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 شفعه

 تعریف شفعه :

 استحماق الششيك الحصح الوثيعح في ششكته .1
  ضفؼٍ ػثارت است اس حق ضزیک وسثت تٍ حصٍ ضزیک دیگز کٍ در سمان ضزاکت اي

 فزيختٍ ضذٌ است.

 

 وال تثثيُت ِلَغيِشالىاحذ .2

  ٍتىاتزایه، ضفؼٍ مىحصز   در صًرتی است کٍ تىُا یک ضزیک يجًد داضتٍ تاضذضفؼ (

 است(میان دي وفز  تٍ مًاردی است کٍ ضزکت

3.  

 موضوع شفعه:

 ُعها ها ال ُيٌمل کاالسض و الشجشو هىظى .4

 ٍ؛ امًال غیز مىقًل، ماوىذ سمیه ي درخت است.تٍ ضزعی آوکٍ درخت تا مًضًع ضفؼ

 ضًد.مکان استقزار آن فزيختٍ 

 :قاوًن مذوی: َزگاٌ تىا ي در خت تذين سمیه فزيختٍ ضًد، حق ضفؼٍ  908مادٌ  نکته

 وخًاَذ تًد.

 شرایط شفعه :

  مال قابل تقسیم بودن 

 مشاع بودن مال 

 تواوایی شفیع وسبت به پرداخت ثمه 

 مسلمان بودن شفیع 

 ثبوت شفعه برای شخص غائب 

 ثبوت شفعه برای شخص فاقذ اهلیت 

  وفس عقذ حاصل می شودحق شفعه با 

 .اعمال حق شفعه ، ماوع از اعمال خیار ویست 
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 فی اشتشاط اهکاى لسوته لىالى .5

 تاضذ یا خیز، دي وظز يجًد دارد. کٍ قاتل تقسیم  در ایىکٍ آیا مًضًع ضفؼٍ تایذ

 تُتزیه وظز قاتل تقسیم تًدن مًضًع ضفؼٍ است.

 

 الوجاِص و الششِبوال تثُثُت فی الَومُسىِم ِإال هع الششکِح فی  .6

 تقسیم ي حصٍ ضزکا جذا ضذٌ تاضذ، تىُاا در صاًرتی ضافؼٍ    اضتزاک اگز ملک مًرد ،

 ثاتت است کٍ مؼثز ي مجزای آب، مطتزک تاضذ.

 لذسُج الشفيع علی ثوي . .7

  ٍپزداخت ثمهتًاوایی ضفیغ وسثت ت 

 ضًد، تٍ ضزط آوکٍ تٍ سیان مطتزی وثاضذ.مُلت دادٌ می  سه روزاگز ضفیغ ادػا کىذ کٍ ثمه در دستزس اي ویست ،  نکته :

 اسالُهُه ارا کاى الوشتشی ُهسِلَوًا .8

  ،تاضذ.ضفیغ ویش مسلمان در صًرتی کٍ خزیذار مسلمان تاضذ 

 و تثثيُت الغائة فِإرا لذَم َأخَز .9

  ثاتت می تاضذ، غایة استحق ضفؼٍ تزای کسی کٍ حضًر وذارد ي. 

 يتىلی االخز الىلی هع الغثطِحو َتثُثُت للصثی و الوجٌىى و السفيه و  .01

  ؛ ي يلی ي سزپزست ثاتت است کًدک، دیًاوٍ ي سفیٍمچىیه حق ضفؼٍ تزای

 آوُا در صًرت مصلحت داضته، ایه حق را اػمال میکىذ.

 .اَلیت اخذ تٍ ضفؼٍ ومایىذَزگاٌ يلی در جایی کٍ ضفؼٍ ثاتت است آن را اػمال وکىذ، مًلی ػلیُم تؼذ اس احزاس  نکته :

11. . 

  يستحك تٌفس العمذ و اى کاى فيه خياسو 

 .حق ضفؼٍ تا وفس ػقذ حاصل می ضًد، َز چىذ در آن ػقذ، خیار تاضذ 

 .وال يوٌُع هَي التخاُيِش فاى اختاس الوشتشی او الثاِئُع الفسخ َتَطَلت 

      ،اػماال حاق ضافؼٍ، مااوغ اس اػماال خیاار       ي در صًرت خیااری تاًدن ػقاذ تیاغ

، ي ػقاذ تیاغ را   ي یا فزيضىذٌ خیار خًد را اػمال کىذ. تىاتزایه، اگز خزیذار ویست

 ضفؼٍ تاعل می ضًد.فسخ ومایذ، 
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 .ياُخُز الَجِويعَ َأويذُعو ليس ِللَشِفيِع اخُز الثعِط تل  .02

  ضفیغ ومی تًاوذ حق ضفؼٍ را وسثت تٍ تخطی اس مثیغ اػمال کىذ تلکٍ یا َمٍ را تاس می ستاوذ، ي یا َمٍ را در اختیار

 قزار می دَذ.خزیذار 

 و هی علی الفىس، فارا َعِلَن و َأهَوَل َتَطَلت. .01

  تاعل می گزدد.اَمال يرسیذ،ضفؼٍ حق تٍ ضفؼٍ فًری است ؛ پس اگز ضفیغ اس آن تا خثز ضذ ،يدر اػمال 

41. . 

 ُح ِتالفسخ الُوتَعَمِة ِتَتَماُيٍل َأو فسخ ِلعيٍةوال تسُمُط الُشفَع 

  در اثز اقالٍ یا خیار ػیة، ساقظ ومی ضًد.حق ضفؼٍ تٍ ياسغٍ فسخ تؼذ اس تیغ 

  وال تسُمُط الشفعُح تالعمىد الالحمِح کوا لى تاع او َوَهَة او ولف تل للشفيِع اتطاُل رلک ُکَلِه، و له

 ُيجيَضو ياخز تالثيع الثاًی.

    َمچىیه اگزػقًدی دیگزی تز مثیغ ياقغ ضًد، مثل آوکٍ خزیذار آن را تفزيضذ، یا تثخطذ،یا يقا

 ایذ، حق ضفؼٍ تاعل ومی ضًد، وم

  .تلکٍ ضفیغ می تًاوذ َمٍ ایه ػقًد الحقٍ را تاعل کىذ 

          الثتٍ ضفیغ می تًاوذ، تیغ ايل را اجاسٌ دَاذ، ي حاق ضافؼٍ خاًد را وساثت تاٍ تیاغ دي  اػماال

 ومایذ.

 الَشفيُع ياخُز هي الوشتشی و دسکُه عليِه .05

 غ؛ ي درک ان ویش تٍ ػُذٌ مطتزی است.ضفیغ، حصٍ اش را اس مطتزی دریافت می کىذ؛ وٍ تای 

 : سیزا در سمان اخذ تٍ ضفؼٍ ، مطتزی مالاک اسات ي   ضفیغ، حصٍ اش را اس مطتزی دریافت می کىذ؛ وٍ تایغ؛ نکته

درک آن ، یؼىی درک حصٍ در صًرتی کٍ مستحق الغیز در آیذ ویش تز ػُذٌ مطتزی است؛ تىاتزایه در صًرت اخیاز ،  

 خساراتی کٍ متحمل ضذٌ است تٍ مطتزی مزاجؼٍ می کىذ. ضفیغ تزای دریافت ثمه ي

 الشفعُح ًىسث کالوال تيي الىسثه علی ًسثح سهاههن فلى عفىا إال واحذًااخز الجويع او تشک .06

   ٍحق ضفؼٍ ماوىذ مال، تٍ يرثٍ تٍ ارث می رسذ، ي میان اوُا تٍ وسثت سُا  ایطان تقسیم می ضًد.پس چىاوچٍ َما

خًد صزف وظز کىىذ، آن يارث تایذ حق ضفؼٍ را وسثت تٍ تما  مال اػمالىمایذ یاا اس حاق    يرثٍ، تٍ جش یکی، اس حق

 خًد تگذرد.

الشم است شفیع ابتدا بْا زا بِ هشتسی تحَیل دّد، ٍ سپس هبیع زا دزیافت کٌد، هگس آًکهِ   .41

 هشتسی زضایت دّد کِ بْا دز ذهِ شفیع باشد.
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اخر بِ شفعِ پس اش علن بِ هقداز ٍ جٌس ثوي ٍ ٍصف اى صحیح است؛ شیسا اخر بِ شهفعِ، ًهَعم هعاٍضهِ     .41

است ٍ ًیاشهٌد علن بِ عَضیي؛  بٌابسایي اگس بیش اش چٌیي علوم اخر بِ شفعِ کٌد، بیَْدُ است. حتهم اگهس   

شیسا هَجب غهسز ههم شهَد؛     بگَید)) حصِ فسٍختِ شدُ زا دز هقابل ّس ثوٌم کِ باشد اخر بِ شفعِ کسدم((؛

 حق شفع شسیک ًوم شَد. یي کاز باعث اش بیي زفتياٍلم 

 

 .فال شفعَحولى اًتمَل الَشمُص ِتِهثٍح او ُصلٍح او صذاٍق  .09

    اگز ضزیک سُم خًد را تثخطذ ، یا مصالحٍ کىذ، یا آن را مُز َمسز خًد قزار دَذ، حق ضفؼٍ تزای ضزیک دیگاز ثاتات

 وخًاَذ ضذ.

 اطساف حق شفعِاختالف  .02

 و لى اختلف الشفيع و الوشتشی فی الثوي حلف الوشتشی 

  ،خزیذار قسم می خًرد.اگز میان ضفیغ ي خزیذار در مًرد تُای مثیغ اختالف افتذ 

 ولى تذاعيا السثك تحالفا و ال شفعَح 

 حق  اگز َزدي ضزیک مذػی ضًوذ کٍ پیص اس دیگزی سُم خًد را خزیذٌ اوذ، َز دي قسم می خًروذ ، ي

 ضفؼٍ تزای َیچ یک ثاتت ومی ضًد.
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