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  دراسة فقھیة قانونیة: الشفعة في المنقول

  زكریا محمد القضاة. د

  لملخ

لثمانية،         هبه  إلسالمي بم لفقه  ق  لبح م بية محل   يبي  لع ني  لق

عية،              لـش لـة  أل ستق  ي  ل، ع  لمنق ألخ بالشفعة في  سة، م  ل

تحليلها      ، ني لق نص   ، لفقها ل  ل      . ق لمنقـ لشفعة في  جح ثب  ي

                ، لمثبتة للشفعة في كـل مـال مـشت ي  ألحا ، لعم  لعقا كما هي ثابتة في 

فع      هي  لعلة،  لـشفعة     . لض في كل منهما   التحا  بي  ت لى تقني  ع  ي

ليمنـي،              ني  لم لقان  يتي،  لك ني  لم لقان  ل  لى  ل، كما سب  لمنق في 

ل فـي                لمنقـ لعقا  ح للشفعة يجمع بي  ا م ضع ن ي في  ئ ي كانا  لل

لشفعة على            لتي قص  بية  لع ني  لق ، خالفا لمع  ح تباعا –لعقا  نس 

لحنفي          لفقه  ساسا م  لمستم  لعثمانية  لية  لع ألحكا  خالفـا   -لنهج مجلة   ،

لشفعة كلية ا  نف بإلغا ن ل  لس  ني  لم   .للقان 
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Preemptive Movables: Legal Jurisprudential Study  

Dr. Zakaria Mohammad Al-Qudah 
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ABSTRACT 

This study investigates the attitude held by the Islamic 
fiqh with its eight schools and Arabic laws under study 
regarding preemptive movables by reviewing and analyzing 
sharia evidence, fuqaha' arguments, and legal texts. This 
study establish preemption right as the same in movables as 
in immovable property considering multitude Hadithes that 
viewed preemption as vested in common property; and 
commonality of cause that is to eliminate damage 
suggesting codify and apply preemption as the same as in 
both the Kuwaiti and Yemeni civil laws that pioneered 
codification of preemptive movable and immovable 
property in one system, contrary to most Arabic laws that 
restricted preemption to estate following the approach 
adopted in Ottoman Judicial Gazette originally derive from 
the Hanifite Fiqh, and contrary to the Syrian Civil Law 
which was the only to dispense with the preemption system 
entirely. 
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مة   لمق

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على رسولھ الصادق األمین، وعلى 
  .سائر أنبیاء اهللا المكرمین، وبعد

فإن الشفعة سبب من أسباب كسب الملكیة، یتمكن عن طریقھا الشركاء على 
الشیوع من دفع الضرر جراء دخول شخص أجنبي عنھم شریكًا على الشیوع معھم، 

حید الملكیة وتجمیعھا، بدًال من تفتیتھا، فیحسن بھذا التجمیع وتؤدي إلى تو
عند من یرى الشفعة بسبب –مثلما أنھا ترفع الضرر عن الجار . استثمارھا وإدارتھا

 من دخول جار جدید قد ال تتفق طباعھ مع طباع جاره، وقد یسبب -الجوار كالحنفیة
  .لھ أضرارًا یمكن تجنبھا عن طریق تشریع الشفعة

 على أصل -سّنیة وغیر سّنیة– اتفقت المذاھب الفقھیة اإلسالمیة المعتمدة وقد
األرض، وما یتبعھا من مبان : مشروعیة الشفعة، واتفقت على ثبوتھا في العقار

إال أنھا اختلفت في الشفعة في المنقول، فأثبتھا البعض، . وأشجار ثابتة مستقرة فیھا
تشریعات العربیة المعاصرة، ففي حین ونفاھا الجمھور، وظھر ھذا الخالف في ال

قصرت مجلة األحكام العدلیة العثمانیة الشفعة على العقار واستمدت مجمل أحكامھا 
من المذھب الحنفي، ثم سارت على ذلك معظم القوانین العربیة المعاصرة، نجد 
بعض القوانین العربیة كالقانون الكویتي والقانون الیمني، یعممان الشفعة لتشمل 

عقار والمنقول، ونجد بعضھا اآلخر كالقانون السوري ینفي حق الشفعة ویلغیھ ال
  .نھائیًا في العقار والمنقول معًا

وقد ظھرت في مجتمعاتنا المعاصرة منقوالت كبیرة القیمة واألھمیة، كالسفن، 
والطائرات، والسیارات، والشركات التجاریة، مما أصبح یستدعي البحث أنھ إن 

قانون مالك العقار وشرع لھ حق الشفعة لتمكینھ من توحید الملكیة حمى الشرع وال
ورفع الضرر، أال ینبغي أن تبسط ھذه الحمایة لتشمل المنقول مع ما أصبح لھ من 

مع مالحظة أن البحث ال یتناول . أھمیة قد تفوق أھمیة العقار في كثیر من األوقات؟
ة الموروثة عن مجلة األحكام العدلیة أحكام الشفعة التفصیلیة وال إجراءاتھا القانونی

العثمانیة، مع ما قد یكون قد ظھر من صعوبات وسلبیات تطبیقیة للشفعة في إطار 
ذلك التنظیم القانوني لھا، خصوصا أن المجلة وسعت نطاق المستحقین للشفعة 
لتشمل الجار باإلضافة إلى الشریك، وأن تلك اإلجراءات والتنظیمات لیست من 

لدینیة، وإنما ھي اجتھادیة یسوغ تعدیلھا بما یبسطھا ویجعلھا أقرب الثوابت ا
للوصول إلى الھدف والغایة المبتغاة من تشریع الشفعة أصال، ویقتصر ھذا البحث 
على حق الشریك على الشیوع فقط، ویركز على الفكرة العامة  في أن الشریك في 

خص آخر، وھل من حق المنقول ھل ھو أولى من غیره إذا باع شریكھ نصیبھ لش
الشریك أن یحل محل المشتري ولو جبرا عنھ مراعاة لمصلحتھ وتجمیعا للملكیة بدال 
من تفریقھا، ولتوضیح ذلك أضرب عددا من األمثلة الواقعیة التي قد تتدرج في 

  أھمیتھا االقتصادیة من أبسط األشیاء إلى أعالھا؛ 
في شراء بعض األثاث لنفرض أن طالبین مغتربین استأجرا شقة وتشاركا 

كثالجة مثال، ثم تخرج أحدھما فأراد أن یبیع نصیبھ في الثالجة إلى طرف ثالث، 
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ألیس من المصلحة أن یتقدم شریكھ على اآلخر في الشراء، وإن أبى الشریك وباع 
نصیبھ للغیر ألیست المصلحة في تمكین الشریك من انتزاع المبیع من ید من اشتراه 

  .صا وأن ھذا المنقول ومثلھ ال یقبل القسمة؟ولو جبرا عنھ، خصو
ولنفرض أن أخوین ورثا منقوال تذكاریا ذا قیمة رمزیة لألسرة، كسیف، أو 
جوھرة، فباع أحد األخوین نصیبھ إلى طرف ثالث، ألیست المصلحة ھنا أیضا في 
تقدیم الشریك على الطرف الثالث منعا للضرر وتجمیعا للملكیة وإبقاء على القیمة 

  .مادیة والمعنویة لذلك المبیع في ید أحد مالكیھ مقدما على اآلخرین؟ال
ولنفرض أن أحد الشریكین في شركة تجاریة باع نصیبھ فیھا أو أسھمھ 
لطرف ثالث، ألیست المصلحة ھنا أیضا أن یتقدم الشریك على ذلك الطرف ولو جبرا 

  عنھ؟
تسمیاتھا وتشریعاتھا ھذه ھي الفكرة الرئیسة التي یعالجھا البحث، أیا كانت 

البدیلة في القوانین المعاصرة، إذ إن الفقھاء بحثوا ھذه المسألة في إطار الشفعة، 
وظھر عندھم عنوان خاص للشفعة في المنقول، وتابعھم على ذلك عدد من القوانین 

  . المدنیة العربیة
  : حدود البحث

ي، المالكي، الحنف: یبین البحث ما في الفقھ اإلسالمي بمذاھبھ الثمانیة
الشافعي، الحنبلي، الظاھري، الزیدي، اإلمامي، واإلباضي، في موضوع الشفعة في 
المنقول من آراء واتجاھات، وترجیح ما یقویھ الدلیل، وبیان موقف التشریعات 
العربیة المعاصرة من ھذا األمر، لنكون على اطالع على ما ھو مطبق فعًال في 

القانون : القوانین المدنیة العربیة عینة للدراسة ھيالوطن العربي، آخذًا عددًا من 
المدني الكویتي، القانون المدني الیمني، القانون المدني األردني، قانون المعامالت 
المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، قانون المعامالت المدنیة السوداني، القانون 

ي،  والقانون المدني السوري، المدني المصري، قانون الملكیة العقاریة اللبنان
  .وینحصر البحث في إطار ھذه الحدود

  :أسئلة البحث
  :ینتظر أن یجیب البحث عن األسئلة اآلتیة

ھل أثر القول بثبوت الشفعة في المنقول عن أحد من الصحابة أو التابعین؟ وھل  -١
ھذا القول معروف ومعھود في المذاھب الفقھیة اإلسالمیة المعروفة؟ وما ھي 

 مذاھب التي تبنتھ؟ال
ما مدى دقة نسبة القول بثبوت الشفعة في المنقول إلى أبي حنیفة وأصحابھ في  -٢

كتب غیر الحنفیة، واعتباره روایة عن اإلمام مالك في كتب غیر المالكیة، مع أن 
 كتب الحنفیة والمالكیة تصرح بخالف ذلك؟ وما تحقیق ھذا األمر؟

لمنقول وفق األدلة الشرعیة؟ وھل یمكن ما مدى قوة القول بثبوت الشفعة في ا -٣
 اعتباره راجحًا؟

ما مدى تطبیق الشفعة في المنقول في القوانین المدنیة العربیة المعاصرة؟ وما  -٤
 ھي القوانین التي تبنت ذلك؟
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ھل األرجح تصنیف القانون المدني األردني ضمن القوانین النافیة للشفعة في  -٥
  ھا؟المنقول، أم ضمن القوانین المثبتة ل

  :منھج البحث
اقتضت طبیعة ھذا البحث اتباع المنھج االستقرائي، والمنھج التحلیلي، فتم 
استقراء النصوص الشرعیة، وأقوال الفقھاء، والمواد القانونیة المتعلقة 
بالموضوع، وتحلیلھا، والمقارنة بینھا، وترجیح ما یقویھ الدلیل، ویتفق مع مقاصد 

  .ةالشریعة، ویحقق المصلحة العام
ولما كان ھذا البحث مقارنًا بین الفقھ اإلسالمي والقوانین الوضعیة، وقد یطلع 
علیھ متخصصون في الشریعة، ومتخصصون في القانون، فقد تم بشكل مقصود نقل 
عدد من النصوص الفقھیة من المذاھب المتعددة، ونقل نصوص المواد القانونیة 

ھل على كل من الطرفین فھم مناحي وعدم االكتفاء باإلشارة إلى أرقامھا، كي یس
التفكیر وبناء األحكام لدى الطرف اآلخر، ولتكوین صورة متكاملة عن الموضوع 

  .لدى كل منھما، وللتأكد من سالمة التحلیل واالستنتاج في ثنایا البحث
  :خطة البحث

  :تم تقسیم البحث إلى مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة، على النحو اآلتي
  .منت أھمیة الموضوع، ومنھج البحث، وخطتھالمقدمة، وتض
  :حقیقة الشفعة ومشروعیتھا، وحقیقة العقار والمنقول: المبحث األول
  .حقیقة الشفعة، ومشروعیتھا: المطلب األول
  .حقیقة العقار والمنقول: المطلب الثاني
  :الشفعة في المنقول في الفقھ اإلسالمي: المبحث الثاني
  .ة في المنقولثبوت الشفع: المطلب األول
  .نفي الشفعة في المنقول: المطلب الثاني
  :الشفعة في المنقول في القوانین العربیة المعاصرة: المبحث الثالث
  .القوانین المثبتة للشفعة في المنقول: المطلب األول
  .القوانین النافیة للشفعة في المنقول والتي تقصرھا على العقار: المطلب الثاني
  .لقوانین النافیة للشفعة أصًالا: المطلب الثالث

  .وذكرت فیھا أبرز نتائج البحث، والتوصیات: الخاتمة
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  املبحث األول

  حقيقة الشفعة ومشروعيتها، وحقيقة العقار واملنقول

قبل الخوض في حكم الشفعة في المنقول في الفقھ اإلسالمي وفي القوانین 
 وقانونًا، وبیان مشروعیتھا العربیة المعاصرة، ال بد من بیان تعریف الشفعة فقھًا

وحكمة ھذه المشروعیة، وتعریف كل من العقار والمنقول فقھًا وقانونًا، لتتحدد 
لذا قسمت ھذا المبحث إلى . مفاھیم موضوع البحث، ویتبین وجھ بناء األحكام علیھا

  :مطلبین
  .حقیقة الشفعة ومشروعیتھا: المطلب األول
  .قولحقیقة العقار والمن: المطلب الثاني

  اطب اول

روو ا   

ل أل لشفعة: لف  الحا في فقه : حقيقة  ص لشفعة لغة،  بي فيه معنى 

لقان في  يعة،    لش

  :الشفعة لغة: أوًال
والشفع خالف الوتر، فالشفع الزوج والوتر . الشفعة مشتقة من الفعل شفع

والشفعة . وشفع الوتر من العدد صیره زوجًاكان وترًا فشفعتھ شفعًا، : الفرد، تقول
وسمیت الشفعة شفعة ألن الشفیع یضم المبیع إلى . ضم شيء إلى شيء لزیادتھ بھ

  .)١(ملكھ فیشفعھ بھ كأنھ كان واحدًا وترًا فصار زوجًا شفعًا، وزاد بھ الملك
  :الشفعة اصطالحًا فقھًا وقانونًا: ثانیًا
ھاء للشفعة تبعًا الختالفھم في بعض األحكام تعددت تعریفات الفق: الشفعة فقھًا -١

وقد انعكس ذلك على . التفصیلیة فیھا مما یعد  زائدًا  على ماھیة الشفعة ذاتھا
لذا فسأكتفي بذكر تعریف لكل مذھب من . تعریفات القوانین العربیة للشفعة أیضًا

  .المذاھب األربعة یبین معناھا على وجھ اإلجمال دون الخوص بالتفاصیل
عرفھا قدري باشا استخالصا من مجمل تعریفات الحنفیة وما دار :  لفقھ الحنفيا  -أ 

الشفعة ھي حق تملك العقار المبیع أو بعضھ ولو جبرا : " حولھا من مناقشات بقولھ
  .)٢("" على المشتري بما قام علیھ من الثمن  والمؤن

ع شریكھ ھي استحقاق شریك أخذ مبی: "عرفھا ابن عرفة بقولھ: الفقھ المالكي  -ب 
  .)٣("بثمن

حق تملك قھري یثبت للشریك : "عرفھا الشربیني الخطیب بقولھ: الفقھ الشافعي  -ج 
 .)٤("القدیم على الحادث فیما ملك بعوض

ھي استحقاق الشریك انتزاع حصة : "عرفھا ابن قدامة بقولھ: الفقھ الحنبلي  -د 
  .)٥("شریكھ المنتقلة عنھ من ید من انتقلت إلیھ

  :الشفعة قانونًا-٢
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-كما تقدم–تعددت تعریفات الشفعة في القوانین العربیة تبعًا لمصدرھا الفقھي 
، وسأكتفي ھنا بذكر تعریف القانون المدني األردني لھا، وسیأتي في المبحث الثالث 
تعریفات القوانین العربیة األخرى محل الدراسة للشفعة بما یلقي علیھا مزیدًا من 

  .األضواء
م ١٩٧٦ لسنة ٣٤ن القانون المدني األردني رقم م" ١١٥٠"جاء في المادة 

الشفعة ھي حق تملك العقار المبیع أو بعضھ ولو جبرًا على المشتري بما قام علیھ "
  ".من الثمن والنفقات

والمالحظ أن ھذا ھو نفس تعریف قدري باشا المتقدم مع وضع كلمة والنفقات 
  .بدال من كلمة والمؤن

الفقھ الحنفي والقانون المدني األردني ومن فالصورة اإلجمالیة للشفعة في 
 عند من –وافقھ من القوانین أنھا حق ممنوح لشخص أن یتملك العقار المبیع 

  أو المبیع مطلقًا عند من یعممھا على العقار والمنقول -یقصر الشفعة على العقار 
ولو جبرًا على مشتریھ بما قام علیھ من الثمن والتكالیف بشرائط مخصوصة، 

وبصورة أعم ھي حق ممنوح لشخص أن یتملك . )٦(یسمى صاحب ھذا الحق شفیعًاو
المنتقلة عنھ بعقد من عقود المعاوضات ، ) أو جاره عند الحنفیة( حصة شریكھ 

وذلك حسب اختالفات المذاھب وانعكاس ذلك على القوانین العربیة حسب مصادرھا 
ار وإنما تعممھا على العقار إذ ھناك قوانین ال تقصر الشفعة على العق÷ الفقھیة

والمنقول، وال تقصر سببھا على البیع فقط وإنما تعممھ على جمیع عقود 
  .المعاوضات

لثاني حكمتها: لف  لشفعة،  عية    مش

  :مشروعیة الشفعة: أوًال
الشفعة ثابتة بالسنة النبویة المطھرة، وباإلجماع وفق ما علیھ جملة المذاھب 

  .  )٧(سنیة وغیر سنیةاإلسالمیة المعتبرة، 
  :األدلة من السنة  -أ 

وردت أحادیث كثیرة تدل على مشروعیة الشفعة وتبین أحكامھا التفصیلیة، 
وقد وقفت على سبعة عشر حدیثًا في ھذا الموضوع، إال أن ذكرھا جمعیًا ھنا أمر 

لذا فسأكتفي بذكر حدیثین . یطول، ویخرجنا عن ھدفنا من إثبات أصل المشروعیة
دیان ھذا الھدف، وأرجئ ذكر األحادیث األخرى إلى موضعھا من االستدالل اثنین یؤ

  .لألحكام التفصیلیة الواردة في صلب البحث
 بالشفعة قضى رسول اهللا : " قال عن جابر بن عبد اهللا :الحدیث األول

  .)٨("في كل ما لم یقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة
ى أصل مشروعیة الشفعة على وجھ العموم، وأنھا فالحدیث صریح الداللة عل

  .مما قضى بھ النبي 
 بالشفعة قضى رسول اهللا : " قال عن جابر بن عبد اهللا :الحدیث الثاني

في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ال یحل لھ أن یبیع حتى یؤذن شریكھ فإن شاء 
معنى ربعة بیت، وحائط  و)٩("أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم یؤذنھ فھو أحق بھ

             )١٠(.بستان
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  .-كما في سابقھ–والحدیث صریح الداللة على أصل مشروعیتھ الشفعة 
فأصل مشروعیة الشفعة إذن ثابت بالسنة المطھرة المرویة في الصحیحین وفي 

  .غیرھما من كتب السنة المعتمدة
  :اإلجمــاع  -ب 

ي عدد من المصادر ُنقل انعقاد اإلجماع على أصل مشروعیة الشفعة ف
 ویقول ابن )١١ (..."وأجمعوا على إثبات الشفعة:"   المعتمدة، یقول ابن المنذر

اجمع أھل العلم على إثبات : فقال ابن المنذر: وأما اإلجماع" قدامة في المغني 
أن ما : "ویقول الماوردي في الحاوي. )١٢(... "وال نعلم أحدًا خالف ھذا... الشفعة

ن لم یكن متواترًا فالعمل بھ مستفیض یصیر بھ الخبر كالمتواتر، روي في الشفعة وإ
: "... ویقول الرملي)  ١٣ (..."ثم اإلجماع علیھ منعقد، والعلم بكونھ شرعًا واقع

  .)١٤ (..." اإلجماع إال من شذ، واألخبار-الشفعة–واألصل فیھا 
ورغم اتفاق المذاھب اإلسالمیة على أصل مشروعیة الشفعة، فقد اختلف 

فاختلفوا بثبوتھا في المنقول، واتفقوا على ثبوتھا . الفقھاء في كثیر من تفاصیلھا
، ولم یشترط الحنفیة )١٥(في العقار، واشترط الجمھور أن یكون العقار قابًال للقسمة

، واتفقوا على أن المباني واألشجار ذات الجذور المستقرة في األرض بشكل )١٦(ذلك
لألرض عند الجمھور، وألنھا عقار بذاتھا عند المالكیة، دائم تجري فیھا الشفعة تبعًا 

واختلفوا في الزروع الموسمیة والثمار الظاھرة على الشجر أتدخل في الشفعة تبعًا 
 إلى غیر ذلك مما ال یمكن اإلحاطة بھ )١٨( خالفًا للجمھور)١٧(أم ال؟ فأدخلھا المالكیة

  .في مثل ھذا البحث المخصص أصًال للشفعة في المنقول

لشفعة: ثانيا عية    :حكمة مش

شرعت الشفعة لدرء الضرر المتوقع عن الشریك، وعن الجار عند من یثبت 
ففي مشروعیة الشفعة للشریك منع لدخول . )١٩(الشفعة بسبب الجوار كالحنفیة

شریك جدید جبرًا عن الشریك األصلي، وقد تكون أخالقھما متباینة مما یولد 
تغالل، وقد یطلب الشریك الجدید القسمة، وفي ھذا الخصومات والتنازع في االس

إضرار بالشریك األصلي إذ أن للقسمة أضرارًا في نواح شتى في كثیر من األحوال، 
كنقص االنتفاع بسببھا، فإنھ قبل القسمة قد یرتفق بالدار أو العقار كلھ وبأي موضع 

ا باإلضافة لما یشاء منھ، فإذا وقعت القسمة اقتصر انتفاعھ على موضع معین، ھذ
قد تقتضیھ من إحداث المرافق لكل نصیب كالمصعد والمنور والبالوعة، وما تتطلبھ 

  .)٢٠(القسمة من مؤن ونفقات عادة
وعند من یثبت الشفعة بالجوار، فإن الحكمة من ذلك منع ما یتوقع من الضرر 

قد على الجار من جار جدید قد یكون غلیظ الطبع رديء الخلق ال تؤمن شروره، و
یستخدم ملكھ بصورة فیھا ضرر على جاره باإلضافة لما یكسبھ الشفیع من السعة 
في مسكنھ أو أرضھ مما یؤدي إلى تحسین انتفاعھ أو استغاللھ للعقار، ورفع ما كان 

  .)٢١(فیھ من العنت بسبب الضیق وقلة المساحة
ا وفي جمیع األحوال فإن الشفعة تستبعد تجزئة الملكیة، وتؤدي إلى جمع م

تفرق منھا مما یؤدي إلى حسن االنتفاع واالستغالل واالستثمار، فھي تؤدي مصلحة 
  .اقتصادیة عامة باإلضافة لمنع الضرر المباشر عن الشریك أو الجار
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 أن )٢٢(ویرى المالكیة في المشھور من المذھب، والشافعیة، والحنابلة في قول
ضرر الناشئ عن القسمة، الضرر الذي قصد الشارع رفعھ بمشروعیة الشفعة ھو ال

لذا أثبتوا الشفعة فیما كان قابًال للقسمة مع بقاء إمكانیة االنتفاع المعتاد بھ، أما ما 
تبطل منفعتھ المقصودة بقسمتھ كالبیت الصغیر والحمام الصغیر فال شفعة فیھ، إذ أن 

ي المشتري الحادث ال یستطیع المطالبة بالقسمة، فال یتصور وجود ضرر القسمة الذ
بینما یرى الحنفیة أن الضرر المقصود رفعھ ھو الضرر . شرعت الشفعة لرفعھ

الناشيء عن االتصال بین عقار الشفیع والعقار المبیع إما اتصال شركة على 
الشیوع، أو اتصال شركة في حقوق االرتفاق، أو اتصال جوار مالصق، فتثبت 

ن فیما یقبل القسمة أم فیما الشفعة إلزالة ھذا الضرر من المشتري الحادث سواء أكا
الشفعة عندنا وجبت معلولة بدفع ضرر الدخیل وأذاه : ".... یقول الكاساني. ال یقبلھا

على سبیل اللزوم، وذلك یوجد فیما یحتمل القسمة وفیما ال یحتمل القسمة على 
وألن ملكھ متصل بملك "، وتثبت للجار المالصق لألحادیث الواردة )٢٣("السواء

ألن ... صال تأبید وقرار فیثبت لھ حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال الدخیل ات
  .)٢٤("االتصال على ھذه الصفة إنما انتصب سببًا فیھ لدفع ضرر الجوار

ب اطا  

   ار واول

یجدر بنا أن نبین حقیقة كل من العقار والمنقول في الفقھ اإلسالمي وفي 
  .ییز بینھما من أثر في توضیح األحكام الواردة في ثنایا البحثالقانون لما لھذا التم

ل أل إلسالمي: لف  لفقه  ل في  لمنق   لعقا 

  :العقار بوجھ عام -١
ركز الفقھاء المسلمون على تعریف العقار واكتفوا بالقول بأن كل ما لیس 

لفقھ اإلسالمي، عقارًا یعتبر منقوًال، ویمكننا تبین اتجاھین لتحدید معنى العقار في ا
  :أحدھما للجمھور والثاني للمالكیة

  :رأي الجمھور  
الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة، أن العقار ھو ما ال : یرى جمھور الفقھاء

أما المباني واألشجار المغروسة في األرض فھي . وھو األرض فقط. یمكن نقلھ أبدًا
ییر ھیئتھا بھدم البناء، وقلع بذاتھا لیست عقارًا ألنھ یمكن تحویلھا ونقلھا ولو بتغ

وتعتبر تبعًا لألرض . إال أنھا تعتبر تابعة لألرض إذا بیعت معھا. أو قطع األشجار
  .)٢٥(أیضًا في عدة أحكام كالوقف

یرى المالكیة أن العقار ھو كل ما ال یمكن نقلھ أبدًا وھو األرض، : رأي المالكیة  -ب 
 إال بتغییر ھیئتھ وصفتھ، وھو وكل ما اتصل بھا اتصال قرار بحیث ال یمكن نقلھ

یوضح ھذا ما یقولھ . البناء والشجر، إذ لكل منھما أصل ثابت مستقر في األرض
. )٢٦ (..."والعقار ھو األرض وما اتصل بھا من بناء وشجر: "... الشیخ الدردیر

. أي أن البناء والشجر یعتبران عقارًا بذاتھما التصالھما باألرض اتصال قرار
 على خالف رأي الجمھور المتقدم الذي یرى أن العقار - یخفىكما ال–وھذا 
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مختص باألرض، وأن البناء والغراس یعتبران تابعین لألرض، فال یكتسبان 
  .صفة العقار إال بالتبعیة لھا

وینبني على ھذا أنھ على رأي من قصر الشفعة على العقار؛ فإن الشفعة كما 
تصال قرار من بناء وشجر ولو بیع تثبت في األرض تثبت في كل ما یتصل بھا ا

أما على رأي الجمھور فال . وحده على رأي المالكیة، ألنھما یعتبران عقارًا بذاتھما
تثبت الشفعة فیما عدا األرض من البناء والشجر إال إذا بیع مع األرض، أما إذا بیع 

  .)٢٧(البناء والشجر وحده فال شفعة فیھ ألنھ لیس عقارًا بذاتھ
  :خصیص في الفقھ اإلسالميالعقار بالت -٢

نص الحنفیة والمالكیة على ثبوت الشفعة في الحیوانات العاملة أو المعدة 
فباع أحد الشركاء حصتھ من الحائط والحیوان، فلبقیة "للعمل في حائط مشترك 

الشركاء أخذ الحیوان بالشفعة تبعًا للحائط، فإن بیع منفردًا عن الحائط فال 
ر آالت الحراثة، والدوالیب، وكورات العسل بما فیھا من ومثل ذلك سائ. )٢٨("شفعة

ونص اإلباضیة على ثبوت . )٢٩(نحل وعسل، وأبراج الحمام بما فیھا من حمام
ثابتًا وإن كان ) مغروزًا(تابعًا لألرض في بیع إن كان مغرزًا "الشفعة فیما كان 

رصد وخصص لخدمة ، أي أن المنقول بطبیعتھ إذا )٣٠ (..."في ذاتھ) منقوًال(منتقًال 
العقار أو استغاللھ وبیع معھ فإنھ یعتبر عقارًا بموجب ھذا التخصیص، ویعامل 

وھذا سبق لما عرفتھ القوانین الحدیثة . معاملة العقار في الوقف والشفعة وغیرھما
وأطلقت علیھ اسم العقار بالتخصیص، وھذا الموضوع یحتاج إلى بحث مستقل، 

  .ة إلیھ ھناوأكتفي بھذه اإلشارة العابر

لثاني لقان: لف  ل في  لمنق   لعقا 

ذكر القانون تعریفًا عامًا للعقار، ثم أضاف تعریفًا للعقار بالتخصیص، وسأبین 
  .ھذین النوعین من العقار كما وردا في عدد من القوانین العربیة

جه عا    :لعقا ب

ل شيء مستقر ك: "بقولھ) ٥٨(عرفھ القانون المدني األردني في المادة 
بحیزه ثابت فیھ ال یمكن نقلھ منھ دون تلف أو تغییر ھیئتھ فھو عقار، وكل ما عدا 

  ".ذلك من شيء فھو منقول
من قانون المعامالت المدنیة لدولة ) ١٠١(وھذا النص مطابق لنص المادة 

من قانون المعامالت المدنیة ) ١٢٦(اإلمارات العربیة المتحدة ولنص المادة 
) ٦٨٣(من القانون المدني المصري، وللمادة ) ٨٢( وموافق لنص المادة السوداني،

  .في كل منھما) أو تغییر ھیئتھ(من القانون المدني الجزائري مع حذف 
ونرى أن القوانین العربیة المتقدمة في تحدیدھا للعقار أقرب إلى رأي المالكیة 

عقار على كل ما كان منھا إلى رأي جمھور الفقھاء، إذ أن ھذه القوانین عممت ال
مستقرًا بحیزه ال یمكن نقلھ منھ دون إتالف عینھ أو تغییر ھیئتھ، فشمل العقار وفق 
ھذا التعریف كًال من األرض، والبناء، والغراس كما ذھب إلى ذلك المالكیة، في حین 

  .-كما تقدم–قصر غیرھم العقار على األرض 
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  :لعقا بالتخصي 

یعتبر عقارًا : "ن المدني األردني علىمن القانو) ٥٩(تنص المادة 
بالتخصیص المنقول الذي یضعھ مالكھ في عقار لھ رصدًا على خدمتھ واستغاللھ 

  ".ویكون ثابتًا في األرض
من قانون المعامالت المدنیة السوداني ) ٢٦/٢(وھو مطابق لنص المادة 

 في والنص واضح الداللة على أن العقار بالتخصیص ھو منقول. م١٩٨٤لسنة 
األصل بحكم طبیعتھ، وإنما أكسبھ القانون صفة العقار لوضع مالكھ لھ في عقاره 
ورصده على خدمة واستغالل ذلك العقار مثلما أن النص واضح في اشتراط أن یكون 
المنقول ثابتًا في األرض كي یكون عقارًا بالتخصیص، ومفھوم المادة أنھ إن لم یكن 

فیعتبر عقارًا بالتخصیص وفق . بر عقارًا بالتخصیصالمنقول ثابتًا في األرض ال یعت
القانون األردني والقانون السوداني المولدات الكھربائیة المثبتة في األرض إلنارة 

وما . عمارة أو تشغیل مصنع، وآالت الري المثبتة في األرض الستخدامھا في ریھا
اء تعامل معاملة شابھ ذلك مما ثبتھ اإلنسان في األرض لخدمة عقاره، فھذه األشی

  .العقار ألنھا أصبحت عقارًا بالتخصیص رغم أنھا منقوالت بأصل طبیعتھا
ھذا وقد الحظنا سبق معرفة فقھاء الشریعة في كل من المذھب الحنفي، 
والمذھب المالكي، والمذھب اإلباضي، للعقار بالتخصیص بما ال یتسع المجال ھنا 

  .-كما تقدم–حث مستقل لبسطھ أو الخوض فیھ، إذ أنھ یحتاج إلى ب
ومن الواضح أن فقھاء الشریعة وفقھاء القانون قد ركزوا على بیان حقیقة 

فالمنقول عند . العقار، ومن المفھوم بعد ذلك أن كل ما لیس عقارًا یعتبر منقوًال
الحنفیة كل ما عدا األرض وما یتبعھا من مبان وغراس ثابتة فیھا إذا بیعت معھا، 

والمنقول عند الشافعیة والحنابلة كل ما عدا األرض .  بالتخصیصوكل ما عدا العقار
والمنقول عند المالكیة وفي . وما یتبعھا من مبان وغراس ثابتة فیھا إذا بیعت معھا

القانون كل ما عدا األرض والمباني والغراس ذات األصول المستقرة في األرض 
ص الذي رصد لخدمة العقار والمتصلة بھا اتصال قرار، وكل ما عدا العقار بالتخصی

  .-حسبما تقدم –
  .وبعد ھذا التحدید نبین حكم الشفعة في المنقول في الفقھ اإلسالمي
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  املبحث الثاني

  الشفعة يف املنقول يف الفقه اإلسالمي

تباینت آراء الفقھاء في ثبوت الشفعة في المنقول، فأثبتھا بعضھم، ونفاھا 
القولین، وأدلة كل منھما، ومناقشتھا، جمھورھم، وأبین في ھذا المبحث ھذین 

  :وبیان الراجح منھما، وذلك في مطلبین
  .ثبوت الشفعة في المنقول: المطلب األول
  .نفي الشفعة في المنقول: المطلب الثاني

  اطب اول

  وت ا  اول

 نقل ثبوت الشفعة في المنقول عن عدد من الصحابة والتابعین، فقد نسبھ ابن 
وھو مروي . )٣١(م إلى عمر بن الخطاب، وإلى عثمان بن عفان رضي اهللا عنھماحز

، وروایة )٣٣(، وھو قول أھل مكة)٣٢(عن أبي عبد اهللا الحسین بن علي بن أبي طالب
، وروایة عن اإلمام أحمد بن حنبل رواھا أبو )٣٥( وھو مذھب الظاھریة)٣٤(عن عطاء

، وقول عند )٣٩(وقول عند اإلمامیة، )٣٨(، وھو مذھب الزیدیة)٣٧(، وحنبل)٣٦(الخطاب
  .)٤٠(اإلباضیة

ولو رتبنا المذاھب الفقھیة حسب قوة أخذھا بالشفعة في المنقول، لكانت 
  .الظاھریة، الزیدیة، الحنابلة في قول، اإلمامیة في قول، واإلباضیة في قول: كاآلتي

مناقشتها ل  لمنق لمثبتي للشفعة في    :لة 

لسنة النبویة المطھرة، واآلثار عن الصحابة، استدل أصحاب ھذا القول با
وسأذكر األدلة من السنة متبوعة بمناقشة موجزة ألوجھ االستدالل بھا، . والمعقول

  . أما باقي األدلة فستناقش الحقا الرتباطھا بالقول الثاني، ومنعا للتكرار
  :السنة النبویة  -أ 

الشفعة في كل مال  استدلوا بعدد من األحادیث التي تدل بمنطوقھا على ثبوت 
ونالحظ أن معظم ھذه األحادیث استدل بھا . مشترك دون فصل بین عقار ومنقول

وسأبین ھنا وجھ داللتھا على ثبوت الشفعة في . النافون للشفعة في المنقول أیضًا
. المنقول كما استدل بھا أصحاب ھذا القول مع ما وجھ لھذا االستدالل من مناقشات 

لفریق الثاني لحین عرض قولھم، مع إجراء المناقشات وأرجئ وجھ داللتھا ل
المناسبة ھناك إذ إن جل المناقشات والردود تنطبق على كال الفریقین، وذلك خوفا 

وقد صنفت ھذه األحادیث إلى ثالث مجموعات، األولى ما .  من التكرار واإلعادة
  .ا رواه غیرھمارواه اإلمام البخاري، والثانیة ما رواه اإلمام مسلم، والثالثة م

  :ما رواه اإلمام البخاري: المجموعة األولى
 بالشفعة في كل قضى النبي : " قالروى البخاري عن جابر بن عبد اهللا  -١

 .)٤١("فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة. مال لم یقسم
 بالشفعة في كل قضى النبي : " قالعن جابر بن عبد اهللا ... روى البخاري  -٢

  .)٤٢("فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة. سمما لم یق
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يثي لح اللة م  ل   :جه 

یدل الحدیث األول بمنطوقھ على ثبوت الشفعة في كل مال مشترك ما لم تتم 
قسمتھ، ویدل الحدیث الثاني بمنطوقھ أیضًا على ثبوت الشفعة في أي شيء مشترك 

وقھما على ثبوت الشفعة في كل ما لم تتم قسمتھ، فالحدیثان واضحا الداللة بمنط
وفي ھذا االستدالل استخدام لجزئي ،  مشترك قبل قسمتھ سواء أكان عقارًا أم منقوًال

الحدیث، فصدر الحدیث یثبت  الشفعة في كل مشترك، وآخر الحدیث یستثني من 
الشفعة كل ما قسم بعد قسمتھ، وكل منھما حكم صحیح مستقل، فكان حمل الحدیث 

 من قصر الشفعة على ما ورد في أخره فقط مع إھمال شطره األول، على ذلك أولى
الشفعة في : بل استخدام جمیع أجزاء الحدیث على نسق واحد أولى، فیكون المعنى

  .)٤٣ (كل شْي مشترك قبل قسمتھ، فإذا قسم فال شفعة فیھ

الل الست   :عت على ه 

قصود بما تقع فیھ واعترض على ھذا االستدالل بأن أخر الحدیث یبین الم
الشفعة ویخصصھ فیما تقع فیھ الحدود وتصرف الطرق، وال یكون ھذا إال في 

  .العقار

العت ل على ه  جه     .يتضح مما تق 

لثانية عة  إلما مسل: لمجم   :ما  

 بالشفعة في كل شركة قضى رسول اهللا : " روى اإلمام مسلم عن جابر قال  -١
، أو حائط ، ال یحل لھ أن یبیع حتى یؤذن شریكھ، فإن شاء ربعة : لم تقسم 

أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم یؤذنھ فھو أحق بھ                                    
") ٤٤(. 

الشفعة في كل  : " قال رسول اهللا : روى اإلمام  مسلم عن جابر أیضًا قال -٢
یبیع حتى یعرض على شریكھ في أرض، أو ربع، أو حائط، ال یصلح أن :  شرك 

  .)٤٥("فیأخذ أو یدع، فإن أبى فشریكھ أحق بھ حتى یؤذنھ              

يثي لح اللة م  ل   :جه 

یدل الحدیثان بمنطوقھما أیضًا على ثبوت الشفعة في كل شركة، وفي أي 
وذكر بعض . شيء مشترك ما لم تتم القسمة، وھذا یتناول بعمومھ المنقول والعقار

ال یخصصھ وال یدل على قصره علیھ، ) ربعة أو حائط، وأرض أو حائط( العام أفراد
بل إن ذكر ھذه األشیاء إنما ھو من باب التغلیب في التعامل وإشعارا بأھمیتھا، 
ویجب إعمال أجزاء الحدیث كلھ، إذ یثبت في بدایتھ حق الشریك في الشفعة بوجھ 

لى بعض أفراد العموم ألھمیتھا، وھذا عام ، وھذا حكم ومعنى كامل بذاتھ، ثم یؤكد ع
معنى صحیح ال یعارض األول، ثم یعود مرة أخرى ویؤكد على حق الشریك بوجھ 
عام في الشفعة وأنھ أحق من غیره مطلقا ما لم یتنازل عن ذلك الحق، فیدخل فیھ 

  .)٤٦(الشریك في العقار والشریك في المنقول على حد سواء
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الل الست   :عت على ه 

اعترض على ھذا االستدالل كسابقھ بأن آخر األحادیث قد خصص عموم و
  .أولھا بالعقار فقط

  . ویرد على ھذا االعتراض  بما تقدم أیضا

لثالثة عة  لصحيحي: لمجم   :ما  في غي 

روى اإلمام مالك عن ابن شھاب عن سعید بن المسیب وعن أبي سلمة بن عبد  -١
ضى بالشفعة فیما لم یقسم بین الشركاء،  قالرحمن بن عوف أن رسول اهللا 

 .)٤٧(فإذا وقعت الحدود بینھم فال شفعة فیھ 
أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قضى : " وفي مسند اإلمام أحمد عن جابر  -٢

 )٤٨(" بالشفعة ما لم تقسم أو یوقف حدودھا
فعة  بالشیدل الحدیثان  بمنطوقھما على قضاء النبي : وجھ الداللة من الحدیثین

 .)٤٩(في كل ما لم یقسم بین الشركاء، وھذا یشمل العقار والمنقول على حد سواء
روى كل من البیھقي والترمذي ولفظھما واحد عن ابن أبي ملیكة عن ابن  -٣

  .)٥٠("الشریك شفیع والشفعة في كل شيء: "قال رسول اهللا : عباس قال
ریك، وأنھا تثبت یدل الحدیث بمنطوقھ على ثبوت الشفعة لكل ش: وجھ الداللة

  .في كل شيء مشترك سواء أكان عقارًا أم منقوًال
الشفعة في :"  قالروى البیھقي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبي  -٤

في العبد الشفعة وفي كل : "، وفي روایة عفان"العبید وفي كل شيء 
  .)٥١("شيء

 الشفعة في الحدیث بروایتیھ واضح الداللة بمنطوقھ على ثبوت: وجھ الداللة
، وفي كل شيء على وجھ العموم، فیشمل العقار )في العبید، في العبد : ( المنقوالت
  .والمنقول

  :اعتراض على ھذا االستدالل
واعترض على االستدالل باألحادیث  المتقدمة جملة بأن ما ذكر فیھا عاّما قد 

 مسلم مما خصص بما رواه البخاري بما تقع فیھ الحدود وتصرف الطرق، وبما رواه
  . تقع فیھ الشفعة، ولم یذكر إال العقار

  .وقد تقدم الرد على ھذا االعتراض بما یغني عن إعادتھ
 :اآلثار عن الصحابة والتابعین   -ب 

عمر بن الطاب، : نقل ثبوت الشفعة في المنقول عن عدد من الصحابة ھم
 وعثمان بن عفان، وأبو عبد اهللا الحسین ببن علي بن أبي طالب رضي اهللا

، مما )٥٣(، مثلما نقل ذلك عن عدد من التابعین مثل ابن أبي ملیكة وعطاء)٥٢(عنھم
یدل على أن ھؤالء الصحابة والتابعین فھموا التعمیم من األحادیث السابقة، وأن 
الشفعة تشمل العقار والمنقول، وال خالف في  أن قول الصحابي یستأنس بھ، فكیف 

  .، وكذا من تبعھم من السلف الصالح؟إذا تعددوا وكانوا من كبار الصحابة
  :المعقــول  -ج 
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استدل المثبتون للشفعة في المنقول بالمعقول، حیث ان الشفعة شرعت لرفع 
الضرر عن الشریك مما قد یلحقھ من ضرر الشركة بتغیر شریكھ إلى شریك آخر 
دون إرادتھ، أو ضرر المقاسمة مع ما یتطلبھ ذلك من نفقات، وھذا الضرر الذي 

فعھ ثابت في المنقول كما ھو ثابت في العقار، فتثبت الشفعة في المنقول إذن قصد ر
إنما جعلت لدفع ضرر عن الشریك، "ألنھ إن كانت الشفعة " كما تثبت في العقار، 

  .)٥٤("فالعلة بذلك موجودة في غیر العقار كما ھي موجودة في العقار، بل أكثر
لمنقول، وسیزداد األمر وضوحًا ھذا مجمل ما استدل بھ المثبتون للشفعة في ا
  .وعمقًا بعد عرض قول النافین لھا، ومناقشة أدلتھم

  :نفي الشفعة في المنقول: المطلب الثاني
أبین في ھذا المطلب رأي جمھور الفقھاء النافین للشفعة في المنقول، وأبین 

  . ما استندوا إلیھ من أدلة شرعیة نقلیة وعقلیة، مع مناقشتھا باستفاضة
، والحنابلة )٥٧(، والشافعیة )٥٦(، والمالكیة )٥٥(الحنفیة : جمھور الفقھاءیرى 

 ، )٥٩(                                         واإلمامیة في الراجح ،)٥٨(في روایة
  .، أن ال شفعة في المنقول، وأنھا ال تثبت إال في العقار)٦٠(واإلباضیة في قول

من ل،  لمنق لنافي للشفعة في  لة    :اقشتها 

استدل الجمھور على قصر الشفعة على العقار ونفیھا عن المنقول بالسنة 
وأبین كًال من ھذه األدلة مع مناقشتھ . النبویة، واآلثار عن الصحابة، والمعقول

بالتفصیل فور وروده، ألن ھذا أجمع للفكر في تقییم الدلیل دون فاصل، ومنعًا لتكرار 
  . لو أرجأنا المناقشة لما بعد ذكر األدلة جمیعًاذكر األدلة للتذكیر بما نناقشھ

  :السنة النبویة  -أ 
استدل الجمھور بعدة أحادیث صحیحة، إال أن داللتھا غیر قطعیة، وبأحادیث 

وقد صنفت ھذه األحادیث إلى ثالث . أخرى أصرح داللة على المراد إال أنھا ضعیفة
رواه اإلمام مسلم، والثالثة مجموعات، األولى ما رواه اإلمام البخاري، والثانیة ما 

  .ما رواه غیرھما
  :ما رواه اإلمام البخاري: المجموعة األولى

فإذا .  بالشفعة في كل مال لم یقسمقضى النبي : " قالعن جابر بن عبد اهللا  -١
 .)٦١("وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة

فإذا . سم بالشفعة في كل ما لم یققضى النبي : " قالعن جابر بن عبد اهللا  -٢
  .)٦٢("وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة

  :وجھ الداللة من الحدیثین
رغم أن صدر كل من الحدیثین یشعر بثبوت الشفعة في المنقوالت المشتركة 

إال أن السیاق یشعر باختصاصھا ". في كل ما لم یقسم"، "في كل مال لم یقسم"
فإنھ یخصھا "؛ "ق فال شفعةفإذا وقعت الحدود وصرفت الطر"بالعقار بقرینة قولھ 

، فدل ذلك )٦٣("بما تدخلھ القسمة والحدود والطرق، وھذا ال یكون في المنقوالت
وعمدة الجمھور في قصر : "یقول ابن رشد. على أن الشفعة ال تكون إال في العقار

الشفعة فیما : ، فكأنھ قال)المتقدم(الشفعة على العقار ما ورد في الحدیث الثابت 
لقسمة ما دام لم یقسم، وھذا استدالل بدلیل الخطاب، وقد أجمع علیھ في تمكن فیھ ا
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. )٦٤ ()"أصًال(ھذا الموضع فقھاء األمصار مع اختالفھم في صحة االستدالل بھ 
وھو یدل بالمفھوم على عدم الشفعة في المنقوالت لتعذر الحدود : "ویقول القرافي

  .)٦٥("والطرق فیھا
 على ما كان قابًال للقسمة من -فا للحنفیة  خال–وقد قصرھا جمھور الفقھاء 

أما إذا كانت منفعتھ المعتادة تبطل . العقار، أي أن منفعتھ المعتادة ال تبطل بقسمتھ
وأثبت . بقسمتھ فال شفعة فیھ، كالحمام الصغیر الذي ال یمكن أن یقسم حمامین مثًال

  .)٦٦(الحنفیة الشفعة في العقار سواء أكان یمكن قسمتھ أم ال

لبخا ي  الل بأحا الست   :عت على 

اعترض على ھذا االستدالل من ناحیتین، أذكرھما كما وردا غیر مسلم بھما، 
  : بل سأخضعھما للنقاش

مدرج " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة : "...  ان قولھ:األولى
ج بشیئین، ، واستدلوا على اإلدرامن كالم الراوي جابر، ولیس من كالم الرسول 

  :أذكرھما مع ما أثیر حولھما من مناقشات 
وأبو حاتم إمام في ھذا الفن، فلو لم یثبت . )٦٧(حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبیھ -١

  .)٦٨(عنده اإلدراج فیھ لما أقدم على الحكم بھ
وفیھ : "... ولم یقبل ابن حجر ھذا االعتراض رغم نقلھ عن أبي حاتم وقال

كر في الحدیث فھو منھ حتى یثبت اإلدراج بدلیل، وقد نقل نظر ألن األصل أن كل ما ذ
"... مثلما علق علیھ الشوكاني قائًال . )٦٩("صالح بن أحمد عن أبیھ أنھ رجح رفعھا

 ..."ورد ذلك بأن األصل أن كل ما ذكر في الحدیث فھو منھ حتى یثبت اإلدراج بدلیل

)٧٠(.  
  .)٧١(راجھا في حدیث البخاريعدم إخراج اإلمام مسلم لتلك الزیادة دلیل على إد -٢

..."  بالشفعة في كل شركة لم تقسمقضى رسول اهللا : "ففي صحیح مسلم
 بالشفعة في كل مال لم قضى النبي "وھذا یتفق مع ما ورد في روایتي البخاري 

مع اختالف في بعض ..." بالشفعة في كل ما لم یقسم قضى النبي "و..." یقسم
فإذا وقعت الحدود وصرفت "..  زادت روایتا البخارياأللفاظ ال یغیر المعنى، ثم

ولو كان ھذا من نص الحدیث لرواه اإلمام مسلم، مما یدل على ". الطرق فال شفعة
أن الشطر األخیر مدرج من كالم جابر، وھو التفسیر الذي رآه للحدیث، ولیس من 

ي اهللا صلب الحدیث، ومثل ھذا قد یقع ممن یروي الحدیث من الفقھاء، وجابر رض
عنھ من فقھاء الصحابة ،  وكان لھ حلقة حدیث وفقھ في المسجد النبوي یلتف فیھا 
الناس حولھ  لیسمعوا من الحدیث النبوي، ولیستفتوه، حیث كان مفتي المدینة في 

فیتصور أن یروي متن الحدیث ویضیف إلیھ تفسیرا فقھیا، أو أن یرویھ  ،)٧٢(زمانھ 
عند الرواة الالحقین أو النساخ، بخالف الرواة غیر بالمعنى ، وقد یختلط األمران 

  .الفقھاء إذ یتقیدون غالبا بلفظ ما یروون دون تدخل أو تفقھ في معناه
: " وقد نقل الشوكاني ھذا االعتراض عن كتاب ضوء النھار ولم یقبلھ، وقال

  . )٧٣("ویجاب عنھ بأنھ قد یقتصر بعض األئمة على ذكر بعض الحدیث
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 عدم االتفاق على اإلدراج؛ وأنھ وإن قال بھ -لى كل حال ع–وبھذا یتبین
علماء أثبات، فقد ناقشھم بذلك علماء آخرون ولم یرتضوه، مما یستلزم التركیز على 

  .بیان وجھ الداللة ومناقشتھ على أساس افتراض ثبوت ھذه الزیادة
وعلى فرض ثبوت الزیادة، فإنھا ال تدل على قصر الشفعة : الناحیة الثانیة

على العقار، ألن وضع الحدود وصرف الطرق ال یختص بالعقار، بل یشمل كل 
مشترك من عقار أو منقول، وھو في العقار حقیقة، وفي المنقول مجاز عن قسمتھ 
وإفرازه وتعیین الحصص، وقد بینت ھذه الزیادة في الحدیثین حكم ما یمكن قسمتھ، 

في كل مال لم "على عمومھ وبقي حكم غیرھا بحسبھ كما ورد في أول كل منھما 
، وھذا یشمل بعمومھ العقار والمنقول طالما لم تتم "في كل ما لم یقسم"، "یقسم

فتثبت الشفعة إذن في العقار وفي المنقول المشترك، سواء أكان قابًال . قسمتھ
وأما اللفظ الذي في : "ویبین ابن حزم ھذا بإفاضة فیقول. للقسمة أم غیر قابل لھا

فال حجة " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة"لمة عن جابر روایة أبي س
لھم فیھ ألنھ لیس في ھذا اللفظ نص وال دلیل على أن ذلك ال یكون إال في األرض 
والعقار والبناء، بل الحدود واقعة في كل ما ینقسم من طعام وحیوان ونبات 

. الحائط وال فرقوعروض، وإلى كل ذلك طریق ضرورة كما ھو إلى البناء وإلى 
وكان ذكره علیھ السالم للحدود والطرق إعالمًا بحكم ما یمكن قسمتھ وبقي الحكم 
فیما ال یقسم على حسبھ، فكیف وأول الحدیث بیان كاف في أن الشفعة واجبة في كل 
مال لم یقسم، وفي كل ما لم یقسم، وھذا عموم لجمیع األموال ما احتمل منھا القسمة 

 یرید بھذا الحكم األرض  ومن الباطل الممتنع أن یكون رسول اهللا وما لم یحتملھا،
 وھو مأمور بالبیان ال باإلیھام -حاش هللا من ھذا–فقط ثم یجمل ھذا اإلجمال 

  .)٧٤("وباهللا تعالى التوفیق. والتلبیس، ھذا أمر ال یتشكل في عقل ذي عقل سواه
بیان المراد بما ال وقول ابن حزم ھذا واضح ال یحتاج إلى تعلیق، وكاف في 

یحتاج إلى مزید، إذ في ھذا االستدالل استعمال بشكل متناسق لجمیع أجزاء 
  .األحادیث، وتقریر لحكم كل جزء بشكل مستقل ومتكامل، غیر متضاد وال متعارض

لثانية عة  إلما مسل: لمجم   :ما  

أو الشفعة في كل شرك في أرض : "قال رسول اهللا : روي عن جابر قال -١
حائط، ال یصلح أن یبیع حتى یعرض على شریكھ فیأخذ أو یدع، فإن أبى 

 )٧٥("فشریكھ أحق بھ حتى یؤذنھ
 بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة قضى رسول اهللا : "روي عن جابر قال -٢

أو حائط ال یحل لھ أن یبیع حتى یؤذن شریكھ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، 
 .)٧٦("ھفإذا باع ولم یؤذنھ فھو أحق ب

من كان لھ شریك في ربعة أو نخل : "قال رسول اهللا : روي عن جابر قال -٣
  .)٧٧("فلیس لھ أن یبیع حتى یؤذن شریكھ، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك

ي ألحا اللة م  ل   :جه 

أفادت األحادیث الثالثة المتقدمة التي رواھا اإلمام مسلم أن الشفعة تكون في 
واألرض عقار بذاتھا باتفاق . )٧٨(دور، أو البساتینكل مشترك من األرض، أو ال
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والدور والغراس التي في البساتین عقار بذاتھا أیضًا عند المالكیة، وعقار . الفقھاء
، فمحصلة ذلك أن جمیع ما ذكر في -كما تقدم–بتبعیتھا لألرض عند الجمھور 

مخالفة على أن األحادیث والذي تثبت فیھ الشفعة ھو من العقار، مما یدل بمفھوم ال
  .غیر العقار ال تثبت فیھ الشفعة

  :اعتراض على االستدالل بأحادیث اإلمام مسلم
وقد اعترض على ھذا االستدالل بأن ذكر العقار في األحادیث المذكورة یدل 

فھي تدل . على أن الشفعة ثابتة في العقار، وال یدل على أنھا غیر ثابتة في غیره
، واألرض، والحائط، ولكن لیس فیھا نفي -البیت–على ثبوت الشفعة في الربع 

الشفعة عما سواھا، بل إن ھذه األحادیث تفید بعمومھا الوارد في صدرھا ثبوت 
وھذا كالم تام بنفسھ، وھو عام ". في كل شرك" و" في كل شركة لم تقسم"الشفعة 

كل یشمل العقار والمنقول على حد سواء، فوجب االستدالل بجمیع أجزاء الحدیث بش
متناسق ال إلغاء بعضھ وقصر داللتھ على البعض اآلخر، بل إن في ھذا االستدالل 
إبطاال للمنطوق الوارد في صدر الحدیث وإعماال للمفھوم الوارد في آخره دون 
حاجة؛ إذ الجزء األول معنى تام كامل، والجزء الثاني أیضا معنى تام كامل ال 

 في نھایة الحدیث بیان - العقار–حائط یعارض األول، إذ ذكر الربعة واألرض وال
  .وذكر بعض أفراد العام ال یقصره علیھ. للغالب لكثرة الوقوع في التعامل

ولو فرضنا عدم ثبوت حكم الشفعة في المنقول في ھذه األحادیث وإنما فیھا 
بیان حكم الشفعة في الربع واألرض والحائط فقط، لوجب طلب حكم غیر ما ھو 

في كل "رھا، وقد وجدت أحادیث أخرى تعمم ثبوت الشفعة مذكور فیھا في غی
، فوجب أخذ الحكم منھا، إذ ذكر بعض أفراد العام في أحادیث اإلمام مسلم ال "شيء

  .-كما تقدم– )٧٩("یخصصھ وال یقصره علیھ

لثالثة عة  لصحيحي: لمجم   :ما  في غي 

أخرجھ ".  حائطال شفعة إال في ربع أو: " قال أن النبي روي عن جابر  -١
فھو ضعیف، وقال عنھ ابن . )٨٠("ال نعلم أحدًا رواه بھذا اللفظ : البزار وقال

 .غریب : ١٠١، ص ٢الملقن في البدر المنیر، ج
رواه ". ال شفعة إال في دار أو عقار: " قال أن النبي روي عن أبي ھریرة  -٢

الحدیث (جامع وقال األلباني في ضعیف ال، ) ٨١("وإسناده ضعیف: "البیھقي وقال
 .ضعیف جدا) : ٦٢٩٣رقم 

يثي لح اللة م  ل   :جه 

ویدل . أفاد الحدیثان انحصار الشفعة في العقار كالدار والبستان واألرض
  .الحدیثان بالمفھوم المخالف على عدم ثبوت الشفعة في المنقول

  :الرد على االستدالل

جهي الل م  الست   :ق  على ه 

ال : "فقد أخرج البزار الحدیث األول وقال عنھ. ین ضعیفان ان الحدیث:األول
وإسناده : وأخرج الحدیث الثاني البیھقي وقال". نعلم أحدًا رواه بھذا اللفظ

فالحدیثان إذن ال یعارضان األحادیث الصحیحة المتفق علیھا التي رواھا . )٨٢(ضعیف
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" و" ل مال لم یقسمك"كل من اإلمامین البخاري ومسلم، والتي فیھا أن الشفعة في 
  .-كما تقدم–" في كل شرك" و" في كل شركة لم تقسم" و" كل ما لم یقسم

 لو صح الحدیثان فإن داللتھما على نفي الشفعة عن غیر ما ذكر فیھما :الثاني
. الواردة في األحادیث الصحیحة" في كل شيء"تكون بالمفھوم، فال تقاوم منطوق 
وأجیب بأنھا لو ثبتت لكانت مفاھیم : "جزة بقولھویعبر عن ذلك الصنعاني بعبارة مو

  . )٨٣ ()"في كل شيء(وال یقاوم منطوق 
  :المعقـــول  -ب 

استدل المانعون للشفعة في المنقول بأن الشفعة شرعت على خالف القیاس أو 
وھذا ألن الشفعة إزالة ملك المشتري بطریق القھر، فال تباح "استثناء من األصل، 

عھا إال بھ، وتلك الضرورة تتحقق في العقار ألن ضرره یتأبد إال لضرورة ال یمكن دف
  .)٨٤("بسوء المشاركة، والمنقول ال یبقى على الدوام فال یتأبد ضرره

ال تثبت الشفعة في منقول : "أو كما یقول الشربیني في شرحھ لمنھاج النووي
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال "للحدیث المار ... كالحیوان والثیاب 

، فإنھ یخصھا بما تدخلھ القسمة والحدود والطرق، وھذا ال یكون في )٨٥("شفعة
المنقوالت، وألن المنقول ال یدوم بخالف العقار فیتأبد فیھ ضرر المشاركة، والشفعة 

  .)٨٦ (..."تملك بالقھر فناسب مشروعیتھا عند شدة الضرر
 إحداث المرافق، والضرر في العقار یكثر جدًا، فإنھ یحتاج الشریك إلى: قالوا"

وتغییر األبنیة، وتضییق الواسع، وتخریب العامر، وسوء الجوار، وغیر ذلك مما 
 من ھذا -أي المنقوالت–یختص بالعقار، فأین ضرر الشركة في الجوھرة والسیف 

  .)٨٧("الضرر؟

الل الست   :عت على ه 

الل م ع ن الست عت على ه    :ق 

صل عدم انتزاع ملك اإلنسان منھ إال برضاه لما فیھ من  إنما كان األ:األولى
كما تبین من حكمة –الظلم لھ واإلضرار بھ، والشفعة ال تتضمن ظلمًا وال إضرارًا 

  .، فال ینطبق علیھا ھذا المعنى-مشروعیة الشفعة
 إن األحادیث قد جاءت بما قد یفھم منھ قصر الشفعة على العقار، :الثانیة

كما اتضح من مناقشة األدلة –منطوقھ بثبوتھا في المنقول وجاءت بما یصرح ب
، فوجب تقدیم المنطوق على المفھوم، وحتى لو افترضنا أن األحادیث -النصیة

مختصة بالعقار، فإثبات الشفعة فیھا تنبیھ على ثبوتھا فیما سواھا، فكیف وقد وردت 
  .)٨٨("األحادیث صریحة في ثبوتھا في المنقول؟

 -كما یقول ابن القیم–تفریق بتأبد الضرر وعدمھ ففرق فاسد  أما ال:الثالثة
فإن من المنقول ما یكون تأبده  كتأبد العقار كالجوھرة والسیف والكتاب والبئر، "

، ولو بقي ضرره مدة فإن ...وإن لم یتأبد ضرره مدى الدھر فقد یطول ضرره
  .)٨٩ (..."الشارع مرید لدفع الضرر بكل طریق ولو قصرت مدتھ

 أما التفریق بكثرة الضرر في العقار وقلتھ في المنقول فغیر مسلم، :ابعةالر
ذلك أنھ وإن كان الضرر في العقار یكثر في بعض الجھات، فإنھ یمكن رفعھ عن 
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طریق القسمة، أما الضرر في المنقول فإنھ ال یمكن رفعھ عن طریق القسمة غالبًا، 
  .ن إزالتھفكان الضرر ھنا أشد ألنھ واقع على وجھ ال یمك

على أن ھذا منتقض باألرض الواسعة التي لیس فیھا : "ویقول ابن القیم
أي لیس فیھا ضرر ومع ذلك تثبت فیھا الشفعة، فكذلك . )٩٠("شيء مما ذكرتم

المنقوالت تثبت فیھا الشفعة عمومًا حتى ولو كان الضرر فیھا قلیًال، أو لم یكن 
  .للغالب؛ إذ الحكم -إن تصورنا ذلك–ضرر في آحادھا 

بقي أن أذكر ھنا بما تقدم من أن أصحاب ھذا القول اختلفوا أیضًا في ثبوت 
الشفعة في العقار غیر القابل للقسمة، فقال فریق إن الشفعة ال تثبت إال في العقار 
القابل للقسمة كما یفھم من النصوص، فعلة مشروعیة الشفعة عندھم إزالة ضرر 

 تثبت في كل عقار مشترك، فعلة مشروعیة وقال فریق آخر إن الشفعة. القسمة
: الشفعة عندھم إزالة ضرر الدخیل في الشركة أو الجوار، أو كما یقول الكاساني

الشفعة عندنا وجبت معلولة بدفع ضرر الدخیل وأذاه على سبیل اللزوم، وذلك "... 
  .)٩١("یوجد فیما یحتمل القسمة وفیما ال یحتمل القسمة على السواء

ه المناقشة أن الضرر الذي قصد الشارع رفعھ بتشریع الشفعة ویتضح من ھذ
موجود في المنقول كما ھو موجود في العقار، وأن ھذا الضرر كما یتصور وجوده 
طیلة عمر المالك وانتقالھ إلى ورثتھ في العقار، یتصور ذلك في المنقوالت أیضًا، إذ 

د جیل فكما تثبت الشفعة في إن بعض المنقوالت یعمر طویًال وتنتقل ملكیتھ جیًال بع
  .العقار وجب أن تثبت في المنقول

لمناقشا  الال  الست   :خالصة 

 ، يقي لف عقلية لكال  لة نقلية  ستخالصا م كل ما سب م 

تضح لي ما يأتي   :مناقشاتها، 

أخذ المثبتون للشفعة في المنقول بدالالت األحادیث :   بالنسبة لألدلة النقلیة-أ
یع أجزائھا، فأخذوا بعموم األحادیث الوارد في أولھا واعتبروا ھذا الجزء ھو بجم

القاعدة العامة، وھو یشمل العقار والمنقول على حد سواء، وأخذوا أیضًا  بما ذكر 
بعد ھذا العموم واعتبروا أن داللتھ ھي  بیان لبعض مشتمالت ذلك العموم من باب 

یتھ في التعامل ولیس تخصیصًا للعموم، فاستعملوا التغلیب وتأكیدًا علیھ وبیانًا ألھم
بذلك جمیع أجزاء الحدیث وأثبتوا ما یقرره كل منھا من أحكام بشكل متناسق ال 

  .تضاد فیھ وال تعارض
 أما النافون للشفعة في المنقول فقد أبطلوا عموم النصوص الوارد في أولھا 

 فیھ الحدود وتصرف الطرق بما ذكر بعدھا من قرائن، فقصروا الشفعة على ما تقع
وما ذكر الحقًا وھو العقار واعتبروه مخصصًا لعموم النصوص، فصار عندھم ذكر 
أول األحادیث وعدم ذكره سواء، فأبطلوا بذلك داللة جزء من األحادیث واقتصروا 

  .على داللة جزء منھا، تقدیما لمفھوم المخالفة

لمخالفة  بمفھوم المخالفة خالفًا  والواقع أن في األخذ :مناقشة مفه 

أصولیًا وفقھیًا معھودًا ال مجال اآلن للخوض في تفاصیلھ، فلم یأخذ بھ الحنفیة 
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 أذكر ثالثة منھا مع بیان وجھ )٩٣(، وأخذ بھ الجمھور بشروط عدیدة)٩٢(أصًال
أال یكون خرج مخرج الغالب :   انطباقھا أو عدم انطباقھا على موضوعنا، األول

أال یكون ذكره : ، والثاني)٩٤(مخرج الغالب المعتاد ال مفھوم لھالمعتاد؛ فما خرج 
أن یذكر :  والثالث ،)٩٥(لالھتمام باألمر والتنبیھ على رتبتھ وتفخیم أمره وتأكیده،

  .)٩٦(القید مستقال ، فلو ذكر على وجھ التبع لشيء آخر فال مفھوم لھ
ي آخر أحادیث وربما لمسنا أو اتضح لنا من المناقشات السابقة أن ما ذكر ف

الشفعة خرج مخرج الغالب المعتاد، لالھتمام بھ والتنبیھ على رتبتھ، وأنھ لم یأت 
مستقال بل تبعا لما كان قبلھ من نص صریح، فال یتضح بعد ذلك انطباق شروط 
األخذ بالمفھوم علیھ، بلھ أن یكون ھو األصل والقاعدة ویلغي منطوق ما قبلھ، مع 

 وھو غیر موجود ھنا –لى المفھوم إن وجد تعارض أنھ یجب تقدیم المنطوق ع
                            .-أصال 

رأى المثبتون للشفعة في المنقول أن الضرر :  أما بالنسبة لألدلة العقلیة -ب
  الواقع على الشریك 

 وھو كما تقدم  ضرر المقاسمة مع ما تتطّلبھ من إجراءات ونفقات وتضییق -
 موجود في المنقول -دخیل؛ أي الشخص األجنبي عن الشركاء لالنتفاع، أو ضرر ال

  وجب أن تشرع - اتفاقا-كما ھو موجود في العقار،  فكما شرعت الشفعة في العقار
في المنقول أیضا لنفس العلة، بینما رأى المانعون أن الشفعة شرعت على خالف 

لتعاقد ومبدأ التراضي القیاس استثناء من القواعد العامة لما فیھا من إخالل بحریة ا
في العقود، وقد ساغت في العقار رغم ذلك لشدة الضرر فیھ، أما في المنقول فإنھا 

فكأن المسألة موازنة بین النفع المتوخى من الشفعة، . ال تسوغ لخفة الضرر
والضرر الناشْي عن استخدامھا بما فیھ من خرق لمبدأ التراضي في العقود بانتزاع 

  .ریھ إلى ید الشفیع دون رضا كل من البائع والمشتريالمبیع من ید مشت
وربما قیل إنھ یمكن إزالة الضرر :      رفع الضرر عن طریق اإلعالن عن البیع 

 عن طریق اإلعالن عن بیع - في العقار أو المنقول-عن الشریك غیر البائع لحصتھ
طیع عن ھذا  ویدخل الشریك ضمن المشترین، فیست- في المزاد مثال -العین كاملة

  .الطریق شراء حصة شریكھ وتجمیع الملكیة لھ، فیزول عنھ الضرر

 وال شك أن ھذا الحل مناسب ومتاح فقھا وقانونا إلزالة الشیوع في كل :     مناقشة

مشترك، ویتم اللجوء إلیھ قضاء  بناء على طلب أحد الشركاء ولو جبرا عن 
ن سابقا لبیع أحد الشركاء حصتھ اآلخرین فیما ال یقبل القسمة، إال ان ذلك یكو

للغیر، أو أن یبع أحد الشركاء حصتھ للغیر غیر مطروح أساسا، فالھدف منھ ھو 
القسمة وإزالة الشیوع بین الشركاء،  أما نظام الشفعة فیبدأ بعد أن یبیع أحد 
الشركاء حصتھ للغیر فعال، فال تعارض بین النظامین، ولو أننا منعنا أحد الشركاء 

 حصتھ قبل القسمة إال عن طریق اإلعالن، فإننا نكون قد وقعنا بنفس من بیع
المحذور الذي حاول جمھور الفقھاء االبتعاد عنھ في الشفعة في المنقول وھو أن 
ذلك ینافي القیاس بحریة التعاقد، ومبدأ رضائیة العقود، بل یزید على ما في الشفعة 

یبیع لھ، وعدم اختیاره للثمن، واألخف بإجبار البائع على البیع، وعدم اختیاره لمن 
من ذلك أن یكون البائع مختارا للبیع، محددا للثمن، فإن اختار شریكھ وباعھ فال 



 - ١٧٥٠ -

إشكال وھو مقتضى حسن النیة بین الشركاء ومقتضى اإلرشاد النبوي في حدیث 
ھ ال یحل لھ أن یبیع حتى یؤذن شریك: " ... اإلمام  مسلم المتقدم بروایاتھ  الثالث 

ال " ... وفي روایة ". فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم یؤذنھ فھو أحق بھ 
أما إن اختار البیع لغیر ...". فلیس لھ أن یبیع" ... وفي روایة  ..."  یصلح أن یبیع

شریكھ وباعھ فعال، فھنا یبدأ حق الشریك بالشفعة قضاء بأن یحل محل المشتري 
ع شیئا، وكذلك المشتري، إذ أخذ البائع نفس الثمن الذي بنفس الثمن، فلم یخسر البائ

رضي أن یبیع بھ، ولكن من الشریك بدال من المشتري، وعاد للمشتري ما دفعھ من 
ثمن ونفقات، فكان في ذلك تنسیق بین الحقوق والمصالح عن طریق ارتكاب أخف 

  .األضرار

جيــح   :لت

ل، والنافین لھا، وأدلتھم، بعد عرض رأي كل من المثبتین للشفعة في المنقو
ومناقشة األدلة، فإنھ یترجح لدي القول األول الذي یثبت الشفعة في المنقول كما ھي 

  :ثابتة في العقار، وذلك  ألوجھ، منھا
 ثبوتھا بنصوص األحادیث الصحیحة المتفق علیھا عن طریق المنطوق، -١

في كل مال لم " ، و"الشفعة في كل ما لم یقسم "ودخولھا في عموم قولھ 
  .، وغیرھا"في كل شرك" و" في كل شركة لم تقسم" ، و"یقسم

 وما قد یتوھم منھ نفي الشفعة في المنقول من األحادیث الصحیحة كما في -٢
فقد تنازع " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة "... صحیح البخاري 

 من قول راوي الحدیث  أم مدرجةالعلماء في اعتبار ھذه الزیادة قوًال للرسول 
، وقد جاءت روایتا اإلمام مسلم لھذا الحدیث خلوًا من ھذه الزیادة، وعلى جابر 

فرض ثبوتھا فإنھا ال تدل بمنطوقھا على اختصاص الشفعة بالعقار، وإنما قد یستفاد 
ذلك عن طریق مفھوم النص ،  وھو ال یعارض منطوقھ، ویجب تقدیم المنطوق على 

  .عد  ذلك دلیال قاطعا على نفي الشفعة في المنقولالمفھوم،  فال ی
 وكذلك األمر فیما ورد في أحادیث اإلمام مسلم من ذكر العقار بعد التعمیم، -٣

  .فإنھ یعد تأكیدا على بعض أفراد العموم ال قصرا للعموم على ما ذكر بعده
ار  أما الحدیثان اللذان قصرا الشفعة على العقار حصرًا فیما أخرجھ البز-٤

ورواه البیھقي فضعیفان ال یعارضان عموم األحادیث الصحیحة المثبتة بمنطوقھا 
للشفعة في كل مال لم یقسم، وفي كل ما لم یقسم، وفي كل شركة لم تقسم، والمرویة 

على –على أن داللتھما على عدم الشفعة في المنقول . في البخاري ومسلم وغیرھما
المفھوم ال عن طریق المنطوق، فوجب تقدیم  إنما تستفاد عن طریق -فرض ثبوتھما

  .منطوق غیرھما على مفھومھما إن افترضنا أن ھناك تعارضًا
 قال عدد من كبار الصحابة رضي عنھم ومن التابعین بثبوت الشفعة في -٥

كل مشترك، مما یدل على أنھم رأوا رجحان ذلك بعد الموازنة والدراسة لمجمل 
 فھم التعمیم منھا أولى من التخصیص، وال شك أنھ األدلة النقلیة والعقلیة، وأن

یستأنس بقول الصحابي وإن لم یكن حجة بذاتھ على الراجح، فالجمع منھم أولى 
  . باالستئناس وعد فھمھم إحدى المرجحات
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 عدم وضوح داللة األحادیث على -رغم كل ما تقدم– على أنھ لو افترضنا -٦
تھا على ثبوتھا في العقار، لقسنا المنقول ثبوت الشفعة في المنقول، مع وضوح دالل

على العقار في ھذا الحكم التحاد العلة وھي رفع الضرر، فالضرر الذي قصد الشارع 
رفعھ وھو ضرر الدخیل على األصیل موجود في المنقول كما ھو موجود في العقار، 

دیم، إذ قد ال تتفق طباع المشتري الجدید للحصة من المنقول مع طباع الشریك الق
وقد تتباین أخالقھما، ویختلفان على طریقة االنتفاع أو االستغالل للعین، وقد تكون 
ھذه المنقوالت من السلع المعمرة التي تبقى طیلة عمر المالك، وربما انتقلت إلى 
ورثتھ ألجیال، وربما كان بعضھا غیر قابل للقسمة، فكان في مشروعیة الشفعة فیھا 

ضرر الدخیل بال فرق بین عقار ومنقول، خصوصًا وأنھ توحید للملكیة، وإزالة ل
أصبح للمنقوالت اآلن أھمیة كبیرة في الحیاة االقتصادیة كالطائرات، والسفن، 
والسیارات، والشركات التجاریة، وما شابھ ذلك مما جعل قیمتھا قد تفوق قیمة 

 لم یفق العقارات، والضرر المتوقع من المشتري أو الدخیل الجدید فیھا یشبھ إن
الضرر المتوقع من الدخیل في العقار، فكیف نرفع ضرر الشركة أو المقاسمة في 

وقد قرر ابن القیم . العقار عن طریق الشفعة، وال نرفعھ بھا في مثل ھذه المنقوالت؟
ھذا الوجھ من االستدالل ومال بھ إلى ترجیح القول بثبوت الشفعة في المنقول كما 

ن ھذه الروایة مرجوحة في المذھب الحنبلي، وذلك التحاد ھي ثابتة في العقار رغم أ
  .العلة وھي رفع الضرر في الحالتین

 ویؤید ذلك اتجاه الفكر القانوني المعاصر إلیجاد تشریع یكفل للشریك في -٧ 
المنقول حق التقدم على غیره عند بیع شریكھ حصتھ منھ ألجنبي، وذلك عن طریق 

 أخذًا من القانون الفرنسي، وقد تبنت ذلك عدد من ما أطلق علیھ اسم حق االسترداد
  .القوانین العربیة، كالقانون المصري والقانون الجزائري، وغیرھما

حق الشریك في المنقول الشائع، أو المجموع من "ویعرف حق االسترداد بأنھ 
 - المكون من عناصر متعددة كالتركة حتى لو تضمنت عقارات ومنقوالت معًا-المال

یحل محل المشتري للحصة الشائعة التي باعھا أحد الشركاء في الشیوع في أن 
. )٩٧("ألجنبي عن طریق الممارسة، أي عن غیر طریق المزاد العلني الرسمي

وواضح أن المصلحة المتوخاة من تشریع حق االسترداد ھذا متحققة عن طریق 
لفكرة، مما القول بالشفعة في المنقول، مع تسجیل سبق الفقھ اإلسالمي لھذه ا

یستدعي ترجیح ھذا القول والعمل بھ لما یحققھ من المصالح بدًال من استیراد حق 
  .االسترداد من التشریعات األجنبیة

 إن الخروج على القیاس أو القواعد العامة في بعض المسائل أمر معھود -٨
ود شرعا وقانونا ولیس خاصا بالشفعة، وقد تم الخروج على مبدأ الرضائیة في العق

في بیع مال المدین المماطل جبرا عنھ، والحجر على المفلس والبیع علیھ جبرا عنھ 
 وكحق االسترداد في القوانین المعاصرة، فلماذا جاز استرداد المنقول ولم )٩٨(مثال

یعتبر ذلك خرقا لمبدأ رضائیة العقود وتمنع الشفعة فیھ مع أنھما متفقان من ھذه 
  الزاویة؟ 
لترجیح ما قلت أیضًا عدم تناسق األحكام عند عدد ممن  ولعل مما یشھد -٩

قصروا الشفعة على العقار، بإجازتھم إیاھا في عدد من المنقوالت، حتى ظن غیرھم 
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أنھم یجیزون الشفعة في المنقول، فنقلوا ذلك ونسبوه إلیھم، مثل إجازة الحنفیة 
لیھ اسم العقار والمالكیة للشفعة في المنقول المخصص لخدمة العقار مما أطلق ع

بالتخصیص، وإجازة اإلمام مالك للشفعة في بعض المنقوالت وإن بیعت دون أصلھا 
مع أن القاعدة عنده أن ال شفعة في المنقول ... كالثمار، والمقاثي، والباذنجان 

، فكیف یسوغ عنده الخروج "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة"لقرینة 
بر ھذا الجزء منھ قاضیًا على العموم المذكور قبلھ، على الحدیث طالما أنھ اعت

قاصرًا الشفعة على ما تقع فیھ الحدود وتصرف فیھ الطرق، وھو فقط العقار القابل 
للقسمة عنده؟، وكیف یسوغ للحنفیة إثبات الشفعة في العقار غیر القابل للقسمة، 

ا أنھم أبطلوا مع أن آخر الحدیث یدل على ما یمكن قسمتھ فقط من العقار، طالم
عموم صدر الحدیث، وقصروا الشفعة على ما في آخره؟ إن القول بقصر الشفعة 
على العقار ونفیھا عن المنقول قد أدى بقائلیھ إلى نوع من عدم التناسق في بناء 
األحكام، حتى كأن ھذا القول قد ضاق عن الوفاء بالحاجات العملیة للمجتمع في كثیر 

إلى الخروج على قواعدھم وإجازة الشفعة في كثیر من من الفروع، مما اضطرھم 
المنقوالت، وھو أمر یخلو منھ القول بتعمیم الشفعة على كل مشترك عقارًا كان أو 
منقوًال، فتأتي األحكام وفقھ متناسقة، منطقیة، معللة بعلة واحدة مضطردة ھي رفع 

  .الضرر، مما یستوجب ترجیحھ وتقدیمھ على غیره
، مجتمعة ومنفردة، فإنني أرجح ثبوت حق الشریك في التقدم لكل ھذه األوجھ

على اآلخرین بشراء حصة شریكھ إن أراد بیعھا، والحلول ولو جبرا محل المشتري 
غیر الشریك في كل مشترك عقارا كان أو منقوال، وھو ما بحثھ الفقھاء تحت اسم 

لیس  توقیفیا تعبدیا، الشفعة في المنقول، وأیا كان االسم لھذا الحق، إذ ھذا االسم 
  .وإنما ھو تنظیمي یمكن استبدالھ بغیره إن اقتضت الحاجة ذلك

  ٠  وأنتقل بعد ذلك لبیان موقف القوانین العربیة المعاصرة من ھذا الموضوع
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  املبحث الثالث

  الشفعة يف املنقول يف القوانني العربية املعاصرة

ة المعاصرة من الشفعة في أتناول في ھذا المبحث موقف بعض القوانین العربی
القانون : القوانین العربیة ھيالمنقول، وقد اخترت ألغراض الدراسة عددًا من 

المدني الكویتي، القانون المدني الیمني، القانون المدني األردني، قانون المعامالت 
المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، قانون المعامالت المدنیة السوداني، القانون 

  .لسوريالمدني المصري، قانون الملكیة العقاریة اللبناني،  والقانون المدني ا
وقد انقسمت ھذه القوانین بالنسبة إلى إثبات الشفعة في المنقول إلى ثالثة 

ومنھا من نفى . فمنھا من أثبت الشفعة في المنقول والعقار على حد سواء: اتجاھات
الشفعة في المنقول وقصرھا على العقار، ومنھا من نفى الشفعة أصًال في العقار 

  .وفي المنقول وألغاھا إلغاء تامًا
وسأعرض لھذه االتجاھات الثالثة، مبینًا من أخذ بكل منھا من القوانین محل 

  .الدراسة، وإجراء المناقشات الالزمة، مفردًا لكل منھا مطلبًا مستقًال
  .القوانین المثبتة للشفعة في المنقول: المطلب األول
  .العقارالقوانین النافیة للشفعة في المنقول والتي تقصرھا على : المطلب الثاني
  .القوانین النافیة للشفعة أصًال: المطلب الثالث

  اطب اول

  اوان ا   اول

ویمثل ھذا االتجاه بشكل جلي وصریح القانون المدني الكویتي، والقانون 
مثلما یمثلھ عند بعض الشراح القانون المدني األردني، إال أن ذلك . المدني الیمني

یھ لوجود تعارض ظاھري بین النصوص القانونیة، األمر الذي غیر متفق عل
یستدعي معالجة خاصة لھذا الموضوع، لذا سأرجئ الحدیث عنھ إلى نھایة المطلب 
الثاني عند الحدیث عن القوانین النافیة للشفعة في المنقول لدراستھ بشكل موسع 

قانون المدني وسأركز ھنا على ما ورد في كل من ال. تحت التصنیف الذي أرجحھ
  .الكویتي، والقانون المدني الیمني

  :القانون المدني الكویتي
م أحكام الشفعة في المواد ١٩٨٠ لسنة ٦٧نظم القانون المدني الكویتي رقم 

الشفعة ھي حق الحلول محل : " على٨٩١ونص في المادة . ٩٠٤ إلى ٨٩١من 
المنصوص علیھا في المشتري عند بیع العقار أو المنقول في األحوال وبالشروط 

. والنص صریح بثبوت الشفعة في العقار والمنقول على حد سواء". المواد التالیة
ویتعزز ھذا النص الصریح ببقیة األحكام المنظمة للشفعة في المواد الالحقة والتي 

  .تبین ورود الشفعة في العقار والمنقول معًا، وبشكل جلي ودون اضطراب
 حیث جاء فیھا )٩٩(یضاحیة للقانون المدني الكویتيوھذا ما أكدتھ المذكرات اإل

نص المشروع على أن الشفعة تكون عند بیع العقار أو : "ما یلي) ٣٢٠ص(
وقد . المنقول، فلم یقصرھا على حالة بیع العقار، كما تفعل المجلة والقوانین العربیة
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الشفعة روعي في ھذا التحدید الجمع بین ما یعرف بحق استرداد الحصة الشائعة و
وقد أمكن في یسر، تنظیم . في تنظیم واحد، ألن حق االسترداد ھو في حقیقتھ شفعة

الشفعة لتشمل حالتي بیع العقار وبیع المنقول بعد أن روعي التضییق في أسباب 
وإذا كان الرأي الغالب في الفقھ . استحقاقھا، بحیث تقتصر على بیع الحصة  الشائعة

 العقار، فقد ذھب المالكیة إلى ثبوت الشفعة في اإلسالمي ھو قصر الشفعة على
بعض المنقوالت، ولم یجز الحنابلة الشفعة إال في العقار على روایة، وأجازوھا في 

وأجاز الظاھریة الشفعة في العقار والمنقول . العقار والمنقول على روایة أخرى
 التي أخذ بھا وإذا نظرنا إلى المسألة في ضوء الحكمة من تقریر الحاالت. إطالقًا

ففي جمیع األحوال . المشروع فال یظھر أي مسوغ للتفرقة بین العقار والمنقول
تكون الحكمة ھي جمع ما تفرق من عناصر الملكیة، األمر الذي ال یقتصر أثره على 
تحقیق مصلحة الشفیع، بل یؤدي إلى تحقیق المصلحة العامة، إذ ال شك أن تجزئة 

وھذه الحكمة تقتضي األخذ بالشفعة . یق االنتفاع باألموالالملكیة من شأنھا تقیید طر
عند بیع العقار أو المنقول على السواء، بل قد یكون إثبات الحق في األخذ بالشفعة 
عند بیع بعض المنقوالت أولى منھ عند بیع العقارات، كما ھي الحال في بیع أحد 

  ".المالك على الشیوع في المحل التجاري حصتھ الشائعة
ا ورد في المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني الكویتي واضح الداللة على وم

شمول الشفعة للعقار والمنقول معًا، وبیان المصدر الفقھي لھذا الحكم، وبیان 
حكمتھ، مثلما یبین أن أساس اختیار شمول الشفعة للعقار والمنقول ھو رغبة 

 الشائعة من المنقوالت، المشرع الكویتي بالجمع بین حق االسترداد في الحصة
والشفعة في العقار في نظام قانوني واحد تتسق أحكامھ ویمكن تطبیقھا بیسر، ومرد 
ذلك أن االسترداد ھو في طبیعتھ وأھدافھ شفعة ألن فكرتھما واحدة من حیث إعطاء 
األفضلیة في الشراء لشخص معین ضمن شروط خاصة، مما یدعوني لبیان نبذة 

داد ھذا الذي أخذت بھ بعض القوانین العربیة كالقانون یسیرة عن حق االستر
 أخذًا من القانون الفرنسي، وجعلتھ بدیًال عن )١٠١(، والقانون الجزائري)١٠٠(المصري

الشفعة في المنقول الواردة في بعض مذاھب الفقھ اإلسالمي ألداء نفس األھداف، 
وبة، دون الخوض وخالفت بینھ وبین الشفعة في الشروط واإلجراءات والمدد المضر

في تفاصیل حق االسترداد، ألن ھذا الموضوع یحتاج إلى بحث مستقل لبیان حقیقة 
  .ھذا الحق، وتأصیلھ فقھیًا، وبیان عالقتھ بالشفعة في المنقول

  :حق االسترداد
حق الشریك في المنقول الشائع، أو مجموع من "یعرف حق االسترداد بأنھ 

حصة الشائعة التي باعھا أحد الشركاء في المال، في أن یحل محل المشتري لل
الشیوع ألجنبي عن طریق الممارسة، أي عن غیر طریق المزاد العلني 

  .)١٠٢("الرسمي
فیثبت حق االسترداد إذن في بیع المنقول المشترك على الشیوع، أو مجموع 
من المال كالتركة التي تتكون من عناصر متعددة، وأموال الشركة بعد حلھا، 

أما إذا كان المبیع حصة . وذلك حتى لو اشتمل ھذا المجموع على عقاروالمتجر، 
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شائعة في عقار معین فقط فإنھ ال یجوز االسترداد وال سبیل في ھذه الحالة للحلول 
  .)١٠٣("محل المشتري إال عن طریق الشفعة

ویالحظ أن القانون الفرنسي الذي یعتبر مصدرًا للقوانین العربیة في موضوع 
، إال أن )١٠٤(قصر ھذا الحق على األموال المشتركة عن طریق المیراثاالسترداد ی

ھذا من . القانون المصري، والقانون الجزائري قد عمما الفكرة على التركة وغیرھا
ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإننا نالحظ أن ما یحققھ نظام االسترداد من المصالح، 

ول عند من یثبت ذلك من تتحقق في الفقھ اإلسالمي عن طریق الشفعة في المنق
المذاھب، ومع ذلك فقد عدلت ھذه التشریعات العربیة عن نظام الشفعة اإلسالمي في 
المنقول، إلى نظام االسترداد الفرنسي، وخالفت بین نظام الشفعة ونظام االسترداد 

الخ مما لم یظھر ... في الشروط، واإلجراءات، والمدد المضروبة للمطالبة بالحق 
 بحثًا خاصًا، وحسنًا فعل المشرع الكویتي -كما قلت–ئدة رغم أنھ یستدعي لي معھ فا

في الجمع بین الشفعة في العقار، والشفعة في المنقول، في نظام واحد، وفق منطق 
  .الفقھ اإلسالمي وقواعده

ا دون اا  

م أحكام الشفعة في المواد ٢٠٠٢ لسنة ١٤نظم القانون المدني الیمني رقم 
الشفعة ھي : " بقولھ١٢٥٥وقد عرف الشفعة في المادة . ١٣١٢ إلى ١٢٥٥من 

حق تملك عین ولو جبرًا ملكت آلخر بعقد صحیح بعوض مال معلوم على أیة صفة 
  ".كانت مثلیة أو قیمیة، منقولة أو غیر منقولة، بما قام علیھا من العوض والمؤن

 من العقار والمنقول والنص واضح الداللة بمنطوقھ على شمول الشفعة لكل
الواردة في التعریف، إذ أنھا تدل على " عین"دون فرق، یتضح ھذا من إطالق كلمة 

على أیة صفة "العقار وعلى المنقول، ثم زاد المشرع األمر إیضاحًا وتأكیدًا بقولھ 
، فأكد ما كان واضحًا من "مثلیة أو قیمیة، منقولة أو غیر منقولة) العین(كانت 

وقد استمر القانون . بما ال یدع مجاًال للشك أو اللبس" عین"ابق لكلمة اإلطالق الس
الیمني على نفس النسق من شمول الشفعة للعقار والمنقول في جمیع مواده الالحقة 

وبھذا یكون القانون المدني الكویتي، والقانون المدني الیمني رائدین . دون اضطراب
 والمنقول معًا دون تفریق، انطالقًا من في مجال وضع نظام موحد للشفعة في العقار
  .األقوال الفقھیة التي تثبت الشفعة في المنقول

  

ب اطا  

   ن اواراا  ر ول واا  

ي منها بية ع يعا ع التجا تش   :تسي على ه 

ناني، وقانون المعامالت القانون المدني المصري، وقانون الملكیة العقاریة اللب
وقد . المدنیة السوداني، وقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

نصت ھذه القوانین بشكل صریح ال لبس فیھ وال یحتمل التأویل على قصر الشفعة 
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على العقار، لذا لم یظھر خالف بین الشراح في ذلك لوضوح النصوص القانونیة 
  .ادفیھا على المر

ویسیر على ھذا االتجاه أیضًا القانون المدني األردني على الراجح، رغم 
ظھور خالف بین الشراح، وذلك لتعارض النصوص القانونیة وعدم وضوح 

لذا سأرجئ الحدیث عن القانون األردني إلى نھایة ھذا المطلب لمناقشتھ . صیاغتھا
  .ة لھذا االتجاهبشكل موسع، بعد عرض القوانین العربیة األخرى الممثل

  :القانون المدني المصري -١
 على قصر الشفعة على العقارات، ١٩٤٨نص القانون المدني المصري لسنة 

الشفعة رخصة : "عند تعریفھ للشفعة، بقولھ) ٩٣٥(وظھر ذلك جلیًا في المادة  
تجیز في بیع العقار الحلول محل المشتري في األموال وبالشروط المنصوص علیھا 

، واستمر على نفس الوضوح في المواد التالیة التي تبین أحكام "التالیةفي المواد 
  .الشفعة دون اضطراب

  :قانون الملكیة العقاریة اللبناني -٢
والتي نصت ) ٢٣٨(وكذلك فعل قانون الملكیة العقاریة اللبناني في المادة  

وال الشفعة حق یجیز لصاحبھ أن ینتزع العقار المبیع من المشتري في األح: "على
واستمر في المواد الالحقة على ". وبالشروط المنصوص علیھا في المواد التالیة

  .ذكر العقار دون المنقول
  :قانون المعامالت المدنیة السوداني -٣

: على) ٦٢١( في المادة ١٩٨٤نص قانون المعامالت المدنیة السوداني لسنة 
أو المنفعة في نطاق یشترط لثبوت الشفعة أن یكون المشفوع عقارًا مملوك العین "

  .فقصر ثبوت الشفعة على العقار" األحكام التي یقضي بھا القانون
امتالك األصل، أو امتالك المنفعة، "والمقصود بملكیة عین العقار أو منفعتھ 

ویراد بھا ھنا الحكر أو اإلجارة الطویلة األمد في أراضي الدولة، فقد عامل القانون 
معاملة ملكیة األصل في طلب الشفعة، وقضت بعض السوداني ملكیة المنفعة ھذه 

السوابق القضائیة بحق الشفعة لمالك المنفعة بسبب اإلجارة الطویلة األمد في 
أراضي الحكومة، كما قضت أیضًا بحق الشفعة لمالك الحكر الشریك إذا باع شریكھ 

 ، واستمر القانون على قصر الشفعة على العقار في)١٠٥("منفعة الحكر المسجلة
  .مواده الالحقة

  :قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي -٤
م ١٩٨٥أما قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لسنة 

  :بقولھ) ١٢٧٩(فقد عرف الشفعة في المادة 
استحقاق الشریك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شریكھ التي عاوض بھا "

ھا في المعاوضة غیر المالیة بما یدل على طلب بثمنھا في المعاوضة المالیة وبقیمت
  ".األخذ عرفًا

فقد قصر الشفعة على من كان شریكًا على الشیوع في العقار خاصة، واستمر 
التي تنص ) ١٢٨٤(على ذلك في باقي المواد، حیث یتضح ذلك جلیًا في المادة 
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ابل للقسمة فال فإذا كان العقار غیر ق... المشفوع فیھ ھو عقار قابل للقسمة : "على
  ".شفعة فیھ

فقد استمر بذكر أن الشفعة قاصرة على العقار، وبین ھنا أنھ العقار القابل 
  .للقسمة، مما یوضح صراحة أنھ ال شفعة في المنقوالت

ھذا وأشیر ھنا إلى أن القانون السوداني، والقانون اإلماراتي، كانا أكثر توفیقًا 
د من القانون األردني، مع أنھ یعتبر من حیث الصیاغة والداللة على المقصو

المصدر المباشر لكل منھما، ففي حین جاءت النصوص في القانون األردني غیر 
قطعیة الداللة مما جعل الشراح یختلفون وقد یقولون إن النصوص متعارضة، جاءت 
النصوص في كل من القانونین المذكورین في جمیع المواد متسقة وقطعیة الداللة 

  .الشفعة على العقارعلى قصر 
  :موقف القانون المدني األردني من الشفعة في المنقول-٥

 موضوع الشفعة في المواد من ١٩٧٦نظم القانون المدني األردني لسنة 
الشفعة : "منھ الشفعة بقولھا) ١١٥٠(، وقد عرفت المادة )١١٦٧(إلى ) ١١٥٠(

ي بما قام علیھ من ھي حق تملك العقار المبیع أو بعضھ ولو جبرًا على المشتر
  ".الثمن والنفقات

الخ ولم تذكر " ... العقار"فقد بینت ھذه المادة أن الشفعة ھي حق تملك 
  .المنقول

عند تنظیم أحكام الشفعة مع " العقار"وقد استمرت المواد التالیة بذكر كلمة 
یشترط في : "على) ١١٥٦(إغفال المنقول، إال في مادة واحدة، حیث نصت المادة 

یع الذي تثبت فیھ الشفعة أن یكون عقارًا مملوكًا أو منقوًال في نطاق األحكام التي الب
  ".یقضي بھا القانون

" المنقول في نطاق األحكام التي یقضي بھا القانون"فقد أضافت ھذه المادة 
، -كما تقدم–إلى ما تثبت فیھ الشفعة، ولم تذكر كلمة المنقول إال في ھذه المادة 

لألخذ بالشفعة في " نطاق األحكام التي یقضي بھا القانون"تضح وبالتالي لم ی
المنقول، مما أثار اللبس والخالف بین الشراح لوجود ما یشبھ التعارض بین المادة 

ھذه ) ١١٥٦(التي عرفت الشفعة وذكرت العقار دون المنقول، والمادة ) ١١٥٠(
حكام التي یقضي بھا في نطاق األ(رغم تقیید ذلك بـ" المنقول"التي أضافت كلمة 

، مما یستدعي مناقشة جادة لتجلیة موقف القانون المدني األردني من )القانون
أو عدم ) ١١٥٦(إال أنني قبل البدء بذلك أشیر إلى ركاكة المادة . الشفعة في المنقول

یشترط في البیع الذي تثبت : "القول: األولى: )١٠٦(دقة صیاغتھا، وذلك من ناحیتین
والصواب أن نقول یشترط في المبیع ولیس في البیع، ولعل ذلك .". ..فیھ الشفعة

عقارًا مملوكًا أو "القول : والثانیة. كان خطئًا مطبعیًا واستمر بعد إقرار القانون
فوصف العقار بكونھ مملوكًا، ولم یصف المنقول بھذه الصفة مع أنھا ..." منقوًال

ویحق لنا بعد ذلك أن ...". ًال مملوكینعقارًا أو منقو: "فاألولى أن نقول. واجبة فیھ

إلجابة ع ه . ھل حقًا تثبت الشفعة في المنقول في القانون األردني؟: نتساءل  

يي ل تحتمل    :لتسا
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ل أل ل: ل  لمنق لشفعة في    :ثب 

 والدكتور )١٠٧(ومن أبرز القائلین بھذا الرأي الدكتور محمد وحید الدین سوار
  .)١٠٨(ني الخواض الشیخ العقادالقاضي السودا

  :واستدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ بعدة أدلة ھي
  .اآلنفة الذكر على شمول الشفعة للمنقول) ١١٥٦(النص الصریح في المادة  -١

ویعتبر ھذا النص من أقوى األدلة على المراد، وقد اعتمد علیھ الدكتور وحید 
ا قالھ وإنما یبدو أنھ قالھ من باب الترجیح الدین سوار رغم أنھ لم یكن جازمًا فیم

ویشھد لشمول وعاء الشفعة في القانون : "... یتضح ھذا من قولھ. بین متعارضین
على الرغم –آنفة الذكر ) ١١٥٦(المدني للعقار والمنقول على حد سواء أن المادة 

قار  تصلح سندًا إلى حد ما لجعل وعاء الشفعة شامًال للع-مما یعتورھا من خلل
  .)١٠٩("والمنقول

إن المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني قد أكدت على شمول الشفعة  -٢
  :فقد جاء فیھا. للمنقول مما یؤكد اتجاه نیة المشرع إلثبات ھذا الحكم قصدًا

على شرطي المشفوع وھما أن یكون ملكًا، وأن یكون ) ١١٥٦(نصت المادة "
وقد تضمنت القوانین . م التي یقضي بھا القانونعقارًا أو منقوًال في نطاق األحكا

الحدیثة نصًا یبیح للمالك على الشیوع في المنقول الذي ال یقبل القسمة حق استرداد 
الحصة المبیعة، ولما كان ھذا الحق ھو بذاتھ حق الشفعة في المنقول حسبما ورد 

المشفوع، على شرطي ) ١١٥٦(في مذھبي اإلمام مالك وأحمد، فقد نص في المادة 
  .)١١٠(..."وھما أن یكون ملكًا، وأن یكون عقارًا أو منقوًال

فھذا النص یوضح أن المشرع قصد  الشفعة في المنقول أخذًا من مذھبي 
اإلمام مالك واإلمام أحمد، فرد الحكم إلى مصادره من الفقھ اإلسالمي مما یدل على 

ت اإلیضاحیة إلى أن قصده، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فقد أشارت المذكرا
وھذا سیكون –الشفعة في المنقول تؤدي دور حق االسترداد في القوانین الحدیثة 

، مع التحفظ على ما ورد في ھذه المذكرات من أن حق استرداد -موضع الدلیل اآلتي
الحصة المبیعة في القوانین الحدیثة ھو بذاتھ حق الشفعة في المنقول حسبما ورد 

الك وأحمد، لوجود فوارق كثیرة بین النظامین من حیث المصدر في مذھبي اإلمام م
والقواعد واإلجراءات، مما ال یتسع المقام إلى اإلفاضة فیھ ھنا، وھو یحتاج إلى 

، مع أنھما یحققان ھدفًا واحدًا على وجھ اإلجمال من حیث -كما تقدم–بحث مستقل 
  .استرداد الحصة المبیعة

ن النص على حق االسترداد كما فعلت بعض خال القانون المدني األردني م -٣
القوانین العربیة، وأشار في مذكراتھ اإلیضاحیة إلى أن ھذا الحق ھو بذاتھ حق 
الشفعة في المنقول، مما یدل على أنھ أراد تشریع حق الشفعة في العقار وفي 

) ١١٥٦(المنقول على حد سواء، مما یدعو إلى ترجیح أن ما ورد في المادة 
مقصود لعالج ما قد یعتور ھذا القانون ..." عقارًا مملوكًا أو منقوًال"من قولھ 

 من -كما سبق–من نقص لو لم نبسط الشفعة لتشمل المنقول مع خلو القانون 
وھذا ما . حق االسترداد الذي یعالج ھذا النقص في القوانین العربیة اآلخذة بھ

یري أن إعراض وفي تقد: "یرجحھ الدكتور محمد وحید الدین سوار بقولھ
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) وھو ضرب من الشفعة(القانون المدني األردني عن النص على حق االسترداد 
 یدعونا إلى عالج ھذا -على الرغم من شأن ھذا النص–في باب الملكیة الشائعة 

أو ... من قولھ ) ١١٥٦(ما ورد في المادة –النقص بتعزیز الدلیل األخیر 
  .)١١١("نقول المنتصر إلقرار الشفعة في الم-منقوًال

ھذه ھي األدلة التي استند إلیھا من یرى أن القانون المدني األردني یثبت 
  .الشفعة في المنقول

لثاني ال: ل  لمنق لعقا   لشفعة على    :قص 

آلتية لحجج  لى  ل  صحا ه    :يستن 

عقار مدني أردني قصرت الشفعة أثناء تعریفھا لھا على ال) ١١٥٠(إن المادة  -١
وحده، ویتضح جلیًا من ذلك التعریف أن الشفعة تثبت في العقار فقط وال تتناول 

 .وأن ھذه ھي القاعدة العامة الناظمة ألمور الشفعة وأحكامھا. المنقول
مدني أردني المشار إلیھا منقول حرفیًا من مرشد ) ١١٥٠(إن نص المادة  -٢

نھ مع تغییر كلمة واحدة م) ٩٥(الحیران للمرحوم قدري باشا، فھي نص المادة 
بدًال من كلمة " والنفقات"في آخر التعریف ال تؤثر على المعنى ھي كلمة 

ومرشد الحیران ھذا مستمد من الفقھ . الواردة في مرشد الحیران" والمؤن"
الحنفي، ونقل المشرع األردني لھذا النص منھ دلیل على أنھ یرید قصر الشفعة 

 من الفقھ الحنفي وھو قصر الشفعة على على ما ھو معروف فیھ استمدادًا
 .العقار دون المنقول

وباإلضافة إلى قصر الشفعة على العقار في تعریف الشفعة، فقد تابعت مواد  -٣
القانون معالجة موضوع الشفعة ببیان شروطھا وإجراءاتھا وآثارھا في المواد 

مرة، في ) ١٤(الالحقة على اعتبار أنھا في العقار فقط، وقد ذكرت لفظ العقار 
السابقة ) ١١٥٦(حین أنھا لم تذكر الشفعة في المنقول إال مرة واحدة في المادة 

كما –الذكر، وقد جاء ھذا النص مضطربًا یعتوره أكثر من خلل في صیاغتھ 
، ولو قصد المشرع إثبات الشفعة في المنقول لذكره في المواد الالحقة كما -تقدم

یدخل فیھا العقار والمنقول معًا كالمال ذكر العقار، أو لعبر بصیغة عامة 
المشفوع مثًال، ولنظم أحكامھ كما نظم أحكام الشفعة في العقار، مما یعني 

 .)١١٢(وجوب قصر الشفعة على ما ورد تنظیم أحكامھ في نطاقھا وھو العقار
في نطاق األحكام "... على ثبوت الشفعة في المنقول ) ١١٥٦(تنص المادة  -٤

وبما أن القانون لم یبین نطاق ھذه األحكام ولم ". نونالتي یقضي بھا القا
ینظمھا، فال یمكن إذن تنفیذ ذلك أو تطبیقھ، ھذا فضًال عن أن الشفعة شرعت 

 - في نظر جمھور فقھاء الشریعة، وفي نظر فقھاء القانون–رخصة استثنائیة 
وجاءت على خالف األصل العام الذي ینص على مبدأ الرضائیة في البیوع، 

 .)١١٣(ستثناء ال یقاس علیھ، ویتعین تفسیره في أضیق الحدودواال
لو طبقنا منطوق النصوص القانونیة المنظمة للشفعة في العقار مفترضین أن  -٥

الشفعة ثابتة أیضًا في المنقول ألدى ذلك عن طریق مفھوم المخالفة لنتائج غیر 
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 خالل یتضح ھذا من. مستساغة ال یمكن أن یكون المشرع قصد التوصل إلیھا
  :األمثلة اآلتیة

  :على) ١١٦٠(تنص المادة   -أ 
الشفعة ال تقبل التجزئة فلیس للشفیع أن یأخذ بعض العقار جبرًا على "

  ...".المشتري
ولو افترضنا أن القانون یثبت الشفعة في المنقول وھو لم یبین أحكامًا خاصة 

 الشفیع بعض  فإن مفھوم المخالفة من ھذه المادة ھو جواز أن یأخذ-كما تقدم–بھ 
، وقبول الشفعة في المنقول للتجزئة رغم ما في ذلك ...المنقول جبرًا على المشتري 

  .من ضرر تفریق الصفقة، وھي نتیجة ال یمكن أن یكون المشرع قد قصدھا
  :على) ١١٦٣(تنص المادة   -ب 

  .ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة 
  ...الحقیقي للعقار المشفوع وتفصل في كل نزاع یتعلق بالثمن  

فھل ال یكون للمحكمة المختصة الفصل في كل نزاع یتعلق بالثمن الحقیقي 
وھل یمكن أن تكون نیة . للمنقول المشفوع وفق مفھوم المخالفة من ھذا النص؟

  المشرع اتجھت إلى ھذه النتیجة؟
  :على) ١١٦٥(تنص الفقرة األولى من المادة   -ج 

اء أو رضاء یعتبر شراء جدیدًا یثبت بھ خیار تملك العقار المشفوع قض"
  ".الرؤیة والعیب للشفیع وإن تنازل المشتري عنھما

ولو افترضنا أن القانون یثبت الشفعة في المنقول وھو لم یبین أحكامًا خاصة 
، فإن مفھوم المخالفة من ھذه الفقرة ھو أن تملك المنقول المشفوع ال -كما تقدم–بھ 

فھل یعقل أن .  وبالتالي ال یثبت بھ خیار الرؤیة والعیب للشفیعیعتبر شراء جدیدًا،
  .)١١٤(نیة المشرع األردني قد اتجھت إلى ھذه النتیجة؟

  :على) ١١٦٥(تنص الفقرة الثالثة من المادة   -د 
إذا استحق العقار للغیر بعد أخذه بالشفعة فللشفیع أن یرجع بالثمن على من "

  ".أداه إلیھ من البائع أو المشتري
لقول بثبوت الشفعة في المنقول یؤدي وحسب مفھوم المخالفة لھذا النص وا

إلى أنھ إذا استحق المنقول بعد أخذه بالشفعة ال یجوز للشفیع أن یرجع بالثمن الذي 
أداه على من قبضھ منھ من البائع أو المشتري، وھي نتیجة غیر منطقیة، وال یمكن 

  .أن تكون اتجھت إلیھا نیة المشرع
  :على) ١١٦٧( المادة تنص -ھـ 
للشفیع أن ینقض جمیع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو  -١

  .جعلھ محل عبادة
وال یسري في حقھ أي رھن رسمي أو أي حق امتیاز رتبھ المشتري أو رتب  -٢

ضده على العقار المشفوع إذا كان قد تم بعد إقامة دعوى الشفعة، وتبقى 
  .لعقارللدائنین حقوقھم على ثمن ا
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فھل إذا سلمنا بشفعة المنقول یكون لیس من حق الشفیع نقض جمیع 
تصرفات المشتري؟ وھل یسري في حقھ الرھن وحقوق االمتیاز وفق مفھوم 

  .المخالفة من ھذا النص؟ إنھ ال یمكن أن یكون المشرع قد قصد ھذه النتیجة
دني األردني على عند تنظیم أحكام الشفعة وإجراءاتھا، تتركز صیاغة القانون الم -٦

ما یوحى بأنھ یقصد العقار من حیث ذكره للرسمیة في عقد البیع لثبوت الشفعة، 
، ووجوب رفع دعوى الشفعة خالل )١١٥٥(كما في الفقرة األولى من المادة 

ثالثین یومًا من تاریخ علمھ بتسجیل البیع، وإذا أخرھا بدون عذر شرعي سقط 
عوى الشفعة بعد مرور ستة أشھر من حقھ في الشفعة، على أنھ ال تسمع د

ومعلوم أن القانون یشترط التسجیل ). ١١٦٢(تاریخ التسجیل كما في المادة 
الرسمي للعقارات، ولعدد محدود من المنقوالت كالسفن والطائرات والسیارات، 

، مما یدل على أن نیة )١١٥(أما معظم المنقوالت فال یشترط القانون تسجیلھا
لعقار أساسًا، أما إذا عممنا الشفعة على المنقول فالقاعدة المشرع متجھة نحو ا

، فال تنطبق النصوص -كما تقدم–العامة فیھ عدم اشتراط التسجیل لنقل الملكیة 
المحددة للمدة في رفع الدعوى علیھ، وال یوجد تشریع آخر ینظم ھذا األمر، 

ھذا یؤدي فكأن حق الشفیع في رفع الدعوى یكون مستمرًا وغیر مقید بزمن، و
إلى عدم استقرار المعامالت، وال یمكن أن تتجھ إلیھ نیة المشرع خاصة وأنھ 
ضیق ھذه المدة في العقارات وھي تحتاج إلى زمن أطول عادة؛ فال یمكن أن 
یقیدھا المشرع بزمن ضیق، ویطلق الزمن فیما عداھا من المنقوالت على فرض 

 .ثبوت الشفعة فیھا
التي ما زالت ساریة المفعول في األردن فیما ال إن مجلة األحكام العدلیة  -٧

یتعارض من أحكامھا مع القانون المدني األردني، سندًا للفقرة األولى من المادة 
منھ، تقصر الشفعة على العقارات دون المنقوالت، ومن المعلوم أن ) ١٤٤٨(

، أحكام الشفعة استمدھا المشرع األردني في الغالب من مجلة األحكام العدلیة
وبما أنھ یوجد شك في إرادة المشرع األردني إثبات الشفعة في المنقول ومخالفة 
ما جاء في مجلة األحكام العدلیة، فإن ما في المجلة المذكورة یعتبر مرجحًا 
القتصار الشفعة على العقارات دون المنقوالت، إذ لم یثبت معارضة ما في 

ام في ھذه المسألة، فیظل ما فیھا القانون المدني األردني لما في المجلة من أحك
واجب التطبیق إلى أن یثبت بشكل یقیني أن ما في القانون المدني یعارض أحكام 

من القانون المدني سالفة ) ١٤٤٨(المجلة سندًا للفقرة األولى من المادة 
 .)١١٦(الذكر

إن القانونین السوداني واإلماراتي، المستمدین من القانون المدني األردني من  -٨
) أو منقوًال(یث المبدأ، قد أعرضا عن شمول الشفعة للمنقول وحذفا عبارة ح

وكذلك فعل مشروع قانون المعامالت المالیة العربي الموحد رغم . الواردة فیھ
من القانون األردني حتى أنھ ) ١١٥٦(نص المادة ) ١١٦٤(أنھ نقل في مادتھ 
..." یشترط في البیع" في قولھ -الذي ربما یكون مطبعیًا–وقع بنفس الخطأ 

جاءت " أو منقوًال"، مما یدل على أن عبارة -كما تقدم–" المبیع"وصوابھ 
 .)١١٧(مقحمة وغیر متسقة مع باقي مواد القانون، وبالتالي ال اعتبار لھا
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إن القضاء األردني لم یتصد للشفعة في المنقول، فأحكامھ خلو مما یشیر إلى  -٩
على –إلى شمولھا للمنقول، وقد راجعت جواز الشفعة في المنقول أو ما یشیر 

 األردنیة في موضوع - النقض– قرارات محكمة التمییز -قدر جھدي وطاقتي
م، فلم أجد أي ١٩٧٧الشفعة في ظل تطبیق القانون المدني الجدید منذ سنة 

في حین أن القرارات كثیرة جدًا في . قرار أو أیة إشارة إلى الشفعة في المنقول
العقار، مما یدل على عدم تطبیق الشفعة في المنقول في ظل مجال الشفعة في 

القانون المدني، وأن األمر استمر على ما كان علیھ في مجلة األحكام العدلیة من 
  .قصر الشفعة على العقار بصریح النص فیھا

ھ��ذه مجم��ل األدل��ة الت��ي اس��تدل بھ��ا ك��ل فری��ق، والمتأم��ل بمجم��وع األدل��ة ی��رجح أن    
 یجی��ز ال��شفعة ف��ي المنق��ول عل��ى إطالق��ھ نظ��رًا لق��وة األدل��ة الت��ي    الق��انون األردن��ي ال

إن ن��ص الق��انون : "اس��تدل بھ��ا الفری��ق الث��اني، وبھ��ذا یق��ول ال��دكتور محم��د الجن��دي 
وال یمك�ن  ... ق�د ج�اء غی�ر موف�ق     "األردني على تطبیق أحكام الشفعة عل�ى المنق�ول      

) ١١٥٦( ن�ص الم�ادة    تخفیف ھذا المأخذ على المشرع األردني بجعل�ھ نط�اق تطبی�ق           
، وذل��ك ألن مث��ل ھ��ذه )ف��ي نط��اق األحك��ام الت��ي یق��ضي بھ��ا الق��انون(عل��ى المنق��والت 

كم��ا ال ی��سعف ف��ي . العب��ارة ال تعن��ي ش��یئًا ف��ي ح��ال غی��اب تل��ك األحك��ام الم��شار إلیھ��ا 
تخفیف ھذا االنتقاد مج�رد إش�ارة الم�ذكرة اإلی�ضاحیة للق�انون إل�ى م�ا ق�رره الفقھ�ان                  

  .)١١٨ (..."ي من إجازة الشفعة في المنقول المالكي والحنبل
: -وق��د ك��ان قاض��یًا ف��ي محكم��ة بدای��ة عم��ان –ویق��ول ال��دكتور س��لیمان الق��الب 

نج��د م��ن استعراض��نا للم��واد الت��ي عالج��ت موض��وع ال��شفعة ف��ي الق��انون الم��دني        "
األردني أن ھذه المواد تتحدث عن العقار، وال نج�د م�ادة تتح�دث ع�ن المنق�ول س�وى                 

إنن�ي أك�اد أج�زم أن�ھ وف�ق الفھ�م الق�انوني لمجم�ل الم�واد القانونی�ة                 ). ١١٥٦(المادة  
التي عالجت موضوع الشفعة في القانون المدني األردني أن�ھ ال ش�فعة إال ف�ي العق�ار        

ال�سالفة ال�ذكر، والت�ي ج�اء ذك�ر كلم�ة       ) ١١٥٦(على الرغم مما ورد في نص المادة      
  .)١١٩ (..."د التي عالجت ھذا الموضوعالمنقول فیھا نشازًا وال ینسجم مع باقي الموا

  :رأیي في موقف القانون المدني األردني من الشفعة في المنقول
وأنا أمیل إلى أن المشرع األردني لم ی�رد تعم�یم ال�شفعة لت�شمل المنق�ول عل�ى                   

كما ھو نص الم�ادة  " في نطاق األحكام التي یقضي بھا القانون     "إطالقھ، وإنما مقیدًا    
و النصوص المنظمة للشفعة من أي حكم یبین ماھیة الشفعة في ، وذلك لخل)١١٥٦(

المنقول، وكیفیة حل أي نزاع قد یثور بشأنھا، فالنص فیم�ا یتعل�ق بھ�ا ج�اء مقت�ضبًا                
ومبھمًا، فھو یشیر فقط إلى شمول الشفعة للمنقول، ومثل ھ�ذا ال�نص ال یغن�ي، فھ�و                 

ول ولك�ن یق�ع عل�ى ع�اتقكم     كأنھ یخبر المشتغلین بالقانون بأن ھن�اك ش�فعة ف�ي المنق�      
ف�ي نط�اق األحك�ام    "لذا فإنھ یجب تركیز البحث على قی�د      . استنباط واكتشاف أحكامھا  

لنرى إن كان لھ فائدة وھل یمك�ن ت�صور وج�ود ش�فعة ف�ي              " التي یقضي بھا القانون   
المنقول في حدود ما قضى بھ القانون أم ال، والواقع أننا نجد ذلك في نطاق ما أسماه 

یعتب�ر عق�ارًا بالتخ�صیص      : "ون�صھا ) ٥٩(ف�ي الم�ادة     " العقار بالتخصیص "القانون  
المنقول الذي یضعھ مالكھ في عقار لھ رصدًا على خدمتھ واستغاللھ ویكون ثابتًا في           

فالعق��ار بالتخ��صیص إذن ھ��و منق���ول ف��ي األص��ل، إال أن ص��احبھ رص���ده       ". األرض
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ومولدات الكھرباء المثبتة في   لخدمة العقار فأخذ حكم العقار في الشفعة، كالمطاحن،         
األرض، وما شابھ ذلك، إذن ھناك وجود للشفعة في المنق�ول وف�ق ن�صوص الق�انون        

التي ) ٥٩(ورغم أن ھذا الحكم یمكن معرفتھ من نص المادة . األردني في ھذا اإلطار
نصت على أن المنقول في ھذه الحالة أصبح عقارًا بالتخصیص فیأخ�ذ أحك�ام العق�ار،         

عن�د ت�شریعھ لل�شفعة، وھ�و أم�ر          ) ١١٥٦(لمشرع أعاد التذكیر بھ في المادة       إال أن ا  
  .یفید التوضیح والتأكید رغم أنھ لم ینشئ حكمًا جدیدًا

والذي یضیق من نطاق تطبیق العقار بالتخصیص ف�ي الق�انون األردن�ي تقیی�ده         
صري كم�ا فع�ل الق�انون الم�    –، ول�و أن�ھ ل�م ی�ذكر ھ�ذا القی�د        "ثابتًا في األرض  "بكونھ  
 ل���دخلت أن���واع متع���ددة م���ن المنق���والت ف���ي ھ���ذا الحك���م ك���اآلالت الزراعی���ة،     -م���ثًال

فتكون النتیجة إذن أن القانون األردني قد . والحیوانات المرصدة لخدمة المزارع مثًال
ق��صر ال���شفعة عل��ى العق���ار، س��واء أك���ان عق��ارًا حقیق���ة بذات��ھ وطبیعت���ھ، أم عق���ارًا      

نق���وًال ف���ي نط���اق األحك���ام الت���ي یق���ضي بھ���ا  أو م"بالتخ���صیص، وأن ذك���ره لعب���ارة 
. تذكیر وتأكید لحكم العقار بالتخصیص فقط، وال یق�صد بھ�ا مطل�ق المنق�ول              " القانون

، قد أنشأ من اللبس   -رغم االستغناء عنھ  –على أن إقحام ھذا النص في ھذا الموضع         
  .واإلیھام، أضعاف ما أفاد من التذكیر والتأكید، فاألولى حذفھ على كل حال

  اطب اث

ًأ  ن اواا  

یمثل ھ�ذا االتج�اه الق�انون الم�دني ال�سوري ال�صادر بالمرس�وم الت�شریعي رق�م                 
والذي ألغى نظام الشفعة نھائیًا في العقار وف�ي المنق�ول عل�ى ح�د     . م١٩٤٩ لعام   ٨٤

  .سواء، ولم یوافقھ على ما ذھب إلیھ أي قانون عربي آخر
ھـ كانت تطبق ف�ي     ١٢٩٣لة األحكام العدلیة الصادرة سنة      ومن المعلوم أن مج   

سوریة قبل صدور القانون الجدید، والتي أقرت نظ�ام ال�شفعة وق�صرتھ عل�ى العق�ار،          
وھ�و الم�شارك ف�ي الحق�وق العقاری�ة كح�ق       –وأثبتتھ للشریك على الشیوع، وللخل�یط     

ل��سلطات ، ث��م أص��درت ا )١٢٠(، وللج��ار المالص��ق أخ��ذًا م��ن الم��ذھب الحنف��ي   -الم��رور
م، ١٩٣٢ل��سنة ) ٣٣٣٩(الفرن��سیة المحتل��ة ق��انون الملكی��ة العقاری��ة ب��القرار رق��م      

وطبقتھ على كل من سوریة ولبنان، والذي ألغى شفعة الجار، وقید شفعة الخلیط في             
ث�م ج�اء    . )١٢١(حقوق االرتفاق، وأبقى على ش�فعة ال�شریك ف�ي المل�ك ب�شرائط جدی�دة               

ص عل�ى إلغ�اء العم�ل بالمجل�ة، وأغف�ل ذك�ر       م ون� ١٩٤٩القانون المدني الجدی�د س�نة      
بھ بعد حذف كل ما یتعلق بالشفعة، مما   ) ٣٣٣٩(الشفعة نھائیًا، ودمج أحكام القرار      

وھ�ذا  . یعني أن المشرع السوري عدل عن نظام الشفعة وكل ما یتعلق ب�ھ م�ن أحك�ام          
لغاء ما نصت علیھ المذكرات اإلیضاحیة للقانون مبینة وجھة نظر المشرع في ھذا اإل

إن الشفعة من الحقوق ال�ضعیفة، وإن الحی�اة االجتماعی�ة واالقت�صادیة ف�ي               : "بالقول
  .)١٢٢(..."البالد السوریة ال توجب االستمرار على األخذ بھا

حی��ث أن ال��شفعة كان��ت   : "وھ��ذا م��ا قررت��ھ محكم��ة ال��نقض ال��سوریة بقولھ��ا    
وحی�ث أن الق�انون   . ..بموجب التشریع السابق حقًا یؤدي إلى كسب الملكیة العقاریة         

، ٣٣٣٩الم��دني ال��سوري ال��ذي ألغ��ى ب��نص ص��ریح مجل��ة األحك��ام العدلی��ة، والق��رار   
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أغفل بحث الشفعة مطلقًا ولم یذكرھا من بین أسباب ك�سب الملكی�ة العقاری�ة، وحی�ث                 
أن ھذا اإلغفال لمسألة قانونیة بحثتھا التشریعات السابقة بإسھاب دلیل واض�ح عل�ى             

ى إلغ��اء ح��ق ال��شفعة مراعی��ًا ف��ي ذل��ك التط��ور االجتم��اعي     أن الم��شرع ال��سوري رأ 
والعمران��ي ف��ي س��وریة، وحی��ث أن الق��انون الم��دني ال��سوري تن��اول بح��ث الملكی��ة        

فل�م یع�د م�ن    . العقاریة وحدد أسباب كسبھا وزوالھا ونزعھ�ا دون ذك�ر ال�شفعة بینھ�ا             
أس�باب  الجائز الرجوع إلى تشریع س�ابق أو إل�ى م�صدر م�ن م�صادر الحق�وق إلیج�اد           

نق�ص م�دني س�وري رق�م     ...". (لكسب الملكیة العقاریة غیر ما ذك�ره الق�انون الناف�ذ          
  ).م١٩٥٠ لعام ٩٧م مجلة القانون ص١٥/٢/١٩٥٠ بتاریخ ٢٠٦

ظ�ل  "وقد خالف القانون السوري في إلغاء الشفعة نھائیًا أصلھ المصري الذي        
 إل�ى  ٩٣٥م�ن  (لم�واد  ، ونظ�م أحكامھ�ا ف�ي ا   )١٢٣(" لمنفعتھ�ا -ف�ي العق�ار  -محتفظًا بھا  

واس��تمد م��ن الق��انون الفرن��سي نظام��ًا ب��دیًال لل��شفعة ف��ي المنق��ول وھ��و نظ��ام    ) ٩٤٨
أما الق�انون ال�سوري فق�د ألغ�ى نظ�ام        . -كما تقدم –) ٨٣٣(االسترداد وذلك في المادة     

فف�ي ع�ام   "الشفعة نھائیًا في العقار وفي المنقول، ولم یضع نظریة عامة لالسترداد،        
ع القانون المدني السوري إلى إلغاء ما تبقى من األحكام المتعلق�ة         م عمد واض  ١٩٤٩

بال��شفعة ف��ي الملكی��ة العقاری��ة، كم��ا ذھ��ب إل��ى أبع��د م��ن ذل��ك ف��ألغى ح��ق ال��شفعة ف��ي  
المنقول المشترك وھو ما یعبر عنھ بحق االسترداد، وإن كان حافظ على تطبی�ق ھ�ذا      

وب��ذلك یك��ون ...  علیھ��ا الح��ق األخی��ر ف��ي دائ��رة ض��یقة ھ��ي بی��ع الحق��وق المتن��ازع    
القانون المدني السوري قد افترق عن الق�انون الم�صري ال�ذي اح�تفظ بح�ق ال�شفعـة                   

، ع���ن طری���ق ح���ق  )١٢٤ ()٨٣٣م (والمنق���ول ) ٩٤٨-٩٣٥م (ف���ـي مج���ـالي العق���ـار 
االسترداد، فخالف بذلك أحكام الفقھ اإلسالمي الغالبة التي تثبت الشفعة في العقار بما 

 نظرًا لورود األحادیث الكثیرة في ذلك، وفي المنقول أی�ضًا         -ا تقدم كم–یشبھ اإلجماع   
وخ�الف أی�ضًا طریق�ة بع�ض التقنین�ات العربی�ة الت�ي أبق�ت                . عند من یرى الشفعة فیھ    

ص��راحة عل��ى ال��شفعة ف��ي العق��ار، واس��تمدت نظ��ام االس��ترداد م��ن الق��وانین األجنبی��ة  
  .الفقھ اإلسالميلتحل محل الشفعة في المنقول الواردة في بعض مذاھب 

وال��ذي یب��دو ل��ي أن : "ویعل��ق ال��دكتور س��وار عل��ى إلغ��اء ال��شفعة تمام��ًا بقول��ھ 
اجتثاث حق الشفعة بتاتًا ال یخلو من محاذیر، ذلك ألن حق الشفعة في بع�ض ص�وره             

ی�ؤدي وظیف�ة عمرانی�ة جلیل�ة ھ�ي اإلس�ھام ف�ي             ) وال سیما شفعة الشركة ف�ي المل�ك       (
نھا عن�دما تجتم�ع الح�صص ال�شائعة المبعث�رة وتنتق�ل       تنظیم الملكیة العقاری�ة وتح�سی     

بح��ق ال��شفعة إل��ى ی��د واح��دة ت��ستقل بممارس��ة س��لطاتھا علیھ��ا، وبھ��ذا نتحاش��ى م��ا     
 . )١٢٥("تنطوي علیھ إدارة المال الشائع واستغاللھ والتصرف فیھ من محاذیر

مناقشته لشفعة  لغا    :تعليل 

قانون العربي ال�سوري لبی�ان وجھ�ة     یتضح مما تقدم  في المذكرات اإلیضاحیة لل            
ان الشفعة من الحق�وق ال�ضعیفة ، وان الحی�اة االجتماعی�ة             " النظر في إلغاء الشفعة     

  ".واالقتصادیة في البالد السوریة ال توجب االستمرار على األخذ بھا 
وی��ستفاد م��ن ھ��ذا التعلی��ل اعتب��ار ال��شفعة م��ن الحق��وق ال��ضعیفة الت��ي ی��سوغ     

دون أن ی��شكل ذل��ك خرق��ا لحق��وق األف��راد وم��صالحھم، ھ��ذا م��ن    تقیی��دھا أو إلغاؤھ��ا 
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ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنھ علل بتغیر الظ�روف االجتماعی�ة واالقت�صادیة الت�ي ل�م             
  .تعد توجب االستمرار بتشریع الشفعة

لتعليل   :مناقشة 

ھ�ل ھ�ي ح�ق، أم م�صدر     : أما عن الناحیة األولى فإنھ أیا كان تصنیفنا للشفعة   
 )١٢٦(حق، أم حلول محل المشتري في حقوقھ والتزاماتھ، أم مجرد رخ�صة          أو سبب لل  

فإن ال�شفعة ق�د تق�ررت ف�ي األدل�ة ال�شرعیة الن�صیة ال�صحیحة الكثی�رة المروی�ة ف�ي                       
الصحیحین وغیرھما، وأنھا مما قضى بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم ولم یمنع طالب�ا            

، مم�ا ال یع�ود ل�ھ م�ن مب�رر          مستحقا لھا، وقد أجمعت األمة ج�یال بع�د جی�ل عل�ى ذل�ك              
 من طلبھا والحكم ل�ھ بھ�ا وف�ق م�ا     - وفق األحكام الشرعیة–إللغائھا ومنع مستحقھا   

  .تقتضیھ تلك األحكام
أما عن الناحیة الثانیة وھي تغیر الظروف وأن المصلحة تتطلب اإللغ�اء، فم�ن              

، )١٢٧(ئھ�ا المقرر شرعا أن المصلحة المرسلة ھي التي لم یرد نص باعتبارھ�ا أو إلغا             
أم�ا ال��شفعة فق�د وردت الن��صوص الكثی�رة بم��شروعیتھا، ف�ال ینطب��ق علیھ�ا أنھ��ا م��ن      
المصلحة المرسلة التي  یجوز اعتبارھا أو إلغاؤھا وفق ما یرى م�ن م�صلحة، ب�ل ال             
مصلحة في إلغاء حكم شرعي ثابت باألدلة الصحیحة، وما قد یتوھم من مصلحة ف�ي            

ل ف��إن ف��ي ال��شفعة م��صلحة لألف��راد وللحی��اة  ذل��ك فھ��و غی��ر معتب��ر، وف��ي واق��ع الح��ا  
  .االقتصادیة بشكل عام

وأرى أن أھم المح�اذیر م�ن ھ�ذا االتج�اه ھ�و مجافات�ھ للفق�ھ اإلس�المي بم�ا ق�ام               
علیھ في موضوع الشفعة من أدلة نصیة كثیرة، باإلضافة إل�ى المح�اذیر الت�ي ذكرھ�ا          

ھا، مع ما في ذلك م�ن      الدكتور سوار من مجافاة للحكمة التي شرعت الشفعة من أجل         
تفویت لمصالح األفراد المعتبرة شرعا التي یجب مراعاتھا والذب عنھا وفق األحك�ام     

  .الشرعیة ال إھدارھا وإلغاؤھا
ولعلھ كان من األنسب اإلبقاء عل�ى نظ�ام ال�شفعة، ث�م النظ�ر بم�ا ق�د یك�ون ف�ي                   

حك�ام العدلی�ة   تطبیقھ عملیا من سلبیات نشأت عن وراثة ما كان موجودا في مجلة األ     
العثمانیة من صعوبة في اإلجراءات وتشریع للشفعة بسبب الجوار، مم�ا ق�د ال یك�ون     
مناس��با للحی��اة العمرانی��ة واالقت��صادیة واالجتماعی��ة ح��سب مرحل��ة تط��ور المجتم��ع،    
والكر على ذلك بالتعدیل والتبسیط واإللغاء وفق م�ا تقت�ضیھ الم�صلحة، ال الك�ر عل�ى                

  .ء واجتثاثانظام الشفعة ذاتھ إلغا
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  لخاتمة

وبعد االنتھاء من ھذا البحث، تبین لن�ا موق�ف فقھ�اء ال�شریعة م�ن م�شروعیة                   

الشفعة على وجھ العموم، وموقفھم من الشفعة ف�ي المنق�ول عل�ى وج�ھ الخ�صوص،                 

ففي حین ال یظھر خالف ذو بال في أصل مشروعیتھا، وفي ثبوتھا ف�ي العق�ار، نج�د                 

وقد انعكس ھذا الخالف على القوانین المدنیة      . لمنقولالخالف واسعًا في ثبوتھا في ا     

  .العربیة المعاصرة

  .ویجدر ذكر أبرز نتائج البحث، والتوصیات، على شكل نقاط موجزة

  :أبرز النتائج: أوًال

 .ثبوت نقل القول بالشفعة في المنقول عن عدد من الصحابة والتابعین -١

وت الشفعة في المنقول،    ظھور خالف فقھي واسع في المذاھب الثمانیة في ثب         -٢

فقد أثبتھا . رغم اتفاقھا على أصل مشروعیة الشفعة، وعلى ثبوتھا في العقار         

في المنق�ول الظاھری�ة، والزیدی�ة، والحنابل�ة ف�ي روای�ة، واإلمامی�ة ف�ي ق�ول،                   

والمالكی��ة، وال��شافعیة، والحنابل��ة ف��ي  ، واإلباض��یة ف��ي ق��ول، ونفاھ��ا الحنفی��ة  

 .اإلباضیة في قولروایة، واإلمامیة في قول، و

ع��دم دق��ة م��ا ن��سب إل��ى أب��ي حنیف��ة وأص��حابھ م��ن الق��ول بثب��وت ال��شفعة ف��ي     -٣

 .المنقول في كتب غیر الحنفیة

عدم دقة ما نسب إلى اإلم�ام مال�ك ف�ي كت�ب غی�ر المالكی�ة م�ن أن ال�شفعة ف�ي                 -٤

 .المنقول روایة عنھ

ل��ة ت��رجیح ثب��وت ال��شفعة ف��ي المنق��ول كم��ا ھ��ي ثابت��ة ف��ي العق��ار، لعم��وم األد    -٥

ال��شرعیة المثبت��ة لل��شفعة ف��ي ك��ل م��ال م��شترك، ولتحق��ق العل��ة ف��ي المنق��ول     

والعقار مما ال یجعل للتفرقة بینھما من مسوغ، خصوصًا مع ما ظھر للمنقول  

 .في زمننا من أھمیة

ق��صر ال��شفعة عل��ى العق��ار ونفیھ��ا ع��ن المنق��ول ف��ي معظ��م الق��وانین المدنی��ة      -٦

لة األحكام العدلی�ة العثمانی�ة، الم�ستمدة      العربیة محل الدراسة، اتباعًا لنھج مج     

 .أساسًا من المذھب الحنفي

ش��مول ال��شفعة للعق��ار والمنق��ول مع��ًا ف��ي ك��ل م��ن الق��انون الم��دني الك��ویتي،       -٧

 .والقانون المدني الیمني

انف��راد الق��انون الم��دني ال��سوري بإلغ��اء نظ��ام ال��شفعة كلی��ة ف��ي العق��ار وف��ي       -٨

 .المنقول معًا

لقانون المدني األردني على العقار فقط، س�واء أك�ان   ترجیح قصر الشفعة في ا  -٩

عق���ارًا بطبیعت���ھ أم عق���ارًا بالتخ���صیص، ونفیھ���ا ع���ن مطل���ق المنق���ول، رغ���م  

  .اضطراب الصیاغة واختالف الشراح فیھ
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  :التوصیات: ثانیًا

دع���وة الب���احثین ال���شرعیین والق���انونیین، للتوج���ھ نح���و نظ���ام ال���شفعة ف���ي    -١

مي، بحث�ًا، وتأص�یًال، وبیان�ًا لفائدت�ھ العملی�ة           المنقول الوارد في الفق�ھ اإلس�ال      

 .في مجتمعاتنا المعاصرة

دعوة الجھات المختصة إلى األخذ بنظام ال�شفعة ف�ي المنق�ول، وتقنین�ھ، م�ع                 -٢

االسترش��اد بتجربت��ي الق��انون الم��دني الك��ویتي، والق��انون الم��دني الیمن��ي،       

عة ف�ي المنق�ول     اللذین كانا رائدین في الجمع بین ال�شفعة ف�ي العق�ار، وال�شف             

 .في نظام واحد، وفق منطق الفقھ اإلسالمي وقواعده

توخي الدقة والوضوح في ص�یاغة الق�وانین، ك�ي ال یح�دث ل�بس ی�ؤدي إل�ى              -٣

كم��ا ح��صل ف��ي ص��یاغة الق��انون الم��دني األردن��ي ف��ي   –االخ��تالف ف��ي الفھ��م 

  .-موضوع الشفعة

  واهللا تعالى أعلم، والحمد هللا أوًال، وآخرًا، ودائمًا
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  ھوامشال
                                                                        

، لسان العرب، المكتبة )م١٣١١ھـ، ٧١١توفي (ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم   )١(
توفي (والفیروزابادي، محمد بن یعقوب . ١٨٤-١٨٣، ص٨، مادة شفع، ج٢العلمیة، بیروت، ط

. ٤٧، ص٣ باب العین، ج، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، فصل الشین،)م١٤١٥/ھـ٨١٧
، مختار الصحاح، ترتیب محمود خاطر، )م١٠٢٧/ھـ٦٠٤توفي (والرازي، محمد بن أبي بكر 

 .٣٤١الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مادة شفع، ص

وانظر قاضي زاده، نتائج األفكار تكملة فتح . ٩٥قدري باشا، مرشد الحیران، المادة   )٢(
 .٣٦٩، ص٩القدیر، ج

، مواھب الجلیل )م١٥٤٧/ھـ٩٥٤توفي (الحطاب، أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن   )٣(
 .٣١٠، ص٥م، ج١٩٨٧، ٢لشرح خلیل، دار الفكر، بیروت، ط

، مغني المحتاج، دار إحیاء التراث، )م١٥٦٩/ھـ٩٧٧توفي (الشربیني، محمد الخطیب   )٤(
 .٢٩٦، ص٢بیروت، ج

، المغني في )م١٢٣٢/ھـ٦٣٠توفي ( اهللا بن أحمد ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد  )٥(
 .١٧٨، ص٥م، ج١٩٨٥فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، بیروت، 

، المدخل الفقھي العام، مطابع ألف باء )م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠توفي (مصطفى الزرقا   )٦(
 .٢٤٧م، ص١٩٦٧، ٩األدیب، دمشق، ط

، الھدایة شرح )م١١٩/ھـ٥٩٣توفي  (المرغیناني، برھان الدین علي بن أبي بكر: انظر  )٧(
بدایة المبتدي، مع نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار لشمس الدین أحمد بن قودر المعروف 

الدسوقي، محمد بن . ٣٦٩، ص٩م، ج١٩٧٠، ١بقاضي زادة، مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، ط
ألبي البركات سیدي أحمد ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )م١٨١٤/ھـ١٢٣٠توفي (عرفة 

الرملي، شمس الدین محمد بن أبي . ٤٧٣، ص٣الدردیر، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، ج
، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للنووي، شركة )م١٥٩٥/ھـ١٠٠٤(العباس أحمد بن حمزة 

 الدین ابن الحراني، أبو البركات مجد. ١٩٤، ص٥م، ج١٩٦٧مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، 
، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مطبعة )م١٢٥٤/ھـ٦٥٢توفي ) (الجد(تیمیة 

توفي (ابن حزم، أبو محمد علي بن أبي سعید . ٣٦٥، ص١السنة المحمدیة، القاھرة، ج
اإلمام المرتضى، المھدي . ٨٢، ص٩، المحلى، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ج)م١٠٦٣/ھـ٤٥٦
، عیون األزھار في فقھ األئمة األطھار، تعلیق الشیخ )م١٤٣٦/ھـ٨٤٠توفي ( بن یحیى أحمد

المحقق الحلي، أبو القاسم . ٢٩٧م، ص١٩٧٥، ١الصادق موسى، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط
، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام، )١٢٧٧/ھـ٦٧٦توفي (نجم الدین جعفر بن الحسن 

، ٣م، ج١٩٦٦، ١ین محمد علي، مطبعة اآلداب في النجف األشرف، طتحقیق عبد الحس
 .٢٥٣ص

، صحیح البخاري مع )م٨٦٩/ھـ٢٥٦توفي (البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل   )٨(
، المطبعة السلفیة، القاھرة، كتاب البیوع، )م١٤٤٨/ھـ٨٥٢توفي (شرحھ فتح الباري البن حجر 

 .٤٠٨، ص٤، ج)٢١٤(اعًا غیر مقسوم، حدیث رقم باب بیع األرض والدور والعروض مش

توفي (، صحیح مسلم بشرح النووي )م٨٧٤/ھـ٢٦١توفي (مسلم بن الحجاج القشیري   )٩(
، ١١، ج١٦٠٨، مؤسسة مناھج العرفان، بیروت، باب الشفعة، الحدیث رقم )م١٢٧٧/ھـ٦٧٦

 .٤٦ص

 .٣٦، ص٤ابن حجر، فتح الباري، ج. ٤٥، ص١١النووي، شرح صحیح مسلم، ج  )١٠(

اإلجماع، دار الثقافة ، )ه٣١٨توفي ( ابن المنذر، محمد بن ابراھیم النیسابوري   )١١(
 .٩م، ص١٩٨٧، ٣الدوحة،، ط

 .١٧٨، ص٥ابن قدامة، المغني، ج  )١٢(
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، الحاوي الكبیر )م١٠٥٨/ھھ٤٥٠توفي(الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد البصري   )١٣(
 .٢٢٧ ص ٧ ج١روت طفي فقھ الشافعیة، دار الكتب العلمیة بی

 .١٩٤، ص٥الرملي، نھایة المحتاج، ج  )١٤(

، جواھر )من علماء القرن الرابع عشر الھجري(األزھري، صالح عبد السمیع اآلبي   )١٥(
الرملي، . ١٥٨، ص٢، دار الفكر، بیروت، ج)م١٣٧٤/ھـ٧٧٦توفي (اإلكلیل شرح مختصر خلیل 

 .١٨١، ص٥ابن قدامة، المغني، ج. ١٩٧، ص٥نھایة المحتاج، ج

 .٤٠٣، ص٩، المرغیناني، الھدایة، ج٢٣٦، ص٦ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج  )١٦(

 .١٥٩، ص٢األزھري، جواھر اإلكلیل، ج  )١٧(

ابن قدامة، . ١٩٦، ص٥، الرملي، نھایة المحتاج، ج٤٠٢، ص٩المرغیناني، الھدایة، ج  )١٨(
 .١٨٠، ص٥المغني، ج

 .٣٦٩، ص٩ي زادة، نتائج األفكار، جقاض. ٣٦٩، ص٩المرغیناني، الھدایة، ج  )١٩(

، إعالم )م١٣٥٠/ھـ٧٥١توفي (ابن القیم، شمس الدین محمد بن أبي بكر : انظر  )٢٠(
الموقعین عن رب العالمین، تحقیق وضبط عبد الرحمن الوكیل، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، 

المحتاج، الرملي، نھایة . ٣٦٩، ص٩قاضي زادة، نتائج األفكار، ج. ١١٢، ص٢م، ج١٩٦٩
، الملكیة في الشریعة اإلسالمیة، دار )م١٩٧٨/ھـ١٣٩٨توفي (علي الخفیف . ١٩٤، ص٥ج

 .٢٦٦م، ص١٩٩٦الفكر العربي، القاھرة، 

 .٣٧٠، ص٩، ج)على الھدایة شرح بدایة المبتدي(قاضي زادة، نتائج األفكار : انظر  )٢١(

ة الطالبین، المكتب ، روض)م١٢٧٧/ھـ٦٧٦توفي (النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف   )٢٢(
. ١٩٧، ص٥الرملي، نھایة المحتاج، ج. ٧١، ص٥اإلسالمي للطباعة والنشر، دمشق، ج

، كفایة الطالب الرباني لرسالة ابن أبي )م١٥٣٢/ھـ٩٣٩توفي (الشاذلي، علي أبو الحسن المالكي 
م، ١٩٣٨زید القیرواني، مع حاشیة علي الصعیدي العدوي، مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، 

، )م١٤٨٠/ھـ٨٨٥توفي (المرداوي، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان . ٢٠٠، ص٢ج
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقیق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، 

 .٢٥٧، ص٦م، ج١٩٥٥القاھرة، 

ترتیب ، بدائع الصنائع في )م١١٩١/ھـ٥٨٧توفي (الكاساني، عالء الدین بن مسعود   )٢٣(
 .١٣، ص ٥م، ج١٩٨٢، ٢الشرائع، دار الكتاب العربي، بیروت، ط

توفي (محمد أبو زھرة : وانظر. ٣٧٣، ص٩المرغیناني، الھدایة، ج  )٢٤(
 .١٦٥م، ص١٩٦٧، الملكیة ونظریة العقد، دار الفكر العربي، القاھرة، )م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤

توفي (اسحاق الشیرازي، أبو . ٢١٥، ص٦المرغیناني، الھدایة، ج: انظر  )٢٥(
. ٢٩٩، ص١٤، المھذب، مطبوع من شرحھ المجموع للنووي وتكملتیھ، ج)م١٠٨٣/ھـ٤٧٦

. ١٨٠، ص٥ابن قدامة، المغني، ج. ٣٠٣، ص١٤المطیعي، التكملة الثانیة للمجموع، ج
، نیل المآرب بشرح دلیل الطالب لمرعي )م١٧٢٢/ھـ١١٣٥توفي (الشیباني، عبد القادر بن عمر 

، تصحیح الشیخ رشدي السید سلیمان، )م٢١٢٣/ھـ١٠٣٣توفي ( الحنبلي، بن یوسف المقدسي
 .١٧٢، ص١مكتبة محمد علي صبیح، القاھرة، ج

 .١٥٧، ص٢جواھر اإلكلیل، ج  )٢٦(

، ٢محمد بن معجوز، أحكام الشفعة في الفقھ اإلسالمي والتقنین المغربي، ط: انظر  )٢٧(
 .١٠٨م، ص١٩٩٣

 .٤٨٢، ص٣الدردیر، الشرح الكبیر، ج  )٢٨(

 .٣٦١، ص٤ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج. ٢١٦، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج  )٢٩(

، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل، )م١٩١٤/ھـ١٣٣٢توفي (اطفیش، محمد بن یوسف   )٣٠(
، ٢، دار الفتح، بیروت، ط)م١٨٠٨/ھـ١٢٢٣توفي (للشیخ ضیاء الدین عبد العزیز الثمیني 

 .٣، ص١٤ج

 .٨٤، ص٩المحلى، جابن حزم،   )٣١(
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 .٢٥٣، ص٣المحقق الحلي، شرائع اإلسالم، ج  )٣٢(

 .١١٣، ص٢ابن القیم، إعالم الموقعین، ج  )٣٣(

 .١٨٠، ص٥ابن قدامة، المغني، ج  )٣٤(

 .٨٤، ص٩ابن حزم، المحلى، ج  )٣٥(

 .١٨٠، ص٥ابن قدامة، المغني، ج  )٣٦(

 .١١٣، ص٢ابن القیم، إعالم الموقعین، ج  )٣٧(

توفي (لطیب صدیق بن حسن بن علي الحسیني البخاري القنوجي، أبو ا  )٣٨(
، ٢، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة للشوكاني، دار التراث، القاھرة، ج)م١٩٣٨/ھـ١٣٥٧

 .٢٩٧اإلمام المرتضى، عیون األزھار، ص. ١٢٧ص

 .٢٥٣، ص٣المحقق الحلي، شرائع اإلسالم، ج  )٣٩(

 .٣، ص١٤اطفیش، شرح النیل، ج: انظر  )٤٠(

مام البخاري، صحیح البخاري مع شرحھ فتح الباري، كتاب الشفعة، باب الشفعة فیما اإل  )٤١(
 .٤٣٦، ص٤، ج)٢٢٥٧(لم یقسم فإذا وقعت الحدود فال شفعة، حدیث رقم 

اإلمام البخاري، صحیح البخاري، مع شرحھ فتح الباري، كتاب البیوع، باب بیع األرض   )٤٢(
 .٤٠٨، ص٤، ج)٢٢١٤(رقم والدور والعروض مشاعًا غیر مقسوم، حدیث 

ابن حجر، . ١٨٠، ص٥ابن قدامة، المغني، ج. ٨٤، ص٩انظر ابن حزم، المحلى، ج  )٤٣(
القنوجي البخاري، الروضة . ٤٠٢، ص٥الشوكاني، نیل األوطار، ج. ٤٣٦، ص٤فتح الباري، ج

 .١٢٧، ص٢الندیة، ج

، ١٦٠٨حدیث اإلمام مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب البیع، باب الشفعة،   )٤٤(
 .٤٦، ص١١ج

، ١٦٠٨اإلمام مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب البیع، باب الشفعة، حدیث   )٤٥(
 .٤٦، ص١١ج

النووي، شرح . ١٨٠، ص٥ابن قدامة، المغني، ج. ٨٤، ص٩ابن حزم، المحلى، ج  )٤٦(
 .٤٦، ص١١صحیح مسلم، ج

نویر الحوالك للسیوطي، ، الموطأ مع شرحھ ت)م٧٩٥/ھـ١٧٩توفي (اإلمام مالك بن أنس   )٤٧(
ورد الحدیث من أربع طرق مرسال . ١٩٢، ص٢دار الكتب العلمیة، بیروت، كتاب الشفعة، ج

، وصححھ ابن تیمیة في تلبیس ٣٠١ ص  ٦وموصوال، وقد وصلھ البیھقي في السنن الكبرى ج
 ٢٠٤٢، واأللباني في صحیح ابن ماجھ حدیث رقم ٤٣١ ص ٣الجھمیة ج

(  حدیث رقم٣٧٢ ص ٣ مسند اإلمام أحمد، مؤسسة قرطبة، القاھرة، جابن حنبل، أحمد،  )٤٨(
 .حدیث صحیح): ١٤٩٩٩(وقال شعیب األرنؤوط في تخریج  المسند حدیث  رقم ) ١٥٠٤١
 .١٨٠، ص٥ابن قدامة، المغني، ج: انظر  )٤٩(

، السنن الكبرى، حیدر أباد، )م١٠٦٥/ھـ٤٥٨توفي (البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي   )٥٠(
، )م٨٩٢/ھـ٢٧٩توفي (الترمذي، أبو عیسى بن سورة . ١١٠، ص٦ھـ، ج١٣٤٤، ١د، طالھن

وروي الحدیث موصوال من . ٦١٥، ص٤سنن الترمذي بشرح المباركفوري تحفة األحوذي، ج
طریق أبي حمزة السكري، ومرسال من طریق ابن أبي ملیكة، ووصلھ وصححھ ابن حزم في 

حسن أو صحیح، وقال : ٤٢٣ ص ٥وھم واإلیھام  ج، وقال ابن القطان في ال٨٤ ص٩المحلى ج
رجال ھذا اإلسناد ثقات، وقال العیني في نخب : ٢٠٣ ص ٢ابن حجر العسقالني في الدرایة ج

إسناده صحیح، وصححھ السیوطي في الجامع الصغیر حدیث  : ٢١١ ص ١٥األفكار ج
 أبي حمزة  الحدیث عن طریق٨٣ ص ٢، وصحح ابن القیم في إعالم الموقعین ج٤٩٢١رقم

إسناده جید،   : ٥٣٥السكري، وإال فمرسل لھ ما یعضده، وقال ابن باز في حاشیة بلوغ المرام ص
 .٦١ ص ٣ورجح األلباني إرسالھ في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة ج

وقد ضعفھ البیھقي ألنھ تفرد بھ عمر بن ھارون . ١١٠، ص٦البیھقي، سنن البیھقي، ج  )٥١(
 ضعیف ال یحتج بھ، وقال السیوطي في الجامع - أي عمر بن ھارون- وھوالبلخي عن شعبة،
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وضعفھ األلباني في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، . ضعیف : ٤٩٢٨الصغیر حدیث رقم 
 .٦٦، ص ٣ج

 .٨٤، ص٩ابن حزم، المحلى، ج  )٥٢(

 .٨٤، ص٩ابن حزم، المحلى، ج  )٥٣(

ابن القیم، . ١٨٠، ص٥امة، المغني، جوانظر ابن قد. ٨٤، ص٩ابن حزم، المحلى، ج  )٥٤(
القنوجي . ٢٥٣، ص٣المحقق الحلي، شرائع اإلسالم، ج. ١١٤، ص٢إعالم الموقعین، ج

 .١٢٨، ص٢البخاري، الروضة الندیة، ج

 .  ٤٠٣ ، ص ٩المرغیناني، الھدایة شرح بدایة المبتدي مع فتح القدیر، ج  )٥٥(

مدونة الكبرى، ومعھا مقدمات ابن رشد ، ال)م٧٩٥/ھـ١٧٩توفي (اإلمام مالك بن أنس   )٥٦(
 .٢٠٧، ص٤م، ج١٩٧٨، دار الفكر، بیروت، )م١١٢٦/ھـ٥٢٠توفي (الجد 

، فتح الوھاب بشرح منھج الطالب، )م١٥١٩/ھـ٩٢٥توفي (األنصاري، أبو یحیى زكریا   )٥٧(
 .٢٣٧، ص١دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، ج

، المحرر في الفقھ على )١٢٥٤/ھـ٦٥٢توفي (ات ابن تیمیة الجد، مجد الدین أبو البرك  )٥٨(
 .٣٦٥، ص١م، ج١٩٥٠مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، 

 .٢٥٣، ص٣المحقق الحلي، شرائع اإلسالم، ج  )٥٩(

 .٣، ص١٤اطفیش، شرح النیل وشفاء العلیل، ج  )٦٠(

كتاب البیوع، باب بیع األرض اإلمام البخاري، صحیح البخاري مع شرحھ فتح الباري،   )٦١(
 .٤٠٨، ص٤، ج)٢٢١٤(والدور والعروض مشاعًا غیر مقسوم، حدیث رقم 

اإلمام البخاري، صحیح البخاري مع شرحھ فتح الباري، كتاب الشفعة، باب الشفعة فیما   )٦٢(
 .٤٣٦، ص٤، ج)٢٢٥٧(لم یقسم فإذا وقعت الحدود فال شفعة، حدیث رقم 

، ٥، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج: وانظر. ٣٧٣، ص٣ج، جالشربیني، مغني المحتا  )٦٣(
 .٤٣٦، ص٤وابن حجر، فتح الباري، ج

، بدایة المجتھد ونھایة )م١١٩٨/ھـ٥٩٥توفي (ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد   )٦٤(
، ٣المقتصد، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .٦٤٨م، ص٢٠٠٧

، الذخیرة، دار المغرب )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤توفي (القرافي، شھاب الدین أحمد بن إدریس   )٦٥(
 .٢٨٠، ص٧م، ج١٩٩٢اإلسالمي، بیروت، 

. ٢٨٠، ص٧القرافي، الذخیرة، ج. ١٣، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر في ھذا  )٦٦(
شافعي، تحقیق أحمد ، الوسیط في المذھب ال)م١١١١/ھـ٥٠٥توفي (الغزالي، أبو حامد محمد 

الفتوحي، تقي الدین محمد بن أحمد . ٦٩، ص٥م، ج١٩٩٧، ١محمود إبراھیم، دار السالم، ط
، منتھى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقیح وزیادات، تحقیق الدكتور )م١٥٦٤ھـم٩٧٢توفي (

 .٢٢٧م، ص١٩٩٩، ١عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

والشوكاني، نیل األوطار، . ٤٣٧، ص٤ن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، جاب  )٦٧(
 .٤٠٣، ص٥ج

 .١١٧محمد الخضراوي، مباحث في فقھ الكتاب والسنة، ص. د  )٦٨(

 .٤٣٧، ص٤ابن حجر، فتح الباري، ج  )٦٩(

 .٤٠٣، ص٥الشوكاني، نیل األوطار، ج  )٧٠(

مد الخضراوي، مباحث في فقھ مح. ، وانظر د٤٠٣، ص٥الشوكاني، نیل األوطار، ج  )٧١(
 .١١٧الكتاب والسنة، ص

  ص     ٣الذھبي، سیر أعالم النبالء، ج  )٧٢(

وضوء النھار ھو حاشیة السید الحسن بن أحمد . ٤٠٣، ص٥الشوكاني، نیل األوطار، ج  )٧٣(
 .الجالل على كتاب األزھار في فقھ األئمة األخیار لإلمام المھدي أحمد بن یحیى المرتضى

 .٨٦، ص٠حزم، المحلى، جابن   )٧٤(
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، ١٦٠٨اإلمام مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب البیع، باب الشفعة، حدیث   )٧٥(
 .٤٥، ص١١ج

، ١٦٠٨اإلمام مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب البیع، باب الشفعة، حدیث   )٧٦(
 .٤٦، ص١١ج

، ١٦٠٨حدیث اإلمام مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب البیع، باب الشفعة،   )٧٧(
 .٤٧، ص١١ج

والربعة والربع . أما الدار فقد وردت بلفظ ربعة. ورد لفظ األرض صراحة في الحدیث  )٧٨(
. ومرة بلفظ حائط" نخل"الدار والمسكن، أما البساتین بما فیھا من غراس فقد وردت مرة بلفظ 

بساتین بجدار، فسمي وقد عبر بالنخل لغلبة النخل في البساتین، وبالحائط ألنھم كانوا یحیطون ال
ابن حجر، فتح الباري شرح . ٤٥، ص١١النووي، شرح صحیح مسلم، ج: انظر. البستان حائطًا

 .٤٣٦، ص٤صحیح البخاري، ج

 .٧٢، ص٣الصنعاني، سبل السالم، ج. ٨٥، ص٩انظر ابن حزم، المحلى، ج  )٧٩(

 .١٧٨، ص٤الزیلعي، نصب الرایة، ج. ٢٠٣، ص٢ابن حجر، الدرایة، ج  )٨٠(

 .٦٠٩، ص٦لبیھقي، السنن الكبرى، جا  )٨١(

. ١٧٨، ص٤الزیلعي، نصب الرایة، ج. ٢٠٣، ص٢ابن حجر، الدرایة، ج: انظر  )٨٢(
 .٧٢، ص٣الصنعاني، سبل السالم، ج. ٦٠٩، ص٦البیھقي، السنن الكبرى، ج

 .٧٢، ص٣الصنعاني، سبل السالم، ج  )٨٣(

، التھذیب في )م١١١٦/ھـ٥١٠توفي (البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد   )٨٤(
فقھ اإلمام الشافعي، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، 

 .٣٣٧، ص٤م، ج١٩٩٧، ١بیروت، ط

 .٤٠٧، ص٤البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، ج  )٨٥(

، ٥جالكاساني، بدائع الصنائع،: وانظر أیضًا. ٣٧٣، ص٣الشربیني، مغني المحتاج، ج  )٨٦(
الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، . ٩٣، ص١٣السرخسي، المبسوط، ج. ١٣ص
ابن . ٥٢٩، ص٤ابن مفلح، الفروع، ج. ٢٢٧، ص٢الفتوحي، منتھى اإلرادات، ج. ٤٧٦، ص٣ج

 .١١٤، ص٢القیم، إعالم الموقعین، ج

 .١١٥، ص٢ابن القیم، إعالم الموقعین، ج  )٨٧(

 .١١٤، ص٢الموقعین، جابن القیم، إعالم : انظر  )٨٨(

 .٨٤، ص٩ابن حزم، المحلى، ج: وانظر. ١١٦، ص٢ابن القیم، إعالم الموقعین، ج  )٨٩(

 .١١٦، ص٢ابن القیم، إعالم الموقعین، ج  )٩٠(

 .١٣، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )٩١(

 .١٥٤، ص ١الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، أصول الجصاص، ج  )٩٢(

، ٢٣٧، ص ١مظفر المنصور، قواطع األدلة في األصول، جالسمعاني، أبو ال: انظر) ٩٣(
 .١٤٤، ص ١والتفتازاني، التلویح على التوضیح، ج

، ١التقریر والتحبیر، ج: ، وانظر٣٤١الفتوحي، أبو البقاء، شرح الكوكب المنیر، ص  )٩٤(
 .١٥١ص 

 .٤٣١الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، ص   )٩٥(

 .٦٥لى مراقي السعود، صالشنقیطي، محمد أمین، نثر الورود ع  )٩٦(

، الوسیط في شرح القانون المدني )م١٩٧١/ھـ١٣٩٠توفي (السنھوري، عبد الرزاق،   )٩٧(
 .٤٨٠، ص٩المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ج

 ١٠٦محمد الخضراوي، مباحث في فقھ الكتاب والسنة، ص  : انظر  )٩٨(

، أسباب كسب الملكیة، مكتبة دار ٢ محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة. د  )٩٩(
 .١٨٢م، ص١٩٩٤، ١الثقافة، عمان، األردن، ط
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 للشریك في المنقول الشائع أو في المجموع - ١: " مدني مصري على٨٣٣تنص المادة   )١٠٠(
من المال أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعھا شریك غیره ألجنبي بطریق الممارسة 

ویتم االسترداد بإعالن . ًا من تاریخ علمھ بالبیع أو من تاریخ إعالنھ بھوذلك خالل ثالثین یوم
یوجھ إلى كل من البائع والمشتري، ویحل المسترد محل المشتري في جمیع حقوقھ والتزاماتھ إذا 

 ". وإذا تعدد المستردون فلكل منھم أن یسترد بنسبة حصتھ-٢. ھو عوضھ عن كل ما أنفقھ

للشریك في المنقول الشائع أو في المجموع من : "ي جزائري على مدن٧٢١تنص المادة   )١٠١(
المال المنقول أو العقار أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعھا شریك غیره ألجنبي عن 
طریق التراضي، وذلك خالل شھر من تاریخ علمھ بالبیع أو من تاریخ إعالمھ، ویتم االسترداد 

ن البائع والمشتري، ویحل المسترد محل المشتري في جمیع بواسطة تصریح یبلغ إلى كل م
 ".حقوقھ والتزاماتھ إذا ھو عوضھ عن كل ما أنفقھ

نبیل إبراھیم سعد، الحقوق العینیة . د. ٤٨٠، ص٩السنھوري، الوسیط، ج: انظر  )١٠٢(
 .١٤٧م، ص١٩٩٥األصلیة في القانون المصري والسوداني، دار النھضة العربیة، بیروت، 

 .١٤٧نبیل إبراھیم سعد، الحقوق العینیة األصلیة، ص. د  )١٠٣(

نبیل إبراھیم سعد، الحقوق العینیة األصلیة، . ٨٥٠، ص٩السنھوري، الوسیط، ج: انظر  )١٠٤(
 .٦م، ص١٩٨٤الخواض الشیخ العقاد، الشفعة في قانون المعامالت المدنیة لسنة . ١٤٨ص

 .٧٩الخواص الشیخ العقاد، الشفعة، ص  )١٠٥(

مان القالب، الشفعة في القانون المدني األردني دراسة مقارنة، بدون ناشر، سلی: انظر  )١٠٦(
، ٢، ھامش ٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة : وانظر. ٦٨م، ص١٩٩٥

 .١٨٣ص

 .١٨٤-١٨٢، ص٢الحقوق العینیة األصلیة : انظر لھ  )١٠٧(

 .١٠٢ و ص٨٧یة، صالخواض الشیخ العقاد، الشفعة في قانون المعامالت المدن  )١٠٨(

 .١٨٤، ص٢الحقوق العینیة األصلیة   )١٠٩(

 .٦٩٥، ص٢المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني، ج  )١١٠(

 .١٨٤، ص٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة   )١١١(

سعید عبد . د. ١٨٣، ص٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة : انظر  )١١٢(
 .١٢٢م، ص١٩٩٥، ١ موجز أحكام القانون المدني األردني، الحقوق العینیة، طالكریم مبارك،

رمضان أبو السعود، الوسیط في الحقوق العینیة األصلیة، الدار الجامعیة، بیروت، . د  )١١٣(
محمد الجندي، الشفعة في القانون المدني األردني ومشروع . د. ٢٤٣، ص١م، ج١٩٨٦

 العربیة المتحدة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة التاسعة، المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات
 .٢٣٠م، ص١٩٨٥حزیران، / آذار والثاني یونیو/األول مارس: مجلد یضم العددین

وقد ذكر ھذا المثال . ٦٧سلیمان القالب، الشفعة في القانون المدني األردني، ص: انظر  )١١٤(
 .والحقیھ

الخواض الشیخ . ١٢٧، ص٢حقوق العینیة األصلیة محمد وحید الدین سوار، ال: انظر  )١١٥(
شرح عقدي البیع : أنور سلطان، العقود المسماة. د. ١١٣ و ١٠٠ و٨٠العقاد، الشفعة، ص

عدنان إبراھیم . د. ٢٧م، ص٢٠٠٥والمقایضة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
زامات، دار الثقافة، عمان، االلت: نوري حمدي خاطر، مصادر الحقوق الشخصیة. السرحان، ود

البیع واإلیجار، دار الثقافة، عمان، : علي ھادي العبیدي، العقود المسماة. د. ٣٩م، ص٢٠٠٥
 .١٨م، ص٢٠٠٥

 .١٨٣، ص٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة : انظر  )١١٦(

 .١٨٤، ص٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة : انظر  )١١٧(

 .٢٣٠ محمد الجندي، الشفعة، ص.د  )١١٨(

 .٦٧-٦٦سلیمان القالب، الشفعة في القانون المدني األردني، ص  )١١٩(
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ونظریة االلتزام العامة، . ٢٢٨، ص١مصطفى الزرقا، المدخل الفقھي العام، ج: انظر  )١٢٠(
محمد وحید الدین سوار، النظریة العامة . ٩، ص١م، ج١٩٦٤، ٤مطبعة الحیاة، دمشق، ط

 .١٣، ص١م، ج١٩٩٠، ٦بعة الروضة، دمشق، طلاللتزام، مط

 .١٣-١٠، ص١محمد وحید الدین سوار، النظریة العامة لاللتزام، ج: انظر  )١٢١(

والحقوق العینیة . ١٣، ص١محمد وحید الدین سوار، النظریة العامة لاللتزام، ج  )١٢٢(
 .٥مدنیة، صالخواض الشیخ العقاد، الشفعة في قانون المعامالت ال: وانظر. ١٦٠، ص٢األصلیة 

 .٢٢٨، ص١مصطفى الزرقا، المدخل الفقھي العام، ج  )١٢٣(

 .١٦٠، ص٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة   )١٢٤(

والنظریة العامة لاللتزام، . ١٦٠، ص٢محمد وحید الدین سوار، الحقوق العینیة األصلیة   )١٢٥(
 .٥لمعامالت المدنیة، صالخواض الشیخ العقاد، الشفعة في قانون ا: وانظر. ١٤، ص١ج

رمضان، أبو السعود، الوسیط . ٤٤٧، ص ٩السنھوري، عبد الرزاق، الوسیط، ج: انظر  )١٢٦(
وسعید عبد الكریم مبارك، موجز أحكام القانون . ٢٤٣، ص ١في الحقوق العینیة األصلیة، ج

 .١١٣الحقوق  العینیة، ص: المدني األردني

  ٥٨، ص٣م األصول، جاإلسنوي، نھایة السؤول في عل: انظر  )١٢٧(
 




