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حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،  نااحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول
  ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين، أما بعد:

بالشفعة  >>>>قضى النبي $$$$: مجابر بن عبد اهللا  فهذا حبث خمتصر يف دراسة حديث 
 .####في كل مالم لم يقسم،...

 اإلخالص يف القول والعمل. أسأل أن يرزقيناهللا 
 :فصلني هذا البحث إىلقسمت وقد 

    ::::مبحثانمبحثانمبحثانمبحثاناحلديثية، وفيه احلديثية، وفيه احلديثية، وفيه احلديثية، وفيه     راسةراسةراسةراسة: الد: الد: الد: الدالفصل األول

 خترجيه.و : نص احلديث، المبحث األول
 .ذكر أحاديث اليت تشهد حلديث جابر يف مسألة الشفعة: المبحث الثاني

    مباحث:مباحث:مباحث:مباحث:    مخسةمخسةمخسةمخسة    ، وفيه، وفيه، وفيه، وفيهالفصل الثاني: الدراسة الفقهيةالفصل الثاني: الدراسة الفقهيةالفصل الثاني: الدراسة الفقهيةالفصل الثاني: الدراسة الفقهية

 شرح األلفاظ الغريبة.: المبحث األول
 ، واحلكمة من مشروعيتها.وشرًعا ،لغة تعريف الشفعة :الثانيالمبحث 

 داللة احلديث. المبحث الثالث:
 مسائل.ثالثة فيه الشفعة، وفيه ثبت فيما ت المبحث الرابع:

 الشفعة يف العقار الذي ال يقبل القسمة. المسألة األولى:
 .واملنقول مًعا العقار، هل الشفعة تثبت يف العقار أم تثبت يف :الثانيةالمسألة 
 الشفعة للجار. :الثالثةالمسألة 
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 ذكر بعض الفوائد املتممة للبحث. :المبحث الخامس       
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للللوووولفصل األلفصل األلفصل األلفصل األا     
    الدراسة احلديثيةالدراسة احلديثيةالدراسة احلديثيةالدراسة احلديثية

.انمباحث وفيه   
    ....ههههخترجيخترجيخترجيخترجيوووو    نص احلديث،نص احلديث،نص احلديث،نص احلديث،    املبحث األول:املبحث األول:املبحث األول:املبحث األول:

من طريق أيب سلمة، عن جابر  )١(يف جامعه -تعاىل رمحه اهللا -احلديث أخرجه البخاري
الشفعة يف كل ماٍل مل يقسم، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق  >جعل رسول اهللا $ س

 .#فال شفعة
 .)٢(#يقسم،... بالشفعة يف كل مال مل >قضى النيب $ويف لفظ: 

 .)٣(# بالشفعة يف كل ما مل يقسم،... >قضى النيب $: آخر  ويف لفظ
 .)٤(#الشفعة يف كل مال مل يقسم،... >إّمنا جعل النيب  $فظ: أخرجه أيضاً بلو 

حيث  اللفظنيهذين نوع فرق بني إىل  -رمحه اهللا -وقد أشار احلافظ ابن حجر
واللفظ األول يشعر باختصاص  ####لم يقسم كل مالٍ $$$$و ،####م يقسمكل ما ل$$$$ويف قوله "قال:

 .)٥(ون قابالً للقسمة خبالف الثانية"الشفعة مبا يك
 
 

                                                           

 ).٢٢١٣ح:  ٢/١١٦اجلامع الصحيح (كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه   (١)
 ).٢٢١٤ح:  ٢/١١٦اجلامع الصحيح (كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه   (٢)
 ).٢٢٥٧ح:  ٢/١٢٨الشفعة فيما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود فال شفعة  اجلامع الصحيح (كتاب الشفعة، باب  (٣)
 ).٢٤٩٥ح:  ٢/٢٠٦اجلامع الصحيح (كتاب الشركة، باب الشركة يف األرضني وغريها   (٤)
 ).٤/٣٤٦فتح الباري (  (٥)
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: )١(: هذا القدر>حكى ابن أيب حامت، عن أبيه أنّه قال: "الذي عندي أّن كالم النيب 
، ويشبه أن يكون بقية الكالم هو كالم )٢(قطْ  #الشفعة يف كل ما مل يقسم >إمنا جعل النيب $

، واهللا أعلم"، قلت له: ومب استدللت على ما #فإذا ُقِسَم، وقعت احلدود، فال شفعة$جابر: 
، مت املعىن، #الشفعة فيما مل يقسم >إمنا جعل النيب $تقول؟ قال: " ألنا وجدنا يف احلديث: 

كان يقول:   >، فهو كالم مستقبل، ولو كان الكالم األخري عن النيب #فإذا وقعت احلدود...$
. فلما مل جند ذكر #إذا وقعت احلدود...الشفعة فيما مل يقسم، وقال:  >إمنا جعل النيب $

يف الكالم األخري، استدللنا أن استقبال الكالم األخري عن جابر؛ ألنه  >احلكاية عن النيب 
 .)٣(هذا احلديث" >هو الراوي عن رسول اهللا 

األصل  ألنّ  ؛مث قال: " وفيه نظر -باالختصار–وقد أورد احلافظ ابن حجر هذا الكالم 
أن كل ما ذكر يف احلديث فهو منه حىت يثبت اإلدراج بدليل، وقد نقل صاحل بن أمحد، عن 

 .)٤(أبيه أنه رجح رفعها"
 ومل يتعرض لإلدراج املذكور. )٥(ا احلديث يف عللهوقد ذكر الدارقطين هذ

                                                           

 .#الشفعة يف كل ما مل يقسم >إمنا جعل النيب $قوله:   (١)
، وهو اإلكتفاء بالشيء؛ تقول: قْطين، أي: َحْسِيب، ويقال فيها #حسب$قْط هنا ساكنة الطاء مبعىن   (٢)

بزيادة فاء يف أوهلا لتحسني اللفظ، وتستعمالن يف النفي واإلثبات، وهذه خبالف  #فقط$أيًضا: 
املشددة الطاء؛ فإا ظرف ال يستعمل إال يف النفي، والسياق هنا لإلثبات، ينظر يف الكالم  #قطّ $

)، ٥٠٨)، واملصباح املنري (ص١٨٢-١٨١والفرق بينهما: مغين اللبيب (ص #قط $و #قطْ $على 
 ). ٧٣٧والكليات للكفوي (ص

 ).٤/٢٩٤كتاب العلل البن أيب حامت (   (٣)
 ).٤/٤٣٧فتح الباري (  (٤)
(٥)  )٥٦٠: ٢/٦٧٩.( 
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قال: قال  من طرق عن أيب خيثمة، عن أيب الزبري، عن جابر )١(أخرجه مسلماحلديث و 
من كان له شريك يف َربـَْعٍة أو خنل، فليس له أن يبيع حىت يؤذن شريكه، فإن $: >رسول اهللا 

 .#رضي أخذ، وإن كره ترك
قضى رسول $من طرق عن ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر قال:  )٢(وأخرجه أيًضا

بالشفعة يف كل شركة مل تقسم، ربعة أو حائط. ال حيّل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه،  >اهللا 
 .  #فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ومل يؤذنه فهو أحّق به

من طريق ابن جريج أّن أبا الزبري أخربه؛ أنّه مسع جابر بن عبد اهللا  )٣(وأخرجه أيضاً 
شرك يف أرٍض أو َرْبٍع أو حائط، ال يصُلح أن يبيع  الشفعة يف كل$: >يقول: قال رسول اهللا 

 .  #حّىت يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أىب فشريكه أحّق به حىت يؤذنه
 

        

                                                           

 ).١٣٣ /١٦٠٨ح:  ٣/١٢٢٩صحيح مسلم (كتاب املساقاة، باب الشفعة   (١)
 ).١٣٤ /١٦٠٨ح:  ٣/١٢٢٩(كتاب املساقاة، باب الشفعة صحيح مسلم   (٢)
 ).١٣٥ /١٦٠٨ح:  ٣/١٢٢٩صحيح مسلم (كتاب املساقاة، باب الشفعة   (٣)
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    ....املبحث الثاني: ذكر أحاديث التي تشهد حلديث جابر يف مسألة الشفعةاملبحث الثاني: ذكر أحاديث التي تشهد حلديث جابر يف مسألة الشفعةاملبحث الثاني: ذكر أحاديث التي تشهد حلديث جابر يف مسألة الشفعةاملبحث الثاني: ذكر أحاديث التي تشهد حلديث جابر يف مسألة الشفعة

رسول اهللا   عن أيب رافع أّن سعًدا ساومه بيتًا بأربع مئة مثقال، فقال: لوال أين مسعت  �
 .)١(ملا أعطيتكه #هِ بِ قَ سَ اجلار أحق بِ $يقول:  >

 رُ ظَ نتَ : يُ عة جارهاجلار أحق بشف$: >قال: قال رسول اهللا  موعن جابر بن عبد اهللا  �
 .#اا، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحدً 

 وغريهم. )٦(، والطحاوي)٥(، وأمحد)٤(، وابن ماجه)٣(، والرتمذي)٢(أخرجه أبو داود
ا روى هذا احلديث غري عبد هذا حديث حسن غريب، وال نعلم أحدً قال الرتمذي: " 

امللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة يف عبد امللك بن أيب سليمان 
ا تكلم ثقة مأمون عند أهل احلديث، ال نعلم أحدً  :هو ،امللكمن أجل هذا احلديث، وعبد 

وقد روى وكيع، عن شعبة، عن عبد امللك بن أيب  ،فيه غري شعبة من أجل هذا احلديث
سليمان هذا احلديث، وروي عن ابن املبارك، عن سفيان الثوري قال: عبد امللك بن أيب 

الرجل أحق  أنّ $ديث عند أهل العلم: سليمان ميزان، يعين: يف العلم والعمل على هذا احل
  .)٧("####ا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلكبشفعته وإن كان غائبً 

وقد تكلم فيه شعبة وغريه بال حجة، وهو حديث "قال ابن عبد اهلادي: 
  .)٨("صحيح ورواته أثبات

                                                           

 ).٦٩٧٨ح:  ٤/٢٩٣اجلامع الصحيح (كتاب احليل، باب احتيال العامل ليهدى له   (١)
 ).٣٥١٨ح:  ٧٨٨-٣/٧٨٦السنن (كتاب البيوع واإلجارات، باب يف الشفعة   (٢)
 ).١٣٦٩، باب ما جاء يف الشفعة للغائب ح: >اجلامع (كتاب األحكام عن رسول اهللا   (٣)
 ).٢٤٩٤السنن (كتاب الشفعة، باب الشفعة باجلوار ح:  (٤)
 ).١٤٢٥٣ح:  ١٥٧-٢٢/١٥٦املسند (  (٥)
 ).٥٨٥٠ح:  ٣/٤٠١شرح معاين اآلثار (  (٦)
 ).٣٢٣اجلامع (ص  (٧)
 ). ١/٥٠٩احملرر يف احلديث (  (٨)

= 
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 ................................، )١(-رمحه اهللا -واحلديث صححه ابن القيم
                                                           

 

واعلم أن حديث عبد امللك حديٌث صحيٌح، وال : ")١٧٦-٤/١٧٥يف تنقيح التحقيق ( الوق
، #إذا كان طريقهما واحًدا$هورة، فإن يف حديث عبد امللك: منافاة بينه وبني رواية جابر املش

 الطرق. وحديث جابر املشهور مل ينف فيه استحقاق الُشْفعة إال بشرط تصرف
فاجلار أحق بصقب جاره،  -كالبئر أو السطح أو الطريق  -فنقول: إذا اشرتك اجلاران يف املنافع

من النافع فال ُشْفعة، حلديث جابٍر املشهور؛ وهو أحد  حلديث عبد امللك؛ وإذا مل يشرتكا يف شيءٍ 
 األوجه الثالثة يف مذهب أمحد وغريه.

ال يقدح يف عبد امللك، فإن عبد امللك ثقٌة مأموٌن،  احلديث بة يف عبد امللك بسبب هذاوطَْعُن شع
ا كان إماًما يف  اق يف الفقه، ليجمع بني األحاديث إذا ظهر تعارضها، وإمنوشعبة مل يكن من احلذ

 احلفظ، وَطْعُن من طََعَن عليه
ا هو اتباٌع لشعبة، وقد احتج مسل ج له أحاديث، ، و ٌم يف "صحيحه حبديث عبد امللكسواه إمنخر

ثقه . وقد و زان عبد امللك بن أيب سليمانواستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثين املي
لشعبة: مالَك ال  وغريهم، وقد قيل ،والنسائيّ  ،وابن عمار ،والِعْجلي ، ابن معني وحيي، اإلمام أمحد

قيل له: حتدث عن حممد بن عبيد اهللا  بن أيب سليمان. قال: تركت حديثه.حتدث عن عبد امللك 
! قال اخلطيب: قد احلديث؟! قال: من حسنها فررت الَعْرَزِمي وتدع عبد امللك، وقد كان حسن

عبد امللك   الَعْرَزمي وترك التحديث عنأساء شعبة يف اختياره حيث حدث عن حممد بن عبيد اهللا
اهللا مل خيتلف األئمة من أهل األثر يف ذهاب حديثه وسقوط بن أيب سليمان، ألن حممد بن عبيد 

 ."روايته، وأما عبد امللك فثناؤهم عليه مستفيٌض، وُحسُن ذكرهم له مشهورٌ 
مجاعة ممن أثنوا على عبد امللك بن أيب سليمان مث قال: "فإنه إذا مل  -رمحه اهللا -وقد ذكر ابن القيم   (١)

كان ذلك دورًا باطّال؛ فإنه ال يثبت ضعف احلديث حىت يثبت يضعفه إال من أجل هذا احلديث،  
ضعف عبد امللك. فال جيوز أن يستفاد ضعفه من ضعف احلديث الذي مل يعلم ضعفه، إال من 
جهة عبد امللك، ومل يعلم ضعف عبد امللك إال باحلديث، وهذا حمال من الكالم فإن الرجل من 

طعن فيهم.....والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض الثقات األثبات احلفاظ الذين ال مطمع لل
الشفعة فيما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت $حلديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: 

، ويف احلقيقة ال تعارض بينهما: فإن منطوق حديث أيب سلمة انتفاء الشفعة #الطرق؛ فال شفعة
ملك بطريق، ومنطوق حديث عبد امللك  عند متييز احلدود وتصريف الطرق، واختصاص كل ذي

= 
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 .)٢(وصححه الشيخ األلباين ،)١(: "رجاله ثقات" -رمحه اهللا -وقال ابن حجر
  

                                                           

 

إثبات الشفعة باجلوار عند االشرتاك يف الطريق، ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق. 
فمفهومه موافق ملنطوق حديث أيب سلمة وأيب الزبري، ومنطوقه غري معارض له، وهذا بّني وهو أعدل 

 ).٤/١٧٣٠ذيب السنن (األقوال يف املسألة " 
 ).٩٠٧ح  ٢٦٨بلوغ املرام (ص  (١)
 ).٥/٣٧٨إرواء الغليل (  (٢)
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 الفصل الثاني
 الدراسة الفقهية

 وفيه أربعة مباحث: 
    ....املبحث األول: شرح األلفاظ الغريبةاملبحث األول: شرح األلفاظ الغريبةاملبحث األول: شرح األلفاظ الغريبةاملبحث األول: شرح األلفاظ الغريبة

بينت مصارفها  أي: بضم الصاد، وكسر الراء، وتشديدها، وختفف، صرفت الطرق
 .)١(اخلالص من كّل شيء -بكسر املهملة -ا، وهو مشتق من الصْرفوشوارعه

 .)٢(هُ يكُ رِ شَ  تُ رْ ا صِ ذَ إِ  هُ تُ كْ اَر ، وشَ كُ رْ الش  :ة، واالسمكَ ْر شِ  هُ كُ َر شْ يف األمر أَ  هُ تُ كْ ِر يقال شَ  َشرَِكة:
 .)٣(باع: مجعه: بفتح الراء، وإسكان الباء، املنزل ودار اإلقامة، ورَبُْع القوم: حملتهم، والرّ عبْ رَ 

 .)٤(مجعه احلوائط، وهو اجلدار ،البستان من النخيل إذا كان عليه حائطهو  الحائط:
 ٥(بفتح السني والقاف، ويقال: بصقبه، بالصاد، وهو القرب ب:قَ الس(. 

  

                                                           

 ).٤/٤٣٦)، فتح الباري (٢٤/٢٣)، وتاج العروس (٢/٢٥ينظر: النهاية يف غريب احلديث (  (١)
 ).١/٨٦٢)، والنهاية يف غريب احلديث (١٦٤ينظر: خمتار الصحاح (ص  (٢)
 ).١/٦٢٩ينظر: النهاية يف غريب احلديث (  (٣)
 ).١/٤٥٣السابق (املصدر   (٤)
 ).١/٧٨٥)، والنهاية يف غريب احلديث (٣/٨٥ينظر: مقاييس اللغة (  (٥)
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ا، واحلكمة من مشروعيتهاثثثثاملبحث الاملبحث الاملبحث الاملبحث ال
ً
 وشرع

ً
ا، واحلكمة من مشروعيتهااني: تعريف الشفعة لغة

ً
 وشرع

ً
ا، واحلكمة من مشروعيتهااني: تعريف الشفعة لغة

ً
 وشرع

ً
ا، واحلكمة من مشروعيتهااني: تعريف الشفعة لغة

ً
 وشرع

ً
    اني: تعريف الشفعة لغة

$ وقد قيل بضم الفاء أيضاً، والصواب:  : بضم املعجمة، وإسكان الفاء،#ةعَ فْ الش
مشتقة من الزيادة؛ ألن الشفيع يضم املبيع وهي  ،)١(اإلسكان كما قال صاحب تثقيف اللسان
وترًا فصار زوًجا شفًعا، والشافع هو اجلاعل الوتر  اإىل ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدً 

 . )٢(شفًعا
 :أما الشفعة شرًعا

  :لتايل، وبياا كاخيتلف من مذهب إىل مذهبفإن تعريف الشفعة يف الشرع 
  .)٣(####ا على المشتري بما قام عليههي تملك البقعة جبرً $$$$تعريف الشفعة عند احلنفية: 
 .)٤(####استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه$$$$تعريف الشفعة عند املالكية: 

الحادث حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على $$$$تعريف الشفعة عند الشافعية: 
 .)٥(####فيما ملك بعوض

استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من $$$$: تعريف الشفعة عند احلنابلة
 .)٦(####يد من انتقلت إليه

                                                           

 ).٢١٨تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان (ص  (١)
)، واإلعالم بفوائد عمدة ٢١/٢٨٣)، وتاج العروس (١/٨٧٧ينظر: النهاية يف غريب احلديث (  (٢)

 ).١٢/٧١القاري ()، وعمدة ٤/٤٣٦)، وفتح الباري (٧/٤١٣األحكام (
  ).٩/٣١٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/٣٨٩)، وفتخ باب العناية بشرح النقاية (٥/٢٣٩ينظر: تبيني احلقائق (  (٣)
 #مبيع$اجلار، وخرج بقيد  #شريك$فخرج بقيد ). ٥/٣١٠اجلليل شرح خمتصر خليل ( ينظر: مواهب  (٤)

 املوهوب، واملوروث.
 ).٧/٤١٣)، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام (٣/٣٧١(ينظر: مغين احملتاج   (٥)
 ).٧/٤٣٥ينظر: املغين (  (٦)

= 
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 ١٢ 

اد ورودها  العبمبصاحل من حماسن الشريعة وعدهلا وقيامها$: -رمحه اهللا–قال ابن القيم 
ما  كلفنين املعبالشفعة، وال يليق ا غري ذلك؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر 

تزام ضرر عه بالن رفأمكن، فإن مل ميكن رفعه إال بضرر أعظم منه بقاه على حاله، وإن أمك
بغي بعضهم  ر فيهميكث  الغالب فإن اخللطاءدونه رفعه به، وملا كانت الشركة منشأ الضرر يف

 على بعض شرع اهللا سبحانه رفع هذا الضرر: 
 .ة وانفراد كل من الشريكني بنصيبهبالقسمة تار  �

 .يف ذلك خر ضررى اآلوبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكني باجلملة إذا مل يكن عل  �

فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من األجنيب، وهو يصل إىل غرضه  
من العوض من أيهما كان؛ فكان الشريك أحق بدفع العوض من األجنيب، ويزول عنه ضرر 

ه يصل إىل حقه من الثمن، وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الشركة، وال يتضرر البائع؛ ألنّ 
قول والفطر ومصاحل العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل إلسقاط الشفعة األحكام املطابقة للع

 .)١(#مناقض هلذا املعىن الذي قصده الشارع ومضاد له
 
 

                                                           

 

احلقيقة أن يف هذا التعريف نظراً؛  "هذا التعريف قائًال:  -رمحه اهللا -وقد تعقب الشيخ ابن عثيمني
، ألن الشفعة حقيقة انتزاع احلصة، وليس استحقاقاً؛ ألن هذا املستحق لو مل ينتزع مل تثبت الشفعة

الشفعة انتزاع حصة الشريك $واب أن يقال يف التعريف: لكن ال يستحق االنتزاع إال بشروط، فالص
؛ ألن  #استحقاق$) دون أن يقال: [بعوض مايل بثمنه الذي استقر عليه العقد]ممن انتقلت إليه 

 ).١٠/٢٣٠شرح املمتع ( "هناك فرقاً بني االستحقاق وبني االنتزاع
 ). ٢/٩٢أعالم املوقعني (  (١)
الم للشيخ عبد اللة بن عبد )، وتيسري الع٢٩/١٧٨وينظر: جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (     

 ).٢/٦٧١الرمحن آل بسام (
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    : داللة احلديث.: داللة احلديث.: داللة احلديث.: داللة احلديث.الثالثالثالثالثالثالثالثاملبحث املبحث املبحث املبحث 

  فأكثر. ثننياحلديث دليل على مشروعية الشفعة، وذلك يف كل عقار مشرتك بني ا
. وقال )١(احلديث أصل يف ثبوت الشفعة": "هذا -رمحه اهللا -قال احلافظ ابن حجر

: "يؤخذ من هذا احلديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، -رمحه اهللا -الشيخ السعدي
 .)٢(وما ال شفعة فيه"

وقال الشيخ عبد اهللا البسام: "هذا احلديث أصل يف ثبوت الشفعة، ومشروعيتها، وهو 
 .)٣(مستند اإلمجاع عليها"

    ....ثالثة مسائلثالثة مسائلثالثة مسائلثالثة مسائلالشفعة، وفيه الشفعة، وفيه الشفعة، وفيه الشفعة، وفيه فيه فيه فيه فيه املبحث الرابع: فيما تثبت املبحث الرابع: فيما تثبت املبحث الرابع: فيما تثبت املبحث الرابع: فيما تثبت 

أمجع العلماء على ثبوت الشفعة يف العقار املشرتك القابل للقسمة ما مل يقسم. لقوله 
 .)٤(#يف كل ما مل يقسم$: >

 املسألة األوىل: الشفعة يف العقار الذي ال يقبل القسمة.

استدل ذا احلديث من  .####بالشفعة في كل مال لم يقسم.. >>>>قضى النبي $$$$قوله: 
، ورواية )٧(، والظاهرية)٦(، وقول ملالك)٥(كن قسمته، وهو قول احلنفيةأا ثابتة فيما ال ميقال 

                                                           

 ).٤/٤٣٦فتح الباري (  (١)
 ).١٠٦جة قلوب األبرار (ص  (٢)
 ).٤/١٧٦توضيح األحكام (  (٣)
)، واملغين البت ٧/٤١٤)، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام (١/٢٦٧املنذر (ينظر: اإلقناع البن   (٤)

 ).٣٠/٣٨١)، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (٧/٤٣٥قدامة (
 ).١٤/١٣٥ينظر املبسوط للسرخسي (  (٥)
 ).٣/٤٧٦ينظر: حاشية الدسوقي (  (٦)
 ).٩/٨٢ينظر: احمللى (  (٧)
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 ١٤ 

، وهيئة كبار العلماء باململكة العربية )٢(، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)١(عن أمحد
 فيدخل حتته ما يقبل القسمة، وما ال يقبلها. هذا لفظ عامألن  .)٣(السعودية
فعة يف  الش$: الق >أّن رسول اهللا  سجابر بن عبد اهللا روي عن مبا أيًضا استدلوا و 

أخذ أو يكه فيى شر كل شرك يف أرٍض أو َرْبٍع أو حائط، ال يصُلح أن يبيع حّىت يعرض عل
 مة. ل القسا يقبوهذا لفظ عام مل يقيد مب.  #يدع، فإن أىب فشريكه أحّق به حىت يؤذنه

يف األرض، والربعة،  >: " ومل يشرتط النيب -رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
واحلائط أن يكون مما يقبل القسمة: فال جيوز تقييد كالم الرسول بغري داللة من كالمه، ال 

 .)٤(سيما وقد ذكر هذا يف باب تأسيس إثبات الشفعة"
 ،من باب أوىلفذا أُثبتت الشفعة فيما ميكن القسمة، ففيما ال ميكن القسمة أنه إو  
ما ال ميكن فيه القسمة يكون ميكن رفعه باملقامسة، أما  الضرر فيما يقبل القسمة أنّ وذلك 

 .  )٥(دهضرر املشاركة فيه أشد لتأبّ 
، ومالك )٦(قسمته، وهو قول الشافعيكن أن الشفعة ال تثبت فيما ال مي القول الثاني:

 .)٨(، وهو ظاهر مذهب احلنابلة)٧(قوليف 
 

                                                           

 ).٦/٢٤٢واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ()، ٣/٥٢٩ينظر: الكايف (  (١)
 ).٣٠/٣٨١جمموع الفتاوى (  (٢)
 )١٩/٤٠٥جمموع الفتاوى للشيخ ابن باز (  (٣)
 ).٣٠/٣٨٢جمموع الفتاوى (  (٤)
 ).٣٠/٣٨٢ينظر: جمموع الفتاوى (  (٥)
 )، ١٥٨-٤/١٥٧روضة الطالبني (  (٦)
 ).٧/٣٧٤وينظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل ()، ٢٤١-٢٤٠، ٤/٢٣٤املدونة الكربى ( ينظر:  (٧)
 ).٦/٢٤١)، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (٧/٤٤١ينظر: املغين (  (٨)
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 .)٤(#)٣(، وال رهوٍ )٢(حٍ كْ ، وال ُر )١(ال شفعة يف فناء، وال طريق، وال منقبة نقضى أ >النيب  أنّ $قالوا: 
لناس يف ا يرغب ملاعه بوقالوا أيًضا: أنه لو وجبت فيه الشفعة لتضرر الشريك؛ فإنه إن 

البيع وال   ميكن، فالبالشفعة. وإن طلب القسمة مل جتب إجابته الشراء؛ خلوفهم من انتزاعه
ريك الذي رر الشضرفع القسمة، فال يقدر أن يتخلص من ضرر شريكه، فلو أثبتنا فيه الشفعة ل

 مل يبع لزم إضرار الشريك البائع. والضرر ال يزال بالضرر.
ك حتت املعىن الذي والراجح هو القول األول لعموم األدلة يف هذا الباب، ولدخول ذل

 .)٥(ألجله شرعت الشفعة، وهو دفع الضرر عن الشريك
 .)٦(نظر فيهأما احلديث املذكور الذي استدلوا به فلم يوقف على إسناٍد له حىت يُ 

وعلى فرض صحة احلديث فال حجة فيه؛ ألن األشياء املذكورة يف احلديث ليست مملوكة لشخص 
  .)٧(مرافق مشرتكة بني البيوت، ينتفع ا حسبما جرت عادة السكان"معني لتصح الشفعة فيها، وإمنا هي 

رمحه  -وأما قوهلم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع. أجاب عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية
: "أنه إذا طلب املقامسة ومل ميكن قسمة العني؛ فإن العني تباع، وجيرب املمتنع على البيع، -اهللا

 .)٨(وهذا مذهب مجهور العلماء: كمالك، وأيب حنيفة، وأمحد"ويقسم الثمن بينهما، 

                                                           

. غريب احلديث أليب عبيدة هي الطريق الضيق يكون بني الدارين ال ميكن أن يسلكه أحداملنقبة:   (١)
 ).٣/١٢١القاسم بن سالم (

 املصدر نفسه. .ناحية البيت من ورائه ورمبا كان فضاء ال بناء فيهالــــــرْكُح:   (٢)
 املصدر نفسه. .والرهو: اجلوبة تكون يف حملة القوم يسيل فيها ماء املطر أو غريه  (٣)
 ).٣/١٢١ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم يف غريب احلديث (  (٤)
 ).٦/٤١١ينظر: منحة العالم يف شرح بلوغ املرام (  (٥)
 ).٦/٤١١ينظر: منحة العالم (  (٦)
 ).٦/٤١١)، ومنحة العالم (٤/١٧٩ينظر: توضيح األحكام (  (٧)
 ).٣٠/٣٨٤جمموع الفتاوى (  (٨)
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    ....واملنقول معاً واملنقول معاً واملنقول معاً واملنقول معاً     العقارالعقارالعقارالعقار    هل الشفعة تثبت يف العقار أم تثبت يفهل الشفعة تثبت يف العقار أم تثبت يفهل الشفعة تثبت يف العقار أم تثبت يفهل الشفعة تثبت يف العقار أم تثبت يف: : : : لة الثانيةلة الثانيةلة الثانيةلة الثانيةاملسأاملسأاملسأاملسأ

، وال تثبت يف غريها من الشفعة تثبت يف العقار أنّ  :استدل حبديث جابر من قال
والصحيح من مذهيب ، )٢(والشافعية، )١(احلنفية وهو مذهب. -كالسيارة وغريها– املنقول

الطرق ختتص أن وقوع احلدود وتصريف  :. ووجه الداللة من احلديث)٣(واحلنابلةاملالكية، 
 .بالعقار دون املنقول

 ؛الشفعة شرعت لدفع ضرر سوء اجلوار على الدوام، وما ينقل وحيّول ال يدوم إنّ وقالوا: 
 . )٤(فال يدوم الضرر فيه كما يدوم يف العقار

 ،)٥(وهو رواية عن مالك، وأمحد أا تثبت يف العقار، ويف املنقول أيضاً، والقول الثاني:
 .-رحم اهللا اجلميع -وغريهم )٨(ني، وابن عثيم)٧(ابن القيم، واختاره )٦(قول الظاهرية وعليه

ما مل  الشفعة يف كلّ ب قضى >أن النيب $: ماستدلوا حبديث جابر بن عبد اهللا 
، وهذا يتناول العقار واملنقول، وألّن "ما" من صيغ العموم، فتثبت الشفعة يف املنقول،  )٩(#يقسم

 كما هي ثابتة يف العقار. 

                                                           

 ).٥/٢٥٢)، وتبيني احلقائق (١٤/٩٥ينظر: املبسوط (  (١)
 ).٢/٢١٢ينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي (  (٢)
 ).٦/٢٤٢()، واإلنصاف ٧/٤٤٠ينظر: املغين (  (٣)
 ).٩٥-٢/٩٤)، وأعالم املوقعيني (٥/٢٥٢ينظر: تبيني احلقائق (  (٤)
 ).٧/٤٤٠)، واملغين (٣/٤٧٦ينظر: حاشية الدسوقي (  (٥)
 ).٨٤، ٩/٨٢ينظر: احمللى (  (٦)
 ).٩٥-٢/٩٤أعالم املوقعني (  (٧)
 ).١٠/٢٤٦ينظر: شرح املمتع (  (٨)
 البيوع، باب بيع الشريك من شريكه.) كتاب ٢٢١٣ح ٢/١١٦أخرجه البخاري (  (٩)
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ذي ألجله عىن الع املموهذا القول وجيه، لقوة مأخذه؛ وهو عموم األدلة يف هذا الباب، 
 شرعت الشفعة، وهو دفع الضرر. 

: "الشفعة يف كل شيء - فسيح جناتهأسكنه اهللا -قال الشيخ حممد بن صاحل العثمني
وهذا ...إال ما أمكن قسمته من املنقوالت فإنه ال شفعة فيه؛ إلمكان قسمته من دون ضرر

القول أرجح؛ ألن العلة اليت ثبتت ا الشفعة للشريك يف األرض موجودة يف الشريك يف غري 
ه فالقول الراجح أن األرض، ....، والشفعة إمنا شرعت لدفع ضرر الشريك اجلديد، وعلي

 .)١(الشفعة ثبتت يف كل مشرتك، سواًء كان أرًضا، أم أواين، أم فرًشا، أم أي شيء"

    : الشفعة للجار.: الشفعة للجار.: الشفعة للجار.: الشفعة للجار.الثاثةالثاثةالثاثةالثاثةسألة سألة سألة سألة املاملاملامل

لعيد: ان دقيق اب لاستدل ذا احلديث من قال أن الشفعة ال تثبت للجار مطلًقا، قا
 "وذلك من وجهني:
أن ال شفعة  قتضي:ي ####الشفعة فيما لم يقسمجعل $$$$: املفهوم فإن قوله: الوجه األول

ا يما إذا جعلنة ال سلداللوهو أقوى يف ا ####إنما الشفعة$$$$فيما قسم، وقد ورد يف بعض الروايات: 
 دالة على احلصر بالوضع دون املفهوم. ####إنما$$$$

وهذا اللفظ  ،####فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة$$$$: قوله: والوجه الثاني
 .)٢(الثاين يقتضي ترتيب احلكم على جموع أمرين: وقوع احلدود، وصرف الطرق"

 .)١(،ومجاعة من السلف)٥(واحلنابلة ،)٤(الشافعيةو ، )٣(املالكية :قال به ؛وهذا القول
                                                           

 ).٢٤٧-٢٤٦ /١٠الشرح املمتع (  (١)
 ).٥٥٠إحكام األحكام (ص  (٢)
 ).٢/٨٥٦ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة (  (٣)
 ). ٢/٢١٣ينظر: املهذب (  (٤)
 ).٤٣٧-٧/٤٣٦ينظر: املغين (  (٥)
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: أا تثبت للجار رد اجلوار، بغري نظر هل كانت بينهم مرافق مشرتكة أم القول الثاني
 .)٣(وغريهم ،، وسفيان الثوري، وابن املبارك)٢(احلنفيةال، قال به 

عة جاره الجار أحق بشف$$$$وقوله:  .)٤(####قبهالجار أحق بس$$$$:>>>>استدلوا بقول النيب 
 .)٥(####، إذا كان طريقهما واحدينتظر بها وإن كان غائًبا

حوش، أو  يق، أون طر أا تثبت للجريان الذين بينهم مرافق مشرتكة م القول الثالث:
 بئر، أو حنو ذلك. 

، والشيخ )٢(ابن القيمو  شيخ اإلسالم ابن تيمية، ، واختاره)١(وهذا رواية عن اإلمام أمحد
 .)٤(، والشيخ ابن العثيمني)٣(عبد الرمحن السعدي

                                                           

 

ن أصحاب النيب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم م : "-رمحه اهللا -قال أبو عيسى الرتمذي  (١)
منهم: عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعني، مثل: عمر بن  >

عبد العزيز، وغريه، وهو قول أهل املدينة، منهم: حيىي بن سعيد األنصاري، وربيعة بن أيب عبد 
الرمحن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي، وأمحد، وإسحاق: ال يرون الشفعة إال للخليط، وال 

 ).٣٢٣" اجلامع (صاللجار شفعة إذا مل يكن خليطً  يرون
 ).١٤/٩٤املبسوط (، )٢/٣٠٨ينظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي (  (٢)

بيع، مث نفس امل ها يف: "الشفعة عندنا على مراتب: يقدم الشريك في -رمحه اهللا -قال السرخسي
 .)١٤/٩٤سوط (الشريك يف حقوق املبيع بعده، مث اجلار املالصق بعدمها". املب

وغريهم:  >: "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النيب -رمحه اهللا -قال أبو عيسى الرتمذي  (٣)
. وقال: #جار الدار أحق بالدار$قال:  >الشفعة للجار، واحتجوا باحلديث املرفوع عن النيب 

). وينظر: ٣٢٣(ص. وهو قول الثوري، وابن املبارك، وأهل الكوفة" اجلامع #اجلار أحق بسقبه$
 ).٧/٤٣٧املغين (

 ) كتاب احليل، باب إحتيال العامل ليهدى له.٦٩٧٨ح  ٤/٢٩٣أخرجه البخاري يف صحيحه (  (٤)
) وغريهم. وتقدم الكالم ٢٤٩٤)، وابن ماجه (ح١٣٦٩)، والرتمذي (ح٣٥١٨أخرجه أبو داود (ح  (٥)

 عليه يف املبحث الثاين، من الفصل األول. 
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الجار أحق بشفعة $$$$قال:  >أن النيب  ماستدلوا حبديث جابر بن عبد اهللا 
 .)٥(####جاره...إذا كان طريقهما واحد
الشفعة تثبت للجريان الذين بينهم مرافق مشرتكة؛ ألنه  أنّ  والراجح هو القول الثالث

إذا وقعت الحدود $$$$:  سها، وحيمل مطلقها على مقيدها، فإن حديث جابر جيمع األدلة كلّ 
إذا كان $$$$، منطوقه إنتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حّده، وحدث: ####وصرفت الطرق
 .)٧(منطوقه إثبات الشفعة باجلوار عند اإلشرتاك يف الطريق وانتفاؤها عند تصريف الطريق ،)٦(####طريقهما واحد

: "فإن الناس يف شفعة اجلوار طرفان ووسط: فأهل املدينة، -رمحه اهللا -قال ابن القيم
وكثري من الفقهاء ينفوا مطلًقا، وأهل الكوفة يثبتوا مطلًقا، وأهل البصرة وأهل احلجاز، 

يثبتوا عند االشرتاك يف حق من حقوق امللك، كالطريق واملاء وحنوها، وينفوا عند متيز كل 
ملك بطريقه حيث ال يكون بني املالك اشرتاك، وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها 

 .)٨(ل عنها التضاد واالختالف..."ومفهومها، ويزو 
 >أن النيب  معلى حديث جابر بن عبد اهللا  -رمحه اهللا -وعلق الشيخ ابن العثيمني

ٌ : ####فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فال شفعة$$$$: قال فاحلديث بني"  ه إذا حصلت أن
القسمة، ورمست األرض حبدودها وصرفت الطرق، بأن كان هذا اجلانب له طريق، واجلانب 

                                                           

 

 ).٦/٢٥٥اإلنصاف (ينظر:   (١)
 ).٤/١٧٣٢ذيب السنن ()، و ٢/١٣١أعالم املوقعني (ينظر:   (٢)
 ).١٠٦ينظر: جة قلوب األبرار (ص  (٣)
 ).١٠/٢٤٥ينظر: شرح املمتع (  (٤)
 تقدم خترجيه والكالم عليه يف املبحث الثاين من الفصل األول.  (٥)
 الفصل األول. تقدم خترجيه والكالم عليه يف املبحث الثاين من  (٦)
 ).٤٢١-٦/٤٢٠ينظر: منحة العالم (  (٧)
 ).٤/١٧٣٣ذيب السنن (  (٨)
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اآلخر له طريق فال شفعة، فيؤخذ من هذا أما لو اقتسما وبقي الطريق واحدًا مل يصرف 
فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح، أن اجلار له الشفعة يف حال وليس له الشفعة يف 

 .)١("#اجلار أحق بسقبه$وعليه حيمل حديث حال....

 : ذكر بعض الفوائد املتممة للبحث.املبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامساملبحث اخلامس

ن أن يعرضه به فيحسع نصيالشريك إذا أراد أن يبي حسن أدب املشاركة، وهو أن يف احلديث  -١
حبة بني ر، والصجلوافإن رغب شراءه فهو أحق به من غريه حلق الشراكة، وا ،على شريكه

 الشريكني، ويزيل عن أخيه، وشريكه عناء الشفعة.

دليل على مشروعية انتظار بيع   ،####الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها..$$$$حديث جابر:   -٢
وألن يف بيع  هذا من حقوق اجلار على جاره، اجلار عقاره حىت حيضر جاره الغائب؛ ألنّ 

 .)٢(العقار على شخص آخر تفويتًا لكثري من مصاحل جاره، وإحلاق ضرر به

 الشفعة حق واجب للشفيع، واحلقوق ال جيوز التحيل إلسقاطها. -٣

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: " اإلحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوا ال 
 .)٣(جيوز باتفاق العلماء"
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 ).٢٤٧-١٠/٢٤٥شرح املمتع (  (١)
 ).٦/٤٢١)، ومنحة العالم (٦٧٤-٢/٦٧٣)، وتيسري العالم (٤/١٧٧ينظر: توضيح األحكام (  (٢)
 ).٣٠/٣٨٦جمموع الفتاوى (  (٣)
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