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رضي هللا عنه وعن  -حديث  الصحايب اجلليل جابر بن عبدهللا  -رمحه هللا  -ذكر اإلمام احلافظ 
والذي تضمن الداللة على مشروعية الشفعة، وملا كان يف الشفعة معىن الدفع للضرر عن  -أبيه 

حديث الشفعة بعد أحاديث  -رمحه هللا  -اإلنسان يف حال املشاركة، ناسب أن يذكر املصنف 
شرع الرهن دفعًا للضرر، وشرع احلجر على  ,لقرض والرهن والتفليس، والسبب يف ذلك: أن هللا ا

رضي هللا عنهما  -املفلس دفعًا للضرر، ومن هنا ناسب أن يذكر رمحه هللا حديث جابر بن عبدهللا 
 والذي يتضمن مشروعية هذا النوع من املعامالت.  -

، والشفع هو: الزوج وكل عدد يقبل القسمة على اثنني، الشفعة يف لغة العرب مأخوذة من الشفع
وهو ضد الفرد. واملراد بالشفعة يف اصطالح العلماء: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن 
أخذها بالثمن نفسه، وتوضيح ذلك: لو أنك اشرتكت مع شخص يف شراء أرض وكانت هذه 

شريك اآلخر نصف القيمة، فلو أراد هذا األرض بينكما مناصفة دفعت أنت نصف قيمتها ودفع ال
الشريك أن يبيع حصته على رجل أجنيب فإنه من حقك إذا اشرتى هذا األجنيب أن تنتزع منه احلصة 

به وشرعه  8اليت اشرتاها بنفس الثمن الذي اشرتى به ولو مل يكن راضياً، وهذا احلكم حكم هللا 
عن اإلنسان؛ ألنك رمبا رضيت بشريك ومل ترض لعباده وفيه احلكم العظيمة إذ يتضمن دفع الضرر 

بشريك آخر، ورمبا كان هذا الشريك اآلخر فيه مفسدة وفيه ضرر وحينئذ شرع هللا لك دفع الضرر 
هبذا االستحقاق وأثبت للشريك احلق أن يدفع الضرر عن نفسه بطلب  Uوقضى رسول األمة 

ىل حقك، فبدل أن يكون لك حق الشفعة، ومساها العلماء "شفعة"؛ ألنك تشفع حق صاحبك إ
 -واحد صار لك حقان فتنتزع احلصة اليت اشرتاها ويصبح املال كله لك، هذا احلكم أمجع العلماء 

أنه حكم وقضى  Uعليه من حيث اجلملة؛ لثبوت السنة الصحيحة عن رسول هللا  -رمحهم هللا 
 الشريعة يف دفع الضرر عن املشارك.بالشفعة، ومن هنا قال العلماء مبشروعيتها وألهنا تتفق مع أصول 

 -ويف لفظ: قضى  –قال: جعل  -رضي هللا عنهما  –عن جابر بن عبدهللا  - 222] 
 بالشفعة يف كل ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود وصحر ِّفت الطرق: فال شفعة [. Uالنيب 
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]  [ - أو قضى - : جعلقال - رضي هللا عنهما –عن جابر بن عبدهللا ] : -رمحه هللا  -يقول 
، وهناك مسائل عديدة ثبت عن رسول Uفيها دليل على أن هذا احلكم من أقضيات النيب  قضى [

فيها،  -عليه الصالة والسالم  -اخلرب الصحيح وجاءت هبا األحاديث  الصحيحة بقضائه  Uهللا 
، فتارة كان ُيكم بالقضاء وتارة كان ُيكم بالوالية Uوهذا ما يسميه العلماء بشخصيات الرسول 

وتارة يكون أمره وحكمه عليه الصالة  -عليه الصالة والسالم  -وتارة بالتبليغ للرسالة بوصفه رسواًل 
ع، وكل هذا صحت به األحاديث الصحيحة وحبثه والسالم من باب الرأي واملشورة ال عالقة له بالشر 

يف كتابه  -رمحه هللا  -يف األصول، وممن أفرده بالتأليف اإلمام القرايف  -رمحهم هللا  -العلماء 
النفيس "اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام وبيان تصرفات القاضي واإلمام" بني فيه شخصيات 

 للرسالة وبالوالية والشخصية العامة مبطلق البشرية.  بالقضاء وبالفتيا وبالتبليغ Uالرسول 

يدل على إثبات احلق لإلنسان يف الشفعة وهو الشريك الذي مل  [ Uجعل رسول هللا ] وقوله: 
 بيانه. -إن شاء هللا تعاىل  -يقاسم فيما يقسم أو للجار، كما سيأيت 

املبيعات تنقسم إىل قسمني: إما  [ بالشفعة يف كل ما مل يقسم Uرسول هللا  ] قضى :Wيقول 
 أن تكون مبيعات أعيان، وإما أن تكون مبيعات منافع.

وإما أن تكون من املنقوالت، فأي شيء يباع  ،إما أن تكون من العقارات العني املباعة فبيع األعيان
  :ون منقوالً كاألرض والبيت والعمارة واملزرعة والعقار يشمل هذا كله، وإما أن يك  :إما أن يكون عقاراً 

 فعلى صورتني: ،كالسيارات والطعام واألكسية وحنو ذلك. فإذا كان هناك شريكان أو أكثر يف عقار

الصورة األوىل: أن تكون املشاركة يف عقار مل يقسم سواء كان أرضًا خالية من العمار أو كانت 
اثنان مزرعة أحدمها دفع  عمارة أو كانت مزرعة: اثنان اشرتيا مزرعة واشرتكا فيها مناصفة، أو اشرتى

ثلثي القيمة واآلخر دفع الثلث واشرتكا يف هذه املزرعة، أو اشرتكا يف هذه األرض من املخطط مل 
إما أن  :فهذه األرض إذا باع أحد الطرفني ،أن كالًّ منهما يعلم حصته :لكن من املعلوم ،تقسم بعد
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ما علمت بل القسمة: فإنه من حقك مىت يبيع قبل القسمة وإما أن يبيع بعد القسمة، فإذا بيعت ق
 يشرتط لثبوت هذا احلق لك أواًل: أن يكون قبل قسمة العقار.  ببيعه أن تقول: أنا شافع.

فمىت ما  :أو مل تعلم بالبيع ،أو مسافراً  ،ثانياً: أن تطالب بالشفعة فورًا بعد علمك، فلو كنت غائباً 
حبقك بالشفعة، فإذا تراخى اإلنسان عن علمت وجب عليك أن تطالب وتشهد على أنك مطالب 

ال بد من املبادرة  :فإنه يسقط حقه يف املطالبة بالشفعة، ومن هنا :املطالبة وعلم بالبيع وسكت
 باملطالبة بالشفعة. 

ثالثاً: أن يكون انتقال هذه احلصة إىل الطرف الثاين "األجنيب" عن طريق البيع، فلو أنه وهب أو 
عة أرض فقال: وهبتها جلمعية خريية ليس من حقك أن تشفع؛ ألن تصدق، كان عنده نصف قط

الشفعة ختتص بالبيع وال تشمل اهلبات، وال تشمل الصدقات والعطايا. ولو أنه تويف الشريك 
فانتقلت إىل ورثته مل يكن من حق الشريك اآلخر أن يطالب بالشفعة؛ ألهنا مل تنتقل على سبيل 

ت هذه الشروط فإن من حقك أن تشرتيها بنفس الثمن الذي باع املعاوضة، فإذا طالبت هبا وحتقق
به، فلو أنه باعها بعشرين ألفًا كان من حقك أن تشرتي هذا النصف الذي لصاحبك وشريكك 
بعشرين ألفاً، وليس من حقك أن تبخس القيمة فتقول: ال، هي قيمتها أقل من عشرين، بل تدفع 

أقل من ذلك، فتنتزع حصة الشريك بنفس الثمن، ولو   العشرين سواء كانت تستحق أكثر أو تستحق
كان البيع الذي مت بني االثنني وأوجب الصفقة فأردت أن تشرتي وقلت: أشرتيها بعشرين ألف 

 ولكن أقسطها، مل يكن من حقك وجيب عليك أن تدفع الثمن مباشرة وال يكون مؤجالً.

ا كان العقار مل يقسم، أما إذا ُقسم: هذا إذ [ بالشفعة يف كل ما مل يقسم Uقضى رسول هللا ] 
اشرتيتما قطعة أرض وكل منكما له نصفها فُقسمت القطعة وأفرزت حصة صاحبك من حصتك 
وعلم كل منكما ما لآلخر وبين جدار بينكما، أو فتحتما طريقاً بينكما فحينئذ يسقط حق الشريك 

و كان لك جار وباع هذا اجلار داره، يف الشفعة بالنسبة للذي قد قسم، أما إذا بىن وأحدث البناء أ
بالشفعة  Uفحينئذ يكون النوع الثاين من الشفعة يف العقار وهو العقار اجملاور فقد قضى رسول هللا 
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للجار، وهذا نوع آخر من الشفعة ال يعارضه هذا احلديث؛ ألن هذا احلديث متعلق بالعقار الذي مل 
ذي هو جبوار العقار، ومن هنا هذا نوع من الشفعة يقسم، وحديث الشفعة للجار متعلق بالعقار ال

وهذا نوع من الشفعة. والنوع األول إذا قسم وُصر ِّفت فيه الطرقات انقطعت الشفعة حبق املقامسة، 
وأما اجلوار فإنه إذا بىن وأحدث يف هذا النصيب وصار جارًا لك كان من حقك أن تشفع، وهذا 

واختاره بعض  -رمحهم هللا  -نفية وقول عند احلنابلة على أصح قويل العلماء كما هو مذهب احل
، واستدل أصحاب هذا القول مبا صح عن رسول -رمحة هللا على اجلميع  -أصحاب اإلمام مالك 

أنه قال: ) اجلار أحق بصقبه ( ويف رواية: ) جار الدار أحق بدار جاره ( وهذا يدل على  Uهللا 
 مشروعية الشفعة يف اجلرية.

إمنا هو يف العقار الذي مل ينب  [ فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق] ديث يف قوله: ويف هذا احل
 بعد، أما إذا بين واستحدث البناء وصارت اجلرية انتقلت الشفعة إىل نوع آخر وهي الشفعة باجلوار. 

يف هذا احلديث دليل على مسو الشريعة اإلسالمية وكمال منهجها حيث إهنا دفعت عن املسلم 
، واألصل يف ذلك: أن الشركاء واخللطاء يؤذي بعضهم بعضاً، واجلار يتضرر جباره، وقد بني الضرر

 ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ    ڭ ڭ ۓ            ۓ ے ژ: ,وجود هذا الضرر يف قوله  -تعاىل  -هللا 

يف هذه اآلية أن الشركاء يظلم بعضهم بعضاً  ,فبني   ژ ۋ ۋ   ٴۇ ۈ ۈ ۆ
لعباده  8ويؤذي بعضهم بعضًا فإذا كان هذا مما هو غالب يف الشركة وغالب يف اخللطة شرع هللا 

أن يدفعوا هذا الضرر، ولذلك إذا اشرتى األجنيب فإن رأيته وناسبك وتعلم منه األمانة وأنه ال يؤذيك 
فعة، ولكن إذا كان على خالف ذلك فإن من حقك أن رضيت بشراكته وبقيت ومل تطالب بالش

تطالب بالشفعة. هذا كله يف الشفعة يف العقارات إذا كانت مقسومة أو غري مقسومة مما ُيتمل 
. بقي السؤال يف الشفعة يف املنقوالت، -كما ذكرنا يف اجلار   -القسمة أو كانت عقارات بناء 

رة فإن السيارة من املنقوالت وأراد أحدمها أن يبيع فباع واملنقوالت: كأن يكون اثنان شريكني يف سيا
نصيبه يف هذه السيارة، فهل من حق الشريك أن يطالب هبذا النصيب؟ اختلف العلماء يف هذه 
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خص الشفعة بالعقارات،  Uاملسألة وظاهر النصو  واألثر أنه ال يستحق املطالبة؛ ألن رسول هللا 
ستباح مال املسلم إال بطيبة نفس منه، واألصل أنه إذا مت البيع فقد واملنقوالت باقية على األصل فال ي

ملك البائع صفقته، فبناء على ذلك إذا اشرتى نصيب املشارك يف السيارة فقد ملكه وليس من حقنا 
أن نطالبه ببيعه على املشارك؛ ألن النص خص احلكم بالعقارات دون املنقوالت، وهذا هو أصح 

 .-رمحة هللا عليهم أمجعني  -مذهب مجهور أهل العلم قويل العلماء كما هو 

السؤال األخري بالنسبة للمنافع، كل هذا بالنسبة لألعيان عقارًا كانت أو منقواًل، لكن لو كانت 
املنافع، مثاًل: لو أن اثنني استأجرا شقة أو عمارة أو أرضًا وقام أحدمها بإجارة ما استأجر على 

: هل إذا استأجرت العني وأردت أن تؤجرها للغري جيوز لك ذلك شخص آخر، فعند العلماء خالف
أو ال؟ فبعض العلماء منع قال: ألنك إذا استأجرت العني فإنك ال تكون مالكاً للمنفعة إال بقبضها، 
وإذا قبضتها فات احلق وبناء على ذلك ال يتأتى البيع. ومنهم من خرَّج املنع على علة أخرى فقال: 

لعمارة بعشرة آالف وأجرها خبمسة عشر كأنه دفع العشرة آالف يف مقابل مخسة إنه إذا استأجر ا
عشر أي: أن فيه شبهة الربا، فهذا هو وجه من منع. ومن أهل العلم من فصل فقال: إذا أحدث يف 
العني املؤجرة شيئًا جاز له أن يؤجرها بالقيمة وبأكثر وإال فال، وعلى كل حال فعلى القول جبواز أن 

 -رمحهم هللا  -ملستأجر ما استأجر تتخرج هذه املسألة. فالصحيح وهو قول مجهور العلماء يؤجر ا
خصها باألعيان املمتلكة، وبناء على ذلك فال  Uواألئمة: أنه ال تشرع الشفعة يف املنافع؛ ألن النيب 

فإذا استأجر  تشمل الشفعة يف املنافع وهذا هو الصحيح؛ ألن األصل يف امللكية أهنا ثابتة ألصحاهبا،
شخص دارًا مث أجرها على الغري فقد ملك األجرة وملك الغري املنفعة، وإذا ملك الغري املنفعة فال 
دليل عندنا يدل على حل أخذ الشريك اآلخر حلصة شريكه اجلديد، ويبقى احلكم على األصل: أن 

 شرعاً. الشريك اجلديد أحق بذلك القسم وبذلك الشيء الذي دفع ماله على وجه معترب

يف هذا احلديث دليل على كمال الشريعة من جهة كوهنا عدلت بني الطرفني فإهنا قالت للمشرتي 
اجلديد: خذ املال الذي دفعته، وقالت للشريك: اشرت إذا أردت أن تدفع الضرر عن نفسك تشرتي 
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ه سيـُر د إليه  احلصة بنفس القيمة، فلم تظلم املشرتي اجلديد؛ ألن املبلغ الذي دفعه سُيدفع له وحق
كاماًل، ودفعت الضرر عن الشريك اآلخر؛ ألنه يتضرر بدخول األجنيب وقد يتفق مع شريك وال 

 .-كما ال خيفى   -يتفق مع غريه 


