה"ע
1196.  קנה מקו� בכותל מזרח בי� הרב ובי� חשובה"ע
)1229, 1217 (958.  שולח את אשתו לנפח ללמוד הכנות לפסחה"ע
3086. �" שנה להולדת הרמב800 תמה על ההכנות במלאת ה"ע
)2306(, 1197. "'אד� ובהמה תושיע ה"תקשה בפסוק מ ה"ע

1178, 1177 "…הי� ראה וינס"ק  ביחס לפסוה"עקושייותיו של 
637. ה"ערבי של חסידי�  

1176.  ביחס לפסוקי� מ� הסידורה"עשלוש קושיות של 
)1222( 1183.  מתווכחי� על המועד שבו גומרי� הללה"עשני 

 

 עמוד

 

499.  יסור הנה�מי פתי : ר אומ'ע

))י�(קבצ�, )י�(עשיר: ראה ג�) (י�(עני

2995.  וגאי�'עאניקשט כולה 
)195 (818. 'עדמיונו של 

)818 (195. 'עחלומו של בחור ישיבה 
1419. כי אי� בידו לצורכי שבת,  התבצר'עיהודי 
185.  רעי�'ע�כל ימי

189.  ילדי� רבי�'על



)256 (255.  מוזמ� לאמור תהילי� למע� עשיר חולה'עמני� 
2146. מבקש לו בית שישר$ וישאיר לו לפחות חלוק) הירשל ('ע
2174. פסח�הכי� רק מחצית ראשונה מצורכי) מדכי ('ע
2970. אד� ימכור כל מה שיש לו בלבד שיהיה עשיר: ר אומ'ע
194.  אינו רוצה לגור בארמו�'ע
230.  אינ� יכולי� לקנות בהקפה'ע
232.  אסור בכל הלאווי� שבתורה ועשיר מותר בכול�'ע
188.  אסור בשמנת'ע
249. משרה בא אל קרוב עשיר לבקש 'ע
257. הקברות� בוכה הל� אחרי מיטתו של עשיר לבית'ע
184. גדא עוצ� את עיניו על הגשר� ביש'ע
304.  העושי� עצמ� עשירי� ועשיר עשה עצמו עני'ע
2993.  טוע� שהוא לא כה� ולא לוי אלא ישראל רעב'ע
197.  ירא לבדוק את כיסו שמא לא ימצא את הרובל'ע
2982.  מישראל שאי� לו חבילה של צרות  אי� אד�� כעשיר 'ע
243.  מארי� את ביקורו אצל קרוב עשיר'ע
244.  על שוני רמת החיי� מארי� את ביקורו אצל קרוב עשיר'ע
187.  מבקש לאכול חביתה'ע
294. הבית בשעת חנוכת ביתו� מבר� את בעל'ע
1137".נוח לו לאד� שלא נברא: " מדוכא אומד'ע
2985. ול את נפשו מדוכא מבקש ליט'ע
2992, 241.  מוזמ� לחתונה אצל קרוב עשיר'ע
989.  מוזמני� לחתונת בנו של קרוב עשיר'ע
)255( 256.  מועסק לאמור תהילי� למע� עשיר חולה'ע
333. כי היה מלמדו,  מזכיר לעשיר'ע
)297 ( 296. לארוחת הערב) שתי קבצני�( מזמי� קבצ� 'ע
196. לחתונה מחכה להזמנת קרוב עשיר 'ע
1701.  מצא חת� יפה לבתו'ע
250. כי רקד ע� הגביר בשמחת תורה,  מתגאה'ע
180.  מתפרנסי� מעשירי� ובכל זאת שונאי� אות�'ע
271. שנה�ידי בנקאי שנה� נתמ� על'ע
198. ה" עושה חשבונו ע� הקב'ע
186".  בריא'ע" שבעניי� קוראי� לו 'ע
)2500( 216. עשרידי קרוביו עד אשר מת� נשכח על'ע
1118. אנשיל רוטשילד�  מאיר� ששחק לו מזלו ונעשה עשיר 'ע

201. ה" כלפי הקב'עקובלנותיו של 
200.  טלאי על גבי טלאי'עשני בגדיו של 

 )י�(עסק

1630.  קודמי� להנאות'עה
717.  בשבת'ע
2974.  ע� חוטמי�'ע
13.  של ישראל לוקי� משנה לשנה'ע
14.  לספירת העומר של ישראל נמשלו'ע

)1936מאורעות : ראה ג�) (�(ערבי
 

2679.  מבטיחי� שלו� באר� בתנאי שהנציב יוציא את הצבא'עמנהיגי ה
2682. ברדיו" אר� ישראל" מוחי� נגד הכינוי 'עמנהיגי ה

2674 .)1930בשנת  ( ירה בעכוזו של היוע� המשפטי דאז'ע

))י�(בצ�ק, )י�(עני, )י�(גביר: ראה ג�) (י�(עשיר

112". הכסא סמו� לשולחנו�כל שיש לו בית? 'עאיזהו "
254. 'ע עדיפה על לוויה של 'עבעיני הירשל ברית מילה אצל 

990.  כל כ�'עבעיני הקבצ� אי� רוטשילד 



220. ל'דוד'  נכנס אצל ר'עחסיד 
218.  משוגעי� ה�'עכל ה

215?  מקדימי� נדבה לעני בעל מו�'עמה טע� ש
159. מעסיק הוגה דעות 'עסוחר 

213.  אי� יודעי� ערכה של חכמה'ע
322.  אינו יהודי אלא עד הכיס'ע
1683.  אירס את בתו לסוחר צעיר'ע
1021.  בוח� ידיעותיו של מלמד'ע
734. שינה את שמו ואת מנהגיו, י בעיירהנלפני� ע,  בכר�'ע
908. דפוס� בסכנה שימות מטעות'ע
242.  מקרוב עני ואשתו מתכנני� להתפטר'ע
248.  וקרובו העני המבקש להשיא את בתו'ע
235. יעקב קראנ� המבקש לפדות שבויי�'  ור'ע
1704.  כועס על בנו הבזבז�'ע
1865. סיני�ר להחזיר את ספר התורה להר" מבקש את השד'ע
236.  מבקש לדעת א� יש לו חלק בלויית�'ע
520. ראי�� למוספי� בימי� הנו" מבקש שיעשו אותו ש'ע
305.  מוכ� לתת נדבה לקבצ� א� הלה ינחש את כוונתו'ע
207.  מייע� לצור$ כיצד להתעשר'ע
332.  מסרב לתת נדבה'ע
246.  מציע לקרובו העני תמיכה כספית שנתית'ע
278.  מקבל את פניו של הירשל'ע
208.  מתפאר שמעול� לא נת� לאד� שכר עמלו'ע
245.  מתפטר מקרובו העני'ע
214. 'ע מתקנאי� בחכמי� ואלה מתקנאי� ב'ע
312.  נוז$ בקבצ� בריא ובטל�'ע
334.  נות� להירשל נדבה תמורת סיפור'ע
222.  קובל על שאחיו חושבי� אותו לגביר'ע
219".  כקורח'ע: "ליבשי� מבאר' ר
1463. ב' בברדיצ'ענחו� השיא את בתו לבנו של ' ר
 

)הרב ואפיקורוסי�, )י�(אפיקורוס: ראה ג�) (עש�)ל(

1770. ידי הרב�אד� המעש� ברחוב בשבת ננז$ על
1773. אד� יאכל ויעש� ביו� כפור

2844. אד� מעמיד פני מעש� בשבת
3118. אד� מעש� במסעדה וג� ממקטרתו ירד על מכבסי השכ�

1565. אד� מעש� בשבת הואיל ועבורו הגיהינו� פתוח
1772. אד� מעש� בשבת קוד� רדת החשיכה

1761. כי שכח שהוא יהודי, אד� מעש� בשבת
1769. אד� נוטל סיגרה מחברו בשבת על מנת לעש�

1768. אד� רגיל לעש� בשבת
1069. אומרי� שהעישו� מזיק לבריאות

1760. אפיקורוס מעש� שתי סיגריות בבת אחת בשבת
1763. ברודס שתה כוסו ועיש� מקטרתו בליל שבת

1767. הרב אסר את העישו� בשבת
)759( 1007. לא לעש� ולא לירוק: יהודי מתעל� מ� השלט בחשמלית

1762. שלושה שעישנו בשבת בחבורה ולא הגיפו את התריס
 

)י�(עתו�

2827.  ערב מודפסי� על גיליו� אחד במוסקבה'ע בוקר ו'ע
  3061.  הנאצי� בגרמניה מתאר את עוצמת� של היהודי�'ע
2962. שבקי בהברה אשכנזית מאר� הקודש אינו מוב� למי 'ע
2766. ווארשהב של יהודי� נסגרו 'ע
 



 עתונאי

 

2625. אביב בשעת עוצר�ברחובותיה של תל) ברל כצנלסו� ('ע


