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Abstract
Sheikh ‘Iṣām al-Dīn al-Asfarāyīnī is considered to
be one of the eminent scholars of 10th century AH. He
was born in 873 / 879 AH and died about 945 AH. He
lived in the Mamluk era, which is considered to be era
of decline. He authored dozens of books in various
Islamic fields including Tafsīr, Ḥadīth, Sīrah, Islamic
Jurisprudence, Arabic Grammar, Morphology, Rhetoric,
Prosody, Logic, Philosophy and Theology.
This article is divided into three parts. In the first
part, we have discussed life of Sheikh ‘Iṣām, and in the
second part, we have provided list of his works, and in
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the third and last part we have introduced his
”manuscript: “Ḥāshiyatu ‘Isām ‘Alā Sharḥ al-Wiqāyah
and discussed its subject, peculiarities, and style of the
author.
عصام الدين ،شرح الوقاية ،األسفراييين ،اهلداية ،الفقه احلنفي Key Words:

الملخص:
يُعد الشيخ عصام الدين إبراهيم بن حممد األسفراييين من كبار علماء
القرن العاشر اهلجري ،إنه ُولد سنة 873هـ وتُويف حوايل سنة 945هـ ،عاش يف
العصر اململوكي الذي يُعد من عصور االحنطاط ،وألف عشرات الكتب يف
التفسري واحلديث والسرية والفقه والنحو والصرف والبالغة واملنطق والفلسفة
والكالم والعروض.
قد جعلنا هذا العامل الكبري الفذ موضوعا هلذا املقال ،وتناولنا حياته
ومآثره العلمية وخاصة حاشيته على شرح الوقاية ،وقد قسمنا هذا املقال إىل ثالثة
مباحث ،أما املبحث األول فقد تكلمنا فيه عن حياة الشيخ عصام بإجياز ،وأما
املبحث الثاين فقد ذكرنا فيه آثاره العلمية ،أما املبحث الثالث واألخري هلذا
البحث فقد حتدثنا فيه عن حاشيته على شرح الوقاية.
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المبحث األول :حياة الشيخ عصام الدين
اسمه ولقبه وكنيته
امسه إبراهيم ،واسم أبيه حممد ،واسم جده عربشاه

()1

وكنيته "أبو إسحاق" (،)2

وعُرف بلقب عصام الدين ،وكذلك لُقب بـ ـ "عصام" بدون أل ،وبـ ـ "العصام" بـ أل،
و"الفاضل عصام" و"املوىل عصام" و"ابن عربشاه" ( )3فمن دأبه أنه يستعمل يف عناوين
كتبه"العصام" و"عصام" مثل":عصام على اجلامي" و"عصام على الكافية" و"حاشية
العصام على شرح الشمسية" و"حاشية عصام على شرح الوقاية" و"شرح العصام على
الرسالة الوضعية" وهكذا ،ويذكر لقبه الكامل أي "عصام الدين" يف أوائل كتبه .وكان
يصا على ذكره ،فقلما ختلو مقدمة له من ذكر هذا اللقب
شديد االعتزاز هبذا اللقب ،حر ً
()4
أو اإلشارة إليه.

نسبته:
إنه يُنسب إىل مدينة أسفرايني( )5اليت ُولد فيها ،فيقال له" :األسفراييين" ،وإىل
مدينة مسرقند اليت تُويف هبا ،فيقال :السمرقندي( )6وكذلك يُنسب إىل إقليم "خراسان"،
فيقال :األسفراييين اخلراساين( )7وإىل مدينة "هراة" – وهي املدينة اليت تل ّقى العلم فيها،-

فيقال :األسفراييين اهلروي.

مولده ونشأته:
()9

ُولد الشيخ العصام يف مدينة أسفرايني عام 873ه( ،)8وقيل :عام 879ه
وكان أبوه قاضيا فيها ،وكذلك جده يف أيام أوالد تيمور( .)10ونشأ وترعرع وسط أسرة
اشتهرت بالعلوم الدينية والدنيوية ،فهو من ُساللة الشيخ العالمة اإلمام أيب إسحاق
األسفراييين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران األسفراييين (ت418 :ه) املشهور بلقب
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"األستاذ" ( .)11فيوافق اسم العصام واسم أبيه وكنيته ونسبته اسم أيب إسحاق واسم أبيه
وكنيته ونسبته ،وكان جد العصام "عربشاه" من أعالم علماء أسفرايني وقضاهتا.)12(.

شيوخه:
()13

أخذ الشيخ عصام الدين مبادئ العلوم عن والده ،وجده ألمه داود اخلوايف

الذي كان يُلقب –كما ذكرنا يف السطور املاضية -بلقب األستاذ والعالمة ،وكان الشيخ
العصام يذكره بلقب "أستاذي ،وأستاذ أئمة زمانه"( )14مث تتلمذ على العالمة الشيخ
شيخا آخر
عبدالرمحن اجلامي (ت898 :ه) -الشاعر الفارسي الشهري -ومل تذكر املصادر ً
غريهم.

تالميذه:
بعد إكمال دراسته خاض الشيخ عصام الدين معرتك احلياة العملية ،فجلس
للتدريس يف املدرسة السلطانية ،وسرعان ما طار صيته واشتهر أمره ،فرحل إليه الطالب من
أقاصي البالد وأدانيها ،وأفاد منه خلق كثري ،وكذلك درس يف املدرسة السلطانية العالية
مبدينة "هراة" ،مث ببلدة خبارى ،يقول عن ذلك نوري ياسني حسني:
"حصل (عصام) العلوم العقلية والشرعية واللغوية يف برهة
وجيزة ،ورسخت قدمه يف كافة فروع املعرفة شابا ،ففاق األقران ،وجلس
للتدريس قبل األوان ،والزم االشتغال مبينا احلقائق والدقائق ،يعينه على
هذا فصاحة وبالغة وحسن إفهام ،فاشتهر وطار صيته ،وترقى من
التدريس باملدرسة السلطانية إىل السلطانية العالية هبراة ... ،فأفاد من
دروسه خالئق كثريون"

()15
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وكان تالميذه حيبونه حبا فرطا ،وخري دليل على ذلك خروجهم معه من هراة إىل
خبارى حني أخرجه وايل هراة منها ،فقد نقل التونكي يف كتابه "معجم املصنفني" قصة
حرض القاضي الشيخ أبو املعايل اهلروي األكرب أبادي عبد
خروجهم من هراة ،وهي :أنه ّ
اهلل خان ملك "توران" – املنطقة التارخيية يف آسيا -على نفي الشيخ عصام الدين من
"هراة" ،وكان القاضي املذكور قد أفىت بأن الفلسفة والكالم واملنطق وسائر علوم اجلدل ال
جيوز تعليمها وتعلمها ،فنفى الشيخ العصام وأصحابه ومجيع تالمذته من هراة( )16فلما
وصلوا إىل مدينة خبارى أكرمهم حاكمها وأنعم عليهم ،مث اشتغل الشيخ عصام الدين فيها
بالكتابة والتدريس .فقرأ عليه كثريون.

مذهبه الفقهي:
اتفقت املصادر اليت ذكرت مسلكه ومذهبه على أنه كان حنفي املذهب ،وأحسن
دليل على ذلك مؤلفاته اليت ألفها يف الفقه احلنفي ،وباإلضافة إىل ذالك ذكرت بعض
املصادر أنه كان أشعري العقيدة ،ويف كتبه يف علم الكالم الكثري مما يشهد بأشعريته مع
إملام كبري بآراء املاتريدية واملعتزلة وغريها من الفرق والطوائف الكالمية(.)17

منزلته العلمية:
بارعا ومنطقيًا ف ًذا ،وكانت له يد
كبريا وكاتبًا عبقريًا وأديبًا ً
كان الشيخ العصام عاملاً ً
طوىل يف العلوم العربية واملعارف الفلسفية ،كما كانت له آراؤه وأقواله املتفردة يف علم
التفسري ،والفقه ،والبالغة ،والكالم ،واملنطق ،والوضع ،فاهتم هبا عدد كبري من العلماء
والشراح ،وشرحوا كتبه ووضعوا عليها احلواشي والتعليقات ،قال نوري ياسني حسني -
حمقق شرح الفريد " :-وقد أحصيت ما استطعت الوصول إليه من ذالك فبلغ تسعني
مؤلفا"

(.)18
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وكذلك اعرتف أصحاب الرتاجم جبهوده العلمية ،وأثنوا عليه ،وفيما يلي من
السطور نذكر بعض أقوال املشاهري عنه:
قال عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد يف كتابه "شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب":
"حصل وبرع وفاق أقرانه ،وصار ُمشارا إليه بالبنان ،وكان حبرا يف العلوم،
(.)19

وله التصانيف النافعة يف كل فن"

وقال املريزا حممد باقر املوسوي اخلوانساري (ت1226 :ه) يف كتابه "روضات اجلنات":
"املوىل الفاضل العامل األديب املنطقي املتكلم ،تلميذ املوىل عبدالرمحن
اجلامي املعروف ،وصاحب التعليقات الرفيعة على شرح الكافية املشهور،
وله من املصنفات الرشيقة واملعلقات األنيقة غري ذالك"...

(.)20

وقال ابن خاوند شاه يف "روضة الصفا":
كان جيد الطبع حاد الذهن ،حصل العلوم العقلية واحلسية ،ومهر فيها،
وبرع وفاق أقرانه ،وكان فصيحا بليغا...

()21

وقال التونكي يف "معجم املصنفني":
"الشيخ الشهري العالمة الفاضل أبو إسحاق عصام الدين إبراهيم بن
حممد بن عربشاه األسفراييين اهلروي املعروف ،من كبار علماء خراسان
(.)22

وما وراء النهر ،له اليد الطوىل يف العلوم العربية واملعارف الفلسفية"

وفاته:
كانت وفاته بسمرقند ،تويف هبا ودفن قرب قرب الشيخ اخلواجه عبيد اهلل األحرار
النقشبندي (ت895:ه) رمحهما اهلل( .)23أما سنة وفاته فقد اختلفت املصادر فيها كثريا،
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فقد ذكر صاحب كشف الظنون يف املوضع األول أنه وافته املنية سنة تسعمائة وثالثة
وأربعني (943ه) ( ،)24ويف الثاين أنه تويف سنة تسعمائة وأربع وأربعني (944ه)( ،)25ويف
الثالث أنه تويف سنة تسعمائة ومخس وأربعني (945ه) ( ،)26ويف الرابع أنه لقي حتفه سنة
تسعمائة ومخسني (950ه)( ،)27وذكر ابن العماد (ت1089 :ه) أن وفاة العصام كانت
يف حدود سنة 951ه( ،)28وذكر الزركلي أنه تُويف سنة 945ه( .)29وجعل بعض تالميذه
سنة 943ه سنة وفاته حيث إنه نظم بيتني أرخ فيهما وفاة أستاذه على حساب اجلمل،
ومها:
مات أستاذنا عصام الدين
هو بالفضل كان متصفا

عنده كان كل علم سهل
صار تاريخ موته بالفضل

()30

المبحث الثاني :آثاره العلمية
أثرى الشيخ العصام املكتبة اإلسالمية بكتب حسان يف كل من اللغة ،والتفسري،
واحلديث ،والفقه واألدب واملنطق والفلسفة ،واملناظرة والنحو والصرف والبالغة وغري ذالك.
وتنوعت هذه الكتب بني حاشية وشرح وتأليف مستقل ،إال أن معظمها عبارة عن تلك
الشروح واحلواشي اليت علقها عصام الدين على كتب خمتلفة ،وذالك على دأب أولئك
العلماء والشيوخ الذين عاشوا يف العصر اململوكي ،بعضها مطبوع ،وبعضها يف انتظار من
يقوم بإخراجه من الظلمات إىل النور ،وقد عد حمقق كتاب "شرح الفريد" واحدا وستني
كتابا لعصام الدين )31(،أما التونكي فقد أحصى يف كتابه "معجم املصنفني" مثانية وثالثني
كتابا له.

()32

أما الدكتور حممد باسل الذي قام بتحقيق شرح العصام على كافية ابن

احلاجب فقد ذكر يف مقدمة هذا الكتاب واحدا وتسعني كتابًا له.

()33
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وفيما يلي من السطور نذكر بعض مؤلفاته العلمية اليت ألفها يف ميادين العلم
املختلفة.

كتبه في التفسير:
قد ُكتبت عشرات احلواشي على تفسري "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوي،
لكن أنفعها وأشهرها "حاشية العصام على تفسري البيضاوي" اليت كتبها الشيخ العصام،
وهي من أول القرآن إىل آخر سورة األعراف ومن أول سورة النبإ إىل آخر القرآن ،ذكرها
حاجي خليفة يف كتابه كشف الظنون قائال:
"وحاشية الفاضل احملقق عصام الدين ...وهي مشحونة
بالتصرفات الالئقة والتحقيقات الفائقة من أول القرآن إىل آخر األعراف،
ومن أول سورة النبإ إىل آخر القرآن"...

()34

و قال عنها نوري ياسني حسني حمقق شرح الفريد لعصام:
"ومل تطبع حاشية العصام هذه إىل اآلن فيما أعلم ،ونسخة املؤلف
اخلطية موجودة يف املكتبة الظاهرية بدمشق"

(.)35

وكذلك له كتاب آخر باسم تفسري جزء عم ،وقد قام بتحقيقه أمحد بن حممد
الشوميي.

كتبه في الحديث:
من كتبه يف علم احلديث النبوي الشريف كتابه املسمى بــ" :شرح الشمائل يف
حقوق أفضل الورى وأقوى الدالئل" .قام فيه الشيخ عصام بشرح األحاديث الواردة يف
كتاب "الشمائل احملمدية" أليب عيسى حممد الرتمذي (209هـ279-هـ).

كتبه في الفقه:

()36
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ترك الشيخ العصام خلفه يف ميدان الفقه كتابه" :حاشية على التلويح" ،و"شرح
كتاب منطق الشريعة" و"حاشية على اهلداية" .ولعل أشهرها وأمهها "حاشية عصام على
شرح الوقاية"( )37اليت سوف نتكلم عنها بشيء من التفصيل يف املبحث الثالث.

كتبه في النحو:
من كتبه يف النحو" :حاشية على الفوائد الضيائية" أما الفوائد الضيائية فإهنا شرح
معروف لكافية ابن احلاجب ،وكاتبه عبد الرمحن اجلامي ،و"ميزان األدب يف معرفة لسان
العرب"وقد طبع كتاب "امليزان" طبعة قدمية ومل تذكر عليها سنة الطبع( )38و"شرح الكافية"
وهو شرحه على كافية ابن احلاجب يف النحو )39(،وكذلك من كتبه يف علم النحو" :إعراب
الكافية" البن احلاجب ،و"حاشية على اجلاربردي على الشافعية" ،و"الفريد يف النحو"،
و"شرح ديباجة املصباح"  -يف النحو ،و"شرح العصام على عوامل الربكوي" ،و"شرح
العوامل" للجرجاين.

كتبه في الصرف:
ترك خلفه يف هذا العلم "شرح مراح األرواح" و"شرح القصاري"  ،و"شرح الشافية"
على شافية ابن احلاجب

.

كتبه في علوم البالغة:
قد ترك الشيخ العصام خلفه يف هذا امليدان كتبا كثرية منها" :األطول" :وهو شرح
تلخيص مفتاح العلومو"الرسالة الفارسية العصامية"( )40كتبها بالفارسية ،وهي يف حتقيق
االستعارات ،و"شرح فرائد الفوائد" ،وكذالك من كتبه يف البالغة" :حتقيق معاين
االستعارات" ،و"حاشية على شرح السمرقندي على املطول" ،و"حاشية على شرح الشريف
اجلرجاين" ،و"حاشية على عروس األفراح للتفتازاين" ،و"حاشية على املطول يف تلخيص

منهج الشيخ عصام الدين األسفراييني في حاشيته على شرح الوقاية

السباعي

23

املفتاح -يف املعاين والبيان ،و"رسالة يف االستعارة" ،و"رسالة يف إفادة التقدمي والتخصيص"،
و"رسالة يف بيان اجملاز وأقسامه" ،و"رسالة يف البيان واإلعجاز" ،و"رسالة على عبارة (ما أنا
قلت) يف حاشية املطول" ،و"الرسالة الفارسية يف اجملاز"،و"شرح تلخيص املفتاح يف املعاين
والبيان" ،و"شرح العصام على الفريدة" ،و"شرح العصام على منت السمرقندية يف علم
البيان" ،و"شرح عصام الدين على معاين االستعارات" ،و"مباحث احلقيقة واجملاز -يف
املعاين والبيان"

.

كتبه في علم الكالم والتصوف:
من كتبه يف علم الكالم "حاشية على شرح التفتازاين للعقائد النسفية" ،ويف
.

التصوف"شرح األوراد املسمى حبقائق أذكار موالنا جلالل الدين الرومي".

كتبه في المنطق:
كان الشيخ العصام مييل إىل هذا الفن أكثر من الفنون اآلخرى ،وهلذا السبب
ألف يف املنطق كتبا وشروحاً وحواش كثرية ،منها" :حاشية على حترير القواعد املنطقية":
تُعرف هذه احلاشية حباشية العصام على القطب على الشمسية ،أو حاشية على شرح
القواعد الشمسية ،و"حاشية على التصديقات" ،و"حاشية العصام على هتذيب املنطق"،
و"حاشية على شرح اجلرجاين على القطب الرازي على الشمسية" ،و"حاشية على شرح
طوالع األنوار" ،و"حاشية على كربى املنطق" ،بالفارسية،و"حاشية على كليات مطالع
األنوار للجرجاين" ،و"رسالة يف بيان النسب بني القضايا" ،و"رسالة يف حتقيق احملصورات
األربع" ،و"رسالة يف التعليق على آراء شارح الشمسية" ،و"رسالة يف التعليق على قول شارح
الشمسية" ،و"رسالة يف املنطق" ،و"رسالة يف النقيض" ،و"ترمجة الرسالة الولدية يف املنطق
اجلرجاين" ،و"شرح هتذيب املنطق ،والكالم للتفتازاين" ،و"شرح رسالة املنطق" ،ممزج
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بالفارسية ،و"شرح الرسالة الولدية يف املنطق" ،بالفارسية ،و"شرح كتاب الغرة يف املنطق"
للشريف اجلرجاين ،و"شرح قول شارح الشمسية :وقد جرت العادة أن الفعل االختياري".
كتبه في األدب وعلم العروض:
ألف الشيخ العصام شرحاً لقصيدة "الكواكب الدرية يف مدح خري الربية" املعروفة
بقصيدة الربدة لإلمام البوصريي ،وذالك باسم" :شرح قصيدة الربدة للبوصريي" ،و كذلك
ألف يف علم العروض" :ترمجة فتح النقوض يف شرح العروض األندلسي"

.

كتبه في علم الوضع:
ترك الشيخ العصام خلفه كتباً حساناً يف علم الوضع ،وهذا العلم عبارة عن أصول
يبحث هبا عن أحوال اللفظ من حيث الوضع ،فمن كتبه يف علم الوضع" :شرح العصام
على الرسالة الوضعية العضدية" ،و "رسالة يف حتقيق الداللة الوضعية" ،و"رسالة الوضع"

.

كتبه في آداب البحث ،والمناظرة:
من آثار الشيخ عصام الدين يف هذا اجملال حاشيته باسم "حاشية على شرح
الكمال للشرواين".شرح مسعود بن حسني الرومي الشرواين (ت905:ه) كتاب "الكمال
على آداب البحث" للفاضل السمرقندي مشس الدين حممد بن أشرف احلسيين (ت:
690ه) ،وقد وصف حاجي خليفة حاشية العصام هذه بأهنا أدق ما وضع من احلواشي
على شرح الكمال مع كثرهتا.

()41

المبحث الثالث :حاشية عصام على شرح الوقاية
توجد نسخة هذا املخطوط املسمى "حاشية عصام على شرح الوقاية" يف مكتبة
ديال سنك ،الهور -بنجاب .بدايته :حنمدك يا من موجز ،من هدايتك ،وقاية من أشد
العذاب والنكال ،ونشكرك ،يا من خمتصر ،من وقايتك كفاية يف معد الثواب واإلجالل ،يا
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من رفعت قدر قبضة من الرتاب ،كيف حيمدك ويثين عليك وفتحت له من اجلنة مثانية
أبواب؟ كيف يسجد ،وين ّحي بني يديك؟ ،ونسألك أن جتعل صلواتنا تامة مرفوعة موصولة،

ودعواتنا عامة مسموعة مقبولة ،ونصلي على من فضلتنا على العاملني مبتابعته وجعلتنا أفضل

العاملني مبتابعته ،حممد أفضل األنبياء ،وعلى آله األتقياء ،وصحبه األولياء سيما اخللفاء
األربعة الذين نوروا العامل بضياء امللة احلنيفة البيضاء الالمعة ،وبعد فهذه بضاعة مزجاة....
حيتوي هذا املخطوط على 165صفحة ،ومقاس الصفحة هلذا املخطوط 24
 14 xسم ،يوجد يف كل صفحة  25سطرا ،وعدد الكلمات يف كل سطر يرتاوح ما بني
 13إلی 17كلمة ،وهذا املخطوط مكتوب خبط النستعليق العادي اجللي الواضح.
وقد وجدنا نسخة ثانية هلذا املخطوط يف شبكة األلوكة  -شبكة إسالمية علمية
أدبية دعوية ثقافية إعالمية  -ونسخة ثالثة له يف دار الكتب القطرية  -وهي من أقدم
()42

املكتبات يف الدوحة ،قطر.

موضوع المخطوط وسبب تأليفه:
إن موضوع هذا املخطوط –كما يظهر من عنوانه -الفقه ،وقد جاد قلم الشيخ
عصام بكتب خمتلفة يف ميدان الفقه منها" :حاشية على التلويح" ،و"شرح كتاب منطق
الشريعة"( )43و"حاشية على اهلداية" لكن أشهر هذه الكتب وأمهها "حاشية عصام على
()44

شرح الوقاية".

أما الكتاب "شرح الوقاية" فقد صنف اإلمام تاج الشريعة حممود بن صدر الشريعة
األول عبيد اهلل بن إبراهيم احملبويب (م 673ه)( )45كتابا قيما يف الفقه ومساه "وقاية الرواية
يف مسائل اهلداية" جاء كتابه هذا كم ن
نت مشهور اعتىن بشأنه العلماء بالقراءة والتدريس
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شروحا عديدة كـ"توفيق العناية
واحلفظ ملكانته العليا بني متون الفقه احلنفي وكتب له العلماء ً
يف شرح الوقاية" للشيخ جنيد ابن الشيخ سندل احلنفي

للموىل عالء الدين على بن عمرو األسود (م 800ه)

()46

()47

و"العناية يف شرح الوقاية"

لكن أشهر شروحه وأمهها هو

شرح لإلمام صدر الشريعة الثاين عبيد اهلل بن مسعود احملبويب احلنفي (م747 :ه).
تلقى هذا الشرح القبول بني الفقهاء ونال شهرة واسعة حىت أصبح حبيث إذا
أطلق شرح الوقاية مطلقا يتبادر إليه الذهن .فأقبل عليه العلماء تدريسا وقراءة وصنفوا عليه
احلواشي قدميا وحديثا ...منها حاشية عصام اليت حنن بصدده اآلن.
وقد ذكر الشيخ العصام سبب تأليف هذه احلاشية ،إنه قال إنه ألفها بالتماس
عبيد اهلل خان السلطان الغازي ،وبعد إمتام هذه احلاشية رأى يف منامه أنه أمره حاكم مصر
حفر هنر من هنر النيل إىل دمشق ،حيي به موات متصل مبزارع دمشق ،وأيضا رأى أن
احلاكم أمره ببناء بلدة متصلة بدمشق ،فبىن دهليز البلد حبيث صار باب دمشق فيه ،ومن
فأول
أراد أن يدخل دمشق ال بد له أن يدخل من هذا الباب ،فلما استيقظ أُهلم بتعبريهّ ،

النيل بعلم أيب حنيفة  -رمحه اهلل تعاىل  -فإنه من األهنار األربعة اليت حيىي به اإلسالم،

و ّأول مصر بتابعي أيب حنيفة فإهنم أكثر األمة ،كما أن مصر أعظم البالد ،و ّأول الدمشق

بشرح الوقاية ،و ّأول إحياء املوات مبنافع علمية أهلمه اهلل هبا يف هذا التأليف ،و ّأول باب
دمشق يف دهليزه أن حاشيته هذه ستكون أقرب شرح لكتاب شرح الوقاية حبيث ال يُنتفع
هبا إال بإعانة هذا التأليف.

منهج الشيخ العصام في هذه الحاشية
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كان الشيخ العصام –كما ذكرنا يف السطور املاضية -حنفيا ،ولكنه اهتم يف هذه
احلاشية اهتماما كثريا بإيراد اآلراء الفقهية لإلمام الشافعي –رمحه اهلل – أيضا مشريا إىل كثري
من مراجعه يف الفقه واألصول ،مل تُطبع هذه احلاشية القيمة الثمينة حىت اآلن.

()48

أما منهج الشيخ العصام يف هذه احلاشية فنلقي الضوء عليه يف صورة النقاط
التالية:
 يستخدم الشيخ العصام يف هذا املخطوط املختصرات لتلك الكلمات اليت ترد كثريا يف
املخطوط ،فمثال يكتب "اخل" مكان "إىل آخره" و "فح" مكان "حينئذ" و"الشه"
مكان "الشارح" .وكذلك إذا قال الشيخ العصام" :املختصر" مراده "خمتصر الوقاية".
 إنه يستدل كثريا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية  -على صاحبهما الصالة
والسالم.-
 يذكر أقوال املفسرين واحملدثني والفقهاء والنحاة واللغويني الشهريين إلثبات صحة
آرائه وإيضاح كلمات صعبة ومصطلحات فقهية ،إال أنه ال يذكر يف معظم األحيان
تلك املصادر اليت يأخذ منها هذه األقوال ،أو يكتفي بذكر اسم الكتاب فقط ،كما
أنه ال ينسب بعض األقوال إىل قائليها ويكتفي بقوله" :قيل" ،وكذلك قد يأيت
باملباحث اللغوية دون أن حييلها إىل مصادرها.
 قد يذكر الكلمات والرتاكيب الفارسية خالل شرح كلمة أو مسألة فقهية.
أيضا يف هذه احلاشية اليت نراها
 يعتىن الشيخ العصام بذكر القضايا النحوية والصرفية ً
مليئة هبا ،وكذلك يشري إىل الوجوه اإلعرابية املمكنة لعبارات شرح الوقاية ،فمثال قال
صاحب الوقاية يف باب املسح على اخلفني" :ال جيوز املسح على عمامة ،وقلنسوة،
وبرقع ،وقفازين" وبني شارح الوقاية كلمة القفاز قائال" :ما يلبس على الكف ليكف
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عنها نخملب الصقر ،والبازي ،وحنوه" ،فقال العصام" :عطف فيه "حنوه" على "الكف"
فهو جمرور ،أو على "خملب الصقر" فهو منصوب"(.)49
 ومن مسات منهجه أنه كثريا ما يقوم بضبط الكلمات واملصطلحات الفقهية وحيتكم
شارحا كلمة "نفاس":
إىل املعاجم اللغوية إليضاحها وبيان معانيها ،فمثال يقول ً
"النفاس بالكسر والدة املرأة ،وإذا وضعت فهي نُفساء بالضم مث

الفتح ،ونفساء كحمراء وبالتحريك ،ومجع األول أيضا نفاس ،وال
جيمع على فعال بالكسر سواه وسوى عشراء ،وغريمها جيمع على
فعال بالضم كذا يف القاموس"

()50

.

 إنه خالل توضيح مسائل فقهية يعاجل أوال املذاهب الفقهية وخاصة اخلالف بني أئمة
األحناف فيها ،مث خيرب عن القول املختار واملفىت به يف النهاية.
 من مسات منهجه أنه أحيانا يشري إىل أن الكلمة اليت استخدمها شارح الوقاية ال
تعطي املعىن املراد أو حتتمل أكثر من معىن ،وكان من األفضل له أن يستخدم كلمة
فمثال قال صاحب الوقاية يف باب االستحاضة" :ومن مل ميض
أخرى يف موضعهاً ،
عليه وقت فرض إال وبه حدث يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي به فيه ما شاء من
فرض ونفل وينقضه خروج الوقت ال دخوله" فقال صاحب شرح الوقاية "احرتاز عن
قول زفر( ")51فإن الناقض عنه دخول الوقت ،فقال عصام الدين" :حق العبارة :نفي
لقول زفر؛ ألن االحرتاز شاع فيما دخل يف شيء ،مث أخرج"

(.)52

 وكذلك يشري يف حاشيته إىل أن شارح الوقاية قد استخدم يف هذا املوضع كلمة مذكرة
وكان من األفضل له أن يستخدمها مؤنثة ،وبالعكس ،فمثال قال صاحب شرح الوقاية
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عن صالة اجلماعة" :اجلماعة سنة مؤكدة وهو قريب من الواجب" ،فقال عصام
الدين " :ولكن األوىل وهي القريبة من الواجب".

()53

 إنه خالل شرحه لعبارات شرح الوقاية يذكر أحيانا كلمة واحدة من املنت مث يشرحها،
وأحيانا مجلة تامة ،وغري تامة يف أحيان أخرى.
معززا رأيه بأدلة،
 إنه خيالف يف بعض املواضع الفقهاء السابقني يف بعض ما ذهبوا إليه ً
وكذلك يذكر آراء الفقهاء املختلفني يف مسألة من مسائل فقهية ،مث يرجح أحدها.
 يذكر الشيخ العصام يف حاشيته ما أسقط شارح الوقاية – عبيد اهلل بن مسعود
احملبويب – مث يذكر سبب إسقاطه ،فمثال يقول يف مسألة امحرار البزاق بالدم وقدره
الذي ينقض الوضوء:
"وملا ذكر حكم املساواة علم حكم الغلبة بطريق األوىل ،ولك أن
جتعل بيان حكم املساوي أغىن عن بيان حكم الغالب؛ ألن املساوي فيه
موجود ،واختلف يف كفاية املساواة ،وقيل ال بد من الغلبة ،واتفقوا يف أنه
إذا اصفر البزاق من الدم إخل مع االختالف وذالك االختالف يف أنه
حيمر مبجرد املساواة أو ال حيمر إال بالغلبة ،فاملعتمد يف البيان االمحرار
واالصفرار؛ وهلذا أسقط الشارح يف خمتصره ذكر املساواة ،واقتصر يف
البيان على االمحرار واالصفرار"(.)54
 من دأبه أنه يدافع عن صاحب اهلداية ،ويرد على الذين اعرتضوا على عباراته ،فمثال
عد صاحب اهلداية اجلنابة من موجبات الغسل وقال" :واملعاين املوجبة للغسل"...
فاعرتض عليه بعض الفقهاء أن إطالق املوجب على اجلنابة عن صاحب اهلداية
تسامح ،فرد عليهم الشيخ عصام الدين قائال:
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"يف احمليط اختلف املشائخ يف سبب وجوب االغتسال قال بعضهم:
سببه اجلنابة ،وقال بعضهم :سببه إرادة ما حرم عليه بسبب اجلنابة ويف
أدق شروح اهلداية أن اجلمهور على أن اجلنابة شرط للغسل ملنافاة اجلنابة
الطهارة ،فإطالق املوجب من اهلداية تسامح ،وحنن نقول :إمنا عرب من
شرط الغسل باملوجب؛ ألنه  -تعاىل  -أبرزه يف صورة املوجب حيث قال
َّ
ِ
َّروا﴾()55كما قال يف الوضوء﴿ :إذا قمتم
تعاىلَ ﴿ :وإ ْن ُك ْنتُ ْم ُجنُبًا فَاطه ُ
إلى الصالة فاغسلوا﴾( )56اآلية ،وكا ّن النكتة فيه املبالغة يف التبادر إىل
الغسل حىت ال يرضى اجلنب مبكثه جنبا خبالف احملدث؛ ألن التحرز عن
اجلنابة ال مشقة فيه خبالف التحرز عن احلدث ،مث نقول :األظهر أن
جيعل سبب وجوب الغسل وجوب ما حرم عليه بسبب اجلنابة؛ ألن
مقدمة الواجب واجب فمن وجب عليه الصالة ،وجب عليه الغسل سواء
يريد الصالة ،أو ال ،وهكذا الوضوء -.واهلل تعاىل أعلم–"(.)57
 وكذلك يسعى أن يوافق بني الوقاية وبني اهلداية ،على سبيل املثال قال صاحب
الوقاية يف موجبات الغسل" :انقطاع احليض والنفاس" ،فقال عصام الدين:
"عدل عن عبارة "اهلداية" حيث قال واحليض؛ لدفع ما ذكر أن
احليض ال يوجب؛ ألنه ال فائدة يف الغسل ما دام احليض موجودا ،وأورد
على جعل املوجب االنقطاع ،إن االنقطاع طهارة فال يوجب الطهارة،
فاحلق أن املوجب هو احليض وقت االنقطاع ومبىن هذا االختالف على
جعل املوجب على حقيقته وقد عرفت املراد فال ترجيح واألخصر عبارة
اهلداية" (.)58
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 إنه أوال يتناول ما جيده من الفرق بني عبارة الوقاية واهلداية ،مث يفضل إحدامها على
األخرى ويذكر سبب ذلك ،فمثال قال صاحب اهلداية يف مسألة جواز الوضوء مباء
جار فيه جنس مل ير أثره:" :مل ير أثر له" فقام فيه صاحب الوقاية ببعض التغيري
وجعله "مل ير أثره" ففضل الشيخ عصام عبارة اهلداية على عبارة الوقاية وقال :األوىل
عبارة اهلداية "مل ير أثر له" ليعم النكرة يف سياق النفي(.)59
 ومن دأب الشيخ العصام أنه خالل شرح عبارة من عبارات شرح الوقاية يذكر تلك
املسائل الغريبة أيضا اليت هلا عالقة – ولو من بعيد -بعبارة شرح الوقاية ،فمثال ملا
ذكر صاحب شرح الوقاية حكم املاء الذي ميوت فيه حيوان قال العصام:
" ومن املسائل الغريبة اليت ذكرت يف "احمليط" إن الكلب إذا وقع
يف املاء وانتفض يتنجس شيءأصابتة رطوبته لكن لو وقع عليه املطر ال
يتنجس برطوبته ثوب أصابته وبعد معرفة وجهه ال غرابة فيه فإن شعره
طاهر وجلده جنس فبوقوعه يف املاء يصري جلده رطبا ويتنجس رطوبة
شعره مبالقاة رطوبة جلده ويف املطر ال رطوبة إال بشعره لكن لو كثر املطر
حبيث علم رطوبة جلده فهو يف حكم وقوعه يف املاء على ما نقله احمليط
عن فتاوى أيب الليث"

()60
.

 ومن مسات منهجه أنه خالل شرح مسألة من مسائل فقهية يوجه اخلطاب إىل
القارئ ،وحيثه على أن ميعن النظر يف تلك املسألة ،فالكلمات مثل "واعلم" و"تأمل"
و"فال تغفل عن احلق" و"فافهم" و"فتذكر" وغريها جندها مبثوثة يف ثنايا هذا
املخطوط.
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 وكذلك نراه أنه أحيانا بعد توضيح مسألة حيرض القارئ على أن يقيس عليها
مثيالهتا ،فمثال يف رأي صاحب شرح الوقاية ينزح كل ماء تلك البئر اليت ميوت فيها
آدمي ،أو شاة ،أو كلب إن أمكن ،وإال فيقدر ما فيها ،يقول الشيخ العصام بعد
بيان رأيه" :وباقي احليوانات اليت مثله يف اجلثة ،أو أكرب منه ،قس عليه"

(. )61

 إنه أحيانا يُرجح رأي صاحب شرح الوقاية ويأيت بدالئل ملا ذهب إليه ،ويرد على من

خالفه يف ذالك من الشراح اآلخرين للوقاية ،فمثال قال صاحب الوقاية يف باب إدراك

الفريضة " :من شرع يف فرض فأقيمت له إن مل يسجد للركعة األوىل أو سجد وهو غري
وضم إليها أخرى قطع واقتدى" فقال شارح الوقاية" :والضمري يف
الرباعي أو فيه ّ
ضرب" فقال العصام موضحا قول
ض نرب
أقيمت يرجع إىل اإلقامة ،كما يقال ُ
ٌ
صاحب شرح الوقاية" :وإمنا جعل ضمري "أقيمت" راجعا إىل املصدر أي :اإلقامة
لعدم سبق ما يصلح مرجعا ،فما قيل األوىل رجوعه إىل اجلماعة سهو إذ مل يسبق
.)62("...
 إنه يقتبس أحياناً عبارات خمتلفة من مراجع خمتلفة ،فينقلها واحدة تلو أخرى بدون أن
يذكر بعد كل عبارة اسم مصدرها ،بل يذكر أمساء مجيع املصادر يف هناية تلك
العبارات قائال (مثالً) :كذا يف الكايف والقاموس والتلويح واحمليط...
 ومن مسات منهجه أنه يعتين بالوجوه البالغية أيضا خالل شرح عبارة شرح الوقاية،
ويشري إىل ما يُراد من اللفظ من احلقيقة واجملاز؟ فمثال قال صاحب الوقاية يف باب
الركاز" :الركاز هو املال املركوز" فقال الشيخ عصام :فعال مبعىن مفعول كاإلمام،
والكتاب ،قد اشتهر يف املال املركوز ..،فيكون الركاز حقيقة يف املعدن جمازا يف
الكنز"(.)63
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نكتفي هبذا القدر من مسات منهج الشيخ عصام يف هذه احلاشية ،وندعو اهلل
سبحانه وتعاىل أن يوفقنا لالستفادة من هذه احلاشية القيمة اليت حتمل بني دفتيها
خزائن العلوم وكنوز املعرفة اليت تنفرد هبا دون سائر احلواشي لكتاب شرح الوقاية،
وحتتل مقاما فريدا وممتازا بني مثيالهتا.
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