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אדון   הויה מלך  מעבד  עליו  מכון  חבוק  ינון  כסלו  116

  הכל
מודה   אפלה  יציאה

  אני
                  סיום  כליון  נמוך  116
המן   אונס  זעם  אסון  אלוף  מבעה  117

  האגגי
    בעילה  פה לב  קוטב  זיק

        דוחק  כהן גדול  חכמים  בעל חוב  פלח  חיק  חלף  נגינה  118
    אבוקדו  פטל  פגול  מעט  מטע  טפל  טעם  גלולים  דמעה  עיגול  119
  סף  סמ"ך  לץ  מדוע  מכס  כסיל  חזקה  צל  מועד  עמוד  מסך  120
בהמה   120

  גסה 
אליהו   נע  נדוניא  מכס  כלאי בגדים  אבני מזבח

  הנביא
בהמה   דיוק  הפיכה  סין

  גסה
          בדיקה  אצל  הפלאה  מטבע  מודעא  לאמים  נינוה  121
    חסדים  זיקה  מלבן  אנוסה  ענב  נבע  זלפה  צלב  בצל  עבים  122
בין   מעוז  מלחמה  חנינה  נגע  ענג  123

  הבדים
בכל   פגם

  מאודך
    מגיע  קוביה

      יוחנן  כיצד  עדים  מדף  גט יבמין  עמדי  סדין  עדן  לפיד  124
יחיד   ענה  נמלה  מסכה  נדוניה  125

  ממאה
            מפה

  פליאה  ענו  עון  סיון  סוס  מלון  מאפה  כסליו  נכון  מגמגם  אלמנה  126
                כלי זין  זה אלי ואנוהו  חיבי לאוין  מלואים  127
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  החכמה
          בינוני  טלטלים  פחם  מגפה  לחץ  חסין

      טעים  עונג  עמידה  נוגע  גוסס  פליט  נמלט  טען  נטע  129
  נסך  נכס  מץ  כנס  צהלה  סביבון  עני  קל  עין  כפל  סלם  130
                פלך  חזקיה  סיני  סמל  130
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  ויבא
      ממנה  סכנה  נוטע  פנה  נפה  מסלה  ממלכה  קהל  מצה  135
  עניו  סוכן  נוף  מוץ  כפול  חזקיהו  עינוי  צום  קול  סולם  ממון  136
אלף הא   עכו"ם  136

  ואו ה"א
גדולה   צלוי  מילון  על ידי זה  נימול

  לגימה
        

מכה   קולא  מצבה  מוצא  יופיא"ל  יום ולילה  קבלה  אופן  137
אביו 
  ואמו

טעם 
  חטא

  נאוף  אמוץ

  מצח  מחץ  לקח  לבנון  חנף  חלק  מנחם  מחץ  חמץ  צמח  חקל  138

                  פיג'מה  מגיפה  הצלחה  138

יונה   חלוצה  קטל  לקט  נטף  139
  הנביא

גוף 
  האדם

          

  עגבניה  הכנסה  עמל  נץ  נסיך  קם  מיץ  מחצב  הקהל  פס  סכין  140
                    צמוד  מלכים  140
    ממונה  יהלומים  הצילו  נאף  נאמן  אפס  אסף  מצוה  מלאכים  צאן  141
              סבלן  קיבל  יסוד המזבח  אכסנאי  בלעם  142
בטול   מעגל  מחצה  חנפה  חליצה  143

  מלאכה
אלף הא 
  יוד ה"א

אלף הה וו 
  ה"ה

      בעלמא  מאבק

    חלקה  הדלקה  חלוק  נפוח  צומח  חומץ  קדם  צמיד  ספד  חסכון  144
כסוי   עלמה  עלילה  מעלה  מצודה  145

  הדם
  מטמון  פניה  מהפך  כניסה  עיסה  סעודה

    מימון  מיליון  המציא  סיוע  אכסניה  סלון  סוף  נסכוי  עולם  מציאה  146
שני חיי   147

  יעקב
                    זמנים

    פטנט  קיבול  פסגה  אם הבנים  נחמן  מאזנים  מקח  קמח  נצח  פסח  148
                מהדק  הקלטה  הדפס  קדמה  149
  קן  סמים  נמס  מהפכה  מנין  מינים  כנף  עכס  כעס  נעל  מעיל  150
כבוד   ידעוני  דפוס  קים  פדיון  150

  חכמים
    במבוק  עדכון  מוקד  פיס  לא פלוג

אלף הה   קנא  פנויה  נוצה  קומה  סופה  חפזון  העולם  מקוה  ויקהל  151
  יוד ה"ה

  

כלאי   נקב  נציב  המוציא  בנימן  152
  אילן

ממון 
  גבוה

          ביצים

אחד בפה   פגע  בצלאל  153
  ואחד בלב

              מפגל  זוממין

                  מחנה לויה  עולם הבא  קדים  154
            פיוטים  מעילה  מפלה  ילקוט  נעלה  קנה  155
      נעול  נאקה  ממוכן  יחזקאל  קנאה  יוסף  ציון  סילון  עוף  156
                  נזק  נקבה  זקן  157
אמא   158

  עילאה
העלם   חמסן  מנגינה  חנק

  אחד
מים 
  חיים

          וצונו

                חבוב מצוה  נקדה  מפלט  קטן  159
  עץ  מעים  עיף  צלם  נקוד  כסף  נקי  קין  נעם  סלע  סימן  160
      כפיים  עודף  פלילי  מיסים  מסמך  אב זקן  הנקה  נפל  צידון  160
בהמה   איני יודע  קונה  פועה  פפא  מנוסה  161

  דקה
אלף הי יוד 

  ה"י
        

                צבע  עצב  בצע  בנימין  162
אלף הי ויו   כלי אבנים  אצבע  163

  ה"י
                

מוציא   דקין  בוקא דאטמא  צעד  חיצון  164
  אגוז

            קנוח

              נעילה  קללה  קינה  עצה  נקודה  165
בזוי   בעל דין  עמון  עליון  מעון  166

  מצוה
מלא 
  לוגמיו

          

בועל   167
  נדה

                  אסימון  אלכסון

אימא   טמאה בלועה  צבוע  עצוב  168
  עילאה

              

חול   169
  המועד

                    

  נצל  נעים  מסע  מסכן  מליץ  לפני  נעמי  ניסן  מעין  מקל  ענן  170
                  יוסף דוד  פלס  פסל  170
                      מצולה  171
כבוד   יקנה"ז  קבע  עקב  בקע  172

  מלכים
            בצלים

                  מזבח העולה  כלי גללים  נגעים  173
                      עקד  174
                או לחלק  טלפון  צפה  מכפלה  175
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מלוה   חלב עכו"ם  פלוני  עמוס  יועץ  176
  מלכה

            מסוכן

פסח   גן עדן  זעק  בקעה  סמבטיון  177
  חגיגה

            

                קבוע  נגעי אדם  מטלטלין  חפץ  178
                      מקלט  179
שני חיי   180

  יצחק
בעלי   נסכים  פנים  ענין  אנן סהדי  מפני  כפף

  חיים
  פעל  מסיע  נסע

                      דולפין  180
                    זעקה  יעקב  182
                  אמונה ובטחון  חפיפה  עקיבא  183
                  מספד  דפק  פקד  184
                  מליקה  בטול חמץ  פעלה  185
          פועל  מוסף  קלון  כפוף  אלקנה  מקום  קוף  186
נחום   צמאון  מספוא  עקיבה  187

  אבלים
עצה 
  טובה

            

צום   ממחק  חליפין  פקח  חצץ  188
  גדליה

          בעל מום  יעקוב

                  עקידה  פקדה  קטף  189
  צלע  ציץ  פעם  פקוד   פנימי  עצל  למען  כנען  נכנע  נקם  פסים  190
              קלס  קים לי  דחולעובדין   אסטניס  קץ  190
                      יום הנץ  191
                נגעי בגדים  קצב  קבץ  בצק  192
אבן   193

  הטוען
                    

                    פקיד  צדק  194
              קצה  פנינה  מקנה  נקמה  חפציבה  195
דם   קוץ  צוק  ים סוף  מנעול  196

  ביצים
            קונם

                      אל עליון  197
                    פנחס  צחק  198
                      צדקה  199
  צלף  צדוק  פקודי  עסיס  קלע  קיץ  יצק  קדמון  עצם  ענף  כנפים  200
א אל אלה   סמנים  מצע  יין נסך  200

אלהי 
  אלהי"ם

              ספין

                גט מוקדם  לוקוס  רב  בר  202
              רבא  הנץ החמה  קבוצה  גר  באר  203
      דאר  קיפוח  פיקוח  דר  נצחון  מעטפה  בקבק  צחוק  צדיק  204
            ענוי הדין  סקילה  הר  גבר  ספינה  אדר  205
עוף   ראה  רב אבא  יום הכניסה  קוסם  עצום  ברד  דבר  תור  רות  206

  טמא
  

בא זה   זר  ראב"ד  אדם המזיק  רבה  אין סוף  רז  פדיון הבן  גדר  רהב  207
ולמד על 

  זה

  

  הגר  פענח  גרה  הרג  קדקד  חקק  בור  יצחק  ארז  פינחס  ארבה  208

                    במינומין   רב אדא  208
          מטעמים  הדר  דהר  גור  בורא  ארח  רבבה  209
  אורג  רחב  רגז  עמק  חבר  דור  גזר  ברח  אטר  חרב  קנין  210
                    בעל חנן  קלף  210
נסוך   עלוקה  ירא  ארגז  ארי  גבור  211

  היין
          

נכסי   דבור  זהר  חדר  רבי  אורה  212
  מלוג

  ריב  רזה  חרד  הרבה  גזבר

חי   אזור  ענני כבוד  רטב"א  רב אחא  גזבר  רואה  צלפחד  212
  עולמים

      

                טרד  חרה  בריא  אביר  213
        סנדק  דקדוק  אורז  מעדנים  ירד  חור  ארובה  רוח  214
אבינו   טור  ירה  מצפה  גביר  זרח  גזרה  קלפה  מעקה  אורח  215

  מלכנו
  

גבאי   215
  צדקה

                    עינוי הדין

    נועץ  צנוע  דביר  חבקוק   אריה  אידרא  נקיון  עמוק  גבורה  חגרה  216
          קונה הכל  יראה  ראיה  רחוב  רב אבהו  בורח  חורב  216
    חורג  טרח  יאור   חרדה  דבורה  בירה  אורי  טבור  חטר  אויר  217
                    בריה  הוראה  217
דבר   אזהרה  זורה  רטט  ריח  ירח  218

  האבד
        בריאה  למנצח
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נכסי   אריגה  רוחה  טרי  ירט  219
  מלוג

            

מוצאי   ענק  סעיף  מפעל  מכנסים  כר  טהור  בריח  220
  יום טוב 

  מפיץ  אחראי  רך

                  סנסן  רווח  פלפל  220
פלג   עמון ומואב  מאמצים  יורה  חבורה  קנוניה  יאיר  אייר  221

  המנחה
      ארך

      אוריה  זהיר  חרטה  יוהרה  כבר  ברך  רכב  דיבור  חגורה  222
                      חירה  223
                  מפקד  דכר  דרך  224
            עין יפה  רב זביד  כרה  חזיר  בחירה  קליפה  225
                  אבא דבריאה  אביגדור  צפון  226
          לאפוקי  נזיקין  כברה  זכר  ברכה  בכרה  אורך  227
נכסי   ברכו  ברוך  אכזר  כרוב  בכור  228

  דניידי
          אלהי יעקב

יגל   הכרה  הענקה  קמץ  צניף  כדור  לקק  ירך  230
  פז"ק

      

נסוך   231
  המים

                  אריך  עסקא

ע"ב ס"ג   יברך  אביי ורבא  ארוכה  232
  מ"ה ב"ן

          הרכבה  צאצאים  כביר

עץ   233
  החיים

                בכורה  זכור  רגל

                    חוכר  יריחו  234
                    ריח הגט  צפניה  235
                      כיור  236
                    הכרזה  קפאון  237
                    אכזרי  רחל  238
                  חקב טנ"ע  ברזל  גורל  239
  מר  פעמים  צפע  פסק  ספק  פקדון  ככר  פנינים  פצע  פעמן  עמלק  240
                      כבוד רבו  240
          מוקצה  מה מצינו  רמ"א  רבי חיא  מצוקה  זרבבל  ראם  241
רבי   זכריה  אריאל  חרדל  קולמוס  242

  יהודה
            

                      גמר  243
מגן   מאגר  גמרא  בני יעקב  מרד  244

  וצינה
            פיצוחים

אדם   קמיצה  רמ"ה  רמה  מרה  מהר  245
  קדמון

          

צלם   קנמון  פצוע  ניצוץ  מראה  מדבר  כורך  פעמון  246
  אלהים

      

  קופסא  רמז  רומא  פלאפון  זרובבל  יוצא דופן  מרבה  מורא  זרם  מאור  זמר  247
      חרם  מחר  מחספס   מדקדק  במדבר  אברהם  חמר  רחם  רמ"ח   248
נכסי   מרט  מגור  טרם  ברזלי  מטר  249

  דלא נידי
          

    מבחר  ר"ן  מחבר   קצין  מורד  מהרה  צדוקים   דרום  צעיף  נר  250
                  רמאי  מורה  מאיר  251
יוצא מן   רבים  מדרגה  252

  הטמא
מזבח 
  הפנימי

              

הוצאה   אברים  נגר  מזור  גרן  253
  והכנסה

  גארטיל  יעל קגם  גרדום  זומר  רב אמי  גרמי

                יצחק אלהי  רחום  חמור  נדר  254
      פסטוק  חומרא  רנה  רמיה  מרזח  מהיר  מדורה  מזרח  נהר  255
          נזקי גוף  מחובר  רוכל  נראה  נור  דברים  אהרן  256
בטול   נורא  מריבה  זמרי  זמיר  ארון  ויאמר  אורים  257

  ברוב 
      נזר

לאה   רחים  זמורה  מחיר  258
  דבריאה

נס גדול 
  היה פה

            דריידל

                  למנחהסמוך   גרון  ראובן  259
        עציץ  רכיל  קלקל  צעק  מכר  גרזן  גרזים  כרם  260
                    גט מאחר  מוריה  261
מבטל כלי   לסטים מזוין  מרכב  אהרון  262

  מהיכנו
קיץ 

  המזבח
            

              סברא  לחם הפנים  רבינא  רוזן  רזון  263
              רב הונא  דם טוהר  סדר  חרון  ירדן  264
          פיסטוק  כלי גבר  צעקה  ירמיה  הרס  אחרון  סהר  265
            קקוס  ירון  צמצום  מלוה על פה  רב דימי  חברון  266
          עדים מודה   חרבונא  אסור  מרכבה  נזיר  267
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  זוממים  בקנס
מלוה בעל   בוסר  חסר  חרס  268

  פה
גומל 

חסדים 
  טובים

            

                    צדוק הדין  סגור  269
            קצף  קפץ  סיר  נכר  ער  רע  270
קטני   מיחזור  אף על פי  פצועי דכה  לאמר  אריס   ירמיהו  הריון  איסר  אסיר  271

  אמונה
  

אהוד בן   קוקוס  גירי דילה  ארוסה  רעב  עבר  בער  רבע  ערב  272
  גרא

    

כלאחר   רב אסי  גימטריא  אוירון  בכור אדם  נחירה  ארבע  רגע  273
  יד

      גרע

אימא   רעד  עדר  סוחר  מרדכי  274
  דבריאה

          רחל לאה  ערד

רב   275
  חסדא

                    מכירה

                עבד כנעני  קיקיון  עור  כנור  276
יום   ערבה  מזכיר  עזר  זרע  277

  המעונן
            

עד מפי   רב כהנא  גערה  עזרא  עבור  גירסה  עורב  ערוב  חרכים  כרובים  בכורים  278
  עד

זה וזה   רעדה  279
  גורם

                  צידוק הדין

        הערה  מנצפ"ך  קצץ  פר  כירים  יער  עיר  נכרי  280
          סרכא  רועה  פאר  מאמר  הורדוס  ערוה  עראי  281
              רמב"ם  מוציא מצה  עזרה  עברי  ערבי  282
אורח   זורע  רבי ינאי  רגלים  פגר  והערב  זרוע  זכרון  283

  חיים
      

גדול   רדף  פרד  ערוגה  עטרה  284
עומד על 

  גביו

          חמי טבריה  

                רפה  הפר  מרמה  פרה  285
                  סוכר  מומר  צמוקים  286
איכא   רופא  פזר  ממזר  287

  דאמרי
          פלא יועץ  זעיר  אפיקומן

            סיגריה  פרח  חרף  חפר  רפ"ח  ביכורים  288
מנהג   פרט  פטר  טרף  289

  המקום
              

    רץ  צר  רודף   פרי  ערך  נמר  אגרוף  כרמל  כנור דוד  מרים  290
יחיד   290

  ורבים
                  אכסדרה  רי"ף

                    אמימר  ארץ  291
            רפואה  רמב"ן  רבץ  רביעי  עכבר  בצר  292
                    מזמור  חרפה  293
טל   294

  ומטר
אלהי   נרדם  טרפה  ארגמן

  אברהם
            

אלף למד   עמוד הענן  צרדא  מנרה  פריה  295
הה יוד 

  מ"ם

  צהר  רצה  צרה  פטור  יריעה  אפרוח

נר   רובו ככולו  מרון  צור  רמון  296
  הבדלה

            

גזל   בצרה  ארמון  צואר  אוצר  297
  הרבים

מורא אב   זעירי
  ואם

        

פי   חריף  רצח  מחמיר  יפרח  אמוראים  רחץ  רחמים  חצר  צבור  298
  הבאר

  

עבודה   הפטרה  299
  זרה

                  

  ציר  פרך  ערל  נמרוד  מעמקים  מסר  מנהרה  כפר  קנקן  יצר  פרוטה  300
אלף למד   רק  קר  רעל  רמס  300

הי יוד 
  מ"ם

            יורה דעה

          פוריה  צוהר  מאסר  קרא  צורה  מנורה  אש  301
אמירה   שב  רקב  קרב  בציר  ברק  בקר  קבר  302

  לגבוה
      

נזקי   שבא  שאב  רחצה  מסגר  צוואר  303
  ממון

          

      פסק דין  מדרס  שאג  רקד  חרמון  חרוץ  שד  נדרים  רוצח  304
    אחי   אור צח  נדר הנאה  שה  יצהר  ערלה  כפרה  ירצה  רננה  305
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  ורעי
  דרבנן  מירון  שגג  קור  מקצוע  מוסר  כפור  יוצר  אשה  דבש  רימון  306
אב   306

  הרחמים
                אב הרחמן  מרבה בגדים  מסור

            מורסא  גמר דין  דגש  שוא  רבקה  זרק  307
פפוס בן   רחק  רקח  קרוב  חריץ  308

  יהודה
  שוב  קרחת  מסחר  חקר  חציר  חש

          סוד רחל  גרמניה  קובר  זרקא  קרח  איל נזיר  ארנונה  308
              מהדרין  שאגה  קטר  גוש  שדה  309
  רעם  ריק  שי  חשב  קרי  קיר  עמר  כפיר   יקר  ירק  יש  310
דבר   מחיר כלב  שלל  שובב  שבח  310

  מגונה
            

מים   שבט  311
  העליונים

      שוה  מסורה  מודר הנאה  פירכא  שגגה  רפאל  איש

טובי   ישב  מרבע  מעבר  שואה  יבש  שוגג  חדש  שחד  מערב  312
  העיר

  

            זורק  בן פקועה  שחה  שובה  קבורה  בושה  313
מרדכי   314

  היהודי
יוסף   שטה  חוש  רחוק  מעדר  מחסור  שודד   מטטרו"ן  שד"י  השדה

  ובנימן
    יצירה    ושט  שוט  ערמה  מרעה  מערה  כפירה  אשדוד  רעמה  315
                אבר מן החי  אבישג  ערום  ירוק  316
נזיר   אהל ארעי  שיבה  שחט  שביה  יבשה  ויקרא  גדיש  317

  טמא
אברהם 

  אבינו
עולם 
הזה 
עולם 
  הבא

  

      נרנח"י  חודש  שוחד  שיח  שבוי  יושב  השיג  אליעזר  שחי  318
דרך   שיט  שוחה  שגיאה  מרגוע  319

  המלך
            סנגור

נ"ט בר   טוען ונטען  ריקוד  רחבעם  עירם  ישי  שוטה  נער  320
  נ"ט

      

פסולי   321
  קהל

                    חודש אב

              מבעיר  כשב  כבש  שכב  ירבעם  322
אבא   ארבעים  מרגלים  שיחה  323

  דיצירה
              שוחט

מכירה   חסרון  324
  לגוי

                  אסטרלוגיה

ברי   קיטור  מרפה  נערה  פרוזבול  325
  הזקא

רבי 
  נחמיה

          

עמוד   326
  האמצע

כלאי   אחשביה  השגיח  כוש
  הכרם

      לערוך  בן חורין  פרא אדם  חישוב

                    ארוסין  ישיבה  327
        כלי חרס  היזק ראיה  שכח  שובך  רעבון  ערבון  כחש  חשך  328
רבנו   329

  יונה
                    

אדם   רבי חנין  של  אסטרולוגיה  רסיס  סריס  סער  סנחריב  שדוך  צמר  330
בהול על 

  ממונו

  

              פרוזבול  רבי חנינא  רפאים  סיסרא  אפרים  331
                  חבוט הקבר  שחיטה  מבצר  332
קמא   שגל  גלש  גרעין  שלג  333

 קמא
  בטיל

          נר חנכה  שכחה

                      אשלג  334
כבוד   פרה אדמה  הר סיני  מערכה  סערה  335

  הצבור
כבולעו כן 

  פולטו
אבן   רחל אמנו

  העזר
      

אהרן   336
  הכהן

לאחר   רבי יוחנן   שאלה  רעיון  שכוי  כושי  פורים
  זמן

יחיד   מצור
  וצבור

  שלו

שדה   336
  אחוזה

                    

              שואל  ויורד עולה  פרזים  שז"ל  שאול  337
אמה   שלח  שחל  לחש  חלש  לבוש  338

  העבריה
אסורי 
  הנאה

יעקב   הכחשה
  יוסף

לבן 
  הארמי

  

            נר חנוכה  אפרחים  ערי חומה  ליל הסדר  שלט  לטש  339
כל דאלים   340

  גבר
  שם  רקם  נצר  צפצף  פרס  קעקע   מרק  מסמר  כרעים  ספר

פרה   341
  אדומה

מנחם בן 
  עמיאל

אדם   שלוה  משא  מקרא  אשם  אמש
מועד 
  לעולם

    אמ"ש  ארמילס
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                      שביל  342
              כאן היה  כאן נמצא  יקרא דחיי  בר מצוה  גשם  343
יום   רפידים  סרפד  ספרד  שמד  פרד"ס  344

  הזכרון
          מרקד

  משגב  לג בעמר  שהם  שליה  יוצא להרג   רקמה  צהרים  פרסה  מקרה  שילה  משה  345

ערב יום   345
  טוב

                    שמה

בטול עבודה   שום  רפיון  סופר  מקור  רצון  צנור  346
  זרה

        

דברים   347
  בטלים

                    שומא

        שמח  משח  מרחק  מושב  חרצן  חמש  שמח  שליח  348
כל הראוי   אהל זרוק  שליט  349

  לבילה
                

  שים  ריקם  משי  עמרם  פרע  עפעפים  שן  ספיר  קרן  ערף  עפר  350
 עליה  מחשב  ערכין  רב נחמן  שכל  350

  וירידה
            

העלם   לג בעומר  נשא  שמאי  קרנא  אשכל  351
  דבר

          זרע סטה

                  אמריקא  קרבן  בשן  352
בין אדם   נגש  גשן  אשנב  שמחה  353

  לחברו
דברי 
  קבלה

          אסור כולל

                רב המנונא  דשן  שמטה  שדים  354
לאה   שנה  ערפה  מחשבה  לשכה  ספירה  פרעה  355

  דיצירה
        

  אשמדאי  עורף  פרוע  נקור  הדור מצוה  שכול  פעור  נוצרי  כפורים  שנאה  צינור  356
                    אמריקה  סיפור  356
                זרע סוטה  חמר מדינה  שונא  אשכול  357
          רב יוסף  רקבון  חשים  עבד עברי  חשן  נחש  משיח  358
משה   359

  דוד
        ומיעוט  ריבוי  שאובים  יקר וזול  שטים  שטן  נטש

  קרס  צער  עצר  שי"ן  משך  מסדרון  שני  עציץ   שלל  כרפס  שכם   360

בוהו   שובבי"ם  כבוש יחיד  ישן  מלצר  360
  העולם

      נחשב  סרק  עורך דין  עזר כנגדו

רבו   361
  מובהק

דופן   אדם חשוב  שבטים  הר ציון
  עקומה

מגו 
במקום 

  עדים

כופר   יוצא לדרך
  הכל

אמא   נשיא
  דיצירה

  

                פנים בפנים  קסבר  חוזר וטוען  משכב  362
 םבין אד  משיחה  363

  לחבירו
                  רב פפא

ארץ   364
  החיים

            ישמחו  בני ברק  שמיטה  חשון  חושן

              השליך  צרעה  יוסף הצדיק  שס"ה  שינה  365
              שנוי  רבן גמליאל  שולל  חשבון  צוער  366
                      אישון  367
                    שחין  חמישי  368
  שכן  רענן  צפר  צעיר  פרץ  עריץ  קרע  עקר  שלם  לשם  ש"ע  משל  370
                      קנין כסף  השכמה  370
                יהי רצון  ערי הלוים  שמאל  רצועה  371
            בריסק  גט ישן  עשב  כבשן  עקרב  שבע   372
                אור עליון  השבינו  געש  אבשלם  373
  רצעה  עקרה  שעה  לשמה  כלל ופרט  שלמה  רצפה  קערה  משיכה  שמלה  עשה  375

ספק   צעצועים  צורף  משאלה  מושל  שלום  צפור  עשו  376
  ממון

יסוד   קול רם
  הארץ

מקווה 
  טהרה

                פורץ  שנוי  נושך  עוקר  376
                    גיד הנשה  שמואל  377
                עליה לרגל  שבוע  מלבוש  חשמל  378
אדני   אבשלום  379

  השדה
עוסק   סנהדרין  לג לעומר

  במצוה
            שהחינו

      רצץ  עיקר   פרק  פריץ  ערפל  מספר  צאן ברזל  רקיע  מצרים  380
אסטרנומי  שאף  צפורה  שועה  381

  ה
דוד   שכונה

  משיח
          

                    שעבוד  שם מ"ב  382
אל ארך   פגש  שבועה  חוט שני  383

  אפים
              

זכר   384
  נקבה

                קל וחמר  כבש המזבח  משלוח

      גברא   עקירה  שממה  עשיה  פוטיפר  שפה  הפקר  שכינה  385



10 
 

  חפצא
אין חבין   שומם  שולים  אשפה  שפ"ו  פרסום  ציפור  עשיו  386

לאדם 
אלא 
  בפניו

רבי יוסי   
  הגלילי

  לשון

סימן   387
  ברכה

                    

                כלאי זרעים  חשף  שחף  שלחן  388
חוט   שפט  פשט  טפש  שטף  שלטן  389

  הסקרא
          שהחיינו

קל   פיש  קרסל  ספרים  קרץ  אנדרוגינוס  שמן  שמים  390
  וחומר

  פרנס  שדוכין  קצר

יוסף בן   390
  יעקב

אוהב 
  שלום

                  

נדנוד     אש מים  יהושע  ישועה  391
  עברה

            

                      שביעי  392
אבא   שפחה  393

  דעשיה
                  

                    שולחן  נחשול  394
  שבוע טוב  שולטן  פשוט  שלטון   מכשלה  ישעי'ה  משנה  פרנסה  שמנה  מנשה  ישפה  395

אבוה   395
  דשמואל

רבי   נשמה  עקיבארבי   שופט
  עקיבא

            

העמידו   קוצר  מכשול  396
  דבריהם

                

                    שזיף  אסור קל  397
                  מנחש  שחץ  חפשי  398
שודא   אלף זעירא  עדי מסירה  חצוצרה  פטיש  399

  דדייני
רבי 

  עקיבה
          טשאלנט

  שפך  שנים  קש  סנפיר  מרצע  מצרע  נפרע  משכיל  נשים  קציר  שק  400
דרכי   400

  נעם
                    

              תא  שמונה  שאנן  אנשים  ישעיהו  401
הפסד   קשב  בת  בקש  עכביש  402

  מרובה
            

                      גת  403
יעקב   לוח השנה  שקד  קדש  404

  דבריאה
              שטיפה

מים   קשה  405
  אחרונים

            עין רעה  עין הרע  הקש  חיבי עשה

מודים   אתה  עפרון  כשלון  שועל  406
  דרבנן

      שוק  פרעון  הארץ עם  עכשיו

                  אור קדמון  בקשה  אות  407
אבני   אהבת  שחק  נחת  חשק  ברור  בורר  זאת  408

  שהם
חבלי 
  משיח

קול צום 
  ממון

  

שלמי   מצטער  אבות  הקדש  שקט  קשט  אחת  409
  חגיגה

        

      שלף  קיש  שפל  שמע  שמיני  דרור  קדוש  משכן  אררט  410

דין   השקה  410
  מדרבנן

              רקיק  נרצע  חודה של מחט

יום   טבת  תהו  אלישע  411
  הכפרים

קבר דוד   נטע רבעי  יש מאין
  המלך

        

                  בעל קרי  תאוה  בית  412
              פלגש  אהבת ה'  משגע  אלישבע  אות ו'  413
אור אין   תבואה  יתד  שחוק  נחשון  אות ז'  414

  סוף
משכב   קדיש

  בהמה
חסרון   כד שמן  ויחן שם

  כיס
נברא   חשמונאי  קדושה  נושא חן  בית אב  מעשה  ממשלה  הר ההר  אחות  תודה  415

  בצלם
  

                בעור חמץ  משכון  הרהור  תי"ו  416
                גויים  דשון מזבח  ברירה  זית  417
                בירור  עציץ נקוב  ישחק  חטאת  418
                  חלול השם  טי"ת  אחדות  419
ערב   שפם  כלי שני  ידות  למפרע  שלמים  צפרן  עשן  מפרק  התודה  420

  פסח
  ענש 

                      שכנים  420
                      שמועה  421
יוצא מן   זוגות  אודיתא  נשבע  שבעים  422

  הטהור
כבוד 
  שמים

רועה   אריך אנפין
  צאן

מצה 
  אפיקומן
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רב אדא   פילגש  נבוכדנאצר  זוית  ברוריה  423
  בר אהבה

          פילגש  לג שמן

משיח בן   424
  דוד 

מאכל בן   קשיטה  עדשים  כדת
  דרוסאי

            

טעמא   חוץ לארץ  נעשה  קונטרס  שמעיה  425
  דקרא

לאה 
  דעשיה

כל גיא 
  ינשא

        

עמוד   426
  האש

אבני   תוך  נושע  מושיע
  החשן

ביעור 
  חמץ

          עונש

יום   427
הכיפורי

  ם

בל יראה ובל   גט מעשה
  ימצא

                

ארבעה   428
  מינים

קנאים 
  פוגעים בו

                סוד משיח  אור חוזר

מקרא   חילול השם  שגעון  משפט  429
  מגילה

            גוי קדוש  פרקליט

צדיק יסוד   נפש  שקל  430
  עולם

העמדה   שפן  שסע  שמץ  תל  נשף  רעמסס
  והערכה

  רבי זירא

עפר   430
  סוטה

ה' פעמים 
שם 

  אלוקים

                  

                    נוטריקון  התוך  431
אחור   גוד אחית  תבל  בצל ירק  432

  באחור
              

מצוה הבאה   מכה שחין  משפחה  זכות  433
  בעברה

              

עורכי   דלת  434
  המלחמה

                  פרקדן

אחיה   עורכי הדינין  תלה  התל  435
  השילוני

              

                    שעטנז  תלאה  436
שחוטי   אור מקיף  משטה אני בך  כזית  כתיבה  437

  חוץ
            

בצל   438
  ירוק

                    זקן ממרא

זה נהנה   אבלות  גלות  שפטים  תוכחה  439
לא וזה 

  חסר

טועה 
בדבר 
  מצוה

        מפשיט  מוכה שחין

        גלותא  רבי זיירא  שסף  תהלה  שדפון  מת  משק  שוקלד  440
אימא   אקבע אסורא  גחלת  אמת  441

  דעשיה
            אפרסק  שסועה

מהיום   תחלה  זולת  בית אל  בתולה  גלית  443
ולאחר 

  זמן

          

גילוי   צפרדע  דמשק  חתול  מקדש  444
  שכינה

כהנים 
זריזים 

  הם

שליח 
  להולכה

חודש   זית זך
  סיון

    

שמואל   אב בית דין  תל אביב  תמה  משקה  מקשה  מכשפה  445
  הנביא

        

            מרקוליס  תלוי  פישון  מות  מרור  ינשוף  446
רבי   447

חייא בר 
  אבא

בין 
  המצרים

                שמועא"ל  אכין ורקין

              גדלות  מתח  חתם  חמת  משחק  448
מים   טלית  449

  שאובים
אור   הדיוטמעשה 

  מצוחצח
              

חס   דמות  שפע  תן  לוחות  450
  ושלום

  כתל  תהילה  מתי  נשק  פשע  מחבת

                    כשפים  יולדת  450
אילן   תהום  תחבולה  תימא  ישמעאל  451

  סרק
כבוש 
  מלחמה

שני 
  לטומאה

        

                    קרקבן  תבן  452
מלך   453

  המשיח
              תחילה  תמוז  מחתה  גנת

מקח   תמיד  חמות  דתן  חותם  454
  וממכר

פטור 
מדיני 
  אדם

כח   מקדיש  שקדן
  מעשיו

    התמדה

גלגול   455
  שבועה

ג' מילואי 
  אהי"ה

                  



12 
 

ארץ   יתום  פרצוף  ד' אמהות  כותל  תאנה  456
  העמים

          פושע

                      אתון  457
                  נחת  שחקים  חתן  458
טמאת   459

  זב
מעוט אחר 

  מעוט
                  עיר מקלט

גדול   גזרה לגזרה  כתם  תמך  משען  460
  הבית

קדשי 
  הגבול

רחל   קדשנו
  דבריאה

שנוי 
  הגוף

  חומות  יתן

כלל ופרט   תניא  איתן  461
  וכלל

                

אין סומכין על   מכתב  נתיב  462
  הנס

                רב יימר

רבי   סבתא  זכוכית  תנובה  חתנה  463
  מאיר

אסור   תבונה
  מוסיף

  מר זוטרא  תחנה   אפיקורס

                    תגין  463
הפסק   464

  טהרה
דיני 
  שמים

                  

רוצה   465
  בקיומו

                  נשיקה  פשיעה

מכה   וסת  תהלוכה  סורר  גלגלת  שמעון  466
  בפטיש

קנין   מתוך
  דברים

      

מי   468
  חטאת

ממון 
המוטל 
  בספק

                  נחל מצרים

ישוב   469
  העולם

זה בורר לו 
  אחד

                  עגלה ערופה

  יז תמוז  נשען  שצף  שקע  תכן  תלם  עת  עשק  עקש  קרקע  משקל  470

החזק   470
  כפרן

                  גנת אגוז  תנ"ך

הר   471
  המוריה

              שוה כסף  קדשי מזבח  מבריח ארי  דבר הנדור

                    מוכר עצמו  כלי בית  472
בית   אסור גברא  תבוסה  תחינה  סגריר  473

  הטבילה
לחם 
  משנה

          

                  עדת  דעת  ערב רב  474
                    תעה  עתה  475
האיר   תנוך  תוכן  סתיו  מלקוש  כותים  476

  המזרח
          בית דין

דבר הלמד   בת כהן  בעתה  אתמול  477
  מסופו

רבי   בית הלל
  ירמיה

משוח   כבוד המת
  מלחמה

      

טובת   עבות  478
  הנאה

                מחלת  זעיר אנפין

                      תגמול  479
קנין   מולדת  מכרכר  לילי"ת  קידושין  עדות  פת  תלמוד  480

  סודר
      תף

                ספק ספקא  מקום פטור  אהל המת  טבעת  481
סדר ליל   482

  הסדר

                    אספקלריא

                    תועבה  מלתחה  483
                  מילדת  עתיד  תלמיד  484
                  תהלים  טעות  תעודה  485
                שן ועין  טמאת אהל  סכות  תיכון  486
                  עבודת ה'  אוכל נפש  אשקלון  487
אבי אבות   פתח  בתולים  488

  הטומאה
מחנה 
  שכינה

              

לא   489
  תחמוד

צהלה   גרעון כסף  רב עוירא
  ושמחה

רודף 
  צדקה

            

שאלה   פתי  סלת  מתן  שקץ  פדות  תמים  490
  בבעלים

        

                  גונב נפש  תלונה  מאכלת  491
מעין   492

  המאורע
מצוה מן 
  המובחר

                  תבלין

לשון בני   493
  אדם

יבמה 
  לשוק

מוכר בעין   הוכיח תוכיח
  יפה

סנהדרי 
  קטנה

קלי 
  הבישול

          

                    פתוח  תפוח  494
הגדה של   מה נפשך  תהילים  השקיף  תחלואים  מתנה  תמנה  495

  פסח
פלגש 
  בגבעה

      

            דרכי   צורר  מלכות  לויתן  צרור  496
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  האמורי
ברכה   תאומים  497

  אחרונה
                  קדוש לבנה

                בית הכסא  דם קדשים  יפתח  טטפת  498
אילת   עיקר טפל  שלוח הקן  פתוחה  צבאות  499

  אהבים
            

רמ"ח   500
  רנ"ב

יעקב יוסף   פרו ורבו
  בנימין

  תנים  השקיפה  שר  תימן  סתם  נתן  כתף  כפת

דמי   500
  ולדות

הטבת 
  חלום

עוד   קרבן פסח  סת"ם
  ישמע

הר 
  הכרמל

רצה 
  והחליצנו

        

חנוך   תמהון  אתנן  תמונה  תנומה  דיצירהיעקב   אשר  שאר  501
  הבית

פרסום   ראש
  הנס

  

                    יום הולדת  תנאים  501
אבדת   שרב  תוצאה  שבר  בשר  502

  גופו
בכל 
  נפשך

          

טוען   רשב"א  פתיחה  פתחיה  רגש  503
וחוזר 
  וטוען

הלכה   פרוזדור  גשר
ואין 

  מורין כן

      

זרוע לחיים   שרד  טוטפת  דרש  504
  וקיבה

כח בית 
  דין

לשון 
  חכמים

          שדה מקנה

בכור בהמה   תעלה  שרה  505
  טהורה

עצי   גיליונות
  מערכה

עיקר 
  וטפל

פילגש   רשב"ג
  בגבעה

      

                עלינו לשבח  יתומים  אשרה  שור  506
                אילונית  זרש  שאור  אות ק'  507
כבוד   בטול תנאי  שבור  רחש  ברוש  שרח  שחר  חרש  508

  בית דין
פסח 
  שני

    חקת

טמאת   הסגת גבול  שרט  שטר  שדרה  509
  בגדים

טמאת 
  נדה

        מזונות  כלי המקדש

            נתין  תפל  רי"ש  ישר  תנין  שיר  510
          הרשאה  תולעה  שורה  סתומה  אשרי  אסנת  תקוה  511
                  מעשה אומן  רשבי  קדחת  512
למוד   רב אשי  מדת הדין  התבונן  חתן כלה  513

  זכות
קרבן 
  העוף

        תנועה  שבורה

              שחור  יד סולדת  גרושה  תחנון  סליחות  514
אנשי   מגבעת  דרך ארץ  שוטר  ירשה  איש צדיק  שירה  תפלה  515

  מעמד 
  נתינה  שריד  שמע מינה

רבה בר   תהפוכה  סכלות  תיקו  יונתן  יושר  516
  עולא

קנין   יורש
  דרבנן

      שיור

פרסומי   זבחי מתים  דם תבוסה  קו תהו  517
  ניסא

עירא 
  היאירי

            

פדיון   518
  שבויים

פריה 
  ורביה

                  

חתן   519
  וכלה

רגלים   טעם כעיקר  בעל הבית  גוף נפש
  לדבר

            

נכסי צאן   חלונות  520
  ברזל

בזיון   שכר  פתיל  מסכת
  המת

    פלוגתא  דוכיפת  כשר   רבי אלעזר

טורח   יהונתן  פתאם  שרביט  ירושה  521
  צבור

טרחא 
  דצבורא

יום כפור 
  קטן

אסור 
  חמור

      ליפתא

דבר   522
  חשוב

                  נוף ועיקר  אסמכתא

בדק   גלוי דעת  גדולי קרקע  זכר לחורבן  פתגם  מרגלים  523
  הבית

קים ליה   כלי זכוכית
בדרבה 
  מיניה

      

תלמוד   524
  בבלי

בית דין 
  הגדול

              חיוך  שרטוט  טמאת הסט

          ליפתה  שטר חוב  פולטת  מפתה  הכשר  תפילה  פתילה  525
אבנים   רכוש  שרוך  קן צפור  מופת  526

  טובות 
אבדה   בטלה דעתו  שפיפון

  מדעת
  גזרה שוה  שוכר

הגדול   כוסמת  שכור  סקריקון  סרסור  526
הגבור 
  הנורא

            

רבן גמליאל   בינונית  צלחת  מפתח  528
  הזקן

פסח 
  מצרים

            

                    לא תחנם  תענוג  529
                לך  רבי אליעזר  פתן  שכיר  530
                      נתנא  531
הגדול   532

הגבור 
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  והנורא
אין ספק   גילוי דעת  גמר פרי  533

מוציא מידי 
  ודאי

                בר מצרא

בית   דלקת  534
  הבליעה

                  

זילותא   קהלת  535
  דבי דינא

אבעית   תקלה
  אימא

              

ל"ט   בית המטבחיים  תעלול  עניות  מצות  קן ציפור  536
  מלאכות

        

חוט   אצילות  537
  השדרה

יהרג ואל   טמאת נבלה
  יעבר

              פטר חמר

קרבן   538
  מוסף

                    

נחל   540
  איתן

לאו הבא   שמר  רשם  רמש  נתץ
מכלל 
  עשה

צער בעלי 
  חיים

        קבר רחל

                  הולך  תנופה  ישראל  541
אין מזהירין   מקבת  מבשר  משבר  542

  מן הדין
כרם 
  רבעי

            

אהיה   מגרש  543
אשר 
  אהיה

                חמורפטר   רב ספרא

                    בשר בחלב  מדרש  544
פריקה   תעלמה  545

  וטעינה
אויר כלי   אבא דאצילות

  חרס
              

כח"ב   546
  חג"ת 
  נהי"ם

דררא   שמור  שומר  מתוק
  דממונא

שמונה   אלהיך  ערעור  מעלות
ימי 
  מילה

שלום 
  עליכם

  

עדי   547
  חתימה

סתם 
  הלואה

                  

                    ספחת  מחצית  548
אמת   549

  ואמונה
                  עבר ירך אמו  נחל איתן

ראש   שרים  נתק  נשר  שמיר  550
  הגולה

טמאת   גלוי ראש
  כלים

אליהו   תקן  מפלת
הנביא 
ומשיח 
  בן דוד

  

                  לשון נקיה  תקומה  תעלומה   551
הסח   נשבר  552

  הדעת
תלמיד   אשמורה  אמן יתומה

  חכם
שנוי 
  מקום

          

מגלת   553
  סוטה

                    חוזר ונעור

תנחומי  554
  ם

בורא פרי 
  האדמה

              במצותיו  מדת סדום  ידים מוכיחות

                    תפיסה  שמירה  555
                רשימו  מישור  שרון  תקון  556
מורידין ולא   רבי טרפון  ראשון  יקותיאל  557

  מעלין
רחל 

  דיצירה
שדה 
  חרם

          

אבנו   558
סכינו 
  ומשאו

שומר 
  אבדה

חמש   מחיה המתים
  סלעים

              

אמת   559
  ויציב

                  מדינת הים  ברי ושמא

חושי   גילוי ראש  פרפר  תמנע  560
  הארכי

              סך

קרבן   562
  עצים

                    סבך

טמאת   563
  מגע

נטילת 
  ידים

                  עטור בכורים

מלאכת יום   מוציא זית  תחנונים  564
  טוב

                

אדם   565
  כשר

מגו דזכי   אדר שני
  לנפשיה

רבי יהודה 
  בר עילאי

              קטנות

משיח בן   צלמות  566
  יוסף

        כמוך  שכר בטלה  ענוי נפש  אפר פרה  תיקון  שריון

שומע   נטילת לולב  בית המוקד  נפלאות  שניאור  567
  כעונה
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בעל   568
  התניא

                    

אתנן   569
  זונה

מכת 
  מדינה

                  שירי הדם

פתח   רעש  עשר  ערש  מפתן  רשע  תקע  צפת  נפתלי  תפלין  570
  האולם

  מלך

הקימות  571
  י

רבה ורב 
  יוסף

                מלאך  יעקב דעשיה

מי   572
  שברך

                  צרכי רבים  נר מערבי

אין רוח   נבוכדראצר  573
חכמים נוחה 

  הימנו

משחק 
  בקוביה

עד נעשה 
  דיין

            

מוצאי   574
יום 

הכיפורי
  ם

                    

מין   עשרה  יצר הרע  באר שבע  שערה  575
 בשאינו

  מינו

            קטניות

                עינוי נפש  שכרון  שוער  מקלות  576
לאה     577

  דאצילות
                  

מסית   מנחת סוטה  צפחת  מחלקת  578
  ומדיח

נחש 
  בריח

            

  שרף  פשר  פרש  מתפלל  עתיק  עשיר  משמר  גשמי ברכה  תפילין  שעיר  שפר  580
מחילה   580

  בטעות
מנהגו של 

  עולם
            פך  שטראמל  פדיון נפש  לתקן

יסוד   שעורה  581
  המלכות

                  מת מצוה

הודאת   582
  בעל דין

              וילון  שבע נקיים  מנחת חנוך  מתן דמים

בר   583
  קפרא

חזקת 
  חיים

              אבימלך  פורץ גדר  מעות חטים

יונה בן   קדושי קטנה  מתן דמים  מחלוקת  584
  אמיתי

              

חופה   להתפיס  פשרה  שפרה  תקיעה  שרפה  פרשה  585
  וקידושין

מעשה 
  ניסים

קול 
  הוי"ה

חדש 
ימינו 
  כקדם

  

              לכלוך  פרוש  פיפיות  שופר  ירושלם  586
נזקי   587

  שכנים
שבעה 
  נקיים

                  

מלחמת   588
  גוג ומגוג

                    

רב   הכנסת כלה   תקיף  שמרים  שפיר  עשירי  שרץ  צצית  590
  אושעיא

דברים   קצת
  שבלב

  

                אמרוהם אמרו והם   מנקת  מתקן  590

                הוי"ה מלך  הפוך  הקפות  תקופה  591
מלוה   רב שמן  592

  בשטר
                  מורא השם

קלוטה   594
כמי 

  שהונחה

צאת 
  הכוכבים

                  

משכב   595
  זכור

                    

רב אחא בר   אכילת מצה  עצלות  ירושלים  596
  יעקב

            שומרים  ירושלמי

תנחומי   פנימיות  597
  אבלים

                  בכל מאדך

                    קטלנית  מעטפת  599
          סמ"ך  מסך  שקר  שש  קרש  קשר  ציצית  600
קרני   601

  ראם
משה 
  אהרן

              אם  שרק  תאר

                בם  שבעים פנים  קוממיות  שומרון  602
מציץ מן   603

  החרכים
חוט   משה רבנו  בני ישראל

  השערה
רבי 

  יהושע
שלום 

  זכר
          

                    אתרג  אגרת  604
          אדםנס פך זכו   התעצםהלכה למשה   ששה  אדרת  605
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  השמן  למצוות  מסיני
אחיזת   קושר  שורק  רות  תור  606

  עינים
יורד 

לנכסי 
  חברו

דוד   עצמות
המלך 
עליו 

  השלום

      

אדם   607
  הראשון

              אפותיקי  תבה  זרת  בהרת

רבי   אשם נזיר  תרח  רתח  תבור  608
יהודה 
  הנשיא

רמי בר 
  יחזקאל

צומת 
  הגידים

עשר 
  וכבוד

רבי 
יהודה 
  הנשיא

משיח 
  צדקינו

  

דרכי   שיש  יתר  מעשר  אתרוג  610
  שלום

סתם 
  יינם

    פלך  נסך  ים  אב ואם

גמילות   בוגרת  אדום  חגרת  תורה  611
  חסדים

שוה 
  פרוטה

        אמצעית  התראה 

דברי   תביר  רבית  ברית  612
  סופרים

מעלין 
  בקודש

            

משה   תרי"ג  613
  רבינו

דבר שבא 
  ללמד

חתן על   אורות
  כלה

            

                    תדיר  חרות  614
מזויף   שריקה  יתרו  ארובות  615

  מתוכו
              

דיני   יותר  616
  ממונות

חיבי   אהבת הגר
  מלקיות

פת 
  עכו"ם

המוציא 
לחם מן 

  הארץ

          אטום

כלי   617
  ראשון

                  גבורות  מעשה רב

אין קנין   אוריתא  618
לעבד בלא 

  רבו

                  

מקרא   חכמי ישראל  גיורת  אחרית  619
  בכורים

              בגדים

חכמה   כתר  620
  בינה ודעת

דקדוקי   רשעים  עשרים  כרת
  סופרים

נשמה 
  טהורה

לרא 
  לזנב

      

טביעת   621
  עין

כלל 
  ישראל

                  היום

הר   622
  הבית

                    

טמאת   623
  נגעים

מנחת 
  כהנים

אלהינו   רתיחה  רוח הקדש
ואלהי 
  אבותינו

          חגבים  חוטם

פקוח   624
  נפש

                  אדם חוה  דודים

              דודאים  נותן טעם  מעשה אורג  אחריות  זבורית  625
דבר הגורם   אדרכתא  שעורים  כרות  626

  לממון
חברא 
  קדישא

          מוכת עץ  כורת

רחל   627
  דעשיה

                    טובים

                    חיים  זהירות  628
מופלא     629

הסמוך 
  לאיש

                  איצטגנינות

אומן   פרשים  ממתקים  מקצת  זריזות  630
קונה 
בשבח 

  כלי

            

דינא   631
דמלכות
  א דינא

מתחיל 
  במצוה

                  תאריך

                    בלטשאצר  בנים  632
השענא   633

  רבה
מקח 
  טעות

            חוטים  גלם  עמוד השחר  עבור שנה

יוצא   634
  בשיירה

קדשים 
  קלים

                  

אבות   שלוש  636
  נזיקין

חציו עבד 
  וחציו בן חורין

ישני   פרושים
  חברון

            

זבח   637
  רשעים

ארבעה 
  וחמשה

בורא פרי 
  הגפן

                אולם

אינה   638
לשחיטה 

אברהם 
יצחק 

                  לחם
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אלא 
  לבסוף

  יעקב

עץ   639
  הדעת

שהכל נהיה   לועג לרש
  בדברו

                גולם

בסיס   שרצים  שליש  מפלצת  שמש  תמר  640
לדבר 
  האסור

        מסמך  מ"ם

לא יהא   641
חוטא 
  נשכר

חלוק 
  מלאכות

זכין לאדם   בל תאחר
  שלא בפניו

צורבא 
  מרבנן

            

בית   642
  הבחירה

נערה 
  המאורסה

כבוד אב   אסור עשה  שכיב מרע
  ואם

            

ברכת   643
  הודאה

כוס של 
  ברכה

                  גלים

אריך   אכזריות  644
אנפין 

  דבריאה

אברהם יצחק 
  ויעקב

מחנה 
  ישראל

            לוחם  חולם

רבי   645
חייא בר 

  רב

                  צורבא מדרבנן  נר נשמה

נכסי   משוש  646
  יתומים

באים   לוים  אלה"ים  שליח צבור
  כאחד

          מום

                  זמם  שלמי נזיר  מארת  647
כבוד   648

  התורה
הרהור 
  כדבור

                  

ממונא מקנסא   תרגום  תרדמה  649
  לא ילפינן

                גואל הדם

ביאה   מורדת  ששים  תכריך  שלישי  מחברת  מיתר  פרעש  650
  במקצת

  כלם  לכם  תרן

                      מים  650
תולים   תמורה  חזקת ממון  איתמר  תרומה  651

  להקל
        נאם  גחלים  יהלום

כיבוד   652
  אב ואם

מלתא 
דעבידא 
  לאגלויי

אברהם יצחק 
  יעקב דוד

נכסים 
  משועבדים

              

                  בעילת מצוה  ארנבת  מאורות  653
רבי   654

יוחנן בן 
  נורי

גט שכיב 
  מרע

              ילדים  שומר חינם  בדיקת חמץ

הקדוש   655
ברוך 
  הוא

כבוד 
  הבריות

                  

בדיקת   נותר  שושן  תנור  ששון  656
  סכין

          כולם  כלום

                      נזם  657
גט   658

  מקושר
בטול 
  תורה

            כוכבים  חנם  לחיים  דבר שבמנין

עונה   659
  בינונית

                    נדהם

                  כלים  מצנפת  סתר  660
תקפו   לשון הרע  לאלתר  שושנה  אסתר  661

  כהן
          כלאים  מהירות

מעשר   662
  בהמה

                    בנים

רבי   663
  ישמעאל

גלוי מלתא 
  בעלמא 

דבר הכתוב 
  בהווה

הים   טבול יום
  הגדול

          אבנים  דם נדה

בורא   664
  פרי העץ

צמיד 
  פתיל

                סדם  נחום

                    אדנים  נהי"ם  665
עטרה   666

  שביסוד
פסולי   סותר  ארון הקדש  יתרון  רכילות

  עדות
          

הלבנת   667
  פנים

מעלה עשו   מצות עונה
  ביוחסין

צירופי   עולת העוף
ירושלים 

  בתנ"ך

גדול 
  האחים

          

קלפת   668
  נגה

                  גם זו לטובה  גהינם

מספר   669
פרשיות 
  התורה

אמן יהא   עולם מלחמת  ברך אותם
  שמיה רבה
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  גאונים  סדום  עם  טומטום  דרך האמת  תירס  מתעסק  תער  עתר  משלש  כנרת  670
ארון   672

  הקודש
מים שאין 
  להם סוף

תוך כדי   מפרש בים
  דבור

ברכי 
  נפשי

            כרבלת

נדרי   673
  הקדש

אויר ארץ 
  העמים

                נביאים  דם נידה

רבה בר   674
  בר חנה

מאה 
  ברכות

                  גיהנום

                    סיום  משולש  676
ישו   תבערה  677

  הנוצרי
                  זעם

קליפת   678
  נגה

מנחת 
  נסכים

              חכמים  כרבולת  שלמי צבור

                  גלולים  טעם   גימטראות  679
אדם   שלשים  צנצנת  פתר  תפר  פרת  680

קרוב 
אצל 
  עצמו

ברכת 
  החמה

רבי 
מאיר 

  בעל הנס

כלאי 
  בגדים

    משמש

אבא יסד   אפרת  תרועה  681
  ברתא

                לאמים

חכמי   682
אומות 
  העולם

מעשה 
  מרכבה

              עבים  חסדים  ערבית

גסות   683
  רוח

חזקת 
  מטלטלים

                פגם  מרגלית

שלחן   684
  ערוך

                  עדים  חצי שעור

נטילת   685
  מקום

תבונה 
  דבריאה

                  שרץ המים

קליפת   686
  נוגה

מחזי   תפארה  פרות  תופר  פורת
  כשקרא

סוד   עריות
  התורה

      מגמגם

מודה   687
  במקצת

שמים 
  וארץ

                מלואים  קבלה במילוי

כופר   688
  בעיקר

                ים החכמה  טלטלים  פחם

                    טעים  תרנגול  689
כתב   690

  סרוב
טמאת 

  ספק
מסיח לפי   באמת אמרו

  תומו
שולחן   סלם

  ערוך
          

מורא   תרופה  691
  מקדש

                  

שפחה   רביעית  692
  חרופה

                  לבנים

הלכה   גפרית  693
  כבתראי

פדיון פטר 
  חמור

                ים המלח

חצי   694
  שיעור

תופס 
  לבעל חוב

                  

עני   695
המהפך 
  בחררה

מלוה 
  ברבית

                  תפירה

שמועה   יריעות  צללפונית  שמשון  696
  רעה

עתיק 
  יומין

        עכו"ם  צום  סולם

ברית   697
  מילה

טעם   יום ולילה  ערכאות  ברכת היין
  חטא

            זמנים

מחית   698
  עמלק

                    מנחם

בטול   699
  בששים

ערב יום 
  הכיפורים

                  שטר מוקדם

זעיר אנפין   פרכת  כפתר  כפרת  700
  דבריאה

הרוגי   גזרת מלך  כרמלית   מסרת
  בית דין 

מי   שת
  שפרע

  מסתר

תכריכי  700
  ם

                    קם

זכר   שאת  701
  למקדש

רבי יהושע בן 
  לוי

נפילת 
  אפים

          ארך  מלאכים  יהלומים

טמאה   ארון המת  בשת  יפה תאר  שבת  702
היוצאת 

  מגופו

        ברך  בלעם  מסתבר

                  אבן  גן  מסגרת  703
                קדם  דן  נר תמיד  אשת אב  704
            כסוי   פטריות  תרעלה  שתה  שררה  705
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  הדם
דברי   706

  חלומות
ברכת 
  הגומל

אין עונשין מן 
  הדין

תרומה 
  טמאה

              עולם

תקון   אשתו  707
  העולם

                  אורך

        ברוך  מאזנים  חן  בושת  תחש  שחת  שבות  תושב  708
 פתח פיך  קטרת  709

  לאילם
שמירה   לאילם

  בבעלים
              

ספק   אשת אח  תשי  שתי  שריר  תיש  710
  קדושין

כבוד   סמים  קים  גאון
  חכמים

  מינים

                      ירך  710
מכנה   711

שם 
  לחבירו

                אדון  אריך  העולם

ן ועט  רבי נתן  מעברת  תשואה  יבשת  תשבי  712
  טענת גנב

        יברך  ביצים

דתן   תשובה  713
  ואבירם

            בוהן  דאבון  אבדון  ישו בן פנדירא

ברכת   714
  הלבנה

אונאת 
  דברים

עולם   קדים  אוזן  דין  שחרור  עולם הבא  סיג לתורה
  הבא

    

                    פיוטים  שתיה  715
נקודת   716

  ציון
מקל לבנה לח   מטרוניתא

  ולוז וערמון
עשרה   יתוש

  בטלנים
דבר שלא 

בא 
  לעולם

ברכת הטוב 
  והמטיב

ממונא מאיסורא לא   ירקות
  ילפינן

  ושתי

פצצת   716
  אטום

                בן דוד  יון

שעיר   717
  עיזים

            זדון  טחון  זי"ן  גחון  אור ישר

אור זרע   718
  לצדיק

מלכות   חדשות  מעוברת
  דבריאה

העלם 
  אחד

            

השבת   719
  אבדה

              אביון  יגון  שטר קנין  קנין שטר

ארבע   ים כנרת  720
  אמות

אנוס רחמנא 
  פטריה

הרוגי 
  מלכות

  נעם  מעיים  מיסים  כפיים  כן  יין  צלם

                      צלם  720
דברים   721

שבינו 
  לבינה

מכשירי 
  מצוה

                  

מנחם   722
  שילה 
  ינון 

  חנינה

יש אם 
  למקרא

                  עולת ראיה

מלוה   723
להוצאה 

  נתנה

יעקב 
  דאצילות

כלי   טחון  טוחן
  אבנים

עולם 
  הזה

          

ידות   724
  נדרים

                    דיין

                  כהן  בטחון  בזיון  725
                כורך  חביון  גט שחרור  כותש  726
קול   גיחון  727

  השופר
                  

סוף   מרחפת  728
טומאה 

  לצאת

                  ישוע בן מרים

השבת   729
  אבידה

דבר שאינו 
  מסוים

קרע   לא תרצח  אותו האיש
  שט"ן

פסח 
מצה 
  מרור

          

              לן  ברכת המזון  שתל  מערכת  תרפים  730
טוענים   לקראת  731

  ליורש
                  חזיון

כבוד   732
  מלכים

                  לבן  בצלים

אין אסור   חוט שני  733
חל על 
  אסור

קדוש   מתרגמן
  החודש

שלמי 
  שמחה

          כלי גללים  נגעים

השתחוי  734
  ה

שמועה 
  קרובה

בית   שני וחמישי
  האסורים

              

                  פסח מצה קרבן   735
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  ומרור  שבועה
                חלב עכו"ם  תלוש  מי פרות  פתרון  736
נגעי   738

  אדם
מזמור 
  לתודה

                בלון  לבון

סמוך   739
  למחנה

                    נרות חנכה

שמועה   מעשר שני  שתיל  740
  רחוקה

בעלי   פנים  מן
  חיים

          נסכים

הכי   741
  השתא

אריך 
אנפין 
  דיצירה

ישוע   מקשש  שמתא
  הנצרי

      כאן היה  אילן  מאן  בטלן

בטלה   742
דעתו 

אצל כל 
  אדם

קו 
  התאריך

                אל אדון  בשמת

                      מגן  743
                      חלון  744
גילוי   משתה  745

  עריות
המוציא 

מחברו עליו 
  הראיה

          זבולן  חלזון  המן  נרות חנוכה

שפרה   שמות  746
  פועה

יהושע בן   מקום  ספרות
  פרחיה

          מקום  אומן

אשם   747
  מצורע

אפקעתא 
  דמלכא

ברכת   משה בן עמרם
  כהנים

עיר 
  הנדחת

קול 
  תורה

משה   מקראות
איש 

  האלוהים

ישוע   זמן
  הנוצרי

קול 
  התור

וצדיק   748
באמונתו 

  יחיה

ברוך דיין   מרקחת
  האמת

מורד 
  במלכות

פשוט 
ידים 
  ורגלים

קרי 
  וכתיב

שמן 
  המשחה

צום 
  גדליה

      בעל מום

טמאת   749
עבודה 

  זרה

                בזיכין  טמן  גליון

    קים לי  פעם  נקם  פסים  לכן  מדון  שבת הגדול  שתן  שתים  מחשבת  750
שור   751

  הנסקל
                זבולון  המון  שרץ העוף

זו דרך   וילון  752
  ישרה

מדבר   איש אמת  עולה לתורה
  שור

שמים 
  חדשים

שפרה 
  ופועה

קול   ג' לוגין
  התורה

נצור 
  לשונך

ציון 
  ירושלים

עטרת   752
  חכמה

וירם קרן 
  לעמו

                  נגעי בגדים

אין   753
איסור 
חל על 
  איסור

אורים 
  ותמים

מכרוהו בית 
  דין

              נגן  מזון 

טמאת   754
  מדרס

            חולין  מדין  שליחות  קדשספרי   משוחרר

הרי   755
שלך 
  לפניך

המוציא   בית המרחץ  אש תמיד
מחברו עליו 

  הראיה

קדוש 
  השם

            טמון

עליה   פרעות  עופרת  ספירות  756
  לתורה

            קונם  נון

מאבד   757
עצמו 
  לדעת

              אונן  וימאן  מוציא שם רע  בית הפרס

ציון   שבתון  משחית  נחשת  758
  וירושלים

              חנן

בועל   נגון  759
  ארמית

הזק שאינו   אורים ותומים
  ניכר

שפך 
  הדשן

            משתחוה

לשם   עצרת  תשליך  צרעת  שתין  760
  שמים

רב נחמן 
  בר יצחק

  נדון  ימין  נין  ןודמי  מנצפ"ך

                  עצם  סמנים  בן נח  760
                  אסתר המלכה  זוחלין  חילזון  761
אדר   762

  ראשון
                בנין  גט מוקדם  הזמן

בית   763
  שמאי

                    סגן

עטרת   764
  היסוד

בריאת 
  העולם

שטר   ראשי אברים
  מאוחר

            חונן  חנון

ארבע   765
  כוסות

                בנין אב  קידוש השם  עת צרה

    קוסםיום   עצום  ינון  אדון הכל  מכון  כליון  שניותמהרה פאה   766
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יבנה   נכרית
  המקדש

  הכניסה

אין גט   767
לאחר 
  מיתה

קרבן 
  תודה

אדם   אסון  רקיקי נזיר
  המזיק

            

אבן   768
  שתיה

שליחות 
  יד

                  כהן גדול

דברים   769
הנקנים 
  באמירה

                    מטעמים

              סין  נידון  תשע  צרפת  שיתין  770
בית   771

  הדשן
                    

כתל   772
  מערבי

רחיצת   ליל שבת  שאלתיאל
  ידים

              מלבן

אבן   773
  השתיה

דברים 
  שבצנעה

מקצת היום 
  ככולו

נמכר 
  בגנבתו

אוצר בית   שבת חזון
  דין

          

חי   מעדנים  יוחנן  סדין  עדן  בת שבע  774
  עולמים

          גט יבמין

בן סורר   תשעה  775
  ומורה

                  פסיק רישיה

אשת   776
  כהן

פריעת 
  חוב

            עון  סיון  מלון  נכון

חיבי   777
  לאוין

 ברוך הוי"ה  כלי זי"ן
המברך לעלם 

  ועד

                

נותן   778
טעם 
  לפגם

פקד 
  פקדתי

עבר הווה 
  עתיד

ברכת   משלחת
  יוסף

            חסין

רחל   779
  דאצילות

                    טען

תשעה   מרפסת  שפת  תפש  משמר  780
  באב

מוצאי   מכנסים  סביבון  עין
  יום טוב

    פרך

            מאמצים  אפן  תורה מסיני  לשון קצרה  מראית עין  תשועה  781
עבודת   782

  פרך
תבונה 
 דיצירה

                 פיאה נוכרית

כותל   783
  המערבי

איסי בר 
  נתן

ישוע בן 
  אירפנד

                גפן

הבאת   784
  שלום

                    סיחון

עציץ   פשתה  785
שאינו 

  נקוב

                  

משה   786
  אמת

              אופן  מילון  סוכן  ממון

אשם   787
  תלוי

ם אש
  גזלות

                  

מעכשיו   788
ולאחר 

  זמן

                לבנון  שלום בית  שחפת

דבר   789
  שבערוה

                    

שני גזרי   שפתי  790
  עצים

                  סכין

טמאת   791
  משא

                  נאמן  צאן

בית דין   תשבץ  792
  חשוב

              צאצאים  סבלן  ערוב תחומין

דיו לבא   793
מן הדין 
להיות 
  כנדון

שתי 
  הלחם

                  חושן משפט

חם   794
מקצתו 

  כולוחם 

השבת 
  עבוט

                  חסכון

לשון   795
  הקדש

תורים ובני   פי תקרה
  יונה

                מטמון

שתויי   796
  יין

              פדיון  מימון  מליון  סלון
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זעיר   797
אנפין 
  דיצירה

                    

ברכות   798
  הנהנין

                    נחמן

פת   799
  פלטר

                    

  הכנסת אורחים  שרר  רש"ש   שנתים  שקת  שתק  משתין  חצוצרות   שרש  קשת  800
              קן  מנין  עדכון  פעמים  800
לשון   801

  הקודש
בטול 

  שליחות
חזק חזק   אכילת פרס  אשר יצר

  ונתחזק
        ראם  חפזון  אף

יורד   802
לפני 
  התבה

עזרת 
  כהנים

כלאי   בנימן  קרבן יולדת
  אילן

ממון 
  גבוה

          

עדות   803
  החודש

                    זוממין

קריאת   804
  המגילה

מפיהם 
ולא מפי 

  כתבם

                  פיצוחים

לא   806
  תעשה

חשוד על   שורר  לעשות
  השבועה

שבת 
  נחמו

    לערך  כוס יין  ממוכן  סילון  ציון

                    זקן  זרם  807
טמאת   תחת  808

  קרובים
  שובך  חשך  אברהם  חרם  רחם  חמסן  חף  צדקתך צדק  מכירת חמץ

טעימת   809
  נכרי

              טרם  קטן  גוף  טף 

מחלל   שמינית  810
  שבת

      שדוך  צדוקים  דרום  צידון  קין  סימן  אב זקן

אריך אנפין   משכנתא  תשוקה  שמעתא  811
  דעשיה

              

              גרדום  יעל קג"ם  רבים  בנימין  גרוגרת  812
ישיבת   הר תבור  813

  סוכה
                  

              רחום  דקין  חיצון  שבתי צבי  תותח  814
בעל   שתיקה  815

  תשובה
עסקניות  ידים

  הן
שבועת 

  ביטוי
              

          דברים  בעל דין  עמון  עליון  מעון  שתוקי  שפלות  816
                  אורים  אסימון  אלכסון  817
                    רחיים  דחוף  818
דוד מלך   819

ישראל 
  חי וקים

ימות 
  המשיח

שידה   שאור ודבש  ראש חודש
תיבה 
  ומגדל

מקדש   תיובתא
  שלמה

        

ברוך הוא   תשעים  820
  וברוך שמו

ואהבת לרעך 
  כמוך

כופין על 
  מדת סדום

מעשר 
  כספים

    מסכן  ניסן  מעין  ענן  כף

אחשורו  821
  ש

לאו שאין 
  בו מעשה

שמחת יום 
  טוב

                

                  אשתו כגופו  כתבת  שבעתים  822
יום שמת   אותיות  823

  בו אביו
                  

שליח   824
  בית דין

                    דם טוהר

שבע   825
  אומות

                  טלפון  שבתענג 

מכירת   826
  יוסף

ישראל 
סבא 

  דבריאה

                צמצום  מסוכן

אשרי   827
  האיש

דברי 
  תורה

              סמבטיון  התבודדות  עבודת השם

צפנת   828
  פענח

בורא מיני 
  מזונות

ראש   כותבת
  ישיבה

ארבעת 
  המינים

            מטלטלין

                      גריזים  829
 סעודה  שפתים  כתית  יששכר  פשתן  830

המפסק
  ת

    כרים  דולפין  ענין  אנן סהדי  כיף

טעות   831
  סופר

                  אל"ף  התחיבות

ארץ   832
  ישראל

שירה 
  חדשה

שהשמחה   משבצת
  במעונו
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אמונה   דולפין  833
  ובטחון

                  בכור אדם

נתוח   תוכחת  834
  קסרי

                  

התר   836
  עסקא

                    קלון

משא   837
  ומתן

                  צמאון  אלוף

הכי נמי   838
מסתבר

  א

            בכורים  חרכים  כרובים  חליפין  חלף

זה וזה   839
  גורם

                    

עובדין   כנען  למען  כירים  משך  840
  דחול

            

                    יוצא לדרך  תגלחת  841
שם   842

  ומלכות
                    רמב"ם

מצאי   843
  שבת

                  אורח חיים  רגלים

                    מדף  תוחלת  844
ברכת   845

  הריח
מלתא דלא 

  שכיחא
                  השליך

                  צמוקים  תמות  תולדות  846
מרא   847

  דאתרא
                    ל עליון-א

אם   848
תמצא 
  לומר

דרישה 
  וחקירה

                ביכורים  שלוח מחנות

מוצאי   849
  שבת

מנהג 
  המקום

                  

מה   תכלת  850
  נשתנה

יחיד   ספין  קדמון  מרים
  ורבים

          

בעתה   נאף  851
  אחישנה

                  

תבונה   852
  דעשיה

                    

                    שכל רגש  נגף  853
לא   854

  תתגודדו
הי -אל  נדף

  אברהם
              נצחון  נרדם

כשעת   855
  הגנבה

                    ענוי הדין

פורס על   856
  שמע

אלף הא 
  ואו ה"א

              נושך  אב הרחמן  נוף

ביאת   857
  מקדש

מורא אב   גזל הרבים  נאוף
  ואם

              

קדש   858
  קדשים

מעוכב גט 
  שחרור

בעיא שלא 
  נפשטה

          רחמים  אמוראים  מין במינו  חנף

חלות   859
  תודה

בית 
  מקדש

                  נטף

קליפת   משענת   860
  עמלק

        מעמקים  קנין  סף  תלתל  תכלית  פלשתים

בית   861
  המקדש

ראש 
  השנה

הפקר בית   מתתיהו
  דין

              אסף

ספק   תבנית  862
  דאוריתא

                  

חלת חוץ   863
  לארץ

קדש 
  הקדשים

אלף הה וו 
  ה"ה

                

צדיק   864
  כתמר

              נדרים  ציון קברות  הפשט ונתוח  תחתון

עינוי   865
  הדין

                    

אב   866
  הרחמים

מרבה   נקיון  סוף
  בגדים

              

זעיר   867
אנפין 
  דעשיה

                    

                רעם  סנסןשביעי של   כתנת  870
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  פסח
מיתה   871

בידי 
  שמים

שבת חול 
  המועד

                  עמון ומואב

פשטה   872
קדושה 
  בכולה

שלום 
  מלכות

                  

שעירי   873
  רגלים

                    

הבא   875
להרגך 
השכם 
  להרגו

שבע 
  דנחמתא

                  עין יפה

סעודת   876
  פורים

              צפון  ערום  יוסף  עוף

ברכת   877
  הנר

אברהם   נזיקין  נושא שכר
  אבינו

              

אליהו   878
  הנביא

יסוד   דר וסחרת
  שבמלכות

משי"ח 
  במילוי

אותו ואת 
  בנו

דבר 
מתוך 

  דבר

          

שירי   תכנית  880
  הלשכה

          שפך  רחבעם  עודף  עיף  כסף

יצאת   הצופן  881
  מצרים

ושם אהיה 
במילוי לפי 

  סופיות

                

אי   882
אפשר 
  לצמצם

עב סגמה 
  בן

                  ירבעם

אלף הי   883
  ויו ה"י

                  ארבעים  מרגלים

רבן   884
שמעון 

בן 
  גמליאל

                    

הקבלת   885
  פני רבו

בשול אחר 
  בשול

                  מלכות דעשיה

השקאת   886
  סוטה

חיבי 
  מיתות

אלהי"ם   ספק ברכות
  בג' מילואיו

שרץ 
  הארץ

מלכות 
  שמים

          

שעת   887
  הדחק

                  קפאון  אסור כרת

אסור   889
  דאוריתא

שעירי 
עבודה 

  זרה

                  

חושד   890
  בכשרים

אדם בהול   פקדון  יוסף דוד
  על ממונו

              

לוית   891
  המת

מעשה 
  בית דין

נעשה   יציאת מצרים
  ונשמע

קבר דוד   אפרים  רפאים
  המלך

        

נפש   892
  הבהמית

                    

טמאת   894
  מקדש

נטילת 
  נשמה

                  תנאי כתובה

סתם   895
  משנה

                    פרק שירה

מים אש   896
  רוח ארץ

סימני   הלוית המת  תמרורים
  נערות

קנין 
  פרות

שיר של 
  יום

      פורים  קנמון  פעמון

אשם   897
  מעילות

חזקת 
  מרא קמא

                פרזים  פלאפון

אכילת   898
  כזית

פנים 
  חדשות

                  קדשת דמים

תנאי  אפרחים 899
  שבממון

                  תולדות חמה

כל   כרעים  שם  רקם  ר"ן  קצין  פנינים  כפף  טמאת יולדת  שרת  רשת  900
דאלים 

  גבר
חנוכת   ארשת  901

  הבית
                  אשם

יוצא מן   אשרתא  902
  הטמא

                  כאן נמצא

                  גשם  גרןמחיקת   903
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  השם
קדושת   904

  הגוף
קדושת 

  דמים
                מגן וצינה  רפידים

קדושי   905
  טעות

ערב יום   שהם  צהרים
  טוב

              

טמאת   תולעת  906
  התהום

אבות   קנין פירות
  מלאכות

    תוך  שום  אהרן  מוסף  כפוף  קוץ

רבי   907
יהודה 

בן 
  בתירא

אכילת 
  מרור

                  ארון

דבר שאינו   שרטת  ראובן  909
  שלו

בית 
  הכוסות

עבודת 
יום 

  הכפורים

          גרון  קטף

דיני   תלתלים  910
  נפשות

        שים  עפעפים  ריקם  עמרם  גרזן  שפיכות דמים

אשת   גר תושב  תשורה  ראשית  שארית  911
  חבר

מלאכה 
שאינה 
צריכה 
  לגופה

נשיאת 
  כפים

העלם 
  דבר

      התוך

עולת   912
  מצורע

                    אהרון

חישינן   בראשית  913
  למיתה

              רזון  רוזן  שלש רגלים

בשר   914
  תאוה

                  שדים  חוץ

רבי   915
שמעון 

בר 
  יוחאי

אכילת 
  קדשים

אפרושי 
  מאיסורא

              אחרון  שטרות

תשלומי   תירוש  916
  כפל

              כפורים  חברון  תרי דרבנן

הערב   917
  שמש

משטה 
  אני בך

                  

ברכה   918
שאינה 
  צריכה

                חשים  יחץ  שחרית

                  שטים  צדוק הדין  שאובים  919
מעשר   920

  ירק
בורא   שובבים  שכם  ענף  צלף

  העולם
          

                  אדם חשוב  שבטים  הריון  921
אין   922

שליח 
לדבר 
  עברה

מצוה 
לקיים 

  דברי המת

                  אהוד בן גרא

דבר   923
שבקדוש

  ה

ישראל 
סבא 

  דיצירה

                אוירון  שגגת הוראה

                      זית זך  924
כלי   תלפיות  926

  מתכות
הר שדה   ראשית הגז  כשרות

  בית
          קיקיון  עוף טמא

שבעת   927
  המינים

תבנית 
  היכל

משלש 
  ברמודה

                

בל   928
  תשקצו

חמשה 
  עשר באב

                  

גנבת   929
  דעת

שני 
כתובים 
הבאים 

  כאחד

                  צידוק הדין

            שלם  לשם  קלף  תתק"ל  לך  תענית  930
מנחת   931

כהן 
  משיח

מדת 
  חסידות

עולם שנה 
  נפש

                ערי הלוים

אין   932
שליח 
לדבר 
  עבירה

                    

 מלך  933
  המשיח

משולש   זכרון  אבשלם
  ברמודה
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לצאת   935
ידי 

  שמים

מכין 
משבת 

  לחול

                  שבת זכור

אגלאי   936
מילתא 
  למפרע

              קול רם  צעצועים  שלום  שכירות

קדשי   937
בדק 
  הבית

תנאי בית 
  דין

                  אפיקומן

שקיעת   938
  החמה

                    לחץ

כתב   939
  אשורי

ברכת 
  החדש

                  אבשלום

            תמך  מצרים  סעיף  מץ  צמיתת  משרת  940
                שם מ"ב  רמב"ן  בית כנסת  מבשרת  942
רשות   943

  היחיד
תשלומי 

  נזק
                  

                      ארגמן  944
חביבה   945

מצוה 
  בשעתה

                    עמוד הענן

          צמיתות  שומם  שולים  פרסום  מרון  רמון  חלוץ  946
חלוף   947

  אותיות
הוצאת 

  המת
              ארמון  אמוץ  תוספתא

                  כלאי זרעים  מחץ  מרחשת  948
ברכת   949

  ארוסין
אהבת 
  ישראל

                  חידושי תורה

טמאת   950
  משקה

ריש 
  גלותא

      תנ"ך  שמים  אהב שלום  קנקן  צניף  נץ  מיץ

ספר   951
  תורה

שמע 
  ישראל

ועלו   תיקון שכינה
מושיעים 
  בהר ציון

              אש מים

                      נר שבת  952
התר   953

מאה 
  רבנים

בטול 
  רשות

                נזקי ממון  בית ישראל

אילת   954
  השחר

              דרכי נעם  פסק דין  חרמון  חומץ

מר בר   955
  רב אשי

דבר שאין 
  בו ממש

                  

יראת   תועפת  956
  השם

        תנוך  דרבנן  מירון  רימון  אב הרחמן  עולת יולדת

                      גמר דין  957
בן  פפוס  958

  יהודה
טפחא 

  אתנחתא
                  

כתב על   959
  גבי כתב

שמטת 
  כספים

                  מהדרין

כלי   960
  שרת

ספיחי 
  שביעית

כתר ארם   אחדות ישראל
  צובא

מספר 
הלוגים 
  שבמקוה

        נשים  שנים  ספרים

                      אנשים  961
                      תועפות  962
בן   963

  פקועה
אריך 
אנפין 

  דאצילות

                  

אין   964
מקרא 
יוצא 
מידי 
  פשוטו

                  מטטרון  מוץ

שירת   965
  הים

                    

פיתום   966
  רעמסס

אבר מן 
  החי

                  

רבי   968
יהושע 
  בן קרחה

                    אבני שהם

יורד   969
לאומנות 

נטילת 
  צפרנים

שמיטת 
  כספים
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  חברו
מעשר   970

  שני
                  צעיף  עץ

צרת   971
  ערוה

שם 
  המפורש

                  תפלת נדבה

שער   973
  החמשים

                    

ערב   974
  שבת

אין 
מבטלין 
איסור 

  לכתחילה

                  

בעית   975
  זנות

הלכה 
כסתם 
  משנה

              מה נפשך  נברא בצלם  שמן שרפה

שמונה   976
  עשרה

קריעת ים 
  סוף

                  נזקי גוף

                      אירוסין  977
                    ערבון  רעבון  978
חמץ   979

שעבר 
עליו 
  הפסח

                    חלול השם

              שפם  שלמים  רבי חנין  מליץ  משמרת  980
חנוך   981

  הבית
                    

ערוב   982
  חצרות

                בכל נפשך  כבוד שמים  שבעים

מחצית   983
  השקל

בנין בית 
  המקדש

                צפרן  גרעין

סתימת   984
  הגולל

                    עדשים

אבן   985
  העזר

                    

משקה   986
  ישראל

שמחת 
  הרגל

לאחר   רבי יוחנן  רעיון  יועץ
  זמן

          

הוראת   987
  שעה

                    שבת פרה

עשרה   988
  בטבת

ארבעה   לבן הארמי  חפץ  מתנת חנם
  מינים

            

חילול   989
  השם

                    

מלך   990
מלכי 

המלכים 
הקדוש 

ברוך 
  הוא

משיח בן 
יוסף 

משיח בן 
  דוד

צדיק יסוד 
  עולם

                

אף על   991
  פי

                    

חרש   993
שוטה 
  וקטן

ישראל 
סבא 

  דעשיה

                  שפחה כנענית

בטול   995
  חמץ

                    

                  תעתועים  רצון  רפיון   996
שומרת   998

  יבם
מתנת 
  חינם

                חרצן  חצץ

שכבת   999
  זרע

                    שפטים

בין פסח   ששת  1000
  לעצרת

משיח בן יוסף 
  דימשיח בן דו

    ערכין  רב נחמן  שן  קרן  קץ  ציץ  שומרת יבם

                  יראת שמים  הסתלקות  1001
              בשן  קרבן  קבץ  שומרת יום  1002
לב בית   1003

דין 
  מתנה

                  גשן  תתגר

אין  רדף 1004
שליחות 

  לקטן

תבונה 
  דאצילות 

                דשן
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הלנת   1005
  שכר

קדושת 
  ובא לציון

                  

משנה   1006
  תורה

תובע 
  ונתבע

                  

לאו   1007
הניתק 
  לעשה

                    

שעירי   תרבות  1008
  חטאת

          חתם  רקבון  חשן  חרף  משנה תורה

                    שטן  טרף  1009
חזרת   ששית  1010

  הש"ץ
נשמה   כשפים  חס ושלום  מעת לעת

  יתרה
  רי"ף  רודף  אגרוף  קיץ  כד משמרות

                  ישן  שי"ן  מסדרון  1010
 תתאה  1011

  גבר
דופן 

  עקומה
                תהום  הר ציון

קבלת   1012
  עדות

                  תעצומות  אשת איש

אין   1013
קשוי 
אלא 
  לדעת

ברב עם 
  הדרת מלך

                הנץ החמה  תפלת מנחה

שבת   1014
  מברכים

תענית 
  חלום

פטור   חותם  חשון  חושן
מדיני 
  אדם

          

פרים   1015
הנשרפי

  ם

                    

רבן   1016
  גמליאל

                  חשבון  יתום

ירידת   1017
  גשמים 

טענת 
  בתולים

שעירי יום   ירשת הבעל
  הכיפורים

              אישון

אתרג לולב   חריף  שחין  שחקים  1018
  הדס ערבה

              

עלות   1019
  השחר

נטילת 
  שכר

זעיר אנפין 
  דאצילות

שבת   אהבת תורה
  החדש

            

              כתם  גט ישן  שכן  רענן  שישית  1020
                      יהי רצון  1021
ברית   כבשן  1022

  קודש
                  

אור   1023
  עליון

                    

דיני   1024
  שמים

אתרוג 
לולב הדס 

  ערבה

                  

                  ספק ממון  נועץ  כותרת  1026
הפרשת   1028

  חלה
                    

ישוב   סנהדרין  1029
  העולם

                  

שלש   1030
  שנים

                תלם  צאן ברזל  מפיץ

 כרות  1031
  שפכה

                    

שמואל  1032
 הרמתי

                    

הנחת   1033
  תפלין

שנת 
  העבור

                  לחם משנה

מכלל   1034
לאו 
אתה 

  שומע הן

                    

עובר   1035
  ירך אמו

                    פרשנדתא

דוד בן   1036
  ישי

שלוש 
  שנים

                כותים  לשון

לשון   1037
  ארמית

לשבת 
  יצרה

מלכות   קלות ראש
  דאצילות

סימן 
  ברכה

            

רבי   1038
שמעון 

                    שלחן
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בן 
  אלעזר

                      שלטן  1039
טמאת   1040

  שרץ
            שדוכין  שמן  קמץ  הכרת תודה  תקנת נגזל

מקום   1041
  פטור

                    

גזרת   1043
  הכתוב

                    

                      שולחן  1044
מתנות   שלטון  שולטן  1045

  לאביונים
                

יותרת   1047
  הכבד

                    

הבאת   מחתרת  1048
  שליש

                  

שאלה   תמים  תרמית  1050
  בבעלים

                

בזכות   1051
  התורה

מצות 
  תפלה

                  שאנן

בית   1052
  שמש

ערב 
תשעה 

  באב

                מי שברך  רצפת עזרה

חרם   1053
דרבנו 
  גרשם

                    

כתר   1054
משיח בן 

  דויד

בנות 
  ירושלים

מחלה נועה 
חגלה מלכה 

  תרצה

                

                תחלואים  תהילים  עין רעה  עין הרע  1055
              ניצוץ  חוזר ונטען  פרעון  כשלון  עפרון  1056
אור   1057

  קדמון
                    תאומים

יעקב   1058
  יוסף

                    

אילת   1059
  אהבים

                    

כתנת   שלשלת  1060
  פסים

הטבת   סתם  נתן  תימן  תנים  משכן  צפצף  תקון חצות
  חלום

  

חולין   1061
שנשחטו 

  בעזרה

ממון שאין 
  לו תובעים

יום   תנאים  יש מאין
  הולדת

פרסום 
  הנס

          

מנחת   1062
  חנוך

                    

תקנת   1063
  נביאים

                    

חסרון   1064
  כיס

זרוע לחיים   נחשון  כד שמן
  וקיבה

              

ספירת   1065
  העמר

                    נושא חן

כתונת   שפופרת  1066
  פסים

          יתומים  רועה צאן  משכון  שומר שכר  חיבי כריתות

תקנת   1068
  חכמים
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ספק   1372
  קידושין

                    

שבועת   1378
  שקר

                    

שבועת   1379
השומרי

  ם

תוספת 
  כתובה

                  קרע שטן

ברכת   1380
  המזון

                  מעשר כספים  תשעים

שמחת   1381
  יום טוב

                    

                      שבעתים  1382
לחם   1383

  הפנים
יום שמת בו   מתרגמן

  אביו
                

                      פתרון  1386
יום טוב שחל בערב   1387

  שבת
                עולת העוף  עדים זוממים

ארבעת   חסדים טוביםגומל   1388
  המינים

                

חזקת   1391
  קרקעות

                    

שמן   1398
  המשחה

                    

שעיר   1399
ראש 
  חודש

                    

                        
                שפתים  שתן  שרץ  שרשרת  1400
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שבעה   1402
עשר 
  בתמוז

שם 
  ומלכות

                  

מגלת   1403
  תענית

אין איסור 
חל על 
  איסור

מכרוהו בית 
  דין

                

נטילת   1405
  רשות

תרומת 
  הדשן

                  

תרומת   1406
  הלשכה

                    

תקרובת   1407
עבודה 

  זרה

                    

אם תמצא   שבתון  1408
  לומר

                  

שנים מקרא ואחד   1409
  תרגום

                  

רב נחמן   שתין  1410
  בר יצחק

                  

אדר   1412
  ראשון

                    

שבת   לנכרי בארץ ישראלאין קנין   1415
  תשובה

              

                קרבן תודה  אין גט לאחר מיתה  1417
קדש   אבן שתיה  לאו הניתן לתשלומין  1418

  קדשים
              

                    גוף האדם  1419
                  פלשתים  שיתין  1420
אוצר בית   שבת חזון  אבן השתיה  ל ארך אפים-א  1423

  דין
קדש 

  הקדשים
          

                    ומורה בן סורר  1425
                    אשת כהן  1426
הזכרת   1428

  נשמות
                    

מים   1431
  העליונים

מיתה בידי   לשון קצרה  מראית עין
  שמים

              

שלום    1432
  מלכות

                    

תשלומי   1433
ארבעה 
  וחמישה

איסי בר 
  נתן

                  שעירי רגלים

שרפת   1434
  קדשים

                    

סעודת   מוכת עץ  1436
  פורים

                  

תשלומי   1437
  תרומה

                    

מעכשיו   1438
ולאחר 

  זמן

                    

חזקת   1441
  כשרות

יציאת 
  מצרים

תורת 
  המספרים

                

בית דין   1442
  חשוב

ערוב 
  תחומין

אי אפשר 
  לצמצם

                

חושן   1443
  משפט

                    

שמשון בן    1444
  צללפונית

                    

לשון   1445
  הקדש

                    

מלכות   שתויי יין  1446
  שמים

                  

זעיר   1447
אנפין 
  דיצירה

                    

סוף   1448
טומאה 

  לצאת

ברכות 
  הנהנין

                  

                      עץ הדעת  1449
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עקימת   1450
  שפתים

חושד   משתין
  בכשרים

                

לשון   1451
  הקודש

                    

שארית   1452
  ישראל

                קרבן יולדת  בר נותן טעםנותן טעם 

אדם   1455
  קדמון

                  אצילות בריאה יצירה עשיה

                תמרורים  שיר של יום  אחריות טעות סופר  1456
                    אשם מעילות  1457
                    פנים חדשות  1458
יורד   1459

שלא 
  ברשות

                    

פרשת   1460
  שקלים

                    

אדם   1461
מועד 
  לעולם

                    

קבלת   1462
  תענית

                    

תפארת   1463
  שביסוד

מחיקת 
  השם

                  

בדיקת   1464
  חמץ

קדושת 
  דמים

                  

טמאת   1466
  התהום

                    

דברים   1467
  בטלים

                    

תחלתו   1469
באונס 
וסופו 
  ברצון

                    

                    שפיכות דמים  1470
תרומת חוץ   להתגלותדבר העשוי   1471

  לארץ
נשיאת   יום הנף

  כפים
לאו שאין 
  בו מעשה

          

אי אפשר בתקנת   1472
  חכמים

                  ליסטים מזוין

                    שלש רגלים  1473
בורא  1474

 פרי העץ
שליח בית 

  דין
                  

תשמיש  1475
  י קדושה

אכילת 
  קדשים

                  

                      ים סוף  1476
                      גן עדן  1477
פרות   1478

  שביעית
                    

שמחת   1479
בית 

  השואבה

                    

                      פשתן  1480
מגו   1481

במקום 
  עדים

                    

פנים  1482
 בפנים

                    

כל   1483
דפריש 
מרובא 
  פריש

                    

                    תקנת עגונות  1485
                    הכנסת ספר תורה  1486
                משא ומתן  שבעת המינים  יום המעונן  1487
                    תפוס לשון ראשון  1489
                    עורך דין  1490
מסכתות   1491

  קטנות
עולם שנה 

  נפש
                  

                    אבן   1493
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  הטוען
לצאת ידי  א' עד ת' 1495

  שמים
                  

תקנת   תשתרר  1500
  לקוחות

                  

פדיון   1507
  הבן

                    

הפקר   1511
  בית דין

                    

התר   1513
מאה 
  רבנים

                    

ציון   תחתון  1514
  קברות

                  

יראת   1516
  השם

                    

זעיר  1517
אנפין 
 דעשיה

                    

כהנים   1519
  זריזים

שמטת 
  כספים

                  

שבת   1521
ראש 
  חודש

                    

מים   1525
  אחרונים

                    שירת הים

שמיטת   1529
  כספים

                    

שם   1531
  המפורש

                    

תערובת   מתנת שכיב מרע  1532
  קדשים

                

                    הלכה כסתם משנה  1535
                    קנאים פוגעים בו  1538
                    מעשה בית דין  1541
                    שער החמישים  1543
נטילת   חזקת שלש שנים  1545

  צפרניים
                

                  מכירת יוסף  קנין פרות  1546
                  יום הכיפורים  עונת המעשרות  1547
                    תנאי שבממון  1549
                    מנחם בן עמיאל  1551
                    יום הזכרון  1554
מצוה לקיים   אריך אנפין 1552

  דברי המת
                

                    תעתועים  1556
                  מצות עשה שהזמן גרמא  1557
                מתנת חנם  שומרת יבם  1558
יראת   1561

  שמים
                    

דבר   1562
שיש לו 
  מתירין

שומרת 
  יום

                  

חישינן   1563
  למיתה

                    

בית   1565
  המרחץ

רבי שמעון 
  בר יוחאי

                  

תקיעת   1566
  שופר

                    תרי דרבנן

מים   1569
  שאובים

                    

מצות   1570
לאו 

 להנות
  נתנו

                    

                    אלף למד הא יוד מ"ם 1571
                    בין אדם לחבירו  1573
                  תענית חלום  שבת מברכים  1574
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                    אלף למד הה יוד מ"ם 1575
טענת   ירידת גשמים  אין סוף  1577

  בתולים
              

                    אלף למד הי יוד מ"ם 1580
                    מנחת כהן משיח  1581
                    אין שליח לדבר עבירה  1582
                    מכין משבת לחול  1586
                    תנאי בית דין  1587
תחלתו בפשיעה וסופו   1588

  באונס
                  

קריאת שמע שעל   1590
  המיטה

                  שלש שנים

                    תענית אסתר  1591
                    תפלת ערבית  1592
                    עציץ שאינו נקוב  1595
                    תיקון שכינה  1601
                    תשבץ  1602
                    עץ החיים  1603
מתנות   דבר שאין בו ממש  1605

  לאביונים
                

                    ברכת אירוסין  1609
                    מודים דרבנן  1616
                    בשר שנתעלם מן העין  1617
רבי יהושע   דם קדושים  צום קול ממון  1618

  בן קרחה
מכירת 

  חמץ
            

                    תפלת הדרך  1619
                    טוען ונטען  1620
אין מקרא   קדושת הגוף  ויחן שם  1624

יוצא מידי 
  פשוטו

              

                  כתונת פסים  בן חורין  1626
                    תקנת חכמים  1628
דברים   שרפת תרומה  1631

  הנקנים
                

                שעשושנים   מתנות עניים  אהרן הכהן  1636
                    עזרת נשים  1637
אחד שש   ספר הזהר תורת הסוד  1638

  שלש שמנה
                שבת שלום

                    יש אם למסרת  1641
                    חרש שוטה וקטן  1643
                    יום בשנה חשוב שנה  1644
שלשים של   דוד המלך עליו השלום  1646

  עבד
                

                    תוספת שבת  1648
                    בין פסח לעצרת  1650
לב בית דין   מהיום ולאחר זמן  1653

  מתנה
                

קדושת ובא   שלש עשרה מדות  1655
  לציון

                

                    תרומת מעשר  1656
                    בין המצרים  1657
                    אין קשוי אלא לדעת  1663
                    שלום עליכם  1666
                  חלוף אותיות  שאלת שלום  1667
                    זעיר אנפין דאצילות 1669
                    יום טוב שחל בשבת  1675
                    קנין דברים  1676
מכלל לאו   תרתי דסתרי  1684

  אתה שומע הן
                

                    שתי שערות  1686
                    לשון ארמית  1687
                  תקנת עניים  ברכת חתנים  1690
                    תורת כהנים  1691
                    הנחת תפילין  1693
                  יוסף ובנימין  מוצאי יום הכיפורים  1694
חסרות   1696

  ויתרות
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לשון בני   1703
  אדם

                    

הם   1710
אמרו 
והם 
  אמרו

דין 
  מדרבנן

הטפת דם   תקון חצות
  ברית

              

חולין   1711
שנשחטו 

  בעזרה

                    

לשון   1714
  חכמים

                    

הרי   1715
שלך 
  לפניך

                    

תרתי   1717
  לרעותא

                    

חתן   1719
  תורה

                    

שומר   1722
שמסר 
  לשומר

                    

רשות   1723
  הרבים

                    

צמר   1726
  ופשתים

                    

פדיון   1728
  שבויים

                    

סתם   1730
  יינם

ערוב 
  תבשילין

                  

ארץ   1734
  החיים

                    

תוספת   1738
  שביעית

                    

קנין   1740
  כסף

                    

יום כפור   1741
  קטן

                    

שבת   1742
  שקלים

                    

עשרת   1743
ימי 

  תשובה

פרשת 
  הקרבנות

קבעת עיתים 
  לתורה

                

אכין   1747
  ורקין

                    

מבשרת   1748
  ציון

                    

שעבודא דרבי   ברכות קריאת שמע  1749
  נתן

דבר שאינו 
  מתכוין

פתח פיך 
  לאילם

            

                    מתן תורה  1751
                    קדשים קלים  1754
                    שלוחו של אדם כמותו  1757
                    אין סומכין על הנס  1762
                    בין השמשות  1763
                    חליצת תפילין  1768
                  פדיון מעשר שני  1770
                  אין עניות במקום עשירות  1771
שבעים   קרבן עצים  1772

  פנים
יום טוב 
שני של 

  גליות

נכסים 
  משועבדים

          

                  אין קטגור נעשה סנגור  1773
                    אריך אנפין דבריאה  1774
                    עם הארץ  1776
ואהבת לרעך   ברוך הוא וברוך שמו  1780

  כמוך
                

                    שליח עושה שליחאין   1782
אין רוח   כתיבת ספר תורה  1783

חכמים נוחה 
  הימנו

                

                  אור אין סוףאין דבר שבערוה   1784
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  פחות משנים
                    שן ועין  1786
חמץ שעבר   סתירת הדין  1789

  עליו הפסח
                

                    עובר לעשייתן  1792
ישוע הנוצרי   מתן דמים  1794

  פנדיראבן 
                

                    פורים דפרזים  1797
אדם עשוי למשמש   1799

  בכיסו
                  

                    תקיעת כף  1800
פותח את ידך ומשביע   1801

  לכל חי רצון
                  

טוען וחוזר   דרך ארץ  1803
  וטוען

                  

שבתאי צדק מאדים   1808
  חמה נגה כוכב לבנה

                  

שלחן   1814
  ערוך

                    

קנין   1816
  דרבנן

                    

אדם   1817
  הראשון

מעשר 
  ראשון

                  

פתוחות   1818
  וסתומות

שתי 
  שבתות

תקיעה 
  שברים תרועה

שמוש 
תלמידי 
  חכמים

              

ערב יום   1819
הכיפורי

  ם

                    

חזרת   1820
  השץ

שולחן 
  ערוך

                  

ארץ   1826
  העמים

                    

רבן   1828
 גמליאל

  הזקן

                    

הפקעת   1835
  שערים

                    

דבר   1836
הגורם 
  לממון

                    

שנים   1848
עשר 
  חודש

                    

טמאת   1850
  שרץ

                    

רבי   1851
שמעון 
  שזורי

זכין לאדם 
  שלא בפניו

                  

מורידין   1857
ולא 
  מעלין

                    

גרעון   1859
  כסף

                  דוד מלך ישראל חי וקים

                    אין שבות במקדש  1865
                    תקנת השבים  1867
                    פשוט ידים ורגלים  1868
                    התרת נדרים  1869
                    יעקב יוסף בנימין  1870
                    אריך אנפין דיצירה  1871
                  אורים ותמים  תחית המתים  1873
                    ברוך דיין האמת  1878
                    אורים ותומים  1879
                    לשם שמים  1880
                  תענית גשמים  קרבן העוף  1883
                    מעמד שלשתן  1884
                    שפך הדשן  1889
                  שמאל דוחה וימין   1902
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  מקרבת
                    חם מקצת חם כולו  1914
הבא להרגך השכם   1915

  להרגו
                  

                  תקון העולם  וכלהשמחת חתן   1917
אין קנין לעבד בלא   1918

  רבו
                  

                    דתן ואבירם  1923
                    מפיהם ולא מפי כתבם  1924
מנחם שילה ינון   1928

  חנינא
                  

חציו עבד   משיח בן יוסף  1936
  וחציו בן חורין

                

                    ישוע בן מרים  1938
                    שבועת השומרים  1939
                    אריך אנפין דעשיה  1941
                    תעשה ולא מן העשוי  1943
יום טוב שחל בערב   1947

  שבת
                  

                    תקנת בנות ישראל  1949
                    רבי יוחנן בן נורי  1954
                    משה בן עמרם  1957
                    ישוב ארץ ישראל  1960
                    ציון וירושלים  1968
                    כבוש ארץ ישראל  1970
                    מיתת בית דין  1976
מתנה על מה שכתוב   1981

  בתורה
                  

                    שרפת קדשים  1994
                    שב ואל תעשה עדיף  1998
                    תורת המספרים  2001
                    רצועות תפילין  2002
                    נזירות שמשון  2019
                  פרשת שקלים  שפתיםעקימת   2020
                    חתן בראשית  2021
                    ידים עסקניות הן  2025
                    תערובת חמץ  2026
                    עבודת יום הכיפורים  2029
                    כופין על מדת סדום  2030
                    אויר ארץ העמים  2043
                    חוץ לארץ  2045
שני כתובים הבאים   2049

  כאחד
                  

                    ברב עם הדרת מלך  2053
                  שרץ המים  תרומת הדשן  2055
                    שמים וארץ  2057
                    אין חבין לאדם  2066
                    תערובת קדשים  2092
                    אריך אנפין דאצילות  2093
                    חזקת שלש שנים  2105
חסד גבורה תפארת   2108

  מלכותנצח הוד יסוד 
                  

תחלתו באונס וסופו   2119
  ברצון

                  

                    פרים הנשרפים  2135
                    שעיר יום הכיפורים  2137
הוי"ה הושיעה המלך   2158

  יעננו ביום קראנו
                  

ועלו מושיעים בהר   2161
  ציון

                  

תפסת מרובה לא   2164
  תפסת

                  

                    גרשוםחרם דרבנו   2173
מלכויות זכרונות   2193

  שופרות
                  

                    דבר שיש לו מתירין  2212
                  אי אפשר בתקנת   2222
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ם  י נ ו ק י ת ן  כ ו ה  מ שי בר ם  י ע י פ ו מ א  של ם  י כ ר ע ד  ו ע ל  קב ל ח  שמ לנ י י מ   .ל
fish@neto.net.i 

ז  מ הר ת  נ כ ו לת דשה  ח סה  ר י ג של  ה  ד ר ו ה ל ר  ו ש קי ף  ר ו מצ  
https://drive.google.com/file/d/1EfIZdmRtrX9SBw8_mIGD56IFe-w1ebv9/view 

  חכמים
                    קריעת ים סוף  2256
                    מים אש רוח ארץ  2266
                    שרץ העוף  2281
אין מבטלין איסור   2282

  לכתחילה
                  

                    שליחות לקטןאין   2304
                    תורה נביאים כתובים  2322
אין מוקדם ומאוחר   2335

  בתורה
                  

                    רבי שמעון בן אלעזר  2338
אין מעבירין על   2384

  המצות
                  

                    שעירים הנשרפים  2435
                    כתובת בנין דכרין  2524
רבי אלעזר בן רבי   2550

  שמעון
                  

                    ממון שאין לו תובעים  2921
אין דבר שבערוה   2944

  פחות משנים
                  

                    תקיעה שברים תרועה  2378
                    זריזין מקדימין למצות  2404
                    לפנים משורת הדין  2435
                    הלכה ואין מורין כן  2453
                    רבי שמעון בר לקיש  2470
                    חלת חוץ לארץ  2483
                    שרץ הארץ  2506
מלך מלכי המלכים   2510

  הקדוש ברוך הוא
                  

שנים מקרא ואחד   2529
  תרגום

                  

דברה תורה כלשון בני   2545
  אדם

                  

                    נותן טעם לפגם  2548
                    מציץ מן החרכים  2623
                    המוציא לחם מן הארץ  2636
                    לאו הניתן לתשלומין  2718
דיו לבא מן הדין   2743

  להיות כנדון
                  

                    תפוס לשון ראשון  2789
                    רבן שמעון בן גמליאל  2834
אין עניות במקום   2981

  עשירות
                  

משיח בן יוסף משיח   3010
  בן דוד

                  

משיח בן יוסף משיח   3020
  דוידבן 

                  

                    תרומת חוץ לארץ  3091
גורעין ומוסיפין   3127

  ודורשין
                  

                    אין מזהירין מן הדין  3142
                    מים שאין להם סוף  3162
                    נותן בעין יפה נותן  3189
                    אין עונשין מן הדין  3306
                    בשר שנתעלם מן העין  3477
אין קנין לנכרי בארץ   3525

  ישראל
                  

נותן טעם בר נותן   3872
  טעם

                  

                    אלף עד תיו במילוי  4277
                    אלהי"ם בג' מילואיו  4726

אלף עד תיו במילוי   10068
  גדול

                  


