أخت اإلمام املزين وأم اإلمام الطحاوي
للباحث  /نبيل عواد املزيين
مقدمة البحث
لقد اهتم اإلسالم ابملرأة  ,فذكرها هللا يف كتابه  ,وخصها ببعض آايته  ,وخاطبها الرسول يف
أحاديثه بل جعل للنساء يوما حيدثهن فيه  ,ملا للمرأة من دور عظيم يف اجملتمع وأثر كبري يف حياة
أبنائها  ,وقد جنح شاعر النيل حافظ ابراهيم يف التعبري عن ذلك حينما قال:
األم مدرسة إذا أعددهتا *** أعددت شعبا طيب األعراق
وأقدم للقارئ الكرمي والباحث األمني هذا البحث والرتمجة إلحدي النساء الالئي أجنبتهن هذه
األمة من خالل تعاليمها السامية اليت صانت املرأة وحافظت عليها عزيزة كرمية منذ طفولتها وحىت
وفاهتا وعكست بذلك صورة تربوية مشرقة يف العناية ابملرأة البنت و األخت والزوجة و األم.

حبثنا هو ترمجة للعاملة الفقيهة أخت اإلمام املزين وأم اإلمام الطحاوي ,والقصد من وراء هذا
البحث و الرتمجة هو بيان مكانة املرأة يف اإلسالم  ,وكيف حظيت بتقدير العلماء فرتمجوا هلا يف
كتب األعالم وموسوعات الرتاجم دون تفريق بينها وبني الرجل
ابإلضافة إيل رغبيت يف إلقاء الضوء علي حقبة اترخيية أبرض مصر العربية  ,غنية ابألعالم و
األحداث كما أمل أن يكون هذا البحث حافزا وقدوة للمرأة يف عصران ويف جمتمعنا للقيام
بدورها واملسامهة بنصيبها يف النهوض ابألبناء و اجملتمع حنو التقدم واالزدهار يف مجيع اجملاالت.
مولدها ونشأهتا
السيدة الفاضلة والعاملة اجلليلة أخت املزين واليت نستطيع أن نكنيها طبقا ملا لدينا من معلومات
بـ " أم امحد "

والزهاد فقرأت
نشأت يف جو يسوده العلم والتقوى والورع  ,ويف وسط يزخر ابلعلماء والعبّاد ّ

القرآن وحفظته  ,ودرست العلم ووعته  ,ومسعت احلديث والفقه وفهمته  ,عرفت احلق فاتبعته

و التزمته  ,وعرفت الباطل فأنكرته واجتنبته ,واجتهدت يف طاعة هللا والعبادة  ,ويف طلب العلم
والزايدة  ,فكانت من العابدات القانتات هلل  ,كما كانت مصباحا أضاء الطريق للسالكني احليارى
 ,ومعلمة لراغبني يف االستنارة  ,يف الفقه الشافعي.
وهي مصرية املولد و الوفاة  ,أما امليالد فكان علي األرجح يف أواخر القرن الثاين  ,حيث تذكر
لنا املصادر أن أخوها اإلمام إمساعيل املزين قد ولد يف نفس الفرتة وذلك ابلفسطاط أبرض مصر
الكنانة  ,وبقيت هبا حىت تزوجت فرحلت إيل بيت زوجها يف صعيد مصر بعد ذلك
وقد ابرك هللا هلا يف طفولتها  ,فقد نشأت حماطة ابلعزة والكرامة  ,فلم تكد تشب عن الطوق حىت
فرغت من حفظ كتاب هللا تعاىل  ,وشيئا غري قليل من السنّة النبوية وكانت ال تفارق أخاها اإلمام
املزين  ,فكان هلا قدوة حسنة وأسوة صاحلة  ,فأشرق صدرها بنور اإلميان منذ صغرها  ,وخالطت

نفسها حالوة الطاعة وهي الزالت يف بداية طريقها.
وأما يف صباها وشباهبا فقد يسر هللا تبارك وتعاىل هلا األحوال يف عصرها  ,والذي كان غنيا
الزهاد والعبّاد  ,املصريني و الوافدين  ,من أمثال
بفطاحل العلماء واألئمة من الفقهاء  ,والشيوخ ّ

السيدة نفيسة رضي هللا عنها و اإلمام الشافعي وأخوها اإلمام املزين وغريهم الكثري من الذين

كانت مصر يف ذلك الوقت وجهتهم وفيها وجدوا أمنهم وضالتهم  ,فساعد كل ذلك السيدة
الفاضلة العاملة أخت املزين علي أن تنهل من العلوم و املعارف حىت عُرفت ابلعلم والفقه

والصالح ولقبت ابلفقيهة الشافعية.

نسبها والتعريف هبا
هي السيدة العاملة الفقيهة الشافعية أم أمحد بنت حيىي بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن هندلة
بن
عبد هللا املزين املصرية الشافعية  ,وهي أخت اإلمام املزين صاحب اإلمام الشافعي ( رمحهم هللا
تعايل ) وهي معروفة ابلعلم والفقه والصالح وقد ذكرها السيوطي فيمن كان يف مصر من الفقهاء

الشافعية.

وتنتسب الفقيهة الشافعية أخت املزين إيل قبيلة مزينة العداننية من عمود النسب الشريف نسب
النيب صلى هللا عليه وسلم إذ تلتقي معه يف إلياس وهو جد لرسولنا الكرمي .
وقبيلة مزينة قد شرفها هللا وأعزها بنصرة دينه ونبيه منذ فجر اإلسالم ,ومنها  104صحابيا
أجالء وأثىن عليها النيب صلى هللا عليه وسلم يف أكثر من موضع ودعا هلا
ومن أشهر أبناء قبيلة مزينة الشاعر كعب بن زهري بن أىب سلمى  ,وبشر بن احملتفر املزين ,
الفارس املشهور  ,ومن هذه القبيلة أيضا الشاعرة خنساء بنت زهري ,وغريهم ..فرضوان هللا
عليهم أمجعني.
كما يروى أن وفدا قدم من مزينة على النيب صلى هللا عليه وسلم وهم أربعمائة رجل ,وقاتلوا معه
يف غزوة حنني وعددهم ألف ,واشرتكوا يف فتح مكة  ,وجاء يف صحيح مسلم أن النيب صلى هللا
عليه وسلم قال مثنيا على مزينة" :األنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بين عبد
هللا موايل دون الناس وهللا ورسوله موالهم" ,كما أثىن على عدد من املنتمني إىل القبيلة مثل كعب
بن زهري الذي أهداه الرسول بردته الشريفة .
ومن األبيات الرائعة اليت قاهلا ابن عم هلا و احد شعراء قبيلتها الفطاحل وهو معن بن أوس املزين
رمحه هللا يف الفخر بقبيلته:

مزينة قومي إن سالت فإهن ـ ـ ــم *** هلم عزة ال تستطيع هلا نقال
ولو سرت حىت مطلع الشمس مل جتد *** ٍ
لقوم على قومي وإن كرموا فضال

وتفيدان كتب السري و التاريخ أبن جزء من هذه القبيلة الكرمية دخل مصر مع القائد الفاتح عمرو
بن العاص رضي هللا عنة  ,ونزلت ابلفسطاط جبانب املسجد اجلامع ( جامع عمر بن العاص) كما
ورد يف كتاب اخلطط للمقريزي حيث ذكر أهل الراية وهم مجاعة من قريش واألنصار  ,ومزينة ,
وجهينة وغريهم.

وإذا كانت فقيهتنا عربية األصول واجلذور فهي أيضا مصرية املولد و الفروع  ,وصلة الرحم بني
العرب واملصريني ضاربة جبذورها يف أعماق التاريخ  ,وعند الرجوع إيل التاريخ جند املصادر ختربان
تسرى هباجر (املصرية ) فولدت له نيب هللا إمساعيل
أن نيب هللا إبراهيم اخلليل عليه السالم قد ّ

تسرى رسول هللا
عليه السالم  ,فكان من نسله الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم  ,وأيضا لقد ّ
صلى هللا عليه وسلم مبارية القبطية ( مصرية) فولدت إبراهيم.

فعاملتنا اجلليلة وفقيهتنا النبيهة السيدة أخت املزين ,ولدت ونشأت علي هذا اإلرث من األصالة
واجلهاد والتضحية و اإلقدام  ,كما نبتت يف أرض مصر السالم واألمان  ,والشك أن هذا اإلرث
اخلصب الغين كان له أثر كبري يف نشأهتا ويف ثقافتها العربية واإلسالمية.
عصرها وأتثريه علي علمها
عاشت السيدة أخت املزين يف أوائل القرن الثالث اهلجري يف العصر العباسي والذي متيز بضعف
اخلالفة العباسية  ,نتيجة لزايدة نفوذ األتراك وتوليهم مقاليد األمور يف الدولة  ,فكان عصر
اضطراب وقلق وفوضي من الناحية السياسية يف عاصمة اخلالفة العباسية بغداد  ,وساءت
األحوال  ,وكثرت الفنت  ,مما اضطر بعض العلماء و الصاحلني من أهل البيت و التابعني إيل
الرحيل من املدينة وبغداد وفلسطني إيل أرض مصر حيث عاشوا بسالم آمنني فكان يف ذلك
اخلري ,ملصر و املصريني  .ومن هؤالء كانت السيدة نفيسة العلم رضي هللا عنها وأرضها  ,واإلمام
الشافعي رضي هللا عنة مما كان له أثرا إجيايب علي حياة عاملتنا وفقيهتنا الشافعية أخت املزين.
لقد كان اجملتمع املصري املسلم يف ذلك الوقت يتمتع جبانب كبري من التدين والصالح والتقوى
ووفرة األمن و األمان  ,وذلك لقربه من القرون الفاضلة ولتوفري أسباب الصالح ولبعده عن
مركز اخلالفة يف بغداد  ,فكان يهتم عامة الناس ابلعلم  ,وتقدير العلماء واحرتامهم  ,وقيام
العلماء بواجبهم يف اإلصالح  ,واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ,ونشر العلم  ,واإلنكار على
الطرق املنحرفة يف الدين تفريطا وإفراطا
كما كان لصالح األمراء وتشجيعهم للعلماء الدافع الكبري لعجلة اإلصالح واإلرشاد يف اجملتمع
آنذاك  ,فنشط التعليم يف مصر على أثر تعدد املذاهب الفقهية  ,و احناز كل فريق من العلماء
املصريني إىل مذهب أيخذ به  ,و يدفع عنه ,و يعمل على تعليمه و نشره ,مما أثرى وأغين احلياة

الثقافية واحلركة العلمية الدينية يف ذلك الوقت.
و ظل التعليم يف مصر تعليما دينيا خالصا منضما إليه دراسة العلوم اللغوية اليت ال بد منها لفهم
القرآن واحلديث
وقد وفد إىل مصر علماء كثريون من العراق و غريها من البالد اإلسالمية  ,جاءوا يعلمون
املصريني أحياان أو يطلبون العلم يف مصر أحياان أخرى  ,فقد جاء انفع فقيه أهل املدينة إىل مصر
كي يعلم املصريني  ,و أقام بينهم مدة طويلة  ,كما جاء حممد بن جرير الطربي احملدث الفقيه
املفسر املؤرخ وغريهم الكثري من جهابذة العلم.

لقد كان أهل مصر يلتقون ابلسيدة نفيسة يف موسم احلج  ,ويسألوهنا زايرهتم يف بلدهم لكثرة ما
مسعوا عن فضلها وعلمها ولشدة حبهم ألهل البيت الطيبني  ,فكانت ترحب بدعوهتم وتقول
هلم سأزور بالدكم إن شاء هللا فإن هللا قد أثىن على مصر وذكرها يف كتابه الكرمي  .وقد أوصى
جدي أبهلها خريا فقال "إن فتحتم مصر فاستوصوا أبهلها خريا ,فإن لكم فيها صهرا ونسبا.

وملا تبدل احلال أبهل البيت يف املدينة وسائر األمصار ,عزمت مع زجها علي الرحيل إيل مصر ,
فوصلت السيدة نفيسة إىل مصر يف يوم السبت  26رمضان  193هجرية يف عهد هارون
الرشيد  ,و استقبلها أهل مصر ابلتكبري والتهليل ونزلت بدار كبري التجار وقتها "مجال الدين عبد
هللا اجلصاص ,فأخذ يقبل عليها الناس يلتمسون منها العلم ,فكان لسيدة الفاضلة أخت املزين
نصيبا من هذا العلم.
كما كان املصريون من عادهتم بعد قضاء حجهم يف مكة أن حيضروا إىل املدينة املنورة للصالة يف
مسجد رسول هللا (صلّى هللا عليه و سلّم)  ,و استماع املوطأ من اإلمام مالك  ,و كان الشافعي
ميليه عليهم  ,و من ذلك احلني عرف املصريون الشافعي  ,ومالت قلوهبم إليه  ,و اهتموا
ابلوقوف على أخباره  ,و مسع الشافعي شيئا عن مصر من أهلها فأراد القدوم إليها ليقوم بنشر
علمه فيها  ,و قد خرج إىل مصر مع واليها العباس بن عبد هللا بن العباس  ,فوصل إليها سنة
تسع وتسعني ومائة  ,أو سنة مائتني 199( ,هـ أو  200هـ )  ,أي بعد حوايل مخس سنوات من

قدوم السيدة نفيسة العلم رضي هللا عنها  ,ويف مصر استقبله املصريون كما استقبلوا السيدة
نفيسة من قبله ورحبوا به ترحيبا عظيما واحتفوا بقدومه ,وأنزلوه منزال كرميا ,ملا عرفوه عنه من
علم وفضل ,فقد أخلف هللا عليهم به ما فقدوا من علم اإلمام الليث وفضله.

ومبا أن مزينة وهي أسرة السيدة الفاضلة أخت املزين كانت تسكن جبانب اجلامع الكبري املعروف
وقتئذ جبامع الفسطاط ( جامع عمر بن العاص الحقا ) كما أسلفنا مبوقع اخلطة ,فقد كان اإلمام
أبو إبراهيم إمساعيل املزين وعائلته وأخته ممن يراتدون هذا املسجد لصالة و العبادة و طلب
العلم والزايدة ليوم احلشر بعد القيامة
وعندما بدأ اإلمام الشافعي يف التدريس جبامع عمرو بن العاص  ,و كون له حلقة علمية نشيطة
 ,حيرر فيها مذهبه ,و ميليه على تالميذه ومريديه ,كان اإلمام املزين لإلمام الشافعي من املالزمني
وللعلم والفقه من الطالبني  ,وأخته كانت بني النساء املتعلمني ويف حلق الشافعي من احلاضرين
وكان طالب العلم حيضرون على الشافعي رجاال و نساء كنظام اجلامعات اآلن  ,و مل يكن هناك
حرج من هذا النظام وقتئذ  ,ألن مذهب الشافعي و إن كان يقضى أبن ملس النساء ينقض
الوضوء  ,إال أن الرجال و النساء أطالت أكمام الثياب تفاداي من ذلك اللمس عمال بوصية
اإلمام الشافعي
وكانت النفوس يف حرز من تقواها ,وصون من النزق خلشية رهبا وموالها.

وقد كان الشافعي جيلس بعد صالة الصبح لتدريس علوم القرآن ,فإذا طلعت الشمس انصرف
طالب علوم القرآن عنه  ,وجاءه طالب علوم احلديث  ,فإذا ارتفعت الشمس انصرفوا عنه ,
وحضر املتناظرون بني يديه  ,مث جييء بعدهم أهل العربية والعروض والشعر والنحو  ,وال يزالون
معه إىل قرب منتصف النهار  ,مث ينصرف من املسجد ومعه خواص أصحابه و تالميذه ومنهم أبو
إبراهيم إمساعيل املزين والذي كان له من املالزمني.
وقد توثقت صلة اإلمام الشافعي ابلسيدة نفيسة رضي هللا عنها ,واعتاد أن يزورها وهو يف طريقه
إىل حلقات درسه يف مسجد الفسطاط ,ويف طريق عودته إىل داره وكان يصلي هبا الرتاويح يف
مسجدها يف شهر رمضان  ,وكلما ذهب إليها سأهلا الدعاء  ,وعندما ازداد املرض ابلشافعي حىت

ألزمه الفراش زاره صاحبة املزين فسأله عن حاله  ,فقال له أصبحت من الدنيا راحال  ,وإلخواين
مفارقا  ,ولسوء عملي مالقيا  ,وعلى هللا واردا  ,وما أدري روحي تصري إىل جنة فأهنيها  ,أو إىل
انر فأعزيها  ,مث رفع بصره إىل السماء وقال:

وملا قسا قليب وضاقت مذاهيب *** جعلت الرجا مين لعفوك سلما
تعاظمين ذنيب فلما قرنته *** بعفوك ريب كان عفوك أعظما

مث تويف -رمحه هللا  -يف ليلة اجلمعة األخرية من شهر رجب سنة  204هـ  ,بعد العشاء اآلخرة
بني يدي تلميذه بعد أن نبغ وخترج عليه عدد من العلماء والفقهاء من الرجال و النساء كان
أشهرهم من الرجال إمساعيل بن حيي املزين,ومن النساء السيدة أخت املزين اليت أخذ عنها العلماء
ودرج امسها يف جدول كبار فقهاء الشافعية
وقد صار كل واحد من هؤالء علما من أعالم اهلدى  ,ومنارا يهتدي به إذا أشكلت األمور ,وقد
ترك كل منهم آاثرا علمية هي ذخائر يف الفقه والعلوم الشرعية وكان قد أوصى الشافعي أن تصلي
عليه السيدة نفيسة يف جنازته  ,فمرت اجلنازة بدارها وصلّت عليها إنفاذا لوصيته.

وبذلك فقد اإلمام املزين واملصريني مجيعا إمام املذهب الشافعي رمحة هللا عليه  ,وبعد ذلك أبربعة
أعوام فقط ويف شهر رجب مرضت السيدة نفيسة رضي هللا عنها  ,وكان وراء ستار هلا قرب حمفور

 ,فأشارت إليه وقالت هذا قربي  ,وها هنا أُدفن إن شاء هللا  ,فإذا ُّ
مت فأدخلوين فيه .

فلما فاضت روحها الطاهرة الشريفة وكان ذلك يف رمضان عام  208هـ دفنت يف قربها الذي
ّ

حفرته بيدها ,وفقدت مصر بذلك السيدة نفيسة رضي هللا عنها ,فبكاها أهل مصر ,وحزنوا ملوهتا
حزان شديدا ,وكانت عند املساكني ليس هلا مثيال.
يف هذا العصر الغين ابلعلم والعلماء كانت السيدة العاملة أخت املزين تنهل من العلم وتتنقل بني
صفحات الكتب وجتلس إيل كبار الفقهاء يف عصرها ابإلضافة إيل ما عرف عن أسرهتا من ٍ
زهد

ٍ
واجتهاد يف العبادة كل ذلك أدي إيل أن تصبح من أهل العلم و الفقه يف عصرها وخاصة
وورع
ٍ
بعد رحيل الرعيل األول من العلماء وأهل الفضل فكان بعض فقهاء الشافعية ينقل أقواهلا

واختياراهتا وترجيحاهتا الفقهية
وكانت ذا أدب جم  ,تغمر من جيلس إليها ابملودة  ,وتُفيض عليهن من التوجيه والعلم  ,وهلا

ترمجة يف كتاب "طبقات الشافعية" لألسنوي كما كانت من أفضل النساء يف الطاعة لرهبا والرعاية

لفن إدارة املنزل الذي كانت تعمره ابلعبادة
لزوجها وبيتها والرتبية لولدها  ,ومن
َّ
أحسنهن اتقاان ّ

والذكر والرتبية احلسنة  ,وقد أحسنت تربية ولدها  ,وأفادته من علمها فنشأ صاحلا وصار إماما
وعاملا وهو اإلمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية .

أخوها اإلمام املزين (  264 - 175هـ )
الزهَّاد ,أبو إبراهيم ,إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن
أخوها هو اإلمام العالّمة ,فقيه امللَّةَ ,علَم ُّ

انصر مذهيب.
عمرو بن مسلم املزين املصري الشافعي .والذي قال اإلمام الشافعي عنه :املزينُّ ُ
وهو إمام الشافعيني وأعرفهم بطريق الشافعي وفتاواه وما ينقل عنه

صنف كتبا كثرية ,وكان يف غاية من الورع وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة ,وكان جماب
الدعوة  ,ومل يكن أحد من أصحاب الشافعي حي ّدث نفسه ابلتق ّدم عليه يف شيء من األشياء ,

توىل غسل الشافعي وقيل إنه كان إذا فاتته الصالة يف مجاعة صلى منفردا مخسا
وهو الذي ّ

وعشرين صالة استدراكا ًلفضيلة اجلماعة  ,مستندا يف ذلك إىل قوله صلى هللا عليه وسلم صالة
اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمس وعشرين درجة.

قال الشافعي :لو انظر املزين الشيطان لقطعه ,وهذا قاله الشافعي واملزين يف سن احلداثة  ,مث
عاش بعد موت الشافعي ستني سنة يقصد من اآلفاق وتشد إليه الرحال  ,حىت صار كما قال
أمحد بن صاحل  :لو حلف رجل أنه مل ير كاملزين لكان صادقا  ,وذكروا من مناقبه يف أنواع طرق
اخلري مجال نفيسة ال حيتمل هذا البحث ذكرها.

وقد َّ
حدث عنه الكثري من العلماء مثل إمام األئمة أبو بكر بن خزمية  ,وأبو جعفر الطحاوي (
ابن أخته)  ,وخلق كثري من املشارقة واملغاربة  .كما وقد امتألت البالد بـ "خمتصره" يف الفقه ,
وشرحه عدة من الكبار  ,حبيث يُقال :كانت الب ْك ُر يكون يف جهازها نسخةٌ بـ "خمتصر" املُزين
ولقد أخذ عن اإلمام املزين أعداد كبرية من طلبة العلم وكان من أبرزهم اإلمام أيب جعفر األزدي
الطحاوي والذي جاء من الصعيد إىل مصر لطلب العلم واشتغل به عند خاله أيب إبراهيم املزين
الشافعي وهو من أجل تالميذ اإلمام الشافعي فكتب عنه وكان قد مسع منه كتاب السنن روايته
عن اإلمام الشافعي رضي هللا عنه
ومن جلة تالمذته العالمة أبو القاسم عثمان بن بشار األمناطي شيخ ابن سريج  ,وشيخ البصرة
زكراي بن حيىي الساجي  ,كما وتفقه ابملزين خلق ال حيصون عددا كأيب بكر اخلاليل ,وأىب سعيد
الفراييب ,وأيب يعقوب االسفراييين ,وأيب القاسم األمناطي ,وأيب حممد األندلسي وغريهم من
أصحابنا.
وتردد امسه يف كل كتب املذهب حىت صار من ابرز أعالمه.
وقد قيل عن اإلمام املزين أنه -رمحه هللا -كان جماب الدعوة  ,ذا ٍ
وأتَلُّه  ,أخذ عنه َخ ْل ٌق من
زهد َ
العلماء وبه انتشر مذهب اإلمام الشافعي يف اآلفاق  ,وقد كانت السيدة أخته جتلس إليه لتلقي

العلم وقد تويف املزين يف  24رمضان عام  264هـ ومت دفنه ابلقرب من قرب اإلمام الشافعي.

ابنها اإلمام الطحاوي (  321 -229هـ )

هو أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك األزدي احلجري املصري ,وينتسب إيل قبيلة
األزد وهي مينية قحطانية وبذلك يكون قحطاين األصل وعدانين اخلال وهو صاحب العقيدة

الطحاوية.
يكىن  :أاب جعفر  ,ويلقب ابلطحاوي خرج أبوه مع املدد اإلسالمي لبالد املغرب  ,فلما عاد
استقر يف صعيد مصر  ,وصاهر اإلمام إمساعيل املزين هناك  ,وقد تويف والد الطحاوي يف صعيد
مصر سنة أربع وستني ومائتني وهو نفس العام الذي تويف فيه أخو زوجته اإلمام املزين وكان رجال
صاحلا زاهدا ومن أهل العلم واألدب والفضل
وأما والدته فهي أخت املزين صاحب اإلمام الشافعي( رمحهم هللا تعايل ) وهي شيخة العلم العاملة
الفقيهة  ,أخت اإلمام إمساعيل بن حيىي املزين الشافعي املذهب الشهري  ,وقد كانت معروفة ابلعلم
والفقه والصالح وقد ذكرها السيوطي فيمن كان يف مصر من الفقهاء الشافعية .
ولد ليلة األحد سنة تسع وعشرين ومائتني من اهلجرة  ,ويلقب ابلطحاوي نسبة إيل طحا من
أعمال األمشونني ابلصعيد األدىن واملعروفة اآلن بقرية (طحا األعمدة ) اليت تتبع مركز مسالوط
مبديرية املنيا .وبذلك هيأ هللا للطفل الصغري األسرة الصاحلة ,والبيت الصاحل.
وتتلمذ الطحاوي على يد والدته الفقيهة العاملة الفاضلة ,وهنل الطحاوي من معني علم خاله
(املزين ) فاستمع إيل سنن اإلمام الشافعي وإيل علم احلديث ورجاله
ذكر ابن خلكان يف الوفيات أن سبب انتقاله إىل مذهب أيب حنيفة ورجوعه عن مذهب خاله
املزين أن خاله قال له يوما وهللا ال جييء منك شيء فغضب وتركه واشتغل على أيب جعفر بن أيب
عمران احلنفي حىت برع وفاق أهل زمانه وصنف كتبا كثرية.
وذكر أبو يعلى اخلليلي يف كتاب اإلرشاد يف ترمجة املزين أن الطحاوى املذكور كان ابن أخت
املزين,
صنف كتبا مفيدة منها أحكام القرآن ,واختالف العلماء ,ومعاين اآلاثر ,والشروط ,وله اتريخ
كبري ,وغري ذلك.
ذكره القضاعي يف كتاب اخلطط فقال :كان قد أدرك املزين وعامة طبقته ,وبرع يف علم الشروط ,
وتويف الطحاوي مبصر ليلة اخلميس  ,مستهل شهر ذي القعدة  ,من سنة إحدى وعشرين
وثالمثائة من اهلجرة  .ودفن ابلقرافة ,وقربه مشهور هبا ,وله ذكر يف ترمجة الفقيه منصور بن
إمساعيل الضرير

وفاهتا رمحة هللا عليها
مل استطع الوصول إيل اتريخ وفاهتا رمحة هللا عليها فلم تذكر لنا املصادر واملراجع شيئا عن اتريخ
و مكان وفاهتا  ,وهذا ما يرجح استنتاجنا أبهنا رضي هللا عنها بعد أن تزوجت انتقلت إيل صعيد
مصر مع أسرة زوجها حيث وضعت مولودها اإلمام الطحاوي  ,كما إنين مل اعثر علي قرب هلا
مبدافن القرافة حيث قرب أخيها وعائلتها فقرب ابنها اإلمام أبو جعفر الطحاوي بشارع اإلمام
الليث املوازي لشارع اإلمام الشافعي وميكن الوصل إليه من شارع اإلمام الشافعي عرب حارة
صغرية قرب مقام سيدي وكيع  ,والطريق لسيدي عقبة بن عامر اجلهين البدري رضي هللا عنه به
قرب احلافظ ابن حجر العسقالين  ,وابلقرب منة قرب اإلمام الزيلعي احلنفي صاحب الكنز  ,وقرب
أخيها اإلمام أبو إبراهيم إمساعيل املزين الشافعي قريبا من هذا املكان  ,كان هذا منذ زمن وقبل
هجريت إيل الوالايت املتحدة  ,وهذا ما وصل إليه علمي هبذه املنطقة وما اسرتجعته من الذاكرة.

غري أن املصادر اخلاصة بقبيلة مزينة يف مصر والكاتب يتشرف أن يكون أحد أبنائها تفيدان أبن
جزء كبريا من قبيلة مزينة نزح من الفسطاط إيل صعيد مصر إابن هذة الفرتة  ,و ابلتحديد عندما
أسقط اخلليفة العباسي املعتصم امساء اجلند العرب من الديوان  ,واستوطنوا يف حمافظات املنيا
وأسيوط والزالوا هبا حىت وقتنا احلاضر  ,وعلي هذا فإنه من املرجح أن السيدة الفاضلة أخت
املزين قد عاشت بعد زواجها بصعيد مصر وتوفت ودفنت هناك  ,هذا علي حد علمي وهللا العامل
بشؤون العباد فرمحة هللا عليها وعلي أخيها اإلمام وعلي ابنها اإلمام كانوا مجيعا منارة للعلم
ومن الصاحلني حنسبهم كذلك وال نزكي علي هللا أحد.
مت حبمد هللا يف يوم  12أكتوبر 2009
و هللا وايل التوفيق
نبيل عواد املزيين
ابحث وكاتب  -الوالايت املتحدة
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