
 נ

 

) י�(נאמ�

372.  של חברא קדישא באי לרב לקבל כס� עבור גדר'נ
3158.  של חברא קדישא עושה הכל כרצונו'נ
371.  של חברא קדישא תמה'נ

3159. 'נתקנות הציבור לגבי זכויות ה

נאצי�

1992.   דני באפשרות גרוש יהודי'נחבורת 
1995 .המסחר של היהודי� בוחני את אמנות'נמנהיגי ה

 נגר

 

1357.  גונב כפות כס� ממעסיקו'נ

 נהג

 

2624. אביב בגלל מהירות מופרזת� נעצר בתל'נ
 

 נוכל

 

 809.  עוזב את הקונדיטוריה בלי לשל'נ

)רכבת ונוסעיה: ראה ג�) (י�(נוסע

2056. מגוריה�באוניה מספרי על ערי' נ
1873.  בעול לא בקר בירושלי מעול'נ
2830. האוטובוס כשהוא ערו כולו קפ� לתו� 'נ

 נחמה

 

193.  בעת מזל ביש'נ

נייר

374.  לבי� קלפי של בחירות'נבי� בית חרושת ל
 �2099.  ובי� סמרטוטי'נהקשר בי

2800.  הודפס בלשונות רבות ברוסיה'נכס� מ
2322.  אפשר לעשות סמרטוטי' נמ

))א(סב: ראה ג�(נכד 

3053.  של עשו ופגישתו בנח'נ
612.  של צדיק יודע רק שתי ברכות'נ

 נמר

 

1946.  פר� וברח מכלובו'נ

 )הוא�ברו'�קדוש, בעלי נסי� ופעל�: ראה ג�) (י�(נס

1852. בליל הסדר" וכ� עשה הלל "'נברכה על 



2150.  נעשו לישראל לפי שמריל שניטקבר'נחמישה 
1841.  נעשו בראש השנה'נשלושה 

)פרי(, דוקס, רא)ג: ראה ג�) (י�(נסי'

3057. לפני האיקוני� והשמש מאחורי האיקוני�' נה
1978.  כערבו� בידי אחיו'נ
1922.  נות� עינו באשת יהודי'נ

)סנדלר: ראה ג�(נעליי� 

 �2832.  ברוסיה הבולשביקית'נאי
1360. בחו� במחשבתו של הכה�' נה
201. והחבית של העני' נה
130. לו במדבר והשמלות של ישראל לא ב'נה
1140.  כנושא לחידות בקרו� הרכבת'נ
2983.  צרות ולוחצות'נ
2870.  של הב�'נ של האב ו'נ
1506.  של סוחרי'נחכמי ו� של תלמידי'נ
 

 )מי שלא נרש� במרש� התושבי�" (נעל�"

 

  1448, 1373. ידי יהודי� לא נמסר לידי הרשות על'נ

 

 נער

 2437. והאיכר משה ב� מנח בדר� לברלי� 'נה

 

 נפח

  2028. הסימני� מתווכח ע הגמו� בשפת'נ

)1229, 958 (1217. האר� הול� ללמוד הלכות סדר של פסח� ע'נ
 

 נציב

 
1939. המ� שני,   חדש בגליל'נ
1940.  חדש בעיר מזמי� את היהודי לנש� ריקודי'נ
2809. גלגולו של מרט,   פטרבורג'נ
2841. לבית הכנסת הגדול של ווילנה בא לביקור 'נ

 )ות(נר

1759...  השבת'נ הכה� נוטל את "אד
1887. שמחה� קטני לימי'נצער ו� גדולי לימי'נ

1092.  לנשמת אביו של יקה טיפש'נשלושה 
 �1763.  בשבת ועישו� בשבת'נתקו

)כלה, חת�: ראה ג�(נשואי� 

 1545.  של אישה'נעל " שהחיינו"אי� מברכי
1594. זקנה  סגולה לאריכות ימי בעת 'נ
2678.  לשעה'נ
1673.  נמשלו לעיר נצורה'נ
3037, 3056.  ע אישה גויה'נ
1128.  של פסח ע אישה מחנדריקיבה'נ



)עבריי�, )י�(דיי�: ראה ג�(נתבע 

1325. זיו� מסמכי:  כפר במה שהואש'נ
119. שווא� מאשי תובע בגרימת שבועת'נ
118. ולא שיל את חובו עמד בדבורו 'נ


