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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
یَن  یِبیَن الّطاِهِر ْهِل َبیِتِه الطَّ

َ
ٍد َو َعَلی أ ََلُة َعلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  اْلَحْمُد ِللَّ

روایانی است که در مورد بحث در  .دسته ششم از روایات مربوط به طریق بودبحث در مورد  قسمت قبلدر 
ر اما اگر عاب نیستغیر از مسدلله سد طریق است. سد طریق که  منع از ایجاد مزاحمت برای عابرین وارد شدد 

ها را خواهیم بار  روایاتی را بیان کرد  و ادامه آنشددود. دراینبخواهد ازآنجا عبور کند برای او مزاحمت ایجاد می
 خواند.

 کند: کلینی نقل میشیخ روایت سوم را مرحوم 

ِبِّ َعْبِد امُ »
َ
وِنِِّّ َعْن أ ُِ ِلِِّّ َعِن السدددَّ ََ ْو ِبیِه َعِن النَّ

َ
ْبَراِهیَم َعْن أ ِِ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِلِِّّ ْبِن  هِ َحمدَّ َقاَل:  للَّ

هِ  َقاَل َرُسوُل  ْو َحَف  اللَّ
َ
ًة أ ْوَثَق َدابَّ

َ
ْو أ

َ
ْوَتَد َوِتدًا أ

َ
ْو أ

َ
ْو َکِنیفًا أ

َ
ْخَرَج ِمیَزابًا أ

َ
َصاَب َمْن أ

َ
أ ََ یِق اْلُمْسِلِمیَن  ِّ َطِر َِ َر َشْیلًا 

ُهَو َلُه َضاِمن   ََ َعِطَب  ََ  1«.َشْیلًا 

 رتبتاند و بعد بر مواردی را بیان کرد  اسددت که حتددرت رسددول قسددمت شدداهد ما در این روایت این
سددی ناودانی در را  مسددلمین ایجاد کند  یا محل ک؛ اگر ناشددی از این موارد را تأکید َرمودند ضددمان بر ضددرر

ر را    یا میخی د-کنیف به معنای توالت است-شدسدتشوی خاصی مًًَل توالت و زیزی را در بین را  قرار دهد  
زنین  هجنتیدر  و ایجاد کندرا در را  حفر  یا گودالی   یا را در را  مسلمین ببندد ییزهارپامسلمین ایجاد کند  یا 

 داللت مطابقی خود بر با طور مستقیم وایت بهو. رخواهد بودکسی وارد شد او ضامن آن ضرر  بهی کاری ضدرر
 و ممنوعبه دلیل اینِه اگر حرام  ؛اما مدلول التزامی آن حرمت است  یعنی بر حِم وضدعی ؛ضدمان داللت دارد

آور باشد. دهد بود نباید ضمانکسی که آن را انجام میاگر زنین کاری حق آن و شدودنباشدد موبب ضدمان نمی
 ی در آن رَت ومًًَل گودالی در خانه خود سدداخت و پای دزد دهد واگر کسددی این کارها را در خانه خود انجام 

 دهدکسددی که این کارها را انجام  کندخانه ضددامن نیسددت  اما اینِه بیان میدر این صددورت صدداحب شدِسددت
م داللت مطابقی آن بر حِگرزه  .کندترتب ضددمان داللت بر حِم تِلیفی هم می ]به دلیل اینِه[ ضددمان دارد
 است. از حرمت تِلیفی هم ضمان است اما کاشف  وضعی و بر
ر روایات د تعدد مواردی کهکنیم که البته با توبه به اسددتفاد  میحرمت زنین کارهایی را از روایت  بنابراین؛

و یا ایجاد محل شستش باز کردن در را  مردمناودان  مًالیعنی برای  ؛شودمیخصوصیت عدم است استفاد   آمد 
د بلِه مدنظر روایت این است نها خصدوصیتی نداربسدتن در را  مردم و امًال این هدابیا میخ زدن در را  مردم یا 

 موبب ضرر شود  ضمان داردمزاحمت  که اگر کسدی کاری انجام دهد که منشدأ مزاحمت مردم شدود و اگر این
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نبود رام حنفسه اگر موبب ضرر هم نشود حرام است. به دلیل اینِه اگر َیاین کار شدود که این می شپس معنای
کاری کرد  اسدت اما عمد نبود  اسددت اما به دلیل اینِه َعل  ؛موبب ضدرر شددنش نباید موبب ضدمان باشدد

ضددامن خواهد بود.  بر این کار مترتب شددود اواگر ضددرری  لذا نداردحق زنین کاری را او عنه اسددت و منهی
در را  اسددت که برای مردم ممنوعیت ایجاد مزاحمت   مربوط به را باب مفاد دسددته شددشددم از روایات  ؛بنابراین

 هاآند که موبب مزاحمت برای ندر را  مردم و عابران کاری کن اَرادها این اسدددت که ازبمله این نوع مزاحمت
 نفسه حرام است. َی . این کاراشدب

َه بر و اضا رازآنیغ]که در حال حاضر مطرح شد[ ایم اما این مسلله در گذشته مسلله سد طریق را بیان کرد 
باشد باز  اما موبب مزاحمتاست بخشی از را  را گرَته  مًَلً  ونشود هم سدد طریق اسدت. حال اگر سد طریق 

بر روی سر آن ناودان خانه خود را در خیابان گذاشدته اسدت و آب  گر کسدیا هم کار او حرام اسدت. برای مًال
 حرام سد معبر نِرد  اما ایجاد مزاحمت کرد  است و هر کاری از این قبیل باشددرست است که   ریزدمی مردم

 است.

ق ح دارد؛ق یا اسددتطراق ر  َط ها روایاتی اسددت که تأکید بر حق عبور و تَ دسددته هفتم از روایات مربوط به را 
 متعلق بههرکسددی هم ملِی در بایی دارد  حق را  به آن مل   اسددت وعبور از مسددیر و را  برای همنان ثابت 

به مقدار راهی که به مل  او باز  زیرا او را بخرندد و بعدد را  او را ببنددملد  اطراف توانندد نمییعنی   اوسدددت
 شود او حق تطرق دارد. می

به قط َبه زه مقدار است؟ آیا به مقداری است که بتواند  استطراقد  بیان خواهیم کرد که این حق البته در آین
 ر آن حرکت کنی؟دکنیم که بتوانی پای پیاد  متر را  باز میحرکت کند و بنویند که برای تو نیمدر آن شددِل پیاد  

با دابه ی کسبه این شِل بود  است که اگر حق تطرق در گذشته  است؛اما ظاهر این است که این حق به تناسب 
یاد  و گاهی پ بلِه روندمردم همیشه پیاد  را  نمی توانست را  برود زیراحرکت کند  باید میخواست هم میخود 

خواهند برای ی  ملِی راهی باز کنند باید به شِلی باشد میاگر هم امروز  بنابراین؛  .روندرا  می سدوار گاهی 
حق  ه معنایب دسترسی داشته باشد. اینبه راحتی به آن مل  متعارف بتواند  هنقلی هوسیلو  بود رو نکه را  ماشی

او  آن مل  هم برای باید را  بهاگر کسی در بایی ملِی دارد که شود از این روایت استفاد  میلذا   تطرق اسدت
 هوسددیلا د ببتواناسددت که به این مقدار دارند  باز باشددد و این را  به تناسددب نیاز اسددت که معمواًل نیازی که به را 

 نقلیه به مل  و خانه خود برسند. 

 که مرحوم شیخ کلینی به سند صحیح نقل کرد  است: است روایتی روایت اول در این باب 
ْیِن ْبِن » ِم َعِن اْلُحسدددَ َِ ی َعْن َعِلِِّّ ْبِن اْلَح ِد ْبِن ِعیسدددَ َد ْبِن ُمَحمدَّ ْحمدَ

َ
ُه َعْن أ ِبِّ َعْبِد َعندْ

َ
ِبِّ اْلَعََلِء َعْن أ

َ
أ

هِ  وُن  َقاَل َسِمْعُتُه َیُقوُل: اللَّ ُِ ْبُر َقْد َی ِِ َه ِرَداَءُ  َلْم  اْل َمْن َناَزَع اللَّ ََ ِه  ْبُر ِرَداُء اللَّ ِِ اِس ِمْن ُکلِّ ِبْنٍس َو اْل ِّ ِشَراِر النَّ َِ



 

نَّ َرُس  ِِ َفااًل  الَّ سدَ ِِ هِ َیِزْدُ   َِ  وَل اللَّ یِق َمرَّ  ِّْ َعْن َطِر ِقیَل َلَها َتَنحَّ ََ ْرِقیَن  ِّ َبْعِض ُطُرِق اْلَمِدیَنِة َو َسْوَداُء َتْلُقُط السِّ

هِ  وِل اللَّ هِ  َرسددُ وُل اللَّ َقاَل َرسددُ ََ ْن َیَتَناَوَلَها 
َ
َهمَّ ِبَها َبْعُض اْلَقْوِم أ ََ یَق َلَمْعَرض   ِر نَّ الطَّ ِِ َقاَلْت  ََ

  َها ِإنَّ ََ َدُعوَها 
.َببَّ    2«اَرة 

از  و ممِن اسددت کسددی َقیر؛ اَتداتفاق می کبر و تِبر در مردم شددرور و پسددت از ابناس مختلفگاهی 
ن أشدد دار و صدداحب ی پولی  شددخ  متِبر َرد شددمار بیاید اما متِبر باشددد. الزامًا بطبقات پایین بامعه 

باشد اما متِبر نباشد گاهی هم داشته ن باالیی شأابتماعی نیسدت؛ گاهی ممِن است َردی ازلحا  ابتماعی 
باشددد اما در همان بامعه های پسددت و در الیه دون شددأن ن ابتماعی دارایأشدد ازلحا َردی ممِن اسددت 

ای اسددت که این بامعه اگر به کبر ی  بامه دیَرمایم. روایت متِبر باشددد سددت باز همپسددتی که ههایی الیه
کسی که  و -از باب تمًیل و تشبیه- داوند متعال رسا و شایسته استبه اندام ختنها اندام کسدی شدایسدته باشد 

در ادامه  حتددرت صددادق .کشدداندبا خدا رقابت کند خدای متعال او را به پسددتی و تلت میدر این باینا  

پوسدتی مشوول برد  سدیا زن ی   کهیدرحال کردهای مدینه عبور میاز یِی از را  رسدول خدا َرماید:می
به او  .کرداو در این را  نشدسته بود و پشِل بمع میاما را  مردم بود  بود.را   بیندر برداشدتن پشدِل حیوانات 

حاضددر نشددد از را  رسددول اما او  .ایخواهیم رد شددد  و عبور کنیم  تو را  ما را گرَتهمیزیرا گفتن که کنار برو 

ام. خَلصددده مشدددوول کار خود شدددد و من مزاحمتی ایجاد نِرد  اسدددت؛گفت را  پهن  کند وعبور  خدا
رخی از ب -را  را بسته باشد.تنها معلوم است که مزاحمت بود نه اینِه البته -همچنان مزاحمت ایجاد کرد  بود. 

 کنید همانااما حترت َرمود او را رها  شوندخواستند متعرض این زن   بودند اَرادی که همرا  رسول اکرم
 که آن زن داشته است. دارداز آن خصلتی  نشاناو زن متِبری است. تعبیر 

 رشمابتِبر غیر ممدوح   شود؛ یعنی این کار ازنظر شارعمیبرداشدت از این روایت اسدتفاد  نهی از این کار 
را   در ایی  عد  حتی اگر .کنیماسددتفاد  میرا طریق ایجاد مزاحمت در مذمت   بنابراین از این روایت .آیدمی

ِل از این روایت به این ش .شدنباید مزاحم را  مردم  و دن  باید متوبه این نِته باشدو حرف بزنند یسدتندبامردم 
أ که منشددبنذارند زیزی نباید در را   نیسددت.ها بایز شددود که ایجاد مزاحمت در معابر و در بین را اسددتفاد  می

یا مشددِلی را  کرد خواهند را  را اصددَلح مًًَل میو د کنایجاد مزاحمت شدود. حال منر اینِه اضددطراری ایجاد 
ها اصلی این است که ایجاد مزاحمت در را   قاعدطورکلی حل کنند که در این صورت حرف دینری است اما به

 ای همه عابران موبود است.حق را  بر این و مذموم است و هرکسی حق دارد از را  بنذرد

 کند: کلینی به سند صحیح نقل میشیخ مرحوم آن را نیز روایت دینر روایتی است که 
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هِ » ِبِّ َعْبِد اللَّ
َ
وِر ْبِن َحاِزٍم َعْن أ اِهِلِِّّ َعْن َمْنصدددُ َِ َیاٍد َعِن اْل ِد ْبِن ِز  َقاَل: ُقْلُت َلُه َدار  َبْیَن  َعْنُه َعْن ُمَحمَّ

 َلُه تَ 
َ
اْشَتَری َنِصیَب َبْعِتِهْم أ ََ َجاَء َرُبل   ََ ُهْم  یَها َمَمر  َِ ُموَها َو َتَرُکوا َبْیَنُهْم َساَحًة  ْن َیُس َقْوٍم اْقَتسدَ ِِ ََ َقاَل َنَعْم َو َل د  ِل

ْو َیْنِزُل مِ 
َ
یِق أ ِر َلی الطَّ ِِ اَبُه َو َیْفَتُح َبابًا  َراَد بدَ

َ
ْن أ ِِ  ِبِه َو 

َحق 
َ
ُه أ ِإنَّ ََ ْن َیِبیَع َمْنَقَل َقَدَمْیِه 

َ
ُهْم أ ُِ ی ِر َراَد شدددَ

َ
ِإْن أ ََ ْوِق اْلَبْیِت  ََ ْن 

ْن َیْمَنُعوُ .َیِجِّ
َ
ْن َلُهْم أ ُِ ِذي َباَعُه َلْم َی ی َیْقُعَد َعَلی اْلَباِب اْلَمْسُدوِد الَّ  3«ُء َحتَّ

ود  بدیوار َقط َرق اسدت؛ دار زمینی است که دور آن  «بیت»و  «دار»ایم که در زبان عرب بین ما بیان کرد 
بیت داری است که دارای سقف  دارد؛سقف هم   سدقف نداشدته باشد  اما بیت بایی است که عَلو  بر دیوارو 

 است. 
مًًَل ارث برد  بودند و زمین مل  پدر  د؛بوَرماید زمینی بین زند نفر مشاع موضدوع روایت این است که می

این زمین را بخش بخش ها آنها مشاع شد  است  بعد مل  در بین آن و ها از دنیا رَته استها بود  و پدر آنآن
 ای  قطعههری  .ها شودم ی  بخشی از این زمین را آزاد گذاشتند که محل عبور و مرور آنهوسط در  کردند و

قطعه مربوط به خود را ساختند. بخشی از این زمین را در وسط این  و گرَت را بودها مشداع آن از این زمینی که
بعد محل عبور و مرور خود اسددتفاد  کنند.  به عنوان تانِردند  یسدداختمانآن را بزء آزاد گذاشددته و  هایخانه

را  آزاد گذاشدددتن را که نخرید   یها برانآاین زمینی که اما او ها را خرید  یِی از این خانهای شدددخ  غریبده
شری  بود   ساحةدر این هم به او َروخته  مل  را ها بود  آن صداحب اصلی کهمل  آن «سداحة»اسدت. این 

حال سددلال دید که در این را  شددری  نیسددت  بلِه َقط خانه را خرید  اسددت. ب هخانصدداحباسددت اما این 
که این خانه در کنار این ها را بخرد درحالیای از این خانههتواند همچنین کاری کند؟ ی  خانآیا میپرسدددد: می

تواند همچنین نیسددت  آیا می  خرید خانه و مل  کسددی که تاز   اسددتای وبود دارد مل  بقیه سدداحةخانه 
ن دری که بر روی ایباید تواند ی  راهی برای خود باز کند. توانند اما او میحتددرت َرمود: بله  می ؟کاری کند

در ما او ان باز شدد  اسدت را ببینید به دلیل اینِه این میدان متعلق به سدایرین مالِین و مال  قبلی است. میدا
این  ازَقط برای خود  د.کنو ی  راهی از بای دینر برای خود باز  نددبباین میدان سهمی ندارد و باید در آن را 

انداز  و بهدارد در این میدان   میدان مل  او نیسدددت اما او حق را َرماید. روایت میکندید  را  باز میمیددان 
را  خود را بفروشددد  آن  هم بخواهد مال  قبلی خانه اگر حق دارد.نجا آدر  اوشددود اش باز میراهی که به خانه

 اما اگر بفروشددد.ها بفروشددد و حق ندارد این را  را به ی  انسددان بینانه شددرکا احق هسددتند که آن را  را به آن
 قبلی خوده اوسدددت و حق دارد که از این میدان بنذرد و در کنار خانه ببفروشدددد این را  متعلق  نخواسدددت کده

 بنشیند. 
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این آقایی که این قطعه از زمین و خانه را  ؛کندحق تطرق بحث می َرضاین روایت در روشدددن اسدددت کده 
بتواند به در خانه خود برسدددد و را  برای او  تا دارد رامال  این میدان نبود اما حق طریق در این میدان  و خرید

 . این روایت روشن در اثبات حق طریق است.هم است
 ه و سلموصلی الله علی محمد و آل


