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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش  شفعه از کتاب شرایع االسالم است که به صورت مستقل از دیگر 

بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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فعة کتاب الشُّ

1  و هي: استحقاق أحد الشریکین حصة شریکه، بسبب انتقالها بالبیع.

و النظر في ذلک یعتمد خمسة مقاصد:

األول:�ما�تثبت�فیه�الشفعة

. و هل تثبت فیما 
ً
2  و تثبت في األرضین: کالمساکن، و الِعراص، و البساتین اجماعا

 الٰی 
ً
 لکلفة القسمة، و استنادا

ً
ینقل کالثیاب و اآلاالت و السفن و الحیوان؟ قیل: نعم، دفعا

 في التسلط علٰی 
ً
روایة یونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله . و قیل: ال، إقتصارا

 للروایة المشار الیها، و هو أشبه.
ً
مال المسلم بموضع اإلجماع، و إستضعافا

کتاب ُشفعه

1  شفعه عبارت است از: حِق داشتن یکی از دو شریک نسبت به سهِم شریک دیگر که به 

سبب معامله ی بیع )به دیگران( منتقل شده است.
بحث درباره ی شفعه متکی بر پنج مقصد است.

اول: آنچه که شفعه در آن ثابت است )موضوع شفعه(
2  شفعه در زمین ها: مثل خانه ها و عرصه ها )زمین خالی از زراعت یا بنا( و باغها به اجماع 

فقها ثابت است. 
آیا در اموال منقول مثل لباس ها، ابزار، کشتی ها و حیوان هم ثابت است؟ 

یک نظر این است که: بله، چرا که آن سختی ناشی از تقسیم کردن از بین برود. و به استناد 
به روایت یونس، که از بعضی از رّوات از امام صادق  نقل شده است. و نظر دیگر این 
است که: خیر، ثابت نیست. و در مورد مسلط شدن بر مال مسلمان باید به همان مقداری 
که فقها اجماع دارند اکتفا کرد، و به دلیل اینکه آن روایِت اشاره شده، ضعیف است )سندش 

مشکل دارد(، و این نظِر دوم بهتر است.
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 لألرض. و لو أفراد بالبیع، نّزل 
ً
3  أما الشجر و النخل و االبنیة، فتثبت فیه الشفعة تبعا

علٰی القولین. و من األصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غیره من الحیوان. و في 

ثبوتها في النهر و الطریق و الحمام و ما تضر قسمته تردد، أشبهه أنها التثبت.

4  و نعني بالضرر، أال ُینتفع به بعد قسمته، فالمتضرر ال یجبر علٰی القسمة.

و لو کان الحمام أو الطریق أو النهر، مما ال تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و 

تثبت الشفعة. و کذا لو کان مع البئر بیاض أرض، بحیث تسلم البئر ألحدهما.

3  اما در مورد درخت و نخل و ساختمان، حق شفعه در آنها به تبِع زمین ثابت است. )یعنی 
اگر با زمینی که در آن است فروخته شود( اما اگر به تنهایی )بدون زمینی که در زیرش است( 
فروخته شود به همان دو نظِر قبلی بستگی دارد )که آیا شفعه فقط در زمین ها ثابت است یا 
در هر چیزی حتی اگر اموال منقول باشد ثابت است؟( و بعضی فقها حق شفعه را عبد واجب 

می دانند اما در سایر حیوانات واجب نمی دانند.
و در مورد ثبوت حق شفعه در رودخانه، راه، حمام، و آنچه قسمت کردنش ضرر دارد، جای 

تردید وجود دارد و نظر بهتر این است که حق شفعه در آنها ثابت نیست. 
4  منظور ما از ضررداشتن این است که بعد از تقسیم کردنش نتوان از آن بهره برد )مثل 

به  مجبور  زیان دیده،  شخِص  صورت،  این  در  و...(  فرش  انگشتر،  کتاب،  تقسیم کردن 
تقسیم کردن نمی شود.

اما اگر از چیزهایی بود که بعد از تقسیم کردن منفعتش از بین نمی رود، مثل حمام یا راه یا 
)به قسمت( می کنند،  امتناع می ورزد مجبور  را که  این صورت آن شخصی  جوی آب، در 
و حق شفعه هم ثابت است. همچنین اگر همراه با )فروش( چاه، سفیدِی زمین هم باشد، 
به طوری که چاه را به یکی از آنها تحویل دهند )و زمین برای دیگری باقی بماند( همین حکم 

را دارد. )مجبور به تقسیم می کنند و حق شفعه هم ثابت است(
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5  و في دخول الدوالب و الناعورة في الشفعة، اذا بیع مع األرض تردد، اذ لیس من 

ب علیها الدالء في الشفعة، اال علٰی القول بعموم 
ّ
عادته أن ینقل. و ال تدخل الحبال التي ترک

الشفعة في المبیعات. و ال تثبت الشفعة في الثمرة، و إن بیعت علٰی رؤوس النخل و الشجر 

منضمة الٰی األصل و األرض.

6  و تثبت في األرض المقسومة، باالشتراک في الطریق أو الشرب، اذا بیع معها. و لو 

أفردت األرض المقسمومة بالبیع، لم تثبت الشفعة في األرض و تثبت في الطریق أو الشرب، 

 یمکن قسمته. 
ً
إن کان واسعا

5  و در اینکه حق شفعه در دوالب )مجموعه ظرفهای به هم پیوسته که با آن آب استخراج 

می کنند( و ناعوره )تکه چوبی که به حیوان می بندند تا آن را بچرخاند و متصل به دوالب 
است(ثابت است اگر همراه با زمین فروخته شود، جای تردید وجود دارد، چرا که معمواًل قابل 

انتقال نیست )و از اموال غیرمنقول است.( 
در حق شفعه  داخل  قطعًا  آن سوار می کنند  را روی  آب  ریسمانهایی که سطلهای  آن  اما 
نیست؛ مگر اینکه کسی بگوید: حق شفعه در تمام اشیائی که فروخته می شوند ثابت است. 
شفعه در مورد میوه ی درختان ثابت نیست، حتی اگر بر سر نخل و درخت همراه با اصل 

درخت و نخل و زمین فروخته شود.
6  زمینهای تقسیم شده )مفروز( که ممِرّ مشترک و مجرای آِب مشترک دارند، اگر همراه 

زمیِن  آن  اگر  و  است.  ثابت  آنها  در  شفعه  حق  شوند  فروخته  آب(  مجرای  و  )راه  آن  با 
مفروز به تنهایی فروخته شود، حِق شفعه در زمین ثابت نیست و در آن ممّر و مجرای آب، 

درصورتی که وسیع باشد و بتوان آن را قسمت کرد ثابت است. 
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، فالشفعة في الشقص خاصة 
ً
 من أخرٰی صفقة

ً
 و ِشقصا

ً
 مقسومة

ً
7  و لو باع عرصة

بحصة من الثمن.

، فال 
ً
 أو صدقة أو هبة أو صلحا

ً
8  و یشترط انتقال الشقص بالبیع، فلو جعله صداقا

 فبیع الطلق لم یکن للموقوف علیه شفعة و 
ً
 طلقا

ً
، و بعضا

ً
شفعة. و لو کانت الدار وقفا

 للرقبة علٰی الخصوص. و قال المرتضی : تثبت الشفعة.
ً
، ألنه لیس مالکا

ً
لو کان واحدا

7  اگر یک عرصه )زمین خالی از درخت و بنا( تقسیم شده )مفروز( را همراه با سهمی از زمیِن 
دیگر )که آن زمین مشترک بین دو نفر است( در یک معامله ی واحد فروخت، حق شفعه 
فقط در آن سهم از زمین )که مشترک است( در مقابل سهمی که از بها و ثمن، ثابت است.

8  و شرط است که منتقل شدن این سهم از زمین به وسیله ی معامله ی بیع صورت گیرد، 

بنابراین اگر آن را مهریه قرار دهد یا با صدقه یا هدیه یا صلح منتقل کند، شفعه در آن ثابت 
نیست. و اگر قسمتی از یک خانه ی وقفی باشد و قسمت دیگر طلق )غیروقفی( باشد، پس 
آن قسمت غیر وقفی فروخته شود، موقوف علیهم؛ حتی اگر یک نفر باشد، حق شفعه ندارد، 
چرا که او به تنهایی مالِک بهره گیری از آن زمیِن موقوفه نیست )بلکه نسلهای آینده هم سهم 

دارند( و سید مرتضی  فرموده: حق شفعه در آن ثابت است.




