 ‐ 112189ﺑﺎ آبﺳﺮدﮐﻨ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﻓﺮوش ﯾ آبﺳﺮدﮐﻦ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﯾ آن را وﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺮده اﻣﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺷﻮد
ﭼﻪ ﺣﻤ دارد؟ ﮐﺴ از اﯾﻦ آب ﺳﺮدﮐﻦ آب ﻧﻤﻧﻮﺷﺪ زﯾﺮا آب ﺳﺮدﮐﻦ دﯾﺮی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد دارد و ﻣﺮدم از آن
ﻣﻧﻮﺷﻨﺪ و آن ﮐﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ را ﺑاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﻢ ﻓﺮوش اﯾﻦ آبﺳﺮدﮐﻦ و ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﭘﻮل آن در دﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ ،ﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ دﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﮐﻪ در آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ﮐﻪ
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﺖ ﺑﺮده ﺷﻮد )ﻣﺜﻼ ﯾ واﺣﺪ ﻧﻈﺎﻣ.(

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻗﺼﺪ واﻗﻒ و ﺷﺮط او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﺮف در وﻗﻒ ﺑﻪ ﺧﻼف ﻗﺼﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را وﻗﻒ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮط
او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺿﺮورت.
از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﻗﺼﺪ واﻗﻒ اﺳﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﯾﻦ آبﺳﺮدﮐﻦ را ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ وﻗﻒ ﮐﺮده و در ﺧﻮد
آن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻤﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی دﯾﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺗﻮان آﻧﺠﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
و اﮔﺮ ﻣﺴﺠﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آبﺳﺮدﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎن دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ
واﺣﺪ ﻧﻈﺎﻣ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﻮارد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﺑﺮدن آن ﺑﻪ ﯾ ﭘﺎدﮔﺎن ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﻣﺜﻼ ﮐﻤﺪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺗﻨ ﺑﻮدن ﺟﺎ در ﻣﺴﺠﺪ و ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟
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اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺑﻠﻪ ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن وﻗﻒ اﮔﺮ ﺑﺮای آن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮش ﯾﺎ ﮐﻤﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ
اﺷﯿﺎء ،در ﺻﻮرت اﻣﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی دﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء را ﻣﻓﺮوﺷﯿﻢ و ﭘﻮل
آن را ﺧﺮج ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺟﻤﻠﮥ اوﻗﺎف ﺑﻮد ،ادارۀ اوﻗﺎف در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣدﻫﺪ« )ﻟﻘﺎءات اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح.(۱۶۸ :
اﻣﺎ ﻓﺮوش آن ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن در ﺟﺎﯾ دﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺼﺪ واﻗﻒ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ آب
ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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