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ألستارنا   خاصالشكش بالقذم نت العشضبوناسبت ىزا 

، الزي ال تكفً أسقى الكلواث حسن هنصفالفاضل 

ًاسوى العباساث، فً حقو هن الشكش ً الثناء على تفضلو 

على إنجاص الكشٌن. سغن كثشة انشغاالتو الوينٍت، باإلششاف 

 سعت صذسه.ىزا العول ًعلى حسن إسشاده ًتٌجٍيو ً

 التٌفٍقً اهلل ًلً 
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 يمذيت 

وَت اٌٍّى١خ اٌؼمبه٠خ ٔظّٗ اٌمبْٔٛ ٌؼ٩ط  أٍجبةرؼزجو اٌشفؼخ ٍججب لب١ٔٛٔب ِٓ 

.. ٟٚ٘ ث١ٓ ِبٌى١ٓ ٌؼمبهاد ِزغبٚهح . أٚاٌّبٌى١ٓ اٌّزؼلك٠ٓ ٌؼمبه ِب  ؽب٨د ِؼ١ٕخ رٕشب ث١ٓ

١ٍٍٚخ ٌىَت اٌٍّى١خ وبٌج١غ ٚاٌٙجخ ٚاٌّمب٠ؼخ ١ٍٍٚخ ِٓ اٌٍٛبئً اٌمب١ٔٛٔخ ٨ٔزمبي ٍِى١خ ػمبه 

ِٕفوكح ِمزؤخ  ئهاكح... ٌٚىٓ اٌَجت فٟ وَت اٌٍّى١خ ٨ ٠ٕشب ِٓ  أفو ئٌِٝٓ شقض 

ب ٠ٕش ئّٔبث١ٓ اٌّزؼبلل٠ٓ وبٌج١غ ٚاٌّمب٠ؼخ ِض٩,  اٌوػٟٚاٌمجٛي ِغ اوزّبي شوٚؽ  ثب٠٦غبة

اٌشف١غ ٟ٘ اٌزٟ رؾون  ئهاكح أْثؾىُ اٌمبْٔٛ فٙٛ ٍجت لبٟٔٛٔ ٨وزَبة اٌٍّى١خ طؾ١ؼ 

اٌؼ٩لخ اٌمب١ٔٛٔخ ث١ٓ ِشزوٞ اٌؼمبه ٚاٌؼمبه اٌشف١غ ... ٌٚىٓ ِٕن اٌٍؾظخ اٌزٟ ٠ؼٍٓ ف١ٙب اٌشف١غ 

٠ٚلفً ٔظبِب  ئهاكرٗإٌّفوح هغجزٗ ثبوزَبة ٍِى١خ اٌؼمبه اٌّشفٛع ف١ٗ , رزٛلف  ثاهاكرٗ

 ١ٔٛٔب ِزىب٩ِ ٘ٛ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍشفؼخ.لب

اٌزم٠ٛخ  أٚاٌي٠بكح  أٚٚاٌشفؼخ ثؼُ اٌش١ٓ ٚ ٍىْٛ اٌفبء ,ٌغخ ِبفٛكح ِٓ اٌشفغ ثّؼٕٝ اٌؼُ 

ٟ ؽك رٍّه ٚ فٟ ا٨طط٩ػ اٌفمٟٙ ٘ ثؼُ ؽظخ شو٠ىٗ ٠ي٠ل ثٙب ؽظزٗ. ٨ْ اٌشف١غ 

 اٌشو٠ه اٌلف١ً. ٌلفغ ػوه اٌّشزوٞ ثّب لبَ ػ١ٍٗ ِٓ صّٓ ٚرىب١ٌف اٌؼمبه اٌّج١غ عجوا ػٓ

ؽك ػ١ٕٟ ِشبع, ؽظخ  أٚفٟ ٍِه ِشبع افن شو٠ه  ثأٔٙبوّب ػوفزٙب ِلٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ 

اٌضّٓ ِٚظوٚفبد اٌؼمل ا٩ٌىِخ ٚاٌّظوٚفبد اٌؼوٚه٠خ إٌبفؼخ  أكاءشو٠ىٗ اٌّج١ؼخ ثؼل 

ك ػٍٝ اٌّطج 02/06/1995ٚ٘ٛ رؼو٠ف ِقبٌف ٌٍزؼو٠ف اٌنٞ عبء ثٗ ظ١ٙو  ػٕل ا٨لزؼبء.

٠٨غٛى   ئمف٩ف مٌه  ا٤ِو أْٚاٌنٞ وبْ ٠ؼزجو اٌشفؼخ ؽمب ٚاٌؾبي ، اٌؼمبهاد اٌّؾفظخ

ٟ٘ ػٍٝ ؽل لٛي اٌشوػ١١ٓ  أٚشقظٟ , فٟٙ ِغوك هفظخ  أٚؽك ػ١ٕٟ  ثأٔٙبٚطفٙب 

 اوزَبثٙب. أٍجبةف١به ِٚش١ئخ ِٚظله ِٓ ِظبكه اٌٍّى١خ ٍٚجت ِٓ 

٩َ ٚالو٘ب ٘نا ٌّب ف١ٙب ِٓ اٌّظٍؾخ ٚكفغ ٚلل ػوفذ اٌشفؼخ فٟ اٌغب١ٍ٘خ لجً ظٙٛها٨ٍ

 اٌؼوه ػٓ اٌشو٠ه.

ػٍٝ ِشوٚػ١زٙب فٟ إٌَخ ِب رجذ فٟ اٌظؾ١ؼ ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ِٓ  ا٤كٌخِٚٓ 

ؽل٠ش عبثو هػٟ هللا ػٕٗ لبي " لؼٝ هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ثبٌشفؼخ فٟ وً ِب ٌُ 
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ِٓ ٚاؽل ُِٕٙ  أوضوٌٛاؽل لل ٠زؼلكْٚ,ٚهثّب لل ٠وغت ٚٔظوا ٨ْ اٌشووبء فٟ اٌؼمبه ا ٠مَُ"

ؽزٝ ٌشو٠ه .فبْ رٕبفَُٙ ٘نا  أٚ.  ٤عٕجٟاٌغيء اٌنٞ ٠ج١ؼٗ ثؼؼُٙ   ٚاؽل شفؼخ  أْفٟ 

  :أّ٘ٙب٠طوػ ػلح رَبؤ٨د  

 ٨ ؟ أًَ٘ شفؼبء ِٓ كهعخ ٚاؽلح  -

 ٚئماثبٌشفؼخ ؟  ا٤فنوبٔٛا ِٓ كهعبد ِقزٍفخ ِب ٟ٘ ِوارجُٙ ًٚ٘ ٠ّىُٕٙ ع١ّؼب  ٚئما -

 وبْ ونٌه و١ف ٠ّىٓ رٛى٠ؼٙب ث١ُٕٙ ؟

  :ِؼبٌغخ ٘نا اٌّٛػٛع ٚفك اٌزظ١ُّ اٌزبٌٟ اهرأ٠ٕبػٓ وً ٘نٖ اٌزَبؤ٨د  ٧ٌٚعبثخ

 .ؽب٨د رياؽُ اٌشفؼبء : ا٤ٚياٌّجؾش 

 رَبٚٞ اٌشووبء فٟ اٍزؾمبق اٌشفؼخ. :ا٤ٚياٌّطٍت 

 ٚاؽلح. ؽب٨د رياؽُ اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ: ا٤ٌٚٝاٌفموح     

 ِٛلف اٌزشو٠غ ِٓ ؽبٌخ رياؽُ اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ ٚاؽلح. :اٌفموح اٌضب١ٔخ    

 .فٟ اٌشفؼخ ا١ٌٚ٤خؽك  :اٌّطٍت اٌضبٟٔ

 .ِوارت اٌشووبء ػٓ اٌّبٌى١خ  :ا٤ٌٚٝاٌفموح    

 و١ف١خ اٌؼًّ ػٕل رياؽُ مٚٞ اٌّوارت ػٍٝ اٌشفؼخ. :اٌفموح اٌضب١ٔخ   

 ػٛاثؾ ِّبهٍخ اٌشفؼخ. :اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 ِّبهٍخ ػٍٝ لله إٌظجخ . :ا٤ٚياٌّطٍت 

 ِٛلف اٌفمٗ ِٓ ؽبٌخ  فطٛؽ اٌشووبء اٌّزياؽ١ّٓ ػٍٝ اٌشفؼخ ِزفبٚرخ.: ا٤ٌٚٝاٌفموح   

 ِٛلف اٌزشو٠غ ِٓ ؽبٌخ فطٛؽ اٌشووبء اٌّزياؽ١ّٓ ػٍٝ شفؼخ ِزفبٚرخ . :اٌفموح اٌضب١ٔخ  

 ٝ اٌّشفٛع ِٕٗ.ػلَ رجؼ١غ اٌؾظخ ػٍ :اٌّطٍت اٌضبٟٔ

ِٓ ػمبه ٚ  أعياءػلح  أٚعيءا ٚاؽلا ِشبػب  شواء ثؼمل ٚاؽلاٌفٟ ؽبٌخ  :ا٤ٌٚٝاٌفموح   

 ػمبهاد.

 اٌّؼبٚػخ. أٚفٟ ؽبٌخ رؼلك ػمٛك اٌج١غ  :اٌفموح اٌضب١ٔخ 
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 انًبحث األول: حاالث حساحى انشفؼاء.

اٌّشبع ِشزووب ث١ٓ اص١ٕٓ  فمؾ  فبْ وً ٚاؽل ِّٕٙب ٠َزؾك شفؼخ  ػٕلِب ٠ىْٛ  اٌّبي

 ع١ّغ ِب ٠فٛرٗ ا٢فو٠ٓ ٔظ١جٗ.

أِب ػٕلِب ٠زؼلك اٌشووبء  فٟ اٌّبي اٌّشبع ٨ثل ِٓ اٌز١١ّي ِب ئما وبٔٛا ِٓ ؽجمخ 

 ٚاؽلح أٚ ِٓ ؽجمبد ِقزٍفخ.

 انًطهب األول : حساوي انشركاء فً اسخحماق انشفؼت. 

ٍٕؾبٚي اٌزطوق ف١ٗ ٌؾب٨د رياؽُ اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ ٚاؽلح )اٌفموح فٟ ٘نا اٌّطٍت 

 ا٤ٌٚٝ( ٚ ِٛلف اٌزشو٠غ ِٓ ؽبٌخ رياؽُ اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ ٚاؽلح ) اٌفموح اٌضب١ٔخ (.

 انفمرة األونى : حاالث حساحى  انشفؼاء يٍ طبمت واحذة.

ٕٗ اٌفمٙبء ٠واك ثىْٛ اٌشفؼبء ِٓ ِورجخ ٚاؽلح أْ ٠ىْٛ ٍجت رٍّىُٙ ٚاؽل ٠ٚؼجو ػ

ثىْٛ ِلفٍُٙ ٚاؽل ِضبٌٗ ئْ اشزوٜ ص٩صخ أشقبص كاها ػٍٝ ٚعٗ اٌشووخ ث١ُٕٙ أٚ ِبد 

شقض ٚرون ػمبها ٚفٍف اث١ٕٓ ٚثٕزٟ.
1

 

ٚفٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ففٟ و٩ اٌّضب١ٌٓ ٠ؼزجو اٌشووبء ِٓ ؽجمخ ٚاؽلح ٌُٚٙ ٔفٌ اٌّلفً .

أ٠ؼب ئْ لبَ اؽل اٌشووبء ثج١غ ؽظزٗ فٟ اٌٍّه اٌّشبع, ف٣ٍفو٠ٓ أْ ٠شفؼٛا ِٓ اٌّشزوٞ 

مٌه إٌظ١ت  ٨ٚ ٠ؾك ٤ؽلُ٘ أْ ٠َزأصو ثشفؼخ ع١ّغ ِٓ اشزواٖ مٌه اٌّشزوٞ ِب كاَ ا٤فو 

 ِزشجزب ثطٍت اٌشفؼخ أ٠ؼب ٤ٔٗ ١ٌٌ اؽلُ٘ أٌٚٝ ِٓ اؽل فٟ اٌشفؼخ.

ئم أٗ ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌٝ ٠ىْٛ اٌشووبء ِزَبْٚٚ فٟ اٍزؾمبق اٌشفؼخ
2

ٚ٘نا ِب أولرٗ  

ِٓ ِلٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ  اٌزٟ رٕض فٟ فمورٙب ثبْ" ئما رؼلك اٌشفؼبء وبْ ٌىً  290اٌّبكح 

 ُِٕٙ ا٤فو ثبٌشفؼخ ..."

                                                           
1
ص  1993محمد بن المعجوز " أحكام الشفعة فً الفقه اإلسالمً  والتقنٌن المغربً المقارن ," مطبعة النجاح الجدٌدة الدار البٌصاء طبعة  - 

276. 
2
 .221ص  1991محمد بن المعجوز "الحقوق العٌنٌة فً الفقه اإلسالمً والتقنٌن المغربً " م ع طبعة - 
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ِٓ ق ي ع فٟ فمورٗ ا٤ٌٚٝ اٌنٞ ٠مؼٟ ثأٔٗ" ئْ ثبع اؽل  974ٚونٌه اٌفظً 

بٌى١ٓ ػٍٝ اٌش١بع ٤عٕجٟ ؽظزٗ اٌشبئؼخ , عبى ٌجبل١ُٙ أْ ٠شفؼٛا ٘نٖ اٌؾظخ ٤ٔفَُٙ فٟ اٌّ

ِمبثً أْ ٠لفؼٛا ٌٍّشزوٞ اٌضّٓ ِٚظوٚفبد اٌؼمل ٚاٌّظوٚفبد اٌؼوٚه٠خ ٚإٌبفؼخ اٌزٟ 

 أٔفمٙب ِٕن اٌج١غ ٠َٚوٞ ٔفٌ اٌؾىُ فٟ ؽبٌخ اٌّؼبٚػخ"

ا وبٔٛا ِزَب٠ٚٓ فٟ اٌؾظخ اٌّشفٛػخ ٚئما وبْ ِٓ اٌّجبكب اٌٍَُّ ثٙب أْ اٌشووبء ئم

ٚثغغ إٌظو ػٓ ئما وبٔذ ؽظظُٙ ِزفبٚرخ أٚ ِزَب٠ٚخ أٚ أُٔٙ  ػٍٝ ػلك هؤٍُٚٙ.

٠مزَّٛٔٙب ػٍٝ لله ؽظٛظُٙ ثؾ١ش ٠أفن وً ٚاؽل ُِٕٙ ثَٕجخ ِب ٠ٍّه...
3

 

 انفمرة انثاٍَت : يىلف انخشرٌغ يٍ حانت حساحى انشفؼاء يٍ طبمت واحذة.

٠غ اٌّغوثٟ ٔغلٖ لل ٔض ػٍٝ  َِبٌخ رياؽُ اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ ثبٌؼٛكح ئٌٝ اٌزشو

ِٓ ق ي ع اٌنٞ ٠مؼٟ فٟ فمورٗ اٌضب١ٔخ ثأٔٗ" وً اٌّبٌى١ٓ  974ٚاؽلح فٟ وً ِٓ اٌفظً 

 ػٍٝ اٌش١بع أْ ٠شفغ ثَٕجخ ؽظزٗ..." 

ِٓ ِلٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ  اٌزٟ رمؼٟ فٟ فمورٙب  اٌضب١ٔخ ثأٔٗ "  296ٚ ونا فٟ اٌّبكح 

لك اٌشفؼبء وبْ ٌىً ُِٕٙ ا٤فن ثبٌشفؼخ ثمله ؽظزٗ فٟ اٌٍّه اٌّشبع ٠َٛ اٌّطبٌجخ ئما رؼ

 ثٙب.."

أط٩لب ِٓ ٘نٖ اٌّمزؼ١بد ٠زؼؼ أْ اٌّشوع لل ٍبه ػٍٝ ٔٙظ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ػٕلِب 

لؼٝ ثبْ اٌؾظخ اٌّشبػخ رمَُ ػٍٝ اٌشفؼبء فٟ ؽبٌخ رؼلكُ٘ ؽَت ؽظظُٙ ٨ ؽَت 

هؤٍُٚٙ.
4

 

 اثٓ ػبطُ : ٚفٟ ٘نا اٌظلك لبي

ٚاٌشووبء ٌٍشو٠ه ٚعجب    أْ ٠شفؼٛا ِؼٗ ثمله ا٨ٔظجب.       
5

 

 

                                                           
3
 .4استر العقار و التعمٌر.ص مرٌم نازي " تزاحم الشفعاء" م- 
4
ص  2116عبد الرحمان الغربانً " مونة الفقه المالكً و أدلته الجزء الرابع مؤسسة الرٌان للطباعة والنشر و التوزٌع. بٌروت لبنان, طبعة - 

181. 
5
 المجموع الكبٌر من المتون فٌما ٌذكر من الفنون دار الفكر للطباعة والنشر و التوزٌع.- 
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 انًطهب انثاًَ : حك األونىٌت فً انشفؼت

ؽك ا٠ٌٛٚ٤خ فٟ اٌشفؼخ، ٠ؼٕٟ أْ ٌجؼغ اٌشووبء أْ ٠زملِٛا ػٍٝ غ١وُ٘ فٟ اٌشفؼخ، 

 ثؾ١ش ٠ىْٛ ٌُٙ أْ ٠شفؼٛا كْٚ اٌشووبء ا٢فو٠ٓ.

٠ضجذ ٌجبلٟ اٌشووبء اٌؾك فٟ اٌشفؼخ ئ٨ ئما ٌُ ٠وك ِٓ وبْ ٌٗ اٌؾك فٟ ا٠ٌٛٚ٤خ  ٨ٚ

أْ ٠شفغ، ثً ٠ىْٛ ثؼؼُٙ أٌٚٝ ثبٌشفؼخ ِٓ ثؼغ.
6

ٚػ١ٍٗ فَٕزؼوف ِٓ ف٩ي ٘نا اٌّطٍت  

ػٍٝ ِوارت اٌشووبء ػٕل اٌّبٌى١خ )اٌفموح ا٤ٌٚٝ( صُ اٌمٛاػل اٌزٟ رطجك ػٕل رؼلك اٌشووبء 

 .)اٌفموح اٌضب١ٔخ(

 انفمرة األونى : يراحب انشركاء ػُذ انًانكٍت.

ػٍٝ "ئْ ؽمٛق ا٠ٌٛٚ٤خ فٟ ِّبهٍخ  ١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١ٙو  30ٔض اٌفظً 

اٌشفؼخ ٠جمٝ اٌؼًّ عبه٠ب ثٙب ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚفمب ٤ؽىبَ اٌشو٠ؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ".
7

 

ٍٝ أِب ق.ي.ع فٍُ ٠ٕض ػٍٝ ؽمٛق ا٠ٌٛٚ٤خ فٟ ِّبهٍخ اٌشفؼخ. ٨ٚ آؽبي فٟ مٌه ػ

اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ثٕض فبص، ٌنٌه رجمٝ أؽىبَ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ اٌٛاعجخ اٌزطج١ك ؽك فٟ ظً اٌشفؼخ 

فٟ إٌّمٛي.
8
 فّب ٘ٛ ِٛلف اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ِٓ ٘نا اٌّٛػٛع ؟ 

ٚثبٌوعٛع ئٌٝ رٍه ا٤ؽىبَ فاما وبْ اٌشووبء غ١و ِزَب٠ٚٓ فٟ اٌّلفً ثأْ وبْ 

وبْ ثؼؼُٙ شو٠ىب ثبٌّؼٕٝ ا٤فض ٚاٌجؼغ ثؼؼُٙ أٌٚٝ ِٓ ثؼغ فٟ ا٤فن ثبٌشفؼخ، ثأْ 

شو٠ىب ثبٌّؼٕٝ ا٤ػُ ٠ٚأفن اٌؾظخ وٍٙب ئما وبْ ٚاؽل، ٠ٚمَّٙب ِغ ِٓ فٟ كهعزٗ ػٍٝ لله 

وً ٚاؽل ُِٕٙ ئْ وبٔٛا ِزؼلك٠ٓ ٨ٚ ٠َزؾك اٌشو٠ه ا٤ػُ اٌشفؼخ ئ٨ ئما رٕبىي ػٕٙب اٌشو٠ه 

                                                           
6
، ص 1993ن محجور، "احكام الشفعة فً الفقه اإلسالمً والتقنٌن المغربً المقارن"، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة محمد لب  

283. 
7
ما رع عنهالمقصود بالشرٌعة اإلسالمٌة هنا : الفقه المالكً بخاصة، ألن الشرٌعة اإلسالمٌة تبنى على ركنٌن أساسٌن هما : الكتاب والسنة، وما تف 

ذا من مصادر الفرعٌة، والتً اختلف بشأنها فقهاء المذهب، ومعلوم أن المذهب الرسمً للمغاربة منذ اثنً عشر قرنا هو مذهب المالكً. أورد ه
 التوضٌح :

 .115، ص 1993دمشق، الطبعة األولى  –محمد محجوبً، "الشفعة فً الفقه المالكً والتشرٌع المغربً"، مطبعة الكاتب العربً  -
8
 .116محمد محجوبً، م.س، ص  
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ه ا٤ػُ أٚ هػٟ اٌشو٠ه ا٤فض ا٤فض، أٚ ٌُ ٠زم١ل ثطٍجٙب فٟ اٌٛلذ اٌنٞ ؽٍجٙب اٌشو٠

ثأْ ٠شزون ِؼٗ اٌشو٠ه ا٤ػُ فٟ شفؼخ اٌؾظخ.
9

 

َٚٔٛؽ ِض٩ ٌٍشو٠ه ا٤فض ٚاٌشو٠ه ا٤ػُ ٚفمب ٌّب ػجو ػٕٗ ا٦ِبَ ِبٌه ثمٌٛٗ "فٟ 

اٌوعً ٠ٛهس ا٤هع ٔفوا ِٓ ٚاٌلٖ صُ ٠ٍٙه، ف١ج١غ أؽل ٌٚل ا١ٌّش ؽمٗ فٟ رٍه ا٤هع فاْ 

ػِّٛزٗ شووبء أث١ٗ"أفب اٌجبئغ أؽك ثشفؼزٗ ِٓ 
10

 

 ٚػ١ٍٗ لَُ اٌّبٌى١خ اٌشووبء ئٌٝ أهثغ ِوارت ٟٚ٘ :

 انًرحبت األونى : انشركاء يٍ انُىع األخض.

ُٚ٘ اٌن٠ٓ ٠شزووْٛ ِغ اٌجبئغ فٟ ئهس فوع ٚاؽل ٠َّٚٝ ٘إ٨ء : اٌّشزوو١ٓ فٟ ٍُٙ 

 ٚاؽل.

 ٚاٌٛهصخ اٌن٠ٓ ٠ّىٓ اشزواوُٙ فٟ فوع ٚاؽل ُ٘ :

 ٚعبد.أ٨ٚ : اٌّزؼلك ِٓ اٌي

 صب١ٔب : اٌّزؼلك ِٓ اٌجٕبد.

 صبٌضب : اٌّزؼلك ِٓ ا٤فٛاد اٌشم١مبد أٚ ٥ٌة.

 هاثؼب : ا٦فٛح ٥ٌَ.

 فبَِب : اٌغلربْ "أَ ا٤ة ٚأَ ا٤َ".

 ٍبكٍب : ثٕذ ا٦ثٓ ِغ اٌجٕذ، ٚا٤فذ ٥ٌة ِغ ا٤فذ اٌشم١مخ.

 ٌشم١مخ.ٍبثؼب : ثٕزب ا٦ثٓ فأوضو ِغ اٌجٕذ، ٚأفزبْ ٥ٌة فأوضو ِغ ا٤فذ ا

ٚأفواك وً فئخ ِٓ ٘نٖ اٌفئبد ٠ؼزجوْٚ شووبء ثبٌّؼٕٝ ا٤فض ف١ّب ث١ُٕٙ، ٠ملِْٛ  

ػٍٝ أطؾبة اٌفئبد ا٤فوٜ، ثؾ١ش ئما ثبػذ ئؽلٜ اٌيٚعبد ٔظ١جٙب، فاْ اٌنٞ ٠َزؾك 

                                                           
9
 محمد بن محجوز. 
10
 .715موطأ اإلمام، معلق علٌه من طرف فواد عبد الباقً دار الحدٌث الجزء األول، ص  
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اٌشفؼخ أ٨ٚ ٘ٛ ثم١خ اٌيٚعبد. ٚئما ثبػذ ئؽلٜ اٌجٕبد فاْ أفٛارٙب ٠ملِٓ فٟ اٌشفؼخ ػٍٝ 

م١خ أطؾبة اٌفوٚع.غ١و٘ٓ. ٚ٘ىنا ث
11

 

 انًرحبت انثاٍَت : انشرٌك يٍ انُىع انخاص، أو انمرٌب.

٠ٚمظل ثٗ اٌشقض اٌنٞ ٠وس ؽظخ شبئؼخ فٟ اٌؼمبه اٌنٞ ٚهس ف١ٗ اٌجبئغ
12

، ثؾ١ش 

٠ىْٛ وً ٚاؽل ِّٕٙب لل آي ئ١ٌٗ ٔظ١ت فٟ اٌؼمبه ػٓ ؽو٠ك ا٦هس ِٓ غ١و أْ ٠غزّغ ِغ 

 ظٛه ا٢ر١خ :اٌجبئغ فٟ ٍُٙ ٚاؽل. ٠ٚزؾمك مٌه فٟ اٌ

أ٨ٚ : أْ ٠ىْٛ وً ٚاهس ٚهس ثبٌزؼظ١ت : وّب ٌٛ رٛفٟ شقض ٚرون ص٩س أثٕبء 

ٚثٕز١ٓ. فىً ُِٕٙ شو٠ه فبص ٥ٌفو٠ٓ، ٤ٔٗ ٨ ٠غزّؼُٙ أٞ ٍُٙ فبص، ٚئّٔب ٠غزّؼْٛ 

 فٟ ِطٍك ا٦هس.

صب١ٔب : أْ ٠ىْٛ ثؼغ اٌٛهصخ ٚهس ثبٌفوع، ٚثؼؼُٙ ٚهس ثبٌزؼظ١ت : وّب ٌٛ 

ىٚعخ ٚثٕزب ٚأفب ٚأفزب، فاْ اٌيٚعخ ٚهصذ ثبٌفوع، ٚاٌجٕذ ٚهصذ ِبد شقض ٚرون 

ثفوع آفو، ٚا٤ؿ ٚا٤فذ ػبطجبْ ٌٚنٌه ٠ؼزجو وً ٚاؽل ُِٙ شو٠ه فبص ٣ٌفو، ٤ٔٗ 

 ٨ ٠غّؼُٙ ٍُٙ ٚاؽل.

صبٌضب : أْ ٠ىْٛ ثؼغ اٌشووبء ٚهصٛا ثفوع غ١و اٌفوع اٌنٞ ثٗ اٌجبئغ: وّب ئما 

ٕبد ٚأَ، صُ ٠ج١غ اٌيٚط ٔظ١جٗ، فاْ اٌجٕبد ٚا٤َ ٠ؼزجوْ ِبرذ اِوأح ٚرووذ ىٚعب ٚص٩س ث

شو٠ىبد ِٓ إٌٛع اٌقبص ٌٍيٚط. ٤ٔٙٓ ٚهصٓ ثفوع غ١و اٌفوع اٌنٞ ٚهس ثٗ اٌيٚط، 

ٚونٌه ئما ثبػذ ئؽلٜ اٌجٕبد، فاْ اٌيٚط ٚا٤َ ٠ؼزجواْ شو٠ى١ٓ ِٓ إٌٛع اٌقبص. ٚونٌه 

شووبء ِٓ إٌٛع اٌقبص، ٤ُٔٙ ٚهصٛا ئما ثبػذ ا٤َ ٔظ١جب، فاْ اٌجٕبد ٚاٌيٚط ٠ؼزجوْٚ 

ثغ١و اٌظفخ اٌزٟ ٚهصذ ثٙب ا٤َ.
13

 

 

 

                                                           
11

 .291محمد ابن معجوز، م.س، ص   
12

 .222محمد ابن معجوز، م.س، ص  
13

 .291و  291محمد ابن معجوز، م.س، ص  
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 انًرحبت انثانثت : انشركاء بانًؼُى انؼاو أو انبؼٍذ.

ُٚ٘ اٌن٠ٓ ٠غزّؼْٛ ِغ اٌجبئغ اٌنٞ آي ئ١ٌٗ إٌظ١ت اٌّج١غ ػٓ ؽو٠ك اٌٛط١خ أٚ 

اٌزٕي٠ً. وّب ٌٛ ِبد شقض ٚرون ىٚعخ ٚثٕزب ٚأفب شم١مب، ٚوبْ لل أٚطٝ ٤ؽل ألبهثٗ 

ثبٌضٍش، أٚ أٔيٌٗ ِٕيٌخ اثٕٗ، فاْ ٘نا اٌّٛطٝ ٌٗ أٚ إٌّيي ِٕيٌخ ا٦ثٓ ٠ؼزجو شو٠ىب ػبِب 

٤ٔٗ رٍمٝ ٔظ١جٗ فٟ اٌؼمبه ػٓ ؽو٠ك اٌٛط١خ أٚ اٌزٕي٠ً، ١ٌٌٚ ػٓ ٌىً ٚاؽل ِٓ اٌٛهصخ. 

ؽو٠ك ا٦هس.
14

 

 انًرحبت انرابؼت : انشركاء بانًؼُى األػى أو األبؼذ.

ٚ٘ٛ اٌنٞ وبْ شو٠ىب لجً كفٛي ثم١خ اٌشووبء ػٓ ؽو٠ك ا٦هس أٚ اٌٛط١خ، وأْ 

و ٠ؼزجو شو٠ىب ٠شزوٞ شقظبْ ػمبه صُ ٠ّٛد أؽلّ٘ب ػٓ ىٚعخ ٚاثٓ، فاْ اٌشو٠ه ا٢ف

أثؼل ثبٌَٕجخ ٌىً ٚاهس.
15

 

ٚلل ػجو اٌش١ـ ف١ًٍ فٟ ِقزظوٖ ػٍٝ ِوارت اٌشفؼخ ػٕل رياؽُ اٌشفؼبء، لبئ٩ : 

"ٚللَ ِشبهوٗ فٟ اٌَُٙ، ٚئْ وأفذ ٤ة أفند ٍلٍب، ٚكفً ػٍٝ غ١وٖ : ونٞ ٍُٙ ػٍٝ 

ٚاهس، ٚٚهاس ػٍٝ ِٛطٌُٛٙ، صُ اٌٛاهس، صُ ا٤عٕجٟ"
16

 

 مٌه لبئ٩ : ٚلل ٔظُ اٌش١ـ ا٩ٌٙثٟ

 فٟ ا٦هس ِٓ أٚطٝ ٌٗ أَ  للَ شو٠ه ثبئغ فٟ اٌَُٙ صُ  

 ػٍٝ اٌنٞ ِٓ ثؼلٖ لل ؽ٩  فشون ِٛهس ٚأكفً و٩  

و٩ّ٘ب ف١ّب ٌٗ ا٤طً  ٚٚاهس ِٚشزو فٟ إٌمً 
17

 

 

 

                                                           
14

 .291محمد ابن معجوز، م.س، ص   
15

 .222محمد ابن معجوز، م.س، ص   
16

 .118مختصر خلٌل أورده محمد ابن معجوز، م.س، ص   
17

 .118، أورده محمد ابن معجوز، م.س، ص 91كتاب النوازل للشٌخ العلمً ص   
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وّب أشبه ا٤ٍزبم ١ٍٍّبْ اٌؾّياٚٞ ئٌٝ ِوارت اٌشفؼخ ثمٌٛٗ :
18

 

 :ِٚوارجٙب ػٍٝ اٌّؼزّل ٚاٌّؼّٛي ػ١ٍٗ ٟ٘ 

مٚٚ اٌَٙبَ )مٚٚ اٌفوٚع( (1
19

 

 اٌؼظجخ (2

 اٌّٛطٝ ٌُٙ (3

 ا٤عبٔت (4

 انفمرة انثاٍَت : كٍفٍت انؼًم ػُذ حساحى روي انًرحب ػهى انشفؼت

ثؼل اٌزطوق ئٌٝ اٌّوارت اٌزٟ لَُ اٌٍّى١خ اٌشووبء ئ١ٌٙب ثبٌَٕجخ ٌٍشفؼخ، ٍٕٕزمً ئٌٝ 

اٌشووبء اٌشفؼخ ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ اٌمٛاػل اٌزٟ أٚعلٚ٘ب ٌزطج١ك ؽك ا٠ٌٛٚ٤خ فٟ اٍزؾمبق 

رياؽُّٙ
20

 . ٚرزّضً ٘نٖ اٌمٛاػل ف١ّب ٠ٍٟ :

 أ٨ٚ : ٠ملَ اٌشو٠ه ا٤فض ٌٍجبئغ ػٍٝ غ١وٖ.

 صب١ٔب : ٠لفً اٌشو٠ه ا٤فض ػٍٝ غ١وٖ كْٚ اٌؼىٌ.

 صبٌضب : ٠لفً اٌشو٠ه اٌٛاهس ثبٌفوع ػٍٝ اٌٛاهس ثبٌزؼظ١ت ٨ٚ ػىٌ.

 هاثؼب : ٠لفً اٌٛاهس ػٍٝ اٌّٛطٝ ٌٗ ٨ٚ ػىٌ.

 َب : ٠ملَ اٌشو٠ه فٟ ا٦هس ػٍٝ اٌّٛطٝ ٌٗ.فبِ

 ٍبكٍب : ٠ٕيي فٍف وً شو٠ه ِٕيٌخ ٍٍفٗ فٟ هرجزٗ.

ٍبثؼب : ئما رٕبىي أطؾبة اٌطجمخ اٌؼ١ٍب ػٓ اٌشفؼخ أزمً اٌؾك ئٌٝ ِٓ ١ٍ٠ُٙ.
21

 

                                                           
18

 عصام بن زٌدون،"إشكالٌة تعدد الشفعاء على ضوء مدونة الحقوق العٌنٌة والمذهب المالكً وأحكام القضاء".  
19

 تة وهً : النصف، الربع، الثمن، الثلثات، الثلث، السدس.الفروض س 
20

ة مرٌم نازي، عبد الغفور المسواكً، عبد السمٌع الحمدي، "تزاحم الشفعاء"، عرض طلبة ماستر العقار والتعمٌر، جامعة موالي اسماعٌل، السن 

 .2114-2113الجامعٌة 
21

 .222محمد ابن معجوز، م.س، ص   
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ٌٚزطج١ك ٘نٖ اٌمٛاػل ٔفوع أْ ػمبها وبْ ٍِّٛوب ٌض٩صخ أشقبص ِبد أؽلُ٘ ٚرون ص٩س 

ٚثٕزٟ اثٓ، ٚأف٠ٛٓ شم١م١ٓ، ٚوبْ لل أٚطٝ ثقٌّ ٔظ١جٗ فٟ مٌه اٌؼمبه ىٚعبد، ٚثٕزب، 

 ٌض٩صخ ِٓ أثٕبء ؽّٗ ٠ٛىع ث١ُٕٙ ثبٌزَبٚٞ.

فاما ثبػذ ئؽلٜ اٌيٚعبد ٔظ١جٙب ٚؽبٌت اٌغ١ّغ ثبٌشفؼخ، فاْ اٌيٚعز١ٓ ا٤فو١٠ٓ  (1

رمَّبْ مٌه إٌظ١ت ث١ّٕٙب ثبٌزَبٚٞ، ٤ّٔٙب أٌٚٝ ِٓ غ١وُ٘ ثبٌشفؼخ. فاما رٕبىٌذ 

ئؽلاّ٘ب اٍزؾمذ ا٤فوٜ اٌشفؼخ ٚؽل٘ب )ٚمٌه ػ٩ّ ثبٌمبػلح ا٤ٌٚٝ( فاما رٕبىٌذ 

اٌيٚعزبْ ِؼب اٍزؾك اٌشفؼخ وً ِٓ اٌجٕذ ٚثٕزٟ ا٨ثٓ كْٚ غ١و٘ٓ. )ػ٩ّ ثبٌمبػلح 

اٌقبَِخ(. ٚئما رٕبىٌٓ ع١ّؼب ػٓ اٌشفؼخ اٍزؾمٙب ا٨فٛاْ كْٚ غ١وّ٘ب )اٌمبػلح 

 اٌَبثؼخ(.

ٌٕفزوع أْ ئؽلٜ اٌيٚعبد رٛف١ذ ٚرووذ ٚهصخ )أثب ٚأث١ٕٓ ِض٩(. صُ ثبػذ ئؽلٜ  (2

اٌيٚعز١ٓ اٌجبل١ز١ٓ ٔظ١جّٙب، فاْ اٌنٞ ٠ىْٛ أٌٚٝ ثبٌشفؼخ ٘ٛ اٌيٚعخ ا٤فوٜ 

 ٚٚهصخ اٌيٚعخ اٌّزٛفبح )رطج١مب ٌٍمبػلح اٌَبكٍخ(.

٠َزؾك اٌشفؼخ ٌٕفوع أْ أؽل ا٤ف٠ٛٓ اٌشم١م١ٓ ثبع ٔظ١جٗ فٟ مٌه اٌؼمبه، فاْ اٌنٞ  (3

٘ٛ وً ِٓ ا٤ؿ ٚثم١خ اٌٛهصخ ِٓ غ١و اٌّٛطٝ ٌُٙ )اٌمبػلح اٌضبٌضخ(، ثؾ١ش ٠ٛىع 

ٔظ١ت ٘نا ا٤ؿ ػٍٝ ا٤ؿ ا٢فو ٚػٍٝ اٌيٚعبد ٚاٌجٕذ ٚثٕزٟ ا٨ثٓ ثمله ِب ٠ٍّىٗ 

وً ٚاؽل ُِٕٙ. ٨ٚ ٠قزض ا٤ؿ اٌجبلٟ ثشفؼخ ِب ثبػٗ افٖٛ ا٢ْ اٌمبػلح اٌضبٌضخ رمؼٟ 

 فوع ٠لفً اٌٛاهس ثبٌزؼظ١ت ٨ٚ اٌؼىٌ.ثأْ اٌٛاهس ثبٌ

ٌٕفوع أْ أؽل اٌّٛطٝ ٌُٙ ثبع ٔظ١جٗ فٟ مٌه اٌؼمبه، فاْ اٌنٞ ٠َزؾك اٌشفؼخ ٘ٛ  (4

ثبلٟ اٌّٛطٝ ٌُٙ ٍٚبئو اٌٛهصخ، ثؾ١ش ٠ٛىع ػ١ٍُٙ ػٍٝ للَ ِب ٠ٍّىٗ وً ٚاؽل ُِٙ 

 )رطج١مب ٌٍمبػلح اٌواثؼخ(.

رٕبىي ع١ّغ اٌٛهصخ ٚاٌّٛطٝ ٌٕفوع أْ أؽل اٌٛهصخ أٚ اٌّٛطٝ ٌُٙ ثبع ٔظ١جٗ ٚ (5

ٌُٙ ػٓ اٌشفؼخ، فاْ اٌشو٠ى١ٓ اٌجبل١١ٓ ٠َزؾمبْ اٌشفؼخ ؽ١ٕئن )رطج١مب ٌٍمبػلح 

اٌَبثؼخ(.
22

 

                                                           
22

 .223ص  محمد ابن معجوز، م.س،  
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ِٚب ٠ٕجٕٟ ػٍٝ ؽك ا٠ٌٛٚ٤خ فٟ اٌشفؼخ أٔٗ ئما أهاك اٌشو٠ه ا٤ثؼل أْ ٠َزؼًّ اٌشفؼخ 

، أْ ٠وفغ كػٜٛ ف١ّب ثبػٗ شو٠ىٗ ف١ّىٕٗ ئْ أهاك أْ ٠زؼوف ػٍٝ ِٛلف شووبئٗ ِٓ اٌشفؼخ

اٌشفؼخ ػل اٌّشفٛع ِٕٗ ٠ٚطٍت فٟ كػٛاٖ ٘نٖ ؽؼٛه ثم١خ شووبئٗ اٌن٠ٓ ُ٘ أٌٚٝ ػٕٗ 

ثبٌشفؼخ ١ٌؼوثٛا ػٓ ِٛلفُٙ ِٓ ٘نٖ اٌشفؼخ ً٘ ٠َزؼٍّٛٔٙب أٚ ٠زٕبىٌْٛ ػٕٙب. فاْ اٍزؼٍّٛ٘ب 

اٌجؼ١ل  ٍمؾ ؽمٗ فٟ اٌشفؼخ، ٚئْ رٕبىٌٛا ػٕٙب ؽىُ ٌٗ ثبٌشفؼخ ؽ١ٕئن. ٌٚىٓ ٠غٛى ٌٙنا اٌشو٠ه

أْ ٠طٍت اٌشفؼخ ٌٕفَٗ لجً أْ ٠ؼوة اٌشو٠ه ا٤فض ػٓ رٕبىٌٗ ػٓ اٌشفؼخ
23

، صُ ئْ ؽٍت 

 اٌشو٠ه ا٤لوة اٌشفؼخ ٚؽىُ ٌٗ ثٙب، ٍمؾ ؽك مٌه اٌشو٠ه اٌجؼ١ل ف١ٙب.

وّب أٔٗ ئما ٌُ ٠ّبهً اٌشو٠ه اٌجؼ١ل اٌشفؼخ ف٩ي ا٤عً اٌّؾلك ٌٙب، فاْ ؽمٗ فٟ 

نه ثأٔٗ وبْ ٠ٕزظو أْ ٠ؼوة اٌشو٠ه ا٤فض ػٓ ِٛلفٗ ِٓ اٌشفؼخ ٠َمؾ، ٨ٚ ٠ّىٕٗ أْ ٠زؼ

اٌشفؼخ ٚمٌه ٤ْ ِؼٟ ا٤عً ٠إكٞ ئٌٝ ٍمٛؽ ؽك ع١ّغ اٌشووبء فٟ اٌشفؼخ.
24

 

ٚا٩ٌّؽع أْ اٌّشوع اٌّغوثٟ ٍبه ػٍٝ ٔفٌ إٌٙظ فٟ رور١ت اٌشفؼبء فٟ ؽبٌخ 

ػٍٝ أٔٗ ئما  َ.َ.ع اٌزٟ رٕض 297افز٩ف ؽجمبرُٙ ٚ٘نا ِب ٠زؼؼ ِٓ ف٩ي لواءح اٌّبكح 

 افزٍفذ ِوارت اٌشفؼبء وبْ رور١جُٙ فٟ ا٤فن ثبٌشفؼخ ػٍٝ اٌشىً اٌزبٌٟ :

٠ملَ ِٓ ٠شبهن اٌجبئغ فٟ اٌَُٙ اٌٛاؽل فٟ ا١ٌّواس ػٍٝ ػلاٖ، فاْ ٌُ ٠أفن أزمً 

اٌؾك ئٌٝ ثبلٟ اٌٛهصخ صُ اٌّٛطٝ ٌُٙ صُ ا٤عبٔت، ٠ٚلفً وً ٚاؽل ػٓ ٘إ٨ء ِغ ِٓ ١ٍ٠ٗ 

ٌ ٠ٚزٕيي اٌّشزوٞ ِٕيٌخ اٌجبئغ، ٚاٌٛاهس ِٕيٌخ ِٛهصٗ فٟ ا٤فن فٟ شفؼزٗ كْٚ اٌؼى

 ثبٌشفؼخ.

 

 

 

                                                           
23

قضى المجلس األعلى )سابقا محكمة النقض حالٌا( على أن سكوت الشرٌك األقرب عن المطالبة بجقه فً الشفعة ال ٌمنع من هو أبعد منه فً   

 الدرجة عن المطالبة بها لقول ابن عاصم : 
 أن ٌشفعوا معه بقدر األنصبا  والشركاء للشفٌع وجبا 

 181د. محمد ابن معجوز، م.س، ص  رده فً كتاب :، أو1985-7-2بتارٌخ  918قرار رقم 
24
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 انًبحث انثاًَ : ظىابط يًارست انشفؼت.

ٍٕزطوق فٟ ٘نا اٌّجؾش ٌّّبهٍخ اٌشفؼخ ػٍٝ لله ا٤ٔظجخ فٟ اٌّطٍت ا٤ٚي، لُ 

 ٍٕزؾلس ػٓ ػلَ رجؾ١غ اٌؾظخ ػٍٝ اٌّشفٛع ِٕٗ فٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ.

 يًارست انشفؼت ػهى لذر األَصبتانًطهب األول : 

ئما ٚعل ػمبه أٚ ِٕمٛي ٍِّٛن ػٍٝ اٌش١بع ػٓ شقظ١ٓ ٚثبع أؽلّ٘ب ٔظ١جٗ ئٌٝ 

اٌغ١و فبٌشفؼخ ٌٍشو٠ه اٌضبٟٔ كْٚ ٚعٛك أٞ ئشىبي، أِب ئما وبْ ٔفٌ اٌؼمبه أٚ إٌّمٛي 

ف٩ ِشزووب ث١ٓ ص٩صخ أشقبص أٚ أوضو ٚوبْ ٍجت رٍّىُٙ ٚاؽل ٚثبع أؽلُ٘ ٔظ١جٗ ٌٍغ١و 

شه فٟ أْ ٌىً ٚاؽل ُِٕٙ ؽك ؽٍت اٌشفؼخ فٟ اٌؾظخ، ٌىُ ئما وبٔذ فطٛؽ اٌشووبء 

اٌّزياؽ١ّٓ ػٍٝ اٌشفؼخ ِزفبٚرخ، فًٙ ٠مزَّْٛ اٌشٟء اٌّشفٛع ؽَت ػلك هؤٍُٚٙ أَ 

 ثؾَت ٔظ١ت وً ٚاؽل ُِٕٙ فٟ اٌشووخ؟

رشو٠ؼٟ، ٧ٌعبثخ ػٓ ٘نا اٌزَبؤي، وبْ ٕ٘بن افز٩ف فٟ ا٢هاء افز٩ف فمٟٙ ٚأفو 

ٌٙنا ٍٕمَُ ِطٍجٕب ئٌٝ فمور١ٓ ٘بِز١ٓ، ٍٕزؾلس فٟ اٌفموح ا٤ٌٚٝ ػٓ ِٛلف اٌفمٗ ِٓ ؽبٌخ 

ؽظٛظ اٌشووبء اٌّزياؽ١ّٓ ػٍٝ اٌشفؼخ اٌّزفبٚرخ صُ ٍٕٕبلش فٟ اٌفموح اٌضب١ٔخ ِٛلف 

 اٌزشو٠غ ِٓ مٌه.

انفمرة األونى : يىلف انفمه يٍ حانت حظىظ انشركاء انًخساحًٍٍ ػهى انشفؼت 

 نًخفاوحت.ا

٠وٜ أٔظبه ٘نا ا٨رغبٖ أْ اٌشفؼبء ئما رؼلكٚا فاْ إٌظ١ت اٌّشفٛع ٠ٛىع ث١ُٕٙ 

ثبٌزَبٚٞ، ثؾ١ش ئما وبْ اٌشف١غ اص١ٕٓ أفل وً ِّٕٙب ٔظف اٌّشفٛع ٚئما وبٔٛا ص٩صخ أفل وً 

ٚاؽل ُِٕٙ اٌضٍش ٍٛاء وبٔذ ؽظظُٙ ِزَب٠ٚخ أَ ٨ ٠ٚزيػُ ٘نا ا٨رغبٖ إٌفؼٟ، اٌشؼجٟ، 

ٟ ١ٌٍٝ، اثٓ شوِخ، ٚك١ٌٍُٙ فٟ مٌه أٔٗ ٌّب وبْ وً شو٠ه ٠ؾك ٌٗ أْ ٠شفغ ع١ّغ ِب اثٓ أث

اشزواٖ اٌّشفٛع ِٕٗ ػٕل أفواك فأٗ ػٕلِب ٠غزّغ اٌشووبء ٠ىْٛٔٛ ِزَب٠ٚٓ فٟ ٘نا اٌؾك 

 ف١مَُ ث١ُٕٙ ثبٌزَبٚٞ.
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ت أِب ا٨رغبٖ اٌضبٟٔ ف١وٜ أطؾبثٗ ثأْ اٌشفؼبء ئما رؼلكٚا ٚشفؼٛا ع١ّؼب فاْ إٌظ١

اٌّشفٛع ٠ٛىع ػ١ٍُٙ ثؾَت ِب ٠ٍّىٗ وً ٚاؽل ُِٕٙ، ؽ١ش ٌٛ افزوػٕب أْ ص٩صخ أشقبص 

٠ٍّىْٛ ِٕيي ِشزووب ث١ُٕٙ، أؽلُ٘ ٠ٍّه ٔظفب ٚاٌضبٟٔ ٠ٍّه صٍضٙب ٚاٌضبٌش ٠ٍّه ٍلٍٙب، فجبع 

طبؽت إٌظف ٔظ١جٗ ٚؽبٌت اٌشو٠ىبْ ثبٌشفؼخ، فاْ مٌه إٌظ١ت ٠مَُ ػٍٝ ص٩صخ، ثؾ١ش 

ش عيئ١ٓ ٠ٚأفن طبؽت اٌَلً عيءا ِّٚٓ لبي ثٙنا اٌوأٞ اٌّبٌى١خ٠أفن طبؽت اٌضٍ
25
 

ٍٕٚلُ٘ فٟ مٌه أْ اٌشفؼخ رضجذ ثَجت ا٨شزوان فٟ اٌٍّه فٟٙ ثّضبثخ اٌؼٍخ رضجذ ٌٍشو٠ه 

ػٍٝ لله ا٤ٔظجخ اٌزٟ ٠ٍّىٙب فٟ اٌؼمبه وّب أْ اٌوثؼ إٌبرظ ٌٍشووخ فٟ ا٤ِٛاي ِٚٓ اٌّؼٍَٛ 

بء ثؾَت ِب ٍبُ٘ ثٗ وً ٚاؽل فٟ هأٍّبي اٌشووخ.أْ مٌه اٌوثؼ ٠مَُ ث١ٓ اٌشوو
26

 

 انفمرة انثاٍَت : يىلف انخشرٌغ يٍ حانت حظىظ انشركاء انًخساحًٍٍ.

ِٓ  974ثبٌؼٛكح ئٌٝ اٌزشو٠غ اٌّغوثٟ ٔغلٖ رطوق ٌٙنٖ إٌمطخ فٟ وً ِٓ اٌفظً 

اٌنٞ ٠مؼٟ فٟ فمورٗ اٌضب١ٔخ ػٍٝ أٔٗ : "ٌٚىً ِٓ اٌّبٌى١ٓ ػٍٝ اٌش١بع أْ ٠شفغ  ق.ي.ع

ثَٕجخ ؽظزٗ، فاما أِزٕغ غ١وٖ ِٓ ا٤فن ثٙب ٌيِٗ أْ ٠شفغ اٌىً ٠ٍٚيِٗ أْ ٠لفغ ِب ػ١ٍٗ 

ِؼغ٩، ٚػٍٝ ا٤وضو ف٩ي ص٩صخ أ٠بَ، فاْ أمؼٝ ٘نا ا٤عً ٌُ ٠ىٓ ٌّجبشوح ؽك اٌشفؼخ أٞ 

ِٓ َ.ػ.ع فٟ فمورٙب اٌضب١ٔخ ثبٔٗ : "ئما رؼلك اٌشفؼبء وبْ ٌىً  296ٌّبكح أصو"، ٚعبء فٟ ا

ٚاؽل ُِٕٙ ا٤فن ثبٌشفؼخ ثمله ؽظزٗ فٟ اٌٍّه اٌّشبع ٠َٛ اٌّطبٌجخ ثٙب، فاما رووٙب ٌجؼغ 

ٚعت ػٍٝ ِٓ هغت فٟ اٌشفؼخ ِٓ اٌشووبء أفن اٌؾظخ اٌّج١ؼخ ثىبٍِٙب"
27

 

بد أْ اٌّشوع لل ٍبه ػٍٝ ٔٙظ اٌّبٌى١خ ِٚب ٠ّىٓ أْ َٔزشفٗ ِٓ ف٩ي ٘نٖ اٌّمزؼ١

ٚمٌه ػٕلِب لؼٝ ثأْ اٌؾظخ اٌّشبػخ رمُ ػٍٝ اٌشفؼبء فٟ ؽبٌخ رؼلكُ٘ ؽَت ؽظظُٙ ٨ 

 ؽَت هؤٍُٚٙ.

 

 

                                                           
25

، ص 2116الدكتور عبد الرحمان الحرٌفً، مدونة الفقه المالكً الجزء الرابع مؤسسة الرٌان للطباعة والنشر والتوزٌع بٌروت، لبنان طبعة   

181. 
26
 .277محمد ابن معجوز، م.س، ص  
27
 ق.ل.ع من 974الفصل  
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 ٚفٟ ٘نا اٌظلك لبي اثٓ ػبص :

أْ ٠شفؼٛا ِؼٗ ثمله ا٤ٔظجخ"  "ٚاٌشووبء ٌٍٚشو٠ه ٚعجب 
28

 

غوثٟ ػٍٝ لله ا٤ٔظبة ا٤ػٍٝ ٌٚىٓ وبٔذ اٌشفؼخ فٟ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚاٌزشو٠غ اٌّ

ػٕل اٌوؤًٚ فّب اٌؼًّ ػٕلِب ٠ٛعل ػلح شووبء ػٍٝ اٌش١بع فٟ اٌٍّه ٠َٚزؾمْٛ اٌشفؼخ 

ع١ّؼٙب صُ ٠زٕبىي ثؼؼُٙ ػٓ ؽمٗ ٌٍجؼغ ا٢فو، فًٙ ٌٙنا ا٤ف١و أْ ٠شفغ ثمله ؽظزٗ أَ 

 ػ١ٍٗ أْ ٠شفغ اٌىً أٚ اٌجؼغ ٚ٘نا ِب ٍٕواٖ فٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ.

 ًَ: ػذو حبؼٍط انحصت ػهى  انًشفىع يُه: انًطهب انثا

 انفمرة االونى : فً حانت شراء بؼمذ واحذ جسءا واحذ يشاع أو ػذة أجساء.

ِٓ ق.ا.ع ػٍٝ أٔٗ " ئما اِزٕغ غ١وٖ ِٓ ا٤فل ثٙب  974ٌمل ٔض اٌفظً   
29

ٌيِٗ أْ  

فٟ ١ٔٛ٠ٛ ػٝ أٔٗ "٠غت ا٤فل ثبٌشفؼخ  2ِٓ اٌظ١ٙو  ٠33شفغ اٌىً. ٚٔض ونٌه اٌفظً 

 ِغّٛع اٌؾظض اٌّج١ؼخ ػٍٝ اٌش١بع ٨ فٟ عيء ِٕٙب".

ٚ فٟ ئهشبك اٌَبٌه"ٚئما رون اٌشووبء شفؼزُٙ ٌُ ٠ىٓ ٌٍجبلٟ ِب٠قظٗ ثً ٠أفل اٌىً 

أٚ ٠زون 
30
. 

فاْ اٌنٞ ٠و٠ل أْ ٠شفغ  ِٚؼٕٝ مٌه أٗ فٟ ؽبٌخ رؼلك اٌَّزؾم١ٓ ٌٍشفؼخ فٟ آْ ٚاؽل،

 ٟ ٨ ٠ّىٕٗ أْ ٠جؼغ اٌؾظخ ػٍٝ اٌّشفٛع ِٕٗ،ٚثبٌزبٌ ػ١ٍٗ أْ ٠شفغ اٌىً أٚ ٠لع، ث١ُٕٙ،

 ٍٛاء رؼٍك ا٤ِو ثبٌّٕمٛي أٚ اٌؼمبه اٌّؾفع أٚ غ١و اٌّؾفع أٚ اٌؼمبه فٟ ؽٛه اٌزؾف١ع .

شو٠ى١ٓ اص١ٕٓ ثبع أؽلّ٘ب ٔظ١جٗ اٌّشبع ٌشقض أعٕجٟ ػّٕٙب فاْ ػٍٝ  ِضبي:

اٌشو٠ه اٌنٞ ٌُ ٠جغ ؽظٕٗ أْ ٠شفغ اٌىً أٚ ٠زون ئْ ٘ٛ أهاك اٌشفؼخ ثطج١ؼخ اٌؾبي.٘نا ف١ّب 

٠قض اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠شزوٞ اٌشقض ٚاؽل أٚ ػلح أشقبص ثؼمل ٚاؽل عيءا ٚاؽل ِشبع أٚ 

 ػلح أعياء.

                                                           
28
 المجموع الكبٌر من فٌما ٌذكر من الفنون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع. 
29
 بالشفعة. أخد من أي الشفعة فً الحق لهم الذٌن الشركاء بقٌة من الشفٌع غٌرالشرٌك أي 
30

 دارالكتاب البغدادي بنعسكرالمالكً محمد الرحمان عبد لدٌن شهابا تألٌف ،151ص المالك، اإلمام فقه فً المسالك أشرف إلى السالك إرشاد  

 231 ص سابق مرجع منتصرخلٌل تارٌخ دون طبعة الدارالبٌضاء
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 حؼذدث ػمىد انبٍغ أو انًؼاوظت.فً حانت  انفمرة انثاٍَت:

ففٟ ؽبٌخ رؼلك ػمٛك اٌج١غ أٚ اٌّؼبٚػخ  فاْ اٌشف١غ ٠ىْٛ ِق١وا فٟ أفل أٞ طفمخ 

شبء،ِٚٓ رُ ئما ارؾلد اٌظفمخ ف٩ رجؼ١غ ئ٨ ثوػٝ اٌّشفٛع ِٕٗ ٚ اٌشف١غ. ٚ ئْ رؼلكد 

زظوٖ " اٌظفمخ فٍشف١غ اٌزجؼ١غ هغُ اػزواع اٌّشفٛع ِٕٗ،ٚمٌه ٌمٛي اٌش١ـ ف١ًٍ فٟ ِق

ٚ ئْ ارؾلد اٌظفمخ ٚ رؼلكْ اٌقظض ٚ اٌجبئغ ٌُ رجؼغ ،وزؼلك اٌّشزوٞ ػٍٝ ا٤طؼ ٚ 

وأْ أٍمؾ ثؼؼُٙ أٚ غبة أٚ أهاك اٌّشزوٞ
31
. 

 ٌٚمٛي اثٓ ػبطُ:

 ٚ اٌشقض ٨ص١ٕٓ فبػٍٝ اٌّشزوٜ          ٠ّٕغ أْ ٠أفل ِٕٗ ِب ٠وٜ. -  

 ئْ وبْ ِب اشزوٜ طفمخ ِٚب              فٟ طفمبد ِب ٠شبء اٌزيِب. -   

ٚفٟ ٘نا اٌظلك َٔزؾؼو لواه ِغٌٍ ا٤ػٍٝ ٍبثمب )ِؾىّخ إٌمغ ؽب١ٌب( أْ 

إٌّظٛص ػ١ٍٗ فمٙب أْ ٨ رزغيأ ئ٨ ِغ هػٝ اٌّشفٛع ِٕٗ، ٚلل عبء فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙخ 

اٌّشفٛع ػٍٝ لله ؽظظُٙ ،ٚئْ ٔظُ  ٨ثٓ عيٞ"ئما ٚعجذ اٌشفؼخ ٌغّبػخ الزَّٛا

 ٔظ١جٗ ئ٨ ئما أثبؽٗ ٌٗ اٌّشزوٞ. ٠أفن١ٌٌٚ ٌٗ أْ  ثؼؼُٙ ف٩فو أفل اٌغ١ّغ أٚ رووٗ،

 2ِٓ ظ١ٙو  26وّب أول اٌّغٌٍ ا٤ػٍٝ )ِؾىّخ إٌمغ(ػٍٝ أٔٗ ئما وبْ اٌفظً 

١ٔٛ٠ٛ ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ ؽك اٌشفؼخ ٠ّبهً ِٓ ؽوف ع١ّغ اٌشووبء وً ثمله ؽظزٗ ،ٚئما 

ِٓ ٔفٌ اٌمبْٔٛ ٠ٛعت ا٤فل ثبٌشفؼخ فٟ  34فاْ اٌفظً  ٕبىي اٌجؼغ ٠ّبهٍٗ اٌجبلٟ،ر

ِغّٛع اٌؾظض رغٕجب ٌزغيئزٙب
32
. 

 

 

 

                                                           
31

 ،142عدد ق،.ق بمجلة منشور ،7249/55 رقم لشرعً ،الملفا1991/13/15 بتارٌخ 64 عدد( حالٌا النقض محكمة) سابقا األعلى مجلس قرار 

 114 ص
32
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 خاحًت

ٚ فزبِب ٔقٍض ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛطً ئ١ٌٙب ِٓ ف٩ي ٘نا اٌؼوع 

 اٌّزٛاػغ:

٠ؼزجو ؽك اٌشفؼخ ِٓ أُ٘ اٌؾمٛق اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠َزط١غ اٌشف١غ ِٓ ف٩ٌٗ أْ ٠لفغ ػٕٗ  -

 اٌّشفٛع ف١ٗ ِٓ اٌّشزوٞ ا٤عٕجٟ. ثأفناٌؼوه 

ارفك اٌؼٍّبء ػٍٝ أْ اٌشو٠ه فٟ اٌؼمبه اٌّشبع ٌٗ ؽك ا٤فن ثبٌشفؼخ ٚونا اٌغبه  -

اٌؾٕف١خ أْ  ٠ٚوٜ ا٩ٌّطك اٌّشزون ِغ عبهٖ فٟ اؽل ِوافك اٌّبٌه ػٍٝ اٌظؾ١ؼ,

 اٌشفؼخ رضجذ أ٠ؼب ثبٌقٍطخ فٟ اؽل ِوافك اٌٍّه ٚاٌغٛاه ئما وبْ ٩ِطمب.

ارفك اٌؼٍّبء ػٍٝ صجٛد ؽك اٌشفؼخ ٌىً ٚاؽل ِٓ اٌشفؼبء ػٕل رؼلكُ٘ ٚارؾبكُ٘ فٟ  -

ٍجت اٍزؾمبق اٌشفؼخ, ٌُٚٙ أْ ٠طبٌجٛا ثٙب ع١ّؼب وّب أْ ٌىً ٚاؽل ُِٕٙ أْ ٠طبٌت 

ػفب ٗ ث١ٓ اٌّطبٌج١ٓ ثبٌشفؼخ كْٚ ِٓ طٟ لَُ اٌّشفٛع ف١ثغ١ّغ اٌّشفٛع ف١ٗ فاما أػ

.ُِٕٙ 

اعّغ اٌؼٍّبء ػٍٝ أْ ١ٌٌ ٤ؽل اٌشفؼبء أْ ٠طبٌت ثٕظ١جٗ فمؾ ِٓ اٌّشفٛع ف١ٗ  -

 ٠ٚزون اٌجبلٟ ٨ْ فٟ مٌه ئػواها ثبٌّشزوٞ ثزجؼ١غ اٌظفمخ ػ١ٍٗ.

ؼخ ٚاٌٍّه, افزٍف اٌؼٍّبء فٟ لَّخ اٌّشفٛع ف١ٗ ث١ٓ اٌشفؼبء اٌّزفم١ٓ فٟ ٍجت اٌشف -

ً٘ ٠ىْٛ ػٍٝ لله أظجزُٙ آَ ػٍٝ ػلكُ٘ ٚاٌنٞ ٠ظٙو ٚهللا اػٍُ ٘ٛ لٛي عّٙٛه 

 اٌفمٙبء ِٓ لَّخ اٌّشفٛع ف١ٗ ػٍٝ لله ا٤ٔظجخ.

ئما رؼلك اٌشفؼبء ٚوبٔٛا ِزفم١ٓ فٟ ٍجت اٌشفؼخ ِقزٍف١ٓ فٟ ٍجت اٌز١ٍّه فبْ اٌشفؼخ  -

ت رٍّىُٙ ٚ٘نا ٘ٛ لٛي رىْٛ ٌغ١ّغ اٌّشزوو١ٓ فٟ اٌٍّه ِٓ كْٚ إٌظو ئٌٝ ٍج

 عّٙٛه اٌفمٙبء ٚ٘ٛ اٌنٞ هعؾبٔٗ.

٠ورت اٌؾٕف١خ اٌشفؼبء ئما افزٍفٛا ٍجت اٌشفؼخ ف١ملَ اٌشو٠ه فٟ اٌٍّه صُ ٌٍق١ٍؾ فٟ  -

 ؽك ِٓ ؽمٛق اٌٍّه صُ اٌغبه ا٩ٌّطك.

ػٍٝ اٌوٚا٠خ اٌضب١ٔخ ػٕل اٌؾٕبثٍخ ٚاٌزٟ افن ثٙب ثؼغ اٌّؾمم١ٓ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ أْ  -

اٌشفؼخ رىْٛ ٌٍغبه ئما وبْ شو٠ىب ٌغبهٖ  فٟ اؽل ؽمٛق اٌٍّه فبْ اٌشفؼخ رىْٛ 
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ٌٍغبه ا٩ٌّطك ئما وبْ شو٠ىب ٌغبهٖ فٟ اؽل ؽمٛق اٌٍّه فبْ اٌشفؼخ رىْٛ أ٨ٚ 

ئٌٝ اٌغبه ا٩ٌّطك اٌشو٠ه فٟ اؽل ِوافك  ٌٍشو٠ه فٟ اٌٍّه فبْ ػفب أزمً اٌؾك

 اٌٍّه.

ئما وبْ اٌّشزوٞ ٌٍّشفٛع ف١ٗ اؽل اٌشفؼبء فبْ اٌشفؼخ رضجذ ٌغ١ّغ اٌشووبء ٚ٘ٛ لٛي  -

ئما وبْ اٌّشزوٞ  عّٙٛه اٌفمٙبء ف٩فب ٌّب هٚٞ ػٓ ثؼغ اٌزبثؼ١ٓ هؽُّٙ هللا.ٚ٘نا

ثّورجخ ٚاؽلح ِغ ٍبئو اٌشفؼبء أِب ئما وبْ ثّٕيٌخ أػٍٝ فبٔٗ ٠ٕفوك فٟ ا٤فن ثبٌشفؼخ 

 ٨ٚ شفؼخ ٌُٙ ػ١ٍٗ.

ٚئما وبْ ثّورجخ الً فبْ اٌشفؼخ رىْٛ ٥ٌلٜٛ ِورجخ ف١ملَ ػٍٝ اٌّشزوٞ فٟ ا٤فن  -

 ثبٌشفؼخ.
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 الئحت انًراجغ

 خ فٟ اٌفمٗ ا٩ٍ٦ِٟ  ٚاٌزم١ٕٓ اٌّغوثٟ اٌّمبهْ ," ِؾّل ثٓ اٌّؼغٛى " أؽىبَ اٌشفؼ

 . 1993ِطجؼخ إٌغبػ اٌغل٠لح اٌلاه اٌج١ظبء ؽجؼخ 

 .ِو٠ُ ٔبىٞ " رياؽُ اٌشفؼبء" ِبٍزو اٌؼمبه ٚ اٌزؼ١ّو 

  ْػجل اٌوؽّبْ اٌغوثبٟٔ " ِٛٔخ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚ أكٌزٗ اٌغيء اٌواثغ ِإٍَخ اٌو٠ب

 2006جٕبْ, ؽجؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚ اٌزٛى٠غ. ث١وٚد ٌ

  ِؾّل ِؾغٛثٟ، "اٌشفؼخ فٟ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ ٚاٌزشو٠غ اٌّغوثٟ"، ِطجؼخ اٌىبرت

 1993كِشك، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ  –اٌؼوثٟ 

 ل اٌجبلٟ كاه اٌؾل٠ش اٌغيء ا٤ٚيِٛؽأ ا٦ِبَ، ِؼٍك ػ١ٍٗ ِٓ ؽوف فٛاك ػج. 

 ،ْٚٚاٌّن٘ت "ئشىب١ٌخ رؼلك اٌشفؼبء ػٍٝ ػٛء ِلٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ  ػظبَ ثٓ ى٠ل

 اٌّبٌىٟ ٚأؽىبَ اٌمؼبء".

  ِو٠ُ ٔبىٞ، ػجل اٌغفٛه اٌَّٛاوٟ، ػجل ا١ٌَّغ اٌؾّلٞ، "رياؽُ اٌشفؼبء"، ػوع

 .2014-2013ؽٍجخ ِبٍزو اٌؼمبه ٚاٌزؼ١ّو، عبِؼخ ٨ِٛٞ اٍّبػ١ً، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 

  ْاٌلوزٛه ػجل اٌوؽّبْ اٌؾو٠فٟ، ِلٚٔخ اٌفمٗ اٌّبٌىٟ اٌغيء اٌواثغ ِإٍَخ اٌو٠ب

 .2006ٌزٛى٠غ ث١وٚد، ٌجٕبْ ؽجؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚا

  ئهشبك اٌَبٌه ئٌٝ أشوف اٌَّبٌه فٟ فمٗ ا٦ِبَ اٌّبٌه، رأ١ٌف شٙبثب ٌل٠ٓ ػجل

اٌوؽّبْ ِؾّل ثٕؼَىو اٌّبٌىٟ اٌجغلاكٞ كاهاٌىزبة اٌلاهاٌج١ؼبء ؽجؼخ كْٚ ربه٠ـ 

  .ف١ًٍ ِٕزظو

 

 

 

 

 



21 
 

 فهرش

 

 2 ........................................................................................................ ِملِخ

 4 ................................................................ اٌّجؾش ا٤ٚي: ؽب٨د رياؽُ اٌشفؼبء.

 4 ...........................................اٌّطٍت ا٤ٚي : رَبٚٞ اٌشووبء فٟ اٍزؾمبق اٌشفؼخ.

 4 ...................................... اٌفموح ا٤ٌٚٝ : ؽب٨د رياؽُ  اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ ٚاؽلح.

 5 ................... اٌفموح اٌضب١ٔخ : ِٛلف اٌزشو٠غ ِٓ ؽبٌخ رياؽُ اٌشفؼبء ِٓ ؽجمخ ٚاؽلح.

 6 ........................................................... اٌشفؼخ اٌّطٍت اٌضبٟٔ : ؽك ا٠ٌٛٚ٤خ فٟ

 6 .................................................. اٌفموح ا٤ٌٚٝ : ِوارت اٌشووبء ػٕل اٌّبٌى١خ.

 10 ......................... اٌفموح اٌضب١ٔخ : و١ف١خ اٌؼًّ ػٕل رياؽُ مٚٞ اٌّورت ػٍٝ اٌشفؼخ

 13 .......................................................... اٌّجؾش اٌضبٟٔ : ػٛاثؾ ِّبهٍخ اٌشفؼخ.

 13 ............................................ اٌّطٍت ا٤ٚي : ِّبهٍخ اٌشفؼخ ػٍٝ لله ا٤ٔظجخ

اٌفموح ا٤ٌٚٝ : ِٛلف اٌفمٗ ِٓ ؽبٌخ ؽظٛظ اٌشووبء اٌّزياؽ١ّٓ ػٍٝ اٌشفؼخ اٌّزفبٚرخ.

 ....................................................................................................... 13 

 14 ................... اٌفموح اٌضب١ٔخ : ِٛلف اٌزشو٠غ ِٓ ؽبٌخ ؽظٛظ اٌشووبء اٌّزياؽ١ّٓ.

 15 ..................................... اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ػلَ رجؼ١غ اٌؾظخ ػٍٝ  اٌّشفٛع ِٕٗ:

 15 ............ اٌفموح ا٨ٌٚٝ : فٟ ؽبٌخ شواء ثؼمل ٚاؽل عيءا ٚاؽل ِشبع أٚ ػلح أعياء.

 16 ................................... د ػمٛك اٌج١غ أٚ اٌّؼبٚػخ.اٌفموح اٌضب١ٔخ: فٟ ؽبٌخ رؼلك

 17 ...................................................................................................... فبرّخ

 19 ........................................................................................... ٨ئؾخ اٌّواعغ

 20 ..................................................................................................... فٙوً

 


