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 ملخص البحث

منها: أن  والتقسيم الصحيح يشترط له عدة شروط، يدخل التقسيم في كل العلوم ومنها علم أصول الفقه

أن يكون معنى الشيء ، أن يكون كل قسم مختلف عن اآلخر، تكون األقسام محصورة في عدد معين

 يكون أساس التقسيم واحدا. أن، األقسامالمقسم مشتركا بين 

ويتضح من التقسيم حقيقة كل ، التقسيم الصحيح يدل على عدة معاني منها: بالتقسيم يظهر نوع التقسيم

والتقسيم موجود  من التقسيم على الشيء الذي تم تقسيمه. ونستدل، قسمعلى حكم كل  التقسيم يدل، قسم

 النبوية.بكثرة في القرآن الكريم والسنة 

إثبات بعض  في، العلةإبطال  في، العلةيستعمل األصوليون التقسيم في أربعة أمور هي: في طرق إثبات 

 أقسامها.في توضيح المسائل األصولية وبيان ، القواعد األصولية

 تقسيم الكل، السبر والتقسيم، التقسيم الكلمات المفتاحية:
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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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 مقدمةال 

والصهةة والسهةم ، سهبحانه األرااق بيهنهمالذي قسم العلم بين خلقهه كمها قسهم ، العالمينالحمد هلل رب 

   ( 1)«وإنمها أنها قاسهم وهللا يعطهي، من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين » على نبينا محمد أبي القاسم القائل:

 وبعد:، وعلى اله وصحبه أجمعين

منتشههر بههين شههتى وأهميتههه تكمههن فههي أن التقسههيم ، فهههذا بحههت مختصههر فههي التقسههيم عنههد األصههوليين 

 .أيضايدخل في كل العلوم المواضيع من علم األصول كما 

 أهمية البحث:

وتفريعهات كثيهرة ، ومسهائل شهتى، ألن أي علم يحتوي علهى قواعهد وأدلهة، فكل علم بحاجه ماسة إليه 

و ، يسهل فهمهها وإدراكهها، البد من ترتيبها وتنظيمها على أسس راسخة وأقسام متباينة و تفاريع واضحة

 ، والجذور واألغصان، وتفرق بين األصول والفروع، توضح تشابكها وتعقيداتها وترابطها

وهههذا ال يكههون إال بالتقسههيم المنضههب  ب سههس ، وحكمههها وآثارههها ومميااتههها، وتبههين ماهيههة كههل منههها

وأنهواع التقسيمه  ، ولههذا جهاء موضهوع ههذا البحهت فهي بيهان حقيقهة وماهيهة التقسهيم، صحيحة و واضهحة

كمها سه تعرل لهدالالت ، وشروط كل نوع منها حتى ال نقع في تقسيمات غيهر صهحيحة أو غيهر واضهحة

وس ذكر أمثلة وتطبيقهات مهن القهرآن الكهريم والسهنة النبويهة الشهريفة ، التقسيم وما يفيده التقسيم من معاني

فههي بعههض وسهه تطرق لههبعض التقسههيمات التههي وردت ، صههلى هللا علههى صههاحبها أفضههل الصههةة والتسههليم

 وبيان وجه القصور فيها إن وجدت.، المصنفات األصولية والفقهية

 كما يلي: أهداف البحثومن هنا جاءت 

 تحديد المراد بالتقسيم عند األصوليين.-1

 إيضاح الشروط الةامة للتقسيم.-2

 التقسيم.بيان ما يدل عليه التقسيم أو ما يسمى بدالالت -3 

 يها شروط التقسيم.ذكر أمثلة وتطبيقات توافرت ف-4

 أصوله.بيان وجه القصور في بعض التقسيمات التي ترد في الفقه أو في -5 

 

                                                           

 11،حديث رقم   52،ص1بتعليق مصطفى البغا ،ج البخاري،صحيح  ( 1
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 خطه البحت كما ي تي:فكانت  

 :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 

 وينقسم إلى مطلبين:، وتطبيقاته، وأما المبحت الثاني: فهو في دالالت التقسيم 

 المطلب األول: دالالت التقسيم

 المطلب الثاني: تطبيقات التقسيم

 

 :المبحث األول

 وأنواعه وشروطهتعريف التقسيم 

 :اصطالحالغة و  التقسيمتعريف  األول:المطلب 

 :التقسيم لغة

جمهال  صحيحان يدل أحهدهما علهى أصةنالقاف و السين و الميم   »و ، لفظ التقسيم م خوذ من القسم

و و فةن مقسم الوجهه أي ذ، والجمالفاألول القسام وهو الحسن ، ويدل اآلخر على تجائة شيء ، وحسن

   ( 1)«القسهم مصهدر قسهمت الشهيء قسهما   :األصل اآلخر.. و .جمال  والقسمة الوجه وهو أحسن ما يكون

يقاسهمك و قسيمك الهذي ، والجمع أقسام وجمعه أقاسيم، والقسم الحظ و النصيب، فانقسم و قسمه أي جاأه

فالتقسهيم التفريهو و جعهل الشهيء   ( 2)و ههذا قسهيم ههذا أي شهطره المقابهل لهه. ، أرضا أو ماال بينهك وبينهه

 أجااء.

 

                                                           

   68/  2فارس  اللغة، البنمعجم مقاييس  ( 1

 181/  11منظور مادة قسم  العرب، البنلسان  ( 2
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 االصطةح:التقسيم في  

 وتهارة فهي، األصوليين تارة يذكرونه فهي مسهالك العلهة نألوذلك  تعريفان؛له  األصوليينالتقسيم عند 

يعبهرون و، ذكر ضمن مسالك العلة قهرن معهه السهبر إذاقوادح العلة حسب الغرل المراد من التقسيم. و 

ثهم ، للعلية فهي عهدد لحةصل الصاألوصاف الموجودة في احصر األ» و هو:، عنه بمسلك السبر والتقسيم

أي أن التقسهيم ههو تعهداد األوصهاف التهي يتهوهم صهةحيتها     ( 1)«علية بعضها لتثبهت عليهة البهاقي إبطال

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

    ( 2) .غيره

أو كونهه مصهنعا ، بنيهاأو لونهه ، كريهة أو لكون رائحته، لكونه سائة إماعلة تحريم الخمر  مثال ذلك:

في هذا الموضع يسهتخدمون التقسهيم مهع السهبر السهتخرا  علهة  مسكرا. فاألصوليونأو كونه ، من العنب

 الحكم.

تهردد اللفهظ بهين احتمهالين متسهاويين  ب نهه:وأما إذا ذكهر التقسهيم فهي قهوادح العلهة فيعرفهه األصهوليون 

    ( 3). المقصود وهو يحصل، واآلخر ممنوع، مسلم ال يحصل المقصود أحدهما:

يحكههم فيههها بتنههافي نسههبتين  التههي»هههي: الشههرطية المنفصههلة و  يسههمى بالقضههيةالتقسههيم عنههد المناطقههة و

   ( 4) «عدم تنافيهما أو ف كثر

وقد يسهتعمل حهرف ) أو ( و قهد يسهتعمل غيهر  )إما(لة على الترديد أداة الو عادة يستخدم المناطقة للد

أن يكهون متحركها أو  إمهاأو تقهول: .أن يكون معهدوما إماأن يكون الشيء موجودا و  إما مثال قولك:، ذلك

   ( 5) .فوق الصفر أو تحته أو مساوية له إماساكنا. أو تقول: درجة الحرارة: 

فالشهيء ، احتمهال ألكثهر مهن أمهر أو ترديديتضح من التعريفات الثةثة أنها تشترك في أن التقسيم فيه 

فعنههد ذكههره فههي مسههالك العلههة يقصههد بههه ، لكههن المقصههد مههن التقسههيم يختلههف، إمهها أن يكههون كههذا أو كههذا

ه ابطهال العلهة وعند ذكره في قوادح العلة يقصد به، األصوليون التوصل إلى معرفة العلة من شرع الحكم

وأما عنهد المناطقهة فيقصهد بهه إثبهات أحهد المتنهافيين ، وبالتالي عدم صةحيتها للتعليل، واالعترال عليها

 بنفي اآلخر. 

 

                                                           

 111/  1التفتازاين ،  التوضيح،شرح التلويح على  ( 1
  1125/ 1التحبري شرح التحرير، املرداوي  ( 2
 1213/ 1املرداوي  التحرير، ، والتحبري شرح193/ 1الدين الزركشي  املسامع، بدرتشنيف  ( 3
 98للميداين،  املعرفة،ضوابط  ( 4
 91ضوابط املعرفة، امليداين،  ( 5
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 أنواع التقسيم: المطلب الثاني: 

 على نوعين:يكون التقسيم 

 هو:تقسيم الكل إلى أجاائه و  ول:ألالنوع ا

خشهب و مسهامير. ، الكرسهي التي تتركهب منهها. كقولهك: أجاائهاتحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع 

 والناطو.الحيوان  إلى وكتقسيم اإلنسان و أغصان.أو تقول: الشجرة: جذور و ساق 

فهان اسهم اإلنسهان ال يطلهو ، اسم الكل على كل قسهم بطريهو الحقيقهة إطةقيستقيم فيه ال و هذا النوع 

وعلههي   المجمههوع. و كههذلك الكرسههي ال يطلههو علههى الخشههببههل يطلههو علههى ، علههى الحيههوان و النههاطو

    ( 1) .المسامير بل على المجموع

الكرسي إما خشهب و إمها :فة يصح أن يقال، و الكل ال يجوا تقسيمه إلى أجاائه  ب داة التقسيم ) إما (

مثهال ، أجاائه حمل مواط ة مع عطهف بعهض أجاائهه علهى بعضهها إلىو إنما يجوا حمل الكل  .مسامير 

    ( 2) .مسامير و خشب الكرسي: :قولك

 تقسيم الكلي إلى جائياته و هو:النوع الثاني: 

    ( 3) «ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود  »

ضم قيود متباينة ذاتها أو اعتبهارا إلهى مفههوم كلهي بحيهت يحصهل مهن انضهمام كهل  » :و بعبارة أخرى

    ( 4). «اآلخر  إلىوهو قسيم بالنسبة ، قسيم

و ، األسهفل بايهادة قيهد إلهى األعلهىب ن يؤخذ من  أنواعه إلىتقسيم الجنس  :قوله ضم قيود متباينة ذاتا

كهان كهل ، حيهوانجمهاد و إليفان قسمت الجسم ، يكون مورد التقسيم مشتركا بين األقسام أنبد فيه من  ال

 .و فرس و طير كان كل واحد منهمها جسهما و حيهوان إنسان إلىقسمت الحيوان  إذا و .واحد منهما جسما

(5 )    

 

                                                           

امليداين،  املعرفة،. ضوابط 6/  5.آداب البحث و املناظرة ، الشنقيطي  11/  1البخاري،   كشف األسرار شرح البزدوي، ( 1
193 

 58/  1واملناظرة، الشنقيطي  آداب البحث ( 2

 192ضوابط املعرفة امليداين،  ( 3

 . 19/  1   اهلمام،تيسري التحرير، ابن  ( 4
  31/ 1كشف األسرار، البخاري،  ( 5
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 للكلمة:النحوي  ومثاله تقسيم 

 ال أن إمهاو .الامن جاءا من معناها فهي الفعل يكون أن فإما، ن لم تدل على معنى في نفسهاإ الكلمة:

    ( 1)  .و اسم وفعل الكلمة: حرف  االسم. إذنفهي ، يكون الامن جاءا من معناها

باعتبهار العلهم  اإلنسهانكتقسهيم ، أوصهافهفهو تقسيم الشيء باعتبهار  :ضم القيود المتباينة اعتبارا أماو 

أسهود و أبهيض و إلهىأو باعتبهار لونهه   .كاتهب و غيهر كاتهب إلىأو باعتبار الكتابة  .وغير عالم، عالم إلى

 إنسهانأو ، وغيهر عهالم عهالم  إنسهان التقسهيم: فيكهون .بد فيه من اشهتراك مهورد التقسهيم أيضها الو  .احمر

    ( 2) .احمر إنسانأسود و  وإنسانأبيض  إنسانأو ، غير كاتب إنسانكاتب و 

 :شروط التقسيم المطلب الثالث:

 التقسيم على قسمين:شروط 

 :أجاائه إلىشروط تقسيم الكل  :القسم األول

تركهب  التهيأن يكهون التقسهيم حاصهرا لجميهع األجهااء  أجاائه إلىيشترط لتقسيم الكل  الشرط األول:

 .خر ليس من  أقسام المقسمم آيكون مانعا من دخول قسو، منها الكل

وذلهك بهالنظر إلهى ، و مباينها أيضها للمقسهم، األقسهامأن يكون كل قسم مباينها لغيهره مهن  الشرط الثاني:

    ( 3) .إلى التحقيو الالحمل 

 :هي، اجائياته  شروط إلىيشترط لصحة تقسيم الكلي  :القسم الثاني

مانعها مهن ، العقليهة كلهها لألقسهامجامعها ، أي جامعا  و مانعها، الشرط األول: أن يكون التقسيم حاصرا

 .األقسام األخرى

 منهه أعهم وال، مساويا يكون فة، المقسم من مطلقا أخص األقسام من قسم كل يكون أن :الثاني الشرط

 التقسهيم مهورد يكهون أن يجهب أخهرى وبعبهارة .وجهه مهن وأخهص وجهه من أعم وال، له مباينا وال، مطلقا

   ( 4) األقسام. بين مشتركا

 األخهرى األقسهام بعهض وبهين بينهه لهيس أي، األقسهام من لغيره مباينا قسم كل يكون أن:الثالت الشرط

 .وجه منا وخصوصا عموم وال، امطلقا وخصوصوال عموما ، مساواة

                                                           

 198- 192ضوابط املعرفة ، امليداين ،  ( 1

  31/ 1كشف األسرار ، البخاري ،    ( 2
 13آداب البحث ، الشنقيطي،   ( 3

 ٩٩/   1. كشف األسرار ، عبد العزيز البخاري   ٤٩٣املعرفة للميداين، ضوابط  ( 4
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 كههان، واحههد أسههاس مههن أكثههر علههى التقسههيم كههان فلههو، واحههدا التقسههيم أسههاس يكههون أن: الرابههع الشههرط 

 .القسمة في نواعألل تداخة عليه ويترتب، بمعتبر وليس، صحيح غير التقسيم

 محهرم طهةق إلهى الطهةق تقسهيم يصهح الشهعور.  وال وشقر، البشرة بيض إلى البشر تقسيم يصح فة

 .التقسيم أساس الختةف وذلك رجعي؛ وطةق

 الشهعر لهون حيهت ومهن، وحمهر وصهفر وسود بيض إلى البشرة لون باعتبار البشر تقسيم يصح وإنما

 .ذلك وغير الشعور وشقر الشعور سود إلى

 إلهى وعهدمها الرجعهة إمكان وعلى، وبدعي سني إلى الشرع موافقة أساس على الطةق تقسيم ويصح

    ( 1) .بائن وطةق رجعي طةق

 فهي السلسهلة حلقهات تكون أن فيجب، متسلسة كان ب ن مرة من أكثر التقسيم كان إذا :الخامس الشرط

 متسلسهة األنهواع مهن الجهنس عنهها يتفرع ما يكون أن بمعنى .منها واحدة تترك ال بحيت، متصلة القسمة

 .منه حلقة تترك أن غير من األسفل إلى األعلى من

 ومنصههوب مرفههوع إلههى الفعههل وقسههمنا، وحههرف وفعههل اسههم :إلههى الكلمههة قسههمنا أننهها لههو :ذلههك مثههال

 لذلك. سابقة حلقة تركنا قد نكون ألننا ؛ الشرط هذا وافتقدنا، المحظور في لوقعنا ومجرور

 ومبنهي معهرب إلى المضارع تقسيم ثم .وأمر ومضارع مال :إلى الفعل تقسيم، ذلك قبل ينبغي فكان

   ( 2) .ومجاوم، ومنصوب، إلى: مرفوع منه المعرب وتقسيم

 المبحث الثاني

 ت التقسيم و تطبيقاتهالالد

 مؤلفههات وفههي، والسههنة الكتههاب فههي كثيههرة تطبيقههات أيضهها ولههه، متنوعههة وفوائههد، عههدة دالالت للتقسههيم

، نفيههها أواألصههولية  القواعههد إثبههات علههى اسههتدالالتهم سههياق فههي خاصههة ويسههتخدم، وكةمهههم األصههوليين

 ههذا فهي وسهنرى، األخهرى العلهوم علمهاء جميهع إلهى يمتهد بهل، فحسب ألصوليينا على يقتصر ال واألمر

 :وتطبيقاته وفوائده التقسيم دالالت المبحت

 ت التقسيم:الالد المطلب األول:

 منها:، فإنه يفيدنا ويدلنا على معاني و مدلوالت عدة التقسيم إذا كان صحيحا

                                                           

 . ٢٩٩طرق االستدالل ومقدماهتا ،الباحسني،  ( 1

 ٢٩٤طرق االستدالل ومقدماهتا ، الباحسني ،. ( 2
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، جايئاتهه إلهى الكلهي تقسهيم أو، أجاائهه إلهى الكهل تقسهيم ههو ههل، التقسيم نوع التقسيم من يتضح – 1 

 كههان األقسهام بهين مشههتركا التقسهيم مهورد كههان فهإن، األقسهام بههين التقسهيم مهورد اشههتراك خهةل مهن وذلهك

 .أجاائه إلى الكل تقسيم نوع من كان مشتركا يكن لم وإن، جائياته إلى الكلي تقسيم نوع من التقسيم

 كتقسهيم، أنواعه إلى الجنس تقسيم قبيل من هذا يعتبر ال  .وناطو حيوان إلى اإلنسان تقسيم :ذلك مثال

 مهن ههو بهل، فهي كهل قسهم التقسهيم مهورد اشهتراك لعهدم وذلهك، وغيرهها وأسهد وفهرس إنسان إلى الحيوان

 أجاائه.  إلى الكل تقسيم

 .قسم كل ماهية ظهور التقسيم فوائد من -2

 هللا وخطهاب» تعهالى هللا خطاب :هو لديهم فالحكم، األصوليين عند الشرعية األحكام تقسيم :ذلك مثال

 طلبها يكهون أن فإمها، جاامها   كهان فهإن، كهذلك يكهون ال أو جااما طلبا يكون أن فإما بشيء تعلو إذا تعالى

 علههى يكونهها أن إمهها، فالطرفههان جههاام غيههر كههان وان، التحههريم وهههو لتههرك طلبهها أو، اإليجههاب وهههو لفعههل

 ف قسهام، الكراههة وههو العهدم جانهب أو، النهدب وههو الوجهود جانهب يتهرجح أن إماو، اإلباحة وهو السوية

 (1)«منها  واحد كل ماهية التقسيم بهذا ظهر وقد، الخمسة هذههي  الشرعية األحكام

 وحهدة علهى أو، كاإلنسان، المطلو فهو .هي حيت من الماهية على دل إن اللفظ » :اللفظ تقسيم ومثاله

 وحهدات بعهض إمها :فهي متعددة وحدات على أو، النكرة فهو كرجل معينة غير أو، العلم فهو كايد معينة

   (]2)«العام  فهو جميعها أو، رجة كعشرين، العدد اسم فهو الماهية

 والعلههم المطلههو وهههو الحقههائو مههن تضههمنه مهها حههدود معرفههة التقسههيم هههذا مههن اسههتفدنا فقههد هههذا وعلههى

 ههو :والعلهم .اائهد وصهف عن المجردة الماهية على الدال اللفظ هو فالمطلو: .والعام العدد واسم والنكرة

 الهدال اللفهظ العهدد: ههو معينهة. واسهم غيهر وحهدة علهى الهدال اللفهظ :والنكرة .معينة وحدة على الدال اللفظ

 (3) .مدلوله ماهية أجااء جميع على الدال اللفظ :والعام .مدلوله ماهية وحدات بعض على

 أن أي، اآلخهر للقسهم ومخهالف مباين حكم له قسم كل وأنقسم.  لكل الحكم إفادة التقسيم دالالت من-3

 عهن قسهم كهل يتميها أن فةبهد، المشهاركة انتفهت وإذا، اآلخهر مهع قسهم كهل مشهاركة انتفهاء يقتضي التقسيم

  (4) .التقسيم فائدة ليظهر، يخصه بما غيره

 علهى البينهة»قهال:  انهه وسهلم عليهه هللا صهلى هللا رسول عن الحديت في جاء ما ذلك على األمثلة ومن

 المههدعي بههين واليمههين البينههةصههلى هللا عليههه وسههل م  النبههي قسههم فقههد (1) .«أنكههر مههن علههى واليمههين المههدعي

                                                           

 91/ ص 1احملصول للرازي ج(1) 
 ٩٤٢٢/  ٥التحبري شرح التحرير، املرداوي ، (2) 

 ٩٤٢٩/  ٥املرداوي، التحبري شرح التحرير، (3) 

 ٩٩كشف األسرار،عبد العزيز البخاري ا / (4) 
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 عهن المهدعي عجها لهو هذا وعلى، صاحبه قسم في منهما أحد يشترك ال، الحديت هذا فبمقتضى، والمنكر 

  (2) .عليه اليمين برد ال، بالنكول عليه ويقضى، فق  عليه المدعى يستحلف، خرآ شاهد إقامة

ههقا مهن ولفيِّهقها » :وسهل م عليهه هللا صهلى قولهه:ذلك على األمثلة ومن هوب بفنِفسف ن هقا ، الث يِّهب  أحق واِلبفِكهر  يِسهتق ِذف

هقها هِمت هقا إفِقرار  ها قهال وصق بامق همات هقا ور  ههقا وإفِذن هقها ص   المهرأة وسهلم عليهه هللا صهلى فتقسهيمه(3) .«أب وهقا في نِفسف

 عهن الحكهم ذلهك انتفهاء علهى يهدل بحكهم واحهد كهل وتخصهيص، بكهر إمهاو ثيهب إما :قسمين إلى المخطوبة

  (4) .فائدة للتقسيم يكن لم عمهما لو إذ اآلخر؛ القسم

 وجعلهه، المخهالف مفههوم داللهة مهن تعتبهر اآلخهر للقسهم مغاير حكم له قسم كل أن على التقسيم وداللة

 .التقسيم بمفهوم وسماه، المخالفة مفهوم أنواع من مستقة نوعا األصوليين بعض

 :التقسهيم فهي الحصهر بوجهه والمهراد .إليهها انقسهم التهي األقسام في انحصاره وجه بالتقسيم يظهر– ٤ 

 به ن قسهمين فهي منحصهرا كهان إذا فالتقسيم .المقسم إليها انقسم التي األقسام تلك في التقسيم انحصار سبب

 ألن ؛ لوضهوحه االنحصهار وجهه لبيهان حاجهة فة، واسطة بينهما تكن ولم، واإلثبات النفي بين دائرا كان

 .جليا بينا يكون ما وغالبا، عقلي فيه االنحصار

 االنحصههار وجههه بيههان إلههى بحاجههة فههاألمر، قسههمين مههن أكثههر وكههان، منحصههرا التقسههيم كههان إن وأمهها

 »خطه .  وعمهد، محهض وخط ، محض عمد :اضرب ثةثة على القتل تقسيم :الفقه من ذلك مثال، وكيفيته

 بمها كهان فهإن قصهدها وإن، الخطه  فههو عليهه المجنهي عهين يقصد لم إن الجاني أن ذلك في الحصر ووجه

   (5) .«عمد  فشبه وإال، العمد فهو غالبا يقتل

 مهن ألكثهر محهتمة المقسهم يكهون التقسهيمات بعهض ففهي، التقسهيم مهورد أيضها التقسهيم مهن يتضح– ٥

 .التقسيم مورد يسمى و، المقسم تعيين على بالتقسيم فنستدل، معنى

 علههى حيلههة الواجبههة األسههباب كمباشههرة، واجبههة حيلههة أي الخمسههة األحكههام إلههى الحيلههة تقسههيم :مثالههه

 الشهرعية العقهود ومباشهرة، منهه المقصهود علهى حيلهة الواجب والسفر والشرب فاألكل، مسبباتها حصول

 ،عليه المعقود حصول على حيلة كلها ومباحها مستحبها و واجبها

                                                                                                                                                               

 قال احلافظ ابن حجر: بأن اسناده حسن. 561/  2فتح الباري ، ابن حجر ، (1) 
 . ٩٦٥الكليات ، أبو البقاء الكفوي 2(2) 

 . 1111/  5صحيح مسلم، (3) 
 ٩٩٩٩/  ٦التحبري،املرداوي (4) 
 ٣٩٥/  ٩اإلقناع ، الشربيين ، (5) 
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 أن التقسهيم ههذا مهن يتضهحف .منهها مقاصدها حصول على حيلة كلها والمكروهة المحرمة واألسباب   

  (1) المذمومة. الحيلة وليست التقسيم مورد وهي، اللغوية الحيلة هي هنا بالحيلة المراد

 المكهابرة جههل ولهيس، الجههل مطلهو هنها بالجههل فهالمراد، ومركهب بسهي  إلهي الجههل تقسهيم :ومثالهه

 .التصديو وعدم والعناد

وشههك فههي ، إذا تههيقن طهههارة المههاء »فههي  المهههذب: رحمههه هللا تعههالى قههول اإلمههام الشههيرااي  :ومثالههه

 اسهته وشهك فهي طهارتهه لهم يتوضه  بهه ؛وإن تهيقن نج، ألن األصل بقاؤه علهى الطههارة؛نجاسته توض  به 

   (2) .«ألن األصل طهارته ؛وإن لم يتيقن طهارته وال نجاسته توض  به، ألن األصل بقاؤه على النجاسة

فإن قيل كيف جعل المهاء ، هذه الصور الثةث متفو عليها كما قاله المصنف »:قال النووي في شرحه

معلههوم أن المههاء أصههله الطهههارة فالصههورة الثالثههة ، أن ال يتههيقن طهههارة وال نجاسههة :ثالثههها، ثةثههة أقسههام

أصل ال بالنسبة إلى  المتوضئأن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا  :فالجواب .كاألولى وداخلة فيها

 (3) .«الماء 

قولههه  ذلههك مثهال .أكثههر أو واحههد أسهاس لههه التقسههيم وههل، التقسههيم أسههاس أيضها   التقسههيم مههن يتضهح -٦

ِصلفحف » تعالى: نق اِلم  دق مف ِفسف هللاا  يقِعلقم  اِلم  أخبهر تعهالى فيهها أنهه عهالم بالهذي يفسهد ، جملة معناها التحهذير(4) «وق

ى وكثيرا  ما ينسب العلم إل، أنه يجااي كة  منهما على الوصف الذي قام به :ومعنى ذلك، من الذي يصلح

 .فهو تعبير بالسبب عن المسبب، ألن من علم بالشيء جااى عليههللا تعالى على سبيل التحذير ؛ 

 دد ؛وإن كهان علهم هللا ال يتجه، للتجهددوجهاء الخبهر هنها بالفعهل المقتضهى ، هنا متعٍد إلهى واحهد :يعلمو 

فتكههرر ، وهمهها وصهفان يتجههد دان مهن الموصههوف بهمها، قصههد بهه العقههاب والثهواب للمفسههد والمصهلح ألنهه

  .عن اإلفساد اإلمساكليقع ؛ وتعلو العمل بالمفسد أوال  ، ترتيب الجااء عليهما لتكررهما

  .هللا يميا بعلمه المفسد من المصلحو :ك ن المعنى، على تضمين ما يتعد ى بمن، متعلقة بيعلم :ومن

والمصهلح فهي مهال اليتهيم مهن ، وظاهر األلف والةم أنها لةستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح

، لح فيههالمفسهد فهي مهال اليتهيم مهن المصه :أي، ويجوا أن تكون األلف والهةم للعههد، جملة مدلوالت ذلك

ألن المخالطهة ؛التقسهيم وجهاءت ههذه الجملهة بههذا ، والمفسد باإلهمال في تربيته مهن المصهلح لهه بالت ديهب

 ، ومخالطة بإصةح.مخالطة بإفساد :على قسمين

                                                           

 ٣٨٥/   ٤ابن القيم، إعالم املوقعني،(1) 
 .553/ 1اجملموع ، النووي ، (2) 
 .553/ 1اجملموع ، النووي ، (3) 
 . 551سورة البقرة، آية (4) 
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ِيهرٌ  ﴿ :وألنه لما قيل   اء ههذا التقسهيم باعتبهار فجه، وههو أن اإلفسهاد شهر، فههم مقابلهه ﴾ق ِل إِصةقٌح لاه ِم خق

  (1) «.وعدمه اإلصةح :أي أن أساس تقسيم المخالطة لليتيم هو، ومقابله اإلصةح 

 :باب تقسيم السببقول النسفي في شرحه للمنار في ومن األمثلة 

لهيس ، اعلم أن تقسيم مشهايخنا رحمههم هللا السهبب والعلهة والشهرط والعةمهة علهى األقسهام المهذكورة»

ألن مها ههو حقيقهة ؛كانقسام حقيقة اإلنسان إلى الرجهل والمهرأة ، باعتبار أن حقائقها تنقسم إلى هذه األقسام

ولكهن تقسهيمهم ، فهة يسهتقيم التقسهيم باعتبهار الحقيقهة، اء أحد أقسهامها المهذكورةمن كل قسم من هذه األشي

سواء كان بطريو الحقيقهة أو ، وهو ما يطلو عليه اسم السبب أو العلة أو الشرط، إياها باعتبار معنى عام

مها ذكرنها  ويهدل علهى، فحينئهذ يسهتقيم التقسهيم، باعتبار ما يوجد فيه جهة السببية والعلية والشهرطية بوجهه

يعنهي لمها ثبهت أن الوجهوب متعلهو باألسهباب  .قد مر من قبل هذا أن وجوب األحكام متعلو ب سهبابها:قوله

فههذا يهدل علهى أن التقسهيم لهيس باعتبهار ، وجوه تعلو الحكم به وبيان، السببيحتا  إلى بيان تقسيم أنواع 

علهى مها اختهاره المصهنف فهي تعريهف فإن األسباب التي مهر ذكرهها ليسهت ب سهباب حقيقهة ، حقيقة السبب

. فعرفنا أن وجه التقسيم مها قلنهاه، بل هي علل سميت أسبابا بطريو المجاا إلفضائها إلى األحكام، السبب

» (2) 

، سام المذكورة في النصالقسم أو األقسام المقابلة للقسم أو األقمعرفة وقد يستفاد من التقسيم أيضا  -7

ف  عبد عن من ذلك: ذق » :قال عنهما هللا رضي  ع مر بن هللا  ف  رسول أخق ِنكفبفهي وسلم عليه هللا صلى هللا   فقهال: بمق

ِنيا في كنِ  ابر   أو غقريبٌ  ك قناكق  الدب بيلٍ  عق يتضح مهن الحهديت القسهم المقابهل للمهذكور أال وههو المقهيم  (3) .«سق

 .غير المسافر

 عهن سهكت أو، فغهنم خيهرا   قهال عبهدا   هللا رحهم »وسلم أنه قال: عليه هللا ما روي عن النبي صلىأيضا 

سهكت عهن  وأ، أال وههو مهن قهال شهرا فغهرم، يتضح من الحديت القسم المقابل للمهذكور (4) .«فسلم   سوء

 لم يسلم.خير ف

 :تطبيقات التقسيم المطلب الثاني:

 سنعرل لتطبيقات التقسيم في الكتاب و السنة وعند األصوليين والفقهاء:

 :القرآن الكريم التقسيم من تطبيقات:أوال

                                                           

 115/ 5تفسري البحر احمليط ،الزركشي ،  (1) 
 539/  3 ، البخاري،كشف األسرار (2) 
نْيا كأَنََّك َغريٌب أو َعابُر َسبيل  باب قْوِل النيب صلى  5126/  2صحيح البخاري  (3)   اهلل عليه وسلم كْن يف الدُّ
 وهو حديث مرسل 11/ 5التيسري بشرح اجلامع الصغري  (4) 
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، يه تي ألغهرال متنوعهة و متعهددة التقسيم في القرآن الكريم منتشر و مبثوث بين اآليهات كثيهرا وههو 

 :ومن أمثلة التقسيم

الفهفمِ } :قوله تعالى ف بفه قِموق بفيلف هللا  اهفد ونق ففي سق اِلم جق رف وق رق ِير  أ ِولفي الضا نفينق غق ِؤمف نق اِلم  د ونق مف  الا يقِستقوفي اِلققاعف

هدق هللا    عق ه ة   وق ك  هة  وق جق رق ينق دق هدف لقهى اِلققاعف ههفِم عق أقنف سف الفهفِم وق ينق بف قِموق اهفدف لق هللا   اِلم جق هفِم فقضا أقنف سف هلق هللا    اوق فقضا ِسهنقى وق ِلح 

يما   ينق أقِجرا  عقظف دف لقى اِلققاعف ينق عق اهفدف هذه اآلية قسمت المؤمنين إلى قسمين والغهرل مهن  .55، النساء{اِلم جق

 ، هذا التقسيم بيان التفرقة بينهما

 :وهذا الغرل أعني بيان التفرقة بين القسمين جاء في نصوص أخرى من القرآن الكريم ومنها 

ق يقا أ ِولفي األقِلبقابف لق } له تعالى:قو بفيتف فقاتاق وِا هللا  ة  اِلخق ِثرق بقكق كق لقِو أقِعجق الطايِّب  وق بفيت  وق هِم ق ل الا يقِستقوفي اِلخق لاك  عق

ونق   .111، المائدة{ت ِفلفح 

اث  } وقوله تعالى: يهرق ف مف ا هللف ف وق هبفيلف هللاا هِم أقالا ت نففق هوا ففهي سق ا لقك  مق هِن وق هنك م ما اأِلقِرلف الق يقِسهتقوفي مف اتف وق اوق همق السا

هة    ك  ققهاتقل وا وق هن بقِعهد  وق ينق أقنفقق وا مف نق الاذف ة  مِّ جق رق ققاتقلق أ ِولقئفكق أقِعظقم  دق ن ققِبلف اِلفقِتحف وق نفقوق مف
هللاا   أق ِسهنقى وق هدق هللاا  اِلح  عق وق

بفيرٌ  ل ونق خق ا تقِعمق  .11، الحديد{بفمق

ونق } له تعالى:وقو ناةف ه م  اِلفقائفا  اب  اِلجق ناةف أقِصحق اب  اِلجق أقِصحق اب  الناارف وق  .21، الحشر{الق يقِستقوفي أقِصحق

ونق } وقوله تعالى: ير  أقفقةق تقتقفقكار  اِلبقصف  .51، األنعام{ق ِل هقِل يقِستقوفي األقِعمقى وق

اتف } وقوله تعالى: اوق بب السامق هفِم  ق ِل مقن را قنف سف ن د ونفهف أقِولفيقاء الق يقِملفك ونق ألف ِذت م مِّ األقِرلف ق لف هللا   ق ِل أقفقاتاخق وق

ف  ل وِا هللف  عق النبور  أقِم جق ات  وق ير  أقِم هقِل تقِستقوفي الظبل مق اِلبقصف ا  ق ِل هقِل يقِستقوفي األقِعمقى وق ر  الق ضق لقق هوِا نقِفعا  وق اء خق كق هرق  ش 

ِلقف  خق د  اِلققهاار  كق احف ه وق اِلوق ِيٍء وق الفو  ك لِّ شق لقِيهفِم ق لف هللا   خق ِلو  عق ابقهق اِلخق  .11، الرعد{هف فقتقشق

كار  أ ِول وا اأِلقِلبقابف  } وقوله تعالى: ا يقتقذق ينق الق يقِعلقم ونق إفنامق الاذف ينق يقِعلقم ونق وق  .5، الامر{ق ِل هقِل يقِستقوفي الاذف

ل ونق } تعالى:وقوله  هلل تقه ِك  هن ك  مف هاٌ  وق ِلهٌح أ جق ا مف هقهذق اب ه  وق هرق هائفٌ  شق اٌت سق ِذٌب ف هرق ا عق انف هقذق ا يقِستقوفي اِلبقِحرق مق وق

لقعق  ههن فقِضههلفهف وق ههوا مف رق لفتقِبتقغ  اخف ههوق ى اِلف ِلههكق ففيهههف مق تقههرق ههونقهقا وق ِليقههة  تقِلبقس  ونق حف تقِسههتقِخرفج  ي هها  وق ههِم لقِحمهها  طقرف ونق لاك  تقِشههك ر 

 .12، فاطر{

ههن ففههي } وقولههه تعههالى: ٍع ما ِسههمف هها أقنههتق بفم  مق ههاء  وق ههن يقشق ع  مق ق ي ِسههمف ات  إفنا هللاا الق اأِلقِمههوق هها يقِسههتقوفي اأِلقِحيقههاء وق مق وق

 .22، فاطر{اِلق ب ورف 

ِيٌر أقمف هللا   } وقوله تعالى: ق ونق خق تقفقرِّ ِجنف أقأقِربقاٌب مب بقيف السِّ احف د  اِلققهاار   يقا صق احف  .35، يوسف{اِلوق

 :ومن أمثلة التقسيم: التقسيم بصيغة االستفهام ب فمن مثل قوله تعالى
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ٍف هقه}  هر  هفقا ج  لقهىق شق ِن أقساسق ب ِنيقانقهه  عق ِيٌر أقم ما اٍن خق رفِضوق ف وق نق هللا  ى مف لقى تقِقوق ِن أقساسق ب ِنيقانقه  عق اٍر فقاِنهقهارق أقفقمق

ينق  هللا   الق يقِهدفي اِلققِومق الظاالفمف هقنامق وق  .115، التوبة{بفهف ففي نقارف جق

ف } انق هللا  نف اتابقعق رفِضوق ير  أقفقمق بفِئسق اِلمقصف هقنام  وق اه  جق مق ِوق ف وق نق هللا  ِخٍ  مِّ ن بقاء بفسق مق  .112، آل عمران{ كق

هوب أق } وِّ أقحق ن يقِهدفي إفلقى اِلحق وِّ أقفقمق وِّ ق لف هللا   يقِهدفي لفِلحق آئفك م مان يقِهدفي إفلقى اِلحق كق ن ش رق هن ق ِل هقِل مف ن ي تابقهعق أقما

ِيفق تقِحك م ونق  الا يقهفدِّيق  ِم كق ا لقك   .35، يونس{إفالا أقن ي ِهدقى فقمق

كار  أ ِول وِا األقِلبقابف } ا يقتقذق ِن ه وق أقِعمقى إفنامق مق وب كق بِّكق اِلحق ن رق نافلق إفلقِيكق مف
ا أ  ن يقِعلقم  أقنامق  .15، الرعد{ أقفقمق

ونق } كار  مقن الا يقِخل و  أقفقة تقذق ن يقِخل و  كق  .17، النحل{أقفقمق

ونق } قا  الا يقِستقو  انق فقاسف ن كق مق نا  كق ِؤمف انق م  ن كق  .11، السجدة{أقفقمق

هيقةف ق ل هوب  } ِيهٌل لِِّلققاسف بِّههف فقوق هن را لقهى ن هوٍر مِّ مف فقه وق عق ِسةق ه  لفِْلف ِدرق حق هللاا  صق ف أ ِولقئفهكق ففهي أقفقمقن شقرق ِكهرف هللاا هن ذف ه م مِّ

بفينٍ  ٍل م  ةق  ففي كل تقسيم من  هذه التقسيمات الغرل فيه التفرقة بين القسمين..22، الامر{ضق

 ومنها:، نصوص جاءت لبيان التسوية بين القسمين، ومن أمثلة التقسيم

ِرتقه ِم أقمِ } لقِيهفِم أقأقنذق اٌء عق وق وِا سق فقر  ينق كق ن ون إفنا الاذف ِره ِم الق ي ِؤمف  [1{]البقرة:لقِم ت نذف

ِغن هو} ا فقهقهِل أقنهت م مب ِم تقبقع  ناا لقك  وِا إفناا ك  ينق اِستقِكبقر  فقاء لفلاذف عق ا فقققالق الضب يع  مف ف جق وِا هللف  ا  بقرق ف وق ابف هللا  هذق هِن عق ناها مف نق عق

ِينقاك مِ  انقا هللا   لقهقدق ِيٍء ققال وِا لقِو هقدق ن شق يص مف ن ماحف ا لقنقا مف بقِرنقا مق افِعنقا أقِم صق لقِينقآ أقجق اء عق وق  [21]إبراهيم:{سق

ين} ظف اعف نق اِلوق ِظتق أقِم لقِم تقك ن مِّ عق لقِينقا أقوق اء عق وق  [131]الشعراء:{ققال وا سق

ن ون} ِره ِم الق ي ِؤمف ِرتقه ِم أقِم لقِم ت نذف لقِيهفِم أقأقنذق اء عق وق سق  [11]يس:{وق

ل ون} نت ِم تقِعمق ا ك  ِونق مق ا ت ِجاق ِم إفنامق لقِيك  اء عق وق وا سق وا أقِو الق تقِصبفر   [11]الطور:{اِصلقِوهقا فقاِصبفر 

 :تخيير بين القسمين مثلوقد يكون الغرل من التقسيم ال

ِلقف } :قوله تعالى ا أقن ناك ونق نقِحن  اِلم  إفما ا أقن ت ِلقفيق وق  [115]األعراف:{ينققال وِا يقام وسقى إفما

ا } :وقوله تعالى ها ق ِلنقها يقهاذق هقا ققِوم  نهدق هدق عف جق وق ئقهٍة وق مف هِيٍن حق ب  ففهي عق هقا تقِغر  دق جق ِغرفبق الشاِمسف وق ا بقلق ق مق تاى إفذق حق

ِسن ا ذق ففيهفِم ح  ا أقن تقتاخف إفما ذِّبق وق ا أقن ت عق  [11]الكهف: {اِلققِرنقِينف إفما

نهدق } :قولهه تعهالى:مثهل، االسهتفهام بصهيغة، القرآن الكهريميرد التقسيم في وقد  هذق عف ِيهبق أقمف اتاخق أقاطالقهعق اِلغق

ِهدا   نف عق ِحمق  71، مريم{الرا
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بفينق } :وقوله تعالى  عف نق الةا وِّ أقِم أقنتق مف ِئتقنقا بفاِلحق  55، األنبياء{ققال وا أقجف

نت ك مِ } :وقوله تعالى لاِوا فقق ِل آذق د ونق  فقإفن تقوق ا ت وعق يٌد ما إفِن أقِدرفي أقققرفيٌب أقم بقعف اء وق وق لقى سق  115، األنبياء{عق

هلبو} :وقوله تعالى ء أقِم ه هِم ضق الق بقادفي هقهؤ  ف فقيقق ول  أقأقنت ِم أقِضلقِلت ِم عف ن د ونف هللاا ا يقِعب د ونق مف مق ه ِم وق يقِومق يقِحش ر  ا وق

بفيلق   17، الفرقان {السا

ِههدا  فقلقهن ي ِخلفهفق هللا   } :تعالىوقوله  ف عق ندق هللا  ِذت ِم عف ة  ق ِل أقتاخق ِعد ودق نقا الناار  إفالا أقيااما  ما سا ققال وِا لقن تقمق ه  أقِم وق ِههدق  عق

ا الق تقِعلقم ونق  ف مق لقى هللا    11، البقرة{تقق ول ونق عق

، نفسهم من أنهم لن تمسهم النار إال أيامها معهدودةيقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه أل »

ه  أقِم تقق ول هونق  »فرد هللا عليهم ذلك بقوله تعالى ، ثم ينجون منها ِههدق ِهدا  فقلقن ي ِخلفهفق هللا   عق ف عق ندق هللا  ِذت ِم عف ق ِل أقتاخق

ا الق تقِعلقم ونق  ف مق لقى هللا  إما أن يكهون قهد وقهع عههد منهه ، أي إن ادعاءكم ذلك  يحتمل أمرين ال ثالت لهما «عق

ا الق تقِعلقم ونق ، فهو ال يخلف عهده ، عا وجل ف مق لقى هللا  واالحتمال األول لم يقع ، أو أنكم تكذبون و تقق ول ونق عق

بهل تقولهون علهى هللا مها ال  أي، ولهذا أتهى به م التهي بمعنهى بهل ، إذن فقد ثبت االحتمال الثاني، ولم يحدث

وهههذا الههدليل يسههمي بههدليل السههبر والتقسههيم وتكههرر وروده فههي  (1)  «تعلمههون مههن الكههذب واالفتههراء عليههه 

 .والغرل من ذلك التقسيم في اآلية هو إثبات كذب اليهود وإبطال  ادعاءهم، القرآن الكريم

األِسههبقاطق أقِم تقق ول ههونق إفنا }:ومههن أمثلههة هههذا التقسههيم قولههه تعههالى يقِعق ههوبق وق اقق وق إفِسههحق يلق وق اعف إفِسههمق اهفيمق وق إفِبههرق

ف  هنق هللا  ه  مف نهدق ة  عف ههقادق هتقمق شق هن كق ما هِن أقِظلقهم  مف مق ى ق هِل أقأقنهت ِم أقِعلقهم  أقمف هللا   وق ارق ان وِا ه ودا  أقِو نقصق ها  كق ما اففهٍل عق ها هللا   بفغق مق وق

ل ونق   141، البقرة{تقِعمق

اعمهوا أنههم أولهى بههؤالء الرسهل المهذكورين مهن ، دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل هللاوهذه » 

ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن ﴿ :فاهلل يقول «أأنتم أعلم أم هللا  » :المسلمين فرد هللا عليهم بقوله

  17، آل عمران﴾كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 

أو يكهون هللا تعهالى ، وديا أو نصرانيا فإمها أن يكونهوا ههم الصهادقين العهالمينبل كان يه :وهم يقولون 

وههو فهي غايهة الوضهوح ، وصورة الجواب مبهم، ف حد األمرين متعين ال محالة، هو الصادق العالم بذلك

النجةئهه لكهل أحهد ؛ بل هللا أعلم وهو أصدق ونحهو ذلهك  :والبيان حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول

الليل أنور أم النههار   والنهار أحهر أم المهاء   والشهرك أحسهن أم التوحيهد   ونحهو ذلهك وههذا  :ا إذا قيلكم

ويعرفهون أن إبهراهيم وغيهره مهن األنبيهاء لهم ، يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم ب نفسهم يعرفون ذلك

 ، فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة، يكونوا هودا وال نصارى

                                                           

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

 :السنة تطبيقات التقسيم منثانيا: 

ف  رس ولق  يا قيلق  »ومثاله: ما جاء أنه  ِيل   هللا  ثقهةٌ  اِلخِيهل   قال.فاِلخق هلٍ  ههيق  :ثةق ج  هلٍ  وههى، وِارٌ  لرق ج  ، سهِترٌ  لرق

لٍ  وهى ج  ا .أِجرٌ  لرق هلٌ ، وِارٌ  لهه هيق  التي ف قما ج  ا ريقهاء   ربقطقهقها فرق اء   وفقِخهر  نهوق مف  أِههلف  علهى وق  لهه فقههيق ، اإِلِسهةق

ا.وِارٌ  لٌ ، سِترٌ  له هيق  التي وأقما ج  بيلف  في ربقطقهقا فرق ف  سق ف  حوا  يِنسق  لم ثما ، هللا   فقههيق ، رققابفهقها وال ظ ه ورهقا في هللا 

ا .سِترٌ  له لٌ ، أِجرٌ  له هيق  التي وأقما ج  بيلف  في ربقطقهقا فرق ف  سق مف  ألقِهلف  هللا  ةٍ  مِر ٍ  في اإِلِسةق ِوضق لقتِ  فما، ورق  من أكق

ههةف  أو اِلمههِر ف  ذلهك ِوضق تههبق  إال شههِيءٍ  مهن الر  دق  لهه ك  لقهتِ  مهها عههدق ههنقاتٌ  أكق تفههبق ، حسق دق  لهه وك  اثفهقهها عههدق الفهقهها أقروق أقبوق  وق

نقاتٌ  ولقهقا تققطقع   ال و حسق ف ا فقاستقناتِ  طف فقينف  أو شرق رق دق  له هللا كتقبق  إال شق اثفهقها آثارفهقها عهدق أقروق هنقاتٍ  وق  مهرا  وال، حسق

ب هقا بها رفبقتِ  نقهرٍ  على صاحف دق  له هللا كتقبق  إال يقسقفيقهقا أنِ  يرفيد   وال منه فشق نقاتٍ  شرفبقتِ  ما  عدق    (2) .« حسق

يس المهراد تقسهيم حقيقهة وله، عليهه وسهلم الخيهل إلهى ثةثهةفي ههذا الحهديت قسهم  رسهول هللا صهلى هللا 

وههو مهورد ، وإنما المراد تقسيم الخيل باعتبار مها يحصهل لصهاحبها مهن األجهر والسهتر أو الهوار، الخيل

 التقسيم.

هعبفيِّ  عهنومن أمثلة التقسيم ما جهاء  هانف  عهن الشا هيرٍ  بهن النبعمق هولق  سهمعت :يقهول سهمعته :قهال بشف ف  رس   هللا 

ى يقول وسلم عليه هللا صلى أقهوق ان   وق ِيهف  النبعمق نقيههف  إلى بفإفصبقعق لق  إنا » :أ ذ  هةق امق  وإفنا  بهيِّنٌ  الحق هرق ها بهيِّنٌ  الحق بقينقه مق  وق

ه نا  ال م شتقبفهقاتٌ  نِ  الناس من كثفيرٌ  يقعلقم  ب هاتف  ات ققى فمق أق  الشب ينفهف  استقِبرق هف  لدف رضف عف نِ  وق هب هاتف  في وققعق  ومق  وققهعق  الشب

امف  فهي ههرق ي الحق اعف ههى كهالرا هولق  يقرعق ههى حق مق هك   الحف ههى ملفهكٍ  لفكههلِّ  وإفنا  أال فيهه يقرتقههعق  أنِ  يوشف مههى وإفنا  أال حم  ف  حف  هللا 

ههه   ارفم  ههدف  فههي وإفنا  أال محق سق ة   الجق تِ  إذا م ضههغق ههد   صههلقحق  صههلقحق سق ههدقتِ  وإذا كلبههه   الجق ههدق  فسق ههد   فسق سق ههيق  أال كلبههه   الجق  وهف

 (3) .«الققِلب  

ألن ؛ وههو صهحيح ، فيهه تقسهيم األحكهام إلهى ثةثهة أشهياء»اله   «...قوله الحهةل بهين والحهرام بهين» 

أو ال ، أو يهنص علهى تركهه مهع الوعيهد علهى فعلهه، الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيهد علهى تركهه

  :ينص على واحد منهما

قولهه الحهةل بهين أي ال يحتها  إلهى بيانهه ويشهترك فمعنى ، والثاني الحرام البين، فاألول الحةل البين

ينبغهي ، ومها كهان ههذا سهبيله، والثالت مشتبه لخفائه فة يدري هل هو حةل أو حرام، في معرفته كل أحد

وإن كهان حهةال فقهد أجهر علهى تركهها ، ألنه إن كان في نفس األمر حراما فقد بهريء مهن تبعتهها؛ اجتنابه 

 ، واألوالن قد يردان جميعا، األشياء مختلف فيه حظرا وإباحةألن األصل في ؛بهذا القصد 

                                                           

 . 89،/  1السعدي،   تفسري (1) 
 .861،/  5مسلم،   صحيح (2) 
 .1519/  1مسلم   صحيح (3) 
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أنهها مشهتبهة علهى بعهض  بالمشهتبهات والمراد، فإن علم المت خر منهما وإال فهو من حيا القسم الثالت 

  (1) .«الناس بدليل قوله عليه السةم ال يعلمها كثير من الناس

 فمعناه، بين والحرام بين الحةل وسلم عليه هللا صلى قوله وأما » :رحمه هللا تعالىالنووي  اإلمامقال 

 ولهبن، والسهمن والعسل والايت والفواكه كالخبا، حله يخفى ال واضح بين حةل، أقسام ثةثة األشياء أن

 مههن ذلههك وغيههر، والمشههي والنظههر الكههةم وكههذلك، المطعومههات مههن ذلههك غيههر و   وبيضههه اللحههم مهه كول

 والبهول والميتهة والخنايهر فكهالخمر البين الحرام وأما، حله في شك ال واضح بين حةل فيها، التصرفات

 المشهتبهات وأمها، ذلهك وأشهباه األجنبيهة إلهى والنظر والنميمة والغيبة والكذب الانا وكذلك المسفوح والدم

  .حكمها يعلمون وال الناس من كثير يعرفها ال فلهذا، الحرمة وال الحل بواضحة ليست أنها، فمعناه

 الحهل بهين الشهيء تهردد فهإذا، ذلهك غير أو استصحاب أو قياس أو بنص حكمها فيعرفون العلماء وأما

ألحقهه  فهإذا، الشهرعي بالهدليل ب حهدهما ف لحقهه المجتهد فيه اجتهد، إجماع وال نص فيه يكن ولم، والحرمة

 فهي داخهة ويكهون، تركهه الهورع فيكهون، البهين االحتمهال عهن خهال غيهر دليله يكون وقد، حةال صار به

 (2) .«...وعرضه لدينه استبرأ فقد الشبهات اتقى فمن :وسلم عليه هللا صلى قوله

ثقني هللا  »عن أبي م وسى عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:ما جاء  :ومن التقسيم في السنة مثقل  ما بقعق

اِلعِلمف  ا، بهف من اِلهدقى وق ابق أقرض  ثيرف أصق ِيتف اِلكق ثقلف الغق اِلعِشهبق ، كمق ق وق هألق هاءق فق قنبقتقهِت الكق انق منها نققياةٌ ققبلقهِت المق فكق

ثيرق  هاءق ، اِلكق ِت المق هكق هادب  أقمسق انقِت منها أقجق عهوا، وكق رق اق هققوا وق سق هرفبوا وق هابقِت منهها ، فنقفقهعق هللا بهها النهاس فقشق وأقصق

ك  ماء  وال تِنبفت  كألق   اٌن ال تِمسف ى إنما هيق قيعق ثقنهي هللا ، طقائفقة  أِخرق ه  ما بقعق ف ونقفقعق لكق مثقل  من فققهق في دينف هللا  فقذق

لامق ، بهف  لمق وعق ا، فقعق أس  لفكق رق ثقل  من لم يقرفقِع بذق ِلت  بهف ، ومق ف الذي أِرسف  (3) .«ولم يققبقِل هدقى هللا 

 ثةثهة األرل أن ومعنهاه بالغيهت وسهلم عليهه هللا صهلى بهه جهاء الهذي الههدى تمثيهل »في هذا الحديت 

 فتنتفهع الكأل وينبت، ميتا كان أن بعد فيحيى بالمطر ينتفع األرل من األول فالنوع، الناس وكذلك، أنواع

، قلبهه فيحيها فيحفظه والعلم الهدى يبلغه الناس من األول النوع وكذا، وغيرها والارع والدواب الناس بها

 .وينفع فينتفع غيره ويعلمه، به ويعمل

، لغيرهها المهاء إمسهاك وههي فائهدة فيهها لكهن، نفسهها فهي االنتفاع تقبل ماال األرل من الثاني والنوع 

 وال ثاقبهة أفههام لههم ليسهت لكن، حافظة قلوب لهم الناس من الثاني النوع وكذا، والدواب الناس بها فينتفع

 ، به والعمل الطاعة في اجتهاد عندهم وليس، واألحكام المعاني به يستنبطون العقل في لهم رسوخ

                                                           

 .591/  3فتح الباري ، ابن حجر،  (1) 
 .56 -51/  11شرح النووي على صحيح مسلم  (2) 
 .باب فضل من علم وعلم  35/  1صحيح البخاري  (3) 
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 مهنهم في خهذه، واالنتفهاع للنفهع أههل العلم من عندهم لما متعطش محتا  طالب ي تي حتى يحفظونه فهم 

  بلغهم. بما نفعوا فهؤالء، به فينتفع

 بهها لينتفهع تمسهكه وال بالمهاء تنتفهع ال فههي، ونحوهها تنبهت ال التهي السهباخ األرل من الثالت والنوع

 ال العلههم سههمعوافههإذا ، واعيههة أفهههام وال حافظههة قلههوب لهههم ليسههت، النههاس مههن الثالههت النههوع وكههذا، غيرههها

 (1) .« أعلم وهللا، غيرهم لنفع يحفظونه وال به ينتفعون

 :تطبيقات التقسيم عند األصوليينثالثا: 

 :أمور أربعة في التقسيم األصوليون يستخدم

 .عليها والبرهنة األصولية المسائل إثبات في :األول األمر

وذلهك به ن القهراءة الشهاذة: إمها أن تكهون قرآنها أو غيهر ،  االستدالل على حجية القراءة الشاذة :ومثاله

و إن كانهت غيهر قهرآن فههي منقولهة عهن النبهي صهلى هللا عليهه و سهلم ، فان كانت قرآنها فههي حجهة، قرآن

 (2) .هذا االعتبار تعتبر حجةبو

 :االستدالل على حجية مذهب الصحابي :ومثاله

وإمها أن ، يكون حجةف، وذلك أن مذهب الصحابي إما أن يكون منقوال عن النبي صلى هللا عليه و سلم

 .و اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، يكون اجتهادا منه

وأما المعقهول   ومثاله: استدالل من قال ب ن مبدأ اللغات كان اصطةحيا وليس توقيفيا  بالمعقول فقال:

لكهان إمها أن يقهال: إنهه تعهالى يخلهو العلهم الضهروري ب نهه تعهالى وضهعها لتلهك ، فهو أنهه لهو كهان توقيفيها

واألول ال يخلو إما أن يقال: إنه تعالى يخلو ذلك العلم في العاقهل أو فهي غيهر  .أو ال يكون كذلك، المعاني

 عاقل.

تضهمن العلهم وباطل أن يخلقه تعالى في عاقل ؛ ألن العلم ب نه تعالى وضع تلهك اللفظهة لهذلك المعنهى ي

 ؛وريا لكان العلم به تعالى ضروريافلو كان ذلك العلم ضر، به تعالى

ولهو كهان العلهم بهه ، ألن العلم بصفة الشيء متى كان ضروريا كان العلم بذاتهه أولهى أن يكهون ضهروريا 

 .لكن ذلك باطل ؛ لما ثبت أن كل عاقل  يجب أن يكون مكلفا، تعالى ضروريا لبطل التكليف

يخلقه في غير العاقل ؛ ألنهه مهن البعيهد أن يصهير اإلنسهان غيهر العاقهل عالمها بههذه اللغهات وباطل أن 

وأما الثاني: وهو أن ال يخلو هللا تعالى العلهم الضهروري بوضهع تلهك  .العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة

                                                           

 .36 – 31/  12شرح النووي على صحيح مسلم  (1) 
 . 16روضة الناظر ،ابن قدامة ، / (2) 
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والكهةم فيهه ، ريهو آخهرفحينئذ ال يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعهاني إال بط، األلفاظ لتلك المعاني 

 (1) .وإما االنتهاء إلى االصطةح، كالكةم في األول فيلام إما التسلسل

 استعمال التقسيم في ترتيب وتنظيم المسائل والقواعد األصولية: :األمر الثاني

األول: فهي األحكهام ب تقسهيم اإلمهام الغاالهي لكتابهه المستصهفى إلهى أربعهة أقطهاب: القطه:و من أمثلته

القطهب ، القطب الثاني: فهي األدلهة وههي الكتهاب و السهنة و اإلجمهاع وههي المثمهر، الثمرة المطلوبةوهي 

الثالههت: فههي طريههو االسههتثمار و هههو وجههوه داللههة األدلههة و هههي أربعههة: داللههة بههالمنظوم و داللههة بههالمفهوم 

 (2) القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد. .بالمعنى المعقول و االقتضاء وداللة والداللة بالضرورة

  :أن الخطاب الوارد  ال يخلو من قسمين وذلك، تقسيم الخطاب:و من أمثلته

 :وإذا كان خطاب تكليف فة يخلو من قسمين، خطاب تكليف أو خطاب إباحةأحدهما أن يكون 

 أن يكون خطاب أمر  :أحدهما

 (3) .أن يكون خطاب نهي :والثاني

 استعمال التقسيم في إثبات العلة.:الثالتاألمر 

مسهلكا واحهدا مهن مسهالك  ويعتبرونهمها، يستعمل األصوليون التقسيم مع السبر السهتخرا  علهة الحكهم

، حصهرنو ههو ينقسهم إلهى قسهمين: القسهم األول التقسهيم الم، استخرا  العلة يسهمى مسهلك السهبر والتقسهيم

 .منحصروأما الثاني فهو غير ، ويدور بين النفي و اإلثبات

واليهة اإلجبهار  إمها أن تكهون غيهر  :مثال  التقسيم الحاصر أن يقال في إثبات أن واليهة اإلجبهار معللهة

  .وعلى التقدير الثاني: فإما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرهما، لة أو تكون معللةعلم

أو ، إمها الطعهم أو الكيهل و الهوان، الربها فهي البهرو التقسيم غيهر الحاصهر مثهل أن تقهول: علهة حرمهة 

 .أو االدخار تالقو

ثم يسهبر ويختبهر تلهك األوصهاف وينظهر ، مجمع القائس هذه األوصاف المحتملة للتعليل يسمى بالتقسي

بحيهت يبقهى مها يمكهن التعليهل بهه ويعجها ، و يسق  ما لم يجده مناسبا وما ال يصلح لتعليهل الحكهم بهه، فيها

 (]1) .مكيةوهو كونه مثة مكية فيقول: إن علة تحريم الربا في البر هي كونه  عن إبطاله

                                                           

 523- 521،/   1احملصول ، الرازي ،  (1) 
 .19،صفحه  1املستصفى ،الغزايل ، (2) 
 88/  1احملصول ،البن العريب  (3) 
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 ة.العلاألمر الرابع: استعمال التقسيم في قدح  

متهردد بهين احتمهالين متسهاويين اللفهظ والمراد بهه كهون ، لتقسيم في قوادح القياسليتطرق األصوليون 

 (2) هو الذي يحصل به المقصود. و اآلخر ممنوع و، أحدهما مسلم ال يحصل به المقصود

ههذا غيهر واجهد  :ومثاله: أن يقول المستدل علي جهواا التهيمم لشهخص صهحيح فقهد المهاء فهي الحضهر

 يجوا له التيمم لوجود سببه كالمسافر.ف للماء 

 أو تريد تعذره في السفر.، يقول المعترل إما أن تريد أن تعذر الماء مطلقا سببف 

 ألن العلة ليست هي التعذر مطلقا.، وهو تعذر الماء مطلقا ممنوع :األولف

ألن ، لكنهه ال يفيهدك أيهها المسهتدل، بالسهفر أو المهرل مسهلم مقيهدةوهو تعذر الماء في حالة  :والثاني

 هذا القيد ال يوجد في الفرع و هي حاله الحضر.

وال تلامهه إعادتهها ، أن يقول المستدل: صةه من بل  فهي الوقهت بعهد أدائهها صهحيحة منهه :مثال آخر 

 البال .ك

 :«صهحت صهةته»لفهظ وههو ، فيقول المعتهرل: إن قياسهك ههذا قهد اشهتمل علهى لفهظ يحتمهل معنيهين

 : أنها صحت منه نفة.فرضا. ثانيهماأولهما: أن تلك الصةة صحت منه 

وههو صهحة  :ألنه غير مخاطب بها فرضا. وأما الثهاني، ممنوع  افرض وهو صحة صةته :أما األول

ألن النفهل ال يجهاع عهن ، ألنه ال يقتضي عدم وجوب اإلعادة، ة  مسلم إال انه ال يفيد المطلوبفصةته ن

 (3) .الفرل

 تطبيقات التقسيم عند الفقهاء: رابعا:

؛ لتوضههيح وبيههان حكههم كههل قسههم و آراء  التقسههيم كثيههرا فههي كتههبهماسههتخدم الفقهههاء رحمهههم هللا تعههالى 

لادق منه إلى عدة أقسام، تقسيماتهم و من أمثلة، العلماء فيه واالستدالل عليه مق وما توق   :تقسيم الد 

هدهقا مهيِّ  دم  :أقحق لاهدق  ومها اآِلدق هديدف  الققهِيحف  مهن منهه توق الصا اءٌ ، وق ِيهرهف  مهن أو منهه كهان سهوق يهر  ، غق ههِيضف  دمف  غق  الحق

الن فقاسف  بيلقِينف  من خرق ق  وما وق  .السا

انف  دم  :الثااني يقوق   .لقِحمه   اِلمق ِكولف  الحق

                                                                                                                                                               

و  538،صفحه  1.و إحتاف ذوي البصائر، النملة ، 951و  955صفحه  5السراج الوهاج يف شرح املنهاج ،اجلاربردي  (1) 
531. 
 1213صفحه  1التحبري شرح التحرير للمرداوي  (2) 
 383/  1إحتاف ذوي البصائر بشرح روضه الناظر، للنملة ، (3) 
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الن فقاسف  اِلحِيضف  دم   الثاالت     .وق

ابع   م  :الرا ار    الد  بيلقِينف  من اِلخق  .السا

س   امف انف  دم   الخق يقوق ل   ال الذي الط اهفرف  الحق ير   ي ؤكق يِّ  غق مف الققِملف  اآلدق نقحوفهف  وق  .وق

ادفس   انف  دم   الس  يقوق سف  الحق ِلبف  الن جف ِنافيرف  كاِلكق ا واِلخف  (1) . ونقِحوفهفمق

ولههذا البهد ، ولهيس تقسهيم للكهل إلهى أجاائهه، التقسيم أنه تقسيم للكلي إلهى جائياتهه هذا الذي يظهر من

التقسهيم  ههل ههو أسهاس  مها :لكن السهؤال المتبهادر، وهو كونه دما، من اشتراك مورد التقسيم في كل قسم

أو باعتبهار كونهه ، أو باعتبار كونه طهاهرا أو نجسها، هو باعتبار كون الدم خارجا من اآلدمي أومن غيره

ف سههاس التقسههيم غيههر واضههح وهههذا يحههدث لههدى  .مههن الحيههوان المهه كول لحمههه أو مههن غيههر المهه كول لحمههه

 الفرق بينها. كوإدراوال يتيسر له الحفظ السريع لألقسام ، القارع االضطراب في الفهم

 أن يقسم الدم بطريقة منطقية هكذا: يفضل و

 :ينقسم الدم إلى قسمين

 .دم خار  من اآلدمي-1

 .دم خار  من غير اآلدمي وهو الحيوان-2

. السهبيلين غيهر مهن خهار  أو السهبيلين أحهد مهن خهار قسهمين:  إلهى ينقسهم اإلنسهان من الخار  الدمو

 .والنفاس الحيض غير بسبب وإما، والنفاس الحيض بسبب إما، السبيلين أحد من والخار 

 حيهوان مهن أو، مه كول حيوان من يكون أن قسمين: إما إلى فينقسم، اإلنسان غير من الخار  الدم أما

وإن كهان حيهوان غيهر ، مسهفوح غيهر أو مسهفوحا يكهون أن إمها، مه كول حيوان من كان نإف، م كول غير

 .غير نجسفإما أن يكون حيوانا نجسا أو ، م كول

 وهو ثةثة أقسام:، لبيان كيفية تطهيره، الماء النجستقسيم  :ومن التقسيمات الفقهية

 ...طاهرتين بقلتين بالمكاثرة فتطهيره، القلتين مادون :أحدها »

 بالمكهاثرة فيطههر، بالنجاسهة متغيهر غيهر يكهون أن مهن يخلهو فهة، القلتهين فهوو يكون أن :الثاني القسم

 أو، التغيهر أاالهت إذا المهذكورة بالمكهاثرة أمهرين ب حد فيطهر، متغيرا يكون أن :الثاني. غير ال المذكورة

 .مكثه بطول تغيره ياول حتى بتركه

                                                           

 158 -552/  1للمرداوي  اإلنصاف (1) 
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 :حاالن فله، القلتين عن الاائد الثالت القسم 

 .المكاثرة بغير تطهيره إلى طريو فة، التغير بغير نجسا يكون أن :أحدهما

أساسههه ، وههذا تقسههيم صهحيح (1) .«.. .ثةثههة أمهور ب حهد فتطهيههره، بالنجاسهة متغيههرا يكهون أن :الثهاني

 النجس مساو للقلتين أو ال. كون الماء

 مستحاضهة فههذه الحهيض أكثهر وتجهاوا امتد يعني الدم بها أطبو » تقسيم من :ومن التقسيمات الفقهية

 منهمها واحهد كل على لترتب، االستحاضة من الحيض معرفة إلى فتحتا ، باستحاضتها حيضها اختل  قد

 :أحوال أربعة من تخلو وال،  حكمه

 (2) .«.تمييها وال لهها عهادة ال ومهن، وتمييها عهادة لهها ومهن، لهها تمييها ال ومعتادة، لها عادة ال ممياة

 أساسه التمييا والعادة وعدمهما.، وهو تقسيم صحيح

 :الحدود إذا اجتمعت فهي ال تخلو من ثةثة أقسام تقسيم :ومن التقسيمات الفقهية

 :نوعان هيو ، تعالى هلل خالصة تكون أن :األول القسم »

، المحاربهة فهي ويقتهل الخمهر ويشرب محصن وهو وياني يسرق أن مثل، قتل فيها يكون أن :أحدهما

 ومالهك وحمهاد األوااعهي و النخعهي و والشهعبي وعطاء مسعود ابن قول وهذا، سائرها ويسق  يقتل فهذا

 ...حنيفة وأبي

 ...نعلمه خةف غير من يستوفى جميعها فإن، قتل فيها يكون ال أن :الثاني النوع

... ب خفهها ويبهدأ كلهها تستوفى فهذه، القذف وحد القصاص وهو :لآلدمي الخاصة الحدود :الثاني القسم

بهل فيهه ، خالصا هلل تعالى أو ليست حقها خالصها لههف ساس هذا التقسيم: أن الحدود إما أن تكون حقا  (3) .«

 لآلدمي.حو 

 كهةم فهي العلمهاء مهذاهب فهي فهرع »ل اإلمهام النهووي رحمهه هللا تعهالى: قهو :ومن التقسهيمات الفقهيهة

 :أقسام ثةثة هو، المصلي

 المنهذر ابهن فيهه اإلجمهاع نقهل، باإلجمهاع صهةته فتبطهل، الصهةة لمصهلحة ال عامهدا يهتكلمأن  :أحدها

   ...وغيره

                                                           

 .11،/  1املغين ، ابن قدامة،  (1) 
 .191/  1املغين ، ابن قدامة، (2) 
 .115/  9املغين ، ابن قدامة، (3) 
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، ذلهك نحهو أو أربعها صليت قد  :فيقول خامسة إلى اإلمام يقوم ب ن، الصةة لمصلحة يتكلم أن :الثاني  

 ....الصةة تبطل أنه العلماء جمهور ومذهب فمذهبنا

 مهنهم، العلمهاء جمههور قال به و، صةته تبطل ال أن فمذهبنا، كةمه يطول وال ناسيا يتكلم أن :الثالت

 وقتهادة والشهعبي البصهري والحسهن وعطاء الابير بن وعروة وأنس الابير وابن عباس وابن مسعود ابن

 هللا رضهههي وغيهههرهم ثهههور أبهههو و وإسهههحاق، روايهههة فهههي وأحمهههد األوااعهههي و ومالهههك المحهههدثين وجميهههع

 (1) .«....عنهم

أن  :القسهم الثالهتوذلك أن قول اإلمام النهووي رحمهه هللا تعهالى فهي ، يظهر من هذا التقسيم أنه ناقص

لم يتحدث عنهه ، يشعر أن هناك قسم رابع وهو أن يتكلم ناسيا ويطول كةمه، يتكلم ناسيا وال يطول كةمه

 :وال عن حكمه. ويفضل أن يكون التقسيم هكذا

 :كةم المصلي على قسمين

 مصلحتها.وهو على قسمين إما لمصلحة الصةة أو لغير ، أن يتكلم عامدا-1

 يطول.وهو على قسمين إما أن يطول كةمه أو ال ، سياأن يتكلم نا-2

 الخاتمة

 :نستخر  من هذا البحت الموجا

ولكهل ، وثانيهمها تقسهيم الكلهي إلهى جائياتهه، أولهما تقسيم الكل إلى أجاائهه، أن التقسيم على نوعين-1

 منهما شروطه المختصة به.

نههوع  ومههن ذلههك:، كمهها أن للتقسههيم معههاني و دالالت  عههدة  يمكههن أن نسههتخرجها مههن التقسههيم نفسههه -2

، والقسههم المقابههل لمهها هههو مههذكور، ووجههه انحصههاره، وماهيههة كههل قسههم وحكمههه، التقسههيم وأساسههه ومههورده

 وغير ذلك.

 .لفقه وأصولهويتضح أيضا أن له مجاال واسعا من التطبيقات في القرآن الكريم والسنة وعلم ا -3

فقهد تكهون الغايهة ، كما يظهر من خهةل البحهت أن الغايهة مهن التقسهيم وأغراضهه كثيهرة ال تنحصهر-4

أو الترتيههب والتنظههيم ، أو االسههتدالل علههى أمههر مههن األمههور، منههه: التسههوية بههين أمههرين أو التفرقههة بينهمهها

 به كل قسم عن اآلخر.أو إيضاح ما يتميا ، أو بيان حكمه، أو بيان ماهية كل قسم، للمسائل

                                                           

 . 62/  3اجملموع ، للنووي ، (1) 
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أو الشههرح وتيسههير ، أو القههدح فههي القيههاس، أو إثبههات العلههة، وقههد يكههون الغههرل مههن التقسههيم التنويههع  

 وغير ذلك من األهداف والغايات المرادة من التقسيم.، اإلدراك لموضوعات العلم الشائكة

 توصيات واقتراحات:

التقسهيمات الفقهيهة قهد تكهون غيهر كاملهة األقسهام وأن أوصى بتوجيه انتباه الدارسين إلهى أن بعهض -1

 .االعتبار عين يؤخذ هذا في

 ومدى توفر شروط التقسيم فيها.، ودراسة مدى صحتها، ولهذا أوصي بتتبع التقسيمات الفقهية -2

كما أوصى الباحثين البتكار تقسيمات جديدة سواء في علم األصول أو في الفقهه حتهى يتيسهر علهى -3 

 الدارسين فهمهما واستيعابهما في امن وجيا.الطةب و

 .أوصي طةب الدراسات العليا للبحت في هذه التقسيمات الفقهية واألصولية-4

 وعلى آله وصحبه وسلم.، وصلى هللا على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 مصادر البحث

 .القرآن الكريم

، هجريهه 1417الطبعهة األولهى ، الدكتور عبد الكهريم النملهة، الناظرإتحاف ذوي البصائر بشرح روضه 

 دار العاصمة.، الريال

بيهروت ، دار الجيل، بكر ابن القيم الجواية أبيشمس الدين محمد ابن ، إعةم الموقعين عن رب العالمين

 مجلدات. 4، م 1573

 ه .1415بيروت  ،دار الفكر، محمد الخطيب الشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

دار النشههر: دار إحيهاء التههراث ، علههي بهن سههليمان المهرداوي، اإلنصهاف فهي معرفههه الهراجح مههن الخهةف

 جاء. 12، بيروت، العربي

مكتبههه :الريههال، عههةء الههدين أبههي الحسههن علههي بههن سههليمان المههرداوي الحنبلههي، التحبيههر شههرح التحريههر

 هجريه. 1421الطبعة األولى: ، الرشد

هه   1421، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، بدر الدين محمد بن بهادر الاركشي، البحر المحي تفسير 

 .الطبعة األولى، م 2111
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بيهروت سهنة النشهر: ، دار النشهر: دار الفكهر، إسماعيل بن عمر ابن كثيهر الدمشهقي، تفسير القران العظيم 

 ه . 1411

 بيروت.، دار الفكر، شاهمحمد أمين المعروف ب مير باد، تيسير التحرير 

دار النشههر: مؤسسههه ، عبههد الههرحمن بههن ناصههر السههعدي، تيسههير الكههريم الههرحمن فههي تفسههير كههةم المنههان

 ه .1421بيروت ، الرسالة

، دار المطبوعات العربية، موفو الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر

 لبنان. :بيروت

دار إحيههاء التههراث ، أبههو اكريهها يحيههى بههن شههرف بههن مههري النههووي، صههحيح مسههلمشههرح النههووي علههى 

 .ه  الطبعة الثانية 1352بيروت ، العربي

الهجريهة  1٤١٦السرا  الوها  في شرح المنها  احمد بن حسن بن يوسف الجار بردي الطبعة األولهى ا

 الريال.، ميةدية دار المعرا  الدولية للنشر 1551الموافو 

دار ابههن كثيههر  ، محمههد بههن إسههماعيل البخههاري الجعفههي، اري الجههامع الصههحيح المختصههرصههحيح البخهه

 تحقيو الدكتور مصطفى ديب البغا، ه  الطبعة الثالثة 1417م   1517سنة النشر: ، بيروت، اليمامة

، بيهروت، دار إحيهاء التهراث العربهي، مسلم بن الحجا  أبو الحسين القشيري النيسهابوري، صحيح مسلم 

 تحقيو محمد فؤاد عبد الباقي ، مجلدات خمسه

، بيهروت، دار القلهم، عبد الهرحمن حسهن حبنكهة الميهداني، ضواب  المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة

 ه  1411، الطبعة الثالثة

نشهر: دار ، على الدين عبد العايها بهن احمهد البخهاري، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسةم البادوي

 م تحقيو عبد هللا محمود محمد عمر 1557ه   1411، بيروت ، الكتب العلمية

هه   تحقيهو عهدنان 1415بيهروت ، مؤسسهه الرسهالة، الكليات أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفهوي

 درويش

بيهروت ، دار الفكهر، اإلمام النووي أبو اكريا يحيى بن شرف بن مهري النهووي، المجموع شرح المهذب

 ه . 1557

 -دار البيهارق  :دار النشهر، القاضي أبي بكر بهن العربهي المعهافري المهالكي ، أصول الفقهالمحصول في 

 سعيد فودة -حسين علي اليدري  :تحقيو، األولى :الطبعة، 1555 -ه  1421 -عمان 
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جامعههه اإلمههام محمههد بههن سههعود ، محمههد بههن عمههر ابههن الحسههين الههرااي، المحصههول فههي علههم األصههول 

 مجلدات. 1ه  الطبعة األولى  1411النشر  سنة، الريال، اإلسةمية

 جاء. 12ه  الطبعة األولى  1415، بيروت، دار الفكر، عبد هللا ابن احمد ابن قدامه المقدسي، المغني

جههاءان طبههع ، تحقيههو الههدكتور محمههد سههليمان األشههقر، حامههد محمههد بههن محمههد الغاالههي وأبهه، المستصههفى

 ميةدي. 1557 هجرية 1417تاري  الطبعة األولى: ، مؤسسه الرسالة
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