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 الشفـعــة والشفـاعــة - 18

 هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد  مشدتري ا لدال من الشفعة :

 الذي استقر عليه العق  مع المشتري. 

  :حكمة مشروعية الشفعة 

الشفعة من محاسن اإلسالم، شرعت لد عع الردرع عدن الشدريكه رنده علمدا 

 ث لسدد ي ئلددك يشددتري نصدديي شددريكه عدد و لدده،  و ئو  يددالق سددي ة عيحدد

 الت اغض، ويتأئى الجاع، وعي ث وت الشفعة دعع لألئى والررع. 

 :حكم الشفعة 

ت  دت الشدفعة عدي شدء شديي لد  يقسد  مدن  ع ،  و الشفعة جائزة للشدفيع، و

داع،  و حائط، ويحرم التحيُّء إلسقاط اه رن دا شردرعت إللالدة الردرع عدن 

 الشريك. 

لِالشُّْفعَِة عِي شرء ِ َما  ×ال: قََرَى النَّ ِيُّ عن جالر لن ع  هللا عضي هللا عن ما ق

قر عاَل شرْفعَةَ. متفق عليه عَِت الطُّرر ر ِ ْقَسْ ، عَإئَا َوقَعَِت الحر رودر، َوصر  .(1)لَـْ  يـر

 :وقت الشفعة 

الشفعة حق للشريك متى علد  لدال يع، عدإخ  يرهدا لطلدت شدفعته يك  خ يكدوخ  -1

شدفعته متدى قد ع علي دا، ويخ  مكنده اإلشد اد   و معدذوعا  عيكدوخ علدى ،غائ ا  

 على المطال ة ل ا ول  يش   لطلت شفعته. 

يئا مات الشفيع ث تدت الشدفعة لوعثتده، ويأيدذ الشدفيع الم يدع لكدء الد من، عدإخ  -2

 عجز عن لعره سقطت. 

 :ثبوت الشفعة 
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ك يجول للشريك  خ ي يع نصي ه حتى يؤئخ شريكه، عإخ لاع ول  يؤئنه ع دو 

 ه، ويخ  ئخ له وقال ك غر  لي عيه ل  يكن له المطال ة له لع  ال يع.  حق ل

 :حكم شفعة الجار 

الجاع  حق لشفعة جاعه، عإئا شاخ لدين الجداعين حدق مشدتر  مدن طريدق  و 

الَجاعر  ََحقُّ لِشرْفعَِة »من ما لقوله عليه الصالة والسالم: ماي ث تت الشفعة لكء 

ـَما َواِح ا  َجاِعِه يرْنتََظرر لِـَ ا َويْخ َشاَخ َغائِ ا  يِ   يرجه  لدو داود «. ئَا َشاَخ َطِريقر ر

 .(1)والن ماجه

 هي طلي العوخ للغير. الشفاعة : 

  الشفاعةأقسام:  

 حسنة وسي ة.  قسمان:الشفاعة 

: هددي مددا شانددت عيمددا استحسددنه الشددرع، شددأخ يشددفع إللالددة عة الحسفف ةالشفففا -1

ْستَددـِحق،  و ععددع مظلمددة عددن مظلددوم، ع ددذه  ضددرع،  و َجددر  منفعددة يلددى مر

 محمودة، وصاح  ا مأجوع. 

مه الشرع، شأخ يشفع عي يسدقاط حد ، الشفاعة السيئة -2 : هي ما شانت عيما حرَّ

ذمومدة، وصداح  ا مدألوع  و هر  حدق،  و يعطائده لغيدر مسدتحقه، ع دذه م

 غير مأجوع. 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )  قال هللا تعالى:

 . [85]النساي/ (ی ي
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