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 نة  ب

 االبنة   نكاح  عن مسألة  
 تزوج الرجل ابنته من الزن   حتقيق ما نسب إىل اإلمام الشافعي من إابحة

 لم قب
 حممد فضل العجماوي
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 املقدمة 
 وصحبه وسلَّم تسليًما كثريًا. احلمد هلل، وصلى هللا على سيد ولد آدم وآله

من القول جبواز نكاح األب   -رمحة هللا عليه -فهذه رسالة الغرض منها حتقيق نسبة ما ُنسب إىل اإلمام الشافعي أمَّا بعُد؛  
أن يكون   العلماء شكك يف  أن بعض  إال  الشافعي وأصحابه،  القول عن  الرغم من شهرة هذا  فعلى  الزان،  ابنته من 

ابحة هذه الصورة من صور النكاح، وجاء هذا التشكيك اترة بتأويل مصطلح الكراهية الذي ورد يف للشافعي قول إب
 نص الشافعي، ومحله على التحرمي، اترة، أو ابلتشكيك يف وجود النص ذاته، اترة أخرى. 

قارن، وهلذا فإن وكما سبق أن قلت: فإن نسبة هذا القول إىل اإلمام الشافعي مشهورة يف كتب أصحابه، وكتب الفقه ال 
البحث يف صحة هذه النسبة يكاد يكون من تضييع الوقت يف إثبات الثبت، وتعريف العرف، لوال أن هذا التشكيك 
جاء من علماء كبار، اشتهروا ابلتثبت والتحقيق، والتدقيق يف عزو األقوال والذاهب إىل أصحاهبا، كشيخ اإلسالم ابن 

 عهما من العاصرين الشيخ حممد انصر الدين األلباين. تيمية، وتلميذه ابن القيم، واتب 
لتدقيق  اب  أمَّارة  نفس  ربين  جتيف كل مرة  و ا،  وكررت الفرار تكرارً ا،  رارً فوأرهقن، وقد فررت منه     أتعبن هذا البحث    واحلقيقة أن 
فما كان إال أن عقدت العزم، وقويت عرى احلزم، وأقبلت عليه رابط أن أعود إليه على كره من وتربم،    علىوالتحقيق،  

ممن قد يعنيهم هذا النوع من الكتاابت،   قليل    ، مث لنفر  وهو حبث كتبته لنفسي أواًل   مستجمع البأس، طاردا اليأس،اجلأش،  
 ليس حتقيقا صرفا، وإن كان أغلبه حتقيق. و ا، وإن كان فيه فقه، فهو ليس فقها حمضً 

بدأ يف قراءته، رأى البحث ألول وهلة فقطب حاجبيه، وذم شفتيه، لا رأى من طوله الفرط، ومع هذا  ا  ن ألوم أحدً وأان ل
ثقيل  ثقل  د ين   فهو حبث ،  تسرب إليه السأم واللل، فرتكه إىل غري رجعة، وزهد فيه وهجره فأبعد النجعة  سرعان مامث  

كما    ،ون  ف رت    ،رمبا ضجرت منه النفسليل الشتاء البارد على األرمد العليل،    طول    الكرمي، طويل    احلر     س  ف  على ن     اللئيم  
ال خيلو من فائدة، وال يعرى من   -على الرغم من ذلك-  البحث   ولكن  .ت  ل  ز  روح ثقيلة كئيبة به ن   يضجر الريض من  

، ونظر  وبصر، وفيه جمهود وتعب  عائدة،  ، ، وو ص ب  ون ص ب  وما كل الثمر قريب اجلىن،  وتكديش،وتفتيش وسهر  وسفر 
ومتاعب الطريق ميحوها سالمة الوصول فليس عليك إال جترع كأس الصرب حىت الثمالة،  من السطح دان،    الدروال كل  

فوائدك ستكون ، وتدبرت، فإن متعتك ستكون مضاعفة، و أعدك أنك لو صربت، ومتهلت، وقرأتأان  و إىل الأمول،  
 ألوفا مؤلفة. 
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 املبحث األول:

 الشافعينسبة املسألة إىل اإلمام تشكيك العلماء يف  
وقد التصقت هذه السألة ابإلمام  ،  بني الفقهاء  مسألة تزوج الرجل ابنته من الزان إحدى السائل اخلالفية الشهورة

ا لغرابة هذه الصورة من صور النكاح، فقد استعظم مجاعة من العلماء ونظرً ومذهبه،    ه (،204)ت    الشافعي
تيميةا،  ا، وتقى ودينً ا وعلمً ن هو فهمً اإلمام، وهو م  هذا  صدورها من   ابن  أن بعض    ه (  728)ت    فحكى 

 فجزم   (ه 751  )ت  جتاسر ابن قيم اجلوزية، و على خالف ذلك  أن يكون الشافعي نصَّ الفقهاء الشافعية أنكروا  
 م عنه هذا اجلواز أو اإلابحة.ن فه  م   إىل اإلمام الشافعي، بل خطَّأ كلَّ  أو اإلابحة طئة من نسب هذا اجلوازتخب

، فنسج على  ه (1420)ت    الشيخ حممد انصر الدين األلباين  من العاصرين  وقد اتبع ابن القيم يف هذا السلك
 منواله، وشايعه يف مقاله.

لناقشة   ليس خمصًصا  القال  التحرميحكم  وهذا  أو  اجلواز  القدوري يف  السألة من حيث  ،)أشبع حكمها حبثا 
أدلة الفرقاء فيها، بل غرضنا و   مذاهب الفقهاء،  كما أنه ليس خمصصا الستعراض  ،التجريد والاوردي يف احلاوي(

العلماء،   القول ابجلواز أو اإلابحة كما ذهب إليه أغلبحتقيق نسبة هذا القول إىل اإلمام الشافعي: هل يصح عنه  
، أو أن اإلمام الشافعي يتفق  إال نزرا يسريا  وحمققي مذهبه   مقلديهمجيع  سار عليه  كتب الفقه القارن، و نقلت عنه  و 

يف   مع اجلمهور يف القول بتحرمي هذه الصورة من صور النكاح، وابلتايل يكون أغلب الفقهاء الشافعية قد أخطأوا
 !!!!! فهم كالمه يف هذه السألة؟

أواًل  تيمية ابستعراض كالم  ولنبدأ  القيم   ابن  والتحليل واأللباين  وابن  ابلناقشة  نتناوله  مث  عادتنا يف هذه    ،  على 
 حىت نصل إىل الصواب يف السألة بعون هللا.، البحوث

 قول ابن تيمية:
 رجل تزوج ابنته من الزان؟ عن  وسئل:ورد يف جمموع الفتاوى البن تيمية: " أوال: 

ال جيوز أن يتزوج هبا عند مجهور أئمة السلمني. حىت إن اإلمام أمحد أنكر أن يكون يف ذلك نزاع بني    فأجاب:
فكذب النقل عن مالك. وحترمي هذا هو   ،السلف؛ وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أابحه
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وهو قول كثري من أصحاب الشافعي. وأنكر   ،به؛ ومالك ومجهور أصحابهقول أيب حنيفة وأصحابه وأمحد وأصحا
 .(1)"هبا على خالف ذلك؛ وقالوا: إمنا نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية اليت زان  أن يكون الشافعي نصَّ 

 ما يلي:  هستخلص منابن تيمية لن ح نصَّ ر   ش  لنُ و 
 .، اتفاقًا مع مذهب اجلمهورالصورة من صور النكاحميل ابن تيمية إىل القول بتحرمي هذه  -1
دقة تعبري ابن تيمية يف قوله )ومالك ومجهور أصحابه(، فقد قال )مجهور( ألن بعض الالكية خالف يف   -2

 . ، كما سيتضح بعد قليلالسألة، وقال ابجلواز
؛  قول حيتاج إىل مراجعةهو  . و (الشافعيأصحاب  قول كثري من  )حكاية ابن تيمية أن القول ابلتحرمي هو   -3

 إذ إن من ذهب إىل التحرمي من الشافعية نفر قليل ال يصلح وصفهم ابلكثري كما سيتضح.
، ومل يقف على نص   الزين يف خمتصره الذي السألةلشافعي يف  ل أن ابن تيمية مل يقف على نص    يظهر -4

 بعد قليل.  أييت عرضه
عن بعض فقهاء الشافعية إنكارهم أن يكون للشافعي   -التضعيفبصيغة التمريض أو  -حكاية ابن تيمية   -5

 .، وهذا مفتاح خطري للمسألة، يف ذروة األمهيةيف السألة نص  
وهذه النقطة واليت قبلها مها ميدان   عنهم أن نص الشافعي يف البنت من الرضاع ال بنته من الزان.  تهحكاي -6

 النزال، ومعرتك األقران. 

 قول ابن القيم:
»نصَّ ]أي الشافعي[ على كراهة ت  ز وُّج الرجل ابنت ه الخلوقة من ماء الزان، ومل يقل ق طُّ    : أما ابن القيم فقال:  اثنًيا

إنه مباح وال جائز، والذي يليق جباللته وإمامته ومنصبه الذي أح لَّه اَّللَّ به من الدين أن هذه الكراهة منه على 
له؛ وقد قال تعاىل عقب ذكر ما حرمه من احملرمات  وجه التحرمي، وأطلق لفظ الكراهة؛ ألن احلرام يكرهه اَّللَّ ورسو 

ُم ا ُأف   و ال  ت  ن  ه ر مهُ ا﴾ إ ُه﴾ إىل قوله: ﴿ف ال  ت  ُقل  هل  ىل قوله: ﴿و ال  من عند قوله: ﴿و ق ض ى ر بُّك  أ الَّ ت  ع ُبُدوا إ الَّ إ َّيَّ
﴾ إىل قوله: ﴿و ال  ت  ق ر بُ  ق  ي ة  إ م ال  د ُكم  خ ش  تُ ُلوا أ و ال  ﴾ ت  ق  حل  ق   ُ إ الَّ اب  تُ ُلوا الن َّف س  الَّيت  ح رَّم  اَّللَّ وا الز  ان ﴾ إىل قوله: ﴿و ال  ت  ق 

لُّ  إىل قوله: ﴿و ال  ت  ق ر بُوا م ال  ال ي ت يم ﴾ إىل قوله: }و ال  ت  ق ُف م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل م ﴾ إىل آخر اآلَّيت؛ مث قال: ﴿كُ 

 

 . 142، ص 32الفتاوى ج جمموع  (1)
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ُروًها﴾ ]اإلسراء:ذ ل ك  ك ان  س ي  ُئُه ع ن د  ر   ك ر ه  لكم: قيل  -عز وجل  -[، ويف "الصحيح": "إن اَّللَّ  38-  23ب  ك  م ك 
 . (2) وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة الال«

والسَّل ُف كانوا يستعملون الكراه ة  يف معناها الذي استعملت فيه يف كالم اَّللَّ ورسوله، ولك ن  التأخرون اصطلحوا 
ا ليس مبحرم، وترُكُه أر ج ُح من فعله، مث محل من محل منهم كالم األئمة على االصطالح على ختصيص الكراهة مب

احلادث، فغ ل ط  يف ذلك، وأق  ب ُح غ لطًا منه م ن  محل لفظ الكراهة أو لفظ "ال ينبغي" يف كالم اَّللَّ ورسوله على 
 . (3)العىن االصطالحي احلادث«

 قول األلباين: 
أخطأ من نسب إىل اإلمام الشافعي القول إبابحة تزوج الرجل بنته من الزان  : "فقال  -رمحه هللا-أللباين  اثلثًا: أما ا

 . (4)"حبجة أنه صرح بكراهة ذلك، والكراهة ال تنايف اجلواز إذا كانت للتنزيه!
 األفكار التالية:  ويستفاد من كالم ابن القيم

 الزان اثبت عن الشافعي بنصه. ن القول بكراهة تزوج الرجل ابنته من إ -1
 إن الشافعي مل يقل عن هذا النكاح إنه جائز أو مباح. -2
مل يطلع على نص للشافعي، وال حىت على نص الزين   -كشيخه ابن تيمية-غالب ظن أن ابن القيم   -3

 الذي أييت عرضه بعد قليل. 
 مقصودا هبا التحرمي. إن الكراهة وردت يف كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم  -4
 مبا استعملها به القرآن الكرمي، أي التحرمي. كانوا يستعملون الكراهة -والشافعي أحدهم-إن السلف  -5
  يف هذه السألة   اإن الذي يليق مبكانة الشافعي من الدين والفقه أن تكون الكراهة اليت ثبتت عنه نص   -6

 معناها التحرمي.
 

، ص 2ج  ،[ وكم الغىن273قول هللا تعاىل: }ال يسألون الناس إحلافا{ ]البقرة:  ابب    -أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الزكاة  (2)
ابب النهي عن كثرة السائل من غري حاجة، والنهي عن منع    -، ومسلم يف صحيحه: كتاب األقضية227، حديث رقم  537

 . 1715، حديث رقم 1341، 3، جاالمتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما ال يستحقهوهات، وهو 
 . 81- 80، ص 2إعالم الوقعني ج (3)
 . 44حتذير الساجد، ص  (4)
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 ترُكُه أر ج ُح من فعله".: ما وأإن التأخرين هم الذين اصطلحوا على أن الكراهة "ما ليس مبحرم،  -7
، ما ليس مبحرم  إن التأخرين أخطأوا حينما محلوا الكراهة يف كالم الشافعي على االصطالح التأخر مبعىن -8

 ومل حيملوه على العىن الذي ورد يف القرآن والسنة، وهو التحرمي. 
 الصة ما قرره ابن القيم يف هذه السألة.هذا خ
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 املبحث الثاين:

 يف املسألة  اإلمام الشافعي قولتوثيق 
 بعد عرض نصي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم صار لدينا موقفان:

 كك يف وجود نص للشافعي يف السألة، وهو موقف ابن تيمية. موقف يش -1
 الكراهة فيه على التحرمي.وموقف جيزم بوجود النص، ولكنه حيمل -2
- نص، واحلق أنه  لنا هذا ال، دون أن ينقل  هعن نص     يف هذه السألةالشافعي    رأيفإن ابن القيم نقل    كما رأيناو 

لو كان وقف عليه -  كان األجدر به يف مثل هذه السألة اخلطرية أن ينقل نص الشافعي كامال  -أي ابن القيم
أبن نسأل الكلمة ذاهتا، فإن سكتت ومل حتر جوااب،    ى الشافعيما ادعاه عل ، حىت نستطيع احلكم على  -فعال

  .يف سياق الكالم سألنا عنها جاراهتا
- من الزان    ت  ل  مح     امرأة    ت  د  ل  فإن و  "  يف كتابه "األم":هو قوله  ف  الذي أاثر النقاش حول السألة  شافعيأما نص ال 

 ( يف الورع)وأكره له    ،هبا  الذي زان   وال يكون ابن    ، هافهو ابنُ   ،امولودً   فأرضعت    -الذي زان هبا أو مل يعرتف    ف  اعرت  
ألنه ليس   ؛ا مل أفسخهه أحدً من بنات    ح  ك  وإن ن    ،كما أكرهه للمولود من زان  ،ن زاند له م  ل  الذي وُ   أن ينكح بنات  

 .(5) عليه وسلم "صلى هللا   -ه يف حكم رسول هللا اببن  
العبارة   الطرفني،    -كما ترى-وهذه  اجلانبني،  عذبة  الوسط،  مليحة  النوافذ واألبواب، مما شديدة ملوحة  قليلة 

 )تفصيصها( وفك أجزائها حىت نستطيع فهم ما تنطوي عليه من أحكام:تشرحيها ومنا  يستدعي 
 ونبدأ أوال ابلتشريح كما يلي:

الرضاع ال حيرم إال مع ثبوت النسب الصحيح، وأن النسب إن انتفى، انتفى مذهب الشافعي أن لنب   -1
 أتثري التحرمي ابلرضاع.

أورد الشافعي هذا النص يف أثناء الكالم على لنب الرأة والرجل، وقرر قبله أن الزواج صحيح بني الرجل   -2
ما. ولو كان اللنب انجتا عن الزان فإن  والرأة لو نتج عنه لنب، وأرضعت الرأة هبذا اللنب طفال فهذا الطفل ابن هل

 الطفل يكون ابن الرأة، وال يكون ابن الزاين من الرضاعة.
 

 . 32، ص 5األم ج (5)
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 ضرب الشافعي مثاال هلذا احلكم الذي قرره كما يلي: -3
 زان الرجل )أ( ابلرأة )ب(. -4
 نتج عن الزان ولد امسه )ج(.  -5
 يجة احلمل احلرام من )أ(. يف ثديها لنب نت)اثر ]نعم ابلثاء وليس ابلصاد[( الرأة )ب( نزل  -6
 آخر امسه )د(.  طفاًل أرضعت الرأة )ب( من ثديها  -7
ا من الرضاعة للمرأة )ب(، وال يكون ابًنا للرجل )أ( على الرغم من أنه صاحب )د( يصبح ابنً   الرضيع  -8

النسب ثبت  ، وهذا على مذهب الشافعي أن التحرمي ابلرضاع اتبع لثبوت النسب، فحيث ثبت  اللنب )الفحل( 
التحرمي ابلرضاع، وحيث انتفى النسب انتفى التحرمي ابلرضاع )ضع هذه القاعدة أمامك وأبرزها يف مستوى نظرك 

 . حىت ال تغيب عن فكرك(
أن ينكح    (يف الورع)وأكره له  ولكن أييت اإلشكال يف قول الشافعي: )،  والنص واضح ال إشكال فيه  إىل هنا 

 (: زانن د له م  ل  الذي وُ  بنات  
 :والضمري يف )ينكح( فعالم يعود الضمري يف )له( 

ويكون العىن حينئذ: أكره للزاين )أ( أن يتزوج من بنات ابنه من ألنه أقرب مذكور؟    ؛على الزاين  ان هل يعود  -أ
د ل  أراد به أن االبن الذي وُ يف شرحه لنص الزين اآليت بقوله: "  وهذا التفسري هو الذي قدمه الروَّيين  الزان )ج(؟

فال حترم ابنته   ،له  األن الولود من الزان ليس ابنً   ؛للزاين أن يتزوج هبا  زجا  ،لد له بنت  ووُ   ،من الزان إذا كرب وتزوج
 . (6) "مل حترم عليه  هبا بنت   دت للمزين   ل  فكذلك إذا وُ  ،عليه

: أن الشافعي تكلم أوال عن االبن من الزان )ج(، مث تركه وتكلم عن االبن  لغوية  ري مشكلةولكن هذا التفسري يث
ولو صح هذا التفسري لكان اإلتيان ابلكالم على   وعاد للحديث عن االبن )ج(.  )د(،  من الرضاعة )د(، مث ترك 

 االبن )ج( غري ذي فائدة يف السياق.
ويكون العىن: أكره للولد الرضيع   .على )د( االبن من الرضاعة  انيعود  و )ينكح(  يف )له(  ينأن الضمري أو  -ب

أن هذا الرضيع   وإيضاح ذلك:  )د( أن يتزوج من بنات الرجل صاحب اللنب الذي ارتضع به وهو الفحل )أ(؟

 

 .425، ص11حبر الذهب ج (6)
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)د( تغذى ونبت حلمه من اللنب الذي اثر بفعل الزاين )أ(، ولو كان اللنب اثر بزواج صحيح لكانت بنات )أ(  
، ومل ، مل يصبح )د( ابًنا ل  )أ( من الرضاعةكان اللنب نتيجة زان، ومل يثبت به نسب أخواته من الرضاعة، ولكن لا  

 .الرضاعة، وعليه جيوز له الزواج منهن مع الكراهةيصبح بنات )أ( أخوات ل  )د( من 
وأكره يف الورع أن ينكح بنات  )وقوله: بقوله: " "الفتاح"بن أيب أمحد يف وهذا التفسري هو الذي ذهب إليه ا

يعن بنات الزاين  - بنات الذي ولد له من زان  (8)نكحيأن  بلنب الزان (7)لمرضعلأي أكره  (الذي ولده من زان
 ". ألنه ليس ابنه من الرضاع ؛فإن فسخ مل أفسخه -

وهذا ابب لنب الرجل والرأة مقصده الرضع بلنب  "ال: وقد رجح ابن أيب أمحد هذا التفسري بداللة السياق، فق
 .(9)"الوافق به الزان

الزان( الزاين، فلماذا مل يعرب ابسم الفاعل  د له من  ل  إذا كان الشافعي يقصد ب )وُ   وهذا التفسري يثري مشكلة أخرى:
 ؟ ، وعرب جبملة من أربع كلماتمباشرة

ا من أن يظن أن هذا حكم عدل عن لفظ الزاين خوفً   -رضي هللا عنه- وميكن أن تكون اإلجابة أن الشافعي  
على اإلطالق، بينما هو يقصد أن اإلابحة مع الكراهة تتوجه يف حق الرضيع الذي رضع   الزواج من بنات أي زان  

 وأراد أن يتزوج إحدى بناته.  ، من لنب الزاين
الضمري يف   يتبني يل أن القصود ب)الذي ولد له من زان( هو الزاين )أ(، وأنفالذي  فإذا توجهت هذه اإلجابة،  

ا من بنات الزاين )أ(، فإن  أن يتزوج أحدً     )د(يكره ل  ، وأنهابللنب الذي نزل بسببه)د( الذي رضع  يعود على    )له(
 . ملسو هيلع هللا ىلصحدث وتزوج )د( إحدى بنات )أ( مل يفسخ العقد؛ ألن )د( ليس ابن )أ( يف حكم رسول هللا 

 مهمني:  فرضنيحد أمام أوإذا صح ما رجحناه نكون  
، إال بطريق القياس  مبسألة نكاح األب ابنته من الزان  هذا النص ليس له عالقة أو صلةظاهر  األول: أن    فرضال

 .واالستنباط، ال طريق النص 

 

 وهو حتريف. .يف الطبوع: الرضع (7)
 وهو حتريف. .يف الطبوع: تنكح (8)
 .425، ص 11الذهب جحبر  (9)
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والتحريف  فرضال السقط  عليه  ولكنه دخل  له عالقة وصلة ابلسألة،  النص  أن هذا  افرتاض  الثاين:  !!! وهذا 
 خطري، ولكن كان ال بد من اإلشارة إليه. 

، وهو قوله: الذي افرتضناه  األول  الفرضرجح به  ، و مسألة البحثشرح نص الزين، واستنبط منه  غري أن القفال  
ن ينكح أفكذا أكره    ،فأكره ذلك  ، ولده من الزان  ةله أن ينكح ابن  تإين وإن أحب  :أي  .عا مقصوده أمر الرض"

أنه ال   احلديث يف  كرجاز، مث ذ   ،ولو صور يف ابنته من الزان  ،، وإمنا صور يف ابنة ولده من الزانالرضعة بلنب الزان
الولد   ،يف ابن وليدة زمعة: "هو لك َّي عبد بن زمعة  -صلى هللا عليه وسلم    -إىل الزاين بقوله  ينسب ولد الزان

ألنه ال خالف يف   ؛ال على احلقيقة  ،على اجملاز  ،وقول الشافعي: ابنته أو ابنه من الزان  ..وللعاهر احلجر"  ،للفراش
جاز    ،وابنة صحيحة النسب  ،وعلى هذا لو كان له ابن من الزان  وال يتشرف بشرف الرأي،  ،أنه ال ينسب إليه

 .(10) "ألهنا ليست أخته لكنه يكره ؛النكاح بينهما 
الطريق،  الرغم من وعورة  الوضع، على  إقناعك ابلسري معي إىل هذا  أان سعيد احلظ، وجنحت يف  وإذا كنت 
وتكسر السكك، وضيق السلك، فإن األمانة العلمية تستوجب من أن أصارحك أن السألة مل تنته بعد، وأن 

 ه مبا مياثل   كالمه  ستعانة على تفسرياالالبحث عن مقصد الشافعي من النص ما يزال انقًصا، وهو ما يستلزم منا  
 ، رمحه هللا.همن الكتب اليت تنقل نصوص

 يف جملسه:دا ل  وُ و با يف حجره، ت  فلدينا مصدران شديدا القرب من الشافعي، بل كُ حلسن احلظ  و 
 أحدمها خمتصر البويطي. 

 واآلخر خمتصر الزين.

 خمتصر البويطي مل يتعرض للمسألة: 
ه ( فقد خال من هذه السألة برمتها، وإن كان قد أورد أشياء قريبة الشبه هبا،  231أما خمتصر البويطي )ت  -1

 .(11)(: "وإذا كان اللنب من زان.. مل حيرم من قبل األب"1238وهو ما جاء يف الفقرة )
 السألة، وأحد جوانب اإلشكال هبا أيضا، كما يلي: وأما خمتصر الزين فهو أحد مفاتيح حل  

 

 الرجع السابق ابختصار يف النص. (10)
 . ه (1431خمتصر البويطي، حتقيق أمين بن انصر السالمية، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية ) (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  . هبا   الذي زان  ابن    وال يكونُ   ،فهو ابنها  ،امولودً   فأرضعت    ،ا من زانً ابنً   ت  د  ل  لو و  : "نصه ما    زينجاء يف خمتصر ال
  -ه يف حكم »النيب  فإن نكح مل أفسخه؛ ألنه ليس ابن    ، ه من زاند  ل  الذي و    أن ينكح بنات    -يف الورع-وأكره له  

 .(12) "-صلى هللا عليه وسلم 
 ". ، فإن نكح مل أفسخهه من زاند  ل  الذي و   وأكره له يف الورع أن ينكح بنات  وكذا ورد النص عند الروَّيين: "

الشافعي السابق، لكنهما خيتلفان يف عبارة )الذي ولد له من   وهذا النص يكاد يتطابق يف مفرداته وكلماته ونصَّ 
 زان( كما جاءت عند الشافعي، وعبارة )الذي ولده من زانه( كما جاءت هنا عند الزين والروَّيين.

يكون معىن هذا النص متطابقا مع العىن األول الذي فسران به عبارة    وابستدعاء تشريح نص الشافعي السابق،
 يكره للزاين )أ( أن ينكح بنات ابنه )ج( من الزان.  الشافعي: أنه

 وأشران إىل أن الروَّيين قدم هذا التفسري على ما سواه. 
، ويتقوى هذا العىن إذا قارانه ابلنص  البن الزان )ج( أن ينكح بنات أبيه )جتوزا( من الزان )أ(الثاين: أنه يكره    العىن

هُ وأكرُه لُه "البلقين: عند  الذي ورد  .(13) "يف  الورع أن ينكح  بنات  الذي ُول د م ن ز انه، فإن  نك ح مل أفسخ 
 ومعىن العبارة: أكره ل)ج( أن ينكح بنات أبيه من الزان )أ(. 

وهذا العىن يثري مشكلة أيضا: إذ يكون الشافعي تكلم أوال عن ابن الزان )ج(، مث تركه وتكلم عن االبن ابلرضاعة  
 وعاد إىل الكالم عن )ج(. )د(، مث ترك )د( 

يف هذه السألة قد تعرض للتحريف، خاصة    -رمحه هللا-وهذا مما يزيد لدي الشك يف أن يكون كالم الشافعي  
 يف مرجع الضمائر، وهللا تعاىل أعلم.  

حكم نكاح الرجل صراحًة   ظاهر هذه النصوص ال تنهض أيضا ألن نستخرج منها  انفإذا وصلنا إىل ههنا وجد
يف ه السألة  جَّ و و   ،بعض الضوء على عبارة الزينحذا حذو القفال، وألقى  إمام احلرمني  ابنته من الزان، غري أن  

ها  إذا أرضعت الزانية ابللنب الدار  على ولد الزان، تثبت احلر قال: "ف،  الطريق الذي نبتغيه مة من جهتها؛ ألن ولد 

 

 . 334، ص 8خمتصر الزين هبامش األم، ج (12)
 . 499، ص 3التدريب يف الفقه الشافعي ج (13)
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 منسوب  إليها زانيًة كانت، أو منكوحة، أو موطوءًة بشبهة، وال حيرم الرتضع منها على الزاين؛ فإن اللنب يتبع 
 .(14)"لنسب، وهو غري منسوب إىل الزاين، فاللنب الدار  عليه غري منسوب إليها

 ومعىن كالم إمام احلرمني:
 زان )أ( ابلرأة )ب(. -1
 الزان ولد )ج(، واثر اللنب يف ثدي الرأة بسبب الوالدة.نتج عن  -2
 أرضعت الرأة طفلة أخرى امسها )د(. -3
 .)ب( ابلرضاع على أقارب الرأةالطفلة )د( إذا كربت تكون حمرمة  -4
 الطفلة )د( ال تكون حمرمة على الزاين )أ( على الرغم من أهنا رضعت لبنه. -5

حاصل القول أن اللنب تبُع النسب، مث و : "الكالم توضيحا، وربطها مبسألة البحث، فقال  إمام احلرمنيمث زاد  
ينتشر انتشار ه، وميتزج ابلنسب، وخيتلط النسب به، كما قدمنا ذكره، فإن زنت الرأة، فولدها من الزان مع ز ي  إليها 

نا أن الزاين ينكح بنت الزانية، وإن غلب  يف مجيع األحكام كولد الر  شدة، وهو غري منسوب إىل الزاين، وقد أوضح
، واألقيس طرد الباب   .أن العلوق منه، وإن حتقق ذلك، ففيه اختالف 

يف منع نكاح   امطلقً   ، فهو مكروه، وفيما نقله الزين ما يدل على أن للشافعي قواًل امث النكاح وإن مل يكن حمظورً 
وق منه، وهذا مل يقبله األصحاب، ورأ و ا القطع  أبن النكاح ولد الزانية يف حق الزاين إذا غلب على الظن أن العل 

ال حيرم، والكراهيُة اثبتة ، ورد  الشافعيُّ على من ال يكره للزاين نكاح  بنت الزانية، وظن الزين أن ما ذكره حترمي ، 
 .(15)"وليس األمر كذلك

  

 

 .396، ص 15هناية الطلب ج  (14)
 .395، ص 15هناية الطلب ج (15)
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 املبحث الثالث

 الرجل ابنته من الزن تزوج على جواز  ةالشافعي اتفاق مجيع أئمة نقل
ا من أصحاب الشافعي يرون حترمي نكاح الرجل ابنته من الزان، وقلنا: إن سبق أن عرضنا قول ابن تيمية: إن كثريً 

جزم ابن القيم القول أبنه مل يرد عن الشافعي عبارة )كثري( فيها مساحمة من ابن تيمية، كما سبق أن أشران إىل  
 جل ابنته من الزان.القول إبابحة أو جواز تزوج الر 

 مناقشة ابن تيمية يف قوله: إن القول ابلتحرمي هو قول كثري من أصحاب الشافعي:
نسبة هذا القول  صحة  إن  ابن القيم حيتاج إىل مراجعة، حيث  كل من ابن تيمية وتلميذه  ما ذهب إليه  احلق أن  و 

الذي عليه مجيع فقهاء الشافعية، مل يشذ عنهم يف ذلك  الظاهر من نصوص تالميذه، وهو  إىل اإلمام الشافعي هو  
 ن، كما سوف يتضح من النصوص التالية: ا نفر أو اثنإال 
فجاءت الزانية بولد من    ،الزان ال حيرم النكاحأن  : "فإذ تقرر ما وصفنا من  (ه 450  )ت  قال الاوردي  -1
صلى هللا عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر احلجر " وإمنا حلق   -لقول النيب    ؛ولد الزانية دون الزاين  كان،زان

والنكاح لعاينة وضعهما هلما، وحلق ابألب    ،فلحق هبا ولد الزان   ،هبا دونه؛ ألنه خملوق منها عياان، ومن األب ظنا
]يف    انتً وكانت ب   ،لغلبة الظن ابلفراش يف النكاح دون الزان، وإذا مل يلحق ولد الزان ابلزاين  ؛ولد النكاح دون الزان

جاز للزاين أن يتزوجها عند الشافعي، وإن كره له أن يتزوجها، واختلف أصحابنا يف    الطبوع: ثيبا. وهو حتريف[
 . (16) حته خمتلف فيها"فقال بعضهم: الختالف الفقهاء يف إابحتها، وكره استبا: معىن الكراهية

هل جيوز للزاين أن يتزوجها إذا كانت   :وأن الفقهاء قد اختلفوا  ،: "ولد الزان ال يلحق ابلزاينأيضاقال الاوردي  و 
 بنتا على أربعة مذاهب:

ومىت أقر هبا حلقته، حكي ذلك عن عمر واحلسن وابن سريين وبه قال أمحد   ،أحدها: أن نكاحها حرام عليه
 وإسحاق. 

 والذهب الثاين: أهنا حترم عليه وال تلحق به إذا أقر هبا، وبه قال أبو حنيفة.
 وبه قال الزين. .والذهب الثالث: أهنا حتل له وال يكره له نكاحها

 

 . 218، ص9جاحلاوي الكبري  (16)
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  .(17)نكاحها، ويكره له ذلك" نه حيل لهأوالذهب الرابع: وهو قول الشافعي 
التعليق: يالحظ من هذا النص أن الاوردي نسب القول ابجلواز مع الكراهة إىل الشافعي، ونسب القول ابجلواز 

 مطلقا إىل الزين.
فقد قال الشافعي رمحه هللا: أكره أن    ،يةنابمرأة فأتت منه بب  يف الهذب: "وإن زان   ه (476)ت    قال الشريازي-2

  ا فعلى هذا إن علم قطعً   ،من أن تكون منه  افمن أصحابنا من قال: إمنا كره خوفً   .فإن تزوجها مل أفسخ  ،يتزوجها
 ؛ومنهم من قال: إمنا كره ليخرج من اخلالف  .مل حتل له  ، أهنا منه أبن أخربه النيب صلى هللا عليه وسلم يف زمانه

  ، ألهنا والدة ال يتعلق هبا ثبوت النسب   ؛وهو الصحيح  ،مل حترم   ،فعلى هذا لو حتقق أهنا منه  ،حيرمها  ألن أاب حنيفة
 .(18)كالوالدة لا دون ستة أشهر من وقت الزان"  ،فلم يتعلق هبا التحرمي

الروية عن اإلمام (، مما يؤكد أنه يرى الكراهة  وهو الصحيح  ،مل حترميالحظ يف هذا النص قول الشريازي )  التعليق:
   للتنزيه.

ألجل ذلك مل يثبت الشافعي رضي هللا عنه التحرمي والعتق يف الخلوقة   : "ه (504)ت    وقال الكيا اهلراسي-3
 . (19) "من ماء الزان

 التحرمي. التعليق: وهذا أيضا نص مؤكد على أن علماء الشافعية كانوا يرون أن رأي اإلمام هو كراهة التنزيه، ال 
الغزايل-4 الزان  ت  د  ل  إذا و    : "(505)ت    وقال  الزان ال حيرم   ،هاولد    مل حيل هلا نكاحُ   ،من  والخلوقة من ماء 

 . (20)"ها على الزايننكاحُ 

 (. 4(، و)3ينظر التعليق على رقم )  التعليق:
: وأكره له  -رمحه اَّللَّ -.وقال الشافعي .وال حيرم عليه نكاح الولودة من الزان ه (: " 507وقال القفال )ت  -5

 .(21) "أن يتزوجها

 

 .393، ص 11جالرجع السابق  (17)
 . 440، ص 2جالهذب  (18)
 .411، ص 2جأحكام القرآن  (19)
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التعليق: جزم القفال أوال بعدم احلرمة، مث نقل عن الشافعي القول ابلكراهة، مما يعن أن الكراهة للتنزيه، ال  
 القفال ابلقول إهنا حرام عند الشافعي.للتحرمي؛ إذ لو كانت الكراهة معناها التحرمي، الكتفى 

ابمرأة فأتت اببنة ميكن أن تكون منه، أبن أتيت هبا لستة أشهر من وقت الزان، فال    زان فإن  وقال العمراين: "-6
ُ   -وأما نكاحه هلا: فقد قال الشافعي    خالف بني أهل العلم: أنه ال يثبت نسبها من الزاين وال يتواراثن. ر مح  ُه اَّللَّ

 ". (22) )أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها.. مل أفسخ(: -
التعليق: يالحظ أن العمراين أورد نص الشافعي يف السألة، وهو الكراهة مع عدم فسخ النكاح لو حدث، وهو  
ما يؤيد أن الكراهة للتنزيه، إذ لو كانت للتحرمي لكانت نكاح حمارم، ونكاح احملارم مفسوخ أبدا عن الشافعي 

 قوال واحدا. 
السألة الثانية: قال الشافعي رمحه هللا: البنت الخلوقة من ماء    : "ه (606)ت    وقال الرازي يف التفسري الكبري-7

  .(23)"الزان ال حترم على الزاين
 (.4(، و)3التعليق: ينظر التعليق على رقم )

له   االزاين، حتريره: إن ثبتت البنت ولدً ما ذكره يف الخلوقة من ماء  : "  ه (643)ت  ابن الصالحقال  و  -9
]يف الطبوع: السبب. وهو حتريف[ ب  نس: فالنتفاء الاوال حقيقة: أما شرعً   ،اله شرعً   افال حترم؛ ألهنا ليست ولدً 

 . اإمجاعً 
 وأما حقيقة: فلوجهني:

 له. اوال هي ولدً  ،هلا ا، فال يكون والدً اأحدمها: أن النفصل منه ليس إال النطفة، وليس ولدً 
. كما ال ينعقد ولد الرأة احلرَّة رقيًقا، فثبت أن  أصاًل   احقيقة لا انعقد ولد احلرَّ رقيقً   االثاين: أن الذكر لو كان والدً 

 . (24) "إذا ولد على فراشه، وال فراش للزاين  اشرعً  ا، وإمنا جعل له ولدً للذكر حقيقة أصاًل  االولد ليس ولدً 

خرج القول ابجلواز يف السألة على أصول الذهب   -رمحه هللا-يالحظ من هذا النص أن ابن الصالح  التعليق: 
 الشافعي وقواعده، مما يعن أن القول ابجلواز مع الكراهة هو التسق مع قواعد الذهب، التفق مع أصوله.

 

 . 259، ص9البيان ج (22)
 .25، ص 10جالتفسري الكبري  (23)
 . 589، ص 3جشرح مشكل الوسيط  (24)
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كره له نكاحها، فإن حتقق أهنا منه فهل حترم   -ابمرأة، فأتت اببنة    زانإذا  : "ه (710)ت  وقال ابن الرفعة  -9
 . (25) "عليه؟ فيه وجهان، أصحهما: ال، وعن ابن القاص   وجه  مطلق: أنه ال جيوز للزاين نكاحها

 يالحظ مقابلة ابن الرفعة بني مصطلحي الكراهة والتحرمي، مما يعن أن الكراهة للتنزيه.   التعليق:
  عرفنا أن ابن القاص من الخالفني للمذهب يف هذه السألة. ومن هذا النص

العارفني  الشافعي،  الذهب  الزواج وجتويزه مجاعة من حمققي  هذا  الشافعي إبابحة  قول  على صحة  أكد  كما 
 بنصوصه:

ويكره، أما اجلواز، فألهنا    ،إذا زان ابمرأة، فولدت بنتا، فيجوز للزاين تزوجها: "ه (623)ت    قال الرافعي -10
أجنبية عنه، بدليل أنه ال يثبت سائر أحكام النسب، وأما الكراهة، فقد اختلف األصحاب يف سببها، فمنهم من  
قال: سببها اخلروج من اخلالف بني العلماء، ومنهم من قال: السبب احتمال كوهنا خملوقة من مائه، فعلى العىن 

من مائه، حرم عليه أن ينكحها، وهذا اختيار مجاعة، منهم القاضي الروَّيين، وعلى الثاين، لو تيقن أهنا خملوقة  
 .(26)"األول؛ ال حترم مع التيقن، وهو األصح من الذهب

 كالم الرافعي واضح يف أن الذهب هو القول ابجلواز مع الكراهة، مما يعن أن الكراهة للتنزيه.  التعليق:
بل للزاين   ،زانال أثر لوطء ال  :وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغريهم   "ه (:  676)ت    قال اإلمام النوويو   -12

  .(27) "ابلزان هبل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت التولدة من مائ ، أن يتزوج أم الزين هبا وبنتها
 التعليق: كالم النووي واضح يف أن رأي الشافعي يف السألة هو اجلواز.

زان ابمرأة ، فولدت بنًتا، جُيوُز للزاين نكاُح البنت، لكن ُيكرُه. وقيل: إن تيقن أهنا من  " أيضا: النووي وقال-13
 . (28) "تيقنُه، حُرمت عليه. وقيل: حتُرُم ُمطلًقا. والصحيُح: احلل ُمطلًقامائه، إن تصور 

 التعليق: تقدمي النووي القول ابجلواز مع الكراهة ينبئ أنه هو القول القوي يف الذهب.

 

 .100، ص13جكفاية النبيه  (25)
 30، ص 8العزيز شرح الوجيز ج (26)
 . 40، ص10شرح صحيح مسلم ج (27)
 . 109، ص 7الروضة ج (28)
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بل للزاين    ،ال أثر لوطء الزان  :وقريب منه عبارة احلافظ ابن حجر: "وقال مالك يف الشهور عنه والشافعي-14
ولو عرفت    ،: والبنت اليت تلدها الزين هبا- بن الاجشوناووافقه  -وزاد الشافعي    ،هبا وبنتها  يتزوج أم اليت زان  أن

 . (29)"أهنا منه
التعليق: هذا النص مهم جدا، فهو يعطينا إشارة إىل أن القول ابجلواز ليس مقتصرا على الشافعي وحده، بل وافقه 

يف عليه ابن الاجشون من الالكية، مما يعطي داللة على أن إابحة هذه الصورة من النكاح كان رأي له صداه  
 . هذا العصر

واز هذا النوع من النكاح، وإن صرحوا ابلكراهة أيضا خروجا جزمت الكتب العتمدة يف الذهب الشافعي جبكما  
 من خالف من حرمه.

فهي  ،إذ ال حرمة لاء الزان ئه؛ولو كانت من ما ،هبا له نكاح بنت من زان: "ه (926) قال زكرَّي األنصاري-15
 . (30) "خروجا من خالف من حرمها عليه  ؛ ويكره ذلك  ..بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها  ،أجنبية عنه شرعا

جاز  ،فولدت بنتا ،ابمرأة ألب أي: على األب كما عرب به احلاوي، فلو زان ال حيرم: "قال يف موضع آخرو -16
إذ ال حرمة لاء الزان، فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب    ؛وإن تيقن أهنا منه  ،له نكاحها

 .(31)"عنها، نعم يكره ذلك خروجا من اخلالف
ألهنا أجنبية عنه إذ ال يثبت هلا   ؛والخلوقة من ماء زانه حتل له  ه(: "974وقال ابن حجر اهليتمي )ت  -17

 .(32) "توارث وال غريه من أحكام النسب
علم من كالم الصنف أن البنت الخلوقة من ماء زانه سواء حتقق أهنا من   : "ه (977)توقال الشربين    -18

مائه أم ال حتل له ألهنا أجنبية إذ ال حرمة لاء الزان بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغريه عنها فال 
الرافعي ولكن يكره نكاحه  تبعض األحكام كما يقول الخالف. ا خروجا من فإن منع اإلرث إمجاع كما قاله 

 . (33) "خالف من حرمه
 

 . 130، ص7، ومثله يف طرح التثريب ج12/38فتح الباري  (29)
 .148، ص 3جأسىن الطالب  (30)
 . 132، ص4ج الغرر البهية( 31)
 . 299، ص7حتفة احملتاج ج (32)
 .417، ص 2جاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  (33)
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دفع هذا التوهم بقوله   ،فتحرم عليه  ،ولا كانت الخلوقة من ماء الزان قد يتوهم أهنا بنت الزاين: "أيضاوقال    -19
 ؛حتل له  ،سواء أكانت الزين هبا مطاوعة أم ال، سواء حتقق أهنا من مائه أم ال  ،)قلت: والخلوقة من( ماء زانه

للخروج من اخلالف. قال    :واختلف يف العىن القتضي للكراهة، فقيل  ..ألهنا أجنبية عنه؛ إذ ال حرمة لاء الزان
اختيار مجاعة منهم   الحتمال كوهنا منه، فإن تيقن أهنا منه حرمت عليه، وهو  :السبكي: وهو الصحيح، وقيل

 . (34)" الروَّيين
)ال خملوقة من( ماء )زانه( فال حترم عليه إذ ال حرمة لاء الزان نعم يكره خروجا من ويف شرح النهج: "  -20

 . (35)"خالف من حرمها
يكره ال حيرم نكاح خملوقه من ماء زانه: إذ ال حرمة لاء الزان لكن  : "ه ( 1310)ت    ويف إعانة الطالبني-21

 . (36)"نكاحها خروجا من خالف اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه
وعلى اليت تؤكد إطباق فقهاء الشافعية على تثبيت نسبة هذا القول للشافعي،  وبعد استعراض هذه النصوص  

القول  اتفاقهم على القول ابجلواز يف السألة مع الكراهة، يتضح ويثبت مدى الساحمة يف عبارة ابن تيمية )إن  
  ابلتحرمي هو الذي عليه كثري من أصحاب الشافعي(.

، ألن كبار فقهاء الشافعية أساس يقف عليهلنفي ابن القيم جتويز الشافعي أو إابحته هذا الزواج،  كما ال يبقى  
 متفقون على صحة النقل عنه إمامهم يف هذه السألة، وال شك أن أهل الذهب أدرى من غريهم مبذهب إمامهم.

 :ا: أتييد ابن القيم واأللباين فيما ذهبا إليه من أن الكراهية أتيت يف القرآن والسنة مبعىن التحرمياثلثً 
أورد ابن القيم العديد من األدلة من القرآن والسنة اليت تدعم إطالق الكراهة على احملرم، وال خالف معه يف ذلك،  

 ، فال نعيده ههنا منعا للتكرار. وقد سبق عرض األدلة عند سياق نص ابن القيم يف صدر البحث
الذي قرر صاحب هتذيب الفروق  على أن تقعيد ابن القيم يف هذه السألة مسبوق بكالم غريه من العلماء، منهم  

وأما كالم العلماء فإهنم، وإن أطلقوا الكراهية يف األمور النهي عنها ال يعنون  هذه القاعدة ببيان واضح، فقال: "
التنزيه فقط، وإمنا هو اصطالح للمتأخرين حني أرادوا أن يفرقوا بني القبيلني فيطلقون لفظ الكراهية  هبا كراهية  

 

 . 287، ص4جمغن احملتاج   (34)
 . 418 ، ص3. وينظر: حاشية البجريمي ج177، ص 4ج شرح النهج  (35)
 .327 ، ص3جإعانة الطالبني  (36)
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على كراهية التنزيه فقط وخيصون كراهية التحرمي بلفظ التحرمي والنع وأشباه ذلك، وأما التقدمون من السلف فإهنم 
ا مما يف ل وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفً مل يكن من شأهنم فيما ال نص فيه صرحيا أن يقولوا: هذا حال

  ، ﴾ وال تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب﴿اآلية من قوله تعاىل  
وحكى مالك عمن تقدمه هذا العىن، فإذا وجدت يف كالمهم يف البدعة أو غريها أكره هذا،    ،[116]النحل:  

 .(37)"مكروه وما أشبه ذلك فال تقطعن على أهنم يريدون التنزيه فقط   وال أحب هذا وهذا
  

 

 .228، ص4هتذيب الفروق، ج (37)
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 املبحث الرابع 

يستعمل   -كغريه من السلف -كالم ابن القيم واأللباين فيما ذهبا إليه من أن الشافعي  املؤلف أتييد
 ، والتعليق عليه لفظ الكراهية ويريد به التحرمي

يستعمل   -كغريه من السلف-يتفق الكاتب مع ما ذهب إليه كل من القيم واأللباين فيما ذهبا إليه من أن الشافعي
 مما يدل على ذلك: لفظ الكراهية ويريد به التحرمي، و 

 : وأما الكروه فهو لفظ مشرتك يف عرف الفقهاء بني معان   قال الغزايل: "-1
 .وهو يريد التحرمي، " وأكره كذا   -رمحه هللا  -أحدها: احملظور، فكثريا ما يقول الشافعي  

عقاب كما أن الندب هو  الثاين: ما هني عنه هني تنزيه، وهو الذي أشعر أبن تركه خري من فعله وإن مل يكن عليه  
 .(38)  ".. الذي أشعر أبن فعله خري من تركه

فقد يطلق الكروه على احملظور، فيقال للمحرم مكروه، فكثريا ما يقول الشافعي: : "(ه 616ت  )  قال اإلبياري-2
 . (39) "أكره كذا، وهو يريد حترميه. وكذلك يقول مالك أيضا

الكراهة" ُتط لق على "التحرمي" أيًضا إمَّا مع اإلضافة إليه ف  ُيقال: "كراهة حترمي"، : "ه (831)ت    وقال الربماوي-2
ُروًها{ ]اإلسراء:   [38وإمَّا على اإلطالق كما يف قوله تعاىل: }ُكلُّ ذ ل ك  ك ان  س ي  ُئُه ع ن د  ر ب  ك  م ك 

)و  الشافعي:  واألقدمني كثريًا، كقول  ومالك  الشافعي  هذا يف كالم  آن ي ة  ويقع  ره  ممرَّ    أ ك  ره  )وأ ك  وقوله:  العاج(. 
احلائض يف السجد( إذ ا محُ ل على حالة خوف التلويث. وقوله يف ابب السلم: )وأكره اشرتاط األعجف والشوي 

د . إىل غري ذلك  ، وشرط العيب ُمف س    .(40)"والطبوخ(؛ ألنَّ األعجف معيب 
الكراهية   -رمحه هللا يستعمل-القيم واأللباين فيما ذهبا إليه من أن الشافعي  وعلى الرغم من أتييدان كالم ابن  

سلك ال ينفعهما وال يقوي كالمهما يف محل قول الشافعي ابلكراهية يف مبعىن التحرمي، إال أنن أرى أن هذا ال
 مسألتنا على التحرمي، لا يلي:

 

 . 54الستصفى ص  (38)
 . 849التحقيق والبيان يف شرح الربهان ص (39)
 . 215 -214، ص 1الفوائد السنية ج (40)
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، فالشافعي مثال  شافعي، كما هو عند أيب حنيفةا يف كالم الإن إطالق الكراهية على التحرمي ليس مطردً  -1
ويوقف على مراده أحد العنيني من خالل القرائن  مبعىن التحرمي،  كما يستعملها  يستعمل الكراهية مبعىن التنزيه،  

 .وسياق الكالم، ويف مسألتنا هذه فإن القرائن تؤيد أنه يريد كراهة التنزيه 
ارفني مبذهب إمامهم ومقاصده من كالمه، محلوا الكراهية يف إن السواد األعظم من فقهاء الشافعية الع -2

 مسألتنا على التنزيه.
إن فقهاء الشافعية مجيعهم أوردوا أدلة تدعم ما نسب إىل إمامهم من القول ابإلابحة أو اجلواز، وهذا  -3

 سبة هذا القول إىل إمام مذهبهم.  نيدل على شدة اقتناعهم بصحة 
ا، إىل الشافعي أيضً القول ابجلواز أو اإلابحة  ف العتربة نسبت هذا  يتأكد ذلك أيضا أبن كتب اخلال -4

( القدوري  ذلك  ومن  عليه،  النتقى(41)(ه 428ت  وردت  يف  والباجي  والكاساين(42)،  )ت  (43)،  والقرايف   ،
 .(45)(ه 620ت ، وابن قدامة )(44) (684

  

 

 . 4492، ص9التجريد ج( 41)
 .308 ، ص3ج( 42)
 257، ص 2بدائع الصنائع ج( 43)
 . 258، ص4الذخرية ج( 44)
 . 129، ص7الغن ج( 45)
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 :  املبحث اخلامس

 :أخطأوا يف فهم كالم الشافعي  ناملتأخريإن مناقشة قول ابن القيم: 
أخطأوا حينما محلوا الكراهة يف كالم الشافعي على االصطالح   من الفقهاء  التأخرينأن    -رمحه هللا-زعم ابن القيم  

 . التأخر مبعىن ما ليس مبحرم، ومل حيملوه على العىن الذي ورد يف القرآن والسنة، وهو التحرمي
 رون، وخطأ ابن القيم يف رميهم ابخلطأ وسوء فهم كالم الشافعي:التأخولدينا ثالثة أدلة على صحة ما فهمه 

 : : كالم الشافعي نفسه يف السألةول الدليل األ
أن ينكح بنات الذي ولد له من زان    (يف الورع)وأكره له    : " " و"خمتصر الزين"األم"حيث ورد يف كالمه نصا يف  

 ". فقد تضمن كالم الشافعي أن الكراهية ههنا هي كراهية الورع أي التنزيه، وليس التحرمي. 

: إن هذا النكاح لو انعقد مل أفسخه. وهذا يدل -كما هو موجود يف نص األم-قال: أن الشافعي  الدليل الثاين
ابطال أو فاسدا، يستحق   حمارم  على أن هذا النكاح مكروه، إذ إن هذه الصورة لو كانت حراما، لكانت نكاح

أم مل يدخل، أما أن الشافعي يرى عدم الفسخ بعد الدخول، فهذا دليل على عدم التحرمي    الزوج  الفسخ، دخل هبا
   عنده.

وكذلك ال يكشفون  يفسخ نكاح احملارم حىت لو كان طرفاه من غري السلمني، قال: "  -رمحه هللا-بل إن الشافعي
 .(46)"حعما استحلوا من نكاح احملارم فإن جاءتنا حمرم للرجل قد نكحته فسخنا النكا 

، بل اتفق معه عليه فقهاء آخرون، مما يدل على أن مل ينفرد هبذا الرأي  -رمحه هللا-الشافعي الدليل الثالث: أن  
 : هذا الرأي كان له صدى وحضور عند الفقهاء، وإن كان خالف ما عليه مجهورهم

  .(47) قوال غريه يف الذهبعند الالكية، بل إن القاضي عبد الوهاب مل حيك خالف الشهور قول الهو ف-1
 . (48) عبد اللك الاجشون من الالكيةوهو قول  -3

 

 . 226، ص 4األم ج (46)
 . 312، وعيون السائل ص645، ص 2، وشرح زروق على الرسالة ج1/335الشامل يف فقه اإلمام مالك  (47)
 . 258، ص4، والذخرية للقرايف ج308، ص 3النتقى شرح الوطأ ج (48)
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 .(49) الالكي احلسن القاضي أيبوهو قول -2

 : الرتجيح
بعد هذا التطواف بني نصوص الفقهاء نصها وظاهرها، منطوقها ومفهومها، يتضح صحة نسبة القول جبواز تزوج 
الرجل ابنته من الزان مع الكراهة التنزيهية إىل اإلمام الشافعي، رضي هللا عنه، وأن القرائن العديدة متنع محل مصطلح 

 الكراهة الوارد يف كالمه على التحرمي. 
حكم هذا السألة وإن مل يكن اثبتا من نص األم، فإنه أتكد من نصوص خمتصر الزين، ونقوالت كما يتضح أن  

 فقهاء الذهب الشافعي.
على   مل يقل هذا القول ابلتشهي، أو غفلة عن حقيقته ومغزاه، بل ألنه جار    -رضي هللا عنه-اإلمام الشافعيإن  و 

مع أصول وضوابط فقهه، وأمهها عنده: أن ماء الزان ال حرمة له، حيث مل يعرتف اإلسالم   قواعد مذهبه، متسق  
 به، ومل يرتب عليه نسبا، أو مريااث.

الصحيح: أن نقول كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرد على ابن الطهر احللي الذي شنع على أهل السنة و 
السألة وغريها، قال:   الفقهاءهذه السا  "بسبب هذه  وإن كانت خطأ عند   ،ئل هلا مأخذ عند من قاهلا من 

عنهم،  الصواب  خيرج  ال  عنهم، كما  الصواب  بيان  خيرج  فال  خطأها،  يثبتون  أنفسهم  السنة  فأهل  مجهورهم، 
قوال  ذلك  وحكي  الروايتني،  أظهر  يف  ومالك  وأمحد  حنيفة  مجهورهم، كأيب  حيرمها  الزان  ماء  من  فالخلوقات 

د مل يكن يظن أن يف هذه السائل نزاعا حىت أفىت بقتل من فعل ذلك، والذين قالوها كالشافعي للشافعي، وأمح 
فانتفت أحكامه كلها، والتحرمي من أحكامه، والذين أنكروها   ،ا لعدم اإلرثوابن الاجشون رأوا النسب منتفيً 

بعض، فباب التحرمي يتناول ما قالوا: أحكام األنساب ختتلف، فيثبت لبعض األنساب من األحكام ما ال يثبت ل
حىت حترم بنت البنت، بل حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، فالخلوقة من مائه أوىل   ،مشله اللفظ ولو جمازا

 . (50) "فإنه خيتص مبن ينسب إىل اليت من ولده، فيثبت لولد البنني دون ولد البنات ،ابلتحرمي، خبالف اإلرث
إابحة الشافعي هذا النوع من الزواج، بل حكى    ينف  مل    - يف هذا الوضع-فأنت ترى أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  

 عنه القول ابإلابحة بصيغة اجلزم، وحكى عنه القول ابلتحرمي موافقة للجمهور بصيغة التمريض )ُحك ي(.
 

 . 308، ص 3النتقى شرح الوطأ ج (49)
 . 421  – 420، 415، ص 3منهاج السنة النبوية ج  (50)
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، وأكثر دراية واطالعا على نصوص وال شك أن شيخ اإلسالم ابن تيمية أعلم أبصول مذهب اإلمام الشافعي
، يدلك على ذلك قول ابن تيمية ألحد معاصريه من فقهاء الشافعية الكبار: إين أنقل  مذهبه من تلميذه ابن القيم

 . من نصوص الشافعي أكثر مما تنقل أنت

 هل تراجع ابن القيم عن نفي القول ابجلواز إىل الشافعي؟  
والذي يبدو يل أن ابن القيم ختفف من غلواء رأيه يف هذه السألة، وتراجع عن اجلزم خبطأ نسبة اإلابحة إىل 

يف نسبة القول جبواز نكاح الرجل ابنته من الزان إىل الشافعي، الشافعي، يدلك على ذلك أن ابن القيم شكك  
مث إننا جند ابن القيم نفسه    به "إعالم الوقعني"،يف كتا  ومحل الكراهة اليت وردت يف كالم الشافعي على التحرمي،

دون أن ينسبه إىل كتاب آخر له  ؛ حيث أورد هذا القول يف  ته إليهيشكك يف نسبيورد قول الشافعي دون أن  
الشافعي صراحة، ولكن جاءت هذه النسبة ابلتلميح بقوله: " مث من العجب كيف حيرم صاحب هذا القول أن 

ويقول: هو نكاح ليده، وجيوز لإلنسان أن ينكح بعضه، مث جيوز له أن يستفرش بعضه   يستمن اإلنسان بيده،
 .(51) الذي خلقه هللا من مائه، وأخرجه من صلبه، كما يستفرش األجنبية"

االستمناء،   له نص صريح يف حترمي  الذي  الشافعي هو  اإلمام  أن  العلوم  قوله: "ومن  قال هللا عز وجل    وهو 
[ 7[ قرأ إىل }العادون{ ]الؤمنون:  6  -  5إال على أزواجهم{ ]الؤمنون:    -م حافظون  }والذين هم لفروجه

)قال الشافعي( : فكان بينا يف ذكر حفظهم لفروجهم إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم حترمي ما سوى ألزواج 
ا فقال عز وجل }فمن وما ملكت األميان وبني أن األزواج وملك اليمني من اآلدميات دون البهائم مث أكده 

[ فال حيل العمل ابلذكر إال يف الزوجة أو يف ملك اليمني وال 7ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{ ]الؤمنون:  
 .(52)" حيل االستمناء

ه ،   740ه ، وعرفنا أنه ألف زاد العاد بعد سنة    738وإذا عرفنا أن إعالم الوقعني قد ألفه ابن القيم قبل سنة  
حقق ذلك األستاذ أمجل اإلصالحي حمقق طبعة دار عامل الفوائد= اتضح لنا أن ما قاله يف زاد العاد هو  كما  

 رأيه األخري يف السألة، وهو رأي ينسب القول إىل الشافعي بطريق التلميح، ولكن دون تشكيك.

 

 . 507، ص5زاد العاد ج (51)
 . 102-101، ص 5األم ج (52)
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اجتهاده  ا يؤديه إليه  ال شأن هلا مبإن الكانة الفقهية، وما يتحلى به الفقيه من العلم والدين،  وأخريا أود القول:  
لديه أصول وضوابط  ال خيبط خبط عشواء، وال يتخري السائل اعتباطا، بل  ونظره الفقهي واختياره، فالفقيه اجملتهد  

الفقهي، و  الفرع أبصله والنظري بنظريه،  لديه  يسلكها يف اجتهاده  وحيرص أقيسة يقيس عليها السائل، إلحلاق 
وما ذه القواعد والضوابط ما أمكنه ذلك، حىت يكون فقهه قائما على أسس علمية راسخة،  الفقيه على اطراد ه 

يشذون، ومل يقل وخيتلفون، بل أحياان  زال اجملتهدون من لدن الصحابة إىل العصور التأخرة جيتهدون، فيوافقون،  
ه ويرد، إال العصوم صلى هللا ، أو التدين، وكل يؤخذ من قولحد: إن شذوذاهتم هذه ال تليق مبكانتهم يف العلمأ

 عليه وسلم.  
أستغل هذا القام للتنويه والتذكري بتقصري السلمني ممثلني يف العلماء والباحثني هيئات وجمامع وأفرادا، ويف اخلتام  

يف االنصراف إىل الهم وترك األهم يف حتقيق الرتاث، فغري مقبول وال معقول أال حيظى سفر عظيم ومصدر خطري 
جبهود فردية قليلة، ال تتناسب أبدا ومقام ومكانة   من مصادر الفقه اإلسالمي ككتاب "األم" لإلمام الشافعي، إال 

هذا الصدر العظيم من مصادر الفقه اإلسالمي، يشاركه يف هذا الظلم كتب إمام عظيم آخر، هو حممد بن احلسن  
الشيباين، فعلى الرغم من امتداد أيدي العناية والتحقيق إليها، إال أن هذه اجلهود الشكورة ما تزال ضئيلة جدا، 

 تناسب أمهية هذين الصدرين الكبريين العظيمني، فضال عن استخراج دررمها وخمبآت كنوزمها. ال 
وأان أهيب أبزهران الشريف بتشكيل جلنة علمية من كبار أبنائه يف العامل اإلسالمي، جلمع خمطوطات كتاب األم، 

صورة اليت تليق جبالله وعظمته، مث ودراستها، ومتحيصها، وانتقاء أفضلها، وإعادة إخراج هذا السفر العظيم ابل
الفقهاء   من كبار  فقهية  الباحثني-تشكيل جلان  مقاصده -وليس صغار  عن  والكشف  الكتاب،  هذا  لدراسة 

ومراميه، وشرحه شرحا يستخرج مكنوانته، ويزيل النقاب عن خمبوءاته، ليزول منه كل إشكال، فيسرتيح البال، 
 . ، وهللا الستعان وعليه التكالنوكفاان تكرارا للجهود، وحراث يف البحر

 هذا آخر القول يف السألة، واحلمد هلل رب العالني.
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 -  9،  7،  5  -  3جزء    ،: سعيد أعراب6،  2جزء    ،: حممد حجي 13،  8،  1ه (. حتقيق:جزء  684)التوىف:  

 م(.  1994) : حممد بو خبزة.دار الغرب اإلسالمي، بريوت. الطبعة: األوىل،12
ه (. 676ليف: أيب زكرَّي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )التوىف:  روضة الطالبني وعمدة الفتني. أت .23

 م(. 1991ه  / 1412) عمان. الطبعة: الثالثة، -دمشق -الكتب اإلسالمي، بريوت. حتقيق: زهري الشاويش
: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  . أتليفزاد العاد يف هدي خري العباد .24

الطبعة: السابعة والعشرون ,   .مكتبة النار اإلسالمية، الكويت  - مؤسسة الرسالة، بريوت    .ه (751:  )التوىف
 . م1994 -ه  1415

هبرام بن عبد هللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، . أتليف:  الشامل يف فقه اإلمام مالك .25
ي اط ي  الالكي )التوىف:   . ضبطه وصححه: أمحد بن عبد الكرمي جنيب.  ه (805اتج الدين السلمي الدَّم ري ي  الد  م 

 . م2008 -ه  1429الطبعة األوىل، . مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث
د بن حُم مَّد الربنسي الفاسي ال م ع ُروف بزرُّوقسالة أتليف:  زروق على منت الر   شر ح .26 عتىن به: أمحد ا.  أ مح 

 م 2006 -ه    1427الطبعة األوىل، . دار الكتب العلمية، بريوت .فريد الزيدي
يط   .27 الو س  العروف اببن الصالح . أتليفش رُح مشك ل  الدين  أبو عمرو، تقي  الرمحن،  : عثمان بن عبد 

النعم خليفة أمحد بالليق. حته (643)التوىف:   العربية .  ق: د. عبد  الملكة  للنشر والتوزيع،  إشبيليا  دار كنوز 
 م.  2011 -ه   1432الطبعة األوىل، . السعودية
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طرح التثريب يف شرح التقريب )القصود ابلتقريب: تقريب األسانيد وترتيب السانيد(. أتليف: أيب الفضل   .28
ه (. أكمله ابنه: 806زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )التوىف:  

الصري مث  الرازَّيين  الكردي  احلسني  بن  الرحيم  عبد  بن  )التوىف: أمحد  العراقي  ابن  الدين،  ويل  زرعة  أبو   ،
وصورهتا دور عدة منها )دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب،   -ه (.الطبعة الصرية القدمية  826

 ودار الفكر العريب(. 
 س ائ ل .29

. ه (422وىف:  حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي الالكي )الت  أيب. أتليف:ُعُيوُن ال
 1430الطبعة األوىل،  .  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت. دراسة وحتقيق: علي حممَّد إبراهيم بورويبة

 .م  2009 -ه  
الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية. أتليف: زكرَّي بن حممد بن أمحد بن زكرَّي األنصاري، زين الدين أبو   .30

 ه (.الطبعة اليمنية. 926حيىي السنيكي )التوىف: 
دار   فتح الباري شرح صحيح البخاري. أتليف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي. .31

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي. قام إبخراجه وصححه وأشرف على   ه. 1379بريوت.    ،العرفة
 طبعه: حمب الدين اخلطيب. 

الكبري .32 الشرح   = الوجيز  بشرح  العزيز  )التوىف:    .فتح  القزوين  الرافعي  حممد  بن  الكرمي  عبد  أتليف: 
 بريوت. -ه (.دار الفكر623

لمؤلف على كتابه هو منهج الطالب الذي اختصره الؤلف  فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )هو شرح ل  .33
من منهاج الطالبني للنووي(. أتليف: زكرَّي بن حممد بن أمحد بن زكرَّي األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي 

 م(. 1994ه /1414دار الفكر للطباعة والنشر.) ه (.926)التوىف: 
وامش(. أتليف: أيب العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق )مع اهل .34

 م(. 1998 -ه  1418بريوت. ) ،دار الكتب العلمية ه . حتقيق: خليل النصور.684القرايف   سنة الوفاة 
، ه (  831  -  763: مشس الدين حممد بن عبد الدائم الربماوي )، أتليفالفوائد السنية يف شرح األلفية .35

مكتبة التوعية اإلسالمية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، اجليزة ]طبعة خاصة .  موسىق: عبد هللا رمضان  يقحت
 .  الملكة العربية السعودية[ -مبكتبة دار النصيحة، الدينة النبوية 
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العباس، جنم الدين، العروف   : أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أيب. أتليفكفاية النبيه يف شرح التنبيه .36
الطبعة األوىل، بريوت.  -دار الكتب العلمية.  ق: جمدي حممد سرور ابسلوميق. حته (710اببن الرفعة )التوىف:  

 م. 2009
د فريد الزيدي: عتىن ب ه  و كتب ه و امشه. اه  899ال ُمت وىفَّ سنة  .37    بريوت.-د ار ال كتب العلمية. أ مح 
. مجع:  ه ( 728الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )التوىف:  تقي  . لجمموع الفتاوى .38

 م.1995ه /1416. جممع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف، الدينة النبوية. عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
 امعة اإلسالميةخمتصر البويطي، حتقيق أمين بن انصر السالمية، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة ابجل .39

 ه (. 1431)
خمتصر الزين )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي(. أتليف: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أيب إبراهيم الزين  .40

 م(. 1990ه /1410بريوت.) ،دار العرفة ه (.264)التوىف: 
أيب. أتليفالستصفى .41 )التوىف:    :  الطوسي  الغزايل  مد عبد  حتقيق: حم.  ه (505حامد حممد بن حممد 

 م. 1993 -ه  1413الطبعة األوىل، بريوت، -دار الكتب العلمية. السالم عبد الشايف
الشربين   .42 اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين،  أتليف: مشس  النهاج.  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  احملتاج  مغن 

 م(. 1994 -ه  1415األوىل،). الطبعة: بريوت-ه (.دار الكتب العلمية977الشافعي )التوىف: 
الغن البن قدامة. أتليف: أيب حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي القدسي   .43

 م(. 1968 -ه  1388مكتبة القاهرة.) ه (.620مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة القدسي )التوىف: 
أيب عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي    مفاتيح الغيب = التفسري الكبري. أتليف:  .44

 ، بريوت. الطبعة: الثالثة   ،ه (. دار إحياء الرتاث العريب606اللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )التوىف:  
 ه . 1420

رطيب النتقى شرح الوطإ. أتليف: أيب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب الق .45
ه .)مث صورهتا    1332جبوار حمافظة مصر. الطبعة: األوىل،    ،ه (.مطبعة السعادة474الباجي األندلسي )التوىف:  

 . الطبعة: الثانية، بدون اتريخ( -دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة 
حلليم  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد ا:  أتليف  .منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية .46

: . حتقيق ه (728بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )التوىف:  
 م. 1986 -ه   1406الطبعة: األوىل،  .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  .حممد رشاد سامل
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لدين حيىي بن شرف النووي )التوىف: : أبو زكرَّي حميي ا. أتليفالنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .47
 .ه 1392الطبعة الثانية، . بريوت –دار إحياء الرتاث العريب . ه (676

الشافعي. .48 اإلمام  فقه  )التوىف:   الهذب يف  الشريازي  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  أيب  أتليف: 
 ه (.دار الفكر، بريوت. 476

اللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلوين، أيب العايل، هناية الطلب يف دراية الذهب. أتليف: عبد   .49
دار النهاج. الطبعة   ه (. حتقيق: أ. د/ عبد العظيم حممود الد يب.478ركن الدين، اللقب إبمام احلرمني )التوىف:  

 م(. 2007-ه 1428) األوىل،
ه (.حتقيق: أمحد  505ىف:  الوسيط يف الذهب. أتليف: أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )التو  .50

 ه (. 1417دار السالم، القاهرة. الطبعة: األوىل،) حممود إبراهيم , حممد حممد اتمر.
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