
גיטי�גיטי�גיטי�גיטי�

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: המביא גט � עדות בפ"נ ובפ"נ

טו.ב: המביא גט � הלכות כתיבת הגט

כד.ג: כל הגט � הלכות כתיבת הגט

לב.ד: השולח � מפני תיקו� העול�, הל'  עבדי�

מח:ה: הניזקי� � מפני תיקו� העול�, אגדות החורב�

סב:ו: האומר � שליח להולכת או קבלת גט

סז:ז: מי שאחזו � גט על תנאי ולאחר מיתה

עז.ח: הזורק � נתינת הגט ליד האשה

פב.ט: המגרש � שיור בגט, נוסח הגט

אאאא:  :  :  :  המביא גט המביא גט המביא גט המביא גט �  �  �  �  עדות בפעדות בפעדות בפעדות בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ

עדות המביא גט ממדהעדות המביא גט ממדהעדות המביא גט ממדהעדות המביא גט ממדה""""י בפי בפי בפי בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ ב
נאמנות ע"א באיסורי� (2)

עדי� החתומי� על שטר כמי שנחקרה עדות� בב"ד (2) ג
כתיבת וחתימת גט לשמה כתיבת וחתימת גט לשמה כתיבת וחתימת גט לשמה כתיבת וחתימת גט לשמה ((((1111))))

המביא גט מעיירות הסמוכות או המובלעות לאהמביא גט מעיירות הסמוכות או המובלעות לאהמביא גט מעיירות הסמוכות או המובלעות לאהמביא גט מעיירות הסמוכות או המובלעות לא""""יייי ד
המולי# גט מאהמולי# גט מאהמולי# גט מאהמולי# גט מא""""י למדהי למדהי למדהי למדה""""י אי צרי# להעיד בפי אי צרי# להעיד בפי אי צרי# להעיד בפי אי צרי# להעיד בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ

המביא גט ממדינה למדינה או באותה מדינההמביא גט ממדינה למדינה או באותה מדינההמביא גט ממדינה למדינה או באותה מדינההמביא גט ממדינה למדינה או באותה מדינה

מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (3) ה
הביא גט ממדההביא גט ממדההביא גט ממדההביא גט ממדה""""י ולא אמר בפי ולא אמר בפי ולא אמר בפי ולא אמר בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""נ ונישאתנ ונישאתנ ונישאתנ ונישאת

המביא גט ממדההמביא גט ממדההמביא גט ממדההמביא גט ממדה""""י בפני כמה נותנו להי בפני כמה נותנו להי בפני כמה נותנו להי בפני כמה נותנו לה

שליח אי נעשה עד (1)

עד אי נעשה דיי� (3)

המשנה ממטבע שטבעו חכמי� בגיטי� (1)

עדות המביא גט ממדהעדות המביא גט ממדהעדות המביא גט ממדהעדות המביא גט ממדה""""י שנכתב לשמהי שנכתב לשמהי שנכתב לשמהי שנכתב לשמה

המביא גט מבבל אי צרי# להעיד בפהמביא גט מבבל אי צרי# להעיד בפהמביא גט מבבל אי צרי# להעיד בפהמביא גט מבבל אי צרי# להעיד בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ ו
המביא גט ממקו� שאהמביא גט ממקו� שאהמביא גט ממקו� שאהמביא גט ממקו� שא""""צ להעיד בפצ להעיד בפצ להעיד בפצ להעיד בפ""""נ אי יעיד לכתחילהנ אי יעיד לכתחילהנ אי יעיד לכתחילהנ אי יעיד לכתחילה

ר'  אביתר אי בר סמכא הוא

חובת שרטוט בכתיבת פסוקי� מהתנ"#

פלגש בגבעה

לעול� אל יטיל אד� אימה יתירה בתו# ביתו

התנהגות אד� ע� אנשי� המצערי� אותו ז
איסור השמעת קול זמר משחרב בהמ"ק (2)

גזירות חכמי� בעקבות חורב� בהמ"ק (2)

רב חסדא תלמיד רב הונא (1)

צדקה סגולה לפרנסה

עני המתפרנס מצדקה חייב במצות צדקה

מיקומה של עכו לעני� גיטי� ועניני� אחרי�מיקומה של עכו לעני� גיטי� ועניני� אחרי�מיקומה של עכו לעני� גיטי� ועניני� אחרי�מיקומה של עכו לעני� גיטי� ועניני� אחרי�

המביא גט בספינה אי צרי# להעיד בפהמביא גט בספינה אי צרי# להעיד בפהמביא גט בספינה אי צרי# להעיד בפהמביא גט בספינה אי צרי# להעיד בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ

איי הי� הגדול הכלולי� בא"י ח
מעמד סוריא להלכות שונות

כיבוש יחיד אי שמיה כיבוש (1)

כותבי� שטר על קרקע בא"י אפי'  בשבת ע"י נכרי (1)

אמירה לנכרי שבות (3)

עבד שהביא גיטו שכתוב בו נכסיי קנויי� ל#

פלגינ� דיבורא (1)

המביא גט ממדההמביא גט ממדההמביא גט ממדההמביא גט ממדה""""י ויש עליו עוררי�י ויש עליו עוררי�י ויש עליו עוררי�י ויש עליו עוררי� ט

המביא גט ממדההמביא גט ממדההמביא גט ממדההמביא גט ממדה""""י ואינו יכול לומר בפי ואינו יכול לומר בפי ואינו יכול לומר בפי ואינו יכול לומר בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ

המביא גט שחרור עבד צרי# להעיד בפהמביא גט שחרור עבד צרי# להעיד בפהמביא גט שחרור עבד צרי# להעיד בפהמביא גט שחרור עבד צרי# להעיד בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ

דברי� שהשוו שחרורי עבדי� לגיטי נשי�

עד כותי החתו� בשטר או בגיטי נשי� ושחרורי עבדי�עד כותי החתו� בשטר או בגיטי נשי� ושחרורי עבדי�עד כותי החתו� בשטר או בגיטי נשי� ושחרורי עבדי�עד כותי החתו� בשטר או בגיטי נשי� ושחרורי עבדי� י
חזקת כותי� כשומרי מצוות (1)

עדי גיטי� אי� חותמי� זה שלא בפני זה

שטרותשטרותשטרותשטרות,,,,גיטי נשי� ושחרורי עבדי� בערכאות של עכוגיטי נשי� ושחרורי עבדי� בערכאות של עכוגיטי נשי� ושחרורי עבדי� בערכאות של עכוגיטי נשי� ושחרורי עבדי� בערכאות של עכו""""����

דינא דמלכותא דינא (2)

עדי חתימה או מסירה כרתי (2)

שטר הכתוב בלעז שמסרו בפני עדי� כשרי� יא
גט ששמות העדי� החתומי� בו כשמות עכוגט ששמות העדי� החתומי� בו כשמות עכוגט ששמות העדי� החתומי� בו כשמות עכוגט ששמות העדי� החתומי� בו כשמות עכו""""����

עשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו וחזר בועשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו וחזר בועשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו וחזר בועשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו וחזר בו

זכי� לאד� שלא בפניו ואי� חבי� אלא בפניו (3)

התופס לבעל חוב במקו� שחב לאחרי� (1)

המלקט מתנות עניי� עבור עני אחר

עני חייב במתנות עניי� משדהו יב
אדו� אי יכול לומר לעבדו עשה עמי ואיני זנ#

מזונות ומעשה ידי עבד או אשה שגלו לערי מקלט

הקדיש מעשה ידי עבדו

חבל בעבד כנעני משל� לאדו�

שחרור עבד זכות או חובה היא לושחרור עבד זכות או חובה היא לושחרור עבד זכות או חובה היא לושחרור עבד זכות או חובה היא לו

עשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו ומתעשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו ומתעשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו ומתעשה שליח להולי# גט לאשתו ושחרור לעבדו ומת יג
ציוה לתת מנה לפלוני ומת

קני� מעות במעמד שלשת� (1)

חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי� (6) יד
דברי� שתקנו חכמי� כהלכה בלא טע� (1)

הול# אי כזכי דמי (1) ואי חוזר בו משליחותו

עשה שליח להחזר פקדו� לבעליו אי יכול לחזור בו

עבד לוה לאיש מלוה (2)

עשה שליח להולי# ממו� לאחר ונמצא שמת

בבבב:  :  :  :  המביא גט המביא גט המביא גט המביא גט �  �  �  �  הלכות כתיבת הגטהלכות כתיבת הגטהלכות כתיבת הגטהלכות כתיבת הגט

עדות בפעדות בפעדות בפעדות בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""נ לחצאי�נ לחצאי�נ לחצאי�נ לחצאי� טו
עעעע""""א מעיד בפני נחת� חציו וחתימת העד השני בקיו�א מעיד בפני נחת� חציו וחתימת העד השני בקיו�א מעיד בפני נחת� חציו וחתימת העד השני בקיו�א מעיד בפני נחת� חציו וחתימת העד השני בקיו�

גידוד ה'  טפחי� ומחיצה ה'  טפחי� אי מצטרפי�

נט"י לחצאי�

צירו' ביאה ונפילה במי� שואבי� לטומאה טז
צירו' טבילה ונתינת ט'  קבי� לטהרת בעל קרי חולה

אאאא'  '  '  '  או באו באו באו ב'  '  '  '  אומרי� בפאומרי� בפאומרי� בפאומרי� בפ""""נ ואנ ואנ ואנ וא'  '  '  '  אומר בפאומר בפאומר בפאומר בפ""""ננננ

בבבב'  '  '  '  המביאי� גט ממדההמביאי� גט ממדההמביאי� גט ממדההמביאי� גט ממדה""""י אי צריכי� להעיד בפי אי צריכי� להעיד בפי אי צריכי� להעיד בפי אי צריכי� להעיד בפ""""נ ובפנ ובפנ ובפנ ובפ""""ננננ

גלות בבל, פרס ורומי יז
אאאא'  '  '  '  אומר בפאומר בפאומר בפאומר בפ""""נ ובנ ובנ ובנ וב'  '  '  '  אומרי� בפאומרי� בפאומרי� בפאומרי� בפ""""ננננ

גט או שטר מוקד�גט או שטר מוקד�גט או שטר מוקד�גט או שטר מוקד�

תקנת כתיבת זמ� בגיטי� תקנת כתיבת זמ� בגיטי� תקנת כתיבת זמ� בגיטי� תקנת כתיבת זמ� בגיטי� ((((2222))))

הבא לגרש אשתו עד מתי אוכל פירות נכסי מלוגהבא לגרש אשתו עד מתי אוכל פירות נכסי מלוגהבא לגרש אשתו עד מתי אוכל פירות נכסי מלוגהבא לגרש אשתו עד מתי אוכל פירות נכסי מלוג

גט שאי� בו זמ� או זמ� מובהקגט שאי� בו זמ� או זמ� מובהקגט שאי� בו זמ� או זמ� מובהקגט שאי� בו זמ� או זמ� מובהק

גט שכתבו ומסרו אחר זמ� או הבא ממדהגט שכתבו ומסרו אחר זמ� או הבא ממדהגט שכתבו ומסרו אחר זמ� או הבא ממדהגט שכתבו ומסרו אחר זמ� או הבא ממדה""""יייי

המתנת ג'  חודשי הבחנה משעת כתיבת או נתינת הגט יח
כתובה ושאר מעשה ב"ד מאימתי שביעית משמטת�

כתובה ושאר מעשה ב"ד אי נכתבי� ביו� ונחתמי� בלילה

דעת רדעת רדעת רדעת ר""""ש להכשיר גט מוקד�ש להכשיר גט מוקד�ש להכשיר גט מוקד�ש להכשיר גט מוקד�

אמר ליאמר ליאמר ליאמר לי'  '  '  '  כתבו גט לאשתי כתבו גט לאשתי כתבו גט לאשתי כתבו גט לאשתי ((((1111))))

דיו הכשר לכתיבת גיטי�דיו הכשר לכתיבת גיטי�דיו הכשר לכתיבת גיטי�דיו הכשר לכתיבת גיטי� יט
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כתב עכתב עכתב עכתב ע""""ג כתב לשבת ג כתב לשבת ג כתב לשבת ג כתב לשבת ((((2222))))    ולגיטי�ולגיטי�ולגיטי�ולגיטי� יט
חתימת עדי� שאי� יודעי� לקרוא או לחתו� בגט ושטרחתימת עדי� שאי� יודעי� לקרוא או לחתו� בגט ושטרחתימת עדי� שאי� יודעי� לקרוא או לחתו� בגט ושטרחתימת עדי� שאי� יודעי� לקרוא או לחתו� בגט ושטר

הכשר שטר הכתוב בלעז ע"פ עדות מסיח לפי תומו

עדות מסיח לפי תומו (5)

שטר הכתוב בלעז החתו� בעדי� כשרי�

גט כשר בכל לשו�גט כשר בכל לשו�גט כשר בכל לשו�גט כשר בכל לשו�

נת� לאשה נייר חלק אי חוששי� לגטנת� לאשה נייר חלק אי חוששי� לגטנת� לאשה נייר חלק אי חוששי� לגטנת� לאשה נייר חלק אי חוששי� לגט

נת� לאשה גט וזרקתו לאור וטע� שלא היה גטנת� לאשה גט וזרקתו לאור וטע� שלא היה גטנת� לאשה גט וזרקתו לאור וטע� שלא היה גטנת� לאשה גט וזרקתו לאור וטע� שלא היה גט

עדי מסירה צריכי� לקרוא הגט קוד� המסירהעדי מסירה צריכי� לקרוא הגט קוד� המסירהעדי מסירה צריכי� לקרוא הגט קוד� המסירהעדי מסירה צריכי� לקרוא הגט קוד� המסירה

גירושי� בנתינת סגירושי� בנתינת סגירושי� בנתינת סגירושי� בנתינת ס""""תתתת

כתב גט שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמהכתב גט שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמהכתב גט שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמהכתב גט שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה כ
גט עגט עגט עגט ע""""ג איסורי הנאה או דבר שאי� בו שוה פרוטהג איסורי הנאה או דבר שאי� בו שוה פרוטהג איסורי הנאה או דבר שאי� בו שוה פרוטהג איסורי הנאה או דבר שאי� בו שוה פרוטה

חקק את כתב הגטחקק את כתב הגטחקק את כתב הגטחקק את כתב הגט

אופ� הכתיבה ע"ג הצי*

גט וכתובה הבאי� כאחדגט וכתובה הבאי� כאחדגט וכתובה הבאי� כאחדגט וכתובה הבאי� כאחד

נת� גט לאשתו ענת� גט לאשתו ענת� גט לאשתו ענת� גט לאשתו ע""""מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו ((((1111))))

מתנה ע"מ להחזיר (2)

כתב גט עכתב גט עכתב גט עכתב גט ע""""ג עבדו ונתנו להג עבדו ונתנו להג עבדו ונתנו להג עבדו ונתנו לה

גט ושטרות שכתב� עגט ושטרות שכתב� עגט ושטרות שכתב� עגט ושטרות שכתב� ע""""ג ממו� הקונהג ממו� הקונהג ממו� הקונהג ממו� הקונה

גיטה ועבדה או חצרה באי� לה כאחדגיטה ועבדה או חצרה באי� לה כאחדגיטה ועבדה או חצרה באי� לה כאחדגיטה ועבדה או חצרה באי� לה כאחד כא
כתב גט עכתב גט עכתב גט עכתב גט ע""""ג דבר המחוסר קציצהג דבר המחוסר קציצהג דבר המחוסר קציצהג דבר המחוסר קציצה

כתיבת גט עכתיבת גט עכתיבת גט עכתיבת גט ע""""ג דבר שיש בו רוח חיי� ג דבר שיש בו רוח חיי� ג דבר שיש בו רוח חיי� ג דבר שיש בו רוח חיי� ((((3333))))

גט על תנאי עד מות האשה (3)

גט שכתבו במחובר לקרקע ותלשו ונתנו להגט שכתבו במחובר לקרקע ותלשו ונתנו להגט שכתבו במחובר לקרקע ותלשו ונתנו להגט שכתבו במחובר לקרקע ותלשו ונתנו לה

עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי ((((3333))))

גט עגט עגט עגט ע""""ג עצי* נקוב או עג עצי* נקוב או עג עצי* נקוב או עג עצי* נקוב או ע""""ג עלה שבתוכוג עלה שבתוכוג עלה שבתוכוג עלה שבתוכו

קני� עצי* נקוב וזרעי� שבתוכו כב
עציב נקוב שנקבו בא"י ונופו בחו"ל לתו"מ

שיעור הוצאת עור (2)

כתיבת גט או שטר עכתיבת גט או שטר עכתיבת גט או שטר עכתיבת גט או שטר ע""""ג נייר מחוק או דיפתראג נייר מחוק או דיפתראג נייר מחוק או דיפתראג נייר מחוק או דיפתרא

עדי חתימה או מסירה כרתי (4)

הכשרי� לכתיבת גטהכשרי� לכתיבת גטהכשרי� לכתיבת גטהכשרי� לכתיבת גט

אשה כותבת את גיטה ואיש כותב את שוברואשה כותבת את גיטה ואיש כותב את שוברואשה כותבת את גיטה ואיש כותב את שוברואשה כותבת את גיטה ואיש כותב את שוברו

עדי חתימה או מסירה כרתי (5) כג
הכשרי� להבאת גט אשההכשרי� להבאת גט אשההכשרי� להבאת גט אשההכשרי� להבאת גט אשה

סומא כשר לעדות ע"פ טביעות עי� של קול

שליחות עבד לקבלת גט אשהשליחות עבד לקבלת גט אשהשליחות עבד לקבלת גט אשהשליחות עבד לקבלת גט אשה

עכו"� ועבד לתרומה ולהפרשת תרומה

שליחות עבד לקבלת שטר שחרור עבור חברו

עובר אי הוי יר# אמו (3)

נשי� הכשרות להבאת גטנשי� הכשרות להבאת גטנשי� הכשרות להבאת גטנשי� הכשרות להבאת גט

בעל אי� נאמ� לערער על שליח המעיד בפ"נ ובפ"נ

אשה כשרה להביא גיטה ממדהאשה כשרה להביא גיטה ממדהאשה כשרה להביא גיטה ממדהאשה כשרה להביא גיטה ממדה""""יייי כד

גגגג:  :  :  :  כל הגט כל הגט כל הגט כל הגט �  �  �  �  הלכות כתיבת הגטהלכות כתיבת הגטהלכות כתיבת הגטהלכות כתיבת הגט

כתיבת גט לשמה כתיבת גט לשמה כתיבת גט לשמה כתיבת גט לשמה ((((2222)))) כד
בעלי שמות זהי� בעיר אחת לגט ולשט"ח

עדי חתימה או מסירה כרתי (6)

גט שנכתב שלא לשמה אי פוסל לכהונהגט שנכתב שלא לשמה אי פוסל לכהונהגט שנכתב שלא לשמה אי פוסל לכהונהגט שנכתב שלא לשמה אי פוסל לכהונה

חליצה פסולה הפוסלת את היבמה לאחי�

אי יש ברירה (14) כה
כתיבת טופסי גיטי� ושטרותכתיבת טופסי גיטי� ושטרותכתיבת טופסי גיטי� ושטרותכתיבת טופסי גיטי� ושטרות כו

עדי חתימה או מסירה כרתי (7)

תקנת כתיבת זמ� בגיטי� אפיתקנת כתיבת זמ� בגיטי� אפיתקנת כתיבת זמ� בגיטי� אפיתקנת כתיבת זמ� בגיטי� אפי'  '  '  '  מאירוסי�מאירוסי�מאירוסי�מאירוסי�

כתב גט לגרש ארוסתו משישאנה (2)

שליח הולכה שאבד הימנו הגט ומצאושליח הולכה שאבד הימנו הגט ומצאושליח הולכה שאבד הימנו הגט ומצאושליח הולכה שאבד הימנו הגט ומצאו כז
השבת אבדה בגט או בשטרהשבת אבדה בגט או בשטרהשבת אבדה בגט או בשטרהשבת אבדה בגט או בשטר

סימני� דאו'  או דרבנ� (2)

השבת אבדה לת"ח ע"פ טביעות עי� (1)

חזקת אד� שהוא קיי� לגיטי�חזקת אד� שהוא קיי� לגיטי�חזקת אד� שהוא קיי� לגיטי�חזקת אד� שהוא קיי� לגיטי�,  ,  ,  ,  לתרומה ולקרב�לתרומה ולקרב�לתרומה ולקרב�לתרומה ולקרב� כח
רוב חולי� לחיי� ורוב גוססי� למיתה (1)

אי חיישינ� למיתה (4)

נת� גט לאשתו שיחול שעה אחת קוד� למיתתו

חזקת אד� שהוא קיי� במקו� סכנה

עדות מסיח לפי תומו (6)

שליח אי עושה שליח להולכת או לכתיבת גטשליח אי עושה שליח להולכת או לכתיבת גטשליח אי עושה שליח להולכת או לכתיבת גטשליח אי עושה שליח להולכת או לכתיבת גט כט
שליח אי עושה שליח לכתיבת שטר מתנה

מילי אי מימסר� לשליח (1)

שליח אי עושה שליח להולכת גט כשצרי# ליטול חפ*שליח אי עושה שליח להולכת גט כשצרי# ליטול חפ*שליח אי עושה שליח להולכת גט כשצרי# ליטול חפ*שליח אי עושה שליח להולכת גט כשצרי# ליטול חפ*

שואל ושוכר אי� רשאי� להשאיל או להשכיר לאחר (1)

שליח אי עושה שליח להבאת גט ממדהשליח אי עושה שליח להבאת גט ממדהשליח אי עושה שליח להבאת גט ממדהשליח אי עושה שליח להבאת גט ממדה""""יייי

נת� גט ע"מ שיחול לאחר זמ� אי חוששי� שמא פייס (1)

טענת אונס בגיטי� טענת אונס בגיטי� טענת אונס בגיטי� טענת אונס בגיטי� ((((2222)))) ל
הפרשת תו"מ כנגד מלוה שהלוה לכה�, לוי ועני

אמר ללוי מע"ר של# בידי אי חוששי� לתרומת מעשר

הפרשת תרומת מעשר ע"י בעה"ב הישראל

הפרשת תו"מ כנגד פירות ומעות שהניח לכ# לא
מקוה שנמדד ונמצא חסר (1)

זמ� מכירת תבואה, יי� ושמ� ע"י שותפי�

ד'  רוחות השמי�

דדדד:  :  :  :  השולח השולח השולח השולח �  �  �  �  מפני תיקו� העול�מפני תיקו� העול�מפני תיקו� העול�מפני תיקו� העול�, , , , הלהלהלהל' ' ' ' עבדי�עבדי�עבדי�עבדי�

ביטול שליח להולכת גטביטול שליח להולכת גטביטול שליח להולכת גטביטול שליח להולכת גט לב
לשונות ביטול גטלשונות ביטול גטלשונות ביטול גטלשונות ביטול גט

לשונות לביטול קבלת מתנה

הול# אי כזכי דמי (2)

גט שביטלו אי חוזר ומגרש בוגט שביטלו אי חוזר ומגרש בוגט שביטלו אי חוזר ומגרש בוגט שביטלו אי חוזר ומגרש בו

ביטול גט בפני בביטול גט בפני בביטול גט בפני בביטול גט בפני ב""""ד בכמהד בכמהד בכמהד בכמה

נוסח כתיבת וחתימת שטר פרוזבול לג
תקנת רתקנת רתקנת רתקנת ר""""ג שלא לבטל שליח הולכת גט שלא בפניוג שלא לבטל שליח הולכת גט שלא בפניוג שלא לבטל שליח הולכת גט שלא בפניוג שלא לבטל שליח הולכת גט שלא בפניו

ביטול שליח הולכת גט שלא בפניו אחר תקנת רביטול שליח הולכת גט שלא בפניו אחר תקנת רביטול שליח הולכת גט שלא בפניו אחר תקנת רביטול שליח הולכת גט שלא בפניו אחר תקנת ר""""גגגג

מה כח ב"ד יפה (4)

בכח חכמי� להפקיע קידושי� מעיקר� (4)

אמר ליאמר ליאמר ליאמר לי'  '  '  '  כתבו גט לאשתי אי מבטל זה שלא בפני זהכתבו גט לאשתי אי מבטל זה שלא בפני זהכתבו גט לאשתי אי מבטל זה שלא בפני זהכתבו גט לאשתי אי מבטל זה שלא בפני זה

עדות שבטלה מקצתה אי בטלה כולה (1)

ביטול שליח הולכת גט שלא בפני שליח חברוביטול שליח הולכת גט שלא בפני שליח חברוביטול שליח הולכת גט שלא בפני שליח חברוביטול שליח הולכת גט שלא בפני שליח חברו

מה כח ב"ד יפה (5) לד
גילוי דעת בגט אי מילתא היאגילוי דעת בגט אי מילתא היאגילוי דעת בגט אי מילתא היאגילוי דעת בגט אי מילתא היא

טענת אונס בגיטי� (3)

הלכה כאביי ביע"ל קג"� (1)

כתיבת שמות וכינויי האיש והאשה בגטכתיבת שמות וכינויי האיש והאשה בגטכתיבת שמות וכינויי האיש והאשה בגטכתיבת שמות וכינויי האיש והאשה בגט

אלמנה הבאה ליפרע כתובתה מנכסי יתומי�

חומר איסור שבועה (2) לה
גרושה הבאה ליפרע כתובתה מנכסי יתומי�

הפרת נדר שהודר ברבי� או על דעת רבי� (1)

פירוט הנדר לחכ� הבא להתירו

חתימת עדי� בגט מפני תיקו� העול�חתימת עדי� בגט מפני תיקו� העול�חתימת עדי� בגט מפני תיקו� העול�חתימת עדי� בגט מפני תיקו� העול� לו
עדי חתימה או מסירה כרתי (8)
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תקנת פרוזבול לו
שביעית בזה"ז דאו'  או דרבנ� (2)

הפקר ב"ד היה הפקר (2)

אי� ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ הוא גדול (3)

הנעלבי� ואינ� עולבי� (3)

יתומי� פטורי� מכתיבת פרוזבול (1) לז
שעבודא דר'  נת� (4)

מלוה הנשמטת בשביעית

שטר העומד לגבות אי כגבוי דמי (4)

בע"ח קונה משכו� (2)

פרעו� הלואה בשביעית

נאמנות מלוה הטוע� שכתב פרוזבול ואבד לו

פתח פי# לאל� (2)

עבד שנשבה ופדאוהו

עכו"� יכול לקנות עכו"� אחר למעשה ידיו

עבד שברח מבית האסורי� לח
הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (2)

שחרור עבד כנעני (3)

דברי� הגורמי� לירידת אד� מנכסיו

הקדיש או הפקיר עבדו

אי� אד� מוציא דבריו לבטלה (3) לט
הקדיש עבדו אי מועלי� בשערו

העומד לגזוז אי כגזוז דמי (3)

העומד ליבצר אי כבצור דמי (1)

עבד לגר שמת

האומר נתייאשתי מפלוני עבדי אי יצא לחירות

יציאת עבד כנעני לחירות בכס' בלא שטר

עבד שנשא בת חורי� בפני רבו

כתב שטר אירוסי� לשפחתו מ
עבד שהניח תפילי� בפני רבו

אמר בשעת מיתתו אל ישתעבדו בעבדי אחר מותי

אמר בשעת מיתתו יעשה לעבדי קורת רוח

הפקיר עבדו ומת

לשונות שחרור עבד

לשונות מתנה לשדה

הודאות בעלי די� הסותרות זל"ז

הודאת בע"ד כמאה עדי� דמי (1)

עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרי� ושחררו

הקדש חמ* ושחרור מפקיעי� מידי שעבוד (5)

המזיק שעבודו של חברו (1) מא
היזק שאינו ניכר אי שמיה היזק (2)

עשה שדהו אפותיקי אי גובה בע"ח משאר נכסי�

די� מי שחציו עבד וחציו ב� חורי�

חובת עבד כנעני בפריה ורביה

המשחרר חצי עבדו

היקש וג"ש מי עדי' (1)

דברה תורה כל'  בני אד� (5)

שור או אד� שחבלו במי שחציו עבד וחציו ב� חורי� מב
מחוסר גט שחרור לקנס ולתרומה

עבד כנעני היוצא בראשי אברי� אי צרי# גט שחרור (1)

מכירת עבד לקנס שבו

קני� דבר שלא בא לעול� (4)

מודה בקנס פטור (2) מג
קידושי מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� בבת חורי�

קידושי מי שחציה שפחה וחציה בת חורי�

אי� אד� עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בה�

חציה שפחה וחציה בת חורי� שנתקדשה ונשתחררה

מכר עבדו לעכו"�

משכ� עבדו כנגד הלואה לעכו"�

שדה עכו"� הממושכנת ביד ישראל לתו"מ

עכו"� או סיקריקו� שגבה עבד בחובו מד
מכר עבדו לעכו"� לזמ� או ששייר בו

מכר עבדו לגר תושב, לישראל מומר או לכותי

קבלת דמי עבדו שהפיל עצמו לגייסות ואי� יכול לשחררו

מכר בית בא"י לעכו"�

קנס המוכר עבדו או בהמה גסה לעכו"� לפדות� ביותר

מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (4)

קנס חכמי� אי חל על היורשי� (2)

היזק שאינו ניכר אי שמיה היזק (3)

מכר עבדו לחו"ל

ב� בבל שנשא אשה בא"י והכניסה לו עבדי�

עבד שיצא ע� רבו לסוריא ומכרו לאחר

מכר עבדו לחו"ל אי חוזרי� המעות

לאו עכברא גנב אלא חורא גנב (1) מה
עבד שברח לא"י (2)

לא תסגיר עבד אל אדוניו

פדיו� שבויי� יותר על כדי דמיה� (2)

הברחת שבויי�

בנות רב נחמ� שנשבו

פדיו� כתבי הקודש מיד עכו"� וכשרות�

גרש אשתו משו� ש� רע או נדר ובא להחזירה גרש אשתו משו� ש� רע או נדר ובא להחזירה גרש אשתו משו� ש� רע או נדר ובא להחזירה גרש אשתו משו� ש� רע או נדר ובא להחזירה ((((2222))))

הפרת נדר שהודר ברבי� (2) מו
שבועת ישראל לגבעוני�

בעל שנדר לגרש אשתו וגרשה יכול להחזירה

הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה (5)

גרש אשתו משו� שנמצאה אילונית

פדיו� המוכר עצמו או בניו לעכו"� לעבדות

פדיו� ישראל מומר להכעיס מיד עכו"� מז
ריש לקיש מכר עצמו לידי עכו"�

דאגה להנחלת ירושה לזרעו אחר מותו

המוכר שדהו לעכו"� בא"י לביכורי�

קני� לעכו"� בא"י להפקיע מקדושתה

חיוב גידולי שדה עכו"� בא"י בתו"מ

קני� לעכו"� בסוריא להפקיע מקדושתה

כיבוש יחיד אי שמיה כיבוש (2)

אי יש ברירה (15)

מקרא ביכורי� לקונה שדה לפירותיה

קני� פירות אי הוי כקני� הגו' (3)

מקרא ביכורי� לבעל בנכסי מלוג של אשתו

לקח שדה מאביו והקדישה קוד� או אחר מות האב מח
בעל הבא לדו� על נכסי אשתו אי צרי# הרשאה

הההה:  :  :  :  הניזקי� הניזקי� הניזקי� הניזקי� �  �  �  �  מפני תיקו� העול�מפני תיקו� העול�מפני תיקו� העול�מפני תיקו� העול�, , , , אגדות החורב�אגדות החורב�אגדות החורב�אגדות החורב�

ניזק גובה מעידית (1) מח
שומת עידית לנזיקי� ע"פ נכסי המזיק או הניזק (1)

אי דרשינ� טעמא דקרא (4) מט
בע"ח גובה מבינונית

כתובת אשה מזיבורית או מבינונית (2)
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יותר משאיש רוצה לישא, אשה רוצה להנשא (3) מט
שעבוד ערב וקבל� לבע"ח ולכתובת אשה

הנפרע מנכסי יתומי� גובה מזיבורית (2) נ
בע"ח מדאו'  גובה מזיבורית

הנפרע מיתומי� גדולי� אי גובה מבינונית

גביה ממשועבדי� במקו� שיש בני חורי�

גביה ממשועבדי� בדברי� שאינ� כתובי� או קצובי�

משיב אבדה פטור משבועה נא
טע� לשבועת מודה במקצת (2)

חזקה אי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו (2)

עישור פירות יתומי� ע"י אפוטרופוס נב
סמכות אפוטרופוס בממו� היתומי�

הכשרי� להתמנות כאפוטרופוס

דברי חלומות לא מעלי� ולא מורידי� (1)

ע"ש בה"ש זמ� מועד למריבה

זכות יתומי� או שכנגד� לחזור בה� ממקח

מכירת נכסי יתומי� בלא הכרזה במקרי� חריגי� (3)

אפוטרופוס המפסיד נכסי יתומי� אי מסלקי� אותו

שבועת אפוטרופוס בסו' מילוי תפקידו

טימא, דימע או ניס# ממו� חברו

קי� ליה בדרבה מיניה (2)

אי למדי� קנס מקנס נג
גרימת טומאה לחולי� בא"י (2)

היזק שאינו ניכר אי שמיה היזק (4)

מי חטאת שמדד או שקל בגופ� או כנגד�

קנס שוגג אטו מזיד (5)

המבשל בשבת (2)

כה� שפיגל הקרב� נד
נאמנות ע"א לומר נטמאו טהרותי#

מיגו דבידו (2)

נאמנות סופר לפסול ס"ת שכתב

אזכרות ס"ת שכתב� שלא לשמ�

גירושי קטנה או חרשת בע"כ נה
נת� לאשתו גט ואמר לה שהוא שט"ח (2)

נישואי קטנה או חרשת לתרומה ולירושתה

גזל מריש ובנאו בבירה (1)

כפרת גזל� בחטאת גזולה

יאוש אי קונה (1)

לא יהא חוטא נשכר (6)

הלוקח קרקע מסיקריקו�

קמצא ובר קמצא

ר"מ מזרעו של נירו� קיסר שנתגייר נו
הרעב בירושלי� בזמ� חורב� הבית השני

רב� יוחנ� ב� זכאי ואספסיינוס

טיטוס הרשע מחריב בהמ"ק

אונקלוס הגר

חורב� הר המל# נז
א"י נמשלה לצבי (3)

חורב� כפר סכניא במצרי�

חורב� ביתר

נקמת ד� זכריה הנביא

שמעיה ואבטליו� מזרע סנחריב

ילדי� וילדות שמסרו נפש� להציל עצמ� מ� החטא

חנה ושבעת בניה

הלומד הל'  שחיטה לא יראה על עצמו דוגמא

אי� התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (3)

כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת נח
ר'  יהושע ב� חנניה פדה את ר'  ישמעאל מהשבי

ב� ובת ר'  ישמעאל ב� אלישע בשבי

מעשה בצפנת בת פניאל

מעשה בתלמיד שנת� עיניו באשת רבו האומ�

לקח קרקע בשטר אחר שלקחה מסיקריקו�

לקח קרקע מהלוקח מסיקריקו�

טועני� ליורש וללוקח (1)

משה רבינו, רבי ורב אשי תורה וגדולה במקו� א' נט
משאו ומתנו של חרש וקט�

גט חרש

סדר הקוראי� בקה"ת

כה� קוד� לכל דבר שבקדושה (3)

עליית אד� חשוב לקה"ת בעליית כה� (2)

ר'  אמי ור'  אסי היו כהני� (3)

סדר הקוראי� בקה"ת כשאי� כה� או לוי

כה� לא יקרא אחר כה� וכ� לוי אחר לוי בקה"ת

קה"ת בחומש בודד ס
קריאה בספר הפטרות שאינו ספר של�

עת לעשות לה'  הפרו תורת# (3)

כתיבת מגילה להתלמד בה (2)

תורה ניתנה מגילה מגילה או חתומה

תורה רובה בכתב ומיעוטה בע"פ או ההיפ#

דברי� שבכתב אי אתה רשאי לאומר� ע"פ וההיפ#

שינוי מקו� הנחת עירוב חצרות

קדימות בהשקאת שדות ממי נהר

כל דאלי� גבר (1)

גזל מפני דרכי שלו�

גמ"ח ע� עכו"� מפני דרכי שלו� סא
איסור החזקת ידי עוברי עבירה

רוב ע"ה אי מעשרי� (5)

חשש להחלפה ולמגע טומאה בפקדו� ביד ע"ה

גיבול עיסה והכנת שמ� עבור ע"ה סב
החזקת ידי עכו"� בשביעית

שאלה בשלו� עכו"�

ת"ח נקראי� מלכי�

וווו:  :  :  :  האומר האומר האומר האומר �  �  �  �  שליח להולכת או קבלת גטשליח להולכת או קבלת גטשליח להולכת או קבלת גטשליח להולכת או קבלת גט

שליח הולכה ושליח קבלהשליח הולכה ושליח קבלהשליח הולכה ושליח קבלהשליח הולכה ושליח קבלה סב
הול# אי כזכי דמי (3)

כשרות איש ואשה להיות שליח הולכה או קבלהכשרות איש ואשה להיות שליח הולכה או קבלהכשרות איש ואשה להיות שליח הולכה או קבלהכשרות איש ואשה להיות שליח הולכה או קבלה

שליח האשה להביא גט שאמר שהוא לקבלה וההיפ#שליח האשה להביא גט שאמר שהוא לקבלה וההיפ#שליח האשה להביא גט שאמר שהוא לקבלה וההיפ#שליח האשה להביא גט שאמר שהוא לקבלה וההיפ#

שליח ששינה אי סומ# על דברו או על דבר משלחו (1)

הול# אי כזכי דמי (4) סג
היל# אי כזכי דמי

שליח קבלת גט לקבלו מיד שליח הולכהשליח קבלת גט לקבלו מיד שליח הולכהשליח קבלת גט לקבלו מיד שליח הולכהשליח קבלת גט לקבלו מיד שליח הולכה

מינוי שליח הולכה של הבעל להיות שליח קבלהמינוי שליח הולכה של הבעל להיות שליח קבלהמינוי שליח הולכה של הבעל להיות שליח קבלהמינוי שליח הולכה של הבעל להיות שליח קבלה

שליחי� לכתיבת ומסירת גט כשארע בגט פסולשליחי� לכתיבת ומסירת גט כשארע בגט פסולשליחי� לכתיבת ומסירת גט כשארע בגט פסולשליחי� לכתיבת ומסירת גט כשארע בגט פסול

עדות על מינוי שליח לקבלת גטעדות על מינוי שליח לקבלת גטעדות על מינוי שליח לקבלת גטעדות על מינוי שליח לקבלת גט

בעל הטוע� שמסר גט לשליח קבלה לפקדו� והכחישובעל הטוע� שמסר גט לשליח קבלה לפקדו� והכחישובעל הטוע� שמסר גט לשליח קבלה לפקדו� והכחישובעל הטוע� שמסר גט לשליח קבלה לפקדו� והכחישו סד
נאמנות שליש יותר מבעלי הדי�

מיגו דבידו (3)
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עדי חתימה או מסירה כרתי (9) סד
נאמנות בעל לומר שגרש את אשתו (1)

חזקה שליח עושה שליחותו (3)

נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה ((((4444))))

גירושי נערה וקטנהגירושי נערה וקטנהגירושי נערה וקטנהגירושי נערה וקטנה

זכיה לקט� זכיה לקט� זכיה לקט� זכיה לקט� ((((2222))))

כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� (6)

שליח קבלה לקטנהשליח קבלה לקטנהשליח קבלה לקטנהשליח קבלה לקטנה סה
אי� שליחות לקט� (1)

שליח לגרש אשה במקו� פלוני וגרשה במקו� אחרשליח לגרש אשה במקו� פלוני וגרשה במקו� אחרשליח לגרש אשה במקו� פלוני וגרשה במקו� אחרשליח לגרש אשה במקו� פלוני וגרשה במקו� אחר

בעל או אשה שעשו שליח לגירושי� אי אוכלת בתרומהבעל או אשה שעשו שליח לגירושי� אי אוכלת בתרומהבעל או אשה שעשו שליח לגירושי� אי אוכלת בתרומהבעל או אשה שעשו שליח לגירושי� אי אוכלת בתרומה

שליח לעירוב תחומי� ששינה המאכל או מקו� הנחתו

לשונות מינוי שליח לכתיבת גט ונתינתולשונות מינוי שליח לכתיבת גט ונתינתולשונות מינוי שליח לכתיבת גט ונתינתולשונות מינוי שליח לכתיבת גט ונתינתו

מסוכ� וכיומסוכ� וכיומסוכ� וכיומסוכ� וכיו""""ב שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנוב שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנוב שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנוב שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו

מצוה מחמת מיתה לית� מתנה לא צרי# קני�

שכשכשכשכ""""מ שציוה לית� גט לאשתו ועמד מחוליומ שציוה לית� גט לאשתו ועמד מחוליומ שציוה לית� גט לאשתו ועמד מחוליומ שציוה לית� גט לאשתו ועמד מחוליו סו
מתנת שכ"מ במקצת צריכה קני�

המושל# לבור שאמר כל השומע יכתוב גט לאשתיהמושל# לבור שאמר כל השומע יכתוב גט לאשתיהמושל# לבור שאמר כל השומע יכתוב גט לאשתיהמושל# לבור שאמר כל השומע יכתוב גט לאשתי

בריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנובריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנובריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנובריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו

מינוי ב� בפני אביו להיות שליח

אמר לבאמר לבאמר לבאמר לב'  '  '  '  או לגאו לגאו לגאו לג'  '  '  '  כתבו וכתבו וכתבו וכתבו ו////או תנו גט לאשתיאו תנו גט לאשתיאו תנו גט לאשתיאו תנו גט לאשתי

מילי אי מימסר� לשליח מילי אי מימסר� לשליח מילי אי מימסר� לשליח מילי אי מימסר� לשליח ((((2222))))

משנת ראב"י קב ונקי (4) סז
הלכה כר'  יוסי, שנימוקו עמו (3)

שבח� של חכמי�

אמר לב'  אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי ולב'  ויחתמו

חשש לחתימת עדי� על שטר בשקר

אמר לב'  אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי וחיתמו את�

אמר ליאמר ליאמר ליאמר לי'  '  '  '  כתבו או הוליכו גט לאשתי כתבו או הוליכו גט לאשתי כתבו או הוליכו גט לאשתי כתבו או הוליכו גט לאשתי ((((2222))))

זזזז:  :  :  :  מי שאחזו מי שאחזו מי שאחזו מי שאחזו �  �  �  �  גט על תנאי ולאחר מיתהגט על תנאי ולאחר מיתהגט על תנאי ולאחר מיתהגט על תנאי ולאחר מיתה

מי שאחזו קורדייקוס שציוה לתת גט לאשתו או לבטלומי שאחזו קורדייקוס שציוה לתת גט לאשתו או לבטלומי שאחזו קורדייקוס שציוה לתת גט לאשתו או לבטלומי שאחזו קורדייקוס שציוה לתת גט לאשתו או לבטלו סז
מיני רפואה (3)

עבדי ריש גלותא ציערו לחכמי�

גדולה מלאכה שמחממת את בעליה

שלמה ואשמדאי סח
מיני רפואה (4)

אכילה פחות מכדי מילוי כריסו ע
סכנה בהשהיית נקביו

תשמיש אחר הקזת ד� או אחר בית הכסא (1)

תשמיש שלא כדר#

דברי� המכחישי� או מתישי� כוחו של אד�

דברי� שרוב� קשה ומיעוט� יפה (2)

ציוה לכתוב גט לאשתו ואחזו קורדייקוס וחזר בוציוה לכתוב גט לאשתו ואחזו קורדייקוס וחזר בוציוה לכתוב גט לאשתו ואחזו קורדייקוס וחזר בוציוה לכתוב גט לאשתו ואחזו קורדייקוס וחזר בו

שחט ב'  סימני� או רוב ב'  של חברו בשוגג (2)

איל� לגיטי�איל� לגיטי�איל� לגיטי�איל� לגיטי�

חרש לגיטי�חרש לגיטי�חרש לגיטי�חרש לגיטי� עא
עדות מפי עדי� ולא מפי כתב� (2)

עדות בכתב לעדות אשה שמת בעלה

שלוחי הבעל שאמרו לסופר לכתוב ולעדי� לחתו�שלוחי הבעל שאמרו לסופר לכתוב ולעדי� לחתו�שלוחי הבעל שאמרו לסופר לכתוב ולעדי� לחתו�שלוחי הבעל שאמרו לסופר לכתוב ולעדי� לחתו�

מילי אי מימסר� לשליח מילי אי מימסר� לשליח מילי אי מימסר� לשליח מילי אי מימסר� לשליח ((((3333))))

גט לאחר מיתה או על תנאי א� ימותגט לאחר מיתה או על תנאי א� ימותגט לאחר מיתה או על תנאי א� ימותגט לאחר מיתה או על תנאי א� ימות עב
דעת ר'  יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו (1)

הרי זה גיט# מהיו� ולאחר מיתה הרי זה גיט# מהיו� ולאחר מיתה הרי זה גיט# מהיו� ולאחר מיתה הרי זה גיט# מהיו� ולאחר מיתה ((((1111))))

שכשכשכשכ""""מ שנת� גט ועמד מחוליו אי יכול לחזור בומ שנת� גט ועמד מחוליו אי יכול לחזור בומ שנת� גט ועמד מחוליו אי יכול לחזור בומ שנת� גט ועמד מחוליו אי יכול לחזור בו

שכ"מ שניתק מחולי לחולי לגיטי� ולמתנה עג
בכח חכמי� להפקיע קידושי� מעיקר� (5)

גט על תנאי א� ימות מחוליו ומת מחמת דבר אחרגט על תנאי א� ימות מחוליו ומת מחמת דבר אחרגט על תנאי א� ימות מחוליו ומת מחמת דבר אחרגט על תנאי א� ימות מחוליו ומת מחמת דבר אחר

טענת אונס בגיטי� טענת אונס בגיטי� טענת אונס בגיטי� טענת אונס בגיטי� ((((4444))))    ובמקח וממכרובמקח וממכרובמקח וממכרובמקח וממכר

איסור יחוד ע� אשתו שגרשה על תנאי א� ימותאיסור יחוד ע� אשתו שגרשה על תנאי א� ימותאיסור יחוד ע� אשתו שגרשה על תנאי א� ימותאיסור יחוד ע� אשתו שגרשה על תנאי א� ימות

מעמד אשה שנתגרשה על תנאי א� ימותמעמד אשה שנתגרשה על תנאי א� ימותמעמד אשה שנתגרשה על תנאי א� ימותמעמד אשה שנתגרשה על תנאי א� ימות

חובת בעל במזונות אשתו המגורשת ואינה מגורשת (2) עד
גירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו ע""""מ שתת� לו רמ שתת� לו רמ שתת� לו רמ שתת� לו ר'  '  '  '  זוזזוזזוזזוז

גירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו ע""""מ שתת� לו רמ שתת� לו רמ שתת� לו רמ שתת� לו ר'  '  '  '  זוז ומת אי נותנת ליורשיוזוז ומת אי נותנת ליורשיוזוז ומת אי נותנת ליורשיוזוז ומת אי נותנת ליורשיו

האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי (1)

הרי זה גיט# מהיו� ולאחר מיתה (2)

גירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו ע""""מ שתת� לו חפ* מסוי� ואבדמ שתת� לו חפ* מסוי� ואבדמ שתת� לו חפ* מסוי� ואבדמ שתת� לו חפ* מסוי� ואבד

מחילה אי הוי כנתינה לתנאיי גיטי� ולנדרי�מחילה אי הוי כנתינה לתנאיי גיטי� ולנדרי�מחילה אי הוי כנתינה לתנאיי גיטי� ולנדרי�מחילה אי הוי כנתינה לתנאיי גיטי� ולנדרי�

בעה"ב שהתנה ע� אריסו ולבסו' לא נצטר# לתנאו

הלכה כרבה

גירש אשתו ע"מ שתת� לו ונתנה בע"כ או שלא בפניו (1)

הלכה כרשב"ג בכל מקו� ששנה במשנתנו (3) עה
נת� גט לאשתו ענת� גט לאשתו ענת� גט לאשתו ענת� גט לאשתו ע""""מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו מ שהנייר שלו או שתחזירהו לו ((((2222))))

תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראוב� (1)

האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי (2)

נוסח גט שכנוסח גט שכנוסח גט שכנוסח גט שכ""""מ שנתנו על תנאימ שנתנו על תנאימ שנתנו על תנאימ שנתנו על תנאי

גירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו ע""""מ שתשמש את אביו או תניק את בנומ שתשמש את אביו או תניק את בנומ שתשמש את אביו או תניק את בנומ שתשמש את אביו או תניק את בנו

תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראוב� (2) עו
התנה על גיטו וכשגירשה בו שינה תנאוהתנה על גיטו וכשגירשה בו שינה תנאוהתנה על גיטו וכשגירשה בו שינה תנאוהתנה על גיטו וכשגירשה בו שינה תנאו

גירשה על תנאי שלא יחזור תו# לגירשה על תנאי שלא יחזור תו# לגירשה על תנאי שלא יחזור תו# לגירשה על תנאי שלא יחזור תו# ל'  '  '  '  יו�יו�יו�יו�

גירשה על תנאי שלא יעבור מכנגד פניהגירשה על תנאי שלא יעבור מכנגד פניהגירשה על תנאי שלא יעבור מכנגד פניהגירשה על תנאי שלא יעבור מכנגד פניה

נת� לאשתו גט על תנאי אי חוששי� שמא פייסנת� לאשתו גט על תנאי אי חוששי� שמא פייסנת� לאשתו גט על תנאי אי חוששי� שמא פייסנת� לאשתו גט על תנאי אי חוששי� שמא פייס

גירשה על תנאי שלא יחזור תו# יגירשה על תנאי שלא יחזור תו# יגירשה על תנאי שלא יחזור תו# יגירשה על תנאי שלא יחזור תו# י""""ב חודש ומתב חודש ומתב חודש ומתב חודש ומת

גירשה לכשתצאגירשה לכשתצאגירשה לכשתצאגירשה לכשתצא,  ,  ,  ,  עעעע""""מ שתצאמ שתצאמ שתצאמ שתצא,  ,  ,  ,  א� תצא חמה מנרתיקהא� תצא חמה מנרתיקהא� תצא חמה מנרתיקהא� תצא חמה מנרתיקה

האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי (3) עז
ציוה לכתוב ולתת גט א� לא יחזור תו# יציוה לכתוב ולתת גט א� לא יחזור תו# יציוה לכתוב ולתת גט א� לא יחזור תו# יציוה לכתוב ולתת גט א� לא יחזור תו# י""""ב חודשב חודשב חודשב חודש

חחחח:  :  :  :  הזורק הזורק הזורק הזורק �  �  �  �  נתינת הגט ליד האשהנתינת הגט ליד האשהנתינת הגט ליד האשהנתינת הגט ליד האשה

מת� גט ליד האשה או לרשותהמת� גט ליד האשה או לרשותהמת� גט ליד האשה או לרשותהמת� גט ליד האשה או לרשותה עז
מה שקנתה אשה קנה בעלה (2)

האומר לחבירו די� ודברי� אי� לי בנכסי# וקנו מידו (2)

אי אפשי בתקנת חכמי� (2)

קני� חצר (1)

קני� כליו של לוקח ברשות מוכר (1) עח
כנסי שטכנסי שטכנסי שטכנסי שט""""ח או שנת� לה כשהיא ישנה ונמצא גיטהח או שנת� לה כשהיא ישנה ונמצא גיטהח או שנת� לה כשהיא ישנה ונמצא גיטהח או שנת� לה כשהיא ישנה ונמצא גיטה

הבעל צרי# לית� הגט לאשתו ולא שתטלנו היאהבעל צרי# לית� הגט לאשתו ולא שתטלנו היאהבעל צרי# לית� הגט לאשתו ולא שתטלנו היאהבעל צרי# לית� הגט לאשתו ולא שתטלנו היא

גט שנתנו ליד עבד האשהגט שנתנו ליד עבד האשהגט שנתנו ליד עבד האשהגט שנתנו ליד עבד האשה

זרק גט או קידושי� קרוב לו או לה או מחצה על מחצהזרק גט או קידושי� קרוב לו או לה או מחצה על מחצהזרק גט או קידושי� קרוב לו או לה או מחצה על מחצהזרק גט או קידושי� קרוב לו או לה או מחצה על מחצה

אי אמרינ� אפשר לצמצ� (6)

גט שזרקו קרוב לה ולא הגיע לידה פסול לכתחילהגט שזרקו קרוב לה ולא הגיע לידה פסול לכתחילהגט שזרקו קרוב לה ולא הגיע לידה פסול לכתחילהגט שזרקו קרוב לה ולא הגיע לידה פסול לכתחילה

זרק פרעו� חוב קרוב למלוה, ללוה או מחצה על מחצה

נת� גט לאשתו ומחזיק בחבל הקשור לגטנת� גט לאשתו ומחזיק בחבל הקשור לגטנת� גט לאשתו ומחזיק בחבל הקשור לגטנת� גט לאשתו ומחזיק בחבל הקשור לגט

זרק גט לאויר דזרק גט לאויר דזרק גט לאויר דזרק גט לאויר ד'  '  '  '  אמות של אשתו ולא נחאמות של אשתו ולא נחאמות של אשתו ולא נחאמות של אשתו ולא נח

זרק גט לאשתו כשמעיקרו עתיד להאבדזרק גט לאשתו כשמעיקרו עתיד להאבדזרק גט לאשתו כשמעיקרו עתיד להאבדזרק גט לאשתו כשמעיקרו עתיד להאבד

זרק גט לאויר רשות של אשתוזרק גט לאויר רשות של אשתוזרק גט לאויר רשות של אשתוזרק גט לאויר רשות של אשתו עט
קלוטה אי כמי שהונחה (3)

קני� כליו של לוקח ברשות מוכר (2)

גט יש�גט יש�גט יש�גט יש�
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אשה שנישאת עאשה שנישאת עאשה שנישאת עאשה שנישאת ע""""פ גט שנמצא פסולפ גט שנמצא פסולפ גט שנמצא פסולפ גט שנמצא פסול עט
זמ� הגט אי חייב להיות למני� שנות המלכות הנוהגתזמ� הגט אי חייב להיות למני� שנות המלכות הנוהגתזמ� הגט אי חייב להיות למני� שנות המלכות הנוהגתזמ� הגט אי חייב להיות למני� שנות המלכות הנוהגת פ

המשנה ממטבע שטבעו חכמי� בגיטי� (2)

כתיבה בשטרות מקו� הכתיבה ולא מקו� הציווי כתיבה בשטרות מקו� הכתיבה ולא מקו� הציווי כתיבה בשטרות מקו� הכתיבה ולא מקו� הציווי כתיבה בשטרות מקו� הכתיבה ולא מקו� הציווי ((((2222))))

שינה בגט שמושינה בגט שמושינה בגט שמושינה בגט שמו,  ,  ,  ,  שמהשמהשמהשמה,  ,  ,  ,  ש� עירו או ש� עירהש� עירו או ש� עירהש� עירו או ש� עירהש� עירו או ש� עירה

יבמה צרת ערוה שנישאת ונמצאת הערוה אילונית

יבמה שזינתה אי מותרת ליב� (2)

צרת יבמה שנתייבמה שנישאת ונמצאת היבמה אילונית

מגורשת שיש חשש שהוחל' גיטה בשוברהמגורשת שיש חשש שהוחל' גיטה בשוברהמגורשת שיש חשש שהוחל' גיטה בשוברהמגורשת שיש חשש שהוחל' גיטה בשוברה

כתב גט לגרש אשתו ונמל# או נתנו על תנאי לכהונהכתב גט לגרש אשתו ונמל# או נתנו על תנאי לכהונהכתב גט לגרש אשתו ונמל# או נתנו על תנאי לכהונהכתב גט לגרש אשתו ונמל# או נתנו על תנאי לכהונה פא
קול שיצא על כה� שכתב גט לאשתו והיא יושבת תחתיו

בי� דורות ראשוני� לאחרוני� (4)

ל� ע� גרושתו בפונדקיל� ע� גרושתו בפונדקיל� ע� גרושתו בפונדקיל� ע� גרושתו בפונדקי

אד� אי עושה בעילתו בעילת זנות (3)

עדי יחוד אי אמרינ� ה� ה� עדי ביאה (1)

אשה שנישאת עאשה שנישאת עאשה שנישאת עאשה שנישאת ע""""פ גט קרחפ גט קרחפ גט קרחפ גט קרח

השלמת עדי גט קרח בעד הפסול לעדותהשלמת עדי גט קרח בעד הפסול לעדותהשלמת עדי גט קרח בעד הפסול לעדותהשלמת עדי גט קרח בעד הפסול לעדות

קיו� גט מקושר בג'  מעדיו אפי'  לא רצופי� פב

טטטט:  :  :  :  המגרש המגרש המגרש המגרש �  �  �  �  שיור בגטשיור בגטשיור בגטשיור בגט, , , , נוסח הגטנוסח הגטנוסח הגטנוסח הגט

גירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוניגירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוניגירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוניגירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוני פב
גט ע"מ שלא תהיה מותרת לכל אד� פוסל לכהונה (3)

קידש אשה שתאסר לכל אד� חו* מפלוני

זיקת ב'  יבמי� ע"י שיור בקידושי�

גירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוני ונישאתגירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוני ונישאתגירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוני ונישאתגירש אשתו להתירה לכל אד� חו* מפלוני ונישאת
לאחר לדעת רלאחר לדעת רלאחר לדעת רלאחר לדעת ר""""אאאא

פג

גט על תנאי עד מות האשה (4)

גירש אשתו היו� שתחזור להיות אשתו למחרגירש אשתו היו� שתחזור להיות אשתו למחרגירש אשתו היו� שתחזור להיות אשתו למחרגירש אשתו היו� שתחזור להיות אשתו למחר

גירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו ע""""מ שתנשא לפלונימ שתנשא לפלונימ שתנשא לפלונימ שתנשא לפלוני פד
גירש אשתו על תנאי שלא נית� לקיימוגירש אשתו על תנאי שלא נית� לקיימוגירש אשתו על תנאי שלא נית� לקיימוגירש אשתו על תנאי שלא נית� לקיימו

תנאי שא"א לקיימו (1)

גירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו עגירש אשתו ע""""מ שתעבור על איסורמ שתעבור על איסורמ שתעבור על איסורמ שתעבור על איסור

מתנה על מה שכתוב בתורה (4)

תיקו� גט משויירתיקו� גט משויירתיקו� גט משויירתיקו� גט משוייר

פסול גט בגופו ששייר בו בכתב או בעפסול גט בגופו ששייר בו בכתב או בעפסול גט בגופו ששייר בו בכתב או בעפסול גט בגופו ששייר בו בכתב או בע""""פפפפ

שיור או תנאי הכתוב בגט עצמושיור או תנאי הכתוב בגט עצמושיור או תנאי הכתוב בגט עצמושיור או תנאי הכתוב בגט עצמו

שייר בגט אנשי� האסורי� עליה מ� התורהשייר בגט אנשי� האסורי� עליה מ� התורהשייר בגט אנשי� האסורי� עליה מ� התורהשייר בגט אנשי� האסורי� עליה מ� התורה פה
שייר בגט קידושי קט�שייר בגט קידושי קט�שייר בגט קידושי קט�שייר בגט קידושי קט�,  ,  ,  ,  הנולדי�הנולדי�הנולדי�הנולדי�,  ,  ,  ,  בעל אחותהבעל אחותהבעל אחותהבעל אחותה,  ,  ,  ,  זנות אוזנות אוזנות אוזנות או

שלא כדרכהשלא כדרכהשלא כדרכהשלא כדרכה

שייר בגט הפרת נדרי�שייר בגט הפרת נדרי�שייר בגט הפרת נדרי�שייר בגט הפרת נדרי�,  ,  ,  ,  אכילת תרומהאכילת תרומהאכילת תרומהאכילת תרומה,  ,  ,  ,  ירושה אוירושה אוירושה אוירושה או
קידושי שטרקידושי שטרקידושי שטרקידושי שטר

נוסח גט אשהנוסח גט אשהנוסח גט אשהנוסח גט אשה

לללל'  '  '  '  שחרור עבד לגירושי אשה וההיפ# שחרור עבד לגירושי אשה וההיפ# שחרור עבד לגירושי אשה וההיפ# שחרור עבד לגירושי אשה וההיפ# ((((1111))))

שחרור עבד בל'  אי� לי עסק ב# (1)

ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי� (3)

דקדוקי לשו� בנוסח גט אשהדקדוקי לשו� בנוסח גט אשהדקדוקי לשו� בנוסח גט אשהדקדוקי לשו� בנוסח גט אשה

נוסח גט שחרור פו
נוסח שטר מכירת עבד

גגגג'  '  '  '  גיטי� פסולי� וא� נשאת הולד כשרגיטי� פסולי� וא� נשאת הולד כשרגיטי� פסולי� וא� נשאת הולד כשרגיטי� פסולי� וא� נשאת הולד כשר

גט אשה החתו� בעגט אשה החתו� בעגט אשה החתו� בעגט אשה החתו� בע""""אאאא

בע"ח ששתו ממי חטאת אי פסלו�

עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי ((((10101010))))

בבבב'  '  '  '  גיטי� שנתערבו קוד� מסירת� לנשי�גיטי� שנתערבו קוד� מסירת� לנשי�גיטי� שנתערבו קוד� מסירת� לנשי�גיטי� שנתערבו קוד� מסירת� לנשי�

עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי עדי חתימה או מסירה כרתי ((((11111111))))

גט אגט אגט אגט א'  '  '  '  לגרש בו כמה נשי� מבעליה�לגרש בו כמה נשי� מבעליה�לגרש בו כמה נשי� מבעליה�לגרש בו כמה נשי� מבעליה�

גט שכתוב בו שאילת שלו� קוד� חתימת העדי�גט שכתוב בו שאילת שלו� קוד� חתימת העדי�גט שכתוב בו שאילת שלו� קוד� חתימת העדי�גט שכתוב בו שאילת שלו� קוד� חתימת העדי� פז
בבבב'  '  '  '  גיטי� הכתובי� זה בצד זה ע� עדי� עברי� ויווני�גיטי� הכתובי� זה בצד זה ע� עדי� עברי� ויווני�גיטי� הכתובי� זה בצד זה ע� עדי� עברי� ויווני�גיטי� הכתובי� זה בצד זה ע� עדי� עברי� ויווני�

גט שכתבו בבגט שכתבו בבגט שכתבו בבגט שכתבו בב'  '  '  '  טורי�טורי�טורי�טורי�

חתימת עדי� בגט בתחתית הכתב דוקאחתימת עדי� בגט בתחתית הכתב דוקאחתימת עדי� בגט בתחתית הכתב דוקאחתימת עדי� בגט בתחתית הכתב דוקא פח
הכשר גט בכתב סופר ועהכשר גט בכתב סופר ועהכשר גט בכתב סופר ועהכשר גט בכתב סופר וע""""אאאא

כתיבת ש� משפחת הבעל או האשה בלבד בגטכתיבת ש� משפחת הבעל או האשה בלבד בגטכתיבת ש� משפחת הבעל או האשה בלבד בגטכתיבת ש� משפחת הבעל או האשה בלבד בגט

חורב� א"י בעוו� ע"ז

גט מעושה גט מעושה גט מעושה גט מעושה ((((2222))))

כפיית גט בזהכפיית גט בזהכפיית גט בזהכפיית גט בזה""""זזזז

התדיינות בפני ערכאות של עכו"� או הדיוטות

סמכות ב"ד שאינ� סמוכי� לדו� (1)

אשה שיצא עליה קול שנתקדשה או נתגרשהאשה שיצא עליה קול שנתקדשה או נתגרשהאשה שיצא עליה קול שנתקדשה או נתגרשהאשה שיצא עליה קול שנתקדשה או נתגרשה

ביטול קול שיצא על אשה שנתקדשהביטול קול שיצא על אשה שנתקדשהביטול קול שיצא על אשה שנתקדשהביטול קול שיצא על אשה שנתקדשה פט
אמתלא שיצאה על קול לאחר זמ�אמתלא שיצאה על קול לאחר זמ�אמתלא שיצאה על קול לאחר זמ�אמתלא שיצאה על קול לאחר זמ�

אמתלא המבטלת קול שיצא על אשה שנתקדשהאמתלא המבטלת קול שיצא על אשה שנתקדשהאמתלא המבטלת קול שיצא על אשה שנתקדשהאמתלא המבטלת קול שיצא על אשה שנתקדשה

קול אחר אירוסי� או נישואי� לאסור אשה על בעלהקול אחר אירוסי� או נישואי� לאסור אשה על בעלהקול אחר אירוסי� או נישואי� לאסור אשה על בעלהקול אחר אירוסי� או נישואי� לאסור אשה על בעלה

יצא על אשה קול שהיא מקודשת ונתקדשה לאחריצא על אשה קול שהיא מקודשת ונתקדשה לאחריצא על אשה קול שהיא מקודשת ונתקדשה לאחריצא על אשה קול שהיא מקודשת ונתקדשה לאחר

אשת איש שקיבלה קידושי� מאחר

נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה (5)

יצא על אשה קול שהיא מקודשת לביצא על אשה קול שהיא מקודשת לביצא על אשה קול שהיא מקודשת לביצא על אשה קול שהיא מקודשת לב''''

עילות לגירושי אשהעילות לגירושי אשהעילות לגירושי אשהעילות לגירושי אשה צ
כי משמש בד'  לשונות (3)

לא תשב אשה תחת בעלה כשבדעתו לגרשה (2)

הקפדה הראויה לבעל על צניעות אשתוהקפדה הראויה לבעל על צניעות אשתוהקפדה הראויה לבעל על צניעות אשתוהקפדה הראויה לבעל על צניעות אשתו

המגרש אשתו הראשונה אפיהמגרש אשתו הראשונה אפיהמגרש אשתו הראשונה אפיהמגרש אשתו הראשונה אפי'  '  '  '  מזבח מוריד עליו דמעותמזבח מוריד עליו דמעותמזבח מוריד עליו דמעותמזבח מוריד עליו דמעות
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