ר
הרב
*הרב בקהילתו) :ראה ג  :פרנס)י ( ,שוחט(
הרב בוח אחד הבא ליטול "קבלה" לשחיטה493 ,492 .
הרב גזר על הנשי שלא לבקר בבורסה בשעה מסוימת9 .
הרב החדש אינו בקי בפרשתהשבוע3006 .
הרב החדש מארי בתפילה445 .
הרב החולה צרי לשתות חלב ולטייל(387) 406 .
הרב הליטאי היה בקי גדול בלוח1212 .
הרב הנבחר ל"סיי" הפולני זקוק לשני אישורי רפואיי2360 .
הרב זוכה במשחק קלפי2376 .
הרב חולה ומסרב לראות את חשוביהעיר437.
הרב מוכיח לאורח ,כי פרנסיהקהילה רמאי368 .
הרב מזמי דייני לבדוק את הגר392 .
הרב מלבי" סרב לצר למניי אחד שיצא עליו רינו 2361 .
הרב מצווה על יראת שמי ,מני ? 430
הרב מציע חז לביתהכנסת הגדול בווילנה522 .
הרב מקבל מתנה בערב יוטוב413 .
הרב מקפיד שהרופא יהיה השלישי העולה לתורה915 .
הרב עוזב את עירו סורוקי כשהוא מלווה עלידי פרנסיה377 .
הרב פותח מכתב "סוד גדול" אחרי מות מקובל1728 .
הרב קוק מפרש "בלתיחוקי" לנציב העליו 2679 .
הרב ר' מנשה מאיליה ,לימד קטגוריה589 .
הרב של בני ניטרה מעודד את הפרנס1338 .
הרב של בני ניטרה קורא לאנשיו1340 .
הרב של הגנבי מתיר שליפת ארנק מכיסו של אחר1343 .
הרב של החייטי נכשל בלשונו בקריאת ההגדה1182 .
הרב שלא היה מקובל על הקהילה נתבקש לעזוב419 .
הרבני אינ בכלל ישראל ,מני לנו? 431
מנוי רב חדש במוהילב נמנע עלידי בעל לשו חריפה443 .
משרת הרב דורשת ציוד מיוחד במינו414 .
ר' חיות התמנה לרב בזאלקווה428 .
רב גדולקומה וקט בתורה יורש רב קט קומה וגדול בתורה442 .
רב שקהילתו לא העבירה אותו מ הרבנות  אינו רב418 .
רבחז שוחט אינו נביא448 .
רבני גדולי לא הצליחו במקו שהיטלר הצליח1989 .
*הרב הדוקטור
הרב )אהרו חורי ( נתבקש לדי בי אד לבי הקב"ה429 .
הרב דרש בהיכל וסיפר על יוז וזליכה453 .
הרב חושב שהרב מלבי" שקול כנגד משה רבנו456 .
הרב נא על קלקולהמידות1814 .
הרב ננז עלידי יהודי פולני457 .
הרב נקרא "עהאר "#בפי למד ליטאי460 .
משרבו רבני דוקטורי נעשתה היהדות חולנית459 .
רבני אשכנזי פטורי מעבודתהמל461 .
רבני דוקטורי דני בתיקו הסידור1262 .
*הרב ואפיקורסי )ראה ג ) :ל(אכל ,אפיקורוס)י ((
הרב )מלבי"( מרשה לעש בשבת בתנאי… 2362

הרב בוח את וולוולי שיצא לתרבות רעה1758 .
הרב מטיל דר תשובה לאחד שאכל בשרחזיר960 .
הרב מציע לאפיקורס שיתנצר1876 .
הרב נוז באחד האוכל בשר בחלב1735 .
הרב נוז באחד המחלל שבת בפרהסיה1771 ,1770 .
הרב נוז באפיקורס האוכל בתשעהבאב1756 .
הרב נוז במוכס האוכל בתשעהבאב1755 .
הרב של האפיקורסי גוסס ומבקש להתוודות לרב1869 .
הרב של האפיקורסי גוסס ומבקש תאנה מתולעת1743 .
רב זק כועס על המשחקי בקלפי ע עמודהשחר985 .
רב מזכיר לשמריל הגוסס ,כי עליו להתוודות ולחזור בתשובה1745 .
שני עברייני באי לרב לבקש תשובה1606 .
*הרב ובעל עגלה )ראה ג  :בעל)י(עגלה(
הרב אבד את סנדליו סמו לעגלה(1091) 389 .
הרב יורד מ העגלה במעלה ההר2273 .
הרב לומד "הלכות נסיעה" מפי בעלהעגלה3129 .
הרב תמה למה נכבש הכביש במעלה וג במורד ההר388 .
מני רבני בפונדק ובעלהעגלה המסרב לשמש ש"440 .#
רב ובעל עגלה מתחלפי בלבוש ובתפקיד439 .
*הרב וגויי )כמורה(
רב ובישו דני בענייני ערלה וסירוס2025 .
רב ובישו הוזמנו לשולחנו של מל .הבישו מציע לרב ממאכליו2023 .
רב ובישו הוזמנו לשולחנו של מל2024 .
רב ובישו התווכחו בענייני אמונה2033 .
רב וכומר דני בהבדל בי כנסיה ובי ביתכנסת2021 .
רב וכומר השואל שאלה מרושעת1949 .
רב וכומר מתווכחי על משה רבנו ועל בנות ישראל2022 .
רב שולח נפח לויכוח בשפת רמזי ע הגמו 2028 .
*הרב והגוסס
הרב מבקר אצל זק חולה ומדבר דברי תנחומי1870 .
הרב מוזמ לחולה המבקש לכתוב צוואה1626 .
הרב מוזמ לחולה חשובני372 .
הרב מוזמ עלידי בניו של חולה לדיו בצוואה1706 .
הרב מתבקש ללמד הלכות מיתה להדיוט גוסס1254 .
יהודי חולה חולירה מסרב לראות רב שעלול לסכ את עצמו2066 .
*הרב ומשפחתו
אשת הרב )החכ( שהייתה קללנית הלכה לעולמה1582 .
אשת הרב )ווידרבי (#הייתה מכוערת1525 .
אשת הרב )מושקאט( וקללה בפיה במקו ברכה1560 .
אשת הרב הייתה מקללת את בעלה במש כל היו1599 .
אשת הרב הלמדנית נפגעה בשומעה "ברו שלא עשני אישה"1631 .
אשת הרב הצטערה שלא נולדה זכר1558 .
אשת הרב מגלה את הנקב בתחתית חבית היי 379 .
אשת הרב מנובוהרודוק העניה כמהה לקהלה עשירה410 .
אשת הרב נאלצה לחסו בהוצאות378 .
בתו של הרב נישאה לבנו של צדיק1664 .
הרב )חאגיז( נשאל מדוע אי מברכי "שהחיינו" על נישואיאישה1545 .
הרב בטוח שלא יראה פני גיהנו הודות לאשתו הרעה1598 .
הרב ואשתו ,הוא ב פחותי והיא בת גדולי1561 .

הרב לא מצא חת לבתו המכוערת2097 .
הרב מבקש שבנו לא יגויס לצבא2714 .
הרב מוצא שאשתו סמוכה מדי אל קצי צרפתי3042 .
הרב שהיה קורא לאשתו "בחוקותי"1557 .
הרב שולח את השדכ מעל פניו1462 .
לאחר קבורת אשתו נחפז הרב לצאת את בית הקברות1580 .
רב שארס בתו לב עשירי ,פסק נדוניה והפר הבטחתו1503 .
שתי נשותיו של הרב קללניות היו1581 .
*הרב ונוא%
הרב אינו מצליח להטיל תשובה על עבריי 1789 .
הרב גוער באחד שנכשל באשתאיש" :לא תחמוד באשת רע"(1758) 1811 .
הרב גוער באחד שנכשל באשתאיש2998 .
הרב גוער בבעלעבירה :רשע ,בעוונ ילדי מתי1788 .
הרב ובעל עגלה שנת עינו באשתאיש2999 .
הרב ושמריל החשוד באשתאיש1792 .
הרב ותלמידחכ שנכשל באשתאיש3040 .
*הרב וע האר& )ראה ג  :מוכס')י ( ,ע )מי(האר&)צות((
הרב טוע שהמזרח שלה כולו סוסי356 .
*הרב ותלמידיו
הרב ותלמידיו מקיימי את התורה2971.
הרב שולח תלמיד מבטיח כרב לקהילה אחת415 .
*הרב כאיש פרטי
הרב )הלר( שנא את החסידי ורביה680 .
הרב )ר' מייזל( נכנס אצל עשיר לבקש נדבה2387 .
הרב בבית המרח #לובש את חלוקו380 .
הרב בבית המרח #מלא אדי מקבל מכה באחוריו(3140 ,3005) 435 .
הרב הזוע על מוכר ה"פייס" שהעליבו3002 .
הרב והמשוגע המאיי עליו בקופי1167 .#
הרב והתלמיד הטופח לו באחוריו(3140 ,435) 3005 .
הרב ומבוקשתו מ הנוסע לאמסטרד984 .
הרב חזקה עליו שבהמה כשרה הוא397 .
הרב כמשה רבנו וכאריסטו446 .
הרב לובש את בגדו הבלוי בכל מקו433 .
הרב לומד להחני לגבירי(416) 404 .
הרב מבקש לאמר קדיש על אביו(202) 2372 .
הרב מבקש לשמוע דברי מפי סוחר החוזר מ העול הגדול3003 .
הרב מוסר את שעונו לבל לשמירה649 .
הרב מחני לעשירי416 .
הרב מלווה את ביקורו אל מחו #לביתו217 .
הרב מרגליות מגדולי התורה ,עשיר וקמצ 350 .
הרב משאיל את מסכתא עירובי ללמד עהאר1244 .#
הרב נוהג על פי רבי מכבד עשירי(836) ,212 ,211 .
הרב רוצה לראות כיצד יהודי יראשמי לוקח כס חינ627 .
הרב של ניטרה הגיע לגבורות ומקבל חבית יי כשי1324 .
הרב תמה א הקני הדקי של הקש נעשו בידי אד387 .
*הרב כדיי' )ראה ג שוחד(
בעיני הרב יהודי התובעי ממו זה מזה… 1344

הרב היטה די בעשרה שקלי423 .
הרב המקבל שוחד421 .
הרב חשוד בקבלת שוחד426 .
הרב כדיי בענייני רכוש וממו 1893 .
הרב כדיי בריב בי אד וחתנו1717 ,1716 .
הרב כדיי בריב בי מוכר סוס וקונהו1314 .
הרב לוקח שוחד מ הנתבע וננז עלידי התובע422 .
הרב מחפש בעלידיני384 .
הרב מכריע בריב בי בעל ואשתו הגנבת385 .
הרב מכריע בריב על עורות נמיות390 .
הרב מכריע בריב על עורות שועלי391 .
הרב מצדיק את התובע ,הנתבע וג את אשתו382 .
הרב רוצה לראות בלשכתו את הספינה שעליה פר #הריב383 .
לרב הוצע שוחד מצד הנתבע וג מצד התובע420 .
לרב נית צעצוע שבעזרתו קוני מזו 3001 .
*הרב כדרש'
הרב דורש בשבח הצדקה302 .
הרב דורש ששוטה היודע בעצמו שהוא שוטה אינו שוטה1148 .
הרב מואש בגניבת דרשתו מבעל דורש ציו 1216 .
*הרב כיוע& בענייני נישואי' )ראה ג  :אשתאיש )נשי נשואות( ,בעל(
הרב דורש חמישי רובל עבור סידור הגט1648 .
הרב ואיש המבקש לגרש את אשתו המכוערת1528 ,1527 .
הרב ואישה המבקשת להתגרש מבעלה שהוא טיפש לטענתה1130 ,1129 .
הרב ואישה המבקשת להתגרש מבעלה1647 .
הרב ובחור הבא להתלונ שאשתו לא הייתה בתולה1815 .
הרב וזוג מבקשי להתגרש ורק ילד אחד לה1646 .
הרב וזק המבקש לגרש את אשתו אחרי ארבעי שנות נישואי 1642 .
הרב כמתוו בי הבעל ואישתו1573 ,1572 .
הרב מזהיר אד לבל יגרש את אשתו הראשונה1645 .
הרב מסדר גירושי 1605 .
הרב מסרב לתוו בי אישה זוללת ובעל סובא1654 .
הרב מתבקש עלידי אב אומלל לבטל נשואיבתו1722 .
הרב נות עצה לאישה הקובלת על בעלה3033 .
*הרב :כיוע& לצא' מרעיתו )בעיות שונות(
אבר שואל את הרב הא נחש כשר לכפרות3039 .
אחד שואל את הרב כיצד לחתו קורה לשלושה גזרי2242 .
אחד שואל את הרב :הא רשאי אד לישא אחות אלמנתו386 .
אחד שואל את הרב :כיצד אנו רשאי לדור בעיירתנו שאי בה רופא? 892
אישה באה לרב וקבלה על בעלה1781 .
בחור שואל את הרב בעניי פרק בתפילה של ראשחודש1785 .
בחור שואל עצה מהרב בעניי אימת המלחמה שהיא עליו2126 .
הרב והכומר מתבקשי להתפלל על יהודי ומזלו(2030) 2029 .
הרב והשלושה בערב תשעהבאב1134 .
הרב ומבקרו הקובל על חתנו המרבה לעסוק בתורה401 .
הרב מזיז כסאו מכסאה של אישה הקובלת על בעלה964 .
הרב ממלי #שהרווק הזק ישא אישה1011 .
הרב מקשיב לקובלנות של מוכס על חתנו1239 .
סוחר בא לרב וסח עמו על בישמזלו11 .
*הרב כמדרי) בענייני כשרות

הרב נשאל בעניי הבשר שלתוכו נפלה יארמולקה396 .
הרב נשאל בעניי שחיטת תרנגול או תרנגולת הודו(394) 395 .
הרב נשאל בענייני הלכות בשר וחלב1849 .
הרב פסק לקולא בעניי השור פגו הריאה399 .
*הרב מטע
הרב )שוואבכר מאודסה( דרש כרכרה וסוסי2384 .
הרב אינו בקי בשמות עבריי451 .
הרב הוא קוביוסטוס452 .
הרב החדש הוא כבדפה449 .
הרב מציע לערב שתי רפואות לתיקו קולו של השופר450 .
*שכרו של הרב
הרב הודיע שהוא עוזב את העיר למע שכר גבוה יותר409 .
הרב היה גווע ברעב אלולא צ יומיי בשבוע405 .
הרב ,השמש והחז מבקשי תוספת לשכר501 .
הרב מבקש תוספת לשכרו408 .
הרב מקבל שכר על המעט שהוא יודע411 .
הרב נשאל עלידי עשיר על מצב פרנסתו403 .
*הרבי החסידי )ראה ג  :חסיד)י ( ,צדיק)י ((
הרבי )ווידרבי (#ופירושו "לכל החלומות הולכי אחרי הפה412 ".
הרבי אינו יורד ליריד בהמות643 .
הרבי אינו מת אלא "מסתלק"626 .
הרבי היה לבוש במלבוש של סוחר644 .
הרבי ומלא המות הנזקק לטבלית הרוסית 1622 .
הרבי זהיר ביותר בבשר וחלב606 .
הרבי טוע  :פשטידה של שבת ממתיקה את הדיני631 .
הרבי יפה הוא ,אבל לא כשות בעסק654 .
הרבי מאיית "מתר" במקו "מטר"3014 .
הרבי מטלנא וניגונו החדש1116 .
הרבי נהג לשתות מפ611 .
הרבי נות עצה לחסיד הקובל על דירתו הצרה192 .
הרבי נות עצה לחסיד הקובל על עוניו602 .
הרבי שולח אישה לרב של מתנגדי בעניי "הלכה חמורה"444 .
הרבי שותק בשעה שגויי רשעי פורעי בישראל3016 .
לרבי היו עשר בנות וא אחת מה בת תלמידחכ633 .
מתורתו של הרבי ":ארבעה אבות נזיקי … 632
ר' אייזל מקנטר את הרבני החסידיי636 .
*************
רווק )ראה ג  :צעיר)י ( ,שדכ')י ((
בלק היה ר' ,מני לנו? 1555
ר' אינו רוצה לפרנס בהמה כשיש לו צור בכוס חלב בלבד1672 .
ר' טוע שהוא ממשפחה של עקרי1011 .
ר' שרוי בלא שמחה ,בלא ברכה ,בלא צרה ,בלא קללה1554 .
רוכל )ראה ג  :כומר ,קצי')י ((
ר' )הירשל( מטריד את הלקוחות במסעדה41 .
ר' וחמורו משלמי מכס994 .
ר' וקופתו על שכמו בשעת נסיעה בעגלה969 .
ר' יהודי נחקר עלידי פרי1920 .#

ר' מוכר בגד שצבעיו דוהי1317 .
רופא)י ( )ראה ג  :חולה)לי ( ,שתיי')י ((
הוראות הר' מקוימות במלוא מוב המילה3077 ,1334 ,289 .
הר' הפולני בעיר הוא הטוב שברופאי3121 .
הר' והרוקח בשר וד ורוצי חיי919 .
הר' שעלו מגרמניה והשדכ 2629 .
טעות ר' תעבור מ העול; טעות צייר תיראה מאות שני2496 .
לר' נשי בא אד חולה ראה1540 .
ר' "תברוא " תובע למשפט2845 .
ר' אומר לחולה לשנות את אורח חייו891 .
ר' אומר לרב החולה לשתות חלב406 ,387 .
ר' אומר לרחו #את הרגל הכואבת923 .
ר' אחד דובר רוסית והשני יהודית2954 .
ר' אחד לומד מחברו אבחו מחלה906 .
ר' אצל אישה זקנה935 .
ר' בא להקיז את דמו של הרב397 .
ר' בא לרעבת חולה מעיי816 .
ר' בודק את דעתו של אד שנפל מהקומה השלישית1888 .
ר' בודק צעיר לשרות בצבא1123 .
ר' בודק שת 947 ,946 .
ר' דומי לרפאי917 .
ר' ומגיד חולה3007 .
ר' זקוקי למעי העיוור של החולי3122 .
ר' חסר תקווה לגבי החלמתו של זק 1723 ,697 .
ר' יהודי בחצרו של לודביג השמונהעשר1997 .
ר' מאיר את עיני הבטל בעניי מש ההריו 2098 .
ר' מבקר חולה אנוש בלא תקווה1628 .
ר' מבקש לראות חיתולי ילד חולה948 .
ר' מוזמ לילד החולה באחוריו1266 .
ר' מזהיר את ברודס לבל ישתה משקה חרי884 ,883 .
ר' מייע #לשתיי זק שיפסיק לשתות3123 .
ר' מכחיש שילד יהודי נופל מסול של גלח893 .
ר' מכניס מדחו לתו פיה של אישה דברנית1536 .
ר' נות הוראות לקמצ חולה320 .
ר' נות הוראות לתת לשתיי חוק ע יי 846 .
ר' נת לשמריל תרופה לפתוח את מעיו928 .
ר' פוגש את ר' אייזל שהבריא אחרי מחלה קשה916 .
ר' צעיר ושדכני1521 .
ר' צעיר תולה שלט "לעניי בחינ"941 .
ר' שולח אישה שמנה למאריינבד1639 .
ר' שולח חייל בריא לביתחולי2736 .
ר' שותפי למלאהמוות918 .
רופא שניי
ר"ש פותח את פיו של החולה מלמטה940 .
רוקח
הר' יוס פרל ,רוקח יהודי ראשו באוסטריה1915 .
ר' מוכר אבקת פרעושי2866 .
ר' מוכר אבקת פשפשי2865 .
)ל(רח&

נשי הרוחצות בנהר מסכנות את העיניי701 .
עולה חדשה מתקשה להתרח #בדירת ארעי2657 .
ריבית
לני נמסר בג עד לקארל מארכס כר' ל"הקפיטאל"2807 .
ריח
ישעיה'קה העיוור הול אחרי הר' לביתהכנסת .ח
"לא הפילה אישה מריח בשרהקודש"2133 .
קול הר'2847 .
***************
רכבת ונוסעיה
*בדור בשעת נסיעה
יהודי ליטאי מספר ספור ליהודי גרמני2702 .
נוסע חד חידה לחבורה ובעצמו אינו יודע את הפתרו 308 .
נוסע חד חידה לחבורה ומקבל שכר עצה טובה96 .
נוסע חד חידה לחבורה ותוכנה זוגות נעלי1140 .
*בקרו' הרכבת
אישה מתעלפת בק' מלא וח2984 .
בק' יהודי וגוי המאשי את היהודי כגורמי למלחמת העול2755 .
בק' יהודי וגוי המחר את היהודי1966 .
בק' יהודי וקצי המצווה על היהודי לסגור את החלו 750 .
בק' יהודי וקציני רוסיי הרוצי מקו בלי יהודי1959 .
הקונדוקטור בק' מחלקה ראשונה והיהודי "האחראי"2801 .
ויכוח בק' בי משבחי הציונות ובי משבחי ה"בונד"2977 .
זק מנמנ בק' מוטרד ע"י בחור1143 .
טרוצקי ובחור בק' המיועד ללא מעשני2810 .
יהודי וגוי בק' מחלקה ראשונה749 .
יהודי יושב בק' השמור לגנרל1933 .
יהודי יושב בק' השמור לטייסי3070 .
יהודי מוצא בק' מכר הנוסע לברדיטשב756 .
יהודי מנמנ בק' מוטרד עלידי ברנש בעל בשר1901 .
יהודי שותה תה בק' וכומר שותה יי"ש1951 .
קבוצה של שלוש בחורות ובחור אחד בק'1803 .
שני יהודי בק' המיועד ללאמעשני2843 .
*בתחנת הרכבת
אד מחפש את רובינשטיי 1141 .
אורח השאיר את מזוודתו בתחנת הרכבת1075 ,774 .
אישה שואלת כבדפה מהי השעה3144 .
המשותק בתחנת הרכבת743 .
יהודי שותה קפה ומכנסי אציל פולני2062 .
*הרכבת
אחד מאחר את הר' בשני רגעי740 .
אחד מאחר את הר' ,ומאשימה בבריחה742 .

אחד מאחר את הר' ,ורואה אותה עוזבת את התחנה741 .
בסרט נוסעת ר' המסתירה ריבה מתפשטת1818 .
יהודי זהיר שלא ייסע בר' ע הקונטרולר744 .
יקיצה השכ בבוקר כדי להשיג את הר'1139 ,1098 .
כיצד נוסעת הר' בלי סוסי? 3130 ,2118
שתי ר' הנושאות יחידות צבא נוסעות בכיווני מנוגדי1020 .
תנועת הר' מחרידה אישה ומסכנת ביצי758 .
*נוסע)י (
נ' בלי כרטיס מסתכל בקונדוקטור כאילו יש לו748 .
נ' בלי כרטיס מסתתרי מתחת לספסלי2043 ,747 ,746 .
נ' בלי כרטיס מקווה להגיע לווארשה745 .
נ' ברכבת מהירה וכרטיסו טוב רק לרכבת רגילה751 .
נ' זק קונה כרטיס בכל תחנה בי ווארשה לווילנה934 .
נ' יהודי זק ברכבת למוסקבה2799 .
נ' רקק על א השלט אסור לירוק על הקרקע(1007) ,759 .
נ' מבקש לישו 754 .
נ' מונע נסיעתה של הרכבת761 .
נ' מחני לאישה זקנה752 .
נ' מספר בדיחות לעצמו3170 .
נ' עשיר מבקש מנ' עני שיעירו בבוקר757 .
שני נ' ברכבת אחת ויעד בכיווני מנוגדי755 .
שני נ' יהודיי מהססי להתחיל בשיחה ביניה753 .
*פסי רכבת
הנחת פסי רכבת לבית החרושת לסוכר של ברודסקי1956 .
***************
רמאי = מנוול
הר' והבורי הקוני שעווה ליוכפור1213 .
ר' מודה ,כי האשמותיו של הרב צודקות3147 .
רע)ות( = נזיקי'
ארבע ר' מתפרשות עלידי עשו ,בלע ,לב  ,ואחשוורוש632 .
היצר הר' של הירשל נלח ביצר הטוב שלו648 .
רשות
הר' לשאת מטפחת וג ראשחמור בשבת1765 .
רשיו' זכות ישיבה )ראה ג  :יהודי תחת שלטו' הצארי והבולשביקי (
אד ראשו בוודאי היה ישראל ,כי ניטל ממנו ר'1935 .
יהודי בלי ר' בפטרבורג עושה עצמו כלב נובח1927 .
יהודי נאבק ע משטרת מוסקבה למע ר' בעיר1386 .
יהודי בלי ר' בפטרבורג נתפסי עלידי הבולשת1928 .
ר' נית במוסקבה לסוחר "ממדרגה ראשונה" ,לדוקטור ולמומר1385 .

