ג
גבאי )ראה ג :חסיד)י( ,צדיק)י((
אי הג' של ר' ברו כברווז ולא כנשר בעיניי הירשל אלא כחזיר2136 .
ג' אינו מודאג מ הזהוב המזוי שנית ע"י החסיד622 .
ג' אינו מסתפק בפדיו ,אשר נת המוכס לצדיק620 .
ג' יכול היה לעשות את הכל כמו הרבי חו מדבר אחד623 .
ג' של מי שעשה עצמו צדיק עולה על אדונו בשקרי638 .
גביר)י(')ראה ג :עני)י ( ,עשיר)י( ,קבצ/קבצני((
ג' והונו הנ נושא לשיחת יהודי209 .
ג' ומלמד חופרי בור בחצות הלילה1625 .
ג' וסופרהקהל563 .
ג' מזמי משכיל ליו הולדתו החמישי1270 .
ג' מטופלי היטיב בבית המרח404 .
ג' מקצ בתמיכת קבצ החודשית270 .
ג' מת והקהל לא בכה בשעת הספד489 .
ג' סוחר בזי של חזירי ואינו זוכה בשלו ממלמד בנו253 .
ג' פוסק חמישה אחוזי ריבית עבור נדוניה שהופקדה בידו93 .
ג' שומע את השפה העברית בפי אנשי צעירי1261 .
ג' שמט ולא של לטבח109 .
ג' ,אחרי דרגא יבוא תביר224 .
ג' ,בניו וחתניו משחקי קלפי באשמורתהבוקר985 .
השמש מזכיר לג' את יו פטירתו של אביו535 .
גב
במנח הג' מבקש לשאת את העלמה היפה פרומט גוגנהיי2438 .
במנח ליונקר :כג' אני עשוי יפה מאד2441 .
גדולי
ג' לא נולדו בעיירתו ,רק קטני1135 .
גוזמאות ושקרי
אב שואבת מושכת גבר כלפי מעלה1301 .
אחד אינו מוצא את חוטמו בערפל של לונדו1294 .
אחד הופ כלב כולו מתוכו לברו1284 .
אחד שנפל למי בחור היה לנציבקרח1278 .
אמריקה כולה עול הפו1290 .
בעלמסעות הגיע לגבולו של עול1288 .
בעלמסעות והדרדנלי לני באותה האכסניה1295 .
גגות הבתי הגבוהי בניויורק נושקי ללבנה1291 .
גרזנו של קי וסולמו של יעקב מוצגי במוזיאו1299 .
דברי נעשי גלידיקרח ואפשר לקורא באוויר1287 .
הבניי הגבוה למגורי1292 .
הדג הגדול1298 .
ההרי הגבוהי .אווזי רעבי מלקטי כוכבי מ השמי1289 .
הוא בוודאי ראה מאה )צ"ט( זאבי שזינקו עליו1283 1282 .
החז מאודסה וסוחר העצי מייקטרינוסלב1303 .
המזו והמשקה הזולי באודסה1296 .
הערדליי הגמישי ככדורי של גומי1293 .
חייל פשוט הוזמ לכוס תה ע"י הצאר ניקוליי1286 .

חלות גדולות כגודל ראש העגלו השכ2044 .
חרב בלע מוצגת במוזיאו1300 .
כוס הברכה הענקית של שלמה המל854 .
מימי לא אמרתי דבר שקר1305 .
מעות נחושת ושעו קיר נופלי מתחת לשמלתה של פריצה1279 .
מקטרות מופלאות1277 .
סטמבול קשרו לה שתי שלפוחיות גדולות2103 .
ספור ניגודי1310 .
עגילי הזהב הגדולי1280 .
עצי התפוחי הגדולי1276 .
.
פרה פורחת מעל לגג1281 .
קבצ פשט ידו בבניי גבוה2706 .
שניעשר גזלני מבניענק באו על ההל1285 .
שעונו של הרמב" בחנות עתיקות בניויורק1304 .
שקר מאמי בשקרו שלו בסופו של דבר1281 .
שקר מצמצ את ממדיו של שקרו שלו1297 .
תרנגולתהודו ענקית .מחציתה מטילה ביצי ודוגרת עליה1275 .
גוי)י() :ראה ג :יהודי ,הרב וגויי(
אלוהי הג' נשר ואלוהי היהודי חי וקיי2017 .
אפילו הג' כול נימולי כא )בארישראל(2610 .
ג' אינו משכיר דירה ליהודי3059 .
ג' באי לרב ומבקשי שיתפלל למע האדמה2041 .
ג' בוח שלוש פעמי את המגל1365 .
ג' היושב על ספסל בג העיר אינו מרשה ליהודי לשבת לידו1970 .
ג' הקדימו את היהודי1609 .
ג' הרסו את פונדקו של יהודי) .שרשרת של אסונות(2060 .
ג' ובהלה מניעי את הרכבת2118 .
ג' ודבורה ביחד מכיני את התמד886 .
ג' ויהודי במסעדה2046 .
ג' ויהודי בקשרי מסחר89 .
ג' ויהודי נוכח גרדו(1962) 1975 ,1974 .
ג' ויהודי על ספסל בג .הג' מתלהב מירק העצי1971 .
ג' ויהודי .יש צור בראשו של כל אחד מה111 .
ג' חיוור פני ,עקוגב ונפולחזה362 .
ג' טועני שהמוזג היהודי הוא טיפש888 .
ג' כשאוכל דג מלוח מתעוררות חמש קושיות837 .
ג' כשהוא צמא שותה ג' כוסות2081 .
ג' להוט אחרי היי867 .
ג' מאשי את היהודי שעינו )הרגו( את אלוהיה2015 ,2014 .
ג' מבקש מיהודי שיבר אותו ואת משיחו2026 .
ג' מבקשי לשמוע בדיחות של יהודי2082 .
ג' מלגלג על יהודי הרוכב על סוס2069 .
ג' מסלקי את האבני מ הדר .יהודי דני ומחכי3051 .
ג' מעליב ומשפיל יהודי המגיב במעשה לאצנוע1932 .
ג' מרוויח ממסחר ,א ישראל מיקח וממכר בעלמא2 .
ג' פרעו בישראל והרבי שיחיה לא עשה דבר להצלת3016 .
ג' שונא את שכנו היהודי2016 .
ג' תמה מדוע היהודי אינ רוצי להתנצר2020 .
הגויי כאילנות בג והיהודי כברקני1969 .
ההבדל בי הפועל הג' לבי הפועל היהודי3052 .
השק הקט משלה )הנוצרי( ג' הוא הרבה יותר ממני1408 .
חמישי ג' בכתריאליבקה2056 .
טובי שני ג' מליטאי אחד2689 .
טעותו של ג' )בענייני כשרות( מותרת1241 .
לגוורדיה של המל לוקחי ג' גדולי461 .
פורי הוא חג גדול לג'2018 .

פרופסור ג' אינו יודע רפואה למחלה שנשתרשה אלפיי שנה913 .
שבח והודיה למקו שלא נת לג' את התורה1947 .
שמועה נתפשטה :ג' ההורג יהודי אי לו דמי1890 .
גויה)יות(
בחור ישראל נשא ג' לרפואה3056 .
במסעדה של ג' מותר ליהודי לשתות חלב3055 .
ג' או יהודיה באה לגעד? מומר מריח את ההבדל ביניה1425 .
שתי ג' לרבי שיחיה ,אחת של בשר ואחת של חלב606 .
גונדה )ראה ג :חייל)י( ,קצי)ני((
ג' של חיילי יהודיי נשלחת לכבוש כפר2729 .
ג' של חיילי יהודיי נשלחת בראש המחנה2728 .
גושזהב
ג"ז מוצע לזהבי347 .
גזירות
ג' על ישראל ברוסיה :אי יהודי רשאי להישאר במקומו מחו לתחו1924 .
ג' על ישראל ברוסיה בשנת תרנ"א גרמו לשמועות ולפחדי1890 .
גזל)י( ) :ראה ג :גנב)י( ,שקר)י((
ג' אינו יכול להתקי ,כי לקח עמו סכי של חלב1381 .
ג' ובקשתו האחרונה לפני עלייתו לגרדו1384 .
ג' וההוא שהותק עלידו מתפשרי על ציבחר טבק להריח2997 .
ג' וקורבנו המכריחו להחזיר את כספו1380 .
ג' חט את כספו ,טוע בעל החוזר הביתה בחוסרכל1651 .
ג' מייע ליהודי חולה בשיגרו שלא לאכול דברי חריפי1382 .
ג' מתנפל על שני יהודי וחוט את כספ64 .
ג' קוזאק מתנפל על יהודי חרד .כ"א מדבר בשפתו שלו2948 .
גיהוק
ג' מגלה צנו משובח2860 .
גיל
ג' האד אינו יכול להיקבע ע"י תארי הטבילה1397 .
ג' היטלר בפי יהודי :מ"ה עד מ"ו1993 .
גילדאה )מעבד עורות(
ג' שולח לקוח שיאוורר את העורות36 .
גירוש
ג' היהודי ממוסקבה :לא אלמ ישראל ,אבל גרוש1934 .
ג' היהודי ממוסקבה .ג כמה שהיו גויי בעיני הבריות1388 .
ג' היהודי ממקומות הסמוכי לחזית במלחמת העול הראשונה2774 .

גלב
ג' חצו מכל אד2159 .
ג' תולה פתק :לרגל תיקוני אני מגלח מאחור3088 .
גמגמ
אשרינו שג' היה משה רבנו1860 .
ג' הנעשה חז מעבר לי כמשה ששר לאחר שעבר את הי521 .
ג' זק נשא אישה חמישית בטענה ,כי מלאכו מגמג א הוא703 .
ג' שקיבל את מומו לאחר שקצצתי רק שתי אצבעות2946 .
גמילותחסדי
ג"ח אינה מגיעה למי שביתו לא נשר2988 .
ג"ח קובלת לפני הקב"ה שפלוני העני פטר אותה2971 .
גהחיות
ג"ה בזמ הנאצי רוק מבעלי החיי(1607) 1988 .
שוטה מבר את האריות בג"ה) .משחק מילי( 1172
געד )ראה ג :שמי(
בג"ע מראי לנפש יהודיה היכ להשתי2697 .
ג"ע וגיהינו :זק ופורנה )זונה( חבוקי זה בזה1819 .
וודרו ווילסו ומשה רבנו נפגשי בג"ע3169 .
לג"ע הגיע קמצ שטע להיות מיורשי ג"ע349 .
צדיק ואפיקורוס בג"ע1820 .
ר' נפתלי ירא מג"ע שמא יושיבוהו ביחד ע שוטה1152 .
גנב)י(
ב הג' משל את הסעודה הדשנה1337 .
ב הג' רואה בכנר טיפש1377 .
ג' אינו מלמד את בנו מלאכתו .הב בקי בה מאליו1335 .
ג' אינ מתי לעול? שאלתו של ילד בבית הקברות(3161) 3160 .
ג' בג של פרות מוזהר ע"י חברו1351 .
ג' גונב את סוסיו של מוכס1349 .
ג' גונב קופסה של צדקה מבית המדרש1356 .
ג' גונב שעו וסוטר פני בעליו3120 .
ג' גונב תרנגולת של ענייה1355 .
ג' הוא החייט המלמד את בנו :מה שיעמוד יעמוד ,ומה שמונח קח1326 .
ג' החוזר אחרי ישיבה של שנה בכלא(1666) 1376 .
ג' הקופ מעל לגדר נפל על סוס שנבהל ור1330 .
ג' טוע לפני השופט שכל מה שהוא מוצא כבר שיי לאחרי1332 .
ג' יהודי גנב בביתהיראה שלה אבני טובות1364 .
ג' יהודי הנמצא בגניבתו צוחק משו היותו נעל1373 .
ג' יהודי נאסר משו שגנב חבל שאחריו נמש סוס1348 .
ג' ירקות טוע שהוא הוע לג ע"י רוחסערה1350 .
ג' לוקח רק דברי פחותיער מבית העשיר1358 .
ג' מבקש רשות לכייס בשעת מהומה ביריד1343 .
ג' מגלה נסתרות .הירשל מקווה שבזכותו וימצא משהו2147 .
ג' מחזיר את גניבתו לרבי1362 .
ג' מכי לגנבי1369 .

ג' משיב ארנק שנשר לבעליו ,א גונבו לאחר מכ1328 .
ג' מת ושבחו היחיד1379 .
ג' נוסע ברכבת מתחת לספסלי1333 .
ג' נקראי לשבירת המנעולי של שעריהרחמי1340 .
ג' עשיר מבקש להשיא את בתו לחת ממשפחה הגונה1509 .
ג' פרצו בלילה לדירתו של מדכי המסכ2176 .
ג' שנתפס בגניבת פולי נענש1352 .
ג' שנתפס נידו לארבעי הלקאות1372 .
ג' תמה מה זכות יכול סניגור ללמד עליו לפני השופט1371 .
כל הג' של ניטרה נמצאי בביתהכנסת בערב יוכפור1338 .
פותחת הג' דרושה לפתוח את היכל ספריהתורה1339 .
שליש מתושבי דינבורג הנו ג'1341 .
שני ג' גונבי סוס 1346 .
תפילתו של ג' ביוכפור1378 .
גנרלי
הג' היהודיי בצבאותיה של הצרפתי2784 .
גרא(
ג' ואורחיו השתויי מתעללי במוכס היהודי1919 .
ג' יודע את הגביר היהודי2061 .
ג' מצווה על היהודי שלו לקנות פוקס יפה19 .
ג' מציג את עצמו בכל שמותיו לרוטשילד2064 .
ג' פולני לוה ממו אצל יהודי היודע שהלווה אינו זריז לעשות חובתו73 .
ג' פולני לוה ממו מאת יהודי ומאלצו לבלוע את שטר החוב71 .
ג' פולני לייני יהודי במינסק ביו ועידת הציוני1982 ...
ג' פולני מבקש לקחת הלוואה אצל יהודי בחושבו ,כי הלה אנו מכירו72 .
)ל( גרד
אחד מגרד את העכוז של שכנו למיטה במקו עכוזו שלו2975 .
אחד מגרד את עצמו בג ,כי יש לו כיני2861 .
אחד מגרד את עצמו בכל גופו בחוצות העיר2868 .
מלמד הכפר מגרד באולרו שורה שלמה בספר1243 .
עני מגרד את עצמו על קיר307 .
קרתני מגרד את עצמו בשתי ידיו בחוצותיה של ווארשה1709 .
גש
כשאני יוצא מביתי ומטריה בידי אי ג' יורד) .הירשל( 2143
גשר
ג' חדש ומוצעת בדיקתו ע"י כל החותנות של העיר1727 .

