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  مراتب الشفعة-إسقاط الشفعة 

  سقوط الشفعة

 : يختمف أجل سقوط الشفعة باختالف حال الشفيع كما في الجدول أسفمو

  

 أجال سقوط شفعتو الشفيع

و , فإن قام بالقرب لو الشفعة دون يمين , سنة كاممة من يوم عممو بالبيع الحاضر الجاىل بالبيع
إن قام في سبعة أشير فأكثر يحمف أن سكوتو لم يكن لرضاه بالبيع و ال 

 إلسقاط حقو بالشفعة

و ليس من , سنة كاممة من يوم زوال عذره إذا ثبت أن عذره كان مقبوال شرعا صاحب العذر
العذر غيبة المشتري و لمشفيع أن يشفع عمى يد القاضي بعد إثبات 

 الموجبات أو يشيد عمى نفسو بأخذ بالشفعة

الحاضر الموقوف عند 

 القاضي

 في الحين و إذا أرجأ فال شفعة لو إال أن يدعي أنو ال يعرف المشفوع بعد 
 وصفو لو و كان بينو و بين مكانو ساعة فإنو يميل بقدر ذلك ليراه

 شيران من يوم العقد الحاضر عقد البيع

 سنة كاممة بعد الرجوع من غيبتو و عممو بالبيع و لو طالت السنون  الغائب البعيد الغيبة

 :إلسقاط الشفعة صراحة ثالث حاالت و لكل حكميا:  اسقاط الشفعة صراحة

ال يمزم الشفيع  اإلسقاط و ىو باق عمى شفعتو بعد البيع و عمل ذلك انو إسقاط : إسقاط الشفعة قبل البيع      .1
 و يرد المال الذي أخذه, سواء كان اإلسقاط عمى مال أم ال, الشيء قبل وجوبو 

يمزمو اإلسقاط و ال شفعة لو مطمقا قبل عممو بالثمن أو بعد عممو بيو عمل ذلك أن : إسقاط الشفعة بعد البيع      .2
فال يمزمو , ال يكون ثمنا لمثمو, اإلسقاط ال معاوضة فيو فال يضر الجيل بالثمن إال أن يكون الثمن يسيرا جدا 

 اإلسقاط حينئذ  

, إذا اسقط الشفيع الشفعة لكذب في الثمن أو في صفة المشتري أو في قدر الحصة المشتراة: اإلسقاط لكذب      .3
فإن اإلسقاط ال يمزمو بشرط أن يثبت الكذب ببينة ال بمجرد القول و يحمف يمينا أنو لم يسقطيا إال لذلك سواء 

أما إذا أخبر أن صديقو باع جميع حصتو فاسقط الشفعة لذلك ثم تبين أنو باع بعضيا . أخبره المشتري أو غيره
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 .فإن اإلسقاط يمزمو و ال شفعة لو
  

 :سقط الشفعة ضمنيا باألمور اآلتية : اسقاط الشفعة ضمنيا

        سكوت الشفيع عنيا سنة كاممة ألنو مفرط و سكوتو ىذه المدة يدل عمى رضاه 

        مقاسمة الشفيع المشتري قسمة بت أو منفعة آلن فعمو ىذا قرينة لقبولو شريكا جديدا لو 

         تصرف المشتري فيما اشتراه ببناء أو غرس أو ىدم بحضور الشفيع و عممو و سكوتو بال عذر و لو قام
 الشفيع داخل الستة لتفريطو بسكوتو

         مساومتو لممشتري في الحصة المشتراة 

         مساقاتو لممشتري في الحصة المشتراة عكس لو كان المشتري ىو العامل في مساقاة حصة الشفيع  فإن ذلك ال
 يعتبر دليال عمى تركو لمشفعة

         اكتراؤه من المشتري الحصة المشتراة عكس لو  أكرى  الشفيع حصتو لممشتري  فإن ذلك ال يعتبر دليال عمى
 تركو لمشفعة

        بيع الشفيع حصتو قبل أخذه بالشفعة آلنو لم يبق شريكا لممشفوع منو 

        األخذ بالشفعة لمغير أو بيعيا لو بعد األخذ بيا 

 مراتب الشفعة. 

        و ىم شركاء البائع في السيم: الشركاء من النوع األخص أو األقرب : المرتبة األولى. 

        و ىم شركاء البائع في اإلرث: الشركاء من النوع الخاص أو القريب: المرتبة الثانية 

    و ىم الذين يجتمعون مع البائع الذي آل إليو النصيب المبيع عن : الشركاء بمعنى العام أو البعيد: المرحمة الثالثة
 .طريق الوصية أو التنزيل

    و ىم شركاء الموروث الذين يشتركون مع البائع بحصة آلت إلييم : الشركاء بمعنى العم أو األبعد : المرتبة الرابعة
 .عن غير طريق اإلرث أو الوصية

 :يخضع لمقواعد اآلتية  :حق األولية في السابق و الالحق في ىذه المراتب . 

 .فيقدم ذووا الفروض عمى غيرىم من الشركاء, يقدم الشريك األخص لمبائع عمى الشريك الخاص     .1
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 .فيقدم العصبة عمى الموصى ليم, يقدم الشريك الخاص عمى الشريك بالمعنى العام     .2

 .فيقدم الموصى ليم عمى الشريك األجنبي, يقدم الشريك بمعنى العام عمى الشريك بمعنى األعم     .3

أما إذا كان البائع من الطبقة الثانية فإن الذي يستحق الشفعة ىو ,فالطبقة األولى ال يدخل معيا غيرىا إذا كان البائع منيا
و إذا باع أحد أصحاب الطبقة الثالثة فإن الذي يستحق الشفعة ىو من في .من في تمك الطبقة مع أصحاب الطبقة  األولى

و إذا كان البائع من أصحاب الطبقة الرابعة فإن الذي يستحق . تمك الطبقة باإلضافة إلى أصحاب الطبقة األولى و الثانية
 .الشفعة ىم جميع أصحاب الطبقات األربع

 :كيفية توزيع الشفعة إذا تساوى الشركاء     .3

إذا كان الشركاء متساوين في استحقاق الشفعة بأن كان مدخميم واحدا يتساوون في الرتبة فإنيم يستحقون جميعا الشفعة و 
 توزع الشفعة بينيم عمى قدر أنصبائيم؛

لو فرضنا ثالثة أشخاص يممكون دارا مشتركة بينيم أحدىم يممك نصفيا و الثاني يممك ثمثيا و الثالث :  مثال تطبيقي 
لصاحب : و طالب الشريكان بالشفعة فإن ذلك النصيب يقسم عمى ثالثة , ثم باع صاحب النصف نصيبو, يممك سدسيا

 .الثمث جزءان و لصاحب السدس جزء واحد

 


