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  תקנת רבינו גרשו� שלא לגרש אשה בעל כרחה
  

 íéðåùàøä æðëùà éîëç)îò '148-132 – ïîñåøâ íäøáà øåñôåøô(  
  

  ה"תקנות רגמ
  

  .ה"מיוחסות קבוצת תקנות לרגמ, יד�בעשרות מקומות בספרי� ובכתבי

  

  יד�מיעוט� בדפוס ורוב� בכתבי, נשתמרו בקרוב לחמישי� מקורות –כול� או חלק מה�  –התקנות 

  

בכמה מקרי� המסורת היא , למעשה. עשרה�מספר� של התקנות המנוי במקורות העיקריי� הוא עשר או ארבע

  :וזה עיקר תוכנ� של תקנות אלה. א� חלוקת� הפנימית שונה היא, המדובר באות� תקנות; אחת
  

די� �ביתבתנאי שיש בו חר� , א% א� אינו מקומו שלו, היכולת לחייב נתבע להידו� במקו� שבו תבעוהו )1(

  .נגד המסרבי� להיענות לתביעה מעי� זו

 .הגבלת הזכות לעכב תפילה )2(

 .כנסת לרבי� לעכב את בעל ריבו לבדו מהתפלל בו�איסור על המשאיל בית )3(

 .יודעינו –שכל היודע דבר אודותיה , זכותו של מי שאבדה לו אבידה לכפות על הקהל להכריז חר� )4(

רוב : "בחלק מ� הנוסחאות" (רוב טובי העיר" חובת המיעוט להיכנע בכל תקנה שהיא לרצו� )5(

 ").המהוגני�

 .בשל תביעה כל שהיא, שניתנו כפיקדו�, איסור לעכב ספרי� )6(

כאשר רק לאחר מכ� ניתנת למשל� הזכות , החובה לשל� את המיסי� לקהילה מייד ע� תביעת� )7(

 .א� לדעתו נעשה עוול, די��לערער בפני בית

 .הכנסת�להניח את נרותיה� בבית, הכיפורי� לקהילות הבאי� ביו�, זכות� של בני הכפרי� )8(

 .חובת תשלו� הנדרי� באותה עיר שבה נדרו� בעת התפילה )9(

 .חובת השתתפות עוברי אורח במעות פורי� המחולקת לעניי� )10(
  

  :במקורות רבי� נוספו תקנות אלה

  .א� המניי� מצומצ� הוא, הכנסת לאחר תחילת התפילה�איסור יציאה מבית )1(

 .לשאת שתי נשי�איסור  )2(

 .איסור לגרש אשה בעל כורחה )3(

 .איסור קריאה במכתב ששלח אד� אחר לחברו )4(

 ).עד מלאת שנה לעזיבתו(בלא רשותו של האחרו� , שהושכר לישראל, איסור שכירת בית של גוי )5(

 ).במקורות מעטי� בלבד(איסור להזכיר לאנוסי� שחזרו ליהדות את עבר�  )6(
  

  ספותבחלק מ� המקורות יש א% תקנות נו

  

האיסור לשאת אשה שנייה על הראשונה : ה ה� אלה בדיני אישות"המפורסמות ביותר בי� תקנותיו של רגמ

כולל אלה , ה� שהקנו לו את פירסומו הגדול ג� במרכזי� אחרי� של היהדות. והאיסור לגרש אשה בעל כורחה

שנתקבלו בכנס קהילות  ,תקנותנמנות שתי אלה ע� אות� , ככל הנראה. שלא קיבלו עליה� את ההגבלות הללו

  .ידי כל קהילות גרמניה וצרפת� ונתקבלו לאחר מכ� על, ה"בהנהגתו וביוזמתו של רגמ

  

וחוק כזה א% קיי� היה בסביבת� הנוצרית עוד , לשאת רק אשה אחת, בדר� כלל, אמנ� בפועל נהגו היהודי�

חשיבות , איסור לגרש אשה בעל כורחהובמיוחד ל, קנה זותפי כ� הייתה ל�על�א%. מ� התקופה הקארולינגית

שכל אשה הטוענת שאינה , ות אלה לתקנת� של גאוני בבל בדי� מורדת� שתי תקנא� מוסיפי. רבה ביותר

שמעמדה של , ברור –ה "ידי רגמ� תקנה שנתקבלה ג� היא על –כופי� אותו לגרשה מייד , חפצה עוד בבעלה

  ודגשו כבודה ומעמדההאשה בחברה היהודית באשכנז השתפר עוד יותר וה


