
رهنمود
ما  وظايف  از  يكى  بزرگوار،  آن  رحلت  سالگرد  در 

اين است كه در دل و زبان، از زحمات و مجاهدات بى نظير و 
خستگى ناپذير اين زبده  عالم و آدم، سپاس گزار باشيم.

مقام معظم رهبری
پيامبر عظيم الّشأن اسالم)ص( برگزيده ى  همه ى  بشرّيت در طول تاريخ و پدر 
معنوى مسلمان ها و همه انسان هايى است كه به ارتقاء و رشد انسانيت عقيده 

دارند.
مقام معظم رهبری

عطر یادها
پيامبر عظيم الشأن اسالم حضرت محمد)ص( در سن شصت و سه سالگي پس 
از 23 سال رسالت و نبوت به لقاي معبود شتافت. دين اسالم در مكه به كندي 
پيش مي رفت و آزار مشركان مانع رشد اسالم بود اما در مدينه، تحول بزرگي 
فرا گرفت. هر چند رسول  را  تمام حجاز  اسالم،  و  اسالم حاصل شد  نشر  در 
انجام دادند ولي  انضباط ديني مردم  خدا)ص( تالش فراواني در حفظ نظم و 

پس از رحلت آن بزرگوار، مردم به بزرگ ترين وصيت حضرتش كه پيروي 
از اميرالمؤمنين)ع( بود، عمل نكردند.

كوچه های آسمان
ظهر بود. مردم، گرم كار بودند. گاه دِر خانه اي باز مي شد. بچه اي بيرون 
مي دويد و مادرش او را دنبال مي كرد. مردي فرياد زد: »پيامبر آمد! كاروان، 
پيامبر)ص( از راه رسيد!« نسيم خنكي وزيد. سر و صدايي در شهر پيچيد. 
مردم، مغازه ها را رها كردند. هر كس، هر چيزي در دستش داشت، زمين 

گذاشت. همه به سوى پيامبر)ص( دويدند.
با  بلند شد. بچه ها  وارد شد. فرياد شادي  از دروازه ى شهر،  پيامبر)ص( 
لبخند زد و براي شان، دست  آنها  به  پيامبر)ص(  خوشحالي مي دويدند. 
تكان مى داد. »ِزيد« جلو دويد. پيامبر)ص( او را شناخت. از باالي اسب، 

على)ع( رو كرد كه در كنار بسترش  
و  فشرد  را  او  دست  مى ريخت.  اشك  غمگنانه 

فرمود: »اى ابوالحسن! همواره امانت را به صاحبش بازگردان؛ 
خواه صاحب امانت، نيك يا بد باشد و امانتى كه نزد تو دارد، خواه كم 

باشد و خواه بسيار. حتى اگر اين امانت يك نخ و سوزن بى ارزش باشد«.
)بحار االنوار، ج 77، ص 273(

قناعت موجب بی نیازی
به سوى حضرت رفت.  با كسى گفت وگو مى كند.  را ديد كه  رسول خدا)ص( 
وقتى نزديك شد، پيامبر)ص( مشغول گفتن اين جمله با دوست خود بود: »هر 
كه از ما چيزى بخواهد به او مى دهيم، ولى اگر قناعت پيشه خود سازد، خدا 
گفتن خواسته خود  از  اين جمله،  با شنيدن  مرد  بى نياز خواهد ساخت«.  را  او 
صرف نظر كرد و بدون آنكه خواسته خود را بيان كند، بازگشت. روز بعد دوباره 
نزد پيامبر)ص( آمد، ولى باز هم بدون گفتن چيزى بازگشت. روز سوم مشكالت 
مالى آن قدر به او فشار آورد كه او را وادار كرد خواسته ى خود را به پيامبر)ص( 
بگويد، ولى در ميان راه به ذهنش رسيد كه تيشه اى به امانت بگيرد و هيزم 

بيابان را جمع كند و بفروشد. 
تيشه اى به امانت گرفت و به صحرا رفت و مقدارى هيزم جمع كرد و آن 
را به بازار برد و در مقابل نيم من جو فروخت. به خانه بازگشت و آن را به 
همسرش داد تا با آن نانى درست كند. او اين كار را چند روز ادامه داد و 
توانست با فروش هيزم ها يك تبر بخرد. پس از آن به شكستن هيزم هاى 
بزرگ مشغول شد و توانست براى حمل آن، دو شتر جوان و يك برده 
نيز بخرد. رفته رفته به اين كار خود ادامه داد تا آنجا كه ديگر به كسى 

نياز نداشت.
روزى نزد پيامبر)ص( رفت. داستان را براى او تعريف كرد. پيامبر اكرم)ص( 
فرمود: »به تو نگفتم هر كه از ما چيزى بخواهد، به او مى دهيم، ولى اگر قناعت 
پيشه خود سازد، خدا او را بى نياز خواهد گردانيد«.)بحاراالنوار، ج 75، ص 108(

در كوچه باغ خاطره
سالم بر تو اي فرستاده ى خوبي ها! اي مهربان ترين 

فرشته ى خاك! تو، از ملكوت آسمان به زمين فراخوانده شدي 
تا انسان را با معناي واقعي اش آشنا كني. تو، آفتاب روشن حقيقت بودي 

در شام تيره ي زندگي از مشرق دل ها برآمدي و اكنون، آسمان، تب دار غروب 
جان گداز توست. اي آيينه ى خدا نما! اي بهانه آفرينش! هجران تو هستي را به 
تب و تاب انداخته است و تابوت فراقت، بر شانه هاي آسمان سنگيني مي كند كه 
اين گونه پيشاني در چين و چروك ابرهاي پرباران كشيده است. گهواره ى زمين و 
رو انداز آسمان، خالي شدِن بستر خود را از ُدر دانه ى هستي باور ندارد و مانند دِل 
غم گرفته رهروانت، اندوهگين است. سالم خدا بر آن روح بلند و مهربانت! سالم 

خدا و فرشتگانش بر آن تالش بي چشم داشتت اي پدر بزرگوار آفرينش!  
گلبرگی از آفتاب

نبی)ص( از زبان علی)ع(
آن  الَحق؛  راَيَة  ِفينا  َخلََّف  و  َرشيداً  َمضي  و  أمينًا  أّدي  فرمودند:  علي)ع(  امام 
بزرگ، رسالت خويش را با امانت به انجام رساند و دنيا را ترك كرد، در حالي كه 

راهنماي ما بود و پرچم حق را در ميان ما باقي گذاشت.)نهج البالغه، خطبه 
)100

زندگی پیامبر)ص(
أجزاٍء:  ثاَلثََة  ُدخولَُه  َء  َجزَّ َمنِزلِِه  إلي  إذا أوي  امام سّجاد)ع( فرمودند: كاَن 
ُجزءاً هلِلِّ و ُجزءاً ألهلِِه و ُجزءاً لَِنفِسِه؛ پيامبر)ص( وقتي به خانه ى خويش 
مي رفت، اوقاتش را سه قسمت مي كرد: بخشي براي خدا، بخشي براي 

خانواده و بخشي براي خود.)مكارم األخالق، ج 1، ص 44(
بهترین انسان ها

لَه؛  أطَوُعُهم  الِقياَمِة  َيوَم   ِ اهللَّ إلَي  الّناِس  أَحبَّ  فرمودند:إنَّ  پيامبر)ص( 
محبوب ترين آدميان نزد خداوند در روز قيامت فرمان بردارتريِن آنها از او 

است.)الكافي، ج 5، ص 340(

خم  شد. بازوي او را گرفت. از روي 
زمين بلندش كرد. زيد را جلوي اسب خود نشاند. 

دويد.  جلو  هم  »َسعد«  مى كردند.  حسودي  بچه ها  بقيه ى 
پيامبر)ص( دوباره خم شد. بازوي او را هم گرفت و پشت اسب خود 

نشاند.
حاال بچه ها، آرام و قرار نداشتند. همه مي خواستند سوار اسب پيامبر)ص( شوند. 
پيامبر)ص(، پشت سرش را نگاه كرد. با دست به يارانش اشاره نمود. بچه ها به 
طرف ياران پيامبر)ص( دويدند. آنها هم بچه ها را سوار اسب خود مى كردند. هر 
كدام  دو بچه را سوار  كردند. اما بچه ها هنوز دور اسب پيامبر)ص( جمع شده 
بودند. آنها دوست داشتند سوار اسب پيامبر)ص( شوند. مؤذن باالى بام مسجد 

ايستاد. با صداى بلند، اذان گفت.
- اهلل اكبر!

در  بود. مردها  افتادند. مسجد شلوغ  راه  به  به سوي مسجد  مردم، دسته دسته 
صف هاي منظم نشستند. زن ها هم، پشت  سر ايستادند. پيامبر)ص( وارد مسجد 

شد. بچه ها هنوز با خنده، اطراف ايشان بودند.
مردم بچه  ها را ساكت كردند. پيامبر)ص( در ِمحراب مسجد ايستاد. همه 
ساكت شدند. بچه ها هم در بين صف ها ايستادند. نماز جماعت شروع شد. 

ركعت اول، ركعت دوم،...
پيامبر)ص( ركوع ها و سجده ها را طوالني مي كرد. همه در حال گفت وگو 
با خداي خود بودند. يك كبوتر سفيد، لب پنجره نشسته بود. او داشت نماز 

مردم را تماشا مي كرد، حتي نماز بچه ها را.
پيامبر)ص(  بود.  گرسنه  نوزاد،  بلند شد.  كودكي  گريه ي  ناگهان، صداي 
زود نماز جماعت را تمام كرد. بعضي ها دليل آن را نفهميدند. يكي جلو 
همه،  كرديد؟«  تمام  زود  را  نماز  چرا  خدا!  رسول  »اي  پرسيد:  و  آمد 
گوش  هاى شان را تيز كردند تا جواب پيامبر)ص( را بشنوند. پيامبر)ص( 
را  نماز  پيامبر)ص(،  نشنيديد؟«  را  نوزاد  گريه ي  »مگر صداي  فرمود: 

زودتر تمام كرد تا مادر، نوزادش را 
شير بدهد. )علل الشرايع، ج2، ص33(

در محضر نور
برترین پند

رسول  خدمت  منظور  اين  به  بود.  رستگارى  دلداده ي  و  سعادت  شيفته ى 
خدا)ص( رسيد و گفت: »اى فرستاده خدا! به من چيزى بياموز كه سبب سعادت 
و رستگارى من شود«. پيامبر اكرم)ص( به او فرمود: »اخالق نيكو داشته باش 
و غضب مكن«. مرد با خوشحالى، پاسخ داد: »همين يك نصيحت براى من 

كافى است«. بدرود گفت و از پيش پيامبر)ص( بيرون رفت. 
مدتى گذشت و بين قبيله ى او رخدادى ناگوار پيش آمد كه سبب اختالف با 
قبيله اى ديگر شد. اختالف ميان دو قبيله، باال گرفت تا به آنجا كه هر دو قبيله، 
آماده ى جنگ شدند. افراد سالح به دست گرفتند و مقابل هم صف آراستند. مرد 
نيز با شنيدن خبر جنگ به خشم آمد و لباس جنگ پوشيد. شمشير بر كف گرفت 

و دوشادوش بستگان خود، براى جنگ با قبيله مخالف آماده شد.
بود  آورد و حرف خودش كه گفته  به خاطر  را  پيامبر  اين هنگام، سفارش  در 

همين يك نصيحت او را كافى است، در خاطرش زنده شد. شمشير خود را 
سريع غالف كرد و به سوى قبيله ى مخالف راه افتاد تا آنان را به رأفت و 
مهربانى در مورد همديگر دعوت كند. به سوى آنان شتافت و گفت: »اى 
مردم! هرگونه زيانى كه نشانه اى ندارد، جبران مى كنم و آن زيان را كه 
نشانه دارد، از متهم باز پس گيريد تا دعوا پايان يابد و اختالف باال نگيرد«. 
افراد قبيله ى مخالف در برابر پيشنهاد عاقالنه ى او آرام شدند و خشمشان 
فروكش كرد و حتى از حق خود و زيانى كه به آنها رسيده بود، گذشتند. 
بدين گونه آتش كينه و دشمنى ميان دو گروه از مسلمانان فروكش كرد.

)اصول كافى، ج 2، ص 304(
بنشین، خدا بزرگ است!

خسته، گرسنه و فرتوت از فشار فقر و مشكالت وارد مسجد شد و سراغ 

ايشان  گرفت.  را  اكرم)ص(  پيامبر 
يافت.  عبادت  مشغول  مسجد  از  گوشه اى  در  را 

نزديك رفت و كنار پيامبر)ص( نشست. سالم كرد و سفره ى 
پيرمرد  سخنان  به  دقت  با  پيامبر)ص(  گشود.  ايشان  پيش  را  دلش 

گوش داد. سپس به او فرمود: »بنشين. پروردگار، بزرگ و تواناست«. در 
از راه رسيد و از حضرت مقدارى غذا خواست.  همين ميان، فرد ديگرى هم 
تواناست. هنوز  و  بزرگ  پروردگار،  نيز فرمود: »بنشين.  او  به  اكرم)ص(  پيامبر 
سخن پيامبر)ص( با او تمام نشده بود كه نفر سومى هم آمد و تقاضاى كمك 

كرد و پيامبر)ص( همان جواب را دوباره تكرار كرد.
و  پيامبر)ص(  به  شد.  مسجد  وارد  گندم  كيسه اى  با  مردى  و  گذشت  اندكى 
حاضران سالم كرد و گفت: »يا رسول اهلل! اين كيسه ى گندم، زكات من است 
كه خدمت شما آورده ام«. كيسه ى گندم را داد و رفت. پيامبر اكرم)ص( نيز به 
هر كدام از فقيران، يك من گندم داد و يك من را پيش خود نگه داشت تا به 
مستحق ديگرى بدهد. پس از نماز مغرب و عشا، پيامبراكرم)ص( فرمود: »هر 
كس مستحق است، يك من گندم نزد من است. بيايد و تحويل بگيرد«، ولى 

كسى نيامد. به ناچار، شب هنگام، آن را به امانت به خانه ى خود برد، ولى 
پريشانى  ديدن  با  عايشه  نخوابيد.  صبح  تا  را  شب  آن  اكرم)ص(  پيامبر 
حضرت، دليل آن را از ايشان پرسيد. پيامبر فرمود: »مى ترسم شب بميرم 
نرسد«.)منتخب  به دست صاحبش  و  بماند  به عهده ى من  امانت  اين  و 

التواريخ، ص 135(
وصیت پیامبر)ص(

عمر  لحظه هاى  آخرين  و  بود  آرميده  بيمارى  بستر  در  خدا)ص(  رسول 
خويش را سپرى مى كرد. همه در كنار بستر ايشان نشسته بودند و اشك 
حسرت و زارى مى افشاندند. حال پيامبر اكرم)ص( هر لحظه بدتر مى شد 

و دقايق را به سختى مى گذراند.
اميرالمؤمنين  به  يافت.  بهبود  اندكى  پيامبر)ص(  حال  مدتى،  از  پس 
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به مناسبت رحلت حضرت محمد )ص(

پیامبر)ص( فرمودند:

هيچ كار خيري را رياكارانه انجام نده و آن را از روي حيا ترك 
مكن.

)بحار األنوار، ج 77، ص 163(

ظلم تاریخ به فرهنگ وقف
متاسفانه بايد گفت در طول تاريخ، موقوفات مورد سوء استفاده هاي 
زيادى از سوى سودجويان و و حكومت هاى ظالم بوده  است. از 
گفت  مي توان  است.  شده   خدشه دار  آن  تأثيرات  برخى  رو  اين 
كه در مجموع عدم نظارت مستمر و وجود آشوب هاي اجتماعي 
مخصوصًا در مقاطعي از تاريخ كه حكومت از سلسله اي به سلسله 
از مهمترين عوامل  ديگر منتقل مي شده و عدم ثبت موقوفات، 
خروج موقوفات از كاركرد طبيعي بوده است. ترديدي نيست كه 
امروزه تحت عنوان  يا در مواردي اشيايي كه  اماكن  از  بسياري 
و  حكومت  ثبات  با  دارند.  وقف  در  ريشه  هستند  عمومي  اموال 
استقرار آرامش و تأسيس نظام هاي معتبر ثبت و اسناد و مدارك 
قانوني، موقوفات بسيار كمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و 
خروج از كاركرد اصلي شان هستند. طبعًا اين امر مي تواند زمينه ي 
گسترش هر چه بيشتر وقف را فراهم آورد. البته در انواع وقف، 
تأثيرات و كاركردها هم متفاوت است؛ مثاًل در وقف عام يا خيريه، 
واقف در پي سود رساندن به جامعه است و كاركرد وقف را بايد در 

اين عرصه جست وجو كرد. آفتاب در سوگ




