
 
 

 
 

 תקנת רבן גמליאל: תקנת ממזרים או תקנת עגונות?
  

  גיטין דף לב.  . 1
השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח, ואמר לו גט שנתתי . שנהמ

הרי זה בטל; קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח, ואמר לה גט  -לך בטל הוא 
הרי זה בטל; אם משהגיע גט לידה, שוב אינו יכול לבטלו.  -ששלחתי לך בטל הוא 

שלא יהו ה ב"ד ממקום אחר ומבטלו, התקין רבן גמליאל הזקן בראשונה היה עוש
  ., מפני תיקון העולםעושין כן

  
  לאחר התקנה  קנהלפני הת  

 –בפני מי אפשר לבטלו 
  פירוש אחד

  לאשה או לשליח בלבד  בפני ב"ד

 –בפני מי אפשר לבטלו 
  פירוש שני

בפני האשה או השליח או   בפני ב"ד במקום אחר
בפני ב"ד במקומה של 

  האשה
  
  

  גיטין לב:  . 2
בראשונה היה עושה. איתמר: בפני כמה הוא מבטלו? רב נחמן אמר: בפני ב', רב 

', ששת אמר: בפני ג'. רב ששת אמר: בפני ג', ב"ד קתני; ורב נחמן אמר: בפני ב
  לבי תרי נמי ב"ד קרי להו.

  
  רב ששת  רב נחמן  

  3  2  בפני כמה מבטלו
  גם שניים יכול להיחשב בית דין  הסיבה

  
   3ב"ד זה 

  
  :גיטין דף לברש"י  . 3

  קודם תקנת רבן גמליאל. -בפני כמה הוא מבטלו 
  
 
  בית הבחירה מסכת גיטין דף לב עמוד א -המאירי  . 4
אני תמה שהיה להם לומר בגמרא בפני כמה  כל מקוםנשוב לדברינו והוא שמו

היה מבטלו שכשהוא אומר בפני כמה מבטלו משמע שאף בתר התקנה יכול 
  לבטל בפני שנים 

  
ו שאמר במשנה היה עושה בית דין ממקום אחר היה לו לומר היה עושה ועוד מה

  בית דין ומבטלו בפניהם אם שנים לרב נחמן אם שלשה לרב ששת 
  

(רצונו לומר) אלא שנראה לי שבראשונה היה עושה בית דין ממקום אחר ר"ל 
ו השליח כדי שלא יודע בטולו וזה היה מכשול גדול ותקנת שלא במקום האשה א

ר"ג היתה לעשות בית דין במקום השליח או האשה אם ירצה לבטלו כדי שיודע 
לשליח או לאשה ונמצא שאף לאחר התקנה אדם יכול לבטלו אם בפני שנים לרב 

נחמן או בפני שלשה לרב ששת שלא היתה התקנה אלא ממקום אחר למקום 
  שה והוא ששאלו בפני כמה מבטלו כלומר אף לאחר התקנהשליח או א



 
 

 
 

  
  

  ורב נחמן אמר בפני שנים דלתרי נמי ב"ד קרי להוד"ה  :גיטין דף לב ותתוספ . 5
ואומר ר"י דנ"מ לרבי דאמר לקמן אם ביטלו מבוטל ופסק לקמן רב נחמן 

לרב נחמן  כוותיה ומודה רבי דאם ביטלו בפני ב' לרב ששת או בפני אחד אפי'
  דאינו מבוטל דאפילו קודם תקנת רבן גמליאל לא היה מבוטל

  
  

  :רש"י מסכת גיטין דף לב . 6
בעי' שלשה אבל הכא אודועי בעלמא  דבשלמא גבי דינא דממונא -בפני שנים 

  הוא ובתרי סגי.
  
 

 .מסכת גיטין דף לג . 7
מפני תיקון העולם. מאי מפני תיקון העולם? ר' יוחנן אמר: מפני תקנת ממזרים, 
ריש לקיש אמר: מפני תקנת עגונות. ר' יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים, סבר לה 

דאמר: בפני שנים, ובי תרי לית להו קלא, והיא לא שמעה ולא ידעה כרב נחמן, 
ואזלה ומינסבא, ואיכא ממזרים; וריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות, סבר לה 

כרב ששת, דאמר: בפני ג', ובי תלתא אית להו קלא, ושמעה וידעה ולא מינסבא, 
  .ותקנת עגונות הוא דאיכא

  
  

מהו   
התיקון 

  עולם?

כפי מי 
  סובר?

  למה?

ר' 
  יוחנן

תקנת 
  ממזרים

ם ולכן היא לא תשמע יאין קול לשני  )2רב נחמן (
והיא תהיה עדיין  ותתחתן עם מישהו אחר

  אשת איש=ילדיה ממזרים
ריש 

  לקיש
תקנת 
  עגונות

  יש קול ולכן היא תשמע ולא לכך תיקן   )3רב ששת (
אלא רצו למנוע את הבעל מלבטל את הגט 

כי לא רוצים שהיא תתעגן ולכן תקנו שכדי 
לבטל הוא צריך למצוא את האשה או 

  ולבטלב"ד  לקייםהשליח ולא סתם 
 

  
  למה תקנו? –לפי המאירי   לפי רש"י למה תקנו?  

לפי רב נחמן 
, 2בפני –

תקנת 
  ממזרים

אין קול ולא תדע ולכן תקנו 
שיש להגיע לאשה או לשליח 

  ישירות למנוע ממזרים

ם מעיר אחרת אבל יאין קול לשני
  יש קול אפילו בשניםבאותה העיר 

לפי רב ששת 
, 3בפני  –

  תקנת עגונות

רק לאשה או לשליח כפעולה 
שהבעל לא יבטל  –מניעתית 

  את הגט

כדי למנוע את האיש מלעגנה, 
תקנו שהוא לא יכול ללכת לב"ד 

אלא צריך להגיע  ,במקום אחר
  למקום האשה

 
  



 
 

 
 

  .גיטין דף לגחידושי הרשב"א  . 8
דקי"ל כרב דאמר בפ' חזקת הבתים המוכר שדהו ובתרי לית להו קלא ואף על גב 

משועבדים לומר דשנים יש להם קול, התם הוא דלוקח מוציא  בעדים גובה מנכסים
קול ומפרסמו כדי שיתברר הענין אם יש עליו עסיקין וכדאמרינן התם מאן דזבין 
בפרהסיא זבין, אי נמי דהכא בעינן גלויי מילתא טפי משום תקנת ממזרין ובעינן 

א סגי, והא דאמרי' נמי ור"ל סבר לה כרב ששת דאמר בפני שלשה ובי תלתא אית קל
להו קלא ה"ק אית להו קלא סגי ומגליא מילתא שפיר וכדאמרי' התם גבי מחאה 

דמ"ד בפני שלשה גלויי מילתא בעינן ובאפי תלתא מיפרסמא מילתא שפיר 
ה משום לישנא וכדאמרינן (ב"ב ל"ט א') כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית ב

בישא, ואף על גב דלגבי מלוה על פה אפי' הלוהו באפי עשרה לא גביא ממשעבדי 
וטעמא משום דלית לה קלא התם היינו טעמא משום דמאן דיזיף בצינעא יזיף 

ומכחש בשואלים לאמר שלא לוה כלום ואף המלוה אינו חושש לפרסם דסבר לא 
  מזבין ואי מזבין איהו טרח ופרע.

  
  גט אשה,   

  לשון הרע
  מלוה על פה  מוכר שדהו

  אפילו י' אין קול  2  3  ?כמה יש קולב
 שמועות מתפזרות בג'  למה?

בגט רוצים וגם  –
להיות בטוחים שהיא 
  שומעת ולכן קבעו בג'

ה צלוקח רו
לפרסם כדי שידעו 

השדה שלו ולא ש
  יערערו

מי שלווה עושה 
   בצינעה

 
 


