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ح ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِم یِبْسِم اللَّ

ِه َربِّ اْلَعاَلمِ  ََلُة یاْلَحْمُد ِللَّ ٍد َو َعلَ یَس  َعلیَن َو الصَّ ْهِل بَ  یِدَنا ُمَحمَّ
َ
 َن یَن الّطاِهرِ یبِ یِتِه الطَّ یأ

پرداختیم؛  هاحریمبحث به  است. در مطلب هشتم از مطالب مربوط به فقه شههرساز  بحث در مطلب نهم

ما تعداد   زیاد  شده است. ها حریماشاره به  معصومین در روایات وارده از طرف حضراتکه  بیان شهد
اید بکل برا  هر چیز   طوربهشههود که از این روایات اسههتداده می را بحث کرده و بیان کردیم که هاحریماز این 

و هم دیگران از یعنی هم صههاحب حریم   ک حریم هم عد  تضههرر و ارههرار اسههت؛مَل را رعایت کرد.حریمی 
 نظر به همین نقطه ن شدهمعی یو آنجایی هم که حریم هاستحریماین مَل ک  صهاحب حریم نباید رهرر ببیند.

  ررر ببیند. نه دیگر  از صاحب حریمکه نه صاحب حریم ررر ببیند و  است

ه فقه شهههیعکه در  کردیمدر اینجا بحث  بود؛ هاراهبحث مطلب نهم رسهههیدیم که بحث رهههوابا و  واعد به م
 هپیش از اینک رههوابا را بررسههی کنیم.که باید این  واعد و  ها  واعد و رههوابطی معین شههده اسههتراه هدربار

چند نوع و  هاراه هببینیم که در زمینرا مطالعه کنیم و  هاهروایات باب راباید کنیم، ابتدا  بند دسههتهرا آن رههوابا 
   ن باب وارد شده است.در ای روایت دسته

وارد شده است  هاراهبستن و  معبر سدکه در ممنوعیت  -که در جلسه  بل مطرح شد– یاول از روایات هدسهت
  :است، از  بیلهم که روایات زیاد  

ْحَمَد ْبِن ُعْبُدوٍن َعْن »
َ
ْوِديِّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعْن أ

َ
َبْیِر َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك اْْل ِد ْبِن الزُّ َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ

هِ  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
َیاٍد اْلَکْرِخيِّ َعْن أ ِبي ِز

َ
هِ َمْحُبوٍب َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن أ  َعَلُهَن فَ  َمْن  َمْلُعون   َثََلث   َ اَل: َ اَل َرُسوُل اللَّ

یِق اْلَمْسُلوِك. ِر اِل َو اْلَماِنُع اْلَماَء اْلُمْنَتاَب َو َسادُّ الطَّ زَّ ُط ِفي ِظلِّ النُّ  1«اْلُمَتَغوِّ

را محل توالت خود مسافر   ها کاروانمحل نزول کسهی که  از سهو  خدا متعال ملعون هسهتند؛ سهه ندر
 پس .مرد  را ببندد وآمدرفتراه که  کسیسو  ها شهود و مرد  از آب آن هکه مانع اسهتداد  کسها  رار دهد، دو 

 سد راه مرد  حرا  است. 

یقا   َمْن » روایات دیگر  هم خواندیم؛ دَّ َطِر ُه ُعُمَرهُ  سهَ ا رکه راهی را کسی خدا عمر بود به این معنا که « َبَتَر اللَّ
 هم آمده اسههت که یکی ازدر روایت سههو   شههود.میاو موجب کوتاهی عمر این کار کند یعنی سههد کند،  طع می

 .سد طریق المسلمین است کند،نوبی که مرگ را زودرس میذ

است و رفتارها و کارهایی  دو  درباره نهی از اعمال هدست دو  از روایات اسهت؛ هدر دسهتاین  سهمت بحث 
 هدربار کامل نیست اما طوربهراه  سد هدرباری این دسهته از روایات یعن ولو سهد جزیی. که موجب سهد راه شهود
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خشی ب کهنیهماما  نگیرد وراه را  هر است نماز بخواند، ولو اینکه همراهی که معب مرد  است؛ مثَل  کسی در معبر
وارد شهههده روایات زیاد   در این زمینه ال نماز بخواند یا کار دیگر  کند.از راه را هم بگیرد ممنوع اسهههت، حها

آن را نقل مرحو  بر ی صدوق و هم شیخ مرحو  کلینی، هم شیخ این روایت است که هم مرحو   جملهمن است،
 اند: کرده

ْن » ِل، َعمَّ ِه ْبِن اْلَدضهههْ ِبیِه، َعْن َعْبِد اللَّ
َ
ِه، َعِن اْبِن اْلَبْرِ يِّ، َعْن أ ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ِبيَعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

َ
َثُه: َعْن أ   َحدَّ

هِ َعْبِد  َع  اللَّ َرُة َمَوارهِ ّلی ، َ اَل: َعشهَ یِق، َو ُ َر   اَلُیصهَ ِر اُ ، َو اْلُقُبوُر، َو َمَسانُّ الطَّ یُن، َو اْلَماُء، َو اْلَحمَّ ِفیَها: الطِّ
ْلج َبُخ، َو الثَّ ِبِل، َو َمْجَر  اْلَماِء، َو السَّ ْمِل، َو َمَعاِطُن اْْلِ  2«.النَّ

انُّ »  بور،بین حما ، ل، آب، گِ  ؛ها نماز خواند زیرا محل نماز نیسههتندآنکه نباید در ده محل اسههت  َو َمسههَ
یِق  ِر رو   نمکزار و، جا  نگهدار  شتران، هامورچه ه، خانهاراهیعنی وسها  این مورهع شهاهد ماسهت، «الطَّ

َو »که در این روایت ذکر شده است از جمله موارد   نیست. نمازخواندناسهت که جا   هاییمحل هااین .برف
یِق  ِر    است. «َمَسانُّ الطَّ

ما ت کلی به دس هن است که یک  اعدآ امتیاز این روایت .کندی روایت میکلینشهیخ مرحو   همروایت دیگر 
   :دهدمی

ْیِل » ِد ْبِن )اْلُدضههَ ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ا (َو َعْن ُمَحمَّ رههَ یٍق  َ اَل: َ اَل الرِّ ُکلُّ َطِر

ُق   َو ُیَتَطرَّ
ُ
. ُیوَطأ ي َ اَل َیْمَنة  َو َیْسَرة  َصلِّ

ُ
ْیَن أ

َ
ََلُة ِفیِه ُ ْلُت َفأ ْ  َلْم َتُکْن اَل َیْنَبِغي الصَّ

َ
ة  أ    3«َکاَنْت ِفیِه َجادَّ

 ،گذاردمیگا  در آن یوطئ، یعنی -، گذارندمیرا در آن راه  گامشانمرد   هر راهی که محل عبور مرد  است و
 راه مرد  است و اما چه نزده باشهدجاده زده باشهد در آن چه اینکه  -کنندیتطرق یعنی مرد  از آن طریق عبور می

 .  داین کار را انجا  دهیحاشیه راه  باید در ددر راه نماز بخوانی داگر بخواهی. پس در آن  بول نیست نمازخواندن

   کند:ند صحیح روایت میمرحو  بر ی در محاسن به سروایت بعد  را 

یٍن عَ » ِبیِه َعْن َصْدَواَن َعِن اْلَعََلِء ْبِن َرِز
َ
ِن َعْن أ ِد ْبِن َخاِلٍد اْلَبْرِ يُّ ِفي اْلَمَحاسهِ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن أ ْن ُمَحمَّ

َحِدِهَما 
َ
ِلٍم َعْن أ ْلُتهُ َ اَل )یعنی یا اما  با ر یا اما  صادق(ُمسهْ

َ
یِق َفَقاَل اَل ُتَصلِّ  َعِن  : َسأ ِر ََلِة َعَلی َظْهِر الطَّ الصَّ

ِة َو َصلِّ َعَلی َجاِنَبْیَها. َعَلی    4«اْلَجادَّ
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م یا نتوانم نماز بخوامی -جایی که معبر مرد  است ظهر یعنی پشت، منظور- بر پشت راهاز حضهرت پرسید  
 فین راه نماز بخوانید.طردر  بلکه نخوانید در راه نماز :فرمود حضرتنه؟ 

یک حدیثی است  کند. حدیث المناهیر ذیل حدیث المناهی روایت میصدوق دشیخ مرحو  را روایت دیگر 

چیزهایی که  و از ممنوعات تضمن موارد زیاد که مکند روایت می ل اکر صدوق از رسوشهیخ که مرحو  
 مله این موارد:از ج شده است؛در شرع ممنوع 

هِ  اِدِق َعْن آَباِیهِ الصَّ » ی ِفیَها  ِفي َحِدیِث اْلَمَناِهي َ اَل: َنَهی َرُسوُل اللَّ َص اْلَمَقاِبُر َو ُیَصلَّ ْن ُتَجصَّ
َ
أ

ُرِق  ُجُل ِفي اْلَمَقاِبِر َو الطُّ يَ الرَّ ْن ُیَصلِّ
َ
ِبِل َو َعلَ  َو َنَهی أ ْوِدَیِة َو َمَراِبِا اْْلِ

َ
ْرِحَیِة َو اْْل

َ
   5«ی َظْهِر اْلَکْعَبِة.َو اْْل

منظور از دشههت، دشههت بین دو )، هادشههت ،(رو  سههنآ آسههیاببر )هاآسههیاب ،هاراهدر  نمازخواندناز 
اید ب کعبه با پشتدر ، جا  نگهدار  شههتران، (معرض سهیل و حادثه اسهت اسهت به دلیل اینکه در کوهرشهته

  دار  کرد.خود

 محاسن به سند صدوق، هم بر ی درشیخ روایت دیگر که باز به سهند صحیح روایت شده است و هم مرحو  

  اند این است:روایت کرده اما  صادقصحیح از 

ُکوِنيِّ ِبِإْسَناِدِه َیْعِني َعْن َجْعَدِر ْبِن » ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعِن السَّ ٍد َعْن آَباِیهِ ُمَحمَّ َ اَل: ُمَحمَّ

هِ  وُل اللهَّ اَل َرسهههُ اُکْم   هَ یِق  ِإیهَّ ِر یَس َعَلی َظْهِر الطَّ ْعِر َو   َو التَّ
ْ
َباِع َو َمأ َداِرُج السهههِّ ا مهَ ههَ ِإنَّ ِة فهَ ْوِدیهَ

َ
َو ُبُطوِن اْْل

اِت.    6«اْلَحیَّ

نند ک ُاتراقکردن اسههت، در زبان عرب اگر بخواهند شههب  ُاتراقشههب ه معنا  ب تعریس یزید از تعریس.بپره
خواهید شههبی را یک می کنید واگر شههب با کاروان مسههافرت میفرماید می . حضههرتگویند عرس، تعریسمی

 و هاشبوسا دره در  ،هاراهوسا  در ها نباشد؛در این محل ُاترا تانکنید، مواظب باشهید که محل  ُاتراقجایی 
بالخصههوص ممکن اسههت کسههی بگوید که حاال نسههبت به این روایت  اتراق کنید.درندگان  دوآمرفتمحل در 

یعنی به دلیل اینکه  توان از آن حکم مولو  فهمید.ارشهههاد به اجتناب از این خطر اسهههت و نمی روایهت در مقا 
 آسههیب از طرف درندگان یا ممکن اسههت آسههیب ببینید، زیرا اسههت یا نتیجه کار بیان شههده اسههتتعلیل شههده 

 سپ شههوید؛زیرا اگر بخور  مریض میفَلن غذا را نخور،  پس این روایت مثل این اسههت که بگوید خزندگان.
م کیک حکم ارشهاد  اسهت. اگر چنین باشد باید دانست که درست است که حکم ارشاد  است اما ح صهرفا  

 شود.ن کار در نظر شارع فهمیده میگر مبغوریت ایبا توجه به روایات دی اما در کل ارشاد  به نتیجه است.
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 َل  کگیرد، ولو اینکه راه انجا  می هاراهدو  از روایات، ما نهی از کارهایی داشتیم که این کارها وسا  هدر دست
عه مجمو نیبعدازا ی ممنوع اسهت و از آن نهی شهده است.اما خود این کار وسها راه از نظر شهرع بسهته نشهود

را  راهییکخواهیم می ؛ بعد و تیخواهد آمد دسههتمانبه  هاراه واعد و رههوابا خوب بررسههی کنیم  روایات را
 ود.ش ه اجتناب از این مسایل در آن صورت گرفتهبرا  مرد  درست کنیم، باید طور  این راه را درست کنیم ک

 زمان سههد طریق داللت دارد. بر زمانب رتُ تَ  هاسههت که دربارروایاتی ، هاراهسههو  از روایات مربوط به  هدسههت
 ه بیان شدک کلیو چه  جزییچه  بود؛ حکم تکلیدی سهد طریق هدربار ایمخوانده تاکنونیعنی چه؟ روایاتی را که 

نکه عَلوه بر ایسد طریق  کنند؛سهو  مطلب دیگر  را بیان می هدسهتاما  حرا  اسهت. ممنوع و تکلیدی آنحکم 
 ییعنی اگر کسی راه ؛خواهد شدهم ممنوع و حرا  است، موجب به عهده گرفتن ررر مالی ناشی از این اشغال 

رداخته پشی از سد طریق خسارت ناباید این د، ومنشأ ررر به کسی شرا اشغال کرد یا در راه کار  انجا  داد که 
حکم ورعی سد طریق  هاست که دربار ا دستهروایات  سو  از هد شد. این دستشود و رامن آن خسارت خواه

   کند و روایت از نظر سند  صحیح است؛طوسی روایت میمرحو  شیخ  وارد شده است.

اِح اْلِکَناِنيِّ َ اَل: َ اَل » بَّ ِبي الصَّ
َ
ْعَماِن َعْن أ ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن النُّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ُبو َو ِبِإْسَناِدِه َعْن أ

َ
هِ  أ  َعْبِد اللَّ

َررَّ ِبَشيْ َمْن 
َ
یِق  ٍء ِمْن أ . َطِر  7«اْلُمْسِلِمیَن َفُهَو َلُه َراِمن 

چه آسیب به رونده راه  راه وهر نوع آسهیبی، چه آسیب به خود -کسهی که آسهیبی به راه مسهلمین وارد کند، 
   .«َفُهَو َلُه َراِمن  » ؛بودرامن خواهد  -باشد

ند این س کند وکلینی روایت میشیخ مرحو   روایتی است که در همین باب وارد شده است روایت دیگر  که
 دارد:   و  بلکه از آن روایاتی است که سند بسیار روایت هم صحیح است

اٍد عَ » ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمهَّ
َ
ِبیهِه َعِن اْبِن أ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ ِبي َعْبِد ُمَحمهَّ

َ
ِن اْلَحَلِبيِّ َعْن أ

يْ ْلُتُه َعِن الشهَّ
َ
أ ِه علیه السهَل  َ اَل: سهَ ُة َفَتْنِدُر ِبَصاِحِبَها َفَتْعِقُرُه َفَقاَل ُکلُّ َشيْاللَّ ابَّ یِق َفَتُمرُّ الدَّ ِر ُع َعَلی الطَّ ٍء ِء ُیورهَ

یِق اْلُمْسِلِمیَن َفَصاِحُبُه َراِمن  ِلَما ُیِص    8«یُبُه.ُیِضرُّ ِبَطِر

، بعد چهارپایی از این گذاردمیرا در وسا راه  بارش یا چیز دیگر که کسهی سهاال کرد   از اما  صهادق
ا ر خود کند و سوارر  میبرخورد کرده و  این چهارپاست، چهارپا به این شیء شود، کسی هم سواروسها رد می

. -ندازدامیکند، فتعقره یعنی صهههاحبش را به زمین تندر یعنی ر  می-، بیندمیو او آسهههیب  اندازدمیبهه زمین 
صاحب این  آسهیب برسهاند صهاحب آن رهامن اسهت؛ هر چیز  که به نحو  به راه مسهلمینحضهرت فرمود: 
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که در این رابطه اتداق بیدتد رامن  ا حادثهنسهبت به هر  را به راه مسهلمین وارد کرده که این آسهیب ا وسهیله
م هاز این راه را راه را اشههغال کرده باشههد بلکه حتی اگر  سههمتی  هکه همیعنی الز  نیسههت  «بعضهها   ولو» اسههت.

   رامن است. او ست، ولی در نتیجه اشغال این راه مشکلی پیش بیایداشغال کرده ا

 د؛منا هستن ها شدهکشته  هآن بگوییم که حکا  سعود  رامن هماین روایت و امثال  بر اسهاس باید لذا ما
راه مسلمین بوده است و او سد راه کرده است و  هم مسلم است، راه انسد راه کردنش اند.ها سهد راه کردهآن زیرا

 است که در آنجا اتداق افتاده است. ا حادثهشود، رامن هر  ا حادثهسد راه کردن دچار  هکه در نتیج هرکسهی
این مضمون در  نیست و شیعهمخصوص منابع  دارند، یعنیمنابع اهل سهنت هم همین مضهمون را  در این بحث

شد، آن کسی که سد طریق کرده است، روایات اهل سهنت هم هسهت که اگر سهد طریق منشهأ حادثه و آسهیبی 
  بود. رامن خواهد

ت کند، سند این روایکلینی روایت میشیخ تی است که مرحو  هم از همین دسهته روایات، روایروایات دیگر 
   :فرمایدمیهم صحیح است، 

ِبي َعْبدِ »
َ
ُکوِنيِّ َعْن أ ْوَفِليِّ َعِن السهههَّ ِبیهِه َعِن النَّ

َ
ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ هِ  ُمَحمهَّ َ اَل:  اللَّ

هِ  ْخَرَج  َ اَل َرُسوُل اللَّ
َ
ْوَثَق َدا َمْن أ

َ
ْو أ

َ
ْوَتَد َوِتدا  أ

َ
ْو أ

َ
ْو َکِنیدا  أ

َ
َصاَب ِمیَزابا  أ

َ
یِق اْلُمْسِلِمیَن َفأ ْو َحَدَر َشْیئا  ِفي َطِر

َ
ة  أ بَّ

   9«.َشْیئا  َفَعِطَب َفُهَو َلُه َراِمن  

خانه را سههاخته مثَل  فرماید کسههی که ناودانی به راه مسههلمین خارج کند، می این روایت خیلی جامع اسههت؛
منظور از کنیف وارد راه مرد  شهههود، یا کنیدی ) کهطور بهبیاورد  اشخهانهاسهههت، امها این نهاودان را بیرون از 

را در راه مرد  بگذارد، یا میخی به سههاختمان خودش بزند که این میخ در راه مرد   (دسههتشههویی یا توالت اسههت
 هاانعمو حدر کند، یا موانعی بگذارد، اگر این  در راه مرد  ببندد، یا در راه مرد  جایی را کندها  را دابةباشههد، یا 

 این البته .باشهد که موجب اررار نباشد  مانع باید طوراو خواهد بود. پس  أ رهرر شهود، موجب رهمانمنشه
کار حرامی کرده است رمان هم دارد؛ بر اینکه  و عَلوههم حکم تکلیدی دارد که کار حرامی کرده است  موروع

آن خسارت خواهد  رامنشخص شهود، این هر خسهارتی که در نتیجه کار او ایجاد می شهود ویعنی رهامن می
  بود.

تعد  و تجاوز به راه مسههلمین و سههت که داللت بر حرمت اروایاتی  هاراهمربوط به چهار  از روایات  هدسههت
کار این  آن را در خانه یا مغازه خود  رار دهد، ه مرد  است،  سمتی را بگیرد وراهی که رااگر کسی از مرد  دارد. 

 .شودمحسوب میتجاوز به طریق 
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ر ست و هیچ اشکالی بروایت از نظر سند صحیح ا و کندمرحو  شیخ روایت میروایت اول روایتی اسهت که 
  آن وارد نیست:

َماَعَة َعِن اْبِن ِرَباٍط َعِن اْبِن ُمْسَکاَن عَ » ِد ْبِن سهَ ِن ْبِن ُمَحمَّ َناِدِه َعِن اْلَحسهَ ِن ِبِإسهْ ُد ْبُن اْلَحسهَ ِبي ُمَحمَّ
َ
ْن أ

اِس الْ  هِ َبْق اْلَعبَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
یُق  َباِق َعْن أ ِر ُع  َ اَل: ُ ْلُت َلُه الطَّ يْ اْلَواسههِ یِق َ اَل َهْل ُیْاَخُذ ِمْنُه شههَ ِر رَّ ِبالطَّ ء  ِإَذا َلْم ُیضههِ

   10«اَل.

یک راه، راه واسعی  گاهی همت، اما و تنآ اسیک و ت راه کم -واسع است، پرسد: طریقی از حضهرت می
 ررر  ؛توانم بخشی از این راه را بگیر آیا می -شوددرست نمیدر آن مرد   وآمدرفتمزاحمتی هم برا   است و

 ، کسی حق نداردراه واسع باشد یا ریق . هرجا راه باشد حال چهخیر فرماید:. حضرت میزندنمیهم به طریق 
 آن راه چیز   بگیرد. از 

 صحیح است:  آن همکند که بعد  را مرحو  شیخ روایت میروایت 

ِد » اٍس َجِمیعا  َعِن اْلَعََلِء َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعبَّ ِه ْبِن َجَبَلَة َو َجْعَدِر ْبِن ُمَحمَّ ِلٍم َعْن َو َعْنُه َعْن َعْبِد اللَّ ْبِن ُمسهههْ

َحِدِهَما
َ
ْلُتُه َعْن  أ

َ
یِق  اْشَتَر  َرُجٍل  َ اَل: َسأ ِر َیاَدة  ِمَن الطَّ َس. َدارا  ِفیَها ِز

ْ
 11«َ اَل ِإْن َکاَن َذِلَك ِفیَما اْشَتَر  َفََل َبأ

اگر فرمایند  رار داده است. حضرت می راهاین خانه را بخشهی از  و را خریده اسهت ا خانهگوید کسهی می
 بل از  یعنی اگر جزیی از این ملک اسههت، اشههکال ندارد. یده وسههت که خرااز در رههمن آن ملکی  این بخش

از  .ستشده است، این اشکال ندارد و ملک او و بعد راهاین  سمت جزء ملک این آ ا بوده شود راه  اینکه اینجا
َس »که  فهمیممیشهرطیه است و مدهو  دارد،  هذیل روایت که جمل

ْ
آن  یعنی اگر« ِإْن َکاَن َذِلَك ِفیَما اْشَتَر  َفََل َبأ

او نبوده اسههت، حق ندارد آن را به عنوان  سههمتی از ملکش زء ملک ج این خانه شههده اسههت هیمراهی که رههم
 .نبود، فیه بأس طور ایناگر پس البأس،  ؛بوداز  بل ملک او  طور ایناگر بدروشد. اما 

 وصلی الله علی محمد و آله و سلم
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