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بيانات مقام معظم رهبری
در دیدار با اعضای مجمع خیرین 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 باشید که این توفیق نصیبتان شده و می توانید کارهای مثبت و بزرگی انجام بدهید
با آن سابقه طوالنی که دارید.
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محرومیــت زدایی
عقیده و راه و رسم
زندگــی ماســت
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مـــا بایـــد کاری کنیـــم
کـــه خیـــال مـــردم
از ناحیـــه درمـــان و
بیمـــاری آســـوده باشـــد
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مقدمـــه

از عطيــه هاى بزرگ الهــى و مفتاح
رستگارى  ،بهره گيرى از چشمه جوشان
معارف الهى اســت  ،آنــگاه كه بخوبى
دريافت و عمل گــردد بى هيچ اغراقى
ماندگارترين سرور و شــادمانى را براى
انسان رقم ميزند.
و راز مانــدگارى آنها افــق هاى تازه
ايســت كه به زواياى نامكشوف آنان راه
مى يابد و جانمايــه اين الطاف به رگها
شوق مى دواند و تداوم پرفروغ آن دامنه
هيجانات و احساســات فرد مسلمان را
به خود معطوف مــى دارد تا از دريچه
اين حس عظيم درســهاى دلدادگى به
معشــوق ازلى و سرســپردن به فرمان
معبود ابــدى  ،درآوندهاى درخت دين
به جريان درآيــد و قوام و دوام مؤمنين
 ،تضمين گردد .اوج عظمت انسان عارف
و دين باور زمانى است كه بنا آموزه هاى
دينى مســير بخشش و ايثار را بجويد و
در راه رضاى دوســت در اين طريق گام
بردارد.
پيشــواى متقيان حضــرت على (ع)
فرموده اند آنــان كه پاداش الهى را باور
دارند در بخشش سخاوتمند ترند.
بى شــك مخاطبان اين كالم رسا و
بيان وزين امام عارفان و پيشواى آزادگان
 ،حضــرت على (ع) قطعــاً مردم عصر
ايشــان نبوده و پيامى براى همه زمانها
و تمامى عاشــقان و دوستداران مكتب
علــوى و عالقه مندان به حل مشــكل
بندگان خداست مؤمن آنگاه كه بخشى
از امــوال خود را در امور خير جارى مى
كنند  ،قطعاً به حظى بدون وصف دست
مى يابد كه تفســيرى براى آن ممكن
نيست مجموعه خدوم خيرين سالمت
با همكارى دانشگاههاى علوم پزشكى در
جاى جاى ميهن اسالمى با حسن نيت
و خلوص قلبى مسير نورانى خدمت به
هم نوعان محروم و آســيب پذير را در
پيش گرفته اند و براى تأمين ســامت
و بهداشــت و درمان آنان سرمايه هاى

… .و ما تقدموا النفسكم من خير تجدوه عنداهلل
و بدانيد آنچه را از كارهاى نيك براى خود از پيش
مى فرستيد  ،نزد خدا به بهترين وجه و بزرگترين
پاداش خواهيد يافت .
( سوره مزمل آيه ) 20

مادى و معنوى خود را بكار گرفته اند.
اين تالش صالح و نيكوكارانه  ،عمل و
اقدامى اســت كه هم به جا و به مورد و
هم به وقت و به موقع صورت مى پذيرد
 ،چون در شــرايط كنونى اين حركت و
تالش زمينه ســاز رفع بخــش بزرگى
از مشــكالت حوزه بهداشــت و درمان
جامعه ميباشــد و تمامى سعى و تالش
براين اســت كه با درنظر گرفتن اولويت
هاى واقعى كه با مشورت كارشناسان و
آگاهان بدست مى آيد نيات خير بانيان
اجرايى شــود تا نيازمندان اين عرصه از
بركات اين عمل خداپسندانه بهره مند
گردند.
الزمه اين حركت الهى نيازمند پشتوانه
اى عظيم معنوى و الهى است كه بزرگان
دينى ما همواره در اين مسير راهگشا و
عامل بــوده اند كالم و گفتار پرمهر اين
عزيزان آن جا كه تمدن قامت راســت
كرده و فرهنگ  ،فرصــت ترويج يافته
است بازتاب و تأثيرى مضاعف دارد.
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اين ســرزمين مقــدس  ،نخبه پرور ،
پايگاه پويايى و كمال و خاستگاه عالمان
دينى  ،فرزانــگان تاريخ و مهد معنويت
 ،به دليل مشــكالت موجــود  ،در همه
شاخص ها نيازمند توجه بوده و در زمينه
زيرســاخت هاى بهداشت و درمان اين
مؤلفه ملموس تر و عينى تر است.
در ايــن تحفه تقديمــى از كالم ناب
مراجــع عظيم الشــأن بهره جســته و
رهنمودهــاى عزيزان را چــراغ راه  ،تا
با لطف حق براى زدودن كســرى ها و
ضمن فشــردن دستهاى ســخاوتمند
پاك سرشــت به توفيق الهى پاســخى
افتخارآميز و درخور همچون گذشــته
دريافت كنيم.
آشنايان گمنام  ،ســفيران مهربانى و
رهپويان بى ادعا دعــاى خير ما بدرقه
جاده سعادت و ســامت شما باد و بال
فرشته هايى كه بر علو همت شما غبطه
مى خورند آذين لحظــه هايتان و اميد
اينكه سپاس مضاعف ما را پذيرا باشيد.
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مشــروح بيانــات گهربــار مقــام معظم
رهبرى درجلســه ديــدار بــا دبيركل و
مســئوالن مجمع خیرین ســامت كشور
در تاريخ 1391 / 10 / 11

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اين جوشــش مبارك ازشيراز شروع
شــد و ما بايد از شيرازيها تشكر كنيم
و بعد هــم از جنابعالى (آقاى نيرى) و
دوســتان و همكارانتان ازته دل تشكر
ميكنــم كه ايــن كار خــوب را انجام
ميدهيد.
كارهــاى مردمى هميشــه مبارك
اســت.وقتى نيروى مــردم وارد كارى
شود آن كار موفق است.
يد اهلل مع الجماعه ،اين اصل مهمى
است مردمى بودن خيلى خوب و يك
اصل مهمى اســت .يكــى از كارهاى
اساسى كه از اول انقالب تا حاال انجام
شده مردمى بودن است.
ايــن بايد تفهيم شــود كه مردم در
كارها وارد شوند همه مشكالت حل و
فصل مى شــود از اول انقالب تا حاال
هم بعضى ها وارد شدند موفق نبودند

چون بلد نبودند.
البته شما وارد شديد  ،موفق بوديد ،
چون كار را بلد بوديد و از مردم كمك
گرفتيد درهمــه امور وقتى اكثر مردم
وارد شدند ،كار به انجام ميرسد .درهمه
كارها اگر مردم مشاركت كردند مسائل
حل شــده.كما اينكه اصل انقالب هم
همين بود.مردم وارد شــدند پيروزى
حاصل شد .اگر مردم نبودند موفقيتى
نبود .در همه امور همين است.
درسالمت  ،در آموزش و پرورش  ،در
اقتصاد مردم موثر هســتند .اما مسئله
ســامت جزو مســئله درجه يك هر
كشورى هست .اگر بخواهيم دو يا سه
مســئله را دركنارهم جزو مسائل مهم
كشــور قرار دهيم  ،مســئله بهداشت
و ســامت اولويت دارد .ما بايد كارى
كنيم كه خيــال مردم از ناحيه درمان
و بيمارى آســوده باشــد .هركس كه
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مريض شــده باشــد  ،يا مريض دارى
كرده باشــد  ،مى داند چقدر سختى و
ناراحتى دارد .لذا اين مسئله كار بسيار
مهمى است .هر چه مى توانيد در اين
زمينه كار كنيد.
ترتيبى هم كه انجام داديد ( تركيب
هيئت امنــا و ائمه جمعــه به عنوان
رياســت هيئت امناء ) بســيار الزم و
اساسى است .همچنين اگر كار عالمانه
نباشــد ،اشــتباه مى شــود .بنابر اين
حضور علما و پزشــكان و متخصصان
الزم است .همچنانكه اگر جنبه مردمى
قطع شــود  ،به نتيجه نخواهد رسيد.
منتها ســعى كنيد تشكيالت به سمت
تشكيالت ادارى بسته نرود .اگر اينطور
باشــد اين حركت از پويايى مى افتد.
دســتگاههاى گوناگون هســتند  ،در
اين راســتا كارهايى انجام مى دهند.
اما مردم بايد در همه كارها مشــاركت
كنند .ان شــاء اهلل خدا هم كمك مى
كند .مشــوق واقعى هم انجام كارها و
امور اســت كه مردم و خيرين ببينند
كار تمام شــده و مردم بهره مى برند.
اين بزرگترين تشــويق اســت .كار را
خيــر و بانى
جورى پيــش ببريد كه ّ
كه مشــاركت كرده  ،پول داده  ،وقت
گذاشته  ،احســاس كند كه به نتيجه
رسيده اين بهترين تشويق است.
البتــه بدانيد هر كارى كه براى خدا
مى كنيد هيچ وقت از دست نمى رود.
حتى نزد خدا پــر كاهى هم گم نمى
شود و دور ريخته نمى شود.
يك ســاعت كار براى خــدا موجب
سنگينى كفه ترازوى اعمال مى شود.
حتى اگر كسى نيت و فكر به انجام كار
خيرى نمايد  ،نزد خدا ماجور اســت.
كارها را براى خــدا انجام دهيد .كرام
الكاتبين مى نويســد .اينها وزنه هاى
اعمالتان مى شود .ان شاءاهلل خدا شما
را كمك كند.
و السالم عليكم و رحمه اهلل
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بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم
اين ايام پربركــت ميمون و اعياد
شعبانيه و والدتهاى بزرگى كه خداى
متعال به بشريت هديه كرد خصوصاً
ائمه هــدى بويژه والدت باســعادت
حضرت بقيه اهلل االعظم (ع) تبريك
مــى گوئيم و از خــداى مهربان مى
خواهيم بــه حق ذات اقدس خودش
به ما توفيق بدهد كه از اين فرصت و
ايام پربركت استفاده كنيم .امروز هم
خدا را شاكريم كه توفيق حاصل شد
كه محضر بــزرگان و مراجع عظام را
درك كنيم كه عبادت بزرگى است و
ان شــاء اهلل ما را قدردان اين نعمتها
قرار بدهد كــه از رهنمودها و نفس
گرم شما استفاده كنيم.
وظيفــه داريــم كــه كارهايى كه
انجام مى دهيم محضر شــما عزيزان
و بزرگان عرضه و تقديم كنيم و اگر
ضرورت باشــد ما را موعظه كنيد و
انــدرز بفرمائيد .از خــداى مهربان
صحت و سالمتى شما را خواستارم و
انشاء اهلل وجود پربركت شما همچنان
خيرين خيلى
امكانات مثل
دستگاههاى پزشكى
و يا دارو را از خارج
مى آورند با صرف
هزينه زياد كه مورد
نياز كشور هم هست
وارد مى كنند و اهداء
مى كنند اما تمام
عوارض و گمرك و
ماليات آنرا كام ً
ال
محاسبه مى كنند
و مى گيرند و اص ً
ال
تفاوتى با ديگران كه
تجارت مى كنند قائل
نيستند

سخنان جناب آقاى سيد رضا نيرى دبيركل
مجمع خيرين سالمت در ديدار با مراجع
عظام در قم
در تاريخ 1392 /4 /6

مستدام باشد.
وظيفــه خود مى دانيــم كه همه
ســاله خدمت شــما بيائيــم و هم
ديدار حاصل شــود و هــم خدمات
خــود را خدمتتان گزارش كنيم و از
هدايتهاى شما بهره ببريم.
معتقديــم كه اگر توفيقاتى حاصل
شــده اســت از عنايت خاصه خدا و
بعد هدايتهاى شما بزرگان مى باشد.
بنــده از دوران نوجوانــى در خدمت
روحانيت بودم و هر موفقيتى داشتم
از هدايتهــاى روحانيــت معظم مى
دانم.
خدمتتــان مختصــرا ً عرضــه مى
دارم كه قريب نيــم قرن در خدمت
نيازمندان جامعه هستم و افتخار مى
كنــم .از اوائل دهه  40با نظر مبارك
امــام در خدمــت محرومين و مردم
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نيازمند بودم و از ســال  57بصورت
رســمى در كميته امداد با توجه به
تجربيــات گذشــته از صفر شــروع
كرديــم و اين نهاد به جايى رســيد
كــه در عرصه بين الملــل نظير اين
خدمات نمونه نداشت.
و اما هم .اكنون قريب  4سال است
در خدمت ســامت جامعه و مجمع
خيرين سالمت و در خصوص مسائل
بهداشــتى درمانى و ساخت و ساز و
تجهيــز مراكز درمانــى فعاليت مى
كنيم.
مــى دانيم كه درد ندارى بيشــتر
بيماران نيازمنــدان را رنج مى دهد
بر اين اســاس و بنابــر نظر مبارك
مقــام معظم رهبــرى و توصيه وزير
وقت حدود  4سال پيش اين مجمع
تشكيل شــد وقتى وارد شديم تفكر
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و هیات همراه با آیات عظام و مراجع تقلید

ما اين بود كه شــايد حدود  10سال
طول بكشــد كه تشــكيالت شــكل
بگيرد .اما با اســتقبال خوب مردم و
خيرين روبرو شــديم و طولى نكشيد
در كل كشــور تاكنون  140شــعبه
ايجاد و تشكيل شده است.
با عنايات خداى متعال و استقبال
ائمه جمعه  ،مسئولين  ،استانداران ،
خيرين و نظر مبارك آقا كه فرمودند
خيريــن در كشــور زيــاد و متفرق
هستند و شما اينها را جمع كنيد به
حمداهلل خيلى سريع شكل گرفت.
خوشــبختانه االن حدود  30هزار
خير بــا اين مجمع همــكارى دارند
كه بالغ بر  5هــزار 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 كار خير
همــه هزينه هــاى ادارى را تقبل و
پرداخت كردند ،تاكنون اين عزيزان با
عنايات خاصه خدا و همت خيرين در
سراسر كشور بالغ بر دو هزار ميليارد
تومان كمــك كردند تا  1100مركز
درمانى بخصــوص در نقاط محروم و
مورد نياز مردم احداث و تجهيز شود.
در مكانهاى دورافتاده كه قب ً
ال بايد
روزهــا راه طى مى كردند تا به مركز
درمانى برسند و بعضاً در راه كار تمام
مى شــد و نمى رســيدند در چنين
مكانهايى ســاخته و ايجاد شده است
درمانگاه  ،خانه بهداشت  ،بيمارستان
 ،احداث  ،بازســازى  ،توســعه و يا
تجهيزات براى آنها تأمين شده است.
البته ناگفته نمانــد همه عزيزان و
خيرين و مردم خــوب ما در مجمع
خيرين ســامت از اين كار و خدمت
به عنوان يك عبادت استقبال كردند

و كارى به حواشى ندارند فقط قصد و
نظرشان رضاى خداست خصوصاً ائمه
محترم جمعه همه رؤساى هيأت امناء
هســتند گرچه نوعاً اين مسئوليت را
نمى پذيرند اما بنابر اهميت موضوع
و اصــرار و لزوم فعاليت قبول كردند.
خيلى از مســائل درمانى و بهداشتى
در گذشته براى مردم مشكل بود كه
باهمت اين عزيزان و دعاى خير شما
حل شده است.
در مصوبــه دولت اســت كه كار
درمــان مــردم را  70درصد دولت
انجــام دهد  30درصــد را مردم كه
متأســفانه در حال حاضر اين عملى
نشــده و مردم در فشار هستند .مث ً
ال
در قم از  8بيمارستان موجود  7تاى
آن توسط خيرين ســاخته و تجهيز
شده و يك بيمارستان دولتى است.
البته موانع و مشكالت زيادى است
كه اگر ضرورت بدانيد با عنايت شما
و كمك ديگران اين موانع حل شود.
موانع دولتى واقعاً زياد اســت و كار

خوشبختانه االن
حدود  30هزار
خير با اين مجمع
همكارى دارند
كه بالغ بر  5هزار
نفر از معتمدين ،
خيرين  ،معمرين
و مردم خوب
عضو هيئت امناء
مجمع هستند و
به حمداهلل اين
دفاتر هزينه ها را
خودشان متقبل
شدند
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مــردم و خيرين را كنــد كرده مثل
ماليــات و عوارض و گمــرك و ...كه
اميدواريم كه موانع برداشــته شود و
خيرين با اين دست اندازهاى ادارى
مواجه نشوند.
مث ً
ال خيرين خيلــى امكانات مثل
دستگاههاى پزشــكى و يا دارو را از
خــارج مى آورند با صرف هزينه زياد
كه مورد نياز كشــور هم هست وارد
مى كننــد و اهداء مى كنند اما تمام
عوارض و گمرك و ماليات آنرا كام ً
ال
محاســبه مى كنند و مــى گيرند و
اص ً
ال تفاوتى با ديگران كه تجارت مى
كنند قائل نيســتند .تقاضا داريم از
شما بزرگان كه به ما كمك كنيد كه
بتوانيم در سطح ملى يك تسهيالتى
را بــراى مردم قائل شــوند تا مردم
با رغبت بيشــترى به مسائل خير و
خدمات نيكــوكارى فعاليت كنند در
هر حال با همــه اين احواالت گرچه
قانع نيستيم اما راضى هستيم چون
بسيارى از مشــكالت مردم برطرف
شده اما امكانات و بضاعت ما كم بوده
و نياز زياد است.
مثــ ً
ا در بيرجند حــدود  4هزار
ســرطانى وجــود دارد و يك مركز
شــيمى درمانى وجود نداشــت اما
مردم و خيرين همــت كردند تا اين
مركز افتتاح شده از اين جهت خدا را
شــكر مى كنيم كه چنين توفيقى را
نصيب ما كرده است .از سويى دست
نياز بسوى شما بزرگان و مراجع دراز
مى كنيم و تقاضا مى كنيم مســائل
و مشــكالت مــردم مــا را هدايت ،
راهنمايى و در سختيها كمك حال ما
باشيد حداقل ما را موعظه بفرمائيد .با
تشكر از مجلس و دولت كه با مجمع
همراه هســتند و نسبت به فعاليت و
خدمات ما اقبال نشان داده و اهميت
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مى دهند اما انتظار خيرين از مجلس
تصويــب قوانين به نفع امور خيريه و
از دولت اجرا و پشــتيبانى بيشتر از
خدمات خيرين است.
با همــه اين احوال و عدم امكانات
بســيارى از مشكالت حل شده و اگر
ما امكانات و اعتبار و حمايت دولتى
داشــتيم چند برابر آمــار فعلى مى
توانســتيم فعاليت كنيــم و نيازهاى
مــردم را برطرف كنيــم .در ديدار با
مقام معظم رهبرى هم وقتى گزارش
خدمتشان ارائه داديم بسيار خوشحال
شــدند از خدمات خيرين سالمت و
رهنمودهاى بســيار گهربــارى ارائه
فرمودند .معظم له فرمودند كه سعى
كنيد مردمى بمانيد و دولتى نشويد
و اهميت و اولويت كار سالمت را در
درجه اول دانســتند توصيه فرمودند
كه سياسى نشويد.
ناگفته نماند در ســازمان ملل 32
خيريــه جهانى ثبت شــد كه يكى
از آنها مســلمان نيســت و حتى از
كشــورهاى اسالمى نيســت در اين
در سازمان ملل 32
خيريه جهانى ثبت
شد كه يكى از آنها
مسلمان نيست و
حتى از كشورهاى
اسالمى نيست
در اين شرايط ما
يك خيريه اى را
به عنوان سى و
سومين خيريه بين
المللى از كشور
ايران اسالمى و
خيريه اسالمى به
ثبت رسانديم

شرايط ما يك خيريه اى را به عنوان
سى و ســومين خيريه بين المللى از
كشور ايران اسالمى و خيريه اسالمى
به ثبت رسانديم.
البتــه به اقــرار خودشــان يعنى
رئيس صليب ســرخ گفــت من مى
دانم در كشــورهاى اسالمى خدمات
خيريه اى بســيار انجام مى شود اما
متأســفانه هيچ اقدامى براى ثبت و
ضبط آن نمى كنند از اين  32خيريه
 30خيريه مســيحى و  2تاى ديگر
مسلمان نيســتند اما ما براى اولين
بار بنام ايران اســامى بــا تحريم و
سياستهاى موجود خيريه بين المللى
فردوس را ثبــت كرديم و حتى يك
شعبه در سوئيس هم داير كرديم .در
همين راستا اگر موانع نبود ساليانه 2
يا  3مجموعــه كالن دارويى و لوازم
پزشــكى به رايگان به نفع مردم وارد
ايران مى كرديم اما متأسفانه قوانين
و مقررات دست و پاگير وجود دارد و
مانع اينگونه كارها مى شوند .من باب
مثال يك دستگاه بنام پت اسكن كه
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در ايران نيست و شــديدا ً مورد نياز
اســت و كوچكترين سلول سرطانى
در بدن انســان را تشخيص مى دهد
با وجود مشــكالت فــراوان و تحريم
از خود آمريــكا وارد ايران كرديم اما
متأســفانه تمام عوارض و ماليات آنرا
با وجود واســطه هايى كه قرار داديم
با جرايــم آن از ما گرفتند و در حال
حاضر در بيمارستان مسيح دانشورى
دارآباد تهران نصب شده است.
در تمام كشورها خيرين از بسيارى
موارد معاف هستند اما ايران متأسفانه
نه تنها معاف نيستند بلكه بسيارى از
مقررات را سرراه مى گزارند.
يك مطلبى هم عرض كنم كه غير
از مجمع خيرين سالمت در مؤسسه
خيريه عترت فاطمــى ما بيش از 5
هزار يتيم ســادات نيازمند سراســر
كشــور خصوصاً مناطق دورافتاده را
سرپرستى مى كنيم .در پايان تقاضا
داريم دســت مــا را بگيريد و كمك
حال ما باشيد و براى ما دعا كنيد.
والسالم عليكم و رحمه اهلل
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مشروح ســخنان حضرت آيت
اهلل العظمى وحيد خراســانى در
مالقات با جناب آقاى ســيد رضا
نيرى دبيركل و مسئولين مجمع
خيرين سالمت در تاريخ /6 / 24
 1392در قم
الحمــد هلل رب العالمین و الصاله و
السالم على اشرف االنبياء و المرسلين
ســيما بقيه اهلل فى االرضين  7نفر در
ســايه خدا و ظل اهلل هســتند و آنها
كسانى هســتند كه در خدمت دين
و پيــروان مذهب هســتند يك عده
در آسمان معروف هستند به عله اهلل
يعنى اينها پيش مالئكه شحنه شدند.
يعنى عمله و كارگر خدا هســتند و
اينهــا مقام فوق العــاده دارند و اينها
بداد كســانى مى رســند كه از همه
جا وا مانده اند  ،مردم حواسشــان را
جمع كنند از اين افراد غافل نباشــند

به بيماران اين
سفارش را بكنيد
كه قرآن را هر
روز بخوانند و به
حضرت صاحب
الزمان هديه كنند
و حتى بى سوادها
كه نمى توانند
بخوانند سوره
توحيد را هر چقدر
مى توانند بخوانند
اين عمل ( قرآن
خواندن ) شما را
به حضرت وصل
مى كند و انشاء
اهلل خود امام زمان
(عج) كمكتان كند

حضرت آيت اهلل العظمى وحيد خراسانى:

اسباب راحتى بيماران را فراهم كردن
بهترينصدقهاست

و پولشان را جاهاى ديگر خرج نكنند.
ايتــام و يتيم دارى نــزد خدا مهم
اســت و در قرآن هم آمده است فاما
اليتيم فال تقهر (ضحى آيه  )9پيامبر
فرموده دســتى كه برســر يتيمى با
محبت كشيده مى شود هر مويى كه
از زير دست او مى گذرد خداى متعال
براى او ثواب مى نويسد.
يــا اينكه ايــن كالم پيامبر عقل را
مبهــوت مى كند كــه فرمودند  :من
و كســى كه يتيم را كفالت مى كند
در قيامــت در كنار همديگر و يا مثل
همديگر هستيم.
رســيدگى به مريض بقــدرى مهم
است كه خدا به حضرت موسى فرمود:
من مريض شــدم چرا به عيادت من
نيامدى؟ حضرت موسى عرضه داشت
كه شــما خدا هستيد چه به مريضى!
خطــاب آمد كه يكــى از بندگان من
مريض شــد بــه عيــادت او نرفتى و
بايد از او عيــادت مى كردى و نزد او
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مى رفتى مريض قلب شكســته دارد
و من نزد قلبهاى شكســته هستم و
قلب مريض از قلب هركس شكســته
تر است.
لــذا اســباب راحتى بيمــاران را
فراهم كردن بهترين صدقه است .در
ايــن را هر كارى مى كنيــد از امروز
شــروع كنيد ايــن كار را ترك نكنيد
كه توفيقتان بيشــتر مى شود  ،قرآن
بخوانيــد و به خود امــام زمان هديه
كنيد و به بيماران هم اين ســفارش
را بكنيد كه قرآن را هر روز بخوانند و
به حضرت صاحب الزمان هديه كنند
و حتى بى ســوادها كــه نمى توانند
بخوانند ســوره توحيــد را هر چقدر
مى تواننــد بخوانند اين عمل ( قرآن
خواندن ) شما را به حضرت وصل مى
كند و انشاء اهلل خود امام زمان (عج)
كمكتان كند.
والسالم عليكم
و رحمه اهلل و بركاته
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب العالَمين َو الصاله َو
الحمــدهلل ّ
محمد (ص)
الســام على خير خلقه ّ
و الطاهریــن المعصومین ال ســيما
بقيــه اهلل المنتظر ارواحنــا له الفداء
َ
حــول و ال ُقــوه ّال باهلل از ديدار
و ال
شما و دوستانتان بسيار خوشبختم و
اعياد شعبانيه مخصوصاً ميالد مبارك
منجى عالم بشريت حضرت بقيه اهلل
االعظم را به همه شما تبريك عرض
مى كنم.
از توضيحاتى كه داديد معلوم شــد
كه الحمداهلل شــما و دوستانتان كار
مهمى را انجام داده و انجام مى دهيد.
مــن االن فكر مى كردم موقعى كه
شــما مى گفتيــد  ،در واقع اين كار
شــما  3اثر مهــم دارد يكى كمك
به مــردم محروم كه ايــن از افضل
قربات است روايات متعدد داريم كه
برخى از امامــان معصومين با بعضى
از اصحابشان مشــغول طواف بودند
يــك نفر آمد با ايــن اصحاب تماس
گرفــت و رفت يا مى خواســت برود
امام فرمودند چه كار دارد عرض شد

اداى حاجت مؤمن
اهم از طواف است
حتى در طواف
واجب هم مى شود
اينكار را كرد  ،هر
كجا كه حاجتى را
متوجه شديد قطع
كنند بروند دنبال
حاجت مؤمن و بعد
از انجام برگردند از
همان جا كه قطع
كردند ادامه داده و
به اتمام برسانند

مشروح سخنان حضرت آيت اهلل العظمى مكارم شيرازى
در ديدار با دبيركل مجمع خيرين سالمت

همه مسئولند كه به خ ّیر كمك كنند

حاجتى داشت كه من گفتم كه بگذار
طوافم تمام شــود بعد مى آيم انجام
مى دهــم حضرت فرمود خير ( براى
برآورده شدن حاجات مردم ) طواف
را قطع و ترك كن برو دنبال حاجت
مؤمــن را روا كن بعد بيا از همين جا
كه قطع كردى طواف را ادامه بده.
اداى حاجــت مؤمن اهم از طواف
اســت حتى در طواف واجب هم مى
شــود اينــكار را كرد  ،هــر كجا كه
حاجتى را متوجه شــديد قطع كنند
بروند دنبال حاجــت مؤمن و بعد از
انجام برگردنــد از همان جا كه قطع
كردند ادامه داده و به اتمام برسانند.
فتوى هــم مطابق آن داده شــده
اســت پس اين معلوم مى شــود كه
اســام خيلى اهميت مــى دهد به
اداى حوائج مؤمنين و مســلمين اين
يك فايده  ،فايده دوم اين اســت كه
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عده اى را بســوى بهشــت مى بريد
خيرين دستشــان را مــى گيريد در
اين كار خير شريكشــان مى كنيد و
اينها را حاال بعضى را با ميل و رغبت
بعضى را با تشويق و يا چيزهاى ديگر
باالخره به سوى بهشت مى بريد اين
فايده دوم فايده ســوم اين است كه
يك تبليغى براى نظام اسالمى است
مى گويند ببينيد در نظام اســامى
چه كارهايى مى شــود يكى از كارها
اين جريان خير اســت كه بيشتر از
دو هزار ميليــارد تومان مردم كمك
كردند.
به مسئله سالمت جامعه كه حرف
اول را مــى زند مــا دعاهاى هفتگى
داريم كه روزانه مى خوانيم يكشنبه
و دوشــنبه دعاهاى كوتــاه و خيلى
پرمعناست در همين دعاى روز پنج
شنبه ظاهرا ً اين جمله بود كه خدايا
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 5چيز از تو مى خواهم اول ســامه
اقوى بها على طاعتك سالمتى به من
بــده كه بتوانم عبــادت تو را بكنم و
عباده اســتحق جزيل مثوبتك و5 ...
چيز اولى آن ســامه اقوى بها على
طاعتك و اين نشــان مى دهد بقيه
كارهــا را بدنبال ســامتى مى توان
انجام داد.
تجربه همه هم همين است وقتى
سالم هســتند مى توانند كار علمى ،
كار سياسى  ،كار كشاورزى  ،تجارى
 ،طبــى انجام بدهنــد وقتى كه آدم
ســالم نيســت هيچ كار نمى تواند
بكنــد و اين ثابت مى شــود كه اين
كار از  3جهــت خوب اســت هم از
جهت خدمت به مردم هم خدمت به
خيرين هم خدمت به نظام.
خوب به نظر مى رســد يك مشكل
در كنار كار شما هست كه شايد حل
كرده باشــيد شــايد هم حل نكرده
باشــيد و آن مشــكل اين است كه
شــما يك ســرمايه هايى در اختيار
بخش دولتى مى گذاريد بايد ببينيم
اين ســرمايه ها كــه در اختيار اينها
مى گزاريــد تأثيــرى در مبلغى كه
از مراجعين مــى گيرند دارد يا خير
اينها اين امكانات را بعنوان ســرمايه
خودشــان حســاب مى كنند و عيناً
آنى كه در جاهــاى ديگر مى گيرند
در اينجا هم مــى گيرند چه از مال
دولت باشد كه سرمايه خودشان مى
دانند اينهم كه شــما داديد سرمايه
خودشــان مى دانند و به تعبير ديگر
اينكه اگر بشــود يك كار مستقيم با
خــود بيماران انجــام بدهيد همواره
داخــل نامه هــاى ارســالى براى ما
روزانه دو هــزار نامــه و پيامك و...
تقريباً براى ما مى آيد.
در اين نامه ها هســت كه اين فلج
شده اين بايد قلب باز عمل كند اين
ام اس دارد اين چــه دارد آمپولهاى

گران و ...مردم درمانده شــدند ...مى
خواهنــد يك جراحى قلــب بكند ،
عكس و آزمايش و دارو مى خواهند
و ...دارو هم اثــر دارد  ،داروها چقدر
گران شده ! ؟ غوغا مى كند دولت هم
مثــل اينكه در فكر دارو تصور ما اين
است كه نيســت البته به ورزشكاران
مى رسند و تيمهاى فوتبال را هزينه
برايــش فراهــم مى كنند مشــكلى
نيســت ولــى مســئله دارو در اين
مملكت غوغا مى كند.

تجربه همه هم
همين است وقتى
سالم هستند مى
توانند كار علمى ،
كار سياسى  ،كار
كشاورزى  ،تجارى
 ،طبى انجام بدهند
وقتى كه آدم سالم
نيست هيچ كار
نمى تواند بكند و
اين ثابت مى شود
كه اين كار از 3
جهت خوب است
هم از جهت خدمت
به مردم هم خدمت
به خيرين هم
خدمت به نظام
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يك كارى بكنيد با ايجاد يك بخش
با مردم مســتقيم رابطه پيدا بكنيد
اين رابطه شــما رابطه غيرمســتقيم
است مى سازيد و در اختيار آنها مى
گزاريد ان شــاء اهلل كه اين تأثير مى
كند در تخفيف دادن اين هزينه ها ،
ولى رابطه مســتقيم يك اثر ديگرى
دارد يعنى كار خيلــى مهمى انجام
مى دهيــد يك كار خيلى مهمى هم
يك شاخه ديگر به آن بيافزايند اگر تا
بحال انجام مى داديد بفرمائيد انجام
مــى داديد يا خير ؟ و ا ّما مشــكالت
و مســائل ادارى را بايد با مجلس و
دولــت حــل كنيد قابل حل اســت
اينكــه فرموديد معاف هســت تنها
معاف نيست اص ً
ال و بايد جزء ماليات
حساب كنند در كانادا مى خواستند
مســجدى بســازند بعضى از خيرين
پول فرســتاده بودند ايران بعد از ما
نوشــته اى گرفتند كــه اين پول در
اينجا صرف كار خير شده كانادا اين
را ماليات قبول كرده نه اينكه معاف
از ماليــات كند خير ايــن را ماليات
قبول كرده از اينكــه ما يك چيزى
نوشــتيم اين را ماليــات قبول كرده
اين را بايد آهسته آهسته من تعبيرم
اين اســت كه قبح ايــن برخوردها
را بايد نشــان داد گاهــى من به اين
مسئولين گفتم شما خيال نكنيد كه
آن طرف ميز نشسته ايد و ما اينطرف
ميز نشســتيم روبرو هم و مقابل هم
هســتيم  ،خير هر دو يك طرف ميز
نشستيم مى خواهيم به مردم كمك
بكنيم شــما از آن طرف بكشيد ما از
اين طرف بكشيم خير معنى ندارد ما
داريم مى بريم تو مســجد خرج مى
كنيم و شــما جلوى آنرا بگيريد اين
يك كار زشتى اســت كه هنوز قبح
آن بــراى ما روشــن نيســت  ،اينرا
بايــد تبيين كرد يــك مقدار كمك
كــرد از طريق مجلس از طريق ديگر
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شــخصيتها گاهى رسانه ها چون كار
وقتى رســانه اى بشــود يك مقدار
تأثيرگذار مى شــود طرف مى فهمد
اينهــا را بايد گفت معنى ندارد 800
ميليون تومان از شما بگيرند يعنى از
كار خير يكى از كارهايى كه شــما با
كمك مراجع با كمك شخصيتها مى
توانيد انجام دهيد فرهنگ خيرات را
بايد عوض كنيد كه معلوم شود همه
مسئولند كه به كار خير كمك كنند
اين فرهنگ جا بيافتد نه اين اســت
كه كار خير جريمه هم داشــته باشد
كار خير هزينه هم داشــته باشد مى
خواهد كار خير بكند بيچاره اش هم
بكنند يك وقت موضوع ثابت نيست
خيلى خوب مــى خواهند از اين راه
فــرار كنند اما وقتى افراد شــناخته
شده و مؤثرى هستند اينها ديگر بايد
همكارى بكنند ما در قم اينرا نسبت
به كارهــاى حوزوى جــا انداختيم
به مســئولين گفتيم كه شــما به ما
بدهكاريد ما طلبمان را از شــما مى
خواهيم تمام امــام جمعه هايتان را
ما با هزينه خودمان در حوزه تربيت
مى كنيم تعداد زيادى قضات شــما
ما مى خواهيم
حوزه بسازيم
كتابخانه بسازيم
حوزه هاى علميه
هست اين كه مى
خواهند پول هم
بشما بدهيم به
شهردارى بدهيم
نمى شود اين در
قم جا افتاده اگر
يك كارى بكنيد
فرهنگ را جا
بياندازيد اين مهم
است

با هزينه خودمان  ،سياسى عقيدتى
هايتان شــما هر يــك از اينها را مى
خواســتيد تربيت كنيد چقدر هزينه
مى كرديد ؟ بنابراين تمام اينها را از
شــما طلبكاريم و ما مطالباتمان را از
شما مى خواهيم يكى از مطالباتمان
اين است كه ساخت و سازهاى حوزه
كه مى شود شورا و شهردارى نچسبد
و بخواهد هزينه هايى سنگين بگيرد
باالخــره تصويب شــد از اين طرف
نگيرنــد و از دولــت بگيرنــد چون
شــهردارى هم باالخره كارش با اين
پولها مى چرخد هزينــه را از دولت
بگيرند و به حســاب دولت بگذارند
ولى از ما نگيرند.
ما مــى خواهيــم حوزه بســازيم
كتابخانه بســازيم حوزه هاى علميه
هســت اين كه مى خواهند پول هم
بشما بدهيم به شهردارى بدهيم نمى
شــود اين در قم جا افتــاده اگر يك
كارى بكنيــد فرهنگ را جا بياندازيد
اين مهم اســت اينرا بگوئيد همه جا
بگويد ما هــم مى گوئيــم همه جا
بگوئيم در اين مملكت كار خير نبايد
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جريمه و هزينه و ماليات داشته باشد
كار خيــر را بايد همــه به آن كمك
كنند تــا برود مجلــس و از مجلس
هــم مصوبه اى داشــته باشــد االن
خوب مجلس هم براى مســاجد و....
تخفيفاتى دارد.
شهردارى تهران هم كارهاى خوبى
مى كرد براى مساجد عالوه بر اينكه
چيــزى نمى گرفت چنــد تا تجارى
هم در كنار مســاجد در اختيارشان
مى گذاشــت كه درآمدى باشد براى
مســاجد خوب اگر همــه اين رقمها
كارها را بكنند كارهــاى خير پيش
مــى رود.بايد ايــن كار را كرد عالوه
بر اينكه چيــزى نگيرند يك چيزى
هم به مســجد بدهند نمــى دانم به
درمانــگاه بــه بيمارســتان به حوزه
علميه فرهنگ را بايد عوض كرد بايد
گفت حق گرفتنى اســت ولى هنوز
هــم بايد حق را گرفــت بايد بگوئيد
و بگيريد كارهــا را پيگيرى كنيد و
توكل بر خدا انجام مى شــود پيش
ببريد ان شاء اهلل موفق خواهيد بود.
والسالم عليكم
و رحمه اهلل و بركاته
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اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــدهلل رب العالميــن و الصاله و
الســام على ســيدنا و نبينا ابوالقاسم
المصطفــى محمــد (ص) و علــى آله
االطیبيــن االطهرين المنتجبين الهداه
المعصومين سيما بقيه اهلل فى االرضين
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من
االن الى قيام يوم الدين .
بنــده اوالً در مقدمه فرمايشــى كه
داشــتيد راجع به عرض دين حضرت
عبدالعظيم حســنى (ع) يك نوشــته
اى دارم كــه اهــداء مى كنم به شــما
اين هدايتهاى ائمه معصومين باالترين
هدايتهاست و اما اين مطالبى كه بيان
فرموديد كه اينها مطالبى مهم اســت و
اهم مطالبى اســت كه در اسالم مطرح
شده آيات شــريفه قرآن مجيد عرض
كنم روايات و احاديث و سيره اهل بيت
عليهم السالم همه مؤيد مشوق شما و
اشخاصى امثال شما كه در اين راههاى
خير خدمت مى كنند هســت دعا مى
كنم كه هرچه بيشتر موفق باشيد البته
ما هم اجماالً در اين مطالب ورود داريم
مردم شيعيان
حضرت هستند
اينها اگر گرفتار
باشند و كسى به
حال آنان رسيدگى
نكند و به فكر آنان
نباشد اين خيلى
خوب نيست و عرض
كنم كه اين راهى
را كه شما طى مى
كنيد و خدماتى را
كه انجام مى دهيد
مقبول درگاه احديت
و حضرت ولى عصر
(عج) باشد

سخنان حضرت آيت اهلل العظمى صافى گلپايگانى در ديدار
با دبيركل مجمع خيرين سالمت

شخص امام زمان از رسيدگى به نيازمندان
و شيعيان خرسند مى شوند

حاال در اينجــا زحمتها و خدمات براى
مردم هست از گوشــه و كنار مملكت
مردم گرفتــارى هايى دارند يك جايى
مطالبى عنوان شــد كه نمى شود گفت
و من متأثر شــدم و مى خواستم گريه
كنم واقعاً اين زن و مرد چگونه زندگى
مى كنند خوب اين وضعيت بهم ريخته
مناســب جامعه اســامى و مسلمانان
نيست بايستى هركس مى تواند به اين
مطالب مورد نياز جامعه اهتمام داشته
باشيم و رضايت اهل بيت عليهم السالم
و رضايت حضرت ولــى عصر (عج) در
اينگونه خدمات را بايد فراهم كنيم.
مردم شــيعيان حضرت هستند اينها
اگر گرفتار باشــند و كسى به حال آنان
رسيدگى نكند و به فكر آنان نباشد اين
خيلى خوب نيســت و عــرض كنم كه
اين راهى را كه شــما طى مى كنيد و
خدماتــى را كه انجام مى دهيد مقبول
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درگاه احديت و حضرت ولى عصر (عج)
باشد.
اينهــا بايد باشــد و اگر بــه اينگونه
موضوعات اهميت ندهند جامعه خيلى
عقب مانده اســت اگر خيــال هم مى
كنند جلو هستند ( خيال باطل است )
و عقب هستند كسانى در درگاه خداوند
مقرب هســتند كه در اينگونه كارها و
مطالب بتوانند به ضعفا و فقرا و بيماران
و رشــته هاى مختلف حمايتى كمك
كنند و خدمت كنند  ،نمى شود انسان
به فكر هم نوع خود نباشد و توجهى به
اطراف نداشــته باشد و از حال ديگران
بى اطالع باشــد و هرچه بيشتر اينگونه
موضوعات در جامعه زنده و جارى باشد
اين نشانه حيات جامعه ماست اگر غير
از اين باشــد اين عالمت موت اســت
جامعه اى كه به فكر يكديگر نباشــند
حيــات و پويايــى نــدارد .در احاديث
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و روايات شــريف داريم كــه همه بايد
به فكر يكديگر باشــيم اگــر بخواهيم
اين دســتورات ائمه معصومين و آيات
قرآن را بشــماريم چه بسيار نسبت به
رسيدگى نيازمندان تأكيد فراوان شده
است.
شــيعيان و مســلمانان قرآن را مى
خواننــد مى داننــد كه ايــن موضوع
(ســامت) و خدمت به نيازمندان جزء
اولويــت مهم اســت ما متأســفانه كم
گذاشــتيم االن هم هرچه تالش كنيم
جلو برويــم باز عقب هســتيم چرا به
جامعه و مســلمانان كمتر رســيدگى
مى شــود مســلمانان و مــردم جامعه
را فرامــوش نكنيم وظايف انســانيت و
اســاميت و رسيدگى به امور جامعه از
اهم مســائل است و در قرآن و احاديث
ائمه تأكيد شده است از شما تشكر مى
كنم خداوند شــما را حفظ و تأييد كند
ان شاء اهلل هركس كه با شما همكارى
مى كنــد و ديگــران و هركس كه در
اين راهها و اشــخاصى كه سختيهايى
و گرفتاريهايى را كــه مردم دارند حل
مى كنند خدا تأييد كند هرچه بيشــتر

فراموش نكنيم
وظايف انسانيت
و اسالميت و
رسيدگى به امور
جامعه از اهم
مسائل است و در
قرآن و احاديث
ائمه تأكيد شده
است از شما تشكر
مى كنم خداوند
شما را حفظ و
تأييد كند
ان شاء اهلل

كه مردم در آســايش و راحتى باشند
اول كســى كه راضى و خوشــحال مى
شود شخص امام زمان (عج) است اين
مبالغه نيست ايشان از اين كارهاى خير
و رســيدگى به نيازمندان و شــيعيان
خرسند مى شــوند واقعاً خوشحال مى
شــوند و اگر شيعيان و مردم گرفتار در
ســختى باشند امام زمان (عج) ناراحت
هســتند چرا بايد مردم ناراحت باشند
ايــن خدمات خوب كه انجام مى دهيد
و راهى كه طى مى كنيد ان شــاء اهلل
هرچه بيشــتر موفق باشيد و براى شما
موفقيت بزرگتر فراهم بشــود و بر اين
خدمت و كار خــود افتخار كنيد و اين
خدمت براى انسان افتخار است آدم اگر
اينجور نباشد زندگى اش چه فايده اى
دارد اگر مــردم متوجه اينجور خدمات
بشوند همه استقبال مى كنند.
اهم مطالــب و تشــويقهايى كه در
اسالم شده خدمت به مردم است قرآن
كه مطالعه مى شــود دستورات پيامبر
اكــرم و ائمه معصوميــن كه دقت مى
شــود همه و همه مطالــب خدمت به
مردم اســت.هرچه فعاليــت كنيد زياد
نيست و بايد بيشتر خدمت كنيد و جلو
برويد و توقف نداشــته باشيد البته در
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اين مطالب نبايد كمبود داشــته باشيم
اميدواريم كه افراد شما و اشخاصى كه
با شــما براى رضاى خدا همكارى مى
كنند كــه باالتر از رضاى خداى متعال
چيزى باالتر نيست .اميدوارم كه كسانى
كه در اين راه با شما همكارى مى كنند
موفق و متوجه باشــند و ان شاء اهلل آقا
امام زمان (عج) از شما راضى و خشنود
باشــند.الحمدهلل خدمت بــه مردم در
جامعه ما احياء شــده و انصافاً بايستى
كه از مردم قدردانى بكند  ،مردم خيلى
كمك مى كننــد الحمدهلل مردم خوبى
داريم البته هركس به سادات رسيدگى
كند نور على نور اســت و ان شــاء اهلل
خداوند به همه خدمتگزاران خير دهد.
و السالم عليكم
و رحمه اهلل و بركاته
در پايــان اين مالقــات آقاى نيرى
گفت :آقا اجازه بفرمائيد دست مبارك
شــما را به نمايندگى ببوسم كه ايشان
ممانعت كرده و گفتند :نه من دســت
همــه اينها كه در ايــن راه خدمت مى
كنند و فعاليت دارند با كمال ميل مى
بوســم .ايشــان از آقاى نيرى خواست
كه ايــن مطلب را به همه خيرين عزيز
بگويند.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
براى ما توفيقى شــد استفاده كرديم از
بيانــات جنابعالى ايــن روايت معصومين
هســت كه كارها  3قسم است يكى رشد
يقينــى دومى ضاللت يقينــى و ديگرى
مشتبه است از چيزهايى كه رشد يقينى
است همين كارهاى خدمت به مردم است
و اين يك عبادت بزرگى است و از عبادات
الهى بخصوص به شــيعه كــه هم عقيده
هستيم .
پس بطوركلى انسان مورد توجه اشخاص
حتى خوارج و امثال اينها در بعضى موارد
وارد شده كه حضرت سجاد (ع) كمك مى
كرد و به آنها گاهى خدمات را مى داد اين
خوب است و نيز خصوصاً شيعه يك امتياز
يا فرقى دارد و در روايات هســت كه امام
معصوم در طواف بود كسى اعالم نياز كرد
و امام متوجه شــد و امــام معصوم طواف
مســتحبى را قطع كرد تا قضاى حاجت
مؤمنى را برآورده كند .
حتى طواف و امثال اينها ( يعنى اعمال
عبادى ) را ســفارش شده اگر انسان قطع
كند و كار مردم را راه بياندازد مقدم است بر
ادامه طواف  ،و آنكه الحمدهلل اين موضوع
خدمت مردم و جامعه شــيعيان اين جزء
برگ درجه اول عبادات اســت و به هريك
از شما آقايان خداوند اين توفيق را عنايت
كرده كه زحمتشان در اين راه بزرگ باشد
و وظيفه ماســت كه دعا كنيــم تا آقايان
موفق باشند ان شاء اهلل كه موفق هستند
موفقتر باشند و خواهند بود.
انسان واقع ًا رضاى
الهى را درنظر
بگيرد و نياز مردم
را برطرف كند كه
معموالً اينگونه
است ان شاء اهلل
اخالص عمل را
تقويت كنيد اين
خيلى تأثير دارد

سخنان حضرت آيت اهلل العظمى شبيرى زنجانى در ديدار با
دبيركل مجمع خيرين سالمت در قم روز پنج شنبه 92 /4 /6

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

بله همانطور كه مى فرمائيد كشــور ما
و ايرانى ها يك نجابت خاصى دارند مردم
كشورهاى ديگر آنگونه كه مى گويند اين
خصوصيت رســيدگى به مردم را ندارند و
خدمت به مردم بســيار خوب اســت اين
توفيق خدمت را خداوند به آقايان داده ان
شــاء اهلل ادامه پيدا كند و مطلبى كه بايد
متذكر شد اخالص در عمل است  ،انسان
واقعاً رضاى الهى را درنظر بگيرد و نياز مردم
را برطرف كند كه معموالً اينگونه است ان
شاء اهلل اخالص عمل را تقويت كنيد اين
خيلى تأثيــر دارد در دوران رضاخان يك
حوزه علميه تشكيل شد رضاخانى كه همه
حوزه ها را بهم زد مشهد و اصفهان و  ...و
جاهاى ديگر و نگذاشت حوزه ها كار كنند.
مرحوم آيــت اهلل حائرى در قم در كنار
تهران و مركز يــك حوزه علميه خوبى را
تأسيس كرد اينهم در اثر اخالص شديدى
كه داشــت موفق بــود و هيچ كس خيال
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نمى كرد كه يك حوزه اى با بودن رضاخان
درســت بشــود و بعد از رفتن حاج شيخ
عبدالكريم باقى بماند و اص ً
ال اين احتمال
را هم نمى دادند ولى با خلوص ايشــان و
مراجع بعدى ســبب شد كه حوزه علميه
قم بقاء پيدا كرد و متالشــى نشــد و اين
اثر مثبتى است كه اخالص در عمل دارد
اشخاص ديگرى ممكن است بدون دست
الهى آثارى داشــته باشند ولى مضمحل
مى شــود و از بين مى رود .قصد قربت و
اخالص هست كه كارها را ماندگار مى كند
و اينها را اولياء خدا توجه مى كنند و تأثير
واقعى دارد  .وظيفه ما هم دعا كردن براى
موفقيت آقايان است  .الحمدهلل آنگونه كه
گزارش داديد خوب بود و مردم همه اقبال
دارند و خدمات شما بشارتى است براى ما
خصوصاً مسائل بيماران و خدمات سالمت
شما ان شاء اهلل مؤيد باشيد .
و السالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
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بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم
خيرمقدم عــرض مى كنــم و از اين
خدمات خوبى كه انجام مى دهيد تشكر
مى كنم خدا انشــاء اهلل توفيقتان بدهد
موفق باشيد كارهايتان همه خيلى خوب
اســت و من فكر كردم در ميان كارهاى
خوب اول باشــد حتى فكر كردم كه من
چه كار مى توانم بكنم راجع به اين كار،
خيريــن آدمهايى الهى هســتند ما كه
دســتمان خالى است .من فكر كردم كه
افراد اگر همه چيزشان را در اين راه خرج
كنند جا دارد در هر صورت كارتان خيلى
خوب اســت .خداوند به همه آقايانى كه
در اينكار با شــما همكارى مى كنند به
همه شــما و آنها توفيق بدهد  .فكر مى
كنم هرچه بگوييم كم گفتيم براى اينكه
آقايان با ايــن همت بلند خدمات خوبى
ارائه دادند .
مــا بايد هميشــه اينهــا را دعا كنيم
انشاء اهلل هميشــه مؤيد موفق باشيد در

ســخنان حضرت آيت اهلل العظمى موسوى اردبيلى در مالقات با
جناب آقاى نيرى دبيركل و مســئولين مجمع خيرين سالمت در
تاريخ  1392 /6 / 24در قم

خيرينانسانهايىالهىهستند

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

همكارى مى كنند مؤيد بدارد .
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته

سخنان حضرت آيت اهلل العظمى علوى گرگانى درمالقات
با جناب آقاى نيرى دبيركل و مسئولين مجمع خيرين سالمت
در تاريخ 1392 /6 / 24

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــدهلل رب العالميــن و الصاله و
السالم على رســول اهلل و علی آله آل
اهلل و لعنــه اهلل الدائم علــى اعدائهم
عدواهلل و بعــد قــال اهلل الحكيم فى
ــن ِه َفلَ ُه خَ ْي ٌر
كتاب اهللَ :م ْن جا َء ب ِال ْ َح َس َ
ون
ِم ْنها َو ُه ْم م ِْن َف َز ٍع يَ ْو َم ِئ ٍذ آ ِم ُن َ
آیه  89سوره نمل

خیرینسالمتموجبافتخارنظامهستند

ضمن تشــكر و تقدير  ،خوشبختى
هســت براى حقيــر كــه در محضر
بــزرگان و خيريــن باشــيم دفتر ما
را مزيــن كرديــد .خوب بــراى بنده
ســعادت اســت كه در چنين روزى
در خدمت شــما عزيــزان خدمتگزار
در اين جلســه پرخير و بركت باشيم
 .مطالبــى كه شــما فرموديــد براى
ما مبشــرات بود همه اينها بشارت و
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مژده بود به اعمالى كــه اقايان انجام
دادند و خوب اينها براى ما ســرور آور
اســت كه بشــنويم كه يك همچنين
شــخصيتهايى از بزرگان الحمدهلل در
اين نظام جمهورى اســامى هستند
كه همچنين خدماتى دارند اين براى
ما خيلى ارزشمند است و ما همين را
انتظار داريم انصافاً در اين نظام انتظار
مــا همين اســت كه بايــد همچنين
افرادى باشند كه موجب افتخار نظام
هستند در واقع يك روايت از حضرت
امام صادق (ع) اســت كه مى فرمايد :
خدا مى فرمايد كه بدرستيكه خدا بال
را از آن جامعه بر مى دارد و از افرادى
كه اهل نماز و زكات هم نيستند خدا
اين بال را از آنها برطرف مى كند البته
بواســطه كســانيكه اهل نماز و زكات
هســتند معلوم مى شود كه جامعه ما
اگــر بقائى هــم دارد از بركات خوبان
اســت .خيلى معذرت مى خواهم در
قديم كشاورزان رسمشان بود كه اين
شالى ها را كه مى كارند كنار انها علف
هرز شبيه شالى هســت درمى آيد و
به گياهــان ديگر مى گويند اين اب و
خاك و نعمتها مال ماست .
خبر ندارند  4روز ديگر علف هرز را
وجين مى كنند و آنها را مى كنند .
حاال قضيــه افرادى كــه اينجا در
مملكــت هســتند كه اهــل چنين و
چنان هستند مى روند داخل بازى مى
كنند خيال مى كنند هرچه نعمت در
مملكت است مال اينهاست در حاليكه
خدا اين نعمت را براى خوبان دارد مى
دهد براى خيرين مى دهد يا از بركت
وجود خيرين بــا را از وجود آنها هم
دور مى كند .
پس وجود خيرين بركت براى همه
مى شــود نه فقط براى خودش  ،آن
شــخص خير  ،آدم پــاك نعمتش به
وجود همه مى رســد خوب اين چقدر
افتخار اســت كه فــرداى قيامت يوم

تقلع ســرائر وقتى كه پــرده ها كنار
مى رود مــى آيند مــى گويند فالن
آقاى خير اين همه نعمت از بركت تو
بوده كه انجام شده چقدر افتخار است
يعنى اگر واقعــاً خيرين بدانند كه در
كار خير چه چيز گرانبهايي قرار داده
شده ،واقعاً آرام نمى گيرند ولى خوب
در عين حال خوشا به حالشان با اين
كه نمى دانند دارند معامله مى كنند و
به حمداهلل قدمهاى مثبت بر مى دارند
و لذا پيشــنهادى كه رهبر بزرگوار ما
دادند بسيار پيشنهاد عالى بود .

امام صادق
مى فرمايد  :خدا
مى فرمايد كه
بدرستيكه خدا
بال را از آن جامعه
بر مى دارد و از
افرادى كه اهل نماز
و زكات هم نيستند
خدا اين بال را از
آنها برطرف مى
كند البته بواسطه
كسانيكه اهل نماز
و زكات هستند
معلوم مى شود كه
جامعه ما اگر بقائى
هم دارد از بركات
خوبان است
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در تشكيالت خيرين يك تشكيالت
جداگانه باشد همانگونه كه اقا فرمودند
جنبه نظارتى داشــته باشد كه از خود
مردم به مردم برسد ما كارى مى كنيم
كه جامعه را از خودشان تأمين كنيم
نه اينكه حتمــاً بيائيم بگوييم جامعه
را دولت تأمين كنــد خير خود مردم
بيايند وســط هزينه هاى خودشان را
خودشان تأمين كنند .
اســتمرار و بقــاء اين هم بيشــتر
اســت خير و بركت آنهم بيشتر است
لذا پيشــنهادى كه رهبر عزيز دادند
يك پيشنهاد بســيار جالبى است كه
بايستى همچنين مؤسسه خيريه اى و
خيرين داشته باشيم كه اينها را انجام
بدهد .
كارهايى را هم كه انجام داديد بسيار
كارهاى مثبت و خوبى بوده عالى بوده
در امور بهداشــتى درمانى و اينگونه
چيزهايى است كه جامعه به آنها نياز
دارد و كار كه تشكيالتى شد فشار به
يك نفر نمى آيد بــار روى همه افراد
مى رود در نتيجه آن اســتمرارش هم
بيشــتر است چون اگر كار روى دوش
يكى دو نفر باشــد ممكن است بعد از
مدتى كار بخوابد .
امــا وقتــى تشــكيالتى شــد اين
تشــكيالت هميشــه ماندگار اســت
اســتمرار دارد منتها يك قسمتى كه
بنده مى خواســتم تذكرى در اين كار
خيريــه تان به عزيــزان بدهم و آنهم
مزيد بر افتخاراتتان بشود .
مطالبى مى خواستم پيشنهاد بدهم
كه باز هم بنشينيد در هيأت و جلسه
خودتان مذاكره و تحقيق و بررســى
كنيــد و تصميم بگيريــد البته نمى
خواهم بگويم حتمــاً اجراء بكنيد من
دلم نمى خواهد در كنار اين كارهاى
خير كه شــما انجام مى دهيد در امور
بهداشــتى كمك به مســتمندان يك
بخشى از كارتان را هم آن مطلبى قرار

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

بدهيد كه مرحوم آيــت اهلل العظمى
بروجردى به آن اهميت مى دادند .
مرحوم آيت اهلل العظمى بروجردى
يكــى از چيزهايى كــه از آثار بركات
مرد مجتهد و مرجع عزيز ما هســت
اين بود كه ايشــان خيلى تأسف مى
خــورد از آنكه جامعه امــروز ما روى
عدم توجه يك سلسله از سرمايه هاى
ارزشمندى كه ما داريم اينها به مرور
زمان دارد از دســت مى رود و چقدر
خوب اســت عزيزانى بياينــد و اين
سرمايه ها را دوباره تازه و زنده كنند
و بماند .
حاال آن سرمايه اى كه ايشان اهميت
مى داد چه بــود ؟ فرمود كتب علمى
عتيقه هايى كــه از بزرگان از قديم يا
بزرگان معاصر است كه اينها در گوشه
هــاى خانه افتاده و خاك مى خورد از
بين مى رود و اينها در جامعه نيامده ،
مى فرمايد اگر اين متون علمى اگر به
جامعه بيايد چقدر جامعه را سرشار از
علم و كمال و ادبيات مى كند .
در همين رابطه آقــاى حاج محمد
حسين كوشــا آمد خدمت حاج آقاى
بروجردى ايشان از سرمايه هاى زمان
آقاى بروجــردى بود آمدند محضر آقا

اگر واقع ًا خيرين
بدانند كه در كار خير
چه چيز گرانبهايي
قرار داده شده ،واقع ًا
آرام نمى گيرند .ولى
خوب در عين حال
خوشا به حالشان با
اين كه نمى دانند
دارند معامله مى
كنند و به حمداهلل
قدمهاى مثبت بر
مى دارند.

( البتــه اين مطلــب را خود حضرت
آقا تعريف و نقل مــى كنند ) پس از
ادب عرضه داشت حضرت آقا من دلم
مى خواهد به من محبتى كنيد و مرا
راهنمايــى كنيد كارى بــه ما محول
كنيد كه ذخيره اى براى ما باشــد به
اين نباشد كه با رفتن ما از بين برود .
مرحوم آقاى بروجردى فرمودند اگر
من بگويم انجام مى دهى ؟ عرض كرد
بله حضرت آقا  ،براى تأكيد يك شبه
قسمى هم از ايشان گرفت كه من در
صورتى اينرا به شما پيشنهاد مى دهم
كه وعده و قول بدهــى كه انجام مى
دهى ايشــان بنا كرد قسم خوردن كه
هرچه شما بگوئيد و من در توانم باشد
انجام مى دهم .
مرحوم آيت اهلل فرمود همين نكته را
مى خواهم ،و اشــاره كرد حاج محمد
حسين االن ما يك سرى عتيقه هايى
داريم كه در گوشــه و كنار در حال از
بين رفتن اســت و حتــى نمونه هاى
كتابها هم االن پيدا نمى شود  ،با چه
زحمتى ما توانســته ايم آنها را جمع
كنيم بيائيد يك كارى كنيد كه اينها
حفظ و منتشر شود.
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حاج محمد حســين گفت  :من در
تهران يــك پاســاژى دارم همه اين
ســاختمان را حاضرم در اختيار شما
قــرار بدهم درآمد اين مجتمع تجارى
فقط براى تأمين جمع آورى و نشــر
كتب قديمه بزرگانى كه هستند يا فوت
شــدند زيرنظر مبارك شما و هيئتى
كه شــما معين مى كنيد و اين سبب
باعث شــده  ،كه چقدر كتب قديمى
از بركــت و لطف اين مرد خدا رحمت
كرده آثارش چاپ شده و بدست علما
و مراجع فعلى هم هســت كه استفاده
مى كنند مثل روضه المتقين مجلسى
اول كتاب من ال یحضره الفقیه نبود او
هيچ كس نداشت .
من نظــرم اين بود كه اگــر آقايان
صالح بدانند بررسى كنند يك بخش
و لو جزئى يك درصد كوچك در يك
مركــزى اين مطلب را قرار بدهند اين
مركزى براى مراجعه افرادى كه مايل
هســتند از بزرگان  ،مراجع پيشنهاد
مى دهند كه مث ً
ال كتابى هســت كه
چاپ شود بدرد جامعه مى خورد آنها
اقدام به چاپ آن كنند خوب اســت و
حتى مهر زده شــود يا توضيحى داده
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شــود در كتاب كه اين كتاب توسط
مجمع خيرين سالمت چاپ و منتشر
شده است و اين ماندگار است .ضمن
تقدير از عمل شما چون ما بايد جامعه
مردمــى را بايــد در درجــه اول قرار
بدهيم اينها مراحل بعدى است .
انشــاء اهلل آينــده حتمــاً خــدا با
شماســت و حتماً هم ادامه دارد خدا
خودش وعــده داده ان اهلل مع الذين
اتقوا و الذين هم محسنون ديگر از اين
چه چيز بهترى مى خواهيد خود خدا
مى فرمايد من با خيرين هستم.
من توفيقات شــما را كه هميشه در
خدمت كــردن به جامعه بشــريت و
انسانيت و پيشــبرد كار مردم هستيد
از خداونــد متعــال تبــارك و تعالى
خواســتارم و از همه شما هم التماس

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ضمن خيرمقدم عــرض كنم كه
موضوع سالمت موضوعى است كه
مردم ولو آنها كه خيلى هم متدين
نباشــند كمــك مى كننــد يعنى
موضوع جاذبه دارد مثل موضوعاتى
نيست كه ما مى خواهيم پول جمع
كنيم حالش نباشــد يا نتواند عامل
بعــد هم خوب آقاى نيرى و شــما
عزيزان و دوستان هستيد  ،اعتمادى
كه مردم به شــما دارند خيلى مهم
اســت من راجع به امداد هم سالها
به ايشان عرض مى كردم اعتمادى
كــه مردم به امداد پيــدا كردند در
طول زمان خيلى چيــز ارزنده اى
است االن اينجا هم همينطور است
يعنى خود فعاليت جاذبه دارد تمام
افرادى كه دســت اندركارند مردم
بــه آنها اعتماد دارند و ايشــان مى

ضمن تقدير از عمل
شما چون ما بايد
جامعه مردمى را بايد
در درجه اول قرار
بدهيم اينها مراحل
بعدى است .
انشاء اهلل آينده حتم ًا
خدا با شماست و حتم ًا
هم ادامه دارد خدا
خودش وعده داده ان
اهلل مع الذين اتقوا و
الذين هم محسنون
ديگر از اين چه چيز
بهترى مى خواهيد
خود خدا مى فرمايد
من با خيرين هستم

دعاى مخصوص دارم .
خدا به حق محمد (ص) شما عزيزان
 ،دوستان  ،خيرين در رأس همه امور
مملكت رهبــر بزرگوار و مراجع تقليد
را توفيق روزافــزون عنايت بفرمايد و
زمينه ظهور و فرج آقا امام زمان (عج )
را فراهم بفرمايد .
جدا ً اينها قابل تقدير است تشكيالت
خيلى بركات دارد قابل انكار نيســت
انشاء اهلل اميدواريم هرچه بهتر از اينها
در آينده برايتان پيش بيايد و موجب
افتخار ما باشــيد .هميشــه انشاء اهلل
موفق و مؤيد و منصور باشــيد و خدا
توفيق بيشترى بشما بدهد .
و السالم عليكم
و رحمه اهلل و بركاته

ســخنان حضرت آيت اهلل استادى امام جمعه قم و عضو
شوراى عالى مديريت حوزه علميه قم در ديدار با دبيركل
مجمع خيرين سالمت

در فعاليت هاي خيريه قصد قربت کنيد
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گويند ( آقــاى نيرى) موعظه كنيد
موعظه ما اين اســت كه اين اعتقاد
نبايد بهم بخورد يعنى تمام افرادى
كه در اين زمينه دارند كار مى كنند
اين دقيقاً مثل كار يك آخوند است
اگر احســاس كنند يــك آخوندى
پولكى است اگر احساس كنند يك
آخوندى دنبال اســم و رسم است
اگر احساس كنند كه ...خوب اثرى
ندارد و تحويل نمى گيرند.
اينجا هم من فكــر مى كنم بايد
شــما تا حاال همينطور بوده و بعد
هــم ادامه دارد و ان شــاء اهلل همه
همكاران به عنــوان يك كار دينى
بــه عنوان يك عبــادت و به عنوان
يــك كارى كه رضاى خداى متعال
اســت كه هيچ چشمداشتى هم به
آن نداريد.

يك بارمن خودم
واسطه يك كمكى
بودم كسى آمد
و گفت چند خانه
جهيزيه مى خواهند
يك مقدارى پول
بود من به اين بنده
خدا دادم و گفتم
وسايل مورد نياز چند
جهيزيه را فراهم
كنيد اينها خريدند
و تحويل دادند به
ذهن آمد كه با چند
خانه گيرندگان تماس
بگيريم از كم و كيف
آن باخبر شويم باور
كنيد نمى دانيد كه
چه تشكرى
مى كردند

ايشــان (آقــاى نيــرى) مطالبى
فرمودند كه مسئله حقى است اتفاقاً
يكى از علما هم يك وقتى بحث وقف
بود حتى به مســئله شهيد مطهرى
ايراد گرفت من به سپهساالر كارى
ندارم ولى باالخره مدرسه اى است
يك نفرى بنام سپهســاالر ساخته
ايــن را اگر اســمش را عوض كنيد
فرد ديگرى كه مــى خواهد كمك
كند مى گويد به سرمن هم همين
خواهد آمد و كمك نمى كنند.
اين يــك واقعيتى اســت كه ما
راجع به كسانى كه كمك مى كنند
بايد قصد قربت داشته باشيم نبايد
بگوييم حاال كه قصد آن قربت است
ما اســم ديگــرى روى آن بگذاريم
اين چه حرفى است آنوقت خودش
به اين اســم حساسيت داشته باشد
يعنى ما وظيفه داريم يعنى هركسى
كارى انجام داده خدمتى انجام داده
از او قدردانى كنيم.
از آقاى نيرى االن شــنيديم كه
شــما خيلى كارهاى زيــادى انجام
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داديد اما زير پوشــش نبوده و اگر
هماهنــگ باشــيد خوب ايشــان
خوشحال مى شــود اگر مى گويند
زير پوشش باشــد براى اينكه اين
تشــكيالت مى خواهد توسعه پيدا
كنــد كمك كند واال مــى گويد ما
هميــن را مى توانيم ادامه بدهيم و
بس ،خير واقعــاً كارهايى كه قبول
كرديم و دنبال مى كنيم بدانيم به
عنــوان يك عبادت بــه عنوان يك
كارى كه براى خــداى متعال مى
خواهيم انجام بدهيم باشد خودمان
هيچ چشمداشتى نداشته باشيم اين
را روز بروز توسعه آن را بيشتر كنيد
جناب آقاى نيرى ببيند در زندگى
شخصيمان بنده به شما عرض كنم
صدقه بدهيد براى سالمتتان صدقه
بدهيد براى اينكه زندگيتان مشكل
دار نشــود يك كشور هم همينطور
اســت يعنى اين كارهــاى خير كه
در كشور مى شــود اينها مى تواند
باعث بقاى دولت بشود يعنى دولت
وظيفــه دارد كه اينهــا را تحويل
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بگيرد يعنى به نفع خودش اســت
يعنى هرچه ما بيشتر ( يعنى مردم
) در سراســر كشور به ضعفا برسيم
باالخره در اين مجموعه هستيم در
اين جمهورى اسالمى هستيم و اين
باعث مى شــود كه مــردم به نظام
جمهورى اسالمى ايران عالقه مند
بشوند خوب اگر واقعاً اين تشكيالت
شما همين تشكيالت قم مث ً
ال شما
بفرماييــد مردم ايــن مقدار كمك
كردند و ايــن كمكهاى دولت بوده
 ،يعنى باعث بشــود كه مردم همه
كارها را ببينند عالقه مند بشــوند
اين اســت كه بايد قــدر بدانيم و
براى مردم توضيح بدهيم برايشــان
بايد صحبت كرد يا بواســطه كسى
 ،دقيقاً مثل مسجد است چند سال
پيش من به قم رفتم يك مسجدى
در موضــوع خاصى حرفهايى بزنيم
شــروع كرديم وظايف امام جماعت
را گفتن كه آقا اگر شما آنجا هستيد
فقط بيائيد نمــاز جماعت بخوانيد
برويــد كه فايــده اى نــدارد براى
مسجد بايد برنامه داشته باشيد.
براى جوانان يــك چيزهايى اين
چنين گفتيم بعد پيــش نماز آمد
گفت آقا اينجا درآمــدى كه نداره
به كنار و حــدود  100هزار تومان
پول آب و برق آمده ما براى همين
مانديم آنوقت شــما مى گوئيد من
بايــد چنين و چنان كنــم و برنامه
ريزى كنم  ،واقعاً زشــت است واقعاً
براى يك دولت زشت است كه براى
مسجد براى حسينيه براى همچنين
كارهايى مث ً
ال تهيه دارو براى هزينه
هاى بيمار مشــكل داشــته باشد
همين چند روزى من مسجد آقاى
خرازى مى روم براى نماز پشت سر
ايشان يك بقال هســت آنجا كنار

مســجد ايشان كل ســرمايه مغازه
ايشان  100هزار تومان نيست چند
تا دستمال كاغذى و چند كيلو خيار
مى آورد براى فروش و او مى گويد
يك ميليون و نيم براى من ماليات
آمده خوب اص ً
ال اين برخورد مردم
را دور مى كند از دين و جمهورى ،
آنجــا آقــاى خــرازى معتمدين

اين كارهاى خير كه
در كشور
مى شود اينها مى
تواند باعث بقاى
دولت بشود يعنى
دولت وظيفه دارد كه
اينها را تحويل بگيرد
يعنى به نفع خودش
است يعنى هرچه ما
بيشتر ( يعنى مردم )
در سراسر كشور به
ضعفا برسيم باالخره
در اين مجموعه
هستيم در اين
جمهورى اسالمى
هستيم و اين باعث
مى شود كه مردم
به نظام جمهورى
اسالمى ايران عالقه
مند بشوند
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امضاء كردند و تأييديه نوشــتند به
رئيس اداره مربوطــه كه اين آقا با
ايــن وضعيت روزى  10هزار تومان
درآمد ندارد آنوقت شما ...آخه اينها
مى گويند اينجا مغازه است و چنين
و چنان است اينها را بايد يك جايى
به آنها تفهيم كرد بخصوص در اين
جور كارهاى خير يك ســهم مهم
حاال الاقل همين ســخت گيرى ها
را نكنند ماليات را نگيرند.
كــه اين بــه نظرم مى شــود ان
شــاء اهلل اميدوارم كه روزبروز اين
كارها توسعه پيدا كند عرض كردم
اينگونــه خدمــات و فعاليتهــا هم
براى خودمان خوب است هم براى
دولتمان هم بــراى نظام جمهورى
اسالمى آقا هم كه اين همه سفارش
مى كنند يك بعدش همين اســت
واقعاً خودش خيلى ايجاد عالقه مى
كند يعنى اين يك مركزى باشد از
ايــن مراكزى كــه كمكهايى كه به
بعضى خانه ها مى كنند.
يــك بارمن خودم واســطه يك
كمكى بودم كســى آمــد و گفت
چند خانه جهيزيه مى خواهند يك
مقدارى پول بود مــن به اين بنده
خدا دادم و گفتم وسايل مورد نياز
چند جهيزيــه را فراهم كنيد اينها
خريدنــد و تحويــل دادند به ذهن
آمد كه بــا چند خانــه گيرندگان
تمــاس بگيريم از كــم و كيف آن
باخبر شــويم باور كنيد نمى دانيد
كه چه تشكرى مى كردند از همان
مجموعه اى كه به آنها كمك كردند
يعنــى  200يا  300يــا  500هزار
تومــان كمك كرده بــود اين خانم
پشــت تلفن بســيار سپاسگزار بود
واقعاً همينهاســت كه اين نظام را
نگه مى دارد.
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اين يك واقعيتى
است كه ما راجع
به كسانى كه كمك
مى كنند بايد قصد
قربت داشته باشيم
نبايد بگوييم حاال كه
قصد آن قربت است
ما اسم ديگرى روى
آن بگذاريم اين چه
حرفى است آنوقت
خودش به اين اسم
حساسيت داشته
باشد يعنى ما وظيفه
داريم يعنى هركسى
كارى انجام داده
خدمتى انجام داده
از او قدردانى كنيم

اميدوارم كه ان شــاء اهلل روزبروز
بيشتر موفق باشــيد اوالً كه عرض
كــردم كه شــما مثل اينكــه اص ً
ال
مقدر بــوده كه هميشــه به مردم
خدمت كنيد به ضعفا خدمت كنيد
همكارانتان هــم بايد همــه واقعاً
شــكرگزار باشند چون اين خدمتى
بزرگ است.
من مكرر بعضى از دوســتانى كه
همراهشــان مى روم شــايد خوب
نباشد كه اسم بگويم عرض مى كنم
كارى ندارم كه حقوق شــما مكفى
هست يا خير اداره مى شويد يا خير
ولــى كار خودت را يــا كار ديگران
مقايسه كن ببين ديگران كار دارند
و چــه جور كارى دارنــد ؟ حاال يا
اين درآمدى يا كمتر يا بيشتر ،ولى
توچــه كارى دارى يك كار محترم
يــك كارى كه عبادت اســت يك

ســخنان حضرت حجت االسالم والمســلمین آقای سید جواد
شهرستانی نماينده تام االختيار حضرت آيت اهلل العظمى سيستانى
در ديداردبيركل و مسئولين مجمع خيرين سالمت:

خدمات شما مثال زدنى است
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كارى كــه همه جا مى تواند مطرح
كند خود اين خيلى ارزش است كه
انســان كارى كه نصيبش مى شود
كارى معنوى باشد اتفاقاً اين كارى
كه نصيب شــما شــده چه برايتان
استفاده مالى و حقوقى داشته باشد
چه نداشــته باشــد واقعاً بايد شكر
كنيد كه همچنيــن كارى خدمت
مى كنيد يعنى وسيله خيرى شديد.
ان شــاء اهلل كه همه به وظايفمان
آشــنا هســتيم و عمــل كنيم كه
انشــااهلل مى كنيم ما هــم دعاگو
هســتيم و ما را دعا كنيد اگر كارى
از دســت ما ساخته باشد سفارش ،
صحبتى حرفى ســخنى جلسه اى
يا در ســخنرانى يا پيش شخصيتها
آمادگى داريم.
و السالم عليكم و رحمه اهلل

بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم
خيلى خوش آمديد مشتاق ديدار خدا
توفيقتان بدهد .به هر حال ما تقدير مى
كنيم از خدمات شــما اما شما خدا را
شاكر باشــيد كه اين توفيق نصيبتان
شــده و مى توانيد كارهــاى مثبت و
بزرگى انجام بدهيد با آن سابقه طوالنى
كه داريد .البته شما با يك عشق و عالقه
و انگيزه خاص داريد خدمت مى كنيد
و به حمداهلل موفق هستيد و ما هميشه
شما را دعا مى كنيم .هرچه شكر كنيد
باز كم اســت البته خدمات شما مثال
زدنى است و در كارهاى خير هميشه
پيــش قدم بوديد و ا ّمــا بنعمته ربّك
ت
ِعم َ
َف ّ
حدث (ضحى  ) 11و ا ِن تَ ُع ّدوا ن َ
اهلل ال ت ُُحصوها (ابراهيم  ) 11خدا انشاء
اهلل به شما خير دهد و كمكتان كند .
و السالم عليكم و رحمه اهلل
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