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بيانات مقام معظم رهبری
 در دیدار با اعضای مجمع خيرین سالمت کشور در دی ماه 91

 ما باید کاری کنیم که خیال مردم از ناحیه درمان و بیماری آسوده باشد.
 مساله سالمت جزء مساله درجه یک هر کشوری است. 

 دستگاه های گوناگون هستند در این راستا کارهایی انجام می دهند، اما مردم باید در همه کارها 
مشارکت کنند.

 از جنابعالی)آقای نیری( و دوستان و همکارانتان از ته دل تشکر می کنم که این کار خوب را انجام می دهید.

 کار شما)مجمع خیرین سالمت( ساماندهی و تشکیالتی کردن فعالیتهای مردمی است که بسیار بارزش است.

حضرت آيت اهلل العظمی وحيد خراساني:
 اسباب راحتي بيماران را فراهم کردن بهترين صدقه است.

حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شيرازي:
 الحمدهلل شما و دوستانتان کار مهمي را انجام داده و مي دهيد. در واقع کار شما سه اثر مهم دارد. 

اول کمک به نيازمندان که اين از افضل قربات است. دوم اينکه عده اي با اين عمل خير  به بهشت مي 
روند و سوم اين است که تبليغي براي نظام اسالمي است.

حضرت آيت اهلل العظمی صافي گلپايگاني:
 من دست شما و همه اينها که در اين راه خدمت مي کنند و فعاليت دارند را با کمال ميل مي بوسم. 
مساله سالمت در اسالم از اهميت زيادي برخوردار است و بسياري از اشخاص توان پرداخت هزينه هاي 

درماني و بهداشتي خود را ندارند و در اين شرايط نياز است که خيرين به ميدان بيايند و مشکالت 
نيازمندان را برطرف کنند.

حضرت آيت اهلل العظمی علوي گرگاني:
همانگونه که رهبر بزرگوار ما فرمودند اين تشکيالت خيرين سالمت خوب است و 

بايد مستقل باشد. چه چيز بهتر از اين مي خواهيد که خداوند در قرآن مي فرمايد من با خيرين هستم.

حضرت آيت اهلل العظمی شبيري زنجاني:
 خدمات شما بشارتي است براي ما. خصوصا مسائل بيماران و خدمات سالمت.

 ان شاهلل مويد باشيد.

حضرت آيت اهلل العظمی موسوي اردبيلي:
 خدا ان شاهلل توفيقتان بدهد. موفق باشيد. 

کارهايتان همه خيلي خوب است و من فکر  مي کنم در ميان کارهاي خوب اول باشد.

حضرت آيت اهلل استادي:
 اعتمادي که مردم به شما دارند، خيلي مهم است. اتفاقا اين کاري که نصيب شما شده چه برايتان استفاده 

مالي و حقوقي داشته باشد، چه نداشته باشد واقعا بايد شکر کنيم که چنين کار و خدمتي مي کنيد.

حضرت حجت االسالم و المسلمين شهرستانی: 
خدا را شاکر باشيد که اين توفيق نصيبتان شده و می توانيد کارهای مثبت و بزرگی انجام بدهيد

 با آن سابقه طوالنی که داريد.
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محرومیــت زدایی
عقیده و راه و رسم
زندگــی ماســت
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مـــا بایـــد کاری کنیـــم
مـــردم  خیـــال  کـــه 
و  درمـــان  ناحیـــه  از 
ــد ــوده باشـ ــاری آسـ بیمـ
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ِ وَ تَْثبيتاً 

َمَثُل الَّذيَن يُْنِفُقوَن أَْموالَُهُم ابِْتغاَء َمرْضاِت اللَّ وَ 
أُُکلَها  َفآتَْت  وابٌِل  أَصابَها  بِرَبَْوٍة  َجنٍَّة  َکَمَثِل  أَنُْفِسِهْم  ِمْن 
ُ ِبا تَْعَملُوَن بَصيٌر ِضْعَفْيِ َفإِْن لَْم يُِصْبها وابٌِل َفَطلٌّ وَ اللَّ

افرادی که اموال خود را بــرای رضای خدا انفاق می کنند، 
مانند باغدارانی هســتند که باغ های مستعدی دارند که با 
اندک بارانی بيشــترین محصول را برداشت خواهند کرد.

 نام ويژه نامه: طريق هدايت1
تهيه کننده: اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی

 نشاني: تهران، بزرگراه ارتش قبل از خروجی
  بزرگراه امام علی)ع( جنوب، خيابان ولی عصر )عج(

 کوچه مژده غربی پالک 2
تلفن: 26750073
نمابر:22989780

وب سايت:
                 www.salamat-charity.ir 

پست الکترونيک:
info@salamat-charity.com 
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از عطيــه های بزرگ الهــی و مفتاح 
رستگاری ، بهره گيری از چشمه جوشان 
معارف الهی اســت ، آنــگاه که بخوبی 
دريافت و عمل گــردد بی هيچ اغراقی 
ماندگارترين سرور و شــادمانی را برای 

انسان رقم ميزند.
 و راز مانــدگاری آنها افــق های تازه 
ايســت که به زوايای نامکشوف آنان راه 
می يابد و جانمايــه اين الطاف به رگها 
شوق می دواند و تداوم پرفروغ آن دامنه 
هيجانات و احساســات فرد مسلمان را 
به خود معطوف مــی دارد تا از دريچه 
اين حس عظيم درســهای دلدادگی به 
معشــوق ازلی و سرســپردن به فرمان 
معبود ابــدی ، درآوندهای درخت دين 
به جريان درآيــد و قوام و دوام مؤمنين 
، تضمين گردد. اوج عظمت انسان عارف 
و دين باور زمانی است که بنا آموزه های 
دينی مســير بخشش و ايثار را بجويد و 
در راه رضای دوســت در اين طريق گام 

بردارد. 
پيشــوای متقيان حضــرت علی )ع( 
فرموده اند آنــان که پاداش الهی را باور 

دارند در بخشش سخاوتمند ترند.
 بی شــک مخاطبان اين کالم رسا و 
بيان وزين امام عارفان و پيشوای آزادگان 
، حضــرت علی )ع( قطعــاً مردم عصر 
ايشــان نبوده و پيامی برای همه زمانها 
و تمامی عاشــقان و دوستداران مکتب 
علــوی و عالقه مندان به حل مشــکل 
بندگان خداست مؤمن آنگاه که بخشی 
از امــوال خود را در امور خير جاری می 
کنند ، قطعاً به حظی بدون وصف دست 
می يابد که تفســيری برای آن ممکن 
نيست مجموعه خدوم خيرين سالمت 
با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی در 
جای جای ميهن اسالمی با حسن نيت 
و خلوص قلبی مسير نورانی خدمت به 
هم نوعان محروم و آســيب پذير را در 
پيش گرفته اند و برای تأمين ســالمت 
و بهداشــت و درمان آنان سرمايه های 

مادی و معنوی خود را بکار گرفته اند. 
اين تالش صالح و نيکوکارانه ، عمل و 
اقدامی اســت که هم به جا و به مورد و 
هم به وقت و به موقع صورت می پذيرد 
، چون در شــرايط کنونی اين حرکت و 
تالش زمينه ســاز رفع بخــش بزرگی 
از مشــکالت حوزه بهداشــت و درمان 
جامعه ميباشــد و تمامی سعی و تالش 
براين اســت که با درنظر گرفتن اولويت 
های واقعی که با مشورت کارشناسان و 
آگاهان بدست می آيد نيات خير بانيان 
اجرايی شــود تا نيازمندان اين عرصه از 
برکات اين عمل خداپسندانه بهره مند 

گردند.
الزمه اين حرکت الهی نيازمند پشتوانه 
ای عظيم معنوی و الهی است که بزرگان 
دينی ما همواره در اين مسير راهگشا و 
عامل بــوده اند کالم و گفتار پرمهر اين 
عزيزان آن جا که تمدن قامت راســت 
کرده و فرهنگ ، فرصــت ترويج يافته 

است بازتاب و تأثيری مضاعف دارد. 

اين ســرزمين مقــدس ، نخبه پرور ، 
پايگاه پويايی و کمال و خاستگاه عالمان 
دينی ، فرزانــگان تاريخ و مهد معنويت 
، به دليل مشــکالت موجــود ، در همه 
شاخص ها نيازمند توجه بوده و در زمينه 
زيرســاخت های بهداشت و درمان اين 

مؤلفه ملموس تر و عينی تر است. 
در ايــن تحفه تقديمــی از کالم ناب 
مراجــع عظيم الشــأن بهره جســته و 
رهنمودهــای عزيزان را چــراغ راه ، تا 
با لطف حق برای زدودن کســری ها و 
ضمن فشــردن دستهای ســخاوتمند 
پاک سرشــت به توفيق الهی پاســخی 
افتخارآميز و درخور همچون گذشــته 

دريافت کنيم. 
آشنايان گمنام ، ســفيران مهربانی و 
رهپويان بی ادعا دعــای خير ما بدرقه 
جاده سعادت و ســالمت شما باد و بال 
فرشته هايی که بر علو همت شما غبطه 
می خورند آذين لحظــه هايتان و اميد 
اينکه سپاس مضاعف ما را پذيرا باشيد. 

…. و ما تقدموا النفسکم من خير تجدوه عنداهلل

و بدانيد آنچه را از کارهاى نيک براى خود از پيش 

می فرستيد ، نزد خدا به بهترين وجه و بزرگترين 

پاداش خواهيد يافت .

) سوره مزمل آيه 20 (

مقدمـــه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اين جوشــش مبارک ازشيراز شروع 
شــد و ما بايد از شيرازيها تشکر کنيم 
و بعد هــم از جنابعالی )آقای نيری( و 
دوســتان و همکارانتان ازته دل تشکر 
ميکنــم که ايــن کار خــوب را انجام 

ميدهيد.
 کارهــای مردمی هميشــه مبارک 
اســت.وقتی نيروی مــردم وارد کاری 

شود آن کار موفق است.
 يد اهلل مع الجماعه، اين اصل مهمی 
است مردمی بودن خيلی خوب و يک 
اصل مهمی اســت. يکــی از کارهای 
اساسی که از اول انقالب تا حاال انجام 

شده مردمی بودن است.
 ايــن بايد تفهيم شــود که مردم در 
کارها وارد شوند همه مشکالت حل و 
فصل می شــود از اول انقالب تا حاال 
هم بعضی ها وارد شدند موفق نبودند 

چون بلد نبودند. 
 البته شما وارد شديد ، موفق بوديد ، 
چون کار را بلد بوديد و از مردم کمک 
گرفتيد درهمــه امور وقتی اکثر مردم 
وارد شدند ،کار به انجام ميرسد. درهمه 
کارها اگر مردم مشارکت کردند مسائل 
حل شــده.کما اينکه اصل انقالب هم 
همين بود.مردم وارد شــدند پيروزی 
حاصل شد. اگر مردم نبودند موفقيتی 

نبود. در همه امور همين است.
درسالمت ، در آموزش و پرورش ، در 
اقتصاد مردم موثر هســتند. اما مسئله 
ســالمت جزو مســئله درجه يک هر 
کشوری هست. اگر بخواهيم دو يا سه 
مســئله را درکنارهم جزو مسائل مهم 
کشــور قرار دهيم ، مســئله بهداشت 
و ســالمت اولويت دارد. ما بايد کاری 
کنيم که خيــال مردم از ناحيه درمان 
و بيماری آســوده باشــد. هرکس که 

مريض شــده باشــد ، يا مريض داری 
کرده باشــد ، می داند چقدر سختی و 
ناراحتی دارد. لذا اين مسئله کار بسيار 
مهمی است. هر چه می توانيد در اين 

زمينه کار کنيد. 
ترتيبی هم که انجام داديد ) ترکيب 
هيئت امنــا و ائمه جمعــه به عنوان 
رياســت هيئت امناء ( بســيار الزم و 
اساسی است. همچنين اگر کار عالمانه 
نباشــد، اشــتباه می شــود. بنابر اين 
حضور علما و پزشــکان و متخصصان 
الزم است. همچنانکه اگر جنبه مردمی 
قطع شــود ، به نتيجه نخواهد رسيد. 
منتها ســعی کنيد تشکيالت به سمت 
تشکيالت اداری بسته نرود. اگر اينطور 
باشــد اين حرکت از پويايی می افتد. 
دســتگاههای گوناگون هســتند ، در 
اين راســتا کارهايی انجام می دهند. 
اما مردم بايد در همه کارها مشــارکت 
کنند. ان شــاء اهلل خدا هم کمک می 
کند. مشــوق واقعی هم انجام کارها و 
امور اســت که مردم و خيرين ببينند 
کار تمام شــده و مردم بهره می برند. 
اين بزرگترين تشــويق اســت. کار را 
جوری پيــش ببريد که خّيــر و بانی 
که مشــارکت کرده ، پول داده ، وقت 
گذاشته ، احســاس کند که به نتيجه 

رسيده اين بهترين تشويق است. 
 البتــه بدانيد هر کاری که برای خدا 
می کنيد هيچ وقت از دست نمی رود. 
حتی نزد خدا پــر کاهی هم گم نمی 

شود و دور ريخته نمی شود. 
يک ســاعت کار برای خــدا موجب 
سنگينی کفه ترازوی اعمال می شود. 
حتی اگر کسی نيت و فکر به انجام کار 
خيری نمايد ، نزد خدا ماجور اســت. 
کارها را برای خــدا انجام دهيد. کرام 
الکاتبين می نويســد. اينها وزنه های 
اعمالتان می شود. ان شاءاهلل خدا شما 

را کمک کند. 
و السالم عليكم و رحمه اهلل

مشــروح بیانــات گهربــار مقــام معظم 
رهبری درجلســه دیــدار بــا دبیرکل و 
مســئوالن مجمع خیرین ســامت کشور
در تاريخ 11 / 10 / 1391
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
 اين ايام پربرکــت ميمون و اعياد 
شعبانيه و والدتهای بزرگی که خدای 
متعال به بشريت هديه کرد خصوصاً 
ائمه هــدی بويژه والدت باســعادت 
حضرت بقيه اهلل االعظم )ع( تبريک 
مــی گوئيم و از خــدای مهربان می 
خواهيم بــه حق ذات اقدس خودش 
به ما توفيق بدهد که از اين فرصت و 
ايام پربرکت استفاده کنيم. امروز هم 
خدا را شاکريم که توفيق حاصل شد 
که محضر بــزرگان و مراجع عظام را 
درک کنيم که عبادت بزرگی است و 
ان شــاء اهلل ما را قدردان اين نعمتها 
قرار بدهد کــه از رهنمودها و نفس 

گرم شما استفاده کنيم.
 وظيفــه داريــم کــه کارهايی که 
انجام می دهيم محضر شــما عزيزان 
و بزرگان عرضه و تقديم کنيم و اگر 
ضرورت باشــد ما را موعظه کنيد و 
از خــدای مهربان  بفرمائيد.  انــدرز 
صحت و سالمتی شما را خواستارم و 
انشاء اهلل وجود پربرکت شما همچنان 

مستدام باشد.
 وظيفــه خود می دانيــم که همه 
ســاله خدمت شــما بيائيــم و هم 
ديدار حاصل شــود و هــم خدمات 
خــود را خدمتتان گزارش کنيم و از 

هدايتهای شما بهره ببريم.
 معتقديــم که اگر توفيقاتی حاصل 
شــده اســت از عنايت خاصه خدا و 
بعد هدايتهای شما بزرگان می باشد. 
بنــده از دوران نوجوانــی در خدمت 
روحانيت بودم و هر موفقيتی داشتم 
از هدايتهــای روحانيــت معظم می 

دانم.
 خدمتتــان مختصــراً عرضــه می 
دارم که قريب نيــم قرن در خدمت 
نيازمندان جامعه هستم و افتخار می 
کنــم. از اوائل دهه 40 با نظر مبارک 
امــام در خدمــت محرومين و مردم 

نيازمند بودم و از ســال 57 بصورت 
رســمی در کميته امداد با توجه به 
تجربيــات گذشــته از صفر شــروع 
کرديــم و اين نهاد به جايی رســيد 
کــه در عرصه بين الملــل نظير اين 

خدمات نمونه نداشت.
 و اما هم. اکنون قريب 4 سال است 
در خدمت ســالمت جامعه و مجمع 
خيرين سالمت و در خصوص مسائل 
بهداشــتی درمانی و ساخت و ساز و 
تجهيــز مراکز درمانــی فعاليت می 

کنيم.
 مــی دانيم که درد نداری بيشــتر 
بيماران نيازمنــدان را رنج می دهد 
بر اين اســاس و بنابــر نظر مبارک 
مقــام معظم رهبــری و توصيه وزير 
وقت حدود 4 سال پيش اين مجمع 
تشکيل شــد وقتی وارد شديم تفکر 

سخنان جناب آقای سید رضا نیری دبیرکل 
مجمع خیرین سامت در دیدار با مراجع 

عظام در قم 

خيرين خيلی 
امکانات مثل 
دستگاههاى پزشکی 
و يا دارو را از خارج 
می آورند با صرف 
هزينه زياد که مورد 
نياز کشور هم هست 
وارد می کنند و اهداء 
می کنند اما تمام 
عوارض و گمرك و 
ماليات آنرا کاماًل 
محاسبه می کنند 
و می گيرند و اصاًل 
تفاوتی با ديگران که 
تجارت می کنند قائل 
نيستند

در تاريخ 6/ 4/ 1392 
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خوشبختانه االن 
حدود 30 هزار 
خير با اين مجمع 
همکارى دارند 
که بالغ بر 5 هزار 
نفر از معتمدين ، 
خيرين ، معمرين 
و مردم خوب 
عضو هيئت امناء 
مجمع هستند و 
به حمداهلل اين 
دفاتر هزينه ها را 
خودشان متقبل 
شدند

ما اين بود که شــايد حدود 10 سال 
طول بکشــد که تشــکيالت شــکل 
بگيرد. اما با اســتقبال خوب مردم و 
خيرين روبرو شــديم و طولی نکشيد 
در کل کشــور تاکنون 140 شــعبه 

ايجاد و تشکيل شده است.
 با عنايات خدای متعال و استقبال 
ائمه جمعه ، مسئولين ، استانداران ، 
خيرين و نظر مبارک آقا که فرمودند 
خيريــن در کشــور زيــاد و متفرق 
هستند و شما اينها را جمع کنيد به 

حمداهلل خيلی سريع شکل گرفت. 
خوشــبختانه االن حدود 30 هزار 
خير بــا اين مجمع همــکاری دارند 
که بالغ بر 5 هــزار نفر از معتمدين 
، خيريــن ، معمريــن و مردم خوب 
عضو هيئت امناء مجمع هســتند و 
به حمــداهلل اين دفاتــر هزينه ها را 
خودشــان متقبل شدند و با تالش و 
زحمت سالمت محور غير از کار خير 
همــه هزينه هــای اداری را تقبل و 
پرداخت کردند، تاکنون اين عزيزان با 
عنايات خاصه خدا و همت خيرين در 
سراسر کشور بالغ بر دو هزار ميليارد 
تومان کمــک کردند تا 1100 مرکز 
درمانی بخصــوص در نقاط محروم و 
مورد نياز مردم احداث و تجهيز شود. 
 در مکانهای دورافتاده که قباًل بايد 
روزهــا راه طی می کردند تا به مرکز 
درمانی برسند و بعضاً در راه کار تمام 
می شــد و نمی رســيدند در چنين 
مکانهايی ســاخته و ايجاد شده است 
درمانگاه ، خانه بهداشت ، بيمارستان 
، احداث ، بازســازی ، توســعه و يا 
تجهيزات برای آنها تأمين شده است. 
البته ناگفته نمانــد همه عزيزان و 
خيرين و مردم خــوب ما در مجمع 
خيرين ســالمت از اين کار و خدمت 
به عنوان يک عبادت استقبال کردند 

و کاری به حواشی ندارند فقط قصد و 
نظرشان رضای خداست خصوصاً ائمه 
محترم جمعه همه رؤسای هيأت امناء 
هســتند گرچه نوعاً اين مسئوليت را 
نمی پذيرند اما بنابر اهميت موضوع 
و اصــرار و لزوم فعاليت قبول کردند. 
خيلی از مســائل درمانی و بهداشتی 
در گذشته برای مردم مشکل بود که 
باهمت اين عزيزان و دعای خير شما 

حل شده است.
 در مصوبــه دولت اســت که کار 
درمــان مــردم را 70 درصد دولت 
انجــام دهد 30 درصــد را مردم که 
متأســفانه در حال حاضر اين عملی 
نشــده و مردم در فشار هستند. مثاًل 
در قم از 8 بيمارستان موجود 7 تای 
آن توسط خيرين ســاخته و تجهيز 

شده و يک بيمارستان دولتی است.
 البته موانع و مشکالت زيادی است 
که اگر ضرورت بدانيد با عنايت شما 
و کمک ديگران اين موانع حل شود. 
موانع دولتی واقعاً زياد اســت و کار 

مــردم و خيرين را کنــد کرده مثل 
ماليــات و عوارض و گمــرک و... که 
اميدواريم که موانع برداشــته شود و 
خيرين با اين دست اندازهای اداری 

مواجه نشوند. 
امکانات مثل  مثاًل خيرين خيلــی 
دستگاههای پزشــکی و يا دارو را از 
خــارج می آورند با صرف هزينه زياد 
که مورد نياز کشــور هم هست وارد 
می کننــد و اهداء می کنند اما تمام 
عوارض و گمرک و ماليات آنرا کاماًل 
محاســبه می کنند و مــی گيرند و 
اصاًل تفاوتی با ديگران که تجارت می 
کنند قائل نيســتند. تقاضا داريم از 
شما بزرگان که به ما کمک کنيد که 
بتوانيم در سطح ملی يک تسهيالتی 
را بــرای مردم قائل شــوند تا مردم 
با رغبت بيشــتری به مسائل خير و 
خدمات نيکــوکاری فعاليت کنند در 
هر حال با همــه اين احواالت گرچه 
قانع نيستيم اما راضی هستيم چون 
از مشــکالت مردم برطرف  بسياری 
شده اما امکانات و بضاعت ما کم بوده 

و نياز زياد است.
 مثــاًل در بيرجند حــدود 4 هزار 
ســرطانی وجــود دارد و يک مرکز 
اما  شــيمی درمانی وجود نداشــت 
مردم و خيرين همــت کردند تا اين 
مرکز افتتاح شده از اين جهت خدا را 
شــکر می کنيم که چنين توفيقی را 
نصيب ما کرده است. از سويی دست 
نياز بسوی شما بزرگان و مراجع دراز 
می کنيم و تقاضا می کنيم مســائل 
و مشــکالت مــردم مــا را هدايت ، 
راهنمايی و در سختيها کمک حال ما 
باشيد حداقل ما را موعظه بفرمائيد. با 
تشکر از مجلس و دولت که با مجمع 
همراه هســتند و نسبت به فعاليت و 
خدمات ما اقبال نشان داده و اهميت 
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می دهند اما انتظار خيرين از مجلس 
تصويــب قوانين به نفع امور خيريه و 
از دولت اجرا و پشــتيبانی بيشتر از 

خدمات خيرين است.
 با همــه اين احوال و عدم امکانات 
بســياری از مشکالت حل شده و اگر 
ما امکانات و اعتبار و حمايت دولتی 
داشــتيم چند برابر آمــار فعلی می 
توانســتيم فعاليت کنيــم و نيازهای 
مــردم را برطرف کنيــم. در ديدار با 
مقام معظم رهبری هم وقتی گزارش 
خدمتشان ارائه داديم بسيار خوشحال 
شــدند از خدمات خيرين سالمت و 
رهنمودهای بســيار گهربــاری ارائه 
فرمودند. معظم له فرمودند که سعی 
کنيد مردمی بمانيد و دولتی نشويد 
و اهميت و اولويت کار سالمت را در 
درجه اول دانســتند توصيه فرمودند 

که سياسی نشويد.
 ناگفته نماند در ســازمان ملل 32 
خيريــه جهانی ثبت شــد که يکی 
از آنها مســلمان نيســت و حتی از 
کشــورهای اسالمی نيســت در اين 

شرايط ما يک خيريه ای را به عنوان 
سی و ســومين خيريه بين المللی از 
کشور ايران اسالمی و خیریه اسالمی 

به ثبت رساندیم.
 البتــه به اقــرار خودشــان یعنی 
رئیس صلیب ســرخ گفــت من می 
دانم در کشــورهای اسالمی خدمات 
خیریه ای بســیار انجام می شود اما 
متأســفانه هیچ اقدامی برای ثبت و 
ضبط آن نمی کنند از این 32 خیریه 
30 خیریه مســیحی و 2 تای دیگر 
مسلمان نیســتند اما ما برای اولین 
بار بنام ایران اســالمی بــا تحریم و 
سیاستهای موجود خیریه بین المللی 
فردوس را ثبــت کردیم و حتی یک 
شعبه در سوئیس هم دایر کردیم. در 
همین راستا اگر موانع نبود سالیانه 2 
یا 3 مجموعــه کالن دارویی و لوازم 
پزشــکی به رایگان به نفع مردم وارد 
ایران می کردیم اما متأسفانه قوانین 
و مقررات دست و پاگیر وجود دارد و 
مانع اینگونه کارها می شوند. من باب 
مثال یک دستگاه بنام پت اسکن که 

در سازمان ملل 32 
خيريه جهانی ثبت 
شد که يکی از آنها 
مسلمان نيست و 
حتی از کشورهاى 
اسالمی نيست 
در اين شرايط ما 
يک خيريه اى را 
به عنوان سی و 
سومين خيريه بين 
المللی از کشور 
ايران اسالمی و 
خيريه اسالمی به 
ثبت رسانديم

در ایران نیست و شــدیداً مورد نیاز 
اســت و کوچکترین سلول سرطانی 
در بدن انســان را تشخیص می دهد 
با وجود مشــکالت فــراوان و تحریم 
از خود آمریــکا وارد ایران کردیم اما 
متأســفانه تمام عوارض و مالیات آنرا 
با وجود واســطه هایی که قرار دادیم 
با جرایــم آن از ما گرفتند و در حال 
حاضر در بیمارستان مسیح دانشوری 

دارآباد تهران نصب شده است.
 در تمام کشورها خیرین از بسیاری 
موارد معاف هستند اما ایران متأسفانه 
نه تنها معاف نیستند بلکه بسیاری از 

مقررات را سرراه می گزارند. 
یک مطلبی هم عرض کنم که غیر 
از مجمع خیرین سالمت در مؤسسه 
خیریه عترت فاطمــی ما بیش از 5 
هزار یتیم ســادات نیازمند سراســر 
کشــور خصوصاً مناطق دورافتاده را 
سرپرستی می کنیم. در پایان تقاضا 
داریم دســت مــا را بگیرید و کمک 

حال ما باشید و برای ما دعا کنید.
والسالم عليكم و رحمه اهلل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مشروح ســخنان حضرت آیت 
اهلل العظمی وحيد خراســانی در 
مالقات با جناب آقای ســيد رضا 
مجمع  مسئولين  و  دبيرکل  نيری 
خيرین سالمت در تاریخ 24 / 6/ 

1392 در قم

الحمــد هلل رب العالمین و الصاله  و 
السالم علی اشرف االنبیاء و المرسلین 
ســیما بقیه اهلل فی االرضین 7 نفر در 
ســایه خدا و ظل اهلل هســتند و آنها 
کسانی هســتند که در خدمت دین 
و پیــروان مذهب هســتند یک عده 
در آسمان معروف هستند به عله اهلل 
یعنی اینها پیش مالئکه شحنه شدند.
یعنی عمله و کارگر خدا هســتند و 
اینهــا مقام فوق العــاده دارند و اینها 
بداد کســانی می رســند که از همه 
جا وا مانده اند ، مردم حواسشــان را 
و پولشان را جاهای دیگر خرج نکنند.جمع کنند از این افراد غافل نباشــند 

ایتــام و یتیم داری نــزد خدا مهم 
اســت و در قرآن هم آمده است فاما 
الیتیم فال تقهر )ضحی آیه 9( پیامبر 
فرموده دســتی که برســر یتیمی با 
محبت کشیده می شود هر مویی که 
از زیر دست او می گذرد خدای متعال 

برای او ثواب می نویسد.
یــا اینکه ایــن کالم پیامبر عقل را 
مبهــوت می کند کــه فرمودند : من 
و کســی که یتیم را کفالت می کند 
در قیامــت در کنار همدیگر و یا مثل 

همدیگر هستیم.
رســیدگی به مریض بقــدری مهم 
است که خدا به حضرت موسی فرمود: 
من مریض شــدم چرا به عیادت من 
نیامدی؟ حضرت موسی عرضه داشت 
که شــما خدا هستید چه به مریضی! 
خطــاب آمد که یکــی از بندگان من 
مریض شــد بــه عیــادت او نرفتی و 
باید از او عیــادت می کردی و نزد او 

حضرت آيت اهلل العظمی وحيد خراسانی:
اسباب راحتی بیماران را فراهم کردن

بهترین صدقه است

می رفتی مریض قلب شکســته دارد 
و من نزد قلبهای شکســته هستم و 
قلب مریض از قلب هرکس شکســته 

تر است. 
 لــذا اســباب راحتی بیمــاران را 
فراهم کردن بهترین صدقه است. در 
ایــن را هر کاری می کنیــد از امروز 
شــروع کنید ایــن کار را ترك نکنید 
که توفیقتان بیشــتر می شود ، قرآن 
بخوانیــد و به خود امــام زمان هدیه 
کنید و به بیماران هم این ســفارش 
را بکنید که قرآن را هر روز بخوانند و 
به حضرت صاحب الزمان هدیه کنند 
و حتی بی ســوادها کــه نمی توانند 
بخوانند ســوره توحیــد را هر چقدر 
می تواننــد بخوانند این عمل ) قرآن 
خواندن ( شما را به حضرت وصل می 
کند و انشاء اهلل خود امام زمان )عج( 

کمکتان کند.
والسالم عليكم
 و رحمه اهلل و برکاته

به بيماران اين 
سفارش را بکنيد 
که قرآن را هر 
روز بخوانند و به 
حضرت صاحب 
الزمان هديه کنند 
و حتی بی سوادها 
که نمی توانند 
بخوانند سوره 
توحيد را هر چقدر 
می توانند بخوانند 
اين عمل ) قرآن 
خواندن ( شما را 
به حضرت وصل 
می کند و انشاء 
اهلل خود امام زمان 
)عج( کمکتان کند
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمــدهلل رّب العالَمين َو الصاله َو 
الســالم علی خير خلقه محّمد )ص( 
و الطاهريــن المعصومين ال ســيما 
بقيــه اهلل المنتظر ارواحنــا له الفداء 
و ال حــوَل و ال ُقــوه ااّل باهلل از ديدار 
شما و دوستانتان بسيار خوشبختم و 
اعياد شعبانيه مخصوصاً ميالد مبارک 
منجی عالم بشريت حضرت بقيه اهلل 
االعظم را به همه شما تبريک عرض 

می کنم.
از توضيحاتی که داديد معلوم شــد 
که الحمداهلل شــما و دوستانتان کار 
مهمی را انجام داده و انجام می دهيد.
مــن االن فکر می کردم موقعی که 
شــما می گفتيــد ، در واقع اين کار 
شــما 3 اثر مهــم دارد يکی کمک 
به مــردم محروم که ايــن از افضل 
قربات است روايات متعدد داريم که 
برخی از امامــان معصومين با بعضی 
از اصحابشان مشــغول طواف بودند 
يــک نفر آمد با ايــن اصحاب تماس 
گرفــت و رفت يا می خواســت برود 
امام فرمودند چه کار دارد عرض شد 

حاجتی داشت که من گفتم که بگذار 
طوافم تمام شــود بعد می آيم انجام 
می دهــم حضرت فرمود خير ) برای 
برآورده شدن حاجات مردم ( طواف 
را قطع و ترک کن برو دنبال حاجت 
مؤمــن را روا کن بعد بيا از همين جا 

که قطع کردی طواف را ادامه بده.
 ادای حاجــت مؤمن اهم از طواف 
اســت حتی در طواف واجب هم می 
شــود اينــکار را کرد ، هــر کجا که 
حاجتی را متوجه شــديد قطع کنند 
بروند دنبال حاجــت مؤمن و بعد از 
انجام برگردنــد از همان جا که قطع 
کردند ادامه داده و به اتمام برسانند.

فتوی هــم مطابق آن داده شــده 
اســت پس اين معلوم می شــود که 
اســالم خيلی اهميت مــی دهد به 
ادای حوائج مؤمنين و مســلمين اين 
يک فايده ، فايده دوم اين اســت که 

عده ای را بســوی بهشــت می بريد 
خيرين دستشــان را مــی گيريد در 
اين کار خير شريکشــان می کنيد و 
اينها را حاال بعضی را با ميل و رغبت 
بعضی را با تشويق و يا چيزهای ديگر 
باالخره به سوی بهشت می بريد اين 
فايده دوم فايده ســوم اين است که 
يک تبليغی برای نظام اسالمی است 
می گويند ببينيد در نظام اســالمی 
چه کارهايی می شــود يکی از کارها 
اين جريان خير اســت که بيشتر از 
دو هزار ميليــارد تومان مردم کمک 

کردند.
به مسئله سالمت جامعه که حرف 
اول را مــی زند مــا دعاهای هفتگی 
داريم که روزانه می خوانيم يکشنبه 
و دوشــنبه دعاهای کوتــاه و خيلی 
پرمعناست در همين دعای روز پنج 
شنبه ظاهراً اين جمله بود که خدايا 

مشروح سخنان حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شيرازى 
در ديدار با دبيرکل مجمع خيرين سالمت 

همه مسئولند که به خّیر کمك کنند

 اداى حاجت مؤمن 
اهم از طواف است 
حتی در طواف 
واجب هم می شود 
اينکار را کرد ، هر 
کجا که حاجتی را 
متوجه شديد قطع 
کنند بروند دنبال 
حاجت مؤمن و بعد 
از انجام برگردند از 
همان جا که قطع 
کردند ادامه داده و 
به اتمام برسانند



15

ویژه نامه دیدار دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور 
و هیات همراه با آیات عظام و مراجع تقلید

 تجربه همه هم 
همين است وقتی 
سالم هستند می 
توانند کار علمی ، 
کار سياسی ، کار 
کشاورزى ، تجارى 
، طبی انجام بدهند 
وقتی که آدم سالم 
نيست هيچ کار 
نمی تواند بکند و 
اين ثابت می شود 
که اين کار از 3 
جهت خوب است 
هم از جهت خدمت 
به مردم هم خدمت 
به خيرين هم 
خدمت به نظام

5 چيز از تو می خواهم اول ســالمه 
اقوی بها علی طاعتک سالمتی به من 
بــده که بتوانم عبــادت تو را بکنم و 
عباده اســتحق جزيل مثوبتک و... 5 
چيز اولی آن ســالمه اقوی بها علی 
طاعتک و اين نشــان می دهد بقيه 
کارهــا را بدنبال ســالمتی می توان 

انجام داد. 
 تجربه همه هم همين است وقتی 
سالم هســتند می توانند کار علمی ، 
کار سياسی ، کار کشاورزی ، تجاری 
، طبــی انجام بدهنــد وقتی که آدم 
ســالم نيســت هيچ کار نمی تواند 
بکنــد و اين ثابت می شــود که اين 
کار از 3 جهــت خوب اســت هم از 
جهت خدمت به مردم هم خدمت به 

خيرين هم خدمت به نظام.
خوب به نظر می رســد يک مشکل 
در کنار کار شما هست که شايد حل 
کرده باشــيد شــايد هم حل نکرده 
باشــيد و آن مشــکل اين است که 
شــما يک ســرمايه هايی در اختيار 
بخش دولتی می گذاريد بايد ببينيم 
اين ســرمايه ها کــه در اختيار اينها 
می گزاريــد تأثيــری در مبلغی که 
از مراجعين مــی گيرند دارد يا خير 
اينها اين امکانات را بعنوان ســرمايه 
خودشــان حســاب می کنند و عيناً 
آنی که در جاهــای ديگر می گيرند 
در اينجا هم مــی گيرند چه از مال 
دولت باشد که سرمايه خودشان می 
دانند اينهم که شــما داديد سرمايه 
خودشــان می دانند و به تعبير ديگر 
اينکه اگر بشــود يک کار مستقيم با 
خــود بيماران انجــام بدهيد همواره 
داخــل نامه هــای ارســالی برای ما 
روزانه دو هــزار نامــه و پيامک و... 

تقريباً برای ما می آيد.
در اين نامه ها هســت که اين فلج 
شده اين بايد قلب باز عمل کند اين 
ام اس دارد اين چــه دارد آمپولهای 

گران و... مردم درمانده شــدند... می 
خواهنــد يک جراحی قلــب بکند ، 
عکس و آزمايش و دارو می خواهند 
و... دارو هم اثــر دارد ، داروها چقدر 
گران شده ! ؟ غوغا می کند دولت هم 
مثــل اينکه در فکر دارو تصور ما اين 
است که نيســت البته به ورزشکاران 
می رسند و تيمهای فوتبال را هزينه 
برايــش فراهــم می کنند مشــکلی 
نيســت ولــی مســئله دارو در اين 

مملکت غوغا می کند. 

يک کاری بکنيد با ايجاد يک بخش 
با مردم مســتقيم رابطه پيدا بکنيد 
اين رابطه شــما رابطه غيرمســتقيم 
است می سازيد و در اختيار آنها می 
گزاريد ان شــاء اهلل که اين تأثير می 
کند در تخفيف دادن اين هزينه ها ، 
ولی رابطه مســتقيم يک اثر ديگری 
دارد يعنی کار خيلــی مهمی انجام 
می دهيــد يک کار خيلی مهمی هم 
يک شاخه ديگر به آن بيافزايند اگر تا 
بحال انجام می داديد بفرمائيد انجام 
مــی داديد يا خير ؟ و اّما مشــکالت 
و مســائل اداری را بايد با مجلس و 
دولــت حــل کنيد قابل حل اســت 
اينکــه فرموديد معاف هســت تنها 
معاف نيست اصاًل و بايد جزء ماليات 
حساب کنند در کانادا می خواستند 
مســجدی بســازند بعضی از خيرين 
پول فرســتاده بودند ايران بعد از ما 
نوشــته ای گرفتند کــه اين پول در 
اينجا صرف کار خير شده کانادا اين 
را ماليات قبول کرده نه اينکه معاف 
از ماليــات کند خير ايــن را ماليات 
قبول کرده از اينکــه ما يک چيزی 
نوشــتيم اين را ماليــات قبول کرده 
اين را بايد آهسته آهسته من تعبيرم 
اين اســت که قبح ايــن برخوردها 
را بايد نشــان داد گاهــی من به اين 
مسئولين گفتم شما خيال نکنيد که 
آن طرف ميز نشسته ايد و ما اينطرف 
ميز نشســتيم روبرو هم و مقابل هم 
هســتيم ، خير هر دو يک طرف ميز 
نشستيم می خواهيم به مردم کمک 
بکنيم شــما از آن طرف بکشيد ما از 
اين طرف بکشيم خير معنی ندارد ما 
داريم می بريم تو مســجد خرج می 
کنيم و شــما جلوی آنرا بگيريد اين 
يک کار زشتی اســت که هنوز قبح 
آن بــرای ما روشــن نيســت ، اينرا 
بايــد تبيين کرد يــک مقدار کمک 
کــرد از طريق مجلس از طريق ديگر 
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شــخصيتها گاهی رسانه ها چون کار 
وقتی رســانه ای بشــود يک مقدار 
تأثيرگذار می شــود طرف می فهمد 
اينهــا را بايد گفت معنی ندارد 800 
ميليون تومان از شما بگيرند يعنی از 
کار خير يکی از کارهايی که شــما با 
کمک مراجع با کمک شخصيتها می 
توانيد انجام دهيد فرهنگ خيرات را 
بايد عوض کنيد که معلوم شود همه 
مسئولند که به کار خير کمک کنند 
اين فرهنگ جا بيافتد نه اين اســت 
که کار خير جريمه هم داشــته باشد 
کار خير هزينه هم داشــته باشد می 
خواهد کار خير بکند بيچاره اش هم 
بکنند يک وقت موضوع ثابت نيست 
خيلی خوب مــی خواهند از اين راه 
فــرار کنند اما وقتی افراد شــناخته 
شده و مؤثری هستند اينها ديگر بايد 
همکاری بکنند ما در قم اينرا نسبت 
انداختيم  به کارهــای حوزوی جــا 
به مســئولين گفتيم که شــما به ما 
بدهکاريد ما طلبمان را از شــما می 
خواهيم تمام امــام جمعه هايتان را 
ما با هزينه خودمان در حوزه تربيت 
می کنيم تعداد زيادی قضات شــما 

با هزينه خودمان ، سياسی عقيدتی 
هايتان شــما هر يــک از اينها را می 
خواســتيد تربيت کنيد چقدر هزينه 
می کرديد ؟ بنابراين تمام اينها را از 
شــما طلبکاريم و ما مطالباتمان را از 
شما می خواهيم يکی از مطالباتمان 
اين است که ساخت و سازهای حوزه 
که می شود شورا و شهرداری نچسبد 
و بخواهد هزينه هايی سنگين بگيرد 
باالخــره تصويب شــد از اين طرف 
نگيرنــد و از دولــت بگيرنــد چون 
شــهرداری هم باالخره کارش با اين 
پولها می چرخد هزينــه را از دولت 
بگيرند و به حســاب دولت بگذارند 

ولی از ما نگيرند.
ما مــی خواهيــم حوزه بســازيم 
کتابخانه بســازيم حوزه های علميه 
هســت اين که می خواهند پول هم 
بشما بدهيم به شهرداری بدهيم نمی 
شــود اين در قم جا افتــاده اگر يک 
کاری بکنيــد فرهنگ را جا بياندازيد 
اين مهم اســت اينرا بگوئيد همه جا 
بگويد ما هــم می گوئيــم همه جا 
بگوئيم در اين مملکت کار خير نبايد 

ما می خواهيم 
حوزه بسازيم 
کتابخانه بسازيم 
حوزه هاى علميه 
هست اين که می 
خواهند پول هم 
بشما بدهيم به 
شهردارى بدهيم 
نمی شود اين در 
قم جا افتاده اگر 
يک کارى بکنيد 
فرهنگ را جا 
بياندازيد اين مهم 
است

جريمه و هزينه و ماليات داشته باشد 
کار خيــر را بايد همــه به آن کمک 
کنند تــا برود مجلــس و از مجلس 
هــم مصوبه ای داشــته باشــد االن 
خوب مجلس هم برای مســاجد و.... 

تخفيفاتی دارد.
شهرداری تهران هم کارهای خوبی 
می کرد برای مساجد عالوه بر اينکه 
چيــزی نمی گرفت چنــد تا تجاری 
هم در کنار مســاجد در اختيارشان 
می گذاشــت که درآمدی باشد برای 
مســاجد خوب اگر همــه اين رقمها 
کارها را بکنند کارهــای خير پيش 
مــی رود.بايد ايــن کار را کرد عالوه 
بر اينکه چيــزی نگيرند يک چيزی 
هم به مســجد بدهند نمــی دانم به 
درمانــگاه بــه بيمارســتان به حوزه 
علميه فرهنگ را بايد عوض کرد بايد 
گفت حق گرفتنی اســت ولی هنوز 
هــم بايد حق را گرفــت بايد بگوئيد 
و بگيريد کارهــا را پيگيری کنيد و 
توکل بر خدا انجام می شــود پيش 

ببريد ان شاء اهلل موفق خواهيد بود.
 والسالم عليكم
 و رحمه اهلل و برکاته
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 اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمــدهلل رب العالميــن و الصاله و 
الســالم علی ســيدنا و نبينا ابوالقاسم 
المصطفــی محمــد )ص( و علــی آله 
االطيبيــن االطهرين المنتجبين الهداه 
المعصومين سيما بقيه اهلل فی االرضين 
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعين من 

االن الی قيام يوم الدين .
بنــده اوالً در مقدمه فرمايشــی که 
داشــتيد راجع به عرض دين حضرت 
عبدالعظيم حســنی )ع( يک نوشــته 
ای دارم کــه اهــداء می کنم به شــما 
اين هدايتهای ائمه معصومين باالترين 
هدايتهاست و اما اين مطالبی که بيان 
فرموديد که اينها مطالبی مهم اســت و 
اهم مطالبی اســت که در اسالم مطرح 
شده آيات شــريفه قرآن مجيد عرض 
کنم روايات و احاديث و سيره اهل بيت 
عليهم السالم همه مؤيد مشوق شما و 
اشخاصی امثال شما که در اين راههای 
خير خدمت می کنند هســت دعا می 
کنم که هرچه بيشتر موفق باشيد البته 
ما هم اجماالً در اين مطالب ورود داريم 

حاال در اينجــا زحمتها و خدمات برای 
مردم هست از گوشــه و کنار مملکت 
مردم گرفتــاری هايی دارند يک جايی 
مطالبی عنوان شــد که نمی شود گفت 
و من متأثر شــدم و می خواستم گريه 
کنم واقعاً اين زن و مرد چگونه زندگی 
می کنند خوب اين وضعيت بهم ريخته 
مناســب جامعه اســالمی و مسلمانان 
نيست بايستی هرکس می تواند به اين 
مطالب مورد نياز جامعه اهتمام داشته 
باشيم و رضايت اهل بيت عليهم السالم 
و رضايت حضرت ولــی عصر )عج( در 

اينگونه خدمات را بايد فراهم کنيم.
مردم شــيعيان حضرت هستند اينها 
اگر گرفتار باشــند و کسی به حال آنان 
رسيدگی نکند و به فکر آنان نباشد اين 
خيلی خوب نيســت و عــرض کنم که 
اين راهی را که شــما طی می کنيد و 
خدماتــی را که انجام می دهيد مقبول 

سخنان حضرت آيت اهلل العظمی صافی گلپايگانی در ديدار 
با دبيرکل مجمع خيرين سالمت

شخص امام زمان از  رسیدگی به نیازمندان 
و شیعیان خرسند می شوند

درگاه احديت و حضرت ولی عصر )عج( 
باشد.

اينهــا بايد باشــد و اگر بــه اينگونه 
موضوعات اهميت ندهند جامعه خيلی 
عقب مانده اســت اگر خيــال هم می 
کنند جلو هستند ) خيال باطل است ( 
و عقب هستند کسانی در درگاه خداوند 
مقرب هســتند که در اينگونه کارها و 
مطالب بتوانند به ضعفا و فقرا و بيماران 
و رشــته های مختلف حمايتی کمک 
کنند و خدمت کنند ، نمی شود انسان 
به فکر هم نوع خود نباشد و توجهی به 
اطراف نداشــته باشد و از حال ديگران 
بی اطالع باشــد و هرچه بيشتر اينگونه 
موضوعات در جامعه زنده و جاری باشد 
اين نشانه حيات جامعه ماست اگر غير 
از اين باشــد اين عالمت موت اســت 
جامعه ای که به فکر يکديگر نباشــند 
حيــات و پويايــی نــدارد. در احاديث 

مردم شيعيان 
حضرت هستند 
اينها اگر گرفتار 
باشند و کسی به 
حال آنان رسيدگی 
نکند و به فکر آنان 
نباشد اين خيلی 
خوب نيست و عرض 
کنم که اين راهی 
را که شما طی می 
کنيد و خدماتی را 
که انجام می دهيد 
مقبول درگاه احديت 
و حضرت ولی عصر 
)عج( باشد
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و روايات شــريف داريم کــه همه بايد 
به فکر يکديگر باشــيم اگــر بخواهيم 
اين دســتورات ائمه معصومين و آيات 
قرآن را بشــماريم چه بسيار نسبت به 
رسيدگی نيازمندان تأکيد فراوان شده 

است. 
 شــيعيان و مســلمانان قرآن را می 
خواننــد می داننــد که ايــن موضوع 
)ســالمت( و خدمت به نيازمندان جزء 
اولويــت مهم اســت ما متأســفانه کم 
گذاشــتيم االن هم هرچه تالش کنيم 
جلو برويــم باز عقب هســتيم چرا به 
جامعه و مســلمانان کمتر رســيدگی 
می شــود مســلمانان و مــردم جامعه 
را فرامــوش نکنيم وظايف انســانيت و 
اســالميت و رسيدگی به امور جامعه از 
اهم مســائل است و در قرآن و احاديث 
ائمه تأکيد شده است از شما تشکر می 
کنم خداوند شــما را حفظ و تأييد کند 
ان شاء اهلل هرکس که با شما همکاری 
می کنــد و ديگــران و هرکس که در 
اين راهها و اشــخاصی که سختيهايی 
و گرفتاريهايی را کــه مردم دارند حل 
می کنند خدا تأييد کند هرچه بيشــتر 

که مردم در آســايش و راحتی باشند 
اول کســی که راضی و خوشــحال می 
شود شخص امام زمان )عج( است اين 
مبالغه نيست ايشان از اين کارهای خير 
و رســيدگی به نيازمندان و شــيعيان 
خرسند می شــوند واقعاً خوشحال می 
شــوند و اگر شيعيان و مردم گرفتار در 
ســختی باشند امام زمان )عج( ناراحت 
هســتند چرا بايد مردم ناراحت باشند 
ايــن خدمات خوب که انجام می دهيد 
و راهی که طی می کنيد ان شــاء اهلل 
هرچه بيشــتر موفق باشيد و برای شما 
موفقيت بزرگتر فراهم بشــود و بر اين 
خدمت و کار خــود افتخار کنيد و اين 
خدمت برای انسان افتخار است آدم اگر 
اينجور نباشد زندگی اش چه فايده ای 
دارد اگر مــردم متوجه اينجور خدمات 

بشوند همه استقبال می کنند.
 اهم مطالــب و تشــويقهايی که در 
اسالم شده خدمت به مردم است قرآن 
که مطالعه می شــود دستورات پيامبر 
اکــرم و ائمه معصوميــن که دقت می 
شــود همه و همه مطالــب خدمت به 
مردم اســت.هرچه فعاليــت کنيد زياد 
نيست و بايد بيشتر خدمت کنيد و جلو 
برويد و توقف نداشــته باشيد البته در 

فراموش نکنيم 
وظايف انسانيت 
و اسالميت و 
رسيدگی به امور 
جامعه از اهم 
مسائل است و در 
قرآن و احاديث 
ائمه تأکيد شده 
است از شما تشکر 
می کنم خداوند 
شما را حفظ و 
 تأييد کند
 ان شاء اهلل

اين مطالب نبايد کمبود داشــته باشيم 
اميدواريم که افراد شما و اشخاصی که 
با شــما برای رضای خدا همکاری می 
کنند کــه باالتر از رضای خدای متعال 
چيزی باالتر نيست. اميدوارم که کسانی 
که در اين راه با شما همکاری می کنند 
موفق و متوجه باشــند و ان شاء اهلل آقا 
امام زمان )عج( از شما راضی و خشنود 
باشــند.الحمدهلل خدمت بــه مردم در 
جامعه ما احياء شــده و انصافاً بايستی 
که از مردم قدردانی بکند ، مردم خيلی 
کمک می کننــد الحمدهلل مردم خوبی 
داريم البته هرکس به سادات رسيدگی 
کند نور علی نور اســت و ان شــاء اهلل 
خداوند به همه خدمتگزاران خير دهد.
و السالم عليکم
و رحمه اهلل و برکاته
 در پايــان اين مالقــات آقای نيری 
گفت: آقا اجازه بفرمائيد دست مبارک 
شــما را به نمايندگی ببوسم که ايشان 
ممانعت کرده و گفتند: نه من دســت 
همــه اينها که در ايــن راه خدمت می 
کنند و فعاليت دارند با کمال ميل می 
بوســم. ايشــان از آقای نيری خواست 
که ايــن مطلب را به همه خيرين عزيز 

بگويند.



19

ویژه نامه دیدار دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور 
و هیات همراه با آیات عظام و مراجع تقلید

بسم اهلل الرحمن الرحيم
برای ما توفيقی شــد استفاده کرديم از 
بيانــات جنابعالی ايــن روايت معصومين 
هســت که کارها 3 قسم است يکی رشد 
يقينــی دومی ضاللت يقينــی و ديگری 
مشتبه است از چيزهايی که رشد يقينی 
است همين کارهای خدمت به مردم است 
و اين يک عبادت بزرگی است و از عبادات 
الهی بخصوص به شــيعه کــه هم عقيده 

هستيم .
پس بطورکلی انسان مورد توجه اشخاص 
حتی خوارج و امثال اينها در بعضی موارد 
وارد شده که حضرت سجاد )ع( کمک می 
کرد و به آنها گاهی خدمات را می داد اين 
خوب است و نيز خصوصاً شيعه يک امتياز 
يا فرقی دارد و در روايات هســت که امام 
معصوم در طواف بود کسی اعالم نياز کرد 
و امام متوجه شــد و امــام معصوم طواف 
مســتحبی را قطع کرد تا قضای حاجت 

مؤمنی را برآورده کند .
حتی طواف و امثال اينها ) يعنی اعمال 
عبادی ( را ســفارش شده اگر انسان قطع 
کند و کار مردم را راه بياندازد مقدم است بر 
ادامه طواف ، و آنکه الحمدهلل اين موضوع 
خدمت مردم و جامعه شــيعيان اين جزء 
برگ درجه اول عبادات اســت و به هريک 
از شما آقايان خداوند اين توفيق را عنايت 
کرده که زحمتشان در اين راه بزرگ باشد 
و وظيفه ماســت که دعا کنيــم تا آقايان 
موفق باشند ان شاء اهلل که موفق هستند 

موفقتر باشند و خواهند بود.

 بله همانطور که می فرمائيد کشــور ما 
و ايرانی ها يک نجابت خاصی دارند مردم 
کشورهای ديگر آنگونه که می گويند اين 
خصوصيت رســيدگی به مردم را ندارند و 
خدمت به مردم بســيار خوب اســت اين 
توفيق خدمت را خداوند به آقايان داده ان 
شــاء اهلل ادامه پيدا کند و مطلبی که بايد 
متذکر شد اخالص در عمل است ، انسان 
واقعاً رضای الهی را درنظر بگيرد و نياز مردم 
را برطرف کند که معموالً اينگونه است ان 
شاء اهلل اخالص عمل را تقويت کنيد اين 
خيلی تأثيــر دارد در دوران رضاخان يک 
حوزه علميه تشکيل شد رضاخانی که همه 
حوزه ها را بهم زد مشهد و اصفهان و ... و 
جاهای ديگر و نگذاشت حوزه ها کار کنند.

 مرحوم آیــت اهلل حائری در قم در کنار 
تهران و مرکز یــک حوزه علمیه خوبی را 
تأسیس کرد اینهم در اثر اخالص شدیدی 
که داشــت موفق بــود و هیچ کس خیال 

سخنان حضرت آيت اهلل العظمی شبيرى زنجانی در ديدار با 
دبيرکل مجمع خيرين سالمت در قم روز پنج شنبه 6/ 4/ 92

خدمت به مردم و جامعه شیعیان
جزء برگ درجه اول عبادات است

نمی کرد که یک حوزه ای با بودن رضاخان 
درســت بشــود و بعد از رفتن حاج شیخ 
عبدالکریم باقی بماند و اصاًل این احتمال 
را هم نمی دادند ولی با خلوص ایشــان و 
مراجع بعدی ســبب شد که حوزه علمیه 
قم بقاء پیدا کرد و متالشــی نشــد و این 
اثر مثبتی است که اخالص در عمل دارد 
اشخاص دیگری ممکن است بدون دست 
الهی آثاری داشــته باشند ولی مضمحل 
می شــود و از بین می رود. قصد قربت و 
اخالص هست که کارها را ماندگار می کند 
و اینها را اولیاء خدا توجه می کنند و تأثیر 
واقعی دارد . وظیفه ما هم دعا کردن برای 
موفقیت آقایان است . الحمدهلل آنگونه که 
گزارش دادید خوب بود و مردم همه اقبال 
دارند و خدمات شما بشارتی است برای ما 
خصوصاً مسائل بیماران و خدمات سالمت 

شما ان شاء اهلل مؤید باشید .
و السالم عليكم و رحمه اهلل و برکاته

انسان واقعًا رضاى 
الهی را درنظر 
بگيرد و نياز مردم 
را برطرف کند که 
معموالً اينگونه 
است ان شاء اهلل 
اخالص عمل را 
تقويت کنيد اين 
خيلی تأثير دارد
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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
خيرمقدم عــرض می کنــم و از اين 
خدمات خوبی که انجام می دهيد تشکر 
می کنم خدا انشــاء اهلل توفيقتان بدهد 
موفق باشيد کارهايتان همه خيلی خوب 
اســت و من فکر کردم در ميان کارهای 
خوب اول باشــد حتی فکر کردم که من 
چه کار می توانم بکنم راجع به اين کار، 
خيريــن آدمهايی الهی هســتند ما که 
دســتمان خالی است .من فکر کردم که 
افراد اگر همه چيزشان را در اين راه خرج 
کنند جا دارد در هر صورت کارتان خيلی 
خوب اســت .خداوند به همه آقايانی که 
در اينکار با شــما همکاری می کنند به 
همه شــما و آنها توفيق بدهد . فکر می 
کنم هرچه بگوييم کم گفتيم برای اينکه 
آقايان با ايــن همت بلند خدمات خوبی 

ارائه دادند .
مــا بايد هميشــه اينهــا را دعا کنيم 
انشاء اهلل هميشــه مؤيد موفق باشيد در 

اين مجلس از گزارشــات شما لذت بردم 
اميدوارم همه شما و همه آقايان که با شما 

همکاری می کنند مؤيد بدارد .
والسالم عليکم و رحمه اهلل و برکاته

ســخنان حضرت آيت اهلل العظمی موسوى اردبيلی در مالقات با 
جناب آقاى نيرى دبيرکل و مســئولين مجمع خيرين سالمت در 

تاريخ 24 / 6/ 1392 در قم
خیرین انسان هایی الهی هستند

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الحمــدهلل رب العالمیــن و الصاله و 
السالم علی رســول اهلل و علی آله آل 
اهلل و لعنــه اهلل الدائم علــی اعدائهم 
عدواهلل و بعــد قــال اهلل الحکیم فی 
ِه َفلَُه َخْیٌر  کتاب اهلل: َمْن جاَء بِالَْحَســنَ

ِمْنها َو ُهْم ِمْن َفَزٍع یَْوَمِئٍذ آِمُنوَن
آیه 89 سوره نمل

ضمن تشــکر و تقدیر ، خوشبختی 
هســت برای حقیــر کــه در محضر 
بــزرگان و خیریــن باشــیم دفتر ما 
را مزیــن کردیــد .خوب بــرای بنده 
ســعادت اســت که در چنین روزی 
در خدمت شــما عزیــزان خدمتگزار 
در این جلســه پرخیر و برکت باشیم 
. مطالبــی که شــما فرمودیــد برای 
ما مبشــرات بود همه اینها بشارت و 

سخنان حضرت آيت اهلل العظمی علوى گرگانی درمالقات
با جناب آقاى نيرى دبيرکل و مسئولين مجمع خيرين سالمت  

در تاريخ 24 / 6/ 1392
خیرین سامت موجب افتخار نظام هستند
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تقلع ســرائر وقتی که پــرده ها کنار 
می رود مــی آیند مــی گویند فالن 
آقای خیر این همه نعمت از برکت تو 
بوده که انجام شده چقدر افتخار است 
یعنی اگر واقعــاً خیرین بدانند که در 
کار خیر چه چیز گرانبهایي قرار داده 
شده، واقعاً آرام نمی گیرند ولی خوب 
در عین حال خوشا به حالشان با این 
که نمی دانند دارند معامله می کنند و 
به حمداهلل قدمهای مثبت بر می دارند 
و لذا پیشــنهادی که رهبر بزرگوار ما 

دادند بسیار پیشنهاد عالی بود . 

 در تشکیالت خیرین یک تشکیالت 
جداگانه باشد همانگونه که اقا فرمودند 
جنبه نظارتی داشــته باشد که از خود 
مردم به مردم برسد ما کاری می کنیم 
که جامعه را از خودشان تأمین کنیم 
نه اینکه حتمــاً بیائیم بگوییم جامعه 
را دولت تأمین کنــد خیر خود مردم 
بیایند وســط هزینه های خودشان را 

خودشان تأمین کنند .
اســتمرار و بقــاء این هم بیشــتر 
اســت خیر و برکت آنهم بیشتر است 
لذا پیشــنهادی که رهبر عزیز دادند 
یک پیشنهاد بســیار جالبی است که 
بایستی همچنین مؤسسه خیریه ای و 
خیرین داشته باشیم که اینها را انجام 

بدهد . 
کارهایی را هم که انجام دادید بسیار 
کارهای مثبت و خوبی بوده عالی بوده 
اینگونه  در امور بهداشــتی درمانی و 
چیزهایی است که جامعه به آنها نیاز 
دارد و کار که تشکیالتی شد فشار به 
یک نفر نمی آید بــار روی همه افراد 
می رود در نتیجه آن اســتمرارش هم 
بیشــتر است چون اگر کار روی دوش 
یکی دو نفر باشــد ممکن است بعد از 

مدتی کار بخوابد .
امــا وقتــی تشــکیالتی شــد این 
تشــکیالت همیشــه ماندگار اســت 
اســتمرار دارد منتها یک قسمتی که 
بنده می خواســتم تذکری در این کار 
خیریــه تان به عزیــزان بدهم و آنهم 

مزید بر افتخاراتتان بشود .
مطالبی می خواستم پیشنهاد بدهم 
که باز هم بنشینید در هیأت و جلسه 
خودتان مذاکره و تحقیق و بررســی 
کنیــد و تصمیم بگیریــد البته نمی 
خواهم بگویم حتمــاً اجراء بکنید من 
دلم نمی خواهد در کنار این کارهای 
خیر که شــما انجام می دهید در امور 
بهداشــتی کمک به مســتمندان یک 
بخشی از کارتان را هم آن مطلبی قرار 

 امام صادق
می فرمايد : خدا 
می فرمايد که 
بدرستيکه خدا 
بال را از آن جامعه 
بر می دارد و از 
افرادى که اهل نماز 
و زکات هم نيستند 
خدا اين بال را از 
آنها برطرف می 
کند البته بواسطه 
کسانيکه اهل نماز 
و زکات هستند 
معلوم می شود که 
جامعه ما اگر بقائی 
هم دارد از برکات 
خوبان است

مژده بود به اعمالی کــه اقایان انجام 
دادند و خوب اینها برای ما ســرور آور 
اســت که بشــنویم که یک همچنین 
شــخصیتهایی از بزرگان الحمدهلل در 
این نظام جمهوری اســالمی هستند 
که همچنین خدماتی دارند این برای 
ما خیلی ارزشمند است و ما همین را 
انتظار داریم انصافاً در این نظام انتظار 
مــا همین اســت که بایــد همچنین 
افرادی باشند که موجب افتخار نظام 
هستند در واقع یک روایت از حضرت 
 امام صادق )ع( اســت که می فرماید :

 خدا می فرماید که بدرستیکه خدا بال 
را از آن جامعه بر می دارد و از افرادی 
که اهل نماز و زکات هم نیستند خدا 
این بال را از آنها برطرف می کند البته 
بواســطه کســانیکه اهل نماز و زکات 
هســتند معلوم می شود که جامعه ما 
اگــر بقائی هــم دارد از برکات خوبان 
اســت .خیلی معذرت می خواهم در 
قدیم کشاورزان رسمشان بود که این 
شالی ها را که می کارند کنار انها علف 
هرز شبیه شالی هســت درمی آید و 
به گیاهــان دیگر می گویند این اب و 

خاك و نعمتها مال ماست .
خبر ندارند 4 روز دیگر علف هرز را 

وجین می کنند و آنها را می کنند .
 حاال قضیــه افرادی کــه اینجا در 
مملکــت هســتند که اهــل چنین و 
چنان هستند می روند داخل بازی می 
کنند خیال می کنند هرچه نعمت در 
مملکت است مال اینهاست در حالیکه 
خدا این نعمت را برای خوبان دارد می 
دهد برای خیرین می دهد یا از برکت 
وجود خیرین بــال را از وجود آنها هم 

دور می کند .
پس وجود خیرین برکت برای همه 
می شــود نه فقط برای خودش ، آن 
شــخص خیر ، آدم پــاك نعمتش به 
وجود همه می رســد خوب این چقدر 
افتخار اســت که فــردای قیامت یوم 
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بدهید که مرحوم آیــت اهلل العظمی 
بروجردی به آن اهمیت می دادند .

بروجردی  العظمی  اهلل  آیت  مرحوم 
یکــی از چیزهایی کــه از آثار برکات 
مرد مجتهد و مرجع عزیز ما هســت 
این بود که ایشــان خیلی تأسف می 
خــورد از آنکه جامعه امــروز ما روی 
عدم توجه یک سلسله از سرمایه های 
ارزشمندی که ما داریم اینها به مرور 
زمان دارد از دســت می رود و چقدر 
خوب اســت عزیزانی بیاینــد و این 
سرمایه ها را دوباره تازه و زنده کنند 

و بماند .
حاال آن سرمایه ای که ایشان اهمیت 
می داد چه بــود ؟ فرمود کتب علمی 
عتیقه هایی کــه از بزرگان از قدیم یا 
بزرگان معاصر است که اینها در گوشه 
هــای خانه افتاده و خاك می خورد از 
بین می رود و اینها در جامعه نیامده ، 
می فرماید اگر این متون علمی اگر به 
جامعه بیاید چقدر جامعه را سرشار از 

علم و کمال و ادبیات می کند .
در همین رابطه آقــای حاج محمد 
حسین کوشــا آمد خدمت حاج آقای 
بروجردی ایشان از سرمایه های زمان 
آقای بروجــردی بود آمدند محضر آقا 

) البتــه این مطلــب را خود حضرت 
آقا تعریف و نقل مــی کنند ( پس از 
ادب عرضه داشت حضرت آقا من دلم 
می خواهد به من محبتی کنید و مرا 
راهنمایــی کنید کاری بــه ما محول 
کنید که ذخیره ای برای ما باشــد به 
این نباشد که با رفتن ما از بین برود .
مرحوم آقای بروجردی فرمودند اگر 
من بگویم انجام می دهی ؟ عرض کرد 
بله حضرت آقا ، برای تأکید یک شبه 
قسمی هم از ایشان گرفت که من در 
صورتی اینرا به شما پیشنهاد می دهم 
که وعده و قول بدهــی که انجام می 
دهی ایشــان بنا کرد قسم خوردن که 
هرچه شما بگوئید و من در توانم باشد 

انجام می دهم .
مرحوم آیت اهلل فرمود همین نکته را 
می خواهم، و اشــاره کرد حاج محمد 
حسین االن ما یک سری عتیقه هایی 
داریم که در گوشــه و کنار در حال از 
بین رفتن اســت و حتــی نمونه های 
کتابها هم االن پیدا نمی شود ، با چه 
زحمتی ما توانســته ایم آنها را جمع 
کنیم بیائید یک کاری کنید که اینها 

حفظ و منتشر شود.

حاج محمد حســین گفت : من در 
تهران یــک پاســاژی دارم همه این 
ســاختمان را حاضرم در اختیار شما 
قــرار بدهم درآمد این مجتمع تجاری 
فقط برای تأمین جمع آوری و نشــر 
کتب قدیمه بزرگانی که هستند یا فوت 
شــدند زیرنظر مبارك شما و هیئتی 
که شــما معین می کنید و این سبب 
باعث شــده ، که چقدر کتب قدیمی 
از برکــت و لطف این مرد خدا رحمت 
کرده آثارش چاپ شده و بدست علما 
و مراجع فعلی هم هســت که استفاده 
می کنند مثل روضه المتقین مجلسی 
اول کتاب من ال یحضره الفقیه نبود او 

هیچ کس نداشت .
من نظــرم این بود که اگــر آقایان 
صالح بدانند بررسی کنند یک بخش 
و لو جزئی یک درصد کوچک در یک 
مرکــزی این مطلب را قرار بدهند این 
مرکزی برای مراجعه افرادی که مایل 
هســتند از بزرگان ، مراجع پیشنهاد 
می دهند که مثاًل کتابی هســت که 
چاپ شود بدرد جامعه می خورد آنها 
اقدام به چاپ آن کنند خوب اســت و 
حتی مهر زده شــود یا توضیحی داده 

اگر واقعاً خيرين 
بدانند که در کار خير 
چه چيز گرانبهايي 
قرار داده شده، واقعًا 
آرام نمی گيرند. ولی 
خوب در عين حال 
خوشا به حالشان با 
اين که نمی دانند 
دارند معامله می 
کنند و به حمداهلل 
 قدمهاى مثبت بر
 می دارند.
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ضمن تقدير از عمل 
شما چون ما بايد 
جامعه مردمی را بايد 
در درجه اول قرار 
بدهيم اينها مراحل 
بعدى است . 
 انشاء اهلل آينده حتمًا 
خدا با شماست و حتمًا 
هم ادامه دارد خدا 
خودش وعده داده ان 
اهلل مع الذين اتقوا و 
الذين هم محسنون 
ديگر از اين چه چيز 
بهترى می خواهيد 
خود خدا می فرمايد 
من با خيرين هستم

شــود در کتاب که این کتاب توسط 
مجمع خیرین سالمت چاپ و منتشر 
شده است و این ماندگار است. ضمن 
تقدیر از عمل شما چون ما باید جامعه 
مردمــی را بایــد در درجــه اول قرار 

بدهیم اینها مراحل بعدی است . 
 انشــاء اهلل آینــده حتمــاً خــدا با 
شماســت و حتماً هم ادامه دارد خدا 
خودش وعــده داده ان اهلل مع الذین 
اتقوا و الذین هم محسنون دیگر از این 
چه چیز بهتری می خواهید خود خدا 

می فرماید من با خیرین هستم. 
من توفیقات شــما را که همیشه در 
خدمت کــردن به جامعه بشــریت و 
انسانیت و پیشــبرد کار مردم هستید 
از خداونــد متعــال تبــارك و تعالی 
خواســتارم و از همه شما هم التماس 

دعای مخصوص دارم .
خدا به حق محمد )ص( شما عزیزان 
، دوستان ، خیرین در رأس همه امور 
مملکت رهبــر بزرگوار و مراجع تقلید 
را توفیق روزافــزون عنایت بفرماید و 
 زمینه ظهور و فرج آقا امام زمان )عج (

را فراهم بفرماید .
جداً اینها قابل تقدیر است تشکیالت 
خیلی برکات دارد قابل انکار نیســت 
انشاء اهلل امیدواریم هرچه بهتر از اینها 
در آینده برایتان پیش بیاید و موجب 
افتخار ما باشــید .همیشــه انشاء اهلل 
موفق و مؤید و منصور باشــید و خدا 

توفیق بیشتری بشما بدهد .

و السالم عليكم
 و رحمه اهلل و برکاته

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ضمن خيرمقدم عــرض کنم که 
است که  موضوع سالمت موضوعی 
مردم ولو آنها که خيلی هم متدين 
نباشــند کمــک می کننــد يعنی 
موضوع جاذبه دارد مثل موضوعاتی 
نيست که ما می خواهيم پول جمع 
کنيم حالش نباشــد يا نتواند عامل 
بعــد هم خوب آقای نيری و شــما 
عزيزان و دوستان هستيد ، اعتمادی 
که مردم به شــما دارند خيلی مهم 
اســت من راجع به امداد هم سالها 
به ايشان عرض می کردم اعتمادی 
کــه مردم به امداد پيــدا کردند در 
طول زمان خيلی چيــز ارزنده ای 
است االن اينجا هم همينطور است 
يعنی خود فعاليت جاذبه دارد تمام 
افرادی که دســت اندرکارند مردم 
بــه آنها اعتماد دارند و ايشــان می 

ســخنان حضرت آيت اهلل استادى امام جمعه قم و عضو 
شوراى عالی مديريت حوزه علميه قم در ديدار با دبيرکل 

مجمع خيرين سالمت
در فعالیت هاي خیریه قصد قربت کنید
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گويند ) آقــای نيری( موعظه کنيد 
موعظه ما اين اســت که اين اعتقاد 
نبايد بهم بخورد يعنی تمام افرادی 
که در اين زمينه دارند کار می کنند 
اين دقيقاً مثل کار يک آخوند است 
اگر احســاس کنند يــک آخوندی 
پولکی است اگر احساس کنند يک 
آخوندی دنبال اســم و رسم است 
اگر احساس کنند که... خوب اثری 

ندارد و تحويل نمی گيرند. 
اينجا هم من فکــر می کنم بايد 
شــما تا حاال همينطور بوده و بعد 
هــم ادامه دارد و ان شــاء اهلل همه 
همکاران به عنــوان يک کار دينی 
بــه عنوان يک عبــادت و به عنوان 
يــک کاری که رضای خدای متعال 
اســت که هيچ چشمداشتی هم به 

آن نداريد.

ايشــان )آقــای نيــری( مطالبی 
فرمودند که مسئله حقی است اتفاقاً 
يکی از علما هم يک وقتی بحث وقف 
بود حتی به مســئله شهيد مطهری 
ايراد گرفت من به سپهساالر کاری 
ندارم ولی باالخره مدرسه ای است 
يک نفری بنام سپهســاالر ساخته 
ايــن را اگر اســمش را عوض کنيد 
فرد ديگری که مــی خواهد کمک 
کند می گويد به سرمن هم همين 

خواهد آمد و کمک نمی کنند.
 اين يــک واقعيتی اســت که ما 
راجع به کسانی که کمک می کنند 
بايد قصد قربت داشته باشيم نبايد 
بگوييم حاال که قصد آن قربت است 
ما اســم ديگــری روی آن بگذاريم 
اين چه حرفی است آنوقت خودش 
به اين اســم حساسيت داشته باشد 
يعنی ما وظيفه داريم يعنی هرکسی 
کاری انجام داده خدمتی انجام داده 

از او قدردانی کنيم.
 از آقای نيری االن شــنيديم که 
شــما خيلی کارهای زيــادی انجام 

داديد اما زير پوشــش نبوده و اگر 
هماهنــگ باشــيد خوب ايشــان 
خوشحال می شــود اگر می گويند 
زير پوشش باشــد برای اينکه اين 
تشــکيالت می خواهد توسعه پيدا 
کنــد کمک کند واال مــی گويد ما 
هميــن را می توانيم ادامه بدهيم و 
بس، خير واقعــاً کارهايی که قبول 
کرديم و دنبال می کنيم بدانيم به 
عنــوان يک عبادت بــه عنوان يک 
کاری که برای خــدای متعال می 
خواهيم انجام بدهيم باشد خودمان 
هيچ چشمداشتی نداشته باشيم اين 
را روز بروز توسعه آن را بيشتر کنيد 
جناب آقای نيری ببيند در زندگی 
شخصيمان بنده به شما عرض کنم 
صدقه بدهيد برای سالمتتان صدقه 
بدهيد برای اينکه زندگيتان مشکل 
دار نشــود يک کشور هم همينطور 
اســت يعنی اين کارهــای خير که 
در کشور می شــود اينها می تواند 
باعث بقای دولت بشود يعنی دولت 
وظيفــه دارد که اينهــا را تحويل 

 يک بارمن خودم 
واسطه يک کمکی 
بودم کسی آمد 
و گفت چند خانه 
جهيزيه می خواهند 
يک مقدارى پول 
بود من به اين بنده 
خدا دادم و گفتم 
وسايل مورد نياز چند 
جهيزيه را فراهم 
کنيد اينها خريدند 
و تحويل دادند به 
ذهن آمد که با چند 
خانه گيرندگان تماس 
بگيريم از کم و کيف 
آن باخبر شويم باور 
کنيد نمی دانيد که 
 چه تشکرى
 می کردند



25

ویژه نامه دیدار دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور 
و هیات همراه با آیات عظام و مراجع تقلید

 اين کارهاى خير که 
 در کشور 
می شود اينها می 
تواند باعث بقاى 
دولت بشود يعنی 
دولت وظيفه دارد که 
اينها را تحويل بگيرد 
يعنی به نفع خودش 
است يعنی هرچه ما 
 بيشتر ) يعنی مردم (
 در سراسر کشور به 
ضعفا برسيم باالخره 
در اين مجموعه 
هستيم در اين 
جمهورى اسالمی 
هستيم و اين باعث 
می شود که مردم 
به نظام جمهورى 
اسالمی ايران عالقه 
مند بشوند

بگيرد يعنی به نفع خودش اســت 
يعنی هرچه ما بيشتر ) يعنی مردم 
( در سراســر کشور به ضعفا برسيم 
باالخره در اين مجموعه هستيم در 
اين جمهوری اسالمی هستيم و اين 
باعث می شــود که مــردم به نظام 
مند  ايران عالقه  اسالمی  جمهوری 
بشوند خوب اگر واقعاً اين تشکيالت 
شما همين تشکيالت قم مثاًل شما 
بفرماييــد مردم ايــن مقدار کمک 
کردند و ايــن کمکهای دولت بوده 
، يعنی باعث بشــود که مردم همه 
کارها را ببينند عالقه مند بشــوند 
اين اســت که بايد قــدر بدانيم و 
برای مردم توضيح بدهيم برايشــان 
بايد صحبت کرد يا بواســطه کسی 
، دقيقاً مثل مسجد است چند سال 
پيش من به قم رفتم يک مسجدی 
در موضــوع خاصی حرفهايی بزنيم 
شــروع کرديم وظايف امام جماعت 
را گفتن که آقا اگر شما آنجا هستيد 
فقط بيائيد نمــاز جماعت بخوانيد 
برويــد که فايــده ای نــدارد برای 

مسجد بايد برنامه داشته باشيد.
برای جوانان يــک چيزهايی اين 
چنين گفتيم بعد پيــش نماز آمد 
گفت آقا اينجا درآمــدی که نداره 
به کنار و حــدود 100 هزار تومان 
پول آب و برق آمده ما برای همين 
مانديم آنوقت شــما می گوئيد من 
بايــد چنين و چنان کنــم و برنامه 
ريزی کنم ، واقعاً زشــت است واقعاً 
برای يک دولت زشت است که برای 
مسجد برای حسينيه برای همچنين 
کارهايی مثاًل تهيه دارو برای هزينه 
باشد  بيمار مشــکل داشــته  های 
همين چند روزی من مسجد آقای 
خرازی می روم برای نماز پشت سر 
ايشان يک بقال هســت آنجا کنار 

مســجد ايشان کل ســرمايه مغازه 
ايشان 100 هزار تومان نيست چند 
تا دستمال کاغذی و چند کيلو خيار 
می آورد برای فروش و او می گويد 
يک ميليون و نيم برای من ماليات 
آمده خوب اصاًل اين برخورد مردم 
 را دور می کند از دين و جمهوری ،

 آنجــا آقــای خــرازی معتمدين 

امضاء کردند و تأييديه نوشــتند به 
رئيس اداره مربوطــه که اين آقا با 
ايــن وضعيت روزی 10 هزار تومان 
درآمد ندارد آنوقت شما... آخه اينها 
می گويند اينجا مغازه است و چنين 
و چنان است اينها را بايد يک جايی 
به آنها تفهيم کرد بخصوص در اين 
جور کارهای خير يک ســهم مهم 
حاال الاقل همين ســخت گيری ها 

را نکنند ماليات را نگيرند. 
کــه اين بــه نظرم می شــود ان 
شــاء اهلل اميدوارم که روزبروز اين 
کارها توسعه پيدا کند عرض کردم 
اينگونــه خدمــات و فعاليتهــا هم 
برای خودمان خوب است هم برای 
دولتمان هم بــرای نظام جمهوری 
اسالمی آقا هم که اين همه سفارش 
می کنند يک بعدش همين اســت 
واقعاً خودش خيلی ايجاد عالقه می 
کند يعنی اين يک مرکزی باشد از 
ايــن مراکزی کــه کمکهايی که به 

بعضی خانه ها می کنند.
 يــک بارمن خودم واســطه يک 
کمکی بودم کســی آمــد و گفت 
چند خانه جهيزيه می خواهند يک 
مقداری پول بود مــن به اين بنده 
خدا دادم و گفتم وسايل مورد نياز 
چند جهيزيــه را فراهم کنيد اينها 
خريدنــد و تحويــل دادند به ذهن 
آمد که بــا چند خانــه گيرندگان 
تمــاس بگيريم از کــم و کيف آن 
باخبر شــويم باور کنيد نمی دانيد 
که چه تشکری می کردند از همان 
مجموعه ای که به آنها کمک کردند 
يعنــی 200 يا 300 يــا 500 هزار 
تومــان کمک کرده بــود اين خانم 
پشــت تلفن بســيار سپاسگزار بود 
واقعاً همينهاســت که اين نظام را 

نگه می دارد. 
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بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
خیلی خوش آمدید مشتاق دیدار خدا 
توفیقتان بدهد .به هر حال ما تقدیر می 
کنیم از خدمات شــما اما شما خدا را 
شاکر باشــید که این توفیق نصیبتان 
شــده و می توانید کارهــای مثبت و 
بزرگی انجام بدهید با آن سابقه طوالنی 
که دارید .البته شما با یک عشق و عالقه 
و انگیزه خاص دارید خدمت می کنید 
و به حمداهلل موفق هستید و ما همیشه 
شما را دعا می کنیم .هرچه شکر کنید 
باز کم اســت البته خدمات شما مثال 
زدنی است و در کارهای خیر همیشه 
پیــش قدم بودید و اّمــا بنعمته ربّک 
َفحّدث )ضحی 11 ( و اِن تَُعّدوا نِعَمَت 
اهلل ال تُُحصوها )ابراهیم 11 ( خدا انشاء 

اهلل به شما خیر دهد و کمکتان کند .
و السالم عليكم و رحمه اهلل

ســخنان حضرت حجت االسالم والمســلمين آقاى سيد جواد 
شهرستانی نماينده تام االختيار حضرت آيت اهلل العظمی سيستانی 

در ديداردبيرکل و مسئولين مجمع خيرين سالمت: 
 خدمات شما مثال زدنی است

اميدوارم که ان شــاء اهلل روزبروز 
بيشتر موفق باشــيد اوالً که عرض 
کــردم که شــما مثل اينکــه اصاًل 
مقدر بــوده که هميشــه به مردم 
خدمت کنيد به ضعفا خدمت کنيد 
واقعاً  بايد همــه  هــم  همکارانتان 
شــکرگزار باشند چون اين خدمتی 

بزرگ است.
 من مکرر بعضی از دوســتانی که 
همراهشــان می روم شــايد خوب 
نباشد که اسم بگويم عرض می کنم 
کاری ندارم که حقوق شــما مکفی 
هست يا خير اداره می شويد يا خير 
ولــی کار خودت را يــا کار ديگران 
مقايسه کن ببين ديگران کار دارند 
و چــه جور کاری دارنــد ؟ حاال يا 
اين درآمدی يا کمتر يا بيشتر، ولی 
توچــه کاری داری يک کار محترم 
يــک کاری که عبادت اســت يک 

کاری کــه همه جا می تواند مطرح 
کند خود اين خيلی ارزش است که 
انســان کاری که نصيبش می شود 
کاری معنوی باشد اتفاقاً اين کاری 
که نصيب شــما شــده چه برايتان 
استفاده مالی و حقوقی داشته باشد 
چه نداشــته باشــد واقعاً بايد شکر 
کنيد که همچنيــن کاری خدمت 
می کنيد يعنی وسيله خيری شديد. 
ان شــاء اهلل که همه به وظايفمان 
آشــنا هســتيم و عمــل کنيم که 
انشــااهلل می کنيم ما هــم دعاگو 
هســتيم و ما را دعا کنيد اگر کاری 
از دســت ما ساخته باشد سفارش ، 
صحبتی حرفی ســخنی جلسه ای 
يا در ســخنرانی يا پيش شخصيتها 

آمادگی داريم. 

و السالم عليکم و رحمه اهلل

 اين يک واقعيتی 
است که ما راجع 
به کسانی که کمک 
می کنند بايد قصد 
قربت داشته باشيم 
نبايد بگوييم حاال که 
قصد آن قربت است 
ما اسم ديگرى روى 
آن بگذاريم اين چه 
حرفی است آنوقت 
خودش به اين اسم 
حساسيت داشته 
باشد يعنی ما وظيفه 
داريم يعنی هرکسی 
کارى انجام داده 
خدمتی انجام داده 
از او قدردانی کنيم
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