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  .לג �ד גיטי�

  ?ומה הוא תיקו� העול� שמחמתו אמרו שלא יבטל, בפני כמה מבטל את הגט

  

  'מה הוא תיקו� העול� וכו  בפני כמה מבטל את הגט  

מפני תקנת ממזרי�  ד"כ נקראי� ב" שני� ג�בפני שני�   יוחנ�' לר, לרב נחמ�
1

  

תמפני תקנת עגונו  דוקא' ד ה� ג" ב�בפני שלש   לריש לקיש, לרב ששת
2

  

  

  ?מה הדי�, וא� ביטל רק מקצת�, עבר וביטל את הגט הא� חל הביטול

  

 אמר לעשרה כתבו וביטל מקצת�  עבר וביטל הא� חל ביטולו  

ת חל הביטול" דמה�ביטלו מבוטל    לרבי
3
יכול לבטל שלא בפני כול� 
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ד יפה"כ מה כח ב" דאל�אינו מבוטל   ג"לרשב
5

  אינו יכול לבטל בפני כול� 

  

  :ד� לגגיטי� 

  ?מ בי� הטעמי� דלקמ�"מה נפ, ג שאינו יכול לבטל מקצת�"אליבא דרשב

  

  "כולכ�"באמר    "כולכ�"בלא אמר   

לטע� עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
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יכול לבטל  אינו יכול לבטל  
7

  

   אינו יכול לבטל  אינו יכול לבטל להפקיעו' צרי� י' לטע� דבר שנעשה בפני י

  

                                                           
1

וית� לה השליח את הגט ותל� ותנשא בו וימצאו , השליח והאשה מהביטולשא� יבטל שמא לא תדע  
. ואי� ה� מוציאי� קול מספיק, נחמ� שיכול לבטל בפני שני�' יוחנ� כר' ל לר"ומשו� שס. בניה ממזרי�

עוד . ה ובי תלתא" תוד�, כא� גבי גירושי� בעינ� קול יותר, והג� שמצינו ששני� מוציאי� קול גבי מכר
 .יוחנ� חייש לתקנת עגונות' משו� שג� ר, דמה שלא תקנו שיבטל בפני שלש) ה ובי תרי"בד(' סכתבו התו

2
י שיל� הוא בעצמו או שלוחו ויפגוש את "ולכ� החמירו עליו חכמי� שלא יוכל לבטל את הגט רק ע 

 .ז ימנע מלבטל ולא תשאר עגונה בלא גט"ושמא עי. אבל לבטל ממקומו בקלות לא, השליח ויבטלנו
3

 .ובפשטות אי� כח ביד חכמי� להפקיע אשת איש לעלמא 
4

, אכ� השאר שלא ביטל� יכולי� ללכת ולהמשי� לכתוב את הגט, ואות� שביטל חל הביטול עליה� 
שאמר את הדבר בפני עשרה יכול ' ל שאפי"וכ� ס, ל לרבי שעדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה"דס

 .לעקור חלקו בפחות מעשרה
5

נמצא שאי� כח , קנו רב� גמליאל ובית דינו שלא יוכל לבטלישיכול אד� זה לבטל א� שתא� נאמר ', פי 
, ת חל הביטול והיא אשת איש"הרי מה', והקשתה הגמ. שתיק� שלא לבטל יפה) של רב� גמליאל(ד "ב

בי� בקידושי " (כל המקדש אדעתא דרבנ� מקדש"ש, ותירצה. ואי� חכמי� מתירי� אשת איש לעלמא
הרי שה� , וה� לא רוצי� את הקידושי� האלו, וכיו� שתלה בדעת� ובחק דת�, )קידושי ביאהכס� ובי� ב

 .עקרו את הקידושי� למפרע
6

 �ושאר העשרה לא יודעי� שהוא ביטל בפני מקצת� , וממילא בטל כל מינוי השליחות לכל העשרה 
ג "ל לרשב"לכ� ס. לעלמאונמצא שהתירו אשת איש , וה� ילכו ויכתבו את הגט ויתנו לה, ושבטלו כול�

  .וא� ביטל לא עשה כלו�, שאינו יכול לבטל בפני מקצת
7

והרי , שכל העשרה יכתבו את הגט ויחתמו עליו" כולכ�"כשאמר דכיו� שבעינ� , דאי� לחוש לכלו� 
  .ואי� לחוש לחורבא, יו� שה� יודעי� מביטולו ה� ודאי לא יכתבו ויחתמו את הגט כ�כשביטל מקצת� 


