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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 مکارم شيرازي:
 ما اگر سالمت مردم را تامین کنیم، مقدمه تمام کارهای خیر تامین شده است. این کار 

در فضای جمهوری اسالمی انجام می شود و تبلیغی است برای نظام اسالمی که وقتی 
اسالم و نظام اسالمی پیش بیاید چنین برکاتی را به همراه خودش می آورد.خبررسانی 

شما خوب و وسیع باشد و در کنار کارهایتان بر روی مسائل فرهنگی نیز فکر کنید.

حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی: 
 هرکس به هر نسبتی که به مردم خدمت کند به همان نسبت نیز به خداوند متعال 

تقرب بیشتری دارد و محبوب است. کار شما احسان و خدمت است.
 فکر نمی کنم کاری از این باالتر باشد.

حضرت آيت اهلل العظمی موسوی اردبيلی :
 سعی کنید با حفظ اولویت در شهرستانها اقدامات خود را پیگیری کنید، افراد خیر زیادی 

در کشور هستند که الزم است زمینه مشارکت آنها برای انجام این کارها فراهم شود.

حضرت آيت اهلل العظمی علوی گرگانی :
 تا نفس داریم، مسوولیت داریم و باید دست همدیگر را بگیریم و باید به هم کمک 

کنیم و یار هم باشیم.

حضرت حجت االسالم و المسلمين شهرستانی: 
کار تشکیالتی و کار مدیریتی، امر مهمی در جامعه است. کار وقتی منظم و گروهی 

باشد و بر مبناي همکاري باشد،خیلی نتایج خوبی دارد. 
 قدمهایی که برمی دارید آثارش را امروز نمی بینید. بلکه آثارش دراز مدت است.

حضرت آيت اهلل سعيدی :
 نباید خدمت رسانی های ما صبغه سیاسی به خود بگیرد و صبغه انسانی بهترین صبغه 

است که اهل بیت)ع( به ما توصیه کردند.



5

ویژه نامه دیدار دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور 
و هیات همراه با آیات عظام و مراجع تقلید / اردیبهشت 1395

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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از عطیــه های بزرگ الهــی و مفتاح 
رستگاری، بهره گیری از چشمه جوشان 
معارف الهی اســت، آنــگاه که بخوبی 
دریافت و عمل گــردد بی هیچ اغراقی 
ماندگارترین سرور و شــادمانی را برای 

انسان رقم میزند.
 و راز مانــدگاری آنها افــق های تازه 
ایســت که به زوایای نامکشوف آنان راه 
می یابد و جانمایــه این الطاف به رگها 
شوق می دواند و تداوم پرفروغ آن دامنه 
هیجانات و احساســات فرد مسلمان را 
به خود معطوف مــی دارد تا از دریچه 
این حس عظیم درســهای دلدادگی به 
معشــوق ازلی و سرســپردن به فرمان 
معبود ابدی، درآوندهــای درخت دین 
به جریــان درآید و قوام و دوام مؤمنین، 
تضمین گردد. اوج عظمت انسان عارف 
و دین باور زمانی است که بنا آموزه های 
دینی مســیر بخشش و ایثار را بجوید و 
در راه رضای دوســت در این طریق گام 
بردارد. پیشوای متقیان حضرت علی )ع( 
فرموده اند آنــان که پاداش الهی را باور 

دارند در بخشش سخاوتمند ترند.
 بی شــک مخاطبان این کالم رســا 
و بیان وزیــن امام عارفان و پیشــوای 
آزادگان، حضرت علــی )ع( قطعاً مردم 
عصر ایشــان نبوده و پیامی برای همه 
زمانها و تمامی عاشــقان و دوستداران 
مکتب علــوی و عالقه منــدان به حل 
مشــکل بندگان خداســت مؤمن آنگاه 
که بخشــی از اموال خود را در امور خیر 
جاری می کننــد، قطعاً به حظی بدون 
وصف دست می یابد که تفسیری برای 
آن ممکن نیست مجموعه خدوم خیرین 
ســالمت با همکاری دانشگاههای علوم 
پزشــکی در جای جای میهن اسالمی 
با حســن نیت و خلوص قلبی مســیر 
نورانی خدمت به هــم نوعان محروم و 
آسیب پذیر را در پیش گرفته اند و برای 
تأمین سالمت و بهداشت و درمان آنان 
 سرمایه های مادی و معنوی خود را بکار 

گرفته اند. 
این تالش صالح و نیکوکارانه، عمل و 
اقدامی اســت که هم به جا و به مورد و 
هم به وقت و به موقع صورت می پذیرد، 
چون در شــرایط کنونی این حرکت و 
تالش زمینه ســاز رفع بخــش بزرگی 
از مشــکالت حوزه بهداشــت و درمان 
جامعه میباشــد و تمامی سعی و تالش 
براین اســت که با درنظر گرفتن اولویت 
های واقعی که با مشورت کارشناسان و 
آگاهان بدست می آید نیات خیر بانیان 
اجرایی شــود تا نیازمندان این عرصه از 
برکات این عمل خداپسندانه بهره مند 

گردند.
الزمه این حرکت الهی نیازمند پشتوانه 
ای عظیم معنوی و الهی است که بزرگان 
دینی ما همواره در این مسیر راهگشا و 
عامل بــوده اند کالم و گفتار پرمهر این 
عزیزان آن جا که تمدن قامت راســت 
کرده و فرهنگ، فرصت ترویج یافته است 

بازتاب و تأثیری مضاعف دارد. 

این سرزمین مقدس نخبه پرور، پایگاه 
پویایی و کمال و خاستگاه عالمان دینی، 
فرزانگان تاریخ و مهد معنویت به دلیل 
مشــکالت موجود در همه شاخص ها 
نیازمند توجه بوده و در زمینه زیرساخت 
های بهداشت و درمان این مؤلفه ملموس 

تر و عینی تر است. 
در ایــن تحفه تقدیمــی از کالم ناب 
مراجــع عظیم الشــأن بهره جســته و 
رهنمودهای عزیــزان را چــراغ راه، تا 
با لطف حق برای زدودن کســری ها و 
ضمن فشــردن دستهای ســخاوتمند 
پاک سرشــت به توفیق الهی پاســخی 
افتخارآمیز و درخور همچون گذشــته 

دریافت کنیم. 
آشنایان گمنام، ســفیران مهربانی و 
رهپویان بی ادعا دعــای خیر ما بدرقه 
جاده سعادت و ســالمت شما باد و بال 
فرشته هایی که بر علو همت شما غبطه 
می خورند آذین لحظــه هایتان و امید 
اینکه سپاس مضاعف ما را پذیرا باشید. 

مقدمـــه

…. و ما تقدموا النفسکم من خير تجدوه عنداهلل

و بدانيد آنچه را از كارهای نيک برای خود از پيش 

می فرستيد، نزد خدا به بهترين وجه و بزرگترين 

پاداش خواهيد يافت.

) سوره مزمل آيه 20 (
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
 این جوشــش مبارک ازشیراز شروع 
شــد و ما باید از شیرازیها تشکر کنیم 
و بعد هــم از جنابعالی )آقای نیری( و 
دوســتان و همکارانتان ازته دل تشکر 
میکنــم که ایــن کار خــوب را انجام 
همیشــه  مردمی  کارهای  میدهیــد، 
مبارک اســت، وقتی نیروی مردم وارد 

کاری شود آن کار موفق است.
 ید اهلل مع الجماعه، این اصل مهمی 
است مردمی بودن خیلی خوب و یک 
اصل مهمی اســت، یکــی از کارهای 
اساسی که از اول انقالب تا حاال انجام 

شده مردمی بودن است.
 ایــن باید تفهیم 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 شــما وارد شدید، موفق بودید 
چون کار را بلد بودید و از مردم کمک 
گرفتید درهمــه امور وقتی اکثر مردم 
وارد شدند،کار به انجام میرسد. درهمه 
کارها اگر مردم مشارکت کردند مسائل 
حل شــده،کما اینکه اصل انقالب هم 
همین بود، مردم وارد شــدند پیروزی 
حاصل شد، اگر مردم نبودند موفقیتی 

نبود در همه امور همین است.
درسالمت، در آموزش و پرورش، در 
اقتصاد مردم موثر هســتند اما مسئله 
ســالمت جزو مســئله درجه یک هر 
کشوری هست. اگر بخواهیم دو یا سه 
مســئله را درکنارهم جزو مسائل مهم 
کشور قرار دهیم، مســئله بهداشت و 
ســالمت اولویت دارد. مــا باید کاری 
کنیم که خیــال مردم از ناحیه درمان 
و بیماری آســوده باشــد، هرکس که 
مریض شده باشد یا مریض داری کرده 

باشد، می داند چقدر سختی و ناراحتی 
دارد. لذا این مســئله کار بسیار مهمی 
است. هر چه می توانید در این زمینه 

کار کنید. 
ترتیبی هم که انجام دادید ) ترکیب 
هیئت امنــا و ائمه جمعــه به عنوان 
ریاســت هیئت امناء ( بســیار الزم و 
اساسی است. همچنین اگر کار عالمانه 
نباشــد، اشــتباه می شــود. بنابر این 
حضور علما و پزشــکان و متخصصان 
الزم اســت. همچنانکــه اگــر جنبه 
مردمی قطع شــود، به نتیجه نخواهد 
رسید. منتها سعی کنید تشکیالت به 
سمت تشکیالت اداری بسته نرود. اگر 
اینطور باشد این حرکت از پویایی می 
افتد. دستگاههای گوناگون هستند، در 
این راســتا کارهایی انجام می دهند. 
اما مردم باید در همه کارها مشــارکت 
کنند. ان شــاء اهلل خدا هم کمک می 
کند. مشــوق واقعی هم انجام کارها و 
امور اســت که مردم و خیرین ببینند 
کار تمام شــده و مردم بهره می برند. 
این بزرگترین تشــویق اســت. کار را 
جوری پیــش ببرید که خّیــر و بانی 
که مشــارکت کرده، پــول داده، وقت 
گذاشته، احســاس کند که به نتیجه 

رسیده این بهترین تشویق است. 
 البتــه بدانید هر کاری که برای خدا 
می کنید هیچ وقت از دست نمی رود. 
حتی نزد خدا پــر کاهی هم گم نمی 

شود و دور ریخته نمی شود. 
یک ســاعت کار برای خــدا موجب 
سنگینی کفه ترازوی اعمال می شود. 
حتی اگر کســی نیــت و فکر به انجام 
کار خیری نماید، نزد خدا ماجور است. 
کارها را برای خــدا انجام دهید. کرام 
الکاتبین می نویســد. اینها وزنه های 
اعمالتان می شود. ان شاءاهلل خدا شما 

را کمک کند. 
و السالم عليكم
 و رحمه اهلل

مشــروح بیانات گهربار مقام معظم رهبری 
درجلسه دیدار با دبیرکل و اعضای مجمع 
خیرین سالمت کشور در تاریخ 11 / 10 / 1391



10

ویژه نامه دیدار دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور
 و هیات همراه با آیات عظام و مراجع تقلید / اردیبهشت 1395

بسم اهلّل الرّحمن الرّحيم
با عرض  العالمين.  رب  الحمدهلل 
تبريک ايام و اعياد خجســته و 
را  خدای  المعظم  شعبان  مبارک 
شــکرگزاريم كه در چنين ايامی 
به ما توفيق داد كه محضر شــما 
را درک كنيم و از هدايتهای شما 

بهره مند شويم. 

به عرض می رســانم بعد از فراغت 
از کمیته امداد بر اساس توصیه مقام 
معظم رهبــری و دعوت وزیر محترم 
وقت بهداشــت و درمان آقای دکتر 
لنکرانی مبنی بر تمرکز و ساماندهی 
خیریــن در حــوزه ســالمت به این 

خدمت مفتخر شدم. 
مردم خیر ما همواره کارهای متفرق 
انجام می دادند که سامان و تمرکزی 
نداشــت و کارها سلیقه ای انجام می 
شد و بعضاً متأســفانه هرز می رفت؛ 
اما خوشبختانه با عنایت خدا و نفس 
خالص مقام معظم رهبری و استقبال 
مردم این کار شــکل گرفت و خیلی 
زود گستره آن حتی به خارج از کشور 

رفت. 
در حال حاضر 220 شــعبه ایجاد 
شــده و فعال هســتند و ایــن بنا بر 
آقاست که فرمودند  سفارش حضرت 
سعی کنید کارهایتان را رنگ و بوی 

دولتی ندهد و کاماًل مردمی باشد. 

سخنان جناب آقای حاج سید رضا نیری دبیرکل مجمع خیرین سالمت 
کشور در دیدار با مراجع عظام تقلید و علما در قم؛  مورخ 1395/2/31  

مردم خير ما همواره 
كارهای متفرق انجام 
می دادند كه سامان و 
تمركزی نداشت و كارها 
سليقه ای انجام می 
شد و بعضاً متأسفانه 
هرز می رفت؛ اما 
خوشبختانه با عنايت 
خدا و نفس خالص 
مقام معظم رهبری و 
استقبال مردم اين كار 
شکل گرفت و خيلی 
زود گستره آن حتی به 
خارج از كشور رفت
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طی هشت سال 
گذشته خيرين با 
اهدای مبلغي بالغ 
بر 4000 ميليارد 
تومان بيش از 
4300 مركز درمانی 
را احداث، بازسازی 
و تجهيز كردند. 
البته هر ساله 
افزايش داريم. 
اما خوشبختانه 
مردم همت كردند 
با رقمهای خرد و 
كالن، افراد پولدار 
و متمول و حتی 
افراد كم درآمد 
در حد چند روز 
كارگری جزء 
خيرين بودند و 
كارهای بزرگی 
انجام دادند

برای شــکل گیری مجمع خیرین 
سالمت کشور از خیرین و معتمدین 
هر اســتان و شهرســتان، عده اي به 
عنــوان هیأت امناء و هیــأت مدیره 
انتخــاب شــدند در رأس آنهــا ائمه 
محترم جمعه به عنوان رئیس هیأت 
امناء و مقام ارشــد قرار دارند و کارها 

تحت نظرشان می-باشد. 
به حمد اهلل با همت خیرین و هیأت 
مدیره مجامع هزینه چندانی نداریم و 
مردم اعتمــاد پیدا کردند و به همین 
دلیل کارها با ســرعت پیش میرود و 

خدمات زیادی را انجام دادند. 
طی هشت ســال گذشته خیرین با 
اهــدای مبلغي بالغ بر 4000 میلیارد 
تومان بیش از 4300 مرکز درمانی را 

احداث، بازسازی و تجهیز کردند. 
البته هر ســاله افزایش داریم. مثاًل 
در سال 1394 حدود 7000 میلیارد 
تومان گزارش عملکرد داشــتیم؛  با 
اینکــه کار جدید و نو بــود و تبلیغ 
زیادی نداشتیم. اما خوشبختانه مردم 
همت کردند با رقمهای خرد و کالن، 
افراد پولدار و متمول و حتی افراد کم 
درآمد در حد چند روز کارگری جزء 
خیرین بودند و کارهای بزرگی انجام 

دادند. 
با تالش خیرین طرح های مختلفی 
در دســت اقدام داریم که بسیار مهم 
است؛ مثل پیشگیری قبل از درمان و 
طرح غربالگری در نوجوانان و خانمها 
که ان شاء اهلل به زودی عملیاتی می 

شود. 
ناگفته نماند در ارتباط با نقشه مراکز 
پزشــکی  تجهیزات  تأمین  و  درمانی 
که تخصصی می باشــد با وزارتخانه 
بهداشت و کلیه دانشــگاههای علوم 
پزشــکی همــکاری داریــم و کاماًل 
هماهنــگ هســتیم و چون تخصص 
آنهاســت اولویت را آنها مشخص می 

کنند کار انجام مي شود.

اصوالً اعمال سلیقه در این خصوص 
نداریم و به عنوان مثال مراکز درمانی 
بر اســاس نیــاز احداث می شــود. 
بیرجند منطقه ای اســت که بیماران 
مبتــال به ســرطان در آن زیادند. اما 
مرکزی براي مــداوا در آنجا نبود. ما 
بیمارستان ســرطانی احداث کردیم 
و در نتیجــه مورد اســتقبال مردم، 
مسئولین، مجلس و دولت قرار گرفت. 
    هــم اکنون قریب 6 هــزار نفر 
از افــراد معتمد و خیر در اســتانها و 
شهرستانها، عضو هیأت امناء و هیأت 
بوده  مدیره مجمع خیرین ســالمت 
و در ارتباط با حفظ ســالمت جامعه 
همکاری و فعالیــت دارند. در خارج 
از کشــور هم مردم و ایرانیان اعتماد 
دارنــد و اقبال نشــان مــی دهند و 

کمکهایی انجام می دهند. 
در حال حاضر توانستیم حدود 60 
تا 70 هزار خیریه و خیر را منســجم 
کنیم و در شرایط فعلی مردم بیش از 
65 درصد کارهای درمان و ســالمت 

کشور را انجام می دهند. 
 به عرض برســانم ملتــی باصفا و 
خوب مانند مردم ایران اســالمی در 
جهان نداریــم و آنان همواره در امور 
خیــر پیشــتاز بودنــد و عنایت خدا 
شــامل حال ما بوده و ما را تشــویق 
کردنــد و مورد محبت قرار دادند و با 
کمکهایشان روز به روز کارها گسترده 

تر شده است. 
 ما هم بر اساس آموزه های دینی بر 
خود فرض میدانیم که تا جان داریم 
و توان داریم و می توانیم، برای مردم 
کار کنیم و بازنشستگی برای خودمان 

قائل نیستیم. 
در اروپا و در کشور سوئیس خیریه 
ای - به غیر از مجمع خیرین سالمت- 
به نــام بنیاد نیکــوکاری فردوس را 
داده  تشکیل  تحریمها  وجود  علیرغم 

و در سازمان ملل به ثبت رساندیم. 
در  بین 32 کشوری که در سازمان 
ملل خیریه به ثبت رســانده بودند نه 
خیریه ایرانی و نه خیریه اي وابسته به 
کشورهاي مسلمان وجود داشت، ولي 
ما با همت و تالش و کمک از وکیلي 
که کارهای قانونی را انجام داد، ظرف 
15 روز ســی و سومین خیریه ایرانی 
و اســالمی را به ثبت رســاندیم و در 

سوئیس دفتری ایجاد کردیم. 
مجمع خیرین ســالمت کشــور به 
صورت هیأت امنایی به ریاســت امام 
و  بخشدار  فرماندار،  استاندار،  جمعه، 
خیریــن و معتمدین شــهر اداره می 
شــود. نهایتاً ما افتخــار می کنیم به 
این خدمت و همواره سعی می کنیم 
برای ســالمت جامعه و مردم کاری 

انجام شود. 
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وظیفه خود می دانیم تا هر ســاله 
خدمت مراجع بزرگــوار عظام تقلید 
برســیم و گزارش کار ارائه  دهیم و 
از رهنمودهای شــما بزرگواران بهره  
ببریم؛ البته مــا هر چه داریم از ائمه 
معصومیــن )ع( و علماء داریم و جزء 

آموزه های دین ماست.
ما بر اســاس فرمایشات مقام معظم 
رهبری - که فرمودند: سالمت جامعه 
در اولویــت قــرار دارد - و بر مبناي 
رهنمودهــاي علمــا و مراجع عظام 
مبنی بر رســیدگی به سالمت جامعه 
حرکت می کنیم  و اصوالً آبرو و عزت 
خــود را مربوط به روحانیت و مراجع 
مــی دانیم. لطفا بر این اســاس ما را 

هدایت فرمائید. 
ضمناً به عنوان رئیس هیأت امنای 
مؤسســه خیریه عتــرت فاطمی، به 

ما بر اساس 
فرمايشات مقام 
معظم رهبری - كه 
فرمودند: سالمت 
جامعه در اولويت 
قرار دارد - و بر 
مبناي رهنمودهاي 
علما و مراجع عظام 
مبنی بر رسيدگی 
به سالمت جامعه 
حركت می كنيم  و 
اصوالً آبرو و عزت 
خود را مربوط به 
روحانيت و مراجع 
می دانيم. لطفا بر 
اين اساس ما را 
هدايت فرمائيد

عرض مي رســانم ایــن مجموعه  با 
نیازهای سادات  هدف رســیدگی به 
آل پیامبر و علی )ع( تأســیس شده 
اســت. این خیریه در سراسر کشور با 
سابقه 16 ســاله حدود 5 هزار یتیم 
ســادات را تحت حمایــت دارد و با 
حفظ شأن خانواده ها همه نوع کمک 
به آنها انجام می شود تا آنها در آینده 
نزدیک با عزت نفس فراوان جامعه را 
بسازند. در این راستا  2500 خیر با ما 
همکاری دارند و طی این مدت بیش 
از 25هزار نفر از خدمات این مؤسسه 
بهره مند شــده و یا از طریق ازدواج، 
اشتغال، فارغ التحصیلي از دانشگاه و 

غیره به خودکفایی رسیدند. 

 و السالم عليکم
 و رحمه اهلل و بركاته 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله 
الطاهرین الســیما بقیه اهلل المنتظر 
ارواحنا له الفــداء و ال حول و ال قوه 

اال باهلل العلی العظیم
از دیدار شــما و همکاران عزیزتان 
بسیار خوشوقتم، این ایام را مخصوصا 
میــالد مبارک منجی عالم بشــریت 
حضرت بقیه اهلل ارواحنــا فداه را به 

همه شما تبریک عرض می کنم. 
کاری که شما در پیش گرفتید کار 
بسیار مهمی اســت، مسأله سالمت 
اولین مســأله و اولین حرف اســت، 
دعای روز پنج شنبه امام سجاد )ع( 
را فراموش نکرده ایم که می فرمایند 
الهی پنج چیــز از تو می خواهم که 
جز کرم تو جوابگــوی این پنج چیز 
نیست، اولین آن سالمت برای طاعت 
خداســت، یعنی سالمتی نصیب من 
کن که قوت پیــدا کنم اطاعت تو را 

نمایم.
 امام ســجاد )ع( بســیار دقیق و 

حساب شده صحبت می فرمایند.
ما اگر سالمت مردم را تامین کنیم، 
مقدمه تمام کارهای خیر تامین شده 
است، بنابراین شما ســراغ آن نکته 
اصلی رفتید، خدا را شــکر کنید که 
چنین توفیقی به شــما داده و از اول 
در این مســیر بودید و حاال به نسل 
آینده تحویل می دهید و این توفیقی 
است که به هر کس نمی دهند، انشاء 
اهلل توفیقات شما روز به روز گسترش 

پیدا کند. 
از دو ســه جهــت ایــن کار مهم 
است، یکی آنکه کمک به نیازمندان 
درموضوع ســالمت امر مهمی است، 
دوم کمــک به خیرینی که دلشــان 
می خواهــد کار خیــر کنند و یک 
پیدا  جای مطمئنــی می خواهنــد 

سخنان حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شــيرازي در ديدار با 
دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور؛ جناب آقای سيد رضا نيری

اگر سالمت مردم را تامین کنیم، مقدمه 
تمام کارهای خیر تامین شده است

کننــد و این خود یک مســأله مهم 
دیگر اســت، وقتی جایی پیدا کنند 
که مورد اطمینان اســت آنها کمک 
خود را می کنند، سوم این است که 
در فضای جمهوری اسالمی این کار 
انجام می شــود و تبلیغی است برای 
نظام اسالمی که وقتی اسالم و نظام 
اسالمی پیش بیاید چنین برکاتی را 

به همراه خودش می آورد.
بنابراین جهات مختلفی دارد و فقط 
یک حرف نیست، منتهی مطالبی را 
حتما در نظر بگیریــد، ابتدا اولویتها 

باید در نظر گرفته شود.
 مــا در مناطق محرومــی فعالیت 
می کنیم در محلــی اصاًل حمام در 
آنجا وجود نداشــت، مثــال یک نهر 
آبی بود که مردها صبحها می رفتند 

مسأله سالمت
اولين مسأله است. 
سالمت اولين
حرف است. دعای 
روز پنج شنبه امام
سجاد )ع( را 
فراموش نکرده 
ايم كه
می فرمايند الهی 
پنج چيز از تو می
خواهم كه جز كرم 
تو جوابگوی اين
پنج چيز نيست. 
اولين آن سالمت
برای طاعت 
خداست.
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داخل آن و عصرها خانم ها با لباس، 
شــروع کردیم به ساختن حمام های 
ســاده یا به اصطالح صحرایی برای 
آنها، مخصوصــا در منطقه جنوب و 
سیســتان و بلوچستان که مشکالتی 
وجود دارد، باید در مقابل گروههای 

دیگر آبروی شیعه حفظ شود. 
نکته دوم این اســت که خبررسانی 
شما خوب و وسیع باشد، خبررسانی 
در عصر ما مهم اســت، افراد بدانند 
که این تشکیالت قابل اطمینان است 
و بیایند برای کمک، اگر خبررسانی 
خوبی بشود ســبب پیشرفت کارتان 

می شود. 
نکته سوم که حتما انجام می دهید 
و مــن تأکید بر آن دارم، این اســت 
که بیــالن کارهای ســالیانه تان را 
بگوییــد، یعني اعالم کنید این تعداد 
بیمارســتان و این تعــداد درمانگاه 

ساخته شده، این تعداد بیمار درمان 
شده اند، این تعداد خانه برای سادات 
ساخته شده تا اینکه مردم بدانند چه 
کارهایی انجام شــده و این امر باعث 

تشویق است. 
نکتــه دیگــر نیــز اینکه مســائل 
فرهنگی مهم اســت، اگر ما به همه 
ســالمت جســمی بدهیم اما از نظر 
روحــی بیمار باشــند، فــردا معتاد 
بشوند، جاسوس بشوند و به دشمنان 
اسالم ملحق بشــوند و یا در مفاسد 
اخالقی غوطه ور بشوند، جای تأسف 
است  باید در کنار کارهایتان بر روی 

مسائل فرهنگی نیز فکر کنید.    
نکته آخــر را می دانم کــه انجام 
مي دهید، اما من بر آن تأکید دارم، 
منظورم کمک رســانی از نوعي است 
که افراد را به راه بیندازد تا خودشان 

روی پای خود بایستند.
این کمک رســانی باید وابســتگی 
ها را از بین ببــرد و فرد بتواند روی 
پای خود بایستد. اینکه همیشه افراد 
تحت حمایت باشند، منطقی نیست، 
در کمیته امداد نیز این مسأله مورد 

 به هر حال 
اميدوارم در 
كارهايتان موفق 
باشيد. باز تکرار 
می كنم اين توفيق 
را كه به شما دادند 
به هركسي نمی 
دهند. قدر اين 
توفيق را بدانيد 
و بدانيد كه بدون 
حساب نيز خدا 
توفيق به كسی 
نمی دهد. يک 
چيزی در آن بوده 
كه به خاطر آن 
اين توفيق را داده 
است.

توجه بوده اســت، االن نیــز در این 
برنامــه بایــد این مســاله را در نظر 
داشته باشید.به هر حال امیدوارم در 

کارهایتان موفق باشید. 
باز تکرار می کنم این توفیق را که 
به شما دادند به هرکسي نمی دهند، 
قدر این توفیق را بدانید و بدانید که 
بدون حساب نیز خدا توفیق به کسی 

نمی دهد.
یک چیزی در آن بوده که به خاطر 
آن این توفیق را داده است. گاهی ما 
می گوییم جایزه پدران را به فرزندان 
می دهند به اســتناد آیه 82 ســوره 
کهف که می گویــد: »و کان ابوهما 
صالحا »  چون پدر صالحی داشتند، 
به بچه های آنهــا باید کمک کنیم، 
یعنــی جایزه پدر را به پســر دادند، 
اینها بی حســاب نیست. یک چیزی 
هســت که خدا به برخــی داده و به 
انشاءاهلل  امیدوارم  است.  نداده  برخی 
امام زمــان )عج(  مشــمول عنایات 

باشید.

و السالم عليکم
و رحمه اهلل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــدهلل رب العالمیــن والصاله و 
الســالم علی البشــیر النذیر و السراج 
المنیــر  ســیدنا و نبینــا ابوالقاســم 
محمد )ص( و علی اهل بیت الطیبین 
الطاهرین المعصومین السیما بقیه اهلل 

في االرضین.          
با عرض خیر مقــدم محضر محترم 
ســروران عزیز و تبریک اعیاد شعبانیه 
مخصوصــا میالد پربرکــت امام عصر 
ارواحنا لتراب مقدمه الفداء که ان شاء 
اهلل ظهور ایشان هر چه سریعتر محقق 

گردد. 
خداونــد متعال جامعه بشــری را از 
اول کامل و بدون نقص نیافرید در این 
دنیا انسانها باید خودسازی کنند، هیچ 
انسانی غیر از معصومین علیهم السالم 
اجمعیــن از اول خلقتش کامل نبوده، 
بلکه خداوند متعال امکاناتی قرار داده 

که انسانها اول خودشان را بسازند. 
بر اســاس اصولی، هر انسانی وظیفه 
دارد علم و ایمان و تقوا و تعهد و عقل 
ارزشهای اصولی و اسالمی انسان باید خود را تکمیل کند و خالصه بر اساس 

اول خودش را بســازد   ســپس برای 
ساختن جامعه حرکت کند.

در جامعه همیشــه از بعد فرهنگی  
از لحاظ سیاســی، اقتصادی و فردی 
و اجتماعی کمبودها و کاســتی هایی 
وجــود دارد و خداونــد متعــال ما را 
موظف کرده برای ساختن جامعه گام 

برداریم.
مثال در موضوع امر به معروف و نهی 
از منکــر، خداوند معروف ها را معرفی 
کرده و منکرها را نیز معرفی کرده  اما 
انســان ها را موظف کــرده برای زنده 
کردن معروف هــا گام بردارند و برای 
تــرک منکرها حرکتی از خود نشــان 

دهند.
خلقت این عالم به این شــکل است 
کــه از اول همه چیــز مهیا و مجهز و 

برقــرار نبوده، خداوند ایــن وظیفه را 
به عهده انســان ها گذاشته و انسانها 
را مورد امتحان قــرار می دهد تا هم 
خودشــان را   و هم جامعه را از همه 

جهت بسازند.
اینکه فرمودید مســأله مــردم  باید 
بســیار  موضوع  مردم  مســأله  بگویم 
مهمی اســت، مردم بر اساس فطرت 
خود و بر اســاس تعهد خودشان برای 
هر کاری آماده هســتند، منتها مردم 
راهنمــا و رهبر می خواهنــد، تا یک 
راهنما نداشــته باشــند و تا یک رهبر 
نداشــته باشــند که ایــن امکانات و 
اســتعدادها را به فعلیت برســاند  کار 

درست نمی شود.
بنابرایــن همیشــه یــک مدیریت، 
اجتمــاع  در  رهبــری  و  راهنمــا 
 الزم بــوده و انبیــا)ص( و ائمــه )ع( 

ســخنان حضرت آيت اهلل العظمی نــوری همدانی در ديدار با 
دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور جناب آقای سيد رضا نيری

خدمت به این مردم
دارای ثواب زیادي است

خداوند متعال 
جامعه بشری را از 
اول كامل و بدون 
نقص نيافريد. در 
اين دنيا انسانها بايد 
خودسازی كنند، 
هيچ انسانی غير از 
 معصومين 
عليهم السالم 
اجمعين از اول 
خلقتش كامل نبوده 
است. بلکه خداوند 
متعال امکاناتی قرار 
داده كه انسانها اول 
خودشان را بسازند
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عهــده دار همین موضــوع بودند. در 
ایران ما  این مردم همان مردمی بودند 
که در زمان استبداد زندگی می کردند 
و به آنها ارزش داده نمي شد و تحقیر 
می شدند. همان مردمی بودند که زیر 
سیطره اســتکبار زندگی می کردند و 
فکر می کردند تمام این کارها باید به 
دست سالطین و کســانی که با دربار 
ســالطین و رژیم ارباب رعیتی همراه 
هستند  باشدوفکر می کردند همه چیز 
بایــد از غرب بیاید و ما هم در صورتی 
پیشرفت می کنیم که تبعیت از غرب 
بکنیــم، خودباختگــی در برابر غرب 
داشتند، اما کســی که واقعا این راز و 
رمز را گشــود و به اینکه مردم خیلی 
قدرت دارند ) به شــرط اینکه بیدار و 
هوشیار شوند( پی برد، امام رضوان اهلل 
تعالي علیه بود، ایشان سعی کرد مردم 

را بیدار و هوشیار نماید. 
این جریان از ســال 1341 تا زمانی 
که انقالب پیروز شــد، ادامه داشت و 
بیانات و کلمات امام )ره( ادامه داشت 
تــا باالخره ایــن مردم بیدار شــدند، 
هوشیار شــدند و به میدان آمدند، در 
کل ایران حتی در روســتاها هر کجا 
قدم می گذاشــتید مردم می گفتند: 
استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی.

مردم سینه ســپر کردند و در مقابل 
تیرها و گلوله ها همین شعار را دادند، 
جان دادنــد و خون دادند. مردم وقتی 
به میدان آمدند، ایــن قدرت   خیلی 
باال رفت و اوج گرفت و توانستند رژیم 
ســلطنتی را ســرنگون کنند. همین 
مردم مجســمه هــاي شــاه را پایین 
کشیدند و رژیم ســلطنتی چند هزار 
ســاله را از میان برداشتند، سپس در 
8 ســال جنگ تحمیلی باز هم همین 
مردم بودند کــه فوج فوج به جبهه ها 

رفتند. 
شــما الحمدهلل خودتــان اهل کمال 
هســتید، وصیت نامه های شــهدا را 
بخوانیم، امام)ره( فرمودند: شــما 70 
-80 ســال عمر کردید، یک شب هم 

وصیت نامه شهدا را بخوانید.
یــک جوان 18-20 ســاله به جبهه 
رفته و شــهید شده اســت. اکنون در 
هر استانی کتابهایی نوشته اند و تعداد 
شهدا، اســامی آنها، اینکه چه کسانی 
بودند، چــکاره بودند، در کدام منطقه 
از مناطق عملیات جنگی به شــهادت 
رســیدند، وصیت نامه آنهــا چه بوده، 
قبرشان کجاست و بر لوح قبرشان چه 
نوشته اند، همگی قابل دسترس است.

این ارزشهای واال را چه کسی درست 
کرده اســت؟ امام)ره( این مردمان را 
اینجور بیدار کرده اســت.  جوان 18-
20 ساله وصیت نامه اش این است که 
هیچوقت بر سنگ قبر من جوان ناکام 
ننویســید، چون کام من و توفیق من 
همین بوده که توانســته باشم شهید 

شوم.
بنده خودم در  موقع جنگ، به جبهه 
ها زیاد می رفتم، اشعاری نیز آن موقع 

گفته بودم: 
دلم می خواست در فکه، شلمچه*** 

میان خاک و خون غلطان بمیرم  
گناهم را به خون خود بشــویم*** 

سپس در چهره نیکان بمیرم  

فکر می كردند همه 
چيز بايد از غرب 
بيايد و ما هم در 
صورتی پيشرفت 
می كنيم كه تبعيت 
از غرب بکنيم. 
خودباختگی در 
برابر غرب داشتند. 
اما كسی كه واقعا 
اين راز و رمز را 
گشود و به اينکه 
مردم خيلی قدرت 
دارند - به شرط 
اينکه بيدار و 
هوشيار شوند- پی 
برد، امام رضوان 
اهلل تعالي عليه بود. 
ايشان سعی كرد 
مردم را بيدار و 
هوشيار نمايد.
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كار شما »ان اهلل 
يحب المحسنين« 
می باشد. كار شما 
احسان و خدمت
است. كاری از اين 
باالتر فکر نمی كنم 
باشد. خدمت علمی، 
فرهنگی، سياسی 
و اقتصادی و به هر 
شکلی باشد دارای 
ثواب است.

  مکــرر جبهــه اهــواز رفتــم***
 که تا در دشت خوزستان بمیرم

می رفتیم و می دیدیم که امشــب 
شب حمله است، شــب حمله از شب 
های دیدنی بود. این توفیقات همیشه 
به دســت نمی آید، واقعا توفیقی بود، 
اکنون خیلی ها آرزوی شــهادت دارند 

ولی برای همه ممکن نیست. 
من وقتي به جبهه غرب می رفتم دو 
نفر از علمای بزرگ را می دیدم )آقای 
حیدری اهل ایــالم  و اغلب در جبهه 
بود، در جبهه جنــوب نیز آقای میرزا 
جــواد آقا تهرانی بــود ( من هر وقت 
جبهه می رفتم آنهــا در جبهه بودند، 
گفتم شــما چکار مــی کنید؟ گفتند: 
نمی گذارند ما جلو برویم، ولی کفش 
این مجاهدیــن را ما جفت می کنیم، 
لباس آنها را می شــو ییــم، برای آنها 
مســائل احکام می گوییم، حتی آقای 
حیدری در هر کجا در بیابان با سعی و 
تالش حمام درست می کرد، چون آنها 

نمی توانستند به شهر بروند.
در آن زمان توفیقی بود برای افرادی 
که اســالم و انقالب را درســت درک 
کــرده بودند. جوانهــای 17، 18، 20 
ســاله که من به آنها می گفتم شــما 
وصیت و سفارشی دارید بفرمایید، می 
گفتند سفارشی نداریم حتی ما متاهل  
نیستیم و اسم مان را به فرمانده سپاه 
نیز نگفتیم  فقط با خداوند عهد بستیم 
جانمان را در طبق اخالص قرار دهیم. 
وقتي حمله شــروع می شــود ما خط 
شکن هستیم و جلوتر می رویم تا اگر 
مین و بمب باشــد، تکه تکه شــویم و 
هیچ کس غیر از خدا ما را  نشناســد، 
اهلل اکبــر آن قدر این انســانها خالص 

بودند.
حاال این جنازه های بی نام و نشان را 
که می آورند، بیشتر برای همین افراد 
است که ســعادت داشــتند. امام)ره( 
فرمودند مردم را باید شناخت. قدر این 

مردم را بدانید، بــه این مردم خدمت 
کپرنشین  که  مردمی  کنید. مخصوصا 
بودند، روســتا نشین بودند  بیشتر این 
افراد محروم در جبهه بودند. آن چهره 
های آفتاب خــورده و پابرهنگان، باید 
به این افراد خدمت کنید  توفیق شما 
همین است  خدمت به این قبیل مردم 

خیلی ثواب دارد.
امــام)ره( فرمودند : مــردم زمان ما 
از مردم زمــان پیغمبر)ص( و ائمه)ع( 
بهتر هستند. البته افراد معدودی مانند 
ســلمان و ابوذر و مقداد هســتند که 
حسابشان جدا است. اما روی هم رفته 
این مردم از مــردم زمان پیامبر )ص( 

بهتر هستند.
پیغمبر خدا در روز جمعه خطبه می 

خوانــدو  هنگام خطبه خواندن صدای 
طبل آمد. کســانی که به طرف شــام 
مــی رفتند، کاالهایی بــرای فروختن 
بــه مدینه می آوردنــد و کاروان های 
تجارتی هر وقت می رســید، طبل می 
زدنــد. در این موقــع جمعیت متفرق 
شــدند و چند نفر بیشتر نماندند. ولی 
در این زمان  امام)ره( فرمودند: وقتي 
در نمــاز جمعــه بمب منفجر شــد و 
کســانی کنار نمازگزاران شهید شدند، 
صفهای جماعت به هــم نخورد. پس 
خدمت به این مردم دارای ثواب زیادي 

است و اصل هم همین مردم هستند.
حضرت امیر )ع( در نامه شماره 53 
نهج البالغه به مالک اشترمی فرمایند: 
ای مالک بــدان که قدرت و همه چیز 
همین مردم هســتند. در برابر دشمن 
نیز مردم سپر هستند و قدر این مردم 
را بدان و به این مردم خدمت کن. کار 
شــما از این جهت بسیار مهم است، با 
حدیثی عرضم را تمام کنم. از حضرت 
محمد )ص( سوال شد: من احق الناس 
الی اهلل؟ قال: انفع الناس للناس  یعنی 
در درگاه خداونــد چه کســی از همه 
محبوبتر و مقرب تر اســت؟ فرمودند: 
هرکس به هر نســبتی کــه به مردم 
خدمــت کند به همان نســبت نیز به 
خداونــد متعال تقرب بیشــتر دارد و 
محبوب اســت.کار شما »ان اهلل یحب 
المحسنین« می باشد. کار شما احسان 
و خدمت اســت و فکر نمی کنم کاری 
از ایــن باالتر باشــد. خدمــت علمی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی و به هر 
شکلی باشــد دارای ثواب است. برای 
بنده نیز توفیقی اســت که در خدمت 
شــما افراد محســنین چند دقیقه ای 
باشــم. هر وقــت آمدیــد در خدمت 

هستیم.
                                                                                             
والسالم عليکم
ورحمه اهلل
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بسم اهلّل الرّحمن الرّحيم
الحمدهلل رب العالمين 

این کارها و خدمات شــما بســیار 
با ارزش اســت و باالترین و واالترین 
ثوابها را دارد. زندگی با خدمت رسانی 
به یکدیگر و نوعدوستی معنا پیدا می 
کند و اال حیوانات هم خورد و خوراک 
و گذر عمر دارند و این خدمات شــما 

عین دعای مستجاب است. 
شما سعی کنید گستره فعالیت خود 
را در مناطق مختلف و روســتاها زیاد 
کنیــد و خیرین را جــذب نمایید تا 

خدمات بیشتری انجام دهید. 
مــردم و خیرین همیشــه در تمام 
بحرانهــا جلوتر از مســئولین بودند و 
داوطلبانه و خالصانه در راه رضای خدا 

 سخنان حضرت آيت اهلل العظمی موسوی اردبيلی
در ديدار با دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور جناب آقای سيد رضا نيری

گستره فعالیت خود را در مناطق مختلف و روستاها زیاد کنید

خیر می کنند. 
از زیارت شما مشعوف شدم. 

بدانید بعضی کارها دعا و تأیید نمی 
خواهــد چرا که کار و حتی خدمات و 
کار شــما اصل دعا و ثمره دعاست و 

حتماً مستجاب است. 
ان شــاء اهلل موفق و مؤید باشــید. 
آنچه انجام می دهید بسیار ارزشمند 
اســت و قابل تقدیر. ســعی کنید با 
حفظ اولویت در شهرســتانها اقدامات 
افــراد خیر  خود را پیگیــری کنید، 
زیادی در کشور هستند که الزم است 
زمینه مشــارکت آنها برای انجام این 

کارها فراهم شود. 
                                                                                                                        
و السالم عليکم
و رحمه اهلل و بركاته 

بدانيد بعضی كارها 
دعا و تأييد نمی
خواهد چرا كه كار 
و حتی خدمات و 
كار شما اصل دعا 
و ثمره دعاست 
و حتمًا مستجاب 
است.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين 

و بعد  قال اهلل الحکیم فی الکتاب و 
الصاله و السالم علی رسول اهلل و علی 
آله آل اهلل والعنه الدائمه علی اعدائهم 

اعداء اهلل 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
وقفوهــم انهــم مســئولون  مالکم 
التناصرون  بل هم الیوم مستسلمون. 
صدق اهلل العلی العظیم ) سوره مبارکه 

صافات ایات 24 تا 26 ( 
ضمــن تشــکر و تقدیــر از حضور 
حضرتعالی و همراهــان عزیزتان که 
امروز به مــا افتخــار دادید و ضمن 
عرض تبریک و تهنیت به مناســبت 
این ایام و اعیاد شعبانیه که در پیش 

است.
از ایــن جهت که عنایــت فرمودید 
اینجا تشــریف آوردید، به ما افتخار 
را مرحمت  دادید. گزارشــات خوبی 
کردیــد و مــا را در این امــور مطلع 

ساختید. 
بنــده چند جمله ای مصدع وقتتان 

می شوم.
درخصــوص آیه قرائت شــده  در 
حــول و حوش همین آیه که اشــاره 
کردم، نقل قول همین فرمایش شما 
است که انســان هیچوقت خودش را 
به عنوان بازنشســته نباید تلقی کند 
و اینکه ما بازنشســته هستیم و کنار 

هستیم، درست نیست. 
از آیــات قرآن برمــی آید که همه 
ما در مقام عمل مســوولیت داریم و 
اینجور نیست که مرا خدا خلق کرده 
که بروم یک گوشه و بخورم و بخوابم. 
مالحظه بفرمایید بنده نباید در هیچ 
حالی دســت از عبادت بردارم و باید 
در هرحالی که هستیم بنده مطیع و 
عبادت گذار باشم  حتی از فرمایشات 
ائمــه)ع( درباره افراد مهــدوم علیه، 

ســخنان حضرت آيت اهلل العظمی علوی گرگانی در ديدار با 
دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور جناب آقای سيد رضا نيری

تا نفس داریم، مسوولیت داریم
 و باید دست همدیگر را بگیریم

غرق شده در دریا و حتی افرادی که 
زیر آوار ساختمان مانده اند، برمي آید 
که اگر چنین فــردي فهمید نمازش 
را نخوانــده، باید نمــازش را بخواند. 
بندگی خدا تا آن لحظه را ولو با اشاره 

باید بجا بیاورد.  
امــام)ع( در این باره مــی فرماید: 
انســان نماز را باید بــا درون قلبش 
بخواند، یعنی وقتی زبان هم نمیتواند، 
بدن هم نمــی تواند، اما درون قلبش 
عبادت خودش را داشــته باشد. این 
یعنی چه؟ یعنی اینکه خدا می خواهد 
بگوید من بنــده ای آفریده ام که تا 
حیات دارد، زنده است و باید خودش 
را مســوول بداند و اینطور نباشد که 
بگوید بنده از مسوولیت خارج شدم. 
لــذا تا آن لحظه ای که نفس می آید 
و می رود، همه ما مســوولیم، منتهی 

از آيات قرآن 
برمی آيد كه همه 
ما در مقام عمل 
مسووليت داريم و 
اينجور نيست كه 
مرا خدا خلق كرده 
كه بروم يک گوشه 
و بخورم و بخوابم. 
مالحظه بفرماييد 
بنده نبايد در هيچ 
حالی دست از 
عبادت بردارم و 
بايد در هرحالی كه 
هستيم بنده مطيع 
و عبادت گذار 
باشيم
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نســبتهای مسوولیتها فرق می کند و 
در هر زمانی مقتضای خودش را دارد.

حــاج آقا در یک زمان کمیته امداد 
بودنــد و به دســت مبارک ایشــان 
اقدامــات خوبــی انجام می شــد و 
 الحمدهلل نیروی خود را در آنجا مصرف 
می نمودند  سپس احساس خستگی 
کردنــد و دیدنــد آنجا برای ایشــان 
ســخت اســت و مســوولیت خود را 
تبدیل کردند، این مرحله سبک تر از 
آن مرحله است، در حدی که بتوانند 
مســوولیت را پیش ببرند و در عین 

حال از واقعه خود را کنار نکشیدند.
حــاال ما باید این روحیه را داشــته 
باشــیم و لذا فقیه مجتهــد تا لحظه 
آخر که میخواهد از دنیا برود دســت 
از طاعتــش بــر نمــی دارد. مرحوم 
حاج محمد حســن حســیني ملقب 
به میرزای شــیرازی بزرگ )صاحب 
حرمت تنباکو( آمده بودند ســامرا و 
12 ســال در ســامرا اقامت کردند و 
مرجعیت شــان را از نجف به ســامرا 
آوردند. در ســامرا ایشان مریض شده 
بود و حــاج انصاری واعــظ نیز این 
قضیه را در منبر نقل کرد؛ ایشان 12 
سال مریض بودند و فقط دستشان را 
بیرون گذاشته بودند و مردم میآمدند 
و دست آقا را زیارت می کردند و می 
رفتند. پنجــره ای رو به بیرون بود و 
 مردم می آمدند و دســت مبارک را 
می بوســیدند و میرفتند. موقعی که 
دیدنــد آقا تکان نمی خــورد، آمدند 
بدن آقا را نگاه کردند   نمی دانستند 
که آقا فوت کــرده و یا در حال کما 

است.
مرحوم فشــارکی و مرحــوم حاج 
عبدالکریم که در ســامرا بودند نقل 
کــرده اند که ما رفتیــم عیادت آقا و 
دیدیم همه ســرگردانند و گفتیم چه 
شده است، گفتند نمی دانیم آقا زنده 
فرمودند  فشارکی  مرحوم  یاخیر؟  اند 

االن من آقــا را امتحان می کنم که 
زنده اســت یا خیر؟ ایشان رفتند دم 
گوش مرحــوم میرزا و صــدا زد که 
جناب آقای میــرزا بفرمایید خوردن 
نان سوخته جایز است یا نه؟ فرمودند 
نخیر  از خبائث است، خدا رحمتشان 
کند.این یعنی اینکــه یک فرد فقیه 
مجتهــد حساســیت موقعیتــش را 
میدانــد که جــواب می دهــد. این 
مــوارد در تاریــخ ما آمده اســت و 
 خاطرات نوشــته شده بسیاری دراین 

خداوند در آيه 
شريفه »وقفوهم
انهم مسوولون « 
می فرمايند كه
اينها مسئولند و 
بايد جواب دهند.
»مالکم التناصرون« 
چرا همديگر را
رها كرديد. خدا 
چقدر زيبا صحبت
كرده. يعنی شما 
مسوول هستيد. 
چرا همديگر را رها 
كرديد. چرا
گفتيد من 
بازنشسته ام و كنار
رفتيد.

زمینه ها هســت. لذا تــا وقتی زنده 
هستیم، مسوولیتها تمام نمی شود. 

خداونــد در آیه شــریفه »وقفوهم 
انهــم مســوولون« مــی فرمایند که 
اینها مســئولند و بایــد جواب دهند 
»مالکــم التناصرون« چرا همدیگر را 
رها کردید. خــدا چقدر زیبا صحبت 
کرده  یعنی شــما مســوول هستید   
چــرا همدیگــر را رها کردیــد؟ چرا 
گفتیــد مــن بازنشســته ام و کنار 
رفتید؟ بنابراین باید همه در کنار هم 
و هماهنگ با هم باشــید و همیار و 

همکار هم باشید.
از این آیه مــی فهمیم که تا نفس 
داریم، مســوولیت داریم و باید دست 
همدیگر را بگیریم و باید به هم کمک 

کنیم و یار هم باشیم. 
ضمن تشکر و قدردانی از جنابعالی 
-که خدا عمر طوالنی به شــما دهد- 
شما مشــغول مســوولیت هستید و 
احساس مسوولیت می کنید و عزیزان 
دور شما جمع هســتند و خیرین از 
وجود شما اســتفاده می کنند و این 

موارد چقدر برای جامعه نافع است.
خدا رحمت کند مرحوم امام)ره( را 
بابت این طرح هایی که ایشان دادند 
و تشــکیالتی که ایجاد کردند اکنون 
چقدر جامعه ما دارد از این تشکیالت 
بهره مند می شود، این موارد خودش 
خیلی قابل تقدیر است و نشان دهنده 
رشد فکری مرحوم امام)ره( است که 
چقدر این تفکــر، فکر صائبی بود که 
اشراف بر همه امور داشت. اکنون می 
بینیم نوع تشکیالتی که از برکت آن 
بزرگوار درجامعه است منفعت بخش 
است. باید خیلی خدا را شکر کرد. دعا 
می کنم که خداوند استمرار قضیه را 

به دست مبارک همه شماها بدهد.

والسالم عليکم
و رحمه اهلل وبركاته
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ََّما أَْحَیا النَّاَس  َمْن أَْحَیا نفســا َفَکَأن

َجِمیًعا 
مــا به برکــت ائمــه طاهرین)ع( 
ســرمایه هــای عظیمــی داریم و 
الحمدهلل نیاز بــه هیچ چیز دیگری 

غیر از آنها نداریم.
مــا پیرو ایــن خط و فکــر الهی 
هســتیم، پیــرو ائمه ای هســتیم  
همانطور که امام صادق)ع( فرمودند: 
یَعة!ِ إنَّکْم َقْد نُِسْبُتْم إلَینا  یا َمْعَشر الشِّ
کونُوا لَنا َزیْناً َو ال تَکونُوا َعلَْینا َشْیناً.

ضمن تقدیر و تشکر از لطف جناب 
حــاج آقای نیری  نمــی خواهم در 
حضور ایشان از ایشان تجلیل کنم، 
زیــرا  خدماتی که آقاي نیري انجام 
دادند و زحماتی که خدا توفیق داده 
انجام دهند، خود آنها دعاهایی است 
که پشت سر ایشــان است، برکتی 
اســت که حاج آقای نیری باید خدا 
را شاکر باشد، این نعمت چیز کمی 

نیست  
 من بارها به رفقا می گویم کسی 
که یک قدمی بر می دارد کار خوبی 

انجــام می دهد. مــی گویم قبل از 
این  قدم، قدم دیگری بوده که این 
توفیق نصیب شــده است، آن قدم 
قبلی سبب شــده که این فرد قدم 
بعدی را بردارد، الحمدهلل شــما خدا 
را شــاکر باشــید که خیلی به شما 
توفیــق داده و همیشــه در خدمت 
مســتضعفین بودید، چــه قبال در 
کمیته امداد و چــه االن در مجمع 

خیرین سالمت کشور.
این واقعا توفیق شــگرگزاری می 
خواهــد، روایت زیبایــی داریم که  
همیشــه به آن تاکید مــی کنم و 
می گویم ما یــک مقدار اگر به این 
روایتهای ائمه خــود عمل کنیم به 
کجا می رسیم، این روایت خیلی زیبا 

فکر می کنم از موال امام حسین)ع( 
اســت که می فرماید خدا سر شما 
منت گذاشــته تا خدمــت به خلق 
کنید، این یک مرحله ای اســت که 
دیگر آن مساله نهایی است که خدا 
سر شــما منت می گذارد. »اعلموا 
ان حوائــج الناس الیکم من نعم اهلل 
علیکم  فال تملوا النعم  فتتحول الی 
غیرکم« ؛ منظور این اســت که نیاز 
مردم به شــما از منتهایی است که 
بر گردن شما گذارده شد، به جایی 
رسیدید که خدا نمی گوید به شما 
لطــف کرده و محبت کرده اســت، 
بلکه بر سر شما منت گذاشته است، 
امام)ع( در این رابطه می فرماید که 

ملول و خسته نشوید. 

 سخنان حضرت حجت االسالم و المسلمين شهرستانی در ديدار 
با دبيركل مجمع خيرين سالمت كشور آقای سيد رضا نيری

نیاز مردم به شما از منتهای الهي است
 که بر گردن شما گذارده شده

الحمدهلل شما خدا را 
شاكر باشيد كه خيلی 
به شما توفيق داده و 
هميشه

در خدمت 
مستضعفين بوديد. 
حاال چه قبال در كميته 
امداد و چه االن در 
مجمع خيرين سالمت 
كشور.
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شــما به یک جایگاه و مرحله ای 
رســیدید که خدا سر شــما منت 
گذاشــته که به مســتضعفین و به 
مســتمندان و بــه کســانی که در 
جامعــه نیاز دارنــد خدمت کنید و 
این موضوع را دســت کــم نگیرید، 
این خیلی مهم اســت، هر خلوصی،  
هر کاری و هر عملی ابتدایش چیز 

دیگری بوده است.
یکی از مهمترین مســائلی که من 
معتقد هســتم وجود دارد این است 
که در جامعه ما کارهای تشکیالتی 
کم است، اکثر کارهای ما بی برنامه 
اســت و کارهای فردی است که با 

رفتن آن فرد تمام می شود.
چرا می بینیم غربیها در این کارها 
از ما پیشــرفته تر هستند ؟ آیا فکر 
آنها از ما بهتر اســت، از ما خالق تر 
هستند و نوآوری شان بیشتر است؟ 
خیر  ما همه چیز داریم و خدا به ما 
لطف زیادی کرده است، هم سرمایه 
هــای بزرگی که از ائمــه )ع( به ما 
رسیده و هم آن خالقیت و نوآوری 
و آن ذهنــی که بچه هــای ایران و 
جهان سومی دارند، همه چیز داریم، 
در اکثر مراکز علمی و اروپایی جهان  

نخبــگان آنها مســلمان و از جهان 
سوم و ایران هستند.

چنــد روز قبل دکتر جعفر عالمی 
پیش من بود )او یکی از پرفسورهای 
مهم درمان دیابت است( و می گفت 
ما فقط در لندن 4000 دکتر عراقی 
داریم که اگر اینها بیرون کشــیده 
شــوند خلل بزرگی ایجاد می شود، 
اما همین آقای پرفســور نتوانســته 
در کشور خودش کاری انجام دهد، 
زیرا  کارشــکنی و سنگ اندازی و... 
وجود دارد. ما ســرمایه های خوبی 
داریم، معروف است که ناسا االن 40 
درصدش نیروهای ایرانی هســتند، 
آیا همان 40 درصد می توانند اینجا 
کار کنند ؟ چرا ما  نباید برای اینها 

زمینه آماده کنیم. 
کار تشــکیالتی و کار مدیریتــی، 
امر مهمی در جامعه اســت، ما اگر 
همدیگر را داشــته باشــیم و برای 
همدیگر احترام قائل شویم پیشرفت 
می کنیــم. اختالف نظر همیشــه 
هســت، االن شــما با همســرتان 

كار تشکيالتی و 
كار مديريتی، امر
مهمی در جامعه 
است. ما اگر 
همديگر
را داشته باشيم و 
برای همديگر
احترام قائل شويم 
پيشرفت می كنيم.
اختالف نظر 
هميشه هست

اختالف نظر ندارید؟ من با دوســتم 
اختالف نظر نــدارم؟ آقا با برادرش 
اختالف نظر ندارد؟ همیشه اختالف 
نظر هســت، اما این اختالف نظرها 
بــرای تنش و درگیری نیســت، در 
عین وجود اختالف باید با همدیگر 
با رحمت برخورد کنیم و همدیگر را 
حفظ کنیم و باید طوری کار کنیم 

که به همدیگر کمک کنیم.
در گرجســتان که بــودم، همین 
صحبتهــا مطرح بــود، اول که می 
نشستم می گفتم من برخالف همه 
با شــما اختالف دارم و آنها تعجب 
می کردند. من شــیعه مســلمان و 
شما مسیحی کاتولیک، معلوم است 
شما اگر اختالف نظر نداشته باشید، 
همدیگر را به عنوان مســیحی و به 

نام شیعه نمی شناسیم. 
ولــی باید طــوری تعامــل کنید 
که با همدیگــر بتوانیم یک زندگی 
مسالمت آمیز داشته باشیم، با وجود 
اختــالف نظر ما می توانیم تنش ها 
را برداریــم، نگویید اختالف نداریم، 
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ما اربابی داريم كه او 
كسی است
كه هيچ وقت ما را 
تنها نگذاشته است. 
اين مرحله ممکن 
است و می خواهند 
ببينند تحمل 
ما چقدر است و 
فشارهايی به وجود 
می آيد. آن هم برای 
اين است كه ما را 
آبديده كنند. خدا را 
شاكر باشيد كه اين 
توفيق نصيب شما 
شده است و به سهم 
خود هم تقدير و 
تشکر می كنيم.

ما اختالف داریم، مشکل در فرهنگ 
سازی مان هست و اشتباهات زیادی 
داریم، با زمینه ای که ائمه برای ما 
درســت کردند، دیگر نیاز به چیزی 
نداریــم، حتی صدور انقــالب را با 
همیــن فرهنگ می توانیم داشــته 

باشیم. 
سرمایه های خوبی همین معارف 
اهل بیــت)ع( دارند کــه با آن می 

توانیم کارهای زیادی انجام دهیم.
باید تشــکیالتی بــود و کار وقتی 
منظــم و گروهی و سیســتماتیک 
باشد و بر مبناي همکاري و دست به 
دســت هم دادن باشد، نتایج خیلی 

خوبی دارد.
  کارهــای حاج آقا نیری الحمدهلل 
موفق بــوده و چهره ای بوده که در 
جامعه معروف شــده کــه هدفش 
خدمت به مستضعفان و مستمندان 

است.
هــدف ایشــان و در درجــه اول 
نظرش کاری است که مورد رضایت 
پروردگار باشــد، کسی که این نظر 
را داشته باشــد و اینطور جلو برود 
صددرصــد خدا کمک مــی کند و 

دستش را می گیرد.
  بله ممکن اســت خیلــی وقتها 
مشــکالت هم داشــته باشید، یک 
وقتی هم ائمه ما را در معرض فشار 
قرار می دادند تــا ببینند ما چقدر 
تحمل داریم، اما نتیجه این است که 

در وقتش به ما می رسند. 
 ما اربابی داریم که او کسی است 
کــه هیچ وقت ما را تنها نگذاشــته 
 اســت، ایــن مرحله ممکن اســت

ببینند تحمل ما چقدر  می خواهند 
است و فشارهایی به وجود می آید، 
آن هــم برای این اســت کــه ما را 

آبدیده کنند. 

خدا را شاکر باشید که این توفیق 
نصیب شــما شــده  و به سهم خود 
هم تقدیر و تشــکر می کنیم، کاری 
 هم از دســت ما بر بیایــد کوتاهی
نمی کنیم، البته از آن ثواب مقداری 
برای ما هم قائل شوید و ما را سهیم 

کنید. 
  در ســفر آخرم به گرجســتان، 
را  مســجدی  افتتاحیــه  مراســم 

داشــتیم که درســت کرده بودیم، 
گفتم مسجد جای خود دارد، کاری 
کنید که به بقیه هم خدمت شــود 
نه فقط به شــیعیان یا مســلمانها، 
کنید   را درســت  درمانگاهی  گفتم 
ســاختمانی داشتیم و دستگاههایی 
را خریدند و به آنجا رفتیم، آن قدر 
این کار ســاخت درمانگاه اثر داشت 
که خود معاون نخست وزیر تا آنجا 
برای افتتاحیه با من آمد و 4 سفیر 
هم بودند )ســفرای ایــران، عراق، 

آذربایجان و ترکیه(. 
  با یک کار کوچک ما توانســتیم 
دل آنهــا را به دســت بیاوریم و اثر 
خوبی داشــت. کار کوچکی در حد 
500 هــزار دالر، امــا کاری کردیم 
و قدمــی برداشــتیم، همین مقدار 
مطمئنا در آینده رشــد وتاثیر می 

کند.
  قدمهایی که برمی دارید آثارش 
را امروز نمی بینید، بلکه آثارش دراز 
مدت است، انشــاءاهلل در طول این 
مسیر دعاگوهایی خواهید داشت که 
خواهند گفــت به برکت آقای نیری 
و دوستانشــان و همین انجمنی که 
هســت و آقایانی که هســتند این 

نتیجه ایجاد شده است.
  خدا به شما توفیق داده و امیدوارم 
توفیقات بیشتری قرار دهد و بتوانید 
قدمهای بزرگی بردارید، ما به سهم 
خودمــان هم تقدیر می کنیم و هم 
تشکر می کنیم و آنچه که از دست 
ما بر بیاید صــد در صد در خدمت  
شما و دوستانتان خواهیم بود، موفق 

و موید باشید.
والسالم عليکم 
و رحمه اهلل و بركاته 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل رب العالمیــن و صلی اهلل 
علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین 
و لعنت اهلل علــی اعدائهم اجمعین من 
االن الی لقأء یوم الدین، قال العظیم فی 

الکتاب الکریم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  انــا اعطیناک الکوثــر* فصل لربک 

وانحر* ان شانئک هو االبتر.
ابتدا خدمت همه شما به خصوص سرور 
گرامی حاج آقا نیری عزیز که از یادگاران 
دوران نهضت امام)ره( و پیدایش نهضت 

هستند، خیر مقدم عرض می نمایم.
همکاران و دوستان بزرگوارشان مانند 
شهیدعراقی وحاج آقای عسگر اوالدی و 
دیگر عزیــزان را خدا رحمت کند. ما در 
حرم مطهــر از همه آنها یاد می کنیم و 
برای آنها که رفتند علو درجات مسئلت 
داریم و آنها که هستند انشاءاهلل با عافیت 
و ســالمت همچنان در خدمت نظام و 
انقــالب و مرجعیت و رهبــری انقالب 

باشند.
کاری که انتخــاب کردید، البته هردو 
قســمت ) هم قســمتی که آقاي نیري 
گزارش دادند و هم سوابق  کمیته امداد 
( و هــم کاری که در باب اکــرام ذریه 
 حضرت زهرا)س( دارید  از کارهای بسیار 

عام المنفعه و خیری است که مورد رضای 
خدا و عنایت حضرت ولی عصر)عج( است 
که آنها کسانی که ایتام آل محمد)ص( را 
سرپرســتی می کنند، دوست دارند و به 

این امر توصیه هم شده است. 
در خود بدنه سیاســی نظام اسالمي و 
فرهنگ اســالمی این کار از همان ابتدا 
پیش بینی شــد. وقتی که حضرت نبی 
اکرم)ص( با عنایت و دستور خدا به این 
امر ســفارش فرمود، منظور این نبود که 
خود حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( یا امام 
حسن و امام حسین  )سالم اهلل علیهما( و 
زینبین )سالم اهلل علیهما( آن روز به رفاه 
برســند. آنها هیچوقت اهل رفاه نبودند  
بلکه می خواستند از طریق این عنایتی 
که خدای تعالی کرده ذریه در یک عزتی 
به ســر ببرند و آن عزت نه اینکه جنبه 
شخصی داشته باشد؛ آن عزت برگردد به 

سخنان حضرت آيت اهلل ســعيدی در ديدار با دبيركل 
مجمع خيرين سالمت كشور جناب آقای سيد رضا نيری 

کارهای خیر نباید
با نوسانات اجتماعی و سیاسی گره بخورد

جامعه ودرون جامعه منتشر شود و آنها 
)مسلمانان (همچنان با این عزت زندگی 

کنند.
شــما اگر امروز مالحظــه می کنید 
شــخصیتی مانند حضــرت امام )قدس 
ســره( با آن کرامت و قدرت سخن می 
گوید، علت آن است که عزیز بود. کسی 
که عزیز باشــد حرف هم کــه می زند، 
هدایت هم که می کند عزیز اســت. اگر 
ثــروت دنیا را به پای مرحــوم امام )ره( 
می ریختند که خیلی ها ریختند، ایشان 
احساس بی نیازی می کرد و  همه را به 

جامعه بر می گرداند.
این نتیجه آن تربیت است. یعنی کسی 
که خدا بر اساس آن نگاه حقشان را عطا 
نموده، این روحیه در آنها رشد می کند.

پیــش  بــرای  را  فــدک  خداونــد 
 بینــی همچنیــن مصارفــی در اختیار 

كاری كه انتخاب 
كرديد از كارهای 
بسيار عام المنفعه 
و خيری است كه 
مورد رضای خدا و 
عنايت حضرت ولی 
عصر)عج( است
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اگر چنانچه كارهای 
خير با اين نوسانات 
اجتماعی و سياسی 
گره بخورد، درنهايت 
اين كارها باال و 
پايين می شوند. 
بهتر است كه همين 
جور صاف باشد. 
يعنی ضمن اينکه 
ساليق را حفظ می 
كنند، اما در خدمت 
رسانی و خيررسانی 
به همه افرادی كه 
وافعا نيازمند هستند 
-همانطور كه حضرت 
امير)ع( فرقی بين 
افراد نمی گذاشتند- 
دريغ نکنند

حضرت زهــرا)س( قرار داد و دشــمن 
احســاس کرد اگر این خانــدان از نظر 
اقتصادی و از نظر سیاســی و مدیریتی 
عهده دار جامعه شوند، دیگر برای آنهایی 
که یاغی هســتند و برای جامعه ظلمت 
می خواهنــد چیزی باقی نمــی ماند. 
درنتیجه چون حاضر نبودند به نور اهل 
بیت وارد شوند، می خواستند در ظلمت 
خود بمانند و در همان ظلمت هم تالش 
کردند و متاسفانه دست هایی جاهالنه یا 
عالمانه آنها را کمک کرد و وضع به اینجا 

رسید.
ما باید در طول تاریخ این چراغ پرفروغ 
فاطمی را همچنان روشن نگه داریم. او 
کوثر است و از آن منبع خیر منتشر می 
شــود و یک امتحان بزرگی هم هســت 
برای همــه ما که زندگی می کنیم و در 
این دنیا هســتیم. به خصوص من یک 
وقتی به یکــی از معلمین اخالق که در 
باب اکرام سادات صحبت می کرد، گفتم 
که خود ما ســیدها چطور؟ ایشان گفت 
: شــما اولویت دارید برای اینکه به ذریه 
خدمت کنید و این ســمت و این افتخار 

اول برای شماها است.
بنابرایــن کار بســیار خوبی اســت و 
همانطور هم که اشاره فرمودید من هم 
منتظر بودم بشــنوم برای کسانی که به 
آنها کمک شده است، بعد چه اتفاقی می 

افتد. 
یکی از کســانی که به نوعی وابسته به 
امام صادق )ع( بود از ایشان تقاضا کرد به 
فالن مکان بروید تا برای من هم سهمیه 
یا پولی فراهم کنید. امام)ع( قبول کردند 
و وقتی که برگشتند پول را به او دادند و 
وی را نصیحــت کرده و فرمودند: مراقب 
باش. انجام کار خیر از ســوي همه کس 
خیر و از شما بیشــتر و انجام کار شر از 
ســوی همه کس بد و از شما بیشتر بد 
است. سپس فرمودند: بمکانکم منا. یعني 

به خاطر آن ارتباطی که با ما دارید.
وقتی که انســان به کسی کمک می 

کند، در کنــار این کمک کردن موعظه 
و تذکر بســیار تاثیر دارد. یک وقتی به 
دوستانی که در ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر یا کسانی که در قسمتهای 
دیگر به این فریضه الهی اشتغال داشتند، 
این موضوع را می گفتیم. اینگونه تذکر 
گاهی از صحبت فــردی که در خیابان 
به آقا یــا خانم یا به یــک جوانی تذکر 
می دهد خیلی موثرتر اســت  زیرا این 
نصیحت پذیری در قبال دریافت کمک 
اســت. دریافت کمک همراه با این تذکر 

موثر است.
این یکی از روشــهای اهــل بیت)ع( 
است که همراه با کمکها، ارشادات خود 
را داشتند. اگر چنانچه این جهت گیری 
زنده شود ) در بیمارستانها و مکانهایی که 
حضرت اقای نیری گزارش دادند و بسیار 
امید بخش بود ( و چنانچه در این جاها 
یک تشکیالت فرهنگی در همین بخش 

خیرین فعال باشد   اثرگذار است.
یک زمانی در ایتالیا سوال کردم و آنها 
گفتند که تمام بیمارستان هایی که در 
ایتالیاســت به واتیکان وصل است و این 
خیلی مهم اســت. یعنی آنهــا درعین 
خدمت رسانی و پرستاری از بیماران، آن 
اهداف کلیســا را خیلی ظریف از طریق 
موقعیتی که برای این مریض پیش آمده 

بود، القا می کردند.
در زمان شاه من با ابوی هماهنگ کردم 
و گفتم می خواهم بروم یکی از کلیساها را 
ببینم. در آنجا کشیش ابتدا برنامه را اجرا 
می کرد و سپس دم در خروجی، تک تک 
افرادی که در این مراســم شرکت کرده 
بودند را بدرقــه می کرد و برای آنها دعا 
می کرد و ابوی ما گفتند کاری که اینها 
می کنند کاماًل مطابق با قوانین اسالمی 
است و زیبنده است که روحانیون این کار 
را انجام دهند. وقتی افراد وارد کلیسا می 
شوند و می خواهند از کلیسا خارج شوند، 
مردم نمی دانند که آنها در باطنشان چه 
هدفــی دارند و در پرتو این تبلیغات می 
توانند اهداف اســتعماری خود را دنبال 

کنند و جاده صاف کن قدرتها بشوند.
ما باید جاده صاف کن والیت باشــیم 
و در مســیر اهل بیت)ع( این تبلیغات را 
داشته باشیم. جنبه تبلیغات را به نظرم 
تقویت بفرمایید. در کشــور ما جریانات 
سیاســی و جناح های سیاسی مختلفی 
وجود دارند که نظــام و رهبری را قبول 
دارند. قانون اساســی را قبــول دارند و 
خدمت می کنند، ضمن اینکه ســالیق 
شخصی هر یک از شما خدمتگزاران در 
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این عرصه محفوظ است، اما هرگز نباید 
این سالیق بروز و ظهور یابد.

اگر چنانچه کارهای خیر با این نوسانات 
اجتماعی و سیاسی گره بخورد، درنهایت 
این کارها باال و پایین می شــوند. بهتر 
است که همین جور صاف باشد   یعنی 
ضمن اینکه سالیق را حفظ می کنند، اما 
در خدمت رســانی و خیررسانی به همه 
افرادی که وافعا نیازمند هستند)همانطور 
که حضرت امیر)ع( فرقی بین افراد نمی 

گذاشتند( دریغ نکنند.
مقــام معظم رهبری از همان اول تا به 
انتها همه دولتهایی که سر کار می آمدند 
را کمک و تقویتشان می کردند؛ هر کس 
کــه رای می آورد. حضــرت آقای نیری 
بهتر در ذهنشــان است، امام)ره( نسبت 
به بنی صدر نیز یک تفقدی داشــتند و 
فرمودند حاال که اینجوری شد نرو و در 
کشور بمان، چون نمی خواستند در دامن 
دشمن برود. رافت اسالمی اقتضا می کند 
 ما حتی نســبت به کسانی که بد کردند

) و حضرت آقای نیری بهتر می دانند چه 
رفتاری را اینها با شهیدان مظلوم کردند( 

و نیاز به کمک دارند، حمایت کنیم.
ما باید در خدمت رســانی هایمان این 
وجهه را حفظ کنیم و اصال صبغه سیاسی 
نگیرد و صبغه انسانی بهترین صبغه است 

که اهل بیت)ع( به ما توصیه کردند. 
اگر اینگونه عمل کردیم، به کوثر وصل 

هســتیم. زیرا کوثر خودشان همینطور 
بودند. یعنی در خدمت رسانی »یطعمون 
الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا«   
خیلی از کسانی که از اهل بیت)ع( کمک 
می گرفتند، لزوما مسلمان نبودند  حتی 
بعضی ها دشمن بودند. در آن داستانی که 
مالحظه فرمودید حضرت علی )ع( وقتی 
به یک خانواده که در جنگ آسیب دیده 
بودند و مشــکالتي برای آنها ایجاد شده 
بود کمک می کردند، خانمي که حضرت 
علی )ع( را نمی شناخت به ایشان گفت: 
خدا انشاءاهلل داد من را از علی)ع( بگیرد 
که باز تو به ما کمک کردی. شــوهر من 
جبهه رفت و کشته شد و اینها بچه های 
من هســتند. حضرت علی)ع( حتی به 
روی آن خانم نیاورد که من همان علی 
هســتم که تو داری در مورد او این جور 
قضاوت می کنی. یعنی نشان می دهد که 
حضرت)ع( در کمک رسانی تفاوت نمی 

گذاشت.
خداوند انشــاءاهلل به حق محمد و آل 
محمد)ص( این کار خیر را از شما قبول 
کند و همین که در این مسیر افتاده اید، 
پیداست که مورد عنایت ولی عصر )عج( 
هستید. این بی بی )حضرت معصومه)س(  
هم که اینجا هستند دستشان خیلی باز 

وقتی كه انسان به 
كسی كمک می 
كند،
در كنار اين كمک 
كردن موعظه و 
تذكر
بسيار تاثير دارد.

است. این بی بی دختر مجرد آل اهلل برای 
رضای خدا از مدینه که وطن ایشان بود 
هجرت کردند و آمدند در اینجا مســتقر 
شــدند تا بــاب رحمتی باشــند از اهل 
بیت)ع( در اینجا و سه امام معصوم )ع( در 
مورد ایشان فرمودند: هر کس که ایشان 
را زیارت کند، بهشــت بر او واجب است. 
یعنی کســانی که اینجا خدمت گزار بی 
بی هستند خدمتگزار بهشتی ها هستند 
و انشــاءاهلل که همانجور که از زیر سوره 
مبارکه کوثر رد شدید به حضرت فاطمه 
)س( حوائج خود را بگویید و دســت بی 

بی باز است و کمکتان می کند.
 پیشنهادم این اســت که خاطرات و 
وقایع را یادداشت کنید و مستند سازی 
بــرای کارهای خیری که هســت انجام 
پذیرد و کتاب شود و اینها بماند زیرا هم 
خودش سند اســت و هم مشوقی است 

برای کسانی که اهل خیرند.
 مجــددا از همــه همکارانتان تشــکر 
می کنم و برای همه شما آرزوی موفقیت 
دارم. انشــاءاهلل فعالیت هاي شما ذخیره 
ای بــرای دنیا و برزخ و قیامت باشــد، 

انشاءاهلل.
والسالم عليکم
و رحمه اهلل و بركاته 
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