ז
זב
ז' מוצע ע"י האב כמקצוע מועד לבנו3134 .
ז' מציג ללקוח ניר שמיר במקו ניר טואלט שאי בחנות37 .
זהות
טעות בז'3140 ,3005 ,1142 ,1141 ,435 .
זולל )ראה ג :קבצ)י((
ז' אוכל כמות לביבות בהתא ל"אחד מי יודע 812 "...
ז' בלילהסדר הופ את הסדר :תחילה כופתות ואחרכר הגדה814 .
ז' במסעדה :בשעה שאני אוכל ,כל העול כולו חשוב בעיני כמת815 .
ז' התערב ע חברו :שלושי כופתות של פסח יאכל1136,819 .
ז' כשהוא בריא ,אוכל הרבה מ המובחר824 .
ז' מפרש הלכת אכילה :בשעת סעודה אפילו מלא מיותר הוא810 .
זייפני
ז' באי להתארח בביתו של מוכס638 .
זיכרו
בעל ז' זוכר אפילו דברי שלא היו מעול1308 .
ז' החז אינו מטעה אותו :עושה אות השגיאות של אשתקד509 .
זכר
ז' רשעי לא יישכח1994 .
בזיעתאפ $תאכל לח) .בראשית ג;(19
חייט מתפרנס בהתא ל"בזיעתאפ ,"...$והבל גור לאחרי שיזיעו153 .
קבצ אוכל בכל כוחו כדי לקיי ב"זיעתאפ285 "...$
זק)י( )שערות הפני(
ד"ר ליפקי שלח את הז' שלו לאביו לשמירה1684 .
ז' מגלה את האוכל שנאכל יומיי קוד לכ2858 .
ז' מלבי אחרי שערות הראש2122 .
ז' של יהודי משובחי יותר מזקנו של השר2059 .
ז' ,היכ יהודיכ? 1787
ז' ,עז ויהודי474 .
מי שיש לו ז' עבה ,שוטה הוא1114 .
זק)י( )ראה ג :באד ,חולה)לי((
ז' אב לעשר בנות וא אחת מה בת תלמידחכ633 .
ז' אינו מאמי שהרכבת מהלכת בלי סוסי(716) 696 .
ז' אסור לו להשמיע קול700 .
ז' בא לרופא לשאול על מיחושיו933 .
ז' בלי שיניי .אימתי יש לו כאבישיניי? 713

ז' בשבעי המיר ותגובת ר' לוייצחק1431 .
ז' גוסס מבקש מחתנו לשתות והוא יבר על הטוב ועל הרע1723 .
ז' הוזמ שיאמר תהילי לרפואתו של עשיר256 .
ז' היה מפחית שנה אחת מחשבו שנותיו ביו הולדתו694 .
ז' חושש מהגשמי1583 .
ז' חלה בדלקת הריאה והבריא697 .
ז' כועס על קונדס צעיר המהל על ידיו688 .
ז' מאיר פני לאישתו השניה הצעירה3032 .
ז' מבקש להשתמד לפני מותו1399 .
ז' מבקש מקו מחבוא בשעת גיוס למלחמה2716 .
ז' מגדולי הבורסה חלה וכתב את צוואתו698 .
ז' מעדי ראשוני על אחרוני691 .
ז' מתלונ על החו בתלאביב2643 .
ז' נוסע ברכבת למוסקבה בזמ המהפכה2799 .
ז' נושא בחורה צעירה לאחר מות אישתו706 .
ז' נחפז לנהרמוסקבה להטביע בו חייו2831 .
ז' נשא אישה רביעית708 .
ז' נשא אלמנה צעירה המבקשת :אל ישהה ויוציאני אלמנה1597 ...
ז' נשא ילדה שילדה לו ב כעבור ט' חודשי707 .
ז' נשא ילדה .ברכה דומשמעית של מחות705 .
ז' עומד לשאת ילדה ,א לפני החופה נעלמה הכלה704 .
ז' קובל לפני הרופא על אוזנו החרשת932 .
ז' שבנו מת מיתה חטופה מכיני אותו קרוביו(1596) 2010 .
ז' שנתאלמ נשא בתולה משו שהוא אוהב את עצמו702 .
שני ז' נפגשי לאחר שלא ראו איש את רעהו זמ רב3047 .
זקנה )ראה ג :אלמנה ,אישה)נשי(
ז' מנדבת מימי חייה לצדיק חולה אנוש(1635) 690 .
ז' מנשקת את קורבמנחה וג את הצלב976 .
ז' שכבר קברה שלושה בעלי תמהה מדוע הצעירי עדיי מתחתני710 .

