נשים מוסרות מידע  ,משכילות
ומלומדות במולדות חאילאם
רות רודד
מבוא
בדת האסלאם אין כל מניעה לחינוך נשים  -נהפוך הוא  :מספר אמרות מפי הנביא
מחמד מעודדות את המאמינים להעריך את השכלתן של נשים ולטפח אותה  .אולם באיזו

מידה קוימה הלכה זו ? מה היה חלקן של נשים מלומדות באוכלוסייה  ,וכיצד השכלתן
של נשים מתיישבת עם כללי השמירה על ערכי הצניעות וההפרדה בין

המינים ?

האם

המידע של נשים זכה לאותה הערכה כמו זה של גברים ? האם נשים היו כשרות באופן
עקרוני להיות פוסקות הלכה ולשמש בתפקיד שופט ( קאדי )  ,תפקידים שהיו אמורים

לגלם את פיסגת הלמדנות האסלאמית ? כמה נשים רכשו הכשרה בתחום המשפט האסלאמי ,
והאם הן הגיעו למעמד של פוסקת הלכה או שופטת ? תשובות חלקיות ניתן להשיב על
שאלות אלה מתוך ניתוח סיפורי חייהן של נשים  ,הרשומים בקובצי ביוגרפיות של מסלמים ,
שחוברו מן המאה התשיעית לסה " נ ועד

ימינו .

1

נשים שימשו כמוסרות מידע  -המידע על כך נשתמר על רקע ההתמודדות עם שאלת
מהימנותן של המסורות הדתיות  .ההשכלה בחברות אסלאמיות מסורתיות היתה מושתתת

על מסירה בעל פה של ידע ; שיטה זו היתה אבן הפינה של התרבות האסלאמית המוקדמת ,
והמשיכה להיות שיטת המסירה המועדפת גם לאחר שחיבורים הועלו על הכתב  .רסיסי
מידע או אוספים של ידיעות בודדות התבססו על שרשרות של מוסרים  ,ששימשו כאילן

היוחסין של המידע  .מסורות של הנביא מחמד וחבריו

( חדית ' )

נחקרו בהרחבה  ,אולם

שיטת ההעברה בעל פה היתה בשימוש גם בתחומי ההיסטוריה  ,הספרות  ,המוסיקה
ובענפי ידע רבים אחרים .
מידע על אודות הנביא הופיע תחילה כסיפורים בודדים  ,כאמרות שפר וכפסיקות ,

איסוף ידיעות אלה התחיל כנראה

והופץ בגירסאות שונות והתפשט לאזורים שונים .
בדורות הראשונים לאסלאם  .אבן 4סחאק (  171 - 85להג'וה
2

768 - 704 /

לסה " נ )  3 ,בביוגרפיה

שכתב על הנביא  ,ומאלכ ( נפטר  , ) 795 / 1 79בחיבורו המשפטי  ,מייחסים מידע לשרשרות

מוסרים  ,אך השתמשו גם בשיטות אחרות  .אבן אסחאק התעניין בעיקר בזרימת הסיפור ,

2

על סוגה אסלאמית מיוחדת זו ראו רודד .
ראו  :חדית ' ; ג ' וינבול ; עזאמי .

3

כאן ולהלן אקדים את התאריך האסלאמי לנוצרי מכיוון שהראשון משקף את הזמן שבין המחבר

1

לחיי הנביא וכן לנושא הביוגרפיות .

נשים מוסרות מידע

ן

5

וכיוון שסבי היה במגע עם חברי הנביא  ,סביר שחש שהוא קרוב דיו למקור  .באופל
דומה  ,מאלכ כלל בחיבורו הכרעות משפטיות רבות משלו  ,המבוססות לעתים קרובות
על מה שהיה מקובל על הציבור ועל המלומדים בקהילתו  .גם אבן סעד  ,ההיסטוריון
הביוגרפי  ,הסתמך לא רק על שרשרות מסירה

בלבד .

תוך מספר דורות תפח קורפוס המסורות של הנביא לממדים עצומים  .באותה שעה
היתה הקהילה האסלאמית מפולגת מבחינה דתית ופוליטית  ,ולפיכך היה הכרח להפריד

בין הבר לתבן  ,בעיקר לגבי החדית'  .לפיכך התפתחה ביקורת החדית'  ,אשר התבססה
על בדיקת שלמותה של שרשרת המסירה  ,על אמינות המוסרים  ,ועל הקשרים בין החוליות
השונות בשרשרת  .כך  ,בד בבד עם איסוף מסורות מהימנות  ,החלו מופיעים מפתחות
של שמות

מוסרים .

תחילה הופיעו אוספים של מסורות שסודרו לפי המקור הראשון  ,זה שהיה במגע עם
הנביא  ,כגון הממנד של אחמד אבן תנבל  ,בן דורו של אבן סעד  .אך סידור זה לא היה
נוח לשימוש  ,ואת מקומו תפסו אוספים המאורגנים לפי נושאים  ,כשהמפורסמים שבהם
היו הצחיח של בח ' ארי ( נפטר בשנת

) 870 / 256

והצחיח של מקלם ( נפטר בשנת

/ 26 %

 . ) 875במהלך השנים זכו להכרה מיוחדת ארבעה ספרים נוספים מסוג זה  ,ויחד עם
בח ' ארי ומסלם הם כונו " ששת הספרים "  .היו גם קבצים נוספים  ,מרובים לאין ספור  ,של
מסורות שחוברו ואורגנו מחדש על פי קני מידה שונים .
אוספים אלה נעשו בעצמם למקורות ראשוניים  ,ונמסרו ממלומד אחד למשנהו ; מהימנות
האוסף הוערכה לפי איכות שרשרת המסירה  .מלומדים נסעו למרכזי לימוד כדי לשמוע
את המקורות האלה מפי מורים מוסמכים יותר  ,וכדי לקבל אישורים על מהימנותם .
רשימות של שיח  ,ים שאנשים למדו אצלם נעשו לאחד הפריטים החשובים ביותר בביוגרפיות
של משכילים ומלומדים ; במקרים קיצוניים מנו הרשימות מאות אישים  .ובין המשכילים

אשר החלו בגיל צעיר ללמוד קבצים שלמים ממורים ידועים  ,היו נשים  .נשים אלה לא
נחשפו לידע באקראי  ,אלא נשלחו על ידי משפחותיהן לחפש אותו  ,והקדישו את עצמן
לעיסוק בהשכלה  ,שהיה בו יוקרה רבה .
בין הנשים המשכילות  ,כמו בקרב עמיתיהן הגברים  ,מוצאים אנו כאלה אשר אמנם
הסתופפו אצל מורים ידועי שם  ,אך ספק רב אם רכשו מהם השכלה של ממש  .השימוש
לרעה במנגנון המסירה בעל פה הביא לכך שחלק מהנשים המשכילות  ,כמו הגברים ,
זכה ליוקרה הנלווית לקשר עם מורים מפורסמים אך ספק אם הן רכשו השכלה של
ממש  .אולם היו גם נשים אשר לא רק היו משכילות אלא זכו להערכה רבה כמלומדות .
במחקר שלנו ניסינו להבחין בין משכילות  ,נשים אשר רכשו השכלה  ,לבין מלומדות ,
נשים אשר הביוגרפים שיבחו את הישגיהן ותלמידים רבים נהרו לשמוע אותן .
לצורך המחקר המוגש להלן נבדקו כארבעים קובצי ביוגרפיות  ,שנתחברו מן המאה
השלישית להג ' רה  /התשיעית לסה " נ ועד ימינו  .כל אחד מקבצים אלה כולל מספר רב

של ביוגרפיות בודדות  :בין שבעים בקירוב ועד לשלושה -עשר אלף ויותר  .חלק מן הקבצים
הוקדשו לקבוצה מוגדרת של אנשים  ,כגון חברי הנביא  ,מוסרי חדית' או מיסטיקנים ,

 ] 6רות רודד

בעוד אחרים כלליים יותר  .רבים מהקבצים סקרו את קורות חייהם של אישים שחיו
מראשית האסלאם ועד לתקופתו של בעל הקובץ  .קבצים מעטים התרכזו בתקופה היסטורית
רחוקה בלבד  ,ואחרים תיעדו את חייהם של אנשים שהיו בני דורם של המחברים או
קרוב לכך  .מן המאה התשיעית  /החמש-עשרה ועד ימינו הופיעו קבצים שהנציחו את
החכמים הגדולים של כל מאה אסלאמית על הסדר .
כנקודת מוצא למחקר זה מונחים שלושה מילונים ביוגרפיים המיוחדים לחדית '  :א -

מילון " המומרים המהימנים " של אבן חואן ( נפטר  . ) 965 / 354זהו אחד החיבורים הראשונים
מסוגו  ,ויש לו יתרון נוסף  ,בהיותו מאורגן לפי דורות  ,על פי השיטה האסלאמית  4 .ב -

אבן אלקיסראני ( נפטר

) % % 13 / 507

חיבר מפתח של כל המוסרים המופיעים בקבצי

הנפוצים ביותר מאת בח ' ארי ומסלם  .ג  -אבן חג ' ר ( נפטר

) 1449 / 852

החדית '

חיבר יצירה

מקיפה בתחום החדית '  ,וכן מחקר על חברי הנביא  ,שבו הוא ציטט מיגוון רחב של מקורות
קודמים .

5

למילונים הביוגרפיים אלה על מוסרי החדית ' יש צורה ייחודית  .כל מוסר

חדית '

מזוהה  ,ככל שהדבר ניתן  ,ולאחר מכן מופיעה רשימה של האנשים שמהם שמע המוסר

מסורות  ,ובעקבותיה רשימה נוספת של אלה מהדור הבא שהמוסר העביר אליהם חדית' .
על פי רוב אין הרשימות מכילות תאריכים  .מהימנותו של מוסר החדית ' משתמעת מאמות
המידה להכללה בקובץ  ,או מוזכרת בערכים השונים  .חיבורים אלה הם למעשה ספרי

עזר למומחים לחדית' .
כיווון שהחדית' היה בסיס חשוב כל כך לתרבות וללמדנות האסלאמית  ,כמעט כל אוסף
של ביוגרפיות כולל מומחים לחדית ' ומוסרי מידע  .לכן ניתן היה לדלות מאוספים היסטוריים

כלליים  ,ומאלה המוקדשים לגדולי מאה מסוימת  ,מידע על נשים מומחיות לחדית' ומלומדות

במהלך הדורות  ,על מנת להשלים את המילונים המיוחדים למוסרי חדית' .

על99הו וגפילהו של גש9ס מלומדוה
מן האוספים הביוגרפיים המיוחדים לדרי שהכיר את מחמד ( הצחאבה ) ידוע על קרוב

לאלף נשים שהיו " חברית הנביא " ( צחאביאת )  ,ושמסיי
4

ראי

:

פיסית מידע מפיך אי על אדדיתיך .

6

אבז חבאו ; על המחבי  ,סאו פיק  .לא השתמשתי בקובץ הביוגרפיות הקדום ייתר של בח ' ארי ,

אשר אמור לכלול את כל האנשים ששמם מופיע בצחיח  ,כיוון שהוא כולל רק קומץ נשים המוזכרות

בנפרד בכסא שלהן  -ראו אל בח ' ארי  ,תאריח '  ,ט  ,עמ '  . 994לפחות שלושים וחמש נשים המופיעות
בצחיח של

בח ' ארי נזכרות אצל אבן

אלקיסךאני ( נפטר  . ) 1113 / 507סביר שחסר פרק המוקדש

לנשים מספרו של בח ' ארי  .תלמידו של בח ' ארי  ,אבן חאתם אלראזי ( נפטר

,

) 938 327

חיבר את

אחד הקבצים הקדומים ובעלי ההשפעה של מוסרים המסווגים על פי מהימנותם  ,כתאב אלו ' ךח
ואלתעדיל  ,חידראבאד  . 1952 / 1371חיבור זה כולל אחוז זניח של נשים הרשומות לפי הכגיא  :כרך

ד  ,עמ '  . 467 - 461שוב  ,נראה שחסר החלק על נשים .
5

.

חיבורו בתחום החדית '  :אבן חג ' ר  ,תהדיב ; מחקרו על חברי הנביא  :אבן חג ' ר אל אצאבה .

וראו :

רוזנטל ; רחמני ; ג ' וינבול  ,עמ ' . 136
6

למספר זה הגענו אחרי הצלבת הביוגרפיות של חברות הנביא מהקבצים הבאים  :אבן סעד ( נפטר
; ) 845 / 230

ח ' ליפה בן ח '  :אט ( נפטר

; ) 854 / 240

אבן עבד אל בר ; אבן חג ' ר  ,אל אצאבה

:

נשים מוסרות מידע
אבן חבאן

מציין

222

ן

7

נשים מבין המומרים המהימנים מהדור הראשון  ,אר לפי אבן

אלקיסראני רק שלושים ואחת חברות הנביא מהוות מקור ראשון באוספים המקובלים

ביותר של בח  ,ארי ומסלם ; אבן חג ' ר ( תהד ' יב אלתהד ' יב ) מציין כמאה נשים .
אם חלקן היחסי של נשים בקרב חברי הנביא שהיו מוסרים מהימנים נמוך מחלקן
בקרב כלל חברי הנביא  ,אזי היה מקום להניח שמשפטנים וחוקרי

חדית ' נטו להפלות

נשים לרעה כמוסרות מידע נורמטיבי ומשפטי  .זאת ועוד  ,פירוש הדבר היה שלנשים -
מוסרות היתה פחות השפעה על אותו חלק של הציבור המסלמי שלא הכיר את החיבורים
המלומדים על אודות חברי

הנביא .

בדיקת המקורות מפריכה תזה זו  .בחיבור המשפטי המוקדם של מאלב רק עשרים
וחמש נשים הן מקורות ראשוניים של מסורות  ,אך הן מהוות עשרים ושישה אחוז מחברי
הנביא המספרים מפיה תשעים ושישה במספר  .במסנד של אבן תנבל

% 25

מחברי הנביא

הם נשים  ,כלומר שמונה -עשר אחוז  .י אחד-עשר אחוז בערך מהמסורות בצחיחים של
בח ' ארי ומסלם נמסרו על ידי נשים מקרב חברי הנביא  8 .על פי אבן חבאן  ,נשים מנו

.

16 5 %

מקרב המוסרים המהימנים של הדור הראשון  .במחקרו על מוסרים ( תהד ' יב

אלתהד ' יב ) כלל אבן חג ' ר רק חלק קטן מחברי הנביא שציין בחיבורו " אלא ? אבה פי

מיןיז

אלצחאבה "  ,אך אין הבדל משמעותי בחלק של הנשים בשני החיבורים  .לסיכום ,

נראה שמשפטנים וחוקרי החדית ' האלה בחנו את מהימנות המסורות בלי להתייחס
למיגדר של המוסרים הראשונים .
מחמד צדיקי בדק את מספרם של חברי הנביא שמסרו מסורות  ,וגילה שפחות משלוש
מאות מחברי הנביא מסרו את המספר הגדול של מסורות המהוות את הבסיס של התרבות
האסלאמית  9 .רק 23ן  ,מתוכם תשעה אחוזים נשים  ,מסרו עשרים מסורות או יותר .

בדור השני ירד מספרן וחלקן היחסי של נשים  -מוסרות באופן דרמטי  .מבין

ה " ממשיכים "

( מאבעון )  ,אלה שהיו במגע עם חברי הנביא  ,מציין אבן חבאן תשעים נשים  1 . 9 % ,מהמוסרים

בדור הזה  .אבן אלקיסראני מצא אצל בח  ,ארי ומסלם עשרים ואחת נשים שמסרו מפי
חברי הנביא  .אבן חג ' ר מציין

125

נענים בערך שמסרו מפי הדור הראשון .

10

נשות הדור השלישי מונות אצל אבן חבאן שתים  -עשרה  ,וארבע  -עשרה בערך אצל
אבן חג ' ר  .אבן חג ' ר מציין גם שלוש נשים שהיו החוליה הרביעית בשרשרות מסירה .

אבן סעד מביא כשש -עשרה מסורות בחלק מחיבורו המוקדש לנשים ובהן אשה היא
החוליה השלישית או הרביעית  ,אך אינו מביא ערך ביוגרפי נפרד על אודותיהן .
ההגדרה של דור  ,ומיעוט המידע על נשות הדור השני  ,השלישי והרביעי  ,מונעת את
התיארוך של מוסרות קדומות אלה  .ייתכן שאותן נשים חיו רק תקופה קצרה אחרי מות

7

החישוב על פי שטרן  ,נישואין  ,עמ ' . 15 - 14 , 5

8

החישוב הוא על פי אלקיסראני וצדיקי  ,עמ ' . 27

9

צדיקי  ,עמ ' . 27 - 22

10

אין להתייחס למספרים כמדויקים לחלוטין אלא כאינדיקציות כמותיות  ,מכיוון שהמלומדים המסלמים

קבצו מידע שונה וסותר על אשה מסוימת ( או גבר מסוים ) .

8

ן

רות רודד

הנביא  ,או  ,אם האישים שהרכיבו את שרשרת המסירה נתברכו באריכות הימים הנפוצה

בקרב מוסרי מסורות  ,אפשר שהן חיו עד המאה השלישית או אפילו הרביעית להג' רה .
טלס ' טיב אלבע ' דאדי ( נפטר

) 1071 / 463

11

נחשב לראשון שחיבר מילון ביוגרפי כללי

יותר  ,אך הדגש שלו על חדית' משתקף בכך שלפחות עשרים וארבע משלושים ואחת
הנשים בחיבורו היו מוסרות מידע

; 12

נשים אלה חיו מסוף המאה השנייה להג ' רה ועד

תחילת המאה החמישית לה  .נוסף על כך ,

ין

ס ' לישאן ( נפטר  , ) % 282 / 681ובמצא רק

~
מציין שנפיסה סלת אלחסן ( נפטרה
שבע נשים הראויות להיזכר במילונו ,

לימדה מסורות למשפטן האמאם אלשאפעי -

רק אחת או שתיים מהנשים האלה

) 824 / 208

מחברי ביוגרפיות מאוחרים יותר כללו

13

בחיבוריהם .

במילים אחרות  ,מן המאה השלישית להג ' רה ואילך  ,רק כעשר נשים בכל מאה שנה
ניתנות לזיהוי כמעבירות מידע  .נשים אלה באו מכל השכבות החברתיות  ,משפחות ועד
לנשות המלוכה  ,אך נראה שרובן באו מבנות המעמד הבינוני המלומד  ,בהן גם שתי
בנות של שופטים  .רבות מהנשים הללו למדו עם המלומדים החשובים של זמנן  ,ולימדו

מלומדים אחרים  .מסופר שאם ? סר אלת ' קק  :ה מסרה לאבן תנבל ( אף שגרטרוד שטרן
לא מצאה אשה בין מוריו ) ,

ואשה אחרת מסרה ממנו .

14

מלבד זאת  ,אלח ' טיב אלבע' דאדי

למד עם ארבע מהנשים שציין במילונו .
אנו חבים תודה להיסטוריונים הביוגרפיים אלד ' הבי ( נפטר  , ) 1347 / 748אשר מסר
מפיהן של לפחות שלוש נשים  ,ואלצפדי ( נפטר  , ) % 362 / 764שקיבל רשיונות הוראה
משמונה נשים לפחות  ,עבור מידע על הנשים המלומדות של החלק האחרון של המאה

החמישית להג' רה  ,וכן על אלה של המאות השישית והשביעית  .מחברים מאוחרים יותר ,
דוגמת א9ן

לעמאד ואלטבאח '  ,זיהו במקורותיהם נשים מלומדות נוספות מתקופה זו .

הנשים האלה גדל בהדרגה מכשלוש-עשרה לארבעים ואחת לכל מאה שנים ,
מספר ~

והן כוללות כמה מלומדות נודעות  .דוגמה בולטת אחת היא כרימה י9ת

חמד אלמרוז  :ה ,

שחיה עד גיל מאה ומתה בעיר מדינה באמצע המאה החמישית  /האחת~ -
עשרה  .היא היתה
הסמכות הראשונה במעלה לספרו של בח ' ארי בזכות המצוינות של מקורותיה  .היא מעולם

לא נישאה ואביה ליווה אותה במסעותיה  .שסדה
15

11

ב9ת אבו נצר אחמד אלאברי ( נפטרה

תיארוך של אשה שהיא החוליה החמישית במסורות של הנביא נמצא בביוגרפיה של ח ' יזךאן ,

אשתו של הח ' ליף העבאסי אלמהדי  ,שמתה בשנת

- 789 / 173

ראו אלבע ' דאדי  ,מספר  . 7800באופן

הגיוני אם כי מאולץ  ,מוסר או מוסרת מהדור הראשון היו יכולים לחיות שמונים שנה לאחר מות
הנביא  ,ולמסור לילד צעיר בערוב ימיו ( סביב שנת  90להגירה )  ,וזה  ,באופן דומה  ,יכול היה למסור
לחוליה השלישית בגיל שמונים ( שנת

 170לערך ) ,

וזה יעביר בגיל שמונים ומעלה לאדם הרביעי

בשרשרת המוסרים ( בערך בשנת  , ) 250אשר אם יזכה אף הוא לעריכות ימים  ,יחיה עד שנת . 330
12

ספרה של רחמתללה הוא מחקר מעמיק וחשוב על הביוגרפיות הכלולות בחלק על נשים של חיבורו
של אלח ' טיב אלבע ' דאדי  ,אך המחברת אינה שמה לב להיבט כמותי חשוב זה  -ראו

13

אבן ח ' ליכאן  ,ה ,

עמ '

 . 424 - 423להיבטים אחרים של הביוגרפיה שלה והתפתחויותיה לאורך השנים .

ראו ראג ' ב .
14

אלבע ' דאדי  ,מספר

15

אלד ' הבי  ,יה  ,מספר

רחמתללה .

; 7801
; 110

השוו שטרן  ,נישואין  ,עמ ' . 22
גולדציהר  ,ב  ,עמ ' . 366

ן

נשים מוסרות מידע

9

 ) % % 78 / 574נחשבה בין המלומדים המצטיינים בתקופתה  .היא לימדה למספר גדול של

תלמידים את חיבורו של בח ' ארי  ,וכן יצירות אחרות שקיבלה מבני הסמכא הטובים
ביותר  " ,כך שהיא קישרה בין המוסרים של הדור החדש לאלה

של העבר " .

16

היא היתה

נשואה לגבר אמיד " ששירת את אביה "  ,אולם נראה שבעלה היה יותר פוליטיקאי מאשר
מלומד  .היא חיה אחרי בעלה עוד עשרים וחמש שנה ומתה כשהיתה בת למעלה מתשעים
( קרובה למאה  ,לפי כמה מקורות )  .אשה מלומדת נוספת היא 1ינב בנת אלשערי ( נפטרה
) % 2 % 8/6 % 5

אשר נפגשה עם כמה מלומדים בולטים  ,למדה מהם וקיבלה אישור למסור

את המידע שלהם  .הביוגרף אבן ח  ,ליכאן קיבל ממנה רישיון לפני שהיה בן שנתיים

( תופעה שנדון בה בהמשך )  .י1
נראה שאם המוסרות מהדור הראשון רק העבירו הלאה מידע שקיבלו כתוצאה מקירבתן
למקור או לבני סמכא אמינים  ,הרי הנשים המשכילות בדורות המאוחרים יותר היו
מלומדות ומורות  .הוראה זו לא נעשתה לשם פרנסה אלא לשם שמים  .נשים אלה נהנו
מיוקרה חברתית רבה  ,אך בכל זאת נזקקו למשאבים כלכליים כדי להקדיש את עצמן
ללימוד  .קשה לברר בוודאות את מקורות הפרנסה של הנשים המלומדות (או של מלומדים
גברים )  ,כיוון שהביוגרפים לא התעניינו בנושאים גשמיים כאלה  .ידוע ממקורות אחרים
שלנשים לא היתה גישה למשרות דתיות  ,שמשכורות בצידן  ,בעוד גברים מלומדים יכלו

להתפרנס מהן  .מאידך  ,הפטרונות והנדיבות של מסלמים עשירים  ,שראו במימון למדנות

מצווה  ,ואשר היו מקור הכנסה לרבים מן המלומדים  ,לא נמנעו בהכרח מנשים מלומדות .
כמו כן  ,נשים מלומדות יכולות היו לצרף פעילות מסחרית לעלייה לרגל ולמסעות אחר

הלימוד  ,כפי שעשו עמיתיהן הגברים  .לנשים היה יתרון כלכלי אחד על גברים בתחום

הלימוד  .לפי המשפט האסלאמי  ,אב נדרש לכלכל את בנותיו עד נישואיהן  ,ובעל היה
חייב לדאוג לפרנסה ראויה לאשתו  ,בלי קשר להכנסותיה האישיות  .כך  ,במובן מסוים ,
נשים מהמעמד הבינוני והגבוה שוחררו במידת מה מדאגה לבעיות

כלכליות .

במאה השמינית /הארבע-עשרה עלה מספר הנשים המלומדות המתועדות באופן חד ,
בעיקר בזכות הגברים המלומדים שהקדישו את עצמם לסוגת הביוגרפיות  .מתוך
נשים באוסף המוקדש למאה השמינית להג ' רה  ,מאת אבן חג ' ר אלעסקלאני ,

למדו  ,קיבלו רשיונות להעביר את המידע שלהן  ,ולימדו .

18

168

191

בערך

הביוגרפיות של נשים מלומדות

מספרות בפירוט על המורים והתלמידים שלהן  ,ולפעמים גם על תוכן הלימודים  .שבע-

עשרה נשים למדו את כתבי בח ' ארי ומסלם  ,חלקם או כולם ; שתים  -עשרה אחרות קיבלו
את התואר " מלנדה "  ,דהיינו מוסרת של קובץ מסורות  .שלוש נשים היו המוסרות

16

אבן ח ' ליכאן  ,ב  ,עמ '

ד,
17

עמ ' ; 248

18

גולדציהר  ,ב  ,עמ' . 367

אבן ח ' ליכאן  ,ב ,
עמ ' ; 63

; 478 - 477

אלד ' הבי  ,כ  ,מספר

; 344

טז ,

עמ '  ; 192 - 190אלצפדי ; אבן

אלעמאד ,

עמ ' ; 345 - 344

אלד ' הבי  ,כב  ,מספר

; 60

אלצפדי  ,סו ,

עמ ' ; 65

אבן אלעמאד  ,ה ,

גולדציהר  ,ב  ,עמ ' . 367

שוב אנו נאלצים להסתפק באינדיקציות כמותיות בגלל הניסוח המעורפל של המקורות והמידע
הלקוי בערכים הביוגרפיים .

10

ן

רות רודד

האחרונות של מוריהן בדורן ; במקרה של אשה אחת  ,צוין התלמיד האחרון שמסר

ממנה .

19

אבל חג ' ר למד אצל חמישים ושלוש נשים  20 .זאת ועוד  ,המחקר האינטנסיבי שלו על
הנשים מבין חברי הנביא  ,ועל אלו שבדורות הראשונים של המוסרים  ,השפיע אולי על
יחסו כלפי הנשים הבולטות מהדור הקודם  .לדעת אבן אלעמאד  ,מחבר בן המאה האחת

עשרה /השבע-עשרה  ,רק תשע-עשרה מהנשים הללו היו חשובות דיין כדי להיכלל בהיסטוריה
הביוגרפית שלו על אלף שנות אסלאם  ,אך הוא הוסיף עשר אחרות ממקורותיו  21 .אלטבאח ' ,
היסטוריון של העיר חלב  ,ציין מוסרת מסורות אחת נוספת מעירו מתקופה זו .
405

נשים  ,בערך  ,מתוך

1075

22

( שלושים ושמונה אחוז ) הנזכרות בקובץ הביוגרפי של

טלסח ' אוי למאה התשיעית  /החמש -עשרה  ,למדו  ,קיבלו רשיונות שהעידו על לימודיהן
ולימדו אחרים  .בין נשים אלה  ,ארבעים ושש משישים ושמונה הנשים שהמחבר למד
אצלן העניקו לו אישור על לימודיו  ,ארבעים ושלוש לימדו את מורו  ,ולפחות תשע

לימדו את חבריו  2 ' .אחת-עשרה נשים היו תלמידותיו של אלסח ' אוי  ,ושתיים קיבלו רישיון
ממורו  .כללו של דבר  ,המספר הגדול של נשים מלומדות במילון זה נובע בחלקו מהמגעים
האישיים של המחבר עימהן ועם תלמידיהן ומוריהן .
בין הנשים במילון הביוגרפי של אלסח ' אוי מכרות מלומדות נודעות  .אשה אחת למדה
את כל ששת קובצי החדית' המקובלים ביותר  ,ועשרים ושמונה למדו אחד או יותר

מהם  .ארבע למדו חלק מהחיבורים האלה  .שבע נשים למדו את קובץ המסורות

ה " מסנד "

של אחמד אבן תנבל  ,ושתיים היו מכונות " מסנדה "  ,כנראה בזכות בקיאותן בקבצים

שלמים של חדית'  .חמש נשים מלומדות היו הקשר הישיר האחרון למוריהן  .נאמר שמותה
של אשה מסוימת הוריד את האיכות של מסירת מסורות במצרים .

19

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספרים , 1749 , 1730 , 1472 , 1069
; 3313 , 3213 , 3181 , 3176 , 3171

השוו  :אבן אלעמאד  ,ו ,

ד  ,עמ '  . 550 - 549אלה המכונות
עמ ' 58

ואבן אלעמצד  ,ו ,

עמ ' ; 280

; 1743

" מסגדה "

השוו  :אלצפדי  ,סו ,

והשוו  :אלצפדי  ,טו  ,עמ '

. 1479

עמ '  68ואבן

67

, 3168 , 1979 , 1800 , 1798 , 1785 , 1779
עמ ' 253

מספרים

הן באבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר

; 4927 , 4917

; 903

אלטבאח ,

השוו  :אלצפדי  ,ט ,

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר  . 1472והשוו  :אבן אלעמאד  ,ו ,

עמ ' ; 105

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר

24

והשוו  :אלצפדי  ,יא  ,עמ '

אלעמאד  ,ו ,

ואבן אלעמאד  ,ו  ,עמ '

אלצפדי  ,טו  ,עמ '  68ואבו אלעמאד  ,ו ,
טו  ,עמ '  116ואבן אלעמאד  ,ו  ,עמ ' ; 8

עמ ' ; 110

עמ ' ; 126

; 12

; 303

אבן

אבן חג ' ר  ,אלדרר מספר

חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר . 1764

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר

. 1778

. 1 ; 49
והשוו :

והשוו  :אלצפדי ,

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר  . 1785והשוו  :אבן אלעמאד  ,ו  ,עמ '

; 208

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר  . 1789והשוו  :אלצפדי  ,טו  ,עמ '

118 - 117

ואבן אלעמאד  ,ו ,

עמ ' 71

( מכונה גם " מחדת' ה " ) ; אבן חג' ר  ,אלדרר  ,מספר . % 800
ו  ,עמ '  40אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר  . 4803והשוו  :אבן אלעמאד  ,ו  ,עמ '  ; 186אבן חג ' ר  ,אלדרר ,
מספר  . 4978והשוו  :אלצפדי  ,טו  ,עמ '  60ואבן אלעמאד  ,ו  ,עמ '  . % 00 - 99הנשים שהיו המוסרות
האחרונות נזכרות אצל אבן חג' ר  ,אלדרר  ,מספרים . 4978 , 3168 , 1800
והשוו  :אלצפדי  ,טו ,

,

20

ראו ברקי .

21

אבן אלעמאד  ,ה ,

22

אלטבאח '  ,ה  ,עמ ' . 32

23

ברקי  ,עמ ' . 151

24

אלסח ' אוי  ,מספרים , 48 , 11 , 980

עמ ' ; 457

ו,

עמ ' , 97 , 40 , 23 , 2

עמ ' 117

ואבן אלעמאד ,

. 358 , 344 , 329 , 262

, 177 , 168 , 126 , 117 , 55 , 52

, 232 , 228 , 219

, 276 , 262 , 258

נשים מוסרות מידע

בתשע ביוגרפיות אלסח ' אוי מציין נשים שידעו קרוא

וכתוב .

25

ן

%%

העובדה שפרט זה

נמצא ראוי לציון מצביעה על כך שידיעת קרוא וכתוב היתה מוגבלת למיעוט קטן של
נשים  ,ואפילו מלומדים ומורים הסתמכו על מסירה שבעל פה .

26

אבן אלעמאד  ,כלל

בחיבורו רק עשרים נשים שצוינו לפניו על ידי אלסח ' אוי  ,אולם הוא הוסיף שתיים אחרות ,
שנתנו אישור לאבן חג ' ר  .י2
בן דורו ויריבו המר של אלסח ' אוי  ,טלפיוטי ( נפטר  , ) 1505 / 91 %חיבר קובץ צנוע

יותר של גדולי המאה התשיעית  /החמש -עשרה  ,הכולל רק מאתיים ביוגרפיות  ,שמהן
חמש מוקדשות לנשים

; 28

ארבע מהן היו נשים מלומדות המופיעות אצל אלסח ' אוי  ,ובכללן

שלוש ממשפחה בולטת אחת  .אלסיוטי למד מסורות מפי שלושים ושלוש נשים  ,המהוות

יותר מרבע מהשיח ' ים שלו .
של פילגשים מפורסמות .

29

30

בין יתר חיבוריו הרבים  ,חיבר אלסיוטי גם קובץ ביוגרפיות

לאור עניינו בחיי נשים  ,קשה להבין מדוע מעטות כל כך

הנשים שמצא אותן ראויות להיכלל בקובץ הביוגרפיות שלו המוקדש למאה התשיעית

להג' רה  ,ולא הזכיר כמה נשים בולטות מאוד שאלסח ' אוי כלל בחיבורו .

הקובץ מהמאה העשירית  /השש-עשרה מאת נג ' ם אלדין אל ' 2זי
נשים  ,מתוכן תשע נשים מלומדות  31 .אחת מאלה היתה אמת אלח ' אלק

כולל רק שתים -עשרה
( נפטרה

/ 902

 , ) % 496אשר חיה עד גיל תשעים ושתיים והיתה האחרונה שמסרה את בח ' ארי מאנשי

החג ' אז על פי מקורות מוסמכים .

32

שורה של קבצים ביוגרפיים מוקדשים למאות האחת -עשרה  ,השתים  -עשרה והשלוש-

עשרה להג ' רה  ,אך הם כוללים אשה אחת או שתיים לכל היותר ; '
, 302 , 291

453 , 450י 508י 550י 627י 718י 757י , 892 , 865 , 759

נזכרות שם  ,מספרים , 635 , 482 , 244 , 161 , 46 , 41

; 991

, 482

 . 924אלה שלמדו את המסגד

המכונות " מסגדה " הן מספרים

אלטבאח '  ,ה  ,עמ '  . 495 , ) 270האחרונות למסור נזכרות אצל אבן
; 757 , 635 , 495

3

אחת מהן היתה מרים

118

( השוו

חג ' ר  ,אלדרר  ,מספרים , 232 , 135

האשה האחרונה שמייחסים אליה נזכרת שם  ,מספר . 307

אלסח ' אוי  ,מספרים , 657 , 610 , 573 , 563 , 552 , 506 , 404 , 301 , 259 , 188 , 158 , 115 , 61 , 17 , 4

. 763 , 690 , 663

אף על פי שברוב המקרים שאלסח ' אוי מציין ידיעת קרוא וכתוב  ,לא נראה שהנשים היו משכילות
במיוחד  .ישנם שלושה מקרים של נשים שידעו קרוא וכתוב וגם שמעו מידע ( אלסח ' אוי  ,מספרים

 , ) 663 , 506 , 301שתיים שקיבלו אישור ( אג ' אזה  ,מספרים , 301

) 763

ואחת שמסרה את הידע שלה

למישהו אחר ( מספר . ) 763
אבן אלעמאד  ,ו ,

עמ ' ; 365

ז  ,עמ ' . 52

אל סיוטי  ,נט ' ם אל עקיאן ; ברוקלמן ; ח ' אלדי .

ברקי  ,עמ ' . 151

אלסיוטי  ,אלמסתט ' רף .

אלע  ,זי ; ח ' אלדי ,

עמ ' , 59 , 58

. 65 , 62 - 61

אלע ' זי  ,א  ,עמ '  ; 162אבן אלעמאד  ,ח  ,עמ '  . 14צדיקי מצא שתי מומחיות נוספות לחדית '  ,בנות
המאה העשירית  ,אצל אלעידרוסי  .לאחת היתה השפעה רבה אצל הסלטאנים  ,והשנייה לימדה

במכללה ( מדרסה ) אלצאלחיה בדמשק  -צדיקי  ,עם. 152 - 151 ,
אישור על לימודים אצלה

( אג ' אזה ) -

גולדציהר מזכיר אשה ממכה שנתנה

ב  ,עמ ' . 368

למרבה הצער  ,החלק האחרון המוקדש לנשים שמוזכר במבוא לקובץ הביוגרפי של מג ' אהד על

המאה הארבע  -עשרה להג ' רה טרם יצא לאור  .מלבד אלעידרוסי  ,צדיקי בדק גם את חיבורו של

12

ן

רותרודד

בנת מחמד

שיצשאד

( נפטרה  , ) % 805 / 1220שקיבלה רשיונות למסור קובצי מסורות

מאביה ומפי מוסרים מפורסמים אחרים בני

זמנה ' .
4

אף שהביוגרפים נוטים להרעיף

שבחים רבים ומסוגננים על המלומדים שהם כתבו עליהם  ,נראה שאין הם מגזימים במקרה
זה של מוסרת מסורות בודדה בתקופה כל כך מאוחרת .
סימנים שונים מצביעים על כך שמהמאה השישית /השתים  -עשרה ( אם לא קודם

לה )

חל פיחות הדרגתי במתודולוגיה של מסירה בעל פה  ,וכי הקשרים בין מורים לתלמידים
הפכו לנוסחאות שמעלות ספקות לגבי איכות הלמידה  .על אשה שמתה בשנת
1203

נאמר ששמעה מאשה אחרת וכמה גברים  " ,בנוכחותם " ,

35

/ 600

וניסוח זה מעלה את

האפשרות שתלמידים אחרים " שמעו " ממורים שלא בנוכחותם  ,כלומר מבלי להיפגש
עימהם  .אשה אחרת  ,שחיה באותו זמן בערך ( נפטרה  , ) % 210 / 607היתה נוכחת עם אחד
המורים שלה  ,ושמעה

אחרים ' .
6

אשה שמתה בשנת

1248 / 646

לא

" שמעה "

דבר  ,אך

קיבלה רישיון ממורים גדולים  ,ואף נחשבה יחידה במינה ( במובן החיובי ) בדורה .

צפיה

וקת  ? 2ד שלקסמן ( נפטרה

) 1299 / 699

מסרה משיח ' כבר בגיל חמש .

8

37

'

לעיסוק הלמדני במסירת חדירי בגיל הרך  ,וכן לכל שיטות ההעברה שלא דרשו נוכחות
התלמיד אצל המורה  ,ישנה משמעות מיוחדת לגבי נשים משכילות ומלומדות  ,אף על פי
שהמומחים המסלמים אשר התמקדו במדע החדית ' לא התייחסו להיבט המגדרי של
הנושא .

בהסתמך על המקרים שהוזכרו במקורות  ,ניתן לטעון שנשים הובאו לשמוע

39

חדית ' כילדות שטרם הגיעו לפרקן  ,וכך לא הופרו כללי הצניעות ; בדומה  ,לימוד

חדית '

בהתכתבות אינו דורש מאשה אפילו לצאת מהבית  .בדיקת הביוגרפיות של נשים משכילות
ומלומדות זורעת אור על טענות

אלה .

נדמה שהביוגרפים כמו המומחים למדע החדית ' הבחינו בין נשים ששמעו לבין אלה
שהובאו לשמוע מידע ; האחרונות היו כנראה מתחת לגיל

חמש .

40

מתוך

הנשים

168

המלומדות שאבן חג ' ר ציין במאה השמינית /הארבע-עשרה  ,עשרים וחמש הובאו לשמוע
את מוריהן  -לעתים קרובות על ידי אבותיהן  -וחלקן שמעו מאוחר יותר בעצמן .

יסעד

בן 2בדאללה אלנג ' די  ,אלסחב אלואבלה  ,בדיווחו על המאה השתים  -עשרה  ,ואישר כי כתריסר

מומחיות
34

לחדית ' מדווחות לאחר המאה

אלביסאר  ,ג  ,עמ '  ; 1316אלטבאח '  ,ז ,

התשיעית  -צדיקי  ,עמ ' . 151

עמ '

 . 172 - 171צדיקי מציין

את פאטמה ( נפטרה

- ) 1830

עמ ' . 152
35

אבן אלעמאד  ,ד  ,עמ ' . 347

36

שם  ,ה  ,עמ '

37

שם  ,עמ ' . 234

38

. 449

39

שם ,

על העיסוק הלמדני במסירת חדית ' בגיל הרך ועל העברת מסורות בהתכתבות או שלא בנוכחות
המורה ראו אלבח ' ארי  ,צחיח  ,א  ,עמ '  ; 65 - 64 , 57 - 55לראמהךיזי  ,עמ ' , 460 - 459 , 458 - 435
; 503

40

עמ '

. 25

אלניסאבורי ,

עמ ' ; 261 - 256

אבן אלצלאח  ,עמ ' . 166 - 151 , 140 -~138

הבחנה זו תקפה רק במידה מסוימת  ,כי הינף קולמוס אחד בהעתקת כתב יד יכול היה לשנות את
המילה סמעת  ,שמעה  ,לאסמעת  ,הובאה לשמוע  .אולם  ,כיוון שהמונח מופיע בתדירות גבוהה כל
כך  ,אנו יכולים להיות בטוחים למדי שהביוגרפים השתמשו בכוונה במינוח שונה  .אבן חג ' ר  ,אלדרר ,
מספר  , 3160כותב " אסמעת בגיל שנה " ; אלסח ' אוי  ,מספר  , 663כותב " כשהיתה צעירה " .

נשים מוסרות מידע

ן

13

במקרה אחד  ,מסופר שהתלמידה היתה בת שנה בלבד  .שלוש-עשרה אחרות הובאו אל

המלומדים בגיל שלוש  ,שנתיים או שנה  ,אר

תשע מהן שמעו יותר מאוחר ממורים .

אחת  -עשרה נשים היו אצל מוריהן  ,אחת מהן בגיל חמש  .אשה אחת מסרה מהמורה
שלה  ,לאחר שהיתה אצלו .

41

אלסח ' אוי ציין עשרים ואחת נשים מהמאה התשיעית  /החמש-עשרה שהובאו לשמוע
ידע  ,בדרך כלל על ידי אבותיהן  ,מתוך

405

נשים משכילות ומלומדות ; שלושים ושתיים

אחרות הובאו אל המלומדים  ,אולם שבע עשרה המשיכו ללמוד בעצמן  .תשע נשים הובאו
אל מוריהן בהיותן בנות שנתיים  ,שלוש או ארבע  .במקרים ספורים הוצאו רשיונות המעידים
על לימודיהן של נשים אצל מוריהן בגיל שלוש או ארבע  ,בגיל שנה  ,ואפילו תוך שנה
מהלידה  .שתי נשים קיבלו רשיונות כלליים  ,אשר הוצאו בצורה גורפת לכל בני עיר או
תקופה מסוימת  ,או אפילו לכל המסלמים  .שתים -עשרה נשים קיבלו רשיונות באמצעות
הזמנה  ,כנראה בהתכתבות או לפני שנולדו  ,משמע שהן לא שמעו את המורה
לסיכום  ,גם אם חלק מהנשים המשכילות שתועדו בהרחבה לגבי המאות

בעצמן .

42

השמינית /

הארבע-עשרה והתשיעית /החמש-עשרה למדו בגיל הרך או ממרחק  ,הרוב הגדול המשיכו
את לימודיהן כבוגרות ובנוכחות מוריהן  .אך גם להיבטים אחרים של הפיחות בשיטת

המסירה בעל פה יש פן מגדרי  .מראשיתה  ,הדגישה מאוד המתודולוגיה של מסירה בעל
פה את המגע בין מורים מאריכי ימים לבין תלמידים צעירים מאוד ; בשלב מסוים ניסו
מומחי חדית ' מסלמים להגביל את תהליך הפיחות במסירת ידע  ,והביוגרפים תיעדו
בחריצות מידע שנמסר להם על אודות הידע המפוקפק של אנשים מסוימים  .ההערצה
לכל מה שהתרחש בעבר  ,הדגש על מהימנות המקור והנטייה לאסוף ולשמור כל פיסת
מידע מנעו ממלומדים אלה לחרוץ משפט ביקורתי  :ספקותיהם התבטאו בהוספת הפתגם

" אלוהים מיטיב לדעת " ( אללה עלם )  .חוקרים מערביים טענו שגיל המורים והתלמידים

לשרשרות מסירה מפוקפקות ' .
הומצא כדי לתת לגיטימיות ~
41

4

אלה שהובאו לשמוע  :אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספרים , 1738 , 1701 , 1074 , 1073 , 1071 , 904
, 3160 , 2089 , 2087 , 2084 , 2081 , 2072 , 1795 , 1780 , 1778 , 1759

, 1747

, 3194 , 3185 , 3168 , 3164

 ; 4910 , 4803אלה שהובאו לפני מורים , 1951 , 1803 , 1790 , 1785 , 1743 , 1739 , 1076 , 902 , 901 :

, 3156 , 3155

; 3184 , 3172

, 3161 , 1944 , 1789
42

אלה שלמדו בנוכחות השיח ' ים שלהן , 1764 , 1479 , 1074 :

, 3175

. 3189 , 3180

מספר

אלה שהובאו לשמוע  :אלסח ' אוי  ,מספרים , 33 , 32
, 495 , 453 , 450

, % 39 , 135 , % 33

כללי ( אג ' אןה
, 430 , 314

מסרה בנוכחות המורה שלה .

, 306 , 279 , 258 , 235 , 177 , 96 , 58 , 55 , 48 , 41

מורים , 82 , 81 , 62 , 46 , 28 :

 ; 663 , 651 , 644 , 635 , 633 , 582אלה שהובאו לפני
, 338 , 312 , 302 , 301 , 249 , 244 , 232 , 219 , % 99 , % 63

, 64 % , 603 , 598 , 565 , 543 , 487 , 486 , 480

43

4968

לאמה ) :

, 1784 , 1782

, 116

; 676

רשיונותי בגיל

, 460 , 431 , 419 , 373 , 356

צעיר , 244 , 96 :

, 486

; 931

רישיון

רשיונות בהזמנה ( אג ' אזה באלאסתדעא ) , 118 :
 . 660 , 568על תופעות אחרונות אלה  ,ראו אבן אלצלאח ,

; 508

, 265 , 249 , 205

, 545 , 528 , 468 , 450

עמ '

. 166 - 151
ג' וינבול קורא לזה " תעלול הגיל " ( עמ' . ) 47 - 46

ריצ ' רד בוליט בדק את הביוגרפיות בקובץ המוקדש

לנישאפור במאות העשירית עד לשתים  -עשרה להג ' רה  .הוא מצא שתלמידים התחילו ללמוד בגיל
ארבע עד שמונה  ,כשהגיל הממוצע הוא שבע
בוליט  ,עמ ' . 117 - 105

וחצי ; ברור שהוא

רואה מידע זה כמהימן  -ראו

14

ן

רות רודד

ייתכן שהיוקרה שיוחסה למלומדים ששמעו ממקורות מעולים בצעירותם ואשר חיו
עד גיל מופלג ביותר הניעה הורים להביא לפניהם תינוקות ; אפשר גם שהתחלה מוקדמת
של לימודים וקבלת רישיון בתחבולה נחשבו הכרחיים כדי לצבור רשימה של מאות
מורים  .מה שנרכש  ,ונמסר הלאה  ,כאשר ילד או ילדה שמתחת לגיל חמש באו לשמוע
מורה מפורסם היה לרוב יוקרה ולא ידע  ,אך חשוב להדגיש שיוקרה זו ניתנה לנשים
כמו לגברים  .ועוד  ,דומה שמספר הנשים שהובאו לפני מלומדים בגיל צעיר ושלא המשיכו
כנראה בלימודיהן  ,אינו מקטין באופן משמעותי את שורות הנשים המשכילות .
ירידת מספרן של המוסרות בדורות הראשונים מצביעה על העדפה של מוסרים גברים ,
למרות מהימנותן המוכחת של נשים  ,המשתקפת בין השאר בהכללתן בספרי אנשי

החדית '

בני הסמכא  .ייתכן שהעדפה זו היתה תוצאה של דעה קדומה תת  -הכרתית  ,או של דפוסים

חברתיים שעשו את המגע בין מלומדים גברים לבין נשים לבעייתי  .אולם נראה שהמספר
הקטן של נשים מלומדות המתועדות במקורות למאות השלישית  -השמינית להג ' רה הוא

תוצאה של האוספים הביוגרפיים שברשותנו  -אולי מאז המאה השלישית להג ' רה החילו
סטנדרטים קשוחים יותר  ,ורק הנשים המלומדות הבולטות ביותר זכו להיזכר  .לו היו
לנו מילונים ביוגרפים המיוחדים למאות אלה  ,אפשר שמספר גדול יותר של נשים מלומדות
היה מוזכר  ,ואולי הן היו נכללות בקבצים מאוחרים יותר  .אולם התחושה היא שבקרב

הנשים המשכילות הרבות של המאות השמינית  /הארבע -עשרה והתשיעית  /החמש -עשרה
רק עשרות ספורות היו מלומדות באופן יוצא דופן  ,ואילו רבות נוספות נכללו בגלל
שלימדו או למדו אצל מחברים או מורים ועמיתים של המחברים  ,כפי שראינו קודם .
מספרן של נשים משכילות ומלומדות ירד באופן חד במאה העשירית  /השש  -עשרה ,

,

ומן המאה האחת עשרה השבע-עשרה ואילך חדלו נשים משכילות ומומחיות

לחדית '

להופיע בקבצים הביוגרפיים  .האם יש סיבה להאמין שנשים הפסיקו ללמוד ולהעביר

את הידע שלהן הלאה ? או שמא מדובר בתגובה לפיחות במגע שבין מורה לתלמיד ולריבוי
העצום במספר המורים ? אפשר שדריכה במקום בלמדנות האסלאמית הקטינה את הצורך
ללמוד מנשים  .עוד ייתכן שהביורוקרטיזציה הגוברת של המימסד הלמדני העתיקה את
הדגש מן הידע אל המישרות  .ולא מן הנמנע ששיטות מסירה אחרות מנעו את הזכרת
של מורות .

'

ומשריבו לגברים וישתוה של נש ס
הירידה ההדרגתית במספרן של מוסרות חדית ' מחברי הנביא לדור השלישי והרביעי ,
משתקפת בפילוג לפי מיגרר של החוליות בשרשרות המסירה  .שישים ושבעה אחוז
מ " חברות הנביא " ( צחאביאת ) שמסרו ממנו או עליו העבירו לגברים בלבד  ,עשרים ושישה
לגברים ונשים  ,ושבעה אחוזים לנשים בלבד .
44

44

מבין ה " ממשיכים " ( תאבעון ) שהכירו

התפלגות המיגדר של מוסרים בקרב ה " צחאביאת " ( חברות הנביא )  ,דור ההמשך

( ה " תאבעאת " )

והחוליה השלישית והרביעית  ,וכן היחס של קשרי משפחה ( להלן ) חושבו על פי אבן חג ' ר  ,תהד ' יב .

נשים מוסרות מידע
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את חברי הנביא  ,שמונים ושניים אחוז מהנשים מסרו את המידע שלהן לגברים בלבד ,
שישה אחוזים לנשים וגברים ושנים  -עשר אחוז לנשים בלבד  .ממעט הנשים המהוות את
החוליה השלישית  ,שמונים וחמישה אחוז מסרו לגברים בלבד  ,וכל הנשים מהדור הרביעי
מסרו

לגברים .

הנשים המומחיות לחדית' והמשכילות בדורות הבאים קיבלו את המידע שלהן מגברים ,

ומסרו אותו הלאה בעיקר לגברים  .בקובץ של אלח ' טיב אלבע ' דאדי רק אשה אחת למדה

מאשה  ,ושתיים מסרו לנשים  .שמונים ושמונה אחוז בערך מהנשים המשכילות המופיעות
במילונו של אבן חג' ר מהמאה השמינית  /הארבע-עשרה למדו מגברים בלבד  ,שישה אחוזים
מנשים וגברים ושישה אחוזים מנשים בלבד  .אף על פי שרק בכמחצית מהביוגרפיות יש
דיווח לגבי תלמידיהן  ,תשעים וחמישה אחוז מהן מסרו לגברים בלבד ,
לנשים וגברים ,

ו2 . 5 % -

2.5%

אחוזים

לנשים בלבד  .בספרו של אלסח ' אוי על נשים  ,לשבעים אחוז היו

רק מורים גברים  ,עשרים וחמישה אחוז למדו מנשים וגברים וחמישה אחוזים למדו עם

נשים בלבד  .נראה שאלסח ' אוי מציין את תלמידיהן של הנשים הללו כשהוא עצמו  ,מוריו
וחבריו למדו איתן  ,ומשום כך הרוב הגדול של הנשים הנזכרות אצלו לימדו גברים ,
ואילו רק תלמידה אחת מוזכרת .
מבחינה מספרית  ,רשתות של נשים הן מיעוט בשרשרות מסירה  ,אולם הן מעניינות
ממספר סיבות  .מסירה מאשה לאשה נראית כדבר המובן מאליו והפחות בעייתי מאשר

מסירה מאשה לגבר  ,בגלל הצניעות  .יתר על כן  ,נשים שהתפרסמו בזכות הידע שלהן
היו יכולות להעביר חלק מהיוקרה שלהן כאשר הן לימדו נשים אחרות  .רוב הנשים

בדור ה " ממשיכים " שהכירו את חברי הנביא

( ) 58 %

מסרו מסורות של הנביא מנשים

אחרות  -בדרך כלל מנשותיו  -ושנים  -עשר אחוז נוספים קיבלו מגברים ומנשים  .צמרה

בנת עבד ילרחמן זכתה במוניטין שלה כמומחית לחדית ' בעיקר הודות לקשר שלה עם
צליקה  ,אשתו האהובה ביותר של הנביא מחמד  .מבין המוסרות מהדור השלישי  ,שישים
ושמונה אחוז מסרו מנשים

ו 13 . 5 % -

מנשים וגברים  .מבין קומץ הנשים שהן החוליה

הרביעית בשרשרות המסירה  ,כולן קיבלו מנשים .
בביוגרפיות של מומחיות מפורסמות לחדית '  ,אין תלמידותיהן רשומות בשמן לעתים

קרובות  ,וכנראה הן כלולות בין " אחרים "  45 ,אולם המורות של נושא הביוגרפיה מוזכרות ,
כי הן מוסיפות לה יוקרה  .כך ניתן לשחזר את הרשתות הנשיות  ,בהצלבת ביוגרפיות
אחורנית ממקורות שונים  .שלוש נשים מוזכרות כמי שקיבלו מידע מפאטמה אלג ' ולדאנ  :ה
( - ) 1129 - 1033 / 524 - 425

. 1210 / 607

45

46

מוסרת של קובצי מסורות  -והאחרונה מהן מתה בשנת

אחת הנשים האלה הובאה לפני פאטמה בגיל שנתיים ; כך על פי תאריך

כמה תלמידות יוצאות דופן נזכרות במקורות הבאים  :אלבע ' דאדי  ,מספר
 ; 4803 , 3168 , 3155 , 1752אלצפדי  ,ה ,

46

אלצפדי  ,י ,
; 260

עמ ' ; 287

עמ ' ; 379

אלד ' הבי  ,כא  ,מספר

; 209

; 7812

אבן חג ' ר  ,אלדרר ,

ו  ,עמ ' . 180 - 179
אבן אלעמאד  ,ד  ,עמ '

; 347

אלד ' הבי  ,כא  ,מספר

אבן אלעמאד  ,ה  ,עמ '  . 25הביוגרפיה של פאטמה מופיעה אצל אלד ' הבי  ,יט  ,מספר

אלעמאד  ,ד  ,עמ '

. 70 - 67

; 292

אבן

16
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ם

הלידה שלה .

יסוד

זןנב וקת

"

סר ( נפטרה  , ) 1299 / 699שבנוסף על פעילותה

הפילנתרופית ~,קיבלה רישיון מניקב ולת אלש ? רי הנודעת  ,ומותה בשנת
נחשב לקטיעת שרשרת מסירה משובחת  47 .כמה נשים שמעו קבצי חדית ' מסת

בתו של הקאצ ' י שמס

לדין

" "

1218 / 615

אי1ךאא ' ,

סר אלמנג ,א  ,מוסרת הקבצים של זמנה  .הידע של אשה זו

היה כל כך חשוב והקשר עימה כל כך יוקרתי  ,עד שאשה פלונית מוזכרת כמי ששמעה
אותה בשעה שלא ייתכן כי פגשה אותה כלל .

48

ןןנב בנת אלכאמל  ,מוסרת קובצי חדית' מפורסמת נוספת מהמאה השמינית  /הארבע-

עשרה  ,הובאה בגיל שנתיים לפני natan

קיבלה רשיון מעקישה וקת יצמר
זינב נפטרה בשנת

1339 / 740

י

ת בו סר ( נפטרה

~" "

, ) % 275 / 674

אשר בתורה

( נפטרה  , ) 12 1 0 / 607שפגשה את פאטמה אלג' וזדאניה .

49

בגיל תשעים וארבע  ,ועל שמונה נשים בקובץ הביוגרפי

של אלסח  ,אוי דווח ששמעו אותה או קיבלו ממנה רשיונות .

50

המוסרת הבולטת והפורייה ביותר בתקופתו של אלסח אוי היתה ? אישה וקת ? יד
'

אלהאדי .

51

עאישה למדה קובצי חדית' ואת הביוגרפיה של הנביא מאת אבן השאם וקיבלה

רישיון ממספר מלומדים  ,ובכללם מוסרת הקבצים מת אלפקסאא בנת אלואסטי ( נפטרה

 52 . ) 1325 / 726אלסח  ,אוי כותב שעאישה היתה האחרונה שמסרה את בח ' ארי ממקור משובח .
היא חיה עד מל שמונים וארבע  ,ומשווים אותה לקודמתה  ,סת אלוזראא '  ,שהמשיכה לחיות

אחרי מותם של כל עמיתיה הגברים  .התמזל המזל ובדיוק מאה שנים מפרידות בין מותן של

שתי מומחיות מפורסמות אלה לחדיר)  .אלסח ' אוי מזכיר את עאישה בנת אלהאדי כמורתן

של שלושים וחמש נשים לפחות' .

לרוע המזל  ,מיעוט הביוגרפיות של מוסרות לאחר המאה

3

,

התשיעית החמש-עשרה וקיצורן  ,אינם מאפשרים לנו למרטט את שרשרת הנשים הלאה ,

והביוגרפים ממעטים לדווח על נשים בקרב תלמידיהן של נשים מלומדות .
קומץ נשים מוזכרות כמורות אשר התמחו בלימוד נשים  ,אך תחום זה כנראה לא
היה יוקרתי בעיני

47

48

אלצפדי  ,סו  ,עמ '  . 66לביוגרפיות של זינב בנת אלשערי  ,ראו לעיל הערה . 17
אלסח ' איי ,

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר  ; 1472אבן אלעמאד  , 1 ,עמ '  ; 260אבן חטר  ,אלדיר  ,מספר
מספר  . 813ביוגרפיות של סת אלוזראא ' באות אצל אלצפדי  ,סו  ,עמ '  ; 117אבן חג '  ,אלדרר ,

י

; 1800

אבן אלעמאד  ,ו  ,עמ ' . 40

על זינב ראו  :אלצפדי  ,טו  ,עמ '  ; 68אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר  ; 1743אבן אלעמאד  ,ו  ,עמ '  . 126על
חביבה ראו  :אלצפדי  ,ו  ,עמ '  . 304 - 303על עאישה ראו  :אלד ' הבי  ,כא  ,מספר  ; 260אבן אלעמאד  ,ה ,

עמ '  . 25על
50

54

; 1730

מספר
49

הביוגרפים .

אשה אחת לימדה קוראן ונאמר שהיא היתה מיומנת

פאטמה ראו בהערה

. 46

אלסח ' אוי  ,מספרים , 633 , 419 , 342 , 306 , 211 , 146 , 82

. 780

והשוו אבן אלעמאד  ,ז  ,עמ ' , 28 , 20

. 110 , 50
51

אלסח ' אוי  ,מספר

; 495

אבן אלעמאד  ,ז  ,עמ ' . 122 - 120

עמ ' ; 118 - 117

52

אלצפדי  ,טו ,

53

אלסח ' אוי  ,מספרים , 169 , 161 , 156 , 145 , 103 , 71 , 60 , 47 , 45 , 1

, 694 , 609 , 593 , 488
. 1004
54

אלצפדי  ,יא ,
אלעמאד  ,ד  ,עמ ' . 100

אבן חג' ר  ,אלדרר  ,מספר

, 841 , 806

עמ ' ; 304 - 303

; 1789

אבן אלעמאד  ,ו  ,עמ ' . 71
, 440 , 409 , 346 , 258 , 232 , 231

, 1002 , 999 , 987 , 984 , 983 , 978 , 975 , 945 , 919 , 860 , 842

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספרים  ; 2080 , 900אלסח ' אוי  ; 917 , 163 ,אבן
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יותר בספר הקדוש מאשר גברים ; אחרת לימדה נשים את דיני הטהרה הקשורים בנידה .

אולם  ,אי  -אפשר להשוות בין הוראת מידע יסודי לבין לימוד מסורות  .יתרה מזו  ,נראה

שמורות אלה לימדו לפרנסתן  ,ולא לשם הלימוד עצמו  ,כפי שנהגו מלומדים אחרים .
קשרו משצחה
מסירת מידע בין בני משפחה היתה נפיצה בגלל הקירבה הביירה  ,רלעתים קריבות שרשיות
המסירה כוללות קשרים מסבו או סבתו של אדם  ,מבלי לציין את השם ; הזיהוי של קרוב
המשפחה נשאר מטלה למלומדים מאוחרים יותר  .אפשר היה אולי להניח שמסירה על
ידי נשים לגברים בני המשפחה ( או עבדים ) תהיה נפוצה יותר מאשר מסירה לנשים בנות
המשפחה  ,כי הדבר אינו פוגע בכללי הצניעות  ,אך למעשה קשריהן של נשים לגברים בני
משפחותיהן לא היו רבים יותר באופן משמעותי מקשריהן לנשים בחוג המשפחתי .
מבין הגברים שחברות הנביא ( צחאביאת ) מסרו להם מסורות  ,שלושים ושמונה אחוז
בממוצע היו בני משפחה

; 55

מבין הנשים ששמעו מסורות מהנשים של הדור הראשון ,

ארבעים ושלושה אחוז היו קרובות משפחה  .בחוליה הבאה  ,שלושים ושלושה אחוז בממוצע
מהגברים שמסרו מנשים בדור ה " ממשיכים " היו בני משפחה  ,וכך היו עשרים וחמישה
אחוז מהנשים  .במילים אחרות  ,מסירה לבני המשפחה היתה בעלת משמעות  ,אבל היה
הבדל קטן באופן יחסי בין גברים לנשים מבחינה זו  .הנשים המעטות בנות הדור השלישי
מסרו לחמישים וחמישה אחוז גברים בממוצע שהיו בני משפחה  ,אך מסרו רק לנשים
שהיו קרובות משפחה  .איש מהגברים ששמע מהנשים של הדור הרביעי אינו מתואר
כבן משפחה .
מבין המוסרות בקובץ של אלח ' טיב אלבע ' דאדי  ,המקיף את המאות השנייה  -החמישית

להג ' רה  ,שבעה  -עשר אחוז בממוצע מהקשרים לגברים הם קשרי משפחה ; אף לא אחד
מהקשרים המעטים לנשים אינו לבנות

משפחה .

אם נדלג למאה השמינית  /הארבע -עשרה  ,נמצא שתשעה-עשר אחוז מהנשים שלמדו
אצל גברים למדו מבני משפחה  ,ואילו רק חמישה אחוזים מהמורות היו קרובות משפחה .
נוסף על כך  ,לרוב הנשים

( ) 79 %

שלמדו מבני משפחה זכרים היו גם מורים גברים

אחרים ; למעשה  ,רק ארבעה אחוזים מהנשים שהיו במגע עם מורים גברים למדו רק עם
גברים מהמשפחה  .במילונו הביוגרפי של אלסח ' אוי מהמאה התשיעית  /החמש  -עשרה ,

עשרים אחוז מהנשים שהיו להן מורים גברים למדו מבני המשפחה וחמישה -עשר אחוז
מאלה שהיו להן מורות למדו מקרובות משפחה  .רק בשלושים וחמישה מהמקרים של
מורים גברים היו קרובי המשפחה המורים היחידים של האשה  ,בשעה ששמונים ושמונה
אחוז מהנשים למדו אך ורק מקרובי משפחה  .כלומר  ,לא יותר משבעה אחוזים של הנשים
שהיו להן מורים גברים למדו רק עם קרובי משפחה זכרים .

55

הממוצע חושב כחלק היחסי של בני משפחה מתוך סך כל הקשרים של נשים אלה עם גברים .
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קשרי משפחה בין מוסרי חדית' או בין מורים ותלמידים אינם מקטינים באופן ניכר
את המקרים הרבים לאורך השנים שמומחיות לחדית ' ונשים משכילות היו במגע עם
גברים  ,שהיה בעייתי מבחינת הנורמות האסלאמיות  .מסירת מידע בתוך המשפחה משקפת
את העובדה שלגברים ולנשים שהיו קרובי דם היה גישה טבעית למקורות שבעל פה .
הלומדים חיפשו אחו נשים וגברים מהמשפחה  ,שהיה להם מגע ישיר עם מקור מעולה .
אבות  ,סבים מצד האב ומצד האם  ,ודודים  ,לימדו את בנות המשפחה  ,וגם החדירו בהן
עניין בלימוד שלעתים דחף אותן ללמוד גם אצל מורים אחרים  .הגברים המשכילים של
המשפחה גם הביאו ילדות צעירות לשמוע את עמיתיהם הבולטים  .בחלק מהקבצים
הביוגרפיים  ,רבות מהנשים המשכילות באות ממספר קטן באופן יחסי של משפחות
מלומדות  ,אשר חשו שלימודי הבנות  ,והבנים  ,יתרמו ליוקרה שלהן .
נדמה שסבתות מצד האב והאם הן מקורות הידע הנשיים התכופים ביותר עבור
נשים  .פער הגילים נתן קשר למקורות קדומים יותר  ,וייתכן שנשים אלה מסרו ידע גם
מהאבות והסבים המפורסמים שלהן עצמן  .קשרי משפחה נשיים משמשים חוליות חיוניות
במסירת מידע  ,אף שקשרים נשיים אלה נכנעו  ,בסופו של דבר  ,להעדפה למוסרים גברים .

לימוד עם גביים

נוכח מגבלות דיני הצניעות

העברת מידע מנשים לגברים ומגברים לנשים מעלה את השאלה כיצד שמרו המעבירים
על הכללים והמנהגים של הצניעות  .אבן סעד  ,שכתב בתקופה העבאסית על חברי הנביא ,
מספר שעאישה היתה מופרדת מחלק מהגברים שפגשה באמצעות וילון או שעטתה
רעלה  ,אולם עניינו בסוגיית ההפרדה בין המינים המכונה מוסד החנ ' אב מתייחס בעיקר
לנשות הנביא  ,בעקבות הפסוק

הקראני המקורי .

56

בספר עזר על שיטות להעברת

חדית '

מהמאה הרביעית /העשירית  ,מביא אלראמהרמזי את דעתו של שעבה  ,שמי ששומע מסורות
מבלי לראות את פני המספר אינו רשאי למסור ממנו .

57

מאתיים שנה מאוחר יותר  ,דן

אבן אלצלאח בסוגיית שמיעת מורה מאחורי פרגוד ( חג' אב ) בהקשר של המרחק בין
המורה לתלמידים ומידת הדיוק של מה שנשמע  .הקטע השייך לענייננו נכתב בלשון
זכר  ,והדבר מתאים מבחינה לשונית  ,כי כך מתייחס המחבר הן לגברים והן לנשים  ,אם
כי אנו מניחים שהוא התכוון בעיקר לנשים .
אבן אלצלאח ראה דרך מסירה זו כמהימנה לא פחות מכל אחת מהקטגוריות המהימנות
של שמיעה  ,כל עוד קולו של המורה מוכר ונוכחותו ודאית  .האסמכתא שניתנה לכשרותה
של דרך מסירה ? ו היא שעאישה ונשים אחרות של הנביא נשמעו מאחורי פרגוד ( חג ' אב ) ,
56

אבן סעד  ,ח  ,עמ '  . 179 - 173 , 69 - 68המילה

" חג ' אב " בקראן  ,וכן בשפה הערבית

וילון  .בעקבות פרשנויות של פסוק קראני נודע  -פרק

33

( אלאחזאב )  ,פסוק

עד ימינו  ,פירושה

- 33

שבו מופיעות

המילים " מאחורי החג ' אב "  ,וכן פסוקים נוספים  ,התגבשו כללי התנהגות הנוגעים למגע של נשים
עם גברים שלא מבני משפחתן  ,סגירתן בבית והלבוש הנאות ביציאתן  .כללים אלה  ,חלקם או כולם ,

57

מכונים לעתים " חג ' אב " .
אלראמהרמזי  ,עמ '  . 599נראה שאלניסאבורי אינו מתייחס לשאלה זו .

נשים מוסרות מידע

ן

19

והמידע שלהן נמסר הלאה בהסתמך על קולותיהן  .עדות נוספת מובאת במסורת שלפיה
המסלמים הראשונים ידעו להבחין בין הקריאה לתפילה מפיו של בלאל לבין זו מפיו של

"

יז

שם

מלתום  ,אפילו בלילה  .אולם גירסה מפורטת יותר של דעתו של אותו שעבה

מסבירה שאם אינך רואה את פני המומחה לחדית '  ,אין למסור ממנו  ,שמא השטן הופיע
בצורתו  .ממילא עולה התהייה האם השטן לא יכול היה לעטות את צורתו של מומחה

לחדית ' גם אם פניו גלויים  ,וייתכן שמשום כך סיים אבן אלצלאח את הקטע הזה בביטוי

" אלוהים יודע טוב יותר "  58 .במקרים אחדים מסופר שאשה פגשה גברים בהיותה מאחורי
פרגוד ( מן ורא

אלחגאב ) ;

לעתים נאמר שאב  ,אח או בן התלוו לאשה .

59

ייתכן כמובן ,

שהגיל הצעיר של התלמידות  ,יותר מאשר צניעותן  ,הוא שהצריך את הליווי שלהן .
כמה השערות עשויות להסביר את הפגיעה לכאורה בכללי הצניעות על ידי מומחיות
לחדית ' ונשים משכילות גם אחרי התקופה העבאסית ( שבה אומץ נוהג זה כביכול

) 60 .

ניתן לטעון שהפרת כללי הצניעות היתה נדירה למדי ורק בהכרח גדול .חוקרים העלו
את הסברה שהנשים המלומדות היו בדרך כלל נשים מבוגרות  ,שלא היוו איום

מיני- 61

אולם כדי להגיע למוניטין הלמדניים שלהן  ,היה על נשים אלה להתחיל בלימודיהן בגיל
צעיר  .הדעת נותנת שילדות צעירות מאוד לא הוגבלו במגעיהן עם גברים  .לחלופין ,
קיימת סברה שלפיה בקבוצות שוליות בתולדות האסלאם  ,כגון הח ' וארג ' ( הפורשים
העתיקים מהאסלאם האורתודוקסי ) וקבוצות מיסטיות  ,היתה נפוצה אמונה

שוויונית ;

הקושי בתזה זו היא שהנשים המלומדות והביוגרפים הגברים שתיעדו אותן ניצבו במרכז
המסורת האורתודוקסית של האסלאם .

62

כמוכן  ,ניתוח מעמדי  -הרואה בהסגרות

פרירוגטיבה של נשים חפשיות  ,בניגוד לשפחות  ,או כמנהג של המעמדות הגבוהים -

אינו ישים במקרה שלפנינו  .מרבית הנשים המשכילות שלמדו עם גברים ולימדו אותם
היו בנות המעמד הבינוני והבינוני  -הגבוה של המלומדים  ,קבוצות הנחשבות לעמודי
התווך של נורמות התנהגות אסלאמיות .
ייתכן שלביוגרפים ולקהל הקוראים שלהם היה מובן מאליו שכאשר נשים בוגרות
הלכו לבקש ידע או ללמד תלמידים גברים ננקטו צעדים ששמרו על כללי הצניעות ,
ולכן הם גם לא טרחו להתייחס לשאלה זו  ,למעט מספר איזכורים שצוינו לעיל  .אולם
ממקורות אחרים עולה שהסתתרות נשים היתה אידאל אשר לרוב לא קוימי והיו נסיבות
שבהן הלכות הדת התירו לנשים להופיע בציבור  .אפילו משפטנים קפדניים ביותר הכירו
בזכותן של נשים לצאת ולבקש ידע ללא רשות בעליהן  ,אם אלו אינם מוכשרים ללמד
אותן בעצמם .

63

נראה שהעברת ידע היתה עיסוק שבו אשה היתה יכולה להיפגש עם

58

אבן אלצלאח  ,עמ ' . 151

59

אלע  ,זי  ,א ,

60

אחמד  ,בעקבות אבוס  ,מביאה דעה זו  ,אולם נדרשים מחקרים היסטוריים מעמיקים על מנת לקבוע

עמ ' ; 292 - 287

אלסח ' אוי  ,מספרים . 539 , 481 , 450 , 284 , 262 , 210

מתי ובאילו נסיבות אימצו חברות אסלאמיות את המנהג של סגירת חלק מנשותיהן .
6%

ברקי  ,עמ ' . 154

62

אחמד .

20

ן

רות רודד

גברים שאינם בני משפחתה ובכל זאת לא לפגום בצניעותה  .גם אם הקפידו הקפדה
יתרה בכללי ההפרדה בין המינים  ,לא נמנע מנשים לעסוק בלימוד ובהוראה עם

גברים .

הלגיטימיות ש  %נשים כמורות מידע
הלגיטימיות של נשים כמוסרות היתה בהחלט מקובלת על חוקרי החדית '  ,רובם ככולם

גברים  .הארכיטיפוס של המוסרת היא עאישה  ,אשתו האהובה ביותר של הנביא  .עאישה
היתה המוסרת הבולטת ביותר בדור חברי הנביא  ,אבל גם נשים רבות אחרות בנות
הדור הראשון היו מקורות לחדית '  ,גם לפי קני המידה המחמירים ביותר  .יתרה מזו  ,לא

כל המוסרות היו קרובות משפחה של הנביא  .ברגע שנשים אלה נתקבלו כמקורות
לגיטימיים  ,ואפילו חיוניים  ,של חדית '  ,נקבעה נורמה שנתנה לגיטימציה לנשים כמומחיות
למסורות .
סימן נוסף למהימנותן של נשים במסירת מידע חיוני הוא  ,שלפי המסורת האסלאמית ,
מספר נשים מקרב המאמינים הראשונים לקחו חלק באיסוף הקוראן  , nSDC .בתו של

הח ' ליף ? סר ואלמנתו של הנביא  ,נתנה דפים כתובים של הקוראן שקיבלה מאביה לח ' ליף
הקדוש 64 .
? חוטאן  .עת' מאן קיבץ את הדפים לספר והכריז עליו כגירסה הרשמית של הספר
בסיפור הזהה למסורת על אודות עאישה  ,הכתיבה חפצה את הנוסח הנכון של פסוק
מסוים לסופר שכתב עותק של הקוראן  65 .במהלך ארבע המאות הראשונות של האסלאם ,
היה הנוסח העת' מאני רק גירסה אחת מני רבות של הקוראן שיוחסו לחברי הנביטו ,
לח ' ליפים עמר וצלי  ,ולאלמנותיו של הנביא עאישה  ,ם סלמה וחפצה  .עאישה סיפרה

ביקשה להכין עותק כתוב מלא  ,וכפי
שהנביא נהג לדקלם לפניה קטעים מהקוראןו היא
~
שראינו  ,תיקנה את הסופר .
שאף עזרה

66

אשה בשם אם וךקה אספה ודיקלמה את הקוראן  ,וייתכן

לעת' מאן באיסוף החומר .

61

לאורך השנים המשיכו נשים ללמוד את הקוראן ,

הן כחלק מקריירה למדנית והן מסיבות דתיות .

תפקידן של הנשים במשפט האסלאמי מורכב יותר  .כל ספרי ההלכה הקדומים נכתבו
בידי גברים  ,אם כי אלה הסתמכו על מידע שהועבר על ידי נשים ספורות  .חכמי ההלכה
עמדו בפני דילמה בסוסית מתן עדות מחייבת על ידי נשים  .פסוק מהקוראן שדן בקשירת

חוזה לחוב מציין  " :והעידותם שניים עדים מכם מן הגברים  ,ואם לא יהיו שני גברים ,
והיו גבר ושתי נשים אשר תיכשרנה לפניכם לעדות  ,והיה כי תשגה אחת מהנה והזכירה

האחת מהן את השנייה " .

68

פסוק זה  ,המתייחס למקרים העוסקים ברכוש  ,רומז כי שני

עדים ממין זכר עדיפים  ,ומשתמע ממנו שלנשים זיכרון פחות טוב מאשר לגברים  ,אך
63

ברקי  ,עמ' . 147

64

וולץ ' .

65

מאלכ  ,עמ ' . 52

66

שטרן  ,מתאסלמות ראשונות  ,עמ '  , 305 - 304על סמך אבן
עמ ' ; 457

אבן חג ' ר  ,אלאצאבה  ,מספר

תנבל.

67

אבן סעד  ,ח ,

68

פרק ב ( אלבקרה )  ,פסוק  . 282התרגום הוא של י " י ריבלין  ,אלקראן  ,תל אביב תשמ " ז

; % 3945

השוו שטרן  ,שם .

נשים מוסרות מידע

ן

21

הפסוק מציין במפורש כי נשים יכולות לשמש כעדים  .חכמי הלכה מסלמים היו יכולים
לפרש את הקביעה הקראנית הזו בצורה רחבה או צרה יותר  ,ונראה שהיה קיים מתח
בין תקדים ובין הצורך בעדותן של נשים מחד  ,לבין השגות לגבי היכולות של נשים
מאידך .
חיבורו המשפטי הקדום של מאלכ כולל דיון ארוך ומורכב בשאלה אם שחרורו של

עבד כלול בקטגוריה של דיני רכוש או דינים הנובעים מעבירות הנזכרות בקוראן ( חדוד ,

יחיד  :חד ) .

69

אחת הסיבות שהבחנה זו חשובה כל כך היא שעדותן של נשים אינה קבילה

בהאשמות הכרוכות בעונשי חד  .לעומת זאת  ,שתי נשים יכולות להעיד שתינוק נולד
חי  ,גם אם הדבר קשור לירושת רכוש 0 .י ברור שלמרות הרתיעה מקבלת עדותן של
נשים  ,הכירו חכמי המשפט בכך שישנם מקרים שבהם נשים עשויות להיות העדות היחידות .

,

על פי חיבור משפטי מהמאה השישית השתים -עשרה  ,יש לנשים שלוש התכונות

הדרושות כדי להעיד  -ראייה  ,זיכרון ומסירה  -על כן  ,מסירת מסורת או מסר על ידי
אשה תקפה היא ; אולם  ,לנשים זיכרון חלש  ,ולכן דרושות שתי נשים  .במקרים שיש
להוכיח אותם מעל לכל ספק  ,כמו נקמה ועונשין  ,עדותן של נשים אינה קבילה  .אם שתי
נשים יכולות להחליף גבר אחד לשם עדות מחייבת  ,ניתן להסיק על פי ההקש  ,שארבע
נשים יכולות להעיד במקום שני גברים  .אך העדות של ארבע נשים אינה קבילה  ,כי
הדבר ידרוש מנשים להופיע בציבור לעתים קרובות ולפגוע בפרטיותן 1 .י
חכמי ההלכה לא התייחסו כנראה לאנומליה שבייחוס מסורות לנשים כאשר עדותן
המשפטית מוגבלת  .הזיכרון החלש לכאורה של נשים  ,או הצורך שלהן בפרטיות  ,לא
מנעו מהן להיות מוסרות יחידות של אמרות ומעשים של הנביא  ,אם כי ניתן לטעון

שהחכמים העדיפו מוסרים גברים  .רישומי בתי משפט מסלמיים מהתקופה העת' מאנית
מאשרים כי נשים שימשו כעדות מחייבות ( שאהדה )  ,אך מקרים כאלה היו נדירים למדי
וחלו אולי פעם באלף משפטים  ,או שבעה מקרים במהלך חמש שנים וחצי .

72

השאלה אם אשה יכולה  ,באופן עקרוני  ,לכהן כשופט ( קאצ ' י ) במשפט האסלאמי קשורה
במידה מסוימת לשאלה עד כמה היא יכולה לתת עדות מחייבת  .לפי אבו חניקה  ,אבי
האסכולה המשפטית התנפית  ,אשה יכולה לשפוט רק במקרים שבהם עדותה היתה

מתקבלת  .לעומתו  ,אלטברי  ,פרשן הקוראן וההיסטוריון בן המאה הרביעית  /העשירית ,

התיר לנשים לשפוט בכל משפט  .בקובץ המשפט הציבורי של מ%ךדי  ,מן המאה החמישית,
האחת -עשרה  ,התכונה הראשונה הנדרשת משופט היא היותו זכר  ,בהתבסס על הפרשנות
המסורתית של פרשה

4

של הקוראן ( אלנסאא )  ,פסוק

: 38

" לגברים יתרון על הנשים " 3 .י

במילים אחרות  ,מנקודת מבט חברתית יותר מאשר דוגמטית  ,ההתנגדות לשופטת היא

משום שתהיה לה סמכות על גברים  .בקובץ המשפטי החנפי שחיבר אלמרע ' ינאני במאה
69
70

71
72
73

זאת משום שכאשר עבד או שפחה משתחררים  ,עונשי החד חלים עליהם .
מאלכ ,

עמ '

. 298 - 297

אל מרע ' ינאני  ,עמ '  353ואילך .
ג ' נינגס  ,עמ '  ; 72פקאלי  ,עמ ' . 62
התרגום הוא של ריבלין  .וראו אלמאורדי  ,עמ '

. 61

22

ן

רות רודד

השישית  /השתים  -עשרה  ,מותר לאשה לכהן כשופטת בכל משפט חוץ מאלה העוסקים
בפלילים שנשפטים בהם לפי ההלכה האסלאמית ( חדוד

נשים בולטות בקרב חברי הנביא

וה " ממשיכים "

) 74 .

אכן חרצו דין  -הבולטות ביניהן

היו עאישה בנת אבי בכר ועמרה בנת עבד אל רחמן5י  -אולם לא מצאתי אשה שכיהנה

כקאצ ' י  .משלב מוקדם מאוד בהיסטוריה האסלאמית  ,הרשות השופטת היתה תלויה
בסמכות הפוליטית-הצבאית  ,וכיוון שהיה נדיר שנשים תהיינה לוחמות  ,שליטות או
מושלות  ,הן לא יכלו להיות שופטות  .הפסילה הברורה של מוארדי את כהונת נשים

במשרת השופט היא המשך הגיוני של מניעתן ממשרת השר או המושל ( וזיר ) .

76

בכל

אופן  ,נראה שכמה נשים שמשלו במדינות אסלאמיות  ,בין אם למעשה ובין אם להלכה ,
השתמשו בזכותו של המושל לשפוט בפלילים  ,או בתלונות נגד עובדי ציבור  ,אך זהו
תחום שבו צרכי המדינה הצדיקו התרחקות מהמשפט המוסלמי .

77

בניגוד לשופט  ,פוסק הלכה ( ן9תי ) יכול להיות אשה  ,עבד  ,עיוור או אילם  .הדבר
שנדרש מהאדם הוא להיות מסלם  ,ישר ובעל ידע משפטי או יכולת לפתור בעיות בשיקול
דעת 8 .י

משפטניות
בקרב הנשים המשכילות הרבות המתועדות במילונים הביוגרפיים  ,מוזכר ידע במשפט

האסלאמי בשנים -עשר מקרים בערך  ,ורק ארבע נשים היו פוסקות הלכה .

79

הנשים המעטות

באופן יחסי שלמדו משפט מפוזרות לאורך זמן  ,מהדורות הראשונים ועד המאה השתים -

עשרה  /השבע  -עשרה  ,והן פעלו במרכזי לימוד אסלאמיים שונים  .מכאן שנשים לא הוצאו
לגמרי מתחום המומחיות המשפטית  ,אולם נראה שהשתתפותן היתה יוצאת דופן .
עאישה  ,אשתו של הנביא  ,עמרה בנת עבד אלרחמן  ,חפצה בנת מירין  ,ונשים אחרות
מהדור הראשון והשני היו ידועות כמשפטניות  ,והן מתוארות כמי שחרצו דין באופן

עצמאי  80 .נכון הוא שמשפטניות אלה קשורות לרוב לתחומים אשר ניתן להגדירם " ענייני

74

אלמרע  ,ינאני  ,עמ ' . 341

75

על עאישה ראו  :אבן סעד  ,ב ,
עמ ' ; 494

76

77

עמ ' ; 494 , 378 - 374

ח  ,עמ ' , 66

אבן סעד  ,ב ,
אלמאורדי  ,עמ ' . 61
ראו לוי  ,עמ '  , 133על אמו של הח ' ליף העבאסי אלמקתדר
מאלכ  ,עמ ' , 251 , 91

, 252

; 69

על עמרה בנת עבד אל רחמן ראו

. 353

(  . ) 932 - 908אוסק נותנת דוגמאות

מאוחרות יותר  .סביר להניח ששליטות מסלמיות אחרות גם נהגו

כך .

78

טיאן .

79

נקטנו פה במשנה זהירות וכללנו רק את אותן הנשים שהמילה הלכה ( פקה ) מופיעה בביוגרפיות
שלהן  .ייתכן שמחקרים מעמיקים על כל תקופה ואזור יגלו נשים נוספות אשר למדו משפט  ,אולם
לא נראה שהתמונה הכמותית הגדולה תשתנה בהרבה  .כמו כן  ,אם עוד פוסקת הלכה או שתיים

תתגלנה  ,עובדה זו לא תשנה את המסוקה שהתופעה היתה נדירה מאוד  .יחד עם
ספורים אלה משמשים תקדימים חשובים למסלמים בני זמננו .
80

ראו רודד  ,פרקים

2

ר. 3

זאת  ,מקרים

נשים מוסרות מידע
נשים " ,

ן

23

והמקרים המועטים שבהם אשה החליטה בנושא שאינו תלוי -מיגדר היוו אתגר

למלומדים המסלמים הק לסיים וממשיכים להוות אתגר לחוקרים המודרניים  81 .בבגדאד ,

במאה הרביעית  /העשירית ,שתי נשים פסקו הלכה ; אחת מהן היתה אם ציסא

( נפטרה . ) 939 / 328

82

אמת אלואחד

ת אבראהים

אבו עיואללה
( נפטרה  , ) 987 / 377בתו של השופט ~ ~

שלחסין אלמחאמלי  ,למדה עם אביה ועם מורים אחרים  .אחרי שלמדה את הקוראן בעל
פה  ,הקדישה את עצמה ללימוד המשפט על פי האסכולה השאפ ? ית  ,לדיני הירושה
המסובכים  ,ולחישוב חלקי היורשים  .היא פסקה פסקי הלכה יחד עם פוסק זכר  .גם בנה

כיהן כשופט  ,ונשא את השם היוקרתית של משפחת אלמחאמלי ; ייתכן שלקח אותו מאמו
או אפשר שהיא נישאה לבן דודה מצד אביה .

83

המחבר של קובץ ביוגרפיות של מיסטיקנים

ראה את מאמציהן המשפטיים של שתי הנשים הללו כסיבה מוצדקת להכלילן בין הנשים

האדוקות ביותר .

84

העוצמה שהשיגה אשה בעלת ידע משפטי מודגמת יפה בביוגרפיה של פאטמה מסמרקנד ,

,

שחיה בעיר חלב במאה השישית השתים -עשרה  .היא למדה משפט על פי האסכולה החנפית
אצל אביה  ,ולמדה בעל פה את קובץ המסורות שלו ; פסקי הלכה יצאו חתומים על ידי

שניהם  .היא נישאה לתלמידו של אביה  ,שהיה ידוע בשל חיבורו על חידושים במשפט .
אך הביוגרף מספר לנו שהמיומנות המשפטית של פאטמה היתה כזאת  ,שכאשר בעלה
הכין חוות דעת משפטיות  ,היא היתה מתקנת אותו והוא היה מקבל את דעתה  .על אף כל
הישגיו של הבעל  ,שמו נוסף לפסקי ההלכה רק לאחר שמותיהם של פאטמה ואביה .
ההשפעה של פאטמה והשימוש שעשתה בבקיאותה במקורות באים לביטוי בסיפור על
התנגשות בינה לבין שליט חלב  .לאחר לחץ מצידה  ,החליט בעלה לעזוב את העיר ולחזור
לביתם  .כאשר השליט ניסה לשכנע אותו להישאר  ,התברר שהמכשול הינו אשתו  ,בתו

של השיח ' שלו  .הוחלט לשלוח אליה משרת

( סריס ? )

כדי לשכנע אותה להסכים להשאר

בחלב  ,אך היא סירבה לראותו בגלל כללי הצניעות  .בתשובתה לבעלה אמרה  " :כיוון

שקשריך למשפט הם בדרגה כזו  ,האינך יודע שאסור למשרת זה לראות אותי ? מה ההבדל
בינו לבין גברים אחרים מבחינה

זו ? " .

בעקבות זאת המושל ובעלה שלחו אליה אשה

שתשכנע אותה  ,והיא נאותה לבקשתם ונשארה בחלב עד מותה .

85

במאה השביעית  /השלוש -עשרה מוזכרות שתי נשים בגלל הידע המשפטי שלהן  .עין
טלשמס בנת אחמד מאצפאהאן ( נפטרה

אשר היתה האחרונה שמסרה ממוריה .

81

) 1213 / 610
86

מתוארת כחכמת הלכה

( פקיהה )

אם אלבקאא ח ' דיג ' ה בנת אלחסן ( נפטרה

דוגמה מצוינת היא החלטתה הנורמטיבית של עמרה בנת עבד אל רחמן על שווי הגניבה המצריכה
קטיעת יד  ,המובאת אצל מאלכ  ,עמ ' . 353

82

אלבע ' דאדי  ,מספר . 7817
אלד ' הבי  ,סו  ,מספר

83

שם  ,מספר

84

אבן אלג' וזי  ,ב  ,עמ ' . 296

85

אלטבאח '  ,ד  ,עמ ' . 274 - 273

86

אלד ' הבי  ,כב  ,מספר

; 7820

; 17

; 112

אלצפדי  ,ט ,

אבן אלעמאד  ,ה  ,עמ ' . 42

עמ ' ; 389

אבן אלעמאד  ,ג  ,עמ ' . 88

24

ן

רות רודד

243 / 641

)%

מדמשק היתה סגפנית שהקדישה את עצמה למשפט ; בן דודה היה שופט ובן

אחיין שלה מומחה

לחדית' .

87

במילון הביוגרפי של אבן חג ' ר מן המאה השמינית  /הארבע  -עשרה  ,הכולל מספר גדול
באופן יחסי של נשים מלומדות  ,רק שתיים מצוינות במיוחד כבעלות ידע משפטי  .ם
1ינב פאטמה

ת ? לאס ( נפטרה

) 1314 / 714

ומטיפה
מבגדאד היתה משוררת מיסטית
~

שהבינה את ~ ~
המשפט האסלאמי על בוריו  .היא הטיפה לנשים בדמשק ובקהיר והקדישה

את עצמה ללימוד המשפט ; חיה יותר משמונים שנה .

88

נראה שהמוניטין של אם זינב היו

בעיקר בזכות פעילותה כמטיפה  ,והמיומנות שלה במשפט הודגשה כדי להבחין בינה
לבין מטיפים עממיים  ,אשר נחשבו בורים ושהואשמו בהטעיית המסלמים .

נדאר בית

אחמד

( ) 1329 - % 302 / 720 - 702

89

ים

אלעז

היתה בתה של אשה מלומדת  ,ולמדה אצל

השיחזים של קהיר  .היא תוארה כעולה על רוב הגברים באדיקותה ובידע המשפטי שלה ,
ואף היתה ידועה בשל יופיה וחינה  .נדאר ידעה קרוא וכתוב וגם חיברה שירים  ,כנראה

עם מוסר השכל ; אביה שמר אותם  ,והיה מתאונן על כך שאחיה אינו כמותה .

90

המילון הביוגרפי של אלסח ' אוי  ,מן המאה התשיעית  /החמש  -עשרה  ,כולל כמה מאות

נשים משכילות  ,אך ידע במשפט אסלאמי מוזכר במפורש רק בשני מקרים  ? .ישה דות
? לי (  , ) 1436 - % 359 / 840 - 761המכונה גם אם ? ידאללה  ,ם אלפצ ' ל וסת~אל ? ישי
הקריירה שלה כאשר הובאה ~לפני
משפטנית מהאסכולה החנבלית מקהיר  ,התחילה את
~

סבה הנודע  ,מצד אמה  ,ומלומדים אחרים  .היא קיבלה רשיונות ממספר מורים סוריים
ומצריים  ,קראה חלק מהקוראן ולמדה קליגרפיה  ,היסטוריה  ,מסורות ושירה  ,מלבד
ספרי הלכה  .בין תלמידיה היה אבן חג ' ר אלעסקלאני  ,אשר שיבח את כתב ידה היפה ,
וכן אלמקריזי  ,שהילל את הבנתה  ,זכרונה ושיכלה .

91

עאישה נודעה בין השאר משום

שהיתה האחרונה ששמעה את סבה מצד אמה  ,אך גם הזיכרון הטוב וכתב היד הנאה
שלה צוינו  .יתרה מזו  ,היא לא היתה כלי להעברת ידע בלבד  ,כיוון שההבנה והשכל
שלה

מודגשים .

גם אם האני מךים נהנתה ממוניטין לא רק הודות לסב מפורסם מצד אמה או לכישוריה ,

אלא גם בזכות זה שהיא חיה עד גיל תשעים ושלוש  ,משנת  1376 / 778עד שנת
 . 1466אם האני היתה בתו של המלומד נור אלדין קבו לחסן ? לי ונכדתם של שופטים

/ 871

הן מצד אמה והן מצד אביה  .היא נולדה בקהיר וגדלה ~אצל סבה מצד אמה  .הלה הביא
אותה לשמוע לפחות תשעה מורים במכה ובקהיר  ,והיא קיבלה רשיונות משנים  -עשר
מורים נוספים לפחות  .אף ששמעה ממורים רבים  ,הקשר עם סבה מצד אמה היה ללא
ספק חיוני  .היא למרה את הקוראן בעל פה בצעירותה  ,ולמדה את רוב ששת ספרי החדית ' ,

במיוחד בח ' ארי  ,וחיבור הלכתי מקוצר  .נראה שבעלה הראשון היה צאצא של ממלוכ ,
87

אלצפדי  ,ח  ,עמ' . 297

88

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר

89

על מטיפים  ,ראו רודד  ,פרק . 5

90

אבן חג ' ר  ,אלדרר  ,מספר

91

אלסח ' אוי  ,מספר . 482

; 3186

; 4942

אבן אלעמאד  ,ו  ,עמ ' . 34
והשוו למספר

. 1738

נשים מוסרות מידע ן 25

דהיינו מהעילית הצבאי  ,וכל אחד מארבעת בניהם התמחה באחת מארבע אסכולות

ההלכה האסלאמיות  .בעלה השני נתמנה לנהל את ההקדש של סבה ; בעקבות פטירתו
ירשה אם האני את הניהול  .מתוקף תפקיד זה היא רכשה חלקת אדמה גדולה  ,וכאשר
בני משפחה אחרים ערערו על תוקף העסקה  ,וכן על הכשירות שלה לתפקיד המנהל,
פסק הדין שהשאיר את הניהול בידיה הוכיח את צדקתה וכשירותה .

92

הידע המשפטי

של אם האני עזר לה ללא ספק להתמודד עם נסיון משפחתה לנשל אותה מניהול ההקדש .
משמעותי הדבר שהיא נקברה בקברו של סבה מצד אמה ולא עם משפחתו של אחד
הבעלים .

שלוש נשים שחיו במאה העשירית  /השש -עשרה מוזכרות בכמה קבצים ביוגרפיים

בזכות ידיעותיהן בהלכה אסלאמית; אחת מהן קיבלה רישיון להיות פוסק ? .ץישה ץלנעונ  :ה
בנת יוקף ( נפטרה  , ) % 516 / 922השיח ' ה האדוקה הדמשקאית  ,מחברתם של כמה ספרים
העוסקים במיסטיקה  ,הובאה לקהיר  ,שם אושר לה לתת חוות דעת משפטיות

וללמד .

ראש האוצר במצרים נהיה הפטרון שלה  ,והביא אותה לגור בהרמונו  ,ובתמורה היא

הנציחה אותו בשיר קצר  .היא פגשה את הסלטאן הממלוכי אל ? ' ורי ( ואפשר שנישאה

לו )  ,וגם פגשה מלומדים בהיותה מאחורי פרגוד  .הביוגרפים אינם מעירים על תופעה
יוצאת דופן זו של אשה שהותר לה לתת חוות דעת משפטיות  ,אלא דנים בכתביה  ,במימרות
הדתיות שלה ובמגעיה עם בעלי שררה .

93

משפטנית נוספת בת המאה העשירית  /השש -עשרה  ,ח ' דיג' ה בנת ? סעד ץלבילו י
( נפטרה

) % 523 / 930

~
החנפית ,
היתה חכמת הלכה מחלב  .היא בחרה באסכולת המשפטית

כנראה בהשפעתו של אחד המורים שלה  ,אף שאביה ואחיה נימנו עם בני האסכולה
השאפעית  .היא מעולם לא נישאה  .ח  ,דיג ' ה למדה בעל פה כרך של משפט חנפי  " ,כדי

לשמר את התקדמות האסכולה הזו " .

94

מומחית שלישית למשפט מהתקופה הזאת  ,ח ' דיג ' ה בנת מחמד ( נפטרה

) % 528 / 935

למדה אצל מלומדים רבים  .הבולט ביניהם היה סבה מצד אמה  ,שהפקיד בידיה את
עתיד הייחוס שלהם  ,כי בנה היה גם הוא מלומד נודע .

95

העדות המאוחרת ביותר לאשה בעלת ידע משפטי היא מהמאה השתים  -עשרה  /השמונה -
עשרה  .זבידה בנת אסעד ( נפטרה  , ) % 780 / 1194הבת והאחות של פוסקים ראשיים של

האימפריה העת' מאנית  ,היתה משוררת  ,ששיריה בפרסית ובתורכית זכו לפרסום בקרב
המעמדות השליטים ואף בקרב העם  .הביוגרף הסורי אלמראדי שמע עליה באחד הביקורים
שלו באסתנבול ,והיא האשה היחידה שמצאה ראויה להיכלל בקובץ שלו  ,המוקדש למאה
השתים -עשרה להג' רה  .בתארו את השכלתה ציין אלמראדי שזבידה קראה קוראן  ,משפט
אסלאמי  ,שפה

וספרות.

96

92

אלסם ' אוי  ,מספר . 980

93

אלע ' זי  ,א ,

עמ ' ; 292 - 287

94

אלע ' זי  ,א ,

עמ '  ; 192אבן

95

אלע'זי  ,ב  ,עמ' . 142 - 141

96

אלמראדי  ,ב  ,עמ' . 118 - 1 % 7

אבן אלעמאד  ,ח  ,עמ' . 113 - 111

אלעמאד  ,ח ,

עמ ' ; 172

אלטבאח '  ,ה  ,עמ ' . 440
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דומה אפוא כי גם אם בתיאוריה נשים היו יכולות להיות פוסקות הלכה  ,מעטות היו

בעלות המומחיות המשפטית הדרושה כדי למלא את התפקיד  .ייתכן שנוכחותן הבולטת
באופן יחסי של נשים בלימודי חדית '  ,לעומת ההלכה  ,היתה תוצאה של ציפיות

לעתיד .

ודאי שנשים מעטות ( או הוריהן ) יכלו לשאוף לקריירה כפוסקות הלכה  ,קל וחומר כקאצ' י .
ההסבר שלנשים חסרה היכולת השכלית של ניתוח הדרושה ללימודי

הלכה  ,ואילו לימודי

חדית' דרשו רק למידה בעל פה  ,משקפת אולי את דעתם של חלק מהמסלמים  .זכרונן
של נשים נחשב אף הוא לחלש יותר מזכרונם של גברים .
גם כאשר נשים ענו על הדרישות הטכניות כדי להיות פוסקות הלכה  ,נראה שהיתה
חסרה להן הסמכות לפסוק והן היו זקוקות לשותפים גברים  .מעבר לכך  ,ככל שתפקיד
פוסק ההלכה עבר מסמכות בלתי פורמלית בעניינים משפטיים למישרה ממוסדת
וממשלתית  ,הוצאו נשים מתפקיד זה  .העובדה שנשים מהדור הראשון והשני לאסלאם
פסקו הלכה באופן עצמאי נשכחה או

הועלמה .

טיכוס
הידע של נשים היה חוליה חיונית בשושלת הארוכה של מסירה בעל
מטריליניאלית למחצה  ,חרף שליטת הגברים .

97

פה  ,שהיתה

המילים והמעשים של הנביא הועברו

לדורות המאוחרים יותר על ידי נשים שחיו בקירבה למחמד  ,ואשר חלק ניכר מהן
נחשבו מוסרות מהימנות על ידי מבקרים ומחברי קבצים מאוחרים יותר  .כך  ,הלגיטימיות
של נשים כמוסרות מידע נקבעה כנורמה  .הירידה במספרן המוחלט והיחסי של מוסרות
בדורות שלאחר מכן מראה שעדותם של גברים נחשבה אולי למועדפת  .אף על פי כן  ,לא
הוטל ספק במהימנות של מוסרות בגלל היותן נשים  ,אלא עדותן נתקבלה או נפסלה על
פי אותם קני המידה שעמיתיהן הגברים נמדדו  .הדיווחים של כמה מהנשים האלה היו
הכרחיים לעיצוב ההיסטוריה והמשפט של האסלאם הקדום .

נאשר החדית ' גובשה לקבצים מקובלים  ,היו גם נשים מעורבות בלימוד ובהעברה
של קובצי מסורות  .הנשים המלומדות הבולטות ביותר זכו למעמדן בעיקר בזכות אריכות
ימיהן  ,שעשתה אותן לקשר החי האחרון למקור משובח של המסורת  .אולם כדי להגיע
למוניטין כאלה  ,היה על אותן נשים להתחיל את לימודיהן בגיל צעיר וללמוד מפי המומחים
הנודעים ביותר של זמנן  .כלומר  ,התייחסו לנשים כאל סמכויות מלומדות כאשר הידע
שלהן היה מיוחד במינו  ,אך נשים כאלה היו יכולות להופיע רק בסביבה שבה מספר
גדול של בנות  ,נוסף לבנים  ,היו משכילות  ,כפי שהנתונים אשר הובאו למעלה מעידים .

חלק מהנשים למדו  ,כנראה  ,חלקים של קובצי חדית ' או קטעים פופולריים מספרות
החדית '  ,ולא את החיבורים המקובלים בשלמותם  .נשים כגברים היו זקוקות לידע בסיסי
על מצוות היסוד החלות על מסלם טוב  ,ובמיוחד על הכללים והמנהגים המיוחדים לנשים .

97

על התבנית המטריליניאלית למחצה  ,ראו רודד  ,עמ ' , 12

. 141 - 140
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אפשר שחלק מהנשים המלומדות שצוינו הגבילו את עצמן ל " חדית של נשים "  ,או התמחו
בכך  ,אך מקריאת הביוגרפיות ברור שהמלומדות הבולטות למדו והעבירו את הקבצים

הגדולים  .מסופר שאשה אחת למדה אצל מורה נודע כדי שילדיה יזכו לידע הזה
מכאן שהלימוד נתפס כחשוב לשם חינוך הילדים ולקידום

; 98

הקריירות הלמדניות שלהם .

הדרך למומחיות בחדירה היתה כרוכה לעתים קרובות בנסיעות ארוכות ויקרות למרכזים
שונים של לימוד אסלאמי  ,והלימוד אצל מספר מורים הצריך רמה מסוימת של משאבים

כספיים  .אף שחלק מהמומחיות לחדית ' היו שפחות ואחרות היו בנות המעמד השליט ,
מרביתן באו מקרב המעמד הבינוני הלמדני  .מסתבר שהכנסתן של נערות צעירות ממעמד
זה לרזי לימודי החדית ' נחשבה לצעד ראוי  ,וכי המצטיינות זכו להכרה מצד עמיתיהן
הגברים .
אולם  ,היוקרה הקשורה בלימודי חדית ' הביאה להידרדרות של הלימודים עצמם
ולהדגשת המגע עם מלומדים  ,גם כאשר מגע זה היה מוטל בספק  .מראית עין של למדנות
היתה בגדר חובה עבור נשים כגברים  ,ואף הוצע כי הלימודים אצל מורים ידועים ישפרו
את סיכוייה של אשה לשידוך

טוב .

99

כאשר הוקמו מוסדות להשכלה פורמלית  ,לא נתמנו נשים למשרות הוראה  ,אך הן
המשיכו ללמוד וללמד במסגרות בלתי פורמליות  .בתקופה הממלוכית לא כיהנו נשים
מלומדות במשרות הוראה שמימונן בא מהקדשים במכללות המדרסה ; הן גם לא כיהנו
במשרות רשמיות .

100

הביורוקרטיזציה של המימסד הלמדני הגיע לשיאה תחת שלטון

העת' מאנים  ,ובאותו זמן נשים כבר לא הוכרו כמלומדות בקבצים הביוגרפיים .

101

ההכרה בנשים כמוסרות מידע וכמלומדות היתה תלויה במגע שלהן עם גברים ,
המהימנות שניתנה לזכרונן והצורך במידע שהיה ברשותן  .שלוש הדרישות האלה היו

טבועות באופן ברור במבנה של האסלאם מראשיתו  .אך מידע משמעו סמכות  ,וסמכות
דתית היתה יכולה לגלוש בקלות לתחומים חברתיים  ,פוליטיים וכלכליים  .נראה שבמימשק

שבין דת ומדינה  ,הוגבלה סמכות הנשים  .פעילויות דתיות שהתמקדו בפרט יותר מאשר
בחברה או במדינה ( כמו מיסטיקה ) סיפקו לנשים נתיב אחר שבו הן יכלו להרשים את
הביוגרפים בהישגים

98

99
100

101

102

שלהן .

102

אלסח' אוי  ,מספר . 641
לוטפי  ,עמ' . 121
לוטפי  ,שם ; ברקי  ,עמ ' . 145
אני אסירת תודה לג ' ון וול ( 011ץ
על הנשים המיסטיקניות בתולדות האסלאם והמזרח התיכון  ,ראו רודד  ,פרק חמישי .

תאסנ ) על ההערות וההארות שלו בעניין השערה זו .
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וקיצורים ביבליוגרפיים

.

'(4ע נ"

Rarhidש
-

אבוס

טב 1עיר

בן אלצלאח

"
" ? ז טלעסאד
"

יסוד
יסעד

עיד

946 .

] Chicago

טלרחמאן אבן אלצלאח  ? ,לום אלחדית  ,בעריכת
ןת ' מאו ?ן
ראע'ב אלטבאח'  ,חלב . 1931

עבד אלרחמן אבן

בז פירחי

ט?ז טישיסר"

htherl

~.

fBaghdad:

)

":

ששאר חקת  ,ח . 4550א

"

טלרןזי ,וסת אלצפוה  ,סידראבאד . 1938 - 1936

עי "
"

: ayולחי טען טסמד ?ז?זטלעמאד  ,זדךאת אלרהב סי טס ' ואר מן ד ' סב  ,קהיר

. 1932 - 1931

גי

אבן חבאן

יסמי

?ז טאהר אבן אלקיסךאני  ,אלדמע יין ומאבי טוי נצר
נטוי סיר טל צוהאני פי ריאל אלבח ' ארי למסלם  ,חידראבאד . 1905
יסעד בן חואן כתאב אלת' קאת  ,בעריכת מחסד עיד טל יעיד ח ' אה חידךאבאד

"
".
טססד "
על ט?ז סוד

אלכלאבאד' י

1982 - 1973

פיז

"

"

?ז סור  ,יושרי

ייז

"

סנ ' ר  ,לץואסה

סוך  ,ססד ' יב

?ז ס ,לואן

אפן סעד

אבן

"

לע9קלאני  ,טלאצאבה פי תמןיז אלצחאבה  ,בעריכת

ע 4יססד טל בואוי  ,קהיר . 1972 - 1970
  ,אלדרר אלכאמ ? ה סי טעואן טלמיאה אלת' אמ ? ה  ,בעריכת מחמד סןד באדטלסק  ,קהיר . 1967 - 1966

 ,תהד'יב אלתהדיב  ,חידךאבאד . 1907 - 1909אחמד אבן מחמד אין ס ' ליכאן  ,וסיטת אלאעיאן וט ? ואא ט ? נאא טל1יאז ' בעריכת
אחסאן עסאס ,בירות . 1972 - 1968
יססד אבן סעד  ,יואב אל טבקאת אל וקרא  ,בעריכת אחסאן אלעבאס  ,בירות
1968 - 1960

ץ ? ז עקד ולבר

יטף בו ע?דאללק ט?ז עיד קלסרי טל ט9מיעאב פי סייסת

טלץ ? סאב  ,בעריכת

על שססד בואוי  ,קהיר 960 - 1957ן .
אפרק
 . 4.ת

 .ק  .ת /slamiyues, trans . Ayfe Vakmakli ,

אחמד

טליס ' אךי ,

.

מאריח '

טלבח ' אךי  ,טסית

ט

"

סאר

לסע ' דאדי

יסלד בן
להג' רה.

"

9סאעיל ץלבח ' ארי  ,טלמאריח ' אתשיר  ,חידראבאד

The Translation ofthe Meanings

"

,

lkhii

1

ע

1364 - 1360

 Ismi ' ilהMuhammad ] 5

Sahih

1 -Medina 1973 - 1976 , 9 vols .ב : Arabic-English
עשה
טלאור פי מאריח ' מלקרן אלת' אלת' עשי ,
סיוילויסאיי
גן ססוילויסארי
לואק גג
 : ayלרואק
עקד

,

"

 ] -Bukhariם

לית

בבירות  ,בסביבות

) 1968

אלד ' הבי

קסמד שמס אלדין לבן טססד אלד ' הבי  ,קור אעמעם אלנבלאא  ,בעריכת שעיב
אלארלוט ואחרים  ,בירות . 1988 - 1981

אלטבאח

ראע ' ב אבן חסן טלטבאח '  ,טעלאם אלנבלאא פי תאריח ' עלב אלשה4אא ,

יססד
חלב

אלמאורדי
אלמראדי
.. -

1926 - 1923

אבו טלחסן עלי טלמאורדי  ,אלאחכאם אלסלטאניה  ,קהיר  ,חש " ד .

יססד טיל

בולאק

טלסרע' יואוי

בן על טלמראדי  ,סלכ אלדרר פי לקיאן טלקרן ט4ז ,אני עשר ,

1301 - 1291

Commentary

ג

להגירה .

 Guide :ז

()

The Hedaya

Hamilton, Lahore ] 963 .

אלניסאבוך

"

טלחאכם אבו עבדאללה

לקח ' אוי
1353

להגירה.

יססד

Charles

,

~Abi Bakr 2 ] - &arghinan
h

.מ

ו ] )' /

the Musxulman Laws, trans .

אבן ע ? דאללה טלניסאבורי  ,מעך

!!()
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 בעריכת,  אלמסתט ' רף מן אח ' ואר אלנ' וארי, נ ' לאל אלדע ? ילרחסז שלסיוטי
. 1963  בירות,צלאח אלדין אלמנג'ד

 אלמסתט ' רף, שלקיוטי

. 1927
 ניו,  בעריכת פ' חיטי,  י נש ' ם טל? קיאן פי ץ ? ואן טלא ? ואןבעריכת
, יורקשרה
.
 אלכואכב אלסא ? רה עט? וזק טלמיאה טל? א, מחמד בן מחמד אלותי

 נים של? קנאז, טשייקי

. 1959 - 1945  בירות, בור

יד

י

' לסאן ג9 ? רץיל
 תאךיח ' אלנור אלספיר ? ז ץף ' טאר אלקרן, אלקאדר אל? ידריסי
? יעיי לדין
. להירה1353  ץלצפאר,  בעריכת מחמד ךשיד, אל?ישר

"

לזרזי

"

טל ? ןדרוסי

 אסתנבול,  בעריכת ה ' ריטר ואחרים,  אלואפי סטיסואת, ס ' לל אמן ץיסכ אלצפדי
. 1983 - 1931 וויסבאדן

טלןסדי

 טליסדת, טלחסן בן עבד ץלרחסז טלראמהרמף

אלראמהרמןי

 בעריכת מחמד, אלראף ואלומתי
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