
 מ

 

 )ועדה: ראה ג (1936מאורעות 

2679... מנהיגי הערבי� מבטיחי� שלו� לשליט
2681. פקיד גבוה מבקש רשות להגלות שניי�

 מאפיה

 

2775. משנה את שמה בהתא� ללאומיותו של הכובש' מ

))י(קבצ�: ראה ג(מארח 

252.  ואורח נהני� מהכלי� הנאי� על השולח�'מ
)1676( 283. וי�פיותיה� נכו,  ואורח'מ

מכס) י(מבריח

993.  בעל שק תה נתפס בגבול'מ
3157.  יראי� ושלמי� מלאו בעבר את שקלובמ"מ

)י(מברק

2958.  בי� בעל לאישתו'מהחלפת 
2978.  נשלח ובו דרישה לשל� חוב'מ
1695.  נשלח להורי האב להודיע על הולדת ב�'מ
227. רש נשלח לרוטשילד המודיע על מותו של הי'מ

 מגדנת

 

1652.  מורעלת לבעל המחלי� את אישתו בבית'מ

))טי(שוטה: ראה ג) (ת(מגוח#

549.  בעניי� הריו� והולדה'מבורות 
1091, 389.  אחרי האבדה'מחיפוש 

1766. 'משמירת שבת 
 

)הרב כדרש�, )י(משל, הספד, )שות(דרשה: ראה ג(מגיד 

3009. חר מרדימה איש וזה נו'מדרשתו של ה
470.  משעממת והקהל עוזב'מדרשתו של ה
469.   איש הסובל מנדודי שינה משעממת ומרדימה'מדרשתו של ה

465... ה"מדובנה דורש תשלו� כמו הקב' מה
235) משל. (חכ� דני� בפדיו� שבויי�� מדובנה ועשיר תלמיד'מה
484 מקל� מוזהר שלא ירעיש עולמות 'מה
331) משל. (ש נדבה מרייצה בא לעשיר לבק'מה
454. דוקטורי� בקרו� רכבת� מרייצה ושני רבני�'מה
463.  מרייצה טוע� שהשנה חסרה חודש של�'מה
1729.  מרייצה מאשי� את האפיקורסי�'מה
455.  מרייצה מבחי� בשלושה מיני דוקטורי�'מה
330.  מרייצה מסתכל בתמונת העשיר'מה

468. מזכיר לו את עזו המתה' מזק� ה
487. בא לבודאפשט ודרש בהיכל החדש" מתוק� "'מ
676. משיב לחסיד חכ�) יעקב' ר ('מ
478. שחת� אבד את פנקסו בעגלת'מ



485.  בא לדובל� ורואה רבי� בלי טליתות'מ
482. צבי הירש התנגד לגלוח שיתקע בשופר' ר,  בברלי�'מ
483. צבי הירש והמשכילי�' ר,  בברלי�'מ
480. ירש ותלמידיו של פרידלנדרצבי ה' ר,  בברלי�'מ
3011.  דורש בשבת בגנות הממו�'מ
3010. שבתות� דרש בגנות� של מחללי'מ
1858.  דרש בשבח� של ישראל'מ
486. בל בקשה זו בפרושת הבא לבקש נדבה מ'מ
2409.  טוע� שהוא כבע�'מ
467, 466.  מבקש תשלו� לפני דרשתו'מ
489, 488.  מספיד אד� חשוב'מ
479. חכ� עשיר�ספיד תלמיד מ'מ
490.  מסרב להספיד רב'מ
464.  מקבל נדבה בהתא� לאור! שמו'מ
476. ניצבי�� מקשה קושיה בפרשת'מ
367. כי הפרנס מוחזק ממזר,  נודע לו'מ
3008.  נווד בא לעיר והגבאי פסק לו שכר'מ
3007.  נופל למשכב מחמת צער ועלבו�'מ
  874. � רואה רבי� המשכימי� לוותיקי'מ
462.  כ! חוזר על הפתחי�� תחילה דורש ואח'מ

מדרש

2963. יני על לי הכס� ולי הזהב' וולוז'מ
1841.  שלושת הנסי� בראש השנה:  לצי�'מ
849. תלונת הדגי� ושתיית היי�:  של גרגרני�'מ

)י(מהגר

48.  יהודי על אוניה בלב י� סוער'מ
3101. יורק� יהודיי� נפגשי� בניו'מ
767.  לאמריקה נוכח הבתי� הגבוהי�'מ
3100.  לאמריקה רואה כושי לראשונה בחייו'מ

)ברית מילה: ראה ג(מוהל 

972. 'מטעותו של 
869.  כיוע# במת� ש� לר! הנולד'מ
561.  מקבל מתנה גדולה יותר מ� המלמד'מ

)לקוח: ראה ג(מוזג 

887.  אחראי לשתייה שיש עמה הצלחה וברכה'מ
2055. שבת של טבת וגוי השבת שלו� בליל'מ
888.  יהודי ולקוחות גויי�'מ
886.  מציע לברודס תמד של דבש'מ

 ))י(בולשביק: ראה ג(מוח 

 

2814.  לסטאלי� והכוהל לריקוב'מה: צוואתו של טרוצקי

)כלונסאות) (ות(מוט

3112.  על גג'מאלונטית בראשו של 
1879.  וחוט מצייני� עירוב'מ

1593? חתני��לחופת' מ' מתי� וד� למיטת'מ' מדוע ב



 ))י(עשיר, )ות(האר+) י(ע: ראה ג): (י(מוכס�

1349.  גונב את סוסיו'מאורח ה
962. ש� נוכל� מארחת בעל'מאישתו של 
1777.  מצאה שעורה בלפיתה של פסח'מאישתו של 
1231.  רומזת לבעלה על יו� המקווה שלה'מאישתו של 

1232. האר#� בור וע�'מ בנו של
1234. עשרה�מצווה בגיל שמונה� בר'מבנו של 
1221.  היושב בסדר של פסח מחלי� קורח בכור!'מבנו של 
1233.  משנ� קדיש'מבנו של 
1235. ידי הרב� נבח� על'מבנו של 

1242.  בהכנת הפשטידה של שבת'מטעותה של אשת ה
1917. יסוריו היהודי אילו יכול היה מדבר על י'מישב� ה

3085. באב החל בשבת� גויה מיוחדת לערב תשעה'מל
1199.  אינו יודע מתי לבר! ומתי לנשק את התפילי�'מ
1219.  בסדר של פסח בשעת קריאת המכות'מ
1240.  ושני כלביו המבחיני� בי� טרפה וכשר'מ
1247.  זק� אינו זוכר מי ברא אותו'מ
1205. ופה זק� מבר! את הזוג הצעיר מתחת לח'מ
1210.  טועה בתפילה על קברו של אביו'מ
1919. ידי הגרא� לעיני אורחיו� יהודי מושפל על'מ
1918.  יהודי נדרש ללמד את כלבו של הפרי# לדבר'מ
1916.  יהודיי� משמשי� שעיר לעזאזל לאציל פולני רגז�'מ
1227. חודש�הכנסת בעיר בראש� כפרי הבא לבית'מ
638.  עצמו צדיק מארח נוכל שעושה'מ
1245. באב� מארח צדיק בתשעה'מ
992.  מארח צדיק המבר! אותו'מ
1246.  מארח צדיק ומבקש את ברכתו'מ
620. הגבאי דורש פדיו� גבוה יותר.  מארח צדיק'מ
1218.  מבולבל בסדר של פסח'מ
)1220 (1248.  מבקש להקטי� גמרא חרוכה עד כדי סליחה'מ
1220. ח כרוכה בסליחה מוצא את ההגדה של פס'מ
1755. באב� מזמי� ארוחה בתשעה'מ
966.  מחפש חת� הגו�'מ
1691.  מקבל מכתב מבנו המבקש כס�'מ
1222.  מקצר בקריאת ההגדה של פסח'מ
1321. את שדותיו, אבי חתנו,  מראה לרב'מ
237.  מרח� על הל! הדופק על דלתו בליל סופת שלג'מ
1237. יבול�רי מכירתקבורה אח� מתחייב לשל� דמי'מ
1236". מורנו" עשיר דורש לעצמו תואר 'מ
1209. הציבור� עשיר דורש שדעתו תישמע בענייני'מ
1504.  עשיר מבקש את בנו של הרב כחת� לבתו'מ
)1240 (1241.  פותר בעצמו את בעיות הכשרות'מ
1223.  קובל לפני הרב על השדי� בביתו'מ
1239. ו� והרשע קובל לפני הרב על חתנו החצ'מ
1230". מזרח" קונה 'מ
1225.  קמצ� מוצא דר! לבר! על אתרוג ולולב'מ
958, 1217.  שולח את אישתו לנפח שתלמד הכנות לסדר של פסח'מ
 1229.  שולח את אישתו לרב שתלמד עירוב תבשילי�'מ
1238.  שולח לרב גבינה ומכתב בצידה'מ
3013 ,957. כי משיח עתיד לבוא,  שומע שמועה'מ
3084. חודש�הלל בראש� שמע שאומרי� חצי'מ

956.  מתחרי� בחכירה'משני 
1910.  מתלונני� על אכזריות� של הפריצי� שלה�'משני 

)ברחוב) (ת(מוכר



2649.  ברד מגיש משקהו בכוס מלוכלכת'מ
1650. ידי חיילי�� כעכי� נשדדת על'מ
63. הלוואות� נקניקי� סמו! לבנק אסור בעסקי'מ
3002. גורלות פוגע בכבוד הרב� שטרי'מ

מוכר דגי

3143.  ואי� לו א� דג מסריחד'מ
1353.  מגלה דג גנוב מצי# מתחת לקאפוטהד'מ

תבואות) י(מוכר

45.  אגרו חיטה לספסר בהת"מ
46. ת נזרק מ� המשרד ונופל מ� המדרגות"מ

1895.  נפגשי� והאחד מקללת"משני 

 מומחה

 

885. אות לתיקו� משק'מ

)כומר, טבילה לנצרות: ראה ג) (י(מומר

1405.  וארבע סיבות להתנצרות�'מארבעה 
1413. 'מבנקאי יהודי משיא את בתו ל

1427.  מצפה להוקרה'מדניאל חוולסו� ה
1429.  ושרותיו ליהודי�'מחוולסו� ה

1417.  אינו בטוח כיצד לנהוג ביהודי זק�'מדי� �חוקר
 1424? רי� ורוב הגרי� עניי� עשי'ממדוע רוב ה

1441 ,1439). לקרוא ספרות עברית( אוהב לכתוב בעברית 'מ
1992.  בחבורת נאצי� האומרי� לגרש את היהודי�'מ
1411. כי אביו ינוח בשלו�,  בטוח'מ
1437.  גרגר� מצטלב לפני השתייה'מ
1428.  התנצר למע� משרת הפרופסור בפטרבורג'מ
1425. עד�� ותפקיד� בג�'מ
1400.  זק� השב מרומי מתפעל מ� הדת הסובלנית'מ
3069 ,1407.  זק� התגבר על כל סימני היהדות מלבד אחד'מ
1420.  כפול בחיפוש אחרי אל כלבבו'מ
1422.  מבקש לחזור בתשובה'מ
1421.  מצווה לקבור אותו בבית קברות יהודי'מ
1426.  נוצר להיות גוי של שבת'מ
2693.  עשירה נושא אישה גויה'מ
1409.  עדיי� יהודי גמור בפני�'מ
1415.  עשיר מבקש לשאת עלמה יהודיה עניה'מ
1445.  עשיר מתפאר מביתו החדש'מ
1410.  רח# בי�'מ

1442.  וסופר עברי מבקרי� זה את זה'ממשורר 
1435.  בבודאפשט מקלס'מפרופסור 

3068. אחד קתולי ואחד לותרי, 'משני 
1443. היינה מוזכרי� לשבחברנה ו, 'משני 

1438.  ביחס לסידור'מהצנזור ה�תלונת

 מוסיקאי

 

)1983 (3064.  היהודיי� והגנאי לסנדלרי� היהודיי�'מהשבח ל



)י(מוסר

625.  וצדיק דרכיה� שוות'מ
1448.  מלמד את בנו רזי אומנותו'מ
1449.  מת וכלב ל# בוכה'מ
1446.  נדו� למלקות בפרהסיה'מ
1447. בל מכות בפינסק קי'מ

672. החסידי�� ושמחת'ממות ה

   )1936ראה ג מאורעות (מופתי 

 

2681.  של ירושלי� יוגלה מ� האר#'ממוצע שה

)מת: ראה ג(מות 

1596, 2010. משמעי�ידי דבור דו�מרוככת על' מבשורת ה
1423. 'מגזר די� 

1631. 'מהנקבה יפה לאחר ה
908. ידי טעות דפוס�על' מחשש ל

1577. חזוי מראש' מיו� ה
1633. ישראל� לאחד מאתנו אעלה אני לאר#'מכשבא ה

2034. 'ממדוע היהודי� מפחדי� מפני ה
1316.  הוריש אד� את נכסיו לשלושה ידידי�'מלפני ה

1636.  אישה והאלמ� מא� להתנח�'מ
1578. חזרת� אישה נמשל לאכילת'מ
1582.  אשת החכ� הקולנית'מ
708.  השלישית וזק� נשא אישה רביעית האישה'מ
2179.  הסומא אמור להיות קל'מ
141.  הסוס'מ
                                             238.  גוי'מ יהודי עני בניס� עדי� על 'מ
57.  ללא עת'מ
 

 )דלוסקמה(מזוודת 

 

1003.  לאד� שאינו נוסע'ממוצעת 

))י(בנקאי: ראה ג(מזכיר 

1404. של בנקאי התנצר ושוגה בעבודתו 'מ
162.  של בנקאי כותב מכתב גידופי� למעסיקו'מ
156.  של בנקאי מאחר לעבודה'מ

 מזל טוב

 

371.  שבאה באחורט"מברכת 

))י(ספר, סופר: ראה ג) (י(מחבר

674. לנדא והמדפיס החוטא לחיבורו'  ר'מה
573. אייזל לבקש הסכמה לחיבורו'  בא לר'מ
571. אייזל' חתימתו של ר. אייזל לבקש הסכמה'  בא לר'מ
570. אייזל ע� חיבורו ידי משה'  בא לר'מ
572. אייזל ע� פירושו לתורה'  בא לר'מ
568. פוסבילר לבקש הסכמה לפירושו'  בא לר'מ
575". ויאמר יעקב" בא לרב מלבי� ע� חיבורו 'מ
2404. רוז�'  הביא את ספרו המודפס לר'מ



578. ביא את ספרו לעשיר בערב פסח ה'מ
579.  הביא את ספרו לעשיר'מ
577. אייכל פירושו לקינות'  הביא לר'מ
569. גרשו� את חיבורו'  הביא לר'מ
2318. מנשה את ספרו מלא הפלפולי�'  הביא לר'מ
567. י"פייבל מגיד את פירושו לרש'  הביא לר'מ
2342. יתואייזל שימהר ויברח מב' ידי ר� הוזהר על'מ
2343. אייזל שישמור את כתב ידו' ידי ר� הוזהר על'מ
566.  הלוח מלמד את בנו פרק בתחזית מזג האוויר'מ
576.  מבקש את הסכמתו של רב לפירושו לקהלת'מ
2344. אייזל לאיש שעסק בדברי� גנובי�' ידי ר� נשלח על'מ
3108.  צעיר מבקש את דעתו של מרדכי ספקטור על ספורו'מ
2341. אייזל לש� הסכמה'  שלח את ספרו לר'מ

574. מלצר'  של פירוש לבבא קמא מבקשי� הסכמתו של ר'משני 

 )בות(מחשבה

 
                      96. מחשבות נות� עצה�יודע

55.  בחנ� אי! כס�'מ
1888.  בעת נפילה מ� הקומה השלישית'מ
689.  של בחור ובחורה ברכבת'מ
1360. לייתו לדוכ� של כה� בעת ע'מ

 מטפורה

 

3100 ,2315.  נתפסת במלוא מוב� המילה'מ

מטפחת

1765. חמור מותר לשאת� בשבת� וראש'מ
2813. א� היה הדבר היחידי שהניחו לטרוצקי�'מ
2105. תכליתי�א� חפ# רב�'מ

מטריה

3167.  ומקל ה� רכושו של שכ� גדליה'מ
2143.  כקמיע נגד גש�'מ
1814. זונות�ת נשכחת בבי'מ

 מילדת

 

899.  צריכה שתהיה גיבנת'מ

מי

2005.  לא תכבה אש הגיהינו�'מטיפת 
2666. חסרה אש. ישראל� דיי� באר#'מ
1639.  של מאריינבד התרופה להרזיה'מ

1095.  בשוק'מקנית 
1999.  יוצאי� לבטלה'משלושה מיני 

 ))י(פרנס: ראה ג) (י(מכובד

1643. ירושי� ממשה יוג והרב מונעי� ג'מ
302. קבצנות מאת הרב� מבקשי� כתב'מ
3154.  מוזמני� לתיאטרו� ארצישראלי'מ



1644.  מתגרש ומסרב לשאת אישה שניה'מ

 מכונה

 

86.  הפלאית במאנשסטר ובלודז'מה

)יהודי ואנטישמיי: ראה ג(מכות 

1996.  לידיד כאמצעי למנוע התקפת נאצי�'ממת� 
1926. יד כאמצעי לשהייה זמנית בפטרבורג ליד'ממת� 

מכירה

100?  בעל ואישה כעבדי� במקו� תשלו� חובות'מ
1821.  חלק בעול� הבא בשני כעכי�'מ
975)  אותו ספור יש� נוש�. ( יוס�'מ
861.  סחורה קוד� הנ# החמה סימ� יפה הוא'מ

 )חייט: ראה ג(מכנסיי

2062.  מוכתמי� בקפה'מ
2864. לאנטיקווריו� מוצעי� 'מ
2863.  מ� הסמרטוטר מלאי� פשפשי�'מ

))בני(ב�, )אבות(אב: ראה ג0) מכתבי

432.  של רב אחד למשנהו מפליגי� ה� בשבחי� זה על זה'מב
2088. ה" להקב'מ
1538.  מאב לבנו בשבח הב� שנשא אילמת'מ
1692.  מאב לבנו הזקוק למעיל חדש'מ
21.  מאב לבנו החי בכפר'מ
580.  מאב לבנו הנתפס לספרות'מ
1500.  מאב לבנו ובו עצות ביחס לבחירת אישה'מ
1691. ידי השוחט החז�� מב� לאביו נקרא על'מ
554.  מב� מלמד המבקש עזרה מאביו'מ
930.  מבעל לאשתו על השגרה בקרלסבד'מ
2756.  מגנראל הינדנבורג לצאר הרוסי'מ
2767.  מחובר למטאטא הוטל ממטוס'מ
22.  מחנווני לחברו על עסקיו השוני�'מ
1000, 26.  מחנווני קרתני לסיטוני בכר!'מ
1693.  מסוחר אל אחיו על בנו האמ�'מ
23. נשי� ללקוחותיו בפרובינציה� מסיטוני לבגדי'מ
1144.  נעשה כבד יותר ע� תוספת הבול'מ
1440.  עברי מב� מומר המבקש סליחה מביו'מ
1258.  שותפו גימפלהאר# שלו� אל� ע�'מ
2950.  של ב� גור� הנאה לאביו'מ
1422.   של ב� מומר אל אביו ובו בקשה לחזור בתשובה'מ
3027.  של החת� והכלה מועתקי� מתו! אגרו�'מ

 )י(מלא#

 
340.  המות גיסו של הקבצ�'מ
1229.  המות הוא עירוב תבשילי�'מ
180.  המות ועשירי� שנואי� בעיני רבי�'מ
229. המות מעול� לא בא לבולטרימנ# 'מ
1622.  המות נזקק ללשו� הרוסית'מ



631.  ממוני� על התקיעות של ראש השנה'משלושה 

)לווה: ראה ג(בריבית ) י(מלווה

67.  תמה שאחוז הריבית אינו כפול בקי#'מבנו של 
69. מזרח בשעת מגפה� בוכה בכותל'מ
68. מעשירי� גובה ריבית מעניי� כפליי� מרבית 'מ
74.  העמיד אד� על רגליו'מ
1093, 1088.  טיפש'מ
1065.  כותב שטר בשני צדי הגיליו�'מ
70. יו�� נוטל ריבית לחצי'מ

2130.  בריבית מבני נח'מקשי� 
56.  היו בעול�'משלושה 

  )י�יורדי(מלחי

 

1979.  מטילי� אד� חי לי� במקו� המת'מ

)צאר,  שלטו� הצארי והבולשביקייהודי תחת: ראה ג) (י(מל#

461.  מורכבת מגויי� שווי� בקומת� הגבוהה'מהגוורדיה של ה
2761. אמוני�� שאינו איש'מאמוני� וה�איש' מה
2264.  בשובו מ� הציד'מתחזית דרכו של ה. יונת�'  ור'מ
2263. תשובה כהלכה. יונת�'  ור'מ
2780.  טיפש'מ
1923... חרי� יהודיי� מסוימי� ניקוליי הראשו� והתרו לסו'מ
2443. מנח��פרדרי! השני כעס על ב�,  פרוסיה'מ
2599... פרידרי! ווילהל� ומנדלסו� הבבקאי דני�,  פרוסיה'מ
2032.  שואל הגמו� שלוש שאלות'מ
2038.  שואל רב איזו משתי הדתות היא האמיתית'מ
1122.  שולח את בנו הטיפש לאוניברסיטה'מ

2598.  ליהודי�'מ מאשר להיות 'מ יהודי לנוח לו להיות
2753.  שותפי� בבישול קדירה אחת'משלושה 

  )רשיו� זכות ישיבה: ראה ג(מלכות רוסיה 

 

1890.  נגד היהודי� גרמו לשמועות של בהלהר"מגזרותיה של 

))י(תלמיד, ילדי, )אבות(אב: ראה ג(מלמד 

)2095 (552. כשפי�� עני מאה רובל הנ� מעשה'מבעיני 
560. עצי�� וחוטב'מהבדל בי� 
561.  ומוהל'מהבדל בי� 

1106.  לתלמידיו'מהודעתו של 
3099.  באמריקה'מה
562. האר# גמור�אי ע�' הבירז'מה

546. עשירי� ועשירי� יותר� על חיי'מהשערתו של 
553.  על עושר גדול יותר מעושרו של הקיסר'מחלומו של 
199.  עני'מחלומו של 

550.  שלושי� ושבעה ילדי� ועוזר'מל
551.  אינו מאמי� לגוי מוכר העז'מ
547.  בא ליריד'מ
2882.  בוח� את תלמידיו בפרשת השבוע'מ
973.  במרח# ע� גונדה של חיילי�'מ
2884..." והסיר את מוראתו" ד� ע� תלמידיו בפסוק 'מ
2881". לזאת יקרא אישה" ד� ע� תלמידיו בפסוק 'מ



2885. � תלמידיו בתועלת שבחתולי� ובכבשי� ד� ע'מ
544. ס" הדורש מתלמידיו חידוד כל מסקנה בש'מ
1109.  הול! מכפרו לקנות עז'מ
1243. סגל' את ספרו של ר" מתק�" הכפר 'מ
1104.  הל! לקנות עז'מ
555.  ואישתו לשניה� זוג נעלי� אחד'מ
)2640( 1232. הקידוש:  ובנו של מוכס� המתקשה בלימודיו'מ
1234. מצווה�בר:  ובנו של מוכס� המתקשה בלימודיו'מ
1233. קדיש:  ובנו של מוכס� המתקשה בלימודיו'מ
253.  ומעסיקו הסוחר בזי� של חזירי�'מ
542". תמכא" ותלמידו מתקשי� בפרוש המילה 'מ
1678.  זק� ובנו המנקה את שיניו'מ
2057.  זק� מגלה את שיגעונו של הדוכס'מ
1105. ס! משכרו חו'מ
1112.  חייב לשל� מס על ביתו החדש'מ
)552 (2095. זהב אחד� טוע� שאי� בעול� אלא דינר'מ
1113.  טיפש מוכיח שאינו טיפש כלל'מ
1021.  יודע את ש� אמו של אברה� אבינו'מ
                                           2769. את ניצחו� הרוסי�" ומפסיד" יש� 'מ
)3075 (1108.  כמעט טובע בנהר'מ
537". ואת הכוס ואת השל! ואת הינשו�" מבהיר 'מ
540".  חות� משה, וישמע יתרו כה� מדי�" מבהיר 'מ
538". ונתתי גשמיכ� בעת�" מבהיר 'מ
539..." זכרנו את הדגה" מבהיר 'מ
536". נזקקי� לשאינ� מינ�" מבהיר 'מ
549.  מבקר בביתו רק פע� אחת בשנה'מ
554.  מבקש עזרה מאביו'מ
556.  מבקש שכרו מראש'מ
234.  מגלה כיצד ממו� מתדבק בממו�'מ
557. שנה� מועסק לחצי'מ
)2093 (1107.  מחלי� את אישתו בחנות'מ
545.  מסביר השתכרות מ� היי�'מ
1111. גשר� משבח בוני'מ
543". עורבא פרח" מתקשה בפרוש ל'מ
988. ית נזהר שלא לירוק לתו! הרקק'מ
2096.  נכנס לבנק'מ
548. ביצי�� נשלח להביא שני חלמוני'מ
2883.  עוזר לדרדק הנבח�'מ
                                                    558.  עצל�'מ
974.  פוגע בחיילותיו של השונא'מ
182.  קנה עז'מ
3012.  קנה פרה כשירה למהדרי�'מ
2198. וח את סנדליו רחוק מ� הבית מבקש לשל'מ

541.  משכיל הנשמעת ברחוב היהודי�'מקריאתו של 
559.  המסתיימות באנוכי'משלוש צעקות של ה

)מסעדה ולקוחותיה: ראה ג) . (דייל(מלצר 

782.  אינו יודע מתי הדגי� היו טריי�'מ
817.  אינו יכול לספק את הזמנתו של האורח'מ
1958. טישמילילה לקצי� אנ� הביא קפה בסיר'מ
 794.  מביא בשר לאורח'מ
3126.  מביא בשר פושר לאורח'מ
769.  מסרב להחלי� כפית מלוכלכת'מ
775.  מעיר את האורח השכ� בבוקר'מ
797.  שכח להביא מסרק'מ



ממו�

2169) הוכחה בגימטרייה (.'מהכל 
2969.  ותוספת שני�'מתוספת 

   ממזר

 

367)". 'ה( בקהל 'מלא יבוא "

(בנקאי: ראה ג(מנהל בנק (( 

 

58.  מסרב לכבד שטר של רוטשילד ללא חתימתוב"מ

)כומר: ראה ג(מסית 

1950. יהודי� הסתיר פניו מה� ה טוע� שאלהי'מ
                                         )2006 (2004.  מנסה לפתות יהודי� לשמד'מ
 2002.  מפרש את הפסוק אחרי רבי� להטות'מ

)מלצר, בעל אכסניה : ראה ג�(מסעדה ולקוחותיה 
 

מסעדה 

)3071 (2048.  של יהודי�'מ של גויי� ל'מבי� 
785.  סימ� לריבוי עצמות'מריבוי אורחי� ב

בעל מסעדה

799.  אינו יכול לשי� מפה נקיה על השולח�מ"ב
786.  מבקש שלא לגרו� ולגרס את העצמותמ"ב

)אכל)ל(: ראה ג(לקוח מסעדה 

790.  על הסעודה שבה נתחלפו היוצרותמ"לבקורתו של ה
2047.  אינו יכול לקלוט חלזונות בקיבתומ"ל
792. עגל צלויה� בוחל בלשו�מ"ל
787.  בוכה על השור הגדול שנשחטמ"ל
783.  כבר אכל פע� דגי� טובי� יותרמ"ל
780.  מבקש חדשות מפי דג הנהרמ"ל
788. ב מבקש חומ# בשביל הכרומ"ל
1265.  מזמי� שתי מנות של טשולנטמ"ל
798.  מזמי� תבשילי� בהתא� לסימני�מ"ל
1734.  מזמי� תרנגולת מטוגנת בחמאהמ"ל
781, 782). מספר שבועות( מסרב לאכול דג ב� שבועיי� מ"ל
 795.  מצא סמרטוט בתבשילמ"ל

793.  מקבל תבשילו על צלחת מלוכלכתמ"ל
803. � של כס� משל� עבור מאכלי� וכמ"ל
796.  מתעצב על המרק שבו לא מצא את השערמ"ל
800.  נדרש לעזוב את המסעדה בגלל מנהגיו מ"ל
789.  קובל על גריסי� הצפי� על המי�מ"ל
791.  קובל על המרק המזוי�מ"ל
784.  קובל על התרנגולת הזקנה שאכלמ"ל
801.  תמה מפני מה בקבוק יי� גרוע יקר כל כ!מ"ל
802.  מפני מה לא השתכר מכמות היי� ששתה תמהמ"ל
808.  תמה מפני מה ספל קפה יקר כל כ!מ"ל



 

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

   ))י(קבצ�: ראה ג(מענה  

 

305.  פקח מבי! את השואל'מ

 מפה גיאוגרפית

 

970. ישיבה�מבוארת לבחוריג "מ

 מפלגות

 

2641. ל שונאי� אלו את אלוישרא� באר#'מ

 מצבות

 

)3160 (3161. הרעי� נשארו.  מספרות שהטובי� באו לש�'מ

מקל

1823.  בשבת'מ� הכה� יוצא ב"אד
2607.  יגיד לו מה יש לעשות באר#'מה
2747.  יורה בעזרת הבורא'מה

  משא ומת�

 

199.  ע� אלוהי�מ"מו

)שיגעו�: ראה ג) (י(משוגע

1159. ה" להקב'מאזהרתו של 
1164.  והזגג'מה
1165. פי רוב� על'מ הוכרז כ'מ
1160.  וצדיק שותפי� ה�'מ
1168.   מאיי� בהריסת בית'מ
1167.  מאיי� על רב העיר'מ
1166.  מעש� בשבת'מ
1163. ידי עשיר� נחשב למאושר על'מ
1162. כנסת משלה�� ראויי� לבית'מ

1158. הכנסת בפורי�� בבית'מקריאתו של 

(סיטוני: ראה ג(משולח ((

171.  אומר קדיש'מ
161.  מגיש חשבו� הוצאות למעסיקו'מ
169.  מקבל מברק'מ
168.  מתבקש למכור את הסחורה בכל מחיר'מ
170.  עושה כל מאמ# למכור יי�'מ

172. שטות� שבו רשומי� מעשי'מפנקס ה

 )רשיו� זכות ישיבה, קה'צ, יהודי תחת שלטו� הצארי והבולשביקי: ראה ג(משטרה 

2958.  חושדת בקרתני המחלי� מברקי� ע� אשתו'מה
3109.  בגלל שהותו בפטרבורג'מהמשורר פרוג נקרא ל

1322. פולני ויהודי במשחק קלפי�,  חשאית מפתיעה רוסי'מ



משיח

2590. ישראל� לאר#'מאפיקורסי� ממהרי� אחרי ה
)992 (3107, 3013, 957. אינו רצוי' מה
637.  ילמד את הרבי עשר שני�'מה

1837. 'מכלבי� אינ� מאמיני� ב
2075.  יתהל! יעקב יח�'מכשיבוא ה
89.  תשול� הסחורה'מכשיבוא ה

1836.  במצפה'ממשרת ההמתנה ל
2846.  באו'מנראה שימות ה

2597. דוד� ב�'ממוהילבר תמה שישראל לא יהרגו ל' ר

)י(משכיל

1816. ופתובעל מ' מההבדל בי� 
483. צבי הירש'  ובי� ר'מהויכוח בי� 

1843. כפור� ביו�'מהסיגופי� של 
1204.  בור דאורייתא נאל# לעלות לתורה'מחת� 

1838. באב� אינו בקי במנהגי תשעה'מ
1270.  אנטיסמיט ללפיתה'מ
942. דוקטור על כס הרבנות� הצליחו להושיב רב'מ
)1853 (436.  ורב דני� בחכמת� של קדמוני�'מ
1827. נפש�עושה חשבו�ה� הכה� " מבקרי� את אד'מ
1263.  מבקש לקנות שיר המעלות בשבת'מ
584. חיבורי�� מוזהר בעניי� כתיבת'מ
2973.  מייע# כיצד ליצור זהב מברזל'מ
 1264.  מערבי אינו בקי בתהילי�'מ
1121. הצבא� מעש� בשבת ליד מחסני'מ
738. הזהר והתורה� ספריהמחברי� של� מתלבטי� בשאלת'מ
393.  נופל למשכב בעיירה'מ
3148. ידי חבריו מלבד צוויפל� נער# על'מ
2347. החרדי�� קובל על השכלת� הלקויה של ילדי'מ
1426.  שהתנצר מבקר בביתו של הרב רפופורט'מ
1822.  של ווילנה דני� בפסוק הראשו� בתורה'מ
2163...  תמהי� כיצד כלב ל# יכול להאמי�'מ

1663.  כמקו� המתנה לגוטלובר'ממיטתו של 
1842. כפור� משוחחי� על הסעודה המוכנה לה� ביו�'משני 

 משלי

 

2438. הוא�ברו!�אי� זווגו של איש אלא מ� הקדוש
                                                                           472. ב� סורר ומורה
235. בצלי� ושומי�

2136. ברווז ונשר והמורא עליה�
1429. בשר בהמה טמאה כתרופה

1561. בת פלוני לפלוני: בת קול יוצאת ואומרת
526. דרישתו של גנב

 2038. האבני� הטובות

 2271. האיכר הקולע תמיד למטרה

92. ה הגנובה שלתרנגולתההאישה ו
2171. הגשר של ניר והגשר של ברזל

1519. החוטר העקו� של העגלו�
354. החייל הבורח מ� החזית

485. הטלית שנשכחה
1729. היצר הרע והדלות

482. הכלב בעור התיש ובקרניי�



343. הכלב והחזיר
1884. הכפות הארוכות בגיהינו�

480. המפוח�המשרתת הזקנה ומתנת
484. עד� והירידה לגיהינו��העלייה לג�

483. הצנו� מבקש את הדבש לאישה
421. ותהרבני� והמכ

331. �"חלב של עכו
3008. דינ� של חוטאי�: חלומו של מגיד

1837. כלבי� אינ� מאמיני� במשיח
420. מצריי� לא בכו ולא שחקו�כלבי

677. לא תגורו בפני כלבי�
2059. מזלו של ישראל ומזלו של גוי

628. מחיר החתול האנגלי
481. בתיש ובחזיר, בפרה, מעשה המגיד שפגש בשור

400. ת הצדיקי� מבשרו של לווית�סעוד
2687. י��ספינה שנטרפה בלב

1490. פושטי� את עורו של השור
348. די� של מעלה�קמצ� עשיר בבית

349. עד��קמצ� עשיר בג�
3083. סוס�קשת כינור עשויה מזנב

367. שלושה שקבלו לפני המקו�
463. שנה שחסרה כסלו 

 

יעקב' משלי של ר

 2271. יעקב'  של ר'מא משבח את ה"הגר

 677.  לחסידי�'מיעקב נאל# לספר ' ר

משרת

1098.  מגזי� באחריותו לבעליו'מ
176.  להבי� דבר מתו! דבר'מעל ה

משרתת

1173.  בש� מגדלנה'מ
1797.  הפונדק והאורח המרח� על עונייה'מ
1798, 1791. הבית מתייחדי�� ובעל'מ
225.  ומשרת נשתדכו והתחתנו'מ
1746. כפור�הבית אוכל ביו��כי בעל, גלה מ'מ
3000.  נפלה לתו! חבית של חלב'מ
2315.  תפסה מטפורה במלוא מוב� המילה'מ

))י(מלא#, מות: ראה ג) (י(מת

1169. 'מאסור הלנת 
488. 'מברכת ה

3073.  א� ה�'מגויי� 
1379.  נקבר אחרי מילה טובה אחת'מגנב 

1175 . היה הצעיר משניה�'מהאח ה
171.  בשביל המשולח'מהלקוח 

692.  והכוהני� השתנו'מה
1908.  לא יבואו ללוויה שניה'מה

489. 'מהספד פושר אחרי הגביר ה
1047. ידי גמגומו� על'מזיהוי ה
1133. ידי חרשותו� על'מזיהוי ה

1819.  ועלה לעול� האמת'מיהודי 



)2996 (22. 'מלא חיי� ולא 
3162. קברו� על מצבת'מה�שבחי

מתה

   1632. כורחה� ישאו אותה מ� הבית בעל'מאישה 
1110.  של המלמד'מאישתו ה

1636. 'מבעל מתאבל על אישתו ה
1584. 'מתחייתה של אישה 

))י(צדיק, )י(חסיד: ראה ג) (י(מתנגד

683. ה כועס על שלושה" נקרא שהקב'מבפנקסו של 
662. יד בלילה ע� שניי�אי� מניחי� לחס:  זק�'מברשימותיו של 

660.  אינו מאמי� בצדיקי� הקדושי�'מ
614, 610.  אינ� מאמיני� במופתי� של צדיקי�'מ
618.  בספק א� צדיק לא היה יודע כלוט וכיהודה'מ
665.  בצבור של חסידי� יורד לפני התיבה'מ
657.  דבר בגנותו של צדיק'מ
686.  וחסיד המאחר לקו� לתפילה'מ
669. סיד המעליב אותו זק� וח'מ
664.  לועג לחסיד המתפלל בדביקות'מ
652.  לועג לחסיד פתי'מ
656.  לועג לחסידי� החוטפי� שיירי� מעל שולחנו של הרבי'מ
614.  מספר לחסידי� את אשר ראה דר! חור במנעול'מ
617.  מקנטרי� חסידי� על עוו� צדיק�'מ
661.  ולא בחסידי�ה הכה את המצרי� בכיני�" מתר# מדוע הקב'מ

663? 'ממשה רבנו חסיד היה או 
589.  יורשי� גיהינו�'מחסיד ו: מנשה היה אומר' ר

655.  וצדיק של חסידי� נפגשי�'מרב של 


