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)הרב כדיי�, )י�נעברי: ראה ג�(תביעה משפטית 

 2236.  בגלל קדירה מושאלת'ת
 1897.  של אחד שנעלב מדברי חברו'ת
669.  של מתנגד נגד חסיד שהעליבו'ת
2845.  של רופא סניטרי נגד אד� שבנה בית בלי בית כסא'ת
 

ה"תביעה נגד הקדב

429. תלוי� מובאת לפני רב ריפורמי הנחשב כבלתי'ת
 1624. ידי אסונות� של אד� שנפקד על'ת
3155".  לשחק בו�ע� זה יצרת : "לב� של הירש'ת
 

 תה

 

263.  ע� שתי חתיכות סוכר'תמימיו שמעיה לא שתה 

))פות(תרופה: ראה ג�(תהילי� 

1269.  כאמצעי להקלת הלידה'ת
 960.  כדר� תשובה לאכילת חזיר'ת

תורת היחסיות

2117. ה מבוארת"ת
  3065? שקר�אמת או תורת�תורת, ה"ת

 )רשיו� זכות ישיבה: ראה ג�(תחו� המושב 

 

1924.  ותעודות אפשריות של היהודי�ה"תגזירת 

 תחזית מזג האוויר

 

3112.  באמצעות אלונטית קשורה לכלונס גבוה'ת

תייר

3096.  אמריקאי מבקש תוצרת האר�'ת
3097.  אמריקאי רואה את הכותל המערבי'ת

 ))י�(זק�: ראה ג�(תינוק 

 

707.  שמפניו דומה לאביו ומאחוריו לקרוביו'ת

 תיקוני�

 

1863 ,1591.  בהגדה של פסח'ת

 תכריכי�

 

2160.  לקבורה ומצה לפסח'ת

 ))י�(אפיקורס: ראה ג�(תלישה 



 

1831.  של עשבי� בשבת'תההנאה של 

)הרב ותלמידיו, מלמד: ראה ג�) (י�(תלמיד

2886. נו סובל את ריח בגדו אי'ת
2875.  גרוע מ  היצר הרע בעיני הרב'ת
2876.  הרבי לא למד את שיעורו'ת
1872.  הרבי מעדי! קרח על הנהר בחו� התמוז'ת
2892". טועה" יודע חשבו  ומורה החשבו  ה'ת
542.  מבי� את מלמדו בשאלותיו'ת
1110.  מבקרי� את מלמד� לנחמו'ת
2891.   מבקרי� במוזיאו'ת
2872.  מוצא זהוב השכ� בבוקר'ת
701.  מטיילי� ע� רב�'ת
2893.   מנמק את אל� הדגי�'ת
2784.  נשאלי� מי אש� בתבוסת� של הגרמני� במלחמה'ת
2888". ביצה" קט  לומד 'ת
2609. ישראל ה� יהודי�� שואלי� הא� ג� הגויי� באר�'ת
2642.  שומעי� על יהודה המכבי'ת

))י�(משכיל, )י(בחור, ישיבה: ראה ג�) (מי�(כ�ח�)י(תלמיד

479.  עשיר מוציא את הספריה מ  הבית'תבנו של 
3148. "כל ימיו הוא זכר בי  נקבות" 'תבשבחו של 

2351.  קוב� לדברי תורהה הוציא'תקבוצת 
137.  של אייזיק העגלו 'תשלושת 

3037.  לו אישה משבט זולוה באפריקה מצוי'ת
833. יו� הולדתו הארבעי� חוגג את 'ת
 2855.  לובש צווארו  מלוכל�'ת
445.  מבקרי� אצל הרב החדש'ת
2197.  מחפש את היארמולקה'ת

233  …"ותבור חמת מלא מטבע" מנמי� את עצמו בפני 'ת
1670. צעירהה מעדי! את ספריו על אשתו 'ת
1718.  מתקוטט ע� חותנו בגלל הנדוניה'ת
3040. איש� נכשל באשת'ת
 1130. יודע נג  וטיפש,  סופר'ת
262.  עני כאורח בבית עשיר'ת
1587.  קבר שלוש נשי�'ת
65. תורה�המבטלי� אותו מתלמוד  קובל על הקהל הרב'ת
691.  ראשוני� ואחרוני�'ת
2184.  שחק ובכה על עתיד� של צדיקי�'ת
848.  שטו! ביי  בקש להיות מלמד'ת
 )846(, 847.  שטו! ביי 'ת
 

)התפלל)ל: (ראה ג�) (לות(פילהת

874. מעריב, מנחה, תי שחר'תהאבות ייקנו את ה
1786.  בשבת ותיקנתה ביו� ראשו 'תבטלה את ה" חבורת הריפורמה"
2188.  בסידור'תסדרי ה" קלקול"

637 ,608. 'ת ל)אינו פנוי (רבי של החסידי� אינו זקוק
2231.  במניי 'תשניי� המבקשי� 

976. ע� צלב" הקרב  מנח" ו'ת
477.  למע  המל�'ת
1689. א� לא על הא�,  קדיש נאמרת על האב'ת
998.  של אישה בראש השנה ואגוז בידה'ת
997.  של אישה המודדת את השדה'ת



1378.  של גנבי� ביו� כפור'ת
1941.  של היהודי� על כליית הרשעה בעול� לא הועילה'ת
2030.  של הרב לא הועילה'ת
2041.  מקובלת בשמי� של הרב'ת
2045.  של חורשי� יהודי�'ת של חורשי� גויי� ו'ת
3063.  של יהודי גרמני'ת
2802.  של יהודי רוסיה לפני המהפכה'ת
3019.  של צעיר למע  נדוניה בלי כלה'ת
                                                  1688..." אבות תיקנו� �'ת"

2187. � ולחיי� למתי'תתועלת� של 

)תהילי�, )י�(רופא, )ת(תובש: ראה ג�) (פות(תרופה

)949 (531.  נגד עצירות'תכאמירת תהילי� 
256 ,255.  בשביל אד� חולה'תאמירת תהילי� כ
1269.  חזקה מדי ללידה קשה'תאמירת תהילי� כ
949.  נגד שלשול ועצירות'תאמירת תהילי� כ

894.  נגד קלקול קיבה'תגבינה כ
902.  לגוסס'תחוק  כ
896.  לכל המחלות'תחוק  כ

3054.  להזעה'תטלית מצוייצת כ
898. נגד כאב שיניי�' תישיבה על תנור ח� ומי� בפה כ

897.  נגד כאב שיניי�'תישיבה על תנור קר ומכנסיי� חמי� כ
905.  לסנדלר ולא לחייט'תכרוב כבוש טוב כ

1334, 289. החולה) לגנב( לקבצ  'תמרש� 
910. נגד שיעול' תס� לשלשול כ

895.  בדוקות נגד קדחת'תשתי 
2133.  לאישה המאבדת את עובריה'ת
2135.  לאישה המקשה ללדת'ת
1600.  נגד מריבות בי  בעל ואישה'ת
 

תרנגול 

1631. מנדיל�מנח�' ש לרנ כחוש כעו'תמרק של 
688. די הקונדסי� יוקרקור כצפרדע על' תקריאה כ

1720. ואיטריות החותנת הבית 'ת
2212.  קופ� על שולח  וקורא בעיניי� עצומות'ת
 

)לות(תרנגולת

2601.  ובשר סוס כמילוי לנקניק'תבשר 
394? הא� מותר לשחטה,  א� לאפרוחי�'ת
395?  מי משניה� אפשר לשחוט,  הודו ותרנגול הודו'ת
2060.  ותרנגולי� נבהלו מתקיעה גדולה של גוי'ת
378.  ביציה  בשכר שתי פרוטות מטילות'ת
2153.  נאמנה לתרנגול המרמה אותה'ת
1355. ידי גנב�של אלמנה נחטפת על' ת
 

תשובות מפולפלות

1774.  העגלו  השב בערב שבת ע� חוש�'ת
496.  הרב לשוחט עבריי 'ת
1921.  הרוכל לפרי� החוקר'ת
2877" ?מה שמ�" לשאלה 'ת
515. ז  לשאלה על מספר זמרי� של ח'ת
2953.  לשאלות על אד� שקבל מכות'ת
1758. איש� לשאלת הרב בעניי  אשת'ת



 )שלו�: ראה ג�(תשר 

 

 2786. השלו��ידי הצירי� לועידת� נית  לשומר הס! על'ת

 

 


