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ﺻﻔﺤﺎت 1735 :
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺧﺎرج اﺻﻮل  7آﺑﺎن 1399
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ
دو اﺷﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﺘﺪا آن ﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.
اﺷﺎل اول  :در ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻓﻊ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺷﺎل دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧ
از اﺳﺎﺗﯿﺪ دﯾﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد  :ﺧﯿﺮ ،ﻣﺸﻠ در راﻓﻊ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺮج،
ﺣﺮﻣﺖ اﮐﻞ ﻣﯿﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯿﺪارد ،ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺘﻤﻨﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯿﺪارد ﻓﻘﻂ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﻘﺖ را ﺳﻨﺠﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎن اﺿﻄﺮار و ﺣﺮج اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﮐﻞ ﻣﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮج ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮار ﺣﺮﻣﺖ اﮐﻞ ﻣﯿﺘﻪ
ﻣ رود وﻟ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﺣﺮج اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﺣﺮج را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﺿﻄﺮار ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻪ ﻟﻐﺖ ﻧﻪ ﻋﺮف
و ﻧﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ دو وادی وﺟﻮد دارد .ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻔ ﺣﺮج را ﯾ ﭘﺎراداﯾﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪ اﺿﻄﺮار ﺑﺸﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎه را ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ آﻣﯿﺨﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺮج ﻫﻢ ﺑﺮﺧ
آن را ﻣﺸﻘﺖ ،ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻌﻀ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻘﺘ ﮐﻪ ﻻﯾﺘﺤﻤﻞ ﻋﺎدﺗﺎً داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺷﺎل دوم  :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔ ﺣﺮج ﻫﻤﺎن ﻧﺎه ﻣﺸﻬﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻟﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻣﺜﻼ در ﺑﺤﺚ رﻣ
ﺟﻤﺮات ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺨﻮرد ﻟﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮج رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ
اﯾﻨﻪ ﻓﻘﯿﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺣﺮج را در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻓﺮق ﻣ ﮐﻨﺪ اﺻﻼ در ﺻﺪر اﺳﻼم اﯾﻦ ﺷﻠﻮﻏ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده ﺗﺎ در رﻣ ﺟﻤﺮات
ﺑﻪ ﺣﺮج ﺑﯿﻮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ  :ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻻ ﺣﺮج در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﻧﻪ در ﺑﺮآﯾﻨﺪ وﻟ ﺑﺎﯾﺪ روی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
ﯾ ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺮف ﻣﺸﻬﻮر را ﻣ آوردﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ آن را ﻧﻤ ﮔﻮﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨ ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺨﻮرد وﻟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮج رﺳﯿﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺰﻧﺪ؟ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﻻﺣﺮج را ﻣﺜﺒِﺖ
ﻧﻤ داﻧﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻣﻨﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﭘﺲ در اﯾﺮان ﺑﻨﺪ.
ﺣﺮف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻗﺘ دﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اوﺳﻊ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ آن را دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺜﻼ اوﻟﻮﯾﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺬر ﺷﺪ ﺑﻪ اوﺳﻊ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺮ ﺗﻠﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای و ﭘﻠﻪ ای در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎرات ﯾﺎ ﺣﺘ در ﻣﻮرد
وﺿﻮ و ﺗﯿﻤﻢ ﻫﻢ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ و ﺗﯿﻤﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﺗﻠﯿﻒ ﮐﺴ ﮐﻪ آب دارد وﺿﻮ اﺳﺖ و ﺗﻠﯿﻒ ﮐﺴ ﮐﻪ آب ﻧﺪارد
ﺗﯿﻤﻢ اﺳﺖ .ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﺣﻢ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﯾ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻃﻮاف ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺣﺮﺟ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎم ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎه ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اول
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ ﻃﻮاف را ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺻﻒ ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،داﻧﺴﺖ.
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺤﺚ ﺳﻘﻮط دﻟﯿﻞ از اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ در وﻗﺖ
ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل آن ﻣ آﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ دﻟﯿﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ از ﺣﺠﯿﺖ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣ ﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺎرﺿ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﯾ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪﯾﺚ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﺟﺪّ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ)اول ﺳﻨﺪ
ﺑﻌﺪ دﻻﻟﺖ و در آﺧﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(

اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﻮردی دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﯿﻪ از اﺳﺒﺎب
ﻣﺮﺟﻮﺣﯿﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪم اﺣﺘﻤﺎل آن از اﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺑﺴﺎﻣﺪ زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻬ و ﻏﯿﺮ آن دارد)زﯾﺮا
در ﻣﻌﺎرف ﻏﯿﺮ ﻓﻘﻬ ﻫﻢ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺎم ع ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ( اﺑﻬﺎﻣﺎﺗ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد.
ﭘﺮﺳﺶ اول  :ﻣﺮاد از ﻋﺎﻣﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﯾﭙﺎرﭼ ﻧﺪارﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺮاد
ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻓﻘﻬﺎی ﺣﻮﻣﺘ؟ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﻮﻣﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻋﺎﻣﻪ ی ﻋﺎﻣﻪ؟ ﺳﺮان ﻣﺬاﻫﺐ؟ ﺗﻮده ﻣﺮدم؟
ﭘﺮﺳﺶ دوم  :واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻘﯿﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ؟ اﺻﻼ ﮐﺪاﻣﯿ از اﺋﻤﻪ ع ﺗﻘﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﺋﻤﻪ ع در ﺷﺮاﯾﻂ
ﯾﺴﺎﻧ ﻧﺒﻮدﻧﺪ دوره اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ع ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ دوران اﻣﺎم ﻫﺎدی ع و ﻣﺘﻮﮐﻞ و ...ﺑﺮﺧ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﺼﺤﺖ وﺟﻮد
داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸ از زﻧﺪﮔ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ع و ﺻﺎدق ع .ﺣﺘ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺋﻤﻪ ع و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﻣ ﺷﺪ را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم  :ﺗﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﺮﻓﺖ؟ اﻣﺮوزه اﮔﺮ از ﻧﻮع ﻓﻀﻼ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد و
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﻘﯿﻪ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻮده ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﻗﻀﯿﻪ اﻫﺪاف دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم  :ﺷﺮط ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪاﺋﻖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ را در ردﯾﻒ اول ﺑﺎب ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار
ﻣ دﻫﺪ و ﺣﺘ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻋﺎم را ﺑﺮ ﺧﺎص ﻣﻘﺪم ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻘﯿﻪ در آن اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﺮط ﺗﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓ ﻣﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ع در ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺧﻼف ﺗﻘﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﻠﻨ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮﺧ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﺎق ﮐﺮدن ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اﺻﻞ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﺲ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ»ﺑﺮرﺳ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻘﯿﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﯿﻪ« ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﮐﻤ رﻧ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮ اﺋﻤﻪ ع ﻧﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻋﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺤﺚ وﺣﺪت را ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻣﺎ در ﺟﻮاب آﻗﺎی ﺣﯿﺪری ﮔﻔﺘﯿﻢ آن ﻓﺘﻮاﯾ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ زﻣﺎﻧ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺎر
ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ داﺷﺘﻪ ،وارد ﺣﺮم ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﻧﺠﺎﺳﺖ رﯾﺨﺘﻪ و  5ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺮ ﻣﻄﻬﺮ وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ .از ﺳﺎل  1216ﺗﺎ  1226ده ﺣﻤﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ وﻫﺎﺑﯿﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً در ﺳﺎل  1226ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری ﻫﺎی آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن آن اﻓﺮاد از ﻣﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﺟﺎ ﻣﻌﺪن
آن ﻫﺎ ﺑﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوزه ﺗﻔﯿ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻓﺘﻮای ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﯾ ﺷﺒﻬﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪه آن ﻓﺮد ﻣﻐﺮﺿ اﺳﺖ.

