
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 واجلناايت واإلقرار والدعاوى والقضاء, والزوجية  القول ملن ؟ يف املعامالت املالية 

 املرجع املسألة عنوان املسألة
 الدعاوى املالية

 االختالف يف البيع
: قال  أو اختلفا يف التغيري أي, وإن اختلفا أي البائع واملشرتي يف الصفة  االختالف يف الصفة أو التغيري

, وأنكر البائع وقال كان على هذا  رتي: إن املبيع الذي سبقت رؤيته تغرياملش
 احلال حني رأيته فالقول قول املشرتي بيمينه؛ ألن األصل براءة ذمته من الثمن.

 3/165كشاف القناع 

ا ألنه منكر ملقول املشرتي   السلعة املعيبةوالقول يف قيمة التالف إذا اختلفا يف االختالف يف قيمة السلعة املعيبة
 الحتمال صدق البائع يدعيه البائع من زايدة قيمته مع ميينه

 3/225كشاف القناع 

االختالف يف حصول العيب مع 
 احتمال قول كل منهما

يف املبيع مع احتمال قول   وإن اختلفا أي البائع واملشرتي عند من حدث العيب
البت فيحلف ابهلل أنه على  مع ميينهاملشرتي القول قول ف وال بينة كل منهما

ألن األصل عدم ما حدث عنده ؛  اشرتاه وبه هذا العيب, أو أنه أي العيب
 القبض يف اجلزء الفائت فكان القول قول من ينفعه 

 3/226كشاف القناع 

االختالف يف حصول العيب مع 
 احتمال قول أحدمها

ه بال ميني لعدم فالقول قول وإن مل حيتمل إال قول أحدمها أي البائع أو املشرتي
 احلاجة إىل االستحالف.

 3/227كشاف القناع 

يف ,  - إن مل خيرج عن يده حبيث يغيب عنه - و يقبل قول قابض مع ميينه االختالف يف القبض
وصداق وجعالة مما هو يف ذمته  وأجرةاثبت يف الذمة من مثن مبيع وقرض وسلم 

ه أن يكون هو املأخوذ فالقول إذا دفعه ملستحقه مث رده عليه, وأنكر املقبض من
 ألن األصل بقاؤه يف الذمة ؛قول القابض بيمينه 

 3/227كشاف القناع 

 , غلطت والثمن زائد عما أخربت به :مث قال , مشرتاه مائة: ولو قال البائع  االختالف يف بيوع األمانة
املراحبة  ألن املشرتي ملا دخل مع البائع يف؛  املشرتيفالقول قوله مع ميينه بطلب 

 فقد ائتمنه والقول قول األمني

 3/231كشاف القناع   
 

عقد إبقالة, أو بعد رد الفسخ أو ثمن اليف قدر الثمن بعد قبض  وإن اختلفا االختالف يف قدر الثمن
بائع بيمينه ألن البائع منكر ملا يدعيه املشرتي بعد المعيب أو حنوه فالقول قول 

 فا يف القبض.انفساخ العقد فأشبه ما لو اختل

 3/236كشاف القناع 

االختالف بني املتعاقدين وال بينة 
 أو لكليهما بينة

أبن قال بعتكه مبائة فقال  املتعاقدان يف قدر مثن أو يف قدر أجرةاختلف إذا 
ينة حتالفا ب رتي بل بثمانني وكذا يف اإلجارة وال بينة ألحدمها, حتالفا أو هلمااملش

 ا.وسقطت بينتامها لتعارضهم

 3/236كشاف القناع 

 3/237كشاف القناع وإن اختلفا أي البائع واملشرتي يف القيمة أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ االختالف يف قيمة السلعة التالفة 



 فقول مشرت بيمينه بعد التفاسخ
االختالف يف صفة السلعة التالفة 

 أو قدرها
 اختلفا يف قدرأو  بد كان كاتبالعالسلعة التالفة ككون ا اختلفا يف صفة وإن

,  قفيزين فقال املشرتي: بل قفيزا  السلعة التالفة, أبن قال البائع: كان املبيع
 ألنه غارم والقول قول الغارم بيمينه يشرت املفقول 

 3/237كشاف القناع 

البائع,  وأنكره, وإن اختلفا يف أجل أبن قال املشرتي: اشرتيته بدينار مؤجل  االختالف يف األجل
 البائع  فقول

 3/237كشاف القناع 

 3/237كشاف القناع  ختلفا يف قدر األجل والرهن فقول منكر الزائدوإن ا االختالف يف قدر األجل أو الرهن
اختلفا يف شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو ال يبطله, أبن ادعى  و إن االختالف يف الشرط 

 منكرهأحدمها اشرتاطه وأنكره اآلخر فقول 
 3/237كشاف القناع 

اختلفا يف شرط ضمني ابلثمن أو بعهدته أو عهدة املبيع فقول من ينفيه  وإن االختالف يف الشرط
 ألن األصل عدمه؛ بيمينه 

 3/237كشاف القناع 

بعتين هذين العبدين مثال بثمن واحد : املشرتي  بيع فقالوإن اختلفا يف قدر م االختالف يف قدر مبيع
, ألنه منكر للبيع يف الثاين  ؛ وحده صدق البائع بل بعتك أحدمها: ائعالب فقال

 واألصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد املبيع

 3/239كشاف القناع 

بل : فقال البائع  , بعتين هذا العبد: اختلفا يف عني املبيع فقال املشرتي  وإن االختالف يف عني املبيع
 ألنه كالغارمبعتك هذا العبد )فقول ابئع( بيمينه, 

 3/239كشاف القناع 

إن اختلفا أي املتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق الطلع قبل بيع وحنوه أو بعده, و  االختالف يف بدو الصالح
 ألنه ينكر خروجه عن ملكه واألصل عدمه؛ فقول ابئع وحنوه: إنه بعد العقد 

 3/280كشاف القناع 

ع واملشرتي يف التالف أي أبن قال البائع: مل يتلف شيء وإن اختلفا أي البائ االختالف يف التلف
ألنه منكر  ؛ أو اختلفا يف قدره أي التالف فقول ابئع, وقال املشرتي: بل تلف 

 ملا يدعيه املشرتي واألصل عدمه

 3/286كشاف القناع 

 االختالف يف السلم
االختالف يف قدر األجل أو مضي 

 األجل أو مكان التسليم
 قدره أي قدر األجل أبن قال املسلم: إىل شهر مثال فقال املسلم فإن اختلفا يف

أو اختلفا يف مكان التسليم  , أو اختلفا يف مضيه أي األجل, إليه بل شهرين 
ألن األصل بقاء األجل وبراءة ذمة املسلم إليه من مؤنة ؛ فقول مسلم إليه بيمينه 

 نقله إىل املوضع الذي يدعيه املسلم

 3/299كشاف القناع 

االختالف يف قدر املسلم فيه أو 
 أداءه أو صفته

اختلفا يف أداء املسلم فيه فقول  أو إن اختلفا يف قدر املسلم فيه أو صفتهو 
 املسلم بيمينه ألنه منكر للقبض واألصل عدمه

 3/299كشاف القناع 

ل املسلم إليه بيمينه الذي وقع عقد الثمن عليه فقو  يف قبض الثمن و إن اختلفا االختالف يف قبض الثمن
 ألنه منكر واألصل عدم القبض؛ 

 3/299كشاف القناع 

وقال أحدمها كان القبض يف اجمللس قبل التفرق وقال  فإن اتفقا على قبض السلم االختالف يف مكان قبض السلم
اآلخر بل كان القبض بعده أي بعد التفرق فالقول قول من يدعي القبض يف 

 3/299كشاف القناع 



دعي الصحة وذاك يدعي الفساد والظاهر يف العقود ألنه ي؛ اجمللس بيمينه 
 الصحة

االختالف يف مكان قبض السلم 
 ولكل منهما بينة

فإن أقاما بينتني مبا ادعياه أي أقام مدعي القبض يف اجمللس بينة به, وأقام اآلخر 
مثبتة  ألهنا؛ بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته أي بينة مدعي القبض يف اجمللس 

 وتلك انفية وألن معها زايدة علم

 3/299كشاف القناع 

فإن اختلفا يف قيمة رأس مال السلم الباطل أو يف قدر الصربة اجملعولة رأس مال  االختالف يف رأس مال السلم
 سلم فقول املسلم إليه بيمينه؛ ألنه غارم

 3/305كشاف القناع 

االختالف يف قبض املسلم فيه بغري 
 شرعيمعياره ال

وال يتصرف يف حقه إذا قبضه بغري معياره الشرعي قبل اعتباره لفساد القبض مث 
أيخذ املستحق قدر حقه منه أي: من املقبوض جزافا وحنوه فإن زاد فالزائد يف 

جيب رده لربه وإن كان و ألنه قبضه إبذن ربه ؛ يده أمانة ال مضمون عليه 
القابض يف قدره أي: النقص مع انقصا طالب ابلنقص وأخذه والقول قوله أي: 

 ميينه ؛ ألنه منكر لقبض الزائد واألصل عدمه

 3/311كشاف القناع 

 االختالف يف القرض
فإن قال: ملكتك ومل يذكر البدل ومل توجد قرينة تدل عليه فهو هبة ألنه صريح  االختالف يف القرض

بة فالقول قول : هو ه : هو قرض وقال اآلخذ يف اهلبة فإن اختلفا فقال املعطي
 ألن الظاهر معه.؛ اآلخذ إنه هبة 

 3/312كشاف القناع 

 االختالف يف الرهن
اختالف الراهن ورب الرهن إن كان 

 قد استعار أو استأجر شيئا لريهنه
: أذنت يل لربه  قال الراهن مث,  فإن استأجر أو استعار شيئا لريهنه ورهنه بعشرة 

 املالك خبمسة فالقول قولذنت لك يف رهنه بل أ: ربه  فقال ,  يف رهنه بعشرة
 ؛ ألنه منكر لإلذن يف الزايدة ويكون رهنا ابخلمسة فقط. بيمينه

 3/324كشاف القناع 

: الرهن  : قبضته أي : الراهن واملرهتن يف القبض فقال املرهتن إن اختلفا أي االختالف يف القبض
؛  كان بيد الراهن فقوله  فإن, الزما وأنكر الراهن ذلك فقول صاحب اليد  فصار

 ألن األصل عدم القبض وإن كان بيد املرهتن فقوله؛ ألن الظاهر قبضه حبق

 3/334كشاف القناع 

وإن كان الرهن يف يد الراهن فقال املرهتن: قبضته مث غصبتنيه فأنكر الراهن,  االختالف يف غصب الرهن
 فالقول قوله؛ ألن األصل عدمه.

 3/334كشاف القناع 

وإن اختلفا يف اإلذن يف القبض فقال الراهن: أخذته أي: الرهن بغري إذين فلم  تالف يف اإلذن يف القبضاالخ
وهو يف يد املرهتن فقول الراهن ؛ ألنه  , : بل أخذته إبذنك فقال املرهتن , يلزم

 منكر 

 3/334كشاف القناع 

مث رجعت قبل القبض فأنكر املرهتن رجوعه يف قبضه  وإن قال الراهن: أذنت لك االختالف يف الرجوع يف اإلذن
 أي: املرهتن, ألن األصل عدم الرجوع فقوله

 3/334كشاف القناع 

أبن قال الراهن: بعته إبذن املرهتن, وقال املرهتن: مل ابلبيع فإن اختلفا يف اإلذن  االختالف يف اإلذن ابلبيع
 نفقول مرهتن أو وارثه بيمينه؛ ألن األصل عدم اإلذ, آذن له 

 3/338كشاف القناع 



االختالف يف شرط بعد اإلذن 
 ابلبيع

واختلفا يف شرط جعل مثنه رهنا مكانه, أبن قال ,  ابلبيع إن أقر املرهتن ابإلذن
الراهن: مل تشرتطه, وقال املرهتن: اشرتطته )فقول الراهن( أو وارثه بيمينه؛ ألنه 

 منكر واألصل عدم االشرتاط.

 3/338كشاف القناع 

وإن قضى بعض دينه أي: دين املدين أو أبرأ منه وببعضه أي: الدين رهن أو   ر نية املربئ أو القاضياعتبا
كفيل وقع عما نواه الدافع أو املربئ ؛ ألن التعيني يف ذلك له فينصرف إىل ما 

عينه فمن عليه مائتان أبحدمها رهن أو كفيل فوىف منهما مائة, أو أبرئ منها فإن 
ربئ املائة اليت هبا الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن, نوى القاضي أو امل

والقول قوله  وبريء الكفيل, وإن نوى اآلخر عنها وقع, والرهن أو الكفيل حباله
 املربئ يف النية واللفظ ؛ ألنه أدرى مبا صدر منه : القاضي أو أي

 3/342كشاف القناع 

االختالف يف اإلذن يف الوطء أو 
 غريه

ا أي: الراهن واملرهتن أو أحدمها وورثه اآلخر أو ورثتهما يف اإلذن يف وإن اختلف
فإن توجهت  , ؛ ألن األصل عدمه الوطء أو غريه فالقول قول من ينكر اإلذن

اليمني على وارث املرهتن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه 
 اليمني قضي عليه ابلنكول

 3/337كشاف القناع 

وإن قبض العدل الثمن فتلف يف يده من غري تعد وال تفريط ويقبل قوله يف تلفه  لرهنقول العدل يف ا
من ضمان الراهن ؛ , ويكون ويف نفي تعد وتفريط؛ ألنه أمني  أي: تلف الثمن

املشرتي,  ألنه ملكه فيفوت عليه, وإن قال الراهن العدل: ما قبضت الثمن من
 فالقول قول العدل؛ ألنه أمني.

 3/346 كشاف القناع

وإذا اختلفا أي: الراهن واملرهتن يف قدر الدين الذي به الرهن حنو أن يقول  االختالف يف قدر الدين
  فقول راهن بيمينه, : بل أبلفني  : رهنتك عبدي هذا أبلف فقال املرهتن الراهن

 3/352كشاف القناع 

فقال املرهتن:  , اهن: )رهنتك هذااختلفا يف قدر الرهن, حنو أن يقول الر وإن  االختالف يف قدر الرهن
 وهذا أيضا فقول راهن بيمينه

 3/352كشاف القناع 

اختلفا يف رده أي: رد الرهن, أبن قال املرهتن: رددته إليك وأنكر الراهن, فقوله  االختالف يف رد الرهن
 بيمينه

 3/352كشاف القناع 

األلفني فقال املرهتن: بل رهنتنيه ابحلال  قال الراهن: رهنتك ابلدين املؤجل منإن  االختالف يف الرهن
 منهما فقول الراهن بيمينه

 3/352كشاف القناع 

فقال املرهتن: , أي: بنصفه أو ربعه وحنوه  , قال الراهن: رهنتكه ببعض الدينإن  االختالف يف الرهن
 بل بكله أي: الدين فقول الراهن بيمينه

 3/352كشاف القناع 

ال الراهن أقبضتك عصريا يف عقد شرط فيه رهنه أبن ابعه بشرط أن يرهنه قإن  االختالف يف الرهن
هذا العصري وأقبضه إايه, مث وجده مخرا فقال الراهن: أقبضتكه عصريا وختمر 

عندك, فال فسخ لك؛ ألين وفيت ابلشرط )فقال( املرهتن: بل أقبضتنيه مخرا فلي 
 ؛ لعدم الوفاء ابلشرط فقول راهن الفسخ

 3/352 كشاف القناع

 3/352كشاف القناع , فقال املرهتن: بل هذا العبد  , اختلفا يف عني الرهن حنو رهنتك هذا العبد وإن االختالف يف عني الرهن



؛ وألن القول قوله يف  فقول الراهن مع ميينه ؛ ألنه منكر واألصل عدم ما أنكره
 أصل العقد فكذلك يف صفته

االختالف يف تلف العني املرهونة 
 قيمتها حال التعديأو 

وإن اختلفا أي: الراهن واملرهتن يف تلف العني املرهونة أو اختلفا يف قيمتها حيث 
لزمت القيمة املرهتن لتلف العني املرهونة بتعديه أو تفريطه فقوله أي: قول املرهتن 

 بيمينه أما يف تلف العني؛ فألنه أمني, وأما يف قيمتها حيث لزمته؛ فألنه غارم

 3/352ناع كشاف الق

وإن أبرأ الراهن املرهتن, من أحد الدينني اللذين له عليه واختلفا يف تعيينه أي:  االختالف يف تعيني الدين املربأ منه
 ؛ ألنه أدرى مبا صدر منه الدين املربأ منه فقول مرهتن وهو املربئ

 3/352كشاف القناع 

بل هذه اجلارية خرج العبد من  :  ال املرهتنوإن قال الراهن رهنتك هذا العبد فق االختالف يف الرهن
وحلف الراهن أنه ما رهنه اجلارية وخرجت , إلقرار املرهتن أبنه ليس رهنا ؛ الرهن 

 ؛ ألن القول قوله يف عدم رهنها؛ ألنه األصل. من الرهن أيضااجلارية 

 3/353كشاف القناع 

الراهن, وأنكره الراهن قبل قوله أي:  لرهن منوإن ادعى املرهتن أنه قبضه أي: ا االختالف يف قبض الرهن
 املرهتن إن كان الرهن بيده أنه قبضه, عمال بظاهر اليد وإال فقول راهن

 3/353كشاف القناع 

 : رهنتين عبدك هذا أبلف فقال مالكه: ولو كان بيد رجل عبد فقال لرجل آخر  االختالف يف الرهن
فقول السيد, سواء اعرتف , رية هو وديعة عندك أو عا: بل غصبتنيه أو قال 

 السيد ابلدين أو جحده ؛ ألن األصل عدم الرهن.

 3/353كشاف القناع 

 االختالف يف الضمان
وقال  .قبل بلوغيكان الضمان   :  فلو ضمن شخص شخصا وقال الضامن االختالف يف الكفالة

 ولفالقول ق ان بعده أي: بعد البلوغكان الضم  بل :  وهو املضمون له خصمه
 . نه يدعي سالمة العقد, وهي األصل؛ أل املضمون له

 3/366كشاف القناع 

ه ولو وقت الضمان وأنكره خصمه فالقول قول وكذا لو ادعى الضامن اجلنون االختالف يف الكفالة
 ؛ ألن األصل سالمة العقد. عرف له حال جنون

 3/366كشاف القناع 

 االختالف يف أحكام اجلوار
شيء القدمي بني االختالف يف ال

 اجلريان هل وضع حبق أم ال
فإن اختلفا يف أنه وضع حبق أو ال فقول صاحب اخلشب والبناء واملسيل وحنوه 

 إنه وضع حبق مع ميينه عمال ابلظاهر
 3/412كشاف القناع 

 االختالف يف احلجر
أحدهم على الويل تعداي  لسفيه فادعىومىت زال احلجر عن الصغري أو اجملنون أو ا ادعاء احملجور عليه بعد زوال احلجر

وحنوه بال بينة  يف ماله أو ادعى ما يوجب ضماان من حنو تفريط أو حماابة أو تربع
ما مل يعلم كذبه أي الويل, أبن كذب احلس دعواه أو ,  ألنه أمني؛ فقول ويل 

 ملخالفته الظاهر؛  ختالفه عادة وعرف فال يقبل قوله

 3/456كشاف القناع 

وقال اليتيم: بل مات أيب منذ , لو قال الوصي: أنفقت عليك ثالث سنني  لنفقة على احملجور عليهادعاء ا
 ألن األصل موافقته؛ بيمينه  قت علي من أوان موته فقول اليتيمسنتني وأنف

 3/456كشاف القناع 

 3/456كشاف القناع ه أمني و حيث قلنا: القول ألن؛ مال احملجور أو بعضه  و يقبل قول ويل يف تلفاالختالف يف تلف مال احملجور 



 الحتمال قول اليتيم ؛ قول ويل فإنه حيلف عليه
االختالف يف رد املال للمحجور 

 عليه
ويقبل قول الويل يف دفع املال إليه بعد بلوغه, و رشده وعقله, إن كان الويل 

فال يقبل يكن الويل متربعا بل أبجرة  ن مل وإ, ألنه أمني أشبه املودع  ؛ متربعا
ألن الويل قبض املال حلظه فلم تقبل ؛ بل قول اليتيم , قوله يف دفعه املال إليه 

 دعواه الرد كاملرهتن واملستعري

 3/456كشاف القناع 

 االختالف يف الوكالة
ولو ظهر به أي املبيع عيب وأسقط الوكيل خياره, وأراد املوكل الرد به فأنكر  إسقاط خيار املوكل

لشراء وقع للموكل قبل قوله, و لزم الوكيل ألن الظاهر فيمن يباشر البائع أن ا
 عقدا أنه لنفسه

 3/479كشاف القناع 

موكلك قد رضي ابلعيب فالقول قول الوكيل مع ميينه أنه  : فإن قال البائع للوكيل االختالف يف الرضا ابلعيب
ألنه ال أيمن  ؛ ويرده الوكيل وأيخذ حقه يف احلال, ألنه األصل ؛ ال يعلم ذلك 

 فوات الرد لو أخر حىت حيضر املوكل

 3/479كشاف القناع 

ولو ادعى الغرمي أن املوكل عزل الوكيل يف قضاء أي اقتضاء الدين أو ادعى موت  االختالف فيما تنفسخ به الوكالة
 املوكل أو حنوه مما تنفسخ به الوكالة حلف الوكيل على نفي العلم مبا ادعاه الغرمي 

 ألصل عدمهألن ا؛ 

 3/479كشاف القناع 

االختالف يف اإلذن يف قضاء الدين 
 بال بينة 

فقوله أي املوكل بيمينه ألن ,  أذنت يف القضاء بال بينة: قال الوكيل للموكل إن 
 األصل عدم ذلك 

  3/484كشاف القناع 

فقوله أي املوكل , ك قضيت حبضرتك فأنكر املوكل ذل: قال الوكيل للموكل  إن  االختالف يف قضاء الدين
 بيمينه ألن األصل عدم ذلك

 3/484كشاف القناع 

, أو قال البيع  املوكل بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف, فأنكر: فلو قال الوكيل  االختالف يف البيع والقبض
فقول الوكيل بيمينه ألنه ميلك البيع والقبض فقبل  , بعته ومل تقبض شيئا: املوكل 

 وألنه أمني وتتعذر إقامة البينة على ذلك فال يكلفها كاملودع قوله فيهما كالويل

 3/485كشاف القناع 

االختالف يف التعدي أو التفريط أو 
 خمالفة أمر الوكيل

اختلفا أي الوكيل واملوكل يف تعديه أو تفريطه يف احلفظ, أو اختلفا يف خمالفة  إن
 ؛ وألنه أمني اءتهألن األصل بر ؛ فقول وكيل بيمينه , الوكيل أمر موكله 

 3/485كشاف القناع 

وإن اختلفا يف رد عني وكل فيها أو يف رد مثنها إىل موكل فقول وكيل مع ميينه إن  االختالف يف رد العني
,   ألنه قبض املال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه؛ كان الوكيل متربعا بعمله 

 كالوصي واملودع املتربع.

 3/485كشاف القناع 

وكيل التلف حبادث ظاهر, كحريق وهنب جيش وحنوه مل يقبل قوله إن ادعى الو  لوكيل التلف حبادث ظاهرادعاء ا
ألنه ال تتعذر إقامة البينة عليه  ؛ إال ببينة تشهد بوجود احلادث يف تلك الناحية

 مث يقبل قوله يف التلف بيمينه, غالبا وألن األصل عدمه 

 3/486كشاف القناع 

أذنت : وإن قال وكيل لرب املال أذنت يل يف البيع نساء أي إىل أجل أو قال  ن و صفتهاالختالف يف اإلذ
أو قال , املوكل  أذنت يل يف البيع بغري نقد البلد فأنكره يل يف الشراء بكذا أو

 3/486قناع كشاف ال



بيمينه  فقول وكيل , بل وكلتك يف شراء أمة : وكلتين يف شراء عبد فقال املوكل
  ألنه أمني يف التصرف

وإن أقر املوكل ابلتوكيل يف التزويج وأنكر املوكل أن يكون الوكيل تزوج له فالقول  االختالف يف التزويج
 ألنه مأذون له أمني قادر على اإلنشاء وهو أعرف ؛ قول الوكيل فيثبت التزويج

 3/488كشاف القناع 

 : وقال , ريك بغري إذنه فأنكر البائعإنك بعت مال غ: قال املشرتي للبائع  إن االختالف يف البيع
ألنه يدعي ؛ فقول املنكر بيمينه , بل بعت ملكي, أو بعت مال موكلي إبذنه 

 صحة العقد واآلخر يدعي فساده والظاهر الصحة

 3/488كشاف القناع 

ع أو ابملبي وإن اتفق البائع واملشرتي على ما يبطل البيع كعدم اإلذن أو املعرفة االختالف يف البيع 
ألنه يدعي األصل وهو ؛ وقال املوكل: بل البيع صحيح فالقول قوله ,  حنوه

الصحة وال يقبل إقرارمها عليه وال يلزمه رد ما أخذ من العوض ألن الظاهر أنه 
 قبضه حبق

 3/489كشاف القناع 

 االختالف يف الشركة
د الشركة فهو بينهما مشرتك حيث مل وما يشرتيه كل منهما أي الشريكني بعد عق االختالف يف شركة العنان

وأما ما يشرتيه , وألنه أمينه ووكيله ؛ ألن العقد وقع على ذلك ؛ ينوه لنفسه 
أحدمها لنفسه فهو له خاصة والقول قوله يف ذلك أي أنه اشرتاه للشركة أو 

 ألنه أعلم بنيته.؛ لنفسه 

 3/499كشاف القناع 

ما تلف من مال املضاربة بغري تعد وال تفريط كالوديع في على العاملال ضمان  الضمان يف الشركة
 القول قولهو واملرهتن 

 3/523كشاف القناع 

وإن اختلفا يف قدر اجلزء بعد الربح, فقال العامل: شرطت يل النصف, وقال  االختالف يف قدر اجلزء بعد الربح
 ؛ ألنه منكر للزايدةاملالك  املالك: الثلث قدم قول

 3/517كشاف القناع 

القول قوله أي العامل يف قدر رأس املال ؛ ألن رب املال يدعي عليه قبض شيء  االختالف يف قدر رأس املال
 وهو أمني وهو ينكره

 3/523كشاف القناع 

بل  : فقال رب املال, رأس املال ألف والربح ألف  : أبلفني وقال العامل لو جاء االختالف يف رأس املال والربح
يف قدر الربح ؛ ألنه  يف قدر رأس املال ول فالقول قول العامل األلفان رأس املا

 أمني.

 3/523كشاف القناع 

يف أنه ربح أو مل يربح وفيما يدعيه من هالك وخسران ؛  القول قول العامل و االختالف يف الربح وعدمه واهلالك
 إن مل تكن لرب املال بينة تشهد خبالف ذلك, ألن أتمينه يقتضي ذلك 

 3/523قناع كشاف ال

كلف بينة تشهد به مث ي مل يقبل قوله حىت اهلالك أبمر ظاهر العامل وإن ادعى ادعاء اهلالك أبمر ظاهر
 لف أنه تلف بهحي

 3/523كشاف القناع 

ما يذكر أنه اشرتاه لنفسه أو للقراض ؛ ألن االختالف يف العامل  و القول قول االختالف يف النية
 لم مبا نواه ال يطلع عليه أحد سواههنا يف نية املشرتي وهو أع

 3/523كشاف القناع 

 3/523كشاف القناع عليه من خيانة أو جناية أو خمالفته شيئا  ىو يقبل قول العامل يف نفي ما يدعاالختالف يف اخليانة أو اجلناية أو 



 مما شرطه رب املال عليه ؛ ألن األصل عدم ذلك املخالفة
له أي العامل أنه أي رب املال مل ينهه عن بيعه نساء أو أنه مل ينهه عن ويقبل قو  االختالف يف اإلذن

 الشراء بكذا ؛ ألن األصل معه
 3/523كشاف القناع 

فأنكر , كنت هنيتك عن شرائه   : فقال رب املال, العامل عبدا  و لو اشرتى االختالف يف اإلذن
 ؛ ألن األصل عدمه العامل النهي فالقول قوله

 3/523كشاف القناع 

يف رد مال املضاربة فالقول قول رب املال بيمينه؛  رب املال والعامل إذا اختلف االختالف يف الرد
 ألنه منكر والعامل قبض املال لنفع له فيه, فلم يقبل قوله يف رده

 3/523كشاف القناع 

العامل  فلو قال , امل بعد الربحوالقول قول رب املال أيضا يف اجلزء املشروط للع االختالف يف اجلزء املشروط للعامل
؛ ألنه  فالقول قول املالك , وقال املالك: بل ثلثه,  شرطت يل نصف الربح :

 ينكر السدس الزائد واشرتاطه له والقول قول املنكر

 3/523كشاف القناع 

ا على النصف كان قراض: فلو دفع إليه ماال يتجر به مث اختلفا, فقال رب املال  االختالف يف صفة خروج املال
مثال فرحبه بيننا وقال العامل: كان قرضا فرحبه كله يل فالقول قول رب املال ؛ 

 رب املال ألن األصل بقاء ملكه عليه فيحلف

 3/523كشاف القناع 

, وقال العامل: كان قراضا فرحبه لنا , كان بضاعة فرحبه يل : وإن قال رب املال  االختالف يف انعقاد الشركة
ا فرحبه يل حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ؛ ألن كال أو كان قرض

منهما منكر ملا ادعاه خصمه عليه والقول قول املنكر وكان للعامل أجرة مثل 
 عمله ال غريه والباقي لرب املال ؛ ألنه مناء ماله اتبع له

 3/524كشاف القناع 

وقال العامل: كان , كان قرضا   : ال فقال رب املالوإن خسر املال أو تلف امل االختالف يف اخلسارة أو التلف
 قراضا أو بضاعة فقول رب املال ؛ ألن األصل يف القابض ملال غريه الضمان

 3/524كشاف القناع 

رحبت ألفا مث خسرهتا, أو هلكت قبل قوله  : وإن قال العامل يف مال املضاربة االختالف يف الربح مث اخلسارة
 بيمينه؛ ألنه أمني

 3/524القناع  كشاف

وإن دفع رجل إىل رجلني ماال قراضا على النصف له والنصف هلما فنض املال,  االختالف يف املضاربة
وهو أي املال ثالثة آالف فقال رب املال رأس املال ألفان فصدقه أحدمها وقال 

 اآلخر بل هو ألف فقول املنكر

 3/524كشاف القناع 

ارب النفقة, مث ادعى أنه أنفق من ماله, وأراد الرجوع فله ذلك وإذا شرط املض االختالف يف النفقة
أي الرجوع ومل يعد رجوع املال إىل مالكه ؛ ألنه أمني فكان القول قوله,  

 كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم.

 3/524كشاف القناع 

 االختالف يف اإلجارة
؛  ته فأنكر املسرتضع, فالقول قوهلا بيمينها: أرضع املرضع وإن اختلفا فقالت اختالف املرضع واملسرتضع

 ألهنا مؤمتنة
 3/553كشاف القناع 

اختالف املؤجر واملستأجر يف قدر 
 اإلنفاق

فإن اختلفا يف قدر ما أنفقه املكرتي, أبن قال: أنفقت مائة وقال املكري: بل 
 ألنه منكر ؛ وال بينة ألحدمها فالقول قول املكري مخسني

 4/21كشاف القناع 



واختلفا فيما أنفق وكان احلاكم قدر النفقة قبل قول  وإذا رجع رب البهائم االختالف يف اإلنفاق
دون ما زاد على ذلك , ألنه أمني ؛ املكرتي يف إنفاق ذلك الذي قدره احلاكم 

وإن مل يقدر احلاكم له أي املستأجر نفقة قبل قوله أي , فال يقبل قوله فيه 
 ألنه أمني؛  ملعروفاملستأجر يف قدر النفقة اب

 4/27كشاف القناع 

 4/34كشاف القناع  فإن اختلفا يف أنه أجري أو متربع فقوله أنه متربع االختالف يف األجري املشرتك
وإن اختلفا أي رب املاشية والراعي يف التعدي أو التفريط وعدمه أبن ادعى رهبا  االختالف بني رب املاشية والراعي

ألنه ؛ ط فتلفت, وأنكر الراعي فالقول قول الراعي بيمينه أن الراعي تعدى أو فر 
 ألصل براءتهاأمني و 

 4/36كشاف القناع 

ادعاء الراعي ومستأجر الدابة 
 التلف أو عدم التفريط

وإن ادعى الراعي موت شاة وحنوها قبل قوله بيمينه ولو مل أيت جبلدها أو شيء 
يف التلف وعدم التعدي أو ومثل الراعي يف قبول قوله  , ألنه مؤمتن؛  منه
إذا ادعى تلفها أو  , مستأجر الدابة: ويف عدم الضمان وحنوه مما تقدم , التفريط

 أنه مل يفرط قبل قوله, وال ضمان عليه ألنه مؤمتن

 4/36كشاف القناع 

االختالف يف صفة العمل يف 
 األجري املشرتك

, ب ليغرمه للعامل يف صفة العمل بعد تلف الثو  رب املال والعامل إذا اختلف
 ألنه غارم ؛ فالقول قول ربه

 4/37كشاف القناع 

االختالف يف تعدي أو تفريط 
 املستأجر

والعني املستأجرة أمانة يف يد املستأجر إن تلفت بغري تعد وال تفريط, مل يضمنها 
ألنه قبض العني الستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤمتن, كاملوصى له بنفع 

 ألنه األصل. ؛ وله بيمينه يف عدم التعديعني والقول ق

 4/37كشاف القناع 

االختالف يف الصفة بعد االتفاق 
 على اإلذن

بل : لرب الثوب أذنت يل يف تفصيله قباء, فقال رب الثوب : وإن قال اخلياط 
فقول خياط أو قال اخلياط: أذنت يف تفصيله قميص امرأة, فقال رب , قميصا 
ألن األجري واملستأجر اتفقا ؛ فقول خياط بيمينه  ,بل قميص رجل  : الثوب

وألهنما ؛  على اإلذن, واختلفا يف صفته فكان القول قول املأذون كاملضارب
واختلفا يف لزوم الغرم , اتفقا على ملك اخلياط القطع, والظاهر أنه فعل ما ملكه

ذون فيه ألنه ثبت وجود فعله املأ ؛ له, واألصل عدمه وله أي اخلياط أجرة مثله
 وال يستحق املسمى ألنه ال يثبت مبجرد دعواه

 4/38كشاف القناع 

: قال املستأجر , فوإن اختلفا يف قدر مدة اإلجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار  االختالف يف قدر مدة اإلجارة
 ألنه منكر للزائد؛ فقول املالك , بل سنتني بدينارين 

 4/39كشاف القناع 

 االختالف يف العارية
بل  : فقال املستعري, وإن قال املالك: أعرتكها لرتكبها أو حتمل عليها إىل فرسخ  االختالف يف العارية

ألنه منكر إلعارة الزائد واألصل ؛أعرتنيها إىل فرسخني فالقول قول املالك 
 عدمها كما لو أنكر اإلعارة من أصلها

 4/68كشاف القناع 

االختالف يف صفة أو قدر العني 
 املعارة بعد التلف

وإن اختلفا يف صفة العني حني التلف أبن قال املعري: كان العبد كاتبا أو خياطا 
أو اختلفا يف قدر القيمة أي قيمة العني املعارة بعد , وأنكره املستعري  , وحنوه

 4/68كشاف القناع 



من الزايدة, واألصل, تلفها فقول مستعري بيمينه ألنه غارم ومنكر ملا يدعيه املعري 
 عدمها

ذهبت : فإن اختلفا أي املعري واملستعري فيما ذهبت به أجزاؤها فقال املستعري  االختالف يف العارية
وال بينة, فقول , ذهبت بغريه :  ابالستعمال املعهود أي املعتاد وقال املعري

 صل براءتهألنه منكر واأل ؛ مستعري مع ميينه ويربأ من ضماهنا

 4/73كشاف القناع 

االختالف يف إعارة أو إجارة العني 
القائمة اليت مل تتلف ومل ميض زمن 

 أجرة عادة

مث اختلفا أي , وإن دفع إليه دابة أو غريها من األعيان املنتفع هبا مع بقائها 
بل أعرتين وكان ذلك  : أجرتك فقال القابض : املالك والقابض فقال املالك

د أبن مل ميض زمن له أجرة عادة والدابة أو غريها قائمة مل تتلف فقول عقب العق
 ألن األصل عدم عقد اإلجارة؛ القابض بيمينه 

 4/74كشاف القناع 

االختالف يف إعارة أو إجارة العني 
القائمة اليت مل تتلف بعد مضي زمن 

 أجرة عادة

مث اختلفا أي , قائها وإن دفع إليه دابة أو غريها من األعيان املنتفع هبا مع ب
بل أعرتين وكان ذلك بعد  : أجرتك فقال القابض : املالك والقابض فقال املالك

ألهنما ؛ مضي مدة هلا أجرة عادة فالقول قول مالك فيما مضى من املدة مع ميينه
 اختلفا يف كيفية انتقال املنافع إىل ملك القابض فقدم قول املالك

 4/75كشاف القناع 

 إعارة أو إجارة العني االختالف يف
 بعد التلف

 , والبهيمة اتلفة, بل أجرتين : قال القابض , و أعرتك العني : وإن قال املالك
 ألن األصل يف القابض ملال غريه الضمان؛ فقول مالك 

 4/75كشاف القناع 

مالك بيمينه  فقول, أبن قال مستعري: رددهتا وأنكره املالك  اوإن اختلفا يف رده االختالف يف رد العني
 , وكاملدين إذا ادعى أداء الدينألن األصل عدم الرد؛ 

 4/75كشاف القناع 

 4/75كشاف القناع  بيمينه قال القابض بل أودعتين فقول مالك, فأعرتك  : وإن قال املالك االختالف بني العارية أو الوديعة
 4/76كشاف القناع  ل القابض: أعرتين فالقول قوله أي املالك: أودعتك فقا ن قال املالكوإ االختالف بني العارية أو الوديعة

 االختالف يف الغصب
وإن اختلفا أي الغاصب واملالك يف قيمة املغصوب أبن قال الغاصب: قيمته  االختالف يف قيمة املغصوب

 عشرة وقال املالك: اثنا عشر فقول الغاصب؛ ألنه غارم
 4/114كشاف القناع 

يمة املغصوب االختالف يف زايدة ق
 أو قدره

: هل زادت قبل تلفه ة املغصوب يف زايدة قيم أي الغاصب واملالك اختلفا و إن
أو بعده؟ أو اختلفا يف قدره أي املغصوب أو اختلفا يف صناعة فيه وال بينة 
ألحدمها فالقول قول الغاصب بيمينه؛ ألنه منكر ملا يدعيه املالك عليه من 

 الزايدة

 4/114كشاف القناع 

فقال الغاصب: رددته وأنكره املالك فقول املالك؛ ألن  , وإن اختلفا يف رده االختالف يف رد املغصوب
 األصل معه

 4/114كشاف القناع 

:كان العبد أعمى  بعد تلفه أبن قال الغاصب املغصوب اختلفا يف عيب يف إن االختالف يف عيب املغصوب
 ألن األصل السالمةبيمينه؛  فقول املالك, مثال وأنكره املالك 

 4/114كشاف القناع 

حدث العيب عند : لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال املالك   االختالف عيب املغصوب
الغاصب وقال الغاصب: بل كان العيب فيه قبل غصبه فقول الغاصب بيمينه؛ 

 4/114كشاف القناع 



 ألنه غارم والظاهر أن صفة العبد مل تتغري
 الف يف الضماناالخت

إذا اختلفا يف التفريط فالقول قول القيم وهو املالح مع ميينه يف غلبة الريح إايه  اصطدام سفينتني
 وعدم التفريط ؛ ألنه منكر واألصل براءته.

 4/130كشاف القناع 

  االختالف يف الشفعة 
االختالف يف احليلة إلسقاط 

 الشفعة
وقع شيء من ذلك حيلة على إسقاط فإن اختلفا أي: املشرتي والشفيع هل 

الشفعة أو ال أبن قال الشفيع: وقع ذلك حيلة وأنكره املشرتي فالقول قول 
 راملشرتي مع ميينه أنه مل يقع حيلة؛ ألن األصل عدمه وألنه منك

 4/136كشاف القناع 

االختالف يف قيمة العرض اجملعول 
 مثنا وهو معدوم

قيمته أي: قيمة العرض اجملعول مثنا واحلالة  فإن اختلفا أي: الشفيع واملشرتي يف
بيمينه؛ ألنه أعرف مبا عقد عليه؛ وألن  ي: وهو معدوم فقول مشرتأ هذه

 الشقص ملكه, فال ينزع منه بغري ما يدعيه بال بينة

 4/159كشاف القناع 

ي: اشرتيته وإن اختلفا أي: الشفيع واملشرتي يف قدره أي: الثمن أبن قال املشرت  االختالف يف الثمن
بثالثني, وقال الشفيع: بل بعشرين مثال فالقول قول املشرتي مع ميينه؛ ألنه 
 العاقد فهو أعلم ابلثمن؛ وألن املبيع ملكه فال ينزع منه بدعوى خمتلف فيه

 4/161كشاف القناع 

االختالف يف الغراس والبناء يف 
 الشقص املشفوع

والبناء اللذين يف الشقص املشفوع وإن اختلفا أي: الشفيع واملشرتي يف الغراس 
فقال املشرتي أان أحدثته فأنكر الشفيع وقال: بل اشرتيته مغروسا ومبنيا فقول 
املشرتي بيمينه ؛ ألنه ملك املشرتي والشفيع يريد متلكه عليه, فال يقبل منه إال 

 ببينة, وإن أقاما بينتني قدمت بينة شفيع

 4/161كشاف القناع 

فلي  أنك أيها الواضع يدك على الشقص اشرتيته أبلف : وإن ادعى الشفيع الشفعةاالدعاء مبا يبطل 
الشفعة, احتاج إىل حترير الدعوى, فيحدد املكان الذي فيه الشقص, ويذكر قدر 

بل اهتبته, أو  : فقال واضع اليد, الشقص ومثنه, فإن اعرتف لزمه, وإن أنكر 
به, أو ورثه,؛ ألن األصل معه واملثبت ورثته فال شفعة فالقول قوله مع ميينه أنه اهت

 للشفعة البيع ومل يتحقق

 4/162كشاف القناع 

 االختالف يف الوديعة
فإن اختلفا أي: املودع ورهبا يف قدر النفقة أبن قال املودع: أنفقت عشرة وقال  االختالف يف قدر النفقة

ى النفقة ابملعروف ؛ رهبا: بل مثانية فالقول قول املودع بفتح الدال بيمينه إذا ادع
 ألنه أمني

 4/171كشاف القناع 

وإن اختلفا أي: رب البهيمة واملودع يف قدر مدة اإلنفاق, أبن قال رهبا: أنفقت  االختالف يف قدر مدة اإلنفاق
فقول صاحبها بيمينه,؛ ألن األصل , منذ سنة, فقال املستودع: بل من سنتني 

 لزائدةبراءة ذمته مما ادعاه عليه من املدة ا

 4/171كشاف القناع 

مع ميينه فيما يدعيه من رد ؛ ألنه ال منفعة له يف قبضها,  املودَع والقول قول قبول قول املودع
 فقبل قوله بغري بينة

 4/178كشاف القناع 



 4/179كشاف القناع  الرد على الشريك اآلخر مل يقبل إال ببينة املودع وإن ادعى رد الوديعة للشريك
ادعى ورثة املالك على املودع الوديعة, فقال: رددهتا إليه قبل موته قبل قوله  وإن يف الرد االختالف

 بيمينه, كما لو كان املالك هو املدعي وأنكر
 4/179كشاف القناع 

ادعى املستودع التلف بسبب ظاهر كحريق وغرق وغارة وحنوها كنهب جيش  إن االختالف يف التلف بسبب ظاهر
فإذا ,  إال ببينة تشهد بوجود ذلك السبب يف تلك الناحية مل يقبل منه ذلك

ثبت السبب الظاهر ابلبينة أو االستفاضة فالقول قوله أي: الوديع يف التلف مع 
 ميينه

 4/179كشاف القناع 

ويقبل قوله أي: املستودع يف اإلذن أي: أن املالك أذن له يف دفعها أي: الوديعة  االختالف يف اإلذن
وال بينة به؛ ألنه  , وأنه دفعها إليه مع إنكار املالك اإلذن, ينه ع إىل إنسان

 ادعى دفعا يربأ به من الوديعة, فكان القول قوله

 4/180كشاف القناع 

و يقبل قول املستودع يف نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط ؛ ألن األصل  االختالف يف اخليانة والتفريط
 عدمهما

 4/180كشاف القناع 

أي للمقر له مع  وإن ادعى الوديعة اثنان, فأقر املستودع هبا ألحدمها فهي له ء الوديعةادعا
 ميينه ؛ ألن اليد كانت للمودع, وقد نقلها إىل املدعي فصارت اليد له

 4/183كشاف القناع 

 االختالف يف اجلعالة
أحدمها فقول من ينفيه ؛ وإن اختلفا يف أصل اجلعل أي: التسمية أبن أنكرها  االختالف يف أصل اجلعل

 ألن األصل عدمه
 4/206كشاف القناع 

أو اختلفا يف قدر املسافة أبن قال اجلاعل: , إن اختلفا يف قدره أي: اجلعل و  االختالف يف قدر اجلعل أو املسافة
, جعلت ذلك ملن رده من عشرة أميال, فقال العامل: بل من ستة أميال مثال 

يدعيه العامل زايدة عما يعرتف به, واألصل براءته فقول جاعل ؛ ألنه منكر ملا 
 منه

 4/206كشاف القناع 

 االختالف يف اهلبة وحنوها
وإن اختلفا يف شرط عوض أبن قال الواهب: شرطنا العوض, وأنكره موهوب له  االختالف يف شرط عوض

 فقول منكر بيمينه؛ ألن األصل عدمه, وبرئت ذمته
 4/300كشاف القناع 

وإن اختلف الورثة؛ وصاحب العطية هل أعطيها يف الصحة فتكون من رأس  ورثة وصاحب العطية اختالف ال
 املال أو أعطيها يف املرض فتعترب من ثلثه فالقول قوهلم

 4/326كشاف القناع 

 االختالف يف الوصية
من الرتكة   ومن أجاز الوصية لوارث أو أجنيب إذا كانت الوصية جزءا مشاعا االختالف يف إجازة الوصية

كنصفها مث قال إمنا أجزت ألنين ظننت املال قليال أبن كانت ستة آالف فقال 
ألن الغالب أن اجمليز إمنا يرتك ؛ ظننته ثالثة آالف فالقول قوله أي: اجمليز 

ألنه ال يرى املنازعة يف ذلك القدر ويستخفه ؛ االعرتاض للموصى له يف الوصية 
قلة املال كان الظاهر معه فصدق )مع ميينه( ألنه فإذا ادعى أنه إمنا أجاز لظنه 

 4/343كشاف القناع 



 حيتمل كذبه.
 الدعاوى الزوجية

 االختالف يف النكاح
فأنكرت ورثته , اإلذن لوليها يف تزوجيها له , وإن ادعت من مات العاقد عليها  االختالف إذن الويل

, ألهنا تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده ؛  صدقت,  أن تكون أذنت 
قوهلا عليهم ملوافقته الظاهر يف العقود وسواء كان ذلك قبل الدخول أو فقدم 

 بعده فيتقرر الصداق وترث منه

 5/47كشاف القناع 

 5/47كشاف القناع  ألهنا منكرة ؛ من ادعى نكاح امرأة فجحدته فقوهلا ادعاء نكاح امرأة
 االختالف يف عيوب النكاح

ه ابلباقي فادعاه أي إمكان وطئه ابلباقي من جب بعض ذكره و أمكن وطؤ  من جب بعض ذكره
 ألنه يضعف ابلقطع واألصل عدم الوطء ؛ ذكره و أنكرته قبل قوهلا مع ميينها

 5/106كشاف القناع 

إن مل يعرتف الزوج أبنه عنني ومل 
 تكن بينته تشهد بعنته

ومل  أبنه عنني ومل تكن بينة تشهد ابعرتافه أو بعنته إن أمكن الزوج وإن مل يعرتف
وإمنا كان القول قوله ألن األصل , حلف على ذلك لقطع دعواها , يدع وطئا 

 يف الرجل السالمة

 5/107كشاف القناع 

أجل  , وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرهتا بضم العني أي بكارهتا امرأة ثقة إذا ادعى العنني الوطء
ن مل يشهد هبا أي وإ, سنة كما لو كانت ثيبا واألحوط شهادة امرأتني تقيتني 

 ألن األصل السالمة ؛ البكارة أحد فالقول قوله

 5/107كشاف القناع 

إذا ادعى العنني إزالته للبكارة مث 
 عودها

الحتمال صدقه ؛ عليها اليمني وإن ادعى الزوج العنني إزالته للبكارة مث عادت ف
 فلذلك كان القول قوهلا بيمينها,  لكنه خالف الظاهر

 5/108كشاف القناع 

ألن األصل  ؛ وإن كانت ثيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قوهلا ادعاء العنني الوطء بعد ثبوت العنة 
 عدم الوطء

 5/108كشاف القناع 

 وإن ادعت زوجة جمنون عنته ضربت له املدة ادعاء زوجة اجملنون عنته
ألن قول اجملنون ال ؛  اويكون القول قوهلا هنا يف عدم الوطء ولو كانت ثيب,  

 حكم له

 5/108كشاف القناع 

وإال , وإن شهدت امرأة عدل مبا قال الزوج من العيب يف امرأته عمل بشهادهتا  األصل السالمة من العيوب
 ألن األصل السالمة؛ يف عدم العيب   فالقول قول املرأة

 5/109كشاف القناع 

فالظاهر , وطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت: بل كنت بكرا لو ادعى الزوج بعد ال االختالف يف البكارة
 ألن األصل السالمة؛ أن القول قوهلا 

 5/109كشاف القناع 

فإن اختلفا يف بياض جبسده هل هو هبق أو برص؟ أو اختلفا يف عالمات اجلذام  اختالف الزوجني يف العيوب
من أهل  من ذهاب شعر احلاجبني, هل هو جذام؟ فإن كانت للمدعي بينة

وإال أبن مل تكن له بينة بذلك حلف , الثقة واخلربة تشهد مبا قال ثبت قوله 
والقول قوله أي « البينة على املدعي واليمني على من أنكر»حلديث ؛ املنكر 

 5/109كشاف القناع 



 املنكر حيث ال بينة بيمينه 
ألن احلاجة  ؛ أريت النساء الثقات وإن اختلفا يف عيوب النساء حتت الثياب اختالف الزوجني يف العيوب

وإن شهدت امرأة عدل مبا قال ,  ويقبل قول امرأة واحدة عدل, تندفع بذلك 
وإال فالقول قول املرأة يف عدم العيب , الزوج من العيب يف امرأته عمل بشهادهتا 

 ألن األصل السالمة؛ 

 5/109كشاف القناع 

العلم ابلعيب فالقول قوله أي قول منكر العلم مع ميينه يف عدم و إن اختلفا يف  االختالف يف العلم ابلعيب
 ألنه األصل؛ علمه ابلعيب 

 5/111كشاف القناع 

 االختالف يف إسالم أحد الزوجني
االختالف يف السابق لإلسالم ؛ 

 من أجل املهر
بل أنت سبقت  : فقال, سبقتين ابإلسالم فلي نصف املهر :  الزوجة وإن قالت

ألهنا تدعي استحقاق شيء أوجبه  ؛ فالقول قوهلا ,  شيء لكابإلسالم فال
 العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله ألن األصل عدمه

 5/119كشاف القناع 

بل سبق  : فقالت, وأنكرته , أسلمنا معا فنحن على النكاح  : وإن قال الرجل االختالف يف السابق لإلسالم 
الظاهر معها إذ يبعد اتفاق اإلسالم منهما ألن ؛ أحدان ابإلسالم فالقول قوهلا 

 دفعة

 5/119كشاف القناع 

االختالف يف السابق لإلسالم ؛ 
 لنفقة العدة

؛ وإن اختلفا يف السابق منهما أبن ادعت سبقه لتجب هلا نفقة العدة فأنكرها 
 فقوهلا ألن األصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها

 5/120كشاف القناع 

بق لإلسالم ؛ االختالف يف السا
 لنفقة العدة , ومل يعرف احلال

ألن  ؛  فلم يعلم أيهما السابق فقوهلا يعين فتجب هلا النفقة جهل األمروإن 
 األصل وجوهبا فال تسقط ابلشك

 5/120كشاف القناع 

االختالف يف السابق لإلسالم , 
 للنفقة

 ,فيهما لزوجته أسلمت بعد شهرين من إسالمي فال نفقة لك: وإن قال الرجل 
ألن  ؛ بل أسلمت بعد شهر فلي نفقة الشهر اآلخر فالقول قوله : فقالت

 األصل براءته مما تدعيه واستصحااب لألصل

 5/120كشاف القناع 

االختالف يف السابق لإلسالم , 
 إلبقاء النكاح

أسلمت يف عدتك  :  -وقد أسلمت قبله مث أسلم -وإن قال الرجل لزوجته 
فالقول , بل أسلمت بعد انقضائها فانفسخ النكاح  : وقالت, فالنكاح ابق 

 ألن األصل بقاء النكاح؛ قوله 

 5/120كشاف القناع 

 االختالف يف الصداق
االختالف إذا كان الصداق تعليم 

 الزوجة
 5/131كشاف القناع  ألن األصل عدمه؛  وإن ادعى أنه علمها وادعت أن غريه علمها فالقول قوهلا

طء يف اخللوة ؛ االختالف يف الو 
 لوجوب كامل املهر

عمال  ؛ إذا اختلفا يف الوطء يف اخللوة فإنه يقبل قول مدعي الوطء يف اخللوة
 ابلظاهر

 5/152كشاف القناع 

: أبن قال  , و إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدمها وويل اآلخر أو وارثه يف تسميته االختالف يف تسمية املهر
قوله أي الزوج بيمينه يف  فالقول, ا مهر املثل مسي هل : مل نسم مهرا, وقالت

 ) رواية( ألنه يدعي ما يوافق األصل؛ إحدى الروايتني 

 5/154كشاف القناع 



: أبن قال  , و إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدمها وويل اآلخر أو وارثه يف تسميته االختالف يف تسمية املهر
 لقول قوهلا يف تسمية مهر املثلاف مسي هلا مهر املثل : مل نسم مهرا, وقالت

 )رواية(

 5/154كشاف القناع 

إن أنكر الزوج أن يكون هلا أي الزوجة عليه صداق فالقول قوهلا قبل الدخول  ادعاء الزوج أال مهر عليه للزوجة
وبعده فيما يوافق مهر املثل سواء ادعى أنه وفامها الصداق أو ادعى أهنا أبرأته 

ألنه قد حتقق موجبه, واألصل عدم براءته  ؛ علي شيئا ال تستحق: منه, أو قال 
 منه

 5/154كشاف القناع 

 دفعته صداقا, وقالت: هبة: وإن دفع الزوج إليها ألفا أو دفع إليها عرضا فقال  ادعاء بكون املدفوع مهرا
 ألنه أعلم بنيته ؛ قوله مع ميينه فالقول ,

 5/154كشاف القناع 

واليمني »اختلفا يف قبض املهر قبل الدخول أو بعده فقوهلا بيمينها حلديث  وإن االختالف يف قبض املهر
 «على من أنكر

 5/155كشاف القناع 

إذا كرر عقدين أحدمها سرا واآلخر 
 عالنية

, هو عقد واحد أسررته مث أظهرته فال يلزمين إال مهر واحد : وإن قال الزوج 
ألن الظاهر أن ؛ وهلا بيمينها بل عقدان بينهما فرقة فالقول ق : وقالت الزوجة

 الثاين عقد صحيح يفيد حكما كاألول

 5/155كشاف القناع 

, فأنكرها ,  قد أصابين أو خال يب فلي املهر كامال: قالت بعد أن طلقها  إن ادعاء اإلصابة واخللوة
 ألن األصل عدمها وبراءته ؛ فقول املنكر

 5/348كشاف القناع 

 االختالف يف اخللع
 5/224كشاف القناع  ألن األصل عدم الشرط ؛ فإن اختلفا يف شرطها فقوهلا ف يف الشروطاالختال

؛  إمنا خالعك غريي ابنت منه: فأنكرته أو قالت , خالعتك أبلف : إذا قال  ادعاء الزوج املخالعة وإنكار الزوجة
منكرة ألهنا  ؛ والقول قوهلا بيمينها يف نفي العوض, ألنه مقر مبا يوجب بينونتها 

 واألصل براءهتا

 5/230كشاف القناع 

االختالف يف عني عوض املخالعة 
 أو أتجيله أو جنسه أو صفته

اختلفا يف عينه أو أتجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو أي عوض اخللع وزين أو 
ألنه أحد نوعي اخللع فكان القول قول املرأة فيه  ؛  عددي فقوهلما مع ميينهما

وألن املرأة منكرة للزائد يف القدر ؛ ا اختلفا يف قدره كالطالق على مال إذ
 والصفة فكان القول قوهلا كسائر املنكرين

 5/230كشاف القناع 

ابنت , بل ثالاث أبلف فطلقين واحدة  : فقالت, سألتين طلقة أبلف : فإن قال  االختالف يف العدد
 إبقراره والقول قوهلا يف سقوط العوض

 5/230كشاف القناع 

 ختالف يف اللالقاال
ادعاء الزوجة حلفه ابلطالق 

 للثالث أو التعليق
مل أحلف إال بواحدة أو : فقال  , حلفت ابلطالق للثالث : لو قالت زوجته

قالت علقت طالقي على قدوم زيد فقال مل أعلقه إال على قدوم عمرو كان 
 ألنه أعلم حبال نفسه؛ القول قوله 

 5/254كشاف القناع 

 5/256كشاف القناع  ألهنا أدرى بنيتها؛ فقوهلا , وإن اختلفا يف نيتها الطالق  نية الزوجة حال االختالف يف



 جعل األمر بيدها
االختالف يف الرجوع عن جعل 

 األمر بيد الزوجة
, بل بعده : وقالت  , رجعت قبل اإليقاع: أبن قال ,  وإن اختلفا يف رجوعه

لو اختلفا يف نيته فإن القول قوله ألنه كما , ألن األصل بقاء العصمة  ؛ فقوله
 أدرى هبا

 5/256كشاف القناع 

ومل تكن للورثة بينة , وإن أنكرت أهنا املطلقة أو أنكر ذلك ورثتها بعد موهتا  إذا طلق من ال يعينه من زوجاته
 فقوهلا أو قول ورثتها ألهنا منكرة

 5/336كشاف القناع 

ألن  ؛ إحدى الزوجات أنه طلقها طالقا تبني به فأنكرها فقوله وإن ادعت ادعاء إحدى الزوجات الطالق
 األصل عدمه

 5/336كشاف القناع 

 5/337كشاف القناع  ألن األصل بقاء النكاح؛ وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله  ادعاء الزوجة الطالق
ادعاء الزوجة وجود الصفة املعلق 

 عليها طالقها
إن قام زيد أو إن مل  : أبن قال ة علق طالقها عليهاوجود صفالزوجة ادعت إن 

 ؛ فأنكرها فقوله, طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت يقم يوم كذا فأنت 
 ألن األصل بقاء النكاح إال إذا علق طالقها على حيضها فادعته فقوهلا

 5/337كشاف القناع 

عدد الطالق فإن قالت طلقين ثالاث فقال  وإن اتفقا على أنه طلقها واختلفا يف االختالف يف عدد الطالق
 ألنه منكر للزائد ؛ بل واحدة فقوله

 5/337كشاف القناع 

ادعاء الزوج وقوع الطالق يف 
 احليض

بل وقع يف الطهر  : وقع الطالق يف احليض أو يف أوله وقالت: وإن قال الزوج 
الطهر  انقضت حروف الطالق مع انقضاء : الزوج الذي قبله أي احليض أو قال

 ؛ فالقول قوهلا, بل بقي منه أي الطهر بقية  : فوقع يف أول احليض, وقالت
 ألهنا مؤمتنة على نفسها يف احليض ويف انقضاء العدة

 5/417كشاف القناع 

 االختالف يف الرجعة
لقوله تعاىل  ؛ وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدهتا قبل قوهلا إذا كان ممكنا ادعاء الرجعية انقضاء العدة

}وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن{  أي من احلمل واحليض 
فلوال أن قوهلن مقبول مل حيرم عليهن كتمانه وألنه أمر ختتص مبعرفته, فكان القول 

 قوهلا فيه كالنية

 5/346كشاف القناع 

ادعاء الرجعية انقضاء العدة 
 ابلشهور

والقول قول , بال بينة  لشهور مل يقبل قوهلاوإن ادعت انقضاءها أي العدة اب
, والقول ألن االختالف يف ذلك ينبين على االختالف يف وقت الطالق ؛ الزوج

 انقضاءها ليسقط نفقتها الزوج قول الزوج فيه إال أن يدعي

 5/348كشاف القناع 

 نه كان راجعها منذ شهر قبل قولهوإن ادعى يف عدهتا أنه كان راجعها أمس أو أ ادعاء الزوج املراجعة زمن العدة
 ألنه ميلك رجعتها فصح إقراره هبا ؛

 5/348كشاف القناع 

ادعاء الزوج املراجعة بعد انقضاء 
 العدة

أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر بعد انقضائها أي العدة  ى الزوجفإن ادع
ل ألنه ادعاها يف زمن ال ميلكها فيه واألصل عدمها وحصو  ؛ فأنكرته فقوهلا

 البينونة

 5/348كشاف القناع 

 5/348كشاف القناع قد كنت :  - بعد ذلك -فقال , قد انقضت عديت  الزوجة : وإن قالتإن قالت الزوجة : قد انقضت 



ألنه ادعاها يف زمن ال ميلكها فيه واألصل عدمها وحصول  راجعتك فقوهلا عديت , وسبقته بذلك
 البينونة

ارجتعتك فقالت: قد انقضت عديت قبل رجعتك : فقال  الزوج ,  وإن سبق رجتعتكإن قال الزوج قبل الزوجة : ا
ألنه ادعى الرجعة قبل احلكم ابنقضاء عدهتا وألنه ميلك  الزوج ؛ فأنكرها فقول

 الرجعة وقد صحت يف الظاهر فال يقبل قوهلا يف إبطاهلا

 5/348كشاف القناع 

قد كنت أصبتك فلي رجعتك الزوج : بل الطالق فقال وإن اختلفا يف اإلصابة ق االختالف يف اإلصابة
 فقوهلا ألن األصل عدمها , فأنكرته, 

 5/348كشاف القناع 

ادعاء املرأة الوطء للرجوع للزوج 
 األول بعد أن طلقها ثالاث

وادعته أي الوطء منه فالقول قوله يف تنصيف , فلو أنكر الزوج الثاين وطأها 
 ألن األصل براءته منه ؛ املهر إذا مل يقر ابخللوة هبا

 5/352كشاف القناع 

ادعاء املرأة إابحتها للزوج األول 
 الذي طلقها ثالاث

 5/352كشاف القناع  ألهنا مؤمتنة على نفسها؛ والقول قوهلا يف إابحتها لألول 

 اإليالءاالختالف يف 
ادعاء املويل عدم انقضاء مدة 

 الرتبص
, لرتبص وهي األربعة أشهر ما انقضت وإن ادعى املويل أن املدة أي مدة ا

 ألن األصل عدم انقضائها ؛ فقوله مع ميينه, وادعت املرأة مضيها 
 5/368كشاف القناع 

؛ فقوله كما لو ادعى الوطء يف العنة , وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا  ادعاء املويل الوطء للثيب
له فيه كقول املرأة يف حيضها مع وألنه أمر خفي ال يعلم إال من جهته, فقبل قو 

 ميينه للخرب

 5/368كشاف القناع 

وإن كانت بكرا واختلفا يف اإلصابة أبن ادعى أنه وطئها وأنكرته وادعت أهنا  ادعاء املويل الوطء للبكر
وإن , كما لو كانت ثيبا , عذراء أي بكر فشهدت امرأة عدل بثيوبتها فقوله 

ألنه اعتضد ابلبينة إذ لو وطئها لزالت  ؛ اشهدت امرأة عدل ببكارهتا فقوهل
 بكارهتا فإن مل يشهد هلا أحد بزوال البكارة وال ببقائها فقوله

 5/368كشاف القناع 

 االختالف يف اللعان والقذف
بل بعده أي بعد أن :قذفتين قبل أن تتزوجين وقال الرجل : وإن قالت املرأة  ادعاء الزوجة القذف قبل الزواج

 ؛ قذفتين بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله : أو قالت, فقوله, تزوجتك 
 القذف, فكذا يف وقته ألن القول قوله يف أصل

 5/396كشاف القناع 

فأنكرت الزوجية,  , كنت زوجيت حينئذ  : وقال, قذفتين : وإن قالت أجنبية  ادعاء أجنبية القذف
 ألن األصل عدمها ؛فالقول قوهلا

 5/396كشاف القناع 

ادعاء الزوج ذهاب العقل حال 
قذفه ومل يعرف له حال علم فيها 

 زوال عقله

وال بينة ومل يكن , فأنكرت , وإن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حني قذفه 
ألن األصل السالمة, وال  ؛ له حال علم فيها زوال عقله فالقول قوهلا مع ميينها

 قرينة ترجح قوله

 5/397كشاف القناع 

زوج ذهاب القذف حال ادعاء ال
القذف وعرف له حال علم فيها 

 5/397كشاف القناع  عمال ابلظاهر ؛ وإن عرف جنونه ومل يعرف له حال إفاقة فقوله مع ميينه



 زوال عقله 
وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة يف طهر مل يصبها فيه فاعتزهلا حىت أتت بولد  إنكار الوطء

وانتفى عن الزوج ,  لد الواطئ للعلم أبنه منه لستة أشهر من حني الوطء حلق الو 
وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغري , من غري لعان للعلم أبنه ليس منه 

 ألن الولد للفراش ؛ ويلحق نسب الولد ابلزوج, ألن األصل عدمه ؛  ميني

 5/408كشاف القناع 

 االختالف يف النفقة
االختالف يف النشوز بعد التسليم , 

 تسليم النفقة أو
وإن اختلفا أي الزوجان يف نشوزها بعد االعرتاف ابلتسليم أو اختلفا يف اإلنفاق 

ألن األصل عدم ذلك, واختار  ؛ عليها أو يف تسليم النفقة إليها فالقول قوهلا
الشيخ تقي الدين وابن القيم يف النفقة قول من يشهد له العرف, ألنه يعارض 

 ا تكون راضية وإمنا تطالبه عند الشقاقاألصل والظاهر والغالب أهن

 5/475كشاف القناع 

احلاكم هلا نفقة املوسرين, أو قالت  وإن ادعت الزوجة يساره أي الزوج ليفرض ادعاء الزوجة يسار الزوج
فأنكر الزوج اليسار فإن , كنت موسرا فيلزمك ملا مضى نفقة املوسرين   : لزوجها

مل يعرف له مال ومل يكن أقر  نوإ , اؤهألن األصل بق ؛ عرف له مال فقوهلا
 ألنه منكر واألصل عدمه ؛ ابملالءة فقوله

 5/475كشاف القناع 

وإن اختلفا أي الزوجان يف بذله التسليم أبن ادعت أهنا بذلت التسليم وأنكر  االختالف يف بذل التسليم
  .فقوله ألن األصل عدمه

 5/475كشاف القناع 

يف وقته أبن قالت بذلت التسليم من سنة فقال بل من  أي الزوجان اختلفاوإن  االختالف يف وقت التسليم
 شهر فقوله.

 5/475كشاف القناع 

االختالف يف فرض احلاكم النفقة 
 أو وقتها

: أو اختلفا يف وقتها فقال  , يف فرض احلاكم النفقة أي الزوجان اختلفا وإن
ألنه ؛ فقوله  , منذ عامالزوجة بل  : وقالت .الزوج فرضها احلاكم منذ شهر
 وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمني, منكر للزائد واألصل براءته منه 

 الحتمال صدق خصمه ؛

 5/475كشاف القناع 

: للزوج  وإن دفع الزوج إليها أي الزوجة نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت االختالف يف نية التسليم
ألن  ؛ فقوله, بل وفاء للواجب علي : الزوج  فقال , إمنا فعلته تربعا وهبة

االختالف يف نيته وهو أدرى هبا كما لو قضى دينه واختلف هو وغرميه يف نيته 
 فإن القول قول املدين.

 5/475كشاف القناع 

فقال: طلقتك حامال فانقضت , وإن طلقها الزوج وكانت حامال فوضعت  االختالف يف وقت الطالق
ل وانقضت نفقتك و انقضت رجعتك فقالت: بل طلقتين عدتك بوضع احلم

 بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فالقول قوهلا يف بقاء النفقة استصحااب
وعليها العدة مؤاخذة هلا إبقرارها وال رجعة له عليها إلقراره بسقوطها , لألصل 

 عدةوإن رجع املطلق فصدقها أنه طلقها بعد الوضع فله الرجعة ما دامت يف ال

 5/475كشاف القناع 

 5/476كشاف القناع قال الزوج: طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت: بل طلقتين  لو االختالف يف وقت الطالق



وأان حامل فال رجعة لك وال نفقة يل فالقول قوهلا يف سقوط النفقة العرتافها 
وإن عاد الزوج فصدقها سقطت رجعته العرتافه ابنقضاء عدهتا , على نفسها 

 لوضع املتأخر عن الطالق اب
 االختالف يف احلضانة

فإن اختلفا أي األب واألم فقال األب: سفري لإلقامة وقالت األم: بل سفرك  االختالف يف نية السفر
 ألنه أدرى مبقصوده ؛ حلاجة وتعود, فقوله مع ميينه

 5/500كشاف القناع 

 االختالف يف القصاص
االختالف يف القتل ابلسم , وليس 

 ألحدمها بينة
 5/509كشاف القناع  ألنه منكر؛  فإن مل يكن مع أحدمها بينة فالقول قول الساقي

 5/521كشاف القناع  ألنه حمتمل ؛ صدق بيمينه  ذلك قتلته وأان صيب وأمكن: فإن قال اجلاين  ادعاء القاتل كونه صيب
 قتلته وأان جمنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع ميينه: وإن قال القاتل  ادعاء القاتل كونه جمنون

 ألن األصل عدم اجلنون؛  فقول الويل, وإن مل يعرف له حال جنون , 
 5/521كشاف القناع 

 , بل كنت سكران : وقال الويل, كنت جمنوان : فإن ثبت زوال عقله فقال  زوال عقل القاتلثبوت 
 ألن األصل عدم السكر واألصل أيضا العصمة ؛ فقول القاتل مع ميينه

 5/521كشاف القناع 

جتارح اثنان وادعى كل منهما إذا 
 أنه جرحه دفعا عن نفسه

, جتارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه وأنكر اآلخر إذا 
صلى  -وجب القصاص والقول قول املنكر مع ميينه إذا مل تكن بينة لعموم قوله 

 «البينة على املدعي واليمني على من أنكر: »-هللا عليه وسلم 

 5/531كشاف القناع 

اختالف املقتص واملقتص منه على 
 الفعل الزائد

أو  على فعله أي قطع الزائد وحنوه عمدا, فإن اختلفا أي املقتص واملقتص منه 
 ألنه أدرى بنيته؛ فقول املقتص  , خطأ

 5/540كشاف القناع 

اختالف املقتص واملقتص منه على 
 الفعل الزائد

وقال املقتص , أو بفعل من جهتك , حصل هذا ابضطرابك : قال املقتص إن 
 ألن األصل براءته ؛ ول قول املقتص مع ميينهبل جبنايتك فالق: منه 

 5/540كشاف القناع 

االختالف يف اندمال اجلرح يف مدة 
 يسرية

وإن اختلفا يف اندمال اجلرح قبل القتل وكانت املدة بينهما يسرية ال حيتمل 
 ألنه الظاهر ؛ فقول اجلاين يف عدمه بغري ميني, اندماله يف مثلها عادة 

 5/540كشاف القناع 

االختالف يف مضي مدة يندمل 
 فيها اجلرح يف مدة يسرية

 وإن اختلفا يف مضيها أي مضي مدة يندمل فيها اجلرح فقوله أي اجلاين مع ميينه
 ألن األصل عدم االندمال وعدم املضي ؛

 5/540كشاف القناع 

االختالف يف مضي مدة يندمل 
 فيها اجلرح , وحيتمل الربء فيها

مضت بني اجلرح والقتل ما حيتمل الربء فيها فقول الويل مع وإن كانت املدة اليت 
 ألن األصل عدم سقوط حكم اجلناية ؛ ميينه

 5/540كشاف القناع 

أو قال اجلاين , لدية مطلقا أي عن القود وا عفوتَ : وإن قال اجلاين لويل اجلناية  العفو مطلقا
إىل مال  بل عفوت  : ويل اجلناية  قال, و وعن سرايتها عنها أي اجلناية  عفوتَ : 

 مع ميينه اجملين عليه أو وليه دون سرايتها فالقول قولأو عفوت عنها أي اجلناية 
 ألن األصل معه ؛

 5/545كشاف القناع 

 5/557كشاف القناع   :  أبن قال اجلاين , وإن اختلفا أي اجلاين وويل اجلناية يف شلل العضو وصحتهاالختالف يف الشلل أو النقص 



فالقول قول ويل اجلناية مع ميينه وكذا لو اختلفا , وأنكره ويل اجلناية  , كان أشل بغري شلل
 ألن الظاهر السالمة؛ ري شلل يف نقص العضو بغ

اختالف صاحب الدار وويل اهلالك 
 وسقوطه يف بئر يف دخول الدار

وادعى ويل اهلالك أنه أذن له ما أذنت له يف الدخول  : إن قال صاحب الدار
 ألنه منكر واألصل عدم اإلذن ؛ فقول املالك, يف الدخول 

 6/8كشاف القناع 

 ادعاء املرأة على أخر أنه ضرهبا فأسقلت جنينا
ألنه مل  ؛ وإن اختلفا أي اجلاين ووارث اجلنني يف خروجه حيا فقول جان مع ميينه االختالف يف خروج اجلنني حيا

 خيرج حيا ألن األصل براءة ذمته من الدية الكاملة
 6/28كشاف القناع 

فالقول , وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضرهبا فأسقطت جنينها فأنكر الضرب  ادعاء الضرب وإسقاط اجلنني
 بيمينه ألن األصل عدمه ؛ قوله

 6/28كشاف القناع 

فقوله مع ميينه  اجلنني ابلضرب أو ثبت ببينة أنه ضرهبا وأنكر إسقاطهاوإن أقر  اإلقرار ابلضرب وإنكار اإلسقاط
 ال على البت ألهنا ميني على فعل الغري واألصل عدمه , أنه ال يعلم إسقاطها

 6/28كشاف القناع 

وإن ثبت اإلسقاط والضرب وادعى أهنا أسقطته من غري ضرب وأنكرته فإن   ثبوت اإلسقاط والضرب
ألن الظاهر أنه من الضرب ؛ رهبا فالقول قوهلا بيمينها كانت أسقطته عقب ض

 لوجوده عقبه مع صالحيته ألن يكون سببا له

 6/28كشاف القناع 

 ادعاء ضرب املرأة نفسها لإلسقاط
 وثبوت الضرب

وإن ادعى أهنا ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقوهلا وألن األصل 
 عدمه

 6/28كشاف القناع 

الضرب أبايم , اإلسقاط بعد 
 وبقيت ساملة

, وادعى أهنا وإن أسقطت بعد الضرب أبايم وبقيت ساملة إىل حني اإلسقاط
 ألنه الظاهر ؛فقوهلا  ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه

 6/28كشاف القناع 

اإلسقاط بعد الضرب أبايم , ومل 
 تكن ساملة

ألن ؛  فقوله بيمينه فأسقطت وإن أسقطت بعد الضرب أبايم و مل تكن ساملة
 األصل براءته ومل يتحقق موته جبنايته

 6/28كشاف القناع 

أنكر اجلاين  , وبقيت متأملة إىل اإلسقاط: وإن اختلف يف وجود التأمل أبن قالت  االختالف يف وجود التأمل
 بيمينه الدعائه األصل فقوله, 

 6/28كشاف القناع 

 6/29كشاف القناع  ؛ ألن األصل عدمه املدة فادعى اجلاين برأها فأنكرته فقوهلا وإن أتملت يف بعض التأمل يف بعض املدة
سقط ميتا : وقال, سقط حيا لوقت يعيش ملثله ففيه دية كاملة : وإن قالت  ادعاء سقوطه حيا

 ألن األصل براءته من الدية؛ فقوله بيمينه , ففيه غرة 
 6/29كشاف القناع 

وأنكرها , ولدته لوقت يعيش ملثله :  وقالت, أي ما ولدته  حياتهوإن ثبتت  ثبوت حياة اجلنني
ألن ذلك ال يعلم إال من جهتها وال ميكن إقامة البينة ؛ فقوهلا مع ميينها , اجلاين 

 عليه فقبل قوهلا فيه كانقضاء عدهتا ووجود حيضها وطهرها

 6/29كشاف القناع 

عاش مدة مث مات بعد  :اجلاين : وقال, مات الولد عقب اإلسقاط  :وإن قالت موت الولد عقب اإلسقاط
 اعتبارا ابلسبب الظاهر؛ بيمينها  ذلك بغري اجلناية فقوهلا

 6/29كشاف القناع 

عاش مدة فقالت املرأة بقي متأملا حىت مات فأنكر فقوله  اجلنني إن ثبت أن ثبوت حياة اجلنني مدة
 ألن األصل عدم التأمل؛ بيمينه 

 6/29كشاف القناع 



وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدمها ومات وسقط اآلخر ميتا  إذا انفصل جنينان ذكر وأنثى
اجلاين هو : واختلفوا يف املستهل فقال , واتفقوا على ذلك أي استهالل أحدمها 

اءته ألن األصل بر ؛ بيمينه  فقول اجلاين, هو الذكر  : وقال وارث اجلنني ,األنثى
 مما زاد عن دية األنثى

 6/29كشاف القناع 

 واحلكومة االختالف يف الدية
اختالف اجلاين واجملين عليه يف 
 ذهاب ضوء العني بسبب اجلناية

ة وأنكر الثاين عود,فسقط عين دية بصرها  العني وإن قال األول: عاد ضوء
 ألن األصل عدم العود؛  فقول املنكر مع ميينه,  الضوء

 6/35كشاف القناع 

ألن ذلك ال يعلم  ؛ وإن اختلفا يف نقص مسعه وبصره, فقول اجملين عليه مع ميينه االختالف يف نقص السمع والبصر
 إال من جهته فيحلف وله حكومة

 6/36كشاف القناع 

اختالف اجلاين وويل اجلناية يف 
 ذهاب السمع

فإنه أي اجملين عليه  ,فديتانفإن اختلفا أي اجلاين وويل اجلناية يف ذهاب مسعه 
يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد واألصوات املزعجة  

فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول  كنهيق احلمري
إن مل يوجد شيء من ذلك( املذكور فقوله و , اجلاين مع ميينه لظهور أمارة صدقه 

 ألن الظاهر معه ؛ نهأي اجملين عليه مع ميي

 6/38كشاف القناع 

وإن ادعى اجملين عليه ذهاب مشه اخترب ابلروائح الطيبة واملنتنة فإن هش للطيب  ادعاء اجملين عليه ذهاب مشه
مل يهش  نوإ, عمال ابلظاهر  ؛ وتنكر من املننت فالقول قول اجلاين مع ميينه

 ألن الظاهر معه ؛ جمين عليه مع ميينه للطيب ومل يتنكر من املننت فالقول قول

 6/39كشاف القناع 

ألنه ال يعلم إال  ؛ إن ادعى اجملين عليه نقص مشه بسبب اجلناية فقوله مع ميينه ادعاء اجملين عليه نقص مشه
 منه

 6/39كشاف القناع 

اجملين عليه يف فالقول قول , وإن اختلفا أي اجلانيان يف قدر ما أذهب كل منهما  اختالف اجلانيني
 قدر ما أتلف كل واحد منهما أي اجلانيني

 6/44كشاف القناع 

اختالف اجلاين واجملين عليه يف قدر 
 الظاهر من السن

 وإن اختلفا أي اجلاين واجملين عليه يف قدر الظاهر من السن اعترب ذلك أبخواهتا
يكن له غريها ألن الظاهر مساواهتا هلن فإن مل يكن هلا شيء تعترب به أبن مل  ؛

ألنه منكر فيما زاد ؛ ومل ميكن أن يعرف ذلك أهل اخلربة فقول اجلاين بيمينه 
 عما يقر به

 6/44كشاف القناع 

ادعاء اجملين عليه ذهاب اجلماع 
 ابجلناية

أن  :  فقال رجالن من أهل اخلربة, إن ادعى اجملين عليه ذهاب مجاعه ابجلناية 
 ألن الظاهر معه؛  فقول اجملين عليه مع ميينه , مثل هذه اجلناية تذهب اجلماع

 6/48كشاف القناع 

 االختالف يف الشجاج وكسر العظام
اجلاين واجملين عليها يف اختالف 

 األصبع الرابعة قطعها
لو قطع ثالث أصابع امرأة حرة مسلمة فعليه ثالثون من اإلبل فإن قطع الرابعة 

 اختلفا أي اجلاين واجملين عليها يف قطعهافإن  , قبل الربء عاد ما عليه إىل عشرين
أي األصبع الرابعة أبن قال اجلاين: إنه قطعها أو إهنا ذهبت ابلسراية وقالت: بل 

 ألن الظاهر معها ؛ فقول جمين عليها, قطعها غريك 

 6/52كشاف القناع 



االختالف فيمن خرق احلاجز بني 
 موضحتني

فقال اجلاين: أان شققت ما بينهما فإن اختلفا فيمن خرقه أي احلاجز بينهما 
أزاهلا  : أو قال اجملين عليه للجاين, وقال اجملين عليه: بل أان اخلارق ملا بينهما 

اجلاين و ألن سبب أرش موضحتني قد وجد ؛ آخر سواك فقول اجملين عليه بيمينه 
 يدعي زواله واجملروح ينكره والقول قول املنكر ألن األصل معه

 6/53كشاف القناع 

 االختالف يف القذف
االختالف يف صغر املقذوف وعدم 

 اكتمال شرط إقامة حد القذف
 : فقال املقذوف , أنت صغريا حني قذفتك كنتَ   : إن قال القاذف للمقذوف

 ألن األصل الصغر وبراءة الذمة من احلد ؛ كبريا فالقول قول القاذف  بل كنت  
 6/107كشاف القناع 

 فقال القاذف, قذيف ابلزان والشرك  فقالت: أردتَ , وأنت مشركة  زنيت   لو قال االختالف يف القذف
ألن اختالفهما يف ؛  فقوله مع ميينه, بل أردت قذفك ابلزان إذ كنت مشركة : 

 نيته, وال تعلم إال من قبله

 6/107كشاف القناع 

 االختالف يف حد السرقة
الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو  : إن قال السارق ادعاء السارق

 الدخول إىل حرزه أو غصب مين أو يفأو أذن يل , وهبه يل وأذن يل يف أخذه 
منه مع ميينه ألنه واضع  بعضه يل فالقول قول املسروق : قال غصبه من أيب أو

 اليد حكما والظاهر خالف ما ادعاه السارق

 6/143كشاف القناع 

 القضاء والدعاوى واإلقرار
 القضاءاالختالف يف 

على  أو مخر ذمي وصدقه غرميهولو معلما لصيد  حبس بقيمة كلبكان   وإن بدء القاضي ابلنظر يف احملبوسني
وقال خصمه  وإن أكذبهألن ذلك غري متمول فال غرم فيه  ؛ سبيله خلىذلك 

ألن الظاهر ؛ أي خصم احملبوس  هقولقول البل حبست حبق واجب غري هذا ف
 واجب عليه حبسه حبق

 6/321كشاف القناع 

ادعاء جور القاضي يف احلكم وليس 
 مثة بينة

القاضي  بشهادة فاسقني فأنكر بينة أو قال حكم عليللمدعي  وإن مل تكن
ألنه لو مل يقبل قوله يف ذلك لتطرق املدعى عليهم إىل إبطال  ؛ بغري ميني فقوله

ما عليهم من احلقوق ابلقول املذكور ويف ذلك ضرر عظيم واليمني جتب للتهمة 
 والقاضي ليس من أهلها

 6/328كشاف القناع 

 يف الدعاوىاالختالف 
الكفارات االستحالف يف 

 والصدقات
صدقة أن عليه  أومن الكفارات  ميني أو غريهفلو ادعى عليه أن عليه كفارة 

ألن الناس ال يستحلفون على ؛  من غري مينيأي املدعى عليه  هقول قولفال
 صدقاهتم

 6/331كشاف القناع 

لقوله صلى هللا عليه وسلم ) لو  ؛ فقول املنكر بيمينه, إن قال املدعي: مايل بينة  : ما يل بينةإن قال املدعي 
 ل براءة ذمتهوألن األص يعطى الناس بدعواهم .. احلديث ( ؛

 6/331كشاف القناع 

 6/345كشاف القناع ذلك احتاج إىل أن يذكر , ما فيه وفاء لبعض دينه أبوه  ترك: املدعي  فإن قال االدعاء بوجود تركة للمتوىف



دعى عليه يف امل قول قولوال, فيلزم ابلوفاء بقدره  البعض ليعلم نسبة الدين إليه
 ألنه منكر واألصل العدم؛  ميينه نفي تركة األب مع

 6/345كشاف القناع  ألن األصل عدمه؛ ه مع ميينه قول قولفال موت أبيهالولد  إن أنكر إنكار االبن موت أبيه
ادعاء امرأة على رجل نكاحا 

 لطلب نفقة أو مهر
 ؛ نفقة أو مهر أو حنوه مسعت دعواهاوإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب 

املدعى عليه  فإن أنكر, احلق من نفقة أو مهر أو حنومها  ألن حاصلها دعوى
إذا مل تكن بينة ألنه إذا مل يستحلف املرأة واحلق عليها فلئال  بغري ميني فقوله

أما ابلنسبة إىل هذا ابلنسبة إىل النكاح  , أوىل يستحلف من احلق له وهو ينكره 
 النفقة واملهر وحنوها فال

 6/403كشاف القناع 

ادعاء أقل من نصف عني ,والعني 
 أيديهما يف

 من بقيتها أو اآلخر أكثر ادعى أو فما دونأي العني  فإن ادعى أحدمها نصفها
ألنه واضع يده على ما  ؛ مدعي األقل مع ميينه قول قولكلها فالادعى اآلخر  

 ثر بال ميني لعدم التنازع له فيهادعاه وال رافع ليده والباقي ملدعي الكل أو األك
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كأن يقول هي   من هي بيده ألحدمها بعينهأي العني املتنازع فيها  وإن أقر هبا  ألحدمهاإن أقر اخلارج بكون العني
ألنه ملا أقر له هبا صاحب اليد صارت  ؛ وأخذهاله  يد أهناحلف ز لزيد مثال 

 ه بيمينهقول قولالعني كأهنا يف يده فيكون اآلخر مدعيا عليه وهو منكر وال
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,  ادعاء موت األب على دين معني
 وعلم أصل دينه

مات على دينه أي األب   مسلم وكافر فادعى كل منهما أنهوإن مات عن ابنني
ألصل ألن ا؛  من يدعيه قول قولفالمن إسالم أو كفر  فإن عرف أصل دينه

 بقاؤه على ما كان عليه

 6/402كشاف القناع 

,  ادعاء موت األب على دين معني
 علم أصل دينهمل يو 

 عرتف املسلم أنه أخوه أو قامت بهفاملرياث للكافر إن اوإن مل يعرف أصل دينه 
ألن املسلم ال يقر ولده يف دار اإلسالم على الكفر فصار (  بينة ) أي أنه أخوه

 املنكر قول قولمعرتفا أبن أابه كان كافرا مدعيا إسالمه, وأخوه ينكره وال
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أسلمت وخلف زوجة وورثة سواها, وكانت الزوجة كافرة مث  ولو مات مسلما ادعاء الزوجة الكافرة اإلسالم
ألن األصل بقاؤها  ؛ وأنكر الورثة فقوهلملرتث منه  وادعت أهنا أسلمت قبل موته

 الورثة بيمينهم قول قولعلى الكفر فيكون ال
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ادعاء الورثة كفر الزوجة حىت ال 
 ترث

 6/403كشاف القناع  فقوهلا وأنكرهتمكانت كافرة كوهنا   لورثة أهنا كانت كافرة ومل يثبتوإن ادعى ا

ألهنم ؛  فأنكرهتم فقوهلاطالقا يسقط اإلرث  أنه طلقها قبل موتهالورثة إن ادعى  ادعاء الورثة طالق الزوجة
 اعرتفوا ابلزوجية اليت هي سبب اإلرث وادعوا ما يسقطه واألصل عدمه
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اعرتف الزوجة ابلطالق وانقضاء 
 العدة وادعاء عقد جديد

أي أعادها بعقد  وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها ابلطالقالزوجة إن اعرتفت 
 ألن األصل عدم اإلعادة ؛ فقوهلمأي الورثة  وأنكرواجديد 
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الورثة على الطالق اتفاق 
 واالختالف يف انقضاء العدة

 يف انقضاء عدهتا فقوهلا يف أهنا واختلفواعلى الطالق  الورثة والزوجة اتفق وإن
 ألنه األصل ؛ مل تنقضأي العدة 

 6/403كشاف القناع 

 6/403كشاف القناع أسلمت قبل  : لو مات مسلم وخلف ابنني مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال موت املسلم الذي ابن مسلم وكافر



 , أي أسلمت بعد ذلك بل بعده: وقال أخوه , أو قبل قسم تركته  موت أيب
دع لإلسالم فيما قبل املوت أو فيما قبل ألنه مقر ابلكفر أوال م؛  فال مرياث له

أخيه املسلم بيمينه إال  قول قولقسمة الرتكة, واألصل بقاؤه على كفره فيكون ال
 أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه ابقي الورثة

 استوفيته مين فأنكر: قال  أبرأتين منه أو : املدعى عليه لو ادعى عليه حقا فقال الدفع ابإلبراء أو الوفاء
 ألنه منكر واألصل بقاء احلق ؛ مع ميينه أي املدعي فقوله, املدعي 
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 االختالف يف اإلقرار
ألن األصل ؛ منه دعوى اإلكراه  ق مث ادعى أنه كان مكرها مل يقبلومن أقر حب اإلقرار حبق مث ادعاء اإلكراه

على  إال أن تكون هناك داللة« لى املدعيالبينة ع»حلديث  ببينة إالعدمه 
ألنه ؛  فيكون القول قوله مع ميينهأي ترسيم عليه  اإلكراه كقيد وحبس وتوكل به

 دليل اإلكراه
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مل أدر : وقال , ابلعربية  أبن أقر األعجمي ن أقر العريب ابلعجمية أو ابلعكسوإ إقرار العريب بغري العربية
 ألنه أدرى بنفسه والظاهر معه ؛ مع ميينه فقوله, ما قلت 
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 أي املالك ؛ ه بيمينهقولقول الف, وديعة : ال املالك فق, له عندي رهن إن قال  اإلقرار ابلرهن وادعاء املالك الوديعة
 ألن العني تثبت له ابإلقرار
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ادعاء أن للمقر له مبلغ من مثن 
 مبيع 

بل هو دين يف : وقال املقر له , له علي ألف من مثن مبيع مل أقبضه إن قال : 
؛ ألنه  فقول املقر له, علي ألف ويل عنده مبيع مل أقبضه : أو قال له , ذمتك 

ه مع ل قولاعرتف له ابأللف وادعى على املقر له مبيعا وهو ينكره فكان القو 
 ميينه
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اإلقرار أبن للمقر له مبلغا يف الذمة 
 كوهنا وديعة  مث ادعاء

, أي املائة  أو مل يقل يف ذميت مث أحضرها, لك علي مائة يف ذميت : إن قال 
: فقال املقر له , هذه هي اليت أقررت هبا وهي وديعة كانت لك عندي  : وقال

 املقر له قولقول الف, ه وديعة واليت أقررت هبا غريها هذ
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