
 ב

 

 )י�(בגד

225.  בהשאלה'ב
345. מוטלי� לתו� סיר התבשיל הח�' ב
2141. משי מלפני� ובד מאחור:  החדש של הירשל'בה
 

***************                                                 

 *)קבוצות הבאות המסומנות ב�קבוצה זאת כוללת את התת (חכמה אחרי��בדחני� ובעלי

 ודי למקו�בי� יה*

2161. שיח מדומה לאחר המות�דו
1779. הדור הפרו� בימינו זהירי� בשלושה דברי�

3155.  לשחק בו�ע� זה יצרת : ה נאש�"הקב
 1773. שבתו��כפור נאמר בו שבת�כשבת כ� יו�

2127. מכיני� חתונה גדולה בשמי�
2155. הכנסת�נקמה מוצעת לאחר שפורעי� ציירו צלב על קיר בית

1609. וכול� אסורי� ליהודי�,ה דברי� יפי� ירדו לעול�שלוש
2862. המרח��תפילה מוצעת לאד� הנכנס לבית

1833. עול� חמישה על כורח� נתת לי�של�ריבונו: תפילה
 

 הבדלי�*

1485. בי� השדכני� הקודמי� ובי� השדכני� של עכשיו' ה
1155. תנאי�תנאי ובי� טיפש שלא על� בי� טיפש על'ה
 1990. היטלר�נפוליאו� ובי� ימי� ימי בי�'ה
361.  בי� משמש בקודש לבי� מסמר נטול ראש'ה
875. ובי� הקברני� של עכשיו,  בי� עפרו� החיתי'ה

הערות והארות*

1935. אד� הראשו� ישראל היה
2154. אי� לאד� מישראל צור� ברגליו

832. אי� מלבבי� לביבות אלא בימי� שיש בה� חבטה
414. לזכות ברבנות עלי� להצטייד כהלכהא� תרצה 

1793... בחורות משחקות בקלפי� בחנוכה
1898. דרכו של אד� לאמור את ההפ� מדברי חברו

  2797. ר.ס.פ.ס.הבולשביקי� קראו לברית המועצות ר

1451. הבחור הזעצער והבתולה של חודש אלול טר� שודכו
2129. הקי� של ישראל

658. הרבי הול� בראש
1730. תפות בצערו של כביכול שפשט את הרגלהשת

500. חזני� שהיו ידועי� כשוטי�
2150. חמישה נסי� נעשו לישראל

2699. חמישה פגיעת� רעה ושומר נפשו ירחק מה�
�2193. כלב שבכלבי� נאמר על חסיד סגפ

1794. לפני עיוור לא תית� מכשול
2713. לשבר יש כמה מעלות טובות

1559.  המערו�נשי� נהגו לקלל את
1594. סגולה בדוקה לאריכות ימי�

583). כל(על המחבר להיות בחוסר 
  1795... על כל חסיד להתפלל על

215. מו��עשירי� מעדיפי� לתת נדבה לעני בעל



1634. היא תקו�'  רבות מחשבות בלב איש ועצת ה
2459.  דעת�שיחה ע� אד� בר

 1721. שנאתו את חותנו נמדד בשלושה

י� ופולח�טקס*

512. אי� מורידי� לפני התיבה אלא נשוי
1861. מדרשות�כנסיות ולבתי�אשרינו שלא נצטווינו על פעמו� לבתי

2128. בדר� שאד� רוצה ליל� בה מוליכי� אותו
�502. ,החז� והשמש מקדשי� על היי

1800. א� בבודאפשט בטלו מנהג זה, החת� שובר כוס תחת החופה
1848. הכנסת בפורי��יסיות בביתהקללות הרוסיות העס

 1494. זמנה של החופה נקבע לאחר ספירה

מכתמי�*

 2234. אופטימיסטו� רואה בו בכע� כל מה שמסביב לחור

2159... גלב חצו) מכל אד�
2652. הצופי� מרכז גשמי�האוניברסיטה העברית שבהר

1274. שהכל נהיה בדברו: הרואה שקר� אומר
1535. חמש מדרגות בטבע

2172. ה באד� לעשות את בנו יתו�" הקב�כוח נת
  2663... מדברות ואינ� מבינות) שבעול�(כל הנשי� 

1554... בלא ברכה , כל רווק יהודי שרוי בלא שמחה
3146. כלב בביתו של יהודי

1893. כשיהודי בא אל הרב לדי� וחייב לשל�
2220... שהוא מתוק, דבש, ,  מה חומ� שאינו מתוק

 1548. קבי� ייסורי� שירדו לעול� תשעה נטלו נשי�מעשרה 
1493. חור)�בת לקור�נמשלו שלוחי

1868... שני האריות: על הקהילה הרפורמית
3026. פרוש לאהבה חופשית

214. קנאת� של עשירי� בחכמי�
1799. שלוש מידות בלידה

1534 .כלי� נאי� ואישה נאה, דירה נאה: שלושה דברי� מחריבי� דעתו של אד�
1589. שלושה פגיעת� רעה

3145. שלושה שותפי� ה� ביהודי
 2692. שניי� חייבי� לבר� על נס

פרושי� שוני�*

1327. בחכמה פותח שערי�:  הרואה גנב ואומר'פ
1854.  לאכילת מזו� חלבי בלבד בחג השבועות'פ
179.  לארבעה הבני� שבהגדה'פ
2190.  לארבעה מיני� של סוכות'פ
2185. תרועה� הע� יודעי לאשרי'פ
2711.  להנה מיטתו של שלמה שישי� גיבורי� סביב לה'פ
 1936.  לויצא יעקב וכ� לויברח יעקב'פ
1796.  לויכסוהו בבגדי� ולא ייח� לו'פ
2157. ת� היה� ליעקב שאיש'פ
2068. אשר לא תשמע לשונו... עלי� גוי '  לישא ה'פ
1780. מי� לכי היא חכמתכ� ובינתכ� לעיני הע'פ
1590.  לכי יקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא'פ
412.  לכל החלומות הולכי� אחרי הפה'פ
185. עני רעי�� לכל ימי'פ
210.  לכס) מטהר ממזרי�'פ
2194.  לכעסני� ה� הכוהני�'פ
2186. ישראל� ללא ינו� ולא ייש� שומר'פ



1810 ,1741. אמו� ללא תבשל גדי בחלב'פ
1711. אומרי� לע� אבי אתה: בעבר למה שקראנו 'פ
2163. י תני� והגיע חיי� למעיו של הדג"למעשה יונה שנבלע ע' פ
1641. מסכתא גיטי� קוד� מסכתא קידושי�: המשנה� לסדרי'פ
186) בלשו� עממית( לעני בריא 'פ
204, 203). פתג� עממי( לעני חשוב כמת 'פ
586.  לעת ספוד ועת רקוד'פ
1913. ?המ� למה נענשו�ניעשרת ב:  לפורי�'פ
  2191... צרות וייסורי�:  לפסוקי� שוני� מספר שמות שמשמעות�'פ
212 ,211.  לרבי מכבד עשירי�'פ
)2195 (3. יהודה בתתו סימני� למכות מצרי�'  לרווח ר'פ
498. 'אי� חכמה ואי� תבונה לנגד ה... לנגדי תמיד '  לשויתי ה'פ
2156. אמו של הילדלשלמה המל� שידע למצוא את ' פ
1563.  ואישה בכל אלה לא מצאתי:  לשלמה שאמר'פ
 878.  ה לשתיית הי�"י הקב" מדוע חברא קדישא לא הוזמנה ע'פ
 2192. פליאה מ� המדרשי�� מדרש'פ

 

****************                                            

בדיחה

2820.  המוחי קארל ראדק חרי)" מסופרת לסטאלי� ע'ב
2083. לרוסי וליהודי,  מסופרת לצרפתי'ב
 2082. י יהודי לגויי� סקרני� וטיפשי�" מסופרת ע'ב

)שבוע, בו�חנות כל, ועדת הביעור: ראה ג�( )י�(בולשביק

2792? ישראל יש בה��כמה בני,  בעיר'בא� מאה 
2800. ממו� כתובי� בלשונות רבות מלבד יודית� הוציאו שארי'ב
2828. תגאה בהישגיה של רוסיה הבולשבית מ'ב
2827.  מתגאה בועד הפועל המרכזי המחליט על חסכו� ניר'ב
2796.  נבהל בליל פסחה מצלצול הפעמוני� בעת משחק קלפי�'ב
2812. מגלי� את עבירותיה� בגלות,  שקרנ� ירדה'ב
2798. שמות הבנייני� וש� היהודי�,  שינו את שמות הרחובות'ב
2791.  את כל הארצות שבעול�כבשו' בה
2821..  ניתקו כל הקשרי� בינ� לבי� מלכות השמי�'בה

2790.  מחפשת ציר של הכושי�'בהועידה לעמי אסיה של ה
2822. חוסר לח�: 'הכלל של ישראל ברוסיה של הב

2817. חוקרת יהודי) קה'הצ ('בהמשטרה החשאית של ה
2795. היאהרצייט של קאמנבו 'בה�כנוס פרנסי

2793.  ומספר היהודי� במוסדות המפלגה'במהפכת ה
2787.  עלולה להתקיי� במש� שלוש מאות שנה'בממשלת ה

2820. 'בקארל ראדק לועג למנהיגי ה

)�(בונדאי

2977.  וציוני� מתווכחי� ברכבת'ב
 �3164.  מגנה את הקפיטליסטי�'בדרש

2788.  פוקד על עריכת הפגנה בפסח'במנהיג 

  בורסה

  

2070. כפור�ביו�) 1931( של לונדו� במשבר גדול 'בה

 בזבז�



358.  בנה בית ובו אול� אורחי� גדול'ב
3025.  הוציא חמישי� רובל ומאתיי� נשיקות לריק'ב
12.  מפזר את כספ� של אביו ושל אשתו'ב

בחירות

374.  הפרנסי� כתעשיית ניר'ב
373. קדישא�וסדר קלפי אצל חברא' ב

 בטל�

   

3106. שכנו החרו�,  מנמנ� בביתו של החייט'ב
 

 )חל� וחכמיה: ראה ג�(ביליארד 

  
1076.  נחשבי� ביצי�'בכדורי 

 

  ביצי�

 
2700?   יכול אד� לאכול על לב ריק'בכמה 

 

  מזל�ביש
 

 184. מ"באי� לשנות 

 

כנסת) בתי(בית 

2230. עלמי� בכפר שבו עדה קטנה� וביתכ"ב
3117. סוער כמקו� ויכוח כ"ב
1867.  לקהילה הרפורמות בפרנקפורט נבנה אל) אישכ"ב
2229.  קט� וצר של קהילה חשובה באשכנזכ"ב
3098 .ליהודי�כ  "ב של לאומי� שוני� באמריקה פרט לכ"ב

כסא �בית

2845. כ"באחד בנה בית ללא 
1991. היהודי בזמנו של היטלר� שהתקלקל בביתכ"ב
693. אותנעיר מבטלת מאה ההמצאתו של הדור הצ, כ"ב

1923. כ"בפטרבורג של ניקולי הראשו� כמוה כ
 

מלו��בית

3168. יורק והמעלית נתקלקלה� ב� שישי� קומות בניומ"ב
2622. אביב� פלטי� נבנה בתלמ"ב

1909.  רבי� בגלל השמיכה היחידהמ"בשותפי� לחדר ב

מרח+�בית

2704. מ"באמריקה דומה ל
1835.  שיעמוד לדורותמ"ביי� בווילנה דנו על בנ

2132.  בחור)מ"בברו� לבל יטבול ב' הירשל מזהיר את ר
3139 .מ"במדכי הדבר� מפסיד את המי� החמי� ב

380.  וצדו הפנימי של חלוקו בחו�מ"ביוס) שב מ' ר

  ))י�(אח: ראה ג�(בכור 
 



 )1250 (1175.  אינו יכול להאמי� במותו של אחיו הצעיר'ב

 

 בכיה

   

2778. במשפחת הצאר ניקולאי' ב

בל�

438. הרב המתגאה, מוכיח את אחיו' ב
404. כי אד� חייב להחני) לגבירי�,  מלמד את הרבי'ב
153 . מתפרנס בהתא� לבזעת אפ� תאכל לח�'ב

))ני�(שדכ� , )אמהות(א� , )ות(אב: ראה ג�) (בני�(ב� 

634. וטל�ר שירש את כיסאו של אביו בבחינת בנות" אדמו'ב
1689.  אומר קדיש אחרי אביו ולא אחרי אמו'ב
271. י אביו"ח עני הנתמ� ע" בנקאי מבזבז כספי� ע'ב
1335.  הגנב לא למד את מלאכת אביו וידע אותה מאליו'ב
1436.  הצנזור טוגנדהולד אינו רואה עתידו האקדמי כיהודי'ב
326.  הקמצ� לא בכה אחרי מות אביו'ב
1505. ביש�תב� בעסק הרבי לוי� הס'ב
2011.  התנצר והאב תמה'ב
1712. הוא הגו� יותר מאביו  טוע� כי'ב
1679. הולדתו�השמי� מבקר בעירת� להורי� יראי'ב
1703... א� לא תעזור לי:  מאיי� על אביו'ב
1682. א� אינו ק� א) פע�, מבקש להעירו לסליחות' ב
707.  נולד לאב זק�'ב
3022. של בחורה לש� שידו� סייס שהוזמ� לביתה 'ב
327.  עולה על אביו במת� צדקה'ב
3018.  צדיק אחד יצא לתרבות רעה'ב
1374. י השררה" שהוזמ� לשבת ע'ב
954.  שהתנצר ואמו המפצירה בו ללכת לכנסיה'ב
 

))י�(צעיר, )י�(עשיר, )זקני�, זקנה(זק� , )י�(גביר: ראה ג�(אד� �ב�

2086. יני רוצה מה שאני רוצהכל ימי א: טוע�) שמעיה (א"ב
15. השבוע שלו עצמו� אינו יודע את העבודה אלא את פרשיותא"ב
 1720.  אינו מרוצה מחתנוא"ב
484) משל. ( בגיהינו� צרי� לקבל על עצמו שתיקהא"ב
468.  בוכה בשעת דרשהא"ב
)22 (2173. כי ייעשה כבע�, מזל מאיי�� בישא"ב
   233.  הברייה החשובה ביותרא"ב

2953.  הוכה מכות אכזריות בשוקא"ב
1818.  הל� לראות סרט חדש מספר פעמי� ונימוקיו עמוא"ב
3147. ישראל ומנוול, לוי,  המובא לפני הרב טוע� שהוא כה�א"ב
1543...  הרי את מקודשת:  הרואה זוועה אומרא"ב
1473.  מסרב להשתד� לבתולה זקנה ומכוערתא"ב
1019.  של אביו מתגאה בגילו המופלגא"ב
1621.  צרי� להתרגל לחלוקוא"ב
882. ש" צרי� לקנות ייא"ב
1137. נוח לו לאד� שלא נברא:  קובל על חייוא"ב
1688. כנסת�כי היה שוכח תפילה ובית,  קובלא"ב
1564. המתי�� שהיו לו שתי נשי� בחייו או יותר לא יזכה לתחייתא"ב
1677. ניו שמח שמחה יתרה כשהוא רואה בני� לבא"ב
1542...  שראשו הלבי� מ� הכוס של ברכהא"ב
1897.  תבע את חברו לדי� משו� שהלה כנהו טיפשא"ב



    1661. לגבי אישתו בשנות רעבו� ובשנות שובעא "בחובתו של 

)�(בנקאי

)585 (582.  הפסיד את כל ממונו ונעשה מחבר'ב
158. ופנקסנו בויכוח סוער' ב
890.  ורופאו'ב
1413. הודי השיא את בתו למומר י'ב
1977.  יהודי ואציל פולני'ב
1404. עשרי� וארבע שעות גוי וכבר חמור:  למזכירו שהשתמד'ב
3067.  מסרב לתמו� בבנו שתשתמד ושינה את שמו'ב
157.  נתקל בפקידו בשוק בעצ� היו�'ב
2964. קובל על הגזבר המנוול' ב
227. הירש' ו של מ רוטשילד קורא מברק המודיע על מות'ב
1403. שהשתמד ומזכירו היהודי המחיי�' ב
98. יחיאל'  של ר'בה

  ))י�ט(שוטה: ראה ג�(בעיה 
 

1122...  נהייתה קשהההבעיה הקל

)הרב כיוע+ בענייני נישואי�, )נשי� נשואות(איש �אשת: ראה ג�) (י�(בעל

1658.  ואשתו מסעודה'באימתי נהני� ה
)1062 (2140. תואר�וע� שבילדותו היה  יפהמכוער ט) בחור ('ב
1541. אישקוקי כל יו� ומסתכל במשחקי�� בא לבית'ב
1663..  בוודאי יחזור למיטת אישתו הצעירה'ב
1574.  שנה119כי אישתו תחיה עד ,  בתקווה'ב
1628... כי אשתו תמות והוא,  גוסס היה מעדי)'ב
1619. חג� גוסס מבקש מאישתו שתתקשט ותלבש בגדי'ב
1626.  גוסס מכתיב את צוואתו'ב
1627. גוסס מנח� את אישתו המתייפחת' ב
1618.  גוסס שולח לקרוא לשדכ� ששד� לו את אישתו'ב
1568. בקבר) מאישתו( היה רוצה שתהיה לו מנוחה 'ב
1781. ..מי אני:  המואש� שאינו מניח תפילי�'ב
1668.  המוצא את אישתו שוכבת ע� שותפו'ב
)1107(2093. מחלי) את אישתו בחנות ה'ב
1567.  ואישה זקוקי� למנוחה'ב
1601.  ואישה מאשימי� זה את זו בטרו) הדעת'ב
1585.  ואישה מתווכחי� על השאלה האגררית'ב
1573, 1572. ואישה קובלי� זה על זו בפני הרב' ב
1602.  ואישה רבי� לפני פסח בגלל בעור חמ�'ב
1571. רי זו במערו� ובמגרפה ואישה רודפי� זה אח'ב
1569, 832). בעלי ובמכתש( ואישתו מחליפי� מהלומות 'ב
1666. חוזר הביתה אחרי שנתיי� ואישתו כריסה בי� שיניה' ב
    1652.  חושב שהוא גוסס בגלל אכילתו מגדנת'ב
1584, 1580. חושש שמא אישתו המתה תחזור אליו' ב
2084. מעילו לא ילמד לעול� כיצד ללבוש את 'ב
1665. לאר� בלי אישתו� מבקש לנסוע לחו�'ב
 1667. כי אישתו בוגדת בו,  מודע'ב
1635.  מוכיח לאישתו הלמדנית שהגברי� אינ� יהירי�'ב
1757. באב' כי תפסיק את תעניתה בט,  מייע� לאישתו'ב
1764.  מכבה את נרות השבת חר) מבטה הנזע� של אישתו'ב
3120. י אד� זר"הוכה עכי ,  מספר לאישתו'ב
1669. מקנא באישתו המחליפה את העוזרת כל יו�' ב
1637. משבח את החמי� שהביאה אשתו מ� המאפיה' ב
1639.  משבח את הרופא השולח את אישתו להרזיה'ב



1614. כי מאמי� הוא בתחיית המתי�,  מתאבל על מות אישתו'ב
1662. כי התנזר מאישתו במש� עשרי� שנה,  מתגאה'ב
3031. כי יחלי) את אישתו, מתחנ� בפני שדכ�' ב
2090 ,1653. י אישתו ומפחד מזעמה"נשלט ע' ב
1575.  סולח את השקר של אישתו לפני החתונה'ב
1488.  צעיר מסרב לשל� לשדכ� שכר טרחתו'ב
1544. רוח� צעיר עוזב את אישתו שלא גרמה לו קורת'ב
2976. ה מ� הבנקקמע� צעיר שהוציא את הנדוניה קמעה'ב
3034. קובל על אישתו בפני שמיי�' ב
357. רואה בכסא שבור אובד� הו�' ב
1566. י אישתו" שהל� למקו� אחר נמצא ע'ב
1640.  שולח סכו� כס) חודשי למקו� הבראה של אישתו'ב
1636.  שמתה עליו אישתו אינו מקבל תנחומי ידידי�'ב
867). נגדו(העיד  תמה על הרבי שבעיניו אישה נאמנה ל'ב

)2010 (1596.  בשעת משחק קלפי�'במותו הפתאומי של ה
 116...  נית� לאישה ביו� החתונה'בשמו של ה

)פונדק, מלו��בית: ראה ג�(אכסניה �בעל
 

856.  אינה מצליחה למזוג כוס משקהא"באשת 
)804(, 345, 295). אורח( חסרה אוכל בשביל קבצני� א"באשת 
1070. תיבת חשבו� עבור האורח טועה בכא"באשת 
813.  מאיימת על ילדהא"באשת 

772.  אינו רואה את הפג� בפשפש מתא"ב
1075.  בחל� החושד באורחא"ב
 1928. הבולשת� בפטרבורג משוחח ע� ראשא"ב
771.  טוע� שהפשפשי� בחדר עדיפי� על פילי�א"ב
3124.  לאורח שהתלונ� על שדיני� מלוכלכי�א"ב
776. אורחו למהר לישו� מבקש מא"ב
2974.  מוכר את חוטמו ואת חוטמה של אישתו לאורחא"ב
1734. ש כגוי" מוכר ייא"ב
1058.  מחלי) את עזו של המלמד בתישא"ב
3125.  מייע� לאורחו להשתמש בחדר השירותי� בצוהריי�א"ב
1840.  מעיר את אורחו האפיקורוס לסליחותא"ב
 205. לימל� בסבר פני� יפותא' זוסי ואת ר'  מקבל את רא"ב
770.  פותח את פנקסו ופשפש זוחל לו ש�א"ב
1050.  קובל לפני הרבי על שני אורחי�א"ב
1153. אומר תהילי� ואינו מניח לאורח לישו�,  ק� באמצע הלילהא"ב
773... ישנתי: תשובה.  שואל הא� שנתו של האורח ערבה לוא"ב
 768... עד חצות ישנתי: תשובה. ו שואל הא� שנתו של האורח ערבה לא"ב
777.  שלח ארוחה לחדר האורחא"ב
779.  תתבע תשלו� עבור האוכל שהירשל אכלא"ב

       1608. א"בהירשל מתנדב לשאת את בתו המכוערת של 
775.  מעיר את האורח השכ� בבוקרא"במשרתו של 
 774.  מעיר את האורח פעמיי� בלילהא"במשרתו של 

 ))י�(דייר: ראה ג�) (בתי�(בית�)י(בעל

403. הרבי היה מתפרנס בכבוד,  בעירב"בו "אלו היו ט
1807. באב שחל בשבת'  אינו מתנזר מאישתו בליל טב"ב
1094.  היו נקראי� לשחררו אילו השמש השוטה היה יושב בבית האסורי�ב"ב
 1168.  ומשוגע המאיי� להרוס את הביתב"ב
223.  ביתו מקבל עצות כיצד לכייר אתב"ב
307.  מרח� על עני המגרד את גבו על קיר ביתוב"ב
193.  משלי� לחו� את כליו של עני ואת האיש עצמוב"ב
279.  יד� עדיפי� על סת� עשירי� בעיני פושטב"ב



)עגלה�רב ובעל, )י�(סוס: ראה ג�: (עגלה�)י(בעל

3130. אינו מאמי� ברכבת ובנסיעה בלי סוסי�ע "ב
 1251. השבת�היה קובע את יו�, מונה על כ� אלו היה מע"ב

2006.  בא לכומר המנסה לפתות אותו לשמדע"ב
144.  המוזמ� להסיע סוחר ביו� ראשו�ע"ב
142.  המכה את סוסו מוזהר שמא זהו גלגול של אד�ע"ב
 2999.  והיצר הרעע"ב
762.  וקרתניע"ב
137.  ושלושת סוסיו הלמדני�ע"ב
645.  זק� אבד את סוסיוע"ב
855, 147.  חייב לזפ) את האופני�ע"ב
2400.  טוע� שהוא בקי יותר בתפילה מ� הרביע"ב
136. מימיה� לא רצו להזדרז:  יודע את סוסיוע"ב
3128.  יודע היטיב את הדר� בי� מאזפבקה לבי� כתריאליבקהע"ב
3127. שבט יחריב את העול�� ירא שמא כוכבע"ב
1211. הכיפורי��הכנסת בערב יו�� מאחר לביתע"ב
1774.  מאחר לשוב בערב שבתע"ב
856. כאשר אהבתי,  מזמי� כוס משקהע"ב
1342.  מחלי) אופ� שפקע בעגלתוע"ב
139.  מכבד את סוסו הזק� המסיע אותוע"ב
3129 ,134.  מלמד את נוסעיו כיצד לנהוג בסוסיוע"ב
141.  מלמד את סוסו לחיות בלי אוכלע"ב
1519. משל מלמד חכמה בעזרת ע"ב
145.  מסרב לשרת סוחר בחור) ומפסיד את שכרוע"ב
135. כאשר אופני עגלתו מתפקעי�,  מרגיע את נוסעיוע"ב
138. חסידי� וענווי�,  משבח את סוסיו שה� צדיקי�ע"ב
143.  עולה לתורהע"ב
 1775.  רואה את חתנונוכי אי,  קובל לפני הרבע"ב

2316.  שהוא כה� שואל את הרבע"ב
 146. אייזל חרי)' פ ר" שולט ביד רמה עע"ב

))י�(צדיק, הרב החסידי: ראה ג�(בעלי נסי� ופעל� 

595. א� אינו עושה כ�, ברוחו של הרבי היה לעזור לחסידיו העניי�
591. הגש� והשבת אינ� יכולי� לרבי ולחסידיו

1816. נס ומשכיל ביחס לאישה�ההבדל בי� בעל
�610.  קנקנוהחלפת צבעי� בי� הרבי ובי

594. עקלתו��י הרבי אינה נעשית נחש"הקורה המקוללת ע
601. ילדה האישה שתי בנות, במקו� ב�: הרבי טעה בתפילה

599. א� אינו יכול להחיותו, הרבי יוצא אל אד� שנפל ומת
2656 ,590. הרבי מחולל שלושה נסי�

596. הרבי עולה לשמי�
593. יסטרובקה עד לישטשי�חמהרבי רואה מר

597. כאשר מבקשי� לידות אבני� ברבי, ידי הגויי� משותקי�
614. מבטו של הרבי הופ� את התרנגולת הפטומה לגל עצמות

600. המות חונק אישה למרות מאמציו של הרבי להצילה מידו�מלא�
615. מלאכי� משחקי� על מיטתו של הרבי

�592. מקל הרבי עשירי למניי
678. י מתנגד" ענס הרבי באד� שנשתטה מתפרש

598. תפילתו של הרבי מורידה גש� שאינו פוסק
 

 בקור

 
 2841. הכנסת והחצר� נציבה של ווילנה וטיהור בית'ב
 



בקשה 

1998. י יהודיה" שהוגשה לשר גדול ע'ב
3165. ז שנה" של גרמני� שנשלחה לשמי� נענתה כעבור י'ב

  בריאות

 
 943. שלי' באי� דבר שייקר לי לצורכי 

 )מוהל: ראה ג�(ברית מילה 

  
 254.  של עשיר חביבה על הירשל יותר מלווייתו של עשירמ"ב

 

))י�(קבצ�, )י�(חסיד: ראה ג�) (ות(ברכה

2026. שביר� נאמרת למע� השכר� מי'ב
685. ש"א ע� כוס יי" על הטובה וג� על הרעה וכ'ב
 2972.  של אליהו הנביא'ב
2618. אביב�ת אב� בחור) של תל של כה� יח) העומד על רצפ'ב
3149. מבר� אישה עקרה.  של צדיק'ב
294. בית בחנוכת ביתו� של קבצ� לבעל'ב
 2614. לציו�� של רבי יפה על ראשו�'ב
705. שנאמרה לחת� זק� ולכלתו הצעירה' ב
1664...  על זוג צעיר פרו ורבו'בה
222.  של יהודי קללה היא'בה

))ני�(שדכ�, )אמהות(א� , )אבות (אב: ראה ג�): (בנות(בת 

2224.  אחד מחשובי הקהילה התעברה'ב
3024. ימי� הנעשה מקורב לה�הבית ובחור אוכל� בעל'ב
1775. אוריי��עגלה נישאת לבחור בר� בעל'ב
1414.  ברו� יהודי מתארסת ע� בחור מומר'ב
712. העול�� הוחבאו בימי מלחמת'ב
2142. בעלה הירשל מקבלת מכות מאביה ומ'ב
1700.  מתגרשת וחוזרת לבית אביה'ב
181.  קבצ� אחד אינה מתקבלת ככלתו של קבצ� שני'ב
280.   קבצ� נישאת לב� קבצ�'ב
1503.  רב מתארסת ע� ב� עשירי�'ב
1702.  רופא עיניי� חכ� ואישתו היפה אינה לא חכמה ולא יפה'ב
955. המי� נשלחה לדוקס לתענוגו� שואב'ב
842.  מטפחת ביי� על ראשה שתיי�'ב
1696.    סימ� יפה לבני�� תחילה  'ב
1699.  הצעירה תשב עד שתסתאב'ב הבכירה כבר נסתאבה וה'בה
1724.  ניתנת לבחור לאישה ואישתו ניתנת לו לחותנת'בה

1697. זהב� או חמישה אל) דינרי'בחמש 
3046. 'בשמונה 

))י�(�שדכ, )מות(עלמה, )לות(כלה: ראה ג�(בתולה 

1479. פ השדכ�" אי� בנמצא ע'ב
1520.  התרחצה ולא ידעה שבעלה לעתיד ראה אותה כמו שהיא'ב
1623. י אד� חשוב להיות לו אישה שלישית" מבוקשת ע'ב
702. צעירה נישאה לאלמ� זק� האוהב את עצמו' ב
1815.  'בשנישאה לו לא הייתה ' ב
3030.  את חברוהיא מאשימה: . 'ב שנישאה לו לא הייתה 'ב


