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 א. אסור לפרסם סיכום זה בלא רשות המערכת. דף ל"ג ע"א
וחותמים , )קודם תקנה(ואפשר לבטל גט בפניהם , בית דין חשוביםמ ששנים "י. א

  .שנים אינם בית דין כי, שצריך שלשהמ "וי. על פרוזבול בתורת דיינים

כגון בי דינא הוינא ואתא פלוני ואמר לנא , דיינים בלשוןול שכתבו פרוזב. ב

 בלשון שכתבואו  ,כגון איש פלוני עד, עדיםבלשון  וחתמו', מוסרני לכם וכו

ק .כשר, דיינים וחתמו בלשון עדים י ת ע ה ל ר  ו ס א ל  ב  .א

קא שתקנומ "י. ג י שהיה מבטל בפני , ממזריםמפני בפני בית דין גט לבטל לא ש.ת

מפני מ "וי. ובניה ממזרים ,לאחרתינשא ו מביטולולא תשמע ואפשר ש, שנים

   .ינשאהל ואין יכולהוהיא שומעת  ,היה מבטל בפני שלשהש, תקנת עגונות

אינו  ג"לרשב, מבוטללרבי , בפני בית דין לאחר תקנה ביטל את הגטעבר ו. ד

אדעתא 'כי כל המקדש , מותרת לינשא, שמן התורה אינו גט פ"ואע. מבוטל

עשו  ,וגם אם קידש בביאה .טלו חכמים את הקידושין למפרעיוב, 'דרבנן מקדש

  .בעילתו בעילת זנותאת 

  דף ל"ג ע"ב
 א. המביא גט בארץ ישראל ואמר ומסכם בפני נכתב ונחתם מועיל. ואם ביומי  ניסן או תשרי, אין צריך לומר למסקנא בפני נכתב ונחתם. ואסור להביא בין לכתחילה ובין בדיעבד.

עדות 'כי , זה בפני שלא זה לבטל יכוללרבי , לאשתי גט כתבו לעשרה אמר. א



יכול ו ,עדיין שליח הוא ביטל בפניושלא ומי ', השבטלה מקצתה לא בטלה כול

בטלה 'שמשום מ "י, זה בפני זה אלא לבטל יכול אינו ג"לרשב. לכתוב וליתן

על מי שלא שמע מהביטול וחוששים , כולם ונתבטלו 'מקצתה בטלה כולה

 השכל דבר שנעשה בפני עשרה צריך לבטלויש מפרשים  .שיכתוב גט ויתנהו לה

ק .בפני עשרה י ת ע ה ל ר  ו ס א ל  ב   .א

ג משום שבטלה "אם טעמו של רשב', כתבו גט לאשתי כולכם'לעשרה אמר . ב

שהרי  ,ושהשאר יכתבו ויתנאין לחשוש ו, זה שלא בפני זה יכול לבטל ,כולה

דהתנה ףשיכתבוף ה ד השני כי  ,לאשתו גט תנווי אמר לשנים שיכתבוכשהדין  וכן. כולם ה

  .גטלכתוב לא יוכל לבדו 

לרבי יכול לבטל זה שלא , שלוחים למוסרו להשיהיו גט חתום  שניםל מסר. ג

וחוששים שהשני  שבטלה כולהאו משום ( .לבטל ג אינו יכול"לרשב, בפני זה

ר א ריךצושעשאום בפני שנים או משום  ,לבדו ימסור ר שניםו ו ס ו לעקורא ס . )את שליחותם א

אין ו( .זה שלא בפני זהיכול לבטל , בפני עצמולשליח כל אחד את  נהיואם מ

כי מתחילה , שליחות שבטלה מקצת בטלה כולה או שצריך שנים לבטלהלומר 

  .)יחדשלוחים ב עשאםלא 

בית דין אינו ללבפניללהגטללאתללג שאם עבר וביטל"כרשב ופסקורבי יאשיה רבי . ד

רב נחמן  .שאם אמר לעשרה יכול לבטל זה שלא בפני זהוכשיטת רבי , מבוטל

אאשל, פסק בשתיהם כרבי נ ק ס מ אאמרול נ ק ס מ אכח'ל נ ק ס מ אביתל נ ק ס מ אדיןל נ ק ס מ א'יפהל נ ק ס מ בית הפקר משום בממון אלא ל

  .יפהדין בית כח משום קידושין חכמים הפקיעו לא , אישאשת באיסור אבל , דין
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