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  ריש לקיש  ר' יוחנן  
  כל אחד ויש וי"ו בין כל חלקתאריך על אותו : למסקנת הסוגיה   לכולן אחד זמן  כשרין כולן - כלל

כתוב  ואחר כך :למסקנת הסוגיה  ופלונית פלונית נשותינו גירשנו ופלוני פלוני אנו דכתב   פלונית גירש ופלוני פלונית גירש פלוני
לל שכאו  –כל השמות יחד בהתחלה שלא כלל את או  :למסקנת הסוגיה  טופס הוי נמי לכולן אחד זמן אפילו     ואחד אחד לכל זמן  .כשר - עמו ניקרין שהעדים את - טופס   צריךגם רווח כדי שייחשב טופס) (ומחלוקת תנא קמא ור' מאיר אםבחלק השני שבו פירט את השמות אותם אבל כתב זמן נפרד לכולם 

 פלוני איש הגט בתוך שכתבו חמשה  ברייתא לחזק
 ופלוני פלונית ופלוני פלונית מגרש

 והעדים לכולן אחד וזמן, פלונית
 לכל ותנתן כשרים כולן - מלמטה

 ואחד אחד לכל זמן, ואחת אחת
 נקראים שהעדים את, מלמטה דיםוהע
 בתירא בן יהודה' ר; כשר - עמו

, פסול - ביניהן ריוח יש אם: אומר
  מפסיקן זמן שאין, כשר - לאו ואם

 פלוני אנו, הגט בתוך כלל שכתבו חמשה
, ופלונית פלונית נשותינו גירשנו ופלוני
, פלונית גירש ופלוני פלונית גירש פלוני
 ןכול - מלמטה והעדים לכולן אחד וזמן

 לכל זמן, ואחת אחת לכל ותנתן כשרין
 ואחד אחד לכל וריוח ואחד אחד

 נקראין שהעדים את, מלמטה והעדים
 ןשאי פי על אף: אומר מ"ר; כשר - עמו
  .לא - לא אי, אין - זמן להו פליג אי, מעיקרא דערבינהו הכא אבל, מעיקרא ערבינהו דלא היכא מילי הני :תירוץ  ! הוי טופס נמי לכולן אחד זמן: אמר הא? ואחד אחד לכל זמן איריא מאי: קושי על ריש לקיש  .מפסיקן שהזמן, פסול - ביניהם ריוח

 כי דלמא ליחוש, כלל זהו לכולן אחד זמן דאמר, יוחנן' לר: אבא רבי לה מתקיף: קושי על ר' יוחנן   
 חיישינן, פסול - בגט שלום שאילת על חתומין עדים: תניא לא מי, דחתימי הוא אבתרא - סהדי חתמו
? כשר - ושאלו, פסול - שאלו: יוחנן דרבי מיניה לי מפרשא לדידי, אבהו ר"א: עלה איתמר לאו :תירוץ  ! חתמו שלום שאילת על שמא  בגט מתגרשות נשים שתי נמצאו, ופלונית פלונית נשותינו גירשנו ופלוני פלוני אנו הכי ביה דכתיב? כלל דמי והיכי, הוי טופס נמי לכולן אחד זמן דאמר, לקיש לריש: אשי לרב רבינא ל"אקושי על ריש לקיש:     . בשבא בחד, בשבא בחד בהו דכתיב: יוחנן דרבי משמיה אמרינן הכי, אשי לרב חסדא דרב בריה קשישא מר ל"א: תירוץ  ! בלילה ונחתם ביום נכתב ליה דהוה ליה ותיפוק? טופס משום איריא מאי, טופס זהו אחד לכל זמן דאמר, יוחנן לרבי, ותו :עוד קושי על ר' יוחנן  . ופלוני פלוניו פלוני ביה דכתיב נ"ה
 שנא ומאי, אשי לרב רבינא ל"א: הקודמת שאין שתי נשים מתגרשות בגט אחדקושי הנחת הקושי על     . פלונית גירש ופלוני פלונית גירש פלוני כתב דהדר: תירוץ  ! ולחברתה לה ולא - : אמרה והתורה, אחד

  ? שטרות בשני אוקימנא ולאו :תירוץ  ! זה את זה ומשחררין קנו - עבדיו לשני נכסיו כל הכותב: דתניא מהא
       


