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مجمــوعه نمایشـــــــــگایه ویژە دهه وقف
که در آستان مقدس امامزادگان و بقاع مت�ب



دارو برای درمان است، دکتر رفتن هم همین طور. اساسًا 
وقتی بیماری می آید، چه روحی باشد چه جسمی، 

همه دنبال چاره می روند و درمان!
»وقف« هم همین است. درمان است. 

نبود چاه آب بود و نخلستان، روزی  روزی مشکل، 
روضه خوانی.  شدن  ممنوع  زمانی  و  مسجد  کمبود 
مشکالت  حل  برای  کردند  وقف  مردم  روزها  آن 
چیست؟!  امروز  بیماری  و  مشکل  جامعه شان.  روز 

بیکاری؟ طالق؟ هزینه های ازدواج؟ 
وقف آمده تا مشکالت را درمان و چاره کند.

درمان ابدی.

درمان ابدی



در افسانه ها آمده، در قصه های کهن هم همین طور. 
مربوط به این فرهنگ و آن فرهنگ هم نیست، در 
قصه ها و افسانه های همه دنیا هست. چه؟! اینکه 
مردم به دنبال راز و اکسیر جاودانگی بوده اند، چیزی 

که بنوشند آن را و تا ابد بمانند.
جاودانگی  اکسیر  و  راز  بدانید  که  باشد  جالب  شاید 
کلمه سه حرفی است: »وقف«!  حقیقت دارد! یک 
که در  کسانی  بمانیم. مثل همه  ابد  تا  و  بنوشیمش 
از  نوشیدند  کردند،  نزدیک »وقف«  و  سال های دور 

این اکسیر و جاودانه شدند.

راز جاودانگی



روز  برای  می کنیم  جمع  را  چیزها  خیلی  آدم ها  ما 
کوتاه  که محتاجیم و دستمان  نیاز و احتیاج! روزی 
اگر  آنکه  برای  می کنیم  پس انداز  را  پول  مثاًل   است. 
خدایی ناکرده روزی بیماری سراغمان آمد هزینه ای 

برای درمان داشته باشیم! 
و  توشه  نیازمند  نیازمندیم!  ما  همه  قیامت  روز 
چیزهایی که از این دنیا برای آن روزمان فرستاده ایم. 

چرا از حاال به فکر روز مبادایمان نباشیم؟! 
»وقف« مثل صندوق پس انداز است، صندوقی برای 

روز مبادا؛ روز قیامت.

صندوق پس انداز



خیلی ها مثاًل  اشتباهند.  اساس  از  تصورها   برخی 
فکر می کنند »وقف« فقط برای انسان های سرمایه دار 
بیمارستانی  مسجدی،  خانه ای،  باید  حتما  و  است 
تا  می شود  بهانه ای  و  دلیل  همین  و  کنند   وقف 

به سادگی از کنار این »مهربانی ماندگار« عبور کنند!
است  کافی  فقط  ریز.  مسائل  از  است  پر  اطرافمان 
می شود  باشیم،  ریزبین  و  کنیم  باز  را   چشمانمان 
پتو  چند  شدن،  خوانده  برای  کرد  وقف  کتاب  چند 
آب سردکنی  بی خانمان ها،  برای  کرد  وقف  متکا   و 
کوچک و  کرد برای خنکی جگر مردم و عابراِن  وقف 
که باشیم  . ریزبین  یا خیابان و...   کوچه  بزرگ یک 
»وقف«  با  می توانیم  که  می بینیم  زیادی  مشکالت 
درمانش کنیم، وقف هایی که هزینه زیادی هم ندارند.

ریزبین باشیم



شنیده اید که یک دست صدا ندارد، اما اگر چندین و 
چند دست کنار هم بیایند صدا دارند و صدای زیادی 
هم دارند، درست مثل آن جائی که هرکسی به اندازه 
وسع و توانش، از هزار تومن تا هزاران تومن بیاورد 
کنند برای حل  و از جمع شدن آن پول چیزی وقف 
مسئله ای و درمان مشکلی. مثال یک فامیل می توانند 
کنند و  کنند، مغازه ای وقف  همه با هم پول جمع 
ازدواج جوان های  کنند به  کمک  از اجاره آن مغازه 

همان فامیل! جالب نیست؟
همه با هم که باشیم خیلی کارها آسان می شود، خدا 

هم کمک می کند، مثل همیشه و بیشتر از همیشه.

همه با هم



که نیازهای ساده ای دارند،  از مناطق هستند  خیلی 
هستند  حاال  همین  ولی  باشد  سخت  باورش  شاید 
و  ندارند  قرآن  که  خانه هایی  و  کشور  از   مناطقی 
از آن طرف همه ما درخانه هایمان چندین قرآن داریم 

که از همه آن ها هم استفاده نمی کنیم! 
چرا قرآن های بدون استفاده مان را وقف نکنیم برای 
همین  ولی  است  ساده  خیلی  محروم؟  مناطق  آن 
واقفان خدایی  دفتر  در  را  ما  اسم  ساده   ایده های 

ثبت می کند و مشکلی از مردم را هم حل! 
دنبال ایده های ساده باشیم!

ایده های ساده



یکی از دردها و مشکالت امروز جامعه ما کم توجهی 
کشور ما وقف برای علم  به علم است و فناوری. در 
در مقایسه با برخی کشورها بسیار کم و پایین است.
دانشگاه های بزرگ جهان بیشتر مخارجشان را از وقف 
می شود  باعث  که  دالیلی  از  یکی  و  می کنند   تأمین 
همین  باشد  نداشته  را  کافی  رشد  ما  علمی  فضای 

وابستگی اش به بودجه های دولتی است. 
لندن،  در  کسفورد  آ آمریکا،  در  هاروارد   دانشگاه 
نمونه هایی  همه  و...  مصر  األزهر  بغداد،  نظامیه 
هستند از مراکزی که وقف، هزینه هایشان را می دهد، 
عجیب نیست که این دانشگاه ها برترین مراکز علمی 
درمانشان  و  کرده  حل  را  مشکلشان  وقف   جهانند. 

شده است.

علم و فن آوری



خیلی از جوان ها دغدغه دارند برای فرهنگ و هنر این 
می گذارند  را  وقتشان  جامعه  اصالح  برای  مملکت. 
کار فرهنگی، خودجوش و اغلب بدون حمایت  پای 
از جایی خاص. مشکالتشان هم زیاد است و معموال 
کمک مردم  هزینه هایشان را به صورت شخصی و با 

تأمین می کنند. 
چرا برای این بچه هایی که مهمترین دارایی زندگی شان 
یعنی عمرشان را گذاشته اند پای فرهنگ این مملکت 

بخشی از دارایی مان را ندهیم؟
اینکه بگوییم  تا  کنیم  بزرگ  کاری  الزم نیست قصد 
را  نیازشان  از  بخشی  که  همین  نداریم،  را  وسعش 
و  میز  یک  کامپیوتر،  است.یک  کافی  کنیم  رفع  هم 
و  یا حتی چند خودکار  اینترنت  صندلی، یک مودم 

دفتر... خیلی از مشکالت، ساده حل می شوند.

همه دارایی



کشور ما زیاد نباشد،  شاید مناطق خیلی محروم در 
دارند.  زیادی  نیازهای  هم  کم  مناطق  همان  اما 
می شود اما  کنیم،  حل  را  آن ها  همه  نتوانیم   شاید 
به  کرد  کمک  و  کرد  شاد  را  مناطق  آن  بچه های  دل 

اینکه آدم های اهل فکر و مطالعه ای شوند. 
کنیم برای مطالعه آن بچه ها و  کتابخانه سیار، وقف 
به اندازه وسعمان برایشان کتاب های مفیدتهیه کنیم. 
هر کلمه ای که از کتاب ها بخوانند لبخند و رضایت خدا 
را به همراه خواهد داشت. رضایتی که روز قیامت به 

آن نیاز داریم.

کتابخانه متحرک



رونقشان  برای  کوچک  کسب و کارهای  از   خیلی 
هزینه زیادی نمی خواهند، اگر فضای مختصری هم در 
اختیارشان قرار بگیرد می توانند خود را اداره کنند و به 
سودآوری برسند و عده ای در آنجا مشغول کار شوند. 

می شود فضایی ساخت و  برای کسب  وکارهای کوچک 
وقف کرد، که صاحبان آن کسب و کار بیایند بدون هزینه 
کنند و وقتی  یا با اجاره ای مختصر از آن فضا استفاده 
کسب وکاِر  به سودآوری رسیدند جایشان را بدهند به 

کوچک و نوپایی دیگر.
یکی از بیماری های امروز جامعه  ما درمان می شود با 
 همین کار. بیماری بیکاری که بالی خانه مان سوز است و

منشأ بیماری های بسیار دیگر.

کار و کاسبی



و  می روند  که  می روند  دستمان  از  چیزها  بعضی 
دستمان  از  وقتی  چیزها  بعضی  و  نمی مانند  دیگر 
 می روند می مانند! فهمش سخت و سنگین نیست! 

حکایت ماندگاری مال با بخشش در راه خداست. 
در این بین سود و پاداش بعضی نیکوکاری ها یک بار 
به ما می رسد و برخی بارها و دسته ای بارها و بارها. 

تفاوت میان وقف است با خیرات. 
مصرف  یک بار  خیرات  اما  همیشه،  تا  می ماند  وقف 
هستند. وقف دارایی  ما را ابدی می کند و نگهش می دارد 

تا همیشه.
ظرف یک بار مصرف بهتر است یا ظرفی که تا همیشه 

برایمان بماند؟ کدام یک؟

یک بار مصرف



دارد، فرق  خیلی  گذشته ها  با  سال ها  و  روزها   این 
زمانه عوض شده و فضای مجازی، زندگی حقیقی و 
مجازی ما را باهم مخلوط کرده و پیش روی هر کودک 

و بزرگسالی است. 
فضای مجازی یک دریچه است، دریچه ای که می تواند 
در را  جهنم  آتش  می تواند  و  باشد  بهشت  سوی   به 

مسیر زندگی ما قرار دهد.
 چه خوب است که ابدی شدنمان با  وقف، رنگ و بوی
و  تبلیغ  برای  و  بگیرد  خود  به  مجازی   فضای 

ترویج معارف در این فضا وقفی انجام دهیم.

وقف مجازی


