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 باب العاريـة
 تعريفها :

 العارية بتخفيف الياء وتشديدها ، من الُعري ، وهو التجرد ، مسيت عارية لتجردها عن العوض .
 أو أهنا مأخوذة من عار الشيء يعري ، إذا ذهب وجاء ، ألهنا تذهب إىل املستعري مث تعود إىل املعري .

 ها إىل مالكهـا .هي إباحة نفع عني تبقى بعد استيفائه لريد واصطالحاً :
 ( خرج به األطعمة واألشربة فإهنا ال تبقى بعد االستيفاء . تبقى) 

 والعلة : أن اإلعارة تستلزم رد العني بعد االنتفاع ، وما يستهلك باالنتفاع به كالطعام ال ميكن رده فيكون قرضاً .
 املعري ، فيخرج بذلك الوصية باملنفعة ، ألهنا متليك بعد الوفاة .( فيه إشارة إىل أن العارية إمنا تكون حال حياة  لريدها إىل مالكهـا) 

 من أمثلة العارية : أن يعريه كتاباً ليقرأ فيه ، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه ، أو سيارة يركبها .
 ( .وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع )  

ُل ِفيَها الأِكَتاُب َوالس   قال ابن قدامة : َصأ َاُع َواألأ  .نَُّة َواإلأِْجأ
 . (َومَيأنَـُعوَن الأَماُعوَن  )فـََقوأُل اَّللَِّ تـََعاىَل : أَمَّا الأِكَتاُب 

ُعوٍد أَنَـُّهَما قَااَل : الأَعَوارِي  .  ُرِوَي َعنأ ابأِن َعبَّاٍس َوابأِن َمسأ
لأوُ  ُر َوالأِميزَاُن َوالدَّ ُعوٍد فـََقاَل : الأِقدأ  . َوَفسََّرَها ابأُن َمسأ

َرَجُه الّتِيأِمِذي  ( الأَعارِيَُّة ُمَؤدَّاٌة ) أَنَُّه قَاَل ِف ُخطأَبِة َعاِم َحجَِّة الأَوَداِع  َوأُمًّا الس نَُّة ، َفَما ُرِوَي َعنأ النَِّبِي   .َأخأ
تَـَعاَر النَِّب    . قال ) أََنس وعن ٍء َوِإنأ  فـََرًسا ِمنأ َأِب  َكاَن فـَزٌَع بِالأَمِديَنِة فَاسأ طَلأَحَة يـَُقاُل لَُه الأَمنأُدوُب فـَرَِكَب فـََلمَّا َرَجَع قَاَل َما َرأَيـأَنا ِمنأ َشيأ

رًا نَاُه لََبحأ  ( رواه البخاري . َوَجدأ
َواُن بأُن أَُميََّة  تَـَعاَر مِ  أَنَّ النَِّبَّ )َوَرَوى َصفأ ٍ، فـََقالَ اسأ ُرًعا يـَوأَم ُحنَـنيأ  َرَواُه أَبُو َداُود  .(يَا ُُمَمَُّد؟ قَاَل: بَلأ َعارِيٌَّة َمضأُمونَةٌ ًبا : أََغصأ نأُه أَدأ

َباِِبَا ِتحأ ِلُموَن َعَلى َجَواِز الأَعارِيَِّة َواسأ  . َوَأْجأََع الأُمسأ
 فائدة :

 والعارية سنة .
 ألهنا حسان وهللا حيب احملسنني .

 لقوله تعاىل ) وتعاونوا على الرب والتقوى ( .-أ
 تعاىل ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( . وقال -ب
 وألن فيها عوناً للمسلم ، وقضاء حاجته ، وهللا ِف عون العبد ما دام العبد ِف عون أخيه . -ج
 وقد اختلف العلماء ِف وجوِبا من عدمه على قولني : -

 : أهنا واجبة على الغين . القول األول
 وهذا اختيار ابن تيمية .

 ومينعون املاعون ( . لقوله تعاىل )-أ
 أن هللا تعاىل ذم منع املاعون ، وقد ُفسر ببذل املنافع . وجه االستدالل :

 قال ابن مسعود وابن عباس : هو إعارة القدر ، والدلو والفأس وحنوها .
َيأُل َثالَثٌَة هِ . اقال ) .. -وقد ذكر اخليل- عن أب هريرة . عن النب  -ب ٌر َوهِ  يَ هِ لَِرُجٍل وِزأٌر وَ  يَ خلأ ٌر فََأمَّا الَِّت  يَ ِلَرُجٍل ِستـأ  يَ هِ  ِلَرُجٍل َأجأ

اَلِم َفهِ  ِل اإِلسأ رًا َونَِواًء َعَلى أَهأ ٌر فـََرُجٌل َرَبَطَها ِِف  يَ هِ  َلُه ِوزأٌر َوأَمَّا الَِّت  يَ َلُه ِوزأٌر فـََرُجٌل رََبَطَها رِيَاًء َوَفخأ  َس َحقَّ اَّللَِّ ِِف َسِبيِل اَّللَِّ مُثَّ َلَأ يـَنأ  َلُه ِستـأ
ٌر َوأَمَّا الَِّت  يَ ُظُهورَِها َوالَ رِقَاِِبَا َفهِ  ٌر فـََرُجٌل رََبَطَها ِِف  يَ هِ  َلُه ِستـأ اَلمِ  َلُه َأجأ ِل اإِلسأ  رواه مسلم ...(.  َسِبيِل اَّللَِّ أَلهأ
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وحنو ذلك ، ألن اخليل ال زكاة فيها كما هو  جعل من حق اخليل ما يكون ِف رقاِبا وظهورها من احلمل : أن النب  وجه االستدالل
 معلوم ، فكذلك سائر املنافع الت حيتاجها إليها .

 ) أنه سئل عن حق اإلبل ؟ فقال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ( متفق عليه . وعن جابر . عن النب  -ج
 ى أن بذل املنافع حق على املستغين .جعل بذل هذه املنافع من حق اإلبل ، فدل ذلك عل : أن النب  وجه االستدالل

 : عدم الوجوب . القول الثاين
 وهذا قول ْجاهري العلماء .

ِل الأِعلأ  : قال ابن قدامة ثَِر أَهأ  م .َولَيأَستأ َواِجَبًة ، ِف قـَوأِل َأكأ
َنا زََكاًة ِِف وَ : قَالَ  ..: .وفيه -عن أركان اإلسالم ِف قصة الذي سأل النب - َعنأ أََنِس بأِن َماِلكٍ  -أ َوالَِنا. قَاَل  َزَعَم َرُسوُلَك َأنَّ َعَليـأ «. َصَدقَ »أَمأ

ُ  يقَاَل فَِبالَّذِ  َرَك ِِبََذا قَاَل أَرأَسَلَك آَّللَّ . قَالَ  ... «نـََعمأ »أَمأ قِي الَ أَزِيُد َعَليأِهنَّ َواَل أَنـأُقُص ِمنـأُهنَّ. فَـ : قَاَل مُثَّ َوىلَّ :  َقاَل النَِّب  َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَأ
َنَّةَ لَِئنأ  ُخَلنَّ اْلأ  ( متفق عليه .َصَدَق لََيدأ
 قال ) إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ( رواه الّتمذي . وعن أب هريرة . عن النب -ب

 ذلك ، فإجياب العارية زائد . اقتصر فيهما على إجياب الزكاة ، وأن أداءها يتم به الفرض ، وَل يزد على : أن النب  وجه االستدالل
 قال ) ليس ِف املال حق سوى الزكاة ( رواه ابن ماجه . وعن فاطمة بنت قيس . عن النب  -ج

 : أن ما سوى الزكاة ليس بواجب بذله ، والعارية تدخل ِف هذا العموم فال جتب . وجه االستدالل
 ) تنعقد العارية بكل قول أو فعل يدل عليها ( .

َفُع إلَيأِه َشيأًئا ، َويـَُقوُل : َأََبأُتك ااِلنأِتَفاَع بِِه ، وألِِه : أََعرأُتك َهَذا ِمثأُل قَـ  أَوأ أَعأِطِنيِه ، أَوأ يـَُقوُل : أَِعرأِن َهَذا ، أَوأ ُخذأ َهَذا فَانـأَتِفعأ بِِه ، أَوأ يَدأ
لأ َعَليأِه .َوُيَسلِيُمُه إلَيأِه  َباهُ ، أَرأَكبأُه أَوأ َأْحِأ  .َهَذا  َوَأشأ

ِدميِِه إىَل الضَّيأِف .أِلَنَُّه إبَاَحٌة لِلتََّصر ِف ، َفَصحَّ بِالأَقوأِل َوالأِفعأِل الدَّالِي َعَليأِه ، َكِإبَاَحِة الطََّعاِم بَِقوألِِه َوتَـ   ) املغين ( . قأ
 ( .جتوز إعارة كل عني ينتفع بها منفعة مباحة )  

 هذه شروط صحة العارية :
 كون العني منتفعاً ِبا مع بقائها .ل : الشرط األو 

 فال جيوز إعارة ما ال نفع فيه .، كالدار ، والعبيد ، واْلواري ، والثياب ، واحللي للبس 
 كون النفع مباحاً .  الشرط الثاين :

 فال جيوز إعارة احملرم مثل آالت اللهـو .
 ) ويشرتط كون املعري جائز التصرف ( .

 املعري جائز التصرف . نأي : يشّتط للعارية : كو 
 .َواَل َتِصح  الأَعارِيَِّة إالَّ ِمنأ َجائِِز التََّصر ِف : قال ابن قدامة 

َبَه التََّصر َف بِالأبَـيأعِ   ) املغين ( .   أِلَنَُّه َتَصر ٌف ِف الأَماِل ، فََأشأ
اًل لِلتَّبَـر ِع َشرأًعا َويـُعأَتبَـُر  أَيأًضا  َكوأُن الأُمِعرِي أَ ( :  كشاف القناعوجاء ِف )  َفَعةٍ  ،هأ َعاَرَة نـَوأٌع ِمنأ التَّبَـر ِع أِلَنَـَّها إبَاَحُة َمنـأ  . أِلَنَّ اإلأِ

 وتقدم أن جائز التصرف هو : العاقل ، البالغ ، احلر ، الرشيد . -
ضمن مطلقًا ( . 

ُ
 ) وت

 أي : أن العارية مضمونة مطلقاً فرط أم َل يفرط .
 وهذا املذهب .

 : العارية مضمونة ، وإن َل يتعد فيها املستعري . ابن قدامة قال
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َاكِ  .(َما َأَخَذتأ َحَّتَّ تـَُؤدِييَهُ )َعَلى اَلأَيِد  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث مَسُرَة بأِن ُجنأُدب  -أ َرأبـََعُة، َوَصحََّحُه َاحلأ  م َرَواُه َأْحأَُد، َواألأ
 فاد إطالق الضمان على ما يأخذه الشخص حَّت يؤديه ، وهذا يتناول العارية .أن احلديث أ وجه الداللة :

َواَن بأِن أَُميَّةَ َوعَ  -ب ٍ. فـََقاَل: أََغصأٌب يَا ُُمَمَُّد؟ قَاَل:  َأنَّ اَلنَِّبَّ ) نأ َصفأ تَـَعاَر ِمنأُه ُدُروعًا يـَوأَم ُحنَـنيأ اُوَد، َرَواُه أَبُو دَ  .(بَلأ َعارِيٌَة َمضأُمونَةٌ ِاسأ
 ي َوالنََّسائِ 

 وصف العارية بأهنا مضمونة ، فدل ذلك على ضماهنا مطلقاً . أن النب  وجه الداللة :
 : أهنا ال تضمن إال إذا فرط أو تعدى . وذهب بعض العلماء

 كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه ، فوضعه ِف حوش البيت فسرق فإنه يضمن ، ألنه فرط فلم حيفظه ِف حرزه .
 من أقوال العلماء : أهنا ال تضمن إال بالتعدي والتفريط . الراجح لقول هووهذا ا

 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية .
 ألن قبض املستعري للعارية إمنا وقع بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة .

 ين :أضمن لك ردها ألمر  -وهللا أعلم-فمعناه  بَلأ َعارِيٌَة َمضأُمونٌَة (وأما حديث صفوان ) -
 ِف اللفظ اآلخر ) بل عارية مؤداة ( فهذا يبني أن املراد ضمان األداء ال ضمان التلف . األمر األول :

 أنه َل يسأله عن تلفها ، وإمنا سأله : هل تأخذها غصباً ، حتول بيين وبينها ؟ فقال : ال ، بل أخذ عارية أؤديها لك . الثاين :
 معناه : عليها رد ما قبضت ملالكه ال ضمانه ، ألن الضمان شيء واألداء شيء آخر .وأما حديث ) على اليد ما أخذت ... ( 

 ( .تضمن العارية ببدهلا ) و
 املثل ِف املثلية ، والقيمة إن َل تكن مثلية .

 مثال : فناجيل القهوة تضمن مبثلها ألهنا مثلية .
 ) وللمعري الرجوع يف عاريته أي وقت شاء ما مل يضر باملستعري ( .

 ألن املنافع املستقبلة َل حتصل ِف يد املستعري ، فجاز الرجوع فيه ، كاهلبة قبل القبض .
 فإن أضر به َل يرجع ، حلديث ) ال ضرر وال ضرار ( .

 رجوع املعري ِف عاريته ينقسم إىل قسمني : إذاً :
  عاريته مَّت شاء .: أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل ، فيجوز للمعري أن يرجع ِف القسم األول

 ألن العارية إباحة منافع ، وهذه املنافع تقبض شيئاً فشيئاً ، فما َل يقبض من هذه املنافع َل ميلكه املستعري .
أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل ، هذا موضع خالف ، واألقرب : رأي اإلمام مالك : أن العارية إذا كانت مقيدة  القسم الثاين :

 ل ، فإنه ال جيوز للمعري أن يرجع فيها حَّت ينتهي ذلك الزمن أو العمل . ) املختصر ِف املعامالت ( .بزمن أو عم
 فائدة :

َتِعرِي الرَّد  َمََّت َشاَء بَِغريأِ ِخاَلٍف نـَعأَلُمُه ؛ أِلَنَُّه إبَاَحٌة ، َفَكاَن ِلَمنأ أُبِيَح لَ  قال ابن قدامة  َكِإبَاَحِة الطََّعاِم .ُه تـَرأُكُه ،  : َوجَيُوُز لِلأُمسأ
  ( .مؤنة رد العاريـة على املستعري) و 
ِلهَ  لقوله تعاىل )-أ َ يَأأُمرُُكمأ أَن تُؤد واأ اأَلَمانَاِت ِإىَل أَهأ  ا ( .ِإنَّ اَّللَّ

 ) أد األمانة إىل من ائتمنك ( رواه أبوداود . وقال -ب
 أن هذا املستعري قبض العني ملصلحته اخلاصة . -ج
 ن املعري ُمسـن .أل-د
 أننا لو ألزمنا املعري مبؤؤنة الرد فيه سد باب العاريــة . -هــ
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 ( . لغريه بغري إذن مالكه وال يؤجرها ال جيوز للمستعري أن يعري العاريـة) و
 أي : ال ميلك املستعري إعارة ما استعاره .

 انتفاع . اإلعارة ليست متليكاً للمنفعــة كاإلجارة ، وإمنا هي إباحــة ألن
َجاَرَة ( أ كشاف القناعجاء ِف )  َعاَرَة َواَل اإلأِ َتِعرَي اَل مَيأِلُك اإلأِ َفَعَة َبلأ ااِلنأِتَفاَع .، نَّ الأُمسأ    أِلَنَُّه اَل مَيأِلُك الأَمنـأ

 لو أِذن املعري للمستعري بإعارة ما استعارة منه ، جاز ذلك . 
 1فائدة : 

 إعارة العبد املسلم لكافر .
 ال جيوز . قيل :

َداِمِه ، فـََلمأ جَتُزأ . .. قال ابن قدامة : ِتخأ ِلِم ِلَكاِفِر ؛ أِلَنَُّه اَل جَيُوُز مَتأِكيُنُه ِمنأ اسأ  .إَعاَرتُُه ِلَذِلَك اَل جَتُوُز إَعارَُة الأَعبأِد الأُمسأ
 وقيل : يكره .

 ان :: ما يتعلق ِف خدمة املسلم للكافر قسم والصواب يف هذه املسألة
 .: اخلدمة املباشرة الذاتية فهذا ال جيوز  القسم األول

 كأن يغسل ثوب الكافر وماعونه ويكنس بيته وحنو ذلك، وعلى هذا ال يصح أن يعري رقيقه املسلم لكافر ملثل هذا النوع من اخلدمة .
 .: أن تكون اخلدمة غري املباشرة الذاتية  القسم الثاين

 .آجر نفسه من نصراِن  ، فإن األصل فيه جائز وال بأس به ، وعلي كما لو اشتغل عنده كاتباً   
 2فائدة : 

 ة .شابة لغري ُمرم أو امرأ ةوال تعار أمَ 
َها ؛ أِلَ : ...  قال ابن قدامة ِميَلِة لَِرُجٍل َغريأِ َُمأَرِمَها ، إنأ َكاَن ََيأُلو ِِبَا ، أَوأ يـَنأظُُر إلَيـأ َها .َواَل إَعاَرُة الأَمرأأَِة اْلَأ  نَُّه اَل يـُؤأَمُن َعَليـأ

 ) املغين ( .      َوجَتُوُز إَعاَرتـَُها اِلمأرَأَِة َوِلِذي َُمأَرِمَها .
 هذا رجل عنده أمة شابة فهل يعريها لرجل ؟ مثال :

ائز وال بأس به ، كذلك ال جيوز ألنه يّتتب على ذلك الفتنة من خلوة وحنو ذلك من احملاذير ، فإذا أعارها لذي ُمرم ألخيها أو لعمها ج
 لو أعارها المرأة جائز وال بأس به .

 3فائدة : 
 الفرق بني اإلجارة والعارية :

 ده عنها .أوالً : أن نفقة رد العني املستعارة على املستعري ، وِف باب اإلجارة مــؤونة رد العني املؤجرة على املؤجر ، فاملستأجر يرفـــــع ي
 ميلك أن يعري العارية ، وأما املستأجر ميلك إعارهتا .أن املستعري ال  ثانياً  :
: أن املستعري ال ميلك أن يؤجر ) استعرت السيارة ملدة أسبوع ال متلك أن تؤجر على زيد أو بكر ؛ ألنك لست مالكًا للمنافع ( ، ثالثًا 

 لكن املستأجر ميلك أن يؤجر .
 قد العارية من عقود التربعات.أن عقد اإلجارة من عقود املعاوضات ، وأما ع رابعاً :

 أن العارية إباحة للمنافع ، وإما اإلجارة فهي متليك للمنافع . خامساً :
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 باب الغصـب
 تعريفه :

 أخذ الشيء ظلماً . لغة :
 هو االستيالء على حق الغري قهراً بغري حق . اصطالحاً :

 ستيالء الذي ينبين على القهر والغلبة .( أي : إن الغصب تصرف فعلي ، يقوم على اال االستيالءقوله : ) 
( خرج به لو استوىل عليه خلسة أو سرقة ، فإن هذا ال يعد غصبًا اصطالحًا ، فالسارق : هو من يأخذ املال خفية ،  قهراً وقوله : ) 

 واملختلس : هو من يأخذ الشيء جهاراً َبضرة صاحبه ِف غفلة منه .
 ء َبق ، كاستيالء احلاكم على مال املفلس ليوِف  الغرماء .( خرج به االستيال بغري حقوقوله : ) 

 ) وهو حرام ( . 
 أي : أن الغصب ُمرم .

َنُكمأ بِالأَباِطــــــــــــِل ِإالَّ أَنأ َتُكونَ -أ َواَلُكمأ بـَيـأ  جِتَارًَة َعنأ تـَرَاٍض ِمنأُكمأ ( . قال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَأأُكُلوا أَمأ
 ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ِف شهركم هذا ِف بلدكم هذا ( . وقال -ب
ُ ِإيَّاُه يـَوأَم اَلأ قَاَل ) وَعنأ َسِعيِد بأِن َزيأٍد  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  -ج َرأِض ظُلأماً َطوَّقَُه َاَّللَّ رًا ِمنأ األأ  ُمتـََّفٌق َعلَيأِه  .ِمنأ َسبأِع أََرِضنَي(ِقَياَمِة َمنأ اِقـأَتَطَع ِشبـأ

 وأْجع العلماء على حترمي الغصـب ِف اْلملة . ) قاله ابن قدامة ( 
 فائدة :

ُ ِإيَّاُه يـَوأَم اَلأِقَياَمِة ِمنأ َسبأعِ  وقد اختلف العلماء ِف معىن قوله  َرأِض ظُلأماً َطوََّقُه َاَّللَّ رًا ِمنأ َاألأ  :أََرِضنَي (  )َمنأ اِقـأَتَطَع ِشبـأ
 أن يكلف نقل ما ظلم منها ِف القيامة إىل احملشر ويكون كالطوق ِف عنقه . فقيل :
يعاقب باخلسف إىل سبع أرضني ، أي فتكون كل أرض ِف تلك احلالة طوقاً ِف عنقه ، ويؤيد هذا حديث ابن عمر . قال : قال  وقيل :

 به يوم القيامة إىل سبع أرضني ( . ) من أخذ من األرض شرباً بغري حق خسف رسول هللا 
 أنه يطوق إمث ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه . وقيل :

 ) يلزم الغاصب رد املغصوب بزيادتهِ ( .
 جيب على الغاصب رد املغصوب إذا كان َباله .أي : 

 : فمن غصب شيئاً لزمه رده إن كان باقياً بغري خالف نعلمه . قال ابن قدامة
 لى اليد ما أخذت حَّت تؤديه ( رواه أبو داود .) ع  لقوله  -أ

 ) من أخذ عصا أخيه فلريدها ( رواه أبو داود .  ولقوله  -ب
 ( أي : يلزم الغاصب رد املغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة . قوله ) بزيادته -

 ألهنا من مناء املغصوب ، وهو ملالكه ، فلزمه ردها كاألصل .
 ، وكتعلم العبد صنعة .تصلة : غصب عناقاً صغرية مث كربت ومسنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادهتا مثال الزيادة امل

 مثال الزيادة املنفصلة : غصب شاة حائالً ، فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادهتا .
 ) ولو غرم أضعافه ( .

 الغاصب قيمته عشر مرات ، فإنه جيب رده ولو غرم . أي : جيب رده ولو غرم أضعاف ، فلو َل يتمكن من رده إال أن َيسر
 ) ليس لعرق ظاَل حق ( رواه أْحد . لقوله 

 والقاعدة : أن الغاصب ظاَل معتدي ، فيعامل بأضيق األمرين .
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 ه ( .يلزم الغاصب ضمان نقص املغصوب ولو كان بغري فعل) 
[ درهم ، واآلن 100يوحشها ، فابيض شعرها ، فكانت باألول تساوي ]مثاله : غصب أمة شابة ، وبقيت عنده ملدة شهرين ، وأتاها ما 

 [ درهم ، ألهنا نقصت حتت استيالئه ، فوجب عليه الضمان . 50[ درهم ، فيلزم الغاصب ]  50تساوي ] 
 وأيضاً : لو أن هذه البهيمة هزلت وقل حلمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص .

 ، وإناء تكسير . ومثل ذلك : ثوب خترق ، وبناء هتدم
 ألنه نقأص حصل ِف يد الغاصب فوجب ضمانه .

 1 فائدة :
 وإن غضب شيئاً له أجرة ، كالعقار ، والدواب وحنوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوىف املنافع أو تركها حَّت ذهبت .

 ألهنا تلفت ِف يده العادية ، فكان عليه عوضها .
 إىل وقت تسليمها . فلو غصب أرضاً فعليه أجرهتا منذ غصبها

 2 فائدة :
 اختلف العلماء : هل يضمن ما نقص بسعر ؟

، 100ن القيمة نقصت فصارت تساوي : ، ولكوَل يلحقها نقص ِف ذاهتا وال عيب، وبقيت عنده لاير 200مثال : غصب شاة تساوي 
 ، فهل يضمن املائة ؟فردها الغاصب على صاحبها

 قيل : ال يضمن .
 ا َل تتغري .ألنه رد العني بذاهت

 وقيل : يضمن ، واختاره ابن تيمية .
 هو الصحيح .وهذا القول 

ه مدة بقائه بيده ( .
ُ
 ) وأجرت

 أي : وإن غصب شيئاً له أجرة ، كالعقار ، والدواب وحنوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوىف املنافع أو تركها حَّت ذهبت .
 ألهنا تلفت ِف يده العادية ، فكان عليه عوضها .

 فلو غصب أرضاً فعليه أجرهتا منذ غصبها إىل وقت تسليمها .
 ألنه فويت منفعته على صاحبه .

 ) وضمانه إذا تلف مطلقًا ( .
 أي : وجيب ضمانه إذا تلف مطلقاً ، سواء تعدى أو فرط أو َل يتعدى وَل يفرط ، ألن يده يد ظاَل .

 في قيمته .فإن كان مثلياً وجب ضمانه مبثله ، وإن َل يكن له مثل ف
 فائدة :

 املثلي : ما له نظري أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غري ذلك ) وهذا قول ابن تيمية ( .
َدى أُمََّهاِت الأُمؤأِمِننَي َمَع َخاِدٍم بِقَ    أَنَّ النَِّبَّ  )  أََنس  بدليل حديث َعٍة ِفيَها طََعاٌم َفَضرََبتأ َكاَن ِعنأَد بـَعأِض ِنَسائِِه ، فََأرأَسَلتأ ِإحأ صأ

َعَة ، َفَضمََّها ، َوَجَعَل ِفيَها الطََّعاَم َوقَاَل  َعَة الصَِّحيَحَة « . ُكُلوا » بَِيِدَها ، َفَكَسَرِت الأَقصأ َعَة َحَّتَّ فـََرُغوا ، َفَدَفَع الأَقصأ َوَحَبَس الرَُّسوَل َوالأَقصأ
ُسوَرةَ   .رواه البخاري (  َوَحَبَس الأَمكأ

 وألن الضمان بالشبيه واملقارب جيمع األمرين وحصول مقصود صاحبه .
 مثال : فناجني القهوة يضمنها بفناجني قهوة مثلها .

 فإذا َل يكن ضمانه باملثلي ضمنه بقيمته .
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ه وقيمة الزيادة ( .
ّ
 عبدًا فزاد يف بدنهِ أو بتعليمهِ ، ثم ذهبت الزيادة ، رد

َ
 غصب

ْ
 ) وإن

دت قيمته الغاصب ، كأن يتعلم صنعة عنده ، فيزيد ِف قيمته ، مث ذهبت الزيادة احلاصلة ، كأن ينسى الصنعة بعد أن يعين أن العبد زا
 تعلمها عند الغاصب ، فهنا يلزم الغاصب رد العبد مع قيمة الزيادة الت حصلت عنده .

 : بل يرد العبد فقط وال يضمن الزيادة . وذهب بعض العلماء
 ألنه ردي العني كما أخذها .

ه ( .
ُ
 ) وإن كانت أرضًا فغرس أو بىن فيها فلربه قلع

 أي : من غصب أرضاً فبىن فيها أو غرس زرعاً ألزِم قلع البناء والغرس .
اًل ، ِف أرض غَرَس أحدمها فيها خن : إن رجلني اختصما إىل رسول هللا  حلديث عروة بن الزبري قال ) قال رجل من أصحاب النب 

( رواه  : ليس لعرٍق ظامل حقباألرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن َُيرج خنَله منها ، وقال  واألرض آلخر ، فقضى رسول هللا 
 أبوداود وحسنه احلافظ ابن حجر .

لغريه ، فصار ِبذا الفعل قال أبو عبيد : فهذا احلديث مفسر للعرق الظاَل ، وإمنا صار ظاملًا ألنه غرس ِف األرض وهو يعلم أهنا ملك 
 ظاملاً غاصباً ، فكان حكمه أن يقلع ما غرس .

  أما إذا زرع فيها الغاصب : ُخريِيَ مالكها بني أخذ الزرع ويدفع نفقته للغاصب ، وبني تركه إىل احلصاد بأجرة مثله ، ألن الغاصب
 شغلها مباله ، فمَلك صاحبها أخذ األجرة .

قلع ، والزرع فيبقى هو األظهر من قويل أهل العلم ، ألن الغرس مدته تطول وال يعلم مَّت ينقلع من األرض ، والقول بالتفريق بني الغرس في
 خبالف الزرع .

 إليه العني من الغاصب وهو عامل فحكمه حكم الغاصب ( .
ْ
 ) ومن انتقلت

ه ِف الغصب ، ألن هذه العني ليس ملكاً له أي : لو اشّتى شخص بيتاً وهو يعلم أنه مغصوب ، فهو شريك للغاصب ، ألنه يعترب شارك
 وإمنا هي مغصوبة .

رسل بقربه ( .
ُ
 ال نهارًا إن مل ت

ً
 من زرعٍ وغريهِ ليال

ْ
ضمن رب بهيمــةٍ ما أتلفت

َ
 ) وي

 وقد اختلف العلماء رْحهم هللا إذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع .
 ه أرباب املاشية بقيمته .فأكثر العلماء على أن ما أفسدته البهائم ليالً يضمن

 قضى أن على أهل احلوائط حفظها ِف النهار وما أفسدته املواشي بالليل ضامن على أهلها ( رواه أبو داود  حلديث ) أن النب 
 هو البستان إذا كان عليه جدار.  : واحلائط

 احلبري ( . أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله .   ) التلخيص : عن احلديث قال الشافعي
يأَماَن ومن أهل العلم من حيتج ِف هذه املسألة بقصة داود وسليمان عليهما السالم ِف الغنم الت نفشت ِف احلرث قال تعاىل: )َوَداُوَد َوُسلَ 

نَ  ِمِهمأ َشاِهِديَن فـََفهَّمأ رأِث ِإذأ نـََفَشتأ ِفيِه َغَنُم الأَقوأِم وَُكنَّا حِلُكأ َِباَل ِإذأ حَيأُكَماِن ِِف احلَأ ًما َوِعلأًما َوَسخَّرأنَا َمَع َداُوَد اْلأ َنا ُحكأ اَها ُسَليأَماَن وَُكالًّ َءاتـَيـأ
َن َوالطَّيـأَر وَُكنَّا فَاِعِلنَي( .  ُيَسبِيحأ

قد ثبت  قال الشوكاِن : فإن قلت فما حكم هذه احلادثة الت حكم فيها داود وسليمان ِف هذه الشريعة احملمدية وامللة اإلسالمية ، قلت
من حديث الرباء أنه شرع ألمته أن على أهل املاشية حفظها بالليل وعلى أصحاب احلوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت  عن النب 

هو مقدار الذاهب عينًا أو قيمة ، وقد ذهب ْجهور العلماء إىل العمل مبا تضمنه هذا الضمان  املواشي بالليل مضمون على أهلها وهذا
 ) تفسري فتح القدير ( .                    احلديث . 

وقال اإلمام البغوي : ذهب إىل هذا بعض أهل العلم : أن ما أفسدت املاشية بالنهار من مال الغري فال ضمان على رِبا وما أفسدت 
سرحوهنا بالنهار ويردوهنا بالليل بالليل يضمنه رِبا ألن ِف عرف الناس أن أصحاب احلوائط والبساتني حيفظوهنا بالنهار وأصحاب املواشي ي
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إىل املراح فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن رسوم احلفظ إىل حد التضييع هذا إذا َل يكن مالك الدابة معها فإن كان معها فعليه 
ىل هذا ذهب مالك ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها وإ

 والشافعي .   ) شرح السنة ( .
الضمان على أرباب املواشي فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون النهار ألن  -وهللا أعلم  -وقال احلافظ ابن عبد الرب : وإمنا وجب 

روج إىل حرث الناس وحوائطهم ألهنا ال الليل وقت رجوع املاشية إىل مواضع مبيتها من دور أصحاِبا ورحاهلم ليحفظوها وميسكوها عن اخل
ر ميكن أرباِبا من حفظها بالليل ألنه وقت سكون وراحة هلم مع علمهم أن املواشي قد آواها أرباِبا إىل أماكن قرارها ومبيتها وأما النها

عى فهو عيشها فألزم أهل فيمكن فيه حفظ احلوائط وحرزها وتعاهدها ودفع املواشي عنها. وال غىن ألصحاب املواشي عن مشيتها لّت 
ا  احلوائط حفظها هناراً لذلك وهللا أعلم وألزم أرباب املاشية ضمان ما أفسدت لياًل لتفريطهم ِف ضبطها وحبسها عن االنتشار بالليل. ومل

زمهم من حراسة كان على أرباب احلوائط حفظ حوائطهم ِف النار فلم يفعلوا كانت املصيبة منهم لتفريطهم أيضًا وتضييعهم ما كان يل
 أمواهلم .              ) االستذكار ( .

بني إفساد املواشي بالنهار وإفسادها بالليل ألنه بالنهار ميكن التحفظ من املاشية دون الليل  فيؤخذ من كالم أهل العلم أن تفريق النب 
ف بالنهار موجباً للضمان خبالف اإلتالف بالليل فإن فإذا أتلفت بالنهار فالتقصري من أصحاب املزارع ِف حفظ زروعهم فال يكون اإلتال

 التقصري يكون من صاحب املواشي فيكون اإلتالف بالليل موجباً للضمان.
 تنبيه :

 قال اإلمام النووي : إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من نفس ومال سواء أتلفت لياًل أو هناراً وسواء كان سائقها أو راكبها أو
سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها ألهنا حتت يده وعليه تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع البهيمة مالكها أو قائدها و 

 .7/400أجريه أو مستأجراً أو مستعرياً أو غاصباً لشمول اليد وسواء البهيمة الواحدة والعدد . روضة الطالبني 
 1فائدة : 

 فإن الصيد يكون ملالكه ، ألن الكلب ملالكه .، ذلك صيداً إذا غصب جارحاً أو كلباً فحصل ب
 وكذلك إذا غصب عبداً وصاد هذا العبد طيوراً ، فإن الصيد ملالكه .

 2فائدة : 
فصاد به ، فإن الصيد للغاصب ، ألن الفرس ليس هو الذي يصيد ، بل يصاد عليه ، والصائد هو الغاصب ،  وأما إذا غصب فرسًا :

 بسهمه ، لكن على الغاصب أجرة الفرس . ألن الغاصب صاد
 باب الشفعـة

 تعريفها :
 الشفعة شرعاً : هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشّتاها منه بالثمن الذي استقر عليه العقد .

َقاُق الشَّرِيِك انأِتزَاَع ِحصَِّة َشرِيِكِه الأُمنأَتِقَلِة َعنأُه ِمنأ يَدِ  ِتحأ  َمنأ انـأتَـَقَلتأ إلَيأِه . قال ابن قدامة : َوِهَي اسأ
 وقال ِف الفتح : وِف ُعرف الشرع : انتقال حصة شريك إىل شريك ، كانت انتقلت إىل أجنب ، مبثل الِعوض املسميى .

مثال الشفعة : زيد وعمرو شريكان ِف أرض ، فباع عمرو نصيبه على خالد ، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي 
 عليه العقد . استقر

 ( .وهي ثابتة بالسنة واإلمجاع )  
َاِع .  قال ابن قدامة : َوِهَي ثَابَِتٌة بِالس نَِّة َواإلأِْجأ

ُهَما-َعنأ َجاِبِر بأِن َعبأِد َاَّللَِّ  ، فَِإَذا قَاَل: ) َقَضى َرُسوُل َاَّللَِّ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعنـأ َعِة ِِف ُكلِي َما َلَأ يـُقأَسمأ ُدوُد َوُصريَِفتأ اَلط ُرُق  بِالش فأ َوقـََعِت َاحلُأ
َعَة ( ُمتـََّفٌق َعَليأِه، َواللَّفأُظ لِلأُبَخارِيِي  .  َفاَل ُشفأ



 9 

ُلُح َأنأ يَِبيَع َحَّتَّ  َعُة ِف ُكلِي ِشرأٍك: أَرأٍض، أَوأ َربأٍع، أَوأ َحاِئٍط، اَل َيصأ ِلٍم ) اَلش فأ  يِكِه ( .يـَعأِرَض َعَلى َشرِ  َوِف رَِوايَِة ُمسأ
َعِة لِلشَّرِيِك الَِّذي  قال ابن قدامة ُل الأِعلأِم َعَلى إثـأَباِت الش فأ َاُع ، فـََقاَل ابأُن الأُمنأِذِر : َأْجأََع أَهأ َلَأ يـَُقاِسمأ ، ِفيَما بِيَع ِمنأ أَرأِض أَوأ : أَمَّا اإلأِْجأ
 َداٍر أَوأ َحاِئٍط .

ِ إَذا أَرَاَد أَنأ يَِبيَع َنِصيَبُه ، َومَتَكََّن ِمنأ بـَيأِعِه ِلَشرِيِكِه ، َوخَتأِليِصِه ممَّا َكاَن ِبَصدَ َوالأَمعأىَن ِِف َذِلَك أَنَّ َأَحَد ا اَلِص لشَّرِيَكنيأ ِدِه ِمنأ تـََوق ِع اخلَأ
رَِة ، أَنأ يَِبيَعُه ِمنأُه ، لَِيِصَل إىَل  ُن الأِعشأ َتِضيه ُحسأ اَلِص ، فَاَلَِّذي يـَقأ ِتخأ َغَرِضِه ِمنأ بـَيأِع َنِصيِبِه ، َوخَتأِليِص َشرِيِكِه ِمنأ الضََّرِر ، فَِإَذا َلَأ  َوااِلسأ

َنِبٍي ، َسلََّط الشَّرأُع الشَّرِيَك َعَلى َصرأِف َذِلَك إىَل نـَفأسِ  َعلأ َذِلَك ، َوبَاَعُه أِلَجأ  . هيـَفأ
 ن أب بكر األصم من إنكارها .: وَل َيتلف العلماء ِف مشروعيتها ، إال ما نُقل ع وقال يف الفتح

 فائدة : 
) لو باع شريك الذمي شقصًا على مسلم ، فهل للذمي الشفعة وقد اختلف العلماء ِف ثبوت الشفعة للكافر على املسلم على قولني :

 على املسلم أم ال ( .
 : أنه ال شفعة لكافر على مسلم . القول األول

 وهذا املذهب ، واختيار ابن القيم .
 أنه قال ) ال شفعة للنصراِن ( رواه البيهقي وال يصح . ا روي عن النب مل -أ

 أننا لو مكناه من الشفعة ْلعلنا له سلطاناً على املسلم .  -ب
 أن له الشفعة . القول الثاين :

 وهذا قول ْجاهري العلماء .
 لعموم األدلة .

 وهو الصحيح .
 .) وال تثبت إال بشروط منها : كونه مبيعًا (  

 وهذا باإلْجاع ِف أن الشفعة تثبت بالبيع .
 أي : يشّتط حلصول الشفعة أن تكون حصة الشريك انتقلت إىل املشّتي األجنب بالبيع .

َعُة بَِغريأِ ِخاَلفٍ  قال ابن قدامة :  . َما ِعَوُضُه الأَماُل ، َكالأبَـيأِع ، فـََهَذا ِفيِه الش فأ
 : عوض مايل كاهلبة ، هل للشريك الشفعة أم ال واختلف العلماء فيما لو انتقلت بغري -

 مثال : شريكان ِف أرض ، وهب أحدمها نصيبه لشخص ثالث ، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة ؟
 اختلف العلماء ِف ذلك على قولني :

 : ال تثبت باهلبـة  القول األول
 وهـذا مذهب ْجهـور العلماء .

 ألهنا انتقلت بغري عوض مايل .
 : أن الشفعة تثبت ِف اهلبة . اينالقول الث

 وهذا قول ابن أب ليلى وْجاعة .
 قالوا : ألن الضرر حاصل بالشريك اْلديد .

يكون انتقال امللك فيه باالختيار كاهلبة، فاملذهب أنه ال شفعة، والصحيح أن الشفعة ثابتة؛ ألن احلكمة من : أن  قال الشيخ ابن عثيمني
 الشريك اْلديد عن الشريك األول . إن احلكمة من الشفعة إزالة ضررالشفعة موجودة ِف اهلبة، إذ 
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 : فائدة
 .ال تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب باإلرث 

 مثال : زيد وعمرو شريكان ِف أرض ، فمات عمرو ، فانتقل نصيبه إىل ورثته ، فهل لزيد أن يشفع ؟
 تياري .اْلواب : ال ، ألنه انتقل بغري عوض ، وألنه انتقال غري اخ

 ) ومنها : أن يكون عقارًا ( .
 .أْجع العلماء على ثبوت الشفعة ِف العقارات 

 1فائدة : 
 على قولني :) كالسيارات وحنوها ( اختلفوا ِف غري العقارات كاملنقوالت 

 : عدم ثبوت الشفعة ِف املنقول . القول األول
 وبه قال احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

َعة ( . ... )جابر السابق حلديث  -أ ُدوُد َوُصريَِفتأ اَلط ُرُق َفاَل ُشفأ  فَِإَذا َوقـََعِت َاحلُأ
 قالوا : إن وقوع احلدود وتصريف الطرق ال يتصور ِف املنقول .

َعُة ِِف ُكلِي ِشرأٍك: أَرأٍض، أَوأ َربأٍع، أَوأ َحاِئٍط ( . -ب  وحلديث  )اَلش فأ
 الربع واحلائط ، وَل يذكر املنقول . قالوا : جعل الشفعة ِف

 : ثبوت الشفعة ِف املنقول . القول الثاين
 وهذا اختيار ابن تيمية .

 بالشفعة ِف كل شيء ( . )قضى النب  للحديث -أ
 قالوا : إن هذا احلديث عام ، فيدخل فيه املنقول .

 نه ثابت ِف املنقول .أن الشفعة شرعت إلزالة الضرر ، والضرر الثابت ِف العقار هو بعي -ب
 الصحيح .وهذا القول هو 

 لزيد أن يشفع . –على القول الراجح  –مثال : زيد وعمرو شريكان ِف سيارة ، فباع عمرو نصيبه على بكر ، فإنه 
 2 :فائدة

 من العقار ؟هل تثبت الشفعة فيما ال يقبل القسمة اختلف العلماء :  
ل القسمة كالعقار الكبري من أرض أو دار أو مزرعة ، وإما أن يكون مما ال يقبل القسمة َبيث لو العقار املبيع إما أن يكون مما يقبألن 

قسم َل يعد كل قسم صاحلاً للبيع وحده أو االنتفاع به ، كالعقار الصغري من طريق ضيقة أو بئر أو حنو ذلك ، فأما ما يقبل القسمة فلم 
 ما ال يقبل القسمة فقد اختلف العلماء فيه على قولني :َيتلف أهل العلم ِف ثبوت الشفعة فيه ، وأما 

 : ثبوت الشفعة . القول األول
 وبه قال احلنفية ، والظاهرية ، واختار ذلك ابن تيمية .

 ِف الشفعة ِف كل ما َل يقسم ( . ) قضى النب  للحديثلعموم  -أ
 ا النوع من العقار .أن الشفعة تثبت إلزالة الضرر بدخول شريك ، والضرر متحقق ِف هذ -ب

 : عدم ثبوت الشفعة . القول الثاين
 وبه قال املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

 .. ِف كل ماَل يقسم ( .) . للحديث -أ
 قالوا : إن تعليقه ثبوت الشفعة ِف الشيء مبا إذا َل يقسم دليل على أن ما ال يقبل القسمة ال جتري فيه الشفعة أصالً .
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الشفعة هنا يلحق الضرر بالشريك البائع ، ألنه ال ميكن أن يستقل بنصيبه بالقسمة ، وقد ميتنع املشّتي ألجل الشفيع ، أن إثبات  -ب
 وِف كل هذا ضرر على البائع .

 ) ومنها : أن يكون شقصًا مشاعًا ( .
 ) شقًصا (يعين جزءًا  ) مشاًعا ( املشاع : هو الشيء املشّتك غري املقسوم .

 ا كان فيه شركة ينقسم إىل قسمني :فالعقار إذ 
 أن يكون العقار كعقار واحد كما هو للشخص الواحد ، فهذا النوع من العقار تثبت فيه الشفعة بالسنة واإلْجاع كما تقدم . األول :
العلماء على عدم  أن يقسم العقار وحيدد لكل شريك نصيبه ، فحينئذ هو عقار مقسوم ، فهذا اختلف العلماء فيه ، وْجاهري والثاين :
 الشفعة .

 :  فائدة
 العلماء ِف الشفعة للجار على أقوال : اختلف

 عدم ثبوت الشفعة للجار مطلقاً . القول األول :
 وهذا قول ْجاهري العلماء .

العزيز ، : وقد حكي هذا القول عن : علي ، وعمر ، وعثمان ، وسعيد بن املسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد  قال الشوكاين
 وربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأْحد ، واألوزاعي ، وإسحاق .

َعَة ( .حلديث جابر السابق ) . -أ ُدوُد َوُصريَِفتأ اَلط ُرُق َفاَل ُشفأ  .. فَِإَذا َوقـََعِت َاحلُأ
 فهذا احلديث دليل على أن ما قِسم ال شفعة فيه ، وأن احلدود إذا وجدت بني األمالك فال شفعة .

أن الضرر الذي شرعت من أجل رفعه الشفعة ال يتحقق بسبب اْلوار ، لتميز كل ملك عن اآلخر ، لصاحبه حرية التصرف فيه ،  -ب
 خبالف امللك املشّتك .

 أن للجار الشفعة مطلقاً . القول الثاين :
 وهذا مذهب احلنفية .

َرَجُه اَلأُبَخارِي) َاْلأَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث َأِب رَاِفٍع  -أ  . اُر َأَحق  ِبَصَقِبِه ( َأخأ
اِر ( َرَواُه النََّساِئي ، َوَصحََّحُه اِبأُن ِحبَّانَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  وحلديث أََنِس بأِن َماِلٍك  -ب  . ) َجاُر اَلدَّاِر َأَحق  بِالدَّ

 حق من حقوق االرتفاق . : ثبوت الشفعة للجار عند االشّتاك ِف القول الثالث
 وهذا اختيار ابن تيمية ، وابن القيم .

عَ ) : قال حلديث جابر قال-أ َاُر َأَحق  ِبُشفأ َرأبـََعُة، َورَِجاُلُه ثَِقاٌت  .(ُهَما َواِحًداِإَذا َكاَن طَرِيقُ  -َوِإنأ َكاَن َغائًِبا-ِة َجارِِه، يـُنأَتظَُر ِِبَا َاْلأ  َرَواُه َأْحأَُد، َواألأ

 فهذا احلديث أثبت الشفعة للجار إذا كان الطريق مشّتكاً بينهما .
 أن املشاركة ِف احلقوق كاملشاركة ِف امللك ، من حيث كثرة املخالطة ووجود الضرر بني الشركاء ، والشفعة إمنا شرعت لرفع الضرر . -ب

 هو الصحيح .وهذا القول 
َعَة ( فَِإَذا َوقـََعِت َاحلأُ  عن حديث جابر )وأما اجلواب   :ُدوُد َوُصريَِفتأ اَلط ُرُق َفاَل ُشفأ

 أن قوله ) فإذا وقعت ... ( مدرجة من قول جابر . أوالً :
 ورد ذلك بأن األصل ، أن كل ما ذكر ِف احلديث فهو منه حَّت يثبت اإلدراج .

ء عموم مث فرع عليه بذكر حكم َيتص ببعض قالوا : إن ذكر احلكم لبعض أفراد العموم ال يقتضي التخصيص ، مبعىن : إذا جا ثانيًا :
 أفراده فإنه ال يقتضي التخصيص .
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 ) ومنها : أن يكون مما ينقسم ، فأما ما ال ينقسم فال شفعة فيه ( .
 أي : أن تكون الشفعة ِف شيء ميكن قسمتــه كأرض ، ودار واسعــة .

 حلديث جابر السابق ) .. ِف كل ما َل يقسم ( .
 كبئر ، ودار صغرية ، ودكان صغري ، فال شفعة فيه .  فأما ما ال ينقسم

واختار ابن تيمية أن الشفعة تثبت فيما ال ينقسم ، لعموم الدليل ، فإنه صريح ِف عموم الشفعة ِف كل عقار َل يقسم ، سواء أمكنت 
 قسمته أم ال ، وألن الشفعة شرعت لدفع الضرر ، والضرر ِف هذا النوع أكثر .

 شفعة ساعة يعلم ( .) ومنها : طلب ال
 فإن أخر الطلب لغري عذر بطلت .

 على الفور . ) أي : من حني أن يعلم جيب أن يطالب ( . فالشفعة
 وها مذهب أب حنيفة ، والشافعي ، وأْحد .

َعِة َعَلى الأَفوأِر ، إنأ طَاَلَب ِِبَا َساعَ :  قال ابن قدامة َهِب أَنَّ َحقَّ الش فأ  َة يـَعأَلُم بِالأبَـيأِع ، َوِإالَّ بَطََلتأ .الصَِّحيُح ِِف الأَمذأ
ُ َعنـأُهَما-حلديث اِبأِن ُعَمَر  -أ َعُة َكَحلِي اَلأِعَقاِل ( َرَواُه اِبأُن َماجَ  ، َعِن اَلنَِّبِي -َرِضَي َاَّللَّ  ه ، وهو ضعيف .قَاَل: ) اَلش فأ

 أنه قال ) الشفعة ملن واثبها ( . ما روي عن النب  -ب
 الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور . وألن -ج

 أن الشفعة تثبت للشريك على الّتاخي . إىل وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب املالكية .

 أن الشفعة حق من ْجلة احلقوق الت ال تسقط إال بالرضا بإسقاطها مبا يدل على الرضا من قول أو فعل . -أ
 قوطها ، إما بقول صريح ، أو قرينة ظاهرة .فالشفعة ال تسقط إال مبا يدل على س

 القول الصريح : أن يقول : ملا علم أن شريكه قد باع ، أنا لست مبطالب .
 القرينة الظاهرة : أن يسكت ويرى أن املشّتي قد تصرف وعمل وهو ساكت ، فهذه قرينة ظاهرة تدل على رضاه .

 للنظر غري مناسب ملا شرعت له الشفعة . أن إْلاء الشفيع إىل الفورية وعدم إعطائه الفرصة -ب
 فائدة :

 إن ترك الشفعة لَغيأبة ، أو حبس أو صَغٍر فهو على شفعته مَّت قدر عليها . 
 ) ومنها : أخذ مجيع املبيع ( .

ضرر ال يزال دفعاً لضرر املشّتي بتبعيض الصفقة ِف حقه بأخذ بعض املبيع ، مع أن الشفعة على خالف األصل دفعاً لضرر الشركة ، وال
 بالضرر .

 ) ومنها : إمكان الثمن ، فإن عجز عنه ، أو عن بعضه بطلت شفعته ( .
 لتعذر حصول املشّتي على الثمن ، والشفعة إمنا شرعت لدفع الضرر فال تثبت معه .

 فائدة :
 تسقط الشفعة بأمور : 
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 ترك طلب الشفعة . أوالً :
 .إذا طلب الشفيع بعض العقار املبيع  ثانياً :
 اإلبراء والتنازل عن الشفعة . ثالثاً :
 التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح . رابعاً :

 ( .حيرم التحيل إلسقاط الشفعة ) و 
 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ُمارم هللا بأدىن احليل ( رواه ابن بطة . حلديث أب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 : من صور التحيل -
 أن يظهر الشريك واملشّتي أن البيع بثمن كبري . أوالً :

مثال : أن يبيعه بعشرة آالف ، ويقول أنين بعتها خبمسني ألف ، فإن الشريك اآلن لن يطالب بالشفعة ، ألنه إذا طالب سوف يأخذها 
 بالثمن الذي استقر عليه العقد .

عوض ، فيقول الشريك لشريكه : إنين قد وهبت فالن نصيب من األرض ، وإذا قال : أن يظهر الشريك واملشّتي أن االنتقال بغري  ثانياً :
 وهبت فال شفعة على مذهب اْلمهور .

 أن يوقف املشّتي النصيب فوراً . ثالثاً :


