ש
שאלות
ש' בעניי עושר היפותתי ועוני היפותתי259 .
ש' ותשובותיה בשאלה2244 .
שאלות חקרני ) :ראה ג  :ע )מי(האר)צות((
מהו טלגר וכיצד הוא פועל? 2112
במה כוחה של רכבת כשאי לה סוטי ואי דוחפי? 2118
הא הקריאה חשובה יותר או הכתיבה? 2116
הלבנה מיושבת ברבבות תושבי; מה קורה בזמ התמעטותה? 2125
כיצד אפשר להבחי באווירו  ,א הוא ידיד או אויב? 2763
כיצד יש למלכות פרנסה ממכירת בולי? 2101 ,2100
כיצד מגלחי אד שראשו מרתת? 2219
כמה טיפשי ניתנו לישראל? 506
לכמה דברי משמשת מתפחתא? 2105
למה לתושבי אמריקה כתיפות? 2218
למה נות הקב"ה את השלג בחור(1872) 2089 ?...
למה ניתנו למיטתמתי שני מוטות ולחופה ארבעה? 1593
למה עשו ישראל עגל זהב במדבר? 2965
מדוע אומרי "שיכור כלוט" ולא "שיכור כנח"? 871
מדוע אומרי שהפת נופלת תמיד על הצד המרוח בחמאה? 2227 ,1010
מדוע אימת המלחמה עלי? 2126
מדוע אי אד רוח! לעול רגליו? 2848
מדוע אסור לעני לאכול שמנת? 188
מדוע דרשו בני יעקב מאנשי שכ שימולו לפני ששכ ישא את דינה לאישה? 2071
מדוע הקדמוני עברו את השנה באדר ולא בתמוז? 2111
מדוע התיישב לוט בסדו? 872
מדוע התקי הקב"ה נחיריי נוטות כלפי מטה? 2107
מדוע יצר אלוהי את האד תחילה ולא את חוה? 1547
מדוע כלב מכשכש בזנבו? 2121
מדוע לקח אלוהי מאיוב את הכל מלבד אשתו? 1546
מדוע מיהי מלוחי? 2123
מדוע מעדי הגוי תרנגולת על חזיר? 258
מדוע משתכרי מ היי ? 545
מדוע נהגו ישראל לאכול לפיתה בשלישי בשבת? 2106
מדוע ניצל הכותל המערבי מחורב ולא המזרחי? 2602
מדוע נעשה לוט שטו בשתייה? 873
מדוע ציווה אלוהי שיפרשו ישראל מנשי שלושה ימי לפני מת תורה? 1671
מדוע שוורי רבי יותר מ הסוסי? 1005
מדוע שערות הראש מלבינות לפני שערות הזק ? 2122
מה היה קורה אילו נעשו כל בני אד איש אחד ,כל העצי ע! אחד 2109 ?...
מה צור יש לקיסר להטיל מסי על הציבור? 2113
מהו המרחק בי בריסק לווארשה ובכיוו הפו? 2119
מהיכ גשמי באי? 2115
מהיכ יודעי המי שהגיעו למאה מעלות? 1119
מי גדול ממי? 621
מי היה היהודי הראשו שנאל! לסדר עסקו על שמו של גוי? 2063
מי שלקה באחד מחושיו הא חוש אחר משלי את החסר? 2114
ממתי השמש עומדת והאר! מהלכת? 2124
מניי לחזני ששוטי ה? 503
מפני מה המצרי שחורי? 155
נעלי הקיסר עשויות זהב .כיצד ה מוגנות כשהוא פוסע בבו!? 2104
על מה נדו השותה תה מתוק וסוכר בפיו? 889

שאלות של שוטי )ראה ג  :שאלות חקרני (
זק שנשרו שיניו ,מתי יש לו כאב שיניי? 213
לאחד חמשת אלפי דינר ולשני חמש בנות; מיהו העשיר יותר? 1697
למה היכה הקב"ה את המצרי בכיני? 661
למה נעילת סנדל אסורה ביו כפור? 1361
למה עשו לביבות בדמות משולשי? 831
למה קמי הקרואי כשמכניסי את הילד למול? 2074
מדוע אבותינו האריכו בתפילה? 1685
מדוע ירא שמי אינו יוצא בלי טלית ותפילי ? 1782
מדוע יש לגו! קיבה גדולה? 283
מדוע לא הזכיר משה רבנו אחורגת בתוכחה? 1713
מדוע מעדיפי עשירי לתת נדבה לעני בעל מו? 215
מדוע מעמידה ההגדה את הרשע ליד החכ? 1151
מדוע משופע עני בילדי ועשיר בממו ? 190
מדוע משופעי עניי בבני ובנות רבי? 189
מדוע נבהל הסוס נוכח אבטומוביל? 2228
מדוע נגזרה שרפה על הטבק2708 .
מדוע נהגו ליטול את הצפורניי בערב שבת? 2869
מדוע נהגו לקבוע חתונה לאחר "ספירה"? 1494
מדוע נוהגי חשיבות במת ונושאי אותו? 1632
מדוע נקרא חגהסוכות "זמ שמחתנו"? 1657
מדוע נקראי שני יודי" הסמוכי זה לזה "אדני"? 1883
מדוע סת "בהמה"  פרה? 3113
מדוע עני אסור בכל הלאווי שבתורה? 232
מדוע קבע רבי את הסדר במשנה כ" :חירש ,שוטה וקט "? 1149
מדוע שמח אד כשהוא רואה בני לבניו? 1677
מה טע ב"כי ייקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא"? 1590
מה טע שאנו זוכרי את הטיט והמרור? (1591) ,2226
מה מקומה של בהמה אצל אד? 1197
מה צור יש לאד מישראל ברגלי? 2154
מי המציא את החזני? 500
מפנימה מצוי השבר אצל רבני? 424
מתי נהני בעל ואשתו מסעודה? 1658
"שערי דמעות לא ננעל"  מה יש צור בה בכלל? 1157
שבויי ואסירי
אסירי יהודיי מקבלי צורכי פסח מאת הקהילה1375 .
ש' ושומריה כל אחד מתגאה בגדולתו של שליט ארצו2772 .
שבוע )ראה ג  :בולשביקי ((
לני ואחריו סטלי תקנו ש' של חמישה ימי2829 .
שבועות ,חג ה...
בש' נוהגי לאכול מאכליחלב1854 .
ש' אצל ב זאב2183 .
שבח)י ( )ראה ג  :חסיד)י ( ,מת)י ((
רבני מפליגי בש' זה לזה במכתביה432 .
ש' דומשמעי446 .
ש' על מצבה של שיש3162 .
ש' על ר' רפפורט ומעשיו2326 .

שביתה
מפר הש' הראשו היה משה רבנו1859 .
שבת
גוי של ש' אינו נחו! להדלקת נר1764 .
גוי של ש' מתבקש להדליק נר בש'2055 .
קדוש מגוח של ש'1766 .
שדכ')י ( )ראה ג  :אב)ות( ,ב')י ( ,בת)בנות( ,עלמה ,צעיר)י ((
בעיני הש' כל הנשי שוות1468 .
ש' ד בנדוניה ע אב1490 .
ש' ד בנדוניה ע הורי המשודכת1492 .
ש' ובחור הרוצה לשאת בחורה האהובה עליו1466 .
ש' ובחור שהיה "מפסיל" בכלות המוצעות1481 ,1480 .
ש' ועשיר דני בנדוניה לבת הבוגרת1491 .
ש' טוע שאי בתולה בנמצא1479 .
ש' כמתוו בסכסו על נדוניה1487 .
ש' מבקש מ הכלה שתזכור את שמו1486 .
ש' מותרי לעסוק באומנות בשבת1452 .
ש' מזהיר ב ישיבה שהכיני בראשו מעכבי שידו1482 .
ש' מזהיר שוטה לבל יפתח פיו בבית המשודכת1124 .
ש' מטרידי רופא צעיר1521 .
ש' מלמד את בנו אומנותו1475 .
ש' מלמד קרתני מנהגי אכילה ושתייה733 .
ש' ממהר לשד בתו של עשיר והיא עדיי ילדה1456 ,1455 .
ש' מסרב שידו בי ב ישיבה ובי פסנתרנית1512 .
ש' מציע בחורה לבחור ברר 3020 .
ש' מציע בחורה מבוגרת לבחור צעיר1476 .
ש' מציע בנו של סנדלר שנתעשר עבור בתו של חייט שנתעשר1462 .
ש' מציע בנו של עשיר כחת לבתו של רב1507 .
ש' מציע גול לאביה של בחורה מבוגרת1461 .
ש' מציע זונה מעיירה לבנו של חשוב מחשוביווילנה1478 .
ש' מציע חת הבקי בשני סדרי גמרא1459 .
ש' מציע חת מומחה בכתיבתכתובות1460 .
ש' מציע חת סתועי אחת1458 .
ש' מציע כלה בעלת פגמי שוני1518 ,1473 ,1472 .
ש' מציע כלה חירשת1471 .
ש' מציע כלה יפה וצעירה שלמעשה אינה כזאת1457 .
ש' מציע כלה ממשפחה מפוקפקת1484 ,1483 .
ש' מציע כלה שפעמי מקשה ללדת1477 .
ש' מציע לאביה של בחורה תלאביבית בחור פשוט2630 .
ש' מציע לבחור ב תורה בחורה עסקנית1510 .
ש' מציע רופא צעיר מגרמניה לאבי הבת התלאביבי2629 .
ש' מציע שתי בנות ,אחת יפה ואחת גיבנת(1495) 1497 .
ש' נות הוראות לקרתני כיצד לשוחח ע המשודכת732 .
ש' פיתה בחור להשתד ואינו מצליח1467 ,1465 .
ש' קובל על עמלו בשידו של בחור מהנדס1453 .
ש' שלא שיד דורש שכר1464 .
ש' תמה על הבחורי הרוצי דווקא בנשי יפות1469 .
שכר של ש'1488 ,1463 .

שואבמי
אשתו של ש"מ מכבסת וחובטת תחתוניו בנהר1089 .
בתו של ש"מ ובנו של חוטבעצי נשתדכו1487 .
ש"מ עני מקבל ירושה1088 .
שוחד )ראה ג  :דיי')י ( ,הרב כדיי'(
"וש' לא תקח ,כי הש' יעוור פקחי 425 ,424 "...
שוחט )ראה ג  :הרב בקהילתו(
הש' בסכי חדה וחריפה שחיטתו כשרה2381 .
מקו שיש ש' פקח אסור לרב להיות בהמה497 .
ש' מזמי רב לסעודה בביתו400 .
ש' מתפטר מאומנותו ואחר כ חוזר בו494 .
ש' נעשה שע 495 .
ש' עבריי הועבר מתפקידו496 .
ש' קורא מכתב לכפרי1250 .
שוטה)י () :ראה ג  :חל כחכמיה ,שוטי אסירי תודה(
"איזהו ש'? המאבד כל מה שנותני לו"1115 .
איזו חכמה היא לרמות ש'? 664
בי צ'אפלי והיטלר ,היטלר הש' הגדול יותר(1987) ,3062 .
הש' של עכשיו והחכמי הקדמוני(436) ,1853 .
ויכוח ע ש' הוא עסק מתיש1150 .
חכמיה של ווילנה כול ש'1857 .
כשאמרת "שוטה" ,כוונת בוודאי היתה למלכנו2780 .
ש' )הירשל( מצא שקשה לישו על נוצה אחת2145 .
ש' אינו מאמי בבשורה שאחיו מת(1250) 1175 .
ש' אינו מדבר ע הכלב1100 .
ש' בבגדי כומר אינו מזהה את עצמו1139 .
ש' בוח את עצמו באמצעות הכתובי1114 ,1113 .
ש' בחוש חושב שהתנור "כולו ראוב "981 .
ש' בעגלה מלאה אינו בטוח בזיהוי רגלו1138 .
ש' דבר 1123 .
ש' הוא העליו על כל מחנות הצבא2779 .
ש' חוזר הביתה ע ערב1101 .
ש' חסיד קושר קשרי במטפחתו כדי לזכור ניגו חדש1116 .
ש' טוע שיכול לאכול שלושי כופתות בבתאחת1136 .
ש' יודע שהוא ש'1148 .
ש' כרוכי אחרי המתוק835 .
ש' לא ידע להיות חכ1156 .
ש' מאשי את אשתו ,כי שכרה דירה סמו לדליקה1090 .
ש' מביא לבעליו סנדלי1096 .
ש' מדליק שלושה נרות לנשמתאביו1092 .
ש' מחפש כספו שאבד(389) ,1091 .
ש' מטיל מכתב בלי בול לתו התיבה1097 .
ש' מצא פג במעשה בראשית2120 .
ש' מצית את כל הגפרורי כדי לבחו אות1099 .
ש' מקנא בקיטע בשתי רגליו ההול על קביי2178 .
ש' מרוצה שהדליקה פרצה בלילה2102 .
ש' משתי מ הגזוזטרה למטה לרחוב1127 .
ש' נשלחה לקצב1102 .
ש' נתפס כשהוא נוטל חיטי משקי אחרי אל שקו שלו(90) ,1331 .

ש' צוחק כשחברו נתקל באב ונופל2232 .
ש' קי! וש' חור1154 .
ש' שחק כשהפשפשי נשרפו יחד ע ביתו2175 .
ש' שמח ביו ובוכה בלילה2233 .
ש' שתק בביתה של המשודכת1124 .
שלושה ש' היו בעול56 .
שני מיני ש' :טיפש על תנאי וטיפש שלא על תנאי1155 .
שוטי אסירי תודה
ברו הש שלא גנבתי קישואי1352 .
ברו הש שלא נת לפרה את השמי2108 .
ברו הש שעשה לנו חמישה נסי2150 ...
שוטה נסטר פע אחת עלידי גנב בשעה אחת3120 .
שוטה שמח שאינו בתו התחתוני שאות אשתו מכבסת וחובטת במזור1089 .
שוטה שמח שלא התחת ע בחורה שהוצעה עלידי השדכ 3119 .
שוטר
אחד סוטר לחברו וקורא לש'1907 .
אי ש' ואי שומר על בעור חמ! בפסח) .ר' לוייצחק( 2050
נהג תלאביבי נעצר עלידי ש'2624 .
סבל זק נעשה ש'3050 .
שולח' ערו*
ש"ע מסדיר את חייו של יהודי2054 .
שומר
ש' הסוסי הוגה כל הלילה וסוסיו נעלמי991 .
שופר
ש' נגנב מבית הכנסת2058 .
שות),י () :ראה ג  :סוחר)י ((
אישה וגבר ש' לעסק1813 .
יהודי ונוצרי ש' לעסק ולאמונה הנוצרית2031 .
נמאסו על ש' העסקי שתחילת רמאות וסופ הונאה3135 .
סוחר מוצא את אשתו ע הש' על הדרגש1668 .
עשיר ועני ש' לעסק1320 .
ש' בלתי רצוי לעסק1900 .
ש' יצאו נקיי מממונ16 .
ש' לחבית יי 861 .
ש' לעסק מתחלקי בריווח ובהפסד1899 .
שני ש' בהתייעצות ע עורדי בעניי סכסו ע שות שלישי1307 .
שחיטה )ראה ג  :הרב בקהילתו ,שוחט(
אחרי לימודי הש' מבקש אחד קבלה מהרב493 .
רשיו ש' של עשרה סוסי לערב שבת2668 .
ש' או בדיקה ,מה קוד למה? 1087

שחקני
להקת ש' בפטרבורג1929 .
ש' גרוזיניי בתיאטרו בטיפליס והגרוזיני במוסקבה2819 .
שחקנית
הש' נייבר המתנשאת זקוקה להלוואה75 .
שטר גורל )פיס(
הודות לש"ג אד מתעשר248 .
זכיה בש"ג הודות לתפילתהכומר2030 .
שיגעו'
ש' אינו מחלה כלל בפיורדה2709 .
שכ'
אשת איש נתנה עיניה בש' גוי3041 .
המחשבה על ש' בשעת נפילה מגבוה1888 .
המקל והמטריה של הש'3167 .
רכילות על הש'1669 .
ש' שוטה בג עד אינו רצוי1152 .
שכר )ראה ג  :פועל)י ( ,שכרו של הרב(
הש' מועט ,א מובטח ג לדורות הבאי1836 .
חישוב של ש' הגיוני לכאורה ,א שקרי151 .
ידיי תפוחות וש' מועט וידיי רכות וש' הרבה152 .
ניכוי מחיר המכנסיי הגנובי מ הש'173 .
פקיד מבקש העלאה בש'160 .
ש' של חז הוא תמורת תפילתו בקול511 .
שלו )ראה ג  :תשר(
ועידת ש' של רוסיה וליטה קובעת הגבולות בי שתי הארצות2959 .
על ועידת הש' מוטלת האחריות לש' הפולני ולטבח היהודי1984 .
ש' בי ערבי ויהודי בהישג יד זמ קצר לאחר יציאת הצבא הבריטי2679 .
שליח)י (
א ש' אינו משוגר למאדי2216 .
ש' ארצישראלי והחשוב בווארשה המוסי על המגבית3150 .
ש' ירושלמי באודסה מתבקש להחזיר את התורה להרסיני1865 .
ש' ישיבה אצל קמצ מופלג342 .
ש' מתאכס בביתו של פרנס491 .
ש' קר היסוד "מבריח" יהודי לאר!ישראל2671 .
ש' קר הקיימת משבח את אר!ישראל לפני תלמידי בפולניה2609 .
ש' של האומות באי להלווציה להשכי שלו בעול2080 .
ש' של הדז'ואינט נוהג בגסות כלפי פליטי יהודי2705 .
ש' של קר היסוד אמורי ללכת על ארבע ולא לעשות מאומה2672 .

שלימזל
ש' בעיניי עצומות על גשר אינו רואה את הארנק184 .
ש )מות(
אציל בעל ש' ארו אצל רוטשילד2064 .
החלפת טבליתש' עברית בטבליתש' רוסית כאמצעי להבאת מלאהמות1622 .
היהודי הראשו שנאל! לסדר עסקו על ש' של גוי2063 .
המרת דת אינה מחייבת שינוי ש'1395 .
קריעת הש' "המ " מ הספרי1255 .
ש' אבי הגוי נחו! למע ברכת היהודי2026 .
ש' האורח במסעדה אינו ידוע למי שמתחלק עמו בשולח 3118 .
ש' הולד "ד " נתפס כש' נהר451 .
ש' הצייר מופיע בציור למטה3105 .
ש' של אד הכוה ושמואל יוס פי בפי חרדי1826 .
שבעה ש' של יתרו ושבע בנותיו115 .
שינוי ש' בעקבות המרת דת(3067) ,1401 .
שינוי ש' העיר פטרבורג לפטרוגראד2777 ,2776 .
שינוי ש' ע שינוי מקו ומזל טוב734 .
שמי )ראה ג  :פמליה של מעלה ,תביעה נגד שמי (
איאפשר לסמו על רחמי ש'950 .
ש' משיבי לבקשה ארצית כעבור שבעעשרה שנה3165 .
תאור הש' ע תרפ"ט כיסאותיו מזהב וחופה משובצת באבני טובות2151 .
שמש )בשמי (
הש' למה היא משמשת? 2144
יהושע גזר על הש' לעמוד דו2124 .
שמש = שרת בית הכנסת )ראה ג  :פרנס)י ((
הש' הגאה של ר' משה סופר2311 .
הש' החי טוב מ הגבאי המת178 .
הש' הטיפש של ר' דוד פרידמ 1094 .
הש' והרב החדש442 .
הש' כשדכ 2097 .
כלב ספג ארבעי מלקות מידי הש' בערב יוכפור2162 .
עבודות הפר של הש' הזק 532 .
ש' "בעל תענית" נמצא אוכל במסעדה822 ,534 .
ש' אומר "אל מלא רחמי" ליד קברו של חירש1133 .
ש' בא לרופא ולא כחולה936 .
ש' בית הדי של מעלה1743 .
ש' בסיביריה מקריא וידוי ליהודי גוסס1383 .
ש' הכנסייה מדבר מאחורי האיקוני אל אציל פולני3057 .
ש' ואבי הכלה המארי בתפילה(2305) ,1205 .
ש' זק נוצח עלידי מלא המוות2164 ,699 .
ש' זק עובד קשה תמורת שכר מועט וכבוד מרובה532 .
ש' מבקש העלאה בשכרו(501) ,533 .
ש' מגלה זהוב מזוי622 .
ש' מודיע דברי שבצנעה נוהג בליל תשעהבאב שחל בשבת3085 ,1807 .
ש' מודיע שהילד ההרוג היה יהודי1945 .
ש' מזכיר לגביר יו פטירת אביו535 .
ש' מכריז על פתיחת מעיו של הרב531 .
ש' מסרב להלקות את הרב בערב יו כפור3004 .

ש' מסרב להעיר אד יש בעת הדרשה3009 .
ש' מת נתמנה שליח בשמי מטע הקהילה1159 .
ש' מתק נרות במסעדה בליל שבת1763 .
ש' עובד עשרי וחמש שעות ביממה533 .
ש' קורא ליהודי לקו לסליחות1347 .
ש' תמה על סוחרי היערות הנאנחי על עצירת שלגי וגשמי231 .
ש')ניי (
אי להזניח שיניי תחתונות823 .
כיצד עוקרי ש' רקובה940 .
שנות חיי
הקב"ה חוזר,ומחלק ש"ח517 .
ש"ח ניתנות כנדבה לצדיק חולה אנוש1635 ,690 .
שעו'
ש' כמוהו כגרמני2762 .
שע'
ש' הוא ג שוחט495 .
ש' לא תק את השעו המקולקל133 .
ש' מוכר שעו כיס פגו131 .
ש' משבח את השעו שמכר132 .
)ל(שקר )ראה ג  :גוזמאות ושקרי (
האישה שקרה ביחס לגילה ולנדוניה1575 .
הבריות אי נוצרי לשונ מלשקר2364 .
התחרות :מי מ השלושה משקר יותר? 1829
חכמת הרפואה משקרת933 .
שקר')י (
הרואה ש' אומר" :שהכל נהיה בדברו"1274 .
נחבי הש' אמר תהילי1306 .
פקיד הסיטוני הוא ש' ,א לא גנב1367 .
קשה ש' מגנב וגזל 1309 .
ש' אומר" :שקר אי לו רגליי ,א פה ולשו יש לו"1273 .
ש' טוע " :כל האד כוזב"1272 .
ש' ממעיט בשקרו ,כאשר בנו טופח על רגלו1297 .
שדכני ה ש'1450 .
שר
ש' המשפטי בהונגריה ממנה לפעמי שופטי יהודי1938 .
ש' הפני שונא יהודי ואוהב את כספ1937 .
שרשרת
ש' אסונות101 .
ש' כוללת סתירות :אי רע בלי טוב1922 .
ש' תאונות2060 .

שתייה )ראה ג  :שתיי')י ((
ארבע מידות של ש'2025 .
שתיי')י ( )ראה ג  :יי'  ,רופא)י ((
ארבע סיבות לש' שלא לשתות יי 865 .
הברייתא של ש'859 .
מדרש ש' :אד ישתה לפני הדגי ,אחריה ובאמצע850 ,849 .
פזמו הש' בשמחת תורה852 .
ר' לוייצחק בודק א יש ש' בביתהכנסת בערב יו כפור2049 .
ש' )הירשל( מסביר מדוע שותה הוא כוס אחת אחרי השניה880 .
ש' אי ברצונו להפסיק את השתייה884 ,883 .
ש' דורש מאשתו שתעירו משינה כאשר יהיה צמא839 .
ש' חולה שנאסרה עליו השתייה844 .
ש' טוע ששלמה המל שתה יי שלוש פעמי ביו838 .
ש' לרופא" :אתה תדאג להוריד את החו .אדאג אני לצמאוני"(853) ,845 .
ש' מבוש מאשי בעלבית בהתקנת מדרכה לפני הבית866 .
ש' מבררי מדוע מחירו של היי גדול ממחירו של המלח870 .
ש' מוכרח לשתות בלילה(3131) ,868 .
ש' מפסיד את כל רכושו843 .
ש' מצטער שהקב"ה לא נת ארבע מכות למצרי811 ...
ש' מקנא בשלמה המל… 854
ש' נשבע שישתה לאחר אכילה864 .
ש' קונה בקבוק יי"ש לשבת857 .
ש' רואה בתו שוטפת ביי ראשה842 .
ש' שותה להטביע צרותיו ביי 847 .
ש' שותה לפני גשר ואחריו851.
ש' שותה מתו בקבוק(611) ,841 .
ש' שותה שלוש כוסות בנשימה אחת858 .
תפילתו של ש'(845) ,853 .
)ל(שתק
הירשל ישתוק כל עוד אי שפת הקיסר שגורה בפיו2148 .

