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 چکیده

این مقاله در پی آن است که این قاعده را یکی از قواعد فقهیه قاعده سبق است  

بر اساس ادله اربعه مورد واکاوی قرار داده و به اثبات آن و محدوده جریان آن 

 بپردازد 

 یا مشترکات و مفاد قاعده این است که هر کسی که به چیزی از مباحات اصلیه

در از دیگران نسبت به این شیء احق است و دیگران حق ندارند ، بگیرد  پیشی

 استفاده از آن شیء مزاحم او شوند 

در این مقاله در پی آنیم که اوال مستندات اثبات اصل حق السبق را بیان کرده و 

بعد محدوده موضوع و محمول آنرا بر اساس پرسشهایی تعیین کرده و در نهایت 

 به برخی از مصادیق جریان این قاعده بپردازیم . 

ات و سیره عقالء و اجماع پرداخته و روشن در مورد اثبات اصل قاعده به روای

میکنیم که عمده دلیل بر اثبات این قاعده همان بناء عقالء است که از طرف شرع 

بواسطه روایات امضاء شده لکن اجماع به دلیل مدرکی بودن مورد مناقشه واقع 

 میشود 
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واهیم بعد از آن به تعیین محدوده ی موضوع  و محمول این قاعده می پردازیم و خ

گفت که این جریان این قاعده اختصاصی به مکان ندارد و هم مباحات اصلیه و 

همه مشترکات را شامل میشود ایضا واضح خواهد شد که حق السبق هم مباشری 

و هم غیر مباشری ثابت میشود بعد از آن به اثبات میرسانیم که حق السبق یک 

این مباحث حدود حق حکم وضعی از و از نوع حقوق است و پس از تکمیل 

 السبق را در مساجد و مشاهد مشرفه و راهها اثبات خواهیم کرد 

 

 

 واژگان کلید 

 حق السبق، سبق، اولویت تکلیفی،اولویت وضعی،مباشرت در سبق،بقاء حق السبق

 

 

 

 

 

 
 مقدمه 

این قاعده از قواعد منصوصه ای است که در سنت آمده است و فقها آنرا به تعابیر 

کرده اند. هر چند اینکه این قاعده از قدیم االیام مورد استناد فقهای  مختلف نقل

امامیه بوده است به این قاعده در ابواب مختلفی از فقه مثل حیازت مباحات و 

احکام مساجد و آداب تجارت و همچنین در کتاب احیاء موات و ملحقات آن 

 مثل تحجیر استناد شده است .
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صورت نگرفته است  شاید اولین کسی که به لکن بحث مستقلی پیرامون آن 

 صورت مستقل به این قاعده پرداخته است جناب محقق مکارم حفظه اهلل باشند  

در این مقاله در پی آنیم که اوال مستندات اثبات اصل حق السبق را بیان کرده و 

بعد محدوده موضوع و محمول آنرا بر اساس پرسشهایی تعیین کرده و در نهایت 

 خی از مصادیق جریان این قاعده بپردازیم . به بر

  می پردازیم روایات و سیره عقالء و اجماع بررسی در مورد اثبات اصل قاعده به

 بعد از آن به تعیین محدوده ی موضوع  و محمول این قاعده می پردازیم :

 قبال گفتیم که مفاده قاعده سبق این است که من سبق الی شیء فهو احق به 

قاعده سبق دارای موضوع و حکمی است مراد از موضوع قاعده تمام آن اموری 

است که الزم است موجود شوند تا حکم)حق السبق( محقق شود و مراد از حکم 

 و محمول همان حق السبق است 

 در این بخش به دنبال این هستیم که دائره موضوع و دائره حکم را تعیین کنیم 

 موضوع قاعده مورد بررسی واقع میشود : آنچه بعنوان تعیین دائره

متعلق سبق چه اموری هستند آیا مطلق مباحات اصلیه و مشترکات است یا فقط 

 مشترکات می باشد؟

آیا در سبق مباشرت شرط است یا اعم از این است که مباشری باشد یا با واسطه 

 ؟

 آنچه بعنوان تعیین دائره محمول قاعده مورد بررسی واقع میشود :

 یا حق السبق ، حق تکلیفی است یا اعم از حق تکلیفی و وضعی است؟آ

آیا حق السبق ، دائر مدار سبق است حدوثا و بقائا یا فقط دائر مدار سبق است 

 حدوثا نه بقائا؟
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 آیا حق السبق حین تعارض سابقین هم جعل میشود ؟ 

منافع  محدوده نتیجه حق السبق چه قدر است آیا تمام منافع شیء است یا فقط

 عرفی آن است ؟ 

 

  
 فصل اول : مستند قاعده 

 برای اثبات این قاعده به سنت و اجماع و سیره تمسک شده است 
 اما سنت

 روایت طلحه بن زید-1

ُسُوقُُ بِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَ

 1.ُأَحَقُُّبِهُِإِلَىُاللَّيْلُِقَالَُوَُكَانَُلَاُيَأْخُذُُعَلَىُبُيُوتُِالسُّوقُِكِرَاءًفَمَنُْسَبَقَُإِلَىُمَكَانٍُفَهُوَُُكَمَسْجِدِهِمُُْالْمُسْلِمِينَ

 داللت این روایت بر اثبات حق برای شخص سابق واضح است 

 میپردازیم : بحث سندیابتدائا به 

طلحه بن زید خدشه کرده اند چون  عامی است و توثیق صریحی  توثیق برخی در

 2جود ندارد نسبت به او و

 لکن برای توثیق او راههایی ذکر شده است :

محقق خوئی فرموده اند که طلحه در اسانید کامل الزیارات وجود دارد لذا -1

 3توثیق عام دارد 

خر کامل الزیارات در اوا عمومی: خود محقق خوئی کما هو الحق از راه حل  نقد

 . عمر عدول کرده اند 

                                       
 662؛ ص 2اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط  1

 149الفهرست  2

 15ص13مستند ج 3
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له کتاب یعتمد »محقق خوئی فرموده اند که در کتب رجالی آمده است که -2

ثقه است ،  کتاب  صاحبِ و این مطلب مالزمه عرفی دارد با اینکه شخصِ «علیه

ثقه بودن صاحب آن است گرچه  ، احراز چون معموال راه اعتماد بر یک کتاب

لکن آن راهها متعارف میتوان از راههای دیگر صحیح بودن یک کتاب را اثبات کرد 

و امام علیه  مثل اینکه به امام علیه السالم یا به اصحاب عرضه شده باشد ندنیست

در این است  عبارتاین  عرفی پس ظهور السالم یا اصحاب آنرا تأیید کرده باشند

 4که صاحب کتاب ثقه است 

ره  هر سه عبداهلل بن مغی –عثمان بن عیسی  -اجال از او نقل کرده اند : صفوان -3

 5این صحابه از اصحاب اجماعند و صفوان از مشایخ ثقات هم هست 

میتوان گفت که احتمال زیادی وجود دارد که این روایت از روایات همان -4

ست کتابی باشد که اصحاب بدان اعتماد کرده اند البته این مطلب در حد موید ا

  گری داشته باشدجود دارد که طلحه کتاب دینه دلیل . چون این احتمال و

هم چنین آقای سبحانی فرموده اند که طلحه بن زید در رجال تفسیر علی بن -5

 6ابراهیم هم وجود دارد 

 :  بحث داللی

 به داللت روایت چند ایراد وارد شده است 

و  مدعی است : اوال فقط در مورد بازار این روایت از دو جهت اخص از-1

د هم الغاء خصوصیت کنیم باز روایت مسجد است ثانیا اگر از سوق و مسج

 . مختص به مکان است

                                       
 447ص 22مستند ج 4

 ص 6القواعد الفقهيه سبزواری ج5

 242الميسره ص 6
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 : ان قلت

ممکن است که کسی بگوید که درست است روایت در مورد سوق و مسجد است 

مخصص نیست چون امام علیه السالم در ذیل  ،مورد  پرواضح است که لکن

 .  حَقُّ ِبهِفَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَکَانٍ فَهُوَ أَروایت به صورت کلی فرموده اند :  

 کبرای کلی عبارت موجود در روایت ، : مورد در جایی مخصص نیست کهقلت 

« فاء»عبارت با چون  مانحن فیه. لکن در ای باشد که در مقام تعلیل آمده است

متفرع بر مورد شده  «من سبق الی مکان فهو احق به»پس جمله است  شروع شده

ین مسلم معنای روایت این است : بازار. در این صورت است نه تعلیل برای مورد 

احق به آن مکان است  جایی از آنرا بگیرد ،مثل مسجدشان است پس اگر کسی 

ی به ) و( اگر کس مسلمین مثل مسجدشان است )زیرا( یا بازار»و نفرموده اند که 

رای لذا عبارت دوم نقش تعلیل و کب «بگیرد او احق به آن مکان است مکانی پیشی

شده  دارد . چون به جای کلمه زیرا و واو از کلمه فاء تفریع استفادهقیاس را ن

 است 

 آقای مکارم فرموده اند :

یجعلها من األحادیث « فمن سبق الى مکان فهو أحق به الى اللیل»و إطالق قوله: 

العامة الدالة على المطلوب فی أبواب األمکنة مطلقا، اللهم اال ان یقال کون صدرها 

 7المسجد یجعلها خاصة بهما.فی بیان حکم 

ایت به مسجد و رو لکن به نظر میرسد این مطلب درست نیست چون اختصاص

ل و بلکه باید از راه تفاوت تعلیناتمام است « مخصص بودن مورد»بازار از راه 

 تفریع به این رسید 

                                       
 140، ص: 2الفقهية )لمكارم(، جالقواعد  7
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 روایت محمد بن اسماعیل-2

بِمَكََّة أَوْ  قُلْتُ نَكُونُدٍ عَْن مُحَمَّدِ بِْن إِسْمَاعِیلَ عَنْ َبعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ َأبِي عَبِْد اللَّهِ ع َقالَ: عِدٌَّة مِنْ أَصْحَابَِنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَُحمَّ

ءُ آَخرُ فَیَصِیُر مَكَانَُه َقاَل مَْن الَّتِي یُرْجَى فِیهَا الْفَضُْل فَرُبَّمَا خَرََج الرَّجُلُ یَتَوَضَُّأ فَیَجِي-بِالْمَدِینَةِ أَِو الْحِیرَِة أَِو الْمََواضِعِ

 8سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ َو لَیْلَتَهُ

 داللت ذیل روایت بر قاعده سبق روشن است 

 :  بحث سندی

لذا در سلسله سند مجهول است « بعض اصحاب» مشکل روایت این است که

 روایت دارای ارسال است 

 خواسته اند مشکل ارسال را به این صورت حل کنند  :لکن برخی 

مراد از محمد بن اسماعیل همان ابن بزیع است که از اعیان طبقه ششم روات 

احمد بن محمد بن عیسی االشعری است راوی از او در این سلسله سند است و 

و این معروف است که ابن اشعری برقی را از قم اخراج کرد چون برقی از ضعفاء 

ل میکرد و به مراسیل اعتماد میکرد چگونه ممکن است که خود ابن اشعری از نق

 9شخصی نقل کند که از ضعفا نقل میکند

 ابن اشعری ، برقی را بخاطر روایتش از یک»لکن این راه حل تمام نیست چون 

ضعیف یا دو ضعیف یا عده معدودی ضعیف بیرون نکرد بلکه بخاطر این بیرون 

ان ثقه و کشیخ در ترجمه برقی میفرماید :  . ز ضعفاء نقل میکردا کثیرا ماکرد که 

ه ابن . خالصه آنک فی نفسه غیر انه اکثر الروایه عن الضعفاء و اعتمد المراسیل

 را مذموم میدانسته نه صرف نقل از ضعیف  اکثار از ضعفاءاشعری ، 

                                       
 .1الحديث  56كتاب الصالة أبواب أحكام المساجد الباب  3الوسائل ج و  546؛ ص 4اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط  8

 420، ص: 5مستمسك العروة الوثقى؛ جو  368الصالة؛ ص:  -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  9
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مد بن سنان  مضافا به اینکه خود ابن اشعری از ضعفاء نقل کرده است مثال  از مح

 10« و از علی بن حدید و از اسماعیل بن سهل و از بکر بن صالح نقل کرده است

و در  ارسال مستقیم را بد میدانسته نه ارسال غیر مستقیم  دیگر آنکه ابن اشعری

 .ل نبوده است اینجا خود ابن اشعری مستقیما مرسِ

 : داللت

جد نیست و لذا از این و مس ین روایت مخصوص به بازارباید توجه کرد که ا

مخصص نیست و از امام علیه  وردجهت عمومیت دارد و از طرفی میدانیم که م

ا جواب السالم سوالی کرده اند و امام علیه السالم هم به صورت کبرای کلی به آنه

 : داده اند 

آیت اهلل مکارم فرموده اند که همان اشکال داللی به روایت طلحه بن زید اینجا 

لکن این سخن ناصواب است چون در روایت باال با تفریع روبه  11میشودهم وارد 

 رو بودیم لکن در این روایت با تعلیل مواجهیم . و لذا عمومیت محفوظ است .

 بله از این جهت که روایت مختص به مکان است اخص از مدعی است . 

 ود کهافعل تفضیل است و افعل تفضیل جایی استعمال میش« احق»: کلمه  ان قلت

ینجا پس در ا مبدأ را داراستهر دو طرف مبدأ را دارند ولی یکی بیشتر از دیگری 

هر دو حق دارند لکن یکی بیشتر از دیگری حق دارد پس این روایت استحباب 

 را میرساند نه وجوب .

                                       
 276و275ي ص كليات في علم الرجال جعفر سبحان 10

 140، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 11
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وجود نداشته  کثیرا ما برای جایی که مبدأ در هر دو طرف: صیغه تفضیل  قلت

ود مثل اینکه در روایت داریم که زوج احق به زوجه اش باشد هم استعمال میش

 12.ا االرحام بعضهم اولی ببعضاست یا مثل اولو

ع با روایت ناظر به نزاع دو نفر با یکدیگر است و معموال تنازمضافا به اینکه 

 صرف توصیه اخالقی حل نمیشود 

( : روایت مطلق است یعنی مفاد این است که چه شخص رحلی)بساطی ان قلت

داشته باشد چه نباشد احق است حال آنکه فقهاء به اطالق این روایت عمل نکرده 

 که اگر شخص بساطی نداشته باشد دیگر حق هم ندارد .  13اند و اجماع دارند

نرا آ: اجماع مقید لبی است نهایتش این است که روایت را تقیید میزند لکن  قلت

 که از بین نمیبرد 
 روایت اسمر بن مضرس-3

 در سنن بیهقی از عامه اینگونه روایت شده است 
 .15فقال: من سبق الى ما لم يسبقه الیه مسلم فهو له14أسمر بن مضرس، قال أتیت النبي صلّى اللّه علیه و آله فبايعته

 : بررسی سندی

هر چند اینکه این روایت از طرق عامه ذکر شده است لکن اصحاب بدان عمل 

 16ران میشود کرده اند لذا ضعف سند آن جب

 : بررسی داللت روایت

                                       
 368الصالة؛ ص:  -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة  12

 90و89ص38جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم ج 13

 يعني بيعت كردم  14

 )باب من أحيا أرضا ميتة ليست ألحد(. 142ص  6السنن للبيهقي ج  15
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این روایت از جهت عمومیت ، شمول خوبی دارد  و هم مکان و هم  غیر مکان 

 را شامل میشود 

لکن ممکن است که کسی بگوید این روایت افاده ملکیت میکند نه اثبات حق 

اصحاب فتوی به ملکیت  لکنافاده ملکیت است « له»االختصاص چون ظاهر در 

اد از لذا روایت نمیتواند معمول به اصحاب باشد مگر اینکه بگوییم مرنداده اند 

سبق سبق در حیازت است که ملکیت آور است و این دیگر معمول به اصحاب 

 است . 
 روایت ابن ابی جمهور -4

 «هو احق به ف من سبق الي ما اليسبقه الیه مسلم»ابن ابي جمهور به صورت مرسل از نبي نقل کرده اند : پیامبر فرمود : 

برخی گفته اند که کثیری از فقهاء ما مثل شیخ در مبسوط و ابن براج در مهذب 

و عالمه در منتهی و تذکره و فخر المحققین در ایضاح به این روایت استناد کرده 

 17اند و لذا شهرت موجب جبر ضعف سند میشوند

 د لکن به صرف استناد چهار نفر از علماء نمیتوان شهرت استفاده کر

 این روایت از لحاظ داللی تام است .
 روایت ابن ابی عمیر-5

إِذَا سَبَقَ  يَعْنِي َکمَسْجِدِهِمْ الْمُسْلِمِینَ  سُوقُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَِبي عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَِبي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

 18السُّوقِ کَانَ لَهُ مِثَْل الْمَسْجِدِ.إِلَى 

نید این روایت از نظر سندی ایراد ندارد چون مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسا

ثقات  خاست  لکن اگر این قاعده رجالی را نپذیرفتیم میتوان از قاعده رجالی مشای

 و اصحاب اجماع استفاده نمود . 

                                       
 208سبزواری ص 6القواعد الفقهيه ج 17

 155؛ ص 5اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط  18
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راوی است و روایت امام علیه السالم  کالم...« یعنی »خدشه : ظاهرا این عبارت 

  19نیست .

ر از اعتبا  بعد از آنموجب سقوط عبارتِ «یعنی»نمیتوان گفت که همیشه عبارت 

قل میشود چون تارتا خود راوی ای که از امام علیه السالم روایت را مستقیم ن

 را بکار برده است و تارتا کس دیگری مثل صاحب وسائل . «یعنی»میکند کلمه 

و بوده ا نزد را نقل کرده باشد میتوان گفت که قرائنی  «یعنی»، مستقیم  گر راویِا

و برای ما  یعنی حدس او قریب به حس است هاست که این گونه برداشت کرد

. لکن مشکل این است که در این روایت نمیدانیم که این عبارت  حجت است

 غیر مستقیم .  مستقیم است یا مربوط به راویِ مربوط به راویِ
 روایت اصبغ بن نباته-6

 از طرق عامه این چنین نقل شده است از اصبغ بن نباته 
بدور بني البكاء،  بها فخُربت فسُوِيت، قال و مرّ )علي عليه السالم(قال ان عليا عليه السّالم خرج الى السوق فاذاً دكّاكين قد بُنيت بالسوق، فأمر

فأمَرَهم أن يتحولوا و هدمها قال و قال علي عليه السّالم من سبق الى مكان في السوق فهو  المسلمين، قالفقال  عليه السالم هذه من سوق 
 .20أحق به، قال فلقد رأيتنا )رأينا( يبايع الرجل اليوم هاهنا، و غدا من ناحية أخرى 

واضح است که این روایت از جهت سند دارای خدشه است و از جهت داللت 

 است .  بازاراست چون فقط مربوط به مکان در هم اخص از مدعی 
 روایت ابوهریره-7

 از طرق عامه این چنین نقل شده است 
ابو صالح عن ابي هريره عنه صّلى اللّه علیه و آله إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد الیه فهو أحق به، فقام رجل من مجلسه فجلست 

 21 فیه ثمَّ عاد فأقامني أبو صالح عنه

                                       
 141، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 19
 .151ص  6السنن للبيهقي ج  20

 .151ص  6السنن للبيهقي ج  21
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ایت دارای خدشه سندی است از حیث داللی هم اخص از مدعی است و این رو

 مختص به مکان است 
 روایت ابن عمر -8

 .22الرجلَ من مجلسه ثمَّ يجلس فیه نافع عن ابن عمر ان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله قال: ال يقیم الرجلُ

نباید کسی شخصی را از جایش بلند شود و آنجا بنشیند چون این شخص اول 

 حق سبق داشته است 

ثانیا  چون سلسله سند او معلوم نیست اوال این روایت دارای خدشه سندی است

 مختص به مکان است 
 اما سیره عقالئیه

بر چیزی از  هیچکس شک ندارد که عقال بناگذاری کرده اند بر اینکه هر کس

بگیرد احق به آن است البته در صورتی که  احات اصلیه یا منافع عامه پیشیمب

قصد ملکیت نکند بلکه اراده انتفاع کند مثل انتفاع به مساجد و صحراها و بیابانهای 

بی آب و علف و کوه ها و آبها و کاروانسراها و این سیره در مرأی و مسمع شارع 

 23بوده و ایشان ردع نکرده اند  

تشرعه مکه باید بدان توجه شود این است که آیا این سیره عقالیی است یا  نکته ای

است ؟ ممکن است که کسی بگوید که تفاوت این دو چه ثمره ای دارد ؟ در 

مضاء جواب میگوییم سیره عقالء نیاز به امضاء دارد ولی سیره متشرعه نیاز به ا

 ندارد . 

متشرعه بما هم متشرعه داشته  ممکن است با وجود سیره عقالء ، سیرهسوال : 

باشیم ؟ بله ممکن است که عقالء بر امری بناگذاری کرده باشند و با این حال 

                                       
 .150ص  6السنن للبيهقي ج  22

 142، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 23
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متشرعه هم بما هم متشرعه این بنا را داشته باشند به این صورت که این عمل را 

بعنوان یک آموزه دینی انجام میدهند نه بعنوان یک امر عرفی . پس صرف اینکه 

سیره متشرعه بما  ان همراه هستند نباید گفت که سیره متشرعه هممتشرعه با عقال

 هم عقال است 

نکته ی دیگری که باید بدان توجه کرد این است که حتی اگر این سیره سیره 

عقالء باشد از سیره های قطعی است توضیح آنکه هر سیره ای از دو مقدمه تشکیل 

جود داشته دوم اینکه شارع از آن میشود اول اینکه این بناگذاری در زمان شارع و

 ردع نکرده

حال گاهی اوقات مقدمه دوم قطعی است و گاهی اوقات اطمینانی است اگر سیره 

کثیرا مورد ابتالء بوده است و ردعی هم نرسیده باشد در این صورت قطع پیدا 

میشود که شارع هم ردعی نداشته است محقق خوئی از این مطلب تعبیر به لو 

میکنند لکن اگر سیره به این اندازه مبتال به نبوده باشد اطمینان عقالیی کان لبان 

به عدم ردع پیدا میشود نه اینکه قطع به عدم ردع پیدا شود و این اطمینان عقالیی 

 حجت است

حال میگوییم سیره در حق السبق مفید قطع است لذا حق السبق یک اماره نیست 

 بلکه یک قاعده قطعی است 

 ر روایات و سیرهای د خاتمه

برخی معتقدند که روایاتی که در ابواب احیاء موات و تحجیر و ... آمده است 

چون موضوع این روایات سابقیت در احیاء  میتوانند تحت قاعده سبق جای بگیرند

احیاء کمک میکند که  این سبقت است که و در تحجیر و حفر و... هستند یعنی

مناط در تمام این ابواب و قواعد سبقت  کننده مالک شود .  پس میتوان گفت
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است لکن معلول تارتا حق است و تارتا ملک است و اگر این دو قاعده)سبق است 

و احیاء( از هم جدا شده اند به اعتبار محمول است و اال مناط هر دو واحد است 

 و آن سبقت است .

جد و چون حدیث سبق به مس است اگر مستند قاعده را روایات پس باید گفت

 حدیث احیاء جدا هستند باید قاعده سبق و احیاء را دو قاعده گرفت لکن اگر

ط واحد چون عندالعقالء منا مستند را سیره بدانیم میتوانیم مناط را واحد بدانیم

 و آن سبق است حاال گاهی سبق به مسجد و گاهی سبق به احیاء  است
 اما اجماع

کل من سبق الی »بر قیهی را نیافتیم که برخی از معاصرین گفته اند که : که ما ف

ادعای اجماع کند بلکه فقهاء ادعای اجماع کرده اند بر اینکه « شیء فهو احق به

 24« : کل من سبق الی مکان من المسجد فهو احق به

ال اشکال و ال خالف فی ان من سبق الی مکان من » صاحب جواهر فرموده اند : 

المسجد فهو احق به مادام جالسا فیه بل یمکن تحصیل االجماع او الضروره علیه 

 »25 

البته اجماع فقهاء کشف از تعبد خاص در مسئله نمیکند یعنی نمیتوانیم بگوییم 

بوده که به ما نرسیده است بلکه اجماع نشان میدهد یک تعبد خاص نزد قدما 

 26مستند این اجماع یا روایات باب است یا سیره عقال است 

                                       
 212ص 6القواعد الفقهيه ج 24

 88ص38جواهر الكالم ج 25

 143، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 26
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نکته : برخی میگویند که اگر برای اثبات مسئله ای دلیل ضعیفی وجود داشته باشد 

و در کنار آن اجماع وجود داشته باشد این اجماع دارای خدشه است چون یا 

 ا اجماع کارساز نیست مدرکی است یا محتمل المدرکیه . لذ

با اجماع مخالفت نمیکند و هر گاه می بینیم که  مواردی چنینلکن هیچ فقیهی در 

فقیهی با اجماع مخالفت کرده آنرا صغرویا رد کرده است یعنی فرموده که اجماع 

بله در  در اینجا محقق نیست نه اینکه اجماعی هست و ما خالفش فتوا میدهیم

آن لکن در مقام عمل جرأت مخالفت با  شودنقد می علم اصول کبرویا اجماع

 . وجود ندارد

شاهد دیگرش این است که شیخ انصاری اجماع را بعنوان جزء السبب قبول دارد 

کنار اجماع دو روایت ضعیف وجود داشته باشند هر در ایشان میگوید که اگر 

جمع آنها مفید  لکن ندمفید حکم شرعی نیست اینها به تنهاییچند اینکه هر کدام از 

با اینکه احتمال مستند بودن این اجماع به آن دو دلیل ضعیف کماکان وجود  است

 .دارد 

لذا اگر در کنار اجماع دو روایت ضعیف وجود داشته باشند همه این ادله با هم 

 در ره استاطمینان به حکم شرعی میدهند و این همان حساب احتماالت شهید ص
 سبق  محدوده قاعدهفصل دوم : 

  تعیین محدوده قاعده سبق از حیث مورد جریان-1

 رابطه بین قواعد از حیث مورد :

احیاء است چون ماده اشتراک زمین موات و ماده افتراق  قاعده سبق اعم ازقاعده 

 مسجد است 

حیازت است چون ماده اشتراک مباحات اصلیه و ماده قاعده سبق اعم از قاعده 

 . افتراق مسجد است 
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اده احیاء من وجه است چون ماده اشتراک شتر درمانده و م قاعده حیازت و قاعده

 افتراق حیازت پرنده و ماده افتراق احیاء زمین موات است 

یازت حنکته : آقای مکارم با دو وجه در صدد این هستند که احیاء را زیر مجموعه 

 تصویر کنند 

است و استیالء و  احیاء را مصداق حیازت است حیازت به معنای استیالء-1

حیازت هر چیزی به حسب خودش است در این صورت حیازت زمین به احیاء 

 .آن است 

احیاء مصداق حیازت نیست لکن شرط حیازت است یعنی شارع برای تحقق -2

ملکیت بر زمین عالوه بر استیالء و حیازت ، احیاء را هم شرط کرده است  و این 

 شارع بیعی را مملک میداند که غرری نباشد مطلب نظائر زیادی در فقه دارد مثال

را محدود کرده است هم سیره عقالء  بر اساس صورت دومیا اینکه ربوی نباشد 

 27 به قید احیاء 

ت این کالم آقای مکارم بر اساس سیره عقالء کالم متینی است چون عقالء حیاز

 هدر این صورت قاعده احیاء زیر مجموع هر چیزی را به حسب خودش میدانند لذا

 قاعده حیازت تصویر میشود . 

فرق قاعده تحجیر و قاعده سبق در موضوع است نه در محمول یعنی هر دو 

اولویت ثابت میکنند نه ملکیت لکن موضوع تحجیر اراضی موات و تحجیر آنها 

 .است لکن موضوع سبق ، سبقت به مباحات اصلیه و مشترکات عامه است 
 تعیین محدوده قاعده از جهت قصد -2

 ر اینکه برای تحقق حق سبق چه قصدی الزم است اقوال مختلفی وجود دارد :

                                       
 124، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 27
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و آقای مکارم در قواعد فقهیه  29و شیخ انصاری در مکاسب 28شهید در روضه-1
 : تحقق حق اولویت وابسته به قصد انتفاع است  30

آقای سبزواری : دلیلی نداریم که تحقق حق اولویت وابسته به اعتبار قصد -2

« من سبق علی المستولی علیه»انتفاع باشد بلکه در ثبوت حق اولویت تحقق عنوان 

کافی است که استیالء شخص از روی  «من سبق»کافی است و برای تحقق عنوان 

این سه عنوان کافی است  نباشد و برای خروجش از« اکراه»یا « خطأ»یا « عبث»

که شخص نسبت به شیئی که زودتر از دیگران بدان رسیده قصد اختصاص کند 
31 

من سبق »انصراف به  «من سبق الی مکان»ممکن است که کسی بگوید عبارت 

 دارد  «الی مکان بقصد االنتفاع

لکن این نظر ناتمام است چون این انصراف ناشی از کثرت وجود است نه کثرت 

 مال لذا انصراف ظهور ساز پا نمیگیرد استع

 مطابق با روایات وبه نظر میرسد که نظر آقای سبزواری نظر درستی است چون 

 سیره است

در کلمات فقهاء  «قصد االنتفاع»اما شاید سوال پیش بیاید که ریشه پیدایش کلمه 

ت چیست ؟ ریشه پیدایش این است که فقهاء برای اینکه بین حیازت مملک و حیاز

غیر مملک تفکیک کنند گفتند اگر حائز قصد انتفاع کند مالک نمیشود ولی اگر 

قصد تملک کند مالک است پس تعبیر به قصد انتفاع در کالم فقهاء برای نشان 

                                       
 187ص7الروضه البهيه ج 28

 107ص1كتاب المكاسب ج 29

 144، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 30
 220ص6القواعد الفقهيه للسبزواری ج 31
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دادن تقابل با قصد تملک است نه اینکه خود قصد انتفاع را در حیازت شرط 

:  و لو تجرد عن القصد  بدانند شاهدش هم این است که شهید در روضه گفته اند

التملک و االنتفاع فمقتضی القواعد السابقه عدم الملک و االولویه معا کالعابث . 

در این عبارت شهید قصد تملک و انتفاع را در مقابل عدم قصد گذاشته است 

چون عابث بی قصد  است و این تقابل نشان میدهد که مرادشان از قصد انتفاع ، 

 استقصد اختصاص هم بوده 

سوالی که مطرح است این است که اگر شک کنیم که شخص دارای قصد بوده »

یا نبوده باید به ظاهر حال آن اخذ کرد و اگر ادعای قصد کرد قولش قبول میشود 

 32«چون راهی برای فهم آن غیر از گفته ی خود او نیست 
 آیا اولویت حکم وضعی است یا تکلیفی ؟-3

  به دنبال خود می آورد سه احتمال وجود دارد در اینکه سبق چه نوع اولویتی

بلکه صرف یک ادب 33این اولویت نه حکم وضعی است و نه حکم تکلیفی -1

اخالقی است به این معنا که ادله در مقام این بوده اند که یکی از آداب اخالقی 

را بیان کنند که مفاد آن این است که شایسته است و خوب است که در بهره 

 منافع مزاحم شخص سابق نشد برداری از 

نقد : این مطلب مخالف با ظاهر نصوص و فتاوی و سیره عقالییه است چون ظاهر 

 34این ادله این است که حکم فقهی به دنبال سبق می آید 
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یعنی اثر سبق حدوث حق اختصاص برای 35سبق اولویت وضعی به دنبال دارد -2

وق الیه ممنوع میشود لذا شخص سابق است بگونه ای که تصرف دیگران در مسب

با این حق معامله ملک میشود یعنی همانطور که تصرف در مملوک بدون اذن 

مالک جائز نیست تصرف در مسبوق الیه هم بدون اذن ذو الحق جائز نیست بلکه 

این حق قابل نقل و انتقال است و بر او آثار وضعیه مترتب میشود مثل بطالن نماز 

 یا ضمان کسی که موجب هدر رفتن انتفاع  غیر در مکان مسبوق الیه

  مشهور این قول را برگزیده اند .

است توضیح  دیگران مزاحمتتکلیفی حرمت   هنقد : قدر متیقن از ادله لفظیه و لبی

آنکه مفروض این است که این شیء از مباحات اصلیه و مشترکات عامه است و 

از این دو مختص به هیچکس نیست لذا اختصاص پیدا کردن یک مباح  انتفاع

اصلی به یک نفر نیازمند به قرینه و موونه زائد دارد که در ادله نیامده است پس 

 قدر متیقن از احقیت در ادله همان عدم جواز تکلیفی است نه جعل حکم وضعی
36 

زاحمت است بدون سبق فقط اولویت تکلیفی را به دنبال دارد و آن حرمت م-3

 باید دقت کرد مراد قائلین به حرمت تکلیفیه دفع ، حرمتحدوث حق اختصاص . 

 دفع در لحظه اول نیست بلکه حرمت دفع در ادامه هم هست. 

 ثمره قول دوم و سوم 

مخالفت با حرمت تکلیفی مزاحمت موجب تحقق غصب نمیشود چون وقتی بر 

بدین معنا است که به او  ب شود مترت مزاحمت دیگران با شخص حرام تکلیفی

                                       
 هم حكم تكليفي جعل شده است هم حكم وضعي  35
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دستور میدهند که مزاحم نشستن شخص سابق نشو به عبارت دیگر به او میگویند 

که بر تو حرام است که شخص را از مکانش بلند کنی نه اینکه به او بگویند که  

نباید مکان را تصرف بکنی و صرف بلند کردن شخص منجر به غصب نمیشود 

ال غیر)مکان( . شاهد مطلب این است که در چون غصب یعنی تصرف در م

صورتی که تنها حکم تکلیفی جعل شود ، اگر دیگری ، شخص را بلند کند و 

خودش هم ننشیند حرام انجام داده است لذا در حکم تکلیفی مالک تصرف مکان 

 و عدم آن نیست لذا با صرف جعل حکم تکلیفی غصب تحقق نمی یابد 

کم وضعی )حق انتفاع بر مکان( جعل شده است در اگر قبول کردیم که اینجا ح

این صورت نماز خواندن در این مکان مصداق ضایع کردن این حق است لذا 

اع و در این مسئله قائل به امتن ،مسئله اجتماع امر و نهی پیش می آید و مشهور

 اخذ جانب حرمت هستند لذا باید فتوی به بطالن نماز داد 

 سوم را پذیرفته اند ایشان فرموده است : صاحب جواهر همین دیدگاه 

مه اما حق السبق فی المشترکات کالمسجد و نحوه ففی بطالن الصالة بغصبه و عد

 وجهان، بل قوالن اقویهما الثانی وفاقا للعالمة الطباطبائی فی منظومته.

ء ألصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه یمنع الغیر بعد فرض دفعه عنه، سوا

ن ذلک أعم م و ان أثم بالدفع المزبور، ألولویته، إذا هی،لدافع أو غیرهکان هو ا

 قطعا.

 و ربما یؤیده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة.

عدم  مضافا الى ما دل على االشتراک الذی لم یثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ

 .37فتأمل جواز المزاحمة أعم من ذلک

                                       
 .286ص  8جواهر الكالم ج  37



 
23 

 اینگونه نقد کرده اند :آقای مکارم صاحب جواهر را 

ارتکاز عرف مستند این مسئله است و عرف برای سابق حق در مکان قائل است 

ر را از بگونه ای که بر سابق جائز میداند که از حقش دفاع کند و بعد از اینکه غی

د را سر جایش بلند کرد همان جا بنشیند )عود کند ( و عقالء این دفاع و این عو

 که غیر را غاصب میدانند و در این مطلب شکی نیستمعصیت نمیدانند بل

 اما ادله ای که صاحب جواهر آورده اند هم درست نیست

اما دلیل اول و سوم صاحب جواهر اصل عملی است که اینجا جاری نیست چون 

 بناء عقالء جایی برای شک نمیگذارد  

و بر  اما اینکه ایشان فرموده اند این حق قابلیت نقل ندارد حرف بدون دلیل است

ق حفرض اینکه عدم قبول نقل را قبول کنیم عدم قبول نقل داللتی بر عدم وجود 

 نمیکند چون چه بسا حقی باشد که قابل نقل نباشد هر چند اینکه قابل اسقاط

 باشد 

 دی بر همین مطلب باشد مرسله محمد بن اسماعیل هم میتواند موی

عن أبی عبد اللّه علیه السّالم قلت له نکون بمکة أو بالمدینة أو الحیرة، أو المواضع 

ء آخر فیصیر مکانه، قال التی یرجى فیها الفضل، و ربما خرج الرجل یتوضأ فیجی

 39« 38به یومه و لیلته أحق من سبق الى موضع فهو

باشد بلکه سیره عقالء صرفا جعل حکم لکن به نظر این کالم آقای مکارم تام ن

قدر متیقن از سیره تکلیفی را اثبات میکند نه جعل حکم وضعی را توضیح آنکه : 

چون مردم قبل از تحقق حق سبق همه در  استو سایر ادله حرمت تکلیفی 
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و مستفاد از سیره این است که اگر کسی  بوده اندمشترکات عامه دارای حق انتفاع 

پیدا کرد حق انتفاع دیگران زائل نشود و فقط بخاطر سبق بر دیگران به مکانی سبق 

 .جائز نباشد که سابق را از انتفاع منع کنند 
 تعارض دو شخص در سبق به چیزی-4

د اگر دو نفر بر یکی از منافع مشترکه در زمان واحد به صورت مساوی وارد شو

 دو حالت دارد :

 ده بکنند مثال دکه ای است و هر دواگر ممکن باشد که هر دو از آن استفا-1

 ومیتوانند در آن کاالهایشان را بفروشند در این صورت هر دو حق سبق دارند 

 میتوانند استفاده کنند 

اگر ممکن نباشد که هر دو از آن استفاده بکنند در این صورت نمیتوان حقشان -2

مصادیق تزاحم را ابطال نمود چون عمومات سبق شامل هر دو میشوند بله این از 

و میتوان در حقین است نه تعارض دلیلین چون در هر دو مالک سبق وجود دارد 

استفاده میشود که  هم در جاییو قاعده قرعه اینجا از قاعده قرعه استفاده کرد 

هم در بخواهیم واقع مجهول را کشف کنیم مثل پیدا کردن غنم موطوء در مقام و 

د و راه فراری جز قرعه نداشته باشیم مثل که بین مقتضی ها تزاحم باش جایی

 40و تقسیمشان و مقام ما هم از نوع دوم است  موارد افراز اموال مشاع

را طلب  نجا که هر کدام از طرفین همه مکانممکن است که کسی بگوید در ای

قاعده عدل  و انصاف )تنصیف مکان(مقدم بر قرعه است و نظیر این   میکنند

ود است مثال اگر نزد ودعی دو نفر هر کدام یک دینار تنصیف در فقه هم موج

امانت بگذارند و بدون تعدی و تفریط یکی از این دینارها به سرقت برود حاکم 

                                       
 147، ص: 2القواعد الفقهية )لمكارم(، ج 40



 
25 

حکم به تنصیف دینار باقی مانده میکند حال میگوییم در این مورد که یقین داریم 

 دینار مال یک طرف است حاکم حکم به تنصیف عین کرده است چه برسد در

اینجا مورد تخصصا از قاعده  دراینجا که هر دوی این افراد حق سبق دارند . 

خارج است و داخل در قاعده عدل و انصاف  -41با اینکه ما فوق اماره است–قرعه 

است و با وجود حکم به تنصیف دیگر امر « امر مشکل»است چون موضوع قرعه 

 مشکلی وجود ندارد 
 آیا در سبق مباشرت شرط است -5

بالمباشره  سابق، ر سبق مباشرت شرط نیست  بلکه عنوان سبق صادق است چهد

ی عبدش را بفرستد یا اینکه کس شخص سبقت گرفته باشد چه بالتسبیب مثل اینکه

 را نائب یا وکیل بگیرد 

اما اگر سبق صورت بگیرد ولی مستند به شخص نباشد دیگر حق برای سبق ثابت 

خواهد بود مثل اینکه کسی برای دیگری ننمیشود چون عنوان من سبق صادق 

   42جایی را در مسجد بگیرد حال آنکه دیگری بی خبر است 
 دوران اولویت مدار سبق حدوثا و بقاءا-6

مادامی که شخص سابق باشد احق است و به صرف اینکه سبقتش زائل شد 

احقیتش هم زائل میشود  چه شخص نیت عود داشته باشد چه نداشته باشد چه 

سبقتش از روی اجبار زائل شود چه از روی اختیار و به همین دلیل است که 

را  و آنجا عقالء و اهل شرع اگر بروند  به جایی که شخصی قبال در آن جا بوده 

ترک کرده است منتظر نمیشوند تا برایشان روشن شود که شخص نیت برگشت 

 دارد یا نه 
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بر خالف حیازت که همین که حدوثا حیازت صورت گرفت دیگر ملکیت حاصل 

 43میشود حتی اگر بعدا حیازت از بین برود باز ملکیت باقی میماند 

عرف است مثال عرف میگوید  «سبق»البته باید دقت کرد که مرجع در تعیین صدق 

آنجا  44اگر شخص به مسجد رفته باشد و جایی را گرفته باشد مادامی که رحلش

موجود است سابق محسوب میشود هر چند اینکه در آن جا حاضر نباشد و زوال 

 سبق به برداشتن رحل و رفتن است 
 منفعت هر چیزی به حسب آن چیز است -7

ند یت پیدا میکند از چه منافعی از آن میتواوقتی شخصی نسبت به چیزی حق اولو

 بهره ببرد ؟

جواب این است که ضابطه شرعی معینی وجود ندارد بلکه باید به عرف مراجعه 

کرد . منفعت مناسب با هر چیزی را عرف تعیین میکند و اولویت در محدوده 

 همان منفعت تحقق می یابد . مثال منفعت رایج علف همان چریدن چارپا در آن

است و منفعت معروف چاه ، طلب آب از آن است . و منفعت متداول مسجد ، 

عبادت در آن است و منفعت عرفی بازار ، تجارت است. پس سابق مجاز هر 

چیزی که نزد عرف منفعت شیء محسوب میشود بهره ببرد . چون قدر متیقن از 

 ادله جواز انتفاع از منافع عرفی مباحات و مشترکات است. 

گر جهت انتفاع شیء منحصر در یک منفعت خاص باشد مثل اینکه یک مکان بله ا

فقط وقف شده برای سکنی در این صورت فقط از همان جهت میتوان بهره برد 

 45«الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها »چون 
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 46آقای مکارم میفرمایند دلیل بر این مطلب سیره و امضاء شارع است 
 مشاهد مشرفهجریان قاعده در مساجد و 

حق اولویت برای سابق به مسجد موجود است و فرقی نمیکند که سابق بخاطر »

نماز یا بخاطر قرائت قرآن و دعاء و تحصیل علم یا هر امر مطلوبی جایی را در 

مسجد گرفته باشد حتی اگر برای رفع خستگی هم جایی گرفته باشد باز دارای 

47«حق اولویت است
 

کسی که جایی را در مسجد گرفته است نسبت به که حضرت امام ره معتقدند 

و ثانیا شارع از آنها نهی  مناسب با مسجد باشندکه اوال  منافعی اولویت پیدا میکند

 48نکرده باشد مثال شارع از مکث جنب در مسجد نهی کرده است 

که درست است که نوم مناسب با مسجد » فرموده اند  49آقای سیفی مازندرانی

 طر نصوص استثناء میشود:نیست لکن بخا

قلت ألبی جعفر )ع(: ما تقول فی النّوم فی المساجد؟ فقال »صحیحة زرارة قال: -1

50« )ع(: ال بأس به إلّا فی المسجدین. مسجد النّبی )ص( و المسجد الحرام
 

سألت أبا عبد اللّه )ع( عن النّوم فی المسجد »صحیحة معاویة بن وهب قال:  -2

 .51« الحرام و مسجد الرّسول. قال )ع(: نعم، فأین ینام النّاس؟
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ما رواه أبو البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السالم: إنّ المساکین  -3

 «.52کانوا یبیتون فی المسجد على عهد رسول اللّه )ص(

 ل باید چند فرع را مطرح کرد :حا»
 : ترک مکان در مسجد1فرع 

اگر کسی در مسجد جایی گرفت و بعد از آن جا رفت آیا حقش باطل میشود یا 

 نه ؟

 سه نظر در اینجا وجود دارد 

 الف(حقش باطل میشود مطلقا

حاال چه قصد عدم عود  ب( اگر نیت برگشت نداشته باشد حقش باطل میشود

صال قصدی بر عود یا عدم عود نداشته باشد. حتی اگر سابق داشته باشد چه ا

نچه  بساط هم داشته باشد لکن نیت برگشت نداشته باشد حقش باطل است چون آ

 عود است نه وجود رحل .مهم است نیت 

ج (در صورتی که بساطش پهن باشد و نیت عود هم داشته باشد حقش باطل 

ط دو جزء العله است یکی وجود بسا به عبارت دیگر وجود حق وابسته به نمیشود

 و دیگری نیت عود 

ه ب: محقق در شرایع و عالمه و شهیدین و محقق ثانی قائل قائلین به قول سوم 

قول سوم شده اند بلکه جامع المقاصد گفته که این قول مشهور است و مبسوط 

هم ادعای نفی خالف کرده بلکه گفته که مسئله اجماعی است و از ائمه نص 

 ود دارد .وج

 دلیل قول سوم
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دله به ابه نظر ما غیر از سیره عقالییه و متشرعه دلیل دیگری وجود ندارد و سایر 

 سیره اهل شرع بر میگردند . 

ند و انصاف این است که این دو سیره داللت بر بقاء حق در صورت بقاء رحل دار

ک هفته یا ی مگر  اینکه دیگر بقاء رحل از حد متعارف خارج شود مثل اینکه یک

 ماه یا یک سال رحل آنجا باقی بماند 

اگر شخص برای تجدید طهارت و ازاله نجاست و مثل آن از جایش بلند شود 

 53« گرفت لکن بساطی نداشته باشد نمیتوان برای شخص حقی در نظر

 امام ره در تحریر الوسیله میفرمایند : 

على فرض  معرضا عنه بطل حقّه لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا یده منه

ثبوت حق له، و إن بقی رحله. فلو عاد إلیه و قد أخذه غیره لیس له إزعاجه. نعم 

لعود فان کان رحله باقیا، ال یجوز التصرف فی بساطه و رحله. و ان کان ناویا ل

حّقه لو قلنا بثبوت حقّ له. و لکن ال یجوز التصرف فی رحله على أیّ حال.  بقی

ل ذلک مطلقا فالظاهر سقوط حقه على فرض ثبوته. لکن ثبوت حق فی أمثا و الّا

فاألحوط  54. و ان یظهر منهم التسالم علیه فی خصوص المسجدال یخلو من تأمّل 

عدم إشغاله خصوصا إذا کان خروجه لضرورة کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة أو 

55 قضاء حاجة و نحوها.
 

 در کالم امام ره سه مطلب هست :
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 امام در مسجد حق وضعي را قبول دارد .  54
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در این فرع اگر شخص بساط گذاشته باشد چه نیت عود داشته باشد چه  -1

نداشته باشد کسی حق تصرف در بساطش را ندارد)البته تصرف کم تا حدی که 

 بتوان مثال مهر را کنار گذاشت بدون اشکال است(

در صورت ثبوت حق برای سابق میتوان گفت که حق تا زمانی برای سابق -2

 عود داشته باشد هم رحل )قبول قول سوم( ثابت است که هم نیت

لکن حق برای سابق ثابت نیست  یعنی ما قبول نداریم که این حق به عنوان -3

حکم وضعی برای سابق ثابت باشد و فقط حکم تکلیفی را قبول میکنیم بله 

تسالم کرده اند لذا احتیاط وضعی اصحاب در خصوص مسجد بر ثبوت حق 

 رعایت این حق است 

 ام ره نیز به نحوی قائل به قول سوم هستند . پس ام

 :  چند نکته پیرامون رحل و بساط

اگر شخص به جایی از مسجد وارد شود که کسی در آنجا رحل گذاشته و -1

شک کند که نیت عود داشته است یا نه در اینصورت باید استصحاب بقاء حق 

 کرد . 

درست است که براساس سیره وجود رحل برای اثبات حق الزم است لکن -2

همیشگی نیست مثال اگر شخصی چند ثانیه جایش را ترک کرد برای اینکه مهر 

 بیاورد عرف کما کان او را صاحب حق میداند هر چند اینکه رحل نگذاشته باشد 

 تشرعه است اشتراط رحل در هیچ روایتی نیست بلکه پشتوانه آن ارتکاز م-3

گاهی اوقات شخص سابق رحل نمیگذارد لکن به کسی میسپارد که جای او -4

  را حفظ کند این هم در حکم گذاشتن رحل است .

 مدت بقاء حق سبق حین ترک مکان در صورت وجود رحل -5
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حضرت امام ره  میفرمایند : آنچه الزم است این است که بین گذاشتن بساط تا 

استفاده از » نباید به قدری زمان طوالنی شود که عمال زمان برگشتن شخص 

تعطیل شود لذا اگر زمان زیادی طول بکشد افراد دیگر میتوانند رحل او را « مکان

د نبرداشته و جای آن نماز بخوانند البته تا زمانی که رحل را به صاحب آن برسان

 56ضامن است 

ر مسجد مقید به شب شده در برخی روایات حق سبق دآقای مکارم میفرمایند : 

بود ممکن است که بگوییم این روایات در مقام تحدید حق سبق در مسجد نیستند 

 تا» بوده اند و قیدگذشته زمان  شاره به سیره عقالییه موجود دربلکه در مقام ا

 57خصوصیتی ندارد و لذا خود اصحاب هم به این قید عمل نکرده اند «شب

ال در زمان های گذشته در این مورد با سیره کنونی البته میتوان گفت که سیره عق

عقالء یکسان است چون ما میدانیم که همه فقهاء قید وجود رحل را برای تحقق 

حق اولویت الزم میدانند و در زمان ما هم اگر کسی رحل را بگذارد و برود تا 

یک هفته برای او حق سبق قائل نیستند لکن تا یک شب برای او حق سبق قائل 

پس نیاز نیست که این روایات را حمل بر سیره عقالء در زمانهای گذشته  هستند

کنیم بلکه سیره عقالء در زمان ما هم همینطور است چون شکی نیست که وجود 

 58 رحل شرط است

 : حضرت امام ره فرموده اند : مقدار الزم برای رحل-6
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ن لکن ان کا ولویة.الظاهر أن وضع الرّحل مقدمة للجلوس کالجلوس فی إفادة األ

مثل بذلک بمثل فرش سجّادة و نحوها ممّا یشغل مقدار مکان الصالة أو معظمه ال 

 وضع تربة أو سبحة أو مسواک و شبهها

ل حضرت امام ره معتقدند که رحل باید به اندازه ی جلوس باشد یعنی باید شاغ

ت یک عالمت اسصرفا  مکان جلوس باشد لکن نظر صحیح این است که رحل 

 صاحب جواهر میفرماید : . لذا فرقی نمیکند که اندازه اش چقدر باشد

ء یشثم إن ظاهر األصحاب هنا بیان حکم المفارقة مع بقاء الرحل الذی قیل إنه 

 من أمتعته و إن قَل.

رید خالبته باید دقت کرد که نزد عرف موارد متفاوتند مثال برای جا گرفتن جهت 

مسواک یا یک تسبیح کافی نیست لکن برای جا  گذاشتن یک بازار و فروش در

 گرفتن جهت نماز در مسجد گذاشتن یک تسبیح یا یک مهر یا ... کافی است . 
 : ترتیب منافع موضعی از مسجد بر یکدیگر  2فرع

 در این فرع باید به چند سوال پاسخ داد :

قرآن شخصی در جایی از مسجد در حال عبادتی غیر از نماز است مثل قرائت  -1

. آیا شخص دیگری که میخواهد نماز )چه جماعت چه فرادی و چه مستحب چه 

واجب (بخواند و جایی در مسجد پیدا نمیکند حق دارد شخص اول را از جایش 

 بلند کند و در آنجا نماز بخواند ؟

برخی مثل صاحب جواهر گفته اند که اقوی تقدیم نماز بر سایر عبادات است 

 ایشان فرموده اند :
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و هل الصالة مقدمة على غیرها من العبادات کقراءة القرآن؟ وجهان، أقواهما ذلک، 

و لکن لم أجده فی کالم أحد من األصحاب، بل و ال غیره من صور التعارض 

 59المتصورة فی المقام.

 ایضا حضرت امام ره همین نظریه را پذیرفته اند :

فلو کان  غیرها من األغراض.جماعة أو فرادى على  -نعم ال یبعد تقدّم الصالة

جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدریس و أراد أحد أن یصلّی فی ذلک 

المکان جماعة أو فرادى، یجب علیه تخلیة المکان له. نعم ینبغی تقیید ذلک بما 

إذا لم یکن اختیار مرید الصالة فی ذلک المکان لمجرّد االقتراح بل کان إمّا 

الصالة فیه أو لغرض راجح دینی کااللتحاق بصفوف الجماعة و النحصار محل 

أصل المسألة ال تخلو من اشکال فیما إذا کان جلوس السابق  نحوه. هذا و لکن

لغرض العبادة کالدعاء و القراءة ال لمجرّد النزهة و االستراحة فال ینبغی فیه ترک 

 61.لمکان لهللمسبوق بعدم المزاحمة و للسّابق  بتخلیة ا 60االحتیاط 

که کسی حق ندارد که شخص را از جایش بلند کند چون  لکن تحقیق آن است

  ارتکاز متشرعه بر تقدیم نماز جماعت بر سایر عبادات مستقر نشده است .

عت : روایاتی وارد شده است که در آنها دستور به برپا کردن صفوف جماان قلت 

ر ر تقدیم نماز جماعت بر سایو پر کردن فُرَج آن است و این روایات داللت ب

 عبادات میکنند 

                                       
 89، ص: 38جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم، ج 59
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: این روایات در مقام بیان این جهت نیستند که شخصی که نمیخواهد نماز  قلت

بخواند باید بلند شود . بلکه در مقام بیان جایی است که اصال کسی در جای 

 62خالی بین صفوف وجود ندارد 

واهیم شد با دو اطالق مواجه خ مضافا به اینکه اگر هم بپذیریم در مقام بیان هستند

اطالق روایات من سبق و اطالق روایات برپایی صفوف و این دو اطالق با هم 

تعارض کرده و قطعا اطالق من سبق مقدم میشود چون اطالق صفوف در مقام 

بیان آداب و حکم مستحبی است حال آنکه روایات من سبق دال بر حکم تکلیفی 

 الزامی است 

م است اوال و بالذات برای اقامه نماز بنا شده است لذا نماز مقد: مسجد ان قلت 

ا از بر غیر آن از عبادات . پس شخصی که میخواهد نماز بخواند میتواند دیگری ر

 جای خود بلند کند 

: بله تاسیس مسجد اهدافی داشته است هدف اصلی نماز است و انتفاعات  قلت

از جای  واز بلند کردن شخصن این مستلزم جدیگر اهداف فرعی هستند لک

 خودش نیست و این اشبه به استحسان  است تا استدالل 

 آیا جماعت بر فرادی مقدم است ؟-2

 حضرت امام ره فرموده اند :

تسویة  الصالة فرادى مع الصالة جماعة فال أولویة للثانیة على األولى فمن و الظاهر

جماعة إزعاجه لها و ان کان سبق الى مکان للصالة منفردا فلیس لمرید الصالة 

63ه و ال یکون منّاعا للخیر عن أخیهاألولى له تخلیة المکان له إذا وجد مکان آخر ل
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و این نظریه ایشان مطابق تحقیق است چون ارتکاز متشرعه مبتنی بر تقدیم 

 جماعت بر فرادی نیست 

اکل  آیا نماز و سایر عبادات مستحب بر نشستن در مسجد برای رفع خستگی و-3

 و شرب و مانند آن مقدم است ؟

ستقر مآقای مکارم بدرستی معتقد به تقدیم شده اند چون ارتکاز متشرعه بر تقدیم 

 شده است 

تحصیل  اگر بین منافع دیگر غیر از نماز با یک دیگر تزاحم پیش بیاید مثال بین-4

 نیم علم و قرائت قرآن تزاحم پیش بیاید نمیتوانیم یکی را بر دیگری مقدم ک
 : مشاهد در این احکام شبیه مساجدند  3فرع 

 .حضرت امام ره میفرمایند : مشاهد شبیه مساجد هستند در جمیع احکام مزبور 

چون مسلمین در بهره بردن از مشاهد یکسان هستند چه کسانی که در شهری که 

اهد مشاهد در آنها هستند اقامت دارد چه دیگران لذا اگر شخصی جایی از این مش

را بلند  را برای زیارت یا نماز یا دعا یا قرائت قرآن بگیرد دیگران حق ندارند او

 کنند 

سوالی که در این جا هم تکرار میشود این است که آیا زیارت بر سایر انتفاعات 

 64در مشاهد مقدم است ؟ خیر . 

آقای سیفی مدظله اینگونه استدالل کرده اند : چون مشاهد از مصادیق بیوت اذن 

است فِی بُیُوتٍ أَذِنَ هلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه است . در کتاب این چنین آمده ا

و در روایات این  65اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ َو یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَُه فِیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ
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خدا است  آیه تفسیر شده به بیوت انبیاء و ائمه و نماز از بارزترین مصادیق ذکر

 لذا همانطور که نماز در مسجد مطلوب است در مشاهد هم مطلوب است 

 اما روایات :

ما رواه الصدوق بإسناده الى محمد بن الفضیل عن أبی حمزة الثمالی عن أبى -1

هی بیوتات  فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ ُترْفَعَ .. فی قوله تعالى -محمد بن علىّ الباقر )ع( -جعفر

 .66 بیاء و الرّسل و الحکماء و أئمّة الهدىاألن

و ما رواه الکلینی بإسناده إلى أبان عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه )ع( -2

 «.67 قال )ع(: هی بیوت النّبیّ )ص( فِی بُیُوٍت أَذَِن اللّهُ أَنْ تُرْفََع .. عن قول اللّه عز و جل

بإسناده إلى جابر عن أبی جعفر )ع( فی و ما رواه علیّ بن إبراهیم فی تفسیره -3

 قال )ع(: هی بیوت األنبیاء و بیت علیّ منها هُ أَنْ ُترْفَعَ ..ٰ فِی بُیُوٍت أَذِنَ اللّ قوله عز و جل
68.» 

و ما رواه الصدوق فی عیون االخبار فی ضمن الزیارة الجامعة المنقولة عن -4

دقین حتى منّ علینا بکم فجعلکم خلقکم اللّه أنوارا فجعلکم بعرشه مح»الجواد )ع(: 

70«.69 اللّه فی بیوت أذن اللّه أن ترفع و یذکر فیها اسمه
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 نتیجه 

 آنچه در این مقاله به اثبات رسید :

حق السبق به صورت فی الجمله بعنوان یک امر شرعی و ممضاه از طرف شارع -1

 می باشد 

 برای تحقق حق سبق حق اختصاص کافی است-2

 قاعده سبق مباحات اصلیه)منقول و غیر منقول(  و منافع عامه می باشدموارد -3

 حق السبق حکم تکلیفی است نه حکم وضعی -4

حین تعارض دو شخص در سبق در صورت امکان جمع باید به قاعده عدل و -5

 انصاف و در صورت عدم امکان استفاده هر دو باید به قرعه رجوع کرد

 ست در تحقق سبق مباشرت شرط نی-6

 اولویت تکلیفی دائر مدار سبق است حدوثا و بقائا-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

 

 

 

 
 منابع 

 

جلد، دار الکتب  8اإلسالمیة(،  -کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی )ط -1

 ق ه 1407ایران، چهارم،  -اإلسالمیة، تهران 

لد، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست )للشیخ الطوسی(، در یک ج-2

 ق عراق، اول، ه -المکتبة الرضویة، نجف اشرف 

 ق جلد، ه 4خویى، سید ابو القاسم موسوى، المستند فی شرح العروة الوثقى، -3

 جلد 7القواعد الفقهیه سبزواری ، طبع جامعه مدرسین ، -4

جلد، مدرسه امام امیر  2شیرازى، ناصر مکارم، القواعد الفقهیة )لمکارم(، -5

 ق ه 1411ایران، سوم،  -علیه السالم، قم  -المؤمنین 

 -لنکرانى، محمد فاضل موحدى، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة -6

 ق ه 1408ایران، اول،  -الصالة، در یک جلد، مؤلف، قم 

جلد، مؤسسة دار  14حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروة الوثقى،  -7

 ق ه 1416ایران، اول،  -التفسیر، قم 

 جلد ، طبع جامعه مدرسین  1کلیات فی علم الرجال جعفر سبحانی ، -8

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، -9

 ق ه 1404لبنان، هفتم،  -جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت  43



 
39 

ح اللمعة عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شر-10

ایران، اول،  -جلد، کتابفروشى داورى، قم  10کالنتر(،  -ى ٰ الدمشقیة )المحشّ

 ق ه 1410

دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، کتاب المکاسب )للشیخ األنصاری، -11

ایران،  -جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم  6الحدیثة(،  -ط 

 ق ه 1415اول، 

جلد، مؤسسه آل البیت علیهم  30رّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، عاملى، ح-12

 ق ه 1409ایران، اول،  -السالم، قم 

إحیاء الموات و اللقطة، در  -مازندرانى، على اکبر سیفى، دلیل تحریر الوسیلة -13

 -یک جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 ق ه 1415ایران، اول، 

 


