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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
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 اندفاع ضرر الشفيع بنقله حق الشفعة للغير بعوض  
الشووفعة، ،ووا،  ادووه قوود ينوود ر أيحووال ضوورر قوواحق الشووفعة بنللووه حوو  الشووفعة لل وو   مل يأخووا املنِل ووي إليووه حوو   لووو وأمااا 

َجوَر بوه ضورر مموا )باملصاحلة وشبهها حسق املشهور وبالبير أيحال حسق املنصور( وذلو   يموا إذا اسوِفان  نوه  واالل أو  و   
،ووا ذلوو  ادخوور  ِمحووي  (1)بيوور حلووه يف الشووفعة دخوور  لوود ال يأخوواا املشوواعةف  ادووه قوود يمنخووول األجنووي عليووه يف حصووِه

 عا لووة الشووري  األول  وور املشوو ف األجنووي  يِحوورر بووه قوواحق الشووفعة ) رضووال وقوود سووب  أ  نخووول األجنووي عليووه ال يووال م 
بيور حو  شوفعِه لل و   تحرر  بي قد يكو  به دفعه( لكنه قد ال يعوده  العورم  ِحوررال الربوار ضورر  بنفور أئدور عائود إليوه  ون

  ساو. أو بنفر   ، رضال 
 ا خاقة: وجو  ال بأوهلأ  ن ر الحرر، الاف اعِر هو العلة جلعي ح  الشفعة، يكو  بأحد والحاصل: 

 ال يرن عليه الحرر  ن جتويز الشارع بير شريكه لدالث إذ له أ  يأخا   ويأخا به أ  يكو  للشفير ح  الشفعة األول:
 .بالشفعة

الصورة دفسها لكن بدو  أ  يأخا به، وهواا خوارع عون  وورن الباوث والنوزاع بيننوا وبوني االقوفهام، ولكون و ور  الثاني:
 .ذل  سيظهر وجه ادد اع الحرر به مما سيأيت يف املنت

 للكسور واالدكسوار وإ دِيجوةل أ  حيصي على ربح و ائدة  ن بير ح  الشفعة ل     ال يرن عليه الحرر باملولل و  :الثالث
العلووالو والعوورم يوورو  الحوورر املِوودارج خاقووة املنجوور  (2)الحوورر  وو  ورن عليووه بناووو امللِحووي  ع ووده بوودوال ضووررال أو قيووي بأدووه قوود

 .باحلمي الشائر الصناعي  نفعةيروده بأئدر  نه ئال ضرر بي قد 
اسووطة دللهووا لل وو  بعووو  لوود ر الحوورر األعووم  وون ن عووه  باشوورة باألخووا ،ووا أو بو  جعلوو  (3)إمنووا الشووفعةوبعبووارة أخوور : 

  ِدبر.
 الدليل على جواز نقل حق الشفعة قاعدة االمتنان في جعلها

قاعوودة ال ضوورر الوومل هووي املنشووأ حلوو  الشووفعة، إمنووا هووي  وون بوواب اال ِنووا ، و وون امل ووال  وقوود يسووِدل علووى ذلوو : بووأ  
أ  حو   (5)والوجوه  يوه، (4)دور  ون أخوا  ،والال ِنا  أ  مينور الشوارع الشوفير  ون دلوي حلوه يف الشوفعة إذا ئوا  لوه النفور األئ

                                                           

  فسخ املعا لة وأش   املبير لصاحق الشفعة.هاا الش  الدام وقد سب  حال الش  األول وهو  ا لو أخا ،ا  (1)
 تعليي لعدم ورون الحرر عليه. (2)
 الِنزل عن األجوبة الدالثة األول ئما سب .  ر هاا على  (3)
 ية أ  يكو  له ح  النلي إذا تساوت  نفعِه  ر  نفعة األخا بالشفعة.دوأيحال: مما يِساو  يف اال ِنا (4)
  .يف ئوده  ن خالم اال ِنا (5)
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ويكفوي ئودوه يف اجلملوة ئوال  لود ر سوالبة االقوفهام الكليوة  ،ئوا  عليوه ال  طللوالشفعة جعي له ال عليه   ذا  نر  ون دللوه 
لشوفعة أو  لي: لد ر السالبة الكلية  ون أ  ن ور الحورر امنوا يلووم بدبووت حو  ا (1) ن أده ال  عىن لنلي احل  إىل    الشري 

 دلله أو إسلاطه  ِدبر. ر  نر للشري  
 دليل آخر: ال ضرر عّلة لجعل الشارع للحكم ال لما يعمله المكلف

أ  )ال ضورر( هوي ع لهوة جلعوي احلكوم ولوي  علهوة ملوا بعود   ون املراحوي وإال للوزم  ئما ميكن االسوِدالل علوى املودعى أيحوال 
 .ال شبهة يف عدم لزو ه ه ر أد على الشفير األخا بالشفعة وإبطال البير إذا ئا   يه ضرر 

لحورر   جعي ح  الشفعة ئا  ن عال للحرر اللهرف الشارعي أف الناشئ  ون قبوي الشوارع ومل يكون لود ر اإبعبارة أخر : 
 هو الشفير يف امللام.احل  إىل ال   و  ال ج األخا ،ا أو لنلي ها اإلرانف الناشئ  ن اخِيار العبد

 (2)الشارع مطلقا   همفال ينشأ من قبله الضرر، ال أن الضرر اإلرادي للعبد حر  
 نئير هوي  ون  بوواأ  الشوارع جعوي حو  الشوفعة ئووي ال ينشوأ  ون قبلوه الحورر أف ادوه يلووول: حيوث أ  ال ضور توضايحه: 

ين أجعي ل  ح  الشوفعة ئوي ال تِحورر تحوررال داشونال  ون قبلوي إذ ادوه إذا جووه  د ا الِشريعية )أف  ن  ناشئ الِشرير وعلله(
 يلوول الشوارع  وعودم تشوريعه الشوفعة، للشري  بير حصِه  ن األجني ومل جيوه  يل األخا بالشفعة  لد اضورم بِشوريعه ذلو 

أريد أ  أضر أحودال بِشوريعايت لواا اجعوي لو  حو  الشوفعة، وال يفيود )ال ضورر( أئدور  ون ذلو  إذ ال حيث ال ضرر وادين ال 
 . ن عال لحرر أل  الشارع جعلها يفيد، بحرورة الفله، أده جيق علي  األخا حب  الشفعة 

ال ئمووا األخووا   ووال يفيوود لووزوم  ،ال ضوورر يف هوواا احلووديث تعليووي لوجووه جعووي الشووارع حوو  الشووفعة، ال أئدوورأ  واحلاقووي: 
يفيد حر ة النلي أو بطالده وال    ذل  مما هو  ن املرحلة الالحلة للجعي ومما هو  ن نائرة عمي املكل  بعد  رحلة نائرة 

 عمي الشارع وهو تشرير احل  أو عد ه.
 ال ضرر علة لألعم على سبيل البدل ال األخص

 ى األخص. كي  يكو  نليالل عل (3): ال ضرر علهة لألعمأخر بعبارة 
 واألخص هو: عدم جوا  النلي بصلح أو بير أو حنومها.

 ق رم ثبوت هاا احل  له.  ِدبر جيدال وتأ ي. أواألخا بالشفعة،  أوواألعم هو: ذل  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
:  ،اأْلَْوَجاع  َ ا أَْلَلى   َن  عن عبد اهلل بن أيب يعفور قال: َشَكْوت  إ ىَل َأيب  َعْبد  اللَّه   يَا َعْبَد وََئاَ    ْسَلا ال،  َوَلاَل يل 

  الل ِه َلْو يَاْعَلُم اْلُمْؤِمُن َما َلُه ِمَن اأْلَْجِر ِفي اْلَمَصاِئِب لََتَمن ى َأن ُه قُارَِّض بِاْلَمَقارِيض
 .255ص 2الكايف: ع

                                                           

 أف إذا ئا   سِند  قدس سر  الالضرر. (1)
 وا  حر ه يف اجلملة. (2)
 أف على سبيي البدل. (3)
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