
Word frequency of the Mishnah by Dr. Tzvika Kanarek      
                No. of times 

1.   2694  את 

 אומר 2463 .2

 על 2432 .3
 רבי 2336 .4

 לא 1912 .5
 של 1550 .6

 לו 1474 .7

 מן 1190 .8
 ולא 1178 .9

 כל 1176 .10
 אם 1168 .11

 אין 1135 .12

 זה 1108 .13
 או 1069 .14
 עד 1046 .15
 אלא 981 .16

 אחד 957 .17
 הרי 811 .18

 אמר 799 .19

 בית 792 .20
 אומרים 791 .21

 יהודה 738 .22
 שלא 736 .23

 בן 722 .24
 טמא 709 .25
 ואם 703 .26

 שהוא 680 .27
 בין 647 .28

 בו 643 .29

 אינו 618 .30
 היה 603 .31

 הוא 596 .32
 אבל 582 .33
 ר' 582 .34
 אחת 564 .35
 חייב 551 .36

 מפני 539 .37
 טהור 525 .38
 אף 516 .39
 ואין 507 .40

 אלו 463 .41

 שאין 463 .42
 היו 453 .43

 שמעון 452 .44
 שני 443 .45

 יוסי 424 .46

 וחכמים 423 .47
 מה 420 .48

 אליעזר 416 .49



 דברי 415 .50

 עליו 405 .51
 בה 400 .52

 לה 390 .53
 יש 387 .54

 ועל 374 .55

 יום 369 .56
 ואחד 366 .57
 זו 360 .58
 אמרו 354 .59

 שנים 349 .60
 שנאמר 328 .61
 מי 326 .62

 אדם 321 .63
 מאיר 312 .64

 חוץ 310 .65
 שלשה 309 .66

 שם 308 .67

 פטור 305 .68
 פי 298 .69
 כדי 293 .70
 כך 290 .71
 שמאי 290 .72

 הבית 287 .73
 עקיבא 287 .74

 שתי 285 .75
 היא 284 .76

טמאמ 284 .77  
 וכן 282 .78

 שיש 282 .79

 אחר 280 .80
 להם 277 .81

 הלל 276 .82
 מת 269 .83

 טמאה 268 .84
 היתה 267 .85
 ישראל 267 .86

 כיצד 264 .87
 משום 263 .88

 אסור 261 .89

 אפילו 254 .90
 בהן 248 .91

 דברים 248 .92
 לי 245 .93

 אותו 243 .94
 ובית 241 .95
 מותר 239 .96

 מקום 239 .97
 דין 234 .98
 עם 233 .99
 שהיא 233 .100
 שלש 232 .101

 תרומה 232 .102



 טומאה 228 .103

 עשר 225 .104
 טהורה 224 .105

לגמליא 220 .106  
 יהושע 220 .107

 מהן 218 .108

 נותן 218 .109
 הן 212 .110
 רבן 211 .111
 וכל 210 .112

 ואת 208 .113
 ספק 208 .114
 אני 207 .115

 מעשר 207 .116
 חטאת 205 .117

 עליה 200 .118
 הכל 195 .119

 ואינו 193 .120

 כהן 192 .121
 ביום 191 .122
 דבר 188 .123
 שהן 181 .124
 שאינו 180 .125

 גדול 179 .126
 כשר 179 .127

 בבית 176 .128
 אינן 174 .129

 ממנו 173 .130
 אינה 172 .131

 בזמן 172 .132

 עשרה 172 .133
 ושל 171 .134

 בכל 169 .135
המהב 168 .136  

 מעשה 168 .137
 פסול 168 .138
 לתוך 166 .139

 להן 165 .140
 וזה 164 .141

 אוכל 158 .142

 כן 158 .143
 אמה 157 .144

 בא 157 .145
 לך 157 .146

 בשבת 156 .147
 בעל 154 .148
 טפח 154 .149

 לאחר 154 .150
 בתוך 153 .151
 כלי 151 .152
 טוב 150 .153
 המים 149 .154

 מביא 149 .155



 ואחת 148 .156

 יכול 148 .157
 והוא 147 .158

 ואלו 146 .159
 ורבי 143 .160

 חייבין 143 .161

 לאו 142 .162
 נזיר 142 .163
 גבי 140 .164
 לפני 140 .165

 מים 139 .166
 פירות 139 .167
 ואמר 138 .168

 לכהן 138 .169
 ארבעה 137 .170

 גט 136 .171
 האשה 136 .172

 הטומאה 136 .173

 טמאין 136 .174
 ארבע 135 .175
 ואחר 134 .176
 בפני 133 .177
 לבית 133 .178

 שהיה 133 .179
 בני 131 .180

 עולה 130 .181
 יין 129 .182

 כלים 129 .183
 מכאן 129 .184

 שלו 129 .185

 ה' 127 .186
 חכמים 127 .187

 טפחים 127 .188
 יצא 126 .189

 להיות 126 .190
 בחוץ 125 .191
 לשם 125 .192

 משלם 123 .193
 אל 121 .194

 עושה 121 .195

 בת 120 .196
 צריך 119 .197

 איש 116 .198
 אשתו 116 .199

 הרבים 116 .200
 טהורין 116 .201
 לעולם 116 .202

 הראשון 115 .203
 טמאים 115 .204
 ידי 115 .205
 בהם 114 .206
 ברשות 114 .207

 ומן 114 .208



 מטמאין 113 .209

 שלשים 113 .210
 אשה 112 .211

 נוטל 112 .212
 עמו 112 .213

 שהיו 112 .214

 הארץ 110 .215
 לכל 110 .216
 ראשון 110 .217
 בתרומה 108 .218

 דם 108 .219
 כנגד 108 .220
 פלוני 108 .221

 עצמו 107 .222
 שתים 106 .223

 אותה 105 .224
 אתה 105 .225

 אלעזר 104 .226

 שבת 104 .227
 ויש 103 .228
 אביו 102 .229
 כולן 100 .230
 שער 100 .231

 תחת 100 .232
 הקדש 99 .233

 ושלא 99 .234
 נתן 99 .235

 הבא 98 .236
 ידו 98 .237

 סאה 98 .238

 עליהן 98 .239
 עשה 98 .240

 יוחנן 97 .241
 טומאת 96 .242

 לומר 96 .243
 קדשים 96 .244
 קרבן 96 .245

 שביעית 95 .246
 אמות 94 .247

 בכלי 94 .248

 במקום 94 .249
 חמש 94 .250

 יודע 94 .251
 המת 93 .252

 שמן 93 .253
 עלי 92 .254
 פחות 92 .255

 שיהא 92 .256
 בשר 91 .257
 נכנס 91 .258
 נשים 91 .259
 פסולה 91 .260

 הזה 90 .261



 הכלל 90 .262

 מהם 89 .263
 ויקרא 88 .264

 ישמעאל 88 .265
 האומר 87 .266

 היום 87 .267

 טהורים 87 .268
 כלום 87 .269
 נותנין 87 .270
 באחד 86 .271

 בכי 86 .272
 בתחלה 86 .273
 ועד 86 .274

 יותן 86 .275
 כשרה 86 .276

 מביאין 86 .277
 מטהר 86 .278

 מלא 86 .279

 המזבח 85 .280
 ובין 85 .281
 כי 85 .282
 לאכול 85 .283
 מדרס 85 .284

 מנה 85 .285
 ומת 84 .286

 חבירו 84 .287
 בזה 83 .288

 זהב 83 .289
 חולין 83 .290

 חמשה 83 .291

 עושין 83 .292
 אוכלין 82 .293

 יביא 82 .294
 לבן 82 .295

 היחיד 81 .296
 חדש 80 .297
 חצי 80 .298

 קטן 80 .299
 הפסח 79 .300

 הראשונה 78 .301

 השבת 78 .302
 ואומר 78 .303

 והיא 78 .304
 כמה 78 .305

 מכל 78 .306
 ראש 78 .307
 שדה 78 .308

 אותן 77 .309
 אכל 77 .310
 כוכבים 77 .311
 כזית 77 .312
 שבעה 77 .313

 ארבעים 76 .314



 ממנה 76 .315

 עומד 76 .316
 קדש 76 .317

 אצל 75 .318
 לפי 75 .319

 מעות 75 .320

 אסורה 74 .321
 אע"פ 74 .322
 האב 74 .323
 ובלבד 74 .324

 כסף 74 .325
 מתיר 74 .326
 תורה 74 .327

 בנו 73 .328
 דרך 73 .329

 הכפורים 73 .330
 כהנים 73 .331

 מאה 73 .332

 שוה 73 .333
 שלמים 72 .334
 חבור 71 .335
 מכר 71 .336
 מנת 71 .337

 בסוף 70 .338
 בשני 70 .339

 הכלים 70 .340
 הריני 70 .341

 משל 70 .342
 שניהם 70 .343

 בתוכה 69 .344

 גדולה 69 .345
 לזה 69 .346

 למקום 69 .347
 מצטרפין 69 .348

ותשמ 69 .349  
 אחיו 68 .350
 ובא 68 .351

 כתובתה 68 .352
 לעשות 68 .353

 בארץ 67 .354

 בפנים 67 .355
 זמן 67 .356

 מטהרין 67 .357
 במה 66 .358

 יד 66 .359
 מיד 66 .360
 הרבה 65 .361

 ידיו 65 .362
 לזו 65 .363
 עליהם 65 .364
 עמה 65 .365
 הימנו 64 .366

 השני 64 .367



 נגע 64 .368

 עדים 64 .369
 עשרים 64 .370

 פותח 64 .371
 בידו 63 .372

 בעלי 63 .373

 הטהור 63 .374
 הכהנים 63 .375
 העולם 63 .376
 וחכ"א 63 .377

 ונותן 63 .378
 יוצא 63 .379
 למחר 63 .380

 ערב 63 .381
 השוחט 62 .382

 למעלה 62 .383
 נמצא 62 .384

 רוב 62 .385

 שאיני 62 .386
 שור 62 .387
 והן 61 .388
 זית 61 .389
 מחצה 61 .390

 מסכת 61 .391
 שאינן 61 .392

 שאם 61 .393
 שאמרו 61 .394

 ששה 61 .395
 הם 60 .396

 לפניו 60 .397

 מועלין 60 .398
 ממקום 60 .399

 נטמא 60 .400
 שבוע 60 .401

 א' 59 .402
 אסורין 59 .403
 אשם 59 .404

 ביד 59 .405
 השנה 59 .406

 ונתן 59 .407

 ושאר 59 .408
 חרש 59 .409

 ימים 59 .410
 משקין 59 .411

 פטורין 59 .412
 קונם 59 .413
 שכחה 59 .414

 אשר 58 .415
 המקדש 58 .416
 והלך 58 .417
 טרפון 58 .418
 ידוע 58 .419

 יפה 58 .420



 כדברי 58 .421

 לפיכך 58 .422
 מזה 58 .423

 רצה 58 .424
 שניה 58 .425

 אוסר 57 .426

 בלבד 57 .427
 בעלה 57 .428
 הדם 57 .429
 ועשה 57 .430

 קטנה 57 .431
 שכר 57 .432
 שמא 57 .433

 שעל 57 .434
 אנו 56 .435

 בשעת 56 .436
 הנוגע 56 .437

 מלאכה 56 .438

 מקודשת 56 .439
 רשות 56 .440
 תחתיה 56 .441
 איזהו 55 .442
 אימתי 55 .443

םהי 55 .444  
 ואינן 55 .445

 חזר 55 .446
 כאילו 55 .447

 כיוצא 55 .448
 לחבירו 55 .449

 מותרין 55 .450

 עובר 55 .451
 עני 55 .452

 בשביעית 54 .453
 בשלשה 54 .454

 ושתי 54 .455
 חיה 54 .456
 חרס 54 .457

 טמאות 54 .458
 יעשה 54 .459

 כרת 54 .460

 מאתים 54 .461
 מצוה 54 .462

 נטל 54 .463
 פוסל 54 .464

 תאכל 54 .465
 אבא 53 .466
 אמן 53 .467

 גבוה 53 .468
 הגדול 53 .469
 הטמא 53 .470
 זיתים 53 .471
 ירק 53 .472

 פעמים 53 .473



 ומה 52 .474

 ומחצה 52 .475
 ונמצא 52 .476

 חבית 52 .477
 כאן 52 .478

 למטה 52 .479

 נאמן 52 .480
 קודם 52 .481
 ר"מ 52 .482
 שבועה 52 .483

 במדבר 51 .484
 בתורה 51 .485
 האדם 51 .486

 והיה 51 .487
 וחזר 51 .488

 כתב 51 .489
 מעל 51 .490

 נאמר 51 .491

 נזק 51 .492
 פוטר 51 .493
 הבהמה 50 .494
 המטה 50 .495
 העיר 50 .496

 ואינה 50 .497
 טהורות 50 .498

 יהא 50 .499
 כשרים 50 .500

 לתוכו 50 .501
 מותרת 50 .502

 עיר 50 .503

 שאני 50 .504
 שלה 50 .505

 שנה 50 .506
 אחרים 49 .507

 באמצע 49 .508
 במגע 49 .509
 העוף 49 .510

 זכר 49 .511
 כחצי 49 .512

 מלמעלן 49 .513

 מצא 49 .514
 שלי 49 .515

 אמורים 48 .516
 אשת 48 .517

 האיש 48 .518
 כולו 48 .519
 מזבח 48 .520

 ראיה 48 .521
 שהיתה 48 .522
 שהם 48 .523
 שש 48 .524
 איזו 47 .525

 במים 47 .526



 במקדש 47 .527

 הכהן 47 .528
 ונפל 47 .529

 טבל 47 .530
 יאכל 47 .531

 לארץ 47 .532

 מצות 47 .533
 משקה 47 .534
 שאמר 47 .535
 שדהו 47 .536

 בשביל 46 .537
הוחמש 46 .538  
 וכולן 46 .539

 יתר 46 .540
 לחם 46 .541

 מום 46 .542
 פוסלין 46 .543

 ר"ע 46 .544

 שאינה 46 .545
 ברוך 45 .546
 הלחם 45 .547
 המוכר 45 .548
 ויום 45 .549

 זרע 45 .550
 חמור 45 .551

 כשם 45 .552
 לכהנים 45 .553

 מבית 45 .554
 מיטמאין 45 .555

 מקצת 45 .556

 מתה 45 .557
 נפל 45 .558

 בתו 44 .559
 הולך 44 .560

 ומעשר 44 .561
 ועוד 44 .562
 חברו 44 .563

 יעקב 44 .564
 להביא 44 .565

 לשמן 44 .566

 מקבל 44 .567
 מקדש 44 .568

 מתוך 44 .569
 עזריה 44 .570

 פרה 44 .571
 קדשי 44 .572
 ראשו 44 .573

 רוצה 44 .574
 שכן 44 .575
 אביה 43 .576
 אבנים 43 .577
 איני 43 .578

 אפי' 43 .579



 גביו 43 .580

 הבעלים 43 .581
 הגיע 43 .582

 הלוקח 43 .583
 השרץ 43 .584

 התנור 43 .585

 התרומה 43 .586
 ואל 43 .587
 והלא 43 .588
 והרי 43 .589

 והשני 43 .590
 ושנים 43 .591
 כתובה 43 .592

 לתוכה 43 .593
 נורי 43 .594

 עור 43 .595
 עץ 43 .596

 רוח 43 .597

 שיצא 43 .598
 ביתו 42 .599
 הנאה 42 .600
סלופו 42 .601  
 זוז 42 .602

 למה 42 .603
 מערבין 42 .604

 נכסים 42 .605
 ר"א 42 .606

 שבא 42 .607
 תלוי 42 .608

 אחרת 41 .609

 אנשי 41 .610
 בדבר 41 .611

 בהרת 41 .612
 בטל 41 .613

 בלא 41 .614
 הבשר 41 .615
 העושה 41 .616

 ואפילו 41 .617
 ובעל 41 .618

 וטמא 41 .619

 חומר 41 .620
 יחזיר 41 .621

 להקל 41 .622
 מחבירו 41 .623

 מין 41 .624
 מתירין 41 .625
 צדוק 41 .626

 קורא 41 .627
 רביעית 41 .628
 שתהא 41 .629
 תשלומי 41 .630
 אילן 40 .631

ואמ 40 .632  



 בגדים 40 .633

 בחזקת 40 .634
 בידי 40 .635

 בצד 40 .636
 הביא 40 .637

 העומר 40 .638

 העם 40 .639
 וגו' 40 .640
 חדשים 40 .641
 חלב 40 .642

 טעון 40 .643
 ליתן 40 .644
 עצמה 40 .645

 ב' 39 .646
 בדרך 39 .647

 בתים 39 .648
 האוכל 39 .649

 האילן 39 .650

 היין 39 .651
 ושלשה 39 .652
 זכאי 39 .653
 חמשים 39 .654
 טעם 39 .655

 ישן 39 .656
 כולה 39 .657

 כלאים 39 .658
 לבא 39 .659

 מטמאה 39 .660
 סלע 39 .661

 עצם 39 .662

 פסח 39 .663
הפרוט 39 .664  

 שכל 39 .665
 שלם 39 .666

 אב 38 .667
 אבן 38 .668
 אומרת 38 .669

 בשמן 38 .670
 הידים 38 .671

 טהרה 38 .672

 יאמר 38 .673
 כולם 38 .674

 מומין 38 .675
 מוציא 38 .676

 מותרות 38 .677
 מחייב 38 .678
 מלמטן 38 .679

 מנחת 38 .680
 מערב 38 .681
 סלעים 38 .682
 ר"ש 38 .683
 שמע 38 .684

 תמורה 38 .685



 בלילה 37 .686

 בשל 37 .687
 דמי 37 .688

 הבעל 37 .689
 הפנים 37 .690

 לטומאה 37 .691

 לטמא 37 .692
 לרשות 37 .693
 מברך 37 .694
 מתנה 37 .695

 נפש 37 .696
 קנה 37 .697
 איסור 36 .698

 בכור 36 .699
 בראש 36 .700

 המעשרות 36 .701
 הנודר 36 .702

 הראש 36 .703

 ואמרו 36 .704
 חטים 36 .705
 כיון 36 .706
 כמין 36 .707
 לחזור 36 .708

 ליום 36 .709
 משם 36 .710

 עלה 36 .711
 קורין 36 .712

 קרן 36 .713
 ראשי 36 .714

 רשאי 36 .715

 שניהן 36 .716
 תעשה 36 .717

 בנה 35 .718
 דמים 35 .719

 וכמה 35 .720
 ומודים 35 .721
 ומותר 35 .722

 חולץ 35 .723
 יוצאה 35 .724

 יותר 35 .725

 ככר 35 .726
 לוג 35 .727

 לחטאת 35 .728
 לישראל 35 .729

 למחצה 35 .730
 משלי 35 .731
 פגול 35 .732

 קיים 35 .733
 ראה 35 .734
 רואין 35 .735
 רע 35 .736
 שחט 35 .737

 שלום 35 .738



 שמת 35 .739

 תאנים 35 .740
 תצא 35 .741

 בוקעת 34 .742
 ביניהן 34 .743

 בכסף 34 .744

 בעשרים 34 .745
 בתוכו 34 .746
 ג' 34 .747
 התורה 34 .748

 והם 34 .749
 וחייבין 34 .750
 יאכלו 34 .751

 יתן 34 .752
 כשרין 34 .753

 מכשיר 34 .754
 מרובה 34 .755

 נאכל 34 .756

 עצים 34 .757
 עצמן 34 .758
 צריכין 34 .759
 קבין 34 .760
 שיהו 34 .761

 תן 34 .762
 תנור 34 .763

 אבר 33 .764
 אוכלים 33 .765

 אותם 33 .766
 בראשית 33 .767

 בש"א 33 .768

 גשמים 33 .769
 דיני 33 .770

 הבכור 33 .771
 החדש 33 .772

 הייתי 33 .773
 המוציא 33 .774
 המקום 33 .775

 העליון 33 .776
 הצבור 33 .777

 השחין 33 .778

 ושתים 33 .779
 חורין 33 .780

 חזרו 33 .781
 יוצאין 33 .782

 כגריס 33 .783
 לעיר 33 .784
 לעצמו 33 .785

 לפנים 33 .786
ניםלש 33 .787  
 ממזר 33 .788
 משני 33 .789
 נשלמה 33 .790

 עבד 33 .791



 פסולין 33 .792

 קרוב 33 .793
 שבעים 33 .794

 שמנה 33 .795
 שעה 33 .796

 בזו 32 .797

 גובה 32 .798
 הזב 32 .799
 העיד 32 .800
 הראשונים 32 .801

 וזו 32 .802
 ור' 32 .803
 זכרים 32 .804

 חובה 32 .805
 חייבים 32 .806

 חסר 32 .807
 לוגין 32 .808

 מוציאין 32 .809

 ממין 32 .810
 נותר 32 .811
 נתנו 32 .812
 סמוך 32 .813
 ע"ז 32 .814

 פסל 32 .815
 פר 32 .816

 פשתן 32 .817
 צריכה 32 .818

 קלים 32 .819
 שבע 32 .820

 שוטה 32 .821

 תרומתו 32 .822
 אוסרין 31 .823

 אחריו 31 .824
 באו 31 .825

 במעשר 31 .826
 בראשונה 31 .827
 גבה 31 .828

 החי 31 .829
 החמה 31 .830

 היוצא 31 .831

 הרגל 31 .832
 ואוכל 31 .833

 והשאר 31 .834
 ונוטל 31 .835

 ופטור 31 .836
 חצר 31 .837
 יכולה 31 .838

 כאחת 31 .839
 כותבין 31 .840
 כנגדו 31 .841
 לדבר 31 .842
 לוי 31 .843

 לידי 31 .844



 לשבת 31 .845

 לשכת 31 .846
 מקבלין 31 .847

 נאמנין 31 .848
 נפשות 31 .849

 עבירה 31 .850

 פתח 31 .851
 קרב 31 .852
 רבו 31 .853
 שמים 31 .854

 ששים 31 .855
 שתיהן 31 .856
 אסורות 30 .857

 ב"ש 30 .858
 בטומאה 30 .859

 במועד 30 .860
 בשער 30 .861

 ד' 30 .862

 דוסא 30 .863
 הואיל 30 .864
 הלך 30 .865
 הקדשים 30 .866
 השלחן 30 .867

 וחומר 30 .868
 חיים 30 .869

 יוציא 30 .870
 מאות 30 .871

 מאימתי 30 .872
 מועד 30 .873

 מעלין 30 .874

 נוהג 30 .875
 נפלו 30 .876

 עליכם 30 .877
 עפר 30 .878

ורצב 30 .879  
 רואה 30 .880
 רובע 30 .881

 שלך 30 .882
 אחיות 29 .883

 אינם 29 .884

 אסורים 29 .885
 אתם 29 .886

 באב 29 .887
 בבהמה 29 .888

 ביין 29 .889
 ביצה 29 .890
 בפסח 29 .891

 הגשמים 29 .892
 החבית 29 .893
 הכנסת 29 .894
 הכרם 29 .895
 השניה 29 .896

 ואיני 29 .897



 והביא 29 .898

 חוב 29 .899
 חומש 29 .900

 חלה 29 .901
 יבם 29 .902

 כבוד 29 .903

 כרם 29 .904
 לבו 29 .905
 לבין 29 .906
 לבעלים 29 .907

 לקבל 29 .908
 מבחוץ 29 .909
םמודי 29 .910  

 מתו 29 .911
 נדרים 29 .912

 נטמאת 29 .913
 נתון 29 .914

 סליק 29 .915

 עוד 29 .916
 פאה 29 .917
 פני 29 .918
 שוגג 29 .919
 שומעין 29 .920

 שורות 29 .921
 שותה 29 .922

 שיאמר 29 .923
 תחתיו 29 .924

 אברים 28 .925
 אי 28 .926

 איזה 28 .927

 אפשר 28 .928
 באדם 28 .929

 בידם 28 .930
 בירושלם 28 .931

 בנותן 28 .932
 בנים 28 .933
 בשדה 28 .934

 הבור 28 .935
 הגלילי 28 .936

 הלכה 28 .937

 השדה 28 .938
 התחתון 28 .939

 ואשם 28 .940
דאיו 28 .941  

 וחייב 28 .942
 וכי 28 .943
 ומצא 28 .944

 ועולה 28 .945
 וקטן 28 .946
 חי 28 .947
 חלק 28 .948
 חנינא 28 .949

 כותב 28 .950



 לחברו 28 .951

 מביאה 28 .952
 מחשבה 28 .953

 מטבילין 28 .954
 נראה 28 .955

 סתם 28 .956

 עשו 28 .957
 פקח 28 .958
 קרקע 28 .959
 שזכה 28 .960

 שלישי 28 .961
 שמונה 28 .962
 שנטמא 28 .963

 שנפלה 28 .964
 תרומת 28 .965

 אלמנה 27 .966
 באהל 27 .967

 בור 27 .968

 בחלה 27 .969
 במשא 27 .970
 בשעה 27 .971
להגו 27 .972  
 האחרון 27 .973

 הדבר 27 .974
 החולין 27 .975

 המעות 27 .976
 הערבים 27 .977

 השם 27 .978
 ואני 27 .979

 ולד 27 .980

 זכה 27 .981
 זכות 27 .982

 חטא 27 .983
 טבול 27 .984

 יטול 27 .985
 ילדה 27 .986
 יצאו 27 .987

 כלל 27 .988
 להוציא 27 .989

 להחמיר 27 .990

 לשני 27 .991
 מאמר 27 .992

 מבפנים 27 .993
 מוכר 27 .994

 נותנים 27 .995
 ניטל 27 .996
 נעשה 27 .997

 עבדו 27 .998
 עזאי 27 .999
 פטורה 27 .1000
 פיו 27 .1001
 שבהן 27 .1002

 שבין 27 .1003



 שיהיו 27 .1004

 שמעתי 27 .1005
 שנהגו 27 .1006

 תבואה 27 .1007
 תשעה 27 .1008


