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 بسم ااهل ارلحمن ارلحیم
 بررسی اجمالی قاعده سبقموضوع : 

 ان: سید مهدی طباطبائی مؤلف

 *مدرسه بقیة اهلل )عج(*
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با نظارت استاد حجت االسالم والمسلمین سید ناصرر اامرمی 

 فخر

  



3 
 

 چکیده :

ایجاد حرق  است. این قاعده در فقه بعنوان یکی از اسباب« من سبق»ادف از این تحقیق برررسی اجمالی قاعده 

ی ال مبراح بررامعرفی مده است به این معنا که ارکس نسبت به امواولویت در انتفاع از امیاء و اماکن عمومی و مباح 

ز آن اای انتفاع سبت به دیگران و ایجاد مزاحمت و مانع برعموم مسلمین سبق بگیرد در انتفاع از آن حق اولویت دارد ن

 می معصیت است. عناصر تشکیل دانده قاعده سبق عبارتند از :

 انجام عمل سبقت -1

 عدم قصد تملک -2

 بقا سابقیت -3

ه اسرت ملرل ، این قاعده در ابواب مختلف بیان گردیدبنابراین سبق با ایجاد این سه رکن مذکور محقق می مود

ر ی بامد و د، انجام عمل سبق دارای احکام و آثار و مرایطی مساجد، باب ایاضت، باب احیا اراضی مواتباب احکام م

ت فقهری این تحقیق سعی بر این مده است که احکام و آثار و مرایط نامی از عمل سبق بررسی مود و مطرابق نظریرا

 مورد مطالعه قرار گیرد.

 ترکات عامهکلید واژه : سبق، انتفاع، مباحات اصلیه، مش
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 مقدمه:

 ی مری داننردیکی از قواعد مهم که در فقیه مورد بحث واقع می مود قاعده سبق است، فقها آن را از قواعد فقه

در متریقن که در فقیه در باب احکام مساجد، باب حیازت و باب احیا اراضی موات مورد بحث فقها قرار مری گیررد. قر

یررد کره برا به یکی از امیا یا اماکن مباحه برای عموم مسلمین سبقت بگ قاعده سبق جایست که یکی از مسلمین نسبت

 این عمل نسبت به انتفاع از آن از مکان یا می اولویت دارد.

جرت حدر این تحقیق سعی مده است نکات مشاوره درس خارج نیز استفاده مود و در آخر از اسرتاد ارجمنرد 

 شکر و امتنان را دارم.االسالم و المسلمین سید ناصر ااممی فخر کمال ت
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 تعریف قاعده 

رفتن بره گسبق در لغت به معنای تقدم و پیش افتادن می بامد.و در اصطالح فقط به معنای ثبوت حق با سبقت 

 ای عامه امباحرات اصلیه بدون قصرد تملک و یرا سبقت گررفتن به مرنافع مشترکه مانند راه اا و مرساجد و وقف 

متری صورت آن فرد سابق نسبت آن مئ یا مکان اولویت دارد  دیگری جرایز نیسرت مزاحمی بامد که در این 

حمت او را برای آن فرد ایجاد کند چون پیشه گرفتن فرد سابق باعث ایجاد حقی برای او مده است که دیگری حق مزا

 ندارد که البته این پیشی گرفتن باید بدون قصد تملک بامد.

 قهاسابقه قاعده سبق در کلمات ف

ابواب  ند.ملال دراین قاعده از قواعد مشهور در السنه فقها است و به این قاعده در ابواب مختلف استدالل کرده ا

 حجیرحیازه المباحات،احکام مساجد،آداب تجارت و در احیای موات و آنچه ملحق می مود به احیای مواد ملل ت

ئر عاش عقال داامانند اغلب قواعد فقهیه ای که نظام مو امچنین این عاقده از قواعد معروف بین عقال می بامد 

ی بامد کره ممدار آنهاست و مارع مقدس ام آنها را امضاء کرده است.قابل ذکر است که این قائده از قواعد منصوصه 

 نص آن در سنت وارد مده است.در کلمات فقها تعابیر مختلفی از آن مده است.

 1هو احق بهمن سبق الی ما لم یسبق الیه احدٌ ف-

 2من سبق الی موضع فهو احق به-

 

 3من سبق الی من لم یسبق الیه مسلم فهو احق به-

                                                           
 15:220(المجموع 1).  1

 1:488(الدروس الشرعیه 2).  2
 2:106جامع المدارک .  3
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 4من یسبق الی ما لم یسبق الیه احدٌ من المسلمین فهو اولی به-

 توضیح مفاد قاعده  

 چون قاعده سبق از قواعد منصوصه است باید مفاد آن توضیح داده مود 

 من(())-1

یه مباحات اصل موصوله بامد ، این است که ار فردی که جایز است برای او انتفاع بهمعنای آن بنابراینکه 

طیه لت بین مررو مشترکاتت عامه مامل این قاعده می مود و احتمال دارد که مرطیه بامد اما فرقی عرفاً در دال

 و موصوله وجود ندارد.

 ))سبق((-2

 چیزی است. فعل ماضی از السبق است که معنایش در لغت تقدم در ار

 5{سبقه یسبقه:تقدمه من باب ضرب و نصرقال الجواری:}

 6{القدمه فی الجری و فی کل میٍ و سبق مصدر سبق و قد سبقه یسبقه سبقاً:تقدمهقال ابن منظور:}

 پس مراد به سبق در محل بحث تقدم عرفی در مقابل لحوق است.

 ))الی ما((-3

 وجود داردکلمه ما موصوله است در معنای آن دو وجه 

                                                           
 10:105کتاب الزکات الشیخ االنصاری  . 4

 4:1994الصحاح .  5

 4:595لسان العرب  . 6
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ده اینگونه به معنای انتفاع است به آن چیزی که انتفاع به آن مخصوص به فرد خاصی نبامد پس معنای قاع 1-3

ن فرد حق آمیشود:ار کس نسبت به انتفاع امیائی که جواز تصرف آن امیاء اختصاص به فرد خاصی ندارد،تقدم بگیرد 

 اولویت دارد در تصرف ننسبت به دیگران.

نرای قاعرده ما به معنای نفس االمیائی بامد که انتفای به آنها اختصاص به فرد خاصی ندارد پرس معکلمه  2-3

بامرد  اصی ندامتهاینگونه میشود که ار کس تقدم به میئی از امیائی پیدا کند که انتفاع به آن امیاء اختصاص به فرد خ

 آن فرد حق اولویت دارد نسبت به آن میء

ر ینکه اعتباجه به یک معنای واحد بر میگردند ار چند وجه اول اصح می بامد بنابراظاار این است که ار دو و

وم با که معنای دقصد انتفاع در سبق واجب است و اینکه این قصد انتفاع در ثبوت احقیت برای سابق تاثیر دارد کما این

 وق و معلومبه مکان ، موضع یا س ظاار روایات خاصه مناسب تر است زیرا در این روایات خاصه سبق اسناد داده مده

 است که ذکر این موارد فقط از باب قالب مصادیق است.

 قابل ذکر است امیائی که انتفاع به آنها مختص به فرد خاصی نیست دو قسم می بامند

لک االن ام م وقسم اول:مباحات اصلیه می بامند و آن اعیانی استند که ملکیت معروفی از سابق بر آنها نبوده -

 مخص یا جماعت خاصی نیستند ملل آبهای موجود در رودخانه اا و طیور 

خرارج قسم دوم:مشترکات عامه می بامند که اعیانی  استند ملکیت معروفه ای دامته اند ولی االن از ملکیرت -

مده اند بوسیله وقف یا اعراض در نتیجه برای جمیع مردم یا جماعتی از مردم مباح مده اند بدون اینکه ملک پنها مده 

بامد ملل اوقاف عامه ، مساجد ، طرق ، موارع و مدارس.بنابراین ار کسی نسبت به میئی یا مکرانی کره ملرک کسری 

ئ می بامد البته تا زمانی که کسی استیالع بر آن امیاء پیردا نکنرد کره نبامد سبقت بگیرد آن فرد احق به انتفاع به آن م

البته این امیاء و مکان اا باید از مباحات اصلیه و مشترکات عامه بامد ولی اگر از اعیانی بامد که تحرت والیرت امرام 

ی ندارد اال این که اذن امام معصوم یا نائب آن بامد ملل عراضی انفال سبق به آنها در ثبوت احقیت برای فرد سابق تاثیر
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یا نائب او در حصول احقیت ثابت مود کما اینکه اذن امام در سبق به عراضی موات به وسریله تحجیرر واحیراء سراقط 

 مده است.

 لم یسبق الیه احدٌ-4

گری بره ظاار این است که این جمله قید توضیحی  است زیرا سبق به چیزی معقول نیست اال جایی که فرد دی

 ئ سبقت نگرفته بامد.آن م

 و قیرد امد،اما در بعضی از روایات مسلم آمده است به جای لفظ احد و ظاار این است که این قید غالبی می ب

 غالبیه نمی تواند مطلقات را قید بزند.

ایز است احتمال می رود قید احترازی ام بامد نسبت به خصوص مشترکاتی که انتفاع مسلمین از آن اا فقط ج

 و موفوقات خاصه. ملل مساجد و بعضی مشااد مشرفه 

 فهو احق به -5

ست که الحق در لغت ثبوت و قرار است و در اصطالح عبارت است از لیاقت و االیت پس معنای احقیت این ا

ول ، بنابراین این قید جزا اسرت بررای قراست از غیر خودش در االیت برای چیزی که حق مشترک است مخص اولی

 ی احقیرت اولویرتبنابر این که موصوله بامد پس معنرا« من»مرطیه بامد یا اینکه خبر بامد از « من»بنا بر اینکه « من»

 .ودشخی انتقاع از آن می نسبت به غیر براات یا مشترکات عامه گیرنده است نسبت به چیزی از مباح فرد سبقت

 : بحث از این قاعده از چند جهت واقع می مود

 : مستند و دالیل اثبات این قاعدهجهت اول 

 ، سیره عقال و اال مرع استدالل مده استاجماع  ،سنتبرای این قاعده 
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 سنت -1-1

 در سنت دو طایفه روایات وجود دارد

 الف( روایات عامه

من سبق الی ما ال یسبقه أنه قال : ما رواه ابن ابی جمهور مرسال عن النبی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( الف(  -1

 7الیه مسلم فهو احق به

، عالمره در 9، ابرن البرراج در المهرذب8به این روایت بسیاری از فقهای ما استناد کرده اند ملل میخ در المبسوط

 12و فخر از المحققین در االیضاح 11و التذکره 10المنتهی

فقرال : فبایعتره قال اتیت النبی )صلی اهلل علیه و آله و سلم( ابن مضرس ما رواه العامه عن اسمر الف(  -2

 13من سبق الی ما لم یسبقه الیه مسلم فهو له

لی مرا اسبق  منمن طرق العامه : فی حدیت ابی داوود المروی  درجای دیگر حدیث با تعبیر دیگری آمده است

 هو احق بهلم یسبق الیه مسلم ف

این روایت از حیث منطوق وسیع تر از سایر روایات است و امچنین امان روایتیست کره اصرحاب در ابرواب 

، اما چون روایت از حیث سند مرسل است، باید بحث مود که آیا این مقردار اسرتناد مختلف فقه به آن استناد می کنند

                                                           
 480-3. عوالی اآللی  7
 268-3سوط،المب. 8
 27-2. المهذب ،  9

 420-5. المنتهی،  10
 403-2التذکره، .  11
 139-2. االیضاح،  12
 912-3، ، کنز العماللیست له احد ، باب من احیا ارضا میتة142-6السنن البیهقی، .  13
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وایت کفایت می کند یا به این مقدار جبر نرسیده است، اینجا باید مبنا را ببینیم آیا این مقردار جبر سند راصحاب برای 

اما از حیث داللت در روایت دو تعبیر آمده ، فهرو  ثانی، جابریت را قبول نداردرا جابر سند می دانیم یا خیر ملال مهید 

ظهور در ملکیت دارد درحالی کره  که البته تعبیر دوم یعنی احق برای مقام بحث بهتر است زیرا فهو له  له ، فهو احق به

قاعده سبق ملکیت نمی آورد بلکه فقط اولویت میاورد پس تعبیر احق به برای قاعده سبق تعبیر رومن تری است، البته 

مری مرود و اگرر ملکیرت  ملکیت آورد حیرازت میت وان یک جامعی درست کرد که سبق را یک جامع بدانیم که اگر

 .نیاورد می مود سبق

: سروق عن ابی عبداهلل علیره السرالم : قرال امیرر المرومنین علیره السرالم ما رواه طلحه بن زید الف(  -3

 14لی مکان منه فهو احق به الی الیلالمسلمین کمسجدام فمن سبق ا

برسی سند روایت نشان می داد که اختالف است در اینکه این روایت جز روایت عامه بامرد یرا جرز روایرات 

خویش این روایت را جرز روایرت عامره آورد انرد ولری قواعد الفقیه مانند آقای مکارم در کتاب خاصه بعضی از فقها 

، ین روایرت را جرز روایرات خاصره آورده انردبعضی از فقهای دیگر ملل آقای سبزواری در کتاب قواعد الفقهیه خود ا

محل امکال در سند این روایت مخص طلحه بن زید است که برای او کتابیست کره مریخ طوسری در الفهرسرت کره 

در جرامع الرروات  که روایت طلحه را از کتاب او نقل کررده اسرت کتاب اا را ذکر کرده این کتاب ام ذکر کرده است

است ولی خود طلحه عامی می بامد البته مالزمه ای بین اعتماد به کتاب و اعتماد به خود  آمده است که کتاب او متعمد

ورد اگر مخصی قابل اعتماد نبامد ولی کتراب او مر »:البته اقای خوئی در موصوعه خود می گوید  مخص وجود ندارد

زیرا اگر  پس الزمه اعتماد به کتاب اعتماد به خود مخص صاحب کتاب ام است است اعتماد بامد این جز موارد ماذ

                                                           
 2من ابواب احکام المساجد، الحدیث  56، الباب 542-3وسائل الشیعه،.  14
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پس طلحه ارجند عامیست اما ثقه است پس لذا اخذ به روایتش طلحه ثقه نبامد چگونه می مود به کتابش اعتماد کرد 

 15«ام نیز جایز می بامد

از  ح به توثیق او نشده است لکن اجرالالبته میتوان ضعف سند را درست کرد به این بیان که طلحه ارچند تصری

که این اا امه اصحاب اجماع استند و صرفوان  18و عبداهلل بن مغیره 17علمان بن عیسی ،16او نقل کرده اند ملل صفوان

و ایرن ام فقط روایات خود را فقط از ثقه نقل کرده است، لذا نتیجه میگیریم کتاب طلحه عند االصحاب معتمد اسرت 

 کند در اعتماد به روایت.کفایت می مقدار 

ز روایرت را ا ایرن یرللفمن سبق الی مکان منه فهو احق به الری الاطالق قول امام علیه السالم اما داللت روایت 

کرم مسرجد احادیث عامه دال بر مطلوب در ابواب فقیه قرار می داد مگر اینکه بگوییم صدر روایت در مقرام بیران ح

ن کره مکرا علی کل حال حدیث ناظر به متعارف در آن زمان اسرت ار می دادکه روایت را مخصوص به مسجد قراست

 واینکه اینها داخل در ملک امخاص نمری مروند بلکره .اختصاص به مخص خاصی ندامته استو دکاکین اای سوق 

عارف ارم اسواق ملل مساجد و سایر مکان اای عامه ملک برای جمیع مسلمین است و مباح برای ان اا می بامد و مت

نوال ادامه مو دوباره فردا به امین  پهن می کردند و سپس در آخر مب جمع می کردنداین بوده که اجناس را کل روز 

ود بن روز احق و فقط ام در اما ند و ارکدام از فرومندگان احق به مکانی بود که زودتر در آن روز آمده بامدمی داد

ر دالبته این روایت حق سبق را ثابت می کند اما این حدیث مخصروص مسرجد و سروق اسرت و  نه در روز اای بعد

ی امه خواایم برا روایت به ما برای قاعده ای که میامین حد داللت دارد لذا عموم را نمی توان از آن فهمید، لذا این 

 .امیا ثابت کنیم کمک نمی کند

                                                           
 446-22مستند الروه الخوئی، .  15
 245-7، . کافی 16
 265-6. کافی،  17
 567-3کافی، .  18
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ما عن محمد بن اسماعیل عن بعض اصحابه عن ابی عبد اهلل علیه السالم قرال قلرت لره : نکرن الف(  -4

یر مکانه و یجی آخر فیصالفضل فربما خرج الرجل یتوضأ بمکه او بالمدینه او الحیره او المواضع التی یرجی فیها 

 19فقال علیه السالم من سبق الی موضع فهو احق به یومه و لیله

زیرع اسیل ابن باما سند این روایت مرسله است اما اینکه جبر سند مده بامد این را قبول نداریم و باید گفت مر

ی د نردارد حتروجرو راجع به ابن ابی عمیر این تعبیر را داریم اما راجع به اسماعیل چنرین تعبیرریکمسانیده نمی بامد 

یراد از زمحمد ابن عیسی چون خیلی سخت گیر بود ولی باز برای چنین تعبیری نداریم ولی با این وجرود ابرن عیسری 

مری تروان نو انجبار سندش به عمل اصرحاب را  ضعفا نقل نکرده است البته نقل دارد از ضعفا ولی خیلی کم می بامد

 لحه است کرهطاما داللت این روایت ملل روایت  ن روایت احراز نشده استقبول کرد بخاطر اینکه استناد مشهور به ای

ث تحدید از حی البته  ام احتمال عموم و ام احتمال خصوص در آن وجود دارد ارچند احتمال عموم بر آن اقوا است

عیرین مرده تید که این مقدار اختالف ضرری به داللت نمی رساند چرا که این مقدار تحدبا روایت طلحه منافات دارد 

د اما زیرا مسجد برای عبادت است و فرقی در آن بین مب و روز وجود نداربخاطر اختالف در خصوصیت مورد است 

ه عیین مردتلذا این تحدید  سوق در زمان سابق برای تجارت بود که معمول آن زمان تجارت تا آخر روز انجام می مد

 ضرری به داللت روایت نمی رساند.

 خاصهروایات ب( 

 20قال : سوق المسلمین کمسرجدام ما رواه ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبداهلل علیه السالمب(  -1

 یعنی اذا سبق الی سوق کان له ملل المسجد

                                                           
 1الحدیث  5الباب  الصالة ابواب احکام المساجدکتاب  -3الوسائل، . 19
 2الحدیث  17ابواب آداب التجارة الباب  2الوسائل، .  20
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ه کراز حیث سند مرسل می بامد اما ابن ابری عمیرر در مرورد او وارد مرده اسرت درست است که این روایت 

کرالم خرود  اما داللت این فرراز آخرر کره تعبیرر یعنری دارد از روایت از حیث سند حجیت داردلذا مراسیله کمسانیده 

ه از کرمونی بامد راویست لذا نمی مود به این فراز از روایت استناد کنیم البته اگر مضمون را نقل کرده بامد امان مض

مد البته م حجیت خودش را دارا می باباز او چون قریب من الحس ام بود  نقل امام فهمیده بود این نقل حجت است

اصل مود به مورد غالب حمل کرد پس مرادب تحدید بیان امتراط نیست تا تنافی حمی مود تحدید در اردو مورد را 

تصاص یعنی اخ ستیا اینکه بگوییم بیان امتراط نیست تا اینکه ملتزم مویم به چیزی که ایچ فقیهی به آن ملتزم نشده ا

 لیلاحقیت به یوم و 

ل الرجلره مرن ال یقریم الرجرما رواه نافع عن ابن عمران عن الرسول اهلل )صلی اهلل علیه و آلره و سرلم( ب(  -2

 21مجلسه ثم یجلس فیه

 .دفرموده ان این تعبیر پیامبر در روایت بخاطر سبقت گرفتن فرد به آن مکان است لذا پیامبر چنین تعبیری را

 جمع بندی روایات

که ایرن  در مورد روایات باید گفت فقط دوتا روایت از مجموع روایات مورد قبول است از حیث سند و داللت

تره القرا دوتا روایت مربوط به سوق و مسجد استند ولی می توان با القا خصوصیت عمومیت آن اا را درسرت کررد الب

جد وقتی روایتی می گوید سوق ملل مسر خصوصیت باید مطابق استظهار عرف و مطابق مناسبت حکم و موضوع بامد

ا راست برای عرف عجیب نیست که بفهمد و بگوید که ارجا مشترک بامد ملل طرق یا موقوفات عامره امرین حکرم 

سروق و  پس این القا خصوصیت از سوق و مسجد موافق استظهار عرف است لذا ما میتوانیم حکرم را بره غیرر ازدارد 

 مه تسری دایممسجد از مشترکات و موقوفات عا

 دومین مستند قاعده سیره اال مرع و عقال است -2-1

                                                           
 150-6. السنن البیهقی  21
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یاز بره عردم در این است که سیره مرعیه نسیره مرعیه و متشرعه داریم و یک سیره عقالییه داریم فرق این دو 

مررعیه  سریرهت بامد تا بتواند حجیا نیاز به عدم رد از مارع  ردع از مارع ندارد ولی سیره عقال یا نیاز به امضاء دارد 

ذا سریره لرولی سیره عقالییه باید حتما در زمان مارع بامد تا کامفیت دامرته بامرد خودش به ما او او کامف است 

ه حجرت مری قطعا این سریرو امضاء ام کرده بامد بر آن کرده بامد عقال اگر در زمان مارع بامد و مارع ام عدم رد 

 ای قاعده سربقاست که این سیره عقالییه دلیل اصلی و عمده برذکر این نکته قابل توجه ست یعنی باالتر از ظن ا مود

 رع ارم برودهبلکه میت واند گفت این سیره قبرل از ورود مر و روایت ام این سیره را امضاء کرده اندمناخته مده است

برول الهری را ق زیرا این قاعده مشهور و مشهور بین کسانیست که اعتقاد به مذاابی ندارند و ایچکدام از قروانین دینری

 ندارند این چنین مخصی ام میبینیم که قاعده سبق را خواه ناخواه در مورد امیا عامه رعایت می کند.

لی مری انیافتیم که کل من سبق سومین مستند قاعده اجماع می بامد ولی باید گفت فقهی را  3-1

 .در مورد احقیت در خصوص مسجد است بلکه ادعایی که مده برای اجماعفهو احق به 

 : نکات و تنبیهاتجهت دوم 

 قاعده سبق با قاعده حیازت و احیابیان فرق  1-2

 نیمکبیان برای رومن مدن قاعده سبق و دو قاعده دیگر ابتدا باید فرق قاعده احیا و قاعده حیازت را 

م و اولین فرق از جهت موضوع است که موضوع قاعده احیا خصوص اراضی مواتیست که ملک امام علیه السال

 ات اصلیه است که ملک ایچ مخصی نمی بامده حیاضت منقوالت مباحنائب اوست ولی موضوع در قاعد

 ه اذن نداریمبولی در حیازت احتیاج در این است که احیا احتیاج به اذن امام علیه السالم دارد اما فرق دوم 

در این است که آنچه مترتب بر احیا می مود غیر از آن چیزیست که مترتب بر حیازت می مود چرا  فرق سوم 

زیرا حیازت ارچند موجب ملکیت محاز به خالف حیازت اراضی مواد برای احیا کننده می مود که احیا باعث ملکیت 
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آن ام در جایی که محاز قابل ملکیت بامد ولی در عین حال حیازت فقط موجب اختصراص مری برای حائز می مود 

 تیال بر محاز.حائز به وسیله استیال قصد کند اخراج دیگران را از اسمود در جایی که قابل ملکیت نبامد و 

 احیا و قاعده سبقاما فرق بین قاعده 

 است ولری مضروع قاعرده سربق جمیرعاما از جهت موضوع باید گفت که موضوع در قاعده احیا اراضی موات 

فال عنی انیات اصلیه منقول و غیر منقول و مشترکات عامه می بامد و امچنین انچه به حکم مشترکات عامه است مباح

 .به مرط اذن امام برای انتفاع عموم

 ج به اذن امام علیه السالم اما سبق چنین احتیاجی ندارداما فرق بعدی اینست که احیا محتا

بق بررای سراما قاعرده اما فرق سوم در این است که آنچه مترتب بر احیا می مود ملکیت است برای احیا کننده 

 .مادامی که آن فرد در حال سابقیت خود بماندفرد سابق فقط حق اولویت و اختصاص میاورد 

 قاعده سبق فرق بین قاعده حیازت واما 

ع قاعده سبق که موضرو ات اصلیه است به خالفوع قاعده حیازت خصوص منقوالت مباحفرق اول اینکه موض

 ترکات عامه است.ات اصلیه منقول و غیر منقول و مشآن جمیع مباح

کند  ات اصلیه، اگر مخص از استیال قصدوجب ملکیت می مود در منقوالت مباحو فرق بعدی اینکه حیازت م

ی م بررای یکرآن ا دیگران را اما قاعده سبق فقط حق اولویت و اختصاص انتفاع فعلی برای فرد سابق را میاورد اخراج

نی برر ات اصلیه یا مشترکات عامه به مرط اینکه آن مخص قصد کند اختصاص خودش را به ان مکان ترا زمرااز مباح

 سابقیت باقی بماند.

 تحقق حق اولویت در قاعده سبقبررسی قید مبامرت و قید اختصاص در  -2-2

ظاار این است در ثبوت اولویتی که موجب حرمت مزاحمت دیگران می مود قصد مبامرت مخص در سبقت 

حال چه این سبق بالمبامرر  بامرد  گرفتن معتبر نیست بلکه صدق عنوان سبق و استناد سبق به مخص کفایت می کند
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یعنی مخص دیگری را وکیل یا منبعث کنرد بررای به تسبیب بامد  یعنی خود مخص سابق سبق را انجام داد یا اینکه

اما اگر سبق مستند به مخص نبود ملل اینکه مخص بدون اینکه از ظرف کسی وکیل یا منبعث مرده بامرد ایجاد سبق 

زیرا سبقی را ایجاد کند در این حالت برای ثبوت احقیت برای آن مخص غائب محل تامل است بخوااد برای دیگری 

 .ا عنوان من سبق بر آن صدق نمی کندلذق به ان مخص مستند نشده است سب

قصرد  اما قید اختصاص از بعضی از عبارات ظاار است که سبق موجب اولویت نمی مود مگر اینکه فرد سرابق

 ه می را که به ان سبقت گرفته است.بکند انتفاع 

و لو قصد انتفاع بالماء  تملکالاذا قصد الی الماء ملک الماء الذی یحصل فیه بوصولیه الیه من حفره بئر »: قال مهید فی الروضه 

و لرو تجردد قصرد تملرک و ی بعد المفارقة ساوی غیره علی االقو فال عادو اذا فارقه بطل الحق و المفارقة و او اولی بهی مادام نازال علیه 

 22« کالباعث االولویتفمقتضی القواعد السابقه عدم الملک و االنتقاع 

و کذا لرو سربق الری مکران مرن االمکنرة یشترط فی االختصاص بالحیاز  قصد الحائز النتفاع : بعد قوله »قال الشیخ االنصاری : 

 23«به سکنیالمذکوره من غیر قصد االنتقاع منها 

وت لکه برای ثبرب وجود ندارددر ثبوت اولویت اما تحقیق این است که دلیل بر اعتبار قصد انتفاع به ما سبق الیه 

ی مردر جایی که استیال مرخص برر آن و مکی ام نیست که این عنوان  اولویت صدق عنوان من سبق کفایت می کند

ز فررض و در خرروجش ا یا خطا یا اکراای نبامرد بته به مرطی که استیال آن مخص عبثال صدق میکندبوجود بیاید 

 .اختصاص به ما سبق الیه مادام سابقا کفایت می کندمجرد قصد لغویت و عبلیت و اکراایت 

 جمع بندی

از بررسی روایات بر می آید که انصراف وجودی داریم یعنی کلرت وجودف انصراف را درست مری کنرد ولری 

آیا واقعا اگر کسی ملال در مسجد نشسرته اما اگر سیره را بررسی کنیم  باز این انصراف وجودی قید را درست نمی کند

                                                           
 117 -8 الروضة البهیه.  22
 107 - 1کتاب المکاسب .  23



17 
 

آیا در بازار اگر کسی ایستاده بامد ولی نه برای قصد بیع آیا می توان او را از مکانش جدا کرد اما نه برای عبادت  بامد

اگرر بخرواایم برا  ، اگر دلیلی بامد بر مرط قصد انتفاع باید از سیره جست و جو کنیمآیا می توان او را منع کردو مرا 

بنابراین اگر در جایی ملرل مسرجد کسری نشسرته برود  الزم نیست تفاعم اصل برائت است و لذا قصد اناصل جلو بروی

بدون قصد انتفاع می مود او را بلند کرد پس قدر متیقن فقد اختصاص و اولویت است که بدون قصد انتفراع ارم مری 

 آید و اگر مک بکنیم مک در اصل حرمت است که مجرای برائت می بامد.

 از حیث ترتب حکم تکلیفی و وضعی چیست اولویت حق اثر بررسی اینکه -3-2

ا بحرث مکی نیست در اینکه سبق به انتفاع موجب اولویت سابق در انتفاع میشود نسبت به غیرر از خرودش امر

کره در اول این اصلی در این است اثر این اولویت و انگه مترتب بر آن می مود چیست که این بحرث چنرد وجره دارد

 برر آن ن ترتب حکم تکلیفی یا وضرعیندامته بامد مگر مجرد مجاملت اخالقی بدو ایچ اثری جودثبوت این اولویت 

و اینکره  قیه اسرتندلذا باید روایات وادره در مقام را حمل بر این بکنیم که این روایات در مقام بیان یکی از آداب اخال

 نباید مزاحمتی برای او ایجاد مود.باید و مایسته است رعایت حال متقدم بشود و 

 ا اینست کرهااما باید گفت این قول باال مخالف ظاار نصوص و فتاوا و سیره عقالییه است سزیرا ظاار از این 

 حکم فقهی را به دنبال خود میاورد ، احقیتی که یکسبق موجب احقیت می مود

ه طوری ب حدوث حق اختصاص به انتفاع بامد برای فرد سابقاینست که بگوییم اثر این اولویت اما وجه بعدی 

هرت کره او و با این می مسبوق معامله ملک فرد سابق می مود از ایرن ج که غیر خود را می تواند از تصرف منع کند

ی مرود ملرل مرو بلکه باالتر، قابل نقل و انتقال است و بر آن آثار وضعیه مترتب  جواز تصرف در آن می وجود ندارد

 ع فررد سرابقو ضمان کسی که باعث تفویت انتفا از مکان در مسجد بطالن صال  کسی که سابق را قهرا بلند کرده بامد

 .مود



18 
 

ا اینطرور مسرئله ر ملل آقای سبزاواری تحقیرق دردر اثر حق اولویت اختالف است بعضی از فقها در کالم فقها 

ایرن  زیررا مفرروض بیان می کنند : تحقیق این است که از نصوص وارده در مقام این حق اختصاص فهمیده نمی مود

و  ات اصلیه یا مشترکات عامه اسرت کره انتفراع آن ارا اختصراص بره احردی نردارداست که این می مسبوق از مباح

 ه در اینجراتخصیص پیدا کردن برای یک نفر احتیاج به یک مؤونه زائده دارد و قرینه واضحه می خوااد که ایرن قرینر

معصریت  طرد سابق به صورت قهریتکلیفا به طوریکه  احقیت عدم جواز مزاحمت استوجود ندارد لذا قدر متیقن از 

 .ده نمی موداست اما اینکه حق اختصاص برای سابق ایجاد مود و معامله می مسبوق مود از ادله دال بر احقیت استفا

بررای  اما وجه سوم بیان دمده در بحث این است که اثر اولویت فقط حکم تکلیفی بامد و آن حرمت مزاحمت

 ند.بعضی از فقها این را قدر متقین از ادله لبیه و لفظیه می دانبدون ایجاد حق اختصاص  فرد سابق بامد

ام مسرجد قابل ذکر است که از مباحلی که متفرع بر این مسئله می بامد این مطلب است که فقها در براب احکر

ی بلنرد سابق را به صرورت عردوان ذکر کرده اند که اگر انسانی به مکانی از مسجد سبقت گرفت و مخصی آمد و فرق

ح ن مکان صحیاما کالم در این است که آیا نماز این فرد در ای کرد مکی در عصیان و حرمت عمل این فرد وجود ندارد

ینسرت اظاار ترذکره  است و یا اینکه این مکان ملل مکان غصب مده است که نماز در آن حرام و موجب بطالن است

ت و معصیت کررده ولری نمرازش صرحیح اسربلند کرد که مهید می فرماید اگر از مکان که نماز صحیح می بامد چرا 

ایرن ینکه اما محکی از مشهور قول دوم است ا مکان برای او حالل می بامد و احق از غیر خودش می مود» مکث در ا

 .ن باطل استان غصب مده می بامد و نماز در آکمکان ملل م

کات کالمسجد ففی بطرالن : اما حق السبق فی المشتر غصوب می فرمایدصاحب جواار درباب صال  در مکان م

تعلرق السربق عردم  الصرالتته فی منظوما لعالمة الطباطبایی وجهان بل قوالن اقوااما اللانی وفاق هو عدم غصبهالصال  ب

اذایه اعم مرن ذالرک و ان اثم بدفع الولویته  سوا کان او الدافع او غیره لسابق علی وجه یمنع الغیر بعد فرض دفعه عنه
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ارتفاعه بسبق الذی لم یلبت الی ما دل علی االمتراک مضافا بعقد من عقود المعاوضه و ربما یؤیده عدم جواز نقله قطعا 

 24یانتهاذ عدم جواز المزاحمه اعم من ذالک المزبور 

ظر ایشان نلذا طبق حکم تکلیفی می دانند ظاار کالم صاحب جواار این است که ایشان تنها اثر حق اولویت را 

 .حکم وضعی مترتب بر حق اولویت نامی از قاعده سبق وجود ندارد

البته آقای حکیم بر این حرف صاحب جواار ایراد وارد کردند به اینکه وقتی نص بامد دیگر جایی برای اصرل 

ندارد و اینکه اصل عدم جواز نقل به وسیله عقد بامد ثابت نیست و اگر قبول بکنریم ایرن عردم جرواز نقرل بره  وجود

 25.چرا که دلیلی بر این الزم نداریم زیرا از لوازم حق جوا نقل به غیر نیستاعم از نفی حق است  وسیله عقد

اما فقهای دیگر ملل آقای سبزواری می گویند که از ادله سبق فقط اولویرت سرابق در االیرت سرابق در االیرت 

که الزمه اش جواز منع توسرط سرابق  نمی مود که این باعث سلب االیت غیر از انتفاعو انتفاع فعلی استفاده می مود 

 ت ایجاب میکند عدم جوا منع سابق از انتفراع فعلیسرتکه غیر از آن می انتفاع نکند بلکه نهایت چیزی که اولوی بامد

 26.وگرنه اگر حوا منع سابق از انتفاع بامد سبق بدون اثر می ماند که این خالف ظاار ادله است

بر معصیت  اما برخی دیگر از فقها و محققین موافق قول مشهور گفته اند که اولویت حکم وضعی دارد و عالوه

عررف  و این بخاطر ارتکاز اال عرف است که عمده دلیل در مسئله امین سیره اارلد موجب بطالن صال  ام می مو

 .د دفاع کنداال عرف برای سابق حقی قائل استند که می تواند سابق از حق خو که عدم رد از مارع ام دارد می بامد

  

                                                           
 286 - 8جواهر الکالم .  24
 422مستمسک .  25
 218- 6سبزواری ج . القواعد الفقهیه  26
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 جمع بندی 

وضرعی را  عمده دلیل در مسئله سیره است که آیا حق اولویت را برای من سبق تعیین می کند که آیا این حکرم

 یست و نیازام تایید می کند یا خیر ساینکه حق وضعی را از من سبق بفهمیم به وسیله سیره و عرف این یک چیز سخت

ضعی را وت ثابت می مود که این حق اولویت حکم به تاویل دارد آقای حکیم و آقای خوئی می گویند فقط حق اولوی

یرا حرق حال اگر مرک کنریم کره آ حق اولویت را به معنای حکم تکلیفی ثابت می کندولی آقای سبزواری ام میاورد 

 را ثابت می دانند.حق وضعی وضعی ثابت است یا نه حق با مشهور است که 
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 نتیجه گیری

روایرات  در جمع بندی بحث قاعده سبق عمده دلیل ما سیره عقال و اال عرف می بامد که البته توسط مارع و

بت به مری از مسلمین نسو آن اینست که قاعده سبق به این معنسات که اگر کسی امضاء مده و عدم ردعی ام نیامده 

حق اولویت  یرد برای انتفاع از آن می یا مکانسبقت بگو موارع  مسجد، طرقات اصلی یا مشترکات عامه ملل از مباح

ا الغرا نسبت به دیگران دارد  البته بعضی از روایات قاعده سبق را در خصوص سروق و مسرجد بیران کررده انرد کره بر

می توان قاعده سبق را برای عموم غیر سروق و مسرجد عرف است که مناسب حکم و موضوع و استظهار خصوصیت 

 جاری کرد.ام 
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