גיטין פז

כלל  -כולן כשרין

ר' יוח ן
זמן אחד לכולן
למסק ת הסוגיה :אותו תאריך על
כל אחד ויש וי"ו בין כל חלק

טופס  -את שהעדים
יקרין עמו  -כשר.

זמן לכל אחד ואחד

ברייתא לחזק

חמשה שכתבו בתוך הגט איש פלו י
מגרש פלו ית ופלו י פלו ית ופלו י
פלו ית ,וזמן אחד לכולן והעדים
מלמטה  -כולן כשרים ות תן לכל
אחת ואחת ,זמן לכל אחד ואחד
והעדים מלמטה ,את שהעדים קראים
עמו  -כשר; ר' יהודה בן בתירא
אומר :אם יש ריוח בי יהן  -פסול,
ואם לאו  -כשר ,שאין זמן מפסיקן

ריש לקיש
דכתב א ו פלו י ופלו י גירש ו שותי ו
פלו ית ופלו ית
למסק ת הסוגיה :ואחר כך כתוב
פלו י גירש פלו ית ופלו י גירש פלו ית
אפילו זמן אחד לכולן מי הוי טופס
למסק ת הסוגיה :או שלא כלל את
כל השמות יחד בהתחלה – או שכלל
אותם אבל כתב זמן פרד לכולם
בחלק הש י שבו פירט את השמות
)ומחלוקת ת א קמא ור' מאיר אם
צריךגם רווח כדי שייחשב טופס(

חמשה שכתבו כלל בתוך הגט ,א ו פלו י
ופלו י גירש ו שותי ו פלו ית ופלו ית,
פלו י גירש פלו ית ופלו י גירש פלו ית,
וזמן אחד לכולן והעדים מלמטה  -כולן
כשרין ות תן לכל אחת ואחת ,זמן לכל
אחד ואחד וריוח לכל אחד ואחד
והעדים מלמטה ,את שהעדים קראין
עמו  -כשר; ר"מ אומר :אף על פי שאין
ריוח בי יהם  -פסול ,שהזמן מפסיקן.

קושי על ריש לקיש :מאי איריא זמן
לכל אחד ואחד? הא אמר :זמן אחד
לכולן מי טופס הוי!
תירוץ :ה י מילי היכא דלא ערבי הו
מעיקרא ,אבל הכא דערבי הו
מעיקרא ,אי פליג להו זמן  -אין ,אי
לא  -לא.

קושי על ר' יוח ן :מתקיף לה רבי אבא :לר' יוח ן ,דאמר זמן אחד לכולן זהו כלל ,ליחוש דלמא כי

חתמו סהדי  -אבתרא הוא דחתימי ,מי לא ת יא :עדים חתומין על שאילת שלום בגט  -פסול ,חיישי ן
שמא על שאילת שלום חתמו!

תירוץ :לאו איתמר עלה :א"ר אבהו ,לדידי מפרשא לי מי יה דרבי יוח ן :שאלו  -פסול ,ושאלו  -כשר?
ה" דכתיב ביה פלו י ופלו י ופלו י.
עוד קושי על ר' יוח ן :ותו ,לרבי יוח ן ,דאמר זמן לכל אחד זהו טופס ,מאי איריא משום טופס? ותיפוק
ליה דהוה ליה כתב ביום ו חתם בלילה!
תירוץ :א"ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי ,הכי אמרי ן משמיה דרבי יוח ן :דכתיב בהו בחד
בשבא ,בחד בשבא.
קושי על ריש לקיש :א"ל רבי א לרב אשי :לריש לקיש ,דאמר זמן אחד לכולן מי טופס הוי ,והיכי דמי
כלל? דכתיב ביה הכי א ו פלו י ופלו י גירש ו שותי ו פלו ית ופלו ית ,מצאו שתי שים מתגרשות בגט
 ולא לה ולחברתה!אחד ,והתורה אמרה:
תירוץ :דהדר כתב פלו י גירש פלו ית ופלו י גירש פלו ית.

קושי על ה חת הקושי הקודמת שאין שתי שים מתגרשות בגט אחד :א"ל רבי א לרב אשי ,ומאי ש א
מהא דת יא :הכותב כל כסיו לש י עבדיו  -ק ו ומשחררין זה את זה!
תירוץ :ולאו אוקימ א בש י שטרות?

