
 א

 

 )י	/שדכ�, י	/מכתב, בני	/ב�, בנות/בת:  ג	ראה (אבות/אב 'א

 

 1963.  הירשל למאיורמגלההיה לי רק  , אחד 'א

 1502.  יכול אלא לשל� מחצית סכו� הנדוניהאינו 'א

 1501.  יכול לשל� את הנדוניה שנפסקהאינו 'א

 1436.   מתנגד להתנצרותו של בנואינו' א

 1698.  רבות אי� ספורבנות' א

 1192.  וקושיה מנקרת במוחוגוסס 'א

 2084.  כמעט מאבד את מעילו בדר� לחופההכלה' א

 12.  בזבז�וב�' א

 240.  בליל הסדרובנו' א

 1508.  העומד לבקר אצל כלתוובנו 'א

 3021.  מבקרי� כלה מיועדת והיא שמנהובנו 'א

 1710.  מטפסי� לראש גבעהובנו 'א

 )284(, 1676.  נכווי� בפיותיה�ובנו 'א

 83.  קוני� סחורה בעירובנו 'א

 1411.  בקברו כאשר בנו יתנצריתהפ�' א

 711. דור חצופי� ומופקרי�,  על דורו של בנוכועס 'א

 2223.  כהוויית� חשב שיש לרשו� את שנות חייו של בנו לא 'א

 1519)  משל. ( עשיר המבקש להשיא את בתוליטאי 'א

 581.  בעתידו המזהיר של בנומאמי�' א

 1006.  את בנו לגימנסיהמביא' א

 2077.  את בנו לכפר שישפר את מבטאו הגרמנימביא 'א

 1681.  מבנו הכופר להניח תפילי�מבקש' א

 2871.  מבנו לקנות יי� בלי כס�מבקש 'א

 1612. כמה טוב היה אילו לא ידעתי את אמ�:  לבנומדכי' א

 3023.   להשיא את בתו הגיבנתמהסס' א

 1687. בלילות זקוניו המאחר לשוב הביתה �� את במוכיח 'א

 3025.  את בנו החייב להחזיר כס�מוכיח' א

 1705.  את בנו המבקש את האושר ע� אשתומוכיח' א

 2053.  את בנו הקט� הלומד בחדרמוכיח 'א

 1402.  היה היהודי היחיד מבי� כל האריי� בנש�מומר 'א

 126.  את בנו לחייט שילמד מקצועמוסר' א

 134.  לבנו בעניי� בחירת מקצועיע�מי' א

 1708.  את בנו שכלב הנובח אינו נוש�מלמד 'א

 1315.  לבנו את פרושה של מלחמת היצרמסביר' א

 2011.  צערו לחבר על בנו שהתנצרמסיח' א

 1016.  צערו לרב על בתו שנאנסהמסיח 'א

 1513.  להשיא את בתו הקטנה לפני הגדולהמסרב 'א

 356.  נת אל עצמו לבנו העוזב מעטפה ממוענות� 'א

 561.  שי למוהל ולמלמדנות� 'א

 2690. צלב� מסביר לבנו מדוע ליטאי מכונה ראשפולני 'א

 33.  חליפה לבנוקונה 'א

 736.  אינו בקי בחיי החברה בעירקרתני 'א

 1712.  ע� בנו על זכות אבותרב 'א

 1714.  את בנו מה בעיניו חותנושואל 'א

 1538. ישה אילמת שבנו נשא אשמח' א

 1707.  מבנו 'א של אכזבתו

 1675.  ההגדהבקריאת 'א של טעותו

 3049.  לפני התייחדותה ע� חתנהלבתו 'א של עצתו

 77. 'א השל הקט� פנקסו

 2849.  יותר מרגלי הב�מלוכלכות 'א הרגלי

 

 אבטומטוס

 



 1948.  אינו מחזיר מעותאנטישמי 'א

 

 אבל

 

� נדחק"התפלל כש שני� עשר חודש העומד לתו� 'א .202 

 

 אב�

 

 1904.  עושרעל הדר� משמשת למקו� מנוחה לשלושה החולמי� ליד 'א

 2225). 13; דברי� כה ('או 'א בכיס� יהיה ל� לא

 

 אגדה

 

 56. חוב והפורעי� ממו� הלווי�: מעשה אנשי של 'א

 517. חייה� שנות מחדש מחלקי� חיי� ובעלי חז�: חזני� של 'א

 2646. שערי��שבמאה הרפש של קורומ: ירושלי� של 'א

 1911. פראנקפורט יהודי מאת מתנה מקבל הראשו� מכסימיליא�: רשומות כותבי של 'א

 2189. בגיהינו� נפגשי� והמ� פרעה: ליצני� של 'א

 646. שוככת יעקב באחיו עשו קנאת:  מתנגדי� של 'א

 1454. לבתו חת� למצוא השועל את שולח האריה: שדכני� של 'א

 

 האל% ודתאג

 

 2661) מלי� משחק. (יושביה את פרנסה שלא זיתי��עי� קנתה ה"א

 

 

 אדמוני	

 

 1312, 1311. שקרני� הנ�' א

 

 )ולקוחותיה מסעדה, אכל)ל: (ג	 ראה(  אוכל

 

 1736. בגויי� לנקו� בקש אשר, מישראל  אד� של כרסו אל בא טר� 'א

 739. צפרדע בליעת אחרי 'אל שזכה אחד

 160. צו��ימי שני אחרי תענוג הוא 'אה

 2770. המלחמה תוצאות את מכריעה לצבא הניתנת והשתייה 'אה כמות

 

 אולר

 

 1742. הגנוב 'אה ל מעלותיו

 

 )נחתו� (אופה

 

 3043. רבי� ילדי� של אביה� 'א

 149. הכעכי� של מגודל� פע� מדי מפחית 'א

 150?  כ� כל קטנות מכיכרות נולד כיצד. גדול 'א של ביתו

 148. לח� תמיד יש 'אל

 

 אופרה

 

 2065. ספיר את משמחת ההוגנוטי� בר �מאיר של 'אה

 

 ))ני	(קבצ�, פונדק: ג	 ראה) (י	(אורח

 

 

 3110. ש� פרופסור ומארחו בצלאל הספר�בית 'א

 3121. רופא מחפש בעיירה 'א

 2645. החדש הנמל את מבר� אביב�תל העיר 'א



 2972) הנביא אליהו. (לשבת 'א

 3151.קי� ביו� אביב�תל של מחומה סובל ינוא מאפריקה 'א

 1184) מלי� משחק. (שבת�במוצאי בברכה טועה מכובד' א

 242. ואישתו בעל בי� לתוו� מסרב' א

 519) מלי� משחק. (קול לו ואי� התיבה לפני לירד רשות מקבל 'א

 1260. שבגמרא הקטנות האותיות בקריאת מתקשה 'א

 292. קמצ� ומארח רעב' א

 

 )בכור: ג	 ראה() י	(אח

 

 1174. הפרי� ילדי על והערותיה�, שוטי� 'א

 1985. ואדול� פאול, גרמניה לאישה נולדו תאומי� 'א

 438. יהיר רב הוא הבל� אחי

 2012 ,1412. התנצר הפרקליט אחי

 1391.הנוצרי לכומר ההמתנה�בשעת מנחה לתפילת הולכי� 'א שני

 2880. לשניה� אחד מכנסיי� וג ז'א שני

 2839. הגבול את להבריח עומדי� ופרה 'א שני

 1259. רב והאחר חייט האחד, 'א שני

 205. פעמיי� מוכה אלימל�' ר. בפונדק לני� אלימל�' ור זוסי' ר, 'א שני

 3043. לעבודה זמ� לאביה� יש מתי תמה והמלמד אחיות וארבע 'א ששה

 

 אחיות

 

    1616. זו אחר בזו איש לאותו נישאות 'א שלוש

 

 הבנה �אי

 

 1264,1266). יידיש (העברית בלשו� בורות בגלל ה"א

 2962. אשכנזית הברה בגלל ה"א

 2961. לילה ושיר סרנדה של הליטאי המבטא בגלל ה"א

 2960. הראשו� של הליטאי המבטא בגלל לעובדת פרדס בעל בי� ה"א

 

  ודאות�אי

 

 1139, 1138, 983.  לזהות עצמיתביחס ו"א

 

 איו	

 

  1703...  א� אי� אתה נות� לי כס�: של ב�סרק�'א

 339... א� לא תענה לי:  של קבצ�סרק�'א

 340... א� לא תפתח לי את הדלת:  של קבצ�סרק�'א

 295... א� לא תתני לי אוכל:  של קבצ�סרק�'א

 

, )י	(עני, בעל, אד	�ב�, )נשי	 נשואות (איש�אשת, אלמנה, אלמ�: ראה ג	( )נשי	 (אישה
 )י	(עשיר

 

 950. באסכרה צדיק ומסיחה צערה על ילדה החולה  אלבאה 'א

 218. אייזל ומספרת את חלומה'  לרבאה 'א

 247.  לרוטשילד ובקשה מאתו עזרהבאה 'א

 939.  לרופא ומתאוננת על מיני חוליי�באה 'א

 920.  המתנה של הרופא ואשת הרופא העקרהבחדר 'א

 238.  שיצאה לשוק בחודש ניס�גבירה 'א

 997). בית הקברות(אלול למדוד את השדה  בחודש הלכה 'א

 )1175 (1018. מאביהזה ששה חודשי� לא קבלה ידיעה :  צערההסיחה 'א

 1500.  להינשא עליה להיות או יפה או עשירההראויה 'א

 971.  רצה לראות את בית הכנסת הבוערזקנה 'א

 996) אינו מבי� בדיחה' ה. ( גשר רעועחוצה 'א

 3044. לילדי� רבי� ועניה שהיא א� חכמה' א



 3149.  כמוה כנרות שבתיפה 'א

 1804. חשופת חזה ושוק, יפה' א

 1215.  רואה במשה רבנו רשע גדול יותר מהמ�למדנית' א

 965.  שהייתה מתקנת כל טעות של הקורא בתורהלמדנית 'א

 941.  בדיקה מאת הרופאמבקשת' א

 3037) משחק מלי�. (ג� זולו טובה לבעלה.  הזולומשבט 'א

 1592.  משעה שהיא יוצאת לחופה חיי� אינ� חיי�'א

 977.  על עונייהמתלוננת' א

 1214.  מתו� המחזור כשזה הפו� לפניהמתפללת 'א

 2177. אותו הייתה נותנת מאה זהובי� למדכי אלו ראתה סומאת 'א

 2986.  של פינסקהרפש ושמנה והסבל המעביר אותה על גבו דר� עשירה' א

 239.  על העניי� מתלוננתעשירה 'א

 975) אותו הסיפור היש�. ( וראינהצאינה בקוראת' א

 978. הנסמאיר בעל '  תרנגולת תורמת כמה מעות לרשאבדה 'א

 1801. 'א ע� שיחה תרבה אל

 )1988 (1607) משחק מלי� ע� שמות גברי�. ( העזי� שבבעלי החיי�הנ� 'נה

 9.  כניסת� לבורסה בשעה מסוימת של היו�אסורות 'נ

 2663.  טובות מכל הנשי� שבעול�ישראליות' נ

 2165.  בשעת הלווייתה של אישה זקנה מאדמקוננות 'נ

 1576.  לצדדי� בהלוויהנדחקות 'נ

 1559.  לקלל את המערו� בשעת אפיית חלה בשבתנוהגות 'נ

 

 )מסעדה ולקוחותיה, )י	(אפיקורוס: ג	ראה (אכל )ל(

 

 1747, 1746. כפור�ביו� אוכל אחד

 1732.  ברכת המוציא תחילהבלי כלאו אחד

 1744.  גדליהבצו� אוכל אחד

 1735.  בחלבבשר אוכל אחד

 1751. עשר בתמוז� שבעהבתענית אוכל אחד

 1750. אסתר�בתענית אוכל אחד

 1752.  באב כדי להוסי� אל� רובל נדוניהבתשעה אוכל אחד

 1753. עד� בכלל� באב משו� שאי� ג�בתשעה אוכל אחד

 1748, 1745. כפור� ביו�הטרפ אוכל אחד

 1740, 1738, 1737.  במסעדה של גויטרפה אוכל אחד

 1731.  בלי נטילת ידיי�כעכי� אוכל אחד

 1265.  פעמי� טשולנטשתי אוכל אחד

 1754.  באבבתשעה לאכול מבקש אחד

 1757.   בתשעה באבלנשי� לאכול לה� מותר

 2048,3071.  של יהודי� וגויי�ודבור אכילה מנהגי

 827. אחד מוסי� פלפל והאחר טבק.  קערה אחת מתו� אוכלי	 יי�שנ

 828) משחק מלי�. (אחד מוסי� הרבה מלח.  קערה אחתמתו� אוכלי	 שניי�

 826. אוכלהאחד מדבר והאחר :  קערה אחתמתו� אוכלי	 שניי�

 

 ))זקני	, זקנה(זק� , )י	(בעל, אד	�ב�: ג	ראה  (אלמ�

 

 1660. לדי� לילדי� נושא אלמנה א� ליאב 'א

 1586.  חזרה מקבורת אישתובדרכו 'א

 1649.  רק אישה משוגעת הייתה מוכנה להינשא לוכי,  בטוח' א

  1623). ע� בתולה( מבקש להתחת� בשלישית זק� 'א

 706. שתתפור כפתור למכנסיו,  נושא אישה צעירהזק� 'א

 702. כי הוא אוהב את עצמו,  נושא בתולהזק� 'א

 1617. אישתו�י� לשאת את מיטת מאת הקברנמבקש 'א

 1584. אישתו� את נושאי מיטתמזהיר 'א

  1621, 1615.  להישאר לבדומעדי� 'א

 2092. אישהאינו מסוגל לבחור לו .  להישאר לבדומעדי� 'א

 1489.  אישה שניה ושלישיתנושא 'א

 1630.  מדי כדי לקיי� הלווייתה של אישתועסוק 'א

 1623.  מבקש לשאת בתולהעשיר 'א



 

 ))י	(בעל, נשי	 נשואות, איש�אשת, אלמ�: ראה ג	 (אלמנה

 

 94.  הרגלאת מבקשת להפקיד סכו� כס� בידי בנקאי שפשט זקנה 'א

 709.  נישאה לאיל�זקנה 'א

 1517.השיל'  מבקרת את רעשירה' א

  1603.  חושבת על נישואיה השניי�צעירה' א

 1597.  נישאת לאלמ� זק�צעירה 'א

 1604. ה על קבר בעלה שנשתטחצעירה 'א

 39. חכירה לנרות� הרבי ולה חזקתשל 'א

 999. הרבנית שואב מי� מפקידה ממו� לתכריכי� בידי של 'א

 

 ))מות(עלמה, )בני	(ב� , )בנות(בת : ג	ראה  (א	

 

 950.  סומכת על חסדי שמיי�אינה 'א

 1414.  מרוצה מחתנההכלה 'א

 1713.  היא קללת� של בני� קטני�חורגת 'א

 2715. תשמור נפש�:  החיללבנה 'א

 954.  את בנה המומר ללכת לתפילה בכנסיהמאלצת 'א

 2856.  על בנה המקפיד על הניקיו�מספרת 'א

 948. החולה להראות לרופא את חיתוליו של ילדה מתביישת 'א

 977. יחידה�מצווה של בנה� דואגת לברעניה 'א

 949.  לקרוא תהילי� כתרופה לילדה החולהצריכה 'א

 1689. אמו קדיש אחרי אומר אינו הב�

 

  אנגלי	

  

 2683.  מקיימי� הבטחותאינ� 'א

 

 אנחה

   

 938. היהודית' אה

 

 )הרב וגויי	, )ני	(קצי�: ראה ג	 (אנטישמי

 

 1944.  בשלהי המאה הקודמתאנטישמי נוא�

 3066.  אנטישמיותסיסמאות משנ� תוכי

 

  אנטישמיות

 

 3107) הרצל... (בעול� 'אה שתרבה יותר

 

 אנרכיסטי	

  

 260. ורוטשילד 'א

 

 אנשי	

 

 1135.  בלבד נולדו בעירוקטני� 'א

 691.  היו גדולי� בתורה ובחכמה וג� בזקנההראשוני� 'אה

 

  אסו�

  

 2584). דישראלי( לפי ביקונספילד לתאונה 'א בי� ההבדל

 

 )הרב ואפיקורוסי	: ראה ג	) (י	(אפיקורוס

 

 1856... ומחר היו� שהעול� קדמו� אומר 'א



 1947.  את התורה בהתלהבותביר� 'א

 1433) משחק מלי�. ( היה להמ� אחרי התנצרותוהימ� 'א

 2167) משחק מלי� בגימטרייה. ( ג� ברליני�הנקראי� 'א

 1729.  הרעוהיצר 'א

 1846.  בתשובה ומרבה בתפילות ובסיגופי�חזר 'א

 641. זיכרו��האמת וחוסר�חוש, הטע�� לחוסר חושטוע� 'א

 1840. קטני�כי אמירת הסליחות הנה מעשה ילדי� , טוע� 'א

 1839.  את המנוולי� בבית המדרשירא 'א

 1690.  הציב מצבה על קברו של אביולא 'א

 1880. קבורה� למנהגילועג 'א

 2163?  יונהכיצד אתה מאמי� לכתוב בתורה על : לכלב 'א

 1858? שמא פרנסת� עלי�,אלו היו אלהיות הרבה: למגיד 'א

 1261.  בלשו� העברית בינ� לבי� עצמ�מדברי� 'א

  1877, 737.  קרתני את אמנות האפיקורסותמלמד 'א

 474. העז�התרנגול וזק�� מסרק'א

 1864.  מ� הרע�מפחד 'א

 1820.  עלמה מהתאבדותהמציל 'א

 2590. ישראל את החסידי� בלכת� אחרי המשיח לאר� מקדימי� 'א

 1878. בירות שבתורה שכבר עבר על כל העמשתבח 'א

 1844. כפור� בהתלהבות ביו�מתפלל 'א

 1845. כפור והרב מקנא בו� ביו�מתפלל' א

 1879.  לחבורה של חרדי� ולועג לה�נטפל 'א

 1388.  את מוסקוה בשעת גרוש היהודי�עוזבי� 'א

 1776.  שלושה דברי� ושה� היפי� ביותר בעיניורואה 'א

 1761.  שהנו יהודישכח 'א

 2710. ומומרי�' אכולה '  בסביזהיהודית הקהילה

 

 )ות(אצבע

 

 2994. ה"הקב י" מכות נית� לעני בשביל פסח עלעשר 'א

 2137.  לספירהמשמשות 'א

 2869.  כדי להתגרד בה�נוצרו' הא�ציפורני

 2946.  של הגמגמ�החסרות 'א השתי

 

  אקלי	

  

 2664. פי עסק� ציוני� עלי" אשל 'א

 

  הארצות ארבע

 

 369. יומי�� עתיקתהותקנ ה"א

 

 עשר �ארבעה

 

 3169.  של ווילסו� ועשרת הדברות של משההתנאי� עשר�'א

 

 )מסעדה, אכל)ל: (ראה ג	 (ארוחה

 

 2019. טוב נערכת בלילה שלפני היו�� שבת ויו�של 'א

 822. תענית ביו� התענית� של בעלהדשנה 'אה

 855. ש" אד� לשתות ייחייב 'א קוד�

 

  ארכיבישו%

  

 2039. צאצאיה� של יהודי�, שו�ובי 'א

 

  אר-

 



 2079. כוסלובקיה' היא צהיהודי� 'א

 

 ))ני	(שדכ�, רב כיוע- בענייני נישואי�, )י	(בעל: ראה ג	) (נשי	 נשואות(איש �אשת

 

 3034. ראשה רעה והוא לא זכה שיהא עשב גדל על אלימל� 'א

 1549. האב ידיד 'א מוצאה מאותה העיר כמו הב� 'א

 3032. שניה והצעירה דומה לתפילי� של רבנו ת� ההזק� 'א

 2139.  באה ערומה בפני בעלה כל יו� ויו�הירשל 'א

  2140... ה"עאלמלא רצונו של אבא :  בשעת כעסההירשל 'א

 2138. פי בעלה� המתה עלהירשל 'א

 2132. שה טבלה בליל חור� ונענהירשל 'א

 879.  מקללת את בעלההירשל 'א

 979. ד ותוצרתו על שכמו ההול� ליריחייט 'א

 1271. כי פגשה את הצייר רמבראנדט,  מסחר טוענתיוע� 'א

 1610.  ברשעותה מסרבת למותמדכי 'א

 )1562, 296 (1611. וחוליי�האורח בקדרת צרות וייסורי� � מקבלת את פנימדכי 'א

 3045. עשר ילדי�� מביאה עמה שמונהמהגר 'א

 237.  מרח� על הול� בליל סופת שלגמוכס� 'א

 100.  מציעה לנושי� למכור אותה ואת בעלהסוחר 'א

     297.  כועסת על בעלה המביא אורח לביתהעני 'א

 187. חמאה או מחבת,  מכינה חביתה בלי ביצי�עני 'א

 )1611, 1562 (296. הקבצ� מציעה מכות וחוליי� רעי� לבעלה ולאורחו עני 'א

 250.  שולחת את בעלה לגבירעני 'א

 2952. כורעת ללדת ונאנחת ברוסית ובצרפתית עשיר 'א

 243.  מבקשת לסלק את האורח העניעשיר 'א

 1570.  אימו�י"יוחנ� נפגעת ע' ר 'א

 2090.  בטל� הייתה מושלת בושמעיה 'א

 2092.  הייתה מצביעה על אישה מתאימה לבעלהשמעיה 'א

 2091. הקבורה מתה והאלמ� אינו יכול לשל� את הוצאות שמעיה 'א

 1605.  מאשימה את בעלהאינה א"א

 867.  אל הרב וקובלת על בעלה הגרגר�באה א"א

 964.  אל הרב וקובלת על בעלה המטיל רוגזה בביתבאה א"א

 1781. תפילי� אל הרב וקובלת על בעלה שאינו מניח באה א"א

 1629.  משביעה את בעלה להשלי� ע� אמהגוססת א"א

 1536. �חו� מדי" חלתה ופיה נסת� עדברנית א"א

 1537.   יודעת ארבע לשונותדברנית א"א

 1524. שחורה ונקודה, צנומה:  למצהדומה א"א

 814.  מבעלה לקרוא את ההגדהדורשת א"א

 1579.  ובעלה הסולח המקללת א"א

 1565.  כגיהינו� לבעלההנה א"א

 1626.  הגוסס המכתיב את צוואתו לרבובעלה א"א

 1606.  שקבל על עצמו פרישה ממנהובעלה א"א

 1551. הנוש� אותהוהכלב א"א

 1640.  בעלהי" נשלחת למקו� הבראה עחולה א"א

  1784.  בבעלה שמזלזל הוא בתפילותיוחושדת א"א

 3116. ידי נקישתו על הדלת� להכיר את בעלה עלחייבת א"א

 1587.  שהיא קבורה באדמה יותר היא משביחהיותר א"א

  1533.  כמוה כמו נעל לוחצתיפה א"א

 1634) 21 ;ט"ימשלי ... (רבות מחשבות בלב איש:  נפטרהלא א"א

 1613. עכשיו ארורה אני בעיני�: לבעלה א"א

 1656.  בחינ� אי� כס�למכירה א"א

 1552.  את כל קללותיה על בעלה ביו� אחדמבזבזת א"א

 1628.  את בעלה הגוססמבכה א"א

 843.  מבעלה שיפסיק לסבואמבקשת א"א

  1812.  כי יש לה מאהב, בהיסח דעתהמגלה א"א

 1602. כי שרפה את כל החמ� בערב פסח,  לבעלהמודיעה א"א

 1746. כפור� את בעלה האוכל ביו�מוכיחה א"א

 1600.  למלא פיה מי�מוכרחה א"א



 1650.  כעכי� בשוקמוכרת א"א

 1539.  לי� הסוערמושלכת א"א

 1527.  הנה נימוק לגירושי�מכוערת א"א

 1530. מהימנות של הבעל הנה סימ� למכוערת א"א

 1532. השינה�בחדר מבקשת מבעלה לתלות וילונות מכוערת א"א

 1525, 1523.  מטעה את המבקרמכוערת א"א

 1529. כי בעלה ישוב,  עגונה מובטח להמכוערת א"א

 1528.  קובלת על בעלה המבקש לגרשהמכוערת א"א

 1531.  תמיד נוסעת ע� בעלה מכוערת א"א

 1659.  באמצע הלילה את בעלהמעירה א"א

 2750.  ע� אופיצרנואפת א"א

 3033.  לפני הרב על בעלה המקלל אותה כל היו�קובלת א"א

 191... יותר שמתרבי� המזלות: קובלת א"א

 )1611, 296 (1562. הקדירה לה ולבעלה� הכינה קדחת מלוארוגזת א"א

 1637.  מ� המאפיה ובידה חמי� שלא שלהשבה א"א

 1638.  ע� הכנסה לסוכה את רגלהשוברת א"א

 1553) משחק מלי�. ( הנה רעהשניה א"א

 1724. א"א נעשית לבחור הניתנת אישה

 1540.  למחלת ריאותיו של הבעלגורמת א"א לשו�

 1620.  עדיפה על מותה של הראשונהשניה א"א של מותה

 1578.  חזרתלאכילת א"א מיתת נמשלה

 1550. לא נזהרה ונשכה לשונה: הורעלה א"א שנראה

 1588.  שמרילשל 'נ השלושת

 )650 (1635.  הבעלי" ענתרמות א"א של חייה שנות

 


