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ْفَعُة ِفيَما َلْم ُيْقَسْم ـ  1   ُشْفَعَة َفِإَذا َوَقَعِت اْلُحُدوُد َفالَباب الشُّ
 

َثَنا َعْدـدُ  2097 د  َحـدَّ َثَنا ُمَسـدَّ َثَنا َمْعَمـع  َعـِل الرُّْيـِعيِن َعـْل  َحدَّ اْلَواِحـِد َحـدَّ
ْحَمِل َعْل َجاِبِع ْبِل َعْددِ  َأِبي َسَلَمَة ْبِل َعْددِ  َما َقاَل َقَضـى عنه هللاَرِضي َّللاَِّ  العَّ
ــْفَعِة ِفــي ُاــمِن َمــا َلــْم ُيْقَســْم َفــِإَذا َوَقَعــِت  هللاَرُســوُل َّللاَِّ َصــلَّى  ــِ  َوَســلََّم ِبالشُّ َعَلْي

َفِت الطُُّعُق َفالاْلحُ   . ُشْفَعَة ُدوُد َوُصعِن
 

ْفَعِة َعَلى َصاِحِدَها َقْدَم اْلَدْيِع ـ  2  .َباب َعْعِض الشُّ
 
ْعِديُّ َمْل ِبيَعْت َوَقا َل اْلَحَكُم ِإَذا َأِذَن َلُ  َقْدَم اْلَدْيِع َفاَل ُشْفَعَة َلُ  َوَقاَل الشَّ

ُعَيا َفاَل ُشْفَعَة َلُ    .ُشْفَعُتُ  َوْيَو َشاِيد  ََل ُيَغيِن
ٍ  َأْخَدَعِنـي ِإْبـ 2098 َثَنا اْلَمكِنيُّ ْبُل ِإْبَعاِهيَم َأْخَدَعَنا اْبُل ُجـَعْْ َعاِهيُم ْبـُل َحدَّ

ــِعِْد َقــاَل َوَقْفــُت َعَلــى َســْعِد ْبــِل َأِبــي َوقَّــا   َفَ ــاَ   َمْيَســَعَ  َعــْل َعْمــِعو ْبــِل الشَّ
ُِ َعَلــى ِإْحــَدِ َمْنِكَدــيَّ ِإْذ َجــاَ  َأُبــو َراِفــع  َمــْوَلى  ــَد اْلِمْســَوُر ْبــُل َمْخَعَمــَة َفَوَضــَع ََ

َقاَل َيا َسْعُد اْبَتْع ِمنِني َبْيَتـيَّ ِفـي َداِرَ  َفَقـاَل َسـْعد  َعَلْيِ  َوَسلََّم فَ  هللاالنَِّديِن َصلَّى 
ِ َلَتْدَتاَعنَّهُ  ــَوُر َوَّللاَّ ــاَل اْلِمْس ــا َفَق ــا َأْبَتاُعُهَم ِ َم ــُدَ  َوَّللاَّ ْ َِ ــْعد  َوَّللاَِّ َل َأ ــاَل َس ــا َفَق َم

َمًة َأْو ُمَقطََّعًة َقاَل َأُبو َرافِ َعَلى َأْرَبَعِة آَل َخْمَس ِماَئـِة ع  َلَقْد ُأْعِطيُت ِبَها ف  ُمَن َّ
َعَلْيِ  َوَسلََّم َيُقـوُل اْلَ ـاُر َأَحـبُّ ِبَسـَهِبِ   هللا َأنِني َسِمْعُت النَِّديَّ َصلَّى ِدََنار  َوَلْوَل

ُِ ف  َوَأَنا ُأْعَطى ِبَها َخْمَس ِماَئِة ِدََنار  َفَأْعَطاَيا ِإيَّ َأْعَطْيُتَكَها ِبَأْرَبَعِة آَلَما   .ا
 .َباب َأيُّ اْلِ َواِر َأْقَعُب ـ  3

َثَنا  2099 ِ َحـدَّ َثِني َعِليُّ ْبـُل َعْدـِدَّللاَّ َثَنا ُشْعَبُة ح و َحدَّ اج  َحدَّ َثَنا َح َّ َحدَّ
ــْل  ِ َع ــِدَّللاَّ ــَل َعْد ــِمْعُت َبْلَحــَة ْب ــاَل َس ــَعاَن َق ــو ِعْم َثَنا َأُب ــدَّ َثَنا ُشــْعَبُة َح ــدَّ َشــَباَبُة َح
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ِهَما ُأْيِدي َقاَل  هللاَرِضي َعاِئَشَة  ِل َفِإَلى َأَِن َعْنَها ُقْلُت َيا َرُسوَل َّللاَِّ ِإنَّ ِلي َجاَرْْ
 .ِإَلى َأْقَعِبِهَما ِمْنِك َباًبا 

 ـــــــــــــــ
 : الشعح

 .فهذه األحاديث ثالثة في مسألة الشفعة : الحمد هلل وبعد 
أراد أن يبيـ  ههـذا  هي حق لكل شريك في نصـب  شـري إ ا ا: والشفعة 

عرف بعض أهل العلم الشفعة بأنها انتزاع الشريك حصة شري إ وهي مشـروعإ 
كمــا عــمعق وحــق للشــريك وللًــار أض ــاا فــي بعــض أ ــجار أهــل العلــم   الًــار 
المالصق وهي من محاعن الشريعة   ضعني أن اثبات الشفعة والق اء هها مـن 

اج ربمــا ضحتــاج هــذا العقـــار   محاعــن الشــريعة   ألن الشــريك فــي العقــار ضحتــ
ضعنـي مـًالا أنـق هبنـك وبـبن واحـد شـررة فـي أر    ضعنـي مشـترربن فـي أر  
وهج أراد أن يبي  فعرضـها وباعهـا لـإ نصـر األر  مـًالا ولـك النصـر باعهـا 
فهنـا الشـريك لــإ الحـق فـي أن ينتــزع حصـة شـري إ بقــجي الشـفعة ضعنـي أن ضشــف  

هي المطالبة فيح م القاضي لإ بشـروهها   في جن شافعاا في أخذها   والشفعة 
ضعني بشروط صحتها ألنإ هج أهدى من غبره   مـا يـدخل أبنبـي عليـإ فيعطيـإ 
مًل ما أعطى البائ    مًـل مـا أعطـى المشـترب البـائ  فيأخـذها ولـج بـاع   ولـج 
أن المشترب اعتلم القطعة أو اعتلم نصببإ و اك اعتلم المار فإن هذا مـن فـجر 

  لقاضي ويطل  الشفعة فيعطى اضاها .لى اعلمإ يذه  ا
النبي عليإ الصالي والسالم   ى بالشفعة فيما لم ضقسم و ار ا ا و عق 
الحـدود و ســمق الطــرب أو هبنــق الطــرب فـال شــفعة   الشــفعة عنــد أهــل العلــم   

 ضعني عند عامة أهل العلم مشروعة بشروط منها : 
أن تكجن الشفعة في العقار   ضعني في أر  في هبـق فـي شـيء :  أوَلً 

مشــاع مشــترك هــبن الًماعــة فــأراد هائفــة أن يبيعــجا فللشــريك الحــق فــي انتــزاع 
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حصــة شــري إ وئعطائــإ الــًمن حتــى ب يــدخل أبنبــي يــفثر عليــإ ثــم اختلفــجا فــي 
غبـــر العقـــار مـــن المنقـــجبت فمنعـــإ األكًـــرون وأبـــاي ا مـــام أحمـــد الشـــفعة فـــي 

حبجان بخصجصإ للحابة الى  لـك و الـق هائفـة ان الشـفعة فـي رـل شـيء   ال
لبن فــي العقــار وفــي غبــره مــن المنقــجبت   ضعنــي فــي الًاهتــات والمنقــجبت مســتد

فيـــإ  )) الشـــفعة فـــي رـــل شـــيء يي وهـــذا الحـــديثبقجلـــإ عليـــإ الصـــالي والســـالم 
 .رواه الببهقي وغبره   فيإ ارعابا  ضعر ألن

رًبر من أهل العلم فيما  ررت لك وئنما  بـل بـالحبجان  ولهذا لم ضأخذ بإ
   ار ا مام أحمد بالحبجان بخصجصإ ضعني في رواضة لجرود  لـك عـن السـلر 

. 
في الشفعة : أنإ ضشترط للشفعة أن ضطال  الشريك فجر  المسألة الثانية

علمإ مًل ما در عليـإ الحـديث الًـاني أمـا ا ا تـأخر   علـم بـأن شـري إ بـاع أو 
ر  عليــإ الشــريك فتــأخر فإنــإ ضســق  حقــإ هــذلك ضعنــي هتــأخره فلــإ الحــق ا ا عــ

علم فطال  مباشري   أو عر  عليإ فقار أنا أرغ  فبها   أنا أشترب   أما ا ا 
مر يجمبن ثالثة و اك باع ثم هذا  ار أنا أريدها فإنإ ضسق  حقإ ألنإ لم ضطلـ  

ي صــحة الشــفعة أن مباشــري   هــج فــجت الفرصــة علــى شــري إ فلهــذا ضشــترط فــ
تكجن فـجر علمـإ   وهـذا ا ا رـان عنـد الشـريك أحـد فعلـم بـأن شـري إ عـر  أو 
باع فإنإ ضشهد فجراا   ضعني ضشهد في المًلس الذب علم فيإ أشهدوا أني أهلـ  
الشــفعة وأنــا الن علمــق حتــى ا ا أتيــا عنــد القاضــي والحــاكم ضح ــم لــإ بشــهادي 

 غ  هها فجراا . الشهجد أنإ لم ضعلم اب هتلك وأنإ ر 
 جلإ عليإ الصـالي والسـالم فيمـا عـمعق فـي الحـديث الًـاني : )) الًـار 
أحــق بســ(بإ يي اختلــر فبهــا أهــل العلــم . مــا المــراد بالًــار هنــا   والســق  هــج 

 المًاور   والًار اختلر فيإ على  جلبن : 
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أن الًار المراد بإ هنا الشريك في جن بالمعنى الذب  ررناه لـك :  األول
أن معنـى الًــار الحـق بســ(بإ : ضعنـي الشــريك أحـق هنصــب  شـري إ   والًــار بـ

ضسـمى شــري اا   فيســمى الشــريك بــاراا ألن الشــراكإ أهلــو أنــجاع المًــاوري هــل هــي 
اختالط   فإ ا ران المًاور بار ألنـإ  ريـ  فهـذا مخـتل  معـإ فـي الملـك وهـذا 

 تفسبر أكًر أهل العلم لقجلإ : الًار أحق بس(بإ .
هائفة من أهل العلم منهم الحنفية الى أن الًار المقصجد منـإ المًـاور و ه  

ــــ   ــــذب بمعنــــى الًــــار المعــــروف ضعنــــي المالصــــق   فــــإ ا أراد الًــــار أن يبي ال
فللمًاور المطالبة هذلك وهذا داخل في عمـجم  جلـإ : )) الًـار أحـق بسـ(بإ يي 

 ال رر .فمذه  الحنفية في هذه المسألة وبيإ ألنإ  د يدخل على الًار 
أب تقسـم الطـرب تبـبن ضعنـي تقسـم   : في مسألة الشفعة  والشعط الثالث

 اعتبانق وفتحق الطرب فال شفعة .ا ا  سمق الطرب وببنق و 
في الحالبن فال شـفعة للشـريك حتـى لـج  ـار أنـا مـا علمـق وب شـفعة  ا اا 

 للمًاور ألنإ يرى الشيء أمامإ ب شفعة بعد فتح الطرب في  لك .
رأنإ ضمبل الى  ـجر د هيان أصل الشفعة وأنها مشروعة و خارب أراهنا الب

ـ في حديث عائشـة الحنفية  يراده الحديث األخبر في الباب في مسألة الًجار 
القري  أ رب الًبران باباا ضسمى باراا هل هج أحق من غبره بابعم ضعني  ـ ي 1) 

بإ يي الذب لـإ حـق باعم الًار ولذلك يدخلإ في عمجم  جلإ )) الًار أحق بس(
 في الشفعة هج المالصق ضعني الذب ما هبنك وببنإ شيء . 

 

                                                

ـ  الحديث : عن هلحة هن عبد هللا   عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ  الق : ضا رعجر هللا   ان لي  1
 بارين   فإلى أيهما أهدب    ار : الى أ ربك باباا .


