
 بسم هللا الرمحن الرحيم

  أو ال تقبلوالدفوع اليت ال تسمع الدعاوى 

 املرجع املسألة  عنوان املسألة
 البيع

ن ألإن كان البائع هو الوكيل فللمشرتي رده أي املبيع إذا ظهر معيبا على الوكيل  إقرار الوكيل على موكله بعيب
البيع   فإن كان العيب مما ميكن حدوثه بعد, حقوق العقد متعلقة به دون املوكل 

ألنه  ؛ كاإلابق واختلفا فيه فأقر به الوكيل وأنكره املوكل مل يقبل إقراره على موكله
 مل يوكله يف اإلقرار ابلعيب

 3/226كشاف القناع 

قبض املشرتي املبيع جزافا 
وتصديقه البائع , مث ادعاء 

 النقص

بريء , إن قبضه املشرتي جزافا مصدقا لبائعه بكيله وحنوه كوزنه أو عده أو ذرعه 
البائع من عهدته حبيث لو تلف كان من ضمان املشرتي فإن ادعى املشرتي نقصا 

 مل يقبل منه مؤاخذة له بتصديقه البائع

 3/242كشاف القناع 

ادعاء القابض النقص يف املكيل 
 واملوزون وحنوه

, إذا ادعى القابض بعد أن كاله, أو وزنه أو عده أو ذرعه حبضوره أو حضور انئبه 
 ؛ ألن الظاهر خبالفه نقصان ما اكتاله أو اتزنه وحنوه كالذي عده أو ذرعه مل يقبل

 3/246كشاف القناع 

ادعاء القابض الغلط بعد أن كاله 
 أو وزنه أو ذرعه وحنو ذلك

بعد أن كاله أو وزنه أو عده وحنو   الكيل وحنوهادعى القابض غلطا فيه أي يفإذا 
 ألن الظاهر خالفهقوله ؛ مل يقبل  ذلك , 

 3/246كشاف القناع 

ادعاء البائع الزايدة يف املقبوض 
بعد الكيل أو الوزن أو الذرع 

 وحنوه

مل يقبل بعد أن كاله أو وزنه أو عده وحنو ذلك ,  يف املقبوض ادعى البائع زايدة إذا
 ألن الظاهر خالفهقوله ؛ 

 3/246كشاف القناع 

 السلم
ادعاء الغلط وحنوه بعد قبض 

 املسلم فيه
كيال إن كان مكيال أو وزان إن كان موزوان مث ادعى  وإن قبضه أي: املسلم فيه

 غلطا وحنوه مل يقبل قوله ؛ ألن األصل عدم الغلط
 3/311كشاف القناع 

 الرهن
ادعاء املرهتن رجوعه عن اإلذن 

 قبل البيع وحنوه
إن ادعى املرهتن أنه رجع عن اإلذن قبل البيع وحنوه مل يقبل قوله؛ ألنه أي: املبيع 

 وحنوه تعلق به حق اثلث فلم يقبل قوله يف إبطاله
 3/338كشاف القناع 

وإن أقر الراهن أنه أي: الرهن جىن قبل الرهن أو أنه كان ابعه, أو كان غصبه قبل  إقرار الراهن مبا يفسد الرهن
ومل يقبل إقراره على املرهتن ,  إذ ال عذر ملن أقر هن على نفسهل إقرار الراالرهن قب

 ؛ ألنه متهم يف حقه وقول اإلنسان على غريه غري مقبول

 3/354كشاف القناع 

 الضمان
اعرتاف املضمون له ابلقضاء , 

 وإنكار املضمون عنه
وأنكر املضمون عنه , من الضامن  وإن اعرتف املضمون له ابلقضاء أي: االستيفاء

مل يسمع إنكاره ؛ ألن ما يف ذمته حق املضمون له فإذا اعرتف ابلقبض من 
فيجب أن يقبل إقراره , الضامن فقد اعرتف أبن احلق الذي له صار للضامن 

 3/374كشاف القناع 



 لكونه إقرارا يف حق نفسه
لولده؛ ألنه ال تسمع دعواه عليه بغري النفقة الواجبة فال  كفالة األبفال تصح   كفالة األب لولده يف البدن

 يلزمه احلضور جمللس احلكم
 3/376كشاف القناع 

وإن ادعى الكفيل ابملال أو البدن براءة املكفول به من الدين وسقوط املطالبة مل  ادعاء الكفيل براء املكفول
 يقبل منه بغري بينة؛ ألن األصل عدم ذلك

 3/379كشاف القناع 

 احلوالة
وإن كان ظهور املبيع حرا ابتفاق احمليل واحملال عليه على حريته أي: العبد املبيع  ادعاء بطالن احلوالة

من غري بينة فإن صدقهما احملتال فكذلك أي: بطلت احلوالة؛ التفاق الكل على 
 بطالهنا وإن كذهبما احملتال مل يقبل قوهلما عليه ؛ ألهنما يبطالن حقه

 3/387كشاف القناع 

وإن قال املدين لرب احلق: أحلتك بدينك, واتفقا على صدور ذلك اللفظ بينهما  ادعاء احلوالة أو الوكالة
وادعى أحدمها أنه أراد هبا الوكالة فقول مدعي احلوالة ؛ ألن احلوالة بدينه ال حتتمل 

 الوكالة فلم يقبل قول مدعيها

 3/390كشاف القناع 

 الصلح
ملنكر بشيء, مث أقام املدعي بينة أن املنكر أقر قبل الصلح مل تسمع ومل إن صاحل ا الصلح على إنكار

 ينقض الصلح ولو شهدت أبصل امللك
 3/399كشاف القناع 

 احلجر
ألن حقوق الغرماء متعلقة أبعيان ؛ فال يقبل إقراره أي املفلس عليه أي على ماله  إقرار املفلس على ماله

 ماله فلم يقبل اإلقرار
 3/423كشاف القناع 

فإن كان املفلس صانعا, كالقصار واحلائك يف يده متاع فأقر املفلس به ألراببه مل  إقرار املفلس 
 ألنه متهم؛ يقبل إقراره 

 3/424كشاف القناع 

ألنه  ؛ إال ببينة فإن جاء الغرماء عقب فك احلجر عنه فادعوا أن له ماال مل يقبل ادعاء الغرماء عقب فك احلجر
 خالف الظاهر

 3/441قناع كشاف ال

ادعاء الويل على املال أبجرة , 
 دفع املال للمحجور عليه 

بعد بلوغه, و رشده وعقله, إن    احملجور عليه ويقبل قول الويل يف دفع املال إىل
يكن الويل متربعا بل أبجرة فال ن مل وإ, ألنه أمني أشبه املودع  ؛ كان الويل متربعا

ألن الويل قبض املال حلظه فلم تقبل ؛  يقبل قوله يف دفعه املال إليه بل قول اليتيم 
 دعواه الرد كاملرهتن واملستعري

 3/456كشاف القناع 

 الوكالة
ذلك  مل يقبل منه, موكلك أخذ حقه أو أبرأين من الدين :  للوكيل لو قال الغرمي ادعاء الغرمي للوكيل اإلبراء

 ألنه خالف األصل؛ بال بينة 
 3/479كشاف القناع 

 3/479كشاف القناع  أي اقتضاء الدين ال يسمع قوله أي الغرمي لوكيل غائب يف االقتضاء منه مساع القول الغرمي لوكيل غائب
وهنب ومن ادعى من وكيل ومرهتن ومضارب ومودع التلف حبادث ظاهر, كحريق  ادعاء األمني التلف حبادث ظاهر

ألنه ال  ؛ جيش وحنوه مل يقبل قوله إال ببينة تشهد بوجود احلادث يف تلك الناحية
 3/486كشاف القناع 



 تتعذر إقامة البينة عليه غالبا وألن األصل عدمه
دفع الوكيل املال لغري من ائتمنه 

 املوكل
ه دينارا وال يقبل قول وكيل يف دفع مال املوكل إىل غري من ائتمنه إبذنه أبن دفع إلي

ألنه ليس أمينا للمأمور ؛ مثال ليقرضه لزيد ويقول الوكيل: دفعته إىل زيد وينكره 
 ابلدفع إليه فال يقبل قوله يف الرد إليه كاألجنيب

 3/486كشاف القناع 

كنت إين  : وإن طلب املوكل الثمن من الوكيل, و وعده الوكيل رده مث ادعى الوكيل  وعد الوكيل الرد مث ادعاء الرد
ألنه  ؛ رددته قبل طلبه أي املوكل أو أنه أي الثمن كان تلف قبل طلبه مل يقبل قوله

 رجوع عن إقرار حبق آدمي فلم يقبل

 3/487كشاف القناع 

وإن مل يعد الوكيل املوكل الرد مث 
 ادعى الرد أو التلف

ابلثمن وإن مل يعده أي يعد الوكيل املوكل برده أي الثمن لكن منعه الوكيل أو مطله 
ألنه صار كالغاصب فال يربأ  ؛ مع إمكانه, مث ادعى الرد أو التلف مل يقبل قوله

 إال أن يدعي بينة بدعواه ذلك

 3/487كشاف القناع 

الوكيل به فادعى الوكيل  إن أنكر الوكيل قبض املال مث ثبت القبض ببينة أو اعرتاف إنكار الوكيل القبض مث ثبوته
ألنه كذهبا إبنكار القبض  ؛ ولو أقام ابلرد أو التلف بينة ولهالرد أو التلف مل يقبل ق

 ابتداء

 3/487كشاف القناع 

لو ادعى إنسان أن فالان الغائب وكله يف تزويج امرأة فتزوجها له مث مات الغائب مل  ادعاء الوكالة عن غائب
 لعدم حتقق صحة النكاح إذ ال يقبل قوله أنه وكله ؛ ترثه أي الغائب املرأة

 3/488كشاف القناع 

اتفاق البائع واملشرتي على ما 
 يبطل البيع

وقال املوكل: ,  كعدم اإلذن أو املعرفة وإن اتفق البائع واملشرتي على ما يبطل البيع
ألنه يدعي األصل وهو الصحة وال يقبل إقرارمها  ؛ بل البيع صحيح فالقول قوله

 ر أنه قبضه حبقألن الظاه ؛ عليه وال يلزمه رد ما أخذ من العوض

 3/488كشاف القناع 

فادعى , إن أنكر الوكيل قبض املال مث ثبت القبض ببينة أو اعرتاف الوكيل به  إنكار الوكيل القبض 
ألنه كذهبا إبنكار  ؛ ولو أقام ابلرد أو التلف بينة الوكيل الرد أو التلف مل يقبل قوله

 القبض ابتداء

 3/487كشاف القناع 

للموكل مبا كان شهادة الوكيل 
 وكيال فيه

ألنه أجنيب ابلنسبة إليه فإن شهد  ؛ و تقبل شهادة الوكيل ملوكله فيما مل يوكله فيه
ألنه بعقد الوكالة ؛ الوكيل مبا كان وكيال فيه بعد عزله من الوكالة مل تقبل شهادته 

 صار خصما فيه فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه

 3/493كشاف القناع 

وادعى أنه كان قد عزل الوكيل  فحضر املوكل, فإن قبض الوكيل الدين من الغرمي  ة االبن واألب للموكلشهاد
وشهد له ابناه أي املوكل, أو أبواه وابنه مل تقبل , وأن حقه ابق يف ذمة الغرمي 

 ألهنا شهادة فرع ألصله وابلعكس؛ شهادهتما 

 3/493كشاف القناع 

احلاكم من اإلقرار ابلوكالة عند 
 غري حضور شاهدين مع احلاكم

يعين قال أحدمها إنه  , وإذا حضر رجالن عند احلاكم فأقر أحدمها أن اآلخر وكله
ومل يسمع اإلقرار شاهدان مع احلاكم, مث غاب املوكل وحضر الوكيل , وكل اآلخر 

ه فقدم خصما ملوكله, وقال أان وكيل فالن فأنكر اخلصم كونه وكيال, مل تسمع دعوا
, فالقاضي حىت تقوم البينة بوكالته ألن احلاكم ال حيكم بعلمه يف غري تعديل وجرح 

حيكم بعلمه ابإلقرار يف جملس حكمه وإن مل يسمعه معه غريه لكن إقراره ابلوكالة 
 توكيل وليس إقرارا ألنه مل يظهر حقا عليه, وإمنا هو إشهاد 

 3/494كشاف القناع 



ادعاء الوكيل اإلذن له يف البيع 
 وحنوه

 4/38كشاف القناع  إذا ادعى أنه أذن له يف البيع وحنوه مل يقبل, ألن األصل عدم اإلذن

 الشركة
ى إقرار أحد الشريكني مبال عل
 الشركة قبل حصول الفرقة

إن أقر أحد الشريكني مبال على الشركة غري املتعلق املتعلق هبا وأنه عليهما عينا  
كان املقر به أو دينا قبل حصول الفرقة بينهما لزم اإلقرار يف حقه ومل يقبل إقراره 

 على شريكه ؛ ألنه إمنا أذن له يف التجارة وليس اإلقرار داخال فيها

 3/502 كشاف القناع

إذا اختلفا يف رد مال املضاربة فالقول قول رب املال بيمينه؛ ألنه منكر والعامل  ادعاء العامل رد مال املضاربة
 قبض املال لنفع له فيه, فلم يقبل قوله يف رده

 3/523كشاف القناع 

خسرهتا, أو هلكت قبل قوله وإن قال العامل يف مال املضاربة رحبت ألفا مث  ادعاء العامل الغلط أو النسيان
بيمينه؛ ألنه أمني وإن قال غلطت يف قويل أو نسيت أو كذبت مل يقبل قوله؛ ألنه 

 رجوع عن إقرار حبق آلدمي

 3/524كشاف القناع 

 اإلجارة
ادعاء الزوجة أهنا مؤجرة قبل 

 النكاح
إذا تزوجت مث ادعت أهنا كانت مؤجرة قبل نكاح مل يقبل قوهلا بال بينة ؛ ألنه 

 إسقاط حق الزوج يف مدة اإلجارةيتضمن 
 3/555كشاف القناع 

 النفقة
واختلفا فيما أنفق وكان احلاكم قدر النفقة قبل قول , وإذا رجع رب البهائم  اإلنفاق على البهائم إبذن احلاكم

ألنه أمني دون ما زاد على ذلك فال ؛ املكرتي يف إنفاق ذلك الذي قدره احلاكم 
 يقبل قوله فيه

 4/27كشاف القناع 

 السبق
ادعاء حزب على حزب يف 

 املناضلة
وإن ابن بعض احلزب كثري اإلصابة أو عكسه فادعى احلزب اآلخر ظن خالفه مل 

ألن شرط دخوله يف العقد أن يكون من أهل  ؛ يقبل أي مل يسمع منه ذلك
 الصنعة دون احلذق

 4/55كشاف القناع 

 الشفعة
إقرار املتبايعني استحقاق الثمن 

 املعني دون الشفيع
ظهر الثمن املعني مستحقا فالبيع ابطل ملا تقدم يف البيع وال شفعة ؛ ألهنا إمنا  وإن

تثبت يف عقد ينقل امللك إىل املشرتي, فإن كان الشفيع قد أخذ ابلشفعة لزمه ما 
أخذ على البائع, وال يثبت ذلك إال ببينة, أو إقرار املتبايعني والشفيع, فإن أقرا 

 عليه, وله األخذ ابلشفعة وأنكر الشفيع مل يقبل قوهلما

 4/155كشاف القناع 

ادعاء الشفيع الغراس والبناء يف 
 الشقص املشفوع

, وإن اختلفا أي: الشفيع واملشرتي يف الغراس والبناء اللذين يف الشقص املشفوع 
, وقال: بل اشرتيته مغروسا ومبنيا  , فأنكر الشفيع , أان أحدثته: فقال املشرتي 

ينه ؛ ألنه ملك املشرتي والشفيع يريد متلكه عليه, فال يقبل منه فقول املشرتي بيم
 إال ببينة

 4/161كشاف القناع 

 4/162كشاف القناع وإن قال املشرتي اشرتيته أبلف وأقام البائع بينة أنه ابعه أبلفني فللشفيع أخذه  ادعاء املشرتي الغلط يف الشفعة



فإن , كثر ألن املشرتي مقر له ابستحقاقه أبلف, فلم يستحق الرجوع أب ؛ أبلف
والبينة صادقة مل يقبل قوله ؛ ألنه  قال املشرتي: غلطت, أو نسيت, أو كذبت

 رجوع عن إقراره حبق آلدمي فلم يقبل كما لو أقر له بدين
 الوديعة

ادعاء املودع الزايدة يف النفقة على 
 الوديعة

وقال , فقت عشرة فإن اختلفا أي: املودع ورهبا يف قدر النفقة أبن قال املودع: أن
رهبا: بل مثانية فالقول قول املودع بفتح الدال بيمينه إذا ادعى النفقة ابملعروف ؛ 

وإن ادعى املودع زايدة عن النفقة ابملعروف, أو عما قدره له احلاكم إن , ألنه أمني 
 مل تقبل دعواه ملنافاة العرف هلاقدر شيئا 

 4/171كشاف القناع 

 4/179كشاف القناع  ادعى الرد على الشريك اآلخر مل يقبل إال ببينة وإن رد الوديعة للشريك
ادعاء املستودع التلف بسبب 

 ظاهر
ادعى املستودع التلف بسبب ظاهر كحريق وغرق وغارة وحنوها كنهب جيش مل 

 تشهد يقبل منه ذلك إال ببينة
 4/179كشاف القناع 

منع املستودع رب السلعة من 
 ء التلفأخذها بال عذر مث ادعا

من أخذها أو مطله أي: أخر دفعها إىل مستحقها  الوديعة فإن منع املستودع رب
 إال ببينة مل يقبل منه ذلك بال عذر مث ادعى تلفا للوديعة

 4/180كشاف القناع 

املستودع الرد إىل ورثة املالك و ال دعواه الرد إىل احلاكم إال ببينة؛  ىوال تقبل دعو  ادعاء املستودع الرد
هنم مل تأمتنوه, وكذا ورثة املودع ال يقبل قوهلم يف الدفع إىل املالك وال إىل غريه, أل

 ألهنم غري مؤمتنني عليها من قبل مالكها

 4/180كشاف القناع 

ثبوت اإليداع بعد اإلنكار , مث 
 ادعاء الرد أو التلف

أو ثبت  وإن أنكر املستودع اإليداع أبن قال: مل تودعين, مث أقر هبا أي الوديعة
وإن أقام به بينة  اإليداع ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقني جلحوده مل يقبل منه ذلك

؛ ألنه صار ضامنا جبحوده ومعرتفا على نفسه ابلكذب املنايف لألمانة وألنه 
 مكذب لبينة جبحوده

 4/181كشاف القناع 

اإلقرار بوديعة , مث ادعاء ظن 
 البقاء

مث ادعى املقر ظن البقاء أي قال:   , دي وديعةلك عن: ولو قال إنسان آلخر 
مث علمت تلفها مل يقبل قوله ؛ ألنه رجوع عن إقرار حبق , كنت أظنها ابقية 

 آلدمي

 4/181كشاف القناع 

,  موت املودَع وادعاء الورثة الرد
أو ادعاء امللتقط أو من أطارت 

 الريح إىل داره ثواب الرد

إىل املالك, أو غريه أو ادعى الوارث أن مورثه   وإن مات املودع وادعى وارثه الرد
من أطارت الريح إال ببينة أو ادعاه أي الرد امللتقط, أو ادعاه  كان ردها مل يقبل

 ؛ ألن املالك مل تأمتنهم إال ببينة إىل داره ثواب مل يقبل

 4/181كشاف القناع 

 اللقيط
منا إبسالمه من طريق الظاهر تبعا للدار أبن كان وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حك إقرار اللقيط بعد بلوغه بكفره

وجد يف دار إسالم, فيه مسلم, ميكن كونه منه مل يقبل قوله أنه كافر بعد بلوغه؛ 
ألن دليل اإلسالم وجد عراي عن املعارض, وثبت حكمه, واستقر, فلم جيز إزالة 

 حكمه بقوله

 4/234كشاف القناع 

 الوصية واهلبة والعطية



تصدقت بداري على فالن مث قال املتصدق بعد ذلك: أردت : ال رب دار ولو ق تردد اللفظ بني الصدقة والوقف
إمنا هي صدقة, فلي التصرف يف رقبتها مبا أريد  : وقال, ومل يصدقه فالن  , الوقف

 ألنه خالف الظاهر؛ مل يقبل قول املتصدق يف احلكم 

 4/242كشاف القناع 

إجازة الوارث وصية أو هبة 
 املريض

كعبد أو فرس أو معني يزيد على الثلث وصى به أو وهبه   وإن كان اجملاز عينا
ظننت املال كثريا خترج الوصية من ثلثه : املريض فأجاز الوارث وقال بعد اإلجازة 

أو كان اجملاز مبلغا ,  فبان املال قليال أو ظهر عليه دين مل أعلمه مل يقبل قوله
تزيد على الثلث أوصى معلوما كمائة درهم أو عشرة داننري أو مخسة أوسق من بر 

هبا وأجازها الوارث مث قال ظننت الباقي كثريا فبان قليال أو ظهر عليه دين مل أعلمه 
 ألن اجملاز معلوم ال جهالة فيه ؛ مل يقبل قوله ومل ميلك الرجوع

 4/344كشاف القناع 

 النسب
فأنكر النسب بعد , فإن كان املقر به وقت اإلقرار غري مكلف لصغر أو جنون  اإلقرار ابلنسب

 ألنه يبطل حقا عليه؛ اعتبارا حبال اإلقرار  تكليفه مل يسمع إنكاره
 4/486كشاف القناع 

اإلقرار من بعض الورثة بوارث مل 
 يثبت نسبه

 يثبت نسبه املطلق لعدم تصديق ابقيهم وإذا أقر به أي الوارث بعض الورثة ومل
وعدم شهادة عدلني لزم املقر أن يدفع إليه أي املقر به فضل ما يف يده عن مرياثه 

 ؛ على مقتضى إقراره ألنه مقر أبن ذلك له فإن جحده بعد إقراره مل يقبل جحده
 ألنه رجوع عن إقرار حبق عليه لغريه

 4/487كشاف القناع 

 النكاح
إلذن يف ادعاء الزوجة عدم ا

 الزواج
صدقت قبل , يف التزويج للويل وأنكرت اإلذن له  الزوجة وإن ادعى زوج إذن

ألن متكينها من  ؛ ألن األصل عدمه و ال تصدق بعده أي بعد الدخول ؛ الدخول
 نفسها دليل إذهنا فلم تقبل دعواها عدم اإلذن بعد ملخالفتها الظاهر

 5/47كشاف القناع 

ب والوصي غري األ –إقرار الويل 
 ابلنكاح  -

مل  , وابلنكاح أبن أقر أنه زوجها من املدعي وأنكرت  ى املرأةفإن أقر الويل عل
يكن الويل جمربا كاجلد والعم واألخ فال يقبل قوله عليها ألنه إقرار على الغري ما مل 

 تقر ابإلذن له

 5/48كشاف القناع 

االختالف يف سبق أحد الزوجني 
 لإلسالم

بل أنت سبقت ابإلسالم  : فقال, بقتين ابإلسالم فلي نصف املهر س: وإن قالت 
ألهنا تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو  ؛ فالقول قوهلا ,  فال شيء لك

 ألن األصل عدمه؛ يدعي سقوطه فلم يقبل قوله 

 5/119كشاف القناع 

 اخللع
ألهنا ال تقصد بذلك  ؛ رجالنوإن ادعت امرأة على زوجها اخللع مل يقبل فيه إال  ادعاء املرأة على زوجها اخللع

 إال الفسخ, وال يثبت إال بعدلني
 6/437كشاف القناع 

 الطالق
: زوج الرشيدتني إن قال 

 لرشيدتني أنتما طالقتان أبلف
لرشيدتني أنتما طالقتان أبلف فقبلت واحدة منهما : تني زوج الرشيدإن قال 

وإن قالتا , ألن العقد مع اثنني مبنزلة عقدين كالبيع ؛  طلقت بقسطها من األلف 
 5/227كشاف القناع 



ما شئتما وإمنا قلتما : فلو قال الزوج  , قد شئنا طلقتا ابئنا ولزمهما العوض بينهما
 لما شئنا بقلوبنا مل يقب: أو قالتا , ذلك أبلسنتكما 

تلفظ الزوج ابلطالق مث ادعاء ما 
 هو خالف الظاهر عرفا

و ادعى أنه أراد بقوله طالق من واثق أو ادعى أنه , أنت طالق : إن قال لزوجته 
أراد أن يقول: أطلقتك فسبق لسانه فقال: طلقتك أو ادعى أنه أراد أن يقول: 

اد بقوله أنت مطلقة من زوج كان طاهر فسبق لسانه فقال طالق أو ادعى أنه أر 
 ؛ قبله مل تطلق فيما بينه وبني هللا تعاىل ألنه أعلم بنيته ومل يقبل ذلك منه يف احلكم

 ألنه خالف ما يقتضيه الظاهر عرفا

 5/247كشاف القناع 

التلفظ بكناايت الطالق حال 
 الغضب واخلصومة

ا أراد الطالق أو ادعى فلو ادعى يف حال اخلصومة والغضب وسؤاهلا الطالق أنه م
ألنه  ؛ أنه أراد غريه أي غري الطالق دين الحتمال صدقه ومل يقبل يف احلكم

 خالف ما دلت عليه احلال

 5/251كشاف القناع 

إن قال الزوج : طلقي نفسك ما 
 شئت

وال يقبل قوله إن قال الزوج طلقي نفسك ما شئت , تناول الطلقات الثالث , 
 ف مقتضى اللفظألنه خال ؛أردت واحدة 

 5/254كشاف القناع 

إن قال الزوج : أنت طالق كعدد 
 ألف أو مائة

أنه أراد به  قوله ال يقبلف, أو كعدد مائة  كعدد ألفأنت طالق   إن قال الزوج :
 ألن اللفظ ال حيتمله؛ واحدة 

 5/262كشاف القناع 

إن قال : أنت طالق وطالق 
 وطالق وادعى التأكيد

وأكد األوىل ابلثانية مل يقبل ألنه غاير , أنت طالق وطالق وطالق : و إن قال 
 بينهما

 5/266كشاف القناع 

أنت طالق فطالق  : وإن قال
 فطالق

فاحلكم , الق مث طالق أو أنت طالق مث ط, أنت طالق فطالق فطالق  : وإن قال
فيها كاليت عطفها ابلواو إن أكد األوىل ابلثانية مل يقبل للمغايرة, وإن أكد الثانية 

 ابلثالثة قبل ألهنا مثلها

 5/267كشاف القناع 

املغايرة بني حروف العطف يف 
 الطالق مث ادعاء التأكيد

أو , طالق  أنت طالق وطالق مث : فقال, اليت عطف هبا  وإن غاير بني احلروف
: قال  أو, أنت طالق وطالق فطالق : قال  طالق مث طالق وطالق أو: قال أنت 

يف شيء منها إرادة التأكيد ال لألوىل وال للثانية  مل يقبل, طالق وطالق فطالق أنت 
 ألن كل كلمة مغايرة ملا قبلها خمالفة هلا يف لفظها

 5/267كشاف القناع 

أنت طالق يف أول : و إن قال 
, وادعى  أو يف غرته, مضان ر 

 قصده آخره

أنت طالق غرته : أو قال  , أو يف غرته, أنت طالق يف أول رمضان : و إن قال 
طلقت أبول جزء منه ومل يقبل قوله: أردت  ,  أو يف رأسه أو استقباله أو جميئه

 ألنه ال حيتمله ؛  آخره أو وسطه وحنوه ظاهرا وال ابطنا

 5/278كشاف القناع 

: مث قال , أنت طالق : قال وإن 
 أردت إن قمت

ألنه أعلم بنيته ومل يقبل ؛ دين , أردت إن قمت : مث قال , أنت طالق : وإن قال 
 منه ذلك يف احلكم ألنه خالف الظاهر

 5/286كشاف القناع 

إذا طلقتك فأنت طالق : إذا قال 
 أنت طالق : مث قال, 

طلقت مدخول هبا , أنت طالق  : مث قال, إذا طلقتك فأنت طالق : إذا قال 
أنك : فإن قال قصدت ونويت )بقويل , غري املدخول هبا واحدة  , وتطلقطلقتني

 ؛ دين, تكونني طالقا مبا أوقعته عليك ومل أرد إيقاع طالق سوى ما ابشرتك به 
 ألنه خالف الظاهر ؛ ألنه أعلم بنيته ومل يقبل منه يف احلكم

 5/296كشاف القناع 

 5/334كشاف القناع ألنه أقر ؛ وإن قال من له امرأاتن: هذه املطلقة بل هذه, طلقتا أي األوىل والثانية له امرأاتن: هذه  وإن قال من



ومل يقبل إقراره عن إقراره , بطالق األوىل فقبل إقراره مث قبل إقراره بطالق الثانية  املطلقة بل هذه
 بطالق األوىل ألن الواقع ال يرتفع

ادعاء الزوجة الطالق وإنكار 
 الزوج

ال  , إال أن يكون لديها بينة و , فالقول قوله إذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكره
لبا ألنه مما يطلع عليه الرجال غا؛ كالنكاح   إال رجالن عدالنأي الطالق  فيه يقبل

 لماال وال يقصد به املا وليس

 5/337كشاف القناع 

 العدة
ادعاء املطلقة انقضاء العدة 

 ابحليض يف شهر
ألنه يندر ؛  إال ببينة ال يقبلحليض يف شهر فابانقضاء عدهتا إذا ادعت املرأة احلرة 

 جدا حصول ذلك يف شهر
 5/346كشاف القناع 

وإن ادعت انقضاءه العدة بوضع محل متام ليس سقطا مل يقبل قوهلا يف أقل من  العدة ابلوضع ادعاء انقضاء
 ألن ذلك أقل مدة احلمل ؛ ستة أشهر من حني إمكان الوطء بعد العقد

 5/347كشاف القناع 

ادعاء انقضاء العدة مبا يبني فيه 
 خلق إنسان

قوهلا يف أقل من  يقبل وإن ادعت أهنا أسقطته أي سقطت ما تنقضي به العدة مل
من حني إمكان الوطء بعد العقد, ألن العدة ال تنقضي إال مبا يبني فيه  مثانني يوما

 خلق إنسان وأقل مدة يتبني فيها خلق إنسان أحد ومثانون يوما

 5/347كشاف القناع 

ألن  ؛ والقول قول الزوجوإن ادعت انقضاء العدة ابلشهور مل يقبل قوهلا بال بينة  ادعاء انقضاء العدة ابلشهور
 والقول قول الزوج فيه االختالف يف ذلك ينبين على االختالف يف وقت الطالق

 5/347كشاف القناع 

 اللعان ونفي الولد
إذا قذف األخرس أو العن 

 ابإلشارة املفهومة
إذا قذف األخرس والعن ابإلشارة املفهومة أو الكتابة مث أطلق لسانه فتكلم فأنكر 

 ألنه تعلق به حق لغريه حبكم الظاهر ؛ ه للقذفالقذف واللعان مل يقبل إنكار 
 5/392كشاف القناع 

: ليس وإن قال عن ولد بيدها 
 هذا بولدي

فقالت: بل , وإمنا التقطتيه أو استعرتيه  : ليس هذا بولديوإن قال عن ولد بيدها 
 ألن الوالدة ميكن إقامة البينة عليها, واألصل؛ هو ولدي منك مل يقبل قوهلا عليه 

 دمالع

 5/389كشاف القناع 

إن قال علمت والدته ومل أعلم أن يل نفيه أو علمت ذلك أي نفيه ومل أعلم أنه  نفي الولد بعد والدته
على الفور وكان الزوج ممن خيفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو حديث عهد 

منه إبسالم, أو من أهل البادية قبل منه ذلك , ألنه ممكن وإن كان فقيها مل يقبل 
 ألنه ال خيفى عليه مثله؛ ذلك 

 5/404كشاف القناع 

وإن قال أخرت نفيه ألين مل أصدق املخرب به أي أبنه ولد وكان املخرب مشهور  أتخر نفي الولد
 ألنه خالف الظاهر, وألنه مقصر ؛ العدالة أو كان اخلرب مستفيضا مل يقبل قوله

 5/404كشاف القناع 

 الرضاع
ن اإلقرار أبن زوجته أخت له م

 الرضاع مث رجوعه
فإن رجع ,  هي أخيت من الرضاع بعد الدخول انفسخ النكاح وهلا املهر : وإن قال

ولو قال أخطأت , هي أخيت من الرضاع وأكذب نفسه مل يقبل احلكم  : قوله عن
 ألنه رجوع عن إقرار حبق آلدمي فلم يقبل؛ 

 5/457كشاف القناع 

 5/457كشاف القناع وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه ادعاء الزوج أن زوجته أخت له 



 للمانع وهو قرابة الوالدة ؛ مل تقبل شهادهتم من الرضاع
ادعاء الزوجة أن زوجها أخ هلا 

 من الرضاع
أهنا أخته من الرضاع وأنكرها الزوج فشهدت هلا أمها أو ابنتها أو  املرأة وإن ادعت

 لقرابة الوالدة ؛ ها مل تقبل الشهادةأبو 
 5/457كشاف القناع 

 اجلناايت
لكزه بيده يف مقتل أو يف حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كرب أو حر مفرط  اللكز ابليد يف مقتل 

وإن ادعى ,  ألن ذلك الفعل يقتل غالبا ؛ أو برد شديد وحنوه فمات فعليه القود
مل أقصد قتله مل يصدق؛ ألن : ل جهل املرض يف ذلك كله مل يقبل وكذا إن قا

 الظاهر خالفه

 5/506كشاف القناع 

 5/509كشاف القناع  ؛ ألن السم يقتل غالبا فإن ادعى القاتل ابلسم عدم علمه أنه قاتل مل يقبل منه القتل ابلسم
وإن , إذا كان الساحر يعلم ذلك أشبه ما لو قتله مبحدد القتل بسحر يقتل غالبا  القتل ابلسحر

 ألنه خالف الظاهر ؛ ال أعلمه قاتال, مل يقبل قوله: ل الساحر قا
 5/509كشاف القناع 

ادعاء القاتل أن املقتول قد زىن 
 وهو حمصن ليسقط عنه القود

ألن  ؛ نةوإن ادعى القاتل أن املقتول زىن وهو حمصن مل تقبل دعواه من غري بي
الزان فال بد فيه من خبالف ,  األصل عدم ذلك وإن أقام شاهدين إبحصانه قبل

 أربعة

 5/532كشاف القناع 

كان الضرب   وإن ادعى الويل املعرفة فأمكنه اإلمام أو انئبه فأصاب غري العنق  استيفاء الويل القصاص
ألنه خالف ؛ إنه أخطأ : بعيدا عن العنق كالوسط والرجلني مل يقبل قول الويل 

 الظاهر

 5/537كشاف القناع 

إن قتل رجال وادعى عدم قدرته 
 الدفع إال ابلقتل

وإن قتل رجال يف منزله وادعى أنه هجم منزله فلم ميكنه دفعه إال ابلقتل مل يقبل 
 «نة على املدعي واليمني على من أنكرالبي»قوله بغري بينة حلديث: 

 6/157كشاف القناع 

 القذف
عن القذف كسائر حقوق اآلدمي إذا أقر هبا خبالف  املقر ابلقذف رجوع ال يقبلو  رجوع املقر ابلقذف

 لشرب والسرقة ألهنا حق هلل تعاىلاحد الزان وحد 
 6/105كشاف القناع 

أو قال  , زاين العني أو عاهر البدنأي اي زاين أو اي عاهر : فإن قال أردت بقويل  واطالقذف ابلزان أو الل
أردت بقويل اي لوطي أنك من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط غري إتيان : 

 طالق اللفظإل؛ الذكور وحنوه أي حنو ما ذكر من التأويل مل يقبل منه 

 6/110كشاف القناع 

 املسكرحد 
ألنه ؛ فلو ادعى اجلهل بتحرمي املسكر مع نشأته بني املسلمني مل يقبل منه ذلك  كرادعاء اجلهل يف حترمي املس

 خالف الظاهر
 6/118كشاف القناع 

 حد السرقة
 6/145كشاف القناع  منه بل يقطع ال يقبلببينة شهد على فعله فإن إنكاره القطع  لو ثبت ثبوت السرقة ابلبينة

أو ثبوهتا  مث رجوعه اإلقرار ابلسرقة
 بشاهد وميني 

مرتني  شاهد وميني أو أقرشهادة بأنه سرق  مرة واحدة أو ثبتابلسرقة  لو أقر
وال رجوعه عنه  ال يقبلألنه حق آدمي ف ؛ لزمه غرامة املسروق, مث رجع ابلسرقة 

 6/145كشاف القناع 



 قطع
 الشهادة

مل يقبل احلاكم منه التجريح مبجرده ويكلف البينة ابجلرح البينة وإن جرح اخلصم  جرح البينة 
 ليتحقق صدقه أو كذبه

 6/350كشاف القناع 

الزايدة أو النقص يف الشهادة بعد 
 احلكم

ألن احلكم قد مت فال ؛ وإن كان زاد يف شهادته أو نقص بعد احلكم مل يقبل منه 
 ينقض بعد متامه

 6/442كشاف القناع 

 اإلقرار
ألنه ال يعلم إال من ؛ سنني   يب أنه بلغ ابحتالم إذا بلغ عشرويصح إقرار الص إقرار الصيب بلوغه ابلسن

ألنه ال  ؛ بسن إال ببينةمنه أنه بلغ  ال يقبلو , بلغت تسعا جهته وكذا اجلارية إذا 
 تتعذر إقامتها على ذلك

 6/454كشاف القناع 

مبال أو بيع أو شراء وحنوه مث قال بعد حتقق _ أي من عمره تسع _ تسعا وإن أقر  اإلقرار ممن سنه تسع سنوات
 مل أكن حني اإلقرار ابلغا مل يقبل منه ذلك ألن األصل الصحة: بلوغه 

 6/454كشاف القناع 

وإن ادعى الصيب الذي أنبت الشعر اخلشن حول قبله أنه أنبت بعالج كدواء ال  ادعاء الصيب الذي نبت شعره
ألن األصل ؛ يقبل ذلك منه ولزمه حكم تصرفه من بيع أو إقرار وحنومها  ابلبلوغ مل

 عدم ما يدعيه

 6/454كشاف القناع 

 6/454كشاف القناع  ألن األصل السالمة ؛ جنوان مل يقبل إال ببينة املقر وإن ادعى ادعاء املقر جنوان
ألن األصل ؛ مل يقبل منه دعوى اإلكراه  ومن أقر حبق مث ادعى أنه كان مكرها اإلقرار حبق مث ادعاء اإلكراه

إال أن تكون هناك داللة على اإلكراه  « البينة على املدعي»حلديث  ينةبب عدمه إال
ألنه دليل ؛ كقيد وحبس وتوكل به أي ترسيم عليه فيكون القول قوله مع ميينه 

 اإلكراه

 6/455كشاف القناع 

ألنه إقرار لوارث ويلزمه مهر مثلها إن  ؛ يف مرض موته مبهر مل يقبلوإن أقر المرأته  إقرار املريض مرض املوت مبهر
ألن الزوجية دلت على املهر  ؛ ادعته ابلزوجية أي مبقتضى كوهنا زوجته ال إبقراره

 ووجوبه عليه, واألصل بقاؤه

 6/456كشاف القناع 

يف حياة اإلقرار بنسب أخ أو عم 
 أبيه أو جده

ألن قرار اإلنسان على ؛  أبيه أو جده مل يقبل وإن أقر بنسب أخ أو عم يف حياة
 غريه غري مقبول

 6/461كشاف القناع 

يستغرق  إقرار الورث لرجل بدين
 , مث اإلقرار مبثله آلخر  الرتكة

اثن مل يشارك يف جملس  خرستغرق الرتكة مث أقر مبثله آليبدين  إن أقر الوارث لرجل
إقرار الوارث مبا  ال يقبلألن األول استحق تسلمه كله ابإلقرار ف ؛ الثاين األول

 ألنه إقرار على غريه؛ يسقط حقه 

 6/464كشاف القناع 

ال ابلنصف يلزمه تسليمه ف إقرار, فهذا يف هذه الدار نصفها لك  رجل :قال ل إن اإلقرار بنصف الدار
 تفسريه إبنشاء هبة يقبل

 6/473كشاف القناع 

يف حقوق الرجوع عن اإلقرار 
 اآلدميني

 ال يقبلأما حقوق اآلدميني وحقوق هللا اليت ال تدرأ ابلشبهات كالزكاة والكفارات ف
 عن اإلقرار هبااملقر  رجوعه

 6/475كشاف القناع 



اإلقرار ببيع أو هبة مث ادعاء 
 الفساد

وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض مث ادعى فساده, وأنه أقر بظن الصحة مل يقبل منه 
 ألنه خالف الظاهر؛ ذلك 

 6/475كشاف القناع 

عى أن إن ابع شيئا أو وهبه مث اد
 املبيع أو املوهوب لغريه

وإن ابع شيئا أو وهبه أو أعتقه, مث أقر أن ذلك املبيع أو املوهوب أو املعتق كان 
وألنه ؛ ألنه يقر على غريه ؛ لغريه مل يقبل قوله على املشرتي أو املتهب أو العتيق 

 متهم 
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إن قال: له علي هذا الدرهم , 
 بل هذان الدرمهان

ألنه يكون مقرا ؛  ان لزمته الثالثةله علي هذا الدرهم بل هذان الدرمه: إن قال  و
 رجوعه عن األول ال يقبلهبما و 

 6/485كشاف القناع 

 


