
  גיטין כב
  

      לקרקע במחובר כותבין אין
  יהודה רבי  תנא קמא  

  , במחובר כתבו
 כתיבתו שתהא עד, פוסל  כשר  לה ונתנו וחתמו תלשו

    בתלוש וחתימתו
: קאמר והכי, כרתי חתימה עדי: דאמר, היא מאיר ורבי, שנינו חתמו: אמר לקיש וריש: 2תירוץ   . כשר - לה ונתנו לתורף כתבו, ותלשו לטופס כתבו, תורף יכתוב שמא טופס כותבין אין: ק"וה, כרתי מסירה עדי: דאמר, היא אלעזר' ור :דעת ר' אלעזרשיוך ל  ; התורף מקום ששייר והוא: יוחנן ר"א חנה בר בר רבה אמר וכן; התורף מקום ששייר והוא: אושעיא ר"א אלעזר' ר אמר וכן :חיזוקים לתירוץ  ; התורף מקום ששייר והוא: שמואל אמר יהודה רב אמר :1 תירוץ  ! כותבין אין: רישא והאמרת, המחובר על כתבו: קושי    . כשר - לה ונתנו חתמו, תלשו, לתורף כתבו, יחתום שמא גזירה תורף כותבין אין

  לקרקע במחובר כותבין אין
  ריש לקיש  רב יהודה בשם שמואל  

  ר חתימהישי  התורף מקום ששייר והוא  באיזה מקרה מדובר
, ותלשו לטופס כתבו, תורף יכתוב שמא טופס כותבין אין: ק"וה, כרתי מסירה עדי: דאמר, היא אלעזר' ור  הסיבה שאסור לכתחילה   כשר - לה ונתנו לתורף כתבו

, תלשו, לתורף כתבו, יחתום שמא גזירה תורף כותבין אין   כש - לה ונתנו חתמו

  
 נוסח גט – מתורגם מארמית

 _____ ב ____בשבת ב ____ יום/ימים לירח ____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות וחמישים ו
 תלבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן בעיר/מקום ____ היושב/

 ___ על נהר ____ ועל מי מעינות אני ___ בן ___ המכונה
 להעומד היום ב____ עיר/מקום היושב/ת על נהר ____ וע

 יון נפשי מבלי שאני אנוס ועזבתי ופטרתי וגירשתמי מעינות חפצתי ברצ
 ____אותך ַלך ַאת אשתי ___ בת ____ העומדת היום ב

 יעיר/מקום היושב/ת על נהר _____ ועל מי מעינות שהיית אשת
 ךמקודם לכן ועתה פטרתי ועזבתי וגירשתי אותך ל

 רשתהיי רשאית ושולטת בנפשך ללכת להינשא לכל גב
 םבידך מיום זה ולעולם והרי את מותרת לכל אדשתרצי ואיש לא ימחה 

 ןוזה שיהיה לך ממני ספר גירושין ואגרת עזיבה וגט פיטורי
 לכדת משה וישרא

  . ניהלה ליה ויהיב ליה דשקיל, כשר - נקוב עציץ של חרס על כתבו       בן _____ עד ____ בן ____ עד ____
  רבא  אביי  

  פסול  כשר  נקוב עציץ של עלה על
  יקטום שמא גזרה  ניהלה ליה ויהיב ליה שקיל  הטעם

  


