
 ד

 

 )המשרד (דאר

2101. נקנה בול תמורת בול'דב
 2100. 'דרווח של ה

) הפקיד (דאר
 

 840.  של הישיבה דורש את משכורתו'דפקיד ה

דבר)ל(

2949.  היו� כ � ומחר כ �מדבראד� תקי� 
2941. מדברמי שידיו קשורות והוא ?  איזהו גיבור

2945.  כשהידיי� בכיסי�לדברבחור� קר וקשה 
2947.  כנהוג אלא שאי� אומרי� כלו�מדברי�:  פנטומימהפרוש

2948.  בלשונו הואמדברא "כ. קוזאק מתנפל על יהודי חרד
2944.  בטלפו� כששתי הידיי� עסוקותלדברקשה 

 2943.   איש ע� רעהו במכוניתמדברי�שני יהודי� 
2942.  איש ע� רעהו הניצולי� מאניה שטבעהמדברי�שני יהודי� 

)י�(דג
 

2046. ש" אוהבי� מי� וחזירי� אוהבי� יי'ד
804. כי אי� נהר ש�,  אי� בפונדק הכפר'ד
980. י זקנה במש� חמישי� שנה" הורגלו להכנת� ע'ד
830.  מתחלק למחצית גדולה ולמחצית קטנה'ד

)590 (2656.  לכבוד שבת'דנהר וויסלה שתוציא ; הרבי גוזר
308?  נשארי� שלמי�'ד בשלוש קדרות וה'דכיצד מבשלי� שני 
236. קודח אסור בדגי�

2031. לח� משביעי� חמשת אלפי� איש� וחמש ככרות'דשני 
 

 דוב
 

 675. שר והצועני� מרקדי�' הד

  דוד

  

101) שרשרת זוועות. (י שוטרי�" נתפס ע'דכאשר ה,  נשר�'דביתו של ה

 )דות(דודה

3073. יורק�קברות של גויי� בניו� זקנה הולכת לבית'ד
951.  זקנות נותנות עצות לאמו של ילד חולה'ד

  )התואר(דוקטור 
 

 942 ,458.  לפילוסופיה'ד לרפואה אלא 'דלא 

 

  )הרב וגויי�: ראה ג�(דוקס 

2013. אותו מעשה שעשו אבותיכ� אי� לו כפרה עולמית:  טוע�'ד
 

  דור
 



 692. מתי�� נראה בכוהני� המטיילי� בי� קברי'דהפקרות ה

  שיח�דו
 

 198. הוא�ברו�� בי� עני ובי� המקו�ש"ד

 ואינט'דז

 

2705.  האמריקאי בבאראנובי$'דשליחו של ה

)נתבע) י�(גנב: ראה ג�) (י�(דיי%

 427.  אמת'דברח 
425. א� לא נית� לו,  חרש הובטח לו שוחד'ד
 3142? הא� ראית את המעשה:  לעד'ד
1943.  מסרב להעסיק מזכיר יהודי'ד
1955. שחיבב כספ� של יהודי� כועס על ידיו של רב' ד
1371.  תמה מה זכות יכול סניגור ללמד על גנב שנמצא בגניבתו'ד

1319. בש� הצד שכנגד' דדורו� נשלח ל
    1855. 'דיש די� ויש 

1938.  יהודיי�'דשר המשפטי� בהונגריה היה ממנה לפעמי� 

))בתי�(בית�)י(בעל: ראה ג�( (דייר 

2634. אינו משל� שכר דירה 'ד
2633. בית הולכי� לרב לדי�� ובעל'ד
2632. בית עומדי� לדי� לפני שופט� ובעל'ד
1532.  מצי$ לתו� חדר השינה של הומבורג מ� הבית שממול'ד
2631. מקבל סכו� כס� מבעל הבית כדי שיפנה את הדירה' ד

 דירה

1090.  בסמו� לדלקה'דאת ולא אני שכרת 
2867. הבית ע� פשפשי� לפי חוזה�ה ומוחזרת לבעל מתפנ'ד
                                          2833. המפלגה� ניתנת במוסקבה בזכות כרטיס'ד
3059.  שאי� להשכירה ליהודי�'ד
3088.  של גלב בתיקוני�'ד

2611. י" בא'דיהודי גרמני מבקש לשכור לו 

  מזונות�דמי

2686. בניה של הגר� היו� הזה לבניה ולבני יש לשל� עד עצ�מ"ד
 

)הרב כדרש%, )י�(מגיד: ראה ג�) (תות(דרשה

2149. יודעי�� מיותרת במקו� שהיודעי� יכולי� ללמד את הלא'ד
1216.  של רב לקוחה כביכול מבעל דורש לציו�'ד
2171. וולוולי על הגשר של ברזל והגשר של ניר' של ר' ד
1148. בעצמו שהוא שוטה איננו בגדר שוטהשוטה היודע :  של רב'ד

471. אד� דומה לחייט פולני: 'דקטע מתו� 
474. אפיקורוסי� נוכח תרנגול ועז: 'דקטע מתו� 
475. משל האישה שיצאה לשוק וראשה פרוע: 'דקטע מתו� 
472. משל לב� סורר ומורה: 'דקטע מתו� 
473. נמשלו ישראל לסוסי�: ' דקטע מתו�

 ))שמות(ש�, טבילה לנצרות: �ראה ג(דת 



2669. לאישה ירושלמית פשוטה' דכיצד מסבירי� 


