356266 - Ele pegou um Mushaf (alcorão em árabe) da mesquita quando era
criança e ainda o tem em sua casa. O que ele deve fazer?
Pergunta

Quando eu era pequeno, costumava memorizar o Alcorão em uma das mesquitas, e
memorizávamos com código de cores Rub‘Yaa-Sin. Quando nosso shaikh decidiu se mudar para
outra mesquita, ele distribuiu esses Mushafs entre nós e nos disse para trazê-los conosco para a
outra mesquita, para que pudéssemos continuar estudando com eles, e esses Mushafs seriam
mantidos lá, em vez da mesquita anterior. Depois de um tempo, as aulas também cessaram na
segunda mesquita, então levei aquele Mushaf para casa comigo. Agora, depois de mais de nove
anos, encontrei este Mushaf e não sei se devo devolvê-lo à mesquita ou continuar a memorizá-lo
em casa. Por favor, note que no momento não há grupos de memorização na mesquita, e lá não
há cópias como a que eu tenho.

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Em relação aos Mushafs que são colocados na mesquita, não é permitido levá-los para outra
mesquita, a menos que não estejam mais sendo usados porque a mesquita foi demolida (fechada)
ou porque são claramente excedentes às necessidades, caso em que podem ser levados para
outra mesquita. Mas, não é permitido que ninguém os leve para casa.
Shaikh Ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Se a pequena mesquita não precisa de
alguns dos Mushafs que estão nela, então não há nada de errado em mover o que não é
necessário naquela mesquita para outra que precise deles, porque o propósito por trás disso é que
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os adoradores façam uso desses Mushafs. Mas, para ﬁcar do lado seguro, você deve pedir
permissão ao imam para fazer isso, porque ele sabe melhor o que é necessário na mesquita. Fim
da citação de Majmu’ al-Fataawa (20/15).
Seu shaikh cometeu um erro ao levá-los para a segunda mesquita, a menos que os Mushafs
tivessem sido dados como waqf para o círculo de memorização, e não para a primeira mesquita.
Nesse caso, ele poderia mudá-los para o local onde o círculo de memorização seria realizado, ou,
também, se eles eram excedentes para as necessidades da mesquita.
Com relação a levar o Mushaf para casa com você, isso é haram, e o que você deve fazer agora é
devolvê-lo à primeira mesquita.
É dito em uma resposta do Comitê Permanente (16/19): É permitido levar um Mushaf do Haram
para lê-lo em casa?
Resposta: Em relação a Mushafs e livros que são dados como waqf para serem usados em um
local especíﬁco, não é permitido levá-los a outro lugar, seja esse local o Haram ou qualquer outro,
a menos que o local não esteja mais em uso, neste caso eles possam ser movidos para um local
onde serão usados numa ﬁnalidade semelhante ou melhor. Fim da citação.
Shaikh ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baaz, Shaikh ‘Abdullah ibn Ghadyaan, Shaikh‘ Abdullah ibn
Qa’ud.
Shaikh Ibn ‘Uthaimin (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Devemos entender, no que diz
respeito aos itens dados como waqfs (doações) às mesquitas, que não é permitido a ninguém os
retirar da mesquita, mesmo que seja com a ﬁnalidade de se fazer uso deles. Portanto, não é
permitido levar um Mushaf da mesquita para lê-lo em casa, ou levar qualquer livro dado como
waqf à mesquita para estudá-lo em casa, ou retirar qualquer equipamento elétrico e aﬁns para
fazer uso daquilo em casa. O que quer que tenha sido dado especiﬁcamente à mesquita, não há
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permissão para retirá-lo da mesquita.
Algumas pessoas pensam que, como os Mushafs nas mesquitas são um waqf público para todos
que entram na mesquita, é permitido que uma pessoa faça uso deles por conta própria em casa.
Mas esse é um pensamento errado, porque você pode pegá-lo, então algumas pessoas chegam à
mesquita e precisam daquilo – neste caso você as terá privado daquele item. Mesmo que haja
muitos Mushafs na mesquita, muitas pessoas podem ir à mesquita.
Seja qual for o caso, qualquer coisa que seja dada especiﬁcamente à mesquita, não é permitido a
ninguém mantê-la em casa para seu próprio uso, ou mantê-la para seu uso exclusivo na mesquita,
ou seja, a pessoa pega o Mushaf e lê, então, quando termina, ela o esconde em um lugar que
ninguém conhece, exceto ela mesma, para que possa lê-lo quando for à mesquita novamente. Isso
porque as coisas que são para uso público devem permanecer disponíveis para todos.
Quanto à pergunta daquele que disse que seu amigo lhe deu um Mushaf que pegou da mesquita,
o que deve ser feito é devolver esse Mushaf à mesquita de onde seu amigo o tirou.
Fim da citação de Fataawa ash-Shaikh Ibn ‘Uthaimin, Nur ‘ala ad-Darb (16/2).
E Allah sabe melhor.
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