
 העניניםתוכן
 ז כרך הדיןלפסקי

 ממונות בדיני דיןפסקי

 .............שיג גגו בראש שהניחן ומשאו מכינואבנו
 לשלטון"........................רצא עליך"אדבר
 ................................קמו שכרואדריכל,
 תסד ...................................כא,אודיתא
 ...................................קט בחתונהאוכל

 ............................כא בהתחייבותאומדנא
 ............שלט האשה שקבלה במתנותאומדנא
 טאבו...........רג ע"י דוקא בית בקניןאומדנא
 .......................קצד מברחת בשטראומדנא
 .......שסג נדולה באונאה מקח לביטולאומדנא
 .........................צא תנאי למחילתאומדנא
 שעא שסו, שס, מחיר........עו, לעניןאומדנא
 שכר...................קלו בלי שמחכויןאומדנא
 ..................שעא אחר בדעת שתלויאומדנא
 כש"ש.....................................קיאאומן
 קנב כלי..................קמט, בשבח קונהאומן
 ..................................לה נזק שגרםאומן
 שעב שיראה.שסה, כדי זמן שיעור אחראונאה
 באחרונים..............................רסחאונאה
 .........שמה הפסד סיכון בו שיש בדבראונאה
 משתנה...............שסד שמחירו בדבראונאה
 ארונות...............פב עם בית במכירתאונאה
 ..................................שנח בקבלןאונאה
 בקףקע...................................שסאונאה
 שיניים..........................שנו ברופאאונאה
 ...................................שעב בתנראונאה
 לתנר..............צב שיראה עד חזרתהאונאה,

 שסט ....שסו, טועה שהדעת מכדי יותראונאה
 ...........................קיא בש"ש בנניבהאונס
 שכה ריב, בהתחייבות.................קיג,אונם
 ..................................קלג במחילהאונם
 ..................................רטו במכירהאונס
 .....................................שעח בניקאונס
 ....................שכא המלאכה בנתייקרהאונס
 מקנס..............................לב להפטראונס
 עצמו...............................של מחמתאונס

 ...................................תקד ט"מאחריות
 למרצפות...............................עבאחריות
 ראיה...רמד כהיזק דינו האם פרטיות""איבוד
 רפ חלוקה..........................ס, כדי בהאין
 ברירה......................................רנאאין
 קפד ..........................כב, לד"ע שליחאין
 לבסוף..................קמד אלא לשכירותאינה

 נתחייבתי.......................רפו אם יודעאיני

 ..........................לו פרעתיך אם יודעאיני

 וחקירות.................רנג בדרישות יודעאיני
 .....שלה בבי"ד עדים ב' צריך אימוראאיתחוק
 לו......................פז לשלם צריך עמי,אכול
 בשידוכין...............שלט לבתה שפסקהאמא

 .................................קנד לנכוהאמירתו
 ...........................כב נפשות מחמתאנוסין
 מז נרנו.......................כו, המלך ביתאנסו

 קצט ............מא, לקנס בהתחייבותאסמכתא



 בערבות...............................עאאסמכתא
 בו שמועיל דבר עם אחד בקניןאסמכתא

קנין..............................................רנת
 ......................קסז חולה לנכפיאפוטרופוס

 לט ...........................כו, וימנא להארווח
 דינן................................פג קיר,ארונות
 .........................מג תשמור צדיקיםארחות
 ונתגרשה..................כא האשה בנכסיארים
 הדיון...............שלד למקום האיש אחראשה
 בעלה.............................רמב בנכסיאשה
 לאפוטרופוס.............................קסזאשה
 ...........שמח אנשים שאין במקום לעדותאשה
 שלח שכד, קנין.....ריב, ע"ז מועיל אם*אתן"
 ..................רסח מהודר אינו שנמצאאתרונ
 בסיטומתא............................קעהבוררות

 תקלט שצא, דינא........קסג, בי בתר דינאבי
 יתומים......................קסט של אביהןבי"ד
 ...................קפא מטעם כבי"ד איייריבי"ד
 .......................קעט ד"מ לדון אייוריבי"ד
 לעבודה..................................קעתבי"ד
 ............................קסח SIUtfl1 קבועבי"ד
 .................שלג סוטה בקינוי תפקידםבי"ד,
 .........................עד ובמרפסת בביתבידוד

 כרכים..............רע ושל כפרים שלביהכנ"ס
 .................סג הצבור בו שנתחלקוביהכנ"ס
 ..רמ בפוליסה המבוטח שם נכתב כשלאביטוח
 תיקון.................שעח לאחר מזנן שלביטוח
 שע ............שסג, ובאונאה במום מקחביטול
 ................קלד בימ"ש ע"י ביעד פסקביטול
 ונרמי.............................מט צ'קיםביטול
 שידוך....................................עתביטול
 שכירות...................................נבביטול
 שליחות...................................סוביטול
 אחד........................פג בקנין וארונותבית
 כקרקע.......................................פגבית
 משמעו........................קו למינורים""בית
 חלוקה................קב לפני חלקו שמכרבכור

 רלז שכיר....קמג, ושכר חנות בהקפת תליןבל
 ....................קצא סביר" שימוש שלאכלא,
 בפועליו.........................רפז טרודבעה"ב
 ........................עה פועלים שהטעהבעה"ב
 .............................רמב אשתו בנכסיבעל

 משותף.............צח בנין של קרקע עלבעלות
 המינהל..................צח של קרקע עלבעלות
 בירושה...................קמא הגבלה עםבעלות

 ...........................רעב בשכירות מצראבר
 .......................................עד בגינהברז
 שיו ............................שי, אחר עפ"יברי

 .........................רעב תפילה נוסחברמלב,
 .............שנ ירושה ויתור על פיצוי לקבלבת

 ......................................סב צדקהגבאי
 רפא ..............................רפ, אנוד אוגור
 הבתים.........סא שאחורי ברחבה אגוד אוגוד
 בירושלים.............קצא דירה לו להשכירגוי
 ...........................תקיג שטר לו יש אםגוי
 ...............שמח בד"ש חייב האם דגורםנורם
 ..............................רנד חזקה לו איןנזלן
 שמז בשוגג................................כד,גזלן
 הנזילה....................שמו כשעת משלםנזלן
 ..................................שמו שהשכירנזלן
 ברז..........................עד בה להתקיןגינה,
 שיז דיליה...............................שיא,גירי
 ..................................שלה שבועהנלגול
 מהמצוה............שמט הנמנע חסדים,נמילות

 בשוננ......................................קפדנגב
 לעדות......................................קפגגנב
 תבירו.............................שמח לצורךגנב
 בפועל.......................קלד לנגב מסייעגנב

 ...................................קיא באונםגניבה
 ..שפא מהבעלים נם ננגב כשהיה משומרגניבה
 לאחר.......................שמז ומכר בנזלגרמא
 קכו קכג, קכא, כימו.........כח, במבטלגרמא
 ...................................שפב במזיקנרמא
 שנא .................שמה, קרקע במישכוןגרמא



 כימוי...............פה ללא בצ'ק בתשלוםגרסא
 צג לשלם....................פו, כשהתחייבגרסא

 ............................מט צ'קים בביטולגרמי
 שידוך............................עט בביטולגרמי

 בערב.......................................להנרמי
 ............שנב לו להלוות מחבירו כשקנהגרמי

 ..................................רלז רבית עלנרמי

 .........................................תקדדאיקני
 שותפות..........................שמד לקניןדבור
 באמירה...........................שלז הנקנהדבר
 שלא בהתחייבות ממש בו שאיןדבר

 ........................................רכתלהשכיר
 ..............קם דירה בוכות ממש בו שאיןדבר
 שד םמנין.......קנב, בשבח ממש בו שאיןדבר
 רוז ......................רנא, מסויים שאינודבר
 שידוכין......שלז בהתחייבות קצוב שאינודבר
 .....................................רנד בר"מדו"ח

 ..............................מג שיעורם"דולרים"
 ..............פז לו לשלם צריך אם בחצירי,דור

 .................................קט בחתונהדורנות
 ................................רמה לס"ת כשרדיו
 מניעה..........................קפ לצוי יחידדיין
 מרומה......................................קלגדין
 בא"י..........................תיט דמלכותאדינא
 ..............רכד שופט בפסיקת דמלכותאדינא

 דו"ח......................רנד לענין ממונותדיני
 .........קה שקנה לדירה תחליף בשכירותדירה

 ..................רמא לשכ"ד תוספת מפתח,דמי
 שלב"ל...................קלב בדירה קדימהדמי

 כסף..........................רג כקנין קדימהדמי

 ...................עא שפרע מי לענין קדימהדמי
 ...................................רז מודיעיםדמים

 תפילה...............רעא נוסה תימנים,דרדעים
 ...............רכב הימת לשבועת דמטונאדררא
 גישאנק"................................קט"דרשה
 הדפסה................קנג שחסר בדברדשלב"ל
 .............................תקה בשעבודדשלב"ל

 רמו לחלון..............................נו,האפלה
 פיטורין..................ריג של מוקדמתהודעה
 שעב .שסה, שיראה כדי זמן שעבר אחרהונאה
 .........שמה הפסד סיכון בו שיש בדברהונאה
 משתנה...............שסד שמחירו בדברהונאה
 ארונות...............פב עם בית במכירתהונאה
 ..................................שנח בקבלןהונאה
 בקרקע...................................שםהונאה
 .........................שנה שיניים ברופאהונאה
 ...................................שעב בתנרהונאה
 שסט מועה....שסו, שהדעת מכדי יותרהונאה
 ......................לז בטעות..............הוצאה
 שטו ..................שיבי מי על זיפותהוצאות
 מס..............................לג לנבייתהוצאות
 רבית......................רלו אינו הוצאותהחזר

 .................................עה פועליםהטעיית
 ...................................רסד בס"תהידור
 .......................רסה שליש עד מצוההידור
 רמה ................................נח, ראיההיזק
 ..רמד אחר ממקום היזק כבר כשיש ראיההיזק

הממע"ה........................................קלח
 ...........רכג פיטורין פיצויי בתביעתהממע"ה
 .....................רצג בע"כ לאדם שבאההנאה
 ...........................קמא מלוה מחילתהנאת
 ...........................רנב גירושין לפניהסכם
 קבוצי...........................רכד עבודההמכם
 ...............נו שהתקלקלה משותף בביתהמקה
 ..................שעז דר*נ שעבודא בדיןהענקה
 ............................קלא סרסור ננדהערמה
 בסאבו..........................שכג אזהרההערת
 ................................ריב שכירותהפסקת
 אדריכל..........קמח של בשכר שעריםהפקעת
 בו...................................ק הזכיההפקר

 מאיסור...............................שלההפרשה
 דירה במקומה ונתן דירה כשמכר חוזההפרת

 .........................................קובשכירות
 מניעה..............................קעת צויהפרת



 פיטורין....................לט פיצויי עלהצמדה
 רעט והטוב....רעד, הישר ועשית לעניןהקדש
 במטלטלין.......................קנג קנינוהקדש,
 רלה משמטת.............קמג, אינה חנותהקפת
 שה ..............................נז, מחלוןהרחקה

 .........................שפ בנזלן לפניך שלךהרי
 עדות...................קפו במצות אבידההשבת
 .................שמט ממנה הנמנע אבידההשבת
 ....................................שפ נזילההשבת
 ................שמה טפיקולציה בה שישהשקעה
 קער חייב.............קיג, שאינו בדברהתחייב
 צא ........עד, מה על הבין שלא וטועןהתחייב

 בהודאה............................תסגהתחייבות
 בתנאי..............................שכגהתחייבות
 ....שכא הממירה לם2י לשפץ המוכרהתחייבות
 .................רכה תיידר לפתוח לאהתחייבות
 ............שכא המזונות והוקרו לזוןהתחייבות
 שכג לפיצוי......................קצט,התחייבות
 ....................שכג בטאבו לרשוםהתחייבות
 רט! מהעבודה...ריא, צינון לתקופתהתחייבות

 .......................שמח באונם ש"חהתחייבות
 למכור................קג שלא שותפיןהתחייבות
 שלילית.............................רכזהתחייבות
 בטע~ת.קצ ויתור זמן.מא לה שנקבעהתחייבות

 ....שנ כטפי פיצוי תמורת בת של ירושהויתור
 .................רכד זכויותיו על עובד שלויתור
 קז ..............................נו, נדרו בית,ועד

 קעת ..קעא, ללכת בי"ד לאיזה בחולקיןזבל"א
 ..........קעט הנתבע בלי התובע שביררזבל"א

 ...............................רסד ואנואהו אליזה
 שמו שג, רלט, .........קמט, חמר 11ה נהנה?ה
 שד רעט, קלה, קח, ל"ח......עו, וזה נהנהזה

 קהילה.............................רעו בועדזם"ה
 ...........רעב כרכים של ביהכנ"ם למכורזט"ה
 שטו .......................שיב, מי על הנגזיפות
 יוצרים....................................קמווכות

 .....................................קס קבורהוכות
 פרטי....................ריט במוסד עובדזכויות
 הפקר...........................ק של בקרקעזכיה
 ..........................תמא שליחות מטעםזכיה
 ........................רב טאבו בלי דבריםזכרון
 ........מא ותשלומים עיסקה לביצוע כתנאיזמן
 ......................צב חזקה למסירת כתנאיזמן
 רלה קצט, ...............קמג, במלוה עליוזקפו

 .......................שמח כשותפין לק"פחבורה
 נדרה...........................שמד בע"מ,חברה
 ................קח צביעתו משותף, סדרנותחדר
 חזקה................שכ בלי פרעון ותחילתחוזה
 ........................מה לכותבו בלי כסףחוזה,
 ........קפט בכת"י תופפת בו שיש מודפסחוזה
 ..................................סח סטנדרטיחויה
 בשדה.................רד חוזר ואינו בשטרחוזר
 קפו הבוררות............................קפב,חוק

 .............................לה קסמיכנא דעלךחזי
 המחטן על גם מועיל אם בדירהחזקה

 רנו .....................................רנ,שלמטה
 .........................רצח השותפין בחצרחזקה
 שטר..................................סה בליחזקה
 כאף...................................רב בליחזקה
 כהוגן..................רכב שלימד במלמדחזקה
 אחרת..........רנ שדה על גם אחת בשדהחיקה
 רצט ונזלן.................רנד, אלם לאדםהזקה
 ש רנב, ...............נד, טענה עמה שאיןחזקה
 ......................................שב אורהחוקת
 ...............נד לרסקו ששייך בשטח נ"שהזקת
 שא ................................רמו, חלוןחזקת
 בננ....................................נז חלוןחזקת
 נאש...ש! בכל למחות צריך אם תשמישיןחזקת
 הקדש.....................................קידחלול
 ............רמד ראיה היזק בו יש אם נכוהחלון
 ...........................שא השותפין להצרהלון

 ראיה.......רמד להיזק כפתרון אטומיםחלונות
 ......................ס שותיקין של ברחבהחלוקה



 שמד רפב, שותפות...................סב,חלוקת
 רפ צט, חומש...סג, כשמפטיר שותפותחלוקת
 ..................רפא הבנין של משותפיםחלקים
 חצר.....שיב בקנין בה זוכה מי המושכרתחצר
 .....................רצח בה חזקה השותפין,חצר
 חלוקה......................רפ כדי בה שאיןחצר
 .....................................קפג גניבהחשד

 ..רנו חתימה זכות בעלי שני מתוך אחדחתימת

 .................שכג בו לרשום התחייבותטאבו,
 קנין.................................רג כגמרטאבו
 ......................קנט התחייבותם העיר,טובי
 .....................רצב ביורד ואבניך עציךטול

 שו רצו, ללוקח......................רנב,טוענים
 עצמו..............צד את הטעה כשהלוקחטעות
 שיו אחר...........................שי, עפ"יטענה
 .......................יח לעי בשפת בבי"דטענות
 ..................כ תבירו בפני שלא בע"דטענות
 ..........................שמה בשותפין ספקטענת

 ......................שנד וניזוק ששאלטרקטורון

 קצו, קכז, התחתונה.....מג, על השטר בעליר
 תקהרנא,

 העליונה.........................קנד על הקדשיד
 ......................................קנד לצדקהיד
 קנינו.........................................פדיר,
 ...........................רס חבירו לאומנותיורד
 שב רצ, רו, קצב, קמז, חבירו.קז, לשדהיורד
 דירה.............................קס בזכותירושה
 כנזק........................רלא דירה ערךירידת
 .....................עט צבא יוצאי הסדרישיבות
 .....................קמר מתחילה לשכירותישנה

 היה..............................פז כאן נמצאכאן

 באונאה...................שסה לתגר שיראהכדי
 שפא ...........................שמט, ערותוכובש
 ................רעט בהקדש מדום מדת עלכופין
 ..........................קלא תיווך בתביעתכופר

 שכיר........................רפו בשכר הכלכופר
 .....................................רמ בתנאיכונה
 חבירו......שמה של בפרתו סחורה עושהכיצד
 במטלטלין.....................ע משיכה בליכסף
 רג שטר......................סה, בלי קנינוכסף,
 .............רמו בס"ת להמחות יכול שאינוכתב

 בקרקע.................................שט תונולא
 קעז ................קלג, עשקו מיד עשוקלהציל
 רנז .................................ר, וקני חזקלך
 ..........................קכא בשכיר מעמדיא"לך
 קטו ................קיב, טובים בדרך תלךלמען
 קטו הדין.....................קיב, משורתלפנים

 שמה קלג, עא, שדרתיך..............נג,לתקוני

 קכו, קכג, קכא, קיב, צג, פו, כיסו.כח,מבטל
 שנארלח,

 מו ..................................כו, ארימבריח
 לחבירו..........................כה מציאהמגביה
 תרחק.................................כ שקרמדבר
 ....................................עו בחררהמהפך
 תיווך..........קלו לשלם לא כדי בעתוןמודעה
 אחרת.......רצא כשרצה מחירה בעתון,מודעה
 מזיק.............................רכס בספקמוחזק
 מתווך..............................קלח אינומוכר
 ........................עו רעתה מפני שדהומוכר
 המקח.......................שכב לבטל בביתמום
 שכורה............................קכה בדירהמום
 שע מה.............שסג, משום מקח, לבטלמום
 ........................................צה עוברמום
 צה צב, .....................עב, מק"ט שהואמום
 לבודקו........................עת יכול שהיהמום
 לוקח.......................פז ברשות שנמצאמום
 במנהנ חייב אם פרטי חינוכימומר

 רכב ..................................קיד,המדינה
 ...............................רסן בס"ת נוילמוקף
 המתנות...............שלט לה מחזיר אםמורדת
 תלמידים.........................רכג המכהמורה



 קטו פיטוריו..........................קטו,מורה,
 הבית......................פד את כשמוכרמיוזות
 מתוכו...................................תקאמזויף
 ............................קנב צבעונין בנדימזיק
 ..................................קיב בפשיעהמזיק
 ......................................כג בשוגנמזיק
 חיובו....................................שעזמזיק,

 רעו מם.............לב, שהטילה ישובמזכירות
 שו רצח, חזקה.................רנג, לבטלמחאה

 .................................תקח כשיקראמחזי
 שסו קצו, בםעות......................לז,מחילה
 תנאי...................................פ עלמחילה
 קנין............................קעד צריכהמחילה

 ...................................ע קנינםממלטלין
 ...............................נג שעיוות כחמיופה
 ..................שיא לתחתון מעליון שירדומים

 בעלותם..............צח ישראל, מקרקעימינהל
 מז ..............................כו, ליהמישתרשי
 ................................רע ביהכנ"םמכירת
 כקרקע........פו בבית הקבועים חשמלמכשירי
 שכנים.....................רל ליד תינוקותמלמד
 ......רסא תבירו לאומנות שירד תינוקותמלמד

 ...................לג עירוני מס חוב עלממשכנין
 בחצר...........רמד מחיצה בבנית מדינהמנהג
 קלו ..............קכח, תיווך בדמי מדינהמנהג
 .רל בניה וברשיון המחיות בחילוק מדינהמנהנ
 רם רכב, בעובדים............קיד, מדינהמנהנ
 בשותפין........................שמח מדינהמנהנ
 לחתונה........עט הוצאות להוציא מדינהמנהג
 ...........רב כולם על התקבל שלא מדינהמנהג
 הבעלים......סד דעת בלי שמכר מכירותמנהל
 ..................................רלח הרווחמניעת
 ......................................רעו קהילהמם
 רעה .........לב, ישוב מזכירות ע"י שהוטלמם

 ............................רד כקנין מפתחמסירת
 ל לחבירו......................כו, פרעונומע"מ,
 תמו, חיא, שצ, מעדים.קסג, עדיף בי"דמעשה

 תקיח תקט,תנד,

 ..................................קלט התיווךמציע
 .......................................יז הדיוןמקום
 האיש..............שלד אחרי אשה הדיון,מקום
 שטר.....:.סה בלי לקנות שטר, שכותביןמקום
 .............................................עבמק"ט
 .........................שכב מקולקל בביובמק"ט
 .............................רעו צדדי בדברמק"מ
 ...............רמח בו להחמיר שיש בדברמק"ט
 מהודר...................רסה שאינו בס"תמק"ט
 בשידוך...................................עחמק"ט
 למלכות...............רה מוכתב כשנמצאמק"ט
 .......................עד כבית ולא כחצרמרפסת
 .............................עב שנתפוררומרצפות
 ...................שמט חוב כננד עיכובומשכון,
 לעזוב...............קכא לשוכר שהודיעמשכיר
 ...........................שנד מלאכה מחמתמתה
 ...................................קכח דירהמתווך
 קמב קלו, ...........קכח, בתיווך ונומרמתחיל
 כירושה......................שלא ליורשיםמתבה
 .........קמא בירושה בתורה שכתוב ע"ממתנה
 בחתונה..................................קטמתנות
 ולכלה..............שלט לחתן האב שנתןמתנות
 בבי"ד....................................יחמתרנם

 רם בעבודה..........................ריד,נאמנות
 בעדות.,...................................קפגנוגע
 .......................................רפה מצוהנוי
 ...................................קטז בישיבהנו"נ
 תפילות...................................רעבנוטח
 ...............צ לקניה כתנאי ירושלים להרינוף
 .....................................סעח באונסנזק
 נזקו.............שמז מקצת כשהכשיר חיובונזק
 ערך...........................רכו הפחתת שלנזק
 רעש..........................................רלנזק
 מים........................................שיאנזקי
 שכנים.....................................שיחנזקי
 עליהם.......................רמב לדון מלוגנכפי



 אותו מזכה אם העובד, קבלת לפנינסיון
 עובדים.................................רכבזכויות
 חיובו...........................כד ביד, ונתןנשא
 בשכיר............................רפו ונוטלנשבע
 הדיינים................כ טופר בפני לטעוןנשים
 .....................................קיב פושענתקל

 עובד.......................רטו של נוספתעבודה
 ..................שמט לנפשיה דינא אינישעביר
 ....קפ פועל בסילוק לנפשיה דינא אינישעביד
 כופר כשהלוה לנפשיה דינא אינישעביד
 ...........................................רטזבחיבו
 לעז.................................יח בשפתעדות
 המצוה..................................קפהעדות,
 להזימה.........רנג יכול אתה שאי מחאהעדות
 אנשים..............שמ שאין במקום נשיםעדות
 ...................שלד בפניה שלא זנות עלעדות
 .......................שלד בעיד בפני שלאעדית

 ........רנג היתה מתי זוכרים שאינם מחאהעדי

 שחתמו......................תעט לאחר שטרעדי
 .............................כג בשקר שחתמועדים
 בעבודה כשעובד גם כש"ש דינו אםעובד

אחרת.............................................רט
 .............................צה מק"ט בבית,עובש
 הנר..................................ק בנכסיעודר
 גדרו......................................שנעושק,
 רנו רנ, אזוזי...................קצח, ונפיקעייל ...............................רלי שניר שכרעושק
 הקבלן.צב באשמת שלא הדירה במסירתעיכוב
 ...........שמט חיובו בבגד שבידו  משבוןעיכוב
 ............................שמה מיכון ברתעירה
 ..................................מו עתידיתעיסקה
 .........................שכי קבלן ששכרהעמותה
 ממס........................לב להפטר כסיבהעני

 ...............כא והתעשר הצדקה על שלווהעני
 .............לו מהלוה תובע אינו כשהמלוהערב
 ערבותו.......................לה יוכר שאינוערב
 ......................קפו הלוה במקום שפרעערב

 ......................קנה מעותיו כנגד קנהערבון
 ................................עא לך מחולערבוני
 ..................................כא מזויפתערבות

 .................יז אליהם ללכת הרשותערכאות,
 ..........................קיג כגזל חיובםערכאות,
 לאפוטרופוס..........קסח אשה שמינוערכאות
 ........שצא או"ח בהוראת הגדול לבי"דערעור

 המבוטח..............רמ שם בלי ביטוחפוליסת
 ............................ריג שכרו בטל","פועל
 שעה שכו, שהזיק.......................עד,פועל
 ................................קכב בו שהויהפועל
 ...................קנו מלאכתו השלים שלאפועל
 רצא קפח, מו, חבירו........כו, של חובופורע

 .........................רכ הסיבות מורה,פיטורי

 ..........................קטז בישיבה נו"נפיטורי

 אימון...............רח חומר בגלל עובדפיטורי
 מדינה...............קיד מנהנ לפי עובדפיטורי
 ...........................קכא בע"פ פועלפיטורי

 ר"מ....................................קעטפיטורי
 ...........................קלב בדירה דמיםפיסוק
 ........................עא במטלטלין דמיםפיסוק
 בירושה..................שנ ויתור על לבתפיצוי
 רס קיז, ......................לח, פיטוריןפיצויי

 ......רי שנה עבד לא כשהעובד פיטוריןפיצויי
 נסיון.......ריט בתקופת לעובד פיטוריןפיצויי
 ......................................קפג נוגעפסול
 ....................תקטז קול סמך על עדותפסול
 נגב............................קכג של עדותפסול

 אשה.............שלג עם נפש לשיחותפסיכולוג
 קנין............שלז אי"צ קדושין שקודםפסיקה
 למי............רלט הרווח עליו שהרוויחפקדון
 ......פט הגנב הזכר ואח"כ באזנם שנגנבפקדון

 ......................תקכ קיום צריך אםפרוזבול
 .........תיב בי"ד שאינם שלושה בפניפרוזבול
 ......................קסט יתומים לנכסיפרוזבול
 ................................שלא ואם אבפרנסת
 קער ........................קמה, קנין בליפשרה



 ..................קמג פס"ד משעת החיובפשרה,
 רמ .......פז, בדמים שבועה חיוב לקנותפשרה

 כשותפים.......................סב דינם אםצבור
 ..רצב כיורד מקבל אם אדום במקום שחורצבע
 כהקדש........................קנג דינה אםצדקה
 ירושה.......................................קסגצו
 .......................................קעו מניעהצו
 ......................רה בניה להריסת שיפוטיצו
 .............................קיב בזה"ז ובושתצער
 ההפסדים............פה תשלום כיסוי, ללאצ'ק

 ...............מט דירה לשכירות כתשלוםצ'קים

 .................................תכב בדייניםקא"פ
 תלד תלב, תכב, קא"פ.......קפו, עלייתוקבלו
 ............................שנו גדרם ושביר,קבלן
 שכז, הפועל...עד, שעשה נזקים על חובוקבלן

שעו
 אונאה.............................שנח לעניןקבלן
 .................קס להקבר זכות רק קנה אםקבר
 ................................קנח שהתחייבוקהל

 ..............רמז ס"ת לכתיבת ברזל שלקולמוס
 ....................................מו"קומידיטים"

 פרוזבול..............................תקכ עלקיום
 אוכל.............קט מאפיק הבין שלאקייטריננ

 .................................שלג בי"ד ע"יקנוי

 ..................................ריח וחמור אתקני
 ....................................קעד בטעותקנין
 שכד רכז, ריא, דברים................קעד,קנין
 .........................קנג במטלטלין הקדשקנין
 ...........................................פד ידקנין
 במםלטלין..............................ע כסףקנין
 .....................................שיא פירותקנין
 כולו...................פג במל מקצתו שבטלקנין
 ..................................שמד שותפותקנין
 שכירות...................................רכאקנין
 שכיר.................................שכא שלקנין
 ל ................בז, פרע ולא הומן עבר אפקנם

 .......................קצט עליו ההתחייבותקנס,
 בשוגג...........................רצד כששינהקנ6
 מם.....................לב בתשלום פינור עלקנס
 נגזלת.............................שמה אינהקרקע
 .............................שס אונאה לעניןקרקע

 נגמר שלא בשדה פירות באכילתרבית
 ...........................................קצטקנינה
 לט וימנא...................כו, לה בארוותרבית
 לאגרא...............קמ קיימא דלא בחצררבית
 רלו בשכירות.............................מ,רבית
 רלו ......................קמג, שכיר בשכררבית
 ..................................קלט בתיווךרבית
 .................................תקלח בדייניםרוב

 מת..................קלח החולה אם שכרורופא,
 ...........................שנה שהונה שיניםרופא
 ................................ס שותפין שלרחבה
 ...............................עד במרפטתרטיבות
 בנין..........................צח של משותףרכוש
 ישיבה לפתוח תלמידים שלוקח בישיבהר"מ

חדשה...........................................רסב
 ......................רמה ס"ת לכתיבתרפידונרף

 מועד.........................שעו ונמצא תםשאל
 ....................פז r"Slt lIVtS~t1 לקנותשבועה
 דממונא.........רכב דררא כשאין היסחשבועת
 ........................רפז גדרה הנוטלין,שבועת
 השותפין..............................שמהשבועת
 שג קנא, קמט, בצמר...........קח, ממביןשבח
 ..................מד בייבל לכהנים היוצאהשדה
 ....................................קלט מציעשדכן
 מלאכה.............שנד מחמת מתה לעניןשואל
 .......קסט אפוטרופוס מינוי לענין כקטןשוטה
 קהילה...................רעז במס חייב אםשוכר
 .........רטו נוספת עבודה לעבוד שאמורשוכר
 שמת.........................................נשוכר
 באונס...........................קיא חיובושומר,
 באונםין...............שמח שהתחייב חנםשומר



 ........................כח בפקדון שהרוויחשומר
 ................................קצר דשטראשופרא
 של ..................קג, תבירו בלי שמכרשותף
 שנא השותפין.......שמח, ממנהנ ששינהשותף

 ..................................קג נדרהשותפות,
 ................................שמד קנינהשותפות
 הבית......................קב תפוסת שלשותפות
 רפב ......................רפ, נא"ג לעניןשותפין
 בוררות...................................קערשטר
 לגוי......................................תקיגשטר
 ...................................קצד מברחתשמר
 .....................................כא מזוייףשטר
 אפוטרופוס........................קסז מינוישטר
 ...............................פג מטלטלין עלשטר
 החזקה.......רגב גם בטלה אם שבטל מכרשטר
 לחבירו............שנ זכות בו שיש שבידושטר
 צא ......עד, הבינו שלא טוען שהמתחייבשטר

 ....................שלח בהן ההתחייבותשידוכין
 מב לא, הנישואין.......כז, ~מן שעברשידוכין

 לפועל...........................ריד עבודהשינוי
 גדרם............................שנה וקבלן,שכיר

 דר"נ...........שען שעבודא בה יש אםשכירות
 רעג רכא, קצג, קיח, ......מט, גדרהשכירות,
 קמד לבסוף...נא, אלא משתלמת אינהשכירות
 .............................ריב הפסקתהשכירות,
 ......רפו בה דנים כיצד עבודות לכמהשכירות
 ....................טיב בחצר קונה למישכירות,
 .....................רעב מצרא בר לעניןשכירות
 ...................רכז עבודה יעשה שלאשכירות
 .......................מ ולרבית לשמיטהשכירות
 שהתבטלה.............................מטשכירות
 קכה קכג, זמנה.קכא, טרם שנסתיימהשכירות
 ...............................ריג בטל כפועלשכר
 .....רפה והשכיר השוכר כשנחלקו עבודהשכר
 עליו..................רכא קצץ שלא עבודהשכר
 הלואה...........רי חוב בגלל לעכבו עובדשכר
 ...............כא חכירו בשל והראינו פועלשכר
 הצליחה.....................קנז שלא פעולהשכר

 מת.....................קלח כשהחולה רופאשכר
 .......................קמג רבית לענין שכירשכר
 פועל........................קלה מדין תיווךשכר
 בטעות...................................קפהשליח
 ......................................כג לנגובשליח
 ..................תעח מכירה בשטר שחתםשליח
 שלווה.....................................כאשליח
 .......סז שליחותו ביטלו והבעלים שמכרשליח

 חתימה....................תעט עדי שלשליחותם
 .................................כ אחיכם ביןשמוע

 ......................קעא אחת בעיר דין בתישני
 ...................................תקה הגוףשעבוד
 .................................שעו דר"נשעבודא
 נקבע........................מד כיצד יציג""שער
 ..........רנה מחה ולא כששתק כהודאהשתיקה

 .....................................רמה בס"תתגין
 .............................שעב אונאה לעניןתגר
 שלד קפה, קפ, הנתבע............יז, אחרתובע
 ...........................קעח נדרם ונתבע,תובע
 הדיינים............כ סופרי בפני טענותיות"ח,
 .............................רג כקניו פרעוןתחילת
 קלה קל, דירה........................קכח,תיווך
 ..........קמב לקונה ונתנלנל לאחר דירהתיווך
 למוכר.........קלז להאמין לקונה כשגרםתיווך
 למכור..............קל רצה לא כשהמוכרתיווך
 ........................קלא כופר כשהנתבעתיווך
 ........................קלא ביול סחורה עלתיווך
 ................קלב נגמרה שלא עימקה עלתיווך
 בלעדיו................קכט נם ידוע שהיהתיווך
 בעתון.............קלה עליו פורסם שכברתיווך
 שלו...................רח למפעל עובד שלתיווך

 שכורה.......................קכד בדירהתיקונים
 ....................................רטו וזכיןתלוהו
 ריז רטו, קלג, ויהיב.................קיג,תלוינו
 מינורים.........רכד לבנין בסמוך תורהתלמוד

 ............רמ הכוונה אחר או הלשון אחרתנאי

 רחוץ.....................................קפאתנאי



 אתם..............................קצא ואח"כתנאי
 .............................קסא כפול שאינותנאי
 .................................קסא שבממוןתנאי

 בדירה............................צא נוף שלתנאי

 כפול............מה תנאי צריך אם תשלוםתנאי
 קנינם................................שלח"תנאים*
 ...קכה מיגורים משל נבו" לישיבה מיםתעריף

 ....................................קב הביתתפוסת
 .....................רעב משנוטח לשנותתפילות,
 אחריות..................................עבתקופת
 פימורין....................רח אחרי צינוןתקופת
 ..................................קמח השביםתקנת
 ..........................רל נמלא בן יהושעתקנת



 העניניםתוכן
 ז כרך הדיןלפסקי

 יוחסין בבירור דיןפסקי

 ...........................תנג לאבהותו שהתכחשאב
 בניור.................תלז מצוות בקבלתאומדנא
 .....................תמד כתובה בתוספתאומדנא
 נ"ע............תד של דרבנן איסור לעבוראונם
 מעושה.............תנח נט לענין עצמו עלאונם

 ...................................תקד ט"באחריות
 ................................תקג כתובהאחריות
 ................תקלד ב"ז בעילתו עושה אדםאין
 כלום..................שצא בי"ד מעשה אחראין

 ....................תד כהן בנישואי דרבנןאיסור
 ............................תצ בשוננ דרבנןאיפור
 מאיםור...............תצ להפרישו דרבנזאיסור
 ..........................תט בבי"ד אבהותאישור
 בזה"ז.............................תלת גיוראישור
 תב ...................ת, בתה על נאמנותהאמא,

 בה.............................תז להתעבראמבטי
 .........................תקכד שמו כתיבתאפופי,
 ולבועל.........................שצה לבעלאפורה

 תצ .......................שפח, מאיסוראאפרושי

 מחייבתם......תק תקנה איזה וספרדיהאשכנזי
 בנוי......................................תקיגאתנן

 שם....................שפט שנעשו נימיןבוכרה,
 דינא........................שצא בי בתר דינאבי

 מםמכים...................שפה בלי יהדותבירור
 .............................תמא קמן בגירותבי"ד
 .............................תיז עגונה להיתרבי"ד
 כונה..............תיז בלי למנין להצטרףבי"ד,

 נר.............................תקכג לטבילתבי"ד
 תלה גר..........................תיג, למילתבי"ד
 .....................שצ יהדות אישור לעניןבי"ד
 .תקלט אחר לבי"ד ללכת יכול אם שפסקובי"ד
 ..........................תעו בכתובה השיביןבין
 השבוע....................תקי יום השמשות,בין
 בנר...............................תקכה אאע"הבן

 ...............................תג לכהן נכריבעולת
 תצד כתובה........תצ, כתב כשלא זנותבעילת
 לכהן.............................תה תשובהבעלת
 .........תצה מאתים כתובת לענין תשובהבעלת

 בן.................................תא להכשירברי
 הספק......................תקלה על השבחברכת
 .....................תקלה זמן אחר קדושיןברכת
 וישראלית...........................תב עכו"םבת
 ......................רלח לניור מיוחדים דיןבתי

 ............................תלג מנוי בשליחותגוי,
 התחייבותו...............................תקיגגוי,
 בשטר........................תקיג מנוי קנינוגוי,
 אשה.............................תקטז לעדותגזלן
 ........................שפט לאשה מטירה בלינט
 ..............תמז אזרחיים בנישואין לחומראנט
 ..................................שפח עליו לעזגט,
 מעושה.......................................תנונט
 ................קטב לפלוני תינשאי שלא ע"מגט
 .....................................תיד בבי"דניור
 מצוות.........................תלו קבלת בליניור



 תקכד תפח, לחומרא...................תיח,גיור

 שקר......................................תלחגיורי
 ...............................תפט כתובתהגיורת,
 בגרושה..........שצז מותר בנם אם לכהןניורת
 ........................שפט בבוכרה שנעשוגיטין
 בבי"ד.....................תקכג שלא טבל אםגר
 אםנר

 כותביי
 .......................תפז אביו שם

 ..............................שפה נאמנותו אני,נר
 .......................תקיב מנכריותו כתובתוגר,
 תלד תלא, לדיין.................תיד, פסולונר,
 .............................תמא בי"ד ע"ד קטןנר
 .........חלב אמו בלי הישראל אביו ע"י קטןנר
 אביו.......תקכד שם כתיבת ישראל, שאביונר
 תלב טבל........................תיז, ולא שמלגר
 תקכט תקיג, תם, שנולד.........שצו, כקטןנר
 מהול....................תכה כשהוא שנתניירנר

 .......................שצז וכהן גיורת לבןנרושש

 חסר............................תסה או מלא"דב"
 ................תקלט בנדרים ממש בו שאיןדבר
 להתירו.....תקלט אחר מנין צריך שבמניןדבר
 תלא גר...................................תיד,דיין
 בא"י.........................,חיט דמלכותאדינא

 .............................תקה בשעבודדשלב"ל

 תקיב בגיורת.........................שצו,הבחנה
 בה....................תכב כשר נר או"ה,הוראת
 .......תמ בקדושה ולידתו בקדושה שלאהורתו
 .........תכה מהול כשהוא שנתגייר בגרהטד"ב
 ...................................תקם נדריםהיתר
 תקלז .......תכג, דיינים רוב עפ"י נדריםהיתר
 תמונה......................תמח ע"ס ענונההיתר
 תקטו .................תיד, חכם של עגונההיתר
 תעודות....................שפה בלי יהדותהכרת
 עגונה.....................תקכא להיתר מתהכרת
 .............................תפו כיצד שמותהברת
 ...........................רנב נירושין לפניהסכם
 קולמוס................................תקאהעברת

 ממנה...........................תז להוליד"עראה
 ..................................תצא כתובההעתק
 בלעדיו............שפז חשש כשהיה שאטרהפה
 ................תצט הקהלות בתקנות בי"דהפקר
 ביאה......................תז בנמר רק זרעהקמת

 בהודאה............................תסגהתחייבות

 לכהן........................................תגיונה
 ..........................תמא שליחות מטעםזכיה
 בו..................................תקא טעותומן,
 ....................................שצד בשוגגזנות
 ..............................תסג שבכתובהזקוקין

 .............................תפח ייחוסםחבאשים,
 ..................תצא החמישי האלף אחרחדר"ג
 ................................שצה בחרשתחדר"ג
 ...................שצב אירחיים בנישואיןחדר"נ
 ..........................שצב ספק בקדושיחדר"ג
 לבעלה.....................שצד כשאסורהחדר"ג
 ............................תקה מחיים כתובהחוב
 ..................תנה כתובה לכתיבת המועדחול
 בער"ש...................................תקיחופה
 .....................................תעא בשםחזקה
 ואשה............................תקלג לאישחיקה
 .........................תקלו עליה שסוקליןחזקה
 לכהונה...........................תה כשרותחזקת
 לנדרים..............תקמא כפתח בתשובהחזרה
 חיים................תפב של קיצור הוא אם"חי"
 תמס להתיר.שצא, רשאי חבירו אין שאסרחכם
 בי"ד......תקטו בלי עגונה להתיר שהורהחכם
 כהונה.................שצז באיסורי היתרוחלל,
 ענונתו...................תקכא להתיר צה"לחלל
 .....................שצז וניורת מכהן שנולדחלל
 .................................תסד הודאתוחרש,
 ...........................שצו חדרשנ לעניןחרשת
 ....................תקי החופה לפני עדיםחתימת

 עצמו..................תקכג לבין בינו נרטבילת



 האשה..................תעח או הבעל בשםטעות

 בכתובה.......................תקה השטר בעליד
 בצבור".............................תקלג"ידועים
 למקוטעין.................................תניולדת
 ובנט..................קסד בכתובה ראשון""יום
 .....................תעא שם לשינוי סגולותיועץ
 כתובה..................תצו לפני הכלה עםיחוד

 תנגיכיר........................................תא,
 ..............................תא ובעובר בבתיכיר
 ...................תמת אשתו על כשממתמךיכיר
 לכהונה.....................................תייכיר
 .......................................תו תמוהיכיר
 שנתעברה..........................תלט תואריפת
 .....................................תקא לידהירחי

 ......................שפה נאמנותו אני","ישראל
 הנכרית.....................תקיד על הבאישראל
 ........................תצח נדוניתה לעניןיתומה

 .................שצא בי"ד מעשה סמך עלכהונה
 ..................................תד מרוסיה"כהן"
 שהיא משום עליו אמורה שאשתו שאמרכהן
 ...........................................תמדחללה
 כהן...................תסט שהוא נכתב שלאכהן
 במילה.............................תל גירותכוונת
 ..............................תת ביכיר שהגידכיון
 בתולה............................תצ בחוקתכנטה
 ...................................תנז הגט עלכפיה
 לבועל.....שצה אמורה כך לבעל שאסורהכשם
 כתב..............................תקא גבי עלכתב

 תקיג ...................תקה, החיוב נדרכתובה,
 הנוסח.................................תסגכתובה,
 ראשון...................קסד יום בחיבתבתובה,
 לארוסה................................שסזכתובה
 לניורת.................................תפטכתובה
 ........................תקיב בגיותו שכתבבתובה
 התאחרה והחופה ביום שנכתבהכתובה

ללילה...........................................תקי

 לבעולה.........................תצ מאתיםבתובת
 ..........................תצד לבתולה מנהכתובת
 תפ, תעו, וכתובה..תסה, בגט וחטר מלאכתיב

 תקיבתקב,
 .......................תנה בחוה"מ כתובהכתיבת
 בקי.............תפ שאינו מי ע"י כתובהכתיבת

 .........................תקיד נשכר חוטא יהאלא
 קדושין...............תד דרך דוקא אם יחלללא
 הגט....................................שפח עללעז

 נירות...........................תכו במילתלשמה

 תקכו .............תפו, אביו שם להזכירמאומץ
 .......................תצ לבעולה בכתובהמאתים
 נשא..........................תצח ומבי אצוהמבי
 מצוות......................תל שומר שאינומוהל
 לעדות.............תקטז לפוסלו לעבירהמוחזק
 תקח לנישואין..........................תנו,מועד
 מתוכו..................................תקאמזוייף
 ..............תמב בי"ד ע"ד שנתגייר במימחאה
 .................................תקח כשיקראמחזי
 ........................תצט לבעלה האשהמחילת
 לעדות...................תקיז פסולו שבת,מחלל
 בכתובה....................................תקמחק

 במלא.........תקיב או בחסר כתיבתה"מילכה"
 נתגייר.......תל ואח"כ ישראל לשם נכרימילת
 לגלויי........................שפו דעבידאמילתא
 ..........................תטו לגר שררה שלמינוי
 ...................................תלב טבל ולאמל

 פצולו...................................תנדממזר,
 לבתולה...................................תצדמנה

 ....תפג מנחם של קיצור הוא מן אם מן""מנחם
 ......................שפח נשואה שהיתהמסמכים
 שנתניירה............................תלטמעוברת
 תסס ליוחסין...............תיא, משטרותמעלין
 .....................שצא בי"ד בפסק אישימעמד
 קיום.................תקיט צריך אם בי"דמעשה
 .................תיא אבהות באישור בי"דמעשה



 יהדות...................שצ באישור בי"דמעשה
 תקיח ......................תנד, בגט בי"דמעשה
 ...........................תקט בקיום בי"דמעשה
 תס ..............תמו, שאחד"א נגד בי"דמעשה

 בי"ד......................תיב במעשה כתבםמפי
 ...........................תקח הבעל עמידתמקום

 הגוף............תקמ סיכון בו יש אםמרחואנה,
 ........................תקלט לנדר בקוביאמשחק
 ...................................תכא בגיורמשפט

 אם............................תנד ננד אבנאמנות
 .............תמג עליו אשתו לאסור בעלנאמנות
 תי לכהונה.........ת, בתה להכשיר אםנאמנות
 תפו ....................תמת, בנה על אםנאמנות
 לבעלה..........תמג עצמה לאסור אשהנאמנות
 תמד לכהונה........תו, עצמה להכשירנאמנות
 תב רוב.............................ת, נגדנאמנות
 .........................תצי מכניסה מניןנדוניא,

 בטעות...................................תקמאנדר
 תצא ............................תסג, כתובהנוסח
 תקיא שצו, הנכרית...............שצב, עלנטען
 מהשם............................תפא בחלק"נ"י"

 חדר"ג..............שצב לענין אזרחייםנישואין
 תקלד גט......תמו, להצריכה אזרחייםנישואין
 מרוםיה....................שצה אזרחייםנישואין
 תקח .........................תנו, במועדנישואין
 המסוללות.................................תןנשים
 הראשון...........................תפב שםנשתקע
 תמח, תכה, עצמי....שפה, לבין בינינתניירתי

תקכד
 באמבטי................................תזנתעברה

 חדר"נ.....................................שצגספק
 .............תכט נירות מילת בחיוב ~ktVvilספק

 מחייבתם......תק תקנה אייה ואשכנזיהספרדי
 ......................תקן עומד לכתיבה קניןמתם

 בזנות.....................................תמטע"א

 ........ווקכא בפ"פ בעלה להכיר כשא"אענונה
 ...................תקטו בי"ד בלי להתירהענונה
 תמונה..............תמת סמך על לחתירהעגונה
 רוב........תקטז או קול סמך על לפוסלהעדות

 .......................תקי הקנין לפני כתובהעדי
 שחתמו......................תעט לאחר שטרעדי

 גיורו....................................תלטעובר,
 .............................תמ אמו ירך לאועובר

 נכרים......................שפו רובם רוסיהעולי
 תקח לנישואין.....................תנו, יו"טערב
 לחומה...................................תקיער"ש
 ..שצא אז"ה הודאת בענין הגדול לבי"דערעור

 .............................תפח יחומםפאלאשים,
 ..................תמח עליו לסמוךפוטומונטאז',

 הולד.........שצט על נאמנת אם שזינתהפנויה
 מעלין אם מכהן ואומרת שזינתהפנויה
 ..........................................חטלכהונה
 ....................תקטז קול סמך על עדותמפול
 ....................................תלד מצריםפסח

 ......................תקכ קיום צריך אםפרוזבול
 .........תיב בי"ד שאינם שלושה בפניפרוזבול
 ..............................תלג נר במילתפריעה
 בנדרים...................................תקמפתח

 .........תיז להתכוון בלי בי"ד של למניןצירוף

 .................................תכב בדייניםקא"פ
 תלד תלב, .............תכב, קא"פ עלייהוקבלו
 בזה"1..............................תלז גריםקבלת
 ............................תלו בניור מצוותקבלת
 כמה...............תקטו בפני ענונה עדותקבלת

 ....................תסא נט לסידורקונסרבטיבים
 תו"מ, שומרת שאינה במשפחה שגדלקטן

גיורו............................................תמב
 ......................תמא בי"ד ע"ד שנתגיירקמן
 טעות.................תעו בה שיש בכתובהקיום
 ........................תקיט בי"ד מעשה עלקיום



 פרוזבול..............................תקכ עלקיום
 וכתובה............תפב בגב לכותבו השםקיצור
 ...............................תקז "כתובה עלקנין
 .............תקיג לנכרי ישראל בת בכתובתקנס
 במצרים...................................תלדק*פ

 ................................ת נישואין בלירו"ב
 .................................תקלח בדייניםרוב
 מישראל................ת אומרת והיא נוייםרוב
 ....שפה אני ישראל לומר להאמינו ישראלרוב
 קמן...............שפו ודליתא קמן דאיתארובא
 גרים......................תלז של נישואיזרישום

שאחד"א........................................תנט
 .......................תך כהונה באיסורשאחד"א
 בנכריות.............................תכהשאחד"א
 לאחר....................תמט כשמאמיןשאחד"א
 לבעלה................תמג אשה לאסורשאחדאא
 תנט .....................תמו, עדים נגדשאחד"א
 תנט ...................תמז, עצמה לאסורשבויה
 אשתו..................תצא על ישא שלאשבועה
 אביה................................תצת ביתשבח
 תקלו ..שצו, עצמו בבעולת המשתה ימישבעת
 ....................................תצ בדרבנןשונג
 בזנות...................................שצדשוננת

 לנוי......................................תקיגשמר
 תסס לכהונה.........תיא, מהן להעלותשטרות

 ................תעא כנולות יועץ עפ"י שםשינוי
 .....................................תנ נרםשיפורא
 מנוי............................תלג נוי שלשליות
 ..................תעח מכירה בשטר שחתםשליח

 חתימה....................תעט עדי שלשליחותם
 ...............תעו וכתובה והאשהבנט הבעלשם
 תפו תעח, .......תעג, שמות משני המורכבשם
 תקלא .................תעא, בו הוחזק שטרםשם

 ................................תפו מי עפ"ישמות,
 ...................................קקה הגוףשעבוד
 .......................תקד בכתובה נכפיםשעבוד
 בנר.......................................תיזשררה
 תקכד .........תפז, אביו שם כותבין אםשתוקי

 תסג המנהנ..................תנו, כתובה,תוספת
 תקו לנדוניא.........................תצח,תוכפת
 שליש...................................תקותוספת
 ענונה......תמח פיה על להתיר מצולמתתמונה

 בכתובה...........................תקד בי"דתנאי
 ............................תלח בזה"ז ניורתעודת
 האב...............,תא על כהוכחה לידהתעודת
 טליטולא..................................תצתקנת
 .,.,.שפו רחוקה מארץ בבא ליטא מדינותתקנת




