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∗إجازة للشيخة املقرئة أمساهان من شيخها حممد املنياوي

  :  اإلجازة يف تقاليد املدرسة اإلسالمية
ـائم التقاليـد               متثل اإلجازة العلمية أحد دع
. الراسخة للمدرسـة يف احلـضارة اإلسـالمية       

ـامل لتلميـذه          فهي الشهادة العلمية اليت مينحها الع
علـم فـريوي    ملنحه املصداقية حىت يشتغل بنقل ال     

ـازات      . عنه أو عن غريه    ـا اإلج وتكـشف لن
ـات الدقيقـة لنقـل العلـم يف           العلمية عن اآللي

وقـد تكتـب بـشكل      . املدرسة اإلسـالمية  
ـاب ألفـه           منفصل، أو تكتب على ظهـر كت
التلميذ أو حىت يف شكل قيود علـى هـوامش          

ـازة       . هذا الكتاب  وهلا عدة أنواع، قد تكون إج
و قيـود املقابلـة     مساع أو قـراءة أو مناولـة أ       

  . ١واملطالعـة
     وإجازة الـسماع يف املـصطلح هـي أن         
ـا          يسمع التلميذ أو السامع الروايات الـيت يلقيه

ـا  . الشيخ مما حفظها أو يقرأها مـن كتابـه         أم
إجازة القراءة هي أن يقرأ التلميذ علـى الـشيخ          
ـا           من كتاب والشيخ منصت يقارن ما يلقـي مب

ـا وعتـه حافظ        انتـشرت  . تـه يف نسخته أو مب
ـامس         إجازات السماع والقراءة يف القـرن اخل
اهلجري، وهو القرن الذي بدأت فيـه املـدارس         
يف الظهور واالنتشار علـى يـد الـسالجقة يف          
ـام امللـك          شكل املدارس اليت أنشأها الوزير نظ

أما إجازة املناولة فهـي أن يعطـي        . السلجوقي
األستاذ نسخة من كتابـه أو روايتـه للتلميـذ          

وتشتمل قيود املقابلـة واملطالعـة      . زه بروايته وجيي
ـا         على تعليقات على هوامش الكتاب يشهد فيه

ـالع كتابـه            األستاذ بأنه قابـل املؤلـف أو ط
  .٢وأجازه

ـاط مـن               متثل اإلجازة العلمية أحد عدة أمن
الوثائق اليت تتوفر يف أرشيف التاريخ اإلسـالمي        

ـا       ت وفـرية   عن املرأة املسلمة، واليت متدنا مبعلوم
ـاة العلميـة واالجتماعيـة          عن موضعها يف احلي

ـازات العلميـة الـيت      . والسياسية ـافة لإلج إض
حتصل عليها سيدة أو متنحها ألحـد تالمـذا         
ـاف، وصـكوك امللكيـة،         توجد حجج األوق
وأحكام احملاكم الشرعية يف القضايا الـيت تتقـدم      

ـاً يف        . ا نساء  ومتثل هذه الوثائق مـصدراً هام
ـا         قراءة ت  اريخ املـرأة والكـشف عـن أدواره

االجتماعية والثقافية والسياسية، وقـد حاولـت       
ـاريخ املـرأة          الكثري من الدراسات اهلامة قراءة ت
ـائق املوجـودة يف خـزائن           من خالل هذه الوث

  .٣املخطوطات العربية وغري العربية
ـازة   :   وصف اإلج

ـان هـي             اإلجازة اخلاصة بالـشيخة أمساه
جدت بشكل منفصل، فلم تكـن      إجازة قراءة و  

بـرغم أن   . على ظهر تأليف هلا أو حنـو ذلـك        
ـ ١٣٢٠(هذه اإلجازة تعد حديثة التاريخ       ) هـ

إال أا جزء مـن تقاليـد املدرسـة العلميـة            
ـازة         ـانح اإلج اإلسالمية، حيث كان الشيخ م
أزهري يتبع ما ترسخ يف األزهـر مـن تقاليـد           

ـا        ـنمط املتع رف مدرسية، فُكتبت طبقاً لذلك ال
  .عليه لقـرون

 ورقـة كتبـها     ٣١    بلغ عدد أوراق اإلجازة     
الشيخ املنياوي خبطه، وميكن تقـسيمها ألربعـة        

  . م٢٠٠١يونيه - هـ١٤٢٢، ربيع أول ٢اسات املرأة واحلضارة، القاهرة، عددمجعية در©
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اجلزء األول وهـو صـفحة العنـوان،        . أجزاء
واجلزء الثاين والذي يقف عند بدايـة الـصفحة         
اخلامسة حيوي كالم حول فضل علـم قـراءة         
القرآن من احلديث النبوي الشريف، وجييز فيـه        

ـان حتـل       ا لتلميذة أن تقرأ أو تقـرئ يف أي مك
واجلزء الثالث املمتـد حـىت آخـر أوراق         . فيه

املخطوطة فيحوي مسانيد القراءة، ويـسرد فيـه        
الشيخ ما حفظه بدقة من سالسل الرواة الـذين         
وصلت إليه قراءم، فتحوي رجال من خمتلـف        
ـاً بـني مـصر          األمصار اإلسالمية شرقاً وغرب

اخل، ..ام واملدينـة املنـورة    والقسطنطينية والـش  
ـابعيني          ـار الت وتنتهي هذه السالسل عنـد كب

واجلزء الرابع يقـع    . ρوالصحابة حىت قراءة النيب     
يف الورقة األخرية، ويوصي فيه الـشيخ تلميذتـه         
ويدعو هلا ويطلب منها الدعاء له، وخيتم بـذكر         
ـنيب           ـازة والـصالة علـى ال تاريخ كتابة اإلج

ـاز     ρالكرمي ة وضـع خامتـه     ويف ذيـل اإلج
  .املكتوب عليه امسه

رواة الـيت         ت للنظر أن سلسلة اـل  ومن الالـف
ـ  ـدت ل ـها على ٢٥امت ـوِ يف متن    ورقة مل حتت

ـات مـن           ذكر امرأة واحدة بني عـشرات املئ
ـلمة           املقرئني، فيما عدا ذكره ألم املـؤمنني أم س

ـاع           ألا مسحت على رأس يزيـد بـن القعق
ـار      احملزومي ودعت له بالربكة      وهـو مـن كب

ـنة         التابعيني وانتهت إليه رئاسة القرآن باملدينة س
ـيدات       . هـ٦٣ ويثري ذلك التجاهل لـذكر س

االنتباه نظراً ملا ورد إلينا من أمساء الكثريات مـن          
ـتغلن بقـراءة         الشيخات والعاملات الـاليت اش
ـات والـسري، لعـل           القرآن من كتـب الطبق

ـ          ن أبرزهن السيدة نفيسة بنت احلسن بن زيـد ب
احلسن بن علي بن أيب طالـب والـيت كانـت           

ـ ٢٠٨ت(حتفظ القرآن وتفسريه أيـضاً       . ٤)هـ
العاملـة فاطمـة بنـت     ومنهن على سبيل املثال   

حممد بن يوسـف الـديروطي الـيت قـرأت          
القرآن وأقرأته، والـيت عاصـرت الـسخاوي        

تـدربت علـى    "وقال عنها يف الضوء الالمـع       
قـدم ـا    والدها يف القرآن إفراداً مث مجعـاً، و       

القاهرة فقرأت علـى الـشهاب الـسكندري        
والزين جعفـر، وبرعـت يف القـراءات مـع          

وانتفـع ـا    . استحضار الشاطبية وفهم جيـد    
مجاعة من الرجال والنساء وقرأت عليهـا بـريم    

  . ٥"بنت أمحد بن حممد الديروطية املالكية

 
                                                           

قراءات ( خمطوطة بدار الكتب املصرية  حتت رقم ∗
٣٩٢(  

الكتاب العريب املخطوط وعلم  أمين فؤاد السيد، ١
الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة (املخطوطات

  .٤٩٨- ٤٧٣، ص ص٢ج) ١٩٩٧

                                                                  
  . املصدر السابق٢
ات  مت رصد بعضها يف مشروع مسح املخطوط٣

العربية حول املرأة والذي قامت به مجعية دراسات 
  . قيد الفهرسة والنشر-املرأة واحلضارة 

 الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور زينب فواز، ، ٤
  .٥٢١ص)هـ١٣١٢املطبعة األمريية، : القاهرة(
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مؤسسة : بريوت (أعالم النساء عمر رضا كحالة، ٥

  .١٤١، ص٤ج) ١٩٩١الرسالة، 


