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 مقدمه

قرآن کریم، کتاب هدایت و ســعادت متام برش اســت که بایســت بیش از 

پیش به آن توجه و متســک منود. از ســویی تالوت، آموزش، اُنس و تدبر در 

این کتاب بزرگ الهی، هرچه بیش تر و عمیق تر باشــد، دسرتســی به فالح و 

رستگاری نیز آسان تر خواهد بود.

از سوی دیگر، از آن جا که کالم الهی، کتابی ماندگار و برای متام دوران است، 

برای نرش معارف و اُنس با آن نیز بایســت کاری ماندگار و همیشگی انجام 

داد و چه کاری بهرت از وقف.

وقــف برای قــرآن کریــم، کاری ماندگار اســت که باعث می شــود واقف 

خیراندیش تا قیامت در زمره خادمان کالم الهی قرار گیرد و تا ابد از اجر و 

پاداش مروجان فرهنگ قرآنی بهره مند شود.

برای این منظور، معاونت فرهنگی و اجتامعی سازمان اوقاف و امور خیریه، 

کــه خــود را در عرصه قرآن و وقف موظف به خدمت می داند، با انتشــار 

کتاب پیش رو بر آن است تا واقفان خیراندیش را به سوی وقف برای توسعه 

و ترویج معارف این مصحف رشیف ســوق دهد. امید است مورد استفاده 

خداجویان و مؤمنان خیراندیش قرار گیرد.

معاونت فرهنگی و اجتامعی
7
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 دیباچه 

انسان مسافری در گذر است که باید در اندک زمانی که عمر نامیده می شود، از رهگذر خاک تا 

ملکوت اعلی را طی منوده، به وطن اصلی خویش بازگردد. در این مدت کم و محدوِد زیسنت در دنیای 

خاکی نیز،  بایست تا آن جا که می تواند، توشه ی سفر برداشته، کوله بار خیرات و مربات خود را پُر کند. 

در مزرعــه دنیا، اگر زیرک و باهوش باشــد، می تواند بین کارهــای نیک و اعامل صالح بهرتین ها را 

انتخاب کند تا بیش ترین و برترین نتیجه ها را برداشت مناید. 

بهرتین کار را طبیب دل ها، پیامرب رحمت J بیان کرده است:

»أَحُب األَعامِل إىل اللِه أدَومها َوإِن قَّل«؛ بهرتین اعامل نزد خدا، مداوم ترین آن است گرچه کم باشد.

با این بیان، وقف یکی از بهرتین کارهایی است که خداوند متعال آن را دوست دارد؛ زیرا وقف، عمل 

صالحی است که ماندگار و جاودانه است؛ عمل خیری که محدود به زمان نیست؛ حتی پس از مرگ 

انسان هم جاری است و باعث می شود پرونده ی اعامل صالح واقف، تا قیامت باز باشد و کوله بار 

خیراتش را روزبه روز سنگین تر کند.

وقف می تواند برای کارها و نیات مختلفی صورت پذیرد که با درایت و خردمندی می توان از میان 

گلستان نیات خیر و صالح، بهرتین ها را انتخاب کرد.

میان متام نیاتی که برای وقف می توان در نظر گرفت، وقف برای قرآن یکی از بهرتین هاست؛  چراکه 

ایــن کتاب هدایت برش، بهرتین کتاب ها و کالم ها بوده، کــه ارزش و جایگاه آن، هامنند صاحبش، 

ارزشــمند، بی نظیر، رفیع و بی بدیل اســت؛ از این رو، مجموعه پیش رو، بر آن است تا با بیان برخی 

از فضایل و آثار تالوت، قرائت، حفظ و اُنس با قرآن کریم و وقف برای این کتاب آسامنی، مؤمنان 

خیراندیش و خداجو را به سمت و سوی این امر مهم و مقدس رهنمون سازد.

  حسین ژولیده

اردیبهشت ماه 1395 

 آرامِش تنهایی

انسان موجودی اجتامعی و نیازمند ارتباط با دیگران و داشنت مونسی است که کنار او 

آرامش یابد؛  ازاین رو از تنهایی وحشــت دارد و برای رهایی از آن به تشکیل خانواده، 

فرزند، تحکیم روابط خویشاوندی و برقراری رابطه دوستی پناه می برد. تنهایی آن قدر 

مالل آور اســت که حتی یکی از علت های ترس از مرگ نیز همین وحشــِت تنهایی و 

بی کسی است که در دعاها نیز به آن اشاره شده است.

خانواده و دوستان، همیشه کنار انسان نیستند تا بتواند با مجالست با آنان به آرامش 

برسد؛ به همین دلیل کسی که از تنهایی وحشت دارد، باید از این افراد پا را فراتر نهد 

و مونس و آرام بخشی کاراتر پیدا کند.

راه پیدا منودن آرام بخِش جان را هم امیرمؤمنان علی g بیان کرده است:

»َمْن تَســلّی بالُکتُِب لَْم تَُفتُْه َســلَْوه«؛ کســی که با کتاب ها خود را آرمش دهد، هیچ 
آرامشی را از دست ندهد.1 

آری! کتــاب، داروی آرام بخشــی اســت که می توانــد خأل وجود دیگــران را پُر کند و 

جایگزین آرامش های دیگر بشود.

البته کتاب هرچه مهم تر، از لحاظ محتوا عمیق تر و در بیان الفاظ و مطالب بلیغ  تر و 

رساتر باشد، آرام بخشی آن نیز به هامن میزان بیش تر خواهد بود. با این بیان، بهرتین 

و باالترین کتاب، کتاب خداوند متعال است که ارزشش مافوق تصور است و با هیچ 

کتابی قابل مقایسه نیست؛  ازاین رو، هرکس با این کتاب آسامنی اُنس بگیرد باالترین 

آرامش را به دست خواهد آورد. امام سّجاد g فرمودند:

»لَْو َماَت َمْن بَیَن الَْمرْشِِق َو الَْمْغرِِب لاََم اْستَْوَحْشُت بَْعَد أَْن یُکوَن الُْقرْآُن َمِعی«

1.  غررالحکم و دررالکلم، ح ۸12۶.
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اگر همه مردم بین مرشق و مغرب مبیرند و هیچ موجودی روی زمین زنده 

مناند و من تنها باشــم، وقتی قرآن با من باشــد، هرگز از تنهایی وحشــت 
منی کنم. 1

قرآن کریم مونس بی نظیری اســت که در همه رشایط و حتی در بحران ها 

و ســختی های زندگی می تواند بهرتین همدم انسان باشد و او را از تنهایی 

بیرون آورد.

البته تنهایی و وحشــت آن، تنها مربوط به این دنیا نیســت و در عامل برزخ 

بیش تر و وحشتناک تر است؛ چراکه خود قرب هر روز صدا می زند: »اَنا بَیُْت 

الَْوْحَده فَاْحِملوا اِلیَّ اَنیساً«؛ من خانه تنهایی ام؛ پس با خود انیس و مونسی 

به سوی من آورید2 که بهرتین انیس برای تنهایی قرب، تالوت قرآن است؛ به 

همین دلیل انســان به این آرامش در آن جا بیش تر نیاز دارد؛ بنابراین کسی 

که می خواهد از بحران تنهایی و در نتیجه نداشــنت آرامش در عامل برزخ به 

ســالمت عبور کند، بایســت با قرآن کریم بیش تر مأنوس شــود. با این بیان 

هرچه ارتباط انســان با قرآن بیش تر باشد، آرام بخشی آن در قرب نیز بیش تر 

اســت. ارتباط با قرآن را نیز می توان با کیاست و زرنگی دامئی و همیشگی 

منــود. می توان کاری کرد که تا قیامت از قرآن و قرائت آن بهره برد. راه این 

کار وقف است.

می تــوان با وقف برای قرآن، زمینه تالوت، قرائت و تدبر در این کتاب الهی 

را تــا ابد برای بندگان خدا مهیا منود و این گونه در اجر و پاداش همه آن ها 

رشیک شــد و تا روز جزا، در زمره قاریــان و تالوت کنندگان کالم الهی قرار 

گرفت.

با وقف برای قرآن می توان دوستی با قرآن را روز به روز عمیق تر منود تا آن جا 

که این دوستی و هم نشینی، تنهایی و ترس برزخ را به بهشتی تبدیل کند که 

در فکر و خیال هم نگنجد.

1.  کافی، ج 2، ص ۶13.

2.  املواعظ العددیة، ص 390.

 1. ثُمَّ َلتِیَنَُّهْم ِمْن بَیِْن أَیْدیِهْم َو ِمْن َخلِْفِهْم 

َو َعــْن أَیاْمنِِهــْم َو َعْن َشــامئِلِِهْم َو ال تَِجُد 

أَکَْثَُهْم شاکِریَن )سوره ی اعراف، آیه ی1۷(؛ 

آن گاه از پیش رو و از پشــت سشــان و از 

طرف راســت و از طرف چپ شان بر آن ها 

مى تازم و بیشرتشان را شــكرگزار نخواهى 

یافت.

2.  نهج البالغه، خطبه14۷.

 راهنامی هدایت

شــیطان برای از پا درآوردن انسان برنامه های مختلفی دارد؛ قسم خورده ای 

اســت که از چند جهت، روبه رو، پشــت س، سمت راست و سمت چپ به 

انســان حمله می کند.1 در هیچ حالی انســان را راحت منی گذارد و همیشه 

به فکر رضبـــه زدن به اوست. آن خبیث، گرگـــی است که در لباس میش 

جلوه کرده، طرح دوســتی ریخته، با فریب و نیرنگ به ساغ انسان می آید. 

زشــتی ها را زیبا، تلخی ها را شــیرین و مرداب ها را برکه و جهنم را بهشت 

نشان می دهد.

گاه بــا دور نشــان دادن مرگ و قیامت و گاه با اســلحه حرص ورزیدن در 

جمع مال و ترساندن از فقر، او را نسبت به پرداخت حق و حقوق واجبش 

غافل می کند. گاه با شــک و تردید به جان انسان می افتد و با وسوسه های 

مختلف او را نسبت به انجام واجبات و تکالیف دینی اش سست می کند. گاه 

با شیرین جلوه دادن شهوات  و زیبا نشان دادن لجن زار هوس ها و گناهان، 

او را به سمت آلودگی فرامی خواند.

حال در این هجوم خطرناک، در محارصه ی ابلیس پلید و لشــکریانش، باید 

راه فرار را پیدا منود تا شیاطین به ما آسیبی نرسانند.

 عبور از دامی كه شــیطان در اطراف انســان گســرتده اســت به راهنامیی 

دانا نیاز دارد تا انســان را از مهلكه نجات دهــد. راهنام را هم امیرمؤمنان 

علی g معرفی کرده اســت: »َمــِن اتََّخَذ قَوَل اللَه َدلیاًل ُهــِدَی اِلَی الَّتی 

ِهَی اَقَوم«؛ هرکس ســخن خدا را راهنامی خود بگیرد، به استوارترین راه ها 

هدایت می شود. 2 

آری! قرآن مجید، كه برترین سخن است، راهنامیی بزرگ است كه هركس به 
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آن متمسك شود راه هدایت را خواهد یافت؛ ازاین رو  بایست با آن مأنوس بود، در آیات آن تدبر منود و دستورات 

آن را سلوحه ی خود قرار داد.

هركــس از این راهنام كمــك گرفت و راه نجات را پیدا منود، وظیفه دارد هم چون مجاهدی خســتگی ناپذیر، برای 

آشنایی و انس دیگران با قرآن تالش کند و از مال و وقت و جان خویش سمایه بگذارد.

در این میان برخی مؤمنان دغدغه بیش تری نسبت به هدایت دیگران دارند، به فكر آیندگان نیز هستند و به نجات 

و هدایت آنان نیز می اندیشند تا مسیر سعادت را به راحتی پیدا كنند. برای همین به ساغ وقف برای قرآن می روند 

تا َعلَم هدایت قرآنی برای همیشــه در شــهر و دیار آنان برافراشته باشد و مسیر هدایت را به جویندگان حقیقت 

نشان دهد.

وقف برای ترویج فرهنگ قرآن، در واقع نصب تابلوی هدایت در عرصه زمین است، آن  هم با ماندگاری بسیار باال 

كه می تواند تا قیامت پا برجا مانده، راه را به ره جویان كوی دوست نشان دهد.

 داروی دل مردگی

این دل ُمردگی هم بد دردی اســت. وقتی به جان كســی بیفتد روزگار خوش برایش منی گذارد. هرچه هم خودش را 

به خوشی بزند باز هم فایده ای ندارد. دل اگر سزنده و بانشاط نباشد زندگی اصال خوش منی گذرد. این درد، نه پول 

می شناسد و نه ثروت، نه زیبایی و نه زشتی. حال خوش را از آدم می گیرد. آن وقت است كه آدم هر مقدار دارایی 

و ثروت هم داشته باشد، منی تواند خوشی را بچشد و بفهمد.

بد دردی است این ُمرده دلی. سوغاتش یأس و ناامیدی است كه سایه سنگینش را بر زندگی آدم دل ُمرده می اندازد. 

جلــوی چشــمش پرده ای از تاریكی می افكند تا زیبایی های زندگی را نبینــد و از آن لذت نربد. او را دچار افرسدگی 

منوده، صرب و تحمل را از اوگرفته و وی را در مقابل نامالیامت زندگی آسیب پذیر می كند، تا جایی كه ممكن است 

در مقابل كوچك ترین ناخوشی آرزوی مرگ كند یا دست به خودكُشی بزند.

برخی كه این درد را می فهمند و بیامری خود را تشخیص می دهند، برای فرار از آن به راه های زیادی پناه می برند. 

از مســافرت گرفته تا تعویض منزل یا وســایل آن، از مهامنی و جشــن رفنت، تا دنبال مد های لباس و... نســخه های 

مختلفی را آزمایش می كنند؛ اما چه سود! وقتی برای درمان یك درد، دارو و درمان مخصوص آن به كار برده نشود، 

شاید به صورت مقطعی درد را كاهش دهد، اما نه تنها سودی ندارد بلكه ممكن است باعث بدتر شدن حال و روز 

انسان شود.

برای درمان دل مردگی، ابتدا باید آن را ریشه یابی منود. غفلت ریشه ی دل مردگی است. این بیامری حاصل زنده به 

گور کردن قلب زیر گرد و غبار غفلت و فراموشی است. وقتی کسی در زندگی اش به فکر هوا و هوس و خواسته های 

نفسانی اش باشد اما به دل و جانش توجه نکند و خواسته های پاک او را برآورده نسازد، معلوم است که به مرگ قلبی 

مبتال می شــود. وقتی کسی مرتکب گناهی می شــود، الیه ای از غبار روی آن می نشیند که راه تنفس در هوای خدا 

را از دل ســلب می کند و اگر این الیه در زمان مناســب پاک نشود، نتیجه ای جز دل مردگی نخواهد داشت؛ ازاین رو 

بایــد دارویی مؤثر و قوی، بــرای از بین بردن این غبار و زنگار غفلت پیدا کرد. دارو را هم باید از بهرتین طبیب و 

داروشناس جویا شد.

طبیب دوار، پیامرب رحمت و مهربانی J راه برطرف کردن زنگار قلب را بیان کرده است:
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»اِنَّ هِذِه الُقلوَب لَتَصَداُ کَام یَصَداُ الَحدیُد َو اِنَّ ِجالَءها ِقراَءُة الُقرآِن«؛ براستی 

این قلب ها زنگار می گیرد، هامن طور که آهن زنگار می گیرد و جالی قلب ها 

قرائت قرآن است.1  حرضت فرمود: 

»التَغُفل َعن ِقراَءِة الُقرآِن فَإنَّ الُقرآَن یُحِیی الَقلَب و یَنهى َعِن الفحشــاِء و 

املُنَكِر و البَغِی«؛ از خواندن قرآن غافل مشو؛ زیرا قرآن دل را زنده مى كند و 
از فحشا و زشت كارى و ستم بازمى دارد. 2

آری! قرائت قرآن درمان دل مردگی اســت. انسان را از آلوده شدن به غفلت 

و گناه، که عامل اصلی دل مردگی است، می رهاند. زنگار گناه را از قلب پاک 

می کند تا نور خدا در آن جلوه گر شــود. قرآن راه استشــامم نسیم رحمت 

پروردگار را برای دل، باز منوده و این گونه زنده دلی و سزندگی را برای او به 

ارمغان می آورد؛  ازاین رو هرکس می خواهد در زندگی دلی شــاداب و قلبی 

سشــار از نشاط و امید به فضل خدا داشته باشد باید به ساغ قرآن برود و 

با قرائت این مصحف آسامنی دلش را جال دهد.

البته برخی عاشــقان خدا که نشــاط و سزندگی قرآنی را با جان و دل ملس 

کرده انــد، با همتــی بلند، پا را از خود و اطرافیان خود فراتر گذاشــته اند و 

دوســت دارند با دل مردگی به مبارزه برخیزند و ریشــه این درد شــوم را از 

جامعه مسلمین برچینند؛ برای همین دست به کاری ماندگار زده و با وقف 

بــرای قرآن، اقدامی عملی برای محو دل مردگی کرده و این گونه در تکاپوی 

هدیه دادن نشــاط، امید و سزندگی به همه ی مؤمنان هستند، حتی آن ها 

که هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته اند. 

 یک کار و این همه نتیجه!

قرآن آموزی، کاری بسیار بزرگ و ارزشمند است؛ هم پاداش عجیبی دارد و هم نتایج شگفت انگیزی. باید هم این گونه 

باشد؛ چراکه قرآن مجید، کالم خداوند متعال و برترین سخنان و کلامت است.

پاداش یادگیری این کتاب آسامنی، فراتر از زمین و آسامن است. هم در دنیای انسان تأثیر می گذارد و هم در آخرت 

او. یک مسلامن معتقد، دنبال هر چیزی که باشد، با قرآن بهرتینش را می تواند به دست آورد.

قرآن آموزی، کاری بس عظیم و ثوابش نیز بســیار فراوان اســت؛  ازاین رو، برای اطالع از آثار گسرتده آن باید به ساغ 

شهر علم رفت و از پیامرب اكرم J آموخت که فرمود:

اللَِة فَادرُُسوا  ــَهداِء و النَّجاَة یَوَم الَحرسَِة و الظِّلَّ یَوَم الَحروِر و الُهدى یَوَم الضَّ ــَعداِء و َموَت الشُّ »إن أرَدتُم َعیَش السُّ

یطاِن و رُجحاٌن فی املیزاِن«؛ اگر خواستار زندگى سعادمتندان و مرگ شهیدان  القرآَن ؛ فإنُّه كالُم الرَّحمِن و ِحرٌز ِمن الشَّ

و نجات روز محرش و ســایه در روز قیامت و هدایت در روز گمراهى هســتید، پس قرآن بیاموزید؛ زیرا آن گفته ی 

خداى مهربان و ایمنى از شیطان و موجب برترى و وزنه ی خوبی هاى شام است. 1 

 هرکس خوش بختی و زندگی به همراه ســعادت را آرزو دارد. البته در این بین، خیلی ها راه را اشــتباه می روند و 

ساب را آب می بینند؛ اما کالس قرآن آموزی، حقیقتاً کالس خوش بختی و راه آموخنت زندگی سعادمتندانه و یادگیری 

روش بهرت زندگی کردن است.

شهادت نیز آرزوی هرمؤمن بامعرفت است؛ چراکه شهادت ُمهر ختام خوبی هاست؛ عاقبت به خیری و سود محض و 

خالص است؛ عزت و آبروی ابدی است؛ مقام و منزلتی است که به هرکس منی دهند؛ اجر یک عمر بندگی خالصانه، 

مجاهدت و ایثار است. این مقام رفیع را می توان با کاری بزرگ همچون قرآن آموزی به دست آورد و مسیر رسیدن 

به دروازه شــهادت را می توان با قرآن مجید پیدا کرد و به آن واصل شــد. نجات از روز محرش یکی از دغدغه های 

بزرگ مؤمنان و خداترسان است؛ چراکه روز محرش، بزرگ ترین رویداد جهانی است که عملکرد همه، آن جا معلوم 

می شود. در آن روز وانفسا، که هرکس دنبال راه نجاتی می گردد، خالص شدن از گرفتاری های آن، آرزویی همگانی 

اســت. در آن روز پرالتهاب که کســی به فکر کسی نیست و حتی مادر فرزند شیرخوار خود را رها می کند، آنان که 

درپی یادگیری کالم الهی بوده اند، رستگارند و راه نجات از محرش، پیش روی شان نهاده می شود.
1.  ارشاد القلوب، ص ۷۸.

2.  الربهان فی تفسیر القرآن ج1، ص19.
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قیامت، روز سخت و طاقت فرسایی است؛ آن قدر وحشتناک است که کوه ها 
با متام عظمت شــان کم می آورند و هامنند پشــم های زده شده می گردند.1 

آسامن آبی مانند فلز گداخته می شود.2  طاقت فرسا بودن گرمای روز قیامت، 

در فکر و خیال هیچ کس منی گنجد. در آن صحرا، که همه ی انسان ها از ازل 

تا ابد، در پیشــگاه الهی حارض می شــوند، هرکس دنبال ســایه  و سپناهی 

می گــردد؛ اما آنان کــه به قرآن و یادگیری آن اهمیــت می داده اند در امان 

هستند و سایه ی قرآن باالی س و محافظ آنان خواهد بود.

هدایت نیز اصلی ترین و مهم ترین، نیاز هر انســان اســت. به همین دلیل 

تنها سوره ای که واجب است در مناز خوانده شود سوره حمد است که پیام 

اصلی آن، طلب هدایت است. اکنون هرکس هدایت می خواهد، قرآن کالس 

هدایت است؛ راه هدایت یادگیری، فهم و عمل به قرآن است که راست ترین 

کالم و استوارترین راه  نجات را پیش روی برش می گذارد.

ایمنی از رش دشمنان هم دغدغه هر موجودی است. بدترین دشمن انسان 

نیز شــیطان رجیم اســت که قسم خورده، انســان را به گمراهی و هالکت 

بکشــاند. برای در امان ماندن از رش این خبیث باید به دژ و قلعه محکم و 

اســتوار قرآن پناه برد و با یادگیری معــارف و مفاهیم قرآنی، خود را مجهز 

و بیمه منود.

در میزان هم، همه دنبال کار خیری می گردند که بر وزن اعامل صالح شــان 

بیفزایند. چشــم امید بــه همه جا دارند تــا کوله بار اعــامل صالح خود را 

سنگین تر کنند؛ اما چه سود؟! که آتِش حرسِت سنگین کردن وزنه ی خوبی ها 

بر دل خیلی ها می ماند. خوشا به حال قرآن جویان و قرآن پژوهان که با زمین 

زدن زانوی تعلّم در پیشــگاه این کتاب مقدس، پیش دســتی کرده و از قبل، 

اسباب سنگین تر شدن کارهای خود را فراهم آورده اند.

با این بیان،  بایست بیش از پیش به یادگیری قرآن و معارف آن اهمیت داد 

و آن را یکی از برنامه های اصلی خود قرار دهیم؛  ازاین رو، هرکه دل در گرو 

این آثار و نتایج ارزشمند قرآن آموزی دارد، بشتابد و تا فرصت باقی است، 

به فراگیری قرآن بپردازد.

البته این همه آثار و فضایل برای کســی است که قرآن می آموزد؛ اما کسی 

کــه برای آموخنت قرآن و ترویج معارف آن مالی را وقف می کند، چه اجر و 

پاداشــی دارد؟! تنها خدا می داند؛ چراکه وقف برای تعلیم و ترویج معارف 

قرآنی، کاری ماندگار است که می تواند تا قیامت امتداد یابد. در این مسیر 

نیز، هرکس به واسطه وقف، قرآن بیاموزد، واقف خیراندیش، عالوه بر پاداش 

وقــف و معلمی قرآن، در متام آن پاداش ها رشیک خواهد بود. اکنون تصور 

کنید ســاالنه چندین و چند نفر به واســطه ی ملکی که واقف وقف کرده 

اســت، با قرآن آشنا شوند و بتوانند قرآن را به درستی بخوانند، از معارف و 

علــوم قرآنی بهره برنــد و آن را در زندگی خود به کار گیرند و هر یک، این 

آموزه ها را به دیگری منتقل کنند؛ چه اجر و پاداشی نصیب آن واقف بلند 

نظر می گردد! تنها خدا می داند.

1.  َوتَُكوُن الِْجبَاُل كَالِْعْهِن؛ و کوه ها چون 

پشم حالجی شده شوند.)سوره ی معارج، 

آیه ی9(

ــاَمء كَالُْمْهِل؛ روزى كه  2.  یَْوَم تَُكوُن السَّ

آسامن ها چون فلز گداخته شود. )سوره ی 

معارج، آیه ی۸( 
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 بهرتین هم نشین

سخن بسیار زیبایی گفته اند که هم نشین از هم نشین رنگ می گیرد؛ چراکه 

انسان خواه ناخواه از دیگران تأثیر می گیرد و بخش مهمی از افکار و صفات 

اخالقی خود را از طریق هم نشــینی و انس پیداکردن، به دســت می آورد. 

دوســتی و هم نشــینی یکی از مهم تریــن عوامل تأثیرگذار در شــکل گیری 

شــخصیت افراد اســت. نقش این عامل در زندگی انسان آن چنان پررنگ و 

مهم اســت که پیامرب اعظم J فرمــود: »املَرُْء َعلی دیــِن َخلیلِِه فَلْیْنظُْر 

أَحُدكُم َمْن یُخالِل«؛ انســان بر دین و روش هم نشــین خود است، پس باید 
ببیند با چه کسی دوست می شود. 1

  ازاین رو انسان عاقل باید در انتخاب دوست دقت کند که بهرتین همدم را 

برای خود برگزیدند و با بهرتین ها هم نشین و مأنوس شود؛ اما   این که بهرتین 

هم نشــین کدام است، بهرت است پاسخ را از امیرمؤمنان علی g بشنویم 

که فرمود:

»مــا جالََس هَذاالُقرآَن اََحــٌد ااّل قاَم َعنُه ِبِزیاَدٍة اَو نُقصاِن؛ ِزیاَدٍة فی ُهًدی و 

نُقصاِن ِمن َعًمی«؛ هیچ کس با این قرآن هم نشین نشد، مگر آن که چون از 

نزد آن برخاست با فزونی و کاستی همراه بود؛ فزونی در هدایت و کاستی 

ازکوردلی. 2 

قرآن هم نشــینی است که هم دست مونس خود را گرفته، تا ساحل آرامش 

کشــانده، هدایتش می کند و هم او را از بیامری ها و زشتی ها، رها ساخته، 

نقص ها و خألهای وجودی اش را با نور خود پُر می کند.

هم نشــینی با قرآن هرچه بیش تر و عمیق تر باشد، طبعا بهره ی بیش تری از 

آن برده می شود؛  ازاین رو باید کوشید این هم نشینی تداوم یابد تا همیشه از 

نور هدایت قرآن اســتفاده و بهره برده شود. مؤمن نیز که زرنگ و باهوش 

است، فرصت هم نشینی با قرآن را غنیمت می شامرد و به این دوستی، رنگ 

جاودانه بخشــیده، آن را مانــدگار و ابدی می کند. برای این کار نیز راه های 

مختلفی ممکن اســت به ذهن خطور کند که در این بین »وقف« یکی از 

بهرتین راهکارهاست.

با وقف برای ترویج فرهنگ قرآن، تالوت، تفسیر یا قرائت این کتاب آسامنی، 

می توان ارادت و دوســتی خود را با آن همیشــگی و دامئی منود؛ زیرا وقف 

قالبی اســت که برای ماندگاری طراحی شــده و هر عمل خیری که در این 

قالب درآید ماندگار می گردد.

آنچه به اعامل و رفتار انســان ارزش می بخشــد انگیزه و نیت صالح اســت 

که آن را می توان با وقف ماندگار منود، هرچند واقف از دنیا رخت بربسته 

باشــد؛ لذا کسی که عاشــقانه برای اثبات وفا و دوستی خود با قرآن وقف 

می کند، این انگیزه زیبای او، هم نشــینی ابدی با قرآن را برای او رقم زده و 

تــا قیامت، او را مونس و همدم قرآن قرار داده و این چنین، روز به روز، هم 

از هدایت قرآن اســتفاده می کند و هم از خاصیــت عیب زدایی قرآن بهره 

می برد. قرآن کریم بهرتین هم نشــین و از هر کس باوفاتر اســت، همنشین 

خــود را حتی پس از مرگ نیز رها منی کند و او را تا بهشــت برین رهنمون 

خواهد ساخت. 1.  بحاراألنوار، ج ۷1، ص 192، ح 12.

2.  نهج البالغه، خطبه1۷۶.
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 اهِل خدا

در این دنیای خاكی هركس دلش را به چیزی، كسی، اسمی و عنوانی خوش 

كرده و به آن می بالد، غافل از این كه این اســم و عنوان ها اوال گذرا و فانی 

هستند؛ چه بسا عامل گرفتاری شــده، دردسهای فراوانی برای صاحبانشان 

به بار آورند؛ هم چنین ممكن است در لحظات حساس و در بحبوحه خطر 

پشتش را خالی کرده، تنهایش گذارند.

البته انسان باید به جایی بند باشد، باید به كسی تكیه داده، به آن دلش را 

قرص و محكم كند تا در لحظات حســاس دلش نلرزد؛ اما منتسب بودن به 

چه كسی برای انسان مفید است تا او را در همه حال یاری منوده، تنهایش 

نگذارد و همیشه او را یاد كند؟

وقتی به اطراف خود نگاهی می اندازیم، متوجه می شویم همه چیز فانی و 

گذرا اســت و ارزش دلبستگی ندارند. تنها موجودی كه همیشه باقی است 

و انتســاب به او باعث باقی ماندن انسان می گردد خدای مهربان است كه 

منســوب به او شــدن عزت دنیا و آخرت را برای انســان به ارمغان می آورد 

و خوشــا به حال آنان كه اهل خدا می شــوند و متام دل خوشی شان خداوند 

كریم است.

چگونه می توان خود را به خداوند منتسب كرد و اهل او شد؟

پاسخ را از پیامرب رحمت J بشنویم كه فرمود:
تُُه«؛ اهل قرآن، اهل خدا و خاصان بارگاه اویند. 1 »اَهُل الُقرآِن اَهُل اللِه َوخاصَّ

آری! كسی كه می خواهد به خدا منتسب شده، اهل خدا گردد، راهش كالم 

خداست، باید از كالم خدا رشوع كند. با قرآن كریم مأنوس و همدم شده، در 

آیات آن تأمل و تدبر كند. دستورات قرآن را سلوحه زندگی خود قرار دهد 

و عمل به كالم الهی را بزرگ ترین افتخار خود بداند. 

كســی هم كه افتخار اهل خدا شــدن را پیدا و طعم شیرین بندگی را احساس 

می كند، پا را از خودش فراتر نهاده و به فكر چشــاندن آن طعم دل نشــین به 

ذائقه ی دیگران می افتد. از هر راهی تالش می كند تا دیگران را با قرآن آشــنا و 

مأنوس و آنان را هم اهل خدا كند. خود را خادم قرآن می داند و اصالً دستگیری 

از دیگــران را وظیفه دینی و رشعی خود می داند؛ چراكه اســالم امر به معروف 

را بر او واجب منوده اســت. هدایت و ارشــاد دیگران به ســوی قرآن، بهرتین و 

واجب ترین امر به معروف ها است.

امــا برخی دلدادگان حرضت حق، با زیركی به این نكته توجه می كنند كه قرآن 

كتابی جاودانه است كه باید تا قیامت حكم فرما باشد و مردم را به سوی كامل 

و انســانیت هدایت كند.  ازاین رو به فكر خدمتی ماندگار و جاودانه به ساحت 

مقــدس قــرآن می افتند. لباس خادمی ابــدی را بر تن منــوده، راهی را انتخاب 

می كنند تا بتوانند برای همیشــه ُمبلّغ قرآن باشند. یكی از راه های این كار هم 

»وقف« است. 

بــا وقــف برای ترویج فرهنگ قــرآن، آموزش و تعلیم قــرآن و... می توان تا ابد 

خادم و معلم قرآن شد. وقف قرآنی، هم راهی برای اهل خدا شدن است و هم 

وســیله ای اســت برای اهل خدا منودن دیگران. كاری مقدس است كه می تواند 

تا ابد شــیفتگان حرضت دوست را مجذوب خود كند و راهی از زمین تا آسامن 

فراروی خالیق بگشاید تا بتوانند به افتخار اهل خدا شدن نائل آیند. 

وقف برای قرآن، انسان را اهل قرآن منوده، باعث می شود در قرب و برزخ، هنگام 

ســؤال و جواب از خدا و قرآن و در قیامت، هنگام محاســبه اعامل، به وی به 

چشــم اهل خدا نگریسته شود و در نتیجه از جایگاهی رفیع و بلند مرتبه، که 

مخصوص خاصان درگاه خداوند است، بهره مند گردد.  1.  مجمع البیان، ج 1، ص 15.
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 یک حرف تا خدا

دنیا مســافرخانه و آدمی مســافر غریبی اســت که باید به ســوی اصل و 

ریشه اش یعنی خداوند متعال برگردد؛ اما در مسیر رسیدن به سوی حق، گاه 

گناهان مانع حرکت می شــوند و گاه قرار گرفنت در مسیرهای صعب العبور 

توان رفنت را از انسان می گیرد.

البته خداوند مهربان با متام بی نیازی اش، بیش از هرکس، منتظر بازگشــت 

بندگانش بوده و برای همین، اســباب و وســایل فراوانــی را برای ترسیع و 

سهولت حرکت آنان، س راهشان قرار داده است. یکی از آن وسایل، آموخنت 

قرآن کریم است که هم سبب ساز است و هم سبب سوز؛ هم سبب حرکت 

می شود و هم عوامل توقف را از بین می برد؛ هم عامل شوق، حرکت و امید 

است و هم وسیله ای است برای پاک کردن گناهان، که همچون غل و زنجیر 

به پای طالب حق می پیچد و او را از حرکت بازمی دارد.

آموخنت قرآن کریم وسیله ای است که با متسک به آن مسیر حرکت به سوی 

خداوند برای همگان آســان و میسور می شود. قرآن آموزی آن قدر ارزشمند 

است که امام صادق علیه السالم فرمود:

»َمــْن تََعلََّم ِمْنُه َحرْفاً ظَاِهــراً كَتََب اللَُّه لَُه َعرْشَ َحَســَناٍت َو َمَحا َعْنُه َعرْشَ 

َسیِّئَاٍت َو رَفََع لَُه َعرْشَ َدرََجاٍت قـَاَل اَل أَقـُوُل بـِكـُلِّ آیٍَة َو لَكـِْن بـِكـُلِّ َحرٍْف 

بَاٍء أَْو تَاٍء أَْو ِشبِْهِهاَم«؛1  اگر كىس از قرآن یك حرف بیاموزد، خداوند براى او 

ده حسنه مى نویسد و ده گناه از او مى بخشد و ده درجه او را باال مى برد، 

فرمــود: منى گویم در مقابل هر آیه، بلكه در مقابل هر حرىف مانند »باء« یا 

»تاء« یا هامنند آن ها.

آری! خداونــد متعــال، آموخنت کالمش را آن قدر دوســت دارد که حتی در 

مقابل یادگیری یک حرف از آن، چنین پاداشــی می دهد. از ســویی ده حســنه توشه ی راهش می کند که تا بهشت 

رهنمونش باشد. از سوی دیگر، ده گناه او را می بخشد تا با قلب و روحی سامل و پایی آزاد شده از زنجیر گناه، مسیر 

بهشت را طی کند. به این میزان هم کفایت منی کند، کاری می کند که قرآن آموز، کالس معرفت را جهشی طی کند. 

برای همین او را در راه تقرب به خویش، بدون زحمت و مشقت ده رتبه باال می برد.

این همه آثار و پاداش در یادگیری قرآن کریم عجیب نیســت؛  چراکه کالم حق اســت. باالترین و برترین کالم است؛ 

هدایت گر برشیت است که هرکس به آن چنگ زند گمراه نخواهد شد.

 پس هرکه می خواهد مسیر رسیدن به قرب الهی را به سالمت طی کند، بیاید و با آموخنت قرآن مجید راه را بر خود 

هموار کند و قرآن آموزی را یکی از برنامه های اصلی خویش قرار دهد.

البته در این مسیر سعادت و خوش بختی، باید پا را از خود فراتر نهاد.  بایست دغدغه دیگران را هم داشت و آنان را 

نیز به سوی فالح و رستگاری کشاند. وقتی فراگرفنت این کتاب آسامنی، چنین نقش موثری در سعادت و کامل افراد 

دارد، باید برای آشنا کردن جامعه با این کالم الهی، نهضت قرآن آموزی ایجاد منود؛  ازاین رو، هرکس دل درگرو قرآن 

کریم دارد، بیاید و با برنامه ریزی مناسب، به اندازه وسع خویش با شیوه های مختلف از نزدیکان، دوستان و اطرافیان 

خود رشوع کند و این گونه، هم کیشان خود را به سوی آموخنت کالم الهی سوق دهد. به یقین، هرکس لذت اُنس با 

قرآن را درک کند، برای توسعه فرهنگ یادگیری قرآن مجید، اقدامی عملی مناید و طبعا چرت نهضت قرآن آموزی، بر 

س امت اسالمی سایه می افکند و قرآن راه نجات را پیش روی آنان قرار خواهد داد.

البته برخی از مؤمنان و عاشــقان قرآن مجید، که دل در گرو این کتاب آســامنی داشــته و خود با متسک به آن راه 

هدایت را یافته اند، با اندیشه ای بلند، دست به کاری می زنند تا راه آموخنت قرآن برای همیشه پیش روی مسلامنان 

باز باشد. اینان با وقف برای قرآن، به تأسیس مدرسه و مکتبی ابدی برای یادگیری این مصحف رشیف اقدام می کنند. 

واقفان عرصه قرآنی، این پیش قراوالن عرصه نهضت قرآن آموزی، با عمل شایســته و ماندگار خود، نام خویش را در 

زمره معلامن قرآن ثبت و این افتخار را برای خویش همیشگی می کنند.

وقف برای قرآن، اجر و پاداش بی شامری دارد؛  چراکه هرکس به واسطه وقف او، حرفی از قرآن بیاموزد، ده حسنه 

به او عطا، ده گناه از او زدوده و ده درجه باال برده می شود و در متام این آثار واقف خیر اندیش رشیک خواهد بود. 

اکنون تصور کنید افراد بی شامری تا قیامت بیایند و از طریق عمل خیر او، کل قرآن را آموخته، با معارف و فرهنگ 

آن آشنا شوند، چه اجر و پاداشی نصیب واقف می شود، تنها خدا می داند.   1.  الکافی، ج 2، ص ۶12.
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 هم سخِن خدا

آدمیــزاد به صحبت کردن و هم نشــینی با دیگران هم عالقــه دارد و هم نیاز. این عالقه 

و نیاز به هم ســخنی با دیگران نیز در زمان پیشــامدهای ناگوار و گرفتاری ها، خودش را 

بیش تر نشــان می دهد و برای همین، تا شــخصی دچار سختی و مشکلی می شود، ساغ 

کسی می رود که با او درددل منوده، خود را سبک کند؛  چراکه درددل کردن و سخن گفنت، 

گاهی آن چنان آرامش و تســالیی به انسان می دهد که هیچ داروی آرام بخشی منی تواند 

انسان را این چنین آرام کند.

البته و صد البته، اگر انســان بداند کسی را که مخاطب حرف هایش قرار داده، می تواند 

او را درک کند، برایش کاری انجام دهد و گِرهی از مشکالتش باز کند، هم ذوق و شوق 

ســخن گفتنش بیش تر می شــود و هم آرامش و امیدش؛ برای همین باید به ساغ بهرتین 

هم ســخن رفت. بهرتین هم ســخن خداوند مهربان است که هم، درد بنده اش را می داند 

وهــم درمانش را؛ هم دوســتش دارد و هم راه صالح و نجــات را پیش روی او می گذارد؛ 

هم ستار است و راز انسان را فاش منی کند و هم، غفار است و از س تقصیر و گناهان او 

می گذرد. نه تنها از سخنان و درددل های بندگانش خسته منی شود، بلکه لذت برده، خود 

عاشقانه به انتظار آنان می نشیند؛ هم چنین گناهان و بدی های انسان را به رخ منی کشد 

و خیلی صمیمی به حرف های بنده اش گوش می کند.

حال که اینگونه اســت باید به ساغ آن یگانه محبوِب مهربان رفت و او را به هم کالمی 

 Jخود انتخاب منود؛ اما چگونه می توان با خدا ســخن گفت؟ پاســخ را پیامرب رحمت

َث َربَُّه فَلیَقرَِء الُقرآَن«؛ هرگاه یکی از شــام  بیان کرده اســت: »اِذا اََحــبَّ اََحَدکُم اَن یَُحدِّ
دوست بدارد با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند. 1

هم نشــینی با کالم الله مجید و قرائت آن، هم به انســان آرامش می دهد و هم، بهرتین 

مشــاوره ها و راهنامیی ها را بی هیچ مزد و منتی در اختیار او قرار داده، راه ســعادت و 

خوش بختی را پیش روی وی می گذارد؛  چراکه برترین کتاب و کالم خالق هستی و خدای دانا و 

مهربان است. ســخن گفنت و ارتباط کالمی، یکی از راه های برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی 

اســت. اکنون که راه ســخن گفنت با خداوند مهربان را آموختیم، هرکه می خواهد ارتباطش را با 

آن ذات مقدس بیش تر کند، بســم الله! راهش قرآن مجید اســت. خداوند متعال، راه دوستی با 

خودش را هم محدود نکرده اســت؛  ازاین رو هرکه به هر میزان که بخواهد، می تواند با قرائت 

قرآن کریم، رابطه دوستانه اش را با پروردگار عامل مستحکم تر کند. 

البتــه برخی که لذت وصف نشــدنی هم کالمی با پروردگار را می چشــند، از ســویی دل شــان 

منی خواهد آن را از دســت دهند و از سوی دیگر، دوست دارند دیگران نیز این لذت معنوی را 

احساس کنند. برای همین دست به کاری می زنند که هم خودشان تا ابد افتخار هم صحبتی با 

خدا را داشته باشند و هم، حلقه ی اتصال دیگران با پروردگار عامل شوند. آنان راه وقف را انتخاب 

می کنند که راهی ماندگار و جاودانه است. از سویی، با وقفی قرآنی، هم کالمی با خدای خویش 

را در کالبد و جسم دیگران ادامه می دهند و از سوی دیگر، شیرینی این لذت را به کام دیگران 

نیز ریخته، آنان را با قرآن کریم مأنوس می منایند.
1.  کنزالعامل، ج1، ص510.
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 راه سعادت

همه ی انسان ها دنبال سعادت هستند. در مسیر زندگی نیز راه های مختلفی 

فراروی انســان قرار دارد که نوید خوش بختی می دهند؛ اما راه رســیدن به 

خوش بختی چیست؟ بین مسیرهای پیش رو، کدام راه و کدام بیراهه است؟

بهرت است پاسخ را از امام رئوف و مهربان، امام رضا  g بشنویم که فرمود: 

»ال تَطلُبُوا الُهدی فی َغیرِالُقرآِن فَتَِضلّوا«؛ هدایت را جز از قرآن مجویید که 
گمراه خواهید شد. 1

قرآن، راه فرار از کویر گناه و غفلت اســت؛ پناهگاهی اســت که انســان را 

از رش شــیطان و حیله هایــش محافظت می کند. هرکــه می خواهد خود و 

عزیزانش را از منجالب دنیا نجات دهد باید به قرآن پناه بربد. سودمند ترین 

گفتار و شــفای سینه هاســت.2  قرآن، راهى اســت كه رهرو را به گمراهى 

منى كشاند. حرضت عىل g می فرماید: »أاََل إِنَّ ِفیِه ِعلَْم َما یَأْتِی َو الَْحِدیَث 

َعِن الاَْمِضی َو َدَواَء َدائُِكْم َو نَظَْم َما بَیَْنُكم«؛ بدانید! قرآن شامل علم آینده 

و گذشــته است، درمان درد شام و راه سامان دادن امور شام در آن هست . 

3 »َو فیِه َربیُع الَْقلِْب، َو یَنابیُع الِْعلِْم، َو ما لِلَْقلِْب ِجالٌء َغیْرُُه«؛ بهار دل ها و 

چشــمه هاى دانش در قرآن است و براى قلب و فكر جالیى جز قرآن نتوان 
یافت. 4

خوانــدن این کتــاب تأثیر عجیبی دارد. آن قدر ارزشــمند اســت که باعث 

می شــود خانه ها در زمین همچون ســتاره ها درخشان شوند. پیامرب گرامى 

J فرمــود: »با تــالوت قرآن، خانه هاى تان را روشــن كنیــد؛ زیرا هرگاه 
در خانه ای قرآن زیاد تالوت شــود، آن خانه براى اهل آســامن می درخشد؛ 

هامن گونه كه ستارگان آسامن براى اهل زمین می درخشند.«1  

قرآن که خود بهرتین کالم و گفتار اســت هرکه با او ارتباط داشــته باشــد بهرتین می شــود. پیامرباکرم Jفرمود: 

»َخیرُکُم َمن تََعلََّم الُقرآَن َو َعلََّمه«؛ بهرتین شام کسی است که قرآن را یاد  گیرد و آن را یاد  دهد.2 

پس باید برای ترویج این راه و فرهنگ نجات بخش تا آن جا که می شود از جان و ماِل خود، بذل منود و خدمت کرد. 

باید قرآن را یاد گرفت، فهمید و به دیگران نیز یاد داد.

قرآن کتاب جاودانه اســت و منحرص به یک زمان نیســت، بلکه برای متام دوران ها و انسان هاســت؛ پس باید برای 

خدمت به قرآن، قرآنی عمل منود، باید کاری جاودانه و ماندگار کرد، باید افق دید را تا ابد توســعه داد؛ اما چگونه 

ممکن است کسی بتواند تا ابد خادم قرآن شود و در راه ترویج آن تالش کند؟ پاسخش وقف است.

کسانی که به سبب بخشش ماندگار واقف، قاری قرآن، حافظ کالم وحی یا معلم قرآن شوند، همه و همه از خاصان 

و مقربان درگاه خدایند که با واســطه واقف به این مقام رســیده اند و  ازاین رو چه بهره هایی که واقف خواهد بُرد 

که فکرش را هم منی کرد. وقف برای قرآن، درواقع احداث کارخانه تولید خادمین قرآنی است که محصولش تعداد 

بی شامری قاری، حافظ، مفرس قرآن و... است.

و در یک کالم، وقف برای قرآن نشــانه ی عاشــقی است؛ مگر نه  این که شــیرین ترین و دلرباترین کالم برای عاشق، 

گفتار معشوق است. 

 1. توحید صدوق، ص223.

2.  نهج البالغه، خطبه110.

3.  نهج البالغه، خطبه15۸.

4. نهج البالغه، خطبه 1۷۶.
1.  اصول كافی، ج 2، ص ۶10.

2.  مستدرك الوسائل ج 4، ص235.
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 از داروخانه قرآن بازدید کنید!

درد و بیامری همیشه دل درد و سدرد نیست. گاه درد، یک بیامری اخالقی 

اســت. بیامری های روحی و دردهــای اخالقی به مراتب بدتر و خطرناک تر 

اســت. بیامری های جسمی، هرقدر خطرناک و کشنده باشند، دنیای انسان 

را بــه خطر می اندازند و کاری به آخرت او ندارند و چه بســا بیامری و درد 

کشــیدن در دنیا باعث ُعلّو درجه و راحتی در آخرت شــود؛ اما بیامری های 

اخالقی و روحی، هم به دنیای انســان آســیب می رساند و هم به آخرت او. 

گاه آتش یك درد اخالقی، از فرد فراتر رفته، یك خانواده، محله، شهر و كشور 

را به نابودی می كشــاند؛  ازاین رو بایــد برای معالجه این امراض نیز دارویی 

پیدا منود تا قبل از حاد شــدن، آن را درمان کرد. نشــانی درمانگاه تخصصی 

درمان این گونه دردها را، طبیب نفوس پیامرب اعظم J بیان کرده است. 

َک ِبِه،  واُء الُْمباَرُک َو ِعْصَمٌة لَِمْن مَتَسَّ فاُء الناِفُع، َو الدَّ »َعلَیُْکْم ِبالُقرآِن فَاِنَُّه الشِّ

َو نَجاٌة لَِمْن تَِبَعُه«؛ بر شام باد به قرآن! چون قرآن، شفاى سودمند و داروى 

پربركت اســت و نگهبان كىس اســت كه به آن چنگ مى زند و نجات بخش 
كىس است كه از آن پیروى كند.1

اكنـون هركـه می خواهـد روح خـود را از بیمـاری ها پاك یا آ ن را در مقابل 

گناهان تقویت و واكســینه كند، بشــتابد به سوی داروخانه قرآن كریم و با 

این دارو انس بگیرد. هرکه می خواهد آثار و نشــانه های بیامری گناهان را 

از خود بزداید، به قرآن متســک جوید. هرکــه می خواهد از هجوم ویروس 

کشــنده ی گناهان در امان مباند، دست به دامان قرآن شود. هامن گونه كه 

برای اســتفاده از داروهای مادی برنامه ریزی می كند و وقت معینی را برای 

اســتفاده از آن اختصاص می دهد، برای بهره بردن از شــفاخانه ی قرآن نیز 

 بایســت چنین كند. هامن گونه كه برای داروهای مادی هزینه می كند، برای 

استفاده از این داروخانه معنوی نیز  بایست هزینه كند.

البتــه مؤمن بخیل نیســت، آنچه را برای خود می پســندد برای دیگران نیز 

می پسندد. وقتی خودش از طریق قرآن درمانی، مداوا می شود و طعم شیرین 

سالمتی روحی را درك می كند، دیگران را نیز به سوی این درمانگاه، راهنامیی 

و هدایت می كند. از وقت و مال خود هم هزینه می كند تا دیگران را نیز با 

قرآن مأنوس و به وسیله ی آن سالمت روح شان را تضمین كند.

در ایــن بین، برخی از مؤمنان دریادل، وقتــی می خواهند برای دیگران نیز 

کاری کنند، از حصار محدودیت زمان فراتر می روند و حتی برای آیندگان نیز 

چاره ای اندیشیده، گامی مهم و اساسی برمی دارند تا آنان را نیز با قرآن آشنا 

و مأنوس کنند. حتام می پرسید: چگونه؟ پاسخش وقف است.

 با وقف برای ترویج فرهنگ قرآن، داروخانه ای معنوی به وسعت زمان ایجاد 

می كنند و با قرآن درمانی، رایحه ی دل انگیز ســالمتی را برای آیندگان نیز به 

ارمغان  آورده، خود نیز به افتخار خادمی داروخانه قرآن درمی آیند.  
 1. جامع االخبار، ج 1، ص 432.
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 هم دیو بیرون  شود و هم، فرشته در آید

شــیطان پلید و خبیث به هرجا وارد شــود، آن جا را نیز آلوده می کند. پایش که به هر 

خانه ای باز شــود، آن جا را کثیف و متعفن می کند. در هر منزلی که اتراق کند، بیکار 

منی نشیند. مشغول یارگیری می شود تا در جهنم تنها نباشد. با هزار دوز و کلک، طرح 

دوســتی ریخته، در پِی فریب اهل خانه برمی آید و اگر خدا به دادشــان نرسد بیچاره 

می شوند. دلش می خواهد متام ساکنان خانه را به گناه بکشاند. شیطان رجیم، موجود 

پســت و تاریکی اســت که هم خانه ی هرکس شود، نحسی و تاریکی اش هم نشینانش 

را هم فراگرفته، باعث کوردلی آنان خواهد شــد. قرین هرکس شــود، یاد و ذکر خدا را 

فرامــوش می کنــد، از خوبی ها و اعامل صالح جدا شــده، در لجن زار گناه، معصیت و 

طغیان فرو خواهد رفت.

ابلیس ملعون، به هر سایی که پا بگذارد، مانع استشامم شمیم بهشت الهی می شود. 

آلودگی اش باعث می شود فرشتگان الهی به آن خانه وارد نشوند و در نتیجه جوالنگاه 

عفریت ها شــود. خانه ای هم که این چنین شود، دیگر ســاکنانش روی خوش بختی و 

سعادت، آرامش و برکت و نور و بصیرت را به خود نخواهند دید.

پس باید دســت پیش گرفت و مانع ورود این دیو، به خانه و کاشــانه خود شــد. باید 

دســت به کاری زد تا آن ملعون به منزل و مأوای ما، نزدیک هم نشــود. باید حصاری 

محکم دور خود و خانواده ی خود کشید و راه آن ملعون را سد کرد. راه این کار را نیز 

دروازه ی شهر علم امام علی g بیان کرده است:

»اَلبَیُت الَّذی یُقرَُآ فیِه الُقرآُن َو یُذکَُر اللُه َعزَّ َو َجلَّ فیِه تَکُثُ بَرَکَتُُه َو تَحرُضُُه املاَلئِکُة َو 

ــیاطیُن«؛ خانه ای که در آن قرآن خوانده شــود و خدا را به یاد آرند، برکتش  تَهُجرُُه الشَّ
فزونی یابد و فرشتگان به آن خانه درآیند و شیاطین از آن دوری جویند.1

قرآن مجید باالترین ذکر است؛ نوری است که بر هرجا بتابد ظلمت و تاریکی را از بین 

می برد و شــیطان روســیاه نیز که از نور فراری اســت دیگر پا به آن جا نخواهد گذاشت. در مقابل، مالئکه خدا، که 

صدای قرآن را دوست دارند و به ذکر و یاد خدا عشق می ورزند، آن منزل را مسکن و مأوای خود منوده، به آن وارد 

می شــوند. خانه ای که رنگ و بوی قرآن بگیرد، برکتش هم بســیار می شود و کِم آن خانه هم، زیاد است. چه بسیار 

خانه های محقر و کوچکی که با یاد خدا و ذکر قرآن، چنان صفا، آرامش، معنویت و آسایشی گرفته اند که کاخ های 

مجلل چنین چیزی را به خود ندیده اند.

حال هرکه می خواهد برکت محل کار یا خانه اش فزونی یابد، مالئکه خدا منزلش را قابل بدانند و به آن جا نازل شوند 

و شــیطان رجیم نیز جرئت نزدیک شــدن به مسکن و مأوایش را نداشته باشد، راهش قرآن است. هرکه می خواهد 

خود و خانواده اش از وسوســه های شــیطان در امان باشد، به حصار محکم قرآن مجید پناه برد و تالوت این کتاب 

آسامنی را، که نقطه ی رشوع متسک به قرآن است، برنامه ی روزانه ی خود مناید. هرچه بیش تر قرآن خوانده شود و 

فرهنگ قرآن در خانه بیش تر حاکمیت و استمرار داشته باشد، این برکات نیز بیش تر خواهد بود.

البته بین مؤمنان، دریادالنی هســتند که این آثار شــگرف قرائت قرآن را برای همه می خواهند. از طرفی دوســت 

دارند برکت خانه های مسلمین زیاد و محل رفت و آمد فرشتگان شود. از طرفی، نگران ورود شیطان و از بین رفنت 

نورانیت منزل هم کیشان خود هستند؛ به همین دلیل دست به کاری می زنند تا فرهنگ اُنس با قرآن و تالوت این 

کتاب آسامنی، فراگیر و ماندگار شود. ای عاشقان کالم الهی! با وقف برای قرآن، گامی مهم برای نهادینه شدن فرهنگ 

قرآن برداشته، مشعلی برای مأنوس شدن دیگران با این مصحف روشن کنید. با وقف برای قرآن، مکتب و مدرسه ای 

قرآنی به وسعت تاریخ بنا می نهید که تا ابد، کانون گرم خداجویان و خداباوران شود.   1 . اصول کافی، ج2، ص۶10.
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 کتابی برای متام دوران ها

قــرآن کریم، این جاودانه ترین کتــاب تاریخ، معجزه ی آخرین پیامرب الهی و 

ســند حقانیت اسالم اســت. مقام و منزلت این کتاب آسامنی چنان رفیع و 

بلند است که اگر متام کتاب های عامل، از ازل و ابد روی هم جمع شود، حتی 

با تنها برگی از آن قابل مقایسه نخواهد بود و باز هم رجحان و برتری قرآن 

مجید چون خورشید درخشان، منایان و آشکار است؛ کتابی است که خستگی 

و تکــرار در خواندن آن معنا نــدارد. هر بار خوانده شــود چیز تازه ای یاد 

می دهد؛ اقیانوس عمیقی است که هرچه دُّر و گوهر معرفت از آن برداشت 

شــود متامی ندارد. قدر و منزلت قرآن مجید را قرآن ناطق، امیرمؤمنان امام 

علــی g می داند که در بیان آن فرمــود: »اِنَّ القرآَن ظاِهرُُه اَنیٌق و َباِطُنُه 

َعمیٌق«؛ به درســتی که ظاهر قرآن شــگفت انگیز و زیبــا و باطنش ژرف و 

عمیق است. 1 

ایــن تازگی و طراوتش هم، رمز و رازی دارد که امام صادق g آن را بیان 

کرده است.

 مردى از امام صادق g پرســید: چگونه اســت كه قرآن هرچه خوانده و 

منترش مى شود جز بر تازگى و طراوتش افزوده منى شود؟

حرضت فرمود: »الِنَّ الله تَباَرَک َوتَعاىل لَْم یَْجَعلُْه لِزَمان، َوال لِناس ُدْوَن ناس، 

فَُهَو ىَف کُلِّ زَمان َجِدیٌْد، َوِعْنَد کُلِّ قَْوم َغضٌّ اىِل یَْوِم الِْقیاَمِه«؛ زیرا خداوند آن 

را براى زمان و مردم خاىص قرار نداده؛ بنابراین در هر عرصى نو و پیش هر 
ملتى تا روز قیامت تازه و شاداب است. 2

قرآن کریم، کتابی برای متام فصول و دوران هاست؛  ازاین رو این کتاب مقدس 

و رشیف، تا قیامت باید کتاب زندگی و راهنامی برشیت قرار گیرد و اهتامم 

و توجه به آن روز به روز بیش تر شــود و اُنس با آن یکی 

از اولویت ها و دغدغه های مسلمین باشد و تا آن هنگام 

کــه به قرآن توجه، متســک و از آن پیروی شــود، امت 

اسالمی در امان خواهند بود.

قرآن کتابی جاودانه و ماندگار اســت؛ لذا بجاست کاری 

که برای آن صورت می گیرد جاودانه و ماندگار باشــد و 

چه کاری بهرت از وقف.

وقف راهی اســت که می تواند تا ابد امتداد یابد و کار 

خیــر و عمل صالــح را تا قیامت مانــدگار کند؛  ازاین رو 

می تــوان با وقف برای قرآن و نــرش معارف آن، اهتامم 

و ترویج فرهنگ قرآنی را برای همیشه در کوی و برزن 

این دیار ثابت و ماندگار کــرد. با وقف قرآنی می توان، 

خانه ای به وســعت ابدیت بنا منود تا پناهگاهی باشــد 

برای پناهجویان و چراغ روشــنی باشــد بــرای طالبان 

هدایت.

وقف قرآنی، جاری منودن چشــمه ای زالل به سوی این 

اقیانــوس زیبا و بی کران اســت که می تواند تشــنگان 

حقیقت را به دریای رحمت الهی وصل کند و چه پاداش 

و ثوابــی نصیب واقف خیراندیش این عرصه می شــود، 

تنها خدا می داند! 1 . نهج البالغه، خطبه 1۸.

2.  بحاراالنوار، ج ۸9، ص 15.
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 جالِی دل

مسلامناِن معتقد، به کعبه عشق می ورزند و آن را دوست دارند و آرزوی زیارتش را در س می پرورانند و برای ادای 

احرتام و طواف آن، حارضند مشقت های سفر را به دوش کشند و مال قابل توجهی هزینه کنند؛  چراکه خانه حرضت 

حق و قبله عبادت مسلمین است؛  ازاین رو اگر گرد و غباری بر آن بنشیند، عاشقانه به غباررویی آن شتافته، خاک 

آن را توتیای چشم خود می کنند. 

البته کعبه با متام بزرگی و زیبایی اش، تنها خانه ای گلی است که منسوب به پروردگار و سنگ نشانی برای بندگی است 

که همه مسلمین رو به سوی آن به عبادت برمی خیزند؛ خانه ی واقعی پروردگار عامل، جای دیگری است. خودش فرمود: 

»ال یََسُعنی اَرِْضی َوال َسامئی و لَِكْن یََسُعنی قَلُْب َعبِْدی املُؤِمن«؛1  زمین و آسامنم گنجایش مرا ندارند؛ وىل قلب بنده ی 

مؤمن من دارد. آری! جایگاه اصلی خداوند متعال کعبه ی دل است نه کعبه ی گل. وقتی گنجایش دل مؤمن از هر چیز 

بیش تر باشد، احرتام و حرمت آن نیز به مراتب باالتر از کعبه ی خاکی خواهد بود. 

دل، حرم خداست که در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده و برای همین است که ما را از دل دادگی به غیر حرضت 

دوست نهی کرده اند. دل اگر خانه خدا نشود، اضطراب، افرسدگی، وحشت و هزار مشقت و سختی دیگر به ساغش 

كیَنَة فی قُلوِب املُؤِمنیَن.«2  می آید؛  چراکه خداوند متعال آرامش و وقار را به دل های مؤمن می فرستد: »ُهَو الَّذی أَنزََل السَّ

اگر کســی دلش بیامر گردد، بیچاره می شــود؛ هم نادان و نفهم می شــود و هم بی ایامن؛ زیرا کار قلب از ســویی 

فهمیدن و ادراک اســت که انســان می تواند با آن حقایق عامل را درک کند و راه را از چاه تشــخیص دهد و از سوی 

دیگر، دل ظرف و قرارگاه ایامن اســت که اگر معیوب و بیامر باشــد، ایامن در آن رسوخ منی کند و در نتیجه، خانه 

خدا منی شــود تا به ســعادت و خوش بختی برسد. خداوند متعال خودش در قرآن مجید دریافت نکردن حقایق عامل 

َن الِْجنِّ َواإلِنِس  را به وسیله قلب، یکی از دالیل جهنمی شدن دوزخیان ذکر کرده است: »َولََقْد ذَرَأْنَا لَِجَهنََّم كَِثیرًا مِّ

لَُهْم قُلُوٌب الیَْفَقُهوَن ِبَها«؛ و در حقیقت بسیارى از جّنیان و آدمیان را ]گویى[ براى دوزخ آفریده ایم؛ ]زیرا [ دل هایى 

دارند كه با آن ]حقایق را[ دریافت منى كنند. 3 

با این وصف باید از کعبه ی دل بیش از پیش مراقبت منود و به نظافت و پاکی آن بیش از هر چیز دیگری اهمیت 

داد؛  چراکــه اگــر غبار گناه و تاریکی معصیت روی آن جمع شــود، پیدا کردن نور حرضت حق و یافنت راه حقیقت 

مشکل خواهد شد. پس باید واقعه را قبل از وقوع عالج کرد. وقتی کسی از قلب خود غافل شود و زنگار گناه روی 

آن تلمبار گردد، دیگر کار مداوای آن قلب سخت و چه بسا ناممکن شود؛  ازاین رو  بایست مراقب بود تا هیچ زنگاری 

روی دل ننشــیند. انســان عاقل خودش را ملزم می کند مدام به گردگیری دل بپردازد تا دچار دل مردگی و مرگ قلبی 

نگردد. برای این کار هم باید وســیله ای مناســب فراهم آورد. وســیله و راه برطرف کردن زنگار قلب را پیامرب اکرم 

J بیان کرده است:
»اِنَّ هِذِه الُقلوَب لَتَصَداُ کَام یَصَداُ الَحدیُد َو اِنَّ ِجالَءها ِقراَءُة الُقرآِن«؛ براستی این قلب ها زنگار می گیرد، هامن طور 

که آهن زنگار می گیرد، هامنا جالی آن قرائت قرآن است.1   

قرآن مجید، بهرتین نسخه ی درمان دل و جان انسان است. تنها نسخه ای است که قرائتش هم، در رفع بیامری مؤثر 

است. زنگار گناه را می تراشد و قلب را صیقل می دهد تا قابلیت پذیرش نور حق در آن به وجود آید.

پس باید برای طهارت و نظافت کعبه ی دل به قرآن پناه برد و زنگار گناه را با عطر روح بخش قرآن از این خانه زدود. 

در این مســیر باید پا را از خود فراتر گذاشــت و شمیم دل نواز این دارو را به مشام همه مشتاقان بهشت رساند و 

روزنه ای از قلب آنان به ســوی رضوان الهی گشــود.  بایست با تشویق و ترغیب اطرافیان خود، راه پاک کردن دل را 

فراروی آنان قرار داد و این گونه آن ها را نیز به آسامن بیکران رحمت الهی متصل کرد.

البته بین عاشقان خالق هستی، عده ای هستند که خادمی خانه خدا را باالترین افتخار خود دانسته به آن مباهات 

می کنند؛  ازاین رو برای جال دادن قلوب بندگان خدا، که خانه راســتین پروردگار اســت، دســت به کاری ماندگار و 

ابدی زده، درمانگاه ویژه ای برای جالی قلب ها ایجاد می کنند. شــاهراه وقف برای قرائت قرآن را انتخاب می منایند 

تا این گونه اسباب جالی کعبه دل را تا قیامت مهیا کنند. با این عمل خیرشان، پاداش عجیبی نصیب خود می کنند؛ 

 چراکه هرگاه به واســطه ی وقف آنان، در مکان و زمانی آیه و ســوره ای از قرآن قرائت شــود، درواقع، این واقف 

خیراندیش اســت که به مصفا کردن خانه ی خدا پرداخته و این گونه در گوشــه ای از زمان آماده ایستاده است تا با 

وقف خود غبار از قلوب مؤمنان پاک کند.

1.  عوالی اللئالی، ج4، ص۷.

2.  سوره ی فتح، آیه ی4.

3.  سوره ی اعراف، آیه ی1۷9.
4.  ارشاد القلوب، ص ۷۸.
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 تا ابد معلم قرآن می شوید!

مؤمن زرنگ و باهوش اســت. با ذکاوتی که دارد، سمایه اش را طوری خرج 

می کند که بیش ترین سود را بربد. در مزرعه دنیا، بذری می کارد که بیش ترین 

محصول و سود را برایش داشته باشد.

یکی از کارهایی که ســود و محصول آن فراوان اســت و می تواند تا قیامت 

نیز ادامه داشــته باشد، وقف است. وقف عمل صالحی است که حتی پس 

از مــرگ واقف نیــز جریان دارد و پرونده ی اعامل صالــح او را مفتوح نگه 

داشته، او را از پاداش الهی بهره مند می سازد. وقف، قالبی است که هر نیت 

صالحی در آن ریخته شود، قامتی همیشگی می یابد و ماندگاری را برای آن 

به ارمغان خواهد آورد.

اکنون که معلوم شــد وقف یکی از بهرتین کارهاســت، این ســؤال مطرح 

می شــود که برای چه چیز و به چه انگیزه ای وقف شــود؟  ازاین رو  بایست 

زیرکانه بررسی کرد تا بهرتین شکل و نیت را برای این عمل الهی پیدا منود.

بین نیات صالحــی که می توان برای آن وقف منود، وقف برای آموزش قرآن 

کریم و ترویج فرهنگ و معارف آن، یکی از بهرتین وقف ها و کارهاســت؛ 

 قدر و منزلت قرآن چنان رفیع اســت که رســول خدا J فرمود: »الُْقرْآُن 

«؛ قرآن افضل از هر چیز اســت جز  أَفَْضُل ِمْن كُلِّ َشــْیٍء ُدوَن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

ذات اقــدس الهی.1  وقتی قرآن مجید بعد از وجود خداوند ارزشــمندترین 

است، وقفی نیز که برای نرش معارف آن صورت می گیرد ارزشمندترین کارها 

محسوب می شود. 

پرداخنت به قرآن کریم چنان ارزشــمند اســت که حتی قرائت این مصحف 

آســامنی، که نخســتین گام در بهره برداری از اقیانوس معارف آن به شــامر 

می رود، از برترین کارهاست. پیامرب خاتم J فرمود: »أَفَْضُل الِْعبَاَدِة ِقرَاَءُة 

الُْقرْآِن«؛ بهرتین عبادت، قرائت قرآن اســت.1 با این بیان، وقتی قرائت قرآن 

بهرتین عبادت است، آموزش و تعلیم قرآن نیز از بهرتین عبادت ها محسوب 

 J می شــود و پاداش فراوانی را نصیب معلم قــرآن می کند. پیامرب اکرم

فرمود: »َمن َعلََّم آیًَة فی کِتاِب اللِه تَعالی، کاَن لَُه اَجرُها ما تُلِیَت«؛ کســی 

که آیه ای از قرآن را به دیگری یاد بدهد، اجر تالوت آن )آیه( برای او است 

مادامی که تالوت شود.2  

اکنون تصور کنید کسی برای قرائت و آموزش قرآن کریم وقف کند، از سویی 

تا هنگامی که موقوفه ی او پابرجاست، در حال انجام بهرتین عبادت است و 

نامش در زمره ی عبادت کنندگان پروردگار عامل ثبت می شود، از سوی دیگر، 

هرکس به واسطه ی وقف او، قرآن را یاد بگیرد، هر آیه ای که تالوت می کند 

واقف در ثواب آن رشیک خواهد بود. پاداش واقف به این جا ختم منی شود. 

اگر کســانی که به واسطه ی وقف آن واقف خیراندیش، معلم قرآن شوند و 

دیگران را با قرآن آشــنا کنند، واقف در پاداش متام قرآن آموزان و کسانی که 

به نوعی حتی با چند واســطه قرآن را یاد گرفته انــد، رشیک خواهد بود و 

این گونه مدام در حال انجام بهرتین عبادت خواهد بود.  1.  الکافی، ج 2، ص 23۸.
1.  مجمع البیان، ج 1، ص 15.

2.  مستدرک الوسائل، ص 235.
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 َسور نیکوکاران

خداوند مهربان، برای والدین ســنگ متام گذاشته و خیلی تحویل شان گرفته 

است تا جایی كه احسان و نیکی کردن به آن ها را پس از پذیرش خداوندی 

خودش قرار داده است. خدا، نه در یک آیه، بلکه در چند جای قرآن احسان 

به والدین را بعد از خداپرستی آورده است: »َوقََضی ّربَُک ااَّل تَْعبُُدوا ااِّل اِیّاُه 

َو ِبالْوالِدیِن اِحساناً«؛ خدای تو حکم فرموده جز او هیچ کس را نپرستید و به 
پدر و مادر خود احسان کنید. 1

خدمت به والدین خیلی اهمیت دارد تا جایی که رســول  خدا J فرمود: 

نیکی و احســان به پدر و مادر از مناز و روزه و حج و عمره و جهاد در راه 
خدا افضل و برتر و ثوابش بیش تر است. 2

تصور کنید والدین کسی به مسافرت بروند، در آن جا دست شان خالی شود 

و به پول و احسان فرزندشان نیاز پیدا کنند، این جاست که کمک و احسان 

منودِن فرزند واجب تر و اهمیت بیش تری پیدا می کند.

وظیفه ی انسان نسبت به پدر و مادر با مرگ شان پایان منی پذیرد؛ زیرا مرگ 

نیســتی و نابودی نیســت که وظیفه ی انسان هم نسبت به والدینش پایان 

پذیرد، بلکه آنان از شهری به شهر و منزل دیگری قدم گذاشته اند و در جهان 

برزخ به س می برند. آن ها بعد از مرگ، هر لحظه چشم انتظار حسنه و کار 

نیکی از طرف فرزندان شــان هســتند. در آن جا، بیش از هر زمان و مکانی، 

به خیرات فرزندان نیاز دارند؛ ازاین رو فرزندان باید برای شــان احسان کنند 

و توشه  بفرستند.

اگر کســی این وظیفه اش را بــه خوبی انجام دهد پــاداش بزرگی نصیبش 

می شــود. پیامرب گرامی اسالم J فرمود: »در روز قیامت سور نیکوکاران 

کسی است که پس از مرگ پدر و مادر نیز به آن ها نیکی کرده باشد.« 1

احســان بعد از مرِگ والدین، یک نوع جربان کم کاری های فرزندان اســت. کســی که در زمان حیات آنان نتوانسته 

کار شایسته و قابل توجه ای برای آنان انجام دهد، حتی اگر مورد غضب و عاق آن ها هم قرار گرفته باشد، می تواند 

رضایت آن ها را به این وسیله به دست آورد.

قرائت قرآن یکی از بهرتین کارهاســت که می توان برای والدین انجام داد که تأثیر بســیار زیادی دارد و حتی باعث 

دگرگونی احوال والدین در برزخ می شود. امام صادق g فرمودند:

ُف الَعذاَب َعِن الوالَِدیِن َو لَو کانا کاِفَریِن«؛2  خواندن قرآن از روی آن، عذاب را از  »ِقــراَءُة الُقــرآِن ِفی املُصَحِف تَُخفِّ

والدین سبک می سازد؛ اگرچه آن دو کافر باشند. 

اکنــون که معلوم شــد قرائت قرآن چه تأثیر شــگرفی بعد از مرگ والدین دارد، باید ایــن کار را برای آن ها دامئی و 

همیشگی منود و چه کاری بهرت از وقف! 

وقف برای قرائت قرآن به نیابت از والدین، احسانی ماندگار است. احسانی است که از درایت و زرنگی سچشمه 

می گیرد و می تواند خوبی به والدین را ابدی و تا قیامت رابطه ای از س احســان بین فرزندان و والدین شــان برقرار 

کند. وقف قرآنی برای والدین یک محبت ابدی و یک ارادت همیشگی به آن هاست.

با چنین وقفی می توان کاری کرد که عالوه بر زنده ماندن نام و یاد والدین، تا قیامت چشمه ای از حسنات و خیرات 

به برزخ آن ها جاری شود و وضع و حال آن ها را هر لحظه بهرت کند و جایگاه شان را باالتر بربد.

فرزندانی که والدین شان رخت از دنیا بربسته اند می توانند همگی جمع شوند و به پاس خوبی ها و زحامتی که آن ها 

برای فرزندان شان کشیده اند، ملکی را برای قرائت قرآن، وقف منایند تا والدین شان به واسطه ی آن وقف از خیرات 

و حسنات قرآنی فرزندان خود، تا قیامت برخوردار شوند.

1.  سوره ی اساء، آیه ی23.

2.  جامع السعادات، ج 2، ص 259.

1 . بحاراالنوار، ج ۷1، ص ۸4.

2.  اصول کافی، ج2، ص۶13.
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 زینِت قرآن

انسان هر چیز را که دوست داشته باشد، آن را تزئین می کند تا زیبا جلوه دهد. 

برایش وقــت می گذارد و از مالش نیز هزینه می کنــد. هم خودش از تزیین 

محبوبش لذت می برد و هم کاری می کند دیگران از آن لذت برند.

بین متام دوست داشتنی ها، قرآن مجید یکی از آن بهرتین هاست که سزاوار است 

مورد توجه، محبت و دوســتی مسلامنان قرار گیرد؛  چراکه کالم خالق هستی، 

برترین ســخن، راست ترین گفتار و رساترین پندها، بهار دل ها و چشمه های 

دانش است. پیامن خداوند با بندگانش و منبع علم اولین و آخرین است.

امــا چگونه می توان قرآِن محبوب و دوست داشــتنی را زینت داد و این گونه 

عالقه و محبت خود را به آن ابراز منود؟ پیامرب رحمت J می فرماید:

وُت الَحسُن«؛ هرچیز را زیوری باشد و زیور  »لُِکلِّ َشیٍء ِحلیٌَة َو ِحلیَُة القرآِن الصَّ

قرآن صدای خوش است.1 

زیبا خواندن قرآن مجید، زدودن گرد و خاک از ظاهر قرآن است؛  چراکه صوت 

و لحن زیبا، شنیدن این کالم الهی را دل نشین تر منوده، بر جذابیت استامع آن 

می افزاید.

اکنون که دانســتیم زینت و زیور قرآن مجید چیست، هرکه دل در گرو قرآن 

دارد بایســت برای داشــنت صدای خوش و مترین زیبا قرائت کردن این کتاب 

رشیف، برنامه ریزی کند و از جان و مال خود مایه گذاشته، آموخنت صحیح و 

زیبا خواندن این مصحف آسامنی را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

بنابراین کالس های آموزش قرائت قرآن یکی از بهرتین کالس ها و دانشــجویی 

در این مســیر یکی از مقدس ترین کارهاست؛  ازاین رو، الزم است به جلسات، 

کالس ها و برنامه های قرآنی بیش از پیش اهمیت داد و برای حضور و استفاده 

خود و فرزندان و عزیزان مان برنامه ای ویژه داشته باشیم.

برخــی به خاطر عشــق فراوانی کــه به قرآن کریم دارند، دوســت دارند هرکه قرآن می خواند، درســت و صحیح و با 

صوتی خوش و زیبا این کالم الهی را تالوت کنند؛ برای همین دســت به کاری ماندگار زده، اســباب زینت ابدی قرآن را 

مهیا می کنند. این عاشــقان قرآن، برای قرائت صحیح و زیبای قرآن مجید وقف منوده، این گونه نام خود را در زمره ی 

زینت  دهندگان همیشگی قرآن قرار می دهند.

وقف برای قرائت قرآن رشیف، نشانه ی عشق و وابستگی به کالم الهی است؛  چراکه عاشق کالم خداوند مهربان، خوش 

دارد کالم محبوب و معشوقش در همه جا با صدای خوش و لحنی زیبا به گوش همگان برسد.

1.  اصول کافی، ج2، ص۶15.
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 خدا را بزرگ بشامریم!

فضل و احســان خداوند متعال هامنند خودش بی همتا و بی بدیل و سچشــمه متام خوبی های عامل است و هرکس 

کاری در حق انسان انجام می دهد با مدد و عنایت او بوده و این چنین همه ی هستی ما از خداست و بی او هیِچ 

هیچیم؛  ازاین رو باید هوای او را بیش تر داشته باشیم و او را بر خود و حتی دیگرانی که پیش ما احرتام دارند ترجیح 

دهیم. هوای خدا را داشــنت نیز یعنی، تســلیم دستورات او بودن؛ یعنی مشــق و تکلیِف آن مهربان ترین معلم را، 

موبه مو انجام دادن؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات.

اما انسان هرچه خدا را بیش تر بشناسد، عشق و محبتش هم به او بیش تر می شود. پای عشق و عالقه هم که به میان 

بیاید، عاشق س از پا نشناخته، تا آن جا که توان دارد، می کوشد کاری انجام دهد که او را به خدای مهربانش نزدیک کند. 

به هر شکل شده معشوقش را تکریم و احرتام می کند؛ اما چگونه می توان خداوند عامل را احرتام منود و بزرگ شمرد؟

«؛  ـَر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ پاســخ را از شــهر علم و دانایی پیامرب خدا J بیاموزیم که فرمــود: »فََمْن َوقََّر الُْقرْآَن فََقْد َوقّـَ

هرکس قرآن را بزرگ شامرد و تکریم کند، خدا را تکریم کرده و بزرگ شمرده است.1  هرکه می خواهد خدا را احرتام 

کند، راهش تکریم قرآن اســت. برای این کار نیز مســلامن باید از ســویی خود به آن بپردازد و از سوی دیگر زمینه 

بزرگ داشت آن را برای دیگران مهیا کند. تکریم قرآن یعنی احرتام به ظاهر قرآن، تالوت و تدبر در قرآن، سلوحه ی 

زندگی خود قرار دادن و عمل به دستورات قرآن. 

قرآن کتاب جاودانه است و منحرص به یک زمان نیست؛ برای متام دوران ها و انسان هاست؛ پس باید برای خدمت به 

قرآن، قرآنی عمل منود. باید کاری جاودانه و ماندگار کرد. باید افق دید را تا ابد توسعه داد؛ اما چگونه ممکن است 

کسی بتواند تا ابد خادم قرآن شود و در راه ترویج آن کار و تالش کند؟ پاسخش وقف است.

وقف راهی برای جاودانگی و ماندگاری است. کسی که برای ترویج فرهنگ قرآن وقف می کند، خدمت به قرآن را با 

ابدیت پیوند زده و افتخار خادم قرآن بودن را تا ابد نصیب خود کرده است. وقف برای تکریم قرآن ، احرتام و تکریم 

جاودانه و همیشــگی خداســت. عشــق بازی مدام با پروردگار مهربان و جلب کردن رحمت بی انتهای او تا ابد است؛ 

پس اندازی برای روزهای ساملندی و تنهایی و پناهگاهی در روز قیامت و سند بهشت و امان نامه ای از آتش جهنم است.

 همگانی ترین استغفار

بیامری را باید قبل از  این که کار از کار بگذرد و درمانش سخت یا ناممکن شود مداوا کرد. بیامری هرچه خطرناک تر 

و عوارض آن بیش تر و کشنده تر باشد، دارو و درمانش نیز ارزشمندتر می گردد.

بدترین درد و بیامری گناه است که هم بسیار خطرناک و متعفن و هم، عوارضش بسیار زیاد و هالک کننده است. 

درِد گناه، چراغ عقل را کم سو و رفته رفته خاموش می کند تا جایی که صاحبش کوردل شده، منی تواند راه را از چاه 

تشخیص بدهد. 

ایــن بیــامری به جان هرکس بیفتد، روزگار خوش را از او می گیرد و برایش آرامشــی باقی منی گذارد؛ گناه، لنجن زار 

متعفنی اســت که وقتی کســی گرفتارش شــود، هر مقدار هم دلش را به عطر و بوی وسایل زندگی اش خوش کند، 

بازهم منی تواند از زندگی لذت بربد. مرض گناه چون با فطرت پاک انســان هم خوانی ندارد، باعث می شود بیامران 

این درِد وحشــتناک، روزبه روز حال شان وخیم تر شود و در تضاد میان زاللی فطرت و لجن زار متعفن گناه، سالمت 

روحی و روانی خود را نیز از دست دهند. البته این تنها آثار سوء دنیایی این بیامری است. این درد گریبانگیر هرکس 

شــود، رهایش منی کند و آخرتش را هم خراب و او را گرفتار عذاب ها و ســختی های طاقت فرســای آخرت می کند. 

گرفتاری های آن دنیا هم که با سختی های این دنیا اصال قابل قیاس نیستند و به مراتب سخت تر و سنگین تر است؛ 

به همین دلیل باید از این درد به خدا پناه بُرد و برای درمان آن عجله کرد و بهرتین دارو و درمان را برای آن به کار 

گرفت. نسخه ی عالج این درد را نیز طبیب دل ها، پیامرب رحمت J برای برشیت پیچیده است:

نُوِب ااِلْسِتْغَفاُر«؛ هر مرضی، دارویی دارد و داروی گناهان، استغفار و طلب عفو از پیشگاه  »لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء َو َدَواُء الذُّ

ذات پاک الهی است. 1 

اســتغفار و طلب آمرزش، ابر رحمتی اســت که بر س هرکس ببارد هم گناهانش را پاک می کند و هم نشــاط و 

سزندگی را برای او به ارمغان می آورد؛  ازاین رو همه به آن نیازمندند. استغفار، دارویی است که هم آثار مخرب گناه 

را در زندگی دنیایی انسان و هم عواقب و عوارض اُخروی آن را نابود می کند.

پس باید از دیگران هم طلب یاری منود. باید کاری کرد که دیگران هم برای انسان طلب آمرزش منایند؛  چراکه طلب 

1.  وسایل الشیعه، ج1۶، ص1.۶۸.  جامع احادیث شیعه، ج 15، ص ۷.
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اســتغفار دیگران، به هدف اجابت نزدیک تر است و در نتیجه امید به عفو 

و بخشــش نیز بیش تر می گردد؛ اما چگونه می توان طلب آمرزش دیگران را 

به ســوی خود جلب کرد؟ پیامرب اکرم J راهی فراگیر و همگانی را بیان 

کرده است:

»ُمَعلُِّم الُقرآِن یَستَغِفُر لَُه کُلِّ َشیٍء َحتَّی الحوِت ِفی البَحِر«؛ برای معلم قرآن 

متام موجودات حتی ماهی دریا، طلب آمرزش می کنند.1 

آمــوزش و یــاد دادن قــرآن کریــم، آن قــدر فضیلــت و ارزش دارد که متام 

موجودات عامل برای انسان طلب استغفار می کنند. حال که معلم کالم خدا 

بودن این قدر ارزشمند است، باید فرصت را غنیمت شمرد و از این موقعیت 

بیش ترین استفاده را منود. معلمی که تنها به شغل و عنوان نیست، هرکس 

می تواند معلم قرآن شود و از این استغفار همگانی بهره بربد.

در گام نخســت  بایست معلم خود شــده، قرآن را بیاموزیم. یاد دادن قرآن 

بــه فرزندان و اطرافیان یکی از راه های معلمی قرآن اســت. گفنت نکته ها، 

داســتان ها و قصص قرآنی، عربت ها و پندهای قرآن میان جمع های دوستان 

و بستگان و میان صحبت های صمیمی با دیگران، راهی برای معلمی قرآن 

است.

برعهــده گرفنت هزینه ی برگزاری جلســات آموزشــی قرآن مجیــد، برگزاری 

مجالس قرآن کریم در خانه و منزل خود، متقبل شــدن هزینه قرآن آموزی 

دیگران نیز یکی از راهکارهای معلمی قرآن اســت. تهیه وسایل و امکانات 

مورد نیاز آموزش کالم الله مجید، تشویق منودن دیگران و تهیه ابزار تشویقی 

و جایزه هــای قرآنی نیز می توانند وســیله ای برای معلم قرآن شــدن برخی 

دیگر شود.

اما بین مؤمنان، کسانی هستند که افتخار معلم قرآن بودن را بسیار دوست 

دارند و دل شان می خواهد این عنوان و منصب را برای همیشه داشته باشند؛ 

برای همین دست به کاری ماندگار می زنند. راه وقف برای آموزش و ترویج 

فرهنــگ قرآن را پیش گرفتــه، این گونه نام خود را برای همیشــه، در زمره 

مربیان قرآنی ثبت می کنند. وقف برای قرآن کریم، کالســی دامئی است که 

معلم مهربان این کالس، واقف خیراندیش اســت؛ معلمی که بازنشســتگی 

در کارش نیســت و برای همیشــه افتخار این مقام را خواهد داشت. وقف 

خــود عامل ماندگاری نیات خیر و اعامل صالح اســت، پس هرکس خدمت 

قرآنی خود را با این ســنت حســنه پیوند زند ماندگار می شــود. وقف برای 

قرآن، پاداش عجیبی دارد؛ زیرا کسی که از دارایی خود برای آموزش، ترویج 

و اعتالی کالم خداوند بگذرد و وقف کند، خداوند مهر و محبتش را به دل 

متام هســتی می اندازد و باعث می شــود متام موجودات عامل تا قیامت برای 

او طلب رحمت و مغفرت منوده، این گونه او را با رحمت الهی پیوند زنند.

با وقف برای آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی، هم می توان کالس های آموزشی 

فراوانــی را برای تعلیم قــرآن مجید دائر منود و هم، هزینــه ی قرآن آموزی 

و قرآن پژوهــی افراد زیــادی را برعهده گرفت. وقــف قرآنی، هم می تواند 

جلســات قرآنی را پشــتیبانی و برگزار مناید و هم، در تهیه ابزار و وســایل 

آموزشی قرآن کریم و بسته های تشویقی این راه، نقش پررنگی را ایفا کند.  

1 . مستدرک الوسائل، ج 1، ص 2۸۸.
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 سپِر آتش

وقتی شعله های آتش هجوم می آورد، هیچ کس به متاشا منی ایستد. اگر نتوانند آن را مهار كنند، حتام فرار می کنند؛ 

اما وقتی راه فرار وجود نداشته باشد باید به دیوار و سپری پناه برد. آن جاست که انسان حیران و مضطرب به دنبال 

پناهگاهی می گردد. یافنت سپری که او را در مقابل خطر سوخنت در آتش نگه دارد، آن قدر ارزشمند است که حارض 

می شود متام دارایی خود را نثار کند.

آتش  دنیا هرچه باشد در مقابل آتش جهنم بسیار ناچیز است. آتشی که در جهنم برافروخته می شود آن قدر سوزان 

است كه اگر کسی را از آن جا بیرون بیاورند و در یكی از سوزاننده ترین آتش های دنیا بیندازند، خوابش خواهد برد. 

آتش های دنیا با متام بزرگی شان یک جزء از هفتاد جزء آتش جهنم هستند.

سوخنت در دنیا به مراتب از سوخنت در آخرت ضعیف تر است. در این دنیا ادراك انسان ضعیف است؛ وىل در آخرت 

ادراك انســان به كامل نهایى خود می رســد؛  ازاین رو سوزش بیش ترى احســاس مى كند. در این دنیا پس از رسیدن 

ســوزش به استخوان احساس سوزش كم مى شود، وىل در جهنم خداوند مجددا گوشت تازه مى رویاند و از تخفیف 

عذاب جلوگیرى مى كند.

شدت حرارت آتش جهنم آن قدر زیاد است که گرفتاران در آن، حارض می شوند برای یک لحظه خالصی از آن، عزیزان 

خود، هامن ها که در دنیا زندگی خود را برای شان فدا می کردند، زیر پای خود اندازند، یا سپر بالی خود كنند.

خداوند متعال آن قدر مهربان، رئوف و حکیم اســت که فکر آن جا را هم کرده اســت. برای  این که بندگانش از آتش 

سوزان آن جا در امان باشند، پناهگاه هایی قرار داده است که هرکس به آن ها پناه بربد نجات می یابد.

پیامرب اعظم J می فرماید:

نُوِب َو ُسرْتٌَة ِمَن النَّاِر َو أََماٌن ِمَن الَْعَذاِب«؛ اى سلامن! بر تو باد  ارَُة الذُّ »یَا َسلاَْمُن َعلَیَْك ِبِقرَاَءِة الُْقرْآِن؛ فَإِنَّ ِقرَاَءتَُه كَفَّ
خواندن قرآن؛ زیرا قرآن خواندن كفاره گناهان و سپرى در مقابل آتش و بازدارنده از عذاب است. 1

خداوند متعال که خالق و پروردگار عامل است، انسان را برای سعادت و خوش بختی به وجود آورده نه برای هالکت 

و گرفتار شــدن در عذاب. گاه انســان آلوده ی گناهانی می شود که الزمه و اقتضای آن گناهان، عذاب و آتش است؛ 

اما رحمت الهــی، حتی بندگان گنه کار را هم فراموش نکرده و قرائت قرآن 

را کفاره گناهان شان قرار داده تا آثار گناه را از بین بربد و سپری باشد برای 

مقابله با آتش ســوزان جهنم و دیگر  این که، در پناه قرآن از عذاب ســخت 

اخروی در امان باشند.

البته معلوم نیســت وقتی از دنیا به سوی سای آخرت هجرت می کنیم در 

چه حال و وضعی هســتیم و اعامل صالح و خوب ما تا چه اندازه می تواند 

دست ما را گرفته، ما را از سختی های برزخ نجات  دهد، طبیعی است که هر 

عاقلی فکری برای آن روزها می کند. بهرتین کار این است که راه و روزنه ای 

بین برزخ و دنیای خود باز بگذاریم تا از دنیا برای برزخ خود توشه برداریم؛ 

راه این  کار هم وقف است. وقف راهی است برای ارتباط همیشگی با دنیا؛ 

 چراکه پس از مرگ پرونده ی اعامل انسان بسته می شود جز در سه مورد که 

یکی از آن ها وقف است.

 ازاین رو می توان با وقف برای قرائت و تالوت قرآن، راهی همیشــگی برای 

پناه بردن به این کتاب آسامنی پیش روی خود گشود تا حتی پس از مرگ نیز 

از پاداش و آثار قرائت قرآن بهره برد. وقف قرآنی، در واقع ساخنت کارخانه ای 

است که از سویی کفاره ی گناهان است و آن ها را به حسنات تبدیل می کند 

و از سوی دیگر، برای واقف خیراندیش، سپر و پناهگاهی تولید می کند تا او 

را از آتش و عذاب الهی در امان دارد.   

1 . بحاراألنوار، ج 92، ص 1۷.
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 بخوان و باال برو!

روز قیامت که روز حسابرسی و جزای اعامل است، به هرکس به اندازه ی اعامل صالحی که انجام داده و آنچه با خود 

آورده، پاداش می دهند. آن جا هرکس در گرو اعامل خودش است. هرکس هرچه در مزرعه ی دنیا کاشته باشد، درو 

می کند. شفاعت اولیای الهی و ارفاق خدا هم به داد خیلی ها رسیده، دست شان را می گیرد و نجات شان می دهد؛ 

اما باید توجه کرد که بهشت مراتب و درجاتی دارد. انسان، بهشت هم که می خواهد برود، درست و درمان برود. 

پیروان امت رسول خدا J نباید کوته نظری کنند و به درجات پایین آن قانع شوند.  بایست بلند همت باشند و 

یَعِة، فَإِنَّ الَْجنََّة لَْن تَُفوتَُكم   درجات باالی بهشت را نشانه گیری کنند. رسول خدا J فرمود: »اتَُّقوا اللََّه َمَعارِشَ الشِّ

َو إِْن أَبْطَأَْت ِبُكْم َعْنَها قَبَائُِح أَْعاَملُِكْم، فَتََنافَُسوا ِفی َدرََجاتَِها«؛ اى گروه شیعیان! از خداوند برتسید، بهشت از دست 

شام منى  رود اگرچه گناهان شام موجب شود كه شام از ورود در آن تأخیر داشته باشید، اكنون براى به دست آوردن 
درجات بهشت با هم مسابقه دهید. 1

در قیامت وقتی درجات بهشت را به منایش می گذارند، آن جاست که دیگر آتش اشتیاق رسیدن به جایگاه های باالی 

آن، دل ها را شعله ور می کند و آرزو می کنند ای کاش بتوانند در طبقات باالی بهشت منزل و مأوا کنند. خیلی سخت 

اســت کســی را در منزل اول جا دهند درحالی که اولیای الهی در درجات بسیار باالتری قرار دارند و او نتواند حتی 

آن ها را از دور زیارت کند. آن جاســت که هر عاشــقی سعی می کند تا حداقل بتواند طبقه ای باالتر رود و منزلی به 

منزل محبوبانش نزدیک تر شود؛ اما چه سود که سمایه اش تا آن جا کفاف داده و باالتر از آن منی تواند برود. در آن 

روز حرست عده ای خاص می توانند پا را فراتر بگذارند؛ آزمونی بدهند و جواز رفنت به مراتب باالتر را کسب کنند. 

رسول خدا J می فرماید:

»َعــَدُد َدَرجِ الَجنَّــِة َعَدُد آِی القرآِن. فَإذا َدَخَل صاِحُب الُقرآِن الَجنََّة قیَل لَُه اقْرَأ و إْرَق. لَُكلِّ آیٍَة َدرََجٌة فاَل تَكوُن فَْوَق 

حاِفِظ الُقرآِن َدرََجٌة«؛ تعداد درجات بهشت به تعداد آیه هاى قرآن است، هنگامى كه اهل قرآن وارد بهشت شود به 
او گفته مى شود قرآن بخوان و باال برو؛ بنابراین باالترین درجه از آن حافظان قرآن است. 1

اکنون هرکه می خواهد در قیامت درجات بهشت را درنوردد و خود را به باالترین مراتب آن رسانده، از همسایگان 

و هم جواران اولیای الهی محسوب شود، بشتابد به سوی اُنس با قرآن.

خاصیت قرآئت و حفظ قرآن این است که با جان و دل قاری و حافظ عجین می شود و در قیامت همراه او است 

و او را تنها منی گذارد و او را برای رسیدن به درجات بهشت یاری می کند.

البته برخی مؤمنان که لذت اُنس با قرآن را چشیده و دستگیری قرآن را در قیامت باور منوده اند، دنبال راهی می روند 

تا ارتباط خود را با قرآن محکم تر و در نتیجه دستگیری قرآن را نیز بیش تر کنند.

خداجویان خیراندیش، راه وقف برای قرآن را برمی گزینند که راهی ماندگار و همیشگی است. با وقف برای قرائت 

و حفظ قرآن، خود را برای همیشه در صف قاریان و حافظان کالم خداوند قرار می دهند و این گونه، وسیله ای برای 

صعود به مراتب باالی بهشت برای خود مهیا می کنند.

وقف برای قرآن، نردبان عروج به بهشِت بهشت است. وقف برای قرآن، شاهراه هدایت و سعادت است که واقف 

در این شــاهراه، در کالبد دیگران مســیر سعادت را طی کرده و مشغول به قرائت، حفظ و اُنس با قرآن است. امام 

باقر g فرمود: »َمْن َعلََّم باَب ُهدی فَلَُه ِمثُْل أْجِر َمْن َعِمَل ِبِه، َوالیَْنُقُص اُولِئَك ِمْن أُجورِِهْم«؛ هركس راه هدایت و 

سعادىت را بگشاید یا به دیگران تعلیم دهد، اجر و پاداش او هامنند كىس است كه به آن كار خیر عمل كرده باشد، 
بدون آن كه از پاداش عمل كنندگان كرس شود. 1

1.  بحاراالنوار، ج 1، ص 2۷۸.

2.  بحاراالنوار، ج۸9، ص 22.

1.  وسائل الّشیعة، ج 1، ص 43۶.
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حرف آخر

 بهرتین وقف قرآنی

قرائت، حفظ، روخوانی و آموزش قرآن کریم پاداش های فراوان و تأثیر شگرفی در دنیا و آخرت انسان دارد.

آرامش روحی و روانی، هدایت به سوی حق، از بین رفنت زنگار دل و نورانی شدن قلب، زندگی سعادمتندانه، مرگ 

باشــهادت، فراری دادن شیطان، حضور مالئکه، سنگین شــدن پرونده اعامل در میزان، رستگاری در قیامت، از بین 

رفنت کوردلی، اهل و هم سخن شدن با خدا، زیاد شدن برکت، نورانی شدن خانه و کاشانه و... از آثار قرائت و اُنس 

با قرآن کریم است.

البته در تحقق این آثار جای هیچ شــک و شــبهه ای نیست تا جایی که حتی نگاه کردن و نظر انداخنت به صفحات 

قرآن هم عبادت شمرده شده است؛ اما برای دست یابی کامل به این نتایج گران سنگ، رشط مهم تری وجود دارد که 

امیرمؤمنان علی g آن را این گونه بیان می کنند:
»أاََل اَلَخیَْر ِفی  ِقرَآَءٍة لَیَْس ِفیَها تََدبٌُّر«؛ بدانید! قرائتی که با تدبر همراه نباشد، خیری در آن نیست. 1

تدبر و تفکر، الزمه دســتیابی کامل به آثار و دســتاورد های قرائت، نظرانداخنت و تعلیم و تعلم قرآن کریم اســت 

و کســی که در قرآن تدبر و تفکر نکند، آنچه از قرآن کریم نصیبش می شــود، در مقابل آنچه می بایست به دست 

می آورد، چیزی به حساب منی آید و  ازاین روی امیرمؤمنان علی g فرمودند خیری در آن نیست.

وقتــی تدبــر در قرآن کریــم تا این حد اهمیت و ارزش دارد، وقف برای آن نیز بــه هامن میزان از ارزش و اهمیت 

برخوردار است.

 وقفی که نتیجه ی آن، رهنمون ســاخنت مســلمین به سوی تدبر در کالم الله مجید و فهم معارف این کتاب آسامنی 

باشد، جایگاهی ویژه بین وقف های قرآنی خواهد داشت؛ پس هرکس برای تدبر و تفکر در قرآن مجید وقف کند، 

کاری بسیار ارزشمند و مهم انجام داده است. با این حساب هرکس با وقف خود بتواند نیروی تدبر در قرآن، تفکر 

در آیات الهی و فهم معارف عمیق این کتاب الهی را در دیگران برانگیزاند و مؤمنان را به این ســمت ســوق دهد، 

یکی از بهرتین و رضوری ترین وقف ها را انجام داده و در زمره ی کســانی قرار می گیرد که بیش ترین خدمت را به 

این کتاب مقدس منوده اند، ان شاءالله. 

1.  بحاراألنوار، ج 10، ص 3۶۸.
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 پیشنهادهایی برای وقف قرآنی

اکنون که با اهمیت و فضیلت وقف برای قرآن کریم آشــنا شــدیم، هرکس دل در گرو قرآن دارد و می خواهد برای 

این کتاب جاودان، کاری ماندگار انجام دهد، بسم الله؛ بیاید و برای یک یا چند موضوع از این موضوعات پیشنهادی 

وقف کند و بین خود و قرآن رابطه ای همیشگی برقرار مناید:

   برگزاری مراسم قرائت قرآن

   ختم قرآن

   آموزش قرائت، روخوانی، روان خوانی و تجوید قرآن کریم

   ترویج معارف قرآنی

   حامیت از مؤسسات قرآنی

   ترویج فرهنگ قرآن در قالب های جدید

   توسعه ی فعالیت های قرآنی

   تربیت مربی قرآن

   تشویق کودکان و نوجوانان به یادگیری قرآن کریم

   حفظ قرآن کریم

   برگزاری مسابقات قرآنی

   چاپ و تولید کتب و محصوالت قرآنی

   تربیت مفرس قرآن

   برگزاری جلسات تفسیر قرآن

   اهدای قرآن مجید 

   تهیه ی جایزه برای قاریان و حافظان

   حامیت و تولید کتب علوم قرآنی

خامته



5455

 رشح و بیان وقف
تعریف و اصطالحات وقف

تعریف وقف
وقف در لغت به معنای»ایستادن«، »ساكن كردن« و »حبس كردن« و در اصطالح فقهی قرارداد و عقدی است که 

ســبب حبس و نگه داری اصل مال از نقل و انتقاالت تجاری و انتشــار و توزیع منافع آن می شود؛ مثل این كه کسی 

زمینی را برای مسجد، حسینیه، مدرسه یا فقرا وقف کند.

 

 ارکان وقف:
واقف: کسی که با عقد وقف، مال خود را برای امور خیر، هدیه می کند.

موقوف یا موقوفه: مالی که توسط واقف در امور خیر اهدا شده است.

موقوف علیه: شخص یا اشخاصی که با عقد وقف، موقوف به آن ها تعلق می گیرد.

عقــد وقف: قراردادی که ســبب خروج مال موقوفه از ملک واقف و منــع آن از انتقاالت تجاری و رصف منافع آن 

برای موقوف علیه می شود.

بنابراین، مال موقوفه برای همیشه از متلك خصوصی واقف خارج می شود و او و دیگران منی توانند آن را ببخشند یا 

بفروشند و كسی هم از آن ملك ارث منی برد .

 وقف بر دو قسم است: 
1. وقف خاص: وقفی که موقوف علیه آن افراد معین و مشخص باشد؛ مثل آن كه شخصی چیزی را برای اوالد خود 

وقف كند.

2. وقــف عــام: وقفی كه به افراد خاصی اختصاص ندارد. با عنوان عام مثل فقــرا و ایتام یا با مصلحت عام و امور 

عام املنفعه به عموم مردم تعلق می گیرد؛ مانند آن كه چیزی برای مسجد، حسینیه، مدرسه یا فقرا وقف شود.

از نظر شیوه ی بهره برداری موقوفات نیز وقف به دو قسم تقسیم می شود:
وقف انتفاع: وقفی که از عین موقوف در امور مورد نظر استفاده می شود؛ مثالً شخصی منزلش را وقف می کند تا 

به عنوان حسینیه از آن استفاده شود.

وقف منفعت: وقفی که عین موقوف مورد استفاده قرار منی گیرد، بلکه منافع آن در اموری که واقف تعیین منوده 

است هزینه می شود؛ مثالً شخصی ساختامن یا باغی را وقف کند تا متولی درآمد آن را رصف ایتام و فقرا مناید.

موقوفــات مترصفــی و غیرمترصفی: در مقررات اوقاف، آن دســته از موقوفاىت كه توســط متولیان اداره می شــود 

غیرمترصىف و موقوفاىت را كه ادارات اوقاف به قائم مقامى متوىل اداره می كنند مترصىف می نامند.

احکام و رشایط وقف:
 رشایط واقف:

 1. بالغ باشد 2. عاقل باشد 3. مختار باشد 4. محجور نباشد و بتواند در اموالش ترصف کند.

 رشایط موقوف:
1. عین باشد.

بنابرین باید قابل رویت و مشخص باشد.

2. مملوک باشد.

بنابراین بایدقابل ملکیت ودر ملک واقف باشد. 

3. به سبب انتفاع از بین نرود.

یعنی انتفاع از آن سبب نقصان و از بین رفنت آن نباشد؛ مثل غذا و میوه.

4. قابل اقباض باشد.

موقوف باید به گونه ای باشد که موقوف علیه بتواند آن را در اختیار بگیرد.
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 رشایط موقوف علیه:
1. موجود باشد؛

2. معین باشد؛

3. متلک او صحیح باشد.

 رشوط وقف:

1. دوام داشته باشد.

مدت وقف نامحدود است؛ لذا منی توان ملکی را برای مدت معینی وقف کرد.

2. منجز باشد.

اگر واقف تحقق وقف را منوط به حصول رشط یا صفتی کند وقف باطل است؛ بنابراین ابتدای زمان وقف باید به 

زمان اجرای عقد وقف متصل باشد.

3. با قبض موقوف توسط موقوف علیه همراه باشد.

بعداز  این که صیغه وقف جاری شــد، مادامی که موقوف از طرف واقف و با اجازه او در اختیار موقوف علیه قرار 

نگیرد، وقف کأن مل یکن تلقی می شود و اثری نخواهد داشت.

4. واقف جزء موقوف علیه نباشد.

واقف منی تواند مالی را بر خودش به تنهایی یا بر خودش و دیگران به صورت مشارکتی وقف کند.

5. با صیغه اجرا شود.

عربی گفنت صیغه وقف الزم نیست؛ ولی باید در بیان وقف، رسا و رصیح باشد.

هنگامی که صیغه وقف جاری شــد و موقوف به موقوف علیه ســپرده شد، واقف منی تواند رجوع کند و موقوف را 

اسرتداد کند. 


