مهم بودن وقف ها

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
خدا را شکر که صحيح و سالم رفتيم و برگشتيم .مصر يک مکان مقدس است .اولين مساجد آفريقا
در آنجا ساخته شد .هزاران مقام ،مقام صحابه (اصحاب) وجود دارند .عالوه بر اين ،مقام های اهل بيت
(خانواده پيامبر) وجود دارند .سر مقدس استاد مان حسين (رضي هللا عنه) آنجا است .خواهرش ،فرزندان،
عموزاده ها و نوه ها همه آنجا هستند .آنها مکان های مقدس برای ديدار (زيارت) هستند ،و البته مردام
آنجا به آنها احترام می گذارند .به خطر برکت (نعمت) آنها ،جل جالله (ﷻ) به اين کشور بزرگ برکت داد
و صد ميليون نفر آنجا زندگی می کنند.
هنگامی که به آنها احترام گذاشتيد و احترام نشان دادند ،هللا برکت و زيبايی بهشان عطا کرد .فقر
وجود نداشت .مصر ثروتمندترين کشور دنيا بود ،اما هنگامی که يک پادشاه ها را انداختند دور ،پول مردم
را گرفتند .آنها ظلم کردند و بعدا خوب عمل نکردند .مهمتر از همه ،وقف" ،وزارة األوقاف" (وزارت
وقف ها) صدها هزار يا صدها ميليون هکتار زمين داشت .آنها همه را گرفتند ،آنها را غصب کردند.
هنگامی که اين مورد بود ،هللا کرد که ديگر خوب کار نکنند .هللا عز و جل همه چيز را داد ،اما هنگامی
که چنين بی احترامی کردند ...
ماشاءهللا ،مردم محلی خوشايند هستند .احترام آنها بسيار دلپذير است .کسانی که بعدا آمدند ،کسانی
که بعد از پادشاه آمدند ،برای جمع آوری پول ،آنها مالکيت وقف ها را بر عهده گرفتند و آن را به مردم
توزيع کردند .هنگامی که آنها به مردم توزيع می کردند ،چونکه اين وقف ها شرايطی دارند و صاحب
وقف می نويسد :کسانی که شرايط را انجام نمی دهند ،لعنت می شوند .صاحب آن را به عنوان يک امانت
اختصاص داده است ،بنابرين برای استفاده ی مسلمانان روز قيامت است .امانت ها را برای مراقبت از
مساجد ،مقبره ها در آنجا پايدار (پابرجا) کردند ،و اين طوری بدون نياز به هيچ کس ،بدون نياز به
حکومت ،نگهداری و تعمير می گردند .آنها اين امانت ها را گرفتند.
اين مورد در همه جا است ،اما بيشتر آنجا بود به طوری که هيچ چيز باقی نه مانده است .آرامگاه
ها و مساجد بسيار ناديده گرفته شده است (کم توجهی کردند) .در واقع که اگر آنها را تعمير می کردند،
تعداد زيادی از مردم می آمدند و از آنها بازديد (زيارت) می کردند .به نفع آنها به لحاظ مادی و معنوی
است .با اين حال ،شيطان دشمن مردم است .او در هر جا که يک مزايا يا پاداش ممکن است به مردم

برسد ،اين را می خواهد نابود کند ،و هنگامی که اين را از بين ميبرد ،می خواهد لعنت روی مردم بران
کند.
وقف مهم است .مردم بايد از مالکيت وقف ها مراقب باشند .باعث می شود (شما) پشيمان شويد
حتی اگر يک سکه را بگيريد .بنابراين  -نمونه هايی جلوی خودمان داريم  -بايد مراقب وقف ها باشيم.
آنها چيزهايی هستند که مردم تا روز قيامت به عنوان يک امانت اختصاص داده اند .مسئوالن بايد بيشتر
مراقب باشند زيرا مسئوليت آنهاست .افراد عادی نميتوانند کاری انجام دهند ،اما افرادی که در قدرت
هستند ،که می توانند يک حکم کنند ،کسانی در دولت (فرمداری ،مديريت) هستند ،فرق دارند .بنابراين،
(ما) بايد از اين مراقبت کنيم .قطعا خداوند متعال و شکوهمند ،او به کسانی که به وقف احترام می گذارند،
برکت می دهد .او همچنين باعث می شود پشيمان شوند کسانی که فکر می کنند که ميتوانند اين را پنهان
کنند ،اين را بگيرند و چيزی را به دست می آورند و خرج کنند و آن چيزی که می خواستند بشود .هللا از
ما محافظت کند .انشاءهللا ،خداوند باعث شود که (ما) به حق هيچ کسی تجاوز نکنيم
و من هللا التوفيق.
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