 ‐ 220991آﯾﺎ اﺟﺎزه دارد از ﺑﻄﺮیﻫﺎی آﺑ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻨﻮﺷﺪ؟
ﺳﻮال

ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ وﺟﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری ﻋﻄﺮ و ﺑﻄﺮیﻫﺎﯾ آب ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺪﻗﻪ
دادهام و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ از آن ﻋﻄﺮ و آب در ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻢ .رای ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
در ﻫﺮ وﻗﻒ ﯾﺎ ﺧﯿﺮاﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﺮی ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮوط ﺧﻮد ﺷﺨﺺ واﻗﻒ ﺗﺼﺮف ﻣﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
واﺟﺐ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وﻗﻒ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﺷﺨﺺ واﻗﻒ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻣﻦ
اﻟﺪرب.(۱۶ /۲ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،واﻗﻒ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﯾﻦ وﻗﻒ ﻋﺎم ﺳﻮد ﺑﺒﺮد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﺎن ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﻃ دﯾﺮ ﺟﺰ آن ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻫ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن آب ﺑﺮﻣداﺷﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۰۳از ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴ ﭼﺎه روﻣﻪ
را ﻣﺧﺮد ﺗﺎ دﻟﻮ او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻟﻮ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟)ﯾﻌﻨ ﻫﻤﻪ از آب آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ( ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ آن را ﺑﺎ
ﻣﺎل ﺧﻮدم ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم« آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻫﯿﺘﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﺜﻤﺎن ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﭼﺎه روﻣﻪ ﮐﻪ دﻟﻮ ﻣﻦ در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ )ﯾﻌﻨ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ از آن
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آب ﻣﮐﺸﻢ( ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺨﺺ واﻗﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از وﻗﻒ ﻋﺎم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ« )اﻟﻔﺘﺎوی
اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﺒﺮی.(۲۷۵ /۲ :
اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺎﻫ را وﻗﻒ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺮار داده اﺷﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺮط ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﻮد
او ﺟﺰو ﻣﺮدم اﺳﺖ )ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.(۴۹۲ /۶ :
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ) (۷ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﻟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮط ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ آب ﺧﯿﺮات ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺧﻮدش ﯾ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ از اﯾﻦ آب ﺑﻨﻮﺷﺪ.
و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺮ ،اﮔﺮ آن را ﺧﯿﺮات ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮥ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﺳﺖ و
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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