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❖ حكم حق الشفعة عند بيع الشريك ً
ً
مشاعا ألصله أو فرعه
أرضا
❖ السؤال :إذا باع شريك أرضاً مشاعاً ألصله أو فرعه ،فهل للشريك اآلخر حق الشفعة؟
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
وهي في أصل اللغة من الشفع ،ومعناه :ضم عدد إلى عدد ،أو شيء إلى شيء ،فكان فرداً فصار شفعاً ،ولذلك سميت

شفعة.

ضى َِّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم،
وتقع الشفعة قبل تقسيم الحدود ،لما رواه جابر بن عبد هللا ،رضي هللا عنه ،قالَ « :ق َ
النبيَ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
قَ ،فالَ ُشْف َع َة» [ صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب بيع األرض
ص ِرَفت الط ُر ُ
الح ُد ُ
ِبالشْف َعة في ُكل َمال َل ْم ُيْق َس ْمَ ،فِإ َذا َوَق َعت ُ
ودَ ،و ُ
والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم] ،وعنه رضي هللا عنهما ،قال « :الشْف َعةُ ِفي ُك ِل ِش ْر ٍكِ ،في أ َْر ٍ
ض ،أ َْو َرْب ٍع ،أ َْو َح ِائ ٍطََ ،ل
ِ
يصلُح أَن يِبيع حتَّى يع ِرض عَلى َش ِر ِ ِ
حتَّى ُي ْؤِذ َن ُه» [صحيح مسلم ،كتاب المساقاة،
عَ ،فِإ ْن أ ََبىَ ،ف َش ِر ُ
يكهَ ،ف َيأ ُ
ْخ َذ أ َْو َي َد َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ
َحق ِبه َ
يك ُه أ َ
باب الشفعة].

وقد ذهب جمهور فقهاء المذاهب األربعة إلى إعطاء حق الشفعة للشريك وأضاف الحنفية إعطاءها للجار ،وذلك على أي

ٍ
مشتر للعقار المبيع ،سواء أكان قريباً أم كان أجنبياً ،وذلك لعموم النصوص المثبتة للشفعة ،وألن المقصد منها دفع ضرر
المتأذي بسوء المجاورة والشراكة ،غير أن بعض فقهاء القانون في كثير من الدول العربية نصوا على عدم جواز األخذ
بالشفعة عند وقوع البيع بين األصول والفروع ،بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ،وحجة هذا الفريق الحفاظ على الترابط األسري

واَلجتماعي ،وحماية اللحمة العائلية.

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أن الرأي القانوني راعى مصلحة الترابط األسري ،إَل أن مصلحة دفع الضرر عن الشريك

أقوى وأكثر تحقيقاً لمقاصد الشرع الحنيف ،لذلك فاألحرى باألصل والفرع أن يترك للشريك حقه في الشفعة إن رغب في
اَلستفادة منه ،ولهما اَلستفادة من الرأي القانوني إن كان لهما مصلحة غالبة ،مع انتفاء الضرر عن الشريك.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

