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 זצ"ל הנרבי'ילפססי

 בעירו לרון רוצה שאינו לנתבע סירוב כותבים מתיא.

 שפתם מבין אינו הדין שבית מערים עדות קבלתב.

 הדיינים מופרי ע"י בביתם ת"ח ושל נשים של טענות קבלתג.

 השליח נתחייב אם רמאי היה והמשלח שלוה שליחר.

 הבירו של מע"מ חוב המורעה.

 חייב הקונה אם מהמוכר שנגבה מע"מ חובו.

 עירוניים מימים שילם שלא לעני קנם חוב?.
 זוכר שאינו מח בעל ערב היהח.
 בטעות רין בבית הוראהט.
 פיטורין פיצויי חוב על הצמדהי.
 החיוב את מבטל אם בחוזה הרשום זמן קיום אייא.
 סתם "דולרים" שער איזהויב.
 מחייב הוא מתי יציג" "שעריג.
 שהתבקש בלי תבירו בשביל שערב ברוקריד.
 השכירות בתשלום כבר נתחייב אם בצ'קים ששילם אחרי שהתבטלה שכירותסו.
 בשליחותו שעיוות כח מיופהטז.
 ל"רטקו" השייך בשטח חזקה יש האםיז.
 ככולם לשלם חייבים האם מהדיירים לחלק המרכזית ההמקה התקלקלהיח.
 בגג חלון חזקתיט.
 הרכוש חלוקת לגבי כשותפים הם אם ציבורכ.
 חוזה בלי בקרקע כטף קנין ודין מתנגד, החברה ובעל שמכר מכירות מנהלכא.
 מההסכמה חוזר והבעל מחיר ופסקה שסיכמה אשהכב.
 האחריות תקופת אחר שנתגלו במרצפות ליקוייםכג.
 אביה הסכמת לגבי המוכרת את שהטעה קונהכד.
 שבוטלו צבא ויוצא ב"י תלמידת שירוכי הוצאותכה.
 תנאי על מחילהכו.
 לבית מחוברים קיר בארונות אונאהכז.
 דירה ומוכר קונה של הרריות תביעותכח.
 המקח קיים לא המחורה ומוכר חברו המלצת פי על טהורה עבור שילםכס.
 ועוד בע"פ, תנאי קיום אי על מקבלן דירה קונה תביעותל.



 חבית בקירות עובש בגלל טעות מקח פענתלא.

 בחוזים שעשו ושיור השינחל קרקע על יזמים בעלותלב.

 שונים לאנשים מכרו ושניהם למוכרה לא שסיכמו בשותטות דירה בעלילג.

 דירה כמטירת איחור על לקונה שכ"ד שבושלם קבלןלד.

 הבית ועד ע"י מדרגות חדר צביעת אי בגין הפטר על תביעהלה.

 קטנות מנות וחילק מנות מספיק הכין שלא קייטרינגלו.

לז.
 אומי

 בדרך ונסדק לבעה"ב שיש שקנה
 עובד פיטורי פיצויילח.
 בישיבה נו"נ פיטורילט.
 זמן כעבור שתחול שכירותמ.
 המושכר לשוב לשוכר שהודיע משכירמא.
 הזמן לפני שעזבה דירה שוכרתמב.
 המועד לפני להתפנות שמבקש שוכרמג.
 תיווך דמימד.
 בזול פתורה על וגילוי חנויות רעיון תיווך תביעתמה.
 לבועל. יצאה שלא עיסקה על תיווך דמי החזר תביעתסו.
 בעיתון שפורסמה לדיסה תיווך דמימז.
 תיווך דמי ע"ז ותובע אחר מתווך לקונה שהכיר מתווךמח.
 ממנו ששמע ממי אלא מהמתווך שמע שלא למי תיווך דמימם.
 יוצרים זכויות ודין הוזמנה שלא עבודה על תביעהנ.
 מחירן את ותובע צבעוניות גלופות לחברו נתןנא.
 מההזמנה חלק שביטל מיצרן נזק על חסד של מוסד תביעתנב.
 תיקן ולא הוצאות שהוציא כביסה מכונת טכנאי שכרגג.
 לקיים מסרבת וחהנהלה בשמה שחתהייבו ישיבה הנהלת מחברי שנייםנד.
 ליורשים להנחיל יוכל שלא בשטר תנאינח.
 בכתובה השבוע יוםנו.

 ממותח: בעניני דיןפסקי

 פרוזבול לצורר החולה בעלה לנכסי כאפוטרופוס אשה מינוי*
 ב?בל"א לדון ודורש הנתבע של דינר בית שפוסל תובע*
 עליו שקיבל נקרא אם פפלו ואח"כ הנתבע של לבי"ד שילך אחד לבי"ד כתב*

 סלוני בבי"ד לדון התחייבות - מחייבת האם חשני לצד ולא ביה"ד למזכירות שנמטרה התחיבות-
 דברים. קנין הויאם



 מניעה צווי הוצאת.
 את לגרור זכותו האם הצו את ממנו להסיר המבקש - אחר צד במעמד מניעה צו להוציא הסמכות-

 לפנות ההיתר - תורה בדין בירור ללא ר"מ לסטר ישיבה הנהלת רשאית האם - אהר למקוםהדיון
 איזורי רבני דין בית סמכות מה - אותו הפרו שהנתבעים לאחר המניעה צו את להזק כדילערכאות
 ממונות.בדיני

 בדבר נוגע שהוא בטענה להעיר שמסרב וער גניבה השר*

 בעלי עליהם קבלו - הדין מן להעיד הייב האם בדבר נוגע שהוא שטוען עד . חייב האם בשוגג גנב-
 להעיד. מצווה האם פסול, או קרוב עדהדין

 הלוה במקום שפרע ערב*
 יד שבכתב התיקונים לאהד סטנדרטי המודפס הנומה בין בהוזה מתירה*

 לו היה שלא מפני הארנונה על לוותר הסכים - אותו הסותר מודפס סעיף ישנו התיקון אחרי כאשר-
 למעט שקיבלה כפי דירה להחזיר התחייב . בטעות שויתר לטעון יכול האם הייבוהו, ואה"כ חיובאז

 ולבנותו. להזור הייב האם שימושו, לצורך בעה"ב בהסכמת קיר והרםבלאי
 לא והתנאי ההזיק וגם מהצית הלוקה שילם ואה"כ תנאי בו ופירש בשטר דירה יוכר*

 לאהר הרירה את והשכירנתקיים

 האם הזקה, לו מטר ואה"כ הכל שישלם לפני בממכר והובנת זכויות יהיו לא שלקונה בשטר התנה-
 מוכיחה ביטול, במקרה הקונה את לפצות המוכר התחייבות האם - התנאי את מבטלתההזקה

 איסור משום בזה ואין ברירה לגור לקונה מותר האם - המכר את לבטל שלא התחייבשהמוכר
ריבית.

 הקונה ע"ש המכר את להעביר ומתקשה בניה רשיון ללא והלל הניה מגרש מכר'

 - הקרקע מי של התחייבותו למרות בטאבו הקונה שם על הועבר ולא דברים" "?כרון ורשם שילם-
 רינה האם מפתה מסירת - לשלם שטיים בלי כהזקה קנה והאם דמים, בתורת קונה האם הכל שילםלא

 לקיים דורש והקונה לקיימו, אפשר שאי נראה וכעת זמן הגבלת בלי הקניה בשעת התהייב -כהזקה
 טעות למיה מהשיב האם ממנו ידע לא שהקונה להאיטה שיפוטי צו - בטל המקה האםהתנא*

 מבטל והקונה הקונה לבקשת הרס המוכר - להניה אלא לרירות מיועד לא שהמקום ידעכשהקונה
 ההוצאות. בתשלום הייב האםהעיסקה

 אימון הומר בגלל עובר פיטורי*
 האם זה, במקום לעבוד שיפסיק אהר* דומה בעבודה לעבוד שלא לעבודה שהתקבל בשעה התהייב-

 את להפסיק המעביד רשאי האם - שיעורה ומה מוקרמת פיטורין הודעת מקור - הלהההתחייבות
 א*בור האם - המוקדמת ההורעה של הזמן תקופת עבור לשלם עליו וכמה מיידית העוברעבורת
 להעבידו S"~WS רשאי האם כנמויימת לעבודה נשכר - לפיטורין מספקת עילה מהוהנאמנות
 - הבית לבעל שייכים רוחיה האם לה שנשכר העבודה במקום אהרה עבודה עשה - אחרתבעבורה
 נחשב האם לעבודה יתקבל לא יתחייב לא שאם השש מתוך לעבודה, בקשר התהייבות עלהתם
 ישן. להוב טענה בגלל העובר של שכר חוב לעכב מותר האם - ההתהייבות את המבטללאונס



 נפירן לתקופת אלא לעבורה התקבל שלא טרען כשהנתבע פיטורין פיצויי*
 על למעביד עובד ביי הכחשה כשיש - רגיל עובד של זכויות לו יש האם נסיון בתקופת עובד-

 על התקבל שלא מדינה מנהג - מורה לפיטורי מוצדקת טיבה מהי - הראיה חובת מי עלזכויותיו
 שכר תופפת בלי נוספת בעבודה העסיקו ואח"כ עובד שכר קצץ - מחייב הוא האם מסוייםסקטור
 לו. להוסיף חייבתאם

 מההתחייבות בהם וחוזרים "חדר" לבנות שלא לשכנים התחייבו*
 סמוך ת"ת פתיחת למנוע ניתן האם - ומחייבת הלה האם לעשות, שלא שלילי, דבר על חתחייבות-

 את למנוע תביעה זכות בכך יש האם הרירות ערך את מפחיתה הת"ת בנית אם - מגוריםלמבנ*
 במקום. הת"תפתיחת

 האיחור בגלל שחלו הפפדים עבור ותשלום עבררה רמי יתרת על תביעה*
 - פועלים בשכירות ריבית איסור יש האם - למלוח נהפך האם שולם שלא פועלים שכירות חוב-

 גרמי מרין החפסרים מחלוה לתבוע יכול האם ההלואה בהחזר עיכוב בגלל לבנק ריבית ששילםמלוה
 חטר וזה נהנה זה כדין למלוח לשלם חייב האם בעצמו הרויח בידו שנותר ובכסף מחבירו רינה מנע-

 במקום פשרת - לשלם חייב אינו האם פורש לא ושמו כח, יפורש ששמו בתנאי ביטוח טוליפת קנה-
 בכמה. במקצת מורהשבועת

 מפתח ברמי דירה שכר לתוספת תביעה*
 חדירה. על לרון מבעלת הרשאה צריכה האם ונישאת ברמ"פ שהשכירה אשה-

 שבחצירו בקיר הלון פתיחת למנוע שכן זכות*
 נחשב אטום לחלון מעבר עמומה הבחנה חאם - מקרוב להוסיף מותר האם מרחוק היו"ר כשיש-

 רק היז"ר ממנו שיש חלון פתיחת נאסרה האם - להיז"ר פתרון נחשבים אטומים חלונות האם -היז"ר
 בחצר. מחיצות בבנין גם מחייב קירות בנית באופן המקום מנחג האם - סולם או כסא עלבטיפוס

 המחמן שאת הלוקח מן ללוקח המוכר וטוען במהסן, החזיק והלוקח ומחטן רירה מכר'
 הראשונים הקונים חובות בגלל לאחר מכרהאמיתי
 מהכסף חלק הקונה שילם לא - המחסן נקנה חאם בדירה חזקה ומטר אחד בשטר ומחסן דירה מכר-

 המכירת האם מחסנים כמח שם והיו מתם מחטן מכר - מהמכירה מחלק בו לחזור חמוצה רשאיהאם
 בטלה האם מסויים, שאינו דבר בגדר היה המחטן על הקנין אם - לו לתת צריך מחטן ואיזחחלה

 דינה האם גירושין בהסכם חרירה את לאשתו הבעל העביר - וחמור את קני מדין הרירה שלחמכירה
 מוחזק והוא 2 מחטן לדירת צמוד הרישומים לפי אם - "טענינן" דין לענין כלוקחת אוכבעלים
 עליתם וחאג כמה בפני תיקח על מחאה - בפועל חחזקח או הרישומים אחרי הולכים האם 6במחפן
 מפני מחה לא - למחזיק דבר אמרו לא אם חלה מחאה והאם המחאה חיתה מתי בעדותםלזכור

 חוזה בכל חתימות שתי מחייב שלה שהתקנון חברה - חזקת חיקינו האם קשח" "ארם ה*חשהמחזיק
 האם אחרת הקומח ומחסן אחת בקומה וירח - המכירה את לבטל החברה בכח האם אחר רקוחתם
 מטויים". שאינו "דבר גדר - אווזי ונפיק עייל הדין גרר - אחת" כ"שרחדינם

 אחר לבי"ס התלמידים בין הרשמה שמארגנים בבי"ס מררים'

 לפיצויי זכאי חאם נאמן לא עובר - להוראותיו ולציית למעבידו נאמן להיות הייב עובד האם-



 תינוקות. במלמדי הבירו של לאומנותו יורד איסור יש האם -פרישה
 בהידור שלא ונכתב מהודר בתורת שהוזמן תורה במפר סערת מקח'

 מחומר דיו - מהודר ס"ת לקנות כרי בדמים להוסיף צריך וכמה ס"ת בכתיבת הידור דין מקור-

 נאמר האם - כשר האם מברזל קולמוס - כשר האם בקלף שנבלע ריו - לסת"ם כשר האםסינטטי

בתגיי
 שהורר שאינו כשר ונמצא מהודר קנה - כשר האם האות בתוך נקב - בכתב כמו כתיבה דין

 טעות. מקה זההאם
 התפילה נוסה ושינוי הכנסת בית מכירת נגד מתפללים תביעת*

 האם - הלה המכירה האם לדין בניגור ביכנ"ם מכרו - כנטת בית למכור ניתן אופן ובאיזה האם-
 הם שבו הבית על מצרא בי דין לציבור יש האם - הציבור בו שההייקו תפילה נוטה לשנותרשאים

 שנים. עשרותמתפללים
 הקהילה את שעזב מהבר קהילה דמי והשלום חירב*

 שוכר - טעות או הורעה אי של פטור עליו לטעון שייך והאם קהילה מס להיינ האפשרות מקור-
9 נפרד באופן בתשלום חייב הוא האם מם שילם שלו שבעה"ב בישוברירה  עד מס ממנו תבעו לא 
 משותף בגג הלקים קנית. למפרע. אותו מחייבים האם הישוב אתשעזב

 על מרום מידת על כופין האם שלהם להצר להכנס להרשות מסרבים והבעלים המר לא וזה נהנה זה-
 לא שהבירו כדי ברמים להעלותה רשאי האם איגור או גור אהד ואומר הלוקה כדי בה שאין הצר -יה

9 לקנותהיסכים  גוד לתבוע אהד יכול האם לעולם שותפין להשאר דעת על שנשתתפו השותפין הצר 
 איגור.או

 בעיתון שגויות מודעות פרסום עבור תשלום*
 ע"י שנעשה שיבוש - לבן" ב"שהור שנעשה פירסום על הייב האם בצבע מורעה ביקש כשהמזמין-

 אותם. לתבוע יכול והאם עליהם באהריות נושא העיתון בעל האם העיתון,עובדי
 עבודה שכר ונביעת'

 הקלטות של ב"בטות" שמוחזר שכיר - נאמן מי לו, שעשה עבורות הוט על ושכיר בעה"ב נחלקו-

 כמוחזק. דינוהאם

 בניה רשיון השגת ע"י נכס והשבחת הלון הזקת'
 כיצד - ברשות היה השותפין הצר מתוך לרירתו המוכר שהוסיף שהתוספת ללוקה טוענים האם-

 וטוען שכנר הלול על מחה לא - בו מוחזק נעשה האם בהצר הדר סגר - הזקה המבטלת מחאההיא
 בשעות שמש אור המוסיף הלון - קיבל ועכשיו שם, לבנות רשיון קיבל שלא מפני היהשזה

 נחשב האם נוספים, הלזנות לרירה וישמסויימות
 כניסת על הזקה יש והאם לאורה", העשוי ל"הלוי

 לו לשלם חייבים האם בבנין הרירות כל התייקרו ומכהו ת.ב.ע. לשנות השקיע - לבית שמשקרני
 ביוב נזקי על ונביעה. "יורד".כדין
 ניזוק והשכן היצוגי לצינור טנימי מצינור שזורם ביוב - אחר דברי על המסתמכת ברי טענת-

 קנין לאחרים גם ויש לאחר שייכים תשמישיו ורוב שגופו גג - הייב הביוב בעל האםמהחיצוני



 בזיפותו. היים ומי הצר, בקנין בו זוכה מי בופירות
 ראויים ובייב השמל להתקין התחייבותו קיים שלא דירה מוכר*

 הלוקה קנה שכבר או שלו בתוך כעושה הוא האם התיקונים, אחרי ההזקה את למטור התחייב-
 - מחייבתו בכתב התחייבותו האם כפועל שדינו נאמר אם - שלו כפועל והמוכר ובתשלוםבהוזה
 מלעשות וסטור כנאנס הוא האם גבוהות בהוצאות שכרוך לו כשהתברר מלאכתו עשה שלאפועל

 ידי יצא האם תקין איגר שהחיבור התברר זמן ולאחר לביוב להבר התחייב - שכרו דין ומההפעולה,
 הוא הלכתי חיוב באתה בטאבו הקונה ע"ש הדירה את להעביר התחייב - הראשון בחיבורחובתו
 - הייב האם כאסמכתא והלא השוב בבי"ד בקנין שנעשה נזכר ולא לפיצוי בהוזה התחייבות -חייב
 דביים. כקנין אינה בטאבו להעביר התחייבותהאם

 בבניה פגמים לתקן מקבלן משתכנים תביעת*
 בניה קלקולי על אחראי מי פועלים, באמצעות העבודה את שמבצע קבלן ע"י בית שבונה עמותה-

 מהרוכשים. אהד כלכלפי
 ירושה זכויות תביעת*

 או זקן - בבעלות שותפה היא שגם האשה התימת בלי המכירה שטר על בעל התימת מספיקה האם.
 - נפשי לחץ מתוך או בדעה שלא שהתם חוששים האם בו שביטל למי מכירה שטר על שהתםחולה
 לבניו. נכסיו כשנתן או לו שאין אביהם לפרנס בנים חייביםהאם

 בה המטפל הפסיכולוג עם מלשוהה אשתו לאמור תובע*

 את לגרור זכאית איש אשת האם . אחר אדם עם מלהפגש איש אשת על לאסור בי"ד ביד האם-
 לאוסרה כדי בפניה שלא וערות הבעל טענות שומעים האם - הנתבע אהר הלך תובע כדיןהריון
 אהר. עםלהפגש

 שירוכין בשעת לחתן שהובטחה מתנה תביעת*
 - הלה ההתחייבות האם ובתה לחתנה דירה לתת האמא הבטיחה - באמירה נקנין האם "תנאים"-

 היים ואינם קטטות ביניהם כשיש רינה ומה נדוניה או גמורה מתנה זו האם הנישואין לפג*מתנה
 עליו. להעיד כשרים הם האם מששהה בני אלא בו להיות נוהגים שאין מעמד -ביהר

 השותפין מקרקע מישכון להסיר משותף ונביעה*
 ממון אהד כל קנו האם ההברות רשם אצל ונרשמו משותף בנק להשבון מעות שותפין הטילו.

 טוען - לו להשיב השותפים הייבים האם המטד טענת מפני השותפות לפרק שתובע שותף -הבירו
 - השותפין שבועת אותם משביע האם הלקו כל קיבל שכבר טוקנים והשותפין שותף עדייןשהוא
 - שנהנה מה יתבעוהו אם לשלם הייב יהיה האם בשבילו הלואה לצורך בבנק השותפין קרקעמישכן
 לאהד שהלוה בנק - וכמה הייב יהיה האם להם שהסב ניקיון ויתבעוהו ההזק נגד המישכון ביצעאם

 ההברה חייבת האם ההברה קרקעות את עבורו מישכן שאף ההברה מנהל בקשת ע"פהשותפין
 זו חובה והאם אבידה השבת מדין המישכון את להוריד הייב האם - ערבות מדין הלואתולפרוע
 גובה על לטעון שיוכל כדי המישכון הורדת באי לעצמו דין לעשות רשאי האם - דין בביתנתבעת
 בשותפות.הלקו



 בנסיעה לתהום שהתדרדר טרקטורון שואל חיוב*
 עליה חייב שואל האם מלאכה, בשעת מתח שניהם ולדברי מלאכה מהמת מתה אם הצדדים הלוקים-
 בעדים. דוקא או שבועה ע"י מחיובו נפטר האם מלאכה מחמת מתה שואל טוען-

 שיניים מרופא אונאה תביעת*
 קבלי - כקבלן או כשכיר דינו שיניים רופא האם-

 נחשב האם אדם של בגופו למלאכה שנשכר
 אונאה. לענין בקרקעלקבלן

 אונאה של נגרית ותביעה מקרקעין בעיסקת כסף החזר תביעת*
 אונאה יש תאם - חמכם למרות מוגדל במחיר אותו מזכה אומרנא האם בכסף מוחזק כשהמוכר-

 נקוב ערך לו שאין דבר - תונו בלא המאנה עובר האם מקח ביטול אין אם - מפלגא ביותרלקרקע
 לתבוע יכול חאם הכטה במקצת מוחזק והוא רב זמן אונאה תבע לא - אונאה בו יש האםבשוק
 לטעון המתאנה יכול האם טועה הדעת שאין בשיעור אונאה - בו שמוחזק בשיעור לפחותאונאה
 מחילה בגדר הסכמתו האם במחיר חמוכר את שהטעה קונה - ומחל שירע שאומרים או ירעשלא

 שויו את ממנו לתבוע יכול האם האמיתי שויו את ידע שלא מפני נמוך במחיר מכר -בטעות
האמיתי.

 הביטוח את יפמיר הניזק אבל בזול הנזק לתקן אפשר*
 שוכר על הנזק חובת האם לאחר בעבודתו והזיק למלאכה שנשכר יהודי קבלן של ערבי פועל-

 חייב והאמצעי שכירות חוב לאמצעי חייב הראשון היה - הפועל על או הקבלן על אוהמלאכה
 ולא לשלם הוא מזיק חוב האם - רר"נ משיעבורא מהראשון אחרון גובה האם נזיקין חובלאהרון
 בעצמו. לתקן שרוצה לומר ויכול לתקן שחיובו או לתקן שיכול בטענה ליפטריכול

 ישיבה הנהלת ע"י ממנו שהוחרם פקדרן על שראל אחריות חירב'
 ואותו השומר ברשות הפקדון נאנס - ההנהלה בירי לפניך שלך חרי בטענת ליפטר יכול שואל האם-

 עצמו לגלות המשאיל חייב אבידה השבת מדין האם - חייב חאם הבעלים ברשות גם קורה היהאונם
 הישיבה.להנהלת

 יוחסין: בעניני דיןפסקי

 ומסמכים תעודות ללא יהדות הכרת*
 לחקר להגיע ביה"ד על שמצוה אר ולהתיר לחקור לא עדיף האם בביה"ד שהתעורר חשש*

 איסור יתברר אם גםהאמת
 של וערות בממשכים מעיון אלא מפיו שלא החשש כשהתעורר גם וכו' שאסר חפה דין נאמי והאם-

 האחרונים. בדורות בבוכרה הגיטין מצב -נכרים
 בועב"ד של תוקף לו יש האם יהדות אישור*

 וביטלו. בעבר הדין ומה כהן, הוא שפלוני קמא פס"ד לבטל בי"ד רשאי האם-
 הראשונה את שיגרש ער שניה אשה לישא שלא אזרחיים בנישואין חדר"ג מחמירים האם*



-

 גיורה. אחר לישאנה שלא אזרחיים נישואין בררך הנכרית על נטען מחמירים והאם
 מותר האם גרושה לישא מבקש ובנם גיורת שנשא כהן*
 נכרי לבעולת אזרחית ונשוי כהונה באיסורי עצמו על שמחמיר כהן ספק. מפנויה שנולרה לבת כהונה איסור*
 לכהן להנשא מותרת האם בתשובה וחזרה נכרית בסביבה חיתה*
 באבהותו ספק המטילים תמוהים דברים על שמתבסס "יכיר"'
 אבהות עליו מצהיר שכהן פנויה בן'
 גר מהם שאחד שלשה בפני גירות מילת'
 שבת שומר שאינו מי עם להנשא כרי התגיירה*
 מעוברת שהיא באישור נזכר ולא מוכרים" "אינם ש מרבנים גיור אישור קבלה*
 חללה והיא כהן שהוא בטענה עליו אשתו לפסול בעל נאמנות*
 קטינים גיור בענין חוו"ד*
 חללה והיא כהן שהוא בטענה עליו אשתו לפסול בעל נאמנות*
 נט ממנו קבלה ולא בחו"ק לאחר נשואה היתה לאביו נישאה שטרם מודה שאמו מי*

 נגד עצמה לאסור אשח נאמנת האם - אירחיים בנשואים בארץ הדין בתי מנהג-
~"Spt 

 - שמתירה
 אומרת - לעלמא האשה את לאסור ראיה מהוה האם רב עם וכלה לחתן חו"ק בה שרואיםתמונח
 נולד שלפיהם אמו לדברי מאמין - לשני שילדה הבנים דין מח גט קבלה ולא בחו"ק נשואהשהיתה
 נאסר. האם קהלכפסול

 ארר חודש בראש וילדה אלול ?' ביום כשנישאה לאביו הבן יחום שאלת*
 עליה לאבהותו התכחש אמה שבעל מי של לקהל כשרותה*

 ולבועל לבעל נאררת האמא האם - האב שהוא שאומרת האם דברי נגד גם לפטול האב נאמן האם-
 דבריו. סבוךעל

 זקוקים ממאתיים חוץ תוספת בה ואין המועד בהול שנרשמה מכתובה ליהדות ראיה*
 משטרה של באיום שניתן גט כשרות*
 קונסרבטיבי ראביי שבראשות דין בבית וניתן שנערך גם*

 ועוד: כתובותן בענימ הדין בית שע"י מהוראה מבית בהלכהתשובות

 שבעה" ה"נהלת פי על הכתובה בנוסה עיון*
 שצריך ממח כששינו בדיעבד הדין ומה בגט "רוב" כותבים כיצד*
 "הכהן" בכתובתו נרשם ולא כהן חתן*
 בו שהוחזק קודם לחתן שנוסף שם כתיבת*

 הדין מה - אחד שם או שמות ב' אלו האם יוסף" "משה לחקרא יוסף שם והוסיף משה מלידתו נקרא-
 היריע. לשם בחוטטת נכתב בו הותיק שטרם החדשכשהשם



 השיצין בין בה נכתב ההתן משמות שאהד כתובה*
 הכתובה על שהתמו עדים - אהד רק וכתב שמות שני לו שיש בחתן הדין ומה בשמות טעה דין מה-

 כשכותבים - הראשון זמן עם הרשה כתובה לכתוב יכולים האם ההתחייבות את ויוכריםהראשונה
 השנה. של בכתיב טעות - הראשון שטר לקרוע צריך האם טעותא בה דאישתכהכתובה

 ובכתובה בגיטין שמות. הראשון מהשם קיצור שהוא בשם ונקרא שנשתקע עריסה שם*
 שם כתיבת לענין פנויה הצהרת מקבלים האם - לעורר או לשתוק צריך בגט פסול שמוצא מי האם-
 שהשתמשה יהודיים שמות לה ויש לעז בשם כל בפי נקראת - לדבריה מודה אינו כשהפלוני בגטאב
 כותבים האתיופית העדה לבני האם - בגט להזכירם יש האם הכנטת בבית או כתובתה לצורךבהם
 אאע"ה. בןשמם

 לגיורת מאתים כתובת*
 בנוסחאות הבדלים - הכתובה דין מה גיורת ונמצאת בתולתא לה כתב - גיורת כתובת כמה-

 שנכתב העתק ודין ברבנות למשמרת כתובה העתק כתיבת תקנת - והטפררים האשכנזיםכתובות
 רגיל. טופסעל

 מאתיים שכתובתה למי מנה כתובת*
 נדוניתה את הכלה הכניסה מהיכן בה נכתב שלא כתובה*

 את לתקן כתב גבי על כתב - בכתובתה קובעת קהילות תקנת איזה אשכנזיה וכלה ספרדי התן-
 הכתובה אופן ובאיזה ממשעבדי, גובה אינו רק כשר והאם קולמוס כהעברת דינו האם הזמוכתיבת
כשרה.

 תרספות כמה בה והיו דא" "תוספתא על בכתובה אחריות קיבל*
 כל על כיסוי לו היה לא - אהריות עליהן כתב שלא התוספות שאף על ט"מ אהריות אומרים האם-

 - בעתיד שיקבל וכספים נכסים על לחייבו האחריות מועילה האם באחריות עליו שקיבלהסכומים
 להשהותה. מותר האם ממשועבדים לגבות אהריות ללא כתובהכתב

 כשרה. חתימתם האם הקנין נעשה בטרם "וקנ*נא" הכתובה על התמו*
 לו ולהנשא להזור ורוצה בגיותה לישראל נשואה שהיתה בגיורת דינים בירורי*
 דין בית בלי לעגונה חכם היתר*

 פיו על משיאים האם לפוסלו יין בבית עליו העידו שלא שבת מהלל-
 בגירושין השתתפו שלא שלשה ע"י שנכתב גירושין על מעב"ר*
 רב"צ ע"י שהותרה ענונה בת כשרות שאלת*
 דין בבית שלא לגירותה שטבלה גיורת*

 גר בכתובת כותבים איך - בנה לפסול נאמנת האס כדין היה לא שהגיור ואומרת גיורת הוחזקה-
 שמו.את

 כזוג בציבור ידועים נוהיו לזוג קידר12ין ברכת'
 סמים לעשן שלא נדר התרת בענין*




