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לפסקיהדיןכרךז

פסקידיןבדיניממונות
אבנומכינו ומשאושהניחן בראשגגו.............שיג
"אדברעליך לשלטון"........................רצא
אדריכל ,שכרו ................................קמו
אודיתא...................................כא ,תסד
אוכל בחתונה...................................קט
אומדנא בהתחייבות............................כא
אומדנא במתנות שקבלה האשה ............שלט
אומדנאבקניןבית דוקאע"י טאבו...........רג
אומדנא בשטר מברחת.......................קצד
אומדנא לביטול מקח באונאה נדולה.......שסג
אומדנא למחילתתנאי .........................צא
אומדנאלענין מחיר........עו ,שס ,שסו ,שעא
אומדנא שמחכויןבלי שכר...................קלו
אומדנא שתלוי בדעת אחר..................שעא
אומן כש"ש.....................................קיא
אומן קונה בשבח כלי..................קמט ,קנב
אומן שגרם נזק..................................לה
אונאה אחר שיעור זמן כדי שיראה.שסה ,שעב
אונאה באחרונים..............................רסח
אונאה בדבר שיש בו סיכון הפסד.........שמה
אונאה בדבר שמחירו משתנה...............שסד
אונאה במכירתבית עם ארונות...............פב
אונאה בקבלן..................................שנח
אונאה בקףקע...................................שס
אונאה ברופא שיניים..........................שנו
אונאה בתנר...................................שעב
אונאה ,חזרתה עד שיראה לתנר..............צב

אונאה יותר מכדי
אונס בנניבה בש"ש...........................קיא
אונם בהתחייבות.................קיג ,ריב ,שכה
אונם במחילה..................................קלג
אונס במכירה..................................רטו
אונסבניק.....................................שעח
אונס בנתייקרה המלאכה....................שכא
שהדעת טועה....שסו ,שסט

אונס להפטר מקנס..............................לב
אונס מחמת עצמו...............................של
אחריות ט"מ...................................תקד
אחריות למרצפות...............................עב
"איבוד פרטיות" האםדינו כהיזק ראיה...רמד
אין בה כדי חלוקה..........................ס ,רפ
אין ברירה......................................רנא
אין שליח לד"ע..........................כב ,קפד

אינה לשכירות אלא לבסוף..................קמד
אינייודע אם נתחייבתי.......................רפו

אינייודע אם פרעתיך..........................לו
איני יודע בדרישות וחקירות.................רנג

איתחוק אימורא צריך ב' עדים בבי"ד .....שלה

אכול עמי ,צריך לשלם לו......................פז
אמא שפסקה לבתה בשידוכין...............שלט
אמירתו לנכוה.................................קנד
אנוסין מחמת נפשות...........................כב
אנסובית המלך נרנו.......................כו ,מז
אסמכתא בהתחייבות לקנס ............מא ,קצט

אסמכתא בערבות...............................עא
אסמכתא בקנין אחד עם דבר שמועיל בו

בלתלין בהקפת חנות ושכר שכיר....קמג ,רלז
אכלא ,של שימוש סביר"....................קצא

ארחותצדיקים תשמור.........................מג
אריםבנכסי האשה ונתגרשה..................כא
אשה אחר האיש למקום הדיון...............שלד
אשהבנכסיבעלה.............................רמב
אשה לאפוטרופוס.............................קסז
אשה לעדות במקוםשאין אנשים...........שמח
*אתן" אםמועיל ע"ז קנין.....ריב ,שכד ,שלח
אתרונ שנמצאאינו מהודר..................רסח
בוררותבסיטומתא............................קעה

גבאי צדקה......................................סב

קנין..............................................רנת
אפוטרופוס לנכפי חולה......................קסז
ארווח לה וימנא...........................כו ,לט
ארונות קיר ,דינן................................פג

י דינא........קסג ,שצא ,תקלט
בידינא בתרב

בי"דאביהן של יתומים......................קסט
י כבי"ד מטעם...................קפא
בי"דאיייר
י לדון ד"מ.......................קעט
בי"דאייור
בי"דלעבודה..................................קעת
בי"ד קבוע ............................SIUtfl1קסח
בי"ד ,תפקידםבקינוי סוטה.................שלג
בידודבבית ובמרפסת.........................עד
ביהכנ"ס של כפרים ושל כרכים..............רע
ביהכנ"ס שנתחלקו בו הצבור.................סג
ביטוח כשלא נכתב שם המבוטח בפוליסה ..רמ
ביטוח של מזנן לאחר תיקון.................שעח
ביטול מקח במום ובאונאה ............שסג ,שע
ביטול פסק ביעדע"י בימ"ש................קלד
ביטול צ'קיםונרמי.............................מט
ביטולשידוך....................................עת
ביטולשכירות...................................נב
ביטול שליחות...................................סו
בית וארונותבקניןאחד........................פג
ביתכקרקע.......................................פג
"ביתלמינורים"משמעו........................קו
בכור שמכר חלקו לפני חלוקה................קב

בעה"ב טרודבפועליו.........................רפז
בעה"ב שהטעה פועלים........................עה
בעלבנכסי אשתו.............................רמב
בעלות על קרקע שלבנין משותף.............צח
בעלות על קרקע של המינהל..................צח
בעלות עם הגבלה בירושה...................קמא
בר מצרא בשכירות...........................רעב
ברז בגינה.......................................עד
בריעפ"י אחר............................שי ,שיו
ברמלב ,נוסח תפילה.........................רעב
בת לקבלפיצוי עלויתור ירושה.............שנ
גור או אנוד..............................רפ ,רפא

גוד או אגוד ברחבה שאחורי הבתים.........סא
גוי להשכיר לו דירהבירושלים.............קצא
גוי אםיש לו שטר...........................תקיג
נורם דגורם האםחייב בד"ש...............שמח
נזלןאין לו חזקה..............................רנד
גזלןבשוגג................................כד ,שמז

נזלן משלם כשעת הנזילה....................שמו
נזלן שהשכיר..................................שמו
גינה ,להתקין בה ברז..........................עד
גירידיליה...............................שיא ,שיז
נלגול שבועה..................................שלה
נמילות חסדים ,הנמנע מהמצוה............שמט
נגבבשוננ......................................קפד
גנבלעדות......................................קפג
גנב לצורךתבירו.............................שמח
גנבמסייע לנגב בפועל.......................קלד
גניבה באונם...................................קיא
גניבה משומר כשהיה ננגב נם מהבעלים ..שפא
גרמא בנזל ומכר לאחר.......................שמז
גרמא במבטל כימו.........כח ,קכא ,קכג ,קכו
נרמאבמזיק...................................שפב
גרמא במישכון קרקע .................שמה ,שנא

גרסא בתשלום בצ'ק ללאכימוי...............פה
גרסא כשהתחייב לשלם....................פו ,צג
גרמי בביטול צ'קים............................מט
גרמי בביטול שידוך............................עט

נרמיבערב.......................................לה
גרמי כשקנה מחבירו להלוות לו ............שנב
נרמי על רבית..................................רלז
דאיקני.........................................תקד

דבורלקנין שותפות..........................שמד
דבר הנקנה באמירה...........................שלז
דבר שאין בו ממש בהתחייבות שלא

להשכיר........................................רכת

דברשאין בו ממש בוכות דירה..............קם
דברשאין בו ממש בשבח םמנין.......קנב ,שד
דבר שאינומסויים......................רנא ,רוז
דבר שאינו קצוב בהתחייבות שידוכין......שלז
דו"ח בר"מ.....................................רנד
"דולרים" שיעורם..............................מג
דורבחצירי ,אם צריך לשלם לו ..............פז
דורנות בחתונה.................................קט
דיו כשר לס"ת................................רמה

דייןיחידלצוימניעה..........................קפ

דין מרומה......................................קלג
דינא דמלכותאבא"י..........................תיט
דינא דמלכותא בפסיקת שופט ..............רכד

דיני ממונותלענין דו"ח......................רנד
דירה בשכירות תחליף לדירה שקנה.........קה
דמי מפתח ,תוספת לשכ"ד..................רמא
דמי קדימה בדירה שלב"ל...................קלב

דמי קדימהכקניןכסף..........................רג
דמי קדימהלעניןמי שפרע...................עא

דמיםמודיעים...................................רז
דרדעים תימנים ,נוסה תפילה...............רעא
דררא דמטונא לשבועת הימת...............רכב
"דרשהגישאנק"................................קט
דשלב"ל בדבר שחסר הדפסה................קנג

דשלב"ל בשעבוד.............................תקה

האפלהלחלון..............................נו ,רמו

הודעה מוקדמת שלפיטורין..................ריג
הונאה אחר שעבר זמןכדי שיראה .שסה ,שעב
הונאה בדבר שיש בו סיכון הפסד .........שמה
הונאה בדבר שמחירו משתנה...............שסד
הונאה במכירתבית עם ארונות...............פב
הונאה בקבלן..................................שנח

הונאה בקרקע...................................שם
הונאה ברופאשיניים.........................שנה
הונאה בתנר...................................שעב
הונאה יותר מכדי שהדעת מועה....שסו ,שסט
הוצאהבטעות....................................לז
י..................שיבי שטו
הוצאותזיפות עלמ

הוצאותלנביית מס..............................לג
החזר הוצאותאינו רבית......................רלו

הטעיית פועלים.................................עה
הידור בס"ת...................................רסד
הידור מצוה עד שליש.......................רסה
היזק ראיה................................נח ,רמה
היזק ראיה כשיש כברהיזק ממקום אחר ..רמד
הממע"ה........................................קלח
הממע"ה בתביעתפיצוייפיטורין...........רכג
הנאה שבאה לאדם בע"כ.....................רצג
הנאת מחילת מלוה...........................קמא
הסכםלפניגירושין...........................רנב

המכם עבודהקבוצי...........................רכד
המקהבבית משותף שהתקלקלה...............נו
הענקהבדין שעבודא דר*נ..................שעז
הערמה ננד סרסור............................קלא
הערת אזהרה בסאבו..........................שכג
הפסקת שכירות................................ריב
הפקעת שערים בשכר של אדריכל..........קמח
הפקר הזכיהבו...................................ק
הפרשה מאיסור...............................שלה
הפרת חוזה כשמכר דירה ונתן במקומה דירה
בשכירות.........................................קו
הפרתצוי מניעה..............................קעת

הצמדה עלפיצויי פיטורין....................לט
הקדשלענין ועשית הישר והטוב....רעד ,רעט
הקדש,קנינובמטלטלין.......................קנג
הקפת חנות אינה משמטת.............קמג ,רלה
הרחקה מחלון..............................נז ,שה
הרי שלךלפניך בנזלן.........................שפ
השבת אבידה במצות עדות...................קפו
השבת אבידה הנמנע ממנה.................שמט
השבתנזילה ....................................שפ
השקעה שיש בה טפיקולציה................שמה
התחייב בדבר שאינו חייב.............קיג ,קער
התחייב וטוען שלאהבין על מה........עד ,צא
התחייבות בהודאה............................תסג

התחייבותבתנאי..............................שכג
התחייבות המוכר לשפץ לם2י הממירה....שכא
התחייבות לא לפתוחתיידר.................רכה
התחייבות לזון והוקרו המזונות ............שכא
התחייבות לפיצוי......................קצט ,שכג
התחייבות לרשום בטאבו ....................שכג
התחייבות לתקופתצינון מהעבודה...ריא ,רט!

התחייבות ש"ח באונם.......................שמח
התחייבות שותפין שלא למכור................קג

התחייבותשלילית.............................רכז
התחייבות שנקבע לה זמן.מא ויתור בטע~ת.קצ

ויתור ירושה של בת תמורתפיצוי כטפי....שנ
ויתור של עובד עלזכויותיו.................רכד
ועד בית ,נדרו..............................נו ,קז
זבל"אבחולקין לאיזה בי"ד ללכת ..קעא ,קעת

זבל"א שבירר התובעבלי הנתבע..........קעט
זהאלי ואנואהו...............................רסד
?ה נהנה 11ה חמר .........קמט ,רלט ,שג ,שמו
זה נהנה וזה ל"ח......עו ,קח ,קלה ,רעט ,שד
זם"ה בועד קהילה.............................רעו
זט"ה למכור ביהכנ"ם של כרכים...........רעב
זיפות הנג עלמי.......................שיב ,שטו
וכות יוצרים....................................קמו

וכות קבורה.....................................קס

זכויות עובד במוסד פרטי....................ריט
זכיה בקרקע שלהפקר...........................ק
זכיה מטעם שליחות..........................תמא
זכרון דבריםבלי טאבו........................רב
זמן כתנאי לביצוע עיסקה ותשלומים........מא
זמן כתנאי למסירת חזקה......................צב
זקפועליו במלוה...............קמג ,קצט ,רלה

חבורה לק"פ כשותפין.......................שמח
חברה בע"מ ,נדרה...........................שמד
חדר סדרנות משותף ,צביעתו................קח
חוזה ותחילת פרעוןבלי חזקה................שכ
חוזה ,כסףבלי לכותבו........................מה
חוזה מודפס שיש בו תופפת בכת"י........קפט
חויה סטנדרטי..................................סח
חוזר בשטרואינו חוזר בשדה.................רד
חוק הבוררות............................קפב ,קפו
חזי דעלך קסמיכנא.............................לה
חזקה בדירה אם מועיל גם על המחטן
שלמטה.....................................רנ ,רנו
חזקה בחצר השותפין.........................רצח

חזקהבלישטר..................................סה
חזקהבליכאף...................................רב
חזקה במלמד שלימדכהוגן..................רכב

חיקה בשדה אחת גם על שדה אחרת..........רנ
הזקה לאדם אלם ונזלן.................רנד ,רצט
חזקה שאין עמה טענה...............נד ,רנב ,ש
חוקת אורה......................................שב
הזקת נ"ש בשטחששייך לרסקו...............נד
חזקת חלון................................רמו ,שא
חזקת חלוןבננ....................................נז
חזקתתשמישין אםצריך למחות בכל נאש...ש!
חלול הקדש.....................................קיד
חלון נכוה אםיש בו היזק ראיה............רמד
הלון להצר השותפין...........................שא
חלונות אטומים כפתרוןלהיזק ראיה.......רמד
חלוקה ברחבה שלשותיקין......................ס

חלוקת שותפות...................סב ,רפב ,שמד
חלוקת שותפות כשמפטיר חומש...סג ,צט ,רפ

חלקים משותפים של הבנין..................רפא
חצר המושכרתמי זוכה בה בקנין חצר.....שיב
חצר השותפין ,חזקה בה.....................רצח
חצר שאין בהכדי חלוקה......................רפ
חשדגניבה.....................................קפג
חתימת אחד מתוךשניבעלי זכות חתימה ..רנו

טאבו ,התחייבות לרשום בו.................שכג
טאבו כגמר קנין.................................רג

טובי העיר ,התחייבותם......................קנט
טול עציך ואבניך ביורד .....................רצב

טוענים ללוקח......................רנב ,רצו ,שו

טעות כשהלוקח הטעה את עצמו..............צד
טענהעפ"י אחר...........................שי ,שיו
טענות בבי"ד בשפת .......................יח
לעי
טענות בע"ד שלאבפני תבירו..................כ
טענת ספק בשותפין..........................שמה
טרקטורון ששאל וניזוק ......................שנד

ר בעל השטר על התחתונה.....מג ,קכז ,קצו,
י
רנא,
תקה

ד הקדש על העליונה.........................קנד
י
יד לצדקה ......................................קנד

יר ,קנינו.........................................פד
יורד לאומנות חבירו...........................רס
יורד לשדה חבירו.קז ,קמז ,קצב ,רו ,רצ ,שב
ירושה בזכותדירה.............................קס
ירידת ערך דירה כנזק........................רלא
ישיבות הסדריוצאי צבא .....................עט
ישנה לשכירות מתחילה .....................קמר
כאן נמצא כאן היה..............................פז
כדי שיראה לתגר באונאה...................שסה
כובש ערותו...........................שמט ,שפא
כופין על מדת מדום בהקדש................רעט
כופר בתביעת תיווך..........................קלא

כופר הכל בשכר שכיר........................רפו
כונה בתנאי.....................................רמ
כיצד עושה סחורה בפרתו של חבירו......שמה
כסףבלי משיכה במטלטלין.....................ע
כסף,קנינובלי שטר......................סה ,רג
כתב שאינויכול להמחות בס"ת.............רמו

לא תונובקרקע.................................שט
להציל עשוק מיד עשקו................קלג ,קעז
לך חזקוקני.................................ר ,רנז
"לך מעמדיא בשכיר..........................קכא
למען תלך בדרך טובים................קיב ,קטו
לפנים משורת הדין.....................קיב ,קטו
לתקוני שדרתיך..............נג ,עא ,קלג ,שמה
מבטל כיסו.כח ,פו ,צג ,קיב ,קכא ,קכג ,קכו,

רלח ,שנא
מבריחארי..................................כו ,מו

מגביה מציאהלחבירו..........................כה

מדבר שקר תרחק.................................כ
מהפך בחררה....................................עו
מודעה בעתוןכדי לא לשלם תיווך..........קלו
מודעה בעתון ,מחירה כשרצה אחרת.......רצא
מוחזק בספק מזיק.............................רכס
מוכראינו מתווך..............................קלח
מוכר שדהומפני רעתה........................עו
מום בבית לבטל המקח.......................שכב
מום בדירה שכורה............................קכה
מום לבטל מקח ,משום מה.............שסג ,שע
מום עובר........................................צה
מום שהוא מק"ט.....................עב ,צב ,צה
מום שהיהיכול לבודקו........................עת
מום שנמצא ברשות לוקח.......................פז
מומר חינוכי פרטי אם חייב במנהנ
המדינה..................................קיד ,רכב
מוקףנויל בס"ת...............................רסן
מורדת אם מחזיר לה המתנות...............שלט
מורה המכה תלמידים.........................רכג

מורה ,פיטוריו..........................קטו ,קטו

מיוזות כשמוכר אתהבית......................פד
מזויףמתוכו...................................תקא
מזיקבנדיצבעונין............................קנב
מזיק בפשיעה..................................קיב
מזיק בשוגנ......................................כג
מזיק,חיובו....................................שעז
מזכירותישוב שהטילה מם.............לב ,רעו
מחאה לבטלחזקה.................רנג ,רצח ,שו
מחזי כשיקרא.................................תקח
מחילהבםעות......................לז ,קצו ,שסו
מחילה עלתנאי...................................פ
מחילה צריכהקנין............................קעד
ממלטליןקנינם...................................ע
מיופה כח שעיוות...............................נג
מים שירדומעליון לתחתון..................שיא
מינהל מקרקעי ישראל,בעלותם..............צח
מישתרשיליה..............................כו ,מז
מכירת ביהכנ"ם................................רע
מכשירי חשמל הקבועים בבית כקרקע........פו
מלמד תינוקותלידשכנים.....................רל
מלמד תינוקות שירד לאומנות תבירו......רסא
ממשכנין על חוב מסעירוני...................לג
מנהג מדינהבבנית מחיצה בחצר...........רמד
מנהגמדינה בדמיתיווך..............קכח ,קלו
מנהנמדינה בחילוק המחיות וברשיוןבניה.רל
מנהנ מדינהבעובדים............קיד ,רכב ,רם
מנהנמדינהבשותפין........................שמח
מנהגמדינה להוציא הוצאות לחתונה........עט
מנהגמדינה שלא התקבל על כולם...........רב
מנהל מכירות שמכרבלי דעת הבעלים......סד
מניעת הרווח..................................רלח
מם קהילה......................................רעו
מם שהוטלע"י מזכירות ישוב.........לב ,רעה
מסירת מפתחכקנין............................רד
מע"מ ,פרעונולחבירו......................כו ,ל
מעשהבי"דעדיף מעדים.קסג ,שצ ,חיא ,תמו,
תנד ,תקט ,תקיח

מציעהתיווך..................................קלט
מקום הדיון.......................................יז
מקום הדיון ,אשה אחרי האיש..............שלד
מקום שכותבין שטר ,לקנותבלי שטר.:.....סה
מק"ט.............................................עב
מק"טבביוב מקולקל.........................שכב
מק"מ בדבר צדדי.............................רעו
מק"ט בדברשיש להחמיר בו...............רמח
מק"ט בס"תשאינו מהודר...................רסה

מק"טבשידוך...................................עח
מק"ט כשנמצא מוכתב למלכות...............רה

מרפסת כחצר ולא כבית.......................עד
מרצפות שנתפוררו.............................עב
משכון,עיכובו כננד חוב...................שמט
משכיר שהודיע לשוכר לעזוב...............קכא

מתה מחמת מלאכה...........................שנד
מתווך דירה...................................קכח
מתחיל ונומר בתיווך...........קכח ,קלו ,קמב

מתבהליורשים כירושה......................שלא

מתנה ע"מ שכתוב בתורה בירושה .........קמא
מתנותבחתונה..................................קט
מתנות שנתן האב לחתן ולכלה..............שלט
מתרנםבבי"ד....................................יח

נאמנותבעבודה..........................ריד ,רם

נוגעבעדות...................................,.קפג
נוי מצוה.......................................רפה
נו"נבישיבה...................................קטז
נוטחתפילות...................................רעב
נוףלהריירושלים כתנאי לקניה...............צ
נזק באונס.....................................סעח
נזקחיובו כשהכשיר מקצת נזקו.............שמז
נזק של הפחתתערך...........................רכו

נזקרעש..........................................רל
נזקימים........................................שיא
נזקישכנים.....................................שיח
נכפי מלוג לדוןעליהם.......................רמב

נסיון לפני קבלת העובד ,אם מזכה אותו

בזכויותעובדים.................................רכ
נשא ונתן ביד ,חיובו...........................כד
נשבע ונוטל בשכיר............................רפו
נשים לטעוןבפני טופר הדיינים................כ
נתקל פושע.....................................קיב
עבודה נוספת של עובד.......................רטו

עביראינישדינא לנפשיה..................שמט
עבידאינישדינא לנפשיה בסילוק פועל ....קפ
עביד איניש דינא לנפשיה כשהלוה כופר
בחיבו...........................................רטז
עדות בשפת לעז.................................יח
עדות ,המצוה..................................קפה

עדות מחאה שאי אתה יכול להזימה.........רנג
עדותנשים במקום שאין אנשים..............שמ
עדות על זנות שלא בפניה...................שלד
עדית שלאבפני בעיד .......................שלד
עדי מחאה שאינם זוכרים מתי היתה........רנג
עדי שטר לאחר שחתמו......................תעט
עדים שחתמו בשקר.............................כג
עובד אם דינו כש"ש גם כשעובד בעבודה
אחרת.............................................רט
עובש בבית ,מק"ט.............................צה
עודר בנכסי הנר..................................ק

עושק ,גדרו......................................שנ

עושק שכר שניר...............................רלי
לונפיק אזוזי...................קצח ,רנ ,רנו
עיי
עיכוב במסירת הדירה שלא באשמת הקבלן.צב
עיכוב משבון שבידו בבגדחיובו...........שמט
עירה ברת מיכון............................שמה
עיסקהעתידית ..................................מו

עמותה ששכרה
קבלן .........................שכי
עני כסיבה להפטר ממס........................לב
עני שלווה על הצדקה והתעשר...............כא
ערב כשהמלוהאינו תובע מהלוה.............לו
ערב שאינויוכר ערבותו.......................לה
ערב שפרע במקום הלוה......................קפו

ערבון קנה כנגד מעותיו......................קנה
ערבוני מחול לך................................עא
ערבות מזויפת..................................כא
ערכאות ,הרשות ללכת אליהם.................יז
ערכאות ,חיובם כגזל..........................קיג
ערכאות שמינו אשה לאפוטרופוס..........קסח
ערעור לבי"ד הגדול בהוראת או"ח........שצא
פוליסת ביטוחבלי שם המבוטח..............רמ
"פועל בטל" ,שכרו............................ריג
פועל שהזיק.......................עד ,שכו ,שעה

פועלשהויה בו................................קכב
פועל שלא השלים מלאכתו...................קנו
פורע חובו של חבירו........כו ,מו ,קפח ,רצא
פיטורי מורה ,הסיבות.........................רכ

פיטורי נו"נ בישיבה..........................קטז
פיטורי עובד בגלל חומר אימון...............רח
פיטורי עובדלפי מנהנ מדינה...............קיד
פיטורי פועל בע"פ ...........................קכא

פיטורי ר"מ....................................קעט
פיסוק דמים בדירה...........................קלב
פיסוק דמים במטלטלין........................עא
פיצוי לבת על ויתור בירושה..................שנ
פיצויי פיטורין......................לח ,קיז ,רס
פיצויי פיטורין כשהעובד לא עבד שנה......רי
פיצויי פיטורין לעובד בתקופת נסיון.......ריט
פסול נוגע......................................קפג
פסול עדות על סמך קול....................תקטז
פסול עדות של נגב............................קכג
פסיכולוג לשיחות נפש עם אשה.............שלג
פסיקה שקודם קדושין אי"צ קנין............שלז
פקדון שהרוויחעליו הרווח למי............רלט
פקדון שנגנב באזנם ואח"כ הזכר הגנב......פט
פרוזבול אם צריךקיום ......................תקכ
פרוזבולבפני שלושה שאינם בי"ד .........תיב
פרוזבול לנכסייתומים ......................קסט
פרנסת אב ואם................................שלא
פשרה בלי קנין........................קמה ,קער

פשרה ,החיוב משעת פס"ד..................קמג
פשרה לקנותחיוב שבועה בדמים.......פז ,רמ
צבור אם דינם כשותפים.......................סב
צבע שחור במקום אדום אם מקבל כיורד..רצב
צדקה אםדינה כהקדש........................קנג
צוירושה.......................................קסג
צו מניעה.......................................קעו
צושיפוטי להריסתבניה......................רה
צער ובושת בזה"ז.............................קיב
צ'ק ללאכיסוי ,תשלום ההפסדים............פה
צ'קים כתשלום לשכירות דירה...............מט

קא"פבדיינים.................................תכב

קבלועלייתו קא"פ.......קפו ,תכב ,תלב ,תלד

קבלן ושביר ,גדרם............................שנו
קבלן חובו עלנזקים שעשה הפועל...עד ,שכז,
שעו

קבלןלענין אונאה.............................שנח
קבר אם קנה רק זכות להקבר.................קס
קהל שהתחייבו................................קנח
קולמוס של ברזל לכתיבת ס"ת..............רמז

"קומידיטים"....................................מו
קיום על פרוזבול..............................תקכ
קייטריננ שלאהבין מאפיק אוכל.............קט
קנויע"י בי"ד .................................שלג

קני את וחמור..................................ריח
קנין בטעות....................................קעד
קניןדברים................קעד ,ריא ,רכז ,שכד
קנין הקדש במטלטלין.........................קנג
קניןיד...........................................פד
קנין כסףבמםלטלין..............................ע
קנין פירות.....................................שיא
קנין שבטל מקצתו במל כולו...................פג
קנין שותפות..................................שמד
קניןשכירות...................................רכא
קנין של שכיר.................................שכא
קנם אפ עבר הומן ולא פרע................בז ,ל

קנס ,ההתחייבותעליו.......................קצט

קנ 6כששינהבשוגג...........................רצד
קנס עלפינור בתשלוםמם.....................לב
קרקעאינהנגזלת.............................שמה
קרקעלענין אונאה.............................שס
רבית באכילת פירות בשדה שלא נגמר

קנינה...........................................קצט
רבית בארוות להוימנא...................כו ,לט
רבית בחצר דלאקיימאלאגרא...............קמ
רביתבשכירות.............................מ ,רלו
רבית בשכר שכיר......................קמג ,רלו
רביתבתיווך..................................קלט
רובבדיינים.................................תקלח

רופא ,שכרו אם החולה מת..................קלח
רופאשינים שהונה...........................שנה
רחבה של שותפין................................ס
רטיבות במרפטת...............................עד
רכוש משותף שלבנין..........................צח
ר"מ בישיבה שלוקח תלמידים לפתוח ישיבה

חדשה...........................................רסב
רפידונרף לכתיבת ס"ת......................רמה

שאל תם ונמצא מועד.........................שעו
שבועה לקנות ....................lIVtS~t1 r"Sltפז
שבועת היסח כשאין דררא דממונא.........רכב
שבועת הנוטלין ,גדרה........................רפז
שבועת השותפין..............................שמה
שבחממבין בצמר...........קח ,קמט ,קנא ,שג
שדה היוצאה לכהניםבייבל..................מד
שדכןמציע....................................קלט
שואללענין מתה מחמת מלאכה.............שנד
שוטה כקטןלעניןמינוי אפוטרופוס.......קסט
שוכר אםחייב במס קהילה...................רעז
שוכר שאמור לעבוד עבודה נוספת .........רטו
שוכרשמת.........................................נ
שומר ,חיובובאונס...........................קיא
שומר חנם שהתחייב באונםין...............שמח

שומר שהרוויח בפקדון........................כח
שופרא דשטרא................................קצר
שותף שמכרבלי תבירו ..................קג ,של
שותף ששינה ממנהנ השותפין.......שמח ,שנא
שותפות ,נדרה..................................קג

שותפות קנינה................................שמד
שותפות של תפוסת הבית......................קב

שותפיןלענין נא"ג ......................רפ ,רפב

שטר בוררות...................................קער
שטר לגוי......................................תקיג
שמר מברחת...................................קצד
שטרמזוייף.....................................כא
שטרמינוי אפוטרופוס........................קסז
שטר על מטלטלין...............................פג
שטר מכר שבטל אם בטלה גם החזקה.......רגב
שטר שבידו שיש בו זכות לחבירו............שנ
שטר שהמתחייב טוען שלא הבינו ......עד ,צא
שידוכין ההתחייבות בהן....................שלח
שידוכין שעבר ~מן הנישואין.......כז ,לא ,מב
שינוי עבודה לפועל...........................ריד
שכיר וקבלן ,גדרם............................שנה
שכירות אםיש בה שעבודא דר"נ...........שען
שכירות ,גדרה......מט ,קיח ,קצג ,רכא ,רעג
שכירותאינה משתלמת אלא לבסוף...נא ,קמד
שכירות ,הפסקתה.............................ריב
שכירות לכמה עבודות כיצד דנים בה......רפו
שכירות ,למי קונה בחצר ....................טיב

שכירותלענין בר מצרא .....................רעב
שכירות שלא יעשה עבודה...................רכז

שכירות לשמיטה ולרבית.......................מ
שכירות שהתבטלה.............................מט
שכירות שנסתיימה טרם זמנה.קכא ,קכג ,קכה
שכר כפועל בטל...............................ריג
שכר עבודה כשנחלקו השוכר והשכיר .....רפה
שכר עבודה שלא קצץ עליו..................רכא
שכר עובד לעכבו בגלל חוב הלואה...........רי
שכר פועלוהראינו בשל חכירו ...............כא

שכר פעולה שלא הצליחה.....................קנז

שכר רופא כשהחולה מת.....................קלח
שכר שכירלענין רבית.......................קמג
שכרתיווךמדין פועל........................קלה

שליח בטעות...................................קפה
שליח לנגוב......................................כג
שליח שחתם בשטר מכירה ..................תעח
שליח שלווה.....................................כא
שליח שמכר והבעלים ביטלו שליחותו .......סז
שליחותם שלעדי חתימה....................תעט
שמועבין אחיכם.................................כ
שניבתידיןבעיר אחת......................קעא
שעבוד הגוף...................................תקה
שעבודא דר"נ.................................שעו
"שעריציג" כיצד נקבע........................מד
שתיקה כהודאה כששתק ולא מחה ..........רנה
תגין בס"ת.....................................רמה
תגרלענין אונאה.............................שעב
תובע אחר הנתבע............יז ,קפ ,קפה ,שלד
תובע ונתבע ,נדרם...........................קעח

ת"ח ,טענותיו בפני סופריהדיינים............כ
תחילת פרעוןכקניו.............................רג

תיווך דירה........................קכח ,קל ,קלה

תיווך דירה לאחר ונתנלנל לקונה ..........קמב
תיווך כשגרם לקונה להאמין למוכר.........קלז
תיווך כשהמוכר לא רצה למכור..............קל
תיווך כשהנתבע כופר........................קלא
תיווך על סחורהביול........................קלא
תיווך על עימקה שלא נגמרה................קלב
תיווך שהיהידוע נם בלעדיו................קכט
תיווך שכבר פורסםעליו בעתון.............קלה
תיווך של עובד למפעל שלו...................רח
תיקונים בדירה שכורה.......................קכד
תלוהו וזכין....................................רטו

תלוינו ויהיב.................קיג ,קלג ,רטו ,ריז
תלמוד תורה בסמוךלבנין מינורים.........רכד

תנאי אחר הלשון או אחר הכוונה............רמ
תנאי רחוץ.....................................קפא

תנאי ואח"כ אתם..............................קצא
תנאישאינו כפול.............................קסא
תנאי שבממון.................................קסא
תנאי שלנוףבדירה............................צא
תנאי תשלום אםצריךתנאי כפול............מה
"תנאים*קנינם................................שלח

תעריףמיםלישיבהנבו"

משלמיגורים ...קכה

תפוסת הבית....................................קב
תפילות ,לשנות משנוטח.....................רעב

תקופתאחריות..................................עב
תקופתצינוןאחריפימורין....................רח
תקנת השבים..................................קמח
תקנתיהושעבן נמלא..........................רל

תוכןהענינים
לפסקיהדיןכרךז
פסקידיןבבירוריוחסין
אב שהתכחש לאבהותו...........................תנג
אומדנא בקבלת מצוות בניור.................תלז
אומדנא בתוספת כתובה.....................תמד

אונם לעבור איסור דרבנן של נ"ע............תד
אונם על עצמולענין נט מעושה.............תנח
אחריות ט"ב...................................תקד
אחריות כתובה................................תקג
אין אדם עושה בעילתו ב"ז................תקלד
אין אחר מעשה בי"ד כלום..................שצא
איסור דרבנןבנישואי כהן....................תד
איפור דרבנן בשוננ............................תצ
איסור דרבנז להפרישו מאיםור...............תצ
אישור אבהות בבי"ד..........................תט
אישורגיורבזה"ז.............................תלת
אמא ,נאמנותה על בתה...................ת ,תב
אמבטי להתעבר בה.............................תז
אפופי ,כתיבת שמו.........................תקכד
אפורה לבעל ולבועל.........................שצה

אפרושי מאיסורא.......................שפח ,תצ

אשכנזי וספרדיה איזה תקנה מחייבתם......תק

אתנןבנוי......................................תקיג

בוכרה,נימין שנעשו שם....................שפט
בידינא בתרבי דינא........................שצא
בירור יהדותבלי מםמכים...................שפה
בי"ד בגירות קמן.............................תמא
בי"ד להיתר עגונה.............................תיז
בי"ד ,להצטרף למניןבלי כונה..............תיז

בי"ד לטבילת נר.............................תקכג
בי"ד למילת גר..........................תיג ,תלה

בי"דלענין אישור יהדות.....................שצ
בי"ד שפסקו אםיכול ללכת לבי"ד אחר .תקלט

ביןהשיבין בכתובה ..........................תעו
בין השמשות,יום השבוע....................תקי
בן אאע"ה בנר...............................תקכה
בעולתנכרי לכהן...............................תג
בעילת זנות כשלא כתב כתובה........תצ ,תצד
בעלת תשובה לכהן.............................תה
בעלת תשובהלענין כתובת מאתים.........תצה
ברי להכשירבן.................................תא
ברכת השבח על הספק......................תקלה
ברכתקדושין אחר זמן.....................תקלה
בת עכו"ם וישראלית...........................תב
בתידיןמיוחדיםלניור ......................רלח

גוי ,בשליחותמנוי............................תלג
גוי ,התחייבותו...............................תקיג
גוי,קנינומנוי בשטר........................תקיג
גזלן לעדות אשה.............................תקטז
נטבלי מטירה לאשה........................שפט
נט לחומראבנישואין אזרחיים..............תמז
גט ,לעזעליו..................................שפח
נט מעושה.......................................תנו
גט ע"מ שלאתינשאי לפלוני................קטב

ניור בבי"ד.....................................תיד
ניור בלי קבלת מצוות.........................תלו

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

גיורי שקר......................................תלח
גיורת ,כתובתה...............................תפט
ניורת לכהן אם בנם מותר בגרושה..........שצז
גיטין שנעשו בבוכרה........................שפט
גר אם טבל שלא בבי"ד.....................תקכג
נר אם
שם אביו.......................תפז
י
י
ב
ת
ו
כ
,
י
נראנ נאמנותו..............................שפה
גר ,כתובתו מנכריותו.......................תקיב
נר ,פסולו לדיין.................תיד ,תלא ,תלד
נר קטן ע"ד בי"ד.............................תמא
נר קטןע"י אביו הישראלבלי אמו.........חלב
נר שאביו ישראל ,כתיבת שם אביו.......תקכד
גר שמל ולאטבל........................תיז ,תלב
נר כקטן שנולד.........שצו ,תם ,תקיג ,תקכט
נרשנתנייר כשהוא מהול....................תכה
נרושש לבןגיורת וכהן .......................שצז

"דב" מלא או חסר............................תסה
דבר שאין בו ממש בנדרים................תקלט
דבר שבמניןצריךמנין אחר להתירו.....תקלט
ןגר...................................תיד ,תלא
דיי
דינא דמלכותא בא"י,.........................חיט
דשלב"ל בשעבוד.............................תקה

הבחנהבגיורת.........................שצו ,תקיב
הוראת או"ה ,נר כשרבה....................תכב
הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה.......תמ
הטד"ב בגר שנתגייר כשהוא מהול.........תכה

היתר נדרים...................................תקם
ם.......תכג ,תקלז
היתר נדריםעפ"י רובדייני
היתר ענונה ע"ס תמונה......................תמח
היתר עגונה של חכם.................תיד ,תקטו
הכרת יהדותבלי תעודות....................שפה
הכרת מת להיתר עגונה.....................תקכא

הברת שמות כיצד.............................תפו
הסכםלפנינירושין...........................רנב
העברת קולמוס................................תקא

"עראה להולידממנה...........................תז
העתק כתובה..................................תצא
הפה שאטר כשהיה חשש בלעדיו............שפז
הפקר בי"ד בתקנות הקהלות................תצט

הקמת זרע רק בנמרביאה......................תז
התחייבות בהודאה............................תסג
יונה לכהן........................................תג
זכיה מטעם שליחות..........................תמא
ומן ,טעותבו..................................תקא
זנות בשוגג....................................שצד
זקוקין שבכתובה..............................תסג

חבאשים,ייחוסם.............................תפח
חדר"ג אחר האלף החמישי..................תצא
חדר"ג בחרשת................................שצה

חדר"נבנישואיןאירחיים ...................שצב
חדר"ג בקדושי ספק..........................שצב
חדר"ג כשאסורה לבעלה.....................שצד
חוב כתובהמחיים............................תקה
חול המועד לכתיבת כתובה..................תנה
חופה בער"ש...................................תקי
חזקה בשם.....................................תעא
חיקה לאיש ואשה............................תקלג
חזקה שסוקליןעליה.........................תקלו
חזקת כשרות לכהונה...........................תה
חזרה בתשובה כפתח לנדרים..............תקמא
"חי" אם הוא קיצור שלחיים................תפב
חכם שאסראין חבירו רשאי להתיר.שצא ,תמס
חכם שהורה להתיר עגונהבלי בי"ד......תקטו

חלל ,היתרובאיסורי כהונה.................שצז
חלל צה"ל להתיר ענונתו...................תקכא
חלל שנולד מכהן וניורת.....................שצז
חרש ,הודאתו.................................תסד
חרשתלענין חדרשנ...........................שצו
חתימתעדיםלפני החופה....................תקי

טבילת נרבינולבין עצמו..................תקכג

טעות בשם הבעל או האשה..................תעח
יד בעל השטר בכתובה.......................תקה
"ידועים בצבור".............................תקלג

יולדת למקוטעין.................................תנ
"יום ראשון" בכתובה ובנט..................קסד
יועץ סגולותלשינוי שם .....................תעא
יחוד עם הכלהלפני כתובה..................תצו

יכיר........................................תא ,תנג
יכיר בבת ובעובר..............................תא
יכיר כשממתמך על אשתו ...................תמת

יכיר לכהונה.....................................תי
יכיר תמוה.......................................תו
יפת תואר שנתעברה..........................תלט

ירחי לידה.....................................תקא
"ישראל אני" ,נאמנותו......................שפה
ישראל הבא על הנכרית.....................תקיד
יתומהלענין נדוניתה........................תצח
כהונה על סמך מעשה בי"ד.................שצא
"כהן" מרוסיה..................................תד
כהן שאמר שאשתו אמורה עליו משום שהיא
חללה...........................................תמד
כהן שלא נכתב שהוא כהן...................תסט
כוונת גירות במילה.............................תל
כיון שהגידביכיר..............................תת
כנטה בחוקת בתולה............................תצ
כפיה על הגט...................................תנז
כשם שאסורה לבעל כך אמורה לבועל.....שצה
כתב עלגבי כתב..............................תקא
כתובה ,נדר החיוב...................תקה ,תקיג
כתובה ,הנוסח.................................תסג
בתובה ,בחיבתיום ראשון...................קסד
כתובה לארוסה................................שסז
כתובה לניורת.................................תפט
בתובה שכתב בגיותו........................תקיב
כתובה שנכתבה ביום והחופה התאחרה

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

בתובת מאתים לבעולה.........................תצ
כתובת מנה לבתולה..........................תצד
כתיב מלא וחטר בגט וכתובה..תסה ,תעו ,תפ,
תקב ,תקיב

כתיבת כתובה בחוה"מ .......................תנה

כתיבת כתובהע"ימי שאינו בקי.............תפ

לאיהא חוטא נשכר.........................תקיד
לאיחלל אם דוקא דרך קדושין...............תד
לעז על הגט....................................שפח
לשמה במילתנירות...........................תכו
מאומץ להזכיר שם אביו.............תפו ,תקכו

מאתים בכתובה לבעולה.......................תצ
מבי אצוה ומבי נשא..........................תצח
מוהל שאינו שומר מצוות......................תל
מוחזק לעבירה לפוסלו לעדות.............תקטז
מועדלנישואין..........................תנו ,תקח
מזוייףמתוכו..................................תקא
מחאהבמישנתגייר ע"ד בי"ד..............תמב
מחזי כשיקרא.................................תקח
מחילת האשה לבעלה ........................תצט

מחלל שבת ,פסולו לעדות...................תקיז
מחק בכתובה....................................תק
"מילכה" כתיבתה בחסר או במלא.........תקיב
מילתנכרי לשם ישראל ואח"כ נתגייר.......תל

מילתא דעבידאלגלויי........................שפו
מינוי של שררה לגר..........................תטו
מל ולא טבל...................................תלב

ממזר ,פצולו...................................תנד
מנה לבתולה...................................תצד
"מנחם מן" אם מן הוא קיצור של מנחם....תפג
מסמכים שהיתה נשואה......................שפח

מעוברת שנתניירה............................תלט
מעלין משטרותליוחסין...............תיא ,תסס
מעמדאישי בפסק בי"ד .....................שצא
מעשה בי"ד אם צריךקיום.................תקיט
מעשה בי"ד באישור אבהות.................תיא

מעשה בי"ד באישור יהדות...................שצ
מעשה בי"ד בגט......................תנד ,תקיח
מעשה בי"ד בקיום ...........................תקט
מעשהבי"ד נגד שאחד"א..............תמו ,תס
מפי כתבם במעשהבי"ד......................תיב
מקום עמידת הבעל...........................תקח
מרחואנה ,אםיש בוסיכון הגוף............תקמ

משחק בקוביא לנדר........................תקלט
משפטבגיור...................................תכא

נאמנות אב ננד אם............................תנד
נאמנות בעל לאסור אשתו עליו .............תמג
נאמנות אם להכשיר בתה לכהונה.........ת ,תי
נאמנות אם על בנה....................תמת ,תפו
נאמנות אשה לאסור עצמה לבעלה..........תמג
נאמנות להכשיר עצמה לכהונה........תו ,תמד
נאמנות נגדרוב.............................ת ,תב
נדוניא,
מנין מכניסה.........................תצי
נדרבטעות...................................תקמא
נוסח כתובה............................תסג ,תצא
נטען על הנכרית...............שצב ,שצו ,תקיא
"נ"י" בחלק מהשם............................תפא
נישואיןאזרחייםלענין חדר"ג..............שצב
נישואין אזרחיים להצריכה גט......תמו ,תקלד
נישואיןאזרחיים מרוםיה....................שצה
נישואין במועד.........................תנו ,תקח

נשים המסוללות.................................תן
נשתקע שם הראשון...........................תפב
ילבין עצמי....שפה ,תכה ,תמח,
נתניירתיבינ

תקכד

נתעברהבאמבטי................................תז

ספקחדר"נ.....................................שצג
ספק ~ktVvilבחיוב מילתנירות.............תכט
ספרדי ואשכנזיהאייה תקנה מחייבתם......תק
מתםקנין לכתיבה עומד......................תקן
ע"א בזנות.....................................תמט

ענונה כשא"א להכיר בעלה בפ"פ ........ווקכא
ענונה להתירהבלי בי"ד...................תקטו
עגונה לחתירה על סמך תמונה..............תמת
עדות לפוסלה על סמך קול או רוב........תקטז
עדי כתובהלפניהקנין.......................תקי
עדי שטר לאחרשחתמו......................תעט

עובר,גיורו....................................תלט
עובר לאו ירך אמו.............................תמ
עולי רוסיה רובם נכרים......................שפו
ערב יו"ט לנישואין.....................תנו ,תקח

ער"ש לחומה...................................תקי
ערעור לבי"ד הגדולבענין הודאת אז"ה ..שצא

פאלאשים ,יחומם.............................תפח
פוטומונטאז' ,לסמוךעליו..................תמח
פנויה שזינתה אם נאמנת על הולד.........שצט
פנויה שזינתה ואומרת מכהן אם מעלין
לכהונה..........................................חט
מפול עדות על סמך קול....................תקטז
פסח מצרים....................................תלד
פרוזבול אם צריךקיום ......................תקכ
פרוזבולבפני שלושה שאינם בי"ד.........תיב
פריעה במילת נר..............................תלג
פתח בנדרים...................................תקמ

צירוףלמנין שלבי"דבלי להתכוון.........תיז
קא"פבדיינים.................................תכב
קבלועלייהו קא"פ.............תכב ,תלב ,תלד
קבלתגרים בזה"..............................1תלז
קבלת מצוותבניור............................תלו
קבלת עדות ענונהבפני כמה...............תקטו
קונסרבטיבים לסידור נט....................תסא
קטן שגדל במשפחה שאינה שומרת תו"מ,
גיורו............................................תמב
קמןשנתגייר ע"ד בי"ד......................תמא
קיום בכתובה שיש בה טעות.................תעו
קיום על מעשה בי"ד........................תקיט

קיום עלפרוזבול..............................תקכ
קיצור השם לכותבו בגב וכתובה............תפב
קנין על "כתובה...............................תקז
קנס בכתובת בת ישראל לנכרי.............תקיג
ק*פבמצרים...................................תלד
רו"בבלינישואין................................ת
רובבדיינים.................................תקלח
רובנוייםוהיא אומרת מישראל................ת
רוב ישראל להאמינו לומר ישראלאני ....שפה
רובא דאיתא קמן ודליתא קמן...............שפו
רישוםנישואיז של גרים......................תלז

שאחד"א........................................תנט
שאחד"אבאיסור כהונה.......................תך
שאחד"אבנכריות.............................תכה
שאחד"א כשמאמיןלאחר....................תמט

שאחדאא לאסור אשה לבעלה................תמג
שאחד"א נגדעדים.....................תמו ,תנט
שבויה לאסור עצמה...................תמז ,תנט
שבועה שלא ישא על אשתו..................תצא
שבחביתאביה................................תצת
י המשתה בבעולת עצמו ..שצו ,תקלו
שבעתימ
שונג בדרבנן....................................תצ
שוננתבזנות...................................שצד

שמרלנוי......................................תקיג

שטרות להעלות מהן לכהונה.........תיא ,תסס

שינוי שםעפ"ייועץ כנולות................תעא
שיפורא נרם.....................................תנ
שליות שלנוימנוי............................תלג
שליח שחתם בשטר מכירה..................תעח
שליחותם שלעדי חתימה....................תעט
שם הבעל והאשהבנט וכתובה...............תעו
שם המורכב משני שמות .......תעג ,תעח ,תפו
שם שטרם הוחזק בו.................תעא ,תקלא
שמות ,עפ"ימי................................תפו
שעבוד הגוף...................................קקה
שעבודנכפים בכתובה.......................תקד

שררהבנר.......................................תיז
שתוקי אםכותבין שם אביו.........תפז ,תקכד
תוספת כתובה ,המנהנ..................תנו ,תסג
תוכפתלנדוניא.........................תצח ,תקו

תוספת שליש...................................תקו
תמונה מצולמת להתיר על פיה ענונה......תמח
תנאי בי"ד בכתובה...........................תקד
תעודתניור בזה"ז............................תלח
תעודת לידה כהוכחה על האב,...............תא
תקנתטליטולא..................................תצ
תקנת מדינות ליטא בבא מארץ רחוקה .,.,.שפו

