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:  שופטי� בירושלי� והיו מחוקקי� באסתנבוליש  

) בטעות( של החוק הקרוי ההיסטוריה על  

"חוק המשפחה העותמאני"  

  מאת

*איריס אגמו�
  

 שהי העותרת למנות מטעמה אבקשת בעניי� �" זה נכתב בעקבות פסיקת בגמאמר

הדיוני� בתיק נדרשו לרציפות המשפטית של .  בסכסו� בינה לבי� בעלהבוררתל

המאמר פונה אל עברו של החוק . �1917מ" חוק המשפחה העותמאני"יקה ע� הפס

 שתי דחושבשמה ,  המשפטיתהרציפות תפיסת כי ה� וטוע� חקיקתו ונסיבות

 ההיסטורית הרציפות הבנייתוה� ,  בקשת העותרתאת השרעיי� הדי� בתיערכאות 

ולוגית של  עומד על חשיבותו המתודהמאמר.  שתיה� שגויות– המיוחסת לחוק זה

חוק המשפחה . אודותיו על חוק המשפחה ותיקו� הידע לניתוחההקשר ההיסטורי 

 במאה מאניות' חוליה חיונית בשרשרת הרפורמות המשפטיות העותהיה מאני'העות

קודיפיקציית .  לעצב מערכת משפט ריכוזית וטריטוריאליתשחתרו , עשרההתשע

להחילה על כלל אזרחי , יפוטדיני המשפחה נועדה להשלי� את האחדת מערכת הש

 המשפחה בהתא� לחזו� דפוסי  של�האימפריה ולחזק את שליטת המדינה בעיצוב

 הפכו מגמה זו כשהחילו את חוק המשפחה על הבריטי�. מאנית'המודרניות העות

ניתוח . מאנית'בניגוד לטענת� שבכ� ה� המשיכו מסורת עות, מוסלמי� בלבד

שעמדו במוקד , מאני' העות בחוק המשפחהסעיפי הבוררות בסכסוכי נישואי�

 
, מאנית'לגאלית של האימפריה העות� היסטוריונית המתמחה בהיסטוריה סוציו, ר איריס אגמו�"ד   *

מאניי� וברפורמות 'מחקריה מתמקדי� בבתי הדי� השרעיי� העות. גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב�
מאמר זה הוא פרסו� ראשו� של כמה . תשע עשרהמאנית במאה ה'המשפטיות באימפריה העות

 והיה 1917הנוכחי על קוד המשפחה שנחקק באסתנבול באוקטובר ממצאי� ממחקרה 
קציה הראשונה בהיסטוריה של דיני משפחה שרעיי� והאחרונה במפעל הקודיפיקציה ילקודיפ

  .תשע עשרהמאנית במאה ה'הגדול של האימפריה העות
, על תמיכתה בחלקו הראשו� של המחקר) ISF(המחברת מבקשת להודות לקר� הלאומית למדע   

כמו כ� .  על התמיכה במחקר ההמש��Gerda Henkel Stiftung ול,שהוביל לכתיבתו של מאמר זה
 . על הערותיה� המועילותמשפחה במשפטמודה המחברת לשופטי המאמר ולחברי מערכת 
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משמש במאמר לביסוס הטענה שהחוק במקורו נועד להקנות למדינה , �"פסיקת בג

  .כלי� לעיצוב מחדש של דפוסי המשפחה

  מבוא  .א

   בריטילקולוניאליז
 מאנית' עותממודרניות  .ב

  נשי� ומשפחה, מאניות' העותהרפורמות  .1

   של הקודשמו  .2

  )1919" (חוק המשפחה המוסלמי"ל) 1917 ("קוד המשפחה"מ  .3

 הבוררות המשפחתית בסכסוכי נישואי� וההקשר ההיסטורי של קוד מועצת  .ג

  המשפחה

  ובית הדי� השרעיהבוררות  .1
   וצמצו� הפלורליז� המשפטיקודיפיקציה  .2

   המשפחהניית והבבית שלו�  .3

  סיכו�  .ד

  מבוא. א

 מטייבה שהי שיש לקבל את עתירתה של א2013 ביוני �27 המשפט הגבוה לצדק פסק בבית
וחייב את בית הדי� השרעי לערעורי� ואת בית הדי� השרעי המחוזי בטייבה להרשות לה למנות 

 בית הדי� 1. כבוררת בסכסו� בינה ובי� בעלה בנוגע להליכי הגירושי� שלה�שהימטעמה א
ה שהיא מנוגדת  בטענשהי את בקשת האתחילה דחה , נדו� הסכסו�בוש ,בטייבה השרעי

 משתמע כי רק גבר רשאי מה�שלמקורות ההלכה שעל פיה� עוצבו סעיפי הבוררות בחוק ו
 וזה , ערערה על ההחלטה בפני בית הדי� השרעי לערעורי� בירושלי�שהיהא. לשמש בורר

�" לעתור לבגשהידחייה שהובילה את הא,  בטייבה ודחה את הערעור�צידד בהחלטת בית הדי, 
 על ואושרשנכתב על ידי השופטת עדנה ארבל , �"פסק די� חשוב זה של בג. בתהאשר פסק לטו

. הוא מסמ� מרתק מכמה בחינות, מרי� נאור ונוע� סולברג, ידי שני השופטי� האחרי� בהרכב
החוק הנוהג בבתי : במאמר זה אתמקד ברובד ההיסטורי שלו ושל החוק שהוא מתייחס אליו

 ובספרות המחקר ,"חוק המשפחה העותמאני"ספר החוקי� המכונה ב, הדי� השרעיי� בישראל
 Ottoman Law: באנגלית" (מאני'חוק זכויות המשפחה העות"הוא מכונה לעיתי� כ� ולעיתי� 

of Family Rights, OLFR .( הצדדי� בדיו� המשפטי בכל הערכאות נדרשו לא מעט להיסטוריה
ושופטי , ט המנדטורית והישראליתלמשמעויות חקיקתו ולגלגוליו במערכות המשפ, של החוק

 התייחסו לסוגיות אלה בהצגת השיקולי� שהנחו אות� בגיבוש החלטת� א� לקבל את �"בג
  .ה לדחותאו העתירה

 
: להל�) (27.6.2013, פורס� בנבו (בית הדי� השרעי הגדול לערעורי�' פלונית נ 3856/11� "בג  1

 ).הבוררת� "בג
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 אני מכנה את בושהש� " (קוד המשפחה" במאמר זה יוקדש להקשר ההיסטורי של הדיו�
 שהממשלה  הוא הקודאוהל, ) הסיבה לכ�את אסביר מאמר הבהמש�; החוק המקורי

 � בנושאי נישואימאני'עות�לו כחוק מדינה כ1917,  באוקטובר�25 חוקקה במאנית'העות
כינו אותו , �1919הבריטי� הכניסו בו שינויי� מהותיי� ב: חוק זה עבר כמה גלגולי�. וגירושי�

והכריזו עליו כחוק הנוהג בבתי הדי� השרעיי� וחל על מוסלמי� " חוק המשפחה המוסלמי"
 לשתי �1922אזורי� שהפכו ב (1918–�1917זורי� שנכבשו על ידי הצבא הבריטי בבלבד בא

מדינת ישראל ירשה את החוק ממערכת ).  הירד��י ועבר"א�פלשתינה, מושבות מנדט בריטיות
 והוא מהווה עד ,"חוק המשפחה העותמאני"המשפט המנדטורית והותירה אותו על כנו בש� 

אחזור . יי� בסוגיות המעמד האישי של המוסלמי� בישראלהיו� בסיס לפסיקת בתי הדי� השרע
 המקורי כסוגיה היסטורית ראשונה שמאיירת את מסגרת מאני' בשמו של החוק העותלדו� להל�

 אתו א� בטר� אעשה זאת אציג את מטרות המאמר ,קרי ההיסטוריה של החוק, הדיו� כולו
  .הטיעו� העיקרי שייעצב אותו ואת מבנהו

 ידע ה� יחסי� מורכבי� תרי יצ של� כתחומימשפטלבי� היסטוריה  הגומלי� יחסי
שאלות אלו עלו בעבר ועולות מדי . ות מעטלא המעוררי� שאלות פילוסופיות ומתודולוגיות

 במסגרת עקרו� הרציפות 2.היסטוריוגרפיה והיסטוריוסופיה, פע� מחדש בדיוני� על היסטוריה
נהלי� , נורמות, מוצא� של חוקי�המשפטית רווח בפרקטיקה המשפטית העיסוק ב

כחלק מהבסיס לגיבוש טיעוני� , בשינויי� שה� עברו לאור� זמ� ובמשמעויותיה�, ופרוצדורות
לעיתי� מובאות להכרעת בית המשפט סוגיות שבמהות� ה� סוגיות , יתר על כ�. ופסיקות

 מצבי� אלה . שההכרעה בה� תלויה כולה בפרשנות היסטורית של חוקי� כאלהאו, היסטוריות
אמורי� לעורר את השאלה העקרונית א� הזירה המשפטית מתאימה , או למצער, מעוררי�

 פרט,  אילו כלי� וידע דרושי� לש� כ�– וא� כ� ,בכלל לדיוני� והכרעות בסוגיות כאלה
 בשאלה זו לא אעסוק כא� 3. מומחי�דעת  המקובלת של בית המשפט על חוותלהסתמכות

 
 מיתוס או –היסטוריה דיו� היסטוריוסופי והפניות למחקרי� נוספי� בנושא ראו אלעזר וינריב ל  2

, ההיסטוריו� הנודע קרלו גינצבורג). 2003 (74–52 מחשבות על מצב המקצוע? מציאות
הקדיש מסה , שהתמחה בחקר רשומות האינקוויזיציה באיטליה של העת החדשה המוקדמת

בעקבות משפט רצח מתוקשר וממוש� , כת ההיסטוריו� לזו של השופטמעניינת להשוואה בי� מלא
 CARLO GINZBURG, THE JUDGE AND THE HISTORIAN: MARGINAL: שהוא עקב אחריו מקרוב

NOTES ON A LATE-TWENTIETH-CENTURY MISCARRIAGE OF JUSTICE (1999). 
הדיוני� ). 15.3.2012, רס� בנבופו (מדינת ישראל' אלעוקבי נ 7161/06) ש"מחוזי ב(א "למשל ת  3

, )Ottoman Land Code) (1858(מאני 'הממושכי� בתיק והפסיקה בו נדרשו לחוק הקרקעות העות
סנדי קדר ואחמד , ראו אור� יפתחאל. על תיקוניו השוני� והשינויי� שנעשו בו בתקופת המנדט

 7 יד משפט וממשל" זכויות קניי� במרחב הבדווי: 'הנגב המת'עיו� מחודש בהלכת "אמארה 
בה� כאלה המתמחי� בסוגיה הסבוכה של , מאנית עצמ�'חוקרי ההיסטוריה העות). 2012(

, תשע עשרהמאנית ושינויי החקיקה ביחס אליה במאה ה'המשטר הקרקעי באימפריה העות
חלוקי� ביחס למשמעויותיו של חוק זה וההשלכות של יישומו לאור� זמ� על אוכלוסיות שונות 

 יוצרתאת החלטת בית המשפט בתיק זה אפשר לאפיי� כפסיקה משפטית ה. ת שוני�ובמקומו
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 העומדת ברקע הדיו� כא� אינה שייכת לסוג �" פסיקת בג–האחד : משני טעמי�, בפירוט
, אלא לסוג הראשו�, זה שבו הפסיקה מבוססת על הכרעה בסוגיה היסטורית, המקרי� האחרו�

שבו סקירה היסטורית על החוק במסגרת עקרו� רציפות המשפט מבהירה את הרקע ההיסטורי 
הטע� . כרעה במונחי� היסטוריי� אלהא� אינה מעמידה את השאלה שבמחלוקת לה, של החוק

 הוא שלזכותה של השופטת עדנה ארבל ייאמר שהיא כללה בפסק הדי� סקירה מיודעת אחרה
בהסבירה בדר� זו את החלטתה להשאיר את ,  של החוקיי�למדי של ההיבטי� ההיסטור

כל ב. תולדות החוק מחו� לשיקולי הפסיקה ולבחור בחוק הישראלי כמסגרת להכרעה בעתירה
 מבקשת אני משו� שמשפטלהעליתי כא� את שאלת היחסי� המורכבי� בי� היסטוריה , זאת

 מוגבל אמנ� המאמר. למק� את הדיו� שאערו� במאמר זה בתו� ההקשר הרחב של יחסי� אלה
 אול� דיו� מצומצ� זה נשע� ,רק לסוגיות בודדות הנוגעות לקוד המשפחה והקשרו ההיסטורי

 היסטוריות אלה ומבקש עומק השואב את השראתו משאלות, ותרעל מחקר היסטורי רחב י
  4.לתרו� להארת�

 הדיו� היא להציג את הממדי� ההיסטוריי� של כמה מהסוגיות שבה� עסקה פסיקת מטרת
ההקשר ההיסטורי .  ולהדגיש אגב כ� את חשיבות הצבת� בתו� הקשר היסטורי מתאי��"בג

חוקרי� לא תמיד . רקע או קישוט,  מעי� תפאורה,י טריוויאלי וכמעט טכניי�נתפס לעיתי� כענ
, או כל עניי� אחר(נותני� את דעת� לשאלה מדוע וכיצד ה� בוחרי� לדו� בתולדותיו של חוק 

 יחידה פשרותכאילו אי� זו בחירה אלא א, במסגרת הקשר היסטורי מסוי� ולא אחר) לצור� זה
ההקשר שבו . ולא היא. יצוני לניתוחכאילו ההקשר ההיסטורי ח, לופי�או לח, ומובנת מאליה

, להציב את סוגיית הדיו� שלה� הוא חלק ממנה, יד במודע או כלאחר, היסטוריוני� בוחרי�
עצ� הבחירה למק� את הדיו� בהקשר היסטורי .  והפרשנות שה� מגבשי�מהניתוח ג� כמו

ההיסטוריונית  ושזירת הניתוח ההיסטורי לתו� הקשר זה דורשת מ, הנמקה אפואמסוי� מחייבת
  . בה�כשלי להדושהרי אלה ה� ענייני� שקל מא, ערנות מתמדת

 
 לבעייתיות של שימוש בלתי מיודע בעקרו� הרציפות פרט. הכרעה אנכרוניסטית בסוגיה היסטורית

יש , המשפטית בפסיקה בעלת השלכות כה משמעותיות בסוגיה הנטועה כולה בהוויה העכשווית
מחלוקת המובאת . ני בי� מחלוקת משפטית לבי� מחלוקת היסטוריתמקו� להצביע על הבדל עקרו

 זו בלבדמחלוקת היסטורית לא . זו מטרת ההלי� המשפטי. לבית משפט חייבת להסתיי� בהכרעה
לא קיי� . אלא שמבחינת מקצוע ההיסטוריה מוטב לה שלא תוכרע, שאינה חייבת להיות מוכרעת

הדיו� שמחלוקות מעוררות והמש� . חלוקות מסוג זהפורו� או הלי� אחד מוסכ� שבו מוכרעות מ
 ולהשגת מטרה זו מכוונת , אודותיה� ה� שמעשירי� את ההיסטוריה כתחו� דעת עלהמחקר

 .המתודולוגיה ההיסטורית
מאני המקורי ולעמדות המחוקק 'יודגש כי הדיו� על קוד המשפחה במאמר זה מתייחס לחוק העות  4

הבריטית (לא לגרסאותיו המאוחרות , מ� בזמנוי שהוא נמנה עמאני וחוגי האליטה השלטת'העות
א� כי הניתוח מתייחס בעיקרו לטקסט . או לפסיקה על בסיס גרסאות אלה, של החוק) והישראלית

�גישת הניתוח היא סוציו, מאניי�'של החוק ולא ליישומו קצר הימי� בבתי די� שרעיי� עות
הניתוח נסמ� על ממצאי� , טיקה של עבודת בתי די�בסוגיות הנוגעות לפרק, במסגרת זו. לגאלית

 .יד לאחריהיאו סמו� מ, מאניי� קוד� לחקיקה'אמפיריי� ממחקרי� על בתי די� שרעיי� עות
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,  בקוד המשפחה131–130 שאטע� במאמר זה נוגעת להקשר ההיסטורי של סעיפי� הטענה
לפי . כללי באופ� �1917מ הקודיפיקציה של להקשרו, �"הסעיפי� שעליה� נסבה העתירה לבג

ימנה השופט שני , שתו ואחד מה� פונה לבית הדי�א� מתגלע סכסו� בי� בעל לא, סעיפי� אלה
.  בני הזוגבי�במטרה ליישב את הסכסו� , בורר אחד מכל משפחה, בוררי� מקרב משפחותיה�

במקרה שהבוררי� ייכשלו ביישוב הסכסו� ה� יקבעו על מי מבני הזוג מוטלת האחריות 
רושי� שבית הדי� יפסוק  וקביעה זו תשפיע על טיבו של ההסדר הכספי בהסכ� הגי,י�לגירוש

מחקרי� היסטוריי� על קוד המשפחה מדגישי� כי הוא נחקק במטרה לשפר את מעמד . לה�
 מאנית'הנשי� בנישואי� ובגירושי� על רקע השינויי� שחלו במעמד� וזכויותיה� בחברה העות

 את כושר המיקוח של נשי� משפרי� אכ�שני הסעיפי� הללו , לכאורה 5. עשרהתשעבמאה ה
 מטילה על זכותו הבלעדית של בעל אל בעליה� באמצעות הבוררות ומגבלות מסוימות שהימו

,  לבעלי� שליטה בנשי� ג� א� לא מימשו אותההקנתה זו זכות .צדדית את אשתו�לגרש חד
 ,רש�ה� נזקקו להסכמת הבעל לג. בעוד לנשי� לא עמדה אפשרות דומה ליזו� גירושי�

גירושי ( � חלקעל אויותיה� הממוניות המוקנות לה� בגירושי�  כל זכועלובתמורה נאלצו לוותר 
 �ע'ח � שהרצו� לשפר  על פיא� אני אטע� כא� ביחס להסבר זה על מטרת קוד המשפחה כי 6).ל

 
 J.N.D. ANDERSON, ISLAMIC LAW IN THE MODERN WORLD 26 (1959); MEHMET ראו למשל  5

AKİF AYDIN, İSLÂM-OSMANLI AİLE HUKUKU 158–160 (1985) )להל� :AYDIN, 1985(; 
Mehmet Akİf Aydın, Hukuk-i Aile Kararnamesi: 1917 Tarihli Osmanlı Aile Kanunu, 18 

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 314, 314–315 (1998)) להל�: Aydın, 1998(; ROBERT H. EISENMAN, 
ISLAMIC LAW IN PALESTINE AND ISRAEL: A HISTORY OF THE SURVIVAL OF TANZIMAT AND 

SHARI’A IN THE BRITISH MANDATE AND THE JEWISH STATE 35 (1978); Judith E. Tucker, 
Revisiting Reform: Women and the Ottoman Law of Family Rights, 1917, 4 ARAB STUD. J. 

 שלא שיפר את מעמד הנשי� ביחס זו בלבדקוד המשפחה לא , Tuckerלטענת . (1996) 7 ,4
אלא שבכמה , מודרניות בבתי הדי��ובעיקר ביחס לפרקטיקות הפסיקה הקד�,  השרעיי�לכללי�

בי� ההיסטוריוני� , ככל הידוע לי). 10' בעמ, ש�, Tuckerלמשל (תחומי� הוא א� הרע את מצב� 
המשפטני� ואנשי מדעי החברה שכתבו , חוקרי המשפט האסלאמי, מאנית'של האימפריה העות

כרות טובה ע� המקורות האמפיריי� י היא היחידה אשר יש לה ג� הTucker, על קוד המשפחה
 יישו� דיני המשפחה באימפריה לפני המאה  שלפרקטיקותהו) רשומות בתי הדי� השרעיי�(
 .תשע עשרהה

אצל איריס אגמו� , ראו דיו� קצר בחלוקת העבודה המגדרית שאפיינה את דיני המשפחה השרעיי�  6
, כמה הערות על נשי�: הדי� השרעיי� בסו� התקופה העותמאניתהרפורמות המשפטיות ובתי "

 זכויות ומשפט בתקופת המנדט, נשי�: חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה" מגדר ומשפחה
יודגש כי לעצ� ). 2010, קדרי עורכי� ורות הלפרי� מרגלית שילה ,אייל כתב� (132–130, 117

� עשויות להיות פני� לכא� או לכא� מבחינת קיומה של הבוררות ופיקוח בית הדי� על התהלי
 ובי� א� בי� א� הוא שמעוניי� בגירושי� והיא לא, שה מול בעלהיהתרומה לחיזוק מעמדה של א

המחשה מצוינת לכ� נית� . דיו� מפורט יותר על כ� בחלקו השני של המאמרראו . הפו�המצב 
 & Ziba Mir Hosseini בהפקת ”Divorce Iranian Style“: �1998 לראות בסרט התעודה המרתק מ

Kim Longinotto ,www.youtube.com/watch?v=BBm8GqMNwXU . בו שבסרט מתועד מקרה
 .אישה המעוניינת בגירושי� ובעלה המתנגד לכ� נשלחי� על ידי השופט לבוררות משפחתית
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אי� להסתפק בהסבר זה כדי , מאני'את מצב הנשי� בנישואי� אכ� היה בי� מטרות המחוקק העות
 ושל שאיפת המחוקקי� לתרו� לשיפור מעמד להבי� את ההקשר ההיסטורי של הקודיפיקציה

 אותה אל יעדי הרפורמות המשפטיות שקשר, לשאיפה זו היה הקשר היסטורי רחב יותר. �הנשי
 7."ארוכה" ה עשרהתשע במרוצת המאה המאנית'שהובילה האליטה הפוליטית העות

, יתהרפורמות חתרו לחולל שינוי במערכת המשפט האימפריאלית ולעצבה כמערכת מודרנ
.  המדינה כולובמנגנו�כחלק משינוי נרחב ברוח זו שהרפורמטורי� ערכו , יעילה וריכוזית

את .  זה השתלבו ג� מאמציה� לעצב מחדש את המשפחה ואת יחסיה ע� המדינהקטבפרוי
  .הרצו� לשפר את מעמד הנשי� במשפחה ולעג� זאת בחקיקה יש לראות כנדב� בסדר היו� הזה

שאליו אגיע בחלקו השני של ,  של קוד המשפחה131–130סעיפי�  בכמה היבטי� של דיו�
 מנת להציב דיו� זה בהקשר על ,ואול�. ישמש לביסוס טענה זו ולהמחשתה, )פרק ג (המאמר

:  לדיו� בשלוש סוגיות)פרק ב (אקדיש את חלקו הראשו� של המאמר, ההיסטורי שבחרתי
משמעות שמו של קוד ; � במשפחההקשר בי� יעדי הרפורמות לבי� סוגיית מעמד� של נשי

על ידי הבריטי� " קוד המשפחה" ולהסבת �1917התהלי� שהוביל לקודיפיקציה ב; משפחהה
� המאפייני� הסוציואת מכ� לאחראנתח , על בסיס זה". חוק המשפחה המוסלמי" ל�1919ב

, � בשני סעיפי הבוררות בסכסוכי נישואיתמקד שיניתוח, לגאליי� של חידושי קוד המשפחה
לצור� הדגמת הקשר בי� חידושי� אלה לבי� שאיפת המדינה למעורבות במרחב המשפחתי 

  .ובעיצובו מחדש

   לקולוניאליז� בריטימאנית' עותממודרניות. ב

  נשי� ומשפחה, מאניות' העותהרפורמות. 1

בעלת שלטו� ,  חתרו לעיצובה של האימפריה כמדינה מודרניתמאני�' העותהרפורמטורי�
מעמד� של .  שליטה ישירה בנתיני�שלהמ� על מנגנו� היררכי יעיל המאפשר לממריכוזי הנס

במטרה לבטל הבחנות שונות , )1869( מחדש במסגרת הרפורמות כאזרחי� הוגדר נתיני�ה
 להחליש את  נועד המעמד האזרחי השווה בה בעת. שניתנו רק לחלק�ופריבילגיות ביניה�

 
ו� הייתה מטבע לשו� שטבע ההיסטוריו� אריק הובסבא"  הארוכהתשע עשרהמאה ה"ה, במקור  7

בהגדירו את עיד� המהפכות והלאומיות באירופה כמסגרת זמ� שראשיתה במהפכה הצרפתית 
מאנית 'כמה היסטוריוני� של האימפריה העות. וסיומה בתו� מלחמת העול� הראשונה) 1879(
 הרפורמות –מצו כותרת זו בהדגיש� שמבחינת המאפייני� ההיסטוריי� המרכזיי� שלה יא

 החלה ג� באימפריה תשע עשרה המאה ה–המעבר למודרניות הגלובליזציה ו, הגדולות
מסו� המאה ( הקלנדרית תשע עשרהמאנית מוקד� יותר והסתיימה מאוחר יותר מהמאה ה'העות

להיכרות בסיסית ע� ). 1923,  עד פירוק האימפריה אחרי מלחמת העול� הראשונהשמונה עשרהה
 הארוכה באימפריה ראו ע עשרהתשמאנית ובפרט ע� הרפורמות במאה ה'ההיסטוריה העות

 ).2015, אורית פרידלנדר מתרגמת (1922–1700מאנית 'האימפריה העותדונאלד קואטארט 
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ה לבי� הקהילות המרכיבות את המדינה ולקד� כוח� של גורמי תיוו� שוני� בי� הממשל
 8.כחלופה לזהויות הקהילתיות השונות,  מלכדתמאנית'עות� לו קולקטיבית כעההתפתחות תוד
 המדינה בכמה מרחבי� ששליטי האימפריה בעבר לא היו התערבות בכרוכי� יויעדי� אלה ה

 ואימפריות אחרות כמו במדינות. כגו� חינו� ומשפחה, מעונייני� במעורבות ישירה בה�
 נמנו מהי שע, האליטה הבירוקרטיתמאנית'ג� באימפריה העות, בתקופה זו ברחבי העול�

בבירת .  ראתה במרחבי� הללו אתרי� לעיצוב� של מדינה וחברה מודרניות,מובילי הרפורמות
שהפכו לחלוצות התמורות שהובילה האליטה , האימפריה ובכמה ערי� מרכזיות נוספות

הקמת מערכת חינו� מדינתית ובניית תשתית ,  המרחב העירוניעיצוב של �מי בתחוהבירוקרטית
התפתחו דפוסי משפחה ואורחות , ייהלאיסו� נתוני� דמוגרפיי� ומעקב אחר תנועות האוכלוס

 שאלות אלה עמדו 9.חיי� שהציפו את סוגיית מקומ� וזכויותיה� של נשי� במשפחה ובחברה
הוא התאפיי� .  שמובילי הרפורמות נטלו בו חלק,פוליטי ערבמרכזו של שיח אינטלקטואלי ו

ברכישת השכלה והכשרה ,  והשאלות שנגעו למקומ� של נשי� במשפחה,כשיח אליטיסטי
בתעסוקה ובפעילויות אחרות במרחב הציבורי ניזונו בשיח זה בעיקר ממציאות , מקצועית

  10.העירונית המתרחבת והבורגנות האליטההחיי� והאידיאלי� התרבותיי� של משפחות 

 
 ,KEMAL KARPAT, THE POLITICIZATION OF ISLAM: RECONSTRUCTING IDENTITY ראו למשל  8

STATE, FAITH, AND COMMUNITY IN THE LATE OTTOMAN STATE 308–327 (2001); MICHELLE 

U. CAMPOS, OTTOMAN BROTHERS: MUSLIMS, CHRISTIANS, AND JEWS IN EARLY 20TH
 

CENTURY PALESTINE (2010); KAREN M. KERN, IMPERIAL CITIZENS: MARRIAGE AND 

CITIZENSHIP IN THE OTTOMAN FRONTIER PROVINCES OF IRAQ (2011). 
 ALAN DUBEN & CEM BEHAR, ISTANBUL HOUSEHOLDS: MARRIAGE, FAMILY ANDראו למשל   9

FERTILITY, 1880–1940 (1991); BENJAMIN C. FORTNA, IMPERIAL CLASSROOM: ISLAM, THE 

STATE, AND EDUCATION IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE (2000); NAZAN MAKSUDYAN, 
ORPHANS AND DESTITUTE CHILDREN IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE (2014) . חקר על

מאנית והקטגוריות האנליטיות בחקר דפוסי משפחה 'ההיסטוריה של המשפחה באימפריה העות
  IRIS AGMON, FAMILY AND COURT: LEGAL CULTURE AND MODERNITY IN LATE OTTOMANראו 

PALESTINE 22–40 (2006) . על תהלי� דומה שהתרחש באותה תקופה במצרי� הקולוניאלית ועל
: כינו� החילוניותה המשפטית לבי� הבניית המשפחה הגרעינית ראו טלאל אסד הקשר בי� הרפורמ

 ).2010, זהר כוכבי מתרג� (319–297 מודרניות, אסלא�, נצרות
ברקע להתפתחותו של שיח זה עמדה העובדה שהשוויו� האזרחי הפורמלי שהונהג באימפריה   10

, 7ש "לעיל ה ,או קואטארטר. במסגרת הרפורמות של המאה התשע עשרה חל על גברי� בלבד
, בלו שאלות אלה ממדי� חדשי�יבשנות מלחמת העול� הראשונה קאול� . 64–61' בעמ

על רקע השתתפות� של נשי� בשוק העבודה במקו� גברי� מגויסי� וגידול , פחות אליטיסטיי�
 Yiğit Akın, War, Women, and the State: The  ראו.בתופעת העגינות של נשות חיילי� נעדרי�

Politics of Sacrifice in the Ottoman Empire During the First World War, 26 J. WOMEN’S 

HIST. 12 (2014) . לסקירה על שינויי� במצב� של נשי� ובתפיסות על נשי� באימפריה
 NIKKIE R. KEDDIE, WOMEN IN THE MIDDLE הארוכה ראו תשע עשרהמאנית במאה ה'העות

EAST: PAST AND PRESENT 60–75 (2007). 
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 המודרנית מאנית' בחברה העותחו לטפשראוי שהסתמ� בשיח זה כדפוס שפחה הממבנה
 ת#ע הנישואי� שלה� מבוסס על רֵ שקשרזוג �בני – משפחה גרעינית של זההיה 

)companionship( דפוס שייצג את האידיאלי� של הבורגנות העירונית שצמחה – וילדיה� 
אידיאל זה עמד כנראה לנגד עיניה� של . ות ברחבי העול�בתקופה זו בערי� מרכזי

 משפחה"שנמנו ע� חוגי האליטה ולקחו חלק בשיח שרווח בבירה על ה, הרפורמטורי�
 הנשי� במסגרת קוד  של� ג� ביחס למהלכי� לשיפור מעמדישותיה�ועיצב את ג" החדשה

 מודל  שלה� בסוגילא כל המעורבי� בהכנת קוד המשפחה היו בהכרח תמימי דעי. המשפחה
היה על , שדורש מטבעו בחירות ברורות, קציהיבפרט כאשר בתהלי� הקודיפ, המשפחה הנשא�

 באופ� כללי ,אול�ו. המחוקקי� לנסח בחדות סעיפי חוק שבסיס� היה דיני המשפחה השרעיי�
לראות ,  המחוקקי�בה�ו,  באסתנבול בתקופה זווהרעיוניתנטו חוגי האליטה הפוליטית 

   11. המודרניתמאנית'ה הגרעינית את יחידת היסוד החברתית ההולמת את המדינה העותבמשפח
שכללו , מאנית' אי� להסיק שלא הייתה לרפורמטורי� ולחוגי� נוספי� באליטה העותמכ�
הייתה ג� .  הנשי� ביחס למעמד הגברי� של�שאיפה כנה להביא לשיפור מעמד, ג� נשי�

,  כפי שהצעתי לעיל,ותרבמסגרת הקשר היסטורי רחב י קוד המשפחה ניתוח ,ואול�. הייתה
 היא קטגוריה אנליטית מועילה יותר למחקר על השיח "משפחה"שכרו� בתובנה מתודולוגית 

חוזרת , בתורה,  תובנה זו12."מגדר" או "נשי�"ההיסטורי הנדו� על נשי� מאשר הקטגוריות 
 זכויות נשי� יש אודות לעג� לתפיסות , כמו לכל תופעה. לסוגיית ההקשר ההיסטורי

תפיסה הרותמת .  וה� נבדלו אלו מאלו במקומות וחברות שונות והשתנו על ציר הזמ�,היסטוריה
לעיצוב מחדש של , מאני' במקרה העות–את שיפור מעמד� של הנשי� להשגת תכלית אחרת 

ת  הייתה אופיינית בתקופה הנדונה לחברות רבו–המשפחה על ידי המדינה המשתנה בעצמה 
שיפור מעמד� של . כחלק מתהליכי השינוי המורכבי� שנכרכו במעבר למודרניות, בעול�

הנשי� נתפס אפוא כחיוני להשגת שינויי� חברתיי� ופוליטיי� בתחומי� אחרי� וכמדד 
  13. ולאו דווקא כתכלית לעצמה,להישגי� בתחומי� אלה

 
11  Zafer Toprak, The Family, Feminism, and the State during the Young Turk Period, 1908–

1918, in PREMIER RENCONTRE INTERNATIONALE SUR L'EMPIRE OTTOMAN ET TURQUIE 

MODERNE 441 (Edhem Eldem ed., 1991). 
קטגוריה שהייתה בשימוש הפועלי� , היא במקרה זה ג� קטגוריה של פרקטיקה" חהמשפ"  12

המשמעות שלו כקטגוריה ,  שהמונח זהההג� ,אול�ו. ההיסטוריי� בני הזמ� לתיאור עמדותיה�
במאמר� . כפי שמציעי� ברובייקר וקופר, אנליטית או קטגוריה של פרקטיקה שונה מהותית

הקטגוריות , מציעי� הבחנה בי� קטגוריות של פרקטיקהה� , הביקורתי על מחקרי זהות
, שבאמצעות� הפועלי� ההיסטוריי� מתארי� את התנסויותיה� ובתור� ה� מעצבות את תודעת�

אלה שמשמשות את החוקרי� לניתוח התנסויותיה� ותודעת� של , לבי� קטגוריות אנליטיות
 Rogers Brubaker & Frederick Cooper, Beyond “Identity”, 29ראו . הפועלי� ההיסטוריי�

THEORY & SOC’Y 1 (2000). 
כתיבת ההיסטוריה של המהפכה החוקתית : ?'הא� ייזכר שמנו'"מאבאדי 'ראו למשל אפסאנה נג  13

 BETH; )1999, יוסי מילוא מתרג� (94 ד מאעה'ג" באירא� כאילו יש חשיבות לנשי� ומגדר
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 היה אחד 1917 אשר קוד המשפחה של,  מהלכי החקיקה נועדומאנית' העותבאימפריה
להקנות למדינה שלטו� ריכוזי ולאפשר לה ריבונות ושליטה ישירה , ) האחרו�–ובדיעבד (מה� 

 שתיווכו בינ� לבי� ,פוליטיי� שוני��  באמצעות הכפפת גורמי� חברתיי�הדבר נעשה; בנתיניה
כמו ,  תחומי חיי�עיצובב התערבות המדינה בעזרת כ�ו, לפיקוח המדינה, השלטו� המרכזי

, אגב כ�.  אליה�יכנס שבעבר לא היה לה עניי� רב לה, ובפיקוח על תחומי� אלה,המשפחה
המאוכלס במגוו� אנושי של נושאי תפקידי� ,  אותו מנגנו� שלטוני מורכב–המדינה עצמה 

 עוצבה – יחסי שליטי� ונשלטי� אודות עלשמיישמי� את התפיסות המקובלות באותה תקופה 
כחלק ,  החדש שגילו הרפורמטורי�יי� הענאפוא שלפנינו הוא מוקד הדיו� במקרה. מחדש

בעיצובה ובהכפפת� , בהתערבות במסגרת המשפחה,  המשתנהמאנית'מהאליטה במדינה העות
את ניתוח , לטענתי, זה ההקשר שמתאי� למק� בו. של תהליכי� אלה לפיקוח המדינה

. י� במשפחה ובחברה של נשחוקיהמאמצי� שמשק� קוד המשפחה לחולל שינוי במעמד� ה
לפרשנות ההיסטורית של קוד המשפחה הוחמצה על ידי רוב ) ולא רק היא(נקודה מהותית זו 
  14.החוקרי� שדנו בו

  
  

 
BARON, EGYPT AS A WOMAN: NATIONALISM, GENDER, AND POLITICS (2005); Palmira J. 
Brummett, Gender and Empire in Late Ottoman Istanbul: Caricature, Models of Empire, 
and the Case for Ottoman Exceptionalism, 27 COMP. STUD. S. ASIA, AFRICA & THE MIDDLE 

EAST 283 (2007) . בתקופה זו לקבלת זכות בחירה באירופה ובצפו� אמריקה נאבקונשי� 
. לא מפני שבשאר התחומי� מעמד� היה שווה או קרוב למעמד הגברי�, )יסטית'התנועה הסופרז(

היו , כמו הגברי�, שא� כי לא זכו במעמד של אזרחיות לפי חוק, מאניות'יחסית לנשי� עות
מעמד� של , טוהיו בעלות זכות עמידה בבית המשפ, לרשת ולהוריש, רשאיות להחזיק ברכוש

ראו . המאבק על זכויות פוליטיות היה אמצעי להשגת מעמד אזרחי. נשי� במערב היה נחות יותר
: ג� על השינויי� בחשיבה ובכתיבה על היסטוריה של נשי� ומגדר במערב אירופה וצפו� אמריקה

–1800 ,היסטוריה של נשי� והיסטוריה של מגדר, היסטוריה: לשנות את ההיסטוריה"בילי מלמ� 
 ).2008, יוסי מאלי עור� (331 מחקרי� בהיסטוריוגרפיה המודרנית:  זמני� חדשי�"2005

בי� המחקרי� הבולטי� . לא רבי� ההיסטוריוני� שניתוח מפורט של קוד המשפחה העסיק אות�  14
 NIYAZI BERKES, THE DEVELOPMENT OF SECULARISM IN TURKEY ([1964]אפשר למצוא את 

1998) ;Eisenman ,5 ש"לעיל ה ;AYDIN, 1985 ,וחוקרי� אחרי�(היסטוריוני� אלה . 5 ש"לעיל ה ,
מרבי� לדו� ) שמסתמכי� עליה� ולרוב אינ� מציעי� תובנות אחרות בקשר לקוד המשפחה

מאנית על מצב הנשי� באופ� 'ויכוחי� האידאולוגיי� והאינטלקטואליי� בקרב האליטה העותוב
את . הבלק� ומלחמת העול� ועל השאיפה לשפר את מעמד�על קשייה� בעקבות מלחמת , כללי

מאניות ה� מנתחי� ' קוד המשפחה והקשר שלה� למטרות מפעל הרפורמות העותיו שלמטרות
חוקרי� . בלי לקשר בי� שני נושאי� אלה לבי� השאיפה לעצב מחדש את הבניית המשפחה, בנפרד

כמעט בלעדי על טקסטי� שנכתבו על אלה ג� אינ� ערי� לכ� שה� מבססי� את ניתוחיה� באופ� 
לא היה גברי , הג� שהיה אליטיסטי מובהק,  שהשיח הציבורי על מצב הנשי�א� על פי, ידי גברי�

 .בלבד
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   של הקודשמו. 2

 1917 באוקטובר �25  באסתנבול במאנית' המשפחה המקורי פורס� על ידי הממשלה העותקוד
הקוד לא תורג� רשמית לערבית ,  לי ככל הידועHukuk-i Aile Kararnamesi.15תחת הכותרת 

  לאחר מלחמת העול�16. הקודמי�מאניי�'בכ� הוא לא היה שונה מהקודי� העות. בעת פרסומו
והחילו אותו ) כפי שאטע� בהמש�, מהותית( השליטי� הקולוניאליי� החדשי� את הקוד שינו

רי� שהפכו כלומר באזו, לשעבר בלבנט�מאניות'עות�על המוסלמי� בפרובינציות הערביות
 ר�א� ופלשתינההירד� עבר, סוריה, בהסדרי� של אחרי המלחמה למדינות המנדט לבנו�

התרגו� .  אלה הקוד תורג� לערבית באופ� פרטי על ידי משפטני� מקומיי�אזורי�ב. ישראל
ק#�קאנ"ובו הש� שנית� לקוד היה ) 1924(המוקד� ביותר המוכר לי הוא התרגו� הלבנוני  � #ק ח

 ,ואול�.  המאמר אזכיר בהמש� ישראלר�א�  את מוצאותיו של הקוד בפלשתינה17".ַעאילה� אל
  על פיא�,  ישראלר�א� ידוע לי על קיומו של תרגו� מנדטורי רשמי לערבית ג� בפלשתינהלא

,  אל מעמדו של הקוד בצווי� שפרסמוהבריטי� התייחסו כתב המנדט  שלו טר� קבלתשעוד
 הטקסט של החוק שהבריטי� החילו על בתי הדי� 18.שחייבו לשנות אותו ואת תחולתו

נוהג עד ") חוק המשפחה המוסלמי(" שינויי� אלה אחרל  ישראלר�א�השרעיי� בפלשתינה
 ,"חוק המשפחה העותמאני" כיו� מכונהה ,חוק זה.  ישראלמדינתהיו� בבתי הדי� השרעיי� ב

רגומי� פרטיי� של הקוד שמיזג שני ת, הקאדי של יפו דאז,  על ידי טאהר חמאד�1957נער� ב
 ולא ידוע לי י את שני התרגומי� הקודמי� הללו לא ראיתי במו עיני19.לערבית מתקופת המנדט

בי� , מכל מקו�.  אלה שני תרגומי� אחרי�היו מאאו ש, א� אחד מה� היה התרגו� הלבנוני
ימי�  התרגו� הלבנוני יש הבדלי� מסו� לבי, המבוססת על השניי� הללו,הגרסה הישראלית

אחד המקומות ; מאני'והתרגו� בגרסה הלבנונית סטה בעצמו בכמה מקומות מהמקור העות(
הגרסה ).  הנדונה כא��" שעמד במוקד פסיקת בג,130הוא סעי� , י�ילמרבה הענ, האלה

 ַקראר �#קאנ", הישראלית של הקוד מופיעה תחת כותרת שונה במעט מזו של התרגו� הלבנוני

 
 Takvim-i Vekayi 3046, 3-10 : ימי� פורס� הקוד ברשומות באסתנבולשישהכעבור   15

(31.10.1917). 
ורמות מסמכי� מסוימי� תורגמו מסיבות במרוצת הרפ. מאנית'שפת המנהל והמשפט הייתה עות  16

 רוב החוקי� לא נמנו ע� ,אול�ו. שונות לערבית ופורסמו באמצעות בית הדפוס האימפריאלי
בעיקר , תרגומי� וספרי פרשנות  של דברי חקיקה שוני� פורסמו באופ� פרטי. מסמכי� אלה

 .ליה� וחוקרי� מרבי� להסתמ� ע,על ידי מומחי� זרי� או מקומיי�, בצרפתית
עאר� אפנדי רמדא� , עור�, יוס� אבראהי� צאדר( 373–353, 353 כר� א קַואני��מ�עת אל'מג  17

 ).1927, מתרג�
18  Government of Palestine, An Ordinance to provide for the Application of the Ottoman 

Family Law of 25th October, 1333 (25.9.1919), 1 NORMAN BENTWICH, COMP. LEGISLATION 

OF PALESTINE, 1918–1925, 58 (1926).  
למחברת מאמר , מנהל בתי הדי� השרעיי� בישראל, ר איאד זחאלקה"דואר אלקטרוני מהקאדי ד  19

 .ר זחאלקה"תודתי לד). 10.4.2014(זה 
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ק �ה� קוד המשפחה ההיסטורי וה� גרסותיו , פרסומי� אקדמיי� בעברית ב20".ַעאילה� אל#קח
חוק זכויות המשפחה "או " מאני'חוק המשפחה העות"המנדטורית והישראלית מוזכרי� בש� 

אני משערת שהש� האחרו� הוא תרגו� של הש� הרווח בספרות המחקר באנגלית ". מאני'העות
Ottoman Law of Family Rights (OLFR)של ) כפי שאראה להל�, שגוי(בוסס על תרגו�  והוא מ

ק"המונח  �דווקא במחקרי� המוקדמי� ביותר על קוד . בשמו של הקוד המקורי" זכויות"ל" ק#ח
 וזה הש� Code Familial,21, לדעתי, נבחר הש� המתאי� ביותר, שנכתבו בצרפתית, המשפחה

  ).Family Codeובאנגלית " (קוד המשפחה", מצתיישא
מה� ?  המקוריאמני' לקוד העותמתאי� שהוא זה ש� דווקאשלמסקנה  הגעתי מדוע

מוב� מאליו שכחוק שנחקק , ראשית? החסרונות של השמות האחרי� שהזכרתי לעיל
 כ� הוא מופיע א�,  לא היה חלק משמו המקורי"מאני'עות"הכינוי , מאנית'באימפריה העות

של חוקי מדינות באשר ה� אינ� שמותיה� ). לעיל(תדיר בספרות המחקר בעברית ובאנגלית 
שכ� תפקיד השמות לזהות את החוקי� עבור משתמשי , נושאי� את ש� המדינה המחוקקת

 בתחומי משפט ומדעי החברה מוסיפי� את קרי�היסטוריוני� וחו. מערכת המשפט המקומית
.  להיות כלולה בש� החוק עצמואמורה אינהאבל תוספת זו , ש� המדינה לש� בהירות הדיו�

 הרווחי� בספרות דיוקי�ה� אימ היא אחד חה בכותרת שמו של קוד המשפ"מאני'עות"התוספת 
, ואני מתעכבת עליה משו� שלדעתי מקורה בערפול ההיסטוריה של הקוד, אודותיו עלהמחקר 

) חוק המשפחה המוסלמי(תוספת זו מתעלמת מהש� שהבריטי� נתנו לו . ולא רק בטעות טכנית
 ולא , המנדטורישהקוד  על פיא�, לו אותו על מוסלמי� בלבדכששינו את תוכנו והחי

והוא ג� .  ישראלר�א� בבתי הדי� השרעיי� בפלשתינה, לפחות להלכה,  הוא שיוש�,מאני'העות
 די המקורי אמנ� נכנס לתוק� מימאני'הקוד העות. זה שמיוש� בבתי הדי� השרעיי� בישראל

שכ� באותו זמ� החל כיבוש� בידי , רביותאול� הוא לא יוש� בפרובינציות הע, ע� פרסומו
 שמו של הקוד בכותרת,  מקו�מכל.  שנמש� עד תו� המלחמה,הצבא הקולוניאלי הבריטי

  .  אינה מופיעה"מאני'עות" התוספת )לעיל(בתרגומיו לערבית 
 בכותרת מציי� את סוג הצו ”kararname(si)“ ונחהמ,  למרכיבי שמו המקורי של הקודאשר

 מתרגמי הקוד לערבית 22. את דבר החקיקהמאנית'רתו פרסמה הממשלה העותהמנהלי שבמסג
. " מדינהחוק" מודרנית בערבית שמשמעותו ,"�#קאנ"במונח " קרארנאמה"החליפו את המונח 

חוק כזה , לפני הרפורמות.  היה חוק מטע� הסולטא�"קאנו�", מאנית'בתרבות המשפטית העות

 
ראו ג� ). 1957 (311–290 המשפט המוסלמי במדינת ישראלשלמה דב גוטוי� ואהר� ב� שמש   20

 .232–214' בעמ, ש�, חוק לעברית ופרשנותתרגו� ה
21  Lucien Bouvat, Le Code Familial Ottoman de 1917, 43 REVUE DU MONDE MUSULMAN 5 

 ZİYAEDDİN ראו ג�. מאמר זה כולל תרגו� של קוד המשפחה לצרפתית משולב בפרשנות. (1921)

)1936( URQUIET EN ILIALAMF ODEC DU RANSFORMATIONT LA SUR SSAIE ,INDIKOĞLUF İAHRF. 
צו שמבוסס על החלטת ממשלה ומעמדו בהיררכיית הצווי� , �kararnameנראה כי הבחירה ב  22

קשורה לכ� , מאניי� נמו� מזה של הצווי� ששימשו לפרסו� חוקי� אחרי�'הממשלתיי� העות
, Aydın, 1998ראו . כדי למנוע התנגדות לאישורו בפרלמנט, שקוד המשפחה פורס� כחוק זמני

 .314' בעמ, 5 ש"לעיל ה
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שהרי , א נכו� יהיה לתאר אותו כחקיקה פוזיטיביתאול� ל, תפקד והיה מחייב כחוק מדינה
� הקד�מאנית'חקיקה פוזיטיבית לא הייתה חלק מהתרבות המשפטית של המדינה העות

 עשרה טענו תשעבמאה ה). י�ילצור� הענ, מודרנית אחרת�או של כל מדינה קד�(מודרנית 
קת מדינה  במשמעות המודרנית של חקי"קאנו�" את המושג מאני�' העותהרפורמטורי�

קוד המשפחה היה ללא . "קאנו�" את הקודי� המרכזיי� של הרפורמות נוכאשר כי, פוזיטיבית
. מדויקת היא בתרגו� לערבית "קאנו�" ומבחינה זו הבחירה במונח ,ספק חוק מדינה פוזיטיבי

נועדה להדגיש את היותו חלק ממפעל הקודיפיקציה ) "חוק"ולא  ("קוד"ההעדפה שלי למושג 
 �יעני ( עשרהתשע המשפט הקונטיננטלי של המאה הבהשראת �1840ורמות שהחל בשל הרפ

המקור , תילהערכ,  הוא”Hukuk-i Aile“הצירו� ,  לבסו�23).שאפרט מעט יותר בפרק הבא
 ”Aile“". חוק זכויות המשפחה", לטעות נוספת בתרגו� שמו של הקוד לאנגלית ולעברית

.  המונח היחיד בכותרת שתרגומו אינו מעורר קושי והוא,"משפחה"פירושו ) ַעאילה: ערבית(
ק: ערבית (”Hukuk“המונח  �נושא כמה , ללא הקשר מסוי�,  מופיע בנפרד כשהוא,)ק#ח

בי� ). כלומר חוקי� ("כללי�" או "זכויות"במקורו הוא ש� עצ� ברבי� ומשמעותו . עויותמשמ
. שגויה מהותית) Family Rights, זכויות המשפחה ("זכויות"הבחירה ב, שתי המשמעויות הללו

קוד המשפחה אינו עוסק ,  מוסד המשפחה שלו נועדה להשפיע על עיצובשהחקיקה  על פיא�
) נישואי�(הקוד מגדיר את הכללי� להקמת משפחות . בזכויות המשפחה כיחידה חברתית

, חלפק, את ההיתרי� והאיסורי� בנדו� ואת בעלי הסמכות לנהל, במדינה) גירושי�(ופירוק� 
 Hukuk-i“ משמעות הצירו�,  במילי� אחרות24.לרשו� ולתת הרשאות לאזרחי� בענייני� אלה

Aile” בשמו של החוק מייתרת את"חוק" או "קוד" הקידומת ,אול�ו. " משפחהחוקי" הוא  
  ". המשפחהקוד"וכ� נותר הש� , " משפחהחוקי" בסמיכות "חוקי�"המילה 

  )1919" (ה המוסלמיחוק המשפח"ל) 1917" (קוד המשפחה"מ. 3

יחד איתו .  את קוד המשפחהמאנית' פרסמה הממשלה העות1917 באוקטובר �25ב, כאמור
 קוד המשפחה היה צעד משמעותי נוס� 25.פורס� ג� קוד פרוצדורה חדש לבתי הדי� השרעיי�

 
23  Avi Rubin, Modernity as a Code: The Ottoman Empire and the Global Movement of 

Codification, 59 J. ECON. & SOC. HIST. ORIENT 828 (2016). 
ראויות לתשומת לב ) פחהחוקי המש (”Hukuk-i Aile“שתי נקודות בצירו� המילי� , ע� זאת  24

משפחה "נטע� בתקופה המודרנית במשמעות ) משפחה(" עאילה"המונח , האחת. נוספת
 היא הבחירה של המחוקק אחרתהנקודה ה. 315–314' בעמ, 9 ש"לעיל ה, ראו אסד". גרעינית

דיני ( ע� המסגרת השרעית של הקוד "מתכתבת"מאני לשמור בכותרת הקוד המשגה ש'העות
, )שחציה�אחואל אל�אל: בערבית, personal status" (דיני מעמד אישי"א ול) משפחה

על הקוד של , 34 ש"הלהל� ראו ( ע� המשפט הקונטיננטלי בגרסתו הקולוניאלית "מתכתבת"ה
 ).קדרי פאשא במצרי�

25  Takvim-i Vekayi 3046 ,מפאת קוצר היריעה לא אדו� כא� בקוד . 14–10' בעמ, 15 ש"לעיל ה
 שיש בחקיקתו כדי להאיר ולתמו� כמה מהטיעוני� הנוגעי� להקשר של א� על פי ,הפרוצדורה

נטי לעניי� זה הקישור הבולט שעושה קוד הפרוצדורה החדש וובמיוחד רל. חקיקת קוד המשפחה
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.  הארוכה עשרהתשעבסדרת רפורמות עתירת תהפוכות ומשברי� שנערכה במרוצת המאה ה
במהלכ� שליטי האימפריה והאליטה .  של רפורמות אלהרכזיייתה יעד ממערכת המשפט ה

קוד המשפחה נועד להשלי� . מאנית'הבירוקרטית שלה עיצבו מחדש את מערכת המשפט העות
יצירת מערכת משפט מדינה : את השגתו של אחד היעדי� המרכזיי� של הרפורמות המשפטיות

  . מאני�' חלי� על כל האזרחי� העותשחוקיה, בעלת אחדות פנימית, מודרנית ריכוזית

,  עשרהתשע של המאה הארבעי� שהחלו בשנות ה, המשפטיות העיקריותהרפורמות
בחלוקת העבודה החדשה שכוננו . הכניסו שינויי� רבי� במערכת השיפוט על כל מרכיביה

 עד לפרסו� קוד ,אול�ו. מערכת השיפוט השרעית התמקדה בעיקר בדיני המשפחה, הרפורמות
כפי שעברו חוקי� שרעיי� ,  קודיפיקציהמשפחה חוקי ה לא עברו�1917שפחה בהמ

 נדלה הפסיקה בבתי הדי� השרעיי� הסתמכה כבעבר על המאגר הבלתי.  אחרי�מאניי�'ועות
בשילוב , אימפריההאסכולה הרשמית של ה, של פרשנויות חכמי ההלכה מ� האסכולה החנפית

בהתא� לעניי� הספציפי , וכ� על פסיקות קודמות, )קאנו�(מנהג מקומי וחוקי� סולטאניי� 
 של דיני המשפחה עלה יקציהרעיו� הקודיפ). קאדי(שהובא בכל מקרה בפני השופט השרעי 

ֶלה 'עת הושלמה הקודיפיקציה של הֶמגֶ , 1876בעיקר מאז , מדי פע� במרוצת שנות הרפורמות
)Mecelle-i Ahkam-ı Adliye( ,בסס כולו על דיני� שרעיי� שהתמאני'ותהקוד האזרחי הע .

, כמו רפורמטורי� רבי� אחרי� ברחבי העול�, מאני�' הרפורמטורי� העות עשרהתשעבמאה ה
במיוחד מהקוד האזרחי הצרפתי , שאבו את השראת� מהמשפט הקונטיננטלי, כולל באירופה

היה . לה' ובה� המגמאניי�'השראה זו ניכרה בכל הקודי� העות). 1804 (ו�אקוד נפולי, הראשו�
,  מיזוג מרשי� ומרתק בי� חוק שרעי למבנה הדוק של ספר חוקי� קונטיננטלי מודרניהל'מגב

שנועד לשמר את תוכנ� של הדיני� ובה בעת לשנות את פרקטיקת הפסיקה ולחזק את שליטת 

 
בי� הליכי השיפוט בבתי הדי� השרעיי� לבי� קוד הפרוצדורה של בתי המשפט האזרחיי� 

 ברוח המשפט הקונטיננטלי והחלי� בבתי , חוקי הרפורמה כיתר,שנחקק, )1879(הניזאמיי� 
 AVI RUBIN, OTTOMAN ראו. לה'המשפט האזרחיי� בלבד את חוקי הפרוצדורה של המג

NIZAMIYE COURTS: LAW AND MODERNITY 32 (2011) . קוד הפרוצדורה החדש לבתי הדי�
 את הפרוצדורה שהייתה  הוא לא ביטל,אול�ו. השרעיי� השלי� מהל� זה בבתי הדי� השרעיי�

שחלקו התקיי� כבר ממילא בעבודת בתי ,  אלא הידק את המיזוג,לה'על בסיס המג, שרעית במקור
בכ� ממחיש החוק הזה . ניזאמית�בי� הפרוצדורה השרעית לפרוצדורה האזרחית, הדי� השרעיי�

מהלכי שינוי ) 1: (מאנית בתקופת הרפורמות המשפטיות'שני מאפייני� בולטי� של החקיקה העות
ואחרי (קדמו לרוב פעולות החקיקה , יהיבדר� של ניסוי וטע, שיושמו תחילה ללא חקיקה

מאנית התבססה על 'החקיקה העות) 2(; )בדר� דומה, ה� עברו תיקוני� רבי� נוספי�, החקיקה
 שיצרו ,מאניי�'שאילה סלקטיבית של אלמנטי� מחוקי� קונטיננטליי� ושתילת� לצד חוקי� עות

נוס� ). לגאלי מפורט של תהלי� זה�ספרו של רובי� לעיל עור� ניתוח סוציו(מזיגה ייחודית יחד 
כחלק ממערכת השיפוט המדינתית , קוד הפרוצדורה החדש הכי� את בתי הדי� השרעיי�, כ� לע

לתפקיד המנהלי הנוס� שהועיד לה� קוד המשפחה בתחו� הפיקוח והרישו� של , מאנית'העות
נושא זה הוא חלק מפרויקט ). מוסלמי��כולל לא(ירושי� של כל האזרחי� הליכי נישואי� וג

 . שאני מקווה שיראה אור בקרוב,המחקר הנוכחי שלי
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המטרה המרכזית של , כזכור,  שליטה זו הייתה26.המדינה במערכת השיפוט ובשופטי�
במרוצת התקופה כולה חתרו אפוא הרפורמטורי� .  בפרטהמשפטיות אלה בכלל ומותהרפור

אול� עובדי� , שאגפיה מתמחי� כל אחד בתחומי חוק מסוימי�, לעצב מערכת שיפוט לכידה
 – האלה יהימשתי זוויות הרא. בתיאו� הדדי בעוד� כפופי� במסגרת היררכיה ברורה למרכז

קוד משפחה היה , קציהיט הקודיפ פרויק שלו מערכת השיפוט והשלמתהאחדתל השאיפה
 המש� מתבקש משפחה קוד  היהמבחינת התפיסה שייצגה הקודיפיקציה הקונטיננטלית. חיוני

  27.מאני�' וכ� הוא אכ� נתפס בעיני משפטני� עות,של הקוד האזרחי
 נטע� כי הרפורמטורי� חששו לגעת בדיני מאניות' על הרפורמות העותבהיסטוריוגרפיה
וזאת כהסבר לדחיית הקודיפיקציה של דיני , פ� תתעורר התנגדות דתיתהמשפחה השרעיי� 

 המכשול העיקרי שניצב בפני קודיפיקציה של דיני ,אול�ו 28. זמ� רב כל כ� במש�המשפחה
היה מעורבות� הגוברת , לה ואת האחדת מערכת השיפוט'שנועדה להשלי� את המג, המשפחה

פריבילגיות , בחסות הקפיטולציות. אניתמ'של מדינות אירופה בענייני האימפריה העות

 
 זמ� רב נדרשלה מוצגת לעיתי� כלא יותר משריד ארכאי ש'בספרות המשפטנית הישראלית המג  26

טורי של יצירת גישה זו מתעלמת מההקשר ההיס). �1984בוטלה בישראל ב(מדי לסלקו מהדר� 
. לה וההישג שהיא ייצגה בחיבור שיצרה בי� שתי שיטות שיפוט שונות כל כ� במהות�'המג

על ההקשר . ג� על איכויותיה, מ� הסת�, שרידותה ארוכת השני� בתקופה עתירת שינויי� מעידה
על . 23 ש"לעיל ה, Rubin; ש�, RUBINראו , לה ויתר מהלכי הקודיפיקציה'ההיסטורי של המג

 Seda Örsten שריעה ראו�מאני והבחירה בקוד מבוסס'המאבק על אופי הקוד האזרחי העות
Esirgen, Osmanlı Devleti'nde Medeni Kanun Tartışmaları: Mecelle mi, Fransaız Medeni 

Kanunu mu?, 29 OTAM 31 (2011). 
27  Aydın, 1998 ,הקמת ועדת על, 32–31 ש"זה ראו להל� העוד בעניי� . 314' בעמ, 5 ש"לעיל ה 

 . וההנחיות שניתנו לה ממשרד המשפטי��1916הקוד ב
 ניאזי ברקס הוא אולי הרהוט ביותר בי� חוקרי .172–169 'בעמ ,14 ש"ה לעיל ,BERKESראו למשל   28

פורמות הרפורמות התורכי� שבגרו אל תו� התקופה הכמאליסטית וטיפחו גישה המפרשת את הר
" מסורת"מאניות ברוח תיאוריות המודרניזציה כמאבק איתני� בינארי בי� 'המשפטיות העות

 J.N.D. Anderson, The Role of Personalראו למשל ". חילוני"ל" דתי"ובי� משפט " מודרניות"ו
Statutes in Social Development in Islamic Countries, 13 COMP. STUD. IN SOC'Y & HIST. 17, 

 ,Avi Rubinמאנית ראו 'לניתוח ביקורתי של גישה זו בנוגע למערכת המשפט העות. (1971) 18
Ottoman Judicial Change in the Age of Modernity: A Reapraisal, 7 HIST. COMPASS 119 

על , מאנית על אופי הרפורמות'יודגש כי מאבקי� בי� חוגי� שוני� בקרב האליטה העות. (2009)
ליוו את , על אופי הקודיפיקציה ועל כל נושא אחר כמעט, לת מעמד� של דיני� שרעיי�שא

 הוא היה נושא לוויכוחי� ,ג� בעת שקוד המשפחה קר� עור וגידי�. הרפורמות כל הזמ�
 שהלי� האישור א� על פי,  דבר זה לא מנע את החקיקה ולא את יישו� הקוד,אול�ו. ומחלוקות

חוקרי קוד המשפחה המעטי�  ).165' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985(הרשמי שלו לא הושל� 
 והדבר תר� ועדיי� תור� להדגשת ,נוטי� להבליט בעיקר את המחלוקות האידאולוגיות סביבו

לה לקוד המשפחה ולהחלטות 'מחלוקות אלה בהיסטוריוגרפיה כהסבר לפער הזמ� בי� המג
דגש זה מעורר שתי , לטענתי.  קוד המשפחהו שלמאני� בעת הכנת'קקי� העותשהנחו את המחו

 המחלוקות סביב הקוד מתוארות )ב(;  הוא מוגז� ומתעל� מגורמי� חשובי� אחרי�)א(: בעיות
 ).מחקרי שבעבודה, בי� היתר, בניתוח טענות אלה עוסק(במושגי� אנכרוניסטיי� 
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לשליטי� אירופי� כדי , מתו� עמדת כוח, היסטוריות ששליטי האימפריה נתנו במאות קודמות
 הגנה  עשרהתשע העניקו מדינות אירופה במאה ה– לעודד את המסחר האירופי באימפריה

אלא ג� , י�ומט כסוחרי� או דיפל, באימפריהלנתיניה� השוהי�, כבעבר, משפטית לא רק
 29.מוסלמיות�בעיקר מבני העדות הלא,  במספרי� גדלי� והולכי�מאני�'לאזרחי� עות

מוסלמיות שלמות ובדרישות �מעורבות זו לבשה לעיתי� אופי של תמיכה בקהילות לא
 קודיפיקציה של דיני 30.מנהיגיה� לקבל סמכויות שיפוט בתחו� המשפחה וניהול הקהילה

 להשלי� את האחדת מערכת השיפוט הייתה מחייבת לצמצ�  במטרהמאניי�'המשפחה העות
 ולהתעמת ע�  עשרהתשעאת האוטונומיה שקהילות אלה הצליחו לזכות בה במרוצת המאה ה

 הממשלה  לא יזמהעד לחיבור קוד המשפחה בתקופת המלחמה. המעצמות שנתנו לה� חסות
  שלמ�צמצול או �יטולהיא ניסתה לפעול בערוצי� שוני� לב.  כזהשיר מהל� ימאנית'העות

טריטוריאלי לזרי� ואזרחי� � מעמד משפטי אקספשרשִא , השלכות משטר הקפיטולציות
 שני�  למש�עכבהאגב כ� הת. ניסיונות אלה עלו בתוהו.  במספרי� גדלי� והולכי�מאני�'עות

 ערוצי השיפוט הקהילתיי� בתחומי המשפחה לתו� מערכת  של�ארוכות ג� השלמת כינוס
ע� פרו� מלחמת העול� והצטרפות האימפריה .  ריבונית ריכוזית אחתמאנית'שיפוט עות

 
 MAURITZ S. VAN DEN BOOGERT, THE; 76–74 ,61–60' בעמ, 7 ש"לעיל ה, ראו קואטארט  29

CAPITULATIONS AND THE OTTOMAN LEGAL SYSTEM: QADIS, CONSULS, AND BERATHS IN THE 

18TH CENTURY (2005); Feroz Ahmad, Ottoman Perceptions of the Capitulations 1800–
1914, 11 J. ISLAMIC STUD. 1 (2000).  

: ראו, תשע עשרהמוסלמיות במאה ה� והאוטונומיה של הקהילות הלא) דתיתקהילה  ("ִמֶלת"על ה  30
להשתרשות הדעה השגויה כאילו התקיימה באימפריה . 166–161' בעמ, 7 ש"לעיל ה, קואטארט

� דתית של הקהילות הלא� מאנית לאור� מאות שני� מערכת סדורה של אוטונומיה משפטית'העות
תרמו , הבריטי� והצרפתי� בארצות המנדט, כביכול, שאותה המשיכו, שיטת המלת, מוסלמיות

דעה זו נבעה מהסתמכות לא ביקורתית של חוקרי� על תיאורי� של , בי� היתר. גורמי� שוני�
רכיה� נעשה שימוש אנכרוניסטי במינוח זה כאילו הוא מבטא ו שלצתשע עשרהרפורמות המאה ה

טוריי� ביחסי� בי� האימפריה המשכיות של שיטת מנהל אחידה ומהתעלמות מהשינויי� ההיס
. לאור� שנות קיומה הממושכות של האימפריה, לבי� הקהילות הרבות והמגוונות שאכלסו אותה

 Benjamin Braude, Introduction, in CHRISTIANS AND JEWS IN THE בנושא זה ראו למשל

OTTOMAN EMPIRE: THE ABRIDGED EDITION 1 (Benjamin Braude ed., 2014); Benjamin 
Braude, Foundation Myths of the Millet System, in CHRISTIANS AND JEWS IN THE OTTOMAN 

EMPIRE: THE ABRIDGED EDITION 65 (Benjamin Braude ed., 2014); Baki Tezcan, Ethnicity, 
Race, Religion and Social Class: Ottoman Markers of Difference, in THE OTTOMAN WORLD 

159 (Christin Woodhead ed., 2011); Dimitrios Stamatopoulos, From Millets to Minorities 
in the 19th-Century Ottoman Empire: An Ambiguous Modernization, in CITIZENSHIP IN 

HISTORICAL PERSPECTIVE 253 (Steven G. Ellis et al. eds., 2006) .על התפתחות הגישה 
 ,KAREN BARKEYמאנית אחרי כיבוש קונסטנטינופול ראו 'הקהילתית בתרבות הפוליטית העות

EMPIRE OF DIFFERENCE: THE OTTOMANS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE 130–150 (2005) . על
על מה אנחנו מדברי� כשאנחנו מדברי� על "ישראלי ראו גל אמיר �שיטת המלת בשיח המשפטני

 ).2016 (677 ל שפטמחקרי מ" ?המילט
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 ובה� המדינות העיקריות שהחזיקו ," ההסכמהמדינות" למלחמה נגד מאנית'העות
 ובעקבות החלטה ,צדדי� באופ� חדהקפיטולציותמיהרה הממשלה לבטל את , בקפיטולציות

פנתה לחיבור , תחו� דיני המשפחהלה ב' למגהמש� תשל ועידת מפלגת השלטו� לקד� חקיק
  31.קוד משפחה

 מאני' המשפטי ובפרלמנט העותנהל מונתה ועדה בת חמישה בכירי� בִמ 1916 במאי

 הקוד שפורס� כעבור שנה וחצי כלל שני 32. בעבודתהידי מהחלה והיא ,לחקיקת חוק משפחה

קונטיננטלי דמה קוד  בי� תוכ� שרעי למבנה צרבשילוב שי.  ספר נישואי� וספר גירושי�–ספרי� 

הוא , בה בעת. כולל נוצרי� ויהודי�, מאני�'הוא חל על כל האזרחי� העות. לה'המשפחה למג

הותיר על כנ� את הכללי� ההלכתיי� הבסיסיי� של כל דת ביחס לנישואי� וגירושי� ולא עסק 

וקי� פרקי� שכללו ח: כל אחד משני הספרי� נחלק לפרקי� משני סוגי�. כלל בשאלות טקסיות

 אליה� נבדלו הנוצרי� שביחסבתחו� הנישואי� או הגירושי� ופרקי� שבה� רוכזו אות� חוקי� 

הלכה נפרדי� על בסיס דתי ע� � הקוד חוקי� מבוססי שילבבדר� זו. או היהודי� מהמוסלמי�

 העביר לשליטתה סמכויות ולצור� זה,  בתחומי� המהותיי� למדינהלוחוקי� אחידי� לכ

 איבדו את כל לא הללו. כ� היו נתונות בידי ראשי הקהילות השונותחשובות שקוד� ל

אול� התפקידי� שהקנו לה� את כוח� כמתווכי� בי� הקהילה למדינה ניטלו מה� , סמכויותיה�

הכלי� לביצוע השינויי� הללו נכללו בחוק המשפחה עצמו ובצו . ונמסרו לניהול המדינה

לצד קוד המשפחה , כמו כ�. 1918 של שנת בפתחה, מנהלי שפורס� חודשיי� מאוחר יותר

בעלי� , גברי� בלבד( שעסק בענישה של אזרחי� ,הוכנס תיקו� בסעי� משנה בקוד הפלילי

 
 חקיקת תיקוני� ותוספות –האחד , הוחלט על שני מהלכי חקיקה מקבילי�, אמיתו של דברל  31

 וניתנו לה� ,לש� כ� מינה שר המשפטי� שתי ועדות.  חקיקת קוד משפחה– אחרה, לה'למג
 Ceride-i Adliye 149,לה'הנחיות שקושרות בי� הצור� בקוד המשפחה לצור� בתיקו� המג

(August 1916), “İhzar-ı kavanin komisyonları” 65–68  .לה 'הרציונל של הצור� בתיקו� המג
י� ימשו� שהוא מתמקד בצור� לקד� חוקי� חדשי� של זכויות קנ, במסמ� זה מעניי� במיוחד

 אול� יש בו כדי , לנושא הנדו� במאמר זהבמישרי�� זה אינו נוגע יעני. פרטי בנכסי דלא ניידי
הבנה �משפטי אי�שוררת במחקר ההיסטורישבנוגע אליה� מה את אחת השאלות  תלהאיר במיד

 שאלת –) 3ש "הלעיל  ראו. שא� מוצאת את דרכה אל דיוני� בתביעות בעלות על קרקע בישראל(
מונתה הוועדה ש, בניגוד לוועדת קוד המשפחה, מכל מקו�. מאניי�'פרשנות חוקי הקרקעות העות

 . לה לא השלימה בסופו של דבר את משימתה'לתיקו� המג
32  Istanbul, BOA, ŞD. 2836/29 (14 May, 1916) .אמנ� כלל רק  קוד המשפחה שחיברה הוועדה

 אול� הכוונה הייתה להרחיב את ,את אלה העוסקי� בנישואי� וגירושי�, חלק מדיני המשפחה
. 317' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985 ראו .החקיקה ג� לתחומי� אחרי� של דיני המשפחה

ההקשר שבמסגרתו יש להבי� את שהקדימות שניתנה לדיני נישואי� וגירושי� תומכת בטענתי 
אודות על חיבור הקוד היה שאיפת הרפורמטורי� לעצב את הבניית המשפחה ולשלוט בנתוני� 

 ). פירוט להל�(מאנית 'הקמת� ופירוק� של משפחות בחברה העות
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 �נהליהשלא ימלאו אחר ) מאמי�יכגו� א (�ומנהלי טקסי נישואי� מקומיי) ואפוטרופסי נישואי�

  33.נספח המנהלי לקוד עריכת הנישואי� שנקבעו בקוד המשפחה ואשר פורטו לאחר מכ� בשל

היה זה פרויקט הקודיפיקציה , ראשית?  היו החידושי� העיקריי� של קוד המשפחהמה

 יסיו� היה זה ג� הנ34.הראשו� אי פע� של חוקי משפחה שרעיי� ביוזמת מדינה מוסלמית

 חוק טריטוריאלי של דיני מעמד אישי חקיקתל)  היחיד עד כה– הידוע לי וככל(הראשו� 

אמנ� קוד המשפחה שימר חלק מההבדלי� בי� .  הטרוגניתייהמית בעלת אוכלוסבמדינה מוסל

אול� החוקי� המהותיי� לפיקוח , ההלכות הדתיות של שלוש הדתות בנוגע לנישואי� וגירושי�

 ומסגרת הניהול המשפטי והאכיפה הייתה , אחידי�היו �ופירוקהמדינה על כינו� נישואי� 

 ייצגה חידוש מרחיק לכת מבחינת מקור הסמכות  עצ� הקודיפיקציה35.טריטוריאלית

החוקי� בקוד , כ� לענוס� . המשפטית ופרקטיקת ההסתמכות על מקורות המשפט השרעי

המאפיי� . לא רק מהאסכולה החנפית, המשפחה נבחרו מאסכולות ההלכה הסוניות השונות

י� ובעיקר האחרו� היה הכלי העיקרי להכנסת שיפורי� במעמד� המשפטי של נשי� בנישוא

 למחוקקי� לברור מאסכולות שונות חוקי� לפי מידת גמישות� פשרמשו� שהוא ִא , בגירושי�

שבענייני� , במיוחד באות� תחומי� שבה� האסכולה החנפית, הביחס לזכויות נשי� במשפח

 כמה חידושי� חשובי� כלל אכ�הקוד . יתר� נוטה דווקא לנוקשות, שוני� נחשבת גמישה יחסית

 
 ,Takvim-i Vekayi 3107, 1–3 (1 January: הצו המפרט את הצעדי� המנהליי� לעריכת נישואי�  33

סעי� המשנה הפלילי . Takvim-i Vekayi 3046 (31 October, 1917): התיקו� לקוד הפלילי; (1918
 ,רישו� נישואי�בנוגע ל יחד ע� הצו המנהלי ,תיקוני� אלה. הנדו� תוק� פעמי� מספר קוד� לכ�

איסו� נתוני� סדיר על : ביעי� על אחד ממוקדי העניי� העיקריי� של המחוקק בקוד המשפחהמצ
  ).להל�(הסטטוס המשפחתי של האזרחי� למרש� התושבי� 

קוד דיני המעמד . מוחמדאני בהודו�כגו� החוק האנגלו, לא החשבתי קודיפיקציות קולוניאליות  34
) ציה'שח� אחואל אל� חכא� אל שרעיה פי אלא� אל (�1875  שחיבר קדרי פאשא במצרי� ב,האישי

 והוא , הקדי� את קוד המשפחה בשני� רבות,"בתי המשפט המעורבי�"במטרה שישמש את 
בתי המשפט " הוא לא יוש� ב,אול�ו.  משפטני� ותלמידי משפט לא רק במצרי� עד היו�משמש

 .KENNETH M ראו.  במצרי� וג� לא אומ� באופ� רשמי כחוק מדינה מאוחר יותר"המעורבי�
CUNO, MODERNIZING MARRIAGE: FAMILY, IDEOLOGY, AND LAW IN NINETEENTH AND EARLY 

TWENTIETH-CENTURY EGYPT 158–184 (2015). 
בו ליווה המחוקק את פרסו� קוד המשפחה הוגדרו סמכויות המנהיגי� הרוחניי� שבמאמר הסבר   35

ריכת הנישואי� וצוי� כי סמכויות בעלות אופי של הקהילות הנוצריות והיהודיות ביחס להליכי ע
משתמע מכ� . משפטי שהושארו לה� יילקחו מידיה� לאחר שיוכשרו לש� כ� שופטי� מתאימי�

כי בעת פרסומו של הקוד הייתה כוונה להמשי� את תהלי� ההאחדה של הליכי הנישואי� ולצמצ� 
 Ceride-i İlmiye 34: בתחו� זהעוד יותר את תפקידי המנהיגות הקהילתית בענייני פרוצדורה 

(December 1917), “Münakehat ve Mufarakat kararnamesi Esbab-ı Mucibe Layıhası” 1004, 
1007–1008. 
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 נישואי� הלי� הבוררות בסכסוכי: 131–130 בסעיפי� נכלל הללואחד החידושי�  36.בהקשר זה

  . בי� בני זוג

החשוב ביותר להבנת משמעותו ,  המשפחהקוד ייצג משלל החידושי� ש,אול�ו

, למחצה�היה עיצובו כחוק משפחה טריטוריאלי,  וע� זאת המוזנח ביותר במחקר,ההיסטורית

 להשלי� את המעבר  בעתובהות הדתית של אזרחי האימפריה שהיה עשוי לשמר את ההטרוגני

אלא ,  היבט זה של הקוד לא היה רק עוד רכיב חדש שלו37.למערכת שיפוט מדינתית אחת

 והוא ייצג בכ� ,סביבו עוצבה הקודיפיקציה כולה. ההיבט המהותי ביותר והציר המארג� שלו

 לאותה עת וה� את מגמות השינוי ה� את השינוי ההיסטורי שחוללו הרפורמות המשפטיות עד

, על כ�, לא מקרה בלבד הוא.  באותה עתמאני�' המחוקקי� העות�העתידיות כפי שתפסו אות

 מאני'שחילקו ביניה� את המרחב העות, ות העיקרי שהכניסו הממשלות הקולוניאליהשינויש

  .היה מחיקת אופיו הטריטוריאלי של הקוד תו� הצנעת משמעות השינוי, לשעבר

 החלו ,1917 בדצמבר , ע� כניסתו של הצבא הבריטי בראשות גנרל אלנבי לירושלי�דיימ

וכיד המסורת (קציני המנהל הבריטי בארגו� מערכות המנהל והמשפט לקראת חידוש עבודת� 

עוד בטר� נשל� כיבוש ). הקולוניאלית הקפידו לתאר כל תופעה שמצאו במקו� ככאוטית

, מאנית'כוננו את מערכת השיפוט על יסודות המערכת העות ה� אר�האזורי� הצפוניי� של ה

 נפתחה 1918בקי� . מאנית'א� ביטלו את האחדתה בטענה שבכ� ה� ממשיכי� מסורת עות

.  שכללה שלוש רמות שיפוט ושתי ערכאות ערעור,מערכת בתי המשפט האזרחיי� והפליליי�

על המערכת הניזאמית : תמאני'רק על חלק ממערכת המשפט העות, למעשה, מבנה זה התבסס

לאחר שזו עברה התאמה לתפיסת המשפט המקובל הבריטי , האזרחי והפלילי, על שני אגפיה

,  בתי הדי� השרעיי�,אול�ו.  כנהוג בקולוניות הבריטיות,והוכפפה למטרופולי� בלונדו�

 
מעמדו של חוק "על משמעות הקודיפיקציה של חוקי� שרעיי� ראו ג� מוסה אבו רמדא�   36

מד� של נשי� מוסלמיות תהליכי שינוי במע: לנוכח בית הדי� השרעי" מאני'המשפחה העות
מלבד (כמה חידושי� מהותיי� נוספי� ). 2011, ליאת קוזמא עורכת (49 בישראל ובמזרח התיכו�

שנועדו לשפר את מצב� של נשי� ולהשפיע על דפוסי ) 131–130 פי�סעי, סעיפי הבוררות
פשרות א; )4 סעי� ,של שני המיני�(העלאת ר� המינימו� לגיל הנישואי� , למשל, המשפחה היו

אפשרות לפרק נישואי� בהחלטת ; )38סעי� (פוליגמיה להסכ� הנישואי� �הכנסת תנאי חוס�
 ). 129–119סעיפי� (שה עקב מחלות מסוימות של הבעל או היעלמותו ישופט לבקשת הא

הועבר ניהול בתי הדי� השרעיי� ממשרדי המופתי , 1917 סבמר, לקראת השלמת הקודיפיקציה  37
 בוטלו בתי הדי� הקהילתיי� ה בעתב. אל מיניסטריו� המשפטי�) Şeyhülislam(הראשי 

 שקוד המשפחה א� על פי. ובכ� הושל� תהלי� ההאחדה של מערכת השיפוט, האוטונומיי�
 וחיזק בכ� את מעמד� במערכת המשפט ,העניק לבתי הדי� השרעיי� תפקידי מנהל חדשי�

בתי הדי� השרעיי� למשרד המשפטי�  � שלהיסטוריוני� הדגישו כי העתקת ניהול, המדינתית
 ,14 ש"ה לעיל ,BERKES ראו למשל. הצביעה על החלשת� והחלשת כוחו של המופתי הראשי

מאנית 'ניתוח זה הוא תוצר הבנייתה ההיסטוריוגרפית של מערכת המשפט העות. 417–415 'בעמ
ד בשיח ורווחת מאהבניה שגויה זו . כביכול, חילונית� דתית, בעקבות הרפורמות כמערכת דואלית

 ).28 ש"הלעיל ראו (המחקרי 
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 א� עמדו לקבל כאלהכו נתפסו כבתי משפט מדינתיי� מובהקי� מאנית'שבאימפריה העות

הוצאו על ידי הבריטי� ממערכת , ייהדי� נוספי� ביישו� קוד המשפחה על כלל האוכלוסתפקי

הגדרה שלא הייתה  (" מוסלמיי�דתיי�"בתי הדי� השרעיי� הוגדרו כבתי די� . השיפוט שכוננו

הוצבו לצד , ) ביחס לבתי הדי� השרעיי�מאני'חלק מעול� המושגי� של המנהל המשפטי העות

וכל אלה אורגנו ומוסדו כערוצי שיפוט אוטונומיי� של העדות , היהודיי� ונוצריי�בתי הדי� ה

   38.הדתיות לענייני מעמד אישי
שכמוה נטענה ג� על ידי הצרפתי� בסוריה ולבנו� כשנקטו ש� מהלכי� ( הבריטית הטענה

 בהמשכת מערכת השיפוט האוטונומית מדוברש) דומי� ביחס למערכת השיפוט וקוד המשפחה
, מאנית'שהייתה נהוגה באימפריה העות, הִמֶלת, דתי�המשפחה על בסיס עדתיבתחו� דיני 

, #סדה משבה והדר� טי� לדיני משפחה שכוננו הברישיפוטמערכת ה. הייתה אפוא חסרת יסוד
 ממערכת השיפוט הקולוניאלית לא הייתה המשכה של המערכת ,הוחרגהובה בעת 

י� המגווני� והוורסטיליי� שגובשו מודרני�היא לא דמתה להסדרי� הקד�. מאנית'העות
מוסלמיות לבי� שליטי האימפריה �  לאור� מאות שני� בי� חלק מהעדות והקהילות הלאהדרגהב

היא ודאי לא הייתה המשכה של מגמת הרפורמות המשפטיות באימפריה . מאנית'העות
 אשר,  שחתרו לצמצו� האוטונומיה של הקהילות הדתיות, עשרהתשע במאה המאנית'העות

קבעו את ,  בבניית מערכת המשפטבהמשיכ�, הבריטי� 39. מדינות אירופה של�התרחבה בגיבוי
 על הצטרפותה למלחמת העול� לצד מאנית'תארי� הכרזת האימפריה העות, 1914נובמבר 

 ואילו , שנחקקו לפניו נותרו בתוק��ימאני'החוקי� העות:  כתארי� הקובע," הצירמעצמות"
בעוד� עוסקי� . קוד המשפחה היה אמור להתבטל,  בהתא� לכ�.אלה שנחקקו אחריו בטלו

הכפיפו הבריטי� את , )בתי המשפט האזרחיי� והפליליי�(בכינונה של מערכת משפט מדינתית 
הפקידו על המש� הפעלת� בפועל את אחד , בתי הדי� השרעיי� למחלקה המשפטית הבריטית

תחו בדיוני� ע� נכבדי� מוסלמי� הירושלמי� ופ) בעלי השכלה משפטית אסלאמית (למא#הע
עוד טר� , 1919 בספטמבר ,אול�ו 40.פלסטיני� על הקמת מנגנו� לניהול� הקבוע של בתי הדי�

, הודיעו הבריטי� על החלת קוד המשפחה, למטרה זו" המועצה המוסלמית העליונה"הקמת 
שהוגדר , דהקו. בצו שפרסמו בנדו� נקבע שהקוד יחול על מוסלמי� בלבד: למעט עניי� אחד

 
 151–148 1930–1900, בי� קושטא לירושלי�: שופטי� ומשפטני� באר� ישראלנת� ברו�   38

)2008(; ASSAF LIKHOVSKI, LAW AND IDENTITY IN MANDATE PALESTINE 27–33 (2006) ;
Proclamation: Establishment of Courts (24.6.1918) , בתו�BENTWICH ,בעמ, 18 ש"לעיל ה' 

605–610. 
 .30–29 ש"ראו לעיל ה  39
40  URI M. KUPFERSCHMIDT, THE SUPREME MUSLIM COUNCIL: ISLAM UNDER THE BRITISH 

MANDATE FOR PALESTINE 18–19 (1987) . ההתייעצויות והשיקולי� השוני� שליוו את תהלי�
� האוטונומיה המוסלמית החדשה בפלשתינההקמת המנגנו� החלופי לניהול בתי הדי� השרעיי� ו

מוסלמי� ובלבטי� �אר� ישראל נמשכו זמ� רב יותר והיו כרוכי� במגעי� ע� נכבדי� פלסטיני�
 .שתקצר היריעה מלפרט� במאמר זה, שוני�
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 איבד את כל הפרקי� והסעיפי� שנועדו לחול על יהודי� ,"חוק המשפחה המוסלמי"כעת 
עד עצ� היו� , ריקי�,  נותרו במקומ�סעיפי�אול� מספרי הפרקי� וה, תוכנ� נמחק(ונוצרי� 

  41).הזה
 הבריטי� כאשר החילו את הקוד על המוסלמי� בלבד לא היה אפוא שינוי נקטוש המהל�

אימו� הנרטיב הבריטי ביחס לשינוי זה על . גורל�אלא שינוי מהותי הרה, תפנית קלהטכני ולא 
קו ישיר מחבר . הבנה היסטורית עמוקה� ידי היסטוריוני� וחוקרי משפט וחברה שוני� מבטא אי

  אפיינושבו העיקש �ופהא של הנרטיב הבריטי בנושא זה לבי� ביקורתית בי� הקבלה הבלתי
,  כמערכת דואליתמאני�' המשפט שכוננו הרפורמטורי� העות את מערכתהיסטוריוני�

 עניי�  שגוי שמבוסס א� הוא על פרשנויות של משקיפי� אירופי� בעליאפיו�, דתית�חילונית
לא היה ) והצרפתי�( השינוי שהכניסו בו הבריטי� אחרלקוד המשפחה .  עשרהתשעבמאה ה

 המחמי� ,הקשר זה הוא תיאור נטולתיאור ;  סעיפי�כמה בהשמטת המקורי מאני'הקוד העות
 הייתה בעיצומו של תהלי� מעבר למערכת משפט מאנית'את העובדה שמערכת המשפט העות

וה� , במסגרת הרפורמות,  כלפי פני�ה�מהל� שהאימפריה נאבקה על קידומו , מדינתי אחידה
, וריי�למאבק זה היו ביטויי� דיסקורסיביי� רבי� במקורות ההיסט.  מדינות אירופהמול

 במקו� לשלב בפרשנויות שלה� את זיהוי שדות, שחוקרי� נוטי� להסתמ� עליה� כמות שה�
כ� נעדרת מרוב הניתוחי� ההיסטוריי� .  הללו ולנתח את האינטרסי� שה� מייצגי�השיח

 התרחש כאשר מאמצי " ההסכמהמדינות"המוכרי� התובנה שכיבוש האזור על ידי 
, ושרק אז, ערכת המשפט שלה� הגיעו לשלב מתקד� למדי להשלי� את האחדת ממאני�'העות

 לשעבר מאנית'הפכה לראשונה מערכת המשפט העות, תחת השלטו� הקולוניאלי וביוזמתו
  42.ואליתלמערכת ד) א� לא באנטוליה(בפרובינציות 

 במרוצת הוע� כל התיקוני� שהוכנסו ב,  משפט זו אומצה על ידי מדינת ישראלמערכת
שהשאיר את תחו� , המבנה הבסיסי שלה,  שלטו� ישראלתחת, חר מכ�תקופת המנדט ולא

בבתי .  לא השתנה, נפרדי� לקהילות השונותתיי�המעמד האישי לשיפוט� של בתי משפט ד
במתכונת שהנהיג השלטו� " חוק המשפחה המוסלמי"הדי� השרעיי� נוהג אפוא ג� כיו� 

  43".אנימחוק המשפחה העות" מכונה בספר החוקי� הואו, הבריטי

 
41  BENTWICH ,311–290' בעמ, 20 ש"לעיל ה, שמש�גויטיי� וב�; 58' בעמ, 18 ש"לעיל ה . 

על מדיניות השלטו� הצרפתי בסוריה בתחו� זה . 30 ש"לעיל ה, אמיר; 28 ש"לעיל ה,  Rubinאו ר 42 
 BENJAMIN T. WHITE, THE EMERGENCE OF MINORITIES IN THE MIDDLE EAST: THEראו 

POLITICS OF COMMUNITY IN FRENCH MANDATE SYRIA 162–197 (2011). לדיו� ביקורתי 
, מאנית וראשית השלטו� הבריטי'ימפריה העותבהיסטוריוגרפיה על מלחמת העול� הראשונה בא

המלחמה הגדולה וארגז הכלי� של ? כרוניקה של ק� ידוע מראש"ראו איריס אגמו� 
 ).    בדפוס, 2017 (49 תיאוריה וביקורת" ההיסטוריונית

 .דינה של השופטת ארבל� לפסק1' פס, 1 ש"לעיל ה, הבוררת� "למשל בבג  43
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 וההקשר ההיסטורי 
 הבוררות המשפחתית בסכסוכי נישואימועצת. ג
  של קוד המשפחה

  ובית הדי� השרעיהבוררות. 1

וציינתי בקצרה את השינויי� ,  שגוללתי את תולדות קוד המשפחה בהקשרו ההיסטורילאחר
אתייחס ,  שירשו ע� כיבוש האר�מאנית'שהבריטי� הכניסו בו ובמערכת השיפוט העות

על מנת , )�"שבה� עסקה פסיקת בג (�131 ו130 הקשר למשמעות של סעיפי� אותו מסגרתב
טענתי שאת שאיפת הרפורמטורי� , כזכור.  את המאמרפתחתי שבהלפתח ולהדגי� את הטענה 

 לשפר את מעמד� של הנשי� בנישואי� ובגירושי� באמצעות קוד המשפחה יש מאני�'העות
 מקומ� של נשי� אודות על,  נמנו המחוקקי�מהי שע,מ�הז  כחלק משיח האליטה בתי�להב

 המדינה ל שהובמסגרת המטרות המרכזיות של הרפורמות לשינוי דפוסי, במשפחה ובחברה
 הנשי� היה נדב� חשוב בעיצוב� של משפחה וחברה  של�שיפור מצב, במסגרת זו. מאנית'העות

רי� גישה אינסטרומנטלית אי� להבי� טענה זו כאילו אני מייחסת לרפורמטו. מודרניות
 מעמד הנשי� ככלי  שלואו שאיפה מחושבת ומודעת להשתמש בשיפור, לזכויותיה� של נשי�

לא הייתה כל סתירה בי� מטרת� להביא לשיפור , לדיד�. בלבד לש� השגת מטרות אחרות
 יחסי� היררכיי� זיהוי, ואול�. חברתי הרחב שדגלו בו� הנשי� לבי� סדר היו� המשפטימצבב

 והשיח ,�זמההרפורמטורי� היו בני . היסטוריה ניתוחל  חיונימרכיבבי� יעדיה� השוני� הוא 
 נקודה זו. על זכויות נשי� בדפוסי� שאפיינו אותו בימיה� הוא שעיצב את חשיבת� בנושא

 במחקרי� היסטוריי� מלמד שדווקא המוב� מאליו נוטה עיו� א�, אולי נראית מובנת מאליה
 היאשכ� ,  הדגשה חוזרתמחייבת זו נקודה .שומת לב� של היסטוריוני�לעיתי� לחמוק מת

שיח זכויות נשי� . המרכזית לדיו� במאמר זה,  לסוגיית ההקשר ההיסטורי ביחסיתמשמעות
 מסוימי� במקומות  יתאפיי� ובעקבות זאת,עשרי�וזכויות אד� בכלל ישתנה בהמש� המאה ה

 יכלו לא, מ� הסת�, זאת שאת אלא. עצמה כתכלית לנשי� של לשוויו� זכויות בשאיפה
 ברחבי העול� לדעת �זמה ואליטות אימפריאליות אחרות בנות מאני�' העותהרפורמטורי�

ה� , יודעי� יותר ממושאי מחקר� על שינויי� מעי� אלה, לעומת זאת, היסטוריוני�. ולשקול
נדרשת ;  די בידיעה�אי ,ואול�. בגלל פער הזמ� בינ� לבי� מושאי מחקר� וה� מתוק� עיסוק�

 ) נושא אחרכל של או( שיח זכויות נשי�  שלו בהערכתיז� מאנכרונמנעי להכדימודעות 
  . הזמ� והמרחב המתאימי�במסגרת תוונפרשבו

 בית הדי� פוסק בה�ש במצבי� העוסק בפרק נכללו בקוד המשפחה 131–130 סעיפי�
� העיקריי� במעמד� של נשי� הפרק מכיל פירוט ופיתוח של שני השינויי. פירוק נישואי�

 את הדר� למהל� סללושו, 1916 סבמר, בנישואי� שאומצו לפני התחלת הקודיפיקציה
�שינויי� אלה נוגעי� לפירוק נישואי� . חנפיות� הקודיפיקציה הכולל על בסיס אימו� הלכות חו

 , הבעל ללא אפשרות לגלות מה עלה בגורלועדרותיעקב ה) 1(בבית הדי� לבקשת האישה 
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 מחלות מסוימות עקב) 2(או ; סוגיה שהפכה אקוטית במלחמת העול� ובמלחמות שקדמו לה
 היו חריג 131–130 סעיפי� 44. המונעות את מימוש הנישואי� ותקינות�, הבעלקהשבה� ל

 י על פא�, כמו כ�. מבחינה זו שה� לא היו חלק מהחקיקה שקדמה לקוד המשפחה, בפרק זה
 לא הבוררות שבה� במקרי� � שהיו עשויי� להסתיי� בגירושי� עוסקי� בסכסוכי נישואישה�

 לזכויות בי� זכויות הבעל  העמוקסיו� כזה לא היה עתיד לצמצ� את הפער, הובילה לפיוס
הלי� הבוררות כשלעצמו לא הפקיע מהבעל את .  שהיה מובנה בהלי� הגירושי� הרגיל,שהיהא

 א�.  זכות מקבילה ליוזמת גירושי�שהיא ולא העניק ל כרצונוזכותו ליזו� את גירוש אשתו
היא שאחראית , מבי� שני בני הזוג, שהיהא כי מוצאי� היו ממליצי� על גירושי� והבוררי�

 לוותר על זכויותיה שהיא� אז היה על הא, השופט היה אמור לפרק את הנישואי�, לתוצאה זו
 תוצאת , זאתע�. ללא בוררות מתהכמו בגירושי� ביוז, )לע'ח(או על חלק� , הממוניות בגירושי�

הייתה שהלי� גירושי� זה הובא ,  מסוי� שינויייצגהש, 131–130לוואי של מימוש סעיפי� 
 הסתיי� הסכסו� , הפיוס בהלי� הבוררות נכשלא� רקו, לבית הדי� תחילה כסכסו� בי� בני הזוג

  .בגירושי�
 מאנית'מפריה העות רוב היחסי� החברתיי� שהוסדרו באיכמו?  החידושהיה מה , כ�א�

 בתחומי� רבי� הליכי� כמו ג� , של דבראמיתוול(לפני הרפורמות במסגרת דיני המשפחה 
 לערכאות או רשויות שלטו� אחרות ולא חייב הי פני,ייב לא ִח א�, פשר ִא הלי� גירושי�, )אחרי�

הבל  ב והוא היה רשאי לממש*,צדדית של הבעל�אקט הגירושי� היה זכות חד. דיווח ורישו�
כל שהיה עליו לעשות הוא להודיע לאשתו על החלטתו באמצעות קריאת הגירושי� . פיו בלבד

א� חזר על הקריאה שלוש פעמי� ולא חזר בו עד תו� תקופת המתנה בת כשלושה ). טלאק(
 שנקבעו בהסכ� הנישואי� �כולל התנאי� הכלכליי, נכנסו הגירושי� לתוקפ�, )ִעדה(חודשי� 
א� בשל גיל� ,  ומזונות לילדי� שנולדו לזוגשהימוהר דחוי לא(ירושי�  בעת הגאוהמקורי 

היא נזקקה ,  הייתה מעוניינת בגירושי�שהיא� א, לעומת זאת). מ�יהצעיר נשארו בחזקת א
 על המוהר או חלקו ולעיתי� א� ויתורהוניתנה בתמורה ל, א� ניתנה לה, להסכמת בעלה וזו

  . לערכאותיהיא� ה� לא חייבו פנ) לע'ח(זה גירושי� מסוג .  נוס�פיצויב הותנתה

 
44  Düstur2 8, no. 305, İrade-i saniye 478–482 (7 March, 1916); Düstur2 8, no. 390, İrade-i 

saniye 853–857 (23 March, 1916) . אני מוצאת לנכו� לחזור ולהדגיש בפתחו של חלק זה
 ולהקשר של �1917 לנוסח המקורי של קוד המשפחה ממאמר כי הניתוח להל� מתייחס רקב

התייחסויות לפרקטיקה . מאניות' העותכחלק מהרפורמות המשפטיות, חקיקתו באותה עת
. מאניי� בלבד'השיפוטית בבתי הדי� השרעיי� השזורות בדיו� מתייחסות לבתי די� שרעיי� עות

חוקרי בתי הדי� השרעיי� בישראל מכירי� את הפרקטיקה השיפוטית של יישו� החוק במתכונתו 
 להניח שהידע והניסיו� יש, בנסיבות אלה. הקולוניאלית בהקשר של מערכת המשפט הישראלית

המצטברי� מיישו� סעיפי הבוררות בסכסוכי גירושי� או סעיפי� אחרי� יובילו למסקנות שונות 
אחת המטרות המרכזיות של מאמר , ואכ�. ביחס להשלכות החוק מאלה שהפרשנות להל� מציגה

 השני� �100שמקורה בהקשר ובנסיבות ההיסטוריות שהשתנו ב, זה היא לחשו� את השונות הזו
 .שחלפו מאז פרסו� קוד המשפחה המקורי
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 לבוררות שהוכנסה לקוד המשפחה הייתה אפוא שבניגוד הי של פניהמשמעויות אחת
הליכי הגירושי� היו , א� הבוררות לא הסתיימה בפיוס בהתא� למטרתה המוצהרת, לעבר

 א�, לבוררותככל שבני זוג רבי� יותר עתידי� היו לפנות .  השרעידי�עתידי� להתנהל בבית ה
 להגיע לפתחו יי�שוכ� הליכי גירושי� רבי� יותר היו ע,  אחרתמסיבהבתוק� דרישות החוק או 

 לשינוי זה שהבוררות הייתה צפויה לחולל מעידה פרט. זו אינה נקודה זניחה. של בית הדי�
פתיחת ערו� הבוררות בקוד המשפחה ג� על השינוי שבית הדי� השרעי עבר בתקופת 

כשהרפורמטורי� הפכוהו ממוסד שיפוט ,  דיני המשפחהיתי עוד טר� קודיפיקצ,הרפורמות
בה בעת ממחישה הבוררות את אחת המטרות .  ויותריותר ריאקטיבי למוסד פרואקטיבי

 ורבותהפיקוח המדינה על יחסי המשפחה ומע: המרכזיות של קוד המשפחה שבמוקד דיו� זה
הטיל על בעלי� שגירשו את נשותיה� חובת , 110סעי� , סעי� אחר בקוד המשפחה. בעיצוב�

 הדיווח של בית הדי� למרש� התושבי� הכתיבו את הליוונ(דיווח על הגירושי� לבית הדי� 
 מבחינה זו צעד משלי� לפיקוח יתה הי131–130 סעיפי� בהבוררות). העברת המידע לרשויות

ליכי גירושי� רבי� יותר  לבוררות משמעותה הייתה שהיהי שעצ� הפנכ� על נוס�. על גירושי�
, הבוררות עצמה פתחה בפני בית הדי�, ינוהלו בבית הדי� ותיעוד� אצל רשויות המדינה יובטח

 סכסו�בי� א� באמצעות יישוב , אפשרות להתערב בעיצוב המשפחה, כזרוע של המדינה
 . על מימוש�פיקוח – או בפסיקת גירושי� ובעקבותיה הנישואי�

  הפלורליז� המשפטי וצמצו� קודיפיקציה. 2

,  הבוררות מבחינת הבניית המשפחה ויחסיה ע� המדינהמשמעות ל בדיו� עמשי� אבטר�
וצירופ� ) י�ר'תחָ ( של ליקוט כללי� מהאסכולות הסוניות השונות מתודהל מילי� כמה אקדיש

 קוד  שלושאומצה לצור� חיבור) ָתלפיק( ללא עמדת עדיפות לאסכולה מסוימת ,בחוק אחד
שיטה זו נחשבת לאחד החידושי� החשובי� של קוד ,  כפי שהוזכר כבר לעיל.המשפחה
 בי� שתי מטרות מאני' העותהמחוקק גישר בהיותה הכלי העיקרי שבאמצעותו ,המשפחה

 – האחרת ו, דיני המשפחה השרעיי� על כנ� כבסיס החקיקההותרת – האחת: מנוגדות לכאורה
ני� המכשולי� המהסרת � הנשי� במשפחה  של� בדר� לשיפור מעמד שדיני� אלה הציבו#ב

 נוספת וחשובה להבנת הי זווית ראי,אול�ו. בהשולהשגת איזו� מסוי� ביחסי הכוח המגדריי� 
דהיינו למהותה ,  דיני� מאסכולות שונות נוגעת כולה למטרה הראשונהשילוב של משמעותה

שרעית לפסיקה  הפסיקה ה שלההמעבר משיטת גיבוש. של קודיפיקציה של דיני� שרעיי�
שיטת הפסיקה השרעית התבססה על ברירה . משמעות�המבוססת על קוד היה מעבר רב

מגוו� האפשרויות שיושמו בכל , בפועל.  אפשרויות הלכתיותשל עצו�מורכבת מתו� מאגר 
אול� פוטנציאל ההתאמה של פסיקות וחוות דעת , מקו� וזמ� היה מצומצ� הרבה יותר

הפרקטיקה המשפטית , במסגרת זו. נדלה תדיר היה כמעט בלתי למציאות המשתנה לכתיותה
  על פיא�, למשל, כ�. הותירה מקו� לגמישות וחפיפה בי� אסכולות ההלכה השונות

שופטי� ומופתי� שהיו , מאנית' החנפית הייתה האסכולה הרשמית באימפריה העותשהאסכולה
ניהלו משפטי� או נתנו , פריה האימרחביאמוני� על אסכולות אחרות פעלו במקומות שוני� ב
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מצב זה הציע פתרונות מעשיי� . על בסיס האסכולות שלה�) בהתאמה(חוות דעת הלכתיות 
מגבלה מוכרת כזו . למצוקות שנוצרו עקב המגבלות ההלכתיות שהציבה האסכולה החנפית

 מוצא חוקי שיאפשר לבית הדי� השרעי להיענות לבקשת אישה לפירוק עדריה, למשל, הייתה
.  לקבל את הסכמת הבעל לפירוק� מנעו ממנהשנסיבותיה�נישואי� משו� שנקלעה לנישואי� 

מקרי� שעקב (מקרי� שבה� הבעל נעדר ולא הייתה דר� לגלות היכ� הוא וא� עודנו חי , למשל
יתר . נמנו ע� סוג מצבי� זה)  והלכותכפו  עשרהתשע המאה הל שהימלחמות המחצית השני
.  האסכולה החנפית הותירה נשי� כאלה ללא פתרו�ד בעו,פתרונות לכ�אסכולות ההלכה הציעו 

 לשופטי�  במאות הקודמותנשי� במצבי� כאלה פנו, מחקרי� היסטוריי� הראו כי בפועל
 כגרושות או אלמנות � ופסיקותיה� בזכות פירוק הנישואי� והכרה בנשי,מאסכולות אחרות

 הכרה בלויולעיתי� א� ק,  הוכרו למעשה)מעמד ששיפר מיידית את מצב� הכלכלי והחברתי(
 ולא תמיד הבטיח א� כי לא סיפק פתרונות גורפי�,  פלורליז� משפטי זה45.הלכתית בדיעבד

  .  מרחב לא מבוטל של תמרו� וגמישות בפועלפשרִא , פתרו� כלל
ייצגה מעי� , בהיותה מעבר למשפט סטטוטורי ולמרחב פסיקה מוגדר מראש, הקודיפיקציה

 לפיה�שבתהלי� הקודיפיקציה נבחרו הכללי� ההלכתיי� . שיטת הפסיקה השרעיתהיפו� של 
כללי� רבי� אחרי� מ� ,  זאתבעקבות. תינת� הפסיקה בכל נושא ונוסחו כחוקי� פוזיטיביי�

בכ� נחסמה במידה רבה הגמישות שאפיינה ה� את מגוו� . המאגר ההלכתי נותרו מחו� לקוד
  .  לשופטי� ומופתי� מאסכולות אחרותיהית אפשרות הפנההלכות של האסכולה הרשמית וה� א

 כללי� מכל האסכולות בקוד המשפחה ננקט מעי� אקט  של� טוענת שבאמצעות שילובאני
בעוד , במילי� אחרות.  שאפיי� את השיטה הקודמת,של פיצוי על אובד� הפלורליז� המשפטי

ל חוקי� ג� מאסכולות אחרות הלי� הברירה ש, הקודיפיקציה עצמה הייתה בגדר חידוש מובהק
,  לשופטי� ופוסקי הלכה מאסכולות אחרותהיאת פרקטיקת הפני, במידה מסוימת, החלי� בקוד

לה הדגיש ראש 'במבוא למג.  השיטה הפלורליסטית הקודמתשלובכ� הוא ייצג ג� המשכיות 
ֶדת פאשא'אחמד גֶ , לה'ועדת המג � וכי כי נבחרו לקוד חוקי� מהאסכולה החנפית בלבד, ו

 שהיו מקובלות על המופתי ,הבחירה התבססה על הלכות הפוסקי� הגדולי� של האסכולה
בכמה מקרי� הוכנסו , הוסי�, ע� זאת.  המשפטי שלונהלהראשי של האימפריה ואנשי הִמ 

וזאת כאשר , פחות לה חוקי� שהתבססו על פוסקי הלכה חנפי� שעמדת� הייתה מקובלת'למג
שכזכור נתפס כחלק מההשלמות ,  קוד המשפחה, כ�46. הזמ�רכיועמדות אלה התאימו יותר לצ

 
 Selma Zečević, Missing Husbands, Waiting ;14–12' בעמ, 5 ש"לעיל ה,  Tucker ראו למשל  45

Wives, Bosnian Muftis: Fatwa Texts and the Interpretation of Gendered Presences and 
Absences in Late Ottoman Bosnia, in WOMEN IN THE OTTOMAN BALKANS: GENDER, 

CULTURE AND HISTORY 335–360 (Amila Buturović & Irvin Cemil Schick eds., 2007). 
46  ISTANBUL, MECELL-İ AHKAM-I ADLİYE 12 (1884) .נראה שבפועל ג' �ודת פאשא לא חש

, ה ערכה' ברירת הדיני� השרעיי� שוועדת המגלה שללה את מהלכי' למגבמלוא� בטקסט המבוא
כמה כללי� מאסכולות , רכי הזמ�וקרו� של התאמה לצילפי אותו ע, לה הוכנסו'וכבר בחיבור המג

 .25–24' בעמ, 5 ש"לעיל ה, Andersonראו . אחרות
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לה לאסכולות האחרות ג� באופ� 'הרחיב למעשה את הטכניקה שננקטה במג, לה'הנחוצות למג
  .מוצהר

כי בדחות� את הטיעו� של בית הדי� , �" אולי המקו� להעיר בנוגע לפסק הדי� של בגכא�
 לפי עמדת האסכולה שהיא� למינוי בוררת שיש להכריע בשאלת הבקשה– השרעי לערעורי�

וכ�  (�" ביטאו לדעתי שופטי בג–  מבוסס על פרקטיקה מאלכית130משו� שסעי� , המאלכית
הבנה ) �"שעמדותיה� המנומקות מצוטטות בפסיקת בג, העותרת והיוע� המשפטי לממשלה

� השרעי  שופטי בית הדינקטושמשפטית עמוקה יותר מזו שביטאה שיטת ההסקה �היסטורית
הפ� המבחר הזה למאגר , מרגע שנעשה המעבר לקוד ונבחרו החוקי� הכלולי� בו. לערעורי�

 לפניכללי� בעל שלמות פנימית השונה מהותית ממאגר הכללי� שאות� חוקי� היו חלק ממנו 
זו איננה רק מעטפת שאפשר . כשיטה, זו משמעותו העקרונית של המעבר לקוד. הקודיפיקציה

 הדעת נותנת שבעקבות המהל� 47.כאילו הצורה אינה חלק מהתוכ�, � ממנה ולהתעלפהלקל
 כשהעבירו את הכללי� השרעיי� למבנה של חוק פוזיטיבי מאני�' המחוקקי� העותנקטוש

או בדעתו , מקור� של סעיפי הקוד באסכולה זו או אחרת, ושאבו כללי� אלה מאסכולות שונות
יאבד את מעמדו כשיקול ,  אותהבלוילכה קשל פוסק הלכה שרוב או מיעוט של פוסקי ה

וא� כבר מחפשי� תשובה .  בהכרעה בסוגיית הפרשנות של סעי� זה או אחר של הקודרלוונטי
מטרת בחירת� של יוצרי קוד , היסטורית לשאלה פרשנית כגו� זו שעלתה במסגרת העתירה

) ל אסכולה זו העמדות ההלכתיות ששללבולא  (130 לסעי� רקהמשפחה בפרקטיקה המאלכית 
 כבוררת קביל שהי א� מינוי א,מתאימה יותר כסימוכי� היסטוריי� לשאלה המשפטית בהווה

 ועדת קוד המשפחה נבעו מהניסיו� לצמצ� את ההטיות  שלהשיקולי, כאמור. ו לא�א
, כפי שאראה להל�, המגדריות של דיני המשפחה השרעיי� לרעת הנשי� ולעצב בהתא� לכ�

�"כפי שפסק בג, בוררת�שהי זה מחזק מסקנה שיש להתיר מינוי אגיו�יה. את דפוסי המשפחה 
 מדובר אי�לאחר שהוברר כי , )שמקור� בחקיקה הישראלית, על בסיס נימוקי� אחרי�(

  .שריעה�בפרשנות נוגדת

   והבניית המשפחהבית שלו�. 3

סכולה א, על פרקטיקה מאִל-ית, אמורכ,  הבוררות שנדרש בקוד המשפחה היה מבוססהלי�
האסכולה , פרקטיקה זו לא הייתה קיימת באסכולה החנפית. אפריקה שנפוצה בעיקר בצפו�

 על אהבחירה בה על ידי מחברי הקוד מעידה אפו. מאנית'הרשמית של האימפריה העות
 על טיבה של חשיבות זו אנסה .שייחסה חשיבות כלשהי לאקט הבוררות, או עמדת�, כוונת�

  .לעמוד להל�

 
גיו� זה עצמו מתבססת ג� הטענה שלי שהקוד שהבריטי� החילו על המוסלמי� ושמדינת יעל ה  47

 והיה קשר ,מאני חל על כל האזרחי�'הקוד העות. מאני'ישראל ירשה מה� איננו הקוד העות
 .אלא שינוי מהותי, צמצומו למוסלמי� בלבד לא היה אפוא שינוי טכני. מהותי בי� חלקיו השוני�
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 קבע שבני זוג נשואי� שאחד מה� פנה לבית הדי� לאחר שהתגלע ביניה� 130� סעי, כזכור
האחד ממשפחת הבעל והאחר , השופט ימנה עבור� שני בוררי�, ) ַוִשקאקִנזאע(סכסו� 

תכונות . הבוררי� היו אמורי� להיות בעלי תכונות הולמות למילוי התפקיד. שהיממשפחת הא
, תפקיד� היה לנסות). מה�שנדרש , או אחר,  משפטיולא הוזכר ג� כל ידע(אלה לא פורטו 

היה עליה� לקבוע מי מבני הזוג ,  כי לא נית� ליישבוהתברר א�. ליישב את הסכסו�, לוקוד� כ
 את האחריות לגירושי� ולהגדיר בהתא� ה או עלילהטיל עליו, גר� לסכסו� או מנע את יישובו

, ת הגירושי� ולא חזר בו בעקבות הבוררותא� הבעל יז� א. את ההשלכות הממוניות שיהיו לכ�
 שבעקבותיו היה על ,צדדי רגיל� של הלי� גירושי� חדהשלמתו את הדבר לגרור עתיד היה

 הייתה שהיא� הא. הבעל לשאת בתשלומי המוהר ושאר התנאי� הממוניי� הנדרשי� בגירושי�
הסכמה בי� � איבמקרה של). לע'חגירושי ( היה עליה לוותר על המוהר או חלקו ,היוזמת

, או בורר שלישי במקומ�,  על השופט למנות אחרי�היה, התאמת� לתפקיד�או אי, הבוררי�
, א� מאמצי הפיוס שלה� לא צלחו, מסקנות הבוררי� ביחס לגירושי�. משפחה לאו דווקא ב�

 בעתירה שהגיעה ).131סעי� , טלאק באי� (פירודאמורות היו להירש� כהחלטת בית הדי� על 
 הייתה סלע ת� השופט ביחס להחלטמעמד של הפרשנות של אופי תפקיד הבוררי� ו,�"לבג

 היות שאינו נוגע לשאלות ,להיבט זה של המחלוקת לא אדרש כא�. מחלוקת מרכזי נוס�
  .שבמוקד מאמר זה

יצירת , שעליה� עמדתי לעיל,  להשלכות הבוררות על ניהול הליכי גירושי� בבית הדי�מעבר
 השרעי הדי�  מהלי� של פתרו� סכסוכי נישואי� בחסות ביתכחלקפחתית מסגרת בוררות מש

מדובר . העומדת במוקד הפרשנות ההיסטורית שלי לקוד המשפחה, מעניינת מבחינה נוספת
 של פיקוחוב בתיווכו ובית בפרוצדורה שמטרתה המוצהרת הייתה למנוע גירושי� ולהשיג שלו�

איזו� ביחסי� בי� �  מבחינת השאיפה להביא ליתר. המדינתיתשפטבית הדי� כמוסד במערכת המ
לא הייתה בבוררות עצמה תכונה מובנית התורמת לחיזוק ,  בנישואי� ובגירושי�נשי�לגברי� 

 ת על מנת שהבוררות תפעל לתיקו� ההטיה המגדרית השרעי48.מעמד� של הנשי� במשפחה
י� הנלווי� לקוד המשפחה המסמכ. נדרשו תנאי� חברתיי� ומשפטיי� נלווי� שיחזקו כיוו� כזה

 ואילו עצ� זיהוי הצור� בתיקו� ההטיה המגדרית מעיד דווקא על ,לא כללו תקנות בתחו� זה
שהרי ההטיה המגדרית לא התקיימה בשיח המשפטי ,  סביבתיי� מעי� אלהי� של תנאעדר�יה

, תבכלל זה בזירת המשפחה המורחב, תרבותי כולו� במרחב החברתיהיא נפוצה. השרעי בלבד
�בשל הזכויות החד, יתרה מזאת. שבה אמורה הייתה הבוררות להתממש, הפטריליניאלית

 
48   � היא בהכרה בקיומו של סכסו� בי� בני זוג 130מוסה אבו רמדא� מציי� כי חשיבותו של סעי

מהסבר זה משתמע שהחידוש היה . 61–60' בעמ, 36 ש"לעיל ה, ראו אבו רמדא�. כעילה לגירושי�
גברי� הרי לא (בכ� שנשי� יכלו לזכות בדר� זו בפירוק נישואי� שחפצו להיחל� מה� בבית הדי� 

יתכ� שמסקנה כזו עולה מהפרשנות של סעיפי הבוררות בפרקטיקה של ). נזקקו לעילה לגירושי�
אול� מסעיפי הבוררות בקוד , תבתי די� שרעיי� קונטמפורניי� בישראל או במדינות אחרו

 .המשפחה המקורי כשלעצמ� לא משתמעת הכרה כזו
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 שרצתה בגירושי� לשל� כדי לקבל שהיצדדיות של הגבר לגרש את אשתו והמחיר שהיה על א
 אודות דויותכפי שעולה מע,  שמאסה בנישואיה נקטה לעיתי�שהיא,  לכ� בעלהאת הסכמת

 לדחו� את הבעל עדהאסטרטגיה שנו,  השרעיי� בני הזמ�הפרקטיקה המשפטית בבתי הדי�
 מהנזק הכלכלי שהיה צפוי לה מגירושי� ביוזמתה מנעי להכדי זאת עשתה היא.  ביוזמתולגרש*
  היו החדשהקוד פרקטיקת הבוררות שהכניס במסגרת 49).לע'ח(וקבלת הסכמת הבעל , הישירה

 זוג שהגיע לבית הדי� אצל� על הבעל  לח� עקילהפעיל שהי לחשו� כוונת אלולי� עהבוררי�
 מיחסיה התרשמות�בשל , או היו עלולי� לייחס לה כוונה כזו, עקב סכסו� שפר� ביניה�

התרשמות כזו הייתה . בית לו� ע� בעלה וחוסר נכונותה לקבל את התנאי� לשלוקלי�הק
 האסטרטגיה זוכ שהיובכ� הייתה נגזלת מא, לע'ח על גירושי בוררי�עלולה להוביל להחלטת ה

, מנגד. החברתית היעילה ביותר שעמדה לרשותה לאז� בכוחות עצמה את ההטיה המגדרית
 שהי את מצבה של אטיב עשויה להיהייתהבנסיבות מסוימות היו מקרי� שבה� הבוררות אכ� 

הבוררות הייתה עשויה לשפר את , לכאורה, כמו כ�.  את עמדת הנחיתות המובנית שלהצמצ�לו
 סירב בעלה דובע שהייתה מעוניינת בגלוי לסיי� את הנישואי� ולשל� על כ� שהימצבה של א

סיכוי שהבוררי� , עקרוני באופ�, במקרי� כאלה היה. לע'אפילו בגירושי ח, בכל מחיר לגרשה
 על זכויותיה ויתורו אותה מיפטרו א� בגירושי� מוצדק ושהיישתכנעו כי רצונה של הא

 יהישה לייחס לפרקטיקת הבוררות יתרו� מובהק מזווית הראק, כ� או כ�. הממוניות בגירושי�
  .של שיפור מצב� של נשי� בגירושי�

 שיח  שלו ומביאי� בחשבו� את מאפייני130 בוחני� את סדרי העדיפויות בסעי� א�
משפטיות שרווחו בשלהי � המשפחה השרעי כפי שהוא מתגלה בתיעוד הפרקטיקות החברתיות

כי ההיבט המרכזי של הבוררות היה הניסיו� למנוע את שיעורי  נראה 50,מאנית'התקופה העות
חשוב , בהקשר זה.  ולערב בדר� זו את המדינה בעיצוב דפוסי המשפחה�מ לצמצאו הגירושי�

 בעקבות בוררות לפי נקטילהבחי� כי המחוקק לא התערב במבחר סוגי הגירושי� שעמדו לה
 האיזו� המגדרי המובנה עדרי את ה הוא לא צמצ�;בית שלו�  בה יושגלא א� ,130סעי� 

משו� , ני�#ְב פרקטיקת הבוררות הייתה בעלת מאפייני� פטריארכליי� מ, יתר על כ�. בגירושי�
 בני הזוג משמעותה המעשית הייתה שפחותשהגדרת מועצת הבוררות כמורכבת מנציגי מ

  . שהבוררי� יהיו גברי� מהמשפחות המורחבות של בני הזוג
 לשקול מחדש את מחייבת לכלול בקוד את סעיפי הבוררות שבחירה אפשר לטעו�,  כ�א�

.  המשפחה הגרעינית שלדפוסה קוד המשפחה לבי� חיזוק  שלוהפרשנות המקשרת בי� תכני
הבניית המשפחה בשיח השרעי הדגישה את מעמדה של . כא� נדרשת הבהרה מסוימת? מדוע

 
במחקרי הקוד� הראיתי כי לא רק שנשי� עשו שימוש באמצעי� מעי� אלה בבוא� לבית הדי�   49

אלא ששופטי� שרעיי� זיהו מצבי� מסוג זה , בתואנות שונות שנועדו להפעיל לח� על בעליה�
ראו .  שיית� מענה לנשי� שנקלעו למצוקה קיצונית בנישואיה�וניהלו את הדיו� המשפטי כ�

AGMON ,6–5בעיקר פרקי� , 9 ש"לעיל ה. 
 .ש�למשל ראו   50
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ופטריארכלית ) חוס לאבהמבוססת על יי(המשפחה המורחבת כמשפחה פטריליניאלית 
הארעיות המובנית של ).  קרוביו הגברי� הבוגרי�– עדרוי אבי המשפחה ובהידי להמנוהלת ע(

הייתה קשורה בי� היתר בכ� ,  המאמרשאתייחס אליה בהמש�, מסגרת הנישואי� השרעית
 השניי�  כ� היואלא א�(לא הפכה חברה במשפחה המורחבת של בעלה ,  נישואיהע�, הרעיהש
 של ילדיה העתידיי� ולא �לא בייחוס,  לא בשמה–)  אותה משפחה מורחבת מלכתחילהיבנ

  בוררי� לקרובי המשפחה של בני הזוג משמעותה המעשית הייתה שלהענקת מעמד. ברכושה
 שסכסוכי נישואי� שיגיעו לבית הדי� יובילו בסבירות גבוהה למינוי אבותיה� של בני הזוג אפוא

 הטיה בשל). דודי� או אחי� בוגרי�(למינוי קרובי� אגנטיי� אחרי�  – עדר�יובה, לבוררי�
בעזרת בוררי� אלה ) א� יושג(הסיכוי ששלו� הבית שיושג , מגדרית מובנית זו לרעת הנשי�

 הבניית את ג� ויחזק בכ� את האיזו� המגדרי ובעקיפי� ,שהי של האונהיתחשב בצרכיה ורצ
הי� כי הבחירה לכלול את סעיפי הבוררות בקוד  שא� מזאלא. היה קט�, המשפחה הגרעינית

 בדבר שאיפת המחוקקי� לחזק את מודל המשפחה הגרעינית ת את הפרשנומחלישההמשפחה 
 לשפר את מצב� מאמ� מטילה ספק במסקנה המייחסת למחוקק שהיא ודאי הרי, מנימוקי� אלה

  .  כלליבאופ�של נשי� 
יש להזכיר כי , ראשית. י�קולי� נוספ זו יש לצר� להתלבטות הפרשנית כמה שיבנקודה

כל הכללי� שהרכיבו , משהוחלט שקוד המשפחה יתבסס על מסגרת דיני המשפחה השרעיי�
עשויי� כמה סעיפי� נוספי� , ולאור זאת(אותו היו אמורי� להישאב ממאגר זה וממנו בלבד 

 של שוני�ה ו קיומ� של סתירות בי� היבטיבעצ�, שנית 51).בקוד המשפחה להיראות מאולצי�
 התגלו סתירות מעי� אילולאהיה מפתיע . החוק וא� בי� מטרותיה� של מחבריו אי� רבותא

 שהבוררות המשפחתית נחזית להיות פרקטיקה שמעודדת לעובדה,  זהבמקרה, ושלישית. אלה
 מעמד� של נשי� יש פני� נוספות מבחינת שיפורל מחברי הקוד  שלה�מגמה המנוגדת למאמצי

 שיקול דעת לבוררי� הענקתכי , כאמור,  שהצעתי לעיל עולהמהפרשנות: נה כא�הסוגיה הנדו

 
ההחלטה לבסס את קוד המשפחה על דיני� שרעיי� קיימי� נכללה בהנחיות לוועדת קוד , כזכור  51

ת הקוד ניסיונות במסגרת הנתונה של דיני� שרעיי� עשו חברי ועד). 32–31 ש"לעיל ה(המשפחה 
כאשר ג� מאגר , לצמצ� את השפעת� של כמה מהמכשולי� העיקריי� בדר� ליתר איזו� מגדרי

חלק מהפתרונות שגיבשו היו מסורבלי� . ההקלות שהאסכולות השונות הציעו לא פתר את הבעיה
 שבו ניסו המחוקקי� לעקו� את בעיית ,38בדוגמה בולטת לכ� אפשר להבחי� בסעי� . למדי
על סמ� פרשנות , הפתרו� שסעי� זה הציע. ביטול גור� לא היה בנמצא בא� אסכולה. ליגמיההפו

לפיו א� יבחר הבעל ש ,היה להתיר לנשי� להכניס להסכ� הנישואי� תנאי מיוחד, הלכתית קיימת
בטקסט המקורי של הקוד . תהפו� אוטומטית גרושה) או צרתה(היא , ה על פניהילשאת אישה שני

 �שהסתמ� כנראה על , בתרגו� לערבית. זה מסורבל וקשה להבי� את משמעותוניסוח סעי
 שמבחינת מטרות א� על פי,  מעבר לניסוח,ואול�. הניסוח מבהיר את הכוונה, הבהרות המחוקק

לא נפר� העיקרו� שהחקיקה נשארת במסגרת הדיני� , המחוקק סעי� זה הכניס שינוי מסוי�
 אייד� מתאר חילוקי דעות ומאבק בי� חברי ועדת הקוד .השרעיי� והפוליגמיה נותרה על כנה

להמחשת אופייה הפטריארכלי של . 180–178' בעמ, 5ש "לעיל ה, AYDIN, 1985ראו . בנושא זה
 .6 ש"לעיל ה, ”Divorce Iranian Style“מועצת הבוררות המשפחתית ראו בסרט התיעודי 
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 )עדיה� בלאו שהיע� תנאי� כספיי� לא(בהחלטה על גירושי� ועל הגדרת סוג הגירושי� 
 בגירושי� שהי פוטנציאל להרע את מצבה של האת בעלהיתהי,  הסכסו� נכשליישובש במקרה

כי מטרת המחוקקי� הייתה לשפר את מצב , כמקובל,  מניחי�א� .או לפחות לא לשפר אותו
 שהבוררות הוסיפה לקוד הבולט שהצד נתיעט בתומכת לעיל פרשנותה, במשפחההנשי� 

 בתנאי� מאחר ש, זאתע�. �מ לצמצאו  הגירושי�יממדהמשפחה היה הניסיו� למנוע את 
 לשפר ידעת הגירושי� לא היה  שלממדיה�צמצו� ,  שהתקיימו בתקופה הנדונההחברתיי�

) והקוד באופ� כללי( בדיו� על משמעות הבוררות נדרשת,  במשפחהנשי� מצב� של את בהכרח
סעיפי .  צמצו� גירושי� ושיפור מצב� של נשי� בנישואי�– נפרדות מטרות שתי בי� הבחנה

 מניעת, המחוקק של לדידו ,היררכיה שבה,  בי� השניי�היררכיה על, לדעתי, הבוררות מלמדי�
 ג� , לבוא על חשבו� שיפור מצב� של נשי�עשויה א� הייתה יותר וחשובה הייתהגירושי� 
  . המשפחה הפטריליניאלית המורחבתית מסוי� של הבניחיזוקבמחיר 

 הסתירה.  אחרתהי את הסוגיה מזווית ראי בוחני�כאשר מסתמנת נוספת אפשרית פרשנות
נה בי� חלק ממטרות החקיקה  שמתגלה בסעיפי הבוררות עשויה להתפרש כניגוד מובהפנימית

לבי� ) ובהקשר זה שיפור מצב� של הנשי� וצמצו� הגירושי� נמצאי� באותה קבוצת מטרות(
, בי� היתר, שאותו,  במסגרת שיח המשפחה השרעייקציההחלטת המחוקקי� לערו� את הקודיפ

בי� ג� קוד המשפחה היה תוצר של דיוני� וויכוחי� , כדרכ� של חוקי�. לשנות נועדה היא
 בתהלי� הקודיפיקציה לא היו אחידות תיה�שהשקפותיה� והצעו,  ועדת הקוד שלהחברי

  52.והפתרונות שגיבשו היו מבוססי� על פשרות ועל התחשבות בלחצי� פוליטיי� שוני�
. לצמצו� הגירושי� בהקשר כללי יותר, לסיו�, שאתייחסלפני ,  אחרונה בנושא זהנקודהו

� המשפחה כגרעינית או  שלהת עשוי להאיר את שאלת הבניית הבוררות המאלכירת מסגאימו
 מאניות'התקיימו בחברות העות) קרי ס�לח, צ�לח(הליכי גישור ובוררות : נוס�מורחבת באור 

כמעט בכל היבט של , במש� דורות,  או בלי קשר לבית הדי� השרעיע�, באופ� לא פורמלי
י� המבוססי� על רשומות בתי הדי� מחקר. לאו דווקא בסכסוכי משפחה, היחסי� החברתיי�

 חשפו עדויות רבות לכ� שהליכי יישוב סכסוכי� בתו� בית הדי� השרעי מאניי�'השרעיי� העות
ש� ה� בדר� כלל ( של בוררות וגישור שהתקיימו מחו� לזירת בית הדי� פרקטיקותהיו חלק מ
, � והמשיכו מחו� לוחלק מההליכי� האלה התחילו בבית הדי). או תיעוד� לא נשמר, לא תועדו

או ,  חלק אחר החל כבוררות פרטית והגיע בהמש� לתיעוד;בעזרת נכבדי� או בני משפחה
 לבית הדי� הכניסוסעיפי הבוררות ,  מבחינה זו53.קבלת גושפנקה חוקית בבית הדי� השרעי

 א� בה בעת ה� הכפיפו אותה להשגחת השופט ,פרקטיקה מנהגית והעניקו לה מעמד רשמי

 
בעיקר ההפניה לתיאור המחלוקות בוועדת הקוד בנושא הפוליגמיה , 51 ש"הל לעיראו בעניי� זה   52

 .שלא הייתה המחלוקת היחידה, שנת� אייד�
 Işık Tamdoğan, Sulh and the 18th-Century Courts of Üsküdar and Adana, 15ראו למשל   53

ISLAMIC L. & SOC'Y 55 (2008); HÜLYA CANBAKAL, SOCIETY AND POLITICS IN AN OTTOMAN 

TOWN: AYNTAB IN THE 17TH
 CENTURY (2007). 
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 זו היה זה אפוא מהל� הימזווית ראי. פיקוח עליה והתערבות בה, כנציג המדינה, לוואפשרו 
נוס� של התערבות המדינה בעיצוב דפוסי המשפחה ברוח יעדיה של האליטה הבירוקרטית 

  .מאנית'העות
 היא מחברת את פרקטיקת בה�ש מניעת הגירושי� ובדרכי�  שלה את הדיו� בסוגיאסיי�
 גירושי� עשויה להיראות לקוראי� כיעד מניעת.  של קוד המשפחהריההיסטו הקשרלהבוררות 

המייחסת למסגרת הנישואי� ושימורה חשיבות ,  מושרשתמסורתיתהמבטא חיזוק תפיסה 
 לדורותיה� על דיני המשפחה השרעיי� לכהבשיח חכמי הה, ואכ�.  בכל מחירכמעט ,עליונה

 על המחקר שאפיינו את התפתחות אחת הנטיות. גירושי� נתפסי� כדבר שלילי ולא רצוי
כלומר " (משפט של משפטני�" האסלאמי הוא המשפט כי תפיסההמשפט האסלאמי היא ה

יש כמוב� יוצאי� מ� ; בהכללה( בלבד יי� במקורות נורמטיברואהו) חכמי הלכה, מלומדי�
  עלמקורות, עד לשני� האחרונות. פתחותו על הת אפשר וצרי� ללמודשמה� מקורות) הכלל

 משפט ההתפתחותמקו� שולי במחקרי� על , א� תפסו, ודות הפרקטיקה המשפטית תפסוא
 הזירה המשפטית כזירה של אודות עלהחוקרי� המתענייני� במקורות האמפיריי� . אסלאמיה

 להתפתחות המשפט באו בעיקר מקרב ההיסטוריוני� תרלוונטיחברתית ה� התרחשות משפטית
 מורכב, כשלעצמו,  נושא זה54. של המשפט�תרופולוגי והאנ�החברתיי� ומקרב הסוציולוגי

 חשוב לציי� ,אול�ו.  ממסגרת הדיו� במאמר זהת חורגרחבתוא� ה, לעיל לקוניה תיאורהיותר מ
 – את הפערי� המתגלי� בי� חוקרי משפט אסלאמי המגיעי� ממסורות המחקר השונות הללו

 חות מבחינת הנ– המשפטל משפטית ואנתרופולוגיה ש�תהיסטוריה חברתי, משפט אסלאמי
. השאלות והמסקנות שלה� על מושאי מחקר� המשותפי� או המשיקי� אלו לאלו, המוצא

 טקסטואלי ניתוחאי� מדובר ב,  נורמטיביטקסט מנתח שהמאמר פי עלא� , בהקשר הנדו� כא�
 סטוריי� קוד המשפחה וסעיפי הבוררות משוקע בידע המצטבר ממקורות הי של�ניתוח; הלכתי

 נהלרשומות בתי די� שרעיי� ומקורות רבי� נוספי� על חיי היומיו� של הִמ (אמפיריי� 
 וממחקרי� מאנית'לגאליי� על מערכת המשפט העות�ממחקרי� סוציו, )מאני'המשפטי העות

 הנורמטיבית הגישה  אלה קשה לאתר ראיות שנית� ללמוד מה� עלבמקורות. היסטוריי� בכלל
. גישה שקיימת בספרות ההלכה האסלאמית, גירושי�, אה בעי� יפהאו למצער אינה רו, השוללת

, מאניי�'התמונה שעולה מרוב המחקרי� המבוססי� על רשומות בתי הדי� השרעיי� העות
, בעיקר סדרתית (פוליגמיהופירוד ללא גירושי� , גירושי�שהיא ,  ותקופותמקומות מגוו�מ

,  השרעיי�השופטי�. וב שכבות החברהרווחו בר) אשונה וגירוש הרהי שנישהינישואי� לא
לא הותירו ברשומות בתי הדי� ראיות וניסוחי� המצביעי� על , שהיו אמוני� על יישוב סכסוכי�

או אידיאל שה� , כ� ששימור הנישואי� כשלעצמו היה מטרה שה� חתרו להשיגה בפסיקותיה�
ורות משפטיי�  את ההטיה המובנית במקבחשבו� מביאי�ג� כאשר . פעלו לאשש בתיעוד�

 
54  Iris Agmon & Ido Shahar, Shifting Perspectives in the Study of Shari'a Courts: 

Methodologies and Paradigmes, 15 ISLAMIC L. & SOC'Y 1 (2008). 
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הארעיות ,  אל עבר מצבי� קונפליקטואליי� ביחסי משפחה ויחסי� חברתיי� בכלליריי�אמפ
לגאליות �המאפיינת את הבניית הנישואי� ברשומות בתי הדי� השרעיי� והשלכותיה הסוציו

 התייחסו אליה לו שהכאו,  מתיאור זה אי� להסיק שגירושי� היו תופעה המונית55.בולטות לעי�
 לי לטעו� שגירושי� ופרקטיקות אחרות י� מאפשר אלהממצאי� ,ואול�. יו� נפשבשוו

 רווחו במידה כזו שנראה כי מבחינת שאיפת הרפורמטורי�  נזילי�נישואי� ליחסי האופייניות
 מסגרת,  שה� ביקשו לעצב המודרניי� את דפוסי המשפחה למאפייני החברה והמדינהלהתאי�

  56.קלה מדי לפירוק מסגרת דיד� ל הייתההנישואי�
 שקדמו לרפורמות של מאנית'במרוצת מאות שנות קיומה של האימפריה העות, כזכור

שליטת .  מסגרת המשפחה כיעד להתערבות ישירה של המדינה עשרה לא נתפסהתשעהמאה ה
 נהלהאימפריה בטריטוריות הנרחבות שלה ובאוכלוסיות הרבגוניות שחיו בה� התבססה על ִמ 

חיי , המסחר, בעוד חיי היומיו�, גובי מיסי� ושופטי�, אנשי צבא, שלי�מו, הפרובינציות
דתיות , מקצועיות, הסדר הציבורי והפיקוח החברתי התבססו על מסגרות קהילתיות, החברה
) פיות#סקרי  (פיות#צהאחוות ה, הגילדות, השכונות, ראשיה� ונכבדיה� של הקהילות. ואחרות

ניה� לבי� נציגי השלטו� והפכו בדר� זו לבעלי עמדות כוח  ביווכויומסגרות חברתיות אחרות ת
 היה  עשרהתשעאחד מיעדיו העיקריי� של מפעל הרפורמות של המאה ה.  חברתיות ופוליטיות

 דפוס היחסי� בי� הממשלה בבירה לבי�  שלתו� שינוי, שינוי סדר זה ויצירת שלטו� ריכוזי
 המתוו�ורות שכפופות למרכז וצמצו� כוח� יצירת היררכיות שליטה בר,  בפרובינציותנהלהִמ 

 
55  AGMON ,פי� מתקופות ומקומות אחרי� לגאליי� נוס� בספר הפניות למחקרי� סוציו. 9 ש"לעיל ה

חשוב לציי� כי הטענה לעיל ביחס לאופי . מאנית המצביעי� על ממצאי� דומי�'באימפריה העות
, שיח של סוג מסמכי� חדש�היחס לגירושי� בבית הדי� מגובה במחקרי הנזכר לעיל בניתוח

 המאה שבמסגרת הרפורמות של, פרוטוקולי� מפורטי� של תיקי� משפטיי� בסוגיות משפחה
 שהיה מקובל ,רישו� הפסיקות בלבד לענוס� ,  רישומ� הונהג בבתי הדי� השרעיי�תשע עשרהה

 Iris Agmon, Recording Procedures and Legal Culture in the Lateלעניי� זה ראו ג� . עד אז
Ottoman Shari'a Court of Jaffa, 1865–1890, 11 ISLAMIC L. & SOC'Y 333 (2004) .ראו ג �
, Tezcanהתייחסות לאטרקטיביות של בית הדי� השרעי לנשי� לא מוסלמיות שרצו בגירושי� אצל 

 .164–163' בעמ, 30 ש"לעיל ה
שכולל בעיקר חליפת מכתבי� בי� משרדי האוצר והפני� (בתיק זה . BOA, ŞD., 46/1ראו למשל   56

ובשאלה א� לתת פטור מוסלמי� �בנוגע לתשלו� עבור בולי רישו� נישואי� של מוסלמי� ולא
הוא טבלת נתוני� של מספר , 1916מאוקטובר , אחד המסמכי�) מוסלמי��מתשלומי� אלה ללא

לא ברור א� מדובר בשנה מסוימת או בחישוב (הזוגות הנשואי� הרשומי� במרש� התושבי� 
ת לדיו� כא� היא ההתפלגות שנערכה רלוונטיהנקודה המעניינת במסמ� וה). ממוצע שנתי כלשהו

 התפלגות למוסלמי� ולא )1(: במרש� התושבי� של הזוגות שנישאו לפי שתי קטגוריות
נשי� שנישאו בתולות :  נרשמו שתי קבוצות, הנשי�כאשר לגבי,  התפלגות לפי מי�)2(; מוסלמי�

עיבוד . )כלומר אלה אינ� נישואי� ראשוני�(ונשי� שאינ� בתולות ) כלומר נישואיה� הראשוני�(
זו עשוי לרמז על סוג המידע שרשויות השלטו� היו מעוניינות לקבל ממרש� הנתוני� בדר� 

א� כול� נוגעות , ההתפלגות השנייה הייתה עשויה לענות על מגוו� שאלות אפשריות. התושבי�
 .תנועות במסגרת המשפחה: לאותו עניי�
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באמצעות קואופטציה שלה� למערכות השליטה , לרוב(של נכבדי� ובעלי שררה מקומיי� 
שמעמד� ( המדינה ואופי יחסיה ע� נתיניה תפיסתב שינויה אחת ההשלכות של 57).המתחדשות

ורבות ישירה  של מנהל המדינה במעגובר �יעני, כאמור, הייתה) א� הוגדר מחדש כאזרחי�
המשפחה הייתה אחד . ובפיקוח על מרחבי� ומוסדות חברתיי� שבעבר לא עניינו אותה

 בעיצובה של חברה מודרנית ושיח יסוד תפיסה הרואה במשפחה אב�, כזכור. המוסדות הללו
ער סביב דג� המשפחה הרצוי אפיינו אליטות בתהליכי מעבר למודרניות בחברות רבות 

 המשפחה הגרעינית הנשא� עמד דג�, ואול�. מאנית'האליטה העותבה� , בתקופה הנדונה
, פוליגמיה, כגו� נישואי קטינות, בניגוד לכל ההיבטי� המפלי� נשי� בדיני המשפחה השרעיי�

קלות הגירושי� ביוזמת הבעל והקושי של נשי� להשיג פירוק נישואי� במצבי מצוקה ועגינות 
 המשפחה לטפל באמצעות ברירת הלכות דקו ניסהכלומר הסוגיות העיקריות שבה� (

   58).מהאסכולות השונות
 המצביעי� ,מאני�' בעיקר כיווני הפעולה של הרפורמטורי� העותי� הנדו� כא� חשובלעניי�

 הבניית  שלעל עניינ� הגובר בניטור השינויי� במעמד� האישי של האזרחי� ובעיצוב
מרש� ,  נתוני� דמוגרפיי�איסו�למער� , למשל, במסגרת הרפורמות הוק�. המשפחה

 והממשלה המשיכה במרוצת התקופה כולה במאמצי� ,)Nüfus(התושבי� האימפריאלי 
לעבד את המידע ולהשתמש בו , לשכלל את שיטות איסו� הנתוני� שלו, להרחיב את סמכויותיו

ד נישואי� וגירושי� היה אח, פטירות, איסו� נתוני� על לידות. ביחסי� שבי� המדינה ואזרחיה
התחומי� שמרש� התושבי� שקד על פיתוח� בחפשו תדיר דרכי� לגרו� לנתיני� ולראשי 

אני טוענת שחיבורו של קוד המשפחה היה קשור למאמצי� . וקהילות לדווח לו על שינויי� ב
אסתפק רק בציו� . במסגרת הדיו� במאמר זה תקצר היריעה מלפתח טענה זו במלואה. הללו

 חיבור קוד המשפחה לבי� המאמצי� לייעל את איסו� הנתוני� �בישכמה אינדיקציות לקשר 
 נתוני� גרניהול מא.  התושבי�מרש� מסגרתהנוגעי� למעמד� האישי של האזרחי� ב

 
 .262–242' בעמ, 30 ש"לעיל ה ,BARKEY; 64–61, 46–43' בעמ, 7 ש"לעיל ה, קואטארט  57
ידי האליטה הבירוקרטית של האימפריה במרוצת המאה  שורה של מהלכי� נוספי� שננקטו על  58

 תפקיד פעיל מלא ביחס לילדי� הייתה קשורה א� היא לתפיסה שהמדינה אמורה לתשע עשרהה
כגו� הקמת מחלקה לטיפול בירושות של ילדי� יתומי� וניהול רכוש� עד , בעיצוב המשפחה

, מת בתי יתומי� ופנימיות לחינו� והקניית השכלה מקצועית לילדי� יתומי�הגיע� לבגרות והק
בית הדי� השרעי וקופות היתומי� ביפו : מגדר ושינוי חברתי"איריס אגמו� . עניי� וילדי פליטי�

רות רודד  (53 נשי� ומגדר במזרח התיכו� במאה העשרי�" מאנית'ובחיפה בשלהי התקופה העת
על הבניית המשפחה הבורגנית . 9 ש"לעיל ה, MAKSUDYAN; )2008, ונגה אפרתי עורכות

,  Toprak; 9 ש"לעיל ה, DUBEN & BEHARמאנית ראו 'העירונית באסתנבול בשלהי התקופה העות
, רפורמות משפטיות בדיני� השרעיי�, על הקשר בי� מודל המשפחה הגרעינית. 11 ש"לעיל ה

  .319–297' בעמ, 9 ש"לעיל ה,  ג� אסדראו, ומעבר למשפט מדינתי במצרי� באותה תקופה
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 הקמת 59. עשרהתשע במאה התדמוגרפיי� מרכזי היה כלי אופייני למדיניות השליטה הריכוזי
,  באמצעות מפקדי אוכלוסי�איסו� נתוני�,  מחלקות מרש� תושבי� בפרובינציות שלרשת

, הנחלת הליכי דיווח שוטפי� על נתוני� אישיי� על ידי התושבי� והנפקת מסמכי זהות אישיי�
 המדינה כלי� למעקב אחר תנועות נהלכל אלה הוכנסו בהדרגה במרוצת התקופה והקנו לִמ 

מי המעמד  שינויי� בתחועיצוב אחר  מעקבפשרמנגנו� זה ִא , בהקשר הנדו� כא�. דמוגרפיות
כאשר בוחני� את קוד המשפחה בצירו� . פיקוח עליו ומעורבות בו, האימפריההאישי של נתיני 

 בקודמתברר שהמחוקק שימר , המסמכי� המנהליי� והתיקוני� לחוק הפלילי שליוו אותו
א� ,  הדתיות השונותלקהילותלפי שיו� , וגירושי�המשפחה כללי� מסוימי� בנוגע לנישואי� 

 לסוגיות במישרי�שלא נגעו ,  דתיות ספציפיות וענייני� טקסיי�הלכותל נוגע בבעיקרזאת 
  קשורי�שהיודתית בתחומי� �החוק יצר מסגרת אחידה על, לעומת זאת. המעמד האישי

 נישואי�  שלרישו�רישוי ו, כגו� גיל הנישואי�,  המשפחהמאפייני ול האזרחי האישילמעמד
שהיו מוקד , בהיבטי� הללו. גדריי� בנישואי� ובגירושי� ביחסי� המהאיזו�הגברת , וגירושי�

 את השליטה והפיקוח העביר את הכללי� ואיחדהמחוקק , התעניינותה של המערכת השלטונית
 ומנהל המדינה המשפט הקהילות ובעלי סמכויות דתיות מקומיי� אל רשויות ממנהיגי עליה�

   60).עיי�כלומר אל משרדי מרש� התושבי� ומשרדי בתי הדי� השר(
 לעיל נוגע למהלכי� הקושרי� בי� קוד המשפחה בכללותו לבי� השימוש במרש� התיאור

 ומעורבות בעיצוב דפוסי פיקוח צור�התושבי� ובנתוני� שהוא אס� בנושאי מעמד אישי ל
שהדיו� בה� בחלק זה של המאמר נועד להמחיש ,  הבוררות בקוד המשפחהסעיפי. המשפחה

 נוס�ש, משפחה דפוסמצביעי� על שאיפה לעיצוב , די ביטוי קונקרטיכיצד באו מגמות אלה לי
 אינ� הפתרו� המיידי בה גירושי� יציבה שנישואי� ליצור מסגרת נועד האחרות תכונותיו לע

אלא ,  פרקטיקת הבוררות לקוד שלההכנסת עצ�ל לא רק חשיבות הייתה זהבהקשר . לסכסוכי�
 הציבו בה 131–130 סעיפי� ש,ל דפוסי הגירושי� הבוררות ועתוצאות על פיקוחה עמדת לג�
 קביעה זו מחזקת את ההבחנה,  היסטוריבמבט . של המדינההי כמייצג ואת הקאדי הדי�בית את

 כבוררת משו� התערבות ישה במת� היתר למינוי אשאי�, הבוררת �"שהשתמעה מפסיקת בג
,  שניתנה לאחרונהההחלטה. פסולה במינוי בעלי סמכות שיפוטית במערכת בתי הדי� השרעיי�

 
59  RUBIN, 96–91 'בעמ ,25 ש"ה לעיל ;Fatma M. Göçek & Şükrü Hanioğlu, Western 

Knowledge, Imperial Control, and the Use of Statistics in the Ottoman Empire, in 1 
CULTURAL HORIZONS 105 (Jane L. Warner ed., 2001). 

 ובה ההפניות לצו המפרט את הצעדי� המנהליי� לעריכת נישואי� והדיווח 33 ש"הלעיל ראו   60
שתוק� בנושאי� אלה ג� בשני� , ולתיקו� לקוד הפלילי; עליה� לבית הדי� ולמרש� התושבי�

בניסיו� לשכלל באמצעות קנסות את פרקטיקות הדיווח למרש� התושבי� על זוגות , קודמות
 .56 ש"הלעיל טטיסטיי� שער� מרש� התושבי� ראו על דוגמה לעיבודי� הס. שנישאו
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 בסוגיה וויכוח ייתרה בדיעבד את ה61,קאדית לישה אלמנות, לראשונה בבית די� שרעי בישראל
  .זו

  סיכו�. ד

 בה� טה המסגרת החדשה שיצרו מחברי קוד המשפחה היה תלוי בגורמי� רבי� שהשלימימוש
יות ובנסיבות יישומ� תלוי בפרשנו. ה� רק טקסטי�, כידוע, חוקי�. לא הייתה בידיה�

לא רק אלה שהוסמכו ליישמ� ולא רק ; אינספור אנשי�, מלבד המחוקקי�, ששותפי� לה�
, במקרה של קוד המשפחה.  המשפטיתזירהב �משתמשיהאלא ג� פקידי� וציבור , משפטני�

ככזה הוא יוש� באזורי� שהיו בזמ� . נית� לומר מעט על לקחי יישומו במתכונתו המקורית
למרות הוראה , לאחר מכ�. במש� כשנה וחצי) בעיקר באנטוליה(האימפריה פרסומו בשליטת 

בעוד ההסכמי� לחלוקת , חלקי באופ�יישומו נמש� ככל הנראה , של המופתי הראשי לבטלו
נוכח ההישגי� הצבאיי� של ,  והשתנוהלכואנטוליה בי� המדינות המנצחות במלחמת העול� 

במלחמת העצמאות ) Atatürk בכינוי מי�לי שנודע(כוחותיו של מוסטפה כמאל פאשא 
בתקופה זו נשקלו חלופות שונות לקוד ). 1923 (אליסטיתהתורכית וע� הקמת הרפובליקה הכמ

 �1926בו,  על תפנית כוללת לעבר המערבמאלבסופו של דבר החליט מוסטפה כ. המשפחה
  62).כולל תחומי המעמד האישי(אימ� את הקוד האזרחי השוויצרי על קרבו וכרעיו 

הודות לפסיקה ,  שני� לקוד המשפחה נפלה לידי הזדמנות לחזור אליו100 מלאת לקראת
במאמר הצעתי פרשנות היסטורית לנסיבות חקיקתו וגלגוליו של . הבוררת �" של בגקדימיתהת

) 131–130(והמחשתי פרשנות זו באמצעות ניתוח תוכנ� של סעיפי הבוררות , הקוד המקורי
כולל היסטוריוני� של , חוקרי� מדיסציפלינות שונות. �"לבגשעמדו במוקד העתירה 

ובודדי� (רוב� בחט� , שמזכירי� במחקריה� את קוד המשפחה, מאנית'האימפריה העות
 חקיקתואת : מדגישי� בעיקר שתי נקודות, )בהרחבה ובלוויית ניתוח טקסטואלי מפורט

 ,עדר�יאו ה(החידושי�  סו� האימפריה ואת –בסו� המלחמה , המאוחרת של קוד המשפחה
מסגור זה של קוד המשפחה הפ� . בנוגע למעמד האישה) ת/תלוי בפרספקטיבה של החוקר

ובגלל תוצאות המלחמה והבנייתה , כביכול, ללא עבר, הקשר אותו לפרשה נטולת
שהרי .  ג� ללא עתיד– מאנית'כקיצה הידוע מראש של האימפריה העות בהיסטוריוגרפיה

 פירוק האימפריה בתו� מלחמת העול� היא המשכיות אחרלמשפחה ההמשכיות של קוד ה
מבחינת השלטו� הבריטי . המצאת ההמשכיות הייתה המצאה קולוניאלית. מומצאת

 
" הוועדה לבחירת קאדי� בחרה לראשונה קאדית אשה"קי חורי 'יאיר אטינגר וג, שרו� פולבר  61

� .www.haaretz.co.il/news/law/1.4041725 25.4.2017 האר
י� המחקר. חלק מהעדויות על יישומו של קוד המשפחה נכללות במחקרי הנוכחי שטר� פורס�  62

לא לפני החקיקה ולא , Law in Actionהקיימי� לא בחנו כלל את קוד המשפחה מפרספקטיבה של 
 .אחריה
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דתי �  קוד המשפחה מחוק טריטוריאלי לחוק מוסלמי שלופיכת ה ישראל הייתהר�א� בפלשתינה
 משפט דתית לקהילות מערכת בכוננ�ההמשכיות התבטאה בטענת הבריטי� ש.  טכניניי�ע

 ושבכ� נשמרת מאנית' בתחומי המעמד האישי ה� ממשיכי� את שיטת המלת העותותהשונ
 של אחד ממדאכ� היה בטענת� , לאמיתו של דבר. כנדרש בכתבי המנדט, הרציפות המשפטית

דיפלומטי� ומשקיפי� בריטי� ואירופאי� אחרי� באימפריה . דיסקורסיבי ממד, המשכיות
  עשרהתשע שכוננו הרפורמטורי� במאה המאנית'ראו במערכת השיפוט העות מאנית'העות

ה� לא ראו בה את מה שראו בה . דואלית) ניזאמית�כלומר שרעית(חילונית �מערכת דתית
.  ומאוחדתמאנית'עות�לו העומדת להפו� לכ,מערכת שיפוט מדינתית: מאני�'מכונניה העות

 תשעעלו בה בהתא� להשקפת� מ� המאה הה� פ,  לידיה�1917כשמערכת זו נפלה בשלהי 
  . עשרה

 אותו יקמתיבמאמר זה מ.  זניחי�י ענלא א� טכני ו�י שקוד המשפחה לא היה עניאלא
 מאנית'בהקשר ההיסטורי של רצ� ארו� של רפורמות משפטיות שהאליטה הבירוקרטית העות

להיות הקוד הוא לא היה אמור , המחוקקי� של לדיד�.  הארוכה עשרהתשעהובילה במאה ה
 להשגת המטרה של האחדת מאנית' את המדינה העותדוהוא היה מהל� שקירב מא; האחרו�

בהחלטת הבריטי� להפו� אותו .  הוא היה הקוד האחרו�בדיעבד ,ואול�. מערכת השיפוט שלה
 אל מאנית'להשיב את מערכת השיפוט העות, ת�לדע, וכ�,  משפחה מוסלמי בלבדודלק

 מערכת על  עשרהתשעלמעשה הגשימו את נבואת� מ� המאה הה� , מסלולה ההיסטורי
  .חילונית כביכול�המשפט הדתית

 של היבלי זווית הראי, מאניות' ההקשר ההיסטורי של הרפורמות העות שללאאלא
שהוא קוד , קוד המשפחה, כ� טענתי במאמר זה, מאני�'המחוקקי� כרפורמטורי� עות

ות ששייכת לזמ� ולמרחב שבה� היא התחוללה אינו יכול להיות מוב� כהתרחש, מאני'עות
הוא היה פרי סדר היו� של , מאני'בהיותו קוד עות. ולרוח התקופה שבה פעלו מחולליה

 רק לא וזאת,  למקמו בהקשר היסטורי זהיששמכא� הטענה . מאני�'הרפורמטורי� העות
יקציה מבחינת רציפות הרפורמות המשפטיות והיותו קוד נוס� ברשימת מפעלי הקודיפ

הטענה שלי הייתה כי ג� את תוכנו יש לחקור ולפרש בראש ובראשונה בעזרת ; מאניי�'העות
 והנסיבות המשתנות שיצרו את מאני�'התבוננות בחזונ� ובמעשיה� של המחוקקי� העות

 הקוד לאור שאלות  שלנוניתוח תוכ,  אחדמצד זה סברתי כי י�יבענ.  פעלובה�שהתנאי� 
אל העמדות הנורמטיביות של חכמי ההלכה " אחורה"הסתכלות כלומר , הלכתיות בלבד

לאור שאלות , או ניתוחו מצד אחר,  על מנת להצביע על השינויי� שהקוד גיל�ותיה�לדור
מגדר , וניתוח הקוד במונחי הקטגוריה האנליטית בת ימינו" קדימה"כלומר הסתכלות , מגדריות

מיקמתי את , לפיכ�. גויה של קוד המשפחה ניתוח כזה יתרו� להמש� ההבניה ההיסטורית הש–
 ה�שהתייחסתי אלי, על תוכנ� של שני סעיפי הבוררות, ליתר דיוק(הדיו� שלי על תוכ� הקוד 
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 ביחס לסוגיות מאני�'בהקשר של עמדות הרפורמטורי� העות) כאל מעי� דגימה אקראית שלו
   63.גברי� והבניית המשפחה,  נשי�– עוסק הקוד בה�ש

, כאמור, א� כי נימוקי הפסיקה כוללי�. הבוררת� "לבג, לסיו�, זיר אותי הזה מחההקשר
סקירה של ענייני� רבי� הנוגעי� להקשר ההיסטורי של הבוררות וקוד המשפחה ברוח עקרו� 

פסק הדי� נית� . ההכרעה לטובת העותרת לא התבססה על שיקול היסטורי, הרציפות המשפטית
חוק שיווי זכויות , י�רלוונטיי מדינת ישראל ה העתירה למבח� חוקהעמדת שלכתוצאה 

  של� המונע את התערבות המדינה במינוי,2000כולל תיקו� משנת  (195164–א"התשי, שהיהא
 , לאור מבח� זה66.השפיטה: יסוד�חוק ל15 סעי�ו) 65בעלי תפקידי שיפוט בבתי די� דתיי�

 רת בוררת לבקשת העות מחייב לתמו� במינוישהיהמסקנה הייתה שעקרו� שיווי זכויות הא
ושהסייג המונע מהמדינה להתערב בשיקולי בית די� דתי במינוי לתפקידי שיפוט אינו חל על 

השיח המשפטי הישראלי שבמסגרתו נדונה והוכרעה העתירה הוא שיח של . מינוי בוררי�
ושל אליטות פוליטיות  (מאנית'השיח של האליטה העות. שוויו� זכויות נשי� וזכויות אד�

ולא , לא בשוויו�, באמנציפציה,  עסק בשיפור מעמד� של נשי�שנה 100לפני ) חרות בעול�א
נית� לזהות דמיו� בי� . אלא כחלק מפרויקט כינו� המדינה המודרנית, מפרספקטיבה ליברלית
, השוויו� של נשי� במשפחה� כלי� לצמצו� איחרי אושיובחיפ, מאני'מאמצי המחוקק העות

לבי� הכרעת ,  אודות מאפייני המשפחה והחברה הרצויי� עלתרכחלק מהשקפה רחבה יו
 אינו נובע הדמיו�ש אלא. השופטי� הישראלי� לתמו� בבקשת העותרת על בסיס עקרו� השוויו�

יש משמעות לפער , כפי שטענתי, בתחו� זה. מעמדותיה� בסוגיית מעמד� של נשי� בחברה
. ו במרוצת תקופה זו בגישות ביחס לנשי� ויותר ולשינויי� שהתחוללהשני� 100ההיסטורי ב� 

ג� על תפיסה . הדמיו� הוא בתפיסת מקומה של המדינה המודרנית בעיצוב חיי הפרט והחברה
,  מבחינת המאפייני� ההיסטוריי� הגדולי�,אול�ו.  עתירות שינויי�שני� �100 מיותרזו עברו 

 מאנית' והמדינה העות,בה� זו הישראלית, מאנית'עות�מדינות הלאו� של התקופה הפוסט
 המודרנית המובהקת יהי חולקות את הנטהארוכה  עשרהתשעהאימפריאלית של המאה ה

למרות פער , במוב� זה.  פיקוח המדינה ולמעורבות גוברת בכל תחומי החיי� שלולהעמקת
  .  היסטורי אחדלעיד�שתי המדינות שייכות בבירור , הזמ�

מדינת ישראל וקוד , מאנית'למדינה העות אחרונה שחשוב להצביע עליה ביחס נקודה
 היה מאני'בית הדי� השרעי העות. נוגעת לתפקיד שממלא בית הדי� השרעי בפרשה, המשפחה

 
או , אינו מתייחס בהכרח לעמדות מוצהרות של ראשי המערכת הפוליטית" עמדות"המושג   63

 שג� גורמי� אלה א� על פי, או ראשי תנועות פוליטיות, סופרי�, לעמדות אידאולוגיות של הוגי�
 בהקשר זה הדגש הוא בעיקר על העמדות שבאו לידי ביטוי ,אול�ו. יצבו את שיח התקופהע

בפרקטיקה היומיומית של אנשי משפט ומנהל בכירי� יותר או פחות ובמפגש , במדיניות, במעשי�
 .בינ� לבי� אנשי� מהשורה ונסיבות משתנות

 .248ח "ס  64
 .168, 167ח "ס, 2000–ח"התשס, )2' תיקו� מס(חוק שיווי זכויות האישה   65
 .78ח "ס  66
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 , קוד המשפחה הוא עצמו גיל� את המדינהבפרשת. פוליטית�שחק� מרכזי בזירה המשפטית
מערכת השיפוט  משפטי ולחזק את מעמדו בנהלויישו� החוק החדש עמד להוסי� לו תפקידי ִמ 

, בית הדי� השרעי הישראלי. המדינתית ולבצר אגב כ� את מעמדה כמערכת שיפוט מאוחדת
אחד מכמה ערוצי שיפוט נפרדי� לתחומי המעמד , קהילתי, הוא בית די� דתי, לעומת זאת

לאומית ומנסה לעשות זאת תו� שמירה על � דתיתיעוטהוא משרת קהילת מ. האישי בלבד
, וריוני�היסט.  מורכבות ביותרובנסיבותמול מערכת המשפט של המדינה מעמדו האוטונומי 

). counterfactual history (" היה קורה אילומה" מהשאלה מנעינוהגי� על פי רוב לה, כידוע
בהכירי במשקל� הניכר של גורמי� קונטינגנטיי� ונסיבות בלתי צפויות בעיצוב תהליכי� 

את השאלה מה היה קורה . עובדתית� להיסטוריה אנטי יתרהחיבה אי� עצמילי , היסטוריי�
אילו במקו� המורשת הקולוניאלית של דיני מעמד אישי דתיי� הייתה מיושמת וממשיכה 

 דיני מעמד אישי טריטוריאליי� לש,  שמייצג קוד המשפחהמאנית'להתפתח כא� המורשת העות
  .ות והקורא לפתח� ולדמיונ� של הקוראי� אפוא מניחהאני –




