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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

لقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خ
  .قيام يوم الدينإىل  الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



 ٥

  

  الشفعةتاب ك
  
  .سلوب الشرائعأيكون على أن  غلباألو
  

  ((تعريف الشفعة))
كأن الشفيع ، به ه شفعاًتجعلإذا  ،شفعت كذا بكذا: من قولك ةمأخوذ( :يف املسالك وهي كما

ألن  ،ومنه الشفاعة والشفيع، عانةالتقوية واإل أصل الكلمة: ويقال. بنصيب صاحبه جيعل نصيبه شفعاً
  .)١( )اليت معها ولدها لتقويها به شافعة ومنه شا، اآلخربى تقويمن الوترين  كل واحد
، من الكلمة عرفاً هو الظاهرألنه  ،)خيفى وفيه ما ال(: عليه بقوله اجلواهر شكالوجه إل يعلم ومل
 نه وترأفك، إليهسهم الشريك يزيد مبا يضم ألن  ،ةمن الزيادة ذهي مأخو(: لتنقيح هلا بقولهفتعريف ا

 الضم عىنمب هل هي مشتقة من الشفع ا اختلف يف مأخذها لغةًأوما عن بعض الكتب من ، )فصار شفعاً
  . غري ظاهرالوجه، فاعة أقوال متقاربةمن الش التقوية أو أوة الزياد أو

والشفيع  ،ن الشفع مقابل الوترإف، من املعىن السابقة مأخوذ أيضاًعة قوية والشفالتواة يادبل الز
  .وبذلك يتقوى فيخلص من املشكلة، آخر إنسانإىل  الذي ينضم نسانعن اإلة عبار

فال وجه  ستحقاقمع اال كانوإن  ،كان بدون استحقاق فهو ظلمن إ نهأيف الشفاعة ب شكالواإل
   إمناو، الختاذ الشفيع

                                                
  .٢٥٩ص ١٢مسالك األفهام: ج) ١(
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استحقاق أي  عماستحقاق مبعىن األنه إ :فيه، اًئشيعطاء غري املستحق إألنه  ،اًظلم األولكان 
ومعظماً  موقراً له عليه وآله)هللا (صلى ايف دين النيب  نسانن كون اإلإف، بضميمة ال استحقاق يف اجلملة

 أو، وتعاىلسبحانه هللا عناية اخروية تنضم أ أونيوية دحدث له مشكلة أنه إذا  سبحانه وتعاىل يقتضيهللا 
   .)١(الشفاعة مجيعاً﴾هللا ﴿قل : ورد ولذا، معه يف جناته من املشكلة(صلى اهللا عليه وآله) الرسول  وساطة

  . املقاصد يف الكالم املذكور وجامعة فقد سبق املسالك التذكر، وكيف كان
ذلك أن  على تنبيهاً، بكتاب الغصب متصالً صنف وغريهفعة املكر الشذ إمنا(: هراويف اجلو

اليت سيمر عليك مجلة منها يف تضاعيف الكتاب ة للسنة املتواتر ،خذ مال الغري قهراًكاملستثىن من حرمة أ
الشفعة على  إنكارصم من واأل وما حيكى عن جابر بن زيد، من املسلمني بل هو، عليه بقسميه مجاعواإل

 )٢()ا باخلروجمجابر منهة يف عقيدالطعن  خصوصاً بعد، الشواذ املعلوم بطالنهفرض صحة احلكاية من 
  . انتهى

عبد  مسعت أبا: قال ،البقباق العباسأيب  مثل ما عن، )الشفعة(لفظ  وقد ورد يف متواتر الروايات
  . )٣(شريكالشفعة ال تكون ل: يقول (عليه السالم)هللا ا

الشفعة ال : يقول مسعته: قال ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، هللاعبد اأيب  بن وعن عبد الرمحن
  . )٤(شريكل الّإتكون 

  سألته عن الشفعة : قال ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، الغنوية بن محز وعن هارون

                                                
  . ٤٤) سورة الزمر: اآلية ١(
  .٢٣٧ص ٣٧) جواهر الكالم: ج٢(
  . ١من الشفعة ح ١الباب  ٣١٥ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ٢من الشفعة ح ١الباب  ٣١٥ص ١٧) الوسائل: ج٤(



 ٧

فعة يف الش: قالف ،ار فهو أحق ا من غريهأشيء واجب للشريك ويعرض على اجل، وريف الد
  . )١(لثمنأحق ا با كان شريكاً فهوإذا  البيوع

  . لفظةذه ال عليه وآله)هللا (صلى اهللا وقد ورد عن رسول ا
فال ، حائطأو  الشفعة يف كل مشترك ربع: قال عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب ، ايلئللا ايلوففي غ

  . )٢(ن باعه فشريكه أحق بهإف، على شريكهيبيعه حىت يعرضه أن  حيل له
  . تعاىلهللا شاء ا نإ، منها يف تضاعيف الكتاب أخرىىل غريها من الروايات اليت تأيت مجلة إ

أن  وميكن، يريده من ال أو يأنس به خل عليه من اليد حىت الرفاقاً للشريك إا وضعت أوك
أنه  لوضوح، اراً من املال للواهبمث املتهب يهب مقد، احلصة ملن يريديتخلص منها مريد البيع بأن يهب 

 أحكاممن الشفعة واهلبة  لكل إمناو، عليه حتايالً للقانون أو وخرقاً وليس هذا احنرافاً، هلبةا شفعة يف ال
إىل  ضوعوحكم لتبدل املإىل  ر موارد اخلروج من حكمئكما يف سا ،خرىاألتترتب على  خاصة ال

  . هيةوقد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض الكتب الفق، آخر
الشفعة هي استحقاق أحد الشريكني حصة شريكه بسبب ن (إ :عئذكر يف الشرا فقد، وكيف كان

  . )اهلا بالبيعانتق
الشفعة : قال يف الغنية ،الصالح صاحب الغنية ل من عرفها فيما أجد أبوووأ(: لكرامةويف مفتاح ا

، قيمتهأو  عن استحقاق الشريك املخصوص على املشتري تسليم املبيع مبثل ما بذل فيهة يف الشرع عبار
احد يف كل كتاب لوفعرفها الرجل ا فامها املتأخرونتواق ،ر حرفاً فحرفاًوتبعه على ذلك صاحب السرائ

  . ) انتهىبه زحيصل التمييأنه  رهمبا حصل يف نظ

                                                
  . ١من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٤٧٥ص ٣) غوايل اللئايل: ج٢(
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  ).صة شريكه املنتقلة عنه بالبيعهي استحقاق الشريك انتزاع ح(: عرفه بقوله داعوالقأن  كما
، وعكساً طرداًعلى التعاريف املذكورة يف كلمام بالنقض  شكالأكثر مجلة من الفقهاء اإل وقد

ة ضرورة معلومي(: وتبعه اجلواهر بقوله، مفتاح الكرامة إليهكما أشار ، دةئكالم فيها قليل الفالكن ال
اليت ستعرفها  دلةألحاطة باإلإال فتمامه يعلم باو، عليه حكامملة لترتب األكون املراد منها التمييز يف اجل

  .)١( )ينهم يف معىن شرعي هلاذلك لالختالف بأن  وال، وليس املراد منها التحديد احلقيقي، هللاشاء ا نإ
  . هتكفايوكذلك قال صاحب الكفاية يف 

  
  ((الشفعة وقانون اإللزام))

 علينا القضاء حسب عقيدم من باب قاعدة ،اعتقدوا بالشفعة وراجعونان إ الكفارمث إن 
  . مل يكن بينهما شفعة لشفعةمل يعتقدوا با وإن ،)٢(لزاماإل

عليهما (ين موسى وعيسى ديف أن  لوضوح، من القانون والدينما التزموا به أعم أن  خيفى وال
عليه هللا (صلى اهللا زمن رسول ايف  وهلذا فهم من القدمي حىت، لة ظاهرةق حكاماألتقل عندهم  )السالم
حمرمان يف دينهما  اخلمر واخلرتيرأن  يؤيدهو، همئكربا ون بالقوانني املوضوعة من عندلميعكانوا  وآله)

نكاح احملارم يف دين  وكذلك، مإليهبالنسبة  احللية أحكام سالماإلومع ذلك رتب ، )عليهما السالم(
  . يداتؤغري ذلك من امل، إىل اوس

 األصلف، اآلخريعتقد  ومل، واملشتري بالشفعة طراف الثالثة من الشريكنياعتقد أحد األإذا  أما
إىل  اعتقادمها تنتقل احلصة ا حبسبمحيث إكان املشتري والشريك يعتقدان ا إذا  فيماإالّ  العدم

  . الشريك بأخذه الشفعة

                                                
  .٢٣٩ـ  ٢٣٨ص ٣٧) جواهر الكالم: ج١(
  من مرياث األخوة.  ٤الباب  ٤٨٤ص ١٧) انظر الوسائل: ج٢(
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  . دم نظره بالشفعة موثراً يف العدمالبيع حىت يكون ع بعد ع فال شأن لهئأما البا
ه يعل يجتر، وملتزم باالسمألنه  ،حال املنافق كذلك، وم املخالفكعلم احليافر كال ر يفكمما ذو

  . امكحاأل
يف  كما ذكرناه ،فما قضى فيه فهو ثابت عليهم، يراجعوا مرجعاًأن  الزمفال، أما املختلفون تقليداً

  . وغريمها ،رثالقضاء واإل: يتابك
  



 ١٠

  ((األراضي وحق الشفعة))
كاملساكن والعراص والبساتني ، نيرضاأليف ـ الشفعة ـ ثبت ت(: قال يف الشرائع :)١مسألة (

، فة القسمةللكدفعاً ، نعم: قيل ،واحليوان نوالسفالت وهل تثبت فيما ينقل كالثياب واآل، اًإمجاع
 اقتصاراً يف، ال: وقيل، )١((عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، عن بعض رجاله، يونس روايةإىل  واستناداً

  .)ا وهو أشبهإليهواستضعافاً للرواية املشار ، مجاعلتسلط على مال املسلم مبوضع اإلا
ما رحية وي األأراضوالدكاكني و نيوالعراص والبسات العقار كاملساكنيف  بوت الشفعةأما ث: أقول

  :ي مفتاح الكرامةفف، أشبه
يف موضعني من  والنافع، الشرائع يف قاخلالف واحملقيف  حكاه الشيخ، هعلي مجاعاستفاض نقل اإل(
وصاحب جامع ، غاية املراد والشهيد يف، ف يف التذكرهنصوامل، لرموزكشف ا وتلميذه يف، امكل منه
 النه إ :أيضاًويف التذكرة . جممع الربهان ي يفردبيلس األدواملق، والشهيد الثاين يف املسالك، املقاصد

  . )٢()صممن األإالّ  خالف فيه
  

  ((الشفعة يف كل مبيع))
  : ها اثنانأشهر: قوالأيه فف ،كل مبيعيف  تثبتأنه  وأما

نتصار لنهاية واالستبصار واالوهو صريح املقنعة وا، غريه وكل مبيع منقول أيف  ثابتنه إ :األول
 نع احملكيوهو ، رسالتهيف  املقنع ووالدهيف  وقخرية الصدنه إ :وقيل. والكايف واملهذب والغنية والسرائر

أظهر أقوال نه إ ويف السرائر، املذهبيف  أظهرنه إ ويف املهذب، روسالديف  ونفى عنه البعد، عليأيب 
  . شيخةمذهب السيد وغريه من امل نهإو ،ناابأصح

                                                
  . ٢من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
  ط احلديثة. ٤٠٠ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(
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ويف املسالك ، االنتصار إمجاعوجعله من سنخ ، مجاعشيخنا يف الرياض عنها دعوى اإل وقد حكى
 عليه مجاعويف االنتصار اإل، ر املتقدمني ومجاعة من املتأخرينمذهب أكثنه إ والكفاية واملفاتيح والرياض

  . به كثرية خباراألن أو من متفرداتنانه أو
فهو خرية اخلالف واملبسوط وجممع البيان وفقه الراوندي ، املنقوالت ثبوا يف موأما القول بعد

واللعمة  يضاحوالتبصرة واملختلف واإل رشادوالشرائع والنافع وكشف الرموز والتذكرة والتحرير واإل
  .واملقتصر وجامع املقاصد واملسالك والروضة وجممع الربهان

تضيه كالم احلسن ويق، ر من الوسيلة واملراسموهو الظاه، املختلف عن والده وابن محزةيف  وحكاه
وهو مذهب أكثر  ،ونفى عنه البعد يف الكفاية، غاية املراديف  إليهمال  أو قال به وقد، عقيلأيب  ابن

، ب البارعهذكما يف امل شهرواأل ،وأكثر املتأخرين كما يف املسالك والكفاية ،يف اخلالف نا كماابأصح
وعليه املتأخرون كما ، وبني املتأخرين كما يف جممع الربهان، امع املقاصدواملشهور كما يف التذكرة وج

وقد نسبه يف  ،كما يف التذكرة أشهره أخبارو، وهو الظاهر من روايام كما يف اخلالف، يف الدروس
  . ) انتهىظاهر املبسوطإىل  روسالد

دلت على عدم اجلواز اً مجاعإو من العقل والنقل كتاباً وسنةً دلةاألن (إ :يردبيلوعن املقدس األ
املفيد  يليل القوالباقي حتت املنع بالد يوبق، مجاعينقل مطلقاً باإل خرج ما ال ،ينقل يما ينقل وما الف

  . ) انتهىلليقني
 يفال ميكن رم، أيضاًويظهر من اجلواهر وغريه وجود هذا االختالف بني القولني عند العامة 

  . بالتقية الروايات يف أحد الطرفني طائفة من
   ان من الرواياتتمها طائفومستند ،ة قولني مشهوريناملسأل يفن إ :واحلاصل



 ١٢

لتا كأن  كما، رميها باخللل يف جهة الصدور أو تضعيف داللتهاأو  ميكن استضعاف سند طائفة ال
 عمبا يوجب الرجو رضايبقى التع إمناو، مي بعضها على بعض بالشهرةفال ميكن تقد، ني مشهورةتالطائف

  . يردبيلكما ذكره األ دلةعمومات األإىل 
  

  ))يف كل شيء ((روايات الشفعة
عن ، (عليه السالم)عن الصادق  ،عن يونس، فهي ما رواه املشايخ الثالثه أما روايات الثبوت

(عليه فقال  ،وكيف هي ،وهل يكون يف احليوان شفعة ،وملن تصلح ،هي شيءأي  ويف ،الشفعة ملن هي
كان إذا  متاعأو  أرضأو  وانمن حي ءكل شييف  واجبة): (ويف الفقيه ة جائزةالشفع: السالم)
فال  زاد على اثننيوإن  ،مها فباع أحدمها نصيبه فشريكه أحق به من غريهغري كني البني شري الشيء

  . )١(حد منهمشفعة أل
له عن مملوك سأأنه  ،بن سنانهللا ا عن عبد، نصرأيب  سناده عن أمحد بن حممد بنإب ،وعن الفقيه

فلما  أحدمها بيع نصيبه فأراد ما كانا اثننيإف: قلت ،بيعهي: قال ،بني شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه
 ال شفعة يف احليوان: (عليه السالم)مث قال ، هو أحق به: قال، أعطين :الشريك أقدم على البيع قال له

   .)٢(واحداً يكون الشريك فيهإالّ أن 
فباع أحدهم  اململوك يكون بني شركاء: (عليه السالم)هللا يب عبد اقلت أل ،نوصحيح ابن سنا

  . )٣(كان واحداًإذا  نعم: قال ،أله ذلك، نا أحقأ: فقال أحدهم، نصيبه
  

                                                
  . ٣ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
 . ٧ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج٢(
 . ٤ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٣(
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 ،أيضاً (عليه السالم)هللا اعبد أيب  عن، الكايف وحسنه كالصحيح يف، ذيبالته يف وصحيح احلليب
إذا  نعم: قال ،أله ذلك، أنا أحق به: فيقول صاحبه، أحدهم نصيبه اململوك بني شركاء يبيعيف  قالنه إ

  . )١(ال: قال ،احليوان شفعة يف: قيل له، كان واحداً
  . املنقول مطلقاًيف  الشفعة اللة فيها على وجودفال د ،تدل على التفصيل يف املنقولوهذه الرواية 
من احليوان والعقار  شيءكل  الشفعة واجبة يفأن  روي: (عليه السالم) ويف الرضوي

  . )٢(يققوالد
  

  ((روايات الشفعة يف خصوص العقار))
 ،(عليه السالم)عن الصادق  ،فهي رواية الغنوي، العقاريف إالّ  أما روايات القول بعدم الثبوت

(عليه فقال  ،واجب للشريك يعرض على اجلار وهو أحق ا من غريه شيءالدور أيف  عن الشفعة سألته
  . )٣(بالثمن غريهمن فهو أحق ا  كان شريكاًإذا  الشفعة يف البيوع :م)السال

 عليه وآله)هللا (صلى اهللا ضى رسول اق :(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، خالد وخرب عقبة بن
ف وحددت رفت اُألرأُإذا  :وقال، ضرار وال ال ضرر: وقال، واملساكن رضاأليف  شركاءشفعة بني البال

  . )٤(فعةاحلدود فال ش
 ال: عليه وآله)هللا (صلى اهللا اقال رسول : قال (عليه السالم)هللا اعبد أيب  عن ،وخرب السكوين

  . )٥(وال يف محام وال يف رحى وال يف طريق ال يف رو سفينةيف  شفعة

                                                
  . ٣من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١من الشفعة ح ٧الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
 . ١من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٤(
 . ١من الشفعة ح ٨باب ال ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٥(



 ١٤

  . )١(احليوان شفعةيف  ليس :(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، بن خالد وخرب سليمان
  . )٢(ني والدور فقطرضاأليف إالّ  الشفعة ال تكونن إ :الكايفيف  وما رواه
 عليه وآله)هللا (صلى اهللا رسول ان إ :)عليهما السالم(عن أبيه ، عن الصادق، يف الفقيه وما رواه

  . )٣(يعين تقسم، لشفعة مامل تؤرفقضى با
فال حيل ، حائط الشفعة يف كل مشترك ربع أو: قال عليه وآله)هللا (صلى ان النيب ع ،ويف الغوايل

  . )٤(ن باعه فشريكه أحق بهإف، يبيعه حىت يعرضه على شريكهأن  له
عليه (ؤمنني عن أمري امل، (عليهم السالم) عن آبائه، أبيهعن ، هللاعبد اأيب  روينا عن ،وعن الدعائم

  . )٥(شفعة فيما وقعت عليه احلدود ال: قالنه إ ،)السالم
ذا وقع القسم إف ،الشفعة جائزة فيما مل يقع عليه احلدود :قال نهإ ،(عليه السالم) هللاعبد اأيب  وعن

  . )٦(واحلدود فال شفعة
وقعت إذا  :قال عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب ، يف اازات النبويةهللا) (رمحه ا رضيالوعن 

  . )٧(احلدود وصرفت الطريق فال شفعة
ذا إف ،يقسم ا الالشفعة فيم :قالنه إ ،عليه وآله)هللا (صلى اهللا رسول اإىل  بسنده ،وعن الغوايل

  . )٨(وقعت احلدود فال شفعة
فال  وقعت احلدودإذا  :قالنه إ ،عليه وآله)هللا (صلى اهللا رسول اإىل  بسنده ،شيخ الطوسيالوعن 

  . )٩(شفعة

                                                
  . ٦من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(
 . ٢من الشفعة ح ٨الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ٨من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج٣(
 . ١من الشفعة ح ١الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٤(
 . ١من الشفعة ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٥(
  . ٣من الشفعة ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣رك: ج) املستد٦(
  . ٥من الشفعة ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٧(
  . ٥من الشفعة ح ١الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٨(
 . ٦من الشفعة ح ١الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٩(



 ١٥

، مل يقسم الشفعة يف كل ما :عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب  ،رواها الغوايل، أخرىرواية  ويف 
  . )١(فال شفعة وضربت الطرق ذا وقعت احلدودإف

  . )٢(عليه وآله)هللا (صلى اعنه ، عن جابر ،ورواه درر اللئايل
  . )٣(شفعة رف وحدت احلدود فالأرفت األإذا  :روي ،عوعن املقن

أن  ، إىليف مشاعإالّ  شفعة ال: قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، سالماإل وعن دعائم
 يكون بينهما شيءإالّ أن  السفل شفعة يكن بني صاحب العلو وصاحب ذا وقعت القسمة ملإف: قال

  . )٤(مشترك
ن ورضاألوالعقار النخل و، الشفعة يف كل عقار: قال (عليه السالم)عن الصادق  ،ويف الغوايل

  . )٥(والدور
أو  يف ربعإالّ  شفعة ال: قالنه إ ،عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب ، عن جابر ،وعن الغوايل

  . )٦(حائط
زم اجلمع العلى خالف القاعدة لكان ال طالقلوال كون روايات اإلأنه  مما، ىل غريها من الرواياتإ

  . بينهما بكون الروايات املانعة على ضرب من الكراهة وحنوها
  . فيها تلك الطائفة فال خيفى ماأو  يف هذه الطائفة خراألوأما املناقشات 

   ذلك كلهأن  نصافواإل(: ه اجلواهر بقولهومنه يظهر وجه النظر فيما ذكر

                                                
  . ٨من الشفعة ح ٣الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ٨من الشفعة ح ٣الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
 . ١٠من الشفعة ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٣(
  . ١من الشفعة ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٤(
 . ٢من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٥(
 . ٦من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٦(



 ١٦

حكاه  بل ما، املعتد ا للقدماء يف ذلكخصوصاً بعد عدم الشهرة احملققة ، مما يورث الشك للفقيه
ملا عن اخلالف من محل  رضامع، لك على عدم ثبوا يف املنقولعن العامة من اتفاقهم عدا ما املرتضى

مل نعرف إذ  ،مل نتحققه مجاعما ادعاه من اإلأن  كما، لكفة وماحنيأيب  على التقية من )١(مرسل يونس
ن هو كاوإن  ،شيءمل يصرح بأنه  حكي عنه يف املختلفأنه  مع، املفيدإىل  من وافقه على ذلك ممن تقدم

ومل نقف على ، ال ابن اجلنيدإو، آخر كالمهيف  من التصريح بذلك خالف املوجود عندنا يف مقنعته
  . قل كالعيانوليس الن، عبارته

لتحقيق حينئذ االقتصار على فا، فقد عرفت احلال يف كالمهم، عقيلأيب  وأما الصدوقان وابن
اململوك يف  ومحل النصوص ،غري املنقوليف  خذوهو األ، ة والنقليةيلصول العقاملتيقن فيما خالف األ

  . ) انتهىعليه )٢(يبعد محل مرسل يونس الواحليوان على ضرب من الندب بل 
  . خيفى ما فيه من مواضع النظر ذ الإ

  . )رضفتثبت فيها الشفعة تبعاً لأل بنيةوأما الشجر والنخل واأل(: قال يف الشرائع
  . )الشفعة تبعاًيف  دخال رضاألإىل  ولو بيع البناء والغرس منضمني(: القواعد وقال يف

  .فيه بني املسلمنيوظاهره ن، ضعني من املبسوطوكما يف م، بال خالف: ويف مفتاح الكرامة
  بل وجدنا عبارام ، مل جند فيه لنا خالفاً أيضاًوحنن 

                                                
 . ٢من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٢من الشفعة ح ٧ب البا ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ١٧

 امهتثبت فيحيث قيل فيها ، من الشرائع واملسالك والكفاية مجاعوقد يظهر اإل، مصرحة بذلك
ذلك يف  وتبعه، انمضخالف حيث ت الأنه  فظاهرها، ل على القولنيولو أفردا بالبيع نز، رضتبعاً لأل
  .خيفى على من راجع عبارما كما الاجلواهر 

  .)١(عن الشفعة يف الدور سألته :وقد تقدم يف رواية الغنوي
   .)٢(ة الدارصعن دار فيها دور وطريقهم واحد يف عر :ويف رواية منصور
ني رضاأللشفعة بني الشركاء يف با عليه وآله)هللا (صلى اهللا قضى رسول ا :ويف رواية عقبة

   .)٣(واملساكن
  . رضاأل: ن الروايات لفظويف مجلة م

 رضاألكترى الشفيع من املشتري اإذا  :قالنه إ ،(عليه السالم)عن الصادق  ،ويف رواية الدعائم
  . )٤(تهمن ذلك فقد قطعت شفع عامله يف النخل وساومه يف شيءأو  ،راالدأو  املبيعة

  . الشفعة أيضاًيف النخل أن  مما يدل على
ن ورضاألوالعقار النخل و، كل عقاريف  الشفعة: قال لسالم)(عليه ا عنه ،أخرىرواية ويف 

  . )٥(والدور
  . )٦(حائط يف ربع أوإالّ  ال شفعة: قال عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب  ،ويف رواية الغوايل

  فيما عليه وآله)هللا (صلى اكقوله ، يشمل املقام عموم أو إطالقويف مجلة من الروايات 

                                                
  . ١من الشفعة ح ٧الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
 . ١من الشفعة ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج٢(
 . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٣(
 . ٢يف نوادر الشفعة ح ١١الباب  ١٤٨ص ٣) ملستدرك: ج٤(
  . ٦من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٥(
 . ٦من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣ستدرك: ج) امل٦(



 ١٨

  . )١(شيءوالشفعة يف كل ، شفيعالشريك  :رواه الغوايل
إالّ أن  شفعةوال ، ر شفعة يف بئر وال ال: قالنه إ ،(عليه السالم)علي  عن ،ويف رواية الدعائم

  . )٢(مل تقسم رضاألمن ذلك أصل  شيءيكون مع 
مبعىن  من النصوص ذكر احلائط شيءليس يف (: حيث قال، وجه النظر يف قول اجلواهر ومنه يعلم

بينه  ابصحفرق عند األ الإالّ أنه  ،هو موجود يف نصوص العامة إمناو، والغرس رضالشامل لأل البستان
ومن هنا ، والدوري واملساكن راضبل فيها األ، من نصوصنا لفظ البناء شيءليس يف أنه  كما، وبني البناء

عن ظاهر مجاعة  يحكوإن  ،ار من البناء كجدار وحنوهيدخل حتت اسم املسكن والد قد يتوقف فيما ال
لكل  يكون ذلك مثاالًإالّ أن  اللهم، خيلو من نظر كنه الل، رضوصريح آخرين ثبوت الشفعة فيه تبعاً لأل

  . ) انتهىغريه سواء كان مسكناً أو، رضاألما يثبت يف 
أن  كما :انيانالتذكرة وتبعه احملقق والشهيد الث يولذا قال يف حمك، دخول كل ذلك قربواأل

  . بوابسقوف واألوال يتناول اجلدران والدور، بنيةاول األاملساكن يتن
  . ) انتهىاحلائط الواحد وحده منع واضححىت  بنيةيف تناول املساكن ملطلق األ( :ويف مفتاح الكرامة

ه له أرضمما مل تكن ، جل الظلحائطاً يف الصحراء أل فلو بىن، ات ملثلهطالقمشول اإل عرفتلكن قد 
  . املذكوريف احلكم  كان داخالً

   يف مشاعإالّ  شفعة ال: قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، سالماإل بل يف دعائم

                                                
  . ٧من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
 . ٢من الشفعة ح ٨الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(



 ١٩

، ءذلك من البنا ما أشبه حجارة أو أو، حائط معقود خبشب أو، طريق مشترككان من  ماأو 
  .)١(قةشفعة بعضهم على بعض باشتراك الزائالنافذة ال قة غريزائال ابصحوأل

  .)٣(لفظ احلائط )٢(ة الغوايلوتقدم يف رواي
ل كقو، الباقي يخرج فيبقات الشاملة ملثل ذلك خرج منه ماطالقاإل بل قد عرفت العمومات أو

  .)٤(يف كل شيءكما يف نسخة الفقيه) ، واجبة أو( زةالشفعة جائ: (عليه السالم)الصادق 
  . )٥(غريه بالثمنأحق ا من  كان شريكاً فهوإذا  الشفعة يف البيوع :اآلخروقوله 

هللا (صلى اهللا رسول ان إ :(عليه السالم)عن الصادق ، بن خالد تقدم من خرب عقبة بل ويؤيده ما
  .)٦(والضرار ال ضرر: وقال، واملساكن رضاألقضى بالشفعة بني الشركاء يف  عليه وآله)

كالعلة نه أل ،الشفعة إطالقبعد كالمه بثبوت الشفعة يدل على  ضرار وال ال ضرر: ن قولهإف
  . طنةعلى خالف أصل السل هلذا احلكم الذي هو

  
  ((الشفعة ومتعلقات العقار))

داخل يف  ،مما يدخل تبعاً يف االسم، ما أشبهواملسكن و رضاألو متعلقات الدارأن  العريف الظاهر مث
  . كانت منفصلةوإن  حكم الشفعة

 يف تناول اسم الدار جلميع ما إشكال ال(: وجه النظر يف استثناء اجلواهر املفاتيح قال ومنه يعلم
بل يف بعض ، للدار ت تبعاًتوحنوها من املنقوالت اليت أثب ابعتخشاب واألواأل بوابمن األفيها  يثبت

  كتب الشافعية دخول املفاتيح 

                                                
 . ١من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ٦من الشفعة ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
 (منه دام ظله) ) إالّ أن يقال: أنه ظاهر يف البستان٣(
 . ٢من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٤(
 . ١من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٥(
 . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٦(



 ٢٠

  . ) انتهىقلنا بتبعيتها لبيع الدار عرفاًوإن  ،فيه منع واضح كانوإن  ،أيضاً
  .د رؤية العرف مشول اللفظ لهوجه الستثنائها بع ذ الإ

 تةشجار الثابكأنابيب املاء والكهرباء واملراوح واأل ،مل تكن من الدار حقيقةوإن  جزاء املثبتةأما األ
  . عشاب كذلك فهي كلها داخلة يف بيع الداريف الدار واأل

  
  ((الشفعة يف احلق وامللك))

سقف الغرفة ها أرض ،كانت غرفة علياإذا  كما، ملكاً ويكون حقاً أأن  فرق بني الأنه  اهرالظ مث
 كما، الشفعة أيضاً رضاأليكون يف فإنه  ،فباع صاحب العليا، ولكن احلق لصاحب الغرفة العليا، السفلى
  . العليا حق الغري أرضعلق بكان توإن  ،يف الشفعة داخالً أيضاًباع صاحب السفلى يكون السقف أنه إذا 

 ينبيقوم فتكون حبيساً على ال رضاأليف  قالأنه  ،(عليه السالم)عن الصادق  ،ويف رواية الدعائم
يدخل ألنه  ،نعم له الشفعة: قال ،هل لصاحبه شفعة، ع بعض ورثته حصتهفيها بعضهم مث ميوت فيبي

  . )١(فيدخل يف ذلك فساد كان يهدم نصف كل بيتإذا  مضرة يبق لى ماع
  . ومات املتقدمةوبالعم، رال ضربعرفت من االستدالل  ماإىل  ضافةهذا باإل

 ، إىلمشاع يف شيءإالّ  شفعة ال: قالنه إ ،(عليه السالم)هللا اعبد أيب  عن ،له أخرىويف رواية 
يكون بينهما إالّ أن  ،ذا وقعت القسمة مل يكن بني صاحب العلو وصاحب السفل شفعةإف: قالأن 

  . )٢(مشترك شيء
  والتذكرة والتحرير وجامع عن القواعد  يوجه النظر فيما حك ومنه يعلم
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لعدم التبعية  ،الغرفة سقف صاحب السفل املختص أرضاصد من عدم الشفعة فيما لو كانت املق
  . هرضأل

  . مشعراً بنوع تردد فيه، شفعة فيها عند الفاضل ال: ولكن عن الدروس
ففي ، ماهلأما لو كان السقف (: وقال يف اجلواهر بعد نقله احلكم املذكور عن العالمة وغريه

بل يف التذكرة ، ترجيح يف التحرير والدروس وال، فليس بثابت يف اهلواءنه إحيث من  إشكالالقواعد 
، هنا أرض وال رضثبوت الشفعة فيها تبعاً لألألن  ،صحاألأنه  بل يف جامع املقاصد، شفعة الأن  قرباأل

 خيفى عليك ما الإالّ أنه  ،قلالن إىل ةئراوص ،األصلرجها عن كوا منقولة يف خي وعدم النقل عادة ال
ولعله ، من النصوص شيءثابتاً ليس عنواناً يف  أو منقوالً شيءار وكون اللصدق اسم املسكن والد، فيه

  . ) انتهى ثبوت الشفعةأن األوىل عن الفخر يلذا حك
  . ن مقتضى القاعدة ما ذكره اجلواهر كما عرفتإف
  

  ((الشفعة يف البناء والشجر))
  . )نزل على القولني ،بالبيع بنيةواألالنخل والشجر أي  ولو أفردا(: الشرائعقال يف 

  ).شفعة يف البناء والغرس النه (إ :ويف القواعد 
ال ودليل ، ةات املتقدمطالقلبعض اإل، رضاألاً عن يف البناء ولو جمردقاعدة الشفعة لكن مقتضى ال

 عليه وآله)هللا (صلى اهللا قضى رسول ا: السالم)(عليه بل ولقوله  ،)١(به يف الرواية املستدل ضرر
بينهما أن  مع )نيرضاأل(على  )املساكن(ن عطف إف،  واملساكننيرضاألبالشفعة بني الشركاء يف 

 كما يقتضي ،أم ال رضاألسواء كانت مع ، يكون الشفعة يف كل املساكنأن  يقتضي ،عموماً من وجه
   اكنسواء كانت مع املس، ني فيها الشفعةرضأن األ
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بد يف  وال(: كما هو ظاهر مفتاح الكرامة حيث قال ،مرين عموم مطلقوليس بني األ ،الأو 
  ).عطف اخلاصة على العامة من نكتة

  . والبناء رضاألاملسكن اسم للمجموع املركب من  :مل يعلم وجه قول املسالكأنه  كما
املستدل به يف  ال ضرردليل  ومثل، يف تلك الروايات السابقة طالقإلن قلنا باإف، وأما الشجر

نقول بثبوت أن  فالالزم، تعاقبتنيلتني املكما هو الظاهر من اجلم، عليه وآله)هللا (صلى اهللا رواية رسول ا
  . الشفعة فيه

والعقار ، الشفعة يف كل عقار: من قوله (عليه السالم)عن الصادق ، تقدم عن الدعائم ويؤيده ما
   .)١(ن والدورورضاألالنخل و
  . القول به قريبلكن ، العدم األصلف مبثل هذه العمومات واملؤيدات ن مل نكتفإف الّإو

هما خاصة ا وأسمو بيعا مع مغرسهأما ل(: حيث قال، ل اجلواهرومن ذلك يظهر وجه النظر يف قو
س هنا تابع وهو األ رضاألاملبيع من ألن  ،ي عدم الشفعةععند الشاف صحفاأل، البستان والدار أرضمن 

لعدم صدق البستان والدار ، خيلو من وجه للشك يف التبعية هنا وال، واملتبوع هو البناء والشجر ،سملغروا
  . ) انتهىوهو املدار، مها اسم للمجموع املركب من ذلكإذ  ،على الفرض

  .ه يف البناء يف الدارإشكالخصوصاً يف 
، لكوا مفتوحة عنوة، الشريكني ها مملوكةأرض تثبت الشفعة يف الدار اليت ليست األوىلوبالطريق 

   مستأجرةكانت ، أو وقفاً عاماً أو، كانت وقفاً على غريمها أو، ثاروقلنا بعدم ملكها تبعاً لآل
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بيع  اجلواهر فيها بأنه ال إشكالف، تان واملسكن وحنوها عليهاوذلك لصدق الدار والبس، عارية أو
  . ظرحمل ن ،ق الشفعةقثار حىت تتحها مع اآلرضفيها أل

الدار زرع جيز مرة بعد  أو البستان أرض يف ولو كان(: يف قوله أيضاًومن ذلك يظهر النظر 
إذا  أما. شفعة فيها كان اجلزة الظاهرة الوإن  ،فالذي صرح به بعض الشافعية الشفعة يف أصوله، أخرى

ضرورة عدم  ،ماهخالفه في صحلعل األ: قلت، ويؤخذ فال شفعة فيه بل جيز دفعة واحدة، مل يكن كذلك
 احملكي كان ومن هنا، التوابع الثابتةمن وليس هو ، دخوهلما يف اسم احلائط والدار حىت تتحق الشفعة فيه

) والتحرير وجامع املقاصد وغريها عدم الثبوت فيه من دون تفصيل ه الراوندي والتذكرةقفعن اخلالف و
  . انتهى

 ن من اشترى داراً الإف، أيضاًدم يف مثل املفتاح كما تق ،ذ الظاهر من الدليل لدى العرف التبعيةإ
بل تعارف وجود مثل ، وهكذا يف املقام ،استأجرأو  صاحلإذا  وكذلك، يشك يف دخول مثل ذلك فيه

دليل على دخول  ،دلةوالدور الواسعة ذات احلدائق مع عدم استثنائها يف األ عشاب يف البساتنيهذه األ
  . أيضاًعشاب وحنوها يف الشفعة األ

  
  ((فروع))

البساتني  أرضيف  كالدود املوجود رضاألاحليوانات املوجودة يف إىل  لعله كذلك بالنسبةأنه  كما
باع البستان مث جاء البائع وأراد إذا  ولذا، داخلة أيضاًا إف، دويةمما يكثر نفعه أيصاً ويباع لبعض األ

  . خمالفاً ملا ينصرف من بيعه خراج الدود لنفسه عدإ
شجرة  ولو كان يف الدار خنلة أو(: حيث قال، يعرف مما تقدم وجه النظر يف قول اجلواهرأنه  كما

  فيها ببيع الدارفال شفعة ، تسمى بستاناً حنومها مما ال أو
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التبعية العرفية أن  بل قد عرفت، ية يف البيع ال جتديلوالتبعية اجلع، ليس هي منها يف شيء ذإ
  . ) انتهىلى وجه تكون من أجزاء الدار عرفاً مثل الرفوف املثبتة فيهمل تدخل يف املسمى ع كذلك ما

  . ولو مل تكن تابعة لزم االستثناء، الشفعة أدلةا تابعة لفهم العرف ذلك من أذ الظاهر إ
فال ، حنوها حبيث يوضع الرف فوقه كان يف طريف احلائط خشبة أوإذا  كما، أما الرفوف غري املثبتة

يف البيع  استثينإالّ إذا  ،ويف البيع والصلح وغريها، هنا طالقاملنصرف من اإلألنه  ،أيضاًبعد الدخول ي
  .وحنوه

وكذلك حمل  ،اج وحنومهاالقفص املبين يف احلائط للطيور والدج أيضاًيدخل يف الشفعة أنه  ظاهرلوا
  .واحلشيش والشعري للحيوانات املبنية من الطني وحنوه وضع التنب

املساكن املتحركة حيث يعتاد يف احلال احلاظر صنع ، مثل املسكن املتحرك يف وهل تثبت الشفعة
ومن احتمال ، مسكنأنه  من، احتماالن ،البحر مما يشبه السفنيف  املساكن املتحركة أو، على العجالت

ومشول  ،)١(ال ضررودليل ، املتقدمة دلةاأل طالقيبعد القول إل لكن ال، عن مثله دلةاألانصراف 
  . بينهما يف احلديث للتقابل ،رضاأليكون املسكن مع أن  يلزم الأنه  ما عرفت من ن له بعداملسك
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  ((الشفعة يف النهر والطريق وما تضره القسمة))

 هأشبه ،تردد والطريق واحلمام وما تضر قسمته النهريف  ثبوا يفو(: يف الشرائع قال ):٢مسألة ( 
أو  ولو كان احلمام، جيرب على القسمة فاملتضرر ال، تفع به بعد قسمتهال ينأن  بالضرر ونعين ،تثبت الأنه 

وكذا لو كان مع البئر بياض ، بعد القسمة أجرب املمتنع وتثبت الشفعة يبطل منفعته الالنهر مما أو  الطريق
  . ) انتهىاحدمهحبيث تسلم البئر أل أرض

ما ما كن الضيقة ومام وبئر املاء واألة واحلواحترزنا بقبول القسمة عن الطاحون(: وقال يف القواعد
فال شفعة فيها على ، بطال املنفعة املقصودة منهاإوهو  ،يقبل القسمة حلصول الضرر ا ا المم، هاأشبه

  . ي)رأ
القسمة مل يقبل  فلو مل ،حىت تكون شفعة ال ضررقسمة بمكان الإهل يلزم أنه  يف ااختلفو: أقول
  . األولإىل  املشهور ذهبوا ،مل يقبل إنو قبل القسمةالشفعة مطلقاً أن  ، أوتكن شفعة

اشتراط قبول القسمة خرية النهاية واخلالف واملبسوط واملراسم واملهذب (: قال يف مفتاح الكرامة
وغاية املراد  يضاحواملختلف واإل والتبصرة رشادتذكرة والتحرير واإلوالوسيلة والشرائع والنافع وال

لولد  رشادوهو الظاهر من كشف الرموز وشرح اإل، املقاصد والروضةواملقتصر والتنقيح وجامع 
 وعبارة، بابويهعلي بن  عن احملكيوهو  ،عنه البعد يف امع الربهانونفى ، البارع ف واملهذبنصامل

 ،وعليه الفتوى كما يف التنقيح ،وعليه املتأخرون كما يف الدروس، من عبارما احملكيولده يف املقنع ك
وخصوصاً بني املتأخرين كما ، واملشهور كما يف جممع الربهان، كثر علمائنا كما يف التذكرةومذهب أ
  . وأكثر املتأخرين كما يف جامع املقاصد ،يف املسالك

   دريس وأيبإاملكارم وابن  يبأمذهب السيد املرتضى و: والقول الثاين
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السيد واحللي وأكثر املتقدمني إىل  حونسبه يف املفاتي، عن املفيد يضاحوحكاه يف اإل، والقاضي يعل
وال يف  ترجيح فيه وال، القولني مشهورانأن  يف املسالك ويف الدروس إليهمال  وكأنه قال به أو، واختاره
نكر عليه يف وأ، رشاداملتأخرين كالعالمة يف اإلذكره مجلة من هذا الشرط أن  ويف احلدائق، الكفاية

كالم  ) انتهىةموقعت بعد العال إمناشهرة املتأخرين ن إ :قالعلمائنا و أكثرإىل  التذكرة نسبته
  . صاًخلم ،السيدالعاملى
  .قوال بتلخيصخذ منه اجلواهر يف نقل األأوقد 

  
  ((أدلة القولني))

فلو مل يقبل القسمة مل تكن ، للقسمة يكون قابالًأن  نه يلزم يف الشفعةأاستدل املشهور القائلون ب
  . ومجلة من الروايات ،)١(ضرر الودليل ، األصلب :شفعة

وهو ، الشفعة تسليط على مال الغريألن  ،فيما خرج بالدليلإالّ  فعةعدم الش صالةفأل ،األصلما أ
   .)٢(مواهلمأالناس مسلطون على خالف 

زالة ضرر املالك بالقسمة لو إنظر الشارع بالشفعة ن إ :فهو كما عن التنقيح ال ضرروأما دليل 
  . يقسم فال شفعة فيه وهذا الضرر منتف فيما ال، تريأرادها املش
، عليه وآله)هللا (صلى اهللا عن رسول ا ويدل على ما ذكره التنقيح ما تقدم من احلديث: أقول

ني رضاألبالشفعة بني الشركاء يف  (صلى اهللا عليه وآله)رسول اهللا ى قض: (عليه السالم)ث قال يح
ن إف. )٣(شفعة رف وحدت احلدود فالأرفت األإذا  :لوقا راضر وال ال ضرر: وقال. واملساكن

   ة بدلليلظاهره تعليل احلكم بالشفع
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ال ضرر، ال مل يكن وجه لذكرإو ال ضرر ال إو، حكم الشفعة أيضاًبعده ن أو خصوصاً، هنا
  . كان جمئ هذه اجلملة يف وسط احلكمني غري مناسب كما هو واضح

: قال ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، كما يف الكايف ،لسكوينوأما الروايات فهي ما تقدم عن ا
  . )١(وال يف طريق، وال يف ر، شفعة يف سفينة ال: عليه وآله)هللا (صلى اهللا قال رسول ا
  . محام والرحى  وال: الفقيهيف  وزاد

 ،اًإمجاعقسمة ليس املراد ا الواسعات القابالت للنه إحيث ، ومثل هاتني الروايتني غريمها مما تقدم
، ال قائل بالفصلإذ  ،فيكون الباقي كذلك، يراد الضيقاتإالّ أن  فلم يبق، كما يف مفتاح الكرامة

  . والضعف منجرب مبا عرفت
، يف مفتاح الكرامة يه مافف ،ن التقية تبعاً للمفاتيحالروايتني ع محل  الرياض منأما ما احتمل يف

 ىحدإوري ومالك يف وابن شريح والث، هابأصحوحنيفة أبو  املرتضىالقائل هنا مبقالة ن إ :وتبعه اجلواهر
  .(عليه السالم)منهم الصادق  يهم الذين يتق وبعض هؤالء، الروايتني عنه

 إمنا: قال عليه وآله)هللا (صلى اهللا رسول ان إ ،جابرعن ، رواه العامة الف وغريه مباواستدل يف اخل
 تدخل ا الأو ،معرفة بالم اجلنس )الشفعة(و ،يفيد احلصر )إمنا(ن إف، )٢(جعلت الشفعة فيما مل يقسم

  . ا تفيد نفي املاضيألوقات األ ميكن قسمته ويصح اتصافه بالقسمة ولو يف بعض على ماإالّ 
ال مبعىن ، فالنفي مبعىن عدم امللكة، مل يقسم: يقال وال، يقسم السيف ال: يقالأن  وهلذا يصح

   ميةلعال ذه الرواية ااستد إمناوكأن اخلالف ، السلب
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كقول أحدمها  ،يده للروايات الواردة من طرقناألتاحتجاجاً مع احتمال كونه ، اًاجاحتج لزاماً الإ
 الشفعة ال :أخر أخبارويف عدة ، )١(الشفعة لكل شريك مل تقامسه :يف مرسل مجيل )عليهما السالم(

  . لشريك مل تقامسهإالّ  تكون
   :املشهور أدلةبعد ذكر  حيث قال، ه على املشهور صاحب احلدائقكالإشوكأنه لذا رجع عن 

وكأم بنوا ، رض فيها لذكر القسمة وعدمهاتع الإذ  ،داللة فيها على ذلك نه الأوأنت خبري ب(
  . شياء القسمةهي من حيث عدم قبول هذه األ إمنافراد هذه األيف  العلة يف النفيأن  على

 يف رواية عقبة نعم ميكن االستدالل عليه مبا، جيوز العمل عليها عندنا الهذه علة مستنبطة ن إ :وفيه
ويف معناها روايات ، )٢(شفعة رف وحدت احلدود فالاأل رفتإذا  :(عليه السالم)من قوله  ،بن خالد

  . وتضرب له الطرق ويقع فيه السهام فيما يقع فيه احلدودإالّ  شفعة الأنه  هاإن ظاهرف، أخر
 وقع عليه والقدر املعلوم جواز الشفعة فيه هو ما ،شكاللو من اإلخت فاملسألة ال، وكيف كان

  . صاًخلم ) انتهىإشكاله فهو حمل توقف وعدا وما ،دمنا ذكرهاالتفاق مما ق
والدليل ، ليس بأصيل حيث يوجد الدليل األصلاملشهور بأن  أدلةفقد أجابوا عن ، أما غري املشهور

دعى ثبوت الشفعة حىت ايث ح، املرتضى يف االنتصار إمجاعإىل  ضافةباإل، هو بعض املطلقات السابقة
  . قسمي فيما ال

، ذلكيف  وقد فصل الكالم، يف غاية الضعفنه إ فعن الرياض، ال ضرروأما االستدالل بدليل 
   فكل من الشفعة ،دليل مشتركنه إ :وجههيف  يقالأن  وميكن

                                                
  . ٣من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٥من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٢٩

 قول الرسولن أو خصوصاً، حد الطرفنيالل به ألميكن االستد فال، ضرر على طرف عدمهاو
تقييد يف  فكما ال، الضيق شامل للضيق وغري ،)١(ني واملساكنرضاأليف  بالشفعة(صلى اهللا عليه وآله) 

  . يف غريمها تقييد كذلك ال، ني واملساكنرضاأل
نه إ ،ليه السالم)(ععن الصادق  ،تقدم يف رواية الدعائم يكون املراد بالروايات اخلاصة ماأن  وميكن

  . )٢(مل تقسم رضاألمن ذلك أصل  شيءيكون مع إالّ أن  شفعة وال، ر بئر واليف  شفعة ال: قال
مر دائر بني فاأل ،تصلح مستندة والشهرة ال، اخلاصة من الطرفني متكافئة دلةفاأل، وكيف كان

واجبة يف أو  جائزة الشفعة :(عليه السالم)كقوله  األصلوبني ، ات والعمومات املتقدمةطالقاإلبعض 
  . )٣(كل شيء

 ،)٤(كان شريكاً فهو أحق ا من غريه بالثمنإذا  البيوعيف  الشفعة :(عليه السالم)وقوله 
   .وغريمها
 ،الصناعةإىل  أقربكان قول غري املشهور ، األصلات والعمومات مقدمة على طالقاإلحيث إن و

  . كان االحتياط ال ينبغي تركهوإن 
 ونعين(: تفسري عبارة الشرائع حيث قاليف  يبقى جمال ملا ذكره املسالك وغريه الأنه  لك ظهروبذ

هو املبطل ملنفعة املال أنه  ،جبار على القسمة عند املنصفلرافع لإلاملراد من الضرر ا(: آخرهإىل  )الضررب
   ه غري منتفعءأجزاألن  أو ،لقلة النصيبأو  ،بأن خيرج عن حد االنتفاع لضيقه ،على تقدير القسمة أصالً

                                                
  . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٢من الشفعة ح ٨الباب  ١٤٨ص ٣املستدرك: ج )٢(
  . ٢من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٤(



 ٣٠

 للسهم بعد القسمة نفع ما يفلو بق ،الصغر هذا احلديف  كانت بالغةإالّ إذا  ،مثلة املذكورةكاأل، ا
أن  وهو :وثالثاً، فاحشاًينقص القسمة قيمة املقسوم نقصاناً أن  وهو: تفسري آخر، يثبت الشفعة وللضرر

خرجا بالقسمة عن إذا  كاحلمام والرحى ،يت فيه منافع غريهابقوإن  ،املقصودة قبل القسمة يبطل منفعته
وحمل حتقيقة  ،ويف الوسط قوة، الغسل والطحن على الوجه الذي كان أوالًيف  صالحية االنتفاع ما

  . ) انتهىوذكره هنا بالعرض، باب القسمة
كما ، ون غريهكأن يأخذ الظامل الضريبة عن املقسوم د ،يتصور وجوه أخر للضررأن  وميكن: أقول

، عه منهكن الظامل على التسليط على انتزايوجب القسمة انفراد كل مبلكه مما ميأن  ، أونهو املتعارف اآل
  . غريهاإىل  ،يتمكن الظامل من ذلككانا معاً مل إذا  بينما

  
  ((الشفعة يف البئر واحلمام))

، ميكن قسمتها ئر العلى ب رضاألاشتملت لو (: وجه النظر يف قول الدروس ومما تقدم ظهر
وكذا لو أمكن جعل : قيل، تثبت الشفعة يف اجلميع رضاألحدمها مع قسمة تسلم البئر ألأن  وأمكن

، بيت ضيقنيأو  على محام رضاأللو اشتملت أنه  ويلزم منه ،فيه الرحى أكثر بيت الرحى موازناً ملا
 نظر بالشك يف وجوب قسمة ما وعندي فيه، تثبتأن  حدمها أمكنالبيت ألأو  وأمكن سالمة احلمام

  . ) انتهىهذا شأنه
  .دخول الشفعة إطالقمقتضى القاعدة أن  عرفتأن  وجه للتفصيل املذكور بعد نه الإف

فلو انتفى الضرر بقسمة احلمام ثبتت (: يف القواعد حيث قال مثله يف وجه النظر ماأن  كما
ربعة أحجار كان يف الرحى أ، أو ر بأحدمهاالبئحبيث تسلم  أرضوكذا لو كان مع البئر بياض ، الشفعة

   ولو ضم املقسوم، بالقسمة تهكان الطريق واسعاً ال تبطل منفع، أو ا حبجرينمينفرد كل منهأن  بئر ميكن



 ٣١

  . ) انتهىما فيه الشفعة ثبتت يف الثاين بنسبة قيمته من الثمنإىل  هيفما ال شفعة  أو
حلمام عن املبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير وجامع حكى يف مفتاح الكرامة فرعه يف اوإن  نهإف

وفرعه يف  ،وحكى فرعه يف الرحى عن املبسوط والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد، املقاصد وغريها
اجلميع مبين على إالّ أن  ئع والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد واملسالك والكفايةاالطريق عن الشر
  . يرتفع الفرع األصلوحيث يرتفع ، لقسمة وعدمهني قابل اب التفصيل املذكور

ن الشفعة إف، نكما هو املتعارف اآل، على قوهلم فيما كان احلمام يف الدار شكالال ينبغي اإل منع
  . ومرادهم باحلمام احلمام املستقل، احلمام تبعألن  ،يف الدار وبتبعه احلمام تآ

ن يف بعض احلمامات كما يتعارف اآل، م حتتمحام فوق ومحا ،طابقني لو كان احلمام ذاأنه  كما
ذا ، أو كان منصوباً يف البيتإذا  وهكذا حال الرحى، أيضاًن كالمهم يف الشفعة آت فيه إف، العمومية
وإن  يأيت يف تلك ن دليلهم يف منع الشفعة الإف، نيوكذلك يف الطريق الذي يكون يف طابق، طابقني

  .كانت ضيقة
  

  ((فروع))
عمل واملصنع وكذلك حال امل، ات املتقدمة لهطالقلشمول بعض اإل، ها الدكانومثل الدار وغري

  . لعموم احلكم يف اجلميع، احملطة للقطار وغريهاواملطار وموقف السيارات ونقطة 
، أو ره آخفاشترك مع إنسانأحرزه إذا  يكون حال موقف السفن يف البحرأن  بل وكذا ينبغي

عجزة شباه ذلك كاملدرسة وامليتم ودار الوهكذا حال أ، باب النقلحصاله بسبب آخر من أسأو  حرزاهأ
  . واملكتبة واملستوصف واملستشفى واملخترب والصيدلية وغريها واملطبعة



 ٣٢

لعدم مشول ، فال شفعة رضاألاملعدن بدون  ماء العني أو البحر أو النهر أو كان ماء البئر أوإذا  اأم
هم ؤكما هو بنا، واملسكن يف الفضاء لو فرض حصوله ،عدمها له بعد كون أصل السلطنة تقتضي دلةاأل

  .أيضاًك فيه يكون احلكم كذلأن  يقتضي ،وحتت البحر مما يسمى مسكناً ،يف امعات الفضائية
يف املشعر كبعض البيوت  حال ما بين فمن ذلك يظهر، وقفاً رضاألكان  وحيث قد تقدم حال ما

  . املبنية يف مىن
  



 ٣٣

  
  لدوالب والناعورة))((الشفعة يف ا

 رضاألبيعا مع إذا  ب والناعورة يف الشفعةالويف دخول الدو(. يف الشرائع قال ):٣مسألة ( 
  . )ينقلأن  ليس من عادتهإذ  ،تردد

  ).ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ،ويف دخول الدوالب نظر(: ويف القواعد
 صحواأل، ك تردد يف الشرائع والكفايةولذل، منقول يف نفسهأنه  ومن :وأضاف يف مفتاح الكرامة

لتناول اسم الدار واحلمام  ،والدروس وجامع املقاصد واملسالك يضاحالدخول كما هو خرية التحرير واإل
  . )مع قبوهلا للنقل عادة املثبتة عادةً بوابكتناوله لأل ،كان من مجلة املرافقإذا  والبستان له

وما ذكر  وض يف الشرائعرفامل كما هو رضاألبيع مع ذا إ ف ماوموضع التردد واخلال(: مث قال
بناًء على عدم الثبوت فيما ، يف عدم ثبوت الشفعة فيه إشكال وال بيع وحده فال حبثإذا  وأما، ادهبع

  . ) انتهىينقل كما يف جامع املقاصد واملسالك
وعدم الدخول  ،اًدخول الشفعة مع البيع منضم، أي اعدة هو ما ذكره يف كال الفرعنيومقتضى الق

  . مع البيع منفرداً
  . )خيلو من نظر عدم الدخول ال قرباألأن  فما عن التذكرة من(: ولذا قال يف اجلواهر

داب الذي فيه باع السرإذا  كما، مع البعض لدار الذا بيع مع بعض اإ حال ما ومنه يعلم: أقول
  . فيها الناعورة باع قطعة من البستان اليتإذا  وكذلك، البئر ذات الدوالب مثالً

باع بعض ، أو باع املضخة وحدها، أو ذا باع البستان الذي فيه املضخة للماءإ حال ما كما يعلم
  .لوحدة املالك يف اجلميع ،البستان معها

  
  ((حبال الدالء وما أشبه))

  يف  بينهم إشكال خالف وال كما ال(: مث قال الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر



 ٣٤

على  الّإكالدالء بنفسها  ،من املنقولألنه  ،اليت تركب عليها الدالء يف الشفعةتدخل احلبال  نه الأ
  . )القول بعموم الشفعة يف املبيعات

وال تدخل احلبال اليت تركب (: وقد سبق مفتاح الكرامة واجلواهر حيث قال عند قول العالمة
   .كما يف الشرائع وغريها )عليها الدالء

بناًء على عدم ، ا منقولة حقيقة كما هو ظاهرأل، م اخلالف فيهميكن عد(: ويف جممع الربهان
  . ) انتهىالثبوت فيما ينقل

ولذا ، يف البستانفحال احلبال حال العريش ، يعد منقوالً كان مما الإذا  رمبا يستشكل يف ذلك لكن
الشفعة من باب نقول به يف  وال، كانت قرينة على اخلالفأيضاً إالّ إذا كان الظاهر دخوله يف البيع 

فرق بني الرفوف القابلة أي إذ  ،له دلةنقول به يف الشفعة من باب مشول األ إمناو، التالزم مع البيع
  .وبني مثل احلبال، لكوا تعد جزءاً من الدار للحمل والنقل

تقدم يف القدور  على ما ،الذي يعد جزءاً من البيت املوضوع يف البيت ومثل احلبال حال الكر
  . ةاملثبت

إذا  ليهاياب وحنوها عثجل نشر السالك واحلبال اليت متد ألواأل ،سالك الكهربائيةوكذلك حال األ
، إىل وكذلك حال عداد املاء وعداد الكهرباء، از من الشمس واملطر وحنومهوكذلك احلواج، كانت ثابتة

  . مثلةغري ذلك من األ
  

  ((الشفعة يف الثمار))
أو  الثمرة مؤبرة كانتتثبت الشفعة يف  الأنه  يف إشكال وال(: واهرقال يف الشرائع مازجاً مع اجل

ا قد صارت من أل، رضاألىل إو األصلإىل  ةالشجر منضمأو  س النخلوؤبيعت على روإن  ،ال
داخلة يف مفهوم  وال هلا أمد معني منتظر فليست هي من التوابع الثابتة إمناو، يراد دوامها الإذ  ،املنقول
  . ) انتهىبعد ظهورها األصلتدخل يف بيع  ذا الول ،البستان

   ).رضاألبيعت على شجرها مع وإن  ،يف الثمرة وال(: وقال يف القواعد
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 رشاده الراوندي والشرائع والتذكرة والتحرير واإلقفن اخلالف ومفتاح الكرامة نقله ع ويف
  . والدروس وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان والكفاية

  .نه أشهرإ :الكويف املس
 وبه قال، دخلت يف املبيع بالشروطإذا  ع والثمارتثبت يف الزر: قال ،شيخ يف املبسوطواملخالف ال

ويف معناها الزرع كما ، ا صارت حبكم املنقولأو، األصلإىل  ابصحونظر األ، حنيفة ومالكأبو 
  . املسالك وغريهاه الراوندي والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد وقفو صرح به يف اخلالف

 املاء يف البئرأو  الزوائد على الشجرأو  الزرع وحدهأو  باع الثمرة وحدهاإشكال أنه إذا  ال: أقول
  . كالدود يف البستان وحنوه مل يكن فيها شفعةع ا اليت تنتف رضاألانات املوجودة يف احليوأو  يف النهرأو 

باع إذا  أما، مل يكن يف املذكورات شفعة ضراألأو  رضاألصول وحدها مع باع األأنه إذا  كما
هذا هو املنصرف ن أو ،رع والديدان وماء البئر والنهر وحنوهار والزفالظاهر دخول الثم الدارأو  البستان
واالستدالل بأا قد صارت من املنقول كما تقدم غري ظاهر ، قول بعدم الدخول مشكللفا، دلةمن األ
كان  ن قالوا بعدم الدخولإف ،شجار وحنوهااء البئر والنهر وزوائد األوهل يقولون بعدم دخول م، الوجه

الفرق  بالدخول قلنا ما اقالووإن  ،لفاظ الواردة فيهاالشفعة حسب تلقي العرف من األ أدلةخالف ظاهر 
  . مرينبني األ

  . ع والزهر كذلككذا احلال يف الفسيل املعد للقلو
  قطف الثمر أوأو ن اأو يف اء مثالًأخذ املأو  زهرقلع الفسيل والإذا  أما



 ٣٦

  . يف عدم دخوهلا يف الشفعة شكالفال ينبغي اإل، ما أشبهأو  قطف الزهر
نعم حيكى عن العماين القول ، املقسومة وكذلك غريها من املقسومات رضاألشفعة يف  النه إ مث

  . بذلك
والنصوص  األصل إىل مضافاً، وملحوق به مجاعمسبوق باإلأنه  ميكن دعوى(: ويف اجلواهر

  .) انتهى)٢(واخلاصة )١(املتواترة املروية من طريقي العامةأو  املستفيضة
  .)٣(لشريك غري مقاسمإالّ  شفعة ال: (عليه السالم)كقوله 

  . غريه من متواتر الروايات اليت تقدمت مجلة منهاإىل 
عليه هللا (صلى اعن النيب  ،عن مسرة، عن احلسن، ادةعن قت ،ولعل مستند العماين ما رواه الغوايل

  . )٤(رضاألحق بدار اجلار وجار الدار أ: قالنه إ ،وآله)
  . )٥(رضاألو: سقط قولهأإالّ أنه  ،مثله عليه وآله)هللا (صلى اعنه  ،وعن جمموعة الشهيد

يف الطريق مثل قتادة واحلسن ن أو خصوصاً، تصلح سنداً للحكم لكن أمثال هذه املراسيل ال
  . ومسرة
  

                                                
  . ١٠٢ص ٦) انظر السنن الكربى: ج١(
  . ٧من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج٢(
 . ٢حمن الشفعة  ٣الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٣(
 . ١٥من الشفعة ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج٤(
 . ١٥ح من الشفعة ذيل احلديث ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج٥(



 ٣٧

  
  شفعة يف األراضي املقسومة)) ((ال

بيع إذا  الشربأو  ريقاملقسومة باالشتراك يف الط رضاألوتثبت يف (: يف الشرائعقال  ):٤مسألة ( 
  . )رضاألاملقسومة بالبيع مل تثبت الشفعة يف  رضاألردت ولو أف، معها

، ثبوت الشفعة اشتراط الشركة بالفعل يف ،عقيلأيب  ابناب إالّ صحمذهب األ(: وقال يف املسالك
إذا  وهي ما، منه صورة واحدة اواستثنو، وغريها خبارملا تقدم من األ، وال فيما قسم، فال يثبت باجلوار

 الشرب وضمهماأو  وحنوها ذات الطريق رضاألوباع الشريك نصيبه من  الشربأو  ك يف الطريقاشتر
  . كان بعضه غري مشتركوإن  ،ن الشفعة تثبت حينئذ يف جمموع املبيعإف، اإليهأحدمها أو 

 ما فالإليهأحدمها أو  يضمهماأن  الشرب بالبيع من دونأو  الدار ذات الطريقأو  رضاألولو أفرد 
كان واسعاً ميكن إذا  الشرب خاصة تثبت الشفعة فيهأو  ولو عكس فباع نصيبه من الطريق، شفعة
كان إذا  خبالف ما، الشقص املشفوعيعترب يف  حينئذ مستقل بنفسه فيعترب فيه ماألنه  ،ة منفرداًتقسم

  . ) انتهىهغريإىل  اًمنضم
 ،عليه مجاعاخلالف اإل يبل يف حمك، كما اعترف به بعضهم ،خالف أجده فيه بال(: ويف اجلواهر

فأكثر  الّإو، تبعاً ملا تسمعه من النص، ب والوسيلةهذعلى الطريق كاملقنع وامل اقتصر كان قدوإن 
بل يف آخر التصريح ، ويف بعضها التعبري بالشرب، ينه وبني النهر والساقيةب الفتاوى على عدم الفرق

  . ) انتهىوظاهرهم االتفاق على عدم الفرق بني الدار والبستان ،بالبئر
إذا  النهر طريق أومع الشركة يف الإالّ  فيما قسم وميز وال(: عند قول العالمة تاح الكرامةويف مف
   قنعة والنهاية واملبسوطكما يف امل(: قال )ضمهما البيع



 ٣٨

 رشاده الراوندي والغنية والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير واإلقفوالكايف واملراسم و
واملسالك والروضة  رشادة وجامع املقاصد وتعليق اإلللفخر والدروس واللمع رشادوشرح اإلوالتبصرة 

  ).وهو كذلك، خالف فيه النه إ خريينويف األ ،وجممع الربهان والكفاية واملفاتيح والرياض
 الإذ  ،املناط منقحألن  ولعله، حلاق الشرب والنهر والساقية بهإمعلوم على  مجاعواإل(: قالأن  إىل

  . ) انتهىفرق يف ذلك بني الدار والبستان وبني الطريق والنهر
ض كتبنا براهيم بن هاشم قد ذكرنا يف بعإ(ووجود  ،بن حازم يف ذلك صحيح منصور األصلو
أو  ولعله لذا عرب عنه يف احلدائق بالصحيح، جيعل الرواية حسنة الأنه  ،تبعاً للفقيه اهلمداين وغريه، الفقيهة
دار فيها دور وطريقهم واحد يف عن  (عليه السالم)هللا ا عبدأبا  سألت: قال ،براهيم بن هاشم)إباحلسن 

كان ن إ :فقال ،يأخذوا بالشفعةأن  لطريقهل لشركائه يف ا ،فباع بعضهم مرتله من رجل ،ة الدارعرص
  . )١(باع الطريق مع الدار فلهم الشفعةوإن  ،شفعة هلم طريق غري ذلك فالإىل  باع الدار وحول باا

عن العالمة يف  يخالفاً للمحك، ي (كما مساه احلدائق حسنةلبالكاه اآلخر حبسنه أيضاًورمبا أيد 
لعله : ويف اجلواهر، حيث مسوها صحيحة، يد الثاين يف املسالكخرون ممن تبعوه منهم الشهآوالتذكرة 

دار بني قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم : (عليه السالم)هللا يب عبد اقلت أل ،)صحيح: أي كذلك
   ،أله ذلك فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ،وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ،قطعة فبناها

                                                
 . ١من الشفعة ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٣٩

ن أراد إف، يرتل من فوق السطح ويسد بابه، أو الطريقإىل  اباًولكن يسد بابه ويفتح ب، نعم: قال
  . )١(حىت جيلس على ذلك الباب يءال فهو طريقه جيإو ،م أحق بهإصاحب الطريق بيعه ف

ن أراد إف، يرتل من فوق البيتأو : قالإالّ أنه  ،واالستبصار كما يف الوسائل حنوه بويف التهذي
د على الباب املسدود الذي باعه مل عقحىت ي يءأراد جيوإن  ،م أحق بهيبيع منقل قدميه فهأن  شريكهم
  . )٢(مينعوهأن  يكن هلم

وجوز ، يأيت من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء ملا، محله الشيخ على التقية: قال يف الوسائل
  . ويكون الكالم جمازاً، محله على وحدة الشريك

ا يف عرصة واحدة فباع رجل أبوات دار فيها دور وطريق ذا كانإف: (عليه السالم) ويف الرضوي
إىل  ر اليت اشتراهاحيول باب الداأن  مل يتهيأ لهإذا  شفعة خرىاألداره منها من رجل كان لصاحب الدار 

  . )٣(حد عليهشفعة أل ن حول باا فالإف، موضع آخر
آخره كناية عن دخول الطريق يف ىل إ حيولأن  مل يتهيأ لهإذا  :قولهأن  والظاهر(: قال يف احلدائق

ملا عرفت من عدم ، فالشفعة، باع الدار وحدها من غري دخول الطريق معهاأنه أن  البيع وعدمه مبعىن
) أدخل الطريق يف البيع وعدم امكان طريق له غري ذلك فله الشفعة يف اجلميعوإن  ،موجب الشفعة

  . انتهى
   وقد، متون الروايات أيضاًاليت هي  )٤(املقنع عبارة (عليه السالم)ومثل الرضوي 

                                                
  . ١من الشفعة ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج١(
   .٣ح ٤الباب  ٣١٩ص ١٧، ورواه يف الوسائل: ج١١٧ص ٣تبصار: جس) اال٢(
  . ٢من الشفعة ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٣(
  . ٣من الشفعة ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٤(



 ٤٠

أن  وظاهر هذه(: قائالً ،)١(احلسنة ملنصور بن حازمأو  شكل صاحب املسالك يف الصحيحة الثانيةأ
يرتل ، أو الطريقإىل  يسد بابه ويفتح له باباًأن  فلذلك أمر، ع نصيبه من الساحة املشتركةبيمل بائع الدار 

 ولو فرض بيعه حلصته بالعرصة اليت هي املمر، ة حينئذ لعدم مقتضيهاومل يذكر الشفع، من فوق البيت
  . ) انتهىمعها مل يبعهاألنه  ،لتحقق الشركة فيها دون الدار ،جاز للشركاء أخذها بالشفعة

على الروايتني  شكالوقد تبعه اجلواهر يف اإل، ملنصور الثةيف املوثقة الث شكالوجه اإل ومنه يعرف
  . ملقصودبعدم داللتها على ا

 يقتضي بعدم الفرق يف ثبوت الشفعة بني كون الدار خباراأل إطالقن (إ :مفتاح الكرامة قالمث إن 
وبعدم الفرق صرح يف التذكرة ، منفردة من أصلهاأو  ،كانت مشتركةأن  وما يف معناها مقسومة بعد

خلالف واملهذب وفقه واملسالك والروضة والكفاية والرياض وهو ظاهر املقنع والنهاية واملبسوط وا
  . ) انتهىالراوندي والغنية والسرائر والتبصرة واملفاتيح

ال أن  يقتضي طالقباإل (عليه السالم)مام جواب اإلإالّ أن  ،كان شخصياًوإن  السؤالألن  وذلك
  . مرينيكون هناك فرق بني األ

ومة مع االشتراك يف مقس رضاألكانت إذا  ومنه يعلم وجه النظر يف ختصيص مجاعة من الفقهاء مبا
واملختلف والدروس  رشادكما حكي عن الوسيلة والشرائع والنافع والتحرير يف موضع منه واإل ،الطريق

  . واللمعة والقواعد
  

  ((فروع))
   باع أحدإذا  احلكم كذلك فيماأن  ،)٢(املذكور يستفاد من الصحيحنه إ مث

                                                
  . ٢من الشفعة ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١من الشفعة ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٤١

كان إذا  كما، البستان الواحد مثالًو ، أيف الدار الواحدة الشركاء بعض حصتهأو  الشريكني
لو كان بيع املشفوع وغري املشفوع يوجب إذ  ،أي الربع مثالًته للشريكني دار فباع أحدمها نصف حص

 ،اتطالقوبعض اإل ال ضررإىل  ضافةباإل ،حق الشفعة يكون بيع بعض املشفوع موجباً هلا بطريق أوىل
  . الدور بعض داره مع بعض الطريق ابأصحع أحد بان إ يكون احلكم كذلكأن  يقتضيأنه  كما

يوجب  املشفوع الإىل  املشفوع جامع املقاصد يف الرواية بأن ضم غري أن إشكال ومما تقدم يعلم
لشريك غري  الّإشفعة  ال :ة برواياترضاالصحيحة معن أو ،ثبوت الشفعة يف غري املشفوع اتفاقاً

، بل الظاهر كون االتفاق على خالفه، اتفاق يف املقام النه أل ،غري ظاهر الوجه، وما أشبه )١(مقاسم
كالمه ن إ :بل يف املسالك، ده املسالك ومفتاح الكرامة واجلواهرر ولذا، اخلاص رضايع والعام ال

  . عجيب
، وليس يف الروايات تعرض لكون الطريق مما يقبل القسمة، وتبعه اجلواهر: قال يف مفتاح الكرامة

  . بيعت منفردةإذا  وكذلك املسالك، لشرئع والتذكرة وجامع املقاصد والروضةفقد شرط ذلك يف ا
مث رد ، يشترط ذلك يف كل مشفوع على املشهورألنه  :قلت، ريب فيه النه إ :ويف جامع املقاصد

  . هبعاضال أل، ول القسمة شرط للمجموعقبأن  طالقه لإلتفيه مع خمالف: ذلك بقوله
  . قوى عدم اعتباره مطلقاًاألن إ :ويف الكفاية والرياض

وبيع مع  ،لشريك واحدوا، كان مما ميكن قسمتهن إ الطريقأن  عندي قرباأل(: وقال يف التذكرة
   أخذ اآلخرفللشريك  ،صفقةة بالبائع الدار املختص

                                                
  من الشفعة.  ٣الباب  ٣١٦ص ١٧) انظر الوسائل: ج١(



 ٤٢

 ماإبل ، خاصةه مل يكن له أخذه تمل ميكن قسموإن  ،شاء أخذ اجلميعوإن  ،شاءن إ الطريق اخلاصة
  . انتهى )يتركأو  جلميعيأخذ اأن 

هذا قسم ن إ :يقالأن  ولذا فال يبعد، بل صرحيه لكن كون الشريك واحداً خالف ظاهر النص
لعدم ثبوت ، على التقية )١(الرواية فحمل الشيخ، فال يشترط فيه ما يشترط هناك، جديد يف الشفعة

  . الوجه غري ظاهر، م جمازاًفيكون الكال، وجوز محلها على وحدة الشريك ،الشفعة مع تعدد الشركاء
عرفت سابقاً  ماإىل  ضافةباإل، للقسمة يق قابالًفال وجه ظاهر الشتراط كون الطر، وكيف كان

  . كان مشهوراً يف كالمهموإن  ،خبارمن األ إليههذا الشرط ليس له مدرك يطمئن أن  من
  

  ((بيع الدار مع الطريق))
فهنا ، يترك اجلميع أو يأخذ اجلميعأن  للشفيعن أ اهر من روايات الشفعةظحيث كان النه إ مث

ن يأخذ أحدمها دوأن  أما، يتركهماأو  يأخذمهاأن  ماإ باع الدار مع الطريق فللشفيع ذاإف، كذلك أيضاً
  .املشتري مل يرضإذا  فليس لذلك وجه، اآلخر

الدار مشتركة بني تكون أن  مر بنيكان البيع واقعاً على الدار والطريق مل يفرق األإذا  مث الظاهر
  . بالعكسأو  ،والطريق بني ثالثة، اثنني

اشتراك يف  الإذ  فال شفعة ،فباع داره وطريقه ،حدهموالطريق أل، كانت الدار مشتركةإذا  أما
  . كان هلم احلق يف العبور لوجه آخر، أو بالعبور يف طريقه هلم مثالً منح كان إمناو، مبيع شيء

كانت الدار إذا  يبقى الكالم فيما(: حيث قال، تردد مفتاح الكرامة ومما تقدم ظهر وجه النظر يف
  ، وجمازها مشترك بني ثالثة، مشتركة بني اثنني

                                                
  . ٣من الشفعة ح ٤ الباب ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٤٣

فقد ، من دخول ااز يف مفهوم الدار يف البيع من غري خالف، ففي ثبوت الشفعة وعدمها وجهان
ومن حصول الضرر ، تثبت الشفعة فال األصلا على خالف أو، اً كثريةأحكامبنوا على ذلك يف الباب 

وبه ، من املرتضى الّإحمل وفاق بني اخلاصة والعامة وهو ، يف ثبوت الشفعة األصلبالقسمة الذي هو 
ومل أجد ، فتثبت )٢(لشريك غري مقاسم الإشفعة  ال: )عليهم السالم(وقوهلم  ،)١(صرح خرب عقبة

مل نقل ا ذهبت الشفعة آخر الدهر يف الدور اليت  نإ لكنا، واملسألة حمل توقف، نا تصرحياً بذلكابصحأل
  . ) انتهىحجر يف ذلك يلتزموه والأن  هو الغالب وهلمأنه  مع، يف الطريق املرفوع

 الأنه  فالظاهر ،اآلخروبعض الطريق من ، ر من أحدهمبعض الدو نساناشترى هذا اإلنه إذا إ مث
  . غري متيقن حبيث يقطع باحلكمإالّ أنه  ،هنا كان املناط املذكور يف الرواية قائماًوإن  ،شفعة

ولو كانت املزرعة خمتصة وبئرها اليت يستسقى الزرع منها مشتركة فبيعت (: قال يف التذكرةنه إ مث
ينشأ من االقتصار على  ،إشكالالبئر ففي ثبوت الشفعة يف املزرعة مبجرد الشركة يف ، املزرعة والبئر

 ،ا مشتركة يف املستقىأومن ، صلشك يف خمالفة الشفعة لأل الو، األصلمورد النص فيما خيالف 
  . ) انتهىوالشافعي أحلق الشركة يف البئر بالشركة يف املمر

  .يقال بهأن  مل يقطع باملناط مل يكن ماأنه  والظاهر
  . حنو ذلك، أو نبوب املاءأيف ، أو ة يف عداد الكهرباء مثالًومثله لو كانت الدور مشترك

                                                
  . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٦باب الشفعة ح ٢٨١ص ٥) الكايف: ج٢(



 ٤٤

ال خيفى عليك ما يف الوجه الثاين بعد فرض (: حيث قال، ل يف اجلواهر على التذكرةولذا أشك
مسعته من االقتصار  خصوصاً بعد ما، ومل نتحققه، اًإمجاعمل يكن ن إ بل مطلق الشرب، عدم الدليل عليه

، وهاجلدار وحن سأ عدم ثبوا يف الدار بالشركة يف ومن ذلك يعلم، على الطريق يف الكتب السابقة
  . ) انتهىثبتت فيه نفسهوإن  ،صل املعتضد بظاهر النص والفتوىلأل

الدار وبعض باع إذا  أما، حنو ذلكأو  كانت الشركة يف حائط يف الدار مثالًإذا  ما ومنه يعلم
  . فال يبعد ثبوت الشفعة لظهور املناط، بعض الدار وكل الطريق املختص به، أو الطريق
وخصوصاً يف صورة ، عدم الشفعة أصالةذكرناه من  املتجه مبالحظة مان (إ :ن قال يف اجلواهرإو

وبعض  احلكم بعدمها يف حمال الشك حىت لو فرض حصوله ببيع بعض الدار مثالً ،االشتراك يف الطريق
إالّ  ،عتبار كون املنساق من النص بيع الدار مع متام ممرهااب ،حيكم ا حيث ال، الطريق وحنوه من الصور

  . ) انتهىالظن على وجه معتد به، أو القطع بعدم مدخلية ذلك يفرضأن 
  .العرف يفهم وحدة املناطأن  ذ الظاهرإ

فرق  كما ال، بعضها نقداً وبعضها نسيئة، أو نسيئةأو  يكون البيع نقداًأن  فرق يف ذلك بني وال
  . ا كما تقدم كان املشتري والشريك معتقداًإذا  ،ال يكون البائع معتقداً بالشفعة أوأن  بني

ولو كانا ، وهو منفذ عليهما ،قاض حيكم برأيهإىل  تهماعالزم مراجالف، اختلفا يف االعتقادإذا  أما
  . كما ذكرناه يف كتاب القضاء وغريه ،ثالث يف بعض اخلصوصيات يوكان للقاضي رأ كالمها جمتهدين
 يق درجاً يشتركان فيهفلو كان الطر، تكون منبسطةأن  خصوصية يف الطريق الأنه  والظاهر

  .كان احلكم كذلك، باما على الدرجويشرع 
  ومثل الدار



 ٤٥

ما  أو سردابانأو  كان هناك غرفتان، أو هلما طريق واحد نكان هناك دكاناإذا  يف احلكم املذكور
  . كالدرج نوع من الطريق أيضاًفإنه  ،حتتإىل  وهلما مصعد يرتهلما، أشبه

يشكل سحب احلكم  ،وطريقهم يف العبور سفينة مشتركة بينهما، رعلى حبن اكانت الدارإذا  لكن
يكون الطريق املائي املوجود بني أن  يبعد وال، ال ضررخصوصاً مبعونة ، يفهم املناطإالّ أن  اللهم، إليه

، كما يتعارف يف البالد اليت تضيق املدن بسبب البحر على أهلها ،البيوت اخلشبية املوضوعة على املاء
، ة للطريق الترايبخصوصي الإذ  ،حمكوماً بذلك احلكم ،جيعلون فيها البيوت اخلشبية كاهلند وغريهاحيث 

  . ولو قيل به أمكن استفادة احلكم من املناط ،نصراف بدويواال
  

  ((روايات الباب))
  : مرينأيحة على أحد حاملشهور هنا محل الصمث إن 

  .اء أكثر من االثننيما على التقية يف ثبوت الشفعة مع تعدد الشركإ
 ويأيت ،)١( اليت تقدمت بعضها الصحيح للروايات ةوذلك ملنافا، ما على محل اجلمع على االثننيإو

أجاب أنه  عن الشهيد يف الدروس احملكيف، الكالم فيها مما تدل على عدم ثبوت الشفعة يف أكثر من اثنني
وميكن : وقال ستجوده احلدائقاو، ا ملذهب العامةملوافقتهم: قال ،باحلمل على التقية )٢(منصور عن رواييت

  كان وإن فإنه  ،حبمل اجلمع على االثنني أيضاًاجلواب 

                                                
  . ٢و ١ح ١الباب  ٣١٥ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٢و ١ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٤٦

مييل كالم  إليهو ،خبارمع بني األبأس به يف مقام اجل الإالّ أنه  نييلوصجمازاً على املشهور بني األ
  . عن االستبصار أيضاًله قون، رشادي يف شرح اإلردبيلاحملقق األ
للجمع بني  ،كان جمازاًوإن  بل على الواحد كالقوم اجلمع على االثنني إطالقيصح فإنه ( :قال

 ويؤيده ما قدمنا نقله من كتاب الفقه الرضوي(: مث قال احلدائق، أيضاًمث ذكر احلمل على التقية ، )دلةاأل
ذين اخلربين وضة يف هرفملظاهر عبارته كون الشريك يف هذه الصورة احيث إن ، )١((عليه السالم)

  . ) انتهىإليهشارة إلاكما قدمنا ، واحداً
مقتضى اجلمع ألنه  ،ااز وما أشبهأو  التخصيص مقدم على احلمل على التقيةأن  خيفى لكن ال

  .فاده بتعدد الشركاءصريح يف م )٢(خصوصاً الصحيح ،عرفاً
ا يف عرصة أبواطريق ذا كانت دار فيها دور وإف: فهي هذه (عليه السالم) رضويأما رواية ال

حيول باب أن  مل يتهيأ لهإذا  شفعة خرىاألكان لصاحب الدار ، فباع رجل داره منها من رجل، واحدة
  . )٣(حد عليهشفعة أل فان حول باا فال، موضع آخرإىل  هااالدار اليت اشتر

رها يف التعدد بل لعل ظهو، وهذه العبارة ليست كما ذكرها احلدائق صرحية يف عدم كثرة الشركاء
  . املشهورأنه  شك نعم ال، ةيكما يف صدرها أقوى من ظهورها يف االثنين

كان مما ميكن قسمته والشريك واحد وبيع مع ن إ الطريقأن  عندي قرباأل(: قال يف التذكرة
   أخذ الطريق خاصة اآلخرفللشريك ، الدار املختصة بالبائع صفقة

                                                
  . ٢ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ١ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣ك: ج) املستدر٣(



 ٤٧

 أخذ اجلميعيما إبل ، خاصة هه مل يكن له أخذتميكن قسم ملوإن  ،شاء أخذ اجلميعوإن  ،شاء نإ
  . )يتركأو 

من وحدة الشريك اعتبار ذلك يف صحة  ةورمبا ظهر مما مسعته من التذكر(: بقوله وأيده اجلواهر
لكنه يف ، تردد فيه بعض املعاصرينوإن  ،ولعله كذلك، على عدم ثبوا يف الكثرةبناًء ، الشفعة يف الفرض

ودعوى ظهور ، غري فرق بني الفرض وغريه من، باعتبار ذلك يف الشفعة دلةملا تسمعه من األ، غري حمله
أن  نميك، معروفية ذلك يف الطرق املرفوعة واضحة الفسادإىل  مضافاً، بور يف التعددسؤال الصحيح املز

على ااز ، أو كما يف غريه من النصوص الظاهرة يف ذلك ،بور للتقيةيكون ترك التعرض للسؤال املز
يقتضي ثبوت الشفعة  وتعارف التعدد يف الطرق املرفوعة ال ،مجعاً بينه وبني ما دل على عدمها مع الكثرة

خصوصاً بعد ، واحتمال خروج الفرض خبصوصه عن حكم الكثرة يف غاية البعد. فيها كما هو واضح
  . انتهى )١()استثنائه كما ستعرفإىل  شارةإمن دون ، ابصحاأل إطالق
  . اشتراط االثنينية أخبارة برضاالتقية وااز واملعمن  يف كل شكالما تقدم من اإل ن فيهإف

بعد خصوصاً ، دد الشركاءلوال الشهرة هو القول بذلك مع تع مقتضى الصناعةن إ :واحلاصل
طريق ميوت املورث ويقسم الورثة داره بينهم ويبقى ال كثرياً مافإنه  ، الطرق املرفوعةتعارف التعدد يف

   فعدم، للجميع واحداً

                                                
  . ٢٦٣ص ٣٧) اجلواهر: ج١(



 ٤٨

يكون احلكم أن  يوجب ،بل وصراحته يف التعدد، على ذلك مع التعارف )١(التنبيه يف الصحيح
 وسيأيت بعض الكالم يف ذلك يف باب الشروط، خالف املشهور مشكلإالّ أن  ،كذلك حىت مع التعدد

  . تعاىلهللا ا شاء نإ
(عليه هللا عبد اأيب  عن ،ام املذكور ما رواه الدعائميؤيد وجود الشفعة بني اجلماعة يف املقنه إ مث
أو  حائط معقود خبشبأو  ما كان من طريق مشترك، أو يف مشاعإالّ  ال شفعة: قالنه إ ،السالم)
ن إف، )٢(الزائقة غري النافذة على بعض باشتراط الزائقة ابصحوأل، ما أشبه ذلك من البناءأو  حجارة

  . ظاهر يف التعدد أكثر من االثنني الزائقة ابصحوأل: (عليه السالم)قوله 
كنا مل جنده يف وإن  ق الشرب بالطريق يف احلكم املزبورحلاإظاهر املعظم (: اجلواهر قالمث إن 

خصوصاً بعد ما عرفت ، شكاللإل ال كان حمالًإو، اًإمجاعن كان إف، بل وال يف نصوص العامة، نصوصنا
  . عنه فضالً، عدم الشفعة يف غري الفرض أصالةمن 

تعبري  إليهكما عساه يومي ، ن منهقياملتألنه  ،ينبغي االقتصار على النهر والساقية األولوعلى 
كما يف التذكرة جعل ، والنهر مع الشركة يف الطريقإالّ  مث نفاها بعد ذلك عن املقسوم، املصنف به هنا

  . ) انتهىالعنوان النهر والساقية
، احملتمل مجاعواإل ،املصرح به يف النصوص )٣(ال ضررإىل  فةضاباإل، الدليل على ذلك: أقول

   مالك الدارأن  فكما، مالك الطريق، والشهرة احملققة

                                                
  . ١ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
  . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ٤٩

  . الشربإىل  دى منهعتكذلك مالك الطريق ي، البستانإىل  دى منهعتي
أن  ، إىليف مشاعإالّ  شفعة ال: قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، الدعائم رواه ويويده ما 

 شيءيكون بينهما إالّ أن  ،ذا وقعت القسمة مل يكن بني صاحب العلو وصاحب السفل شفعةإف: قال
  . أيضاًيشمل الشرب  مشترك شيء: ن عموم قولهإف، )١(مشترك
مع إالّ  :عند قول العالمة، خالف فيه الأنه  د نقل يف مفتاح الكرامة عن املفاتيح والرياضقو

 خبارتركوا الشرب لعدم التعرض يف األ إمناولعلهم : مث قال، ضمهما البيعإذا  النهرأو  الشركة يف الطريق
  . حلاق الشرب والنهر والساقية بهإمعلوم على  مجاعلكن اإل، للطريق الّإ

يف  أيضاًوحنوه  مجاعاإلإذ  ،والساقية ومن ذلك يظهر وجه النظر يف اقتصار اجلواهر على النهر
  . غريمها

  
  يف البئر املشتركة))((الشفعة 

كما هو املتعارف يف البيوت يف القرى ، يف مثل البئر املشتركة بني الدور شكالنعم ميكن اإل
وكذلك يف البساتني ، هم منهاؤدور يكون استقاأو  حيث حيفرون بئراً يف وسط دارين، ريافواأل

والدليل غري ، غري حمقق مجاعاإلن أل ،ما أشبهأو  دالًءأو  ناعوراًأو  كان املستسقى بئراًإذا  تعددةامل
يقاوم احلكم الذي أن  يتمكن الإالّ أنه  مل يكن بذلك البعدوإن  يشمله ال ضررأن  واحتمال، شامل

  . األصلهو خالف 
عداد الكهرباء  أو نبوب املاءأكان إذا  فيما فعةذكرناه سابقاً من عدم الش وجه ما ومن ذلك يعلم

  كان ثور بعدم الشفعة لو وأوىل، مثل ذلك أو، مشتركاً

                                                
  . ١من الشفعة ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج١(



 ٥٠

 ،البلد مشتركةإىل  كانت الدابة اليت تنقل الفواكهأو  ،املزرعتنيأو  الكراب مشتركاً بني البساتني
يتمكنان من  وسنداً ال ا داللةًملضعفه )١(ال ضررورواية الدعائم و، المالكفإنه  ،ذلك ما أشبهأو 

   .)٢(على أمواهلموشرعاً بتسلط الناس  الثابت عقالً األصلمقاومة 
كان النهر فقط إذا  يف الشفعة فيما خيفى ما ال(: حيث قال، أما اقتصار احلدائق على الطريق فقط

، املقسوميف  والروايات املعتربة من عدم جواز الشفعة، صوهلم املقررةأاحلكم على خالف ألن  ،مشتركاً
غري يف  هكما قدرو، لى مورد النصوف عفالواجب فيه الوق، عدم التسلط على مال الغري أصالةمؤيداً ب

  . )اممق
إذ  ،وتأييده بعدم ذكر املقنع واخلالف واملهذب والوسيلة بغري الطريق غري ظاهر، خيفى ما فيه فال

عرفت  خصوصاً بعد ما، خالف وبطريق أوىل بال مجاعوال يضر ذلك باإل، دمعدم الذكر ليس ذكراً للع
  . مورواية الدعائ ال ضررو من املالك

  

                                                
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١٣٨ص ٢ايل: جوغالانظر ) ٢(



 ٥١

  
  ((لو باع ما فيه الشفعة وما ليس فيه))

يف  فالشفعة، صفقة أخرىولو باع عرصة مقسومة وشقصاً من (: يف الشرائع قال ):٥مسألة ( 
  . )الشقص خاصة حبصته من الثمن

ه تالثاين بنسبة قيميف  ثبت ،فيه الشفعة ماإىل  شفعة فيه ما ال ضم املقسوم أو ولو: وقال يف القواعد
  . نمن الثم

علمائنا إىل  وقد نسبه يف التذكرة، كما يف جامع املقاصد واملفاتيح، اًإمجاع(: ويف مفتاح الكرامة
) بعض العامةإىل  نسبة اخلالفيف  وقد يظهر من املسالك حيث اقتصر، عليه مجاعبدعوى اإلمؤذناً 
  . انتهى

  . اآلخرالدليل يشمل أحدمها دون أن  وذلك لوضوح
 يبل حك، إشكال خالف وال بال، احلكم يف كل بيع مشفوع وغريه صفقة وهكذا(: ويف اجلواهر

واحتاد ، دون غريه دلةألا إطالقيف  فيه على وجه يندرج يلوجود املقتض ،عليه صرحياً وظاهراً مجاعاإل
  . ) انتهىمنهما عن حكمه خيرج كالًالصفقة ال

بانضمام  ال البيع مستقالً دلةألظاهر األن  ،احتمال عدم وجود الشفعة يف املشفوعأن  ومنه يعلم
  . واالنصراف لو كان فهو بدوي، وغريه ال ضررواملالك و دلةاأل إطالقغري ظاهر بعد ، غريه

وقد يكون ، كل واحد جزءأن  فقد يكون بعنوان، البيع منضماً على قسمنيأن  إىل ضافةهذا باإل
ما حيث إ، صيغة واحدةيف  نيلرجل الزوجتنيكنكاح  ،الصيغة واحدة إمناو ما مستقالنأبعنوان 

ال ما كانا ، هو فيما كانا جزئني إمنالو كان  دلةانصراف األيف  واالحتمال، مستقالن والصيغة واحدة
  . مستقلني بصيغة واحدة

   فرق بني كون غري املشفوع من مصاحل وال(: قال يف مفتاح الكرامة



 ٥٢

أو  وع طريقاًكان غري املشفإالّ إذا  ى مالكومل خيالف يف ذلك سو، املشفوع كبقر الضيعة وعدمه
 ،هو الذي أدخله على نفسهألنه  ،يثبت للمشتري يف املسألة اخليار لتبعض الصفقة وال، شرباً كما تقدم

  . ) انتهىكان جاهالًإالّ إذا 
ف نالذي ذكره املص ،مقتضى التعليل الثاين(: حيث قال، ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

وجه لعدم  الفإنه  ،عدم اخليار، أي يف )١()فيما يأيت عدم الفرق يف ذلك بني اجلاهل والعامل ،وغريه
  .الفرق

باحلصة من الثمنأنه  مة منذكره احملقق والعال ا ماأم، بأن املراد به (نه مفتاح الكرمة واجلواهر وبي
جمموع القيمتني فيأخذ من الثمن إىل  فينسب قيمته ،مث يقوم املشفوع م اموعيقوأن  من الثمن قيمته

) أخذه الشفيع بنصف الثمن ،وقيمة املشفوع مخسون، مائة ذا قيل قيمة اموع مثالًإف، بتلك النسبة
  .انتهى

زوجي احلذاء مثل  كما يف ،ةرمبا يكون للمجموع من حيث اموع قيمإذ  ،فهو من باب املثال
  .حالفليس املثال مستقيماً على كل ، ومصراعي الباب

، يكون بيعاً واحداًأن  ، أوبيعيف  فرق بني كون بيعنيوأنه  ،وسيأيت بعض فروع اخليار يف املسألة
  . خراألوبعض اخليارات  مثل خيار الغنب والعيبيف  كما هو كذلك

  

                                                
  .٢٦٥ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(



 ٥٣

  
  ((الشفعة يف املبيع فقط))

هبة  صدقة أو أوفلو جعله صداقاً ، لبيعويشترط انتقال الشقص با(: ئعايف الشر قال ):٦مسألة ( 
  . )شفعة فال صلحاً أو

فلو وهب الشقص ، تثبت لو انتقلت احلصة بالبيع إمناو(: مةعند قول العال ويف مفتاح الكرامة
اً كما يف السرائر إمجاع(: قال )غري ذلك مل تثبت الشفعةأو  عوضاً عن صلحأو  عله صداقاًجأو  ،بعوض

بل كاد  وهو املشهور ،كما يف التنقيح جممع عليه اليوموهو  ،والتذكرة وجامع املقاصد وجممع الربهان
أنه  ويف املختلف والكفاية، كما يف الدروس وقول ابن اجلنيد شاذ، كما يف املسالكاً إمجاعيكون 
 إمجاعيستحق الشفيع عليها الشفعة ب الفإنه  ،تزوج وأصدقها شقصاًإذا  :وقال يف املبسوط، املشهور
  . ) انتهىهمأخبارالفرقة و

خالف ابن ألن  ،ولعله كذلك، عليه مجاعة مجاعحكى اإل(: ئع املتقدماعند قول الشر ويف اجلواهر
  . ) انتهىعن حمكيه فضالً، مجاعغري قادح يف حمصل اإل ،حيث أثبتها يف اهلبة بعوض وغريه اجلنيد يف ذلك

، طة املشتريأصل سل :صوالًأبأن هنا : (ورمبا يقال األصلإىل  ضافةويدل على ذلك باإل: أقول
حيث قال ، املتقدمة ذلك) رواية الغنوييف  م حق الشفيعوأصل عد، الشفيعإىل  وأصل عدم االنتقال

  . )١(الشفعة يف البيوع: (عليه السالم)
بني شريكني فباع  شيءكان الإذا  :قالأن  ، إىلشيءيف كل  الشفعة جائزة :رواية يونسو

  . )٢(أحدمها نصيبه فشريكه أحق به من غريه

                                                
  . ١من الشفعة ح ٧الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٢من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٥٤

  . )١(ن باعه فشريكه أحق بهإف :ورواية الغوايل
بني الشريكني فباع أحدمها فالشريك أحق به من  شيءكان الإذا  :(عليه السالم) والرضوي

  .)٢(الغريب
  . غريها من الروايات اليت ذكرت فيها لفظ البيعإىل 

دفع الرجل احلصة يف صداق ا إذ :قالنه إ ،(عليه السالم)عن الصادق ، الدعائم اهور ما ويؤيده
  .)٣(شفعة امرأته فال

ه عن رجل تزوج تسأل: قال ،(عليه السالم)عن الصادق  ،بصريأيب  بصحيح أيضاًبل رمبا استدل 
حد من الشركاء شفعة أل وال ،جائز له وهلا: قال ،امرأة على بيت يف دار وله يف تلك الدار شركاء

  . )٤(عليها
نعم استدل ا غري  ،نفي الشفعة من جهة تعدد الشركاءأن  الحتمال ،وايةداللة يف هذه الر لكن ال

وعليه فما عن املسالك واملفاتيح ، أخرىمن جهة  ال، على ظهور نفيها من حيث كونه صداقاًبناًء  واحد
  . حمل نظر، ليس على االختصاص دليل صريحأنه  من

زال إذا ( :حيث قال، اه عنه املختلفحك على ما كما يظهر بذلك وجه النظر يف قول ابن اجلنيد
ن حبس إف، للشفيع شفعة فيهكانت  ،غري عوض، أو ملك الشريك عنه بة منه بعوض شرط يعوضه أياه

جياب الشفعة يف صورة احتج بأن احلكمة الباعثة إلأنه  مث نقل عنه، سكنه مل يكن للشفيع شفعةأ ملكه أو
أن  ماإف، اعتبار خبصوصيات العقود يف نظر الشارع الو، دة يف غريه من عقود املعوضاتالبيع موجو

) ثباته يف البعض دون البعض ترجيح من غري مرجحإف، ينتفي عن اجلميعأو  ،يثبت احلكم يف اجلميع
  . انتهى

                                                
  . ١من الشفعة ح ١الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج١(
  . حمن الشفعة  ١الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٢(
  . ٢لشفعة حمن ا ٩الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٣(
  . ٢من الشفعة ح ١١الباب  ٣٢٥ص ١٧) الوسائل: ج٤(



 ٥٥

يؤخذ أن  فال ميكن، هو استدالل باملالك واملناط وهو غري قطعي إمنامثل هذا االستدالل ن إ :فيه ذإ
فالبد ، لعدم انضباطها، جيوز التعليل ا احلكمة ال بأن أجاب عنهأنه  عن املختلف ياحملكولذا كان ، به

 وملا رأينا صور ثبوت الشفعة موجود فيها مطلق البيع جعلناه ضابطاً للمناسبة واالقتران على، من ضابط
  . القياس عندنا باطلأن 

هو عدم جواز  ،مجاعواإل وسنةً كتاباً، مقتضى الدليل العقلي والنقلين (إ :ولذا قال يف احلدائق
املتفق عليها  دلةوالشفعة قد خرجت على خالف مقتضى هذه األ، ذن منهإب الّإ التصرف يف مال الغري

فيه جواز الشفعة من دليل واضح من  يوحينئذ فالبد يف كل فرد ادع، واالعتماد عليها وعلى قوا
 يفمدع، املذكورة دلةما اقتضته هذه األخلروج به علذي يعتمدونه ليمكن اا مجاعاإلأو  السنةأو  الكتاب

القاطعة املانعة من جواز التصرف يف  دلةاجلواز يف االنتقال بغريه عليه الدليل ليخرج عن عموم تلك األ
  . ) انتهىذنهإب الّإمال الغري 
كان  إذا بل وحىت فيما، يثبت حق الشفعة يف كل أقسام البيع الصحيحة عند الشارعأنه  لظاهرامث 

  . دلةتلك األ طالقإل، من قبيل املشاع، أو البيع من قبيل الكلي يف املعني
، )١(يف مشاعإالّ  شفعة ال: قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،يف رواية الدعائم أما ما

يه باملشاع يصطلح عل أيضاًالكلي يف املعني ألن  ،يف قبال الكلي يف املعني ال، يف قبال املقسومأنه  فالظاهر
  . عرفاً ولغةً

  . خيتص باملشاع يف قبال الكلي يف املعنيفال ، اماملتبادر من املشاع أعم منهن إ :واحلاصل

                                                
  . ١من الشفعة ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج١(



 ٥٦

  
  ((لو كانت الدار وقفاً وطلقاً))

مل يكن ، فبيع الطلق، وبعضها طلقاً ولو كانت الدار وقفاً(: قال يف الشرائع ):٧مسألة ( 
تثبت : وقال املرتضى، ليس مالكاً للرقبة على اخلصوصألنه  ،داًولو كان واح، للموقوف عليه شفعة

  . )الشفعة
  .)كان واحداً على رأين إ ولو كان الشريك موقوفاً عليه ثبتت الشفعة يف الطلق(: ويف القواعد

وعليه ، كما يف الدروس وجامع املقاصد واملسالك واملفاتيح، عليه املتأخرون(: ويف مفتاح الكرامة
وهو ، وجامع املقاصد يضاحوهو خرية السرائر والتحرير والتبصرة واملختلف واإل، يف التنقيح الفتوى كما

  . )حسنأنه  ويف املقتصر واملسالك واملفاتيح، املستفاد من كالم التذكرة
ولذا ، ضرورة قصد الواقف متليك املوقوف عليهم يف سائر الطبقات(: قواه قالأن  ويف اجلواهر بعد

، كان الواحد املزبور من أفراد غري املنحصر ابتداًءإذا  وخصوصاً، األولمن املوقوف عليه  ال، يتلقون منه
ن التمليك إف، فاتفق احنصار ذلك يف واحد، كما لو كان الوقف على بين زيد، نه اتفق االحنصار فيهأ الّإ

  . ) انتهىللجنس حينئذ
الذي حكيت عن  مجاععوى اإلود، بعد عدم مشول الروايات له األصل: ففي املسألة دليالن

 كان نصف الدار وقفاً ونصفها طلقاً فبيع الطلق مل يستحق أهل الوقف الشفعةإذا ( :حيث قال، املبسوط
  . )بال خالف

  : ثبتوا الشفعةأحيث ، آخرينإىل  للمنسوب خالفاً
مالك ألنه  ،املتأخرين على ثبوت الشفعة مع كون املوقوف عليه واحداًن إ فعن الدروس وغريها

عليه  كونه حمجوراًإالّ  وال مانع، دلةاأل إطالقفيندرج يف ، بل مل يعرف فيه خالف، حينئذ على املشهور
  ، ولذلك ثبت لغريه ممن هو حمجور عليه يف التصرف، وذلك ال ينايف كونه مالكاً مقامساً، يف التصرف



 ٥٧

االشتراك يف إىل  مضافاً، وحنومها كانتشار اململوك بالبيع واملوت، ينافيه االنتشار بعد ذلك كما ال
  . العلةأو  احلكمة

من  يحك مافقد قال  ،على وجودها يف املوقوف مجاعدعوى السيد املرتضى اإلإىل  ضافةاإلهذا ب
مام املسلمني وخلفائه املطالبة بشفعة الوقوف اليت ينظرون فيها مامية به القول بأن إلمما انفردت اإل(: نصه

 يوكذلك كل ناظر حبق يف وقف من وص، على مصاحل املسلمني، أو املساجدعلى ، أو على املساكن
  ).باقي الفقهاء خيالفونن إو ،من متفرداتنانه (إ :وقال مجاعوادعى على ذلك اإل، )وويل

فأوىل ، وجبت لدفع الضرر إمناة له الشفعة رضاللمخالف على سبيل املع يقالأن  وميكن(: مث قال
  .ضرر حقوق الفقراء ووجوه القرباتشياء بأن يدفع عنها الاأل

  .البة بشفعتهمالك هلا فيدفع الضرر عنه باملط الوقوف ال :ن قالواإف
، املشاركة فيها وهم أهل الوقوفإىل  مالك هلا فهيهنا منتفع ا ومستضر يعود الأنه  سلمإذا  :قلنا

  . )ينيدمجيب دفع الضرر عنها مثل ما جيب من دفع ضرر اآل إمناومصاحل املسلمني 
غري  واملناط ،وباملناط )١(ال ضرراستدالل بفإنه  ،الدليل املذكور غري كافأن  خيفى لكن ال

للزم القول به يف كل مورد من الصداق  الّإو ،هإطالقخذ به على ميكن األ ال ال ضررودليل  ،مقطوع
 ،معلوم العدم عندهمغري ذلك مما هو ، إىل ركاءوكذلك مع كثرة الش، والصدقة واهلبة والصلح وحنوها

  . خاصة بتخصيصها عن ثبوت الشفعة أدلةكان مل يرد يف بعضها وإن 

                                                
  . ١من الشفعة ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٥٨

 قبله وال ال، يهه علقفنه مل جند من واأاجلواهر بوتبعه ، املرتضى فقد رده مفتاح الكرامة إمجاعأما 
بل عن ، الكايفمل جيداه يف : كما قاالألنه  ،حيكى عن التقي تلميذه وهو غري حمقق عدا ما، من تأخر عنه

  . كثرين على خالفهاألأن  السرائر
ال لنقل خالف ذلك عن إو، ظاهره نفيه بني املسلمنين إ :وقد تقدم نفي الشيخ اخلالف مما قاال

  . كما هو دأبه يف املبسوط واخلالف، بعض العامة مثالً
  

  ((فروع))
مام إولياً كأو  ن واحداًكاإذا  هل للموقوف عليهوأنه  ،أراد املالك بيع حصته هذا كله يف ما

  .عة أم الفخذ بالشاأل، املسلمني وحنوه
سباب حىت خرج عن بأن كان املوقوف عليه حق له بيع الوقف بسبب من األ ،انعكسإذا  أما

 ،خذ بالشفعةفهل للمالك األ ،االنتشارإىل  لوالبطون الالحقة حىت يؤإىل  رج عن االنتقالوخ، احلجر
بل ، وليس البيع خيرجه عن الوقف، وقف الذي جاز بيعه خرج عن كونه وقفاًالألن  ،له ذلكأن  الظاهر

  . مالكفيكون كسائر األ، جازة الشارع ببيعهإ
، ا تثبت لصاحب الطلق قطعاً كما يف الدروسإف، ذا باع املوقوف عليه الوقف على وجه يصحإف
وانتفاء  يلوجود املقتض أيضاًد وقد نص عليه يف التحرير وجامع املقاص، كما يف املسالك إشكالوبال 

  . دلةاأل طالقإل وهو كذلك ،املانع كما يف مفتاح الكرامة
قد يشك يف ثبوا لذي الطلق لو فرض بيع الوقف على (: اجلواهرقول وجه النظر يف  ومنه يعرف

 وخصوصاً، دلةعليه بعد انسياق غري ذلك من األ يمكان منع وجود املقتضإبـ: ( مث قال، )وجه يصح
  ظاهر املسالك وجامع املقاصد ثبوا على  بل ...مع تعدد الشركاء اخلاصأو  يف الوقف العام



 ٥٩

  . انتهى )١()وفيه منع واضح، كل حال
ومل ، ظاهر كالمهم مع ثبوت سائر الشرائط بأن كان صاحب الوقف واحداً وله البيعن إ :ذ فيهإ
 رضاألكان متعلق الشفعة كالدار وإذا ( :كذاعبارة املسالك هحيث إن ، املسالكإىل  نسبتهوجه يعلم 

، يف ثبوت الشفعة لصاحب الطلق إشكال ن بيع الوقف على وجه يصح فالإف، بعضه طلقاً وبعضه وقفاً
  . ) انتهىوانتفاء املانع ياملقتض لوجود
  .يظهر منها تعدد املوقوف عليه حىت يكون التزاماً بعدم مراعاة هذا الشرط ن هذه العبارة الإف
، فرع(: املتقدمةبعد املسألة  لاملذكور من عبارة جامع املقاصد حيث قا طالقكذلك مل يظهر اإلو

  . ) انتهىخر الشفعةلو بيع الوقوف يف صورة اجلواز تثبت لآل
ليس بناء الفقهاء بيان الشروط فإنه  ،طالقوهذه العبارة ليست ظاهرة فيما ذكره اجلواهر من اإل

  . مواضعهاإىل  مر يف الشروطون األحييل إمناو، يف كل فرع فرع
أو  يكون حمجوراًأن  فرق فيه بني ال، حيث يبيع شريكه، املالك الذي حيق له أخذ الشفعةمث إن 

أن  بشرط، أو يبيعه الأن  بشرط، خذ بالشفعةالذي يريد األ نسانهذا اإلإىل  انتقل املالإذا  كما ،ال
كان إذا  ماإىل  مال انصرافهاتواح، دلةاأل إطالقب ،لشفعةيضر ا احلجر على املالك ال إنف، يسكنه مثالً

  . غري ظاهر، خذ بالشفعة مالكاً مطلقاًاآل
باع أنه إذا  بشرط يامهاإفأعطاها ، كانت له دار مثالًإذا  فيما، يصح شرط املالك الأنه  والظاهر

  ألن  ،خذ الشفعةحيق لشريكه األ حصته أحدمها ال

                                                
  .٢٦٩ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(



 ٦٠

  . يسقطه الشرط الشفعة حكم ال
أن  ومن الواضح الفرق بينه وبني اشتراط، يأخذ بالشفعة الأن  للواهب وحنوه احلق يف اشتراط نعم

  . يكون له شفعة ال
فالظاهر ، فباع أحدمها ،اًإطالقيبيع أحدمها  الأن  بشرط، داره لشريكني أما لو وهب املالك مثالً

أسقط الواهب وحنوه إالّ إذا  ،شفعة وحيث يبطل البيع فال، الشرط يقتضي الوضعألن  ،بطالن البيع
  . شرطه

البيع الفضويل ليس ببيع قبل ألن  ،الشريكإىل  شفعة بالنسبة ة الشريك الصذا باع الفضول حإو
خذ األإىل  مرحيتاج األ إمناو، خذ بالشفعةنفع ذلك األيذا أخذ الشفعة مث أجاز املالك مل إف، جازة املالكإ

  . قلنا بالكشفإذا  إالّ ،جازة املالكإبالشفعة بعد 
  . لوحدة املناط فيهما، أيضاًتقدم يف الوقف يأيت يف الثلث  بعض مامث إن 

خذ بالشفعة ويكون اآل، خاصاًأو  بأن يكون عاماً ،لوقفاربعة يف حوال األومما تقدم ظهرت األ
  .صاحب امللكأو  هو املوقوف عليه واملتويل

  . هلما البيعأو  حدمهاوجاز أل، اً وقفنيكريشذا كان ملك كال الإ وكذلك حال ما
  



 ٦١

  
  ((ال شفعة يف اجلوار))

  . )يثبت الشفعة باجلوار ال(: يف الشرائعقال  ):٨مسألة ( 
 ):تثبت باجلوار فال، واحترزنا باملشترك عن غريه(: وقال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

  . ةتيهر من كالمه يف املسألة اآلكما يظ، وظاهر التنقيح، ية والسرائركما يف اخلالف والغن، اًإمجاع(
  . العمايناب إالّ صحمذهب األنه إ :ويف املسالك
  . األولفلم يعده خمالفاً كالثالثة ، خالف فيه منا ال: ويف املفاتيح

وتنطبق على ذلك ، مجاعوهذا جيري جمرى دعوى اإل، خالف العماين شاذن إ :ويف الدروس وغريه
  . انتهى )١()ية على نفي الشفعة فيما قسمات احملكمجاعية اإلواألولب

 )،شفعة جلار مع اخلليط ال(: قالأنه  عنه يحيث حك، قول العماين ويف مقابل هذا القول: أقول
  .مةحنيفة ومجاعة من العاأيب  ذا عنه يوقد حك ،اخلليط مقدم عليهلكن ، وهو يقضي بثبوا للجار

ات اليت عرفتها متواتر مجاعواإل األصلإىل  افةضويدل عليه باإل، ومقتضى القاعدة هو املشهور
  : الروايات

  . )٢(لشريكني مامل يتقامسا الّإتكون الشفعة  ال :(عليه السالم)كقوله 
  . )٣(غري مقاسمإالّ  لشريكإالّ  شفعة ال :(عليه السالم)وقوله 
  . )٤(لشريكإالّ  تكون الشفعة ال :(عليه السالم)وقوله 
  . )٥(الشفعة لكل شريك مل يقامسه :م)(عليه السالوقوله 

                                                
  ط احلديثة. ٣٢٢ص ٦مفتاح الكرامة: ج) ١(
   .١من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ٢من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ٦من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج٤(
  . ٣من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج٥(



 ٦٢

  . )١(وقعت السهام ارتفعت الشفعةإذا  :(عليه السالم)وقوله 
  . )٢(شفعة رف وحدت احلدود فالأرفت األإذا  :(عليه السالم)وقوله 

واجب  ءعن الشفعة يف الدور أشي سألته: قال ،(عليه السالم) هللاعبد اأيب  عن ،ورواية الغنوي
كان شريكاً فهو أحق إذا  الشفعة يف البيوع: فقال ،رض على اجلار فهو أحق ا من غريهويع، للشريك

  . )٣(لثمنبا ا
   .)٤(شفعة فيما وقعت عليه احلدود ال: قالنه إ ،(عليه السالم)عن أمري املؤمنني  ،ويف الدعائم

  . )٥(شفعة يف مقسوم وال: قال يف حديثنه إ ،أيضاً (عليه السالم)نه عو
ذا وقع القسم إف ،فيما مل يقع عليه احلدود ةعة جائزفالش: قالنه إ ،(عليه السالم) هللاعبد اأيب  وعن
  . )٦(شفعة الفواحلدود 

ذا عرفت حصة رجل من إف، جيب الشفعة لشريك غري مقاسم إمنا: (عليه السالم) ويف الرضوي
  . )٧(نهممشفعة لواحد  حصة شريك فال

  . )٨(يف مشاعإالّ  شفعة ال: قالنه إ سالم)(عليه ال هللاعبد اأيب  وعن
  حيل له  فال، حائطأو  الشفعة يف كل مشترك ربع: قال عليه وآله)هللا (صلى ا وعن النيب

                                                
  . ٤من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٥ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣املستدرك: ج) ٤(
  . ٢ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٥(
  . ٣ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٦(
  . ٤ح ٣الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٧(
  . ١ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٨(



 ٦٣

  . )١(ن باعه فشريكه أحق بهإف، أن يبيعه حىت يعرضه على شريكه
  .ىل غريها من الروايات املتعددةإ

هللا (صلى اعن النيب ، عن مسرة، عن احلسن، روى قتادة: الغوايل قائالً مارواهأن  واليت يظهر منها
  . )٢(رضاألو جار الدار أحق بدار اجلار: قالنه إ ،عليه وآله)

  .)٣(رضاألو: سقاطإب يف جمموعته عليه وآله)هللا (صلى اعنه  ،ورواها الشهيد
  . ال مطلقاً رضاألحيمل على اجلار املشترك يف ن أو البد

اجلار أحق ن إ :عليه وآله)هللا (صلى اقوله إىل  هرة عن االستناددريس وابن زإولذا أجاب ابن 
بن  روى عمرألنه  ،خرج على سبب يقتضي ذلكألنه  ،بأن املراد باجلار يف اخلرب الشريك بالشفعة
إىل  فرفع ذلك، أنا أحق ا :شريكي فقال، يل فيها شريك أرضبعت حقاً من : قال ،عن أبيه، الشريد
  . )٤(اجلار أحق بالشفعة: (عليه السالم)فقال  ،وآله)عليه هللا (صلى االنيب 

  : عشىقال األ ،بأن الزوجة تسمى جارة ملشاركتها للزوج يف العقد أيضاًما أجابا أكما 
  .)ةنك طالقإبيين ف ايا جارت(أ
 مسيت بذلك إمنا: يقولأن  حدفليس أل، كانت باملشرق والزوج باملغربوإن  ا تسمى جارةإف

  .جماورة ةقريبألنه 
وتبعه اجلواهر وحىت ، نقل ذلك مفتاح الكرامة عنهما، يقع على الشريك فقد صار اسم اجلار: قاال

   مل لو

                                                
  . ٥ح ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ١٥ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج٢(
 . ١١الباب  ١٤٩ص ٣ج) املستدرك ٣(
  . ٢٥٠) السرائر: ص٤(



 ٦٤

 )١(سنن البيهقي أيضاًوالذي رواه  ،لنبوي الذي تقدماإىل  ميكن االستناد ال، ول هذا التأويلؤن
  . الصحيحة الصرحية امع عليها خباريف قبال األ عليه وآله)هللا (صلى اعنه ، وغريمها )٢(وكرت العمال

  . ) انتهىرهأو  مع الشركة يف طريقهإالّ  ،وميز ما قسميف وال(: ا تقدم يظهر وجه قول الشرائعومم
 وال(: المةعند قول الع ل يف مفتاح الكرامةفقد قا أما املستثىن منه، وقد تقدم الكالم يف املستثىن

املقنع واملقنعة والنهاية واخلالف واملبسوط والكايف واملراسم صرح باحلكم املذكور يف  ):فيما قسم وميز
ف وكتب نصسرائر والشرائع والنافع وكتب املواملهذب وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والغنية وال

  . الرياضإىل  الشهيدين وسائر من تأخري
، يف قبال قول العماين مرادمهاأن  والظاهر، املشهورأنه  ويف املختلف، أنه أشهر الكفاية ويف: وفيه

  .م نقلوا عن العماين اخلالفأل
  . تكرارهاإىل  فال داعي الدالة على ذلك )٣(وحيث تقدمت الروايات

  
  ((الشفعة بني شريكني فقط))

  : فيه أقوال ،زاد عن شفيع واحد وهل تثبت ملا(: مث قال الشرائع
  . وسؤنعم تثبت مطلقاً على عدد الر: أحدها

  . للواحدإالّ  تثبت يف العبد وال، مع الكثرة رضاأل تثبت يف: اينوالث
  . )وهو أظهر، مع الزيادة على الواحد شيءتثبت يف  ال: والثالث

                                                
  . ٦باب الشفعة ح ١٠٦ص ٦) السنن الكربى: ج١(
  . ١٧٧٠٧ح ٨ص ٧) كرت العمال: ج٢(
  من الشفعة.  ٤و ٣الباب  ٣١٩ ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ٦٥

كما ، بل هي كذلك، اًإمجاعر شهرة عظيمة كادت تكون بل املشهو، أشهر(: ويف اجلواهر
  . )ستعرف

فمنعه ، اء على اثننيلشركيثبت مع زيادة االشفعة هل أن  نا يفؤاختلف علما(: ويف املسالك
وذهب ابن ، مجاعدريس اإلإخالف حىت ادعى عليه ابن  تباع بالمنهم الشيخان واملرتضى واأل ،كثراأل

دريس يف دعوى إوخطأ ابن ، ورهاملشإىل  وقواه يف املختلف بعد ذهابه، مطلقاًثبوا مع الكثرة إىل  اجلنيد
ونسب ، ووافق يف املقنع املشهور، عها يف غري احليوانثبوا مإىل  وذهب الصدوق يف الفقيه، مجاعاإل

  . ) انتهىالروايةإىل  ثبوا مع الكثرة
(عليه هللا عبد اأيب  عن ،بن سنان هللاصحيح عبد ا، األصلإىل  ضافةويدل على املشهور باإل: أقول

  . )١(نهم شفعةذا صاروا ثالثة فليس لواحد مإف، لشريكني مامل يقامساإالّ  تكون الشفعة ال: قال السالم)
(عليه هللا عبد اأيب  عن ،عن بعض رجاله ،عن يونس، ربعةرواه املشايخ الثالثة يف الكتب األ وما
فشريكه أحق به من  غريمها فباع أحدمها نصيبهبني شريكني ال شيءكان الإذا  :حديث يف السالم)

  . )٢(حد منهمشفعة أل زاد على االثنني فالوإن  ،غريه
يف اململوك يكون بني شركاء فيبيع : قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،وصحيح احلليب

يف احليوان : قيل له، كان واحداًإذا  نعم: قال ،أله ذلك، أنا أحق به: فيقول صاحبه أحدهم نصيبه
  . )٣(ال: قال ،شفعة

                                                
  . ٧ح ١باب  ٢٨١ص ٥) الكايف: ج١(
  . ٢من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ٣من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ٦٦

يكون بني  اململوك: (عليه السالم)هللا عبد ا يبقلت أل: قال، بن سنانهللا لعبد ا أخرى ويف رواية
  . )١(كان واحداًإذا  نعم: قال ،أله ذلك ،أنا أحق به: فقال أحدهم فباع أحدهم نصيبه شركاء

سأله عن مملوك بني شركاء أراد أحدهم بيع أنه  ،رواها الصدوق يف الفقيه، له أخرى ويف رواية
 قدم على البيعفلما أ ع نصيبهني فأراد أحدمها بيما كانا اثنإف: قلت، يبيعه: (عليه السالم) قال ،نصيبه

يكون إالّ أن  شفعة يف احليوان ال: (عليه السالم)مث قال ، هو أحق به: قال ،أعطين: قال له شريكه
  . خ ل )،يكون الشريك فيه واحداًأن  الإ(، )٢(الشريك فيه رقبة واحدة

من  شيءبة يف كل الشفعة واجأن  روي :(عليه السالم)موالنا الرضا إىل  املنسوب ويف الفقه
ذا إو، حق به من الغريبفالشريك أ  الشريكني فباع أحدمهابني شيءكان الإذا  احليوان والعقار والرقيق
  . )٣(شفعة لواحد كانو أكثر من اثنني فال

  :طالقويف قبال هذه الروايات مجلة من الروايات الدالة على اإل
الشفعة على : قال )،عليهم السالم( يعل عن، عن آبائه، عن أبيه، عن جعفر، السكوين مثل رواية

  . )٤(عدد الرجال
  . )٥( )عليهما السالم( عن جعفر بن حممد، طلحة بن زيد رواه ومثله ما

  إىل  بسنده، لعلي بن بابويه )مامة والتبصرةاإل(عن كتاب  ،وما رواه البحار

                                                
  . ٤من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٧من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١من الشفعة ح ٧الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٣(
  . ٥حمن الشفعة  ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج٤(
  . ٥حذيل  ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج٥(



 ٦٧

: قال )عليه وآلههللا ا ىصل( عن النيب، )عليهم السالم(عن آبائه ، عن أبيه، عن الصادق، ابن فضال
وليس بأصل الشفعة على عدد الرجال)١( .  

نصباء والشفعة على قدر األ: يف حديث قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،وعن الدعائم
  . )٢(باحلصص

 )عليه وآلههللا ا ىصل(هللا قضى رسول ا: قال ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، بن خالد وعن عقبة
  . )٣(ني الشركاءبالشفعة ب

  .الن على ثبوت الشفعة يف املتعدداالد )٤(خربا منصور بن حازم وقد تقدم
، صحيحي املنصور قد تقدم الكالم فيهماألن  ،اوم روايات املشهورقت لكن هذه الروايات ال

 املرد بالشركاءأن  مل يعرفإذ  ،)٥(وسائر الروايات ضعيفة الداللة كخرب عقبة، ما من التخصيصأو
جممل جيب محله نه إ :ن شئت قلتإو، املراد الشريكان يف كل بيع بيع، أو الواحد شيءالشركاء يف ال
  .تقدم على املبني مما

حممولة  ،ضعف السندإىل  ضافةفباإل، ما أشبهعن السكوين وطلحة و وأما سائر الروايات مثل ما
  . ن العامة يف رواييت السكوين وطلحةوقرينة التقية كون رواا م، على التقية كما ذكره الشيخ وغريه

إىل  ني والرجوعبعد احتمال تساقط الطائفتفإنه  ،ومن ذلك يعرف وجه النظر يف قول املسالك
رواية ابن سنان ألن  ،هذه الروايات أكثر وأوضح داللةًألن  ،رضافيه نظر ملنع التع( :قال، األصلحكم 

  اليت هي عمدة الباب ال 

                                                
  . ٢ح ٧الباب  ١٤٨ص ٣ك: ج) املستدر١(
  . ٤ح ٧الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ٢و ١ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج٤(
  . ٧من الشفعة ح ١الباب  ٢٨١ص ٥) الكايف: ج٥(



 ٦٨

 ،يف معناه ماأو  بالالم املفيدة لالستحقاق أثبت الشفعة للشريكنينه إحيث ، صراحة فيها
قائل  الإذ  ،تثبت بثالثة وال: ينافيه قوله وال، هلما ريكني الريد ثبوا بني الشأإالّ إذا  يتم واملطلوب ال

  . )راآلخرادة عدم استحقاق كل واحد من الثالثة خبصوصه دون إوجلواز  ،بالفرق بني االثنني والثالثة
، طريقاً أصح )١(رواية منصورأن  مع، فيه طريقاً للجمعإالّ أن  كان خالف الظاهروإن  وهذا

  . تيةومقيدة لرواية بن سنان اآل
يف خمتلف  وكأن الذي أوقعه يف ذلك ما، من غرائب الكالم(نه إ :ولذا قال عليه يف اجلواهر

 لصحة حديث منصور بن، خيلو من قوة ء الوقول هؤال: ذكر املسألة بتمامها قالأن  بعدفإنه  ،الفاضل
  .كالم املختلف انتهى )لى سقوطها مع الكثرة خطأع مجاعدريس اإلإوادعاء ابن ، حازم

املذكور الذي هو مع  مجاعخصوصاً حكمه خبطأ اإل، فيه خيفى عليك ما وال(: مث قال اجلواهر
لذا جزم يف الروضة مبوافقة  ولعله ...عنه ه عليه من تأخرقفووا، ليه من تقدمهإشهادة التتبع له قد سبقه 

  . انتهى )٢()خيفى على من الحظهما وهو فيها أفقه منه يف املسالك كما ال، وراملشه
ضعيفة لروايات ، بثبوت الشفعة مع الكثرة: ابن اجلنيد والصدوق قاال(: ولذا قال يف جامع املقاصد

  . ) انتهىاألولواملذهب ، هاتها بأقوى منرضاتنهض حجة مع مع ال
  

  ((فروع))
   من نفر، أو ه من نفرينتيبيع الشريك حصأن  فرق بني الأنه  مث الظاهر

                                                
  . ١ح ٤الباب  ٣١٨ص ١٧) الوسائل: ج١(
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(



 ٦٩

 إطالقهو الظاهر من  طالقاإلألن  ،يف وقت واحدأو  سواء باعه من نفرين متعاقبني، واحد
  . الروايات والفتاوى

كأن يكون ثالثة ، عقد البيعهل املراد بالكثرة املانعة الكثرة السابقة على (: قال يف مفتاح الكرامة
، كما لو كان الشريكان اثنني وباع أحدمها نصيبه من اثنني ،عم منها ومن الالحقةاأل، أو فيبيع أحدهم

كل واحد من ألن  ،من أحدمها ملكان الشركة الالحقة وال، خذ منهمااأل اآلخريصح للشريك  فال
بعد اآلخر إالّ اقب ومل يعلم الشريك اشتريا على التعإذا  املشتريني من الشريك شريك خصوصاً

 ،أخذ من اجلميع فالإذا  أما. اآلخرأخذ من أحدمها دون إذا  متنع يف املثال فيما إمناا إ: وقيل، شرائهما
الثة فليس لواحد ذا صاروا ثإف :(عليه السالم)وظاهر قوله ، أقوال ،الشريك املستحق للشفعة واحدألن 

، وهو ظاهر احملقق الثاين والشهيد الثاين، االستحقاق يف املثال مطلقاًبنفي  يقضي )١(منهم الشفعة
 ،وظاهر الشهيد محل الكثرة على السابقة، ف يف آخر الفروع على القول بالكثرةنصوالتفصيل ظاهر امل

 ،)٣(ومرسل يونس، )٢(بن سنان هللاخرب عبد ا إطالقومن ، ذكره يف حواشيه وهو املتبادر من الفتاوى
  . ) انتهىحد منهماملسقطات أليف  االستصحاب وعدم عده إىل مضافاً

الثالثة إالّ  ذا صاروا ثالثةإف: )يه السالملع(يفهم من قوله  الإذ  ،وهو كما ذكره مفتاح الكرامة
   ي اختاره اجلواهرذوهذا هو ال، الثالثة بعد البيع ال، قبل البيع

                                                
  . ٧ح ١الباب  ٢٨١ص ٥ج) الكايف: ١(
  . ١ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ٢ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ٧٠

   :حيث قال، أيضاً
كما لو كان ، عدم الشفعة مع الكثرة السابقة على عقد البيع والفتاوى دلةاملنساق من األن (إ

مشتركاً بني  شيءكان ال كما لو كانت الحقةإذا  أما، فيبيع أحدهم نصيبه مشتركاً بني ثالثة شيءال
كما عن ، فالظاهر ثبوا، مث علم الشريك بذلك، ترتيباًأو  اثنني فباع أحدمها نصيبه على اثنني دفعةً

، من اثنني ولو مع بيع متام النصيبإالّ  واحتمال عدم ثبوت الشفعة(: قالن إ إىل )١()يهحواشيف  الشهيد
  . انتهى )٢()ال أظن أحداً يلتزمه، فال يتحقق شفعة ببيع بعض النصيب خاصة

مل نقل إذا  خصوصاً ويؤيده املالك، عماأل دلةن ظاهر األإف، دلةخالف ظاهر األألنه  وذلك
  . وغريمها )٣(رال ضرودليل ، طالقباإل

وهب بعد البيع وإن  الشفعةخذ بحق للشريك األ باع البائع بعض حصتهأنه إذا يعلم  تقدم ومما
مل يكن ، مث باع بعض احلصة ثانياً أوالً لو انعكس بأن وهب بعض حصته أما ،اآلخر بعض حصته
  . شفعة حني البيع فال، بسبب اهلبة صار املال مشتركاً بني الثالثةألنه  ،خذ بالشفعةللشريك األ

  . فالظاهر بقاء حق الشفعة ولو لالستصحاب، حالة واحدةيف  ولو تقارن البيع واهلبة
من فإنه  ،شفعة لك فال وهبت أوالً: وقال البائع، فلي الشفعة بعت أوالً: ولو اختلفا فقال الشفيع

  . واحد شيءلعدم اجتماعهما على  ،نكارواإل من االدعاء ال، التداعي

                                                
  .٢٧٦ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
  .٢٧٧ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ٧١

حتققت  ،ثالثإىل  مث باع املشتري النصيبني، نصيبه من أحدمهاانوا ثالثة فباع أحدهم ولو ك
حني البيع مها شريكان أنه  واملفروض، قبل ذلك ر حني البيع الاالعتباألن  ،األولإىل  الشفعة بالنسبة

  . كما هو واضح، فقط
اململوك  يستثىنأن  ينبغينه (إ :يكون أكثر من شريكني الأن  يف مسألة اشتراط احلدائق قالمث إن 

الصحيحة الصرحية يف اشتراط وحدة الشريك يف صحة  خبارمجلة من األ ملا تضمنته، من حمل اخلالف
  . ) انتهىعداه عل حمل اخلالف فيماوجي، الشفعة فيه

 هل هناك فرق بينهوأنه  ،بسط الكالم فيهإىل  داعي ن فالمورد ملسألة اململوك اآل لكن حيث ال
   .ه أم الغري نيبو

على أو  ،سوهل هو على عدد الرؤ، اختلف القائلون بثبوا مع الكثرة(: قال يف املسالكنه إ مث
  . ونقله الشيخ عنه مطلقاً، األولفصرح الصدوق ب، قدر السهام

جاز ، اءعولو حكم ا على عدد الشف، الشفعة على قدر السهام من الشركة: وقال ابن اجلنيد
  . ذلك

الشفعة يثبت على عدد : قال (عليه السالم)علياً ن إ ،بن زيد رواية طلحة: ولاألويدل على 
كثر فيتساويان يف خذ املال مجيعه كصاحب األكان منفرداً أل ن من حصته قليلة لووأل، )١(الرجال

  . هو مطلق الشركة ياملقتضإذ  ،االستحقاق
إذا  قص بنقصهاتوين، بتزايد علته يديتزا للشفعة الشركة واملعلول ياملقتضن إ :ويدل على الثاين

  . انتهى )٢()كانت قابلة للقوة والضعف

                                                
  . ٥ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(
  .٢٨٤ـ  ٢٨٣ص ١٢مسالك األفهام: ج) ٢(



 ٧٢

خيص  الأنه  كما، األولفمقتضى القاعدة هو الوجه ، وأنت خبري بأن وجه الثاين استحساين حمض
ولذا أيد احلدائق القول ، كما تقدم تدل على ذلك أيضاً )١(بل رواية السكوين، الدليل برواية طلحة

  . بعه اجلواهروت، األول
س بعد اختصاصه وينايف ذلك التوزيع يف تعلق الديون على قدرها دون الرؤ وال(: مث قال اجلواهر

، ة املشتركة بني القليل والكثري خبالف املقاميأصل الدين بالدليل الكاشف عن كون التعلق من جهتها ال
، سووز قسمتها على عدد الرؤوجي: ولكن قال، فجعلها على قدر السهام يأيب عل نع يخالفاً للمحك

 صحاأل األولومن هنا كان القول : ةاآلخروقال ب، شكل عليه مبا ذكره من التخيريأمث ، ومقتضاه التخيري
  . ) انتهىكما اعترف به غري واحد

  
  ((لو اختلفا يف ثبوت الشفعة))

 عدد الشفعة على أن يف، أو تقليداً يف أصل وجود الشفعة يف مقامأو  لو اختلفا اجتهاداًنه إ مث
ذا حكم جيب عليهما إف، فاملرجع القاضي، ميكن االختالف فيه غري ذلك مماأو  ،عدد السهام، أو سوالرؤ
ولو  القاضي يحقق يف كتاب القضاء وغريه من لزوم اتباع رأ ولو كانا جمتهدين متخالفني ملا ، خذ بهاأل

  . إليه ملاعكماسبق اإل، أحدمهاأو  كان خمالفاً الجتهاد كليهما
حق له  ،خذ بالشفعة شيعياًوكان اآل، فيما مل يكن عند الشيعة، كان عند العامة الشفعةإذا  أما

حنكم أن  كما حق لنا، حنكم على طبق رأيهمأن  واذا راجعونا حق لنا ،)٢(لزامدة اإلعذلك من باب قا
   كما ذكرنا تفصيله يف، على طبق رأينا

                                                
  . ٥ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧الوسائل: ج) ١(
  خوة. من مرياث اإل ٤الباب  ٤٨٥ص ١٧) انظر الوسائل: ج٢(



 ٧٣

كما ، من باب التقية ال لزاممن باب قاعدة اإل )١( يه السالم)(علعلي  ولعل رواييت ،كتاب القضاء
  . كالقصة املنربية وغريها )الفقه(ذكرنا مثله يف غري مورد من 

  

                                                
  . ١٩ص ١على النهج: ج دانظر شرح ابن أيب احلديو، ٤٥ص ٩تهذيب: جال) ١(



 ٧٤

  
  ((ال شفعة مع عجزه عن الثمن))

  ).وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن(: قال يف الشرائع ):٩مسألة ( 
لنهاية والسرائر والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير قد صرح باحلكم يف ا(: وقال يف مفتاح الكرامة

، ةعميف التبصرة والل وهو معىن ما، والدروس وجامع املقاصد واملسالك والروضة وغريها رشادواإل
يف الغنية  خالف كما وبال، كما يفهم من املسالكاً إمجاعو، وغريمها من اشتراط القدرة على الثمن

  . ) انتهىمجاعيكون دليله اإلأن  كنويف جممع الربهان مي، والرياض
  .يكفي بذل الضامن والرهن والعوض الوأنه  ،وقيده يف اجلواهر بعدم رضى املشتري بالصرب

بالتقرير الذي ذكروه يف  ال ضررودليل ، القادرإىل  بعد انصراف الرواية األصلويدل عليه 
  . خياري الغنب والعيب

عن رجل طلب  (عليه السالم)جعفر الثاين أبا  سألت: لقا ،مهزيارعلي بن  حسنإىل  ضافةباإل
أو  أيبيعها، أراد بيعهان إ رضاألفكيف يصنع صاحب ، حيضر املال فلم ينضأن  فذهب على أرضشفعة 

ال إو ،ن أتاه باملالإف، ظر به ثالثه أيامتكان معه باملصر فلينن إ :قال ،شريكه صاحب الشفعة يءظر جمتين
ظر به مقدار تفلين، آخرإىل  حيمل املال من بلدأن  إىل جلطلب األوإن  ،رضاأل يف هتفليبع وبطلت شفع

  . )١(شفعة له ال فالإو ،ن وافاهإف، قدمإذا  وزيادة ثالثة أيام، تلك البلدة وينصرفإىل  ما يسافر الرجل
  . ما باملناط القطعيإو ما بالظهورإتدل على مورد الكالم  وروايته

وأنت خبري بأن ( :بعد ذكر الرواية صاحب احلدائق حيث قال شكالوجه إل الأنه  ومنه يعرف
  ، هو الشفعة قبل البيع إمنامورد الرواية املذكورة 

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٧٥

قد استدلوا ا على الشفعة  ابصحواأل، املشتري ال يبيعأن  تظر الشريك الذي يريدي ينذن الأو
  . )ولعلهم قاسوا حال املشتري على البائع وهو مشكل، بعده

قد مينع ظهور الرواية فيما ذكره (: جتشم صاحب اجلواهر حيث قالإىل  حاجة الأنه  يظهروبذلك 
وعرفاً يف االستحقاق بعد  ن الشفعة حقيقة لغةًإف، أرضطلب شفعة : كما عساه يشهد له قوله، احلدائق

ئذ يكون املراد وحين، لكظاهر يف ذ أيضاًبل لعل البطالن ، اخذ املراد حينئذ بالطلب األ: بل قيل. البيع
 أرادهاأنه  كان املراد، خذرادة املعىن احلقيقي من الطلب فيه لألإقلنا ب بل لو، املشتري رضاألبصاحب 

مسعته يف اعتبار سبق دفع  التملك على حسب ما، أو خذ اومضى ليحضر الثمن ليحصل استحقاق األ
  . ) انتهىعلى املطلوب داالً أيضاًالثمن كان 

ولذا مل يستشكل أحد من الفقهاء الذين تعرضوا ، كان املناط قطعياً هوربالظنه لو مل نقل إف
حيث  جهة تقييد الفقهاء هلا بعدم الضرر ي يف الرواية منردبيلاملقدس األ أن إشكال كما، فيها )١(للرواية

لكنه ، منفي بالعقل والنقلألنه  م قيدوا بعدم الضررأفك، الضرروظاهر الرواية غري مقيد بعدم (: قال
  . ) انتهىخصوصاً مع وجود النص فليس له ضابط واضح، اًريجند وقوعه يف الشرع كث ناأل، غري ظاهر

انوية ثقاعدة  ،ذكره يف نفس هذه الرواياتإىل  ضافةباإل ال ضرردليل إذ  ،ر الوجههغري ظا
   فال ميكن التمسك، ية يف كل مورداألول دلةمطلقاً يقيد ا األ

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٧٦

  . ت يف قبال القاعدة املذكورةطالق الرواياإب
، منفي بالعقل والنقلألنه  ،قيدوا اجلواز بعدم الضرر ابصحاألن (إ :ولذا قال يف احلدائق يف رده

، ي من املناقشة هناردبيلذكره احملقق األ وما، شفعة وحينئذ فلو كان البلد بعيداً جداً ويتضرر بالتأخري فال
فمع تسليمه جيب االقتصار به على  ،الشرع كثرياً يف حمل املنعوما ادعاه من وقوعه يف ، الظاهر ضعفه

وحنوها جيب  طلق من هذه الروايةأ وما، والنقلي الدال على عدم جوازهبه الدليل العقلي  وخيص، موضعه
ن مناقشته مبحل من الضعف إوباجلملة ف، كما هو مقتضى القواعد املقررة، املذكورة دلةختصيصها باأل

   .) انتهىوالنظر
البلد ولو مل يكن بلداً إىل  فيمن يذهب، أو ولو يف الثالثة ال ضررالزم التقييد بلاأن  ومنه يعرف

على أو  العشرة ضرر على املشتريأو  لكن يف انتظار الثالثة، يستوعب عشرة أيام مثالً إمناو، بعيداً
ال ية كاألول دلةوية املخصصة لألمن القواعد الثان ألنه أيضاً ،أيضاًخيص ذلك باحلرج أن  بل ينبغي، البائع
  . أفردإذا  فيما اآلخرمنهما يشمل  كالًن إ :يقالأن  ميكنأنه  إىل ضافةباإل، ضرر

جعل عليكم  امبدليل  ملنع الضرر )١(آل سام يف حديث موىل (عليه السالم)مام ولذا استدل اإل
  .)٢(يف الدين من حرج
مكان حتصيله إل، أجودمها العدم ،عساره وجهانإققه بويف حت، يتحقق العجز باعترافه :ويف املسالك

، ضرار وال ال ضررلعموم ، يتوقف على احلاكموال كمدعي غيبته ر به ثالثة أيامفينظ بقرض وحنوه
  . وهو كما ذكره

                                                
  . ٥لوضوء حمن ا ٣٩الباب  ٣٢٧ص ١) الوسائل: ج١(
  .٧٨سورة احلج: اآلية ) ٢(



 ٧٧

ذا إف، مل يقم الشهود على خالفه، أو مل نعلم خالفهإذا  يؤخذ به إمنااالعتراف أن  لكن من الواضح
ما أو  التقاصأو  لبيع بعض أمواله احلاكمإىل  كان للمشتري الرجوع، وأخذ بالشفعةاعترف بعجزه 

  . فتأمل أشبه
ألن  ،ع أخذه بالشفعةفر مل ينبل كان يعترف باليسا، علمنا بعجزه فلم يعترف هو لوأنه  كما

وعلمنا  ةقامت الشهود على يساره وأخذ بالشفع بل لو، على االدعاء وحنوه ال لواقعاحلكم معلق على ا
  . خذمل ينفع ذلك يف حتقق األ اشتباه الشهود

  
  ((فروع))

، ما أشبهقبل بالضامن والرهن والعوض و، أو عجز عن دفع الثمن ورضي املشتري بالصربإذا  أما
يف مقامات إالّ  ليس ملزماً ال ضررودليل ، يعدومها احلق الألن  ،يف صحة الشفعة شكالفال ينبغي اإل

  .أراده املتضررإذا  ده الشارع حىتيري مما ال خاصة
، أو ولكن كان مستحقاً للزكاة، خذ بالشفعة معسراًكان اآلإذا  خذ بالشفعةنه يصح األأ والظاهر

حيث للحاكم الشرعي التقاص جبعل الثمن ، داءهو عاص عن األ، اخلمس الذي يتعلق بذمة املشتري
  . ترياخلمس الذي على املشأو  خذ بالشفعة من باب الزكاةلآل

  
  ((تبطل الشفعة باملماطلة))

  ).هرب وكذا لو، ملماطلةوكذا تبطل الشفعة با(: قال يف الشرائع
ذكر بعدها  وما، كما يف الشرائع( ):ماطل واهلاربوال امل(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

  . يف العاجز، أي )١()هالبفيما ق
ا أل، يشترط فيه مضي الثالثة وال ،يؤدي وال داءاملراد باملماطل القادر على األ(: ويف املسالك
   ،حلاقه بهإوحيتمل ، عجز هنا حمدودة للعاجز وال

                                                
  ط احلديثة. ٤٦٦ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(



 ٧٨

  . )٢()الثمن بانتظاره ثالثة أيام حيث مل ينض )١((عليه السالم)عن اجلواد  ،لظاهر رواية ابن مهزيار
ل ظاهرهم االتفاق على ب، نه مل يعرف التحديد بالثالثة لغري املسالكأب(: شكل عليه اجلواهروأ 
جتدد وإن  ،بغري ذلك حال البيعأو  بالقرائنأو  شفعة له مع فرض عجزه املتحقق باعترافه الوأنه  ،عدمه

  . ) انتهىبل ظاهرهم سقوطها بتحقق املماطلة كذلك، له القدرة بعد ذلك بيسري
 الّإو، كان ضرراًإذا  بطال املماطلة فيماإنقول بأن  فالالزم، ال ضرر كذلالدليل على حيث إن و

  . فال وجه له
، املطل يتحقق قبل الثالثةأن  هم كما يف جامع املقاصدإطالقوظاهر : ولذا قال يف مفتاح الكرامة

ولعل ، كما عرفت )٣(احلسنة حلاقه به لظاهرإوحيتمل ، عجز ا للعاجز والأل، يشترط فيه ثالثة أيام وال
  . )٤()يؤدي فليتأمل وال، املماطل هو القادرألن  ،عن الثالثةقل وإن  ناطة بالضرر بالصرب اإلاألوىل

خذ من ماله كسائر املديونني بالشرائط حق للمشتري األ ،لو أخذ بالشفعة وماطلهأنه  والظاهر
  . املقررة هناك

 ،وهو كذلك، )نه مماطل من قبل ال مينع من أخذه بالشفعةأالعلم بأن  وليعلم(: ويف مفتاح الكرامة
  .حقق خارجاًتمل ت فال يسقط بالعلم ما، واحلق مقدم، بالشفعة حق واملماطلة مانعة خذألا إذ

  . ال ضرردليل  طالقإل، بعضهأو  وال فرق بني املماطلة عن كل الثمن

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(
  .٢٨٤ص ١٢مسالك األفهام: ج) ٢(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  ط احلديثة. ٤٦٦ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٤(
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مل تكن املماطلة مما  الّإو ،فهو املشتريإىل  بالنسبة ال ضررن حتقق إف، كانت املماطلة حبقإذا  أما
  . ال ضررالدليل هو أن  ملا عرفت من، يسلطه على الفسخ

 ىبل ومثل اهلارب كالسجني واملغم، ومن الكالم يف املماطل يعرف الكالم يف اهلارب كما ذكروه
خذ كان قبل األن إفإنه  ،ال ضررالدليل يف اجلميع هو ألن  ،ومن أشبهخربه  والذي مل يعرف، عليه

  . مل يتمكن املشتري من مالهإذا  الفسخكان بعده فللمشتري وإن  ،شفعة له بالشفعة فال
حرج وحنومها أو  خذ مباله موجباً لضرركان متكنه من األإالّ إذا  حق له يف الفسخمتكن فالإذا  أما

: ذكر دليل البطالن بالعجز قالأن  بعدفإنه  ،ذكره جممع الربهان القاعدة هو ما ومقتضى، مما هو مرفوع
 يوكذا اهلرب بعد البيع لئال يعط، بل أقبح، كالعجزفإنه  الوجدانوكذا دليل البطالن باملماطلة مع (

البائع عرفاً أو  وقت يضر حبال املشتريإىل  يكون املراد باملماطلة والعجزأن  ولكن ينبغي، الثمن معها
ة وصرب الثالثة أيام مع مد، ويؤيده جواز الصرب ثالثة أيام مع دعوى غيبة الثمن، ولو كان قليالً إليهالصرب 
  . ) انتهىبلد الثمن وجميئهإىل  الرواح
  .ظاهر الوجهغري  اجلواهر فيه إشكالف
ال دليل على ذلك بعد دليل  الإذ  ،الفسخ للحاكمن إ ل التذكرةمما تقدم ظهر وجه النظر يف قوو

ن إف. )١(ين جعلته عليكم حاكماًإ :(عليه السالم)ليس من شأن احلكام حىت يشمله قوله وأنه  ،ضرر
فما كان من شأم كان من شأنه ، شأن احلاكم الشرعي هو شأن احلكام العرفيةأن  هر هذه الروايةظا

  . أيضاً

                                                
  . ١اضي حمن صفات الق ١١الباب  ٩٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
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مل يكن وإن  ،يتوقف على حكم احلاكم ملكان الضرر النه إ ويف التحرير(: كرامةقال يف مفتاح ال
وهنا أخذه ، اختيارمهاالبيع حصل بألن  ،خر الدفعأأو  هرب املشتريإذا  املشتري ذلك يف البيعأي  له

  . ) انتهىضرار املشتري منعإذا اشتمل على إف، زالة الضرر عن نفسهإالشفيع لغري اختيار ب
  .ال ضررعدم ظهور الفرق بني املقامني بعد كون الدليل فيهما : وفيه

املناط حيث يكون ، مثال للضررأنه  ومل نقل ،)١(يف مورد الروايةأو  ،قلنا بثالثة أيام مطلقاًمث إن 
 يلزم مرور اثنني وال، يام الثالثة بالليلتني املتوسطتنين املراد ا بياض األأ فالظاهر، الثالثة حينئذ الضرر ال

ويف حكم الثالثة املستقيمة يف مسائل ، كما ذكروا تفصيل ذلك يف عشرة املسافر وغريها، ساعة نيوسبع
  . احليض وغريها يف العدة وغريها

دليل  الإذ  ،يراه كان عليه بينة يتضرر والعرف الأنه  فلو ادعى، ضرر فهو عريفذا كان املناط الإو
  .على مساع قوله

  
  ((لو ادعى غيبة الثمن))

أن  ن ذكرإف، ن مل حيضره بطلت شفعتهإف، ل ثالثة أيامجأولو ادعى غيبة الثمن (: ئعامث قال الشر
  ).مل يتضرر املشتري ماوزيادة ثالثة أيام  إليهبلد آخر مبقدار وصوله يف  املال

يف بلد آخر أنه  رولو ذك(: حيث قال، كما هو عبارة القواعد، وصوله منه إليهومراده بوصوله 
  . )يستضر املشتريمل  وثالثة أيام بعده ما، أجل بقدر وصوله منه

 ائر والشرائعواملهذب والكايف والغنية والسر كما صرح بذلك كله يف النهاية(: ويف مفتاح الكرامة
   والتبصرة رشاداإلو والنافع والتذكرة والتحرير

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(
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  . )ح وغريهايوجممع الربهان والكفاية واملفات والدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسالك والروضة
ن إضرر ف ىلإه يؤد الصرب عليمل إذا  هذا: وعن الغنية، ذلكيف  ال أجد خالفاً بينهم: ويف اجلواهر

  . الطائفة إمجاع ليبطلت شفعته بدل كذل ىلإى أد
وهو ، عيمن حني الب ابتداء الثالثة من حني شفعته الأن  )١(ظاهر اخلرب املزبورن إ :مث قال اجلواهر

  . خذ بالشفعة بعد أيام لعدم علم الشريك بالبيعرمبا يتأخر األإذ  ،كذلك
  

  ((فروع))
لكن  فرمبا كان البلد قريباً ،قربهأو  امليزان الضرر مل يكن االعتبار ببعد البلدأن  حيث عرفتنه إ مث

لكنه ميكن  ورمبا كان بعيداً، ما أشبهأو  عدم الوسيلة أو، من جهة مانع يف الطريق شهر مثالًإىل  حيتاج
متكن من حتصيل املال إذا  املماطلةيف  بل يدخل، الت احلديثة يف وقت قريبحتصيل املال منه بسبب اآل

  . يفعليام فلم يفون وحنوه يف هذه األلتبسبب ال
خري مل يتضرر املشتري بالتأإذا  هذا( :واالستقامة يف قول املسالك شكالوجه اإل ومما تقدم يظهر

واملراد ، بطلت الّإو، بعيداً جداً كالعراق من الشام وحنو ذلك إليهبأن كان البلد الذي نسب الثمن 
وتسلط املشتري على  ،ذمل يكن أخن إ حضاره يف املدة املضروبة سقوطهاإببطالا على تقدير عدم 

، يامتابعة لأل لليايلاو ،مهال يف خالل اليومويعترب الثالثة ولو ملفقة لو وقع اإل، كان قد أخذن إ الفسخ
   ن وقع اراً اعترب كمال الثالثة من اليوم الرابع ودخلتإف

                                                
 . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(
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  . ) انتهىومتام الليلة من الرابعة كذلك، أجل ثالثة أيام تامة وقع ليالًوإن  ،تبعاً الليايل
يلة لمتام الإىل  فال حاجة، تني املتوسطتنيبياضات ار والليلدليل على لزوم أكثر من ثالث  ذ الإ

  . ن ثالثة أيام عرفاً خمتلفة بسبب اختالف املوضوعاتإف، من الرابعة
املكان كان ثالثة أيام يف : ذا قيلإو، ا ثالث ارات فقط ريدأ، ثالثة أيام من العمل: قيلإذا  مثالً

غري إىل  ،املتوسطةإالّ  اعتبار بالليايل ال فالإو، ورمبا يراد به مع كمال الليايل، أريد به مع الليل، الفالين
  . ذلك

 كما ال، ؤفالالزم السري املتوسط فال جيوز البط، بلد ليحضر املالإىل  السفرإىل  احتاجن إنه إ مث
  . املرجع يف الفهم من النصألنه  العرفإىل  وعويف كل ذلك جيب الرج، جيب السريع خارج املتعارف

الرفيق عادة من  إليهحيتاج  بلد املال حصول ماإىل  ويعترب يف الذهاب(: ا قال يف املسالكولذ
نفس البلد زيادة عن حتصيل املال يف  يستثىن له وال ،بالعرف عمالً جرةأجيب حتصيله ب وال، وغريه
  . ) انتهىباملعتاد

، املال فذهبإىل  يءالبلد واإىل  ولو مل يكن ضرر بذهاب الشفيع، اهر وغريهوتبعه يف ذلك اجلو
 فال، احلكم معلق على الضررإذ  ،االمتناعأو  ثناء حصل الضرر على املشتري حق له يف الفسخمث يف األ

  . ثناءاألأو يف  األولفرق فيه بني حصوله من 
   وبطلت فليبع الّإال وفان أتاه بامل :مث يف النص املتقدم عن ابن مهزيار
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  .)١(شفعة له ال فالإن وافاه وإف: قالأن  ، إىلرضاأليف  شفعته
ال إو، مل يرد املشتري الشفعةإمنا إذا و، قط تلقائياًتس الشفعة الأن  والظاهر ولو بقرينة فهم العرف

  . رضي املشترين إ خذ بالشفعةفللشريك األ
ذا إف، هو ملكان مراعاة املشتري إمنااحلكم بالبطالن ن إ( :مهولذا قال يف مفتاح الكرامة يف أول كال

ليس له أنه  مبعىن ،حق الشفيع يسقطأن  )٢(عليه الرواية تدل وأقصى ما، رضي بالتأخري فقد أسقط حقه
يستلزم سقوط حق املشتري من مطالبة الشفيع بالثمن بعد أخذه بالصيغة  وهو ال، املطالبة بالشفعة

الشأن فيها كالشأن فيما إذ  ،داللة فيها على بطالن حق الشفيع وال، شتري بالتأخريورضي امل، الناقلة
فساده من  على بقاء الصحة وبقاء اخليار ال ابصحطباق األإمع  ،بيع له الأنه  من ريورد يف خيار التأخ

  . أصله
كما قال  ،هشفعة ل الأنه  يف اخلرب األوليف الفرض  بطلت الشفعة: (عليه السالم)فمعىن قوله 

  . ذلك يف الفرض الثاين (عليه السالم)
بيع  ال: (عليه السالم) كما قلناه يف قوله ،ا غري الزمةأ شفعة له ال: (عليه السالم)ومعىن قوله 

وهو ، يقال يف توجيه ذلكأن  ميكن هذا أقصى ما، يلزم البيع معناه الأن  من، يف خيار التأخري )٣(له
فيحمل ، ا باطلةأ شفعة له ال: فيكون معىن قوله ،ا صرحت بالبطالنأل، ةخروج عن صريح الرواي

  .احملتمل على الصريح ال العكسأو  الظاهر
 وكيف يكون من قبيل قوله ،كيف يبقى حق املشتري، جنيببطل حق الشفيع وصار لألنه إذا إ مث

  . انتهى ))٤(بيع له ال :يف خيار التأخري (عليه السالم)

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١من اخليار ح ٩الباب  ٣٥٦ص ١٢) الوسائل: ج٢(
  . ١من اخليار ح ٩الباب  ٣٥٦ص ١٢) الوسائل: ج٣(
  . ١من الشفعة ح ٩الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٤(
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 لفاظاأل ال هي تابع للعرف إمنان الظهورات إف، غري ظاهر من الرواية بري بأن أخري كالمهوأنت خ
رضي إذا  كان الالزم سقوط احلق حىت ولو أخذ بظاهر النص، روتبعه يف أخري كالمه اجلواه، فقط

  . عدم السقوط، أو ما القول بالسقوط يف كال املقامنيإفالالزم ، هطالقاملشتري بالتأخري إل
  
  (إذا رضي املشتري بالتأخري))(

فال يندرج يف ، يف أثناء الثالثة، أو مرأما لو رضي بالتأخري يف ابتداء األ(: قول اجلواهرأن  ومنه يعلم
وهو مستمر على  لو مضت الثالثة خبالف ما، تقتضيه القواعد من الصحة فيبقى على ما، النص املزبور
فلو رضي بعد ، لنص حينئذ عدم االستحقاق واالنفساخن ظاهر اإف، فلم يأت به الشفيع، طلب الثمن

، كما لو كان يف االبتداء مثال، يف بقاء الثمن يف ذمة الشفيع، أو ذلك مل جيد يف ثبوت حق الشفعة
 إمنابل قاعدة الضرر وحنوها ، ا وبني العقد الذي له جهة صحة ولزوممكان الفرق بينهإخصوصاً بعد 

  . ) انتهىررتزلزل لزومه الذي هو مناط الض
هو  ال ضررأن  كما، ال ضررب ما ذكرناه االستدالل يف الرواية يدوالذي يؤ، غري ظاهر الوجه

إذا  كما قالوا مثله يف ما، الضرر هو الذي سبب التشريع فهو منهأن  حيث يفهم منه، أيضاًالدليل العام 
، مورمنع الشارع عن تلك األ ما بقدر ال الصوم ضرراًأو  الصالة واقفاًأو  الغسلأو  كان يف الوضوء

يصوم ويغتسل ويتوضأ ويصلي أن  حيق لهفإنه  ،كان ضرراً خفيفاً إمناو، ما أشبهأو  سبب املوتإذا  كما
  .اجلواز يرفع الضرر اللزوم ال إمناو، واقفاً

الشارع قرر خالف أن  ومل يعلم، والعرف يرون ذلك، ق عريفالشفعة حأيضاً أن يؤيده أنه  كما
  . العرف
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واملسالك من كون  عن التذكرة وجامع املقاصد احملكييف  األول وجه النظر يف الشق ومنه يعلم
وتسلط ، مل يكن أخذن إ حضاره يف املدة املضروبة سقوطهاإاملراد ببطالن الشفعة على تقدير عدم 

وسيأيت بعض ، سقوط اجلواز يقال سقوط اللزوم الأن  الالزمإذ  ،كان قد أخذن إ املشتري على الفسخ
  . مدخلية دفع الثمن يف ملك الشقصيف مسألة ، وارياخلالكالم يف ذلك يف مسألة 

  
  ((إذا تضرر املشتري بالتأخري))

كان املال وإن  ،يتمكن من دفع املال لكنه ال الشريك لو أخذ بالشفعةأن  قد ظهر مما تقدمنه إ مث
ىل إ أو مدة شهرإىل  على املالك يف رصيده تجزواحلكومة قد ح ،يف البنك موجوداً بأن كان املال مثالً

ن إأنه  القاعدة ىفمقتض ،حيانكما هي شأن احلكومات احلاضرة يف بعض األ، ما أشبهأو  شعار آخرإ
خرج  ،دليل الشفعة إطالقخذ بيتضرر كان له األ ن ملإو، خذمل يكن للشفيع األتضرر املشتري بالتأخري 

  . يكن ضرر وحرج كان للشريك ذلك ذا ملإف ،احلرجأو  منه صورة الضرر
من تسلم املال من يتمكن  بأن حجز الدولة على املشتري حبيث ال ،احلال يف العكس وكذا

اعتبار  الأنه  كما، ال ضرراالعتبار بدليل  إمناو، ر حبجز الدولة وعدم حجزهااعتبفليس اال، الشريك
  .ن الدولة املخالفة لقواعد الشفعة شرعاًوؤبكل ش

املعامالت  أبوابون الشرعية يف خمتلف ؤاملخالفة لسائر الشالقوانني إىل  كذلك بالنسبةنه أ كما
كذلك فيما أنه  كما، منع الدولة من البيع للشريكوإن  ،فيصح أخذ الشريك بالشفعة واقعاً، وغريها

  . مثلةغري ذلك من األ، إىل منعت الدولة بيع املشتري
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  ((تثبت الشفعة للغائب))

  . وتثبت للغائب: قال يف الشرائع ):١٠ة مسأل( 
علمائنا كافة كما يف  إمجاعوب، هم كما يف اخلالفأخبارالفرقة و إمجاعب: وقال يف مفتاح الكرامة

  . شبهة يف ذلك كما يف املسالك وال، التذكرة
 كان حاضراًوإن  ،خالف يستحق الشفعة من علم بالبيع بعد السنني املتطاولة بال: وقال يف الغنية

  . تأخر عنه وأكثر ما، وباحلكم صرح يف املقنع ،قدم من غيبتهإذا  وكذلك حكم املسافر، يف البلد
  . عليه مجاعبل عن اخلالف والتذكرة اإل ،إشكال خالف وال بال: ويف اجلواهر

 يوص: قال ،(عليه السالم) عن أمري املؤمنني، رواه السكوين ما، ويدل على احلكم املذكور: أقول
  . )١(للغائب الشفعة :وقال ،كان له فيه رغبةإذا  يأخذ له الشفعة ،مبرتلة أبيه اليتيم

  . )٢(يقطع الشفعة الغيبة وال: قالنه إ ،(عليه السالم)ملؤمنني عن أمري ا، سالماإل وعن دعائم
   .)٣(قدم الغائب وبلغ الصغريإذا  كما هي لغريمها، الشفعة للغائب والصغري :(عليه السالم)وقال 
يقطع الشفعة  ال: قال ،فيع يكون غائباً عن البيعيف الش: قالنه إ ،(عليه السالم) هللاعبد اأيب  وعن
  . )٤(مل يعلمأو  علم بالبيع ،حىت حيضر

   يف الشفيع حيضر وقت الشراء مث يغيب مث يقدم فيطلب: قالنه إ (عليه السالم)وعنه 

                                                
  . ٨من الشفعة ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣املستدرك: ج) ١(
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ذا انقضت إف، الشفعة للحاضر البالغ سنة ووقت ،هو على شفعة ما مل يذهب وقتها: قال ،شفعة
  . )١(شفعة له فال تهالسنة بعد وقت البيع ومل يطلب شفع

يأخذ له ، ووصي اليتيم مبرتلة أبيه: قال ،الذي هو متون الروايات ،يف املقنع وعن الصدوق
  . )٢(وللغائب شفعة، بالشفعة

لف للنص اخمألنه  ،ت الشفعة سنةميكن العمل برواية الدعائم يف جعل وق الأنه  لكن الخيفى
  . غريهاأو  ولعله من جهة التقية، والفتوى

مل إذا  نعم ينبغي تقييده مبا، بني طول الغيبة وقصرها وفتوىفرق نصاً  وال(: اجلواهر قالمث إن 
ن أخر إف الّإو، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغريهم، وكيلهأو  خذ بنفسهيتمكن من األ

لو أشهد على  :بل يف التحرير، التذكرة يكما صرح به يف حمك، ان املطالبة كذلك بطلت شفعتهمكإمع 
وقدر على التوكيل  مل يقدر على املسري وكذا لو، فالوجه بطالن شفعته مكانهإقدوم مع املطالبة مث أخر امل

  . ) انتهىفترك
  

  ((ال شفعة يف املدة الطويلة))
منصرف عن فإنه  ،حضر بعد مخسني سنة مثالًإذا  كما، دة الطويلةاستثناء امل أيضاًوينبغي : أقول

كان ضرر إذا  خصوصاً، يشمل مثل ذلك ال ولعل مراد صاحب اجلواهر ما، أيضاًبل والفتوى ، النص
  . وحنوه

فوجهه االنصراف عن الغائب ، كي وغريهملذي ذكره الفاضل والشهيدان والكرأما التقييد ا
بقول التذكرة  يرادأن  والالزم، نص اخلاص والعامالوارد يف ال ال ضرردليل بضميمة خصوصاً ، املتمكن

، وكذلك حال كالمه يف التحرير، يف املسألة السابقة كما تقدم، األصل بطالن اللزوم ال )هبطلت شفعت(
  ، ولو مل يشهد احلكم كذلكإذ  ،)لو أشهد على املطالبة( :حاجة يف قوله يف التحرير وال
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، أو على وكيله العام، أو املذكورة بني قدرة الشفيع على نفس املشتري حكاماأل فرق يف وال
  . لوحدة املالك يف اجلميع، هذا املوردإىل  اخلاص بالنسبة

، أو عجز عنه عما لو فضالً ،متكن منهوإن  شهادتسقط شفعته بترك اإل وكذا ال(: مث قال اجلواهر
  . التزكيةإىل  من حيتاج، أو من مل يقدم معهعلى ، أو يقبل قوله شهاد من الإقدر على 

وعدم متكنه من املسري والتوكيل يف ، بعد علمه باحلال خذ قوالًنشاء األإترك الطلب مبعىن  أما لو
ولكن ينساق من فحواه عدم بطالن الشفعة لعدم ثبوت الفورية ، فلم أجد هلم تصرحياً فيه ،دفع الثمن

  . انتهى )هاؤبقا األصلعلى الوجه املزبور و
شهاد يف دليل الشفعة بعد عدم الدليل على اإل إطالق األولووجه عدم سقوط الشفعة يف فرعه 

  . من غري تقيد بالطلب شفعة نصاً وفتوىدليل ال إطالق أيضاًدليل الفرع الثاين أن  كما، الفرض املذكور
خذ القويل فقط مل ألا خذ العملي الوأشهد فيما كان الالزم عليه األ ،أخذت بالشفعة: ولو قال

  . ينفع
واملعامالت  نوع معاملةألنه  ،يصح الأنه  فالظاهر، نشاًءإبدون قصده  أخذ بالشفعة عمالًإذا  أما

  . أدلتها إطالقب أيضاًاللفظ جلريان املعاطاة فيه إىل  حيتاج الأنه  نعم الظاهر، نشاءاإلإىل  حباجة
  

  ((فروع))
مل ، ذلك ما أشبهأو  يتمكن من االسترجاع منه ال هبه ملنوأو  نذرهأو  ولو وقف املشتري الشقص

أدلتها تقتضي عدم الفرق بني وقوع هذه  إطالقف، الشفعة سابقة على هذه احلقوقإذ  ،تبطل الشفعة
  . وسيأيت الكالم يف ذلك، احلقوق على املبيع وعدمه
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كان  وكذا لو، للغائبخذ بالشفعة مع املصلحة له األ :ففي التحرير، ولو كان للغائب وكيل عام
  . مل يكن مصلحةوإن  خذيف األ وكيالً

وعدمها ، طالقفرق بينهما يف مراعاا مع اإل النه إ :وفيه(: قال يف اجلواهر بعد نقله كالم التحرير
مل يكن وإن  ،خذيف األ معىن كونه وكيالًإذ  ،املذكور شكالوجه لإل الأنه  والظاهر، )مع التصريح

  . فالفرق واضح كما ذكره التحرير، قإطال الأنه  مصلحة
 يقال ال ذا أخذ بالشفعة مث ترتل السوق مثالًإف، الواقع امليزان يف املصلحة وعدمها العرف المث إن 

  . خذ وجود املصلحةالظاهر يف وقت األألن  ،حيث مل يكن مصلحة يف الواقع تبطل الشفعةنه إ
سواء ترك الوكيل ، مع قدومه لغائب املطالبة اكان ل خذل األترك هذا الوكي نه لوأ التحريروعن 
   .ال ملصلحة أو

مع فرض عموم وكالته ، سقاطاً هلاإمل يكن ذلك منه ن إ هو كذلك(: وعلق عليه اجلواهر بقوله
  . ) انتهىووجود املصلحة فيه

فال أثر  مل يكن الوكيل عاماًإذا  أما، سقاط أصل املالكإسقاط الوكيل العام كإألن  وذلك
الشفعة حق كما يفهم من العرفية حيث إن و، ثباتسقاط واإلخاصاً يف اإل يكون وكيالًإالّ أن  سقاطهإل

  . الوكيلأو  صيلسقاط من األكانت قابلة لإل ،سبق اليت هي مناط احلكم الشرعي على ما
ليس  فاحلق قبل ثبوته ،ينبراء قبل الدكاإلألنه  ،تسقط الأن  قبل البيع حيتمل تهلو أسقط شفع نعم

  . وال دليل يف املقام، كان دليل على ذلكإالّ إذا  للسقوط قابالً
  أو، فأخذ ما أشبهأو  زوجهاأو  اه والدهأو  يأخذ بالشفعة الأن  ولو نذر
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لو  نعم، يوجب الوضع النذر وحنوه تكليفي فالإذ  ،مل يضر النذر وحنوه يف الشفعة ،أخذت ا
 ن البيع صحيحإف، باع وقت النداءأو  ،يشتري الأن  نذرإذا  و كمافه، يف ذلك حراماً خذ بالشفعة فعلأ

  .للحرام كان الفاعل فاعالًوإن 
الشرط ألن  ،لغوأخذه ا أن  فالظاهر، يأخذ بالشفعة الأن  شرط عليه يف ضمن عقد وحنوهإذا  أما

  . وذكرناه يف املكاسب، ر يف مبحث الشرطكما قر، يوجب الوضع
يتمكن  ي الوكذا املريض الذ، كان حاضراًوإن  ومن مل يعلم باحلال كالغائب(: اجلواهر قالمث إن 

كان حمبوساً حبق يقدر إذا  أما، حبق يعجز عنهأو  وحنومها احملبوس ظلماً ،بوكيله من املطالبة بنفسه وال
  . ) انتهىفهو كاملطلق، عليه

سواء كما  احملبوس باحلقو فهو ال فلو قدرإو، نفسه ةيقدر على جنا ومراده احملبوس ظلماً حبيث ال
  . ن امليزان القدرةإف، خيفى ال

 الذي الاجلواهر فرضه يف احملبوس ظلماً أن  ظاهرالو، فليس مبيزان بالباطلأو  أما كون حبسه باحلق
  . مكن من االنفكاكتي

ذكره  إمناو، فرق بني احلاضر والغائب الذي هو أحد أفراد املطلق الأنه  فالظاهر، وكيف كان
حضار الثمن عذر إفرض كون املانع عن أيضاً إذا ال فاحلاضر إو، باخلصوصية تبعاً للنص عليه ابصحاأل

ابن  ينافيه حسن الو، غري ذلك كان حكمه حكمهمأو  حبس حبق يعجز عنهأو  مثل مرض، شرعي
  ، ار الثمن مبعىن عدم تيسرهضحإالظاهر يف البطالن من حيث عدم  )١(مهزيار املتقدم
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، فرق بني احلاضر والغائب يف املالك الأنه  من الواضح ذإ، كما قاله اجلواهر أخرىجهة من  ال
  . وعلى الثاين بزوال حقه، ببقاء حقه األولفاحلاضر غري القادر والغائب القادر حيكم على 

، أي املقاصد والدروس كما يف القواعد والتحرير وجامع ،ئبعليه كالغا ىغموامل(: مث قال اجلواهر
كما يف الدروس وجامع ، خذ عنهفال يتصور األ، حد عليهوالية أل ال ذإ، غماءتطاول اإلوإن  فاقتهإتظر ين
: قيل، فالنماء للمشتري قبلها، قبلها جازة الأجاز ملك باإلق واأفوإن  ،ن أخذ أحد لغىإف، قاصدامل

  . ) انتهىولنيويل له يف أحد الق ال يفيكون كالصيب الذ، جميز له يف احلال الألنه  ولعله
يكون أن  بل مقتضى القاعدة، ويل له ه الؤغماإاملغمى عليه الذي يطول أن  دليل على النه إ :وفيه

ون أوىل قرباأل(و ،)١(رحام بعضهم أوىل ببعض﴾لوا األ﴿أوأن  وملا دل على، أبوه وجده ولياً للمالك
  . ل عدم والية غريمها يف الطفلبدلي ولو، ب واجلد عن ذلك يف املقامبعد خروج غري األ ،)باملعروف

ويل الغائب واملمتنع فإنه  ،ولو فرض عدم القول بواليتهما على املغمى عليه كان احلاكم ولياً
ونه حسب ؤنه ليس له ويل يتصرف يف شأميكن القول ب الفإنه  ،عليه أحدهم ىواملغم ،وحنوهم والقاصر
يتعارف من  راد املذكورين من املغمى عليه مامولعل  ،ما أشبهكشهر وه ممتداً ؤغماإكان إذا  الصالح

  . الويلإىل  احتاجإذا  غماء ساعةبل وحىت يف اإل ،غماء ساعة وحنوهااإل
   ن كان سكراً موجباً لذهاب العقلإف، لو أخذ بالشفعة يف حالة السكرنه إ مث
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د قاك بصحة العقلنا هنن إألنه  ،ميكن قياس املسألة بعقد السكرى نفسها وال، فال اعتبار بأخذه
  . كان للدليل اخلاص كما هو واضح

اهر فالظ، كان على عقله غشاوة خفيفةوإن  ،رهيف عقله وشعوينا كان السكر خفيفاً الإذا  أما
  .دلةاأل إطالقعة بفبالش هصحة أخذ

 يشترط الصحة يف املشتري بنفسه ال ،يقاعإهي  إمناو، الشفعة ليست معاملةأن  الظاهرحيث إن و
 يمث أغم اشترى ويل لطفل وانونأو  ،ما أشبهأو  سكرأو  عليه يغمأذا اشترى مث إف، وكيلهأو  وليهأو 

  . النص والفتوى طالقوذلك إل، يأخذ بالشفعةأن  حق ملالك الشقص ،عليه
إذا  أما، نشاءيريدها مل تقع شفعة لعدم قصد اإل خذ بالشفعة وهو الولو أكرهه مكره على األ

كراهية يقاعات اإلكسائر املعامالت واإل )١(كراهمرفوع بدليل رفع اإلأيضاً أنه ر نشاء فالظاهقصد اإل
  . تنفع النية الأنه  ن الظاهرإف، خذ بالشفعةأكرهه على عدم األإذا  أما، كالطالق وحنوه

وذلك ، مل يوجب طول املدة ضرراً على املشتريإذا  خذكراه كان له احلق يف األاإل ارتفعإذا  نعم
  . يف املستثىن واملستثىن منه دلةألا طالقإل

  

                                                
  . ١من جهاد النفس ح ٥٦الباب  ٢٩٥ص ١١) الوسائل: ج١(



 ٩٣

  
  ((تثبت الشفعة للسفيه))

  . وتثبت للسفيه: ئعايف الشر قال ):١١مسألة ( 
وكذا الغنية على ثبوا له  اخلالف إمجاعقد مسعت (: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة مثله

  ).وليهله فالذي يأخذ ، للعموم
الذي يأخذ له الويل ولو إالّ أن ( :قال ،يف ثبوا له شكالاإلو ئه عدم اخلالفاويف اجلواهر بعد ادع

  .)فات املاليةرذنه له فيه على حسب غريه من التصإأو  ذلكله  جازتهإب
أن  فلما دل على خذ هو الويلاآلأن  وأما، دلةاأل طالقأما أصل كون الشفعة للسفيه فإل: أقول

وأما ، ونهؤفالويل هو الذي يتوىل ش ، الكتاب احلجركما ذكرناه يف، السفيه ممنوع من التصرف يف أمواله
 ،يف الصيب اقالو ن عبارته ليست مسلوبة كعبارة الصيب وانون على ماماذكره اجلواهر أخرياً فأل

  . خذيوكل نفس السفيه يف األأن  كما له، بنفسهيأخذ أن  فللويل ،يف انون مجاعواإل
بل قد حيتمل جواز ذلك له مع ، جازة الويلإخذ بنفسه مع ألبأن له ا( اًما ذكره اجلواهر أخري نعم

  . ) انتهىابصحكان خالف ظاهر األوإن  ،برائها لهإ، أو املشتري بالبقاء يف ذمته ىرض
كان وإن  كل تصرفات السفيه ممنوع عنهاأن  الكتاب احلجر قد ذكرنا يفإذ  ،غري ظاهر الوجه

  .دلةد من األهو املستفا ابصحهو ظاهر األ فما، باملصلحة
حمل  أيضاًالصيب وانون دون السفيه أي  بالفرق بينهما بسلب عبارما أيضاًذكرناه  ماأن  كما

أن  فما املانع من ذا مل يكن الدليلإو، دليل على سلب عبارتهأي فإنه  ،الصيب املميزإىل  تأمل بالنسبة
  . يأخذ بالشفعةأن  يوكله الويل يف

  ، خذلطفل وانون والسفيه وكملوا فلهم األمل يأخذ ويل انه إذا إ مث
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ترط شنعم ي، خذمل تكن املصلحة يف األوإن  ،خذالشفيع له األألن  ،الأو  سواء كان يف املصلحة
  .خالفاً ملن اشترط املصلحة، ياء عدم املفسدة كما قرر يف حملهاألوليف 

طال وإن  خذهلم األأن  دةومقتضى القاع ،النكاح واحلجر يوقد ذكرنا وجه القولني يف كتاب
سقاط ومل يكن اإل، ا حق كما تقدمحيث إ، أسقط الويل الشفعةإذا  نعم، مل يكن ضرراًإذا  الزمان

تبدل الويل كان للويل الثاين أنه إذا  كما، خذمل حيق هلم بعد الكمال األ ،مفسدة مما كان ممنوعاً عنها
  .حبق األولسقاط من الويل إمل يكن إذا  خذاأل

، كان باحلقأنه  دعى الويلاف ،سقاط حبق أم الهل كان اإلأنه  ذا كملوا واختلفوا مع الويل يفإو
يقام على إالّ أن  ،فقوله حجة املفوض فهو كذي اليدألنه  ،كان احلكم مع الويل ،مل يكن حقاًأنه  دعوااو

  . خالفه دليل
  

  ((شفعة الصغري وانون))
توىل يوتثبت للصغري وانون و(: حيث قال ،قول القواعد خذ والرد يفتقدم يظهر وجه األ ومما

ولو أخذ ، يكون الترك أصلحإالّ أن  فلو ترك فلهما بعد الكمال املطالبة، خذ عنهما الويل مع املصلحةاأل
  . ) انتهىوامللك باق للمشتري، لوية الترك مل يصحأو الويل مع

 ،خذلويل املتجدد األلأو  هلمأن  فالظاهر ،اًتركأو  سقاطاًإولو مل يعلم احلال بأن تركه هل كان 
  . األصلسقاط خالف اإلألن 

كان ، مع املفسدةأو  عدم املفسدةأو  خذ كان عن مصلحةاألأن  هل م لو مل يعلمواأكما 
  . مقتضى القاعدة محل فعل الويل على الصحة

 ىمكان رضإو دلةاأل طالقإل، أجد خالفاً بينهم يف ثبوا للمفلس وكذا ال(: قال يف اجلواهر
   استدانته من غري، أو ئهاابرإأو  املشتري بالبقاء يف ذمته
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بل هلم ، جيب عليهم كان الوإن  ،رضوا هم بدفع ذلك من ماله، أو له الذي تعلق به حق الغرماءما
  . ) انتهىإشكال وال، خالف أجده فيه بال، منعه من ذلك

  .وذلك كما ذكره
أمواله املوجودة ليست إىل  أعمال املفلس بالنسبةحيث إن ، هوهناك فرق بني املفلس والسفي

 كما ذكرنا التفصيل يف، املال مطلقاً غري صحيحإىل  أما السفيه فأعماله بالنسبة، مطلقاً بصحيحة ال
  .كتاب املفلس
وإن  ه عليهاجبارإ خذ ا والليس للغرماء األأنه  عن القواعد والتحرير وجامع املقاصد من أما ما

، خذ ليتعلق م حقهمملك له قبل األ الألنه  ،مل يكن هلم فيه حقوإن  منعه منه وال ،وا له الثمنبذل
 ن ذلك حق لهوأل، جيب عليه االكتساب هلم وال، األصليقتضي التعلق املزبور ب وكوا حقاً مالياً ال

) يكن فيه حظ لهمل وإن  ،دخل له بذلك فال، وليس من لوازم التصرف فيما تعلق حقهم به من ماله
  . انتهى

من احملتمل قريباً وجوب االكتساب عليه بأداء أن  قد ذكرنا يف الكتاب املفلسإذ  ،فمحل تأمل
كان هلم ذلك  ذا مل يتيسر احلاكم الشرعيإو، جباره بواسطه احلاكم الشرعيإذا امتنع كان هلم إف، ديونه

  . وتفصيل املسألة هناك ،من باب التقاص مبالكه، أو من باب والية عدول املؤمنني
 وال، ولو أخذ ومل يتيسر له الثمن ومل يرض املشتري بالصرب كان له االنتزاع منه(: قال يف اجلواهر

  . ) انتهىكما هو واضح، على الوجه املزبور إليهانتقل ألنه  ،ينافيه تعلق حق الغرماء
ق املشتري مل يكن وجه ذا مل يسقط حإف، حق الغرماء يف طول حق املشتريإذ  ،وهو كما ذكره

  . حلق الغرماء
  

  ((الويل يأخذ بالشفعة مع املصلحة))
   وكذا تثبت للمجنون(: فقد ظهر مما تقدم وجه قول الشرائع، وكيف كان
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أفاق انون فله أو  ولو ترك الويل املطالبة فبلغ الصيب، يل هلما مع الغبطةوخذ اليتوىل األو ،والصيب
  . انتهى )خري لعذرالتأألن  ،خذاأل

النكاح  لكنا ذكرنا يف كتايب، يكون مع الغبطةأن  تصرفهما جيبأن  بالغبطة مبين على هوتقييد
ولذا أشكل عليه اجلواهر بأنه مل ، الغبطة أن يكون مع ال، خالياً عن املفسدة يكونأن  يلزمأنه  ،واحلجر

  . اخلالف وغريه إمجاعجيده يف كالم من تقدم عليه حىت معقد 
  .ولعله حلظ الرغبة املراد ا املصلحة يف اخلرب: مث قال

ليس لليهودي : قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،رواه السكوين ومراد اجلواهر باخلرب ما
: (عليه السالم)قال أمري املؤمنني : وقال. لشريك غري مقاسمإالّ  شفعة ال: وقال، والنصراين شفعة
كان له رغبةإذا  ذ له الشفعةوصي اليتيم مبرتلة أبيه يأخ ،وقال :للغائب شفعة)١( .  

 أبوابو املهور أبوابعقد النكاح و أبوابكما يدل عليه ، تصح مع املفسدة الأنه  شك يف نعم ال
  . رثزواج من كتاب اإلمرياث األ

، طفلالوالد يقوم بالشفعة لولده ال: قالنه إ ،(عليه السالم)علي  عن، الدعائم عن يده مابل يؤ
  .)٢(إليهكان ذلك من النظر إذا  ،وصي له والقاضي ملن ال، والوصي لليتيم

  . مل يكن له إليهمل يكن من النظر أنه إذا  ن ظاهرهإف
بدون ، أو كانت الشفعة مفسدة للطفل وكان الويل يتدارك املفسدة مبا يصبح مصلحةإذا  أما

   سليإذ  ،خذمانع من األ الأنه  فالظاهر، مصلحة ومفسدة

                                                
  . ٢من الشفعة ح ٦الباب  ٣٢٠ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٥ح ٦الباب  ٢٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
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وويل انون واحلاكم والوصي  يفعله وليه وكذا يف سائر ما، خذ مفسدة بعد تداركهامثل هذا األ
  . تسمى مفسدة املفسدة املتداركة الحيث إن ، رقصالأموال إىل  بالنسبة ما أشبهوالقيم و
  

  ((إسقاط الويل حلق الشفعة))
تدارك إالّ إذا  سقاطهاإلويل لمل يكن خذ بالشفعة كانت املصلحة يف األأنه إذا  تقدم يعلم ومما

  . سقاطخذ كذلك له اإلله األأنه  فكما، مفسدة تكن مصلحة وال ملإذا  أما، الضرر
عفوه حىت من األب  الويل يف احلال املزبور مل ميض الو عفنه (إ :ئعاوجه قول الشر، ومن ذلك ظهر

الضرر على  أيضاًينافيه  كما ال( :أما قوله بعد ذلك، )للموىل عليهذلك يف  مفسدةواجلد مع فرض 
كان هو أن  خصوصاً بعد، النص والفتوى إطالقابلة قم جتهاد يفهو كاال ذإ، املشتري بطول االنتطار

  . ) انتهىوخصوصاً بعد ثبوت مثله يف الغائب، دخال الضرر على نفسه بذلكإالسبب يف 
 دلةمن األفإنه  ،دليل الشفعة حمكم على ال ضررأن  قد عرفت فيما تقدمإذ  ،فغري ظاهر الوجه

  . ية مطلقاًاألول دلةكمة على األالثانوية احمل
صل وعدم تصريح أحد ذلك غري واجب على الويل لألأن  والظاهر(: تاح الكرامة قالفممث إن 

ومل يقل أحد على ، خذ لهيتوىل األأن  فلوليه ،حيث يقولون كان لوليه، بل ظاهرهم عدمه، بالوجوب
مهاله إيكون أن  ذا أمهلإ ي فيما يأيت يف مسألة ماردبيلاحتمل املقدس األنعم ، ب على الويلجي، أو الويل

  . ) انتهىمدحراماً مث استظهر الع
ة مفسدة كان واجباً على الويل عخذ بالشفكان ترك األإذا  نهأيف املسألة التفصيل بأن  والظاهر

   يفمل يكن إذا  أما، الويل وضع لدرء املفسدةألن  ،خذاأل
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  . تقدم كان كما ذكره على ما، الترك مفسدة
خذ غبطة فأخذ الويل مل ذا مل يكن يف األإو(: قول الشرائعأن  تقدم فقد ظهر مما، وكيف كان

ء انظر كل مجاعة من الفقهإىل  عدم املفسدة بالنسبةأو  عم من املصلحةيراد بالغبطة األأن  يلزم، )يصح
ذا قلنا باعتبار عدم املفسدة إو، ومل تكن مصلحة مل يصح بار املصلحةتعذا قلنا باإف، يف الشرط املذكور

  . وكانت الشفعة مفسدة مل يصح
أنه ( يقيد كالم الفاضل يف مجلة من كتبه وجامع املقاصد والروضة منأن  جيبأنه  تقدم يظهر ومما

خذ فساد على املوىل كان يف األ، أو خذكان الترك من الويل أصلح من األإذا  شفعة هلما بعد الكمال ال
ر عساكان ذلك إلإذا  ولعله كذلك(: حيث قال، كما صنعه اجلواهر بقيد واحد بقيدين ال، ) انتهىعليه

مل إذا  أما، عرفت عة به كمافبناًء على سقوط الش، جزيقتضي عدم ثبوت الشفعة له للع الصيب وحنوه مما
عدم أو  جواز أخذ الويل املعترب فيه املصلحةينافيه عدم  وال، دلةاأل طالقفيشكل السقوط إل كن كذلكي
  . ) انتهىسدةفامل

، خذفلم يكن للصيب بعد الكمال األ الّإو، هو قيد عدم تضرر املشتري لطول املدة: يد الثاينقوال
ال كان الويل سبباً للضرر كان الواجب عليه التدارك بدليل أنه إذا  وحيتمل حينئذ، وكذلك انون

 ينفي احلكم كما ال ضررن إ :وقلنا ،ذكرنا تفصيله يف بعض مباحث الغصبكما ، وغريه ضرر
   .)١(تبطل حقوق املسلمني ال: مثل، اآلخر دلةولو مبعونة األ أيضاًكذلك يثبت احلكم 

   سقاطسقاطاً فيما له اإلإن كان إف، خذ بالشفعةذا ترك الويل األإف، وكيف كان

                                                
  باب نوادر الشهادات.  ٢١٥ص ٣رك: جواملستد ،٢٤٨ص ١٨) انظر: الوسائل: ج١(
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  . تركاً كان له احلق يف الرجوعكان وإن  ،الرجوع مل يكن له احلق يف
عفا مل تبطل الشفعة أو  ذا تركإف، مل يكن له حق الترك والعفو خذكانت املصلحة يف األإذا  نعم

كما صرح ، عفاأو  ترك سابقاًوإن  ،خذقوى جواز جتديد الويل األلعل األ(: ولذا قال يف اجلواهر، بذلك
وليس مها من التراخي املسقط للشفعة ، دمها أثريترتب على أح فال، بطالن تركه وعفوهلبه بعضهم 

  .)١()فرض بقاء حق الشفعة للموىل عليهبعد تقصريه السابق مبرتلة عدمه ألن  ،قطعاً
  .)٢(سقاطغري اإليف  الترك ظاهريف  وقول اخلالف

فترك  )٣(تركهيف  حظ له كان للصيب شفعة والإذا ( :حمكيه كما يف مفتاح الكرامةيف  فقد قال
 أيضاًو، سقاطها دليلإوليس على ، حقهألنه  ،خذ وله تركهفله املطالبة باأل، رشيداًوبلغ الصيب  الويل
 )٤()سقاطها بترك الويلإداللة على  وب الشفعة تتناول هذا املوضع والوردت يف وجاليت  العموماتمجيع 
  .انتهى

  
  ((فروع))

أو  ،الترك كان لعدم املصلحةأن  هل لمخذ الويل السابق مث جاء الويل الالحق ومل يعولو ترك األ
سقاطاً إالترك كان أن  لمذا رأى املصلحة ومل يعإف، يعمل حسب نظرهأن  فله ،تركاً خالياًأو  ،عفواً

  . خذكان له األ صحيحاً
  .خذفليس له األ ،سقاطاً صحيحاًإالترك كان أن  علم، أو مصلحة مل يرإذا  أما
مل وإن  ،سقاط ملا فعلهكان مفسدة فله اإلأنه  ن علمإف، الحقذا أخذ الويل السابق وجاء الويل الإو

  . لفعل املسلم على الصحيح فعله الويل السابق محالً بقاء على مالم فالواجب عليه اإليع
 كما، خذ البيع مث جتددت املصلحة فللويل األنيخذ بالشفعة يف حمل تكن مصلحة يف األن إنه إ مث

  . فأخذ مث جتددت املفسدة كان أخذه صحيحاً لو انعكس بأن كانت املصلحةأنه 

                                                
   .٢٩١ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
  .٤٤٥ـ  ٤٤٤ص ٣انظر اخلالف: ج) ٢(
  مفتاح الكرامة: (واحلظ له يف تركه).يف و : (احلظ له تركها)،يف اخلالف) ٣(
  .٤٨١ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٤(
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أو صحيح  ،خذ باطل باعتبار وقتهفهل األ، مث جتددت املصلحة، كانت مفسدة فأخذهاإذا  أما
العمل كان مصلحة يف أن  يرى هلأنه  املرجع العرف يفأن  والظاهر، احتماالن ،استأنف باعتبار ما
ولو قيل بأن االستصحاب يقتضي . فالعمل باطل ةمل يكن مصلحأنه  ىرأوإن  ،خذ صحيحاجلملة فاأل

  .مصلحةألنه  ،خذن األله اآلأن  فالظاهر ،البطالن
مل يكن غنب مث إذا  أما، كان غبناً مث جتدد عدم الغنبإذا  فيما املسألة وقد ذكر الفقهاء مثل هذه

  .خيار له فال جتدد الغنب
أسقطها وهو أو  تركهاأو  ،يريدها كان بالغاً حني أخذ الشفعة وهو الأنه  ولو ادعى الصيب

  .وكذلك يف السفيه وانون وحنوهم، االستصحاب يقتضي بقاء الصغرألن  ،ثباتكان عليه اإل، يريدها
تركناها  ،كتاب احلجر وغريها ويف ذكرها شراح الفاضلني وغريهم هنا ،كثريةويف املقام فروع 

  . سبحانه العامل هللاوا، خوف التطويل
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  فر))((شفعة الكا

تثبت له على املسلم ولو  وال، وتثبت الشفعة للكافر على مثله(: ئعاقال يف الشر ):١٢مسألة ( 
  . ) انتهىوتثبت للمسلم على املسلم والكافر، اشتراه من ذمي

سالم وإن ط يف الشفيع اإلن كان املشتري مسلماً اشترإف(: امةويف مفتاح الكرامة عند قول العلّ
   :)١()فالال إو، اشتراه من ذمي

كما صرح به يف املقنعة واالنتصار والنهاية واملبسوط واخلالف ، شفعة لكافر على مسلم فال(
  . عنها تأخر ي والغنية والسرائر وسائر ماواملراسم والوسيلة وفقه الراوند

، وظاهر التذكرة، يف االنتصار واخلالف واملبسوط والغنية وجممع الربهان مجاعوقد حكى عليه اإل
  .)٢()ويف املسالك كأنه موضع وفاق، خالف فيه النه إ ويف السرائر، علمائناإىل  نسبهحيث 

وعند ، للمحقق األولقاله عند الفرع ، عليه مجاعبل عن مجاعة اإل، خالف بال( :ويف اجلواهر
مل يكن ن إ عنهما مستفيض احملكيبل ، بقسميه عليه مجاعبل اإل، أيضاًخالف فيه  بال: الفرع الثاين

  . )مل يكن الدينن إ ضرورة من املذهب، أو اًإمجاع: ويف الفرع الثالث، واتراًمت
 سواء يف حدود ما، وكان من دينهما الشفعة، كان املشتري والشريك كالمها كافراًإذا  :أقول

ملا ذكرناه يف بعض مباحث  ،حربياًأو  ذمياً كانا ،لزاماإل كانت الشفعة لقاعدة، أضيقأو  أوسعأو  نقول
 وال، وكذلك يف املخالفني بنفس القاعدة، راجعوناإذا  دينه أحكامه جيري علي أيضاًاحلريب أن  من )فقهال(

ن البائع ببيعه قد إف، خذ بالشفعةحق للشريك األ ،أم ال سواء رأى الشفعةفإنه  ،شأن للبائع يف املسألة
  يكون الفرق احملكوم بكفرهم أن  يبعد وال، مرخرج عن األ

                                                
  .٢٤٤ص ٢قواعد األحكام: ج) ١(
  .٤٧٢ـ  ٤٧١ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(
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  . وغريه رثكنا قد أشكلنا يف بعض فروض املسألة يف كتاب اإلوإن  ،أيضاًفر يف حكم الكا
كان أحدمها يرى إذا  أما، كالم يريان الشفعة فال الأو  ذا كان كالمها مسلماً يريان الشفعةإو

  . يأخذ ا الأيضاً ألنه فال كالم  يرى الشفعة ن كان الشريك الإف، ةعيرى الشف ال اآلخرالشفعة و
الشفعة ألن  ،خذ بالشفعةفهل للشريك األ، الف املذهبتيرى الشفعة الخ كان املشتري الا إذ أما

لقاعدة  خذيتمكن من األ ال، أو صولألبالفروع كتكليفهم باوالناس مجيعاً مكلفون ، حكم واقعي
ن طلق ولذا حيق مل، عليه لزام أعم مما له ومماقاعدة اإلأن  )الفقه(وقد ذكرنا يف بعض مباحث  ،لزاماإل

أن  كذلك ةوكذلك حيق للمرأ، باخلامسةأو  هاتخأيتزوج بأن  شهود عدول ثالثاً يف جملس بال زوجته
مل تكن هلا عدة كغري املدخولة واليائسة إذا  بدون االنقضاءو، كانت هلا عدةإذا  تتزوج بعد انقضاء عدا

يظهر من مذاق الفقهاء  أما ما ،)١(املزن كانت الصناعة تقتضي تقدمي قاعدة اإلإو ،احتماالن، وحنومها
  . فهو تقدمي حكم الشفعة فتأمل

 قد ذكرنا غري مرة يف املختلفني ذإ، تقليداًأو  املختلفني اجتهاداً ال ،الكالم يف املذهبنيأن  والخيفى
  . يرى رأيه قضى فهو نافذ حىت على من ال فما، قاضإىل  الالزم املراجعةأن 

   كان الشريك مسلماً واملشتري وهو ما: م الثالثومنه يعلم الكالم يف القس

                                                
  . ٣٢١ص ١٥) الوسائل: ج١(
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  . يف أخذ املسلم منه إشكال كان من رأيه الشفعة فالإذا  ن الكافرإف، كافراً
  . يه االحتماالن املذكورانفمل يكن من رأية الشفعة فإذا  أما

أن  على ،مل يكن من الدينن إ الضرورة من املذهبأو  مجاعاجلواهر ادعى اإلأن  نعم قد عرفت
على ما  كيف جيرب الكافرإذ  ،فهو حمل نظر الّإو، فهو مجاعن ثبت اإلإف، خذ من الكافر مطلقاًللمسلم األ

  . لى دينه يف باب الذمةعيقر أنه  مع، يعتقد به من الفروع ال
ولقوله ، مكن مبا عرفتتي فال، واملشتري مسلماً وهو ما كان الشريك كافراً: أما يف القسم الرابع

   .)١(﴾للكافرين على املؤمنني سبيالًهللا ﴿لن جيعل ا: وتعاىلسبحانه 
  .)٢(يعلى عليه يعلو وال سالماإل: (عليه السالم)وقوله 

حلكم امن باب نه إ :لكن رمبا يقال، فال يتمكن الكافر من قهر املسلم على أخذ ماله من يده
كان أو  الكافرلم مستديناً من كان املسإذا  كما، الشرعية حكامفهو كسائر األ، من القهر ال الشرعي

هو من باب  إمناو، من علو الكافر على املؤمن وال ليس من السبيلنه إحيث ، ما أشبهأو  أجرياً عنده
ا إ: فال يقال، تزوج كافرة وجب عليه النفقةإذا  ولذا، واليت منها الشفعة سالماإل أحكامالتزام املسلم ب

  . مجاعوالعمدة يف املسائل املذكورة اإل، ثلةمغري ذلك من األ، إىل سبيل منها عليه
يف  )عليهم السالم( يعل عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد ،عن طلحة بن زيد، ويف حديث الفقيه

  . )٣(ليس لليهودي وال للنصراين شفعة: حديث قال

                                                
  . ١٤١) سورة النساء: اآلية ١(
  . ٥من املواريث ح ١الباب  ١٥٥ص ٣) املستدرك: ج٢(
  . ١من الشفعة ح ٦الباب  ٣٢٠ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ١٠٤

وال  ليس لليهودي: قال (عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،عن السكوين، ويف رواية الكايف وغريه
  . )١(للنصراين شفعة

، الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم: قالنه إ ،(عليه السالم)املؤمنني  عن أمري ،وعن الدعائم
  . وهذا يؤيد فتوى املشهور. )٢(حد منهم على مسلم شفعةوليس أل
  . )٣(خمالف وال شفعة ليهودي وال نصراين وال: (عليه السالم) ن الرضويعو

حكاه ، على ثبوا هلما على غريه مجاعلإل ،املراد على املسلمن إ :قالوا(: كرامةويف مفتاح ال
نبيه تلل أو، اتفاق شركة املسلم مع احلريب لعله لندرة، واختصاص النص وأكثر الفتاوى بالذمي، مجاعة
  . ) انتهىعلىاألب ىندعن األ

نعم ، املعامالت كسائر الكفار ئريف سا أيضاًاحلريب يعامل أن  )فقهال(وقد ذكرنا يف بعض مباحث 
  .فما ذكره مفتاح الكرامة هو مقتضي القاعدة، فهي مسألة ثانوية، للمسلم أخذ ماله

 ،خذ بالشفعةمكن الشريك من األتي نه الأ فالظاهر، كافر فأسلم والشريك كافرمث لو اشتراه وهو 
  . له وجه الفاستصحاب الشفعة ، سالملكنها سقطت باإل كانتوإن  الشفعةألن 

ليس ، أو خذ بالشفعة باعتبار احلالفهل للكافر األ، ولو اشتراه وهو مسلم والشريك كافر مث كفر
حق الشفعة ألن  ،يكون له حق الشفعة الأن  يبعد لكن ال، احتماالن ،له ذلك باعتبار حال االشتراء

  . وحني البيع مل يكن شفعة، يتعلق حني البيع

                                                
  . ١من الشفعة ح ٦الباب  ٣٢٠ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٦ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
  . ٧ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٣(



 ١٠٥

 فيما ال، أو كثر من االثننييف األ، أو كما يف اجلريان مثالً، الشفعةيرى  ولو كان املسلم الشريك ال
، للمسلم احلق يف أخذ الشفعةأن  فالظاهر ،ولكن الكافر املشتري واملخالف يريان الشفعة، شفعة فيه
كان يف وإن  ،من املخالفرث وهلذا للعصبة احلق يف أخذ اإل، يةاألوللزام الواردة على القاعدة لقاعدة اإل

  . تظهر مما سبق أخرىويف املقام فروع ، قربحيق له لوجود األ ي الملذهب الشيعا
يكون املخالف من الفرق إالّ أن  ،لف على املؤمنايف ثبوت الشفعة للمخ شكالينبغي اإل النه إ مث

 ،الشفعة الشامل هلما أدلة طالقإل، وكذلك الشفعة للمنافق على غري املنافق، شفعة احملكوم بكفرهم فال
 )الفقه(اه يف بعض مباحث كما ذكرن، عليه سالماإل أحكاميضر جلريان  ال، فق كافراً واقعاًاوكون املن
  . (عليه السالم)علي  وسرية عليه وآله)هللا (صلى الوم من سرية الرسول وهو املع

شفعة ليهودي  ال: املتقدم الرضوي ىروأن  بعدفإنه  ،وجه النظر يف قول احلدائق وبذلك يظهر
وفيه رد على من حكم  ،وهو صريح يف عدم جواز الشفعة للمخالف: قال ،)١(خمالف نصراين وال وال

املخالفني  إسالمبناًء على حكمهم ب ن الظاهر منهمإف عليهم)هللا نا (رضوان اابأصحسالم املخالفني يف إب
  . ثبوت الشفعة هلم

 (عليه السالم)وكالمه ، النا بكفرهم كما هو املشهور بني املتقدمني فابأصحوأما من حيكم من 
  .هنا مؤيد لذلك

كان املشتري منهم فلهم  لوأنه  إىل شارةإ ،ويف التقييد يف نفي شفعتهم بكون املشتري مسلماً
 إطالقأن  بناًء على، أيضاًاخلربين املذكورين  إطالقوعليه حيمل ، وهو كذلك بغري خالف، الشفعة
  اخلربين

                                                
  . ٧ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
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، والبد من تقييده بكونه مسلماً ،املشتري مسلماً أم ال نيكوأن  دال على نفي الشفعة أعم من
  .لو كان منهم لعدم اخلالف يف جواز الشفعة

  . )١(للنصارى شفعة ليس لليهود وال: والفقيه تقدم عن السكوين ومراده باخلربين ما
  

                                                
  . ١ح ٦الباب  ٣٢٠ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٠٧

  
  ((شفعة األب مع ولده))

أن  جاز، تيم شقصه املشترك معهاجلد عن اليأو  بذا باع األإف(: قال يف الشرائع ):١٣مسألة ( 
  . )يشفعه

، أو كان هو املشتري هلماوإن  ،عال الشفعة على الصغري وانونوإن  بولأل(: وقال يف القواعد
  . )إشكالالبائع عنهما على 

والدروس  يضاحكرة والتحرير واإلهو خرية املبسوط والشرائع والتذ(: ويف مفتاح الكرامة قال
، يقاع العقد يتضمن الرضا بهإأن  القواعد فينشأ من إشكالأما ، لك والروضةوجامع املقاصد واملسا
  . ) انتهىشريك له وهو خرية املختلف وحده ال، وذلك مسقط للشفعة

ذكروه هو مقتضى  ى املختلف وماأالقواعد ور إشكالمث استثىن ، أجد فيه خالفاً ال: ويف اجلواهر
  . مرينفال تالزم بني األ، سقاط الشفعةإب ىرضا بالعقد رضليس الإذ  ،الشفعة أدلة طالقإل، القاعدة

غبطة  الإذ  ،يقعان صحيحني رادة الشفعة الإبأن البيع والشراء مع  شكالوقع لإل الأنه  ومنه يعلم
فمىت ، بعدم املفسدةأو  وهي مقيدة باملصلحة، املفروض صحة التصرفأن  لوضوح، هلما يف ذلك
 بيف شفعة األ شكالاإلأن  كما، فهو خروج عن حمل الكالم، امةاح الكرتكما ذكره مف، وجدت صح

  :يرد عليه، اجلد بأن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمأو 
  . حضار العدول وحنوهإمكان ارتفاع التهمة بإب ،بأنه أخص من املدعى :أوالً

  . مناف الئتمانه الشرعينه إ :وثانياً
  . زيد عن بيع ماله من نفسه املعلوم جوازهي خذ بالشفعة البأن األ ضالنق: وثالثاً
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  .ميكن رفع احلكم باالحتمال فال، دليل الشفعة شامل له إطالقبأن : ورابعاً
  

  ((شفعة احلاكم مع الغائب والقصري))
مث أخذه ، قصري ممن هو وليهأو  لو باع احلاكم شقصه املشترك مع غائب ب واجلد ماومثل األ

  . كما يف اجلواهر دلةاأل طالقإل، د على والدهالشفعة للول توكذا تثب، شفعة
نوع أنه  وكأن االحتمال الثاين، ويف االستحقاق قوة، فيه احتماالن: ولذا قال يف جامع املقاصد

يقتص للولد من الوالد أن  ميكن الأنه  ومناط، موهوب لهأنه  وذلك خالف، تسلط من الولد على والده
  . طالقاوم اإلتق مور اللكن كل هذه األ، وغري ذلك

  
  ((شفعة الوكيل))

بل عن جامع املقاصد يف ، والوكيل املطلق ،للوكيل يف البيع والشراء أيضاًومن ذلك يعلم ثبوا 
عن  يوأشكل عليه صاحب اجلواهر بأن املخالف الشيخ فيما حك، واحداً ذلك له قوالًاألول أن 

وقد عرفت ، مسعته سابقاً فيه حنو ما شكالالتذكرة اإل يوعن حمك، والفاضل يف املختلف، مبسوطه
  . ضعفه

عال الشفعة على وإن  بولأل(: قالأنه  حيث تقدم، القواعد إشكالومما تقدم يظهر وجه النظر يف 
  ).إشكالالبائع عنهما على ، أو كان هو املشتري هلماوإن  ،الصغري وانون

  .)وكذا الوصي على رأي والوكيل(: ظهر وجه قول القواعدأنه  كما
ويأيت يف ، قد نص على احلكم يف الوكيل اخلالف والسرائر والشرائع وغريها( :ويف مفتاح الكرامة

واستشكل يف ، ومنع من أخذه يف املبسوط واملختلف ،غري مسقطأنه  نف وغريهصمسقطات الشفعة للم
  . آخر كالمه، إىل )التذكرة

أنه  من، احتماالن ،للمسلم من املسلم فهل له أخذ الشفعة، عن قبل املسلم ولو كان الكافر وكيالً
  أن  وكله يفإذا  فهو كما، ميثل موكلهأنه  ومن، سبيل



 ١٠٩

ومل ، قلنا به يف أصلهوإن  ،ودليل السبيل منصرف عنه، حنو ذلكأو  جيلب زوجته العاصية املسلمة
املراد من ن إ :يف مسألة اشتراط كون الشفيع مسلماً حيث قال، كما استشكل فيه احلدائق نستشكل فيه

عليهم (يف تفسريها عنهم  )٢(كما ورد به النص، هو السبيل من جهة احلجة إمنااملذكورة  )١(يةاآل
يدل  التفسري املذكور الن إ :فيهإذ  ،قد أكثروا من االستدالل ا يف مثل هذا املوضعكانوا وإن  ،)السالم

فالسبيل منفي ، هو من باب املصداق إمناو، يات املباركةكما يف سائر التفسريات لآل، على االحنصار
  . من جهة غريمهاأو  من جهة التسلطأو  احلجة سواء من جهة، مطلقاً

خذ يتمكن من األ الأنه  فالظاهر، عاماً ولو كان وكيالً، أما لو كان املوكل كافراً والوكيل مسلماً
  . فتأمل ،ة سبيل من الكافر على املسلماآلخرهو بإذ  ،بالشفعة ملوكله على املسلم

له أن  فالظاهر، عين مل يكن وكيالًنه إ :فقال املوكل بعد ذلك، لو أخذ الوكيل بالشفعةنه إ مث
الفضويل  أدلة طالقإل، جازةمن أقسام الفضويل القابل لإل أيضاًخذ بالشفعة األألن  ،خذجازة األإ

  .الشاملة ملثل املقام
املصلحة يف خصوص  ال، املصلحة العامةىل إ مريف الويل والوكيل وحنومها حيتاج األأن  والظاهر

ومن االرتكاز يف ، ركةاية املبيف اآل )٣(هو املفهوم من ﴿باليت هي أحسن﴾وأنه  ،خذ ذه الشفعةاأل
جل وجود املصلحة يف نفس ن البائعني واملشترين وسائر املعاملني قد يعاملون ألإف، التوكيل للموكلني

   مثل اشتراء، كانت املعاملة اخلاصة ضرراًوإن  ،لحة عامةجل مصوقد يعاملون أل، هذه املعاملة

                                                
  . ١٤١) سورة النساء: اآلية ١(
  . ٤٢٣ص ١) تفسري الربهان: ج٢(
  . ٣٤سراء: اآلية ) سورة اإل٣(
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غري ذلك من ، إىل يتعدى اجلائر مبا يكون ضرره أكثر الأن  جلمن اجلائر بأكثر من قيمته أل شيء
  . مثلةاأل

  
  ((شفعة الوصي))

ولو قيل باجلواز ، ملكان التهمة، ال: قال الشيخ ،هل ذلك للوصي(: ففي الشرائع، وكيف كان
  . )أشبه كالوكيلكان 

 الّإخذ بالشفعة باع ويل اليتيم حصته املشترك بينه وبينه مل يكن له األإذا ( :املبسوط يقال يف حمك
ب خبالف األ يشتري لنفسهأن  نه ليس لهوأل ،الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمنألن  ،جداًأو  أباً أن يكون

  . ) انتهىواجلد
أو  باعإذا  خذ بالشفعةله األأي ( ):وكذا الوصي على رأي(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

كما هو خرية التذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد واملسالك ، اشترى ملن هو موىل عليه
  . )والروضة

، ب واجلدفقد عرفت جوابه يف مسألة األ أما قول الشيخ، القاعدة ىوهذا املشهور هو مقتض: أقول
تاح بل يف مف، خذ بالشفعةمور حىت يف األوالوصاية من باب واحد يف مجيع األ بوةهذا فمقام األ ىفعل

مث قال السيد ، ب واجلديشتري لنفسه كاألأن  جيوز للوصيأنه  على مجاعالكرامة عن ظاهر املختلف اإل
  . وهو كذلك: العاملي

الوالد يقوم بالشفعة  :قالنه إ ،(عليه السالم)مري املؤمنني أعن  ،تقدم من رواية الدعائم ويؤيده ما
  . )١(كان ذلك من النظر لهإذا  وصي له والقاضي ملن ال، الوصي لليتيمو، لولده الطفل

   مصلحتهيف  مل تكن الشفعةنه إ :اجلدأو  كرب اليتيم وقال للوصينه إذا إ مث

                                                
  . ٥ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
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  . الوصي والوايل فعلهما حممول على الصحةألن  ،قامة البينةإكان عليه ، عطاًءأو  اًأخذ
 قدم املقدم، سقطهاأن أب اآلخرأخذ يفأخذ أحدمها بالشفعة ومل  قيمان مثالًأو  ذا كان وصيانإو

 أيت فيه ماي ،فهو من مسألة تقارن النجاسة والكرية، اآلخروأخذ  تقارنا بأن أسقط أحدمها ولو، منها
  . كتاب الطهارة ذكرناه هناك يف

فال حبث يف  احلاكم فباع فأخذ بالشفعةإىل  مرهأولو رفع (: قال يف مفتاح الكرامة وتبعه اجلواهر
) الرضا بالبيع قد تبيني فسادهإىل  واالستناد ،الرتفاع التهمة ،كما يف جامع املقاصد واملسالك، الصحة
  . انتهى

الشيخ كان يعلل مبثل أن  لكن من احملتمل ،ذلكيف  وهذا الكالم جديد لو احنصر مستند الشيخ
  . رواية وجدها يف املقامإىل  كان نظره إمناو، واضع يف قبال العامةهذه التعليالت يف بعض امل

  .وعمومها دلةاأل إطالقخذ بنعاً عن األايكون مأن  ميكن فاالحتمال ال، حالأي  وعلى
 كان ضرراًنه إ :وقال، مث جاء بعدمها ويل ووصي آخر، نياألولالوصي أو  خذ بالشفعة الويلأذا إو

تركا الشفعة كان  لو اأكما ، بقيت كما كانت الّإو، تا بطلت الشفعةثبأن إف، على املوىل عليه
  . خذ اخرين األلآل

سقاط ضرر بأن اإل ،سقاطهاإثبتا عدم صحة أإذا  خذ اخرين األيكون لآل إمناف، أما لو أسقطاها
ليه كما ضرر املوىل عيف  فال حيق هلما العمل الذي هو، ما موضوعان للمصلحةإف، على املوىل عليه

  . تقدم
  .وامللك باق للمشتري،  مع أولوية الترك مل يصحولو أخذ الويل: قال يف القواعد

   كما يف الشرائع والتذكرة :األولويف مفتاح الكرامة يف 
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خذ مقيد األألن  ،ريب فيه النه إ :خريويف األ، التحرير والدروس واملسالك وجامع املقاصدو
  . كرة والتحريرذكما يف الت ):لك باق للمشتريوامل(: وقال عند قوله، باملصلحة

أما ، خذ تدارك الضرروكان على اآل، اًصخذ تقااملشتري ميكن األإىل  رجاعهإكن ذا مل ميإف: أقول
  . خذ جمدداًاملصلحة فيصح األإىل  مر من عدم املصلحةانقلب األ لو

والعقد يف السابق مل ، املصلحةإىل  فعله يف السابق عقد حيتاج ماإذ  ،خذ السابق فالأما البقاء باأل
  .حق مل يقع العقدالذا مل يأخذ يف الإف، يكن صحيحاً

، تكرارهاإىل  حاجة الصالح فالإىل  الفساد، أو الفسادإىل  لو انقلب الصالح وقد تقدم مسألة ما
  . خذ الفوريةلكن ذلك فيما مل يناف األ
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  ((شفعة العامل يف املضاربة))

وصاحب املال شفيعه فقد ، ع العامل يف القراض شقصاًاولو ابت(: ئعايف الشرقال  ):١٤مسألة ( 
  . )هملجرة عأمل يكن ظهر ربح وله املطالبة بإذا  اعتراض للعامل وال، بالشفعة لكه بالشراء الم

ملك  ،اشترى العامل مبال املضاربة شقصاً لصاحب املال فيه الشركةإذا ( :وقال يف املسالك
استحق العامل وإن  ،اشترى بعني ماله فيقع الشراء لهألنه  ،بالشفعة ص بالشراء الصاحب املال الشق

ميلك ملكه بسبب نسان أن يستحق اإلأن  يعقل وال، ذن السابقالتصرف فيه بالبيع وغريه مبقتضى اإل
  . آخر

، ورظهلبا ميلك نصيبه منه باالنضاض ال إمناالعامل ن إ وقلنا كان، أو مل يكن هناك ربحإذا  هذا
وليس  ،سواء فسخ املضاربة أم ال، ميلكه بالظهور صار شريكاً يف الشقص لصاحب املال إمناولو قلنا 

العامل مل ميلكه بالشراء الذي هو ألن  ،أيضاًيأخذ نصيب العامل من الربح بالشفعة أن  لصاحب املال
سباب استحقاق أمن  وليس ذلك ،سواء قارن الشراء أم تأخر، ملكه بظهوره إمناشرط ثبوت الشفعة و

وليس لصاحب املال قطع تسلط العامل على احلصة ، حيث خصوا مورده بالبيع، ابصحالشفعة عند األ
يبطله كخسارة  مل يتجدد مان إ بل يستقر ملكه عليها ،قال بعضهمكما  إىل األجرةبالفسخ ورضي رده 

  . ىل آخر كالمهإ ،)١()بوجه ناقل شرعاً وهو منتف هناإالّ  بقاء ملكه عليه صالةأل ،املال
ميلك نسان أن يستحق اإلأن  يعقل الأنه  ملا ذكره من، هو مقتضى القاعدة األولالفرع : أقول

فيما عن الكركي يف بعض حواشيه املكتوبة خبطه على جامع  شكالومنه يظهر اإل، ملكه بسبب آخر
ميتنع اجتماع العلتني على معلول  الإذ  يستحق امللك بالشراء مث بالشفعةأن  ميتنع ال(أنه  من ،املقاصد
  . ) انتهىعلل الشرع معرفاتألن  ،واحد

   امللك اعتبار من املمكن تقريرهألن  ،مل يكن ممتنعاً عقالًوإن  ن ذلكإف

                                                
  .٢٨٩ص ١٢مسالك األفهام: ج) ١(
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، ليس بناء العقالء يف الشفعة ذلكإالّ أنه  ،وبكال الوجهني تارة ثالثة، وهكذا تارة، هكذا تارة
مبلك  ياملال اشترحيث إن و، بالشفعة والشراء معاً نسانميلك اإلبأن  ،والشارع مل يقرر هكذا اعتبار

  . وهذا هو املراد من عدم املعقولية يف كالم املسالك، وجه للشفعة فال املالك
ف صنكان ستسمع اختيار مثله من املوإن  ،ما عن الكركي واضح الفسادن إ :ولذا قال يف اجلواهر

عن  ن كان الشراء له بالوكالةأ وعدم وجود العلة بعد، لقول بالكثرةوالفاضل وغريمها يف الفروع على ا
كما هو  ،بل صراحتها يف بيع الشريك حصته من غري من له الشفعة، الشفعة أدلةوالفرض ظهور ، العامل
  . واضح

  .شفعة للمالك أصالً كانت خسارة فالأو  مل يكن ربحنه إذا إ مث
الكل ألن  ،أيضاًشفعة  فهو كذلك ال، باالنضاضإالّ  ميلك الالعامل ن إ :ن قلناإف كان ربحإذا  أما

  . بعد االنضاض تكون حصة من النقد للعامل أجرة لعمله إمناو، صار للمالك
شفعة  الأنه  فمقتضى القاعدة، وكان الربح من حني البيع ،ميلك العامل مبجرد الربح: قلناإذا  أما

اشتر : لو قال املالك للعامل فهو مثل ما، بل حبق العمل، بيعالعامل مل يكن بالإىل  االنتقالألن  ،أيضاً
  . شفعة للمالك على العامل حيث ال، وحق عملك نصف ما اشتريت مثالً، حصة شريكي

بأنه ميلكه  كان وقلنا، أو مل يكن ربح أي، ومنه يظهر وجه قول املسالك يف الفروع الثالثة
  . بأنه ميلكه بالظهور قلنا أو، باالنضاض
ميلك صاحب املال القراض (: حيث قال، فق بالقاعدةأو قول العالمة يف القواعدأن  ه يعلمومن
  ألن  ،كانأو  ،مل يكن ربحن إ بالشفعة بالشراء ال
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حيث ظاهرها الفرق بني ، للعبارة املتقدمة من الشرائع خالفاً، جرةميلك بالبيع وله األ العامل ال
  . ) انتهىوله املطالبة بأجرة عمله، مل يكن ظهر ربحإذا  اض للعاملاعتر وال: قالفإنه  ،الربح وعدم الربح

  . كما عن الشافعي ،يفسخ املضاربةأن  كان ربحإذا  ليس للمالك فيماأنه  مث الظاهر
يأخذ أن  للمالكن إ :قال الشافعي، قضية كالم القواعد والتحريرنه (إ :وقال يف مفتاح الكرامة

يستحق قطع سلطنة العامل عن أن  فال أقل من متنع استحقاقه الشفعةملا األنه  ،حبكم فسخ املضاربة
جىن املرن على إذا  كما نقول فيما، اء هذامن انتفاء الشفعة المتناعها انتف يلزم فال، ممكنألنه  ،الشقص

وحينئذ فيكون على صاحب املال أجرة املثل ، يكون للموىل فكه من الرهن بسبب اجلنايةفإنه  عبد املوىل
  . ) انتهىسواء ظهر ربح أم ال، ن عمله لكونه حمترماًع

فإنه  ،وتوجيه جامع املقاصد له غري ظاهر، آخرهإىل  )يستحقأن  أقل من فال(: لقوله وجهأي  ذإ
استحقاق االختصاص إالّ أن  ،يستحق احلصة من الربح بالظهور بأن العامل ال(: كالمه يقال يف حمك

مل تكن موجبة ن إ ركةن الشإف، على قطع استحقاقه من العنيبالعني بسبب الشركة سلط املالك 
ومىت فات حقه من الربح ، لتملك العامل بعض العنيفلتكن رافعة ، تملك لكونه حقهالستحقاق ال

  . ) انتهىاستحق أجرة املثل
ئع كصريح اولذا كان الظاهر من عبارة الشر، آخره مل يظهر له دليلإىل  )فلتكن رافعة(: ن قولهإف

ليس لصاحب املال قطع سلطان العامل عن احلصة اليت ملكها بظهور أنه  وحواشيه شهيد يف الدروسال
  ، الربح بأن يفسخ املضاربة
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بل له فسخ ، شراه العامل بالشفعة ليس للمالك أخذ ما( :قال يف الدروسفإنه  ،جرةاألإىل  ويرده
  . ) انتهىجرةفله األ الّإن كان فيه الربح ملك العامل نصيبه وإف، املضاربة فيه

 يسقط حق العامل من الربح الذي بأن الفسخ ال(: يف رد قول الشافعي ولذا قال يف مفتاح الكرامة
: مث قال، )واجلناية املوجبة للقصاص ليست ماالً ،املستقبلإىل  يؤثر بالنسبة إمناو، قد استحقة قبل الفسخ

خصوصية لكون الشقص مشفوعاً يف ثبوت  فال، وما ذكره الشهيد ثابت يف مجيع أقسام املضاربة(
االستحالة ممنوعة ملكان ن أو ،له أخذه بالشفعةأن  فرضه يف الشقص املشفوع لدفع توهم إمناو، الفسخ

  . ) انتهىثبوت مثله يف اجلناية
اشتراه به  ماأن  لو فرض(: حيث قال، ومن عدم اقتضاء املضاربة الشفعة ظهر وجه قول اجلواهر

اجته حينئذ كون املبيع مشتركاً  ،وقلنا مبلكه به على وجه به صار شريكاً، ر فيه الربحمن الثمن قد ظه
   .) انتهىبل اجته أخذ املالك فيه بالشفعة، بينه وبني املالك بالبيع

ملك العامل لبعض الشقص ليس من أن  ذ قد عرفت، إمل يستقم يف املضاربة االبتدائيةوإن فإنه 
كان الثمن كان بعضه للعامل حبكم مضاربة سابقة ربح فيها إذا  ماأ ،ب العملمن با إمناو، باب االشتراء

ومراد اجلواهر ، ن بعض الشقص يكون له باالشتراءإف، ذا املخلوط ملكه وملك املالك الشقص ىفاشتر
ن ن هذا يكون مإف، ة العامل الثمنيذا كان الثمن مشتركاً بني املالك وبينه ملعاملة سابقة سببت ملكإ ما

  . نه خروج عن حمل الفرضأ الّإ، اشتراء العامل من الشريك
  إذا  اعتراض للعامل وال(: فقول اجلواهر ممزوجاً مع الشرائع، وكيف كان
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) كما يف غري ذلك من أعيان املضاربة، جرة عمله احملترمأولكن له املطالبة ب، مل يكن ظهر ربح
  . انتهى

هو الذي أذهب احترام فإنه  ،احترام له لعمل العامل وال أجرة مل يكن ربح فالإذا فإنه  ،حمل نظر
أنه  فرضإالّ إذا  ،املالك له الفسخن أو ،مل يكن ربحإذا له  شيء الأن  عمله بقبوله املضاربة مما يعلم

  . سبب الربح
، إشكال فال هيف مقدمات وال ومل يشرع يف العمل ،االنفساخأو  كان الفسخإذا ( :قال يف العروة

ومع ، مع حصول الربح يقتسمانهإذ  ،كان بعد متام العمل واالنضاض فكذلكوإن  ،عليه له وال شيءوال
قوى من ن يشترط املالك كوا بينهما على األأ الإ، حصلت خسارةن إ عليه وال للعامل شيء عدمه ال

بعضهم  إطالقورمبا يظهر من ، مل حيصل ربحن إ يشترط العامل على املالك شيئاً أو، صحة هذا الشرط
بناء املضاربة على عدم االستحقاق للعامل ألن  ،وجه له أصالً وال، جرة املثل مع عدم الربحأثبوت 

  . ) انتهىسوى الربح على فرض حصوله كما يف اجلعالة شيءل
  . وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف الشرح

ألن  ،كانأو  يكن ربح ملن إ بالشفعة وميلك صاحب مال القراض بالشراء ال(: أما قول القواعد
وأنه  ،للمالك االختصاص بالعني على كل حالأن  فقد استظهر منه). جرةميلكه بالبيع وله األ العامل ال

  .ن كان قد ظهر الربحإو جرةاألإالّ  ليس للعامل
، نف ملك الربح بالظهورصعن جامع املقاصد النظر فيه عن حواشي الشهيد بأن فتوى امل يوحك

رف عتامث  يدفع السؤال مث أجاب مبا ال: قال ،ويكون شريكاً، عامل حصة من الشقصوحينئذ ميلك ال
   قد يدفع(: القواعد اجلواهر بقوله شكال علىإ وأشكل على بورود السؤال
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 )العاملألن  ،وعدم ظهور الربح كما عساه يشعر به قول جرة مع الفسخبأن املراد استحقاق األ
  . هآخرإىل 

 يدل على ما العامل الألن  :وقوله، خالف ظاهر عبارته اد القواعد ذلككون مرن إ فيه: أقول
و ول(: قال ،وقد استشهد اجلواهر ملا ذكره من توجيه عبارة القواعد مبا يف التحرير، استظهره اجلواهر

ألن  ،قوىفليس لرب املال فيه شفعة على األ، رب املال ةاملضارب مبال القراض شقصاً يف شرك ىاشتر
شراء مأذون ألنه  ،باالنضاضأو  العامل ميلك بالظهورن إ سواء قلنا ،ذلككف كان فيه ربح ولو ،هامللك ل

عبارة أن  هذا مع )،جرة عن عملهولو كان له األ، مل يكن ظهر ربح مل يكن للعامل اعتراضوإن  ،فيه
  . يرد عليها ماتقدم أيضاًالتحرير 

، يرد على ظاهر العبارة وماكان حنوها شيءنا ه يبق(: مفتاح الكرامة وتبعه اجلواهر قالمث إن 
جرة أ وال، مل يفسخ صاحب املالن إ ن املضاربة تبقى على حاهلاإف، ظهرأو  مل يظهر الربحأنه إذا  وهو

مجيع مال القراض ألن  ،يلزم من ملك صاحب املال له الفسخ وال، شرط له من الربح بل له ما، للعامل
ولعل الترك ، ذا فسخ القراضإ فالعبارات حممولة على ما ،يف شركتهمل يكن وإن  مملوك لصاحب املال
  . ) انتهىملكان شدة الظهور

يف صورة  ال، فالكالم يأيت يف املقامني، رمبا تنتهي مدة املضاربةإذ  ،الفسخإىل  حاجة ال: أقول
  . االنفساخ فقطأو  الفسخ

  صل البطالن وقد حي، مث قد حيصل الفسخ من أحدمها(: ولذا قال يف العروة
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حنو أو  مكان التجارة ملانعإلعدم ، أو تلف مال التجارة بتمامهاأو  جنونأو  واالنفساخ ملوت
  . ) انتهىذلك

خيفى على  كما ال، ويف كالمهم فيها نوع غموض، ومرتبطة بباب املضاربة، واملسألة طويلة الذيل
  . من راجع شراح الفاضلني وغريهم
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  الً))((لو كان أحد الشريكني مح

 الّإخذ بالشفعة ولو بيع شقص يف شركة محل مل يكن لوليه األ(: يف القواعد قال ):١٥مسألة ( 
  . )يولد حياًأن  بعد

فباع الذي يف  ،أحدمها يف اخلارجو أحدمها يف البطن، وورثه ولدان فيما مات أب مثالً كذل: أقول
  . ة ملن يف البطنخذ بالشفعحيق لويل من يف البطن األ الفإنه  ،تهحص اخلارج

لعدم تيقن  ،كما يف التذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد احلكمن إ :وقال يف مفتاح الكرامة
رث باالبتداء اإلميلك  واحلمل ال ،خبالف الغائب، االستصحابإىل  ظنها لعدم االستناد حياته وال

 ،ومن مل ميض له ذلك مخسةأو  رأشه من مضى له أربعة يفرق فيه بني الأنه  وقضية كالمهم، صيةوالو
  . نصيبه اآلخركانت بينهما دار فمات أحدمها عن محل فباع إذا  كما، مل يولد حياً فاملراد به ما

   ):يولد حياًأن  بعدإالّ ( :مث قال عند قوله
كما هو خرية التذكرة ، لهله بعد كما، أو خذ بالشفعةلو انفصل حياً كان لوليه األأنه  يريد(

واقتصر يف التحرير على ، وتردد يف الدروس، فيه قوةن إ :ويف جامع املقاصد. الئل الشفعة لهلتناول د
  .آخر كالمهإىل  )أيضاًفهو متردد ، ذكره احتماالً

رثه ووصيته والنذر إبل مقتضى ، ميلك باالبتداء احلمل الأن  دليل على نه الأفيه ب شكالوميكن اإل
والتعليل املتقدم بعدم ، فأي مانع من ملكه، ومل يردع عنه الشارع يوملكه عقالئ ،كميلأنه  ما أشبهله و

الكالم يف القضية ألن  ،خبالف الغائب حمل نظر االستصحابإىل  ظنها لعدم االستناد وال تيقن حياته
خذ بالشفعة يكون لشريك احلمل األأن  يبعد كما ال، يكون لوليه ذلكأن  فال يبعد، روضة املوضوعفامل

  .الشفعة أدلة طالقباعه وليه إلذا إ من احلمل
   اشترى العامل للمالكمث إن 
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 كما، يأخذ لنفسه بالشفعةأن  ذا باع مال املالك فلهإف، يكون شريكاً مع املالكأنه  وربح مبا سبب
  . وقد تقدم شبه هذه املسألة ،يأخذه للمالك بالشفعةأن  فله، باع مال نفسهأنه إذا 

عاماً يف االبتياع له ولو  كان وكيالً، أو كان فيه مصلحةإذا  لك بالشفعةخذ للماحيق له األ إمنانعم 
  . مل يصح أخذه بالشفعة له الّإو، بدون املصلحة

 نسانتصرفات اإلألن  ان له ذلكك ،ولو بدون مصلحته علم بذلك وأخذ بالشفعةإذا  املالك نعم
  . كانت عقالئيةإذا  توقف على الصالحت ال

  . فبطالن املعاملة من هذه اجلهة، عليها دلةلعدم صدق األ ملوجبةأما غري العقالئية ا
 ،خذ ا مع عدم الربحولو بيع شقص يف شركة مال املضاربة فللعامل األ(: القواعد قالمث إن 

  .)خذن تركها فللمالك األإف، ثبتناها مع الكثرةأن إ ومطلقاً
بل ، لكنه مل يقيد بعدم الربح، التحرير وكذا كما يف التذكرة وجامع املقاصد( :ويف مفتاح الكرامة

فكان ، يشمل على الغبطة نائب عن املالك يف التصرف بكل ماألنه  ،والبد من التقييد ا ،قيد بالغبطة
  . ) انتهىلعدم تكثر الشركاء، موجوداً واملانع منتف حينئذ ياملقتض

  . مطلقاً كما تقدمذن من املالك كان اإلإذا  يلزم التقييد بالغبطة الأنه  خيفى وال
يف التذكرة والتحرير وجامع أنه  فقد ذكر يف مفتاح الكرامة )خذن تركها فللمالك األإف(: أما قوله

   يسقط الأنه  من أيضاًتقدم  وعلله مبا، املقاصد كذلك



 ١٢٢

  . عنها عفا شبه كأن قدكان ذلك مع املصلحة على األ ولو، حقه بترك العامل
مل حيق  عاماً أسقط وكان وكيالًإذا فإنه  ،سقاطوبني اإل  التركلكن قد تقدم الفرق بني: أقول

  .سقاطواحلق قابل لإل، الشفعة حقألن  للمالك
  . ويف املقام فروع كثرية ميكن استفادا من اجلمع بني كتايب الشفعة وكتاب القراض

  



 ١٢٣

   

  فصل
  

  ((فروع ذكرها الشرائع))
  

وحنن نذكرها يف ضمن ، اءععة مع كثرة الشفذكر يف الشرائع فروعاً على القول بثبوت الشف
  : مسائل

  
  ((لو عفى أحد الشركاء))

، خرين أخذ املبيعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر فلآلعكان الشف لو(: قال الشرائع ):١مسألة ( 
  .)زالة الضرر وبأخذ البعض يتأكدالشفعة إلألن  ،خذ على حقهما مل يكن هلماولو اقتصرا يف األ
أو  سواء كان واحداً، التركأو  ولو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ اجلميع(: دويف القواع

  . )١()أكثر
كما يف املبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد (: ويف مفتاح الكرامة قال

  . )٢()كثرياً منهم مل يذكر غريهوإن  ،راملشهونه إ :خريويف األ. واملسالك
  : على ذلك بقوله شكالهر اإللكن يف اجلوا

قلنا إذا  اء املتعددينعالشف يقدامه على شراء ذإدخله على نفسه بالضرر هو الذي أن إ :أوالً(
  . بتوزيع الشفعة عليهم

   من ساقبل هو املن، يل قابل للتسقيط واالنقسامما الشفعة حقن إ :وثانياً

                                                
  .٢٤٧ص ٢قواعد األحكام: ج) ١(
  .٥٠٨ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(



 ١٢٤

ن معىن كوا عليهم دون السهام توزيعها إف، )١(الشفعة على عدد الرجال :(عليه السالم)قوله 
  . رادة تبعية شفعة كل واحد نصيبهإبإالّ  معىن للتوزيع وال، عليهم

  . العفو يقتضي استقرار املعفو عنه على ملك املشتري كما لو عفوا مجيعاًن إ :وثالثاً
مسح بعض إذا  ناابأصحيف روايات أنه  منهللا) (رمحه ا حكاه املرتضى قد مسعت سابقاً ما: ورابعاً

وبقاء حق ، نياألولفمن مل يسمح حبقه على قدر حقه فاملتجه حينئذ سقوط حق ، حبقوقهم من الشفعة
  . ) انتهىني بالشفعة لعدم ثبوته هلمااألولبل ليس هلما أخذ حق ، يناآلخر

يكون قد  املشتري بتعدد الشركاء فال ميعل قد الإذ  ،أخص من املدعىنه إ :األوللكن يرد على 
  . دخال الضرر على نفسهإقدم بأ

 الأنه  يكون املرادأن  الحتمال ،ذلك )الشفعة على عدد الرجال(معىن أن  مل يعلمنه إ :وعلى الثاين
هذه  ويف، مقسماً للمشتري على عددهم، ر حقهخذ بقدلكل األ إمناو، خذ باجلميعألحدهم احيق أل

  . يةاألول دلةه على األعلى قوته يف حتكيم ال ضررالصورة تكون جمملة ويكون 
ال وقد قرر يف حبث ، ال ضرراملراد بالرواية ذلك كانت الرواية يف موضوع أن  علمن إ نعم

كن متي ال ما أشبهخاصة كالزكاة واجلهاد واخلمس واحلكم الضرري الوارد من الشرع بصورة أن  ضرر
  . يكون العكس إمناو، من تقييده ال ضرردليل 

   استقرار املعفو عنه على ملكإذ  ،فلم يعلم وجهه: لثأما جوابه الثا

                                                
  . ٥من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٢٥

 مفتاح أخذ هذا اجلواب الثالث عنأنه  والظاهر، ينايف التجزئة املوجب لضرر املشتري املشتري ال
  . فيه وسيأيت ما، سيأيت على ما يأيب عل الكرامة يف نقله كالم

 تقاوم ما لكنه مرسلة ال، ال ضررل مت سنده وداللته يكون وارداً على دلين إ :اجلواب الرابع نعم
 الشفعة: ريد يف قولهأ يراد به مثل ماأن  فالحتمال وأما الداللة، أما السند فواضح، داللةً الو ذكر سنداً

 خذلبعضهم األأن  ن يريدأ ال ،ختص أحدهم بل لكلهم الشفعة الأن  بأن يراد ،)١(على عدد الرجال
أوجب إذا  لكنه، خذ بالشفعةفألحدهم األ ،ر على املشتريخذ حىت يوجب الضرولبعضهم عدم األ

 فيكون حاله حال ما، بني القبول وعدم القبول هحمكماً بتخيري ال ضررالضرر على املشتري كان دليل 
 وهذا ال، ول والردباملشتري خمري بني القحيث إن ، وأخذ ببعض الشقص املبيع كان الشريك واحداًإذا 

  . ابصحخالفاً ملا حكاه احلدائق عن ظاهر األ، أيضاً الشريك نقول به يفأن  يستبعد
 الدالة على الشفعة هو استحقاق الشفيع موع الشقص املشترك دلةمقتضى األأن  خيفى ال(: قال

أم  ويترك بعضاً وحينئذ فهل له تبعيض حقه بأن يشفع يف بعضه، ذلك حقه شرعاًن أو ،أخذه بالشفعةإذا 
وال يناسب ، ضرار باملشتريملا يف التبعيض من اإل، ن غري خالف يعرف هو الثاينم ابصحظاهر األ ،ال

 أن األصل مناه منهو ما قد إمنا ظهر يف تعليل ذلكواأل. ضرارخذ بالشفعة الذي شرع لدفع اإلبناء األ
  خذ افيقتصر يف جواز األ، خذ بالشفعةهو عدم األ العقلية والنقلية كتاباً وسنةً دلةمبقتضى األ

                                                
  . ٥من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٢٦

وردت باعتبار  إمناالواردة بالشفعة على كثرا وتعددها  خبارواأل ،قام عليه الدليل على ما
  . ) انتهىوما عداه تبقى صحته موقوفة على الدليل، اموع

زالة الشفعة إلألن  ،خذ على حقهما مل يكن هلمالو اقتصرا يف األ(: قول احملققأن  ظهريوبذلك 
ارك دلكنه مت، له ذلكأن  دلةيفهم العرف من األ مقتضى ماإذ  ،ل نظرحم )الضرر فبأخذ البعض يتأكد

، يقف دون صحة البيع ال ال ضررن إف، كذلك ما أشبهالبيع الغبين والعييب وأن  كما، ال ضرربدليل 
  . للتتبع والتأمل ةحمتاج كانت املسألة بعدوإن  ،يقف دون لزومه إمناو

فباع أحدمها حصته منهما  كان للشريكني دارانإذا  ة فيماأوىل بالصحنه إ :يقالأن  بل ميكن
وحيث  ،كان نصف الدار بعض املبيعوإن  يصح شفعةفإنه  حدى الدارينإفأخذ الشريك يف  ،للمشتري
ال ضرر خذ بدليل هنا على املشتري فليس له األال ضرر ،إىل  يكون ضرر بالنسبةإالّ أن  اللهم

  .الدارينحدى إخذ بنصف املشتري يف األ
   :يف املسألة حسب ذكر مفتاح الكرامة وغريه ثالثة أقوال أخر غري قول املشهورمث إن 

العفو من ألن  ،حقه كثر االقتصار على أخذأأو  للباقي واحداً كانأن  من يأيب عل عن ما: األول(
أن  للمشتري وليس، كما لو عفوا مجيعاً، الشريك يقتضي استقرار الشقص املعفو عنه على ملك املشتري

فقد اختاره يف التذكرة عند الكالم ، يأخذ قسطهاآلخر إالّ أن أي  بل ليس له، أخذ اجلميع اآلخريلزم 
ألن  ،يصح عفوه الأنه  واحتمل مجاعة، يسقط حق اجلميعأنه  وعن ابن شريح، الشفعة موروثةأن  على

  . تهى) انورماه يف الدروس بالعبد، تتبعض فيغلب جانب الثبوت الشفعة ال
  . العفو من الشريك يقتضي استقرار الشقصألن  ،خيفى ال ويف الكل ما



 ١٢٧

استقرار الشقص إذ  ،ال ضرروهو ، يقف أمام دليل املشهور ال ،األولكما استدل به القول 
 سقوط حق اجلميع الأن  كما، يسبب عدم ضرره بتبعض الصفقة له املعفو عنه على ملك املشتري ال

  . )١(الرجال على عددظاهر  خالففإنه  ،وجه له
فعفا أحدهم مل يكن وجه لسقوط حق  ،لكل رجل من الرجال درهم من هذه الدراهم: ذا قالإف
لطاً على ماله ليس مسأنه  عدم صحة عفوه معناهأن  كما، ولو شك فاالستصحاب حمكم ،يناآلخر
  . وهو خالف دليل السلطنة، ونفسه

  .تقدم اخترناه كما ذكورة ماقوال املمن كل األ قربفاأل وعلى هذا
  . ابصحالشهرة بني األإىل  والذي نسبه األولاملسالك بعد ذكر القول مث إن 

  . يأخذ بقدر حقهإالّ أن  وليس لصاحبه، بأن العفو يسقط حق العايف: والقول الثاين
  . تتبعض فيغلب جانب الثبوت الشفعة الألن  ،يسقط حق واحد منهما بأنه ال: والقول لثالث

ويزيد هنا احتمال رابع ببطالن ، مات وترك مجاعةإذا  هذا البحث يأيت مع احتاد الشريكو(: قال
مث يتلقون منه فيكون عفو بعضهم مبثابة ، م يأخذون الشفعة للمورثأبناًء على ، حقهم مع عفو البعض

وسيأتى الكالم  ،نفسهم فهم كالشركاء املتعددينبأم يأخذون أل اقلن ولو ،عفو املورث عن بعض حقه
  . ) انتهىتعاىلهللا ا شاء نإ فيه

                                                
  . ٥من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٢٨

إالّ أنه  ،يتركأن  أو يأخذ حقهأن  لكل واحد منهمأن  رثذكرناه يف كتاب اإل مقتضى ما: أقول
  . ترك اجلميع فال بأسأو  لو أخذ اجلميع

يكون أن  خذوهل يشترط يف األ، فللمشتري خيار تبعض الصفقة، أخذ بعضهم دون بعضإذا  أما
حق  ال رضاألحق هلا يف  فحيث ال، وكان الوارث زوجة اًأرضذا كانت إف ،شيءيرث عني ال الوارث

ما ـ ف، رث من الشفعةيالزم عدم اإل ال رضاألرث من عدم اإلألن  ،يشترط ال، أو هلا يف الشفعة
  . رثقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب اإل، احتماالن، يشمل احلق )١(لوارثه تركه امليت

  
  ((الشفعاء إذا غابوا))

يأخذ أن  ماإف ذا حضر واحد وطالبإف، فالشفعة هلم اء غيباًعولوكان الشف(: الشرائع قالمث إن 
ن حضر إف، تركأو  نصفاً اآلخرولو حضر آخر أخذ من ، ن غريهشفيع اآل الألنه  ،يتركأو  اجلميع

  . نتهى) اتركأو  ن حضر الرابع أخذ الربعإف، تركأو  الثالث أخذ الثلث
يأخذ الغائبان فتفرق  رمبا الألنه  ،مل يكن ملن حيضر االقتصار على حصته إمنا(: وقال يف املسالك

ألن  ،خيلو من حزازة كان الوإن  ،ن غريهشفيع اآل الألنه  :هو املراد بقوله، وملشتريعلى ا الصفقة
أما من بعده ، األولإىل  بالنسبة وما ذكره من التعليل يتم، شفيع كما فرضه يف أول املسألة أيضاًالغائب 

خبالف اقتصار ، الشقص قد أخذ منه تاماً على التقديرينألن  ،يضر باملشتري فاقتصاره على نصيبه ال
  . آخر كالمه، إىل )ا تفرق الصفقة على املشتريإف، على حصته األول

                                                
  . ٣٥سطر  ٢٨٠ص ٢) انظر املسالك: ج١(



 ١٢٩

اجلميع  األولخذ ه ألفال وج، تسقط حق الشفعة الغيبة الأن  وهو، فيما ذكره الشرائع نظر: أقول
يأخذ أن  لهأن  الشفعة على عدد الرجالبل مقتضى كون ، يترك اجلميع، أو على وجه يكون ملكاً له

وإن  ،وأخذوا بالشفعة مل يكن حق للمشتري وناآلخرجاء أنه إذا  مراأل منتهى، يتركأن  أو بقدر حصته
  . ك حال الثاين والثالث والرابع وغريهموكذل، فله حق تبعض الصفقة ون يأخذون بالشفعةاآلخريأت  مل

دليل على أخذ  كما ال، الكل األولدليل على أخذ  الفإنه  ،هذكر وجه النظر يف بقية ما ومنه يعلم
  . وهكذا ،األولخذ الثاين الشفعة من األ

يع ن اقتصار الشفإف، الشفيع الثاينإىل  بالنسبة شكالعرفته من املسالك من اإل ماإىل  ضافةهذا باإل
 األولخبالف اقتصار ، الشقص قد أخذ منه تاماً على التقديرينألن  ،يضر باملشتري الثاين على نصيبه ال

حيق للشفيع  الأنه  فكما، يتمسك له باملالكإالّ أن  اللهم، تفرق الصفقة على املشتريفإنه  ،على حصته
الشفيع إىل  كذلك بالنسبة ،املالك يتبعض الصفقة على يدع اجلميع حىت الأو  يأخذ اجلميعاألول إالّ أن 

  . ال ضررخالف  أيضاًتبعيض الصفقة عليه حيث إن ، األولالثاين مبالحظة الشفيع 
أن  حيتمل على هذا ختيري الثاين بنيأنه  من( :فيما ذكره املسالك أيضاًوبذلك يظهر وجه النظر 

 ،خذ أخذ الثالث منهما على السويةألتساويا يف اذا قدم الثالث ووجدمها قد إف، الثلثأو  يأخذ النصف
 وال، يف يده وهو متام حقه نصف ما األوليأخذ من أن  ختري بني وجد الثاين قد اقتصر على الثلثوإن 

ن ترك إف، منه ثلثه ويل الّإمن جزء  يقول ماألنه  ،يده ما يف يأخذ من الثاين ثلثأن  وبني، يتعرض للثاين
  أن  يلزمين فال، األولحيث مل يشارك  الثاين حقه



 ١٣٠

نا متساويان يف أخذته لنقسمه نصفني أل ماإىل  كعم ضم ما: وليقول لألأن  مث له ،أترك حقي
  . احلق

وأقله  ،ولثلثه ثلث ،عدد له ثلثإىل  نا حنتاجأل، فيصح قسمة الشقص من مثانية عشر، وعلى هذا
إىل  ويضمه، الث من يد الثاين واحداًمث نزع الث، األولوستة يف يد ، تسعة حيصل منها ثالثة يف يد الثاين

اثنني فتضرب اثنني يف تسعة إىل  تنقسم وهي ال، يكون سبعة يقتسماا بينهما األولالستة اليت يف يد 
يبقى أربعة عشر لكل واحد  ،للثاين منها أربعة مضروب االثنني الذين بقيا له يف اثنني ،تبلغ مثانية عشر

  . ) انتهىذا كان ربع الدار مثانية عشر كانت مجلتها اثنني وسبعنيإو، والثالث منها سبعة األولمن 
  . ن املسالك أخذه منهمأوك ،اعد والدروس وجامع املقاصد احلكم دا التخيريوعن القو

كل واحد حضر أن  ظاهرهحيث إن  ،ر من دليل الشفعةهفكل ذلك خالف الظا، وكيف كان
ذا إو، إشكال ذا ترك اجلميع فالإو، إشكال أخذ اجلميع فال ذاإف، يتركأو  يأخذ مبقدار حقهأن  فله منهم

  . أخذ البعض دون البعض كان للمالك خيار تبعض الصفقة
 األوليف يد  بل يأخذ نصف ما، يأخذ الثالث من الثاين شيئاً الأن  وحيتمل هنا(: مث قال املسالك

اجته  الّإو ،بل اقتصاراً على حقه، ن السدسيعد عفواً ع فعل الثاين الأن  بناًء على، ثالثاًأفيقسم املشفوع 
قد قال أنه  أخذ كمال حقه مع إمناو، العفو عن البعض عفو عن الكل على قولهألن  ،بطالن حقه

  . ) انتهىلكونه قد عفا عن بعضه ،بعضهم بسقوط حقه



 ١٣١

ء مضايأخذ الشفيع بعض احلق مع ختري املشتري حينئذ بني الفسخ واإلأن  وحيث قد تقدم جواز 
  . ذلك أيضاًكل واحد من هؤالء إىل  يأيت ذلك بالنسبة ،من جهة تبعض الصفقة

  



 ١٣٢

  
  ((إذا اختلفت حصص الشركاء))

، سدوللثالث الس، خر الثلثولآل، الثالثة النصف حدلو كان أل(: قال يف القواعد ):٢مسألة ( 
قسمت املشفوع عليها ذا علمت العدة إف، اءعفخذ منها سهام الشف، فباع أحدهم فانظر خمرج السهام

اثنان  ،اء ثالثةعفلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشف، اء على تلك العدةعصري العقار بني الشفيو
 ولو كان صاحب الثلث، ويصري العقار كذلك، فالشفعة على ثالثة سهم خرولآل لصاحب الثلث

س فهي بني داحب السولو كان ص، خر ربعهولآل، رباعهرباعاً لصاحب النصف ثالثة أأفعة فالش
  . ) انتهىيقسم املشفوع نصفني اآلخروعلى ، خر سهمانولآل، لصاحب النصف ثالثة ،مخاساًأين اآلخر

 فيالحظ عدد الرجال ال وأما على الثاين، حسب السهام األولالتقسيم أن  من الواضح: أقول
أيب  لسهام فهو رأيعلى حسب ا األولأما كيفية التقسيم ، وهو مذهب الصدوق كما تقدم ،السهام

  . علي
ن (إ :يف هذا الكتاب والتذكرةإالّ  هذا الفرع مل يذكرأن  ذكرأن  وقال يف مفتاح الكرامة بعد

صاحب ألن  ،اء ثالثةعباع صاحب النصف كانت سهام الشفاألول إذا يف ألنه  ،الوجه يف اجلميع ظاهر
بالشفعة صار العقار بينهما ذا أخذ النصف إف، س سهمدولصاحب الس، الثلث له سهمان من ستة

  . ثالثاًأ، أي كذلك
النصف وهو ثالثة من  ،اء أربعةعذا باع صاحب الثلث كما يف الفرض الثاين كانت سهام الشفإو

فنضرب اثنني يف ستة ، ل سهم من سهمي الثلثنصف لك وال، فتكون الشفعة أرباعاً، سدوالس ،ستة
  . فيكون العقار بينهم أرباعاً ،خر الربعولآل، لثلصاحب النصف ثالثة أرباع الث ،عشر يبلغ اثين
 ،خر سهمانولآل، لصاحب النصف ثالثة ،مخاساًأس كانت الشفعة بينهما دذا باع صاحب السإو

   مخس للواحد فنضرب مخسة وال، مخسة سهامهماألن 



 ١٣٣

  . انتهى) مخاساًأفيكون العقار بينهم ، مخاساًأوسدسها مخسة تقسم بينهما  ،يف ستة فيبلغ ثالثني
كل واحد منهم أراد معرفة أن  ،عليأيب  وميكن استخراج حصة كل واحد على مذهب: أقول

، ذلك اموعإىل  وينسب سهام نفسه، قدر سهامه من املبيع جيمع بني سهام نفسه والسهام غري املبيعة
  . ويأخذ من املبيع بتلك النسبة

ربعة اموعة األ: ربعةثيت ثالثة أرباع األثالن إ :قال صاحب النصف، باع صاحب الثلثإذا  مثالً
، اًونصف اًويكون ثالثة أرباعه واحد، وهو اثنان ثالثة أرباع املبيع يفل، من مايل ومال من له السدس

  . وهكذا
كان إذا  ففي املثال السابق وهو ما ،ربعة املتناسبةكيفية استخراج احلساب باأل ومنه يعرف

(صاحب  كان هلذانه إذا إ :وباع صاحب االثنني يقال، وللثالث واحد، خر اثنانولآل، حدهم ثالثةأل
ذا إف، كان له أربعة كان له اثنانإذا  أو ،ذا كان له ثالثة فكم لهإف، أربعة كان له االثنان بالشفعة الثالثة)

  .خيرج الطرف اهول ،فيضرب الوسطني ويقسم احلاصل على الطرف املعلوم ،فكم له كان له واحد
  . مثلةري ذلك من األغإىل 

  



 ١٣٤

  
  ((الشفعة بني احلاضر والغائب))

مل تبطل الشفعة وكان للغائب أخذ  عفاأو  لو امتنع احلاضر(: قال يف الشرائع ):٣مسألة ( 
  . ) انتهىشاء نإكانت الشفعة بأمجعها للرابع  عفواأو  وكذا لو امتنع ثالثة، اجلميع

لكن ، بقدر حقه على عدد الرجالإالّ  منهمحد ليس ألأنه  ذكرناه من ومقتضى القاعدة ما
ن إ قلناه نه على ماأولذا أشكل اجلواهر عليه ب، للمشتري خيار الفسخ بسبب تضرره بتبعض الشقص

يف ، بع خاصةاعفواً كان للرابع الر، أو وهو مااذا امتنع ثالثة، ففي املثال الثاين، للغائب قدر استحقاقه
  . شهراألأنه  املسالك

خذ مل يأخذوا بالشفعة ويريد الرابع األ كان ثالثة أطفالأنه إذا  فمنه يعلم احلال يف، وكيف كان
 )١(الرجالعدد على  :(عليه السالم)ن اجلميع مبالك واحد املستفاد من قوله إف، ذلك ما أشبهأو  ا

  . تقدم وحنوه مما
  

                                                
  . ٥ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٣٥

  
  ))بالشفعة ((إذا أخذ أحد الشركاء

 اآلخرمث حضر  ،حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسمذا إ( :قال يف الشرائع ):٤مسألة ( 
 ،خذكان له األ اآلخربعيب مث حضر  األولرده الشفيع  وكذا لو، األولفطلب فسخ القسمة وشارك 

  . )الرد كالعفوألن 
احلق ألن  بنيوكالء الغائ ةفله مقامس، بالشفعة حضر أحد الشركاء فأخذإذا ( :وقال يف املسالك

ألن  ،أخذ فله فسخ القسمة واملشاركةوإن  ،ن عفا استقرت القسمةإف ذا قدم الغائبإف، ن خمتص بهاآل
  . )حقه شائع يف املأخوذ يف باقي السهام

وأخذ اجلميع على تقدير صحة أخذ الكل ، جاء أحد الشفيعني مثالًأنه إذا  مقتضى القاعدة: أقول
حقه شائع ألن  ،كل القسمة بني املالك والشفيع بطالإمث جاء الثاين فله ، وقسم بني املالك وبني الشفيع

  . وكيله يف التقسيم األولومل يكن ، يف اجلميع
فله  مث جاء الثاين ،فأخذ أحدهم كل حصة املشتري ،أربعة مثالً اذا كانوإ ما ومنه يعرف حال

جاء كل ا إذ وهكذا، كل القسمة بطالإجاء الثالث فله إذا  مث، بطال كل القسمة بني املالك والشفيعإ
يبطل القسمة بني أن  مث للشفيع الثالث، األولمع الشفيع  للشفيع الثاين التنصيف مثالًأن  ال، منهم واحد
ذكره  ما ذكرناه ال ع مايكون مراد الشرائأن  يبعد وال، الكلبطال القسمة بني إله  إمناو، عني فقطيالشف

  . بنيغائقحما يف املسألة وكالء الأحيث وتبعه اجلواهر ، املسالك
 بناًء على ما، حضر أحد الشركاء فأخذ اجلميع بالشفعةإذا ( :قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع

   بنيفقاسم وكالء الغائ، ف وغريهنصمن املمسعته 



 ١٣٦

طالب وإن  ،ن عفا استمرت القسمةإف الغائب اآلخرمث حضر ، ن خمتص بهاحلق اآلألن  ،فله ذلك
ويف باقي ، حقه شائع يف املأخوذألن  ،األولشاء وشارك ن إ القسمةفسخ  هاوأخذ ففي القواعد وغري

  . ) انتهىالسهام
املالك يف  بل املراد به قاسم مع، ء الغائبنياملراد به وكالأن  يظهر منه ال )مقاس(أن  وأنت ترى

ني كان كاملشاع بني املالك وب إمناو، مل تكن قسمة حىت تفسخ اآلخرمل يقاسم وجاء أنه إذا  قبال
  .ربعةاألأو  الثالثة، أو االثنني

ولو حضر (: قال يف القواعدفإنه  ،ذكره املسالك واجلواهر يظهر من عبارة القواعد ما وكذلك ال
وعلق عليه ، )فقاسم وطالب فسخت القسمة اآلخرمث حضر ، فأخذ النصف وقاسم األولالثاين بعد أخذ 
  . )هماحقه شائع يف املأخوذ لكل منألن ( :مفتاح الكرامة

ولكن قد يناقش (: حيث قال، ومنه يعلم وجه النظر يف مناقشة صاحب اجلواهر على كالم الشرائع
والغائب حقه متجدد فيما أخذه ، املستحق هو حينئذإذ  ،بقاء القسمة الواقعة بينه وبني الوكالء أصالةب

ذ حصته وقاسم مع وكالء أخإذا  ذكرناه ولذا بناًء على ما، وجه للتسلط على فسخ القسمة فال، األول
  . ) انتهىحد منهم الفسخبني مل يكن ألالغائ

املستحق هو والغائب حقه (: لهوقو، ء القسمة بعد كون احلق شائعاًبقا صالةال وجه ألنه إ :وفيه
فقد تبدل ، مل يأت الغائبإذا  فيما كان هو وحده إمنااملستحق إذ  ،غري ظاهر )األولمتجدد يف ما أخذه 

  . مكان لالستصحاب املوضوع وال
فع فيه وهو اجلميع على ش ما، أي األولرده الشفيع  وكذا لو(: وجاً مع اجلواهرمث قال الشرائع ممز

   كان له اآلخرمث حضر  ،ف بعيبنصخمتار امل



 ١٣٧

خذ من الرد املزبور أبطل األألن  ،كما صرح به الفاضل والكركي وثاين الشهيدين، خذ للجميعاأل
  . ) انتهىحكمه ذلكأن  الذي قد عرفتفكان كالعفو ، أصله

  ).هذا هو خرية التحرير والتذكرة وجامع املقاصد واملسالكن (إ :ويف مفتاح الكرامة
، الرد كالعفوألن  ،فللثاين أخذ اجلميع بعيب األولرده  ولو(: لكن يف القواعد احتمال آخر قال

املشتري ببيع إىل  رجع فكان كما لو ،بل رد بالعيب مل يعف ألن األول ،وحيتمل سقوط حقه من املردود
  .)١()هبة أو

 ،حصته الّإيأخذ  النه إ :فقد قال ،هو مذهب حممد بن احلسن الشيباين(هذا االحتمال ن إ :قال 
فلم  ،خرج عنهأن  جديداً بعدورده به أحدث للمشتري ملكاً ، رده بالعيب إمناو مل يعف ألن األول

  . هبة املشتري نصيب أحدمها ببيع أوإىل  رجع ووكان كما ل، اآلخريتوفر نصيبه على 
الرد بالعيب اقتضى إالّ أن  مل يعفألن األول وإن  ،شبهة يف ضعفه النه إ :ويف جامع املقاصد
  . انتهى )٢()فجرى جمرى العفو، سقوط حقه من الشفعة

، األصلمن  يكون كما لو مل يأخذ إمناو، بالرد مل ينشأ سبباً جديداً بامللكألنه  ،وهو كما ذكر
 لكن قد عرفت، كان للثاين أخذ اجلميع ،ذا كان على مبىن الشرائع وغريه حيق لكل واحد أخذ اجلميعإف

 ،فهو ن رضي املشتري بتبعض الصفقةإف، أخذ مقدار حصتهإالّ  حد منهمليس ألأنه  مقتضى القاعدةأن 
  . حقه قدر الّإليس للثاين أنه  يرد يف الأو  األوليرد الشفيع أن  فرق يف فال، ال كان له الفسخإو

   وأما على املختار فليس، فنصهذا على مذهب امل(: ولذا قال يف اجلواهر

                                                
  .٢٤٩ص ٢قواعد األحكام: ج) ١(
  .٥٢٣ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(
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 وال، إليهذا فرض رد نصيبه كان كالعفو بالنسبة إف، ذلكإالّ  وللألليس أنه  كما، نصيبه الّإخر لآل
  . خر فيهحق لآل

لوحدة املالك ، كالغنب وحنوه أيضاًالعيب  بل وبغري، ن احلكم ليس خاصاً بالرد بالعيبأ مث الظاهر
  . يف اجلميع

  



 ١٣٩

  
  ((لو استغلها األول مث جاء الثاين))

  ).مث حضر الثاين شاركه يف الشقص دون الغلة األوللو استغلها (: قال يف الشرائع ):٥مسألة ( 
املقاصد  كما جزم به التذكرة والتحرير والدروس وجامع( :ويف مفتاح الكرامة، ومثله يف القواعد

  . )واملسالك
  . إالّ األول الغلة تكون للمالك ومل يكن املالكأن  وذلك لوضوح: أقول

كان ، هلما بالوكالة عن الثاين وأخذ وكيالً األولكان  نعم لو(: ويف اجلواهر تبعاً ملفتاح الكرامة
كما  أيضاًن كذلك كا، بناًء على جريان الفضويل يف الشفعة، وأجاز ل ذلك فضوالًبل لو قب، له شريكاً

  . وهو كما ذكراه، )هو واضح
 لغلة متصلةاذا كانت إف، واملتصلة كنمو الشجر ،فرق يف الغلة بني املنفصلة كالثمرة النه إ مث
مث ، ذا اشتراه الثاين وقيمته مخسةإف، بالنسبة القدمية بالنسبة اجلديدة ال األوليشترك الثاين مع أن  فالالزم

يف  ال يف الربع األوليكاً مع الشفيع يكون الشفيع الثاين شر ،عشرةزادت على الضعف فصارت 
أنه  واحتمال، يف نصف العشرة ال، بينما حقه يف نصف اخلمسة، النصف أصبح مخسةإذ  ،النصف

أي  األولإىل  فع التفاوتيدأن  على الثاين إمناو، اوي عشرةوهو يس يشاركه يف نصف الشجر كامالً
  . يظهر له وجه ال ،الاالثنني والنصف يف املث

شجار مما صارت القيمة كما مل يسق البستان فسبب هزال األ، النقص األولسبب الشفيع إذا  أما
 له أخذ نصف ما إمناو، قيمة األصلنصف أنه  فليس للشفيع الثاين أخذ اجلميع باعتبار، من عشرة مخسة

  . ف السابقمة النصيبقدر ق قيمة النصف احلايل البقدر  األولأخذه الشفيع 
  . قلع منه اشجاراًأو  ،شجاراًأيف البستان  األولغرس الشفيع  لو اتقدم يعلم حال م ومما

  



 ١٤٠

  
  ((لو أخر احلاضر حىت يأيت الغائب))

ألن  ،مل تبطل شفعته ،آخذ حىت حيضر الغائب ال: راحلاض لو قال(: قال يف الشرائع ):٦مسألة ( 
  . )وفيه تردد، يتضمن الترك لغرض الالتأخر 

  . )إشكالمل تبطل شفعته على  ،آخذ حىت حيضر الغائب ال: قال احلاضر لو(: ويف القواعد
وقربه يف  ،عدم بطالن الشفعة هو الذي قواه يف املبسوط واملسالكن (إ :وقال يف مفتاح الكرامة

ك يف شخذ فكان مقصراً ونن األمنه متمكن أب شكالمث بني وجه اإل، فيه قوةن إ ويف الدروس، التذكرة
يقتصر أن  فينبغي، والشفعة مبنية على الفور، يدفع بضرر املشتري ن ضرره الإف، كون مثل ذلك عذراً

مال  وكأنه قال به أو، صول املذهب يف البعد وغريهأوهو أشبه ب ،شفعة له فال، فيها على موضع اليقني
  . ) انتهىيضاحترجيح يف الشرائع والتحرير واإل وال ،يف جامع املقاصد إليه

فيما مل يكن ضرر على  استفادة الفورية ذا القدر من دليل الشفعةألن  ،األول هو قربلكن األ
  . خذ فورياألالكالم يف قوهلم بأن  كما سيأيت، املشتري غري ظاهر

على  احملكي مجاعتسمعه من اإل ملا شكالقرب اإلأنه ( وجه النظر يف قول اجلواهر من ومنه يعلم
يدفع  ن ضرره الإف، أقل من الشك يف كون ذلك عذراً وال، خذها ذلك لتمكنه من األينافيالفورية اليت 

  . ) انتهىى اليقنيلفينبغي االقتصار فيها ع، صلنك قد عرفت خمالفة الشفعة لألأبضرر املشتري على 
  .األولن كان اجلواهر أخرياً قوى إو

 ما أشبهأو  عاءحىت أخابر سائر الشف آخذ ال: األولقال الشفيع أيضاً إذا ومنه يعلم بقاء الشفعة 
   .خذ أم المايل يكفي لألأن  حىت أرى هل أو، وليهم أو، يناآلخراء عحىت أرى وكيل الشف، أو ذلك



 ١٤١

  . مثلةىل غري ذلك من األإ
فهل له التأخري حىت حيضر ، األولحضر وعلم بأخذ الشفيع إذا  يمافالشفيع الثاين إىل  أما بالنسبة
  .ذكرناه ة ماكان مقتضى القاعدوإن  ،مل أجد هلم فيه كالماً ،ال والشفيع الثالث أ

يأيت  فال، كما اخترناه تبعاً للمشهور، أما مع العدم ،قلنا بالشفعة مع تعدد الشركاءإذا  ذا كلهه
  . هذا الفرع كما هو واضح
 وحكم ،آخذ بالشفعة حىت حيضر كل الشركاء ال: األولقال الشفيع  لو ومنه يظهر حكم ما

  . الالحقةو يظهر يف كل املسائل السابقة أيضاًحكمهم أن  كما، املتعددين ةالورث
  



 ١٤٢

  
  ((لو أخذ احلاضر مث جاء الغائب))

 إليهمث حضر الغائب فشاركه ودفع ، لو أخذ احلاضر ودفع الثمن(: قال يف الشرائع ):٧مسألة (
ألنه  ،األولى املشتري دون الشفيع كان دركه عل ،مث خرج الشقص مستحقاً، البائع إليهالنصف مما دفع 

  . ) انتهىخذكالنائب عنه يف األ
عهدة اجلميع أن  فاملشهور، اء مترتبنيعخرج الشقص مستحقاً بعد أخذ الشفإذا ( :ويف املسالك

، بقاء االستحقاقيغري هذا احلكم ل فأخذ بعضهم قبل بعض ال ،ي الستحقاقهم الشفعة عليهرعلى املشت
ويشكل بأن أخذ الثاين ليس مبنياً ، الستواء اجلميع يف االستحقاق ،النائب عن املتأخرك الًأو خذفكان اآل

يرتفع من  للجميع ال األولوملك  ،األولكخاصة أخذ جديد وصيغة إىل  قربل يفت، األولعلى أخذ 
ل فكونه كالنائب يف حم، ومن مث كان جمموع النماء املنفصل له، خذبل من حني األ، أصله بأخذ من بعده

أخذ من الثاين  األول إمناو، شيئاً األولن املشتري مل يتسلم من غري إف، وخصوصاً يف عهدة الثمن، املنع
فرجوعه على املشتري غري ، خاصة على االحتمال السابق األولأو إىل  نياألولإىل  وثالث دفعه، نصفه
  . ) انتهىجيد

 فحال املسألة حال ما، أول الكالم ائبكونه كالنإذ  ،ذكره املسالك مقتضى القاعدة هو ما: أقول
زيد من خالد شفعة شريكني فباع عمرو خلالد فأخذ  كان زيد وعمروإذا  مثالً، مترتبة أيادذا مل يكن إ

دار ظهر كون نصف الإذا فإنه  ،لك نفسهمل نسانجرة يف سكىن اإلأ الإذ  سنة بعنوان اانية راوسكن الد
واملشتري ، املشتريإىل  فيع يرجعوالش، جيارها من الشفيعإو ،هنصف داريأخذ أن  لبكر كان للمالك

  . يد من كان سابقاً على اليد السابقة تعرف اليد السابقة ال إمنافكل يد ، البائعإىل  يرجع
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 أخذت حىت ما على اليدن إف، املشتريإىل  ال األولالشفيع إىل  يرجع فالشفيع الثاين وعليه
  .هالبق ما اشرة الظاهر يف اليد املب )١(يؤدت

وأنت خبري (: ة بقولهترجيح يف املسألة يف التذكر الأنه  ذكرأن  يف مفتاح الكرامة بعد رده ولذا
وصيغة ، األولأخذ جديد غري أخذ إىل  أخذ الثاين مفتقرألن  ،كما تقدم هلم آنفاً، ائبمبنع كونه كالن

  . ) انتهىشيئاً األولتلم من غري كيف يرجع على املشتري بالثمن ومل يسنه إ مث، األولخاصة ك
رش أجرة الدار وأبني الثمن و األولالشفيع إىل  فرق يف رجوع الشفيع الثاين الأنه  وبذلك يظهر

  . على املشتري ال، األولن درك كله على الشفيع إف، هدم منها وغري ذلك ما
هذا اخلالف يف  :قال بعض الشافعية(: عن التذكرة حيث قال يوجه النظر فيما حك ومنه يعلم

 بال إليهسلمه ممن سلمه  ما الثمن فكل يسترد ماأو، جرة ونقص قيمة الشقصأالرجوع باملغروم من 
  .)٢()خالف

  .وهو املعتمد: مث قال يف التذكرة
  .انتهى )٣()عنهما يحك واستحسنه الشهيد الثاين على ما، واستجوده احملقق الثاين(
التفصيل أن  نصافاإل(: وهلذا قال يف اجلواهر، جرةثمن واألمور من الدرك والفرق بني األ نه الإف

حقيقة يكون  اآلخروض مع مالحظة ملك كل منهم من رفضرورة كون امل ،أيضاًخيلو من نظر  املزبور ال
  . ) انتهىائب فيهماكان كالن الّإو، فرق بني الثمن وغريهمن غري  ،كترتب املشترين بعضهم من بعض

، غري ظاهر الوجه )أوفق بالقواعد أن األول خيفى عليك وال(: اهر أخرياًقول اجلوأن  ومنه يعلم
  . كما يعلم حال الشفيع الثالث والرابع وغريمها

                                                
  . ٤من الغصب ح ١الباب  ١٤٥ص ٣) املستدرك: ج١(
  .٣٤١ـ  ٣٤٠ص ١٢تذكرة الفقهاء: ج) ٢(
  .٥٢٦ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٣(



 ١٤٤

  
  ((إذا كانت الدار بني ثالثة))

فباع أحدهم من  كانت الدار بني ثالثة مثالً لو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٨مسألة ( 
 يعقل الألنه  ،استحق الشفعة الثالث دون املشتري :والدروس ف يف موضع منهاخلال يففي حمك، شريكه

 :(عليه السالم)ن قوله إف، صراحتهاأو  الشفعة يف غريه أدلةولظهور ، شيئاً على نفسه نسانيستحق اإلأن 
فشريكه أحق من غريه بالثمن)وقيل، غريهأنه  يصدق عليه نفسه الإذ  ،صريح يف غري املشتري ،)١ 
ـ الشريك أي ـ  وحينئذ فهو، يكون بينهما ه:من مبسوطه وموضع من خالف احملكيلقائل الشيخ يف وا

  . ) انتهىكما يف املسالك وغريها ،مجيعه تركه الأو  خمري بني أخذ نصف املبيع
  : قال )القولني للشيخن (إ :ويف املسالك بعد قوله

 نسانيستحق اإلأن  المتناع ،معقولةعلى نفسه غري  نسانالشفعة لإلألن  ،واضح: األولوجه (
  . متلك ملكه ا

يستحق متلك الشقص بسببني أن  مينع وال، اشتراكهما يف العلة املوجبة لالستحقاق: ووجه الثاين
ن وأل، جيتمع اثنان منهما على معلول واحدأن  مينع فال، علل الشرع وأسبابه معرفاتألن  ،البيع والشفعة

وهذا ، من متلك مقدار مشفوعه بالشفعة اآلخروهو منع الشريك ، حقاق امللكللشفعة أثراً آخر غري است
هذا وكالم العالمة يف املختلف تفريعاً على القول بثبوا مع ، ومن مث قرب املصنف، مانع منه ثر الاأل

  . آخر كالمه، إىل )خيلو من نظر كان الوإن  ،الكثرة وفيه قوة
ويف ، اخلالف واملبسوط كما هو خرية( :(وقيل بالشركة) مةعند قول العال، قال يف مفتاح الكرامة

   ويف، أوجهنه إ ويف املختلف، أقربالشرائع لعله 

                                                
  . ١من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
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واستقر كالم التحرير على  ،وهو ظاهر من التذكرة، ويف املسالك فيه قوة، أصحنه إ جامع املقاصد
سبع مسائل بعد نه إ مث، األولزم باجل الًأو واملوجود فيه ،اخلالفإىل  التردد يف الدروسأي  التردد ونسبه

  . ) انتهىأما الثاين فهو أقوى: قال
ن سبب وأل ،يف املغايرة كما عرفت دلةلظهور األ ،هو مقتضى القاعدة األوللكن القول 

 علل الشرع الن إ فليسا معلولني لعلة واحدة حىت يقال ،االستحقاق بالشفعة مترتب على سببيته بالشراء
  . ماعهاتميتنع اج
عدم املنع من ترتب امللك على  ضرورة(: وجه النظر يف رد اجلواهر هلذا الدليل بقوله منه يعلمو
استحقاق ألن  ،رتب على ملكه احلاصل بالشراءتوترتب الشفعة عليه حنو االنعتاق للقريب امل، الشراء

  . ) انتهىالشفعة أمر غري امللك احلاصل من الشراء
، بعض العلل االعتباريةإىل  يستندأن  فكيف ميكن، يف التعدد الّإ دلةذ قد عرفت عدم ظهور األإ

أنه  ال أراد رد مفتاح الكرامة يف قوله املذكور إمنالكن اجلواهر ، دلةواالحتماالت الضعيفة يف قبال األ
  . رأيه

عرفت قصور أن  بأن اجلميع كما ترى بعد :القائلني باالشتراك أدلةقال يف رد بعض : نه أوالًأل
  . شفعة عن ثبوا يف الفرضال أدلة

فيه  يشتري العامل ما الأنه  فيما تقدم من، ذكرناه هم على ماومن الغريب تسامل :ومث قال ثانياً
قوى واأل صحواأل قرباألأن  وقوهلم هنا، ال بالشفعة معللني له بأن املالك ميلكه بالشراء ،شفعة للمالك

القول املذكور يف غاية أن  فقد ظهر لك، انوكيف ك(: قالأن  إىل )صحة الشفعة للمشتري نفسه
  . ) انتهىكان ملا ذكرناه ال ملا ذكروه مما هو واضح االندفاعوإن  ،السقوط
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كما ذكره املسالك ، أترك الكلأو  يقول خذ الكلأن  حق للمشتري قلنا باملقالة الثانية الإذا  نعم
ومل يصح ، جابةمل يلزمه اإل ،نا حقيأوقد تركت  أترك الكلأو  الكل خذ: ن قال املشتريإف(: قال

ذا كان للشقص شفيعان إ فأشبه ما ،ملكه مستقر على النصف بالشراءألن  ،سقاط املشتري الشفعةإ
يقول أن  وليس للحاضر، يأخذ نصفهأن  ن لهإف مث عاد الغائب ،حاضر وغائب فأخذ احلاضر اجلميع

لزم من دخوله يف هذا فإنه  ،عض الصفقة عليهتبإىل  نظر وال، وأنا تركت حقي خذ الكلأو  أترك الكل
  . ) انتهىالعقد

  
  ((فروع))

يكون أن  فالالزم، من شريكيه الذي لكل ربع الدار قبل ذلك باع أحد الثالثة نصفه مثالًمث إن 
كان الثمن إذا  فيما رثويظهر األ، عن مثله دلةمل نقل بانصراف األن إ ،اآلخرلكل حق الشفعة على 

كانت السهام املبيعة خمتلفة فباع ، أو باع بدينارين باع نصف ما باع بدينار ونصف مابأن  ،خمتلفاً
 وما، يف بيع واحدأو  هما يف بيعنييبيعأن  من غري فرق بني، خر ثلثيهميلك وباع لآل حدمها ثلث ماأل

  . متعاقبني، أو كان البائع ونائبه باعا يف حالة واحدةإذا  كما، كان يف بيعني من غري فرق بني املتقارنني
يأخذ أن  كان لكل من الثالثة، فباع أحدهم نصيبه من الثالثة ،ولو كان الشركاء أربعة مثالً

أن  وحيتمل، الشفعة على عدد الرجالمقتضى كون ألنه  ،من مجيعهم ال، يناآلخرالشفعة من أحد 
، مها نصيبه من شخصنيدكان شريكان وباع أحإذا  كمافإنه  ،خذ من كل الشركاءيكون احلق له يف األ

  . من أحدمها فقط خذ منهما معاً الللشريك الثاين األحيث إن 
   تقابل الشفعة يوجبألن  ،اآلخرحد من الثالثة على شفعة أل الأن  وحيتمل
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  .رةهاتتعن مثل الشفع امل دلةنصراف األال ،اآلخرحدهم يف أخذ الشفعة من حق أل فال، التهاتر
ال ألنه  ،و أخذ الثاين الشفعة من الثالث انتفت شفعة الرابع عن الثالثل األولمث على االحتمال 

لثالث الشفعة من الرابع دفعة سقطت اولو أخذ الثاين و، الثاينإىل  ذهب مال الثالثأن  موقع لشفعته بعد
أي  ماأيقال ب، أو يقال بالقرعة، أو الشفعتان وبقي املال للرابع على حاله حسب مقتضى االستصحاب

  . املال بعد أخذمها الشفعة منهإىل  لثاين والثالث شريكان بالنسبةا
الثاين فأخذ إىل  قسماً من حقه األولذا باع إف، تكون دورية الشفعة ليست بيعاً الحيث إن و
الثالث إىل  االنتقال من الثاينإذ  ،يأخذ بالشفعة من الثالثأن  وللشفعة من الثاين مل يكن لألباالثالث 

  .الشفعة على الثالث يل :يقولأن  ولبالبيع حىت حيق لأل الكانت شفعة 
  . ويف املقام فروع كثرية نتركها خوف التطويل
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  ((لو باع اثنان من ثالثة صفقة))

يأخذ من ن أو ،لو باع اثنان من ثالثة صفقة فللشفيع أخذ اجلميع(: قال يف الشرائع ):٩مسألة ( 
يأخذ أن  كان البائع واحداً من اثنني كان له ولو، ة عقود متعددةهذه الصفقة مبرتلألن  ،اثنني ومن واحد

ن أو ،يأخذ الكلأن  فللشفيع، باع اثنان من اثنني كان ذلك مبرتلة عقود أربعة ولو، من أحدمهاأو  منهما
  . ) انتهىرباعثالثة األ، أو يأخذ الربع والنصفن أو ،يعفو

، عيض الصفقة على املشتري بدون رضاه كما تقدمليس للشفيع تبأنه  يف هذه املسألة األصل: أقول
هل للشفيع ذلك يف أنه  نعم يأيت الكالم يف، الردأو  كان له القبول ض الصفقة على املشترين بعإف

  . ال ث متعددون أوارمات املشتري وورثه وإذا  ارث مباالو
  . له ذلك باعتبار تعددهم فال ضررن إ :األول
  .ترك الكلأو  أخذ الكلإىل  لةدعدمه النصراف األ: والثاين

مل يكن له مانع إذا  يأخذ البعض حىت من املشتريأن  للشفيعأنه  وقد ذكرنا سابقاً، األوليبعد  وال
، مل يكن مانع من ذلك ال ضررفحيث ، خمصصها ال ضررودليل  ن الشفعة عامةإف، من ذلك

  . هو بدوي إمناف، ارثيف مسألة الوأو  كان سواء يف املسألة السابقة واالنصراف لو
 اثننيأو  خذ من واحدتبعيض للشفعة لو اقتصر على األ وضة هنا الرفففي املسألة امل، وكيف كان

كانت أن  يضر بعد ال وكون البيع بصيغة واحدة، ا شفعات متعددةأل، أكثر يف الشركاء املتعددينأو 
، كانت الصيغة والبيع واحدينإذا  بل وحىت، ة نكاحيف صيغ ةأنكحكان  كما لو، بيوع يف صيغة بيع

باع الشفيع صفقة واحدة ما فيه الشفعة وغريه من إذا  كما، لكن كان يف بعضها شفعة دون بعض
   بأن تبعض: يقال وال، خذ بالشفعةللشفيع األنه إحيث ، املشتري
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يه ف يأخذ ماأن  للشفيعإذ  ،يترك الكلأو  يأخذ الشفيع الكلأن  الصفقة على املشتري يوجب
  . ليس كذلك ركة دون ماشال

أن  كان للشفيع، ذا باع الشريك نصف داره صفقتني يف بيع واحد لشخص واحدإف، وعلى هذا
  . ما بيعانألفرض  خرىاألويدع ، حدى الصفقتنيإيأخذ 

، كان للمشتري خيار الفسخ بتبعض الصفقة عليه، وأخذ الشفيع بعضه كان بيع واحدإذا  نعم
يكون البيع أن  ماإأنه  ،ال ضررب بطالخذ بالبعض بدون حق للمشتري يف اإليع األفاملناط فيما للشف

 تني الصورتنيها غرييف  أما، ليس فيه شفعة مع وحدة البيع وما فيه شفعة يكون بيع ماأن  ماإو، متعدداً
  . كان للمشتري خيار تبعض الصفقةوإن  ،خذ بالبعضفللشفيع األ

املشتري أو  من وحدة البائع ،قسام الثالثةيذكر األأن  رائع بالشاألوىلفقد كان ، وكيف كان
  . قسام الثالثة وحدما حصلت أقسام أربعةاألإىل  ضيفأذا إو، تعددمهاأو  اآلخروتعدد 

له مل يذكر بيع االثنني من اويف قب، أما ذكر بيع االثنني من ثالثة واالثنني من اثنني فهو كالتكرار
  . أيضاًقسام واحد بينما هو من األ

بل ، تبعيض يف الشفعة مع تعددها بتعدد البائع واملشتري الأنه  املراد هنا بيان(: ولذا قال اجلواهر
وأوىل من ذلك ، كان البائع واملشتري واملبيع واحداً يف الظاهروإن  بتعدد الثمنني أيضاًقد يقال بتعددها 

  . ) انتهىاحداًكان البائع واملشتري ووإن  ،بالتعدد بيع الشقصني من دارين
ميلك بدينار ونصفه  باع نصف ما مثالً، احتداأو  ذا اختلف الثمنان قدراًإ قد ظهر بذلك حال ماو

  .باع كل نصف بدينار، أو بدينارين اآلخر
  . ني كما تقدمالثلثو ا كالثلثماختالفه، أو صفرق بني تساو املبيعني كالنصف والنف الأنه  كما
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ومن ، ومن اثنني ة،الثالثيأخذ من أن  فلشريكه ،شقصاً من ثالثة دفعةباع  لو(: ويف القواعد قال
  . )مبرتلة عقود متعددةألنه  ،واحد

، املشتريبتعدد الصفقة تتعدد ألن  ،كما صرح بذلك يف املبسوط وغريه(: ويف مفتاح الكرامة
  . )ومىت تعددت العقود كان باخليار

وتعدد البيع حىت مع وحدة البائع ، تعدد البائعموجودة يف  أيضاًالعلة  ههذأن  خيفى ال: أقول
  . كما تقدم يف كالم اجلواهر ،واملشتري واملبيع

خذ م دفعة فيتساوى اآلإليهنتقال امللك ال ،وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة(: الشرائع قالمث إن 
ن أو ،يعفون أو ،يأخذ الكلأن  فله، باع الشريك حصته من ثالثة يف عقود متعاقبة ولو. واملأخوذ منه

والثاين مل  األولأخذ من  وكذا لو. مل يشاركه الثاين والثالث األولن أخذ من إف، يأخذ من البعض
ه كخذ من الثالث شارأذا لو ك، واألولوأخذ من الثاين شاركه  األولولو عفا عن ، يشاركه الثالث

  . ) انتهىوالثاين الستقرار ملكهما بالعفو األول
ن أخذ إف(: فقد قال فيه، وتبعه غريه، كالمه يفقد ذكره املبسوط يف حمك، لاألوأما الفرع : أقول

 قد عفوت عنا فصرنا لك شريكني فعليك نإ :اآلخرن قال إف، ين كان له ذلكاآلخرمن واحد وعفا عن 
) فلم يسبق ملك أحدهم صاحبهم دفعة إليهامللك انتقل ألن  ،مه ذلكزلمل ي ،نا يف شفعة الثالثكتشارأن 

  . انتهى
كون الصفقة  ،ومن البعض خذ من اجلميعيستحق األأنه  ذكره فوجه ما، أما يف صورة التعاقب

، أخذ بالبعضأو  سواء أخذ باجلميع، الشفعة شاملة للجميع أدلةف ،وكونه شريكاً عند كل بيع، متعددة
   األولفان أخذ من 
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 ،شفعة هلما فال، األولشراء  ما مل يكونا شريكني يف وقتأل، خاصة مل يشاركه الثاين والثالث
أخذ من الثاين وإن  ،مل يكن شريكاً عند شرائهماألنه  ،والثاين مل يشاركه الثالث األولأخذ من وإن 

عفا وإن  ،فيستحق الشفعة وكونه شريكاً عند شراء الثاين، عفولشاركه الستقرار ملكه با األولوعفا عن 
كما ، خذوقد استقر ملكهما قبل األ، ريكني حال شرائهلكوما ش ،ركاهاوأخذ من الثالث ش األولعن 

  . صرح بذلك املسالك وغريه
ن إف، ومن البعض خذ من اجلميعولو رتب فللشفيع األ(: قال ،آخر القواعد احتمل احتماالًمث إن 

 ،وحيتمل عدم املشاركة، خذ من الالحق شاركه السابقأوإن  ،خذ من السابق مل يكن للالحق املشاركةأ
  . ) انتهىيكون سبباً يف استحقاقها فال خذه بالشفعةأملكه حال شراء الثاين يستحق ألن 

وأملع ، وفيما بعده، هنا وتضعيفه علّامةامة تبعاً للمسالك يف شرح قول الطال يف مفتاح الكرأوقد 
ذي وكذلك االحتمال ال، لكن حيث كان االحتمال املذكور ضعيفاً، ملاعاًإهذا االحتمال إىل  اجلواهر

  : حيث قال يف القواعد، حدأأخذ من اجلميع مل يشاركه  ذكره بعد ذلك فيما لو
 ،والثاين يف شفعة الثالث األولومشاركة الشفيع  ،شفعة الثاين الشفيع يف األول وحيتمل مشاركة(

استحق ألنه  ،مل يعفإذا  فكذا، عفا عنه وهلذا يستحق لو. حال شراء الثالث، يحاًصحاً كان ملكألنه 
س دوثالثة أرباع س، األولس دفحينئذ للشفيع س باع الشفيع قبل علمه كما لو، بالعفو لشفعة بامللك الا

فتصح من ، وللثاين مخس الثالث، ثومخس الثال، س الثايندول ربع سولأل، أمخاس الثالثثالثه ، والثاين
س دول نصف سلأل اآلخروعلى ، ربعةأوللثاين ، ول تسعةولأل، للشفيع مائة وسبعة ،ة وعشرينمائ

   وثلث، الثاين
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، ول مخسةولأل، للشفيع تسعة وعشرون ،فتصح من ست وثالثني، وللثاين ثلث الثالث، الثالث
  . ) انتهىوللثاين اثنان

  . ني املذكورينيرجع الكتابأن  فعلى الطالب، تطويلتركنا تفصيل الكالم يف ذلك خوف ال
وأبقى ، ثانياً نسانمث بعض حقه لنفس ذلك اإل، أوالً نسانلو باع بعض حقه إل ومما تقدم ظهر ما

  .أكثرأو  مرتني نسانباع كل حقه إل إمناو، عض حقه لنفسهمل يبق ب أو، بعض حقه لنفسه
يف ، أو يف بيع واحدأو  ،بعض حقه لنفرين يف بيعني سابق والحقأو  باع كل حقهإذا  وكذلك
  . بيعني متقارنني
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  ريكان غائبان))((لو باع أحد احلاضرين وهلما ش

فاحلاضر هو ، ا شريكان غائبانمحد احلاضرين وهلأباع  لو(: قال يف الشرائع ):١٠مسألة ( 
قدم  ولو، حد الغائبني شاركه فيما أخذ احلاضر بالسويةأخذ وقدم أذا إف، ليس غريهإذ  ،الشفيع يف احلال

  . هى) انتفيكون له ثلث ماحصل لكل واحد منهما ،شاركهما فيما أخذا اآلخر
وقد عرفت هناك ، تكرار التفصيل فيهاإىل  يداع ال، األوىلوحيث قد تقدم هذه املسألة يف املسألة 

مل أو  سواء حضر، تنايف حق الشفعة الغيبة الإذ  ،)ر هو الشفيع يف احلالضاحلان (إ :وجه النظر يف قوله
  .حيضر

  . ا أشبهمأو  ،انون واملغمى عليه فصحاأو  ،ومثل الغائب الصغري فكرب
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  ((الشفعة بني العم وابن األخ))

لو كانت الدار بني أخوين فمات أحدمها وورثه ابنان له فباع (: قال يف الشرائع ):١١مسألة ( 
و كان وارث امليت لوكذا ، خ لتساويهما يف االستحقاقكانت الشفعة بني العم وابن األ ،أحد الوارثني

  . ) انتهىمجاعة
ن العم إف، وجه املسألة واضح، مجاعةأو  اثننيفرق بني كون وارث امليت بعد وضوح عدم ال: أقول

  . لوضوح عدم مدخليته يف استحقاق الشفعة، اختلف سبب امللكوإن  ،خ شريكانوابن األ
خ اختصاص ابن األإىل  حيث ذهب، ونبه بذلك على خالف بعض العامة(: قال يف املسالك

ين على وهلذا لو ظهر د، واحد ما ملكا بسببأل، خملك األ إىل أقربملكه أن  إىل بالشفعة استناداً
 ،حق بالشفعة كالشريك مع اجلارأملكاً كان  أقربكان وإن  .أبيهما يباع فيه ملكهما دون ملك العم

  . ) انتهىخيتلف ثبات الشفعة الإإىل  الضرر احملوجألن  ،ىل سببهإ ال ملك املشتريإىل  ورد بأن النظر
  .لذا تبعه يف ذلك اجلواهر وغريهو، وهو كما ذكره

  
  ((فروع))

كان للمشتري الفسخ لتبعض  ،اآلخرمات الشفيع وله وارثان وأخذ أحدمها بالشفعة دون  مث لو
  . اآلخرذا أخذ الشفيع بعض املبيع دون بعضه إ فحاله يف ذلك حال ما، الصفقة عليه
الترك حاله حال إذ  ،أخذ اجلميع اآلخرترك أحدمها شفعته مل يكن للوارث أنه إذا  خيفى مث ال

عراض عن اإلألن  ،رثهإرث الذي أعرض عن إيرثون  ثة الرسائر الوحيث إن ، رثعراض عن اإلاإل
وارثاً كان أم  ،فالحق لغريه يف ادعائه ،يسقطهفإنه  عراض عن احلقوكذلك اإل، رث يلحقه باملباحاتاإل
إذا فإنه  خبالف احلق ،ا لكل أحد أخذهاث إحي أعرض الوارث عنها  اليتفهناك فرق بني العني، ال

  . يكون لكل أحد أخذه أعرض عن حقه ال
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بل له ، اآلخرإىل  يهب حقه يف الشفعةأن  حدمهاكان أل ،بأن حق الشفعة قابل للنقل: قلنا نعم لو
ال شك يف قابلية االنتق ولو، ينتقل حق الشفعة الأن  دلةلكن ظاهر األ، أجنيبإىل  يهبهأن  احلق يف
يقتصر فيه على موضع  ،األصلالشفعة كما عرفت خالف ألن  ،عدم قبوله االنتقال األصلف وعدمها
  . الدليل

كل على ، خذ بالشفعةكان للشريكني األ ،فباع أحدهم حصته من أجنيب ،كان الشركاء ثالثة ولو
فعة أحدمها مبقدار أخذ بالشأنه إذا  وقد تقدم ،)١(كما تقدم يف الرواية عدد الرجالنصفه حسب قدر 

  . داخل على ذلكألنه  ،حقه مل يكن للمشتري حق تبعض الصفقة
، أحدمهاأو  لو ورث هذين الشريكني وارث واحد كان له احلق يف أخذ كال احلقنيأنه  ومنه يعلم

  . اآلخرأخذ أحد احلقني دون إذا  ليس للمشتري خيار تبعض الصفقةأنه  مورثه يفحال ويكون حاله 
، مل يدخل على ذلكألنه  ،صفقةحق أحدمها كان له خيار تبعض الخذ الوارث بعض أإذا  نعم

  . سبحانه العاملهللا وا، حمكم ال ضررفدليل 
  

                                                
  . ٥من الشفعة ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(
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  فصل

  خذ بالشفعةكيفية األيف 
  

  ((هل الشفعة بالعقد وانقضاء اخليار))
 ،قت اللزوموألنه  خذ بالعقد وانقضاء اخليارويستحق الشفيع األ(: قال يف الشرائع ):١مسألة (

أما لو كان اخليار . االنتقال حيصل بالعقد وهو أشبهأن  بناًء على، مل ينقض اخلياروإن  بنفس العقد :وقيل
  . ) انتهىيستحق بنفس العقد لتحقق االنتقالفإنه  ،للمشتري خاصة

اختص أو  كاشتر ،فلو باع خبيار تثبت الشفعة، عدم اشتراط اللزوم قربواأل(: وقال يف القواعد
  . )يسقط خيار البائع حينئذ وال، بأحدمها

هو  ،خيتصأو  يشترك اخليارأن  فرق بني الوأنه  ،عدم اشتراط اللزومن (إ :ويف مفتاح الكرامة
واللمعة وجامع املقاصد  يضاحواملختلف والكتاب واإل رشادخرية السرائر والشرائع والتذكرة واإل

 الأن  لكن يف اخلالف واملبسوط واملهذب والغنية، فاتيحواملسالك والروضة وجممع الربهان والكفاية وامل
أو  خيار فيه ال أما ما: قالوا ،امللك مل يزل عن البائعألن  ،هلماأو  شفعة يف البيع الذي فيه اخليار للبائع

 عن احملكيوهو  ،وزال عن البائع امللك قد انتقل للمشتريألن  ،فيه خيار للمشتري وحده ففيه الشفعة
   .عليأيب 
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مث قال بعد ، سقاط حق البائعإخذ يف األحيث إن يف قول الشيخ قوة من  :الًوأ وقال يف التحرير
  . ترجيح يف الدروس وال، أنا يف ذلك من املتوقفني: ذلك

الشفعة جتب أن  فقد نص يف اخلالف واملبسوط واملهذب والغنية، كان اخليار للمشتريإذا  وأما
ويف ، خالف فيه الأنه  ويف املسالك، عليأيب  عن احملكيوهو ، انقضاء اخليار ة ا قبلبوله املطال ،للشفيع

كان اخليار للمشتري أنه إذا  لكن عن خيار اخلالف، مذهبناأنه  ويف التذكرة، عليه مجاعالكفاية اإل
لك ذا انقضى مإف، املشتري حىت ينقضي اخليارإىل  لكنه مل ينتقل، ك البائع عنه بنفس العقدوحده زال مل

  . صاًخلم ) انتهىاألولبالعقد املشتري 
  

  ((ال تتوقف الشفعة على مضي اخليار))
سواء كان ، خذ بالشفعة مبجرد حصول البيعللشفيع احلق يف األأن  الشفعة أدلةمقتضى : أقول

إىل أو  ينتقل من البائع نه الأوالقول ب، بدوماأو  مع أحدمهاأو  لثالث معهماأو  هلماأو  حدمهااخليار أل
  . كتاب البيع املشتري يف زمن اخليار ضعيف كما حقق يف

خذ بعد انقضاء زمن اخليار بعدم الفائدة الذي جعل األ رشادر يف استدالل اإلظومنه يعلم وجه الن
   .لعدم استقرار ملكه ليس له انتزاع العني قبلهإذ  ،قبله

  . اء وغريهمنالفائدة تظهر يف الأن  ،دلةاأل إطالقإىل  ضافةباإل: فيهإذ 
بأن امللك مل مستدلني ، هلما أو شفعة يف البيع الذي فيه اخليار للبائع الأنه  أما قول من تقدم من

إىل  امللك قد انتقلألن  ،فيه اخليار للمشتري وحده ففيه الشفعةأو  الخيار فيه ماأما ، يزل عن البائع
  . املشتري وزال عن البائع

وهو املشهور بني  ،كما ذكرناه يف كتاب البيع ،كان اخليار موجوداًوإن  امللك ينتقلن إ :ففيه أوالً
  . أيضاًالفقهاء 

   الشفعة ثبوا ببيع أدلة إطالقمقتضى أن  ما ذكره اجلواهر من: وثانياً
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  . ذلك له كاف يف ثبوا ئلعل يإذ  ،املشتريإىل  مل نقل باالنتقالوإن  ،الشريك
وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك  ياملقتضن إ( :عنه يفيما حك ولذا قال السرائر

التزلزل مل يثبت كوا ألن  ،واخليار غري صاحل للمانعية، ملكان عموم النص من دون تبادر اللزوم ،موجود
  . ) انتهىمؤثراً

 يبل ادع، كان اخليار للمشتري كما ذكره املشهورإذا  ومنه يعلم الوجه يف احلق يف أخذ الشفعة
 دليل على الفإنه  ،مام دليلهمأيقف أن  يتمكن وقول الشيخ يف خيار اخلالف ال، كما تقدم مجاععليه اإل

املشتري إىل  مل ينتقلوأنه  على تقدير متاميتهأنه  إىل ضافةباإل، املشتري يف زمان خيارهإىل  مل ينتقلأنه 
  . بوت الشفعةكاف يف ث يئيقتضي كون الته دلةاأل إطالقبأن يأيت قول اجلواهر املتقدم 

  
  ((بقاء اخليار مع األخذ بالشفعة))

 سواء كان اخليار للبائع، أخذ الشفيع بالشفعةوإن  اخليار باقأن  اخليار أدلة إطالقمقتضى مث إن 
، خذ بالشفعة مبين على البيعاألألن  ،بدوماأو  مع أحدمهاأو  جنيب معهمالألأو  ،هلماأو  املشتريأو 

ن إف، باع املشتري العني يف حال خيار البائعإذا  فيكون حال املقام حال ما، شفعةذا زال البيع زالت الإف
كان إذا  وكذلك يف صورة تصرف البائع يف الثمن فيما، حيث وجدها فسخ العقد أخذ العنيإذا  البائع

  . جنيبوهكذا حال خيار األ، املشتري له اخليار
، وهل يسقط حينئذ خيار املشتري أم ال، تقطيعوتبعه عليه اجلواهر ب(: مفتاح الكرامة قالمث إن 

ظاهرهم سقوط : وقال يف املسالك ،خذ بالشفعةمينع األ وذلك ال، يثبت له خيار الفسخ: قال يف التذكرة
   ظاهرنه إ :ويف املفاتيح، اخليار
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حكاه يف الروضة  أن األول مع ،كانا فهما ذلك من كالمهمن إ اهرويف احلكايتني تأمل ظ، كثراأل
انتقل امللك عنه كيف يبقى له أنه إذا  كانا فهما ذلك منوإن  ،وستسمعه قريباً، احتماال ن الشهيدع

فائدة يف  الأنه  :ارهسقوط خيأي  ووجهه، لك مع عدم امللكجنيب يثبت هلما ذالبائع واألن إ :ففيه، رخيا
  . وقد حصل من الشفيع، غرضه على تقديره حصول الثمنألن  ،فسخه

أن  ويلزم على قول الفاضل كون أخذ الشفيع على تقدير خيار البائع مراعى: روسوقال يف الد
  . ) انتهىأيضاًخذ على تقدير كون اخليار للمشتري مراعاة يعىن األ، تكون املطالبة
كما لو أراد الرد بالعيب ، خذ يبطل خيار املشتريوميكن القول بأن األ، وتبعه املسالك(: مث قال
) جياب بأن املشتري يريد دفع الدركإالّ أن  ،وقد حصل من الشفيع الغرض الثمنألن  ،فأخذ الشفيع

  . انتهى
شك فاالستصحاب  ولو، ل على سقوطهدلي الإذ  ،تضى القاعدة بقاء اخليارمقأن  قد عرفت: أقول

مل إذا  حىت ،التبدل ىير وهو ال املوضوع عريفألن  ،نه من تبدل املوضوع غري ظاهرأوالقول ب، حمكم
مل إذا  كما فيما ،يقيد بالنفع وعدم النفع كما هو واضح اخليار الإذ  ،خذ باخليارنفع يف األأي  كني

 ال املثل، أخذ باخليار استرجع العنيأنه إذا  عرفت من بل مقتضى الصناعة ما، مل يؤخذ اأو  تكن شفعة
  . القيمةأو 

ضرورة عدم مدخلية  ،يف اجلميع امخيفى عليك  ولكن ال(: ومنه يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر
وعدم الرد ، هءواالستصحاب بقا دلةاأل إطالقوعدمها يف ثبوت احلق مع فرض اقتضاء  ،حصول الفائدة

   بالعيب مع فرض أخذ
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 األصلولكن ، رشفيتعني له األ، تسلط له على فسخه وال، انتقل امللك عنهأنه  ورضاه به الشفيع
لتحقيق بقاء ماله من فا، فلم يلحقه منه ضرر ،لذي اشتراهلشفيع بالثمن اة الذمة منه هنا بعد أخذ اءبرا

أو  ويدفع القيمة شاء نإفيفسخ حينئذ ، يبطل بأخذ الشفعة كخيار الشرط وحنوه مثالً اخليار الذي ال
كان هو وإن  ،ذكرناه سابقاً وكذا ما، ين مل أجد أحداً احتمل هذا هناأ الإ ،كما يف غري الفرض ،املثل
  . ) انتهىتضى قواعد اخليارمق

فهو ، ة الذي ذكرهءأصل الربا دلةيقاوم األ وال، رش بعد كونه حقهوجه لسقوط األ ال: ذ أوالًإ
رش األ أيضاًيكون ملشتري املشتري أن  سبب رش لغريه مماذا باع املشتري املبيع الذي له فيه األإ مثل ما

  . رشاأل األولمل يأخذ كان للمشتري أو  رشسواء أخذ األ ن املشتري الثاينإف، على املشتري
مقتضاها إذ  ،املثل خالف مقتضى الصناعةأو  بعد الفسخ يدفع القيمةأن  قد عرفتنه إ :وثانياً

، لذي اخليار من الثالثةأن  ظاهرلفا حنوهأو  رد الشفيع العني لعيبإذا  أما، استرجاع العني أين وجدها
، أو وجه لعدم اخليار بعد بطالن الشفعة من رأس الألن  ،خذ خبيارهاأل ،جنيباألأو  املشتريأو  البائعأي 

باع الشفيع لغريه واملشتري إذا  كما، كانت املعامالتوإن  ،باخليارخذ لعدم استرجاع العني بعد األ
أو  املشتري خبيارإىل  رجعها الشفيعأمث ، ما أشبهأو  باخليارأو  قالةالشفيع باإلإىل  لثالث مث رجعت العني

  . أدلتها طالقإل، قالة واالستقالةهلما حق اإل الشفيع واملشتريأن  ن الظاهرإف، ما أشبهأو  قالةإ
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، كان لبائعه خيار الفسخوإن  ،الشفعة األولولو باع الشريك تثبت للمشتري (: قال يف القواعد
  . ) انتهىكالإشويف املشتري  ،حق للبائع فال ن فسخ قبلهإف، خذ فاملشفوع للمشترين فسخ بعد األإف

 األولهر مما ذكرناه ثبوت الشفعة للمشتري ظ(: وتبعه اجلواهر فقال ،تاح الكرامةوأوضحه يف مف
باالندراج يف ، بل باع شقصه من آخر، مل يأخذ شفيعه بالشفعة الذي فرض وجود اخليار لبايعه لو

لتجدد  ،عة للبائع قطعاًشف فسخ قبله فالوإن  ،خذ فمشفوعه لهن فسخ بائعه بعد األإف، دلةاأل إطالق
ثبوت الشفعة املخالفة يف  اقتصاراً ،أيضاًوأما املشتري فقد ذكرنا قوة سقوطها منه . ملكه حني الفسخ

، صلاحتمله غري واحد لألأنه  مع ،خذ كوقت البيعصل على املتيقن الذي هو وجود امللك وقت األلأل
   .) انتهىكما عن الكركي التصريح به األولقوى ولكن األ

مث بعد ذلك باع زيد حصته من  ،فباع بكر حصته من خالد خبيار ،كان زيد وبكر شريكني مثالً
فكان خلالد حق  ،له خالداً صار شريكاً لزيد ووقع بيع زيد لعمرو بعد شركة خالدحيث إن ، عمرو

كر فحصة بإىل  ذا فسخ بائعه وهو بكر مال خالد حبيث رجع املالإف، الشفعة على عمرو املشتري الثاين
ب بطالن وجه لبطالن شفعة خالد بسب فال، خالدإىل  حصة عمرو انتقلتحيث إن ، عمرو تبقى خلالد

  . ي كان بني بكر وخالدالبيع الذ
ى انتفألنه  ،شفعة خلالد على مال عمرو فسخ بكر قبل أخذ خالد بالشفعة مال عمرو فالإذا  أما

شفعة  الأنه  كما، شفعة خلالد على مال عمرو فال وبانتفاع املوضوع ،وبذلك انتفى املوضوع، ماليته
  . صار مالكاً بعد بيع زيد لعمرو بكراًألن  ،مال عمروإىل  لبكر بالنسبة
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، على عمرو خيار ففسخ قبل أخذ خالد الشفعة من عمرو أيضاًذا كان لزيد إ ما ومن ذلك يعرف
  . فسخ بعد أخذ خالد الشفعة من عمروأو 

يتوهم من ذكر العقد يف املنت وغريه باعتبار كون البيع بصيغته يف  وال، ذاه(: اجلواهر قالمث إن 
ويأيت ، دلةاأل طالقإل كان متزلزالًوإن  فادا البيعإبناًء على  لظاهر ثبوا باملعاطاةا إذ ،ثبوت الشفعة

  . ) انتهىمسعته يف اخليار خذ حنو مااملشتري بعد األأو  البحث يف الفسخ من البائع
مقتضى أن  وقد ذكرنا يف باب املعاطاة، دلةبيع فيشملها األ أيضاًاملعاطاة إذ  ،كما ذكره هو وال
  . كما ذكره غالب املتأخرين، بيع جائز بيع الزم ال اأالقاعدة 

ما من هذه اجلهة اليت حنن فيها أل ،قالةذا حصلت اإلإ من احلكم يف اخليار يظهر حكم مامث إن 
  . سواء
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  لشفعة))((ال تتبعض ا

  . )يدعأو  بل يأخذ اجلميع، وليس للشفيع تبعيض حقه(: قال يف الشرائع ):٢مسألة ( 
أنه  يريد( ):ولو احتد الشريك فله أخذ اجلميع وأحدمها(: مةقول العالوقال يف مفتاح الكرامة عند 

ركة يف كل الشألن  ،فله أخذ اجلميع وأحدمها ،وكان الشريك واحداً فيهما باع شقصني من دارينإذا 
أثر الحتاد  وال، تكون الشركة فيهما واحدة فال، اآلخريف  واحد من الشقصني بسبب مغاير للشركة

ن إف، خبالف الدار الواحدة، اآلخرمن  اآلخرحق يف  أحدمها غري شائعيف  ن حقهإف، ذلكيف  الصفقة
لشرائع والتحرير ومبا يف الكتاب صرح يف املبسوط وا، سبب الشركة فيها واحد وحقه فيها شائع

  . آخر كالمهإىل  )والدروس وجامع املقاصد واملسالك
ر اضروملا يف تبعيض الصفقة من اإل، وعلّله يف املسالك بأن حقه هو اموع من حيث هو جمموع

  .ضرارر على اإلاضرخذ الذي شرع لدفع اإليناسب بناء األ وال، باملشتري
: مث قال، مث علل ذلك بعلته يف املسالك، يعرف من غري خالف ابصحظاهر األنه إ ويف احلدائق

هو  العقلية والنقلية كتاباً وسنةً دلةمبقتضى األ أن األصل ما قدمناه من وه إمناتعليل ذلك ظهر يف واأل(
الواردة بالشفعة على  خبارواأل ،قام عليه الدليل خذ ا على مافيقتصر يف جواز األ ،خذ بالشفعةعدم األ
  . ) انتهىوما عداه تبقى صحته موقوفة على الدليل، وردت باعتبار اموع إمناوتعددها  كثرا

  ، للضرر بالتفريق الذي ينايف حكمة مشروعية الشفعة(: ويف اجلواهر
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  . ) انتهى)١(فشريكه أحق به من غريه بالثمن :(عليه السالم)نه املنساق من قوله وأل
يف  إمجاع الإذ  ،ر املشتري خبياره يف تبعض الصفقةيتدارك ضر إمناو، لكن مقتضى الصناعة الصحة

وكون حقه هو ، والضرر متدارك كما عرفت، وقد اعترف اجلواهر بترك التعرض له من مجاعة، املسألة
  . لكنه خالف املستفاد عرفاً من أمثال هذه العبارة، صح يف اجلملةوإن  اموع من حيث هو جمموع

ن اموعية من حيث إف، فله أخذ البعض وترك البعض، املال هذاأو  لدارحقك هذه ا: ذا قالإف
جازوا أشقص من دار حىت أو  وأي فرق بني بيع شقصني من دارين، دليلإىل  اموعية قيد زائد حيتاج

  . الثاينا ومل جييزو، مفتاح الكرامة وغريه كما تقدم يف األول
يظهر من الدليل  ينايف ما فال ،ه اجلواهركما استدل به احلدائق وتبع األصلأما كون الشفعة خالف 

يبعد كوا من قبيل حق  بل ال(: حيث قال يف اجلواهر، مشاة للمسألة حبق القصاص وال، عند العرف
والفهم ، املعيار هو الفهم العريفألن  ،)٢()رضي املشتريوإن  يصح يقبل التجزئة فال القصاص الذي ال

  . يتبعض يف اجلملة أيضاًبل القصاص ، لقصاصيف املاليات غري الفهم يف مثل حق ا
(عليه هللا عبد اأيب  عن ،رواه الدعائم خصوصاً بعد ما، نعم حمل االحتياط يف املسألة واضح

يأخذ املشاع أن  هل لشفيع املشاع ،ل عن البيع يقع على املشاع واملقسوم صفقة واحدةئنه س: إالسالم)
   إمنا، ال: قال ،بقيمته دون املقسوم

                                                
  . ١ح ٢الباب من  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  .٣٢٥ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(
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  . )١(ال يسلمهما معاً)إن أراد أخذمها معاً وإف، كان فيها من مشاع ومقسوم هلا مالصفقة بكماا له
 ،(عليه السالم)عن الصادق  أيضاً ورواية الدعائم، لكن التعليل بالضرر يف بعض الروايات السابقة

هل ، ته حصتهفيها بعضهم مث ميوت فيبيع بعض ورث تكون حبيساً على القوم فيبين رضاأليف : قالنه إ
كان يهدم نصف كل بيت إذا  مضرة يبق يدخل على ماألنه  ،له الشفعة نعم: قال ،لصاحبه شفعة

  . )٢(فيدخل يف ذلك فساد
 يرض، أو كما يف الشقصني ا مل يكن ضررذإف، بأس ال ال ضررحيث وأنه  ،ة الضررالعلأن  يؤيد

  . حكمة كما هو الغالب يف تعليل الرواياتنه إ :يقالإالّ أن  ،به املشتري كان مقتضاه عدم البأس بذلك
: قال لوأنه  فما قالوه من، ال فورية يف الشفعة على النحو الذي ذكره مجاعةأنه  سيأيتنه إ مث

بل عن ، العفو عن البعض يبطلها حينئذألن  ،أخذت نصف الشقص خاصة بطلت شفعته يف اجلميع
بالتبعيض  ،مل يقل خاصةوإن  ،أخذت نصف الشقص: قال الفاضل والكركي وثاين الشهيدين بطالا لو

يوسف من الصحة يف أيب  عن يخالفاً للمحك، كما عن حممد بن احلسن الشيباين ،وفوات الفورية
غري ظاهر ، ذكروا آخر ماإىل  ،لعدم صحة أخذه وحده ،عع الستلزام أخذ البعض أخذ اجلمييماجل

  . الوجه
مع طول الزمان كما سيأيت يف  لكن ال، يدعن أخر واآليأخذ البعض أن  ذا أخذ البعض وصحإف

 كما قاله يكون الكل لهأن  ال، به املالك صار ذلك البعض له ين أخذ البعض ورضإف، مسألة الفورية
  . يوسفأبو 

                                                
  . ٧ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ٥ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج٢(
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العفو عن البعض ألن  ،أخذت نصف الشقص خاصة بطلت: قال لو(: الدروس يحمكيف  قال
وأوىل ، فوجهان ،أخذت نصفه: ولو اقتصر على قوله ،للجميعيكون ذلك أخذاً أن  وحيتمل، يبطلها
  . ) انتهىالتراخيإىل  يؤديإالّ أن  ،ينايف أخذ الكل أخذ البعض الألن  ،بالبقاء

كان أخذ البعض غري مناف إذا  نعم على الفورية املشهورة، خيفى مواقع للنظر كما ال وفيه
قال أحد  أو، اآلخرأخذت النصف : ه مقارناً لهوقال وكيل، أخذت النصف :هو قال كما لو، للفورية
، ينايف الفورية الألنه  ،الوارثني صحيف  هكذاو، خذت النصفأ :اآلخرقال و، خذت النصفأ: الوليني
 وال، ينايف الفورية الألنه  ،ما أشبهأو  خذت بالنصف والنصفأ: قالإذا  يبعد الصحة على الفورية بل ال

  . ذلك مناف هلاأن  ل بالفوريةيظهر من الدليل حىت على القو
 خذت ماأ: فقال ،ميلك البائع باع نصف ماأن  زعمإذا  كما، جهل بالقدرإذا  فيما إشكالنعم ال 

مث  ،فباع الثلث املالك كان له الثلث مثالًأن  زعم، أو مريداً ملا يف ذهنه من نصف مال املالك ،اشتريته
  . يضر بالتأخري ل الاجلهأن  ملا يأيت من ،كثرأعلم بعد ذلك بأنه 
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  ((الشفعة بنفس الثمن))

 كان قيمة الشقص أكثروإن  ،ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد(: قال يف الشرائع ):٣مسألة ( 
  . )أقلأو 

هذا مما اتفق  ):يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إمناو(: مةل يف مفتاح الكرامة عند قول العالقاو
النيب ن إ :عن جابر، العامة ىفقد رو ،طفحت بذلك عبارام وصرحت به روايام ،عليه اخلاصة والعامة

  . )٢(هو أحق ا من غريه بالثمن :ويف خرب الغنوي. )١(هو أحق به بالثمن: قال عليه وآله)هللا (صلى ا
أيب  عن، عن هارون بن محزة الغنوي ،رواه الكليين والشيخ مما، تقدم حديث الغنوي هو ما: أقول

ويعرض على اجلار فهو واجب للشريك  شيءعن الشفعة يف الدور أ تهسأل: قال ،(عليه السالم)هللا بد اع
  . كان شريكاً فهو أحق ا بالثمنإذا  الشفعة يف البيوع: فقال ،أحق ا من غريه

إىل  عن رجل فيما كتبه ،بن حمبوببن علي حممد  لو تلف بعض املبيع رواية بل سيأيت يف مسألة ما
خالف فيه بني اخلاصة  الأنه  ولذا ادعى يف اجلواهر، أيضاًمما يدل على ذلك ، )٣((عليه السالم)فقيه ال

والعامة نصاً وفتوى.  
يأخذ اب أنه صحح األوبه صر، دلةقتضى األم(: وقال، رسال املسلماتإكما أرسله احلدائق 

 يلزمه ما وال، أقلأو  ذاته أكثر كان قيمة الشقص املشفوع يف حدوإن  ،بالثمن الذي وقع عليه العقد
  واملراد من ، يغرمه املشتري من املؤن كأجرة الدالل والوزان وحنو ذلك

                                                
  . ١٠٤ص ٦، والسنن الكربى: ج٣٢٦ص ٣٧) انظر: اجلواهر: ج١(
  . ١من الشفعة ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١من الشفعة ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٣(
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  . ) انتهىخذ به نفسه غالباًمكان األإأخذه بالثمن يعىن مثله لعدم 
  

  ((ال يتحمل الشفيع أكثر من قيمة املبيع))
زاد  ولو ،غري ذلك من املؤنأو  وكالةأو  يغرمه املشتري من داللة يلزمه ما وال(: مث قال الشرائع

، جيب على الشفيع دفعها بل كانت هبة فال ،املشتري يف الثمن بعد العقد وانقضاء اخليار مل تلحق الزيادة
وهو يشكل  ،يفعل يف العقد ا مبرتلة ماتلحق بالعقد أل: كانت الزيادة يف زمن اخليار قال الشيخ ولو

  . ) انتهىحط البائع من الثمن مل يلحق بالعقد وكذا لو، عقدعلى القول بانتقال امللك بال
خيتلف فيه أحد ممن  ولذا مل، أكثر فهو مقتضى القاعدةأو  قلأكانت قيمة الشقص إذا  أما: أقول

يلزمه  وال: ذكر يف مفتاح الكرامة عند قول العلّامة فقد، يغرم املشتري يلزمه ما وأما ال، رأيت كالمهم
واللمعة وجامع املقاصد واملسالك والروضة  رشادكما يف الشرائع واإل ،وغريمها من املؤن لوكالةاالداللة و

جرة النقاد والوزان وغري أإىل  وغريمها: وأشار بقوله، كانت من توابعهوإن  ا ليست من الثمنوغريها أل
  . ) انتهىذلك

وإن  ،وهذا غري بعيد، ال ضررمقتضى دليل أنه  ويؤيده، الثمن أعم عرفاًن إ :لكن رمبا يقال
  . تتبع أكثرإىل  اجةحبكانت املسألة 
، فهو كما ذكره، حط البائع من الثمنأو  لو زاد املشتري يف الثمن بعد العقدأنه  ذكره من وأما ما

  .مل جند فيه خالفاً هذاو
، الثمن إالّ ليس عليهأنه  وظهور النص والفتوى يف ،األصلب هداالزيإىل  وقد استدل اجلواهر بالنسبة

العني أن  قد حقق يف كتاب البيعألنه  ،أيضاًذكره احملقق خالفاً للشيخ هو مقتضى القاعدة  ماأن  كما
  . وعدمه مدخلية للخيار وعدمه يف االنتقال وال، املعاطاةأو  تنتقل مبجرد العقد



 ١٧٠

ملشتري بعد عقد وضع البائع من اإذا  :قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،ويف رواية الدعائم
، يوضع مثله ال كان الذي وضع ماوإن  ،الشراء ما يوضع مثله بني املتبايعني وضع مثل ذلك من الشفيع

ألن  ،يف الرواية هو مقتضى القاعدة األولوالفرع ، )١(وليس يوضع عن الشفيع، هو هبة للمشتري إمناف
  . الثمن الصورى ال، الثمن هو ذلك

  
  ((فروع))

فالالزم هو ، كثر مث اخنفضت القيمة السوقيةباأل، أو مث ارتفعت القيمة السوقية قلباأل باعنه إذا إ مث
  . أملتف ،ة بعد ذلكرضاالنقيصة العأو  بدون مالحظة الزيادة ،خذ بالشفعة بنفس القيمةاأل

عراق املائة يف ال، أو يرانإكان التضخم والترتل باعتبار البلدين كمائة يف العراق ومخسني يف إذا  أما
كان وإن  ،لبلدايف هذا  شيءالقيمة الواقعية للألنه  ،خم والترتلالتضفالالزم مالحظة ، يرانإومائتني يف 

أو   البلد الثاينيفخيتلف يف ذلك تسليم القيمة  وال، خمتلفاً عن احلجم يف البلد الثاين األولاحلجم يف البلد 
كالسفن على البحر مما تنتقل والبيوت اليت تبىن على تسليم العني والقيمة كما تقدم يف البيوت اليت تبىن 

  . دليل الشفعة منصرف عنهاأن  مل نقل العجالت مما تنتقل لو
خذ الحظ املشتري البائع يف األ، أو قلخذ باأللو الحظ البائع املشتري يف األأنه  ومما تقدم ظهر

  . يأخذ بنفس تلك القيمةأن  كان للشفيع ،كثرباأل
الظاهر ف، قيمته دينار بألف ماأو  ته ألف بدينارمقي كما لو اشترى ما، بايعة حماباتيةكانت املإذا  أما

   وعليه، انصراف النص والفتوى عن مثل ذلك

                                                
  . ٩ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج١(
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  . دلةافالالزم دفع القيمة الع ن أراد الشفيعإف
 فلهما احلق يف، ذاكأو  يكون املصلحة هلذاأن  يشترط يف الكبريين الشفيع واملشتري حيث النه إ مث

  . أكثرأو  خذ بالشفعة بثمن أقلاأل
إىل  وكذلك بالنسبة ،الزم مالحظة الصغري الشفيع يف املصلحة كما تقدمفال أما يف الصغريين

  . القاصر
ومل يكن لويل ، خذقل من الثمن كان لويل الشفيع األا اشتراه باألإذف، املشتري فالإىل  أما بالنسبة
  . خالف مصلحتهألنه  ،خذر فليس لويل الصغري األاشتراه باالكثوإن  ،املشتري االمتناع

يضر  سقط الزيادة بعد ذلك مبا الأكثر أخذه باألإذا  الويل واملشتري الكبري بأنه أنعم لو تواط
  . مصلحة الصغري كان له ذلك

يلزم مالحظة مصلحة  إمناو ،خذ بالشفعة مصلحة الصغري املشترييف األ ىيراع الأنه  :واحلاصل
  . يعالصغري الشف

  
  ((إذا مل يدفع الشفيع الثمن))

  . )مل يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد يلزم املشتري دفع الشقص ما وال(: قال يف الشرائع
  .جيب على املشتري الدفع قبله فال ،وجيب تسليم الثمن أوالً: وقال يف القواعد

كالم الشرائع والتذكرة  وقضية ،هو صريح املبسوط واللمعة والروضة :ويف مفتاح الكرامة
 إطالقتسلمه املشتري قبل أداء الثمن كما هو صريح التذكرة وقضية وإن  ،والدروس رشادوالتحرير واإل

  . الباقني
  : مورأاستدلوا له جبملة : أقول
يعترب ذلك يف غريه من املعاوضات  ومل، اعترب هنا دفع الثمن أوالً إمنا(نه أيف املسالك ب ما: األول

   ذه معاوضةهألن  ،بل اعترب التسليم معاً ،لبيعكا
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 بيعخبالف ال، أوالً إليهبتسليم الثمن وهن قهره جربي، فاملشتري ىأخذ العوض فيها بغري رض ،قهرية
  . انتهى )١()اآلخرة من أفلم يكن أحد من املتبايعني أوىل بالبد ،ن مبناه على االختيارإف

 ،فهو أحق ا من غريه بالثمن :(عليه السالم)له يكون مدركه قوأن  ميكن: قلت(: ويف اجلواهر
منه يستفاد مدخلية دفع الثمن ن إ :بل قد يقال. املراد من كونه أحق من غريه مع دفع الثمنأن  بناًء على

ب التقابض هنا بعد توقف ملك ووجه لوج فال، خذ بالشفعةيف استحقاق األ، أو يف حصول امللك
  . )٢( )شفعة على دفع الثمنخذ بالاستحقاقه األأو  الشفيع

فالالزم االقتصار فيه ، عطاء الثمن أوالًإعدم حق الشفعة بدون  األصلن إف، األصلواستدل ثالث ب
  . على القدر املتيقن

ولذا قال ، يكون مستنداً حلكم شرعيأن  ميكن وجه اعتباري ال إذ األول ،خيفى ال ويف الكل ما
خيلو  ثباا مبجرد ذلك الإو ،داللة يف النصوص عليها ال لكن اسبةاحلقيقة علة منيف هذه و(: يف املسالك

  .)٣()اعدهموهي مناسبة على قو، نعم اعتربها العامة يف كتبهم، إشكالمن 
 يعين، أحق ا من غريه بالثمن :الظاهر من قولهإذ  ،اًإطالقداللة فيه  استدل به اجلواهر ال وما

  . عطي الثمن أوالًيأنه  املرادأن  ال، يف مقابل الثمن
منه يستفاد مدخلية دفع الثمن يف ن إ :بل قد يقال( :ر يف قوله بعد ذلكظومنه يعلم وجه الن

  .هآخرإىل  )٤( )حصول امللك
حيث رمبا توهم ذلك ، دفع الثمنإذا  ميلك أنه إمنا عن الغنية والسرائر على يداللة ملا حك بل ال

  من 

                                                
  .٣١٢ص ١٢مسالك األفهام: ج) ١(
  . ٣٢٨ص ٣٧: جالكالم ) جواهر٢(
  . ٣٢٨ص ٣٧) اجلواهر: ج٣(
  .٣١٢ص ١٢مسالك األفهام: ج) ٤(
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املشتري إىل  دفعإذا  خذميلك األ ألنه إمنا ،عجزه عن الثمن واشترطنا عدم(: حيث قاال، عبارما
  . ) انتهىذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعةإف، بذله للبائع ما

أن  الالزمأن  ال، حق له يف الشفعة ال بدون بذل الثمن بسبب التعذرأنه  لظهور هذه العبارة يف
  . يعطي الثمن حىت ميلك
يشترط  نه الأعن املبسوط التصريح ب احملكيولذا كان ، تدل به ثالثاًالذي اس األصلومنه يعلم حال 

  . خذ باللفظ دفع الثمن يف حصول امللكمع األ
  

  ((الشفعة يف معىن املعاوضة))
 األصلو ،دليل عليه ال، كحصول املليف  اشتراط دفع الثمنن (إ :جامع املقاصد يوقال يف حمك

، اآلخرمتلك يف  ودفع أحد العوضني غري شرط ،من توابع العنيهي إذ  والشفعة يف معىن املعاوضة ،عدمه
مهال إو ،مع التمكن هخذ فتبطل الشفعة بدونيكون فورياً كاألأن  كان الدفع شرطاً لوجب نه لووأل

والذي ، يدل على االشتراط املذكور وليس يف النصوص ما، الشفيع ثالثة أيام قد يدل على خالف ذلك
ع وبطلت شفعة يف بيال فلإأتاه باملال ون إ ثة أيامكان معه باملصر فلينتظر به ثالن إ :يف رواية ابن مهزيار

  . ) انتهىاشتراط ذلكيف  ليس صرحياً ابصحوكذا الذي يف كالم األ، )١(رضاأل
  . ولذا فالالزم القول بأنه كسائر املعامالت يشترط التقابض

ن تقابضا إف فهو كالبيع ،معاً كالبيع كان وجهاًقيل هنا بأن املعترب التقابض  ولو(: قال يف املسالك
  ، املشتري بالتأخري ين أخذ بالشفعة ورضإف الّإو، فهو

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٧٤

كما ، البيعيف ن مل يرد ذلك حق له الفسخ كما إف، جباره والتقاص منهإمل يرض كان له وإن  ،فهو
  . حق له الفسخن مل يرد إف، جباره والتقاص منهإحق له  إليهأعطاه الثمن ومل يدفع أنه إذا 

  : ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال
وق الشفعة من احلقأن  هو، يكون هو الصوابأن  عاىلتهللا والذي يقع يف الذهن راجياً من ا(

فيما يأيت  ابصحتسمعه من األ كما عساه يشهد له ما، تاجة للتقابضاملعاوضات احمل ال، كاخليار وحنوه
بل ويشعر به ، مل يكن قد قبضه وتسليمه للشفيعن إ بقبض الشقص من البائعيكلف املشتري  الأنه  من

سقاطه بالفعل والقول إوحينئذ فاملتجه حصوله و. )١(فهو أحق به من غريه :(عليه السالم)قوله  أيضاً
فيع مع دفع لتخلية من املشتري والقبض من الشخذ بالشفعة مع احتقق األيف  إشكال فال، على حنو اخليار

  . آخر كالمه، إىل )الرضا بالصرب عليهأو  لثمن منها
سائر يف  الفعل كاملعاطاةأو  خذ بالشفعة القولاملصحح على األأن  دلةن الذي يظهر من األإف

املبطل ن أو ،خذ والعطاءيف األ اآلخردليل على تقدمي أحدمها على  الإذ  ،الالزم التقابضن أو ،املعامالت
عدم ، أو فله الفسخ ملا أخذه بالشفعة كما يف البيع ،م رضى الشفيع بالبقاءعطاء املبيع مع عدإهو عدم 

: مورأن هناك ثالثة إف ،سقاط من الشفيع مبطلاإلأن  كما، عطاء الثمن مع عدم رضى املشتري بالبقاءإ
سقاط كما هو اإلأو  خذوالترك على عدم الفورية ليس معناه األ، وقد يترك، وقد يأخذ، فقد يسقط

  . واضح

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
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  ))ومراجعة احلاكم((الشفعة 

 اآلخرجبار إخذ بالشفعة وحيق لكل منهما مراجعة احلاكم بعد األأنه  دلةمقتضى األأن  كما
 ن أراد اجلواهر من كونه من احلقوق كاخليار ماإف، ذا مل ميكن ذلك فلكل منهما التقاصإف، بالتسليم

هو يف مرتبة متأخرة عن  إمناض ابقالتأن  ومن الواضح، ذكره نظر ي مافف الّإو، بأس به ذكرناه فال
  . متأخر عن املعاملةنه إحيث ، باب سائر املعامالتيف  كالتقابض ،احلقأو  املعاملة

إىل  املعاوضات احملتاجة الشفعة من احلقوق كاخليار وحنوه الن (إ :هر حيث قالافظاهر اجلو
غري ظاهر  )كاملعاوضةأنه  ونفي حق أنه ثباتإب اآلخرمرين أحدمها يف قبال حيث جهل األ، التقابض

  .نه تقابضأ ال البيع معاملةن إ :يقالأن  فهو مثل، الوجه
احلق يطلق على امللك إذ  هملا ذكر، )١(من غريهفهو أحق  :(عليه السالم)شعار يف قوله إ وال

 كحق السكىن، أيضاًخف من ذلك وعلى األ، كحق التحجري عندهم ،خف من امللكوعلى الدرجة األ
كحق السالم وتشييع  أيضاًخف من ذلك وعلى األ، اجللوس يف مكان من املسجدأو  ،غرفة املدرسةيف 

  . ما أشبهاجلنازة وعيادة املريض و
أخذ الشفيع إذا  وليس هنا ،أخذ باخليار انفسخ العقد فال رجوعألنه إذا  ،وليس املقام كاخليار

يف  فوريألنه  ،اء احلقإ اآلخراملال حق للطرف  لميسأخذ بالشفعة مث مل إذا  بل، مراألبالشفعة انتهى 
يف  تهمل يأت باملال ثالثة أيام باع وبطلت شفعإذا  نهأب )٢(املتقدمة كما يظهر من رواية ابن مهزيار، اجلملة

  . رضاأل
   امللك للشفيع حيصلأن  علماو(: ومما تقدم ظهر استقامه قول املسالك

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٢(
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  . ووجوب التسليم حكم آخر بعد، البيع بالعقديف  امللك حيصلأن  كما، فع الثمندخذ قبل ألاب
مبعىن عدم توقف  ،وهل احلكم هنا كذلك(: حيث قال، له بعد ذلك ليس بذلك البعيدجع ما نعم

يدل على  ف مانصليس يف عبارة امل ،ون تسليم الثمنبديتم ملك الشفيع هنا  أم ال ،امللك على التقابض
هل يكون دفع الثمن جزءاً من  مث على تقديره، وليس بذلك البعيد، اينالثإىل  وذهب بعضهم، األول

وتظهر الفائدة يف ، أجودمها الثاين ،وجهان ،خذ القويلباأل أم كاشفاً عن حصول امللك ،السبب امللك
  . ) انتهىاء املتخللمنال

أخذ الشفيع يبطل أن  للمشتري إمناو، يتوقف على التقابض امللك الأن  مقتضى القواعدإذ  ،بعيد
، بطلأو  ذا مل يرض بالتأخري أبطلهإو، امللك يبالتأخري بق يذا رضإو، مل يرض بتأخري الثمنإذا  بالشفعة

  . وحينئذ فال مناء متخلل للشفيع
مدة اخليار على يف  كانوإن  ،خذ بالعقدميلك الشفيع األ( :ومن ذلك يظهر وجه قول القواعد

، يرضى املشتري بالصرب فيملكه حينئذأو  ،لشفيع ويدفع الثمنا هبأن يأخذ وهو قد يكون فعالً، يرأ
الرضا أو  خذ مع دفع الثمنلة على األاالد لفاظذلك من األ ما أشبهو ،متلكتهأو  أخذته: ولفظاً كقوله

  . ) انتهىبالصرب
 يرضن إ اأم، املشتري رضى مطلقاً كان له عدم دفع الثمن مدة مديدة يرضن إأنه  مث الظاهر

 الرضى اجلديد بالصرب، أو جبارحمددة فبعد تلك املدة كان للمشتري مراجعة احلاكم واإلدفع مدة بعدم ال
  . نماء املتخلل قد عرفت حالهلوا ،الفسخأو 

  



 ١٧٧

  
  ))لو اشترى شقصاً وعرضاً((
اشترى شقصاً وعرضاً يف صفقة أخذ  ولو(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٤مسألة ( 
يثبت  وال، ه عليهبقسمي مجاعبل اإل، إشكال ف والخال بال، من الثمن حبصته فعةبالش خاصة الشقص

ن استحقاق الشفعة جتدد يف ملك املشتري فلم حيصل شرط خيار وأل، قدامهبذلك للمشتري خيار إل
والعامل كما هو  فرق بني اجلاهل ومن هنا ال، تبعيض الصفقة الذي هو كون التبعيض يف العقد نفسه

فيثبت ، وقبل منه ادعى كونه جاهالًإذا  لكن يف جممع الربهان ميكن ذلك، ف وغريهنصامل قإطالمقتضى 
  . ) انتهىفيه خيفى عليك ما وال ي،أشار احملش إليهو، له اخليار

مل واجلاهل يف أصل افرق بني الع الأنه  كما، فرق بني العامل واجلاهل الفإنه  ،وهو كما ذكراه
قل من قيمته وقد تعب للمحاباة تبعاً كبرياً من وسائط ذا اشترى حماباة باألإف، االشتراء مبا فيه شفعة

جل تقليل ال مل أتعب هذا التعب ألإو، بالشفعة ين كنت جاهالًإ: يقولأن  حيق له فال، ورشاوي وحنوها
  . بالشفعة يأبتل فلي اخليار يف فسخ البيع حىت ال ،الثمن

فهل الشفيع مكلف ، جب تقليل القيمة لكل منهمامث لو كان االنفكاك بني الشقص والعرض يو
  ؟ بتحمل كل الضرر، أو بتحمل نصف الضررأو  لةيالقلعطاء القيمة إب

أو  فهل الشفيع يعطي الثالثة، أما قيمة كل واحد منهما ثالثة ،عشرة ا جمتمعاًمكانت قيمته مثالً
هو الذي سبب ضرر ألنه  ،بعةالسأو  ،الضرر موزع على كل واحد منهما بقدر اثننيأن  لفرض ،مخسة

 ،مقتضى قاعدة العدل توزيع الضرر بينهماأن  ومن، الثمن ثالثةأن  من، احتماالت ،املشتري بقدر سبعة
  ، بقدر ثالثة الّإيبقى يف يد املشتري  الأنه  ومن، اآلخروجه لتحمل أحدمها أكثر من  الإذ 



 ١٧٨

  .حمكم ال ضررودليل ، ال وجه لتضررهف
حق له فسخ معاملته مع  كان املشتري جاهالًإذا  لكن ،عطاء الثالثةإون للشفيع يكأن  يبعد ال

الذي فيه الشفعة  شيءالحيث إن ، العيب والغنب يكما استدلوا به يف خيار، ال ضررالبائع بدليل 
  .ال ضررمشمول لدليل ، املوجبة لضرر املشتري مع جهله بذلك

  . التأملإىل  حباجة كانت املسألة بعدوإن  ،لى الضررالذي أقدم ع هوألنه  ،أما مع علمه فال
للمشتري احلق أن  فالظاهر، االنفكاك بني الشقص والعرض يوجب زيادة العرض قيمة كان ولو

، فلو كانا معاً ستة مبا كانت قيمة الشقص ثالثة، أقل منها خذ من الشفيع بقدر قيمة الشقص اليف األ
أنه  دل على ما طالقإل، فكل السبعة للمشتري ،ارت قيمته سبعةانفصل العرض عن الشقص صإذا  لكنه

  . للشفيع بالثمن
يادة عن حق للمشتري يف أخذ الز الف ،النفكاك سبعةابولو انعكس بأن صارت قيمة الشقص 

  .بالثمن مقتضى كونه لهألنه  ،الثالثة
نقص وإن  خذ بالثمنيأأنه  بل ظاهر بعض الروايات، يادة قيمة السوقوقد تقدم عدم االعتبار لز

  . من املشتري ويكون النقص من الشفيع ال، فكان هذا هو البيع السابق، بسبب حادث
(عليه الفقيه إىل  كتبت: عن رجل قال ،بن حمبوب (كما عن التهذيب)بن علي  حممد ىفقد رو

 اآلخروكان شريكه الذي له النصف ، يف رجل اشتري من رجل نصف دار مشاع غري مقسوم السالم)
فجاء شريكه ، فلما قبضها وحتول عنها دمت الدار وجاء سيل خارق جارف فهدمها وذهب ا ،غائباً

  : فقال له، الذي نقد يف مثنها يعطيه ماله كمالًأن  فأعطاه الشفعة على ،الغائب فطلب الشفعة من هذا



 ١٧٩

(عليه فوقع  ،ما الذي جيب يف ذلك، ن البناء قد دم وذهب به السيلإضع عين قيمة البناء ف
  . )١(هللاشاء ا نإ األولالشراء والبيع  الّإليس له : السالم)

ليس للشفيع فإنه  ،أقساطاًأو  لو اشترى املشتري من املالك نسيئةًأنه  مقتضى دليل الشفعةأن  كما
  . فتأمل ،وغريها )٢(رواية ابن مهزيار إطالقب ،بل الالزم عليه الثمن النقد، تأخري الثمن

  

                                                
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ١٨٠

  
  ع ودفع مثل الثمن أو قيمته))((الشفي

مل وإن  ،كان مثلياً كالذهب والفضةن إ ويدفع الشفيع مثل الثمن(: قال الشرائع ):٥مسألة ( 
عبد أيب  عن ،رئابعلي بن  ولرواية، تسقط لتعذر املثلية :قيل، هرن له مثل كاحليوان والثواب واجلويك

  . ) انتهىت العقد وهو أشبهيأخذها بقيمة العرض وق: وقيل، )١( (عليه السالم)هللا ا
وإن  ،ن كان مثلياً فعلى الشفيع مثلهإف، يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إمناو(: وقال يف القواعد

  . ) انتهىشفوع أم السواء كان مثل قيمة امل، يكان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأ
خالف كما يف اخلالف واملبسوط وغاية  بال( :رامةففي مفتاح الك، كان مثلياً فعليه مثلهإذا  :أقول

وغاية املراد  يضاحاً كما يف املختلف واإلإمجاعو ،ني بني املسلمنياألولواملراد نفيه يف ، املراد واملسالك
بقسميه  مجاعويف اجلواهر اإل ،واملهذب البارع والتنقيح وجامع املقاصد وجممع الربهان وغريها أيضاً
  . )متواترأو  نهما مستفيضم احملكيبل ، عليه

ن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن كما هو املتعارف يف الشفعة إف، خبارويدل عليه االعتبار واأل: أقول
إذا  الشارع :وقد ذكرنا غري مرة، مل يتصرف فيهاألنه  قرر الشفعة كذلك إمناوالشارع ، عند العقالء

  . قد قرر العرفيةأنه  سكت على معاملة كان معىن ذلك
حيث إن لكن ، مبثل الثمنأنه  مما ظاهره، )٢(بالثمن :(عليه السالم)فقد تقدم قوله ، خباروأما األ

   العرفية وظاهر اخلرب املستفاد عند العرف منه ليس أكثر من املماثلة

                                                
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٥ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ١٨١

اشتراها مبائة دينار يف  مثالً، مل تكن خصوصية عرفيةإذا  فال خصوصية خلصوصيات الثمن، العرفية
  . ذلك ما أشبهأو  مهات العشرةأيعطيه دنانري أن  حيق للشفيعفإنه  ،يةدنانري فرد
الدنانري الذهبية كان الفرق بني إذا  كما، كان العرف يفرق بني القسمني مل يكن له التبديلإذا  نعم

  . رائجتني والدراهم الفضية فيما لو كانتا
، بأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمناالعتبار  خباريف ذلك قبل األ األصلو: قال يف مفتاح الكرامة

فاملراد املثل ملساواته ملا ، وخصوصيات الشخص غري مرادة غالباً قطعاً ،الطرفني أخباركما صرحت به 
  . وصاف واخلواصدفعه املشتري يف غالب األ

خرية املقنعة  الثبوت هو ،فقد اختلفوا يف ثبوت الشفعة بالقيمة وسقوطها، كان املبيع قيمياًإذا  أما
والتبصرة  رشادواملبسوط والكايف والغنية والسرائر والشرائع والنافع وكشف الرموز والتذكرة واإل

  .والتنقيح واملسالك والروضة واملفاتيح واملقتصر واللمعة والدروس
نه إ ويف الرياض، كثرمذهب األنه إ ويف التحرير واملسالك، ابصحظهر من األاألنه إ ويف السرائر

، ي ومالكوالشافع ةحنيفأبو  وبه قال، القولني مشهورانن إ ويف الدروس، من تأخر وعليه عامة، أشهر
وهو ظاهر  ،والكفاية رشادوسقوط الشفعة خرية اخلالف والوسيلة واملختلف وجامع املقاصد وتعليق اإل

ة وقد يشعر به كالم النهاي، طربسيالعن  احملكييف التحرير وجممع الربهان وهو  إليهوميل ، يضاحاإل
  . عليه مجاعويف خالف اإل ،واملهذب

القاضي واحلسن  به قال سوارو ،التحرير يف وحنوه ما ،ن الرواية نص فيهإ اصدويف جامع املق
   ترجيح يف وال ،البصري



 ١٨٢

 يأبو عل ونفى، من القولني شيءهر من املراسم وفقه الراوندي يظ وال ،جامع الشرائع وغاية املرام
  . يع بعني الثمنيأيت الشفإالّ أن  الشفعة

  . على خالفه مجاعاإلن إ :يضاحويف اإل، ملاماًإبه  )١(الغنوي يف رواية هارونن إ :وقال يف الدروس
النيب  ن املتعارف يف زمنإف، واالعتبار دلةموم األلع، هو ثبوت الشفعةمقتضى القاعدة : أقول

، رائجة أيضاًمثان النقدية األ كانتوإن  ،مجعني) تبديل العروض بالعروضعليهم أهللا (صلوات ا ئمةواأل
 احلكمة املذكورة يف بعضأو  وللعلة ،مثاناً فقطأكانت إذا  فال ميكن محل روايات الشفعة الكثرية على ما

بفتوى املفيد به يف  أيضاًورمبا أيد ، ا تشمل كال القسمنيإف، ال ضررمن دليل  )٢(الروايات السابقة
  . هللابالقطعيات كأيب الصالح وأيب املكارم وأيب عبد ا الّإيعمل  من ال وعمل، أخباراملقنعة اليت هي متون 

  
  ((لو تعذر املثل يف مثن الشفعة))

(عليه ظاهر قوله ن أو ،فقد استدل له بتعذر املثلية املعتربة يف الشفعة، ما القول بعدم الشفعةأو
  . قيمته مثل الثمن ال )٣(بالثمن :السالم)

، ويف التهذيب يف املوثق ،سناد يف الصحيحويف قرب اإل، اه يف الفقيهرئاب الذي روعلي بن  وخرب
حد فيها ليس أل: قال ،يف رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبز وجوهر، (عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن

  . شفعة
   الشراءإالّ  ليس له: (عليه السالم)حيث قال ، حمبوب املتقدم بل ومرسل ابن

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٤ص ١٧ل: ج) الوسائ٣(



 ١٨٣

  . )١(تعاىلهللا اشاء  نإ األولوالبيع 
  . يكون مثل الثمنأن  مما ظاهره 

أو  من اشترى حصة برقيق: قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، سالماإل مئويؤيد رواية دعا
  . )٢(ذلك فليس فيه شفعة ما أشبهأو  جوهرأو  متاع بز

  .مرة كما تقدمت غري ،عدم الشفعة يف مورد الشك أصالةإىل  ضافةهذا باإل
خرب هارون إذ  ،بل وبعض آخر، ولذا اقتصر عليها احملقق، )٣(بن رئاب مدة هي رواية عليوالع

الذي نقد يف  يعطيه ماله كمالًأن  :ومرسل ابن حمبوب ،)٤(الشريك أحق من غريه بالثمنأن  من :وغريه
صوصاً وقد عرفت خ، اللعرفية يف معنامه ،داللة فيهما ال، )٥(األوللبيع االشراء و الإوليس له  ...مثنها

بعد  قالنه إحيث  ،قال به املسالكوإن  ،فهو ليس مبجاز تعارف كون الثمن بضاعة يف زمن الروايات
 ،مثله إليه قربن كان مثلياً فاألإف، ا حبسبهاإليهاازات  أقربفالواجب ( :رادة احلقيقةإعذر العلم بعدم ت

 بد ثمن قيمياً فاللو كان الإذ  ،اختصاصه باملثلي فالأما  ،وهذا واضح، قيمته إليه قربفاأل كان قيمياًوإن 
املثل ألن  ،يلزم اختصاص احلكم باحلقيقة فريد مثله يف املثل الّإو ،تراد احلقيقة حيث ال، همن اعتبار جماز

  . ) انتهىليس حبقيقة
  اعترب يف الشفعة عني الثمن اليت دفعها أنه  من يأيب عل عن ومنه يعلم بعد ما

                                                
  .١ح ٩الباب ١٤٨ص ٣ستدرك: ج) امل١(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٤(
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٥(



 ١٨٤

والظهورات  ،لفاظ هلا ظهورات عرفيةن األإف، ليس ذلك حقيقة اللفظإذ  ،يقة اللفظقيده حبقتل
املراد ن أو ،ميكن دعوى القطع خبالفه( :نهإ ولذا قال يف اجلواهر، ال ادمت اللغاتإالعرفية هي املتبعة و

  .على خالفه مجاعاإليضاح أن عن اإل احملكيوكان ، )١()املثل
ملام إفأي ، عليأبو  ملاماً مبا ذكرهإيف رواية هارون الغنوي أن  سعن الدرو ضعف ما ومنه يعلم

  .اًإطالقيفهمه  والعرف ال هذا
  . فال ميكن االعتماد عليها، ومل أر من الفقهاء من استدل ا، ضعيفة سنداً )٢(الدعائم ورواية

  
  ((ما أشكلوا على رواية ابن رئاب))

  :فقد أشكل عليه ،)٣(ما خرب ابن رئابأ
، وهو واقفي )٤(ابن مساعة يف طريقه احلسنن (إ :يف وجهه قال يف املسالك، ضعف السند: والًأ

  . ) انتهىصحته مع ذلكوالعجب من دعوى العالمة يف التحرير 
الشفعة  ين نفإف، يدل على موضع الرتاع النه (إ :يف وجهه قال يف املسالك، بضعف الداللة: وثانياً

يف الدار شريكاً فجاز نفي الشفعة لذلك أن  مل يذكرإذ  ،غريهأو  ياًأعم من كونه بسبب كون الثمن قيم
ن املانع من الشفعة غري مذكور إف وباجلملة ،لغري ذلك، أو لكوا غري قابلة للقسمة، أو عن اجلار وغريه

ا نص يف أوالعجب مع ذلك من دعوى ، وجه حلمله على املتنازع فيه أصالً فال، وأسباب املنع كثرية
  . ) انتهىعن النص فضالً ا ليست من الظاهرأب مع البا

  . الرواية نص يف البابأن  ادعىنه إحيث ، قول جامع املقاصدإىل  وقد أشار بذلك

                                                
  .٣٣٥ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
   .١ح ٩الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ٣٢) انظر رجال النجاشي: ص٤(



 ١٨٥

  :ففي مفتاح الكرامة، طراب النسخةضبا: وثالثاً
يعرف فيها  الأنه  بل ظاهره يف رجل اشترى دراهم برقيق ومتاع :رواه مرتني كاشف الرموزنه إ

، )١(فيها احتمال روايةإىل  اداًتنفال تسقط الشفعة اس: قال يف شرح قوله يف النافع ،صالًأظ الدار لف
غري ذلك من إىل  فالتعدي، ا مقصورة على من اشترى دراهم برقيق ومتاع وبز جوهرإ: مانصه
  . ) انتهىدراهمالتكون الشركة يف أن  وكذا حيتمل، احملتمل

مناص له  الألنه  ،ملا احتمل هذين االحتمالنيإالّ و، س هناك لفظ دارليأنه  وكالمه كالصريح يف
فقد حصل ، يكون قد تأمل وتتبعأن  فالبد، قال يسمعإذا  وهو من العلماء املتقدمني الكبار ممن، عنهما

  . انتهى ،وهم يف اخلرب من هذه اجلهة
مع  جيعل شيئاً ولو قليالًأن  ةفيه الشرك يبيع ما إنسانلكل إذ  ،بأنه يستلزم نقض الغرض: ورابعاً
  . مر كذلكجيعل األأن  وبعيد عن الشارع احلكيم، خذ الشفعةأيتمكن الشفيع من  الثمن حىت ال

وهو رجل اشترى داراً برقيق ومتاع  ،لو قيل به لزم االحنصار فيه على مورد النصنه إ :وخامساً
  . بأس بالقول باالختصاص وال، ات املتقدمةطالقوجه للتعدي بعد اإل الإذ  ،وجوهر وبز

  . تقيةالاحلمل على : وسادساً
ال إو ،خيفى عليك انسياق كون الشفعة يف الدار املزبورة ملكان الثمن املذكور ال(: قال يف اجلواهر

، لغريهال مامية له وعدم ذكر الشريك ملعلومية كون الشفعة عند اإل، فال فائدة يف تعداده يف السؤال
بل كان ينبغي ، يشعر به تعداد الثمن يف السؤال القسمة وغريه خالف مامال عدم واحتمال نفيها الحت

  التعبري بغري

                                                
  . ١٤س  ٣٦٦ص ٦ومفتاح الكرامة: ج ،٣٣٧ص ٣٧) انظر اجلواهر: ج١(



 ١٨٦

رادة إالصراحة يف ذلك مبالحظة  ىبل قد يدع، ترك االستفصال فيها كافأن  هذه العبارة على
  . نتهى) احنيفة والشافعي ومالك بثبوت الشفعة يف حنو ذلكأيب  هو املعروف من فتوى الرد ا على ما

فرق يف تضرر الشفيع أي فإنه  ،)١(خالف احلكمة يف الروايات املصرح ا بعدم الضررنه إ :وسابعاً
  . اًنقدأو  بأن يكون الثمن عيناً

مل يقل باملنع من فإنه  ،رة املتأخرينها شهرضايع بأنه خالف الشهرة احملققة القدمائية مما ال: وثامناً
والشيخ له فتويان يف اخلالف اختار سقوط  ،كما يظهر من ااميع اخلالف والوسيلةإالّ  املتقدمني
  .الوسيلةإالّ  وعليه فليس من املتقدمني، ويف املبسوط اختار وجود الشفعة، الشفعة

  
  ((رد اإلشكاالت))

  . تشكاالخيفى عدم استقامة بعض هذه اإل لكن ال
   .)٢(ن السند البأس بهفأل: األولأما 

  :خيفى عليك ما فيه ال(: سندالاملسالك على  إشكال قال يف اجلواهر يف رد
  . ا مروية يف الفقيه وغريه يف الصحيحإ: أوالً

  . صولذكر من قسم املوثق الذي فرضنا حجيته يف األ ا على ماإ: وثانياً
ية يف والروايات املرسلة والشهرة احملك احملكي مجاعمسعت من اإل ا معتضدة ومنجربة مباإ: وثالثاً

  . ) انتهىلدروسا
  . فيه وجهه الثالث فيه ماأن  خيفى لكن ال

  املسقط للشفعةأن  يف )٣(فقد أشكل فيه بالداللة لظهور الرواية: وأما الثاين

                                                
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٣٢يف رجال النجاشي: ص ،) انظر ترمجة احلسن بن حممد مساعة٢(
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ١٨٧

  . واهر ومل جيب عنه جبواب مقنعذكره اجل لكن فيه ما، ذكور منهاكون الثمن امل
 ىيتأت وهو مما ال ،املتبادر منها اموعاملبيع الدار وأن  ة ذلك بأا ذكر فيهارضاودعوى مع(: قال

أن  فنفي الشفعة يف الرواية حيتمل ،من حيث اجلوارإالّ  تثبت وال، فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة
ها على البعض إطالقألن  ،استظهر من السياق ريد من الدار بعضها تعني ماأولو ، هذاإىل  يكون مستنداً

املسقط أن  يدفعها ظهورها على كل حال يف ،وهي يف الرواية مفقودة ،ينةبالقرإليه إالّ يصار  جماز ال
  . ) انتهىللشفعة كون الثمن املذكور منها

تكون الرواية جمملة وهي أن  مرغاية األ ،مل يعرف وجه الظهور املذكور على كل حالنه إ :وفيه
الختالف العظيم بني الفقهاء يف ظاهرة مل يقع هذا اأو  ولو كانت صرحية، كافية يف عدم االعتماد عليها

  . داللتها
 الظاهرأن  يف جممع الربهان مما حاصله من وأما ما(: ولذا رد مفتاح الكرامة هذا االحتمال بقوله

ولو كان املراد من السؤال معىن آخر ككون الدار  ،هو من حيث الشراء بذلك الثمن إمناالسؤال فيها أن 
ولكان حق السؤال التصريح ، ملا كان لذكر القيمة وجه ،فعة باجلواراملراد نفي الشن أو ،شريك فيها ال

  . تؤدي ذلك أخرىبذلك بعبارة 
ونفي الشفعة فيها ، الظاهر من السؤال ما ذكرتن أو ،الظاهر املتبادر من الدار مجيعهان إ :ففيه

، على قرينة حاليةيكون جتاوز بالدار اعتماداً أن  وحيتمل، ىل هذاإهذا وإىل  يكون مستنداًأن  حيتمل
هو  يقدر عليه وما تكلف ودفع يف مثنها ماوأنه  ،يكون أراد بيان حال املشتري يف السؤالأن  وحيتمل

  ن أو ،ولذلك خلط يف السؤال بني اخلاص والعام معرضاً بشكاية حاله ،حتت يده



 ١٨٨

ى الذين هم قوة ليلأيب  حنيفة والثوري وابن شربمة وابنأيب  يشفع فيها أخذاً بقولأن  جاره يريد
غري متق منهم ملخالفة  )١(حد عليهاشفعة أل ال :(عليه السالم)فقال ، رئابعلي بن  الكوفة يف عصر

ألن  ولعل هذا أظهر، نصاري وربيعة وغريهم هلمعمر وعثمان وسعيد بن املسيب وحيىي بن سعيد األ
  . ) انتهىعدم القرينة احلالية األصل

إذ  ،مينع من العمل بالرواية على تقدير داللتهاأن  ميكن ة الطراب النسخضان إ :وعن الثالث
  . يف النسخ املشهورة قوى مااأل

فقد قال يف ، كما يف اجلواهر حمل نظر ،طلرواية كشف الرموز بالغ ياحتمال رمأن  ومنه يعلم
يب األ بأن بورناقشة يف اخلرب املزالكتب من امليف بعض  ومن الغريب ما(: اجلواهر معرضاً مبفتاح الكرامة

كان كذلك كما هو عندنا يف وإن  هوإذ  ،ترى دراهم برقيق ومتاعرجل اش :يف كشف الرموز رواه
لعل هناك إذ  ،اً ملا يف اجلوامع العظام وكتب الفروعرضايصلح مع لكن منه الغلظ الذي ال، نسخة قدمية

  . وجدها ومل نظفر هلا أخرىرواية 
يتمكنان من مقاومته كما هو  على تقدير داللة الرواية النه إ :ويرد على كل من الرابع والسابع

  . واضح
ففهم الفقهاء من الطرفني حجة على ، قائل به الإالّ أنه  كان حمتمالًوإن  نهأب: وعلى اخلامس

  . يستفاد من املالك كان خالف ماوإن  ،نعم هو حمتمل يف نفسه، خالفه
ولذا قال يف مفتاح ، ال العامة يف ذلك كما عرفتفال يظهر وجه هلا بعد تضارب أقو، أما التقية

  ، خمالفتهاأو  حدمها مبوافقة العامةوال ترجيح أل: الكرامة

                                                
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ١٨٩

  . بكل قوم نه قد قالأل
وقد قال  ،ة بشهرة املتأخرينرضاا معأإالّ  حمققةكانت وإن  الشهرة القدمائيةن إ :منوعلى الثا
 كان يف هذا الكالم نظروإن  ،دق وأكثر استيعاباًأم أل قوىأشهرة من املتأخرين ن إ :مجع من املدققني

خذ مبا اشتهر  :(عليه السالم)ا ليست داخلة يف قوله إف، نادتتكفي يف االس مثل هذه الشهرة الإالّ أن 
كانت شهرة الرواية ألنه إذا  ،حسب املالك ورده والمالحسب ، )١(ودع الشاذ النادر، كابأصحبني 

  . أيضاًفشهرة الفتوى موجبة  موجبة لالستناد
   .)٢(فال ميكن االعتماد على مثل هذه الشهرة يف تضعيف الرواية، وعلى كل حال

  
  ((ثبوت الشفعة يف القيمي أيضا))

  . فقد علم مما تقدم ثبوت الشفعة يف القيمي كاملثلي، وكيف كان
للشك من  ولو، وىأق(عدم ثبوت الشفعة أن  نصافاإل: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

على أن  عن اخلالف من يكوجه النظر فيما حك، )٣()عدم الشفعة أن األصل وقد عرفت، دلةاأل رضاتع
اختار أن  بعدفإنه  ،كما يظهر وجوه النظر يف قول احلدائق، همأخبارالفرقة و إمجاععدم ثبوت الشفعة 

والثمن هنا ليس من ذوات ، ثل الثمنيكون مب إمناالشفعة أن  ويؤيد القول بالبطالن: قال، عدم الشفعة
  . ثمنجييبون القيمة وقت العقد وهي ليست مثل الثمن وامل إمناوالقائلون باجلواز . مثالاأل

  فهو أحق ا  :وقوله فيها، )٤(املتقدمة يرواية الغنو أيضاًذلك إىل  ويشري

                                                
  . ١من صفات القاضي ح ٩الباب  ٧٥ص ١٨) الوسائل: ج١(
  . ١ح ١١الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  .٣٣٤ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٣(
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٤(



 ١٩٠

إىل  قي متعذر فيصار حينئذاحلمل على الثمن احلقيألن  ،يتحقق باملثل إمناوهو  من غريه بالثمن
إىل  اختار جواز الشفعة نسب القول بسقوط الشفعةأن  واحملقق يف النافع بعد ،اازات وهو املثل أقرب

 خيفى ما وال، قصر الرواية على موردها :يف االحتمال املذكور ابصحوقال بعض األ. رواية فيها احتمال
  . ) انتهىاألصلرة مبا ذكرناه يف سيما مع اعتضاد الرواية املذكو، عدبفيه من ال

  



 ١٩١

  
  ))فوريالشفعة هل طلب ((
إالّ أن  تبطل ال: وقيل، وتبطل بترك املطالبة مع العلم وعدم العذر(: قال يف الشرائع ):٦مسألة ( 

  ).أظهر األولو ،تطاولت املدة سقاط ولويصرح باإل
شفعته  تمكانه بطلإخر مع أو فل، وجيب الطلب على الفور( :ند قول العالمةعويف مفتاح الكرامة 

 ،كما يف الروضة شهرواأل، بأن أخذ الشفعة على الفور هو املشهور كما يف التذكرة( :القول ي)على رأ
وعليه ، تباعه وأكثر املتأخرين كما يف املسالكأومذهب الشيخ و، كثر كما يف املفاتيحومذهب األ

ف يف نصاملو وقد حكاه عنه كاشف الرموز، فكما يف اخلال ةالفرق إمجاعو، الفتوى كما يف التنقيح
  . املختلف والشهيدان يف غاية املراد والدروس واملسالك وغريهم ساكتني عليه

وهو خرية  ،وعليه عامة املتأخرين ،املشهورنه إ أخرىو، الشهرة به عظيمةن إ ةرتاويف الرياض 
والشرائع والنافع وكشف الرموز  والوسيلة ،وصرح به يف عدة مواضع منه، النهاية واخلالف واملبسوط

والفخر وغاية املراد والدروس واللمعة  رشادوشرح اإل يضاحوالتبصرة واملختلف واإل رشادوالتذكرة واإل
ولد الشيخ  يعل وهو احملكي عن، التنقيح وجامع املقاصد واملسالك والروضة واملفاتيحو تصراملقو

  .الدين والقاضيين وجنيب دف وسديد النصامل وعن والد، والطربسي
وعلي بن احلسني الصدوق  يأبو عل :سقاطباإلإالّ  تسقط الوأنه  ،خيواملخالفون القائلون بالترا

ويف االنتصار  ،الصالحأيب  وهو ظاهر، دريسإوعلم اهلدى وأبو املكارم وابن  ،عنهما يحك على ما
  . طائفةأظهر بني النه إ ويف السرائر، عليه مجاعاإل

واملقنع واملقنعة واملراسم  باملهذ تعرض له يف وال، سالرإىل  سالماإل ل فخروقد نسب هذا القو
   ترجيح يف التحرير واملهذب وال ،وفقه الراوندي



 ١٩٢

  . ) انتهىالبارع وجممع الربهان والكفاية
، )١(ملن واثبها الشفعة :أحدمها ،عليه وآله)هللا (صلى اني ياستدل القائلون بالفور بالنبو: أقول

مهزيار السابق املشتمل على بطالن شفعة من طلب مث  وحبسن ابن، )٢(العقال الشفعة كحل :اآلخرو
كانت الشفعة على التراخي مل تبطل  لوأنه  بتقريب، )٣(ثالثة أيامإىل  مضى الحضار الثمن فلم يأت

يوجب  التراخيإذ  ،)٤(راوالضر ال ضررو، بالشفعة بني الشركاء :عليه وآله)هللا (صلى اوبقوله ، بذلك
املشعر بكون ذلك من جهة الغيبة اليت  ،)٥(تهالغائب على شفع :(عليه السالم)وبقوله . الضرر والضرار

  .هي عذر له
املتيقن ثبوا على ألن  ،األصلذلك مقتضى ن أو ،املتقدم عن اخلالف مجاعاإلإىل  ضافةهذا باإل

فالفور هو مقتضى كون ، ب العامة التراخيبأن مذه أيضاًأيد ذلك  ىل ماإو ال ضررىل قاعدة إو ،الفور
  . الرشد يف خالفهم
  . طمينان بالفوريوجب اإل ن شيئاً من ذلك الأ لكن الظاهر

يدل على  ال )ملن واثبها(ن إف، عدم صحة السند ضعف الداللةإىل  ضافةالنبويني باإلذ يرد على إ
ن إف، و على املشتري فيأخذ العني منهفكأن الشفيع يثب ليعل، يكون املراد أخذهاأن  بل ميكن، السرعة

أن  واملواثبة اليت هي من باب املفاعلة تدل على ،فهما مفهومان ،أسرعأنه  يدل على قول فالن وثب ال
  بأن تكون العني  اآلخركل واحد من الشفيع واملشتري يريد االستعالء على 

                                                
  . ٩سطر  ٢٨٣ص ٢) انظر املسالك: ج١(
  . ٢٥٠٠ح ٨٣٥ص ٢) انظر سنن ابن ماجة: ج٢(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٤(
  . ٦الباب  ١٤٨ص ٣) امستدرك: ج٥(



 ١٩٣

حل العقال أن  كما، حل للعقدأنه  ظاهره إمناو، يدل على السرعة ال )كحل العاقل(أن  كما، له
  . لرجلهأو  حل للبعري

ذكرمها يف كتب ن إ :فيه ،ومنجربتان بالشهرة ابصحوالقول بأن الروايتني مذكورتان يف كتب األ
ألن  ،يف االستدالل من اجلانبني نظر(: وقد قال يف املسالك، ينفع العامة الإىل  مستندين ابصحاأل

  . ) انتهىني عامياناألولاخلربين 
كتب  أجلّمن سعاد الذي هو يف اإل( :قال ،هذا ويف اجلواهر ضعف السند حىت عند العامة فيهما

  .انتهى )١()ليس بثابت: وقال البيهقي ،أصل له ال: وقال ابن حيان. سناده ضعيفإن إ :الشافعية
أن  نيف الرياض م وما(: ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره مفتاح الكرامة تأييداً للخربين بقوله

كانت خمالفة له إذا  ا كما توهنهأل، تعضده فغري مسلم جتربه وال ال مجاعالشهرة املتأخرة عن حكاية اإل
 ناابأصحنقله إذا  ميااخلرب العأن  موضعهيف  وقد حترر، ته كما حرر يف حملهقفواإذا  جتربهفكذلك 

وسيأيت ، ذكره آخر ماإىل  ،باشتهارهشهد مثل الشهيد إذا  سيما وال، يصح لنا العمل بهنه إ ستدلوا بهاو
  . الكالم يف اعتضاد الشهرة بالقول بالفور

   :ألنه ،داللته غري واضحةأن  فالظاهر ،)٢(وأما خرب ابن مهزيار
  . بعد حصول سبب الشفعة: أوالً

، هاحضار الثمن من مجلة العذر فيجيعل انتظار ثالثة أيام إل القائل ا الإذ  ،ينايف الفورية: وثانياً
  . خصوصاً مع دعوى الغيبة يف بلد آخر

                                                
  .٤٢٥ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ١٩٤

من  ى،ليلأيب  ابنو حنيفةأيب  عن يفيه من رائحة املوافقة للمحك خصوصاً مع ما(: قال يف اجلواهر
  . ) انتهىأقواله دثالثة أيام كالشافعي يف أحإىل  ا متتدأ

بالتقريب  )١(بن مهزيارا مة على هذا القول برواية عليالل العالوأما استد(: ولذا قال يف احلدائق
  . ) انتهىأيضاًالتأخري ثالثة أيام يف  كان الفورية واجبة ملا رخص نه لوأب تهرضافيمكن مع ،ي ذكرهالذ

على التراخي نه إ :ففيه ،)٢(رابال ضرر والضر عليه وآله)هللا (صلى اهللا وأما رواية قضاء رسول ا
 وحديث، حني ضرر املشتريإىل  ذخليس للشفيع عدم األأنه  يستدل به علىأن  حيث ميكن، أدل

 إالّالشفعة ويف  رادة بيان عدم اعتبار احلضورإيف  لظهور احلديث ،ال داللة فيه )٣(تهالغائب على شفع
والتوكيل وغريمها يءفاحلديث شامل للمتمكن من ا .  

 كما هي الشفعة للغائب والصغري: قال ،(عليه السالم)عن أمري املؤمنني  ،مرواه الدعائ ويؤيده ما
  . )٤(قدم الغائب وبلغ الصغريإذا  لغريمها
(عليه  هللاعبد اأيب  بل وأصرح منه قول، يعلم الويل بالبيع وكثرياً ما، ن الصغري غالباً يكون له ويلإف
 علم بالبيع ،حىت حيضر شفعتهيقطع  ال: الشفيع يكون غائباً عن البيع قاليف  ،كما يف الدعائم السالم)

   .)٥(مل يعلمأو 
  ، اخلالفعلى  املرتضى إمجاعب رضامعأنه  فقد عرفت، مجاعأما اإل

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ٦الباب  ١٤٨ص ٣ج ) املستدرك:٣(
  . ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٤(
  . ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٥(



 ١٩٥

جمال له يف قبال  ال األصلو، بل ظاهره، نادتحمتمل االسأنه  إىل مضافاً، ممنوع فهو صغرى
احلقوق يف أصول أن  ويقوي ذلك(: ) قالاهللا همح(ر مبا ذكره املرتضى رضابل رمبا يع، املطلقات
 حكامصول األأفكيف خرج حق الشفعة عن ، مساك عن طلبهاتبطل باإل ال اًأيض ويف العقول الشريعة

  . ) انتهىيبطل حقه بالتغافل عن الطلب وديعته الأو  ن من مل يطلب دينهإف، الشرعية والعقلية
ن حقوق إف :(عليه السالم)وهو قوله ، الشرعي األصلو العقالئي األصلوجود : وحاصله

يف هذه املسألة الواردة على  األصلفهما  ،حقأنه  بعد رؤية العرف، شبهما أو ،)١(تبطل املسلمني ال
ن إ ففيه أما خالف العامة، والصحة يف البيع الواردة على أصل عدم االنعقاد أصالةك ،األويل األصل

   .العامة خمتلفون
ا على أالقول بإالّ أن  ،العامة خمتلفون يف املسألة أشد اختالفن (إ :قال يف مفتاح الكرامة

ويف انقطاعه عنه ، وقول مالك والتصريح بالترك أحد أقوال الشافعية سقاطباإلإالّ  تسقط التراخي وال
وللشافعي قول آخر  ،احلاكمإىل  رافعهيأن  كان للمشتري الّإن عفا وإف، سنةإىل  ميتدأنه  مهااحدإروايتان 

هذا قول مجاعة من  :قال ابن املنذر وقد، ميلك مرافعته للحاكم وال، لتأييد كالقصاصاا على أوهو 
  . ا متتد ثالثة أيامأوآخر وهو ، أهل العلم

أبو  ا على الفورأوقد وافقه يف ، وله يف كل قول منها موافق، للشافعي مخسة أقوالن إ :واحلاصل
عن  كياحملوهو ، ا متتد ثالثة أيامأحنيفة أيب  احلسن عنأبو  وحكى ،وابن شريك ىليلأيب  حنيفة وابن

  إذا  :وقال حممد، شهادأبداً بعد اإلته على شفعأنه  حممد حنيفة)أيب  وحكى عنه (أي، ليلىأيب  ابن

                                                
  . ١ح ٦الباب  ٣١٤ص ١٨) كما يف الوسائل: ج١(



 ١٩٦

وعن ، يطالب عند القاضي فلم يفعل بطلتأن  أمكنهإذا  :يوسفأبو  وقال، تركها شهراً بطلت
) اخلالف والتذكرةعنهم يف االنتصار واملبسوط و يغري ذلك مما حك، إىل خياره ميتد يوماًن إ الشعيب
  . انتهى

على ، أو حممول على التقية )١((عليه السالم)املؤمنني  عن أمري ،ولعل اخلرب املروي يف الدعائم
مث حيضر وقت الشراء  يف الشفيع :قال ،قول بعض من تقدمه (عليه السالم)ذكره  ولعله كان ما، لزاماإل
البالغ  ووقت الشفعة للحاضر ، يذهب وقتهامل ما هو على شفعته: قال ،عتهمث يقدم فيطلب شفب يغي

  . شفعة له فال يطلب شفعته ذا انقضت السنة بعد وقت البيع وملإف، سنة
والصدوق  يأيب عل كما عرفت قولألنه  ،فالشهرة القدمائية للقول بالتراخي، انكوكيف 

  . لطائفةأظهر بني انه إ ويف السرائر، دريس وأيب الصالحإواملرتضى وأيب املكارم وابن 
 غري معلوم أيضاًالقاضي  ذإ، عن الشيخ والوسيلة فقط من املتقدمني يفهو حمك، أما القول بالفور

  . قال بهأنه 
  . )من القاضي لعله يف الكاملأنه  فاحلكاية ،تعرض له يف املهذب ال(: قال يف مفتاح الكرامة

مل يكن ن إ م الداللة على الفورمن عد ال ضرريف  فقد عرفت ما، ال ضرروأما التأييد بقاعدة 
  . على التراخي داالً

 إمجاعورمبا أيد ب، ا على التراخيأو، الباب هي احملكمة يف املسألة أخبارات إطالقف، وعلى هذا
  ، املرتضى واالستصحاب والشهرة القدمائية

                                                
  . ٤ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(



 ١٩٧

  . وغريها )١(والرواية املتقدمة عن الدعائم ال ضررودليل 
حد إىل  مل يصل خيلو من قوة ما ولعله ال، التراخيإىل  مال يف الرياض(: ورجحه اجلواهر قائالً

نه على التراخي أوجد قائل ب بل لو، خرآغيبة الثمن يف بلد  يمسعته منهم يف انتظار مدع حنو ما ،ضررال
لكان يف  ،يقرب من ذلك ماإىل  جعهادعوى غيبة الثمن اليت مر مسعته يف مل يتضرر املشتري حنو ما ما

  . ) انتهىغاية القوة
 البد تراخيفالقائل بال، حمكم ال ضرردليل إذ  ،ذكره بل ظاهر القائلني بالتراخي هو ما: أقول

  . ال ضررب يقيد قولهن أو
ألن  ،ويف االستدالل من اجلانبني نظر(: حيث قال، يعلم عدم وجه توقف املسالك يف املسألة ومنه

وثبوا ، ىخيف يدل على الفورية كما ال اخي اليدل على التر ال كما والثالث ،ني عامياناألولاخلربين 
والضرر  ،سواء حصل االتفاق عليه أم ال، حيث يدل عليه الدليل اإليهيوجب املصري  األصلعلى خالف 

وهذا ، من اجلانبني حتكم ظاهر مجاعودعوى اإل، سبق رش على تقدير القلع كمايزول بضمان الشفيع األ
  . ) انتهىباه لكثرة اازفة الواقعة فيهاتوعدم الوثوق ا يف مواضع االش يهذه الدعاويرشد بفساد  مما

حيث ، منه يعلم وجه النظر يف قول احلدائقأن  كما، )٢(ابن مهزيار املتقدمة ومراده بالثالث حسنة
وإن  ،إشكالاملسألة لعدم النص الواضح حمل أن  والتحقيق(: قال ،جعل التراخي هو مقتضى القاعدة

   الذي األصلالعتباره ب األولكان القول 

                                                
  . ٤ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ١٩٨

باه الذي تتقدم مع اعتباره باالحتياط الذي هو واجب يف موضع االش قدمنا ذكره يف غري موضع مما
  . ) انتهىخيلو من قرب منه خلو املسألة من الدليل ال

  



 ١٩٩

  
  ((مما ال ينايف الفور))

خر أن إف، بالشفعة فله املطالبة يف احلال ـ عأي الشفيـ ذا علم إو(: قال يف الشرائع ):٧مسألة ( 
 ،ترك لتومهه كثرة الثمن فبان قليالً وكذا لو، وعن التوكيل فيه مل تبطل شفعته لعذر عن مباشرة الطلب

كان حمبوساً حبق وهو عاجز عنه وعجز  وكذا لو، حيواناً فبان قماشاًأو  ،لتوهم الثمن ذهباً فبان فضةأو 
يف  جرت العادة به غري متجاوز عادته ما لكن على، املطالبة عند العلمإىل  ادرةب املبوجت، عن الوكالة

وكذا لو  ،مندوبة مل جيب عليه قطعها وجاز الصرب حىت يتمهاأو  بعبادة واجبة كان متشاغالً ولو، مشيه
 عين قدر على السإعلم بالشفعة مسافراً ف ولو ،داًيدخل عليه وقت الصالة صرب حىت يتطهر ويصلي متأ

  . ) انتهىمل يشهد باملطالبةوإن  عجز عنهما مل تسقط ولو، مهل بطلت شفعتهأالتوكيل فأو 
 شياء اليت المنه األ وأما على الفور فقد استثين، ه واضحةاملسألة على التراخي الذي اخترنا: أقول

خذ يلزم عليه األ الأنه  كما، كان جاهالً لو منه ما كما استثين، تنايف الفورية العرفية كصالة اجلماعة
  . وسيأيت وجه هذه املسائل الثالث، ما أشبهأو  حمبوساًأو  كان غائباًإذا  القويل فيما

الكالم  إمناو، علم بالشراء له املطالبة بالشفعة يف احلالإذا  الشفيعأن  كالم يف ال(: قال يف املسالك
ف مل يصرح هنا نصوامل ،الل به أم خالفتبطل مع اإل ،مكان شرط يف االستحقاقاملبادرة مع اإلأن  يف

 وكالمها ال،  مبطل للشفعةريالتأخري لعذر غأن  وعلى، له املطالبة يف احلالأن  بل اقتصر على، بذلك
  . توكيالًأو  ا مباشرةإليهفيها تأخريه لعذر مينع املبادرة  حيقد وحيث يعترب الفورية فال، فيه إشكال

  خبارإجبته كأو مارةه كثرة الثمن أللو ترك لتومه عذار ماوقد ذكر من األ



 ٢٠٠

 ،حني العلم حبقيقة احلالإىل  ن الشفعة باقيةإف، مبجرد االحتمال وحنو ذلك ال مث ظهر كذبه خمرب
فرمبا كان ، قلة الثمن مقصودة يف املعاوضةألن  ،كان ذلك عذراً إمناو، فتصري فورية حينئذ على القول به

ألن  ،وحنو ذلك ،حيواناً فبان قماشاً، أو لو اعتقده ذهباً فبان فضة ومثله ما ،الكثرةإىل  الترك مستنداً
كان حمبوساً حبق هو عاجز  وكذا لو. غريهاأو  لسهولة حتصيله عليه ،الغرض قد يتعلق جبنس دون آخر

جيب عليه دفع احلق ليخلص من إذ  ،ن قبله حينئذمالتأخري ألن  ،لو كان قادراً خبالف ما ،عن أدائه
  . آخر كالمه، إىل )نع من تعجيل املطالبةاحلبس املا
مور املذكورة واأل ،الفور العريف دلةبأن املستفاد من األ ،ينايف الفورية استدل لعدم ضرر ما النه إ مث

  .يضر الفور العريف خذ بالشفعة ولو بتراخ الشاملة لأل دلةات األإطالقف، تنافيه ال
  

  ((إذا كان جاهال بالشفعة))
ما و )١(على شفعته الغائبو، ال ضرربدليل  كان جاهالًإذا  عدم الضرر فيمااستدل لأنه  كما

  . قلنا بلزوم الفورإذا  مرين مقتضى القاعدةوكال األ، أشبه
ذا بلغه اخلرب فلينهض إف ،توانياً على رأيأو  يعد تقصرياً وتسقط بكل ما(: ولذا قال يف القواعد

، ن مل جيد فليشهدإف، نة ومنة ثقيلةمل يكن فيه مؤن إ يوكليف باطل فلحبس أو  ن منع مبرضإف، للطلب
بطلت  ،مل أصدق: فقال، بشهادة عدلنيأو  ن بلغه اخلرب متواتراًإف، عدم البطالن قربألان ترك فإف

رب فصدقه ومل يطالب بالشفعة أخربه خم ولو. عدل واحدأو  فاسقأو  ويقبل عذره لو أخربه صيب ،شفعته
  . ) انتهىالعلم قد حيصل بالواحد للقرائنألن  ،مل يكن عدالًوإن  تبطل

                                                
  . ٤من الشفعة ح ٦اب الب ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(



 ٢٠١

وبني غريها كمقدمات ، تنايف الفورية عذار اليت ذكرها الشرائع مما العدم الفرق بني األ ومنه يعلم
وكان الطريق خموفاً ، ري طريقحمل املشتإىل  الصالة والطهارة وانتظار اجلماعة وتطلب الرفقة فيما يكون

وغلق الباب  ،ف وحنوهولبس اخل ،فرطنيزوال احلر والربد املأو  ،املشتريىل إ وكيلهأو  م هوبهحليص
يفتح أن  إىل والصرب، واخلروج من الكنيف ،واخلروج من احلمام بعد قضاء وطره لو مسع بعد دخوله

 ،وحتيته باملعتاد، إليهوالسالم على املشتري بعد وصوله ، دارهإىل  لعدم تعارف الذهاب ،املشتري دكانه
  . شغال من تقدمه ممن وقفوا يف الصفأالنتظار حىت يقضي وا

بل ومثل تشييع اجلنازة وقضاء حاجة املؤمن وعيادة املريض واالعتكاف فيما كان حمل املشتري 
كان إذا  فيما ء الدرسوانتها ،بطال اعتكافهاف موجباً إلحيث يكون اخلروج من حمل االعتك، بعيداً

مثلة الكثرية غري ذلك من األ، إىل مقيماًأو  كان مؤذناًإذا  فيما قامةاإلأو  ذانوانتهاء األ، سيدر يدرس أو
 ال ماإىل  هذا كله بالنسبة، واليت ذكر مجلة منها الشيخ والفاضل والشهيدان وجامع املقاصد وغريهم

  . ينايف الفورية
  

  ((ضابط العذر يف التأخري))
: ابطاً يدخل فيه اجلهل بقولهعقد هلا ضأنه  فقد حكي عن املبسوط ،اجلهلإىل  وأما بالنسبة

  ).ك مل تسقط شفعتهن خالف ذلاالشفيع مىت بلغته الشفعة ومل يأخذ لغرض صحيح مث بأن  ومجلته(
والغرض الصحيح قد يتعلق بغريه ، كل أمر ظهر له وقوع البيع عليه( :ابطهوقال الكركي يف ض

  ).تبطل للعذر فالشفعة حباهلا ال، فتبني خالفه
  . )خيل بالفورية رب العذر معتأو  التأخري لغرض صحيحن (إ :سالكويف امل

   قلنا ا م من دليل الفورية لواملسلّأن  يف ذلك األصل(:  اجلواهريفو



 ٢٠٢

 ،ودعوى غيبة الثمن ،)١(ورد من النص على الغائب وما، ر املزبورةاعذذكروه من األ مبالحظة ما
  . ) انتهىوقد تبني خالفه، مر غري ذلكال أل من حيث فيهخذ رغبة عنها مهال وعدم األالبطالن مع اإل

فعدم العلم ، ينايف الفورية يف اجلهل وما ال، أي مرينذكرناه من الدليل يف األ ماإىل  وهو قد أشار
 املشتري الأن  توهمأو  ،بالعكسأو  فبان خالف ذلك حيواناًأو  فضةًتوهم كون الذهب ، أو بالشفعة
ياً توهم كون الثمن قيم، أو وعدم مباالته بالدين وعدم خوفه من احلكومة، هخذ منه لصعوبتميكن األ

اشتراه لنفسه أنه  ، أوبالعكسأو  توهم كون املبيع سهاماً قليلة فبانت كثرية، أو شفعة فيها والقيمية ال
اشترى أنه  اشترى الكل بثمن فبانأنه  ، أوخرآلأنه  اشتراه لشخص فبانأنه  ، أوبالعكسأو  فبان لغريه

أن  تومههأو  ،بالعكسأو  اشتراه مع غريهأنه  اشترى الشقص وحده فبانأنه  ، أوبالعكسأو  نصفه بنصفه
أو  اشتراه فيقصده السراقإذا  خوفه من ظهور ماله، أو احلاكم يأخذ منه ضريبة متزايدة فبان اخلالف

  . فبان اخلالف ما أشبهأو  الظامل
توجب  ا الإف، لة منها مجاعة من الفقهاء يف هذا املقامعذار اليت ذكر مجىل غري ذلك من األإ

  .من النص يف الفتوى املستفادة لكوا داخلة يف الضابط املذكور املصرح به ،سقاط الشفعةإ
البائع أخفى أن  أو يف سفرأو  مغمى عليهأو  مريضاًأو  جل كونه حمبوساًفرق بني عدم علمه أل وال

  . املناط يف اجلميع واحدألن  ،لكغري ذلك من أمثال ذأو  البيع

                                                
  . ٢ح ٦الباب  ٣٢٠ص ١٧) الوسائل: ج١(
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حمبوساً فلم كان إذا  ومن الضابط املتقدم يف كالم املبسوط واحملقق والشهيد الثانيني يظهر حال ما
، نفسه من السجن ليأخذ بالشفعة ةبأن مل يتمكن من جنا ،بوكيلهأو  خذ بالشفعة بنفسهيتمكن من األ

  . ن كل ذلك داخل فيما ذكر من الضابطإف
  

  ذا كان يف التأخري ضرر على املشتري))((إ
ال ن إف، سبب تأخري أخذ الشفعة ضرراً على املشتريإذا  من كل ذلك ما يستثىنأن  عم ينبغين

  . ية كما تقدم غري مرةاألول دلةحمكم على األ ضرر
سلطة الناس على  أصالةوكانت احملكم  املشتري تساقطا ال ضررالشفيع و ال ضرر رضاولو تع

  . فال شفعة، واهلمأم
  

  ((إذا كان املشتري حاضراً))
ينايف الفورية كغلق الباب واخلروج من احلمام والسالم على  املسالك بعد ذكر مجلة مما المث إن 

أما مع حضور املشتري ، كان غائباًإذا  هذا كله(: وحتيته باملعتاد وحنو ذلك قال إليهاملشتري بعد وصوله 
وباجلملة فاملرجع يف ، ينايف شيئاً من ذلك ال ،أخذت بالشفعة: قولهألن  ،من هذه عذراً شيءفال يعد 
 يعد تقصرياً ال وما ال ،توانياً يف الطلب تسقط به الشفعةأو  فما يعد فيه تقصرياً، العرفإىل  ذلك كله
  . ) انتهىيسقطها

لصريح يف عدم كاأو  بأن كالمهم يف املقام يف ثبوت الشفعة للغائب صريح(وأشكل عليه اجلواهر 
عن الفورية من مما ذكروه عذراً  شيءبل ليس ، كان متمكناًوإن  القول املزبورإىل  وجوب املبادرة

أن  علميومنه . غريه ينافيه حبس وال يكون عذراً عن القول املزبور الذي الألن  احلبس وغريه صاحلاً
بعد إالّ  يثبت حق الشفعة الأنه  ، أوبل هو مع دفع الثمن، خذ بالشفعة ليس عبارة عن القول املزبوراأل

   وحينئذ، دفعه كما ذكرناه سابقاً
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 وذلك كله شاهد على خالف ما، غريهأو  العني فال يترتب على القول املزبور بدونه أثر من متلك
حضوره عند املشتري إىل  بل ذكرهم كيفية ذكر الشفيع بالنسبة، تباعهأمسعته سابقاً من الكركي وبعض 

 حيتاج معه كان أخذ الشفعة الذي هو فوري هو قول أخذت الأنه إذا  ضرورة ،يف ذلك أيضاًكالصريح 
كما هو واضح ، أصل حضوره معهإىل  حيتاج معه بل ال، املشتريإىل  ذكر كيفية الفور يف مشيهإىل 

  . ) انتهىبأدىن تأمل
كان  لوإذ  ،وغريها )٢(وروايات الغيبة، )١(أيام ويدل عليه رواية ثالثة، وهو كما ذكره اجلواهر

الشفيع  يف، (عليه السالم) هخصوصاً بعد قول ،مور املذكورةاألإىل  خذ بالشفعة مبجرد القول مل حيتجاأل
  . )٣(علميمل أو  علم بالبيع ،يقطع شفعته حىت حيضر ال: قال ،يكون غائباً عن البيع
مع غيبة املشتري عنه يف حال  هذا كله(: ذلك قاليف  تباع احلدائق للمسالكأيف  ومنه يعلم ما

) ينايف شيئاً من ذلك ال ،أخذت بالشفعة: قولهألن  ،من هذه عذراًيعد شيئاً  أما مع حضوره فال، العلم
  . انتهى

 كان الشفيع مثالً، القول والكتابةإىل  عدم االحتياج األصلشك ف ولو ،الكتابةإىل  حاجة وكذا ال
الشفعة  ثباتإيف  إليهالكتابة إىل  حاجة الفإنه  ،املشتريإىل  الكتابةومتكن الشفيع من ، املشتري غائباًأو 
  . يتالقى الشفيع مع وكيل املشتري فيأخذ بالشفعةأو  مها بل ينتظر حىت يتالقيا، له

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٢ح ٦الباب  ٣٢٠ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ٣ح ٦الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٣(



 ٢٠٥

يسقط الشفعة معه بسبب عدم  العذر الذي ال(: قول املسالك بعد ذلكيف  وجه النظر ومنه يعلم 
  : الفورية قسمان
 وهذا ال، ينتظر زواله عن قرب كاالشتغال بالصالة والطعام وقضاء احلاجة وحنوها ام: أحدمها

  . بل ينتظر زوال العذر، جيب عليه التوكيل
وهذا جيب عليه ، رض واحلبس على الوجه السابقكالسفر وامل ،ينتظر زواله عن قرب الما : والثاين

بطلت شفعته ملا فيه  الّإو، عليه خاصةع القدرة وتعني أحدمها م، أو التوكيل مع القدرة عليهما املبادرة
  . ) انتهىلعدم التقصري، مل يسقط شفعته مرين معاًولو عجز عن األ، مثلهيف  وعدم املساحمة، من طول املدة

  .دليل عليه مقابلة التوكيل اليف  ذ وجوب املبادرة بالقول املذكورإ
  

  ((إذا كان الشفيع مسافراً))
رض صحيح مل يوجب ذلك السفر لغيف  يانه التعجيل لكنه بقمكإوكان ب كان مسافراًنه إذا إ مث

وقد ذكرنا ، خيل بالفورية عذر الأو  التأخر لغرض صحيحأن  ملا تقدم عن املسالك من، سقاط شفعتهإ
  . له هناكدلي

متكن إذا  أما، خذ بالشفعةآكالمها إذ  ،ظاهر عدم الفرقلبوكيله فاأو  ولو متكن من احلضور بنفسه
أخر التوكيل مع قدرته أنه إذا  التذكرة يحمكيف  ولذا اختار، فهو مبطل للشفعة مها فلم يفعلحدأمن 

أو  ن منع مبرضإف، ذا بلغه اخلرب فلينهض للطلبإف(: وقد تقدمت عبارة القواعد، عليه بطلت شفعته
  . ) انتهىمل يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلةن إ باطل فليوكليف  حبس

مع إذ  ،أما غري مثل هذه املؤنة فال، ضرار وحنوهاملؤنة العرفية املنافية لإل، باملؤنة املرادأن  والظاهر
عطاء الثمن على إذا توقف إو، دليل على خالف التوكيل باملؤنة وال، متمكن عرفاً نسانتلك املؤنة اإل

  أو بيع ملك
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لوحدة ، ذلكإىل  بةبالنس أيضاًوجبت الفورية العرفية  ما أشبهأو  املصرفيف  سحب من رصيد له
  . املالك

  
  ((إذا ادعى العذر يف التأخري))

، جامع املقاصديف  والكركي التذكرةيف  فعن الفاضل، وادعى العذر خذ بالشفعةأخر األن إنه إ مث
 من غري فرق بني ما ال ابصحظاهر األنه إ اجلواهر بل يف ،عذاروجود تلك األيف  دعواه التصريح بقبول

، ثبوت حقه مطلقاً دلةاأل إطالقسابقاً من اقتضاء  إليهولعله ملا أشرنا ( :قال ،وغريه من قبلهإالّ  يعرف
حكم حال  ومنه يعلم، فما مل تتحقق فهو على حقه، مهال مع عدم عذر أصالًولكن خرج منه صورة اإل

  . ) انتهىالشك
، مل يكن له عذره نإ :قال املشترين إ نعم، هلقول املسلم وعميف  الصحة أصالةإىل  ضافةهذا باإل

، حتليفهيف  مل يقم الدليل كان احلق للمشتريوإن  ،سقوط الشفعةيف  كان احلق مع املشتري، وأقام الدليل
  . على مسألة رد احللف مع النكول وعدمه مل حيلف ابتينوإن  ،ن حلف فهوإف

  
  ((إذا أمهل الوكيل باألخذ))

وعليه ، صيل والوكيلمهال األإللفرق بني ، ةلشفعلكن الوكيل أمهل فليس مسقطاً ل كلون إنه إ مث
  . أمهل الوكيلوإن  مل يتمكن بقيت الشفعةوإن  ،فلم يفعل بطلت الشفعة صيل على التعجيلن متكن األإف

حيث ، خذ مل يعد تقصرياً من املوكلاأليف  ولو قصر الوكيل(: ومما تقدم ظهر وجه قول املسالك
يتصرفون ، بلد آخريف  عاماً كالتجار الذين هلم وكالء عامون كيالًذا كان الوكيل وإف، )١()يعلم حباله ال

نفس يف  كما تقدم ،سبب التأخري الضررإذا  فيماإالّ  قصر كان للموكل الشفعةإذا فإنه  ،حسب رأيهم
  .جبت الضرر على املشتري وحنوهاأو وغيبته كان غائباًإذا  الشفيع

                                                
  .٣٢١ص ١٢مسالك األفهام: ج) ١(
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أحدمها إىل  مث قدر وجبت املبادرة، وال على التوكيل سهعلى مبادرة نف مل يكن املالك قادراً ال لوو
  .بعد زوال العذر كما يف املسالك

  
  ((اإلشهاد على املطالبة))

ن ترك إف(: كما أفىت به القواعد قائالً، متكن منهوإن  شهاد على املطالبةجيب اإل الأنه  والظاهر
ن فائدة وأل، هؤبقا األصلاحلق قد ثبت و بأن :جامع املقاصديف  وعلله، )عدم البطالن قربشهاد فاألاإل
 فال، معه ألن األصل ،ميني الشفيع على نفي التقصريأو  قرار املشتريإشهاد ثبوت العذر وهو يثبت باإل

  . ولعموم دالئل الشفعة املتناولة حملل الرتاع، أثر لتركه
شهاد اإلألن  ،شهدمل يإذا  البطالن صحاألأن  من يضاحعن اإل احملكييف  وجه النظر ومنه يعلم

 ،شهادباإلإالّ  يعلم وال ،الأو  يكون لعذرأن  الترك أعم منن أو ،فتركه كتركه، قائم مقام الطلب
استدل باملالك  ولو، شهاد قائم مقام الطلباإلأن  دليل على النه إ :فيهإذ  ،األصلوالشفعة على خالف 

  . الغائبإىل  الدليل بالنسبة إطالقبل وخالف ، غري قطعينه إ :ففيه
  

  ((فروع))
لك التلفن فيما كان له هناأو  املشتريإىل  براقفيها من اإل نسانيام اليت يتمكن اإلمث يف هذه األ

 أيضاًكان من املفوت للفور ، عالمه وأخذهإمل يستعجل الشفيع يف إذا  ،عند املشتري مال ميكنه أخذه
  .للمالك

أو  كان للشفيع على ذمة املشتري بقدرهإذا  بل، عطاء الشفيع للمشتري الثمن عيناًإإىل  حاجة وال
: االمتناع بأن يقوليف  حق للمشتري وال، سقطه من حقي مثناً للمبيعأ: يقول للمشتريأن  أكثر حق له

  .ويكون الشقص للشفيع، ولو قال املشتري ذلك مل ينفع، العني نقداًإالّ  أريد ين الإ
كما الحاجة ، كما صرح به غري واحد، ليهدليل ع الإذ  ،حضور عند احلاكمحاجة لل وال

  . رسال الثمن وحنوهإمكان إبعد  أيضاًللحضور عند املشتري 
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، أحدمهاإىل  لو مل يتمكن من املضي(: قالأنه  عن التذكرة يوجه النظر فيما حك ومن ذلك يظهر
 ،ذلك قرباأل ،أخذتهأو  متلكت الشقص: يقولأن  فهل يؤمر، شهادوالمن اإل، القاضيأو  املشتريأي 
ولذا قال ، )وللشافعية وجهان، اآلخرذا فات مل يسقط إف، املشتريأو  الواجب الطلب عند القاضيألن 

بل ، فيه من عدم الدليل على وجوب القول املزبور خيفى عليك ما ال(: عليه شكاليف اإل يف اجلواهر
  . )له كما عرفت أثر الأنه  الظاهر

مل ، لكن املشتري ملا عرف بذلك هرب، ةعلثمن وأخذه بالشفعطائه ااملشتري إلإىل  ولو ذهب
  .الشفعة أدلة إطالقفيشمله ، فعل ما متكن منهألنه  ،على شفعته ييكن منافياً للفور وبق

 ،مكانه احلضور عند املشتري من دون حمذورإكان بإذا  يكفي احلضور عند احلاكم الأنه  والظاهر
ألنه  ،كان املشتري ممتنعاً صح للشفيع احلضور عند احلاكمإذا  نعم، لليس احلاكم ولياً له يف هذا احلاإذ 

  .ويل املمتنع
اشتراه أنه إذا  كما، ويل له وجب على الشفيع احلضور عند احلاكم كان املشتري صغرياً وال ولو

  . حنو ذلك جيب عليه احلضور عند احلاكمأو  عليه يغمأأو  مث جن
مل جيب على الشفيع ، مل يكن ضرر على املشتري يف الصربه إذا أن من احملتمل: هذا لكن رمبا يقال

فرق بني عذر  الإذ  ،ما أشبه مسافراً أوأو  كان املشتري سجيناًإذا  ومثله ما، احلضور عند احلاكم
اكم هناك لتسليمه جيب عليه احلضور عند احل غائباً الكان الشفيع أنه إذا  فكما ،عذر املشتريأو  الشفيع
  . حنوهاأو  سجيناًأو  كان املشتري غائباًإذا  ككذل ،الثمن
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احلاكم مل يكن مقصراً إىل  املشتري ومضىإىل  لو مل ميض( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول التذكرة
  . )يف الطلب

أتى املشتري ن إ :قوم قال، املطالبة على العادةإىل  ارسوجبت له الشفعة فإذا ( :أما قول املبسوط
وقال ، فهو على شفعته عند قوم احلاكم فطالبه ا عندهإىل  تركه ومضىوإن  ،عتهفهو على شف فطالبه

على املطالبة بطلت أنه  ومضى فأشهد على نفسه ن ترك احلاكم واملشتري معاًإف، تبطل شفعته: قوم
ترك ألنه  ،خلطنه إ :من خالفه وقال، تبطل ويكون على املطالبة ا أبداً ال: حنيفةأبو  وقال. شفعته

  . )١()دليل على بطالا الألنه  ،حنيفة أقوىأيب  وقول، املطالبة ا مع القدرة عليها
الغرض من نقل (: قال ،كما ذكره اجلواهر بعد نقل هذه العبارة وعبارة عن التذكرةأنه  فالظاهر

اقان ما مسأل ،وثوق مبا يصدر من بعض العبارات فيهما املبسوط والتذكرة الأن  هذه العبارات بيان
 الّإو ،هلموصأعلى مذهبنا وهو حبث منهما مع العامة على أنه  يظن فرمبا وقع فيهما ما، امةللبحث مع الع
 ال ،خذحضوره يف األأو  صولنا العتبار حكم احلاكمأيف  وال أثر يف نصوصنا الأنه  فتحقيق احلال

   ).اثبات العذر املانع لهإ، أو لكثبات ذإإىل  بالنسبة وال الصحةإىل  بالنسبة ال ،شهادلإل وال بالشفعة
على  عذار احلاصلة للشفيع بسبب املشتري اتكاالًذكر األ ابصحمهال األإولعل (: قالأن  إىل
  . ) انتهىعذار املتعلقة بالشفيعا أوىل من األأو، مرظهور األ

ور عند كان البائع الويل يف مثل الصغري وانون مل يكف احلض لوأنه  فمن الواضح، وكيف كان
  . املوىل عليهما وتسليمها الثمن

  ، ه الثمنؤعطاإيه صح احلضور عنده وباع الويل مث كمل املوىل علإذا  نعم

                                                
  .٥٦٣ص ١٨، عنه مفتاح الكرامة: ج١٥٦ص ٣املبسوط: ج) ١(
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  . يصح احلضور عند الويل حينئذ لسقوط واليته بكمال املوىل عليه وال
، واملوكلعند املوىل عليه إالّ  يصح ورمبا ال، الويلأو  الوكيل رمبا يصح احلضور عندأنه  ومنه يعلم

وكان الطريق  كان املشتري ممتنعاًإذا  بل ورمبا عند احلاكم فيما، مهاورمبا يصح احلضور عند أحد
  . منحصراً باحلاكم

  
  ((اجلهل التقصريي عذر أيضاً))

كان اجلهل عن وإن  ،خذ بالشفعةيضر اجلهل بعدم األ الأنه  يف شكالفال ينبغي اإل، وكيف كان
  . تقصري ملا عرفت من الدليل

جهل استحقاق  لوأنه  املزبور األصللقد ظهر لك مما ذكرناه من (: وجه قول اجلواهر ومنه ظهر
كان قريب العهد إذا  نعم قيده بعضهم مبا ،طالقكما صرح به غري واحد لإل، الشفعة فهو على شفعته

من  ضرورة عدم كون ذلك ،خالفه صحاألأن  مع، حكاميعرفون األ نشأ يف برية الأو  سالمباإل
ولكن يف  ،وكذا احلال فيما علم ثبوا وجهل فوريتها، من كان كذلكإالّ  يعذر فيها الضروريات اليت ال

، الذي اعترف فيه بعدم السقوط األولفرق بينه وبني  النه إ :وفيه، الظاهر السقوطأن  :جامع املقاصد
  . ) انتهىاألصلكما هو املوافق ملا ذكرناه من 

نقطع بأنه إالّ أن  ،وادعى اجلهل كان من أهل العلم والفضلإذا  حىت أنه تقدم بل مقتضى ما
  .كونه فوراًأو  يعرفون ذلك أصالً ال أيضاًأهل العلم والفضل  كثرياً ماإذ  ،كاذب

ليس أنه  اجتهاد مرجعيأو  لكن اجتهادي كنت أعلم بالشفعة: مث قال، مل يأخذ بالشفعةإذا  أما
  .الضرر يوجب العدمحيث إن ، يوجب ضرراً على املشتري  مافالظاهر القبول يف غري، فيه فور
  

  ((النسيان عذر))
  . عذارمن األ أيضاًالفورية أو  نسيان أصل الشفعةأن  ومما تقدم يعلم
  التحرير يتردد فيه يف حمكوإن  ،وكذا احلال يف النسيان(: قال يف اجلواهر
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حاطة مبا فيه بعد اإل خيفى عليك ما لكن ال، معذورألنه  السقوط بهن إ :بل قال بعض الناس
طلق أوإن  ،همهاهلا بعد التمكن منهما من سائر الوجوإذكرناه الذي مرجعه االقتصار يف سقوطها على 

  . ) انتهىعذار ذلكلكن املراد منه بقرينة ما مسعت من األ، بعضهم على ذلك اعتبار الفورية فيها
  

  ((االضطرار واإلكراه من األعذار))
عدم احلضور إىل  لكن هناك ضرورة تلجئه حال االضطرار بأن كان متمكناً يف نفسه ومنه يعلم

كرهه مكره على أبأن  ،كراهوكذلك حال اإل، حنو ذلكأو  كان له ولد مريض خمطورإذا  كما، فوراً
  .كراه واالضطراررفع اإل أدلةإىل  ضافةباإل ،عذارأألنه  ،عدم احلضور
مل يكن من ناحيته تقصريإذ  ،املشتري مل يأخذه بقيت الشفعة املشتري لكنإىل  املال مولو قد ،

  . طالقويشمله اإل
متكن كان له  حيث مافإنه  ،على عدم الشفعة فلم يعطه املشتري كان قانون البلد مثالًإذا  وكذا

  . املشتري هو الذي أقدم على هذا الضررألن  ،أوجب ضرراً على املشتريوإن  ،خذ ااأل
عطائه إالقانون حيتم عليه عدم  إمناو، خذ بالقانونيريد األ الألنه  ن املشتري مقدماًمل يكإذا  نعم

  .حمكماً ال ضرركان دليل  ،الشفعة
  

  ((إذا مل يقبل املشتري بتسلم الثمن))
مل يسقط الشفعة بتأخري  ،أراد الشفيع تسليم الثمن حيث أخذ بالشفعة فلم يقبل املشتريإذا  مث
إىل  كان للشفيع تسليمه، عناداًأو  ذا مل يقبل بالتسليم حملذور لهإف، ر املال مال الشفيعصا إمناو، التسليم
  . ويل املمتنعألنه  احلاكم

، كان يف السفر وكان املال يف خطرإذا  كما، يتعارف فيه التسليم كان التسليم يف وقت الإذا  نعم
م وذلك لعدم تعارف التسليم والتسل ،مالتسل ن له احلق يف عدمإف، عند املشتريأو  مسواء كان عند املسلّ

  . يف مثل هذا احلال
   كانوإن  ،املشتري مل يكن وجه لعدم تسلمهصار املال مال إذا  :يقال ال
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ن بقاء مال الغري عند إف، عدم التسلم خالف سلطة الشفيع على نفسه ومالهألن  ،التسلم خمطوراً
  . السلطةرادته خالف دليل إرغماً عليه خالف  نساناإل

 فهو كما، ارف خارج عن دليل التسليم والتسلمفغري املتع ،املتعارف دلةاملنصرف من األ: نه يقالأل
 الغصب مردوددليل حيث إن ، ثلج يف الصيف وأراد تسليمه ولو بعينه يف الشتاءغصب منه الإذا 

ه املاء ولو عينه على النهر فأراد تسليم، غصب منه ماًء يف البلد حيث يعز املاء، أو منصرف عن مثل ذلك
  . قيمة للماء حيث ال

 ال: يقول لهن أو ،كانا يف السفر فأراد تسليمه الثمن حق للمشتري عدم التسلمإذا  ماأ ومنه يعلم
  . مل يكن املوضوع خطراًوإن  ،حيث يتعارف التسلم يف البلدإالّ  تسلم املالأ

  
  ((لو صار الثمن قيمياً))

فالواجب على الشفيع ، و كان مثلياً مث صار قيمياً لسقوط املثل عن القيمةالثمن لأن  مث الظاهر
حيث ، كان النقد يف زمان حكومة رائجاً مث سقطت تلك احلكومة فسقط النقدإذا  كما، ه القيمةؤعطاإ

 وتباع ىوراق النادرة اليت تشترنقد تلك احلكومة صار من األألن  ،ن صار قيمياًواآل اًالنقد كان مثليإن 
أن  ذا كان قيمياً مث صار مثلياً مل يبعدإف، وكذلك يف العكس، باعتبارها مثلياً باعتبارها ورقاً نادراً ال

كان النقد يف زمان حكومة فسقطت احلكومة فسقط النقد وصار إذا  كما، عطاء املثلإيكون الواجب 
  زمان السقوط صار قيمياًيفنه إحيث  ،ثار العتيقة مث رجعت تلك احلكومة فرجع النقد كما كانمن اآل

  . مث تبدل يف زمان رجوع احلكومة مثلياً
أعلى القيم من أو  خذوقت األأو  القيمة يف وقت العقدن (إ :اجلواهر قال ممزوجاً مع الشرائعمث إن 
أما ، يحكوإن  بل مل نعرف القائل بالثاين، األولاملعروف فيما بينهم  ،خذوقت األإىل  وقت العقد

  عن  احملكيفهو  الثالث
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 وفيه ما ال، بصخذ قهري كالغأنه أجاً عليه بحمت ،وقت الدفعإىل  يضاحود يف اإلالفخر واملوج
 أيضاًبل جعل الثاين كذلك ، وجه له النه إ :ومن هنا قال يف غاية املراد، خيفى يف املقيس واملقيس عليه

  . ) انتهىرمامها غريه بالضعفوإن  وهو يف حمله
خسر  إمنااملشتري ألن  ،القيمة اعتبارها بوقت العقدن أو ،هو مقتضى القاعدةه املشهور ذكر وما

اخنفض بعد تسلم أو  ولذا لو ارتفع الثمن، ولو كانت يف ضمن العني، هذا املقدار من القيمة فقط
عطاء تلك إفعليه جيب على الشفيع  ،االخنفاضأو  يربح املشتري بقدر االرتفاع يضر وال الشريك له ال

ذا أعطى املشتري للشريك جوهراً إف، أقلأو  ار من القيمة اليت خسرها املشتري الأكثر من ذلكاملقد
خسر  إمنان املشتري إف، عشرةإىل  اخنفضأو  ،ربعنيأإىل  عطاء مث ارتفع اجلوهرقيمته عشرون يف حال اإل

  . يعطيه العشرينأنه  فعلى الشفيع، أقل أكثر وال العشرين فقط ال
  

  يف التسلم)) ((عذر املشتري
يتمكن من  حيث ال، ما أشبهأو  مسافراًأو  سجيناًأو  مث على الفورية لو صار املشتري مغمى عليه

واستعداده ، خذ بالشفعةللشفيع األ إمناو، تسقط الشفعة الأن  فالظاهر، وكيلهأو  تسلم املال بنفسه
  . الشفعة أدلة طالقإل ،مكانعطاء املال يف أول أوقات اإلإل

على  عذار احلاصلة للشفيع بسبب املشتري اتكاالًذكر األ ابصحمهال األإلعل (:  اجلواهروقال يف
  . ) انتهىعذار املتعلقة بالشفيعا أوىل من األأمر واأل ظهور

  
  ((إذا أكره على األخذ بالشفعة))

كان إذا  أما، خذ فالشفعة باطلةخذ بالشفعة لكن أكرهه مكره باألمل يرد األإذا  الشفيعمث إن 
  الذي أجربه على  أخذه من جهة ولده مثالًإذا  اضطرار كما
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إىل  اضطرإذا  كما، العقود أحكاميرفع  االضطرار الألن  ،فالظاهر صحة الشفعة، كراهذلك ال اإل
  . )الفقه(حث هذه املسألة يف بعض مباإىل  وقد أملعنا، ن البيع صحيحإف جل معاجلة ولدهبيع داره أل

علم احلاكم بذلك إذا  كما فيما، الشريكأو  يع للشفعة تضرر املشتريولو أوجب أخذ الشف
جل يصح أل ال، أو املطلقة دلةخذ بالشفعة لألفهل يصح األ ،مال البائع الشريكأو  اغتصب مال املشتري
ال ضرر الظاهر  ،األصلومع التساوي تساقطا واملرجع ، يالحظ أقل الضررين، أو دلةاحملكم على األ

  . الثالث
وكان  إذا كان ضررمها متساوياً تساقطاو ،قل ضرراًحدمها املتضرر أقل ضرراً قدم األأن كان إف

ن الشفعة شرعت إف، تسلط الناس على أمواهلم صالةي أل، فاملال يبقى عند املشتريةاألول دلةاملرجع األ
تسلط املشتري  لةأصاويكون املرجع ، شفعة اً فالرضاذا كان الضرر متعإف جل رفع الضرر عن الشفيعأل

  . فتأمل ،بعد تساقط الضررين يكون املرجع دليل الشفعةن إ :فال يقال، على ماله
  

  ((التنازل عن حق الشفعة))
يف  يقابل باملالأن  فيصح حقألنه  ،للشفيع أخذ املال للتنازل عن حق الشفعةأنه  مث الظاهر

حق له  مقابل املال اليف  ذا أسقط حقهإو، ريمشتري املشتأو  املشتريأو  سواء أخذ املال البائع، سقاطهإ
  .ماله ياسترجاع املعط، أو يف يف الرجوع يف الشفعة

عشرين فأخذ عشرة  بأن كان حق الشفعة يساوي مثالً ،تضررإذا  يكون له ذلكأن  يبعد نعم ال
ا استدلوا وحنوه مم )١(ال ضرردل من  ن دليل الغرور وماإف، بذلك جاهالً سقاط حق الشفعةإيف قبال 

  به يف خيار الغنب وغريه شامل للمقام 

                                                
  . ١٧الباب  ٣٦٤ص ١٢لوسائل: جا) ١(
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يأخذ كمية من املال يف نه إ :للمشتريأو  قول للشريكيوهل له احلق قبل وقوع البيع بأن ، أيضاً
  . يبعد ذلك ال ،يأخذ بالشفعة وقع البيع الأنه إذا  قبال

ن أخذ املال قبل إف، المل يكن حق حىت يبادل باملأنه  لظهور ،مل يبع الشريك أرجع املالن إ نعم
  . ذا أخذ بالشفعة بعد ذلك مل تثبت لهإف، سقاط والتبديلحق قابل لإلألنه  البيع سقط
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  ((ال تسقط الشفعة بالتقايل))

، االستحقاق حصل بالعقدألن  ،تسقط الشفعة بتقايل املتبايعني وال(: قال يف الشرائع ):٨مسألة ( 
  . )سقاطهإفليس للمتبايعني 

  . )قالة والردبعيب فللشفيع فسخ اإل ردأو  ن تقايل املتبايعانإف(: واعدمة يف القالوقال الع
املبسوط واملهذب يف  تقايل املتبايعان فقد صرح بهإذا  قالةله فسخ اإلن إ أما(: ويف مفتاح الكرامة

جامع وشرحه لولده والدروس واللمعة و رشادوالوسيلة والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير واإل
مث علله بسبق حق الشفيع على حق البائع ، املقاصد واملسالك والروضة وجممع الربهان والكفاية واملفاتيح

خذ من قالة واألحق للعقد فتقدم الشفعة فله فسخ اإل، والتقايل الشفعة استحقت بالشراءالحيث إن من 
  . ) انتهىاملشتري على قاعدة الشفعة

الشريك قد باع نصيبه وهو عنوان ثبوا يف أن  لصدق ،الفاً بينهمخ أجد فيه بل ال(: ويف اجلواهر
  . ) انتهىالنص والفتوى

الشفيع فسخهما باعتبار سبق حقه إالّ أن  فيشمل املقام، أدلتهما طالققالة والرد إلتصح اإل إمناو
 فو الشفيعومرادنا بع، انفسخ من حينه الّإن حصل استمر وإف، بعفو الشفيع ىفيكون بقاء صحتهما مراع

  . ساكتاً عنها حىت فات الوقت يبقأو  سواء أسقط شفعته، مل يأخذ بالشفعةأنه 
  : د أمرانقالة والريفهم من فسخ اإلنه إ :قال الشهيد يف حواشيه(: قال يف مفتاح الكرامة

  . قالة والرد نسياً منسياًفتكون اإل، اجلميعإىل  بالنسبة، أي الفسخ مطلقاً: األول
  ، ما مالكان حال التصرفالشفيع خاصة ألإىل  بالنسبةنه إ :الثاين
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  .ا عليهفيترتب أثر تصرفهم
ومناء املبيع ، قالة والرد للبائعمناء الثمن بعد اإل األولفعلى ، اءوتظهر الفائدة يف النم: قال
  . وعلى الثاين بالعكس، للمشتري

ما إف أيتجز والفسخ ال ،الفسخ قالة والرد يقتضياناإلن إ :وقال يف جامع املقاصد يف مناقشته
  . وجه البطالن مطلقاًوحيث كان الشفيع أسبق كان األ، البطالن مطلقاًأو  الصحة مطلقاً

كما هي قاعدة الفسوخ  ،يبطلها من أصلها قالة يرفعها من حني الفسخ والفسخ اإل: قلت
 األولفالوجه  ،اء الثمن للمشتريومن ،قالة وفسخها للبائعفنماء املبيع املنفصل املتخلل بني اإل ،كنظائرها

أن  قالة من رأس بعد وقوعها من مالك حيتمللرفع اإل يلعدم املقتض أيضاًوجه له  من وجهي الشهيد ال
  . ) انتهىمن حينهإالّ  يبطل فكانت كالفسخ بالعيب ال ،يؤخذ الن أو يؤخذ منه

يبطلها من  وال، حني الفسخ قالة يرفعها منمث فسخ اإل(: عليه املسالك يف ذلك فقال وقد تقدم
ومناء  قالة وفسخها للبائعفنماء املبيع املنفصل املتخلل بني اإل ،كما هي قاعدة الفسوخ كنظائرها، أصلها

ومن جعلها بيعاً خري الشفيع بني ، يوافق القواعد الشرعية قيل هنا خالف ذلك ال وما. الثمن للمشتري
 ) انتهىاملشتري فيأخذ منهإىل  بني فسخها حىت يعود الشقصو، وجعل الدرك على البائع قالةخذ باإلاأل

  . كالم املسالك
فرق بني النماء املتصل واملنفصل بعد كون أي إذ  ،وجه لتقييد النماء باملنفصل الأنه  خيفى لكن ال

  . من أصله الفسخ من حينه الأن  كون القاعدةيف  وتبعهما اجلواهر ،املالك فيهما واحداً
  قالة يكون مناء الثمن بعد فسخ اإلأن  يريدإالّ أن  اللهم(: ذلكلكنه قال بعد 
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ن مرجع ذلك أ ضرورة ،قالة وفسخ الشفيعال النماء املتخلل بني اإل ،للبائع ومناء املبيع للمشتري
 بل وال من العامة عدا ما، حد مناأل ليس قوالًأنه  وهو مع ،قالة والردوقع من اإل عدم تأثري ماإىل  حينئذ
ينافيه تعلق  دليلهما الذي ال طالقمناف إل ،على خالفه مجاعبل ميكن حتصيل اإل، ه من ابن شريحتسمع

 صل صحتهما على وجه الدليل على منافاة تعلق حقه أل الإذ  ،تسلط به على اخليارأن  حق الشفيع بعد
  .)١()يؤثر سببها
 ،ذكره السيد والشيخ كما، من أصله فهو مقتضى القاعدة أما كون الفسخ من حينه ال: أقول
وكون ، دليل عليه من الشرع حىت يقال به وال ،األصلتأثري الفسخ احلايل يف السابق خالف حيث إن 

فسخه يوجب ارتفاع النكاح من حني حيث إن  ،الفسخ من حينه هو الذي يستفاد من فسخ النكاح
، هو الظاهر من النص والفتوىكما  ،وغريها فيترتب على الطرفني حمرمات املصاهرة ،من أصله الفسخ ال
  . كما تقدم

ليس للشفيع إذ  ،وجه له حىت احتماالً هذا االحتمال الن إ :يريد) ففيهإالّ أن  ما قوله (اللهمأو
البائع إىل  كانلفريجع امل الأو  حىت يبطلهما ،خذ بالشفعةوحق األ، قالة والردبطال اإلإحقان حق 

فاحتمال احلقني غري  ،مث يأخذ الشفيع بالشفعة، الثمن للمشتريويكون مناء املثمن للبائع و، واملشتري
  . اًإطالقظاهر الوجه 
: نا عنده فقالأوسأله رجل و (عليه السالم) هللاعبد اأبا  حدثين من مسع: بن عمار سحاقإقال 

أن  من إيلّ بيعك داري هذه وتكون لك أحبأ: فقال أخيهإىل  بيع داره فجاءإىل  رجل مسلم احتاج
  نا جئتك أإن  يل تشترطأن  ريك علىتكون لغ

                                                
  .٣٤٨ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
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سنة ردها إىل  بثمنها جاءن إ ،بأس ذا ال: (عليه السالم) فقال ،ترد عليأن  سنةإىل  بثمنها
أنه  ترى أال ،الغلة للمشتري: فقال ،ا كانت فيها غلة كثرية فأخذ الغلة ملن تكون الغلةإف: قلت. عليه

  . )١(لو احترقت لكان من ماله
عن رجل باع  (عليه السالم)هللا عبد اأبا  اجلارود يسألأبا  مسعت: قال ،بن ميسرة عاويةوعن م

 يتين مبايل ماتأن إ نكأمنه الدار حاضر فاشترط  وكان بينه وبني الرجل الذي اشترى، داراً له من رجل
الرجل قد  ن ذلكإف: اجلارودأبو  قال له. له شرطه :قال ،فأتاه مباله ،بني ثالث سنني فالدار دارك

أن  أرأيت لو: (عليه السالم) هللاعبد اأبو  وقال ،هو ماله: قال، ثالث سننييف  أصاب يف ذلك املال
  . )٢(رقت من مال من كانت تكون الدار دار املشتريتالدار اح

الفسخ أن  الظاهر منهاحيث إن  ،)٣(روايات العنني، من أصله بل ويؤيد كون الفسخ من حينه ال
هو ظاهر  ولذا كان ظاهرها كما ،حبيث يكون العقد كال عقد، حني الفسخ ال من أصله يكون من إمنا

  . هذه السنةيف  الفتاوى حلية املرأة للرجل
أن  ن الظاهرإف، عقدمها وليهماأن  الصغري لو بلغا بعدأو  الدالة على فسخ الصغرية خباروكذلك األ

 إمناو، جب حترمي املصاهرة كما يف سائر العقودذلك العقد يون أو ،يف مدة الصغر يكون العقد صحيحاً
  .دراك والفسخيكون الفسخ من حني اإل

  . سائر الروايات اليت يظهر منها ذلكإىل 

                                                
  . ١من اخليار ح ٨الباب  ٣٥٥ص ١٢) الوسائل: ج١(
  . ١٤الباب  ٦١١ص ١٢) انظر الوسائل: ج٢(
  . ١٢و ١١و ١٠و ٩من أبواب العيوب والتدليس ح ١٤الباب  ٦١٢ص ١٤) الوسائل: ج٣(



 ٢٢٠

  
  ((فروع))

إالّ  ،يأخذ بالشفعة يف البيع الثاينأن  لهفإنه  ،األولذا صحح الشفيع البيع إ تقدم ظهر حال ما ومما
 ،شبها أمأو  نفرينأو إىل  آخرإىل  كالمها باعأو  آخرإىل  حدمها باعأمث إن ، نفرينإىل  باع الشريكإذا 

على قول من يرى صحة الشفعة إالّ  ،ثالثة الشركاء صارواألن  ،خذ بالشفعة الثانيةاأليف  حق له الفإنه 
  . الشركاء املتعددينيف  حىت

مث أخذ الشفيع بالشفعة ، نالبائع يف الثمأو  إليهلو تصرف املشتري فيما انتقل أنه  تقدم يعلم ومما
حق له يف هذا التصرف فيقع التصرف  الإذ  ،كان تصرفاً كالوقف وحنوهوإن  ،بطل ذلك التصرف

ن إف ،ال يأخذ املبيع سواء أوقع املشتري عليه وقفاً أوأن  للشفيعأن  يدل على دلةاأل إطالقن إف ،ىمراع
  . كما سيأيت حق الشفيع سابق على حق الوقف وحنوه

البسيط واملركب على  مجاعن اإلإ(: حكى عن مفتاح الكرامةأن  قول اجلواهر بعدأن  يعلم ومنه
وهو كذلك ( :من أصله) كان باطالً الّإجازة من الشفيع وعدم كون ذلك كالفضويل موقوفاً على اإل

ن الوقف إف، ليس للخصوصية يف الوقف. ) انتهىبالوقف وحنوه مثالً خصوصاً يف مثل تصرف املشتري
  . وغريه متساويان يف احلكم املزبور

يتوقفان  وال، كما تصرف البائع صحيح يف الثمن، ثمنتصرف املشتري صحيح يف املن إ :واحلاصل
  . جازة الشفيعإعلى 

البيع ألن  ،أيضاًكما يبطل تصرف البائع ، أخذ الشفيع بالشفعة فقد بطل تصرف املشتريإذا  أما
ذكرناه كالم ابن شريح القائل بعدم صحة التصرف مما  يس ماول ،ذا سقط البيع سقط آثارهإو سقط

بطال بطاله من حني اإلإللشفيع  إمناو، بل هو عبارة عن صحة التصرف ،أطبق العامة واخلاصة على خالفه
   األصلمن  ال



 ٢٢١

  . حىت يكون كالفضويل
ما أو  يار شرطخأو  عبرد بيأو  سواء كان بتقايل ،ذكر يعلم حال مطلق الرد بني املتبايعني ومما

 ،من باب اخلصوصية ذكرومها من باب املثال ال إمناولعلهم  ،ص باملثالني يف كالمهمصافال اخت ،أشبه
  .لوضوح وحدة املالك يف اجلميع

يصح للشفيع فسخ  أيضاًن هنا إف، خذ بالبعض خالفاً للمشهورللشفيع األأن  وحيث قد سبق
  . أيضاًكما ذكرناه هناك ، الصفقةلكن للمشتري خيار تبعض ، قالة والردبعض اإل
حكم الرد بالعيب ذلك أن  ونقل، التقايل والرد بالعيب ةقد تقدم يف كالم العالمة مساوانه إ مث

مفتاح الكرامة عن تصريح املبسوط والوسيلة والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير والدروس واللمعة 
  . وجامع املقاصد واملسالك والروضة

يتحقق  إمناودخوله يف ملكه  ،استحقاق الفسخ بالعيب فرع دخول املعيب يف ملكه(ن أب وعلله
والفسخ بالعيب  خذ بالشفعةاألألن  ،نانويف هذا الوقت تثبت الشفعة فيقتر، بوقوع العقد صحيحاً
قالة فرع امللك فكان الرد بالعيب كاهلبة والبيع والوقف واإل ،ما فرع العقدأل، متساويان يف الثبوت

ما يثبتان قهراً من دون توقف على أخذ بالشفعة ولكن يفرق بني هذه وبني الرد بالعيب واأل. العقدو
ما يتوقفان على رضى إخبالف اهلبة والبيع وحنومها ف ،ورضى املشتري يف الثاين األولرضى البائع يف 

  . انتهى )١()وىنه أقألكن ذلك يقضي ب، خذ بالشفعة أسبق منهااألن إ :وهلذا قالوا. الطرفني

                                                
  .٦٠٤ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(
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سواء قلنا بأن احلقني  ،بسبب البيع يصدق دليل الشفعةإذ  ،احلكم كما ذكروهأن  والظاهر
  . حق الشفعة مقدمأن  أو متقارنان

ترجيح حلق الشفيع على حق الرد  اجلواهر يف املسألة بأنه ال إشكالوبذلك يظهر وجه النظر يف 
خبالف حق الشفيع  ،يثبت حني العلم به إمنابالعيب  ق الردحن إ :يقالإالّ أن  اللهم(: مث قال ،بالعيب

 ،بل هو ثابت بنفس العقد، قد يناقش مبنع اعتبار العلم يف استحقاق الرد به ولكن، الثابت بتمام العقد
ومن هنا صرح غري واحد باقتران احلقني  ،بعد العلم بهإالّ  شاءن إ خذ حبقهحيصل له األ ولكن ال

ن الثمن حاصل له مأن  تقدمي حق الشفيع على حق املشتري باعتبار يادعإالّ أنه  ،وتوتساويهما يف الثب
قلنا باقتران احلقني وإن فإنه  ،آخر كالمهإىل  )اًإمجاعمل يكن ن إ ولكنه كما ترى ،عليه ال ضررع فالشفي

 فرض حماالً لوبل ، كان مقترناًوإن  فيشمله فال ميانعه حق الرد دلةاأل إطالقلكن حق الشفيع داخل يف 
فكلما وقع ، من غري مقيد دلةاأل إطالقملا عرفت من  ،كان حق الشفعة باقياً أيضاًحق الرد سابق أن 

يف سبقه وحلوقه  جمهوالًأو  مقارناًأو  الحقاًأو  سواء كان حق مناقض له سابقاً ،خذالبيع كان للشفيع األ
  . وتقارنه

 يكون حق الشفعة ال ،جازة املالك وحنوهإبإالّ  الًنعم يف الفضويل وحنوه حيث مل يثبت العقد أص
  . مل يقع البيعألنه  مل جيز املالكإذا 

  



 ٢٢٣

  
  ((الدرك على املشتري))

  . )والدرك باق على املشتري(: قال يف الشرائع ):٩مسألة ( 
قالة والرد بشفعته يف الشقص يكون الدرك باقياً على بعد فسخ الشفيع اإلنه (إ :وقال يف اجلواهر

كان الشقص ملكاً للبائع ن إ املراد مع فرض بقاء أثرمهاأن  قالة والرد السابقني الالنفساخ اإل ،ملشتريا
ولكن الدرك يكون على املشتري ، قالةبه ويأخذه من ملك البائع بالثمن السابق على اإل عيشفأن  للشفيع

 مجاعاإل يالباب وغريها وحمكاملوافق لقواعد أنه  بل ادعى، احتمله بعض الناسوإن  ،الستصحاب بقائه
  .) انتهىالدرك على املشتريأن  على

 :قال، والدرك باق على املشتري: مةالعند قول العنه إحيث  ،ومراده ببعض الناس مفتاح الكرامة
فكأن  ،قالةلثبوت الشفعة وعدم املنافاة بينهما وبني اإل ،قالةخذ من البائع بعد اإلجبواز األ يقالإالّ أن 
يضر ثبوت أخذ الشفعة عندهم من املشتري يف غري  الو، قالةخذ منه باإلد ارتكب استحقاق األالبائع ق

وسيأيت  ،خذ من البائعبل هي ظاهرة يف األ، خذ من املشتريخالية من األ خباربل األ، هذه الصورة
  .فااختلف املتبايعان يف قدر الثمن وحتالإذا  نف اجلزم بأن الشفيع يأخذ من البائع فيماصللم

ادعى املالك البيع وأنكر املشتري إذا  الشفيع يأخذ من البائع فيمان إ :وقال الشيخ يف اخلالف
  .كما يأيت خذ من البائع ليس ببدعوحلف فاأل

  .املشتري ودركه عليهإىل  فامللك يرجع ،قالةالشفيع يبطل الرد واإلن إ :فحاصل كالم اجلواهر
، فامللك باق على ملك الشريك ،قالةيبطل الرد واإل الشفيع الن إ :وحاصل كالم مفتاح الكرامة

  .لكن دركه على املشتري
يأخذ  إذ إمنا ،ذكره مفتاح الكرامة داللة لكالم اخلالف والعالمة التابع له على ما الأنه  خيفى وال

  . هنكاراملشتري إل الشفيع من البائع يف صورة عدم كون امللك بيد



 ٢٢٤

خذ الشفيع وجه أل وكان بيد املشتري فال ،املشتريإىل  ع امللكقالة رجفسخ الشفيع اإلإذا  أما
هو املأخوذ منه امللك فيضمن وأنه  ،امللك بيدهأن  فكون الدرك على املشتري معناه ،امللك من البائع

والدرك  نسانن امللك إلأ ال، ما أشبهأو  تلف املبيع قبل قبض الشفيعإذا  املشتري درك ملك نفسه فيما
  .وجه له الإذ  ،إنسانعلى 

كالم السيد العاملي خمالف لظاهر مجاعة وصريح أن  ذكره اجلواهر من وجه ملا الأنه  ومنه يعلم
  . آخرين

ا ميقوالن مبا قاله حىت جيعل اجلواهر فرقاً بني كالمه ال أيضاًاخلالف والعلّامة أن  وقد عرفت
  .يناآلخروكالم 

خصوصاً مبالحظة  ،خبالف كالم السيد العاملي ميكن دعوى القطعأنه ( ذكره اجلواهر من نعم ما
وخصوصاً مبالحظة  ،هو ملك الغري من دون سبب من أسباب الضمان عدم الدليل على ضمان درك ما

) إليهعلى أخذ الشفيع من املشتري مبعىن االنتقال من ملكه  دلةعن ظاهر األ فضالً ،بقسميه مجاعاإل
  .هو مقتضى القاعدة، انتهى

بناًء على ظهور قوله  ، من ذلك احتمال سقوط الشفعة من أصلهااألوىلنعم لعل ( :رمث قال اجلواه
، األولاملالك الذي هو الشريك إىل  يف عدم رد املبيع ،)١(فهو أحق ا من غريه بالثمن :(عليه السالم)

قالة اإل ى القول بعدم تأثريلعأو  ،حنومهاأو  بيع أو كما تسمعه عن املروزي يف تصرف املشتري بوقف
بعدم إالّ  يكون ذلك وال ،العني نفسها على وجه يكون الدرك على املشتريتعلق حق الشفيع يف  باعتبار

من املسلمني على  مجاعما معاً ميكن دعوى اإلأإالّ  ،قالة والرد كما مسعته من ابن شريحتأثري اإل
  . دلة) انتهىعن غريه من األ خالفهما فضالً

                                                
  . ١من الشفعة ح ٧اب الب ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
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ذكره  اتقتضي م دلةاأل مجاعقبل اإلإذ  ،آخرهإىل  )ماأإالّ ( :قولهإىل  ةاجالحأنه  لكن الظاهر 
وجه لعدم  الإذ  قالةومن تأثري اإل، أدلتها إطالقوجه لسقوطها بعد  الفإنه  ،من عدم سقوط الشفعة

الدليل  أن وحده يف مقابل االحتمالني مع مجاعفذكر اإل ،قالة الشاملة للمقاماإل أدلةات إطالقبعد  هاتأثري
  . حمل نظر مجاعسابق على اإل
ا فسخ وليست أل، مث تقايال مل يكن له شفعة الشفيع بالبيع يرض لو نعم(: الشرائع قالمث إن 

  . ووجهه واضح ،) انتهىبيعاً
) قالةبالشراء مل يكن له الشفعة باإل يرض ولو(: ولذا قال يف مفتاح الكرامة عند قول العلّامة

   :انتهى
كما  ،قالة عندنااملتبايعان بعد رضى الشفيع بالشراء بعفو عن الشفعة مل تتجدد له باإلذا تقايل (إ

تتجدد له بالرد بالعيب  كما ال ،يف غريه ا ليست بيعاً مطلقاً يف حق الشفيع والأل ،تقدم يف خامتة البيع
ا تتجدد إ شفيع قاليف حق الأو  ا بيع مطلقاً كأيب حنيفةإومن قال  ،أيضاًبالشراء  يكان قد رض لو
  . ) انتهىأيضاًتتجدد بالرد بالعيب  أيضاًا أحنيفة أيب  عن يوقد حك، ا

أن  دليل على وال ،ما مفهومانإف ،يف اجلملة قالة ليست بيعاً مطلقاً والاإلأن  واضح: أقول
دليل على  الأنه  وابيد أثره فاجلا تفأريد أوإن  ،بينما البيع عقدبطال إقالة بل اإل، اآلخرأحدمها هو 

أن  وقد ذكرنا غري مرة، قالة مبثل هذا التصرفن الشارع مل يتصرف يف اإلإف ،شرعاً عرفاً وال ذلك ال
  . ينقص فيهاأو  يزيد الشارعأن إالّ  املوضوعات مأخوذة من العرف

  



 ٢٢٦

  
  ((لو باع املشتري احلصة))

خذ من املشتري فيع فسخ البيع واألباع املشتري كان للش ولو(: قال يف الشرائع ):١٠مسألة ( 
  . )يأخذ من الثاينأن  وله، األول

منهما سبب تام يف  كالًألن  ،إشكال بل وال، من ذلك شيءخالف أجده يف  بال( :ويف اجلواهر
ن أخذ بالشراء إوكذا لو زادت العقود على االثنني ف(: قالأن  ىلإ )اختيارهإىل  ثبوت الشفعة فالتعيني

الرضا به ألن  ،بثمنه وصح السابق مطلقاً خري أخذباأل أخذوإن  ،ن وبطل املتأخر مطلقاًدفع الثم األول
  . ) انتهىتقدمه وبطل ماتأخر عنه أخذ باملتوسط أخذ بثمنه وصح ماوإن  ،سبق عليه يستلزم الرضا مبا
لشفعة نقول باأن  ماإو، واحد إنسانإىل  يبيع املشتريأن  ماإ، يقيد ذلك بأحد قيدينأن  لكن جيب

خري بعد رضاه بالبيع األأو  خذ الشفيع من الوسطوجه أل بدوما الإذ  ،حىت يف الشركاء املتعددين
  . الذي سبب تعدد الشركاء كما هو واضح األول

نه لو باعه املشتري بعشرة أب ،تقدم يعرف وجه املثال الذي ذكره اجلواهر وغريه تبعاً للقواعد ومما
دفع عشرة ورجع الثالث على الثاين  األولن أخذ من إف ،بثالثني أيضاً اآلخربعشرين فباعه  اآلخرفباعه 
 ولو ،وقد انفسخ عقده وكذا الثاين، الشقص يؤخذ من الثالثألن  ،بعشرين األولوالثاين على ، بثالثني

أخذ من الثالث صحت العقود  ولو ،ودفع عشرين وبطل الثالث فريجع بثالثني األولأخذ من الثاين صح 
  . هو واضح كما، ع ثالثنيودف

التقييد بأخذ القيدين السابقني يأيت يف كل مرتبة من املراتب يف العقود املتعددة الواردة أن  خيفى وال
  . على املبيع لوحدة املالك يف مجيع املراتب

  يبعد القول بعدم أثر لقوله  بعد ذلك ال(: قول اجلواهرأن  خيفى وال



 ٢٢٧

يبعد بطالن الشفعة حينئذ بناًء على منافاة  بل ال، الدليل عليه فسخت متقدماً على الشفعة لعدم
  . ) انتهىكما تسمعه من بعضهم يف مثل ذلك ،مثل ذلك لفوريتها

بل ظاهر  ،فسخت: يقولأن  يلزمأنه  دليل على الإذ  ،كان قوله السابق تاماًوإن فإنه  ،حمل نظر
مثل فسخت ن (إ :قوله بعد ذلكإالّ أن  ،الشارعوهو الذي مل يغريه ، خذ بالشفعة فقطله األأن  دلةاأل

كون الفورية حىت عند القائل إذ  ،غري ظاهر الوجه )يبعد بطالن الشفعة به خذ بالشفعة المتقدماً على األ
  . تعاىلهللا شاء ا نإ كما سيأيت الكالم فيه، عند نادرإالّ  هذا احلد بعيد جداًإىل  ا

  



 ٢٢٨

  
  ((لو أوقف املشتري احلصة))

 زالة ذلك كلهإجعله مسجداً فللشفيع أو  لو وقفه املشتري(: قال يف الشرائع ):١١ة مسأل( 
  . )وأخذه بالشفعة

  . لسبق حقه ،إشكال بل وال، خالف أجده فيه بيننا بال: ويف اجلواهر
فللشفيع ، وهبهأو  جعله مسجداًأو  ولو وقفه املشتري(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

كما صرح بذلك كله يف املبسوط والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد واملسالك (: قال، )بطال ذلك كلهإ
له نقض أنه  على مجاعويف املبسوط اإل ،الدروس واللمعة والكفاية واملفاتيح إطالقوهو قضية  ،والروضة
إذا ه وقف بطالإواقتصر يف اخلالف والشرائع على ، كان قد بناه مسجداً لو أخذه بالشفعةن إ املسجد

  . )ومل يذكرا اهلبة، جعله مسجداً
جارة فللشفيع نقضه يثبت فيه الشفعة كالوقف واهلبة واإل كان التصرف مما الوإن ( :ويف املسالك

خالف بعض إىل  وقد أشار بذلك، جعله مسجداًأو  وكذا لو وقفه، وأخذ الشقص بالشفعة لسبق حقه
وضعف الكل  ،ا ببطالن تصرف املشتريالعامة حيث حكم بعدم نقض الوقف وآخرين حيث حكمو

  . كالم املسالك ) انتهىظاهر
  . رجعة فيه الأنه  دل على فيشمله ما، سبحانه وتعاىلهللا يكون  الوقفأن  وكأن هذا العامي الحظ

  . حال الوقف حال غريهأن  أدلته يقتضي إطالقو تقدم حق الشفيعأن  خيفى لكن ال
  

  ((لو وهب املشتري احلصة))
ىل إ ،لذي رحم أم ال ،غري معوضةأو  معوضة ،جائزةأو  الزمة كانت ،ظهر حال اهلبةومما تقدم 

  يبطل كل أن  للشفيعحيث إن  ،غري ذلك من أقسام اهلبة



 ٢٢٩

ونقل مفتاح ، وقد تقدم عبارة القواعد، حق الشفعة مقدم على حق اهلبةألن  ،تلك ويأخذ بالشفعة
  . الكرامة القول املذكور عن غري واحد

غري أو  كان قد وهبه املشتري بعوض ومما ذكرنا يظهر لك احلال فيما لو(: ل يف اجلواهرولذا قا
خذ من واأل ،ضرورة كونه كغريه من التصرفات اليت للشفيع فسخها ،الزمةأو  هبة جائزة ،عوض

وصار الدرك  ،املشتري بالثمن الذي أخذ به فيملكه هو حينئذ دون املوهوب الذي قد انفسخت هبته
  . ) انتهىواهب الذي هو املشتري المتناع صحة اهلبة مع ذلكعلى ال

  . الدليل املتقدم طالقإل ،غريمهاأو  البائعأو  وهوب له الشفيعيكون املأن  فرق بني وكذا ال
فعله املشتري هو ذلك  ن كان ماإف، دون عمل عمالً، أو الشفيع هبة دون هبة مثالً لو أجاز نعم

  . أسقط شفعته يف هذه الصورةألنه  ،خذ بالشفعةاألالعمل ااز مل حيق للشفيع 
آخذ  زيد الإىل  نك لو وهبتإ: قال مثالً ،كان العمل غري ااز فالشفيع باق على شفعتهإذا  أما
الحقاً على أو  وهبه سواء سابقاًإذا فإنه  ،أخذت ا غري زيد مثالًأو  عمروإىل  وهبتوإن  ،بالشفعة

ال فالوعد غري إو، مل يكن كالمه من باب الوعدن إ قد أسقط الشفيع شفعتهمن أجاز فإىل  كالم الشفيع
بأن أجاز هبة  ،لكن كان من باب اشتباه الداعي، أجاز الشفيع مطلقاًإذا  وكذلك فيما، الزم الوفاء

يوجب  عي الختلف الداحيث إن جازة نافذة ن اإلإف، عدوهأنه  زيداً صديقه فتبنيأن  املشتري لزيد بظن
سواء كان ، ال فالإو، حصل القيد سقطت شفعتهإذا فإنه  ،أجاز بقيدإذا  وكذلك، العقد وحنوهختلف 

  غري نسانوهبه إلإذا فإنه  ،بأس عامل فال نسانوهبت إلإذا  :قال مثالً، وصفاًأو  قيداً



 ٢٣٠

فالن بعد  يءجيأن  جازة للهبة مقيدة بوصفوهكذا لو كانت اإل، خذعامل كان له احلق يف األ
  . وكذلك غري اهلبة، وقد تكون مطلقة، اهلبة قد تكون مقيدةأن  واجلامع، حنو ذلكأو  اهلبة

أو  جعله مسجداًأو  ولو وقفه املشتري(: حيث قال ،ومن ذلك يظهر وجه النظر يف كالم القواعد
ن قلنا به إف، إشكالال فإو ،مل تكن الزمةن إ يأخذهأن  بوالثمن للواه ،بطال ذلك كلهإلشفيع وهبه فل

  . ) انتهىال ختري بينه وبني الثمنإرجع املتهب مبا دفعه عوضاً و
ذكره يف مفتاح الكرامة توجيهاً لكالم  وما، زةق بني اهلبة الالزمة واهلبة اجلائفر الأنه  ذ قد عرفتإ

 ،جنري على القواعدأن  بعد عدم اجلزم بصحة العقد ينبغي: نقولأن  لنا(: قال ،فيه خيفى ما العالمة ال
 ،بطاله بالكليةإففي الوقف البد من ، جيمع به بني احلقني بطال على حمل احلاجة ومانقتصر يف اإلن أو

والفائدة يف  ،الثمن بطال اختصاص املشتري الثاين واملتهب بالعني الإبطال يف غريه كالبيع واهلبة واإل
مث فسخ  باعه بعشرةكان اشترى الشقص بعشرين وإذا  وتظهر الفائدة يف البيع فيما، املتهب واضحة

نف هنا ويف صعدا امل وكالم اجلماعة ما ،كما يأيت ن العشرين تكون للمشتري الثاين واملتهبإف، الشفيع
  . ) انتهىيأيب ذلك التحرير ال

إذا فإنه  ،وجه لفرقه بني الوقف واهلبة وال، يكون الثمن للمتهبأن  وجه ذ بعد بطالن اهلبة الإ
  . يكون الثمن للموقوف عليه يف الوقف اخلاصأن  ال، قفاللو يكون الثمن أيضاًبطل الوقف 

  خذ بالشفعة على تقدير كون األإالّ  يتم ذلك الن إ :ولذا قال يف اجلواهر



 ٢٣١

نع معه احلكم بصحة تيكون بالبيع السابق الذي مي إمنا خذاألأن  وقد عرفت سابقاً، غري مبطل للهبة
خذ من فاة كون األامعلومية منإىل  مضافاً، رتبةت البيوع املكما اعترف به هو سابقاً يف، التصرف الالحق

فرعه  ومن ذلك يظهر لك ضعف ما(: مث قال، )املشتري والدرك عليه ببقاء اهلبة وثبوت ملك املتهب
ن كان املتهب قد دفع إف، قلنا بكون الثمن للواهبن إأنه  آخره الذي معناهإىل  ،نإف: الفاضل بقوله

قلنا بأنه للمتهب ختري بني العوض بأن يسفخ اهلبة لفوات وإن  ،ت املعوض فريجع بهعوضاً للهبة فقد فا
ذلك إالّ أن  ،الفرض لزومها من طرف الواهبإذ  ،حقهوأنه  العني فريجع به وبني بقائها فيأخذ الثمن

  . ) انتهىكله كما ترى
أن  املنقولأن  شيومثله عن احلوا، يضاحعن التذكرة واإل يومن ذلك يظهر وجه النظر فيما حك

ولذا ، ا قد صارت الزمةأل ،تصرفإذا  وكذا. هوب له مطلقاًن كانت الزمة يكون الثمن للموإ بةاهل
مر اهلبة تبطل يف املوضعني ويرجع األأن  صحاألن أو ،شيءليس بنه (إ :عن جامع املقاصد احملكيكان 

درك عليه والثمن حق له وهذه حقوق من املشتري وال األوليأخذ بالبيع  إمناالشفيع ألن  ،كما كان
  . كالم جامع املقاصد ) انتهىضعيف جداً شكالوهذا اإل، للشفيع ثابتة تنايف بقاء اهلبة

حق إالّ  ليس هناك(: حيث قال ،ومنه يعلم وجه النظر يف كالم مفتاح الكرامة على جامع املقاصد
شارع الن إ :يقالأن  ميكنأنه  مع ،اتوقد جعله مستمسكاً يف هذه املقام، واحد وهو كون الدرك عليه

مل يسأل ، أو حيث مل يستأذنه ومل يستأمره، خذ منه قهراًكما أثبت له األ، أثبته له عليه عقوبة
  . ىانته )يكون الدرك على البائعأن  خذ منه قهراًفقد يقتضي األ الّإو ،ويستفصل



 ٢٣٢

أن  وأي دليل على ،ع املقاصديكون وجهاً لضعف كالم جامأن  ميكن مكان الذي ذكره الذ اإلإ
  . الشارع أثبته له عليه عقوبة
مل يعد امللك له وإن  ،دعوى احتمال كون الدرك عقوبة للمشترين (إ :ولذا قال يف اجلواهر

  . )الشرعية دلةجس يف مقابلة األ دهي جمرإذ  ،اإليه ىيصغأن  ينبغي ال ،حكاماألإىل  نسبةوالتجزي بال
 زيدإىل  ين جوزت االنتقالإ، أو غري زيد املتهبإىل  لكن ين جوزت اهلبةإ :لو قال الشفيعنه إ مث

أن  يكون ذلك حجة على الشفيع يف وال، مرينبطلت اهلبة لعدم االنفكاك بني األ ،لكن ال بعنوان اهلبة
  . الشفيعيقع مل جيزه  وما، وقع مل ميض ماألن  ،زيد مثالًإىل  يبيعه، أو غري زيدإىل  يهبه الواهب مرة ثانية

 اهلبة لزيدأن  ظننت: مث قال بعد ذلك، ما أشبهأو  الوقفأو  البيعأو  أجزت اهلبة: قال الشفيع ولو
، حسينيةأنه  مث تبني، الوقف مسجدأن  ظننت، أو البيع كذلكأن  ظننت، أو مروعبينما أنت وهبتها ل

إذا  كما، جازةبطال بعد اإلء لإلادعاألنه  يسمع الأو  ،من قبله الّإيعرف  ال ماألنه  ،فهل يسمع قوله
لكن له  ،الظاهر الثاين، الصحة حمكمة أصالةن إف، املشتري زيد فتبني عمروأن  ظننت: باع البائع مث قال

املشتري فيكفي حلفه حىت أي  حالف الطرفإن مل تكن له حق له إف، نةبيتيان الإقامة الدعوى بإحق 
  . على عدم العلم

  
  ي ال البائع))((الشفيع يأخذ من املشتر

طالب  لكن لو، يأخذ من البائع وال، والشفيع يأخذ من املشتري ودركه عليه(: الشرائع قالمث إن 
، يكلف املشتري القبض من البائع مع امتناعه وال ،دعه أو بائع قيل له خذه من البائعوالشقص يف يد ال

   وليس، ك مع ذلك على املشترييكون الدرو، ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ،ولو التمس ذلك الشفيع



 ٢٣٣

  . ) انتهىخذ من البائع مل يصحولو نوى الفسخ واأل، للشفيع فسخ البيع
  . ذكورةيف الفروع املوقد ادعى يف اجلواهر عدم اخلالف مكرراً ، ووجه الكل واضح

ع ويشترط يف استحقاقه صحة البي، يأخذ بالثمنألنه  كان أخذه من املشتري إمنا(: قال يف املسالك
ولو ظهر استحقاق الشقص يرجع عليه ، ومىت كان كذلك فدركه على املشتري، له فينقطع ملكية البائع

مث ، كان املشتري مل يقبضه من البائع مل يكلف أخذه منه ولكن لو، فصل بالثمن وغريه مما يغرمه على ما
وجده  فحيث ما، ن الشقص حق للشفيعوأل، الغرض قبضه وهو حاصل بدون ذلكألن  قباضه للشفيعإ

يفوت بعدمه  وجه لتكليف املشتري أمراً ال فال، إليهوقبض الشفيع كقبض املشتري النتقال احلق  ،أخذه
  . حق الشفيع

ونبه بذلك على خالف بعض ، تقرر من أخذه منه فيبقى الدرك على املشتري ملا، حالوعلى كل 
الشفيع مبرتلة املشتري من أن  إىل نظراً ،العامة حيث أوجب على املشتري قبضه من البائع وانضاضه

وثبوت دركه على املشتري النتقال امللك عنه  ،له أخذ حقه ممن وجده بيده إمناو، املشتري وهو ممنوع
  . ) انتهىكما ذكر
امللك قد إذ  ،الحق لهأنه  ظاهرلفا، املشتري فخذه منهإىل  أسلمه: كان بيد البائع فقالإذا  أما

عصى البائع أنه إذا  كما، ذنهإاملشتري بدون إىل  ولو بتسليمه بائع التصرف فيهجيوز لل أصبح للشفيع فال
من يدخل ألن  ،الشفيعإىل  عطائهإاملشتري هو املكلف بتحصيله وأن  فالظاهر الشفيعإىل  من تسليمه

  . مالك الثمنإىل  عطاء املثمنإالثمن يف كيسه هو املكلف ب
   بل لعل املتجه(: هر حيث قالذكره اجلوا وبذلك يظهر وجه النظر يف ما



 ٢٣٤

مل يعرف وجه االجتاه املذكور إذ  ،)١()فرض عصيانه به عدم التزام املشتري بتحصيله من البائع لو
وليس للشفيع منع الثمن الذي ( :قول اجلواهر بعد ذلكأن  كما، القاعدة ىمقتضأنه  عرفت من بعد ما

حىت يسلمه الشقص لعدم املعاوضة بينهما املوجبة ، هرضي املشتري ببقائه يف ذمته عند أخذه بالشفعة علي
  . انتهى )٢()للتقابض

عطاء أحدمها مقتضى القاعدة التقابض فال أولية إلأن  قد عرفت يف السابقإذ  ،غري ظاهر الوجه
  . اآلخرقبل 

 يقع العقد ملألن ( :له بقوله فقد ذكر يف املسالك تعليالً، آخرهإىل  )وليس(: أما قول الشرائع أخرياً
وعلى  .خذ من املشتريعلى فسخه بغري سبب شرعي يوجبه وحقه منحصر يف األ هفال وجه لتسلط، معه

نوى بأخذه  ولو، الفورية بالفسخ بعد علمه باحلال بطلت شفعته باشتغاله مبا ينايف هذا فلو اشتغل
نوى أخذه من  كما لو حمال شرعاً فال يؤثر نيتهألنه  ،خذخذه من البائع مل يصح األأبالشفعة الفسخ و

يصح فسخه من  وكما ال، يكون معذوراً يف ذلك حيث ال أيضاًومبطل للشفعة ملنافاته للفورية  ،جنيباأل
  . ) انتهىيقالة وغريها الشتراكهما يف املقتضيصح باالتفاق بينه وبني البائع باإل نفسه ال

وهلذا ، قال بالفورية مبثل هذا القدري ال حىت على القول بالفوريةأنه  قد تقدمإذ  ،فيه خيفى ما وال
مثله  ةاشتغل بالفسخ بعد علمه باحلال بطلت شفعته ملنافا بل قيل لو( :معرضاً باملسالك قال يف اجلواهر

  . ) انتهىفيه كان فيه ماوإن  ،للفورية
س ن البيع ليإف، خصوصية للطرفني املعاملة بني الشيئني والأن  حيث عرفت يف كتاب البيعنه إ مث

   بل يف املقام الركنان، نكالنكاح الركنان فيه مها الزوجا

                                                
  .٣٥٦ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
  .٣٥٦ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(



 ٢٣٥

أن  املهمإذ  ،من املشتريأو  يتلقى امللك من البائعأنه  مها العوض واملعوض فال أمهية لتصور الشفيع
نية ألن  ،نوى ذلكوإن  ذا تصور الغلط مل يضر ذلك بشفعتهإوعليه ف، الثمن يكون يف قبال الشقص

  .نعم لو كان على وجه التقييد مل يصح، يؤثر يف صحة البيع عمرواً ال أو كون البائع زيداً
املعترب يف الشفعة قصد متلك الشقص بالثمن من أن  ومن ذلك يعلم(: نه لذا قال يف اجلواهرأوك

فإنه  من املشتري فتأمل جيداً إليهكان هو شرعاً ينتقل وإن  ،البائعأو  دون مالحظة كونه من املشتري
  . تهى) انرمبا دق

ولعل (: هر حيث قالذكره يف اجلوا مراده ماأن  فالظاهر ،نه مل يصحأب: أما قول الشرائع املتقدم
لذلك عليه  أثر رادة عدم ترتبإضرورة  ،وغريه من عدم صحة ذلك لو نواه املنت ذلك غري مناف ملا يف

  . ) انتهىن أخذه بالشفعة حينئذ باطلأ ال
ذكرناه من عدم  حيمل كالمه وكالم غريه على ماأن  الزملاف، وجه للبطالن كما عرفت ذ الإ

كان يف يد أو  ،سواء كان الشقص يف يد البائع وقبضه الشفيع من يده، ترتب أثر على مثل هذه النية
  . دلةاأل طالقال يف كل ذلك إلخيتلف احل الإذ  ،يف يد ثالث، أو املشتري

  



 ٢٣٦

  
  ((لو ادم املبيع أو عاب))

 ،بفعلهأو  ن كان بغري فعل املشتريإف، عابأو  ولو ادم املبيع(: يف الشرائعقال  ):١٢مسألة ( 
  . )التركأو  خذ بكل الثمنفهو باخليار بني األ، قبل مطالبة الشفيع

بغري فعله أو  تعيب بفعل املشتري قبل املطالبةأو  ولو ادم(: مة عند قول العالمةاويف مفتاح الكر
  :) انتهىالتركأو  ذ باجلميعخمطلقاً ختري الشفيع بني األ

ففي صريح املبسوط وجامع الشرائع على ، استهدم قبل املطالبةأو  تعيب الشقصنه إذا إ :أقول(
كرة بقرينة العنوان وكذلك التذ، واملختلف واملسالك رشادتفصيل والكايف والغنية والسرائر والشرائع واإل

ويف الغنية ، وبني الترك خذ بالثمنيار بني األالشفيع باخلأن  ،طالقروس بقرينة اإلوالد ،طالقواإل
تصرف يف ملكه ألنه  ،شهراألأنه  ويف الرياض، رمشهوأنه  والكفاية واملفاتيحويف املسالك ، عليه مجاعاإل

 فال يستحق الشفيع يف مقابلته ،الثمنمن  شيءيقابل ب تصرفاً سابقاً فال يكون مضموناً عليه والفائت ال
  . ) انتهىمضاء جبميع الثمنبني الفسخ واإل تخرين املشتري يإف، يف يد البائع كما لو تعيب، شيئاً

  .فيه نسانمن غري مدخلية إل ،كان االدام والتعيب بآفة مساوية وحنوهاإذا  لوية ماأو ومنه يعلم
حسن  إطالقإىل  ضافةويدل عليه باإل ،وهو احلجة(: غنية قالعن ال مجاع اجلواهر بعد نقله اإلويف

مرسل ابن  ،غريمهاأو  ادامأو  تعيبإذا  يشمل مافإنه  )١(من غريه بالثمن فهو أحق ا: املتقدم نويالغ
  ، يف رجل اشترى من رجل نصف دار مشاع غري مقسوم (عليه السالم)الفقيه إىل  كتبت: قال ،حمبوب

                                                
  . ١من الشفعة ح ٧الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٢٣٧

ر وجاء سيل فلما قبضها وحتول عنها دمت الدا ،غائباً اآلخروكان شريكه الذي له النصف 
أن  فأعطاه الشفعة على ،خارق (جارف) فهدمها وذهب ا جاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا

ما  ،دم وذهب به السيل ن البناء قدإضع عين قيمة البناء ف: فقال له ،الذي نقد يف مثنها له كمالًيعطيه ما
  . )١(هللاشاء ا نإ األولالبيع الشراء و الّإليس له : (عليه السالم)فوقع  ،يف ذلك الذي جيب

كما استظهر من عبارته وتبعه جامع ، ويف قبال هذا القول الذي هو املشهور قول النافع بالضمان
حق الشفيع قد إالّ أن  تصرف يف ملكهوإن  املشتريألن  ،فيه نظراًن (إ :كالمه يفقال يف حمك ،املقاصد

 استبعاد يف تضمني املالك ما وال ،عليه عني املبيع كما حيسب، فات منه حمسوباً عليه تعلق به فيكون ما
وقد سبق يف كتاب البيع وجوب ، جىن عليه الراهنإذا  كالرهن، تعلق به حق الغريإذا  على ملكه جيىن
  . ) انتهىوقد نبه عليه يف التذكرة، يكون هنا كذلكأن  فينبغي، تعيب املبيع يف يدهإذا  رش على البائعاأل

 ماإىل  هلما منصرفتصرف املشتري، وأو االدام اليف  نيهماابأن ث )٢(لروايتنيويرد االستدالل با
لك كان هناإذا  وبسبب املشتريمن الفرق بني التعيب بآفة مساوية  مانع وال ،كان صحيحاً كما أخذه

  .دليل فارق بني املقامني
أو  صاا هدمأن إ :عنه قال يف مفتاح الكرامة نقالًفإنه  ،أيضاًولعل هذا الفرق هو ظاهر اخلالف 

 ،يتركأو  يأخذ جبميع الثمنأن  ن كان ذلك بأمر مساوي فالشفيع باخليار بنيإف، ذلك ما أشبهأو  غرق
  .يأخذ العرصة بقيمتها من الثمنأن  كان ذلك بفعل آدمي كان لهوإن 

  . فيهدمي للمشتري بناًء على مشول اآل: ر بعد نقله بقولههااخلالف اجلو ولذا علق على كالم

                                                
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٢٣٨

رش وقد ذكر الرهن واأل، ذكره جامع املقاصد تبعاً للشيخ وعلى هذا فمقتضى القاعدة ما
  .استبعاد وال :ولذا قال، لالستيناس

 يف الرواية منصرف )أحق بالثمن(و، بعدهاأو  يكون فعل املشتري قبل املطالبةأن  فرق بني لكن ال
  . عدم الضمان صالةجمال أل وبعد الدليل ال، املرسل خاص بالتلف السماويأن  كما، عدم تصرفهإىل 

يف كالم جامع املقاصد من  خيفى عليك ما ال(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال
عدم  أصالةو ،املؤيد باحلسن املزبور احملكي مجاعواإل ،املنجرب مبا عرفت )١(مسعت من املرسل منافاته ملا
بل ميكن ، البائع املعلوم ضمانه عليه بدليله وبني املبيع يف يد  املقاماليت منها يعلم الفرق بني ،الضمان
بني املطالبة  قمل يفرأنه  والشيخ مع(: قالأن  ، إىل)على خالفه يف اجلملة ابصحاأل إمجاعدعوى 

نقاض بالشفعة وصريورا منقولة حينئذ باالدام فيأخذ يكون مراده عدم دخول اإلأن  وغريها ميكن
  . ) انتهىينئذ خاصة مبا خيصها من الثمنالعرصة ح
  

  ((صورة التعيب واالدام))
يكون ذلك أن  هاأحد( :التعيب واالدام قال يف صورفإنه  ،هذا القولإىل  بل ظاهر املسالك امليل

أو  من العني بأن ينشق اجلدار شيءحيصل معه تلف  وال، بفعل املشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة
تصرف  إمنااملشتري ألن  ،وبني الترك خذ بكل الثمنار بني األيفالشفيع باخل، حنو ذلكأو  سر اجلذعينك

من الثمن فال يستحق الشفيع  شيءيقابل ب والفائت ال ،فال يكون مضموناً عليه ،يف ملكه تصرفاً سائغاً
  ن املشتري إف تعيب يف يد البائع كما لو ،ئاًيشيف مقابلته 

                                                
  . ١ح ٩الباب  ٣١٣ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٢٣٩

ورمبا قيل بضمانه على املشتري ، هذا هو املشهور، خذ جبميع الثمنيتخري بني الفسخ وبني األ
  . ) انتهىجىن عليهإذ  كما يضمن الراهن الرهن ،كان ملكهوإن  لتعلق حق الشفيع به فيضمنه املشتري

إىل  نسب القول بعدم الضمانأنه  إىل ضافةباإل، ن نقله قيل بدون اعتراض عليه ظاهر يف ميلهإف
، يف اجلملة مجاعفكيف ميكن دعوى اجلواهر اإل، الضمانإىل  غري املشهور ذهبواأن  علىاملشهور مما يدل 

  .كما تقدم يف كالمه
: (عليه السالم)قوله حيث إن والترتل السوقيني  ييكون احلكم كذلك يف الترقأن  يبعد بل ال
بالثمن)إمناو ،بل بالواقع باحلجم الية ليساملمور ن االعتبار يف األإف، سوقبقاء الإىل  وحنوه منصرف )١ 

ويف ، والدين وغريها يف كتبها والوقف والوصية املهر كما ذكرنا مثل ذلك يف باب، احلجم واسطة فقط
 مث ارتفعت، وكان املائة القيمة السوقية ا اشتراه املشتري مبائةإذف، بصورة خاصة )االقتصاد :الفقه( كتاب

 الّإمخسني مل يلزم على الشفيع إىل  ولو اخنفضت القيمة، نيائتعطاء املإتني وجب على الشفيع املائإىل 
 بعد ما ،بقدر املائة عرفاً واخلمسني يف الصورة الثانية األوىليف الصورة  نياملائتن إف، عطاء اخلمسنيإ

كتاب  وقد ذكرنا يف ،لكين مل أجد من ذكره هنا، مور املاليةعرفت من عدم االعتبار باحلجم يف األ
  . يف الروايات مما يؤيده بعض املؤيدات ،صيل الكالم يف ذلكالغصب بعض تف

  
  ((إذا كان اخلراب بفعل األجنيب))

  جنيب أخذ الشفيع حبصته من عل األكان اخلراب بفأنه إذا  ومما تقدم يعلم

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٢٤٠

النماء أن  ذكروا يف اكم ،هدم ملك املشتريألنه  ويكون التفاوت للمشتري على اهلادم، الثمن
فاهلدم وقع ، رجع بالتفاوت على اهلادم لتعلق حقه بهييعطي الشفيع كل الثمن وأنه  الللمشتري فاحتم

بعد أو  جنيب اهلدم قبل مطالبة الشفيعمن غري فرق يف ذلك بني فعل األ ،غري ظاهر الوجه ،يف متعلق حقه
أن  يع فعليهخذ بالشفعة فهو فائت من ملك الشفهدم بعد األإذا  أما، خذ بالشفعةلكن قبل األ، مطالبته

  . يأخذ التفاوت من اهلادمن أو يعطي كل الثمن للمشتري
للمشتري يف  وال ،للشفيع يف الصورة الثانية ال، شيء قيمة فالمل يكن اهلدم ضاراً بالإذا  نعم
يوجب  ن اهلدم الإف، أثرأي  عدمهاأو  مل يكن لوجودها كانت غرفة زائدة مماإذا  كما، األوىلالصورة 

عطاء إالشفيع يلزم عليه أن  فالظاهر، سبب العدم زيادة القيمة فرضاً ولو ،املعصيةإالّ  ادمشيئاً على اهل
  . فتأمل ،د ملا عرفت يف مسألة زيادة القيمة السوقيةالزائ

  
  ((األنقاض للشفيع))

 باقية كانت يف املبيع ،نقاض للشفيعفاأل، وعلى كل حال(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 
عليه لتعلق احلق ا غري  مجاعيشعر باإل بل يف املسالك ما، خالف فيه أجده بيننا بال ،نقولة عنهمأو 

، يلزم بدفع الثمن ملا عداها ملا فيه من الضرر ذي يأخذ به الشفيع فالا نصيباً من الثمن الهلألن  ،منقولة
ومراده  .فتأمل جيداً، )١(لثمنفهو أحق ا با: (عليه السالم)خيص العرصة خاصة مناف لقوله  ودفع ما

كان  وصورة ما صورة كون اهلدم بفعل املشتريأي  ،ويف الصورتني :ذكره يف قوله شعار املسالك ماإب
نقاض وهي آالت البناء من اخلشب واحلجارة فاأل ه قد انفصلت باالدامؤكان أجزا لو ،بغري فعله

  ، للشفيع عندنا
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 ٢٤١

ة حال البيع والشفعة متعلقة ا تبعاً توقد كانت مثب، ن املبيعا جزء من منقولة ألن كانت اآلإو
ويف أخذ ، وخالف يف ذلك بعض الشافعية فجعلها للمشتري خبروجها عن متعلق الشفعة ،فيستصحب

  . ) انتهىجبميعه هلم وجهانأو  الباقي حبصته من الثمن
كما ، رالذي ذكره اجلواه مجاعوذكر بعض الشافعية يف مقابل ذلك يعطي اإل )عندنا(: ن قولهإف

  . هو واضح
صرح بذلك يف (: قال )كانت منقولةوإن  نقاض للشفيعواأل(: عند قول العلّامة ويف مفتاح الكرامة

والدروس وجامع املقاصد واملسالك جممع الربهان  رشاداملبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير واإل
  . ) انتهىوغريها

بقيت على نفس أو  نقصتأو  زادت العرصة باهلدمإذا  سألة مباتقدم ظهرت الصور التسع للم ومما
بقيت على أو  تصنقأو  نقاض يف قيمتها بسبب النقضزادت األإذا  كل ذلك مضروباً فيما، القيمة

  . ةتفصيل الكالم يف كل صورة صورإىل  حاجة قيمتها السابقة فال
  

  ((إذا كان العيب بفعل املشتري))
، ضمنها املشتري( أي بالشفعة) كان العيب بفعل املشتري بعد املطالبة وإن( :الشرائع قالمث إن 

  . ) انتهىأشبه األولو ،خذبل باأل املطالبة ميلك بنفس الألنه  يضمنها وقيل ال
ن كان بفعل املشتري بعد املطالبة ضمن املشتري على إويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة (و

وشرحه  رشادلسرائر والشرائع والنافع وجامع الشرائع والتحرير واإلهو خرية الكايف والغنية وا(: )يرأ
نه إ ويف املختلف وجامع املقاصد والرياض، لولده واملختلف والدروس وجامع املقاصد واملسالك واملفاتيح

   ويف الغنية، نه أشهرإ ويف املسالك والكفاية، املشهور



 ٢٤٢

يفهم من التذكرة يف ذلك  وال، ائر بالعلم باملطالبةمع التقييد فيها ويف الكايف والسر ،عليه مجاعإلا
  . ) انتهىشيء

  .أيضاًاملشهور إىل  ولذا نسبه اجلواهر
 :وقال الشهيد الثاين، الشيخإىل  القول الثاين نسبه مجاعة كاحملقق والشهيد الثانيني واملفاتيحمث إن 

بارتيه يف اخلالف واملبسوط غامضة لكن ع، يف اخلالف إليه يضاحونسبه يف اإل، مذكور يف املبسوطنه إ(
فالشفيع ، كان ذلك بأمر مساوين إ :عنه يفيما حك قال يف أوهلمافإنه  ،تدل على ذلك بالصراحة ال

يأخذ العرصة حبصتها من أن  كان له يكان بفعل آدموإن  ،يتركأو  يأخذ جبميع الثمنأن  باخليار بني
  . الثمن

أن  هدم قبلأو  جب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقصاشترى شقصاً فوإذا ( :وقال يف املبسوط
سواء يف ذلك كان هدمه ، يدعأو  يأخذه ناقصاً بكل الثمنأن  يأخذ الشفيع بالشفعة فهو باخليار بني

 ،اً فغرق بعضهاأرضكانت ، أو احترق بعضهان إ وكذلك، ادم من غري فعل أحدأو  غريهأو  املشتري
هدمه هو وإن  ،هلك بأمر مساوي فما فرط فيهن إألنه  ،يدعأو  الثمنميع يبقى جب يأخذ ماأن  فللشفيع

، مجيع املبيعألنه  انفصل عنه من آالته وما اتصل به خذ ماأذا أخذه بالشفعة إو، هدم ملك نفسه إمناف
إذا  اأوالذي يقوى يف نفسي ، يدعأو  يأخذ املوجود مبا خيصه من الثمنأن  باخليار بنينه إ وقيل

كان قد استعمل آالا وإن  ،يتركهاأو  يأخذها وآالا جبميع الثمنفإنه  انت آالا باقيةادمت وك
  .يترك أو احترقت أخذ العرصة جبميع الثمنوإن  ،املشتري أخذ العرصة بالقيمة

قدم وطالب إذا  والغائب :قال يف حمكيهفإنه  ،أيضاًيدل على ذلك عبارته يف النهاية  بل وال
   يردأن  ذلك ووجب عليهبالشفعة كان له 
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من أو  هللان كان املبيع قد هلك بآفة من جهة اإف، نقصان وزن من الثمن من غري زيادة وال مثل ما
هلك  ينقص من الثمن مبقدار ماأن  من ذلك مل يكن له شيءهلك بعضه بأو  ،جهة غري جهة املشتري

  . ) انتهىت شفعتهن امتنع من ذلك بطلإف، من املبيع ولزمه توفية الثمن على الكمال
 ولذا قال يف اجلواهر بعد نقله عبارة ،إليهوأنت ترى عدم ظهور هذه العبارات فيما نسب 

بل جعل العنوان عدم أخذ الشفيع بالشفعة ، باعتبار عدم ذكر املطالبة إليهولعل نسبة اخلالف ( :املبسوط
 فال حىت لو إالّو ،مهم يكون خمالفاًخذ من املطالبة يف كالرادة غري األإفبناًء على ، مل يطالبأو  طالب

فاملفروض يف كالمه قبل حصول  الّإو ،ضرورة كونه خالفاً فيما حيصل به امللك ،قيل بامللك ا دونه
  . ) انتهىامللك للشفيع

  
  ((ضمان املشتري مطلقا))

كان إالّ إذا  ،ويف غريها املشتري ضامن مطلقاً يف هذه الصورةأن  فمقتضى القاعدة ،وكيف كان
  .املخصصة للقاعدة )١(املتقدمة للرواية ،التلف بآفة مساوية

أن  فقال بعد ذكر ،تعليق نقل القولني بالنه إحيث  ،ويظهر من احلدائق التردد يف هذه املسألة
يضمن النقص أنه  واملشهور ،يكون ذلك بفعل املشتري بعد املطالبة بالشفعةأن  :ثانيها( :للمسألة صوراً

ذا إف، باملطالبة وتعلق حقه به الشفيع قد استحق أخذ املبيع كامالًألن  ،قابله من الثمن مبعىن سقوط ما
 الشفيع الأن  إىل ان وهو ظاهر الشيخ يف املبسوط استناداًملضاوقيل بعدم  ،نقص بفعل املشتري ضمنه له

، به الضمانقيتعسائغاً فال  خذ فيكون املشتري قد تصرف يف ملكه تصرفاًبل ميلك األ، ميلك باملطالبة
ينايف ضمانه كتصرف بأن التصرف يف امللك ال ورد   
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  . ) انتهىوهذا منه الشتراكهما يف تعلق حق بالعني، الراهن
مثل شق اجلدار  شيءيفوت  الأن  ، أومن العني شيءيفوت أن  فرق بني ذكرناه فال وعلى ما

  . عرفت ارج منها ماواخل ،مضمون على املشتري للقاعدةفإنه  ،وكسر اجلذع وحنو ذلك
ظاهر كتب الشيخ عدم الفرق بني فوات اجلزء ن (إ :ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

ن إ :بل قد يقال، املزبور دال على ذلك )١(بل لعل املرسل، خيلو من قوة وهو ال ،فةكان باآلإذا  والوصف
فيشمل حينئذ ، مورد السؤال خيتص خبصوص مطلق ال، آخرهإىل  ليس له :فيه (عليه السالم)قوله 

فهو أحق ا من غريه  :(عليه السالم)بل لعل قوله ، حراق وحنوهإب أيضاًتالف املشتري إصورة 
تلف  ،ضرورة كون املراد منه بيان أحقية الشفيع من غريه جبميع الثمن ،أيضاًيقتضي ذلك  )٢(بالثمن

جلاز للشفيع التبعيض  الّإو ،ويف البعض بالبعض، كلوليس املراد منه بيان أحقيته يف الكل بال، ال بعضه أو
  . ) انتهىاختياراً وهو معلوم العدم

  . بالدليل ةمستثنا نسانفة اخلارجة عن عمل اإلن صورة اآلإف
سواء كان ، ينقص من الثمن بقدرهأن  فالالزم، غريهأو  مشترياً كان نسانأما صورة عمل اإل

ألن  ،غري ظاهر الوجه، جلاز للشفيع الّإنقض اجلواهر بأنه وو، كذهاب بعض العني، أو كتشقق اجلذع
إىل  منصرفأنه  قد عرفت، استدالله بأحق ا من غريه بالثمنأن  كما، الالزم العمل مبقتضى القاعدة

وجامع املقاصد الضمان مبا  يضاحاإل يلذا علل يف حمكو، يبتعأو  نقص بعض أجزائه ىل ماإ الكامل ال
ذا نقص إف، تعلّق حقّه بهأو  قوهلما بأن الشفيع استحق باملطالبة أخذ املبيع كامالًيشمل مجيع الصور ب
  أن  ومن الواضح، بفعل املشتري ضمنه
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ولذا جعل مفتاح الكرامة مقتضى القاعدة الضمان حيث ، فرق بني املطالبة وقبلها االستحقاق ال
 يعمل لشهرة املعلومة واملنقولة وعمل من الالغنية فيما حنن فيه املعتضد با إمجاعففي ، وكيف كان(: قال
دل  ما إطالقاملؤيد ب األصلمع موافقة القواعد وهللا بالقطعيات كأيب الصالح وأيب املكارم وأيب عبد اإالّ 

هي  إمناقواعد الشفعة ن إ :تقولأن  ولك ،خذ بالشفعة بالثمن وندرة املخالف غنية وبالغعلى لزوم األ
  . ) انتهىكان بدون تقصري من املشتري ولو بفعله ماإالّ  منأخذ مجيع املبيع جبميع الث

يكون فرق  الأن  القاعدة تقتضيألن  ،ه صورة غري تقصري املشتري غري ظاهر الوجهؤنعم استثنا
سبب إذا  ن غري املشتريإف، غري مشترأو  فرق بني كونه مشترياً كما ال، بني تقصري املشتري وقصوره

يأخذ العني املوجودة ببعض الثمن أن  ويكون للشفيع، ضامناً أيضاًيكون  بهما أشأو  التعيبأو  اهلدم
  . حسب التقسيط

احلكم بعدم الضمان على املشتري ن إ( :حيث قال، اضيتقدم يعلم وجه النظر يف قول الر ومما
قيل ضمن حبصته من  الّإو ،من الثمن شيءيقابل ب شيءمل يتلف من الشقص إذا  هو إمناحيث توجه 

طلق احلكم أولذا ، وفيه نظر ،جياب دفع الثمن يف مقابلة بعض املبيع ظلمإألن  :قيل، شهرن على األالثم
  . ) انتهىمر من اخلرب ما إطالقومع ذلك يدفعه ، ويف املبسوط وغريمها يف العبارة هنا

  . كما هو واضح ،)١(املرسل إطالقاخلرب  إطالقومراده ب
  . ل القاعدة الكليةب، الدليل ليس الظلمن إ :والًأوفيه 
  . كما عرفت، اخلرب ليس مطلقاًن إ :وثانياً
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  ((لو غرس املشتري أو بىن))

 ين رضإف، بىن فطالب الشفيع حبقهأو  لو غرس املشتري(: قال يف الشرائع ):١٣مسألة ( 
  ).بنائه فله ذلكأو  املشترى بقلع غراسه

طلب من احلاكم القسمة أو  صغرياًأو  غرس بأن كان غائباًأو  ولو بىن املشتري( :ويف القواعد
  ).فللمشتري قلع غرسه وبنائه

ويتصور ذلك على وجه ، بىن يف الشقص املشفوعأو  غرس املشتريإذا ( :وقيده يف املسالك بقوله
 ما بأن مل يعلمه بالشراءإ، الشفيع مع بقاء الشفعة بأن قسمه من حق الشريك الذي هو ،يكون ظاملاً به ال
أن  يكون املتويل هو البائع بالوكالة عن املشتري من غري، أو عن البائع يف القسمة كونه وكيالًأظهر  إمناو

بأن امللك انتقل بغري البيع مث أو  ،نقصأأنه  البيع بثمن فعفا مث ظهرأن  هخبارإلأو  ،يعلم الشفيع بالبيع
احلظ يف أن  وظن، ع العلممأو  يعلمأن  يقامسه وكيل الشفيع فيما يدخل فيه ذلك من غريأو  ،ظهر به
، أو وطلب املشتري من احلاكم القسمةبأن يكون الشفيع غائباً ، أو خذاحلظ يف األأن  خذ فظهرترك األ

ألنه  وبنائه فللمشتري حينئذ قلع غرسه ،ر فيأخذ بالشفعةضحيأو  مث يعلم الشفيع فيبيين ويغرس ،حنو ذلك
  ).ملكه

بأن قسمه  ،يكون ظاملاً يف ذلك على وجه ال(: املتقدم بقولهد كالم الشرائع وتبعه يف اجلواهر فقي
  ).بغري ذلكأو  ظهار الوكالة عن البائع فيهاإبل ب، مع الشفيع غري خمرب له بالشراء

كان وإن  ،تصرف يف ملكهإذا  اظاملاً فيم نسانيكون اإل الإذ  ،قيدوجه هلذا ال الأنه  والظاهر
فأي  ،ومن الواضح الفرق بينهما، احلق يف امللك ميلك الأن  ق يفلشفيع احللن إف، امللك معرضاً للزوال

  . تصرف يف ملكهإذا  ظلم من املشتري فيما
فمجرد  الّإو، أخذ بالشفعةأنه  )فطالب الشفيع حبقه(اجلواهر وغريه من  فمراد، وكيف كان

  . الشفيعإىل  ينفع يف االنتقال خذ بالشفعة الاملطالبة بدون األ
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ويف اجلواهر تبعاً ملفتاح ، بنائه فله ذلكأو  ن رضي املشتري بقلع غراسهإف ،حالأي  وعلى
صارت وإن  ،استيذان الشفيعإىل  من غري حاجة(: مث قال اجلواهر، )خالف أجده فيه بال( :الكرامة

  . ) انتهىغ املبيع للمشتريفريبل هو كت، زالته عن املكان املزبورإهو ملكه وله إذ  ،ملكاً له رضاأل
حدمها يكون أل اختلطا الإذا  امللكنيإالّ أن  كان تاماًوإن  )هو ملكه(: قولهإذ  ،فيه نظر لكن

وكذا احلال يف املقيس ، خل غري ظاهر الوجه) إهو ملكهإذ ( :جازته فقولهإبغري  اآلخرالتصرف يف ملك 
بل يكون ، اثه منهاثأجل أخذ حيق له دخوهلا ولو أل الفإنه  باع الدار وسلمها للمشتريإذا فإنه  ،عليه

 حيق له الفإنه  ،بستانه فنبتتأو  آخر إنسانار يف د إنسانلقت نواة أهبت الريح فإذا  حال املقام حال ما
متاعه يف دار أو  هثوب ىألقإذا  وكذلك، الشجرة ملكه وهو يريد قلعهاأن  يدخل ملك غريه حبجةأن 
  . جازة املالكإب الّإلك حيق له ذ الما أشبه فإنه أو  بستانهأو  هأرضأو  الغري

  
  ((هل جيب إصالح األرض))

جيب على مالك البناء والشجر وهو  ال، أي )رضاألصالح إجيب  وال(: الشرائع قالمث إن 
  . وحنو ذلك بأن يطم احلفر مثالً رضاأليصلح أن  املشتري

قص دخل نألنه  وحيتمل وجوبه، وليس عليه طم احلفر(: قال، أيضاًوقد قال بذلك يف القواعد 
مل ألنه  غري مضمونفإنه  س والبناءااحلاصل بالغر رضاألأما نقص ، على ملك الشفيع بتلخيص ملكه

  . كالم القواعد ) انتهىيصادف ملك الشفيع
   كما يف املبسوط(: قال، وليس عليه طم احلفر :ويف مفتاح الكرامة عند قوله
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  . )والتذكرة يف أول كالمه رشادوالشرائع والتحرير واإل
 إمناحدث ف تصرف يف ملكه وما ألنه إمنا ،يضمن العيب الذي فعله قبل الطلب نه الأب(مث علله 

يف القلع مصلحة أن  وهكذا على، من نصف وثلث وربع رضاأليقابل بالثمن سهام  مما ال حدث فيه
  . ) انتهىجلهفيه تفريغ الشقص ألألن  ،للشفيع

: وقال يف مفتاح الكرامة، عليأيب  عن يحمك ب الذي احتمله القواعد فهووأما احتمال الوج
قال به يف جممع أو  إليهوالظاهر عدمه وقد مال ، على خالفه إمجاعمل يقم ن إ ،قوي متني يأيب عل خرية(

سواء طالبه  ،نقص بالقلع رضاألرش على املشتري لو حصل يف جيب األأيضاً أنه واستظهر ، الربهان
 ،شرعت لدفع الضرر عن الشفيع إمنان الشفعة وأل، ملشتري ملا ذكركان الطالب له اأو  الشفيع بالقلع

تكثر احلفر أن  يكثر من البناء والغرس حبيث يستلزم قلع ذلكأن  له حينئذإذ  ،وجتويز أمثال ذلك مناف
 ملأذلك مع جهله بالشفعة مث أمر بالت ميبعد عد نعم ال :مث قال ،يقدم عليه عاقل ويعظم الضرر الذي ال

  . ) انتهىفكيف يغين من جوع غريه، يغين من جوع نفسه انه الوجدألن 
يسببان تغيري احلكم الذي  اجلهل وعدم اجلهل بالشفعة الإذ  ،أمره بالتأمل يف موضعهأن  والظاهر

املشتري خيري بني البيع أن  وعلى هذا فمقتضى القاعدة، الشفيع املستفاد من النص والفتوى ال ضررهو 
 ،ثار اليت أوجبها اهلدم والقلع والطمورفع اآل ،ني اهلدم والقلع والطم يف مثل البئروب، للشفيع بالقيمة

ال مل يقرر إو، الشارع مل يرد ضرر الشفيع بالشريك لهأن  املستفاد من النص والفتوىألن  وذلك
  . زالةال أجرب على اإلإن شاء الطرفان اشتراء احلادث فهو وإف، الشفعة
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، فهما يف عرض واحد ،ما طريق خالص ملك الشفيعمرين فألحد األأما جرب املشتري على أ 
جوب تلخيص الة فلوزاملشتري جيرب على اإلأن  وأما، وجه جلربه نه المل يرد الشفيع االشتراء فألإذا  وأما

  . ملك الغري
   .ضرر على املشترينه إ :يقال ال
مانع أخص من  الشفيع بالإىل  كدليل الشفعة الذي انصرف منه لزوم تسليم امللن إ :نه يقالأل

  . دليل الضرر
ومنه يتبني وجه النظر  ،الشفيع ال ضررو املشتري ال ضرربني  رضاومنه يعلم عدم وجه جلعل التع

اختار املشتري القلع كان له ذلك وعليه  نقول لوأن  :املختار هيف بعض كالم املختلف حيث قال يف حمكي
تصرف نه إ :قوله ،يطلب تلخيص ملكه من ملك غريهألنه  ،ربذلك وطم احلف رضاألنقص من  أرش ما
  . ممنوع بل تصرف بالقلع يف ملك الشفيع فكان عليه أرشهنه إ :قلنا ،يف ملكه

اختار الشفيع القلع  ولو، فلم يكن عليه غرم من أجرة وغريها، نعم تصرف بالغرس صادف ملكه
نه وأل، متزلزلة امللك أرضحيث غرس يف  التفريط حصل من املشتريألن  ،رشعدم وجوب األ قربفاأل

 ال ضرر :عليه وآله)هللا (صلى اوقوله ، ةمستحق رضاأللو بانت  فأشبه ما ،ذنهإغرس يف حق غريه بغري 
  . ) انتهىمشترك بني الشفيع واملشتري فال خيتص به أحدمها )١(ضرار وال

كان مشتركاً بينهما وإن  ،ليس مشتركاً بني الشفيع واملشتري حكماً ال ضررأن  ذ قد عرفتإ
 الّإه وطم احلفر وءذا قلع املشتري غرسه وبناإف، الشفيع مقدم على ضرر املشتري ال ضررف ،موضوعاً

  كان للشفيع مراجعة احلاكم 

                                                
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
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  .جل القلع والطمأل
ما قاال بالتفصيل يف إف ،يف تفصيل جامع املقاصد واملسالك شكالمنه ظهر وجه اإلأن  كما

النقص قد حدث يف ملك غريه بفعله ملصلحته ألن  ،ه بني كون القلع منه ابتداًء فيجبوجوب الطم علي
ذن طلبه القلع يتضمن اإلألن  ،جيب وبني كونه لطالب الشفيع فال، صالحهإذن من الغري فيجب إمن غري 

  . ى) انتهعن صريح التذكرة أيضاًهلما أو بل حكاه، غري عاد بفعلهألنه  يف احلفر وليس هو كالغاصب
ذناً يف إوليس ، يريد ختليص ملكه إمنا ن الشفيع بطلبه القلع وحنوهإف، وجه للفرق املذكور ذ الإ

حيق له يف طلب صاحب  الأنه  خراج دابته ليس معىن ذلكإطلب من مالك الدابة أنه إذا  كما، اهلدم
املشتري أن  قاعدةمقتضى الأن  ذ قد عرفتإو، خراج الدابة هلدمهإالدابة ببناء احلائط الذي أوجب 

التفاوت بني  إليهيدفع أن  ، أورشالشفيع كل الثمن ويأخذ منه األ إليهيدفع أن  فرق بني فال، ضامن
  . عطائه للمشتريإرش من الثمن مث خراج األإرش بالثمن وبني األ

بل يف املسالك ، وفاقاً ملن عرفت، األولقوى ألاف ،وعلى كل حال(: قول اجلواهرأن  ومنه يعلم
: قالأن  ، إىل)ة دليل معتد به يقضي ذلكرضاصل السامل عن معلأل ،كثرصريح الشيخ واألإىل  بتهنس
احلاصل بالغرس والبناء فغري مضمون عليه ملا عرفت سابقاً يف مسألة التعيب  رضاألوأما نقص (

هو غرامة بل ، خذ بكل الثمنمدخلية له يف األ رش احلاصل بالقلع الاألن (إ :قالأن  إىل )دامواال
  .حمل نظر ،) انتهىحاصلة له الشفعة بفعله يف ملك غريه الذي قد أخذ منه بكل الثمن فتأمل جيداً

   سواء حصل، املشتري مأخوذ بكل نقصن : إواحلاصل
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تسلم الشفيع لكل  الشارع أرادأن  كان غرسه يف ملكه ملا عرفت منوإن  ،بالقلعأو  لغرساب
خرج منه صورة تغري الشقص بغري اختيار  ،دلةاأل إطالقرف من كما هو املنص، الشقص بقدر الثمن

  . كالسيل وحنوه كما تقدم يف النص
أو  كان جاهالً ،اً آخرإنسانأو  سواء كان املشتري ،مضمون على الذي غريفإنه  عدا ذلك أما ما

  . غري ذلك من الشقوق، إىل عاملاً
  

  ((نقص األرض بالغرس والبناء))
غري فإنه  س والبناءال بالغراحلاص رضاألأما نقص (: قول القواعد يف ومنه يعلم وجه النظر

أيده يف جامع املقاصد  وما، )يتركأو  منثويأخذ الشفيع بكل ال ،مل يصادف ملك الشفيعألنه  ،مضمون
ويف ، رش النقصأوعن التحرير ليس عليه ، كما يف مفتاح الكرامة واملسالك وهو قضية كالم املختلف

وعلى كل حال فالفتوى بعدم ، غراس وحيتمل بالقلع بال رضاألرش نقص أة هو حيتمل مفتاح الكرام
، دلةغري ظاهر من األ، اآلخررشني عليه دون بكون أحد األأو  ،للقلع للوضع وال رش على املشتري الأ

  . بل الظاهر خالفها
ى عدم ضمان احلاصل بالقلع فالشيخ يف املبسوط عل رضاألأما نقص (: قال يف مفتاح الكرامة

وبه صرح : وقال ،ظاهر الشرائعإىل  ويف املسالك ،ىل مجاعةإو إليهونسبه يف جامع املقاصد ، رشاأل
 :قوهلم إطالقنعم قد يظهر ذلك من . ومل جند مصرحاً به غري الشيخ يف املبسوط بعد فضل التتبع ،كثراأل
 ،بالقلع رضاألرش نقص أل يتعرضوارش حيث مل جبار املشتري على القلع بعد بذل األإالشفيع ميلك ن إ

  . آخر كالمهإىل  )فتأمل
  

  ((لو أعرض املشتري عن زرعه وبنائه))
  ن أرادمها الشفيع إف ،أعرض عنهماألنه  ترك الزرع والبناء املشتري لومث إن 



 ٢٥٢

 آخر إنسانيترك ماله يف ملك نسان أن حيق إل الإذ  ،جيربه على القلعأن  حق للشفيع الّإو، فهو
ه مباحاً ملن أراد قبل أخذ ءجعل شجره وبناوإن  ،ليس للمشتري ذلكأنه  اهرل الظب، عرض عنهأوإن 

فراغ ملك إعراض عن امللك يف مثل املقام يرفع أثر امللك من جهة وجوب اإلأن  دليل على الإذ  ،الشفيع
  . الغري منه
  

  ((متام الثمن أو األرش أو ترك الشفعة))
  . )يدعأو  يأخذ بكل الثمنأن  وللشفيع(: ع قالشرائالمث إن 

مبا أو  ففي أخذ الشفيع هلا بكل الثمن الّإو ،مل ينقص فال حبثن إنه (إ :وقال يف املسالك يف شرحه
هذا النقص ليس له قسط ألن  ،األولاملنصف  إطالقمها وهو الذي يقتضيه أشهر ،رش وجهاناألبعد 

، يتعقبه الضمان نه تصرف يف ملك نفسه فالوأل، يضمنه املشتري كالنقص باالستهدام من الثمن فال
 أما لو، كان النقص بالغرسإذا  هذا، كان بعد املطالبة ملا ذكر سابقاًإذا  رش خصوصاًجيب األ :وقيل

نه يأخذ بكل الثمن الشامل حلالة النقص بالغرس أب ،كذلكأنه  العبارة يقتضي إطالقكان بالقلع فظاهر 
ختار يف او، نه تصرف يف ملك نفسهأمعللني ب ،كثرلشيخ واألوعدمه وهو الذي صرح به ا ،والقلع

النقص حدث على ملك الغري بفعله لتخلص ألن  ،كان ذلك باختيار املشترين إ رشاملختلف وجوب األ
أنه  الفرقإذ  ،صادف ملك الشفيع إمناو، صادف ملكه ومينع من كونه تصرفاً يف ملكه أو، ملكه فيضمنه

  . ) انتهىزالة ختري الشفيع بني ثالثة أشياءامتنع املشتري من اإلفلو ، خذ بالشفعةبعد األ
  . إشكالفال  رضاألبأن مل تنقص  األولأما فرعه : أقول

خذ بكل مدخلية له يف األ ال عرش احلاصل بالقلبأن األ(ذكره اجلواهر  ففيه ما وأما فرعه الثاين
   بل هو غرامة حاصلة له بعد الشفعة بفعله، الثمن
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 ،قبلهاأو  يكون بعد املطالبةألن  خصوصية وال، ) انتهىمنه بكل الثمن غريه الذي قد أخذيف ملك 
يكون كل أن  إىل بكل الثمن املنصرفأنه  دل على ملا ،الضمان يتعقبه املشتري تصرف تصرفاًإذ أن 
  . املبيع الناقص املبيع ال

مل يكن دليل خاص يف تلك ولو ، أخرىية فهي مسألة إنسانوأما مسألة االستهدام بقدرة غري 
  . ضامن أيضاًاملسألة لقلنا بأن املشتري 

ذا كان إف، املبيع الناقصأو  ىل بعض املبيعإ كل املبيع الإىل  كل الثمن منصرفن إ :واحلاصل
  . كان بقدر ذلك النقص خيرج من الثمن بفعل آدمي مثالًأو  النقص بفعل املشتري

يبعد صحة  نعم ال، وغريه مجاعاخلاص املتقدم املؤيد باإل بالدليل ،كان بفعل مساوي فالإذا  أما
  . رضاألصالح إجيب  وال :هو قوله السابق إمناكالم الشرائع حيث إن ، الشرائع إطالقاستنباط املسالك 
ذكره  مقتضى القاعدة هو مان أو ،بالقلع ذا كان النقصإ وهو ما ،حال الفرع الثالث ومنه يعلم

صادف  إمناو ،هكملصادف أو  مينع من كونه تصرفاً يف ملكهأنه  ا تقدم منمل ،ضامنأنه  املسالك من
قبل مصادفته ملك الشفيع بأن فعله يف حال كونه ملكاً  ماإىل  بل احلال كذلك بالنسبة، ملك الشفيع

  . واملسألة الثالثة من هذه اجلهة فرق بني املسألة الثانية فال، للمشتري تاماً قبل أخذ الشفيع
، غري ذلكأو  غرسأو  وضعأو  املشتري ضامن لكل نقص حدث بسببه من قلعن إ :واحلاصل

  . وذلك مقتضى اجلمع بني احلقني، فهما أمران ،تنايف مثل هذا الضمان على املشتري (بالثمن) ال أدلةو



 ٢٥٤

فإنه  ،اً واسعة فسلط املشتري على نصفها البحر مثالًأرضكان الشقص إذا  حال ما ومنه يعلم
 ،يأخذ بالنسبة الّإو ،النصفني مدخل يف زيادة القيمة مجاعمل يكن إلإذا  بنصف الثمن رضاألة يأخذ بقي

 رضاأليأخذ الشفيع نصف فإنه  ،فله قيمة ثالثني أما النصف فقط ة،النصفان جمتمعاً هلما قيمة مائ مثالً
  .بثالثني

ألنه  ،يأخذها بثالثني أيضاًفإنه  ،سلط البحر بدون مدخلية املشتريإذا  بل وكذلك احلال فيما
سلمت إذا  الرواية فيماألن  ،يبعد مشوله ملثل ذلك )١(وما تقدم من الرواية يف االستهدام، قاعدةمقتضى ال

إىل  فعدم املناط القطعي يف املسألة يوجب الرجوع فيها ،رضاألمل تسلم إذا  وهذا املوضع فيما، رضاأل
  .يةاألولالقاعدة 
  

  ))((املشتري وإزالة املانع
، هذه الدار كانت جماورة دار للمشتري مثالً ،حدث مانعاًأزالة املانع لو إعلى املشتري أن  والظاهر

زعاج حيطان حصة الشفيع بعد إواملشتري وضع يف داره بعد اشتراء حصة الشريك رحى مما يسبب 
 منقوصة وغري الشفيع كاملة غريإىل  الالزم تسليم احلصةإذ  ،يرفع ذلكأن  ن عليهإف، أخذه بالشفعة

برفع  نسانيأمر ذلك اإلأن  فللشفيع، آخر نسانبل لو باع املشتري داره املوضوع فيها الرحى إل، معيبة
  . بأخذ التفاوتأو  بالفسخ إليهيرجع أن  وحينئذ فللمشتري من املشتري ،مثالً الرحى

  
  ((الشفيع خمري بني ثالثة بل أكثر))

وبني ، رشاألودفع زالته إزالة كان الشفيع خميراً بني ري من اإلامتنع املشتوإن ( :الشرائع قالمث إن 
كما (: ويف اجلواهر. )وبني الرتول عن الشفعة ،ويكون له مع رضى املشتري بذل قيمة الغراس والبناء

  . )صرح به غري واحد
  :ة أشياءزالة ختري الشفيع بني ثالثفلو امتنع املشتري من اإل(: ويف املسالك

                                                
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج١(
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، رش البناء والغرس بالقلعأوهل يلزمه نقص ، يص ملكه عن ملك غريهلله ختألن  ،عالقل: أحدها 
 ،يكون مضموناً عليهأن  النقص على ملك املشتري بفعله ملصلحته فيجبألن  ،مها اللزومأشهرقوالن 

 مستحقة أرضغرس يف ألنه  ل املشتريالتسليط حصل بفعأن  ووجه العدم، عرف املشتري غري ظاملوإن 
وليس هو بأبعد من  ،مل خيرج عن ملك املتصرف بذلكإالّ أنه  خذكان مستحقاً لآلنه وإن إ ففيه ،للغري

  . جيوز رجوع املعرين آ وهو يف كل، غرس املستعري
فيه مجعاً بني احلقني دفعاً ألن  ،املشتري بذلك أم ال يسواء رض، بذل قيمة البناء والغرس: وثانيها

ا معاوضة فيتوقف على برضى املشتري ألإالّ  جيوز ذلك ال: وقيل، للضرر الالزم لكل منهما بالقلع
  . وهذا أقوى )٢(والرواية )١(يةلّا كان أكل مال بالباطل منهياً عنه يف اآلإو ،رضى املتعاوضني

  . ) انتهىنزول الشفيع عن الشفعة وهو واضح: وثالثها
يكون أو  بقى شريكاً للمشترييأن  مثل ،ثة املذكورةالهناك أكثر من االحتماالت الث: أقول

  .ما أشبهأو  مستأجراً عنه
  . تعاىلهللا شاء ا نإكما سيأيت الكالم فيها ، شجار وحنوهاادة املتصلة كعظم األيومثل هذا حال الز

رش على زالة ختري الشفيع بني قلعه مع دفع األلو امتنع املشتري من اإلنه (إ :مةهذا ويف قواعد العال
) وبني الرتول عن الشفعة، ومع عدمه نظر، املشتري يرضن إ البناء والغرس وبني بذل قيمة، إشكال
  . انتهى

                                                
  . ٢٩رة النساء: اآلية ) سو١(
  . ٣٦٣ص ١) تفسري الربهان: ج٢(
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  : يقع الكالم يف املوارد الثالثةف
  
  : القلع مع األرش))١((

زاد بالنماء إذا  احال م فحاله، مقتضى القاعدةأنه  فالظاهر، رشوهو القلع مع األ: األولأما 
 ال ضررالشريك على  ال ضررلكن يقدم ، شريكاً زاد كانن إفإنه  ،شجاركعظم األ املتصل

  . بقاء لنفسهغري متسلط على ملكه باإلأنه  وضرره عبارة عن، املشتري
الشفيع أن  فاجلمع بني احلقني يقتضي، رش فالأيتضرر املشتري بأن الشفيع يقلعه بدون أن  أما

رر الشفيع مقدم على تضرر املشتري يتض ن قول الشارع خذه بالثمن املعلل بأن الإف، رشأميلك قلعه ب
  . بقاءبعدم تسلطه على ملكه باإل

يف  هنا شكالاإل: يضاحقال يف اإل( :ففي مفتاح الكرامة، رشقلع األيف  القواعد إشكالأما وجه 
  : موضعني

أن  ومن، حق الشفيع أسبق من بنائه فصار كاالستحقاق بالغصبأن  وينشأ من ،القلع: يف األول
، شفعة عليه ومن بىن يف ملكه مل يتعد كالذي ال، وهلذا ملك النماء، امللك قبل أخذ الشقصاملشتري تام 

بىن فرجع أو  غرسإذا  لثبت يف املوهوب الّإو ،وجواز انتزاعه من يده ليس موجباً لتعديه بنقض بنائه
يزال  الضرر فالزالة ن الشفعة موضوعة إلوأل، اً على القول باجلوازإمجاعيبقيهما أنه  فمراده ،الواهب
  . ) انتهىبالضرر

إىل  جيابنه إ :وقال، وهو الذي حكاه الشهيد عن الشيخ، ميلك قلعه الشفيع الن إ :وحاصله
  . التملك بالقيمة

، نقص دخل على ملك املشتري ملصلحة الشفيعأنه  وينشأ من ،رش مع القلعيف وجوب األ: الثاين(
  أن  ومن، ىل هذا ذهب الشيخ يف املبسوطإو
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  . ) انتهىواختاره يف املختلف ،متزلزلة امللك أرضحيث غرس يف ، ريط حصل من املشتريلتفا
، للشفيع احلق يف القلعأن  فارغاً إليهيسلم أنه  للشفيع امللك بالثمنأن  مقتضىحيث إن : أقول

نه أل بفالقو، مجع بني احلقنيأنه  ملا تقدم من ،رشيتدارك باألأن  ضرر على املشتري جيبنه إحيث لكن 
ي هو ملكه حبكم الشارع بيد الشفيع الذ إمناو وليس االختيار بيد املشتري، حق له يف القلع حمل نظر ال

  .بالثمن
ضرورة عدم تصور  ،واضح الفساد يضاحالذي ذكره اإل األول شكالاإلن (إ :ا قال يف اجلواهرولذ
يتخيل إالّ أن  ،رضاألطاع حقه من مبلك املشتري على الدوام بعد انق بقاء ملك الشفيع مشغوالًإوجوب 

  . ) انتهىكما ترىولكنها معاً ، مل يرضن إ بذل القيمة، أو على الشفيع ةجروجوب قبول األ
يقبل امللك أن فليس عليه  ،يتسلم ملكه فارغاًأن  للشفيعأن  عرفت من ووجه كونه كما ترى ما

  . رباً عليهيشتري ملك املشتري جأن  ، أوجرة للمشتريويعطي األ مشغوالً
بأن يبقى الشفيع شريكاً  أيضاًخريين الذين ذكرنامها االحتمالني األ إشكالوجه  ومنه يعلم

أنه  ن كل ذلك خالف ظاهرإف، من املصاحلة وحنوها ما أشبهأو  يكون مستأجراً عنه، أو للمشتري
  .يعطى له فارغاًوأنه  ،للشفيع بالثمن

بتخري الشفيع بني القلع  رش المرتبط بدفع األ إشكال قول العالمة علىأن  وظاهر احملقق الثاين
إىل  القيد يرجعحيث إن ، استظهره جامع املقاصد هو مقتضى القواعد يكون ماأن  يبعد وال، وغريه

   قال يف، القرينةإىل  فهو حباجة خريما عدا األإىل  ا رجوعه، وأمخري قطعاًاأل
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: االستشكال فيه قال يضاحإلعن ا ىحكأن  بعدوهو  ،)القلعيف  إشكال النه (إ :جامع املقاصد
بقاء شغل ملك الشفيع مبلك املشتري على الدوام بعد انقطاع إيتصور وجوب  الإذ  ،وهم نهأ الظاهر(

مل وإن  وجوب دفع القيمة عليه، أو جرة على الشفيعيتخيل وجوب قبول األإالّ أن  ،حقه من الشقص
  . ) انتهىبيانإىل  حيتاجأن  وبطالن هذا أظهر من ،يرض

 أما ثبوت حق القلع للشفيع(: حيث قال، ومن ذلك يظهر وجه النظر يف قول مفتاح الكرامة
بل هو أعظم من ، وذاك يستحق املنفعة على الدوام هذا يدفع الثمن، لواله لزم ضرر عظيمإذ  ،فظاهر

 ورجع رس وبىنغإذا  كما يف املتهب، جرةمانع من وجوب قبول األ لكن ال، نفي الشفعة بالكلية
يف اخلالف واملبسوط والغنية والسرائر  ماإىل  جرةبقاء باأليف اإل يضاحولعل نظره يف اإل، الواهب

 تهمطالبله أنه  يف خالف حينئذ الألنه  ،نقص رد عليه ماإذا  جباره بعد القلعإله أنه  من ،والتذكرة
، )وليس على وجوب القلع حينئذ دليل، مل يرد مل يكن له ذلك كما يف املبسوط والتذكرةوإن  ،بالقلع

، مور الثالثة مجع بني احلقنيجرة حيث حيصل االمتناع من األبقاء باأللزامهما على اإلإويف (: قالأن  إىل
يقدم نه إ بل نقول، ذلكإىل  جرة يرشدأيقوم الغرس مستحقاً بالترك بأو  ف فيما سيأيتنويف قول املص

  . ) انتهىع فليتأملكما يأيت يف الزر، على بعض الثالثة
 يسلم امللكأن  جيب على املشتريأنه  ،شذ ماإالّ  والفتاوى دلةالظاهر من األأن  تقدم من ذ فيه ماإ

أن  فللشفيع، بىن وغرس يف ملك نفسهألنه  ،رشولكنه حيث بىن وغرس كان له األ، الشفيع فارغاًإىل 
   دلةمة على ذلك خالف ظاهر األجرة مقدوكون األ، رشويعطيه األ يفرغ ملكه من ملك املشتري
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، يف االحتمالني كما تقدم منا، تراضيا على ذلكإذا  جرة صحيحةكانت األوإن  ،أيضاًبل الفتاوى 
  . تعاىلهللا شاء ا نإسيأيت بعض تفصيل الكالم يف ذلك 

ن ولعله ملا ستعرفه م ،حيتمله أحد يف املقام جرة مما البقاء باألوجوب اإل(: ولذا قال يف اجلواهر
ألنه  جيرب مع كونه مظلوماً ومغصوباً زالة فالوب بعد امتناع املشتري من اإلصكاملغ رضاألكون صاحب 

  . ) انتهىكما هو واضح، جرةالبتداء على القبول باألابقاء الذي هو غري يرض باإل
 ظاهر الدليلأن  ملا عرفت من ،ذكروه اجلواهر وب هو مقتضى القاعدة على ماصوكونه كاملغ

ولوال كونه مجعاً بني  ،رش ملا تقدمنقول باأل إمناو، شيءله يتسلمه فارغاً من كل أن  له بالثمن)(بأن 
  . أيضاًاحلقني مل نقل به 

فقد أشكل عليه اجلواهر ، يضاحوهو االحتمال الثاين يف كالم اإل ،رشالعالمة يف األ إشكالأما 
رش هو الذي صرح به الشيخ كان وجوب األ وإن ،الثاين يف حمله شكالذكره من اإل نعم ما(: حيث قال

لكن ، عن بعضهم يحك والشهيدان والكركي على ما ،دريس والفاضل يف مجلة من كتبهإوابنا زهرة و
زالة التذكرة لوجوب اإل ييف حمك إليهبل مال ، رشيف املختلف من عدم وجوب األ قوة ما نصافاإل

، املستحقة االنتزاع منه رضاألعلى نفسه بفعله يف  والضرر هو الذي أدخله، عليه بعد طلبها من الشفيع
 وكون االبتداء حبق ال، متناعه من القلعاو ريالغ أرضبقائه البناء والغرس يف إملاً ببل الظاهر كونه ظا

كما يف العارية اليت تقدم ، ذن فيهاقتضي اإلي مل حيصل من املالك ماإذ  ،يقتضي كون االستدامة بذلك
   حق لعرق ال :(عليه السالم)وحينئذ فيندرج يف قوله ، هالكالم فيها يف حمل
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ضرورة كونه املتصرف يف مال الغري دون صاحب  ،ولذا كان له جربه على القلع ،)١(ظامل
مع إذ  ،رشه الجته وجوبه له حىت لو قلعه هو مع طلب الشفيعكان املالك مستحقاً أل لوأنه  على ،رضاأل

  . ) انتهىأوىلالثاين بل لعل ، بني االمتناع وعدمهتفاوت فيه  فرض استحقاقه له ال
رش من ينايف استحقاقه األ الشفيع ال ال ضررعدم استحقاق املشتري بالبقاء من جهة ن إ :وفيه

  .ينايف استحقاق املشتري قيمة الشقص عدم استحقاق بقاء ملك املشتري الأن  كما، هال ضررجهة 
 ألق متاعك يف البحر: قال لو فهو مثل ما، نا نقول بذلكإ :فيه ،آخرهإىل  )أنه على(وقول اجلواهر 

 ،الشفيعأي  يلقعه املالك، أو يقلعه هو بأمر املالكأن  رش بنيفال فرق يف استحقاقه األ، بدله يوعل
حيث يقتضي الدليل ذلك  ،رشاألإىل  ق بالنسبةيكون له احلأن  ينايفبقاء ال اإلإىل  وعدم حقه بالنسبة

يعطي يف زمان املخمصة أن  جيب على صاحب الطعامأنه  كما، جب ال ينايف الضمانالواف، تقدم على ما
  .مقتضى اجلمع بني احلقنيألنه  ،كل ضامن للقيمةآلاومع ذلك ف، مل يأكل الطعامإذا  للجائع الذي ميوت

  . رشيدل على عدم الضمان لأل ال )زالة عليه بعد طلبها من الشفيعلوجب اإل(: وقوله
املقدم أن  من كتاب الغصب ذكرناه يف ففيه ما، خلإ )نفسهالضرر هو الذي أدخله على (: أما قوله

  . حمكم ال ضررفدليل ، مقدم على الضررأنه  ليس معناه شيءعلى 
وخرية املختلف أشبه (: حيث قال ،رش فهو أبعدأما مفتاح الكرامة حيث يظهر منه عدم األ

 باستحقاقهأنه  مع وأخفى ذلك عن الشفيع الغرس والبناء املشتري قد أقدم علىألن  ،صول املذهبأب
  وما  ضرار نفسهإفقد أقدم على 

                                                
  . ١من الغصب ح ٣الباب  ٣١١ص ١٧) الوسائل: ج١(
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) ذن املعريإبإالّ  غرس بىن وال مافإنه  ،كما صنع مجاعة، وجه للتنظري باملستعري وال ،ضره أحد
  . انتهى

 ىوأخف عرف املشتريإذا  ودليله فيما، رش مطلقاًمدعاه نفي األإذ  ،ن دليله أخص من مدعاهإف
  . املدعى ليس منحصراً ذه الصورةأن  مع وضوح، مع علمه باستحقاقه عن الشفيع

وقد ، له الشفعةن أو امللك ملك املشتري حىت يف صورة علمه بأن الشفيع يأخذهن إ :واحلاصل
يع الشفإىل  ولوال ظهور الدليل يف كونه يسلمه ،ذا الذي يرفع احترام ماله فما، حيق له عمل يف ملكه ما

لكن ملا دل الدليل على ذلك لزم ، أيضاًمل يكن وجه للقلع  ،كذلك للشفيع احلق يف تسلمهن أو ،فارغاً
  . رش مجعاً بني احلقنيالقول باأل

كان هو ن إ رش الذي جيب دفعه على الشفيعاألن (إ :رش قولهاجلواهر ذكر تأييداً لعدم األمث إن 
وجه لدفع عوض  فال، غري مستحق للبقاء عليهأنه  عرفت من ابني كونه مقلوعاً وباقياً ففيه م تفاوت ما

نه إ :ففيه ،من حيث بقائه ال كان املراد به النقص الذي قد حيصل عليه بنفس القلعوإن  ،يستحقه عما ال
، معىن التباعه به بعد االمتناع كان مستحقاً عليه على وجه لو باشره مل يتبع به الشفيع الأن  بعد

فرض عدم تفاوا إذا  كما، حيصل رش املزبور قد الاألأن  على ،احلاكم ةذلك مبباشركان إذا  خصوصاً
وإن  ،رش للقلعوظاهرهم لزوم األ ،ا قلعت على وجه مل حيصل فيها عيبحال قلعها وحال قيامها أل

 ذلك متصور يف قلع غرين إ :ففيه، ةومستحقة القلع واقف عة فعالًبني كوا مقلو اريد به تفاوت ما
أما مع قلع املستحق الذي تفوت معه ، فتزيد قيمتها بذلك حينئذ، فو املستحق مثالًعاملستحق الحتمال 

  ، مجيع احتماالت البقاء احلاصلة من احتمال رضاه
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جرة قهراً على الشفيع اجته حينئذ أبقاء بللمالك اإلأن  فرض نعم لو، فال وجه لفرض التفاوت فيه
  . ) انتهىعن القول به فضالً، م ذكر أحد له وجهاًروض عدفوامل ،رش املزبوراأل

فرض عدم تفاوا حال نه إذا إ :واليت منها ،وجود مواضع للنظر يف كالمهإىل  ضافةباإل: وفيه
مل يتضرر املشتري حىت يكون مجعاً ألنه  ،ومل يدع ذلك أحد، رشفال كالم يف األ قلعها وحال قيامها

ذكره أنه  مع ،القول بهن ع فضالً، جرة مل يذكره أحد وجهاًأبقاء باإلأن  ذكرنه إ :ومنها، بني احلقني
يف  ماحكاه قوالًإىل  األول شكاليف الوجه الثاين من وجهي اإل يضاحنظر اإل(: يف مفتاح الكرامة قال

) بدونه رش والأالقلع بعلى  جبارهإجيوز له  الأنه  ومعناه، جرةأب رضاأليبقيه يف أن  عليهأن  التذكرة من
  . نتهىا

مل يرد الشفيع ن إفإنه  ،هو واضح من التفاوت املستفاد من اجلمع بني احلقني رش مان مرادهم باألإ
أو  أقلعهاأو  أعطيك قيمة بنائك وشجرك :يبقى مع املشتري شريكاً يقولأن  ومل يرد، تهالرتول عن شفع

كان  ،هما مائتني ومخسنيومع ،بغري البناء والشجر مائة رضاألذا كانت إف، رشتقلعها أنت مع األ
ذا إف، نقاض واملقلوعات ويعطيه الشفيع الباقيللمشتري مائة ومخسون خيرج منه الذي حيصله من قيمة األ

  . وهكذا، شجار املقلوعة مخسني أعطاه الشفيع املائةنقاض واألكانت قيمة األ
ة اليت حصلت من كان الالزم تقسيم تلك القيم، قيمة رضاألإىل  كان النضمام الشجرإذا  نعم

  . مقتضى قاعدة العدلألنه  ،وصاحب الشجر رضاألاالنضمام بني صاحب 
   مل يقوم ،مطلقاًأو  ما باتفاقهماإ، وحيث خيتار بذل القيمة(: قال يف املسالك
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كذلك بأن م رش فيقوملك قلعه مع األ ألنه إمنا ،مقلوعاً مطلقاً الو، جماناً رضاألمستحقاً للبقاء يف 
املالك فيدفع قيمته  يرضن إ بأجرة رضاأليف  باقياَأو  ،رشبعد بذل األإالّ  غري مستحق للقلع ماًيقوم قائ
وقيل يف طريق ، نقص من قيمته كذلك بعد قلعه رش وهو مااختار القلع فاألوإن  ،املشتريإىل  كذلك
 يدفع ماأو  لشفيعفالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه ا ،مث تقوم خالية، وفيه الغرس رضاأليقوم أن  القيمة

باعتبار  اآلخرإىل  رضاألويشكل بأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس و، اختار القلعن إ نقص منه
عدا قيمة  وكيف يكون ما، يستحقه املشتري وذلك بتمامه ال، اهليئة االجتماعية دخل يف زيادة القيمة

  . انتهى )األولفالوجه هو ، خالية عن جمموع القيمتني حقاً للمشتري رضاأل
نقاض رش واألحيصل املشتري على قيمة أشجاره وبنائه بانضمام األأن  فاملهم، وكيف كان

حيصل هو أن  أما، ذا كانت هنالك قيمة للهيئة االجتماعية كان له بعضها لقاعدة العدلإو، واملقلوعات
  .المها خالف القاعدةتكون القيمة للهيئة االجتماعية للشفيع فك، أو على كل القيمة للهيئة االجتماعية

ذا بادر أحدمها إف، اآلخرحدمها على أولوية أل الإذ  ،اختلفا فيمن يقلع فاحملكم احلاكم ما لوإمث 
ال بأن إو ،مور اخلمسة فهولو رضيا كالمها بأحد األ مث، بسبب ذلك شيءلكن ليس عليه ، وقلع عصى
وقال ، اشتريه: قال الشفيع، أو ت ويل الثمنبل اشتره أن: وقال املشتري، رشأقلعة ولك األ: قال الشفيع

  . حق يف جربه للتنازل عن عينه العني للمشتري فالألن  ،قدم القلع ،مثالً رشبل أقلعه ويل األ: املشتري
  . رشعطاء األإحق يف جرب الشفيع ب وال: يقال ال
  البناء وحنوه كان جمبوراً بدفع  مل يرد التسامل ببقاءإذا  الشفيع: نه يقالأل



 ٢٦٤

فيقدم اختيار املشتري على ، رضى املشتري خبالف الثاينإىل  حباجة األوللكن ، رشاألأو  الثمن
  .اختيار الشفيع

  . رشزالة ودفع األالشرائع من اإل من الشقوق الثالثة اليت ذكرها األولهذا متام الكالم يف الشق 
  
  : بذل قيمة الغراس والبناء))٢((

 فقد عرفت، ويكون له مع رضى املشتري ذلك، ة الغراس والبناءوهو بذل قيم، وأما الشق الثاين
  .العالمة تنظر فيه يف القواعدأن 

مع عدم رضى أنه  يريد( ):ومع عدم رضى املشتري فيه نظر(: ويف مفتاح الكرامة عند قوله
وضة ا معاأينشأ من  ،فيه نظر ،بالقيمة وجيب على املشتري قبوهلا ري بالقيمة فهل ميلك أخذهاملشت

، فيه مجعاً بني احلقنيألن  ،مصلحة كل منهماإىل  أقربذلك أن  ومن، رضى املتعاوضنيإىل  فتفتقر
وأقوى كما ، يضاحكما يف اإل أصلح األولو ،ودفعاً للضرر العظيم الالزم لكل منهما بقلع البناء والغرس

بذل إالّ  يث مل يذكرواح، حريرقضية كالم الشرائع والتذكرة والتوهو  ،يف جامع املقاصد واملسالك
وقد نسب ، قول الشيخ مشكلن إ :قال به يف الدروس حيث قالأو  إليهوكأنه مال ، القيمة مع الرضى

 ومل جند لذلك ذكراً يف غري ما، أكثرهمإىل  ويف جامع املقاصد ،ناابأصحمجهور إىل  يضاحالثاين يف اإل
  . ) انتهىيأيب عل وقد يظهر ذلك من، يف املبسوطإالّ  ذكر

) ذلك مع الرضاأن  رادة الشيخإبل ميكن ، صول املذهب وقواعدهبل هو مناف أل(: ويف اجلواهر
  . انتهى

  . وجه لعدم االشتراط حيث ال، الرضا مر كما ذكره من عرفت من اشتراطاألأن  والظاهر
  . فلماذا يقدم القلع على االشتراء، القلع واالشتراء كالمها على خالف املشتري: يقال ال
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وليس ، عن ملكه فيعفراغ ملك الشإالشارع يلزمه حيث إن ، دلةالقلع مقتضى األ: نه يقالأل
  . ا متوقفة على رضى الطرفنيأل كذلك املعاملة

 الأنه  الدالة على دلةغريها من األإىل  ،)١(عن تراض منكم﴾ تكون جتارةًأن  الّإ﴿: قال سبحانه
كليهما على  أو الطرفني يف جرب أحد كان احلاكم خموالًإذا  يمافإالّ  ،برضى الطرفنيإالّ  ميكن املعاملة

  . أثر وليس يف املقام من ذلك الدليل الثانوي عني وال، املعاملة بدليل ثانوي
  

  ((كيفية بذل القيمة))
 قهري لدقلنا بأن الب نإال فإو، فهو شيءن اتفقا على إف فحيث تبذل القيمة ،وعلى كل حال

ر التفاوت بني يقوم اموع ويعطي املشتري بقدأنه  من ،رشكما ذكرناه يف األ ليكون البذأن  فالالزم
  .ذا كان للهيئة االجتماعية قيمة تقسم بينهما على قواعد العدلإو ،وقيمة البناء والشجر رضاألقيمة 

  : حيث قال، وبذلك يظهر وجوه النظر يف احتماالت اجلواهر
م غري فعلى املختار يقو ،قهراً على املالكأو  قهمافحيث تبذل القيمة باتفا ،وعلى كل حال(

م ففي القواعد مل يقو وعلى غريه ،املالكإىل  وتدفع، رشأ بل مستحق القلع بال، جرةأمستحق للبقاء ب
وفيها  رضاألم يقوأن  ماإبل ، رشميلك قلعه مع األ ألنه إمنا ،مقلوعاً وال رضاألمستحقاً للبقاء يف 

م الغرس مستحقاً يقوأو  ،نقص منه ما، أو تفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيعفال، ةم خاليتقوالغرس مث 
  .قلعه امتنعا منإذا  خذه بالقيمةألأو  جرةللترك باأل

وأنه  ،ميلك قلعه على قول الشيخ بأن الشفيع الإالّ  تمي وهذا ال: وحنوه يف الدروس ولكن قال
   أيضاًيقهر على الثاين منهما  الأنه  إىل مضافاً: قلت، القيمة لو طلب متلكه وهو مشكلإىل  جياب

                                                
  . ٢٩) سورة النساء: اآلية ١(
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بل ينقدح من ذلك ، وجه ملالحظته يف التقومي فال، همع الرضا ب الّإل منهما غري مستحق كف
بل قد يشكل ، ضرورة عدم احنصار وجود التراضي فيه ،يف جعل الثاين من أحد وجوه التخيري شكالاإل

باعتبار  اآلخرإىل  رضاألبأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس و أيضاًمن وجهي التقومي  األولالوجه 
عدا قيمة  فكيف يكون ما، يستحقه املشتري وذلك بتمامه ال، اهليئة االجتماعية دخل يف زيادة القيمة

يتم على القول  بأنه ال أيضاًبل قد يشكل الثاين ، خالية من جمموع القيمتني حقاً للمشتري رضاأل
مع ضمان إالّ  يسوغ القلع الإذ  ،بقاءجرة على اإلميلك طلب األ الألنه  ،ع القلعم رضاألبوجوب دفع 

  . ) انتهىجرة له عليهأ بقاء واجب عليه واليبدله فاإل فما دام ال، رشاأل
م تقوأن  سلم يف كيفية التقوميالوجه األأن  من ،ذكره مجلة من العلماء ومما ذكرنا يظهر وجه ما

من جمموع القيمتني بقية قسمت عليهما على  ين بقإف، م كل منهما منفرداًيقو مث، وفيها الغرس رضاأل
تكون العشرة  ،والغرس مخسني ،أربعني رضاألو، ذا كانت قيمة اموع مائةإف، نسبة كل من القيمتني

  . وللغرس مخسة أتساعها، تساعهاأأربعة  رضلأل ،الزائدة باعتبار االجتماع مقسومة على تسعة
يستحق  إمنابأن الشفيع (مفتاح الكرامة على تقسيم قيمة اهليئة االجتماعية بينهما  لإشكاأما 

يضمنها لو قلع  نه الوأل، حدثت يف ملكه إمناا أل ،واهليئة االجتماعية كلها للمشتري، فقط رضاأل
باملال  ملالني الاهليئة االجتماعية قائمة باإذ  ،غري ظاهر الوجه )ولو كان للشفيع فيها نصيب لضمنها، قطعاً

ذا إ فحال ذلك حال ما، كل اهليئة االجتماعية سبب بعض اهليئة االجتماعية ال إمناواملشتري  ،الواحد
   املصراع اآلخرحذاء وصنع أو  صنع أحدمها مصراع باب
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يضمنها  ال(: وقوله ،ثاين الصانعنينه إحيث ، بأن اهليئة االجتماعية كلها للثاين: فهل يقال، اآلخر
  . هم بكون التفاوت للمشتريإطالقهذه الصورة بقرينة  ن كالمهم يف غريإف، حمل نظر )قلع قطعاً لو

أوجبنا قبوهلا على املشتري مع اختيار أو  ن اتفقا على بذل القيمةإف(: قال العالمة يف القواعد
م تقوأن  ماإبل ، رشميلك قلعه مع األ ألنه إمنا ،مقلوعاً وال رضاألم مستحقاً للبقاء يف مل يقو ،الشفيع

أو  ،اختار القلعن إ نقص منه ماأو  ،م خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعهمث تقو، وفيها الغرس رضاأل
انتهىامتنعا من قلعهإذا  خذه بالقيمةأل، أو جرةأم الغرس مستحقاً للترك بيقو ( .  

مل يكن إذا  هو فيما مناإذلك أن  ومن الواضح، التفاوت للمشتريأن  العالمة ذكرأن  فأنت ترى
مدخلية هلا يف  اهليئة االجتماعية الأن  حيث يتعارف ،للهيئة االجتماعية مدخلية يف ارتفاع القيمتني

ذلك الذي ذكره العالمة يف القواعد صريح التحرير أن  وقد ذكر يف نفس مفتاح الكرامة، االرتفاع
  . والدروس
 رضاألبأنه قد يكون بضميمة كل من الغرس و ،عدجامع املقاصد واملسالك على القوا إشكالأما 

فكيف ، يستحق املشتري وذلك بتمامه ال، باعتبار اهليئة االجتماعية دخل يف زيادة القيمة اآلخرإىل 
فهو تفريع فرع نادر للتنبيه على استثناء هذه الصورة مما ، خالية حقاً للمشتري رضاألعدا قيمة  يكون ما

  . كما تقدم، أيضاًوذكره غريه ذكره العالمة يف القواعد 
ن الغالب عدم القيمة إف ،يمة واحد من هذه اجلهةحال القلع وحال أخذ املشتري القن إ :واحلاصل

كما تقدم يف  ،وغري الغالب مما يكون فيه قيمة اجتماعية يلزم تقسيمها عليهما بالنسبة ،للهيئة االجتماعية
أتلفه متلف كان عليه اموع أو  سرق أحد البابنيذا إ اللصأن  وقد ذكرنا يف كتاب الغصب، املثال

  خمرجاً 
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قد أتلف اهليئة االجتماعية واملصراع وكالمها ألنه  ،وكذلك حال احلذاء، منها قيمة املصراع الباقي
  . تلف عليهمللمسروق منه ولل

  
  ((القلع وزيادة القيمة أو نقصاا))

، يسبب شيئاً منهما وقد ال، يسبب نقصان قيمتهاوقد ، القلع قد يسبب زيادة قيمة الشجرمث إن 
فهو يقلع شجره بدون  مل يسبب شيئاًوإن  ،وهو الشفيع رضاألرش على مالك ذا سبب النقصان فاألإف

يف الزيادة  رضاألملالك  مدخلية الإذ  ،سبب القلع زيادة القيمة فهو ملالك الشجرإذا  أما، رشاأل
  . ةاملذكور

، بقيت كما كانتأو  ،نقصتأو  ،حيث زادت قيمتها بالقلع، رضثة لألحوال الثالومنه يعلم األ
  . كتاب الغصب اً من الكالم يف هذه املوارد الثالثة يففوقد ذكرنا طر

عطاء القيمة إالشفيع مكلف بأن  فالظاهر، قيمة الشجر مقلوعاً أيةأو  مل يكن للبناء مهدوماًإذا  أما
دامت  ما هلا ويرى ذلك يف البنايات القدمية اليت ،بني احلقني مجعأنه  رش منللمالك الذي ذكر يف األ
  . قيمة هلا قائمة قيمة أما مهدومة فال

ن القيمة إف ،أما مهدوماً فله القيمة، قيمة له بأن كان البناء قائماً ال ،ومما تقدم يظهر حال عكسه
  . شيء رضاأليكون على مالك  وال، تكون للمشتري

  
  قلع))((لو اختلفا يف وقت ال

اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه يف وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه يف  لو(: اجلواهر قالمث إن 
الزمان الذي تكثر فيه قيمته  يءجيأن  إىل بقاءجيب عليه اإل الإذ  ،رش عليه فله ذلكوقت آخر خيف األ

وجه يكون الغرس والبناء  وكيله يف املشاع علىأو  بىن مع الشفيعأو  ولو غرس املشتري. كما هو واضح
   يتوهمأو  يعتقد الشفعة له بأن كان الشفيع ال ،ذن املعتربباإل
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) بىن بعد القسمةأو  غرسإذا  فاحلكم كما، الشفعةمث تبني له اخلالف فأخذ الشفيع ب، كثرة الثمن
  . انتهى

مجهور ىل إ يضاحسبه اإلنبذل الشفيع القيمة بدون رضى املشتري ن إ :قال يف مفتاح الكرامة
وقد يظهر ، يف املبسوطإالّ  ذكر ومل جند لذلك ذكراً يف غري ما، أكثرهمإىل  وجامع املقاصد ،ناابأصح

  . عليأيب  ذلك من
تأخذ وتعطيه أو  ،تدع الشفعةأن  بني ،أنت باخليار بني ثالثة أشياء: قلنا للشفيع: قال يف املبسوط

 ،ه يتناول صورة الرضا وعدمهإطالقوهو ب ،نقص قيمة ما جتربه على القلع وعليكأو  ،قيمة الغرس والبناء
ولكنهم فهموا منه مشول ، صول املذهبأسيما مع مالحظة  ال، األوىلكان قد يدعى تبادر وإن 

وادعى عليه يف ، وقد صرح بعدم التوقف على الرضا يف مثله يف مزارعة اخلالف واملبسوط، الصورتني
أحدثه  قيمة ما ييعطأن  كان الشفيع خمرياً بني: يفيما حك عليأبو  وقال .همأخبارالفرقة و إمجاع األول

من ذلك يف املقنع واملقنعة واالنتصار والنهاية  شيءومل يتعرض لإخل، يترك الشفعة أن  وبني، املشتري
نسبه فيه  فأين ما ...رشادواملراسم والكايف واملهذب والوسيلة والغنية والسرائر وجامع الشرايع واإل

  . مجهورهمإىل  احيضاإل
 ...ذلك يف صورة الرضان إ :قالأو  مالأنه  فقد عرفت، وأما الشهيد املتقدم على جامع املقاصد

  . ) انتهىبذل القيمة مع الرضاإالّ  وهو مقتضى كالم الشرائع والتذكرة والتحرير حيث مل يذكروا
  .خيفى على من راجعهما كما ال، قالمما وقد أخذ اجلواهر منه مجلة 

خذ بالقيمة من األ كالًأن  مور الثالثة من جهةتخيري بني األذكروا ال لعل الشيخ وغريه حيثو
   وحيث، يةاألولبدون رضى املشتري وجربه على القلع خالف القواعد 
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 ،مقتضى القاعدة اجلرب على القلعأن  لكن قد عرفت، مر بينهما يكون الشفيع خمرياً بينهمادار األ
  .خذ بالقيمة قهراًيعادله األ روايات املتقدمة فالاملستفاد من الألنه 

 ذكره مثل ما ،الدالة عليه خبارلوجود بعض األ ،الطائفة أخبارإىل  نسب ذلك إمناولعل الشيخ 
دخل عليه إذ  ،يوماً (عليه السالم)هللا عبد اأيب  كنت عند: قال ،اخللفاينإىل  سنادهإب ،ليهاالشيخ يف أم

مها من  نعم: قلت ،أعرفتهما: (عليه السالم)هللا عبد اأبو  فقال، ناابأصحن من أهل الكوفة من رجال
 جعلت فداك: فقال له أحد الرجلني، قمن عرا الذي جعل أجلة موايلّهللا مد واحل، نعم: فقال، مواليك

فأخذ املال  ، عمار الصيارفة بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهودىيبنإىل  مال لرجل ينتسب يكان علنه إ
وقلت  ،وثقت به ينوذلك أل، ةءأخذت منه برا كتبت عليه كتاباً وال وال، رجع منه الذكر باحلقومل أست

باملال وارثه  طالبينأن  وأعقب هذا ،فمات واون بذلك ومل ميزقها، مزق الذكر باحلق الذي عندك: له
الكوفة  يقاضفباع على  ،وأخرجوا بذلك الذكر باحلق وأقاموا العدول فشهدوا عند احلاكم وحاكموين
ورثة امليت مث إن ، من القاضى بشراء معيشيت يوهذا رجل من أخواننا ابتل، وقبض القوم املال معيشة يل

: فقال ،أجنم معلومةيف  ويعطونه معيشيت ييردوا علأن  وقد سألوه، املال كان أبوهم قد قبضهأن  أقروا
 ،جعلت فداك كيف أصنع: الرجل فقال ،عن هذا (عليه السالم)هللا عبد اأيب  تسأل عنأن  أحب ينإ

ا أنا ذإف: قال، وخترج يدك عنها ،لى صاحبهاوترد املعيشة ع ،ترجع مبالك على الورثةأن  عليك: قال
  ر الثمار وكل أخذت من الغلة من مث خذ منك مايأأن  له نعم: قال ،بغري ذلك يطالبينأن  فعلت ذلك له
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كان من زرع زرعته  ماإالّ  ،لك كل ذلك تردأن  باملعيشة يوم اشتراها جييف  كان مرسوماً ما
ن مل يفعل كان ذلك له إف، وقت حصاد الزرعإىل   عليكربيصأن  ما قيمة الزرع وأماإن للمزارع إأنت ف

عليك القيمة وكان الزرع له ورد ،قال ،ن كان هذا قد أحدث فيها بناًء وغرساًإجعلت فداك ف: قلت :
دث بعينه يقلعه ويأخذهيكون ذلك احملأو  قيمة ذلك له ،كان فيها ن إ جعلت فداك أرأيت: فقلت

ذا إف ،رضاأليغرم القيمة لصاحب أو  كان ماإىل  يرد ذلك: فقال ،بناء فقلع الغرس وهدم البناءأو  غرس
القيمة كذلك  رد كان أو ماإىل  البناء والغرس وكل حمدث صاحبها وردإىل  أخذ من غالا رد مجيع ما
أو  بناءأو  املعيشة من قيمة غرس صالحإيف  خرج عنه كل ما يرد عليهأن  رضاألصاحب  جيب على

  . )١(إليهمصلحة املعيشة ورفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود يف  نفقة
  

  ((امليزان يف التقومي))
عطاء إيف  امليزانأن  قهراً على املالك فقد عرفت سابقاًأو  فحيث ترد القيمة باتفاقهما، وكيف كان

مل يكن لالنضمام إذا  الباين أو املشتري الغارسإىل  وعطاء التفاوت رضاألالقيمة تقوميها معاً وتقومي 
  . فقيمة االنضمام توزع بينهما على النسبة العرفية الّإو ،قيمة

 شكالفقد عرفت اإل ،كما يظهر من اجلواهر وغريه، ذكرها بعضاليت  خراألأما بعض الوجوه 
  . فيها

وقت أسبق تقصر يف  ختار الشفيع قلعهااختلف الوقت ف لو(: فقد تقدم اجلواهر، ل حالوعلى ك
الزمان الذي  يءجيأن إىل  بقاءجيب عليه اإل الإذ  ،رش عليه فله ذلكوقت آخر خيف األيف  قيمة عن قلعه
ماكن من األسائر يف  كما، فارغاً إليهملا عرفت من وجوب التسليم  ،وهو كما ذكره، )٢()تكثر فيه قيمته

  . البيع وحنوه

                                                
  ط قم.  ٣٠٩ص ٢مايل: ج) األ١(
  .٣٧٣ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(
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 ،سبق يسبب ضرراً على املشتريوكان القلع األ، مل يكن تفاوت الزمان كثرياًأنه إذا  يبعد نعم ال
قلعه يف إذا  قلعه يف النهار حيث عمال الدولة موجودون خبالف ماإذا  ةتأخذ منه ضريب الدولة مثالًألن 
  .املشتري حمكم على ذلك ال ضررف ،الليل

جابة مل جيب على املشتري اإل ،بأنه يؤخر يف قلعه: وقال الشفيع، أراد املشتري القلعإذا  أنه كما
  .حمكماً ال ضرركان إالّ إذا  ،ماله يف أسرع وقت ممكنإىل  حيث يريد الوصول

 الشفيعإىل  كثر السلطتني بالنسبةأو فاملرجع احلاكم وهو يالحظ أقل الضررين ذا تنازعاإو
يقدم أحدمها على  ا ومل يكن هنالك مارضاذا تعإف، والسلطة حمكمان ال ضرريل دلألن  ،واملشتري

  . قل ضرراًواأل كثر سلطةقدم مقتضى األ اآلخر
لة دون ئعذار احلاذلك من األ حنو، أو يتوهم كثرة الثمن أو، مل يكن الشفيع يعتقد بالشفعةإذا  أما

مث ، ما أشبهأو  غرسأو  وحني ذلك بىن املشتري، كما تقدم مجلة منها يف كالم املسالك، خذه بالشفعةأ
، أو يتسلم املال فارغاًأن  لهأن  احلكم كالسابق يفأن  فالظاهر، ا الشفعة وحنوه فأخذإىل  التفت الشفيع

  . ما أشبهأو  يستأجرأو  ،القيمةي يعط
شاع على وكيله يف امل، أو بىن مع الشفيع، أو لو غرس املشتري: ومنه يعرف وجه قول اجلواهر

مث تبني ، هم كثرة الثمنيتوأو  اشفيع اليعتقد الشفعة لهوجه يكون الغرس والبناء باالذن املعترب بأن كان 
  . ) انتهىبىن بعد القسمةأو  غرسإذا  كما، له اخلالف فأخذ الشفيع بالشفعة فاحلكم
وقت أسبق يقصر ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه يف (: وقد ذكر الفرعان يف القواعد قال

مث أخذه ، وكيله يف املشاعأو  بىن مع الشفيعأو  ولو غرس املشتري، قيمته عن قلعه يف آخر فله ذلك
   ).الشفيع فاحلكم كذلك
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مث صدقه هو ، احلكمني مذكوران يف التحرير وجامع املقاصدن (إ :وقد ذكر يف مفتاح الكرامة
 شاعة مع الشفيع أوغرس وبىن يف اجلزء املشفوع حال اإل املشتريأن  مراده: وقال يف الفرع الثاين، أيضاً

، أو شفعة له الأن  ويتصور ذلك بأن يعتقد الشفيع ،ذن املعتربحبيث يكون الغرس والبناء باإل ،وكيله
 أخذ بالشفعة يكون احلكم يف الغرس والبناء كاحلكم فيهماإذا فإنه  ،مث يتبني اخلالف يتوهم كثرة الثمن

) كما ذكر ذلك كله يف جامع املقاصد، بىن يف حصته مث أخذه الشفيعأو  مث غرس، حصلت القسمةإذا 
  . انتهى

(وهو الرتول عن الشفعة)  قسام املذكورة يف الشرائع يف عنوان املسألةثالث األأيضاً أن مث الظاهر 
حبث  ال: قالأنه  وعن جامع املقاصد ،كالم فيه ال: قالأنه  عن املبسوط يولذا حك، على وفق القاعدة

  . قالةشفيع واملشتري فيشمله دليل اإلقالة بني الإنوع أنه  وذلك، واضح هو: قالأنه  وعن املسالك، فيه
أخذ أن  دليل على تسلط الشفيع على فسخ شفعته بعد نه الأيشكل ب( :قول اجلواهرأن  ومنه يعلم

جواز الرتول مبعىن  لكان خذاألالتخيري قبل لو كان هذا  نعم ،كما هو املرفوض يف موضوع املسألة، ا
وإن  ،املشتري ببذل الغرس والبناء له جماناً يرض خصوصاً لو ،خذبعد األ ال ،خذ بالشفعة واضحاًترك األ
وعلى دفع ، احلاكم على قلعه هريجيأنه  ولكن أقصى ذلك ،ه من املنةجيب عليه القبول ملا في كان ال

  . ) انتهىمبا احتاججرة القلع أبل وعلى ، جرة مدة االمتناعاأل
ومعىن ، قالة جارية يف املقامنياإلإذ  ،مل يعلم وجه اخلصوصية املذكورةأنه  كما، غري ظاهر الوجه

  . فيه شكالوجه لإل وال ،الواهب ويقبل الواهبإىل  شيءيرجع املتهب الأنه  قالة يف اهلبةاإل
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  ))مناء املبيع متصال ومنفصال((
 يكالود ،يدخل يف الشفعة تبعاً ذا زاد ماإو(: ممزوجاً مع اجلواهرقال يف الشرائع  ):١٤مسألة ( 

غصان الشجر وحنو ذلك مما هو مناء متصل أوكزيادة  ،الغرس من الشجر فيصري خنلة أو رضاألاملبتاع مع 
مراده  :بل قيل، كما عن املبسوط ،خالف أجده فيه فالزيادة للشفيع بال ،بالعني اليت تعلقت الشفعة ا

  . ) انتهىضرورة تبعية ذلك للعني اليت تعلق ا حق الشفعة ،إشكال بل وال، بني املسلمنينفيه 
  . هو كالمه أيضاً )بل قيل(: وقوله، وقد أخذ اجلواهر النقل من املبسوط عن مفتاح الكرامة

 مناء ملكه لكونه حينئذ مالكاًألنه  ،أما كون النماء املنفصل للمشتري فواضح(: وقال يف املسالك
 ،وأما املتصل فهو كاجلزء من الشجرة فيتبعها يف احلكم، ينايف ملك النماء وتزلزل ملكه ال ،مستقالً
وزاد  ،فسيل النخل بكسر الدال املهملة بعد الواو املفتوحة والياء املشددة أخرياً بوزن غين يوالود

ملغروس فال شبهة يف عدم تبعيته أما غري ا، رضواملراد هنا املغروس ليكون تابعاً لأل ،يغرسأن  بعضهم قبل
  . ) انتهىيف الشفعة رضلأل

اشترى يف هذه السنة وبعد إذا  كما، كانت الزيادة واضحة معلومةأنه إذا  مقتضى القاعدة: أقول
  . كون الزيادة للمشتري ،سنة أخذ الشفيع بالشفعة

 بعد غدأو  شفيع منه غداًاشتراه يف هذا اليوم وأخذ الإذا  كما، كانت الزيادة غري حمسوسةإذا  نعم
بل ، أما الثاين فلتعارف ذلك وعدم تفاوت قيمة معتد ا عند العرف، تكون الزيادة للشفيع ما أشبهأو 

سواء كانت ، خذ بنفس ذلك الثمناأل يالنصوص يقتض إطالقف ،اً عندهم غالباًإطالقعدم تفاوت القيمة 
  . يف الدار وحنوهاأو  شجار يف البستاناأل
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وجه لدخول  وال، املنفصل فرق بني النماء املتصل والنماء ع فصل املدة والزيادة احملسوسة فالأما م
  . دليل على االنقالب وال، املتصل يف ملك الشفيع بعد كونه ملكاً للمشتري

وجمرد  ،اليت تعلق ا حق الشفعة فشبه مصادرة للعني ذكره اجلواهر من ضرورة تبعية ذلك وأما ما
بل  حمتمل االستنادأنه  يكون مستنداً حلكم على خالف القاعدة معأن  ميكن بسوط العدم خالف امل

  . ظاهره
هو (: بعد كالم املسالك املتقدم علق عليه بقولهنه إحيث قول اجلواهر يف  ومنه يعلم وجه النظر

 يكون خنلة ولكن ال أسفل النخل مثالًكان نابتاً يف إذا  أما، رضاألكان مطروحاً على وجه إذا  كذلك
خصوصاً مع فرض كون  ،يف الشفعة حمل منع رضفدعوى عدم تبعيته لأل، حىت يقلع منها مث يغرس

ة ضرور ،ابصحالذي اجنرب بعمل األ )١(عنوان الشفعة البستان واحلائط كما يف بعض نصوص اجلمهور
) دخوله يف املبيع لو جتدد فسيل بعد البيع مل يكن للشريك الشفعة فيه لعدم نعم ،دخول ذلك وحنوه فيه

  . انتهى
وجه لكونه حمل  فال، اعدةيف الشفعة هو مقتضى الق رضدعوى عدم تبعيته لألأن  ذ قد عرفتإ

والشجر وحنوه كما نقلناها سابقاً عن  يوجد لفظ احلائط أيضاًيف نصوصنا أن  ك قد عرفتنأكما ، منع
هور كما نقلت عن سنن البيهقي ملفاظ املذكورة خاصة بروايات اجلفليست األ، )٢(مستدرك الوسائل

  . وغريه
سعف النخل بعد أو  يبس من أغصان الشجر وأما ما(: ذكره اجلواهر بعد ذلك بقوله نعم ما

  ها فيه حىت لو قطع ؤيبعد بقا االبتياع وتعلق حق الشفعة به فال

                                                
  . ١٠٤ص ٦كربى: جال) السنن ١(
  من الشفعة.  ٥الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٢(
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) وهكان كذلك من الكرب وحن وكذا كل ما، حجار املنقضة من الدارنه كاألصل وأللأل ،منها
  . انتهى

وكذلك حال ماء  ،وجه خلروجها عن الشفعة الشفعة قد تعلقت ا فالألن  ،هو مقتضى القاعدة
يراه العرف زيادة يكون  زاد مبا ال ماأو  كان منه يف وقت البيع ن ماإف، ما أشبهالبئر والنهر والعني و

  . نفصلةوحاله حال الزيادة امل، زاد زيادة واضحة فهو للمشتري أما ما، للشفيع
حبكمه أو  مكن منع الشفعة فيه لكوا منقوالًأنعم لو كان كذلك حال االبتياع (: أما قول اجلواهر

  . ) انتهىغري املشفوعإىل  بل يكون حينئذ مع ضم املشفوع ،يتعلق به حق الشفعة فال، حال االبتياع
، نفصل يف حال االبتياعكان حبكم املوإن  ،غصان وحنوه يعد جزءاًن اليابس من األإف، ففيه نظر

 لوكذلك الرما، احلجرية رضاأليف  رضاألحجار املطروحة على كما يشمل األ، فيشمله دليل الشفعة
  .كانت منقولةوإن  رضاألعدت جزءاً من إذا  ن كلها داخلة يف الشفعةإف، واملدر وحنو ذلك

ولو محل بعد ، للمشتريار ومثرة النخل فهو دأما النماء املنفصل كسكىن ال(: مث قال الشرائع
شبه اختصاص هذا واأل ،حبكم السعفألنه  الطلع للشفيع: قال الشيخ، االبتياع فأخذ الشفيع قبل التأبري

  . ) انتهىاحلكم بالبيع
خذ بالشفعة يكون ظهرت يف ملك املشتري قبل األإذا  الثمرةأن  خالف يف ال(: ويف املسالك

قد تقدم يف أما قبله ف، ومنه مثرة النخل بعد التأبري ،م املنفصلا حبكبقيت على الشجرة ألوإن  للمشتري
إذا  فأحلق الشيخ هذا احلكم بالشفعة وحكم بكون الثمرة ،رة فتكون للمشتريا تتبع الشجأالبيع 

  صل ا تابعة لألظهرت بعد االبتياع فأخذ الشفيع بالشفعة قبل تأبريها للشفيع أل
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م بالبيع على خالف حلكصوا هذا اخكثر ف واألنواملص ،جزاءشرعاً كالسعف وغريه من األ
  . ) انتهىوهذا أقوى، حلاق غريه به قياسإف ،بالنص عليه األصل

 وكذلك ما، كان يف حال البيع هو ملك للشفيع ماأن  عرفت يف الزيادة املتصلة مقتضى ما: أقول
  . ا أشبهممثل يوم ويومني وثالثة أيام و، تظهر عند العرف لكن زيادة ال زاد

ا زادت يف ملك أل ،تكون للشفيع ا الأفمقتضى القاعدة ، كانت الزيادة واضحةإذا  أما
(ومثرة النخل  :ولذا قال يف اجلواهر يف قول الشرائع املتقدم، من غري فرق بني قبل التأبري وبعده ،املشتري

ليس من أنه  على الًمتزلز كانوإن  مناء ملكهأنه  رورةض ،إشكال بل وال بال خالف( :فهو للمشتري)
ا حبكم بقيت على الشجرة ألوإن  ،متعلق البيع الذي ثبت فيه حق الشفعة فهي حينئذ للمشتري

  . ) انتهىاملنفصل
 بل املعيار ما، دليل عليه تعليق احلكم على املتصل واملنفصل الن إ :لكن فيه ويف كالم غريه

  . ذكرناه
كان الطلع إذا  قوى الدخول يف الشفعة فيماأنه  من ،لتذكرةومنه يعلم وجه النظر فيما حيكى عن ا

  .عرفت معيار يف التأبري وغريه على ما الإذ  ،مث أخذه الشفيع قبل التأيرب غري مؤبر وقت الشراء
ولو كان الطلع غري (: قال ،كما يعلم وجه النظر يف كالم القواعد حيث علق احلكم على التأبري

والنخل دون الثمرة حبصتها  رضاألأخذه الشفيع بعد التأبري أخذ وإن  ،ريمؤبر وقت الشراء فهو للمشت
  ).من الثمن

أن  فيجب ،أخذه الشفيع بعد التأبري فالثمرة للمشتري قطعاًنه إذا (إ :جامع املقاصد يويف حمك
   م غري املشفوعمن الثمن حصة الطلع منه بأنه قد ضيسقط 
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مث يسقط  قيمة اموعإىل  تقومي الطلع وتنسب قيمته مث وطريق ذلك تقومي اجلميع ،املشفوعإىل 
  . ) انتهىمن الثمن ذه النسبة

إىل  باع النخل منضماًأنه إذا  من ،واخلالفعن الشيخ يف املبسوط  يحك مقتضى القاعدة مامث إن 
 حنو يوقد حك ،خبارط الثمرة يف البيع كان للشفيع أخذ ذلك أمجع بعموم األمثمر واشتر وهو رضاأل

  .ذلك من التذكرة يف غري املؤبر
 بقيت عليهوإن  ،بأن الفرض ختصيص عمومها بغري املنقول الذي منه الثمرة( :وأورد عليهم اجلواهر

وحينئذ فهو من بيع املشفوع وغري املشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له مبا خيصه ، أوان بلوغهاإىل 
  . ) انتهىة يف االستعداد للنقلكان حنو الثمر وكذا احلال يف كل ما، من القيمة

قول والثمرة بأن الشفعة خاصة بغري املن: لفاظ حىت يقالعنوان لنا مبثل هذه األ الأنه  ذ قد عرفتإ
ومل ينبه يف الروايات على  ،الثمرة تعد جزءاً كالسعف والورد وغري ذلكإذ  ،شفعة فيها منقولة فال
فقد تقدم  ،وكذلك يف احلائط وحنوه، ة يف البيوتشجار املثمرخصوصاً مع تعارف وجود األ ،خروجها
 حيل له فال ،حائطاً ربعاً أو ،الشفعة يف كل مشترك: قال عليه وآله)هللا (صلى االغوايل عن النيب  يف رواية

  . )١(ن باعه فشريكه أحق بهإف، ه على شريكهيبيعه حىت يعرضأن 
نخل والعقار ال ،ة يف كل عقارالشفع: قالنه إ ،(عليه السالم)عن الصادق  ،وعن الدعائم

  . )٢(ون والدوررضاألو
وسيأيت بقية الكالم يف ذلك يف مسألة ، ىل غري ذلك من الروايات اليت فيها لفظ احلائط والعقارإ
  . تعاىلهللا شاء ا نإفرق بني الزرع والثمر فيما سنذكره  الإذ  ،الزرع

                                                
  . ١ح ٣٧٥ص ٣وايل: جغ) ال١(
  . ٢٦٩ح ٨٩ص ٢) الدعائم: ج٢(
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  ((لو بان الثمن مستحقا))

شفعة لتحقق  ن كان الشراء بالعني فالإف ،ولو بان الثمن مستحقاً(: قال يف الشرائع ):١٥مسألة ( 
  . )كان يف الذمة ثبتت الشفعة لثبوت االبتياعوإن  ،البطالن

ن مل يكن معيناً فاالستحقاق إف ولو ظهر استحقاق الثمن(: ويف مفتاح الكرامة عند قول القواعد
يف السرائر  األولوعليه وعلى ، املبسوط كما نص على احلكم الثاين يف( ):ال بطلت الشفعةإباق و

صد واملسالك وجممع اوشرحه لولده والدروس وجامع املق رشادوالشرائع والتذكرة والتحرير واإل
  . ) انتهىونص اخلراساين على الثاين ،الربهان

  ).إشكال بال خالف أجده يف شيء من ذلك وال(: ويف اجلواهر
 بال اآلخروبقاء  ،لعوضني املعينني يوجب بطالن البيعاستحقاق أحذ األن  ،ووجه االثنني واضح

بل الثمن ، يتعني مثناً على تقدير ظهوره مستحقاً ن املدفوع عنه الإيف الذمة ف خبالف ما ،عوض يف مقابله
صح البيع  ولو أجاز مالك الثمن الشراء ،مل يكن دفعه بعد كما لو، يبطل البيع أمر كلي يف الذمة فال

  .ذا يف مفتاح الكرامةك ،وثبتت الشفعة
ن كان املالك نفس الشفيع انتقل امللك إف، أجاز املالك لنفسه فيما يصحن إ :يقالأن  لكن الالزم

أو  فرق يف كون املشتري نفس من أعطى الثمن الإذ  ،كان غريه ثبتت الشفعةوإن  ،شفعة بالبيع وال إليه
 نسانحيث يشتري اإل ،حة مثل هذا الفضويلنقول بص قد الألنه  ،)فيما يصحـ (قيدناه ب إمناو، غريه

كن البيع على وجه يمل إذا  لكن، وقد نقول بالصحة، لنفسه بثمن غريه وجييز ذلك الغري الفضويل لنفسه
  . منصرف من كالمهمألنه  مرادهم غري مثل هذه الصورةأن  والظاهر ،بطل الّإو ،التقييد

  .اًذا كان بعض الثمن مستحقإ ومما تقدم يظهر حال ما
 نفس جازة من لنا بصحة البيع بدون اإلن قإف، املشتريإىل  كان الثمن مستحقاً مث انتقلوإن 

  املشتري 
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مل جيز بطلت الشفعة وإن  ،الصورتنييف  وأجاز كان كذلك يف ثبوت الشفعة جازةباإل، أو فهو
  .الشريكإىل  فريجع الشقص

فالظاهر بطالن مثل بطالن  ،حني موتهىل إ اًإطالقللمشتري  شيء لكن ال، كان البيع بالذمة ولو
  . أيضاًوتبعاً له يبطل الشفعة  ،ال مقابل للمثمنإذ  ،مثل هذا البيع

كما هو  أيضاًوببطالنه تبطل الشفعة  ،ميلك بطل البيع ن ظهر الثمن العني مما الإف، وكيف كان
  . واضح

ومراده ، )فعته على التقديرينولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقاً مل تبطل ش(: مث قال الشرائع
  .مطلقاًأو  بالتقديرين كون مثن املشتري معيناً

دفعه  املستحق هو ماإذ  ،ضرورة كون البيع صحيحاً وهو سبب الشفعة(: وعلله يف اجلواهر بقوله
متلكت  املراد تقديري أخذ الشفيع الشفعة بالثمن املستحق بأن قال مثالًأن  ، أواملشتري الشفيع ال

مث دفع  ،متلكته بعشرة دراهم: املشتري به يف ذمته فقال ياملطلق الذي رضأو  ،ذه الدراهم الشقص
  . ) انتهىابصحيف غريه من كتب األ ولعله أوىل ليوافق ما، املستحق وفاًء

  .جعلناها فوريةإذا  علم الشفيع باستحقاق الثمنإذا  ا تبطلأهذا ولكن عن الدروس 
باللفظ ودفع إالّ  حيصل امللك الأن  وهذا منه مبين على(: امة بقولهوأشكل عليه يف مفتاح الكر

وهذه املالزمة ، خذ باللفظالفور باأل جيب الفور بدفع الثمن كما جيبأنه  وعلى ،الثمن كما هو خمتاره
الذي ألن  ،وحنن قد تأملنا فيها هناك، وقد ادعاها يف جامع املقاصد كما سلف، هي اليت يقتضيها النظر

  . ) انتهىوعلى ذلك نبه يف املسالك ،اعتباره عدم األصلوأما دفع الثمن ف، هو الصيغة إمنا فورية تعترب
   كان عاملاً ففي بطالا وجهان مبنيان على ولو(: قال يف املسالك: أقول
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وعلى ، يضر حلصول امللك ال األولفعلى ، به وبدفع الثمنأو  ،أخذت: ن امللك حيصل بقولهأ
ورمبا ، عدم اعتبار غريها األصلو املعترب فورية الصيغةألن  والصحة، البطالن ملنافاته الفوراين حيتمل الث

، خذ فينايف الفورية خبالف املطلقغو األلمع التعيني يألنه  ،فرق مع العلم بني كون الثمن معيناً ومطلقاً
  . ) انتهىمث ينفذ الواجب بعد ذلك، خذ صحيحن األإف

  . الشفعة صحيحةأن  فالظاهر دم اعتبار الفور مبثل ذلكوحيث قد ذكرنا سابقاً ع
 ال(: حيث قال تعليقاً على كالم املسالك ،ومنه يعرف وجه النظر يف الشق الثاين من كالم اجلواهر

أما ، مث دفع املستحق للغري، املشتري بكونه يف ذمته يرضإذا  طالقالصحة مع اإليف  ينبغي التأمل
فالظاهر البطالن  ،مث دفعها يف الس ،جملس الشفعة أخذت بعشرة دراهم مثالًقال يف أنه  مبعىن طالقاإل

  . ) انتهىباملعىن الذي ذكرناه الفورية بفوات أيضاًمعه 
حني إىل  اًإطالقللشفيع  شيء وال، كان يف الذمة مثالًإذا  ذكرناه يف فرع سابق مبا نعم يأيت هنا ما

كان رضاه مقيداً إذا  أما، مثالً حني موتهإىل  للشفيع املالن أ زاعماً بالذمة املشتري يرضوإن  ،موته
ما أو  بيت مالأو  عطاء غريه من متربعإأو  عم من ماله شخصاًواملراد باملال للشفيع األ، فالبطالن أوضح

  . خذ بالشفعة صحيحفاأل إليهيف كال احلالني يصل مثن املشتري إذ  ،يف ذمته ما أشبه
 الشريكإىل  سواء كان الثمن الذي دفعه املشتري، كان الثمن معيباًإذا  فيماومما تقدم يظهر الكالم 

فالكالم يف ، ذا كان شخصياًإو، الثمن كلياً لزم التبديل كانإذا فإنه  ،املشتريإىل  ي دفعه الشفيعذالأو 
  . الفرعني املذكورينيف  كال الفرعني كما ذكر سابقاً
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  ((لو قال املشتري خالف الواقع))

ى الربع اشترأنه  مث بان ،اشتريت النصف مبائة فترك: و قالل(: قال يف الشرائع ):١٦مسألة ( 
اشترى النصف مبائة مل أنه  مث بان، اشتريت الربع خبمسني فتركه: قال ذا لووك، خبمسني مل يبطل الشفعة

  . )يرغب يف املبيع الناقص وقد ال، ائدزيكون معه الثمن ال قد الألنه  تهيبطل شفع
لو أخرب مبقدار  ما، جعلناها فوريةوإن  خذعذار املسوغة لتأخري األمن مجلة األ(: ويف املسالك قال
 مساواته للواقع حسب ماأو  نقصانهأو  سواء كان من زيادة الثمن، ناقصاًأو أخرب  املبيع فظهر زائداً عما

لزائد دون الناقص وقد شراء ايف  رغبفقد ي، لكذيف  غراض للعقالءألاالختالف  ،يقتضيه التسقيط
اشتراه أنه  خذ مث ظهرأخربه خمرب بذلك فترك األأو  اشترى النصف مبائةأنه  فلو أخرب املشتري، ينعكس

، زاد عليه يرغب يف الشقص بالثمن الرخيص دون ما قد الفإنه  ،مل تبطل شفعته لظهور الغرر ذلك بدون
أن  نامث ب ،تريت الربع خبمسني فترك الشفيعاش: قال املشتري وكذا لو، أم ال سواء كان معه الثمن

يف  بع ويرغبيرغب يف شراء الر قد الألنه  ،أيضاًتبطل  ن شفعته الإالنصف مبائة فاشترى  إمنااملشتري 
  . ) انتهىتركه تقصرياً دوبالعكس فال يع النصف

نهم خالف يظهر م بل ال، دليل الشفعة شامل للمقام إطالقن أو ،ذلك كلهيف  وقد تقدم الكالم
  .يف املسألة املذكورة

الشفعة بدون مقيد  أدلة طالقإل، الظاهر ال ،ذا مل حيقق فاتت الفوريةإف، وهل عليه التحقيق
  يريد  حيث ال ،املشتري زيد فبان عمرواًأن  مثل زعمه، عذاروكذا يف سائر األ ،مل حيققإذا  بسقوطها
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يف أو  مل يعرفهإذا  الشريك الواحد مبايف  سواء ،البائع خالد فبان خويلداًأن  ، أوالتعامل مع زيد
غري ذلك ، إىل كان خلالد يريد أخذ ما خالدهم باع والأن  فزعم ،قلنا بصحة الشفعة فيهمإذا  الشركاء

  . لف الرغبات فيهاتمن اخلصوصيات اليت خت
رغبة  بل ال، عقلة املبيأو  من حيث كثرة الثمن خذ ا الاأل عدمأن  لو علم(: نعم قال يف اجلواهر

، ادعاه بذلك ومن هنا يتجه للمشتري اليمني على الشفيع لو، فالظاهر السقوط، عنها على كل حال
ذكرنا مىت قام احتمال  بناًء على ماأنه  ضرورة، ها مع الشك يف احلال ملوت الشفيع مثالًؤكما يتجه بقا

كان وإن  ،كفى يف استصحاب بقائها إليهوميكن استناد الترك  العذر لوجود الغرض املعتد به عند العقالء
لكن ، سقطتالّإواملتيقن ثبوا مع كون الترك لعذر و األصلن الشفعة على خالف أقد حيتمل القول ب

  . دلة) انتهىاأل إطالقوأوفق ب، أقوى األول
 الإو ،مل يكن للمشتري البينةإذا  هو إمنااجتاه اليمني على الشفيع من قبل املشتري أن  ومن الواضح

مث احلكم  ياملسألة على احتمايل رد اليمني على املدع بنيت مل حيلف الشفيعأنه إذا  كما، فال موقع لليمني
  .احلكم مبجرد نكول املنكرأو  ،به

ن ادعى اجلهل إف، إليهيقوم مقام الشفيع يف توجيه اليمني  أيضاًوارثه أو  نائب الشفيعأن  خيفى وال
  . دلةاأل قطالعلى عدم العلم إل احللف كفي
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  ((األخذ بالشفعة والعلم بالثمن))

 ،ن كان عاملاً بالثمن صحإف، أخذت بالشفعة: بلغه البيع فقالإذا ( :قال يف الشرائع ):١٧مسألة ( 
  .صياً من الغررمل يصح مع اجلهالة تف ،بلغ الغاً ماأخذت بالثمن ب: ولو قال، مل يصح كان جاهالًوإن 

، نه يأخذ الشقص بالثمن الذي يبيع بهأخذ بالشفعة يف معىن املعاوضة بملا كان األ(: ويف املسالك
غراض الثمن يزيد وينقص واألألن  ،خذ حذراً من الغرر الالزم على تقدير اجلهلط علمه به حني األاشتر

ه كما ضسقاط بعإخذ مع اتفاقهما على ورمبا زيد حيلة على زهد الشفيع يف األ، ختتلف فيه قلة وكثرة
بأخذه مبهما كان  يرضوإن  ،وصفاً قدراً أوأو  فال يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنساً ،سيأيت
 ،يدفع حكمه املترتب عليه شرعاً من بطالن املعاوضة مع وجوده دخوله على حتمل الغرر الألن  ،الثمن

تبطل  خذ الأليصح ا وحيث ال، به كيف كان يكما لو أقدم املشتري على الشراء بالثمن اهول ورض
  . ) انتهىعلم بهإذا  بل جيدده، شفعته

 عليه وآله)هللا (صلى اهللا عن رسول ا الوارد يف النص املروي غرر الوالدليل على ذلك هو عموم 

اليت هي جممع عليها و املستفاد منها القاعدة املذكورة بوابوالروايات الواردة يف خمتلف األ ،كما تقدم )١(
  .يف اجلملة على الظاهر

وقت أو  جنس الثمنأو  مل يعلم قدر املبيع ولو، لو مل يعلمه يلزم الغرر وعليه يلزم علمه بسائر ما
ما : وقال الشفيع، كنت تعلم: اختلفا فقال املشتري ولو، التسليم أوسائر اخلصوصيات الدخيلة مل يصح

ذا ادعى العلم إ الإل مع اجله األصلف، بل بعد سنة: فقال ،علمت بعد شهر: قال املشتري، أو معلأ كنت
  . ن االستصحاب حمكمإف، سابقاً والنسيان الحقاً

                                                
  . ٣من عقد البيع ح ٤٠الباب  ٣٣٠ص ١٢) الوسائل: ج١(
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 ،لدليل الغرر الشامل للمقام ،يشترط علم كال الطرفني بالثمن واملثمنأنه  ظاهرلفا، وكيف كان
  . فال جيري فيها الغرر، معاملة كسائر املعامالتفإنه 

ذكر يف  إمناو، من تعرض له خذ فقلّاأل أما اشتراط علمه باملثمن وصحة(: قال يف مفتاح الكرامة
وأما اشتراط علمه بالثمن فقد صرح به يف املبسوط والكايف والشرائع ، التذكرة وجامع املقاصد والروضة

ومل يذكر ، والدروس واللمعة وجامع املقاصد واملسالك والروضة واملفاتيح رشادوالتذكرة والتحرير واإل
ومل ، علمه ما غري شرطأن  ئط وقضيتهمااما ذكر فيهما من الشرمنهما يف الوسيلة والغنية في شيء

يف املقنع واملقنعة والنهاية واملهذب واملراسم وفقه القرآن والسرائر وجامع الشرائع  أيضاًيذكر هذا الشرط 
  . ) انتهىاًإمجاعيكون إالّ أن  نقل دليل عليه من عقل وال الأنه  ويف جممع الربهان ،والنافع والتبصرة

واملعامالت جيب حصول العلم  نه معاملةوأل، عرفت من الدليل من عموم الغرر لكن فيه ما
  . الشفعة بنفي الشرائط املذكورة يف املعامالت يف كل مقام دلةأل إطالق وال ،طرفنيبطرفيها لل

مجلة من كالم مفتاح الكرامة كما  نقل بعدنه إحيث وبذلك يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر 
نقل  ذكره جممع الربهان من عدم الدليل عليه من عقل وال ما: تلق(: قال ،نقل منهأنه  للمراجع يظهر

نعم . وعدم ثبوت كوا معاوضة ينافيها الغرر ثانياً، كذلك بعد عدم ثبوت عموم النهي عن الغرر أوالً
ق من نصوصها نسامل يكن املن إ خذ اشرعية األواملتيقن من  األصلالشفعة على خالف ن إ :قد يقال

إىل  طريق عرفت من اعتبار دفعه يف التملك ا ومع عدم العلم به ال ىل ماإ مضافاً، هو حال العلم بالثمن
   واحتمال، دفعه
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يقتضي اشتراطه  لكن ذلك كله ال ،املزبور األصليكفيه قطع  يعلم فيه الثمن ال االجتزاء بدفع ما
إالّ  اللهم، علم به بعد ذلك ودفعهوإن  ،قول أخذت بالشفعة يدجي على كيفية اشتراطه يف البيع حبيث ال

 )١(األولالشراء والبيع إالّ  فهو أحق ا من غريه بالثمن وليس له :(عليه السالم)يدعي ظهور قوله أن 
  . ) انتهىخذالعلم به حال األ قصاه اعتبار دفع الثمن الأأن  ولكنه واضح املنع ضرورة، يف ذلك
وإن  ،آخرهإىل  ول الفقهأولذا استدل به الفقهاء من ، لعدم عموم النهي عن الغرروجه  نه الإف

 ،املراد بالغرر ماذان أو ،عدم ظهور مضمونه، أو نص صحيح استشكل عليه بعضهم بعدم عثوره على
 الم يف، كما يظهر من استدالبل هو جممع عليه بينهم، ا معاوضة واملعاوضة ينافيها الغررأوقد تقدم 

  . الفقه أبوابخمتلف 
 الذين مل يذكروه من املقنع واملقنعةأن  وهلذا فمن احملتمل، نعم مل يذكروا ذلك يف بعض املباحث

بعض الشروط  أيضاًولذا مل يذكروا يف هذا الباب ، اعتمدوا على شرائط املعامالت مطلقاً إمنا ،خرياألإىل 
كن فهل مي ،قلنا بوجوب الفور مث يأخذ بالشفعةإذا  يةفالالزم حتصيل العلم بذلك فوراً فورية عرف، خراأل

ن أو ،كذل غري مزرعة أوأو  أرضأو  محامأو  انوتحأو  بستانأو  بيع داراملأن  مل يعلمإذا  نهأالقول ب
وأنه  ،بعضهاأو  وهل باع حصته، غريهم من الشركاء بكر أوأو  عمرو شريكه يف ذلك هل هو زيد أو

، شفعة هكذا جمهوالًلخذ باحيق له األ ،غري ذلك، إىل باملواطاة دلةابغري العأو  ةدلابكم باعها بالقيمة الع
  ، اشترطوا علم الشفيع بالثمن واملثمن معاً(: ولذا قال يف القواعد

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
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مجلة إىل  ملاعكما تقدم اإل ،وهو املنقول عن املبسوط وغريه )،خذفلو جهل أحدمها مل يصح األ
  .ممن قال بذلك
املبسوط  يوحمك كما صرح به يف القواعد ،هما كان مل يصح مع اجلهالةمبأخذته : فلو قال

  .وغريمها
خذ ا ة األيعواملتيقن من شر األصللشفعة خالف دليل االحتياط وكون اإىل  حاجة وبعد ذلك ال

ولو مل يكف مثل الدليلني املذكورين من  ،الدليالن كاف لذلك إذ ،عدم الغرر كما تقدم من اجلواهر
وقاعدة املعاوضات مل ميكن االستدالل للبطالن يف مجلة من املعامالت اليت مل يذكر فيها  ،الغروررواية 

  . اشتراط العلم بصورة خاصة
كانت البستان هي املبيعة ن إ :قالإذا أنه  مما ذكروه يف عدم صحة املعاملة بالتعليق يظهرمث إن 

  .تعليقألنه  ،مل يصحفإنه  بالشفعةفآخذ ذلك دون أو  كان الثمن كذان إ ، أوفآخذ بالشفعة
 أخذت :وقال، قلاألأو  الثمن ألفأن  علم، أو قل مثالًاألأو  املبيع النصفأن  علمأنه إذا  كما

 منك بألف شيءهذا ال يشترأ: قال املشتريإذا  حاله حال ما ،أيضاًغرور وجهل ألنه  ،بالشفعة مل يصح
مثلة اليت غري ذلك من األ، إىل بيعك كذلكأ: قال البائع، أو قلأأو  لفاًأيعين مهما كانت قيمته  ،قلاألإىل 

  .كلها مناف للغرر وللجهالة
قال ن إ مث على تقدير اشتراط العلم، وملا يستفاد من العقل والشرع من اشتراط العلم يف املعامالت

فليس  ،لمأع بل كنت: وقال الشفيع، تعلم فشفعتك باطلة ال وأنت أخذت بالشفعة :للشفيع املشتري
ين كنت عاملاً أن ناس هل ين اآلإ: يقولإالّ أن  اللهم، حيلف على العلمإالّ أن  للمشتري احلق على الشفيع

  . خذحني األ وحيلف على عدم علمه بكونه جاهالً ،الصحة األصلف ،أم ال
  



 ٢٨٨

  
  ((تسليم الثمن أوالً))

متنع الشفيع مل جيب على املشتري ن اإف ،جيب تسليم الثمن أوالً(: قال يف الشرائع ):١٨مسألة ( 
  .وقد تقدم الكالم يف هذه املسألة، )التسليم حىت يقبض
 ،خذ منه قهراًجرب ومهه األ وجه تقدمي حق املشتري هنا بتسليمه الثمن أوالًن (إ :ويف املسالك

بضان ءة فيتقابالبدا اآلخرخبالف البيع املبين على التراضي من اجلانبني فلم يكن أحد املتعاوضني أوىل من 
  . ) انتهىفيكون هنا أوىل بوجوب تقدمي تسليم البائع أوالً أيضاًقيل فيه  قدأنه  معاً مع

  .تكرار الكالمإىل  الالزم التقابض فال حاجةن أو ،وحيث قد تقدم ضعف الوجه املذكور
وقال  ،مل يسلمه الثمن حيث استعد لتسليم الشقص لهأنه  مث لو عصى املشتري من التسليم مدعياً

باء عن التسليم صفة اإلألن  ،فعلى املشتري البينة ،يسلمينأن  هو أىب إمنابل استعددت و: الشفيع
  .يسقط الشفعة باالدعاء وال، ثباتاإلإىل  حباجةمستجدة فهي 

قد يشكل ذلك بناًء على (: احملقق املتقدمقول قال اجلواهر عند  ،ولذا الذي ذكرناه من التقابض
مث نقل  )والًأتقدمي الثمن  ترب فيها التقابض العكاملعاوضة يأو  ن الشفعة معاوضةأور بحصول امللك املزب
بل مقتضى ، ماميةصول اإلأيوافق  ذلك كله كما ترى الإالّ أن ( :وقال بعد ذلك، استدالل املسالك

يريد إالّ أن  همالل، ضرورة كونه الذي هو مبرتلة البائع للشفيع املزبور القول بتسليم املشتري الشقص أوالً
  . ) انتهىالتقابض بذلك أصل االبتداء من أحدمها ال

بالتقبل منهما مث أو  وجعل ثالث، لزم على احلاكم فصل الرتاع اآلخرخاف كل منهما من مث إن 
  . كما ذكروا يف بعض كتب املعامالت ،غري ذلكأو  رد عليهما متبادالً

  



 ٢٨٩

  
  ((من أعذار تأخري الشفعة))

اثنني،  واحداً فبانأو  اً،املشتري اثنان فترك فبان واحدأن  بلغه لو(: ال يف الشرائعق ):١٩مسألة ( 
  . )مل يبطل الشفعة الختالف الغرض يف ذلك ،بالعكسأو  اشترى لنفسه فبان لغريهأنه  بلغهأو 

عذر أو  كون التأخري لغرض صحيحإىل  املرجع يف هذه الفروض ونظائرها(: وقال يف املسالك
غراض باختالفه زيادة الشركاء ونقصام وخصوصيات ومما خيتلف األ ،خيل بالفورية املعتربة مقبول ال
  . ) انتهىوذلك أمر واضح ،الشريك

 هاستثىن رأي إمناو مل يرد الشفعة حني علمفإنه  ،عذاريكذب يف ادعائه هذه األنه إ :ولو قال املشتري
كما هو مقتضى ، مل يقم البينة احللفن إ يعفله على الشف ،خذالعذر ليحق له األ يفيبد ،ذلكبعد 

  . القاعدة يف الدعاوي
  



 ٢٩٠

  
  ((إذا كانت األرض مزروعة))

فالشفيع باخليار  ،مشغولة بزرع جيب تبقيته رضاألكانت إذا ( :قال يف الشرائع ):٢٠مسألة ( 
باملال وتعذر  وهو االنتفاع، ذلك غرضاًيف  لهألن  وبني الصرب حىت حيصد، خذ بالشفعة يف احلالبني األ

  . )ويف جواز التأخري مع بقاء الشفعة تردد ،املشغولة رضاألاالنتفاع ب
ينايف  حيث ال ،شريكألنه  ذن الشفيعإوقع ب املراد بالزرع الذي جيب تبقيته ما(: ويف املسالك

خذ ألمينع ا وحينئذ فالزرع ال، بعد القسمة على أحد الوجوه اليت صورناها سابقاًأو  خذ على الفوراأل
لبائع وعليه كما لو اشتراها مشغولة بزرع ا، مينع املعاوضة ن ذلك الإف ،رضاألمل ينتفع بوإن  عاجالً

إالّ  يزاالن حيث ال خبالف الغرس والبناء ،مد ينتظرأتصرف حبق وله ألنه  ،وان حصادهأإىل  تبقيته جماناً
  . ) انتهىرشباأل

القواعد والتذكرة والتحرير والدروس وجامع  قال به يفوإن  ،يف بعض هذا القول خيفى ما وال
تصرف بعد القسمة ألنه  ،تصرف حبقأنه  يذكر يف حجته غاية ماإذ  ،عن بعضهم ياملقاصد كما حك

وال كذلك ، للمشتري ةشاعة وله أمد ينتظر فتكون مدته كاملنفعة املستوفاذن مع اإلباإلأو  الشرعية
  .فيه القلعأمد هلما ينتظر  ما الإالغرس والبناء ف

ذا كان للمشتري احلق يف إف، يصلح فارقاً بينه الغرس والزرع مثل هذا الوجه الأن  ومن الواضح
يف  يؤثر مد القريب والبعيد الووجود األ ،له احلق فيهمامل يكن ذا مل يكن إو، بقاء كان له ذلك فيهمااإل

، معتد به شرعاً دليلإىل  جعير لكنه كما ترى ال(: ولذا قال يف اجلواهر بعد ذكر حجتهم، احلق
ذن من إمل يكن فإنه  ،كان الزرع بعد القسمة على الوجه الشرعي فأخذ الشفيع بالشفعةإذا  خصوصاً

ودعوى كونه حينئذ كاملشتري ، البحث فيها سابقاًعرفت الشفيع بالزرع حىت يكون كالعارية اليت قد 
  مل إذا  يف املشبه به مكان منع احلكمإذات الزرع يدفعها بعد التسليم  رضلأل



 ٢٩١

مد ذكروه من األ مقتضى ماأن  على، يكن عرف يقتضي ذلك على وجه يكون كالشرط املضر
ولعله لذا قال يف ، هلا أواناً ينتظرألن  ،ت من املشتريجارة لو وقعلط الشفيع على فسخ اإلعدم تس

 ولكن ال، ترجيح ة من دونجارمدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ اإلإىل  لو آجر املشتري: جامع املقاصد
صول أتوافق  وباجلملة هذه اعتبارات ال، جارةخصوصاً مع فرض طول مدة اإل، فيه خيفى عليك ما

  . ) انتهىماميةاإل
  

  ((ال فرق بني اإلجارة والزرع))
له الفسخ يف أن  والظاهر عندنا(: جارة وبني الزرع بقولهفرق مفتاح الكرامة بني اإلأن  ومنه يعلم

ال و ،كانت املدة طويلة تزيد عن أمد الزرع والثمرةإذا  سيما لزم الضرر على الشفيع وال الّإو ،جارةاإل
  . ) انتهىبقاءنا عليه اإلبجأو القلع الزرع ضرر عليهيف  وملا كان ،الفسخ على املشترييف  ضرر

حق  ذا مل يكنإو، كان حق الشفيع سابقاً مل يفرق بني طول املدة وقصرهالو إذ  ،غري ظاهر
  .أيضاًالشفيع سابقاً مل يكن الفرق 

فرق بني الزرع  فال، يأخذ الشقص فارغاًأن  لهأن  ظاهر دليل الشفعةأن  وحيث قد عرفت سابقاً
أو  بأن كانت العارية ،حناء املعامالت حىت الالزمة منهاأجارة والعارية وغريها من والشجر والبناء واإل

 ربجيأنه  عن جامع الشرائع احملكيولذا كان ، هوحنو من عقدالزمة للشرط يف ض ما أشبهأو  الوديعة
  . رش كالغرساملشتري على القلع بعد ضمان األ

 املتجه بناًء على ما(: قال اجلواهر هناوإن  ،فقد تقدم وجه كال االحتمالني، رشأما الكالم يف األ
  . )كنا مل جند القائل بهوإن  ،رشذكرناه عدم األ

  : فيه وجهان ،حيصل الزرعأن  إىل خذهل له تأخري األو(: املسالك قالمث إن 



 ٢٩٢

 فال ،ن بالشقص لو أخذهينتفع اآل الألنه  اجلواز ،هو اختيار الشيخ وقواه يف الدروسو: أحدمها 
 ،خذويلزم من عدم وجوب بذله جواز تأخري األ، جيب عليه بذل الثمن املوجب لالنتفاع به بغري مقابل

ن تأخري بذل العوض الذي مل حيصل فائدة عوضه غرض مطلوب وأل، ثمنتعجيله ملزوم لتعجيل الألن 
  . للعقالء فيكون ذلك عذراً مسوغاً للتأخري

غري يف  رضاألكما لو بيعت ، يثبت عذراً ومثل ذلك ال، الشفعة على الفورألن  ،العدم: والثاين
ذكرناه من  د يف احلكم ملاف تردنواملص ،اًإمجاعوقته إىل  خذجيوز تأخري األ الفإنه  ،وقت االنتفاع

يستحق  الشقص شجر عليه مثر اليف  لو كان ومثله ما، خيلو من قوة والثاين منهما ال، التوجيهني
  . ) انتهىمينع االنتفاع باملأخوذ الثمن الألن  وأوىل بالعدم هنا ،بالشفعة

ملختار التذكرة  خالفاً ،وشرحه لولده والدروس رشادجواز التأخري منقول عن املبسوط واإل: أقول
وقد ، وهو املستظهر من التحرير ،جيوز له التأخري وجامع املقاصد حيث قالوا بأنه ال يضاحواملختلف واإل

، )يثبت عذراً الشفعة على الفور ومثل ذلك الأن  عرفت من ملا ،خيلو من قوة النه (إ :تقدم قول املسالك
قال يف وإن  ،الوجه املذكور للتأخري غري ظاهرإذ  ،ةقلنا بالفوريإذا  لكن مقتضى القاعدة القول الثاين

بعد تعلقها األصل إالّ أنه كانت على خالف وإن  فعةالشألن  ،األولى عليك قوة خيف ال(: اجلواهر
مسعت  خصوصاً بعد ما، ها بعد عدم دليل على الفورية على وجه ينايف ذلكءبقا األصليكون مقتضى 

مع الغرض املعتد به  اهلا رغبة عنها المهإرادة سقوطها مع إعلى إالّ  بقتنط عذار اليت الذكروه من األ ما
  . ) انتهىعند العقالء

  القول جبواز التأخري إطالقميكن  ال أيضاًذار املذكورة سابقاً عن األإف



 ٢٩٣

وغريها على  )١(بن مهزيار وقد تقدم داللة رواية علي، ما أشبهأو  ذا كان عن جهلإ ماإالّ  فيها
 احلقني فلو قيل حبق املشتري يف بقاء زرعه كان مقتضى القاعدة يف اجلمع بني، املعىن العرفيةالفورية ب

ن ذلك يوجب سقوط الفورية أ ال، الفورية من هذا اجلانب واحلق يف بقاء زرعه من ذلك اجلانب
  . ذكروا املستفاد من النص والفتوى على ما

كالبناء  ةبعد مدة طويلإالّ  فراغهإميكن  ناً الجعله خمزأو  ذا رهنه املشتريإ حال ما ومنه يعرف
  . املالك يف اجلميع واحدألن  ،قصرية كالزرعأو  ،والشجر

  

                                                
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٢٩٤

  
  ((ال إقالة بني البائع والشفيع))

تصح بني  إمناا أل، قالة فأقاله مل يصحسأل البائع الشفيع اإلإذا ( :قال يف الشرائع ):٢١مسألة ( 
  . )املتعاقدين

من ملك إالّ  قالةيفسخه باإل وال ،ا فسخ للبيعيقع بني املتبايعني ألأن  قالةسبيل اإل(: ويف املسالك
فال تصح  ،وبعده ليس مبشتر ،ميلكأن  ملك إمناو، خذ بالشفعة ليس مبالكوالشفيع قبل األ ،العوض

  . ) انتهىبينه وبني املشتري وهو ظاهر الو ،قالة بينه وبني البائعاإل
وجه  فال، قالةاإل أدلة إطالقفيشملها ، عة معاملة بني املشتري وبني الشفيعالشفألن  ،وفيه نظر
  . قالة بينهمالعدم صحة اإل
هما قالة بينذا أراد البائع اإلإف، تعامل بينهما الألنه  ،وجه هلا قالة بني الشفيع وبني البائع النعم اإل

ذلك يف  شفاعة للمشتري ورغب املشتريالشفيع وبني املشتري قالة بني أراد اإلإذا  أما، كان باطالً
  . قالة لشمول أدلتهاصحت اإل

قالة تصح اإل الو، املشتريأو  سواء طلبها الشفيع ،قالة بني الشفيع واملشتريفتصح اإل، وعلى هذا
  .الشفيعأو  بني البائع والشفيع سواء طلبها البائع

  . فتأمل ،كما ليس بالبعيد ،ائعقالة بني املشتري والباملشتري صحت اإلإىل  رجع الشقصإذا  مث
  



 ٢٩٥

  
  ((لو كان الثمن مؤجال))

للشفيع أخذه بالثمن : قال يف املبسوط، اشترى بثمن مؤجلإذا ( :قال يف الشرائع ):٢٢مسألة ( 
ويلزم كفيال ، ويكون الثمن عليه ويف النهاية يأخذه عاجالً، وله التأخري وأخذه بالثمن يف حمله، عاجالً
  . ) انتهىوهو أشبه ،ملياًمل يكن ن إ باملال

قامة إذلك بعد ك خذفللشفيع األ كان الثمن مؤجالً ولو(: وقال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة
نافع وكشف ب والغنية والسرائر والشرائع والكما يف املقنعة والنهاية واملهذ( ):مل يكن ملياًإذا  كفيل

والدروس واملقتصر وجامع املقاصد وجممع  يضاحإلواملختلف وا رشادالرموز والتذكرة والتحرير واإل
، كثر كما يف جامع املقاصدوهو قول األ ،ولعله قد يظهر من التنقيح واملهذب البارع واملسالك، الربهان

، مجاعقد يلوح من جامع املقاصد اإلو، وعليه عامة من تأخر كما يف الرياض ،كما يف املسالك شهرواأل
  ).غري املفيد ممن تقدم عليه ن به قائالًأ وهو يرشد ،ناابأصحمن قوم إىل  ويف اخلالف نسبته

ن إ :عنهما فقالوا يوالطربسي فيما حك يعل واملخالف الشيخ يف املبسوط واخلالف وأبو(: مث قال
يأخذ بالثمن يف وقت أو  ،جلانقضاء األإىل  يصربأو  ،يأخذ جبميع الثمن حاالًأن  الشفيع يتخري بني

  ).حلوله
ومن ، من ناحية ا على الفورأالشفعة تدل على  أدلةألن  ،ذكره املشهور لقاعدة هو ماومقتضى ا

جل وحيث كان البيع باأل، الشفعة تكون كالبيع الذي وقع بني املالك للشقص واملشتريأن  أخرىناحية 
  .جل كذلكتكون الشفعة باأل

وقت إىل  ما الصربإو حاالًما إذلك فيجب  يف واالستدالل لقول املبسوط وغريه باختالف الذمم
وليس هو للرغبة عن ، كان التأخري لغرض معتد به عند العقالءأن  ينايف ذلك الفورية بعد وال ،احلول

  .الشفعة
   أدلةيوجب ختصيصاً يف  ن اختالف الذمم الإف، غري ظاهر الوجه



 ٢٩٦

م الكالم يف كما تقد ،ومل يدل دليل على جواز كل تأخري لغرض معتد به عند العقالء، الشفعة
  .ذلك

 ،سقاط الشفعة على تقدير ثبواإما إ ،هذا القول يستلزم أحد حمذورينن (إ :ولذا قال يف اجلواهر
، األولمر جوزنا له التأخري لزم األن إألنه  ،وكالمها باطالن، موجب هلا لزام املشتري بزيادة الإأو 

جنوز له التأخري ألزمناه بزيادة صفة وهي مل وإن  ،عترف به اخلصما ا على الفور على ماأواملفروض 
  . ) انتهىتعجيل الثمن من غري موجب

مكان التخلص عرفت من التخيري إل يقتضي ما وعدم تساوي الذمم الذي ذكره اخلصم ال(: مث قال
فتبقى الشفعة حينئذ على الفور بعد سقوط  ،بالكفيل الويف امللي مع فرض عدم كون الشفيع كذلك

  . ) انتهىالعذر
الثمن املؤجل أن  ويؤيده. )١(هو أحق ا من غريه بالثمن :(عليه السالم)بل لعله ظاهر قوله 

كثر بغري فكيف يكلف الشفيع بالثمن األ ،يسبب نقص القيمة بينما الثمن املعجل يسبب زيادة القيمة
  . مربر له من تضخم وحنوه

على عدم وجوب إالّ  املزبور مل يدلومنه يعرف وجه النظر يف قول الرياض حيث ناقش بأن اخلرب 
، بار الفوريةعلى تقدير اعتإالّ  ذ بالشفعة حاالًخيستلزم وجوب األ وهو ال ،تعجيل الثمن على الشفيع

 وبني ما ،مرين الذين ذكرمها يف املبسوط واخلالفني األب فاملتجه على هذا التخيري، واملفروض عدمه
  .حداث قول ثالث يف املسألةإيكن  ملن إ وهو يف غاية القوة ،ابصحذكره األ
  .كان الثمن مؤجالًإذا  مقيد لذلك الدليل مبا وال، الفورية تفهم من دليل آخرن إ :فيهإذ 
  وجه حينئذ جلواز النه إ لكن يف قول الرياض(: لذا قال يف اجلواهر كأنهو

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٢٩٧

على الشفيع  رال ضرمكان الفور بالشفعة بإضرورة  ،جلالتأخري بعد فرض مشروعية الشفعة باأل
على التراخي الذي ميكن  على القول بالفورية ال شكالاإلأن  (واملفروض عدمه) ضرورة: لقوله ،وقع وال

جعل  )هللارمحه ا(والشيخ  ،على الفور مسعته من الدليل مبين وما، وقت احللولإىل   الشفعةريمعه تأخ
  . ى) انتهينايف الفورية الذي هو قد اعترف به التأخر للعذر الذي ال

إىل  له الشفعة معجلة مع بقاء الثمن يف ذمتهأن  يف أيضاًيتجه البحث  )نعم على التراخي(: أما قوله
وجه للتأخر مع فورية  الأنه  فريد عليه، الذمم غري متساويةألن  جلاألإىل  بل يؤخرها، ال جل أواأل

  . جل مع هذه املسألةربط مبسألة األ وال ،الشفعة
 ،مسعته منهم من وجوب دفع الثمن أوالً قد يناقش املشهور مبنافاته ملاأنه  اكم(: أما قول اجلواهر

 ذلك حكم تعبدي للشفعةألن  ، أوشرط كاشفأو  نه جزء مملكأل أو، لتوقع استحقاق الشفعة عليه
من  شيءيساعد عليه  واحتمال اختصاص ذلك بغري املؤجل جمرد جس ال، مل يتوقف عليه ملكوإن 

 وما، )١(هو أحق ا من غريه بالثمن :(عليه السالم)قوله  ،الشفعة أدلة إطالقإىل  مضافاً اليت هي دلةاأل
بن مهزيار املشتمل على بطالن  وخرب علي، )٢(األولالشراء والبيع إالّ  ليس للشفيعأنه  من يف املكاتبة

كما عرفته  ،)٣(إليهياب واإل مقدار الذهاب يويف غريه بعد مض، الشفعة بالتأخري عن الثالثة أيام يف املصر
  . ) انتهىمنها تعرض للثمن املؤجل شيءوليس يف ، سابقاً

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٣(



 ٢٩٨

  .اختالف أولئك هنا دليل على االختصاص بغري املؤجلإذ  ،حمل نظر
(عليه ذلك يف قوله إىل  ملاعبل على خالفه كما تقدم اإل، ذكره اجلواهر تدل على ما والروايات ال

يدل فإنه  ،)٢(األولالشراء والبيع  الإ: بل هو ظاهر قوله، )١(ريه بالثمنهو أحق ا من غ :السالم)
بل غريمها  الروايتني إطالقف، يف مجيع اخلصوصيات األولخذ بالشفعة كالبيع يكون األأن  على لزوم

أن  ذلك مقتضىن إ بل، يف كيفية التملك بالشفعة يوجب ذلك اختالفاً وال، أيضاًيشمل البيع املؤجل 
مقتضى ذلك اختالف كيفية التملك بالشفعة أن  (على: فقوله بعد ذلك، األولن للشفيع هو البيع يكو

  .يرادإيف املؤجل وغريه والنصوص كادت تكون صرحية يف احتاد كيفيتها) حمل 
يشمل املؤجل  ان املراد من الثمن يف النصوص املزبورة ما لوك أيضاًو(: ن قوله بعد ذلكأ كما

 ،من املكان والرهن والكفيل وغري ذلك ،والبائع يذكر شرطاً فيه بني املشتري بار مجيع مالكان املتجه اعت
ظن أحداً أ وال ،إليهواشتراط غريه من املكان وحنوه مما يرجع  ،دائهفرق بني اشتراط الزمان أل الإذ 

  . ) انتهىيلتزمه
ذا شرط املشتري على إف ،للشرط قسطاً من الثمنألن  ،يرد عليه لزوم القول بذلكإذ  ،حمل نظر

 :(عليه السالم)فيشمله قوله ، رآه العرف جزءاً من الثمن ،ما أشبه بالعكس أوأو  الشريك خياطة ثوبه
بالثمن)٣(،  (عليه السالم)وقوله:  ّاألولالشراء والبيع إال)املستفاد عرفاً من الشفعة  بل هو، وحنوها )٤

  . كذلك أيضاًتكون الشفعة الشرعية أن  مقتضى ذلكف، بل قررها، العرفية والشارع مل يغريها

                                                
  . ٣٨٨ص ٣٧) انظر اجلواهر: ج١(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٤(



 ٢٩٩

فال وجه للمطالبة ، فرض مشول النصوص املزبورة ملؤجل على أجلهأيضاً إذا و( :بعد ذلك أما قوله
صول أ يوافق دليل معتربإىل  عترج ودعوى اختالف الذمم يف ذلك ال، م ثبوت احلقعد بالكفيل بعد

خصوصاً مع ، فرض تعذر الكفيل عليه مع ويسقط احلق الثابت منها دلةاأل إطالقبه  مامية حبيث يقطعاإل
محد ومالك والشافعي أك ،يناسب هذه االعتبارات مذاق العامة القائلني بذلك إمناو، العلم حبال الشفيع

  . ) انتهىيف القدمي
 )١(ال ضرر :)عليه وآلههللا ا ىصل(شمول لقوله ن الكفيل من باب االستيثاق املإف ،حمل مناقشة

  . رهن وغريهرفع الضرر كالي بل كل ما، يشترط الكفيل فقط نعم ال ،وغريه
جيب على املشتري  الأنه  يتجه عليه أيضاًو(: حيث قال أيضاًومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر 

شتري جيب على البائع قبوله من امل كما ال، لتعذر الكفيل مثالً الًاعن البائع لو بذله الشفيع ح قبوله فضالً
بل صرحيه يف املقنعة  وظاهر املفيد ،رييكون للمشتري غرض بالتأخأن  جل حق هلما وميكناألإذ  ،كذلك

  . ) انتهىالتزامه بذلك
  .هللا)(رمحه ا ينقض كالمهم بقول املفيد ذ الالزم القول بذلك والإ

أن  التفاتاً على يبعد اللزوم عليه وال(: بناءاً على مذهب املشهور بقوله الرياض فيه أن إشكال كما
ذا أسقط حقه إف، حلقه واستخالصاً له عن لزوم التعجيل به هو مراعاةً إمنااحلكم بالتأجيل يف حق الشفيع 

  . ) انتهىات على لزومهطالقوتربع بالتعجيل فال موجب للمشتري عن عدم قبوله مع داللة اإل
  . حدمها فقطأل حق هلما الأنه  ملا عرفت من ،غري ظاهر

                                                
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٣٠٠

، رفاق بالشفيع الذي ثبتت له الشفعة مرعاة للضرر عليهمنافاته لإلإىل  مضافاً(: ل اجلواهرأما قو 
منه على وجه تسقط  لزامه بالكفيل وعدم قبول الثمن حاالًإريب يف حصول كمال الضرر عليه ب وال

  . ) انتهىمل يتيسر له ذلكن إ شفعته
 ال ضررالشفيع يسقط ب ال ضررو ،تريأخذ الثمن قد يكون ضرراً على املشحيث إن  ،فغري ظاهر

  . يةاألولالقواعد إىل  ومع تساقطهما يرجع ،املشتري
خذ ا ثر على األواملتيقن من ترتب األ األصلخالف  الشفعة علىأن  قد عرفت أيضاًو(: أما قوله

ملناقشة يف مكن اأعلى كفاية الصرب من املشتري يف ذمة الشفيع  إمجاعمل يكن ن إ بل، ثمن فعالًلمع دفع ا
  ).جياب من الشفيع خاصةوميلكه باإل، ثبوا فيها على وجه يكون ديناً له على الشفيع

 خذ بالشفعة حاالًاليت قد عرفت داللتها على األ دلةاأل إطالقيقاوم  ال أن األصل فريد عليه
  .وتأجيل الثمن وااللتزام بسائر الشروط

املتجه حينئذ اعتبار احللول عليه أن  لك كلهك من ذل فقد ظهر، وعلى كل حال( :فقول اجلواهر
واملراد منه من  ،)١(أحق بالثمن :(عليه السالم)ولظاهر قوله ، مىت أخذ بالشفعة ليتم ملكه للشقص

  ).إليهوغري ذلك مما أشرنا  ،)٢(وخرب ابن مهزيار، حيث املقدار
  .هللا)ا (رمحه خالف كالمه اخلربين وغريمها دال علىأن  قد عرفتإذ  ،حمل نظر

نعم (: الفورية العرفية يظهر وجه النظر فيما ذكره اجلواهر أخرياً بقوله أدلةتقدم من  مماأن  كما
، بناًء على الفورية، هل يكون التأجيل للمشتري عذراً للشفيع لو أراد التأخري بشفعته من حيث الزيادة له

   مقتضىأن  منمرة  تكرر منا غري بناًء على ما، خيلو أوهلما من قوة ال ،وجهان

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ١٠الباب  ٣٢٤ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٣٠١

ذلك هو الذي أدخله على بلى املشتري عوالضرر ، ثبوت حق الشفعة على الدوام دلةاأل إطالق
غريه قلنا بسقوطها مع  أو احملكي مجاعلكن لإلو، فيه الشفعة غري مالحظ ملا يسقطها نفسه بشرائه ما

 )فعة على احللول مطلقاًمدخل له فيما ذكرناه من الش مهال رغبة عنها من حيث كوا للتأخري الاإل
  . هىنتا

فليس ، ة العرفيةاليت قررها الشارع الفوري أيضاًبل مقتضى العرفية ، دلةمقتضى األأن  ذ قد عرفتإ
  . سبحانه العاملهللا وا، مهال رغبة عنها دليلخذ باستثناء صورة اإلحقه يف األيف  طالقذكره من اإل ملا

  



 ٣٠٢

  
  ((هل الشفعة تورث))

: وقال الشيخ ،الشفعة تورثهللا) قال املفيد واملرتضى (رمحهما ا(: ع الشرائقال يف ):٢٣مسألة ( 
  . ) انتهىيةأشبه متسكاً بعموم اآل األولو ،بتريوهو  )١(بن زيد على رواية طلحة تعويالً ،تورث ال

  . تورث ا الأوغري املشهور على  ،ا تورثأاملشهور على  ،يف املسألة قوالن: أقول
هو خرية املقنعة ( ي):والشفعة موروثة كاملال على رأ(: كرامة عند قول العلّامةقال يف مفتاح ال

والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والنافع وكشف الرموز والتحرير  ،واالنتصار واخلالف يف باب البيع
 يكوالتبصرة واملختلف والدروس واحلواشي واللمعة واملقتصر والتنقيح وغاية املرام فيما ح رشادواإل
وهو  ،يضاحوجامع املقاصد واملسالك والروضة والكفاية واملفاتيح والرياض وكذا التذكرة واإل ،عنه

  .الشفعة تورث عندنا: عليه حيث قال مجاعوظاهر االنتصار اإل، عليأيب  عن احملكي
هر ظاألنه إ ويف السرائر، عليه الفتوىن إ ويف التنقيح، ناابأصحعند  صحاألنه إ ويف جامع الشرائع

  .ناابأصحمذهب املفيد واملرتضى ومجلة وأنه  ،ناابأصحمن أقوال 
 إمنا :بعد ذلك وقال، الوفاقإىل  رجع يف اخلالفنه إ :وقصر اخلالف على الشيخ يف النهاية وقال

 دلةفكيف تترك ا األ ،عمالً توجب علماً وال آحاد ال أخبارتورث ب ا الأإىل  من ذهبمتسك 
  .مجاعواإل

ومجلة  يعل كثر ومنهم الشيخ يف بيع اخلالف واملفيد واملرتضى وأبومذهب األنه إ لكويف املسا
  .املتأخرين

  .أبدل اجلملة باجلمهورإالّ أنه  ،ومثله قال يف الكفاية
  أنه  ويف الرياض تارة

                                                
  . ١ح ١٢الباب  ٣٢٥ص ١٧) الوسائل: ج١(
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  .عامة املتأخرينإىل  أخرىونسبه ، اًإمجاعبل كاد يكون ، املشهور
والقاضي يف املهذب وابن محزة يف الوسيلة  ،ف يف باب الشفعةواملخالف الشيخ يف النهاية واخلال

خرب  يف املقنع والفقيه ىروأنه  وحكى يف كاشف الرموز عن الصدوق ،عنه يوالطربسي فيما حك
  .عندنا من نسخ املقنع ومل جنده يف ما )١(طلحة

ورواية طلحة مع عدم ، العقلية والنقلية الدالة على املنع دلةويف جممع الربهان لعله أظهر ملكان األ
  . بذلك غري ظاهر فتأمل )٢(رثمشول آية اإلإذ  ،دليل واضح يفيد ذلك

 ،ترجيح فيه كثر والمذهب األنه إو ياملرونه إ ويف املبسوط، ناابصحمنصوص ألنه إ ويف اخلالف
  .وىقهو األ األولو ،فقه الراونديتعرض لذلك يف املراسم والكايف و وال ،ترجيح يف الغنية كما ال
عليه هللا صلى ا(واملفاتيح من قوله  )٣(رواه املسالك وملا، رثاإل أدلةلعمومات  ،ظاهر املشهورلاو

  . ترك امليت من حق فهو لوارثه ام: )وآله
هذا العموم كدخوله يف سائر يف  يدخلأن  فيجب ،ترك عرفاً حق الشفعة مماأن  ومن املعلوم

حق الشفعة عريف أن  وملا تقدم مكرراً من، القذف وغريمهاكحق اخليار وحق  ،العمومات كسائر احلقوق
  .رث فيهوالشارع قرره والعرف يرون اإل

  ، بن حيىي فقد استدلوا خبرب حممد ،أما املقابل لقول املشهور

                                                
  . ٦يف الشفعة ح ٣٦الباب  ٤٥ص ٣) الفقيه: ج١(
  . ٧) سورة النساء: اآلية ٢(
  تورث).  ذيل قول الشرائع: (الشفعة ال ٢٨٠ص ٢) املسالك: ج٣(



 ٣٠٤

لشريك إالّ  شفعة ال: قالنه إ )عليهم السالم( يعل عن، عن أبيه، عن جعفر، عن طلحة بن زيد
  . )١(غري مقاسم
  . )٢(احلدوديف  يشفع ال :قال عليه وآله)هللا (صلى اهللا رسول ان إ :وقال
  . )٣(الشفعة تورث ال: وقال

  .بعض طرقه ضعفيف  كانوإن  ،خيفى صحيح سنداً واخلرب كما ال
عن ، عن الصادق، عن ابن فضال، سباطأإىل علي بن  بسنده ،عن البحار رواه املستدرك ويؤيده ما

  . )٤(تورث الشفعة ال: قالعليه وآله) أنه هللا (صلى اعن النيب ، )معليهم السال(عن آبائه ، أبيه
تورث  ال: قال(عليه السالم) أنه علي  روي عنأنه  ،عن العالمة، اللئايل رواه غوايل وما

   .)٥(الشفعة
  .مجاعبل ادعى عليه اإل، يقاوم املشهور ال ذلك كلهإالّ أن 

املتأخرين  من بل هو معلوم، نتصار واجلامع والتنقيحظاهر من اال مجاعاإل :بل يف مفتاح الكرامة
  .صريح السرائر يف آخر كالمه مجاعإلابل ، خالف فيه أصالً فال، يردبيلالف املقدس األخلاجيزم ب ومل

صول املذهب وقواعده اليت منها عدم أأشبه ب األول(: ولذا قال يف اجلواهر ممزوجاً مع الشرائع
يف كتاب البيع املتأخر  األولإىل  صوصاً بعد رجوع الشيخ يف اخلالفخ ،اخلروج مبثله عن العمومات

خيفى  عمله به كما المن له أعم  )٦(الصدوق ورواية، أخبارومعلومية كون النهاية متون  ،عن الشفعة
عن  يضماره وموافقته للمحكإوخصوصاً بعد ، فينحصر اخلالف حينئذ يف نادر ،على من الحظ كتابه

   وري وأيبثال

                                                
  . ١ح ١٢الباب  ٣٢٥ص ١٧) الوسائل: ج١(
  من مقدمات احلدود.  ٢٠الباب  ٣٣٣ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ١٢الباب  ٣٢٥ص ١٧) الوسائل: ج٣(
  . ١ح ١٠الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٤(
  . ٢ح ١٠الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٥(
  . ١٣س  ٣٤٤ية: صهمن اجلوامع الفق، ) النهاية٦(



 ٣٠٥

  . ) انتهىيةمتسكاً بعموم اآل(: ولذا قال الشرائع، يفة وأمحدحن
، فيه خيفى ما فال ،خالل بالفورية وتأخري الطلبأما محل بعضهم للخرب بأن الغالب يف الورثة اإل

غري ، يستحق شفعة فال رث بأن ملك الوارث متجدد على الشراءاحتجاج الشيخ لعدم اإلأن  كما
  .يقدح جتدد ملكه استحقه مورثه وحقه سابق فال خذ ماجيب عنه بأنه يأأملا  ،ظاهر

ومثل هذا ، عن نادر جداًإالّ  مل يثبت القول بهأنه  عراض املشهور قدمياً وحديثاً حىتإوالعمدة هو 
 كابأصحخذ مبا اشتهر بني  :(عليه السالم)هو مشمول للمالك يف قوله إذ  ،ميكن العمل به اخلرب ال

  . )١(ريب فيه مع عليه الن اإف، ودع الشاذ النادر
الكافرين حكمنا هلم أو  هم الشفعة سواء كانوا من املخالفنيا ن رأوإف، غري الشيعةإىل  أما بالنسبة

  .لزموهم مبا التزموا بهأكما هو مقتضى ، نقول ا هلم مل يقولوا بالشفعة فالإذا  أما، ا
امليت قائل أن  مل نعلم هل لوأنه  كما، البقاء لاألصف ،امليت أسقط شفعته أم الأن  مل نعلم هل ولو

  . نقول ا، الأو  بالشفعة
عدم اعتقاد إذ  ،ظاهر أخذ الوارث القائل بالشفعة الفا، يقول بالشفعة علمنا بأن امليت الإذا  أما
أنه  وارثه يعتقدبينما ، ميلك شيئاً الأنه  تقليداًأو  ذا كان امليت يعتقد اجتهاداًإ فهو مثل ما، يضر امليت ال

  . ن له احلق فيهإف، كان ميلكه
 فال، كما يف تعدد الشركاء ،يعتقد بالشفعة واملورث يعتقد ا انعكس بأن كان الوارث الإذا  أما

  .خذ احق للوارث يف األ
ويكون حكم  ،خذ ا وعدمه كان لكل حكمهاجتهاداً يف حق األأو  ولو اختلف الوارث تقليداً

  . سيأيت بعض ماأخذ بعضهم دون 

                                                
  . ١من صفات قاضي ح ٩الباب  ٧٥ص ١٨لوسائل: جا) ١(



 ٣٠٦

يتمكن الوارث  ال، والوارث يقول ا ،يقول بالشفعة كافراً الأو  كان امليت خمالفاً مثالًإذا  نعم
حق حىت  وحيث مل تكن له الشفعة فال، شفعة له الأنه  لزام امليت مبا التزم بهإمقتضى إذ  ،خذ امن األ

  .يرثه الوارث
يرى  وكان الوارث ال ،عدول ثالثاً يف جملس واحد بالقاً زوجته كان املورث مطلّأنه إذا  كما

التزام امليت بانفصال الزوجة حيث إن  ،حق للزوجة على الوارث يف النفقة الفإنه  ،ذلك لكونه شيعياً
إىل  كان بعض ذلك حباجةوإن  ،تبقى زوجة حىت يكون هلا حق على الوارث يف النفقة يفصلها فال

  . التأمل
  



 ٣٠٧

  
  يب ال الرؤوس))((الشفعة على النص

ا تورث كاملال أالشفعة بناًء على أي  وهي(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢٤مسألة ( 
خالف  فللزوجة الثمن وللولد الباقي بال اًوولد ترك زوجة مثالً ولو، سوالرؤ تسقط على النصيب ال

املرياث يف الشفعة ورثه على فرائض فمن أثبت : قال ،توهم ذلك من عبارة املبسوطوإن  ،أجده فيه بيننا
، نصباءبداً عند من قسمه على األأوعلى هذا ، ن خلف زوجة وابناً كان هلا الثمن والباقي البنهإف، هللا

  .)٢(،)١(ومن قسمه على الرؤس جعله بينهما نصفني
 فللزوجة مع ،سواء طالب املوروث أم ال ،كاملال على رأي ةوالشفعة موروث( :وقال يف القواعد

  ).الولد الثمن
ا حترم حيث إترث من الشفعة من  ا الأخص املثال بالزوجية لدفع توهم ( :ويف مفتاح الكرامة

 ومل يكن للزوجة ولد فال وحدها رضاألفلو بيعت ، شجار وحنوهاومن عني األ، وقيمةً عيناً رضاألمن 
 شرب فلها الشفعة رضيكون لألن إالّ أ ظهرفكذلك على األ بنيةشجار واألولو بيعت مع األ ،شفعة هلا

كما طفحت به عبارات ، القسمة على السهامأن  على أيضاًف بذلك نصوقد نبه امل، هلا حقاً يف املاءألن 
  . ) انتهىمنهم ممن تعرض له نا من غري خالف أصالًابأصح

ن مقتضى إف، ومفتاح الكرامة عبارة القواعد ،وجه لتقييد اجلواهر عبارة الشرائع الأنه  والظاهر
كما ، مل يدخل العني يف ملكهاوإن  فالزوجة هلا احلق، الشفعة تورث مطلقاً للزوجة كغريهاأن  القاعدة

إذا  كما، يف ملكه شيءوعدم دخول  نسانمنافاة بني حق اإل وال ،رثذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اإل
  .جنيبكان حق اخليار لأل

كان وإن  ،اخلاصة نصباء واحلصص قول العامة العلى األ س الوكون الشفعة على الرؤأن  والظاهر
ولعله ، يةخري يصري املسألة خالفكالمه األن إ :عن املبسوط قال ذكر ماأن  بعدأنه  عن املختلف احملكي

  أراد باخلالفية 

                                                
  .١١٣ص ٣املبسوط: ج) ١(
  .٣٩٣ص ٣٧اهر الكالم: ججو) ٢(



 ٣٠٨

فقال  اختلف الشافعية(: التذكرة يولذا قال يف حمك، بني اخلاصة بني العامة واخلاصة جمموعاً ال
حيفظ عن  هذا ال: وقال بعضهم، ونقله املزين عنه، سوا على عدد الرؤإ: شافعي قالالن إ :بعضهم
م يرثون بالشفعة عن أل، واحداً ورثوا أخذوا الشفعة حبسب فروقهم قوالًإذا  ن اجلماعةإف، الشافعي

  . ) انتهىم يأخذوا بامللكأ ال امليت
أو  أكثر من ذلك ه البقدر حقيرث منه  إنسانكل أن  ،دة بعد كوا مورثةإن مقتضى القاعف

ومن ( :أيضاًقوال املذكورة واملنقولة يف مفتاح الكرامة بعض األ ولذا قال يف اجلواهر بعد نقله، أقل
استدلوا به  احلجة على ذلك غري واضحة عدا ماأن  من دعوى :يف الرياض الغريب بعد ذلك كله ما

ال كما ذكره إو ،بلغ درجة احلجية كما ظنوهن إ سنوهو ح، رثثبات أصل املسألة من عمومات اإلإل
لكن املخالف هلم غري ، ةالتسوي ييقتض األصلففيه مناقشة و، خيلو من قوة ولعله ال، )١(جلةبعض األ
  . )٣(انتهى )٢()ة كما يستفاد من مجاعةمن العامأنه  والظاهر، ذكروه قوالًوإن  معروف
ل يدل وال، تكون حسب اختالف احلصصأن  جيباحلقوق أن  أصل يقتضي التسوية معأي  نهإف

  . رثخاص خيرج احلقوق عن عمومات اإل
  : قالنه إحيث (اللهم) : فمما ذكرناه يظهر وجه النظر يف استثناء اجلواهر بقوله، وكيف كان

بل ، شياءحرمت من بعض األوإن  ،حترم من الشفعة ا الأذكر الزوجة يف املنت وغريه لبيان مث إن (
مل تكن ترث من الشقص الذي استحق به املورث وإن  ،ا ترث الشفعة يف العقارألبيان نه إ :قد يقال
ن استحقاقهم الشفعة إف ،من املورث إليهفهي تشارك الورثة يف الشفعة دون الشقص الذي انتقل ، الشفعة

   رث املشتركلإل بل هو، ليس للشركة ضرورة جتدد ملكهم

                                                
  .٤٠ص ٩انظر جممع الفائدة والربهان: ج) ١(
  ط احلديثة. ١٠١ص ١٤رياض املسائل: ج) ٢(
  .٣٩٤ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٣(



 ٣٠٩

رث للعقار ا متنع من اإلإ: يقالإالّ أن  اللهم، من الكتاب والسنة اداملستف بينهم وبينهما يف سببه
رث منه ا من اإلورد من حكمة منعه اً مع مالحظة ماخصوص، أيضاًبانتقاله  يوللحق املتعلق به املقتض

  . ) انتهىرثها يف الشقص الذي هو سببهاإوالفرض عدم ، رث سببهإيكون ب إمنارث الشفعة إمؤيداً بأن 
: ذكره بعد قوله مراده باجلميع ماأنه  وظاهره، )اجلميع كما ترىإالّ أن ( :قال بعد ذلكولذا 

رثها إوعليه قد يتصور (: قالفإنه  ،ينايف ذلك ما )اجلميع كما ترىن (إ :نعم ذكر بعد قوله )،اللهم(
  . )رثها للشفعة حينئذإا ترث منه ويتبعه إللشفعة بالشركة يف الشرب ف

 فلها الثمن، رثها حسب احلصصإيكون ن أو ،ثهارإضى القاعدة كما عرفت فمقت، وكيف كان
  .الربعأو 

ترك فهي  ترث الزوجة كل ما ،ماماإلإالّ  مل يكن له أحد يف كل الطبقاتإذا  قيل بأن املورث ولو
ما مات امليت وترك إذا  ويكون حاهلا حينئذ حال، امليتإىل  رضاألكل حق الشفعة فترجع  أيضاًترث 
ا هل ترث أو ،رثكما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اإل، مامالزوجة واإلإالّ  اًإطالقوارث له  اً والأرض
حرماا حينئذ حيث إن فقط ووارث ومنهم الزوجة  أرضكان للميت إذا  وكذلك ،ترث الأو  رضاأل

 ماإىل  دلةاألالنصراف  ،رضإالّ األ ليس للميتأنه  لفرض ،رث مطلقاًمبعىن حرماا عن اإل رضاألمن 
إذا  أما، رضاألترث من  وال رضاألحيث ترث الزوجة من غري  رضاألوغري  رضاألذا كان للميت إ

  . رثبينا تفصيله يف كتاب اإل فالزوجة ترث على ما، فقط رضاألكان للميت 
   أخذت الزوجة لو ،مل تستحق من العنيوإن  مث بناًء على حقها يف الشفعة
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، خذ بقدر حقهممل تأخذ الزوجة كان لسائر الورثة احلق يف األ ولو، خذ كالًكان هلم احلق يف األ
فالحق هلم يف  نّ الشفعة حيث كانت حقاً للزوجةإف اآلخرالربع إىل  أما بالنسبة، رباع مثالًثالثة األأي 
  .خذاألأو  فله اخليار يف الرد ،وحينئذ يلزم تبعض الصفقة على املشتري، خذ بقدر الربعاأل

يصح  امللك الألن  ،خذها وعدم أخذها بالشفعةنتيجة أل الفإنه  ،مل يأخذ سائر الورثة بالشفعة ولو
ويكون امللك  ،م مل يأخذوا بالشفعةوأما لغريها فأل، رضاألمتلك  ا الأما هلا فأل، هلا وال لغريها

خذ سائر الورثة رجع ومل يأ ا لو أخذت بالشفعة بقدر حقهاإ: يقالإالّ أن  اللهم، للمشتري كامالً
 ك امليتيف مل رضاألذا دخلت إو، مثناًأو  عطاء الثمن ربعاًإوعليها  ،امليت بقدر حق الزوجةإىل  امللك

ذا إف، املأخوذة للورثة رضاألتكون إذ  ،هلا تأخذ مقابالًأن  أعطت املال بدونكانت لسائر الورثة فهي 
  . حق الشفعةكما ليس بالبعيد يكون هلا  كان لذلك اعتبار عريف

 رضاألالثمن من أو  الربعحيث إن ، نعم املشتري له حق الفسخ باعتبار خيار تبعض الصفقة عليه
يكون للمشتري خيار  إمناو الشفيع له حق أخذ البعضأن  وقد تقدم الكالم يف، الكل الشفيع الإىل  رجع

نقلناه  على ما ،اًإطالقض خذ بالبعحق للشفيع يف األ الأنه  كما ذكره مجاعة من ال، تبعض الصفقة
  . سابقاً عن اجلواهر وغريه

وعلى كل حال أخذ ، من أخذ الزوجة وعدم أخذها ،ربع للمسألةوبذلك كله ظهرت الصور األ
  . الورثة وعدم أخذهم

  
  ((لو عفا أحد الوراث))

 ةأدل طالقوذلك إل، )عفا أحد الوراث عن نصيبه مل تسقط لو(: فقد قال يف الشرائع، وكيف كان
  . الشفعة الشاملة للمقام



 ٣١١

أن  أما احتمال ،للمشتري حق اخليار لتبعض الصفقة عليه كما تقدم يقيد بأنهأن  نعم ينبغي
 خر من وارث آخريهب حقه لآلأو  يعوضأن  س الشفيع لهيريد حقه هنا ونف للشفيع الذي ال الوارث

والعرفية ليست أكثر  ،عدمه األصلن للهبة والتعويض مع كو كون حق الشفعة قابالًن إ :ففيه ،غريبأو 
  . خالف مقتضى القاعدة ،من حق نفس الشفيع ووارثه

قلنا وإن ( :(مل تسقط الشفعة) بقوله: خيفى وجه النظر يف تعليق اجلواهر حيث علق على قوله مث ال
ض عدم والفر، بناًء على منافاة مثله للفورية، شريك له فيها وقع ذلك عن املورث الذي ال بالسقوط لو

نعم لو ، يسقط احلق بعفو البعض خبالف الفرض الذي قد اشترك فيه مجيع الورثة فال، صحة التبعيض منه
  . ) انتهىبناًء على السقوط مبثله يف املورث، الوارث واحد وعفا عن البعض سقطتأن  فرض

أن  كماف، وحينئذ فحال الوارث حال املورث، ذ قد عرفت سابقاً وجه النظر يف هذا االحتمالإ
أخذ إذا  كذلك الوارث ،كان للمشتري خيار تبعض الصفقةوإن  أخذ بالبعض كان له ذلكإذا  املورث

كان للمشتري خيار تبعض وإن  ،صح ذلك، أخذ حقه فقط ومل يأخذ سائر الورثة، أو بعض حقه فقط
  . الصفقة

أنه  قد عرفتإذ  ،ففيه نظر، )ميعيأخذ اجلأن  وكان ملن مل يعف(: أما قول الشرائع بعد ذلك
ألن ( :علله اجلواهر بقولهوإن  ،فلماذا يكون لبعض الورثة أزيد من حقه، توهب تعوض وال الشفعة ال

، عرفت من عدم تبعض الشفعة ملا ،الشفعة عن مقدار حقه خذ اليسقط استحقاقه نفسه األ إمناعفوه 
   وجه توزع ستحق هلا علىتكثر املوإن  ،ة واحدةشفعإالّ  فليست، مصدرها هنا واحدأن  والفرض



 ٣١٢

  . ) انتهىعليهم على قدر النصيب لو أخذوا ا
يأخذ خبيار تبعض  املشتري ومل يرضن إ ض مما هو حقهوعليه فمن مل يعف له احلق يف أخذ البع

  . أخذ نفس املورث الشفيع ببعض حقه دون بعضإذا  مر كماألاال فإو، الصفقة
   .ث آخرسقاط وارإكيف يسقط حق وارث ب: يقال ال
وجود ملثل  وال، دليلإىل  دل عليه الدليل حيتاج كثر من مافاأل، دليللاذلك مقتضى ن إ :نه يقالأل

 رركني يف العبد حصته حيث تتحرذا حرر بعض املشتإ املقام حال ما فحال، ذلك الدليل يف املقام
وكأنه ، أمواهلم ومثل ذلك موجب لتخصيص دليل سلطنة الناس على ،يناآلخرللمالك  خرىاألاحلصص 

  . )وفيه تردد(: ملا ذكرناه قال احملقق أخرياً
، حق العايف للمشتريأن  الوجه(: عن التذكرة حيث قال احملكيالوجه هو أن  فالظاهر، وعلى هذا

فإنه  ،خبالف حد القذف، عفا أحدمها يكون نصيبه لهإذا  فكذا، ما لو عفوا معاً لكان الشقص لهأل
  . )اىل فيه حقفلله تع، وضع للزجر
يرد أن  لكن يلزم، بعض الورثة هلم حق القصاصحيث إن ، ومثل حد القذف حق القصاص: أقول

  . كما ذكر يف كتاب القصاص مفصالً، التفاوت على ويل املقتول مثالً
  

  ((الورثة املتعددون كالشركاء املتعددين))
  . قلنا بثبوت الشفعة مع الكثرةإذا  فحال الوراث املتعددين حال الشركاء املتعددين، وكيف كان

وبذلك ظهر لك الفرق بني املقام وبني العفو (: ومنه يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قال
  ا باعتباربناًء على ثبوا مع الكثرة أل، من أحد الشركاء



 ٣١٣

ىل إ فيمكن القول بصحة عفو البعض بالنسبة ،كانت مبرتلة تعدد الشفعات أصالةتعدد مستحقيها 
  .) انتهىيقتضي قوته بل مسعت ما، سابقاً يأيب عل كما مسعته من، تبعيض يف الشفعة نصيبه خاصة وال

  
  ((فروع))

ملا  ة العخذ بالشففمات املطالب وورثه العايف فله األ اآلخرعفا أحد الوراث وطالب  لونه إ مث
وارثه الذي إىل  ينتقل استحقاقه استحقاق املطالب اجلميع بعد عفو العايف فبموته(ذكره يف اجلواهر من 

  . ) انتهىاألولهذا حق آخر بسبب آخر غري ألن  ،يضر عفوه السابق وال، هو العايف
  . اجلميع بعد عفو العايف عن حصة نفسه كما عرفت هذا العايف قد ورث حصة املطالب الألن  بل

املسألة غري ظاهر يف  شكالمن حواشيها للشهيد من اإل احملكييف القواعد و فما، وكيف كان
  . الوجه

احلق الذي  وال، نهذا احلق الثابت يل اآل ال ،اًإطالقين ال آخذ بالشفعة إ: قال العايفإذا  أما
إذ  ،من مورثه املطالب إليهوت املطالب الذي انتقل مبيسقط حقه  الأنه  فالظاهر، استحقه بعد ذلك

فهو ، سقاط ينفع يف حق الشفعةمثل هذا اإلن أ دليل على وال، مل جيب بعد سقاط ملاإسقاطه قبل ذلك إ
تأيت بعد ذلك اليت سقطت حقي يف الشفعة يف كل الشفع أين إ: شيءأي  قبل بيع إنسانذا قال إ مثل ما

  . سقاطلعدم الدليل على اإل ،سقاط حقهإيوجب  ن ذلك الإف، آخر عمريإىل  يل
دليل على  بعد السقوط الألنه  ،ذلك خذ مل يكن لهمث أراد األ، عفا أحد الوارث عن حقهإذا  أما

   أسقط شفعتهأنه إذا  فحاله حال الشفيع يف، الثبوت



 ٣١٤

أخذ الشفيع  إمناو، يكون شفعة ن ذلك الإف، املشتري يرضوإن  سقاطرجاعها بعد اإلإمل حيق له 
  .ملال املشتري بالتراضي

فمقتضى ، وأيهما املسقط ثبتأيهما املأن  ومل يعلم، مث ماتا، اآلخرثبت أسقط أحد الوارثني وأولو 
 نا ذكرنا يف غري موردأإالّ  ،ال للقرعةون ايكأن  كان احملتملوإن  ،العدل التقسيم بني ورثتهماقاعدة 

  . تدع مشكلة حىت يتحقق موضوع القرعة القاعدة الألن  ،قاعدة العدل مقدمة على قاعدة القرعةأن 
  

  ((الشفعة لإلمام مع عدم الوارث))
  . )مامولو مل يكن وارث فهي لإل(: قواعد قالالمث إن 

  ).وارث له ففي حال الغيبة حكمها حكم سائر املرياث ملن ال(: وقال يف مفتاح الكرامة
مام يرث ن اإلإف سواء أخذ الشفيع بالشفعة مث مات، أي ن مراده على كال احلالنيأ لظاهراو
شاء مل وإن  ن شاء أخذهإف، حق الشفعة مام يرثن اإلإف مل يأخذ بالشفعة حىت ماتأنه  ، أوالشقص
 ،مام على القول املشهوروالباقي لإل، بعمع الوارث كالزوجة حيث هلا الر مام شريكاًولو كان اإل، يأخذه

  . كالولد وحنوه الطراد الدليل مام حينئذ حال وارث آخر مع الزوجةيكون حال اإل
  

  ((املفلس واألخذ بالشفعة))
خذ الشفعة اشر ألبلكن امل، كان فيه نفع للديانإذا  الظاهر ذلك ،ةخذ بالشفعوهل للمفلس األ

 لوأنه  كما، خذ اولو باع ديان املفلس شقصه فلشريكه اآل، احلاكم ملنع املفلس من التصرف يف املال
خذ ها كان للشريك األتجل التقاص لنفقزوجته أل باعت مثالً، أو جل دين وحنوهباع احلاكم الشقص أل

  . وعدم خصوصية بيع الشريك بنفسه دلةاأل طالقإل، بالشفعة
  . مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ولو: قال يف القواعد

الشيخ واجلماعة القائلني ببقائها على حكم مال امليت مل يذكروا هذا ن إ :ويف مفتاح الكرامة
  وهو كذلك على املختار، شفعة له الألنه  ولعله، الفرع



 ٣١٥

الوارث هو ألن  لكن مثل القواعد يف الفتوى ذكره التذكرة والتحرير وجامع املقاصد: مث قال
  . املالك للشقص املتروك

  . ) انتهىاستغرقها الدينوإن  ،الوارثإىل  التركة تنتقلأن  ىهذا بناًء عل(: وقال يف جامع املقاصد
، يكه كان لوارثه الشفعةولو مات مفلس وله شقص فباع شر(: وقد أخذ منه اجلواهر بزيادة فقال

أما على القول ببقائها على حكم مال ، استغرقها الدينوإن  النتقال التركة للوارث ،بناًء على املختار
  . ) انتهىإشكالخذ ا له وعلى تقديره ففي األ، إشكالففي ثبوت الشفعة ، امليت

أنه  ه الثاين كأن وجههأن إشكال كما، الشريك احليإىل  دلةالحتمال انصراف األ شكالوكأن اإل
 ،لكن الظاهر حقه يف الشفعة، خذمالك حىت يتمكن من األ وهنا ال، أخذ غري املالك دلةمل يعلم من األ

انون أو  خذ الويل كما للشريك الصغريواآل ،علة حكمة ال ال ضررو ،االنصراف بدويألن 
وقد ذكرنا ، وهم يرون الشفعة يف املقامالشارع أمضاها ن أو ،ذكرناه عرفية الشفعة ويؤيد ما، وحنومها

  . توعب فكيف بغريهسالوارث حىت مع الدين املإىل  التركة تنتقلأن  يف كتاب الوصية وغريه
قد تسامل القائلون ببقائها على (: قال ،وسط يف مفتاح الكرامة هو الوجهاالحتمال األأن  ومنه يعلم

احملاكمة للوارث فيما يدعيه وما يدعي أن  مه علىحكم مال امليت وغريهم على تقدير االستيعاب وعد
أن  ومن املعلوم، أرادهاإذا  أوىل بالعنيوأنه  ،لو أقام شاهداً بدين حلف هو دون الديانوأنه  ،عليه
   ماإثبات الشفعة له هنا إف، فيكون مستثىن، ثبات حق غريهحيلف إل ال نساناإل



 ٣١٦

يأخذها كويل أن  فكان له، نه ويل امليتأل أو، كميلك مبجرد ذلألنه  ماإو، ا مستثناة كذلكأل
  . ) انتهىالطفل

  . دلةهو مقتضى األ )ميلك مبجرد ذلكألنه  ماإو(: قولهأن  ن الظاهرإف
غري ظاهر ، ثبات حق غريهحيلف إل ال نسانكون اإلأن  نا قد ذكرنا يف كتاب القضاء وغريهإمث 

  .ثبات حق غريهإل نسانن هناك بعض املوارد حيلف اإلإف، الوجه على كليته
  

  ((مما ال شفعة فيه))
  . )ولو بيع بعض ملك امليت يف الدين مل يكن لوارثه املطالبة بالشفعة( :مث قال القواعد

قال فإنه  ،كما يف املبسوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد(: وقال يف مفتاح الكرامة
ملك الورثة مبرتلة املتأخر عن البيع ألن  :وقال يف املبسوط ،البيع يف احلقيقة مللك الوارثألن  :خرييف األ

  . ) انتهىوامللك احلادث بعد البيع اليستحق به الشفعة
أن  فالالزم، الوارث حىت يف الدين املستوعبإىل  قوى القول باالنتقالاألأن  لكن حيث قد عرفت

  . يقال حبقه يف الشفعة
أن  بناًء على، يف الدين مل يكن لوارثه املطالبة بالشفعة ولو بيع بعض ملك امليت(: قال يف اجلواهر

 ،بعد قضاء الدينإالّ  ميلك شيئاً منها الوأنه  ،بل وعلى القول بأا على حكم مال امليت، التركة ملك له
قلنا بأنه ميلك الزائد عن قدر الدين اجته  نعم لو، يستحق شفعة ضرورة جتدد ملكه حينئذ بعد البيع فال

  . )شريك حينئذألنه  ثبوا لهاحتمال 
   وعليه، الزائد فقط ال ،الوارث ميلك التركة كالًأن  مقتضى القاعدة: أقول



 ٣١٧

ليس أنه  معناه(ن إ :ولذا قال مفتاح الكرامة يف تفسري كالم القواعد، الشفعة معدل يقالأن  الالزم
فيكون ملكه ، عد قضاء الدينبإالّ  ميلك الوارث وال، التركة على حكم مال امليتألن  ،نمبالك اآل

  .)١()شريكألنه  ،الوارث ميلك الزائد عن قدر الدين قام احتمال ثبوان إ :ولو قلنا، متأخراً
  . كان الوارث شريكاً للموروث فبيع نصيب املوروث يف الدين وكذا لو

ألن  ،دكما يف التذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاص، شفعة له الأي (: ويف مفتاح الكرامة
وبه صرح يف ، ا باقية على حكم مال امليت ثبت الشفعةإ: قلناوإن  ،البيع ماله كما يف جامع املقاصد

  . انتهى )٢()بل هو شريك، ن غري مالكاآلألنه  املبسوط جازماً به
الوارث مبجرد موت  نإف، وهو كما ذكروه ،وقد تبعهم يف عدم الشفعة يف هذه الصورة اجلواهر

بيع الشقص يكون له إذا  فليس هناك شريكان حىت ،ة للوارثك تركته فيكون كل التركوروث ميلامل
  . الشفعة

ت ءجا ،لريث سالممام باإلكان كافراً فأسلم فيما يأمره اإل ولو ،كان شريكاً مع املوروثإذا  نعم
  . أدلتها طالقالشفعة إل
  

  ((إذا وصى بالشقص))
ووصى به مث مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق  ولو اشترى شقصاً مشفوعاً(: قال يف القواعد

  ).البدل الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعني الإىل  ويدفع الثمن ،حقه
تزيد  الوصية به الألن  ،كما يف التذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد(: ويف مفتاح الكرامة

بطال مجيع إو، خذ بشفعته لسبق حقهللشفيع األأن  وقد تقدم، بل هي أخف، ه وحنو ذلكفعن بيعه ووق
  . ) انتهىذلك

فللشفيع أخذه بالشفعة  ،مات مث لو اشترى شقصاً مشفوعاً وأوصى به(: وتبعه يف اجلواهر فقال
   وبطلت الوصية اليت ،الورثةإىل  ويدفع الثمن، لسبق حقه

                                                
  ط احلديثة. ٧١٣ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(
  ط احلديثة. ٧١٣ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(



 ٣١٨

 صيةصرف يف الوالثمن يأن  لكن الظاهر، )١()لدالب  من الوقف لتعلقها بالعني الهي ليست أوىل
وعليه ، مماثل شيءمثنه يصرف يف حيث إن ، بطل رمسهإذا  كما قالوا به يف الوقف، كان ارتكازإذا 

 إمناالبطالن يف الوقف والوصية  إطالقيقال مثل ذلك فيما لو وقف املشتري يبعد البطالن فأن  أمكن
  .)مل يكن ارتكازإذا  يكون

 البطالن عيناً وبدالً األصلكان  ،ن عرفياً حىت يؤخذ بهشك يف وجود االرتكاز بأن مل يكإذا  نعم
  . صللأل

بشقص فباع الشريك بعد املوت قبل القبول استحق الشفعة  نسانولو وصى إل(: قال يف القواعد
  . )ميلك باملوتنه إ قلنان إ ويتحمل املوصى له، الورثة

أو  ،كما هو املشهور اشفالقبول حيث هو كأن  الوجهان مبنيان على(: قال يف مفتاح الكرامة
، همث مات فباع شريكه حصته من آخر قبل قبول املوصى له ورد، لو أوصى بشقصه لزيدأنه  وبيانه ،ناقل

  : بل قوالن ،ففي مستحق الشفعة وجهان
وهذا مبين ، بالقبولإالّ  يستحق املوصى له وال، م باملوتإليهامللك ينتقل ألن  ،الورثةنه إ :أحدمها

  . ول ناقلالقبأن  على
أن  كما، ن امللك باملوتالقبول يكشف عأن  وهو مبين على ،هاملستحق هو املوصى لن إ :والثاين

، وللموصى له على الثاين، األولفالنماء املتجدد بني املوت والقبول للوارث على  ،عدمه ينكشف بالرد
  . ) انتهىدروس وجامع املقاصدمرين يف التذكرة والتحرير والقد صرح باالحتمالني على بنائهما على األو

   مضاه الشارعأهو العريف الذي فإنه  ،ناقل ن القبول كاشف الأ لكن الظاهر

                                                
  .٣٩٧ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(



 ٣١٩

 فأخذ الوارث للشفعة ال ،للوارث للموصى له ال أيضاًوعليه فالنماء املتجدد ، الوصية أدلة إطالقب
 إليهالشفعة سبب النتقال امللك  له أخذأنه  أخذ املوصى له بالشفعة ولو قبل قبوله بزعمأن  كما، مثرة له

  . بعد قبوله
ذا قبل الوصية استحق إف(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول القواعد حيث قال بعد كالمه املتقدم

امللك له قبل أن  نعلم نا الأل وال الوارث ،يستحق املطالبة قبل القبول نا بينا امللك كان له والأل ،املطالبة
  . ) انتهىعدم القبول وبقاء احلق ألن األصل رثوحيتمل مطالبة الوا، الرد

ذا كان القبول كاشفاً كان إف، يالزم عدم الواقع ن عدم العلم الإف ،فيه نظر )نعلم نا الأل(: ذ قولهإ
غري  )حيتمل مطالبة الوارث(: قولهأن  ومنه يعلم. إليهاملطالبة قبل القبول واقعة يف موقعها فينتقل الشقص 

  . وجيه
ذا إو، بعدهأو  سواء طالب بالشفعة قبل القبول ،املوصى له لو قبل كانت الشفعة له أن واحلاصل

قال بعد نقله ، كان يف بعض كلماته نظروإن  ،ولذا رده اجلواهر، رد املوصى له كانت الشفعة للوارث
  : كالم القواعد

ملالك يف الواقع غري  فهو حينئذ مملوك، عدمه األصلمقتضى  أيضاًالرد يف متلكه مع اعتبار نه إ :فيه(
 رادته الإنشاء عدم إأمر وجودي وهو إىل  عدمه مرجعه أصالة يوعدم القبول الذي يدع، معني

وهكذا متلك كل منهما يف احلقيقة متوقف على أمر وجودي ، وارثهإىل  ذا مات انتقلإف، السكوت
كان الوصية املستعقبة ولتمليك الوارث مل، املوت صاحل لتمليك املوصى لهألن  ،عدمه األصلمقتضى 

مث  وعلى تقدير استحقاقه املطالبة لو طالب ،هءحدمها يستصحب بقافليس هناك حق أل ،للقبول والرد
مل يطالب الوارث حىت قبل  وول، الطلب ثانياً لظهور عدم استحقاق املطالبإىل  قبل املوصى له افتقر

  ، شفعة للموصى له املوصى له فال



 ٣٢٠

 ،على ثبوا ملن باع قبل العلم ببيع شريكه وعدمه نيانالوارث وجهان مبففي ، بناًء على النقل
  . ) انتهىأقوامها الثبوت
 املوصى لهإىل  ينتقلأن  ماإو، يبقى على ملك امليت وهو خالف بنائهمأن  ماإامللك ن إ :واحلاصل

 للشفعة والحقه ماء ويف النيف  ك يؤثرلذاأو  وقول هلذا ،مل يقبلإذا  الوارثإىل  ينتقلأن  ماإو، قبلإذا 
  .يف ذلك اجلانب يف هذا اجلانب وال جمال لالستصحاب ال

أن  كما، يكون للوارث إمناو ذا رد املوصى له وقد قبل الشفعة قبل الرد مل يكن له الشفعةإوعليه ف
يعلم  ذا ملإو، الشفعة للموصى له إمناو، مث قبل املوصى له الوصية بطلت شفعته، أخذ بالشفعةإذا  الوارث

مل ألنه  ،)تركه امليت فلوارثه ما( أدلة إطالقكان مقتضى القاعدة التمسك ب قبلأو  هل رد املوصى له
وليس هذا من ، الدليل إطالقو من الشك يف املقيد مما يوجب التمسك بفه، الوصية هنا نافذةأن  يعلم

  . يف وجود القيد وعدمهمن التمسك بالعام فيما شك  إمناو، التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية
  



 ٣٢١

  
  ))إذا باع الشفيع نصيبه((
سقطت : قال الشيخ، باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعةإذا ( :قال يف الشرائع ):٢٥مسألة ( 
االستحقاق سابق على ألن  ،باع قبل العلم مل تسقط أما لو، حقاق بسبب النصيبتساالألن  ،شفعته
  . ) انتهىصورتني كان حسناًخذ يف القيل ليس له األو ول، البيع

ة عيأما مثل الرهن والعارية والود، قفمثل البيع سائر أنواع النقل كاهلبة والصلح والوأن  خيفى ال
  . لبيع وحنوهايأيت فيها التعليل املذكور يف  وال، امللك باقألن  ،إشكالفال 

ن كان بيعه بعد العلم إف ،يأخذ بالشفعةأن  باع الشفيع نصيبه قبلإذا ( :ففي املسالك، وكيف كان
خذ بالبيع اشتغاله على األألن  ،بطالن شفعته يف إشكالا وحصول شرائط فوريتها على القول ا فال 

أو  كما لو مل يكن عاملاً مبقدار الثمن كان قبل ثبوت الفورية فيها حينئذوإن  ،خمل بالفورية املعتربة فيها
  : التفصيل أقوالأو  واهلازأو  اًغري عامل بالشفعة ففي بقائها مطلقباع أو  ،بالفورية وحنو ذلك فباع جاهالً

االستحقاق ثبت بالشراء سابقاً على ألن  ،عدم البطالن مطلقاً ،فنصوهو الذي اختاره امل: أحدها
  . حيصل املسببأن  له وهو الشراء فيجب يعدم السقوط ولقيام السبب املقتض صالةفيستصحب أل، بيعه

خذ ليس هو السبب يف جواز األألن  ،وهو اختيار العالمة ومجاعة ،يف املوضعنيسقوطه : وثانيها
 ،يكفي وجودها حال الشراء وال، وقد زال أحد جزئي السبب فيزول، بل هو مع الشركة، الشراء وحده
  . )١(لشريك غري مقاسم الّإشفعة  ال :(عليه السالم)لظاهر قوله 

                                                
  . ٧من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٣٢٢

  . واجلهل مع انتفاء السبب ال أثر له ،بتناها لغري شريك مقاسمثعة بعد البيع ألفثبتنا له الشأفلو 
 ،وهو قول الشيخ ،دون الثاين األولفيثبت يف  ،التفصيل باجلهل بالشفعة حال البيع والعلم: هاوثالث

فإنه  مل يعلمإذا  خبالف ما، ضمن الدركأو  باركإذا  كما، عراض عنهاالعلم يؤذن باإل بعد البيعألن 
  . ) انتهىمعذور

هذا هل أن  يف ناقش مفتاح الكرامة وتبعه اجلواهروإن  ،ومقتضى القاعدة هو الثبوت يف املوضعني
قيل  ولو(: بأن تكون العبارة هكذا ،أخري عبارتهيف  الحتماهلم وجود كلمة (ليس) ،هو قول احملقق أم ال

ع بعد العلم يؤذن البيأن  القول بالسقوط من أدلةن إف، )الصورتني كان حسناًيف  خذليس له األ
 الّإشفعة  ال :وظهور قوله االستحقاق بسبب الضرر الذي انتفى بسبب البيعن أو كما، عراض عنهاإلاب

  .كلها غري تام، لغري شريك لثبت الّإو ،اعتبار حصوهلا حال الشفعةيف  ،)١(لشريك غري مقاسم
در حني كون الشريك غري وكون البيع ص، علة الضرر حكمة الأن  كما، يؤذن بذلك البيع الإذ 

  : ولذا ناقش فيها اجلواهر قائالً، وجه لسقوط الشفعة بعد ثبوا فال مقاسم
الشركة للسبب  ةيم من جزئوبأن املسلّ، مية البيع منهضرورة أع ،يذان املزبورقد يناقش مبنع اإل(

 ع استحقاق الشفعة البيان موضويف  هي إمنان النصوص إف، خذحال األإىل  هاؤبقا وصوهلا حال البيع ال
بل صريح ، خذ واضحة املنعودعوى ظهورها يف اعتبار بقاء وصف الشريك غري املقاسم حال األ، أخذها

   هو إمناوالضرر ، غريهأو  حصلت القسمة الشرعية مع الوكيلوإن  ،كالمهم باستحقاق الشفعة بالشريك

                                                
  . ٧من الشفعة ح ٣الباب  ٣١٧ص ١٧) الوسائل: ج١(
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وليس ذلك ، خذ اعلقها للعني األحني تأنه  والظاهر من اخلرب املزبور قد عرفت، علة حكمة ال
وحشة  الأنه  قوى عدم السقوط مطلقاً معفاأل، بل هو استدامة لثبوا حال الشركة، ثباتاً هلا لغري شريكإ

  . ) انتهىنس بالكثرة مع الباطلأ كما ال، من االنفراد مع احلق
عد العلم ا من املبسوط باع بإذا  نقله مفتاح الكرامة من بطالن الشفعة ماإىل  وكأنه أشار بذلك

والدروس وجامع املقاصد  رشادواملهذب والوسيلة والشرائع وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير واإل
حكيناه من الشرائع من البطالن هو املوجود يف نسخ ثالثة  وما(: مث قال، وجممع الربهان واملسالك

: لكن املوجود يف املسالك ،ني كان حسناًالصورتيف  خذقيل ليس له األ ولو :ن فيهاإف، مصححة حمشاة
 أو، والظاهر وجود غلط يف نسخته ،يف املسالك ومل يثبت ما، ليس: من دون لفظة، خذقيل له األ ولو
  . ) انتهىويشهد لذلك شهادة الشهيد لذلك، نظره الشريف عنه غزا

كان ، بني الصورتني فيما قلنا بالتفصيل ،فلو مل نعلم هل علم الشفيع بالشفعة أم ال ،وكيف كان
  . عدم سقوط الشفعة حمكماًأو  عدم العلم أصالة

ال أعلم هل : ولو مات وقال وارثه، احللف إليهتوجه  ،وأنكر ذا ادعى املشتري عليه العلمإوعليه ف
  .نفي العلم احللف على إليهتوجه  ،كان يعلم أم ال

ففي البطالن ، فيع نصيبه قبل علمهأما لو باع الش(: مفتاح الكرامة قال عند قول العالمةمث إن 
يف التحرير واحلواشي والدروس من  وحنوه ما( :)١()ومن ثبوته وقت البيع، ينشأ من زوال السبب إشكال

واملختلف وجامع املقاصد وجممع  رشادوهو خرية اإل ،البطالنإىل  خريعدم الترجيح مع امليل يف األ
  . )٢()خيلو من قوة الأنه  ويف املسالك، الربهان

                                                
  .٢٥٨ص ٢قواعد األحكام: ج) ١(
  ط احلديثة. ٦٩٩ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(
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  . وبه جزم يف جامع الشرائع وظاهر الوسيلة، قوى عدم البطالناألن إ :وقال يف املبسوط
  . وتبعه اجلواهر، اختاره احملقق على هذا االحتمال قوى مااألأن  فقد عرفت، وكيف كان

مث باع  باع الشريك وشرط اخليار للمشتري لو: هللا)مث قال الشرائع على قول الشيخ (رمحه ا
 كان اخليار للبائع أو ولو، االنتقال حتقق بالعقدألن  ،األولالشفعة للمشتري : قال الشيخ، بهالشفيع نصي

  . ) انتهىمن قضاء اخليارإالّ  حيصل االنتقال الأن  بناًء على، األولهلما فالشفعة للبائع 
حيصل انتقال املبيع مع اشتمال البيع على خيار هل أن  هذا التفريع مبين على: قال يف املسالك

كان ن إ اخليارأن  وقد تقدم النقل عن الشيخ ،فيه تفصيل ،عنه مطلقاً ينتفي أم ،للمشتري مطلقاً
 ،بانقضاء اخليارإليه إالّ هلما مل ينتقل  كان للبائع أووإن  ،امللك زمن اخليار إليهللمشتري وحده انتقل 

عد العلم سقطت وثبتت للمشتري مىت كان للمشتري وحده فباع الشفيع نصيبه ب اخليارأن  فيتفرع عليه
فهو ، امللك مل ينتقل عنهألن  ،بائعلهلما فالشفعة ل كان اخليار للبائع أووإن  ،إليهالنتقال امللك  األول

ري وحده ينتقل كان للمشتإذا  اخليارأن  الف منوعلى قوله الذي حكيناه عنه يف اخل، الشريك حقيقة
 ،لكن هذا قول ضعيف جداً. حدمها النتقاء امللك عنهمافعة ألش يثبت للمشتري فال امللك عن البائع وال

 بناًء على، الشفعة للمشتري مطلقاًأن  صحواأل، الستحالة بقاء امللك بغري مالك وانتفاء مالك آخر غريمها
  .)١(مطلقاً إليهانتقال امللك أن 

  . خيفى على من راجع كالمه وقد تبع املسالك اجلواهر فيما ذكره كما ال
   سواء ،املشتريإىل  مطلقاً املبيع قد ذكرنا يف كتاب البيع انتقال وحيث

                                                
  .٣٤٦ص ١٢مسالك األفهام: ج) ١(
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 فمقتضى القاعدة، هلما مع ثالثأو  حدمها مع ثالثأل هلما أوأو  لثالثأو  لذاكأو  كان اخليار هلذا
تقدم يف  فالشفيع يأخذ الشفعة من املشتري على ما ،شفعة للشريكيؤثر شيئاً يف عدم ال اخليار الأن 

  . سائل السابقة اليت ذكرنا فيها مسألة اخلياربعض امل
سواء جعل الشفيع يف بيعه ، أخذ املبيع من املشتري الثاين األولولو باع الشفيع كان للمشتري 

   .اخليار أم ال
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  ((لو باع الشقص يف مرض املوت))

خرج  نإففيه من وارث وحاىب  املوت لو باع شقصاً يف مرض(: قال يف الشرائع ):٢٦مسألة ( 
حيتمله الثلث  وما، قابل الثمن مل خيرج صح منه ماوإن  ،ولكن للشريك أخذه بالشفعة، من الثلث صح

منجزات أن  بناًء على، ويأخذه الشفيع األصلميضي يف اجلميع من : وقيل، مل جتز الورثةن إ ةمن احملابا
  . ) انتهىاألصلاملريض ماضية من 

ونبه املصنف بتخصيصه ، أجنبياًأو  كون املشتري وارثاًفرق عندنا بني  وال(: قال يف املسالك
ومنعوا  فمنهم من حكم بصحة البيع، بالوارث على خالف العامة حيث اختلفوا يف احملاباة مع الوارث

من وارث : فنصولو قال امل. غري ذلك من اختالفهم، إىل ثبتهماأومنهم من ، ومنهم من منعهما، الشفعة
وتبعه ، )غري الوارث حكمه ليس كذلكأن  يتوهم الألن  ،صيص بالوارثأجود من التخ وغريه لكان

  . اجلواهر فيما ذكره وهو واضح
 صحيحة املنجزات غريبأن : ولو قلنا، إشكالاملنجزات صحيحة فال ن إ :ن قلناإف، وكيف كان

كان أكثر لو  وكذلك احلال يف الصحة، صح أيضاًقل األأو  بقدر الثلث ةاحملاباكان لكن ، هإطالقعلى 
  . لكن أجازت الورثة من الثلث

 تصح بقدر الثلث وكانت أكثر من الثلث إمنابل ، غري صحيحة مطلقاً ةاحملابان إ :أما لو قلنا
، كثر فليس بصحيحأما األ، يكون البيع صحيحاً بقدر الثمن وبقدر الثلثأن  فالالزم، مل جييزوا ةوالورث

كون قيمة الشقص مائتني فحابا وباعه مبائة  فلو فرض مثالً، ةولذا يتمكن الشريك من أخذ الشفعة بالنسب
   وبطل يف، سداسه اليت هي النصف والثلثأصح البيع يف مخسة  ،سواه وليس له
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لزوم  ألن األصل ،سداسه بكل الثمنأشاء مخسة ن إ فيأخذ الشفيع ،لسدس الذي مل يقابله مثنا
ن ذلك مبرتلة بيع وهبة وأل، عوض عنه فيبقى الباقي ال ازاد عن الثلث مم خرج منه ما ،البيع من اجلانبني

  . زاد فنفذ يف الثلث منه ويبطل يف الباقي كما يف اجلواهر ما قابل الثمن واهلبة فالبيع منه ما
س يف دأجاز الورثة نصف السإذا  كما، أجاز الورثة بعض احملاباة دون بعضإذا  ومنه يعلم حال ما

، أو ضعفاً بالتضخم أما لو صارت قيمة الدينار مثالً ،من السدس اآلخرحيث يبطل يف النصف ، املثال
إذا  مثالً، ةحظ يف قدر احملابا، لوبتأثريمها بالشفعة كما مل نستبعده سابقاً وقلنا ،قيمة املتاع نصفاً بالترتل

  .صار املائة مخسني صحت الشفعة كاملة بدون بطالن السدس وهكذا
ولو حفظ ، املشتري جماناًإىل  ن الشريك أعطاهأر ثلثه حماباة فرض كصار بقدأنه إذا  خيفى لكن ال

منجزات املريض أن  لكنا حيث ذكرنا يف كتاب الوصية وغريه، مسألة التضخم والترتل باستثناء الثلث
  . يبقى جمال هلذه الفروع فرق بني املريض والصحيح ال الوأنه  ،األصلمن 

واحملقق والشهيد الثانيني وغريهم يف  للعالمة تبعاً ،هآخر ذكره اجلواهر وغري إشكالويرد هنا 
قيمته ستة دنانري فباعه بكر  كان مجيع تركة امليت كراً من طعام مثالًإذا  يف الربويحيث إن ، الربوي

 ،قابل الثمن منه والثلث والبطالن يف السدس يستلزم الربا ن احلكم بصحة ماإف، قيمته ثالثة ءردي
يصال قدر إفالالزم املطابقة بني العوضني يف املقدار مع ، سة أسداس كر بكرضرورة كونه حينئذ مخ

كره وقيمته  ثلث فريد على الورثة ثلث كرهم وقيمته ديناران ويردون عليه، العوض والثلث للمشتري
  . اآلخرفيصح البيع يف ثلثي كل واحد منهما بثلثي ، دينار
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يقال بصحة البيع يف ثلثيها بثلث مائه أن  حيث يلزم، ورةومثله يأيت يف املقام يف مسألة الدار املزب
ال فله الفسخ إو ،تبعض الصفقة عليهألنه  ،يريد املشتريأن  شاء على شرطن إ فيأخذ الشفيع ذلك به

  . أيضاً
أجزاء املبيع  ةلوجوب مقابل ،فسخ البيع يف بعض املبيع يقتضي فسخه يف قدره من الثمنألن  وذلك
جيوز فسخ بعض املبيع مع  فكذا ال، جيوز فسخ البيع يف مجيع املبيع مع بقاء الثمن ا الفكم، بأجزاء الثمن

  . بقاء مجيع الثمن
للشرط قسطاً من الثمن ن إ :الثمن حىت قالوا ن مقتضى البيع املقابلة بني أجزاء املبيع وأجزاءإف

جزاء االعتبارية وحىت األ ،جزاءجزاء مقابلة لألاألأن  يقدمون على ذلك باعتبار إمناالعقالء ألن  ،أيضاً
يف املوضعني هو بقاء أحد املانع ألن  ،ذا امتنع ذلك وجب الفسخ فيهماإف، ما أشبهكالقيد والشرط و

  . اآلخرلني بدون املقابل املتقاب
 بقسطها من الثمن فيها خرىاألن املشتري يأخذ إف ،مهااحدإكما لو اشترى سلعتني فبطل البيع يف 

  . مها يف صورة بيع واحد إمناو كان كل واحد بيعاً مستقالًإذا  فيما البيع ال ينتا جزئاكإذا 
وقد ، الشيئني جزئني لبيع واحد نسانقد يعترب اإلوأنه  ،كما ذكرنا ذلك يف بعض مباحث الفقه

لو تزوج نه إحيث كما يف باب النكاح  ،واحدة ةمها داخالن يف صيغ إمناو يعترب كل واحد بيعاً مستقالً
حيث  ويف الطالق مثالً، نكاح اأما جزء واحدة نكاح مستقل ال رأتني يف صيغة واحدة يكون لكلماب

  . أما جزئي طالق كان يف الصورة واحداً الوإن  ،تكونان مطلقتني بطالقني
  سداسه أشاء مخسة  نإيأخذ الشفيع  الدار يف مسألةأنه  تقدم من وبذلك يبطل ما
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فيبقى  ،عوض عنه زاد عن الثلث مما ال يع من اجلانبني خرج منه مالزوم الب صالةبكل الثمن أل
  . األصلالدليل مقدم على ألن  ،الباقى حمكوماً بالدليل
: مث قال، ويبطل من الثمن مايقابلهإالّ  شيءيبطل من املبيع  الأن  يف املسالك صحولذا جعل األ

 ةيعرف مقدار التركة ليخرج احملاباأن  بعد الّإيصح البيع  يعرف قدر ما النه إحيث فتكون املسألة دورية 
ملك املريض إىل  حمسوب منها النتقالهألنه  عرف قدر الثمنإالّ إذا  يعرف مقدار التركة وال ،من ثلثها

  . بالبيع
يبقى مع الورثة  شيءمن الشقص بنصف  شيءصح البيع يف  :يقالأن  وطريقه يف املثال املذكور

ذا أجربت وقابلت إف، شيءفمثالها  ،شيءوهي نصف  ةيعدل مثلي احملاباوذلك ، شيءنصف إالّ  لفانأ
البيع صح يف ثلثي الشقص أن  فعلمنا ،ونصف ثلثاه شيءمن  شيءونصف ال شيءلفان معادلني بأيكون 
وهو نصف هذا املبلغ احملاباة ستمائة وستة ، والثلث يبلغ الثمن ،ث وثالثونمثائة وثاللفان وثالأوقيمته 

وذلك ، ثلث الشقص وثلثا الثمن ومها ألف وثلثمائة وثالث وثالثون وثلث ةيبقى للورث ،ثنيوستني وثال
  . ضعف احملاباة

صوهلا كما ذكر يف أو ،هذه املسألة وأمثاهلا من املسائل الدورية خترج باجلرب واملقابلةأن  واحلاصل
، وكعب الكعب، ل الكعبومال املال وما، واملال والكعب شيءالكتب احلسابية يف جانب الصعود ال
  . وهكذا ومال مال كعب الكعب، وكعب كعب الكعب، ومال مال الكعب ومال كعب الكعب

، وجزء مال الكعب، وجزء مال املال، وجزء الكعب، وجزء املال، شيءويف جانب الرتول جزء ال
 الكعب، وجزء كعب كعب، وجزء مال كعب الكعب، وجزء مال املال الكعب، وجزء كعب الكعب

  . وجزء مال مال كعب الكعب وهكذا
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، وفيه مال كعب، وفيه مال مال ،وفيه بالكعب، نفسه باملاليف  ومضروبه شيءفيسمى اهول بال
فسابع ، مث كل منها كعباً، مث أحدمها كعباً، غري النهاية يصري مالني وكعباًإىل  وهكذا، وفيه كعب كعب

  . وهكذا، وتاسعها كعب كعب الكعب، عبوثامنها مال كعب الك، املراتب مال مال الكعب
إىل  الكعب كنسبة الكعبإىل  فنسبة مال املال، الكل متناسبة صعوداً ونزوالًأن  ومن الواضح

، جزء املالإىل  شيءوجزء ال، شيءجزء الإىل  والواحد، الواحدإىل  شيءوال، شيءالإىل  واملال، املال
كما هو كذكور يف ، غري ذلكإىل  ،ء مال املالجزإىل  وجزء الكعب، جزء الكعبإىل  وجزء املال

  .) وغريهاهللا همح(ري للشيخ البهائ )خالصة احلساب(كتاب 
أحياناً ميكن استخراج مثل هذه املسائل يف هذا الباب أنه  كما، غري ذلك من املباحث اجلربيةإىل 

  . ربعة املتناسبةبواسطة األ أو، بواسطة حساب اخلطئني
املبيع  سقاط الثمن من قيمةإوهو ، معرفة حاصل مثل هذه املسألة بطريق ثان ميكنأنه  ويف اجلواهر

الدار تسقط املائة إىل  ففي املثال املذكور بالنسبة ،فيصح البيع بقدر تلك النسبة ،الباقيإىل  ونسبة الثلث
 ن وثلثانوهو ستة وستوـ وينسب ثلث التركة  ،املبيع وهو املائتان فيبقى مائة اليت هي الثمن من قيمة

  . فيصح البيع يف الثلثني بثلثي الثمن ،سقاط وهو املائة فيكون ثلثنيىل الباقي بعد اإلـ إ
إىل  كانت مذكورة يف الشرائع وشروحه والقواعد وشروحه وغريها بالنسبةوإن  املسألةمث إن 

صلح احملابايت وغريها من سائر باتية والكاهلبة احملاولو مل يكن بيعاً  ةاملسألة هي مسألة احملاباإالّ أن  ،البيع
  . املالك يف الكل واحدألن  ةأنواع املعامالت املشتملة على احملابا
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 إليهكما أملعنا ، مل يكن جمال هلذه الفروع األصلمنجزات املريض ماضية من أن  لكن حيث ذكرنا
زات املريض ماضية من منجأن  قد بيننا فساد(: خالفاً للجواهر وغريه حيث قال يف اجلواهر ،أول املسألة

  . هذه الفروعإىل  ولذا فهم حمتاجون، )األصل
  



 ٣٣٢

  
  ((إذا صاحل على ترك الشفعة))

حق مايل فينفذ فيه ألنه  ،صاحل الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعةإذا  ):٢٧مسألة ( 
  .يف الشرائع كذا. الصلح

  . عةرك الشفعة مبال صح وبطلت الشفصاحله على ت ولو :ويف القواعد
كما يف اخلالف واملبسوط والسرائر والشرائع وجامع الشرائع  :ويف مفتاح الكرامة يف شرحه

  . ن والكفايةمع املقاصد واملسالك وجممع الربهاوجا رشادوالتذكرة والتحرير واإل
عليه حيث قيل  مجاعوظاهر املبسوط والتذكرة اإل ،القيلإىل  ويف املفاتيح نسبته، وكذا الدروس

  .مايل ثابت فيجوز عليه الصلح أا حقمث علّله ب ،عندنا :فيهما
  : الصلح على وجوهمث إن 
  . قدم يف عبارة الشرائعت ما: األول
  . عماليوجد املسقط بعد الصلح كغريه من األأن  يوقع الصلح علىأن  :الثاين

  . كانت هي حقاً لهوإن  ،ال يأخذ بالشفعةأن  يوقع الصلحأن  :الثالث
ري مع غريه معاملة على الشقص كأن يبيع ملة املشتايصدق معأن  ع الصلح علىوقيأن  :الرابع
  .ذلك ما أشبهأو  يهبه لهأو  نساناملشتري إل

ذا إف ،خذ باحلق بعد ذلكيتمكن من األ الأنه  سقاط احلق بناًء علىإكل ذلك يوجب أن  والظاهر
مل ينفذ  ،صدق معاملة املشتري يف الرابعمل يأو  ،أخذ بالشفعة يف الثالث، أو مل يسقط احلق يف الثاين

   خذسقاط وعدم األملزم باإلألنه  أخذه بالشفعة
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يكون أن  فال يؤثر الصلح بعد ،فخالف ذلك خالف ما ألزمه الشارع به ،وتصديق عمل املشتري
  . التكليفإىل  ضافةدليل الصلح ظاهراً يف الوضع باإل

لوحدة الدليل يف  ،مع أجنيبأو  مع املشتريأو  صيكون الصلح مع بائع الشقأن  من غري فرق بني
  . اجلميع

شرع  وبأنه لو ،ورمبا أشكل يف أصل الصلح بدعوى الشك يف مشروعية الصلح على الوجه املزبور
يف  وبأنه ينايف الفورية املطلوبة ،كما ذكرمها اجلواهر ،هنا لشرع يف الطالق والنكاح والتحرير والوقف

  .كما ذكره يف جامع املقاصد، حل فقد سقطت شفعتهذا صاإف ،خذ بالشفعةاأل
  . طالقوجه للشك بعد اإل النه إ :وفيه

كيفية خاصة إىل  من الشرع احتياجه يما كان تلقن إ :ففيه ،الثاين شكالاإلإىل  أما بالنسبة
ث ما غريه حيأ ،بأن يفيد الصلح فائدته ،يصاحل عليهأن  ميكن كالنكاح والطالق والوقف والتحرير ال

، ثبات املوضوعفليس ذلك من التمسك باحلكم إل ،الصلح أدلة إطالقيراه العرف مؤدياً بالصلح يشمله 
  . كما رمبا يتوهم

يقدح فيه مثل  اقتضته القاعدة ال ماأن  فلما أجاب عنه يف جامع املقاصد بأنه قد علم: وأما الثالث
ل يبط ي من قبله على خالف املصلحة الاخن الترإيتصور الصلح مع الوكيل فأنه  كما ،السالم والدعاء

  . حق املوكل
كان إذا  كما، يعلم بثمن املبيعأن  قد يتصور بأن يصاحل الشفيع املشتري قبل :بل يف مفتاح الكرامة
والغبطة يف أو  ،خذ على املشهوراأليف  بأن يصاحل الويل والغبطةأو  ،وخيربه إليهاملشتري وكيله وملا يأت 

  . اخلالفالصلح على خمتار 
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ولعل االتفاق الذي ذكره اجلواهر على فائدة الصلح للطالق والنكاح والتحرير والوقف مأخوذ مما 
  .ذلك يف كتاب الصلحيف  وتفصيل الكالم ،ذكرناه

خذ يوجب السقوط فله األ الأنه  يستشكل به من عدم سقوط حق الشفيع مع أنوما ميكن 
   :واهر بقولهملا ذكره اجل ،غري وارد، أمثوإن  بالشفعة
صل حي نشاء املسقط الذي يفرض توقف السقوط الإوفائه مبا عليه من  مع فرض عدم إالّ أن األول(

خذ باحلق يترتب على يقتضي األ ما أنشأصوحل عليه بأن  لكن لو فعل املصاحل ضد ما، به السقوط حينئذ
وجهان أقوامها  ،ليه غريه بعقد الصلحملك عأن  ال أثر له بعد أو ،األولبعدم الوفاء ب مثأوإن  ،ذلك أثره

  . الثاين
أو  ويف اشتراط حترير العبد فباعه مثالً، الوكالةيف  ذكروه يف اشتراط عدم العزل ورمبا يؤيده ما

  . وغري ذلك يف منذور الصدقة مثالً أيضاًذكروه  بل وما ،بالعكس
 ،نشاء الشفعة املستحق عليه تركهاإعد يؤثر ب فال ،أيضاًعلى النحو املزبور أنه  يبعد فال: ما الثاينأو

ومنه يعلم صحة شرط ، باالشتراط يف عقد الزم حنو استحقاق عدم العزل عن الوكالة عن املوكل مثالً
ن املراد إف ،وليس ذلك من خمالفة الكتاب والسنة، ها بعد ذلكؤنشاإيؤثر  فال ،أيضاًخذ به فيه ترك األ
  . انتهى )١()الستحقاقصل اأبطال إ خذ مبا يستحقه العدم األ

(عليه  ورد يف الشرط يف النكاح عن عبد صاحل ما ،عدم الصحة ياملقتضأن  ذكرناه من ويؤيد ما
   من مواليك تزوج امرأة مث طلقها رجالًن إ :قلت له: قال ،السالم)

                                                
  .٤٠٥ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
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طاها يتزوج عليها فأع يطلقها وال الأن  جيعل عليهإالّ أن  يراجعها فأبت عليهأن  فبانت منه فأراد
يقع يف قلبه  ه مادريكان ي وما، صنع بئس ما: فقال ،له يف التزويج بعد ذلك فكيف يصنع مث بدا، ذلك
املؤمنون عند : قال عليه وآله)هللا (صلى اهللا ن رسول اإف، فليف للمرأة بشرطها: قل له ،النهارأو  بالليل

  . )١(شروطهم
ذا كان إف ،العرف ذلكأو  فهم من الشرعيألن  سقاطه فذلك تابعإرثه وإأما نقل احلق وانتقاله و

دل العرف على ذلك وسكت عليه  أو ما أشبهأو  بيعاًأو  دليل شرعي على صحة النقل واالنتقال صلحاً
سقاطه إمل يدل أحدمها على ذلك فليس ميكن نقله وانتقاله وإذا  أما ،دل عليه أحدمها الشرع فهو قابل ملا

  . رث احلقوق فراجعهإرث يف  هذا الباب يف كتاب اإليف وقد ذكرنا فصالً ،ما أشبهرثه وإو
تقدم من  أي ماـ ينايف ذلك  ال(: قال ،واهر ذلك يف املقاميعلم وجه النظر يف احتمال اجل ومنه

 ،ثبات الشفعة لهإصاحل عنها أجنيب على وجه يراد  غريه لوإىل  عدم صحة انتقاهلا من ذي احلق ـ كالمه
 صالةمل يكن ممن حصل له سبب االستحقاق باألوإن  فهو حينئذ، الصلح لةأدكان قد حيتمل لعموم وإن 

الزوجة حق إىل  ولذا ينتقل، لكنه بالصلح استحقه من ذي احلق الذي هو مسلط عليه كتسلطه على ماله
الفسخ به أن  بناًء على أيضاًبل قد حيتمل ذلك يف اخليار ، جنيب احلجراألإىل  وينتقل ،ضرا من القسم

لصلح فحينئذ ينقل اخليار با ،األولنه معيد للسبب أ قيل يف الرجوع بالطالق ال ملك للعني حنو ماهو امل
  . ) انتهىذات اخليار وميلك املصاحل بالفسخ العني

 ،يستفاد من الشرع ومن العرفأن  بجياملوضوع  إمناو، يتكفل موضوعه ذ دليل عموم الصلح الإ
جنيب يف احلجر غري وحق األ وتشبيه املقام حبق الزوجة يف القسم، ارغري جار يف الشفعة ويف اخلي اوكالمه

   ظاهر بعد كوما

                                                
  . ٤من املهور ح ٢٠الباب  ٣٠ص ١٥) الوسائل: ج١(
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من قصة عائشة يف استيهاا حق ضرا  كما ورد، يده الشرعأمما دل العرف على صحة االنتقال و
 جنيب مل تصحذا صاحل الشفيع حق شفعته لألإف ،ذلك وغري عليه وآله)هللا (صلى اهللا يف القسم من رسول ا

لو أعطى حق أنه  كما ،دليل من الشرع على صحته وال ،ل هو خاص بالشفيعبغري عريف ألنه  ،املصاحلة
بل  ،لعدم الدليل عليه ،ذلك الغريإىل  مل ينتقل ،بطالعنه يف اإل وكيالً ال خياره لغريه بأن يكون مستقالً

 جنبية حيث الق قسمها لألعطاء الزوجة حإفهما مثل  ،والشرع مل يصدق االنتقال ،العرف يرى خالفه
  .يصح ذلك

 ،على خالفه مجاعمكان دعوى اإلإإىل  لكن يدفع ذلك كله مضافاً(: خرياًأوكأنه لذا قال اجلواهر 
 ،تفيد العموم وخصوصيات املوارد ال ،غريهإىل  قلهق على حقه حبيث ينعدم دليل يقتضي تسلط ذي احل

أقل من  ال ،ظاهراً ابصحد مالحظة اتفاق األخصوصاً بع ،تقتضي ذلك وعمومات الصلح والشرط ال
  . ) انتهىعدم االنتقال أصالةالشك فتبقى حينئذ على مقتضى 

ن إ رثحيث قلنا يف اإل ،رث وغريهالشرع هو الفارق بني اإلأو  العرف ذكرناه من رؤية وما
فال يقال فما هو  ،العرف يرى هذا الفرقألن  ،نقول باالنتقال بينما ال ،تورث ما أشبهاخليار والشفعة و

  . مرينمنافاة بني األ فال ،ا تورثأرث  يف باب اإلمت هناك بعدم االنتقال وذكرمتالفارق حيث ذكر
سقاط كما حق قابل لإلألنه  ،يأخذ بالشفعة صح ذلك الأن  صاحل الشفيع املشتري علىن إنه إ مث

  . غري مقابلأو  مبقابل ،يراه العرف
هما أصح ،ولو كان عوض الصلح بعض الشقص فوجهان(: للمسالك قال يف مفتاح الكرامة تبعاً

   والصلح ليس أخذاً بالشفعة حىت يقدح فيه ،ة للعمومصحال
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  . ) انتهىعلى حق الشفعة أخرىبل هو معاملة ، تبعيض الصفقة
شاء وإن  ،ن شاء املشتري قررهإف، تبعيض الصفقة من الشفيع جائزأن  لكنك قد عرفت سابقاً

كما يراه العرف ، حق قابل للتبعيضألنه  وذلك، ن تبعيض الصفقة غري جائزأ ال، الصفقةفسخه بتبعض 
فيما  الّإيراجع فيها العرف أن  مور جيبهذه األأن  وقد ذكرنا، ومل يدل من الشرع على عدم التبعيض

  . ومل خيالفه يف نص وحنوه، خالفه الشارع
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  ((مما ال يسقط الشفعة))

 ،عن املشتريأو  تبايع شقصاً وضمن الشفيع الدرك عن البائعإذا ( :الشرائعقال يف  ):٢٨مسألة ( 
ملا  ،وفيه تردد ،حدمهاأل وكذا لو كان وكيالً، شرط املتبايعان اخليار للشفيع مل يسقط بذلك الشفعةأو 

  . ) انتهىمارة الرضا بالبيعأفيه من 
حدمها يف بارك ألأو  ،هد على البيعش أو ،حدمها يف البيعأل كان وكيالً وكذلك لو(: ويف القواعد

ن إ مضاءشرط اخليار له فاختار اإلأو  ،ضمن العهد للمشتريأو  ،ذن للمشتري يف عقد الشراءأأو  ،عقده
  . ) انتهىترتبت على اللزوم

الرضا إذ  ،جمرد الرضا بالبيع أسقط الشفيع شفعته (الن إ يف كل ذلكأن  مقتضى القاعدة: أقول
، براًء) كان مقتضى القاعدة السقوطإبراء ليس ن الرضا باإلإف، براءبراء واإلرضا باإلسقاط احلق كالإغري 

وجه  فال الّإو، معىن قلناها من التضييق والتوسعة يقلنا بالفورية بأن إ عمله الفورية ناىفن إ وكذا
كون ففي غريمها ي، سقاط وصورة املنافاة للفوريةالشفعة خرج منه صورة اإل ألن األصل ،للسقوط

  .وسيأيت بعض هذه الفروع، مقتضى القاعدة بقاء الشفعة
  

  ((ضمان الدرك))
ضمن الشفيع الدرك وهو عهدة املبيع عن ن إ :قال ،ذكرناه أشار املسالك يف ضمان الدرك ىل ماإو

يبطل الشفعة لداللته على : قيل ،ره مستحقاًوبالبائع على تقدير ظه، أو الثمن على املشتريأو  ،البائع
يدل على  مطلق الرضا بالبيع الألن  ،يبطل ال: وقيل، ورجحه يف املختلف حمتجاً بذلك ،ا بالبيعالرض

ناىف الفورية ن إأنه  واحلق، سقاطاً هلاإفكيف يكون الرضا به  ،ا مترتبة على صحتهإف، سقاط الشفعةإ
مل وإن  ،ا بالبيعمن حيث الرض ال، شتغل بذلك بطلت للتراخياحيث نعتربها بأن علم مبقدار الثمن ف

مل يبطل الشفعة  ،ن العلم به غري معترب يف صحة الضمانإف، ضمن الثمن قبل علمه مبقداره يناف كما لو
  . ) انتهىللبطالن يلعدم املقتض



 ٣٣٩

يكون  ن الأ الإ ،فعموم دليل الغرر حمكم، موجب للغرر الضمان بدون العلمن إ :لكن رمبا يقال 
، ألف ودينار أوألف مثل  ،يكون غرراً كذا مما الأو  مبقدار كذاأنه  علم إذا كما، عدم العلم موجباً له

ضيق أالغرر الشرعي أن  ) يف املكاسب مناهللا همحذكره الشيخ املرتضى (ر وما، الغرر أمر عريفحيث إن 
ويف بعض مباحث  اكوعات تؤخذ من العرف كما ذكرناه هنن املوضإف، من الغرر العريف حمل تأمل

  . ضاًأي )الفقه(
  . عدم البطالن بضمان العهدة قول غري واحدمث إن 

يف ، أي )هو خرية اخلالف فيهما(بضمان العهدة  عدم سقوط الشفعةن إ :قال يف مفتاح الكرامة
حكي عنها يف  وكذا السرائر على ما، واملبسوط(، ريوعهدة الشقص للمشت عهدة الثمن للبائع

  .رشادكل يف التحرير واإلواستش، ومل جند ذلك يف السرائر، املختلف
  .للسبب وليس بأبلغ من الرتول تقريرألنه  هؤميكن بقانه إ ويف الدروس
  . نه دال على الرضا بالبيعأ ال، قوى البطالن فيهمااألن إ ويف املختلف

ن إ ور الثمنضفقد ينتظر ح الّإو ،الطلب على الفور أبطل ناىفن إ صحاألن إ :ويف جامع املقاصد
 الإال فال إو ،كان ينايف الفورية بطلتن إ( :مث تأمل يف كالم جامع املقاصد، )خذو األجعلنا الطلب ه

  .انتهى ،)١()رادة الشفعةإاليت يفهم عادة وعرفاً عدم  مع القرائن
رادة ليس فمجرد عدم اإل الّإو ،سقاط سقطرادة الشفعة بقصد اإلإكان عدم ن إ :يقالأن  والالزم
سقاط اإل إمناو، مل يرد الدائن دينهإذا  وكذلك، حقها يسقط ال لزوجة القسمذا مل ترد اإف، مسقطاً للحق

  .غري ذلك من احلقوق، إىل سقاط حقهماإب
   بعدم( :قالنه إحيث ، أراد احلصر راد النقض الاجلواهر أأن  والظاهر

                                                
  ط احلديثة. ٦٨١ص ١٨جمفتاح الكرامة: ) ١(
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داللة  لعدم ،رهابناًء على اعتبا، الفورية ةسقوط الشفعة بضمان الدرك واخليار مع فرض عدم منافا
جياد السبب الذي إرادة يكون ذلك منه إلأن  ميكنإذ  ،سقاطك مع عدم قرائن على اإلمن ذل شيء

  . ) انتهىيستحق به الشفعة
سباب عدم أجياد السبب من مجلة إرادة إ إمناو، جياد السببإرادة إسقاط يالزم عدم اإل ذ الإ

بل ، جياد السبب الذي يستحق به الشفعةإ أيضاًيريد  الأنه  يف حال نسانيسقط اإل فرمبا ال، سقاطاإل
  .مرينمن األ شيءإىل  يقبل اخليار بدون االلتفات يضمن أو إمناو، غافل عن ذلك

أما اشتراطهما . بل اخليارقإذا  مرادهم يف شرط املتبايعني اخليار للشفيع فيماأن  الظاهرأن  كما
ولد دمها اخليار لحأشرط  شرطا أو ل لووكذلك احلا، يوجب سقوط الشفعة الأنه  جمرداً فمن الواضح

  . لوحدة املالك يف اجلميع ،رثةالوإىل  وانتقل احلق، مث مات الشفيع الشفيع مثالً
القائلني  إمجاعسقاط للشفعة بإجازة البيع بعده إألن  من القول به يضاحفما عن اإل، وكيف كان

من  األولحيتمل  ،على العقدأو  اللزوم على ةهل هي مترتب الشفعةأن  علينا يبق(: وقوله، ذا القول
ومن حيث وقوع البيع وجمرده موجب للشفعة لعموم ، ا معلولة للبيع فيتوقف لزومها على لزومهحيث إ

  . ) انتهىحكم مضاء البيع هل هو شرط السبب أوإأن  والتحقيق ،النص
  .حاصل هلما النه إ :فرعيه ولذا قال اجلواهر يف كال، غري ظاهر الوجه

  . مما تقدم يعرف الكالم يف الفرع الثاين للشرائعو
  

  ((إذا اشترطا اخليار للشفيع))
يبطل  الأنه  صحواأل، يشترط املتبايعان اخليار للشفيع يف عقد البيعأن  :الثاين(: قال يف املسالك

   تبطل بداللته على الرضا :وقيل، له يالشفعة لعدم املقتض



 ٣٤١

على  ةن جعلناها متوقفإف، يأخذ بالشفعةأن  مضاء قيل لهاإل ولو اختار، وقد عرفت ضعفه، بالبيع
جوزناها يف زمن اخليار بطل وإن  ،الرضا ممهد طريق السبب وحيققهألن  ،أيضاًلزوم البيع مل يبطل 

  . ) انتهىوضعفه واضح ،كما مر لتضمنه الرضا، يبطل هنا مطلقاً: وقيل، اعتربنا الفوريةن إ للتراخي
هو يف الشقص  إمناالبيع أن  عرفإذا  هو فيما إمنافاته للفورية الذي ذكره مناأن  خيفى لكن ال

  . الذي هو شفيع
 ،مل يكن ذلك مضراً بشفعته ،أمضىأو  رآمها تبايعا وجعال اخليار له مث فسخ إمناو، مل يعرفإذا  أما

، ر املذكورة سابقاًعذاكانت سائر األإذا  وكذلك، اجلهل عذرأن  وقد تقدم سابقاً، لعدم منافاته للفورية
  . فالتقييد واضح الّإومل يذكروا هنا ذلك اعتماداً على الوضوح و

  
  ((إذا كان الشفيع وكيالً يف البيع))

أو  ،جيابللبايع يف اإل يكون الشفيع وكيالًأن  وهو ،أما ثالث املواضيع اليت ذكرها الشرائع
  : ففي سقوط الشفعة بذلك قوالن، للمشتري يف القبول

ومن منع كون  ،واختاره يف املختلف، مسقط من داللته على الرضا بالبيع وهو: املسالك قال يف
وكون من يطلبها راض بوقوع البيع ومريد  ،ن البيع هو السبب يف ثبوت الشفعةإف، الرضا بالبيع مطلقاً

  . عدم السقوط صحواأل، خذرادة األإبل يبعد عدم الرضا به مع ، له
كان وإن  ،عال الشفعة على الصغري وانونوإن  بولأل(: د قول العالمةقال يف مفتاح الكرامة عن

  :)١()وكذا الوصي على رأي إشكالالبائع عنهما على أو  هو املشتري هلما
كما  ،واحداً يأخذ بالشفعة لنفسه قوالًأن  له ،يف الشراء والبيعأي  )والوكيل(والوكيل عند قوله (

، ويأيت يف مسقطات م يف اخلالف والسرائر والشرائع وغريهاوقد نص على احلك، يف جامع املقاصد
  ف وغريه الشفعة للمصن

                                                
  .٢٤٤ص ٢قواعد األحكام: ج) ١(
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 األولومستند  ،واستشكل يف التذكرة، خذه يف املبسوط واملختلفأومنع من  ،نه غري مسقطأ
قصد البيع ورضاه به مسقط هلا أن  خريينواأل ،ه من نفسهؤجيوز له شرا الوأنه  ،يف تقليل الثمن التهمة
هو رضاه بالبيع ليبقى ملكاً للمشتري وهو غري  إمنااملسقط ن أو ،وقد عرفت اجلواب عنهما، تقدمكما 

، من يتوقع الشفعة راض بوقوع البيعأن  ريب فال الّإو ،حدمها يف العقدأل الزم حصوله عن كونه وكيالً
  . انتهى )١()وقف على تقصريهن إ املوكل ناظر لنفسه يعترض ويستدركاألول أن ويزيد 

إالّ  عدم الشفعة أصالةالدليلني وقد يضاف عليهما ن أو ،شامل للمقام دلةاأل إطالقأن  ومنه يعلم
التذكرة  إشكالفالقول بثبوت الشفعة خالفاً للمسبوط واملختلف و، اتطالقغري خمصصة لإل، يف املتيقن
  . هو املتعني

(فيه تردد ملا : جلواهر عند قول احملققولذا قال يف ا، واحداً كما ذكره احملقق الثاين نعم ليس قوالً
ن البيع إف، ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطاً هلا ،يف غري حملهنه (إ :مارة الرضا بالبيع)أفيه من 

بل لو حاول عدم الرضا مل يكن مقدوراً ، يتوقعها راض بهأن  ريب يف وال، هو السبب يف ثبوت الشفعة
  . ) انتهىوهذا غري الزم للوكيل كما هو واضح ،ليبقى ملكاً للمشتري املسقط رضاه بالبيع إمناو، له

غري كونه  شيءالرضا بالألن  ،مطلق الرضا سقاط الاملراد بالرضا بالبيع املسقط اإلأن  وقد تقدم
فلو ، وكالةًبيعاً وليس  ما أشبهأو  بالبيعأو  والرضا بالوكالة ،براًءإبراء ليس الرضا باإلأن  كما، خارجاً

 ،وكذلك حال الوصي والويل وحنوهم، تكون له الشفعة الأن  ال ،للدعوى رض اام الوكيل كان حمالًف
   لوحدة

                                                
  ط احلديثة. ٤٧٦ـ  ٤٧٥ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(



 ٣٤٣

 ن كان وكيالًإف ،يأخذ بالشفعة وأخذهاأن  جلقل قطعاً ألباع باألأنه  ولو فرض، املالك يف اجلميع
  . كان للموكل الفسخوإن  ،قل صح البيع والشفعةمطلقاً يشمل ذلك البيع باأل

   .كون له الفسخيومع ذلك ، الوكالة إطالقكيف ميكن : يقال ال
ومع ذلك ملا  كانت الوكالة مطلقةإذا  فهو مثل، عن جهل ئشالوكالة النا إطالقميكن : نه يقالأل

  . يكون للموكل الفسخ ،قدامهإكان املوكل مغبوناً يف البيع وحنوه حىت مع علم الوكيل و
  : عة يف بقايا فروع القواعد املتقدمة بقولهومما تقدم ظهر وجه ثبوت الشف

أذن ، أو حدمها يف عقدهبارك ألأو  ،شهد على البيعأو  ،حدمها يف البيعأل كان وكيالً وكذا لو(
  . آخر كالمهإىل  )للمشتري يف عقد الشراء

  . وسيأيت له مزيد توضيح
وأنكر الشفيع كان للمشتري  كان راضياًأنه  وادعى املشتري، جعلنا جمرد الرضا مسقطاًن إنه إ مث

رد احللف وحلف املشتري ، أو ذا مل حيلف وقلنا بأن جمرد عدم احللف مثبت كالم املنكرإف، عليه احللف
  . الشفعةت طلب

  



 ٣٤٤

  
  ((العيب السابق على الشفعة))

ن كان إف، أخذ بالشفعة فوجد به عيباً سابقاً على البيعإذا ( :قال يف الشرائع ):٢٩مسألة ( 
ن رده الشفيع كان املشتري باخليار يف إف كانا جاهلنيوإن  ،حدمهاواملشتري عاملني فال خيار أل الشفيع

وليس : قال الشيخ. ري الفسخ خلروج الشقص عن يدهخذ مل يكن للمشتاختار األوإن  ،رشالرد واأل
، ن املشتريوكذا لو علم الشفيع بالعيب دو، رش كان حسناًقيل له األ ولو ،رشطالبة باألللمشتري امل

  . )ولو علم املشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد
  

  ((صور املسألة))
  : صور املسألة أربع: أقول

ما أقدما وهو واضح أل ،رشأ حدمها والخيار أل الأنه  ومن الواضح، يكونا عاملنيأن  :األوىل
كما هو مذكور ، عيبوخيار ال ال ضررفال يشمله دليل ، واملقدم قد سبب ضرر نفسه، على مثل ذلك

  . يف باب اخليارات مفصالً
علما ، أو أيضاًعلما بقدر العيب إذا  يكون فيما إمنايسبب الرد  العيب الذي الأن  نعم من الواضح

  . كثر فظهر أقلباأل
فلهما خيار  ،ذلك ما أشبه، أو بعيب فظهر عيب آخرأو  ،قل فظهر أكثرعلما بالعيب األإذا  أما
  .دلةاأل طالقالعيب إل

 الوكيل لوأن  من ،ذكر هناك يف خيار العيب هو ما ما أشبهعلم وكيل الشفيع ووليه ويف  والكالم
ذكر هناك من علم الوكيل  ىل آخر ماإ ،سقوط خيار املوكل للعيبيف  كان عاملاً بالعيب مل ينفع ذلك

  . عليه وكذلك يف باب الويل واملوىل، اآلخرعلم أحدمها وجهل أو  ،جهلهماأو  ،واملوكل
 خالف وال بال ،صورة علمهمايف  حدمهاخيار أل النه إ الشرائع املتقدمقول ن : إويف اجلواهر

  . وهو كما ذكره ،إشكال



 ٣٤٥

  . بدونهأو  رشعلى أخذه مع األ ذا كانا جاهلني واتفقا على رده أوإ ما: الصورة الثانية
  .أيضاًخالف فيه  النه إ :ويف اجلواهر

أكثر  قدر الثمن الألنه  رشبعد األ خذ هو ماأراد األإذا  الذي على الشفيعالثمن أن  خيفى لكن ال
  . منه

 رشرجوع الشفيع على املشتري باأليف  الذي ذكره اجلواهر شكالوقع لإل الأنه  ومن ذلك يظهر
ولذا صح له ، استحقاق حصل للمشتري على البائع خارج عن الثمنألنه ( :قال ،اًإمجاعمل يكن ن إ

قابله من وصف الصحة يف املبيع حنو  جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهراً بفوات ماأنه  ولو ،عفوه عنه
 على ،املشتريإىل  قابله من الثمن الذي دفعه تبعض الصفقة مل يصح له العفو باستحقاق الشفيع حينئذ ما

ستحقاق احتمال ذلك مناف ملا هو معلوم من عدم مقابلة الثمن شرعاً لوصف الصحة وعدم اأن 
  . ) انتهىخيفى ولغري ذلك مما ال، إليهدفعه  املشتري عليه عني ما

يف  وحنومها ظاهر )١(وبالثمن األولبالبيع  :(عليه السالم)فقوله  ،رشبعد األ ذ الثمن عرفاً هو ماإ
  .ما أشبهرش ليس جزءاً كتبعض الصفقة وقلنا بأن األوإن  ،رش عن الثمنخروج األ

غري يف  دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر إمنا: يقالإالّ أن  اللهم( :وكأنه لذا قال أخرياً
  . ) انتهىولعل ذلك وحنوه منشأ االتفاق املزبور، رشبعد األ الثمن ماأن  عرفاً بل قد يعد، الفرض

عطاء الثمن من الشفيع للمشتري إاملعيار أن  نا قد ذكرنا يف مسألة التضخم والترتلإمث 
 بعدمها ال أيضاًكان املعيار  رش تضخماً وترتالًاأليف  شيءذا حدث مثل ذلك الإيه فوعل، مبالحظتهما

   هو مقتضى كونه بالثمنألنه  ،قبلهما

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
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أن  ومن املعلوم ،الشارع أمضاهألن  ،املعيار يف الشفعة العرفأن  بل قد ذكرنا سابقاً، وحنوه
  . رشاأليف  ل الثمن يالحظان كذلكيف أصأن  فكما، قبله العرف يرى ذلك بعد التضخم والترتل ال

يظهر وجه النظر يف أخري كالم اجلواهر حيث  ،رشومما تقدم من حق الشفيع على املشتري األ
يدفعه عموم دليل  ،يستحق الرد بالعيب فيها الرد للشفيع بأن الشفعة ليست بيعاً إشكالوتوهم (: قال

نعم ، هنا ابصحدة الضرر املنجربة بفتوى األوهو قاع ،الرد يف املعيب من غري فرق بني البيع وغريه
 على املشتري لو تصرف فيه مبا مينع من رده وال، يأخذ منه على البائع الذي مل ال، رش لهأالظاهر عدم 

  . ) انتهىوكونه يأخذ من املشتري بالثمن، صلمل يكن املشتري قد أخذه من البائع لألإذا 
يستلزم عفو الشفيع عن  ري عن البائع الفعفو املشت ،رشبعد األ هو ما الثمن عرفاًأن  ذ قد عرفتإ

 اللهم ،سواء أخذ املشتري من البائع أم ال، رشيأخذ بالثمن الذي يستثىن منه األأن  فللشفيع، املشتري
  . اشتراه بالزيادة عمداًإذا  كما، رشباستثناء قدر األ الثمن الكل الن إ :يقالإالّ أن 

خذ بالثمن الذي يستثىن منه األحصل العيب عند املشتري كان للشفيع ا أنه إذ مما تقدم علمنه إ مث
  . رشر األقد

ن الشفيع يأخذه إف، رش وصح عند املشتريمعيباً عند البائع فأخذ املشتري األ شيءكان الإذا  أما
لسابقة تقدم يف بعض املسائل ا هنا ما لكن يأيت، الصحة صفة للمشتري وهي تقابل باملالإذ  ،بتمام الثمن

ن زيادة وصف الصحة كسائر الزيادات املتصلة كالسمن يف الشاه إف، من زيادة املبيع عند املشتري
  . والشجرة وحنومها
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  . رشرده الشفيع كان املشتري باخليار بني الرد واألن إ ففي صورة جهلهما، وكيف كان
، ليس تصرفاً لهإليه إالّ أنه د مث عا ملكه انتقل عنوإن  ،مل حيدث فيه حدثاًألنه ( :قال يف اجلواهر

  . )دليل عليه ال إليهعاد وإن  مطلق االنتقال عنه مسقط الستحقاق ردهأن  واحتمال
  .وهو كما ذكره
  . كما هو واضح أيضاًفله العفو  الّإو ،من باب املثال، رشبأنه باخليار يف الرد واأل وقول الشرائع

يشمل مثل هذا التصرف  باب املعاملة مما اليف  ليس له الرد بالتصرفأنه  وحيث قد ذكروا دليل
  . تشمل مثل ذلك سقاط التصرف للرد الإ أدلةن إف، تفصيل الكالم يف ذلكإىل  حاجة فال، القهري

أميا رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار مل : قال ،(عليه السالم)جعفر أيب  عن ،زرارة ىفقد رو
، مينع عليه البيعأنه  مث علم بذلك العوار وبذلك الداء، قبضه شيئاً ما ومل يبني له فأحدث فيه بعد إليه أيترب

  . )١(مل يكن به نقص من ذلك الداء والعيب من مثن ذلك لو ويرد عليه بقدر ما
املتاع أو  الرجل يشتري الثوبيف  )،عليهما السالم(عن أحدمها ، ناابأصحعن بعض  ،وعن مجيل

 كان الثوب قد قطعوإن  ،قائماً بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن شيءكان الن إ :فقال ،فيجد به عيباً
  . )٢(صبغ يرجع بنقصان العيبأو  خيطأو 

   خذ مل يكن للمشتري الفسخ خلروجن اختار الشفيع األإف، وكيف كان

                                                
  . ٢من اخليار ح ١٦الباب  ٣٦٢ص ١٢) الوسائل: ج١(
  . ٣من اخليار ح ١٦الباب  ٣٦٢ص ١٢) الوسائل: ج٢(
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تسلط له  فيه اللزوم فال األصلوعلله يف اجلواهر بأن ، كما يف الشرائع وغريه، شقص عن يدهال
أن  دليل علىال ألنه  ،يكون له الفسخ عندهأن  لكن حيتمل، لك احلاصل للشفيع بالشفعةعلى فسخ امل

أعطى املشتري مورثه إذا  والثمر يظهر فيما ،الشفيع بالشفعة أوجب بطالن حقه يف الفسخإىل  االنتقال
احلبوة  فسخ رجعتإذا  أما، مل يسفخ كان يف يده الثمنإذا  ن الوارثإف، رضاألوأخذ  الفاسخ احلبوة

الشفيع رد إىل  ا انتقلتيتمكن من رد العني أل وحيث ال، فيفسخ بالبيع بيه مثالًوكانت له ذكرى أل
من  رضاألبينما ذهبت ، رضنفيس له مثناً لأل شيءندم املشتري من جعل ، أو مثنها واسترجع احلبوة مثالً

استرجاع و لثمار املترتبة على الفسخغري ذلك من ا، إىل الشفيع فرييد استرجاعه بالفسخإىل  أيضاًيده 
  . رضاألر مثن عطاء البائع بقدإالثمن و

الشفيع واملشتري فأراد الشفيع رده أي  رادماإن اختلفت إف( :يف صور املسألة قال يف املسالك
انعكس فأراد الشفيع وإن  ،رشه وعدمهأاملشتري ويتخري بني أخذ إىل  دون املشتري فال منافاة فريجع

يف هذا  وسيأيت ما، يثبت بالبيعفإنه  ،وسبقه رادة الشفيع لثبوت حقهإاملشتري رده قدمت أخذه و
نا لو قدمنا وأل، وحتصيل الثمن وهو حاصل بأخذ الشفيع ن غرض املشتري استدراك الظالمةوأل، التعليل

جامعاً  قيمته فيكونأو  قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل الثمنوإن  ،املشتري بطل حق الشفيع رأساً
كما تقدم يف البيع املشتمل  ،استقر العقدإذا  يأخذه إمناالشفيع ألن  وحيتمل تقدمي املشتري، بني احلقني
  . ) انتهىوقد تقدم ضعف املبىن عليه، على اخليار

   كان ماوإن  ،وهو كما ذكره من التعليالت املستفادة من النصوص العامة
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   .لكنه جيد يف نفسه، ذكرناه وارداً عليه
أطنب به يف املسالك من سوء تأدية احلكم  بأن ما(اجلواهر عليه  أن إشكال ومن ذلك يظهر

  . سوء يف التأدية فال، غري ظاهر الوجه )كما ترى، املزبور
رادتني قبل أخذ اإل رضالصق بتعأبل لعله (: على املسالك شكالذكره هو بقوله يف اإل أما ما

فسخ كان للشفيع إذا  ولكن، للمشتري الفسخن أو ،يه سابقاًالشفيع الشفعة الذي قد عرفت احلال ف
استحقاق أن  بناًء على، لسبق حقهأو  كانن إمجاع خذ بالشفعة من املشتري لإلفسخ فسخه واأل
 أيضاًقلنا بثبوته بالبيع  بل لو، ثابت حقه بتمام العقدلابالبيع خبالف الشفيع  ني العلم الاملشتري الرد ح

أو  ابصحالشفيع مبا ذكر مؤيداً بشهرة األمقارناً أمكن ترجيح حق أو  فيعشسابقاً على حق ال
  . ) انتهىلسالمة من الدركوهي ا، أيضاًكان للمشتري فائدة بالتقدمي وإن  ،همإمجاع

قلنا  بل لو(: قولهإالّ أن  ،كما قد سبق وجهه يف بعض املسائل املتقدمة، صح يف اجلملةوإن  فهو
كان سابقاً على  لوفإنه  ،فيه نظر )مكن ترجيح حق الشفيعأبقاً على حق الشفعة سا أيضاًبثبوته بالبيع 

ظاهر يف  إمجاع وال ،تصلح مؤيدة ال ابصحوشهرة األ ،وجه لتقدم حق الشفعة عليه حق الشفعة ال
يكون للمشتري أن  قلنا بأن احلق سابقن إ بل الالزم، املسألة ميكن االعتماد عليه على خالف القاعدة

  .للشفعة يدع جماالً ن حقه الإف، دون الشفيع احلق
ألنه  مل يفسخ أو، رادتهإمل يفسخ بإذا  رشهل له حق األ ،مث سواء قلنا بأن للمشتري الفسخ أم ال

  . ليس له حق الفسخ
ليس للمشتري  فيما لو كان الشفيع عاملاً بالعيب واملشتري جاهالً: املبسوط يقال الشيخ يف حمك

  وحنو ، مجاعوادعى ذلك اإل، رشة باألاملطالب
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  .يضاًأذلك الكالم يأيت يف هذا املقام 
فيبطل ، رش لكان الثمن للشفيع جمهوالًلو كان للمشتري األأنه  الشيخ بين ذلك علىن إ :ورمبا قيل
كما قيل يف ، زمان ينايف الفوريةإىل  رش املتوقفة على تقومي أهل اخلربة احملتاجمعرفة األإىل  أخذه وتأخريه

 شيءمن الشفيع فلم يفت منه  إليهنه قد استدرك ظالمته برجوع مجيع الثمن أجه كالم الشيخ بو
  .نه كالنائب عن الشفيع بالشراء فال يستحق الرجوعوأل، فيطالب به

الدالة  دلةيقاوم األأن  يتمكن يف كال التعليلني من الوجه االستحساين الذي ال لكن من الواضح ما
 ،ن قلنا باحلق يف الفسخ كان خمرياً بينهماإف، رشاحلق يف الفسخ واأل وب جاهالًاملشتري املعيأن  على
ذلك عن  يوقد حك، )رش كان حسناًلو قيل له األ(: ولذا قال يف الشرائع، رشمل نقل به كان له األوإن 

  . التذكرة والشهيدين والكركي وغريهم
ينايف ذلك كما لو باعه  ال إليهثمن دليله وعود كمال ال طالقإل صحألانه (إ :وقال يف اجلواهر

جيب  الإذ  ،ينافيه استحقاق الشفيع مبا يقابله من الثمن فال فائدة له يف أخذه الأنه  كما، ضعاف مثنهأب
مدخلية هلا فيما وقع بينه  ال ةكانت معاملة مع البائع مستقلأن  عليه قبول العوض عنه من الشفيع بعد

الشيخ املزبور مل  إمجاعو، يستدرك ظالمته ممن ظلمه كما هو واضح فهو يف احلقيقة مل، وبني الشفيع
  . ) انتهىبل لعل املظنون خالفه، نتحققه

فما يقال يف سائر املوارد  ،رشالتعليل جبهل الثمن وارد يف كل مورد من موارد األن إ :واحلاصل
، مرش يف كل مقاي األاء املقام عن كلحىت يكون ذلك موجباً الستثن ،يقال هنا من غري فرق بينهما

، أو لو باعه بأضعاف مثنه رش ليس خاصاً بصورة استدراك الظالمة كما ذكره اجلواهر من مثال ماواأل
   فإنه ال ضرر ،صارت أكثرأو  لكنه ارتفعت القيمة السوقية للبضاعة حبيث قابلت القيمة مل يبعه



 ٣٥١

  . كلمام إطالقهر من كما يظ، خالف وال إشكالبال ، رشله أخذ األأن  يف املقام مع
مكن من الرد تي ن الشفيع الإف، علم الشفيع بالعيب دون املشتريإذا  ومما تقدم ظهر حال ما

يتمكن من رد العني رد  النه إحيث و، أما الرد فلما تقدم، رشأما املشتري فيتمكن من الرد واأل، لعلمه
  . حقهأنه  رش فلما ذكرناه منوأما األ، مثنها

 ،علم الشفيع بالعيب دون املشتري وكذا احلكم لو(: مع الشرائع زوجاًاجلواهر ممولذا قال يف 
عرفت  رش ماففي استحقاقه األ، للمشتري خلروج الشقص من يده وال ،رد للشفيع لعلمه الأنه  ضرورة

أنه  ملا عرفت من ،يقدح فيه علمه باحلال وال، له ذلك فيسقط حينئذ عن الشفيع بقدره صحاألأن  من
  . ) انتهىرش عرفاًبعد األ ذ بالثمن وهو مايأخ

  . تقدم ما )بعدم رده(قوله يف  ن كانإو
الشفيع أن  تقدمإذ  ،رشعلم املشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد جلهله دون أخذ األ أما لو

 الحق له يف رد و أما املشتري فال، رشالثمن هو الكامل بدون استثناء األأن  واملفروض، يأخذه بالثمن
  . حق له يف أيهما والعامل ال ،كان عاملاًأنه  رش لفرضأ

ففي القواعد هو ، ة من كل عيبءعلم الشفيع املشتري اشتراه بالربا لو(: اجلواهر قالمث إن 
، علم بالشرط املزبور بعموم دليل الردوإن  ،ميكن القول بأن له الردنه إ وفيه، فله الرد الّإكاملشتري و

  . ) انتهىملشتريهو على ا إمناوالشرط 
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، وحنومها ،)٢(وبالثمن ،)١(األولبالبيع  :(عليه السالم)قوله ن إ :يقالإالّ أن  اللهم، وهو كما ذكره
يكون  الأنه  ،يكون للشفيع كما كان للمشتريأنه  والعرف يرون، واملنصرف من دليل الشفعة العرفية

  .خمصص مبا ذكر فعموم دليل الرد، له الرد
ويصح حبسب الشرط كما  يوجب اجلهالة فحش مما المن الغنب الفاحش واأل أتربإذا  وحال ما

 احتمال القواعد ،ناففيه االحتماالن املزبور، الشفيعإىل  يكون هكذا بالنسبة، ذكر يف باب الغنب
  . واحتمال اجلواهر

، ريأخذه املشتن إ رش العيبأويسقط  :دتقدم وجه قول القواع فقد عرف مما، وكيف كان
جزء من أنه  ووجهه، أخذه املشتري من البائعإذا  رش العيب يسقط من الثمن على الشفيعأأن  ادواملر

  . يبقى بعده أخذه املشتري كان الثمن هو ما ذاإف، الثمن
ن الثمن حينئذ قد إف، رشحبذف األ خذ جبميع الثمن الرش فله األأسقطه ومل يأخذ األإذا  وأما

نقل مثل عبارة القواعد عن أنه  كما، كذا يف مفتاح الكرامة، صانعليه العقد من غري نقما وقع صار 
  . وجامع املقاصد وجممع الربهان رشادالتذكرة واإل

، يف مقابلة اموع، أو جزاءيفرق يف ذلك بني كون الثمن يف مقابلة األ الأنه  ومن الواضح
وقد  ،خالف فيه مما النه إ :امةوقد قال يف مفتاح الكر، بعد رضاه بالعيب يصري الكل مثناًأنه  لوضوح
  . ذلكإىل  ملاعسبق اإل
   من جهل أحدمها ،ربع والستنيتقدم حال الصور األ قد عرف من مانه إ مث

                                                
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج٢(
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مث مضروباً يف احلاالت ، ربعة للثايناألاحلاالت  ىفمضروباً  ،علمه وجهل وكيله أو ،علمه أو
  .البائع واملشتري والشفيعأي  ،ربعة للثالثاأل

، اعتبار بعلمه وجهله الألنه  ،يوجب فرقاً يف املسألة كان قاصراً فالإذا  املوىل عليه وجهله أما علم
بلغ وإن  ،يسبب علمه سقوط حقه ال وكان الويل جاهالً ذا كان عاملاًإف، االعتبار بعلم الويل وجهله إمناو

  . وحنوه )٢(القلم دليل رفعوغريه من  ،)١(عمد الصيب خطأأن  خذ حبقه للمناط يفله األفإنه  بعد ذلك
  

                                                
  . من دية العاقلة ١١لباب ا ٣٠٧ص ١٩) الوسائل: ج١(
  . ٨الباب  ٣١٦ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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  ((إذا باع بعوض ال مثل له))

 ال ن قلناإف، مثل له كالعبد باع الشقص بعوض معني الإذا ( :قال يف الشرائع ):٣٠مسألة ( 
وظهر يف الثمن عيب كان للبائع رده واملطالبة  أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيعوإن  ،حبث شفعة فال

 الفسخ املتعقب للبيع الصحيح الألن  ،يرجتع الشقص مينع الرد وال دث عنده مامل حيإذا  بقيمة الشقص
  . ) انتهىيبطل الشفعة
بل احلال كذلك فيما كان مثل الدراهم ، كان الثمن مثل العبدإذا  اختصاص فيما ال: أقول

  .فال فرق فيه بني النقود وغريها، هو بالعيب إمناحق الرد ألن  ،والدنانري املعيبة
نا وقل، اشترى الشقص بعوض قيمي كالعبدإذا ( :قال، يف املسألة احتماالت ثالثة يف املسالك لكن

وقد أخذ الشفيع ، مث وجد البائع بالعبد عيباً وأراد رده واسترداد الشقص بثبوت الشفعة بالقيمة وتقابضا
لفسخ فرع دخول استحقاق األن  ،أظهره تقدمي حق الشفيع ،ففي املقدم منهما خالف ،طلبه الشقص أو

الشفعة  أدلةولعموم ، لثبوت الشفعة مبجرد العقد يلصحة العقد املقتض ياملعيب يف ملك املشتري املقتض
رجوع البائع يف العني يقتضي سقوط حق ألن  ،ن فيها مجعاً بني احلقنيوأل، واستصحاب احلال، للشريك
الستناد ، يقدم حق البائع: وقيل، فنصوهذا هو الذي قطع به امل، ذا أخذ القيمةإ خبالف ما، الشفيع
ن الشفيع مرتل مرتلة وأل، فيكون العيب أسبق، والشفعة تثبت بعده ،العيب املقارن للعقدإىل  الفسخ

ويضعف بأن ، كان يف ملكه كما يتضمن نقض ملك املشتري لو، املشتري فرد البائع يتضمن نقض ملكه
أن  كما، بل هو مع العقد الناقل للملك، الفسخجمرد وجود العيب حالة العقد غري كاف يف سببية 

ويبقى مع  ،فهما متساويان من هذا الوجه، بل هي مع العقد، غري كافية يف سببية الشفعة أيضاًالشركة 
   ورمبا، الشفعة املرجح مبا ذكرناه
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الثاين  والشفيع يف األولوقدم البائع يف ، خذ الشفيع وبعدهأفرق بعضهم بني الرد البائع بالعيب قبل 
  . ) انتهىوالوجه ترجيح جانب الشفيع، خذيف األ قلتساويهما يف ثبوت احلق بالبيع فيقدم الساب

، طولية أدلة األولاليت ذكرها للوجه  دلةاألأن  إىل ضافةباإل، خريينوجه لالحتمالني األ لكن ال
 يدع جماالً الدليل الأن  من ملا نقح يف حمله ،الشفعة أدلةدام عموم  جمال له ما ال ن االستصحاب مثالًإف

  . مل يستقم الدليلإذا  اء لبيان حال احلكمهنعم غالباً يذكرمها الفق، لالستصحاب
ولذا ادعى يف اجلواهر ، قوالمن األ من الدليل وال ال،  ظاهران غرياآلخرفالوجهان ، وكيف كان

أن  الف يعرف فيه بينهمظاهر كالمهم فيما تقدم من غري خ(: قائالً األولعدم اخلالف يف الوجه 
  . ) انتهىلتقدم حق الشفيع عليه الإوليس ذلك ، خذ بالشفعةحصل قبل األ للشفيع فسخ الرد بالعيب لو

ه يقتضي عدم الفرق بني إطالقو، وقع البيع كان للشفيع احلقأنه إذا  الشفعة تدل على أدلةن إف
  . حمذور آخر املثمن أوأو  العيب يف الثمن

ورد كل ، أخذ بالشرط يلزم القول بفسخ البيعإذا فإنه  ،ذا كان البيع بالشرطإ اء مانعم ينبغي استثن
 ،أخذ به عدم متامية البيع اخليار لو معىنألن  ،يقدم حق البائع يف خيار الشرط إمناو، مالكهإىل  شيء

ب يف عدم ولعل هذا هو السب، خبالف العيب والغنب وحنومها فالبيع تام ،والشفعة متوقفة على متاميته
 ،جيعل النكاح غري تام حيث إن األول، دخل فيه خيار العيبوإن  ،دخول خيار الشرط يف النكاح

، ن النكاح ما غري تامأ ال، أما العيب والتدليس فهما يعطيان حق الفسخ، يقبل عدم التمامية والنكاح ال
  . وحنوه ملهرسقط اوإن  ،ولو بعد الفسخ ولذا يترتب آثار النكاح من حرمة املصاهرة
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ا  يف رجل تزوج امرأة من وليها فوجد: قال ،(عليه السالم)جعفر أيب  عن ،عبيدةأيب  ففي خرب
ومن ، دلست العفالء والربصاء وانونة واملفضاةإذا  :(عليه السالم)فقال : قال ،دخل ا عيباً بعد ما

، )١(خذ الزوج من وليها الذي كان دلسهاويأ، ا ترد على أهلها من غري طالقإف، كان هلا زمانة ظاهرة
  .غريها من الرواياتإىل 

ذا وقع البيع كان الالزم إو، البيع قد وقعألن  ،كذلك أيضاًخيار الشرط ن إ :يقالإالّ أن  اللهم
  . كان قد شرطوإن  ،ذا أخذ الشفيع فليس له الردإف، الشفعة

، أو الزائل العائد كالذي مل يزلأن  لثاين منليس جمال للقاعدة اليت ذكرها احملقق اأنه  ومنه يعرف
  .صحة الشفعة مبجرد وقوع البيع كما عرفت إطالقالدليل يقتضي ألن  ،كالذي مل يعد

، ين آخذ بالشفعةإ: بأن يقول ،خذ بالشفعة خبيار الشرطحق له يف األ الشفيع الأن  الظاهرأن  كما
دليل الشرط بعد ظهور  إطالقو، يف املقام دليل على دخول هذا اخليار الإذ  أردت فسختإذا  لكن

  . دليل الشفعة يف اللزوم مطلقاً غري حمكم
ألنه  ،عطائه الشقص للشفيعإحق للمشتري يف جعل خيار الشرط يف  الأنه  من الواضحأن  كما

يف شرط املشتري يف التبايع بينهما شرطاً يناأو  شرط البائعأن  كما، جمال له للشرط فال، يؤخذ منه قهراً
إذا  ائع على املشتري فيماشرط البإذا  كما، جمال لشرطهما الشارع حكم بالشفعة فالألن  ،الشفعة ملغى

مما  ما أشبه، أو يهبه لهأو  ولدهإىل  يبيعهأن  ط املشتري على البائعاشترأو  ،يوقفه مثالًأن  قصلشباعه ا
   .رعلى االحتمال املذكو الّإن حق الشفيع مقدم إف، ينايف الشفعة

   نقل عنأن  بعدنه إحيث ، ومما تقدم يظهر وجه التأمل يف كالم اجلواهر

                                                
  . ١من التدليس ح ٢الباب  ٥٩٦ص ١٤) الوسائل: ج١(
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 ذلك مبجرده الن إ :فيه(لكن : كما نقلنا عبارته سابقاً قال، املسالك تضعيف تقدمي حق البائع
كان اخليار للبائع مشروطاً  لوأنه  خصوصاً بعد حكمهم من غري خالف يعرف بينهم، يصلح مرجحاً

مها إذ  ،جند فرقاً بني اخليار احلاصل بالعيب والشرط وال ،ن للبائع فسخ البيع والشفعةوشفع الشفيع كا
فمع فرض كون اخليار بالشرط سابقاً على حق الشفعة احلاصل بعد متام العقد الذي  ،معاً مقارنان للعقد

فكل ، احلقيف ما أقل من املقارنة املقتضية لتساويه وبعد التسليم فال، فكذلك احلاصل بالعيب فيه الشرط
  . )قوال يف املسألةأحد األأنه  كما عساه يظهر من املسالك، من سبق كان له ذلك

مل نقل ن إ متجهأنه  ريب يف ال(: اجلواهر بعد نقله التفصيل عن املسالك الذي سبق قالمث إن 
بل ، الشفيع مطلقاًظاهراً على تقدمي  ابصحاتفاق األ ال شرط اخليار له لو كما لو، بتقدمي البائع مطلقاً

 يثبت خيار العيب الأن  يكون منشأ االتفاق املزبورأن  وميكن، مل احتقق حكاية اخلالف املزبور من غريه
 ،فيقدم حق الشفعة حينئذ عليه، يكفي فيه وجود العيب حال العقد مع اجلهل به وال، بعد العلم بالبيعإالّ 

لو دعوى مدخلية العلم يف ثبوت اخليار بالعيب من عدم خ نصافلكن اإل، ضرورة مقارنته لتمام العقد
  . ) انتهىيف املسألة إمجاععدم حصول  نصافاإلأن  كما، منع كما ذكرنا ذلك يف حمله نظر أو
حصل البيع كان إذا  بأنه: ن دليل الشفعة يقولإف، الشفعة حمكم أدلة إطالقأن  ذ قد عرفتإ

سواء ، ذلك يف فسخ الشفعة ما أشبهأو  الغنب العيب أو حق للشرط أو الأنه  ومعىن ذلك، خذللشفيع األ
 ابصحهو منشأ فتوى األ طالقولعل هذا اإل، خذه اأبعد  وأ خذ الشفيع بالشفعةأحصل التفاسخ قبل 

  ، مطلقاً يف كل مورد ذكروه يقدم حق الشفعةألنه  ،كما يظهر منهم من غري خالف قوي
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الوجه ترجيح جانب : خرياًأنقله هلما قال  لني أواملسالك مع احتماله االحتماأن  وقد عرفت
  . ملا ذكرناهإالّ  وليس ذلك، الشفيع

  
  ((بني حق الشفيع وحق البائع))

: قال ،خذ الشفيعأ حق البائع قبل عن التحرير من تقدمي يومن ذلك يظهر وجه النظر فيما حك
خذ أيف ألن  ،فيع احتمل تقدمي حقهخذ الشأه قبل كان الثمن غري مثلي فوجد البائع به عيباً فرد ولو(

وتقدمي حق الشفيع  ،تزال بالضرر فال، زالة الضررإل والشفعة تثبت ،بطال حق البائع من الشقصإالشفعة 
وجود العيب وهو متحقق حال البيع إىل  الستناده ،سبقأحق البائع ألن  ،األول قربواأل ،لسبق حقه

  . ) انتهىوالشفعة تثبت بالبيع
، ن دليل الشفعة حمكمإف، دليل الشفعة طالقمناف إلأنه  قد عرفت، سبقأن حق البائع ن دليله بأإف

ن أ ال، بأن ظهور العيب موجب للخيار: بأن قلنا ،سبقأمل يكن حقه أو  سبقأسواء كان حق البائع 
  . نفس العيب موجب له

أن  ،وغريه أيضاًرث فقد تقدم يف بعض املباحث السابقة كما ذكرناه يف كتاب اإل، وكيف كان
أو  قيل بأنه بفسخ البائع لوأنه  كما ،فالنماء يف البني للمشتري، صلهأمن  ال يكون من حينه إمناالفسخ 

يكون النماء يف البني  ،املشتري مثالًأو إىل  البائعإىل  ويرجع الشقص، أيضاًاملشتري تنفسخ الشفعة 
رناه كما ذك ،احلال يف فسخ النكاح كذلكو، دلةصله خالف ظاهر األأن كون الفسخ من إف، للشفيع

  . رث مبناسبة حق الوارث يف الفسخيف كتاب اإل
مل يترتب على ذلك النكاح حمرمات  ،جيعل العقد كالعدمنه إ :ن قيلإف، ومنه يظهر حال كل فسخ

ترتب على النكاح  ،من حني العقد ال، فسخ من حني الفسخ كما هو الظاهرنه إ :قيلوإن  ،املصاهرة
كان من ن إ وغري مديون ،حينهكان الفسخ من ن إ الزوج مديون بالنفقةأن  كما، ت املذكورةاحملرما

   ،صلهأ
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 غري ذلك مما ذكرناه يف كتب، إىل فسخ املرأة ا وأ، من غري فرق بني فسخ نفس الزوج بالعيوب
  . رث والنكاح والبيع وغريهااإل

  
  ((لو عاد امللك إىل املشتري))

املرياث مل أو  املشتري مبلك مستأنف كاهلبةإىل  ولو عاد الشقص: فرعه السابقمث قال الشرائع بعد 
  . جابتهإولو طلبه البائع مل جيب على املشتري ، ميلك رده على البائع

بني من تعرض له كالشيخ والفاضلني  من ذلك شيءجده يف أبال خالف : واهرويف اجل
  .والشهيدين

بائع واملشتري رد العني على ال مل ميلك كل واحد من إمنا: وعلّله يف املسالك وتبعه غريه بقوله
قيمتها إىل  انتقل إمناو، هو العني إمنابعد الفسخ  صالةالواجب باألأن  تقدير عودها على ملك املشتري مع

لسبق حكم  ،يلغوا اعتبارها مع وجود العوض االختياريأن  فينبغي، اضطرارياً للتعذر وكانت بدالً
 ،ذا دفعها املشتري ملكها البائع عوضاً شرعياً عن العنيإف، لقيمة حني تعذر العنيالشارع بوجوب ا

  . طال ذلكإبحدمها ومل يكن أل، اأت ذمة املشتري منهفرب
من تراد  األصلإىل  ذا ارتفع التعذر رجع احلكمإف، ذلك كان يف حال تعذر العني: يقال ال
  . العوضني
إىل  كانت حيتاج ماإىل  مث رجوع العني، البدلإىل  مرل األملا خرج عن ملكه انتقنه إ :نه يقالأل

رجع املبدل أعطى للمغصوب إذا  فليس املقام من قبيل بدل احليلولة حىت يقال بأنه ،الدليل وهو مفقود
  . وقد ذكرنا تفصيل بدل احليلولة يف كتاب الغصب فراجعه ،منه وحنوه واسترجع البدل

 ال ةتراضيا بالعني صح من باب املراضاإذا  نعم، بالعني خراآللزام إحدمها فليس أل، وكيف كان
  . األوىلمن باب الواجب 
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أن  بفسخ للمعاملة اجلديدة ومل نقل إليهعاد  نعم لو(: مما تقدم يظهر وجه النظر يف قول اجلواهرو
مكن حينئذ ملك أالذي قد فرض فسخه  األولبل هو مقتضى لعود امللك بالسبب ، الفسخ مملك

الذي قد فرض  األولضرورة كون ملكها حينئذ بالسبب  ،ري ردها عليه وملك البائع املطالبة ااملشت
فرض أخذ البائع القيمة مث عادت العني للمشتري بفسخ للمعاملة اليت كان  بل لعله كذلك لو، انفساخه

ميكن للبائع أنه  كما، وأخذ القيمة منه عادته عليهإأمكن القول بأن للمشتري حينئذ ، السبب يف خروجها
 ملك البائع بالفسخ املزبور الذي يعاد معه امللكإىل  النكشاف رجوع العني، إليهمطالبة ا ورد القيمة 

به يستحق على املشتري العني اليت هي ن أو ،مقتضى السبب السابق الذي قد فرض فسخ البائع لهإىل 
  . ) انتهىعلى ملكه بالسبب احلاصل

وقد ، للمنتقل عنه ال إليهولذا كان النماء للمنتقل ، من أصله ن حينه الالفسخ مأن  ذ قد تقدمإ
وليس بكاشف فهو ملك  الفسخ ناقلأن  مما يظهر منه، فسخوإن  تقدم حرمة املصاهرة بسبب النكاح

  . خالف مقتضى القاعدة ،آخرهإىل  )الفسخ مملكن إ ومل نقل(: فقوله ،رثوحاله حال اهلبة واإل، جديد
 ،غري ذلك الفسخ أوأو  رثاإلأو  حكم بالبدل مطلقاً سواء يف اهلبة إمناالشارع أن  أما احتمال

دليل  إطالقن إ :ففيه، مقتضى القاعدة من تراد العيننيإىل  ذا أمكن العني رجعإف، قد تعذرت العنيألنه 
  . اإليهيوجب تبدل البدل  رجوع العني الأن  البدل يقتضي
ا مل تنتقل عن ملكه حىت يكون املرجع أل، وجب رد العني أشبهما أو  ر بطالن البيعظه نعم لو

 كما حقق يف حمله من ،مارة وحنوهاقامت عليه األوإن  ،يسبب تغيرياً يف الواقع ال ما أشبهوالظن و ،البدل
   توجب مارات والطرق الاألأن 
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يوجب  لفاحلأن  كما ورد يف، فيما دل الدليل على خالف ذلك وهو شاذإالّ  تغيري الواقع
  . كما ذكرنا تفصيله يف كتاب القضاء وغريه ،)١(كان حقه واقعاًوإن  انقطاع املالك عن ملكه

  
  ((هل يرجع الشفيع بالتفاوت))

هل يرجع الشفيع  ،ولو كانت قيمة الشقص واحلال هذه أقل من قيمة العبد(: قال يف الشرائع
كان الشقص يف يد املشتري فرد  ولو ،ضاه العقدنه الثمن الذي اقتأل، شبه الواأل ،فيه تردد، بالتفاوت

هو الذي اقتضاه العقد ألنه  سبق ويأخذه بقيمة الثمنأحقه ألن  ،البائع الثمن بالعيب مل ميلك منع الشفيع
  . ) انتهىزادت عن قيمة الثمنوإن  وللبائع قيمة الشقص

 ،ون قد أخذ بالشفعة وعدمهيكأن  عدم الفرق بتقدمي حق الشفيع بنيإىل  أشار ذا( :ويف املسالك
وقد ، لترجيح حق الشفيع يالشتراك اجلميع يف املقتض ،يكون الشقص يف يد املشتري وعدمهأن  بني وال

زادت وإن  ،سليماً مث يأخذ البائع من املشتري قيمة الشقص قيمة الثمنبفيأخذ وحينئذ ، تقدم البحث فيه
ذا فات بالرد فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه حبق إف، الواجب هو الثمن املعنيوإن  ،عن قيمة الثمن

يستحق عليه الثمن  ألنه إمنا ،يرجع املشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن وال، الشفيع
  .انتهى )٢()الذي وقع عليه العقد

  : مسألتان يف املقام: أقول
  . بني البائع واملشتري: األوىلاملسألة 

  . تري والشفيعبني املش: واملسألة الثانية
  ظهر العبد الذي هو الثمن أنه  فمقتضى القاعدة: األوىلأما املسألة 

                                                
  . ١ح ٩الباب  ١٧٩ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٣٥٥ص ١٢مسالك األفهام: ج) ٢(
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قيمة  خ البيع ويأخذ قيمة العبد السفيأن  أو رشيأخذ األأن  ،ن البائع خمري بني أمرينإف، معيباً
يضمن  يضمن بصحيحه ال ال ما(مقتضى إذ  ،كما ذكره الشرائع واجلواهر واملسالك وغريهم ،الشقص

  . ارتفعت الداروإن  يضمن أكثر من قيمة العبد الصحيح املشتري الأن  )دهاسبف
جرة أكما ليس على املشتري ، )من غرهإىل  املغرور يرجع(كثر فهو قاعدة أما وجه عدم ضمان األ

دخل ألنه  ،استفاد من مثرة البستان وحنوهإذا  وكذا، ظهر بطالن العقد بعد عشر سنوات مثالًإذا  الدار
وقد تقدم يف ، فهو الذي أضر نفسه بسبب تغريره املشتري، جمانية كل ذلك والبائع افترض ذلك على

الزوج  إليهوكذا يف املدلس الذي يرجع ، يكون عاملاً بغرورهأن  يلزم الغار الأن  بعض املباحث السابقة
 يف موضع من فتام قرن أو أن يعلمون مثالً باء الاآلأن  يكون عاملاً كما هو الغالب يفأن  يلزم باملهر ال

سواء كان  ،السببألنه  شيءمنه هذا ال فاملراد بالغار واملدلس هو الذي صدر ،ذلك ما أشبهأو  عفل
  . كما حقق يف حمله، تدور حول العلم واجلهل ن الضمانات الإف، مل يكن عاملاًأو  عاملاً

  .نقص بيع زاد أوفعلى املشتري قيمة العبد يوم ال، حالأي  وعلى
ن إف، رجاع العبدإميكن  وال، وقد ارتفعت قيمة العبد، انعكس بأن فسخ البائع بعيب يف العبد ولو

رش العبد يف هذا اليوم أومن ذلك يظهر صورة زيادة قيمة ، يوم الفسخ على البائع قيمة العبد يوم البيع ال
جيب على املشتري ألنه  ،البيعرش يوم أحيث املعترب  ،ونقصها يف هذا اليوم عن يوم البيع ،عن يوم البيع

   التفاوت يف هذا اليوم ال ،عطاء البائع التفاوت بني العبد الصحيح والسقيم يوم البيعإ
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، يف هذا اليوم ال، املعاملة وقعت بني ذلك العبد وتلك الدار يف ذلك اليومإذ  ،الذي هو يوم الفسخ
 :علله يف اجلواهر بقولهوإن  ،غري ظاهر )ثمنزادت عن قيمة الوإن  وللبائع قيمة الشقص( :فقول الشرائع

ولعل هذا وحنوه من ، كما عرفت احلال فيه، يرجع ا على الشفيع مقتضى فسخه لرد الثمن والألنه (
نلتزمه فيها كما مسعت أو  قالةتبعيض الفسخ الذي مسعته يف فسخ الشفيع اإل تبعيض آثار الفسخ ال

  . ) انتهىقامكاملأنه  احتماله من الشهيد بناًء على
رش بقدره األأو  ،يوم البيعأي  قيمة العبد يف ذلك اليوم الّإمل يكن للبائع على املشتري نه إذا إ مث

أن  ملا تقدم من ،رشرش أخذ املشتري من الشفيع األذا أخذ البائع من املشتري األإف، أيضاًيف ذلك اليوم 
  . حدمهاأ مها القيمة معاً ال األصلرش واأل

كان أعطى إذا  ن الشفيعإف، أخذ قيمة العبد بعد فسخه البيع إمناو، رش يأخذ منه األملإذا  أما
عطاء إبقدر املعيب فعليه أي  ،كان أعطى بقدر أقلإذا  أما، عليه شيء للمشتري بقدر هذه القيمة فال

 إمنايع الشفأن  واملفروض ،البائعإىل  والتفاوت هو الذي دفعه املشتري ألن األصل ،التفاوت للمشتري
  . البائعإىل  دفعه املشتري عطاء بقدر ماجيب عليه اإل

كما يؤثران ، يف الثمن يؤثران على الشفيعأو  رشنقصها يف األأو  زيادة القيمةأن  ومن ذلك يظهر
  . املشتريأو  على البائع

 كانت قيمة الشقص واحلال هذه أقل من لو(: ومن ذلك يظهر وجه النظر يف قول الشرائع املتقدم
بالقيمة بدون مالحظة الزيادة  ال ،الشفيع مكلف بالقيمة نتيجةحيث إن ، آخرهإىل  )قيمة العبد
   الشفيعألن  ،أيضاًتؤثران على الشفيع أن  من تأثريمها على املشتري جيب فلو فرض صحة املبىن، والنقيصة
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  . نقيصة بزيادة أو وهو آخذ بنفس الثمن ال، تابع
، يأخذ بالثمن ألنه إمنا ،يرجع الشفيع بالتفاوت بأنه ال(: ول اجلواهرومنه يظهر وجه النظر يف ق

وليست قيمة الشقص اليت أخذها البائع ، خذ بالشفعة ذلكالثمن الذي اقتضاه العقد حال األأن  والفرض
، استحقه البائع من املشتري بالفسخ حال انتقال العني عن ملكه شيءهو  إمناو، شيءمن الثمن يف 

فرض زيادة قيمة  حق للمشتري على الشفيع لو كما ال، لسبب املزبور فال حق للشفيع فيهواحلاصل با
قيمة الثمن الذي وقع عليه  الّإيستحق عليه  الأنه  ضرورة ،الشقص اليت دفعها للبائع على قيمة العبد

ثمن الذي الأن  وحينئذ فدعوى، مدخلية له يف الثمن كما هو واضح غرمه بالفسخ املزبور ال العقد وما
 ،رشمسعته يف األ ماحنو  ،يأخذ بالثمن الذي استقر إمناوالشفيع  ،استقر على املشتري قيمة الشقص

  . ) انتهىرش الذي قد عرفت حتقيق احلال فيهكوضوح الفرق بني املقام واأل، واضحة الفساد
ن إإنه ف ،رشكما مل يعرف جهة وضوح الفرق بني املقام واأل ،ذ مل يعرف جهة وضوح الفسادإ

استقر على املشتري  الثمن هو ما أنب: يقالأن  وتبعه الشارحان يلزم، الذي ذكره الشرائع صح املبىن
قيمة العبد يوم  الّإيلزم على املشتري  الوأنه  ،ملبىنا يف شكاللكنك قد عرفت اإل، ناقصاًأو  زائداً كان

  . نقصأو  رش زادنقصت واألأو  القيمة زادت البيع ال
بل املعترب ، وقع عليه وكذا دعوى بطالن العقد فلم يعترب ما(: ره اجلواهر بعد ذلك بقولهذك نعم ما

 بل كان صحيحاً، الفسخ مل يبطل العقد من أصلهأن  ضرورة ،استقر وجوبه على املشتري وهو القيمة ما
  . ) انتهىئفال يزول مقتضاه بالفسخ الطار ،حني الفسخإىل 
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  . خراألرث وهنا وبعض الكتب كما حققناه يف كتاب اإل، أصله من الفسخ من حينه الإذ  ،تام
على هذا املبىن الذي ذكره  بناًء، عن الشيخ من الرجوع فيهما احملكيفاملتجه هو  وعلى هذا

  . عن عبارته يقتضي التردد من غري ترجيح احملكيإذ  ،مل نتحقق خالف الشيخ: قال اجلواهروإن  ،الشرائع
  . احملقق ومن تبعه قول قيل باملبىن يلزم قول الشيخ الن إ كانوإن  ،تام فاملبىن غري، وكيف كان

  
  ((لو حدث عند البائع ما مينع الرد))

مينع من رد  حدث عند البائع فيه ما وأما لو(: ومما تقدم ظهر وجه قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر
، مسعته يف املبيع حينئذ على حنو ما املتعني لهألنه  رش على املشتريرجع باأل ،تصرفأو  كعيب ،الثمن

  . ) انتهىله مةكان قد أخذ بقيمة العوض الصحيح لعدم ظالن إ رشألايرجع املشتري على الشفيع ب وال
وجه لرجوع املشتري  ري فاللمشتوقد أعطى القيمة ل، يأخذ بقيمة الصحيح إمناالشفيع ألن  وذلك

  . رشأعطى للبائع األأن  عليه بعد
ملا مسعته يف رجوع الشفيع  ،د أخذ منه بقيمته معيباً رجع عليه بباقي قيمة الصحيحكان قن إ نعم
 يرش الذي هو من مقتضى العقد املقتضضرورة استقرار الشقص حينئذ بالعبد واأل ،رشعليه باأل

ر واختا، البائع به ومل يرده مع عدم املانع من رده يرض وكذا القول فيما لو، للسالمة فالثمن عرفاً ذلك
يف املبىن الذي ذكره  شكالذكرناه سابقاً من اإل يؤيد ما وهذا مما، رش كما ذكره اجلواهر وغريهاأل

  . وتبعه الشارحان، الشرائع
  فالظاهر عدم استحقاق  رش ومل يطالب املشتريأما لو عفى البائع عن األ
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يعطيه أن  جيب عليه الشفيعن إ :يقال فال، أكثر املعيب هو القيمة الألن  ،املشتري على الشفيع
يوجب تفاوتاً  وهبة بعض القيمة ال ،رشسقاطه األإوهب للبائع بعض القيمة ب إمنااملشتري ألن  ،رشاأل

  .يف القيمة اليت يأخذها املشتري من الشفيع
ذا كانت الدار إ ظهر حال ما ،العفوأو  الفسخأو  رشحوال الثالثة يف العبد من أخذ األومن األ

وكل ذلك تعطي نتائج خمتلفة على الشفيع  ،العفوأو  الفسخأو  رشي على البائع األحيث للمشتر ةمعيب
 )املبيع كان يف الشفيع له على املشتري لو الظاهر عدم استحقاقأن  كما(: اجلواهر بقوله إطالقف، أيضاً

  . سبحانه العاملهللا وا، غري ظاهر
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  ((ذو اليد وحق الشفعة))

وحصة الغائب يف يد آخر فباع  ،لو كانت دار حلاضر وغائب(: قال يف الشرائع ):٣١مسألة ( 
الشفعة تابعة ألن  ،ولعل املنع أشبه، تثبت الشفعة: قال يف اخلالف، ذن الغائبإذلك بأن  احلصة وادعى

  . ) انتهىلثبوت البيع
وذو اليد قوله ، فهو ذو يد شيءمن يف يده ألن  وذلك، ذكره الشيخ مقتضى القاعدة ما: أقول

ففي الظاهر  ،ليس له له أوأنه  مل نعلم هلأو  سواء علمنا بأنه أمانة يف يده، يف يده ماإىل  النسبةحجة ب
، عمل بالظاهر الّإو، ن انكشف اخلالف عمل بالواقعإف، ويف الواقع لواقعه، احلكم تابع لقول ذي اليد

 ،والتصرف وغريه فيهخذ منه ولذا جاز األ، ذن ممن يف يده املال طريق شرعي لثبوت ذلكفدعوى اإل
  .له رضامع العتبار قول ذي اليد الذي ال

جيوز فإنه  ،قيمأو  وصيأو  ويلأنه  يويدع إنسانكان مال الصغري يف يد إذا  وكذا احلال فيما
  .له رضامع ذا يد الألنه  ،التصرف يف املال حسب قوله

جاء  مر على وجه لو نفس األكان املراد الثبوت يفن (إ :ولذا قال يف اجلواهر راداً على الشرائع
ذن ليس جمرد دعوى من يف يده املال اإلأن  فقد عرفت، املالك فأنكر مل يكن له االنتزاع من يد الشفيع

كان املراد جواز أخذ الشفيع من يد املشتري الشقص ا على حنو أخذ وإن  ،طريقاً شرعياً لثبوت ذلك
  . )فقد يقال باجلواز، حجتهمث الغائب على ، ذناإل ياملشتري له من يد مدع

 يف إشكال للغري ال بعد العلم بكونه ماالًنه إ :وفيه(، أقوى ن األولإ :مث قال بعد نقله عن التحرير
كما  ،له رضامع خذ منه والتصرف باعتبار كونه ذا يد والقد عرفت جواز األإالّ أنه  ،قرار عن الغريإأنه 

   تقدم حترير ذلك يف حمله على



 ٣٦٨

ن حكى عن أ عن اختيار العدم كما يف املنت بعد فضالً، غي التردد املزبور من اجلماعةينب وجه ال
  . ) انتهىرادة املعىن الذي ذكرناهالشيخ الثبوت احملتمل إل

ولو ادعى احلاضر من الشريكني على من يف يده (: قال ،ومنه يعرف عدم وجه للتردد يف القواعد
قرار إألنه  وعدمه، قرار من ذي اليدإألنه  تمل ثبوت الشفعةحصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه اح

  . )يمني وانتزع الشقصغائب وأنكر البيع قدم قوله مع الن قدم الإف، على الغري
  .)االحتمالني ذكرمها يف التذكرة والدروس من دون ترجيحن (إ :ويف مفتاح الكرامة

أما ، كله يف التذكرة والدروس ر ذلككما ذك( :خلإ )ن قدم الغائبإف(: وقال يف شرح قوله
  . )التخيري فظاهر تقدمي قوله بيمينه

ن إ :يقالإالّ أن  للهم(ا: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر بعد كالمه املتقدم مما أيد فيه الشيخ
تثبت الشفعة على وجه فال، وهو غري متحقق هنا )ريكشباع ال(حتقق صدق  عنوان الشفعة نصاً وفتوى 

فليس للشفيع  ،حيقق الصدق املزبور وجواز أخذ املشتري منه ال ،تبطل بناًء على الفور اإليهيبادر  ملن إ
عنوان له على الوجه  الفإنه  ،خبالف جواز الشراء ظاهراً منه ،خذ لعدم حتقق عنوان ثبوت الشفعةاأل

مطلق التصرف  ذنه الإف بهي يف التصر إمنا، السرية اليت هي العمدة يف احلكم املزبورأن  على ،رواملزب
والفرض  ،بل هو تابع للحكم الشرعي املعلق على عنوان خاص، ذنهإإىل  يرجع حىت القهري الذي ال

  . ) انتهىعدم حتققه
 هنإف، خذ بالشفعة فيما قام شاهدان وحنوهولذا يقال باأل، يةاألول دلةردة على األاالثانوية و دلةذ األإ

  فإنه  ،بيعه بنفسه فال أما، شك يف لزوم بيع الشريك ال
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وكل ذلك يثبت حسب املوازين ، يصح بيعه بوكيله ووليه ووصيه وقيمه واحلاكم الشرعي وأمينه
  . الذي بيده يقوم بذلك من باب ذي اليد نسانواليت منها كون اإل، الشرعية

أن  قد تقدمو، يعد عذراً عرفاًألنه  قلنا بالفوروإن  ،تردد الشريك ميكن عدم وجوب الفورن إ نعم
الفرض عدم (: فقوله ،ارتفع عذرهإذا  بل الشريك على شفعته، تسقط الشفعة عذار املنافية للفورية الاأل

  .غري ظاهر )حتققه
  :السريةألن  ،أيضاًغري ظاهر  ،خلإ )السرية هي العمدة يف احلكم املزبورن (إ :قولهأن  كما

  . ليست هي العمدة: الًوأ
  . حجة فيه عند عرف املتشرعة ن من بيده مال غريه يكون قولهإف، خلالفالسرية على ان إ :وثانياً

 ،قرار يف حق الغريإنه أب األولضعف أن  بعدفإنه  ،ذكره جامع املقاصد ومن ذلك يظهر قوة ما
وجيوز ، من بيده مال الغري مصدق يف دعوى الوكالة بغري خالفأن  وهو ،شيءلكن يشكل ب(: قال

تثبت الشفعة  فلم ال ،ادعى الشراء من املالك يسمع وكذا لو، على قوله يالًالشراء منه والتصرف تعو
كان املراد ن إأنه  والذي خيطر بالبال، وقوى يف التحرير ثبوت الشفعة ،بدعواه الشراء مع احلكم بنفوذه

، كما هو املتبادر من ذكر الدعوى فهو مشكل ياملدعإىل  بثبوت الشفعة انتزاع احلاكم الشقص وتسليمه
وليس املراد جبواز ، يبطل الثبوت شرعاً جمرد دعوى الشراء ممن يف يده مال الغري الألن  والظاهر العدم
ذلك بدعوى من بيده  يكان املراد جواز أخذ املدعوإن  ،ادعى الوكالة احلكم بالوكالة الشراء منه لو

   كما جيوز له الشراء، املال الشراء فليس ببعيد
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  . ) انتهىمث يكون الغائب على حجته، التصرفاتواالاب وحنومها من 
ملا حكم إذ  ،رخل نوع نظإ )والذي خيطر بالبال(: الحيث ق األوليف شقه أن  ن كان الظاهرإو

كان مقتضى القاعدة انتزاع ، سابقاً لغريهأنه  كنا علمناوإن  ،شرعاً بصحة قول ذي اليد فيما حتت يده
نا نعلم بأن املال مل يكن سابقاً أمع  ،ا يف سائر موارد الشراءكم، ياملدعإىل  احلاكم الشقص وتسليمه

اشتراه منه فيجوز أنه  ييدعأن  وأي فرق بني، من الضيافة وحنوها ما أشبهومثله قبول اهلبة و ،هلم
أي  هو مأذون بالتصرف فيه إمناو، هو ملك املالك: يقولأن  وبني، التصرف فيه حسب قوله نسانلإل

  . نوع من التصرف
 رجل: قلت له: قال ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، بن غياث رواه حفص رناه ماذك يؤيد ماو

يف أنه  شهدأ: قال الرجل ،نعم: قال ،لهأنه  أشهدأن  رأيت شيئاً يف يد رجل جيوز يلإذا  :قال له رجل
 فقال، نعم: قال ،منه أفيحل الشراء: (عليه السالم)هللا عبد اأبو  فقال ،له فلعله لغريهأنه  أشهد وال، يده
مث تقول بعد ، تشتريه ويصري ملكاً لكأن  فمن أين جاز لك، فلعله لغريه: (عليه السالم)هللا عبد اأبو 

  .)١(ليكإمن صار ملكه من قبله إىل  تنسبهأن  جيوز امللك هو يل وحتلف عليه وال
فيه  خيفى عليك ما ال( :ممن عدم جواز انتزاع احلاك ذكره جامع املقاصد مث قال اجلواهر يف رد ما

حكم احلاكم على من يف يده املال بعد اعترافه بالشراء وبانتزاعه منه مؤاخذاً له و ،بعد التأمل فيما ذكرناه
جياد إوجه لعدم االنتزاع منه بعد  بل ال، ليس حكماً على الغائب الذي هو على حجته ،قراره املتعلق بهإب

   خذسبب األ

                                                
  . ٢ن كيفية احلكم حم ٢٥الباب  ٢١٥ص ١٨) الوسائل: ج١(



 ٣٧١

 ،ودعوى يف حق الغري قرار يف حقهإخذ منه بالدعوى املزبورة اليت هي بالشفعة مع فرض جواز األ
جرت صيغة البيع بينه وبني أن  مث امتنع بعد، للوكالة يحنو احلكم باالنتزاع ممن يف يده املال املدع

  .)١()املشتري
واز على وجه يتصرف بالشقص اجته عدم ج خذقلنا بعدم جواز األلو ( :فقول اجلواهر بعد ذلك

ترتب عليه حكم امللك  يمع دفع الثمن وصادف صدق املدع أخذ بالشفعة قوالً كان لووإن  ،نتزاعاال
 )٢()مرولكن يكفي فيه كونه كذلك يف نفس األ، مل يكن عنواا ثابتاً يف الظاهروإن  ،خذمن حني األ

  . انتهى
صديق ذي اليد مبا يف مقتضى القاعدة تأن  عرفتأن  بعد )قلنا لو(: وجه لقوله الإذ  ،حمل مناقشة

  . ما أشبه الوصاية أوأو  الوكالة وأسواء ادعى امللكية ، يده
الشفعة من التصرف فيه بغري رضاه وانتزاعه منه قهراً وبطالن  أحكامالكالم يف جريان  إمنا(: مث قال

 امأحكمجيعها أن  والفرض، ها مبجرد دعوى الوكالةأحكاموغري ذلك من ، ا الشفعة مع عدم الفور
 ريب يف فال، ثارعدم ترتب هذه اآل األصلو ،أقل من الشك وال، مل يتحقق شرعية مترتبة على موضوع

خيلو من  اجلواز الأن  مع ذلك كله نصافلكن اإل: ولذا قال اجلواهر أخرياً، حوط عدم ذلك كلهاألأن 
  . انتهى )٣()وجه

  . خيلو من قوة فهو ال، بل الالزم القول به
ن إف، ن أجاز املالك البيعإف، ما أشبهذن والوالية والوصاية وللوكالة واإل يملدعظهر كذب امث إن 

كان الشروط يف ن إ خذ بالشفعة حاالًاألإىل  مرقلنا بالنقل احتاج األوإن  ،قلنا بالكشف صحت الشفعة
  . كما هو واضح، جازةالشفعة متوفرة يف حال اإل

                                                
  .٤٢٠ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
  .٤٢٠ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(
  .٤٢٠ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٣(
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  ((فروع يف حضور الغائب))

كر فالقول قوله مع نأوإن  ،ن صدق فال حبثإف فلو قضى ا وحضر الغائب(: قال يف الشرائع
ألنه  شاءن إ جرة على البائعويرجع باأل، حني ردهإىل  جرته من حني قبضهأوينتزع الشقص وله ، ميينه

الوكالة مل يرجع الوكيل  ين رجع على مدعإف، تالفاملباشر لإلألنه  على الشفيع، أو تالفسبب اإل
  . )وهذا أشبه ،وفيه قول آخر، غرهألنه  رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيلوإن  ،على الشفيع
ذا إف، ن الذي كان بيده مدع وهو منكرأما كون القول قوله مع ميينه فأل، كل ذلك واضح: أقول
 حني رده فلعمومإىل  جرته من حني قبضهأله أن  وأما، كركان اليمني مع من أن يلبينة للمدعمل تكن ا
أخذت على اليد ما)الضمان أدلةوغريه من  )١.  

ضمان  جرة فالمل تفت األإذا  أما، فاتتإذا  هي فيما إمناجرة األأن  لكنا ذكرنا يف كتاب الغصب
أنه  فلما ذكره الشرائع من، الشفيعأو  من البائعأي  جرة علىله األأنه  وأما، على تفصيل ذكرناه هناك

انتقل على  وبعد ما، أيضاًبل وعلى املشتري مبا قبل ذلك للمباشرة ، الفتاملباشر لإلأو  تالفسبب اإل
ويد الشفيع ، ويد املشتري ثانياً، فيد البائع أوالً، كل هؤالء مترتبة يأيادإذ  على اليدلعموم ، الشفيع

  . ما تلف بعده فكل واحد مأخوذ مبا تلف حتت يده أو، ثالثاً
فقد علله يف ، على املشتري مل يرجع الوكيل على الشفيع والالوكالة  يرجع على مدعن إأنه  وأما
 من يرجع على غري واملظلوم ال، جرة منهظامل له بأخذ األوأنه  ،باعترافه بكون املنافع هلما(اجلواهر 

  . ) انتهىظلمه

                                                
  . ٤ح من الغصب ١الباب  ١٤٥ص ٣) املستدرك: ج١(
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ف يتوق فال، املغرورإىل  يرجع فال غارألنه  ،أقر بكذبهوإن  ماإليهيرجع  النه إ :يقالأن  لكن يلزم
 بل، يكون عامداًأن  جيب الغار الأن  كتاب الغصب وقد ذكرنا هنا ويف، احلكم على اعترافه كما ذكره

  . إليهمرجوع فإنه  ،بسيطاً جهالً أو، مركباً جهالً كان جاهالًوإن 
فلما ذكره الشرائع يف ، الشفيع رجع كل منهما على الوكيلأو  رجع على املشترين إأنه  وأما

  . نه غرهأبكالمه املتقدم 
مل يرجع  الإو، الوكالة يمدع تصديق ييقتض مل يصدر منهما ماإذا ( :لكن قيده يف اجلواهر بقوله

  . وهو كما ذكره، )العترافه بظلم املالك أيضاًر منه ذلك عليه من صد
رجع  فيع لوشالوكالة على ال يوهو رجوع مدع ،عن املبسوط يفهو حمك، اآلخروأما القول 

  .ستقرار التلف يف يدهاملالك عليه ال
يوجب  الشفيع ال استقرار التلف يف يدألن  ،كما ذكره الشرائع، شبههو األ األولولكن القول 

  . غره الوكيل بعد ما إليهالرجوع 
فيكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان  ،نعم يتم مع اعترافه بكذب املدعي يف دعواه الوكالة

  . رمع التلف بيده كما ذكره يف اجلواه
حيث قال يف  ،ومما تقدم وغريه مما ذكرناه يف كتاب الغصب ظهر وجوه النظر يف قول املسالك

شبهة يف جواز رجوع املالك مبا فات من منافع الشقص من حني قبض  ال(: تفسري عبارة الشرائع
ت يف يف ختريه يف الرجوع على من شاء ممن فات وال، إليهحني رجوعه إىل  املشتري وبعد قبض الشفيع

   كما تقدم يف نظائره من، الوكالة الشتراكهما يف ترتب اليد على ماله يومن يدع، يده
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وعلى ، قبل ذلك وعلى املشتري ما، جرة زمان قبضهأيرجع على الشفيع ب إمنالكن ، الغصب وغريه
  . شاءن إ الوكالة باجلميع يمدع

ظامل له يف وأنه  ،بأن املنافع حقهالعترافه  ،الوكالة مل يرجع على أحدمها يرجع على مدعمث إن 
غره ألنه  رجع على القابض رجع على الوكيلوإن  ،يرجع على غري ظامله واملظلوم ال ،الرجوع عليه

مل  الّإو، الوكالة فيها ييقتضي تصديق مدع قابض مامل يصدر من الإذا  يتم إمناوهذا ، بدعواه الوكالة
  . انتهى )العترافه بظلم املالك له أيضاًيرجع عليه 

كان ن إ بل، هإطالقالوكالة مل يرجع على أحدمها ليس على  يلو رجع على مدعأنه  ذ يرد عليهإ
بينما ، املتلف قد أتلف مال املالك ظلماًألن  ،وأحدمها عاملاً كان له الرجوع عليه الوكالة جاهالً يمدع

  . من غرإىل  املغرور يرجعدليل  كان طرفه عاملاً حىت يشملهإذا  واجلاهل ليس بغار فيما، الوكيل جاهل
التلف الذي وقع بيد الشفيع حيث إن ، كان الشفيع عاملاً واملشتري جاهالًإذا  ومنه يعلم حال ما

ذا رجع املالك على املشتري كان له احلق يف الرجوع على الشفيع إف، يكون مضموناً على نفس الشفيع
  . فيما تلف بيد الشفيع

ولو كان الشريك غائباً فادعى احلاضر (: النظر يف قول التحرير حيث قالتقدم وجوه  كما ظهر مما
من كانت العني ألن  ،اشتراه من الغائب فصدقه احتمل أخذه بالشفعةأنه  على من حصة الغائب يف يده

  .أقوى األولو، قرار على غريهإألنه  وعدمه، يف يده مصدق يف تصرفه
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أو  وقدم الغائب فأنكر البيع ن أوجبنا الشفعةإف، الغائبذن إباع القابض وادعى الشفيع  وكذا لو 
ن طالب الوكيل رجع على إف، جرة من شاء منهماذن قدم قوله مع اليمني ويأخذ الشقص ويطالب باألاإل

  . انتهى )١()طالب الشفيع مل يرجع على أحدوإن  ،الشفيع لتلف املتاع يف يده
من ألنه  ،نكارللمشتري مدعياً الوكالة مل ينفع اإلباع  الوكالة وكالته بعد ما يأنكر مدعمث إن 

نه أه الوكالة بعد اعترافه بؤباعه فضولة مث ادعى الوكالة مل ينفع ادعا لوأنه  كما، قراربعد اإل نكاراإل
  . فضول

مث ظهر ، ادعى الوكالة فباع ما لو رثه للمبيع يظهرإمث  يف باب بيع الفضويل رمما ذكأن  كما
غري ذلك من ، إىل رثهإيفسد البيع من حني  أو، ة جديدةجازإإىل  هل حيتاجأنه  يف، الث املمث ور، كذبه

  . الفروع اليت تعرف من كتايب البيع والغصب
  

  ((إذا أبرأ البائع املشتري من بقية الثمن))
عوضاً يساوي  إليهودفع ، ولو اشترى شقصاً مبائة مثالً(: مث قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

يأخذ مبا تضمنه العقد ألنه  يدع أو، بعضاً لزم الشفيع تسليم مائة أو ه من الثمن كالًأبرأ، أو ة مثالًعشر
حنو ذلك  أو، يساويه ال شيءمعاوضة عنه ب براء أوإلبائع واملشتري اوقع بعد ذلك بني وإن  ،نصاً وفتوى

  . )ياه كما هو واضحإمدخلية له يف صدق تضمن العقد  مما ال
إذا  :من قوله سالمكما يف دعائم اإل (عليه السالم)عن الصادق  ورد وأما ما، كذلكهو : أقول

وإن  ،يوضع مثله بني املتبايعني وضع مثل ذلك من الشفيع وضع البائع من املشتري بعد عقد الشراء ما
   يوضع ال كان الذي وضع ما

                                                
  ط احلديثة. ٥٨٤ص ٤حترير األحكام الشرعية: ج) ١(
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ذا كان إ منه ما األولالشق فاملراد ب. )١(وليس يوضع عن الشفيع، هبة للمشتري هو إمنامثله ف
ردافه بالشق الثاين بقوله إوالقرينة على ذلك ، يعد من الثمن فاملوضوع ال، الثمن هو بعد املوضوع عرفاً

ذكره اجلواهر من داللة  فهو غري مناف ملا ،خلإ يوضع مثله ال كان الذي وضع ماوإن  :(عليه السالم)
  . بالزيادة والنقيصة بعد ذلك االعتبار بالقيمة الأن  النص والفتوى على

 قام الشفيع على املشتريإذا  :حيث قال، (عليه السالم) اآلخريظهر وجه قوله  تقدم مماأن  كما
ن إ الرجوع: قال له، اشترى بأقل من ذلكأنه  مث علم، فسلم له الشفعة ،وكذا اشتريت بكذا: فقال

  . )٢(أحب القيام بشفعته
   

                                                
  . ٩من الشفعة ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ٨حمن الشفعة  ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج٢(
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  فصل

  مسقطات الشفعةيف 
  

  ((بطالن الشفعة بترك املطالبة))
بطالن الشفعة بترك  :بل يف الرياض شهرة عظيمة، بل املشهور، من املسقطات عند غري واحد

  .وعدم العذر املطالبة مع العلم
 :وأيب الصالح ،دريسإوابن  ،وأيب املكارم، وعلي بن احلسني الصدوق ،وأيب علي ،وعن املرتضى

  . ولو تطاولت املدة، سقاطيصرح باإلإالّ أن  تبطل ال
  .تكرارهإىل  وحيث قد تقدم الكالم يف ذلك فال داعي

  
  ((إسقاط الشفعة قبل البيع))

نزل عن الشفعة قبل البيع مل تبطل مع  ولو(: ذكره الشرائع قال ومن املسقطات على اختالف ما
  .د)فيه تردو، البيع

 نزل عنها أوأو  الشفعة قبل البيع (ولو أسقط حقه من: عند قول العالمةوقال يف مفتاح الكرامة 
سواء قلنا  ،للشفعة أم ال ةيف مسائل هي مسقط ابصحاختلف األ(: عدم السقوط) قربذن فاألأ عفا أو

  . التراخيأو  ا على الفورإ
  : ففي سقوطها حينئذ قوالن، يتركها ويعفو عنهاأنه  مبعىن ،يرتل عن الشفعة قبل البيعأن  :األوىل
   واملبسوط، من كالمه يفيما حك يأيب عل كما هو خرية ،وطعدم السق: األول
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والتنقيح وجامع املقاصد واملسالك  يضاحوالسرائر والنافع والتذكرة والتحرير والتبصرة واإل
  . عليه الفتوىن إ ويف التنقيح، وهو ظاهر احلواشي، فاية واملفاتيحكوال

، وتردد يف الشرائع، وكذا غاية املراد، هانوظاهر جممع الرب ،رشادالسقوط كما هو خرية اإل: الثاين
  .السقوطإىل  لكنه يلوح منه امليل، ترجيح فيه حيث ال، وهو ظاهر الدروس

مىت عرض أنه  ويف املقنعة والنهاية والوسيلة وجامع الشرائع، املختلفإىل  وقد نسب فيه التردد
زائداً عليه مل يكن  ريه بذلك الثمن أويرده فباعه من غ فلم على صاحب الشفعة بثمن معلوم شيءالبائع ال

  . آخر كالمه، إىل )باع بأقل من الذي عرض عليه كان له املطالبة اوإن  ،لصاحب الشفعة املطالبة
ذا إف، فما دام مل يكن بيع مل يكن حق، مل جيب سقاط ماإنه أاستدل القائلون بعدم السقوط ب

حنوه موجباً أو  سقاطاإلأو  ع حىت يكون الرضايالب احلق قبلأن  دليل على وال، حدث البيع حدث احلق
  . لسقوطه

أي  ويف، ملن هي الشفعةسألته عن : قال ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن، يونس ويدل عليه مرسل
جائزة  الشفعة: (عليه السالم)فقال  ،وكيف هي، وهل تكن يف احليوان شفعة، وملن تصلح، هي شيء

بني شريكني وغريمها فباع أحدمها نصيبه  شيءكان الإذا  متاع أو أرض من حيوان أو شيءيف كل 
  . )١(حدهمشفعة أل زاد على االثنني فالوإن  ،فشريكه أحق به من غريه

   يكون بني قال يف اململوكنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،وعن احلليب

                                                
  . ٢ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
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قيل  ،كان واحداًإذا  نعم: قال ،نا أحق به أله ذلكأ: فيقول صاحبه، شركاء فيبيع أحدهم نصيبه
  .)١(ال: قال ،يف احليوان شفعة: له

اململوك يكون بني شركاء فباع : (عليه السالم)هللا يب عبد اقلت أل: قال، بن سنان هللاوعن عبد ا
  . )٢(كان واحداًإذا  ،نعم: قال ،نا أحق به أله ذلكأ: فقال أحدهم، أحدهم نصيبه

إذا  ،يقاحليوان والعقار والرق ،شيءواجبة يف كل الشفعة ن أ روي :(عليه السالم) ويف الرضوي
 ذا كان أكثر من اثنني فالإو، بني الشريكني فباع أحدمها فالشريك أحق به من الغريب شيءكان ال

  . )٣(شفعة لواحد منهم
كان العبد بني رجلني فباع إذا  :قالنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،سالموعن دعائم اإل

  . )٤(وليس يف احليوان شفعة، خر أحق بالبيعآلاا نصيبه فأحدمه
  . ىل غري ذلكإ

  : مورأفقد استدلوا ب، أما القائلون بالسقوط
على  نسانن تسلط اإلأل ،األصلعدم الشفعة فيما شك فيه بعد كوا خالف  ن األصلإ :األول

ذا إف، ذا مل يسقطه قبل البيعإ اوهو م، خرج منه القدر املتيقن الناس مسلطون ملك غريه خالف قاعدة
  .)٥(الناس مسلطون أسقطه كان املرجع عموم

جازة الورثه الوصية مبا زاد على الثلث قبل إو، وقتها يءسقاط الزوجة النفقة قبل جمإوقد أيد ذلك ب
   جازة الزوج سفرهاإو، أشهرأربعة جازة الزوجة سفر الزوج أكثر من إو، املوت

                                                
  . ٣ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ٤ح ٧الباب  ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج٢(
  . ١ح ٧الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٣(
  . ٣ح ٧الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج٤(
  . ١٣٨ص ٢وايل: جغ) ال٥(
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والعرف يرون ، الشفعة عريفن إ :قلناإذا  خصوصاً، ق اليت تسقط قبل وقتهاغري ذلك من احلقوإىل 
  . سقاط قبل الوقت الذي هو وقت البيعالسقوط باإل
 )١(عقبة كخرب ،يف بعض الروايات إليه أكما أوم، زالة الضررشرعت إل إمناالشفعة ن إ :الثاين

 ولو، شفعة الف ال ضرروحيث ، ن الشفعةقد عرضه عليه وامتنع فرتل عألنه  يف املقام ال ضررو، وغريه
املطالبة  أخركما لو ، هو الذي أدخله على نفسهألنه  ،يؤخذ به لندمه وحنوه فال أيضاًضرر أنه  احتمل
  . قول بالفوريفيمن 

  : لرواياتامجلة من : الثالث
عرضه  يدل على السقوط لو ،عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب ، مثل رواية مجلة من العلماء مراسيل

  .على الشريك فلم يقبله ومل يأخذ به قبل البيع
على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غريه  شيءعرض البائع الن إ :قال يف النهاية

باع بأقل من ذلك الذي عرض عليه وإن  ،أزيد عليه مل يكن لصاحب الشفعة املطالبة، أو بذلك الثمن
  . )٢(كان له املطالبة

بادل للبائع  شهد على البيع أو، أو ذا علم الشريك بالبيع ومل يطالب بالشفعةإو: أيضاًفيها  وقال
  . )٣(للمشتري فيما ابتاع مل يكن له املطالبة بعد ذلك بالشفعةأو  فيما باع

باع ن (إ :قوله يف النهايةإالّ  اخلرب املروي يف السرائر على عبارة النهاية(: وقال يف مفتاح الكرامة
  . مبنت آخر )٤(واملروي يف التذكرة. فليس مروياً يف اخلرب، هآخر إىل )بأقل

                                                
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
  ط قم.  ٤٢٥ص :) النهاية٢(
  ط قم.  ٤٢٤ص :) النهاية٣(
  . ٥٨٩ص ١) التذكرة: ج٤(
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 ربع أوأو  أرضالشفعة يف كل شركة ب :عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب ، فقد روي عن جابر
واملراد : قلت، جاز تركهأفقد : قال ،يدع يبيع حىت يعرض على شريكه فيأخذ أوأن  يصلح حائط ال

 ال: عليه وآله)هللا (صلى اقال أنه  ومن ذكره بعده وقد رواه الشهيد، الشفعةخذ بخذ الشراء ال األباأل
  . ن باع ومل يأذن فهو أحق بهإف، يبيع حىت يستأذن شريكهأن  حيل

يف  ومل ينسب، ويف غاية املراد والتنقيح والدروس واملهذب البارع وجممع الربهان وغريه مبنت آخر
ومل نقف على ، مرسلأنه  وغايته ،ي ثبوتهردبيلحىت املقدس األ بل ظاهرهم مجيعاً، العامةإىل  أحد هذه

  . آخر كالمه، إىل )فتبعه شيخنا صاحب الرياض، وقائل بأنه عامي قبل صاحب احلدائق له راد
: (عليه السالم) قال ،سأله عن مملوك بني شركاء أراد أحدهم بيع نصيبهأنه  ،ويف رواية ابن سنان
يبيعه ،ما كاناإف: قلت أعطين: قال له شريكه اثنني فأراد أحدمها بيع نصيبه فلما أقدم على البيع، 

  . )١(يكون الشريك فيه واحداًإالّ أن  شفعة يف احليوان ال: (عليه السالم)مث قال ، هو أحق به: قال
وليس ، والشفعة على البائع واملشتري، ضرار يف شفعة وال ال ضررو: (عليه السالم) ويف الرضوي

  . )٢(طولب بالشفعةإذا  ميتنعأن  للمشتري وال، جياوره يعرض على شريكه أو يبيع أوأن  لبائعل
ن مل يفعل يطلب إف، يعرض عليهأن  باع شريكهإذا  جيب للشريك إمناو: (عليه السالم)وقال 

منه يطلب  أو، بعت لك فيما اشتريت أوهللا بارك ا: يقول أو، عنه يتجاىفإالّ أن  سأل الشفعة مىت ما
  . مقامسة

                                                
  . ٧ح ٧الباب  ٣٢٢ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١٢ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج٢(
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 ،يبيع حىت يستأذن شريكهأن  حيل ال: قالعليه وآله) أنه هللا (صلى اعن النيب ، اللئايل وعن غوايل
  . )١(باع ومل يأذن فهو أحق بهوإن 

علة  حكمة ال ال ضررو ،طالقيدفع اإل ال إذا األصل ،املذكورة كلها حمل مناقشة الداللة لكن
 مثل ما ة بأظهر منها داللةًرضامع أوضعف سندها غري ظاهرة الداللة إىل  ضافةوالروايات باإل، كما تقدم

  . تقدم
حائط أو  رك ربعالشفعة يف كل مشت: قال عليه وآله)هللا (صلى اعن النيب ، اللئايل غوايل عن وما
  . )٢(ن باعه فشريكه أحق بهإف، يبيعه حىت يعرضه على شريكهأن  فال حيلّ له

 ،مقسوم شيءيف  وال: قالأن  إىل ليس يف الطريق شفعةأنه  روي :(عليه السالم) والرضوي
ا يف عرصة واحدة فباع رجل داراً منها من رجل فكان لصاحب أبواذا كانت دار فيها دور وطريق إف

 ن حول باا فالإف، موضع آخرإىل  حيول باب الدار اليت اشتراهاأن  مل يتهيأ لهإذا  شفعة خرىاألالدار 
  . )٣(حد عليهشفعة أل

ة واحدة ا يف عرصأبواار فيها دور وطريق ذا كانت دإو: الذي هو متون الروايات ،ويف املقنع
مل يتهيأ إذا  عليه الشفعة ن لهإف، الشفعة خرىاألصاحب الدار  فباع أحد منهم داراً منها من رجل فطلب

  . )٤(حد عليهعة ألشف ن حول باا فالإموضع آخر فإىل  حيول باب الدار اليت اشتراهاأن  له
  أنه  ل عن رجل ادعىئسنه إ ،(عليه السالم)هللا عبد اأيب  عن ،سالموعن دعائم اإل

                                                
  . ١٤ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج١(
  . ١ح ١الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٢(
   .٢ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٣(
  . ٣ح ٤الباب  ١٤٧ص ٣) املستدرك: ج٤(
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  . )١(شفعة له حىت يثبت البيع ال: قال ،اشترى شقصاً عن غائب فقام عليه الشفيع
  . ىل غري ذلكإ

نعم بقي (: اخر كالمهأو حيث قال يف، قول اجلواهريف  رظفقد ظهر بذلك وجه الن، وكيف كان
يف غري واحد من النصوص من كون الشريك أحق مىت أراد  مقتضى مان إ :قد يقالأنه  وهو، شيء

فحق الشفعة حينئذ  ،باع كان له انتزاعه من املشتري شريكه البيع يثبت احلق له قبل البيع حبيث لو
خالفاً لبعض  ،باملخالفةيأمث  كان الوإن  ،ة السابقة على البيعحقيت له بعد البيع مترتب على األالثاب

كان للشفيع وإن  ،يفسد معه التصرف ن حق الشفعة بعد البيع الإف، عن صحة بيعه فضالً، الشافعية
ذلك نظر العالمة وغريه ممن قال إىل  ولعله ،سقاط قبل البيعنشاء اإلإوحينئذ فيتجه صحة ، فسخه
  . ) انتهىدقيق وجيد جداً شيءوهذا  ،النصوص السابقةإىل  مضافاً، بصحته
شعار بعض إف ،قبله يكون بعد البيع ال إمنااحلق أن  بعد اجلمع دلةظاهر األأن  نه قد عرفتإف

ولذا جعل يف ، الداللة كانت داللة غريها أظهر كما سبقإىل  وصل ولو ،الداللةإىل  يصل النصوص ال
كما لو ، سقاطهإيسقط ب فال، ومنع كونه حينئذ حقه ،دلةلعموم األ(: قال ،املسالك عدم السقوط أقوى

  .)دل على الرضا بالبيع ومنع بطالا مبا ،املستحق أسقطه غري
عن جممع الربهان  مثل ما، الطرفني أدلةمن  ةذكرناه وجه النظر يف مجل فقد ظهر مما، وكيف كان

 مجاعخوف خرق اإل ولوال، على وجوب الوفاء به كثرية دلةواأل، استدل على السقوط بأنه وعدأنه  من
  .على خالفه مجاعلعدم اإل، فالقول به هنا غري بعيد، يفاء متوجهاًلكان القول بوجوب اإل

   وما عن الرياض

                                                
  . ٣ح ١١الباب  ١٤٨ص ٣) املستدرك: ج١(
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  .هو احلجةوأنه  االنتصار إمجاعمن االستدالل على عدم السقوط ب
فتوى يف الشرايع واملختلف  كما يف مفتاح الكرامة الأنه  مع ،عليه الفتوىأن  عن التقيح من وما

هذا مع الغض ، خبالف ذلك رشادوفتوى اإل ،السقوطإىل  يناآلخرامليل يف  مع ،اية املرادوالدروس وغ
  . عن فتوى املتقدمني

املسألة خللوها (: قال ،قال أخرياً بعدم الشفعةوإن  ،وجه لتردد صاحب احلدائق الأنه  ومنه يعلم
ومن تبعه  دريسإابن  إليهب ذه كان القول مباوإن  ،كغريها من الفروع املذكورة إشكالعن النص حمل 

ال لصح ذلك إو، سقاط قبل ثبوت الشفعة غري مؤثر يف املنعالشفعة بأن اإل أدلةعموم إىل  نظراً ،)١()أقرب
  .يقولون به م الأيف غري هذا احلق من احلقوق مع 

  
  ((من صور اخلالف))

أنه إذا  كما، ل قول املنكرفالقو ،الأو  سقطأهل أنه  واختلفا يف، قبل البيع قلنا بالسقوطمث إن 
بتمام ألنه  ،يف اثناء العقد ولو سقاط قبل متام البيعاإل ينفع ال ،بعد البيعإالّ  يكون بأن السقوط ال: قلنا

ألن  ،معاطاتياًأو  يكون البيع عقدياًأن  فرق بني وال، ذا مل يتم البيع مل يكن حقإو، البيع يثبت احلق
  . كما حقق يف حملهتنتهي بالتسامل  أيضاًطاة ااملع

مل يعلم  ذإ، كان مقتضى القاعدة ثبوا، بعدهأو  سقاط قبل متام البيعهل وقع اإلأنه  شك يف ولو
  . ويأيت هنا مسألة جمهول التاريخ وحنوها، بسقوطها
  

  لشفعة))أخرى ل((مسقطات 
شتري يف ذن للمأ أو، للبائعأو  بارك للمشتريأو  شهد على البيع وكذا لو(: قال يف الشرائع

  . )سقاط قبل البيعن ذلك ليس بأبلغ من اإلأل فيه التردد ،االبتياع
  .سقاطها هلاإسقاطها للشفعة وعدم إهذه موارد اختلفوا يف : أقول

  
  ((اإلشهاد على البيع))

  . فقد اختلفوا يف ذلك ،يسكت ومل ينكرأنه  مبعىن ،يشهد على البيعأن  :األولف

                                                
  .٣٣٣ص ٢٠احلدائق الناضرة: ج) ١(
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ا أقنع والنهاية والوسيلة وجامع الشرائع والنافع وكشف الرموز يف امل(: قال يف مفتاح الكرامة
ويف السرائر  ...وحكاه يف جامع املقاصد عن ابن الرباج، خريين عن الصدوقاأليف  وحكاه، تسقط

وفصل يف ، تسقط ا الأوالتذكرة والتنقيح وجامع املقاصد واملسالك وجممع الربهان والكفاية واملفاتيح 
والتبصرة  رشادوتردد يف الشرائع والتحرير واإل، مارة على الرضا وعدم وجودهاد األاملختلف بوجو

  . )١()والدروس وغاية املراد واملقتصر
وملنافاة ذلك للفورية ، والرضا سقوط، ن السكوت دال على الرضاأما وجه السقوط فأل: أقول

  . قوطعدم الس األصلف ،خيفى ال وفيهما ما، حيث قد عرفت اعتبار الفورية
يستلزم عدمه فيما عداه  سقاط قبل البيعاإلب بطالعدم اإلن (إ :قال، ذكره الرياض حمل نظر نعم ما
فكيف يفرق ، بل هو أبلغ، سقاط قبل البيعبطال من اإلعلى اإل ليس بأبلغ يف الداللةإذ  ،بطريق أوىل

  . ) انتهىوية يف املسالكاألول وقد نبه على، بل العكس أوىل، والسقوط يف الباقي األوليف  بينهما بالعدم
ن إف، ومقتضى القاعدة عدم السقوط، دلةبل املعيار األ، وية الظنية وحنوهااألولذ ليس املعيار إ

حيث قد ، يستلزم التراخي الذي يوجب السقوط ذلك الأن  كما، ادة على البيع غري الرضا بالبيعهالش
نه دقي عقلي حىت ينافيه أ ال، ظهرهو األ نا به كماقل الفور عريف لوأن  عرفت يف مبحث الفور والتراخي

  .البيع ىمثل الشهادة عل
   

  ((إذا بارك البيع))
  .جب السقوط أم البارك فقد اختلفوا يف ذلك هل يوإذا  وأما

فمن قال ، واحلال فيها كالشهادة على البيع، حدمهاألأو  يبارك هلماأن  :رامةلكاقال يف مفتاح 
  ، هناك قال هنا بالعدم ومن قال بالعدم، ناهناك بالسقوط قال به ه

                                                
  ط احلديثة. ٦٨٠ـ  ٦٧٩ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(
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نافت الفورية ن إ املباركةأي  اأيف التنقيح وجامع املقاصد واملسالك و ،واملتردد هناك تردد هنا
  . فال الّإأسقطت و
، على صحة البيع الّإتدل  جمرد املباركة الألن  ،مقتضى القاعدة عدم السقوطأن  قد عرفت: أقول

  . اآلخرحدمها بربط أل فال، عوالشفعة بعد البي
باع إذا  جيب للشريك إمناو: (عليه السالم)قال ، مسقطنه إ(عليه السالم)  نعم يف الرضوي

هللا بارك ا: يقول أو، يتجايف عنهإالّ أن  ،سأل ن مل يفعل يطلب الشفعة مىت ماإف، يعرض عليهأن  شريكه
ولذا مل أجد من استدل ا ، لرواية ضعيفةلكن ا، )١(ةيطلب منه مقامس أو، بعتأو  لك فيما اشتريت

  . سقاط ا كما عرفتمجلة منهم قائلون باإلأن  مع، سقاطعلى القول باإل
  

  ((إذا أذن يف البيع))
  .يف البيع فقد اختلفوا فيهأذن إذا  وأما

يف الكتاب واملبسوط  ،للبائع يف البيعأو  أذن للمشتري يف الشراءن إ :قال يف مفتاح الكرامة
 والتنقيح وجامع املقاصد واملسالك والكفاية واملفاتيح يضاحواإل، تذكرة والتحرير يف موضع منهوال

عباس عن الشيخ يف النهاية الأبو  وحكى، شبه السقوطاألن إ :ويف النافع، تسقط ا الأوظاهر احلواشي 
وموضع آخر  رشادئع واإلوتردد يف الشرا، ذنرادة يف معىن اإلباء وعدم اإلاإلألن  ولعله، وحيىي بن سعيد

  . ) انتهىترجيح يف الدروس وغاية املراد واملقتصر وال، من التحرير
، رادة عدم أخذ الشفعةإذن ليس معناه اإلألن  ،مقتضى القاعدة عدم السقوطأن  لكن قد عرفت

  . الشفعة حمكم أدلةفالطالق 
  الروايات بعض إىل  ضافةباإل، أما دليل القائل بالسقوط فقد عرفته مما تقدم

                                                
  . ١٢ح ١١الباب  ١٤٩ص ٣) املستدرك: ج١(
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  . وقد عرفت ما فيهما، شعاراًإيستدل ا ولو أن  السابقة اليت ميكن
مل تقترن  منها من حيث هي ما شيءالظاهر عدم داللة (: ولقد أجاد اجلواهر حيث قال أخرياً

 هلمااإلذن لو وقع منه  خبالف ما، لوقوع البيع مهيدرادة التإخصوصاً مع قيام احتمال ، بقرائن على ذلك
 حينئذ الفإنه  ،عراض عنها على الوجه الذي قد عرفت احلال فيهحدمها يف البيع واالبتياع بعنوان اإلأل أو

  .)١()شفعة له
  . حوالبقرائن األ ولو، على ذلك غريها داالًأو  كان من هذه املذكورات وكذا كل ما

  
  ((إذا مل يطالب بالشفعة فوراً))

شهادة شاهدي  ثباته به كالتواتر أوإبلغه البيع فيما ميكن ولو (: على الفور قال يف الشرائعنه إ مث
فاسق مل تبطل  أخربه صيب أو ولو، بطلت شفعته ومل يقبل عذره ،صدقأوقال مل ، عدل فلم يطالب

  . )الواحد ليس حجةألن  ،وكذا لو أخربه واحد عدل مل تبطل شفعته وقبل عذره، وصدق
وخرب العدلني فالشفعة  يثبت به شرعاً كالتواتر ده ماقام عن علم أوأنه إذا  الوجه يف ذلك: أقول

وقد عرفت ، خذ ينايف الفورفعدم األ، ما شرعاً يف صورة قيام احلجةإو، ما قطعاً يف صورة العلمإ، ثابته
ينفع  شهادة شاهدي عدل ال نه مل أصدق التواتر أوأفعذره ب، الفور العريف هو مقتضى القاعدةأن  سابقاً

   .يف بقاء الشفعة
دليل  الألنه  ،مر مل تسقط الشفعةمل يصدق واقعاً بأن كان شاكاً يف األإذا أنه  نعم مقتضى القاعدة

فيما قامت عليه  نسانيشك اإل فكثرياً ما، الشامل لوجود الشك واقعاً دلةعلى سقوطها بعد عموم األ
يف اجلواهر عند قول نه لذا قال أوك، عذار السابقةفيشمله دليل األ، ومثل ذلك عذر عرفاً، احلجة
   ومل يقبل(: فناملص

                                                
  .٤٣٤ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(
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أو  فهو حينئذ كاملعاينة، هضرورة كون املفروض طريقاً شرعاً لثبوت ،الذي مرجعه املكابرة( ):عذره
  ).العلم بذلك

يكون كالم اجلواهر إالّ أن  ،مل يكن مكابرة مل يكن سبباً للسقوطأنه إذا  يؤيد، املكابرة: ن قولهإف
ذكر من باب غلبة املكابرة  إمناو، يدور حكمه مدار املكابرة وجوداً وعدماً فال، ائعحكمة ملا أطلقه الشر

  .ثباتاً ونفياًإا املناط يف احلكم أال ، يف قبال قيام احلجة
ملا كان ثبوت الشفعة متوقفاً على بيع الشقص اعترب علمه به (: وقد أخذه من املسالك حيث قال

ن إف، عدلني خبارإب أوعدد يبلغ عددهم التواتر حبيث يفيد العلم  خبارإب أو باعتراف املتبايعني اينة أوباملع
 من العدلني مل أصدق املخرب ولو قال ،أخر املطالبة مع وجود أحد هذه بطلت شفعته حيث اعترب فوريتها

  . ) انتهىثباا شرعاً ممكن بذلكإحيث كان ، ذلك مكابرةألن  ،وعدد التواتر مل يقبل منه
أو  ،مل أكن أعرف عدالة الشاهدين: كأن قال ما أشبهأو  اقش يف عدالة الشاهديننإذا  لكن

علماً  علماً وجدانياً وال حصل العلم من التواتر الأمل ، أو حد التواتر املفيد للعلم مثالًإىل  وصول العدد
  . شرعاً علماً وال لعدم الثبوت ال، مل يكن لبطالن الشفعة وجه، شرعياً

  
  ((فروع))

ا تثبت أ، أيضاًذكروه يف كتاب الشهادات من الثبوت يف املاليات بسبب املرأة  مقتضى مان مث إ
  . على تفصيل ذكروه هناك ،بسبب شهادة املرأة

لكن حصل به االستفاضة وأفاد الظن الغالب ، يبلغ التواتر أخربه عدد ال ولو(: مث قال املسالك
مثل هذا احلق يثبت أن  مبنيان على ،ففي بطالا وجهان الّإو، بطلت شفعته ن صدقهإف، املتاخم للعلم

إذا  هذا، ف يف ذلك فكان عذراًقلنا بثبوته ا للخالوإن  ،قوى كونه عذراًواأل ،باالستفاضة أم ال
   اعترف حبصول
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  ).ال مل يعذر كالشاهدينإو، ومل يكن مذهبه ثبوا بذلك باالجتهاد أوالتقليد ،العدد املوجب هلا
لكن حصل به االستفاضة املوجبة للظن الغالب ، يبلغ التواتر لو أخربه عدد ال(: واهر قائالًوتبعه اجل

) حد العلم فيجب حينئذإىل  مل يصل لعدم الدليل على ثبوت الشفعة بذلك ما ،فلم يشفع مل تبطل شفعته
  . انتهى

فال ، باب الدعوىمن ألنه  ،له احلق يف حلفهأن  فالظاهر، ولو ادعى عليه املشتري العلم وأنكر
  .الشفيع أعرف بنيته يصدق من دون حلفحيث إن : يقال

 ذلك أمر نفساين الألن  حصل لغريهوإن  ،فهو عذر، هم الظن الغالبخبارإمل حيصل يل ب: قال ولو
  . كذا يف املسالك، من قبلهإالّ  ميكن معرفته

مل يظهر أنه  كما، عليه الشكومل يظهر وجه لإل، )فيه خيفى ما ال(: وأشكل عليه اجلواهر بقوله
ومل يكن مذهبه ثبوا بذلك ( :تقدم من قول املسالك اجلواهر عليه يف فرعه السابق وهو ما شكالوجه إل

 تكون إمنان الفورية إف، عذار العرفية توجب عدم سقوط الشفعةاألأن  فقد سبق )،التقليدأو  باالجتهاد
  . حنوه الشاهدين لصمم أومل أمسع : قال ومثله لو، مل يكن هناك عذرإذا 

كل ألن  ،)خربه عدل واحدأ، أو فاسقأو  أخربه صيب فيما لو(: ظهر وجه قول الشرائع، ومما تقدم
  . ذلك ليس حبجة حسب املوازين يف باب الشهادات

  . فله عليه حق احللف ما أشبهأو  الفاسقأو  الصيب خبارإادعى املشتري عليه العلم بسبب إذا  أما
العلم قد ألن  ،أيضاًن صدقه ومل يطالب بطلت إف، واحداً كان املخرب عدالً ولو(: الكقال يف املس

كان  ولو، سكت مل تبطل لعدم ثبوت البيع خلربه مل يصدقه أووإن  ،حيصل خبربه مع احتفافه بالقرائن
 ،بتأخريهيبلغ عددهم حد االستفاضة مل تبطل  غري عدول الأو صبياً  امرأة واحدة أو واحداً غري عدل أو

  ألن 
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 من ،ولو صدق اخلرب ففي عذره بالتأخري بعده وجهان، الثبوت شرعاً يفيد العلم وال خرب هؤالء ال
إن اخلرب ف، القرائنإىل  استناده مكانإومن ، عربة به سند شرعي فال علم والإىل  يستند التصديق الأن 
  . )ا أوجهولعل هذ، ينحصر يف العدل وف بالقرائن املفيدة للعلم الاحملف

مل يكن مصدقاً واقعاً وإن  ،كان مصدقاً واقعاً فالشفعة ساقطة نإف، املدار على الواقع: أقول
  . كان يؤخذ بهوإن  ،والتصديق اللفظي ليس مداراً للحكم، فالشفعة غري ساقطة

احتمال قبول عذره حىت مع حصول العلم معه يف مورد عدم الثبوت شرعاً أن  اجلواهر ذكرمث إن 
يعلم  بني ذلك وبني احتمال االكتفاء به ما أبعد ما وما(: قال، الفساد حمن القرائن املفيدة له واض ولو

 علمي مل يثبت مل يكن علم والأنه إذا  مقتضى القواعدإذ  ،وهو كما ذكره )لعموم حجية العدل، كذبه
  . خذ ينايف الفوريةفعدم األ، ن العلم حجة ذاتية توجب الثبوتإف، يعلم هو يف قرارة نفسهإالّ أن 

ا  أشكل فيما ذكره املسالك سابقاً من ثبوت البيع على وجه تسقط الشفعة مع عدم الفورنه إ مث
اعتراف العقالء أن  خذ به باعتبارميكن األ إمناو، علمياً يوجب علماً وال عتراف املتبايعني اللغري عذر با

هو  إمنااعترافهما ن (إ :شكل عليه اجلواهر بقولهأولذا ، نفسهم جائز حىت يف مثل الفاسق والكافرأعلى 
  . ) انتهىفتأمل ،نه مثبت للموضوع واقعاً حبيث يترتب عليه احلكم املتعلق بغريمهاأ ال، حجة عليهما

   عليه مبجرد حكامثبات األإمما ميكن  ،نه ولدهأمثل اعترافه بنه إ :وفيه
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علم إالّ إذا  ثار الشرعيةترتيب اآل، )جائزاعتراف العقالء على أنفسهم (ن مقتضى إف، االعتراف
  . وعليه فما ذكره املسالك غري بعيد، اخلالف
  

  ((لو جهال قدر الثمن))
  ).ولوجهال قدر الثمن بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن(: قال يف الشرائع

 الّإم ملكه يت الأو  كميل وال، يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد إمناملا كان الشفيع : ويف املسالك
 ومقتضى ذلك .خذ لفقد الشرط وهو تسليم الثمن املعنيمل يصح األ الّإو ،ط العلم بكميتهبتسليمه اشتر

وحيتمل االجتزاء بذلك ، يدفع قدراً يعلم اشتمال الثمن عليه وتربع بالزائد وعدمهأن  فرق بني الأنه 
ألن  ،املشتري والشفيعإىل  ع يرجعكالم الشرائ يف) جهال قدره(وضمري  ،لصدق تسليم الثمن وزيادة

نكر أادعاها املشتري و أما لو. ويتحقق ذلك مع تصادقهما على اجلهالة، املعاوضة الثانية وقعت بينهما
  . )الشفيع وادعى عليه العلم فسيأيت البحث فيه

ويتحقق ، املثمنأو  الثمن ،كالمهاأو  خذ بالشفعة سواء جهل أحدمهايصح األأنه  الظاهر: أقول
ن رضيا إف، م والعلملعدم التالزم بني التسليم والتسلوذلك ، ما أشبهجراء الوكيل وإأو  ذلك بالنسيان

  . أدلتها طالقاجلاهل صحت الشفعة إل يرض كالمها أو
والتسليم أمر  دلةاأل إطالقمن ، ففي صحة الشفعة احتماالن، اجلاهل منهما، أو يرضيا ملإذا  ماأ
، ما أشبهأو  العدلأو  كالقرعة، مالتسليم والتسلإىل  واعد بالنسبةجريت القأذا أخذت الشفعة إف، ثانوي

  . أقرب األولولعل ، الشفعة عنه أدلةوالنصراف ، ومن العدم ملا تقدم يف املسالك
  . املسالك طالقوجه إل الأنه  ومنه يعلم
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عدم قبول  الشفيع قدراً يشتمل عليه مع فرض دفعوإن  تبطل الشفعة حىت(: قال يف اجلواهر
مع احتمال االجتزاء لصدق تسليم  ي،قبله يف وجه قووإن  بل ،املشتري التربع املزبور ملا فيه من املنة

  ).مرين ومسح ما الشفيعأدارت بني وإن  ،بل وكذا الكالم يف جهل اخلصوصية(: قال )،الثمن وزيادة
وجه لعدم الشفعة  ال كما، يدفعه الشفيع وقبل املشترن إ وجه الحتمال عدم االجتزاء ال :وفيه

  . دليل على خصوصية العلم الإذ  ،وقبل املشتري ما الشفيع مرين ومسحأفيما دار بني 
 أوكان املشتري مردداً بني هذا أو، ذاكأو  ذاكان الشفيع مردداً بني هإذا  فيماومنه يعلم الكالم 

  . ذاك
  

  ((إذا كان املبيع بعيداً))
  ).ناء فأخر املطالبة توقعاً للوصول بطلت الشفعة املبيع يف بلدكان  ولو(: قال يف الشرائع

، لعدم ثبوت كون ذلك عذراً ،خالف أجده بني من تعرض له على الفور بال بناًء :ويف اجلواهر
ملا عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن  ،تأخر قبض الشقصوإن  يأخذ حينئذ ويدفع الثمنأن  وعليه
  .الًلكونه جزء مملك أو، أوالً

بل الالزم التقابض فيأخذ ، اآلخرعرفت سابقاً من عدم الدليل على تقدم أحدمها على  لكن فيه ما
م بعد يكون التسليم والتسل إمناو، ال ضررينفيه دليل إذ  ،يسلم الثمنأن  لكنه ليس عليه، بالشفعة

  . مكان أخذ الشقصإ
يأخذ أن  بل عليه، ليس عذراً إليهيصل  أو خذ لقبض الشقص األريتأخأن  املراد: قال يف املسالك

ولو اعتربنا التقابض  ،الشفيع يسلم الثمن أوالًأن  ملا تقدم من ،مث يسعى يف حتصيل الشقص، ويدفع الثمن
ألن  ،والوجه العدم ،احتمل عذره يف التأخر ليحصل التقابض معاً ،كما يف غريه من املعاوضات، معاً

   ويبقى تسليم الثمن حكماً آخر خذ القويلالفور املعترب حينئذ األ
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  . سلم اعتبار التقابض معاً لو
 وعليه فال، مث يقع التسليم والتسلم عند التمكن، خذ القويلفمقتضى القاعدة هو األ، وكيف كان

 كون أحد من الثمن واملثمن يف مكان قريب كون املبيع كذلك أو أو فرق بني كون الثمن يف مكان ناٍء
  . آخر شيءخذ بالشفعة واأل شيءفالتقابض ، للتقابض إليهول لكنه غري ممكن الوص

فلو ، جيب الطلب يف بلد املبايعة ال(: كالمه قال يذكره التذكرة يف حمك تقدم ظهر وجه ما ومما
مصره طالبه بالشفعة إىل  فلما رجعا، مث وجد الشفيع املشتري مبصر آخر فأخر الطلب، بيع الشقص مبصر

خذ يف موضع الشفعة مل ن اعتذر عن التأخري بأين تركت الطلب آلإف، شفعتهمل يكن له ذلك وسقطت 
تطلبها حال علمك ا أن  فكان ينبغي ،م الشقصلنا له ليس تقف املطالبة على تسليوق، يكن ذلك عذراً

  . ) انتهىخذ عن احلضور عند الشقصالستغناء األ ،فبطل حقّك
  .حكي عن املبسوط وحنوه ما

ذا متكن إ حال ما زمنةه األمكان االتصال باملشتري بسبب التلفون يف هذإحال يكون أن  يبعد وال
بل وكذا ، لةاآل االعتبار بالفورية العرفية املمكنة بسبب هذهألن  ،لكنه مل يأخذ بالشفعة من املشتري

  . احلال بسبب الالسلكي وحنومها لوحدة املالك يف اجلميع
يف بلده  كان جمهوالً، أو كان يف بلد آخرإذا  شترياملإىل  عيمث هل الواجب على الشفيع الس

ولذا ، بوكيلهأو  سواء سعى بنفسه ،عرفاً ذلك عذراً عدإالّ إذا  السعي واجبأن  الظاهر ،فيسأل عنه
مثّ ( :يف التذكرة من قوله خيفى ما وال: أشكل على العبارة املتقدمة عن التذكرة يف مفتاح الكرامة قائالً

  وجد
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 ،أمهل بطلت نإف، وكيلهأو  بعد علمه جيب عليه السعي بنفسهألنه  ،آخرهإىل  )تريالشفيع املش
 إطالقيعدل عن نه إ :يقال، أو ذلك مع العجزأن  املرادن إ :يقالإالّ أن  ،كما هو الشأن يف املسافر

  . كمعلتطلبها حال أن  فكان ينبغي :ملكان قوله ،وجده اتفاقاًإذا  الشامل ملا )مث وجد الشفيع(: قوله
  

  ((لو بان الثمن مستحقاً))
وكذا لو تصادق الشفيع ، ولو بان الثمن مستحقاً بطلت الشفعة لبطالن العقد(: الشرائع قالمث إن 

تلف الثمن املعني قبل  وكذا لو، أقر الشفيع بغصبيته منع من املطالبةأو  ،واملشتري على غصبية الثمن
  . )قبضه لتحقق البطالن على تردد يف هذا

أو  ،سواء كان معيناً شخصياً، يف الثمن املعنيإالّ  يكون وهذا ال، لو بان الثمن مستحقاً: أقول
كان مقتضى القاعدة بطالن الشفعة لبطالن  ،معيناً يف ضمن كلي كالصاع من الصربة ومل جيز املالك

  . العقد
 إمناو، د الذي هو للغريالكلي مل يتحقق يف هذا الفرألن  ،مل يكن الثمن معيناً فال بطالنإذا  أما

سواء أجازه ، لكنه أجاز املالك، وكذلك احلال لو ظهر الثمن املعني للغري، يبقى على ذمة املشتري
أو  ،آخر إنسانويدخل املثمن يف كيس  إنسانوقلنا بصحة ذلك بأن خيرج الثمن من كيس  للمشتري

يتبدل املشتري يف  إمناو، عةصحت الشف ،كما ذكروه يف الفضولية ،وقلنا بصحة ذلك أجاز لنفسه
  . البطالن واقعاًإىل  هذا بالنسبة، الصورة الثانية فيكون املشتري هو املالك للثمن ال الذي أوقع العقد

، يغري الواقع قرار الواإل، قراريعدو اإل الألنه  فاحلكم فيه ظاهري ،وهو التصادق: رعه الثاينفأما 
أو  الثمن سواء تصادق على غصبية ،خذ بالشفعةلشفيع األن كان الواقع على خالف تصادقها صح لإف

   ولذا قال يف، عدم قابليته مثناً
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احلق منحصر إالّ أن  مر حبيث ميضي يف حق البائعمل يكن مثبتاً للبطالن يف نفس األوإن ( :اجلواهر
  . )فيهما فيقبل ذلك يف حقهما

أو (: ولذا قال يف القواعد، لشفيعف اابل يكفي اعتر، تصادقهماإىل  حاجة تقدم يعلم ال ومما
  . )اعترف الشفيع بغصبية الثمن املعني

وهو : قال ،ويف مفتاح الكرامة نقل احلكم املزبور عن التحرير واحلواشي وجامع املقاصد واملسالك
  .لو بان مستحقاً بطلتأنه  وشرحيه والدروس من رشادالتذكرة واإل ضية ما يفقو املبسوطيف  قضية ما
  

  )((فروع)
كان له  ،مث ظهر اشتباه زعمه، ولذا مل يأخذ بالشفعة الثمن مستحقأن  الشفيع لو زعممث إن 

  . عذارمن عدم العلم بوقوع العقد فهو من األألنه  خذ بالشفعةاأل
 يأخذ بالشفعة الأن  فهل له، وكان حتت نظر ذي اليد ،غري مستحقأو  مستحقأنه  شك يف أما لو

، احتماالن ،خذ حبيث لو خالف فاتته الفورية املوجب لفوت الشفعةيلزم عليه األ، أو يعلم بالعقد الألنه 
 ،يأخذ بالشفعة فوراً الأن  قامت البينة على وقوع العقد وحنوه مل يكن لهأنه إذا  وقد تقدم الكالم يف

أو  يكون ذو اليد مسلماًأن  من غري فرق بني ،الشارع جعل يده حجةألن  ،وحكم ذي اليد حكم البينة
  . كما ذكرناه يف حبث ذي اليد ،حجة أيضاًيد الكافر ألن  ،كافراً

 ،يعترفان بالغصبية ومها ال ،مث ماتا وورثهما غريمها، كالمها بالغصبيةأو  لو أقر الشفيع خاصةنه إ مث
العامل  أما، العامل بعدم الغصبيةإىل  خذ بالشفعة لعدم املنافاة للفورية بالنسبةلوارث الشفيع األأن  فالظاهر

  .خذيف عدم األعذر بالغصبية فله 
يؤثر حكم  وال، والفرع حكمه األصلالوكيل والويل فلكل واحد من إىل  وكذا احلال بالنسبة

   بالنسبة األصل
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أو  وملا كرب الصغري، الويل يزعم الغصبية فلم يأخذ بالشفعةكان كما يف العكس بأن ، الفرعإىل 
  . خذ بالشفعةله األفإنه  أفاق انون علم باشتباه الويل

  
  ((تلف الثمن قبل القبض))

البطالن للشفعة لبطالن البيع : ففيه قوالن ،وهو تلف الثمن املعني قبل قبضه: أما الفرع الثالث
والثاين عدم ، عن الشيخ والعالمة يف املبسوط والتذكرة احملكيوهذا هو ، عنوان الشفعة الذي هو

كان أن  الحقاً بعدأو  سواء كان سابقاً، يقدح فيه طرو الفسخ لبيع فالحق الشفعة ثابت باألن  ،البطالن
وهذا القول هو الذي جزم به ثاين الشهيدين تبعاً للمختلف وولده ، من أصله كما يف اجلواهر من حينه ال
  .كما حكي عنهم األولوالشهيد 

كما  ،دليل الشفعة إطالقفيشمله ، البيع قد حصلألن  ،ومقتضى القاعدة هو عدم بطالن الشفعة
  . ما أشبهتقدم الكالم يف مثل ذلك يف الرد بالعيب والغنب و

: قال، وقد جعله اجلواهر حتقيقاً، بعدهأو  خذ قبلهومنه يعلم وجه النظر يف التفصيل بني كون اآل
قلنا بأن تلف الثمن إذا  خصوصاً، خذ مع كون التلف قبلهفالتحقيق حينئذ عدم استحقاق الشفيع األ(

على معىن تقدير رجوع كل  ،من مال البائعالقبض تلف املبيع قبل أن  كما ،القبض من مال املشتري قبل
كان وإن  ،مثن للبائع على املشتري حىت يأخذه الشفيع به وحينئذ فال، ناماًآمالكه قبل التلف إىل  منهما
ن البيع من حينه الذي هو ينافيه بطال صل الذي الخذ بعده اجتهت الصحة لألنعم لوكان األ. فيه فيه ما

  . ) انتهىمبعىن استحقاق قيمة الشقص عن املشتري باعتبار ترتيل أخذ الشفيع له مرتلة التلف
خذ بعد األأو  خذ بالشفعةيكون التلف قبل األأن  موقع هلذا الفرق بنيال  دلةاأل إطالقنه بعد إف

  . ا
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 ن احلكمإف، ن هنا أوىل من بطالا بفسخ البائعالبطالن إ :يقالإالّ أن  للهم(ا: قاله أخرياً أما ما
بعدم تلف الثمن قبل قبضه أوىل بتبعية الشفعة له من تبعيتها  ىالشرعي بكون ملك املشتري له مراع

بل ، أيضاًمقتضى القاعدة عدم البطالن بالفسخ أن  قد تقدم سابقاًإذ  ،خيفى ال ففيه ما )لفسخ البائع
  . سبق يار الشرط على ماشككنا يف البطالن بالفسخ خب

  
  ((تلف املثمن قبل القبض))

سواء كان التلف  ،فالظاهر عدم حتقق للشفعة حينئذ ،تلف املثمن قبل أخذ الشفيع لونه إ مث
جاء البحر إذا  كما، التلف عرفياً أو ،مات العبد واحليوان فيما قلنا بثبوت الشفعة فيهماإذا  كما، حقيقياً
  . يقابل باملال عرفاً ا بعد ذلك وال ينتفع ال مما رضاألوغمر 

  
  ((لو اختلفا يف الثمن))

ولو قلنا ( :قالة والرد بالبيع قالللشفيع فسخ اإلأن  ذكرأن  يف موضع من القواعد بعدمث إن 
خذه منه وفسخنا البيع فللشفيع أخذه مبا حلف عليه البائع أل، الف يف قدر الثمنخبالتحالف عند الت

وأوجبنا التحالف أخذه مبا حلف عليه  ،ولو اختلف املتبايعان يف الثمن(:  موضع آخروقال فيها يف، )هنا
 قال البائع املشتري بأخذه مبا ين رضإف، ذا أخذه مبا قاله املشتري منع منهإف، للبائع فسخ البيعألن  ،البائع

فهل  ،غالطاًكنت  ن عاد املشتري وصدق البائع وقالإف ،جاز وملك الشفيع أخذه مبا قال املشتري
  . ) انتهىذلك قرباأل ،للشفيع أخذه مبا حلف عليه

  : للمسألة صورتان: أقول
الشفيع ، ن حلف مدعي النقصإف، االختالف بني البائع واملشتري يف زيادة الثمن ونقصه: األوىل

ل املشتري يقوألن  ،الشفيع يأخذ بالزيادة مع احتمال النقص ،أثبت مدعي الزيادةوإن  ،يأخذ بالنقص
  بأن البائع أخذ منه زائداً
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، قرار ثابت على املقراإلإالّ أن  قراركانت مقدمة على اإلوإن  ن البينةإف، على الثمن والبينة مشتبهة
بنتها أو  مهاأأو  ختهاأحيق له التزوج ب ا ليست زوجته حيث الأا زوجته وأثبتت البينة أكما لو أقر 

 ،مثلةغري ذلك من األ، إىل هحيق له بيع ه أبوه حيث الفقالبينة مل يو لتوقا، وقف من أبيهأنه  أقر، أو مثالً
البائع يأخذ أن  املشتري يعترفإذ  ،خذ بالنقصأمل حيلف مدعي النقص وهو املشتري فالشفيع يوإن فإنه 

  . منه ظلماً
نه إ :اآلخروقال ، الثمن شاةن إ :بأن قال أحدمها ،االختالف بينهما يف مورد التحالف: الثانية

بطل مع احتمال جريان قاعدة  ،حلف بينة وال الأو  ،كالمها حلف، أو يهما البينةن كان لكلإف، سخلة
وإن  ،ن كان املشتري أعطاه الشفيعإف، حلف أحدمها فالقول قوله، أو حدمها بينةكان ألوإن  ،العدل

 ريادعاه املشت يعطي ما، أو نةالبيأو  ادعاه البائع ملكان احللف كان البائع فهل الشفيع يعطي للمشتري ما
  .االحتماالن السابقان ،قرار املشتري على نفسهإلنفوذ  ،كان أقل مثالًإذا 

  
  ((لو اختلفا يف املثمن))

هل باع  ،ومن صوريت االختالف يف الثمن يظهر صورة االختالف بني البائع واملشتري يف الشقص
 املبيع هل كان هذا الشقصأن  ختالف بينهما يفوصورة اال، نقيصةأو  ويف البعض زيادة، بعضهأو  كله
  . يف أحدمها، أو سواء كان الشفيع شريكاً فيهما، شقصاً آخرأو 

والشفيع يتلقى امللك من املشتري ، ملا كان املشتري معترفاً بقدر خاص من الثمنأنه  ومنه يعلم
كما قاله جامع  وال، لقواعدكما قاله ا ال، ه املشترييقول يعطي مقدار ماإالّ أن  فليس على الشفيع

ويكون كالدعوى بني الشفيع ، املتجه على التحالف بقاء الدعوى بني الشفيع والبائعأن  من، املقاصد
   ىلإ قيمة الشقص الإىل  رجع يف الفرضيدخل للبائع الذي  الإذ  ،واملشتري
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، ينه بني البائع واملشترييقتضي الفسخ من ح إمناالتحالف املزبور ن (إ :ولذا قال يف اجلواهر، الثمن
 ،قبل الفسخ األولمبا يقتضيه البيع  فيتجه حينئذ القول بأنه يأخذ ،والفرض صدق تعلق حق الشفعة

أخذ الشفيع الشقص أن  رد البائع الثمن بالعيب بعدإذا  كما فيضمن حينئذ املشتري قيمة الشقص للبائع
بل مقتضاه حينئذ كون ، يقوله البائع ما نئذ الخذ مبا يقوله املشتري حيولكن مقتضى ذلك األ، بشفعته

وفائدة حتالفه تكون ، مدخلية للبائع فال، ضرورة استحقاق الشفيع االنتزاع منه ،خذ منه دون البائعاأل
  . ) انتهىادعاه من الثمن الذي حلف املشتري على نفيه ال ما، لضمان املشتري له الشقص

  . الشفعة سابقةألن  ،قامتهما البينةإو، ا وعدمهومن ذلك يظهر عدم الفرق بني صورة حلفهم
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  ((من حيل إسقاط الشفعة))
، يبيع بزيادة على الثمنأن  ـ أي للشفعةـ سقاط من حيل اإل( :قال يف الشرائع ):١مسألة (

وكذا لو باع بثمن زائد  ،ن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقدإف، ويدفع بالثمن عوضاً قليالً
  . )الصلحأو  وكذا لو نقل الشقص بغري البيع كاهلبة، ه من الباقيأوأبر، اًفقبض بعض
يف جواب من سأله  (عليه السالم) حيث قال ،سقاط الشفعة مكروهجعل حيلة إلأن  الظاهر: أقول

ومن : (عليه السالم) بل يشمله قوله ،ن كالمه عام يشمل كل حيلةإف. )١(يف ترك احليلة: احليلة ما
  . )٢(ام السوء دخل مداخل

فرق  فال، قصد احليلةإذا  بأنه حمتال فيما يتهم عند العرف نساناإلألن  ،للمقام لك مشوالًوكفى بذ
  . كم تابعاً للموضوعحلاكان  ولو، وبني سائر مقامات احليلةمر بني املقام يف األ

إالّ أن  اللهم، احلرمةعن  فضالً ،صلوالظاهر عدم الكراهة يف ذلك لأل(: قول اجلواهرأن  ومنه يعلم
وقد أخذه من ، حمل مناقشة )مر سهلواأل، ا باعتبار مراعاة الشريك دلةشعار األإبعد التسامح ب يقال

  .كما أخذ منهما غريمها ،املسالك
  :أخرى صوراً ،وأضاف املسالك على صور الشرائع الثالث

  . شقص بثمن كله ويهب له الباقييبيع جزءاً من الأن  :منها
  . يوكل البائع شريكه بالبيع فباع على حد الوجهنيأن  :اومنه

 فال، مث يبيع تسعة أعشار بعشر الثمن، بتسعة أعشار الثمن شر الشقص مثالًيبيع عأن  :ومنهما
املشتري صار ألن  ،وكثرة الشركاء يف الثاين، األولمن الشفعة لزيادة القيمة يف  األولمكن الشريك تي

  . ينشريكاً حال الشراء الثا

                                                
  . ٣١٩ص ١٩) شرح ج البالغة: ج١(
  . ٧ح ١٩الباب  ٤٢٣ص ٨ل: ج) الوسائ٢(
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خيلطه  أو، تالفه قبل العلم بقيمتهإىل إ ويبادر، يبيعه بثمن قيمي كثوب فيقبضه البائعأن  :ومنها
  .فيندفع الشفعة باجلهل بالثمن ،بغريه حبيث ال يتميز

 يلزمأنه  لكن ال خيفى، مالًأيف بعضها تإالّ أن  ،املذكورة صورال وقد تبعه مفتاح الكرامة يف ذكر
 ،)١()بالثمن( :معىن قولهن إ :حيث قلنا، ال كان للشفيع ذلكإو، اة على حنو الشرطال يكون املواطأن 

الشقص  يذا باع البائع للمشترإف، األولخذ بكل خصوصياته أالشفيع يأن  وحنومها )٢()األول البيع(و
للشفيع ف ،جرة دار يف عام وهي عبارة عن مائتني مثالًأأو  ضافة مائةإأو  مبائة وشرط عليه خياطة الثوب

  . كل ذلك أيضاً
  

                                                
  . ١ح ٢الباب  ٣١٦ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٩الباب  ٣٢٣ص ١٧) الوسائل: ج٢(
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  ((لو ادعى نسيان الثمن))
فالقول قوله ، نسيت الثمن: ولو ادعى عليه االبتياع فصدقه وقال(: قال يف الشرائع ):٢مسألة (
 وعلله يف اجلواهر بأنه ال يعلم، الذي صرح به العالمة والشهيدان والكركي وغريهم وهذا هو، )مع ميينه

  .تقدير صدقهعلى  سلزم التخليد يف احلبولو مل يقبل ، من قبلهإالّ 
  . )ذا حلفه بطلت الشفعةإف(: مث قال يف الشرائع

إذا  كما، عرفاً مضر حصل االبتياع ونسي املشترى الثمن فقد يكون النسيان يف قدر غريإذا  :أقول
ربع ألن  ،طالنن يف املقام ال يبعد عدم البإف، وربع دينار بألف دينار كان بألف دينار أوأنه  مل يعلم هل

وال حق له يف ، ين أعطيك ألفاً وربعاًإ: يفيقول الشفيع للمشتر ،خذ والرد عرفاًيف األ دينار ليس حمالً
بعد ألنه  ،عدم الزيادة فيعطيه ألف دينار أصالةبل ميكن التمسك ب، ةخذ منمل يكن يف األإذا  خذعدم األ

مث  خذ بقدر الثمنعلم وقت األأنه إذا  كما، ربعبألف و ما بألف أوإ أخذه بالشفعة تكون ذمته مشغولة
قاعدة  أو، يقال بالقرعة، أو عدم الزيادة صالةشك بني الزائد والناقص أعطاه الناقص ألإذا فإنه  نسي

  . العدل على ما سبق شبه ذلك
 رضاأليف قبال  مثالً بدارأو  بألف هل هو مثالً ،كان النسيان موجباً للجهل املطلق بالثمنإذا  أما
  . الشفعة منصرفة عن مثله فمقتضى القاعدة البطالن أدلةن إف، حنو ذلكأو  املشتراة

، صدقه بأنه لو مل يقبل لزم التخليد يف احلبس على تقدير ،تقدم عن اجلواهر تبعاً للمسالك أما ما
ن التخليد وحنوه منصرف ع )١(الواجد يلن إف ،ال دليل على التخليد يف احلبسأنه  سبق فقد ذكرنا فيما

  خصوصاً والسجن خالف حريات 

                                                
  . ٤من الدين والقرض ح ٨الباب  ٩٠ص ١٣) الوسائل: ج١(
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علمنا بأنه عاملاً إذا  الطفيف حىت شيءفسلبها مبثل هذا ال ،تعاىلهللا ة له من قبل احاملمنو نساناإل
يعلم وهو يدعي النسيان أنه  علمناأنه إذا  مرمنتهى األ، يقول بقدر الثمن غري ظاهر الوجه عامداً ال

كما ذكروا يف الصلح القهري ، راه صالحاً مبصاحلة قهرية وحنوهااع مبا يرتاحلاكم يفصل الن إ كذباً
نه موضوع لتخليد الناس يف السجن بأمثال هذه أ ال، بقائهاإلفصل املنازعات وعدم  موضوعألنه  ،وغريه

  .ةالصغري موراأل
   

  ((فروع))
يعلم املشتري  مات وكليه الذي اشتراه وملأو  ،يعلم ذا مات املشتري ووارثه الإ ومنه يعلم حال ما

  . املالك يف الكل واحدألن  ،حنو ذلكأو  جن أحدمهاأو  ،املوكل بقدره
مل حيلف وإن  ،حلف على ذلك اندفعت عنه الدعوى وسقطت الشفعةن (إ :املسالك قالمث إن 

مل يقض بالنكول وإن  ،ن كان الشفيع يدعي العلم بقدر معني ثبت وأخذ بالشفعةإف، وقضينا بالنكول
يدعي علم  إمناو يدعي العلم به كان الوإن  ،يدعيه وثبت العني به  على الشفيع وحلف ماردت اليمني

أن  علىحالف الشفيع إو، شيءمكان احلكم بإواحتمل عدم مساع الدعوى بعد ذلك لعدم  ،ياملشتر
  . وفيه تأمل، ) انتهىحىت يبني قدره ييعلم وحبس املشتر ياملشتر

 ،خذ بالشفعة فوراًينايف األ ن ذلك جائز وهو الإف، حىت يتذكر يكان الشفيع أمهل املشترمث إن 
  . تنايف الفورية عذار الاألأن  وقد سبق، عذر يف مثل النسيانألنه 

   عدم العلمأن  يولو ادعى املشتر(: اجلواهر تبعاً للمسالك قالمث إن 
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 بال، فالقول قوله مع ميينه ،أعلم قيمته كان عرضاً قيمياً وأخذه البائع وتلف يف يده والألنه  بالثمن
، صلحنو ذلك مما هو غري مناف لأل، أو أعلم به وال أخذه وكيلي :وكذا لو قال. إشكال خالف وال

  . ) انتهىولو مل يقبل منه يلزم ختليده يف السجن ،وهوممكن
  .عرفت يف التخليد يف السجن على ما الّإره وهو كما ذك

أو  شيءقيمة ال يعلم مكانه حىت يعرف ما رمبا كان البائع الف، والتلف يف يد البائع من باب املثال
  . حنو ذلك
  

  ((لو قال ال أعلم كمية الثمن))
، كلف جواباً غريهتو، علم كمية الثمن مل يكن جواباً صحيحاًمل أ: قال أما لو(: قال يف الشرائع

ن أو ،قتضائه بطالن البيعوهو غري مسموع ال ،يعلمه ابتداًء من حني الشراء يكون الأن  مشترك بنيألنه 
صر حبس أن إوحينئذ فيلزم جبواب مسموع ف، بد من تفصيله يكون على أحد الوجهني السابقني فال

وهذا يتم ، على املشتري مبا حيلف عليه يعلى الشفيع ويقض نيمياليرد حينئذ : وقال الشيخ ،حىت جييب
دعوى الشفيع هنا عدم ولو فرض  ،حلفهمكان إلعدم  ،ما بدونه فالأمع دعوى الشفيع العلم بالقدر 

بني قدراً وطابقه مث إن ، مروألزم املشتري البيان كما  ،لكن ادعى علم املشتري حلف على ذلك علمه
  . ) انتهىإشكالال فإو ،عليه الشفيع حكم مبقتضاه

من إذ  ،هإطالقيتم هذا على  نه الأب: ولكن رمبا يقال، مجاله واحتمالهإوعلله يف جامع املقاصد ب
  يعلم كمية الثمن من  يكون املشتري الأن  املمكن
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 إمناو، يكون هو املشتري اشتراه لكن مل يعلم كمية الثمن، أو وكيله اشتراهألن  ،حني الشراء
ليس غرراً ألنه  ،قلنا بصحة هذا البيع والشراءإذا  ،تسعةأو  ا عشرةأيعلم هل  اشتراه بدراهم يف يده ال

قول  إطالقف، تسعةأو  يسوى عشرةأنه  يعلم هل ذا اشترى بضاعة بقماش الإ و مثل مافه، يضر باملعاملة
  .غري تام )هو غري مسموع القتضائه بطالن البيع( :املسالك

، قد يناقش بأن احتماله للصحة كاف يف صحته: قلت(: مث مناقشة اجلواهر يف كالم املسالك بقوله
سقوط يوجب  احتماله للصحة الإذ  ،خيفى ال ففيه ما )اً لهعقوبته حببسه حىت جييب معينإىل  وال داعي

ذا باع إ فاملقام مثل ما، يثبت املشتري سقوط حق الشفيعأن  فالالزم، املتيقن بسبب البيع حق الشفيع
إالّ  حيكم بالصحة مبجرد االحتمال فيما كان الدليل على خالفه الفإنه  الوقف حيث احتملنا صحة بيعه

واحتمالنا  شرب اخلمر مثالًإذا  وكذلك فيما، حنوه صحيحاًأو  لى كون عمله بالبيعع يقيم دليالًأن 
  .ةءحيكم على االحتمال حىت يأيت بالربا الفإنه  ،نه مريضأالصحة ب

 ،)١(ما أشبهأو  مرضىأو  هل مسافرونأنه  ملن أفطر يف شهر رمضان (عليه السالم) أما قول علي
يطلب  (عليه السالم)بل لعله كان ، كان يكتفي بذلك عذارد هذه األادعوا أحلو أنه  ل علىدلي الفإنه 

  . حلقوق الناس أوهللا عمال املنافية حلقوق االدليل كما هو امليزان يف األ
  

                                                
  . ٦٤ح ٢٨٧ص ٤٠) البحار: ج١(
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  فصل

  التنازعيف 
  

  : وفيه مسائل
  

  ((إذا اختلفا يف الثمن وال بينة))
ألنه  ه،لقول قول املشتري مع ميينفا، ةنبي اختلفا يف الثمن والإذا ( :قال يف الشرائع ):١مسألة (

  ).من يده شيءالذي ينتزع ال
نه ذو وأل، نه غارموأل، نه الذي هو أعرف بالعقدوأل(: اف اجلواهر على علته املذكورة بقولهضوأ

 يدعي شيئاً يف ذمته وال الإذ  ،دعوى له على الشفيع ن املشتري الوأل، نه الذي يترك لو تركوأل، اليد
، واملشتري ينكره، الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع إمناو، دهيحتت 

يدعي  الألنه  ،األصلكان خالف وإن  ،يكون مدعياً عليهأن  كثريلزم من قوله اشتريته باأل وال
  . ) انتهىياهإيطلب تغرميه  وال، ياه عليهإاستحقاقه 
  .ابصحهذا القول هو املشهور بني األ: أقول

: بينة قدم قول املشتري مع ميينه) وال (لو اختلفا يف الثمن: مةيف مفتاح الكرامة عند قول العالو
كما يف املقنعة واملراسم والنهاية واملبسوط والكايف واملهذب والغنية والسرائر وجامع الشرائع والنافع (

 ،ة والتنقيح وجممع الربهانظاهره والدروس واللمعيف  والتبصرة واملختلف رشادوالتذكرة والتحرير واإل
   وهو الذي استقر عليه
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، إليهمال أو  قال به على الظاهر يضاحوكذلك اإل، يف جامع املقاصد يف املسألة اليت بعد هذه هرأي
من إالّ  بل اليكاد يوجد خالف املشهورنه إ ويف الرياض، املشهورنه إ ويف املسالك والروضة والكفاية

) من جامع املقاصد مجاعوقد يلوح اإل، عليه مجاعويف الغنية اإل، سكايفلإل ظاهر الشهيد الثاين وفاقاً
  . انتهى

  .القول قول الشفيع :فقاال ،كما مسعت سكايف والشهيدوقد خالف يف املسألة اإل
فيقدم قول املشتري يف  ،وبينه بعده ،خذيل بني وقوع الرتاع قبل األصوعن صاحب الكفاية التف

ومجاعة من املتأخرين ومتأخريهم ، املركب مجاعخرق لإلنه إ يف الرياض لكن، اينوالشفيع يف الث األول
  .أشكلوا يف املسألة

 ه مارضايع صل الذي الالشفيع لألقول القول أن  اختاره غري املشهور من ومقتضى القاعدة هو ما
بل : املوصى لهوقال ، مسمائةوصى املورث خب: لوارثا ذا قالإ فحال املقام حال ما، دلةتقدم من األ
ذلك من االختالف يف  غري، إىل سمائةمخببل : فقال املشتري، عت بألفب: قال البائع أو، وصى بألف

على  دليل خاص يف املسألة حىت حيكم به وال، خيتلف املقام عن تلك املقامات الإذ  ،الزائد والناقص
 رد الرتاع بعدمويف  األصللى يوجب تقدمي قوله ع ينتزع من يده ال شيءن كون الإف، خالف القاعدة

  . احلق حبكم الشرع أيضاًلشفيع لكان أن 
 ،نه هو الذي أعرف بالعقد)إ(ف اليت تقدمت عن اجلواهر خراأل دلةومنه يعلم وجوه النظر يف األ

قبل عقله ، أو مث بلغ وليه قبل بلوغهأو  ،العقد أجراه وكيلهأن  مكانإل ،هإطالقليس على أنه  إىل ضافةباإل
  مما جيعل الشفيع أعرف بالعقد من املشتري الذي  ،مثالً وكان الشفيع حاضراً عند العقد ،عقلمث 
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  .األصلدليل على تقدمها على  عرفية الاألن إ ،مثالً وليه بالقيمة أخربه وكيله أو
ذا اليد اليت تعلق مبا حتت يده حق أن  دليل على وال، مناقش فيه كربى وصغرى (وكونه غارماً)

  .األصل كان مع ذلك الغريإذا  يقدم قوله على قول ذلك الغريالغري 
ذكروه يف  يف الكربى مما شكالكما يعرف اإل، كربى وصغرى إشكالفيه  ،وكونه يترك لو ترك

على  أيضاًدعوى له  الشفيع الألن  ،ضدعوى له على الشفيع منقو املشتري ال وكون ،كتاب القضاء
لكن يف ، منكراً اآلخرجيعل كل واحد مدعياً وأن  من املمكنف، متعلق حقهما شيءبل ال، املشتري

  .قلمع مدعي األ األصلف، كثراحلقيقة املدعي هو الذي يدعي األ
 ناقشةاملوكما أطال اجلواهر يف االستدالل على رده ، وقد أطال املسالك يف االستدالل على مذهبه

  . كالمهيف 
قال أو  ،مل يكن مبوازين الشهادةأو  حدمها وكانصدق البائع أإذا  ومما تقدم يعرف الكالم فيما

على  بشرط البائع قال املشتري، أو بأقل من القيمة أضعافاً قال الشفيع أو، ضعاف القيمةأب املشتري
، أو حنو ذلكأو  بشرط املشتري على البائع خياطة قبائه قال الشفيع أو، حنو ذلكأو  مثالً خياطة قبائه

غري ، إىل وكيلهماأو  وكذلك يف وليهما، قلقال الوارث للشفيع باأل وأ، ثركباأل قال الوارث للمشتري
  .ذلك من صور االختالف

إذا  كما هو احلال يف الرهن ،ن الالزم جريان قاعدة املدعي واملنكر يف كل اختالف بينهماإف
 ن الباب الإف، ذلك حنوأو  الشرطأو  اختلفا يف املدةأو  ،اختلفا يف قدر الدينأو  ،فا يف قدر املرهوناختل

كان ، أو سواء كان االختالف فيما تعلق حقهما به ،يشذ عن القواعد العامة اجلارية يف كل اختالف
  . االختالف يف غري ذلك

   ذكرناه من وال ما صولمن األ شيءليس يف (: ولذا قال اجلواهر أخرياً
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ثبات كونه الثمن الذي وقع ة إلاملشتري بيمينه من الطرق الشرعي يقتضي كون املشهور ما أدلة
عليه  احملكيحميص عن العمل باملشهور  لكن مع ذلك كله ال(: لكنه قال بعد ذلك، )عليه شخص العقد

  . ) انتهىبصوابه النفس هنا يف الغنية الذي تطمئن مجاعاإل
الالزم العمل حسب ن أو ،كان املشهور قالوا بذلكوإن  ،قطعي يف الباب إمجاع الأنه  قد عرفتف

اليت  دلةاألإىل  وام استندإف ،الستناد ال حمتملهظاهر انه إحيث  إشكالحمل  كان ولو ،مجاعلقواعد واإلا
  . تقدمت

مثن على ألنه  ،يدعيه املشتري متلك الشقص لو دفع الشفيع ماأنه  يف شكالينبغي اإل مث ال
  . ثمن املعلوم عند الدافعيقتضي منع التملك مع دفع الزيادة على ال ما دلةوليس يف األ، التقديرين

قال وإن  ،اجلواهر إليهكما أشار ، نعم حكمه احلرمة على املشتري مع كذبه وحلها له مع صدقه
فإنه  ،القول واالحتمالإىل  حيتاج الأنه  فيهإذ  ،)احتماالً وال احد منأل مل أعثر عليه قوالً(: بعد ذلك

  . موافق للقاعدة
 ال مدعألنه  املشتري عرفت تقدمي بينة ى القاعدة على مان مقتضلو أقام كل منهما بينة كانه إ مث
وبتقدمي بينة املشتري حكم اخلالف واملبسوط والشرائع ، اليمنيإالّ  وليس عليه منكرألنه  الشفيع
  .لفواملخت

ونقله مفتاح ، )اخلارجألنه  شفيعاحلكم ببينة ال قربما بينة فاألالو أق(: خالفاً للقواعد حيث قال
يف  إليهمال أو  به لاق وقد: قال ،رامة عن السرائر والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد والكفايةالك
  . ترجيح يف الدروس واملسالك وال ،وحكم يف جامع الشرائع هنا بالقرعة ،يضاحاإل

   قد عرفت ذكروه مما ماإالّ  الشفيع وجه لتقدمي بينة الأنه  قد عرفت: أقول
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بعد حكم الشارع إذ  ،موضوع هلا هنا وال )١(مشكل ا لكل أمرللقرعة أل وجه الأنه  كما، ضعفه
  . تبقى مشكلة ال البينة على املدعي واليمني على من أنكربأن 

عني صارا كاملتناز، يد هلما الإذ  ،خارج داخل وال تنازعا يف العقد والإذا  أما توجيه القرعة بأما
يف الثمن  إمناو، ليس تنازعاً يف استحقاق العني مطلقاًنه إ :ففيه، يف عني يف يد غريمها فتجب القرعة

بأن تنازعهما يف استحقاق العني بالثمن  صداجامع املق ياعترض عليه يف حمكولذا ، املخصوص
  . حنن فيه ليس كذلك وما، مر املشكل الذي مل يدل النص على حكمهالقرعة يف األن أو ،املخصوص

ولو أقام كل  ...له يأقام أحدمها بينة قضوإن ( :ل الشرائع حيث قالومنه يعلم وجه النظر يف قو
أن  قد عرفتإذ  ،)اخلارجألنه  وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع، منهما بينة حكم ببينة املشتري

  . االحتمال للقضاء ببينة الشفيع ضعيف
عليه  إمناو ينة ليست عليهالبألن  ،ؤخذ اي ن كان هو الشفيع الإف، حدمها بينةوعليه فلو أقام أ

، قيل بأن اليمني على املنكر هو بدل البينةإالّ إذا  اللهم، للزيادة ييقضي ببينة املشتري املدع إمناو، احللف
على بينة الشفيع حكم ببينة  تهذا أقام البينة ومل يقم املشتري البينة حىت يقدم ببينإوهو أضعف من البينة ف

املشتري الذي هو  بينة على املشهور يشكل مساع(: ولذا قال يف اجلواهر، احللفإىل  حاجة وال، الشفيع
  . )٢()قامة البينةإتندفع اليمني عنه ب الأنه  وقد ذكرنا يف كتاب القضاء ،منكر وفرضه اليمني

  وإن  ،القبول قربن األ: إومنه يعلم وجه النظر فيما عن حواشي الشهيد

                                                
  . ٢يف احلكم بالقرعة ح ٣٨الباب  ٥٢ص ٣والفقيه: ج ،٤٥١ص ٣٧) انظر اجلواهر: ج١(
  .٤٤٩ص ٣٧الكالم: ج جواهر) ٢(
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دعوى  ييدعأنه  ووجه الفرق، هذه الصورة تردد ة يف غريكان يف دفع اليمني عن املنكر بالبين
  . نة فتكون مسموعةيوقد أقام ا ب حمضة

  
  ((شهادة البائع ألحدمها))

أجد  ال: بل يف اجلواهر ،حدمهاتقبل شهادة البائع أل الأنه  قاله الشرائع من املشهور ذكروا مامث إن 
سوط والتذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد ونقله مفتاح الكرامة عن املب، فيه خالفاً صرحياً

يفهم منه قبول  لكن عن ظاهر السرائر التفصيل بعدم قبول شهادته للشفيع مما، واملسالك والكفاية
  . شهادته للمشتري
، وحيتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه، حدمهاتقبل شهادة البائع أل وال: ويف القواعد

وكأنه ، وقواه يف احلواشي، استحسنه يف التذكرة: قال ،يف مفتاح الكرامة عن بعضونقل هذا التفصيل 
يف صورة يرجع  الّإقوى القبول مطلقاً ولعل األ(: يف الدروس مث قال أيضاًواحتمله ، يضاحيف اإل إليهمال 
وهو  ،كشف اللثاماملنقول يف  مجاعووفاقاً لإل ،جرياً على الضابط املذكور اًمنكرأو  كونه مدعياًإىل  فيها

معىن لرد قول الثقة الذي هو حجة رد مة  الإذ  ،باب الشهادات واالعتبار أخباراملوافق لعمومات 
وخمالفة السرائر يف  ،كثر لهضي به لترك األيق والتتبع ال ،إمجاعنعقد على ذلك يكون قد اإالّ أن  ،حمتملة

  . ) انتهىلعثرنا عليه يف الكتاب ولو كان متقوالًبعض ذلك على الظاهر وذكر مجاعة لالحتمال املذكور 
ميكن  تقبل مطلقاً ال نه الأاملفصلني والقائلني ب أدلةو ،ذكره السيد العاملي ملا ذكره والظاهر هو ما

وتبعهما ، القائلون بعدم القبول مطلقاً ذكروا كما يف جامع املقاصد واملسالك مثالً، االعتماد عليها
ن إ وهو استحقاق الثمن الكثري وبدله ،ر نفعاً على التقديرينالشهادة جتأن  القبول علة عدمأن  ،اجلواهر

  ظهر
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إذا  بفسخ املشتري إليهبل رمبا كان له غرض بعني املبيع ، شهد للمشترين إ رد العني مستحقاً أو
من خذ بكثرة الثمن والتخلص وخيشى فوات ذلك بأخذ الشفيع فينفره من األ، الغنبأو  علم بالعيب

ظهر املبيع  رش لوقلة األ سقاط خيار الغنب أوإبل رمبا حاول بذلك ، شهد للشفيع لو ضمان درك الزيادة
الغنب دون أو  ورمبا خاف رد املشتري له بالعيب، رشهأبل رمبا كان عاملاً بالعيب ويتوقع املطالبة ب، معيباً

  . خذ بتقليل الثمنالشفيع فريغبه يف األ
 إطالقواملنساق من  ،ا شهادة على فعلهأب تهعلل عدم قبول شهادأنه  بسوطاحملكي عن املأن  كما

  . نفسه نسانعدم قبول الشهادة على فعل اإل دلةاأل
إىل  جتر النفع وال ما تقبل شهادة املتهم وال ،الشهادة جتر النفعن أو ،نه من التهمةأوعلله غريه ب

  .النفس
خالف ألنه  ،يقولون به املشهور الأن  الشهادات مع لسقطت كثري من الّإو ،خيفى ال ويف الكل ما

لسقطت شهادة الزوجني أحدمها  ،كان تسقط شهادته وكل من جير النفع لو ن كل متهمإف، دلةاأل
وقد ذكرنا تفصيل ، غري ذلكإىل  واجلريان والشركاء، اء بعضهم لبعضقربولسقطت شهادة األ، خرلآل

  . الكالم يف كل ذلك يف كتاب الشهادات
، ومل يذكر غريه، للشفيع تهول شهادبحيث قال بعدم ق ،ومنه يعلم وجه النظر يف تفصيل السرائر

  .نفسه ضرر الدركعن نه يدفع أوعلل ب
إىل  تفتيل وال، زيادة الدرك فال مةب أقرشهد بالزيادة بعد القبض فقد إذا  نهأعلله ب ويف القواعد

يف ضمن  يقصد عقالً ذلك الألن  ،ظهور االستحقاق العني على تقديرأو  استحقاق املطالبة بالبدل
وحمذور الدرك مستحق يف ضمن  ،ذا شهد بالنقيصة بدون القبض فقد أقدم على نقصان حقهإو، احملذور

  .هذا
  .دلةاأل إطالقيقاومان  هذين وجهان اعتباريان الأن  ترىإذ 

   بعد حكمهنه إحيث  ،ويظهر من اجلواهر نوع تردد
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بل التهمة املخصوصة املستفاد ، لكن قد ذكرنا عدم ردها مبطلق التهمة(: ام قالبعدم القبول باال
ولعل ، ولكنه خمالف ملن عرفت، قوى القبول مطلقاًاألن إ :ولعله لذا قال بعض املعاصرين، دلةمن األ
  . ) انتهى عدم القبول مطلقاًاألوىل

مبجرد بعض الوجوه  دلةسقاط األإكن مي وال ،مقتضى القاعدة القبول مطلقاًأن  تقدم من ما: وفيه
  . االعتبارية

بل حيث ، ة بني الشركاء فالشهادة تتمعبصحة الشف كان البائع اثنني فيما قلنا لوأنه ومنه يعلم 
أما شهادة وارث  ،أيضاًمر بالشهادة واليمني يف املقام نقول بأن يف املاليات تقبل الشهادة واليمني يتم األ

وإن  وبعض احملذورات السابقة، دلةاأل طالقما أشبه فأوىل بالقبول مطلقاً إل وليه أوأو  وكيلهأو  البائع
  . املقتضية لقبول الشهادة مطلقاً دلةتقاوم األ تلك احملذورات وجوه استحسانية الإالّ أن  كانت آتية هنا

ن وؤكانت يف سائر ش، أو قبول شهادة البائع سواء كانت يف الزيادة والنقيصة ومنه يعلم
  . اًإطالقفحاله حال سائر الشهداء الذين مل يذكروا فيهم هذه احملاذير ، االختالف

  
  ((لو أقام كل منهما البينة))

كل منهما بينة حكم ببينة  امأق ولو(: ومما تقدم يظهر وجوه النظر يف قول الشرائع حيث قال
حدمها بينة وأل ختالف بني املتبايعنيولوكان اال ،اخلارجألنه  وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع، املشتري

الختصاص القرعة  ،إشكالوفيه ، احلكم فيها بالقرعة كان لكل منهما بينة قال الشيخ ولو، حكم ا
البائع مع ميينه مع بقاء السلعة فتكون البينة قول اشتباه مع الفتوى بأن القول  وال، مبوضع اشتباه احلكم

   أقام كل منهما لوأنه  حيث قد عرفت، )بينة املشتري
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واملشتري ، قلالشفيع يدعي األألن  ،فاحلكم ببينة املشتري بدون احتمال للقضاء ببينة الشفيع، بينة
  . األصلقل معه ال فمدعي األإو، البينةإىل  كثر حيتاجومدعي األ، كثريدعي األ

مر من موضع مل يكن األ ،حدمها بينةتقدم فيما اختلفا يف قدر الثمن وأل قد عرفت مماأنه  كما
واليمني على من أنكر  ،البائع فرضاً يبل البينة على املدع، واحد منهماأي  التحالف الذي حيكم ببينة

  .على التفصيل السابق
حيث إن ، وعدم بقاء السلعة أثر لبقاء السلعة الأنه  كما، يف احلكم بالقرعة شكالكما عرفت اإل
  . املشتري ةينب ال بينته كثر فالبينةالبائع هو املدعي لأل

 يكون احلكم لبينة أحدمها لو ،ومنكراً كل منهما مدعياً نعم لو أبرزا الدعوى على وجه يكون
 ،البينة فيتساقطان امهأقام كالأو  حلفاإذا  أما. حلف أحدمها فقط وحللف أحدمها لو ،حدمها بينةكان أل

  . القرعة ويكون احملكم قاعدة العدل ال
برازمها الدعوى على وجه يكون كل منهما مدعياً ومنكراً يتجه إيق مع لكن التحق(: فقول اجلواهر

تقتضي جعله مدعياً  صول على فرض تسليمها القول الشيخ بالقرعة مع عدم الترجيح وزيادة خمالفة األ
ن إ بالعكسأو  برزها على وجه يكون البائع مدعياً واملشتري منكراًأوإن  ،اآلخرحبيث ترجح بينته على 

  . ) انتهىاخلارجأو  على مسألة ترجيح بينة الداخل ضه بينأمكن فر
وعليه فمقتضى ، اخلارجأو  يف املسألة يف ترجيح الداخل شكالواإل قشة من جهيت القرعةحمل منا

بينة ى ويف مورد املدعي واملنكر حيكم عل، يف مورد التحالف حيكم حسب قواعد التحالفأن  القاعدة
  . املدعي وميني املنكر

  
  ري الشفيع إذا قضي بالثمن))خت((

  ).خذ بذلك ويف التركذا قضى بالثمن ختري الشفيع يف األإو(: الشرائع قالمث إن 
   فيتخري الشفيع( :لكن يف القواعد، أيضاًاملبسوط إىل  ونسب هذا القول
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  ).خذ مبا ادعاه املشترياأل قربواأل، خذ به والتركبني األ
والدروس وجامع املقاصد  يضاحواإل رشادالتحرير واإلإىل  مةونسب هذا القول الثاين مفتاح الكرا

، حلف عليه صدق البائع دفع مان إ الشفيع :فقال، وفصل يف التذكرة(: مث قال، واملسالك واحلواشي
مل وإن  ،أخذه البائع زائداً ظلماً فال يطالب غري من ظلمه ماأن  يدعيألنه  وليس للمشتري املطالبة

بل هو ، وهو جيد جداً، يردبيلووافقه على ذلك موالنا األ، ادعاه املشتري مجيعاً ايعترف مبا قال أدى م
  . آخر كالمه، إىل )املتعني يف النظر

الثمن وهو يزعم  إليهيأخذ من املشتري ويدفع  إمناالشفيع ألن  ،ومن تبعه عالمةالهو قول  قربواأل
بل عن الفاضل والشهيد ، قرار منه النافذ يف حقهيأخذ الشفيع به بعد اإل ن البائع ظامل بأخذ الزائد فالأ

املقر ألن  وذلك، يصدقه الشفيعأن  ىلإ كنت ناسياً: قول البائع وقالإىل  رجع التصريح بذلك حىت لو
العقالء على  قرار(إقراره لعموم إأخذ ب الّإو ،ثباتإللزم عليه ا ما أشبهأو  ادعى االشتباهإذا  على نفسه

مث ، فاًأقر بأن عليه لزيد ألإذا  فهو كما، ثباتاإلإىل  بعد ذلك النسيان ادعاء حيتاج هؤوادعا، )١( )أنفسهم
يؤخذ بكالمه  الفإنه  ،ما أشبه، أو ذلكبعد  إليهبل دفعته : قال أو، غلطت عمداً :قال أو، اشتبهت: قال

يثبت على  إمناالعقالء قرار إو، قرار على نفسهإاألول ألنه قراره إيؤخذ ب إمناو، قرار لنفسهإألنه  الثاين
  . نفسهمأل أنفسهم ال

ام البائع سواء أق، دفع الشفيع التسعني ،تسعوننه إ :وقال املشتري، مائةنه إ :البائع فلو قال، وعليه
  مل حيلف املشتري ورد احللف على البائع ، أو البينة

                                                
  . ٢من اإلقرار ح ٣الباب  ١١١ص ١٦) الوسائل: ج١(
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الشفيع مبا أقر  وكذا يف مورد التحالف يأخذه، احلكم يثبت مبجرد النكولن إ :قلنا، أو وحلف
  .ثبت عليه شرعاً مبا املشتري على نفسه ال

أنه  كما لو ادعى، قرار خالف الثبوت شرعاً مبا كان ضرراً على املقروكذا يف كل مورد كان اإل
فإنه  ،مسجدأنه  ادعى املقر ماإىل  ملك فانتقلأنه  ثبتألكن الطرف ، ما أشبهأو  ا مزوجةأأو  مسجد

بنتهما مزوجة أن  واجلد يف بكاالختالف بني األ ،ا غري مزوجةإ الطرف قالأن  و، أحق له يف بيعه ال
غري ذلك من موارد االختالف ، إىل ب تزوجيهاحيق لأل الفإنه  ،فأثبت اجلد القائل بأا غري مزوجة ،أم ال

بل من ، ملستثىنحنن فيه من ا كان يف مورد دليل على اخلروج وليس ماإذا إال  ،قراربني الثبوت شرعاً واإل
  . كلي املستثىن منه

بناًء على اعتبار دفع الثمن الواقع  :يقال لكن قد(: قال، ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره اجلواهر
يتجه  ،وعدم ثبوت الواقع منه بقول املشتري خاصة، والفرض عدم علم الشفيع، من الشفيع يف التمليك

 قامة البينةإخصوصاً مع ، يقوله البائع ماإالّ  وليس، لواقعتوقف احلكم بتملك الشفيع على دفع الثمن ا
نعم مع مصادقة . يثبت الواقع ف املشتري بكون الثمن كذلك الاوجمرد اعتر، منه اليت فرض قبوهلا

فمع  ،بل لكون احلق منحصراً فيهما، لثبوت ذلك واقعاً الشفيع له على ذلك يتجه احلكم بالتملك ال
يصير كون الثمن كذلك  قرار يف حقه الن اإلإف د املشتريإذا انفر خبالف ما ،مللكاتفاقهما عليه حيكم با

املشتري  يمر على وجه لو رضعلى وجه حيكم حبصول امللك للشفيع املعترب فيه دفع الثمن يف نفس األ
حيكم  الففي املقام نئذ يح، وه املشتري منهؤمث يرب، ثبت يف ذمتهإالّ إذا  خذألنشاء اإقل مل ميلك بباأل

   يعلم كونه بدفع ماإالّ  بتملكه الشقص
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، مر صادقاًكان يف نفس األن إ ميلكه وال بل، لمشتري مطالبته بالزائدلجيوز  كان الوإن  ،لثمنا
  . ) انتهىف والشيخنهذا نظر املصإىل  ولعل

كن مع ول(: ولذا قال اجلواهر بعد ذلك، قرار مقدمن اإلإف، فيه ذ الكالم املذكور قد عرفت ماإ
يلزم  فال، العني يف يد املشتري وهو مقر للشفيع باستحقاق انتزاعها منه بكذاأن  فيه باعتبار فيه ما ذلك
  . )بغريه

: وقال الدائن، الدائن يطلبه دينارينن إ :لو قال املديونفإنه  ،غري تامنه إ ففيه ،أما تفصيل التذكرة
ثبت  ذا علم الشفيع أوإف، مر على الواقعاأل يبقوإن  ،البةأعطاه ديناراً مل حيق له املطإذا فإنه  ،بل دينار

يغري  قرار الشفيع الإو ،قرارصحت الشفعة حسب اإل الّإصدقه بطلت شفعته و الثمن ماأن  عنده شرعاً
  . قرار اعتباطاًكان اإلإذا  من الواقع حىت تبطل شفعته

  . حكامواحملقق بتضاد األثبات قول املبسوط إل يضاحومنه يعلم وجه النظر فيما استدل اإل
أجازه أو  فلو أوجب الشارع غريه، الثمنأنه  قد ثبت شرعاًأنه  ومعناه(: قال يف مفتاح الكرامة

وجياب بأن ذلك مع ، )١(كمني خمتلفنيحبحيكم يف قضية  ال: (عليه السالم) وقد قال، لتضاد احلكمان
  . ) انتهىواحملكوم له الشفيع، شتريوهنا احملكوم عليه امل، احتاد احلكم واحملكوم عليه وله

سواء أقام البائع  ،بدعوى البائع قرار املشتري الإخذ بمقتضى القاعدة هو األأن  ذ قد عرفتإ
   .أم ال احلجة حىت ثبت قوله

  ، فلعله أراد النقل باملعىن (عليه السالم)أما الرواية اليت رواها مفتاح الكرامة عنه 

                                                
  . ٤٥٥ص ٣٧) انظر اجلواهر: ج١(



 ٤١٩

 كما ال ،)١(يف الفتيا يف اختالف القضاة (عليه السالم)  املؤمننيحيث يستفاد ذلك من كالم أمري
  . وغريه خيفى ملن راجع ج البالغة

  
  ((لو اختلفا يف قيمة العوض))

ن تعذر قدم إف، ض اعول مثناً عرض على املقومنيولو اختلفا يف قيمة العو(: القواعد قالمث إن 
  . )إشكالقول املشتري على 

يكون  وال، يؤخذ بقول اخلربة يف أمثال املقامألنه  ،املقومني هو الطريق شرعاً العرض على: أقول
كما ، ولذا كان هو الذي اختاره التحرير والدروس واحلواشي، احلكم حسب البينة واحللف والنكول

  . نقل عنهم
 اً حبيث الة اعولة مثنهرلف الشفيع واملشتري يف قيمة اجلولو اختأنه  معناه(: ويف مفتاح الكرامة

 ،اصفهانأو  املقومني الذين هم يف بغداد مثالًإىل  أكثرأو  بعد الرحيل واملسري يومنيإالّ  رفتهاميكن مع
معىن  فال، كان مع مشقة وعسروإن  ،ميكن العلم بذلكألنه  ،يقدم هنا قول املشتري بادئ بدء الفإنه 

  . ) انتهىمكان استعالم قيمتهاإو جود العنيمعىن لالختالف يف القيمة مع و ال: لقوله يف جامع املقاصد
  . وهو كما ذكره مفتاح الكرامة ملا عرفت

ويف ، ذكره غري واحد فهو مقتضى القاعدة على ما، )تعذر قدم قول املشترين (إ :وأما قوله
يف هذه املسألة  شكالمنشأ اإلن إ :أشكل عليه جامع املقاصد بقوله حيث، إشكالالقواعد عليه  إشكال
 يف الفرق بني هذه املسألةن (إ :وقال، فحاهلا عنده كحاهلا، اختلفا يف قدر الثمنإذا  ه فيماؤنشهو م

   وتردد هنا، حيث جزم بتقدمي قول املشتري هناك، ومسألة االختالف يف قدر الثمن

                                                
  . ١٨) ج البالغة: اخلطبة ١(



 ٤٢٠

  . شكالمل يظهر لنا وجه معتد به هلذا اإل: وتبعه اجلواهر وقال، )نظر
ختلفا اإذا  ا كمامأل: قال يف أوهلما، ملشتري يف التحرير والدروسولذا جزم بتقدم قول ا: أقول

  .يف قدر الثمن
 فال، والشهيد من انتزاع امللك منه وأخذه منه قهراً يضاحكما نقل عن اإل، شكالأما توجيه اإل
ربط  الإذ  ،خيفى ال ففيه ما ،عدم الزيادة أن األصل ومن، فيقبل قوله مع ميينه، أيضاًيقهر على العوض 

  . مع طرفه ألن األصل ،وبني عدم ثبوت قوله، بني أخذ امللك منه قهراً
قدم  ،وأنكر الشفيع ،حدثتهأنا أ: فقال املشتري، البناءأو  ولو اختلفا يف الغراس(: مث قال يف القواعد

  ).ملكه والشفيع يطلب متلكه عليهألنه  قول املشتري
كما صرح بذلك كله يف املبسوط والتذكرة ، (وانتزاعه من يده): وعلق عليه مفتاح الكرامة

عدم تعلق حقه  األصلله بأن الشفيع حيث يطلب متلكه عليه  وتبعهم يف اجلواهر معلالً، وجامع املقاصد
أصيل  ألن األصل ،األصلإىل  حاجة فال، وذو اليد يسمع قوله ،نه ذو اليدأ تعليله بأن األوىل والظاهر، به

نا نعلم سبق أملكه مع أنه  ولذا يقدم قول ذي اليد يف، خمالفاً موافقاً أو لاألصسواء كان  ،دليل حيث ال
  . لك دعوى مثالًمل يكن هناإذا  ،يد غريه عليه

   



 ٤٢١

  (إذا ادعى البيع لألجنيب)
 ،جنيبفأنكر األ ،باع نصيبه من أجنيبأنه  ادعىإذا  :قال يف اخلالف(: قال يف الشرائع ):٢مسألة (

ولعل ، من حيث وقوف الشفعة على ثبوت االبتياع ،وفيه تردد، قراراهر اإلبظ كيللشربالشفعة  يقض
  . )أشبه األول

 باع نصيبه من أجنيب فأنكرأنه  ولو ادعى(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة يف القواعد
للشريك بالشفعة يف املثال يف  يقد قض(: )إشكالعلى  قرارللشريك بالشفعة بظاهر اإل يجنيب قضاأل
ونفاها  ،خلالف واملبسوط والتذكرة واملختلف والدروس واحلواشي وجامع املقاصد واملسالك والشرائعا

  . )١()يضاحوال ترجيح يف التحرير واإل ،يف السرائر وجامع الشرائع
نه أقر حبقني أون ملا احتج عليه الشيخ يف اخلالف واملبسوط باألولومقتضى القاعدة هو ما ذكره 

قرار قد اإلحيث إن و، ذا رد املشتري ثبت حق الشفيعإف، ي والثاين حق الشفيعأحدمها حق املشتر
ألن  ،ما كان على غريهإىل  ما كان عليه ومل يثبت بالنسبةإىل  متالزمني ثبت بالنسبة تضمن حكمني غري
قرار العقالء على أنفسهم جائزإ ،ن ين اشتريت هذا مإ: قال زيد لو مثالً ،قراركما حقق يف باب اإل

ألنه  ،مات أبوهإذا  رث ذلك الشيءإوزيد بعد ذلك ال حق له يف  ،خذ بالشفعةفالشفيع له األ، أيب
يعطيه أن  ولو وقع الشيء بوجه من الوجوه يف يد املعترف لزم، للشفيع اعترف بأن املال صار ماالً

د بأن دار عمرو وقف اعترف زيإذا  فهو مثل ما، غريهأو  نه للشفيع فيما حنن فيهأمعترف بألنه  للشفيع
أو  ،يسلمه للوقفأن  وقعت الدار يف يده جيبإذا  لكن، قراره يف حق عمروإال ينفذ فإنه  ،مسجداً

يتزوجها العترافه بأا زوجة أن  طلقها زيد مل حيق لهإذا فإنه  ،اعترف بأن زوجة زيد هي زوجة عمرو
  . هنا إليهملعنا أقرار وكتاب اإل من ذلك يف كما ذكرنا طرفاً، مثلةغري ذلك من األ، إىل عمرو

                                                
  ط احلديثة. ٧٥٥ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(



 ٤٢٢

ن (إ :كالمه يفقال يف حمك، على الشيخ نكارومن ذلك يعرف وجه النظر فيما ذكره احللي يف اإل
ويستحقها ويأخذها ، بعد ثبوت البيع الإتستحق  الشفعة الأن  نا ومذاهبهمابأصحالذي تقتضيه أصول 

، حيكم احلاكم بأن البيع حصل وانعقد وال، راًوقع ظاه وال صحا والبيع م ،من املشتري دون البائع
األصل  أيضاًو، وكيف يأخذها من البائع ،حيكمأن  فكيف يستحق الشفعة يف بيع مل يثبت عند احلاكم

قول إىل  يرجع فيها وهذه املسألة حادثة نظرية ال، دليل قاطعإىل  ثبتها احتاجأفمن ، شفعة الأن 
ه ب أقروقد ، بل على البيع نفسه، يتوقف على ثبوت البيع وا الولذا رده املختلف بأن ثب، املخالفني

، املقرإىل  مرين بالنسبةوقد حصل أحد األ، قراراإلأو  ما البينةإ، لكن ثبوت البيع بأمرين سلمنا ،البائع
) الشريكإىل  عند احلاكم بالنسبة هومننع عدم ثبوت ،قرارصدقه املشتري ثبتت الشفعة مبجرد اإل وهلذا لو

  . نتهىا
 الأنه  كما، قرارصل بعد وجود اإلجمال لأل الألنه  ،األصلمل يتعرض اجلواب عن أنه  والظاهر

  . هماما أشبهأو  صل بعد وجود البينةجمال لأل
قوى هو قول السرائر األ: ومنه يعلم وجه النظر يف كالم مفتاح الكرامة يف رد املختلف حيث قال

خمرج  وال )١(عقبة ا يف خربإليهوالعلة املومي ، خذ من املشتريألاأن  على مجاعواإل األصلإىل  نظراً
بل قوهلم ، تتناوهلا ات لندرا الطالقواإل، يف املقام إمجاع الإذ  ،كما أخرج عنها يف غري املسألة، عنها

يتناول من ادعى البيع لردت دعواه حبق  اىل غري ذلك ال ،وباع الدار ،)٢(باع نصيبه: )عليهم السالم(
   ل فيه عن الشفعة ملنئالذي س خصوصاً اخلرب، املنكر

                                                
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج١(
  . ١ح ٥الباب  ٣١٩ص ١٧) الوسائل: ج٢(



 ٤٢٣

غريمها فباع أحدمها نصيبه  بني شريكني ال شيءكان الإذا  :فقال ،هي شيءأي  ويف، هي
  . المهك انتهى ،)١(فشريكه أحق به من غريه

كره قرار كالبينة طريق كما ذواإل، قرارخذ باإلنريد األ إمناو، ثبات البيعإنريد  ننا الإ: وفيه
حنكم به  إمناو، نعلم بالبيع قطعاً نا الإيف يد ذي اليد وباعه ف شيءذا كان إ فحال املقام حال ما، املختلف

  . ظاهراً
، هو يف غاية اجلودة(: بعد نقله كالم السرائر قالنه إحيث ومنه يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر 

ومن ، عن البائع خاصة فضالً، شتري مع البائعقرار املإمسعته منا من عدم ثبوت البيع ب خصوصاً بعد ما
، خالفه دلةعما كان املنساق من األ فضالً، ي االقتصار فيها على املتيقنصل اليت ينبغخمالفة الشفعة لأل

مملك ومعلومية  الشفيع يأخذ من املشتري على وجه يكون دفع الثمن جزَءأن  بقسميه على مجاعومن اإل
نه يثبت موضوعاً علق الشارع عليه أ ال، الذي هو حجة على املقر نفسهقرار عدم ثبوت املوضوع باإل

احلق منحصر ألن  بل، خذ بالشفعة مع التصادق بني الشفيع واملشتري ليس لثبوت املوضوعواأل، حكماً
خذ مع دفع الثمن يكون له األأن  يبعد هنا مع فرض تصادق الشفيع مع البائع وال، وقد اعترفا به فيهما

  ).بناًء على عموم واليته ملثل هذا، للحاكم
: قال ،غري تام شيءعلقه على وإن  ،ضرب عن هذا الكالم أخرياً مبا اقترب من قول املشهورأولذا 

قرار املزبور على وجه يترتب عليها حكمها الذي منه بطالا ن كان املراد ثبوت الشفعة باإلإوباجلملة ف(
وإن  ،ةعن أحدمها خاص فضالً، ره مع املشتريقراإت ذلك بريب يف عدم ثبو فال، مع عدم الفور وحنوه

  . ) انتهىبأس بهفال قراره إخذ مؤاخذة للمقر بللشفيع األأن  كان املراد

                                                
  . ٢ح ٧باب ال ٣٢١ص ١٧) الوسائل: ج١(



 ٤٢٤

ون الشفعة جارية ؤوكل ش، املقرإىل  خذ بالشفعة بالنسبةله احلق يف األأن  ن مقتضى القاعدةإف
  . عذارنه من األأمل نقل بإذا  حىت الفورية
يكون  إمناقرار واإل، قراريثبت باإل إمناالبيع ألن  ،يتمكن هو من جعل الدرك على املشتري نعم ال

  . كما ثبت يف حمله، على غريه حجة على املقر ال
 وال، مستحق عليهألنه  قر البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع للحاكمأن (إ :ولذا قال يف املسالك

بناًء ، ضرورة عدم متاميته( :يف رده استغربه اجلواهر قائالًوإن  ،)كان للبائع أخذه قصاصاً الّإيدعيه أحد و
وخصوصاً بعد ، وجه هلا بعد عدم ملك املشتري له واملقاصة اليت ذكرها ال ،تملكعلى مدخليته يف ال

  . ) انتهىحالف املشتريإ
ار حال قرفحال اإل، رارهقإثار مترتبة على البيع حسب ل اآلن كإف، نه باعأالبائع يقر بحيث إن ذ إ

  . أيضاًذا كان كذلك صحت املقاصة إو، كان على املقر  كل ماوحال قول ذي اليد يف، البينة
يثبت الدرك على املشتري لعدم ثبوت البيع  وال(: د ذلك حيث قالعذكره املسالك ب أما ما

  . فهو كما ذكره، )بل يبقى على البائع، إليهبالنسبة 
قراره بكون الشقص إوجه لكون دركه عليه بعد  النه إ :وفيه(: اجلواهر بقوله إشكاليرد عليه  وال
  . ) انتهىملكاً لغريه

يأخذ املال من الشريك كذلك يكون الدرك أنه  فكما، )من له الغنم فعليه الغرم(أن  ذ الوجهإ
  . عليه

جن إذا  وكذلك، يعلم صحة البيع وعدمها جنيب ووارثه الذا مات األإ حال ما تقدم يعلم ومما
  . مثلةغري ذلك من األ، إىل كان وليه احلاكم الشرعي غاب غيبة منقطعة مما أو ،جنيب وكان له ويلاأل



 ٤٢٥

ويعطي ، يأخذ الشريك بالشفعةفإنه  ،ين بعته للمشتري وقبضت منه الثمنإ: قال البائعإذا  أما
 يكون مرجعه موال اليتويكون حال هذا املال حال سائر األ، احلاكم ويل املمتنعألن  ،الثمن للحاكم

  . حدمهانه ألأينكره الطرفان مع علم احلاكم ب احلاكم مما
إذا  ذا يكون حكم الشفيع مث ما(: قال ،وجه ترديد مفتاح الكرامة يف املال غري ظاهرأن  ومنه يعلم
م يقال أ ،مثن أيأخذ الشقص بغري ،نكر املشتري ذلكأو ،نه قبض الثمن من املشتريأاعترف البائع ب

ن يأخذ الثمن أ يريد بل قد يكون ال، منهما شيءجيب عليه  الأنه  مع، هءتربأو  تقبضأن  ماإ: للمشتري
 وال، معترف له بهألنه  ،أم يقرر الثمن يف ذمة الشفيع، فيه شبهة لعلمه بأن ماله حرام أو ،من الشفيع
ألنه  ،مالكه للحاكم فيتصدق به عنأم يدفع  ،بقاء حق غريه يف ذمتهإعليه ضرراً يف أن  يدعيه مع

موال أم يضعه يف بيت املال مع األ، اعترف به أخذهإذا  أم يضعه يف بيت املال حىت، كمجهول املالك
، مل يعترف بالقبضإذا  ذا يصنع البائعوما، أم يكون حاله حال مال بيت املال كما يقوله العامة، الضائعة

، إىل )ان القصاص من املشتري ومل ميلكوأم يأخذه بعن ،يستحقه عليه وهو ال أيأخذ الثمن من املشتري
  .آخر كالمه

جريت فيه قاعدة العدل أكان مردداً بني نفرين إذا  املالحيث إن  ،ن هذه الترديدات كما ترىإف
أنه  كما، وكالمها على الفرض مقر بأنه ليس له، اآلخرحدمها على ولوية ألأ الألنه  ،من التقسيم بينهما

 ،خر الثلثني مثالًحدمها الثلث ولآلأل ىبأن يعط ،التقسيم بينهما بدون العدل عطائه لغريمها أووجه إل ال
  . مفصالً )الفقه(كما ذكرنا ذلك يف بعض مباحث 

   بالنسبةفإنه  ،أخذت بعضه ومل آخذ بعضه بعد: ذا قالإ ومنه يعلم حال ما



 ٤٢٦

  . أثبتهأو  نفى أخذهإذا  ،حكم الكل يكل بعض جيرإىل 
الشفيع له حيث إن ، نه اشتراه وأنكر الشريكأذا اعترف املشتري بإ حال ما يعلمتقدم  مماأن  كما

قرار العقالء إلقاعدة  ،يأخذه منه مثالً رث وحنوهباإل إليهانتقل إذا  نهأخذ بالشفعة ويتربص الفرصة باأل
  . تقدم وغريه مما
  

  ((إحالف املشتري))
  . )ف املشتريحالإ إشكالوللشفيع دون البائع على (: مث قال يف القواعد

كما ، شك جنيب فالوأنكر األ باع نصيبه من أجنيبأنه  ادعىنه إذا (إ :ويف مفتاح الكرامة حاصله
، ثبات الدركإل أو ،دريسإثبات الشفعة على قول ابن ما إلإ، حالف الشفيع للمشتريإيف  يضاحيف اإل

ويف التحرير ، فيهماترجيح  وهذا الذي نفى الشك فيه توقف فيه يف التذكرة والدروس حيث ال
 وقد حصل من البائع فال، مقصوده أخذ الشقص وضمان العهدةأن  ووجه العدم، أقوىنه إ واملسالك

  . )فائدة يف احملاكمة
لتعلق حقهما معاً  ،حالف على املشتريكل واحد من البائع والشفيع له حق اإلأن  الظاهر: أقول

  . بذلك
مل يكن قد قبض إذا  حالفهإللبائع أن  يف إشكال فال، وعلى كل حال(: ولذا قال يف اجلواهر

كما  ،أيضاًحالفه إوأما الشفيع فله ، استشكل فيه يف القواعدوإن  ،بل ومع قبضه من الشفيع، الثمن
قراره وضمانه الدرك إل حتصيالً ،مل يكن جازماً اوإن  بناًء على قبول الدعوى منه ،صرح به غري واحد

  . ) انتهىق املزبورالصدإىل  وغري ذلك مضافاً
  ((إحالف البائع))

  ن إف، ادعى املشتري االشتراء وأنكر البائع لوأنه  ومنه يعرف: أقول



 ٤٢٧

  .حالف البائع لتعلق حقهما معاً بهإلكل من املشتري والشفيع 
 وكيله أو وليه أو كان وارثه أوإذا  ماأ، مل يدع النسيان وكان هو الطرفإذا  احللف باجلزممث إن 

هللا وا، نكارفاحللف يكون على عدم العلم حسب قوانني االدعاء واإل، ادعى النسيان أو، ما أشبه وصيه أو
  . سبحانه العامل

  



 ٤٢٨

  ((ادعاء ابتياع الشريك))
فالقول قول املنكر مع ، شريكه ابتاع بعده فأنكرأن  ادعىإذا ( :قال يف الشرائع ):٣مسألة (

  . )ميينه
ن ادعاء ابتياع الشريك بعده مع كمال إف، ق الشفعة عليهيستحأنه  هذا االدعاء ينفع يف: أقول

وعلى طرفه املدعى عليه ، خذ بالشفعة وعليه البينةلأل يشرائط الشفعة يوجب استحقاق هذا املدع
  . بعد رد اليمني على املدعى ذا مل حيلف يبىن على القولني يف احلكم مبجرد احللف أوإو، اليمني

  . الف أجده بني من تعرض لهخ بال: رففي اجلواه، وكيف كان
فالقول قول الشريك مع ، ادعى تأخري شراء شريكه ولو(: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

كما صرح بذلك يف املبسوط واملهذب والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير واللمعة وجامع : ()١(ميينه)
   .)٢()وجممع الربهان رشادوالروضة واإلاملقاصد واملسالك 

  .عدم حتقق شرط الشفعة صالةوذلك أل
الشك يف حتقق إىل  ني يرجعاألصلبعد تساقط إذ  ،عدم تقدم شرائه أصالةة برضامع اإ: يقال ال

  . ثباتعيه اإلدالشرط فعلى م
أنه  ادعى كل واحد ولو ،اجلهل ما، أو الشك فيهما، أو ومنه يعلم حكم اجلهل بأحد التارخيني

لك بينة يكن هنامل إذا  العدللقاعدة  ،أيضاًمر بينهما نصفني بالشفعة كان األ مقدم على شريكه فأخذا
  . حلف وال

  . )مل يشتر بعدهأنه  كلف اليمني والي ،يستحق عليه شفعة جاز الأنه  ن حلفإف(: مث قال الشرائع
  .بني املتعرضني له أيضاًخالف أجده  بال: ويف اجلواهر

إىل  (ويكفيه احللف على عدم استحقاق الشفعة) نسبته: ةويف مفتاح الكرامة عند قول العالم
   املبسوط واملهذب والسرائر والشرائع والتذكرة والتحرير واللمعة وجامع

                                                
  .٢٦٢ص ٢قواعد األحكام: ج) ١(
  ط احلديثة. ٧٥٩ـ  ٧٥٨ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ٢(



 ٤٢٩

خص هنا ويف عم مع ادعاء األاحللف على األألن  ،ووجهه واضح ،املقاصد واملسالك والروضة
ألنه  طلبه ديناراًيأنه  ادعىإذا فإنه  .)١(رواليمني على من أنك :عليه وآله)هللا (صلى اغريه مشمول لقوله 

  . يطلب منه شيئاً مشل االدعاء وغريه الأنه  اشترى منه شيئاً فحلف على
يوجب انتفاء  خص الألاانتفاء ألن  ،خصعم وحيلف على األبأن يدعي األ ،يصح أما العكس فال

  .عم كما هو واضحاأل
  .عماألأو  خصمث حيلف على األ، عماألأو  خصبأن يدعى األ ،ربعةقسام األوبذلك ظهرت األ

خص على طبق لبعض العامة وجهاً لتحتم احللف على نفي األأن  ويف املسالك وتبعه مفتاح الكرامة
وميكنه إالّ  مل جيب بهألنه  ،أجاب بهن إ خصنه جيب احللف على نفي األأووجهاً آخر ب ،الدعوى

ما أرفت من ع ملا ،ويف كال الوجهني نظر، ريهغعم ابتداًء مل يكلف أجاب باألوإن  ،احللف عليه
ن العرف يفهم منه إف. واليمني على من أنكرعلى املدعي البينة : عليه وآله)هللا (صلى اخالف قوله 

  . خص يف دعواهنفى األإذا  عم فيهاوعلى نفي األ، خصصحة احللف على نفي األ
: عليه وآله)هللا (صلى ابأن ظاهر قوله  ،)٢(قشة اليت ذكرها اجلواهراوجه للمن الأنه  ومنه يعرف
البينة على املدعى واليمني على من أنكر ،ولذا قال ، نكاروقع منه من اإل كون كيفية اليمني على ما

 يكون قد اشترى بعدهأن  ميكنألنه  ،لكنه واضح الضعف بعد فرض كون اجلواب صحيحاً: بعد ذلك
  . لو ادعاهثباته إيستطيع  وال، ولكن سقطت الشفعة مبسقط

                                                
  . ٣ح من كيفية احلكم ٢٥الباب  ٢١٥ص ١٨لوسائل: جا) ١(
  . ٤٦٠ص ٣٧) اجلواهر: ج٢(



 ٤٣٠

أن  عم يف عدم القبول بنيادعى األإذا  خص فيمافرق بني احللف على نفي األ الأنه  ،ومنه يعلم
يف الدار  إنسان الأنه  ادعىإذا  كما ،خص من وجهلنفي األ، أو خص مطلقاًيكون احللف على نفي األ

يس حلفاً على نفي الدعوى ما لأل ،ن كال احللفني غري نافعإف، أبيض يف الدار الأنه  مث حلف على
  . ف عليهوغري احملل اآلخرمكان حتقق العموم من وجه بفرده إل

  
  ((إذا قال كل منهما أنا األسبق))

ومع عدم البينة ، فكل منهما مدع، نا أسبق فلي الشفعةأ: قال كل منهما ولو( :مث قال الشرائع
  . )وتثبت الدار بينهما، حيلف كل منهما لصاحبه

حيلف  يقيم أحدمها البينة أو حيلفا أو يقيما البينة أوأن  ماإى كل منهما ذلك فادعن إ :أقول
حدمها على شفعة أل فال حلف حدمها بينة والن ألمل يك حلفا أو أو ن أقاما كل منهما البينةإف، أحدمها
  . بل تثبت الدار بينهما لقاعدة العدل، اآلخر

  . حلف أحدمها فاحلكم لهإذا  وكذلك، أقام أحدمها البينة فاحلكم لهإذا  أما
صرح  :ادعى كل منهما السبق حتالفا مع عدم البينة) و(ول: ويف مفتاح الكرامة عند قول العالمة

  . واللمعة وجامع املقاصد واملسالك والروضة وجممع الربهان رشادبذلك الشرائع واإل
 يسمع من أحدمها أوالًنه أ املسألةويأيت للمصنف يف الكتاب وغريه والشيخ والقاضي يف (: مث قال

  . ) انتهىدعواه اآلخرمث يسمع من  ،لكونه عن ميني صاحبه حىت تنتهي دعواه للقرعة أو لسبقه أو
دعوى واحدة يكون  عويان مستقالن الما دأيشكل ذلك ب قد(: وقد أخذ منه اجلواهر حيث قال
  ن إنه إ :يقالأن  احلكم فيها بالتحالف فيتجه حينئذ فيها



 ٤٣١

أقرع احلاكم يف استخراج أو  ،وقلنا بالترجيح، كان عن ميني صاحبه أو دمها بالدعوىسبق أح
ن نكل حلف إف، مع فرض تقارما يسمع دعواه وحيلف املنكر مع عدم البينة ،الدعوىيف  تقدمي أيهما

بناًء على اعتبار بقاء امللك يف ، بعد استحقاق خصمه ملكه اآلخرله ومل تسمع دعوى  يوقض ياملدع
حلف ومل ينكل سقطت دعوى خصمه عليه الشفعة وبقيت له دعوى ا  نعم لو. استحقاق الشفعة

نكل حلف هو وإن  ،شفعة ذا ادعى ا وحلف خصمه استقر امللك بينهما على الشركة بالإف، عليه
عن املبسوط  احملكيبل هو ، يف موضع من القواعدكما صرح بذلك ، أراد وصار الكل لهن إ وشفع
  .) انتهىب والتذكرة والتحرير وجامع املقاصدواملهذ

إن أنه  املآل املعيار يف الدعوى املصب الأن  لكن مقتضى القاعدة حيث ذكرنا يف كتاب القضاء
بزارمها إمن املمكن إذ  ،ذكرا دعوى واحدة فهو كما ذكرناه أوالًإذا  أما، أبرزا دعويني كان كما ذكر

كما ميكن ، فهما دعويان لشفعتني اآلخرالشفعة يف شقص  ييدع منهما كالًأن  بصورة دعويني باعتبار
وبذلك ، منهما يدعي السبق الذي هو واحد ن كالًأ برازمها على وجه يكون كالدعوى الواحدة باعتبارإ

ذا كانت دعوى واحدة كان إف، تنايف بني الكالمني الذين ذكرمها القواعد وغريه ممن عرفت الأنه  يظهر
  . كانت دعويني كان كما ذكره املبسوط وغريهوإن  ،وغريه كما ذكره الشرائع

برازها بعنوان دعويني مستقلني فحينئذ يأيت كالم إاختارا ن إ ما(إ: ولذا قال يف اجلواهر أخرياً
 يبقن إ خرىاألذا انتهت توجهت إف ،مها على حسب غريها من الدعوىاحدإالشرائع الذي هو البدء ب

  . انتهى )هلا حمل



 ٤٣٢

فقد ، املراد من الدعوىأنه  ما حيتمل املآل أوإىل  كما تعنون ال الدعوىإىل  ينظر إمنااكم ن احلإف
، دوامأو  ةالعقد متعأن  وقد خيتلفان يف، يف وجوب النفقة هلا عليه وعدم الوجوب خيتلف الزوجان مثالً

بأن : بل يقال، قة وعدمهااخلالف يف النفن إ :يقال هي النفقة ال إمنافائدة الدعوى الثانية أن  ذا فرضإف
  .الفرق بني املتعة والدوام االشتراط يف العقد وعدمه

مثلة غري ذلك من األ، إىل كان املآل واحداًوإن  ،يف مصب الدعويني األصلومن الواضح انعكاس 
ويف بعضها للطرف ، تعنون الدعوى بعناوين متعددة يكون احلق يف بعضها هلذا الطرفأن  مما ميكن

  . وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك يف أواخر شرح العروة وكتاب القضاء وغريمها، األصل حسب اآلخر
فائدة  الإذ  ،حدمها بينة بالشراء مطلقاً مل يهتم اكان أل لو: فقد قال يف الشرائع، وكيف كان

  ).حدمها بالتقدم على صاحبه قضى اولوشهدت أل ،فيها
 ،يثبت الشفعة ع بينهما يف الشراء املطلق الذي النزا ال األوليف إذ  ،ووجه كال احلكمني واضح

فائدة يف  خر البينة املطلقة حيث الكان لآلوإن  ،ن البينة على التقدم مقتضى اإف، دلةوالثاين مشمول لأل
  . البينة املطلقة يف مقابل البينة املقيدة

قش بأا أعم من لكن قد ينا(: حيث قال، يظهر وجه ملناقشة صاحب اجلواهر الأنه  ومنه يعلم
كما هو ، السبق واستحقاق الشفعةن انه أمرأ يكون مورد الرتاع بينهما كذلك الإالّ أن  اقتضاء الشفعة

  . ظهور املنت فيما ذكرناه بل، ظهور للمنت يف ذلك الإذ  ،)ظاهر املنت
وذلك ، )يحترج يف تاريخ واحد فال، أو ولو كان هلما بينتان باالبتياع مطلقاً(: قال يف الشرائع

واقتضاء الثانية عدم الشفعة بينهما لعدم السبق من أحدمها كما ذكره  ،واضح لعدم الفائدة يف املطلقة
  .اجلواهر

  كان لكليهما بينة مث إن 



 ٤٣٣

 خرىاألو مها مطلقةاحدإبأن كانت  رضافمع عدم التع، أخرىولذلك  واحدة شهدت هلذا تارة
، البينة أدلةيشمل مثله  اقطتان للمناقضة بني كالمهما حيث الفهما س رضاأما مع التع، مقيدة فال كالم

يبقى جمال له  الحيث أنه ، مانع منه خبالف الثاين النه إحيث ، األولوبذلك يرفع احتمال قبول قوهلما 
  . وجه هلذا الوجه االستحساين ملثل القولني ال دلةبعد عدم مشول األإذ  ،األولمع القول 

(عليه قضى أمري املؤمنني : قال (عليه السالم)جعفر أيب  عن، بن قيس رواه حممد ويؤيده ما
كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل إذا  حتى ،يف رجل شهد عليه رجالن بأنه سرق فقطع يدهالسالم) 

غرمهما نصف أن  فقضى عليهما ،شبهنا ذلك ذا إمناوليس الذي قطعت يده ، آخر فقاال هذا السارق
  .)١(اآلخرهادما على الدية ومل جيز ش

مث ، شهد شاهدان بالسرقةأنه إذا  اليت ذكرها الوسائل وغريه يف باب اآلخرالروايات  ومثله بعض
  . )٢(بالسرقة مل يقبل اآلخرعلى  ان شهدإف، رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد

يل سقطتا وق، كل واحد منهما بالتقدم قيل تستعمل القرعة ولو شهدت بينة(: مث قال الشرائع
  . )امللك على الشركة يوبق

(ولوشهدت بينتان كل منهما بالسبق احتمل التساقط : قال يف مفتاح الكرامة عند قول العالمة
 ويف املبسوط وجامع املقاصد ،ومثله يف عدم الترجيح الشرائع والتذكرة والتحرير واملختلف( :والقرعة)

واستبعده ،  التساقط والتحالفأن األوىل واملسالك يضاحويف اإل، وبه جزم يف املهذب، قوى القرعةاألأن 
   ونقل، يف جامع املقاصد النتفاء اليمني عن الدعوى مع قيام البينة

                                                
  من الشهادات.  ١٤الباب  ٢٤٣ص ١٨) الوسائل: ج١(
  هادات. شمن ال ١٤الباب  ٢٤٣ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 ٤٣٤

واحتمل يف التذكرة ، وقول للعامة و احتمال لناه إمناو، ومل جنده قوالً األولتمال يف املختلف االح
  . )القسم بينهما أيضاً

ولذا بىن مجاعة من الفقهاء على التساقط يف ، انرضاما طريقان متعأما وجه التساقط فأل: أقول
بد من التساقط وعدم  فال اآلخرحدمها على ترجيح أل وال، نيرضاللمتع دلةلعدم مشول األ ،مثل ذلك

ا تستخرج بالقرعة ألأن  فالالزم، وذلك غري معلوم، مها كاذبةاحدإأن  ووجه القرعة، احلكم بالشفعة
  .)١(لكل أمر مشكل

  .)٢(حدى البينتنيبعض الروايات الدالة على ترجيح القرعة إلإىل  ضافةهذا باإل
 وقد ذكر املسالك، بعد تساقط البينتني تبقى الدعويان على حاهلماأنه  ووجه التحالف بعد التساقط

ني مر بحصر األ عليه وآله)هللا (صلى ا النيبأن  ووجهه، احلكم باليمني مع سقوط البينة ليس ببعيدأن 
  .دليل اليمني طالقكان اال إل رضاذا سقطت البينة بسبب التعإف، )٣(البينة واليمني

: وقال ،يف التحالف والتساقط وأشكل عليه يف مفتاح الكرامة بأنه مل جند له أثراً يف مثله أصالً
  .فتعينت القرعة

ما إبل ، البينتني يوماً لكنا مل جندهم أسقطوا: تاح الكرامة يف التساقط بقولهفأشكل املأنه  كما
كان خارجاً إذا  احللف بعدها، أو القرعة فقطإىل  فزعواأو  ،كان يف يدمهاإذا  قسموا املال بينهما نصفني

  .عنهما
بأن احلكم باليمني مع سقوط البينة (: فقد قال بعد نقله كالم املسالك، وتبعه اجلواهر فيما ذكره

ة يف كتاب القضاء ضرورة معلومية عدم سقوط البينة عندهم وكأنه لعدم حتريره املسأل، ليس بالبعيد
  إالّ  فليس حينئذ، كضرورة كون القاعدة عدم اليمني معها ،حبال

                                                
  . ٢يف احلكم بالقرعة ح ٣٨الباب  ٥٢ص ٣والفقيه: ج ،٤٥١ص ٣٧ر اجلواهر: ج) انظ١(
  من كيفية احلكم.  ١٢الباب  ١٨٣ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  من كيفية احلكم.  ٣الباب  ١٧١ص ١٨) لوسائل: ج٣(



 ٤٣٥

  . ) انتهىلعدم تبعض الشفعة ،مكان القسمة جبعل الشفعة لكل منهما يف النصفإالقرعة بعد عدم 
 يح اليت وردت يف بعضجابالتر خرىاألالبينتني على  ىحدإبترجيح : يقالأن  لكن ميكن

مر ملا كان مالياً كان مقتضى القاعدة بأن األ: يقالإالّ أن  ،كرناها يف كتاب الشهاداتذو، )١(الروايات
  . جراء قاعدة العدلإ

  

                                                
  . ١من صفات القاضي ح ٩الباب  ٧٥ص ١٨) الوسائل: ج١(



 ٤٣٦

  ((إذا اختلفا يف اإلرث واالبتياع))
: ل الشيخقا ،ورث وأقاما البينةأنه  ادعى االبتياع وزعم الشريكإذا ( :قال يف الشرائع ):٤مسألة (

  ).رضايقرع بينهما لتحقق التع
نه إ :لكن الشريك قال، الشقص باالبتياع إليهانتقل أنه  الشريك على الشريك يوذلك بأن يدع

 ،شفعة مما ال ما أشبهأو  هبة أخذه جعالة أو صوحل عليه أوأنه  ادعى الشريكإذا  وكذا احلكم، ورث
ترجح فيشتبه احلال يف صدق أحدمها يستخرج  ال حيث: يخ يقولفالش ،كل واحد منهما البينةوأقام 

  . حيث قدموا بينة الشفيع، ا لكل أمر مشكل خالفاً للمشهوربالقرعة أل
 قربواأل ،وأقاما بينة قيل يقرع، رثادعى االبتياع وادعى الشريك اإل وول(: قال يف القواعد

  . الشفيع) ةاحلكم ببين
 ويف التذكرة، واملسالك يع خرية احلواشي وجامع املقاصداحلكم ببينة الشفن (إ :ويف مفتاح الكرامة

فتكون  رث مع اليمنياإل يمدعقول القول ألن  ،يف احلقيقة ياملدعألنه  واحتمله يف الدروس، قوينه إ
استحقاق ذلك  يويدع، نه يطلب انتزاع ملك املشتريوأل، ترك لترك نه لووأل، البينة بينة الشفيع
نبه عليه يف الدروس  وزاد يف جامع املقاصد ما، للقرعة حمالً مللك فيه مشكالًفلم يكن ا، والشريك ينكره

حني املوت إىل  بقاء امللك أصالةرث على رمبا عولت بينة اإلإذ  ،رضارمبا مل يكن بني البينتني تعأنه  من
شراء وبينة ال ،االستصحاب كافإىل  استنادها يف ذلكألن  ،رث لعدم علمها بصدور البيعفانتقل باإل

) يضاحترجيح يف الشرائع والتحرير واإل وال، ووافقه على ذلك صاحب املسالك ،زائد اطلعت على أمر
  . انتهى

الشفيع خارج يريد أخذ أن  للدليل املتقدم من ،ذكره الشيخ ما ال، ذكروه ومقتضى القاعدة هو ما
  ر اليمني وهوعلى املنك إمناو، ال فعليه البينةامل



 ٤٣٧

  . يكون وارثاًأن  يصح فيما ميكن إمناوذلك ، رثلإل ياملالك املدع
من غري فرق يف ذلك ، بأن يكونا أجنبيني مثالً ،مل ميكن فالعلم حائل دون قبول قول املالكإذا  أما

 ،مل يبع لهأنه  أعلم: قال أو، بل ورث املالك مل يبع لهأن  أعلم: كما لو قال، البينتني رضاكله بني تع
، ه حىت ورثؤبقا األصلو، كان ملورثه: قالإذا  كما، همارضاوبني عدم تع، بل ورث: يقولأن  بدون

  .وهو كون البينة على املدعي الذي هو الشفيع، لوحدة املناط يف اجلميع، ال باع أوأنه  أعلم وال
إذ  ،حنو ذلكأو  ،االنتقال بالصلح، أو رثاإلأو  ،فرق يف دعوى الشريك عدم االبتياع فقط وال

 ذلك بالنسبةإىل  ينظر ولذا ال، مل يضف سواء أضاف شيئاً آخر أو، الشريك منكرأن  ىاملهم يف الدعو
هو مايل : وقال زيد، هو مايل: فقال عمرو، يف يد زيد شيءكان أنه إذا  كما، سائر الدعاويإىل 
، كراًيكون اخلارج مدعياً عليه البينة والداخل من إمناو، رثقوله باإلإىل  ينظر الفإنه  ،رث مثالًباإل

 ثبته أوأسواء ، ال فهو خارج عن مصب الدعوى ورثاً أإأما كونه ، يوحيلف على عدم كونه ملك املدع
  . مل يثبته

 ذلك حيث يكون جواب الشريك عدم االبتياع الن إ :لكن قد يقال(: قول اجلواهرأن  ومنه يعلم
 هيقول وحينئذ يتجه ما، نكاراإلحنو ذلك مما يكون به مدعياً زيادة على  االنتقال بالصلح أو رث أواإل

وكون القول قول الشريك مع عدم ، األصلضرورة كون كل منهما مدعياً أمراً خارجاً عن  ،الشيخ
البينة  أقامأنه  والفرض، ادعى أمراً آخرإذا  يقتضي كونه كذلك حىت ال نكاراقتصر على اإل البينة لو

تسقط عنه اليمني  املنكر الن إ :قلناوإن  ،كن عليه مينيبينته مل ي الإلو مل تكن أنه  وتظهر الثمرة، عليه
  ولعل التأمل يف بعض كالمهم ، بالبينة



 ٤٣٨

  . ) انتهىيداع يشهد بذلك يف اجلملة خصوصاً بعد ظهوره يف القرعة مع املنافاةيف مسألة اإل
  . أخرىكان دعوى  رث مثالًثباته اإلكان أثر إلإذا  نعم، غري ظاهر الوجه

  . )ولو صدق البائع الشفيع مل تثبت(: دمث قال القواع
  . كما يف التحرير وجامع املقاصد: ويف مفتاح الكرامة

تقدم  ماإالّ  خمرج له وال، الشهادة أدلة طالقيكون شاهداً إلأن  للبائع احلق يفأن  قد تقدم: أقول
، مورد التهمةوأنه  ،ا على فعل نفسهيعد مثل ذلك شهادة أل وال ،يقبل قرار يف حق الغري فالإأنه  من

  .الشهادة أدلة إطالقيقاوم  كل ذلك الأن  وقد عرفت
، لو ادعى على شريكه شراء نصيبه من زيد فصدقه زيد(: قول مفتاح الكرامةأن  ومنه يعرف

قرار يف حق إالغري إىل  تصديق من خرج عنه امللكألن  ،يقبل ال ،أيب ين ورثته منإ: كر املشتري وقالنوأ
  .حمل نظر، )ا على فعل نفسه يف موطن مةيعد مثل ذلك شهادة أل وال، ليقب الغري فال

يكون بذلك  وال، قرار يف حق الغريإألنه  فكذلك أيضاًلو أقر زيد بالبيع (: تبعه اجلواهر بقولهوإن 
وليست الشفعة من ، ذكروه من جر النفع ا وما، شاهداً ملا عرفته سابقاً من عدم قبوهلا على فعل نفسه

الشفعة حق ثابت  إمناو، قراراً يف حق نفسهإحقوق العقد اليت يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه 
  .) انتهىباالستقالل للشريك بسبب البيع

ما ضم شاهد آخر إفالالزم ، نه يثبت به مطلقاًأ ال، البائع يكون أحد الشاهدينأن  من الواضح نعم
  . ةأكانت امرإذا  مية شرائط الشهادة يف املرأةمتا أوضم اليمني أو، كان رجالًإذا  فيما

  أنه  أما، الشريك بالبيعإىل  انتقلأنه  يقيم الشفيع البينة علىأن  يلزمنه إ مث



 ٤٣٩

، ينفع الشفيع ن ذلك الإف، كان لزيد مثالًأنه  كما لوشهدت البينة، تدل على ذلك نة اليذا أقام بإ
آخذاً ذلك من القواعد ، )مل تفده كان لزيد مثالًأنه  فيع بينةأقام الش ولو(: كما نبه عليه اجلواهر قائالً

، )ا مل تشهد بالبيعرث ألكان للبائع ومل يقم الشريك بينة باإلأنه  وكذا لو أقام الشفيع بينة(: حيث قال
مل تثبت  ا مل تشهد بالبيع فما مل يثبت البيعأل، كما يف التحرير وجامع املقاصد(: ويف مفتاح الكرامة

  .)١( )الشفعة
حناء أأوقائمة على نفي كل ، تكون بينة الشفيع قائمة على البيعأن  فرق بني الأنه  الظاهر: أقول
 مما ال ما أشبهرث واالنتقال بسبب احليازة واهلبة والصلح واجلعالة واإل ىبأن نف ،عدا البيع االنتقال ما

، االنقطاع والرجل الدوام ادعت املرأة مثالًإذا  فهو كما، لقول الشفيع أيضاًمثبت فإنه  ،البيعإالّ  يبقى
ذا إف، مرينألاالبينة بني  أدلة إطالقفرق يف  الإذ  ،مل يكن انقطاع ثبت قولهأنه  وأتى الرجل بينة على

أو  يقيم الرجل البينة على كالمهأن  فرق بني فال، ادعت املرأة االنقطاع ملدة شهر والرجل ملدة شهرين
  . وكذا فيما أشبه ذلك، ي كليهما يثبت قول الرجلفف، على نفي كالمها

وصدقه زيد ، ياهإزيداً باعه أن  ولو ادعى الشريك(: تقدم يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر ومما
ميضي  تصديق زيد الإذ  ،أيضاًمل تثبت الشفعة ، ين ورثته من أيبإ: ولكن الشريك يقول، على ذلك

 أدلة طالقإل ،بأس بكونه من الشهود الأنه  قد عرفتإذ  ،)هشهادة على فعل قراراً على غريه والإ
  .الشهادة
   

  ((لو اختلفا بني اإليداع واالبتياع))
  . )ينايف االبتياع يداع الاإلألن  ،قدمت بينة الشفيع ،يداعولو ادعى الشريك اإل(: قال يف الشرائع

  أو  ،حيلفانو أ ،ما هلما البينةإف، يداع واالبتياعاختلفا بني اإلإذا  :أقول

                                                
  ط احلديثة. ٧٦٤ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(



 ٤٤٠

البينة على أن  ومقتضى القاعدة، يقيم البينة، أو حيلف أحدمها أو ،حدمهاحلف أل بينة وال ال
  .والشريك منكر فاحللف عليه، الشفيع مدع والبينة على املدعيألن  ،الشفيع واحللف على الشريك

فال جمال  قام الشفيع البينةذا أإو، ذا حلفا قدم حلف الشريكإو، ذا أقاما البينة قدمت بينة الشفيعإف
  .احللف للشريك إمناو مل يكن له بينة مل يكن عليه حلفأنه إذا  كما، للحلف

  .ذكره الشرائع تبعه عليه القواعد والتحرير وغريمها وما
  

  ((صور املسألة أربع وعشرون)) 
اجلواهر وتبعه على ذلك مفتاح الكرامة و، صور املسألة أربع وعشرونأن  وقد ذكر يف املسالك

وإن  ،عدم الشفعة واعترافه بعدم امللك صالةأل ،ةعيفالقول قول مدعي الود هلما بينة ن مل يكنإف(: قال
واملدعى عليه ، قام املدعي بينة بالشراءأأقاما معاً بينة بأن وإن  ،خارجألنه  يف قبوهلا إشكال أقام بينة فال

ما بينة إ، مؤرخة خرىاألمها مطلقة واحدإأو  ،مؤرختنيأو  ،تكونا مطلقتنيأن  ماإ خيلو يداع فالبينة باإل
  .فالصور أربع ،بينة االبتياع يداع أواإل

 ،يداعتاريخ اإلأو  يتقدم تاريخ االبتياعأو  ،يتحدا يف وقت واحدأن  ما، إوعلى تقدير التاريخ
  اً.فصارت الصور ست

 بأن يقول ،امللك للبائع واملودعإىل  يتعرض كل واحدة من البينتنيأن  ماإ، مث على مجيع التقادير
أو  ،يذكرا ذلك ال، أو هو ملكه أودع مانه إ :يداعوبينة اإل، هو ملكه البائع باع مان إ :بينة الشفيع

مضروبة يف الست  أيضاًفالصور أربع ، خرىاألمها دون احدإيذكر ، أو اآلخريذكر أحدمها دون 
  . ) انتهىسام املسألةهي أق، واملرتفع وهو أربع وعشرون صورة، السابقة

يداع يف تقدمي بينة اإل، أو هماإطالقمع عدم التنايف بني البينتني كصورة أنه  ومقتضى القاعدة
  . أخذ بكلتا البينتني ،وبينة االبتياع مؤرخة، يداع مطلقةكانت بينة اإل، أو بينة االبتياع ىالتاريخ عل



 ٤٤١

 اآلخرو، املدعي الذي يؤخذ ببينتهأنه  فت منا عريؤخذ ببينة الشفيع ملفإنه  ،أما مع التنايف بينهما
  . وكانت املنافاة بينهما للمنكر، حتالفاإذا  يكون فيما إمنااحللف أن  كما، املنكر

البائع أن  الحتمال أيضاًـ مع سبق تاريخ االبتياع ـ منافاة  ال(: ذكره املسالك من قوله أما ما
املعروف الظاهر وكان خالف وإن  وهذا، فاعتمده الشهود ،يداعبلفظ اإل إليهمث رده  غصبه بعد البيع

ومن مث اكتفى فيه ، وعقده على التساهل، مرلى ظاهر األيداع عبناء ملك اإلإالّ أن  يداعمن معىن اإل
  .عنه احملكيوقد تبع يف ذلك التذكرة على . )١()بالفعل فسهل اخلطب فيه

فمثله يأيت يف بينة  الّإو، ع بني البينتنيبعدم صالحية مثل ذلك للجم(ذكره اجلواهر  ما :ففيه
  . انتهى )٢()يداعه لهإله مث بيعه مكان شرائه منه بعد إنعم ميكن فرضه ب، االبتياع

 :يداعبينة اإل لو قال مثالً، أخرىواملنكر مدعياً يف جهة ، قد ينقلب املدعي منكراًنه إ :واحلاصل
 ،وأقام بينة حكم له يداع كان صورياًاإلأن  عى الشفيعن ادإف، وبينة الشفيع: باع اخلميس، أودع اجلمعة

غري ذلك من صور ، إىل مث أودعه وأقام بينة، اشتراه من الشريك بعد البيعأنه  ادعىإذا  وكذلك
  . االنقالب

 ،ميكن اجلمع بينهما علم وجه النظر يف دعوى عدم التنايف فيما لو احتد التارخيان على وجه اليومنه 
نه مشكل بأ: ولذا قال يف اجلواهر، باعه منه خرىاألو، فصل أودعه ا بعد الزوال بالمهاحدإبأن قالت 

عرض ت، أو مل يتعرض فيهما، أو باعه أو، كهسواء تعرض فيهما لكونه أودع مل، لضرورة وضوح التنايف
  . فحيث حيصل التنايف يقدم بينة الشفيع لكونه مدعياً ،خرىاألمها دون احدإيف 

  فقد عرفت سابقاً ، لدروس من القرعة يف هذا الفرضعن ا يحك أما ما

                                                
  .٣٨٣ص ١٢الك األفهام: جمس) ١(
  .٤٦٧ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(



 ٤٤٢

جمال للقرعة بعد كونه غري مشكل املوجب النتفاء موضوع  الإذ  ،غري ظاهر الوجهأنه  يف مثله
 ن حكمنا بالقرعة يف أمثالإال فإو، البينة على املدعي واليمني على من أنكرن الشارع جعل إف، القرعة

  . كما هو واضح )نة واحللفالبي(املقام مل يكن مورد لقاعدة 
يظهر وجه النظر يف  ،ينقلب املنكر مدعياً فتقدم بينتهإالّ أن  بينة الشفيع تقدم تقدم من ممانه إ مث

التذكرة والدروس لصورة واحدة من  ياملبسوط والفاضل والشهيد يف حمك ياستثناء الشيخ يف حمك
شهدت باالبتياع  ولو( :بقوله ،شيءبمل يفت فيه  ذكره الشرائع متردداً حيث وهو ما، الصور املتقدمة

يداع قدمت بينة اإل: قال الشيخ، هو ملكه يف تاريخ متأخر املودع أودعه ماأن  خرىاألمطلقاً وشهدت 
ببينة  يأنكر قضوإن  ،ببينته وسقطت الشفعة ين صدق قضإف ويكاتب املودع ،ا انفردت بامللكأل

ببينة  ييداع مطلقة قضوشهدت بينة اإل، لبائع باع وهو ملكهاأن  ولوشهدت بينة الشفيع ،الشفيع
  . ) انتهىمعىن للمراسلة هنا الألنه  الشفيع ومل يراسل املودع

بأن املودع أودعه  خرىاألشهادة البينة  مثالً ،وعدم استقامتها صورتني ،هلذا صوراًأن  خيفى ذ الإ
هو ملكه  املودع أودعه ماأن  تشهد البينة قدفإنه  ،ما هو ملكه يف تاريخ متأخر ليست صورة واحدة

مل يبع ومل يهب أنه  نا نعلمإ: بأن قاال ،هو ملكه بالقطع وقد تشهد بأن املودع أودعه ما، باالستصحاب
  .ومن الواضح اختالف الصورتني، نا كنا معهذلك أل ما أشبهو

تلف صورتاه بأن قالت خي أيضاً )البائع باع وهو ملكهأن  شهدت بينة الشفيع لو(: قولهأن  كما
  .مل حيدث فيه شيئاًألنه  ملكهأنه  نعلم ناأب: قالت البينة أو، ملكه باالستصحابنه إ :البينة

  أنه  فقد يكون املودع حاضراً على الّإو ،املودع من باب املثالإىل  الكتابةأن  كما



 ٤٤٣

 ينسنه إ قالإذا  ة ماك صورهناألن  ،ينكرأن  أو يصدقأن  مر بعد مكاتبة املودع يفينحصر األ ال
ة فاملدار يف الصور وباجلمل، غري ذلك من الصور، إىل مل يكن املكاتبة للمودع مثالً أو، ذلك ما أشبهأو 

  . التأملإىل  كانت كلمام حمتاجةوإن  ،ره اجلواهرالرجحان كما ذكأو  كلها على عدم التنايف
  

  ((فروع))
أنه  لكن الشريك مل يكن يعلم شريكي أودعأن  صح: ذا قال الشفيعإ تقدم يظهر حال ما ومما

يداع عن بينة البيع ثبت مل ينفع تأخر بينة اإلأن إف، ما أشبه، أو وكيله باعهأن  ، أوباعه قبل ذلك لنسيان
  . للشريك كما هو واضح
بل : وقال املشتري، كان له شريك واحد فباعه من املشتري فله الشفعة عليهأنه  ولو ادعى الشفيع

ذا مل يكن له بينة إف، مدع لشريك آخر والشفيع منكر لهألنه  قدمت بينة املشتري ،شريكان كان له
  . حلف الشفيع وأخذ بالشفعة

مل يأخذ بالشفعة  ،يداعإ :والشفيع ،ابتياع: انعكس الفرض الذي ذكروه بأن قال الشريك لونه إ مث
نه إ :لشفيع وورثه من يكذب مورثه قائالًمات اإذا  الكالم فيما إمناو، كالم فيه وهذا ال، هو واضح كما

  . فتأمل ،على الوارث قرار مورثه على نفسه الإن إف، خذحق له األ ،ابتياع
قرار مورثه إحيث مل يؤثر ، يداعإبأنه : فقال ،كذب وارث الشريك مورثهإذا  ومنه يعلم حال ما

  .عليه
 ،صار الكامل موىل عليه أو، صورخرج عن القإذا  عليه كما يعلم منهما احلال يف الويل واملوىل

  .واملوكل وحال الوكيل
  



 ٤٤٤

  ))اختلف املتبايعان مع الشفيع((إذا 
 نياملعالثمن أن  تصادق البائع واملشتريإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٥مسألة (
 وال، املقر لههو يف حقهما فيجب رد الثمن على  إمناقرارمها إألن  ،وأنكر الشفيع فالقول قوله ،غصب

فيستصحب بقاء حقه الثابت باالتفاق  ،ميلك املشتري مناء الشقص املتخلل بني الشراء والشفعة دونه
إالّ أن  ،قرارمها السابقإميني هلما عليه بعد  بل ال، ويأخذ بالشفعة مع كون الدرك على املشتري ،األول

بني من تعرض له كالشيخ والفاضل  أجد فيه خالفاً كل ذلك ال، يدعي عليه العلم فيحلف على نفيه
  . ) انتهىلكن مل يتعرضوا حلكم الثمن، والكركي وثاين الشهيدين

  .املذكور طالقميكن املناقشة يف اإل: أقول
إالّ  حق للشفيع بقوله بصحة البيع ال ،بيع فال، قعنا بيعاً فاسداً: أوقاال ما لوأوالتفصيل يف احلكم ب

ا  يأخذفإنه  أقام الشفيع البينةإذا  أما، اعتراف بالبيع حىت يكون حقاً للشفيعمل يكن هناك ألنه  ،بالبينة
  .لعموم حجيتها
فهما بالبيع اادعياه بعد اعتر يقبل ما الفإنه  ،بأنه فاسد: قاال وبعد ذلك ادعيا البيع أوالً لو وبني ما

قرارمها بالفساد بعد ذلك يف إن يكو إمناو، فهما بالبيع الصحيح يثبت حق الشفيعابعد اعترفإنه  ،الصحيح
غري ، إىل جمنوناً مثالًأو  حدمها كان طفالًأن إ :مث قاال ادعياه أوالً فهو كما لو، غريمها نفسها الأحق 

الشفيع الذي إىل  بالصحة بالنسبة األولينفي قوهلما  قوهلما الثاين الن إف، يكون موجباً للفساد ذلك مما
  . قهلصحة ثبت حافهما بامبجرد اعتر

أو  جمنوناًأو  أحدنا كان طفالًن إ :مرقاال من أول األ البينة فيما لوإىل  اج الشفيعيومنه يعلم احت
لو أقام فإنه  ،الكالم موجباً لفساد البيع وعدم وقوعه ذلك مما يكون جمموع ما أشبه اً عليه أورحمجو

  أن  الشفيع البينة على كذب



 ٤٤٥

  . فال الّإخذ بالشفعة وحق له األ، ما أشبه ناً أوجمنوأو  املشتري كان طفالًأو  البائع
إىل  يدفع الثمنأن  ينكران املعاملة الصحيحة يلزم على الشفيع ي قلنا بالشفعة ومهامث يف املقام الذ

إىل  يدفعه إمناو، نه مل يكن بيعأب: املشتري بعد قولهإىل  وجه لدفعه الإذ  ،املشتريإىل  ال، الشريك
امللك خرج عن ملكه ومل يدخل أن  حسب زعم الشفيع هو املالك للثمن حاالًالشريك ألن  ،الشريك

  . بيع نه الأمعترف بألنه  يأخذ الثمن مقاصة إمناوالشريك  ،الثمن من املشتري يف كيسه
أنه  ن املشتري يزعمإف، فيبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع(: قول املسالكأن  ومنه يعرف

البائع إىل  يأخذه املشتري ويدفعهأن  فطريق التخلص منه، وكذلك البائع يستحقه لفساد الشراء ال
من الثمن بقية عن القيمة  ين بقإف، خذهغري مستحق ألأنه  ليأخذه مقاصة عن قيمة الشقص لزعمهما

  . ) انتهىيدعيه أحد وحملها احلاكم فهي مال ال
يستحق  املشتري الذي ال امع رضكالم املسالك جيد ن (إ :ولعله لذلك قال يف اجلواهر، رحمل نظ

  .)١()املطالبة بالقبض
علم إذا  فهو كما، بينهماألنه  يقسم بينهما نصفنيأنه  الزيادة اليت قاهلا املسالك فالظاهرأن  وأما

يقسمه فإنه  ،ليس لهأنه  العتقاده منه ؤوكل منهما يترب ،عمرواً ميلك هذا الدينارأو  زيداًأن  احلاكم
يأخذه احلاكم ويدعه يف أن  أما، عدة العدل املقدمة على القرعة كما ذكرناه مكرراًبينهما نصفني لقا

للعلم  سواء كانت حمالً، مالك الشخصيةشأن لبيت املال يف األ الإذ  ،بيت املال فغري ظاهر الوجه
  . مجايلللعلم اإل التفصيلي أو

صار القول أن  بعدألنه  الزيادة يتمكن من أخذ ن الشريك الإف، كانت القيمة أقل من الثمنإذا  أما
  . يراه قول الشفيع ينفذ ما

                                                
  .٤٧٠ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(



 ٤٤٦

متكن من ذلك ومل يكن يف إذا  «يأخذ التفاوت من مال الشفيع تقاصاًأن  للشريكأن  نعم الظاهر
يتمكن  حلف من عليه احللف الأنه إذا  كما قرر يف كتاب الشهادات من، املقام حلف يسقط احلق

  . ذكره املشهور ثابتاً واقعاً على ما كان حقهوإن  ،طرفه من التقاص
ولو أقر الشفيع واملشتري خاصة مل تثبت الشفعة لفساد البيع يف حقهما دون (: اجلواهر قالمث إن 

ولو أقر الشفيع والبائع ، صاحبه الذي حال بينه وبينهإىل  مثلهأو  وعلى املشتري رد قيمة الثمن، البائع
قرار يف حق إألنه  وليس له مطالبة املشتري بالشقص، قراره فيهإنفوذ خاصة رد البائع الثمن على املالك ل

  . )شفعة بعد اعتراف الشفيع بفساد البيع الغري وال
الثمن أن  واملشتري عذكرناه من التفصيل يف مسألة تصادق البائ يأيت يف هاتني املسألتني ما: أقول

  . الشرائع وغريه إطالقيف  شكالحيث تقدم اإل، غصب
إالّ  ،حكمهم مجيعاً بالصحةأو  ،قرار من اثنني بأن بعض الثمن غصبتقدم يعلم حكم اإل ممامث إن 

لوحدة  ،بعضاًأو  بالغصبية كالً الوصي أومن أشبههم قالأو  املوكلأو  الوكيلأو  الويلأو  الوارثأن 
  . املالك يف اجلميع

 وغصب أأنه  يف ما أشبهأو  انالوصيأو  الوكيالنأو  ذا اختلف الورثةإ منه يعلم حال ماأن  كما
  . حيث يعمل كل حسب نظره، ال

  



 ٤٤٧

  ))وحترير الدعوى ((حتديد الشقص
ويذكر ، (ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير بأن حيدد مكان الشقص: قال يف القواعد ):٦مسألة (

  .قدره وكمية الثمن)
 الأنه  مةء العالإمالالشهيد من  عن يوحك ،عن التذكرة والتحرير والدروس وغريهم يوحنوه حك

  . مييزه من غريه بل يذكر ما، يراد بالتحديد التحديد املعروف
ن الدعوى إف، الشفعة بتحرير الدعوى يالبد من مطالبة مدع(: وكأنه لذا قال يف جامع املقاصد

سواء كان بذكر ، مييزه عن غريه يذكر مان أو وحتريرها بأن حيدد مكان الشقص ،تسمع غري احملررة ال
 صفة قد تكون أظهر يف متييزه من شهرته باسم أوألن  ،فليس املراد بتحديده ذكر احلدود ،ه أم الحدود

بتحديد إالّ  ميكن حتديده فال، الشقص شائعألن  ،حيدد مكان الشقص :قال إمناو، التحديدإىل  حيتاجأن 
 إالّو ،من متييزه من غريهالغائب عن جملس احلكم البد  شيءالدعوى بالألن  ط التمييزاشتر إمناو، اموع

والبد من  ،ذلك من مجلة التمييزألن  ،يذكر قدر الشقصأن  والبد من ،مل تسمع الدعوى لتعذر احلكم
  . ) انتهىذكر كمية الثمن لتعذر الشفعة من دون معرفة الثمن

 أيضاًالدعوى املة أن  ضحاومن الو، املراد حترير الدعوى حبيث تكون مسموعةأن  لكن الظاهر
ال أعلم ذلك  إنسانمالك باع حصته من حد األأشريكي يف أن  ين أعلمإ: فيقول الشفيع ،مسموعة

مالكي أيف بعض  يحد شركائأأن  ين أعلمإ: بل قد يقول، هو أعلم ذلك امللك ما وال، من هو نساناإل
ن إف ،شتريومن هو ذلك امل ،هو ذلك املبيع وما ،أعلم من هو ذلك الشريك وال، إنسانباع حصته من 

  . عند احلاكم لتحرير املوضوع وحيضر الشركاء احملتملني واملشترين احملتملني مثالً ،له الدعوى مبثل ذلك
   :همؤعلى من تقدم أمسا شكاليف اإل وكأنه لذا قال يف مفتاح الكرامة



 ٤٤٨

كما صرحوا به يف باب  ،تكون مسموعة بأن تكون صحيحة الزمةأن  املراد بتحرير الدعوى(
وهبه ومل أنه  ، أومع تكثر الشركاءأو  ،لو ادعى الشفعة على اجلار خرجوا من ذلك ماأو، اءالقض

نصفاً من أو  هذا قد اشترى شقصاًن إ :يقولأن  فيكفي يف حترير دفع الشفعة ،ا مل تسمعإف، يقبضه
 ،ابته مثالً إمناتره وشأمل : فيقول املدعى عليه، الدار املعلومة عندنا املشتركة بيين وبني أخيه مبائة درهم

شترط ي وال ،حنو ذلك وأأسقط الشفعة ببعض مسقطاا أو  عارنيهأأو  أودعنيهأو  ورثته من أخيأو 
ولذا مل ، صفة ومعرفة مقدار الشقصأو  كونه مشهوراً باسم، أو ن الفالينكثر من ذلك ككونه يف املكاأ

وإن  مل تسمع ،دار من دور مشتركة مل نعلمهاشقص من  وأبثمن مل نعلمه : قال نعم لو، كثريذكره األ
  . ) انتهىاستخرج هذا الشقص بالقرعة

االعتبار بسماع الدعوى  إمناو، دليل على ذلك الإذ  ،يلزم اخلصوصية الأنه  عرفت من لكن فيه ما
 علم زيدبأن ي أيضاً بل رمبا كان الشفيع جمهوالً، )نعم(: خرياً بقولهأذكره  ومساع الدعوى أعم مما، شرعاً

احلاكم ويقوالن له ذلك ويطلبان من إىل  خذ بالشفعة فيذهبانحدمها شفيع له احلق يف األأأن  عمروأو 
يكون كل من اخلمسة من الشفيع والبائع واملشتري والثمن أن  وعليه فيمكن، الشركاء واملشترين التعيني

ن إف كانت الدعوى تسمعإذا فإنه  ،ر مثالًكثقل واألبني األأو  ،مجايلبالعلم اإل ،ومردداً جمهوالًواملثمن 
  . كما ذكرناه يف كتاب القضاء، مسموعة أيضاًالدعوى املة 

املشهور بني املتأخرين مساع الدعوى ن (إ :خرياًأومنه يعلم وجه النظر يف قول مفتاح الكرامة 
أن  ن من املعلومكاوإن  ،كالمهم غري جيد إطالقف، واملال شيءاهول كالثوب والفرس وال شيءبال

   كانا هناإذا  الثمن والشقص



 ٤٤٩

  . ) انتهىشفعة جمهولني فال
الشفعة  أدلةن إف، كما ذكرناه سابقاً، يف بعض املواردإالّ  بل املعلوم عدمه، ذ ليس ذلك معلوماًإ
  . الدليلإىل  اخلارج حيتاج إمناو، املعلوم واهولتشمل 

ومراده ، )ن صدق ثبتت الشفعة عليهإف، لئس ،يته لفالناشتر: اخلصمقال ن إف(: القواعد قالمث إن 
رير والتذكرة والدروس وجامع مفتاح الكرامة هذا القول عن التحوقد نقل ، باخلصم من يف يده الشقص

ذا ادعى الشريك بالشفعة على من بيده الشقص فتارة إ املسألة من شبه مان إ :خريوقال يف األ، املقاصد
  . لغريه هوهنا أجاب بكونه اشترا، رة بكونه مستودعاًوتا ،أجاب بكونه وارثاً

املال حاضراً بقرينة  إليهذا كان الفالن املنسوب إ وأما مراد القواعد وغريه من العبارة املتقدمة ما
، حيضر الغائبأن  إىل الشفيعإىل  غائباً انتزعه احلاكم ودفعه إليهكان املنسوب وإن ( :قوله بعد ذلك

  . )قدما إذ ويكون على حجته
، ووجهه يف التذكرة كما يف التذكرة والتحرير والدروس وجامع املقاصد: وقال يف مفتاح الكرامة

 وأما مصدق إدعوى الشراء للغائب وبأن الغائب إىل  يلتجئ كل مشترإذ  ،سقاط الشفعةإيف التأخري  بأن
  .على احلاضر وأما عليه إالشفعة وعلى التقديرين يستحق الشفيع ، مكذب

للضرر خبالف  ييراسل الغائب فيه تأخري حلقه املقتضأن  إىل االنتظارأن  اف يف جامع املقاصدضوأ
  .احلاضر

واملراد بكون الغائب على ، حيضر الغائبأن  إىل خذويف قبال ذلك احتمل يف التحرير عدم األ
   حيكم عليه بالشفعة الأنه  حجته



 ٤٥٠

هو : كان مكذباً فقالوإن  ،خذاً نفذ األكان مصدقن إنه إ بل، بعد ذلك تهتسمع حج حبيث ال
  . كما يف مفتاح الكرامة وغريه، فاخلصومة معه، شترهأملكي مل 

بناًء على عدم ، اعتبار السؤاليف قد يناقش (: قائالً األولهذا ولكن يف اجلواهر أشكل على الفرع 
على ثبوا ببيع الشريك ونفوذ  دل ما إطالقوقلنا بقيام احلاكم ب اعتبارهأو  ،اعتبار دفع الثمن يف امللك

عن  ذلك ماإىل  ورمبا يرشد، يسقط دعوى كونه للغري وال، قراره بالشراء له يف حقه بالنسبة للشفيعإ
 يويف جامع املقاصد وحمك، التذكرة والتحرير والدروس من اجلزم باحلكم ا عليه لو كذبه اخلصم

  .)١()قرباألنه إ :يضاحاإل
أطلق مبا إذا  وكذلك، شفعة فال ،ين اشتريته لفالن فضولةإ: الشقص قد يقول من بيده: أقول

  . الشفعة فرع امللك ومل حيصل امللكإذ  ،حيتمل الفضويل
أو  جازة يكون كاشفاً حقيقةًبأن الفضويل بعد اإل: أخذ بالشفعة وتبني الفضولية وقلنان إ نعم

  . جازةصح أخذه بالشفعة قبل اإل، حكماً عن السبق
وقلنا بصحة ذلك صحت ، يكون امللك لهأن  مل يقبل الذي اشترى له وقبل الفضولذا أنه إ كما

  . احلكميأو  على القول بالكشف احلقيقي أيضاًالشفعة 
  .نفسه تبني بطالن الشفعةإىل  له ومل يقبل الفضول فيما قلنا بصحة النقل يذا مل يقبل الذي اشترإو

 فمقتضى القاعدة، بأن اشتريته لنفسي ووهبته لذلك هبةًأو  واليةًأو  اشتريته له وكالةً: قالإذا  أما
الكالم يف  إمناو، والشفعة قبل اهلبة كما تقدم ،اهلبة واردة على البيعإذ  ،يف الثالث يكون له الشفعةأن 

مل تكونا إذا  خذوليس له األ، كانتا واقعاًإذا  خذ بالشفعة فيهماللشريك األأن  والظاهر، الوكالة والوالية
هو لعامل  إمناوالسؤال وحنوه ، مل يسألأو  لئوسواء س، غائباًأو  سواء كان الطرف حاضراً، اقعاًو

  ثبات يثبت مبوازينه وعامل اإل، ثباتاإل

                                                
  .٤٧١ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(



 ٤٥١

  . أدلتها الشاملة للمقام إطالقوجه لتأخري الشفعة بعد  وال، من الشهادة وحنوها
أخذه تقاصاً  أو ،موهوب لهنه إ :قال أو، هشترأهو ملكي مل : االشتراء له إليهقال املنسوب ن إ أما
وذلك منكراً على  فيكون الشفيع مدعياً ،الشراء إليهومن نسب  كومة بني الشفيعاحلصارت ، أوما أشبه

  . تقدم ما
  . )إليهانتقلت احلكومة  ،هو ملكي مل أشتره: قالوإن ( :قال يف القواعد

 ،فرع يده األوليد ألن ( :املقاصد قالويف مفتاح الكرامة كما يف التحرير والدروس وجامع 
  . )أمكنهن إ ثباتفحينئذ يسعى الشريك يف اإل، قرار على الغريإألنه  ،ينفذ عليه ال األولقرار إو

  . إشكالحكم بالشفعة على اخلصم على ، الشراء له إليهاملنسوب ، أي كذبهوإن  :ويف القواعد
وبه جزم يف التذكرة  ،وجامع املقاصد يضاح اإلأقر به احلكم بالشفعة كما يف: ويف مفتاح الكرامة

أما وجه ، قراره به للغري بتكذيبهإوقد اندفع ، والتحرير والدروس العترافه بالشراء املوجب للشفعة
  . نفي امللك عن نفسهأنه  وجامع املقاصد يضاحذكره يف اإل فهو ما شكالاإل

نسي  اشتبه أو إمناو، آخر إنسانأو  إليهنسوب سواء كان الغري امل، اشتراه للغريأنه  علمناإذا  :أقول
ينبغي  فال، اشتراه لزيد ونسبه لعمرو مثالً، دون املشتري له واقعاً إليهاملنسوب إىل  كذب يف نسبته أو
أو  له واقعاً هو بنفسه ىيكون املأخوذ منه امللك املشتر إمناو، دلةاأل طالقيف ثبوت الشفعة إل شكالاإل

  . له واقعاً ىري املشترالغأو  إليهمن نسب 
أنه  قرارهإيؤخذ بأنه  فالظاهر، ما أشبهأو  رثاإلأو  الحتمال اهلبة ،اشترى أصالأنه  مل يعلمإذا  أما

  ، وذو اليد قوله حجة ،ذو اليدألنه  ،ملك للغري باالشتراء



 ٤٥٢

شكال أنه ي اإلينبغ الفإنه  ،يسقط حجية يده يف اعترافه باالشتراء للغري قراراً حبق الغري الإوكونه 
غريي ن إ :قال، أو إليهدفع أاملالك طالبه فلم ألن  ناشتريته لفالن وهو غصب يف يدي اآل: قالن إ

  .يعطى له مال الغري الغاصب الألن  ،إليهمل حيق للشفيع دفع الثمن  ين اغتصبته منه مثالًإو اشتراه
 غاصبأنه  مل يعلم هلإذا  أما، لكلواليته يف ذ إليهوكيل دفع الثمن أو  علم الشفيع بأنه ويلوإن 

  . ذو اليدألنه  ،قوله حجةأن  فالظاهر، ويل ووكيل وحنومهاأو 
وعن ، يظهر مالكهأن  إىل الثمن يدفع للحاكميضاح أن عن جامع املقاصد واإل احملكيمث إن 

دعيه املقر الذي يأن  إىل احلاكمإىل  أويدفع، يدعيه املقر لهأن  إىل يبقى يف يد الشفيعأنه  حواشي الشهيد
  . هو اخلصم

بناًء على اعتبار دفع الثمن للمشتري ، قد يشكل ذلك من أصله(: وأشكل على ذلك اجلواهر قال
احلاكم مقام ام يقو ،قرارذيب واملقر باإلكلنفي املقر له بالت ،يف متلك الشقص وهو غري متحقق هنا

يتجه ذلك ويكون حكمه كاملال املقر به لزيد  ،خذبامللك باأل قلنا نعم لو، دليل عليه املشتري يف ذلك ال
  . ) انتهىوهو ينفيه
كان مردداً بينهما يكون بينهما على إذا  املالأن  لكنك قد عرفت سابقاً، بأس به ذكره ال وما

  . ما أشبهبيت املال وإىل  يصرف يبقى بيد احلاكم وال وال ،قاعدة العدل
: قال ،احلاكمإىل  تقدم من الدفع امع املقاصد ماوج يضاحويف مفتاح الكرامة بعد نقله عن اإل

   حلفظ املال الضائع ويل الغائب واملتويلألنه  :قلت(



 ٤٥٣

قرار الكتاب والتذكرة خري يف مثله بني تركه يف يد إلكنه يف  ،واهول املالك وهذا يف حكمهما
  . ىانته )القاضي املقر أو

احتمل ثبوت ، للطفل وله عليه والية شتريتها: قالوإن  :تقدم ففي القواعد بعد ما، وكيف كان
جياب حق يف مال إوالعدم لثبوت امللك للطفل والشفعة  ،قراره فيهإميلك الشراء له فيملك ألنه  ،الشفعة

  .قرار وليهإالصغري ب
ثبوت الشفعة خرية التذكرة واحلواشي والدروس وجامع املقاصد مستنداً يف  :ويف مفتاح الكرامة

ألنه  ذكره أوالً والظاهر هو ما، قرر العدمأنه  مث نقل عن التحرير، التعليل املذكورإىل  رالتذكرة والتحري
قرار إأنه  نسلم نا الأجامع املقاصد ب يولذا رد التحرير يف حمك، ذو اليدألنه  قراره نافذإيده ويف مال 

  . يف يده قرار على ماإبل هو ، على الطفل
  . الستواء احلكم فيهما ،ى انونكان ولياً علإذا  ومنه يعلم حال ما

كان إذا  املالألن  ،إليهغري حمتاج أنه  (وله عليه والية) والظاهر: قواعدالقد تقدم يف عبارة نه إ مث
 ويلأنه  ذا مل نعلم هلإف، اليد ااملال لكونه ذإىل  قراره بالنسبةإيف يده وهو يدعي الوالية على الطفل صح 

 وكيلأنه  كان املال يف يده وادعىإذا  وكذلك، صرف يف املالتله الأن  يفقراره إنأخذ ب ،ليس بويل أو
  . ما أشبهأو  قيمأو 

  ).للطفل بالشراء مل تثبت الشفعةأو  قراره بامللكية للغائبإاعترف بعد وإن ( :القواعد قالمث إن 
ـ اعترف  و يف العبارة صلةفهـ املدعى عليه بالشفعة بالشراء  لو اعترف( :ويف مفتاح الكرامة

أو  بل ملك لفالن الغائب، هذا ليس ملكاً يل: بأن قال ،للطفل قراره بكونه مملوكاً للغائب أوإبعد 
، قرار يف حق الغريإقراره بامللك له إبعد  له قراره بالشراءإألن  ،وقد اشتريته له مل تثبت الشفعة، احملجور
   خبالف



 ٤٥٤

كما ذكر ذلك يف  ،قرار فيثبت مجيعها بذلك اإلامللك ثبت هلمألن  ،ذا أقر بالشراء ابتداًءإ ما
  .)١( )الدروسيف وهو الذي فرض املسألة فيه  ،التذكرة وجامع املقاصد

ثبتت إذا  خذ بالشفعةقرار واأليف عدم الفرق بني املسألتني يف صحة اإل شكالينبغي اإل ال: أقول
قراره بالشراء ومل يظهر فارق إأو  بامللكيةقراره إسواء قدم ، خذ بقولهوجه لعدم األ الإذ  ،واليته ووكالته

  .مبا ذكروه
قول ذي اليد حجة ألن  ،وكالتهأو  مل تثبت واليتهإذا  يكون كذلك يف عدم الفرقأن  بل وينبغي

  .كان ولياً للطفل غري ظاهر الوجهإذا  مبا شكالفتخصيص مفتاح الكرامة اإل، وهو ذو اليد
ملك لغريه مل يسمع لكونه أنه  اعترفأن  و أقر بالشراء بعدول(: تبعهم فقال أيضاًاجلواهر أن  كما

 ،قراره عليهإبناًء على عدم نفوذ ، بل لعله كذلك يف املوىل عليه، ثبات حق الشفعة على مال الغريإقراراً بإ
  . فتأمل ،)٢( )ن امللك ثبت له به فيتبعه احلق فيهإف، لو أقر بالشراء ابتداًء وهو خبالف ما

يكون الذي بيده الشقص بعنوان الشفيع مالكاً أن  فرق فيها بني من املسائل ال تقدم مامث إن 
سبحانه هللا وا، لوحدة املالك يف اجلميع ،وحنومها ولياً ووكيالًأو  للشقص الذي يف يده فيأخذ بالشفعة

  . العامل
  

                                                
  .٧٧٨ـ   ٧٧٧ص ١٨مفتاح الكرامة: ج) ١(
  .٤٧٣ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ٢(



 ٤٥٥

  ((لو أنكر املشتري ملكية الشفيع))
ويف القضاء له ، البينةإىل  لكية الشفيع افتقرتري منكر املشولو أ(: قال يف القواعد ):٦مسألة (
  . )إشكالباليد 

ومل يرجح  ،هل يقتضي للشفيع باليد لو كان صاحب يد أم الأنه  يريد :ويف مفتاح الكرامة
وجزم يف ، البينةإىل  يفتقروأنه  يكتفي باليد وجزم يف التحرير بأنه ال، يضاحف هنا وال ولده يف اإلناملص

وحكاه يف احلواشي ، صحاألنه إ ويف جامع املقاصد، نه األوىلإ ويف الدروس، له ا التذكرة بأنه يقضي
  . عن ابن املتوج

إذا  بل الالزم القضاء مبا، ما حجتان شرعاًمقتضى القاعدة القضاء باليد كالقضاء بالبينة أل: أقول
  . مل يكن له يدإن و ،كما ذكروا يف باب مثبتات امللك ،كان مدعياً للملكية ومل يكن له منازع

فيقتصر  ،داللة اليد على امللك ضعيفةأن  احتمل يف كالم القواعد من أما وجه عدم القضاء فهو ما
البينة دون استحقاق انتزاع ملك الغري قهراً إىل  وعدم االحتياج، فيها على عدم االنتزاع منه يف الدعوى

  . األصلالذي هو خيالف 
نعم قد ، ذلك كله كما ترىإالّ أن ( :ولذا قال يف اجلواهر ،هذا الدليل ضعيفأن  ومن الواضح

 املدعيإذ  ،وهو كما ذكره اجلواهر )اقتصر على نفيه عنه من دون دعواه لهوإن  له اليمني عليهن إ :يقال
اليد تقاوم احللف أن  دليل على وال ،كان على املنكر احللف أخرىحجة شرعية أو  مل تكن له البينةإذا 

  . إليهج حيتا حىت ال
 ادعى املشتريإذا  أما، نعم: قال يف جامع املقاصد ،حالفهإوهل للمشتري (: قال يف مفتاح الكرامة

   مل يدعإذا  وأما، بيد الشفيع ملك له فظاهر ماأن 



 ٤٥٦

  . ) انتهىجمرى املدعي جرائهقتصر على نفيه عن الشفيع فإلا إمناامللك لنفسه و
ن غري ذلك مأو  ملك لثالثأو  وقفأنه  دعي املشتريي قدألنه  ،ذكره غري حاصر وما: أقول

  . وكأن مراده املثال، اتكون الشفعة معه الوجوه اليت ال
  



 ٤٥٧

  ((لو ادعى على أحد الورثة العفو))
 ،مل تقبل اآلخروارثي الشفعة العفو فشهد له  دولو ادعى على أح(: قال يف القواعد ):٧مسألة (

  . ولو شهد ابتداًء بعد العفو قبلت ،ا ردت للتهمةأل ،عفى وأعاد الشهادة مل تقبلوإن 
قضية كالم املبسوط  وهو ،كما يف التحرير وجامع املقاصد(: األولويف مفتاح الكرامة يف الفرع 
ثبت ذلك إذا  خذ للجميعيستحق األألنه  ،نفعاً إليهذلك جير ألن  ،والتذكرة والدروس يف مسألة الكثرة

إىل  مري يف ادعى راجعوالض، مل يكن عاجزاً لعدم التهمة حينئذإذا  دوه مبايقيأن  وينبغي، فيصري مدعياً
  . )املشتري

وهو قضية كالم املبسوط  ،كما يف التحرير والدروس وجامع املقاصد(: وقال يف الفرع الثاين
  . ) انتهىردت شهادته مث تاب وأعادهاإذا  فكان كالفاسق ،ا ردت للتهمة فيستصحبوالتذكرة أل
بالعفو ملا تقدم يف كالمهم من رجوع حصة  اآلخرترد شهادة أحد وارثي الشفعة على  إمنا :أقول

لكن الكل كما ، وللتعليلني املذكورين يف كالم مفتاح الكرامة وغريه، الشاهد كما يف اجلواهرإىل  العايف
إىل  لعايف ترجعحصة اأن  يف كالمهم شكالوقد تقدم اإل، الشهادة شاملة للمقام أدلة إطالقن إف، ترى
، سائر الورثةإىل  ا ترجعأ ال، يةاألصلن أحد الورثة لو أعرض عن حقه يكون كسائر املباحات إف، غريه

يل على رد الشهادة يف مطلق جر النفع التهمة كما لد وال ،رثوقد ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب اإل
  . فمقتضى القاعدة قبول شهادته ،ذكرنا تفصيله يف كتاب الشهادات

لكن يلزم تبعض ، اآلخرخذ بالبعض لو عفا نفس الشفيع عن بعض الشفعة له احلق يف األنه إ مث
   مقتضىأن  قد سبقإذ  ،القبولأو  فللمشتري الرد ،الصفقة



 ٤٥٨

  . لقاعدة االخذ ببعض احلقا
نكال عن احللف وإن  ،ن حلفا على العدم كان هلما الشفعةإف، العفو مث لو ادعى عليهما معاً مثالً

ألنه  ،بطال شفعة احلالفإكان للمشتري احلق يف  فعلى قولنا اآلخرنكل أحدمها وحلف وإن  ،شفعة الف
  . من تبعض الصفقة عليه

ن صدق احلالف الناكل إحدمها فأولو نكل (: ومنه يعلم وجه النظر يف كالم اجلواهر حيث قال
كان وإن  ،لترتب يده على يده يأخذه الناكل على املشتري فالشفعة هلما باحللف والتصديق ودرك ما

  . )اآلخرالسبب اعتراف الشريك 
، االستصحابإىل  عفا وأعاد الشهادة مل تقبل مستنداًن إ بأنه: أما الفرع الثاين املتقدم عن القواعد

فمقتضى ، االستصحاب غري جار بعد تبدل املوضوعإذ  ،ففيه نظر، كما عرفت يف كالم مفتاح الكرامة
  . )إشكالخيلو من  النه (إ :ولذا قال يف اجلواهر بعد ذكر االستصحاب،  على مبناهمالقاعدة القبول حىت

ارثني لو اعترف أحد الو(: عد ذلك حيث قالومما ذكرنا يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر ب
 اآلخراالاب دون أو  رثوكذا لو اعترف باإل، خر املعترف بالصحةببطالن الشراء فالشفعة بأمجعها لآل

  . )ثبوت الشراء بعد
  

  ((إذا شهد أجنيب بعفو أحدمها))
ال إو ،بطلت الشفعة اآلخرن حلف بعد عفو إف، شهد أجنيب بعفو أحدمهاوإن ( :مث قال يف القواعد

  . )اجلميع اآلخرأخذ 
شهد ن إأنه  ومعناه ،كما يف املبسوط والتذكرة والتحرير وجامع املقاصد(: وقال يف مفتاح الكرامة

ن حلف املشتري مع شاهده بعد عفو إف، فعة بعفو أحدمها فالبد مع شهادته من اليمنيأجنيب عن الش
مل يعف حىت وإن  ،بالشاهد واليمني اآلخرملكان عفو أحدمها وثبوت عفو  ،بطلت الشفعة كلها اآلخر

  حلف 



 ٤٥٩

  . )وهو قضية مفهوم الشرط يف العبارة وحنوها ،املشتري استحق الذي مل يعف مجيع الشفعة
وتبعه اجلواهر ، ذكره جامع املقاصد ماإىل  ضافةباإل، يف ذلك شكالقد عرفت وجه اإل: أقول
إىل  يرجع قاالستحقاألن  ،حيلف فائدة يف ميني املشتري هذه فال ال: يقولأن  ولقائل(: حيث قال

  . )مل يكن مانعاً مل مينع هناكوإن  ،اآلخر
  

  ((لو أنكر املشتري شروط الشفعة))
  . خذ بالشفعةفال حيق له األ، عقلهأو  بلوغهأو  هإسالمأو  املشتري وحدة الشفيعلو أنكر أنه  مث

مل يكن ذا يد على الكل لزم وإن  ،معه األصلكان الشفيع ذا يد على الكل كان ن إ :األولففي 
  . مالك للكلأنه  ثباتإعلى الشفيع 

  . ينةيقيم املشتري البإالّ أن  ،كاف سالمقرار الشفيع باإلإ: ويف الثاين
  . البينة على بلوغهإىل  احتاج الشفيع: ويف الثالث
 ،عدم البلوغ األصلحيث ، العقل خبالف البلوغ صالةأل ،البينةإىل  احتاج املشتري: ويف الرابع

إذا  نعم ،كل مكانيف  يتوفر االستصحاب الإذ  ،االستصحاب العقل أصل الصحة ال أصالةومرادنا ب
  . الصحة أصالةقاومه ي كان االستصحاب عدم العقل ال

  
  ((فرع))
 وأالثمن  قبضقبل سواء كان ، دلةاأل طالقلو شهد البائع بعفو الشفيع قبلت إلأنه  مث الظاهر

بل هو ظاهر ، ذلك عن التذكرة والتحرير يوحك، القبول قطع يف جامع املقاصد بعدموإن  ،بعده
املبيع على تقدير عدم أخذ إىل  يرجعفإنه  ،أفلس املشتريإذا  نفسه نفعاًإىل  جيرألنه  ،أيضاًالقواعد 
   ولو شهد البائع بعفو الشفيع(: ولذا أشكل عليهم يف اجلواهر حيث قال، ياهإالشفيع 



 ٤٦٠

حاطة مبا ذكرناه د اإلعيف كالمهم ب خيفى عليك ما الألنه  ،)١()بل وقبله، بعد قبض الثمن قبلت
  . سبحانه العاملهللا وا، يف شهادة العدلمن عدم قدح مثل هذه التهمة  ،ويف كتاب الشهادات، هنا

   

                                                
  .٤٧٤ص ٣٧جواهر الكالم: ج) ١(



 ٤٦١

   

  فصل
  : نذكر يف هذا الفصل بعض املسائل املتفرقة

  
  ((الشفعة والورثة))

كان دكان صغري بني رجلني ومات أحدمها من زوجة وبنت وباع إذا ( :قال احملقق القمي: األوىل
واحلال يريد  ،وكبارومضى من ذلك مدة مديدة فمات البنت عن وراث صغار  ،شقصه من زيد اآلخر

بثبوت حق الشفعة له  خذ بالشفعة متمسكني بأن مورثهم كان جاهالًالكبار من الوارث وقيم الصغار األ
أخر االدعاء ويثبت اجلهل ن إ وكذلك وارثه، بفوريته جهل املستحق باحلق أوإذا  فلهم ذلك ،بفوريته أو

مل يدع خالف ن إ فالقول قول مدعيه، اعي فيهوأما لو وقع التد. اعترف به املشتريإذا  مريف نفس األ
  ).عدم العلم أصالةفيعتضد ب ،حكامبأن يكون ظاهر حاله الصدق لعدم فطانته ومعرفته باأل ،الظاهر

  .األصلاعتبار به مقابل  الظاهر الذي ذكره الإالّ أن  ،رث الشفعةإوهو كما ذكره ملا تقدم من 
  . فلكل حكمه، كان عاملاً :اآلخرو، مثالً كان جاهالً: ولو اختلف الورثة فقال أحدهم

  أن  وقد سبق، كما تقدم مثل ذلك، نعم يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة



 ٤٦٢

يكون للطرف  إمناو، صحة التبعض فيها دلةن مقتضى األإف، تبعض يف الشفعة غري تام نه الأالقول ب
  . خيار التبعض

  
  ((لو مات الشفيع))

أنت خمتار يف أخذه : قال له امليتأنه  أخذه بالشفعة فادعى وارثهالشفيع قبل  مات لو: الثانية
 ضرراً ريمل يسبب التأخإذا  خذله األأن  فالظاهر، بالفورية لكنه كامليت كان جاهالً، عين الشفعة وكالةً
علمه جبهل أو  ،حلف الوارث على نفي علم مورثه الّإولو ادعى عليه العلم أقام البينة و، على املشتري

  . عدم العلم من أحدمها بالفورية صالةبقاء الشفعة التابعة أل صالةأل ،رثه بالفورمو
كما هو حمكم على غريه من  ،حمكم على دليل الشفعة ال ضررأن  أما يف صورة الضرر فقد تقدم

  . يةاألولالعناوين  أدلة
، خذ بالشفعة والتركاألأنت خمتار ووكيل عين يف : وقال للوارث، كان املورث عاملاً بالشفعة أما لو

 من الوكيل الوارث ريمل يناف الفورية كان التأخوإن  ،يف عدم الشفعة إشكال ن نايف ذلك الفورية فالإف
فرق بني عدم  الفإنه  ،املورث مع علمه بالفورية مل يأخذ ا فوراًأن  إىل مآل ذلكإذ  ،موجباً لسقوطها

  . أخذ نفسه وعدم أخذ وكيله
  

  وغريه)) ((املال املقسوم
له من النهر  مقسوم يشتركان يف النهر فباع أحدمها مجيع ما شيءكان  لوأنه  سبق: الثالثة

كان النهر  إمناو، وعليه يكون العكس كذلك بأن مل يكن املال مقسوماً ،واملقسوم كان لشريكه الشفعة
ني مما يفهم عدم الفرق لوحدة املالك يف املسألت ،خذ بالشفعةيكون للشفيع األفإنه  ،مقسوماً فباعهما
  . بينهما يف احلكم

  
  ((لو أخذ بالشفعة وندم))

إىل  مل يرجع الّإو ،فهو املشتري ين رضإف، قالةإ كان ،ريدأ ال: مث قال و أخذ بالشفعةل: الرابعة
   رادته مبجردهإو ،املال أصبح لهأن  لوضوح ،املشتري



 ٤٦٣

ملك وكان غصباً يف يد  ،يعطه لكن املشتري عصى ومل ولو أخذ بالشفعة، توجب الفسخ ال
  . خذ حق هلم ذلكوارثه من األأو  ا متكن هومومه، املشتري

صار الثمن أقل حق إذا  لكن، قاصاً سقطت الشفعةتالشفعة وجعل مثن الشقص  يئس وردن إ نعم
 هو مقتضى التقاص يف كما ،عطاء بقية الثمن لهإصار أكثر لزم عليه وإن  ،له أخذ التفاوت من املشتري

  . كل موارده واليت منها هذا املورد
  

  ي حصته))((لو وقف املشتر
ألنه  ،الثمن يكون وقفاًأن  فالظاهر، لو وقف املشتري ومات وأخذ الشفيع بالشفعة: اخلامسة

فرق بني هذه  الإذ  ،فيشترى به مثل املال املذكور وجيعل وقفاً على الشرائط السابقة «مقتضى االرتكاز
 :(عليه السالم)مقتضى قوله حيث إن ، ذكروه من بطالن الوقف جبهة من اجلهات املسألة وبني ما
وقفها أهلها الوقوف على حسب ما)زاد إذا  ويكون الكالم فيما، الثمن يكون حاله حال املثمنأن  ،)١

  . أيضاًنقص كما ذكروه هناك أو  وقوفاملالثمن عن مثل 
ن إف، ما أشبهأو  نذر عليهأو  نسانأوصى به إل أو ذا جعله املشتري ثلثاً؛ ومنه يظهر حال ما

  . االرتكاز جار يف اجلميع
  

  عذر يف الشفعة))والنسيان ((اجلهل 
عذار لو مل يقصر بالفورية من األأو  اجلهل بأخذ الشفعةأن  الظاهر(: يقال احملقق القم: السادسة

واستدل ، ر يف عدم التحصيلقصيكون هناك حكم ومل يأن  احتمالعن  بأن كان غافالً ،صل املسألةأيف 
  .جاهل غافلإىل  الشفعة أدلةوعدم انصراف  ،)٢(ية اجلاهلرمعذو أدلةلذلك بعموم 

   بل، دليل العذر كما تقدم طالقإل، خل غري ظاهرإه (لو مل يقصر يف أصل املسألة) ءاستثنان إ :وفيه

                                                
  من الوقوف والصدقات.  ٢الباب  ٢٩٥ص ١٣) الوسائل: ج١(
  من الوقوف والصدقات.  ٢الباب  ٢٩٥ص ١٣وسائل: ج) ال٢(



 ٤٦٤

﴿ربنا : ية الكرميةتفاد من اآلواملس، كما هو الغالب ةصدر عن غري املباالإذا  وكذلك حال النسيان
يؤاخذ  سبحانه الهللا األن  ،الدعاءإىل  حيتاج ن النسيان القاهر الإف ،)١(أخطأنا﴾أو  نسينان إ خذنااال تؤ

وكذلك ، وسعهاإالّ  نفساًاهللا يكلف  الفإنه  ،من غلب عليه النسيان حىت مل يتمكن من التحفظ
فاملراد الطاقة  طاقة لنا به ال ماأما  ،)٢(رفع التسعالدال على  عليه وآله)هللا (صلى احديث الرسول 

ما أو  اخذنا بعدم طرياننا مثالًتؤ نه الأيصح الدعاء ب ولذا ال، نسانالطاقة اليت يستحيل على اإل العرفية ال
  . من احملاالت أشبه

  
  ((لو اشترى ما فيه الشفعة وما ليست فيه))

، ليس فيه الشفعة كالسيف مثالً والثاين ما، رضاألة كني أحدمها فيه الشفعلو اشترى شيئ: السابعة
وليس للمشتري خيار ، أدلتها طالقفيه الشفعة إل ماإىل  خذ بالشفعة بالنسبةن للشفيع احلق يف األإف

اخليار ظاهرة يف التبعض املقارن للعقد كما  أدلةو ،قبله التبعض حصل بعد العقد الألن  ،تبعض الصفقة
  . ريهذكره احملقق القمي وغ

  
  ((لو اختلف املشتري والورثة))

، صحيح: اآلخروقال ، ك باطلؤشرا: لو قال أحد الوارثني للمشتري(: قال يف القواعد: الثامنة
  . اشتريته: اآلخروقال ، ابته أوورثته إمنا: قال وكذا لو، صحةلفالشفعة بأمجعها للمعترف با

اعترف يف ألنه  :قالوا ،ملبسوط وغريهمرين يف اكما نص على األ(: وقال يف مفتاح الكرامة
  . )شفعة له نه الأاملوضعني ب
، وجه له الأنه  ملا تقدم من، شفعة بأمجعها للمعترف بالصحةلتكون ا الأن  مقتضى القاعدة: أقول
   حصته وحصة كل واحد يرث حصته الأن  بل الظاهر

                                                
  . ٢٨٦) سورة البقرة: اآلية ١(
 . ٩ح ٤١٧ص ٢) اخلصال: ج٢(



 ٤٦٥

فقة بأن يبطل الشفعة ذا أخذ أحدمها حبصته كان للمشتري خيار تبعض الصإوعليه ف، غريه
أخذ البعض  ال اجلميع تركأو  دليل الشفعة ظاهر يف أخذ اجلميعألن  ،أخذه ويسترجع من الشفيع ما

  . بقبول املشتري ورفع يده عن خيار تبعض الصفقة عليه ىفيكون أخذ البعض مراع، فقط
   



 ٤٦٦



 ٤٦٧

  

  خامتة

   بعض مآسي املسلمني))((يف
  

  : اب الشفعةقال يف مفتاح الكرامة عند متام كت
الثامنة والعشرين من شهر  سيليلة اخلم )عليهمهللا صلى ا(هللا وبركة آل ا عز وجلهللا مت بلطف ا قد

  . ربيع الثاين سنة ألف ومائتني وثالث وعشرين
ة من جند مبا يقرب من عشرين اآلخر ىويف هذه السنة جاء اخلارجي الذي امسه (سعود) يف مجاد

فتحذرنا منه وخرجنا ، شرف غفلةيدمهنا يف النجف األأن  نه يريدأبتنا النذر ءفجا، أزيد ألف مقاتل أو
احللة إىل  فمضى، طوابحطنا بالسور بالبنادق واألقد أ فرآنا على حذر فأتانا ليالً، سور البلدإىل  مجيعاً

فحاصرهم حصاراً ، على حني غفلة اراً (عليه السالم)مشهد احلسني إىل  مث مضى، فرآهم كذلك
، قتل من قتليف العراق ف مث عاث، ورجع خائباً، هم وقتلوا منهوقتل من، وا له خلف السورشديداً فثبت

  . العلي العظيمهللا باإالّ  قوة حول وال وال، حث والنظر على خوف منه ووجلوبقينا مدة تاركني الب
ري وما ند ،وقد تعلل احلاج ثالث سنني، رةواملدينة املنو، تعاىلهللا وقد استوىل على مكة شرفها ا

  . ) انتهىهللاباإالّ  قوة والحول وال ،ماذا يكون
   آل سعود استولواأن  ن كان حياً لرأىإف، السيد العامليهللا رحم ا أقول



 ٤٦٨

كما هدموا البقاع ، البقيع وغريها يف البقاع الشريفةا وهدمو، على مكة املكرمة واملدينة املنورة
  . املتربكة يف مكة املكرمة

ليلة االثنني ، )عليهم أمجعنيهللا صلى ا(هللا وبركة آل ا عز وجلهللا ابلطف  )كتاب الشفعة(وقد مت 
  . السابع من شهر رجب املرجب من سنة ألف وأربعمائة وأربع من اهلجرة

وبعد ، الكويتإىل  ،خرجنا حنن من العراق ظلماً بسبب حزب البعثأاليت ـ  ويف هذه السنوات
ية كلها موزعة ومبضعة سالمالبالد اإل ـ قم املشرفةإىل  ذلك ضغط علينا حىت خرجنا من الكويت

مثل املؤمنني يف  إمنا: عليه وآله)هللا (صلى اهللا وقد قال رسول ا، أحد ينقذها من هذا التبعض وجمزئة وال
   .)١(عضاء بالسهر واحلمىاشتكى عضو اشتكت له سائر األإذا  تواددهم وحتاببهم كاجلسد الواحد

كما أخذت ، جزئت البالد حبدود مزيفة مصطنعةفقد ، ثر املطلوبنرى من ذلك األ بينما ال
  :يتان املقدستان املباركتانركت اآلوقد ت، املسلمني ؤالقوميات جتز

   .)٢(مة واحدة﴾أمتكم أن هذه إ﴿و: حيث قال سبحانه
   .)٣(خوة﴾أاملؤمنون  إمنا﴿: وقال تعاىل

وكالمها يف ، يف العراق أجنيبيراين واإل، يران أجنيبإالعراقي يف  إمناو، يةسالمخوة اإلفال ترى األ
ن الكثري من املسلمني هم بأنفسهم أ مروالغريب يف األ، واملصري فيهما أجنيب وهكذا، مصر أجنيب

   والقوانني وضعت على خالف، حدثه هلم الكافر املستعمر من اخلارجأون يف هذا املسري الذي ريسي

                                                
  . ٤خوة املؤمنني بعضهم لبعض حأباب  ١٦٦ص ٢) الكايف: ج١(
  . ٥٢) سورة املؤمنون: اآلية ٢(
  . ١٠) سورة احلجرات: اآلية ٣(



 ٤٦٩

، ا من سلطانهللا مار والضرائب اليت مل يرتل اويف كثري من البالد الربا والزنا والق، الكتاب والسنة
بعض املدن يف  شذ ما الّإمبدلة ومغرية  أيضاًوسائر القوانني ، حملظورة شرعاًاواحلدود املصطنعة واجلمارك 

   ،بعض القواننيإىل  بالنسبة
 هافأفغانستان احتلها الروس وفيها حرب ضارية قتل في، يةسالمالبالد اإليف  ونار احلرب مستعمرة

، وشرد أكثر من مخس ماليني من املسلمني، أكثر من مليون مسلمـ  حسب التقاديرـ  ناآلإىل 
 ،ذاعات وغريهاكما خيربنا الثقاة والصحف واجلرائد واالت واإل، ة مبا يقرب املليونئوالسجون ممتل
 الزمان السابق يران يفإواليت كانت بعضها جزءاً من ، سالماستحل الروس سائر بالد اإل وهذا بعد ما

مبا فيها من البالد الوسيعة ، ستانقكأرمنستان وتاجيكستان وتركمنستان وآذرباجيان وقرقيزستان وقاز
قوا أذاموا املدارس واملساجد واحلسينيات وسائر حمالت العبادة ودوقد ه، الفسيحة واملدارس واملؤسسات

  . املسلمني الذل واهلوان
ونار احلرب مشتعلة يف مصر ، ودليهاوفلسطني اغتصبتها ، حيونيلبنان اغتصبها املسأن  كما

  . ردن ولبنانوسوريا واأل
وقد ذهبت ضحيتها يف أربع ، يرانية العراقيةوساق يف احلدود اإل قدم على وكذلك احلرب قائمة

  . سنوات أكثر من مليون قتيل وجريح ومعاق
  . كراديرانيني والعراقيني واأليرانية العراقية بني اإليف كردستان اإل ةاحلرب قائمأن  كما

  . غريها ويف ،ويف بالد مورو ،رترياإ ساق يف بالدعلى قدم و ةاحلرب قائم وكذلك



 ٤٧٠

فرضها  اصطناعية ا حالةأشك يف  وهذه القوانني املستوردة ال، وهذه الدول ازئة جتزئتها 
  . يةسالممة اإلالكفار الغربيون والشرقيون على األ

أو  من الدول الصغرىأو  ي من الدول الكربىحيق أل مة الون األؤشة شأن من يسالمخوة اإلواأل
ية الكربى اليت أسسها سالمن الدولة اإلإف، كالصالة والزكاة وغريمها ا فريضة عظيمةإف، فراد تفتيتهااأل
هم مإسالسببت لبقاء املسلمني على  )الصالة والسالمعليه (علي  مث تبعه، عليه وآله)هللا (صلى اسول الر

  . ودينهم
ن الكافر املستعمر يسيطر عليهم مبا يذهب دينهم ودنياهم كما حدث إف، ساد فيهم التفرقةإذا  أما
عمال الكفار الذين أوالتجنب عن  وتوحيدها يهتموا لتحرير بالدهمأن  من حق املسلمنيوإن  ،يف احلال

ود والنصارى ليهاتتخذوا  ذين آمنوا ال﴿يا أيها ال: فقال سبحانه ،سبحانه وتعاىل باالبتعاد عنهمهللا ا أمر
   .)١(منهم﴾فإنه  أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم

يف هللا ومن يفعل ذلك فليس من ا ،ولياء من دون املؤمننيأيتخذ املؤمنون الكافرين  ﴿ال: وقال تعاىل
   .)٢(﴾شيء

ساموهم أبل غريوا دينهم و، ةيسالماخللف منذ دخلوا البالد اإلإىل  يتقهقر الكفارأنه  ومن الواضح
، جروهاأية اليت سالمار من الدماء اإلأومل تتوقف ، دامته حاضرة باستمرارإاخلسف وبقيت مسة العنف و

كما شردوا أكثر من ثالثة ماليني من املسلمني الذي  ،يةسالمبالد اإلالتشريد الذي صنعوه يف ال وال
   ومل يتوقف، وسوريا ولبنان وغريها يران وباكستان واخلليجإإىل  كانوا يف العراق

                                                
  . ٥١) سورة املائدة: اآلية ١(
  . ٢٨ان: اآلية ) سورة آل عمر٢(
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، غري مباشرةأو  الغربيون بصورة مباشرةأو  الضغط من الكفار على املسلمني سواء منهم الشرقيون
وفرضوا قوانني على البالد وخمططات كافرة  وهاهذه الديار بالضغط والقوة وجزئإىل  فقد دخل الكفار

م إف، رحلوا عن بعضها صورياً عسكرياًوإن  ،يرحلوا عنهاومل ، والبطش والقهرذالل املسلمني بالقوة إل
  . وغريها وسياسياً باقون فيها فكرياً واقتصادياً

رحلوا عن بعض أن  وملا، كلها يف أغلب احلاالتأو  سالموقد صنعوا العمالء يف أكثر بالد اإل
يات اليت تسمح هلم ببقاء القواعد وفرضوا االتفاق ،أسالوا فيها الدماءأن  بعدإالّ  البالد صورياً مل يرحلوا

ية واحمليطات املطلة على سالمبعودة قوام مهما أرادوا وأساطيلهم مل تربح البحار اإلأو  العسكرية
  .الشواطئ

وسط دولة اسرائيل باعتبارها القاعدة العسكرية ية يف الشرق األسالموقد أقاموا يف قلب البالد اإل
ونيابة عنهما  ،دامته حلساب الغرب والشرق تارةإرياً من ممارسة العنف وا جزءاً كبإليهوأوكلوا ، الدائمة
فانسحبت القوى الغربية والشرقية يف خط النار الثاين ، وحلساما املشترك يف أغلب احلاالت ،أخرىتارة 
 هذه البالد سرائيلإحني دخل  ،منذ مخسني سنة تقريباً األولسرائيلي خط النار تصدر اجليش اإلأن  بعد

تتردد الدول الكافرة من  وال، سرائيل دولتها الغاصبةإوثالثني سنة منذ أعلنت  خص منذ ستةوباأل، عنوة
أخذ الوعي ف يف هذه البالد ويمصاحلهم تضعأن  يرون ية عنوة وعلناً حيث ماسالمدخول البالد اإل

  .يتصاعدى سالماإل
رائيلية يف عام ألف وثالمثائة وست سالفرنسية الربيطانية اإلمن قبل القوات  (مصر) كما حدث يف

  . وسبعني
  . مريكيةويف (لبنان) من قبل القوات األ
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  . ردن) من قبل القوات الربيطانية يف عام ألف وثالمثائة ومثان وسبعنيويف(األ
  . مريكية واملتعددة اجلنسياتمن قبل القوات األ )سيناء(ن يف (لبنان) ووكما حيدث اآل

تياح جمرحلة اأن  فغانستان يف عام ألف وأربعمائة هجرية يؤكديت ألالسوفي حتياجاالأن  كما
(م) من  ية باجليوش والسيطرة عليها بالعنوة والعنف مل تذهب مع اقتراب القرن العشرينسالمالديار اإل

وكذلك منظمات ، جلنا حنن املسلمنيال أل ،جلهمألإالّ  مم املتحدة وغريها ليستمسألة األن أو ،اياته
  . ساليب املاكرةوغريها من األ نساناإلحقوق 

هللا باإالّ  قوة حول وال وال، حممد وآله الطاهرين مة بفضله وبربكةنقاذ األإسبحانه وتعاىل هللا نسأل ا
  . والعاقبة للمتقني، منقلب ينقلبونأي  وسيعلم الذين ظلموا، راجعون إليهنا إو هللا انإو، العلي العظيم
وجتعلنا فيها من ، وتذل ا النفاق وأهله، وأهله سالما اإل مية تعزليك يف دولة كرإنا نرغب إاللهم 

  . ةاآلخروترزقنا ا كرامة الدنيا و ،سبيلكإىل  والقادة ،طاعتكإىل  الدعاة
  . قصرنا عنه فبلغناه وما ،فتنا من احلق فحملناهعر اللهم ما

جعلنا من أنصاره وأعوانهاو، ل خمرجهاللهم عجل يف فرج وليك وسه .  
  . والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، هللا رب العاملني واحلمد

  . رب العاملنيهللا واحلمد ، وسالم على املرسلني، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
  ه١٤٠٤ / رجب / ٧

  الشريازي حممد بن املهدي احلسيين
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