
 :גיטין

  עדות
בפני נכתב 
  ובפני נחתם

  עדות בפני נכתב ובפני נחת�  ב  א  

  כתיבת וחתימת גט לשמה  ג    

  י"י למדה"המולי� גט מא  ד    

  י בפני כמה נותנו"גט ממדה  ה    

  המביא גט מבבל  ו    
  פלגש בגבעה

  עכו לגיטי�  ז    
  המביא גט בספינה

    ח    

  י שיש עליו עוררי�"גט ממדה  ט    
  י"שחרור ממדהגט 

� "עד כותי וערכאות עכו  י    
  לשטרות ולגיטי�

  חזרה משליחות הולכת גט  יא    

אמירה לעבד עשה עימי ואיני   יב    
  זנ�

  שליח הולכת גט ומת המשלח  יג    
  קנין מעמד שלושתן

  הולך אי כזכי דמי  יד    

  נ לחצאי�"נ ובפ"עדות בפ  טו  ב  

  י"המביאי� גט ממדה' ב  טז    

  כות גיטיןהל

  גט או שטר מוקד�  יז    
  זמ� בגיטי�

  כתבו גט לאשתי' אמר לי  יח    

  דיו הכשר לגיטי�  יט    
  גט כשר בכל לשו�

  ג איסורי הנאה"גט ע  כ    
  מ להחזיר"גט ע

  ח"ג בע"גט ע  כא    
  גט במחובר לקרקע

  הכשרי� לכתיבת גט  כב    

  הכשרי� להבאת גט  כג    

  כתיבת גט לשמה  כד  ג  

  ברירה  כה    

  טופסי גיטי� ושטרות  כו    

  השבת גט שאבד  כז    

  חזקת אד� כחי לגיטי�  כח    

  שליח עושה שליח לגיטי�  כט    

    ל    

    לא    

  מפני
  תיקון העולם

  ביטול שליח הולכת גט  לב  ד  
  ביטול גט

    לג    

  גילוי דעת בגט  לד    
  כתיבת שמות וכינויי� בגט

    לה    

  י� בגטחתימת עד  לו    
  פרוזבול

    לז    

  לח    

עני
עבד כנ

 
 

  הקדיש או הפקיד עבדו

    לט    

  עבד אפותיקי ששיחררו  מ    

  חציו עבד וחציו בן חורין  מא    

    מב    

  ם"מוכר עבדו לעכו  מג    

  ל"מכר עבדו לחו  מד    

  פדיון שבויים יותר מכדי דמיהן  מה    
  גרש אשתו משו� ש� רע

  שנמצא אילונית גרש אשתו  מו    

  י"ם בא"קנין לעכו  זמ    

  

  

  מפני
  תיקון העולם

  מעידית ניזק גובה  מח  ה  

  ח גובה מבינונית"בע  מט    
  כתובת אשה גובה מזיבורית

  ח מיתומים גובה מזיבורית"בע  נ    
  גביה ממשועבדים במקום בני חורין

  משיב אבדה  נא    

  אפוטרופוס  נב    
  דימע או ניסך ממון חברו, טימא

  היזק שאינו ניכר  נג    

  חיוב כהן שפיגל  נד    
  א באיסורין"נאמנות ע

  כ"בעוחרשת גירושי קטנה   נה    
  גזל מריש ובנאו בבירה

החורבן  נו    
ת 

אגדו
  

  ז ואספסיינוס"ריב
  טיטוס הרשע ואונקלוס הגר

  ביתר, בר המלך  נז    
  חנה ושבעה בניה

  ישמעאל בשבי' ת רבן וב  נח    

  נט    

ם
מפני דרכי שלו

  

  משא ומתן חרש וקטן
  ת"סדר הקוראין בקה

  גזל מפני דרכי שלום  ס    

  החזקת ידי עוברי עבירה  סא    

  שליחות בגט

  שליח הולכת או קבלת גט  סב    

  עדות על מינוי שליח קבלה  סג  ו  

  נאמנות שליש  סד    
  גירושי נערה וקטנה

  לקטנהשליח קבלה   סה    
  מסוכ� שאמר כתבו גט לאשתי

  בריא שאמר כתבו ולא תנו  סו    

  הלכות גיטין

  אחזו קורדייקוס שציוה על גט  סז  ז  

  שלמה ואשמדאי  סח    

    סט    

  איל� לגיטי�  ע    

  חרש לגיטי�  עא    

  גט לאחר מיתה  עב    

  ייחוד ע� גרושתו על תנאי  עג    

  גירושי� על תנאי  עד    

  מ להחזיר"גט ע  עה    
  תנאי בני גד ובני ראובן

    עו    

  מת� הגט לאשה או לרשותה  עז  ח  

  זרק גט קרוב לו או לה  עח    

  גט יש�  עט    

  נישאת בגט שנמצא פסול  פ    

  גט קרח  פא    

  שיור בגט  פב  ט  

    פג    

  תנאי בגט שלא נית� לקיימו  פד    

  גופו של גט  פה    

  בדיעבד גיטי� פסולי� הכשרי�  פו    
  עדי חתימה או מסירה כרתי

  גיטי� זה בצד זה' ב  פז    

  מקו� חתימת עדי הגט  פח    
  גט מעושה

  קול על קידושי�  פט    

  עילות לגירושי אשה  צ    
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