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פז.
ריש לקיש:♦!◊

אפילו זמן אחד לכולן נמי הוי טופס, אלא היכי דמי כלל? דכתב אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית 

ופלונית.

לר' יוחנן, דאמר זמן אחד לכולן זהו כלל, ליחוש דלמא כי חתמו סהדי ־ אבתרא הוא דחתימימתקיף לה רבי אבא:¿◊פז.

עדים חתומין על שאילת שלום בגט ־ פסול, חיישינן שמא על שאילת שלום חתמוִ מי לא תניא:▀¿פז.

▀!פז.

לאו איתמר עלה: א"ר 

אבהו, לדידי מפרשא לי 

מיניה דרבי יוחנן:

שאלו ־ פסול, ושאלו ־ כשר?

ה"נ דכתיב ביה פלוני ופלוני ופלוני.!◊פז.

¿◊פז.
ותו, לרבי יוחנן, דאמר זמן לכל אחד זהו טופס, מאי איריא משום טופס? ותיפוק ליה דהוה ליה נכתב ביום 

ונחתם בלילהִ 

!◊פז.

מר קשישא בריה דרב 

חסדא לרב אשי, הכי 

אמרינן משמיה דרבי 

יוחנן:

דכתיב בהו בחד בשבא, בחד בשבא.

רבינא לרב אשי:¿◊פז.

לריש לקיש, דאמר זמן אחד לכולן נמי טופס הוי, והיכי דמי כלל? דכתיב ביה הכי אנו פלוני ופלוני גירשנו 

נשותינו פלונית ופלונית, נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד, והתורה אמרה: וכתב לה ־ ולא לה 

ולחברתהִ 

דהדר כתב פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית.[רב אשי]!◊פז.

ומאי שנא מהא דתניא:רבינא לרב אשי:¿פז.

הכותב כל נכסיו לשני עבדיו ־ קנו ומשחררין זה את זהִ [תניא]▀¿◊פז.

ולאו אוקימנא בשני שטרות?!◊פז.

תניא כוותיה דר' יוחנן, תניא כוותיה דריש לקיש.▀פז.

תניא כוותיה דר' יוחנן:▀◊פז.

תניא:[ת"ק]♦▀◊פז.

חמשה שכתבו בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית ופלוני פלונית, וזמן אחד לכולן והעדים 

מלמטה ־ כולן כשרים ותנתן לכל אחת ואחת, זמן לכל אחד ואחד והעדים מלמטה, את שהעדים נקראים 

 ֹ עמו ־ כשר

אם יש ריוח ביניהן ־ פסול, ואם לאו ־ כשר, שאין זמן מפסיקן.רבי יהודה בן בתירא:♦▀◊פז.

תניא כוותיה דריש לקיש:▀◊פז.

[תניא][ת"ק]♦▀◊פז.

חמשה שכתבו כלל בתוך הגט, אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, פלוני גירש פלונית 

ופלוני גירש פלונית, וזמן אחד לכולן והעדים מלמטה ־ כולן כשרין ותנתן לכל אחת ואחת, זמן לכל אחד 

 ֹ ואחד וריוח לכל אחד ואחד והעדים מלמטה, את שהעדים נקראין עמו ־ כשר

אע"פ שאין ריוח ביניהם ־ פסול, שהזמן מפסיקן.רבי מאיר:♦▀◊פז.

וריש לקיש, מאי איריא זמן לכל אחד ואחד? הא אמר: זמן אחד לכולן נמי טופס הויִ ¿◊פז.

הני מילי היכא דלא ערבינהו מעיקרא, אבל הכא דערבינהו מעיקרא, אי פליג להו זמן ־ אין, אי לא ־ לא.!◊פז.

פז.

מ
▀

שני גיטין שכתבן זה בצד זה, ושנים עדים עברים באים מתחת זה לתחת זה, ושנים עדים יונים באים 

 ֹ מתחת זה לתחת זה, את שהעדים הראשונים נקראין עמו ־ כשר

עד אחד עברי ועד אחד יוני, ועד אחד עברי ועד אחד יוני באין מתחת זה לתחת זה ־ שניהם פסולין.▀פז.

וליתכשר האי בראובן והאי בבן יעקב עד¿◊גפז.

בן איש פלוני עד ־ כשרִ דהא תנן:▀¿פז.

דכתב ראובן בן אקמא ויעקב עד אבתרא.!◊פז.

וליתכשר האי בראובן בן, וליתכשר האי ביעקב עד¿◊פז.

איש פלוני עד ־ כשרִ דהא תנן:▀¿פז.
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דלא כתב עד.!◊פז.

ואיבעית אימא: לעולם דכתב עד, ודידעינן בהא חתימה דלאו דיעקב הוא.!◊פז.

ודלמא בשמא דאבוה חתיםִ ¿פז:

לא שביק איניש שמיה וחתים שמא דאבוה.!◊פז:

¿פז:
ודילמא סימנא שוייִה דהא רב צייר כוורא, רבי חנינא ־ חרותא, רב חסדא ־ סמ"ך, רב הושעיא ־ עי"ן, 

רבה בר רב הונא צייר מכותאִ 

לא חציף איניש לשויי לשמא דאבוה סימנא.!◊פז:

וליתכשר האי בשני עדים עברים, וליתכשר האי בשני עדים יונים¿◊פז:

גט שכתבו עברית ועדיו יונית, יונית ועדיו עברית ־ כשרִ דתנן:▀¿פז:

וכ"ת, כיון דמופלג בשני שיטין לא!פז:

מלאהו בקרובים ־ כשרִ ¿◊פז:

שניהן כשרין.הא תני זעירי:▀!◊פז:

ותנא דידן?¿פז:

דלמא גונדלית חתים, וכולהו אחד הוא דחתימי.[תנא דידן]!◊פז:

עד אחד עברי ועד אחד יוני.▀>פז:

וליתכשר האי בעד אחד עברי ועד אחד יוני, והאי בעד אחד עברי ועד אחד יוני¿◊פז:

עד אחד עברי ועד אחד יוני ־ כשרִ דהא תנן:▀¿פז:

שניהם כשרים.הא תני זעירי:▀!◊פז:

ותנא דידן?¿פז:

דלמא גונדלית חתים, ותלתא אחד, וחד אחד.[תנא דידן]!◊פז:

שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני, והעדים מלמטה ־ כשר.▀מפז:

חתמו עדים בראש הדף, מן הצד, או מאחריו בגט פשוט ־ פסול.▀פז:

ֹ ▀פז: הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע ־ שניהם פסולין

ֹ ▀פז: סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע, את שהעדים נקרין עמו ־ כשר

ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע, את שהעדים נקרין בסופו ־ כשר.▀פז:

גט שכתבו עברית ועדיו יוונית, יוונית ועדיו עברי', עד אחד עברי ועד אחד יווני▀פז:

כתב סופר ועד ־ כשר.▀פז:

ֹ ▀פז: איש פלוני עד ־ כשר

ֹ ▀פז: בן איש פלוני עד ־ כשר

ֹ ▀פז: איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד ־ כשר

וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין.▀◊פז:

כתב חניכתו וחניכתה ־ כשר.▀פז:

וליחוש דלמא הני תרי גיטי הוו, ואיתרמי ליה זמן דקמא ועדים דבתרא, וגזייה לזמן דבתרא ועדים דקמאִ ¿◊גפז:

כשיש ריוח מלמטה.רבי אבא אמר רב:!◊פז:

ודלמא זמן דבתרא מיגז גזייהִ ¿פז:
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כשיש ריוח מלמטהכדא"ר אבא אמר רב:▀!פז:
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