
تا به ݣݣݣݣحال به این فکر کرده ݣݣݣݣاید که بعداز اینکه نیستید باشید؟! یعنی بعداز اینکه قرار 
شد از دنیا بروید در ݣݣواقع نرفته باشید! می ݣݣݣدانم تصورش کمی سخت است و پیچیده! 
ولی قصۀ این ݣݣکتاب، قصۀ بودن یا نبودن است. یا به ݣݣقولی قصۀ بودن بعد از نبودن!

جوایز

کمک هزینة حج عمره
کمک هزینة سفر به عتبات عالیات
کمک هزینة سفر به مشهد مقدس

قلم هوشمند قرآنی
و دهها جوایز ارزشمند دیگر...
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دمـــــــه مٯݠݑ

گاهی حساب روز و ماه و سال  که  زندگِی امروز، خیلی هیاهو و شلوغی دارد. این قدر 
از دست مان می رود و همین طور با سرعت روزها را شب می کنیم و شب ها را روز. این 
گاهی الزم است  کنیم.  که در انتخاب های مان دقت  هیاهوها و شلوغی نمی گذارند 
کت و آرام، گوشه ای بنشینیم و فقط فکر کنیم. فکر کنیم به اوضاع زندگی مان. به  سا
کرده ایم. به خواسته های مان  که برای زندگی مان انتخاب  کارمان. به راهی  کسب و 
کلماتی  گاهی الزم است به  و به این که چطور می توانیم به  آن ها برسیم. به آینده. 
گاهی همین فکر  کنیم.  گوش مان می خورد و فکرمان را مشغول می کند، فکر  که به 
کردن  گاهی فکر  کردن های ساده، ما را به چیزهای جالبی می رساند. خیلی جالب. 
کردیم  به آن عادت  که یک عمر  رفتاری می شود  تغییر  باعث  کلمه،  به یک  راجع 
کلمۀ  که تا االن انجامش نداده ایم. مثال  کاری  وگاهی انگیزه ای می شود برای انجام 
»برکت«. تا االن به این کلمه فکر کرده ای؟ اصال برکت یعنی چه؟ برکت داشتِن زندگی، 
که زندگی  مهم است یا نه؟ چرا زندگی بعضی ها  این قدر برکت دارد؟ چه باید بکنیم 
که خیلی پول دارند ولی پول شان برکت  ما هم با برکت بشود؟ افراد زیادی هستند 
که  ندارد. مثل مدیر فروشگاه سِر خیابان با آن فروشگاه بزرگ و محصوالت زیادش 



کوچکش  که با آن مغازۀ  همیشه می نالد از نداری و فقر. برعکسش بقالی محله تان. 
ج خودش و خانوادۀ پرجمعیتش را درمی آورد و همیشه هم در کارهای خیر، سهمی  خر
دارد. همین طور است برکت زندگی و عمر. بعضی ها عمرشان خیلی زیاد است. مثال 
کار خاصی  نود سال دارند، اما نود سال شان برکت نداشته است. در این مدت هیچ 
نکرده اند و فقط خورده اند و خوابیده اند. مثل خیلی جانداران دیگر. اما هستند کسانی 
که عمرشان کوتاه بوده و در آن عمِر کوتاه خدمت هایی کرده اند فراموش نشدنی. مثل 
که  که بزرگند و تنومند ولی هیچ میوه و محصولی ندارند با درختانی  تفاوت درختانی 

کوچکند و خیلی ضعیف ولی هرسال میوه و محصول فراوانی می دهند.
که انسان  کارآمدن. و خیلی هم مهم است  برکت یعنی به درد خوردن. یعنی به 
برکت داشته باشد. هم خودش و هم مالش. حاال هر قدر کم و کوتاه هم باشد این مال 
و عمر. برای این که این برکت بیاید و در زندگی ما هم جاری شود، باید از خودخواهی 
کنیم تا به  کنیم. باید از مال و عمرمان سرمایه  کنیم و به بخشش سالم  خداحافظی 
کنیم. آن  کاری  کارشان باز و یا برای پیشرفت شان  از  گرهی  درد دیگران بخوریم. 
که عمرمان و مال مان جاودانه می شود.  که آن قدر برکت پیدا می کنیم  وقت است 
وقف، یک راه ساده است برای با برکت شدن زندگی هایمان. برای این که از چاه بودن 

تبدیل بشویم به چشمه ای همیشه جاری.



ݔنه   ݫ ـــــــىݫ ݒ ݧ ݔسݧ ݫ ـىݫ ݠـݕ ݫ  ٮݫ





ݠݔحݠݐ ارٮݫ ر ٮݦݠݑ گدݠݐ ڡݠݐ در  وٯݦݠݑ

که پیامبر مهربان، دین اسالم را آورد  وقف مال امروز و دیروز نیست. از همان زمان 
که دین برابری است و برادری و عدالت، مسالۀ  وقف با شرایط و احکام ویژه اش بیان 
کاری  غیر مسلمان هم  و ملت های  کشورهای مختلف  در  اسالم  از  قبل  البته  شد. 
کسی مال یا زمینش را اختصاص می داد برای این که از  شبیه وقف رایج بود. این که 

منافعش برای کار خاصی استفاده شود. 
کنیسه ها و...  که به تاریخ داشته باشیم می بینیم عبادت گاه هایی مانند  نگاهی 
گرفته  ک فراوانی برای نگهداری و ادارۀ آن ها در نظر  که اموال و امال وجود داشته اند 
که نمی توان تصور  کنده و البته زیاد بودند  ک به قدری پرا شده بود. این اموال و امال
که عده ای نیکوکار بر  کرد مالک همۀ آن ها یک نفر بوده بلکه می توان به یقین گفت 
که در  کسانی  کرده بودند. منافع آن ها هم فقط صرف در امور معابد و  کار اقدام  این 

آن ها عبادت می کردند، می شد.
گسترۀ وقف به حدی است که حتی کشورهای اروپایی نیز مسالۀ وقف را در میان 

خود دارند، هر چند شکل و شمایلش با وقفی که می شناسیم کمی متفاوت است.



ودݥݥݥںݩݩݩݐ12 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

ݠݐ ر مسلماںݧ ݠݔ ان ملل غىݫ ݠݔ ڡݠݐ در مىݫ وٯݦݠݑ

▪ وقف در میان رومیان ▪
این  خیریه«.  »مؤسسات  و  کنیسه«  »مؤسسات  نام  با  داشتند  مؤسساتی  رومیان 
موسسات مسئولیت رسیدگی به وضعیت افراد فقیر و ناتوان را برعهده داشتند و اموالی 
توسط مردم به این مؤسسه ها اختصاص می یافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد. 

▪ وقف در میان مصریان قدیم ▪
کی را برای خدایان، معابد، مقابر و... اختصاص می دادند تا درآمد  مصریان قدیم امال
کاهنان و خادمان  آنها به مصرف تعمیرات، نوسازی، اقامۀ مراسم و پرداخت هزینۀ 
کنون در موزۀ  کار را به قصد تقرب به خدایان شان انجام می دادند. هم ا برسد و این 

مصر الواحی موجود است که این مطالب را تایید می کند.

▪  وقف در میان عراقی های قدیم ▪
عراقی های قدیم در تمدن بابل هم با کاری شبیه وقف آشنا بودند. پادشاهان عراق، 
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ک شان را در اختیار بعضی از رعایای ضعیف و نیازمندشان می گذاشتند تا  بعضی از امال
بدون آن که مالک زمین شوند، از درآمد آن استفاده کنند. 

▪  وقف در میان ایرانیان قدیم  ▪
اقوام آریایی به ویژه ایرانیان به پیروی از آیین شان دارای موقوفات و نذورات زیادی 
برای نگهداری معابد و آتشکده های خود بودند که هنوز هم در بعضی شهرهای ایران 

مثل یزد و کرمان، نمونه هایی از این موقوفات، باقی و دایر است. 

▪  وقف در میان آلمانی ها ▪
که مجموعه ای از اموال به دلیل اختصاص یافتن به  در حقوق آلمان پذیرفته شده 
کند. البته  هدفی معین، ممکن است مستقل شود و زندگی حقوقی  ویژۀ خود را آغاز 

ایجاد این گونه بنیادها، وابسته به اجازۀ مقام های اداری است. 

▪  وقف در کشور سوئیس ▪
که ایجاد بنیاد، کشور، وقف همانند حقوق آلمان است با این تفاوت  در حقوق این 

وابسته به اجازۀ دولت نیست و دولت تنها بر ادارۀ اوقاف نظارت دارد.

پیشــــــینه



ودݥݥݥںݩݩݩݐ14 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

▪  وقف در کشور فرانسه ▪
در قانون فرانسه به وقف »خیری« تصریح شده است. یعنی اختصاص دادن مالی 
معین برای همیشه به عمل خیر، چه آن عمل خیر، عام باشد یا خاص برای اهدافی 
چون: برگزاری مراسم دعا برای آرامش روح متوفی و یا تهیۀ صندلی برای معابدو یا 

کارهای خیر عمومی، مثل احداث بیمارستان،  مدرسه و...

▪  وقف در حقوق قدیم انگلستان و آمریکا ▪
کارکردش چیزی  کسون نهادی حقوقی وجود دارد به نام »تراست«.  در نظام انگلوسا
گذاشتن مالی در اختیار شخص معینی تا آن را به مصرف شخص  شبیه وقف است، 
دیگری برساند. در »تراست« شخص صاحب اختیار را امین یا وصی و شخص دوم 
را مستفید یا مستحق می نامند. هدف از نهاد حقوقی »تراست« حمایت از بیوه زنان 
که طرف مستفید  کارهای عام المنفعه بوده است. و لزومی ندارد  کودکان و انجام  و 
گاهی مستفید مواردی مانند اوالد مؤسس، فقرا،  همیشه شخص خاصی باشد. بلکه 
دانشجویان دانشکده ای مشخص، احیای مسائل دینی و انفاق به یتیمان مشخص 

می گردیده است.
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ڡݠݐ در اسالم وٯݦݠݑ

▪  موقوفات پیامبر  ▪
بعد از اسالم و در میان مسلمانان وقف با شرایط ویژه ای تعریف شد و اولین واقف 
هم شخص پیامبر مهربان بوده اند. اولین وقف هم »حوائط سبعه« نام داشت که 
باغ های هفت گانه ای بود که توسط یکی از احبار و دانشمندان یهود بنی النضیر به نام 
مخیریق به پیامبر داده شد و پیامبر نیز تمامی آن هفت باغ را وقف کرد. موقوفات 
بابرکت شان،  عمر  طول  در  ایشان  بلکه  نبود  باغ  هفت  آن  به  محدود   پیامبر
وقف های زیادی انجام دادند از جمله زمینی از اموال بنی نضیر که از طرف خداوند به 
عنوان اولین »فی ء« در اختیار رسول خدا  قرار گرفت. همچنین پس از فتح خیبر از 
هشت قلعۀ خیبر که به عنوان »فی ء« در اختیار حضرت قرار گرفت، ایشان سه قلعه را 
وقف نمود و پنج قلعۀ باقی مانده را میان مجاهدان تقسیم کرد. ثلث زمین های وادی 
القری که از زمین های یهود بود نیز در اختیار رسول خدا  قرار گرفت و ایشان آن جا را 

هم وقف نمودند همچنین زمینی در بازار مدینه نیز توسط پیامبر وقف شد. 

پیشــــــینه



ودݥݥݥںݩݩݩݐ16 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

▪ موقوفات امیرالمومنین  ▪
که  امیرالمومنین نیز در طول عمر بابرکت شان موقوفات بسیاری زیادی داشتند 
بیشتر آن ها نیز  حاصل دست رنج و زحمات ایشان بود. مانند باغ ها و چشمه هایی که 
توسط حضرت ایجاد شد و ایشان در اولین فرصت ممکن، آن ها را وقف نمود. ایشان 
 که پیامبر خانه شان در محلۀ بنی زریق مدینه را وقف نمود. همچنین هنگامی 
ایشان در  و  زمینی هم به حضرت رسید  تقسیم فرمودند، قطعه  را  زمین های فی ء 
کردند و سپس زمین و چشمه را وقف نمودند. ایشان سهم شان  آن چشمه ای حفر 
زیاد  زمین ها و چشمه های  کردند. همچنین  نیز وقف  را  القری  زمین های وادی  از 

ح مفصل آن درکتاب های تاریخی آمده است. دیگری که شر

▪  موقوفات حضرت زهرا  ▪
بود وقف  ایشان هدیه داده  به   پیامبر که  باغ های هفت گانه ای   زهرا حضرت 
که بعضی از آن ها ساالنه بین 24000 تا 70000  نمود. در ارزش آن باغ ها همین بس 

درهم درآمد داشتند که برای موقوف علیهم صرف می گردید.
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▪  کاظم ▪  موقوفات امام صادق و امام 
در تاریخ آمده است که امام صادق مال معینی را در نظر گرفته بودند تا آن در هفت 
موسم حج بر آن حضرت عزاداری شود. امام کاظم نیز موقوفاتی داشتند که شامل 

زمین و ملک و درختان بوده است.

▪ موقوفات اصحاب پیامبر  ▪
انجام وقف نمودند به  به  اقدام  ایشان هم  از سنت پیامبر، اصحاب  تبعیت  به 
کسی   که از اصحاب پیامبر که از جابر بن عبداهلل انصاری نقل شده است  گونه ای 
که توانایی مالی داشته باشد، ولی وقفی انجام نداده باشد. هم چنین با مراجعه  نبود 
  که برخی اصحاب خدمت پیامبر  کتب تاریخی مواردی را مشاهده می کنیم  به 
کند  راهنمایی شان  خیر،  کاری  انجام  برای  تا  می خواستند  ایشان  از  و  می رسیدند 
و  اصحاب  نام  تاریخ  در  می نمود.  وقف  به  سفارش  را  آنان  تمامی  هم   پیامبر و 

موقوفاتی که هر کدام داشتند، ثبت شده است.

پیشــــــینه



ودݥݥݥںݩݩݩݐ18 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

راںݩݠݐ ڡݠݐ در اٮݪݠݔ وٯݦݠݑ

که اشاره شد، سابقۀ وقف در ایران به قبل از اسالم برمی گردد، و وقف اموال  همان طور 
و امالک برای آتشگاه ها و معابد رواج داشته است. سلوکیان و اشکانیان نیز این روش را 
پذیرفته و ادامه داده بودند. پس از ورود اسالم به ایران نیز بحث وقف جایگاه بهتری 
پیدا کرد به گونه ݣݣݣای ݣݣݣکه در دورۀ سلجوقیان اوقاف گسترش نسبتًا زیادی یافت در حدی 
که نظارت ویژه ای از طرف حکومت مرکزی بر اوقاف اعمال شد. در این دوران مخصوصًا 
زمانی که خواجه نظام الملک وزارت را به عهده داشت موقوفات زیادی برای احداث، 
تسلط شان  اوایل  در  به ویژه  مغوالن  دوره  در  شد.  ایجاد  نظامیه ها  اداره  و  نگهداری 
بسیاری از امالک موقوفه به نفع دولت مصادره شد. ولی پس از مسلمان شدن شان خود 
مشوق اوقاف شدند، به ویژه در دوران غازان خان که موقوفات زیادی برای امور خیریه 
ایجاد شد. اهمیت و وسعت موقوفات در دوران رشیدالدین فضل اهلل موجب شد تا 
تشکیالت منظمی برای اداره موقوفات، تحت نظارت قاضی القضات به وجود بیاید. اما 
بیش ترین توسعۀ اوقاف مربوط به دوران صفویه است. در این دوران شاهان صفوی به 
ویژه شاه عباس اول همۀ اموال، زمین ها و امالکش را وقف کرد. به دنبال پادشاه بسیاری 
از حاکمان مناطق هم امالک فراوانی را در سرتاسر مملکت به صورت وقف درآوردند. در 
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این دوران بسیاری از امالک، وقف مقاصد خیریه مخصوصًا وقف بقاع متبرکه شد. که 
باالترین سهم موقوفات را آستان مقدس امام رضا در مشهد و سپس آستانۀ مقدسۀ 
حضرت معصومه در قم داشت. شاید بتوان گفت زمان شاه عباس  اول اوج دوران رشد 
و توسعۀ  وقف بود. همچنین به دلیل توسعۀ فراوان اوقاف در زمان صفویه تشکیالت 
نسبتًا وسیعی برای ادارۀ موقوفات ایجاد شد. اما در دورۀ نادر شاه، برخالف دوره های 
که در سال های آخر سلطنت نادرشاه، طی  گذشته، اوقاف محدود شدند به گونه  ای 
فرمانی همۀ اوقاف به صورت امالک خالص درآمدند و تحت عنوان »رقبات نادری« 
در دفاتر مخصوصی ثبت شدند. در آن دوران برخی از متولیان موقوفات نیز از فرصت 
استفاده کردند و به دلیل فرصت طلبی و یا بعضا عدم موافقت با فرمان دولت، موقوفه 
کردند و یا به نام خود ثبت نمودند. از زمان نادر  بودن امالک تحت تولیت شان را انکار 
از آن تاریخ به بعد  از بین رفت و  شاه حرمت و قداست اوقاف و قبح موقوفه خواری 
هیچ گاه اوقاف به عظمت و شکوه قبلی نرسید. زمان پهلوی و قاجار نیز دوران تاراج 
موقوفات بود و تا پیش از پیروزی انقالب، موقوفات زیادی در سراسر کشور از بین رفت 
و یا توسط اشخاصی تملک و از حالت وقف خارج شد. تا باالخره 5 سال پس از انقالب، 
در دی ماه 1363 تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مورد تجدیدنظر قرار 
گرفت و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و براساس آن سازمان از نخست وزیری 
ع و با عنوان سازمان حج و اوقاف و امورخیریه به فعالیت خود ادامه داد.در سال  منتز

پیشــــــینه
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1370 کلیه امور مربوط به اوقاف و امورخیریه از سازمان حج و اوقاف منفک و به سازمان 
که در  گذار شد.چشم انداز سازمان اوقاف و امور خیریه این است  اوقاف و امورخیریه وا
بخش های متنوعی که به نوعی به امور اوقاف مرتبط می شوند وارد عمل شود و اقدام 

متناسب و شایسته ای انجام دهد. مهم ترین اهداف سازمان عبارتند از:
و  توانمند  ایجاد سامانۀ   ،مقام معظم رهبری رهنمودهای خاص  کردن  اجرایی   
اثربخش در شناسایی، احیاء و اداره موقوفات، ترویج فرهنگ وقف، و هدایت واقفین 
به خألها و کاستی ها و همچنین متناسب سازی کارکرد وقف با نیازمندی های جامعه، 
تبدیل  و  متبرکه  بقاع  اجتماعی  و  علمی  فرهنگی،  کارکردهای  و  ظرفیت ها  گسترش 
این اماکن مقدسه به قطب فرهنگی، تشویق به مشارکت های مردمی در امور خیریه، 
بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی،  هدایت و نظارت بر موقوفات، و مؤسسات 
گنجینه غنی اسناد و مدارک موقوفات،  کشور، ایجاد بانک جامع و  وبنیادهای خیریۀ 
بقاع متبرکه، مساجد و سایر اماکن مذهبی و زمینه سازی بهره گیری مطالعاتی پژوهشی از 
آن ها و اثرگذاری در تحقق جامعۀ عدالت محور، به عنوان حامی محرومان و نیازمندان 
جامعه، نظارت راهبردی مسابقات سراسری قرآن کریم، تعمیم آموزش قرآن کریم بین 
اقشار جامعه نظیر  اجرای طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم و سیاست گذاری در 

جهت اعطای مدارک علمی به حافظان قرآن کریم.



ـــــٮݦݩݩݠݑ ݒ زندگݡݡی در بݠهسݧ





ڡݠݐ واٮݠݔد وٯݦݠݑ
ٯݦݠݐ

بهترین دلیل  کارهای خوب دلیل نمی خواهد؛ همین که خوب است،  انجام دادن 
است ولی انگیزه چرا. تاریخچۀ وقف را خواندی ولی شاید این که فهمیدی پیامبر و 
امامان معصوم  اهل وقف کردن بودند و بقیه را هم به انجامش دعوت می کردند، 
کافی پیدا  گر فواید وقف را هم بخوانی شاید انگیزۀ  کافی نباشد. ا برای ایجاد انگیزه 

کنی که قدم جای قدم های شان بگذاری و تو هم واقف شوی.
که برای خود واقف دارد،  که وقف عالوه بر فوایدی  وقتی بخوانی و مطلع شوی 
امور  از  دارد.  اجتماعی  فرهنگی  عرصه های  انواع  در  تاثیرگذاری  و  مهم  فواید  چه 
مذهبی گرفته تا امور بهداشتی و روانی و تا امور اقتصادی و رفاهی و حتی علمی؛ شاید 
گروهی  گروه بزرگ و ارزشمند شوی.  عالقه مند شوی به این که تو هم عضوی از این 
که می خواهند از لحظات زندگی شان در این دنیا، بهترین استفاده ها را ببرند و یقینا در 

روز قیامت، بسیار کمتر از دیگران حسرت خواهند خورد.
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ردی واٮݠݔد ٯݦݠݐ
ٯݦݠݐ

▪ پیش نهاد ویژه ▪
که مشغول بازی با عروسکش است پیشنهاد دادن  گر به دختر بچۀ دو سه ساله ای  ا
گرفتن عروسکش را بدهی، بدون شک قبول نخواهد  یک میلیون تومان در مقابل 
گر مبلغ را باالتر هم ببری باز فایده ای ندارد. دلیلش هم مشخص است.  کرد. حتی ا
که پیشنهاد ویژۀ  ارزش عروسکش را می داند ولی ارزش پول را نه. برای همین است 
کسی هم این دختر  تو، ذره ای مرددش نمی کند برای معامله سِر عروسکش. البته 
که چرا معامله را قبول نکردی. قصۀ دختر بچۀ پنج شش  بچه را سرزنش نمی کند 
که انجام این  کمی فرق می کند. شک دارد  کمی با ارزش پول آشناست،  که  ساله ای 
که تو پیشنهاد دادی، می تواند  که با پولی  معامله درست است یا نه. تقریبا می داند 
که  ده تا عروسک بزرگ تر و قشنگ تر بخرد، اما خیلی مطمئن نیست. بستگی دارد 
چقدر به عروسکش وابسته و چقدر به ارزش پول یقین داشته باشد. این دختر بچه 
نسیه ای  و  چسبیده  را  نقد  داده.  انجام  درستی  کار  که  چرا  نمی شود.  سرزنش  هم 
گر  کرده. اما قصۀ آدم بزرگ ها فرق می کند. ا که تکلیفش خیلی معلوم نیست را رها 
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چنین پیشنهادی به او بدهند و قبول نکند، بدون شک سرزنش می شود. سرزنش 
که برای نگه داشتن و لذت بردن از یک شی بی ارزش، خودش را از آن همه  می شود 
کرده. حاال حکایت ما و مسالۀ  وقف هم همین است. دارایی ما همین  پول محروم 
البته خدای مهربان به ما داده و پیشنهاد دهنده هم خود  که  اموالی است  و  مال 
که در راه او به دیگران  اوست. پیشنهاد داده است در مقابل هر مقدار از مال و اموالی 
که  بدهیم، هفتاد برابر پاداش بدهد. تازه این پاداش جدای از تاثیرات مثبتی است 
روی ما و خانوادۀ ما و تعامل دیگران با ما دارد. ولی باز بسیاری از ما حاضر به انجام 
که به هیچ قیمتی  این معامله نمی شویم. از نظر قد و قواره بزرگیم ولی مثل بچه  ای 
حاضر نیست عروسکش را از دست بدهد، رفتار می کنیم. خود خداوند فرموده است 
گرفته ایم و  که این دنیا، بازی چه ای بیش نیست اما عده ای از ما این بازی را جدی 
به پیش نهادهای پرسود و منفعت الهی »نه« می گوییم. البته جدای از وابستگی به 
که ارزش رضایت  گرفتنش، دلیل دیگری هم وجود دارد و آن این  است  دنیا و جدی 
گر می دانستیم چیزی باالتر از رضایت الهی وجود ندارد، حاضر  خدا را نمی دانیم. شاید ا

می شدیم برای دست یافتن به آن، دست به هر کاری بزنیم.

زندگݡی در بهشــــــت
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وادگی اٮݨݠݐ واٮݠݔد حݠݐ
ٯݠݐ

که می توانیم برای خانواده مان  که هرکاری  همه ما خانواده داریم و دوست داریم 
گر دغدغه اخالق، مذهب و دین داشته باشیم قطعا به فکر  انجام دهیم. خصوصا ا
که  کوششی  کرد در این مسیر هر  تربیت صحیح خانواده مان هستیم و سعی خواهیم 
الزم است را انجام دهیم. بیایید تصور کنیم خانواده ای را که واقف هستند. آن ها چه 
که اسمشان در  کوچک. همین  لحظاتی دارند؟ مهم نیست وقفشان بزرگ باشد یا 
دفتر خداوند به اسم واقف ثبت شده باشد کافی است. اعضاء آن  خانواده چه احساسی 
خواهند داشت؟ اینکه گاهی از فواید وقفی که کرده اند به آن ها خبر برسد چقدر آن ها 
که انجام داده اند چقدر  کرد؟ اینکه بدانند این عملی  را خوشحال و سرزنده خواهد 

مشکالت را برطرف کرده است، بر روحیه  آن ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟
شکی نیست که وقف روی خانواده و تربیت آن اثر می گذارد. سایر اعضاء خانواده و 
کار تأثیر می گیرند و سعی خواهند کرد هم این سنت خوب را ادامه دهند  فامیل از این 
و هم اینکه حواسشان باشد حاال که اسمشان جزو واقفان ثبت شده بیشتر نگاهشان 

به اعمال، رفتار و کارهایشان باشد.
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گی اوداٮݠݐ ر حݠݓ ݠݔ کسىݫ ا

گر وقف نکنیم، چه کنیم؟ مرگ حق است و حق هم گاهی تلخ. ولی حق را باید گفت.  ا
باالخره روزی می رسد که دیگر نیستیم. روزی که زیر تابوت مان را می گیرند و به عزت 
و شرف الاله اال اهلل راهی آرامگاه و خانۀ ابدی مان می شویم. همه دوست داریم زندگی 
و دارایی مان ابدی شود برای اولی راهی وجود ندارد ولی برای دومی چرا. می دانیم 
که از بین می رود، دارایی های مان است. حتی قبل  که بعد از مرگ مان اولین چیزی 
ک حیوانات زمین شوند. حاال چه ثروت مندترین انسان  از این که بدن های مان خورا
کسیر جاودانگی بزنیم  زمین باشیم و چه فقیرترین. اما راهی هست که ابدی شویم. ا
که تا دنیا دنیاست، دارایی مان باقی بماند. آن هم  کنیم  به مال و اموال مان وکاری 
نه یک باقی ماندن بی ثمر. تنها راه برای بودن، پس از نبودن، وقف است و چه کسی 
که دوست نداشته باشد پروندۀ اعمالش تا قیامت باز بماند و هر روز فقط در آن  است 
که در طول زندگی مان هم به سختی ممکن بود. باالخره  خوبی ثبت شود؟ اتفاقی 
از  شدیم،  واقف  گر  ا ولی  ثوابی.  گاهی  و  می شد  ثبت  پرونده مان  در  گناهی  گاهی 
موقوفه مان فقط ثوابش به ما می رسد. و چه چیز در سفر آخرت، ارزش مندتر از ثواب؟

زندگݡی در بهشــــــت
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ماعی ىݠݑ واٮݠݔد احݠݓ
ٯݦݠݐ

قبل از آن که مطالب این بخش را مطالعه بفرمایید باید یک نکته را متوجه باشید. 
این که شاید تمامی مواردی که از این پس خواهید خواند، ارتباط مستقیمی به شخص 
شما پیدا نکند. مثال ارتقای فرهنگ و یا بهداشت و رفاه جامعه. اما باید بدانیم که قرار 
گره ها و  کردن  نیست در وقف، خودمان و منافع خودمان را ببینیم. هدف از وقف باز 
رفع مشکالت و یا تالش برای بهبود زندگی دیگران است و تمامی مواردی که در ادامه 
گرچه نمی توانیم منکر تاثیرات جامعه روی خودمان و  می خوانید، از این قبیل اند. 
کمبود و آسیب باشد، آن معدود افرادی  گر جامعه ای پر از  خانواده های مان بشویم. ا
که هر  که رفاه دارند هم از آسیب ݣݣݣها محفوظ نمی مانند. ضمنا لطفا در دل تان نگویید 
کارهایش با  که مسئولیت تمامی  کدام از این امور، نهادهای عریض و طویلی دارند 
کاری را  که توان انجام  که وجود نهاد، باعث رفع مسئولیت شمایی  آن هاست. چرا 
گر واقعا نهاِد مربوطه توانسته باشد تمامی مشکالت را رفع  داری، نمی شود. و البته ا
کارشان می شود ولی همین که در بعضی از  کیفیت   کند، باز وروِد شما، باعث بهبود 
کان مشکالت زیادی باقی است نشان دهندۀ نیاز به همکاری سایر افراد  کما این امور 
جامعه است. یعنی من و شما. مطالب این بخش را بخوانید و ببینید آیا مشکلی در 
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جامعه باقی می ماند که نشود با وقف راهی برایش پیدا کرد؟

▪  امور فرهنگی ▪
گیر نمی کند. این سخن  که فرهنگ داشته باشد، هیچ وقت در مشکالت  جامعه ای 
کرده. وقتی تفاوت کشورها و ملت های  از شخص خاصی نیست. تجربه این را ثابت 
مختلف را می بینیم و ریز می شویم در دلیل تفاوت سرنوشت های شان، از مهم ترین 
که به آن می رسیم، باالبودن و یا پایین بودن سطح فرهنگ عمومی افراد آن  دالیلی 

جامعه است. 
امور فرهنگی از آن قبیل فعالیت هایی است که عده ای ارزشمندترین دارایی شان 
یعنی وقت شان را وقف انجامش کرده اند. چه خوب است مایی که شاید وقتی نداریم 
کنیم، با وقِف هر آن چه از دست مان برمی آید و در ارتقای فرهنگ  کار  تا وقِف این 

عمومی جامعه  موثر است، خود را شریک کنیم. 

▪  امور بهداشتی ▪
جامعۀ مریض، توانایی انجام هیچ کار مفیدی را ندارد. چنین جامعه ای عالوه بر مفید 
نبودن، مضر هم هست. زیرا باید دنبال تامین هزینه هایی باشد برای درمان. خیلی از 

زندگݡی در بهشــــــت
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بیماری هایی که در  حال حاضر در جامعه وجود دارد، نتیجۀ  ضعف مسائل بهداشتی 
گر  است. پیش گیری بهتر از درمان است. هزینه اش هم به مراتب پایین تر است. پس ا
عده ای همت کنند برای وقف جهت مسائل بهداشتی، در حقیقت کمک کرده اند به 

پیشرفت کشور. چرا که افراد سالم می توانند کشور را پیشرفت بدهند.

▪  امور روانی ▪
گذشته رشد روز افزون مشکالت  از مهم ترین تفاوت های جامعۀ  امروز با زمان های 
که بیشترش  روحی و روانی است. مسائلی مثل افسردگی و خشونت طلبی و انزوا و... 
که با مسائل ارتباط جمعی در ارتباط است.  هم محصول فناوری های روز دنیاست 
ماهواره و تلفن همراه و رایانه و محیط بزرگ و بی سر و تهی به نام اینترنت! یا خودشان 
مشکل ایجاد می کنند و یا مطالبی که بدون هیچ فکر و نظارتی در آن محیط  ها منتشر 
جوان ها  و  نوجوان ها  خصوصا  افراد،  نگرش  تغییر  باعث  مطالب  این  که  می شود. 
شده و منجر به ایجاد نارضایتی از سطح زندگی شان می ݣݣݣشود و به مشکل می انجامد. 

وقف های هدف مند می توانند کمک شایانی به رفع مشکالت روانی کنند.

▪  امور علمی ▪
تاریخچۀ وقف را که نگاه دقیق تری بیندازیم، می بینیم دورۀ شکوفایی وقف، با تدبیر 
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نظام الملک، تبدیل شد به دورۀ شکوفایی علم و تاسیس دانشگا ه های بزرگ بغداد 
باالست  ݣݣݣݣݣقدری  ݢبه  ݢ ݢ آموزشی  و تجهیز محیط های  تاسیس  زیرا هزینه های  نیشابور.  و 
کافی برای آن  گر اوقاف به این سمت هدایت نشوند، دولت نتواند به ݣݣݣقدر  که شاید ا
که پیشرفت علمی، زیر بنای پیشرفت اقتصادی  کند.ضمنا باید توجه داشت  هزینه 
گدایی به سمت  کشور است و جامعۀ بی ݣݣݣسواد همیشه باید دست  و استقالل سیاسی 
دیگران دراز کند. مانند زمان شاه که حتی برای ساده ترین بیماری ها، گدای پزشکان 
بزرگی  علمی  کز  مرا است.  ارزشمند  خیلی  علمی  مسائل  برای  وقف  بودیم.  خارجی 
کسفورد در لندن، نظامیه بغداد و نیشابور،  مثل دانشگاه هاروارد در آمریکا، دانشگاه آ
که  کزی  مجتمع ربع رشیدی در تبریز و األزهر مصر، همه نمونه هایی هستند از مرا
کرده اند تا در آن ها فعالیت های علمی صورت بگیرد.  عده ای هزینه هایش را تقّبل 

چیزی شبیه همان وقف خودمان.

▪  امور رفاهی ▪
دربارۀ مضرات اختالف طبقاتی سطح ثروت در جامعه، هر قدر بخوانیم و بشنویم کم 
گر جامعه ای بی مشکل باشد،  به سرعت در آن  است. همین اختالف طبقاتی است که ا
گر مشکالتی داشته باشد، بسیار شدیدترشان می کند. چنین  ایجاد مشکل می کند و ا

زندگݡی در بهشــــــت
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جامعه ای ابتدا اعتقاد و فرهنگ مذهبی و سپس امنیت خود را از دست می دهد. چرا 
که افراد طبقات پایین با مشاهدۀ وضع زندگی طبقات باال و مقایسۀ آن ها با مشکالت 
که مسائل دینی و  از آن جا  بسیار خود، تصمیم به ضرر زدن به آن ها را می گیرند و 
ایجاد  کی  آسیب های خطرنا نمی شود،  مانع شان  و  ضعیف شده  هم  اعتقادی شان 
خواهند کرد. و البته واقعا سخت است که ببینند مجبورند برای عمل کردن فرزندشان، 
که برای باالیی ها معادل هزینۀ یک مهمانی بسیار  کلیه شان را بفروشند به قیمتی 
کند، شرایط  گر قرار نباشد ثروت اندوزی افراد این جامعه تغییری  ساده است. ضمنا ا
روز  به  روز  ثروت مندها  و  فقیرتر می شوند  روز  به  روز  فقیرها  که  گونه ای می شود  به 
کت بار فقیران در نقطۀ مقابل،  ثروت مندتر. طغیان ثروت مندان از طرفی و وضع فال
یک جامعۀ بسیار نامتوازن و ناامن ایجاد می کند. از آثار عمدۀ وقف که به طور خودکار 
کردن ثروت اندوزی است. با وقف، ثروت بین افراد جامعه  اتفاق می افتد، محدود 
تقسیم می شود و از اسیب های بعدی پیشگیری می شود. جامعه  با وقف، جامعه ای 
آرام و امن می شود و حتی می شود با هدایت وقف به مکان هایی که از نظر اعتقادی و 
فرهنگی مشکل دارند، راه نفوذ این گونه مسائل را هم باز کرد. مانند اردوهای جهادی 
که با هدف عمران و آبادی و افزایش رفاه، وارد روستاها می شود ولی در کنار آن، باعث 

باال رفتن سطح فرهنگ و اعتقاد اهالی آن روستاها نیز می گردد.
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▪  امور مذهبی ▪
بسیاری از قیام هایی که در طول تاریخ منجر به ایجاد عدالت اجتماعی و رفع مشکالت 
انقالب  تا  گرفته   حسین امام  قیام  از  گرفت.  صورت  دینی  انگیزه های  با  شد، 
پایه های  گر  ا کردند.  ایفا  ایران  مذهبی  مردم  را  انقالب  اصلی  نقش  ایران.  اسالمی 
مذهبی جامعه ای سست بشود، دیگر نمی توان از  ناهنجاری ها و فساد، تعجب کرد. 
نتیجه  این  به  از سال ها تحقیق در مورد علل مشکالت شان  کشورهای غربی پس 
برای  که هستند رسانده.  را به جایی  کارشان  اعتقاد،  ایمان و  که نداشتن  رسیدند 
معرفی دین و در ادامه تبلیغ و پیاده سازی دستورات و خواسته های دینی و ایجاد 
جامعه ای متدین، وقف یکی از نقش های اصلی را داراست. جامعۀ خوب جامعه ای 
که در آن رشد ارزش ݣݣݣهای معنوی، بیشتر از رشد مادی باشد و زمانی این اتفاق  است 
خواهد افتاد که امور مادی  درخدمت ارزش های معنوی باشد. وقف نمونه ای از هزینه 

کردن امور مادی برای پیشرفت و رشد معنوی است.

▪  امور اقتصادی ▪
نقش وقف در استقالل و رشد و توسعه اقتصادی یک جامعه بر کسی پوشیده نیست. 
البته این سخن هرگز به این معنا نیست که وقف می تواند به تنهایی عهده دار همۀ

زندگݡی در بهشــــــت
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گون اقتصاد یك جامعه  شود، بلکه منظور این است که این مساله  ابعاد و زوایای گونا
می تواند به عنوان یك سرمایۀ عظیم مالی، نقش بسیار بسیار مهمی در این گونه امور 
کند. ایجاد اشتغال، پایدارسازی مشاغل، توسعۀ  اقتصادی، رشد توان اقتصادی  ایفا 
و بسیاری دیگر از این قبیل امور، می توانند با وقف های مرتبط با مسائل اقتصادی به 

دست بیایند.

▪ امور عمرانی ▪
کشور وسیع و پهناور ایران شهرها و روستاهای زیادی دارد. بخشی از این روستاها به 
که دارند، به نام مناطق محروم شناخته می شوند. و دلیلش  کمبود امکاناتی  دلیل 
گاز، مدرسه و  هم محرومیت آن مناطق است از امکاناتی مانند جاده، برق و آب و 
بیمارستان و پارک و بسیاری از امکاناتی که ما شهری ها حتی نمیتوانیم تصور نبودشان 
را بکنیم. بسیاری از این کمبودهای عمرانی را می توانیم با وقف های مرتبط، برطرف 

کنیم. 



ـــــٮݩݩݑ اول ݠݒ ݧ خسݧ





سݠݒ ی و آمورݠݐ معرٯݠݐ

کنیم! ▪ ▪ گفت ݣݣݣو ݣݣݣگو 
کوچک.  گاهی وقت ها آدم ها نیاز دارند به یک اشاره. نیاز دارند به یک ُهل دادن 
خیلی  دوستانه  گفت و گوهای  و  صحبت ها  دوستانه.  نصیحت  و  آموزش  به  نیاز 
را می توانید در  که جاودانگی اش  اثری  گر در خانواده باشد.  ا اثر می گذارد. خصوصا 
کمبودش در میان  که  کنید. یکی از چیزهایی  نصیحت های لقمان به فرزندش پیدا 
کردن های  نصیحت  می شود،  احساس  زمانه  و  دوره  این  خانواده های  و  دوستان 
راه های خیر و  و  کنار هم  که بنشینیم در  از روی مهر و عطوفت است.  و  مشفقانه 
گر دوست مان مشکل مالی داشته  که ا سعادت را برای یکدیگر بگوییم. همان طور 
باشد و بدانیم که جایی وام می دهند، حتما او را با خبر می کنیم و آنجا را به او معرفی. 
گر فامیلی بیماری ای داشته باشد و دکتر خوبی بشناسیم، حتما آن دکتر و مطبش  یا ا

که از دست ما بر می آید. کاری است  کرد. این کم ترین  را به او معرفی خواهیم 
خودمان  هم  می شناسیم  راهی  گر  ا است.  همین  هم  سعادت  و  خیر  راه های 
کنیم. با  کار شویم و هم دوستان و اطرافیان و خانواده و فامیل را دعوت  دست به 
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گفت و گو و حتی شده با نصیحت. چه ایرادی دارد در جمع های دوستانه  و فامیلی، 
کنیم و به جای این که یک سره خودمان را سرگرم  برای چند دقیقه مودم را خاموش 
چنین  به  راجع  صحبت  به  کنیم  شروع  کنیم،  غیر لمسی  و  لمسی  گوشی های  این 
کجا، هر چیزی را  گسترده است و هر  موضوعاتی. راجع به این که دایرۀ وقف خیلی 
کمبود.  کم نیست مشکل است و  که  کرد. چیزی هم  کسی می توان وقف  برای هر 
کنیم. خب  که می توانیم رفعش  که باشد، می بینیم نواقصی را  نگاه مان به هر طرف 
کار را دست  گوشۀ  در خصوص آن ها حرف بزنیم. یک یاعلی بگوییم و هرکسی یک 
گرفته تا موارد  کوچک و جزیی مثل یک آب سرد کن و چند تا لیوان  بگیرد. از موارد 
گفت و گو  را با مشارکت و  بزرگ مثل مسجد و خانه و بیمارستان و... . همۀ این ها 
که معرفی  که دارد. همان طور  کرد. یک دست صدا ندارد ولی دو دست  می شود حل 
فالن بانک و فالن دکتر به دیگران برای مان مهم است، برای معرفی این کار خیر مهم 
هم اهمیت بیشتری قائل بشویم. دیگران را با وقف و روش های سادۀ انجامش آشنا 

کنیم.
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▪ عمل کنیم! ▪
از  نتیجه می گیرند  بهتر  با عمل، خیلی  که نصیحت های شان همراه است  افرادی 
که دیگران قبل  که نشسته اند و فقط دیگران را دعوت می کنند به عمل. چرا  کسانی 
کنند به رفتارش نگاه می کنند تا ببینند خودش  از آن که به نصحیت  های کسی عمل 

هم برای حرف هایش ارزش قائل هست یا فقط برای دیگران نسخه می پیچد.
گر بنشینید و فقط از خوبی های وقف  مساله دعوت به وقف هم همین است. ا
بگویید و اثرات فردی و اجتماعی اش و این که حتی با هزینه ای اندک، می شود بعضی 
کار  کرد، تاثیر چندانی نخواهید دید. اما وقتی دست به  مشکالت دردسر ساز را حل 
شوید و خودتان قبل از هرکس پیش قدم شوید برای عمل، آن وقت می توانید توقع 

داشته باشید که عده ای راهتان را ادامه دهند.

کودکان ▪ ▪ وقف و 
کودکان ما امانت های الهی اند و ما موظفیم بر اساس دستورات دین مان با تمام وجود 
کنیم. یکی از نمودهای امانت داری خوب، تربیت  از این امانت های الهی مراقبت 
که یک ضلعش نصیحت است و ضلع دیگرش،  خوب و خداپسندانه است. تربیتی 
کودکان ما. در تربیت خوب باید  عمل.  عمل و رفتار ما پر از اثرات تربیتی است برای 

ݢاول خشــــــت ݢ
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کودکی  گر فرزند ما از ابتدای  کمک به دیگران را مد نظر قرار دهیم زیرا ا حتما مساله 
از  گاهی  است  الزم  و  باشد  خودش  فکر  به  فقط  همیشه  نیست  قرار  که  بگیرد  یاد 
کار  کند و وسایلش را در اختیار دیگران بگذارد، در آینده هم انجام این  خودگذشتگی 
کاری را برای او و در  برایش سخت نخواهد بود. و البته الزم است خودمان هم چنین 

مقابل انجام دهیم. 
یکی از نمونه های از خودگذشتگی، وقف است. کار نیکی که ماندگاری ابدی دارد 
و البته شاید ما کمتر انجام داده باشیم. باید وقف را به فرزندان مان معرفی کنیم و به 
آن ها بگوییم بسیاری از مسجدها، مدرسه ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها، ورزشگاه ها 
کسی آن ها را ساخته و به همه  که ما می رویم وقف هستند. یعنی  و جاهای دیگری 
تقدیم کرده است. دست شان را بگیریم و دو سه تا از مساجد و مدرسه ها را نشان شان 
دهیم و بهشان بگوییم که آن آدم هایی که اینجا را ساخته اند در ثواب تمام آدم هایی 
که از اینجا استفاده می کنند، شریک هستند. به بیمارستان ها سری بزنیم و بگوییم 
که هر مریضی که از امکانات اینجا استفاده می کند، ثوابی به واقفش می رسد. بگوییم 
که وقف می کنند، هستند بدون این که باشند. بعد بگذاریم خودشان در  آدم هایی 
کمک شان  هم  شما  است.  ممکن  چیزی  چنین  چطور  که  کنند  تحلیل  ذهن شان 
کسانی بعد از مرگ، هنوز ثواب به دست می آورند، این یعنی  کنید و بگویید همین که 
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کسیر  که این ا هنوز هستند. مطمئن باشید عاشق وقف می شوند. چون می فهمند 
جاودانگی است.

که هرچه دارند برای خداست.  البته پیش از هر چیز باید خدا را بشناسند و بدانند 
باید با زبان خودشان از مهربانی خدا گفت و این که خدا همه چیز را برای او مهیا کرده 
است تا زندگی خوبی داشته باشد. کودک وقتی بداند که خدا دوستش دارد و هدایای 
فراوان و ارزشمندی مثل پدر و مادر مهربان، دوستان خوب، بدن سالم و بانشاط و 
کی های لذید و... به او داده، ارتباط بهتری با او برقرار می کند و عالقه مند می شود  خورا
تا بیشتر با خدا آشنا شود. بعد از آن کم کم باید به او بگویید که در مقابل هر کار خوبی 
که او دوست دارد. البته  کارهایی است  کرد و تشکر از خدا هم انجام دادن  باید تشکر 
کنید که خداوند آن قدر مهربان است و او را دوست دارد که وقتی از  حتما این را اضافه 
کردن  کنی، او هدیه های بیشتری برایش در نظر می گیرد. وقتی زمینۀ عمل  او تشکر 
کردید، می توانید راجع به مسالۀ از خودگذشتگی و  به خواسته های خدا را در او ایجاد 
وقف برای او صحبت کنید. البته باز هم با زبان خودشان نه با کلمات قلبمه و سلمبه!
که عالقه هایی مثل شما و فرزندتان  کنید  گروه هایی از بچه ها را پیدا  کنید  سعی 
کند.یا یک فعالیت  دارند. او می تواند درکارهای خیریه و نیکوکارانه با آن ها مشارکت 
که هم خودتان و هم فرزندتان و حتی تمام خانواده تان بتوانند  کنید  داوطلبانه پیدا 

ݢاول خشــــــت ݢ
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کنند به  کم کم عادت  کنید تا  کار را به یک سرگرمی تبدیل  کنند و این  در آن شرکت 
که  کودکتان بخواهید تا لباس ها یا اسباب بازی هایی را  کردن. از  برای دیگران تالش 
دیگر به سنش نمی خورند را وقف کند برای بچه های دیگر. باید چند تا از کتاب های 
کنید. تاثیر  کتابخانۀ مسجد  کتاب ها را وقف  خودتان را بردارید و همراهش بروید و 
کار از او بخواهید  گر بعد از این  کار از همه چیز بیشتر است. مطمئن باشید ا عملی این 
که او هم کتاب هایی که الزم ندارد، وقف کتاب خانۀ مسجد کند، حتما مشتاقانه این 

کرد. کار را خواهد 
کنید.  که خودتان می خواهید انجام بدهید شریک  کنید او را در وقف هایی  سعی 
برای مثال یک قرآن بخرید و به فرزندتان بگویید تا اول آن با خط خودش بنویسد: 
کردیم تا ثواب قرائت آن برای همیشه به  »این قرآن را من و پدرم وقف مسجد محل 
روح پدربزرگم برسد«. یا برای انجام بعضی کارهای مقدماتی انجام یک وقف بزرگ تر 
کار  که این  کارها را انجام بدهد. و وقتی  کنید و از او بخواهید تا بخشی از  او را همراه 
برای او لذت بخش شد و به آن عالقه پیدا کرد، این بار پولی در اختیارش قرار بدهید و 
کند برای  کمبودی در مسجد و وسیله ای بخرد و وقف  بگذارید خودش بگردد دنبال 

جبران آن کمبود.
کودکان دائما به تذکر و یادآوری نیاز دارند لذا برنامۀ رفتن به  که  این را هم بدانید 
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مساجد و امام زاده ها و سایر مکان های وقفی را جزو برنامه هایتان قرار بدهید و هر بار 
که سر می زنید ابتدا از او بخواهید تا فوایدش را برای شما بگوید. بعد هم  کدام  به هر 
کار خوب  کنید که یک  کنید و او را متوجه این نکته  شما هر چه از قلم انداخته اضافه 
از یک شخص خوب، چقدر می تواند مفید و تأثیرگذار باشد. یادآوری مسالۀ ثواب های 

ابدی را هم فراموش نکنید.
مجبور که نیستید!

برای  چیزی  از  استفاده  کردن  »منحصر  و  چیزی«  کردن  »حبس  »ایستادن«، 
لغوی آن هستند. در اصطالح  یا اشخاصی«، ساده ترین معانی  مسئله ای، شخص 
»حبس دائم عین مالی را  گویند که منافع آن به رایگان در اختیار تأسیسات یا شخص 

یا اشخاصی مخصوص باشد«.
که برای آموزش  کنید  کرده ام! ممکن است تصور  این مطلب را از اینترنت پیدا 
دادن وقف الزم است حتما همه چیز را بدانید! خیر! این روزها عصر ارتباطات است. 
گر خودتان هم فرصت ندارید به دیگران از وقف بگویید می توانید آن ها را دعوت  ا
حتی  یا  خوب!  کتاب  یا  مقاله  یا  سایت  چند  خواندن  به  اینترنت.  دیدن  به  کنید 
که این مسائل را خوب بلد است بخواهید برای دیگران توضیح  می توانید از فردی 
کنید و از یک روحانی  بخواهید تا وقف را  دهد. یک جلسه بگیرید، فامیل را دعوت 

ݢاول خشــــــت ݢ
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کامال توضیح دهد.
مجبور نیستید که همه کاری را خودتان انجام دهید. برای اینکه سبب خیر شوید 
همین که فکرش را بیندازید در ذهن دیگران کافی است و همین فکر انداختن در ذهن 
دیگران برایتان ثواب به ارمغان خواهد آورد. خدا حواسش هست و در دفترش ثبت 

می کند.
را  دوستان  همه  اصال  باشد.  راه گشا  می تواند  که  هست  هم  کتاب ها  از  انبوهی 
که حاال دستتان هست.  کتابی  کتاب را بدهید بهشان! همین  کنید و همین  دعوت 

بودن یا نبودن را می گویم.



گ ݣݣݣݣهــــــا و عطرهــــــا رٮݠݐ





ِ ٮݠݓه رورݠݐ ڡݠݐ وٯݦݠݑ

همیشه قرار نیست زندگی مان تکرار زندگی دیگران باشد. کارهائی را انجام بدهیم که 
دیگران انجام داده اند و جاهایی برویم که دیگران رفته اند. بله! باید کارهای درست را 
انجام داد ولی نه همیشه به همان سبکی و حالتی که دیگران انجام داده اند. در وقف 
هم مساله همین است. این که مثال  800 سال پیش مرحوم میرزا جهان گیرخان زمین 
کشاورزی ای را وقف کرده تا از درآمد سالیانه اش به مکتب خانه ها کمک کنند، خیلی 
گر امروز کسی خواست ثواب وقف را در پروندۀ  کار خوبی است ولی دلیل نمی شود که ا
تا بگردد دنبال زمین  تنها راهش سفر به روستا باشد.   اعمالش داشته باشد، حتما 
کشاورزی ای که قرار است به فروش برسد و بعد هم بگردد دنبال مکتب خانه ای برای 
وقف درآمد زمینش! همیشه در هر دوره و زمانی افراد حواس جمعی زندگی می کردند 
گر به موقوفات در طول  که ا کمبودها بوده. برای همین است  که چشم شان دنبال 
کنیم، می بینیم در هر عصر و دوره ای موارد جدیدی به موقوفات و نیت  تاریخ نگاه 

واقفین  اضافه شده که نتیجۀ ریزبینی عده ای واقف به روز است. 
چند  نباشد  بد  شاید  برویم،  وقف  دنبال  همه  خدا  لطف  به  است  قرار  که  حاال 
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کنیم و ببینیم ما هم می ݣݣݣݣتوانیم واقف به روز باشیم یا نه. البته هر  پیشنهاد را بررسی 
کمبودها را بهتر می شناسد و ممکن است  کس در تخصص خودش، استادتر است و 
بعد از خواندن این چند خط، پیشنهادهای بهتری به ذهنش برسد. ولی این نکته را 
بدانید که وقف برای پر کردن جاهای خالی ای است که عده ای را به زحمت انداخته. 
کنید و  کردنش، نیت وقف  کردید، قبل از پر  که پیدا  با این تعریف هر جای خالی ای 
بسم اهلل بگویید. در صفحه های بعد، چند پیشنهاد داریم با رنگ و عطرهای مختلف 

برای آنان که دنبال وقف های به روز اند!
که تأثیرش در زندگی همه ما مشخص خواهد شد. هم تأثیر  وقف های به روزی 
روحی و روانی که از اخالص ما نشأت می گیرد و هم تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و... . 
کردیم  که خودمان  از وقفی  و  نیازمند شدیم  ما  کسی چه می داند شاید روزی خود 
کردیم. یا حتی خانواده هایمان، دوستان، آشنایان و یا حتی در نسل های  استفاده 

بعدمان. وقف هم تأثیرش برای دیگران است و هم برای خودمان. باورش کنیم.
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ݠݐ گاںݧ ݠݓ ىݫ
حݨݨݨݨݠݐ ه علمی ٮݠݐ واٮݠݐ ىݠݑ ݠݒ سݧ ٮݪݠݕ

این پیشنهاد از آن مواردی است که همیشه در طول تاریخ بوده و انگیزۀ ثابت کسانی 
است که دغدغۀ  سواد و پیشرفت را دارند. مرحوم میرزا جهان گیرخان را که هنوز یادتان 
کشاورزی و مکتب خانه اش؟ حاال همین هزینه کردن برای پیشرفت  هست و زمین 
استعدادهای شان  در  کنیم.آدم ها  نگاه  و تخصصی تر  به روزتر  کمی  را  و سواد  علم 
ݣݣݣݣݣݣݣݣݣکس دوستش ندارد، مثال  ݣݣ   هیچ  که  دارند  استعدادهایی  ݣݣݣݣݣݣها  بعضی  متفاوتند.  هم  با 
دارند.  مفید تری  و  دوست داشتنی تر  استعدادهای  اما  بعضی ها  چاقی!  استعداد 
روانی  و  جسمی  هوشی،  امتیازات  مهربان  خدای  که  هستند  افرادی  »نخبگان« 
گر قرار باشد بین یک نخبه و یک انسان معمولی مسابقه ای  ویژه ای به آن ها داده. و ا
که یک انسان  بگذارند برای حل مساله ای، نخبۀ  عزیز ما شاید در یک چهارم وقتی 
که  را حل می کند. حاال واقعا حیف نیست نخبگانی  کند، مساله  باید فکر  معمولی 
کشور عزیزمان زندگی می کنند به خاطر نبود بعضی امکانات نتوانند از استعدادها  در 
که دوست دارند در  کنند. پس آن دسته از عزیزانی  و توان مندی های شان استفاده 
بار  این  بدهند،  انجام  وقفی  مربوط می شود،  و سواد  پیشرفت علم  به  که  مسائلی 

ساخت آزمایش گاه ها و کتابخانه های تخصصِی  ویژۀ نخبگان را انتخاب کنند.

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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ݠݐ اںݧ واٮݠݐ ݠݐ حݠݓ دواحݬݬݬݬݬݬݬݬݬݠݓ آساںݧ ارݠݐ

یکی از آرزو ݣݣݣهایی که خیلی از جوانان، برآورده شدنش را فقط در خواب می بینند ازدواج 
است. چرا که با وضعی که این روزها به لطف دشمنان پیش آمده، باید رستم دستانی 
پیدا شود که بتواند هفت خان ازدواج های به سبک روز را رد کند و شاخ غول مجردی 
کردن این مساله، شک  کسی بیاید و پاپیش بگذارد برای آسان  گر  را بشکند. حاال ا
گرفته تا پدر و  که نگو و نپرس. از خود جوان ها  که این قدر برایش دعا می کنند  نکند 
که باید هر روز پای  مادرشان تا فامیل های دور و نزدیک شان و تا حتی همۀ افرادی 
که یک قطعه زمین مرتب و منظم  درددل این ها می نشستند. مثال واقفی پیدا شود 
کند برای ساخت سالن عروسی با ورودی رایگان. ویژۀ کسانی که می خواهند  را وقف 
که  گناه داشته باشند. خدا را چه دیدی شاید عده ای هم پیدا بشوند  عروسی بدون 
ج سالن عروسی شان حذف بشود. آن وقت است  گناه را بزنند تا خر حاضر شوند قید 
که ثواب روی ثواب گیر واقف می آید. فقط یادتان نرود که می توانید شرط های خوبی 
کارتان بیشتر شود. مخصوصا سعی  هم برای استفاده از موقوفه تان بگذارید تا ثواب 
کنید. بلکه  کسانی که مهریه های معقول و معمولی دارند، آسان  کنید ازدواج را برای 

کم کم بساط مهریه های تخیلی و مشکل ساز برچیده شود.
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ی ݠݔىݠݐ ٮݫ مؤسساٮݩݠݑ همسرگرݠݐ

که از آن ها سوال  کجا بیاوریم؟ این جواب بیش تر جوان هایی است  همسر خوب از 
می شود چرا زودتر ازدواج نمی کنید تا سر و سامان بگیرید؟ راست هم می گویند. سبک 
که دیگر همسایه از حال همسایه خبر ندارد. نه این که با  زندگی شهری جوری شده 
کسی با  هم دشمن باشند. مستاجری و خانه به خانه شدن های ساالنه نمی گذارد 
همسایه اش صمیمی شود. البته مستاجری تنها مشکل نیست. شب به شب جمع 
شدن همسایه ها در مساجد و خانه های اهل محل، دیگر مثل قبل رواج ندارد. یکی 
که سن ازدواج شان  که دختر و پسرهای خوبی  کرده این است  که ایجاد  از مشکالتی 
می شود.  فراهم  ازدواج شان  اسباب  دیرتر  طبیعتا  و  می شوند  شناخته  کمتر  رسیده 
برای  شود  تأسیس  مؤسسه ای  تا  کند  وقف  را  ملکی  و  مال  و  بیاید  کسی  گر  ا حاال 
گره چند تا از این دختر و پسرها باز می شود؟ مؤسسه ای قانونی و تحت  همسرگزینی، 
نظارت نهادهای اجتماعی کشور با مدیریت افراد خوش نام و اهل فن که در آن اسم و 
کنند و تیم هایی هم برای تحقیق  آدرس و مشخصات دختر و پسرهای خوب را ثبت 
کس دنبال دختر و  که داده اند مطمئن شوند و هر  مأمور شوند تا از صحت اطالعاتی 

پسر خوب می گردد سری به این مؤسسه بزند و همسر آینده اش را پیدا کند.

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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ی ی روحی و رواٮݠݐ اورۀ دٮݠݔىݠݐ ݠݒ مسݧ

گرفته نمی شود و فقط وقتی اهمیتش  که متاسفانه جدی  از دیگر مشکالت مهمی 
گذشته و پشیمانی برایش سودی ندارد، مشکالت  کار  کار از  که دیگر  معلوم می شود 
روحی روانی است. شاید شما هم در خبرها خوانده باشید اقدام به خودکشی هایی 
که محصول  که برای خالصی از یک ازدواج اشتباه اتفاق افتاده. یا معتاد شدن هایی 
ارتباط اشتباه پدر و فرزند است و یا خیابانی شدن دخترهایی که فقط احساس کمبود 
کرده و حاال خودشان و اطرافیان شان  محبت در خانه شان، آن ها را راهی خیابان ها 
که خدا می داند و بس. و البته شاید افراد بسیار زیاد دیگری هم  به قدری پشیمانند 
که باعث  کارهایی زده اند  که به خاطر مشکالت ریز و درشت شان دست به  باشند 
پشیمانی شان شده و شاید فقط چند ساعت مشاوره، راهی جلوی پای شان می گذاشت 
راه اندازی  را به این جا نمی رساند.  کارشان  را حل می کرد و هم  که هم مشکل شان 
کم ترین هزینه به  کند تا بتواند با  که واقفی هزینه هایش را تأمین  یک مرکز مشاوره 

نیازمندان مشاوره دهد، تیتر بعضی اخبار حوادث روزنامه ها را تغییر می دهد.
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ݠݐ راںݧ ىݨݨݠݑ اڡݠݐ دحݠݐ اٮݠݓ و عٯݠݐ ݠݓ ݫ حث ححݫ ٮݪݬݠݓ

مشکل شان  این  البته  و  دارند  مشکل  عفاف  و  حجاب  مسالۀ  در  دخترها  بعضی 
مشکالت زیادی برای جامعه و مخصوصا پسرها به وجود می آورد. فعال قصد نداریم 
در این مورد بحث کنیم که وظیفۀ دختران پوشیده بودن و جلب توجه نکردن است 
که هر دو مورد الزم است. برای اینکه در خیابان  یا وظیفۀ  پسرها نگاه نکردن؛ چرا 
رانندگی  جوری  هم  و  نزنیم  کسی  به  که  باشیم  مراقب  باید  هم  نکنیم،  تصادف 
کردیم و بعد تصادفی پیش  گر هر دو مورد را رعایت  که دیگران به ما نزنند. ا کنیم 
کرد؟ آیا همۀ  کجاست و چه باید  آمد، یقینا ما مقصر نیستیم. حاال ریشۀ این مشکل 
گاهی  گوهر ارزشمند عفاف شان بی توجهند، از عمد و از روی آ که به  زنان و دخترانی 
و برای ایجاد مشکل در جامعه، این طور رفتار می کنند؟ یقینا این طور نیست. دلیل 
گر از  گاهی برمی گردد. حاال ا خیلی های شان چیزهای دیگری است که در نتیجه به ناآ
این همه افرادی که دغدغۀ  دین و حجاب و عفاف مادران امروز و آیندۀ جامعه مان را 
گاهی بخشی به مساله  کنند و موقوفه ای قرار دهند برای آ دارند، چند نفرشان همت 
که از  کرد. حداقل آن دسته ای  حجاب و عفاف، مطمئنًا شرایط جامعه تغییر خواهد 
گاهی راهشان را انتخاب خواهند کرد. گاهی مرتکب این اشتباه می شدند، با آ روی ناآ

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا



ودݥݥݥںݩݩݩݐ54 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

ݠݐ رآںݧ سݠݒ ٯݦݠݑ آمورݠݐ

حتی  است.  آیین نامه  بودن  بلد  شرط،  اولین  خطر،  بی  و  درست  رانندگی  برای 
کسانی که قرار است کنار دست سرهنگ بشینند و آزمون رانندگی بدهند تا گواهی نامه 
دار شوند، باید قبلش امتحان آیین نامه را قبول شده باشند. گرچه یادگیری آیین نامه 
بدون عمل ݣݣکردن به آن، فایده ای ندارد ولی کسی که ادعا می کند دوست دارد با رعایت 
کند.  کند، تا وقتی آن ها را یاد نگیرد، چه طور می خواهد رعایت شان  قوانین رانندگی 
کار بست. قرآن آیین نامۀ زندگی خدایی  گرفت و هم به  پس هم باید قوانین را یاد 
است. عده ای پیدا می شوند که ادعا می کنند می خواهند خداپسندانه زندگی کنند ولی 
که البته تکلیف شان مشخص  حاضر نیستند حتی نگاهی به آیین نامه اش بیندازند. 
گر قرار است بهترین زندگی را داشته باشیم، باید هم آیین نامه اش را یاد  است. ولی ا
بگیریم و هم در زندگی از آن قوانین استفاده کنیم. برای این که تعداد آموزش گاه های 
آیین نامۀ قوانین زندگی خدایی بیشتر شود، عده ای باید واقف شوند. برای تاسیس 

دارالقرآن ها و موسسات آموزش قرآن.



55

ݠݐ اںݧ واٮݠݐ وحݠݓ ان و ٮݠݐ واٮݠݐ ۀ حݠݓ رݦݠݒ ـݭݭݠݔ ݢوٮ ، ݢ ݠݐ اںݧ ی اررݠݐ سݠݒ ݠݐ وررݠݐ کںݧ اما

کارشناسان  تمامی  دارد.  مستقیم  رابطۀ  وجنایت  جرم  آمار  با  بیکاری  افزایش 
نتیجه  پس  می کنند.  تایید  را  مساله  این  مربوطه  رشته های  سایر  و  جامعه شناسی 
می گیریم برای کم کردن آمار جرم و جنایت باید تالش کرد در راستای کم کردن بیکاری. 
بخشی از این تالش برمی گردد به همت صنعت گران و کسانی که می توانند موقعیت های 
و  دانش آموزان  نیست.  نداشتن  شغل  فقط  بیکاری  معنی  ولی  کنند  ایجاد  شغلی 
دانشجوهایی که در ساعات غیردرسی شان برنامۀ خاصی ندارند و حتی شاغل هایی که 
ساعاتی در روز، وقت آزادی دارند که نمی دانند در آن چه کار کنند، در آن ساعات بیکار 
گر همین وقت ها هم با برنامه های مفید پر شود، جرم و جنایت به حداقل  هستند و ا
که هزینه هایش زیاد  می رسد. چه برنامه ای مفیدتر و جذاب تر از ورزش؟ بله می دانم 
است! این پیشنهاد هم می خواهد یک فکری برای این هزینه های سنگین کند. برای 
کن ورزشی که باعث می شود سیل جوانان و نوجوانان به  کم شدن هزینۀ استفاده از اما
کن سرازیر شود و در نتیجه جامعه، امن تر شود و اعتیاد ریشه کن شود و به تبِع آن  این اما
دزدی و دعواهای گاه و بی گاه و خیلی جرم های دیگر کم تر و کم تر گردد، باید چند نفر  

هزینه های شان را بگذارند برای ساخت سالن های چندمنظورۀ ورزشی.

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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ی سالم ارݠݐ اهای محݠݓ صݨݠݐ ی ساٮݠݔٮݩݦݩݠݑ ها و ٯݠݐ دارݠݐ راه اٮݠݐ

همیشه برای شکار، باید اول دانه پاشید. تا وقتی کاری یا چیزی جذاب نباشد، کسی 
سراغش نمی رود. و چه کسی می تواند منکر جذابیت اینترنت شود؟ کشکولی از همه 
گرفته تا اطالعات تاریخی و داستان و شعر تا جک و  چیز! از اطالعات علمی و دینی 
طنز و عکس و فیلم و صوت و حتی بازی و برنامه های گفتگوی آنالین. خالصه فقط 
کمتر جوان و نوجوان و  که  غ ندارد و جان آدمی زاد. جذابیتش به قدری هست  شیر مر
بلکه بزرگ سالی پیدا می شود که به گونه ای در حال استفاده از اینترنت نباشد. حاال یا 
برای مطالعات متفرقه در موضوعاتی که عالقه دارد و یا برای تکمیل تحقیق دانشگاه 
کردن جواب سواالت شرعی و تاریخی و یا برای پر  و موسسات علمی و یا برای پیدا 
کردن اوقات فراغت. با شعر و داستان و جک و یا عکس و فیلم های طنز و صوت هایی 
گفتگوهای آنالین و آفالین راجع به هر  که عالقه دارد و یا بازی های آنالین و حتی 
موضوعی! پس دشمن دانه اش را پاشیده. آن هم نه یک مشت و دو مشت. آن قدری 
کم نیاید. وقتی حسابی سرگرم  گر تمام ایرانیان هم بروند سراغ دانه ها باز  که ا هست 
می کنند  شروع  آن وقت  شد،  زندگی مان  لحظه لحظۀ  وارد  اینترنت  و  شدیم  دانه ها 
کسی که دنبال اطالعات تاریخی است،  به شکار. برای همه هم نقشه دارند. برای 
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که اطالعات سالمش را خراب  کرده اند  مقاله هایی پر از تحریف های تاریخی آماده 
که حسابی  کنند. در مورد سواالت شرعی و دینی  کنند و ذهنش را با اطالعات غلط پر 
اطالعات  از  سیلی  کنید.  جستجو  دینی  موضوع  یک  است  کافی  کشیده اند.  نقشه 
گرفته تا  مختلف و بی ربط برای تان ردیف می شود. از اصل دین را زیر سوال بردن 
تمسخر اعتقادات و انحراف بحث های شرعی از دین. اما مهم ترین نقشه های شان 
گذاشته اند. زیرا بهترین طعمه ها را آن جا پیدا می کنند.  را برای بخش اوقات فراغت 
که برای چند لحظه تفریح سالم وارد محیط اینترنت شده و با  جوانان و نوجوانانی 
که  اولین جستجو، آن قدر با مطالب به ظاهر جذاب و منحرف کننده روبرو می شوند 
گفتگوی آنالین و بازی های  چند لحظه شان می شود چند ساعت و پای برنامه های 
ک همه شان  که باز شود، چند ساعت شان را می کند چندین سال. نقطۀ اشترا آنالین 
هم چند چیز است. جذابند و بی فایده و وقت  تلف کن و منحرف کننده. حاال در این 
گر حداقل  که دشمن با این قدرت مشغول شکار است، چه خوب می شد ا وانفسایی 
می توانستیم تعدادی از طعمه ها را نجات دهیم. هر برنامه و سایت اینترنتی جذاب 
می دهد.  نجات  را  ارزشمند  طمعه های  این  از  که اضافه شود، مقداری  و سالمی 
که هزینه دارد ولی راه تأمین هزینه هایش هم وجود دارد. وقف. شاید ثوابش  البته 

هم کم تر از بقیۀ وقف های مرسوم نباشد.

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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ی ݠݐ ݠݐ  سرطاٮݧ ماراںݧ ݠݔ ىݫ ارݠݐ مالی ٮݪݠݓ ݠݔ ىݫ ع ٮݠݐ کمک ٮݠݓه رٯݠݐ

کسی قدرشان را نمی داند: یکی امنیت و دیگری  که تا وقتی هستند،  دو نعمت اند 
سالمت. کافی است یادتان بیاید از روزهایی که یکی از اعضای خانواده تان بیمار شده 
بود. آرامش خانه به هم می ریزد و همه همت شان را می گذارند برای بهبودی مریض 
برمی گردد،  سالمت  نعمت  دوباره  وقتی  شدنش.  خوب  زودتر  برای  می کنند  دعا  و 
که بیمارشان با یک  دوباره آرامش هم می آید. اما در اطراف ما خانواده هایی هستند 
روز و دو روز و یک هفته و دو هفته بهبود نمی یابد. دورۀ  درمان بعضی بیماری ها 
که بابت بیماری مریض  چندین سال است و در تمام این مدت، جدای از آرامشی 
تامین هزینه های درمان.  نام  به  اضافه می شود  استرس دیگری هم  رفته،  بین  از 
که  کمر خانواده را می شکند. آن دسته از واقفینی  که  هزینه هایی سنگین و مدت دار 
بیمارستان های  کردن  کنند، به فکر بیشتر  کاری  برای سالمت مردم  دوست دارند 
تخصصی درمان سرطان و سایر بیماری های صعب العالج باشند. دعای خیر بیماران 

و خانواده های شان در زندگی انسان تاثیرات اساسی دارد.
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ݠݐ داںݧ ݠݐ و سال مىݠݐ ی و معلوالںݧ ݠݔسىݠݑ ٮـݫ ݠهرݠݐ ٮݪݠݓ

بعضی انسان ها خیلی مظلومند. خیلی خیلی مظلوم. هر وقت به یک معلول لبخند 
می زنم و برایش دست تکان می دهم و او هم با آن صورت معصوم و آن تکان های 
غیرعادی جواب لبخند و سالمم را با یک ذوق و شور و شعف عجیب می دهد، قبل 
که باید به زور  کردم، آن قدر دلم می سوزد  که برایش ایجاد  از خوشحال شدن از لذتی 
کردن شان،  که خوشحال  جلوی اشک چشمم را بگیرم. این آفریده های مظلوم خدا 
هم  سالمندان  آسایش گاه های  حکایت  البته  کرد.  خواهد  خوشحال  خیلی  را  خدا 
به  فقط  تا  شود  پیدا  کسی  منتظرند  که  پیرزن هایی  و  پیرمردها  است.  همین طور 
که خداوند دوست دارد  کودکان یتیم و بی سرپرستی  گوش دهند. یا  خاطرات شان 
کنند و برای آسایش و رفاه آن ها هم  بنده هایش نسبت به آن ها احساس مسئولیت 
کنیم  که خدا اجرشان را چند برابر خواهد داد. خوب است عادت  کنند و البته  کاری 
چند وقت یک بار، سری به آسایش گاه های معلولین  و سال مندان و بهزیستی بزنیم 
که دنبال  کنیم. کسانی  و حداقل با لبخند و یک جعبه شیرینی، دل های شان را شاد 
وقف هستند و هنوز موردش را انتخاب نکرده اند، شاید بتوانند نیازمندی های آن 

مکان ها را با موقوفات شان تامین کنند. 

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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اطٯݠݑ محروم ۀ اهالی مىݠݐ رݠݒ ݭݠـݔ ی وٮݭݫ ݠݔارٮݠݑ ٮݭݫ اردوهای رݠݐ

گر از بچه های دبیرستانی شهرتان  تا االن زیارت امام رضا رفته اید؟ این سوال را ا
کم تر.  بپرسی، شاید از 200 ـ 300 نفر،  40 ـ 50 نفرشان جواب منفی بدهند. شاید هم 
گر یکی دوسال یک بار مشهد نروند. اما  اصال شاید برای بعضی هاشان عجیب باشد ا
گر در دبیرستان های مناطق محروم همین سوال را بپرسی شاید همۀ نگاه ها برگردد  ا
سمت یکی دو نفری که تنها زوار امام رضا در منطقه شان هستند. البته این زیارت 
نرفتن ها فقط مخصوص نسل جوان تر نیست. بزرگ ترهای شان هم خیلی محدود 
که حتی  کمبودهای مالی هست  توفیق زیارت داشته اند. در مناطق محروم آن قدر 
کردن یک زندگی بسیار بسیار معمولی هم مشکل است چه برسد به تامین  فراهم 
گر دوست دارید به کسانی التماس دعا و زیارت  هزینه های یک سفر زیارتی چند روزه. ا
بگویید که خیلی ساده و صمیمی تر با امام رضا حرف می زنند، نیت کنید که بخشی 
کنید برای این که هر سال تعدادی از زیارت نرفته های مناطق  از دارایی تان را وقف 
کلی  گر به آن ها یادآوری هم نکنید،  محروم را بفرستید زیارت. مطمئن باشید حتی ا

برای تان دعا می کنند.
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ݠݔی وراٮݭݫ ݠݒ الٮݠݓی و عاسݧ ٯݠݑ ن اٮݨݠݐ ݠݔ امىݫ ی ٮݠݓا مصݠݐ هىݬݠݓ أٮݩݩݠݑ مدݠݐ ݠݔ ݠݔی هىݫ اٮݭݫ رٮݭݭݭݭݠݕ  ٮݪݠݓ

الحمدهلل هیأت  و حسینیه در کشور ما زیاد است ولی هر جا به اسم امام حسین و زیر 
پرچم امام حسین عده ای جمع بشوند و روضه بخوانند و سینه بزنند که نمی شود 
 گر بعضی مسائل مراعات نشود، نه تن ها امام حسین هیات حسینی. در هیات ها ا
در آن حاضر نمی شود، که شمر و یزید هم میایند و در آن هیأت سینه می زنند. هیأتی 
که در آن حرفی از بصیرت و اطاعت از ولی نباشد. هیأتی که در آن حرف از یزید و شمِر 
زمان نباشد. هیأتی که فقط بشود شوِر تن ها بدون شعور. و متاسفانه باید اعتراف کرد 
که در آن  که این جور هیأت ها روز به روز  بیش تر هم می شوند. در مقابل هیأت هایی 
هم سینه می زنند و هم گریه می کنند برای مصیبت های امام حسین و ظلم هایی 
کنار این شور، شعور هم دارند و سبک زندگی حسینی را ترویج  که به ایشان شد و در 
می دهند و این که حضرت هیچ گاه زیر باز ظلم نرفت و با ظالم بیعت نکرد و...، بسیار 
که در آن ها، راِه امام حسین هم ترویج شود  کرد  کم اند. باید حسینیه هایی وقف 

نه فقط نام. 

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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اطٯݠݑ محروم ه مىݠݐ اٮݨݠݐ اٮݠݓ حݠݐ کىݠݑ

که هم بشود در آن با خیال  که باشد، مفید است. وجود جایی  کجا  کتاب خانه هر 
راحت و تمرکز و در سکوت درس خواند و هم دسترسی به منابِع مختلِف مورد نیاز 
ممکن باشد، واقعا ارزشمند است. حاال در شهر باشد یا روستا. ولی نیاِز مناطق محروم 
که به خاطر نبود امکانات برای شکوفا شدن،  بیش تر است. چه بسیار استعدادهایی 
که از مناطق محروم  از بین می روند و چه قدر زیاد بودند دانشمندان دینی و علمی ای 
و  دانشجو  عده ای  که  نیست  این  به  فقط  کتاب خانه  ارزش  البته  برخواسته اند. 
دانش آموز می توانند در آن بیش تر و بهتر درس بخوانند. وجود یک کتاب خانه، افراد 
که عده ای به جای بعضی اتالف وقت های  را قلقلک می دهد برای مطالعه. همین 
مشکل دار و دردسرساز، وقت شان را به مطالعه بگذرانند فایدۀ کوچکی است؟ این که 
کم  کتاب خانه و مطالعه، فرهنگ ها بهتر شود و سطح زندگی ها باالتر رود  به برکت 
است؟ قابل توجه واقفین محترم. چیزی که زیاد است مناطِق محروم بی کتاب خانه.
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ی سݠݒ ه ای اررݠݐ اٮݠݐ ی های راٮݭݭݠݔ ٮݩݩݠݑ ٮݠݓارݠݐ ساحݠݐ

در جنگ، خالی ماندن برخی محورهای خاص، باعث ایجاد مشکل نمی شود. آن هم 
که در آن ها  کاری ندارد. ولی محورهایی  که فعال دشمن به آن ها  محورهایی است 
گرفته تا  دشمن با سرعت در حال پیش روی است و تمام توان و ابزار خود را به کار 
کند، حتی نباید لحظه ای خالی از مبارز باقی بماند. در جنگ فرهنگی  آن را تصاحب 
ݣݣݣݣمان را  ما، محوِر مهِم بازی های رایانه ای ضعف جدی دارد.  به اسم بازی فرزندان 
منزوی و تنها کردݣݣه ݣݣاند. به اسم بازی دارند رفتارهای خشن یادشان می دهند و یادشان 
می دهند هرچه خشن تر باشند، موفق ترند. به اسم بازی در ذهن شان قدرت های دنیا 
را رتبه بندی می کنند و کشور ایران را همیشه جزو ضعیف ترین ها و آسیب پذیرترین ها 
را نشاند  که عده ای  را دارد  ارزشش  کرد.  را تقویت  باید این محور  معرفی می کنند. 
برای ساخت  بگذارند  دارند وقت  گر  ا و  بگیرند  یاد  ندارند،  گر تخصص  ا تا  کار  پای 
که توان رقابت با نمونه های خارجی را داشته  بازی هایی ارزشی. آن هم بازی هایی 
راه های  از  ایستاد. یکی  کالش  با تفنگ آب پاش نمی توان مقابل  باشد. در جنگ، 

تامین هزینه های ساخت این بازی ها، وقف است.

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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ݠݐ اںݧ ݠݔ ىݫ داٮݠݐ ٮݠݐ وادۀ رݠݐ اٮݠݐ ه حݠݐ دگی ٮݪݠݓ ݠݔ رسىݫ

به  دل مان  می بینیم  فیلم ها  توی  وقتی  حتی  که  صحنه هایی  دل خراش ترین  از 
با  زندان  میله های  پشت  از  دارد  و  کرده  بغل  را  بچه اش  که  است  زنی  می آید،  درد 
شوهرش حرف می زند. با سرپرست خانواده. با کسی که باید سایه اش باالی سر زن و 
بچه اش باشد تا مبادا در زندگی احساس کمبود کنند. با کسی که تامین هزینۀ زندگی 
کم  گر نباشد، معلوم نیست چه بالیی بر سر آن خانواده می آید.  به عهدۀ اوست و ا
که به خاطر همین مورد آخر، یعنی تامین هزینه های  نیستند خانواده های زندانیانی 
زندگی، مجبور می شوند مرتکب خالف شوند و شاید حتی به گناهانی سنگین تر از گناه 
گر  سرپرست خانواده دست بزنند. همسر زندانی ممکن است به فکر جدایی بیفتد و ا
که بر سر بچه ها می آید قابل پیش بینی نیست. از طرفی  این طور شود دیگر بالیی 
این گونه  این که  و  دارد  را  خودش  سختی های  پدر  حضور  بدون  فرزندان،  تربیت 
نابودی  باعث  یا  که  بروند  راه هایی  و سراغ  نگیرند  قرار  راه های درست  در  فرزندان 
گر عده ای نیت  خودشان می شود و یا ایجاد مشکل برای جامعه، اصال بعید نیست. ا
کنند که مالی را وقف کنند برای تامین هزینه ها و رسیدگی به خانوادۀ زندانیان، هم به 

ثواب وقف رسیده اند و هم باعث پایین آمدن آمار جرم و جنایت می شوند.



65

رعمد ىݠݔ ٮݦݩݩݠݑ دٮݠݔه عݠݐ رداحݠݐ کمک ٮݠݓه ٮݪݠݕ

در ادامۀ پیشنهاد قبلی، می شود برای خانوادۀ زندانیان البته آن دسته ای که به دلیل 
کرد. آن هم  جرائم غیر عمد و نداشتن دیه، درد زندان را تحمل می کنند، فکر بهتری 
که محکوم به پرداختش  گر دیه ای  اقدام برای آزاد شدن شان است. این زندانیان ا
گرم می شود. وقف  کانون خانواده های شان  شدند، بپردازند، آزاد می شوند و دوباره 
نوع  این  آمار  شود.  تر  پررنگ  جامعه  در  باید  هم  غیرعمد  جرائم  دیۀ  تأمین  برای 

زندانیان خیلی باالست. 

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا



ودݥݥݥںݩݩݩݐ66 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

ام ىݠݑ دگی ٮݠݓه اٮݠݔ ݠݔ رسىݫ

کودکی را تصور کنید که قرار است یک عمر بدون این دو نعمت زندگی کند. نه هیچ گاه 
طعم مهربانی های مادر را می چشد و نه هیچ وقت طعم دل گرمی حضور پدر را. این 
محرومیت های روحی، جدای از محرومیت های ظاهری است. یتیم، مادری ندارد 
ک  که خورا تا برای موفق شدنش در امتحانات برایش جایزه ای بخرد و پدری ندارد 
ایتام حساس  به  این قدر  که دین ما،  برای همین است  کند.  تامین  را  کش  و پوشا
کید می کند. البته از طرفی باید متوجه این مساله  است و راجع به رسیدگی به آن ها تا
گر در این  کودکی یتیم باشد، از نعمت تربیت هم محروم می ماند و ا گر  که ا هم بود 
میان انسان کثیفی پیدا شود که به دنبال سوءاستفاده از دیگران باشد، کودک یتیم، 
که شاید روزانه در چهار راه ها و خیابان ها  کودکانی  بهترین طعمه برایش خواهد بود. 
گر سراغ پدر و مادرشان را بگیری با یک  گدایی هستند و ا مشغول دست فروشی و یا 
گر از ما سوال  کلمه »ندارم« پاسخت را بدهند. و در پیش گاه خدا چه جوابی داریم ا
کند چرا در حالی که توانایی داشتی، کاری برای این کودکان یتیم و بی سرپرست انجام 

ندادی؟ از ارزشمندترین نیت ها برای وقف، کمک و رسیدگی به ایتام است.
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ه رصݠݐ الحسىݠݐ دوٯݩݠݑ ٯݠݑ صىݠݐ

مساجد واقعا مکان های ارزشمند و مقدسی هستند. جدای از بحث نماز جماعت و 
کدام تاثیرات مثبت خودش را در محله می گذارد، می توان  که هر  سخنرانی و منبر 
کرد. استفاده ای غیر از  استفاده های دیگری از این محل تجمع اهالی متدین محل 
مجالس ختم. مثال مسجد محل، مکانی بشود برای معرفی دختر و پسرهای خوبی 
که وقِت ازدواج شان رسیده و مورد مناسبی پیدا نکرده اند. یا هماهنگی برای عیادت 
کرده و یا سر زدن به خانواده های شهدا.  که بیماری، زمین گیرشان  از مسجدی هایی 
که شاید حتی در بیشتر شدن  اما بعضی ها فکرهای بهتری هم می کنند. فکرهایی 
گرچه  گر این طور هم باشد، باز اشکالی ندارد زیرا  مسجدی ها بی تاثیر نباشد. البته ا
به این بهانه مسجدی می شوند ولی حضور در نماز و پای منبرها، تاثیر خودش را 
مشکالت  رجوع  و  رفع  برای  قرض الحسنه  صندوق  ایجاد  موارد  از  یکی  می گذارد. 
کم، برای ازدواج جوانان مسجد  که پشتوانه ای هر چند  مسجدی هاست. صندوقی 
و یا تامین هزینه های تحصیل جوانان مسجدی باشد. و یا حتی رسیدگی به فقرای 
که هزینه اش را ندارند.  محل و دادن وام های بدون بهره، برای رفع نیازهای الزمی 
این ها تازه گوشه ای از فواید یک صندوق قرض الحسنه است. مسائلی مثل پرداخت 

رنگ ݣݣݣهــــا و عطرهــــا
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بدهی، تامین و تهیه جهیزیه، درمان بیماری و بسیاری از هزینه های ریز و درشتی 
کرده باشد، با وجود چنین صندوقی برطرف  که شاید خانواده ای را درمانده و پریشان 
را  صندوق  فعالیت های  و  کند  همت  بتواند  صندوق  مدیر  گر  ا بسا  چه  و  می شود. 
افزایش دهد حتی می تواند با موجودی صندوق سرمایه گذاری های بزرگ تری انجام 
را  از اهالی محل  کند و مشکالت تعداد بیشتری  برابر  را چند  دهد ودارایِی صندوق 
برطرف کند. البته راه اندازی چنین صندوق هایی نیاز به مکان دارد و سرمایه دارد. هر 

دو را هم شاید افرادی حاضر باشند تامین کنند. با عمل خیری به نام وقف.



ـــــرار ݢٯݨݦݠݐ ݢ راهـ ݢ





ݠݐ ڡݧ اٮݩݩݠݑ وٯݠݑ آٯݠݐ

کِت همان اتومبیل در چیست؟ تفاوت اصلی اش  تفاوت یک اتومبیِل گران قیمت با ما
گذار ولی دومی را  که می شود سوار اولی شد و رفت به مسافرت و گشت و  در این است 
فقط می شود نگاه کرد. برای همین ارزش شان هم زمین تا آسمان با هم فرق می کند. 
که از نظر ظاهری  کت را طوری بسازد  که ما کت ساز به قدری ماهر باشد  البته شاید ما
کت، هنر و زمان و حتی هزینه  با نمونۀ واقعی اش مو نزند ولی هر قدر هم در ساخت ما
کت بودنش ندارد. تاثیری در بی فایده بودنش ندارد. باز  کند، باز تاثیری در ما صرف 
کت را برای  گذار رفت. البته شاید عده ای، ما گشت و  هم نمی شود سوارش شد و به 
کسی که  که طبیعتا تکلیف آن ها فرق می کند ولی  کت بودنش بخواهند،  همین ما
کت، نه تنها  که قابل سوار شدن باشد، در صورت خرید ما قصد دارد اتومبیلی بخرد 

هیچ سودی نمی کند که ضرر هم خواهد کرد.
کت. یعنی توخالی  که اتومبیل واقعی مان را تبدیل می کند به ما کاری  آفت یعنی 
کردن کار خوب. هزینه می کنیم برای این که از آن عمل صالح در فردای قیامت استفاده 
کت  می کنیم که نه تنها هیچ  ببریم ولی با دست خودمان، اتومبیل مان را تبدیل به ما
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فایده ای ندارد و فقط ظاهر دارد، بلکه باعث ضرر و از بین رفتن سرمایه های مان هم 
می شود. مواظب باشیم وقف مان را با آفت ها خراب نکنیم.

آفت هایی که گاهی به گونه ای به جان اعمال ما می افتند که به جای ثبت شدن 
آن عمل به عنوان یک عمل خیر و با ثواب، آن را در قسمت گناهان ما ثبت می کنند. 
که در روز قیامت،  ساده تر بگویم. باید مراقب باشیم آفتی به وقف مان وارد نکنیم 
باعث حسرت مان بشود. حسرت از این که هم مال و ملک مان را از دست دادیم و 
هم ثوابی کسب نکردیم و هم گناهی به گناهان مان اضافه کردیم. حسرتی که هیچ 

فایده ای ندارد.
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ـی ٯݠݐ ۀ وٯݠݑ اٮݠݐ ݠهوه حݠݐ ٯݦݠݑ

چند وقت است برایت سؤال شده که چرا قهوه خانه ای که تازه در محله تان راه افتاده، 
کنج کاوی وارد  این قدر مشتری دارد. شاید دو سه برابر بقیۀ جاها. حتی یک بار از سر 
که ببینی داخلش چه خبر است. ظاهرش خیلی نکتۀ خاصی نداشت.  شده  بودی 
مثل خیلی قهوه خانه های سنتی، پر از دود بود و البته از بین دودها کشکول و تبرزینی 
که به دیوار آویزان بود، پیدا بود و چند تا عکس بزرگ از شمایل منتسب به امامان. 
کرده بودی،  کرده بودند و خالصه هر چه بیشتر دقت  کاشی کاری  گوشه را هم  یک 
کنی. وقتی از  گرفتی از خود مشتری ها سؤال  کمتر چیزی دستت آمده بود. تصمیم 
که مشتری  ثابت آن جاست، جواب را شنیدی نمی دانستی باید  یکی از همسایه ها 
به  تازگی  که  فالنی  حاجی  می گفت  همسایه ات  که  آن طور  کنی.  گریه  یا  بخندی 
کرده برای ساخت  رحمت خدا رفته روزهای آخر عمرش، نصف دارایی اش را وقف 
بقیۀ  از  کم تر  قهوه خانه  جاری  هزینه های  که  شده  باعث  همین  قهوه خانه.  این 
که وقفش قبول است یا  جاها بشود و قیمت هایش هم ارزان تر. برایت سوال شده 
گذشته  نه. از طرفی با خودت فکر می کنی هر چه باشد وقف است و طرف از مالش 
که  برای این که دیگران استفاده ای ببرند و از طرفی نمی توانی به خودت بقبوالنی 
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کتابی می خوانی که حضرت  کاری، وقف به حساب بیاید. مخصوصا وقتی در  چنین 
امیرالمومنین در یکي از وقف نامه هایشان انگیزۀ خود را این طور فرموده: 

ي َیْوَم  اَر َعّنِ اِر َو َیْصِرَف َالّنَ َة َو َیْصِرَفِني ِبِه َعِن َالّنَ ِاْبِتَغاَء َوْجِه َاهلِل ِلُیوِلَجِني ِبِه َاْلَجّنَ
 ُوُجوٌه؛

ُ
َتْبَیّضُ ُوُجوٌه َو َتْسَوّد

کردم[ تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین  برای جلب رضایت خداوند ]وقف 
فرماید و از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید، در روزی که صورت هایی 

سفید و صورت هایی سیاه اند.    
 )بحاراالنوار، جلد 67، صفحه 187(                                    
کسی  که نه تن ها هیچ سودی برای  که با وقف قهوه خانه ای  کنی  نمی توانی قبول 
ندارد که باعث ضررهای زیادی به افراد و جامعه می شود، می شود رضایت خدا را جلب 
کرد. این که کسی وارد بهشت شود یا از آتش دور شود به خاطر این که قهوه خانه وقف 
کرده، اصال پذیرفتنی نیست. سراغ روحانی مسجد می روی و قضیه را می گویی. برایت 
از آفت های وقف می گوید. از اینکه وقف، دو ُبعد دارد. یک ُبعدش نفع و فایده هایی 
که برای خود انسان. هر  که برای بقیه دارد و یک ُبعدش نفع و فایده هایی  است 
کدام هم آفت های خاص خودشان را دارند. می گوید وقفی مقدس و ارزشمند است 
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کند  که باعث رفع مشکالت و نیازهای مردم شود و چاله چوله های زندگی شان را پر 
که خدا دوست دارد، بشود. می گوید  و یا باعث پیش رفت جامعه به سمت و سویی 
که بی فایده باشد و یا از آن بدتر،  که وقفی انجام شود  یکی از آفات وقف این است 
ک دارد و هر ݣݣکسی  که وقف هم مال برای دیگران ضرر داشته باشد. دلت آرام می شود 

هر چیزی را با هر نّیتی نمی تواند وقف کند.

راهـ  فـــــرار
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ٮݩݩݠݑ مىݠݐ

یکی از تلخ ترین اتفاقاتی که ممکن است برای یک کشاورز بیفتد، آتش گرفتن مزرعه 
کرده.  که خودش دود  گر باعث و بانی آتش سوزی سیگاری باشد  است. مخصوصا ا
کشاورز بی چاره یک سال با هزار امید و آرزو وقت گذاشته بود و زحمت کشیده بود ولی 
کلی حسرت و غصه. به  کستر است و  که نصیبش شد یک مشت خا در نهایت چیزی 
کند زمین را شخم زده بود و خیال عروس شدن دخترش  امید این که پسرش را داماد 
باعث شده بود که گرما و سرما را تحمل کند و مراقب آبیاری زمینش باشد و فکر صاف 
گندم ها را برایش آسان  کردن بدهی هایش، زحمت نگهبانی از زمین و رسیدگی به 
کند و آرزوهایش را عملی، با  کرده بود. اما قبل از این که بخواهد محصولش را درو 
کستر کرد همۀ  آن امیدها را. هم به محصولش نرسید  دست خودش آتشی فرستاد و خا
که برای آب و بذر و سم پاشی و ... داده بود، برایش ضرر شد و هم  و هم هزینه هایی 
وقتش بی ثمر گذشت. بعضی کارهای ما، آتشی است که به جان مزراع ثواب های مان 
می اندازیم. فکر می کنیم، زحمت می کشیم و هزینه می کنیم و آپارتمانی وقف می کنیم 
رونق  باعث  خیرشان  دعای  این که  امید  به  یتیم.  جوان  زوج های  اسکان  برای 
زندگی مان بشود. به امید این که دست های  مان روز قیامت خیلی خالی نباشد. بعد 
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هر روز می رویم و به اسم سرکشی، منت می گذاریم سر یتیم ها و بعضی وقت ها هم با 
گیردادن های بی خود و بی جهت، ناراحت شان می کنیم و با خودمان هم فکر می کنیم 
که حق داریم چون هر چه باشد باالخره واقَفش هستیم! نمی دانیم داریم با دست 

خودمان هر چه رشته ایم، پنبه می کنیم.

ِذیَن آَمُنوْا اَل ُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُکم ِباْلَمّنِ َواألَذى
َ
َها اّل ّیُ

َ
 َیا أ

گذاشتن و آزار باطل  کسانی که ایمان آورده  اید، صدقه هاى خود را با مّنت  اى 
نکنید.                                                                                                                  

 )سوره بقره ،آیه 264(

راهـ  فـــــرار
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دی ودٮݠݕسىݠݐ ٮݠݓ و حݠݐ عحݠݓ

گناه را که کال بوسیده ای و گذاشته ای کنار و زندگی و مال و منالت را هم تقسیم کرده ای 
بین خودت و فقرا. برای شان مدرسه ساختی و تا االن بیش از هزاران دانش آموز فقط از 
برکت دستان تو در آن مدرسه باسواد شدند. بیمارستان ساختی و هزاران بیمار نیازمند 
که برای دوا و درمان به مشکل برخورده بودند نجات دادی. مسجد ساختی و هر  را 
که با پول تو ساخته شده نماز می خوانند. تازه این  روز جمعیت زیادی در مسجدی 
تهیه جهیزیه عروسی شان. پخش  و  یتیم  به دختران  کمک  بود.  کارهای درشتت 
کمک به هیات ها و حسینیه ها. واقعا خدا  غذای نذری در محله های فقیر نشین. 
با این همه ثواب،  را بدهد؟  کار خیرت  چطور می خواهد پاداش این همه خوبی و 
گر قرار باشد  کرده ای. ا که هیچ، هشت دانگ بهشت را تصاحب  دیگر شش دانگ 
که لیاقت هم نشینی  کسی برود؟ فقط تویی  تو به بهشت نروی، پس قرار است چه 
کارهای  با اهل بهشت را داری و... خالصه این قدر از خوبی هایت می گوید و از اثرات 
که به  از این تنها چیزی  که نظرت راجع به خودت عوض می شود. تا قبل  خوبت 
که روز قیامت به درد  کار خیری انجام می دهی  که داری  آن فکر می کردی این بود 
کارهای خوِب دیگران و در برابر خود خدای  که در برابر  کار خوبی  خودت می خورد. 
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مهربان بسیار ناچیز است و حتی گاهی خجالت می کشیدی که بیش از این در راه خدا 
ج نمی کنی. ولی االن احساس خاصی داری. انگار تازه فهمیده ای که خیلی هم کم  خر
که نه تنها باعث خجالتت پیش خدا  کارهای خوبت آن قدری هست  نگذاشته ای. 
کرده ای. و  که این طور برای رضایتش تالش  کند به تویی  که باید خدا مباهات  نشود 
نه فقط خدا که بنده های خدا هم باید جور دیگری با تو برخورد کنند. باالخره تو مثل 
که وارد شدی به احترامت بلند شوند  کجا  بقیه نیستی. تو یک واقف بزرگی. باید هر 
گر تو  که سراغت می آیند حداقل برای بوسیدن دستانت خم بشوند، حتی ا و هر بار 
کردی، شیطان رهاَیت می کند. چون  که دستت را ببوسند! این احساس را  نگذاری 
به هدفش رسیده و دیگر نیاز نیست غصه ات را بخورد. اتفاقا با این احساس، هر چه 

ج کنی، بیشتر خوشحالش می کنی. بیشتر خر
حضرت امیرالمومنین می ݣݣݣفرمایند:

َئٌة َتُسوُءَك َخْیٌر ِعْنَد اهلِل ِمْن َحَسَنٍة ُتْعِجُبك ؛ َسّیِ
کار نیکی که باعث  خطایی که باعث ناراحتی ]و پشیمانی[ تو شود، نزد خداوند از 

خودپسندی تو شود، بهتر است.                                                  
 )نهج البالغه، حکمت43(

راهـ  فـــــرار
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ا ݠـݔ رٮݭݭݫ

کن روزی »برندۀ جایزۀ ویژه بانک« بشوی. طبیعتًا دوست نداری هیچ کس از  تصور 
کسی خبردار شده،  گر بفهمی  کسانت. اصال ا این جایزه با خبر بشود. حتی عزیز ترین 
گر خبرش پخش بشود، دیگر نمی توانی حتی ذره ای  که ا ناراحت می شوی. می دانی 
گر قرار باشد برای همه شان  روی آن پول حساب کنی، آن قدر دوست و آشنا داری که ا
که تمام می شود هیچ، باید از جیبت هم چیزی روی  کل جایزه  کنی،  ج  مقداری خر
کنند و  گر بشود این جایزه را بی سروصدا به حسابت واریز  آن بگذرای. دوست داری ا
گر  صدایش را هم در نیاورند. جایزه ای خوب است که همه اش به انسان برسد و گرنه ا
قرار باشد یک ماشین به آدم بدهند و بعد مجبور شویم به مقدار نصف قیمت ماشین، 
فقط مهمانی بگیریم و بعد هم یک روز درمیان، ماشین را به این و آن امانت بدهیم، 

همان بهتر که نصیب مان نشود همچین جایزۀ پر دردسری.
بعضی هامان وقتی برای دنیا سرمایه گذاری می کنیم یا قرار است سود و منفعتی 
گر به اصرار  دنیایی گیرمان بیاید، نمی گذاریم کسی از کم و کیفش خبردار شود و حتی ا
که راجع به آن صحبتی بکنیم، زیر بار نمی رویم و بحث را عوض  ازمان بخواهند 
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می کنیم که مبادا کسی  در مال مان طمع کند. ولی نوبت سرمایه گذاری های خدایی و 
سود ومنفعت های الهی که می رسد، قصه مان فرق می کند. اصال از طمعی که شیطان 
به ثواب های مان دارد، نمی ترسیم و حتی شاید خوش مان بیاید کمی هم به حرفش 
کولرگازی وقف  کردن، حاضر می شویم یک  پایین  و  باال  کلی  از  گوش بدهیم. بعد 
کوچکی برای آخرت مان انجام دهیم  کنیم و سرمایه گذاری خیلی خیلی  مسجد مان 
گوش مان  کنیم، ولی شیطان از راه می رسد و زیر  تا در آن دنیا از منفعتش استفاده 
ج کردن بدون شرط و شروط که نمی شود! زیرپای مان می نشیند  می خواند که پول خر
تا حداقل چند تا شرط برای وقفی که کرده ایم بگذاریم. اول این که بین دو نماز، امام 
این که  دوم  اموات مان.  برای  بگیرد  فاتحه ای  جمع  از  و  بیاورد  را  نام مان  جماعت 
کس وارد مسجد  که هر  کولر بنویسند  اسم مان را درشت و با خط زیبا جوری روی 
کسی است. سوم این که در  که بانی این هوای خنک و مطبوع، چه  بشود، بفهمد 
مراسم تجلیل از خادمان مسجد، ما را فراموش نکنند؛ باالخره مردم باید با واقفان 
گه به شیطان  مسجد آشنا شوند. و بستگی به ما دارد که تا کجا با شیطان راه بیاییم. ا
گناه مان را هم سنگین  کامل از بین می برد و بعد پروندۀ  باشد اول اجر و ثواب مان را 
که با دست  که روز قیامت، پشیمان می شویم از سرمایه گذاری ای  می کند. به گونه ای 

خودمان تبدیلش کرده ݣݣݣایم به گناه.

راهـ  فـــــرار
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پیامبر گرامی اسالم  می ݣݣݣفرمایند:

ْسَماٍء 
َ
ْرَبَعِة أ

َ
ْرُک ِباهلِل ِإَنّ اْلُمَراِئَی ُیْدَعی َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِبأ ُه الِشّ َیاِء َفِإَنّ ُقوا اهلَلَ ِفی الِرّ َفاَتّ

اْلَیْوَم  َص َلَک 
َ

 َخال
َ

ْجُرَک َفال
َ
أ َبَطَل  َو  َیا َخاِسُر َحِبَط َعَمُلَک  َیا َغاِدُر  َفاِجُر  َیا  َکاِفُر  َیا 

ُکْنَت َتْعَمُل َلُه؛ ْن  ْجَرَک ِمَمّ
َ
َفاْلَتِمْس أ

کار را روز قیامت به چهار اسم  که ریا شرک به خداست. ریا بپرهیزید از خدا در ریا 
می خوانند ]و به او می گویند[: ای بدکار! ای کافر! ای حیله گر! ای زیان کار! عمل تو 
نابود و اجر تو باطل شد؛ امروز برای تو خالصی نیست. اجر و مزدت را از آن کسی که 

عمل را برای او انجام دادی، بخواه.                          
   )وسائل الشیعه، جلد 1، صفحه 11(



ڡݠݐ احـــــــکام وٯݦݠݑ



بر اساس فتاوای مقام ݣݣمعظم ݣݣرهبری



در این قسمت برخی احکام مربوط به وقف را بر اساس فتاوای مقام معظم رهبری 
گر بناست کاری را انجام دهیم و اسممان در میان واقفان ثبت  آورده ایم. به هر حال ا

شود، الزم است روش و احکام آن را بدانیم.
که باید به آن عمل شود. همان  وقف نیز مثل خیلی دیگر از مسائل احکامی دارد 
عمل  این  برای  داده  قرار  نبودنمان  از  بعد  ما  بودن  برای  راهی  را  وقف  که  خدایی 
گر این احکام  کنیم. خدایی نکرده ا که الزم است آن ها را مراعات  کرده  احکامی بیان 

رعایت نشوند وقفمان قبول نخواهد بود و بعد از نبودمان همان نبود خواهیم ماند!

▪ تعریف وقف ▪
نگه داشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، به وسیله یکی 
از عقود؛ مانند بیع، صلح، هبه و قرار دادن منافع آن در جهتی  که واقف آن را مشخص 

کرده است.

▪  اقسام وقف ▪
1. وقف خاص: استفاده کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی  اند؛ مثل 

وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانشجویان یک دانشگاه.
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2. وقف عام: استفاده کنندگان از آن مال، شخص یا گروه خاّصی نیستند، بلکه 
کاروان سراها، یا بر عنوان  وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد، پل ها و 

عام، مانند فقرا و ایتام است.

▪ شرایط وقف ▪
کننده: 1. شرایط وقف 

1. بلوغ 2. عقل 3. قصد 4. اختیار 5. عدم حجر )ممنوعیت از تصرف در اموال(. 
مسلمان بودن جزو شرایط واقف نیست.

کراه بر وقف شده باشد، تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود، وقف  گر واقف ا ا
صحیح نیست. حتی با اجازه بعدی او هم، بنابر احتیاط واجب، وقف صحیح نیست.

2. شرایط مال وقف شده:
کننده باشد. 3. دارای منفعت  1. از اعیان باشد )نه از منافع یا دیون(. 2. ملِک وقف 
که مانع از تصرف  حالل باشد )بر خالف آالت قمار(. 4. منفعت آن، متعلق حِق غیر 
که رهن داده، وقف نماید. 5. اصل  است، نباشد. بنابراین واقف نمی  تواند ملکی را 
مال، با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین 
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ل برای بوییدن صحیح نیست. 6. قابلیت ملکیت 
ُ

گ وقف خوردنی و آشامیدنی، یا 
داشته باشد. بنابراین وقف شراب یا خوک صحیح نیست. 7. قابل تحویل باشد. لذا 
که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست. 8. برای منفعت  وقف حیوان فراری 
حرام وقف نشده باشد. بنابراین وقف مکانی برای فروش شراب، یا برای استفاده  

فرق ضاّله باطل است.
گر در معرض  مال موقوفه الزم نیست بالفعل قابلیت انتفاع داشته باشد، بلکه ا

انتفاع هم باشد کافی است؛ مانند وقف درختی که دو سال دیگر ثمر می دهد.

که مال برای آنان وقف شده: 3. شرایط افرادی  
1. معین باشند. بنابراین وقف چیزی برای یکی از دو مسجد یا یکی از دو نفر، صحیح 
گر وقف خاص است، در هنگام وقف، حداقل یک نفر از موقوف  علیهم  نیست. 2. ا
گر وقف عام است، هنگام وقف، امکان موجود شدن موقوف  علیهم  موجود باشند. 3. ا

باشد. 4. بنابراحتیاط واجب مرتد فطری یا کافر حربی نباشند.
کلی وقف: 4. شرایط 

کافی نیست، بلکه انشاء وقف نیز الزم است.  1. انشاء وقف: در وقف نیت به تنهایی 

احــــــکام وقف
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فرقی نمی  کند انشاء وقف با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعلی که بر این معنا داللت 
کند؛ مثاًل واقف زمینی را به عنوان مسجد بسازد و در اختیار عموم گذارد و گروهی هم 
در آن نماز بخوانند یا پلی برای عابرین بسازد و بعضی هم با اجازه واقف از آن عبور 
کافی است. 2. صیغه وقف الزم نیست عربی باشد و هر لفظی  کنند، در تحقق وقف 
گفته شود »وقفت«، یعنی  کافی است؛ مانند اینکه  که داللت بر انشاء وقف نماید، 
وقف کردم یا »جعلته موقوفًا«، یعنی به عنوان موقوفه قرار دادم یا »هذا وقٌف«، یعنی 
این وقف است. 3. وقف نباید موّقت و زمان دار باشد. بلکه باید دائمی باشد. 4. بنابر 
احتیاط واجب وقف،  باید قطعی باشد؛ یعنی معّلق و مشروط به شرطی نباشد. 
5. وقف باید برای دیگران باشد، نه برای خود واقف. 6. در وقف باید قبض صورت 
بگیرد و اذن واقف در قبض شرط است. 7. در وقف عام و به خصوص در وقف خاص، 
بنابر احتیاط مستحب قبول از طرف موقوف  علیهم الزم است. در وقف عام قبول بر 

کم یا نماینده اوست. عهده حا
وقف قصد قربت الزم ندارد. ضمنا در وقف مسجد، عالوه بر شروط ذکر شده، قصد 
گر مکانی صرفًا برای عبادت و نماز مسلمانان  عنوان مسجد نیز نیاز است. بنابراین ا

وقف شود، وقف صحیح است. لکن مسجد محسوب نمی  شود.
که هر زمان نیازمند شد، وقف به او برگردد  کند  واقف هنگام وقف می  تواند شرط 
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گر واقف بمیرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد، به عنوان ارث  که در این صورت، ا
گر محتاج نبوده است، به حالت وقف باقی می  ماند. محسوب می  شود و ا

▪  قبض در وقف ▪
گر مال  1. وقف خاص: هر کدام از طبقه موجودی که وقف برای آنان صورت گرفته، ا
که  موقوف را تحویل بگیرد، وقف نسبت به این شخص تحّقق یافته است و کسانی  

تحویل نگرفته  اند، وقف درمورد آنان تحّقق نیافته است.
گر یکی از این افراد )فقراء،  کلیه )فقراء، ایتام و...(: ا 2. وقف عام: الف( عناوین 

کافی است. ایتام و...( مال وقفی را قبض کند و مستولی بر عین مال شود، 
ب(  جهات عامه )مسجد،  پل و...(: در این حالت، قّیم و متولی تعیین شده 
گر این دو نبودند،  توسط واقف )که در حین وقف تعیین کرده است( باید قبض کند و ا
ع باید قبض نماید؛ هرچند در مورد مسجد و مقبره، با خواندن یک نماز یا  کم شر حا

دفن یک میت با اذن واقف قبض محقق می  شود.
که مال برای آنان وقف شده است، در این  گر واقف، ولی شرعی افرادی باشد  ا
صورت صحت وقف متوقف به قبض جدیدی نیست. البته باید قصد قبض از جانب 

موّلی علیه را داشته باشد.

احــــــکام وقف
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در قبض وتحویل گرفتن موقوفه، فوریت الزم نیست.
گر واقف قبل از قبض طرف مقابل بمیرد، وقف محقق نمی  شود و مال موقوفه به  ا

عنوان ارث، به ورثه می رسد.

▪  ناظر و متولی وقف ▪
1. ناظر وقف:

گذار  گاهی واقف شخصی را به عنوان ناظر وقف تعیین می کند و اختیاراتی را به او وا
کارهای متولی را در وقف نامه برای او قائل می شود. به  می کند و حتی حق دخالت در 
هرحال طبق آنچه برای ناظر در وقف نامه تعیین شده، ناظر دارای اختیاراتی خواهد 
کند؛  را عزل  از قبول نظارت، خودش  بنابر احتیاط واجب نمی  تواند بعد  ناظر  بود. 

مانند متوّلی.
2. متولی وقف:

را برای خود قرار دهد یا به غیر  الف( برای واقف جایز است تولیت و نظارت وقف 
با  یا  گذار نماید. این تولیت می  تواند دائمی یا موقت باشد؛ همچنین به تنهایی  وا

مشارکت دیگری انجام پذیرد.
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که قرار است وقف انجام  ب( قرار دادن تولیت توسط واقف، باید هنگامی باشد 
شود. در غیر این صورت حق تعیین تولیت پس از آن برای واقف وجود ندارد. البته 
عزل یا حق نصب تولیت در صورتی  که واقف چنین حّقی را در ضمن وقف کردن شرط 

کرده، اشکال ندارد.
گر واقف هنگام وقف کردن گفته باشد: این زمین را برای حسینیه با تولیت  مثال: ا
کنم و شخص دیگری را  کردم، به شرط آنکه هر وقت بخواهم او را عزل  علی وقف 

بگمارم، در این حالت واقف حق تغییر متولی را دارد.

ج( واقف نمی  تواند برای مسجد تولیت قرار دهد.
د( واقف می تواند چند تولیت قرار دهد.

گر واقف چیزی از منافع را برای متولی معین کند، همان اجرت عمل او خواهد  هـ( ا
گر چیزی برای تولیت به عنوان دستمزد قرار  بود؛ هر چند کمتر از اجرت  المثل باشد و ا
کار را مطابق آنچه معمول و متعارف است، از  نداده باشد، متولی می تواند اجرت این 

منافع وقف برداشت کند.
در صورتی که متوّلی توسط واقف مشخص نشده باشد:

ع یا نماینده او متولی است. کم شر 1. وقف عام: حا

احــــــکام وقف
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2. وقف خاص:
ع  کم شر الف( امور مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسل  های بعدی است: حا

متولی است.
موقوف  علیهم  خود  است:  جزئی  اصالحات  یا  کردن  بهره  ور  به  مربوط  امور  ب( 

متولی  اند.

▪  وظایف و محدوده اختیارات متولی ▪
گر قبول کرد، بنابر احتیاط  1. قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما ا
کرد، بنابر احتیاط واجب باید به  گر خود را عزل  کند و ا واجب نمی  تواند خود را عزل 
کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز  ع مراجعه  کم شر حا

هم باید وظایفش را انجام دهد.
گر  کرده باشد، طبق همان عمل می  شود. ا گر واقف وظیفه  متولی را مشخص  2. ا
که متعارف  گذاشته و مشخص نکرده باشد، وظیفه  اش همان چیزی است  مطلق 
موقوف  بین  آن  تقسیم  و  اجرت  گرفتن  وقف،  اجاره  و  تعمیر  اینکه  جمله  از  است؛ 
علیهم بر عهده اوست که همه این وظایف باید با مراعات مصلحت وقف انجام شود.
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کند؛ حتی با عجز از تصدی امور.  گذار  3. متولی نمی  تواند تولیت را به دیگری وا
کار  گذاری  کردن به او داده باشد یا اینکه وا مگر واقف چنین اختیاری را هنگام وقف 
کارها را انجام دهد؛  کند تا  کسی را وکیل  به دیگری به نحو توکیل باشد؛ یعنی متولی 

به شرط آنکه شرط عدم توکیل نشده باشد.
4. متولی موقوفه حق ندارد کاری کند یا قانونی وضع کند که با مقتضای وقف در 

تعارض باشد. باید طبق آنچه واقف در هنگام وقف وضع کرده، عمل کند.
ندارد  حق  آنان(  کثریت  ا )حتی  هیچ کدام  باشند،  وقف  متولی  نفر  چند  گر  ا  .5
کند. مگر واقف برای آنان در هنگام وقف چنین اختیاراتی را قرار داده  دیگری را عزل 

باشد.
6. متولی وقف باید مصالح وقف را در نظر بگیرد.

گر متولی طبق وقف نامه مجاز بود موقوفه را اجاره دهد، واجب است در  مثال: ا
گر در تخفیف  تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید. در نتیجه ا
مبلغ اجاره، به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن 

 جایز نیست.
ّ

اجاره داده می شود، نفع و مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد و اال

احــــــکام وقف
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▪  نحوه اداره موقوفه توسط چند متولی ▪
تولیت بیش از چند نفر به سه صورت متصور است:

و تصرف  : در عمل  قرار داده شده است  آنان مستقاًل  از  برای هر یک  تولیت   .1
از آنها الزم نیست در انجام امور وقف به دیگری مراجعه  مستقل اند و بر هیچ یک 
گر یکی از آنها  کنند و در این صورت، عمل شخصی  که زودتر اقدام نموده، نافذ است. ا

ج شود، دیگری در تولیت وقف منفرد می  شود. بمیرد یا از صالحیت تولیت خار
کدام نمی  توانند به صورت  : هیچ  اجتماع است  آنان به صورت  بین  تولیت   .2
ج  گر یکی از آنها بمیرد یا از صالحیت تولیت خار کنند. در این صورت ا مستقل عمل 
ع شخص دیگری را جای او قرار می  دهد تا با فرد  کم شر شود، بنابر احتیاط واجب، حا

دیگری که باقی مانده، تولیت را به عهده گیرند.
گذار شده است؛ مثاًل  3. تولیت بعضی از امور به یک فرد و بعضی دیگر به دیگری وا
رسیدگی به وقف را به فردی و تقسیم منافع بین موقوف  علیهم را به دیگری سپرده 

است: هر کدام در انجام وظایف تعیین شده مستقل می  باشند.
گذار نماید و بقیه امور را  گر واقف تولیت بعضی از امور موقوفه را به شخصی وا ا
گذاشته و مشخص نکرده باشد، در این صورت وقف نسبت به آن امور بدون  مهمل 
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متولی منصوب است که حکم آن در مسئله عدم تعیین متولی گذشت.
گر چند نفر به عنوان متولی وقف نصب شده باشند، در صورتی  که واقف، تولیت  ا
کرده و قرائنی بر استقالل بعضی از آنان در اداره امور وقف  آنان را به طور مطلق بیان 
ک  کثریت متولیان مال وجود ندارد )حتی به این نحو نباشد که واقف گفته باشد رأی ا
کثریت آنان حق ندارند بدون رضایت  است( در این صورت هیچ یک از متولیان حتی ا
سایر متولیان اقدام به کاری کنند. بلکه باید از طریق مشورت با هم و اتخاذ رأی واحد 
کم  گر بین آنان نزاعی واقع شود، واجب است به حا کنند و ا کثریت( با هم عمل  )نه ا

کم آنان را الزام کند تا با هم به توافق برسند. ع مراجعه کنند تا حا شر
که برخی دیگر از متولیان خائن اند، واجب است  گر برخی متولیان مدعی شوند  ا

کار برکنار کنند. ع ارجاع دهند و متولیان خائن را از  کم شر مسئله را به حا

▪  عزل و نصب متولی ▪
همان طور که قباًل اشاره شد، نصب متولی به عهدۀ واقف است. اما عزل او در صورتی 
کند )یا به خاطر  که به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خالف وقف نامه عمل  است 
ع او را الزام به رعایت مصالح  کم شر که در این صورت حا خیانت یا عدم توانایی(، 
گر واقف طبق وقف نامه شرایطی  موقوفه می کند و در نهایت عزل می  نماید. همچنین ا

احــــــکام وقف
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را برای عزل متولی بیان نموده، آنچه در وقف نامه ذکر شده نیز می تواند موجب عزل 
وی باشد.

▪  فروش و معامله مال وقف شده ▪
 1. وقف عام:

الف( وقف بر جهات و مصالح عامه )مانند مساجد،  مشاهد مشرفه،  مدارس و...(:
گر خراب شود و  یک- فروش و معامله عین موقوفه: مطلقًا جایز نیست؛ حتی ا
گردد. این حکم در غیر مساجد و مشاهد مشرفه احتیاط واجب  از بهره برداری ساقط 
گر شخصی زمین موقوفه ای را بدون مجوز شرعی بفروشد، معامله باطل  است. مثال: ا

است و فروشنده باید پولی را که از مشتری گرفته، برگرداند.
قات: 

ّ
الت و فرش ها و سایر متعل دو-فروش و معامله آ

اول: امکان استفاده از آن وجود دارد؛مثل فرشی که برای زمین مسجد وقف شده، 
کردن مکان نیاز دارد: در این  گرم  اما مسجد به فرش نیاز ندارد و به پرده  ای برای 

کرد و نمی  توان آن را فروخت. صورت باید فرش را به عنوان پرده استفاده 
گر موجب تلف شدن یا ضرر خوردن  دوم: عالوه بر عدم امکان انتفاع در آن محل، ا
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به این آالت و متعلقات گردد:
گر در محل مماثل دیگر )مثل مسجد دیگر( قابل استفاده است: در آنجا استفاده  ا

شود.
استفاده  استفاده نیست: در مصالح عام المنفعه  قابل  گر در محل مماثل دیگر  ا

شود.
سوم: امکان استفاده از آن در هیچ محلی، حتی مصالح عمومی مردم نباشد و تنها 
راه بهره  مندی از آن، به فروش آن باشد، به شرط آنکه ماندن آن موجب تلف شدنش 
 در مصالح عاّمه 

ّ
گر نشد در مسجد دیگر و اال شود: با پول فروش آن در همان مسجد و ا

مصرف شود.

▪  چند استفتاء ▪
سؤال 1: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی 
کار، مقداری از آنها زیاد آمده است. آیا می توان مقدار زیاد  کرده و بعد از پایان  هدیه 
آمده را برای سایر هزینه  های مسجد با فروش آن و استفاده از پول حاصل هزینه کرد؟
گر  ا و  رود  به  کار  دیگر  مساجد  تعمیر  برای  باید  و  است  حرام  آن  فروش  جواب: 

احــــــکام وقف
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ج نساخته و فقط اجازه استفاده  شخص هدیه  دهنده، این اموال را از ملک خود خار
آن را در مسجد مذکور داده، مازاد آن برای خودش است و اختیار آن در دست خود او 

خواهد بود.
سؤال 2: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض  الحسنه وابسته به مسجد 
کرده و از دنیا رفته و چندین سال، آن مکان بسته مانده و در معرض خرابی  وقف 

است. آیا می توان برای موارد دیگری استفاده کرد؟
باید )در صورت عدم  از آن محل  گر وقف محقق شده باشد، استفاده  ا جواب: 
امکان استفاده در آن مسجد( برای صندوق  های قرض  الحسنه مساجد دیگر باشد و 
گر این هم ممکن نبود، در هر کار خیری استفاده شود )یعنی حق فروش نیست؛ مگر  ا

آنکه برای کارهای خیر دیگر نیز قابل استفاده نباشد(.
سؤال3: منبری  که برای مسجد وقف شده، ولی به علت ارتفاع زیاد آن عماًل قابل 

استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگرى جایز است؟
استفاده  قابل  دیگر  مساجد  یا  مسجد  این  در  فعلی  خاص  شکل  با  گر  ا جواب: 

نیست، تغییر شکل آن برای اینکه قابل استفاده شود، اشکال ندارد.
نکته: آنچه برای جواز فروش موقوفه بیان شد، وقتی است که انتفاع از آن منحصر 
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در فروش موقوفه و استفاده از پول فروش باشد. اما در مورد سؤال فوق با تغییر شکل 
منبر، می توان از آن استفاده نمود. لذا حق فروش وجود ندارد.

▪  وقف بر عناوین عامه )فقراء،  ایتام و...( ▪
در این نوع وقف نیز، بیع مال موقوفه جایز نیست، مگر در موارد استثناء که در قسمت 

ح خواهد شد. بعد، ذیل وقف خاص مطر

▪ وقف خاص ▪
در وقف خاص، فروش مال وقف شده جایز نیست، مگر در مواردی  که استثناء است:
که غالبًا و عادتًا به حالت قبلی برنمی  گردد و مال قابل انتفاع نباشد؛  الف( خرابی 
که مال برای آنان وقف شده :  کسانی  مگر با فروش آن و استفاده از پول آن برای 
چیزی  موقوفه  عین  به  نسبت  فاالقرب"   "االقرب  رعـــــایت  با  و  می شود  فروخته 

خریداری شود که قابل انتفاع برای موقوف  علیهم باشد.
ج شود، امید برگشتن به  ب( در صورت وجود سه شرط: از انتفاع قابل توجه خار
که منفعت آن قابل  حالت اولیه وجود نداشته باشد و با فروش آن بتوان چیزی خرید 

توجه باشد. : فروخته می شود و االقرب فاالقرب رعایت می شود.

احــــــکام وقف
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گر امری حادث شد، فروش موقوفه جایز باشد؛  ا که  کرده باشد  ج( واقف شرط 
مانند اینکه واقف شرط کند جواز فروش وقف را در صورت کم شدن منفعت موقوفه، 
ج آن، یا وقوع اختالف بین موقوف  علیهم، یا به خاطر ضرورت و یا  یا زیاد شدن مخار

هر شرط دیگری نظیر این شروط : با تحقق آن امر، موقوفه فروخته می شود.
تلف  از  که  آید  پیش  شدیدی  اختالف  )موقوف  علیهم(  وقف  صاحبان  بین  د( 
شدن اموال و جان  ها ایمن نباشیم و راه حل مشکل، فقط فروش آن باشد : فروخته 
گر رفع مشکل با صرف  می شود و پول آن بین موقوف  علیهم تقسیم می شود. البته ا
پول فروش در خرید چیز دیگری و وقف آن چیز برای موقو ف  علیهم ممکن است، پول 

فروش موقوفه باید در آن صرف شود.
که از جانب واقف تعیین شده، متولی فروش وقف در صور فوق  نکته: متولی ای 
ع یا کسی که منصوب از جانب اوست، متولی این امر است. کم شر است و در نبود او، حا

▪  اجاره موقوفه ▪
عام.  و چه  باشد  است؛ چه وقف خاص  آن جایز  اجارۀ  باشد،  منفعت  گر وقف  ا  .1
اینکه  باشد و چه جهات عامه؛ به دلیل  بر عناوین عامه وقف شده  همچنین چه 
مانند  است؛  علیهم  موقوف  به  آن  دادن  و  موقوفه  از  منفعت  تحصیل  مقصود، 
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کرده است. مزرعه  ای که واقف برای اوالد یا فقرای سید وقف 
گر وقف انتفاع باشد، اجاره آن جایز نیست. 2. ا

کردن آن  وقف منفعت: هدف در این وقف، به دست آوردن منفعت و مصرف 
که در وقف بیان شده است؛ مانند اینکه مغازهای را وقف مسجد  در اموری است 

میکنند.
وقف انتفاع: هدف در این وقف، به دست آوردن منفعت برای امر دیگر نیست. 
که برای سکونت امام  بلکه استفاده از همان موقوفه مّد نظر است؛ مانند خانهای 

جماعت وقف شده است یا مدرسهای که برای تحصیل محصلین وقف شده است.

▪  موقوفه نیازمند تعمیر ▪
گر موقوفه برای بقاء و استفاده از آن نیاز به تعمیر داشته باشد: ا

که صرف آن شود: باید همان را  1. واقف برای موقوفه هزینه  ای قرار داده است 
مصرف کرد.

برای  از منافع موقوفه  احتیاط واجب  بنابر  قرار نداده است:  2. واقف هزینه  ای 
تعمیر آن استفاده می  شود.

احــــــکام وقف
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3. چیزی  که صرف تعمیر شود، وجود ندارد: برای متولی جایز است قرض کردن با 
کند  قصد اینکه آن قرض را از منافع موقوفه بپردازد؛ و یا با مال خود، موقوفه را تعمیر 
گر قصد ادای قرض یا استیفاء از منافع  کند. ا با قصد اینکه از منافع موقوفه، استیفاء 

موقوفه را نداشته باشد، بعد از آن نمی  تواند از منافع موقوفه بردارد.
آن  از وقف است، فروش  بر فروش بعضی  بقای موقوفه متوقف  که  در صورتی  

بعض جایز است.
که مجوز بیع پیدا شود و قسمت  در صورت خرابی قسمتی از وقف، به  گونه  ای 
دیگر هم برای تحصیل منفعت نیاز به تعمیر داشته باشد، باید به ترتیب زیر عمل کرد:
این خود دو  را خرید؛  آن  با فروش قسمت خراب می توان موقوفه مشابه  الف( 

حالت دارد:
یک- از منافع قسمت محتاج به تعمیر، امکان تعمیرش هست : بنابر احتیاط 
واجب پول فروش را باید صرف خرید موقوفه مشابه کرد و از منافع صرف تعمیر شود.

دو- امکان تعمیر با منافع قسمت مزبور نیست : پول فروش فقط می  توان صرف 
تعمیر الزم )برای تحصیل منفعت، نه تعمیر برای بهتر شدن و زیاد شدن منفعت( 

کرد.
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ب( با فروش آن نمی توان موقوفه مشابه خرید : پول آن صرف تعمیر بقیه موقوفه 
شدن  زیاد  برای  چه  و  الزم(  )تعمیر  باشد  منفعت  حصول  برای  تعمیر  چه  می شود؛ 

منفعت.

▪  تغییر وقف ▪
تغییر وقف، حتی توسط واقف هم جایز نیست؛ برای مثال، نمی  توان مکانی را که به 
گر وقف منفعت باشد،  عنوان حسینیه وقف شده است، به مسجد تبدیل کرد. البته ا
در صورتی که با این عنوان فعلی اش منفعتی ندارد یا منفعت آن بسیار اندک بوده، 

جایز است به عنوان دیگری که دارای منفعت است، تبدیل شود.

▪  اثبات وقف بودن ▪
کننده وقف بودن چیزی نیست. بلکه وقف به یکی از  صرف وجود وقف نامه اثبات 

طرق زیر ثابت می شود:
که مال وقفی در دست شان است، اعتراف به وقف بودن آن نمایند و  کسانی    .1

همچنین ورثه او بعد از مرگش اعتراف کنند.
2. قباًل کسانی  که مال در دست شان بوده با آن رفتار وقف را می کرده  اند.

احــــــکام وقف
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3. دو نفر عادل گواهی به وقفیت دهند.
که  4. با قرائن و شواهدی مثل شهرت به وقفیت، علم و اطمینان حاصل شود 

وقف است.

▪ منبع: خامنه ای.آی آر
▪ http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27836



ه ٯݠݑ مســـــــاٮݪݠݓ



خوانندۀ گرامی

با سالم

مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف، مسابقۀ بزرگ »بودن یا نبودن« را برای شما تدارک 
دیده اند. لطفًا متن کتاب را با دقت مطالعه کرده و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
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کسی مال یا زمینش را اختصاص می داد برای این که از  1. آیا مساله وقف و این که 
منافعش برای کار خاصی استفاده شود، مخصوص به زمان و مناطق خاصی است؟

الف. بله، فقط در میان مسلمانان رواج داشته و دارد.
ب. بله، فقط در زمان مسلمانان و در میان ایرانیان رواج داشته و دارد.

ج. خیر، در زمان اسالم و قبل از آن و درمناطق مختلف رواج داشته و دارد.
2. اولین واقف مسلمان چه کسی بود؟

الف. حضرت محمد
ب. امیرالمومنین
ج. حضرت زهرا

3. اوج دوران شکوفایی و توسعۀ وقف در زمان کدام سلسله بود؟
الف. اشکانیان

ب. صفویه
ج. پهلوی

مســــــابقه
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4. در کدام یک از موارد زیر، وقف می تواند نقش به سزایی ایفا کند؟
الف. امور فرهنگی، بهداشتی، روانی، علمی

ب. امور رفاهی، مذهبی، اقتصادی
ج. هر دو مورد

5. برای آشناسازی کودکان با وقف، از چه راه هایی می توان بهره گرفت؟
و  هم سن  با  نیکوکارانه  گروهی  فعالیت های  انجام  او،  با  کردن  صحبت  الف. 

ساالن.
گفتن از خیر و برکات  ب. الگو بودن خودمان برای فرزندان و رفتن به موقوفات و 

آن.
ج. هر دو مورد.

6. امیرالمومنین انگیزه شان را از وقف چه می فرمایند؟
الف. برای جلب رضایت خداوند ]وقف کردم[ تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین 
فرماید و از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید، در روزی که صورت هایی 

سفید و صورت هایی سیاه اند.
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گذاشتن و آزار باطل  کسانی که ایمان آورده  اید، صدقه هاى خود را با مّنت  ب. اى 
نکنید.

ج. هیچ کدام
کریم به مسالۀ منت نگذاشتن هنگام صدقات اشاره می فرماید  که در قرآن  7. آیه ای 

کدام گزینه است؟
الف. سوره یس آیه 86
ب. سوره بقره آیه 264

ج. سوره واقعه آیه 6
8. سه آفت مهم وقف ... و ... و ... است.

الف. منتـ  غیبتـ  تکبر
ب. منتـ  خودپسندیـ  ریا

ج. طغیانـ  خودپسندیـ  عجب
َحَسَنٍة  ِمْن  اهلِل  ِعْنَد  َخْیٌر  َتُسوُءَك  َئٌة  »َسّیِ است  معصوم  امام  کدام  از  حدیث  این   .9

مســــــابقه
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ُتْعِجُبك «؟
الف. امام باقر
ب. امام صادق

ج. امیرالمومنین علی
10. با توجه به حدیث باال، امام معصوم می فرمایند ... که باعث ناراحتی ]و پشیمانی[ 

کار ... که باعث خودپسندی تو شود، بهتر است. تو شود، نزد خداوند از 
الف. گناهیـ  خطایی

ب. خطاییـ  نیکی
ج. ثوابیـ  گناهی

که انسان را  کارهای خیر وجود داشته باشد، باعث می شود  گر در انجام  که ا 11. آفتی 
در روز قیامت به نام های حیله گر و زیان کار بخوانند، کدام آفت است؟

الف. منت
ب. خودپسندی
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ج. ریا
که خداوند روز قیامت به فرد  12. با توجه به حدیث پیامبر در مورد ریا، پاسخی 

کار می دهد چیست؟ ریا
الف. عمل تو نابود و اجر تو باطل شد؛ اجر و مزدت را از آن کسی که عمل را برای او 

انجام دادی، بخواه.
ب. اى کسانی که ایمان آورده  اید، صدقه هاى خود را با ریا کردن باطل نکنید.

ج. هیچ کدام
که نسبت به ریا داده اند،  13. یکی از آفات وقف، ریا است. پیامبر در هشداری 

می فرمایند: »بپرهیزید از خدا در ریا زیرا که ریا ... است«؟
الف. شرک به خدا

ب. باعث از بین رفتن آبروی مؤمن
ج. هر دو مورد

14. وقفی که استفاده کنندگان از آن، اشخاص یا گروه معینی باشند، وقف ... و وقفی 
که استفاده کنندگان از آن، شخص یا گروه معینی نباشند، وقف ... نام دارد.

مســــــابقه
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الف. خاص ـ عام
ب. عام ـ خاص

ج. معینـ  متعین
15. آیا الزم است که واقف، حتما مسلمان باشد؟

الف. خیر
ب. بله

ج. با توجه به نوع موقوفات، مساله متفاوت است
16. شرایط واقف عبارتند از:

الف. بلوغ، عقل، قصد
ب.  اختیار، عدم حجر

ج. هر دو مورد
17. آیا می توان ملکی که در رهن شخص دیگری است، وقف نمود؟

الف. در صورتی که مقدار رهن کمتر از قیمت روز باشد، بله.
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ب. در هر صورت، خیر.
ج. در هر صورت، بله.

18. صیغۀ وقف باید به چه زبانی خوانده شود؟
الف. به زبان فارسی

ب. به زبان عربی
ج. به هر زبانی خوانده شود صحیح است

19. در وقف مسجد، عالوه بر شروط اصلی وقف، ... نیز نیاز است.
الف. قصد قربت

ب. قصد عنوان مسجد
ج. قصد گروه خاصی از نمازگزاران

20. مشخص کردن تولیت برای وقف، چه زمانی باید باشد؟
الف. قبل از قصد برای انجام وقف

ب. هنگام انجام وقف

مســــــابقه
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ج. بعد از انجام وقف
21. فروش موقوفات عامه مانند مساجد و مشاهد مشرفه چه حکمی دارد؟

گر خراب شود و از بهره برداری ساقط گردد. الف. مطلقًا جایز نیست؛ حتی ا
ب. جایز نیست مگر در صورتی که خراب شود و از بهره برداری ساقط گردد.

ج. جایز نیست مگر در صورتی که بتواند تبدیل به احسن بشود.
22. در صورتی که موقوفه ای فرش های وقفی زاید بر نیاز داشته باشد، چه باید کرد؟

گرم شدن مسجد نیاز است،  در آن مصرف  گر نیاز دیگری مانند پرده برای  الف. ا
شود.

کرد. ب. در هر صورت می توان آن ها را فروخت و صرف در مسائل دیگر 
ج. می توان آن ها را به حسینیه و یا افراد فقیر صدقه داد.

از آن ها، فروش شان  که تنها راه بهره  مندی  گر مسجد موقوفاتی داشته باشد  23. ا
گر باقی بمانند هم تلف می شوند، چه باید کرد؟ باشد و ا

الف. باید به افراد فقیر و مستحق اهدا شوند.
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گر تلف شوند. کرد حتی ا ب. باید در هر صورت از آن ها نگه داری 
ج. باید به فروش برسند و پول شان در همان مسجد صرف شود.

24. اجارۀ موقوفه ای که وقف ... باشد جایز و وقف ... باشد، جایز نمی باشد.
الف. خاص ـ  عام

ب. منفعتـ  انتفاع
ج. انتفاعـ  منفعت

25. تفاوت وقف منفعت و انتفاع در چیست؟
کردن آن در اموری  الف. در وقف منفعت، هدف به دست آوردن سود و مصرف 
که در وقف بیان شده است و در وقف انتفاع، هدف به دست آوردن سود  است 

برای امر دیگری نیست. بلکه استفاده از همان موقوفه مّد نظر است.
ب. در وقف انتفاع، هدف به دست آوردن سود و مصرف کردن آن در اموری است 
که در وقف بیان شده است و در وقف منفعت، هدف به دست آوردن سود برای 

امر دیگری نیست. بلکه استفاده از همان موقوفه مّد نظر است.
ج. هیچ کدام

مســــــابقه



ودݥݥݥںݩݩݩݐ116 ݓ ودݥݥݥںݩݩݩݐ یا نٮݫ ٮݪݭݓ

گر موقوفه برای بقاء و استفاده از آن نیاز به تعمیر داشته باشد، وظیفه چیست؟ 26. ا
الف. در هر صورت باید از منافع موقوفه استفاده شود.

بنابر احتیاط  اال  و  از همان هزینه  برای تعمیر قرار داده  گر واقف هزینه ای  ا ب. 
واجب از منافع موقوفه استفاده شود.

ج. هزینه های تعمیر باید توسط خود متولی تامین شود.
که بقای موقوفه متوقف بر فروش قسمتی از وقف است، فروش آن  27. در صورتی  

قسمت ... است.
الف. حرام

ب. جایز
ج. مکروه

28. تغییر موقوفۀ حسینیه به مسجد چه حکمی دارد؟
الف. فقط توسط واقف جایز است.

ب. در هر صورت جایز است.
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ج. در هر صورت جایز نیست.
29. تغییر وقِف منفعت در چه صورتی جایز است؟

کم باشد و بتوان به نحوی تغییرش  که منفعت فعلی اش بسیار   الف. در صورتی 
داد که دارای منفعت بیشتر شود.

ب. در هیچ صورتی جایز نمی باشد.
ج. در صورت صالح دید متولی وقف جایز است.

30. آیا صرف وجود وقف نامه، می تواند وقف بودن چیزی را اثبات کند؟
الف. در صورتی که وقف نامه دارای نسخه های قدیمی باشد، بله.

ب. در صورتی که کسی با وقف نامه مخالف نکند، بله.
ج. خیر، صرف وجود وقف نامه اثبات کننده وقف بودن چیزی نیست.

مســــــابقه
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توضیحات شرکت در مسابقه کتابخوانی »بودن یا نبودن« 
شرکت کنندۀ محترم!

ج نهاده و توجه شما را به نکات ذیل جلب  حضور گرم شما در مسابقه کتابخوانی »بودن یا نبودن« ار
می نماییم.

1. شرکت برای عموم عالقه مندان باالی 12 سال آزاد است.
2. رونویسی از پاسخنامه دیگران شرعًا جایز نیست.

ج نمایید. ح شده را در پاسخنامه در 3. با مطالعه دقیق کتاب، پاسخ پرسش های مطر
کادر مربوطه در پاسخنامه با ذکر نام استان، شهر،  کامل در محل  4. مشخصات خود را بطور 
ج نمایید، در غیر این صورت در  کدپستی و شماره تماس ثابت وهمراه در آدرس دقیق پستی، 

قرعه کشی شرکت داده نخواهد شد.
5. کپی پاسخنامه در صورت عدم تغییر در اندازه مورد قبول است.

کثر تا تاریخ 1394/11/12 می باشد. 6. مهلت ارسال پاسخنامه حدا
7. تاریخ اعالم نتایج1394/11/22 می باشد. برندگان ویژه دو هفته بعد از اعالم نتایج فرصت 
گذاشته  کنار  دارند مشخصات درخواستی را اعالم نمایند، در غیر این صورت از لیست برندگان 

خواهند شد و هیچ مسئولیتی عهده دار برگزارکنندگان مسابقه نمی باشد.
8. شرکت کنندگان می توانند از طریق ارسال پاسخنامه، به آدرس پستی:

 قم- صندوق پستی 168 - 37145 
در مسابقه شرکت نمایند.

کشی مسابقه همزمان با سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران انجام و از طریق سایت  9. قرعه 
معاونت فرهنگی و اجتماعی به نشانی www.mfso.ir و نیز سایت مرکز فرهنگی پژوهشی معاونت 

فرهنگی و اجتماعی اوقاف به نشانی www.mfpo.ir اعالم خواهد شد.
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جوایز:
کمک هزینة حج عمره

کمک هزینة سفر به عتبات عالیات
کمک هزینة سفر به مشهد مقدس

قلم هوشمند قرآنی
و دهها جوایز ارزشمند دیگر...
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امـــــــــــــه ٮݠݕاســـــــــــــــــــــــــحݠݐ ݣݣݣٮݨݠݐ 1
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30

الف      ب       ج الف      ب       ج

• نام:

• نام خانوادگی:

• نام پدر:

• کد ملی:

• سن:

• تلفن همراه:

• تلفن ثابت ) به همراه کد( :

• کدپستی:

• نشانی دقیق پستی:

که با عالمت ) • ( مشخص شده ݣݣݣاند،در قرعه ݣݣݣکشی شرکت داده نخواهد شد. تذکر: در صورت عدم تکمیل مواردی 


