
 بمظأ. رأفت حمممد مح  هفوم  ااملطوم تعارض امل

 www.naseemalsham.comممقع نسيم الشا  :                                                                         1

 واملنطوق املفهوم تعارض

 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ.األستاذ : 

 بيان التعارض، املنطوق، املفهوم. املطلب األول:
عن ثالثة مصولحات مومة يقم  عليوا البحث، هي التعارض ااملطوم  ااملهفوم   املولباسيتحدث هذا 

حيث سيعرض هذا املولب كل من املصولحات السابقة مبيطا تعريهفوا اانماعوا مع ذكر األمثلة عليوا مبا 
 حيقق المضح للمقصمد مطوا.

 
 .1التعارضتعريف  أوال:

 " القد جاء معطاها على الطحم االيت:عرضالتعارض لغة: اهي مشتقة من االصل الثالثي "أ. 
 اإلناء عرض الرمح اعرض العمد علىعرض الشيء جعله عريضا انصبه بالعرض ايقال املعجم المسيط: "

 "2( عارض أحدمها اآلخرتعارضا.... )
االراء االضاد بطاء تكثر فراعه، اهي مع كثرهتا ترجع إىل أصل ااحد، اهم  )عرض( العنيمقاييس اللغة: "

العرض الذي خيالف الومل..... عارضت فالنا يف السري، إذا سرت حياله. اعارضته مثل ما صطع، إذا 
 ".3أتيت إليه مثل ما أتى إليك.

 ".4ه.عرض لك اخلري عراضا اأعرض: أشرف. اعارضه مبا صطعه: كافأتاج العراس: "
 ".5العرض خالف الومل ااجلمع أعراضلسان العرب: "

 ".6عرض له كذا أي ظور ا عرضته له أظورته له اأبرزته إليهخمتار الصحاح: "

                                                           
ارض الصمري الذي حبثه م التعالتعارض أنماع خمتلهفة فمطه التعارض احلقيقي الذي هم ال ميكن ازالته بني االدلة اهم مما يستحيل اجمده بالشريعة االسالمية، ااالخر ه 1

 العلماء بكتبوم االصملية التمضيح االتلميح للسرخسي،  ااصمل الهفقه للحامي اغريها من الكتب املختلهفة.
 .2/495املعجم المسيط، ابراهيم مصوهفى اآخران، حتقيق: جممع اللغة العربية، حتت االصل " عرض "،  2
 . 5/219حممد هاران، حتت األصل " عرض "، مقاييس اللغة، امحد بن فارس، حمقق: عبد السال   3
 . 11/521تاج العراس من جماهر القاممس، حممد بن حممد بن عبد الرزا  احلسيين، حتقيق: جمممعة من احملققني، حتت األصل " عرض "،  4
 . 7/164لسان العرب، حممد بن مكر  بن مطظمر األفريقي، حتت األصل " عرض "،  5
 .1/567ن أيب بكر الرازي، حتقيق: حممد خاطر، حتت األصل " عرض "، خمتار الصحاح، حممد ب 6
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ايتضح من هذه املعاين املختلهفة لكلمة "عرض" اهنا تدل على املقابلة اعلى املكافأه اعلى خالف الومل 
 اعلى الظومر.

 ".7بني االدلة الشرعية مولقا حبيث يقتضي احدمها عد  ما يقتضيه االخرالتمانع اصوالحا: "ب. 
ايدل هذا التعريف على أن التعارض هم بني االدلة الشرعية من حيث ميطع اجتماعوا معا لكمن كل من 
الدليلني أا االكثر تمجب خبالف ما تمجبه األخرى اما يعطيطا يف هذا البحث هم التمانع احلاصل بني 

ي ااملهفوم  من االدلة الشرعية املختلهفة حبث يكمن "التمانع بني املطوم  ااملهفوم  مولقا حبيث يقتض املطوم 
 املهفوم  خبالف ما يقتضيه املطوم ".

 
 تعريف املطوم . .ثانيا
 لغة:أ. 

 ااصل الكلمة هم نوق القد جاء يف املعاجم االصحاح:
 ".8غريه اناطقه ااستطوقه أي كلمه  )نوق(  املطوق: الكال . اقد نوق نوقا، اأنوقةالصحاح: "

 ".9) أنوقه ( ) إنواقا ( جعله ) يطوق ( املصباح املطري: "
 ".10نوق الرجل صار مطويقا املعجم المسيط: "

 ".11( نوق الطاطق يطوق نوقا تكلم ااملطوق الكال  نوق)لسان العرب: "
 هي الكال  ااحلديث املهفوم  للسامع.اتدل املعاين اللغمية على كلمة "نوق" 

 اصوالحا:ب. 
 ". 12ما دل عليه اللهفظ يف حمل الطوق املطوم : "

                                                           
 .1/22التعارض االرتجيح بني االدلة الشرعية، عبد اللويف عبد اهلل الربزجني، 7
 .4/254الصحاح، إمساعيل بن حامد اجلمهري، حتت األصل "نوق"،  8
 .2/611"نوق"، املصباح املطري، امحد بن حممد الهفيممي، كتاب الطمن حتت األصل  9

 .2/921املعجم المسيط، إبراهيم مصوهفى اآخران، حتقيق: جممع اللغة العربية، حتت األصل "نوق"،  10
 .11/245لسان العرب، حممد بن مكر  بن مطظمر األفريقي، حتت األصل " نوق "،  11
؛ انظر شرح الكمكب املطري، 275؛ انظر اصمل الهفقه، عياض السلمي، ص2/26ارشاد الهفحمل إىل حتقيق احلق من علم االصمل، حممد الشمكاين، حتقيق: امحد عطاية،  12

 .2/572تقي الدين ابم البقاء حممد الهفتمحي، حتقيق، حممد الزحيلي انزيه محاد، 
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اهذا يدل على أن اللهفاظ هي قمالب للمعاين اليت حتملوا اتدل عليوا، اهذا املطوم  ليس على السماء يف 
 داللته على املعاين.

 :13اقسام المنطوق
 

 اهم اللهفظ الذي يدل على املعىن املمضمع له حبيث ال يقبل اي احتمال لغري ما ال حيتمل التأايل. األول:
 -هذا املعىن، اهم على قسمني:

 صريح إن دل عليه اللهفظ:. 1
 .اهي داللة اللهفظ على متا  ما اضع له، كداللة اإلنسان على جمممع احليمان الطاطق داللة باملوابقة:
ملعىن يف ضمطه، كداللته على احليمان أا الطاطق يف ضمن هي داللة اللهفظ على جزء اداللة التضمن: 
 احليمان الطاطق.

" حيث دل هذا 274البقرة:  ")) َاَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َاَحرََّ  الرِّبَا (( ااملثال على املطوم  الصريح قمله تعاىل: 
 الطص صراحة على اباحة التجارة احرمة الربا.

هي داللة اللهفظ على أمر خارج عن املعىن الز  له، كداللته على تزا : غري صريح إن دل عليه باالل .2
 قبمل العلم اصطعة الكتابة على ما فيه.

 اهم على قسمني ايضا:
 داللة اقتضاء: هي إذا تمقف الصد  أا الصحة العقلية أا الشرعية عليه، مع كمن ذلك مقصمدا للمتكلم.

 داللة اإمياء: أن يقرتب اللهفظ حبكم، لم مل يكن للتعليل لكان بعيدا.
 داللة إشارة: حيث ال يكمن مقصمدا للمتكلم.

 222البقرة: (( اْلَمْعُرافِ َاَعَلى اْلَمْمُلمِد َلهُ رِْزقُ ُونَّ اَِكْسَمتُ ُونَّ بِ ))ااملثال على املطوم  غري الصريح قمله تعاىل 
" ملطوم ات لبيان على من هي الطهفقة ااملقدار الذي تمجب فيه الكن لز  من هذه االية "فاالية الكرمية اضع

 بيان ان نسب الملد هم البيه الزاما باملطوم .
 ما حيتمل التأايل. والثاني:

 
                                                           

 .27-2/26ارشاد الهفحمل إىل حتقيق احلق من علم االصمل، حممد الشمكاين، حتقيق: امحد عطاية،  13
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 تعريف املهفوم : ثالثاً:
 ن األصل فوم اقد جاء يف املعاجم:لغة. اهي مأ. 

 ".14املخاطب الهفوم تصمر املعىن من لهفظ التعريهفات: "
 ".15أن الهفوم هم العلم مبعاين الكال  عطد مساعه خاصة الهفرا  اللغمية: "
 ".16الهفوم: املعرفة بالشيء، فوم ذاك: عقلهاحمليط يف اللغة: "

 تدل هذه املعاين اللغمية املختلهفة على ان الهفوم هم ما يدركه الهفاهم من االلهفاظ املمضمعة للمعىن. 
 اصوالحا. عطد الهفقواء:ب.  

 ".17داللة اللهفظ على حكم مل يذكر يف الكال  امل يطوق بهتهفسري الطصمص يف الهفقه االسالمي: "
اهذا احلكم الذي مل يطوق به الطص حيتمله املعىن اما ان يكمن مسااي للمطوم  اا ااىل مطه يف بعض 

وم  د اليت ذكرها الطص، ااملثال على املهفاالحيان اا ان يكمن احلكم خمالف للطص لتخلف قيد من القيم 
َوْرمُهَا))قمله تعاىل:  " فدل هذا الطص باملطوم  على مطع التافف 22" االسراء:(( َفاَل تَ ُقْل ََلَُما ُأفٍّ َااَل تَ ط ْ

يف االبمين اايضا عد  الشتم ااالساءة إىل االبمين اا ضرهبا أي حترمي أي نمع من انماع االذى من باب 
 ااىل.
 -:18املهفوم  يطقسم إىل قسمنيج. 

مهفوم  املمافقة: داللة اللهفظ على ثبمت حكم املطوم  للمسكمت عطه، اممافقته له نهفيا ااثباتا، الشرتاكوما 
 يف معىن يدرك مبجرد معرفة اللغة؛ دان احلاجة إىل حبث ااجتواد. 

تهفاء قيد من عليه املطوم  النمهفوم  املخالهفة: داللة اللهفظ على ثبمت حكم للمسكمت عطه خمالف ملا دل 
 القيمد املعتربة يف احلكم. اَلذا املهفوم  اربعة انماع

 
. مهفوم  الصهفة: داللة اللهفظ املقيد بمصف على ثبمت نقيض هذا احلكم للمسكمت الذي انتهفى عطه 1

 ذلك المصف.
                                                           

 .1/217رجاين، حتقيق: إبراهيم االبياري، باب الهفاء حتت األصل " الهفوم "، التعريهفات، علي بن حممد اجل 14
 .1/111احلسن بن عبد اهلل العسكري، حتقيق: حممد إبراهيم سليم، الهفر  بني الهفوم االعلم، الهفرا  اللغمية،  15
 .5/11 احمليط يف اللغة، إمساعيل بن عباد الوالقاين، حتقيق: حممد ال ياسني، حتت األصل "فوم"، 16
 .1/574تهفسري الطصمص يف الهفقه االسالمي، حممد أديب الصانع،  17
 519-1/517املرجع السابق،  18
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" فدل هذا الطص  6" احلجرات:( (َطَبٍإ فَ َتبَ ي َُّطمايَا أَي َُّوا الَِّذيَن آَمُطما ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِ ))امثاله قمله تعاىل: 
 على التبني من خرب الهفاسق ااما خرب العدل فال يتبني مطه.

 
. مهفوم  الشرط: داللة اللهفظ الذي علق احلكم فيه بشرط على ثبمت نقيض هذا احلكم للمسكمت 2

 الذي انتهفى عطه ذلك الشرط.
" فتدل هذه  6" الوال :( (اَلِت مَحٍْل َفأَْنهِفُقما َعَلْيِونَّ َحَّتَّ َيَضْعَن مَحَْلُونَّ َاِإْن ُكنَّ أُا ))امثاله قمله تعاىل: 

 االية على استمرار نهفقة املولقة طالقا باتا بشرط احلمل ااما املولقة طال  باتا تطقوع نهفقتوا بغري احلمل.
 
الف سكمت بعد هذه الغاية خم. مهفوم  الغاية: داللة الطص الذي قيد احلكم فيه بغاية على حكم للم2

 للحكم الذي قبلوا.
" فتدل هذه  6" الوال :( (َاِإْن ُكنَّ أُااَلِت مَحٍْل َفأَْنهِفُقما َعَلْيِونَّ َحَّتَّ َيَضْعَن مَحَْلُونَّ ))امثاله قمله تعاىل: 

 وا النتواء الغاية.تاالية على استمرار نهفقة املولقة طالقا باتا حَّت اضع احلمل فعطد انتواء احلمل تطتوي نهفق
 
. مهفوم  العدد: داللة الطص الذي قيد احلكم فيه بعدد خمصمص على ثبمت حكم للمسكمت خمالف 5

 حلكم املطوم  النتهفاء ذلك القيد.
ُوَما ِماَئَة َجْلَدةٍ ))امثاله قمله تعاىل:  هذه االية على " فتدل  2الطمر: "(( الزَّانَِيةُ َاالزَّاين فَاْجِلُداا ُكلَّ َااِحٍد ِمط ْ

حكم الزانية االزاين هم اجللد مائة جلدة فقط فال زيادة على جلدها اا جلده اكثر من ذلك لمجمد قيد 
 العدد.

 
األمثلة املختلفة على تعارض املنطوق واملفهوم، ومع بيان املطلب الثاني:  

 موقف الفقهاء.
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ا لداللة على االلهفاظ على املعاين اهذمصولحا املطوم  ااملهفوم  هي من مصولحات املتكلمني يف ا
يف هذا التعارض اما ازالته عن  19االلهفاظ اتلك املعاين قد تتعارض فيما بيطوا فعطدها يكمن مطوج العلماء

طريق اجلمع أا عن طريق الرتجيح أا عن طريق معرفة الطسخ أا التمقف يف بيان احلكم فيوذه االدلة أا 
يري فيما بيطوا، اسطعرض جمممعة من االمثلة لبيان ممقف العلماء من هذا التساقط االعمل باالدىن أا التخ

 التعارض ااي الور  استخدمما الزالة هذا التعارض. 
 

  20التعارض الماقع بني  اواًل:
 ". 21يف كل سائمة إبل يف أربعني بطت لبمن اليهفر  إبل عن حساهبا من أعواها مؤجترا ": قمله 
 ".22يف أربع اعشرين من اإلبل فما داهنا من الغطم من كل مخس شاة ": : "  قمله قمله 

فطجد أن التعارض هطا بني احلديثني فاالال خصص الزكاة باالنعا  السائمة هذا باملطوم  ايهفوم ايضا 
مبهفوم  املخالهفة من حيث الصهفة أن االنعا  اليت تهفقد صهفة السائمة ال زكاة عليوا، االثاين فقد اطلق الزكاة 

االنعا  السائمة اغري السائمة " املعلمفة "، اقد ازال علماء املتكلمني التعارض الماقع بني هذين احلديثني  يف
برتجيح احلديث األال على الثاين بان محلما حديث السائمة على غري السائمة، فزال التعارض ااصبحت 

 الزكاة ااجبة يف االنعا  السائمة فقط.
 
 23قع بنيالتعارض الما  ثانياً: 

 ".25املاء طومر ال يطجسه شىء ": قمله  ".24إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث ": قمله 

                                                           
مطوج تساقط االعمل باالدىن ( المطوج اجملومر يف ازالة التعارض: ) اجلمع مث الرتجيح مث الطسخ مث التساقط ايصري إىل االدىن ( مطوج احلطهفية: ) الطسخ مث الرتجيح مث  19

 .177-166احملدثني: ) اجلمع مث الطسخ مث الرتجيح مث التساقط اا التمقف( التعارض االرتجيح بني االدلة الشرعية، عبد اللويف الربزجني،
 . 219-214، حممد احلهفطااي، صالتعارض االرتجيح عطد االصمليني 20 

، حكم احلديث: قال االلباين 1/595، 1474تاب الزكاة، باب يف زكاة السائمة، رقم احلديث سطن أيب دااد، سليمان بن االشعث، حتقيق: حممد حميي عبد احلميد، ك 21
 عطه: حسن.

 .2/427، 1216صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: مصوهفى البغا، كتاب الزكاة، باب زكاة الغطم، احلديث رقم:  22
 . 219-214ص، حممد احلهفطااي، التعارض االرتجيح عطد االصمليني 23
، حكم احلديث: قال االلباين عطه: 1/22، 62سطن أيب دااد، سليمان بن االشعث، حتقيق: حممد حميي عبد احلميد، كتاب الووارة، باب ما يطجس املاء، رقم احلديث  24

 صحيح.
 االلباين عطه: صحيح. ، حكم احلديث: قال1/25، 66املرجع السابق، كتاب الووارة، باب ما جاء يف بئر بضاعة، رقم احلديث  25
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فطجد أن التعارض هطا بني احلديثني فاالال خصص طوارة املاء بالقلتني فاكثر أن خالووا جناسه هذا 
اسه فانه القلتني اخالوته جنباملطوم  ايهفوم ايضا مبهفوم  املخالهفة من حيث العدد أن املاء اذا كان دان 

يصبح غري طاهر اان مل تتغري صهفات املاء من اللمن االوعم االرائحة، االثاين فقد اطلق الووارة للماء دان 
تقيد حبجم، اقد ازال علماء املتكلمني التعارض الماقع بني هذين احلديثني برتجيح احلديث األال على 

اسه ق طوارة املاء، فزال التعارض ااصبح املاء طاهر اان خالوته جنالثاين بان محلما حديث القلتني على مول
 فم  القلتني.

 
 26التعارض الماقع بني  ثالثاً:

يت أَْرَضْعَطُكْم َاَأَخَماُتُكْم من الرََّضاَعةِ ))قمل اهلل تعاىل:   " 2ر:" الطم (( َاأُمََّواُتُكْم الالَّ
كان فيما أنزل اهلل عز اجل من القرآن عشر رضعات حيرمن عن عائشة رضي اهلل تعاىل عطوا أهنا قالت: "

يه ا سلم ( فتميف الطيب صلى اهلل علهذا مما نسخت تالاته دان حكمهمث نسخن خبمس معلممات حيرمن )
 ". 27اهن مما يقرأ من القرآن

 ".29ال حتر  اإلمالجة ااإلمالجتان ": قمله ا " 28ال حتر  املصة اال املصتان ": قمله 
فطجد أن التعارض هطا ااقع بني الطصمص الثالث فاالية اطلقة الرضاع دان حتديد اقله أا اكثره فيحر  
بالرضاع من جمرد املصة الماحده، احلديث األال اهم أن اخلمس رضعات هن ما يقع هبن التحرمي، امهفوم  

طهفية إىل ترجيح قد ذهب احلاحلديث الثاين االثالث أن الثالث رضعات فصاعدا هن ما يقع هبن التحرمي، ال
أرضعيه، ": االية الكرمية على احلديثني االخرين فاألال حديث مطكر الم ثبت فوم يف رضاع الكبري لقمله 

. االثاين يف سطده اضوراب اهذا ما راي عن الوحااي، اذهب االما  الشافعي "30فأرضعته مخس رضعات

                                                           
؛ 2/112؛ انظر تبني احلقائق شرح كطز الدقائق، فخر الدين عثمان الزيلعي، 2/229؛ انظر حتهفة الهفقواء، السمرقطدي، 5/7؛ بدائع الصطائع، عالء الدين الكاساين،  26

؛ انظر اسىن املوالب يف شرح 2/521، سليمان بن حممد البجريمي، ؛ انظر حتهفة احلبيب على شرح اخلويب1/522انظر بداية اجملتود اهناية املقتصد، حممد بن رشد، 
 .2/222؛ انظر الراض املربع شرح زاد املستقطع، مطصمر بن يمنس البوميت، 2/517راض املوالب، زكريا االنصاري، حتقيق: حممد تامر، 

، حكم 1/629، 2162اب هل حير  ما دان اخلمس رضعات، رقم احلديث سطن أيب دااد، سليمان بن االشعث، حتقيق: حممد حميي عبد احلميد، كتاب الطكاح، ب 27
 احلديث: قال االلباين عطه: صحيح.

  ، حكم احلديث: قال االلباين عطه: صحيح.1/629، 2162املرجع السابق، كتاب الطكاح، باب هل حير  ما دان اخلمس رضعات، رقم احلديث  28
 .2/1175، 1541كتاب الرضاع، باب يف املصة ااملصتان، رقم احلديث ؤاد،  صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، حتقيق: حممد ف 29
، حكم احلديث: 1/621، 2161رضاع الكبري، رقم احلديث -سطن أيب دااد، سليمان بن االشعث، حتقيق: حممد حميي عبد احلميد ، كتاب الطكاح، باب فيمن حر  به 30

 قال االلباين عطه: صحيح.
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من ذلك لطص احلديث، اهطاك من مجع بني االية  بان اخلمس رضعات هن ما يقع هبن التحرمي ال اقل
ااألحاديث اجعل االحاديث هي مهفسرة لالية الكرمية امقيدة َلا فمطوم من جعل التحرمي باخلمس رضعات 
فصاعدا اهم الشافعية ارااية عطد االما  امحد بن حطبل، امطوم جعل التحرمي بالثالث رضعات فصاعدا  

 كاإلما  الثمري.
 

 31عارض الماقع بنيالت  رابعاً:
 ".32اصطعما كل شيء إال الطكاح ": قمله 

 ".33لك ما فم  اإلزار"؟ قال ما حيل يل من امرأيت اهي حائض سأل رسمل اهلل 
االتعارض ااقع بني احلديث األال الذي يدل على أن االستمتاع املستهفاد من كلمة اصطعما يشمل مجيع 

ااحلديث الثاين يدل باملطوم  أن االستمتاع يكمن فم  االزار  جسد املرأة دان تقيد مبطوقة دن األخرى
امن حيث مهفوم  املخالهفة فيدل على أن ما حتت االزار ال جيمز االستمتاع به، فتعارض نص احلديث 

ماز جاألال مع مهفوم  احلديث الثاين، امجع بني احلديثني بان األال عا  االثاين خاص فقيده فاصبح املعىن"
عطدما قال لعائشة رضي اهلل عطوا عطدما حاضت  " اهذا فعل الطيب ا عدا مطوقة االزاراالستمتاع مب

 ". 34شدي عليك إزارك مث ادخلي "
 

 خالصة:
 . يقع التعارض بني املطوم  ااملهفوم  يف الطصمص املختلهفة.1
 . يرفع التعارض بني املطوم  ااملهفوم  باجلمع أا الرتجيح أا الطسخ.2
 

                                                           
 .1/47؛ انظر تبني احلقائق شرح كطز الدقائق، فخر الدين عثمان الزيلعي، 1/72الدمياطي، اعانة الوالبني، حممد  31
 .1/169، 721، كتاب احليض، باب باب جماز غسل احلائض رأس زاجوا اترجيله اطوارة سؤرها، رقم احلديث صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، حتقيق: حممد فؤاد 32
، حكم احلديث: قال االلباين عطه: 1/115، 212قيق: حممد حميي عبد احلميد ، كتاب الووارة، باب يف املذي، رقم احلديث سطن أيب دااد، سليمان بن االشعث، حت 33

 صحيح. 
 .7/191، 12161السطن الكربى، امحد بن احلسني البيوقي، حتقيق: حممد عبد القادر، كتاب الطكاح، باب اتيان احلائض، رقم احلديث  34


