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بني الباحث يف بحثه التايل:
مفهوم التناق�ض يف الدعوى باأنه: كالم ي�ضدر عن اخل�ضمني اأو من يقوم مقامهما اأمام القا�ضي، 

ينايف ذلك الكالم اأمراً �ضدر عنهما قبل الدعوى.
بني اأنواع التناق�ض يف الدعوى بناء على �ضخ�ض من ي�ضدر منه كالتايل:

الن���وع الأول: التناق����ض الذي ي�ضدر عن املدعي، كاإقراره اأن���ه كان م�ضتاأجراً دارا، ثم ادعى اأن 
هذه الدار ملكه، فال ت�ضمع دعواه للتناق�ض.

الن���وع الثاين: التناق�ض الذي ي�ضدر عن املدعى عليه، كدع���وى امراأة �ضد ورثة زوجها باأنها مل 
ت�ضتلم املهر، فاأنكر الورثة نكاحها من مورثهم اأ�ضال، فلّما اأثبتت املراأة النكاح، دفع الورثة باأن املراأة 

اأبراأت املورث يف حياته عن املهر، فال ُي�ضمع دفعهم للتناق�ض.
النوع الثالث: التناق�ض يف البينات مع الدعوى، وهو �ضدور البينة املوؤيدة لطرف من الأطراف 

ب�ضورة متناق�ضة مع الدعوى، ق�ّضم البحث هذا النوع اإلى ق�ضمني:
الق�ض���م الأول: التناق�ض بني دعوى املدعي والبين���ة التي اأح�رضها، كما لو ا�ضرتى �ضخ�ض �ضيارة 
م���ن خالد، ومل تكن له بينة على هذا ال�رضاء �ض���وى ال�ضهادة، ف�ضهد ال�ضهود اأنه ا�ضرتى ال�ضيارة من 

حممد فال تقبل هذه الدعوى للتناق�ض.
الق�ض���م الثاين: التناق�ض يف ذات البينة، ك�ضهادة اثن���ني على رجل اأنه زنى بامراأة �ضوداء، و�ضهد 

اآخران اأنه زنى بامراأة بي�ضاء، فال تقبل �ضهادتهم؛ لللتناق�ض بينهم.
بني �رشوط اعتبار التناق�ض تناق�ضا، وهي:

اأّل ميك���ن التوفيق بني الكالم���ني املتناق�ضني، اأن يكون التناق�ض يف جمل����ض الق�ضاء، اأن ي�ضدر 
التناق����ض عن نف����ض ال�ضخ�ض، األ يكذبه القا�ض���ي فيما �ضبق منه م���ن كالم، األ يرتك املدعي اأحد 

الكالمني املتناق�ضني، األ ُيظِهر املدعي عذرا مقبول يف التناق�ض ال�ضادر عنه.
بني البحث اأقوال الفقهاء يف زوال التناق�ض.

بني الدعاوى التي ا�ضتثناها الفقهاء ومل يعتربوا بالتناق�ض فيها وهي:
دعوى الن�ضب، ودعوى احلرية )العتق(، ودعوى الر�ضاع.
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املقدمة
احلم���دهلل رب العاملني، وال�ضالة وال�ضالم على اأ�رضف املر�ضلني، �ضيدنا حممد النبي 

الأمي، وعلى اآله و�ضحبه و�ضلم اأجمعني، وبعد.
فاإن من مهمة الق�ضاء اإحقاق احلق من خالل ف�ضل اخل�ضومات واإرجاع احلقوق اإلى 
اأ�ضحابها، وهذا الأمر ل ميكن اأن يتحقق اإّل من خالل تطبيق اأ�ض�ض العدالة التي �رضعها 
اهلل �ضبحان���ه وتعالى للنا�ض جميعاً، واإن من �ضمانات حتقيق العدالة اأن ل تقبل الدعوى 
اإذا كان���ت متناق�ضة، �ضواء اأ�ضدر التناق�ض من املدعي، اأم من املدعى عليه، لذلك كان 

هذا البحث: "التناق�ض يف الدعوى يف املذهب احلنفي".
وتكمن اأهمي���ة هذا املو�ضوع يف معرفة اأنواع التناق�ض وحالته التي ميكن اأن ت�ضدر 
يف الدع���وى الق�ضائية، كما تظهر اأهميته يف بي���ان اأّن الفقه الإ�ضالمي قد �ضبق القوانني 
املعا����رضة يف ت�رضيع مبداأ التناق�ض يف الدعوى وما يرتت���ب عليه من اآثار، ويظهر ذلك 
يف البح���ث من خالل ذك���ر بع�ض الن�ضو�ض الفقهية التي ن�ض���ت �رضاحة على اأحكام 
التناق����ض يف الدعوى، وبالتايل ي�ضبح لدينا مزيد من اليقني اأّن الت�رضيع الإ�ضالمي يف 
�ضت���ى جمالت احلياة �ض���يء لبد منه لأّنه ناب���ع من اأحكام ال�رضع الت���ي �رضعها اهلل – 

�ضبحانه وتعالى .
اأما ع���ن امل�ضكالت التي واجهت الباح���ث يف املو�ضوع فهي قل���ة تعر�ض املراجع 
الفقهي���ة للتف�ضي���ل يف هذا املو�ضوع، مم���ا ا�ضطر الباحث اإل���ى العتماد على املذهب 
احلنفي يف تف�ضيالت املو�ضوع، وهذا �ضاأن كثري ممن اأ�ضار اإلى هذا ال�رشط يف اأبحاثه، 

لذا اقت�ضى التنويه.
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ويف اخلت���ام اأ�ض���األ اهلل العلي العظي���م اأن يجعل عملي خال�ضاً لوجه���ه الكرمي، واأن 
ينفعن���ي به و�ضائر امل�ضلمني، واأن يغفر يل زلتي يوم الدي���ن، واأ�ضاأله تعالى اأن اأكون قد 
وفق���ت يف كتابة هذا البحث، فم���ا كان من حق و�ضواب فم���ن اهلل وحده، وله احلمد 

وامِلّنة، وما كان من خطاأ، فمن نف�ضي ومن ال�ضيطان.

املطلب الأول: معنى التناق�ض يف الدعوى

الفرع الأول: معنى التناق�ض لغة
التناق�ض يف اللغة م�ضتق من كلمة نق�ض، وتاأتي يف اللغة بعدة معاٍن اأهمها)1):

1- الهدم، يقال: نََق�ض البناء اأي َهَدَمُه.
ه ف�ي ال�ضيء ُمناق�ضًة و ِنقا�ضاً: اأي خالفه. ومنها ال�ُمناَق�ضُة  2- املخالفة، يق���ال: ناق�ضَ
�م مبا يتناَق�ُض معناه. ومنها قول العرب: نقي�ضك اأي الذي يخالفك.  ف�ي القول: اأَن ُيَتَكلَّ

وهذا املعنى هو الأقرب اإلى املعنى املراد من التناق�ض يف الدعوى.
3-  �ضد الإبرام، يقال نق�ض العقد اأي اأف�ضد ما اأبرمه.

 
الفرع الثاين: معنى التناق�ض يف الدعوى ا�صطالحاً

اإن امل�ضتقرئ للكتب الفقهية يجد اأن قليال من الفقهاء من عّرف التناق�ض يف الدعوى، 
ب���ل اإّن كثرياً منهم ملّا تكلموا عن ه���ذا املو�ضوع مل يذكروا له تعريفاً حمدداً، وقد رجع 
ذل���ك اإلى و�ضوح �ضورة امل�ضاألة عندهم، فنجد عند ابن جني���م احلنفي تعريفاً للتناق�ض 

فقال: "اأن ل ي�ضبق منه – اأي املدعي – ما يناق�ض دعواه")2).
)1(ل�صان العرب، اأبو الف�صل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار الفكر ببريوت 1994م، الطبعة الثالثة، مادة نق�ض )242/7(.

)2(البح���ر الرائ���ق �ص���رح كن���ز الدقائ���ق، زين الدين ب���ن اإبراهيم بن حممد املع���روف بابن جنيم، دار املعرف���ة بب���ريوت)192/7(، وانظر: بدائع 
ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع، عالء الدين الكا�صاين، دار الكتاب العربي ببريوت 1982م، الطبعة الثانية)223/6(.
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اأّما ابن الغر�ض فيفهم من كالمه يف ا�ضرتاط عدم التناق�ض يف الدعوى اأّن التناق�ض:" اأن 
ي�ضبق من املدعي ما يناق�ض دعواه ل�ضتحالة اجلمع يف ال�ضدق بني ال�ضابق والالحق")3).

واملالح���ظ على تعريفات الفقه���اء القدماء للتناق�ض اقت�ضارها عل���ى التناق�ض الذي 
ي�ض���در من املدعي فقط، بينما قد ي�ض���در التناق�ض من املدعي، كما ميكن اأن ي�ضدر من 
املدع���ى عليه – وذلك مت�ض���ور ب�ضكل اأكرب يف الدفوع – كما ميكن اأن ي�ضدر التناق�ض 
م���ن ال�ضاهد نف�ض���ه يف اإثبات الدعوى اأو ب���ني ال�ضهود اأنف�ضهم، ف���ال ميكننا اأن نح�رض 

التناق�ض يف الدعوى فيما ي�ضدر عن املدعي فقط)4).
اأم���ا املوؤلفات احلديثة فقد تعر�ضت لهذا امل�ضطلح ومنه���ا املو�ضوعة الفقهية الكويتية 
الت���ي عرفت التناق�ض ب�ضكل عام على اأّن���ه: "اختالف جملتني بالنفي والإثبات اختالفاً 
يلزم منه لذاته كون اإحداهما �ضادقة والأخرى كاذبة ")5) ويالحظ يف تعريف املو�ضوعة 
للتناق�ض اأّنه ي�ضمل الدعوى وي�ضمل غريها من اأقوال ت�ضدر من النا�ض، �ضواء اأكان يف 

جمل�ض الق�ضاء اأم يف غريه.
اأم���ا جملة الأحكام العدلي���ة فقد عرفته باأّن���ه: "التناق�ض هو �ضب���ق كالم من املدعي 
مناق����ض لدع���واه اأي �ضبق كالم موجب لبطالن دع���واه ")6).  واأ�ضاف علي حيدر يف 
�رضحه للمجلة ب���اأّن التناق�ض: "اأن يتكلم املدعي قباًل يف ح�ض���ور القا�ضي كالماً منافياً 

لدعواه �ضواء كان كالمه الأول يف ح�ضور القا�ضي اأو يف غري ح�ضوره"))).  

)3(الفواك���ه البدري���ة يف البح���ث ع���ن اأط���راف الق�صي���ة، حممد ب���ن حممد بن خليل املع���روف بابن الغر����ض – مطبوع مع املج���اين الزهرية – 
مطبعة النيل ب�صارع حممد علي مب�صر �ض98.

)4(انظر: القا�صي والبينة، عبد احل�صيب عبد ال�صالم يو�صف، مكتبة املعال بالكويت 1987م، الطبعة الأولى �ض511-529، حيث اعترب املوؤلف 
اأّن التعار����ض يف البين���ات يعت���رب م���ن اأنواع التناق�ض التي حتدث يف الدعوى، كما اعترب تعار����ض البينتني يعني ا�صتمال كل منهما على ما 

يناق�ض الأخرى، وهذا يوؤدي اإلى وجود تناق�ض يف الدعوى.
)5(املو�صوعة الفقهية الكويتية، اإعداد ون�صر وزارة الأوقاف وال�صوؤون الكويتية)43/14(.

)6(مادة 1615 من جملة الأحكام العدلية – مطبوع مع درر احلكام �صرح جملة الأحكام  لعلي حيدر – ، دار اجليل �ض 176.
)7(درر احلكام �صرح جملة الأحكام، علي حيدر، دار اجليل �ض176.
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التعريف املختار للتناق�ض يف الدعوى:
م���ن خالل التعريفات ال�ضابقة للتناق����ض يف الدعوى، يتبني يل اأّن التعريف الأقرب 
ملفهوم التناق�ض هو: "اأن ي�ضدر عن اخل�ضمني اأو من يقوم مقامهما اأمام القا�ضي كالم 

ينايف اأمراً �ضدر عنهما قبل الدعوى".
وه���ذا التعريف ي�ضمل اأن���واع التناق�ض التي ميكن اأن ت�ض���در عن اخل�ضمني اأو من 
يق���وم مقامهما، كم���ا ي�ضمل التناق�ض يف البين���ات التي يح�رضونها، كم���ا يالحظ اأّن 
التعريف ذك���ر اأّن التناق�ض يكون يف الكالم لأّن الأ�ض���ل يف الدعوى اأّنها قول اأو ما 
يقوم مقامه)))، فالتناق�ض حينئذ يكون بالأقوال. كما ذكر التعريف اأن التناق�ض يكون 
اأم���ام القا�ضي يف الدعوى املنظورة وذلك لإخ���راج التناق�ض الذي يح�ضل يف كالم 

النا�ض خارج املحاكم.

املطلب الثاين: اأنواع التناق�ض يف الدعوى

ا�ض���رتط الفقهاء ل�ضح���ة الدعوى اأن ل تكون الدعوى مناق�ض���ة لأمر �ضبق �ضدوره، 
مبعن���ى اأن ل يكون هناك تعار�ض بني الدعوى وبني اأمر �ضابق لها بحيث ي�ضتحيل اجلمع 
ب���ني ال�ضابق والالحق)))، وعند ال�ضتقراء يف الكتب الفقهية جند اأّن احلنفية هم اأكرث من 
تكل���م عن هذا ال�رشط، ول يعني ذلك اأّن املذاهب الأخرى مل تتعر�ض للمو�ضوع، اإّنا 

مل تذكر تف�ضيالته، لذا �ضيكون رجوعي لكتب املذهب احلنفي اأكرث من غريها)11).

)8(اأكد اأ.د. حممد نعيم يا�صني اأّن الأ�صل يف الدعوى باأّنها قول من خالل تعريفه للدعوى باأّنها:" قول مقبول اأو ما يقوم مقامه يف جمل�ض 
الق�صاء، يق�صد به اإن�صان طلب حق له اأو ملن ميثله، اأو حمايته". انظر: نظرية الدعوى بني ال�صريعة الإ�صالمية وقانون املرافعات املدنية 

والتجارية، اأ.د. حممد نعيم يا�صني، دار النفائ�ض بعّمان 2000م، الطبعة الثانية �ض83.
)9(   الفواكه الدواين �ض98.

)10(  وهذا �صاأن كثري ممن كتب يف التناق�ض يف الدعوى، العتماد على املذهب احلنفي.
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الفرع الأول: اأنواع التناق�ض
ينق�ض���م التناق�ض الذي يحدث يف الدعوى اإلى ثالثة اأنواع بح�ضب ال�ضخ�ض الذي 

ي�ضدر عنه التناق�ض:

النوع الأول: التناق�ض الذي ي�صدر عن املدعي
وا على اأّن املق�ضود بها التناق�ض  اأكرث الفقهاء ملّا تكلموا عن التناق�ض يف الدعوى ن�ضّ
الذي ي�ضدر عن املدع���ي. فاإذا كان هناك تعار�ض بني دعوى املدعي وبني اأمر �ضابق لها 

بحيث ي�ضتحيل اجلمع بني ال�ضابق والالحق فاإّن الدعوى تكون حينئذ غري �ضحيحة.
اأمثلة على التناق�ض الذي ي�صدر عن املدعي:

1- لو اأقر بعني يف يده لرجل فاأمر القا�ضي بدفعها اإليه ثم ادعى اأنه كان ا�ضرتاها منه 
قب���ل ذلك ل ت�ضمع دعواه لأن اإقراره بامللك لغريه للحال مينع ال�رشاء منه قبل ذلك لأن 
ال�رضاء يوجب امللك للم�ض���رتي فكان مناق�ضاً لالإقرار والإق���رار يناق�ضه فال ي�ضح)11)، 
ولتو�ضيح املثال: لو كان مو�ضوع الدعوى النزاع على ملكية �ضقة �ضكنية، فاأقر املدعي 
اأن ه���ذا ال�ضقة ملك للمدعى عليه، فاأمر القا�ض���ي املدعي بت�ضليم ال�ضقة للمدعى عليه، 
فادع���ى املدعي اأّنه كان قد ا�ضرتى تلك ال�ضقة من املدعى عليه قبل الدعوى، فهنا حدث 
من���ه التناق�ض ول يقبل دعواه ب�ضبب اأّنه اأق���ر مبلكية ال�ضقة للمدعى عليه يف احلال، ولو 

كان هو م�ضرتيها ملا اأقر مبلكيتها للمدعى عليه، فتناق�ضت دعواه مع اإقراره.
2- اإذا ق���ال �ضخ�ض ه���ذا ال�ضيء لفالن وقال: ل حق يل فيه، ث���م ادعى ال�رضاء بعد 
ذلك ل ت�ضمع دعواه، لأّن قوله ل حق يل فيه لتاأكيد الرباءة. اإل اإذا تبني اأنه ا�ضرتاه بعد 

)11(   بدائ���ع ال�صنائ���ع)223/6(، البح���ر الرائ���ق)192/7(، وانظر: املبدع يف �صرح املقنع، اأبو اإ�صحاق اإبراهي���م ابن حممد بن عبد اهلل بن مفلح 
احلنبلي، دار املكتب الإ�صالمي ببريوت 1400ه�، )345/10(.
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الإقرار فت�ضمع)12).
ولتو�ضي���ح املثال: لو قال �ضخ�ض اأن هذه ال�ضيارة لفالن من النا�ض، ول حق يل فيها، 
ث���م بعد ذلك ادعى اأّنه كان قد ا�ضرتاها منه، ف���ال تقبل دعواه لأّنه نفى وجود اأي حق له 
يف تل���ك ال�ضيارة. اإل اإذا ادعى اأّنه ا�ضرتاها بعد الإق���رار، اأي اأّنه ا�ضرتاها منه بعد ذلك، 

فتقبل دعواه يف هذه احلالة.
3- ل���و ق�ضم �ضخ�ض عيناً من الأعيان مع �ضخ�ض اآخر، ثّم ادعى ملكه لها باأي �ضبب 
م���ن الأ�ضباب مل يقبل منه للتناق�ض لأّن اإقدامه على الق�ضمة اعرتاف منه بكون املق�ضوم 

م�ضرتكاً)13).
ولتو�ضي���ح املثال: لو ق���ام �ضخ�ض بتق�ضيم مبلغ من املال بين���ه وبني �ضخ�ض اآخر، ثم 
ادع���ى بعد ذلك ملكيته للمال، فال تقبل دع���واه لأن قيامه هو بتق�ضيم املال يعترب اعرتافاً 

منه باأن هذا املال م�ضرتك بينه وبني غريه لي�ض ملكاً تاماً له.
4- وم���ن باع عني غريه بغري اأمره واأق���ام امل�ضرتي البينة على اإقرار البائع اأو �ضاحب 
الع���ني اأنه مل ياأمره بالبيع واأراد رد املبيع مل تقبل بينته للتناق�ض يف الدعوى، اإذ الإقدام 

على ال�رضاء اإقرار منه ب�ضحته والبينة مبنية على �ضحة الدعوى)14).
ولتو�ضي���ح املثال: لو قام اأحد الأ�ضخا�ض ببيع اأر�ض غريه دون اإذن منه، ثم بعد ذلك 
اأراد امل�ض���رتي اأن يعي���د الأر�ض فادعى امل�ضرتي بالبين���ة اأن البائع اأو �ضاحب الأر�ض مل 
ياأمره بالبيع، ويطالب بناء على تلك الدعوى رد الأر�ض، فال تقبل دعواه ول بينته، لأن 
اإقدامه على ال����رضاء اإقرار من امل�ضرتي على �ضحة البيع، فال يحق له الآن اإدعاء بطالن 

)12(   بدائع ال�صنائع)224/6(.
)13(   الهداية �صرح بداية املبتدي، اأبو احل�صني علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل املرغياين، املكتبة الإ�صالمية ببريوت)51/4(.

)14(  الهداية)70/3(، واملثال الذي ذكره �صاحب الهداية كان عن العبيد، اأي من باع عبد غريه، لكني اآثرت عدم ذكر العبيد لنتهاء حكمهم 
يف زماننا.
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البيع ابتداء، ول تقبل البينة لعدم �ضحة الدعوى ابتداء.
5- ل���و اّدعى �ضخ�ض على اآخر األف���اً ديناً فاأنكر، ثّم اّدعاها من جهة ال�رضكة ل ت�ضمع 

وبالعك�ض ت�ضمع لإمكان التوفيق لأن مال ال�رضكة يجوز كونه ديناً باجلحود)15).
ولتو�ضي���ح املثال: لو رفع �ضخ�ض دعوى على اآخر باأنه يريد منه األف دينار دينا عليه، 
فاأنكر املدعى علي���ه دعوى الدين، ثم ادعى اأن هذا املال ح�ضته ك�رضيك معه يف جتارة، 
فال تقب���ل دعوته للتناق�ض، بخالف ل���و ادعى ال�رضاكة ابتداء فاأنكره���ا ثم ادعاها دينا، 

فتقبل الدعوى يف هذه احلالة لأن ال�رضيك قد يجحد مال �رضيكه فيكون ديناً عليه.
6- ل���و اأق���ر �ضخ�ض باأّن���ه كان م�ضتاأج���راً داراً ثم اّدع���ى اأّنها ملك���ه ل ت�ضمع دعواه 
للتناق����ض)16). فالتناق�ض ح�ضل يف الدعوى بني اإقراره اأن���ه م�ضتاأجر للدار وبني ادعائه 

ملكية تلك الدار، فال تقبل تلك الدعوى ملناق�ضتها الإقرار.
7- ل���و ادعى �ضخ�ض اأنه ميلك �ضيعة ورثها من اأبيه، ث���م ادعى اأّن اأباه وقفها عليه ل 
ت�ضمع للتناق�ض))1). فالتناق�ض ح�ضل يف الدعوى بني اإقراره اأن ال�ضيعة ملكه من مرياثه 

من والده، وبني ادعائه اأن والده وقفها عليه.

النوع الثاين: التناق�ض الذي ي�صدر عن املدعى عليه
كم���ا اأّن التناق�ض قد ي�ضدر عن املدعي، مبك���ن اأن ي�ضدر التناق�ض عن املدعى عليه، 
وهذا الأمر مت�ضور – كما ن�ّض عليه الفقهاء – يف حالة دفع الدعوى باأن يدفع املدعى 
علي���ه الدعوى ويكون تناق�ضه حينئذ ب�ضفته مدعي���اً يف هذا الدفع، فاإن �ضدر عنه اأمور 

متناق�ضة يف دفعه فاإّن هذا الدفع يرد ول يقبل))1).
)15(  حا�صية رد املحتار على الدر املختار- حا�صية ابن عابدين – ، حممد اأمني بن عابدين، دار الفكر ببريوت 1992م، الطبعة الثانية)199/5(.

)16(  جملة الأحكام العدلية، جمعية املجلة، كارخانه جتارت كتب، حتقيق جنيب هواويني �ض332.
)17(  الفتاوى الهندية، لل�صيخ نظام واآخرون، دار الفكر ببريوت، 1431ه�، )431/2(.

)18(  املجلة �ض329، البحر الرائق)42/7(.
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- اأمثلة على التناق�ض الذي ي�ضدر عن املدعى عليه:
1- اإذا ادع���ت امراأة عل���ى ورثة زوجها امله���ر فاأنكروا نكاحه���ا فربهنت على �ضحة 
النكاح فدفع���وا دعواها باأّنها كانت اأبراأت اأباهم يف حيات���ه، اإن قالوا اأبراأته عن املهر ل 

ي�ضح للتناق�ض))1). 
ولتو�ضي���ح املثال: لو ادعت امراأة على ورثة زوجه���ا اأن ذمته م�ضغولة باملهر، فاأنكروا 
�ضح���ة النكاح ابتداء، وحينما اأثبتت �ضحة نكاحها دفع���وا دعوى ان�ضغال ذمة والدهم 
بامله���ر باأنها كانت قد اأبراأته يف حياته، فال يقبل دفعهم بالإبراء لأنهم تناق�ضوا مع قولهم 

الأول عدم �ضحة النكاح.
2- لو ادع���ى �ضخ�ض على اآخر بقوله كنت اأعطيتك كذا مق���داراً من الدراهم على 
اأن تعطيها لفالن واحلال اأنك ما اأعطيتها له ولكونها يف يدك اأطلبها منك، واأنكر املدعى 
عليه ذلك فاأقام املدعي البينة، ثم رجع املدعى عليه واأراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت 

اأعطيتني ذلك املبلغ واأنا دفعته اإلى من اأمرت فال ي�ضمع دفعه)21).
ولتو�ضي���ح املثال: لو ادعى �ضخ�ض على اآخر اأن���ه اأعطاه مبلغا معينا من املال ليعطيها 
لفالن، واأنها ما زال���ت يف يده مل يعطها له، ويطلبها منه، ثم اأنكر املدعى عليه الدعوى 
ابت���داء اأي اأنكر �ضحة اأخذه اأي مبلغ م���ن املال، فاأقام املدعي البينة على �ضحة دعواه، 
فدف���ع املدعى عليه الدعوى بعد ذلك باأن���ه اأخذ منه املال واأو�ضله اإلى �ضاحبه، فال يقبل 

هذا الدفع من املدعى عليه، لأنه تناق�ض مع اإنكاره ابتداء ل�ضحة الدعوى.
3- لو ادعى �ضخ�ض احلانوت الذي هو يف يد غريه باأّنه ملكه واأجاب ذو اليد بقوله: 
نع���م كان ملكك ولكنك بعتني اإياه يف التاريخ الف���الين. واأنكر املدعي ذلك بقوله: مل 

)19(  البحر الرائق)42/7(.
)20( املجلة �ض330
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يجر بيننا بيع ول �رضاء ق���ط. فاأقام املدعى عليه البينة واأثبت ما ادعاه، ثم رجع املدعي 
فادع���ى باأن قال: اإين قد كن���ت بعته لك يف ذلك التاريخ لكّن هذا البيع كان عقد بطريق 

الوفاء اأو ب�رشط مف�ضد هو كذا فال ي�ضمع الدفع)21).
ولتو�ضي���ح املثال: نالح���ظ يف هذه امل�ضاألة اأّن املدعى عليه دف���ع الدعوى باأّنه ا�ضرتى 
الدكان من املدع���ي، فاأ�ضبح بهذا الدفع مدعياً، واملدعي اأ�ضب���ح مدعى عليه، ثّم اأنكر 
املدع���ى عليه يف هذا الدفع البيع اأو ال�رضاء، وبعد ذلك دفع الدعوى بعدم �ضحة البيع 

فال يقبل منه هذا الدفع لأّنه ناق�ض كالمه الأول الذي اأنكر فيه البيع اأو ال�رضاء.
4- ول���و ادعى �ضخ�ض على رجل دين���اً فقال املدعى عليه مل يكن لك علي �ضيء ول 
اأعرفك، فاأق���ام املدعي البينة وق�ضى القا�ضي ببينته ثم اأق���ام املدعى عليه البينة اأنه كان 
ق�ض���اه ل ت�ضم���ع دعواه ول تقبل بينت���ه لأن قوله ل اأعرفك يناق�ض دع���وى الق�ضاء لأن 
الظاهر اأّنه ل يق�ضي اإل بعد معرفته اإياه فكان يف دعوى الق�ضاء مناق�ضاً فال ت�ضمع)22).

عليه  املدعى  فاأنكر  له،  بدين  فالن  ذمة  ان�ضغال  �ضخ�ض  ادعى  لو  املثال:  ولتو�ضيح 
الدعوى واأنه ل يعرف املدعي، فلما اأثبت املدعي دعواه بالبينة، جاء املدعى عليه ببينة 
تثبت اأنه ق�ضى دينه ووفاه، فال تقبل بينة املدعى عليه ب�ضبب التناق�ض بينها وبني اإدعائه 

عدم معرفته للمدعي، لأنه ل ميكن اأن يوفيه دينه دون اأن يعرفه.

النوع الثالث: التناق�ض يف البينات مع الدعوى
ل نعن���ي بالتناق�ض يف البينات التعار�ض الذي يحدث بينه���ا، مبعنى اأن ياأتي كل من 
املدع���ي واملدعى عليه ببينة تعار�ض بين���ة الآخر، واإّنا نعني به اأن ت�ض���در البينة املوؤيدة 

لطرف من الأطراف ب�ضورة متناق�ضة مع الدعوى.
)21(  املرجع ال�صابق.

)22(  بدائع ال�صنائع )224/6(.
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والتناق�ض الذي يكون يف البينات ينق�ضم اإلى ق�ضمني:

الق�صم الأول: التناق�ض بني دعوى املدعي والبينة التي اأح�صرها
فق���د يح�رض املدعي بينته لإثبات ما يدعيه فيحدث التناق�ض بني ما ادعاه املدعي وبني 
�ضه���ادة ال�ضهود، فال تثبت بهذا التناق�ض دع���واه، كاأن يدعي ملك عني بال�رضاء وي�ضهد 

ال�ضهود على الهبة.
ومن الأمثلة على ذلك:

1- م���ن ادع���ى داراً يف يد رجل اأّنه وهبها له يف وقت - يعن���ي ذكر وقتاً عينه كقوله 
منذ �ضهر-، وهي الآن يف يده واأطالبه بدفعها اإيّل. فطالبه القا�ضي بالبيان،  فقال: لي�ض 
يل بين���ة عل���ى الهبة بل على ال�رضاء، لأّن���ه بعد الهبة والت�ضليم ظفر به���ا فحب�ضها عني؛ 
فا�ضرتيته���ا منه. واأقام بينة على ال�رضاء ف�ضه���دوا، واأّرخوا وقتاً قبل الوقت الذي يّدعي 
في���ه الهبة، فال تقبل دعواه لظهور التناق�ض بني الدعوى والبينة لأن الدعوى اأن ال�رضاء 

يف تاريخ بعد تاريخ الهبة وهم ي�ضهدون باأنه قبل الهبة)23).
وهنا نالحظ التعار�ض بني الدعوى والبينة، فاملدعي بني اأّنه وهبه الدار بتاريخ معني، 
ثم بني اأّن���ه ا�ضرتاها منه ملا امتنع عن ت�ضليمها له، وال�ضهود ذكروا اأّن ال�رضاء كان بتاريخ 

�ضابق للهبة، فكان التعار�ض بني الدعوى والبينة.
2- لو ذكر املدعي �ضبباً لدعواه وذكر ال�ضاهد �ضبباً اآخر فال يقبل للتناق�ض)24).

ولتو�ضيح املثال: لو ادعى �ضخ�ض اأّنه متلك �ضيارة ما ب�رضائها من �ضخ�ض ما، ثم جاء 
ال�ضه���ود على اأّنه متلكه���ا ب�رضائها من �ضخ�ض اآخر، فهنا ح���دث التعار�ض بني الدعوى 

)23(  �صرح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد ال�صيوا�صي، دار الفكر ببريوت، الطبعة الثانية)328/7(.
)24( الو�صي���ط يف املذه���ب، اأب���و حام���د حممد بن حممد بن حممد الغ���زايل، حتقيق اأحمد حممود اإبراهيم ، حممد حمم���د تامر، دار ال�صالم 
بالقاهرة 1417ه�، الطبعة الأولى)440/7(، رو�صة الطالبني وعمدة املفتني، يحيى ابن �صرف النووي، املكتب الإ�صالمي ببريوت 1405ه�، 

الطبعة الثانية)66/12(، فتح املعني ب�صرح قرة العني، زين الدين بن عبد العزيز املليباري، دار الفكر ببريوت)70/4(.
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والبينة، فال تقبل دعواه.

الق�صم الثاين: التناق�ض يف ذات البينة:
ونعن���ي بهذا الق�ضم التناق����ض الذي يحدث يف اأقوال ال�ضهود م���ع بع�ضها البع�ض، 

وحينئذ ي�ضقط الحتجاج بهذه البينة.
والأمثلة على ذلك كثرية، لكن اأكتفي بذكر مثال واحد، فلو �ضهد اثنان اأنه زنى بامراأة 

بي�ضاء واآخران بامراأة �ضوداء فهم قذفة)25).
وهن���ا حدث التناق�ض يف �ضهادة ال�ضهود الأربع���ة، فاثنان منهما �ضهدا على اأن الزنى 
كان بامراأة بي�ض���اء، والآخران �ضهدا اأّنه كان بامراأة �ضوداء، فحدث التعار�ض يف �ضهادة 

ال�ضهود، فرتد ويقام عليهم حد القذف لقوله تعالى: ڇ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ   
گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڇ النور: 4 .

املطلب الثالث: �شروط اعتبار التناق�ض 

مل يذكر الفقهاء �رشاحة ال����رشوط املطلوبة لعتبار التناق�ض يف الدعوى، ولكن من 
خالل اأقوالهم ن�ضتطيع اأن ن�ضتنتج اأّن ال�رشوط هي:

ال�شرط الأول: 
اأن يكون التناق�ض ممّ���ا ل ميكن التوفيق بينه )عدم اإمكانية التوفيق بني الكالم ال�ضابق 

والالحق(.
ي�ض���رتط لعتبار التناق����ض مانعاً من �ضم���اع الدعوى اأن يكون التناق����ض ممّا ل ميكن 
اجلمع بينه، فاإن اأمكن اجلمع بني التناق�ض فاإّن املانع يزول)26)، وقد �ضبق اأن ذكرنا �ضابقاً 

 )25( املبدع )79/9(.
)26(  الفواكه البدرية �ض98، تكملة حا�صية ابن عابدين)14/7-29(، البحر الرائق)35/7(.
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بع�ض الأمثلة على التناق�ض الذي ل ميكن التوفيق بينه، و�ضنذكر بع�ض الأمثلة للتناق�ض 
احلا�ضل يف الدعوى ولكنه مل مينع من �ضماعها لإمكانية اجلمع بني الكالم املتناق�ض:

1- لو ادعى �ضخ�ض �رضاء عني من اأبيه يف حياته و�ضحته، فاأنكر الوارث ذو اليد ول 
بينة، فحلف ذو اليد ثم برهن املدعي اأّنه ورثها من اأبيه تقبل لإمكان التوفيق))2).

ولتو�ضي���ح املثال: فاملدعي ادعى اأّنه ا�ض���رتى العني من اأبيه يف حياته، فلما مل ي�ضتطع 
اإثبات ال�رضاء، ادعى اأن���ه ورثها من اأبيه، واأثبت ذلك بالبينة، فتقبل دعواه وبينته، ذلك 
لإمكانية التوفيق بني الدعويني، كاأّنه يقول اأّن الوارث جحدين ال�رضاء، فاأمت�ضك بحقي 
بالتمل���ك بالإرث))2)، بعك�ض لو ادعى الإرث ابتداء ثم بعد ذلك ادعى ال�رضاء فال تقبل 

حينئذ دعواه للتناق�ض وعدم اإمكانية التوفيق))2).
2- ل���و ادعى �ضخ�ض على اآخر اأنه ا�ضرتى منه هذه الدار فاأنكر املدعى عليه ال�رضاء، 
فلّم���ا اأقام املدعي البينة على ال�رضاء اّدعى املدعى عليه اأّنه رّدها عليه يعني اأقالها ي�ضمع 
ه���ذا الدفع)31). ويعود ال�ضبب يف ذلك اأّن دعوى عدم ال�رضاء ل تناق�ض دعوى الرد اأو 

الإقالة، لأّن اإنكاره لل�رضاء على اعتبار اأّن الب�ضاعة ردت واأّن العقد اأقيل.
3- ل���و اّدعت امراأة عل���ى رجل اأّنه تزوجها على مبلغ معني من املال يف املهر وطالبته 
بامله���ر واأنكر الزوج النكاح اأ�ضاًل، فلّما اأقامت املراأة البينة على النكاح اّدعى الزوج اأّنه 
خالعه���ا على املهر. ف���اإّن الدعوى تُ�ضمع لأّنه يحتمل اأّنه زوجه���ا اأبوه منه وهو �ضغري ل 
يعل���م)31)، كما يحتمل اأّنه يتكلم عن حاله الآن ول يتكلم عن املا�ضي، اأي اأن احلال الآن 

)27(  تكملة ابن عابدين)14/7(، البحر الرائق)35/7(.
)28(  انظر: البحر الرائق)153/6(.

)29(  البحر الرائق)36/7(، فتح القدير)329/7(.
)30(  البحر الرائق )41/7(، تكملة ابن عابدين )33/7(.

)31(  البح���ر الرائ���ق )41/7(. وينبغ���ي الإ�صارة اإلى اأّن �صماع الدفع هنا ل يعن���ي �صحته، فاإذا اأثبته كان �صحيحاً، واإن مل ي�صتطع اإثباته حلفت 
املدعى عليها ويرد... وهكذا.
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عدم وجود نكاح بينه وبينها، واملا�ضي اأنها كانت زوجته لكنه خالعها، فلما نفى النكاح 
ابتداء فرمبا يتكلم عن حاله الآن، فانتفى التعار�ض)32).

كيف يرتفع التناق�ض:
    اختل���ف الفقهاء يف ارتفاع التناق�ض، هل ي�ضرتط في���ه اإمكانية التوفيق بني الأمور 

املتناق�ضة، اأم ي�ضرتط لرتفاعه التوفيق بالفعل، على اأقوال اأربعة)33):
1- ل بد من التوفيق بالفعل ول يكفي الإمكان.

2- يكفي الإمكان مطلقاً اأي من املدعي اأو املدعى عليه �ضواء تعددت وجوه التوفيق 
اأو احتدت.

3- التف�ضي���ل، ف���اإن كان التناق�ض م���ن املدعي فال بد من التوفي���ق بالفعل ول يكفي 
الإمكان، واإن كان التناق�ض من املدعى عليه فيكفي اإمكان التوفيق.

4- يكفي الإمكان اإن احتد وجه التوفيق ل اإن تعددت وجوهه.
ال�شرط الثاين: 

اأن يكون التناق�ض يف جمل�ض الق�ضاء.
نعن���ي بهذا ال����رشط اأن ي�ضدر التناق����ض الأول والثاين يف جمل����ض الق�ضاء، وهذه 
الق�ضية لي�ض���ت م�ضاألة اتفاق، فقد حدث اخلالف يف وج���وب ا�ضرتاط كون الكالمني 

املتناق�ضني يف جمل�ض القا�ضي اأو الكالم الثاين فقط على اأربعة اأقوال)34):
الأول: ي�ض���رتط حدوث التناق�ض الأول والث���اين يف جمل�ض الق�ضاء لأّن من �رشائط 
الدعوى كونها لدى القا�ض���ي، ول يعني حدوثهما معاً، فقد يحدثان يف ق�ضية واحدة، 

وقد يحدثان يف ق�ضيتني خمتلفتني.
)32(  تكملة ابن عابدين )34/7(

)33(  تكملة ابن عابدين )16/7- 17(، البحر الرائق )34/7(.
)34(  هذه الأقوال الأربعة ذكرها ابن عابدين، انظر: تكملة حا�صية ابن عابدين)17-16/7(.
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الث���اين: ي�ضرتط ح���دوث التناق�ض الث���اين يف جمل�ض الق�ضاء، ويحت���اج حينئذ اإلى 
اإثب���ات الكالم الأول عند القا�ضي ليدفع ب���ه دعوى املدعي. وقد رّجح احل�ضكفي وابن 

جنيم هذا القول لأنه به يثبت التناق�ض)35).
الثالث:  يكفي حدوث اأحد التناق�ضني عند القا�ضي.

الراب���ع: عدم ا�ضرتاط حدوث التناق�ض ب���ني القولني يف جمل�ض الق�ضاء، وذلك لأّنه 
ميك���ن اإثباته يف الدعوى، وا�ضرتاط كون���ه ح�ضل يف جمل�ض الق�ضاء ي�ضيع على النا�ض 
حقوقه���م، اإذ قد يقر الإن�ضان على نف�ضه بكالم متناق����ض يف غري جمل�ض الق�ضاء، فاإن 

اأثبته اخل�ضم وجب رد الدعوى حينئذ)36).
وال���ذي يتبني يل اأّن اخلالف لفظ���ي اإذ ل قيمة لهذا التناق����ض اإْن مل يكن يف دعوى 
واإن مل يت���ّم اإثباته فيها، فما ح�ضل من تناق�ض خارج جمل�ض الق�ضاء ل بد اأن يثبت عند 

القا�ضي ليرتتب عليه اأثره، وي�ضبح حينئذ كاأّنه حدث يف جمل�ض الق�ضاء))3).
ال�شرط الثالث: 

اأن ي�ضدر التناق�ض عن نف�ض ال�ضخ�ض))3).
وه���ذا ال�رشط مفهوم بدهياً، اإذ ل قيمة للتناق�ض اإن كان �ضادراً عن عدة اأ�ضخا�ض اإن 
مل يك���ن بينهما عالقة، اأّما اإن كانت هناك عالقة ب���ني املتكلمني باأن كانوا حكماً كمتكلم 

واحد فحينئذ يقبل منهم هذا التناق�ض.
ج���اء يف تكملة رد املحتار: "وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمني كمتكلم 

)35(  ال���در املخت���ار �ص���رح تنوي���ر الأب�ص���ار، حمم���د بن علي بن حمم���د احل�صكفي، مطبوع م���ع حا�صية رد املحت���ار على الدر املخت���ار، دار الفكر 
ببريوت 1992م، الطبعة الثانية)17/7(، البحر الرائق)42/7(.

)36(  هذا ما رجحه ابن عابدين البن، انظر: تكملة حا�صية ابن عابدين)17/7(.
)37(  وقد اأيد ابن عابدين فكرة اأّن اخلالف لفظي، انظر يف ذلك: تكملة حا�صية ابن عابدين)17/7( نقاًل عن �صرح املقد�صي.

)38(  البحر الرائق)35/7(، تكملة حا�صية ابن عابدين)16/7(.
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واحد حكماً كوارث ومورث ووكيل وموكل"))3).
اأي اأّن التناق����ض ي�ضدر من �ضخ�ض واحد اأو من ع���دة اأ�ضخا�ض يف حكم ال�ضخ�ض 
الواحد، اأما اإن كانوا اأ�ضخا�ض خمتلفني وكل يدعي ادعاء خمتلفا فال عربة بالتناق�ض.

ال�شرط الرابع: 
اأن ل يكذبه احلاكم اأو القا�ضي فيما �ضبق منه)41).

ونعني بهذا ال����رشط اأّن التناق�ض يف الدعوى غري معترب اإذا �ضبق و�ضدر من القا�ضي 
حكم بتكذيب الكالم الأول ورده، وتكون الدعوى حينئذ �ضحيحة. 

وقد اأورد ابن الغر�ض املثال التايل:
اإذا اأم���ر �ضخ�ض اإن�ضان���اً بق�ضاء دينه فزعم املاأمور اأّنه ق�ض���اه عن اآمره و�ضدقه الآمر، 
وكان الإذن بالق�ضاء – اأي ق�ضاء الدين – م�رضوطاً بالرجوع – اأي رجوع املاأمور على 
الآم���ر – فرجع املاأمور على الآمر باملال ال���ذي �ضدقه على اأدائه للدائن، فجاء �ضاحب 
الدين بعد ذلك وادعى على الآمر املديون بدينه واأّن املاأمور مل يق�ضه �ضيئاً وحلف على 
ذل���ك فق�ضى له القا�ضي على الآمر باأداء الدين فاأّداه ثّم ادعى الآمر على املاأمور مبا كان 
رج���ع به عليه بحكم ت�ضديقه. فهذه الدعوى م�ضموعة مع التناق�ض لأّن القا�ضي كّذب 
املدعي الذي هو الآمر فيما �ضب���ق منه من ت�ضديق املاأمور حيث ق�ضى عليه بدفع الدين 

اإلى الدائن وله اأن يرجع على املاأمور))41)(.
ال�شرط اخلام�س: 

اأّن ل يرتك املدعي اأحد الكالمني املتناق�ضني.
يق���ول ابن جنيم: " ثم اعل���م اأن املتناق�ض اإذا قال تركت ال���كالم الأول وا�ضتقر على 

)39(  تكملة حا�صية ابن عابدين)16/7(.
)40(  املرجع ال�صابق)18/7(، الفواكه الدواين �ض99.

)41(  الفواكه الدواين �ض100-99.
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الثاين يقبل منه")42).
مثاله: اإذا ادعى �ضخ�ض ملكاً مطلقاً فدفعه املدعى عليه باأّنك كنت قد ادعيته قبل هذا 
مقي���داً وبرهن عليه فقال املدعي ادعي���ه الآن بهذا ال�ضبب وترك���ت املطلق يقبل ويبطل 

الدفع)43).
ال�شرط ال�شاد�س: 

اأن ل ُيظهر املدعي عذراً يف التناق�ض ال�ضادر عنه.
ومعنى هذا ال����رشط اأّن املدعي قد يبدي معذرة م�رشوعة فيما �ضدر عنه من تناق�ض، 
وم���ن هذه الأعذار التي قد يبديها م�ضاألة اخلفاء، مبعنى اأّن هذا الأمر كان خافياً عنه فلم 

يعلمه اإّل فيما بعد، كاأن كان �ضغرياً مثاًل)44).
 وق���د ذكر الفقهاء بع�ض الأمثلة على التناق�ض املعفو عنه ب�ضبب وجود عذر للمدعي 

كخفاء وغريه، ومن هذه الأمثلة)45):
1- ا�ضتاأج���ر �ضخ�ض داراً ثم ادع���ى ملكها على املوؤجر واأّنها �ض���ارت اإلى امل�ضتاأجر 
مرياث���اً من اأبيه، فحينئذ تقبل منه الدعوى مع وج���ود التناق�ض، وال�ضبب اأّن املرياث ممّا 
ق���د يخفى على الورثة حي���ث يحتمل اأن يكون املورث اأخف���ى اأمالكه عن ورثته، و مل 

يخربهم بها)46).
2- ل���و قال هذه ر�ضيعتي ث���ّم اعرتف باخلطاأ يقبل منه ول���ه اأن يتزوج بها بعد ذلك، 
والعذر للمقر يف رجوعه عن قوله اأنها ر�ضيعته اأّن تلك الأمور قد تخفى عليه، فيتوهم 

)42(  البحر الرائق)42/7(.
)43( املرجع ال�صابق.

)44( الفواكه الدواين �ض100-102، تكملة ابن عابدين)505/7(، البحر الرائق)155/6-156(، املجلة)331/1(.
)45(  املراجع ال�صابقة.

)46(  تكملة ابن عابدين)87/8(.
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بني تلك املراأة وغريها))4).
3- لو �ضدق الورثة الزوجة على الزوجية ودفعوا اإليها املرياث، ثّم ادعوا ا�ضرتجاع 
املرياث بحكم الطالق املانع منه، ت�ضمع دعواهم لقيام العذر يف ذلك حيث ا�ضت�ضحبوا 

احلال يف الزوجية وخفيت عليهم البينونة لأّنها ممّا ينفرد بها الزوج))4).
4- اإذا اختلع���ت املراأة من زوجها مب���ال ثّم ادعت اأّنه كان قد طلقه���ا ثالثاً قبل اخللع 
فت�ضم���ع دعواها وترجع ببدل اخلل���ع لأّن طالقها ممّا يخفى عليها ل�ضتقالل الزوج به بال 

علمها، اأي ميكن اأن ي�ضدر عن الزوج دون اأن تعلم ذلك))4).
5- اإذا ا�ض���رتى ثوباً مطوياً يف جراب اأو مندي���ل اأو غري ذلك، فلّما ن�رشه ونق�ض طيه 
ق���ال هذا متاعي �ضمعت دعواه وقبلت بينته، ذلك اأنه رمبا خفي عليه ملكيته لهذا الثوب 
ب�ضب���ب اأنه كان مطوياً يف جراب اأو منديل، فلم���ا �ضاهده بعد نق�ض طيه تبني له ملكيته 

لذلك الثوب، فيعذر يف تناق�ضه)51).
6- اإذا ادع���ى امل�ضتاأج���ر على املوؤجر بعد ا�ضتئج���ار الدار باأّنها ملك���ه وكان اأبوه قد 

ا�ضرتاها له يف �ضغره ومل يكن له خرب بذلك فتقبل الدعوى حينئذ)51).

املطلب الرابع: اال�شتثناءات يف التناق�ض يف الدعوى

ا�ضتثنى الفقهاء بع�ض الدعاوي ومل يلتفت���وا للتناق�ض احلا�ضل فيها، واعتربوا �ضحة 
هذه الدعاوى رغم �ضدور التناق�ض من مدعيها، وال�ضبب يف ذلك اأّن تلك الدعاوى قد 

)47( املرجع ال�صابق.

)48( املرجع ال�صابق.
)49( البحر الرائق)155/6(.

)50(  تكملة ابن عابدين)88/8(.
)51(  املجلة)331/1(.
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يلحقها اخلفاء، فال يطلع عليها النا�ض، فيحدث التناق�ض يف دعواهم، يقول الكا�ضاين: 
"والأ�ض���ل يف هذا الباب اأنه اإذا �ضبق م���ن املدعي ما يناق�ض دعواه مينع �ضحة الدعوى 

اإل يف الن�ضب والعتق فاإن التناق�ض غري معترب")52).
وهذه ال�ضتثناءات هي: 

1- دعوى الن�صب:
ن�ض الفقهاء على اأّن التناق����ض يف دعوى الن�ضب غري معترب، فاإذا اأقّر املدعي بن�ضب 
�ضخ����ض ما، ثّم ادعى خالفه فاإّن هذا التناق�ض ل اعتبار له، ويرجع ال�ضبب اإلى اأّن بيان 
الن�ض���ب مبني على اأمر خفي وه���و العلوق وهو من الأمور الت���ي يغلب خفاوؤها على 

النا�ض، ولوجود هذا اخلفاء كان عذراً مقبوًل للتناق�ض)53).
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء:

اأ- ل���و قال ملجهول الن�ض���ب هو ابني من الزن���ا ثم قال هو ابني م���ن النكاح ت�ضمع 
دعواه)54).

ب- ل���و قال ه���ذا الولد لي�ض مني ث���م تالعنا، ثم قال مني، ي�ض���دق خلفاء العلوق 
فاندفع التناق�ض)55). 

ج- لو قال �ضخ�ض ل�ضت وارثاً، ثّم اّدعى اأّنه وارثه وبني اجلهة التي يرث منها ت�ضمع، 
لأّن التناق�ض يف الن�ضب معفو عنه)56). 

)52(  بدائع ال�صنائع)224/6(.
)53(  املب�س���وط، اأب���و بك���ر حممد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، دار املعرفة ببريوت 1406ه� )144/13(، الهداية )176/3(، بدائع ال�صنائع )224/6(، 

حا�صية ابن عابدين )200/5(، البحر الرائق )155/6(، الفتاوى الهندية )2/4(.
)54(  بدائع ال�صنائع)224/6(.

)55( البحر الرائق)155/6(.
)56(  البحر الرائق)155/6( نقاًل عن جامع الف�صولني.
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د- لو اأقر اأّنه لي�ض ابن فالن ثّم اّدعى اأّنه ابنه فاإّنها ت�ضمع خلفاء العلوق))5).
2- دعوى احلرية )العتق())5).

ذه���ب الفقهاء اإلى اأّن التناق�ض يف دعوى احلرية ل مين���ع �ضحة الدعوى بها، ويعود 
ال�ضب���ب يف ذلك اإلى اأّن الأ�ضل يف الإن�ضان حري���ة الأ�ضل ثّم بعد ذلك يحدث اخلفاء 
حال العلوق فيُ�ضبى ال�ضخ�ض مع اأم���ه اأو بدونها ول يعلم بحريتها ورقها حال العلوق 
ب���ه فيقر بالرق ثم تظهر له حرية اأمه فيدعي احلرية، كما اأّنه اإذا اعِتق عتقاً عار�ضاً فموله 

ينفرد به ول يعلم العبد به فيقر بالرق ثم يعلمه بعد ذلك فيدعيه))5). 
- ومن الأمثلة على ذلك: 

اأ- لو برهن البائع اأو امل�ضرتي اأّن البائع حرر العبد قبل بيعه يقبل اإذ التناق�ض حمتمل 
يف العتق)61).      

 ب- لو اأّدى املكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم اإعتاقه قبلها يقبل)61).
ج- ل���و اأقرت جارية ل�ضخ�ض بالرق فباعها ثم برهن���ت على عتق من البائع اأو على 

اأّنها حرة الأ�ضل يقبل ا�ضتح�ضاناً)62).
3- دعوى الر�ضاع:

وه���ي من الدعاوى الت���ي ا�ضتثناها الفقه���اء فقالوا ب�ضحة النظر فيه���ا رغم التناق�ض 
احلا�ض���ل فيها، ويعود ال�ضبب يف ذلك اإلى اأّنها م���ن الأمور التي تخفى على النا�ض فال 

)57(  البحر الرائق )155/6(.
)58(  مل اأك���ن اأرغ���ب يف ذك���ر ه���ذا ال�صتثناء حيث ل اأثر للعبودية يف زماننا، ولكن ال�صرورة العلمي���ة تقت�صي مني ذكر هذه الدعوى والأمثلة 

عليها.
)59( فت���ح القدي���ر)48/7-49( وانظر: الدر املختار )581/5(، بدائع ال�صنائ���ع )224/6(، املب�سوط )147/7(، البحر الرائق )168/5(، الهداية 

.)68/3(
)60(  حا�صية ابن عابدين )200/5(.

)61( حا�صية ابن عابدين )200/5(.
)62(  املرجع ال�صابق.
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يطلعون عليها)63).
 ج���اء يف الدر املختار: "لو قال لزوجته ه���ذه ر�ضيعتي ثم رجع عن قوله �ضدق لأن 

الر�ضاع مما يخفى فال مينع التناق�ض فيه")64).
 

اخلامتة

بعد هذا ال�ضتعرا�ض للبحث تو�ضل الباحث للنتائج التالية:
1- ي�ضرتط ل�ضماع الدعوى اأن تكون خالية من التناق�ض.

2- التناق�ض يف الدعوى معن���اه: اأن ي�ضدر عن اخل�ضمني اأو من يقوم مقامهما اأمام 
القا�ضي كالم ينايف اأمراً �ضدر عنهما قبل الدعوى.

3- اإّن الفقه الإ�ضالمي قد �ضبق القوانني احلديثة يف الكالم عن التناق�ض يف الدعوى.
4- التناق����ض قد ي�ضدر عن املدعي، اأو عن املدعى علي���ه، اأو قد يكون التناق�ض يف 

البينات التي ي�ضتدل بها يف الدعوى.
5-  تقبل الدعوى اإذا كان التناق�ض مما ميكن التوفيق بينه.

6-  ا�ضتثن���ى الفقهاء دعوى الن�ض���ب واحلرية والر�ضاع، فقبل���وا الدعوى فيها رغم 
وج���ود التناق�ض، لأن تل���ك امل�ضائل مما يلحقها اخلفاء فال يطل���ع عليها الإن�ضان �ضاحب 

العالقة.
وختاماً، اأرجو اهلل اأن اأكون قد وفقت يف هذا البحث، فاإن اأ�ضبت فمن اهلل – �ضبحانه 

وتعالى -، واإن اأخطاأت فاأرجو من اهلل العفو واملغفرة.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

)63(  الدر املختار )222/3(، تكملة حا�صية ابن عابدين )88/8(.
)64(  املرجع ال�صابق.


