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أركانها و شروط أركانها :الشفعة
عن جابر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قضى بالشفعة في كل شركة ما لم تقسم ربعة أو حائط ال يحل لو أن 

يبيع حتى يؤذن شريكو فإن شاء أخذ و إن شاء ترك فإن باع و لم يؤذنو فيو أحق بو  
باب الشفعة  : رواه مسمم 

: القاموس المغوي والإلصطالحي
. الربعة والربع والمسكن ومطمق األرض : ربعة

. البستان أو الضيعة:  حائط 
. عيعممو بعزمو عمى البي::يوذن شريكو

: المضامين والإلستنتاج
. قضاء الرسول صمى اهلل عميو وسمم بحق الشفعة في المال المشترك عمى الشياع -1
 . الندب إلى إعالم الشريك البائع شريكو بالعزم عمى البيع -2

مضاء البيعرالشريك المأذون في البيع مخي -3  . في األخذ بالشفعة أو تركيا وا 

 .لمشريك غير المأذون في البيع الحق ف الشفعة بعد البيع -4

قضاء الرسول صمى اهلل عميو وسمم بالشفعة دليل عمى مشروعيتيا بشرط أن تكون في المال : االستنتاج
. المشترك عمى الشياع

: التحميل
 :تعريف الشفعة لغة واصطالحا

الشفع خالف الوتر : جاء في لسان العرب. مأخوذة من الشفع ومعناه الضم والزيادة والتقوية: الشفعة لغة
وسميت الشفعة بذلك ألن الشفيع يضم ما يتممكو بيذا الحق إلى نصيبو أو ممكو فيزيده . ه /وىو الزوج 

عميو و يتقوى بو 
الشفعة معناىا استحقاق الشريك أخذ حصة شريكو التي باعيا لألجنبي بغير إذنو بمثل : الشفعة اصطالحا

:  و قد عرفيا الفقياء بعدة  تعاريف منيا التعريفان اآلتيان. الثمن الذي باعيا بو 
و ىذا التعريف البن عرفة " الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكو بثمنو "  .1
 اختيارا بمعاوضة عقارا أو ما يتبعو بمثل الثمن أو قيمتو أو مالشفعة أخذ شريك ممن تجدد ممكو الالز"  .2

 " قيمة الشقص أو ما حدده الشارع في عوض الشقص 

شرح التعريف 
فالشفعة ال تثبت إال لمشريك فال يستحقيا غيره بيذا القيد كالحار خالفا لمحنفية : الشفعة أخذ شريك 

. و ىو الذي انتقل النصيب إليو فيعتبر أنو داخل جديد لممكية العقار المشترك: ممن تجدد ممكو
 الشريك يشرط الخيار مأي انتقل الممك بصفة نيائية؛ فال شفعة في لبيع غير الالز:  مالالز

فال شفعة لمشفيع فيما ممكو المشتري المشفوع منو تبرعا عمى القول المشيور في المذىب : بمعاوضة 
كما في المذىب , فال تكون في غيره من المنقوالت: عقارا أو ما يتبعو 

فال يستحق الشريك الشفعة إال إذا دفع لممشفوع منو ما خرج من يده بمناسبة ...: بمثل الثمن أو قيمتو 
مثل الثمن الذي دفعو إن كان من المثميات و بقيمتو إن كان من . حصولو عمى النصيب المشفوع

. المقومات
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حكميا و أصل مشروعيتيا 
  و 29:النساء" إال أن تكون تجارة عن تراض منكم : " الشفعة رخصة مشروعة مستثناة من قولو تعالى 

و .     رواه أحمد و أبو داود" ال يحل مال امرئ مسمم إال بطيب نفسو : " قولو صمى اهلل عميو و سمم 
و ىي جائزة في حق الشفيع؛ و ذلك أن الشرع قد منحو حرية ". ال ضرر و ال ضرار " تندرج تحت قاعدة 

و أو التنازل عن ىذا الحق لممشتري الذي أصبح , االختيار بين األخذ بالشفعة باعتبارىا حقا مشروعا لو
. شريكا حديدا لو

فمن السنة النبوية حديث جابر .  و لم يرد فييا نص من القرآن, أما أصل مشروعيتيا فبالسنة و اإلجماع 
فإذا وقعت الحدود     و , قضى رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم بالشفعة فيما لم يقسم:"المتفق عميو

أما اإلجماع فقد جمع أىل العمم عمى العمل بيا و عمى إثبات حق الشفعة " . صرفت الطرق فال شفعة
 ..لمشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط

حكمتيا 
ثم اختمفوا في الضرر الذي شرعت لرفعو عمى , اتفق العمماء أن الشفعة شرعت إلزالة الضرر عن الشركاء

: قولين
يرى أصحابو أنيا شرعت لرفع ضرر الشركة؛ و يترتب عمى ىذا القول أن الشفعة : القول األول  .1

 .تشرع فيما يقبل القسمة و ما يقبميا من األصول 

يرى أصحابو أنيا شرعت لرفع ضرر القسمة؛ و يترتب عمى ىذا الرأي أنيا تختص : القول الثاني .2
بما يقبل القسمة و ال تشرع فيما ال يقبميا 

أركانيا و ما يشترط في كل ركن 
الشفيع و المشفوع منو و المشفوع فيو و : حقيقة الشفعة و ماىيتيا ال تتحقق إال بوجود األركان اآلتية

: المشفوع بو و الصيغة 
 و يشترط فيو . و ىو اآلخذ لمشفعة المستحق ليا بسب انتقال حصة شريكو إلى شخص آخر: لشفيعا

 :لألخذ بالشفعة  الشروط اآلتية

 " فإن باع و لم يؤذنو فيو أحق بو : " و ىو البيع لمحديث :  إن يوجد لو سبب في الشفعة  .1

بحيث يممك في العقار نسبة معينة في جميعو غير معين و مفرز : أن يكون شريكا عمى الشياع   .2
إنو : " قال مالك : (باب ما تقع بو الشفعة: كتاب الشفعة)كالنصف و الثمث و الربع؛  كما في الموطأ 

و , الشفعة في الدور و األرضين, بمغو أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة ىل فييا من سنة؟ قال نعم
و عميو فال يستحق الشفعة غير الشريك من قريب أو زوج و ال الشريك في "  ال تكون إال بين الشركاء 

الجوار خالفا لمحنفية الذين يرون أن لمجار المالصق حق الشفعة أيضا عند عدم وجود الشريك في 
 و ال شفعة أيضا لمشريك في مساحة معينة و ال صاحب عمو و ال الشريك المفاوض . الرقبة

إنو بمغو أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة ىل : " قال مالك  : (الرقبة  )أن يكون شريكا في الذات  .3
؛أما إذا لم يممك إال المنفعة مؤقتا أو مؤبدا لم " الشفعة في الدور و األرضين , فييا من سنة؟ قال نعم

 أو المحبس عميو , يكن لو األخ بالشفعة؛ كمن أوصي لو بالمنفعة
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أما إذا وقع البيع بعد إلغاء الشركة فال شفعة لحديث : أن تكون شركتو ثابتة و مستمرة إلى حين البيع   .4
 " فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فال شفعة:" ... جابر

أو عند , سواء في السنة التي وقعت فييا المعاوضة التي استحق بيا الشفعة: أن يكون مميئا بالثمن   .5
 . مطالبتو بالشفعة ح فال شفعة لممعدم إال باإلتيان بضامن أو تعجيل الثمن

 .فإن شفع ليبيع ؛ ليس لو ذلك و سقطت شفعتو إن فعل: أ ن يشفع ليممك  .6

: أحوال الشفيع 
  تختمف أحكام الشفعة بالنظر إلى الشفيع  الذي توفرت فيو شروط الشفعة باختالف أحوالو 

ثبت لو حق األخذ بالشفعة داخل السنة الكاممة من , صحيحا, رشيدا, عالما بالبيع, فإذا كان الشفيع حاضرا
و قد تعتريو أحوال أخرى نمخص أحكاميا في الجدول , و ىذه الحالة ىي األصل فيو. عيوم العمم بالبي

: أسفمو

 

 

من خاف عمى نفسو أو مالو من سطوة المشتري ال تسقط شفعتو و لو طالت السنون شفعة ذي عذر 
. إذا ثبت عذره’ و تمضي سنة عمى زوالو, حتى يزول العذر
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 و ىو المالك الجديد الذي تممك بعوض في عقار حصة أحد الشركاء عمى الشياع الزما : المشفوع منو
 :و يشترط فيو ليصح أن تشفع منو الحصة المشتراة ما يمي.اختيارا

 أن تنتقل إليو ممكية الحصة المبيعة لو من المشترك بين الشركاء .1

كان بعقد بيع  أو ىبة ثواب أو أية ,  كان العوض ماليا أو غير مالي:أن يتجدد ممكو عميها بمعاوضة .2
و عميو فال شفعة .   مناقمة  أو مصالحة أو تعويض عن جرح أو في صداق أو غير ذلك: وسيمة أخرى

, و ىبة , فيما تممكو بغير عوض كإرث مثال أو تبرع؛ و المشيور أنو ال شفعة في التبرعات من صدقة
و , و قيل بثبوت الشفعة في التبرعات أيضا مثل المعاوضات , و ما يدفعو الولي لمحجور تحمال, و نحمة

المعمول بو أنو ال شفعة فييا إال أن توجد قرائن تدل عمى البيع و التحايل بإظيار التبرع فيجب الشفعة 
 .حينئذ بقيمة الشقص

لمشفيع حق الشفعة في أخذ النصيب الذي ممكو المشفوع منو عن :أن يكون التفويت لو ببيع صحيح الزم .3
و سواء كان الشريك الشفيع حاضرا أثناء , طريق البيع الصحيح النافذ سواء كان البيع مساومة أو مزايدة

و يجب فسخو إال , فال شفعة في البيع الفاسد مطمقا؛ سواء اتفق عمى فساده أو أختمف فيو, المزايدة أم ال
ففيو الشفعة بالقيمة يوم القبض إن كان متفقا عمى , أن يفوت بيدم أو بناء أو غرس أو ما شابو ذلك 

إال أن , و أما إذا فات ببيع صحيح كانت الشفعة بالثمن الثاني. و إن اختمف فيو فالشفعة بالثمن. فساده
يقوم الشفيع قبل نقد المشتري األول فممشفيع الخيار في أخذه بالثمن الثاني أو األول في المختمف عمى 

و إذا فات البيع الثاني ببيع فاسد فسد . و في أخذه بالثمن الثاني أو القيمة في المتفق عمى فساده, فساده
و ال شفعة أيضا في البيع عمى الخيار و إن كان صحيحا إال بعد انتياء . األول و الثاني و ال شفعة 

 .مدة الخيار لعدم لزومو

ذا كان البيع مناقمة ففيو الشفعة أيضا و لو قصد بيا الرفق  عمى المشيور و تكون بقيمة المدفوع ال , وا 
فال شفعة فييا عمى المعمول بو ألنو لم ,بقيمة المشفوع ما لم تكن المناقمة فيما ىو مشترك بين الشركاء

نما أريد بيا مساعدة الشريك جمع حظو لالنتفاع بو, يقصد بو البيع  .وا 

أو دفعو , و تكون بقيمة الثواب بعد تعيينو, و تثب الشفعة أيضا إذا كان كانت المعاوضة ىبة ثواب 
ما لمك يسترد الواىب النصيب , و يبقى حق الشريك في الشفعة محفوظا و لو طال األمد, بالفعل

. فإن استرده فال شفعة لمشريك, الموىوب
 الحصة المبيعة من المشترك التي يحق لمشفيع أن يستردىا من المشفوع منو: المشفوع فيو 

أو حيوان و عروض  و , أو زرع و خضر, أو في ثمار, أو مغارسة, أو في كراء,و قد يكون المشفوع عقارا
لكل حكمو 

العقار أو األصول بصفة عامة ىي األرض و ما اتصل بيا من بناء و شجر : الشفعة في العقار .1
و أن تستمر الشركة إلى , و أن تكون بجزء مشاع, والشفعة ثابتة فييا بشرط أن تكون مشتركة في ممك

 .و تمتنع إذا قسمت و حددت حدودىا و صرفت طرقيا. عحين البي

أو تبعا ,    و الشفعة ثابتة و مشروعة في كل ما يقبل القسمة بال فساد استقالال؛ كاألرض و بعض الدور
مثل البئر التي لم تقسم أرضيا؛ فإن باع أحد الشريكين نصيبو في التابع و المتبوع قبل القسمة كانت 
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فإن بيع التابع . كما تثبت الشفعة إذا باع نصيبو في التابع دون المتبوع إذا لم يقسم متبوعو, الشفعة فييما
و ,        بعد قسم متبوعو فخالف في ثبوت الشفعة و عدميا؛ و ظاىر المدونة أنو ال شفعة فيع 

.   المعمول بو ثبوتيا فيو
ما ال ينقسم بنفسو وال تبعا لغيره أو يقبميا بفساد مثل الشجرة الواحدة  : حكم الشفعة فيما ال يقسم من األصول

أو الرحى و الفرن و الحمام و البيت الصغير و الدكان الضيق وشبو ذلك تكون فيو الشفعة عند مالك و 
و قيل , أشيب و بو العمل و القضاء خالفا البن القاسم بناء عمى أن الشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة 

. ال شفعة في ذلك كمو بناء عمى أنيا شرعت لرفع ضرر القسمة 
اختمف فقياء المالكية في شفعة الشيء المشترك بين الشريكين رقبة أو منفعة إذا  : الشفعة في الكراء. 2

:  أكرى أحدىما نصيبو عمى رأيين 
يرى امتناع الشفعة في الكراء و ىو المشيور  : أوليما

أي يشفع . 2أن يكون مما ينقسم . 1: يرى جوازىا بالكراء و شير أيضا و بو العمل بشرطين: و ثانييما 
. ليسكن

يستحق العامل الشفعة إذا باع صاحب األرض أرضو و كان حين البيع قد أتم : الشفعة في  المغارسة . 3 
إلى أن تنتيي المدة المتفق عمييا في , فإن لم يتمو بعد حين البيع يبقى حقو في الشفعة موقوفا, عممو

. المغارسة؛ فإن نجح في عممو حكم لو بالشفعة و إال فال
إذا باع الشريك واجبو في الشجر و الثمر فمشريكو الحق في الشفعة و ىي ثابتة مع :الشفعة في الثمار. 4

كما تجب . و عمى المعمول بو إذا كانت ال تقبميا, أصوليا تبعا ليا اتفاقا إذا كانت أصوليا تقبل القسمة
فييا إذا بيعت الثمار لوحدىا سواء كانت أصوليا مشتركة بينيما أو ألحدىما أو ألجنبي بشرط بدو 

و تسقط الشغعة في . فإن لم يبد صالحيا فالبيع فاسد ال شفعة فيو إال بعد فواتو, صالحيا وقت فواتو 
و ال شفعة في الثمار الصيفية      و .. الثمار بيبسيا و حصول منفعتيا فيما ال ييبس مما يؤكل أخضر

بخالف الثمار الخريفية     و  ألن ضرر الشركة فييا خفيف ال يطول, الفول الخضر عمى ما بو العمل
ورق التوت و الورد ففييا الشفعة 

و العروض كميا ,  المشيور أنو ال شفعة في الحيوان عمى اختالف أنواعو:الشفعة في الحيوان و العروض. 5
إال أن يكون الحيوان معدا لمعمل في حائط ففيو الشفعة إذا بيع مع , من ثياب و سالح و غير ذلك
و لمشريك في العروض و الحيوان الحق في أخذ نصيب شريكو فييما . الحائط تبعا لو و إال فال شفعة

و ال يعتبر ىا الفعل , بالثمن الذي بمغو الحيوان أو العرض قبل نفاذ البيع جبرا عمى شريكو رفعا لمضرر
.  شفعة ألنيا أخذ من يد المشتري و ىنا األخذ من يد البائع

و ,     ال شفعة في الزروع و الخضر سواء بيعت مع أصميا أو لوحدىا: الشفعة في الزروع و الخضر. 6
الشفعة باألرض بما ينوبيا من الثمن ألن ضرر الشركة فييا خفيف يزول بزواليا و ال يطول االشتراك 

. فييا
 
 المشفوع  و ىو الثمن أو قيمتو أو قيمة الشقص الذي يؤديو الشفيع لممشفوع منو مقابل انتزاع :المشفوع بو

و تجب الشفعة بمثل ما ما وقع بو البيع من جنس الثمن و صفتو منة حمول و تأخير و . فيو من يده
 ضمان و رىن و غير ذلك
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 كشراء بعين أو طعام أو غيرىما أو من العروض الموصوفة : فإن كان المشفوع بو من المثميات
فالشفعة بمثل ذلك قدرا و صفة 

 و إن كان المشفوع بو مقوما معينا فالشفعة بقيمتو 

 فإن كانت بمغارسة فالشفعة بأجرة .و إن كان الشراء بكراء أو إجارة فالشفعة بقيمة الكراء أو اإلجارة
 العامل

 و إذا دفع في عوض غير مالي كصداق أو تعويض عن جناية أو صمح فالشفعة بقيمة الشقص 

  و اختمف في الدين يؤخذ عنو الشقص و المشيور أن الشفعة تكون بمثمو إال أن يتحايل في الدين عمى
إسقاط الشفعة 

 و أخذت بالشفعة أو طمبتيا من المشتري , و ىي كل ما دل عمى األخذ بالشفعة مثل شفعتك   :الصيغة
 .أو قمت بيا عميو

        
 
 
 

 


