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Misterג'יליביג'י
Doctorדוקטורדאקטאר

Haadonהאדוןה'
Rabbiהרבה"ר
Rabbiהרבה"ר

Renowned and learned Rabbiהרב הגאוןהגאון ר'
'Erudite scholar 'Haverהחכם השלם הרב הכוללהח' השלם ה'כולל ר'

'Erudite scholar 'Haverהחכם והשלםהחוה"ש
'Erudite scholar Haver Rהחכם והשלם ר'החוה"ש ר'

Erudite pious scholar Rabbiהחכם השלם החסיד ר'
Perfect erudite scholar Rabbiהחכם השלם והכולל רבהחכם השלם הכולל ר'
Perfect erudite scholar Rabbiהחכם השלם והכולל ר'

Perfect scholar Rabbiהחכם השלם ר'
 The Hakham Senior our Teacher and Rabbiסיניור חכם מורינו החכםהחכם סי' מו"ה

Hakham Rabbiהחכם רביהחכם ר'
Our eminent and sharp-witted teacher and rabbiהמופלג החריף מורינו הרבהמופלג וחריף מו"ה
Our eminent and sharp-witted teacher and rabbiהמופלג ושנון מורינו הרבהמופלג ושנון מו"ה

Our eminent and sharp-witted teacher and rabbi Cohenהמופלג ושנון מורינו הרב הכהןהמופלג ושנון מו"ה, הכהן

Our eminent and sharp-witted teacher and rabbi Rabbiהמופלג ושנון מורינו הרבהמופלג ושנון מוהר'
 ,Our eminent and sharp-witted teacher and rabbi Rabbiהמופלג ושנון מורינו הרב הכהןהמופלג ושנון מוהר' , הכהן

Cohen
Our eminent teacher and rabbiהמופלג מורינוהמופלג מו"ה

Our eminent teacher Rabbi, Cohenהמופלג מורינו הכהןהמופלג מו"ה, הכהן
Our eminent teacher Rabbi, Haleviהמופלג מורינו הלויהמופלג מו"ה, הלוי

Our eminent teacher and rabbi, Rabbiהמופלג מורינו רבינוהמופלג מו"הר
'The honorable scholar of the Tora, the Haver Rהמעלת תורתו/תפארתו החכם רבהמע"ת הח"ר
Upholder of the Torah Rabbiהעול תורה הרבהע"ת הרב

העול תורה הרב החותם הששי כמורינו הע"ת הרב החותם הששי כמו"ה
הרב

Upholder of the Torah our honorable Teacher and 
Rabbi who signs the 6th on rabbinical court decisions

Upholder of the Torah, the Haver Rabbiהעול התורה חכם הרבהע"ת ח"ר
'The Chief Rabbi, Rהראשון לציון הרב הגדול

'Our teacher and rabbi Rהרב מורינו הרב רביהרב  מו"הרר
The Rabbi Ravהרב רביהרב ה"ר

'The great and sharpwitted rabbi Rהרב הגדול הריףהרב הגדול החריף ר'
'The important Rabbi, our teacher and rabbi Rהרב הגדול מורינו הרב רביהרב הגדול מו"הרר

Rabbinical Judge Rabbiהרב הדייו רביהרב הדיין ר'
Pious rabbi our teacherהרב החסיד מורינו הרבהרב החסיד מו"ה

The great Rabbi of a distinguished familyהרב היחסין הגדול רביהרב היחסין הגדול ר'
'The Rabbi Luminary of the Exile Rהרב המאור הגדול רביהרב המאהג ר'

'The Rav the preacher, our teacher Rהרב המגיד מורינו הרבהרב המגיד מו"ה
Hakham Rabbiהרב חכם רביהרב ח"ר
 The Rav our honorable teacherהרב חכם רביהרב ח"ר

 The Rav our honorable teacherהרב כמורינו הרב רביהרב כמהר"ר
הרב מורינו רבי בן הרב נטע  השם הרב מ"הרן נטע ה"י בהרב הח' מהר"ס

ישמרה ובן הרב החבר ורבינו הרב ס'
The Rav our teacher R'Neta may God protect him, son 
of the Rav the Haver our teacher R' S,

'Our teacher and rabbi, Rהרב מורינו הרבהרב מו'ה
Our Teacher and Rabbiהרב מורינו הרבהרב מו"ה

Our teacher and rabbi, R' Cohenהרב מורינו הרב -  הכהןהרב מו"ה  - הכהן
Our teacher and rabbi, R', Haleviהרב מורינו הרב - הלויהרב מו"ה  - הלוי

'Our teacher and rabbi, Rהרב מוה
Our teacher and R', Cohenהרב מוה, כהן

'Our teacher and rabbi, Rהרב מורינו הרבהרב מוהר
'Our teacher and rabbi, Rהרב מורינו הרב רביהרב מוהר'ר
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הרב מוהר"ן נטע ה"י בהרב ה"ח 
מהרמ"מ

הרב מורינו הרב בן נטע ה' ישמרהו בן 
הרב החכם מורינו הרב מגיד מישרים

The Rav our teacher R'Neta may God protect him, son 
of the Rav the Haver our teacher R'S

'The Rabbi Rהרב רביהרב ר'
Sephardic Community Rabbiהרב של קהילת הקודש ספרדיםהרב של ק"ק ספרדים

The learned scholar our teacherהרב מורינוהרבני מו'
The learned scholar our teacher Cohenהרב מורינו, הכהןהרבני מו', הכהן
The learned scholar our teacher Leviהרב מורינו הלויהרבני מו', הלוי

The Rabbi's wife Senioraהרבנית סניורההרבנית סי'
Hakham ( for the Sephardi population)חכםח'
Haver (for the Ashkenazi population)חברח'

.Haver son of our honorable Teacher and Rabbi Rחכם בכבוד מורינו ורבינו הרב רביח' בכמוהר"ר
Hakham Rabbi  ( for the Sephardi population)חכם רבח"ר
Haver Rabbi (for the Ashkenazi population)חבר רבח"ר

The Haver and Rabbi, our Rabbiחכם רב רבינוח"ר רבינו
Hakham the great Rabbiחכם רב הגדולח"ר, הגדול
Hakham, the Rabbiחכם הרב רנינוחכם ה"ר

'Hakham Rחכם רבחכם ר'
Haver Rabbiחכם רבחר'

כבוד מעלת תורתו כבוד רבינומורינו כבוד מע"ת כמו"ה
הרב

Your Honor, who brings honor to the Torah, our 
Teacher and Rabbi

The Honorable Rabbi, Rabbiכבוד הרב רביכהר"ר
Our honorable teacher the Rabbiכמה"ר
Our Honorable Teacher and Rabbiכבוד מורינו הרב רביכמהר"ר
Our honored teacher, Rabbiכמורינו הרבכמו"ה

Our honored teacher, our Rabbiכמורינו הרב רביכמו"ה רבינו
Our honored teacher, scholar of the Toraכמורינו רב מעלת כמורינו רבינוכמור"ר מע"ת כמו"ה

Our Teacherמורינומ'
.Our Teacher, Rabbi Yמורינו הרב י…מהר"י

Our teacher, Cohenמורינו הכהןמו' הכהן
Our Teacher and Rabbiמורינו הרבמו"ה

Our Teacher and Rabbi, the son of Rabbiמורינו הרב בן הרבמו"ה בהרב
Our teacher Rabbi, Cohenמו"ה, הכהן

Our Teacher, Haverמורינו חכםמו"ח
'Our teacher and rabbi, Rמורינו הרב רבימוהר"ר

Our Honorable Teacher, Rabbiמאור עינינו במורינו הרבמע' במו"ה
The Honorable Haver, Rabbiמאור ענינו החבר רבימע' הח"ר

Our Honorable Teacher, Rabbiמעלת הרב כבוד מורינו הרבמע' הרב כמו"ה
Our Honorable Teacher and Rabbiמעלת כבוד מורינו הרבמע' כמו"ה

מעלת כבוד מורינו הרב המכונה מע' כמו"ה המכונה מירקאדו
מירקאדו

Our Honorable Teacher and Rabbi known as Merkado

Our Honorable Teacher, Rabbiמעלת תורתו כבוד מורינו הרבמע"ת  כמו"ה
Our Honorable Teacher the Haver, Rabbiמעלת תורתו החכם רבימע"ת הח"ר
 Our Honorable Teacher the Rabbiמעלת תורתו הרבמע"ת הרב

מע"ת הרב החותם החמישי רבין 
חסידא המוהר"ר

מעלת תורתו הרב החתום החמישי 
רבין חיסדא המירה רבינו רבי

Our Honorable Teacher the Rabbi who signs the 5th on 
rabbinical court decisions, Rabbi

מעלת תורתו הרב החתום רביעי כבוד מע"ת הרב החותם רביעי כמו"ה
מורינו הרב

Our Honorable Teacher the Rabbi who signs the 4th on 
rabbinical court decisions, Rabbi

מעלת תורתו הרב החתום שלשיי כבוד מע"ת הרב החותם שלישי כמו"ה
מורינו הרב

Our Honorable Teacher the Rabbi who signs the 3rd on 
rabbinical court decisions, Rabbi

Our Honorable Teacher Rabbi and Righteous Teacherמעלת תורתו הרב המורה הרבמע"ת הרב המו"ה
 Our Honorable Teacher the Rabbi who quickly meritsמעלת תורתו הרב המזקה אץמע"ת הרב המזכה אץ הרבים כמו"ה

the community 
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Our honorable Teacher, Rabbiמע"ת הרב כמו"ה
 Our honorable Teacher, Rabbiמעלת תורתו כבוד מורינו הרבמע"ת כמו"ה

Our Honorable Teacher and Rabbiמעלת תורתו כבוד מורינו הרב רבימע"ת כמוהר"ר
The honorable Rabbiמעלת הרב

'The honorable Rabbi Rמעלת תורתו הרב הרבימעלת הרב הר'
The honorable knowledgeableRabbiמעלת תורתו  הרב ספראמעלת הרב ספרא

'The honorable Rabbi, Rמעלת תורתו הרב רבימעלת הרב ר'
מעלת תורתו  הרב החתום השני כבוד מעת הרב החותם השני כמו"ה

מורינו הרב
Our Honorable Teacher the Rabbi who signs the 2nd 
on rabbinical court decisions, Rabbi

Seniorסיניורסי'
 Head of our community, the honorable Rabbiעטרת ראשו מאור עינים הרבעט"ר מ"ע ה"ר

עטרת ראשו מורינו הרב רבי ראשון עט"ר מוהר"ר ראשון לציון מוהר"ר
לציון מורינו הרב רבי

The Crown of our Heads our Teacher and Rabbi the 
First of Zion, our Teacher and Rabbi

 Head of our community, the Hakham Rabbiעטרת ראשו, הרב, חכם רבעט"ר, הר', ח"ר
 The head of our community, our honorable teacher andעטרת ראשינו כבוד מורינו הרבעטרת ראשינו כבוד מוהר

rabbi
Of a well known familyר' אבהן

Learned scholarר' בר אורין
Our Rabbi the son of Rabbi and Teacherרבי בן רבינו מורינור' בר"מ

Rabbi Gaon from Volochisk, Ukraineר' הגאון מוואלטשיסק
Cohenר' הכהן
Haleviר' הלוי

.Rabbi of the Society of the pursuers of justiceרב חברת רודפי צדקר' חרצ"ד
R' follower of justiceר' ר"צ
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