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کلمه »موقوفه« را نشنیده باشد، مثاًل سر در  که در طول زندگی اش  کسی است  کمتر 
مدرسه، کتابخانه، درمانگاه، مسجد، حسینیه، دارالقرآن و حتی آب انبارهایی که دیگر 
از آن ها استفاده زیادی نمی شود. شاید برای تان جالب باشد که بدانید فقط در کشور ما 
که همه این  موقوفات مجّوزی شده اند برای  چیزی در حدود ۱۹۰ هزار موقوفه وجود دارد 

باقی ماندن واقفین آن ها تا ابد!
گذر است؛ خیلی زود، تند و سریع...  نگاهی به ساعت تان بیندازید، زمان در حال 
نمی رود.   دوری  جای  دهید!  هدیه  چشمان تان  به  را  نوشته ها  این  کلمات  دقایقی 
کلمات اکسیری به شما می دهند برای بودن تان بعد  آخرش راه جاودانگی است؛ این 
که چگونه جاودانه شویم!  از نبودن تان. در واقع، این نوشته ها تالش می کنند بیاموزند 
کلمات شاید چیزی در حدود بیست دقیقه از شما وقت بگیرد! بیست  خواندن این 

دقیقه در قبال جاودانه شدن می ارزد... نمی ارزد؟!
ِإّنَ 

ْ
ْحِسُنوا

َ
ِة َو أ

َ
ك

ُ
ل ْ ْم ِإَل الّتَ

ُ
ْيِديك

َ
 ِبأ

ْ
ُقوا

ْ
 ُتل

َ
 ىِف َسِبيِل اهَّلِل َو ل

ْ
نِفُقوا

َ
قرآن می فرماید: »َو أ

کت نیندازید و  کنید و خود را به هال ْحِسِننَي؛ از مال خود در راه خدا انفاق  ُ ّبُ الْ اهَّلَل ُيِ
که خدا نیکوکاران را دوست دارد«.1 کنید  نیکوئی و احسان 

1. سوره بقره، آیه195 

مقدمه







- یــــــــــــــــــک -

برای شروع...
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سابقه
کنید این مسأله  شروعش بر می گردد به قرن ها پیش! ممکن است تصور 
کشورهای  فقط در اسالم بوده است، اما این گونه نیست. پیش از اسالم در 
دیگر و سایر ادیان نیز چیزی شبیه وقف وجود داشته است. درست است که 
از لحاظ قوانین و احکام شرعی، فرق هایی میان آنچه اسالم از وقف می گوید 
و آنچه در جاهای دیگر است وجود دارد، اما آخر همه شان ختم می شود به 

یک چیز: جاودانگی!
مراکزی  تمدن ها،  سایر  و  بابلیان  مصریان،  رومیان،  می شود  گفته  مثال 
که  که مردم می توانستند اموالشان را به آن ها بدهند تا خرج موردی  داشته اند 
می خواهند بشود. مثاًل می توانستند اموالشان را بدهند تا اصل آن ها یا پول 

فروش آن ها به مصرف فقرا و افراد ناتوان برسد.
و  موقوفات  آتشکده ها،  و  معبدها  از  نگه داری  برای  نیز  قدیم  ایرانیان 
و  یزد  مثل  شهرهایی  در  هم  هنوز  آن ها  از  برخی  که  داشته اند  زیادی  اموال 
نیز  آمریکا  انگلستان و حتی  فرانسه،  آلمان، سوئیس،  کرمان وجود دارد. در 
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که بدانید دانشگاهی مثل  چیزی شبیه وقف وجود دارد و شاید جالب باشد 
دانشگاه هاروارد نیز عماًل موقوفه است؛ یعنی عده ای هزینه هایش را داده اند 

تا در آن  فعالیت های علمی صورت بگیرد.
ِل   إل َمناِز

َ
امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »اُلحِسُن َحّيٌ و إن ُنِقل

األْمواِت؛ نیکوکار زنده است، هرچند به خانه هاى مردگان منتقل شود«.1

قرآن و اهل بیت؟مهع؟
و  کارهای خیر؛  کید نسبت به انجام  از توصیه و تأ ُپر است  کتاب خدا 
که تا ابد می ماند. خیریه ها تمام می شوند. امروز  کار خیری بهتر از وقف  چه 
می رسد به دست نیازمند و فردا دیگر نیست. اما وقف تا همیشه هست، تا 
تفاوت  ماند.  و جاودانه  که می شود جاودانه شد  با وقف است  ابد هست. 

اصلی میان خیریه و وقف نیز همین است.
»حوائط  هم  موقوفه  نام  و  بودند  اکرم؟ص؟  پیامبر  اسالم  در  واقف  اولین 
سبعه«! یعنی باغ های هفت گانه . این باغ ها به پیامبر؟ص؟ هدیه شد و ایشان 

1. غررالحکم، ح15۲1 



10

کردند. پیامبر اعظم؟ص؟ در طول زندگی شان وقف های  نیز همه آن ها را وقف 
که از  زیادی انجام دادند و سیره ایشان آن چنان در بین اصحاب رایج شد 
که توانایی مالی داشته باشد و  کسی نبود  یاران و اصحاب رسول خدا؟ص؟ 

چیزی را وقف نکرده باشد.
حضرت علی؟ع؟ با زحمت و تالش خود، باغ و چشمه ای ایجاد می کرد 
کدام یک از ما حاضریم به این  و در اولین فرصت وقفش می کرد برای خدا. 
نیز  را  خانه اش  ایشان  بدهیم.  خدا  برای  را  دست رنجمان  حاصل  سرعت، 
وقف کرد. حضرت زهرا؟اهس؟ و باقی فرزندان ایشان نیز وقف می کردند و اساسًا 
گردان و نزدیکان  که در سیره اهل بیت؟مهع؟ و شا وقف یکی از اعمالی است 

به ایشان، به وفور یافت می شود.
رسول  است.  درس  ما  همه  برای  هم  اهل بیت؟مهع؟  وقف کردن  روش 
وقف  به  مسأله  و  مشکل  از  اهل بیت؟مهع؟  ایشان  از  بعد  و  اسالم؟ص؟  گرامی 
می رسیدند؛ یعنی نگاه می کردند و مشکل را پیدا می کردند و سپس برای رفع 
گر ایشان  که تا ابد برای حل آن مشکل خرج شود. ا آن، وقفی انجام می دادند 
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کنون در بین ما بودند، یقینًا برای معضالت اجتماعی، مشکل اشتغال و...  ا
که یکی از مسائل امروز ما همین است. وقفی انجام می دادند، چرا 

این  جالب  بود.  اهل بیت؟مهع؟  خالقانه  ایده  عزاداری،  برای  وقف کردن 
یعنی  بود؛  قید شده  و موسم حج  خدا  عزاداری، خانه  این  که محل  است 
که همه مسلمانان جمع می شوند، مصیبت امام حسین؟ع؟ خوانده  زمانی 
شود تا روشن گری باشد و این واقعه فراموش نشود. قطعًا بسیاری از کسانی که 
این ماجرا را در حج می شنیدند، وقتی به دیار خود بازمی گشتند، سفیر واقعه 

کربال می شده اند.
ِتَ َيْوٌم 

ْ
ن َيأ

َ
ن َقْبِل أ ُکم ّمِ َزْقَنا ا َر  ِمَّ

ْ
نِفُقوا

َ
 أ

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
قرآن می فرماید: »َيأ

 َشَفاَعٌة؛ اى کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما 
َ

ٌة َو ل
َّ
 ُخل

َ
 َبْيٌع ِفيِه َو ل

َّ
ل

گشایش  کسی برای  که نه  کنید! پیش از آنکه روزى بیاید  کردیم انفاق  روزى 
کار آید«.1 خود چیزی تواند خرید و نه دوستی و شفاعتی به 

1 . سوره بقره، آیه۲54 
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ایران...
قبل از اسالم وقف در ایران بوده است، اما پس از ورود اسالم، به جهت 
ساختار و احکام ویژه ای که برای آن ذکر شده، وقف جایگاه باالتری نسبت به 
که متولی  گفته شده در دوره سلجوقیان اولین مجموعه ای  کرد.  گذشته پیدا 
وقف باشد در کشور ایجاد شد و ناظر ویژه ای از طرف حکومت برای مدیریت 
موقوفات تعیین گردید. مغول ها نیز پس از تصرف ایران و بعد از آنکه مسلمان 

شدند، موقوفات زیادی به وجود آوردند و خودشان ترویج کننده وقف بودند.
شاید جالب باشد که بدانید بیشترین توسعه وقف مربوط به دوران صفویه 
گسترش موقوفات به این اندازه درخشان نبوده است. در  است و پس از آن 
یه و پهلوی، موقوفات به تاراج رفت و به جای حل  برخی زمان ها مثل افشار
مشکالت جامعه و خرِج دین و مردْم شدن، در خدمت دربار قرار گرفت. پس 
»موقوفات  که  امام خمینی؟هر؟  حضرت  تاریخی  فتوای  انقالب  پیروزی  از 
باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود«، در سال ۱363 منجر به 

تصویب قانونی ماندگار در تاریخ وقف شد«.
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که بدون مجّوز شرعی به  یه ی موقوفاتی 
ّ
کل »از تاریخ تصویب این قانون، 

فروش رسیده یا به صورتی به ملکّیت درآمده باشد، به وقفّیت خود بر می گردد 
و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است«.

َذِخيَرَتاِن  ْبُس  َ الْ َو  َدَقُة  »الّصَ فرمودند:  علی؟ع؟  امام  امیرالمؤمنین 
روز خودشان  برای  را  آن ها  دو ذخیره اند،  و وقف  ؛ صدقه 

ْ
ِليْوِمِهَما  

ْ
ا َفَدُعْوُهَ

)قیامت( وانهید«.1

1.  دعائم اإلسالم، ج۲، ص340 
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15

- دو-

چــــــــــــــــــرا؟
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همیشه باشیم!
و  باشیم  همیشه  باشیم!  داشته  ابدی  زندگی  داریم  دوست  انسان ها  ما 
که با آن  همه برو و بیا،  هرگز نمیریم! وقتی به یاد دوستان و آشنایانی می افتیم 
ک خوابیده اند و هنوز دو سه سال از مرگشان نگذشته،  حاال زیر خروارها خا
فراموش شده اند و این باال، خانواده و اطرافیان زندگی  شان را می کنند بی او؛ 

این عالقه به زندگی ابدی بیشتر می شود.
که بعد از مرگ از بین می رود و دیگر برای ما نیست، همین  اولین چیزی 
با  ابدی شویم، آن هم  که  اما راهی هست  و دارایی مان است.  اموال  و  مال 
که تا این حد بی وفاست! خدا این راه زیبا را برای ما قرار  همین مال و اموالی 
که سخت تصورش می کنیم، اما آسان تر از  کلمه سه حرفی  داده است. یک 

این هاست؛ »وقف«.
خیلی  ماست.  شدن  جاودانه  و  شدن  ابدی  راه  حرفی،  سه  کلمه  این 
کنیم را پیدا  که می توانیم رفعش  کنیم به اطرافمان، یک مشکل  ساده، نگاه 

کنیم و تا ابد جاودانه شویم.  کنیم، برای رفع آن مشکل چیزی وقف 
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با وقف می توانیم کاری کنیم که تا دنیا دنیاست، دارایی مان باقی بماند. 
که پرونده عمل ما را باز نگه  آن هم نه یک باقی ماندن بی ثمر. باقی ماندنی 

می دارد و هر روز در آن خوبی ثبت می شود.
ُث 

َ
 َثل

َّ
ْجِر ِإل

َ ْ
 َبْعَد َمْوِتِه ِمَن األ

َ
ُجل ْيَس َيْتَبُع الّرَ

َ
امام صادق؟ع؟ فرمودند: »ل

ِقَياَمِة َصَدَقٌة 
ْ
ِری َبْعَد َمْوِتِه ِإَل َيْوِم ال ْ َ

ْجَراَها ىِف َحَياِتِه َفِهَی ت
َ
ِخَصاٍل َصَدَقٌة أ

ْو 
َ
 ِمْن َبْعِدِه َغْيُرُه أ

َ
ا َو َعِمل  ِبَ

ُ
اَن َيْعَمل

َ
ا َفك َ ُة ُهًدى َسّنَ ْو ُسّنَ

َ
 ُتوَرُث أ

َ
َمْوُقوَفٌة ل

کند مگر  ُه؛ انسان پس از مرگ خود مزدى دریافت نمی 
َ
ٌد َصاِلٌح َيْسَتْغِفُر ل

َ
َول

از سه خصلت:
کرده و پس از مرگش هم  که در زندگی خود فراهم  اول: صدقه جاریه اى 
کتاب دینی  کنده یا پلی ساخته یا  مورد استفاده است )مثل اینکه چاه آبی 

که به ارث نمی رود؛ گذاشته  کرده( و وقفی از خود  منتشر 
کسانی  که به وجود آورده و خود بدان عمل می کرده و  دوم: دستور درستی 

کردند؛ که بعد از او هستند بدان عمل 
که براى او آمرزش بخواهد«. 1 سوم: فرزند شایسته اى 

1. الخصال، ج1، ص151، ح184 
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برای روز تنهایی
گریه های بلندبلند مادری در قبرستان پیچیده است. تابوت را می آورند، 
ک سرد  بدن را داخل قبر می گذارند، تلقین می خوانند و دفنش می کنند. خا
که از دل  گریه ها دیگر خبری نیست. انگار  است؛ چند ساعت بعد، از آن 

برود هرآنکه از دیده برفت. 
می فهمی  با همۀ عالقه ای که خانواده نسبت به آدم دارند، چه زود فراموش 

که جای خود دارند!  می شود. فامیل و همکار و هم محله ای ها 
دلت پیش آن جوان می ماند.

شب، سری به آرامگاهش می زنی، پیرمردی را می بینی که کنار قبر نشسته 
قبر،  اول  تا شب  که اجرتی می گیرند  از همان هایی است  قرآن می خواند؛  و 

باالی سر مرده قرآن بخواند.
اولین شب است که جایش در دنیا خالی است، ولی دیگر کسی سراغش 
را نمی گیرد، با اینکه االن بیشتر از هر وقتی  به توجه خویشان محتاج است؛ 
که هیچ وقت نبوده،  خواندن آیه قرآنی، دعا و خیراتی و رّد حق الناسی. انگار 
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گهی  آ که  است  عکسی  مانده،  او  از  که  یادگاری ای  تنها  می شود.  فراموش 
او می شود، در مراسم هفتم و چهلم  از  که  کرده و تنها یادی  را پر  ترحیمش 

است و شاید سالگرد.
کل حیات تو، همین شصت- هفتاد  که قرار است  به این فکر می کنی 

که نفس می کشی و زندگی می کنی؟ سالی باشد 
آیا تو هم محکوم به فراموش شدن هستی؟

آیا می شود جاودانه شد؟
می شود همیشه جاری بود؟

حتی بعد از مرگ؟
که بی هدف در قبرستان قدم می زنی، چشمت  فکر می کنی و همین طور 

کرده: که فرمایشی از پیامبر؟ص؟ را قاب  می افتد به تابلویی 
»انسان باید براى آخرتش از دنیا، براى مرگش از زندگی و براى پیرى اش 
که دنیا براى شما آفریده شده و شما براى آخرت  از جوانی توشه برگیرد؛ چرا 

آفریده شده اید«.1

نيا ُخِلَقت 
ُ

َرِمِه ، َفِاّنَ الّد وِتِه َو ِمن َشباِبِه ِلَ ِد الَعبُد ِمن ُدنياُه آِلِخَرِتِه ، َو ِمن َحياِتِه ِلَ ّوَ 1  »ِلَيَتَز
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که در دنیا بودنت برای دنیا نیست؛ برای آخرت است! فکر می کنی 
که آخرتت آباد شود...، ولی با  کنی  کاری  بیشتر به فکر فرو می روی. باید 

این عمر محدود؟
باید کاری کنی که جاودانه شوی. نباید کل زندگی محدود شود به همین 
که بعد از مرگ هم، پروندۀ اعمالت باز  کاری  کنی...  کاری  چند سال. باید 

کند. بماند و توشۀ آخرتت را سنگین 
کاری؟! ولی چه 

َعَمِلِه و َحسناِتِه بعَد  َيلَحُق املؤمَن ِمن  ا  ِمّ رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »إّن 
أو َمسِجدا  َثُه،  َوّرَ أو مصَحفا  َتَرَکُه،  دا صاِلا 

َ
َول و  َنَشَرُه،  و  َمُه 

ّ
ِعلما عل َموتِه 

ِمن ماِلِه ىف  أخَرَجها  َصَدَقًة  أو  أجراُه،  َنرا  أو  َبناُه،  بيِل  الّسَ ِلبِن   
ً
َبيتا أو  َبناُه، 

ِتِه و حياِتِه َتلَحُقُه ِمن بعِد َموِتِه؛ از اعمال و حسنات مؤمن آنچه پس  ِصّحَ
کند،  که تعلیم دهد و منتشر  از مرگش ]ثوابش[ به او می رسد، دانشی است 
گذارد، یا  که به ارث  گذارد، یا مصحفی  که از خود بر جاى  یا فرزند صالحی 
مسجدى که بسازد، یا خانه اى که براى مسافران بسازد، یا نهرى که حفر کند، 

نُت ُخِلقُت ِلآلِخَرِة«. تنبيه الخواطر و نزهه النواظر، ج1، ص131 
َ
م َو ا

ُ
ك

َ
ل
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که در زمان تندرستی و حیات از دارایی خود برقرار سازد، ]ثواب  یا صدقه اى 
این ها[ بعد از مرگش به او می رسد«.1

کوله پشتی سنگین
کوله پشتی سنگین، امانت را بریده.  هنوز فاصلۀ زیادی تا قله مانده! این 

که دوستت متوجه حال نزارت می شود. به سختی قدم برمی داری، جوری 
که  پیشنهاد می دهد  قبول می کنی.  بی معطلی  که  پیشنهادی می دهد 
قله.  تا  شود  کمک حالت  که  بدهی  او  به  و  کنی  سبک  را  کوله ات  وسایل 
ناراحتی اش  و  باعث زحمت  تنها  نه  کار  این  که  راحت می کند  را  خیالت 
بیشتر خوشحالش  او بسپاری،  به  را  بیشتر وسایلت  بلکه هر چه  نمی شود، 

کوهنورد حرفه ای است! کرده ای. باالخره او 
به مقدار  کمبود نمی کنی، چون  از طرفی احساس  چه احساس خوبی! 
نیازت تغذیه داری، از طرف دیگر، خیالت از بابت وسایل هم راحت است؛ 
که مورد اطمینان است. ضمنًا زحمت حمل  کسی سپرده ای  آن ها را دست 

1. الترغيب و الترهيب، ج1، ص99، ح۲4 
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آن ها هم از دوشت برداشته شده!
بعضی  حتی  که  می کند  سنگینی  دوشمان  بر  قدر  این  اموالمان  و  مال 
کجا  که  است  کرده  مشغول  را  فکرمان  دائمًا  نداریم.  راحت  خواب  شب ها 

نگهداری اش کنیم، چه طور مواظبش باشیم، نکند دزد به سراغش بیاید و...
نگاهی به خودمان بیندازیم و مال و اموالی که به سختی در کوله پشتی جا 
که با چه مشقتی این بار سنگین را به سمت قلۀ قیامت  کنیم  داده ایم. نگاه 
می بریم. نگاه کنیم به پیشنهاد سخاوتمندانۀ دوستی که نامش خداست. آن 
مال ها می توانند پله ای شوند برای باالرفتن مان. حتما یک چیز ولو کوچک در 

کنیم، وقف ما را ابدی می کند! کوله پیدا می شود، همان را وقف  این 
 َذا َمَساَفٍة 

ً
يقا َماَمَک َطِر

َ
ّنَ أ

َ
ْم أ

َ
امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »َو ِاْعل

 
ُ

وَن ِثْقل
ُ

 َظْهِرَک َفْوَق َطاَقِتَک، َفَيك
َ

ّنَ َعل
َ
ِمل ْ َ

 ت
َ
ٍة َشِديَدٍة... َفل

َ
َبِعيَدٍة َو َمَشّق

َک َزاَدَک ِإَل َيْوِم 
َ
 ل

ُ
ِمل َفاَقِة َمْن َيْ

ْ
ل

َ
ْهِل ا

َ
ْيَک َو إَذا َوَجْدَت ِمْن أ

َ
َباًل َعل َذِلَک َو

ْکِثْر 
َ
أ َو  اُه  ِإّيَ ُه 

ْ
ل َحِّ َو  َفاْغَتِنْمُه  ْيِه، 

َ
ِإل َتاُج  ْ َ

 َحْيُث ت
ً
ِبِه َغدا َفُيَواِفيَک  ِقَياَمِة، 

ْ
ل

َ
ا

يِدِه؛ بدان راهی بس طوالنی و پرمشقت در پیش دارى... بیش از حِد  ِو ِمْن َتْز
توانت مسئولیت اموال دنیا را بر دوش مگیر، زیرا سنگینی آن مایۀ مشقت و 
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که  که قدرت دارى، نیازمندى را یافتی  وبال تو خواهد بود. هرگاه در زمانی 
آن  به  که  فردا  و  گیرد  بر دوش  تو  روز رستاخیز  براى  را  تو  توشۀ  و  زاد  می تواند 
نیازمند می شوى به تو بازپس گرداند، آن را غنیمت بشمار و هر چه بیشتر، این 

زاد و توشه را بر دوش او بگذار«.1

خواب یا بیدار؟
گر مدتی به یک  گاهی از اوقات بعضی از اعضای بدن، خواب می روند. ا
حالت بنشینی و بعد بخواهی بلند شوی، باید چند دقیقه ای وقت بگذاری 
این  دلیلش  ندارد.  احساسی  هیچ  و  رفته  خواب  که  پایی  بیدارکردن  برای 
که تکانش  کمی  که مدتی است تکان نخورده و از آن استفاده نشده.  است 

بدهی، دوباره بیدار می شود و می شود همان پای همیشگی!
نمی آید.  پیش  اشکالی  باشد،  پا  به  منحصر  فقط  رفتن  خواب  این  گر  ا
که  روز  آن  از  امان  اما  می شود؛  درست  و  می دهی  تکانش  بار  چند  فوقش 
را دور و برت دیده ای.  برود! حتمًا چنین آدم هایی  کسی به خواب  وجدان 

1. نهج البالغه، نامه31، فراز 54 و 55 
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یک  به  رفته  که  نکرده اند  استفاده  آن  از  و  نداده  تکان  را  وجدانشان  آن قدر 
خواب طوالنی. 

جلوی چشم شان بیماری را می بینند که به دلیل تأمین نشدن پول عمل، 
ککشان هم نمی گزد؛ جان خود را از دست می دهد و 

می بینند بچه هایی از فقر و بی سوادی رنج می برند و عین خیال شان هم 
رفته شان، احساسش  به خواب  که وجدان  یا هزاران هزار درد دیگر  نیست؛ 

نمی کند.
از آن طرف می بینی بعضی وجدان ها، همیشه بیدارند. سکون و خواب 
خوشی  و  آن هاست  درد  مردم،  درد  که  بیداری  وجدان های  نمی شناسند. 
کنند و یا  کمبودها می گردند تا خودشان رفع شان  مردم، خوشی شان. دنبال 

کند. کاری  که بتواند برای رفع شان  بگردند دنبال کسی 
کنی چون مسجد،  گر با این نگاه، چرخی در محل زندگی ات بزنی، أما ا
»موقوفۀ...«.  نوشته:  که  تابلویی  با  می بینی  بیمارستان  و  درمانگاه  مدرسه، 
با  می خواهند  و  مردم اند  درد  دنبال  و  است  بیدار  وجدان شان  که  کسانی 

کنند. کار آن ها باز  گرهی از  »وقف«، 
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هَّلِل  اُلّجُة  َعُظَمِت  إّل  َقّطُ  رُجٍل   
ُ

مال َکُثَر  »ما  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام 
 :

َ
: مبا ذا؟ قال

َ
م فافَعلوا، فقيل

ُ
يِه، فإن َقَدرُت أن َتدَفعوها َعن أنُفِسك

َ
تعال عل

یاد نشد، مگر  ز کسی  ثروت  گاه  م؛ هیچ 
ُ

أمواِلك ِمن  م 
ُ

إخواِنك َحوائِج  بَقضاِء 
گر می توانید این حّجت را  این که حّجت خداى متعال بر او بزرگ شد. پس، ا

کار را بکنید«.  کنید، این  از خود دور 
از  خود  برادران  نیازهاى  برآوردن  »با  فرمود:  چیز؟  چه  با  شد:  عرض 

اموال تان«.1

سرمایه گذاری
که زمینش را شخم می زند، بگویی  کشاورزی  تا االن به ذهنت رسیده به 
چرا این قدر خودت را به زحمت می اندازی و زمین خشک و خالی را زیر و 
گندم ها را بر زمین می پاشد، بگویی چرا این همه  رو می کنی؟! یا مثاًل وقتی 
که این طور آب  گندم را حرام می کنی؟! یا هنگام آبیاری بگویی حیف است 

کرده ای؟! را روی زمین خشک رها 

1. األمالی، شيخ طوسی، ص30۲، ح600؛ بحاراألنوار، ج74، ص30۲، ح39 
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هرگز!
کنی،  کار نگاه  گر به حقیقت  کار است، اما ا که می دانی این ها ظاهر  چرا 
گر با دقت به محصولش رسیدگی  می فهمی کشاورز دارد سرمایه گذاری می کند. ا
و در مقابل آفات از آن حفاظت کند، سودی که بعد از فروش محصول نصیب او 

می شود، چندین برابر هزینه ای خواهد بود که صرف کرده.
ولی  باشد،  داشته  دانه  و  آب  و  زمین  که  کن  تصور  را  کشاورزی  حاال 
که چرا این طور نشسته و دست روی  کشاورزی نکند! سرزنش اش نمی کنی 

دست گذاشته؟
کشاورز است. باید آن ها  حکایت سرمایه های ما هم، درست مثل همان 
کار انداخت. نباید لحظه ای از آن ها غافل شد؛  را به بهترین نحو ممکن به 
غافل  بورس  تابلوی  چک کردن  از  لحظه ای  که  سرمایه دارانی  مثل  درست 
نمی شوند، مبادا لحظه ای غفلت باعث شود ضرر سنگینی را متحمل شوند.
شاید تا االن در راستای این سرمایه گذاری اقداماتی کرده باشی و فکرهایی 
آن ها یک خصوصیت  احتمااًل همۀ  باشی.  در ذهن داشته  آینده  برای  هم 
کرده ای، به  مشترک داشته و دارند: مدت زمان محدود. مثاًل فقیری را اطعام 
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مدت یک دهه شام روضۀ مسجد را متقبل شده ای و یا هزینه تحصیل یک 
ساِل دانش آموزی را پرداخت نموده ای. 

کنار  در  باشد  الزم  شاید  ولی  است،  ارزشمند  کارها  این  تمامی  قطعًا 
دنیایت  زمین  در  و  کنی  فکر  هم  بلندمدت   سرمایه گذاری  یک  به  این ها، 
کنی، حتی پس  که تا سالیان سال، از محصول آن برداشت  چیزی بکاری 

از مرگ. 
چشمه ای جاری کنی که مدت ها بجوشد و تا صدها سال پس از مرگت، 
کس جرعه ای از آن بنوشد، بهره ای نصیبت شود. شاید الزم باشد در این  هر 

تجارت خانۀ دنیا، کمی هم برای »وقف« سرمایه گذاری کنی.
ْوِت  َ اِس َبْعَد الْ  ِمَن الّنَ

ً
َحدا

َ
 َيْتَبُع أ

َ
امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »ل

ٍد؛ چیزی پس از مرگ مردم 
َ
ْو ُدَعاُء َول

َ
ٌم َصَواٌب أ

ْ
ْو ِعل

َ
َيٌة أ  َصَدَقٌة َجاِر

َّ
ٌء ِإل َشْ

یه یا علم صحیح و درست یا دعای  دستگیرشان نخواهد شد بجز صدقه جار
اوالد«.1

1. دعائم االسالم، ج۲، ص340، ح1۲78 
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منتظر نباشیم!
نتیجه  بهتر  خیلی  عمل،  با  است  همراه  نصیحت هایشان  که  افرادی 
که نشسته اند و فقط دیگران را دعوت می کنند به عمل.  کسانی  می گیرند تا 
قدمی  و  کنند  کاری  دیگران  تا  منتظریم  و  می نشینیم  گوشه  یک  ما  گاهی 
که دیگران قبل از  بردارند! نه! این راهش نیست! باید پیش قدم شویم! چرا 
ببینند  تا  می کنند  نگاه  رفتارمان  به  کنند،  عمل  ما  نصیحت های  به  آن که 
نسخه  دیگران  برای  فقط  یا  قائلیم  ارزشی  حرف های مان  برای  هم  خودمان 

می پیچیم!
گر خوب است، نشستن، ما را به  مسأله دعوت به وقف هم همین است. ا
گر بنشینیم و فقط از خوبی های  فایده هایش نمی رساند. باید پیش قدم شد! ا
وقف بگوییم و اثرات فردی و اجتماعی اش و این که حتی با هزینه های اندک 
کرد، تأثیر چندانی نخواهیم دید.  می شود بعضی مشکالت دردسرساز را حل 
کس پیش قدم شویم برای  کار شویم و خودمان قبل از هر  اما وقتی دست به 
عمل، آن وقت می توانیم توقع داشته باشیم که عده ای راهمان را ادامه دهند. 
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خیلی ها از عمل ما الگو می گیرند و پس از مدتی آن ها هم »واقف« می شوند. 
اول از خودمان شروع کنیم و عمل کنیم. عمل ما از هر حرف و محصول فرهنگی 
کنیم برای خدا... خدا  و جلسه ای تأثیرش بیشتر است. عمل مان را خالص 

خودش در آن عمل تبلیغ و ترویج را قرار خواهد داد. مطمئن باشیم!
ْفعاًل ُيْقَتدى ِبِه 

َ
ْت َمْن َتَرَک ا ْ َيُ امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »لَ

ْيِر؛ کسی که کارهاى شایسته اى از خود به یادگار گذارد که دیگران از او  َ ِمَن الْ
کنند، هرگز نمرده است )بلکه زنده جاوید است(«.1 پیروى 

کار خیر
که تا به حال انجام  کارهای خیری  پروندۀ زندگی ات را مرور می کنی و به 
خیری  کار  می توانستی  کاش  می کنی  فکر  می اندازی.  نگاهی  داده ای، 
که ماندگار باشد. عالوه بر نماز، دعا، زیارت، مجالس اهل بیت؟مهع؟،  کنی 
که تنها تا وقتی می توانی  اطعام فقیر، صدقات ماهانه و از این قبیل خیرات 
انجام شان بدهی که هستی! کاش می شد کار خیری انجام داد که حضورت 

کنزالفوائد، ج 1، ص 349   .1
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در آن الزم نباشد و حتی وقتی نیستی هم، انگار که داری انجام شان می دهی!
هر از گاهی که چشمت به بیمارستان ها، مدارس، حسینیه ها و مساجدی 
که بعضی  توفیق ساخت شان را داشته اند می افتاد، حسرت می خوردی، ولی 
کنی.  کارها در پرونده ات ثبت  که از این  خودت را آن قدر توانمند نمی دیدی 
شریک  وسعت  قدر  به  یکی شان  ساخت  در  حداقل  می توانستی  گر  ا شاید 
که بخشی  می شدی! ولی مشکل جای دیگری بود؛ انگار برایت سخت بود 
از سرمایه ای که با زحمت به دست آورده ای، این طور جلوی چشمان خودت 

از دست بدهی.
شده ای.  دل سرد  دنیا  به  نسبت  برگشته ای،  آرامگاه  از  که  وقتی  از 
کسی  نبوده؛  بی تأثیر  هم  شنیده ای  مسجد  در  امشب  که  صحبت هایی 
امام  کالم  در  است،  مال  اتالف  خدا  راه  در  بخشش  و  بذل  می کند  فکر  که 

حسن؟ع؟ »بخیل« نامیده شده است.1
کنی،  که هر قدر هم ثروتت را در این دنیا بیشتر  وقتی به این فکر می کنی 
که  ؛ بخل آن است 

ً
ُه َشَرفا

َ
 و ما أمَسك

ً
فا

َ
 ما أنَفَقُه َتل

ُ
ُجل ى الّرَ  أن َيَر

ُ
لُبخل

َ
1. امام حسن؟ع؟: »ا

آدمی آنچه را بخشيده است، تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد«. 
أعيان الّشيعه، ج1، ص577؛ بحاراألنوار، ج75، ص113، ح7 
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کوچک  چشمت  در  دنیا  رفت،  خواهی  خالی  دست  با  بقیه  مثل  هم  باز 
کمتر! می شود و قدرت نفوذ شیطان هم در تو 

اعمالت  پروندۀ  در  جایش  که  خیری  کار  بر  کنی  اقدام  که  شده  وقتش 
خالی است. همان که جاودانه ات می کند و پروندۀ اعمالت را تا قیامت باز 

می گذارد و هر روز ثواب تازه ای بر آن می افزاید.
کردن مخارج زندگی -که  کتاب هایت را می کنی و بعد از جدا  حساب و 

کار؛ بر »وقف«. تأمینش جزء وظایف توست-، عزمت را جزم می کنی بر آن 
اِلاُت  الّصَ الباِقياُت  َو  نيا 

ُ
الّد اَلَياۀ  يَنۀ  ز الَبُنوَن  َو   

ُ
»اَلال تعالي:  اهلل  قال 

؛ مال و فرزند، زینت زندگی دنیاست؛ و باقیات 
ً
َمل

َ
 َو َخيٌر ا

ً
ّبَک َثوابا َخيٌر ِعنَد َر

الصالحات )ارزش های پایدار( ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است«.1

راه بی نهایت
کمال را دوست دارند. اینکه به انتها برسند و باال و باالتر روند.  انسان ها 
باالترین  و  بهترین  که هستند! یک معلم دوست دارد  حاال در هر زمینه ای 

کهف، آیه46  1. سوره 
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معلم باشد. یک دانشجو دوست دارد به انتهای علم برسد و یک مؤمن واقعی 
از  بعد  که  کند  کاری  و  شود  نزدیک تر  خدا  به  می تواند  هرچه  دارد  دوست 

مرگش هم نزدیک  شدنش به خدا قطع نشود. 
که می شود  کار خیر، و راه دیگرش  کنیم و  که وقف  یک راهش این است 
برای فهمیدن »وقف« است.  به دیگران  کمک  انجام داد،  با وقف  همزمان 
اهمیتش  این که  یا  نمی آورند،  در  سر  وقف  از  که  هستند  زیادی  انسان های 

برای شان روشن نشده است. 
کنیم تا در ثواب وقف شریک باشیم،  الزم نیست حتمًا چیزی را وقف 
حاال که هیچ راهی برای وقف کردن نداریم، انسان هایی که از وقف نمی دانند 
کنارشان  نیز در  ما  کنند، اسم  کنیم؛ همین که چیزی وقف  آشنا  با وقف  را 

پیش خدا ثبت می شود. راه وقف، راهی بی نهایت است و تمامی ندارد.
دیگرى  که  کسی  َکفاِعِلِه؛  ْيِر  َ الْ  

َ
َعل  

ُّ
لّدال

َ
»أ فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 

انجام  را  کار نیک  آن  که  کسی است  کند همانند  راهنمائی  کار نیک  بر  را 
می دهد«.1

1. وسائل الشيعه، ج11، ص398 
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- ســــــــــــــــه -
چه چــــــــــیزی
کجا؟ و برای 
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بخشش ناچیز
کجا؟ کنم و برای  چه چیزی را وقف 

که ذهن تو را درگیر  کرده ای، این سؤالی است  که دیگر نیت وقف  حاال 
کرده.

لزومًا  وقف  مورد  می بینی  می اندازی؛  اهل بیت؟مهع؟  سیرۀ  به  نگاهی 
امیرالمؤمنین؟ع؟،  که  می بینی  باشد.  خاصی  مکان  یا  خاص  شیء  نباید 
انجام  کاری  می خواهی  که  می بالی  خودت  به  و  بوده  وقف  پیشگامان  از 
که  که تو را بیشتر شبیه موالیت می کند. موقوفات امیرالمؤمنین؟ع؟ را  دهی 
کرد و یا  می خوانی، متوجه می شوی که نیازی نیست حتمًا مسجدی را وقف 
کند و باعث آسایش آن ها شود،  کار مردم باز  گره ای از  بیمارستانی. هر آنچه 

کردن است. قابل وقف 
شیطان باز هم برایت تله ای دارد؛ این بار مانع تو نمی شود، ولی می خواهد 
یا، شهرت و...! ولی انگیزۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ را  کند: ر انگیزه هایت را دنیایی 

که می خوانی، دلت می لرزد:
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کردم تا به سبب آن مرا داخل بهشت  »برای جلب رضایت خداوند وقف 
که  برین فرماید و از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید، در روزي 

صورت هایي سفید و صورت هایي سیاه اند«.1
تصور عذاب الهی، مو را بر تنت راست می کند و عزمت را جزم تر. دیگر 
که نامت را بزرگ بنویسند و روی موقوفه ات  حتی ذره ای به این فکر نمی کنی 
کنی و  که باید برای جلب رضایت خدا وقف  بزنند. موالیت به تو یاد داده 

برای آسایش و رفاه مردم.
که می گذرانی: خود تو هم یکی از این مردمی. فکر می کنی به شبانه روزی 

بود.  بازار تشنه شده  کوچکت در  که دختر  تابستان می افتی  روز  آن  یاد 
که آب سردکردنش  گشتی و آخر به مسجدی رسیدی  دنبال یک لیوان آب 
که یک نفر برای تعمیر آن پیش قدم  نیاز به تعمیر داشت و تأسف می خوردی 

نشده است.
به خاطر می آوری روزهایی را که زیر برف و باران در ایستگاه اتوبوس منتظر 

1  »ابتغاء وجه اهَّلل ليوجلين اهَّلل به اجلنة و يصرفين عن النار و يصرف النار عن وجهي يوم تبيض 
وجوه و تسود وجوه«. بحاراالنوار، ج184، ص103 
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که چتری باشد برای  می ایستادی و چه قدر احساس نیاز می کردی به سقفی 
مسافران.

ایام شلوغی و مناسبت ها، ظرفیت  که در  یاد امامزادۀ شهرتان می افتی 
تا  شوی،  شریک  امامزاده  توسعۀ  در  بتوانی  گر  ا و  ندارد  را  زائران  از  پذیرایی 

قیامت ثوابی از زیارت هر زائر نصیب تو می شود.
که مدیر در جلسه اولیا و  کمبود و نواقص مدرسه فرزندت به یادت می آید 
که  کرده بود و تو در جلسه، به فرشتۀ نجاتی فکر می کردی  گله  مربیان از آن ها 

کند. باید بیاید و تمام این مشکالت را حل 
تصور  آن چه  از  بیشتر  خیلی  انگار  می بینی  می کنی،  فکر  که  بیشتر 

کاری از پیش ببری. گره وجود دارد و تو نمی توانی به تنهایی  می کردی، 
را در مقابل این همه مشکل  تو  توان  و  دوباره شیطان به سراغت می آید 
از  که  کوچک جلوه می دهد  و  ناچیز  این قدر  را  تو  کار خیر  و  تحقیر می کند 

انجام دادنش، خجالت بکشی.
کمک بگیری؛ سراغ احادیث ارزشمندشان  دوباره باید از اهل بیت؟مهع؟ 
کار را، پذیرش الهی قرار  ک بزرگی  که می روی، می بینی امیرالمؤمنین؟ع؟ مال
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که مورد قبول خداوند  کاری  که: »مگر می شود  داده اند و چه زیبا فرموده اند 
کوچک باشد؟«.1 کم و  است، 

دلت آرام می شود، ولی دوست داری بیشتر با این سخنان انس بگیری؛ 
که  که می رسی، احساس می کنی  ارزشمند  کالم  این  به  و  بیشتر می خوانی 
انگار امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد با تو سخن می گوید: »کار نیک را انجام دهید و 
چیزی از آن را کوچک مشمارید، چرا که کوچک آن بزرگ مقدار است و اندک 

آن بسیار«.2 
کوچک نمی دانی. باز هم شیطان شکست می خورد  کار خودت را  دیگر 
کاری به این  و تو پیروز می شوی. اما هنوز فکر این که بخواهی در محضر خدا، 
که می خوانی  کوچکی انجام دهی، باعث خجالتت می شود. این حدیث را 

کار تمام می شود و جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی ماند: دیگر 
همین  انجام  ]از  محرومیت  که  چرا  نکش؛  خجالت  اندک  بخشش  »از 

1  »ل يقل عمل مع التقوی، و کيف يقل ما يتقبل؛ با وجود تقوا هيچ عملی کم نيست، چگونه 
گيرد؟«. نهج البالغه، حکمت95  که مورد قبول قرار  کم خواهد بود چيزی 

کثير«. نهج البالغه، حکمت  و قليله  کبير  ، فان صغيره 
ً
وا منه شيئا ۲  »افعلوا الير و ل تقر

 4۲۲
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کمتر است«.1 بخشش اندک[ از آن 
باید زودتر دست به کار شوی و آن گره هایی که توانایی باز کردنش را داری، 

کنی. باید تو هم »واقف« شوی. باز 
ُتكَشَف  ن 

َ
أ َ و  َدعَوُتُه  ُتسَتجاَب  أن  راَد 

َ
أ »َمن  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 

ج َعن ُمعِسٍر؛ هر کس می خواهد دعایش مستجاب شود و غمش  َبُتُه َفلُيَفّرِ ُکر
کند«.2 گرفتارى باز  کار  گره از  از بین برود، باید 

یک داستان و حرف حساب!
کرد...  شل  پا  می افتاد،  کوچه  آن  به  گذارش  که  روزهایی  تمام  مثل 
که فکر  گذر رد شود و ته دلش یک جوری نشود. خوب  نشده بود از سر این 
که این طور  روانش را به هم  می کرد دقیقًا نمی توانست بفهمد چه حسی است 
می ریزد. مخلوطی از احساس زیان، دلتنگی، حسرت، ترس از آینده، میل به 

پیروزی و احساسات مشابه.

1  »ل تستح من اعطاء القليل، فان الرمان اقل منه«. نهج البالغه، حکمت444 
۲. نهج الفصاحه، ص759، ح۲961 
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هم  خدا  انگار  نباشد،  کفر  باهلل  نعوذ  نمی شد.  می کرد  حساب  جور  هر 
کرده بود و ثواب های درست و حسابی اش را نگه داشته  بود برای  پارتی بازی 

بنده های پول وپله دارش!
با همه ی اینها یک هفته ای بود که عمدًا راهش کج می شد این طرفی. می آمد 

سر همین گذر روبه روی همین مسجد می نشست و بساطش را پهن می کرد.
تا  بگیر  لیوان  و  بشقاب  کاسْه  از  می شد؛  پیدا  بساطش  توی  چیز  همه 

گل سر و بدلیجات برای دختربچه ها.
می نشست و به آن ظهری فکر می کرد که از تشنگی حواسش جمع مسجد 
شد. نه که خدای نکرده اهل نماز و روزه نباشد، نه! اما عادت کرده  بود همیشه 
کنار بساطش قامت ببندد. هم حواسش جمع خرت وپرت هایش  همان جا 
کوچه دنبال مسجد  آن  و  کوچه  این  و  کند  را جمع  نبود همه  بود، هم الزم 
بگردد. یک نگاه به آسمان می انداخت، قبله را پیدا می کرد و همان جا زیر 

آسمان، نمازش را می خواند.
تا ظهر آن روز که تشنگی فشار آورد و به خاطر آب پا توی مسجد گذاشت. 
کرد، لیوانی پیدا نکرد. مجبور  کنار آب سردکن. هر چه این ور و اون ور  رفت 
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شد دست های چرک گرفته اش را زیر شیر بگیرد و آب بخورد.
گوشش  گرما، انگار تمرکز را به مغزش و شنوایی را به  خنکای آب توی آن 
برگرداند! حاج آقای مسجد داشت می گفت: مال وقفی یعنی مضاربه با خدا... 
نمی دانست مضاربه یعنی چه، اما همین قدر دستگیرش شد که هر کس وقف 
کار خیری  کند، کلی سود گیرش می آید. مخصوصًا وقتی بمیرد و دیگر نتواند 
گر  که ا کارافتادگی  برای آخرتش بفرستد. یک چیزی شبیه همین بیمه های از 
که  که بعدها  پول خرید یکی اش را داشت، حداقل می توانست مطمئن باشد 

پیر شد، یک روز از گشنگی کنار همین خیابان ها نمی میرد.
حاال دیگر یک هفته ای بود می آمد اینجا می نشست و به بهانه های الکی 
گذرانی ها، از ثواب وقف  می رفت توی مسجد می پلکید. انگار از این وقت 

مسجد به او هم می دهند.
ک انداز از انبار بیرون  یک روز حاج آقا روی منبر داشت می گفت: »یک خا
ک انداز وقف حسینه ی ما! مگر  گفتم همین خوب است. این خا کشیدم و 
کالن نمی خواهد. اصل مالت بماند  که می شود... حتمًا مال  می شود؟ بله 

که بشود وقف«. کافی است  سودش به برسد، 
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در  کرد.  نگاه  بساطش  به  مسجد  حیاط  نرده های  البه الی  از  و  برگشت 
که این آب سردکن به آن ها نیاز داشت! کلی لیوان پیدا می شد  بساطش 

آن  دارایی  ؛ 
َ

جال الّرِ أفاَد  ما   
ُ

»املال فرمودند:  علی؟ع؟  امام  امیرالمؤمنین 
که به مردمان سود رساند«.1 است 

مثل هوا
است.  فرهنگ  نبودن  صحیح  به خاطر  جامعه،  مشکالت  از  بسیاری 
و  و منطقه و شغل  اقلیم  و در همه جا جاری! در هر  فرهنگ مثل هواست 
مشکالت  از  بخشی  بگوییم  گر  ا نیست  بیراه  هست.  فرهنگ  جغرافیایی 
اقتصادی، سیاسی، سالمت، ورزش و... همه یک جورهایی به فرهنگ هم 
کارکردن بین ما رایج باشد، فرزندان مان اهل کار بار  گر فرهنِگ  برمی گردند. ا
گر  ا رفتن!  دولتی  شغل  دنبال  لزوما  نه  می روند،  مهارت  دنبال  به  و  می آیند 
کمتر بیمار می شویم و سالم  فرهنگ سالم زندگی کردن در بین ما رایج باشد، 
زندگی کردن می شود پیشگیری از بسیاری از بیماری ها و مشکالت جسمی. 

1. غرر الحکم، ح508 
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و  مهم ترین  واقع  در  می کنند،  فرهنگی  کار  کشور  در  که  کسانی 
کرده اند. چه  انجامش  را وقف  یعنی وقت شان  دارایی شان،  ارزش مندترین 
کنیم به خودمان و  کمکی  خوب است دست این افراد را بگیریم و با وقف 
آن ها؛ به خودمان برای آخرتمان و به آن ها برای پیش برد مسائل و فعالیت های 
سایر  یا  دوربین  و  رایانه  نظیر  اداری  ساده  تجهیزات  وقف  مثل  فرهنگی. 

کار و... نیازهای آن ها همچون محل 
ِتِه َخْيٌر ِمْن ِعْتِق َرَقَبة  ُجِل ُيْنِفُق ىِف ِصّحَ رسول خدا؟ص؟ فرمودند: »ِدْرَهُم الّرَ
کند، بهتر از  که انسان در حال صحت در راه خدا خرج  ِعْنَد َمْوِتِه؛ درهمی 

کند«.1 که هنگام مرگ آزاد  بنده ای است 

یک دوربین ساده
دوربینت  با  دلت  دیگر  کردی،  تمام  را  عکاسی  کالس  دورۀ  وقتی  از 
صاف نمی شود. نه این که خراب شده باشد یا حتی قدیمی شده باشد؛ نه! 
که تو داری و به قول  هنوز یک سال هم از خریدنش نگذشته. تازه با اخالقی 

1. نهج الفصاحه، ح1560 
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معروف مثل چشمت، مراقب وسایلت هستی، انگار همین چند روز پیش 
آن را خریده ای. ولی هر چه باشد اآلن تو یک عکاس حرفه ای هستی و باید 
دوربینت هم حرفه ای باشد. پس این همه آموزش دیده ای برای چه؟ تنظیم 
اندازه دیافراگم و سرعت شاتر دوربین و هزار تنظیم تخصصی دیگر که دوربین 

کدام را ندارد.  تو هیچ 
که می شوی، همۀ معلوماتت را به ُرخ فروشنده می کشی و بعد  وارد مغازه 
کردن و مقایسۀ امکانات دوربین های مختلف، باالخره  کلی باال و پایین  از 

که الزم داری، می خری. دوربینی را 
در خانه، بالفاصله می روی سراغ دوربین قبلی و تمام عکس هایت را در 
کامپیوتر خالی می کنی و دوربین و وسایلش را منظم می چینی توی جعبه اش. 

کم ندارد! تقریبًا از دوربین نو چیزی 
هم  باز  می خورد،  زنگ  موبایلت  کنی.  کاَرش  چه  حاال  که  می کنی  فکر 
از مرکز فرهنگی قرآنی امام زاده محله تان است. حتمًا می خواهند دوباره از تو 

که با دوربینت بیایی و از مراسم امشب شان عکس بگیری.  بخواهند 
کردن نیست. دوربینت از این لحظه »وقف« می شود  نیازی به بیشتر فکر 
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این  شبیه  چیزهایی  ما  بر  و  دور  فرهنگی اش.  برنامه های  و  امام زاده  برای 
دوربین کم نیست.

ُه، و ُييُنُه 
َ
 ُيكِرُم صاِحَبُه ما َبَذل

ُ
امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »املال

 بِه؛ مال و ثروت، صاحب خود را تا زمانی که آن را بذل و بخشش کند، 
َ

ل ما َبِ
گرامی می گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش می سازد«.1

هاروارد و االزهر!
وقف برای فعالیت های علمی در کشور ما خیلی غریب است. تاریخچۀ 
که نگاه دقیق تری بیندازیم، می بینیم دورۀ شکوفایی وقف، با تدبیر  وقف را 
و تأسیس دانشگا ه های  به دورۀ شکوفایی علم  الملک«، تبدیل شد  »نظام 

بزرگ بغداد و نیشابور. 
بی گمان، هزینه های تأسیس و تجهیز محیط های آموزشی بسیار باالست 
که پیشرفت علمی، زیربنای  و نیاز جامعه به این  محیط ها بسیار باالتر؛ چرا 
پیشرفت اقتصادی و استقالل سیاسی کشور هم هست و جامعه ی بی سواد، 

1. غرر الحکم، ح1838 
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که  کند. مانند زمان شاه  گدایی به سمت دیگران دراز  همیشه باید دست 
حتی برای ساده ترین بیماری ها، گدای پزشکان خارجی بودیم. 

کسفورد در  کز علمی بزرگی مثل دانشگاه هاروارد در آمریکا، دانشگاه آ مرا
لندن، نظامیه بغداد و حتی األزهر مصر، همه نمونه هایی هستند از مراکزی 
که عده ای هزینه هایش را تقّبل کرده اند تا در آن ها فعالیت های علمی صورت 

بگیرد. یعنی چیزی شبیه همان وقف خودمان.
اِس َخْيٌر  َمْرِء ِف الّنَ

ْ
ُه اهَّلُل ِلل

ُ
َعل ْدِق َيْ امیر مؤمنان؟ع؟ فرمودند: »َو ِلَساُن الّصِ

ُثُه َغْيَرُه [ َيِرُثُه َغْيُره ؛ نام نیکی که خدا ]در سایه ی نیکوکارى  اِل ]ُيَوّرِ َ ُه ِمَن الْ
َ
ل

که به هرحال براى دیگران به ارث  و محّبت[ به انسان عطا می کند، از ثروتی 
می گذارد، بهتر است.«1

نرم افزاری ساده!
جایی  »سایت«.  نام  به  دارند  بخشی  علمی  کز  مرا و  دانشگاه ها  همه ی 
برای  قرار دارد و دانشجوها و پژوهش گرها  کامپیوتری  که در آن سیستم های 

1. نهج البالغه، خطبه ۲3 
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کارهای علمی و تحقیقاتی شان به آن جا می روند و از امکانات موجود استفاده 
می کنند. 

این  بانک های اطالعاتی ای در  و  نرم افزارهای علمی  اینکه چه  به  بسته 
و  با موفقیت، سرعت  پژوهش محققین  کار  باشد،  سیستم ها وجود داشته 

دقت بیشتری انجام می شود. 
امروزه مؤسسات علمی و حوزوی لوح های فشرده ی نرم افزاری مختلفی 
که جای خالی شان در بسیاری از سایت های  کرده اند  را برای محققین تولید 

دانشگاهی احساس می شود. 
شما  که  است  این  بزرگ  فایده های  با  اما  کوچک  و  ساده  ابتکار  یک 
مسئولین  هماهنگی  با  و  کنید  تهیه  را  نرم افزارها  این  واقف،  یک  قامِت  در 

کز علمی، وقف آن مرکز نمایید.  دانشگاه و مرا
در  آن  از  استفاده   و  موقوف  ماِل  از  نگهداری  و  حفظ  وظیفه ی  طبیعتًا 
کار شما در اینجا تمام می شود، اما  موضوع وقف یک واجب شرعی است. 
کرده اید تمامی  که شما وقف  استفاده های علمی محققین از نرم افزارهایی 

ندارد. 
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ِخَرِة َخْيٌر 
ْ

داُر اآل
َ
ْنيا َحَسَنٌة َو ل

ُ
ْحَسُنوا ف  هِذِه الّد

َ
ذيَن أ

َّ
خداوند  می فرماید: »ِلل

کردند، در این دنیا نیکی است و  که نیکی  کسانی  قنَي؛ براى  ّتَ ُ ِنْعَم داُر الْ
َ
َو ل

سراى آخرت از آن هم بهتر است و چه خوب است سراى پرهیزکاران!«1

زندگی سالم
که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، نتیجۀ   خیلی از بیماری هایی 
از درمان است، هزینه اش  ضعف مسائل بهداشتی است. پیش گیری بهتر 
گر عده ای همت کنند برای وقف جهت مسائل  هم به مراتب پایین تر است. ا
که افراد سالم  کشور؛ چرا  کرده اند به پیشرفت  کمک  بهداشتی، در حقیقت 
که انوع غذاها، بی تحرکی ،  کشور را پیشرفت بدهند. در این زمانه  می توانند 
گرفته اند، جای خالی زندگی سالم به شدت  استرس  و... سالمتی  ما را نشانه 
انزوا و... باعث مشکالت زیادی  حس می شود. افسردگی، خشونت طلبی، 
برای خانواده ها خصوصًا نوجوان ها و جوان ها شده اند. وقف  برای سالمتی 
کند. زندگی  کمک زیادی به حل این مسائل  کردن می تواند  و سالم زندگی 

1. سوره ی نحل، آیه ی30 



48

سالم را با وقف به دیگران هدیه دهیم.
خّیَ  لّسَ

َ
ا َحياِتِه،  ىف   

َ
الَبخيل ُيبِغُض  اهَّلَل  »إّنَ  می فرمایند:  خدا؟ص؟  رسول 

ِعنَد َوفاِتِه؛ خداوند از کسی که در زندگی بخیل باشد و در هنگام مرگ سخی 
شود، نفرت دارد«.1 

فراموش شدگان!
به دلیل  این روستاها  از  زیادی دارد. بخشی  و روستاهای  ایران، شهرها 
که دارند، به نام مناطق محروم شناخته می شوند. نیازهای  کمبود امکاناتی 
کنیم، اما می شود  یاد است و ما نمی توانیم همه آن ها را حل  این مناطق نیز ز
دل بچه های آن مناطق را شاد کرد. مثاًل چند اسباب بازی را وقف کنیم برای 
لبخند  نیز  خدا  می شود  باعث  شادی هایشان  و  خنده ها  بچه ها.  آن  بازی 
کارمان. یا مثاًل خیلی از تازه عروس ها هستند در این مناطق  رضایت بزند به 
لباس عروس  دارند! می شود چند  لباس  به  نیاز  برای شب عروسی شان  که 
وقف کرد برای تازه عروس های این مناطق تا به رایگان از آن ها استفاده کنند. 

1. بحاراالنوار، ج74، ص173 
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یا در برخی از این مناطق، دسترسی به کتاب های کمک درسی بسیار سخت 
کتاب ها  این  که  ندارد  وجود  خانواده ها  برای  هم  اقتصادی  قدرت  و  است 
و  کرد  خریداری  درسی  کمک  کتاب  چند  یا  یک  می شود  کنند.  تهیه  را 

کرد برای استفاده بچه های محروم آن منطقه. وقف شان 
کار نشده فراوان!  یاد است و   ایده ز

ئكُة:  ِت املل
َ
امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »إّن الَعبَد إذا ماَت قال

َکيل  وا  ر ُتؤّخِ و ل  م، 
ُ

ك
َ
ل ن 

ُ
َيك  

ً
موا َفضل فَقّدِ َر؟ 

َ
أّخ الّناُس: ما   

َ
و قال َم؟ 

َ
َقّد ما 

 
َ

ل
َ

َثّق َمن  اَلغبوَط  و  َخيَر ماِلِه،  ُحِرَم  َمن  وَم  اَلحر فإّن  م؛ 
ُ

يك
َ
يكوَن َحسَرًة عل

گویند: چه پیش  يَنُه؛ هرگاه بنده بمیرد، فرشتگان  َدقاِت و اَليراِت َمواز بالّصَ
گذاشت؟ پس، زیادى مال خود را پیش  گویند: چه بر جاى  فرستاد؟ و مردم 
گردد؛ زیرا  فرستید، تا براى شما باشد و بر جاى نگذارید تا مایه حسرت شما 
که از خیر و منفعت مال خود محروم بماند و سعادتمند  کسی است  محروم 

که ترازوهاى اعمالش از صدقات و خیرات سنگین شود«.1 کسی است 

ضا؟ع؟، ج1، ص۲98  1. عيون أخبار الّرِ
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گاری
پدر با سرعت دارد راه می رود و حسابی هم عرق می ریزد. مادر هم دست 
گرفته و آن ها را به زحمت دنبال خود می کشد. دست  بچه های قد و نیم قد را 
کردن بار پدر، دارند به  کدام از بچه ها وسیله ای است. البد برای سبک تر  هر 
او کمک می کنند. کاماًل معلوم است کمی دیر رسیده اند و باید عجله کنند. 
یکی از بچه ها خود را به پای پدر چسبانده. انگار از راه رفتن خسته شده و 
کند. دوست  را بغل  او  بابا  پارک می روند،  به  که  می خواهد مثل وقت هایی 

داری بروی کمکشان، ولی خجالت می کشی. 
چرخ  می کشاند.  خود  دنبال  را  بزرگ  چمدان  دو  دارد  سختی  به  پدر 
یکی شان شکسته و به سختی حرکت می کند. پدر اصاًل حال خوبی ندارد. 
کت کند. حال مادر  تشری به کودک می زند و فریادی بر سر مادر که بچه را سا
که در هر  کرده  هم دست کمی از او ندارد، ولی چیزی نمی گوید. انگار عادت 

کند. مسافرت، سر حمل و نقل اسباب و وسایل شان، این معرکه را تحمل 
که  خانواده هایی  برای  گاری  چند  جای  چقدر  می کنی  فکر  خودت  با 
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وسایل شان زیاد است، خالی است تا از آن ها برای انتقال وسایل شان از درب 
ترمینال تا پای اتوبوس استفاده کنند. گاری هایی که رایگان باشند و خانواده های 
که برای شان در حکم چمدان  گونی هایی را  کیسه ها و  کم بضاعت هم بتوانند 

است، با آن جابجا کنند. چند گاری که وقف شده باشند برای این کار.
لبخند می زنی. بهانۀ خوبی پیدا کرده ای برای این که تو هم »واقف« شوی.
 َذا َمَساَفٍة َبِعيَدٍة 

ً
يقا َماَمَک َطِر

َ
ّنَ أ

َ
ْم أ

َ
حضرت علی؟ع؟ می فرمودند: »َو اْعل

َغَک ِمَن 
َ

ِر َبل  ِغَن ِبَک ِفيِه َعْن ُحْسِن اِلْرِتَياِد، َو َقّدِ
َ

ُه ل
َ
ّن

َ
ٍة َشِديَدٍة، َو أ

َ
َو َمَشّق

گاه باش! راهی بس طوالنی و دشوار در پیش داری و در  ْهر؛ آ
َ

ِة الّظ
َ

اِد َمَع ِخّف الّزَ
که تو را سبکبار به منزل  کردار پسندیده و توشه ای چندان  پیمودن آن راه از 

برساند بی نیاز نیستی«.1

مشارکت در دانش!
که آن ها را خوانده ایم و احتیاج خاصی  کتاب های زیادی داریم  همه ما 
که نیاز دارند به خواندن آن  بهشان نداریم. اطراف مان پر است از آدم هایی 

1. نهج البالغه، نامه31  
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کتاب ها. رویشان بنویسیم »وقف خوانده شدن«! و وقفش کنیم برای خواندن 
مردم. 

که می خوانند اسم شان را  کسانی  کاغذ بچسبانیم تا  صفحه اولش یک 
کتاب از بین رفته باشد، اما افراد زیادی آن را  بنویسند. مدت ها بعد شاید 

خوانده اند و در این علم و دانش شان، ما هم سهیم بوده ایم. 
يٌب  يٌب ِمَن الّناِس، َقر يٌب ِمَن اهَّلل، َقر خّیُ َقر لّسَ

َ
رسول خدا؟ص؟ فرمود: »ا

ِة؛ سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است«.1 ِمَن اجَلّنَ

مرکز مشاوره!
که متأسفانه جدی  مشکالت روحی و روانی، از مشکالت مهمی است 
گذشته  کار  از  کار  که دیگر  گرفته نمی شود و اهمیتش وقتی معلوم می شود 
به  اقدام  باشید  خوانده  خبرها  در  هم  شما  شاید  ندارد.  سودی  پشیمانی  و 
که برای خالصی از یک ازدواج اشتباه اتفاق افتاده، یا معتاد  خودکشی هایی 
که محصول ارتباط اشتباه پدر و فرزند است، یا خیابانی شدن  شدن هایی 

کافی، ج4، ص40   .1
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دخترهایی که احساس کمبود محبت در خانه، آن ها را راهی خیابان ها کرده 
که خدا می داند و بس.  و حاال خود و اطرافیان شان به قدری پشیمانند 

که به خاطر مشکالت ریز  یاد دیگری هم باشند  البته شاید افراد بسیار ز
که باعث پشیمانی شان شده و فقط  کارهایی زدند  و درشت شان دست به 
چند ساعت مشاوره، راهی جلوی پای شان می گذاشت که هم مشکل شان را 

کارشان را به این جا نمی رساند.  حل می کرد و هم 
کند تا بتواند با  که واقفی هزینه هایش را تأمین  راه اندازی یک مرکز مشاوره 
کم ترین هزینه به نیازمندان مشاوره دهد، تیتر بعضی اخبار حوادث روزنامه ها 

را تغییر می دهد.
َو  ُمْنَبِسٌط  َوْجٌه  َعلماٍت:  َبَع  ْر

َ
ا ِة  ّنَ َ اجلْ ِلْهِل  »ِاّنَ  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 

َيٌد ُمْعطَيٌة؛ بهشتی ها چهار نشانه دارند: روى  َو  ٌب َرحمٌي 
ْ
َقل َو  طيٌف 

َ
ِلساٌن ل

گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دسِت دهنده«.1

1. مجموعه ورام، ج۲، ص91؛ امالی، شيخ طوسی، ص683 
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یک شارژر کوچک!
یک  می کنیم،  باز  را  کشو  است:  تکراری  ما  از  خیلی  برای  صحنه  این 
کابل های اتصال موبایل  گره خورده اند به هم. هندزفری،  که  عالمه سیم برق 
به کامپیوتر و چند تا شارژر. شارژرهایی که وقتی گوشی مان را عوض کرده ایم، 
گره بخورد  که سیم شان  مانده اند روی دست مان و تنها فایده شان این است 

به سیم های دیگر!
که از نگاه ما فقط مایه ی دردسر  کرده ای همین شارژری  هیچ فکرش را 
که مثاًل  کسانی  گوشی  برای شارژ  و عذاب است، می تواند بشود وسیله ای 
مسافرانی  یا  جمعه،  نماز  نمازگزاران  یا  می روند،  حسینیه  به  عزاداری  برای 
کسی  و  باشد  شده  خاموش  گوشی های شان  است  ممکن  ترمینال  در  که 

چشم انتظارشان باشد؟ 
کوچک مثل شارژر  که نگاه می کنیم، یک وسیله ی  کمی به اطراف مان 
موبایل را می توانیم به گونه ای »وقف« کنیم که گره از کار دیگران باز کند. بودن 
کوچک در زندگی ما تفاوتی ندارد، اما وقف شدنش  یا نبودن این وسیله ی 
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شلوغ  کشوی  از  بهتر  جایی  در  دیگر،  آدم های  نامحدود  استفاده ی  راه  در 
خانه مان، حتی ممکن است وسیله ی نجات ما در آن دنیا شود. 

کنید: فکرش را 
گوشی اش خاموش  دختر دانشجویی در حال برگشتن به شهرش باشد و 
شده و مادرش نگران حال او. به محض رسیدن به استراحت گاِه بین راه، از 
کند، با مادرش  کرده اید استفاده  که شما وقف استفاده ی مسافران  شارژری 
تماس بگیرد و او را از نگرانی دربیاورد و دعای خیر یک مادر بشود پاداشی 
کوچک شما. فرقی نمی کند این اتفاق در زمان حیات شما بیفتد  برای وقف 

کوتاه شده. ثواب وقف تمامی ندارد. که دست تان از دنیا  یا زمانی 
گر شارژری اضافی هم در خانه نداشتی، باز هم این فرصت را از دست  ا

نده، مگر خرید یک یا چند شارژر چقدر هزینه می برد؟
 ِمن ماِلِه 

َ
ن... أنَفَق الَفضل امیرالمؤمنین امام علی؟ع؟ فرمودند: »طوىب ِلَ

 ِمن ِلساِنِه؛ خوشا به حال کسی که زیادى مال خود را انفاق 
َ

و أمَسَک الَفضل
یاده گویی نگه داشت«.1 کرد و زبانش را از ز

1. نهج البالغه، حکمت1۲3 
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خاطره ای از هوای خنک
کننده  کالفه  آن قدر  گرما  کویری،  شهرهای  در  مخصوصًا  تابستان ها، 
کارهای شان از خانه بیرون می روند.  که مردم فقط برای ضروری ترین  می شود 
برای  خدماتی  کز  مرا و  رستوران ها  مغازه ها،  پاساژ ها،   آب وهوایی،  چنین  در 
گرما را از  عقب نماندن از بازار رقابت  و جذب مشتری  بیشتر، سعی می کنند 
گازِی پر  کولرهای آبی و اسپلیت  های  کمک  یاد و خاطر مردم ببرند. آنها به 
که مشتری  کار و مغازه شان را آن قدر خنک و مطبوع می کنند  قدرت، محیط 

کند.  گرما را فراموش  که آن جاست،  تابستان و  تا لحظه ای 
کسی هم هست  اما میان رقابت بازاری ها برای جذب مخاطِب بیشتر، 
کسی هست بگوید خانه ی  برای خانه ی خدا دنبال مهمان بیشتر بگردد؟ 
خدا در تابستاِن کویری شهر ما گرم است و ممکن است مردم به خاطر گرمای 
که نمازگزاران در  به فکر این هست  کسی  نیایند؟  اندازه به مسجد  از  بیش 

کنند؟ گرم شان نشود و لحظه های آرام و مطلوبی را سپری  خانه ی خدا 
که شما چنین شخصی باشید. همان  »وقف« می تواند راه خوبی باشد 
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می شود  باعث  محله ،  مسجد  برای  اسپلیت  یا  کولر  یک  وقِف  با  که  کسی 
کودکان محله، تنها و  »گرما« مردم را از خانه ی خدا دور نکند. باعث می شود 

تنها به خاطر هوای خوب و خنک، پایشان به مسجد باز شود. 
کوچه به  گرمای  کودکی روزهای اول فقط به خاطر فرار از  فکرش را بکنید: 
کالس های قرآن دعوت شود و این بهانه ای شود برای  مسجد بیاید. آن جا به 
رشد فکری و فرهنگی اش. به قرآن عالقه مند شود و شاید در آینده بشود قاری 
کسی از نقشه های  قرآن. شاید سال های بعد بشود استاد و معلم قرآن. چه 
آثار  و  کریم  قرآن  بزرگ  مفسر  یک  بشود  کودک  همین  شاید  دارد؟  خبر  خدا 

کند.  کتاب خدا منتشر  مهمی درباره ی حقانیت دین و 
یقینًا چنین روزی که بیاید، نه شما، که حتی خود او نمی داند زندگی اش 
که باعث  مدیون خاطره ای خوش از هوای خنک مسجد بوده. هوای خنکی 

و بانی اش »وقفی« از طرف شما بوده  است!
که هیچ ذره ای  که از همه ی این معادله ها خبر دارد خود خداست  کسی 

در این عالم از نگاه او مخفی نخواهد ماند!
و  َقصدا،  وأنَفَق  با،  َطّيِ کَتَسَب  ِا  

ً
امَرأ اهَّلُل  »َرِحَم  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 
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کیزه  که شغل پا کسی را  کند   ِلَيوِم َفقِرِه و حاَجِتِه؛ خداوند رحمت 
ً
َم َفضل

َ
َقّد

کند، و براى روز فقر و نیاز خویش ]= قیامت[،  داشته باشد، به اعتدال انفاق 
خیرى پیش فرستد«.1

وسائل و مسائل!
مشکل  و  مسأله  تومانی  میلیون  یک  یخچال  خرید  خیلی ها،  برای 
خانه،  چوبی  کمد های  عوض کردن  خیلی ها،  برای  نمی آید.  حساب  به 
دغدغه ی مالی بزرگی نیست. برای خیلی ها خرید فرش، تلویزیون، اجاق گاز 

و وسائل آشپزخانه به راحتی قابل انجام است.
اما باورمان شود که همین وسائل ساده ی زندگی، برای خیلی از خانواده ها 
و  ما  شهر  در  مادرهایی  و  پدرها  است.  زندگی شان  مسائل  دشوارترین  جزء 
که شب های زیادی را با دغدغه ی خرید  شاید هم در همسایگی مان هستند 

همین وسائل برای ازدواج فرزندشان، صبح می کنند.
کاالهای  میلیون توماِن  چند  لنگ  ازدواج ها  از  خیلی  که  شود  باورمان 

کنز العّمال، ج4 ، ص6، ح9۲07   .1
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برای  که  اقدامی  کم ترین  کنیم،  نگاه  این طور  ماجرا  به  گر  ا است.  ضروری 
انجامش مصمم می شویم این است که تالش کنیم موانع ازدواج اطرافیان مان 
کنیم. می توان بخشی از اجاره خانه یا درآمدمغازه  یا حقوق ماهیانه  را برطرف 

کار اختصاص داد. را به این 
از  سنگین.  و  سخت  دارد  شرایطی  امروز،  وضع  و  شرایط  با  ازدواج 
می شود  باعث  که  و...  مسکن  اجاره  تا  گرفته،  عروسی  و  عقد  هزینه های 
و هم  ازدواج می رود  این گونه، هم سن  و  نروند  ازدواج  به سمت  زیادی  عده 

مشکالت بسیار زیادی جامعه را دربر می گیرد.
کنند.  گر مردم دست به دست هم دهند، می توانند این مشکل را حل  ا
مثاًل  شوند!  عمل  وارد  باید  واقفین  که  اینجاست  دالیلش  مهم ترین  از  یکی 

کنند برای برگزاری مراسم عروسی!  سالن هایی ایجاد 
می شود قانون گذاشت کسانی که مهریه شان اندک است، )مثاًل ۱۴ سکه 
کرد  کنند؛ یا حتی خانه هایی وقف  است(، می توانند از این سالن استفاده 
این خانه  در  گر می خواهند  ا که  گذاشت  مثاًل شرط  و  زوج های جوان  برای 

کنند، باید مقداری از قرآن را حفظ نمایند!  زندگی 
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کنیم.  عمل  باید  فقط  است،  یاد  ز آرامش  به  جوانان  رساندن  برای  ایده 
کار نشده است. یاد است  که ز چیزی 

 َناَداُه اهَّلُل َتَباَرَک َو 
َّ

سِلٍم َحاَجًة إل امام صادق؟ع؟ فرمود: »َما َقَض ُمسِلٌم ِلُ
َة؛ هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی 

ّ
َک ِبدوِن اجَلَن

َ
َّ َثواُبَک َو ل أرَض ل َ

َتَعاَل َعل
را برآورده نکند، مگر این که خدای تبارک و تعالی او را ندا دهد: پاداش تو بر 

کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم بود«.1 عهده من است و من به 

وقتی نمی توانیم بیمارستان وقف کنیم!
خیلی ها با شنیدن نام »وقف« یاد خیرین مدرسه ساز یا بیمارستان های 
کنیم  که باعث می شود وقف را خالصه  موقوفه می افتند. همین تصور است 
در ساختن مدرسه،  بیمارستان، مسجد و... فکر کنیم غیر از این ها راهی برای 
که می توان حتی یک لیوان پالستیکی را هم  »وقف« وجود ندارد؛ در حالی 

کرد.  وقف استفاده عموم 
از پس ساختن فضاهای عمومی مثل مسجد  که  کمی هستند  عده ی 

کافی، ج۲، ص194، ح7   .1
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و مدرسه برمی آیند و توانایی تأمین مخارج ساخت یک بیمارستان مجهز را 
دارند. 

کن، برای تهیه ی وسائل مورد  اما راه برای ما بسته نیست. خیلی از این اما
نیازشان با مشکل روبه رو هستند. می توانیم به سادگی و به قدر توان خودمان، 

کنیم. ابزار، وسائل و امکانات الزم در این مکان ها را تهیه و وقف 
دارد،  وجود  شهرمان  در  که  مدرسه ای  و  بیمارستان  هر  برای  می توانیم 
وسائل موردنیازشان مثل تخت بیمارستانی، نیمکت کالس، تخته سیاه، میز 
و صندلی، گلدان، قاب عکس، ساعت، وسائل آزمایشگاهی، وسائل اداری 

کنیم.  و... بخریم و وقف استفاده عموم در آن مکان 
با هماهنگی اداره ی اوقاف شهرمان، نگاهی به لیست  شاید بد نباشد 
که چون به نام موقوفات شناخته  کز مهم وقف شده بیاندازیم. مکان  هایی  مرا
به دقت  آن  در  موجود  اموال  تک تک  از  باید  که  می دانند  همه  می شوند، 

محافظت و مراقبت کنند. 
راه  در  کرده اید،  وقف  آن چه  که  بود  خواهد  راحت  خیال تان  این کار  با 

خودش استفاده می شود و آسیب نمی بیند.
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ّرِ ِعقابا الَبْغُی؛ پاداش 
َ

ْسَرَع الّش
َ
ْيِر َثوابا الِبّرُ َو ِاّنَ ا َ ْسَرَع الْ

َ
پیامبر؟ص؟: »ِاّنَ ا

کیفر ستم و تجاوز زودتر از  کار خوب دیگرى می رسد و  نیکوکارى زودتر از هر 
گریبان می گیرد«.1 کار بد دیگرى  هر 

همه می توانند!
که در آبادی خانۀ خدا نقشی  کسانی ثبت شود  برای این که اسم تان جزو 
هزینۀ  یا  شوید،  متقبل  را  مسجد  کل  فرش  نیست  الزم  حتمًا  داشته اند، 
کتاب، یک  بازسازی مسجد را داشته باشید. شما می توانید با خرید چند 
واقفین  الهی  را در لیست  ُمهر، اسم تان  تعدادی  یا حتی  کوچک  کفشی  جا

مسجد ثبت کنید.
وقف برای همه است و همه می توانند. همه این چیزهای ریز و درشت، 
مسائلی هستند که مردم به آن ها نیاز دارند. مهم نیست آن نیاز چقدر کوچک 
باشد، مهم این است که ما برای رفع آن نیاز قدمی برداریم و قدمی که تا ابد به 

نام ما می ماند، »وقف« است.

1. ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص166؛ خصال، ص110، ح81 
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َو  َرَقَبٍة  ألِف  امام صادق؟ع؟ فرمود: »َقَضاُء َحاَجِة اُلؤِمن َخيٌر ِمن ِعتِق 
ِن ألِف َفَرٍس ىف َسِبيِل اهَّلِل؛ بر آوردن نیاز مؤمن بهتر است از آزاد 

َ
َخيٌر ِمن ُحل

کردن هزار بنده و بهتر است از تجهیز کردن هزار اسب برای جهاد در راه خدا«.1

برای کودکان
است.  کودکان  سرگرمی های  مهم ترین  از  یکی  قصه،  و  شعر  کتاب های 
حقیقت  در  اما  است،  سرگرمی  یک  فقط  کودکان  نگاه  از  که  کتاب هایی 
انتخاب  در  ما  کودکان  برای  می شوند  الگوهایی  قصه ها  و  شعرها  قهرمان 
کتاب های شعر و قصه رو  کودکان، با انبوهی از  کتاب  سبک زندگی. در بازار 
به رو می شویم که از زبان های مختلف ترجمه شده اند، البته تمامی محتوای 
که هر نویسنده و شاعری  کتاب ها مشکل دار نیست، ولی طبیعی است  این 
با توجه به نگاه ایده آل خود از زندگی، اقدام به نوشتن داستان و سرودن شعر 

می کند. 
پیدا  افرادی  باید  کودکان،  قصه  و  شعر  کتاب های  کمبود  پرکردن  برای 

کافی، ج۲، ص193، ح3   .1



64

کتاب ها؛ از هزینه های تألیف و  کنند برای تهیه این  شوند و اموالی را وقف 
که هم خوب نوشته شده اند و هم  کتاب هایی  گرفته تا توزیع و تبلیغ.  چاپ 
حرکت  به  کنند  کمک  که  کتاب هایی  باشند؛  داشته  کودک پسند  طراحی 

بچه ها به سمت سبک زندگی اسالمی.
َماَواُت  ٍة َعرُضَها الّسَ ْم َو َجّنَ

ُ
ك ّبِ

ن ّرَ  ِإَل  َمْغِفَرٍة ّمِ
ْ
قرآن می فرماید: »َو َساِرُعوا

اِء؛ بشتابید به سوی  ّرَ
َ

اِء َو الّض ّرَ ِذيَن ُينِفُقوَن ىِف الّسَ
َّ
ِقنَي ال ُمّتَ

ْ
ْت ِلل

َ
ِعّد

ُ
ْرُض أ

َ ْ
َو األ

مغفرت پروردگار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن همه آسمان ها و زمین را 
که مال خود به فقراء در حال  گرفته و مهیا برای پرهیزگاران است. آن هایی  فرا

وسعت و تنگدستی، انفاق کنند«.1

1. سوره آل عمران، آیات133و134 
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- چهــــــــــار -

چگـــــــــــــونه؟
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کردن و  کس به وقف  که با وقف، آثار و فضائلش آشنا شدیم، هر  کنون  ا
کند. درنگ جایز نیست،  واقف شدن عشق و عالقه پیدا نموده، باید عجله 
کسی  کمین نشسته. همین که  که شیطان حیله گر به  باید شتاب نمود؛ چرا 
کند، با هزار مکر و حیله، با قیافه ای خیرخواهانه، هرطور شده  کار خیر  اراده 

کار خیر او شود. می خواهد راهش را سد نموده و مانع انجام 
از اسلحه های  کردن،  از وقف  افراد مؤمن  نمودن  برای منصرف  شیطان 
گاهی با سالح تهدید به فقر و نشان دادن آینده ای  زیادی استفاده می کند؛ 
گاهی با اسلحه جمع  گاهی با زیبا جلوه دادن محبت زن و فرزند؛  تاریک؛ 
کسی به افتخار  گاهی با ... خالصه هرطور شده نمی خواهد  مال و تکاثر و 

واقف شدن نائل آید. 
ُمردن  و  رفتن  زمان  اوست.  پی  در  که  دارد  اجلی  انسان  دیگر،  سوی  از 
فرصت  بست.  دل  و  بود  دل خوش  نباید  نیامده  عمر  به  نیست.  مشخص 
کس نمی داند فردایی برای  که هیچ  زندگی امروز را باید غنیمت شمرد؛ چرا 

زندگی در دنیا دارد یا نه.
کید نموده و اهل بیت؟مهع؟، عجله  کار خیر تأ کریم نیز در سبقت به  قرآن 
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کار خیر شمرده اند. کار خیر را توصیه و آن را یکی از شرایط إتمام احسان و  در 
و  نشده  دیر  تا  اهلل.  بسم  بپیوندد  واقفان  خیل  به  می خواهد  که  هر  حال 

فرصت از دست نرفته، باید اقدام نمود.
کافی است سری به یکی از ادارات اوقاف و امور خیریه محل زندگی خود 
که »سند عاشقی« است، نام خود را ماندگار و  زده و با پرکردن »سند وقف« 
جاودانه نمود. در هر شهر و شهرستانی که باشید، می توانید با در دست داشتن 
مدارک معتبر شناسایی خود و همچنین سند مالکیت آنچه را که می خواهید 
وقف کنید، به نزدیک ترین اداره اوقاف و امور خیریه رفته، دفترچه وقف نامه را 

ُپر کنید و با وقف کردن بخشی از دارایی خود، آن را ماندگار نمایید.
که واقفین و خیرین، قبل از وقف باید بدانند،  در ادامه، مهم ترین نکاتی 

خواهد آمد.
1. معین نمودن پیگیری کننده ثبت وقف:

کیست؟ که می خواهد وقف را انجام دهد  باید مشخص شود فردی 
کند، یا نماینده و وکیل قانونی  آیا مالک حقیقی خودش می خواهد وقف 

او.
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2. تعیین نوع مال: 
یعنی )منقول است یا غیر منقول، عرصه یا اعیان(؛ البته در وقف پول بین 

مراجع معظم تقلید اختالف نظر است.
3. تعیین تولیت موقوفه:

یعنی واقف باید متولی وقف )حقیقی یا حقوقی( را مشخص نماید. در 
صورت عدم تعیین متولی، تولیت موقوفه بر اساس قانون با اوقاف است.

4. تعیین ناظر بر موقوفه:
این مورد الزامی نیست، ولی تعیین ناظر بهتر است. البته سازمان اوقاف 

به صورت استصوابی بر موقوفات نظارت دارد.
5. تعیین مورد مصرف:

واضح  و  کامل  را  موقوفه  منافع  یا  عین  مصرف  مورد  و  محل  باید  واقف 
معین نماید. در صورت عدم تعیین، طبق قوانین مصوب عمل می گردد.

اولویت سنجی در نیات؛ یعنی به نیاتی که بیشتر مورد نیاز جامعه است و 
یادتر می باشد، توجه شود. اثر بخشی آن ز
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6. جاری نمودن صیغه وقف:
کی از وقف  که حا کتبی و یا عملی  یعنی با عبارتی به صورت زبانی و یا 

باشد، اقدام به وقف مال مورد نظر شود.
7. ذکر شروط وقف:

که الزمه وقف  قبل از جاری نمودن صیغه وقف، نسبت به درج شرایطی 
گردد. به عنوان مثال: برای وقف مسجد الزم است از همان  می باشد، اقدام 
و  به عنوان مسجد مشخص شود  نظر،  مورد  تعیین طبقه  با  ابتدا مساحتی 
یا پذیرایی،  از قبیل سرویس بهداشتی، سالن اجتماعات  ملزومات موقوفه 
امام  یا  خادم،  برای  مسکونی  واحدهای  فرهنگی،  واحدهای  آشپزخانه، 
غ و دفتر مدیریت، واحدهای تجاری و نیازهای دیگر، همراه 

ّ
جماعت یا مبل

با تعیین محدوده آن در وقف نامه تصریح شود.
در صورت تعیین شروط ضمن عقد، شروط به صورت واضح و روشن در 

گردد و از درج شروط مبهم و مشکل ساز، خودداری شود. وقف نامه ذکر 
8. اقباض:

به قبض دادن موقوفه؛ یعنی متولی وقف موقوفه را در اختیار بگیرد.
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9. عمل به نیت وقف:
برای تحقق وقف، عمل به نیت واقف )انتفاعی یا منفعتی( الزم است. 

10. بقاء موقوفه:
درآمد موقوفه ابتدا برای احیا، بقا و نگه داری موقوفه هزینه می شود. سعی 

گرفت. شود برای بقای هر موقوفه، محل درآمدی در نظر 
11. تعیین حق التولیه و یا حق النظاره:

یعنی متولی باید میزانی از درآمد موقوفه را برای حق التولیه و یا حق النظاره 
مشخص نماید. در صورت عدم تعیین، بر اساس قانون عمل خواهد شد. 

ک 12. ضرورت تعیین تکلیف ابهام امال
که در طرح شهرداری )مانند تعریض جاده یا خیابان و...( قرار  کی  امال
وقف  به  نسبت  سند،  اصالح  و  شهرداری  با  تکلیف  تعیین  از  پس  دارند، 

گردد. میزان باقی مانده اقدام 
کید بر اخالص 13. تأ

سعی شود در انجام وقف، اخالص عمل مورد نظر باشد؛ به گونه ای نباشد 
که با وقف، موجبات تضییع حقوق عده ای فراهم شود.
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گیرد و باعث تبعات  کراه و اجبار صورت  وقف با طیب خاطر و بدون ا
ناخوشایند بعدی نباشد. به طور مثال، زندگی خودش و یا فرزندان و خانواده 

دچار مشقت نشود. 
14. تنظیم وقف نامه رسمی:

لزومًا و در صورت امکان، وقف به صورت رسمی و قانونی در یکی از دفاتر 
گیرد. ثبتی صورت 

باید توجه داشت که بعد از انجام مراحل وقف و تنظیم وقف نامه )رسمی 
و یا عادی( و تحویل موقوفه به متولی وقف، دیگر امکان ابطال وقف نامه و 
یا تغییر در مورد مصرف و یا شرایط وقف و مندرجات آن توسط واقف وجود 
ندارد. البته در شرایط ویژه و با حکم مراجع قضایی، ابطال وقف نامه ممکن 

خواهد بود. 
15. درج مشخصات کامل:

کامل واقف، متولی، ناظر و ملک مورد وقف همراه با آدرس  مشخصات 
گردد. دقیق در وقف نامه ذکر 
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16. رابطه واقف و موقوفه:
با انجام وقف، مال وقف شده از تحت تصرف و مالکیت واقف خارج 
می شود و چون واقف دیگر مالک نیست و نمی تواند مال موقوفه را به دیگری 
انتقال دهد، ولی واگذاری موقوفه به صورت بهره برداری از منافع عین ممکن 

است. )در قالب اجاره واگذاری به صورت تملک اعیان و...(. 
17. وقف ملک مشاع:

کی  اگرچه وقف به صورت مشاعی صحیح است، اما بهتر است در امال
که امکان افراز وجود دارد، قبل از وقف نسبت به افراز اقدام شود.


