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التقسيم عند األصوليين دالالته وتطبيقاته
Partition of the fundamentalists the implications and applications
إعداد الدكتور  /نزار بن معروف بن محمد جان بنتن
األستاذ المساعد بكلية الشريعة واألنظمة ،قسم الشريعة ،جامعة الطائف ،المملكة العربية السعودية
Email: nzrbantan@gmail.com

ملخص البحث
يدخل التقسيم في كل العلوم ومنها علم أصول الفقه ،والتقسيم الصحيح يشترط له عدة شروط منها :أن
تكون األقسام محصورة في عدد معين ،أن يكون كل قسم مختلف عن اآلخر ،أن يكون معنى الشيء
المقسم مشتركا بين األقسام ،أن يكون أساس التقسيم واحدا.
التقسيم الصحيح يدل على عدة معاني منها :بالتقسيم يظهر نوع التقسيم ،ويتضح من التقسيم حقيقة كل
قسم ،يدل التقسيم على حكم كل قسم ،ونستدل من التقسيم على الشيء الذي تم تقسيمه .والتقسيم موجود
بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
يستعمل األصوليون التقسيم في أربعة أمور هي :في طرق إثبات العلة ،في إبطال العلة ،في إثبات بعض
القواعد األصولية ،في توضيح المسائل األصولية وبيان أقسامها.
الكلمات المفتاحية :التقسيم ،السبر والتقسيم ،تقسيم الكل
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Partition of the fundamentalists the implications and applications

Research summary
Partition is included in all sciences. One of those sciences is the science of
jurisprudence and fundamentals. And the correct division requires him to
several conditions. Of which: Sections should be limited to a certain number.
Each section should be different from the other. That the meaning of the
divided thing be common between the sections. The basis for the division shall
be one.
The correct division denotes several meanings, of which: By partition shows
the type of division. The division shows the reality of each section. Shows the
division on the rule of each section. And we infer from the division on the
thing that was divided.
The division is present in abundance in the Holy Quran and the Sunnah of the
Prophet.
The fundamentalists use the division in four things, namely. In methods of
proof of the cause. In nullifying the reason. In proving some fundamentalist
rules. In clarifying issues of fundamentalism and explaining its sections.

Keywords: Partition, Testing and partitioning, Divide the sum
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،الذي قسم العلم بين خلقهه كمها قسهم سهبحانه األرااق بيهنهم ،والصهةة والسهةم
() 1

على نبينا محمد أبي القاسم القائل « :من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين ،وإنمها أنها قاسهم وهللا يعطهي»
وعلى اله وصحبه أجمعين ،وبعد:

فهههذا بحههت مختصههر فههي التقسههيم عنههد األصههوليين ،وأهميتههه تكمههن فههي أن التقسههيم منتشههر بههين شههتى
المواضيع من علم األصول كما يدخل في كل العلوم أيضا.

أهمية البحث:
فكل علم بحاجه ماسة إليه ،ألن أي علم يحتوي علهى قواعهد وأدلهة ،ومسهائل شهتى ،وتفريعهات كثيهرة
البد من ترتيبها وتنظيمها على أسس راسخة وأقسام متباينة و تفاريع واضحة ،يسهل فهمهها وإدراكهها ،و
توضح تشابكها وتعقيداتها وترابطها ،وتفرق بين األصول والفروع ،والجذور واألغصان،
وتبههين ماهيههة كههل منههها ،وحكمههها وآثارههها ومميااتههها ،وهههذا ال يكههون إال بالتقسههيم المنضههب ب سههس
صحيحة و واضهحة ،ولههذا جهاء موضهوع ههذا البحهت فهي بيهان حقيقهة وماهيهة التقسهيم ،وأنهواع التقسيمه
وشروط كل نوع منها حتى ال نقع في تقسيمات غيهر صهحيحة أو غيهر واضهحة ،كمها سه تعرل لهدالالت
التقسيم وما يفيده التقسيم من معاني ،وس ذكر أمثلة وتطبيقهات مهن القهرآن الكهريم والسهنة النبويهة الشهريفة
صههلى هللا علههى صههاحبها أفضههل الصههةة والتسههليم ،وسه تطرق لههبعض التقسههيمات التههي وردت فههي بعههض
المصنفات األصولية والفقهية ،وبيان وجه القصور فيها إن وجدت.

ومن هنا جاءت أهداف البحث كما يلي:
-1تحديد المراد بالتقسيم عند األصوليين.
-2إيضاح الشروط الةامة للتقسيم.
-3بيان ما يدل عليه التقسيم أو ما يسمى بدالالت التقسيم.
-4ذكر أمثلة وتطبيقات توافرت فيها شروط التقسيم.
-5بيان وجه القصور في بعض التقسيمات التي ترد في الفقه أو في أصوله.

 ) 1صحيح البخاري ،بتعليق مصطفى البغا ،ج،1ص، 52حديث رقم 11
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فكانت خطه البحت كما ي تي:
خطة البحث:
تتكون من مبحثين :األول منهما في تعريف التقسيم وأنواعه وشروطه وينقسم إلى ثةثة مطالب:
المطلب األول :في تعريف التقسيم
المطلب الثاني :أنواع التقسيم
المطلب الثالت شروط التقسيم
وأما المبحت الثاني :فهو في دالالت التقسيم ،وتطبيقاته ،وينقسم إلى مطلبين:
المطلب األول :دالالت التقسيم
المطلب الثاني :تطبيقات التقسيم

المبحث األول:
تعريف التقسيم وأنواعه وشروطه
المطلب األول :تعريف التقسيم لغة و اصطالحا:
التقسيم لغة:
لفظ التقسيم م خوذ من القسم ،و « القاف و السين و الميم أصةن صحيحان يدل أحهدهما علهى جمهال
وحسن ،ويدل اآلخر على تجائة شيء  ،فاألول القسام وهو الحسن والجمال ،و فةن مقسم الوجهه أي ذو
() 1

جمال والقسمة الوجه وهو أحسن ما يكون ...و األصل اآلخر :القسهم مصهدر قسهمت الشهيء قسهما »

فانقسم و قسمه أي جاأه ،والقسم الحظ و النصيب ،والجمع أقسام وجمعه أقاسيم ،و قسيمك الهذي يقاسهمك
أرضا أو ماال بينهك وبينهه ،و ههذا قسهيم ههذا أي شهطره المقابهل لهه.

() 2

فالتقسهيم التفريهو و جعهل الشهيء

أجااء.

 ) 1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس 68 / 2
 ) 2لسان العرب ،البن منظور مادة قسم 181 / 11
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التقسيم في االصطةح:
التقسيم عند األصوليين له تعريفان؛ وذلك ألن األصوليين تارة يذكرونه فهي مسهالك العلهة ،وتهارة فهي
قوادح العلة حسب الغرل المراد من التقسيم .و إذا ذكر ضمن مسالك العلة قهرن معهه السهبر ،ويعبهرون
عنه بمسلك السبر والتقسيم ،و هو« :حصر األوصاف الموجودة في األصل الصالحة للعلية فهي عهدد ،ثهم
() 1

إبطال علية بعضها لتثبهت عليهة البهاقي»

أي أن التقسهيم ههو تعهداد األوصهاف التهي يتهوهم صهةحيتها

للتعليل .ثم يتم سبرها ،و السبر لغة :االختبار ،أي يختبر تلهك األوصهاف ليميها الصهالح منهها للتعليهل مهن
غيره.

() 2

مثال ذلك :علة تحريم الخمر إما لكونه سائة ،أو لكون رائحته كريهة ،أو لونهه بنيها ،أو كونهه مصهنعا
من العنب ،أو كونه مسكرا .فاألصوليون في هذا الموضع يسهتخدمون التقسهيم مهع السهبر السهتخرا علهة
الحكم.
وأما إذا ذكهر التقسهيم فهي قهوادح العلهة فيعرفهه األصهوليون ب نهه :تهردد اللفهظ بهين احتمهالين متسهاويين
أحدهما :مسلم ال يحصل المقصود ،واآلخر ممنوع ،وهو يحصل المقصود.

() 3

والتقسههيم عنههد المناطقههة يسههمى بالقضههية الشههرطية المنفصههلة و هههي« :التههي يحكههم فيههها بتنههافي نسههبتين
ف كثر أو عدم تنافيهما»

() 4

و عادة يستخدم المناطقة للداللة على الترديد أداة (إما) وقد يسهتعمل حهرف ( أو ) و قهد يسهتعمل غيهر
ذلك ،مثال قولك :إما أن يكون الشيء موجودا و إما أن يكون معهدوما.أو تقهول :إمها أن يكهون متحركها أو
ساكنا .أو تقول :درجة الحرارة :إما فوق الصفر أو تحته أو مساوية له.

() 5

يتضح من التعريفات الثةثة أنها تشترك في أن التقسيم فيه ترديد أو احتمهال ألكثهر مهن أمهر ،فالشهيء
إمهها أن يكههون كههذا أو كههذا ،لكههن المقصههد مههن التقسههيم يختلههف ،فعنههد ذكههره فههي مسههالك العلههة يقصههد بههه
األصوليون التوصل إلى معرفة العلة من شرع الحكم ،وعند ذكره في قوادح العلة يقصد بهه ابطهال العلهة
واالعترال عليها ،وبالتالي عدم صةحيتها للتعليل ،وأما عنهد المناطقهة فيقصهد بهه إثبهات أحهد المتنهافيين
بنفي اآلخر.

 ) 1شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين 111 / 1 ،
 ) 2التحبري شرح التحرير ،املرداوي 1125/ 1
 ) 3تشنيف املسامع ،بدر الدين الزركشي  ،193/ 1والتحبري شرح التحرير ،املرداوي 1213/ 1
 ) 4ضوابط املعرفة ،للميداين98 ،
 ) 5ضوابط املعرفة ،امليداين91 ،
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المطلب الثاني :أنواع التقسيم:
التقسيم يكون على نوعين:
النوع األول :تقسيم الكل إلى أجاائه و هو:
تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع أجاائها التي تتركهب منهها .كقولهك :الكرسهي ،خشهب و مسهامير.
أو تقول :الشجرة :جذور و ساق و أغصان .وكتقسيم اإلنسان إلى الحيوان والناطو.
و هذا النوع ال يستقيم فيه إطةق اسم الكل على كل قسهم بطريهو الحقيقهة ،فهان اسهم اإلنسهان ال يطلهو
علههى الحيههوان و النههاطو ،بههل يطلههو علههى المجمههوع .و كههذلك الكرسههي ال يطلههو علههى الخشههب وعلههي
المسامير بل على المجموع.

() 1

و الكل ال يجوا تقسيمه إلى أجاائه ب داة التقسيم ( إما ) ،فة يصح أن يقال:الكرسي إما خشهب و إمها
مسامير  .و إنما يجوا حمل الكل إلى أجاائه حمل مواط ة مع عطهف بعهض أجاائهه علهى بعضهها ،مثهال
قولك :الكرسي :مسامير و خشب.

() 2

النوع الثاني :تقسيم الكلي إلى جائياته و هو:
« ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود »

() 3

و بعبارة أخرى « :ضم قيود متباينة ذاتها أو اعتبهارا إلهى مفههوم كلهي بحيهت يحصهل مهن انضهمام كهل
قسيم ،وهو قسيم بالنسبة إلى اآلخر ».

() 4

قوله ضم قيود متباينة ذاتا :تقسيم الجنس إلى أنواعه ب ن يؤخذ من األعلهى إلهى األسهفل بايهادة قيهد ،و
ال بد فيه من أن يكون مورد التقسيم مشتركا بين األقسام ،فان قسمت الجسم إلي جمهاد وحيهوان ،كهان كهل
واحد منهما جسما .و إذا قسمت الحيوان إلى إنسان و فرس و طير كان كل واحد منهمها جسهما و حيهوان.
() 5

 ) 1كشف األسرار شرح البزدوي ،البخاري. 11 / 1 ،آداب البحث و املناظرة  ،الشنقيطي  .6 / 5ضوابط املعرفة ،امليداين،
193
 ) 2آداب البحث واملناظرة ،الشنقيطي 58 / 1
 ) 3ضوابط املعرفة امليداين192 ،
 ) 4تيسري التحرير ،ابن اهلمام. 19 / 1 ،
 ) 5كشف األسرار ،البخاري31 /1 ،
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ومثاله تقسيم النحوي للكلمة:
الكلمة :إن لم تدل على معنى في نفسها ،فإما أن يكون الامن جاءا من معناها فهي الفعل .وإمها أن ال
يكون الامن جاءا من معناها ،فهي االسم .إذن الكلمة :حرف وفعل و اسم.

() 1

و أما ضم القيود المتباينة اعتبارا :فهو تقسيم الشيء باعتبهار أوصهافه ،كتقسهيم اإلنسهان باعتبهار العلهم
إلى عالم ،وغير عالم .أو باعتبار الكتابة إلى كاتهب و غيهر كاتهب .أو باعتبهار لونهه إلهى أبهيض وأسهود و
احمر .و ال بد فيه من اشهتراك مهورد التقسهيم أيضها .فيكهون التقسهيم :إنسهان عهالم وغيهر عهالم ،أو إنسهان
كاتب و إنسان غير كاتب ،أو إنسان أبيض وإنسان أسود و إنسان احمر.

() 2

المطلب الثالث :شروط التقسيم:
شروط التقسيم على قسمين:
القسم األول :شروط تقسيم الكل إلى أجاائه:
الشرط األول :يشترط لتقسيم الكل إلى أجاائه أن يكهون التقسهيم حاصهرا لجميهع األجهااء التهي تركهب
منها الكل ،ويكون مانعا من دخول قسم آخر ليس من أقسام المقسم.
الشرط الثاني :أن يكون كل قسم مباينها لغيهره مهن األقسهام ،و مباينها أيضها للمقسهم ،وذلهك بهالنظر إلهى
الحمل ﻻ إلى التحقيو.

() 3

القسم الثاني :يشترط لصحة تقسيم الكلي إلى جائياته شروطا ،هي:
الشرط األول :أن يكون التقسيم حاصرا ،أي جامعا و مانعها ،جامعها لألقسهام العقليهة كلهها ،مانعها مهن
األقسام األخرى.
الشرط الثاني :أن يكون كل قسم من األقسام أخص مطلقا من المقسم ،فة يكون مساويا ،وال أعهم منهه
مطلقا ،وال مباينا له ،وال أعم من وجهه وأخهص مهن وجهه .وبعبهارة أخهرى يجهب أن يكهون مهورد التقسهيم
مشتركا بين األقسام.

() 4

الشرط الثالت:أن يكون كل قسم مباينا لغيره من األقسهام ،أي لهيس بينهه وبهين بعهض األقسهام األخهرى
مساواة ،وال عموما وخصوصا مطلقا ،وال عموما وخصوصا من وجه.
 ) 1ضوابط املعرفة  ،امليداين 198- 192 ،
 ) 2كشف األسرار  ،البخاري 31 /1 ،
 ) 3آداب البحث  ،الشنقيطي13 ،
 ) 4ضوابط املعرفة للميداين . ٤٩٣ ،كشف األسرار  ،عبد العزيز البخاري ٩٩ / 1
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الشههرط الرابههع :أن يكههون أسههاس التقسههيم واحههدا ،فلههو كههان التقسههيم علههى أكثههر مههن أسههاس واحههد ،كههان
التقسيم غير صحيح ،وليس بمعتبر ،ويترتب عليه تداخة لألنواع في القسمة.
فة يصح تقسيم البشر إلى بيض البشرة ،وشقر الشهعور .وال يصهح تقسهيم الطهةق إلهى طهةق محهرم
وطةق رجعي؛ وذلك الختةف أساس التقسيم.
وإنما يصح تقسيم البشر باعتبار لون البشرة إلى بيض وسود وصهفر وحمهر ،ومهن حيهت لهون الشهعر
إلى سود الشعور وشقر الشعور وغير ذلك.
ويصح تقسيم الطةق على أساس موافقة الشرع إلى سني وبدعي ،وعلى إمكان الرجعهة وعهدمها إلهى
طةق رجعي وطةق بائن.

() 1

الشرط الخامس :إذا كان التقسيم أكثر من مرة ب ن كان متسلسة ،فيجب أن تكون حلقهات السلسهلة فهي
القسمة متصلة ،بحيت ال تترك واحدة منها .بمعنى أن يكون ما يتفرع عنهها الجهنس مهن األنهواع متسلسهة
من األعلى إلى األسفل من غير أن تترك حلقة منه.
مثههال ذلههك :لههو أننهها قسههمنا الكلمههة إلههى :اسههم وفعههل وحههرف ،وقسههمنا الفعههل إلههى مرفههوع ومنصههوب
ومجرور لوقعنا في المحظور ،وافتقدنا هذا الشرط ؛ ألننا نكون قد تركنا حلقة سابقة لذلك.
فكان ينبغي قبل ذلك ،تقسيم الفعل إلى :مال ومضارع وأمر .ثم تقسيم المضارع إلى معهرب ومبنهي
وتقسيم المعرب منه إلى :مرفوع ،ومنصوب ،ومجاوم.

() 2

المبحث الثاني
دالالت التقسيم و تطبيقاته
للتقسههيم دالالت عههدة ،وفوائههد متنوعههة ،ولههه أيضهها تطبيقههات كثيههرة فههي الكتههاب والسههنة ،وفههي مؤلفههات
األصههوليين وكةمهههم ،ويسههتخدم خاصههة فههي سههياق اسههتدالالتهم علههى إثبههات القواعههد األصههولية أو نفيههها،
واألمر ال يقتصر على األصوليين فحسب ،بهل يمتهد إلهى جميهع علمهاء العلهوم األخهرى ،وسهنرى فهي ههذا
المبحت دالالت التقسيم وفوائده وتطبيقاته:
المطلب األول :دالالت التقسيم:
التقسيم إذا كان صحيحا فإنه يفيدنا ويدلنا على معاني و مدلوالت عدة ،منها:

 ) 1طرق االستدالل ومقدماهتا ،الباحسني. ٢٩٩ ،
 ) 2طرق االستدالل ومقدماهتا  ،الباحسني ٢٩٤.،
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 – 1يتضح من التقسيم نوع التقسيم ،ههل ههو تقسهيم الكهل إلهى أجاائهه ،أو تقسهيم الكلهي إلهى جايئاتهه،
وذلهك مهن خهةل اشههتراك مهورد التقسهيم بههين األقسهام ،فهإن كههان مهورد التقسهيم مشههتركا بهين األقسهام كههان
التقسيم من نوع تقسيم الكلي إلى جائياته ،وإن لم يكن مشتركا كان من نوع تقسيم الكل إلى أجاائه.
مثال ذلك :تقسيم اإلنسان إلى حيوان وناطو .ال يعتبر هذا من قبيل تقسيم الجنس إلى أنواعه ،كتقسهيم
الحيوان إلى إنسان وفهرس وأسهد وغيرهها ،وذلهك لعهدم اشهتراك مهورد التقسهيم فهي كهل قسهم ،بهل ههو مهن
تقسيم الكل إلى أجاائه.
 -2من فوائد التقسيم ظهور ماهية كل قسم.
مثال ذلك :تقسيم األحكام الشرعية عند األصوليين ،فالحكم لديهم هو :خطاب هللا تعهالى «وخطهاب هللا
تعالى إذا تعلو بشيء فإما أن يكون طلبا جااما أو ال يكهون كهذلك ،فهإن كهان جاامها ،فإمها أن يكهون طلبها
لفعههل وهههو اإليجههاب ،أو طلبهها لتههرك وهههو التحههريم ،وان كههان غيههر جههاام فالطرفههان ،إمهها أن يكونهها علههى
السوية وهو اإلباحة ،وإما أن يتهرجح جانهب الوجهود وههو النهدب ،أو جانهب العهدم وههو الكراههة ،ف قسهام
()1

األحكام الشرعية هي هذه الخمسة ،وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها »

ومثاله تقسيم اللفظ « :اللفظ إن دل على الماهية من حيت هي .فهو المطلو ،كاإلنسان ،أو علهى وحهدة
معينة كايد فهو العلم ،أو غير معينة كرجل فهو النكرة ،أو على وحدات متعددة فهي :إمها بعهض وحهدات
([)2

الماهية فهو اسم العدد ،كعشرين رجة ،أو جميعها فهو العام »

وعلههى هههذا فقههد اسههتفدنا مههن هههذا التقسههيم معرفههة حههدود مهها تضههمنه مههن الحقههائو وهههو المطلههو والعلههم
والنكرة واسم العدد والعام .فالمطلو :هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصهف اائهد .والعلهم :ههو
اللفظ الدال على وحدة معينة .والنكرة :اللفهظ الهدال علهى وحهدة غيهر معينهة .واسهم العهدد :ههو اللفهظ الهدال
على بعض وحدات ماهية مدلوله .والعام :اللفظ الدال على جميع أجااء ماهية مدلوله.

()3

-3من دالالت التقسيم إفادة الحكم لكل قسم .وأن كل قسم له حكم مباين ومخهالف للقسهم اآلخهر ،أي أن
التقسيم يقتضي انتفهاء مشهاركة كهل قسهم مهع اآلخهر ،وإذا انتفهت المشهاركة ،فةبهد أن يتميها كهل قسهم عهن
غيره بما يخصه ،ليظهر فائدة التقسيم.

()4

ومن األمثلة على ذلك ما جاء في الحديت عن رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم انهه قهال« :البينهة علهى
المههدعي واليمههين علههى مههن أنكههر» )1( .فقههد قسههم النبههي صههلى هللا عليههه وسههلم البينههة واليمههين بههين المههدعي
) (1احملصول للرازي ج / 1ص91
) (2التحبري شرح التحرير ،املرداوي ٩٤٢٢ / ٥ ،
) (3التحبري شرح التحرير ،املرداوي٩٤٢٩ / ٥ ،
) (4كشف األسرار،عبد العزيز البخاري ا ٩٩ /
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والمنكر ،فبمقتضى هذا الحديت ،ال يشترك أحد منهما في قسم صاحبه ،وعلى هذا لهو عجها المهدعي عهن
إقامة شاهد آخر ،يستحلف المدعى عليه فق  ،ويقضى عليه بالنكول ،ال برد اليمين عليه.

()2

و بفن ِف فسههقا مهن ولفيِّهقهاِ ،
ومن األمثلة على ذلك:قولهه صهلى هللا عليهه وسهلم « :الثيِّهب أ قحه ب
والبف ِكهر يسِهتق ِ فذنهقا
صه ِمتهقا إف ِقرارهقها»)3( .فتقسهيمه صهلى هللا عليهه وسهلم المهرأة
أبوهقا في ن ِف فسههقا وإف ِذنهقها صهماتهقا وربا قمها قهال و ق
المخطوبة إلى قسمين :إما ثيهب وإمها بكهر ،وتخصهيص كهل واحهد بحكهم يهدل علهى انتفهاء ذلهك الحكهم عهن
القسم اآلخر؛ إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة.

()4

وداللة التقسيم على أن كل قسم له حكم مغاير للقسهم اآلخهر تعتبهر مهن داللهة مفههوم المخهالف ،وجعلهه
بعض األصوليين نوعا مستقة من أنواع مفهوم المخالفة ،وسماه بمفهوم التقسيم.
– ٤يظهر بالتقسيم وجه انحصاره في األقسام التهي انقسهم إليهها .والمهراد بوجهه الحصهر فهي التقسهيم:
سبب انحصار التقسيم في تلك األقسام التي انقسم إليها المقسم .فالتقسيم إذا كهان منحصهرا فهي قسهمين به ن
كان دائرا بين النفي واإلثبات ،ولم تكن بينهما واسطة ،فة حاجهة لبيهان وجهه االنحصهار لوضهوحه ؛ ألن
االنحصار فيه عقلي ،وغالبا ما يكون بينا جليا.
وأمهها إن كههان التقسههيم منحصههرا ،وكههان أكثههر مههن قسههمين ،فههاألمر بحاجههة إلههى بيههان وجههه االنحصههار
وكيفيته ،مثال ذلك من الفقه :تقسيم القتل على ثةثة اضرب :عمد محض ،وخط محهض ،وعمهد خطه « .
ووجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عهين المجنهي عليهه فههو الخطه  ،وإن قصهدها فهإن كهان بمها
يقتل غالبا فهو العمد ،وإال فشبه عمد ».

()5

– ٥يتضح مهن التقسهيم أيضها مهورد التقسهيم ،ففهي بعهض التقسهيمات يكهون المقسهم محهتمة ألكثهر مهن
معنى ،فنستدل بالتقسيم على تعيين المقسم ،و يسمى مورد التقسيم.
مثالههه :تقسههيم الحيلههة إلههى األحكههام الخمسههة أي حيلههة واجبههة ،كمباشههرة األسههباب الواجبههة حيلههة علههى
حصول مسبباتها ،فاألكل والشرب والسفر الواجب حيلهة علهى المقصهود منهه ،ومباشهرة العقهود الشهرعية
واجبها و مستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه،

) (1فتح الباري  ،ابن حجر  561 / 2 ،قال احلافظ ابن حجر :بأن اسناده حسن.
 (2)2الكليات  ،أبو البقاء الكفوي . ٩٦٥
) (3صحيح مسلم. 1111 / 5 ،
) (4التحبري،املرداوي ٩٩٩٩ / ٦
) (5اإلقناع  ،الشربيين ٣٩٥ / ٩ ،
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واألسباب المحرمة والمكروهة كلها حيلة على حصول مقاصدها منهها .فيتضهح مهن ههذا التقسهيم أن
المراد بالحيلة هنا هي الحيلة اللغوية ،وهي مورد التقسيم وليست الحيلة المذمومة.

()1

ومثالهه :تقسهيم الجههل إلهي بسهي ومركهب ،فهالمراد بالجههل هنها مطلهو الجههل ،ولهيس جههل المكهابرة
والعناد وعدم التصديو.
ومثالههه :قههول اإلمههام الشههيرااي رحمههه هللا تعههالى فههي المهههذب « :إذا تههيقن طهههارة المههاء ،وشههك فههي
نجاسته توض به ؛ألن األصل بقاؤه علهى الطههارة ،وإن تهيقن نجاسهته وشهك فهي طهارتهه لهم يتوضه بهه ؛
ألن األصل بقاؤه على النجاسة ،وإن لم يتيقن طهارته وال نجاسته توض به؛ألن األصل طهارته ».

()2

قال النووي في شرحه «:هذه الصور الثةث متفو عليها كما قاله المصنف ،فإن قيل كيف جعل المهاء
ثةثههة أقسههام ،ثالثههها :أن ال يتههيقن طهههارة وال نجاسههة ،معلههوم أن المههاء أصههله الطهههارة فالصههورة الثالثههة
كاألولى وداخلة فيها .فالجواب :أن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا المتوضئ ال بالنسبة إلى أصل
الماء ».

()3

 -٦يتضهح مههن التقسههيم أيضها أسههاس التقسههيم ،وههل التقسههيم لههه أسهاس واحههد أو أكثههر .مثهال ذلههك قولههه
تعالى « :قو ا
ح » ()4جملة معناها التحهذير ،أخبهر تعهالى فيهها أنهه عهالم بالهذي يفسهد
هللا يق ِعلقم ِالم ِف فس قد فمنق ِالمصِ لف ف
من الذي يصلح ،ومعنى ذلك :أنه يجااي كة منهما على الوصف الذي قام به ،وكثيرا ما ينسب العلم إلى
هللا تعالى على سبيل التحذير ؛ ألن من علم بالشيء جااى عليه ،فهو تعبير بالسبب عن المسبب.
و يعلم :هنا متع ٍد إلهى واحهد ،وجهاء الخبهر هنها بالفعهل المقتضهى للتجهدد ،وإن كهان علهم هللا ال يتجهدد ؛
ألنهه قصههد بهه العقههاب والثهواب للمفسههد والمصهلح ،وهمهها وصهفان يتجههددان مهن الموصههوف بهمها ،فتكههرر
ترتيب الجااء عليهما لتكررهما ،وتعلو العمل بالمفسد أوال ؛ ليقع اإلمساك عن اإلفساد.
ومن :متعلقة بيعلم ،على تضمين ما يتعدى بمن ،ك ن المعنى :وهللا يميا بعلمه المفسد من المصلح .
وظاهر األلف والةم أنها لةستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح ،والمصهلح فهي مهال اليتهيم مهن
جملة مدلوالت ذلك ،ويجوا أن تكون األلف والهةم للعههد ،أي :المفسهد فهي مهال اليتهيم مهن المصهلح فيهه،
والمفسد باإلهمال في تربيته مهن المصهلح لهه بالت ديهب ،وجهاءت ههذه الجملهة بههذا التقسهيم ؛ألن المخالطهة
على قسمين :مخالطة بإفساد ،ومخالطة بإصةح.

) (1إعالم املوقعني ،ابن القيم٣٨٥ / ٤،
) (2اجملموع  ،النووي .553/ 1 ،
) (3اجملموع  ،النووي .553/ 1 ،
) (4سورة البقرة ،آية . 551
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وألنه لما قيل ﴿ :قلِ إصِ ةق ٌح لاه ِم قخيِه ٌر﴾ فههم مقابلهه ،وههو أن اإلفسهاد شهر ،فجهاء ههذا التقسهيم باعتبهار
اإلصةح ومقابله ،أي أن أساس تقسيم المخالطة لليتيم هو :اإلصةح وعدمه».

()1

ومن األمثلة قول النسفي في شرحه للمنار في باب تقسيم السبب:
« اعلم أن تقسيم مشهايخنا رحمههم هللا السهبب والعلهة والشهرط والعةمهة علهى األقسهام المهذكورة ،لهيس
باعتبار أن حقائقها تنقسم إلى هذه األقسام ،كانقسام حقيقة اإلنسان إلى الرجهل والمهرأة ؛ألن مها ههو حقيقهة
من كل قسم من هذه األشياء أحد أقسهامها المهذكورة ،فهة يسهتقيم التقسهيم باعتبهار الحقيقهة ،ولكهن تقسهيمهم
إياها باعتبار معنى عام ،وهو ما يطلو عليه اسم السبب أو العلة أو الشرط ،سواء كان بطريو الحقيقهة أو
باعتبار ما يوجد فيه جهة السببية والعلية والشهرطية بوجهه ،فحينئهذ يسهتقيم التقسهيم ،ويهدل علهى مها ذكرنها
قوله:قد مر من قبل هذا أن وجوب األحكام متعلو ب سهبابها .يعنهي لمها ثبهت أن الوجهوب متعلهو باألسهباب
يحتا إلى بيان تقسيم أنواع السبب ،وبيان وجوه تعلو الحكم به ،فههذا يهدل علهى أن التقسهيم لهيس باعتبهار
حقيقة السبب ،فإن األسباب التي مهر ذكرهها ليسهت ب سهباب حقيقهة علهى مها اختهاره المصهنف فهي تعريهف
السبب ،بل هي علل سميت أسبابا بطريو المجاا إلفضائها إلى األحكام ،فعرفنا أن وجه التقسيم مها قلنهاه.
»

()2

 -7وقد يستفاد من التقسيم أيضا معرفة القسم أو األقسام المقابلة للقسم أو األقسام المذكورة في النص،
هللا صلى هللا عليه وسلم ب قم ِن فك فبهي فقهال:
هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال« :أ قخ قذ رسول ف
من ذلك :عن عبد ف
ِ
بيل» )3( .يتضح مهن الحهديت القسهم المقابهل للمهذكور أال وههو المقهيم
كن في ال بد ِنيا ك قنا ق
ك غقريبٌ أو عقابر قس ٍ
غير المسافر.
أيضا ما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال «:رحهم هللا عبهدا قهال خيهرا فغهنم ،أو سهكت عهن
سوء فسلم» )4( .يتضح من الحديت القسم المقابل للمهذكور ،أال وههو مهن قهال شهرا فغهرم ،أو سهكت عهن
خير فلم يسلم.
المطلب الثاني :تطبيقات التقسيم:
سنعرل لتطبيقات التقسيم في الكتاب و السنة وعند األصوليين والفقهاء:
أوال:تطبيقات التقسيم من القرآن الكريم:

) (1تفسري البحر احمليط ،الزركشي 115/ 5 ،
) (2كشف األسرار  ،البخاري539 / 3 ،
ِ
كن يف ُّ
ابر َسبيل
الدنْيا كأَن َ
) (3صحيح البخاري  5126 / 2باب ْقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ْ
َّك َغر ٌ
يب أو َع ُ
) (4التيسري بشرح اجلامع الصغري  11/ 5وهو حديث مرسل
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التقسيم في القرآن الكريم منتشر و مبثوث بين اآليهات كثيهرا وههو يه تي ألغهرال متنوعهة و متعهددة،
ومن أمثلة التقسيم:
قوله تعالى{ :الا يق ِست فقوي ِالققا فعدونق فمنق ِالم ِؤ فمنفينق قغيِر أوِ لفي ال ا
يل هللاف بفه ق ِم قوالف فه ِم
ض قر فر قو ِالم قجا فهدونق ففي قسبف ف
قوأقنف فس فه ِم فق ا
ض قل هللا ِالم قجا فه فدينق فب ق ِم قوالف فه ِم قوأقنف فسه فه ِم قعلقهى ِالققا فعه فدينق قد قر قجهة قوكه ة قوعقه قد هللا ا ِلحسِهنقى قوفقضاه قل هللا
قظيما }النساء .55 ،هذه اآلية قسمت المؤمنين إلى قسمين والغهرل مهن
ِالم قجا فه فدينق قعلقى ِالققا فع فدينق أقجِ را ع ف
هذا التقسيم بيان التفرقة بينهما،
وهذا الغرل أعني بيان التفرقة بين القسمين جاء في نصوص أخرى من القرآن الكريم ومنها:
ت فقاتاق ِ
ب لق قعلاكه ِم
قوله تعالى{ :قل الا يق ِست فقوي ِال قخبفيت قوالطايِّب قولقوِ أق ِع قجبق ق
وا هللاق يقا أوِ لفي األق ِلبقا ف
ك قك ِث قرة ِال قخبفي ف
ت ِفلفحونق }المائدة.111 ،
ل قال يقسِهت فقوي فمهنكم ام ِهن
هلل فميه قراث الساه قما قوا ف
هللا قو ف ا ف
يل ا ف
وقوله تعالى { :قو قما لقكه ِم أق اال تنففقهوا ففهي قسه فب ف
ت قو ِاألقرِ ف
هللا ِالحسِهنقى قو ا
ك أق ِعظقم قد قر قجة ِّمنق الا فذينق أقنفققوا فمهن بقعِهد قوققهاتقلوا قوكهة قوعقه قد ا
هللا
ح قوققاتق قل أوِ لق فئ ق
أقنفق ق
و فمن ققب فِل ِالفق ِت ف
بف قما تق ِع قملونق قخبفي ٌر}الحديد.11 ،
ار قوأقصِ قحاب ِال قجنا فة أقصِ قحاب ِال قجنا فة هم ِالفقائفاونق }الحشر.21 ،
وقوله تعالى { :قال يق ِست فقوي أقصِ قحاب النا ف
صير أقفقةق تقتقفق اكرونق }األنعام.51 ،
وقوله تعالى{ :قلِ هقلِ يق ِست فقوي األق ِع قمى قو ِالبق ف
ل ق فل هللا قلِ أقفقاتاخ ِقذتم ِّمن دو فن فه أقوِ فليقاء الق يق ِم فلكونق فألقنف فس فه ِم
وقوله تعالى{ :قلِ قمن رابب ال اس قما قوا ف
ت قواألقرِ ف
هلل شه قر قكاء قخلقق ِ
الظل قمات قوالنبور أق ِم قج قعل ِ
صير أق ِم هقلِ تق ِست فقوي ب
هوا
نق ِفعا قوالق ق
وا ف ف
ضرا قلِ هقلِ يق ِست فقوي األق ِع قمى قو ِالبق ف
احد ِالققهاار }الرعد.11 ،
قك قخ ِلقف فه فقتقشقابقهق ِال قخ ِلو قعلق ِي فه ِم ق فل هللا خقالفو كلِّ ش ِ
قي ٍء قوه قو ِال قو ف
ب }الامر.5 ،
وقوله تعالى { :قلِ هقلِ يق ِست فقوي الا فذينق يق ِعلقمونق قوالا فذينق قال يق ِعلقمونق إفنا قما يقتق قذ اكر أوِ لوا ِاألق ِلبقا ف
ان هق قذا ع ِقذبٌ فه قر ٌ
ات قسهائف ٌ شقه قرابه قوهقه قذا فم ِله ٌح أ قجها ٌ قو فمهن كهلل تقه ِكلونق
وقوله تعالى { :قو قما يق ِست فقوي ِالبقحِ قر ف
اخ قر فلتق ِبتقغههوا فمههن فقضِ ه فل فه قولق قعلاك ه ِم تق ِشههكرونق
لقحِ مهها طق فريهها قوتق ِس هت ِقخ فرجونق فح ِليقههة ت ِقلبقسههونقهقا قوتق ه قرى ِالف ِل ه ق
ك ففي ه فه قم ه قو ف
}فاطر.12 ،
وقولههه تعههالى { :قو قمهها يق ِس هت فقوي ِاألقحِ يقههاء قو قال ِاألق ِم ه قوات إف ان ا
هللاق ي ِس ه فمع قمههن يق قشههاء قو قمهها أقنههتق بفم ِسه فم ٍع امههن ففههي
ور}فاطر.22 ،
ِالقب ف
احد ِالققهاار }يوسف.35 ،
وقوله تعالى{ :يقا ق
احبق في السِّجِ فن أقأقرِ بقابٌ بمتقفقرِّ قونق قخ ِي ٌر أق فم هللا ِال قو ف
ص ف
ومن أمثلة التقسيم :التقسيم بصيغة االستفهام ب فمن مثل قوله تعالى:
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ار فقا ِنهقها قر
اس ب ِنيقانقهه قعلقه قى شقهفقا جهر ٍ
ان قخ ِي ٌر أقم ام ِن أقس ق
{أقفق قم ِن أقس ق
اس ب ِنيقانقه قعلقى تق ِق قوى فمنق ف
هللا قو فرضِ قو ٍ
ف هقه ٍ
قار قجهقنا قم قوهللا الق يق ِه فدي ِالققوِ قم الظاالف فمينق }التوبة.115 ،
بف فه ففي ن ف
صير }آل عمران.112 ،
{أقفق قم فن اتابق قع فرضِ قوانق هللاف قك قمن بقاء فب قس ِخ ٍ ِّمنق هللاف قو قم ِ قواه قجهقنام قوبف ِئ ق
س ِال قم ف
و أق قحه ب
و أقفق قمن يق ِه فدي إفلقى ِال قح ِّ
و ق فل هللا يق ِه فدي لف ِل قح ِّ
{قلِ هقلِ فمن ش قر قكآئفكم امن يق ِه فدي إفلقى ِال قح ِّ
و أقن يتابقه قع أق امهن
ي إفالا أقن ي ِهدقى فق قما لقك ِم قك ِيفق تقحِ كمونق }يونس.35 ،
الا يق فه ِّد ق
و قك قم ِن ه قو أق ِع قمى إفنا قما يقتق قذ اكر أوِ ل ِ
ك ِال قح ب
ب }الرعد.15 ،
ك فمن قربِّ ق
نا قل إفلق ِي ق
وا األق ِلبقا ف
{أقفق قمن يق ِعلقم أقنا قما أ ف
{أقفق قمن يق ِخلو قك قمن الا يق ِخلو أقفقة تق قذ اكرونق }النحل.17 ،
اسقا اال يق ِستقوونق }السجدة.11 ،
{أقفق قمن قكانق م ِؤ فمنا قك قمن قكانق فق ف
{أقفق قمن قش قر قح ا
ك ففهي
هللا أوِ لقئفه ق
هللا ق
هر ا ف
هور ِّمهن اربِّه فه فق قويِه ٌل لِّ ِلقق ف
ص ِد قره لف ِ ف
ْلس قِة فم فقه قو قعلقهى ن ٍ
اسهيق فة قلهوبهم ِّمهن فذ ِك ف
ين}الامر.22 ،ففي كل تقسيم من هذه التقسيمات الغرل فيه التفرقة بين القسمين.
ق
ض قة ٍل م فب ٍ
ومن أمثلة التقسيم ،نصوص جاءت لبيان التسوية بين القسمين ،ومنها:
{إف ان الا فذينق قكفقر ِ
وا قس قوا ٌء قعلق ِي فه ِم أقأقن قذرِ تقه ِم أق ِم لق ِم تن فذرِ ه ِم الق ي ِؤ فمنون}[البقرة]1:
هلل قج فميعا فقققا قل الضب قعفقاء لفلا فذينق ا ِستق ِكبقر ِ
{ قوبق قرا ِ
ب هللاف
وا إفناا كناا لقك ِم تقبقعا فقهقهلِ أقنهتم بم ِغنهونق قعناها فم ِهن عقه قذا ف
وا ف ف
قي ٍء ققال ِ
صبقرِ نقا قما لقنقا فمن ام فحيص}[إبراهيم]21:
فمن ش ِ
وا لقوِ هقدقانقا هللا لقهق قد ِينقاك ِم قس قواء قعلق ِينقآ أق قج فا ِعنقا أق ِم ق
{ققالوا قس قواء قعلق ِينقا أق قوع ِ
قظتق أق ِم لق ِم تقكن ِّمنق ِال قوا فع فظين}[الشعراء]131:
{ قو قس قواء قعلق ِي فه ِم أقأقن قذرِ تقه ِم أق ِم لق ِم تن فذرِ ه ِم الق ي ِؤ فمنون}[يس]11:
{اصِ لقوِ هقا فقاصِ بفروا أقوِ الق تقصِ بفروا قس قواء قعلقيِك ِم إفنا قما تجِ قاوِ نق قما كنت ِم تق ِع قملون}[الطور]11:
وقد يكون الغرل من التقسيم التخيير بين القسمين مثل:
قوله تعالى{ :ققال ِ
وا يقامو قسى إف اما أقن ت ِل فق قي قوإف اما أقن ناكونق نقحِ ن ِالم ِل فقين}[األعراف]115:
س قو قج قدهقا تق ِغرب ففهي عقهي ٍِن قح فمئقه ٍة قو قو قجه قد فعنه قدهقا ققوِ مها ق ِلنقها يقها قذا
وقوله تعالى { :قحتاى إف قذا بقلق ق قم ِغ فر ق
ب ال اش ِم ف
ب قوإف اما أقن تقتا فخ قذ ففي فه ِم حسِنا} [الكهف]11:
ِالققرِ نقي فِن إف اما أقن ت قع ِّذ ق
ِهب أق فم اتاخقه قذ فعنه قد
وقد يرد التقسيم في القرآن الكهريم ،بصهيغة االسهتفهام ،مثهل:قولهه تعهالى{ :أقاطالقه قع ِال قغي ق
الراحِ قم فن قعهِدا }مريم71 ،
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و أق ِم أقنتق فمنق ا
وقوله تعالى{ :ققالوا أق فج ِئتقنقا فب ِال قح ِّ
الة فع فبينق }األنبياء55 ،
وقوله تعالى{ :فقإفن تق قولاوِ ا فققلِ آ قذنتك ِم قعلقى قس قواء قوإف ِن أق ِد فري أققق فريبٌ أقم بق فعي ٌد اما توعقدونق }األنبياء115 ،
ضهلبوا
هللا فقيققول أقأقنت ِم أقضِ لق ِلت ِم فعبقا فدي هقهؤ قالء أق ِم هه ِم ق
ون ا ف
وقوله تعالى { :قويقوِ قم يقحِ شره ِم قو قما يقعِبدونق فمن د ف
ال اسبفي قل } الفرقان17 ،
وقوله تعالى { :قوققال ِ
هللا قعهِهدا فقلقهن ي ِخ فلهفق هللا قعهِهدقه أق ِم
وا لقن تق قم اسنقا الناار إفالا أقيااما امعِدودقة قلِ أقتاخ ِقذت ِم فعن قد ف
تققولونق قعلقى هللاف قما الق تق ِعلقمونق }البقرة11 ،
« يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه ألنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إال أيامها معهدودة،
ثم ينجون منها ،فرد هللا عليهم ذلك بقوله تعالى « قلِ أقتاخ ِقذت ِم فعن قد هللاف قعهِدا فقلقن ي ِخلفهفق هللا قعهِهدقه أق ِم تققولهونق
قعلقى هللاف قما الق تق ِعلقمونق » أي إن ادعاءكم ذلك يحتمل أمرين ال ثالت لهما ،إما أن يكهون قهد وقهع عههد منهه
عا وجل ،فهو ال يخلف عهده  ،أو أنكم تكذبون و تققولونق قعلقى هللاف قما الق تق ِعلقمونق  ،واالحتمال األول لم يقع
ولم يحدث ،إذن فقد ثبت االحتمال الثاني ،ولهذا أتهى به م التهي بمعنهى بهل ،أي بهل تقولهون علهى هللا مها ال
تعلمههون مههن الكههذب واالفتههراء عليههه » ( )1وهههذا الههدليل يسههمي بههدليل السههبر والتقسههيم وتكههرر وروده فههي
القرآن الكريم ،والغرل من ذلك التقسيم في اآلية هو إثبات كذب اليهود وإبطال ادعاءهم.
هوب قواأل ِسهبقاطق
ومههن أمثلههة هههذا التقسههيم قولههه تعههالى{:أق ِم تققولههونق إف ان إف ِبه قرا فهي قم قوإف ِسه قما فعي قل قوإف ِسه قحا ق
ق قويقعِقه ق
صا قرى قهلِ أقأقنهت ِم أق ِعلقهم أق فم هللا قو قم ِهن أق ِ
قكان ِ
هل قع امها
وا هودا أقوِ نق ق
ظلقهم فم امهن قكهتق قم شقههقادقة فعنهدقه فمهنق ف
هللا قو قمها هللا فبغقا فف ٍ
تق ِع قملونق }البقرة141 ،
«وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل هللا ،اعمهوا أنههم أولهى بههؤالء الرسهل المهذكورين مهن
المسلمين فرد هللا عليهم بقوله « :أأنتم أعلم أم هللا » فاهلل يقول﴿ :ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن
كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ﴾آل عمران17 ،
وهم يقولون :بل كان يهوديا أو نصرانيا فإمها أن يكونهوا ههم الصهادقين العهالمين ،أو يكهون هللا تعهالى
هو الصادق العالم بذلك ،ف حد األمرين متعين ال محالة ،وصورة الجواب مبهم ،وههو فهي غايهة الوضهوح
والبيان حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول :بل هللا أعلم وهو أصدق ونحهو ذلهك ؛ النجةئهه لكهل أحهد
كما إذا قيل :الليل أنور أم النههار والنهار أحهر أم المهاء والشهرك أحسهن أم التوحيهد ونحهو ذلهك وههذا
يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم ب نفسهم يعرفون ذلك ،ويعرفهون أن إبهراهيم وغيهره مهن األنبيهاء لهم
يكونوا هودا وال نصارى ،فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة،

) (1تفسري ابن كثري 119 / 1
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فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم ولهذا قال تعالى ﴿ :ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا ﴾ ».

()1

ثانيا :تطبيقات التقسيم من السنة:
ومثاله :ما جاء أنه « قي قل يا رسو قل هللاف ِ
هل ِ
فال قخيِل.قال ِالخيِهل ق
هل سه ِت ٌر،
وا ٌر ،وههى ل قرج ٍ
ثةثقهةٌ :هه قي ل قرج ٍ
وهى ل قرج ٍل أجِ ٌر .ف ق اما التي ه قي لهه ِ
هل ِاإلس قِهة فم ،فقهه قي لهه
وا ٌر ،ف قرجه ٌل ربقطقهقها ريقهاء وفق ِخهرا قونه قواء علهى أ ِه ف
ِ
سح ا
و هللاف في ظهورهقا وال رققا فبهقها ،فقهه قي
بيل هللاف ،ث ام لم ي ِن ق
وا ٌر.وأق اما التي ه قي له س ِت ٌر ،ف قرج ٌل ربقطقهقا في قس ف
ض ٍة ،فما أ قكلق ِ
له س ِت ٌر .وأق اما التي ه قي له أجِ ٌر ،ف قرج ٌل ربق ق
ت من
هللا ألق ِه فل ِاإلس قِة فم في مرِ ٍ و قروِ ق
بيل ف
طهقا في قس ف
هب لهه عه قد قد مهها أ قكلق ِ
هت ح قسهن ٌ
هب لهه عه قد قد أقر قواثفهقهها قوأقب قوالفهقهها
ضه فة مهن شه ِ
قات ،وكتفه ق
هي ٍء إال كته ق
ذلهك ِالمههرِ ف أو الروِ ق
قات و ال تققطقع فطولقهقا فقاستقنا ِ
ح قسن ٌ
ت ،وال مه ار
آثارهقها قوأقر قواثفهقها ح قسهنقا ٍ
ين إال كت ق
ت ش قرفا أو قش قرفق ف
قب هللا له عه قد قد ف
شربق ِ
قربق ِ
يريد ِ
ت ».
بها
ت ح قسنقا ٍ
أن يقسقفيقهقا إال كت ق
ف
صاحبهقا على ن ٍ
قب هللا له ع قد قد ما ف
ت منه وال ف
قهر فش ف

()2

في ههذا الحهديت قسهم رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم الخيهل إلهى ثةثهة ،ولهيس المهراد تقسهيم حقيقهة
الخيل ،وإنما المراد تقسيم الخيل باعتبار مها يحصهل لصهاحبها مهن األجهر والسهتر أو الهوار ،وههو مهورد
التقسيم.
هير قهال :سهمعته يقهول :سهمعت رسهو قل هللاف
هان بهن ف
ومن أمثلة التقسيم ما جهاء عهن ال اشهع فب ِّي عهن النبع قم ف
بش ٍ
صلى هللا عليه وسلم يقول قوأقه قوى النبع قمان فبإفصبق قع ِي فه إلى أذنقيه فه « :ا
إن ال قح قهة قل بهي ٌِّن وإف ان ال قحه قرا قم بهي ٌِّن قوبقينقه قمها
مشتقبفهق ٌ
ت وققه قع
رض فه و قم ِن وقق قع في ال بشهبها ف
ت استق ِب قرأق ل فدينف فه قو فع ف
ات ال يقعلقمه ان كثفي ٌر من الناس ف قم ِن اتققى ال بشبها ف
يوشهك ِ
هللا
أن يقرتقه قع فيهه أال وإف ان فلكههلِّ م فل ٍ
هك حمههى أال وإف ان فحمههى ف
الح قمههى ف
فهي ال قحه قر فام كهالراا فعي يقر قعههى قحهو قل ف
ت صهلق قح ال قج قسههد كلبههه وإذا ف قسهد ِ
ارمههه أال وإف ان فههي ال قج قسه فد مضهغقة إذا صهلق قح ِ
قت ف قسه قد ال قج قسههد كلبههه أال و فهه قي
م قح ف
القق ِلب».

()3

«قوله الحهةل بهين والحهرام بهين »...اله «فيهه تقسهيم األحكهام إلهى ثةثهة أشهياء ،وههو صهحيح ؛ ألن
الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيهد علهى تركهه ،أو يهنص علهى تركهه مهع الوعيهد علهى فعلهه ،أو ال
ينص على واحد منهما:
فاألول الحةل البين ،والثاني الحرام البين ،فمعنى قولهه الحهةل بهين أي ال يحتها إلهى بيانهه ويشهترك
في معرفته كل أحد ،والثالت مشتبه لخفائه فة يدري هل هو حةل أو حرام ،ومها كهان ههذا سهبيله ،ينبغهي
اجتنابه ؛ ألنه إن كان في نفس األمر حراما فقد بهريء مهن تبعتهها ،وإن كهان حهةال فقهد أجهر علهى تركهها
بهذا القصد ؛ألن األصل في األشياء مختلف فيه حظرا وإباحة ،واألوالن قد يردان جميعا،
) (1تفسري السعدي. 89 /، 1 ،
) (2صحيح مسلم.861 /، 5 ،
) (3صحيح مسلم .1519 / 1
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فإن علم المت خر منهما وإال فهو من حيا القسم الثالت ،والمراد بالمشهتبهات أنهها مشهتبهة علهى بعهض
الناس بدليل قوله عليه السةم ال يعلمها كثير من الناس».

()1

قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى « :وأما قوله صلى هللا عليه وسلم الحةل بين والحرام بين ،فمعناه
أن األشياء ثةثة أقسام ،حةل بين واضح ال يخفى حله ،كالخبا والفواكه والايت والعسل والسهمن ،ولهبن
مه كول اللحههم وبيضههه و غيههر ذلههك مههن المطعومههات ،وكههذلك الكههةم والنظههر والمشههي ،وغيههر ذلههك مههن
التصرفات ،فيها حةل بين واضح ال شك في حله ،وأما الحرام البين فكهالخمر والخنايهر والميتهة والبهول
والدم المسفوح وكذلك الانا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلهى األجنبيهة وأشهباه ذلهك ،وأمها المشهتبهات
فمعناه ،أنها ليست بواضحة الحل وال الحرمة ،فلهذا ال يعرفها كثير من الناس وال يعلمون حكمها.
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلهك ،فهإذا تهردد الشهيء بهين الحهل
والحرمة ،ولم يكن فيه نص وال إجماع ،اجتهد فيه المجتهد ف لحقهه ب حهدهما بالهدليل الشهرعي ،فهإذا ألحقهه
به صار حةال ،وقد يكون دليله غيهر خهال عهن االحتمهال البهين ،فيكهون الهورع تركهه ،ويكهون داخهة فهي
قوله صلى هللا عليه وسلم :فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.»...

()2

ومن التقسيم في السنة :ما جاء عن أبي موسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال «:مثقل ما بق قعثقني هللا
ب فه من ِالهدقى قو ِال ِ
هت ال قمها قء فق قنبقت ِ
اب أقرضا ،ف قكانق منها نققياةٌ ققبلق ِ
هب
قهت ال قك قهألق قو ِالع ِش ق
ص ق
ثير أ ق
عل فم ،ك قمثق فل ال قغ ِي ف
ت ِال قك ف
صهابق ِ
قت منها أق قجهادب أقم قسه قك ِ
ِال قكثي قر ،و قكان ِ
ت منهها
قهربوا قو قسهققوا قو قا قرعهوا ،وأق ق
ت ال قمها قء ،فنقفقه قع هللا بهها النهاس فقش ف
طقائفقة ِ
ان ال ت ِم فسك ماء وال ت ِنبفت ق
أخ قرى إنما ه قي قي قع ٌ
دين هللاف ونقفق قعه ما بق قعثقنهي هللا
كأل ،فق قذل ق
ك مثقل من فققهق في ف
هللا الذي أرِ فس ِلت ب فه».
ب فه ،فق قعل قم وعقلا قم ،و قمثقل من لم يقرفق ِع ب قذ فل ق
ك قرأسا ،ولم يققبقلِ هدقى ف

()3

في هذا الحديت « تمثيهل الههدى الهذي جهاء بهه صهلى هللا عليهه وسهلم بالغيهت ومعنهاه أن األرل ثةثهة
أنواع ،وكذلك الناس ،فالنوع األول من األرل ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا ،وينبت الكأل فتنتفهع
بها الناس والدواب والارع وغيرها ،وكذا النوع األول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيها قلبهه،
ويعمل به ،ويعلمه غيره فينتفع وينفع.
والنوع الثاني من األرل ماال تقبل االنتفاع فهي نفسهها ،لكهن فيهها فائهدة وههي إمسهاك المهاء لغيرهها،
فينتفع بها الناس والدواب ،وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة ،لكن ليسهت لههم أفههام ثاقبهة وال
رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني واألحكام ،وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به،

) (1فتح الباري  ،ابن حجر.591 / 3 ،
) (2شرح النووي على صحيح مسلم .56 -51 / 11
) (3صحيح البخاري  35 / 1باب فضل من علم وعلم.
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فهم يحفظونه حتى ي تي طالب محتا متعطش لما عندهم من العلم أههل للنفهع واالنتفهاع ،في خهذه مهنهم
فينتفع به ،فهؤالء نفعوا بما بلغهم.
والنوع الثالت من األرل السهباخ التهي ال تنبهت ونحوهها ،فههي ال تنتفهع بالمهاء وال تمسهكه لينتفهع بهها
غيرههها ،وكههذا النههوع الثالههت مههن النههاس ،ليسههت لهههم قلههوب حافظههة وال أفهههام واعيههة ،فههإذا سههمعوا العلههم ال
ينتفعون به وال يحفظونه لنفع غيرهم ،وهللا أعلم ».

()1

ثالثا :تطبيقات التقسيم عند األصوليين:
يستخدم األصوليون التقسيم في أربعة أمور:
األمر األول :في إثبات المسائل األصولية والبرهنة عليها.
ومثاله :االستدالل على حجية القراءة الشاذة  ،وذلهك به ن القهراءة الشهاذة :إمها أن تكهون قرآنها أو غيهر
قرآن ،فان كانت قرآنها فههي حجهة ،و إن كانهت غيهر قهرآن فههي منقولهة عهن النبهي صهلى هللا عليهه و سهلم
وبهذا االعتبار تعتبر حجة.

()2

ومثاله :االستدالل على حجية مذهب الصحابي:
وذلك أن مذهب الصحابي إما أن يكون منقوال عن النبي صلى هللا عليه و سلم ،فيكون حجة ،وإمها أن
يكون اجتهادا منه ،و اجتهاده أولى من اجتهاد غيره.
ومثاله :استدالل من قال ب ن مبدأ اللغات كان اصطةحيا وليس توقيفيا بالمعقول فقال :وأما المعقهول
فهو أنهه لهو كهان توقيفيها ،لكهان إمها أن يقهال :إنهه تعهالى يخلهو العلهم الضهروري ب نهه تعهالى وضهعها لتلهك
المعاني ،أو ال يكون كذلك .واألول ال يخلو إما أن يقال :إنه تعالى يخلو ذلك العلم في العاقهل أو فهي غيهر
عاقل.
وباطل أن يخلقه تعالى في عاقل ؛ ألن العلم ب نه تعالى وضع تلهك اللفظهة لهذلك المعنهى يتضهمن العلهم
به تعالى ،فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به تعالى ضروريا؛
ألن العلم بصفة الشيء متى كان ضروريا كان العلم بذاتهه أولهى أن يكهون ضهروريا ،ولهو كهان العلهم بهه
تعالى ضروريا لبطل التكليف ،لكن ذلك باطل ؛ لما ثبت أن كل عاقل يجب أن يكون مكلفا.
وباطل أن يخلقه في غير العاقل ؛ ألنهه مهن البعيهد أن يصهير اإلنسهان غيهر العاقهل عالمها بههذه اللغهات
العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة .وأما الثاني :وهو أن ال يخلو هللا تعالى العلهم الضهروري بوضهع تلهك
) (1شرح النووي على صحيح مسلم .36 – 31 / 12
) (2روضة الناظر ،ابن قدامة . 16 / ،
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األلفاظ لتلك المعاني ،فحينئذ ال يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعهاني إال بطريهو آخهر ،والكهةم فيهه
كالكةم في األول فيلام إما التسلسل ،وإما االنتهاء إلى االصطةح.

()1

األمر الثاني :استعمال التقسيم في ترتيب وتنظيم المسائل والقواعد األصولية:
و من أمثلته:تقسهيم اإلمهام الغاالهي لكتابهه المستصهفى إلهى أربعهة أقطهاب :القطهب األول :فهي األحكهام
وهي الثمرة المطلوبة ،القطب الثاني :فهي األدلهة وههي الكتهاب و السهنة و اإلجمهاع وههي المثمهر ،القطهب
الثالههت :فههي طريههو االسههتثمار و هههو وجههوه داللههة األدلههة و هههي أربعههة :داللههة بههالمنظوم و داللههة بههالمفهوم
والداللة بالضرورة و االقتضاء وداللة بالمعنى المعقول .القطب الرابع :في المستثمر وهو المجتهد.

()2

و من أمثلته:تقسيم الخطاب ،وذلك أن الخطاب الوارد ال يخلو من قسمين:
أن يكون أحدهما خطاب تكليف أو خطاب إباحة ،وإذا كان خطاب تكليف فة يخلو من قسمين:
أحدهما :أن يكون خطاب أمر
والثاني :أن يكون خطاب نهي.

()3

األمر الثالت:استعمال التقسيم في إثبات العلة.
يستعمل األصوليون التقسيم مع السبر السهتخرا علهة الحكهم ،ويعتبرونهمها مسهلكا واحهدا مهن مسهالك
استخرا العلة يسهمى مسهلك السهبر والتقسهيم ،و ههو ينقسهم إلهى قسهمين :القسهم األول التقسهيم المنحصهر،
ويدور بين النفي و اإلثبات ،وأما الثاني فهو غير منحصر.
مثال التقسيم الحاصر أن يقال في إثبات أن واليهة اإلجبهار معللهة :واليهة اإلجبهار إمها أن تكهون غيهر
معللة أو تكون معللة ،وعلى التقدير الثاني :فإما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرهما.
و التقسيم غيهر الحاصهر مثهل أن تقهول :علهة حرمهة الربها فهي البهر ،إمها الطعهم أو الكيهل و الهوان ،أو
القوت أو االدخار.
جمع القائس هذه األوصاف المحتملة للتعليل يسمى بالتقسيم ،ثم يسهبر ويختبهر تلهك األوصهاف وينظهر
فيها ،و يسق ما لم يجده مناسبا وما ال يصلح لتعليهل الحكهم بهه ،بحيهت يبقهى مها يمكهن التعليهل بهه ويعجها
عن إبطاله وهو كونه مثة مكية فيقول :إن علة تحريم الربا في البر هي كونه مكية.

([)1

) (1احملصول  ،الرازي 523- 521 /، 1 ،
) (2املستصفى ،الغزايل ، 1 ،صفحه .19
) (3احملصول ،البن العريب 88 / 1
76

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

األمر الرابع :استعمال التقسيم في قدح العلة.
يتطرق األصوليون للتقسيم في قوادح القياس ،والمراد بهه كهون اللفهظ متهردد بهين احتمهالين متسهاويين
أحدهما مسلم ال يحصل به المقصود ،و اآلخر ممنوع و هو الذي يحصل به المقصود.

()2

ومثاله :أن يقول المستدل علي جهواا التهيمم لشهخص صهحيح فقهد المهاء فهي الحضهر :ههذا غيهر واجهد
للماء فيجوا له التيمم لوجود سببه كالمسافر.
فيقول المعترل إما أن تريد أن تعذر الماء مطلقا سبب ،أو تريد تعذره في السفر.
فاألول :وهو تعذر الماء مطلقا ممنوع ،ألن العلة ليست هي التعذر مطلقا.
والثاني :وهو تعذر الماء في حالة مقيهدة بالسهفر أو المهرل مسهلم ،لكنهه ال يفيهدك أيهها المسهتدل ،ألن
هذا القيد ال يوجد في الفرع و هي حاله الحضر.
مثال آخر :أن يقول المستدل :صةه من بل فهي الوقهت بعهد أدائهها صهحيحة منهه ،وال تلامهه إعادتهها
كالبال .
فيقول المعتهرل :إن قياسهك ههذا قهد اشهتمل علهى لفهظ يحتمهل معنيهين ،وههو لفهظ «صهحت صهةته»:
أولهما :أن تلك الصةة صحت منه فرضا .ثانيهما :أنها صحت منه نفة.
أما األول :وهو صحة صةته فرضا ممنوع ،ألنه غير مخاطب بها فرضا .وأما الثهاني :وههو صهحة
صةته نفة مسلم إال انه ال يفيد المطلوب ،ألنه ال يقتضي عدم وجوب اإلعادة ،ألن النفهل ال يجهاع عهن
الفرل.

()3

رابعا :تطبيقات التقسيم عند الفقهاء:
اسههتخدم الفقهههاء رحمهههم هللا تعههالى التقسههيم كثيههرا فههي كتههبهم ؛ لتوضههيح وبيههان حكههم كههل قسههم و آراء
العلماء فيه واالستدالل عليه ،و من أمثلة تقسيماتهم ،تقسيم الد قم وما ت قولا قد منه إلى عدة أقسام:
ِض
أق قحهدهقا:دم ِاآلد ِّ
ِح قوالصاهدي فد ،سه قوا ٌء كهان منهه أو مهن قغيِهر فه ،غقيهر ف
دم ال قحهي ف
قمهي ومها ت قولاه قد منهه مهن الققهي ف
اس وما خ قر ق من السابيلقي فِن.
قوالنفق ف
كول لقحِ مه.
ان ِال قم ِ ف
الثااني:دم ال قحيق قو ف
) (1السراج الوهاج يف شرح املنهاج ،اجلاربردي  5صفحه  955و .951و إحتاف ذوي البصائر ،النملة ، 1 ،صفحه  538و
.531
) (2التحبري شرح التحرير للمرداوي  1صفحه 1213
) (3إحتاف ذوي البصائر بشرح روضه الناظر ،للنملة 383 / 1 ،
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اس.
ِض قوالنفق ف
الثاالت دم ِالحي ف
الراابع:الدم ِالخقار من السابيلقي فِن.
قحو فه.
الخقا فمس دم ال قحيق قو ف
ان الطا فه فر الذي ال يؤ قكل غقير اآل قد فم ِّي قوالقق ِم فل قون ف
ب ِ
س ِ
ير ونقحِ فو فه قما .
كال قك ِل ف
السا فدس دم ال قحيق قو ف
ان الن فج ف
وال فخ ِن فا ف

()1

الذي يظهر من هذا التقسيم أنه تقسيم للكلي إلهى جائياتهه ،ولهيس تقسهيم للكهل إلهى أجاائهه ،ولههذا البهد
من اشتراك مورد التقسيم في كل قسم ،وهو كونه دما ،لكن السهؤال المتبهادر :مها ههو أسهاس التقسهيم ههل
هو باعتبار كون الدم خارجا من اآلدمي أومن غيره ،أو باعتبار كونه طهاهرا أو نجسها ،أو باعتبهار كونهه
مههن الحيههوان المه كول لحمههه أو مههن غيههر المه كول لحمههه .ف سههاس التقسههيم غيههر واضههح وهههذا يحههدث لههدى
القارع االضطراب في الفهم ،وال يتيسر له الحفظ السريع لألقسام وإدراك الفرق بينها.
و يفضل أن يقسم الدم بطريقة منطقية هكذا:
ينقسم الدم إلى قسمين:
-1دم خار من اآلدمي.
-2دم خار من غير اآلدمي وهو الحيوان.
والدم الخار من اإلنسهان ينقسهم إلهى قسهمين :خهار مهن أحهد السهبيلين أو خهار مهن غيهر السهبيلين.
والخار من أحد السبيلين ،إما بسبب الحيض والنفاس ،وإما بسبب غير الحيض والنفاس.
أما الدم الخار من غير اإلنسان ،فينقسم إلى قسمين :إما أن يكون من حيوان مه كول ،أو مهن حيهوان
غير م كول ،فإن كان من حيوان مه كول ،إمها أن يكهون مسهفوحا أو غيهر مسهفوح ،وإن كهان حيهوان غيهر
م كول ،فإما أن يكون حيوانا نجسا أو غير نجس.
ومن التقسيمات الفقهية :تقسيم الماء النجس ،لبيان كيفية تطهيره ،وهو ثةثة أقسام:
« أحدها :مادون القلتين ،فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين...
القسم الثاني :أن يكون وفهو القلتهين ،فهة يخلهو مهن أن يكهون غيهر متغيهر بالنجاسهة ،فيطههر بالمكهاثرة
المذكورة ال غير .الثاني :أن يكون متغيرا ،فيطهر ب حد أمهرين بالمكهاثرة المهذكورة إذا أاالهت التغيهر ،أو
بتركه حتى ياول تغيره بطول مكثه.

) (1اإلنصاف للمرداوي 158 -552 / 1
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القسم الثالت الاائد عن القلتين ،فله حاالن:
أحدهما :أن يكون نجسا بغير التغير ،فة طريو إلى تطهيره بغير المكاثرة.
الثهاني :أن يكهون متغيههرا بالنجاسهة ،فتطهيههره ب حهد أمهور ثةثههة )1( .» ...وههذا تقسههيم صهحيح ،أساسههه
كون الماء النجس مساو للقلتين أو ال.
ومن التقسيمات الفقهية :تقسيم من « أطبو بها الدم يعني امتد وتجهاوا أكثهر الحهيض فههذه مستحاضهة
قد اختل حيضها باستحاضتها ،فتحتا إلى معرفة الحيض من االستحاضة ،لترتب على كل واحهد منهمها
حكمه  ،وال تخلو من أربعة أحوال:
ممياة ال عادة لها ،ومعتادة ال تمييها لهها ،ومهن لهها عهادة وتمييها ،ومهن ال عهادة لهها وال تمييها.».

()2

وهو تقسيم صحيح ،أساسه التمييا والعادة وعدمهما.
ومن التقسيمات الفقهية :تقسيم الحدود إذا اجتمعت فهي ال تخلو من ثةثة أقسام:
« القسم األول :أن تكون خالصة هلل تعالى ،و هي نوعان:
أحدهما :أن يكون فيها قتل ،مثل أن يسرق وياني وهو محصن ويشرب الخمهر ويقتهل فهي المحاربهة،
فهذا يقتل ويسق سائرها ،وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشهعبي و النخعهي و األوااعهي وحمهاد ومالهك
وأبي حنيفة...
النوع الثاني :أن ال يكون فيها قتل ،فإن جميعها يستوفى من غير خةف نعلمه...
القسم الثاني :الحدود الخاصة لآلدمي :وهو القصاص وحد القذف ،فهذه تستوفى كلهها ويبهدأ ب خفهها...
» )3( .ف ساس هذا التقسيم :أن الحدود إما أن تكون حقا خالصا هلل تعالى أو ليست حقها خالصها لهه ،بهل فيهه
حو لآلدمي.
ومن التقسهيمات الفقهيهة :قهول اإلمهام النهووي رحمهه هللا تعهالى « :فهرع فهي مهذاهب العلمهاء فهي كهةم
المصلي ،هو ثةثة أقسام:
أحدها :أن يهتكلم عامهدا ال لمصهلحة الصهةة ،فتبطهل صهةته باإلجمهاع ،نقهل اإلجمهاع فيهه ابهن المنهذر
وغيره...

) (1املغين  ،ابن قدامة.11 /، 1 ،
) (2املغين  ،ابن قدامة.191 / 1 ،
) (3املغين  ،ابن قدامة.115 / 9 ،
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الثاني :أن يتكلم لمصلحة الصةة ،ب ن يقوم اإلمام إلى خامسة فيقول :قد صليت أربعها أو نحهو ذلهك،
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصةة....
الثالت :أن يتكلم ناسيا وال يطول كةمه ،فمذهبنا أن ال تبطل صةته ،و به قال جمههور العلمهاء ،مهنهم
ابن مسعود وابن عباس وابن الابير وأنس وعروة بن الابير وعطاء والحسهن البصهري والشهعبي وقتهادة
وجميهههع المحهههدثين ومالهههك و األوااعهههي وأحمهههد فهههي روايهههة ،وإسهههحاق و أبهههو ثهههور وغيهههرهم رضهههي هللا
عنهم.»....

()1

يظهر من هذا التقسيم أنه ناقص ،وذلك أن قول اإلمام النهووي رحمهه هللا تعهالى فهي القسهم الثالهت :أن
يتكلم ناسيا وال يطول كةمه ،يشعر أن هناك قسم رابع وهو أن يتكلم ناسيا ويطول كةمه ،لم يتحدث عنهه
وال عن حكمه .ويفضل أن يكون التقسيم هكذا:
كةم المصلي على قسمين:
-1أن يتكلم عامدا ،وهو على قسمين إما لمصلحة الصةة أو لغير مصلحتها.
-2أن يتكلم ناسيا ،وهو على قسمين إما أن يطول كةمه أو ال يطول.

الخاتمة
نستخر من هذا البحت الموجا:
-1أن التقسيم على نوعين ،أولهما تقسيم الكل إلى أجاائهه ،وثانيهمها تقسهيم الكلهي إلهى جائياتهه ،ولكهل
منهما شروطه المختصة به.
 -2كمهها أن للتقسههيم معههاني و دالالت عههدة يمكههن أن نسههتخرجها مههن التقسههيم نفسههه ،ومههن ذلههك :نههوع
التقسههيم وأساسههه ومههورده ،وماهيههة كههل قسههم وحكمههه ،ووجههه انحصههاره ،والقسههم المقابههل لمهها هههو مههذكور،
وغير ذلك.
 -3ويتضح أيضا أن له مجاال واسعا من التطبيقات في القرآن الكريم والسنة وعلم الفقه وأصوله.
-4كما يظهر من خهةل البحهت أن الغايهة مهن التقسهيم وأغراضهه كثيهرة ال تنحصهر ،فقهد تكهون الغايهة
منههه :التسههوية بههين أمههرين أو التفرقههة بينهمهها ،أو االسههتدالل علههى أمههر مههن األمههور ،أو الترتيههب والتنظههيم
للمسائل ،أو بيان ماهية كل قسم ،أو بيان حكمه ،أو إيضاح ما يتميا به كل قسم عن اآلخر.

) (1اجملموع  ،للنووي . 62 / 3 ،
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وقههد يكههون الغههرل مههن التقسههيم التنويههع ،أو إثبههات العلههة ،أو القههدح فههي القيههاس ،أو الشههرح وتيسههير
اإلدراك لموضوعات العلم الشائكة ،وغير ذلك من األهداف والغايات المرادة من التقسيم.

توصيات واقتراحات:
-1أوصى بتوجيه انتباه الدارسين إلهى أن بعهض التقسهيمات الفقهيهة قهد تكهون غيهر كاملهة األقسهام وأن
يؤخذ هذا في عين االعتبار.
 -2ولهذا أوصي بتتبع التقسيمات الفقهية ،ودراسة مدى صحتها ،ومدى توفر شروط التقسيم فيها.
-3كما أوصى الباحثين البتكار تقسيمات جديدة سواء في علم األصول أو في الفقهه حتهى يتيسهر علهى
الطةب والدارسين فهمهما واستيعابهما في امن وجيا.
-4أوصي طةب الدراسات العليا للبحت في هذه التقسيمات الفقهية واألصولية.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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