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 ¢سخن ناشر   ¢                                                                 
  

هاي پرافتخار دفاع مقـدس میـراث ارزشـمندي اسـت کـه پاسـداري از         سال
جـا  هاي واالي آن بر عهدة نسل کنونی اسـت. اسـناد و آثـار بـه     ها و ارزشآرمان

تواند ما را در انجام هرچه بهتـر ایـن رسـالت یـاري     مانده از آن دوران باشکوه می
  نماید.  

نشر شاهد براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا  
را بر خود فرض دانسته و در تالش است تا با گامی هرچند کوچک پژوهشگران و 

هـاي واالي  در راهبـردي کـردن ارزش   هاي گرانسـنگ را داران این سرمایهمیراث
هاي شهدا بـا وجـود عنـاوین    نامهانسانی یاري نماید. پرداخت موضوعی به وصیت

تواند راهگشـاي بسـیاري از مسـائل    ها در عصر حاضر میمتعدد نهفته در بطن آن
  اجتماعی و سیاسی شود. 
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زهـاي  این شیوه پرداخت به آثار شهدا، مخاطبان عام و خاص با سـالئق و نیا 
نمایـد  گوناگون را در راه اعتالي فکري و فرهنگی و غناي مفاهیم انسانی مدد مـی 

و در عین حال انتخـاب موضـوعات مربـوط بـه مسـائل روز، بصـیرت و آگـاهی و              
  کشد.نگري نسل پیشین را به رخ میآینده

اهمیـت  با توجه بـه  » (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت ولی عصر«موضوع 
ن بـه  اي در راسـتاي پـرداخت  ، انتخاب شایستهۀ مهدویت و منجی آخرالزمانمقول

بررسـی  «. این موضوع برگرفته از طرح پژوهشـی  مسائل روز جوامع اسالمی است
» (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    وصایاي شهدا از نظر مفاهیم مربوط به امام عصـر 

راهگشـاي  انـد  تومـی  و است که توسط دفتر پژوهش فرهنگی تدوین شـده اسـت  
  بسیاري از مسائل مطرح در این حوزه باشد.

بالد که در سایۀ عنایات پروردگـار متعـال و توجهـات    نشر شاهد به خود می
توانسته این مجموعـه را بـه سـامان     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت ولی عصر

ه بعـدي از ایـن مجموعـ    دفـاتر  هاي آینـدة خـود را در  برساند و دورنماي فعالیت
  ترسیم نماید.

  
  نشر شاهد

  1391 بهار
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    ¢  قیتحق یک بر درآمدي  ¢
  

 شـاهد  ،يزود بـه  خیتار. است شده آغاز تیبشري داریب ویی رها ،یآگاه فصل
 حصـار  الزمـان،  آخـر  زنـان  و مـردان  مرصوص انیبنیی آرا صف در که بود خواهد
 ظهـور،  سمت ، بهیافته تحول انسان و شکست خواهد درهم د،یجد عصر تیجاهل
 در تـوان  یم راي معنو وی روحان میعظ نهضت نیاي ها نشانه. گرفت خواهد شتاب
 جـو،  قـت یحق و کنجکـاو  نوخاسـته،  نسل نینوي ها شهیاندی تعال بای تیگ سراسر
  .کرد مشاهده

 عیرفي ها قله نیباالتر به دنیو رسی آدم و کمال را رشد نشیآفر از اگر هدف
 مگـر . اسـت  میمستق صراط ر،یمس نیا وصول شاهراه م،یانبد اهللا یال قرب و عزت
 انیشــوایراه، پ نیــا گــر تیهــدا و آشــنا نیو برتــر نیبهتــر کــه نیــا نــه

 و نیتـر  بنـده یز و زمـان  و عصر هر امام و جلودار و هستند )السالم همیعل(نیمعصوم
 انشـ  یالهـ  رةیس بهی تأس و بزرگواران آني فرمانبردار رفتار، افکار و نیتر ستهیشا
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  .باشد یم
 غبـار  نیـ ا در و ختهیگسـ  هـم  از تجاهـل  تهـاجم  ویی نهـا  تقابل نیا در پس
 صـاحب  نگـاه  اشـارت  با) فقط و( تنها ،ياعتقادي ها يگر آشوب و ها فتنهی گرفتگ
 خـط  ،یدگیشـور  وی سرگشـتگ  نیبد و ختیگر دام نیا از توان یم قت،یحقي لوا

 منزل به شود یم همعلیه السالم) (امام یب که کرد باور توان یم سخت. دیکش بطالن
 و امکانات گستردة طرف، قلمرو یک از نیاطیش ناشناختۀ هاي لهیح. دیرس مقصد
و  وهـم  ،یخاموشـ  ،یبردگ ،ییآسا تن و طرف یک انحطاط، از و انحراف زاتیتجه
 تـاز  و تاخـت  جوالنگـاه  را نیزمـ  که هاست قرن گر،ید طرف یک از هم بشر ترس

 امـام  بـت یغ و غربـت  در بشر، هاست قرن. است کرده سیلاب نیفرام و ها حکومت
ـ ي هـا  داده بـر  هیتک با خود، (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان  احساسـات  وی تجرب
 ،یصـنعت  عصـر  خطـا در  نیـ ا گرچـه  .است شده خیتاری ادراکي خطا چار د خام،
ـ  حجـم  هجـوم  در ر،یـ اخ قرن در اما گرفت، سرعت  ختهیگسـ  لجـام  و سـامان  یب
  .دیرس خود اوج به ات،اطالع

 انتیصـ  بـر  را خـود  ۀیسا چنان است،یس و هیسرما مدرني ها ابوجهل توحش
 بـه  کـه  را آنچـه  و اند ربوده او از را تدبر و تعقل فرصت که اند انداخته امروز انسان

ـ ی الیـ خ دهنـد، جـز   یمـ  نسـبت  رفاه و شیآساي برای آدمي ها يبلندپرواز  شیب
ي ابزارهـا  از کیـ  کدام است؟ داشته یپ در را نانسا آرامش ش،یآسا کدام! ستین

 نیچن نیا که شد طور چه است؟ داده ظهور و بروز را، او شۀیاندي د، فراخنایجد
 گرفتـار ي داریشـن  وي داریـ دي ها ندهیآال ریزنج و غل در ذکاوت و بایییز مفهوم

 از ماده کدام ا،یح و نجابت گاهیقت؟ جایحق میحر کجاست اخالق؟ کجاست آمد؟
 نیـ ا بـا یی ارویـ رو نیـ ا در... اسـت؟  داده قرار ریتأث تحت را الملل نیب قانون ابکت
 و سرشکسـته  امـروز، خسـته،   م؛ بشـر یابیـ  یمـ  که است مدرني ارهایمع اها ویرؤ
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 فرجـام  بـه  شـان یپر و نده، نگـران یآ به دیخود، ناام انینیشیپ همۀ از تر سرگشته
  .است شده رهیخ خود، نامعلوم
 همـه  و شود یم محسوب بشر تفکر کمال تینها )سمیاومان( امروزیی گرا انسان

 عاقبـت  و...  شتریبي ها اندوخته و آرزوها الت،یها، تما خواسته حوش و حول ز؛یچ
  چرا؟. زوال و پوچ چ،یه

 هاسـت  قـرن  بـزرگ،  طانیشـ  ساز و دست دیجد جهالت که است نیا تیواقع
ی دروني ها شهیر وي معنو اتیح از را انسان نشیب و نگاه وسعت تا کند یم تالش
 صـد  و سـازد  منحـرف  ،یدگرگـون  و رییـ تغ حـال  در وي مـاد ي ایـ دن بـه  شه،یاند

 فقـر  شیافزا به نوع، هم به نسبت تیمسئول رشیپذ در انسانیی پا زیگر افسوس،
 وی اجتمـاع  حقـوق  به تضارب و تزاحم کبود، و اهیسی زندگ توسعۀ وی گرسنگ و

 ،يا هسـته یی نمـا  قـدرت  ،یآوارگـ  و جنـگ  و است زده دامن گر،یکدی یخانوادگ
ـ  شـکاف  ،ياعتقـاد  و یملـ  تیهو بیتخر فان،یضع عیتطم و دیتهد  و باورهـا  نیب
 و جمـود  نیـ ا ازیی هـا  نمونـه  خـود  سـراب؛  و شتاب همه نیو ا دیترد و کیتشک
  .است مدرن جنون

 مقهـور  و مسـت  اش، یخیتار سابقۀ یب تاز و تاخت در تیبشر و گذرد یم زمان
سـتم،   و میسـ  اربابان بند در دانش؛ و علم. است شیخوی طانیش ریتزو و رزو و زر
 جبـاران  تیـ جنا جوالنگاه که استیی فضا ت؛یامن. کشد یرا م شیها نفس نیآخر
 تیـ خالق و تفکر بهي انداز دستي برا گران سلطه ریتعب ؛يآزاد. سازد یم فراهم را

 خود شۀیهم از تر وامانده و هدرماندی آدم خ،یتار از فصل نیدر ا ،یراست به... است
 اش، یجـاودانگ  اتیـ ح و شـه یاند دوامي بـرا  دیـ با کـه  افتهیدر استي رید و شده
 ازی ول. کند آغاز شرافت، و شعور جانب به را، خود دیجد حرکت دیبا. بکندي کار

  کجا؟
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  يداریب قرن -1
 قـرن قرن،  نیا دیترد یروز، بی اسیس وی اجتماع ،یخیتاري ها یافته بر تأمل با
 ویی شـکوفا  دورة نـک یا. اسـت  انسـان  شـۀ یاند میعظـ  تحـول  وی آگاه وي داریب

 گوشه ظهور، ازي ها نشانه .است دهیرس فرا ت،یدرا وی عقالني قوا و اتیح دیتجد
 نیـ ا در کـه  کـرد  باور توان یانصاف، می کم با. است شده ساز خبر جهان، کنار و

  .اند کرده هیهد تیبشر ، بهانیپارس جماعت را،ی خیتار میعظ حرکت نیا عصر،
 و) اهللا علیـه  هحمـ ر(ینـ یخم امـام  نهضـت  کـه  رای ستم، مشـعل یب قرن اواخر در
 روزنۀ و انداخت شب، حاکمان کیتار دل در رای بزرگ شکاف برافروختند، یارانش
  .گشود دالن، خسته اندرون به را، دیام و انتظار شوق
  .کرد تازه نفس ا،یدن که بود نیچن نیو ا
  ؛1»تعقلون لعلکم اتیاآل لکم نایب قد موتها بعد االرض یییح اهللا ان اعلمو«
ی راسـت  بـه . کنـد  یمـ  آن، زنـده  مـرگ  از را پـس  نیزم پروردگار، که دیبدان«
 فکـرت  و عقـل  کـه  آن دیـ ام بـه  م،یکرد بازگو شماي برا رای اله قدرتي ها نشانه
 ».دیببند کار به را خود
 هیـ آ نیـ ا ریتفس در )السالم ما هیعل(جعفر بنی موس امام ان،یعیش هفتمي شوایپ
  :دیفرما یم

  .2باران بارش نه و کند یم زنده داد و عدل لۀیوس به را نیزم خداوند،
لی فرجه (عجل اهللا تعاحجت حضرت بتیغ دوران در که- ندبهي دعا ازي فراز در

 جمعـه ي روزهـا  و ریغـد  قربـان،  فطـر،  دیع چهار در آن قرائت استحباب ،الشریف)

                                                           
   17هید؛ آیحد سوره -1
 291، ص4برهان؛ ج ریتفس -2



 

 13      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 که؛ میخوان یم ،-است شده دیتأک
  ؛»العوج و االمت القامه المنتظر نیا... الظلمهدابر  لقطع المعد نیأ«
 کجاسـت ... اسـت؟  شـده  ایستمکاران، مه دنبالۀ دنیبري برا که آن کجاست«
 »کشند؟ یم را انتظارش ،ینادرست وی کج کردن راستي برا که آن

ـ أ. النفاق و الشرك هیابن هادم نیأ... العدوان و الجور الزلهی المرتج نیأ« ـ مب نی  دی
 ؛»انیالطغ و انیالعص و الفسوق أهل
...  دارند؟ دیام او به ،یو دشمن جور محو و بردن نیب ازي برا که آن کجاست«

 »سازد؟ نابود را انیطغ و فسق اهل که آن کجاست
  ؛»الشقاق وی الغ فروغ حاصد نیأ .نیالمعتمد شوکه قاصم نیأ«
 دروکننـدة  کجاسـت  بشـکند؟  را انیزورگو و ظالمان تشوک که آن کجاست«
  »اختالف؟ وی گمراهي ها شاخه
  ؛»والمرده العتاه دیمب نیأ .واالفتراء الکذب حبائل قاطع نیأ«
و  سرکشـان  نـدة نابودکن و افتراء؟ کجاست دروغي ها سمانیر برنده کجاست«

 »؟متمردان
  ؛»االلحاد و لیالتضل و العناد اهل مستأصل نیأ«
 »الحاد؟ وی گمراه و عناد اهل کنندة کن شهیر تکجاس«
  ؛»يالهد هیرا ناشر و الفتح یوم صاحب نیأ«
 »ت؟یهدا پرچم نشردهندة وي روزیپ و فتح روز صاحب کجاست«
 هحمـ ر(اهللا  روح حضرتی قدس انفاس با م،یعظ حرکت نیا عۀیطل سان، نیبد و

 بـا  و زد کنـار   اسرار از دهپر و خورد رقم ران،یا ملت جهاد و جوشش با و )اهللا علیه
 ؛(علیـه السـالم)  يعلو رةیس و (صلی اهللا علیه و آله و سـلم)  يمحمد ناب اسالم بهی تأس
 -مختصـر  و گذرا گرچه- ریز اشارات. دیپاش نور ها، دهید به و گشود راه ها، قلب به
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ي ا خامنـه  امام اتیمنو و) اهللا علیه هحمر(ینیخم امام حضرت اناتیب ازي ریگ بهره با
 درخشـش  نیـ ا ازی بخشـ  ران،یای اسالم نهضت دانیشهي ایوصا و مکتوب آثار و
  .سازد یم انینما رای خیتار رینظ یب

  
  :)اهللا علیه هحمر(ینیخم ؛ امامیاسالم ر انقالبیکب رهبر

 نیـ ا بـه  شـدنش  خـوب  کـه ی مزمنـ  مرض. داردی مرض یک االن ایدن واقعاً -
 شـمار،  انگشـت  اال کشـورها،  همـۀ  رانسـ  .است لیعل ایدن .باشد تواند ینم زهایچ
 انـد  کرده مسموم را مردم هانیا همۀ سران. تا سه تا، دوی یک نیا میبگو توانم ینم
 هـا نیا قدر آن ها، ملت نیاند از ا کرده ریتحق قدر را، آن خودشاني ها ملت افکار و

 و دندیکشـ  هـا زحمـت   چـاره یب نیـ ا قـدر  آن و انـد  داده قراري اقتصاد فشار را در
ـ  از افکارشـان  .شدند لیعل که بردند غارت به گرانیرا د شانیها زحمت  رفتـه  نیب
 شـاء   ان کـه  دوارمیام و من را افکار نیا کند اءیاح دیایب که خواهد یمی یک .است
 نیـ ا و اورنـد یب تشـریف  زودتـر  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   اهللا  هیبق حضرت اهللا،
 1را. هانیا کند اصالح خودیی حایمس دم آن با بشر،ی واقع بیطب

. هاسـت  يگرفتـار  نحـو  نیـ ا اسـت،  مبـتال  آن به بشر کهیی ها يگرفتار نیا -
 یـک  چـه  چنان اگر و است گرفته فرا را عالم سرتاسر که هاست یکش حق طور نیا

 و بشـود  دایـ پي زود بـه  که دوارمیام اهللا شاء  و ان نشود دایپ بشر نیاي برای منج
 در هالکـت  ر بشود، اصـالً یاگر د که برساند تیداد بشر هب را بزرگی منج خداوند

 2.شود یمی عمومي سار امر یک شان همه نیب

                                                           
 49ص ،17ج نور؛ فهیصح -1
 5ص ،18ج نور؛ فهیصح -2



 

 15      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 را جورهـا  و ها ظلم تمام میبرو دیبا م،یداشت قدرت د،یرس یم دستمان ما اگر -
 نیـ هسـت، ا  کـه ی نـ یا م،یتـوان  یما نم منتها. استی شرع فیتکل م،یبردار عالم از

 نیـ از ا دیـ بردار دسـت  شـما  عـدالت، نـه   از کنـد  یمـ  پر را عالم حضرت که است
 1.دیندار فیتکل گرید شما که نیا نه تان، فیتکل

  
  :يا خامنه ؛ اماميرهبر معظم مقام

 تالش و اقدام ت،یموفق و شرفتیپ دیام به کهی ملت م؛یهست منتظری ما ملت -
 خودی گزند دری خصوص به باب دیبا انتظار،ي برا امروز. شده موفق کرد انقالب و
 مـا . «کنـد  زنـده  خـود  در معنـا  تمام به را انتظار روح دیبا ملت، قتاًیحق .میکن باز

یی ایـ دن نیا ؛يریگیپ و مجاهدت و تالش با که میدار را دیام نیای یعن» میمنتظر
 وی کشـ  فیضـع  و انیطغ و جور ظلمات از ن،یاطیش و خدا دشمنان لۀیوس به که

 و تـالش  ۀیسـا  در است، شده پر ان،یرگوزو و قلدران و ستمگران تیحاکم نکبت
ي ها ارزش و تیانسان آن، در که شود لیتبدی جهان به روز کیما،  وقفۀ یب تیفعال
 2...است محترمی انسان

  
  :يمطهری مرتض اهللا تیآ د؛یشه استاد

ي هـا  امیـ ق سلسـله  یـک  امام ظهور و امیق مقدمه در ،یاسالم اتیروا نظر از -
 انیب ظهور از قبلی یمان امیق نام به آنچه رد،یگ یم صورت حق اهل طرف از گرید

 سـخن  ،یاسالم اتیروای در برخ ... هاست امیق سلسله نیا ازي ا نمونه است، شده

                                                           
 197ص ،20ج نور؛ فهیصح -1
 274ص ،6ج ت؛یوال ثیحد -2
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 دایـ پ ادامه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد امیتا ق که حق از اهل استی دولت از
  1... کندیم

 و زیسـت  و باطـل ي رویـ بر ن عدالت و صلح و حقي روینیی نهاي روزیپ شهیاند
ي هـا  ارزش جانبـه  همـه  و کامـل  اسـتقرار  ،یاسـالم  مـان یای جهان گسترش ظلم،
 وی عمـوم  دهیا نیاي اجرا باالخره و آل دهیا جامعه و فاضله نهیمد لیتشک ،یانسان
 او ازی متـواتر اسـالم   اتیروا در که قدر یعال و مقدسی تیشخص لهیوس بهی انسان
 مـذاهب  و فرق همۀ ش،یب و کم که استي ا شهیاند .ستا شده ریتعب» يمهد« به

ـ  شهیاند نیا...  معتقدند و مؤمن آن بهیی ها اختالف ویی ها تفاوت بای آسمان  شیب
 ریس و عتیطب نظامی کل انیجر به نسبتی نیب خوش عنصر بر مشتمل زیچ هر از

 بشـر  کـار  انیـ پا بـه  نسبتی نیبدب طرد عنصر و آینده به نانیاطم و خیتار تکامل
 2است.
  
  :ینیآوی دمرتضیس دیشه قلم؛ اهل دانید شهیس
متعـال   دگاریآفر با شیخو یازل عهد به و میهست اءیانب سالۀ هزار روانیپ ما -
 خـدا  احکام تیحاکم و عدالت عصر موعود، عصر آن تحققي و برا میا گفته کیلب
 خواهـد  باشـد،  دل چشـم  اگر و میبگشائ نوري سو به را خیتار راه تا میا کرده امیق
 3... است شده فرش فرشتگاني ها بال با راه نیا که دید

   

                                                           
 58ص ؛يمهد انقالب و امیق -1
 همان -2
 143ص ؛یآسمان نهیگنج -3



 

 17      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  ران:یای اسالم انقالب يشهداي ایوصا
 بـزرگ  نعمـت  نیا که داد قرار زمان ازی مقطع در را ما که سپاس راي خدا -
 واقـع  آن در و میشـاهد  و نـاظر  را اسالم اتیح دیتجد نیا و اسالمی جهان انقالب
 مـا  عهـده  بـر  را ریخطی تیمسئول بزرگ، تحول نیا بر مای انهمزم نیا و میا شده
 غفلـت ي ا ، لحظهیاسالمي جمهور استقالل وي آزاد نیا در حفظ اگر و گذارد یم
 عظمـت  باعـث  ،یاسالم انقالب نیا که چرا است،ی نابخشودن بسی گناه م،یینما

اهللا  (عجـل موعـود ي مهـد ی جهان نهضت ساز نهیزم وی اسالم احکام و قرآن و اسالم
 1.است تعالی فرجه الشریف)

 جنـگ  طالـب  هرگـز  م،یانسـان  تیـ واقع و خیتار قتیحقي جستجو در تنها ما
 دری اسـ یس شکسـت  طالـب  مـا  م،یهست باطل برابر دری رگیچ طالب ما. میستین

 و ظلمـت  را ما ست،ین جهادماني دشمن، بها خاك را ما. مییخدا نور صادق فجر
 تـا  م،یهسـت  زمانه نیخوني کربالها منتقم ما که ستین انتقام دشمن، نقطۀ ذلت
 از و مینینشـ  ینمي پا از قدم یک آن،ی اصل وارثان به خداوند خاكی تمام لیتحو
 لیـ خیی گـو  م،یکنـ  یمـ  آزاد کـه  را مظلومـان  لیاص خاك از وجب هر رو نیهم

 حـق ی تمـام ی حـام  و انسـان  اصـالت  حافظ و میا رسانده شیخو حق به را وارثان
  ائمه نجعلهم و االرضی ف استضعفوا نیالذی عل نمن ان دینر و« میقرآن و هنیم پاسدار

   3».2نیالوارث نجعلهم و
(صلی اهللا علیه و آلـه  محمد به قرآن، به ،یاله آوران امیپ به کعبه، خداوند به قسم

 گلگـون  بـه  زم،یـ عز امـام  به ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعودي مهد به و و سلم)
                                                           

 )1345 -1365( فرد يآور دیحم دیشه نامه تیوص -1
 4هیآ قصص؛ ورهس -2
 )1351-1367ی (میابراه يدمهدیس دیشه نامه تیوص -3
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 و را، چپ ابرخونخواران تا نبرد؛ جبهۀ دانیشه خون قطره  قطره به انقالب، کفنان
 انقـالب  تـا  م،یفکنـ ین خیتـار  دان زباله به را مزدورانشان م، تاینساز را، ساقط راست
   1.نشست مینخواهي پا از م،ینگستری تیگ صفحه در را مان یاسالم
 از دفـاع  هرا نیمـؤثرتر  و نیبهتـر  تـا  نمود تمیهدا که سبحان درگاه به شکر -
 دفـاع . ابمیب است، دون خصم با میمستق زیست همانا که رای اسالم انقالب و اسالم
(صلی اهللا علیه و آله و اکرم امبریپ انقالب باألخص اءیانب حرکت استمرار کهی انقالب از

 ریمسـ  در ادامـۀ  .شـد   شروع  مکه شهري ها کوچه پس کوچه غار حرا و از  کهسلم) 
ی ط در (علیه السـالم) نیحس امام يکربال به آنجا از و احد  يها کوه و بدر  يها چاه  به
 .است دهیرسی لیتحم جنگي ها جبهه و رانیا به خود قیطر

 و مسـلمانان ی زنـدگ  ابعادی تمام دری قیعمی دگرگون ،یراست به کهی انقالب -
 و کـرده  جـاد یا رانیـ ا مسـلمان  امـت  بـاألخص  و انیـ گـر اد ید روانیـ پ گاهی گاه
 آب بـر  نقـش  رای اسـالم  لیاصـ  شـعائر  مسـخ  جهت در استعمار، شومي ها نقشه
شـهدا   که دیبدان...  گردانده باز شانیا به را نیمسلم افتادة رونق از و عزت ساخته

 مبـارزه  ،یاسـالم ي جمهـور  نظـام  تیـ تثب و اسـالم ي اري یبرا رزمندگان، فقط و
 دسـت  بـه  را داشـه  افتـادة  نیزم بري ها سالح که است واجب شما بر و کنند یم
 تـا  دیده ادامه مبارزه به (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  زمان از امام و با الهام دیریبگ
ی الهـ  فیـ تکل و کـرده  فراهم را (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان امام ظهور نۀیزم
  2.دیباش داده انجام را خود

   

                                                           
 )1343-1360ی (دهقان محمد دیشه نامه تیوص -1
 )1344-1365( ییگوارا فرهاد زرجولچه دیشه  نامه تیوص -2



 

 19      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  یاله وعدة -2
 استخلف کما االرضی ف ستخلفنّهمیل عملوالصالحات و منکم امنو نیالذ اهللا وعد«
 خـوفهم  بعـد  مـن  بدنهمیل و لهمی ارتضي الذ نهمید لهم مکننیل و قبلهم من نیالذ
  ؛1»امنا

 انـد،  داده انجـام  سـته یشا عمـل  و آورده مـان یشما ا از را که هاپروردگارا آن«
 نیجانش را انینیشیپ که چنان سازد، نیجانش ن،یزمي رو در که است داده وعده

 از پـس  را هاآن و سازد متمکن ده،یپسند هاآني برا کهی نید از را آنان و ساخت
  »برگرداند. تیامن به وحشت و خوف

 بـه  و اسـت  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  يمهد حضرت از القابی کی ؛موعود
 بـه ی الهـ ي ایـ انب توسـط  کـه  استي ا وعده آن اجابت و ظهور دینو لحظۀی عبارت
  .است شده انیب آن بشارت امم تمام
 بـه  اعتقـاد  و کنـد  یمـ  مشـخص  رای آدم اتیح ریمس که استی اله وعده نیا
 آنچـه . اسـت  روان آرامـش  و روحی تندرست مان،یا نشانۀ ظهور، نیا بودنی حتم

 اسـت،  داده سـوق ی و افسـردگ ي دیـ ، ناامیاخالقـ ي نـابود  ورطۀ را در بشر امروز
  ؛که است قتیحق نیا تیحتم و وعده نیا از او تغافل
  ؛2»هیید نیب سلف من به بشر االقد«
 ».اند داده را او دیبودند، نو از او شیپ -امبرانیپ از -هر کس که دیباش آگاه«

 ویی رهـا  زمـان . کنـد  یمـ  میترس را انساني ها آمال افق ،یجهان موعود ظهور

                                                           
 55ه یآ نور؛ سوره -1
ی معرفـ  و ماعـال  روز در ر خـم یغد در(صلی اهللا علیه و آله و سلم) اکرم رسول حضرت خطبه ازی بخش -2
صـفحات   ،1ج البالغـه؛  نـه  یمد کتاب به شود رجوع -ی(علیه السالم) عل رمؤمنانیام خود، نیجانش وی وص
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ي دیـ ق یب بند در که را آنچه همۀ مکاشفۀ روزگار ویی دانا بروز و شهیاندیی شکوفا
  .گذارد یم شینما به است، بوده ریاس خیتار طول دري اعتماد یب و

 کتب بر گذراي ریس. کند ینم کتمان را موعود ي لحظه نیا ظهور ،ینییآ چیه
 رینـاگز  قت،یحق نیا رشیپذ به رای انصاف با پژوهشگر مذاهب، هر و انیاد مقدسۀ

 نیراسـت  و کـو ین فرجـام  به اعتقاد الزمان، آخر مصلح ظهور به اعتقاد که سازدیم
 طومـار  و شـد  خواهـد  داد و عـدل  از پـر  کهی جهان. استی اله اءیانب همۀ رسالت
 و قسـط  براسـاس  ،یجهان واحد حکومت و دیچیپ خواهد هم در انتیخ و تیجنا

  .شد خواهد گذارده انیبن عدالت،
 حضـرت  تـورات  ،(علیه السـالم) داود حضرت زبور در موعود انتظار آموزة اگر چه

 هنـدوها،  مقدسـۀ  کتـب  ،(علیـه السـالم)  یسـ یع حضرت لی، انجلسالم) (علیه ایموس
 هـا،  اسن چون؛ جهان مختلف ملل ان،ینیچ ان،یبرهمائ ها، نیج ان،یزرتشت ه،یمانو

 و دییـ تأ مـورد ...  يناویاسـکاند  اقوام و صربستانی ها، اهال ژرمن ها، سلت اسالوها،
ي اعتقـاد  گـاه یجاي رادا ي)عشـر ی اثنـ ( یعیشـ  فرهنـگ  در دارد، امـا  قرار دیتأک
 وی حـ  ؛(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زمان ، امامیعیش شناخت در. استي ا ژهیو

 و نیزمـ  امـور  همۀ بر. کند یمی زندگ مردم انیم در. خورد یم روزي .است حاضر
 انتظـار  را شیخـو  ظهـور ی اله وعده و موعود لحظۀ زین خود و نظارت دارد زمان،
  .دارد را آن طلب پروردگار، از و کشد یم

  ؛1»یاعالئ منی ل انتقم ، اللهمیوعدتن مای انجزل اللهم«
 دشـمنانم  از و بخـش  تحقـق  ،يفرمـود  تیـ عنا من به که راي ا وعده! ایخدا«
 ».ریبگ مرا انتقام

                                                           
ص  االثـر؛   هیـ کفا کتاب به شود رجوع ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حجت حضرت به منصوب  هیادع -1
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 و بخشـد  یم حرکت شوق و اتیح شور رای دبخش، آدمیو امی حتم وعدة نیا
 و دیـ نما یمـ  مشـخص  را واي پـا  شیپـ  راه و دهـد  یمـ  سـامان  او،ي ایپو ذهن به

 بـارور  رای آدمـ  وجـود  تیـ ظرف کـه  استي باور نیچن. تابناك را ندهیآي دورنما
  .سازد یم ایمه را ها استعداد کمال نۀیزم و کند یم

 قسـط  االرض بـه  یمـالء  و... االمم به جل و عز وعداهللاي الذي المهدی عل السالم«
 ؛1»وعدالً
 کـه  اي دهنـده  نجات آن  جه الشـریف) (عجل اهللا تعالی فريمهد حضرت بر سالم«

 نیزمـ  او لۀیوس به که است داده را ظهورش وعدة جهاني ها امت همۀ به خداوند
 ».دینما یم داد و عدل از پر را

  :دیفرما یم )السالم هیعل(صادق امام
 ؛2»تظهر الزمان آخری ف دولتنا و یرقبونها دوله الناس لکل«
 ت، دریـ ب اهـل  ما دولت و کشند یرا م انتظارش دارند کهی دولتی تیهر جمع«

 ».گردد یآشکار م آخرالزمان
  :دیفرما یم السالم) هی(علباقر امام
 و اهللای لق اقول مای ف شک فمن قائمنا امیق عنداهللا له لیتبد الي الذ المحتوم من«
 ؛3»جاهل له و کافر به هو

ی حتمـ  هوعـد  و نداشـته  راه آن دري رییتغ خداوند نزد کهي ا  یحتم امور از«
 نیـ بـا ا  و داشـته  شـک  مطلب نیدر ا کهی کس. باشد یم ما قائم امیق است،ی اله

  ».است رفته ایدن از خدا منکر و کافری شخص برود، ایدن از حالت

                                                           
 104ص ،102نوار؛ جبحاراال ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عصر امام ارتیز -1
 143ص ،51ج بحاراالنوار؛ -2
 564ص ،18عه؛ جیالش لیوسا -3
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ــ ــنگر نیچن ــادات وي روش ــاتیدرب را اعتق ــام حضــرت ان ــر(ام ــه هحم ، )اهللا علی
  .کرد جستجو توان یم شهدا،ي ایوصا و مکتوب آثار وي ا خامنه امام شاتیفرما

  
  :)رحمه اهللا علیه(ینیخم ؛ امامیاسالم ر انقالبیکب رهبر

 تحقـق  خـدا،  مسـلم  وعده آن کهي برسد روز اهللا شاء  ان که دوارمیام من و -
 تخلـف  و خداسـت  وعـده  مطلـب  نیـ ا. شوند ارض مالک مستضعفان، و کند دایپ

 یک در است نممک. خداست دست به آن. مینکن یا میکن درك ما ایآ منتها. ندارد
 1.شانیا جمال به بشود روشن ما چشم و بشود فراهم لیوسای کم برهه
 نیـ ا هـم  مقصدشـان  و آمدند عدالتي اجراي برا آمدند که اءیانب از یک هر -
 آن و معنـا  نیـ ا بـه  نشدند موفق لکن. بکنند عالم همۀ را در عدالتي اجرا بودکه
 کـرد،  خواهد اجرا ایدن تمام در را عدالت و شد خواهد موفق معنا نیا به کهی کس
 نیزمـ  در عـدالت  هیقضـ  فقط که فهمند یمي عاد مردم کهی عدالت نیا هم آن نه
  سالم(صاحب حضرت...  تیانسان مراتب تمام در عدالت بلکه باشد، مردم رفاه يبرا
 داد و عـدل  از پـر  را نیزمـ  عـالم،  تمام در و کرد خواهد اجرا را معنا نیا )هیعل اهللا

   2... یدادخواه مراتب  همه به عدالت، مراتب همه به ردک خواهد
  

 :يا خامنه امام ؛يرهبر معظم مقام
 انسـان  کـه  کنـد  نیـی تع و بداند بفهمد، که است آن بشر، آمادة تیذهن امروز

 همـان  داد؛ خواهد نجات ستم و ظلمي بارها ریز از را تیبشر و آمد خواهدیی واال

                                                           
 154ص ،19ج نور؛ فهیصح -1
 208-209صفحات ،12ج نور؛ فهیصح -2
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 غمبـر یپ کـه ي زیـ چ همـان  انـد،  کـرده  شتـال  آني برا غمبرانیپ همۀ کهي زیچ
  1.است داده مردم به را آن وعدة قرآن، هیآ در (صلی اهللا علیه و آله و سلم)اسالم

ي مهـد  منتظـر  ن،یمسـلم  همـۀ  و اسـت  مصـلح  منتظـر  ن،یمتد تیبشر همۀ
 مسـلمانان  نظر در(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) موعودي مهد تیخصوص و موعودند

 داد، و عـدل  2»جوراً و ظلما ملئت کما عدال و قسطاً االرض به اهللا یمأل« که؛ است نیا
ي مهـد  تیخصوصـ  ن،یزمـ  سـطح  از ظلم بردن نیب از جامعه، در عدالت استقرار
 و عـدالت ي بـرا  تالش آن، در کهی اسالم. است(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  موعود
 حرکت آن سمت به تیبشر و باشد اسالم تواند، یم طور چه نباشد، ظلم با مبارزه
 مقـدس  وجـود  آن، مظهـر  کـه  کنـد  یمـ  حرکـت ي زیـ چ آن سمت به بشر کند؟
 وارد متواتر ثیاحاد در که استی کس او و باشد لی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعايمهد
   3.سازد یم کن شهیر را ظلم و کند یم داد، پر و عدل از را دنیا که شده

  
  :يمطهری مرتض اهللا تیآ د؛یشه استاد

 راه مبـارز  مـردان  و اءیـ اول و اءیـ انب همۀ آل دهیا بخش تحقق موعود،ي هدم -
 4.است حق

 از متعـال  خداونـد  کـه  اسـت ي ا وعـده  بخـش  تحقـق  موعود،ي مهد ظهور -
 از نیزمـ  کـه . است داده انیمتق و صالحان بهی آسمان کتب در ها زمان نیتر میقد

                                                           
 3/9/1378ی مردم دار با اقشاریدر دی سخنران -1
 12ص ،51ج بحاراالنوار؛ -2
 305-306صفحات ،3ت؛ جیوال ثیحد -3
 59ص ؛يمهد انقالب و امیق -4
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 1.دارد تعلق انیمتق به ان، تنهایپا و است آنان آن
 آن بـه  کـه  حـق  اهـل  مبـارزه  حلقات از استي ا حلقه موعود،ي مهد ظهور -
 آن کـه  اسـت  نیا به موقوف سعادت نیا در فرد یک بودن میسه. شود یمی منته
 نشـان . اسـت  شـده  اسـتناد  اتیـ روا در هابدان کهی اتیآ. باشد حق اهل گروه فرد
 بـه  کـه  اسـت ي دینو مظهر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) موعودي مهد که دهند یم

  2.است مانیا اهل ؛یینهاي روزیپ مظهر. است شده داده صالح عمل و مانیا اهل
  
  :ینیآوی دمرتضیس دیشه قلم؛ اهل دانید شهیس
 خواهـد  آن بـه  -شیخوی کل مقام در -بشر که استي زیچ نیآخر قت؛یحق -
 استی حکومت نیآخر شده، بنا عدل مطلق بر که» حق حکومت« نیبنابرا. دیرس
در « بشـر،  اتیـ خ، در حیتـار  تحـوالت  همـۀ . شد خواهد پا بر نیزم ارهیس در که

ي تصـور « بشـر  اگـر .نداننـد  چـه  و بداننـد  چه است، گرفته صورت» انتظار موعود
ی مخـالفت » موجـود  وضـع « بـا  هرگـز  نداشـت،  شیخو نشیآفر تیغا از »يفطر
 بشـر  هرگـز  اما .مرد یم وجودش در شهیهمي برا بار یک تحول به ازین و کرد ینم
 وضـع  از کـه  چـرا  کند، ینم بسنده دارد آنچه به و شود ینمی راض موجود وضع به

ـ  فطـرت  در منقوش دارد،ی مثالی صورت موجود،  موجـود  وضـع  تـا  ش،یخـو ی ازل
  .دارد ینم بر تالش از دست ندینب منطبق موعود، وی مثال صورت نیبا ا را شیخو

  3».هیالقفم کدحا ربکی ال کادح االنسان، انک هایا یا«
 چه. است» قتیحق لقاء«انسان تالش غایت که نیا آن و دارد تیغا دری لیتأو

                                                           
 57ص ؛يمهد انقالب و امیق -1
 55همان؛ ص -2
 6هیانشقاق؛ آ سوره -3
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ی کلـ  تیثیح آن در چه وی جمع تیحیث در چه ش،یخوي فرد تیثیح در انسان
  1رفت. اشاره آن به که
 آن به فقط نه نیا و اند گشته مبعوثی جاهل اعصار در همواره بزرگ، امبرانیپ
ت یهـدا  بـه  ازیـ ن شتریب ظلمات در مستغرق بشر ت،یجاهل عصر در که است علت
ی کلـ  قاعـده  نیـ ا بشر، اتیحی خیتار جبروت در که است علت نیا به بلکه دارد،
 ابـد ی ینم ت،یهدا تیقابل نشود، تیجاهل ازي عصر گرفتار تا انسان، که دارد وجود
 اگـر  کـه  جاسـت  نیهمـ  در آدم، نشیآفـر  قصه در طانیش وجود حکمت اصالً و
 آورد، ریـ ز به ش،یخو وجودی متعال قتیحق بهشت را از انسان که بود یمن طانیش
 رهیـ دا« راجعـون  هیـ ال انا و هللا انا. کرد ینم دایپ را 2»توبه و کلماتی تلق« تیقابل او
 رهیـ دا نیهم و راجعون هیال اناي صعود قوس و هللا انای نزول قوس با است» یکامل
 شیخو مهبط به انسان نیا کهی تالش. کند یم معنا رای هست عالم که است کامل
 از کـه  اسـت ی خیتار تحوالت مجموع کند، یم خود وجود قتیحق به رجعتي برا

  3.دهد یمي رو آخر حجت تا اول حجت
  

 ران:یای اسالم انقالب يشهداي ایوصا
 وعـده  و ابـد یب گسـترش  جهان سرتاسر در اسالم خداوند،ي یار به شاءاهللا ان -
ـ نر و« یابـد  تحقـق  شـد،  خواهنـد  نیزمی اصل ثوار مستضعفان که خداوند  ان دی
 .4»نیالوارث نجعلهم و ائمه ونجعلهم االرض یف استضعفوا نیالذ یعل نمن

                                                           
 43ص ان؛یپا یک بري آغاز -1
 »میالرح التواب هو انه ه،یعل فتاب کلمات ربه من آدمی فتلق« 37هیآ بقره؛ سوره به اشاره -2
 43ص ان؛یپا یک بري آغاز -3
 يزیعز دعلومیس دیشه نامه تیوص -4
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هـا   غزل دیبا مسلمانان و مستضعفان نجات وي داریبي زان، برایعزي ا نکیا و
 بـر  را ریشمش بر خوني روزیپ سرود و میبنواز را هجرتي سازها و} مییرا بسرا{

 تفنـگ  و تشـان یمسئول بار که میهستی برادران آن وارث ما م،یبخوان مانیها گوش
ـ  انـد  و رفتـه  سپرده امانت به را شانعاشقانهي دعا ناز و را رزمشان  روحشـان ی ول
ی اراضـ ی تمام وسعت بهی رزم دانیم نکیا هم .باشد یم مان جاودانه رزم گر نظاره
م، یـ دار دوش را بـه  محرومان نجر درد و ازي بار کوله و نیسنگ اریبسی تیمسئول و

و  مییبسـرا  جاودانـه ي ا حماسـه  و میینمـا  آغـاز  رفـتن  هـا،  یکیتـار  تمام از زیبرخ
  1.میبرسان انیپا به را تمانیمسئول
. دیـ کن هیـ ته سـالح . دینکن فراموش را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام -
 داده وعـده  قرآن د، مردمیباش (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد آقامان امیق آمادة
 2.میشو یم نیزم وارث که،

رود به سمتی که آن وعده الهی را به چشم خودش ببیند. چرا که  جهان می -
رسد که بندگان پاك و صـالح مـن وارث خواهنـد     خدا وعده فرموده: روزي فرا می

رود  اهللا. اکنون با وقوع انقالب اسالمی و تحقق حکومت اسـالمی مـی   شاء  شد، ان
اي بـراي ظهـور منتظـر قـائم      هاي الهی متحقق شود البتـه ایـن مقدمـه    که وعده

است. آري حکومت عـدل اسـالمی، نظـام     )ل اهللا تعالی فرجه الشریف(عجالمهدي موعود
 3فعلی را آشکار کرده است ولی باید از آن حمایت جانی و مالی کرد.

 روز موعـود،  وزر فـردا  کـه  رفـت  دیـ با! شیپـ  در راه و است تنگ وقتي آر -
 دری اصـل  امتحـان  کـه  دیـ بدان !پـدرم  .است مکتب کامل و روز درخششي روزیپ

                                                           
 )1342 -1365( معطر نیمحمدحس دیشه نامه تیوص -1
   5ه یآ قصص؛ سوره -2
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بـا   و رنـد یگ یمـ  دوش بـر  علـم (علیـه السـالم)   حسین یاران جا نیدر ا. است شیپ
 رای اسـالم  رانیا نورستهي ها گل گرچه زبون خصمي ا که زنند یم ادیفر خروش،
 نیـ ا اهللا شـاء  ان . ماند خواهد استوار و برجا پا جماران دیخورش اما دیساز یم پرپر
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   موعودي مهد ها، انسانی منج دست را به جهان میعظ انقالب

 1.سپرد میخواه الشریف)
  کند؛ یم عمل خود را خدا وعده و داده وعده خدا طورکه همان

  ؛»نیلوارثا نجعلهم و ائمه نجعلهم و االرضیف ااستضعفو نیالذی عل نمن ان دینر و«
  ».میده قرار نیزم نیرا وارث شدگان دهیکش استضعاف به که میکرد ما اراده«

 دار ادامـه ی جنگـ  جنگ، م،یکن کاری مکتب میخواه یما اگر م! زانمیبرادران، عز
 دیـ مـن، نو  و دارد تداوم مبارزات کنند، یم حکومت ظالم حکام کهی زمان تا است
 و است روزیپ شهیهم حق چون. ماست آن ازي روزیپ که دهم یم شما به راي روز
 2.است خیتار انیجر و عتیطب قاموس و خداست فرمان نیا

و تو اي رزمنده غیور و مجاهد سلحشـوري کـه بـا ایمـان راسـخت و بـا اراده       
 -هـاي خداونـد یعنـی پیـروزي حـق      ات وعـده  گونه آهنینت و با مجاهدت حسین

ابودي طـاغوت و طاغوتیـان   پیروزي اسالم و مسلمین و مستضعفین و شکست و ن
{دارید} و با جوش و خروش بیشتر بـه   هایتان را استوار قدم سازید، را متجلی می

انـد کـه    صف باطل بشورید که مظلومان و مستضعفان جهـان بـه انتظـار نشسـته    
تر کنید کـه حقیـد و حـق سـرانجام پیـروز       شان بخشید، ایمانتان را محکم رهایی
  3است.
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  موعود ریمس در -3
 ،یاسـ یسي ها بینش و گذرد، فراز یم رانیای اسالم انقالب از دهه سه از شیب
 داده گسـترش  را ظهـور  شۀیاندی اتیعمل آن؛ شعاعی فرهنگ وي اقتصاد ،یاجتماع
 امیـ و ق انتظـار  جیبسـ  کـاروان  از را نخست، خودي روزها همان در اريیبس. است
 بـه  هـم ی برخـ . سـتند نش نظـارت  به تفاوت، یرفتند و ب و در خود فرو کردند جدا

 در و شـدند  بـزرگ  طانیشـ  معرکـۀ  اریـ ب زمیـ ه و وستندیپ نفاق و تخاصم جبهۀ
 و کردنـد  هلهلـه  افتـاد،  یمـ  انقـالب  کـرة یپ بـه  کـه ی زخمـ  هر بر او،ي ها اردوگاه
ی شـرفت یپ و یافـت  امیـ جراحت، الت نیو چون، هر بار ا آن از سرخوش و سرمست
ـ  نیـ و از ا ریـ تحق د ویـ تهد و سردادند تهاجم نعرة شد، حاصل هـم،  ی گروهـ  نیب
 کـه  بودند مستغرق شان،یها ها و اندوخته خود و آموختهی تجربي ها بر داده چنان
 اریـ اغ و مطامع منافع دییبر تأ قلم راه، انۀیم از و و اماندند نهضت، نیای همراه از

  .کرد کر رای عالم گوش شان،یها قتیوا حق ادیفر و چرخاندند
 اشـارت  بـر  و دندیدرخشـ  خـوش  عرصـه،  نیـ ا در که ندبودی یاران معدود چه
 .پیمودنـد  راه و دوختند چشم -داد یم نشان ظهوررا سمت به ریمس که -امامشان

 خیتـار  تـا  ماندنـد  ي.فـداکار  و وفـا  مـۀ یرخیز نفرات، در یِکم با ماندند؛ نانیا هم
 مبـا حضـور خـود، نظـ     تا ماندند .ببخشندي گرید دوام و را، قوام بشر تفکر تحول

انتظـار   جبهـه  مقـدم  خـط  نان، سـربازان یا .کنند را، مضمحل سوم هزارة ظالمانۀ
 هـم ه را ب زمان و نیزم .پنداشتندی بندگ نیرا باالتر قیطر نیدر ا مرگ که بودند

 و عـدالت  بـه  دنیرسي برا که نیا نه مگر .شدند ظهور زمانۀ ساز نهیو زم دوختند
 جـوانمردان  نیـ ا پس .استی آدم ي ندهیآ کنندة بید، تخریترد و رخوت آرامش،

 همـۀ  کـه  یحـال  در بغلتنـد  تفـرعن  بسـتر  توانستند در یم چگونهي دادگر دانیم
  بود؟ هاآن تالش و حرکتیی شکوفا در انتظار جهان، مستضعفاني ها چشم
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ي سـو  بـه  و راه گشـودن  را عرصه .باالزدن همت نیآست ؛یعنی، يزیست ستم
 بـه  رغبـت ی. نیخـودب  ویی ، خودگرايدمحورخو از زیپره .کردنی ط گوارا روزگار

 تـا  دیـ با کـه  اسـت ي ریمسـ  همان نیا یی.دگرایتوح وی خداخواه ،يمحور گرید
  .شودی ط(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) موعود ظهور
 ر خـم یغد برکۀ از کنار )خود در کمال( تیبشر شعور ریمس که بود نیچن نیا
(عجـل اهللا تعـالی   قـائم  بـت یغ بـا  و خورد گره به هم فرات، عطش امان یب خروش تا

 ناسـره  از سـره  تا شد آغاز انتظار، و آزمون عصر و یافت جهاد جوالنفرجه الشریف) 
ي ها آدم نیدروتریسف و ها نیتر پاك ها، نیتر ستهیشا ها، نیبرتر و شده شناخته باز
  .بمانندی باق استوار و ستایا حق، جبهۀ حاضر، در عصر

سـتم،   و میسـ  سردمداران با زیست. است شیزماآ دانیم .ستین لهیجنگ، وس
  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    موعـود  ظهـور  روزگـار ي بـرا  را بشـر  نگرش سمت

  .کند یم مشخص
 تحقـق ي بـرا ی الهـ  اءیـ اول و اءیانب همۀ کهی عدالت. است عدالتی تجل ؛ظهور

  .دندینورز غیدر خود، مال و جان از و آوردند دانیم به را شیخو تیثیح آن،
ـ  گاهیجا تیتثب ش،یخو نشیآفر از بشر فهم قدرت ی انسـان  اتیـ ح در یعقالن

 نیدر چنـ  یعبارت به. است دوران نیا هاي نشانه...  یهمدل و محبت قلمرو توسعۀ
 .شـود  یمـ  واصـل ی در هسـت  شیخـو  تیـ درا منزل سر بهی آدم که استیی فضا
ی واقعـ ی عنـ م بـه  - عقـل  سان نیبد و گردد یم شکوفا .دیجو یم را شیها تیظرف
 دایپ سامان .ردیگ یم امان یکباره به التهاب پر خیتار و...  ابدی یم انتشار -اش کلمه
 قـت یحقي ارهایخود، مع شۀیاند رشد ریمس دری بار، آدم نیاولي برا رایز کند؛ یم
 خـودش، ي جـا  در زیـ چ همه .ستین کشمکش و تعرض بهي ازین گرید .ابدیدر را
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 نینـه همـ   مگر. وضع و حالت نیتر ستهیشا و به جهو نیبهتر به است؛ گرفته قرار
  ».عدالت« بود؛ نقطه نیا به دنیرسي برای آدم ادیفر اعصار، در همۀ که بود

 هیسـا  مـردم  بـر ی زمـان  ،یقـ یحق اتیـ ح. ردیـ گ یمـ  آرامـش  عدالت، با نیزم
 کـه  اسـت  صـورت  نیـ ا در .شـود  پابر انشانیم در عدالتي ها پرچم که افکند یم

 بـه  جامعـه  سـالمت  و بقـاء . شود یم پاك از گناهان انیآدم دامنو  ها زدوده ستم
 وی پاک انتظار بندد، یم بر رخت عدالت که جا آن است وابسته انشانیم در عدالت
  .است هودهیبي انتظار ،یاجتماع سالمت
  :دیفرما یم(صلی اهللا علیه و آله و سلم) تیهدا رسول

  ؛1»نهارها امیص و لهایل امیق سنه، نیسبع عباده نیریخ ساعه عدل«
 شیروزهـا  و شب نماز به شیها شب کهی عبادت سال از هفتاد عدالتی ساعت«

  ».است بهتر باشد، شدهي سپر روزه به
ت، یبشـر  بلند آرمان نیا تحققي ران، برایای اسالم است؛ انقالب نیا قتیحق
 رقیـ ب. اسـت  گـذارده  آن،ي رو شیرا، پـ  خیتـار  نـدة یآ ریمس .است را گشوده راه
  .است افراشته بر رای پاک وی تراس

 ریناپـذ  يریس ستمگران و طلب جاه اندوزان میس که استي زیچ همان نیو ا
 دل ها، درآني ها ذراتخانه دندان و چنک گرید. است انداخته وحشت به سخت را

ي هـا  دیـ وع و وعـده  گـر ید. کنـد  ینمـ  جـاد یا دلهـره  و جهـان، تـرس   مستضعفان
  .نداردي ا جاذبه مردي برا ،يآزاد و شیرفاه،آسا

 بـاور ي آر. اسـت  گرفته قرار تیبشری زندگ تیغا وی روان تیامن نقطۀ عدالت،
 داد بشـارت  (صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم)  خدا رسول دارد؛ قتیحقی ول است،ی نکردن
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  :که
  ؛1»سلطانهی عني یللمهد وطوونیف المشرق من الناس یخرج«
ي مهـد ی جهـان  حکومت ساز نهیزم و خواست خواهند پا به مشرق ازی مردم«

  ».شد خواهند
  .افتیدر زین دانیشه ما وي فکر رهبران انیب در توان می را همه نیا

  
  :)اهللا علیه هحمر(ینیخم ؛ امامیاسالم ر انقالبیکب رهبر

ي دارپرچمـ  بـه  اسـالم  جهـان  بزرگ انقالب شروع نقطۀ ران،یا مردم انقالب -
 نهد منت انیجهان و مسلمانان همۀ بر خداوند که است فداه) ارواحنا(حجت حضرت

 2.دهد قرار حاضر عصر در را فرجش و ظهور و
 امانـت  نیـ ا میبتوان تا دیفرما رهای طانیشي ها دیق نیا از را ما همۀ خداوند -
 امانـت،  صـاحب  بـه  و میبرسـان  مقصـود  منـزل  سر به رای) اسالمي جمهوری (اله

 3.میکن رد )الفداء لمقدمه ارواحنا(موعودي مهد حضرت
 کیـ نزد را )هیعل اهللا  سالم(عصری ول ظهور که کنم یم مسألتی خداوند تعال از -
 را اسـالم  قدرت انتظار ما همه روشن، مقدسش جمال به را ماي ها چشم و دیفرما
 مقـدمات  و کنـد  دایـ پ تحقق عالم در اسالم قدرت تا میکن کوشش دیبا ما. میدار

 4.شود هیته اهللا شاء  ان ظهور
 در میعظـ ي انفجار که باشدی الهي ا بارقه و جرقه انقالب نیا که تاس دیام -
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 هیـ بق حضـرت  مبـارك  انقـالب  فجـر  طلـوع  بـه  و دینما جادیا ستم ریزي ها توده
  1.شودی منته )الفداء لمقدمه ارواحنا(اهللا 

 سـت؟ یچ شـما  فیـ تکل امـروز  چه؟ی یعن دهد یم انجام دیگو یم آقا خود...  -
 دیایب بتواند بزرگوار آن تا ،یکن آماده را نهیزم دیبا شما ؟یبکن چه دیبا امروز شما
  يا جامعـه  !کـرد  شـروع  شـود  ینمـ  کـه  صـفر  بکند، از اقدام آماده، نۀیزم آن در و
  باشـد،   تیـ قابل و  یآمادگ او در باشدکه) فـداه  ارواحنا(موعودي مهدي رایپذ تواند یم
  2شود. یم خیتار  طول  يایاول و اءیانب  مثل واال

  
  :يا خامنه ؛ اماميرهبر معظم مقام

 نقطـۀ  یـک  در ولـو  - را عـدالت  پـرچم  و کننـد  تـالش  تواننـد  یم ها انسان -
 عـالم، زیـر   کنـار  و گوشه در امروز کهیی ها ملت د،ینیبب شما .کنند بلند -محدود
 کـه  بپروراننـد  خـود  دل در را دیـ ام نیـ ا اگـر  کنند، یمی زندگ ستم و ظلم فشار
دار یـ ب هـا  ملـت  چطـور  و افتـد  یمـ  ایدن دری اتفاق کرد، چه زهمبار ظلم با شود یم
 یأس نیهم ، دچاریطاغوت رژیم اقتدار در پنجۀ هم رانیا ملت روز شوند؟ یک یم

 مردم به و کرد پاك ها، دل از را یأس نیا ،یاسالم میتعال با بزرگوار، امامی ول بود؛
 تن کردند، نهضت ستند،اخ پا به مردم نیا که شد نیا جهینت. داد شجاعت و دیام
 نقطه نیا در توانستند و نکردند غیدر خود جان از کردند، مبارزه دادند،ی سخت به

 و کـن  شـه یر را آن و مبـارزه ی طانیشـ  و ظالمانـه  نظـام  و ظلـم  عوامل با از عالم،
 سازند. سرنگون
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    بـه  وابسـته  روشـنفکران  و ایـ دني استکبار مراکزی غاتیتبل هاي امروز، دستگاه
 نظـم  در مقابـل ی حرکتـ  چیهـ  کـه  کننـد  یم غیتبل طور نیا عالم ها، در سطحآن

 و کننـد  یمـ  مبـارزه یی و آرمـانگرا  فکـر انقـالب   بـا  .ستین ممکنی کنون ظالمانۀ
 ا،یـ دن ظالمانـۀ ی کنـون  تیوضـع  نیهمـ  به که کنند متقاعد را ها ملت خواهند یم

(عجـل  يمهـد  به تقاداع فکر. ندهند نشانی العمل عکس چیه آن مقابل در و بسازند
 و جوانـان . اسـت  ظالمانـه  و غلـط  غاتیتبل نیا مقابل نقطۀ اهللا تعالی فرجه الشـریف) 

 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   يمهد ظهور به ما با اعتقاد ملت عموم و روشنفکران
 زوال ، قابـل یجهـان  ظالمانه نظم که بدهند پرورش خود را درون راسخ اعتقاد نیا

  1کرد.ی ستادگیا آن مقابل در و مبارزه آن با شود یم. ستیني ابد و است
  

  :يمطهری مرتض اهللا  تید؛آیشه استاد
و ی الهـ  کل از عدل شیپ دیخورش که میدید یمی اسالم اتیروا در سابقاً ما -
 فکـر  خودمـان  بـا  کنـد،  یمـ  طلـوع  از مغـرب  و در آخرالزمان معروف اصطالح به
ي گـر ید زیـ چ اسـالم  دیخورشـ  از مقصـود  کـه  میدیفهم یم چه؟ی یعن میکرد یم
 نظـر  از غربي ها ملت که جهت نیا از البد که میکرد یم ریتعب نیچن نیا. ستین

 خواهنـد  آگـاه  اسـالم  قیحقا به ما از زودتر هاآن و شدند شرفتهیپ و فرهنگ علم
 غـرب ي هـا  ملت خود لۀیوس به غرب از م، اسالمیپا بگذار ریز را اسالم ما اگر. شد
 دیخورشـ  که نیا مثل ایخدا که میافتاد فکر به که استی ماه یک .کند یم طلوع
 میـ دار را دمشـق  دةیسـپ  مـا  و 2کنـد  طلـوع  غـرب  از کـه  رفـت  غرب به شرق از

                                                           
 7ج ؛یاسالم انقالب رهبر نگاه درالسالم)  م(علیهنیمعصوم رهیس و تیشخص -1
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ـ ي هـا  رسانه تمام با جا همان از و شدند مستقر لوشاتو نوفل کوچک شهر و فرانسه در ،یاسالم  ،یالمللـ  نیب
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  .مینیب یم میرا دار مطلعش. مینیب یم میدار را فجرش. مینیب یم
 تیـ عنا رای اسـالم  میعظـ  نهضـت  نیا در فعال شرکتی ستگیشا ما به ایخدا
  .بفرما

  .بفرما تیعنا ما بر مغرب از اسالم دیخورش طلوعی ستگیشا ما به ارا،پروردگ
 نیآخـر  بـه  رسیدن تا خودت تیعنا ۀیسا در را بزرگ رهبر آن مقدس وجود
  .بدار محفوظ مقصد،
  1.بفرما تیعنا خودتي رضا راه در حرکت قیتوف ما همۀ به
  
  :ینیآوی دمرتضیس دیشه قلم؛ اهل دانید شهیس
 و جهـان  خیتار راتییتغ نیتر میعظ در متن انسان که ستا آور شگفتی لیخ -
کجـا   در که ابدین در هرگز غفلت از و کندی زندگ تحول، نیا سردمداران انیم در
ی پـ  بیـ عج تیـ روا نیا ژرفاي به تو که نجاستیا .کند یم ستیزی زمان در چه و
 .سـت ا تیجاهل از خروج زمان، شرط امام معرفت چگونه کهی ابی یم و دري بر یم
ی کسـان  چـه  کـه  نیزد و ببـ یـ ر یفرو مـ  درهم چگونهی ثان تیعصرجاهل که نیبب
 2.ندیگشا ینور مي سو به را خیتار راه )رزمندگان به اشاره(

فـرا   موعـود  ظهور عصر و الزمان آخر که دهد یم نشانی جهان دهکدة ریتعب -
 تیشرب همه دیبا است آن انتظار در بشر که میعظ تحول آن که چرا است دهیرس
 در بشـر  کـه  اسـت  تیـ جاهل عصـر  نیآخـر  نیا در. شد خواهد که شود؛ شامل را
 است کرده کرد، که خواهد »هبوط«ي معنو آسمان از شیخو وجودی کل تیثیح

                                                                                                                             
 .رساندند انیجهان گوش به را اسالم امیپ

 رانیای اسالمي جمهور رامونیپ -1
 19ص ؛یآسماني ها نهیگنج -2
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 کـرد  خواهد» توبه« شیخو وجودی کل تیثیح در بشر که است عصر نیهم در و
 نیـ اسـت، ا  نیزمـ  ارهیسي معنوي القرا ام که رانیای اسالم انقالبي روزیپ با که
  1.ردیگ فرا را تیبشر همه و نیزم همه تا رود یو م است شده آغاز زین عصر
 

 ران:یای اسالم انقالب يشهداي ایوصا
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    يمهـد  حضـرت  امیق به وصل خدا دیام به کهی انقالب -

 داده دسـت  ، ازیاسـالم  رانیـ در ای جهـان  استکبار کهی منافع شد خواهد الشریف)
 داردی سـع  را خـود  و ضـربه  فشـار  روز به روز دشمن و است تصور رقابلیغ ستا
 بـه  دشـمن  فشـار  نیـ ا در مقابـل ي سد دیبا ما و کند وارد انقالب کریپ بر شتریب

 و انقـالب  صـدور  تیـ نها در و دشـمن  ينـابود  مانده، باقی راه تنها و میآور وجود
 2.است مستکبران چنگال و غیت ریز از نیمسلم آمدن رونیب

ي یـار  را انقـالب  نیـ ا! جهـان  و رانیـ ا نیمستضـعف  و مسـلمان  مردمي شما ا
 حکومـت  سـاز  نـه یزم و اسـت یی خـدا  وی اسالم انقالب، انقالب نیا چون. دیینما

 نیهمـ  تـا  دیـ کفار بجنگ و کفر با .است فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیيمهد حضرت
ي روزیـ پ کـه  شد دیخواه روزیپ که دیباش مطمئن برسد،یی نهاي روزیپ به انقالب

 رایـ شماست، ز باي روزیپ صورت دو هر در که است شهادت به یا و استیدن در ای
 3.است دادهي روزیپ وعدة ما به قرآن
یی خـدا  انقـالب  نیـ ا نـابود کـردن   درصدد کایآمر شد، انقالب رانیا دری وقت
ـ  هـم ی طرف و از گرفت شیپ را عراق و رانیا جنگ هم جهت نیهم به و برآمد  هب

                                                           
 ص؟؟ ؛یآسماني ها نهیگنج -1
 )1342-1362(رلو درضا آجیحم دیشه -2
 )1342-1361( وند نهیآي دیع دیشه -3
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 مبـارزه  بـه  خدا یاران با خواست یم برآمده، او انقالب نیا هیعل خود سوء غاتیتبل
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام سربازان ما که دانند ینم نیخائن نید، ایدر آ
 هیـ عل بـر  مبارزه به (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام برحق ظهور تا و میهست

 1م.یده یم ادامه اسالم دشمنان
(عجـل اهللا  يمهـد  حضـرت  دست به را انقالب نیا میبتوانی همگ که د استیام

 شـه یهم و شـود  کنـده  ایـ دن از سـتم  و ظلـم  انیبن و میبسپار  تعالی فرجه الشریف)
 پـر  ۀیسا زیعز اسالم پرچم که دیآي روز اهللا شاء  ان ... میباش امام فرمان به گوش
 دیـ ام .زدیـ ر هـم  در مسـتکبران  کاخ د وکن پهن انیجهاني رو به را خود عظمت
ـ ناي رهبر انقالب، به و نهضت نیا نۀیزم که است  بـه  نـی یخم امـام  بـرحقش  بئ
 2.گردد ملحق (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد انقالب
 امــام االعظــم اهللا  هیـ بق انقــالب بـه  زیــعز امـام ي رهبــر بـه  را انقــالب نیـ ا -
 باشدی اسالم جهان انقالب که زد میخواه ندویپ(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) يمهد
. باشـد  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) يمهد انقالب ساز نهیزم انقالب، نیا دوارمیو ام
 حکومـت  نـۀ یزم اسـت،  زینـاچ  اسـالم  مقابـل  در کهی خود، خون خون نثار با من
 3.مینما یم فراهم را (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد

 مـان یپ ا؛یخـدا  بـار  کرد، نخواهم ترك را اسالم سنگر ونم،خ قطرة نیتا آخر -
 باشم همراه (علیه السالم)نیحس با کربالها، تمام در و عاشوراها تمام در که بندم یم
 امـام ی اسالم پرچم ریز در اسالم احکام همۀ کهی هنگام تا نکنمی خال را سنگر و

                                                           
 )1341-1360یی (بابا آقا مسعود دیشه -1
 )1308-1361( اطهریی یح دیس دیشه -2
 )1343-1361یی (دستناي ریام میعبدالرح دیشه -3
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  1.دیآ در اجرا به(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
 دیـ ام دهـد،  یرا م نیمستضعفي روزیپ دینو که میا کرده حرکتی ما در راه -
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    زمـان  امـام  گسـتر  عـدالت  ظهور ساز نهیزم حرکتمان میدار

 باشـد، ی جهـان  عـدالت  سـاز  نـه یزم خونمـان  راه، نیا در تا میا آماده باشد، الشریف)
 بـر  خـون  کـه  کـرد  ثابـت  را تیـ واقع نیـ ا اسالم روزمندیپ رلشک خونباري روزیپ

 2.است روزیپ شرق و غربی پوشال تمدن بر اتیمعنو و سالح بر مانیا و ریشمش
 شـدن  شـکوفا  و حـق  مـردان ی تمـام  تالش دنیرس ثمر به عصر عصر، نیا -
 وي بـد  هرچـه  بـا  مبـارزه  گاهیپا نیآخر امروز است، تیآدم و تیانساني ها غنچه
 اسـت ي روز امـروز . اسـت  فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیيمهد ظهور از قبل ،یسست
 خیتـار  دنیرسان شهادت به و دنیرس شهادت به تیمسئول انقالبي ها شکوفه که
ي هـا  لحظـه  اسـت، ی سخت روز چه امروز. دارند ارانی }به خود{ ثاریا با را تیبشر

 اثر م،یده انجام صالح عمل و ریخي ا ذره اگر د؛یآ می حساب به رهیکب گناه غفلت،
 روز امـروز،  و میـ ا کـرده  بـزرگ ی خسـارت  م،یکن گناهي ا ذره اگر و میابی یمی بزرگ

 لحظـه،  هریی گو .است بیبقر صبح روز امروز. است القدر  لهیل امروز. است والعصر
  3.شنوم یم حجاز از را» يالمهد اباصالح انا«ي ندا

   

                                                           
 )1342-1362ي (زدیا غالمرضا دیشه -1
 )1344-1362ي (اریبخت ابوالفضل دیشه -2
 )1343-1364( غم یب محمد دیشه -3
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   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد حضرت ارانی -4
  ه؛ک استی اله انیب نیا
  ؛1»الصالحوني عباد یرثها االرض ان. بعدالذکر من الذبوری ف کتبنا لقد و«
 مـن  ستهیشا و صالح بندگان را نیزم که مینوشت قرآن از پس زبور کتاب در«
 ».گرفت خواهند اریاخت در

خـود   بزرگ امانتی تعال يبار که انندیک پروردگار صالح بندگان نیای راست به
  خواند؟ یم ارضی واقع را وارثان آنانسپارد و  یم هاآن را به

  د:یفرما یم هیآ نیا ریتفس در )السالم هیعل(باقر امام
در آخـر   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    يمهد حضرت اصحاب خدا، صالح عباد
 2.باشند یم الزمان
ي بـرا ي ویـ دن اتیـ در ح همـواره  که هستندیی واال هدفي صالحان، دارا نیا
  .اند نموده قیتشو و بیترغ آن به زین را گرانید و اند کرده تالش آن، تحقق
  ؛3...»الزکوه  واتوا الصلوها اقامو االرضی ف مکناهم ان نیالذ«
 جـز ی م، هـدف یداد قرار ارشانیاخت در را زمینی وقت که هستندی کسان آنان«

 ».ندارند ها یزشت از بازداشتن و ها یخوب انجام و زکات دادن و نماز داشتن پا بر
  :دیفرما یم هیآ نیا ریدر تعب )السالم  هیعل(باقر ماما و
 و )السـالم  هیـ عل(يمهـد  حضـرت  و ذکات اداکننده و نماز دارندة برپا گروه نیا«
 4.»هستند شانیای گرام یاران

                                                           
 105هیاء؛ آیانب سوره -1
 66، ص7ان؛ جیالب مجمع -2
 41هیحج؛ آ سوره -3
 87ص ،2؛ جیالقم ریتفس -4
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 )السـالم   هیـ عل(یعلـ  رالمؤمنـان یام حضـرت  ازی نوران تیروا نیا به که گاه آن و
  که؛ ردیگ یم بر در را وجودمان امتم شعف و شور م؛یخوان یرا م آن و میرس یم

 و کلهـم  و اطبـائهم  و باسمائهم اصحابه نیعروت هایف مختومه و فهیصح القائم مع«
  ؛1»کناهم
او بـا   همـراه  ارانی یـ اسـام  کـه  اسـت ي ا مهرشده فۀیقائم، صح نزد حضرت«

  ».است شده نوشته در آن شانیها هیو کن ها و شهرها یژگیو
ي پـا  از لحظـه  یـک  کـه  هستند پرتالشی و زگاریرهباوفا، صادق، پ یاران نانیا
  :دیفرما یم )السالم  هیعل(یر علیام باب، حضرت نیا در .نندینش ینم

  ؛2»الحقی ف انفسهم بذل یستعظموا لم و بالصبر اهللا یعل یمنوا لم قوم«
 و گذارنـد  ینمـ  منـت  خدا بر خودیی بایبا صبر و شک که هستندی قوم هانآ«
 ».شمارند ینم بزرگ حق راه دررا  خودي جانباز
... مواضـعها  من زالوها ال الجبال بازاله هموا لوانهم مغاباتهم خرجوا قد نبوت کلهم«
 ؛3»دهیتوح حق اهللا وحدوا نیالذ فهم
 اراده اگـر  آمـده،  رونیـ ب خـود ي ها جنگل از که هستندی انیژي رهایش هاآن«
ـ  برکنند،ي جا از را ها کوه که کنند ی کسـان  هـا نآ...  دهنـد  یمـ  انجـام  دیـ ترد یب

 راه خـدا  دیـ توح قـت یحق بـه  )کمـاالت ی طـ  و نفـس  هیـ تزک اثر در( که هستند
 ».اند یافته
 و غبـار  مـدرن  تـوحش  طرةیو سـ  اخـالق  از ظهور، در بحـران  در عصر قبل -
ـ  و هـا  ارزشی دگیـ تن درهـم  وی اجتماع وي اعتقادي فضای گرفتگ  هـا،  یارزشـ  یب

                                                           
 283-6صفحات  ؛ییرها روزگار -1
 414ص  ؛ییرها روزگار -2
 همان -3
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 از ، دليبـاور  خـدا  وي تقو پشتوانۀ به کهي شورسلح و زنان ور مردانیغ هستند
در ي و پـا  سـپارند  یم قتیحق در نگاه نگاه و ندیشو یم ها یوابستگ و تعلقات همۀ
دانند  یم فیتکل به ها خود را مکلفآن .ندیآ یم عمل دانیم به ثاریجهاد و ا رکاب
ی النـان، خـ  یاي هـا  د دسـت یشـا  .است نهاده هاآن دوش بر هاست، اسالم قرن که

 از آکنـده  شـان یها دل. اسـت ي اسـتوار  و مـان یا از ماالمـال  شانیها باشد، اما قلب
در  کـه  اسـت  کننـده  جیـی ته و تابنـاك  شـان، چنـان  یها شهیاند .استی اله قدرت
ي دیـ و پل باطـل  شود، طومار یم صادر آنان ي حنجره از کهی کالم نیاول آذرخش
  .دیچیپ یم در هم
  :دیمافر یم )السالم  هیعل(سجاد امام
 کـل  اهـل  مـن  افضـل  لظهـوره  نیوالمنتظر بامامته نیالقائل بتهیغ زمان اهل ان«
  ؛»زمان
 تمـام  با که آنان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) يمهد حضرت بتیغ زمان مردم«
 از هسـتند  ظهـورش  راه بـه  چشـم  و معتقد حضرت آن يسرور و امامت به وجود
 1».ترند ارزش با ها زمان همۀ مردم

  :دیفرما یم )السالم  هیعل(یعل ریما حضرت
 .2»الزمان آخری في المهد انصار هم و معرفته حق اهللا عرفوا رجال«

 سـازد  یم آسان و سهل آنان بر را شکنجه و رنج هر گونه که است، باور نیهم
 کـه  اسـتوارند  و صالبت با قدر آن. دیزدا  یم هاآن در رای دودل و دیترد گونه هر و

   امتحانـات، آرامـش   و ایـ بال و کنـد  ینمـ  جادیای خلل آن در ها، بتیمص و ها مرارت
. کنـد  ینمـ  جادیاي ا رخنه آن در سؤاالت، و شبهات و افکند ینم تالطم ها را بهآن

                                                           
 391ص ،1ج ن؛یالد کمال -1
 307، ص52ج بحاراالنوار؛ -2
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 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     ظهـور  تا را ریمس و کیتفک ها راهه یب از را راه هانآ
  .کنند یم میترس
(صلی اهللا علیـه و آلـه   امبریپي روز که است نقل )السالم  هیعل(باقر امام ازی تیروا در
  :فرمود خود اصحاب ازی گروه حضور درو سلم) 
  !»بده نشان من به مرا برادران ایخدا«
(صـلی اهللا  خـدا  رسولي ا: «گفتند حضرت اصحاب .فرمود را دو بار جمله نیو ا

  »م؟یستیتو ن برادران ما ایآعلیه و آله و سلم) 
  :فرمود حضرت

 مـن  به که الزمان؛ آخر در هستندی قوم من برادران. دیهست من اصحاب شما. نه«
 و خـود  اسـم  بـه  را هـا آن خداونـد . انددهیند مرا هرگز که آن حال و آورندیم مانیا

 کندن از خود نید در شانیا از کیهر ي استوار...  است کردهی معرف من به پدرانشان
 هـا آن. اسـت  ترسخت گداخته، آتش فتنگر دست به و کیتار شب در گوني خارها
ـ تي هـا  فتنـه  را از هـا آن خداونـد  کـه  هستند تیهدا هاي مشعل  نجـات  تـار  و رهی

  1».بخشد یم
  :دیفرما یم (صلی اهللا علیه و آله و سلم) مرتبتی ختم حضرت گر،یدیی در جا و
 امشیق از شیپ که آن حال و کند درك مرا تیب اهل قائم کهی کس حال به خوشا«
ـ ب او دشمنان از وی دوست او دوستان با. باشد کرده اقتدا او به  و باشـد  جسـته ي زاری

 وی دوسـت  صـاحبان  و مـن ي رفقـا  هاآن. باشد داشته دوست زین را او از شیپ امامان
 2.»هستند من نزد من امت نیتر یگرام و من مودت

   

                                                           
 123ص ،52ج بحاراالنوار؛ -1
 456ص ؛یطوس خیش بتیغ -2



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      42
 

  :دیفرما یم )السالم  هیعل(صادق امام
(عجـل اهللا تعـالی   يمهـد  امام منتظر که یدرحال ردیبم) انیعیش(از شما ی اگر کس«

 بوده اش مهیخ در و )السالم علیه(قائم کنار در که استی کس باشد؛ همانند فرجه الشریف)
  .»است

  :و فرمود کرده درنگی اندک سپس
 .»است زده ریشمش و دهیجنگ حضرت کنار در که استی کس مانند بلکه .نه«

  :فرمود آنگاه
(صلی اهللا علیه و آله و خدا رسول کنار در که استی کس مثل لکهب قسم؛ خدا به. نه«
  1.»باشد دهیرس شهادت به سلم)
 و عصـر  نیـ ا در مخلـص  و کف بر جان یاران و سربازان نیهم حضور واقع، به

 دورة انیسپاهی جملگ منتظران، نیا .است آخرالزمان دورة ي نشانه نیزمان، بهتر
 و آگاهانـه  کـه  نـد یآ یشمار م به ه الشریف) (عجل اهللا تعالی فرجحجت حضرت بتیغ

 فقـط  و داشـت  چشـم  بـدون  ادعا، یب .سازند یم هموار را ظهور ریمس ز،یانگ شوق
  .(صلی اهللا علیه و آله و سلم)يمحمد ناب اسالمي الیاستي برا
 وي و رهبـر ) اهللا علیـه  هحمـ ر(امـام  حضـرت ي هـا  در آمـوزه  ز،یـ ن معنا همین و
  .است یافته انعکاس دان،یشه

  
 :)اهللا علیه هحمر(ینیخم ؛ امامیاسالم ر انقالبیکب رهبر

 حضـرت ي لـوا  تحـت  قـرآن،  اسـالم،  کهی فیوظا آن به همه...  که دوارمیام -
ي محتـو  را هـا  صـورت  میکنـ  عمل اند فرموده نییتع ماي برا )هیعل اهللا  سالم(صاحب
 حضـرت ي بـرا  کهی وصف نیا دیشا ،یقیحقی معان را الفاظ و میبده آن بهی واقع
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: کـه  دیـ فرما یمـ  که فهیشر هیآ نیهم  دنبال است؛ شده ذکر )هیعل اهللا  سالم(صاحب
 کـه  باشـد  معنـا  نیهم دنبال1»يفراد وی مثن للّه تقوموا ان بواحده اعظکم انما قل«

 و اسـت  واحـد  شـخص  آن امیق همان امیق نیباالتر کنند که واحد امیق دیبا همه
ی تعـال  و تبـارك ي خـدا . باشـد  اهللا امیـ ق و باشـد  امیق آن دنبال دیبا هاامیق همه
 که بگو امت به »بواحده اعظکم انما قل« شما به دارم موعظه یک فقط من: دیفرما یم

 هللا امیـ ق و دیـ کن امیـ ق که است نیا موعظه آن شما به دارم موعظه یک من فقط
ی خلوص آن و يا  اهللا آن و ندیفرما یم هللا امیق حضرت آن البته. دیکن ام هللایباشد، ق
 هم حضرت آن بزرگواري ها عهیش لکن ست،ین گرانیدي برا هست شانیاي برا که
 2.خداي برا کنند هللا، امیق که نیدر ا بکنند او ازي رویپ دیبا

 اقتدا او به دیبا ما همۀ. دیبکن اقتدا او به دیبا شما و بود حق به ي فهیخل آن -
 م.یندار طاقت کدام چیه البته. میبکن

 هـم  نیـ ا نـد یبگو جـا، آن  بردند را ما نامۀ اگر که قدر نیا لکن. میباش او مثل
 اهللا  سـالم (زمـان  امام شیپ بردند را ماي ها نامهی وقت. تابعند هم نیا. هستند عهیش
 سـت ین طور آن م،یتابع ما که بدهد نیا از شینما که باشدي جور ما اعمال ،)هیـ عل
  3م.یبده انجامي کار م،یبخواه خودسر که

  
  يا خامنه ؛ اماميرهبر معظم اممق

 انتظـار  ست،ین ختنیر اشک و نشستن فقط اند، گفته سخن آن از کهي انتظار
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   زمان امامي سربازي برا را خود دیبا ما که است نیاي معنا به
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ی آسـان  کـار  ،(عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   زمان امامي سرباز .میکن آمادهالشریف) 
 فسـاد  و قـدرت  مراکـز  تمـام  خواهـد بـا   یمـ  کـه ی بزرگـ ی منجـ ي بازسر .ستین
 1.داردی نیب روشن وی آگاه وي خودساز به اجیاحت .کند مبارزهی الملل نیب

 که است نیا(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  زمان امام منتظران فۀیوظ نیتر بزرگ
 بـا ی فعـاط  وي اعتقـاد  وی نـ یدي ونـدها یپ وی علمـ  وی اخالق وي معنو لحاظ از

. کننـد  آمـاده  را خـود  ان،یـ زورگو بـا  در افکنـدن  پنجهي برا نیهمچن و نیمؤمن
 مقـدس  دفـاع  صـفوف  در نشـناخته  پـا  از مقدس، سـر  دفاع دوران در کهی کسان
مـورد  ی اسـالم  کشـور ی وقتـ  کهی کس بودند،ی قیحق منتظران کردند، یم شرکت
 برافراشـتۀ  پـرچم  وی اسـالم  هنیمـ  و ها ارزش از دفاع آمادة است، دشمن دیتهد
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     زمـان  اگرامـام  که کند تواند ادعا یاو م .است اسالم

 2... گذاشت خواهد قدم خطر، دانیدر م حضرت آن سر پشت د،یایب
  

  يمطهری مرتض اهللا تید؛آیشه استاد
 مبارزه حلقات از استي ا حلقه ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعودي مهد ظهور

 بـودن  میسه شود، یمی منته حق اهلیی نهاي روزیپ به که باطل اهل با حق اهل
. باشـد  حـق  اهـل  گـروه  فـرد  آن که است نیا به موقوف سعادت نیا در فرد یک
ي مهـد  کـه  دهنـد  یمـ  اسـت، نشـان   شـده  اسـتناد  اتیـ روا در هـا  بدان کهی اتیآ

 و عمـل  مـان یا اهـل  بـه  کـه  استي دینو مظهر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) موعود
 3است. مانیا اهلیی نهاي روزیپ مظهر. است شده داده صالح،
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 جهـت  نه است، شدن دهیرس جهت که است نیا} انتظار ریتعب در{ گرید نوع
مـل  کـه  چنـان  دارد،ی موقع وهیم. است تکامل صراط در وهیم یک مثل انفجار، د 
باشـد   داشته شباهت آنکه از شیپ حجت، حضرت ظهور مسأله...  دارد یموقع هم
مل، یک به انفجار، به وهیم یک دنیرس به. دارد شباهت د. 

 نظر شود از فاسد اندازه هر نظر یک از که برود جلو قدر آن دیبا زمانی عن... ی
ي لـوا  ریـ ز در و تبـع  به و بدهند لیتشک را حکومت خواهند یم کهیی هاآن گرید
 وجـود  به ایدن دری قیال ردانم نیچن هنوز. ندیآ دیپد شوند، جهان زمامدار شانیا
  1.اند امدهین

  
  ینیآوی دمرتضیس دیشه قلم؛ اهل دانید شهیس
 آغـاز  رانیـ ای اسـالم  انقالب روزيیپ با استي هجر پانزدهم قرن که قرن نیا
 اصحاب که جوانان نیا دست به را شیخو نور که است کرده اراده خداوند و شده

هسـتند،   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  انزم امام سربازان دالشهداء ویس آخرالزمان
 2بکشاند.ي نابود به یکسره را باطل و کند کامل
 اسـت،  شـگفت  بـس ی حـوادث  بارور ارض کره ندهیآ خیتاری! شگفت روزگار چه
 را همـه  نیـ ا و داشـت  خواهدی پ در را اسالم ریگجهان عظمت و مجد کهی حوادث
 دور چنـدان  نـه ي ا فاصـله  از را اري یـ بـو  و است منتظر که ابدی یم دری کس تنها
 بلنـد  قبلـه  جانب از» يانا المهد«ي صدا تا کشد یم انتظار لحظه هر و شنود یم

 بـه  چگونـه  کـه  بنگـر  را کـربال  انیـ راه. خوانـد  فـرا  شیخوي سو به را او و شود
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 1.اند کرده انتظار عملي مقتضا
 از آن زمـان  و گـردد  یمـ  کـربال  و عاشـورا  و تو محور بر خیتار که میدان یم ما
 هـا آن همه و کشد رونیب مادرانشان رحم و پدران صلب از را تو ارانیتا  گذرد یم
لَم ریز در را ن،یچنـ  نیـ ا و گرداند نیزم وارث را آنان و آورد گرد توی خونخواه ع 

 2.ست»عاشورا« روز آن و ستین شیبي روز خ،یتار همه
 کیـ اسـتکبار و نزد  تیـ حاکم عصر انیبر پا استي ا نشانه جوانان، نیا ظهور 
 از سـر  نـان یاگر ا عجب و نه(صلی اهللا علیه و آله و سلم) محمد آل مهیکر دولت شدن
 چـرا  ؛انـد  زده عشقي ایدر به دل و اند شده اهللا  لقاءي دایش و واله و نشناختهي پا
 جانشـان  دریی حایمسـ  یار آن قرب و است دهیشن ظهور حهیرا جانشان، مشام که
 3.است ساخته زنده عشق، اتیح هب را آنان و دهیدم
 را شیخو موعود و هستند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام سربازان هانیا
 نیهمـ  و انـد  آمـده  اوی خونخـواه  به دالشهداءیسی آخرالزمان اصحاب. اند افتهیباز 
 که چرا. آورد یم گرد الزمان صاحبی خونخواه علم ریز را در آنان که است مانیپ

 4.است (علیه السالم)دالشهداءیسی خونخواه علم زین زمان ماما علم
 به سر و است اطاعت و تیوال اهل (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام سرباز
ی تسـلط  را او جنـود  و طانیش گرید نترسد، مرگ از اگر که داند یم و دارد فرمان

 5.دارد باز حق صراط از را او تواند ینمی قدرت چیه و ستین
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 آن سـت ین رید. استی باق او راه اما رفت امام! کوهه دو نباش مغموم همه نیا
 مظهـر  تیـ ها پـرچم  و تـو  خـاك  و نـام تـو   و کنـد  ریتسخ را عالم تو روح که روز

(عجـل  يمهد امام یاران پادگان کهي دار دوست ایآ! کوهه دو .شوندی خواه عدالت
 1.باش منتظر پس ؟یباش زیناهللا تعالی فرجه الشریف) 

  
  رانیای اسالم انقالب يشهداي ایوصا

 برحـق  ظهـور  تـا  و میهست (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام سربازان ما -
 میخـواه  ادامه اسالم دشمنان هیعل مبارزه به (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام
 2.داد

 رگمـ  یـا  بسـتر  در کـه  خواستم ینم هرگز من کهی دان یم خود توی اله بار -
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    يمهـد  سرباز کي یبرا که بروم، چرا ایدن ازي عاد وی عیطب

  3.است حیقب و زشتی عیطب مرگ به مردن اسالم، پاسدار و الشریف)
 بـا  کـه  انیـ م نیدر ا باشم، اسالم سربازان جزو توانستم بحمداهللا که اکنون -
یی پهنـا  وی تـ یگی گستردگ بهي ا جبهه در قرآن و اسالم به وافري ا عالقه و عشق

 4.خوشحالم و شادی لیخ ام، شده حاضر نامحدود،
 امـام  کشـور  را مـا  کشـور  و اسـوه  و نمونـه  امت از را ما که سپاس راي خدا -
 سـپاس  و داد قـرار  او یـاوران  را مـا  انیلشـکر  و(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   زمان
 جهادکننـدگان  صـف  در میبتـوان  تـا  نمود را تیعنا و لطف نیا ما به که راي خدا
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 مـا  بـه  را شکن بتی نی، خميمهد بئنا رکاب در جهاد اقتیل و میریگ قرار راهش
 .باشد ما شهادت بر شاهد او تا کرد بمانینص را سعادت نیا باالخره و داد

! (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   عصر امام سربازان پاسدار، برادران من زانیعز... 
. دیباشـ  ظالم دشمن و مظلوم یار د،یساز شیخو راه چراغ ؛را ثاریا اخالص، ،يتقو
 شما باي روزیپ که د،یباش او فرماني مجر تنها و دینه گردن خاضعانه را امام امیپ
 1... شماست دشمنان آن از شکست و

 در سـپس  و رانیا در اسالم که گرفت خواهد آرامی وقت شهدا،ی همگ ارواح -
 در را اسـالم  پـرچم ل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   (عجيمهد امام و شود مستقر جهان،
 از و ننـد یبب را روز آن کـان، یو نزد زانیـ عز که دوارمیام و در آورد اهتزاز به جهان
 دارم مادرم، انتظـار  و پدر از. باشند(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي امام سربازان

 پـدران  از متعال اوندخد که دانم یم چون. ندیآ رونید بیسفي رو با امتحان نیا از
ــادران و ــانینزد و م ــدر ا ک ــدا نی ــار ،ییج ــا و داردیی بایشــک انتظ ــا دیش        از نی

 نیـ ا در ماي ها کشته که خصوص به باشد، شما درموردی اله امتحانات نیتربزرگ
   2.هستند(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام یاران و هستند جنداهللا از جنگ
 رخسـارت  عاشـق . هسـتم  تـو  سـرباز !  تعالی فرجه الشـریف) (عجل اهللاجاني مهد
یی تـو . نمیـ معیی تو 3»السماء منعت و االرض وضاقت« است تنگ میبرا ایدن .هستم
 صـراط  پـل  از کـه ي ا لحظـه  در. ادمیـ فر بـه  بـرس  !الزمان صاحبي مهد .عمیشف
 چه روز در آنی ابین در مرا وي شو گردان رو من ازي روز نکند جان آقا .گذرم یم
 قـدر  آن تـوأم  وانـه ید جان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد روز آن در م؟یگو یم

                                                           
 )1343-1362ی (احصائی محمدعل دیشه -1
 )1342-1361ی (قشم بازماندگان محمد دیشه -2
 زمان(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)   امام عهدي دعا -3
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؛ ییو بگـو یی ایب تو کهی تا موقع میگو یم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهدي مهد
 1.خواهم یم را خودت که؛ میبگو هم من و ؟یخواه یم چه سربازم
 و کـار یپي هـا  جبهـه  نرمردایشـ  و اسـالم  فـاتح  رلشـک  رزمنـدگان  بر سالم با

 حضـرت  سـربازان  و(علیـه السـالم)   دالشهداءیس حضرت پاکبازان و خداوند خالصان
 راه ندگانیگشـا  ن،یحسـ ي کـربال  راه انیـ راه ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) يمهد
 مستضعفان دوارکنندگانیشهادت، ام عاشقان وی استکبار جهان کوبندگان و قدس
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    يمهـد  حضـرت  امیـ ق گانکنند آماده و شیخو سرنوشت بر

 2.الشریف)
 بـرادر  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان امام سربازاني ا امام، چشمان نوري ا
 امـام  اعمالـت  و کـردار  بـا  نکنـد  ،یبرنجـان  را امـام  دل ناکردهي خدا نکند زم،یعز
 محـل  ایـ دن کـه  دیبدانی. کن ناراحت خودت از را (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
 نیـ ا...  ینـ یبب را آن جـه ینت دیبا محشر روز در و است کشت محل. است امتحان
اش،  بنـده  بـه ی سـعادت  نیچنـ  کـه  کـنم  یمـ  شکر را کنم، خداي یافتخار م ریحق
 به و باشم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام سربازان انیم در تا فرموده تیعنا

 مـن  بـه  خدا رحمت که آمدمیی جا به. آمدم ها جبهه به و گفتم کیلب امام فرمان
 در دیـ با زمان، امام سرباز...  دهم ینم ایدن تمام به را آن لحظه یک شود و یم نازل
 3.استی رفتن همه هاآن نچسبد، مقام و پست به. شود غلتان خود خون
 عاشـق  و اهللا جنـد  رزمنده و اهللا  روح مقلد و اهللا ثار فرزند من! بدان ایدني ا -

                                                           
 )1342-1361ی (بالل دیحم دیشه -1
 )1332-1364( الربچه قربان جان محمد دیشه -2
 )1344-1365( هوندسپ اهللا روح دیشه -3
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 1.هستم اهللا  هیبق سرباز و اهللا لقاء
 بـده،  قـرار   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   عصری ول سربازان از را ما! خداوندا -
 انقالب تداومي برا و اهللا به دنیرس براي باشدي ا لهیوس ناقابل، خون نیا که دیشا
  2.اسالمیی شکوفا و

   

                                                           
 )1344-1362ی (گراغاني دیسع د احمدیشه -1
 )1343-1361ی (بیغر عطاءاهللا دیشه -2
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  انتظار سرخي ها گلبرگ-5
ی گـاه  و شـود  یمـ  ینیـ تع آرزوهـا،  و آمال افق دری مشه آدیاند وسعتی گاه
 بـا یی ارویرو در چه آن وی هست به شیها برداشت و ها پنداشت در او معرفت عمق
  .گردد یم افتیدر آن،
 بـا  مقدس دفاع سال هشت ران، دریای اسالم انقالب  خاستۀ نو نسل ن،ییق به
 خلق راي ا حماسه د،الحا جبهۀ برابر در مانیا جبهۀ در شیخو ساز یشگفت حضور
 آني ژرفـا  و تفکـر  آن گسترة که جا آن بود تا خود مکان و زمان از فراتر که کرد
 خـون  سـان،  نیبـد  نمـود و  انـداز  نیطن معاصر جهان در راي اریهش بانگ ،یآگاه
ي بیدار فصل آغازگر و ساختي جار خ،یتار حرکت و اتیحي ها انیشر دري ا تازه
  .دیگردی راسالمیغ ملل وی اسالم

 ضـمن  شـان، یاي ها نوشته دل و ایوصا از برگرفته دانیشه مکتوب آثاری بررس
 حـوادث  کـوران  در آني ریـ گ شـکل  و افکار تحول ریس از پژوهشگراني مند بهره
 وي اعتقـاد  وی نـ یدي هـا  بـاور  را در نشیـ ب نیـ اي ها شهیر که استی فرصت ام،یا
  .دهد یم قرار تعمق و تأمل مورد) اهللا علیه هحمر(امام حضرتي ها شهیاند

ي هـا  دگاهیـ د و نگـرش  افـق  هـم  ن،یمبـ  سـند  یـک  عنوان شهدا؛ بهي ایوصا
 میترسـ  زین را ندگانیآ ریمس هم و دهد یم قرار خوانندگاني رو شیپ را دانیشه
  .کند یم

 نیـ ا اوج...  اهللا تیحاکم و عدالت د،یام انتظار، ثار،یا شهادت، چون؛ یمیمفاه
  .شود یم محسوب معرفت
 بـه  معرفـت  و شـناخت  ؛یعیش ناب فرهنگ در دار شهیري ها آموزه نیا ازی کی
 نیـ ا بدون که جا آن است؛ تا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عصری ول مقدس ساحت
  .استی فرجام بد و جهالت دری سردرگم ،یآگاه
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 ؛1»هیجاهل تهیم مات زمانه امام یعرف لم و مات من«
 ».است مرده تیجاهل مرگ به دنشناس را زمانش امام و ردیبم هر کس«
 ؛2»لساخت امام ریبغ االرض تیبق لو«
 ».)دیپاش خواهد هم از آن نظم( رفت خواهد فرو باشد، امام بدون نیزم اگر«

 ظهـور  ریمسـ  در انتظار و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حجت حضرت به معرفت
 عهیشـ . دشو یم محسوب ،يکبر بتیغ زمان دری اجتماع حرکت موال، جوهرة آن
تفکـر   عنـوان  بـه  رای اله مطلقه عدالت تیحاکم عصر که استی پنداشت نیچن با
  .داند ی، ميکبر بتیغ زمان دری اجتماع رفتار روش در نیادیبن

 نهضت نیا نۀیزم و کندي دیپل وی کج ازي عار را جامعه که کند یم تالش او
 بـام  بر و دارند قرار فلهقا نیا جلوداران دانیشه راه، نیا در. سازد فراهم رای جهان
 مراتـب ي) ماد( ممکن زمان نیتر کوتاه در و اند ستادهیا قتیحقي ها قله نیتر عیرف

  .اند برگرفته اتیح ي چهره از حجاب و اند کردهی ط را کمال
از  کـه  اسـت ی دانیشـه  نگـرش  ازي ا بارقـه  ؛ انعکـاس شهداي ها نامهوصیت

 عبـداهللا ابایی عاشـورا  زالل عـزم  از و دوانده شهیشهود، ر شور و شان، دریا شۀیاند
  .است گرفته سرچشمه(علیه السالم) نیحسال

 دوران دانیشه ازی برخ آثار محدود و مختصری بررس د؛یدار رو شیپ در آنچه
 حضـرت  دربـاره  دانیشـه ي ایوصـا  دهیـ گز« خصوص در مقدس دفاع سال هشت
 بـا  1383 سـال  در ن،ای از تر قبل گرچه. است» (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) يمهد
 سـفارش  بـه  ،يولدی عباس نیمحمدحس يآقـا  جناب ارجمندم برادري همکار

                                                           
 371ص ،1ج ،یکاف اصول السالم؛ هیعل صادق امام -1
 251ص ،1ج ،یکاف اصول السالم؛ هیعل صادق امام -2



 

 53      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 امــور و دیشــه ادیــبن ارتباطــات و پــژوهش معاونــت مطالعــات و قــاتیتحق اداره
 بـه  شـهدا ي ایوصـا  هزار چهل از شیبی بازخوان در لیتفص به مهم نیا ثارگران،یا

 هزار پانزده از شیب بر قیتحق با دیگرد تالش نوشتار، نیا در بود، اما دهیرس انجام
 خصـوص  نیـ ا در گـر یدی ، گام)نیشیپي ایوصا دامنۀ بر افزون(گر ید نامۀ تیوص

 موضـوع  حسـب  بـر  ایوصـا  عیـ تقط اثر، بـه  نیا در که تفاوت نیبا ا .شود برداشته
(عجـل اهللا تعـالی   حضـرت  مقدس ساحت به دیشه هر و اشارات است نشده پرداخته

  .میا کجا آوردهیا ر فرجه الشریف)
 تیـ ذهن و تیمحـدود  بـدون  تـا  دهـد  یم فرصت گرید نیمحقق وه، بهیش نیا

 و هـا  شیگـرا  هرچنـد  .یابنـد  دسـت ي تـر  گسـترده ي بنـد  طبقـه  به نگارنده، خود
 درآمـدي « قالـب  در نوشـتار،  نیآغاز مقدمۀ در -گذرا و کوتاه طور به -را ها دغدغه

) اهللا علیـه  هحمر(ینیخم امام اناتیب ات،یارو و اتیآ ازي ریگ بهره با» قیتحق کیبر 
 دیسـ ي هـا  نوشـته  ،يمطهـر ی مرتضـ  اهللا تید آیشه استاد ، آثاريرهبر اتیمنو و
ی گرامـ  خواننـدة  بـه  شـهدا ي ایوصا وی نیآوی دمرتضید سیشه قلم اهل دانیشه
 و گسـترده  بـس  پـژوهش،  نیـ ا عرصـۀ  که میدان یم خوبی ول است دهیگرد هیارا

 اسـت  دیـ ، اميرو هر به ... -ناکردهي خدا -باشدیی ادعا که تاس نیا تر از مفصل
 از و رسـد  دییتأ به یار، حضرت لطف به) توانی کم وی کوتاه با همۀ( اختصار نیا
  ... طاعه قیتوف ارزقنا اللهم. میگرد دانیشه شفاعت مشمول آن، آورد ره

    
  1391 بهار - يشابهار رضا
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  آآ
  

  گیالن) 1338 -1361( آبدرجگراهللا  آیت شهید 
رهبـر دردمنـدان و    ،رهبـر مستضـعفین جهـان    ،درود به روان پاك امام امـت 

چرا که این طبقـه   ؛جهان رنجبران و مظلومینرهبر زحمتکشان و  ،زدگان مصیبت
 ،دل به او بستند و امیدوارند که رهبري او به رهبري و قیـام حضـرت امـام زمـان    

مـا را   !... خـدایا  شـاءاهللا)  متصل گردد (ان شریف)(عجل اهللا تعالی فرجه المهدي موعود
، کمک کن و افسوس که من بیشـتر  (علیه السالم)در برقراري و پابرجاشدن راه علی

از یک جان در کالبدم وجود ندارد که بتوانم با ایثـار و از خـود گذشـتگی اسـالم     
 ؛سالم هسـتم بالم که سرباز ا من به خود می !پروردگارا ،خدایا .عزیز را یاري نمایم
و در ارتــش حکومــت اســالمی  (عجــل اهللا تعــالی فرجــه الشــریف)ســرباز امــام زمــان

(عجـل  ب امـام زمـان  ئک جان بیشتر نداشتم که در راه ناافسوس که ی .خدمتگزارم
شدن حق و عدالت است هدیه  جا بر که راه پا ،که راه اسالم اهللا تعالی فرجه الشریف)
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  نمایم.
  

  کهگیلویه و بویراحمد) 1343 -1365( آبروزن حمداد شهید 
امـام  سـرباز  چـون لبـاس   ؛هایم را به فرزنـدانـم بدهیـد اگر شهید شدم لباس

  هایم برسد. است و باید به دست بچه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

  آذربایجان شرقی) 1335 -1360( آبشتابراهیم  شهید 
امــام  بــراي ظهــور آمــاده کنیــد را خــود !اي دوســتان واي همســنگران شــما
پروردگـار شـما را    !... شما اي ملت قهرمان ایـران  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

انتخاب نموده تا دین اسالم را در روي زمین حاکم و زمینـه را بـراي ظهـور ولـی     
مهیا سازید تا مستضـعفان بـر مسـتکبران پیـروز     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عصر

استوار و مصمم همان گونـه کـه    باشد. ام شما دنباله کربال میبشوند. بدانید که قی
این همبستگی و وحدت الهی را حفـظ نماییـد. قـدر ایـن      .باشید ،اید تاکنون بوده

نعمت رهبري که غیر از لطف خدا هـیچ چیـز دیگـري نیسـت و تـاکنون جامعـه       
ال الـه  «م ... به امید پیروزي اسالم و برقـراري پـرچ   اسالم نظیرش را ندیده بدانید

  در سراسر جهان. »اهللا اال
  

  )تهران 1340 -1360( نیکی آب اهللا حجت شهید 
اسـت بـر    (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  بدانید که امام خمینی حجت امام زمان

(عجـل اهللا تعـالی   شود که امام زمـان  از بعضی احادیث استفاده می .تمام مردم جهان
حجت بر همه مـردم جهـان تمـام شـود و      کند مگر اینکه ظهور نمی فرجه الشریف)
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همه از دین اسالم خبردار شوند و کسی نباشد که بگوید من از چنین دینی خبـر  
اسـت و   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   امام زمان ،... پشتیبانی این حکومت نداشتم

  .این براي ما ثابت شده است
  

 )آذربایجان شرقی 1341 -1360( بهار آتش حسین شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    شود ظهور امام زمان ه به تعداد شهیدان افزوده میهر چ

در  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    چون کـه امـام زمـان    شود؛ تر می نزدیک الشریف)
  شود. ها دیده می جبهه
 

  )تهران 1346 -1365( آجرلو احمد شهید 
...  »)علیـه  هللا  سالم(امام زمان« ؛عرض سالم خدمت امید همه چشم انتظاران با

نگذارد و ما را هدایت کند و شـفاعت   ]وا[خواهم که ما را به حال خود  از خدا می
ش حفـظ کنـد و مـا را    ااهل بیت را نصیب ما بگرداند و رهبر ما را تا ظهـور ولـی  

  موفق به جلب رضایت خود کند.
  

  )آذربایجان شرقی 1347 -1363( زرنق آخرتی اسماعیل شهید 
(عجـل اهللا  امام زمان آقا ؛عدالت صاحب عدل و ،منجی بشریت با درود فراوان به

  .تعالی فرجه الشریف)
  

  )اردبیل 1334 -1362( آخري جهانبخش شهید 
(عجـل  ما مسئول هستیم که این نعمت الهی را تا انقالب حضـرت مهـدي   ۀهم

  داري نماییم. حفظ کنیم و نگه اهللا تعالی فرجه الشریف)



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      58
 

  )فارس 1330 -1365( آذرپیکان ابوالفتح شهید 
 ،نجات دهنده مستضـعفین  ،امید محرومین ،آخرین وصی او با سالم و درود بر

بخـش مـؤمنین و خوارکننـده     عـزت  شوکت و قدرت مسـتکبرین،  ةدرهم شکنند
ـ  خون ةانتقام گیرند ،ءاولیا و ءنور چشم انبیا کافرین،  نـاحق ریختـه شـده،   ه هاي ب
روحـی و ارواح العـالمین   (سـگري بـن الحسـن الع  ا هحضرت حج ؛دین خدا ةاحیاکنند
 ناپـذیر،  اعلـم، سـازش   آگاه، مـدبر، شـجاع،   و نیز درود فراوان بر عالم )لمقدمه الفدا

ب بر حق امام ئادشمنان خدا و دین خدا، ن ةکوبند قاطع، عاشق خدا و دین خدا و
شـکن کـه بـا     خمینـی بـت   ،ب االمامئ، حضرت نا(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان

(عجـل  نامـام زمـا   ۀو امدادهاي غیبی او و توجهات خاصز درگاه خداوند استعانت ا
، ما را از انزوا و ذلت حاکمیت طاغوت به عـزت والیـت خـدا    اهللا تعالی فرجه الشریف)

دوسـتداران اسـالم پیـروان     ۀ.. با سـالم و درودي فـراوان بـر همـ    . هدایت فرمود
کجـاي زمـین هسـتند دلشـان      هایی که در هرآن ،(صلی اهللا علیه و آله و سلم)محمد
متحد کفر و نفاق، در طپش اسـت. درود   ۀي اسالم و پیروزي دین خدا بر جبهبرا
شـوند و   آنانی که به هنگام شنیدن خبر پیروزي رزمندگان اسالم شـادمان مـی   بر

(عجـل اهللا  امـام زمـان   ؛ماده شدن براي ظهور موالي عزیزمـان آ در راه خودسازي و
که از استقرار حکومت اهللا در جامعـه هـیچ گونـه     آنان ند.هست تعالی فرجه الشریف)

. براي عـزت و پیشـرفت اسـالم    .. کنند وجودشان احساس نمی دلتنگی در حرج و
مـورد   و قطعـاً  هاي او مسـلماً  فرمان .ابعاد از امام خمینی باید تبعیت کرد ۀدر هم

(صـلی اهللا  اهللا لکه همان رضایت رسو (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) رضایت امام زمان
سـت  ا ما ایـن  ۀ... وظیف باشد جل حاصل است، می و و خداوند عز علیه و آله و سلم)
(صلی اهللا اسالم هستیم و مدعی پیروزي از والیت اهل بیت پیامبربه که اگر معتقد 

(عجـل اهللا  و یاوري امـام زمـان   (علیهما السالم)حسین و شیعه علی و علیه و آله و سلم)
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...  باید در حد استطاعت و توان اسالم را یاري نمـاییم  ،را داریم شریف)تعالی فرجه ال
بایـد امـام    ،هسـتیم  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   منتظر ظهور موال امام زمان اگر

  . ... خمینی را یاري کنیم
  

  )تهران 1335 -1365( آذرسرا احمد شهید 
حضرت امام  ،ب برحقشئناو (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) سالم به آقا امام زمان

خمینی که با یاري خداوند توانست بـه ایـن ملـت جـان و روحـی تـازه بدهـد و        
توانست ملتی را تربیت کند که حاضر اسـت در راه اسـالم و قـرآن جـان خـود را      

... تقاضا دارم در صحنه باشید تا انقـالب بـه پیـروزي نهـایی برسـد و       اهداء نماید
و پیروزي  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)رج امام زمانهمیشه براي طول عمر امام و ف
  هاي شهدا در قبال مصیبت وارده، دعا کنید. رزمندگان و صبور بودن خانواده

  
  )اصفهان 1342 -1360( آذروق امیر شهید 

ســرباز امــام ؛ اهللا یعنــی ســرباز روح خــدا هســتم  مادرجــان مــن ســرباز روح
(عجـل اهللا  امـام زمـان   رهبر ما رهبر کل قـوا؛  . آري(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

من خوشحالم که از دین خود دفاع کـردم و بـه شـهادت     .است تعالی فرجه الشریف)
  .رسیدم
  

  )تهران 1340 -1361( شهر گل آذروندي حبیب شهید 
اي امـام  .  پـس مـرا دریـاب    .خواهم که به دیدارت بیـایم  می !اي حسین جان

حـاال کـه    .ن همه صدایت کردم تـا شـاید ببینمـت   این همه ناله کردم و ای! زمان
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  .اي بین من و خدا شفیع واقع شو تا شاید خدا مرا ببخشد توفیق داده
 

  )تهران 1343 -1362( آرامش جعفر شهید 
من براي دفاع از اسالم در مقابل کفار به کشور اسالمی خود در غیبت کبـراي  

ـ نا زمـان  در و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان  1* ب بـرحقش و ولـی فقیـه   ئ
منان جهاد در راه خدا و اجراي قسط الهی آگاهانه به میدان جنگ بـا دشـ  [براي] 

  خود را انجام دهم. ۀروم تا وظیف خدا و اسالم می
  

   )تهران 1347 -1365( آرش اردالن شهید 
خونم سنگر اسـالم   ةم برسانید و بگویید تا آخرین قطرسالم مرا به رهبر عزیز

بندم کـه در تمـام عاشـوراها و در تمـام      با خداوند پیمان می .نخواهم کرد را ترك
کـه   همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی (علیه السـالم) کربالها با حسین

بـه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان ۀهم
  آید. اجرا در

 
  )اصفهان 1342 -1361( آرمیحاتم  شهید 

جعلنـا  و رضـیه منـا و ا  (روحی له الفدا) اللهم عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان
  ؛من جندك و تقبل لنا شفاعته

از ما راضی کـن و   او را و) روحی له الفدا(در فرج امام زمان[نما] تعجیل  !خـدایا
  ما را از جمله سربازانش قرار ده و شفاعت او را براي ما بپذیر.

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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  )اردبیل 1341 -1360( لو آرنجی عیسی قلی  اهللا شهید 
گوشـه و کنـار    هایی کـه در  اهللا دلخوش باشند که این دلقک  البته امت حزب

تواننـد   کننـد، نمـی   مال میرا پاي ها این خون ،زنند ها می مملکت دست به خرابی
مملکـت   امـام،  ةزیرا که این مملکت به فرمود ؛1دنمقابل چرخ عظیم انقالب بایست

اش  خانـه  از اي خـود  خانه صاحب هر است و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام
  کند. محافظت می

  
  )فارس 1330 -1365( آریا احمد شهید 

ــراي رضــاي خــدا در ــدانم نهایــت ســعی و کوشــش  تربیــت اســالم ب ی فرزن
و  خدا  رضاي پسندانه معمول داشته و همگی بدانند که این عمل شما موجبخدا

و خـدمت بـه اسـالم و طـراوت و      (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان خشنودي امام
توانـا محفـوظ    شادي روان این حقیر گردیده و اجر همگی شما نزد خداي دانـا و 

  خواهد بود.
  

  )فارس 1340 -1363( آریانژادجلیل  شهید 
آیند بتوانند با نثار خون خود گـردان   اهللا عزیزانی که در این گردان می شاء  ان

  .تحویل دهند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آقا امام زمان ؛شابه صاحب اصلیرا 
 

  )فارس 1337 -1364( آریانژاد حسین شهید 
دولـت جمهـوري اسـالمی کـه همـان       ةجز از سفره سعی کن که ب... ! فرزندم

                                                           
   در اصل وصیت: بایستد -1
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ترسم نـان   غذایی نخوري که می ،است (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ةسفر
  .اضیان از دولت حق بر تو تأثیر بگذاردنمک نار و

  
  )فارس 1342 -1361( آزاديابوالفتح  شهید 

خواهم که دیگر فرزندان خود را براي اسالم تربیت نمایید که در  از شما می ...
  جنگ کنند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)رکاب امام زمان

  
  )اردبیل 1346 -1362( آزادي برات شهید 
 امیـد مستضـعفان و   ؛(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ام زمـان سالم به آقا امـ  با

  مظلومان عالم.
  

  )آذربایجان شرقی 1344 -1366( آزادي بهرام شهید 
بدانید کـه   !(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اي پیروان اسالم و دوستاران امام زمان

راه  اموال و نفـس خودتـان را در راه اسـالم و در    ترین فروع دین است. جهاد مهم
  .خدا جهاد کنید

  
  )تهران 1346 -1367( خواه ذیروح آزادي امید شهید 
را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     اي کشور آقا امـام زمـان   کرامت کرده !بار الها

 ،خلیفه و جانشینی عنایت کردي که زبانش جز حق و قسط علوي چیـزي نگویـد  
 !الهـا دش هراسـانند بار لمان جهان از وجوظا ۀپیر جماران را عنایت کردي که هم

 ،جنود مخلص تو باشیم و پشت سر پرچمدار منادي عـدالت  ما را یاري فرما که از
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  وارثان زمین گردانیم. مستضعفان جهان را »امام خمینی«
  

  )آذربایجان شرقی 1343 -1362( نقش آزادي حسین شهید 
جـل اهللا  (عکنم که این انقالب را به دست امام زمان از شما خواهش می !برادران

به انقالب اسالمی ما صـدمه   ها این ابرقدرت و نگذارید بسپارید تعالی فرجه الشـریف) 
(عجـل اهللا  امـام زمـان   ظهـور  تا خواهم که امام را من از خداوند متعال می برسانند.

  نگه دارد. تعالی فرجه الشریف)
  

   )خوزستان 1338 -1362( آزمون حمداهللا شهید 
حملـه بـه   [به] نوکر نامبارکشان صدام را تشویق  ابرجنایتکاران شرقی و غربی

ولی با همـت رزمنـدگان دلیـر اسـالم و بـه یـاري        اند. مان نمودهسرزمین اسالمی
هـاي   تمامی نقشه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خداوند متعال و به رهبري امام زمان

  آب شد. ها نقش برخیالی آن
  

  )مرکزي 1341 -1362( آشتیانی حسین شهید 
و فسـادها   هـا  عـدالتی  بـی  هـا و  مقابل سـتمگري  ین انقالب برآن است که درا

فـراهم   را(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     هاي ظهور حضرت مهدي بایستد و زمینه
  آورد.
  

  )خراسان رضوي 1351 -1365( آشفته ابوالفضل شهید 
این حسین زمـان را تنهـا نگذارنـد،     پیامم براي ملت شریف این است که تنها
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(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    خدا قسم تنها گذاشتن امام، تنها گذاشتن امام زمـان ه ه بک
  مال کردن خون پاك شهدا است.و خداست و پاي الشریف)

  
  )گیالن 1340 -1365( آشوبی احمد شهید 
هـایش از جـاي دیگـر     امـامی کـه حـرف    ؛امام را تنها نگذاریـد  به خدا شما را

پـیش او   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    انامامی که امـام زمـ   ،گیرد سرچشمه می
  . ... ما را (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ب امام زمانئدعا کنید این نا ،آید می

 
  )اصفهان 1338 -1365( آقابابایی اصغر شهید 

این انقالب خدادادي را هرگز فراموش نکنیـد و در حفـظ و آبـروي آن کوشـا     
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حضرت مهديانقالب جهانی  باشید تا این انقالب با
  انقالبمان رشد پیدا کند. آن حضرت، ۀسای پیوند بخورد و در

  
 اصفهان) 1340 -1375( آقابابایی اکبر شهید 

راه خداوند را در هر زمان و مکـان فرامـوش    بنابراین مراقب باشید و جهاد در
 ؛اش صـاحب اصـلی   نفرموده شهادت را در آغوش کشید و این انقالب را به دسـت 

  بسپارید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  

 )اصفهان 1343 -1364( آقابابایی حسن شهید 
(عجـل اهللا  امـام زمـان   ؛اهللا االعظم ه اطهار مخصوصا بقی ۀتوجهات خود را به ائم

بیشتر کنید که هر پیروزي تا به حال ضامن این توجهات بـوده  تعالی فرجه الشریف) 
  است.
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 )اصفهان 1343 -1363( ریزي  آقابابایی احمد یدشه 
ن ولـی  ،امام زما ،الهی ةاین آخرین ذخیر ،درود و سالم به منجی عالم بشریت

... با سالح اهللا اکبر و قرآن بر علیه دشـمنان ایـن   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عصر
مبـارزه  پا خیزید و تـا سـرنگونی کفـر جهـانی     ه دین و مرز و بوم میهن اسالمی ب

مبـارزه   شـود،  روي زمین ظلـم مـی  بر مستضعف  رد که تا وقتی که بید و بدانیکن
  خواهیم کرد.

 
  )چهارمحال و بختیاري 1342 -1361( آقابابایی نقنه اهللا حبیب شهید 
(عجـل اهللا  زمـان  امام واقعی سربازان از توفیق ده تا مرا یاري کن و مرا ا!خداوند

بـه   اي لحظه مرا یاري ده و مرا کمک کن و مرا !خدایا بار باشم.تعالی فرجه الشریف) 
 چنانچـه خداونـد   اگر دارم که مادرخود و یک وصیت به پدر ... خودم واگذار مکن

به  مرا و داد قرار (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام سربازان از مرا و کرد لطفی
 تسلیت نپذیریـد  و تسلیت نگویید مرگ من گریه نکنید و در شما ،برد سوي خود

  کرامت کرد. خداوند به شما که چنین فرزندي را کنید افتخار شما و
 

 )چهارمحال و بختیاري 1341 -1365( آقابزرگی نافچی ایرج شهید 
جانشـینان   و (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) محمد مصطفی ،با درود بر خاتم االنبیاء

(عجل اهللا تعـالی  لعسکريآن حضرت از موالي متقیان تا حضرت حجت بن الحسن ا
سـر قبـرم    گـویم کـه فرزنـدم محمدمهـدي را بـر      در آخـر مـی   ... و فرجه الشریف)

سر قبرم بازي کند که بفهمد که پدرش براي چـه   هاي جمعه رها کنید تا بر شب
امـام   او را طوري تربیت کنید که سـرباز  در چه راهی به شهادت رسیده است و و

در راه خدا بـه جهـاد بـا دشـمنان اسـالم       و شود ریف)(عجل اهللا تعالی فرجه الشزمان
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امـام   ظهـور  و بـر کفـر پیـروز گردانـد     امیدوارم که خداوند اسـالم را  ... و برخیزد
امام امت را تا ظهور آقا مؤیـد   و، را نزدیک گرداند(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  منصور بدارد. و

 
 )همدان 1345 -1362( آقابیگی اهللا حبیب شهید 

کنم که به انجام واجبات و مستحبات و ترك  به برادران و خواهرانم وصیت می
(عجـل اهللا تعـالی   ... تقوي خود را حفظ کنید تـا امـام زمـان    محرمات و مکروهات و

ایـران، اي شـما کـه     اي ملت قهرمان و مبـارز  ... از شما راضی باشد فرجه الشریف)
مسـئولیت خـود و    !دوش دارید مسلمین و مستضعفین بر رسالت عظیم به تمامی

  انجام دهید. ،باشد باید و می خودسازي خود را همچنان که می
 

 )اصفهان 1345 -1362( آقارحیمیان دستجردي جلیل شهید 
هـر روز   کنم که دشمن آنجا را زیر نظر دارد و من از جایی با شما صحبت می

دانـد کـه    نمـی اي بـه مـا بزنـد ولـی      خمپاره سعی دارد که ضربه شلیک توپ و با
  استوارترند. و تر کوه هم محکم از(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) سربازان امام زمان

 
 )اردبیل 1344 -1366( آقازاده بهمن شهید 

 ... و (علیهم السـالم) حسین حضرت علی و حسن و که حضرت محمد و به نام آن
ه پیروي از ایشـان  صومانی کرا خلق کرده مع(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  نابودي و زیانکاري قرار داده. ۀبا ایشان را مای نجات و رستگاري و مخالفت ۀرا مای
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  )آذربایجان شرقی 1345 -1366( شجاعی آقازاده بهرام شهید 
(عجل اهللا تعالی امام زمان ،سالم و صلوات من به وجود مقدس حضرت ولی عصر

  .السالم) ملیه(عائمه اطهار ۀو ارواح طیبفرجه الشریف) 
  

  )تهران 1335 -1363( آقاصفري بهروز شهید 
(عجـل اهللا  ب امـام زمـان  ئنا تمام توان از خواهم که با اهللا می  امت کبیر حزب از

(عجـل اهللا  خمینی بزرگ حمایت کنند تا لیاقت ظهور امام زمان تعالی فرجه الشریف) 
  .را بیابندتعالی فرجه الشریف) 

  
  )البرز 1346 -1366( آقانقیاحمد  شهید 

ارواحنـا لـه   (اهللا العظـم  ه فراوان به پیشگاه مبارك حضـرت بقیـ  با سالم و درود 
جل را که توفیـق نبـرد در    و ... سپاس خداي عز یگانه منجی عالم بشریت ،)الفداء
سـتیز لشـکر   ردم و عاشقانه به صـف مبـارزان کفر  حق علیه باطل را پیدا ک ۀجبه

(عجـل اهللا تعـالی   یکی از سربازان آقا امـام زمـان   اسالم پیوستم و توانستم به عنوان
  اسالم به نبرد با کفر جهانی بپردازم. ۀدر جبه فرجه الشریف)

  
  )گلستان 1338 -1341( آقایان امراهللا شهید 

هـاي باطـل را    رویم تـا رژیـم کفـر و قـدرت     پا خاسته ایران میه ما فرزندان ب
 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  سرنگون و حکومت عدل الهی را به رهبري امام زمان

  در سراسر جهان گسترده و پرچم توحید را در تمامی نقاط دنیا بر افراشته سازیم.
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 )تهران 1341 -1361( آقاییاحمد  شهید 
(عجـل اهللا تعـالی   اي از حجـت عصـر   همسرم برایم با صوت قرآن بخوان و لحظه

ضرت انجام بده تـا باشـد   تمام اعمالت را به حساب آن ح .غفلت نکن فرجه الشریف)
خداونـد   اهللا و آرزوي مـن از   شـاء   کنـار هـم قـرار بگیـریم ان     در بهشت برین در

  [است]. زوديه ب (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)رساندن طلوع فجر و ظهور امام زمان
 

 )خراسان رضوي 1345 -1363( عمران آقاییابوالحسن  شهید 
داشتم که به پاي نهال جمهوري اسالمی من خون ناقابلی  !برادران و خواهرانم

(عجـل اهللا  ریختم. نه تنها من، بلکه تمام شهدا از شما تمنا داریم که تا قیام مهـدي 
را  »ال اله اال اهللا«گیري نکنید و پرچم سبز  از راه خمینی کناره تعالی فرجه الشـریف) 

  دهید.ب (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با اتحاد یکدیگر به دست امام موعود
  

 )اصفهان 1337 -1361( آقایی کردآبادي حسینعلی شهید 
پـدرت را   ۀبه تو توفیق دهد بزرگ شوي و اسلحاهللا خدا  ءشا  ان !فرزند عزیزم

به دست بگیري و مثل پدرت براي این اسالم خدمت کنـی و بـه شـهادت برسـی     
رجـه  (عجـل اهللا تعـالی ف  امـام زمـان   گویم کـه تـو سـرباز    فقط این را مهدي جان می

  اهللا. ءشا  ان باش الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1343 -1364( آگاه امیدرضا شهید 
ترین چیزها در دنیا کناره گیرم و  خدایا! تو به من توفیقی دادي که از محبوب

سـت کـه آقـا امـام     ا منتظر دیدار محبوب واقعی دین باشم، لـذا آرزوي مـن ایـن   
 .حاضر بگردانیرا به سرم  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
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 )خراسان رضوي 1342 -1362( آل محمد علییانی ابراهیم شهید 
 در راه دین و قرآن و اسالم سنگر مـا را خـالی نگذاریـد و اسـلحه بـر      برادران،
بـر دوش گرفتـه از دیـن اسـالم و      ،ما را که باعث آبروي اسالم استة زمین افتاد

(عجل اهللا تعالی امام زمان ي کنید که باعث خشنوديقرآن و ناموس و میهن پاسدار
  باشد. می (علیه السالم)و سیدالشهداء فرجه الشریف) 

  
  )قزوین 1320 -1364( آموخت امیدعلی شهید 

تعـالی و اقـرار بـه نبـوت صـد و       پس از بیان به اقرار وحدانیت حضرت بـاري 
پیغمبر و ایمان به عدل پروردگـار و امامـت بالفصـل حضـرت      بیست و چهار هزار

(عجـل اهللا تعـالی   و یازده فرزند او که آخرینشان حضرت امام زمـان  السالم)(علیه علی
  . ... به امر پروردگار غایب هستند باشد که فعالً می فرجه الشریف)

  
 )تهران 1328 -1369( آهنگرانی فراهانی ابوالفضل شهید 

هـا حضـرت   خـاتم آن  بعد از اقرار به یگانگی اهللا و نبـوت پیـامبران مخصوصـاً   
ه بقیـ  و جانشینان پاك پیـامبر مخصوصـاً   (صلی اهللا علیه و آله و سلم)طفیمحمد مص

بعد اقرار به قیامت و عدل الهی و اعتقـاد   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ،اهللا 
   بـر تمـام    1*ها به مـا رسـیده کـه    به تمام فرامینی که از ناحیه انبیاء و اوصیاء آن

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    حضـرت امـام زمـان    مخصوصـاً ها ها و جانشینان پاك آنآن
حضـرت امـام خمینـی و یـاوران ایشـان در تمـام عـالم         ،ب برحقشئو نا الشریف)
دین خدا را یاري کنیـد   ،کنم. تقواي الهی پیشه نمایید نامه خود را آغاز می وصیت

                                                           
 در اصل وصیت: ناخوانا -1



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      70
 

مواظب باشید به جمهوري  .باشد که پیروزي در دنیا و آخرت مخصوص متقین می
بلکه یاري نمایید تا پرچم اسالم بر فراز بلندترین قلل عالم و  ،می ضربه نزنیداسال
آید و تمام مفسدین و ظـالمین در دنیـا بـه    ورترین سرزمین دنیا به اهتزاز درپهنا

خواري و مذلت به دست مستضعفین کشیده شوند و عدالت در تمـام دنیـا پیـاده    
  شود.
  

  )اصفهان 1336 -1361( آیتی علی شهید 
طلـبم کـه نظـر لطفـی بـه مـن عطـا         باز تو را از دل و جان می! امام زمان اي

نمودي تا توانستم شهادت در راه خداوند تبارك و تعالی را پیش گیرم و توانسـتم  
  با دشمنان داخلی و خارجی ستیز نمایم.
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  اا
  

 )آذربایجان شرقی 1331 -1361( اباذريابراهیم شهید  
دهـی کـرده و بـر سـر کارهـاي کلیـدي انقـالب         انسـازم  هی رالافراد حزب ال

منافقان  چون خطر ؛هاي حساس خلع نمایند از پست بگمارند و منافقان داخلی را
این انقـالب بـه رهبـري     باشد تا می انقالب اسالمی بدتر غرب با دشمن شرق و از

  ینجامد.ب(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام امت به انقالب امام زمان
  

 )گیالن 1341 -1361( خواه فتیده ابدي ینحس شهید 
  است. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)فرمانده هم امام زمان سالح ما ایمان است و

  
 )گیالن 1343 -1366( زاده ابراهیم اکبر شهید 

(صـلی  دهم به یگانگی خداوند تبارك و تعالی و نبوت رسـول اکـرم   شهادت می
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این کـه   و یازده فرزند معصومش و بر لیه السالم)(عو امامت علی اهللا علیه و آله و سلم)
اختیـار ماسـت و بعـد از      ولـی و صـاحب   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آقا امام زمان

نی کـه  گذرانـد و تـا زمـا    اکنون غیبت کبـري را مـی   گذراندن دوران غیبت صغرا،
  باشد. غیبت می پردةخداوند مصلحت بداند در 

  
 )گلستان 1346 -1365( سابقی زاده ابراهیم باباعلی شهید 

ـ آن نا ،آن نفـس قدسـی   ،مبادا با تمرد از امر ولـی امرمـان   حـق مهـدي   ب برئ
 باب اخوت و کلید وحـدت روح  خداوند این نعم، (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعود

  شما بگیرد. از اهللا را 
هنگ فر ۀترویج آن و اشاع دنیا و در راه توفیق اسالم در هر چه در توان دارید

بـا   .اقصی نقاط دنیـا بـه کـار بندیـد     بین خودتان در مفاهیم قوي آن در انقالب و
 حراسـت از  التزام عملی بـه تمـامی احکـام اهللا و    اخالص و برخورداري از تقوي و

و  ظهـور  ۀحبات و اجتناب از مکروهات هرچه زودتـر زمینـ  انجام مست اهللا و حدود
و تقـاص  ) الم اهللا علیهـا (سـ اطمـه جـان ف  ةشـیر  فرج منجی دردمندان و منتظـران، 

قسـط و   ةکننـد  و تمامی مظلومان عـالم و اقامـه   (علیه السالم) خون حسین ةگیرند
ایـن افتخـار را    را فراهم سازید و بـر خـود   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عدل مهدي

باقی بمانـد و همچنـان    علیه) هللا  سالم(سازید که کشورتان کشور امام زمانجاودانه 
  بر خاك سر شما بنهد. مبارکش را قدوم
  

 )آذربایجان شرقی 1338 -1364( ابراهیمی ابراهیم شهید 
هـا و امـدادهاي    به جبهه بیایید و حتی اگر شده براي گردش بیایید و معجـزه 
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خیلی زیادي  ةان و جانبازان اسالم عدغیبی را ببینید که چگونه چند نفر از سرباز
ها همـه از ایمـان بـه    این .دهند ا را شکست میهدهند و آن از دشمن را فراري می

را در جبهـه  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    اگر کسی بگوید من امام زمان خداست.
  چون آن را خودم احساس کردم. ؛کنم دیدم من باور می

 
 )تهران 1346 -1363( ابراهیمی ابوالحسن شهید 

 هـا و  منجـی انسـان  شـریف)  (عجل اهللا تعـالی فرجـه ال  با سالم و درود بر امام زمان
  .دادگستر عدل الهی در تمام جهان

 
  )اصفهان 1343 -1361( ابراهیمیاحسان  شهید 
اسـالم اسـت کـه     ۀسای دستورات و قوانین اسالمی پیروي کنید که تنها در از

رسد و شما هـیچ موقـع خداونـد را از یـاد نبریـد و همیشـه        انسان به سعادت می
(عجـل اهللا  ل ماست بیاید کاري کنیم کـه امـام زمـان   اعما خداوند حاضر و شاهد بر

هاي امام دلسوز و  از دستورات و موعظه را خشنود کرده باشیم. تعالی فرجه الشـریف) 
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   ب صاحب الزمانئچون که او نا ؛مهربان پیروي کنیم

  .]است[
  

 )تهران 1346 -1363( ابراهیمی احمد شهید 
یاري اسالم برندارید و امام را تنها نگذارید و براي فرج امـام   اول آنکه دست از

شاید خدا با دعاهاي شما حجتش  زیاد دعا کنید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  زمان
را زودتر به یاري بفرستد. من کـه لیاقـت نداشـتم ایشـان را ببیـنم و در کنـارش       

  شود.ولی امید آن است که با دعاهاي شما فرجش نزدیک  ،باشم
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 )اصفهان 1342 -1360( ابراهیمی احمدرضا شهید 
کفار بعثی روانه جبهه شدم تا با کمک کوچکی بتوانم ایـن   و من براي نبرد با

 انقالب اسالمی را یاري کنم تا به یاري خداوند متعال روزي برسـد کـه اسـالم در   
 الشـریف)  (عجل اهللا تعالی فرجـه اسالم به رهبري امام زمان تمام جهان طنین افکند و

  در هم بکوبد. هاي ستمگران را کاخ
 

 )فارس 1346 -1362( ابراهیمی حسن شهید 
م این است کـه گـوش بـه فرمـان امـام      اوصیتم به برادران و خواهران انقالبی

عزیزمان باشند و این حسین زمان را تنها نگذارند که خـداي نخواسـته قلـب آقـا     
  دار شود. حهجری (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان

 
 )قزوین 1342 -1362( آتانی ابراهیمی بهتویی شهید 

رزمنـدگان در   فرمانـده  ؛(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زمـان  امـام  با درود بـر 
ـ   قسـم بـه لحظـه   ...  هاي نبرد حق علیـه باطـل   جبهه  خصـم سـینه   ۀاي کـه گلول
غلتد و بـر   غرب می بر روي خاك تفیده و داغ جنوب و شکافد و او می ا راه رزمنده

 واي بـر مـا بـا    کند ... را زمزمه می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان هایش امام لب
دهـیم   این اعمال، با وصف این همه اعمال ناپسند که آگاهانه و ناآگاهانه انجام می

 فکر بکنیم ببینـیم  .نیز هستیم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) در انتظار مهدي موعود
 ]وقتـی [ نیستیم؟ یک انسان،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  نع راه مهديیا ما از مواآ

مـا چـه    ،شود ل میئکند، یک سري تدارکات برایش قا انسان دیگري را دعوت می
(عجل اهللا تعـالی  خواهیم که در ظهور مهدي خدا می ایم که از چیزي را تدارك دیده

  تعجیل نماید. فرجه الشریف)
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 )اصفهان 13134143 -1362( نیابراهیمی زهرا حسین شهید 
ري امـام  ماست انقالب را به رهبـ  ۀکه آرزوي هم طوري تعالی همانان شاء اهللا 

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     زمـان  امام ،اهللا االعظمه عزیز به انقالب حضرت بقی
  پیوند خواهیم زد که انقالب جهانی اسالمی باشد.

  
 )کرمان 1347 -1362( سیریزي ابراهیمی اسداهللا شهید 

اکنون که خداونـد نظـري بـه مـا کـرد و شـهادت را نصـیبمان کـرده اسـت          
چـه مـن در دنیـا نتوانسـتم بـا چشـمانم حضـرت         خواهم به شما بگویم اگـر  می

وطنم اما از شما برادران و خواهران هم ،را ببینم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
سـالم مـن    ،رسـیدید فرجـه الشـریف)    (عجل اهللا تعالیکه اگر به مهدي کنم تقاضا می

خواسـت در   خیلـی دلـم مـی    !حقیر را به او برسانید و بگویید که او گفته مهـدي 
  اما چه کنم که رفتم. ،مظهور شما همگام با شما با دشمنان دینتان شمشیر بزن

 
 )همدان 346 -1364( ظاهر ابراهیمی حسین شهید 
عشـق   ایـن خـدا بـود و    بود مرا بـه جبهـه فرسـتاد؟    ]چه کسی[ دانی که می

(عجل اهللا تعالی فرجه کربالي حسینی بود و عشق پیر جماران بود و عشق امام زمان
  بود. الشریف)

  
 )بوشهر 1341 -1361( منفرد  ابراهیمی حسنشهید  
ارواح العـالمین لـه    روحـی و (زمان امام ،عصر ولی مقدس ساحت به سالم عرض با
 بـه عمـر   و بکاهـد  عمـرم  از خواهم خدا می منجی انسانیت که از بر درود و )الفداء

  .پربرکتش بیفزاید



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      76
 

 )خراسان رضوي 1346 -1361( ادنژ ابراهیم محمد برات شهید 
امــام  ،اهللا ه حضـرت بقیــ  ،هــا و حجـت خــدا  سـالم فــراوان بـر منجــی انسـان   

هاي حق علیه باطل کـه   ... درود به رزمندگان جبهه )ارواحنا له الفداء [و] روحی(زمان
و نیتی و اخالص و با تکیه کردن بر نیروي الیزال الهی و فرماندهی امـام   با ایمان
  توانستند جلوي تجاوز را بگیرند.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )اصفهان 1348 -1365( نیا ابراهیمی اکبرشهید  
(صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)     محمـد بـن عبـداهللا    دهم که بعـد از  شهادت می و
 سـالم بـر   درود و با اسالمی را به عهده گرفت و ۀسرپرستی جامع الم)(علیه السعلی

 کـه بـا   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  یعنی امام زمان(علیه السالم) آخرین فرزند علی
خواهنـد   طـاغوت پیـروز   مستضعفان بر شود و داد می عدل و از ظهورش جهان پر

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    مانب برحق امام زئنا ،دهم که امام خمینی گواهی می شد و
  سازد. می راه را براي آن حضرت باز است والشریف) 

  
 )اصفهان 1342 -1363( ابوالحسنی هللا ا امین شهید 

کمـک   توانید این انقـالب و امـام خمینـی را    شما با درس و تحصیل و کار می
و از حضـور خودتـان راضـی     را (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) کنید و قلب امام زمان

  خشنود سازید.
  

 )تهران 1340 -1365( ابوالحسنی حسن شهید 
روشنی که در تـاریکی شـب    ۀاین نقط خدمت بزرگ رهبر مستضعفان جهان،
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اهللا تـا بـدانجا بـه پـیش خواهـد رفـت تـا تمـامی          شـاء   بشریت طلوع کرده و ان
 (عجـل اهللا ها را بزداید و انقالب را متصل به انقـالب امـام زمـان    ها و ظلمت سیاهی

  نماید.تعالی فرجه الشریف) 
  

 )آذربایجان شرقی 1346 -1362( زاده ابوالقاسم احمد شهید 
گاه از خط امام دور نشـوید کـه خـط امـام خـط اسـالم و اولیـاء خـالص         هیچ

(عجل اهللا تعالی دعا کنید که خداوند او را تا انقالب مهدي خداست و همیشه امام را
وحـدت کـه رمـز پیـروزي مـا بـر تمـامی        مسلمین نگـه دارد.   ايبر فرجه الشریف)

نبرید و همواره این نداي قـرآن   یاد از را بود و خواهد ها بود مستکبرین و ابرقدرت
... نماز شب را فراموش نکنید که نماز شب پیوندي بین انسانی  درآورید را به اجرا

در اگـر  دانی پ می ... است (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مؤمن و صاحب االمر و الزمان
مرا امانت گرفته بودي سالم بـه خداونـد تحویـل     من شهید شدم تو که از خداوند

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امام زمـان  خوشحالی خداوند و ]خود موجب[ دادي که این
  خواهد بود.الشریف) 

 
 )تهران 1342 -1362( ابوالقاسمی حسن شهید 
چـه زودتـر   و فـرج هر  یف)(عجل اهللا تعالی فرجه الشـر براي سالمتی امام زمان دعا

و خود را براي ظهور آن حضرت آماده سازید که خیلی نزدیک  ایشان یادتان نرود
است و دعا براي سالمتی رهبر انقالب اسـالمی جهـانی حضـرت امـام خمینـی و      

و پیروزي اسالم یادتان  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) حفظ ایشان تا ظهور امام زمان
کنم  خوانی! از شما خالصانه خواهش می نامه را می ین وصیت... اي کسی که ا نرود

(عجـل اهللا  ها را تا انقالب آقا امام زمـان عمل کنید و راه آن هاي شهدا نامه به وصیت
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  ادامه دهید. تعالی فرجه الشریف)
  

  )سمنان 1344 -1365( ابوالمعالی الدین حسام شهید 
بیایـد تـا    هللا تعالی فرجه الشریف)(عجل اگویند باید امام زمان امروز کسانی که می

کن کنیم رجوع به خودشان بکننـد   در جوار او مبارزه کنیم و ظلم و فساد را ریشه
  خیزند؟ بر می او کنند یا اینکه به مبارزه با می یا واقعاً این کار راآببینند 

  
 )تهران 1324 -1365( نائینی عشري اثنیحسن  شهید 

اهللا علیـه و    صـلی (محمد بن عبـداهللا  ،تبتدرود و سالم من بر حضرت ختمی مر
 ،و خیـر النسـاء  (علیـه السـالم)   نظیر بشریت یعنی مولی علـی  زوج بی و بر و سلم)له آ

(عجـل اهللا تعـالی   و بر فرزندان این دو تا حضـرت مهـدي   )اهللا علیهـا   سالم(فاطمه زهرا
  امام زمانم. فرجه الشریف)

  
 )زنجان 1348 -1365( احدي حافظ شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    تا مهـدي موعـود   (علیه السالم)ر امامت از موال علیسالم ب

  .الشریف)
  

 )فارس 1344 -1365( احراري اسداهللا شهید 
اسالم بر کفر جهانی و رهایی کامـل مستضـعفان    به امید پیروزي هرچه زودتر

م آرزوي اینکه تداوم انقالب خونبار زمان بـه ظهـور امـا    ستم و با از زیر بار ظلم و
دانـم کـه شـما     می ... (مادر مهربانم) منتهی شود (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
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سعادت و سرافرازي شما باشـند و چـه    ۀخواهید فرزندانتان مای از خدا میهمیشه 
بـودن و شـهید   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    چیز سعادتمندتر از سرباز امام زمان

  در راه خدا باشد.] شهادت[ شدن
  

 )تهران 1339 -+1359( احسانی اهللا حبیب یدشه 
و  »هللا اشهدان محمدا رسـول «و  »هللا اله اال اشهد ان ال«دهم که  شهادت می

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    و سالم و درود فراوان به امام زمـان  »هللا  ان علیا ولی اشهد«
دهنـده مستضـعفان، درهـم کوبنـده سـتمگران،       شکن جهان و یـاري  ، بتالشریف)

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ضرت مهديح
 

 )تهران 1337 -1361( احمدالواري احمد شهید 
اهللا اسـت    خود که همان شـهادت فـی سـبیل    ۀبدانید که من به آرزوي دیرین

سـربازي امـام    ۀامیـدوارم کـه وظیفـ    این انتهاي آرزویـم بـوده اسـت.    ام و رسیده
(عجـل اهللا  انجام داده باشم و امام عصـر  به خوبی را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

 ة... و وصـیت دیگـرم دربـار    بش را خشـنود سـاخته باشـم   ئو ناتعالی فرجه الشریف) 
است که امیـدوارم کـه سـرباز مـوالیش      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)فرزندم مهدي

شـود و در راه خـدا همچـون مـن جـان دهـد        (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مهدي
نامـت را مهـدي    !... پسـرم مهـدي   که مادرش در تربیت فرزندم بکوشـد امیدوارم 

(عجـل اهللا  و موالیت مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) گذاشتم که سرباز امام زمان
باشی و امیدوارم کـه در راه اسـالم و مسـلمین همیشـه کوشـا      تعالی فرجه الشریف) 

بـدان کـه پـدرت در راه     .یباشی و دین خود را به اسالم تا سر حد شهادت ادا کن
  اسالم شهید شد.
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 )تهران 1341 -1363( بیگی  احمدخان اسماعیل شهید 
دست از مبارزه با دشمنان اسالم بر ندارید و تا جایی که خون در بـدن داریـد   

(عجـل اهللا  با آنان به ستیز برخیزید و در طی مبارزه با یاد خدا به انتظار امام زمـان 
(عجـل  امام زمـان  باشید و همیشه از خداوند تعجیل فرج آقانیز  تعالی فرجه الشریف)

  بخواهید. را اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1342 -1362( احمدروحانی امیر هوشنگ شهید 
اید کـه در جبهـه    نشنیدهشود، آیا  هایی شده و می دانیم که چه معجزه آیا نمی
بـه پـا    !کند. پس اي عزیزان دگان میه رزمنچه کمکی ب )ارواحنا له الفداء(امام زمان

مریکا و شوروي و دیگر ایادي غرب و شرق آیزید و در برابر ستمگران مخصوصا خ
از آنـم کـه    ترمن کوچک !اي ملت ... ها قیام کنید تا در آخرت مسئول نباشیمآن

ولی بدانید که امام عزیز براي ما نعمتی است که هنـوز   ،براي شما چیزي بنویسم
(عجل اهللا تعالی فرجه ایم. آري او را تنها نگذارید که انگار امام زمان ك نکردهدر آن را

اید، آري اگر  را تنها گذاشته و به نداي امام سوم شیعیان پاسخ منفی داده )الشـریف 
او را تنهـا   ،جـواب مثبـت دهیـد    »هل مـن ناصـر ینصـرنی   « يخواهید به ندا می

  کنید، متشکرم. دعا او را نگذارید و با او همگام باشید و
  

 )آذربایجان شرقی 1338 -1366( گلی احمدزاده حسین شهید 
کـه عـالم   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  اهللا االعظم حضرت مهدي ه سالم بر بقی

از جور و ستم پاك کرده و قسط  منتظر ظهور شریفش است تا با فرج خود دنیا را
  و عدل را بر دنیا حاکم گرداند.
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 )خراسان رضوي 1346 -1362( يآباد اد بیرماحمدنژ احمد شهید 
این  ،امام خمینی ،همچنین دعا براي سالمتی رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران

ـ نا این حسین زمان کـه واقعـاً   ،اهللا  امت حزب ةقلب تپند  علیـه (حـق مهـدي  ب برئ
است که این انقالب را به تمامی مستضعفان جهـان رسـانید و ایـن مـردم      )السالم 

از زیر یوغ استعمارگران شرق و غرب نجات داد و نگذاشت کـه   ایران را ستمدیده
  اسالم و قرآن از بین برود و اسالم عزیز را دو مرتبه زنده کرد.

  
 )فارس 1341 -1364( مطلق  احمدنیاي اسداهللا شهید 

لبیـک گفتنـد و مردانـه پـا بـه       ه سرخ خمینی رااآنان که ر پایان نثار درود بی
بدون هیچ گونه  ه دشمنان اسالم و انقالب گذاشتند و صادقانه ومبارزه علی ۀعرص

با فـوران خـون    رسیدند و ،چشم داشتی جنگیدند و به شهادت که آرزویشان بود
بـراي امـت    سرخشان به سوي آسمان زندگی نوین و ابدي خود را آغـاز کردنـد و  

 تـک سـنگینی بـر دوش    2داست به ارمغان آوردند و مسئولیتعزت و ق 1*اسالم 
احساس تعهـد   در قبال خون این شهدا مردم باید حتماً ۀو هم تک افراد گذاشتند 

تـا   شان را درك کنند و بدون چون و چـرا راهشـان را   و مسئولیت بکنند و وظیفه
جوانـان   ... ادامه دهنـد   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)استقرار حکومت مهدي موعود

ام از خاورمیانـه  ر کنند و به یاري خدا شر صـد ها را پ با اطاعت از امام جبهه !عزیز
یل ئتر بتوانیم براي رهایی قدس عزیز از چنگـال اسـرا   چه سریعپاك شود و ما هر

پوشالی نجات دهیم و با فشار بتوانیم دیگر دول مرتجع عربی را خلع یـد کنـیم و   

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
  در اصل وصیت: مسئولیتی -2
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قدرت عظیم انقالب اسالمی را در برابر دیـدگاه جهانیـان بـه نمـایش بگـذاریم و      
و بشارت رهایی دهیم و زمینـه را بـراي ظهـور آقـا امـام        هاي دربند را مژده لتم

 مساعد کنیم و جهان را به دسـت صـاحب اصـلی   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  ن بسپاریم.آ

  
 )تهران 1343 -1363( احمدي احمد شهید 

باشـیم رفتنـی    ما که بر ایـن زمـین خـاکی مـی     ۀباید بدانید هم !اي جهانیان
هستیم و چه بسیار خوب است که در راهی قدم بگذاریم که مورد رضاي خداونـد  

هزار پیغمبر از زمان خلقت جهان که اولین آن حضـرت   124عالم باشد راهی که 
باشـد کـه    می(صلی اهللا علیه و آله و سلم) و آخرین آن حضرت محمد(علیه السالم) آدم

یا آمده و رفتند و انبیاء و امامـان  براي راهنمایی بشر از سوي خداوند متعال به دن
اند تا اینکه ایـن   ها کشیده ها داده و شکنجهکه برتري از تمام ادیان دارند جان 1*

آخـرین  پرچم با عظمت به دست ما رسیده است و ما نیـز بایـد آن را بـه دسـت     
مـا و   باید امـت  ،خداوند بدهیم و در راه این هدف که بسیار مقدس است ةنمایند

ها (پدر و مـادر) بـه پروردگـار    خداوند است به آن ۀم جوان خود که هدیامت اسال
  تقدیم نمایند تا اینکه به سر منزل مقصود برسند.

  
 )اصفهان 1346 -1363( احمدي احمدرضا شهید 

شما انقالب کردید و شهداي زیـادي تقـدیم انقـالب کردیـد و هـم       !اي مردم
هـا را پرکنیـد و یـاور     نید و جبههاکنون با شماست که از آن به خوبی پاسداري ک

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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  باشید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  

 )تهران 1346 -1365( احمدي اردشیر شهید 
ب ئو مصـا  ایمان به پاکی عمل و نیت و صبر و استقامت در برابـر بالیـا   ۀدرج

آنچه که در تقلید از مرجع و فرمانبرداري از ولـی فقیـه اسـت ایـن      .بستگی دارد
ولی فقیه به معناي واقعی حکمی را داد و ما آن را انجام نـدادیم و از   که اگر است

معلـوم شـد کـه آن حکـم      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)قضا هنگام ظهور امام زمان
...  شـویم  در این حال ما به خاطر عدم انجام عمل مؤاخذه می درست نبوده، کامالً

تـان   در برنامـه  ،ریزي کنیـد  اي چه برنامهبر گویم که دنبال چه بروید، به شما نمی
بـه سـوي کمـال و ایمـان و آگـاهی       گویم که بلکه می ،چه چیزهایی را بگنجانید

بکوشـید   !عزیزانم .دانید که چه کنید چه بیشتر گام بردارید دیگر شما خود میهر
  شرمنده نباشید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) تا در محضر آقا امام زمان

  
 )زنجان 1333 -1364( احمدي اهللا ناما شهید 

هـا را خـالی نگذاریـد و راه شـهیدان را ادامـه       جبهه !اي ملت شهیدپرور ایران
 !اي ملت قهرمـان ایـران   .ان به اسالم عزیز لطمه وارد کنندبدهید و نگذارید، کافر

خواهم که همیشه، پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید کـه تـا        عاجزانه می از شما من
بـه ایـن کشـور اسـالمی، آسـیب       (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  م زماناما آقا ظهور
  نرسد.
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 )اصفهان 1345 -1363( احمدي تیمور شهید 
وار پرورش دهیـد تـا یـاران واقعـی حضـرت       را حسین آینده فرزندان خود در
  باشند.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي
  

 )کرمانشاه 1337 -1363( احمدي جعفر شهید 
هاي معصـومانه سـر    گوشه و کنار زمزمه افرادي است که در ن من باروي سخ

بیایـد و کارهـا را   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    گویند بایدامام زمان دهند و می می
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    اول بدانید کـه امـام زمـان    درست کند و باید منتظر او بود.

د و همچنان خود را پاك کنیمنتظر شماست تا شما را بشناسد، پس قلب الشریف) 
خوداستوار باشید و زمان را بـراي ظهـور حضـرت آمـاده      ةمحکم بر ایمان و عقید

 ثیر افکار نادرست کافران و منافقان قـرار نگیریـد و  أسازید تا خداي ناکرده تحت ت
  دست از یاري امام امت برندارید که زمان، زمان امتحان و آزمایش است.

  
 )مرکزي 1340 -1361( احمدي حسنعلی شهید 
اهللا و  توفیــق ده کــه از ســربازان امــام زمانمــان و جــزء جنــود  مــا را !خــدایا

... به امید پیروزي رزمندگان اسـالم و صـدور انقـالب بـه      رزمندگان اسالم باشیم
ـ و نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تمام جهان با دعا به امام زمان امـام   ،ب بـرحقش ئ

  خمینی.
  

 )اصفهان 1345 -1363( احمدي حسین شهید 
سالم بـر امـت مسـلمان کـه بـه زودي وارث زمـین شـده و مـدال افتخـار و          
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دریافـت  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  دستان مبارك حضرت مهدي از سرافرازي را
  .1[خواهند نمود]

  
 )قم 1344 -1362( احمدي اهللا حشمت شهید 

که من آن را پـیش  سخنم با شماست! از شما ممنونم و سپاسگزارم این راهی 
رسـد و   مـی (علیه السالم) چون تبارم به حسین؛ بازگشتی وجود ندارد ام اصالً گرفته

تاریخ حک کرده اسـت.   ۀبر صفح(علیه السالم) رهبرم خمینی است. راهمان را علی
 )اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   ل عجـ (نم، رزمندگان؛ هم رکاب امام زمانو همراهان و یارا

  هستند.
  

 )اصفهان 1340 -1362( احمدي اسفریزي اهللا حبیب شهید 
آخـرین اختـر    ،(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  و با درود و سالم بر مهدي موعود

 و...  چهاردهمین معصـوم پـاك   ،امامت ۀطیب ۀسلسل فروزان و دوازدهمین امام از
ـ  )ارواح العالمین له الفداء(سان پرچم حکومت واقعی اسالم به دست امام عصر بدین ه ب

اي از این حکومت الهی بـر   غیبت کبرا حتی سایه[در] اما هنوز  امانت سپرده شد.
آدمیان محقق نشده بود که ناگهان پیري وارسته از دنیا و پیوسته به قرب ربوبیت 

فریاد والیت در زمان غیبت را کـه بایـد    2که درونش از خود تهی شده بود ناگهان
تـا   4نویـد داد ، والیـت فقیـه برقـرار شـود     3[الصلحاء]اصلح  به دست افقه الفقها و

                                                           
   در اصل وصیت: نموده -1
  در اصل وصیت: که ناگهان فریاد ... -2
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 2* آن حکـومتی کـه در   و 1بخوانـد  به قیامی خستگان مبارزه براي تحقق عدل را
والیتی که بـا آن نسـیم خوشـی از حکومـت      ،ترین افراد جامعه بود حاکم محبوب

خمینی رهبري و زعامت جامعه اسالمی را به  .کند جهانی موعود بر قلب عبور می
پاسـداران اسـالم    ةمرا ببخش و مرا از زمر  !اي مهدي ،اي امام زمان ... عهده دارد
بهاي هزاران شهید بـه خـون خفتـه    دانی که این انقالب خون می !خدایا .مقرر فرما

  .است که به خاطر این انقالب و اسالم و امام و والیت فقیه بوده است
  

 )خراسان شمالی 1327 -1363( احمدیان احمد هیدش 
او از «زرگوارمـان مـدنی عزیـز:    نین سیدي است که به قول شهید برهبر ما چ

بله برادران قدر چنین رهبري را بدانید که مانند او هـیچ  ». گیرد اهللا الهام میه بقی
او آمـده اسـت تـا زمینـه را بـراي ظهـور مهـدي صـاحب          ... جا در جهان ندیـده 

 شـاید  رورمان آماده سازد.م بر حق، موال و سئو قا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  .اهللا شاء  ان آن جناب به زودي ظهور فرمایند.

  
 )تهران 1342 -1361( احمدیان آغمیویی احمد شهید 

نـام بـراي اعـزام     هاي ثبـت  من خودم شاهد بودم که چگونه این ملت در محل
اي که در آن خیلـی از بـرادران    جبهه ؛هاي جنگ صف کشیده بودند نیرو به جبهه

انـد و بسـیار دیـده     دیدار کـرده (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان خود با آقاي
شده و حتی از خود دشمن شنیده شده که مردي سوار بر اسب با شمشـیر خـود   
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  بله به قول امام عزیزمان ملت، الهی شده است. کند. ها سرکشی می جبهه ۀبه هم
  

 )یآذربایجان شرق 1342 -1362( احمدي حمدگو جعفر شهید 
 را به مردم برسـانید و  هاي ما ها و خواسته پیوسته به یاد خدا باشید و خواهش

اش  ها و نسل آینده بخواهیـد کـه انقـالب را تـا سـپردن بـه صـاحب اصـلی        آن از
نشـوید و   به رهبري والیت فقیـه ادامـه دهنـد و هرگـز ناامیـد      (علیه السالم)مهدي
  یوس نکنید.أم انقالب را خالی و محرومان و مستضعفان را ۀصحن
  

 )خراسان رضوي 1342 -1362( خادر احمديحسین  شهید 
از خداونـد خواسـتارم    یادتان نرود و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)فرج امام زمان

ظهور بفرمایند و جهان را پر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان چه زودترکه هر
ـ    ر انداختـه و دسـت مستضـعفین را    از عدل و داد بگرداند و تمـام مسـتکبران را ب

  بگیرند.
  

 )اصفهان 1345 -1361( احمدي دستجردي ابوالقاسم شهید 
سالم بر پیغمبري که با رسـالت خـویش راه آزادي و آزاد زیسـتن را در عصـر     
خویش براي مردم محروم دنیا به ارمغـان آورد و مـردم را از بردگـی جنایتکـاران     

[اسـت را]  ترین دین که همان اسـالم   کاملتاریخ رهایی بخشید و بهترین دین و 
ــوم    ــان معص ــر امام ــالم و درود ب ــاخت. س ــدار س ــان پای ــیهدر جه ــالم) م(عل   ،الس

خویش اسـالم را بـراي    ۀحق آن حضرت که با شهادت مظلومان دهندگان راه ادامه
(عجـل  امام زمان ،سالم به پیشگاه با عظمت حضرت مهدي همیشه آبیاري نمودند.
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... در  باشـد  که جهان امروز در انتظار ظهور آن حضرت مـی  الشریف) اهللا تعالی فرجه 
هـاي ضـد    حفـظ کنیـد و بـه شـایعات و دسیسـه      ضمن وحدت همیشگی خود را

کـه خـداي ناخواسـته منحـرف شـوید و هـر جـا کـه          گوش ندهیـد  انقالب اصالً
 شاء  خنثی کنید که ان اي را دیدید به شدت و با عمل انقالبی آن توطئه را توطئه
محمـد  «و  »ال اهللا اال اهللا«چه زودتر جمهوري اسالمی تحقق یابد و پـرچم  اهللا هر

 ان االرض«فرمایـد   چنانچه خداي بزرگ می آید.در جهان به اهتزاز در »رسول اهللا
  .مین به درستی که براي صالحین استیعنی سرانجام ز ؛1»عبادي الصالحون یرثها
  

 )اصفهان 1339 -1361( دستجردي  احمدي حسنعلی شهید 
امـام   ایـن مقطـع حسـاس بتـوانیم دیـن و نـاموس و کشـور        با خون خود در

خداها نجات دهـیم   از تجاوز استعمارگران و بی را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  و پیروزي حتمی است.

  
 )اصفهان 1344 -1366( طوزنی زاده احمدي احمد شهید 
ت از ولی فقیه و هـدایت همـه   اطاع وظیفه سنگینی در قبال پیروي و ما ۀهم
داریم که تنهـا راه بـراي   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) حق امام زمانب برئنا جانبه از

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    رسیدن به سعادت و حکومت عدل جهـانی مهـدي  
آن  پرنـور  ةاهکارمان بر چهـر هاي گن چه زودتر چشماهللا هر شاء  خواهد بود که ان
  جهاد کنیم. جهان، در رکابش براي تحقق اسالم در ود وحضرت روشن ش
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 )اصفهان 1325 -1361( شاپورآبادي احمدي حسن شهید 
قـرار   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  امام زمان ما را از پیروان واقعی آقا، !خداوندا

  بده و لیاقت شناخت رهبر کبیر انقالب، ولی فقیه را به ما عنایت فرما.
  

 )قم 1341 -1364( باال قلعه  مدياح حسین شهید 
بدانیـد کـه    باشـد.  در رابطه مـی (علیه السالم) امام زمان خمینی عزیز با ،امام ما
مسلم را فرستاد تا ببیند چـه کسـی نـداي     (علیه السالم) گونه که امام حسینهمان

(عجـل اهللا  مهـدي موعـود   ،امام زمان گوید، را جواب می او »هل من ناصر ینصرنی«
، خمینی را فرستاده است تا ببیند سربازان و فداکاران واقعـی او  رجه الشریف)تعالی ف

(عجل اهللا تعالی فرجـه  اگر لیاقت خمینی را نداشته باشیم یا اگر لیاقت مهدي کیانند.
نـداریم.   را نداشته باشیم. اگر خودسازي نکنیم. اگر در جهت اهللا قـدم بـر  الشریف) 

یم. خداونـد خمینـی را از مـا خواهـد     اگر براي رضاي خداي بـزرگ حرکـت نکنـ   
  از ما خواهد رنجید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) گرفت. دل امام مهدي

و خـط  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خط امام زمان ،که خط خمینی پس بدانید
  اسالم است. از او دور نشوید.

  
  )اصفهان 1347 -1365( کافشانی  احمدي ابوالقاسم شهید 

او  زیـرا  ؛تنهـا نگذاریـد  اهللا است. حسین زمان خمینی را   م امت حبلامروز اما
خـواهم   باشـد و از شـما مـی    مـی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) سفیر حضرت مهدي

  . ... خونینم را از زمین بردارید و تا پیروزي نهایی راهم را ادامه دهید ۀاسلح
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 )اصفهان 1341 -1365( کافشانی  احمدي حسن شهید 
ود به رهبر انقالب اسـالمی ایـران و بـا امیـد بـه اینکـه ظهـور حضـرت         با در
  زودتر انجام گیرد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
(عجـل اهللا  ام کـه امـام زمـان    آمده ام، ... من در راه خدا به جهاد آمده! جان مادر

  را یاري کنم. تعالی فرجه الشریف)
  

  )گیالن 1341 -1362( کلیدبري احمدي ابوالقاسم شهید 
امتحان الهی. فکـر کنیـد و بهتـرین     بیایید فکر کنید امروز روز امتحان است؛

گوینـد امـام    آن برادرانـی اسـت کـه مـی     سـخن مـن بـا    .انتخاب کنیـد  مکتب را
گوییم امـام   هم می ما .سازد آید و جامعه را می می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
آیـد. البـد بایـد جامعـه را مسـاعد سـازیم و        مـی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
شود. شما با این کارهاتان بعضی از جوانان ما را فریـب   گویند باید فحشاء زیاد می
شما فکـر کنیـد آیـا راهـی کـه       ها. اید از آمدن به جبهه اید و جلوگیري کرده داده
ان قلـب  ایـن کارهاتـ   مریکا و شوروي و اسرائیل هست یا نه؟ شما بـا آروید راه  می

  اید. درد آوردهه امام عزیز را ب
 

 )همدان 1336 -1362( احمدي ملک جاللشهید  
که جهـان  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) منجی عالم بشریت ،با درود بر امام زمان

و  از نـور خـود منـور سـازد     باشد تا بیایند و جهان را در انتظار مقدم مبارك او می
ـ روز و با سالم به نا به امید آن .جهان را پر از عدل و داد کند (عجـل اهللا  ب مهـدي ئ

ــالی فرجــه الشــریف)   ــرد شــجاعت و ســخاوت و   تع ــران م ــت ای ــراغ مل چشــم و چ
ناپذیر با کفر جهانی که بار سنگین انقالب بر دوش این مرد بـوده اسـت و    شکست
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ما مدیون آن مرد بزرگوار هستیم و امیدوارم بتوانیم در زمان این بزرگوار خدمتی 
  اسالم کرده باشیم.به 

  
 )تهران 1346 -1365( درگاه نژاد احمديابراهیم  شهید 

 و اما واي بر آنان که در بند دنیا گرفتار آمدند و مسائل مـادي هماننـد خانـه،   
هـاي   آخرین سیستم و کذا و کذا همانند ریسمان ۀنقلی ۀوسیل فرزند، زن، زندگی،

اکنـون زمـانی اسـت کـه      تند.آهنین اینان را نگاه داشته و قادر بـه حرکـت نیسـ   
پـس   شـود،  به عینه دیده مـی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)هاي فرج ولی عصر نشانه
و چـرا مظلومیـت مستضـعفین را     تفـاوت هسـتیم؟   بی چرا خوابیم؟ در هنوز چرا
 درك کنـد،  خدا شاهد است هر کس این مطالـب را  کنیم؟ بینیم و سکوت می می
 و اي طاقت این دنیـا را نـدارد   روحش لحظه شود و این دنیا برایش تنگ می دیگر

 هماننـد طفلـی کـه در رحـم مـادر      باشد. پیوستن به لقاء خدا می ةهر لحظه آماد
اسـت و طفـل را بـه     مورأملکـی مـ   خبر ندارد، از دنیاي بیرون رحم، است و هنوز

ولی چـون طفـل دنیـاي     ،کند بیرون رحم و پا گذاشتن به دنیاي دیگر تشویق می
بنـدد و وقتـی    را درك نکرده و به رحم مادر خـو گرفتـه، بـه رحـم دل مـی     دیگر 

شود و تـازه طفـل    سرانجام از رحم بیرون آید در مقابلش جهانی عظیم پدیدار می
  زیسته؟ شود که در چه جاي محدودي می متوجه می

  
 )خراسان رضوي 1350 -1365( اخگريحسین  شهید 

 عنایـات خداونـدي و در زیـر چتـر    پرتـو   امیدوارم که حالتان خوب باشد و در
  ایمانتان بیشتر شود. روز به روز(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) والیت آقا امام زمان
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 )کرمانشاه 1338 -1361( اخالصی زنگنه حسین شهید 
پـاکی   خداوند تبارك و تعالی چه نعمتی از این باالتر به ما بدهد که نـوري از 

براي مـا فرسـتاد   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مانامام ز آقا اطهار قبل از ظهور ۀائم
کسی که به کمک خداوند متعـال   ؛اوج حیوانیت به اوج انسانیت رساند از که ما را
اهللا فـراهم شـده    ءشـا   ان ظهـور  ۀها به روشنایی وارد کرد و مقدمـ  از ظلمت ما را
کسـی امـام    رهـ «فرماید:  می (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) ... حضرت رسول اکرم است

براي شـناخت امـام زمانتـان     »در زمان جاهلیت مرده است زمان خود را نشناسد
 1این نور الهی را به اندازه هر وقت با تمام وجود ،اول باید امام خمینی را بشناسید

خــود را (عجــل اهللا تعــالی فرجــه الشــریف) آن وقــت امــام زمــان درکتــان شــناختید
  اید. شناخته

  
 )آذربایجان شرقی 1342 -1360( اخالقی حسن شهید 
اي که عشـق اسـت و    به جبهه ؛حق علیه باطل اعزام شوم ۀخواهم به جبه می

بـه معبـود    تـا  اندمختار و به نوبت ایستاده ،شهادت، به جایی که عاشقان شهادت
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    خواهم به جایی بروم که آنجا امام زمان می .خویش بپیوندند

فرمایـد   خواهم به جایی بروم که خداوند می ست و باالخره میپشتیبان ما الشریف)
... 2»ولولـدان  اهللا و المستضعفین من الرجـال و النسـاء   و مالکم ال تقاتلون فی سبیل«

 دانـیم و سـرباز   میعجل اهللا تعالی فرجه الشریف) (امام زمان چون ما خودمان را سرباز
ر مقابل تجاوز دشمن ساکت بنشـیند  د نباید(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان

                                                           
  در اصل وصیت: و به اندازة ... -1
  75سوره نساء؛ ایه  -2



 

 93      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  اهللا کند و در راه خدا با مشرکان و متجاوزین بستیزد.  و بایستی جهاد فی سبیل
  

 )تهران 1345 -1362( زلو  اربابی انور شهید 
(عجـل اهللا  مهدي موعود[ او بر درود )الم اهللا علیها(سزهرا ةدرود و سالم بر گمشد

اویند که ظهور نماید و تمام جهان را  منتظر جهانیان ۀکه هم ]تعالی فرجه الشریف)
رهبـر کبیـر    ،امام عزیز ،حقشب برئسالم بر نا و درود از عدل و عدالت گرداند. پر

از چهـارده   دیگـر بعـد   اش بـار  گونه و رهبري پیامبرگونه انقالب که با قیام حسین
در  )داءارواحنـا لـه الفـ   (هور حضرت مهديزمینه را براي ظ و زنده کرد قرن اسالم را

ایـن زمینـه    در درود و سالم بر یاران باوفاي امام کـه ایشـان را   جهان آماده کرد.
 یارانـت،  پیروانـت،  عاشـقانت،  پیـر جمـاران و   ،بـت ئنا! یاري کردند. مهـدي جـان  

بســیجیانت، لشــکریانت و مستضــعفین جهــان همــه در   ســپاهیانت، ســربازانت،
  بیا. !انتظارت هستند. مهدي جان

  
 )تهران 1342 -1362( اردستانیان اسماعیل شهید 
و بـه یـاري    و ولی امر خـود  بزرگ آیت خدا تبعیت از است با اهللا امید شاء  ان

لوث مستکبرین  از زمین را ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام مهدي منجی بشریت،
اهتـزاز  [ هاي جهان بـه  بر تمامی قله گستر توحید را جباران پاك و پرچم عدالت و
  .]مآوری در

  
 )تهران 1331 -1362( اردالن پیروز شهید 

مرا  ،ام امام را دعا کنید و در راه شهادت که من انتخاب کرده !مادرم و همسرم
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تو را  .را صدا بزنید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)فقط و فقط امام زمان. یاري کنید
شـهادت ایـن   هرگـز در   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   تو را به جان مهدي ،به خدا
  خداوندي براي من گریه نکنید. ۀهدی

  
 )اصفهان 1343 -1361( اردالن حسن شهید 

دار و بـدان کـه بهتـرین فرزنـدان و بهتـرین        حجاب خـود را نگـه   ]خواهرم![
  آید. ها بیرون می از دامن شما زن (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان

 
 گیلویه و بویراحمد)که 1341 -1365( ارژنگ اردشیر شهید 

تـا   (صلی اهللا علیه و آله و سـلم)  محمد از از آدم تا خاتم و سالم بر رهبران توحید
از حضـرت   دهـم بعـد   شـهادت مـی   و ... (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)صاحب الزمان

یازده امام برحق جانشین حضرت بودند که در حال حاضر آخرین  (علیه السالم)علی
هـا   از دیـده (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  حضرت مهدي ،دوازدهم امام ما یعنی امام

گـذارد مـا امـام     اي وجود دارد که نمـی  غایب است. این را هم بگویم که یک پرده
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ولی امام مهـدي  ،را ببینیم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي

 -خواهش من این اسـت  -کنم  من از تو خواهش می !خدایا بیند. ما را میالشریف) 
  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مهدي ،ما را به جمال مبارك این آقاي بزرگ ةکه دید

تـوزي و   اطاعـت از تـو، نـه بـراي کینـه      براي رضـاي تـو و   !... خداوندا منور بفرما
ام و  کشی، بلکه به منظور اثبات دیـنم و پایـداري انقالبـم لبـاس رزم پوشـیده      آدم

حقش را ب برئو نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ام و ست گرفتهاسلحه به د
  طلبم. به یاري می
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 )اصفهان 1344 -1362( ارشدي مشکانی حسن شهید 
دفاع کنید  ،کنند ها که براي اسالم کار می از تمام شخصیت !اي مردم مسلمان

از شما راضی و  الشـریف)  (عجل اهللا تعالی فرجهو آنان را یاري نمایید تا قلب امام زمان
 خشنود گردد.

  
 )تهران 1345 -1365( ارقند ابراهیم شهید 

آخـرین حجـت خـدا بـر      ،با سالم به پیشگاه مقدس یگانه منجی عالم بشریت
 ،اهللا االعظـم  ه حضـرت بقیـ   هاي نور علیه ظلمت، جبهه ةفرماند مردم روي زمین،

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  

 )تهران 1338 -1360( ازگلی دعلیاحم شهید 
رشـید و بردبـار باشـی و     )الم اهللا علیها(ستو باید چون زینب کبري !مادر گرامی
اي از خود نشان دهی که زنان دیگـر از تـو    تو باید چنان روحیه .چون کوه استوار

ـ     تو باید پیام درس شهامت بیاموزند. فرمـان  ه رسان خون شـهدا باشـی و گـوش ب
(صلی اهللا علیه و آل محمد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به انتظار مهديرهبر انقالب و 

حجـاب را   !را تسکین بخشی و تو اي خواهر مـن  بنشینی و دل و جانت آله و سلم)
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    یک لحظـه از امـام الزمـان    برگیر و در خط امام قدم بردار و

(عجـل اهللا تعـالی   را جز راه امام زماند و راهی یقدم باش  ... ثابت غافل مباش الشریف)
...  باشـید و درراه او بکوشـید   شما باید امام زمانی ۀهم .قبول ننماید فرجه الشریف)

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ... بـراي امـام زمـان    در دعاي ندبه و کمیل شـرکت نماییـد  
  زیاد دعا کنید. الشریف)
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 )یزد 1340 -1363( اژدري اسفندآبادي اهللا حجت شهید 
(عجـل  و حجت خدا و ولی عصر (صلی اهللا علیه و آله و سلم)الم بر حضرت محمدس

مستضعفان جهان است و حامی ستمدیدگان  ةکنند که یارياهللا تعالی فرجه الشریف) 
(عجل اهللا تعالی فرجـه  دفتر امام زماندر ما باید کاري بکنیم که اسم خود را  ... است

  بنویسیم. الشریف)
  

 )فارس 1344 -1366( اسپنوي حسین شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    تر آقا امام زمان انتظار ظهور هرچه سریع چشم ]خدایا![

طلبـی و ایثـار و    شـهادت  ۀآرزو دارم که بـه جوانـان مـا روحیـ     باشم و می الشریف)
(عجـل  گذشت، استقامت و پایداري در راه اسالم و قرآن و در رکاب آقا امـام زمـان  

  عطا فرمایی. اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )خوزستان 1343 -1361( اسپید ابراهیم شهید 
به من چنان قدرتی ده که بتوانم مصلحی مسـلح، عابـدي مجاهـد و     !بارخدایا

اي خاضع و فروتن و جهادگري با نفـس    مجاهدي غیور و سنگرنشینی آگاه و بنده
ـ و نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)و سربازي مطیع در رکاب امام زمان  ،بـرحقش ب ئ

اگر الیق باشم در کام مـن   شیرینی شربت شهادت را !بارخدایا .امام خمینی باشم
... آري خـدا تمـام    تقربم به درگاهت قرار ده ۀوسیل بنوشان و شهادت در راهت را

دهـد   هاي متعدد و گوناگون قرار می در هر زمان و مکان مورد آزمایش ها را انسان
و البتـه شـما را بـه    «باز در قـرآن آمـده اسـت:     عمل پوشد. ۀتا به گفتارشان جام

ها چون مـرگ و گرسـنگی و نقصـان امـوال و نفـوس و آفـات در زراعـت        سختی



 

 97      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

بلـه بهشـت را    1»ها، صابران است. آسایش از آن سختی ةبیازماییم و بشارت و مژد
دهند نه به بهانه، انسان باید کار و تالش و نیت خود را در جهت خدایی  به بها می
  هد، تا بتوانند آن روح معنوي و پاك خدایی را به دست آورد. سوق د

ام با آگاهی و شـناخت   برادران و خواهران عزیزم! من راهی را که انتخاب کرده
...  اهللا اسـت  ام کـه همـان راه اولیـاء    و تالش زیاد براي شناختن این راه طی کرده

داشـت تـا اسـالم    پس والیت را بایـد سـالم نگـه     ،والیت فقیه مکتب اسالم است
(عجـل اهللا  تا زمانی که حضـرت مهـدي   !برادران و خواهران عزیز .جانش سالم باشد

والیـت فقیـه اسـت کـه      .زمـان ظهـورش فـرا نرسـیده اسـت      تعالی فرجه الشـریف) 
امامـت و   ۀوالیت فقیه چیزي جز ادامـ  ... مسئولیت امامت جامعه را بر عهده دارد

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ضرت ولی عصـر غیبت ح عصر هاي سنگین آن در مسئولیت
  نیست.الشریف) 

  
 )فارس 1336 -1361( استادیانابراهیم  شهید 

و  کنم و به یاري خـدا  به امید خداوند متعال براي فتح کربال خود را آماده می
براي نابودي لشکر کفر صـدامی و  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به رهبري امام زمان

فسـاد قـرن    ۀمریکـا ایـن جرثومـ   آرویم تا به  عراق می آزاد کردن مردم مستضعف
  تواند بکند. بفهمانیم که هیچ غلطی نمی
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 )اصفهان 1349 -1365( استکی اهللا حبیب شهید 
 اهللا را عطـایم کـرد.    که شرکت در جهـاد فـی سـبیل    و سپاس خداي را حمد
  .لیاقت همراهی با سربازانش را عطایم نمود 1که امام زمانی درود بر

  
 )خراسان رضوي 1336 -1361( استیري براتعلی یدشه 

بـه امـام    ]را هـا آن[گذشـتم و   ... هـاي خـود   این بـود کـه مـن از زن و بچـه    
  حق علیه باطل. ۀسپردم و آمدم به جبه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
 

 )خراسان رضوي 1343 -1362( استیري میرزااحمد شهید 
چـه زودتـر در   که خداونـد هر  الی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعامام زمان با سالم بر

شـتابد و در   هـا بـه یـاري رزمنـدگان مـی      فرجش تعجیـل فرمایـد کـه در جبهـه    
پـردازد و همگـی مـا بایـد از      ترین مواقع به یاري رزمندگان و مدد آنان می سخت

  آن حضرت تعجیل فرماید. ظهور خدا بخواهیم که در
  

 )ایالم 1347 -1366( استرون حسن شهید 
از خدا بخواهنـد کـه علمـاي    ...  کنم که همیشه بنده به ملت ایران وصیت می

(عجـل اهللا  مهدي موعود ،اعالم و فقهاء شریف و متعهد اسالم را تا انقالب امام زمان
پروردگـارا،   ... دارد و همیشه پشتیبان والیت فقیـه باشـید   نگه تعالی فرجه الشریف) 
بـراي   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  نقالب مهديا امام امت ما را تا !معبودا، معشوقا

  .دار پیشبرد اهداف عالی اسالم نگه
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 )اصفهان 1345 -1361( اسحاق دواتگر حسن شهید 
این راه به شـهادت رسـیدم، هـیچ     و در لیاقت شهادت داشتم اگر ر!ماد پدر و

چـون   ،1دیکـه هـیچ حتـی سـیاه بپوشـ      ]کنیـد [ من گریه موقع راضی نیستم بر
(علیهمـا  حسـین علـی   و(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     ان به پیش امام زمانتفرزند

  اهللا برسد. تر که انسان به لقاءاین بزرگ از رفته است و چه افتخار السالم)
  

 )خراسان رضوي 1350 -1365( جرودي اسحاقی جواد شهید 
از هر سو مورد هجـوم کفـار و منـافقین قـرار      این زمان که اسالم عزیز آیا در
و بـه   ]زد[ نباید از جا برخاست و پشت پا به تمـامی آمـال و آرزوهـا    ،گرفته است

(عجـل اهللا  عاشـق مهـدي   قیمت جان هم که شده از اسالم عزیز دفاع کرد. مگر مـا 
 صـدا  را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    مهـدي  مـا  مگر ،نیستیم تعالی فرجه الشریف)

را ببینـیم،   اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   (عجل خواهیم که مهدي نمی مگر ما زنیم و نمی
در  ایم تا موالیمـان را  چرا ما همه عاشق موال و آقایمان هستیم و ما به جبهه آمده

 را ما هم عاشق ما شده و خدا ها مالقات کنیم. ما عاشق خدا شدیم و همین جبهه
  خواند تا جان ما را بگیرد. می به سوي خود فرا

  
 )لرستان 1333 -1362( هیلاسدالابراهیم  شهید 

امـام   ،هاي جنگ حـق علیـه باطـل حضـرت مهـدي      جبهه ةبا سالم به فرماند
  .)السالم  علیه(یاور مظلومان ،زمان
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 )گیالن 1336 -1362( اسدپور بهرام شهید 
شـما   ،افتد هایی که از دست دیگر رزمندگان می من و سالح ۀبعد از من اسلح

بایسـتید و   1*در مقابل دشـمنان  بردارید مانند بنیان مرصوص، سد محکم آهنی 
از  تمامی کفـر  با اولین دستور بر دشمنان زبون بتازید تا .امام باشید دستور ةآماد

(عجـل اهللا  امام زمـان  آقا ،ظهور حضرت مهدي ۀزمین ]تا[ روي جهان رخت بربندد
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    فراهم شود. به امید فـرج آقـا امـام زمـان     تعالی فرجه الشریف)

  .حضرت امام خمینی ،و طول عمر امام عزیزمان یف)الشر
  

 )تهران 1348 -1367( اسدي امراهللا شهید 
رها نسازند که همانا در پوچی  خواهم که خط امام را از بستگان و دوستانم می

طورکـه تـا    همیشه بیدار باشد همـان  !اهللا  شوند. حزب راهی مخفی گرفتار می و بی
زیـرا لشـکر    ؛طورکـه نخواهـد داد   ت ندهد همانکنون بوده و قدرت خود را از دس

بـرادران   ۀهمه جا هستند و خداوند بـه همـ   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  اهللا توفیق سعادت بدهد.  هاي اسالمی و حزب انجمن پاسدار و جهاد و

  
 )فارس 1334 -1366( اسدي اسدقلی شهید 

(عجل اهللا تعـالی  با اسم امام زمانفقط یک چیز همراه دارم، لباس سبز همراه  ...
و تو اي همسـر گرامـی،    ...(علیه السالم) و پاسداري از خادمین حسین فرجه الشریف)

از روزي که لباس سبز پاسداري به تن کردم این آرزو راداشتم که لیاقت سـربازي  
 را پیـدا کـرده و خـدا توفیـق    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) االعظم اهللا  در لشکر ولی
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  شهادت در راه خودش را که به سربازانش وعده داده، نصیبم کند.
  

 )تهران 1343 -1364( اسدي اکبر شهید 
(عجل اهللا تعـالی  پایان به حضور مبارك و مقدس آقا امام زمان با سالم و درود بی

پایان به حضور مبارك  ... با سالم و درود بی تمام رزمندگان ةفرماند ،فرجه الشـریف) 
  تمام رزمندگان. ةفرماند ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان و مقدس آقا

  
  )همدان 1343 -1361( اسدیار حسین شهید 
(عجـل اهللا  سر بر بالین موالیمان امام زمان آن دارم که در آخرین لحظات، امید

د کـه هـر شـب    او از من راضی باشد. مواظب باشی داشته باشم. تعالی فرجه الشریف)
بکوشیم تا رضایت او را به دست  برند. اعمال را نزد او می ۀجشنبه نامدوشنبه و پن
هاي جمعـه در دعـاي کمیـل،     در پیروزي اسالم بر کفر در شب هللا شاء  آوریم. ان

شود به یـاد شـهدا    نماز جمعه در هنگامی که آسمان در طلوع و غروب خونین می
نزدیک شود، دار عمـل   شریف)(عجل اهللا تعالی فرجه الباشیم دعا کنید تا ظهور مهدي

  .اینجاست
  

 )خراسان رضوي 1332 -1363( جیزآبادي اسدي اسحاق شهید 
، ال الـه اال اهللا «خواهش دارم تا آخر عمر بر این امام وفـادار بمانیـد تـا پـرچم     

...  بسـپارید  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   را به دست امام زمان »اهللا محمد رسول
د، امر او را اطاعت کنید، جنگ را از یاد نبرید تا این انقـالب  قدر این رهبر را بدانی

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     را بـه صـاحب اصـلی آن، حضـرت مهـدي      یاسالم
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... فرزندان مرا که از محبت پـدر محـروم   ! و تو اي همسرم ... اهللا شاء  ان برسانید،
تی کرده، دست نـوازش  ها را سرپرسهستند تا وقتی که به محبت تو نیاز دارند آن

ها را بـه مدرسـه بفرسـت و بـا احکـام دیـن مبـین اسـالم         ها بکش، آنبه سر آن
ها بـا برگـزاري    چون دل ؛ها را با عاشوراي حسینی پرورش بدهآن آشنایشان ساز،

ها بگو درس دینداري، درس وفاداري به آن .ماند مراسم عزاداري حسینی زنده می
ها بگو در زمـان حـال، امـام حاضرشـان امـام      به آن را از مکتب حسینی بیاموزند،

  است و در غیبت و براي ظهورش دعا کنند.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )کرمان 1337 -1362( کرم  اسديحسین  شهید 
 ،شامل حال من شد کـه در زمـان حسـین زمانمـان     الحمدهللا که توفیق الهی

در جنگ سپاه اسالم  تعالی فرجه الشـریف) (عجل اهللا ب امام زمانئنا ،شکن خمینی بت
راه حـق و  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    با سپاه کفر و با فرماندهی موال امام زمان

(عجـل اهللا  ... دعا کنید که هرچه زودتر خدا فرج امام زمان حقیقت را انتخاب کرده
  اشته شود.را نزدیک کند تا پرچم اسالم در سرتاسر جهان برافر تعالی فرجه الشریف)

  
 )آذربایجان شرقی 1345 -1362( آبادي اسراري فتح ایوب شهید 
تو هم آگاه هستی که من با آگاهی تمام ایـن راه را انتخـاب کـردم و     !خداوندا

(عجـل  امام زمـان  هاي دین تو (خدا) و آماده شدن راه ظهور براي محکم شدن پایه
خـواهم کـه بـر     از تـو مـی   !اونـدا کنم. خد جانم را قربانی می اهللا تعالی فرجه الشریف)

  شکیبایی عطا فرمایی. عزیزم صبر و ةخانواد
  



 

 103      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )مرکزي 1345 -1365( اسفندانیاحمد  شهید 
تو کشته بشویم و به فـیض  به ما توفیق بده که در راه تو به همراه ولی  !خدایا
  ل گردیم.ئشهادت نا

  
 )فارس 1340 -1360( بیات اسفندیاري حاتم شهید 
باشـم  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ت دارم که سرباز امام زمانخیلی دوس !خدایا

 ،ان سالم به در خواهم برد و یا نـه دانم از این جنگ ج اما نمی ،و بتوانم او را ببینم
المقـدس    ولی آرزوي دیدارشان را زیاد دارم. دوست دارم که در آزاد کـردن بیـت  

ه خـون مـا را مکیـده و    خوران را که چندین سال است کـ رکت کنم و این جهانش
هایشـان   شـان و ظلـم   دینـی  خون تمام مستضعفین را، آنان را به سـزاي ایـن بـی   

امـام   برسانیم. البته با یاري تو و به رهبري امام خمینی و ظهور حجـت برحقـت،  
  و شهادت را خیلی دوست دارم.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )قم 1345 -1362( اسکندري احمد شهید 
بـه ایـن    ]و تواننـد بکننـد   نمـی [ ابرجنایتکاران هیچ غلطی ز هیچ کدام ازهرگ

تواننـد   نمـی  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  اهللا و به این کشور امام زمان  ملت حزب
  آسیبی وارد کنند.

  
 )خراسان رضوي 1348 -1367( اسکندري اصغر شهید 

اي خـویش  هم اکنون که جهاد بر من حقیر واجب گشته است به عشق و رض
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    نهم تا شاید به هنگام شهادت امـام زمـان   قدم در این راه می
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  خویش را زیارت کنم. الشریف)
  

 )فارس 1346 -1365( اسکندري امیر شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    خواهم که ظهور حضـرت مهـدي   و از خداوند متعال می

عزیزمان طـول عمـر عطـا کنـد و      را هرچه زودتر میسر بگرداند و به امام الشریف)
 !خدایا .کنند را در پناه خود حفظ کند سایر مسئولین که براي رضاي خدا کار می

 رهبـر  بسـپار.  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)را به دست مهدي این جمهوري اسالمی
بـراي  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     انقالب حضرت مهدي تا الشأن اسالم را عظیم

بـه   را (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  آقا امام زمان محافظت بفرما ظهورحفظ اسالم 
  . ... تعجیل بینداز

  
 )همدان 1339 -1362( اسکندري اهللا حجت شهید 
داریم و هـر لحظـه انتظـار     می امیدمان به خداست و براي رضاي او قدم بر ما

نــد متعــال از خداو کشــیم و مــی را (عجــل اهللا تعــالی فرجــه الشــریف)امــام زمانمــان
چـه نزدیـک   را هر(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امام زمان خواهیم که فرج آقا می

  بگرداند.
  

 چهارمحال و بختیاري) 1344 -1361( بروجنی  اسکندري اسماعیل شهید 
 از اي لحظـه   اسـت،  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) حضرت مهدي ،امام زمان شما

مشـکالت   هـا و  ایشان غفلت نکنید. گرفتاريظهور  عزاداري براي سالمتی و و دعا
  رفع کنید. آن حضرت حل و ۀخود را به واسط
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 )همدان 1340 -1366( پور اسماعیل احمد شهید 
ایـن   ،شـریف) ال تعـالی فرجـه   اهللا  (عجـل با سالم به آقا امام زمان، حضـرت مهـدي  

ن بـر امـام   و با درود بیکـرا  )علیها اهللا  سالم(عالم تشیع و یادگار حضرت زهرا ةذخیر
ـ      این مرد خدا و عدالت ،امت خـود جوانـان جهـان     ۀخـواه کـه بـا قیـام پیامبرگون

کنـد و بـا    ن فـراهم مـی  اسازي ظهـور آقامـ   باالخص جوانان ایرانی را جهت زمینه
م آل ئآرزوي همنشین شـدن شـهداي انقـالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی بـا قـا        

و بـا آرزوي شـفاي    لـیهم السـالم)  (عو ائمه معصومین(صلی اهللا علیه و آله و سلم) محمد
عاجل تمام مجرومین و معلولین اسالم و با آرزوي پیروزي سریع اسـالم بـر کفـر    

در سراسـر   »الـه اال اهللا  ال«مدن پرچم پر عـدل و عـدالت   آ جهانی و به اهتزاز در
به امید زیارت کـربالي معـالي    ... گیتی و توفیق روزافزون تمام خادمین به اسالم

  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)آمدن پرچم سبز محمد رسول اهللا اهتزاز در بهو  حسینی
(عجل اهللا تعالی فرجـه  امام زمان آقا تر چه سریعو به امید ظهور هر در سرتاسر گیتی

  دار شما. نگه . خداالشریف)
  

 )آذربایجان شرقی 1345 -1362( زاده اسماعیل حسن شهید 
عزیـزم دارم کـه دسـت از دامـن      ةنوادخا خواهران و حال سخنی به برادران و
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    راه وي که همان راه امام عصر پربرکت امام امت بر نداشته و

رین نفس ادامه دهند تا این انقالب را بـه صـاحب اصـلی امـام     آخاست تا  الشریف)
  .تحویل دهند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
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 )قم 1329 -1364( نویسی اسماعیل اسداهللا شهید 
 هاي مسلمانان و امت شهیدپرور ملت ۀداوند این نعمت بزرگ یعنی قلب همخ
آن  حتـی در کنـار   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ظهور حضرت مهـدي  تا ایران را

(عجـل اهللا تعـالی   سربازان امـام زمـان   ۀدر سر نماز، هم ... دارد حضرت براي ما نگه
  دعا کنید. را فرجه الشریف)

  
 )آذربایجان شرقی 1344 -1362( اسماعیلیابراهیم  شهید 

ایم کـه تمـام جنایتکـاران     گرفته اي امت مسلمان ایران! ما در یک زمانی قرار
را  پـا این است که این انقـالب نو  سعی و کوششان بر .غربی و یا خواه شرقی باشد

 بـراي ایـن ملـت    هاکه هر کدام آن - و مجروح از دست دادن هزاران شهید که با
رشـد   نگذارنـد  و در نطفه خفه نمایند به دست آمده است، -گرانقدر بودند و عزیز

 ها باید بدانند که با یـاري خداونـد یگانـه،   آن اما ،بکشاند کشورها به سایر نماید و
 ادامه خواهیم داد(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) تا ظهور حضرت مهدي این انقالب را

در کـربال   عاشـورا  هم در روز کنند کاش ما زو میآن عده از مردم که همیشه آر و
االن  ،دادیم حسینی جواب مثبت می »هل من ناصر ینصرنی«و به نداي بودیم  می
تمـام   داده و سـر  را »ینصـرنی  هل من ناصر«در جماران صداي  آن بزرگوار فرزند

 ۀزمـان آزمـایش رسـیده و همـ     باشد و حـاال  سرزمین ایران همانند دیار کربال می
این آزمـایش   امیدوارم که خداوند یگانه در باشند، حال آزمایش می ت ایران درمل

اگر کسی  در محضر خداوند قرار گیریم، سفید ةرا یاري نموده تا بتوانیم با چهرما 
تفـاوت باشـد    بـه مسـائل بـی    و اي بکشد به گوشه زمان خودش را این برهه از در

جوابگو خواهـد   یگانه مسئول بوده و نددر برابر خداو در برابر خون شهداء و حتماً
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 در تمامی جهـان برافراشـته شـود بـه امیـد      »اهللا اله اال ال«امیدوارم پرچم  ... بود
از چنـگ   قـدس عزیـز   و آزادي کـربال  پیروزي رزمندگان اسـالم و  تر چه سریعهر

  کفار.
 

 )مرکزي 1343 -1363( اسماعیلی بهرام شهید 
(عجـل اهللا  نیروهاي اسالم ةفرماند ،الزمانسالم و درود فراوان بر مهدي صاحب 

هـاي جهـاد    آماده رفتن بـه میـدان   ۀرزمندگان اسالم همیش ... تعالی فرجه الشریف)
خـود را بـا یـاري خداونـد تبـارك و       ةباشند تا ضربات کوبند علیه کفر جهانی می

مامی بر پیکر ت (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) تعالی به فرماندهی موالیشان امام زمان
  آورند. دشمنان اسالم وارد

 
 )مرکزي 1343 -1363( اسماعیلی پرویز شهید 

در نمازهایتان دعا به جان امام نمایید تـا زمـان پیوسـتن انقـالب بـه انقـالب       
  .ه)روحی فدا(جهانی حضرت مهدي

  
 )گیالن 1343 -1365( اسماعیلیان ابراهیم شهید 

بـار   کننـد تـا   را آمـاده مـی   خود (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان
شاید هم براي همیشـه   لحظاتی بیشتر و دل بتازند و بعثیان سیه روز تیره دیگر بر

  را شاد کنند. شهدا ةخانواد و قلب امام عزیز
  

 )اصفهان 1337 -1362( رنانی  اسماعیلی احمد شهید 
 تعـالی  (عجـل اهللا بدانید که این جنگ تا به حال به فرماندهی امـام زمـان   این را
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پـس دعاهـاي کمیـل و توسـل و      ،و دعاهاي شما مردم بـوده اسـت   فرجه الشریف)
  نمازهاي جمعه و جماعت را فراموش نکنید.

  
 )یزد 1340 -1361( عقدا  اسماعیلی آقا حسن شهید 
امامت  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)نموقعیتی حجت خداوند و صاحب الزما در

حقش امام خمینی به عهده دارد، ب برئرا توسط نااین امت از بند رسته  و رهبري
اهللا و  مشـتاقان بـه لقـاء    مسئولیتی بس سنگین بـر گـردن معتقـدین راه خـدا و    

ـ    )علیهم السالم(شیفتگان راه ائمه اطهار آزمایشـی   ۀنهاده شده است و ایـن بـه منزل
  است.
  

 )اصفهان 1346 -1362( لمجیري  اسماعیلی اصغر شهید 
در یدان را ادامه دهید و نگذارید که خـون شـهیدان مـارا    امیدوارم که راه شه

تا به یـاري خداونـد اسـالم     مال کنندمریکا پايآهاي منافقین و  جهان به دسیسه
(عجـل اهللا  مهدي موعود ،سپس در جهان مستقر شود و امام زمان واقعی در ایران و

امیدوارم که شـما   آورده و پرچم اسالم را در جهان به اهتزاز درتعالی فرجه الشریف) 
جزء سربازان آن حضرت باشید. دیگر عرضی ندارم به جز پیروزي مستضعفین بـر  

  مستکبرین جهان.
  

  )تهران 1341 -1361( اسماعیلی نودولقی حسینشهید  
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    در هنگام ظهور امام زمان !جان جان و پدر مادر ،برادران

  .م بود و انتقاممان را خواهیم گرفتمن هم یکی از سربازان او خواهالشریف) 
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 )تهران 1346 -1363( اشتیاقی امیر شهید 
رهبـر دردمنــدان و   رهبــر مستضـعفین جهـان،   ،درود و سـالم بـر امـام امـت    

چـرا کـه ایـن     ؛متکشان و رنجبران و مظلومین جهـان دیدگان و رهبر زح مصیبت
قیـام حضـرت امـام    اند و امیدوارند که رهبري او به رهبري و  طبقه دل به او بسته

  منتقل گردد.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي موعود ،زمان
هـاي حکومـت اسـالمی را در    خداي بزرگ به من توانایی بده که بتوانم آرمان

یـک  افسوس کـه   .حدود اختیارات و وظایف خودم در سپاه اسالم به انجام رسانم
و راه  ل اهللا تعالی فرجه الشریف)(عجحق امام زمانب برئجان بیشتر ندارم که در راه نا

  هدیه نمایم. ،اسالم که برپا شدن حق و عدالت است
  

 )خراسان رضوي 1345 -1362( اشراقی جواد شهید 
حضورشـان   که بـا (علیه السالم) امام زمان ،موالیمان و عرض سالم خدمت آقا با

  شوند. هاي حق علیه باطل موجب پیروزي اسالم می در جبهه
 

 )خراسان رضوي 1310 -1366( اشرف علی حاج شهید 
در مورد جنگ برایتان باید عرض نمایم که طبق حکـم قـرآن و طبـق فرمـان     

اهللا فـتح   شاء  حضرت امام خمینی جنگ را تا رفع فتنه از جهان ادامه دهید تا ان
(عجـل اهللا  اهللا االعظـم  ه وز عظمت اسالم و حکومت جهانی بقیـ و پیروزي نهایی و ر

قـالب اسـالمی داشـته    برقرار گردد، همیشه سعی در تقویـت ان  یف)تعالی فرجه الشر
 و اهللا پیـروز بـوده و هسـتید    شـاء   مشکالت مبارزه کنیـد کـه ان   ۀباشید و با هم
  خواهید شد.
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  )خراسان رضوي 1337 -1365( اشرفی حسین شهید 
اینجا سرزمین من است، اینجا یک سرزمین مقدسی اسـت،   !پدر و مادر عزیزم

در ایـن سـرزمین   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   مینی است که امام زماناینجا سرز
  است.
  

 )خراسان جنوبی 1345 -1362( پور اشرفی احمد شهید 
امام دفاع از حریم اسالم را واجب کفایی دانستند و از جوانان خواستند تـا بـه   

شـدم   در این بین من هم بر آن ،میدان نبرد روند. جوانان استقبال از مرگ کردند
آن بـه   در(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     تا در سرزمین مقدسـی کـه امـام زمـان    

سرزمینی که مرز بین مرگ و زندگی  قدم بگذارم. ،گوید رزمندگان خوش آمد می
  رود که انسان برنگردد. است و احتمال می

  
 )تهران 1337 -1361( پور اشکستان علی حسن شهید 

در راه اعـتالي اسـالم بـه رهبـري امـام       راهـا   مشقت و ها با آغوش باز سختی
 در ایـن راه از  .پذیرا هسـتم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خمینی تا ظهور امام زمان

  .1کردگذار نخواهم هیچ کوششی فرو
  

 )خراسان رضوي 1310 -1365( اصغرزادهابوالقاسم  شهید 
و  آله و سـلم)  (صلی اهللا علیه ودرود و سالم بیکران بر پیامبر خاتم، حضرت محمد

                                                           
   در اصل وصیت: نخواهم بود -1
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بـر   1تصـلوات و تحیـ   ،)الم اهللا علیهـا (سـ فاطمه زهرا ،شابر دخت بزرگوار و گرامی
(صلی اهللا علیـه و آلـه و   ، جانشین و وصی پیامبر اسالم)علیه السالم(المؤمنینمولی امیر

 ،هـا م آنئبـه خصـوص بـر خـاتم و قـا      و بر یازده اوالد شریف و بزرگوارش و سلم)
... حال که به فرمان  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عسکريابن الحسن  هضرت حجح

به بهتـرین وجـه انجـام وظیفـه      قدرتم و با تمامی توان و ،ام امام امت لبیک گفته
الم اهللا (سبی فاطمه زهرا و بی(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان نموده و قلب آقا

چنـین سـنی کـه از عمـرم      کـنم کـه در   کنم و خدا را شکر مـی  را شاد می) علیهـا 
گذرد و به خوب و بد به نسبت خودم آگاه هستم، توانستم بـا کمـال ایمـان و     می

 پـر برکـت را   ۀایـن راه مقـدس و ایـن جبهـ     اعتقاد و در نهایت آزادي و اختیـار، 
 ... دشمنان خارجی هم بدانند تا زمانی که ما کتاب مقدس قـرآن در  انتخاب کنم

چـه بیشـتر   مام امـت رهبـر و راهنمـاي ماسـت، هر    ادست داریم و تا هنگامی که 
بـه   ها بیشتر خواهد شـد و توطئه کنند ایمان و اعتقاد ما به ایستادن در مقابل آن

 ةپرونـد (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     اهللا، با فرج آقا امام زمـان  شاء  زودي زود ان
  ها بسته خواهد شد.آن [ي]کثیف جنایتکار

  
 )چهارمحال و بختیاري 1346 -1363( غملکیمر اصغرزاده الیاس شهید 

ـ و نا (علیه السالم)قدر این فرزند حسین .قدر این رهبر عزیز را بدانید حـق  ب برئ
را بدانید و او را تنها نگذارید و نکنـد خـداي    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان

ا بدانید که اگـر  این ر را تنها بگذارید.(علیه السالم) حسین ناکرده مانند مردم کوفه،
به عظمت خداوند قسـم شـهداي انقـالب     ،اهللا عزیز را تنها بگذارد  کسی این روح

                                                           
   در اصل وصیت: تحیات -1
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بـه   کننـد.  گیرند و بازخواست می شهداي جنگ تحمیلی جلویتان را می اسالمی و
علیه اهللا  صلی(حضرت رسول .گیرد جلویتان را می(علیه السالم) خدا قسم امام حسین

  ها بدهیم.وقت چه جوابی داریم به آن آن گیرند. یجلویمان را م )و آله و سلم
  

 )زنجان 1336 -1365( اصغريابراهیم  شهید 
 آنکه انتظارش اعتراضی است بر هر ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر مهدي

(عجـل اهللا  ... من سرباز حقیر امام زمان عدالتی است چه ظلم و جور و استکبار و بی
هزاران گـل نورسـته    ةا که ثمرمن، با آگاهی کامل این راه ر ... تعالی فرجه الشـریف) 

دانـم کـه ایـن راه سـختی و      ام و می انقالب اسالمی است، انتخاب کرده ةپرپر شد
ولـی مـن از صـلب مردانـی، متولـد       شکنجه و معلولیت و شهادت و اسـارت دارد، 

ذاشـتیم  گ اگـر در کـربال بـودیم، نمـی     !حسین جان« گفتند: ها می ام که قرنشده
هـا  راه آن ۀو مـن هـم در ادامـ    »دست نامحرمان به خیام اطفال مظلومت برسـد 

شـد در   کاش مـی  ... اماما! ام، اگر چه دیر بیدار شدم ها پیوستهگویان، به آن لبیک
هـاي تـنم را    کردنـد، تکـه   ام مـی  قطعـه   کشـتنم و قطعـه   عشق تو، هزاران بار می

شدم و تو خمینی جـان،   ادند و باز زنده مید و خاکسترم را به باد می سوزاندند می
وجود سراپا مهر تو هست؟ بگـو تـا    جان جانانم، روح و روانم، مگر نعمتی باالتر از

پوشان، شویم و غسل شهادت را کـه یادمـان    همه از پیر و جوان و مرد و زن کفن
رجـه  (عجل اهللا تعالی فهاي اقیانوس عشقت بگیریم و زمین را بر مهدي اي از آب داده

  ، فرشی گلگون تدارك ببینم.الشریف)
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 )قم 1341 -1365( اصغرياکبر  شهید 
منجی عالم بشریت  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با سالم خدمت حضرت مهدي
... همیشــه در عبــادات خواســتار فــرج امــام  و بنیانگــذار عــدل الهــی در جهــان

امـام   نزدیک گرداند. فرجش راباشید تا بلکه خدا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    بنیانگذار حکومت حضرت مهدي دعا کنید که او را
  باشد. می

  
 )آذربایجان شرقی 1335 -1361( مونقی  اصغري ابوالقاسم شهید 
(صلی اهللا علیه و آلـه  دهم نیست خدایی به جز اهللا و محمد شهادت می -اهللا اکبر

(عجـل اهللا  اولین امام ما و حضـرت مهـدي  (علیه السالم) ت و علیفرستاده اوسو سلم) 
براي پیـروزي   من به خاطر رضاي خدا و ... آخرین امام ما استتعالی فرجه الشریف) 

و انقـالب و امـام    (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  اسالم و به خاطر عشق به امام زمان
د بر این که بتوانیم به اسالم و امی خمینی این راه را با آگاهی و با عشقی پاك و با

  ام. انتخاب کرده ،انقالب کمک کنم
  

 )قزوین 1342 -1360( ها اصغري اکبر شهید 
ها شهید  خواهران و برادران! این را بدانید که حق پیروز است و ما اگر میلیون

آن ماست، چون خداوند پشـتیبان ماسـت؛ چـون امـام      پیروزي از هم بدهیم، باز
  کند. ما را یاري می تعالی فرجه الشریف)(عجل اهللا زمان
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 )تهران 1341 -1361( اصالحی ایوب شهید 
فرمانـده  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  سالم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر

  هاي حق. جبهه
  

 )تهران 1341 -1361( چقورتی  اصالنی اکبر شهید 
چـون ایـن    ؛خـور شـوم غـم م   من اگر در راه دین و اسالم شهید مـی  ...! مادرم
 از حسین که خط سرخ شهادت را به وجود آورد و با خون خود اسـالم را  درس را
حق ب برئاین نهال انقالب که به رهبري نا من هم با خون خود .داشت پابرجا نگه
  کنم. آمده آبیاري می به وجود(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان

  
 )ذربایجان شرقیآ 1345 -1364( کیوانی  اصل جواد شهید 
 ده تا توفیق شرکت در جهـاد فـی سـبیل    از بندگان خاص خود قرار مرا !الهی

امـا   ،اهللا را پیدا کنم هرچند که بسیار گناهکارم و سرتاسر وجودم نافرمانی توست 
تکـه بـدنم و     اي را نصیبم گردان بدان گونه کـه تکـه   رحم کن و شهادت خالصانه

(علیه امام حسین و (علیه السالم)شوند که امام علیام در آخرت باعث  هاي بریده رگ
غالمـان   مـرا جـزو   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان به فریادم رسند و السالم)

  .آورد ]به شمار[خویش 
  

 )همدان 1340 -1364( اصلیان جمشید شهید 
  ،(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حق حضـرت مهـدي  ب برئنا ،سالم بر روح خدا

دهد و باکی از هیچ  ه مردم خداجو را به طرف تکامل پیدا کردن سوق میکسی ک
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چیز به جز خدا ندارد. اوست که به ما هم آموخت که باکی از جهانخواران شرق و 
(عجل اهللا تعـالی  زنیم که تا ظهور آقا امام زمان غرب نداشته باشیم و ما هم فریاد می

 برابـر  کـه در  ننگ بر ما خواهیم کرد.ظلم و ستم ایستادگی  در برابر فرجه الشریف)
افراشـته  ... بـه امیـد بر   رویـم  ذلت نمـی  بار زیر فرود آوریم. هیهات که ما ظلم سر

در تمـام   »(صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)    محمد رسول اهللا ،ال اله اال اهللا«شدن پرچم 
  نقاط جهان و نابودي دشمنان اسالم.

  
 )تهران 1348 -1364( اعتمادسعید امیرحسین شهید 

فـرج آقـا    آن سر جدا و با دعا براي تعجیـل در  ۀگوش  به امید زیارت قبر شش
و با دعا براي طول عمر امـام حتـی در کنـار    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)الزمان مهدي صاحب
  

 )سمنان 1342 -1364( نژاد اعظمی ابوالفضل شهید 
 رت مطلق و به نام او که همه چیز از اوست و در تحت اراده و نظربه نام او قد

و خانـدان  (صلی اهللا علیه و آله و سلم) درود فراوان به محمد و فرمان اوست و سالم و
آمدن فرشتگان و جایگاه نزول وحی و معدن رحمـت و   نبوت جایگاه و محل فرود

ا و صاحبان خردمنـدي  ه روشنی بخش تاریکی و گرتسالم گرممان به امامان هدای
و درود  ... هـاي خـدا   و هوشیاري و پناهگاه عالمیان و وارثـان پیـامبران و حجـت   

ـ و نا(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     مهدي موعـود  ،فراوان به حضرت امام زمان ب ئ
  جهان اسالم. ةآن قلب تپند ،حضرت امام خمینی حق آن،بر
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 )اردبیل 1339 -1362( اعلمی اسماعیل شهید 
(عجـل اهللا  نصرت خودت و فرماندهی موال امام زمـان  این عملیات را با ...! ایاخد

 به پیروزي برسان که همانا پیـروزي در یـد قــــدرت توسـت،    تعالی فرجه الشریف) 
ایمانمان  بیدار و خود در تمام مراحل عملیات همواره با یاد هاي ما را دل !خداوندا
  دار. استوار نگه را ثابت و

  
 )آذربایجان شرقی 1340 -1361( افتخاري جبار شهید 

(عجـل اهللا  به جاي گریه از خداوند متعال بخواهید ظهور امـام زمـان   ]!عزیزانم[
خداوند متعال بخواهیـد کـه خمینـی     از نیز را نزدیک فرماید وتعالی فرجه الشریف) 

بر دارد که مرجع و ره نگه(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  شکن را تا انقالب مهدي بت
  .ماست
 

 )تهران 1337 -1362( افراسیابی جواد شهید 
قصد ضـربه  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) لعنت خدا بر کسی که به نام امام زمان

  دارد. زدن به انقالب خونبار اسالمی را
  

 )زنجان 1336 -1361( افشاري ابراهیم شهید 
خـش قلـب   با سالم و درود فراوان بر مشعل فروزان جهان اسـالم و روشـنی ب  

اهللا فـی االرض،   ه سنگرنشینان در راه حفظ قرآن، بقیـ جهادگران و میدان داران و 
روحـی و  (امـام زمـان  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  ولی عصر، حجت رحمان المهدي

  .)العالمین له الفداء ارواح
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 )اصفهان 1347 -1364( افشاري اصغر شهید 
  .عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)(امام زمان ،الهی ةبا درود بر آخرین ذخیر

  
 )تهران 1344 -1363( افشاري حسین شهید 

 ال«هر لحظه انقالبمان به سوي هدف نهایی خود که برافراشـته شـدن پـرچم    
شـود تـا نویـدي از ظهـور      تـر مـی   باشـد نزدیـک   در سرتاسر جهان می »اله اال اهللا

تضـعفان جهـان از   تمامی مس و دهد سر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي
یوغ بندگی و اسارت نجات یابند. انقالب کبیرمان چون خـدایی اسـت در سراسـر    

گـرم کـرده و    اي مردم مستضـعف را خوشـحال و دل   جهان نفوذ پیدا کرده و عده
هـاي   قـدرت  ۀهمـ  هللا شاء  اند که ان شروع به مبارزه بر علیه استکبار جهانی کرده

در نظر داشـته   این را ... نابود خواهند شد وند،ظالم به زودي با قدرت پرتوان خدا
باشید که باید در تمام مسائل شما در صحنه باشید و کمک به این انقـالب کنیـد   

خیالی را کنار بگذارید و نگویید که خوب حاال که انقالب شده دیگر کارمـان   و بی
برسـانیم   به ثمـر  این انقالب را باید تمام شد، خیر بلکه تازه کارمان شروع شده و

به دست صاحب اصلی این انقالب که حضـرت   را »اهللا اله اال ال«که عاقبت پرچم 
دهیم که این درسـت همـان صـحبت     ،باشد می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي

.. و االن . »جنگ جنگ تا رفع کـل فتنـه در عـالم   «باشد که فرموده   امام امت می
ه جایی و ظهور حضـرت بقیـ  م براي پابرکه ما در جنگ با کفر جهانی هستیم اسال

خواهد و در این جنگ کشتن هسـت و کشـته شـدن     ، خون می)روحی له الفداء(اهللا 
  که اگر بکشیم و یا کشته شویم، پیروزیم. هم هست،
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 )آذربایجان شرقی 1346 -1364( دیبازر  افشردي جواد شهید 
و امام  )السـالم   یهمعل(مه اطهارئمحکم کرده و از طریق توسل بر ا پشت جبهه را

پیـروزي رزمنـدگان و شـفاي عاجـل مجروحـان      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  .دیخواستار باش فداکار رزمنده را

  
 )فارس 1340 -1360( افضل احمد شهید 
 ۀخمینـی از راهـی دیگـر بـرود طبـق گفتـ      همه مردم از راهـی و   اگر به خدا
 ةکننـد  یـاري  و (علیـه السـالم)  علـی  رو فرزنـد  لـه دنبا )علیه و آله و سلماهللا  صلی(پیامبر

آخرین لحظه هستم و خواهم بود  تا(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) جانشین امام زمان
  بکنید. خواهید، باید همین کار را می را و شما هم اگراسالم و قرآن و خدا

  
 )همدان 1337 -1361( اقدامیان حسین شهید 
(عجـل اهللا تعـالی   ب اسـت و حضـرت مهـدي   است که پشتیبان این انقال خداوند

هـاي مذبوحانـه از جملـه     است که نگهبان آن است کـه ایـن تـالش    فرجه الشریف)
هاي مخـالفین راه بـه جـایی     سازي شایعه هاي نظامی، سیاسی و فرهنگی و حرکت

ها به اثبات  با دادن خون و ایثارگري بارها و مردم ایران این موضوع را نخواهد برد
زیـرا کـه    ؛و استوار به راه خود ادامه دهنـد  ند و امیدوارم همچنان محکما رسانیده

  به این انقالب دوخته شده است.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) چشم حضرت مهدي
  

 )فارس 1341 -1364( اکبرپور اکبر شهید 
منجـی عـالم بشـریت و بـر      ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي موعود بر درود
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  حق و عدالت و درهم کوبنده بساط ظلم و ستم.پرچم  ةپاکنند
  

 )گیالن 1341 -1361( اي رودبنه اکبرپورابوطالب  شهید 
راه تـو   مـن عاشـقانه قـدم در   هللا ا اي معبـود  اي آخرین پناهگـاه،  اي اولین و

و محبـت   گناهـانم درگـذر   از خـواهم؛  مـی  تو از هستم و عاشق تو زیرا ؛دارم برمی
خواهم این امام عزیز، قوت قلـبم را طـول   می تو و ازخودت را از سرم کم مگردان 

را هرچـه زودتـر     تعالی فرجـه الشـریف)  (عجل اهللاسعادت بفرما و فرج امام زمانعمر با
(عجـل  خواهم که انقالب اسالمی ما را به انقـالب مهـدي   نزدیک بگردان و از تو می

  نزدیک و متصل بگردان. اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )خراسان شمالی 1337 -1362( زادهاکبر احمد شهید 
افتخار حضور در کنار ام و پیکار با خصم زبون گذارده ۀاکنون که قدم در عرص

(علیـه  عبـداهللا م، امیدوارم بتوانم به زیـارت ابا ارزمندگان پرتوان اسالم را پیدا کرده
مادران  اهللا و  اهللا براي امت حزب  کربال را با توفیق ةبرویم و راه مسدود شد السالم)

بگشـایم   (علیه السالم)امام حسین ۀر و چشم به راه زیارت قبر شش گوشو پدران پی
ز چنگـال بعثیـون و صهیونیسـت    زیارتگاه مقدس (کـربال) و قـدس عزیـز را ا    1*

را در اقصی نقاط جهان بـه  » ال اله اال اهللا« افتخارجنایتکار نجات دهیم و پرچم پر
(عجـل اهللا  را به انقالب بـزرگ حضـرت مهـدي    اهتزاز در آوریم و انقالب کوچکمان

 فرامـوش نکنیـد و   را» جنگ جنگ، تا پیروزي... « پیوند دهیم تعالی فرجه الشریف)
  ادامه دهید. تا نابودي استکبار جهانی به مبارزه خود

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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 )فارس 1345 -1365( اکبرزاده جعفر شهید 
چه  می هراز این دولت و حکومت اسال خواهم که پشتیبانی خود را از شما می

ثابت  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به آقا امام زمان بیشتر از پیش ادامه دهید و عمالً
دارید و به آن سرور با زبـان عمـل بگوییـد     کنید که لیاقت سربازي آن حضرت را

  اهالی کوفه فرق دارند. که این ملت با
 

 )آذربایجان شرقی 1343 -1362( اکبري الیاس شهید 
[بـر]  سـالم   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر صاحب الزمان ،سالم بر مهدي
  . ... امید و پناه مؤمنین )صلی اهللا علیه و آله و سلم(قائم آل محمد

 ،آقـا امـام زمـان    ،به تنها منجی عالم بشـریت  ،با سالم و درود به رهبر رهبران
و یـاوران  و یـاور مستضـعفان جهـان     (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    مهدي موعود

  جنگند. سنگرنشینان اسالم که در جنوب تا غرب کشور در قلب دشمن می
  

 )سمنان 1339 -1364( اکبري بهرام شهید 
و  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    به امید جهانی شدن انقـالب حضـرت مهـدي   

  .پیروزي تمام مستضعفان جهان بر ستمگران و به امید پیروزي نهایی رزمندگان
 

  )اصفهان 1346 -1363( اکبري اهللا حجت شهید 
ایـن راه باشـید.    ةهاست، پوینده و کوشند راه خدا بهترین راه !اي برادران عزیز

(عجـل  اهللا که فرزندان خود را طوري تربیت کنید که همه سرباز امام زمان شاء  ان
  شوند. اهللا تعالی فرجه الشریف)
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 )مرکزي 1342 -1362( اکبري حسن شهید 
(عجل اهللا تعالی فرجـه  دانید که با این ایثارهایتان قلب امام زمانب !اهللا  امت حزب

  اید. و امام امتمان را شاد کنید و رضایت خداوند را به دست آورده الشریف)
  

 )اردبیل 1340 -1362( اکبري علی حسین شهید 
ایـد   اید و به اینجا رسانیده ها زحمت مرا کشیده جانم از این که سال پدر بپذیر
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام امت و سربازي براي امام زمان براي  که سربازي

  باشد. این افتخار بزرگی برایم می باشم.
  

 )تهران 1346 -1366( اکبریان ابراهیم شهید 
ـ  پیام شهیدانی است کـه مـن رسـالت رسـاندن پیـام آن      دوش خـود  ه هـا را ب

روم؛ برپـایی   قیر که میح ةهدف تمامی شهیدان و بند نویسم. احساس کرده و می
آخر سپردن حکومت الهی از ولی فقیـه   روي زمین و در }بر{حکومت عدل الهی 

  . ... است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به دست موالیم امام زمان
سعی کنید عظمت او  امام بیشتر دقیق شوید و در !برادران ،اي مردم مسلمان

صـاحب   ب آقائاو نا .گوش دهید فرامین او به .تسلیم وي سازید خود را را بیابید و
به دسـتوراتش عمـل    گوید و ببینید چه می .است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

بـه سـوي    روم تا شهید شوم و من آنقدر به جبهه می .گردید کنید که رستگار می
انقـالب   کسانی که قصد سرکوبی اسـالم و  انقالب و... با ضد ردمگمعبودم رهسپار 

 غضب رفتار کنید که خشـم شـما خشـم خـدا و     با کمال خشم و دارند جدي و را
  است. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
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 )فارس 1343 -1363( باصري  اکبري حسین شهید 
اکنـون زمـان آن    گهواره شما را یار خوانـد،  اي جوانان، اي کسانی که امام در
چم اسـالم را تـا برافراشـته شـدن     گویـان پـر   رسیده که به یاري شتابید و لبیـک 

کـه   بدانیـد  !... اي مردم بلند نگه دارید(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) حکومت مهدي
اش را بـه صـاحب    کشـتی  این کشتیبان نوحی است که در دریاي تالطـم امـواج،  

آن دور  اي از لحظـه  .خواهد سـپرد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان؛ اصلی آن
آخـرت نصـیبتان    دنیـا و  ضـاللت در  دست برندارید کـه جـز   او از هرگزنشوید و 

از شما راضی باشـد کـه امـام     او کنید تا چیزتان را به راه او فدا نخواهد شد. همه
  شما راضی خواهد بود. راضی و خدا نیز از (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )اصفهان 1343 -1363( جونی  اکبري اکبر شهید 
(عجـل اهللا تعـالی   المنتظر  کل مستضعفین جهان حضرت مهدي ةفرمانددرود بر 
  .)روحی له الفداء(امام خمینی ،حقشب برئو نا فرجه الشریف)

  
 )اصفهان 1348 -1365( زیاري  اکبري علی حسین شهید 

ما حضرت امام خمینی به عنوان سمبل این اجتهاد هر گونـه   ۀاینک در جامع
بایـد پـذیرفت و بـه دلیـل      و طاعـه  درنگ و سمعاًحکم و فتوایی را صادر کند بال

اسـت  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امـر ولـی عصـر زمـان     ،اینکه امر والیت فقیه
ایشان صددرصد خـالف شـرع و خـالف نـص صـریح       سرپیچی و خوداري از اوامر

پناهگـاهی را بـراي خـود انتخـاب      ... هر کس امیـد بـه جـایی دارد و    قرآن است
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     تان خداوند و امـام زمـان   هم پناهگاهکند و شما  می
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حضور قلب مشکل خود را پیش امـام   است. هر گاه براي شما مشکلی پیش آید با
او بـه   او طلب کمک کنیـد کـه حتمـاً    از ببرید و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

  شما کمک خواهد کرد.
  

 )چهارمحال و بختیاري 1347 -1362( نجفی اکبري شاه احسان شهید 
ر و اي پـد  بر تو )صلی اهللا علیه و آله و سلم(درود فراوان و سالم خدا و رسول خدا

فرسـتی تـا بـا نثـار      مـی  1به یاري اسالم خود را ۀمادر مسلمان که تنها جگر گوش
...  آورد خون خود پـرچم توحیـد را در سرتاسـر جهـان بـه اهتـراز در       اي از قطره

زعـیم   ،مرجع بزرگوار ،ب برحقشئماندهی و رهبري امام زمان و نافرتحت  ]شما[
  .]هستید[ امام خمینی ،قدر عالی

  
 )اصفهان 1347 -1365( اکبري فرتخونی جعفر شهید 

 هاي غرب کردستان گرفته تا صحراهاي سوزان خوزسـتان و  جبهه اینان که از
 زه کردنـد و چنان مبارنمریکایی، آآاي جنوب در طول جنگ تحمیلی صدام ه آب

امـام   و گوینـد  آنـان تکبیـر مـی    دادند که فرشتگان آسمــان بـر  رشادت به خرج
  بوسد. می دست با قدر و کفایتشان را ،امام امتشان زمانشان همراهشان است و

  
 )گیالن 1337 -1360( ناصري اکبري اسماعیل شهید 

یبان پشـت  ،گونه اختالفـی را کنـار گذاشـته    خواهم که هر از مردم مسلمان می

                                                           
   در اصل وصیت: اسالمی -1
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اي در جنـگ کوتـاهی    و لحظـه  1دنرهبر انقالب و روحانیت مبـارز و متعهـد باشـ   
 ،اش نکنند تا بتوانند در جنگ پیروز شده و این انقالب اسالمی را به صاحب اصلی

  تحویل دهند.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) آقا امام زمان
  

 )یزد -1362( اکرمی ابرقویی حسن شهید 
یعنی خداونـد   ؛)14؛ آیه علقسوره (»الم یعلم بان اهللا یري« فرماید: ن مجید میآقر

  بیند. تمام اعمال انسان را می
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    بنابراین سعی کنید کاري انجام دهید که امام زمان پس
(عجـل اهللا  ... امام زمان باشد و همچنین خداوند متعال دست شما راضیاز  الشریف)

رسـد   قا میآاعمال ما هر هفته به دست  ۀنبرید که نام درا از یا تعالی فرجه الشـریف) 
(عجـل اهللا تعـالی   قا امام زمانآناه کنید که نامه اعمالتان جلوي نگذارید گ یعنی کالً

  تان در پیشگاه خداوند پر از گناه باشد. سیاه باشد و پروندهفرجه الشریف) 
  

 )گیالن 1349 -1367( کناري پاچه البرز حسن شهید 
منافقین در شما رخنـه کنـد و شـما را نسـبت بـه اسـالم و امـام         نگذارید که

  بدبین کنند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عصر
  

 )تهران 1344 -1362( الفت امیر شهید 
هاي شهدا نیز سر بزنید که نکنـد خـداي نکـرده کمبـودي داشـته       به خانواده

اطر خـدا تقـدیم   هاي خود را بـه خـ   ها که گل باشند و از عمق دل به این خانواده
                                                           

   در اصل وصیت: باشد -1
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هـا  ها رفتار کنید و نکند آناحترام بگذارید و با مهر و محبت با آن ،انقالب کردند
 اسـت (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ها رنجاندن امام زمانرا برنجانید که رنجاندن آن

... بخوانید و یار و یاور این امام باشید و نکند او را تنها گذارید که تنها گـذاردن او  
دعا به جـانش کنیـد کـه     است، (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ها گذاردن امام زمانتن

 او را(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   و تا ظهور حضرت مهدي کند خدا عمر او را زیاد
  دارد. نگه

  
 )تهران 1345 -1367( اول  الفتی احمد شهید 

یـد بشـریت   ام سالم بر دوازده امام معصوم به خصوص بـر دوازدهمـین امـام،   
... هر کس که دور مانـد   خمینی و رهروان او ،حد بر امام امت مظلوم و درودي بی

از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش، از طرفی بسیار عالقـه بـه مانـدن و    
(عجـل اهللا تعـالی   امـام زمـان  «سپس اصالح امت و آرزوي ظهور و خدمت در دولت 

اراده کـردیم تـا بـر     مـا «هی باشم که فرمود: ال ةرا دارم تا ناظر وعد» فرجه الشریف)
از طرفـی   و» مستضعفان منت نهیم و آنان را امامان و وارثـان زمـین قـرار دهـیم    

امـام  «... دوست دارم که از من فقط بـه نـام یـک سـرباز      دیگر عالقه به بازگشت
  یاد شود.» (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )زنجان 1339 -1365( یاري اهللا حسین شهید 
اسیران هواي نفس توفیـق   دل و آلودگان به مادیات و اي کاش! خفتگان سیاه

هاي نور و معنویت رزمندگان اسالم  از نزدیک با فضاي ملکوتی جبهه یافتند تا می
چـه هـم آلـوده باشـد،     شـود و انسـان هر   شدند، اینجا دل سنگ آب مـی  آشنا می
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امـام   ]اگـر [ لی کسانی هستند کهگذارد، و شود و در عالمی دیگر پا می منقلب می
قـرآن کـریم    ۀهـا دیگـر بـه گفتـ    این. کنند مخالفت می زمان هم ظهور کند، با او

ایران آغـاز   شوند، ولی بدانند حرکتی که در قلبشان کور است و هرگز هدایت نمی
  شده یک حرکت الهی است.

  
 )فارس 1337 -1359( وردي دشت ارژنه اهللا بهمن شهید 

 (علیـه السـالم)  مهـدي هـادي  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ام زمانامیدوارم که ام
ضـعیفان نجـات یابنـد. امیـدوارم ایـن رهبـر        ۀهرچه زودتر ظهـور کنـد تـا همـ    

  هر دو جهان بماند. مان در پناه اهللا محفوظ و روسفید و پیروز در بلنداندیشه
  

 )آذربایجان شرقی 1343 -1363( زاده وردي اهللا احمد شهید 
ها کمک کنیم تا به یـاري   باید به جبهه .اصلی ما است ۀنگ یک مسئلامرزو ج

ـ و نا(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     خداوند متعال و بـه فرمانـدهی امـام زمـان     ب ئ
شـرق و   ةبر پیکر صدامیان بزنیم و سرسـپرد  نهایی را ۀبرحقش امام خمینی ضرب

ملتی که ایمان  ا بدهیم.دان تاریخ بسپاریم و درسی براي تمام دنی غرب را به زباله
ها نخواهند شد و هـر شـهیدي    راسخ به خداوند متعال دارد هرگز تسلیم ابرقدرت

شـود و   رود وحدت و انسجام ملت بیشتر می می (علیه السالم)که از تبار امام حسین
ــاد مــی  ــال شــهیدان هــم زی ــام شــهیدان را  مســئولیت در قب ــد پی ــه  شــود بای ب

از  جنایتکـاران را  و هـم قیـام کننـد    هـا آن م تاترین نقطه جهان برسانی مستضعف
(صـلی  و محمد رسـول اهللا  »ال اله اال اهللا«کشورشان بیرون کنند و پرچم پرافتخار 

  آورند. شان به اهتزاز در را بر میهن اسالمی اهللا علیه و آله و سلم)
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 )فارس 1343 -1363( یاري اهللا حسن شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    یت امـام زمـان  درود فراوان بر یگانه منجی عـالم بشـر   با

شـکند   شـکن اسـت و مـی    حق بـت شکن که ب اهللا بت  ب برحقش روحئو نا الشریف)
(عجل اهللا ساز ظهور حضرت مهدي هاي جهالت و ضاللت را، تا این انقالب زمینه بت

  گردد. تعالی فرجه الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1344 -1362( بخش امام حسن شهید 
ـ ر زمـان والیـت و امامـت نا   و د یق الهی شامل حـالم شـد  که توف هللالحمد ب ئ

شکن توانسـتم در جنـگ    ، خمینی بت(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حق امام زمانبر
(عجل اهللا تعالی فرجـه  م امام زمانیسپاه اسالم، مقابل سپاه کفر تحت فرماندهی موال

ایـن   و شـهامت،  اهللا، این مظهـر پـاکی    خودت روح !... خدایا شرکت کنم الشریف)
و ایـن امیـد    (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) اسالم راستین، این فرزند پاك محمد ۀنشان

بـراي مـا    (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مستضعفان جهان را تا ظهور حضرت مهدي
  دار. نگه

  
 )تهران 1344 -1362( امامی حسن شهید 

اي حقیـر و   نـده تحمـل درد فـراق بازگشـت ب    هـا انتظـار و   اکنون پس از سال
از طرفـی   .گنهکار بسیار نزدیک شده و سـرگردانی او رو بـه اتمـام گـذارده اسـت     

 در (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام زمان بسیار عالقه داشتم که در موقع ظهور
این دنیا باشم و در دولت آن امام بزرگوار خـدمت کـنم و از طـرف دیگـر سـخت      

  عالقه به بازگشت.
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 )سمنان 1335 -1361( یانامام حسین شهید 
اکنون که اسالم براي زنده ماندن خود احتیاج به خون شما دارد و زنده بودن 

حرکـت   شـما  .از خون دادن نهراسـید  اسالم را به زنده بودن خود ترجیح دهید و
امـام   مطمـئن باشـید   مطمئن باشید خداوند شما را تا آخر راه خواهد بـرد.  ،کنید
آنچه مهم است حرکت  .پشتیبان شما خواهد بود ه الشریف)(عجل اهللا تعالی فرجزمان
 ،هایش جلوي پـاي اسـالم قربـانی کنیـد     پیرایه ۀل است. بیایید زندگی را با هماو

  قربانی کنید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) جلوي پاي امام زمان
  

 )اصفهان 1342 -1361( امامی بافرانی احمد شهید 
و حقیقـت، راسـت قامتـان مکتـب اسـالم،       پیکارگران راه حـق  ،امت اسالمی

رحمـت و   !هـاي پوشـالی قـرن    امیددهندگان محرومین جهان، نابودکنندگان بـت 
دادن دسـتورات نجـات    بشارت خدا برشما باد که به فرمان الهی و چراغ راه قـرار 

و پیروي از ولی فقیه توانسـتند در قـرن حاکمیـت    السالم)  م(علیهاطهار ۀبخش ائم
 ۀجهان روشن کرده و روزن ظلمت حاکم بر ان مشعلی فروزان درستمگران و جبار

ــ  ــراي ســتمدیدگان و محرومــان جهــان ب ــد و حاکمیــت ه امیــدي ب وجــود آوری
سردمداران فساد را به خطر اندازید و چنان کنید که امام عزیزمـان بگوینـد؛ ایـن    

 ة... مکتبـی کـه بـه نیکـان وعـد      مستضعفین بر مستکبرین است ۀقرن غلب، قرن
دهـد   مـی (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     مت جهانی واحد به امامت امام زمانحکو

غوغـایی   آسـمان کبـود   ... زیر بشریت باشد ةکنند تواند تضمین چنین مکتبی می
با [و] هاي دوستان نورانی است  چهره ،معطر کرده را نسیم الهی همه جا .برپاست

سـوزاند و دیـدار    را مـی کشـند. آتـش عشـق، وجودشـان      انتظار می قامتی استوار
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یـا  «الهـی دارنـد و صـداي     ۀلـب نغمـ   بـر  ،دهـد  معشوق آرامش خاطرشـان مـی  
  شکند. شان سکوت حاکم را درهم می »مهدي
  

 )یزد 1344 -1364( امامی میبدي ابوالفضل شهید 
ـ و نا(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     درود و سالم بیکـران بـه امـام زمـان     با ب ئ

ــرحقش ــه   ،اســالمی رهبــر کبیــر انقــالب ،ب ــا درود و ســالم ب امــام خمینــی و ب
 ۀکـه همـ  ) الم اهللا علیهـا (سـ و به امید آمدن مهدي فاطمـه  (علیه السالم) حسینشهید

  . ... هستند (سالم اهللا علیها)انتظار دیدن مهدي فاطمه [در] مسلمانان و رزمندگان
  

 )خراسان رضوي 1336 -1365( مقدم یامین حسین شهید 
اکنـون کـه بـه     ؛1»اموالهم بان لهم الجنـه  لمومنین انفسهم وان اهللا اشتري من ا«

برکت جمهوري اسالمی و حکومت الهی توفیقی حاصـل شـد کـه در لشـکر امـام      
خدمت و بـا دشـمنان خـدا و اسـالم و مسـلمین      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

مـا ایمـان    ... مبارزه کنیم و در این راه جان ناقابل را به پیشگاه الهی تقدیم کنیم
داریم، خداونـد قـادر متعـال داریـم و     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) داریم، امام زمان

 ها داریم و لذا پشت ما گرم و محکم است و از هیچ چیز جـز ایمان و عشق به این
  ترسی نداریم. از خداوند

  
 )خراسان رضوي 1332 -1363( امجدي ابوالقاسم شهید 

سـالح   ن و با دستی دیگرآدر چکمه با دستی قر برادران پاي ما هم مثل دیگر
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از  متجـاوزان بعثـی را  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    و به فرماندهی حضرت مهدي
ر از طرف من کوتاهی شده اگ !اي همسرم ... سرزمین مقدس ایران به عقب برانیم

و تـو   دنیـا  ةرا ترجیح دادم به زندگی چنـد روز  چون من نداي رهبرم ؛مرا ببخش
تربیت اسالم بیاموز، که در  ها راهاي من سرپرستی کن و آن گونه از بچه م زینبه

از سربازان  خط امام و والیت فقیه و راه شهدا و پیرو قرآن و در ةدهند آینده ادامه
  باشند.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) واقعی امام زمان

  
 )آذربایجان شرقی 1332 -1362( دیزجی امیرفقر اصغر شهید 
چقـدر شـهادت در    .برادرانم را پیروز گردان تا بر لشکر کفار غالب گردند !الهی
هاي بـدر   خوشبو. در این سرزمین همانند جنگ است و مانند گل رز، زیبا راه خدا

کنـار پیـامبرم و هـر لحظـه در جلـوي       کـنم کـه در   و خندق اسالم، احساس می
بینم و چشمم در تـاریکی بـه    می را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) چشمانم امام زمانم

شهید شوم و بـه ایـن مقـام     جمالش افتاده است. اگر لیاقت داشتم که در رکابش
  ... . مل آیئرفیع نا
  

 )چهارمحال و بختیاري 1347 -1366( امیري سامانی ایرج شهید 
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   امام زمان علیه کشور اند دشمنان اسالم بسیج شده !خدایا

امـت   داننـد کـه امـروز    نمـی  ما ملـت ندارنـد و   ةاز عقید خبر تازند و می ،الشریف)
نبـرد   ۀدر صـحن  مامعنویت دارد. دوستان روحـانی  گراي ایران سالح عشق و باطن

افتـه  ی ریان صدام حضـور کلش تالقی سپاهیان اسالم و ۀدر عرص حق علیه باطل و
 اي جـالدار  ا جلـوه گرانقـدر ر  و عزیز  طالب و خون روحانیون جهاد و و که حضور
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ه حضرت بقیـ  ،رسد نوید ظهور همدم محرومان می هزاران به این جلوه که است و
  کند. یقین واصل می يرا به امید(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) العظم اهللا 

  
 )همدان 1350 -1366( امیرگان امیر شهید 

 و شـریف) (عجل اهللا تعالی فرجـه ال آقا امام زمان يسعی کنید که موجبات خشنود
  امام خمینی را فراهم کنید.

  
 )آذربایجان شرقی 1346 -1362( امینی ابراهیم شهید 

ابـراهیم   ،شکن خمینی بت ،الشأن در زمان رهبر عظیم سپاس خداي راکه ما را
 قـرار داد  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان ساز انقالب و ظهور آقا زمان، زمینه
ها  گلوله ن مستضعفان جهان به حق خود خواهند رسید؛اگر با شهادت م !... خدایا
  پاره کنید.  مرا پاره

  
 )اصفهان 1344 -1361( امینی احسان شهید 

 پیروز بوده باشـید  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امیدوارم که در پناه امام زمان ...
ن کشاند. م از ظلمت دنیا به سوي روشنایی می ... شهادت راهی است که انسان را

خواهم که با صبر خود پشت دشمنان اسالم را بـه خـاك مالیـده و هـیچ      از تو می
  مأیوس نشوید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) وقت از یاري امام زمان

  
 )اصفهان 1341 -1364( امینی امراهللا شهید 

دهم که حضرت  شهادت می متعال و دهم به وحدانیت خداي قادر شهادت می
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وصـی  (علیـه السـالم)   حضـرت علـی   رسول اوسـت و  و آله و سلم)(صلی اهللا علیه محمد
صـلی اهللا علیـه و   (پیامبر از دوازده امام هادیان جامعه بعد جانشین اوست و رسول و
حالـت   در )ارواحنـا لمقدمـه الفـداء   (این زمان که امام زمـان  در باشند و می )آله و سلم

امـروز حضـرت امـام     باشد که ولی فقیه می ةرهبري جامعه به عهد ،غیبت هستند
آنچه  !... برادران روحانی و طلبه این والیت را به عهده دارند )ظله العالی مد(خمینی

 و )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (آنچـه کـه پیـامبر    قرآن گفته بـراي مـردم بگوییـد.   
بـین   از اگرچـه شخصـیت شـما    فرمودند براي مردم بیان کنید. (علیهم السالم)ائمه

آن اشخاصی  از در پیشگاه خداوند )صلی اهللا علیه و آله و سـلم (یامبرقیامت پ برود روز
امـام   کنـد.  جامعـه تضـعیف شـوند، شـکایت مـی      نگفتند براي آنکه در ق راحکه 
کند که اي شخصی که خـودت را بـه    شکایت می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

ر ناحقان مقاومـت  براب چرا در عملت عمل نکردي؟ دانستی چرا بهمی عنوان سرباز
خواهد. نـه مـردم چـه     چه می از او  یک روحانی باید توجه کند که اسالم نکردي؟
  خواهد. خواهند که اسالم می  مردم آن را میاهللا ءشا  ان خواهند. می

  
 )کرمانشاه 1346 -1366( امینی اهللا حشمت شهید 

ی شـما  خـدمت همگـ   !خانواده عزیزم، پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم
اسـالمی   ۀتوانید در خدمت به اسالم و جامعـ امیدوارم که ب کنم و سالم عرض می

همیشـه  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) و در پیشگاه آقا امام زمان موفق و مؤید باشید
سـعادت دعـاي    بـی  لیاقـت و  بی ةاین بند از بهر روسفید و سربلند بوده و باشید و

حسـین  عندال دعا کنیـد  .که به آرزوي خودم برسم ... برایم دعا کنید خیر بنمایید
(عجـل  که خدا مرا قبول کند. دوست دارم که نزد مهدي شرمنده نباشم. دعا کنید

  پس شما هم دعا کنید. ،روسفید باشم اهللا تعالی فرجه الشریف)
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 )اصفهان 1346 -1361( امینی کهریزسنگی احمدرضا شهید 
تـر   مسـتحکم  ر چـه بیشـتر بیـدارتر و   شما باید ه !برادران عزیز اي خواهران و

ابن  هسازي حکومت حج براي آماده شوید براي برقراري کامل جمهوري اسالمی و
تفاوت نشسـت   نباید یک لحظه بی و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان ،الحسن

 اسـالم کـار خودشـان را    بلکـه دشـمنان قـرآن و    تا دشمنان جمهوري اسـالمی و 
  بکنند.
  

 )اصفهان 1344 -1365( اهللا امینی نوگورانی آیت شهید 
ام دارم؛ اینکـه از مـادرش    یادگـار و امیـد آینـده    ،وصیتی براي فرزند محبـوبم 

گونه او را بـراي   قاسم گونه،اکبر دادم یعنی علی که تذکر می طوري دارم همان تقاضا
رضاي خدا و خدمت به اسالم تربیت کند طوري که بتواند در آینـده یـک سـرباز    

  . ... باشد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اقعی امام زمانو
  

 )فارس 1345 -1362( انصاري امیرهوشنگ شهید 
دهم که پدر و مادر مرا بیـامرز و جـزو    خودت قسمت می يبه بزرگوار !الها بار
هـا  را از آن (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام زمـان  خودت قرار بده و یبخشندگ

  خشنود بگردان.
  

  )چهارمحال و بختیاري 1324 -1363( اي انصاري بارده اکبر یدشه 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    رزمندگان اسالم یادتان نرود که همگی سرباز امام زمـان 

نفـس   ۀبایـد تزکیـ  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   سرباز امام زمان هستیم و الشریف)
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 اجـرا در  ۀاهللا به مرحل  را مجاهدان فی سبیل 1»افلح من زکاها قد«داشته باشد که 
موالنـا صـاحب    3اللهم عجل فی فرج سلمین،مال االسالم و 2نصر... اللهم ا آورند می

 المهـدي،  اللهم احفظ امام الخمینی حتی ظهور(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  الزمان
(عجـل اهللا  تا انقـالب مهـدي   !خدایا !خدایا فی سبیلک. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و

  دار. خمینی را نگه فرجه الشریف)تعالی 
  

 )قزوین 1340 -1365( اینانلو اهللا حجت شهید 
و  )صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (و با سالم و صلوات خدمت جانشینان پیامبر اسالم

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ویژه امـام زمـان    به )السالم  معلیه(دوازده امام معصوم
و   با ظهـورش قسـط  اهللا شاء  که انی فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالمنجی عالم بشریت

ـ هد کرد و با درود و سالم خدمت ناافکن خواعدالت را در سرتاسر گیتی طنین ب ئ
  . ... امید مستضعفان جهان ،حضرت امام خمینی ،حقشبر

  
 )البرز 1342 -1366( ایرانفرد امیروحید شهید 

رویـم و   به سوي او مـی  دهم به یگانگی خداي متعال که از اوییم و شهادت می
دهم به نبوت و خاتمیت پیغمبري که اسالم را رهبري کرد و انسان را  شهادت می

  ،(علیـه السـالم)  دهم که حضرت علی گواهی می اللت و گمراهی نجات بخشید.ضاز 
صلی اهللا علیه و آله (حق و جانشین مطلق حضرت رسولامام بر ،امیرالمؤمنین مظلوم
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کـه   اوسـت و فرزنـدان او   از پیغمبر مرسـل بـا   سلمین بعدامامت م است و )و سلم
دهم  گواهی می باشد. می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آخرین آنان حضرت ولی عصر

...  اهللا خمینـی   حضـرت روح  ،حقانیت راه مقدس مـوال و مـرادم، رهبـر و امـام     بر
اهللا تعـالی  (عجل یا امام زمان !نهایت آرزوي من است، خدایا ،شهادت عشق من است

زیـرا   ؛یا شهادت را نصیبم گـردان  ،را برسان و دنیا را امام زمانی کن فرجه الشریف)
ترسم که این دنیا مرا هم مثل خودش  این دنیا دیگر برایم قابل تحمل نیست، می

  کند و مورد غضب تو واقع شوم.
  

 )خراسان رضوي 1338 -1362( امینی خانلوك برات شهید 
جمـاران بلنـد    ۀین زمـان از گوشـ  م اکنون که نداي حسه !رفقایم دوستانم و

بشتابید و لبیک گویید و تا آنجا پیش برویـد کـه    ».هل من ناصر ینصرنی« :است
آن وقت است  بلند کند،یک از این جنایتکاران نتواند سر دیگر در روي زمین هیچ

  د.شو آماده می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)که زمینه براي ظهور حضرت مهدي
  

 )مرکزي 1344 -1364( انزلچی بهرام شهید 
اهللا که این جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به زودي بـه نفـع اسـالم و     شاء  ان

[و] هاي عزیز و محترم شهدا، مفقـودین، اسـراء    مسلمین تمام شود و شما خانواده
و بگوییـد   (علیـه السـالم)  عبـداهللا ابا ۀر قبـر شـش گوشـ   کـربال کنـا   .جانبازان بروید

دادي مـا هـم ایـن پاسـدار      (علیهمـا السـالم)  اصـغر  اکبر و علی اگر تو علی !عبداهللاباا
  دادیم. رضاي خدا را در راه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)کوچک امام زمان
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 )اصفهان 1345 -1363( ایزدي بهرام شهید 
بیایید به دانشگاه الهـی کـه    !خواهید با نفستان مبارزه کنید اي کسانی که می

 رهبـرش خمینـی و   سـال و  1400اش  سابقه یش برابر با خون هزاران شهید وبها
بـه درگـاه   ...  حرکتش به سوي اهللا است والسـالم)    (علیهاش امام زمان کننده هدایت

چنان شیر پـاکی   داشتم و کنم که قابلیت فرزند چنین مادري را می خداوند شکر
اخالقـی غـرق    ات فکـري و انحرافـ  هـا و  بلنـدي  پستی و در به دهانم گذاشتی که

کنـار   ام بود در کوچک توانستم تا آن حد که توانایی ةبه عنوان یک رزمند نشدم و
  .کنم ام را اداء وظیفه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان

 
 )فارس 1345 -1367( امیري بهمن شهید 

رسد به خاتم  نبوت تمام پیامبران تا خداوند متعال و پس از شهادت به یگانگی
و یازده (علیه السالم) و شهادت به امامت و والیت علی(صلی اهللا علیه و آله و سلم) انبیاء

روز جزا و ایمان به والیت فقیـه   رسی درحساب اعتقاد به عدل خداوند و فرزندش و
  است. (علیه السالم)زمان غیبت که جانشین امام زمان در

  
 )ن شمالیخراسا 1341 -1365( انصاري بیژن شهید 

از کمک به فقیران و مستضعفین و رزمندگان دریغ نکنید و از یـاد   !برادر جان
رزمنـدگان در جبهـه    ةو فرمانـد (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    خدا و آقا امام زمان

  غافل نشوید.
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 )زنجان 1336 -1359( اختصار امانی جلیل شهید 
ناخت کامـل و بـراي اعـتالي    ام با آگاهی و ش راهی را که انتخاب نموده بدانید

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و «و تحقق آیـه  » اهللا ال اله اال«کلمه 
مینه براي ظهور حضرت ولـی  ز )5 یهآ ؛قصص(سوره  »نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین

  الغیر. بوده و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عصر
 

 )نهمدا 1334 -1365( امیدي جواد شهید 
(عجـل اهللا  چه زودتـر مهـدي  هر ظهور قدس و زیارت کربالي حسینی و به امید

  .تعالی فرجه الشریف)
  

 )لرستان 1344 -1364( امیر سرداري اهللا حبیب شهید 
خداي بزرگ را بسیار شاکرم و سپاسگزارم که به من توفیـق داد تـا در میـان    

بم و در جهاد با کفـار ایـن   حضور یا(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ریان امام زمانکلش
سرسپردگان استکبار جهـانی شـرکت جـویم. بـه امیـد دسـتیابی بـه یکـی از دو         

  پیروزي بزرگ فتح یا شهادت.
 

 )خراسان رضوي 1329 -1365( امینی نودهی اهللا حبیب شهید 
اي از عمرم باقی مانده بردار و بر عمر امام عزیزم  تو گواه باش اگر لحظه !خدایا
قالب اسالمی را در جهان گسترش دهد و این اسـالم امانـت اسـت در    بیفزاي تا ان

اش امـام   اهللا به صاحب اصلی شاء  کنیم تا ان دست ما، با جان و خون حراست می
  بسپاریم.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
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 )خوزستان 1339 -1363( انبري حسن شهید 
منجـی   ،فرجـه الشـریف)  (عجل اهللا تعـالی  با عرض سالم به پیشگاه حضرت مهدي

...  حـق  ةعـدالت و گیرنـد   ةهـاي طـاغوتی و آورنـد    رژیم ةها و درهم کوبند انسان
چنان برخورد اسالمی داشـته باشـیم کـه    ان انقالب اسالمی؛ باید با هم آنطرفدار

زیرا انقالب را با وحـدت   ؛اي براي نفوذ و تفرقه پیدا نکند شیطان در بین ما رخنه
بـه صـاحبش یعنـی     ]برسانیم و[توانیم به پیروزي نهایی  کلمه و وحدت عمل می

  تحویل دهیم.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
 

 )مرکزي 1339 -1365( انصاري حسین شهید 
هـا منتظـر    بـر او کـه سـال    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر حضرت مهدي

عمـرم بتـوانم امـام    آخرین لحظـات   امیدوارم در ش هستم وازیارت جمال نورانی
  را زیارت کنم. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمانم
  

 )فارس 1341 -1362( انصاري جابري علی حسین شهید 
چون سنگرها محلی است که  ؛ایم سنگر ندیده جایی بهتر از جبهه و در !خدایا
آنجا زیر نظـر دارد و طـوري انسـان بـا خـدا      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  بیند. چشم می شود مثل اینکه انسان خدا را با نزدیک می

  
 )اصفهان 1343 -1361( انگشترساز حسین شهید 

را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     توانند خدا و امام زمان در جبهه می همه واقعاً
  د.ننببی
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 )البرز 1344 -1362( اویسی جواد شهید 
وند متعال باشید و همیشه به هر مکان هستید به یاد و نام خدا هر لحظه و در
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    چه زودتر امام زمانعبود خود باشید و دعا کنید که هریاد م

  ما را نجات بخشد. ظهور کند والشریف) 
  

 )تهران 1341 -1363( اهرایی احمد شهید 
نصرتم ده تا سرباز رشیدي باشم که از خیل دشمن نهراسم و از جملـه   !خدایا

من این  .باشم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زن در رکاب امام مهديسربازان شمشیر
راه آزادسـازي کـربال    در خـونم را  انتخاب کـردم و  راه را آگاهانه و به اختیار خود

  کنم. هدیه می
  

 )کرمان 1344 -1362( منش ایران حسن شهید 
نیـز  هم اکنـون   اند. نهراسیده طورکه تا به حال ملت ایران از دادن شهید همان
دهیم تا امـام   می اسیر نترسیم و این قدر شهید دادن شهید و مجروح و بایستی از
ـ بیاید. دست از یاري امـام کـه نا  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان حـق امـام   ب برئ
و در راه اسالم از دادن هیچ چیـز   بر ندارید ،است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  . ... ونه سستی خیانت بزرگ به اسالم استگضایقه نکنید که امروز هرم

  
 )کرمانشاه 1340 -1366( ایرانیابوالحسن  هیدش 

 یـاران قـرآن و   دوستداران اسالم، و عاشقان خدا ،اهللا  خواهران حزب برادران و
 کـنم.  دعوت می چراي امام عزیز چون و اوامر بی به اطاعت از شما را !حامیان امام
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(عجل اهللا تعـالی  چراي امام زمان چون و او که مطیع بیبرابر فرمان  مطیع باشید در
  است. فرجه الشریف)

  
 )فارس 1344 -1364( ایزدپناهاسداهللا  شهید 

 حضــرت صــاحب ،منتظــران امیــد ســالم بــه یگانــه منجــی عــالم بشــریت و
یـد  پایان بـه حضـرت امـام امـت و ام     درود بی و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) الزمان

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)رحق امام عصرب بئمحرومان و نا
  

 )اصفهان 1348 -1365( بیدي الي ایزدي احمد شهید 
دهد که اسالم چون گذشته پیروز  به راستی که قلبم روشن است و بشارت می
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امـام زمـان   ،است و باید این پیروزي را تا انقالب ولی عصـر 

وقتی خبر شهادتم را شنیدي وضو بگیـر و نمـازي از    !... اي پدر ادامه داد الشریف)
فتخار کـن  ابراي شکر بخوان و افتخار کن فرزندت شهید شده و به حق پیوسته و 

و (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  خدمتگزاران امام زمان فرزند ناقابلت سرباز، یاور و از
امام،  ازهایت طول عمرآخر نم ادامه داده و را (علیه السالم)بش بوده و راه حسینئنا

و پیروزي همیشگی رزمندگان اسالم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) فرج آقا امام زمان
  از خداي متعال طلب کن. را

  
 )خراسان رضوي 1342 -1361( ایماندوستابوالقاسم  شهید 

بعداز هر نماز براي نـابودي کفـر جهـانی بـه سـرکردگی امپریالیسـم و بـراي        
ري اسالمی ایران و پیروزي مسلمانان جهان و براي فرج امـام  برقراري نظام جمهو
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  دعا کنید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )همدان 1342 -1361( گلی ئیل جهانگیر شهید 
(عجل اهللا امیدوارم که در پناه ولی عصر م.اعرض سالم خدمت خانواده گرامی با

رزمنـدگان   ۀ... من و همـ  ذرانیدزندگی را به خوبی و خوشی بگتعالی فرجه الشریف) 
فقط در انتظـار شـهادت    هیچ کم و کسري نداریم. اسالم صحیح و سالم هستیم و

 (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تنها آرزوي تمام رزمندگان و در انتظار ظهور امام زمان
ارم شما خانواده عزیـز در  امیدو ایم. و پیروزي حق بر باطل در این سنگرها نشسته

 بش امام خمینـی بـه تـالش و   ئو نا(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان ۀایزیر س
را بگذرانیـد و کسـالتی    خـود  ةزنـدگی روزمـر   کوشش در راه خداونـد جهانیـان،  

  نداشته باشید.
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 143      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  
  
  
  
  
  
  

  بب
  

  )اصفهان 1341 -1365( باباجانی اکبر شهید 
که تشخیص دادم که باید  زمانی به خاطرت در بنا به صالح تو و !بار پروردگارا

توفیق خداوند کـه نصـیب ایـن بنـده      و به امید پروردگار عازم شدم و جبهه روم،
چـه   خواهم که هر سپاسگزارم و از خداوند می کنم و این بابت شکر می از گردانید
 ات و به رئوفیت به کرامتت و مرا به بزرگواریت و ،ام این مدت حیات کرده گناه در
ـ   (علـیهم السـالم)  ائمه معصـوم  با ببخشی و مقامت،  از ییکـ  و مـرا  یمحشـور گردان

  .یبگردان(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) سربازان امام زمان
  

  )چهارمحال و بختیاري 1337 -1363( بابانژاد ایرج شهید 
آنکـه   ؛(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عالم بشریت یبزرگ منج ،امام عصر سالم بر

گیرد و مظلومـان و سـتمدیدگان چشـم بـر قـدوم       رام میبا نام مقدسش آ ها قلب
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 کـویر  (علـیهم السـالم)  گان خاندان عصمت و طهارتدلسوخت اند و مبارکشان دوخته
رزمنـدگان و خصـم کـافران     ةکنند و فرمانـد  دل را با دریاي معرفتش سیراب می

... پـدر عزیـزم و مـادر     نجـات امـت اسـالم    ۀفرشت ،ب عزیزشئسالم بر نا است و
عازم میـدان شـدم    اگر شما را ترك کردم و دانید که من ب میشما خو !ندمارجم
توانسـتم در خانـه    من نمی .مصلحت جامعه بود رضاي خدا و به خاطر تنها تنها و

اطـاعتش   امـر امـام و   امر، .به شهادت رسیدن برادران دیگر باشم شاهد بنشینم و
نـدانتان را بـه یـاري امـام     ماند که تمـام فرز  واجب. براي شما این سند افتخار می

تقـدیم   ،آمد فرستادید و آنچه از دستتان بر می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  ام. این راه را آگاهانه انتخاب کرده کردید.
  

 )تهران 1343 -1362( بابایی احمد شهید 
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   اي براي سالمتی امام زمان شب جمعه صدقه هر
  د.یبه جمیع اموات دعا کند و یبده

 
  )خراسان شمالی 1337 -1363( باباییاسداهللا  شهید 

فرمانده و یـاور   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم و درود خداوند به امام مهدي
پیـروي کنـیم و بـا     (علیـه السـالم)  باید از امام حسـین  ... مظلومان و سنگرنشینان،

امـام عزیزمـان    ،ن با رهبري حسین زمـان طاغوت و ظلم و متجاوز با یزیدیان زما
(عجـل اهللا  ش یعنی امام مهديامبارزه کنیم و این انقالب را به دست صاحب اصلی

  تحویل دهیم.تعالی فرجه الشریف) 
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 )تهران 1348 -1365( باباییان حسن شهید 
(عجـل اهللا  آقا امـام زمـان   ،مصلح جهانی ،با سالم و درود بر منجی عالم بشریت

ها را  دشمنان و ابرقدرت ۀبود که هم »اهللا اکبر«... همین فریاد ه الشریف) تعالی فرج
(عجل اهللا تعالی چون امام زمان ؛ها بروید آورد و با این مسئولیت به جبههبه ستوه در

  در کنار سربازان است. فرجه الشریف)
  

 )همدان 1343 -1364( توسکی بابایی ابراهیم شهید 
تـرین   نزدیـک (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   ام زماناز ام این جهان بعد حاال در

. شایداین براي ما قابل درك و مورد قبـول قـرار نگیـرد    .امام است شخص به خدا
این امام است که راه چگونه زیستن در جامعه بشري را کـه   .اما یک واقعیت است

درس  نشـأت گرفتـه و آموختـه و    (علـیهم السـالم)  او نیز از انبیاء و ائمه معصـومین 
تـا توانسـتیم رژیـم منحـوس      رهبـري کـرد   گرفته است. به مـا آموخـت و مـا را   

باطـل را نـابود   واژگون و به جایش انقالب اسالمی را بنیان کنیم و  شاهنشاهی را
  گزینش کردیم.کردیم و حق را جای

  
 )یزد 1345 -1362( بابایی محمدآبادي رضا حسن شهید 

 ،دسـت داریـد   در ارید و این نامـه را من نماز بگذ ةخواهید بر جناز چنانچه می
  دعاي فرج را همگی بخوانید.

  
 )تهران 1336 -1358( بادپا حسن شهید 

خونم بـراي بسـط و گسـترش انقـالب و بـاروري       ةچند قطرامیدوارم که این 
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ـ و نا(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     آقا ولی عصر ،اسالم مورد پذیرش امام زمان ب ئ
  رار گیرد.امام خمینی عزیز ق ،حقشبر

  
   )تهران 1342 -1361( بادگیو الیاسشهید  
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امـام زمـان   ،عـرض سـالم به ساحت مقدس ولی عصر با

خـواهم از عمـر مـن     و درود بر منجی انسانیت که از خـداي مهربـان مـی    الشریف)
  بکاهد و به عمر پربرکت او بیفزاید.

 
 )تهران 1340 -1362( بادنیده حسین شهید 
اهللا  شاء  مامان را اذیت نکن و در زندگی او را یاري کن تا ان !وچولوي عزیزمک

در بهشت مالقات کنم. وقتی بـزرگ شـدي و بـه مدرسـه رفتـی       هر دوي شما را
همسر طلبه اختیار کن و فرزنـدانی   ،تر شديدرست را خوب بخوان و وقتی بزرگ

تربیت کن و بابایت رجه الشریف) (عجل اهللا تعالی فمانند سربازان امام زمانه شایسته ب
  را هم دعا کن.

 
 )قم 1342 -1365( بادي امیرحسین شهید 

از راهـش   چـون و چـرا   امام خمینی و اطاعت بی شما را به پیروي از !اي مردم
  کنم. توصیه می ،است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) که همانا راه امام زمان

  
  )لرستان 1341 -1361( بارانی بیرانوند تیمور شهید 
انقـالب مـا را بـه انقـالب      ]قسـم [کرمت  لطــف و بزرگواري و ]به[ !خداوندا

... مـن در   متصـل بفرمـا   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي صاحب الزمان
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 مـن و  سـر  هـاي خمپـاره بـر    نویسم کــه گلولـه  نامه را میحالی دارم این وصیت
 ]وجـود [ اول خدا عنایت فرمایـد تـا  وصیت من این است که  بارد و همرزمانم می

رهبرمـان از   فرمانده و و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ام کفار را به یاريتم
  این راه شهادت افتخار ماست. در روي جهان پاك کنیم و

  
 )فارس 1344 -1363( باروتی حسین هیدش 
کـه یـک    در مرگ من هرگز اشک نریز و ناراحت مباش و افتخـارکن  !اي مادر

سرباز به جبهه فرسـتادي و یـک سـرباز شـهید بـه دیگـر سـربازان شـهید امـام          
  .اضافه کردي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

  )قزوین 1343 -1365( بازدار حسین شهید 
قلـب   نمـایم و  را نسبت به اسالم و قرآن و مکتبم ادا آمدم تا بتوانم دین خود

از خود خشنود نموده باشم تا مـن نیـز در    راشریف) (عجل اهللا تعالی فرجه الامام زمان
  این راه مقدس خون خود را نثار کنم. پیروزي نقشی داشته باشم و یا در

 
 )گیالن 1338 -1360( دیوشلی بازگشت اسماعیل شهید 

از عمـر مـا بکـاه و بـه عمـر امـام        !به امید پیروزي حق علیه باطـل. خداونـدا  
پیروزي اسالم را بر دشـمن نزدیـک    -اضافه بفرما )(عجل اهللا تعالی فرجه الشریفزمان
  .نزدیک بفرما(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ظهور امام زمان !خداوندا -بفرما
  

 )خوزستان 1343 -1361(  باغبان بنواري امیر شهید 
 ام که تمام مزدوران خـارجی و منـافقین داخلـی را در    براي این به جبهه رفته
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ور ایران شکست دهیم و به تمام مزدوران شرق و غرب این کشور شهیدپرور و دال
نتوانسته که  کس تا به حال بفهمانیم که اسالم دین مسلمانان جهان است و هیچ

(عجـل اهللا تعـالی   امـام زمـان   -لشکر اسـالم  ةزیرا که فرماند ؛اسالم را شکست بدهد
ل اهللا (عجـ امام زمـان  -اش ري که فرماندهکلش ]شود می[ چطور است. الشـریف) فرجه 

طـور کـه امـام     شکسـت بخـورد؟ و در آخـر نیـز همـان      ،اسـت تعالی فرجه الشریف) 
  هستید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) شما سربازان امام زمان -گوید می

  
 )خوزستان 1335 -1363( چغاسبزي زاده باغبان ابراهیم شهید 

(عجـل اهللا  مـان به خدا قسم که اهللا بر ما نظر دارد و امـام ز  !برادران و خواهرانم
شناسم که تمام وقت خـود   می ها را راهنماي ماست، من بعضی تعالی فرجه الشریف)
روزهـا   روز فقط چند ساعت بیش خواب ندارند. اند و در شبانه را وقف انقالب کرده

گذراننـد و هـیچ ادعـایی     ها را به نگهبانی از انقالب می را به کار در راه خدا و شب
  بان اصلی انقالبند.هم ندارند. اینان صاح

 
 )خراسان رضوي 1347 -1366( باقرپور علی حسین شهید 

 ة، فرمانـد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ،با سالم خدمت حضرت مهدي
  اصلی عملیات رزمندگان اسالم.

  
 )اردبیل 1343 -1360( باقرپورنیاري جعفر شهید 
له مـادرم تـو سـربازي شـهید     ب .»اکبر اند اهللا شهیدان زنده«یادت باشد  ر!ماد
 ،بش خمینـی ئاست و نا(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) اش امام زمان که فرمانده دادي

  روح خدا.
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 )زنجان 1338 -1368( باقرياباصلت  شهید 
  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با سالم و درود به محضر حضرت مهدي، امام زمان

مظلومـان و مستضـعفان و آرزو و    یرگستر جهان هستی، ام پرچمدار حق و عدالت
می بزرگ بـه پیشـگاه   سال با ... هاي عاشق در راه رسیدن به معشوق راهنماي دل

ب بـرحقش،  ئو با سالم به حضور نا(ارواحنا له الفداء) اهللا االعظم ه مقدس حضرت بقی
صلوات) و همچنین به شهداي اسـالم   3امام خمینی ( ،رهبر کبیر انقالب اسالمی

(عجـل اهللا تعـالی   ا انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و تا قیام حضرت مهـدي بدر ت از
... این پیام و سفارشم را با صداي بلند به گوش منافقین و دشـمنان   فرجه الشریف)

(علیـه  گویان امـام حسـین   اهللا و لبیک  اسالم برسانید. بگویید که: یاران صدیق روح
ادامـه خواهنـد داد و از پـا نخواهنـد     خون خود، این راه را  ةتا آخرین قطر السالم)

ظهور کنند و به کمـک ایشـان   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) نشست تا آقا امام زمان
ظلم را از روي زمین بردارند و به جـاي آن عـدل و داد را در جهـان برقـرار      ۀریش

 نمایند و این شیطان صفتان (منافقین) کاري از پیش نخواهید برد.
  

 )فارس 1336 -1360( باقري بهمن شهید 
لَم عناد و دریان کفر و نفکلش علیـه  با یاران حسـین  شمن[ی]اق و یزید زمان ع)
ـ  را به دست گرفته و براي ناب السالم) امیـد   ۀودي این نهضت حسینی که تنهـا روزن

دسـت شـیاطین    در خـود را  ةهاي آلود دست ،محرومان و مستضعفان جهان است
شاید بتوانند فریاد مظلومیت  مریکا داده تاآ مزدور جهان به رهبري شیطان بزرگ

پـوچ   ياین یک آرزو حلقوم تاریخ خفه نمایند و در را بار دیگر (علیه السالم)حسین
آقـا   ،او یصاحب اصل ،این انقالب يو یاور و ضامن پیروز زیرا که یار ؛است یو واه
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 فرمایـد  ت که میاس خداوند ةن ارادای است و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  .1»نجعلهم الوارثین مه وئنجعلهم ا فی االرض و االذین استضعفو علی مننو نرید ان «

  
 )اصفهان 1347 -1362( باقري علی حسین شهید 

ها را دلـداري دهیـد و بـا    سرا و معلولین بروید و آنشهدا و اُ ةبه دیدار خانواد
هـا را  دهیـد کـه اگـر دل آن    ها را از فکر و پریشانی نجاتآنان سخن بگویید و آن

را شـاد کـرده   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  شاد کردید مثل این است که امام زمان
د دعا کنید تا ظهور بنماین (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)براي فرج امام مهدي .باشید

  .ها نجات دهند ابرقدرت ۀو مستضعفان جهان را از زیر چکم
  

 )اصفهان 1347 -1365( وئیهباقري آبچ اهللا حجت شهید 
 ،بالین خـود ندارنـد   وقت شهادت کسی را هم بر (علیه السالم)این یاران حسین

هاست انتظار آن باالي خاکریزها در بر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام عصر اما نه؟
   مظلومیـت   و بـا تماشـاي غربـت و    شـود  بالینشان حاضر می شهادت بر پیش از و
  ریزد. اشک می(علیه السالم) مظلومیت جدش حسین غریبی و ها به یادآن

  
 )اصفهان 1349 -1367( باقریان اکبر شهید 
(عجل اهللا تعـالی  شماها سربازان امام زمان ،شماها سربازان امام هستید ...! بسیج

هستید و سعی کنید در کوچه و محل با اخالق اسالمی افـراد را بـه    فرجه الشریف)
  خود جذب کنید.

                                                           
 5 آیه ؛سوره قصص -1
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 )اصفهان 1346 -1362( باقري خوزانی حسن شهید 
نگذاریم افرادي بـه   و بماند این است که نگذاریم امام تنها در راه شهدا ۀادام و

 ،تضعیف امـام  تضعیف امام و هاکه تضعیف این تضعیف یاران باوفاي امام بپردازند
و آلـه و   (صـلی اهللا علیـه  رسـول اکـرم   و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تضعیف امام زمان

  است. سلم)
  

 )اصفهان 1343 -1362( آبادي باقري رحیمحسین شهید  
 منین و بـا ؤمظلومان و م ةدهند به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و یاري

ال الـه اال  «و به اهتزاز در آمدن پـرچم توحیـد   چه زودتر اسالم آرزوي پیروزي هر
دن ظهـور مبـارك ولـی    تـر شـ   چـه نزدیـک  در تمامی زمـین و بـا آرزوي هر   »اهللا
ـ امید آنکه پرچم مبارك از دست نا . به(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عصر حـق  ب برئ
  به آن وجود مقدس سپرده شود.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي
  

 )آذربایجان شرقی 1340 -1360( باقالچیان احمد شهید 
 ،ام زمـان امـ  ،آن ولـی عصـر   ما فرماندهی داریم که همیشه به کمک ماست و

  . ... است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي
 

 )فارس 1344 -1364( بانشی اکرم شهید 
لحظـه   گذرد و هـر  حساس که از تاریخ کربالي خونینمان می ۀمن در این بره

وحشـیانه متجـاوزان    ۀاسالم عزیز و حق مسلمین مورد حملـ خاك ایران نه بلکه 
برین جهان قرار گرفتـه؛ برخـود واجـب    زالوصفت صدام نه صدام بلکه تمام مستک

هـل مـن   «هاي نبرد حق علیه باطل بشتابیم و به نداي  دانم که به سوي جبهه می



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      152
 

 ةهـا بـه درواز   به خدا قسم اگر تمـام ابرقـدرت   .حسین لبیک گویم »ناصر ینصرنی
(عجـل اهللا تعـالی   حق امـام زمـان  این سربازان ب ،ایران هجوم آورند این جوانان عزیز

ها به یـاري خداونـد همچـون    آن ياي جلو بدون هیچ ترس و واهمه ریف)فرجه الش
  اند. کوه استوار ایستاده

  
 )فارس 1337 -1361( بانشی امراهللا شهید 
مان بـه   خواهم با کمک این ملت غیور و شجاع انقالب اسالمی از تو می !بارالها
 راز مرزهـا فـ  ، پـرچمش بـر  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   بش امام زمانئرهبري نا

نداي اسالمی و اسالم محمدي سراسر منطقـه را فـرا گیـرد و     و ]برافراشته شده[
 ،بارالهـا  .ایـن کشـور اسـتقرار یابـد     در(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) حکومت مهدي

مسـتکبرین پیـروز بفرمـا و مستضـعفین خـود       مستضـعفین جهـان را بـر    !خدایا
  دست گیرند.ه ب سرنوشتشان را

  
 )خراسان رضوي 1349 -1366( اوفاب اصغر شهید 
 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  تا فرج امام زمان هایتان را بیشتر خالص کنید دل
شود و کسانی که خالص نیستند به هر طریـق کـه شـده بـه راه راسـت       ترنزدیک

  هدایت کنید.
  

 )تهران 1340 -1362( بتوهایی حسین شهید 
و تـداوم در خوانـدن دعـاي امـام      زیـادي دارم  ۀبه دعاي توسل و کمیل عالق

  کنم. دارم و آیۀ الکرسی را نیز زمزمه می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
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 )فارس 1343 -1362( بخشی اهللا حبیب شهید 
بگذاریم. ما دست از او را تنها  )السالم  علیه(نیستیم که امام حسیناهل کوفه  ما

اگـر   کشـیم و  نمـی  ،اسـت  فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالی حق امام زمانبر ةکه نمایند
مـا را بـه عـذاب    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) دست از امام برداریم خدا و امام زمان

  الهی گرفتار خواهد کرد.
  

 )آذربایجان شرقی 1335 -1362( بخشی سنزیقی جمشید شهید 
امـروز   مـا اگـر   انتظـار دارد و  از مـا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امروز امام زمان

انقالب انجام دهیم فرداي قیامت پاسخ گفتن، سخت  امر ترین غفلت را در کوچک
خواهید روح من ازشما خشنود شود پیـرو والیـت فقیـه باشـید کـه       یاست. اگر م

امروز جنگ اسالم بـا   خواهید بود.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) همانا پیرو امام زمان
  این انقالب را دریابید. ظاهر دانا ندهید و هاي به گوش به حرف نادان کفر است.

  
 )قم 1340 -1363( فردویی  بخشی حسین شهید 

روح شهیدان ناظر بر اعمال ماست آنان هم منتظر بر پیروزي ما هسـتند کـه   
مـا بـر دسـت کـدامین یـک از سـربازان واقعـی امـام          ةبر زمین افتـاد  ۀاسلح آیا
هاي آتشـین آن را بـر سـینه     ته که سربقرار گرف(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

  آورد؟ دشمنان فرود 
  

 )قم 1312 -1361( زاده بدیعاحمد  شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    حضـرت مهـدي   ،با درود بیکران به محضر آقا امام زمان
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صلی اهللا علیـه  (م آل محمدئستمگران قا ةدرهم کوبند ،منجی عالم بشریت ،الشریف)
مرا برداشته و به جبهه بروید و از اسالم دفاع  ةزمین افتاد به ۀ... اسلح )و آله و سلم

فقیه پیـروي کنیـد     اهللا و از فرمایشات امام و والیت شاء  کنید تا پیروزي نهایی ان
و جهاد کنید که اسالم در خطر است تا اسالم به رهبري امام عزیزمان پیروز شود 

 آیـد و  ر گیتی به اهتـزاز در در سراس »ال اله اال اهللا«و پرچم سه رنگ (خوشرنگ) 
 شیطان بـزرگ و  برهنه از شر مردم در بند و زنجیر و محروم و پا مردم زیر ستم و

  اهللا. شاء  ان امان باشند ش دراایادي
  

 )قم 1339 -1364( زاده بدیع حسن شهید 
باشد، نیاز بـه مـا   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) اش امام زمان اي که فرمانده جبهه

  ولی ما به جبهه نیاز داریم.ندارند 
  

 )اصفهان 1341 -1362( بدیحیاصغر شهید  
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     حضـرت مهـدي   فراموش نکنید امام زمان شما،

هـا و   گرفتـاري  .اي از دعا بـراي سـالمت و ظهورشـان غفلـت نکنیـد      لحظه است.
رسـد.   آخر میفراموش نکنید که دنیا به  آن حل کنید. ۀمشکالت خود را به واسط

خـواهم کـه ظهـور     از خدا مـی  سعی کنید خود را مهیاي ظهور آن حضرت کنید.
  تر گرداند. را سریع (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان

  
 )چهارمحال و بختیاري 1341 -1366( قهفرخی براتپور جمشید شهید 
 الشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه امام زمان ،خشنودي حضرت صاحب االمر !خداوندا
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خشـنودي ایشـان خشـنودي رسـول      !خداوندا خواهم. می پیشگاه باعظمتت، از را
از مـا راضـی    از جانب خودت ایشـان را  ؛توست، من که پیش ایشان آبرویی ندارم

  بفرما.
  

 )خراسان شمالی 1340 -1360( براتی اسداهللاشهید  
جـل اهللا  (عامـام زمـان   صدر ظهورش تا ظهـور  فراوان به شهیدان اسالم از درود

و بـه   ... شود که همواره اسالم، با خون شهدا آبیاري شده و می تعالی فرجه الشـریف) 
م هستید و اي اسال ياي شما که اکنون وارث تمامی شهدا اي امت مسلمان، شما

زمین و بیداري  ةگسترد ۀدین را تا برپایی احکامش بر پهن يشما که رسالت احیا
هـاي غیبـی    تا با اطاعت از امام خویش و با الهام روید و می 1بر دوش دارید ها ملت
الهـی راه شکسـتن    ةو بـا تکیـه بـر اراد   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام زمان از

دعوت  از چنگال دیوصفتان و و آزاد نمودن مستضعفان را سدهاي شرك و کفر را
خـویش،  به سوي اهللا بـه مسـئولیت    ها راراهبري آن ها را به پیوستن به حق وآن

  عمل کنید.
  

 )خراسان شمالی 1342 -1365( برجی رضا امین شهید 
با درود و سالم به دوازدهمین اختـر تابنـاك آسـمان امامـت و والیـت، امیـر       

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ؛شیعیان و مستضعفان جهان
   

                                                           
   در اصل وصیت: را بر دوش دارید -1
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 )تهران 1343 -1361( جعفري برزگر بهنام شهید 
کـردیم   آمدم، اما ما کاري نمی رزمنده به حساب می من از نظر شما شاید یک
  کرد. به ما کمک می(علیه السالم) بلکه امدادهاي غیبی امام زمان

  
 )قزوین 1343 -1366( برزگرحیدري حسینشهید  

 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان ریانکلش از را که ما سپاس خداوندي را
  داد. قرار

  
 )یزد 1338 -1362( اهخانق برزگراسداهللا شهید  

(عجل اهللا تعالی زمان امام شک مورد لطف خداوند و اي جنگجویان فداکار که بی
تـاریخ   هایتان نـه تنهـا مسـیر    گلوله غرش توپ شما و رگبار !هستید فرجه الشریف)

نمایـد و بـه رزم خـود تـا      را نیز معین مـی  تاریخ فرداي جهان امروز را بلکه مسیر
 فرعونیـان   سـتم  هـاي ظلـم و   کاخ فراز بر »ال اله اال اهللا«گ برافراشتن پرچم و بان

  زمان ادامه دهید. (کرملین و سفید)
  

 )اصفهان 1340 -1361( زواره برزوزاده احمد شهید 
یـک   اگر ما را سربازي از سربازان خود قـرار دهـی و اگـر مـا را    ن! اي امام زما

انید که چقدر خوشوقت د را جواب دهید؛ نمی غالم به حساب آوري و اگر سالم ما
درست است که گناهکاریم، درست است که تا به حـال   !اي امام زمان ... میشو می

امیدواریم که ما را ببخشـید و نظـر    ایم که رضایت شما را جلب کنیم. کاري نکرده
اگر شهید شدم فقط یک نظـر شـما را    جانب و تمام برادران بکنید ولطفی به این
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امام را تنهـا   !ا به دوستانم برسانید و بگویید که اي دوستان... سالم گرم مر ببینم
را در نظر داشته  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)نگذارید و او را یاري کنید و امام زمان

(عجل امام زمان امروز ،رسول خدا امروز تمام کارها به دست اوست. باشید که واقعاً
ش خداي خود دراز کنید و تعجیـل  است و دست حاجت پی اهللا تعالی فرجه الشریف)

... به امید پیروزي اسـالم بـر کفـر و بـه امیـد       از خداي متعال بخواهید فرج او را
را بـه جـان   و تـ  !خـدایا  !خـدایا  هـا.  ابرقـدرت  پیروزي مظلومان و وارثان زمین بـر 

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    تا انقالب مهـدي  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مهدي
  .دار را نگهخمینی 

  
 )سمنان 1345 -1364( برزویی ابوالفضلشهید  

دهنده مستضعفین کـه مـرا ایـن چنـین شـاد و       سالم گرم من به رهبرم یاري
خرم به سوي شهادت راهنمایی کرد که بتوانم بعد از گذشت چندین سـال نبـرد   

ـ و نا(عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حق علیه باطل در رکاب امام زمان حقش ب بـر ئ
... مـن آرزو داشـتم در ایـن دنیـا امـام       برداشـته باشـم   یراي اسالم و قرآن قدمب

امیدوارم در هنگـامی   ولی نشد و ،را مالقات نمایم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امام زمان شود، خونم ریخته می ةکه آخرین قطر

  مالقات کنم.
  

 )اصفهان 1346 -1362( برمکی ابراهیم شهید 
بخـش کمیـل و دیگـر     دعاهـاي روح  انتظار دارم که به خـاطر خـدا در   از شما

براي ظهور امام  کنید. و پیروزي سپاه اسالم دعا براي نصر ادعیه شرکت جویید و
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  براي طوالنی شدن عمر امام دعا کنید. ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )سمنان 1335 -1366( برهانی اسماعیل شهید 
فـی االرض و نجعلهـم االئمـه و نجعلهـم     ا ان نمن علی الذین استضـعفو  و نرید«

و « ؛شـود  متقین و صالحین به ارث گذاشـته مـی  [براي]  عاقبت زمین، ؛1»الوارثین
اهللا ان اهللا  وعد« ؛. این وعده خداست2»جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

ن حکومـت  آام کـه انتهـاي    گام نهـاده  اي اه جاودانهو امروز در ر 3»الیخلف المیعاد
غاز نشـده  آچند روز پیش  4ایراه ما و حرکت ما امروز  .مستضعفین بر جهان است

خـود   -توانیم بـا نثـار خـون     ما می .هابیل و قابیل شروع شده است بلکه از تاریخ
) لشـریف (عجل اهللا تعالی فرجه احکومت مهدي ۀزمین -خونی که در اسالم ناچیز است

(عجـل اهللا تعـالی   حضرت مهدي ،فراموش نکنید که امام زمان شما .را فراهم نماییم
  .اي از دعا براي سالمتی و ظهور ایشان غفلت نکنید لحظه ؛است فرجه الشریف)

  
 )کهگیلویه و بویراحمد 1342 -1360( زاده بزرگ اسفندیار شهید 
 مرا در آن صـراطی گـذار   .جانم را خواهی گرفت تو جانم را دادي و !خدایا بار

 (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي موعود و تو جان دادن جز ۀلحظ که هیچ گاه در
اهل بیـتش کـس دیگـر     و(علیه السالم) حضرت اباعبداهللا الحسین ،سرور آزادگان و

  نباشد.
                                                           

   5سوره قصص؛ آیه  -1
 همان -2
 31آیه؛ سوره رعد -3
   در اصل وصیت: با -4
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 )فارس 1344 -1367( زاده فهادان بزرگ پیمان شهید 
هـاي معظـم شـهدا، ایـن      م به خانوادهاعماق وجود با سالم و درودي گرم و از

و رهایی بخش کـربال  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) سربازان امام زمان ةدهند پرورش
هاي خود را در راه اسالم  ترین سرمایه و قدس که در نهایت اخالص و گذشت مهم

شـرافتمند و   فدا کردند و در نهایت با سالم و عرض اراداتی خالصانه به ملت غیور،
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان ،ن امت فداکار و یکپارچهای

  
 )خراسان رضوي 1346 -1362( بزقوچانیابوالفضل  شهید 

و (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام زمان ،سالم به محضر یگانه منجی بشریت
هانیان و ج ةدهند ستمگران و یاور مستضعفان و درود سالم بر الهام ةدر هم کوبند

 ... (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حق مهدي صـاحب الزمـان  ب برئپیر جماران و نا
از شـما   .غصـه نخوریـد   [و] در صورتی که من در میـان شـما نبـودم غـم     !مادرم
ها به دانشگاه امام نآجبهه بیایند از آمدن خواهم که اگر برادرانم خواستند به  می
  جلوگیري نکنید.) (عجل اهللا تعالی فرجه الشریفزمان
  

 )تهران 1337 -1360( راد بشارت اهللا حبیب شهید 
کـه بـرایم    یبراي شهداي اسالم دعا کن و اگر گریه هم خواسـت  ...! مادر جان

چه بیشتر امـام و رهبـر   اسالم و طول عمر هر يپیروز ي، نکن بلکه گریه برایبکن
(عجـل  امام زمان ،يچه زودتر ظهور مهدهر يبکن و گریه برا یقا خمینآ ،عزیزمان

کـه مـانع رشـد     یخدا تکیه بزن و از ایـن نـاکثین  ه بکن و ب اهللا تعالی فرجه الشریف)
  فاصله بگیر. ،اسالم هستند ياسالم و پیروز
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 )گیالن 1343 -1367( بشري حسین شهید 
ایـن انقـالب را بـه     هللا شاء  همگام با امام و خط والیت پیش رویم تا اینکه ان

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    آقا امام زمـان  ین یعنآ یصلنحو احسن به صاحب ا
بـراي   يجدید ۀگذرد دشمن حیل چون هر روز که از عمر این انقالب می ؛بسپاریم

کشد تا اینکه این انقالب به دیگر ممالک دنیا  شکست و از بین بردن آن پیش می
  سرایت نکند.

  
 )آذربایجان غربی 1345 -1365( بقایی پرویز شهید 
بگذاریـد در روز   ،ام به دستتان رسید اگر جنازه شهادت برایم نصیب شد و راگ

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   آقا امام زمان ظهور يبخوانید و برا يا ندبه يجمعه صبح دعا
  بگویید.» مهديمهدي « ،الشریف)

  
 )آذربایجان شرقی 1340 -1361( بکایی امیرعلی شهید 

برونـد بـه جنـگ     الم جهـاد کـرده و  راه اسـ  پیام من به ملت این است که در
(عجـل اهللا  امام زمان چرا که خداوند و ؛هابه جنگ ابرقدرت ،مریکاآبه جنگ  ،صدام

  پشتیبان این ملت ستمدیده است. تعالی فرجه الشریف)
  

 )اصفهان 1342 -1361( بکرانی باالئی اکبر شهید 
 باشـید تـا راه را  هـا  و یـاور آن  و یار، تمام رزمندگان اسالم را دعا کنید امام و

بـاز و آمـاده کنـیم. مـن بـا      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) براي ظهور حضرت مهدي
آن حضـرت   یغیب يها شود و آن کمک بینم که چه معجزاتی می چشم خودم می
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  است.
 

 )اصفهان 1345 -1365( بالتیان حسین شهید 
مـام  ا ،اعظم رزمنـدگان اسـالم   ةفرماند ،عصر یدهم که حضرت ول یشهادت م

از نظـر پنهـان و روزي بـه امـر      به امـر پروردگـار  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
غیبت طلوع کرده و جهان پر از ظلم و بیداد را با بیـرق اسـالم    از پس ابر پرورگار

  نماید. به جهان عدل و داد تبدیل می
  

 )فارس 1341 -1363( بالغی اینانلو حسینقلی شهید 
ما باید  .گرفته است نیم که ظلم سراسر جهان را فراک عصري زندگی می ما در

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    يخون بدهیم و شهید بدهیم تا اسالم عزیز بـا ظهـور مهـد   
  اهللا. شاء  پیروز شود. ان الشریف)

 
 )چهارمحال و بختیاري 1338 -1365( بلداجی جهانگیر شهید 
 يکـه بـو   یشـهیدان  راه طوري تربیت کنیم که بتوانند که فرزندانمان را باشد

نـوازش  [را  هـا  به وجب خاك خوزستان مشام انسـان  عطرآگین خونشان بر وجب 
آن سربازان واقعـی حضـرت    از ما را !راهشان باشد. خداوندا ةدهند ادامه ]دهند می

  بده. قرار (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  

 )گیالن 1344 -1361( بلوك ایوب شهید 
(عجـل اهللا  کنم که به من لیاقت دادي تا سرباز امـام زمـان   میتو را شکر  !خدایا

  کنم. را هزاران بار شکر میو باشم و ت تعالی فرجه الشریف)
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کـه خیلـی دوسـتش     (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   تو را قسم به مهدي !خدایا
...  کفـار پیـروز گـردان    ۀطول عمر عطا کـن و اسـالم را بـر همـ    داري به رهبر ما 

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    حرف امام یعنی سـرپیچی از حـرف امـام زمـان     سرپیچی از
  .است الشریف)

  
 )یزد 1348 -1367( بمانیان ابوالقاسم شهید 

ین اختـر  با درود و سالم به پیشـگاه یگانـه منجـی عـالم بشـریت و دوازدهمـ      
... مواظـب رفتـار و    وفایشقش و یاران باصفا و باحب برئتابناك آسمان والیت و نا

مبادا کـاري   ،مبادا کاري کنید که در برابر شهدا مسئول باشید ؛خود باشید کردار
جوابگو باشـید  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان ،کنید که در برابر موالي خود

مرا برداشته و راهـم را   ۀاز شما توانایی داشته باشید اسلحو امیدوارم که هر کدام 
قلـم و کاغـذ و زبـان و بـا مـال       یدن ندارید و باهر کدام توانایی جنگ ادامه دهد و
  اهللا. شاء  ان گذاري کنید. خود سرمایه

(عجل اهللا تعالی فرجه مهدي صاحب الزمان ،ها انسان ةدهند سالم بر خدمت نجات
هـا   هاست و اوست که رزمنـدگان را در جبهـه   واقعی در جبهه ةکه فرماند الشریف)

به کفر زمان پیروز شوند و حکومت اسـالم بـر    1*اهللا  شاء  کند تا ان راهنمایی می
بر بـاالي کـاخ سـتمگران شـرق و      »اهللا اله اال ال«تمام جهان برقرار شود و پرچم 

 نیسـت تـا   جز جهـاد و نبـرد در راه خـدا    ی... بدانید که راه غرب به اهتزاز درآید
باشـد،   یف)(عجل اهللا تعالی فرجه الشرانسان به مقصود واقعی خود که اهللا و امام زمان

  برسد.

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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 )البرز 1349 -1365( بنادکوکی حسین شهید 
 ،پایان به بزرگ پرچمدار مکتـب سـرخ حسـینی    با سالم و درود خالصانه و بی
  ...(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) آقا حجت ابن الحسن العسکري

معصـیت   کنم که به من لیاقت دادي تا با این همه گناه و تو را شکر می !خدایا
قـرار بگیـرم و    (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) در میان سربازان آقا امام زمان توانستم

  کمی خود را بسازم.
 

 )یزد 1348 -1367( بنازاده احمد شهید 
 ،لبیک بگـوییم  )علیه السالم(ایم که به امام حسین ما در صحراي کربال نبوده اگر

   تعالی فرجـه الشـریف)  (عجل اهللامام زمان الحسن، بنت احج ،وابه فرزند بزرگوار  یول
  گویم. لبیک از جان و دل می یامام خمین ،حقشب برئو نا

  
 )تهران 1333 -1362( بنده جلیل شهید 

، چشـمان پرگنـاهم بـه    خواهم که در آخرین لحظات عمـرم  از تو می خداوندا!
روشن شود و قلـب چـرکینم    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)فروغ مهديدیدار روي پر

این بار اسالم بـراي   ... و شفاعت او منور گردد ل اهللا تعالی فرجه الشریف)(عجيمهد با
احتیـاج بـه   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   حق حضرت مهديبه حکومت بررسیدن 

شهیدان دیگر دارد که عاجزانه از خدا خواستم که مـن هـم جـزء ایـن شـهیدان      
آبیـاري   درخـت را  ایـن  خـون خـود   باشم. باید براي بارور شدن درخت انقالب از

 ... باشـیم  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   ساز حکومت حضرت مهدي و زمینه ،کنیم
طـول عمـر    و (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) از خداوند بزرگ فرج امام زمان !همسرم

  رهبر عزیزمان را درخواست کن.
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 )سیستان و بلوچستان 1343 -1362( بندهی سرحدي نیحسشهید  
آن دارم که همـواره صـحیح و    شما پدر و مادر بزرگوارم. امیدبا سالم خدمت 

له  روحی و ارواح العالمین(امام زمان ،اهللا االعظم ه سالم و تحت توجهات و عنایات بقی
  بگذرانید. زندگی را 1)الفداء

  
 )اصفهان 1341 -1361( بنکدار باقر شهید 
نموده و  يزمان را یارکه حسین  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان سالم بر

  نماییم. یم ياز آن بیشتر و بیشتر پیرو
 

 )فارس 1329 -1366( پودنک بنیانی علیحسین شهید 
اید که قدرت ظهور اسالم را  بارها شکر کنید که در این دوره و زمان واقع شده

من خـود   .بودن آسان نیست(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) بینید. سرباز امام زمان می
  باشید. او کنید سرباز یشماها سع یول ،دانم یالیق این مقام نمرا 

  
 )مرکزي 1343 -1366( بهارياسماعیل شهید  

، (صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)   محمد ابن عبداهللا ء،با سالم و صلوات به خاتم انبیا
حضرت باالخص قـائم   آن ءو اوصیا ءسمبل واقعی انسانیت و همچنین تمامی اولیا

کفـر و ضـاللت    ۀاهللا با ظهورش ریش شاء  ان که )علیه و آله و سلم اهللا صلی(آل محمد
گـویم کـه مـرا در بـین سـربازان امـام        یتـو را شـکر مـ   ! ... خداونـدا  کند را بر می
کنم که لیاقت خـودم   یم یو من سع يقبول کرد(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

                                                           
   در اصل وصیت: روحی و ارواح العالمین ارواحنا له الفداء -1
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به انقالب و  يا با کشته شدنم ذره اگر !خدایا ،را براي این سربازي به اثبات برسانم
. بـه امیـد   يگذارم که این توفیق را عنایت کرد یشود شکرت م می یاسالم خدمت

  .یشدن نهضت اسالم یجهان
  

 )مرکزي 1343 -1366( بغدادآباد بهاري جلیل شهید 
(عجـل اهللا تعـالی   موعود يبا درود به امام غایب و یگانه منجی عالم بشریت مهد

خـواهم کـه ماننـد     برادر عزیز مـی  يا از تو ... ب پاك و برحقشئنا و فرجه الشریف)
و تقـوا را فرامـوش    یباشـ  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)یک پاسدار واقعی امام زمان

  مکن.
 

 )فارس 1346 -1366( بهاري سعديامین  شهید 
 ةدر پشـت پـرد  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) دهم که آقا امام زمان یم یگواه ...

چه زودتـر فـرجش را نزدیـک    خواهیم که هر یبرند و از خداوند م یبت به سر میغ
  ها نجات دهد. از بند اسارت و ظلم طاغوت گرداند و تمامی مستضعفان را

  
 )اردبیل 1344 -1362( جیوان بهبودي اکبر شهید 

تداوم ببخشید. شما سـربازان امـام    ،که همان پیام خون است را رسالت شهدا
اهللا بـه دسـت شـما پـاك      شاء  هستید. جامعه ان تعالی فرجه الشریف) (عجل اهللازمان
 الگـوي خـود   مردم شما را نگاه کننـد و  گردد. باید شما الگوي جامعه باشید تا یم

  دهند. قرار
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 )خراسان رضوي 1348 -1365( بهرامی احمدرضا شهید 
ده است این انقالب اسالمی که به دست هزاران شهید به ثمر رسی بازماندگانم؛

(عجـل  ش یعنی امام زماناباشد در دست ما که باید به صاحب اصلی یم یاین امانت
بایـد پاسـدار آن    یتحویل دهیم. پس در این صـورت همگـ   اهللا تعالی فرجه الشریف)

ست که تمام مظلومـان را کـه چشـم انتظـار ایـن انقـالب       ا ... هدف ما این باشیم
سراسـر   را در »هللا الـه االا  ال«پـرچم  هستند از زیر یوغ اسـتعمار نجـات دهـیم و    

بتـوانیم   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  آوریم و با کمک امام زمانجهان به اهتزاز در
  ست؟ا احکام اسالمی را در آنجا صادر کنیم مگر هدف ما جز این

  
 )همدان 1343 -1363( بهرامیاروجعلی  شهید 

خشنود  شما ۀاز من و از هم ریف)(عجل اهللا تعالی فرجه الشبه امید آنکه امام زمان
(عجـل اهللا  سـاز انقـالب حضـرت مهـدي     زمینه انقالب، ]این[... به امیدآن که  باشد

  باشد.تعالی فرجه الشریف) 
  

 )چهارمحال و بختیاري 1341 -1363( بهرامی بهرام شهید 
 ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) آقا امام زمان ،عصر یحضرت ول سالم بر با درود و

ي زمین الهی در ةنه ذخیریگا   . ... روِ
 

 )اصفهان 1344 -1362( بهرامی اهللا حبیبشهید  
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) کف و یاران امام زمانبا درود به رزمندگان جان بر

اسـتوار بـر    يها حق علیه باطل که مخلصانه در راه دین خدا با قدم يها در جبهه
...  آفرینـد  ملت شهیدپرور ایـران افتخـار مـی    يتازد و هر روز برا یدشمنان خدا م
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کنـیم کـه    یمـ  یزندگ يما در عصر ،آخر ما مسلمان هستیم ؟يا براي چه نشسته
ما باید خون بدهیم آنقدر کشـته بـدهیم تـا     .ظلم سراسر جهان را فرا گرفته است

پیروز شـود و قسـط و   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عزیز ياسالم عزیز با ظهور مهد
شدم دوبـاره   یکاش هر بار که شهید م يا توحید برقرار گردد. ۀدر سای یاله عدل
.. مـن در   کردم. یاسالم عزیز م يارزش را فدا یشدم و صد بار این جان ب یزنده م
خمینی کبیر بـود و همچنـین    ،هم زیارت امام امت داشتم و آن 1یک آرزو یزندگ

ت که آرزو دارم قبل از به شـهادت  اس (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) عصر یزیارت ول
گناهکارم کـه نـه لیاقـت     خدا ۀآنقدر در خان یرسیدنم این دو بزرگوار را ببینم ول

  را. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)يمهد ،شهادت را دارم و نه لیاقت زیارت امام زمان
  

 )البرز 1346 -1365( بهزادي بهرام شهید 
، همـه مشـتاق   جل اهللا تعالی فرجه الشـریف) (عریان امام زمانکلش فرزندان اسالم،

 دیگـر آنقـدر   يبه کـربال  یکربالی از به جبهه دیگر و یهای شهادتند، همه از جبهه
 روح خود را با ملحق شـدن بـه منبـع فیوضـات و غلتیـدن در      یروند تا تشنگ یم

اهللا در سراسـر    حـزب  يبا امیـد پیـروز   ... خون سرخ و گرم خویش سیراب سازند
 ،اهللا ه کربال و طول عمر امام و ظهور بقیـ ریان اسالم و زیارت کروزي لشجهان و پی
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان

 
 )اصفهان 1343 -1366( آبادي جزن بهشتی حسن شهید 
در  اي همسر عزیز و ارجمنـدم کـه تـاریخ صـبر و شـجاعت را ورق زدي و      تو

                                                           
  در اصل وصیت: آرزوي -1
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ایـن لحظـات زنـدگی کـه بـار       امیـدوارم در  !غیاب من زینب گونه زندگی کـردي 
اهللا خود در آینده  شاء  که ان يهم دختر آن ،يمسئولیت فرزندي را به دوش دار

و  )الم اهللا علیها(ساي و فرزندانی خواهد بود، تبعیت از حضرت زینب مسئول خانواده
مهـدي   ۀیرا در زندگی بنمایید و زندگی را در زیر سـا ) الم اهللا علیها(سحضرت زهرا

اهللا همـه از سـربازان    ءشـا   ... ان ینمـای  يسـپر  ل اهللا تعالی فرجه الشریف)(عجموعود
و در روز محشـر از شـفاعت ائمـه    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امام زمـان  یواقع
  برخوردار باشیم. (علیهم السالم)اطهار
  

 )خراسان رضوي 1346 -1365( صفت بهشتی جعفر شهید 
نـدارد و بـه رسـالت حضـرت      یکاسـت و شـری   یدهم خداوند یکـ  یشهادت م

تـا  (علیه السـالم)  ام و امامت حضرت علی ایمان آورده (صلی اهللا علیه و آله و سلم)محمد
قبول داشـته و امیـدوارم    ،که غایب است[را] (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان

بـر  ...  در همین نزدیکـی ظهـور فرماینـد   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) که امام زمان
خاك مذلت بنشانند که بـا  ها بروند و این کفار را بر  همه واجب است که به جبهه
اهللا منجی عالم بشریت ظهور خواهـد کـرد و قبـر     شاء  پیروزي اسالم در جهان ان

به امیدي که ما پیـروز   ... را به شما نشان خواهد داد (سالم اهللا علیها)حضرت فاطمه
  .ی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالشویم در رکاب مهدي

  
 )همدان 1339 -1361( جامه به احمدعلی شهید 
هــایی کــه دارم از پــدرم و مــادرم و برادرهــایم و خواهرهــایم و همســرم  بچــه

تربیت (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ها را یک سرباز امام زمان خواهم که این بچه می
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 ر راه حـق باشـند.  تحویل دهید تا که خـدمتگزا  یاسالم ۀبه اسالم و جامع کنید و
  اهللا. شاء  ان

 
 )تهران 1338 -1362( بهفر اصغر شهید 

حاضر بـه پـذیرفتن    یو انحراف را به هیچ شکل يفکر شما ثابت کردید که کج
خود را ، (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)رویم تا همگام با امام زمان ینیستید. ما م ]آن[

اسـتوار در   ییم زمان را که همچو کـوه این ابراه این امام را، ]اوامر[فدا نماییم و 
 ش،اخـوارش چـون صـدام و مـزدوران داخلـی      ها و نـوکران جیـره   مقابل ابرقدرت

هاي فاسد دمکرات و کومله در کردستان ایستاده؛ اطاعـت کنیـد و    گروه منافقین،
ارواحنـا لـه   (امـام زمـان   ،عصر یتر ول چه سریعبه امید ظهور هر ... تنهایش نگذارید

  به امید پیروزي هر چه زودتر اسالم بر کفر جهانی.و  )الفداء
  

 )قم 1343 -1361( بهمنیابراهیم  شهید 
ختمـی   ،(صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)    و آخرین آن حضرت محمد ءدرود به انبیا

(عجـل اهللا تعـالی   امـام زمـان   ،عصـر  یو حضرت ول )السالم م علیه(مرتبت و ائمه اطهار
  .فرجه الشریف)

 
 )هرمزگان 1344 -1363( یبهمن احمد شهید 

همچنـان کـه بـه جبهـه      یامیـدوارم که ملت مسلمان و انقالبی ایران اسـالم 
 هللا شاء  کنند به کمک خود ادامه بدهند و ان یآیند و پشت جبهه نیز کمک م می
(عجـل اهللا  آقـا امـام زمـان    ظهـور  ۀزمین و ن بکنندیزمي رو ستم را از ظلم و ۀریش

  ... روز آن به امید راهم آورند.را فتعالی فرجه الشریف) 
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 )اردبیل 1348 -1365( بهمنی بایرامعلی شهید 
ش کـه  ااحب اصـلی د تا اینکـه ایـن انقـالب را بـه صـ     دعا کنی امام عزیزمان را

  تحویل بدهید. [است]،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) الزمان مهدي صاحب
  

 )فارس 1344 -1364( بهمنی نوروزانی اسداهللا شهید 
هـا   در جبهـه  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  هم بدانید که چون امام زمان ااین ر
  شما هم در پشت جبهه دعا کنید. .میشو ما همیشه پیروز می ،است
  

 )کهگیلویه و بویراحمد 1348 -1365( بوذرجمهري بخش اهللا شهید 
و  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    روم جبهه تا در پیش روي امـام زمـان   من می

  برو داشته باشم.آ ،که در کربالي حسینی شهید شد السالم) ما(علیهن ابن علیحسی
  

 )فارس 1313 -1365( بوستان کرم اهللا شهید 
بخواهیـد کـه    مـدد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان از و همواره از خدا و

  مال و دنیا شما را فریب ندهد.
  

 )خوزستان 1343 -1362( بویزه علی حسن شهید 
نوجوانـان و نونهـاالن خردسـال     ،اسـالم را نجـات دهـد    یر قرار باشـد کسـ  اگ
ایـن کـار را انجـام    (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   باشند که به رهبري امام زمان می
  دهند. می
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 )آذربایجان شرقی 1342 -1365( بیابانی اصغر شهید 
را  يوزمهم آن است که پیر ؛دست دهم م مهم نیست که جانم را ازیبرا !خدایا

بـه   (سالم اهللا علیها)پس تو را به ناموس زهرا ... بکنم یانقالب اسالم نصیب اسالم و
 یاین نبرد با فرمانـده  دهم که ما را در آن طفالن چشم انتظار یتیمان قسمت می

ا تـ  یمان ده ينور خودت یار یافکن با سایه و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  جهان برافراشته داریم. ۀندترین نقطپرچم اسالم را در بل

 
 )همدان 1337 -1361( بیات احمدرضا شهید 

ـ زمـین و نا  يحجت خدا بـر رو  ،ف)(عجل اهللا تعالی فرجه الشریبا درود به امام ب ئ
 پشتیبان ضعیفان عالم و مسـلمانان جهـان   ،شکن زمان ، بتیامام خمین ،حقشبر

از  يا هر کس گوشـه  .دارند یه حالها چ دانستید که بچه می و ... کاش اینجا بودید
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امـام زمـان   این بیابان قرار گرفته و در حال خود با

  بندند. کنند. با شهدا میثاق می خدا صحبت می کنند. با صحبت می
  

 )همدان 1335 -1359( بیات اصغر شهید 
شـورهاي دنیـا   و صدور انقالب به تمام ک یانقالب اسالم من هم براي پیروزي

ـ شـکن زمـان و ایـن نا    ایـن بـت   ،امام عزیزمان يبه رهبر  مهـدي  ،ب امـام عصـر  ئ
سهمی داشته باشم و اي کاش بـه آرزوي خـود    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعود

  .نمایم برسم و دین خود را به مملکتم ادا ،که شهادت است
  

 )تهران 1346 -1365( بیات جعفر شهید 
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان يکه لباس سرباز یدان یخودت م !خدایا
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 را به تن کردم. نیت این بود که در راه خدا و کشورم در همین لباس کشته شـوم. 
  اگر شهید شدم مرا با پرچم سه رنگ ایران کفن کنید.

 
 )خوزستان 1341 -1361( بیاتی اسمعیل شهید 

انـد کـه تشـخیص     قرار گرفتهامروز چنان حق و باطل از هم جدا و مقابل هم 
هـم   برابـر  در[باشد و در این دوران که حق و باطل  یشب و روز م نیِها به آساآن
(عجل اهللا تعـالی  عذري براي ما که خود را مسلمان و سرباز امام زمان ]اند گرفته قرار

زیرا امروز چنان حیثیت و شـرف و   ؛ماند نمی ،دانیم و منتظران او میفرجه الشریف) 
ترین غفلتی بکنیم محو و نابود خواهیم شد م ما در خطر است که اگر کوچکاسال

پاسـخ مثبـت    )لیه السالم(عحسین »هل من ناصر ینصرنی«و ما باید امروز به نداي 
انتقام خون شهیدان مظلوم خود بـه مقابلـه بـا     ياو بشتابیم و برا يدهیم و به یار
 یو خـارج  ین و مـزدوران داخلـ  به جهانخورا یبپردازیم و چنان درس یکفر جهان

  فکر توطئه بر علیه اسالم و مسلمین نیفتند.[به]  یها بدهیم که دیگر حتآن
  

 )قم 1343 -1361( بیتا حسین شهید 
ـ و نا (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    پس از عرض سالم به خدمت امام زمان ب ئ

عنی امـام  ها یخاطر اینه رهبر مستضعفین جهان که من ب ،امام خمینی ،برحقش
و امام خمینی و حفظ دینشـان کـه همانـا دیـن     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

  ام. به جبهه آمده ،اسالم است
 

 )زنجان 1344 -1364( بیستونی اسکندر شهید 
مخـالفین   يها توطئه یدهد و تمام یادامه م حکومت اسالمی ایران به راه خود
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پاك کفر ستیزان اسالم آبیاري شـده و   کند. انقالبی که با خون آب می را نقش بر
(عجل اهللا تعـالی  که پشتیبانش امام زمان یشود. انقالب و امام یپذیر نم هرگز آسیب
(عجل اهللا تعالی فرجـه  چون امام زمان ؛خوف است يباشد، دیگر چه جا فرجه الشریف)

الب دست عنایتش را باالي سر انقالب و امام دارد. و به یاري خداونـد انقـ  الشریف) 
پـا داشـتن    اسالمی به هدفش که همانا پیروزي نهایی اسالم بر کفر جهـانی و بـر  

 هاي کـرملین و کـاخ سـفید اسـت،     بر کاخ» رسول اهللا محمداً«و  »ال اله اال اهللا«پرچم 
  پیش خواهد رفت.

  
 )اصفهان 1345 -1365( بیدقی حسنشهید  
دي به جبهـه بیـایم و   کنم که بار دیگر به من توفیق دا یتو را شکر م !بارخدایا

بیـنم   یدر صف مجاهدان در راهت قرار گیرم اگر چه لیاقت این کار را در خود نم
ـ  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان ةتر از آنم که در زمر و کوچک ه ب
  شمار آیم.

  
 )خراسان رضوي 1340 -1367( بیدي اصغر شهید 

 پیامبران به خصوص پیامبر عظیم سپاس بیکران بر خداوند سبحان و درود بر
و ائمــه  (صــلی اهللا علیــه و آلــه و ســلم)هللاحضــرت محمــد ابــن عبــدا الشــأن اســالم، 

امـام   ،االعظـم اهللا  ه ویـژه حضـرت بقیـ     بـه هللا ا و اولیـاء  (علـیهم السـالم)  معصـومین 
  .)له الفداء ارواحنا(زمان
 

 )یزد 1347 -1365( بیکی شورکی جمال شهید 
حـق  وز و زاهـدان شـب، رزمنـدگانی کـه ب    یـن شـیران ر  سالم بر رزمنـدگان ا 
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کـه بـه جـز     یهایهستند، آن(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) سربازان واقعی امام زمان
  .دیگر ندارند يعشق به شهادت معبود (علیه السالم)عشق به سرور و ساالر شهیدان

  
 )خوزستان 1337 -1363( بیگدلی مراد حاجت شهید 
و  [اسـت]  (علیه السـالم) ا ادامه دهید که همانا راه امام حسیناهللا را ه مر شاء  ان

اش کربال و  همه یاسالم يدر مرزهاي جمهور »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    کـل، امـام زمـان    ةرماندهی نیروهاي اسالم را فرمانـد االن ف

راه اسالم فـداکاري  به عهده دارند و هر کس از این جنگ سرباز زند و در  الشریف)
مریکا و شوروي بـا تمـام تـوان    آ... در حال حاضر  بدانید که مسلمان نیست ،نکند

 يعرب مرتجع منطقه با هـم همکـار   ياند و صدام و اکثر کشورها در میدان آمده
 و تـر  خـورده  رسـواتر و شکسـت   روز  بـه  کنند اما دیگر دیـر شـده اسـت و روز    می
امـام   بجنگند؟ با خدا؟ با خواهند با کی یها مآن .کنند ینشینی م عقب تر،  یعصبان
خـدا   ةها پیروز شوند؟ مگر وعـد شود آن یمگر م ؟(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

 نصـر «دان تاریخ است و  اند و بدانند که جایشان در زباله کور خوانده خالف است؟
 ۀماییـد و مسـئل  ز هـیچ کوششـی دریـغ نن   ... در راه اسـالم ا  1»من اهللا و فتح قریب

جنگ را فراموش نکنید. اگر توانایی رزمی دارید به جبهه بیایید و نـور حـق را در   
را  مشاهده کنید و لطـف خـدا  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) لشکر اسالم و امام زمان

  تمام مجاهدان و مؤمنین اسالم را. ببینید و ببینید
   

                                                           
   13سوره صف؛ آیه  -1



 

 175      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )ستانخوز 1342 -1361( مکوندي بیگلريابراهیم  شهید 
خواهم براي امام و این انقالب دعا کنید کـه امـام    از شما می !مردم شهیدپرور

سالمت و تندرست باشد و پیـروزي  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) انقالب مهدي تا
و خدا بخواهید و بدانید که خـدا دعـاي   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) را از امام زمان

خـواهم کـه راهـم را     از شـما مـی   !خواهر و برادرم...  کند مؤمنین را مستجاب می
کـه  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  يادامه بدهید و ما را سرافراز کنید تا انقالب مهد

(عجـل اهللا  يظهور کند و دعا کنید براي امام که زنده و پایدار باشد تا انقالب مهـد 
  .تعالی فرجه الشریف)

  
 )مرکزي 1337 -1363( بیگی الدین تاج شهید 

 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) از درگاه خداوند متعال آرزو دارم در پناه امام زمان
خـواهم در روز قیامـت    از حوادث ایام محفوظ باشید و از درگاه خداوند یکتـا مـی  

  اهل بیت نبوت محشور بگرداند. اما را ب ۀهم
  

 )اصفهان 1338 -1360( بیگی دارگانیاهللا  آیت شهید 
انقالب ما خـدایی   است.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ب مهــديانقال انقالب ما،

(عجل اهللا تعـالی  است، انقالب ما انقالبی است که امام زمان است، انقالب ما حسینی
  آن هستند. امام خمینـی رهبر ،بشئو نا فرجه الشریف)

  
 )اصفهان 1345 -1365( ریزي بیگی اصغر شهید 

خواهم نه تنها مـن بلکـه خواسـته     گ میمردم از کوچک و بزر ۀدر آخر از هم
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این شهداء است که فقط در راه اسالم جهـاد کننـد و کمـی نیـز گذشـت داشـته       
(عجـل  خود ببینند که کجا امام زمان يها ها و با چشم باشند و بیایند در این جبهه

  به رو شوند. حضور دارد و با چشم بصیرت با مسائل رواهللا تعالی فرجه الشریف) 
 

 )چهارمحال و بختیاري 1342 -1363( بیگی هرچگانی اهللا حجت شهید 
، (علیـه السـالم)  ، نبرد را از موسی(علیه السالم)از ابراهیم استقامت را امام خمینی،

(صلی اهللا علیـه و  و مکارم اخالق را از حضرت محمد (علیه السالم)مهربانی را از عیسی
، خـروش  (علیه السالم)را از حسن ، بردباري(علیه السالم)، شجاعت را از علیآله و سلم)

، دانش را از بـاقر آل  (علیه السالم)العابدین ، عبادت را از زین(علیه السالم)را از حسین
امـام   از ، تحمـل را (علیـه السـالم)  شخصـیت را از امـام صـادق    ،(علیـه السـالم)  محمد
(علیـه  واد، سخاوت را از امام ج(علیه السالم)از امام رضا ، سیاست را(علیه السالم)کاظم

(علیـه  از امـام عسـگري   ، متانـت را (علیـه السـالم)  صفاي دل را از امام هادي ،السالم)
  .]گرفت فرا[ (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)از امام زمان ، محبوبیت راالسالم)
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  پپ
  

 )کهگیلویه و بویراحمد 1335 -1361( پادرگانی بهرام شهید 
تربیت کنید که به  يفرزند یم که توانستکن تشکر می از تو .سالم !عزیزم مادر

 يکـه فرزنـد   یتـو بایـد افتخـار کنـ     !مادر این انقالب اسالمی ایمان داشته باشد.
  باشد.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) و سرباز امام زمان داریدکه پاسدار

  
 )اردبیل 1346 -1365( پار جواد شهید 
و ایـازده فرزنـد معصـوم    و  (علیـه السـالم)  دهم که حضرت علی یشهادت م ... و

(عجل اهللا تعالی فرجـه  کران و سالم بر امام زمانیباشد. با درود ب حق من میامامان بر
و درود و سـالم بـر ارواح    )1عـالی المـد ظلـه   (امام خمینـی  ،ب بر حقشئو ناالشریف) 

                                                           
   عالیدر اصل وصیت: مد ظله ت -1
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(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    اسالم و درود بر یاران حقیقی حضرت مهـدي  يمطهر شهدا
اهللا و همیشـه در    نور علیه ظلمت و درود و سالم بر امت حـزب  ۀدر جبه الشریف)

  .صحنه و شهیدپرور ایران
  

 )خراسان رضوي 1307 -1365( اي کالته زنگنه  پارسی حسین شهید 
و نگرانی نداشته باشید و  امیدوارم که حالتان خوب باشد و هیچ گونه ناراحتی

 (علیه السالم)و هشتمین امام غریبمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ۀدر سای
  سالمت و خوش و خرم زندگی نماید.

 
 )سیستان و بلوچستان 1347 -1365( پاسبان احمد شهید 
کان راه طریقـت و جـزو   خوشا به سعادتتان که فرزنـدانتان جـزو سـال    !مادران

  هستند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اهللا ه رکابان حضرت بقیعاشقان و هم
  

 )خراسان رضوي 1344 -1360( رضوان پاك جواد شهید 
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   راه من را ادامه دهید و قدر امام زمان !برادران و خواهرانم

(عجـل اهللا تعـالی   دلتان براي امـام زمـان   ؛... دلتان براي من نسوزد دیرا بدان الشریف)
  ... بسوزد و اسالم را تنها نگذارید فرجه الشریف)

  ام يمهد يام/ بسته بر مو روي مهديعاشق  عاشقم،
  بر مشامم رسان بوي مهدي از سر کوي مهدي/ سبا

  غرق عشق امام زمانم گشته سرتاسر جسم و جانم/
  یا بن زهرا، یا بن زهرا، یا بن زهرا

  کس ندیده به دنیا سروپا /که دیده است؟ عاشقی همچو من بی
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  اام از فراق تو شید گشته یا امام زمان، یا بن زهرا/
  یا به دستت مرا در کفن کن یا بیا یک نگاهی به من کن/

  .یا بن زهرا، یا بن زهرا، یابن زهرا والسالم
  

 اصفهان) 000 -1364( طینت  پاك تقی شهید 
ها را خالی نکنید تا رفع فتنه در عالم. خدا نکند کـه شـما هـم از     سنگر جبهه

کنید کـه اگـر مـا     یتاهخدا غافل شوید و در مورد انقالب یعنی اسالم و قرآن کو
ها کوشـش کنـیم کـه هـر چـه      پیرو انبیاء و خدا و قرآن هستیم باید بیش از این

(عجـل اهللا تعـالی   امـام زمـان   ،ایم و منتظر ظهور حجت ابن الحسن کم کرده ،بکنیم
  باشیم. فرجه الشریف)

 
 )تهران 1342 -1360( طینت پاك جعفرشهید  

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    به روي امام زمانشود در آخرین لحظه  آیا می !پروردگارا
خـواهم کـه اگـر درون قبـر بـودم، امـام        از تـو مـی   !کنم؟ پروردگـارا  نظر الشریف)
کـاب آن  قیام نمود مرا از قبر بیـرون آوري و در ر  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

ـ  !حضرت قرار دهی. پروردگـارا  خـاطر خـودت جهـاد را پـذیرفتم و ایـن راه را      ه ب
  دیگر وجود ندارد. یختم و دانستم که جز اهللا براي من راهشنا

 
 )تهران 1344 -1361( پرنیان جاوید شهید 
باشـد.   نـاظر مـی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان، اهللا ه در اینجا بقی !مادر

 ۀبلکه حرف امام را گوش دهید کـه همـ  ن و کافرین را گوش ندهید. یحرف منافق
  باشد. ا عمل میاو علم ب [هاي]حرف
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 )گیالن 1340 -1361( پروان اسماعیل شهید 
از شما مردم تقاضا دارم و آن این است که در راه انقالب از مال تا جان دریـغ  

تـر   چه تمام در راه انقالب نهاده و هر نکنید و شما مردم هم تمامی هستی خود را
راه  سازي و راه آمادهو بدانید که این انقالب  در راه به ثمر رسیدن انقالب بکوشید

(عجل اهللا است و با آمدن امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ظهور حضرت مهدي
شود و دنیا رو به خوشبختی خواهد رفت  مشکالت حل می ۀهم تعالی فرجه الشریف)

و مستضعفان جهان از دست مستکبرین نجات پیدا خواهند کرد و دنیا مثـل گـل   
  ن پیدا نخواهد شد.خواهد شد و دیگر ظالمی

  
 )تهران 1341 -1364( پروندي احمدشهید  

توحیـد زیـر پـرچم     ۀکلم يکند که گروهی براي اعتال یاکنون زمان اقتضاء م
با فدا کردن جان خود فرمان الهـی را   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) اهللا ه حضرت بقی

  عنه. اهللا و رضوا یرض اطاعت و مقام رضاي خداوند را به دست آورند،
  

 )فارس 1343 -1362( پریشان حسین شهید 
و امـام عزیـزم و شـهداي    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) با درود به موال امام زمان

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    شـهداي قیـام مهـدي موعـود     تا هابیل راه حق و حقیقت از
یـا مهـدي   «خواهید مرا دفن کنید در آن لحظـه چنـد بـار     می[وقتی]  ... الشریف)
  م.اچون من عاشق مهدي ؛بگویید »ادرکنی

 
 )اصفهان 1342 -1361( فروشانی  پریشانی اکبرشهید  
کنند شما هم به قول خودتـان   که این جوانان به قول خود وفا می طوري همان
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تا فـرج   وفا کنید و نگهبان این انقالب و نگهبان خون شهداء باشید و این امانت را
  و به خود او بسپارید. ]حفظ کنید[ جه الشریف)(عجل اهللا تعالی فريامام مهد

  
 )آذربایجان غربی 1340 -1362( قلی پناه حسن شهید 
الشرایط جامعـه   اسالم اصل است بدون وجود رهبري جامع امامت در والیت و
 و )علـیهم السـالم  (امامان معصوم پیروي از انبیاء وسایۀ در  شما رود و به انحراف می

اطاعـت از والیـت    (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مهدي در این دوران غیبت حضرت
نـور کـه    مرجع یگانه است که جامعـه را بـه سـوي سـعادت و     فقیه یعنی رهبر و

... چیزي کـه مـرا وادار نمـود تـا در صـف      د] بری پیش می[ حکومت اسالمی است
از سوي دیگر عشق  استجابت حرف امام و جهاد باشم از یک سو عشق امام امت و

 عشـق دیـدار   عشق زیارت کـربالي مقـدس و   مظلوم و (علیه السالم)ام حسینبه ام
  است.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) العسگريالحسن و حجت ابن (علیه السالم) حسین
  

 )چهارمحال و بختیاري 1340 -1364( پناهی دهکردي اسماعیل شهید 
(عجـل اهللا  نماوجود امام ز ها وجود ذي این دانشگاه جبهه ]در[استدعا دارم که 
از  هـا را  کـه انسـان   علـومی  و 1دبیـ دریا) در ایـن دانشـگاه  ( را تعالی فرجه الشـریف) 

 .بیاموزید از وجودش  ،وارهاند یبدبخت هاي جهل و تاریکی
  

 )قم 1346 -1363( پوربافرانی اصغر شهید 
اهللا در همین روزها حمله بر دشمنان اسـالم خـواهیم کـرد نـه بـراي       شاء  ان

                                                           
   در اصل وصیت: دریابد -1
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از دین اسالم و تداوم انقالب و امنیت میهن اسـالمی و   يدارسبراي پا انتقام بلکه
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امـام زمـان   ،عصـر  یکردن و شاد کردن قلب ول یباعث راض

راه شـهدا پـاي    ةدهند خمینی روح خدا و ادامه ،امام امت ،حقشب برئو نا الشریف)
دانـد   و کـه صـالح مـی   خواهم که به آن س از خداي متعال می کنم و یبه چکمه م

راهی است که باید پیمود و سفري است که بایـد   در قاموس شهادت، م کند.ایاري
  .رفت

 
 )اصفهان 1344 -1364( پورپیرعلی اکبر شهید 
چـه داریـم از   وچک در کمـین اسـالم هسـتند و مـا هر    هاي بزرگ و ک شیطان

ـ    از جوانـان مـی   .اسالم است و ما باید فـداي اسـالم شـویم    ا دیـدن  خـواهم کـه ب
هاي جنگ هجوم آورند که فرماندهی لشکر اسـالم بـه    هاي آموزشی به جبهه دوره

(عجـل اهللا  که امـام زمـان   ]نکند[ ،است (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)دست امام زمان
  هاي حق علیه باطل بدون پاسدار باشد. در جبهه تعالی فرجه الشریف)

  
 )تهران 1346 -1364( پورتقی حسین شهید 
خداونـد قبـول   ا پدر و مادر متشکرم که مرا چنان تربیت کردید که اگر از شم

  باشم. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ةکند بتوانم یک رزمند
  

 )کرمان 1344 -1362( پورحاجی تیمور شهید 
 »اهللا اال الـه  ال« و »اکبـر  اهللا«که نـداي   شما !حال اي مردم شهیدپرور اسالم

و مشت محکمی بـر دهـان شـرق و غـرب      اید نین افکن کردهخویش را به دنیا ط
اید؛ که خداوند پشـتیبان مستضـعفین اسـت و     ها ایستادهو در مقابل آن اید کوفته
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نماید همان کـه   مارا را کمک و یاري می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) حضرت مهدي
  کند. ها حضور پیدا می در جبهه ]همواره[

 
  )اصفهان 1344 -1361( پورحسن اسماعیلشهید  

الشأن این انقالب را به سرتاسر جهان گسـترش خـواهیم    به رهبري امام عظیم
بینیـد کـه    خواهیم سپرد. می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)داد و به دست امام زمان
بـن  ا تاش این است که این انقـالب را بـه انقـالب حجـ     خود امام هم زیاد توصیه

  اهللا. شاء  ان متصل خواهیم کرد لی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعاالحسن العسگري
 

 )تهران 1347 -1364( پورحسین احمد شهید 
شناسـم و خـدا را شـکر کـه     ر که انسـانم و خـدا را شـکر کـه خدا    خدا را شک

    اقتـدا   و بـه حسـین   (علیـه السـالم)  علـی  ۀام، شیع نم و خدا را شکر که شیعهمسلما
ـ امام زمان من اسـت و نا  ،لشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه اکنم و مهديیم ب او رهبـر  ئ

  من است.
  

 )گیالن 1340 -1365( سعادت پورخوش ایوب شهید 
ابـن   محمـد  ،با سالم و درود به پیشگاه بـا عظمـت حضـرت ختمـی مرتبـت     

(علیه حضرت علی ،مظلوم تاریخ ،حق اوو جانشین ب (صلی اهللا علیه و آله و سلم)هللاعبدا
قام بـا عظمـت، کـوثر اهـل بیـت، حضـرت فاطمـه        آن م ۀیو دخت گرانماالسالم) 
پاك آن حضرت، به خصـوص امـام غایـب، امیـد      ۀو یازده ذری) الم اهللا علیها(سزهرا

... ـ نعمـت دیگـر    (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   حضرت مهدي ،صالحان و مصلحان
است  (علیهم السالم)خداوند به من، داشتن پدر و مادري دلسوز و دوستدار اهل بیت
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ــ ــه الســالم) ه در دامــن پرمهرشــان همیشــه آواي عشــق حســین ک ــار (علی و انتظ
... از مسـئولین   کردنـد  را در گوشم زمزمـه مـی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي

مشـکالت بـه    ۀعاجزانه خواستارم کـه در کنـار همـ    عزیز نظام جمهوري اسالمی
کشـور و   ةنـد هـاي آی  هـا سـرمایه  مسائل نسل جوان اهمیت بیشتري بدهند. ایـن 

(عجـل اهللا  براي سربازان امام زمان یخوب 1هستند. سعی کنید امانتدارجهان اسالم 
  باشید.تعالی فرجه الشریف) 

  
 )آذربایجان شرقی 1346 -1364( پورعلی بهروز شهید 

 .(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان ،با عرض سالم به حضرت مهدي موعود
  هاي نور. جبهه ةفرماند ؛فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیسالم بر مهدي

  
 )فارس 1339 -1360( پورعلی رضاجهان شهید 
تنها نگذاریـد   خواهم که امام و روحانیت را شما می از !برادرانم مادرم و پدرم و

حکومـت  [ایـن انقـالب را تـا     استفاده کننـد و  و به منافقین وقت ندهید که سوء
 سرتاسـر  برسانید و پرچم توحیـد را در ریف) (عجل اهللا تعالی فرجه الشمهدي ]جهانی

اي از جهان سـرکوب کنیـد.    گوشه هر استعمارگران را در جهان برافراشته کنید و
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به امید توفیق شما عزیزان تا انقالب مهدي

 
 )قم 1345 -1362( پورقرنلی حسین شهید 

(عجـل  هه از زمان آقا امام زمـان خواهم که در این بر یاز تو م !بزرگ يخدا يا

                                                           
   در اصل وصیت: امانتداري -1
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  .یرا به فریاد ما برسان اهللا تعالی فرجه الشریف)
 

 )قم 1341 -1361( سرحمامی پورمحمود حسنشهید  
گونـه صـبر پیشـه     همسرم! در مرگم شجاع باش! مردانه مقاومت کن و زینب 

 لم)(صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـ    یـار پیـامبر   ،فرزندم یاسر را همانند یاسر !کن. همسرم
آخرین لحظه یار باوفاي امام امت باشد. اگـر یاسـر از تـو سـؤال      تربیت کن که تا

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    بابـا پـیش مهـدي    ه بابا کجا رفته؟ با خوشحالی بگـو کرد ک
  باشد. می الشریف)

  
 )همدان 1335 -1361( پورمختار احداهللا شهید 

(عجـل اهللا تعـالی   امام زمـان  براي اسالم و ،امیدوارم برادرانم راهم را دنبال کنند
خمینـی   ،خدمت کنند و هیچ وقت در اجراي فرامین امام کبیرمـان  فرجه الشریف)

 ۀق خدمت به اسـالم عزیـز را بـراي همـ    شکن کوتاهی نکنند و از خداوند توفی بت
  شما خواهانم.

  
 )لرستان 1335 -1361( پیرزاده احمد شهید 

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امام زمـان  ۀیپس از سالم امیدوارم که در سا !و مادر درپ
خـواهم   ... دلیل رفتن من به جبهه این است که مـی  سالمت باشید شاد و الشریف)

  سپس کشته شوم. بروم تا امام زمانم را ببینم و
  

 )فارس 1346 -1363( پیري امیرحاجیلو احمدعلی شهید 
(عجـل اهللا  اندهند و از امام زمـ  سر می» یا زهرا«ها نداي  اکنون شب جوانان ما
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هاي جامعـه   ها با شهادتشان خون به رگجویند و این یاري میتعالی فرجه الشـریف)  
  کنند. سوزند و پیرامون خود را روشن می اینان همچون شمع می ،کنند تزریق می
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  تت
  

 )اصفهان 1341 -1361( فر تابش شهید حسین 
خـواهم   یاز شـما مـ   د؛رس دوستان و آشنایان عزیز که پیام من به دستتان می

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   يکه همچنان به راه شهداء ادامه دهید تا ظهور حضرت مهد
  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  يب برحق مهدئامام و این نا يدست از یار ...الشریف) 

زمین، فرزنـدانتان   يبه ثمر رسیدن حکومت خدا بر رو يبر ندارید و همچنان برا
آزمایش الهی کنید تا هرچه بیشتر نهال این  يها نبرد و صحنه ياه میدان ۀرا روان

که پـرچم اسـالم    يخون شهیدان است بارور گردد و به امید روز ةرانقالب که ثم
روا نشـود   یزمین، هیچ ظلم و ستم يدیگر رو و آید در سطح جهان به اهتزاز در

  اد گردد.جهانخواران و چپاولگران آز ۀتحت ستم از سلط يها ملت ۀو کلیـ
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 )000 1346 -1362( تاتالري حسین شهید 
فـروزان راه هـدایت حضـرت امـام     سالم به پیشواي مسلمانان جهان و چـراغ  

به امیـد پیـروزي اسـالم بـر کفـر      ... ) روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء(مهدي
 ۀجامعـ  و پدیـدار گشـتن   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  جهانی و فرج آقا امام زمان

  .یاسالم
 

 )خوزستان 1343 -1366( تاجوند ایرج شهید 
 محمـد  ،دهم به جز خداي یکتا خدایی وجود ندارد و پیـامبر خـدا   شهادت می

آخرین پیامبري است که به رسـالت برگزیـده    ،(صلی اهللا علیه و آله و سلم)بن عبداهللا
(عجـل اهللا  وداولین امام و مهدي موعـ (علیه السـالم)  شده است و این که حضرت علی

بـرد و بـه امیـد     هاست که در غیبت کبري به سر میآخرین آنتعالی فرجه الشریف) 
آن روز که با ظهور خود، جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و ظالمـان را نـابود   

  ... بگرداند
شود که اسالم به حضـور مـا    باشد و مگر می امـروز اسالم عزیزتر از شماها می

آغوش گرم خانواده باشم. حـرام اسـت آن شـب     یاز باشد و من درن ها بی در جبهه
ها و توپ و خمپاره باشند و مـا در خـواب    که رزمندگان اسالم در زیر رگبار گلوله
هـا   در جبهـه (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   ناز آرمیده باشیم. آن شب که امام زمان

ن او بـه شـمار آوریـم و    ریاکباشد و ما در خواب و آن وقت خود را از اصحاب و لش
  را داشته باشیم. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان [ي]ادعاي مسلمانی و سرباز

 
 )کرمان 1342 -1365( تاجیک حسین شهید 

(عجل اهللا تعالی فرجه ام امام زمان فرمانده ،(علیه السالم)الگویم حضرت امام حسین
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ولی  و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مرجع و رهبر وقت و جانشین امام زمان ،الشریف)
دینم اسالم، مذهبم  اهللا، دشمنم احزاب شیطان،  امام خمینی، حزبم حزب ،ام فقیه
  جعفري. ۀشیع

  
 )اردبیل 1349 -1365( زاده تاروردي تاروردي شهید 

لم گردد. به امید آنکه احکام اسالمی تا رسیدن امـام  ئباشد که فیض شهادت نا
در تمام دنیـا رایـج گـردد و پـرچم اسـالم در       عالی فرجه الشریف)(عجل اهللا تزمانمان

  سراسر دنیا بر افراشته شود.
 

  )قم 1330 -1361( تاري حسین شهید 
آخر ما مسلمان هستیم، ما باید خون بدهیم، آنقدر کشـته بـدهیم تـا اسـالم     

روز شود و قسط و عدل پی(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عزیز با ظهور حضرت مهدي
  توحید برقرار گردد. ۀلهی در سایا

  
 )اردبیل 1341 -1362( تاریزاده احمد شهید 
ملت مظلوم  امت اسالمی و ةاین قلب تپند ،انقالب اسالمی کبیر رهبر !معبودا
ســالمتی عنایــت بفرمــا و رزمنــدگان  صــحت و عمرطــوالنی همــراه بــا جهــان را
اي بـراي انقـالب امـام     مقدمـه  ایـن انقـالب را   بگـردان و  پیروز اسالم را کفرستیز
  بده. قرار (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )آذربایجان شرقی 1343 -1362( احمد تازش شهید 
 که به پروردگارشان ایمان دارنـد [را] هایی جبهه، دانشگاهی است که تمام آن
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کشاند تا خود را بشناسد و بداند اسالم واقعی چیست و آن منـافق   به سوي او می
 اسالم شکست خواهد خـورد  ،کنند اگر به اسالم روي نیاوردند که فکر میصفتانی 

چـون پشـتیبان ایـن نهضـت امـام       ؛بدانندکه اسالم هرگز شکست نخواهد خـورد 
 یا پدرانشـان را  و خداي مهربان و امتی که فرزند(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  زمان
انقالب اسالمی شکست اند. پس خون این شهیدان هرگز نخواهد گذاشت این  داده

  بخورد.
 

 )اردبیل 1345 -1363( مغانلو تحریري اعتماد شهید 
تو بایـد مأمور اجراي عدالت اسالمی در روي  !تعالی، صاحب جهان ]باري[ اي

تو کجـا هســـتی    !زمین را بفرستی تا ملت ایران را یاري دهد. پس اي امام زمان
شـان   در انتظارند کـه فرمانـده   هاي جنگ حق علیه باطل که سربازان تو در جبهه
پس ما را فرماندهی کن تا به سوي  ،تو فرمانده هستی  !خواهد آمد. اي امام زمان

(علیـه  فرماندهی تو قبـر حسـین   ۀبرویم تا بلکه بتوانـــیم در سایکربالي حسینی 
ها در انتظاریم از اشغال صدامیان کافر بــیرون آورده و آن قبـر    را که مدت السالم)
ظارنـد، زیـارت   نیز در انت هزاران جوان ما در انتظار ماندند و رفتند و دیگران را که
  ند.کن

  
 )تهران 1324 -1362( ترابی شهید ابوالقاسم 

(عجـل اهللا تعـالی   سازي ظهـور امـام زمـان    بدون شک پیروزي این انقالب، زمینه
 ۀباطـل بـا همـ    ۀمین خـاطر اسـت کـه جبهـ    ه کند. به را فراهم می فرجه الشریف)
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بـر   -کـه در اختیـار دارد   1* ۀدر طول تاریخ وجود داشته و با همـ که  -اش هرهچ
علیه این جمهوري به پا خاسته که شاید بتواند این حرکت را تعطیل کنـد. غافـل   

امور خویش را جنگ قرار دهید  ۀس همأر ،از آنکه خدا پشتیبان این انقالب است
هاي حـق   کمک خود به جبهه و در این آزمایش الهی سعی کنید موفق باشید و با

 قطعـاً  2*را خوشحال کنید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  علیه باطل قلب امام زمان
راه اسـت کـه ببینـد چگونـه      چشم بر (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مولی امام زمان

  گویید. لبیک می
  

 )اصفهان 1342 -1365( قارنه ترابی علی حسین شهید 
کـه   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  امام زمان ،اهللا االعظم ه یبا درود و سالم بر بق

  جهانی در انتظار قدوم پر مهر و عطوفت اوست.
  

 )سمنان 1337 -1362( ترحمی قلی حسن شهید 
هـاي مـدرن    خواست انقالب اسالمی را با سـالح  دشمن به خیال خام خود می

و سالح غیب داریـم   کرد ما خدا داریم دانست و درك نمی اما نمی ،خود خفه کند
داریم و مجاهدان راسـتین اسـالم داریـم و     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان و

  دست خدا با ماست.
   

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
   همان -2
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 )لرستان 1345 -1364( ترك ابراهیم شهید 
اهللا ه حضرت بقیـ  ،)الم اهللا علیهـا (سزهرا ۀود و سالم فراوان بر یوسف گم گشتدر
ـ و نا ی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالمهدي موعود ،االعظم حضـرت امـام    ،حقشب بـر ئ
سالم فـراوان بـر    درود و حضرت امام خمینی و با ،اسالمی جهان ةقلب تپند ،امت

تا کربالي خونین دشـت   (علیه السالم)شهیدان راه حق و حقیقت از کربالي حسین
سـربازان   ،خـونین اسـالم   ۀمردان جبه 1*بر  کرانکربالي ایران و درود و سالم بی

 هـایی کـه بـا   آن ،حـق اسـالم  سـربداران ب  ،(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  زمان امام
مـیهن اسـالمی پاسـداري     امت اسـالمی و  اسالم و از هاي نیمه شب خود مناجات
  کنند. می

 
 )اصفهان 1343 -1362( ترکان احمد شهید 

اهللا  ه حضـرت بقیـ   ،الهی و یگانه منجی عالم بشـریت  ةآخرین ذخیر با درود بر
 و با درود و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي ،الزمان صاحب العصر و ،رضینفی اال

 امید مستضعفان جهان اسـت  مرد تاریخ تشیع این زمان،سالم بر امام امتی که ابر
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    اهللا فی االرضین ه همیشه منتظر فرج حضرت بقی ...

  دعا کنید.ن حضرت آتر شدن فرج  بوده و جهت نزدیک
 

 )خراسان رضوي 1337 -1367( ترکانلو علی برات شهید 
نمـاز و نابـاب    ها باشید کـه خـدا نکـرده در آینـده بـی      بعد از من مواظب بچه

از همین حاال مواظب باشید که در آینده با حجـاب و مسـلمان کامـل     درنیایند و

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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ام و پسرم را چنـان تربیـت کنیـد کـه یـک مـرد مخلـص و از سـربازان امـ          شوند
  .باشد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
 

 )خراسان رضوي 1347 -1364( جوش ترك جواد شهید 
(عجـل اهللا  زنید و انتظار فرج امـام زمـان   اي کسانی که دم از مسلمان بودن می

خواهیـد.   را با سکوت و ساکت بودن در برابر ظلـم و فتنـه مـی    تعالی فرجه الشریف)
از آن کسانی است کـه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مانبدانید که انتظار فرج امام ز

ها به خاطر اسالم دادند و مقدمات  برخاستند و با ظلم و کفر مبارزه کردند و خون
  فرج را آماده نمودند.

خـود   !خـدایا  .»و شهداي اسـالم باشـید   (علیه السالم)حافظ خون امام حسین«
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امـام زمـان   ،اهللا االعظـم  ولی ۀمددي فرما که با عنایت خاص

افتخار پاسداري اسالم از ملت ما و کشور عزیز ما سلب نگردد و جوانان ما  الشریف)
رب  مـین یـا  آ( قـرار ده.  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    را مورد توجه ائمه طاهرین

ی کـه  این عنـایت (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به حق امام زمان !خدایا... « )العالمین
بـه انقـالب    خـواهیم کـه ایـن انقـالب مـا را      از تو می ،به کشور نصیب گردانیدي

متصل بگردان و جوانان ما را بـه اسـالم    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي
  هدایت بفرما.

  
 )اصفهان 1335 -1362( الدانی ترك حسن شهید 

، ر این ملت با وفااهللا خمینی به عنوان پرچمدار و جلودا  امام امت حضرت آیت
ر بزرگـی را بـراي   چه افتخا ،)الم اهللا علیها(سمعصومین ۀبا الهام از تعالیم قرآن و ائم

را  اهللا آن شـاء   حق براي دنیاي اسالم است، فراهم کرده است و انملت ایران،که ب
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خواهد سپرد و امیدوارم که خداوند  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به دست امام زمان
امام  ،ب اوئو نا(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  لیاقت دهد که در رکاب امام زمان به ما

  خمینی خدمت کنیم.
 

 )اصفهان 1341 -1362( رنانی ترکیان جعفر شهید 
 ...(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امـام زمـان   سالم و درود به خـاتم اوصـیاء،   با

ام و ایـن   که این همه گناه کردهحالی  ورم درآچگونه شکر تو را به جاي  !بارخدایا
که مرا راهنمایی نمـودي   کنم را شکر میو تباز  ،همه در محضر تو معصیت نموده

سـربازان و رزمنـدگان قـراردادي و مـن      و مرا جزو یاران خود و حزب خود و جـز 
(عجـل اهللا  من منتی بگذاري و مرا جزو سربازان آقـا امـام زمـان    امیدوارم که باز بر

ده که ندایشان دادي  آن گروهی قرار مرا جزو !خدایا .قراردهی  لشریف)تعالی فرجه ا
  .لبیک گفتند به تو و

 
 )چهارمحال و بختیاري 1345 -1364( ترکی هرچگان اهللا امین شهید 
(صلی اهللا علیه و حضرت محمد ،آدم تا خاتم پیامبران از پایان بر سالم بی درود و
ا نور مبارکش نور اسالم را در دنیـا روشـنایی   یگانه پرچمدار اسالم که ب ،آله و سلم)
اهـل بیـت    پایـان بـر   سـالم بـی   بـا درود و  ما را به اسالم آشنا ساخت و بخشید و
هـا بـه دسـت    که همگـی آن  السالم) م(علیهیازده فرزندش و حضرت علی ؛اطهارش

 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  جز امام زمان اند، کافران مسموم یا به شهادت رسیده
 1کشـیم می که به امر خداوند در غیبت کبري است که ما همگی انتظار فرجش را

                                                           
   در اصل وصیت: انتظار فرجش را خواستاریم -1
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ایـران وصـیت    ۀصـحن  ... من به شـما ملـت همیشـه در    کنیم لحظه شماري می و
 در زیـر  و »اهللا رسـول  محمـد ، اهللا اله اال ال«زیر پرچم  فقط در کنم که فقط و می
ـ نا و الشـریف) (عجل اهللا تعالی فرجـه  فرماندهی آقا امام زمان ۀسای   ایـن   ب برحـق او، ئ
هـاي   هـاي ایـن شـیطان    اري حضرت حق پوزهیشکن تاریخ حرکت کنید تا با بت

  کوچک را به خاك بمالید. بزرگ و
  

 )خراسان رضوي 1339 -1363( تزوال احمد شهید 
همسرم، خدا صبرت دهد تا بتوانی شهادت مرا اگر خدا بخواهد، تحمل کنی و 

ید بشوم و تو زینب شوي و به صف شیر زنان شوهر داده اگر لیاقت پیدا کردم شه
(عجـل اهللا  اهللا در رکـاب مهـدي   شـاء   ات را شیر تربیت کنی کـه ان  بپیوندي و بچه

  شهیدان را بگیریم. ۀانتقام خون هم با هم، تعالی فرجه الشریف)
  

 )همدان 1339 -1360( داشی تکمه علیاسم شهید 
(عجـل اهللا تعـالی   امام زمان ةه بحق نمایندي رهبر عزیزمان امام خمینی کاریبه 

دیگري سـرنگون   هاي طاغوتی را یکی پس از است بکوشید؛ تا قدرت فرجه الشریف)
کرده و به امید حق، حکومت عدل الهی را در تمام نقـاط جهـان مسـتقر کـرده و     

  اهللا. ءشا  ان بلند زمین برافرازید. قلۀ اسالمی را بر رافتخار جمهوري پرچم پ
  

 )کرمان 1317 -1362( تالتف احمد شهید 
و بـوم   تو گواه باش بر وجب وجب این مـرز  !برحقم ةاي فرماند ،اي امام زمان

جمهوري اسالمی در ایـن مملکـت و    ]که[فقط به خاطر دفاع از اسالم و خداست 
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فقط به خاطر صدور انقـالب اسـالمی و اهـدافش از قبیـل حمایـت مستضـعفین       
... لقبی که بـه آن عشـق ورزیـده و     اند خاك خفته جهان و غیره چه شهیدانی به

پاه پاسـدار سـ   ،سـوزم و سـوختم   کـنم و در ایـن راه ماننـد شـمع مـی      افتخار می
اگـر   اسـت  اهللا تعالی فرجه شریف) (عجلامام زمان يبازپاسداران انقالب اسالمی و سر

  قبول فرماید.
 

 )مرکزي 1351 -1364( تلخابی شهید احمد 
ـ برحـق تـو کـه نا    ۀبه امر خلیفـ  براي رضاي تو و ینکه !بار پروردگارا ب امـام  ئ

باشد و براي اینکه اسـالم و دیـنم اسـتوار     نیز می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
بـه جنـگ بـر علیـه کفـر       پا ،بماند و براي اینکه بتوانم شاید گناهانم را ترك کنم

داد تمـام مظلومـان    ... به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید و به گذارم می
از  ها را نابود کنید و تا زمانی کـه قـدرت در بـدن داریـد،     جهان برسید و ابرقدرت

قدر انقالب اسـالمی پشـتیبانی کنیـد و راه ایـن شـهیدان را تـا        امام و رهبر عالی
  .اهللا ءشا  ان ادامه دهید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) انقالب حضرت مهدي

  
 )خراسان رضوي 1346 -1362( لیجما تقدیمی امیر شهید 

راه کربال و قدس عزیـز بـه    به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم و باز شدن
  .(علیه السالم)توان رزمندگان اسالم و یاري امام زماندست پر

  مهدي نیامد اي خدا، جان عالم بر لب آمد
  عا کردم ولی روح دعا مهدي نیامدمن د 

  صفایی حضور او بزم انس ما ندارد بی
  عید ما رنگ عزا دارد چرا مهدي نیامد؟
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  پرچم سرخ حسین آمد دلیل آنکه گویم
  طالب خون شهید کربال مهدي نیامد.

(عجل اهللا تعالی فرجـه  تر فرج حضرت مهدي صاحب الزمان چه سریعآرزوي هر با
 در (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    و حکومت عدل اسالمی به دست مهدي الشریف)
  جهان.
  

 )خراسان رضوي 1345 -1362( تقوایی جلیل دشهی 
اگر شـما شـهیدي در راه خداونـد دادیـد      با عرض سالم به پدر و مادر عزیزم،

همیشه خوشحال باشید که چنین جوانی را بزرگ کردید و آن را از خـدا تحویـل   
اگر شما صبر داشته باشـید بـه    ! به خدا پس دادید. پدرم و مادرماید و حاال گرفته

کنـد و هـر    مهدي موال ظهور می ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) د امام زمانزودي زو
  کند. که در این دنیا به مسلمانان جهان ظلم کند با خاك یکسان می

 
 )خراسان رضوي 1344 -1363( تقوایی مقدم حسین شهید 

چون این چنین امـامی،   ؛ام عزیزشان را دعا کنندام ]کنم به ملت سفارش می[
(عجـل اهللا  جهل و ناآگاهی نجات داد و زمینه را براي ظهـور امـام زمـان   مردم را از 

  .باز کرد تعالی فرجه الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1334 -1365( تقویان نوغان احمد شهید 
 ، مهـدي جـان،  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    در این جا یاد کنم از امام زمـان 

زوي آمـدن تـو را   ثانیـه آر  هر روز و هر !جانم به فدایت، مهدي جان !مهدي جان
تو را به مادرت نرگس قسم، بـه جـان پـدرت امـام حسـن       !کشم. مهدي جان می
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به  .کشم امیدت را هر ثانیه می !دهم، مهدي جان قسمت می (علیه السالم)عسگري
تو  يهایم گریان است، چشم انتظار چشم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)یاد امام زمان

  !توست مهدي جاندارم، در سرم ذکر  را
هر که هر چیـزي یـاد گیـرد بایـد از      از پروانه عاشق یاد گیرد/ عاشقی را باید

سوزد و پروانه را/ پرآتش عشق اسـت کـه هـر     شمع از سر تا به پا می استاد گیرد/
صـید آن   صید آن نبود که گیر آید بـدامی یـا کمنـدي/    کس را به استعداد گیرد/

ف عاشقی چیست؟ جان دادن بـه پـیش پـاي    وص باشد که رود دامن صیاد گیرد/
(عجـل  شـد مهـدي   کاش می جانان(دانی) چون بلبل به وصل گل رسد فریاد گیرد/

قبر مخفـی   کرد/ آمد و از آمدنش گره از مشکل ما وا می می اهللا تعالی فرجه الشـریف) 
شـب گـر رخ    تشنه گر آب نبیند سخت است / کرد/ پیدا می (سالم اهللا علیها)فاطمه
نـوکر، گـر رخ    ما همه نوکر و ارباب تویی مهدي جـان/  بیند سخت است/مهتاب ن

کـالس مکتـب    اهللا ما اي دوستان نمرود هم دارد/  ارباب نبیند سخت است/ خلیل
    آزادگان مردود هم دارد/

چـون کـه دسـت غیـب      چـرا؟  ولی این را بدان که نهضت اسالم پیروز اسـت. 
و  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (محمددرود بفرست بر  !خداوندا. مهدي در کار است

  .(علیهم السالم)خاندان محمد
  

  )گیالن 1344 -1364( پور تقی احمد شهید 
چگونه شکر این نعمت را گذارم که به من لطف و مرحمت نمودي که  !معبودا

در این کـاروان و قافلـه سـرباز خمینـی باشـم و در رکـاب سـرباز اسـالم و امـام          
  با دشمنان دینت پیکار کنم. ه الشریف)(عجل اهللا تعالی فرجزمان
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 )همدان 1341 -1360( فرد پور تقی اهللا احسان شهید 
در این لحظه که خـود را   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)در انتظار ظهور امام زمان

ام و به روشـنی روز بـرایم    به لباس پاسداري مزین و به غسل شهادت مطهر کرده
اهللا بـه صـراط المسـتقیم     شـاء   اهللا و ان  سـبیل راهـم فـی    يمسلم است که انتها

  .رسد می
 

 )مازندران 1343 -1362( خرمرودي نژاد تقی احمد شهید 
 داشتن مکتـبش در  زنده نگه هم اکنون که وجودم را عشق به خدا و برپایی و

راهـی را   هـر  برگرفته، از خداي منان که هر قدمی را به خاطر رضاي او برداشته و
در این هدف مقدسی کـه چیـزي جـز     خواستارم که مرا ،م رفتبه خاطر او خواه

کمـک و مسـاعدت نمایـد و     ،نیسـت  صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم)  (پایی دین محمدبر
  بوده باشم.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) وارم که از سربازان واقعی امام زمانامید

  
 )اصفهان 1340 -1365( تنباکوکار شهید حسین 

آقـا امـام    روز جمعـه روز ظهـور   ،نامـه کـردم   ایـن وصـیت   امروز که شروع به
روزي اسـت کـه مستضـعفین روي زمـین      ؛است) الشـریف  اهللا تعالی فرجه  جل(عزمان

چه زودتر آقایشان به فریادشان هراهللا  ءشا  ان اند تا چشم به ظهور آقایشان دوخته
فکر کنـیم  مان  اي به گذشته ... لحظه برسد در این سرزمین چه شور و حالی است

مـان بـا چـه     کجا بودیم؟ و در چه مسیري قـرار داشـتیم؟ جامعـه    که چه بودیم؟
حیثیت و ناموسمان در کشور محفوظ نبود و مگـر نبـود    ؟به رو شد فسادهایی رو

دیگـر   )(علیـه السـالم  از اسالم حسین که ایرانمان به اروپاي غرب تبدیل شده بود و
(علیـه  آیا ما در مکتـب حسـین   ؟بودیم )(علیه السالمآیا ما پیرو حسین ؟خبري نبود
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 )الم اهللا علیهـا (سـ هاي مملکتمان از فاطمـه زهـرا   آیا زن ؟درس گرفته بودیم )السالم
 ۀن کارهایمـان هـر لحظـه تیشـه بـه ریشـ      مگر نبود که بـا ایـ   ؟گرفتند درس می

 ؟دنـد هاي دنیوي آلوده کرده بو زدیم و ما را به دنبال چه هوا و هوس مکتبمان می
آیـا بـا    ؟(علیه السالم)آیا این بود شاگرد علی ؟)(علیه السالمآیا این بود مکتب حسین

 ؟آزردیـم  را نمـی (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  این راه و رسممان قلب آقا امام زمان
(علیـه  اما مردم به حمد خدا نعمت به ما ارزانی شد؛ رهبـري از شـاگردان حسـین   

روي از از منجالب بدبختی که به جـز دنبـال  مان را معهعطا شد و جا به ما السـالم) 
کشـید بـه    مان را به دنبال می حجابی که جامعه نبود و خطر بی شیطان چیز دیگر

خواهرانمان بـه   ،لطف خدا نجات داد، جوانانمان به آغوش گرم اسالم روي آوردند
 عه بازگشتآشنا گشتند و راه و رسم صحیحی به جام )(سالم اهللا علیهامکتب فاطمه

... .  
  

 )لرستان 1337 -1360( کار تنه احمد شهید 
 ،نی وجـود دارد مقاوم در این مملکـت امـام زمـا    و تا زمانی که جوانان ایثارگر

 و شـود. پـدر   صـادر مـی   ]و[خورد بلکه پیــشرفته  ا لطمه نمیهرگز این انقالب م
پیـروزي   ،کفر جهـانی اسـت   ترین آرزوي من پیروزي اسالم بربزرگ !مادر عزیزم
 امـا در  ،شـوم  دانم که شهید مـی  من اگر چه می .شوروي است مریکا وآ انقالب بر

انقالب  ۀبینم که تمام دنیا زیر سای اي درخشانی را میه آینده این انقالب، پیروزي
  هستند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي اسالمی به رهبري
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 )فارس 1341 -1361( توانگر اسماعیل شهید 
امـا  « فرمـود:  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) پیرو والیت فقیه باشید که امام زمان

ـ    حدیثنا؛ هالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روا اهللا  هفأنهم حجتی علـیکم و انـا حج
هـایی  آن ؛ما واقع شد، مراجعه کنید به فقهـا اما اگر حوادثی که براي ش« ؛»علیهم

  »ند.کن که احادیث ما را یاد می
  

 )خراسان رضوي 1341 -1362( توانگر جواد شهید 
که شـما داراي   چرا ؛خوشا به حالتان و جاي بسیار شکر دارد !امت عزیز اسالم
اي است از جانب پروردگـار کـه ایـن هدیـه و      اي هستید که هدیه مکتب و عقیده

یز امانت الهی چنان ارزشمند و پربهاست که رهبران این امانت که همان اسالم عز
در سـرزمینی   باشند و شما می (علیهم السـالم) انبیاء الهی و ائمه معصومین ،باشد می

بـه   يا کند و در جامعـه  ، قانون الهی حکومت میياین واد کنید که در زندگی می
افتخـار قـدم    (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  برید که در این جامعه امام زمان سر می

ـ   الهی را دا ۀگذاشتن به این جامع ه د و شما پیرو اسالمی عزیز هستید کـه بـراي ب
هایی که کشیده و ریخته شـده   ها و چه مشقت ها و چه رنج پا داشتن آن چه خون

از اینکه فرزندتان در راه اسالم به شهادت رسـیده اسـت بـه     !مادرم ... پدر و است
 که فرزنـدتان توانسـت و   چرا ؛هیچ عنوان ناراحت نباشید و بسیار خوشحال باشید

و  (علیه السـالم) خداوند به او لطف و توفیق داد که همراه دیگر سربازان امام حسین
... و از  در این راه بـه شـهادت رسـیده اسـت    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان

شما خواهش دارم که صبر زینب گونه داشته باشید و از قـول مـن بـه بـرادران و     
ی غیر از راه اسالم بردارند و موقعی از آنـان  خواهرانم بگویید که راضی نیستم راه

از خودشـان راضـی    را(علیه السـالم)  ها خداوند و امام زمانراضی خواهم شد که آن
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  کنند و براي این انقالب اسالمی فداکاري نمایید.
 

 )تهران 1342 -1361( توانگر عباس شهید 
م و فـداییان  از سـربازان اسـال   آرزو دارم که خداوند بر من منت گـذارد و مـرا  

خمینـی   ،بشئو جانبازان در رکاب نـا  )ارواحنا له الفداء(امام زمان ،حضرت ولی عصر
  عزیز قرار دهد تا جان ناقابل خود را در راه دفاع از مکتبم فدا کنم.

  
 )اصفهان 1339 -1361( ریزي توانگر احمد شهید 

شـید؛  بکو توانیـد  مـی  نهرکدام به دست خودتـا  و تفاوت نباشید بی !اي مردم
روحـانی   مدرسـه،  جبهه، معلم در در سرباز کشتزار، در کشاورز کارخانه، در کارگر
ایـن   تـا  فعالیـت کنیـد   توانیـد  مـی  کدام تـا  صحنه هر مردم در ۀهم اجتماع و در

(عجل اهللا تعالی اهللا ه که مقدمه براي انقالب جهانی بقی به پیروزي برسانید انقالب را
  .هیچ کس نهراسید از راه این در باشد. می فرجه الشریف)

 
 )فارس 1348 -1367( توانی اسداهللا شهید 
را بـه حـق رزمنـدگان    و و تـ  به حـق شـهدا   راو را به حق انبیاء، تو ت !خداوندا

 ،جمـاران  پیـر  ،مسـلمانان جهـان   ةایـن قلـب تپنـد    ،امام امت سنگرنشین اسالم،
هللا تعـالی  (عجـل ا بـن الحسـن العسـکري   ا هخمینی عزیز را تا ظهور نور حضرت حج

  حتی کنار او حافظ و نگهبان باش. فرجه الشریف)
  

 )قم 1345 -1361( توتونکار احمد شهید 
(عجـل  امام زمـان  ،اهللا االعظم ه د مخصوص خود خدمت مبارك حضرت بقیدرو
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  .اصلی جبهه و جنگ ةکنند هدایت ،اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )قم 1340 -1363( توتونکار حسن شهید 
حـق حضـرت ولـی    ب بئکه به یاري این پیر خود و این نایدم بر خود واجب د

 ،ق نصـرت پیـامبر گرامـی   حـ که ب الشریف) اهللا تعالی فرجه  عجل(حضرت مهدي ،عصر
و یـاري حضـرت علـی ابـن      )لـه و سـلم  آاهللا علیـه و    صـلی (حضرت محمد بن عبداهللا

  . ... باشد، بشتابم و یازده فرزند گرامش می (علیه السالم)ابیطالب
ناآگـاه هسـتند کـه از     ةو مقدس نماها و اي بسا درس خوانداطالع  اي بی عده

ن همـه  آها اسالم با در نظر این شناسند. بلی، اسالم جز چند عبادت انفرادي نمی
ش ااحکام دیات و حدود و قضا و همه و همه فقط باید به دو و سـه عمـل عبـادي   

 [وقتـی]  فقـط  ،اسـت  بقیه تعطیل مانـدنی  ،حقیقی عمل شود ةآن هم در محدود
  اجرا خواهد شد. 1خودش تشریف آورد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان

خواهد تا اسالم عزیز از زیر حجـاب مسـلمان    خون می !هان اي ملت مسلمان
نماها رخ برآورده به عالم نشان داده شود که اسالم احکامی دارد قابل پیاده شدن 

اسالم را خدا براي اجرا شدن فرستاده نه براي  ؛ادر تمامی اعصار و در تمامی جاه
  تعطیلی.

 
 )تهران 1343 -1361( تورشیري ایرج شهید 

با شرکت در بسیج محل پشت ایـن انقـالب را محکـم     ]خواهم از مردم می[ ...
اسـالمی مـا    ۀخـدایی بـر جامعـ    ةزیـرا کـه اراد   ؛کنند آن چنان که محکم اسـت 
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  .)ارواحنا له الفداء(کمفرماست و همچنین نظر امام زمانح
  

 )خراسان شمالی 1344 -1362( توسلی اهللا حجت شهید 
بـه  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    همه ما باید خود را براي قیام حضرت مهدي

  ... طریقی آماده کنیم. ما رزمندگان هم این راه را انتخاب کردیم
مـال  ايو حال اي مردم رنج کشیده و شهید داده؛ مبـادا خـون شـهیدان را پـ    

کنید و مبادا این انقالب اسالمی را از دست بدهید، به قدري خـون داده شـده تـا    
آن اسـت. بـا مخالفـان     داري از شما، نگه ۀال وظیفاین انقالب به ثمر رسیده و ح

اي به این انقالب  ترین ضربه این انقالب، مبارزه کنید و نگذارید که دشمن کوچک
ها مبارزه کنید. فرزنـدان خـود را   این ۀکر و همبزند. با گرانفروش و محت عزیزمان

 1*بایـد در ایـن دنیـاي     یها کمک کنید. تا کبه جبهه بفرستید و خود نیز به آن
راه اسالم را ادامه دهید و تا ظهـور   بار زندگی کرد. خود را از لجن بیرون بکشید و

  ید.ن پاسداري و حفاظت کنآ، از (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  

 )مازندران 1344 -1365( توسلی شهید حسین 
 ،این چراغ نور علیه ظلمت ،بر یگانه منجی عالم بشریت سالم حضور با درود و
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آقا امام زمان

  
 )تهران 1342 -1364( رشیدآباد توفیقی جعفر شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    انمیدوارم تو نیز مانند تمام سربازان امام زمـ ... ا! برادرم

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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  .مان باشی پیرو حق و راه خدا و مدافعی استوار براي کشور اسالمی الشریف)
  

 )فارس 1344 -1367( توکل ادهم شهید 
بـه پـیش    (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   امام عزیزمان با الهام از حضرت مهدي

(عجـل اهللا  م زمانتوجهی به فرامین او نسبت به فرمان اما سعی نکنید با کم .رود می
  کم توجه شوید. تعالی فرجه الشریف)

  
 )فارس 1340 -1361( توکل حامد شهید 

 اسـت و  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ب برحق امام زمانئنا ،رهبر ما امام خمینی
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امـر شـخص صـاحب الزمـان     او سرپیچی از امر سرپیچی از

شـما را بـه خـدا قسـم      !برادران دینی عزیـز  شما را اي دوستان و است و الشریف)
خط او پیـرو او باشـید کـه خـط او      همیشه در .دهم که دست از امام برندارید می

  خط تمامی انبیاست و راه قرآن است.
 

 )اصفهان 1341 -1364( توکلی حسن شهید 
حضـرت   ،امکـان  ةقطب دایـر  ،با درود و سالم به پیشگاه منجی جهان بشریت

اش آقـا امـام    جنـگ مـا فرمانـده    ۀجبهـ  .)ءارواحنا لتراب مقدمه الفدا(ظماالعهللا ا ه بقی
 مـا (علیهحسین ابن علی ،و ناظرش ساالر شهیدان(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  زمان

  اش حضرت امام خمینی است. برنامه ةکنند و تنظیم السالم)
  

 )یزد 1339 -1361( بنیزي توکلی ابراهیم شهید 
من توفیق داده که بتـوانم در ردیـف سـربازان امـام      حال که خداوند بزرگ به
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امیدوارم که یک لحظه مرا به خـود وا   ،قرار گیرم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  منحرف شوم. ،اهللا است  ناکرده از طریق او که فی سبیل يکه خدا نگذارد
  

 )یزد 1342 -1362( توکلی بنیزي حسین شهید 
امـام   ... مکان بس مقدسـی اسـت   گذرد؟ چه می در جبهه !خواهران برادران و

  ببیند بسـم  ]را او[ خواهد که می اینجاست که هر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  اهللا.

  
 )چهارمحال و بختیاري 1347 -1364( وردنجانی توکلی اسماعیل شهید 
آري اي امـام   امامی که با ظهور خود جهان را گلستان خواهد کرد. سالم بر با
اي منجـی عـالم    دهی، خواري نجات از ذلت و جهان را تنها تو باید بیایی و !مانز

  .الهی سالمت باد ةاي آخرین ذخیر بشریت و
  

 )اصفهان 1336 -1365( توالیی اکبر شهید 
 ایمان دارم به یگـانگی ایـزد متعـال و انبیـاء عظـام از حضـرت آدم تـا خـاتم        

دهنـدگان   و ادامـه   علیه و آله و سلم) (صلی اهللاقرآن، محمد مصطفی ةآورند ان،پیامبر
بـن  ت اها، حضرت حج تا منجی انسان (علیه السالم)رسالت پیغمبر از موالي متقیان

 ،امیـد محرومـان   ،پیر جمـاران  ،حقشب برئو نا الشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه الحسن
مهـدي   ،امام خمینی و با درود فراوان بـر امـام زمـان    ،امت شهیدپرور ةقلب تپند

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)وعودم
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 )آذربایجان شرقی 1328 -1362( حق تیزچنگ حسن شهید 
این انقالب اسالمی بـه تمـام جهـان صـادر      خواستند بگذارند جنایتکاران نمی

 اصـالً  باشـد و  خدایی مـی  دانستند که این انقالب انقالبی مکتبی و ولی نمی ،شود
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    رهبر آن امام زمان ه واین انقالب خواست خداوند متعال بود

امـداهاي غیبـی ایشـان را مشـاهده      باشد که بارها بـرادران رزمنـده و   می الشریف)
  . ... هاي حق علیه باطل) (در جبهه اند نموده
  

 )گلستان 1339 -1364( تیموري عبداللهی علیحسین شهید 
بـه عنـوان سـرباز امـام      امیدوارم خوب تربیت شوید تا بتوانید !فرزندان عزیزم

  به اسالم و مسلمین خدمت نمایید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
و  (صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)    آرزو داشتم که فرزند خلف و دلبند پیامبر اسالم

کن کردن  که جهان در انتظار اوست براي ریشه )الم اهللا علیها(سحضرت فاطمه زهرا
در پشت سر ایشان نماز  حقیر را بگیرد تا ةو دست بند جهان بیاید کفر و ظلم در

  .بخوانم
  

 )آذربایجان شرقی 1340 -1362( احد تهرانچی شهید 
و کمک خداوند متعال هسـت کـه    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)دست امام زمان

  .این راه مقدس کشانده ما جوانان را ب
  

 )فارس 1349 -1366( یتهمتن احسان شهید 
ـ م امت قرارداد و لیاقت سربازي ناکنم که مرا از یاران اما می خداي را شکر ب ئ



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      208
 

دوستانش را  و محبت خودش و را به من داد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
 شـهادت محبـت عاشـق و معشـوق اسـت و      ةترین انگیزدلم قرارداد که بزرگ در

  .دلدار است شوق لقاء
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  ثث
  

 )خراسان رضوي 1340 -1359( فر ثابت اکبر علی شهید 
آن امـام   چـون تنهـا رهبـر    ؛داریـد  خواهم که انقالب را محکم نگه از شما می

پشتیبان این انقالب   هم (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) خمینی نیست بلکه امام زمان
  است.
  

 )تهران 1348 -1365( ثابتی محمدکاظم شهید 
امـام عزیزمـان را هرگـز تنهـا      خواهم کـه  از مردم غیور و شهیدپرور ایران می

اند و تا آخرین لحظه همپاي او و بـه فرمـان    طورکه تا حال نگذاشته نگذارند همان
  اهللا. شاء  ان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)او برزمند تا ظهور آقا امام زمان
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 )خراسان رضوي 1342 -1365( فر ثقفی حسین شهید 
 داننـد، امـا سـرباز امـام     مـی  فرجه الشـریف)  (عجل اهللا تعالیامام زمان ربازما را س

امـام   1یا چه کار؟ دوستی دنیـا، بـا سـرباز   را با دن (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)انزم 
من را بـبخش و در ایـن    !بودن منافات دارد. الهی (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
م برود و عشق هاي آخر، هدایتم کن تا پی ببرم چه کنم تا محبت دنیا از دل لحظه

... اي مسئولین اجرایی و ادارات و اي کسـانی   ور گردد به لقاء تو، در وجودم شعله
هوش باشـید و  ه اید، ب اي از چرخ این انقالب را، به هر نحوي گرفته که یک گوشه

دشمنان نهراسید و راه حق را ادامه دهید، در جامعه بـه عـدالت    ۀاز طعنه و توطئ
رومـان مستضـعف روسـتایی را، جلـو درب ادارات منتظـر      رفتار نمایید و ایـن مح 

این  از (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) نگذارید، که قلب امام و ملت مظلوم و امام زمان
  رنجد. ها می عمل

   

                                                           
   در اصل وصیت: سربازي -1
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  جج

  
 )اصفهان 1345 -1363( آبادي ابراهیم جاري نجف شهید 

خود این انقالب اسالمی هستی ...  ها برویم و با جان و اموال و ما باید به جبهه
(عجل اهللا تعـالی  را به تمامی جهان صادر کنیم و زمینه را براي ظهور حضرت مهدي

  آماده کنیم. فرجه الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1345 -1362( اسماعیل جاقوري شهید 
بـاقی بمانیـد و امـا    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امیدوارم سرباز امـام زمـان  

سـاز اسـت و بـه     رس احکام را فراموش نکنیـد کـه انسـان   هاي عقیدتی و د کالس
و بـدون آرم بـودن افتخـار     (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   سربازي گمنام امام زمان

  چون خدا با شماست. ؛کنید و با هیچ چیز دلسرد نشوید
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 )خراسان رضوي 1339 -1363( جامی خراسانی جواد شهید 
خاصی از تـاریخ قـرار گرفتـه اسـت.      ۀامروز اسالم در لحظ !برادران و خواهران

مـام  هایش را بر ما ت تمامی اسالم در مقابل تمامی کفر است. خداوند متعال حجت
ابهام و شک و تردید بـراي مـا بـاقی نگـذارده      ۀکرده است. خون شهدا دیگر نقط

که ادامه دادن مسیر و حرکت -هایمان  است. اگر خداي ناکرده در انجام مسئولیت
ان حفظ اسالم و دادن امانـت کـه اسـالم اسـت بـه دسـت صـاحب        شهدا، که هم

کوتـاهی بکنـیم در قیامـت     -(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اش یعنی امام زمان اصلی
... امیدوار باشید که پیروزي نزدیـک اسـت و زمـین از     جلوي ما را خواهند گرفت

  آن مستضعفان جهان است.
  

 )و بویراحمدکهگیلویه  1350 -1365( جاوید اکبر شهید 
ن و آفـاع از دیـن و قـر   الطاف بیکران پروردگار متعال به منظورد استعانت از با

  هاي جنگ هستم. عازم جبهه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) حریم کشور امام زمان
  

 )خراسان جنوبی 1339 -1364( پور جاویدان احمد شهید 
ظار، توفیق این را یـافتم  ها انت کنم که بعد از ماه و خدا را صد هزار بار شکر می
حضور یافته و بـه ملـت   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) که در صف سربازان امام زمان

شهیدپرور آن حضرت، خدمتگزاري کرده و بر علیه کفر جهانی و شیطان، مبـارزه  
  .کنم

 
 )اصفهان 1342 -1361( جبروتیان نیستانی اصغر شهید 
تو از همه چیـز خـود حتـی از جـان      به خاطر رسیدن به تو و عشق به !خدایا
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آیم. امیدوارم که قبول فرمایی که من بـه   خود گذشته و سراسیمه به سوي تو می
(عجل اهللا تعـالی  جز گناه چیز دیگري در کوله بار خود ندارم به امید آنکه امام زمانم

  از من و از همه شما خشنود باشد. فرجه الشریف)
  

 )هاناصف 1344 -1362( جدیدي حسین شهید 
امـام   ،روح خدا ،ها قائد اعظمسالم بر پیشتازان انقالب اسالمی که در رأس آن

هـاي اسـالم    حماسه آفرین حسینی که بـراي پیشـبرد هـدف    و پرچمدار ،خمینی
شکن تمـام   عزیز بر طاغوت و طاغوتیان عصر خود پیروز گشته و چون ابراهیم بت

اقصی نقاط جهـان بـه    ۀا در همرود تا پرچم اسالم ر ها را در هم شکسته و می بت
(عجـل اهللا  اهتزاز درآورد. آرزویم از خداوند، رساندن طلوع فجر و ظهور امـام زمـان  

در مقابـل   خونی کـه  توانیم با نثار خون، می به زودي است و ماتعالی فرجه الشریف) 
را فـراهم   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حکومت مهـدي  ۀاسالم ناچیز است، زمین

  .نماییم
  

 )سمنان 1347 -1366( جراح امیر شهید 
ارزش است مورد قبول درگاه  اعمال مرا هرچند ناقص و کم ]امیدورام خداوند[

 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   احدیتش قرار دهد و مرا از سربازان واقعی امام زمان
م عزیزمان را تا انقـالب حضـرت   خواهم اما از خداوند متعال عاجزانه می .قرار دهد
  نگاه دارد. )روحی لمقدمه الفداء(حجت
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 )تهران 1342 -1361( جراحیان ابوالقاسم شهید 
دعا  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)کنم که براي فرج امام زمان از شما خواهش می

گفته است بـراي فـرج مـن دعـا      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)چون امام زمان ؛کنید
فکـر خـدا هسـتیم و بـه فکـر ظهـور        اش در ه... اینجا کـه مـا هسـتیم همـ     کنید
سـازیم تـا بتـوانیم     براي همین خودمـان را مـی   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي

  وقتی امام ظهور کرد، الاقل بتوانیم در رکاب امام شمشیر بزنیم.
  

 )فارس 1343 -1365( باديآجرهی سعد اصغر شهید 
 ر هزار جان هـم داشـتم در  ولی اگ ،هرچند که یک جان بیشتر ندارم !خداوندا
 ایم به میدان نبرد تا کافران را به جهنم بفرسـتم و  آمده !کردم. خدایا می راهت فدا

بین ببریم و پـرچم   جهان از دان تاریخ و ظلم را در سراسر سران کافران را به زباله
ـ و نا(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   اسالم را به رهبري امام زمان امـام   ،ب بـرحقش ئ

  .آوریم والسالمگیتی به اهتزاز در سراسر نی درخمی
  

 )قم 1345 -1363( علی جریان شهید آقام 
آمـین یـا    (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) به امید ظهور هرچه زودتر آقا امام زمان

  رب العالمین.
  

 )قم 1342 -1363( ابوالقاسم جریده شهید 
در پنـاه خـودت    جـه الشـریف)  (عجل اهللا تعالی فرامام ما را تا انقالب مهدي !خدایا

را نزدیک (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) فرج امام زمان !خدایا .دار محفوظ و زنده نگه
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و  به استعمارگران یـورش ببـرد   مانند شیر(علیه السالم) مانند جدش علی بگردان تا
  نجات دهد. مستضعفین را

  
 )اصفهان 1342 -1361( اسماعیل جزي شهید 
ت ما همه در خط و رهنمودهاي امام کبیرمان بـا فراگیـري   به امید اینکه مل و

 ةپوز غرب زده و چنان مشت محکمی به دهان مستکبران شرق وفنون نظامی آن
سـر   تـا  پـرچم اسـالم را در سـر    صدام خائن را به خاك بمالنـد و  ها مخصوصاًآن

 آورنـد و و کاخ کـرملین شـوروي بـه اهتـزاز در     مریکاآکاخ سفید  جهان مخصوصاً
را نزدیـک گردانـد تـا او بـا     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) میدوارم که فرج امام زمانا

اخـالق پیـامبر گرامـی     و (علیـه السـالم)  خـون حسـین   و (علیه السـالم) شمشیر علی
 چنان کند کـه دیگـر در جهـان هسـتی ظلـم و     آن )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اسالم

  اهللا. ءشا  ستمی وجود نداشته باشد ان
  

 )کرمان 1345 -1362( زاده جزینی جمعه هیدش 
خود و خـون گـرم    ةپار  هاي بدنمان و با بدن پاره ا تمام سلولببا تمام وجود و 
(صلی اهللا علیه دهیم که به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اسالم خویشتن شهادت می

سـالم  اش.  و اهل بیت مظلوم و مصیبت دیده (علیه السالم)و والیت علیو آله و سلم) 
اش و  خون مادر پهلـو شکسـته   ةگیرند انتقام ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) بر مهدي

و دیگر شهداي مظلوم راه حـق و   (علیه السالم)اش حسینجد لب تشنه و سر بریده
حکومـت قسـط و    ةبرپادارنـد  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) حقیقت سالم بر مهدي
خمینـی   ،د بـر امیـد مستضـعفان جهـان    ظلـم و جـور، درو   ةعدل الهی و برکنند
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...  کل قوي ةفرماند ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ب برحق صاحب االمرئنا ،شکن بت
نمایم که به این گنهکار سرکش لیاقـت عنایـت نمـود کـه بتـوانم       خدا را شکر می

باشـم، هـم   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     چند روزي در کنار سربازان امام زمـان 
... ما با خـون خـود بـه دنیـا اعـالم       ان باشم و همراه و همکارشان باشمصحبت آن

حکومـت خـدا و رسـالت حضـرت      -کنـیم تـا وقتـی کـه از صـراط مسـتقیم        می
(علـیهم  و والیـت ائمـه و اهـل بیـت     خاتم االنبیـاء  ،)صلی اهللا علیه و آله و سلم(محمد
اهللا و در  شـکر جنـد  اي کـه در ل  ایم، تا لحظه منحرف نشده -ه و والیت فقی السالم)

(عجـل اهللا  اهللا االعظـم   اهللا و معتقد به امامت ولـی   اهللا و به زعامت روح  سنگر حزب
گونـه  اسداري خواهیم کرد و در مقابل هراز انقالبمان پ ،هستیمتعالی فرجه الشریف) 

کنیم و تا نابودي کامـل کـافران و فاسـقان و     رفتاري مقاومت می اندیشی و کج کج
رمقم  دیگر چشمان بی ۀ... چقدر خوشحالم که تا لحظ نشینیم پاي نمیبدکاران از 
روشـن خواهـد   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     تابناك و زیباي امام زمـان  ةبه چهر
  شهادتی پاك و طاهر و بدون آلوده بودن به گناه نصیبم فرما! !خدایا گشت.
  

 )فارس 1341 -1361( جعفرپور اهللا حجت شهید 
کـه   امـام مـا را   راه راست هدایت فرماید و خداوند تمام مردم را بهاهللا  شاء  ان
 مؤیـد بـدارد تـا    سـالمت و  است؛(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ب برحق ولی عصرئنا

 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   بتواند پرچم این نهضت را به دست پرتوان امام زمان
  عنایت فرماید. خداوند به تمام شما صبر برساند و
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 )گیالن 1344 -1363( جعفردوست بهمن شهید 
 عـدو  اهللا براي شکست  اهللا در لشکر روح اهللا را که با سوگند با ثار جند !خدایا

  حمایت کن. [است]، اهللا ه ساز حکومت جهانی بقی اهللا زمینه  اهللا و استقرار حزب
  

 )اصفهان 1339 -1363( ابراهیم جعفرزاده شهید 
آفریدي و برایم آیات و نشانه قرار دادي و پیـامبران   کنم که مرا را شکر میو ت

(صـلی اهللا علیـه و آلـه و    م فرستادي و محمـد او اولیاء خود را با اعجاز براي راهنمایی
 هدایتم قرار ۀبرانگیختی و قرآن را وسیل ،را که خاتم رسل و انبیاء الهی استسلم) 

چنـگ زدن بـه    ۀتا به واسـط اهللا قرار دادي   دادي و امامان و فقهاي بصیر را حبل
مهـدي آل   ،الهـی  ةستگاري را پیدا کنم و آخرین ذخیـر آنان و قرآن راه فالح و ر

غیبت نگاه داشتی تا امیـدي باشـد    ةرا در پس پرد(صلی اهللا علیه و آله و سلم) دمحم
  الزمان.جهل و غفلت آخر ۀخان پناه و خورشیدي شود در تاریک براي محرومان بی

 ۀاي آفریـدي کـه نـوري از سـالل     کنم کـه مـرا در زمانـه    شکر میرا و ت !بارالها
هـا غفلـت،   تاریـک و ظلمـت بـار قـرن     ةبـر چهـر   )(صلی اهللا علیه و آله و سـلم پیامبر

تو ایـن همـه نعمـت     !خدایا .درخشیدن گرفت و آذرخشش کفر و نفاق را سوزاند
را بر من برایم قرار دادي که زبان از بیان آن عاجز است. پس محبت و لطف خود 

(عجـل اهللا  نده و مطیع امام و منتظر امام زمـا کامل کن و مرا در طریق اسالم قرار 
اهللا قرار ده و مرگم را شـهادت در راه خـود     و مجاهد فی سبیل تعالی فرجه الشریف)

 عملم را به دسـت راسـتم ده و   ۀنام نما و  قرار ده و عاقبتم را به خیر و صالح ختم
به تو  !خدایا .و فرزندانش را شفیع و مونسم قرار دهآله و سلم)  (صلی اهللا علیه ومحمد

  پس تو پناهم ده. ،پناه آوردم



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      218
 

 )اصفهان 1342 -1365( جعفري اصغر شهید 
  (صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)   سالم بر رهبران توحیدي از آدم تا خاتم و از محمد

 ،ب و وارث انبیاء و امامانئو سالم بر نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تا صاحب الزمان
حافظ و یاور و همراه  اهللا خداوند ما را شاء  ان ... رهبر جهانی اسالم ،خمینی کبیر
  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  وجود امام عزیز را تا ظهور آقا امام زمان ۀباشد و سای

  بر سر امت شهیدپرور ما مستدام بدارد.
  

 )صفهانا 1344 -1364( جعفري امیرعباس شهید 
و بـا   )فـداه ارواحنـا  (بن الحسـن عسـگري  ا هبا سالم و درود به حضرت قائم حج

... با سـالم بـه شـما امـت مسـلمان و       امام خمینی ،حقشب برئسالم و درود بر نا
از دسـتان   شهیدپرور که به زودي وارث زمین شده و مدال افتخـار و سـرفرازي را  

  دریافت خواهیم نمود. )(عجل اهللا تعالی فرجه الشریفمبارك حضرت مهدي
  

 )فارس 1341 -1361( جعفري برزو شهید 
هاي مبارزاتی این قوت   در تمام صحنهمداوم امت حزب اهللا گیر و حضور چشم
به مبارزه و  )له الفداء ارواحنا(کند که بتوانیم تا ظهور حضرت مهدي را به ما عطا می
 شـاء   ان ادامه دهیم ودر سراسر جهان  علیه تمام مظاهر شرك و کفر ستیزمان بر

را در  »الـه اال اهللا  ال«ایثار و فداکاري به زودي پرچم سرخ رنـگ   اهللا با پایداري و
امیدوارم که لیاقت نبرد بـا مـزدوران در   ...  خواهیم آوردگیتی به اهتزاز در سراسر

امـام   ۀجز جان ناقابل خود نـدارم کـه هدیـ    توان داشته باشم و در این راه چیزي
شـدگان   نمایم و اي کاش من هم یکی از پذیرفتهاهللا تعالی فرجه الشریف) (عجل زمان
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شدم تا بتوانم با اهداء خون خود نهال پرثمر  می(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  مهدي
  انقالب را آبیاري کنم.

  
 )سمنان 1327 -1364( اهللا جعفري رحمت شهید 
و زن و خانـه و  پوشـی از ظـواهر دنیـوي     آمدن ما به جبهـه و چشـم   هدف از
آقـا  » هل من ناصر ینصـرنی «جز یاري و کمک به اسالم و لبیک به نداي  کاشانه،

نبوده و نیست و ما، براي برقراري عـدل و قسـط در سراسـر     (علیه السالم)عبداهللابا
یتی با کفـر جهـانی تـا    ، بر سراسر گ»اهللا اال  اله ال«جهان و برافراشته شدن پرچم 

  ایم. خرین نفس، به فرمان رهبر کبیر ایستادهخون و تا آ ةآخرین قطر
  

 )همدان 1349 -1366( جعفري آالم جعفرشهید  
(عجـل اهللا  امام زمـان  ،حضرت حجت ،سالم به محضر مبارك ولی امر و با درود

  منجی بشریت. آن غایب منتظر ظهور و ،تعالی فرجه الشریف)
 

 )اصفهان 1342 -1362( جهقی جعفري حسن شهید 
خورید کـه چـرا در زمـان     شماها تأسف می قبل از انقالب اکثر قبل از جنگ و
تا او را یاري کنید و به نـداي   نبودید(علیه السالم) عبداهللا الحسینابا ،سرور آزادگان

ولی خوشـبختانه در زمـانی نـه چنـدان      ،او لبیک گویید »هل من ناصر ینصرنی«
شـک و    س بـدون هـیچ  پ ،دور حاجتتان برآورده شد و مبارزه با یزیدیان آغاز شد

را یاري کرده که راه او به جـز راه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تردیدي امام زمانتان
  نیست. السالم) ما(علیهامام حسین بن علی

  



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      220
 

 )اصفهان 1348 -1365( شاهی علی چم جعفري پیمان شهید 
نیروهـاي اسـالم در    ةفرمانـد  ،با سالم و درود به یگانـه منجـی عـالم بشـریت    

...  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  آقا و سرور ما امام زمان ،هاي نور علیه ظلمت جبهه
ار قیـام مهـدي   د اهللا که ما بتوانیم به اذن خدا راه کربال را باز کنیم و علـم  ءشا  ان

  باشیم. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعود
  

 )تهران 1319 -1361( جعفري دهویی حسین شهید 
کنم کـه محمـد بـن     ماست، اقرار می ۀداي بزرگ خالق همکنم که خ اقرار می

اوست و دین او دین خدا و بر حق اسـت   ةفرستاد(صلی اهللا علیه و آله و سـلم)  عبداهللا
جانشـینان پیـامبر    ،)علـیهم السـالم  (اوالدش 11و (علیه السالم) کنم که علی اقرار می
هـا امـام   د و آخـرین آن و پیشوایان مسلمین هستن (صلی اهللا علیه و آله و سلم)اسالم
به یاري خداونـد ظهـور حضـرتش نزدیـک      .است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  است.

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ب امـام زمـان  ئنا ،کنم که این امام امت اقرار می
اهللا بـه انقـالب    شـاء   باشد و این انقالب اسالمی یک انقـالب الهـی بـوده و ان    می

  شود. متصل میاهللا تعالی فرجه الشریف) (عجل حضرت مهدي
  

 )اصفهان 1343 -1364( طاهري جعفري جواد شهید 
در  !هسـتید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) شما که منتظر مقدم مبارك امام زمان

با تمام عنوان و کوشش خود عدل  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)این کشور ولی عصر
ها را با جان بخرید و این مقـام را تـا    ت و سختیالهی را پیاده کنید و تمام مشکال
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شناسد و تـا   زیرا قیام شما الهی است و قیام الهی حد و مرز نمی ؛آخر ادامه دهید
خداونـد توفیـق    ... بایـد کـار و کوشـش کنیـد     ،آن جا که اسالم نیاز داشته باشد

و شـما عنایـت فرمایـد     ۀمتگزاري به اسالم و مسلمین به همـ روزافزون جهت خد
شما را براي امام و امام را براي شما و همه را براي خدمت به اسالم حفظ نمایـد.  

شـما راضـی باشـد و     ۀاز هم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اهللا حضرت مهدي ءشا  ان
  اي باشد براي تعجیل در فرجش. انقالب اسالم زمینه

  
 )تهران 1341 -1361( آبادي جعفري نجف حسین شهید 
هـا را کـه بـه دور و کنـار هـم      آن ام شاهد آر، نون مرا بر خانوادههم اک !خدایا
ـ  »الحمـدهللا رب العـالمین  «اند و تو را تسبیح گویند و  نشسته ر زبانشـان جـاري   ب
که خدایا چگونه ما شایسته بودیم که فرزندمان را به رستگاري رسـاندي، او   است

روشنایی آوردي که بتوانـد  نور و  ۀها و ظلمات به باالترین درج را از اعماق تاریکی
نام پاسداري کردن از انقالب اسالمی بر خود نهد؟ هرچند شایستگی این خـدمت  

ترین نعمت را بخشیدي که جرأت بر زبان آوردن را هم نداشت. چگونه بر او بزرگ
  را بیاورد و خود را سرباز او نامد؟ (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ولی عصر ،نام امامش

  
 )اصفهان 1345 -1365( یزدآباد جعفري حسین شهید 

هایم را از تابوت بیـرون   اگر فیض شهادت نصیبم گشت دست !پدر و مادرجان
بگذارید تا کوردالن بدانند که من براي مال دنیا به این راه نرفتم و چیزي از مـال  

هایم را باز بگذارید، تا کوته نظران ببینند که مـن بـا    چشم و ،برم دنیا با خود نمی
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    راه مـوالیم مهـدي   چشمی باز به این راه رفـتم و چشـم بـر   
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  هستم. الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1325 -1362( جفایی اخلمه اسماعیل شهید 
خـون   ةقطـر   ایم و با قطره ها آمده از اینکه ما در این جبهه !خواهران و برادران

(عجـل  ه تا ظهور حضرت مهـدي خواهیم به این ابر جنایتکاران بفهمانیم ک خود می
کوفـه نیسـتیم کـه     از پاي نخواهیم ایستاد و ما مثل مـردم  اهللا تعالی فرجه الشریف)
 ،که امـام امـت  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان 1ب برحقئدست از حمایت نا

باشد، پشت بگردانیم و با چشم باز و سینه فـراخ بـر دشـمن     شکن می خمینی بت
  ن ناقابل خود را فدا سازیم.تازیم تا جا می

  
 )اصفهان 1342 -1362( جاللی ابراهیم شهید 

 ،(صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)    محمـد  پیشگاه پرشکوه قائم آل با درود و سالم بر
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    آقـا امـام زمـان    ،گستر جهـان بشـریت   یگانه منجی و عدالت

  .الشریف)
  

 )قم 1342 -1365( احمد جاللی شهید 
که با نثار جان خود در این راه مقدس توانسته باشم که دین خود را بـه   باشد

خود را یاري نمـایم تـا در روز قیامـت در پـیش امـام       اسالم ادا کرده و امام زمان
(عجـل اهللا  فرج امـام زمـان   !... خدایا روسفید باشم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    دیـدار روي مهـدي   ... را نزدیـک بگـردان   تعالی فرجه الشریف)

                                                           
   در اصل وصیت: برحقش -1
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  .قسمت ما بگردان الشریف)
 

 )سمنان 1345 -1365( جاللی اسماعیل شهید 
بخـش   مکتـب حیـات   1پـرورش یافتگـان  و و پیـامبران   سالم و درود بر انبیـاء 
امـام   ،ريکبـن الحسـن العسـ   ا هالی حجـ  (علیه السالم)طالب اسالمی از علی ابن ابی

پیامبر براي استمرار و تداوم آن مکتـب   که بعد از رجه الشریف)(عجل اهللا تعالی فزمان
  اند. از طرف خدا برگزیده شده

  
 )تهران 1340 -1366( جاللی حسین شهید 

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهر آقا امام زمانبا سالم به حضور پر
  

 )تهران 1342 -1366( ثانی  جاللی حسین شهید 
 ةفرسـتاد  (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) و محمد دهم که خدا یکی است شهادت می
مهـدي   ،حق ایشان اسـت و امـام دوازدهـم   جانشین ب ،(علیه السالم)خداست و علی

در غیبت اسـت   ،که سالم و درود من به او باد(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) موعود
  و ظهور خواهد کرد به اذن خداوند کریم.

  
 )خراسان رضوي 1342 -1360( پرست ابراهیم جاللی حق شهید 

 .است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) فراموش نکنید امام زمان شما حضرت مهدي
... اطالعـات و معرفـت    دعا براي سالمتی و ظهور ایشان غفلت نکنیـد  اي از لحظه

                                                           
  در اصل وصیت: پیامبران پرورش و یافتگان ... -1
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 ۀزیـاد کنیـد و خطـابم بـه همـ      عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   (خود را به امام زمان
 د [تا]آشنا کنی (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ا با امام زمانها ر بچه خصوصاً شماست،
  انس بگیرد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)محبت به امام زمان دلشان با

  
 )آذربایجان شرقی 1342 -1363( زاده جلیل حسین شهید 

(صـلی  محمد ،حضرت خاتم االنبیاء دهم که نیست خدایی جز اهللا و شهادت می
کتـابم   ولـی اوسـت و   ،(علیه السـالم) موالیم علی رسول اوست و ،سلم) اهللا علیه و آله و
هـا  کـنم اگـر بـه غالمـی آن     افتخار می دوازده امامی و ۀمذهبم شیع قرآن است و

امـام   ،آن به دست مـوالیم  هدفم برپایی حکومت خدا در روي زمین و قبول شوم.
راه خـدا، مـن بـا     رباشـد وآرزویـم شـهادت د    می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

  قاطع به این راه رفتم. ةبا اراد چشمی باز و
  

 )گلستان 1346 -1362( کرد  جلینی امیر شهید 
(عجـل  مهدي موعود ،ر اسالمکلش ةفرماند ،با درود و سالم بیکران به امام زمان

  .اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )تهران 1343 -1366(ل جما اسماعیل شهید 
محمد رسـول   ،ال اله اال اهللا«و  »اهللا اکبر«دهم که  یقبل از هر چیز شهادت م

 ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) و حجت ابن الحسن العسکري »اهللا  ولی یعل«و  »اهللا
اهللا العظمـی    والیت و امامت در غیبت کبري بـوده و حضـرت آیـت    ةآخرین ستار
بهشت و نشـور   باشد. جهنم و حق آن ولی خدا میب برئنا ،)دامه ظله العالی(خمینی
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... بـراي حفـظ ایـن مکتـب      باشد حق است و از جانب خداوند تبارك و تعالی می
پـاره شـد،     عموي پیامبر پاره ،الهی دندان پیامبر شکست، جگر حمزه سیدالشهدا

 (علیـه السـالم)  فـرق حضـرت علـی    ،شکسته شـد  )الم اهللا علیها(سپهلوي فاطمه زهرا
پـاره شـد و بـاالخره سـر       بر اثر سم پاره م)(علیه السالشکافته شد، جگر امام حسن

ها رفت و بدن مطهر شـهدا در   در کربالي نینوا بر سر نیزه(علیه السالم) امام حسین
اسـیر یزیـدیان    (علیه السالم)ها لگدمال شد و زینب و فرزندان حسین زیر سم اسب
روایتـی   در راه اسالم و قرآن شهید شـدند و  (علیهم السالم)اطهار ۀائم ۀشدند و بقی

ر این راه بـه فـیض عظمـاي    نیز د (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) هست که امام زمان
 الزم و رسـیم کـه بـر مـا     این گفتار به این نتیجه مـی  گردند و با ل میئشهادت نا

واجب است که حراست و حفاظت این امانت الهی را به نحو احسن انجام دهـیم و  
بلکه براي اداي تکلیـف   ،جنگیم روزي نمیطبق فرمایش امام امت ما فقط براي پی

  جنگیم. و انجام وظیفه می
  

 )فارس 1341 -1364( زاده جمال حسن شهید 
گشایی بـراي   این بنده حقیر و گنهکار بتواند راه ةیخته شدامیدوارم که خون ر
 در کفر جهانی باشـد و  و راه رسیدن به پیروزي نهایی بر تمامی مستضعفان جهان

(عجـل  مهدي موعـود  ،باشم ملت عزیز و شهیدپرور و آقا امام زمان این راه توانسته
  را خشنود کرده باشم. اهللا تعالی فرجه الشریف)

  
 )فارس 1349 -1365( جمالی بهزاد شهید 
حضـرت محمـد بـن     ،انتـرین پیـامبر   سالم و درود بـر آخـرین و گرامـی    با و
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یگانـه   ،خـت گرامـی ایشـان   و با سالم و درود بر د (صلی اهللا علیه و آله و سلم)عبداهللا
و بـا سـالم و درود بـر همسـر     ) الم اهللا علیهـا (سـ حضرت صدیقه کبـري  ،بانوي عالم

سالم بر یازده جانشین و  و با (علیه السـالم) طالب حضرت علی ابن ابی ،گرامی ایشان
 (علیه السالم)ريکبن الحسن عسا تحضرت حج ،فرزندان ایشان باالخص امام زمان

...  
 !خدایا !را صدا بزنید؛ خدایا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي .یدامام را دعا کن
نصر من اهللا و فتح «دار.  خمینی را نگه ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تا انقالب مهدي

  عجل علی ظهورك. !یا مهدي ».یاري خداوند و پیروزي نزدیک است« ؛1»الغریب
  

 )فارس 1348 -1367( جمالی خرنجانی جمشید شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    من با میل و رغبت و شوق فراوان به خـدا و امـام زمـان   

خواران چـون  هـا و جهـان   داوطلبانه به این جهاد مقدس رفته تـا ابرقـدرت   الشریف)
هـا  مریکا را شکست بدهیم و اسالم را در تمام جهان بگسترانیم و با شکسـت آن آ

 را(علیه السالم) نهضت امام حسین ۀلما دنبا .ها بگیریمحق مظلومان جهان را از آن
  به ثمر برسانیم. رویم تا انقالبمان را ایم و با روش آن حضرت پیش می گرفته
  

 )قم 1319 -1363( زادهجمالی احمد شهید 
امیدوارم خداوند این امام و ایـن رهبـر عزیـز را طـول عمـر عنایـت کنـد تـا         

  .گردد (علیه السالم)حکومت تحویل خود امام زمان
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 )قم 1319 -1363( آباد زاده تاج جمالی اکبر یدشه 
آن کسی کـه   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ،سالم و درود بر ولی عصر
و سـالم و درود بـر امـام     کشـند،  ها انتظارش را می شب و روز رزمندگان در جبهه

همیشـه و   ... (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان ،حق ولی عصرب بئاین نا ،امت
هر وقت براي سالمتی امام امت دعا کنید و از خداوند بخواهیـد کـه ایشـان را تـا     

  نگه دارد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ظهور آقا امام زمان
  

 )اصفهان 1346 -1365( ابراهیم جمالی قهدریجانی شهید 
هـاي محـروم بشـري حضـرت      درود و سالم بر یگانه منجـی و پناهگـاه تـوده   

ـ و نال اهللا تعالی فرجه الشـریف)  (عجمهدي  ... امیـد مستضـعفان جهـان    ،ب بـرحقش ئ
از شما راضی و خشـنود   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امیدوارم که قلب آقا امام زمان

جهت غیر اهداف این انقالب قدمی بـرداریم   پس واي بر ما اگر بخواهیم در ،باشد
ن کنـیم و خـون شـهیدانمان را    و حرفی بر زبان جاري کنیم و قلمی بر کاغـذ روا 

  اجر و پاداش نماییم. اندکی بی
  

 )قم 1346 -1362( جمشیدنژاد ابوالقاسم شهید 
اي باز کرده و بـا آنـان همزبـان     ک و فرشتگان سجادهئنی که بر بال مالشهیدا
(صـلی اهللا  لقاء را بر گردنشـان بسـت و پیـامبر    ةشهیدانی که خدایشان قالد ،شدند

آب کـوثر   (علیـه السـالم)  رویشان را بوسـه زد و از موالیشـان علـی   علیه و آله و سلم) 
بازوبند شهادت را بـر بازوانشـان بسـت و امـام      (علیه السالم)نوشیدند و امام حسین

هـا را بـه دامـن    جهان سـر آن  ةکنند آن دگرگون ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عصر
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  گرفت.
  

 )تهران 1345 -1364( جمشیدي اکبر شهید 
خواهم که صبور و بردبار باشید و براي ظهور امام  در و مادر عزیزم میاز شما پ

  دعا کنید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )اصفهان 1339 -1361( آرانی جمشیدي حسین شهید 
هـاي نبـرد    جبهـه  ۀاشید و بیشتر فرزندانتان را روانمحکم و استوار ب !اي مردم

در ایـن دانشـگاه    .اسـت  اهللا تعالی فرجه الشریف) (عجلکنید. اینجا دانشگاه امام زمان
  نام نمایید. ثبت

  
 )همدان 1331 -1364( جمور بختیار شهید 

حضـرت حجـت ابـن الحسـن      ،حـق خـدا  م برسالم و درود فراوان بـر آن امـا  
ستایش خداي را  باد. شکر و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ري و صاحب الزمانکالعس

(علیـه  عبـداهللا الحسـین  زمان قرار داده که آثار خـون ابا  که ما را در یک مقطعی از
مـان را  جوشد و سـرزمین اسـالمی   هاي خروشان رزمندگان عزیز می از رگ السالم)

از خدا بخواهید  !حسین جان، عباس جان، اصغر جان ،... آقا جان سازد گلگون می
ـ «چه بیشتر رزمندگان اسالم را براي به اهتـزاز در آوردن پـرچم   هر  »ه اال اهللاال ال

پررو و  ةچه بند !در سراسر جهان، باز شدن راه کربالي حسینی، یاري کند. خدایا
آخـر   ظخواهم که در آن لحظ از تو می .هاي بزرگی از فضل و کرمت دارم خواسته

را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     حضـرت مهـدي   ،جان دادنم از دنیا آقا امام زمان
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  ببینم.
  

 )تهران 1338 -1361( جهازي جعفر شهید 
و آخـرین   (علیـه السـالم)  علی ،من فرزند پدر و مادري هستم که اولین امامشان

مسلمین و مستضعفین جهـان را   همۀ... خداوند  است (علیه السالم)ها امام زمانآن
  .موفق بدارد و به امید جهانی شدن انقالب اسالمی ایران پیروز و

  
  )یزد 1342 -1362( جهازي بغدادآبادي جهانگیرشهید  

اي جوانان حزب اللهـی کـه در جبهـه و پشـت جبهـه و نهادهـاي انقالبـی و        
و بر علیه ظلـم و شـرك و جهـل و زمینـه را بـراي ظهـور مهـدي         مساجد و غیر

... نصیحتی دارم به جوانان پاك  سازید آماده می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعود
خواهیـد بـه لقـاء او     هسـتی و مـی  در پـی خـداجویی    و حزب اللهی که اگر واقعاً

و حضـرت  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) بیایید در جبهه و خدا و امام زمان ،بپیوندید
  را ببینید.) الم اهللا علیها(سزهرا

  
 )تهران 1342 -1363( پرتو جهان حسن شهید 

رهبـر مستضـعفین جهـان، رهبـر دردمنـدان و       ،درود به روان پاك امام امـت 
را این طبقه دل به او بسته، امید دارند که رهبري او به رهبـري  زی ؛زدگان مصیبت

  موعود متصل شود. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)قیام حضرت مهدي
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 )تهران 1343 -1361( جوق قلعه دیده جهان اکبر شهید 
کننـده   و قیـام (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) اینجا همه سرباز امام زمان !مادرجان
کـردم کیلومترهـا خـودم را     ستند و من وقتی که به آنـان نگـاه مـی   در راه خدا ه

تـوانم و   کـردم کـه چـرا مـن نمـی      آنان حسادت مـی  دیدم، بر ها میتر از آن عقب
  اي وارد شود. اي بر خالص بودن نیتم خدشه ترسم که لحظه می

  
 )آذربایجان شرقی 1335 -1365( جهانگیرزاده حسن شهید 

یاران بـا وفـایش در    ۀکه هماهللا تعالی فرجه الشریف)  (عجلسالم به آقا امام زمان
  انتظارش هستند.

  
 )سیستان و بلوچستان 1341 -1370( جهانزاده ابوالفضل شهید 
کـه در غیبـت کبـري بـه سـر       (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  امام زمان سالم بر

  دهد. می جواب او را ،برد اما هر آنی هر کدام از عاشقان واقعی او را صدا بزند می
  

 )زنجان 1345 -1361( اسداهللا جهانگیري شهید 
پیروزي کامل را خواستارم و از خداوند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) از امام زمان

شکن، پرچم اسالم در همه سـوي   خواهم که به رهبري امام خمینی بت بزرگ می
  ین ببریم.جهان برافراشته شود و بتوانیم این جنایتکاران شرق و غرب را از ب

  
 )اردبیل 1341 -1363( جهانگیري بهمن شهید 
(عجل اهللا تعـالی  حقیر هم که به عنوان سرباز کوچکی از سربازان امام زمان ةبند
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در این خطه به خون آغشته از عزیزان پاسـدار و بسـیجی و ارتشـی     فرجه الشریف)
 خـون خـویش از   ةدانم کـه تـا آخـرین قطـر     ظف میؤخود را م ،نمایم خدمت می

  انقالب خونبارمان دفاع کنم.
  

 )چهارمحالو بختیاري 1338 -1366( جهانگیریان اهللارام شهید 
امام خمینـی کـه جهـت     ،برحقش ب ئنا با سالم به یگانه منجی عالم بشریت و

 بـا  و مستضعفین پرچمدار این مملکت اسالمی شـده  یاري و مسلمین احقاق حق
 یـوغ  از زیـر  را ملت ما تعالی فرجه الشریف)(عجل اهللا امام زمان و خدا از گرفتن یاري 

  خدا نجات داد. غیر بندگی  و بندگی 
  

 )آذربایجان شرقی 1342 -1362( بخشایشی جوان اکبر شهید 
(عجـل اهللا  بنده به عنوان یکی از سربازان اسالم تحت فرماندهی آقا امـام زمـان  

 »ینصـرنی هـل مـن ناصـر    «خمینی کبیر بـه   ،حقشب برئو نا تعالی فرجه الشریف)
  شوم. حق علیه باطل می ۀحسین زمان لبیک گفته و عازم جبه

  
 )خراسان رضوي 1347 -1362( جوانشیرفاز حسین شهید 

هدفم از رفتن به جبهه این است که بیایم در زیر پرچم اسـالم و پـرچم امـام    
و خـدمت بـه ملـت غیـور و انقـالب قهرمـان        (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زمان

داء دین خود بر خون شهیدان خدمت کـرده و بـا یزیـدیان زمـان و     شهیدپرور و ا
صدامیان مقابله کرده و از اسالم دفاع کنم تا در روز قیامت به یاري خـدا در نـزد   

  ایزد متعال سرافراز شوم.
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 )خراسان رضوي 1336 -1365( نامی جوان حسین شهید 
 دود الهی و انجاماهللا و با برخورداري از تقوي و اخالص و حراست از ح شاء  ان

سـاز ظهـور و فـرج منجـی      چه زودتـر زمینـه  مستحبات و اجتناب از مکروهات هر
را فراهم سازید که ) الم اهللا علیها(سفرزند فاطمه زهرا ،دردمندان و دادرس دادرسان
بـاقی بمانـد و قـدوم    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     تا این کشور کشور امام زمـان 

  نهد.مبارکش را بر دیدگان ما 
  

 )تهران 1344 -1361( فروش جوراب احمد شهید 
است و  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ساز حکومت آقا امام زمان این انقالب زمینه

اهللا بـه یـاري    شاء  کند و ان و غرب و ایادي آنان اعالم می  مخالفت خود را با شرق
(عجـل  هدياستکبار در جهان به دست حضرت م هاي ظلم و چه زودتر پایهحق هر

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   امام زمان !خدایا ... کن خواهد شد ریشه اهللا تعالی فرجه الشریف)
را از ما راضی بگردان. او را براي کمک بـه مـا بفرسـت؛ همـین طـور کـه        الشریف)

  همیشه فرستادي.
  

 )فارس 1331 -1360( جوکار کرم اهللا شهید 
ید تا م و روحانیت ادامه دهبري امابه یاري خدا به ره امیدوارم که انقالبمان را
آن زمان اسـت کـه    متصل سازید و در )ارواحنا له الفداء(به انقالب جهانی امام زمان
هـایی کـه بـاور    همه جاي جهان افراشته خواهد شـد و آن  پرچم خونین اسالم در

  خدا حق است. ةشود که وعد ها ثابت مینکنند حرف خدا را براي آ نمی
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 )تهران 1347 -1366( قمی رجوکا حسین شهید 
امیـد   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) حضرت مهدي ،سالم بر آخرین امام معصوم

... اولین روزي را که در دنیا چشم گشودم روز عاشـورا بـود و بـه     هاي خسته قلب
بـود و اولـین    »یـا حسـین  «گوشم خورد فریاد ه اي که ب محض تولدم اولین کلمه

هـایم   در رگ(علیـه السـالم)   ب سیدالشـهدا ئشده در مصـا ا اشک ریخته ب طعم شیر
توانم در مقابل هجوم مشرکان به اسالم و ریخته شـدن   پس چطور می ،جاري شد

  سکوت اختیار کنم؟(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خون بهترین فرزندان امام زمان
  

  )آذربایجان شرقی 1345 -1363(جوال  بهرام شهید 
ال الـه   قولـوا «گوي اسالم که با نداي ملکوتی منادي حقسالم بر آن  با درود و
با سـالم   ها نجات داد و ما را از غفلت آورد و جهان را به حرکت در »اال اهللا تفلحوا
که  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت امام زمان ،حق عالم بشریتگرم بر منجی ب

رودهـاي بیکـران بـر    احوال ستمگران خواهد رسید د گان و روزي به داد ستمدیده
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آن حضرت

  
 )تهران 1341 -1361( جوهرچی امیرسعید شهید 

خواهم که از خدا بخواهید که مرا جزء شهدا و یکـی از   از شما پدر و مادرم می
  قبول کند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان

  
 )رکزيم 1346 -1363( گري جیالن جعفر شهید 

ها کـه ظهـور    منجی انسان ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر حضرت مهدي
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  خواهد کرد و حکومت عدل اسالمی را برقرار خواهد نمود.
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  چچ
  

 )فارس 1338 -1360( چاروسر امراهللا شهید 
قرآن کریم گفته است خدا را یاري کنید تا خـدا شـما را    طورکه خدا در همان

هـاي دینـی    تمـام زمینـه   در و 1»یثبت اقدامکم صراهللا ینصرکم ونت ان« ؛یاري کنـد 
 دسـتورات امـام و   هـا و  تمـام حـرف   د ویـ یک لحظه دریـغ ننمای  د ویکوشش کن

 قاسـطین،  عمل نمایید تا اسـالمی کـه تمـام اجانـب و     و روحانیت را گوش کنید
 هاي آن در انهجو اند تا درخت اسالم که ریشه و ناکثین دربرابر او ایستاده مارقین،

ما باید بـا نثـار خـون خـود      بین ببرند و از ،کشور اسالمی ایران نمایان شده است
رشد  را به پاي درخت اسالم بریزیم تا خون خود بین ببریم و این قبیل افراد را از

(عجـل اهللا تعـالی   خرم باشد تا ظهور امام زمان و سبز همیشه مانند فصل بهار کند و

                                                           
  7سوره محمد؛ آیه  -1
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  .فرجه الشریف)
  

 )سمنان 1343 -1366( چاوشی حسن دشهی 
آمـاده   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   ما باید این جهان را براي ظهور امام زمان

 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) کنیم تا اینکه خدا ظهور حضرت مهدي صاحب الزمان
  ها نجات یابند. چه زودتر فراهم گرداند تا مردم از این گرفتاريرا هر
  

 )لرستان 1340 -1361( نیرعنبرچت احمد شهید 
امیدوارم تـا   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به عنوان یک سر باز کوچک امام زمان

ود را به ایـن انقـالب اصـیل    دین خ آخرین لحظه از انـقالب اسالمی دفاع کرده و
  اسالمی ادا کرده باشم.

 
 )اصفهان 1346 -1362( زارع  بکی چراغ احمد شهید 
 !مـردم  .باشید السالم) م(علیهپیرو ائمه اطهار .ا و روز جزا باشیدبه یاد خد !مردم
 رو روحانیت باشید کـه چـراغ  دنباله !مردم .را فراموش نکنید (علیه السالم)امام زمان
او را تنهـا نگذاریـد کـه     ؛اسـالم اسـت   ةاز امام اطاعت کنید که عصار .راه هدایتند

از وجـودش بهـره    .اسـت الشـریف)  (عجل اهللا تعـالی فرجـه   حجت ابن الحسن ةنمایند
اسالم است و انقالب را ادامه دهید که متصل به انقالب حضـرت   ةگیرید که عصار

  .است (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
  

 )فارس 1340 -1363( چشم چراغ حسین شهید 
ظهـور حضـرت    ۀآوردهـاي انقـالب اسـالمی، زمینـ     با حفـظ و حراسـت از ره  
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اسالم همیشه  ... اي مردم ایران! را فراهم نمایید جه الشریف)(عجل اهللا تعالی فرمهدي
تنهـا   شـکن را  خمینـی بـت   ،ب امام عصرئاین نا .بوده است کفار حال جنگ با در

 ؛تحویـل دهیـد  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به امام زمان ]این نهضت را[ نگذارید و
  .یی یافتیمغرب رها چنگال شرق و بوده که ما از قیام او زیرا که از

  
 )خراسان رضوي 1347 -1363( چشمی اکبر شهید 

ــه محضــر مقــدس مــولی  ــا درود و ســالم ب ــان، حضــرت اباصــالح   ب ــام زم ام
  .)روحی و ارواح العالمین له الفداء(المهدي

  
 )البرز 1326 -1361( چلپی اهللا بهجت شهید 

   .جهان در انتظار توست !)الم اهللا علیها(سالسالم علیک اي مهدي فاطمه
کمکم کردي که اینجا اومدم/ اي مهدي جـان   /دونستی بدم با وجودي که می

اگـر یـک لحظـه     !یک دفعه روتو ببینم. اي امـام زمـان   ]که[ زنم تو دائم صدا می
دوست اونه که  !مهدي فاطمه بیایی نگاهت کنم / حاضرم جونم رو فدات کنم/ اي
اومـدم تـو   ! الحسـن  حجت ابن /دوستش رو رضا کند/ اگر دردي هم داره دوا کنه

زنه/ گدا را  ها دعا کنم/ تا شما را از خودم راضی کنم/ دل عاشقم داره پر می جبهه
زنم این خانـه را/ تـا ببیـنم روي     زنه/ اي امام زمان! اونقدر در می ببین داره در می

کنی؟/ اگـه   کنی/ پس چرا امروز و فردا می اي وا می صاحب خانه را/ تو که هر گره
خواي دردم رو دوا کنی/  دا رو دوا کنی/ گره امام باید وا بکنی/ اگر میخواي در می

  !السالم علیک یا حجت ابن الحسن/ راه کربال را باید وا بکنی
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 )فارس 1340 -1360( چگینی الیاس شهید 
امـام   ،حجـت ابـن الحسـن مهـدي     ،دهم که حضـرت ولـی عصـر    شهادت می

او همـان   امام زمان من است و خلیفه و حجت و ،)اهللا تعالی فرجه الشریف  عجل(زمان
مـن   .کنـد  داد مـی  عدل و زمین را آکنده از کند و کس است که از کعبه قیام می

نتوانسـتم درسـت و کامـل ادا     ،هیچ یک از حقوق آن حضرت را که برگردن دارم
دوباره زنده گـردم و   اهللا در زمان ظهور ایشان اگر شهید شده بودم و شاء  ان .کنم

اگـر افتخـار ایـن تصـمیم شـد کـه در زمـان         آن حضرت شهید شـوم و  در رکاب
  م آن حضرت را درك کنم.ازندگی
  

 )خراسان رضوي 1344 -1361( آراء چمن حسن شهید 
را  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    نما هـر لحظـه امـام زمـا     !پدر و مادر عزیزم

 هللا تعالی فرجه الشریف)(عجل اداریم، با یاري امام زمان بینیم و هر قدمی که بر می می
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    داریم. اگر بیایی و ببینی که چطور فرزندان امام زمـان  برمی

اي کـه شـرکت    مـا در هـر حملـه    !... پدر جـان  کنند با یزیدان مبارزه می الشریف)
با ماست و کسـی کـه    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)کنیم، دست خدا و امام زمان می

  پیروز است. ،و باشددست خدا با ا
  

 )خوزستان 1349 -1365( چهارلنگ حسین شهید 
و مصـلح   منجـی عـالم بشـریت    ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر امام زمان

  ما. ۀجهانی و یار و مددکار هم
   



 

 239      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )اصفهان 1342 -1362( چوقادي احمد شهید 
تحمیلـی و  دهم که همیشه دعا کنند تا این جنگ  من به پدر و مادرم پیام می

مریکا و دیگر کشورهاي کفار بـه نفـع مسـلمین پیـروز     آهاي دیگر اسالم با  جنگ
نزدیـک   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    (همیشه دعا کنید تا فرج امام زمـان  ،شود

(عجل اهللا تعالی فرجـه  ب امام زمان تا ظهور مهديئنا ،بگردد.) دعا کنند که امام امت
 مـا همیشـه پیـروز هسـتیم.     ... اند و رهبـري کنـد  براي این ملت باقی بم الشریف)

(عجـل  از امام زمـان  کردم و اسالم همیشه پیروز بوده و هست. من همیشه دعا می
 ةدهنـد  اريیـ کردم به آرزویم برسم. خون مـا   درخواست می اهللا تعالی فرجه الشریف)

  اسالم است.
  

 )فارس 1342 -1362( چوگانی احمد شهید 
 سـربازان آقـا   را از ما قبول بکند یعنی عمل ما را و را امیدوارم که خداوند ما و

  . ... بدهد قرار(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  

 )تهران 1339 -1365( چیذري اهللا حبیب شهید 
(صـلی اهللا  دهم که خدا یکی است و آن اهللا است و حضـرت محمـد   شهادت می
دهم به وجود یک صد و بیست  می او و شهادت ةپیامبر و فرستاد ،علیه و آله و سلم)

دهـم بـه    کتاب خدا که راهنماي ماست و شهادت می ،و چهار هزار پیامبر و قرآن
و آخر  (علیه السالم)دوازده امام پاك براي کامل کردن هدایت بشر که اول آنان علی

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي ،آن امام زمان
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  حح
  

 )تهران 1339 -1361( یآقابزرگحاج  جواد شهید 
، رهبر انقالب و یاران با وفاي او (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) دعا براي امام زمان

بـه امیـد پیـروزي نهـایی حـق علیـه باطـل و ظهـور حضـرت           .را فراموش نکنید
و به امید برقراري حکومت اسـالمی در سـطح    1(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ام زمانجهان به دست ام
  

 )اصفهان 1341 -1361( امینی حاج احمد شهید 
بدانید و یقین داشته باشید که رضایت شهدا از دست شما  !اي امت در صحنه

رضـایت امـام    او،  زمانی است که گـوش بـه فرمـان امـام امـت باشـید و رضـایت       

                                                           
 اهللا تعالی ارواحنا الفداء   عجلدر اصل وصیت:  -1
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ها رضایت خداي تبارك و نآ ۀماست و رضایت ه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  تعالی است.

  
 )خراسان رضوي 1330 -1364( طرقی حاجتمند براتعلی شهید 
نه  توپ و نه از موشک و نه از (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)نیروهاي امام زمان ما

 ةنـد کن ... چون خنثـی  نخواهیم داد ]راه[ هاي شیمیایی عراق ترس به دل از بمب
  بود. خواهد بوده و ما (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مام زمانتمام این وسایل ا

 
 )قم 1346 -1364( علی رجب حاج جواد شهید 
مهـدي   ،)ارواحنـا لـه الفـداء   (اهللا االعظـم  ه درود و سالم به پیشگاه مقدس بقیـ  با
صـاحب   ،(سـالم اهللا علیهـا)  فرزند زهرا ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ،موعود
   ... هاي نور علیه ظلمت تمامی رزمندگان در جبهه ةنجی بشریت، فرماندم ،والیت
  

 )اصفهان 1343 -1365( ریزي حاج رحیمی احمدرضا شهید 
دهم که براي راهنمایی مردم پیغمبرانی فرستادي که اولـی   شهادت می !خدایا

شـهادت   !خـدایا  .بود (صلی اهللا علیه و آله و سلم)خري حضرت محمدآ حضرت آدم و
در یک موقـع   هر کدام را براي راهنمایی ما فرستادي و دهم که دوازده امام را یم

(عجـل  مـا  دهم که امام زمـان  شهادت می !تا مردم را از گمراهی نجات دهند. خدایا
اهللا بـه زودي   شاء  برد و ان غیبت به سر می در هپس پرد در اهللا تعالی فرجه الشریف)

بـا امـام    این موقـع کـه دائـم    در عرفی کرديرهبري را براي ما م شود و می ظاهر
اهللا امیـدوارم کـه تـا     شاء  کند که ان راهنمایی می را ما باشد و تماس می زمان در

بـراي راهنمـایی مـردم ایـن زمـان       او را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) انقالب مهدي
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ایـن   ... و نابودشان کنی ،دشمنان آن را اگر قابل هدایت نیستند محافظت کنی و
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   سپاهیان امام زمان ها و این بسیجی امام عزیز را یاري کنید و

  را کمک کنید. الشریف)
  

 )یزد 1339 -1364( قاسمی حاج حسین شهید 
(عجـل اهللا  امروز ناموس مسلمین و کشور امام زمـان  امروز اسالم در خطر است،

مسلمین دفاع نکنیم چه کسـی   در خطر است و اگر از اسالم و تعالی فرجه الشـریف) 
  ؟!خواهد دفاع کند می

  
 )فارس 1340 -1363( پور ابراهیم حاجی شهید 
داد  عالم بشریت که با ظهورش جهان را پـر از عـدل و   درود بر منجی سالم و
روز  ایـن دو  ... امیـدوارم ...  را دریاب دریاب، دریـاب  ما !اي امام زمان .خواهد کرد
بـا   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    رچم پرافتخار امام زمانپ ۀسای زیر زندگانی را در

  با خوشی و شادي سپري کنید. بندگی و عبادت خداوند و
 

 )گلستان 1347 -1367( زاده حاجی پرویز شهید 
(عجـل اهللا  امام زمـان  ،حجت حق ،الهی ةسالم به پیشگاه یگانه ذخیر با درود و

 نزدیک بـه داد مظلومـان رسـیده و بـا     ةدهللا در آینا ءشا  که ان تعالی فرجه الشریف)
ایـن   کنـد و  انسانیت آغـاز مـی   ۀجامع در ظهور مقدس خود یک حرکت نوینی را

  نماید. نورانی می جهان کفر را، ةکدظلم
(عجـل  ب برحق امـام عصـر  ئنا ،سالم به پیشگاه بزرگ پرچمدار اسالم و درود با

 [و] ضت مقـدس خـود شـرق   نه حضرت امام خمینی که با ،اهللا تعالی فرجه الشریف)
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(عجل ظهور امام زمان ۀ]زمین[ تر هر چه سریع به خاك ذلت نشانده و دارد غرب را
  کند. را فراهم می اهللا تعالی فرجه الشریف)

  
 )تهران 1342 -1364( زاده میران اسماعیل حاجی شهید 

کـه   بدانید .براي امام دعا کنید و طول عمر برایش از خداوند در خواست کنید
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    اهللا انقالبش به انقالب امام زمان شاء  است و انحق 

  اهللا بر کفر جهانی. به امید پیروزي جند ... متصل خواهد شد
  

 )آذربایجان شرقی 1340 -1365( حسنی حاجی پرویز شهید 
(صـلی اهللا علیـه و   حضرت محمد دهم که به جز خدا خدایی نیست و شهادت می

بـه راه مسـتقیم    هـا  رسول او بـراي هـدایت انسـان    خداست و ةفرستاد آله و سـلم) 
(صـلی اهللا  پس از پیامبر خـاتم  و بیست و چهار هزار پیامبر و باشد بعد از یکصد می

گاه بـدون  اند تا مردم هیچ انتخاب گردیده السالم) م(علیهدوازده امام علیه و آله و سلم)
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    کـه امـام زمـان   اینک در عصر ما  حجت باقی نمانند. رهبر و
بـر مـا واجـب     ،باشـیم  در عصر غیبت کبري می باشد و نظرها غایب می از الشریف)

 بـرده و  امام خمینی که عمري را در مجاهـدت بـه سـر    ،حقشب برئاز نااست که 
پیـروي   اطاعـت و  ،ملت ما را به این انقـالب عظـیم و جهـانی رهنمـون گردیـده     

  نماییم.
  

 )اصفهان 1340 -1362( کریمیان اجیح حسین شهید 
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   امام زمان، حضرت صاحب االمر ،بزرگوارم ةخدمت فرماند
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از خداوند بخواهید کـه مـرا    ابتدا !مادر عزیز و ... پدر کنم سالم عرض می الشـریف) 
اهللا خبـر   شـاء   قبول فرماید و مرا جزء سربازان و جانبازانش قبول بفرماید. اگر ان

هایتـان را بـاال    خداوند متعال را شکرگزار شوید و سر و سینه ،هادت مرا شنیدیدش
شـما خوشـبختی مـرا     نگه داریـد کـه خداونـد فرزنـدتان را قبـول کـرده اسـت.       

 آیا خواستید و من نیز خوشبختی خودم را و االن هر دو به آرزویمان رسیدیم. می
(علیـه السـالم)   ت سیدالشـهداء حضر ،خواهد سالم شما را به آقا و سرورم دلتان نمی
دیـداري داشـته باشـم و    (علیه السالم) خواهد از آقا امام زمان آیا دلتان نمی ؟برسانم
بـه راه  پس منتظر و چشم  ؟آن آقا شوم و سالمتان را به آن بزرگوار برسانم سرباز

  شود. این امیال و آرزوها به واقعیت منتهی می ۀباشید که با شهادت من، هم
  

 )تهران 1342 -1361( اصل حامدي احد شهید 
و آل او کـه   (صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم)  درود بفرست بر محمد !اي خداي بزرگ

اگـر   !درس خداشناسی و ایثار و جانبازي را به ما مسلمانان آموختند، اي حسـین 
ر تو پشـت نمودنـد اکنـون    تن یار داشتی و کوفیان ب 72شما در روز عاشورا فقط 

شـهید   میلیون یاران آهنین دارد. چنان یارانی کـه اگـر   36 )السالم  علیه(امام زمان
بیند مصممانه بـر دشـمن غلبـه     شوند و اگر مجروح می ببیند بیشتر خروشان می

  نمایند. می
  

 )خراسان جنوبی 1343 -1361( حبیبی ابراهیم شهید 
کشـیدگان و زجـر    الهی! من هم اکنون براي رضاي تو که جز رهایی سـتم  بار
هاي روزگار و تبهکاران نیست اسلحه به یک دست و  ان از دست این شیطاندیدگ
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جهاد با کفار و کفر جهانی هسـتم و امیـدوارم کـه     ةقرآن را به دست دیگر و آماد
نـام مـرا در لیسـت شـهدا قـرار دهـد و امـام        (علیـه السـالم)   سرور شهیدان حسین

  نهگار نزند.من گ ۀدست رد بر سین (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
 

 )قم 1343 -1367( حبیبی اسماعیل شهید 
به لطف الهی روزي فرا خواهد رسید که این اسالم به جاهاي دیگـر گسـترش   

می در ها را فرو خواهد ریخت و احکـام اسـال   پیدا خواهد کرد و کاخ شما ابرقدرت
ه (عجـل اهللا تعـالی فرجـ   بـا امـام زمـان    !ملت عزیز ایـران  جا خواهد شد.همه جا پابر

آخرین نفس مقاومـت کننـد و اسـالم را     ب برحقش عهد بسته که تائو نا الشریف)
  دارد. ریشه دار و زنده نگه

  
 )همدان 1351 -1365( حبیبی قطب جعفر شهید 

ام براي من ناراحت نباشید  اهللا پیوسته ه به بقی اگر من شهید شدم و !پدر جان
  بـه پیـروزي نهـایی برسـند و    اهللا شـاء   و دعا کنید تا رزمندگان عزیز در جبهه ان

  بلند سازند.ب اسالمی را بر همه جاي دنیا سرپرچم انقال
  

 )گیالن 1346 -1361( انصاري حجت حسین شهید 
را شـناختم و خـوب   و و اما مادرم، مادر بسیار مهربانم، مادر خوبم که خوب تـ 

درکت نمودم. پاینده باد دامن پاکت که فرزنـدانی پـرورش دادي کـه همگـی در     
(عجـل اهللا  پـاي امـام زمـانم   اهللا من نیز که سرباز نو شاء  خدمت اسالم هستند و ان

  . ... شهادتم مورد پذیرش خداي توانا باشد ]هستم[ تعالی فرجه الشریف)
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 )چهارمحال و بختیاري 1340 -1362( حجتی احمدرضا شهید 
و  ه الشریف)(عجل اهللا تعالی فرجامیدوارم به لطف خداوند زیر بار عنایت امام زمان

زیر لواي حکومت جمهوري اسالمی ایران به رهبري امام امـت دیـدارها هـر چـه     
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    بدان که روزي امـام زمـان   !... مادر زودتر به کربال تازه گردد

دست از دنیا شستم و همیشه فکر من این بود کـه مـن شـهید     را دیدم و الشریف)
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ه صورت مهـدي موعـود  هاي من ب چون وقتی دیده ؛شوم می

شوق از چشـمانم جـاري    ۀا زبان نتوانستم سخن بگویم و گریروشن شد ب الشریف)
به یاري خـدا بتـوانی در بسـیج یکـی از یـاران       ! [امیدوارم]... باري برادر جان شد

امـام   ،پاك و صادق امام امت باشی و اگر بودي تردید نکن که از یاران امـام عصـر  
  باشی. می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) انزم

  
 )قزوین 1342 -1365( پور حجتی اصغر شهید 

و رسـالت یکصـد و بیسـت و     »ال الـه اال اهللا « ۀکنم به کلمـ  به نام اهللا اقرار می
هـا  و آخـرین آن  (علیـه السـالم)  ها حضـرت آدم آور خدا که اولین آن چهار هزار پیام
کـنم بـه دوازده امـام     باشـد و اقرارمـی   می و سـلم) (صلی اهللا علیه و آله حضرت محمد
 هـا آخرین آن و(علیه السالم) ها حضرت علیاز پیامبر اسالم که اولین آن برحق بعد

(عجل اهللا تعالی فرجـه  امام زمان، مهدي موعود منجی عالم بشریت، ،اهللا االعظم ه بقی
 بـا آمـدنش   اهللا ءشـا   هسـتند. ان  است که شیعیان جهان چشم بـه راه او الشریف) 

جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. به اصل والیت فقیه در زمان غیبـت کبـري   
من بـه خـواهران و بـرادران ایـن اسـت کـه آن عـده از         ۀ... توصی باشم معتقد می

هـا کـه   از ایـن کـار کوتـاهی نکننـد و آن     توانند بـه جبهـه برونـد،    عزیزان که می
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تواننـد   حجابشـان مـی   معنوي و خواهران با هاي مادي و توانند بروند با کمک نمی
بـه   اهللا این جنگ تحمیلی بین اسالم و کفـر  ءشا  ان امام و اسالم را یاري کنند تا

بر فراز تمـامی کشـورها از جملـه     »ال اله اال اهللا«پیروزي اسالم بیانجامد و پرچم 
کشورهاي صهیونیستی و جهـانخواران شـرق و غـرب بـه رهبـري امـام خمینـی        

  اشته شود.برافر
  

 )تهران 1347 -1365( حجی امیر شهید 
 ،ب برحقشئو با سالم به نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با سالم به آقا امام زمان

خمینی کبیر که با عنایت خدا راه مبارزه با ظلم را بـه مـا نشـان داد و     ،امام امت
اسـالم بـا    در راه 1[وظیفـه] چنین سربازان امام زمانی تربیت کرد که بـر حسـب   

و این جنگ به وعده خدا امتحانی است و کسانی کـه در ایـن راه    کافران بجنگند.
  .گردد شوند، هرگز رنج و اعمالشان ضایع نمی کشته می

  
 )خراسان رضوي 1337 -1361( حدادیان حسین شهید 
 گونه بـال  ره از  ودتخ  پناه در ا راه انسان این منجی ان،رهبر عزیزم !اهللا یا ثار

 نگـه  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ديهظهور حضرت م تا و دارمحفوظش ب و ونمص
  را. او دار

  
 )قم 1346 -1362( سامانی حدادي احمدرضا شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امـام زمـان   ،بشریت عالم منجی یگانه به سالم و درود با

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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 موعـود  واین انسان موعـود   درخشان آسمان والیت و امامت و ةاین ستار ،الشریف)
  دادگستر جهان اسالم. تنها امید مستضعفان جهان و انسان و

  
 )اصفهان 1342 -1361( هرندي حدادي شهید حسنعلی 

(عجـل  اي شوروي ذلیل و اي اسرائیل غاصب، امام زمان ،مریکاي جنایتکارآاي 
شکن را به جاي  خمینی بت ،ب بزرگوارشئافرمانده است و ناهللا تعالی فرجه الشریف) 

رار داده و چنان تودهنی از دست این مظلومان تـاریخ خواهیـد خـورد کـه     خود ق
  دیگر اثري از شما در روي زمین وجود نداشته باشد.

  
 )قم 1346 -1362( حسامی احمد شهید 
... این انقـالب  ! اي سرباز حسینی و اي جانباز خمینی، اي برادر و خواهر و تو

پاسـداري نمـوده و حرمـت     الشـریف) (عجل اهللا تعالی فرجه را تا ظهور حضرت مهدي
خون شهیدان را نگه داشته و هرگز امام را که امیـد ملـت و کشـور ماسـت تنهـا      

 ۀببرد تنها نگذارید که او از سـالل رهبري که توانسته تا به حال انقالب را به پیش 
د یـ ... از خداوند متعـال بخواه  است )علیه و آله و سلم اهللا صلی(پاك محمد رسول اهللا

چـه  نزدیک شود و هر(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  چه زودتر ظهور امام زمانرکه ه
  زودتر این رزمندگان اسالم به پیروزي کامل و نهایی برسند.

  
 )خراسان رضوي 1339 -1361( آبادي حسن حسن شهید 
براي  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ناطرف امام زما بدانید که از را این رهبر قدر

خـواهران   بـرادران و  و به شـما  این امانت را رویم ومی ما ده شده است وفرستا ما
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  سپاریم. خودم می
شما براي ما گریه نکنیـد و شـما خوشـحال     !و اي مادر خودم و اي پدر خودم

(عجـل اهللا  پانهادم و شهید شدم، به امـام زمـان  (علیه السالم) باشید که در راه حسین
  افتخار کنید.تعالی فرجه الشریف) 

  
 )اردبیل 1345 -1362( پور حسین حسنآقا شهید 

(علیـه  عـوض مـن بـه امـام حسـین      در .دیـ من گریه نکن ]براي خویشاوندانم![
 و دیـ گریـه کن  (علـیهم السـالم)  اصـغر  اکبر و به قاسم و علـی  ابوالفضل و علی ،السالم)
  ... درخواست کنید خدا از را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان ظهور

کـربال اسـت و در    راه و رویم در راه خـدا  می این راهی که ما !مادرم ر واي پد
زنـیم و بـه مـا کـه      شمشـیر مـی   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  پشت آقا امام زمان

اطاق  کنیم مانند این که در راه که پیداست ما احساس می گویند حمله کنید، می
ه (عجـل اهللا تعـالی فرجـ   زمـان  رویم و این قدر عشق به کربال و آقـا امـام   عروسی می

کنم که از این راه استفاده کننـد و   به برادرانم وصیت می و شهادت داریم. الشریف)
  .بیایند در جبهه

 
 )آذربایجان شرقی 1341 -1363( پور حسن احمد شهید 
(عجل اهللا تعـالی  رساندن طلوع فجر و ظهور امام زمان آرزوي من از خداوند تنها

  ي است.به زود فرجه الشریف)
  

 )خراسان رضوي 1344 -1361( زاده کاهانی حسن علی برات شهید 
هـاي   شـما در دوران زنـدگی مـن زحمـت     !ماپدر بزرگ و مادر بزرگ گرامـی 
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ایـد و از خداونـد متعـال     هـا نجـات بخشـیده    ایـد و مـرا از سـختی    زیادي کشیده
ت مـن اگـر   خواهم که اجر این زحمات شما را چندین برابر نماید. بعد از شهاد  یم

را یـاد کنیـد تـا     (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان ناراحتی برایتان پیش آمد،
  هایتان گردد.دل باعث آرامش

  
 )اصفهان 1339 -1361( ابوالفتح حسن زهرایی شهید 

امام را که حجت خدا و رحمت خداست بر ما یاري کنید و گوش به فرمـان او  
در روز (علیـه السـالم)   خواهی امام حسین ریاد کمکباشید که فریاد او امروز همان ف

اگر همت  ... است (علیه السالم)عاشورا است و تبعیت از او همانا تبعیت از امام زمان
 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  توجهات امام زمان امدادهاي او و و یاري خدا با کنید

و مـردم مسـلمان و   به کربال خواهیـد رسـید    آمد و خواهد به سر به زودي انتظار
اهللا آزاد خواهید ساخت و چشـم مستضـعفین    شاء  ان تحت ستم و دربند عراق را
هـاي   ... خداوند وعده داده است که شما بر تمـام قـدرت   جهان روشن خواهد شد

اهللا اگر زمینـه   شاء  شیطانی پیروز خواهید شد و وارثان زمین خواهید گشت و ان
خودشـان هـم   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     زمان امام را آماده کنید به زودي آقا

تشریف خواهند آورد و انتظار مـا را پایـان خواهنـد رسـانید و جهـان را گلسـتان       
  حکومت و عدالت اسالمی خواهند کرد.

  
 )خراسان شمالی 1351 -1366( نیا حسن اسماعیل شهید 

دادرس محرومـان  ، (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)قا امام زمانآبا سالم و درود به 
  .و مستضعفان
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 )خراسان شمالی 1342 -1364( انی حسن حسین شهید 
خرین آ ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با سالم تقدیم به پیشگاه مقدس امام زمان

(صلی اهللا علیـه  ل محمدآم ئقا ،منجی عالم بشریت ،سمان والیت و امامتآخورشید 
  .مهدي موعود ،و آله و سلم)

  
 )کرمانشاه 1335 -1362( نیحس جمشید شهید 

گلولـه تـوپ و خمپـاره و در زمـین صـاف و        اسالم در زیر باران دالوران سپاه
ها همچنان پیروزي خود را ادامه خواهنـد داد و ایـن ایمـان و     بدون ترس از بعثی

امـام   دهـد کـه در پیشـاپیش نیروهـاي اسـالم؛      پاي مردي به وضـوح نشـان مـی   
چرا که نیروهـاي   ؛کند ها را رهبري می این حمله ریف)(عجل اهللا تعالی فرجه الشـ زمان

مـردم   ترسو و ناامید صدام قبل از اینکه مـا برسـیم پـا بـه فـرار گذاشـته بودنـد.       
  افتخار بکنید که اسالم پیروز است و منافق نابود است. !مسلمان دنیا

  
 )تهران 1345 -1365( حسنی اهللاحجت شهید 

منجی عـالم   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با عرض سالم به خدمت آقا امام زمان
  مستضعف. [ي]هابشریت و امیددهنده به قلب

  
 )تهران 1349 -1365( حسنی حسن شهید 

یگانـه   ،(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    مهدي موعود ،با سالم خدمت امام زمان
به لیس لوقعتها کاذ * اذا وقعت الواقعه« ... گستر جهـان  منجی عالم بشریت و عدالت

هنگامی که آن واقعه بزرگ قیامت رخ داد  ؛)3تا  1(سوره واقعه آیات  »خافضه رافعه* 
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قـومی را رفیـع    که در واقع شدنش هیچ شـکی نیسـت آن روز قـومی را ذلیـل و    
ن روز آنانی که در دنیا فقط به فکر دنیا بودند و فقط بـه حیـات مـادي    آ -گرداند

مقابل این گونه افراد، مردمـی کـه    و در - چشم دوخته بودند سرشان پایین است
(عجـل  در دنیا اعمال صالح انجام دادند و از دین خدا حمایت نمودند و امـام زمـان  

  خویش را تنها نگذاشتند، سربلندند. اهللا تعالی فرجه الشریف)
 

 )تهران 1346 -1365( حسنی حسین شهید 
 ۀو کلی لشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه اعصر با درود و سالم به پیشگاه حضرت ولی

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امام زمان ... خود را براي ظهور آقا پیروان واقعی آن حضرت
زیرا چیزي به ظهور آقا و همچنـین پیـروزي نهـایی نمانـده      ؛آماده کنید الشـریف) 

  سالم ما را هم به ایشان برسانید. ،آقا شدید است و اگر مشرف به حضور
  

 )تهران 1337 -1362( حسون مطور جمال شهید 
افکنی حضـرت مهـدي     و با سایه خصم اهریمن به ستیز در خواهیم آمد، با... 
قان راه هـا عاشـ  ... ایـن  به پیش خـواهیم رفـت   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) موعود
، به یـاري  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)ها از تبار رسول خدااند، این  )السالم  علیه(حسین

(عجـل اهللا  اند تا زمینه را جهت ظهور حضرت مهـدي  ها آمدهیناند، ا مظلومان آمده
هـا را ندانـد مـن بـه یقـین      فراهم سازند و هر کسی قـدر ایـن   تعالی فرجه الشریف)

  ».که به عذابی بس بزرگ دچار خواهند شد«ام  دانم و حس و لمسش کرده می
 

 )قزوین 1342 -1366( آبادي حسین حسین یدهش 
 اهللا ءشـا   که خداوند متعال انجل اهللا تعالی فرجه الشریف) (عقا امام زمانآدرود بر 
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رزوي آهر چه زودتر در فرج حضرتش تعجیل نموده و عالم که در انتظار اویند به 
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    اي را در پناه امام زمـان  اهللا خامنه یتآ...  دل برسند

خمینـی را    تعالی فرجه الشریف)(عجل اهللاتا انقالب مهدي !خدایا !حفظ بدارد و خدایا
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)دار حتی کنار مهدي نگه

  
 )قم 1339 -1362( بابایی حسین شهید ابوالفضل 

اهللا آن  شـاء   دعـا کنیـد کـه خـدا ان     السـالم)  (علیههمیشه براي فرج امام زمان
  مظلومان برسد. آورد و به فریاد غیبت در ةاز پرد را )الم اهللا علیها(سفرزند زهرا

  
 )خراسان رضوي 1348 -1362( زاده حسین احمدرضا شهید 

هل من ناصر «هم اینک که رهبر کبیر انقالب اسالمی و یا حسین زمان نداي 
زیرا یاري این امام یاري حضـرت   ؛ام ش گرفتهاتصمیم به یاري ،داده سر »ینصرنی
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   عصرو یاري حضرت ولی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ولی عصر

(صـلی اهللا علیـه و آلـه و    و یـاري پیـامبر   (صلی اهللا علیه و آله و سلم)یاري پیامبر الشریف)
  باشد. می 1یاري اهللا سلم)

  
 )فارس 1349 -1365( زاده حسین اسداهللا شهید 
صف سـربازان امـام    اکنون خوشحالم که این لیاقت و سعادت را یافتم که در و
 شـکن و  خمینـی بـت   ،گویان امام امـت لبیک از و تعالی فرجه الشریف)(عجل اهللا زمان

 از و خواهر و برادر و مادر از پدر و هر صراط دیگر ترجیح داده و این راه حق را بر
                                                           

   باشددر اصل وصیت: و یاري اهللا می -1
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  ام. تمام لذایذ دنیوي چشم پوشیده و به سوي معشوق خود شتافته
  

 )اصفهان 1334 -1360( زاده حجازي حسین احمد شهید 
دنیا آمد در نهایت دقت او را تربیت کنید که سرباز واقعی امـام   اگر فرزندم به

شما را به مقدسات عالم مواظـب   !... برادران بشود (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
باشید به آرمان گلگون کفنانمان تعدي نشود و بدانید این بندگان صـالح پـیش او   

گـردیم و دل حضـرت   سربلندند و نکنـد خـداي نـاکرده شـامل رحمـت ایـزدي ن      
  از دست ما آزرده شود. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
  

 )خراسان رضوي 1343 -1367( زاده ویرانی حسین جواد شهید 
اگر برایتـان مقـدور بـود بـر مـزارم کـه دعـاي ندبـه بخوانیـد و در           !پدر جان

عـالی فرجـه   (عجـل اهللا ت از امام زمان دعاهایتان پیروزي کامل اسالم در تمام جهان را
(عجـل اهللا  و خداوند بخواهید و همچنین فرج آقایمان و موالیمان امام زمان الشریف)

  را. تعالی فرجه الشریف)
  

 )اصفهان 1340 -1361( حسین علی پورجزي حسن شهید 
فقط به خاطر خشنودي خـدا و   راه مبارزه با مستکبران را من این راه را یعنی

خـونم بـه    ةتـا آخـرین قطـر    انتخاب کرده و لشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه اامام زمان
  امام وفادار خواهم بود. اسالم و
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 )زنجان 1347 -1365( اهللا حسینی آیت شهید 
و اي حی داور! وجود پـاك رهبـر را از بـالي     ،اي خالق بنده ،اي کریم کارساز

(عجل اهللا مهدي موعود ،دار تا پرچم اسالم را به صاحب خود سالمت نگه دشمنان،
هـاي   و به جان نحس شـیطان  پرچم خود را گیرد برساند که اوتعالی فرجه الشریف) 

  در شکل بشر، آتش زند.
  

 )لرستان 1344 -1365( حسینی احمد شهید 
و قـدس و کعبـه و    -ها آرزوي زیـارت آن را داشـتم   که سال -براي فتح کربال 
جهـان و   هاي مستضـعف  ها و ممالک اسالمی و آزادي تمامی ملت تمامی سرزمین

هـا رو   هاي مطهر شهداي اسالم از صدر تاکنون به جبهـه  براي گرفتن انتقام خون
 ،دعا کردن براي جان و سالمتی امام و ظهور عاجل حضرت ولـی عصـر   ... آوردیم

  کنم. را به شما توصیه می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  

 )سمنان 1347 -1366( حسینی ابراهیم شهید 
کـنم کـه    اي زنـدگی مـی   در جامعـه  گوییم کـه در زمـانی و   سپاس میخدا را 

 (علیـه السـالم)  و علـی  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)اي از حکومت عدل الهی پیامبر نمونه
خـدمتگزاران   ]تا[ کنم که به من توفیق داده در آن حکمفرماست. خدا را شکر می

ـ ال ا«این حکومت اسالمی باشم و در راه اعـتالي کلمـه    از همـه چیـز    »ه اال اهللال
 نـور علیـه ظلمـت و    ۀفظ اسالم و به سـوي جبهـ  و ح بگذریم و براي رضایت خدا

(عجـل اهللا  ساز حکومت جهانی حضرت مهـدي  زمینه باطل بیایم و با دیگر برادران،
گویم کـه در ایـن مـدت همیشـه بـا       شکرت را می !خدایا .باشم تعالی فرجه الشریف)
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 ... شما اي پدر فرمان او بودمه و همیشه گوش ب عشق و رغبت به خمینی زیستم
فرمان امام باشـید کـه   ه همیشه پشتیبان و گوش ب !و مادر و برادر و خواهر عزیزم

(عجـل اهللا  فرمـان امـام زمـان   [ اسـت و  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)فرمان امام زمان
و آخـرت   خداست. اطاعت از امام باعـث سـعادت دنیـا    ]فرمان تعالی فرجه الشریف)

  است.
  

 )تهران 1345 -1365( حسینی اردشیر شهید 
و به امیـد ظهـورش و بـا    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) با سالم به حضرت مهدي

 ۀپاکـان و عشـق همـ    ۀمنتظران و روي هم ۀب برحقش که گوش همئسالم به نا
چشـم مسـتکبران    مستضعفان جهان به سوي اوست و خنجـري اسـت الهـی بـر    

... آري ما باید رشد کنیم از همه نظر، تا بتوانیم  از منبع انوار الهی جهانی و نوري
شویم، ما باید از حاال مدارکمان را کـه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سرباز امام زمان

 ... است، کامل کنیم و آماده کنیم کـه ان  اخالص و ایمان و علم و عشق به خدا و
  ري کنیم.یا ]را او[اهللا در زمان ظهورش  شاء 

  
 )تهران 1340 -1362( حسینی بهمن شهید 

 ةنـد منجـی بشـریت و برقرارکن   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)درود بر امام زمان
... پیرو والیت فقیـه باشـید    اسالم که جهان در انتظار اوست ةدهند عدالت و بسط

 ه الشـریف) (عجـل اهللا تعـالی فرجـ   که پیروي و اطاعت از ولی فقیه اطاعت از امام زمان
  است. بودن مطیع خداوند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مطیع امام زمان است و
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 )قم 1344 -1361( یمال کاله حسینی حسین شهید 
ولی آنگـاه کـه    ،دانم که دوري فرزند براي یک مادر سخت است می !مادر جان

رسـد   زمان مـی ب امام ئو نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)دستور خداوند و امام زمان
  تحمل کرد. ها را دیگر باید دوري

  
 )کرمانشاه 1344 -1364( حشمتیان جهانشاه شهید 
 هـزاران شـهید   جمهوري اسالمی امانتی است کـه حاصـل خـون پـاك     امروز

اش  الهی را حفظ کـرده و بـه صـاحب اصـلی     ۀباشد و بر شماست که این ودیع می
  ید.برسان(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان

  
 )تهران 1341 -1361( ابوالقاسم حصارکی شهید 
(عجـل  حضرت فاطمه ۀخواهیم که به پهلوي شکست از تو می !پروردگارا ،الها بار

 ۀسـای (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    و به جان حضرت مهدي اهللا تعالی فرجه الشریف)
لمین بـر سـر مسـ    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام را تا انقالب حضرت مهـدي 

  مستدام بداري.
 

 )اصفهان 1348 -1362( درچه  حفیظی اکبر شهید 
من به  ةدهی اگر جناز را در راه اسالم میتو که روح و جان فرزندت  !جان پدر

(عجـل اهللا  دستت نرسید ناراحت نباشید که شما اجر عظیمی در پیشگاه امام زمـان 
  دارید. تعالی فرجه الشریف)
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 )آذربایجان شرقی 1344 -1366( امین  شهید احد حقایق 
مبـین راه   و (علیهم السالم)معصومین ۀائم پیامبران و راه ۀبدان والیت فقیه ادام

هـر کـس از    باشد و می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان غیبت امام عصر راست در
بـدان بـدون والیـت     والیت فقیه روي گردان شود از خـدا روي گردانـده اسـت و   

ناپـذیر   ضـاللت اجتنـاب   ولی فقیه گمراهـی و  ب معصوم وئنا و )(علیه السالممعصوم
 عـدالت و  براي دفاع از حق و ب امام معصوم وئرب العالمین به فرمان نا ... یا است

بالها را به جان خریـدم، پـس از تـو عاجزانـه      رفع ظلم به میعادگاه جبهه آمدم و
  مخلص بپذیري. خواهم که مرا پاك و می

  
 )اصفهان 1343 -1362( شناس حق اصغر شهید 
بـه خصـوص حضـرت امـام      (علـیهم السـالم)  اطهار ۀسالم بر دودمان پاك ائم با
ما همـه   تمام رزمندگان اسالم است و ةکه فرماند(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان

 ۀز عمر ما بکـاه و بـه لحظـه لحظـ    ا !الهی... بار بینیم می دیده و عنایات غیبی او را
(عجـل اهللا تعـالی   بعد از انقـالب مهـدي   بیفزاي و او را تا انقالب و عمر امام عزیزمان

(عجـل  ... انقالب اسالمی ما به انقالب جهانی مهدي دار. امیدوارم نگه فرجه الشریف)
  متصل شود. اهللا تعالی فرجه الشریف)

  
 )گیالن 1341 -1361( گو حق اسکندر شهید 

است که همچنان وفـاداري   اهللا در سرتاسر جهان این  پیامم به شما امت حزب
خود را به این رسالت و انقالب اسالمی و امام عزیز خود همـواره حفـظ کنیـد تـا     

کفر جهـانی را بخشـکاند و    ۀانسجام مسلمین جهان، بتواند ریش بلکه این اتحاد و
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دادگري، جهان را (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  با ظهور انقالب حضرت مهدي نهایتاً
  فراگیرد.

  
 )آذربایجان شرقی 1339 -1362( نظري حق حسین دشهی 
بـا خـون نیـز پیـروز      بدانید که تا به امروز اسالم با خون رشد کرده و !برادران
ایـن رحمـت بـزرگ الهـی      ،ها عاشقانه به سوي جبهه پس شما باید و ،شد خواهد

ایـن   ةثمـر اسالم بدهیـد کـه    ةخون گرم خود حرکتی دیگر به پیکر با بشتابید و
تشـکیل   و (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    آقـا امـام زمـان    ]ظهـور [ ا تعجیله خون

  حکومت عدل جهانی به دست این برزگ رهبر است.
  

 )تهران 1345 -1364( وردي حق آقاوردي شهید 
امـام   ،اهللا االعظـم  ه کران بر منجی عـدل و داد حضـرت بقیـ   با سالم و درود بی

شـما   ... )الفـداء  هح العالمین لتراب مقدمـ روحی و اروا(يرکابن الحسن العس هحج ،زمان
شما هم با در دست گرفتن اسالم شـما هـم بـا حفـظ      !برادران و خواهران عزیزم

حجابتان شما با صبر و اسـتقامتتان راه بنـده را ادامـه دهیـد تـا اینکـه آقایمـان،        
ظهور کنـد و ایـن جهـان را پـر از      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سرورمان، امام زمان

هـا، جنایتکـاران بیـرون آورده و     ابرقـدرت  ۀل و داد و مظلومین را از زیر سـلط عد
خواهم  ... از امت شهیدپرور و شریف می اهللا شاء  عدالت در همه جا حاکم شود ان

(عجـل اهللا  که از یاري امام بزرگوارمان دست برندارند و براي ظهور آقـا امـام زمـان   
 هـا را  یعات و تفرقـه دوري بجوییـد و جبهـه   شـا  دعا کنیـد و از  تعالی فرجه الشریف)
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    سربازان امام زمان به یاري اسالم و خالی نگذارید و
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  بشتابید.
  

 )کرمان 1345 -1362( آبدر  حقی حسن شهید 
از  !دانیـد  مـی  (علیـه السـالم)  اي مردم مسلمان که خود را عاشق کربالي حسین

ها ممانعت نکنید و این افتخار را نصـیب خـود کنیـد     رفتن فرزندان خود به جبهه
هاي نبـرد امـام    جبهه ةها به کمک خداوند بزرگ و فرماند باالخره به همین زودي

و بازوان پرتوان رزمندگان اسـالم ایـن جنـگ بـه      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  پیروزي نهایی خواهد رسید.

 
 )سمنان 1340 -1361( ابراهیم حقیقت شهید 

اهللا  ه ن و مکــان حضــرت بقیــامــام معصــوم و حاضــر و علــت کــو ســالم بــر
ـ  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امـام زمـان   !... خـدایا  )روحی له الفـداه (االعظم ه را ب

  فریادمان برسان.
 

 )آذربایجان غربی 1342 -1362( حقیقی براتعلی شهید 
بـا   را برداشـته و  شـهدا  ةستید که باید سالح به زمین افتـاد شماها ه !برادرانم

کفر را نابود کرده و پرچم اسـالم را بـا رهبـري     به پیش بتازید و »اهللا اکبر«نداي 
ـ نا و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان امـام خمینـی بـر سراسـر      ،حقشب بـر ئ
  افراشته گردانید.جهان بر

 
 )اصفهان 1343 -1361( زاده حقیقی جواد شهید 

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     سربازان امام زمـان  [سرباز از] من به عنوان یک
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اسـالم مقـداري    بـار خـون خـود بـه درخـت پر     امیدوارم که توانسته باشم با ایثار
خون بیش از هفتـاد   هرچند قوت ببخشم و شما بایستی که با پاسداري نمودن از

(عجـل اهللا تعـالی   حضـرت مهـدي   ،انقالب را ادامه تا به دست صاحبش هزار شهید،
ایـن صـورت دشـمنان     رگریه براي من نکنید کـه د  ... تحویل دهید رجه الشریف)ف

ناراحـت  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     شوند و همانا امام زمـان  اسالم نیز شاد می
  خواهند شد.

  
 )آذربایجان شرقی 1338 -1361( داغی لیلی  حقی بهرام شهید 

به دستور امام امت از یوغ  المقدس را به هر نحوي که باشد و و بیت باید کربال
از تمـام  بعـد  مسـئول هسـتید و بایـد     ،آزاد کنید و اگر آزاد نکنید ها صهیونیست

مـان  شدن جنگ عراق بروید به کمک برادران مسلمان فلسطین و برادران لبنـانی 
آزاد بکنیـد و جمهـوري    حضرت امام خمینـی  ،اعظم دتا آنان را هم به رهبري قائ

هاي مسلمان برقرار کنید و باالخره تـا ظهـور امـام مبـارزه     را در آن کشور اسالمی
ظهور کنـد و امـام را دعـا کنیـد تـا      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) کنید تا امام زمان

  دارد. خداوند تا ظهور امام او را نگه
  

 )تهران 1338 -1366( آبادي حکم احمد شهید 
روم] [به جبهه مـی لی من آگاهانه و در حا !پدر و مادر مهربان و همسر گرامی

در  ]هسـتیم [ و ملـزم  و اطاعت از والیت فقیه واجب است که به راهم ایمان دارم
  از ولی او فرمانبردار باشیم. (علیه السالم)غیاب امام زمان
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 )تهران 1342 -1363( حالجی امیر شهید 
 ۀاز اسالم و میهن و دفـاع را وسـیل   اي آنان که زندگی را در دفاع مؤمنان، يا
 در !فروشـید  زندگی ننگـین نمـی   ]ماندن در[ دانید و رفتن را به تباط با خدا میار

آزادي  ،راهی که در آن آزادي مستضعفان نهفته و آزادي مسلمانان جهان ؛راهتان
در آن  ]کـه  ثابت قدم باشید است،[ قدس و مقابل آن نابودي ظالمین و ضحاکان
  شود. روز است که شب تاریک مستضعفان روشن می

این امـامی کـه در    ،این قلب تپنده ؛امروز خدا امام را واسطه قرار داد !رادرانب
هایش خون تمام مستضعفان جریان دارد تا پرچم اسالم را بـر فـراز دنیـا بـه      رگ

قرار  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) اهللا از سربازان امام زمان شاء  اهتزاز در آوریم و ان
  گیریم.
  

 )اصفهان 1342 -1362( دمجر حالجی حسین شهید 
اي امت قهرمان ایران که با داشتن شـهیدانی همچـون بهشـتی و مطهـري و     

(عجل اهللا تعالی فرجـه  توانستید امام زمان ... شهداي محراب و شهداي جنگ باهنر و
خواران شرق و غرب بفهمانید کـه امـت اسـالم    را سرافراز کنید و به جهان الشریف)

  داند. داند و شهادت را افتخار می یمرگ در راه خدا را شهادت م
  

 )خراسان رضوي 1345 -1365( حلوایی جواد شهید 
ده بدانید که عاقبت و سرانجام کار از آن شماست و خداوند نیـز در قـرآن وعـ   

ها از خود استقامت به خرج دهند بـر   ب و گرفتاريئداده قومی را که در برابر مصا
 ،ما نیز باید با اطاعت از فرامین امام امـت کافران و دشمنان اسالم پیروز گرداند و 



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      264
 

اهللا بـا عنایـات غیبـی     شاء  خمینی کبیر راه سرخ شهیدانمان را رهرو باشیم تا ان
پروردگار و کوشش و استقامت و پایداري در این راه، این مملکـت را بـه صـاحب    

  تحویل دهیم.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان ،اش اصلی
  

 )فارس 1345 -1364( امیحم جلیل شهید 
 ایـن ملـت از   !اي پیـامبر  دارم. (صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم)  اکرم پیامبر سخنی با
پـس برایشـان طلـب     ،شـوند  نمی آوردي جدا طرف خداوند از را او اسالمی که تو

به  !اي موالي این سربازان اي صاحب و د،مهدي موعو ،سعادت کن. اي امام زمان
 عهد تو این یاران با .فرماندهی کن پس آنان را کنند، شت نمیاسالم پ و  بئنا و تو

  شان فرما. پس راهنمایی شکنند، پیمان نمی و اند بسته
 

 )خراسان رضوي 1344 -1362( خور حمدیان حسین شهید 
هــا،  منجــی قلــب ،(عجــل اهللا تعــالی فرجــه الشــریف)بــا درود بــه حضــور مهــدي

به سنگر عزیزانمان در جبهه حضور ها  آن کس که نیمه شب ،ها دهنده دل تسکین
را  را ببینیـد و او شـما   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مهدي ،ها آیید ... به جبهه دارد

  هم مورد عفو خود قرار دهد.
  

 )لرستان 1341 -1362( باديآ نیک اي شهید اباسعد حنیفه 
و بـه   سـلم) (صلی اهللا علیه و آلـه و  محمد ،النبیین  وحدانیت و نبوت خاتم اقرار به

پیـرو   ]مـن [ (علـیهم السـالم)  با یازده فرزندش (علیه السالم)امامت علی ابن ابی طالب
...  امـام خمینـی هسـتم    ،(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حق امام زمانب بئخط نا

امیدوارم خداوند هر لحظه بر عمر امام عزیزمان بیفزاید به امید اینکه این انقـالب  
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  باشد. (علیه السالم)مهديساز انقالب حضرت  زمینه
  

 )تهران 1345 -1366( آبادصبور حوري ایرج شهید 
ها و سپاه پاسداران انقالب اسالمی پـا نهـادم هـدفم     زمانی که به جبهه !بارالها

دانـی کـه    مـی  دانی که من عاشق تو بودم. تو خود می !خدایا کسب رضاي تو بود.
دانـی کـه عاشـق     می ،امام امت بودمو (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عاشق امام زمان

  شهدا بودم.
  

 )لرستان 1348 -1367( حیدرزاده ایرج شهید 
(عجـل اهللا  و منجی دنیـا و مهـدي منتظـر    )الم اهللا علیها(سسالمی بر یوسف زهرا

ایـد کـه در زمـان غیبـت      مگر نه این که شما در احادیث دیده .تعالی فرجه الشریف)
 ،رستی مردم به دست والیت فقیه اسـت سرپ لشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه اامام زمان

آخر چـرا   کنید. اجرا نمی ،است که در واقع امر خداوند پس چرا امر والیت فقیه را
(عجـل  این قدر قلب ما سنگ شده که فرمان ولی فقیه را که همانا فرمان امام زمان

زیم. بیشتر اندا پشت گوش می ،است ن هم فرمان خداوندآو  اهللا تعالی فرجه الشریف)
ارتباط برقـرار کنیـد و دعـاي توسـل و کمیـل و       (علیهم السالم)با خدا و معصومین

هـر   .را خیلی اهمیت دهیـد (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  و امام زمان زیارت عاشورا
  وقت که توانستید نماز شب بخوانید.

  
 )ایالم 1335 -1361( ابراهیم حیدري شهید 

زیرا  ؛گاه امام را تنها نگذاریدرا ادامه دهید و هیچخواهم که راهم  و از شما می
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 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ساز ظهور مهدي که امام پرچمدار و علمدار و زمینه
  باشد. می

  
 )خراسان رضوي 1344 -1363( حیدري احمدعلی شهید 

امیـد محرومـان و    و سالم فراوان به پیشگاه یگانه منجی عالم بشریت، درود اب
  . ... حقشب برئو نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان زمندگان،یاور ر
  

 )تهران 1342 -1362( حیدري شهید اکبر 
باید خود را پرورش بدهید تا بتوانید در آینـده سـربازان الیـق     !برادران عزیزم

  باشید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
 

 )زنجان 1347 -1365( حیدري جمشید شهید 
کنم که هر وقت فرصـت شـد، بـه جبهـه      به برادران عزیزتر از جانم عرض می

  بروید. ولی درس را رها نکنید.
هاي خداوند رحمان و رحیم است که بـه مـا بنـدگان     درس هم یکی از فرصت

(عجـل  داده شده است. آري ما باید از هر نظر رشد کنیم تا بتوانیم سرباز امام زمان
شویم ما باید از حاال مدار کمال را که اخالص و ایمان و علم  اهللا تعالی فرجه الشریف)
اهللا در زمـان ظهـورش    شـاء   کامل کنیم و آماده نماییم تا ان ،و عشق به خداست

  آن حضرت را یاري کنیم.
  

 )فارس 1346 -1363( ارجلو  حیدري قلی اهللا شهید 
تعـالی   (عجـل اهللا فراموش نکنید که امام عصر شما، حضرت مهـدي  !برادران من
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خـدا   ظهورشان غفلت نکنید. از دعا براي سالمت و اي از است لحظه فرجه الشریف)
 بـر  تر گردانـد و  را سریع (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)خواهم که ظهور امام زمان می

  امام خمینی بیفزاید. ،بشئسالمتی نا
  

 )اصفهان 1342 -1361( بنی  حیدري اسماعیل شهید 
اسـتفاده    هی بـه جبهـه سـوء   لاالن از آمدن حزب ال این خطر بزرگی است که

از بـین بـرده و    خواهنـد انقـالب را   انـد و مـی   مراکز دولتی را تسخیر کرده کرده و
انقالب  مگـر درس هیچ انقالبی به پیروزي نمی گویند هیچ انقالبی وجود ندارد، می

و خواري را براي خواهندآگاهانه ذلت  می و(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امـام زمـان
  . . .. ظهور کنند(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مسلمین بیافرینند تا امام زمان

  
 )یزد 1334 -1361( حیدري پوراحمدآبادي جواد شهید 

مـا   ننگ را از این منطقه بردارید و ۀها و این لک همگی هجوم بیاورید به جبهه
زمـین بـه    ةرا روي کـر   پرچم اسالم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به یاري امام زمان

  آوریم. اهتزاز درمی
  

 )000 1341 -1360( حیدري چوري پرویز شهید 
ب پـس طلـ   ،شـوند  اي جـدا نمـی   این ملت از اسـالم کـه تـو آورده    !اي پیامبر

پـس   ،کننـد  این سـربازان پشـت بـه تـو نمـی     ن، سعادتشان را بکن و اي امام زما
شـکنند، پـس    انـد پیمـان نمـی    د بسـته این یـاران بـا تـو عهـ     شان کن. فرماندهی

  شان کن. اهنمایی ر
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 )تهران 1333 -1362( فرد جواد حیدري شهید 
 ةسـال احیاءکننـد   1400ید که بعـد از  قدر نعمت رهبري حضرت امام را بدان

از گلویش بلند شده که بر علیـه ظالمـان و   (علیه السالم) اسالم است و نداي حسین
نزدیـک  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  عصر ولیمستکبران بشورید که ظهور حضرت 

  اید. در خوب ایام و دورانی قرار گرفته اي عزیزان! است.
 طـور ظـاهر حـزب     آیـا بـه   ؟خود را بسنج که در چه وضعی هستی ایام ظهور

... یـا   اللهـی اسـت    اللهی هستی یا رفتار و کردار و گفتار و اعمال تـو هـم حـزب    
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) با لقب سرباز امام زمان !عزیز اي مهدي ،الزمان صاحب

  زندگی کردم، آبروي مرا نریز.
خواهم به حق مقربین درگاهـت بـه رهبرمـان تـا ظهـور ولـی        از تو می !خدایا
  طول عمر عنایت بفرمایی.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عصر  حضرت ولی ،خودت
  
  

    



 

 269      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  
  
  
  
  
  
  

  خخ
  

 )خراسان رضوي 1345 -13362( خادر خاتونی حسین شهید 
خواهم که پانصد تومان رد مظالم دویست و پنجـاه تومـان    در پایان از شما می

تومـان   250و  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   براي تعجیل در ظهور حضرت مهدي
  براي طول عمر امام صدقه بدهید.

  
 )تهران 1340 -1361( الرضا خادم حسین شهید 

بازان اسـالمم و در کربالیـی از کربالهـاي همیشـه     االن در میان جوانان و سر
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    هاي امـام زمـان   ها هم بچهخونین تاریخ اسالم. این

انـد   ، براي فتح پیروزي نهایی آمده(علیه السالم)هستند که به دیدار کربالي حسین
اسـت.   جـه الشـریف)  (عجل اهللا تعالی فرمان امام زمانست که فرماندها و افتخار ما این

ایم، همه بداننـد   همه بدانند که ما این راه را دانسته و با رضاي خود انتخاب کرده
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ایم، که ما براي پیـروزي   ایم که ما براي اسالم و قرآن آمده که تنها براي خدا آمده
عظمـی امـام   ال هللا  آیـت  ،ب االمام زمانئانقالب اسالمی ایران به رهبري ناو تداوم 

عالم از زیر بار کفـر   ۀو ایمان به راهش و براي نجات هم به دنبال عشقخمینی و 
ایـم   ها) آمده مکان ۀها و هم زمان ۀلم و ستم و استکبار جهانی (در همو الحاد و ظ

اینجا میدان جنگ اسالم علیه تمامی کفر و تمامی ظلم و استکبار است و اینجا  و
  باشد. یمیدان نبرد حق علیه تمامی باطل به هر شکلش م

  
 )اصفهان 1335 -1362( مشکنانی  خادمی اهللا حجت شهید 

را  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  عظمتش، فرج آقا امام زماندر پایان از درگاه با
هاي خود را افـزون نمایـد و مـوال و سـرور      خواهم بر ما منت خواستارم و از او می

دانـد، از   ن را در مـا نمـی  جهانیان را رخ بنمایاند و اگر صـالح دانسـت و لیاقـت آ   
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ب آقا امام زمانئاش طول عمر پربرکت نا رحمت واسعه

(عجل اهللا تعالی فرجـه  را و رهبر عزیز انقالب کبیر اسالمی را تا انقالب مهدي موعود
 (عجل اهللا تعالی فرجـه تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا مستدام و منصور بدارد. الشریف)
  .دار خمینی را نگه الشریف)

  
 )آذربایجان شرقی 1344 -1360( خاکپاي جعفر شهید 
(صلی اهللا علیه و را به حق محمد» خون ما«ناقابل  ۀاین هدیا! پروردگار ،بار الهی

(عجل اهللا تعالی و فرزندش خمینی کبیر بپذیر و ما را از سربازان ولی عصر آله و سلم)
آورده سـاز و ایـن   بـر  ،ي ما را که همان شهادت استآرزو قرار بده و فرجه الشریف)

قـرار   السـالم)   مـا (علیهبنده حقیرت را جزو غالمان سرور شهیدان حسین بن علـی 
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  بده.
 

 )آذربایجان غربی 1346 -1361( شهري خاکسارکهنه احمد شهید 
 اگر بخواهیم در جهان حق را جانشین باطل کنیم و ظلم را در تمـامی جهـان  

دهد به جبهـه آمـدم    که امام نیز دستور جهاد می ]راه[من در این از بین ببریم و 
(عجـل اهللا  خود را و دین خود را ادا کنم تا از سربازان واقعـی امـام زمـان    ۀتا وظیف

شـاید   ،باشم و اکنون که لیاقت داشتم در راه خدا شـهید شـوم   تعالی فرجه الشریف)
  خونم براي اسالم مفید باشد.

  
 )یزد 1325 -1364( احمد خالصی شهید 

(صلی اهللا علیـه و  پس از شهادت به یگانگی خداوند متعال و نبوت حضرت محمد
ــه و ســلم)  ــه والیــت حضــرت   و اینکــه وي خــاتم پیــامبرانآل اســت و شــهادت ب

و ایـن کـه امـام     (علیهم السـالم) و یازده فرزند گرامی ایشان (علیه السالم)مومنانامیر
بـرد و روزي ظـاهر و    ده و در غیبت به سر مـی زن (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

  دنیا را پراز عدل و داد خواهد فرمود.
  

 )سمنان 1340 -1362( خالصی احمدرضا شهید 
(عجـل اهللا  امت ما سربازان و یاران حضرت امـام مهـدي   ۀبه امید آن روزکه هم

  کند. باشند که قیام به قسط می تعالی فرجه الشریف)
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 )سمنان 1336 -1362( ستدو شهید ابوالقاسم خالصی 
(عجـل اهللا  رکاب امام زمان ام که در کرده این اندازه آگاهی پیدا که تا مخوشحال

امام خمینی بجـنگم، مـن ایـن شـهادت و یـا       ،حق اوب برئو ناتعالی فرجه الشریف) 
احسـاس   ریـزد و فرزنـد   دانم که مادر در کام فرزندش می مرگ را مثل عسلی می

  خواهد. که مادر وجودش را می ددان کند و می گوارا می
  

 )تهران 1343 -1364( زاده خالق احمد شهید 
(عجـل اهللا  خواهد تا پایدار گردد و به دست امام زمـان   یدرخت اسالم خون م ...

  برسد. تعالی فرجه الشریف)
  

 )اصفهان 1342 -1365( اصفهانی خالقی حسین شهید 
الهی دست برداریـد و بـا عشـق    این لذایذ زودگذر غیر بیایید از !برادران عزیزم

اگر یک لحظه سست بجنگیـد و از اسـالم و    .الهی به نداي امام عزیز لبیک گویید
(عجـل اهللا تعـالی   قرآن و امام عقب بیفتد تا آخر عمر در پیشگاه مقدس امـام زمـان  

بود. با جان و مال ایسـتادگی کنیـد    و شهداي انقالب خجل خواهیدفرجه الشریف) 
  اران.در مقابل جنایتک

  
 )البرز 1347 -1365( پرست یخالق حسن شهید 
کنم که مرا در وضعی قرار دادي که جنگـی میـان حـق و     را شکر میوت !الهابار

(عجـل اهللا تعـالی   باطل در گیرد و من در جنگ شرکت کنم و با یاران آقا امام زمـان 
و  مرا یاري کن که در همین راه کشـته شـوم   !خدایا همسنگر باشم. فرجه الشریف)
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  راه تو قرار گیرم. يشهدا ةدر زمر
  

 )تهران 1338 -1361( بابایی خان احمد شهید 
چندي قبل بود که خواب دیدم و صبح که تعبیرش را از قرآن یافتم همراه بـا  

هاي بعـد از ایـن    هایی بود که نصیب من شده بود. شب کارهاي خیر و خوشبختی
پـی   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    به وجود آقا امام زمان که من کامالً جریان بود

کـردم و   بردم و هر شب در راز و نیازهاي خود وجود مـوالي خـودم را حـس مـی    
  رسید. کرد و شب موعود فرا وحی الهی در گوش من زمزمه می کامالً
  

 )آذربایجان شرقی 1337 -1361( بابایی خان اسمعلی شهید 
ب اسالمی جهانیان مـورد  ارزش براي باروري انقال امیدوارم این قطره خون بی

  امام خمینی قرار گیرد. ،ب اوئنا و(علیه السالم) پذیرش آقا ولی عصر
  

 )تهران 1343 -1365( قزوینی خانبان احمد شهید 
(صلی اهللا علیه و آلـه و  دهم که جز او خدایی نیست و محمد به نام او شهادت می

(علیه جمیع مرسلین از آدمولی او و  (علیه السالم)اوست و علی ةفرستاده و بند سلم)
تا به امام (صلی اهللا علیه و آله و سلم) و از خاتم (صلی اهللا علیه و آله و سلم)تا خاتم السالم)
که امیدوارم خود دست ما را گرفتـه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ،معصوم

  .اهللا شاء  ان و براي نصرت اسالم از خداوند طلب نصر و پیروزي نماید.
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 )گلستان 1342 -1362( بیگی اسماعیل خان شهید 
(عجل اهللا تعالی فرجه ها، مهدي سالم بر دوازدهمین پیشواي جهان، منجی انسان

سـالم بـر    .(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) سالم بر سربازان و یاران امام زمان .الشریف)
... خـدا را   لشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه احق مهديب برئاین قلب تپنده و نا ،خمینی

سپاسگزارم که بر ما منت نهاد و این نعمت عظیم را به ما عطا نمود تـا بتـوانیم از   
  بش باشیم.ئو یاران امام خمینی، نا(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) سربازان امام زمان

  
 )مازندران 1349 -1365( حسین خانزاده شهید 

منجـی عـالم    ،ی فرجـه الشـریف)  (عجـل اهللا تعـال  با درود و سالم بر مهدي موعـود 
خواهم، اگر  از تو می !... خدایا عدالت گستر گیتی ،یگانه مصلح کل جهان ،بشریت

گنــاهی دارم ایــن بنــده را ببخشــی و از مخلصــان درگاهــت و از ســربازان امــام  
و یکی از کسانی که به خونخواهی بـرادران دیـن    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

 (علیـه السـالم)  مرا یکی از منتقمان خون حسـین  !ار بدهی. خدایاقر ،برخاسته است
  بدان.
  

 )خراسان شمالی 1338 -1365( خانکالبی محمداحیا شهید 
خواهم در تربیت فرزندانمان حد اکثر تالش  ... از تو می! و تو اي همسر عزیزم

 الشـریف) (عجل اهللا تعالی فرجـه  خودت را انجام دهی تا در آینده از سربازان امام زمان
  امام خمینی باشد. ،بشئو یاران نا
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 )مرکزي 1344 -1363( محمدي شهید حسن خان 
 ؛ام دانی که مـن بـراي پاسـداري ایـن راه را انتخـاب کـرده       تو خود می !خدایا

پاسداري آن کسی که خواهد آمد  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)پاسداري امام زمانم
پاسداري آن کسی کـه جهـان در    ،هد ساختي ظلم و ستم را ویران خواها و کاخ

بن ا هحج ،امام دوازدهم ،)الم اهللا علیها(ساوست، پاسداري فرزند فاطمه انتظار ظهور
(عجـل اهللا  شما با امام زمان ۀاجر هم ... (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)الحسن العسکري

  .تعالی فرجه الشریف)
  

 )مرکزي 1339 -1361( خانی ابراهیم شهید 
(عجل اهللا تعـالی فرجـه   براي رضاي خدا و امام زمان ،اگر من شهید شدم !همسرم

اگـر   !در خاتمه پدر و بـرادر جـانم   .به حال من گریه نکن و مرا حالل کن الشریف)
شـما بـه جبهـه     ۀگـویم همـ   نمی .راه مرا ادامه دهید ،سوزد دلتان به حال من می

بـه امیـد    .مـرا ادامـه دهیـد    هاي خود به جبهـه راه  توانید با کمک بیایید بلکه می
  برافراشته شدن پرچم اسالم در تمام دنیا.

  
 )زنجان 1343 -1361( ختوانی اهللا حبیب شهید 

انتقـامگران تـاریخ    ،دهـیم  هستیم، تن به ذلت نمـی (علیه السالم) از تبار حسین
پـس بـه ایـن راه قـدم      ،آن بگیـریم  باشیم. باید انتقام خود را هر لحظه و هـر  می

 ۀخمینی عزیز است و راه احکـام شـرعی   ،این راه ةپویند ،راهبر این راه گذاشتیم و
در هر زمان و در  .باید اجرا شودمو گویند احکام اسالم مو به  باشد و می اسالم می

(عجـل اهللا  مانهر مکان که باشد و اسالم مرز و بوم نمی شناسد و ما سربازان امام ز
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(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ا بـراي امـام زمـان   باشیم که زمینـه ر  می تعالی فرجه الشـریف) 
حتـی   پس من بر حسب وظیفه به این راه قـدم گذاشـتم،   ،کنیم آماده می الشریف)

  گردم. به خونبهاي خودم تمام بشود از راه خود برنمیاگر 
  

 )یزد 1350 -1367( خبري حسین شهید 
ن امام را ای مگذار که سالح من بر زمین بیفتد و شما باید قدر !و تو اي برادرم

در مملکتـی همچـون   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  حق امام زمانب برئبدانید که نا
  ي هم بیفتد.ا مملکت ما آمده و نباید که پرچم اسالم لحظه

  
 )تهران 1340 -1361( خدابخشی تربتی حسین شهید 

ایـن امیـد کـه بتـوانم بـا       حق علیـه باطـل حرکـت کـردم بـا      ۀبه سوي جبه
و با سالح خـویش قلـب صـدام و     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام 1یفرمانده

(عجـل  ظهور حضرت مهدي انقالب اسالمی را تا ]خدایا![... صدامیان را نشانه بروم
  پایدار بفرما. اهللا تعالی فرجه الشریف)
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  ذذ، ، دد

  
  )آذربایجان شرقی 1347 -1367( بناب دانشیان یوسف شهید 
 در مـن  عمر از چهارسال پناهان! بی پناه اي شیعه، امید اي موالجان، ،آقاجان
 کرد را اطالق سرباز اسم توان نمی من به که است درست. گذشت شما سربازخانۀ

] [سـفرة  خور ریزه و هستم تو سرباز من که کنند می فکر مردم الاقل حال هر به و
، درسـ  مـی  دسـتت  بـه  دوشـنبه  روزهـاي  مـن  اعمال وقتی که دانم می هستم، تو

 شیطان دست ازی معصیتکارم، ول که دارم قبول هم من و شوید می خاطر  افسرده
  . ... کنم می شکایت شما به نفسم و

  
 )خراسان رضوي 1343 -1362( داورزنی علی عباس شهید 
 و جمـاران  پیـر  آن خمینـی،  امام ایران، اسالمی انقالب رهبر پیشگاه به درود

 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  مهدي انقالب تا اهللا شاء  ان که ایران ملت تپندة قلب
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  اهللا. شاء  ان باشیم، متنعم ایشان شریف وجود از
  

 )آذربایجان شرقی 1342 -1360( دباغی حسین شهید 
خواهم که با حضور همیشگی خود در صحنه  در آخر از امت مسلمان ایران می

انقـالب   بانی کـرده و ینعمتی که خدا به ما ارزانـی داشـته، پشـت    از رهبر عزیز، از
  پیش ببرید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عزیزمان را تا ظهور امام عصر

 بـه ریسـمان خـدا چنـگ بزنیـد و     « ؛1»ال تفرقـوا  و واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«
  »متفرق نشوید.

  
 )خراسان شمالی 1336 -1360( درتومی احمد شهید 

ما آماده شود هللا تعالی فرجه الشریف) (عجل ارویم تا امام زمان ها می ما گل نوچیده
و بعد با همراه وي یک دست قرآن و دست دیگر شمشیر از کفار حساب خودمـان  

  را جدا خواهیم ساخت.
  

 )اصفهان 1315 -1361( درخشان افراسیاب شهید 
ظهـور   اهللا این قیام و انقالب به رهبـري امـام خمینـی ادامـه یابـد تـا       شاء  ان

هـل مـن   «امروز روزي است که نداي  والی فرجه الشریف) (عجل اهللا تعحضرت مهدي
  رسد. از زبان امام امت به گوش می )الم اهللا علیها(سفرزند زهرا »ناصر ینصرنی
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 )لرستان 1338 -1362( درخشنده اهللا آیت شهید 
 منجـی بشـریت و  ، (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امـام زمـان   بر درود سالم و
 بـرادرانم و  مـادرم و  و پـدر  سخنی هـم بـا   ... جهان اسرعدل در سرت ةبرقرارکنند

 مقـام پیـدا   پیشـگاه خـدا   در شـما  و دیبراي من گریه نکن خواهرانم دارم که زیاد
 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  به عنوان سرباز امام زمان که فرزندت را چرا ؛اید کرده

رماندهی امام عزیزمان این ف اهللا با ءشا  ان ]این سربازان[ و ... اي به جبهه فرستاده
 بـراي ظهـور   زمینـه را  و کـرد  خواهند صادر به کشورهاي دیگر انقالب اسالمی را
  آماده خواهندکرد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي

  
 )کرمانشاه 1339 -1362( درویشی کاظم شهید 

 تفکـر و  ةبر کالبد انسان، روح دمید و قـو حمد و ستایش خداي سبحان را که 
شعور به انسان بخشید و پبامبران گرامی خود را براي هدایت انسان یکی پـس از  

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    دیگري به پیامبري برگزید. تا حال که نوبت بـه امـام زمـان   
نیـز بـراي رهـایی     (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    رسیده است و امام زمان الشریف)
رهبري و هدایت انتخـاب نمـود. پـس     امام امت را به ،جهان ةهاي ستمدید انسان

حـق  اشیم و همواره احکام این امام برباید خداي را بر چنین اشخاصی، شکرگزار ب
... پس از حمد و ستایش خداي عزوجـل کـه بـر کالبـد انسـان روح       را اجرا نمود

را بـراي نجـات انسـان سـتمدیده      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)بخشیده و امام زمان
جانب توفیق داد تا بار دیگر در کالس درسی کـه اسـتاد   ینوده و به اداري نم نگه

و امـام   (صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)    آن امام امت و کتاب آن قرآن و بیانات پیـامبر 
است، فراخواند و این بار درسی را بـه مـن آموخـت کـه امیـد       (علیه السالم)حسین
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  عریف نمایم.است این درس را بتوان با خون خود براي همکارانم ت
  

 )فارس 1339 -1365( دهقان نوذر شهید 
 و را السـالم)  م(علـیه اطهار ائمه و (صلی اهللا علیه و آله و سلم)پیغمبر و خدا کس هر
 امـام  اوامـر  از اسـت  واجـب  دارد، قبـول  را (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   زمان امام

 شـک  خـود  نبـود  مسـلمان  در باید صورت این غیر در و کند اطاعت نیز خمینی
 مقابـل  در و (علیـه السـالم)  حسـین  امـام  ،شهیدان سرور همچون رزمندگان...  کند
 زنـدگی  خـود السـالم)   م(علـیه اطهار ائمه همچون ستم، و جور و ظالم رؤساي همۀ
 سـازند  می و سوزند می خمینی امام رهبري به و نمایند می گیري موضع و کنند می
 ولی دست به را اسالمی جمهوري و اسالمی بانقال این اهللا شاء  ان تا جنگند می و

  .بسپارند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام ،عصر
  

 )فارس 1343 -1360( دهقانی محمد شهید 
 را خـود  کنیـد  سـعی  کنیـد،  شاد مرا خود خوب کردار و اعمال با کنید سعی
 امـام  که این ات کنید درك را (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام وجود و بسازید
 تکاملی سیر خط که این براي کند و یاري را شما (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
 علـم  منبع این ،خمینی امام هاي حرف نکنید، گم و فراموش اهللا سوي به را انسان
 بـه  خداونـد  کـه  را مسـئولیتی  بتوانیـد  اهللا شاء  ان تا بسپارید خاطر به را آگاهی و

  .دهید نجاما داده، ها انسان
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 )کهگیلویه و بویراحمد 1345 -1362( پور دهراب اهللا عین شهید 
نزدیک (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خداوندا! اگر با ریختن خونم، فرج امام زمان

(عجل اهللا تعـالی  شود، پس خونم را بریز. خداوندا! این انقالب را به انقالب مهدي می
(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) را تا ظهور امام زمانمتصل بگردان و امام فرجه الشریف) 

  دار. نگه
  

 )فارس 1343 -1368( ذنوبی شهید محمدرضا 
 و جامعـه  در خـود  انـدازة  همـان  به را کوچک نقشی هرچند ما، از هریک اگر

 بـابتی  هـیچ  از مشـکلی  هـیچ  مملکتمـان  کـه  [است] گاه آن کنیم ایفا کشورمان
 کـه (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)      زمان امام قاآ که است موقع آن داشت، نخواهد
 اعـالم  را خـود  ظهـور  آمدن، براي دارند تعجیل مردم از بیشتر ظهورشان در خود

 درخواهـد  لرزه به را زمان و زمین و زده خدا خانۀ بر را خود پشت و کرد خواهند
 هـم،  مـا  مملکـت  کـه  اسـت  موقع آن در و کرد خواهند برپا را داد و عدل و آورد
  .اختیاري صاحب و دارد امامی
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  زز، ، رر
  

  )کهگیلویه و بویراحمد 1341 -1364( شهید صافی راستین 
 بـاالي  خـدا،  دست و هستید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام یاوران شما
     رفـتن  و اسـت  کفـایی  واجـب  برونـد  جبهـه  به توانند می که کسانی .شماست سر
 کمـک  غیـور  رزمندگان شما به هستند جبهه پشت که دیگران و است الزم ها،آن
 ان دهید تحویل اش اصلی صاحب به تا نکنید ترك را جبهه که امیدوارم .کنند می

  .اهللا شاء 
  

 )گلستان 1345 -1365( رجایی احمدرضا شهید 
 و امـام  فرمایشـات  و نـداده  گـوش  اسـالم  و مملکـت  ایـن  دشمنان توطئۀ به

 جهـت  در بدانیـد  و کنیـد  عمـل  و خریـده  دل و جان به را واالمقامش نمایندگان
 و طـوالنی  راه(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)      حجت حضرت ظهور و کفر سرنگونی
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  .دارد نفس تزکیه و تقوا به نیاز خم، و پرپیچ مسیر این و داریم پیش در [ي]دراز
  

 )سیستان و بلوچستان 1345 -1365( رخشانی محمد شهید 
 و شـب  زاهدان این سلحشور، برکف جان رزمندگان تمامی به رشما بی سالم با
(عجـل اهللا تعـالی    زمـان  امام سربازان این باخته، خود برکفان جان این و روز شیران

  .امام و قرآن یاوران این و ها پیوسته خدا به و ها رسته خود از این ،فرجه الشریف)
  

 )قزوین 1341 -1362( رزازیان مرتضی شهید 
ـ امام خمینی باشید کـه نا  ،ان رهبر کبیر انقالبگوش به فرم حـق امـام   ب برئ

هـاي ایشـان    باشد کـه اگـر بـه خـالف حـرف      می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     حرکت کنید مثل این است که برخالف امام زمـان 

چـون حـرف ایشـان، عمـل ایشـان، همـان حـرف و عمـل امـام           ؛حرکت کردیـد 
  است. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)انزم

  
 )فارس 1343 -1366( رزمجویی محمدتقی شهید 
ناپذیر وراثت مستضعفین بـه   تخلف ةارگران راه خدا، اي کسانی که وعداي ایث
مـن  نو نریـد ان  «پیونـدد کـه    هاي مؤمن و بازوان توانایتان به تحقق می همت دل

   .1»نجعلهم الوارثینالذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و 
همرزمان! به آفاق خونبار از تاریخ بنگرید و به دورنماي سقوط قطعـی کفـر و   

هـاي شـما بـه زبـانی جهـانی و       استیالي حق نظر بیندازید. امروز، ایمان در قامت

                                                           
   5صص؛ آیه سوره ق -1
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زنـد، امـروز    د مـی هـا را فریـا   طـاغوت  ۀهم، متعالی شده است. پایـان سـلط  همه ف
ر پا گرفتن یک ارتش مکتبی در منطقـه بـه خـود    خواران از تصوامپریالیسم جهان

خویش را از کابوس با تحریک نوکرانی همچـون صـدام    ةشت فزایندلرزد و وح می
امت ایران به اسالم و پایبنـدي   ۀاید، ولی غافل است که شوق و عالقنم نمایان می

و بـا جـان بـه در     هن شـد واي است که با شیر اندر ارتش اسالم به دین خدا عالقه
  شود. می

  
 )آذربایجان غربی 1344 -1361( لو رستم حسین شهید 

گوش به فرمان والیت فقیه باشید و تا جان در بدن دارید او را یاري کنیـد تـا   
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    این که پرچم اسالم را به دست امام عصـر، حضـرت مهـدي   

سـن  برسانید. گول منـافقین را نخوریـد کـه منـافقین را حجـت ابـن الح      الشریف) 
  به خاك و خون خواهد سپرد.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ريکالعس

  
 )قم 1347 -1366( رسولی ولی شهید 

در امام بیشتر دقیق شوید و سـعی کنیـد    !اي مردم قهرمان و شهیدپرور ایران
گفتـار و دسـتورات او،    ۀزیـرا همـ   ؛عظمت او را بیابید و خود را تسـلیم او سـازید  

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   باشد. او تا زمانی که آقا امام زمان می دستورات قرآن و اسالم
ب و جانشـین  ئزیرا او نا ؛باشد بر ایران و جهان حکومت دارد در غیبت می الشریف)
  باشد. می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) الزمان صاحب
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 )فارس 1342 -1362( رضایی خورشید شهید 
 امام اش فرمانده و (علیه السالم)حسین امام معلمش که روم می اي مدرسه به من
 درس آن از و نـروم  مدرسـه  ایـن  بـه  چـرا  .است(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)   زمان
 بـه  قـرآن  و اسـالم  پاسـدار  یک عنوان به من. است افتخار من براي این ؟نیاموزم
 روز و شـب  کـه  است این هدفم و کنم حفاظت شهیدان، خون از تا ام آمده جبهه
 ارزش بـی  و پسـت  دنیـاي  این از منظوري هیچ و کنم کار اسالم، دین و خدا براي
 آخـر،  لحظات تا جنگم، می صدامی کافران این با حیاتم در و زنده هستم تا ندارم،
  .برسم هست، آرزویم که شهادت یعنی بزرگ فیض آن به

  
 )فارس 1336 -1369( رضایی محمد شهید 

رهبري امام خمینی بـرایش  هر کس زندگی در حکومت جمهوري اسالمی به 
 (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  مشکل است، بداند که زندگی در حکومت امام مهدي

  برایش غیرممکن است.
  

 )قم 1342 -1361( نژاد روحانی محمدرضا شهید 
 در را چیزمان همه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عصر امام از پشتیبانی به باید ما
  .باشیم سربلند خدا، بلمقا در تا بدهیم خدا راه

  
 )چهارمحال و بختیاري 1343 -1361( اردلی رئیسی علی قدم شهید 

با سالم بر شهیدان اسالم از آدم تا کربالي حسینی و کربالهاي ایـران کـه بـا    
سـاز را   بخش و انسان این تنها مکتب رهایی ،نثار خون پاکشان درخت اسالم عزیز
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(عجـل اهللا   اهللا، خداوند بزرگ فـرج امـام زمـان    اءش  ان ... بارورتر و تنومندتر کردند
را نزدیک فرموده و با ظهورش دنیا را پر از عـدل و داد کنـد. از    تعالی فرجه الشریف)
یگانـه   ،(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   خواهم که فرج مهدي موعود خداوند منان می

تـر و عمـر    یـک گـاه مسـلمین را نزد  اختر آسمانی و تنها قدرت خدایی و تنها پناه
ش طـوالنی و سـالمتی   اخمینی کبیر را تـا انقـالب جهـانی    ،عزت امام عزیزمانبا

  اهللا تعالی. ء شا  عاجل عطا فرماید. ان
  

 )چهارمحال و بختیاري 1346 -1366( زاهدي حمید شهید 
 هرگـز  کـه  اهللا شـاء   ان و باشـید  صـبور  کـه  خواهم می ام خانواده شما همۀ از
 هرگـز  و باشـید  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   زمان امام تظرمن و نبودید من منتظر
 کـه  بخواهیـد،  را (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   زمان امام فرج خدا از و نکنید گریه
  .است آن در خدا رضاي
  

 )مازندران 1346 -1365( تیر زاهدي هادي شهید 
 و شـهادت  میزبـانم  روم، مـی  کجـا  هـر  به که باش گونهآن من با! خالقا ،یارب
 اهللا« دهـم،  مـی  نـدا  چـه  هر و باشم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  زمان امام میهمان
  .باشد »اکبر

  
 )گیالن 1344 -1365( گورایی زرجولچه فرهاد شهید 
 اسـالمی  جمهـوري  نظام تثبیت و اسالم یاري براي فقط ما رزمندگان و شهدا
 بـه  را شـهدا  افتـادة  زمـین  رب هاي سالح که است واجب شما بر و کنند می مبارزه
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 زمینـۀ  تـا  دهیـد  ادامه مبارزه به (علیه السالم)حسین امام از الهام با و گیرید دست
 خـود  الهـی  تکلیف و کرده فراهم را (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان امام آقا ظهور
  .باشید داده انجام را

  
 )سمنان 1338 -1362( زرگر سیدمحمود شهید 

 اسـت،  جهانی کفر علیه بر جهاد و جنگ دوران انسان ندگیز دوران زیباترین
. دارد قـرار  جهـانی  کفـر  تمامی برابر در اسالم تمام که حاضر زمان در خصوص به

 گیري قرار زمین روي خونین بدن با که است زمانی آن و هست هم این از زیباتر
 زیباسـت  چـه  نـی، ز مـی  صـدا  را (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) اهللا بقیه  ات فرمانده و

 داشـته  دوست را آن معشوق که برود معشوق طرف به اي چهره و حالتی با انسان
 چـه  خـون،  عطر از بهتر عطري چه و خونین اي چهره از زیباتر اي چهره چه باشد،

 بـه  کـه  اسـت  ایـن  افتخـارم  تنها ... باشد جاوید زندگی آبستن که مرگی زیباست
 افتخـارم  تنهـا  جنگم، می باطل علیه حق ردنب جبهۀ در و اسالم سرباز یک عنوان
 تحـت  اسـت،  اهللا  روح مـرگ  پیش که اهللا  حزب سرباز یک عنوان به که است این

 مقلـد  و هستم اهللا  نصرت و یاري با و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اهللا بقیه فرماندهی
بقیـه   ات فرمانـده  و گیـري  قـرار  زمین روي خونین بدن با که زمان آن...  اهللا  روح
  حزب خواهر و برادر ... زیباست چه زنی، می صدا را(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  اهللا
(عجـل   اهللا بقیه  فرماندهی با اهللا  روح رهنمودهاي تحت همواره، که بدانید باید هللا!ا

 و تازیـد  مـی  خـدا  دشـمن  به اهللا  نصرت و کمک و یاري با و اهللا تعالی فرجه الشریف)
  .بخشید می تحقق جهان سرتاسر در را میاسال انقالب
  



 

 289      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )قم 1340 -1362( فراهانی زنگارکی اهللا فیض شهید 
و  قرار داد(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  سرباز امام زمان شکرگزارم که مرا خدا را

امیدوارم که سربازي و پاسداري از دین و قرآن و اسالم و کشور اسالمی را که بـه  
  قبول فرماید. از ما ،خاطر خدا است

   



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      290
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  شش، ، سس
  

 )آذربایجان غربی 1343 -1365( سالمی ابراهیم شهید 
با سالم و درود فراوان به یگانه منجی عـالم بشـریت، حضـرت قـائم المنتظـر      

  . ... (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)المهدي
  

 )لرستان 1344 -1365( سپهوند اهللا روح شهید 
از ما راضـی باشـد؟    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)نپس چه باید کرد که امام زما

معلوم است اطاعت از فرمان حق تعالی و از قرآن کنیم. پیرو والیت فقیـه باشـیم.   
هاي امام را، به دل پذیرا باشـید. توجـه کنیـد بـه فرمـان امـام،        حرف !اي عزیزان

  گرایی و باندبازي نکنید. گروه
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 )کرمان 1344 -1362( گراغانی سعیدي احمد شهید 
 اسـت  واجـب . اسـت  ایستاده کفر تمام مقابل در ما اسالمی کشور! مردم اي... 
...  هـایش  توطئه تمام با آمریکا آري. کنیم یاري را اسالم حساس، زمان این در که
 داریم را خدا اما هستیم تنها مسلمین ما میان، این در. دارد را اسالم نابودي قصد
 قـدرتی،  هـیچ  از و داریـم (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  زمان امام چون اي فرمانده و

  . نترسانید شهادت از را ما داشت، نخواهیم هراس
 ۀعرصـ  در و بیـایم  جبهـه  بـه  کـه  ام یافته توفیق و ام توانسته که اکنون! خدایا
 بـه  ،)الفـداء  [لـه]  ارواحنـا  و روحـی (الزمـان   صاحب حضرت فرماندهی تحت در جهاد
 1رحـم ا اي خواهم می کمک تو از برخیزم، الحاد و شرك و نفاق و کفر علیه مبارزه

  ... الراحمین
که من آگاهانه و با چشمانی باز و پاهاي استوار  بدان !و جنایت اي دنیاي ظلم

اي پــوالدین، در ایــن راه مقــدس قــدم  و بــازوانی نیرومنــد و عزمــی جــزم و اراده
(عجـل اهللا تعـالی   ب حضـرت مهـدي  انقال ۀام که با نثار خونم زمین آمادهام و  گذاشته

  را فراهم کنم. فرجه الشریف)
  

 )خوزستان 1343 -1366( سفیدزاده عبدالکریم شهید 
 امـام  ،مـوال  فـرج  ظهـور  انتظـار  تخـم  کـم،  سـال  و سـن  ایـن  با عزیزانم شما
 را انتظـار  هـاي  اللـه  این اید، کاشته خود دل در را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  زمان
 امـام  آقا که موقعی تا کنید مواظبت هاآن از خوبی به و کنید شکوفا نهایتا دل در
 به و بچینید را ها الله این وقت آن. فرمایند ظهور  تعالی فرجه الشریف)(عجل اهللازمان
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  .  کنید هدیه حضورش
 باشـد  مـی  )علیـه  اهللا  سالم(زمان امام به متعلق که جمعه روزهاي !عزیزم برادران

 و کنیـد  دعـا  فرجش، براي و بخوانید رال اهللا تعالی فرجه الشریف) (عج زمان امام نماز
  .  نکنید فراموش هم را گنهکار حقیر من دعاهایتان، در

 یک حداقل هفته هر و کنید زندگی ،(علیهم السـالم) بیت اهل محبت با !برادرانم
 شریف)(عجل اهللا تعالی فرجه ال زمان امام فراق در و بنشینید خلوت در اي گوشه در بار

 در خواهیـد  می اگر دارید،  نگه پاك و صاف را هایتاندل راه، این از و بریزید اشک
  ... بدهید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي به دل ،بدهید محبوبی به دل دنیا

دهد، پس نبایـد از شـهادت    اي است که خداوند به محبانش می شهادت هدیه
اید، پس از این که فرزنـدان   سالم هدیه دادهشما شهیدان بسیاري را به ا .بگریزیم

خردسالتان و نوجوانان و جوانان و پیرمردانتان در راه خدا شـهید شـوند، هراسـی    
سـندي بـر    (علیه السـالم) اصغر علی ةید. مگر نه این است که گلوي بریدنداشته باش

همچـون آنـان کـه     شد، پس باید خردساالنی(علیه السالم) اثبات مظلومیت حسین
تکـه شـوند، باشـند تـا بـا پیمـودن راه         موشکی دشمن تکـه  ۀر حمالت توپخانزی
تـا زمـان ظهـور     پیام مظلومیت شیعه را (علیه السالم)امام حسین ،(علیه السالم)علی

آن کسی که انتقام خون شهیدان را خواهـد   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
رها راه حبیب ابن مظاه ةدهند تا تداومپیرمردانی باشند گرفت، ادامه دهند و باید 
پلید یزیدیان زمـان را بـه جهـان بشناسـانند. بایـد       ةباشند، تا با خون خود، چهر

 (علیـه السـالم)   اکبـر  علـی  ،(علیه السالم)جوانانی باشند تا با الهام از فرزند امام حسین
ســاله باشــند تــا  12آن  راهــش باشــند. بایــد نوجوانــانی همچــون ةدهنــد تــداوم

باشند و باید همچنان شهید داد تـا   السالم) ما(علیهراه قاسم بن الحسن ةدهند داومت
ظهور فرماید و حکومت اهللا را حاکم گردانـد.  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
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پس از دادن شهیدان، هراسی نداشته باشـید. در خـط امـام باشـید و از تفرقـه و      
  دست هم دهید.  به  روزي همه با هم دستجدایی بپرهیزید. براي رسیدن به پی

) مـادر ( تـو  سـینۀ  بر شهادتم مدال تا باشد کند نصیبم را شهادت خداوند اگر
 بـرایم  خـدا  از و کنیـد  دعـا  بـرایم . باشـد  شـما  افتخار نشانۀ و من قدردانی نشانۀ
(عجـل  عصـر  ولـی  خاصۀ الطاف و توجهات تحت در را شما خداوند طلبید، آمرزش

  ... گرداند مند بهره جه الشریف)اهللا تعالی فر
 امــام مشـکالت  حــل در و ببریـد  پنــاه خـدا  بــه مشـکالت  در !عزیــز بـرادران 

 در و کمیـل  دعـاي  در...  دهیـد  قـرار  واسـطه  را (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان
 هـاي  بچـه  ایـن  ضـمن  در .کنیـد  دعا هم مرا کردید، پیدا حالی هرگاه ندبه دعاي
 ان خداونـد . کنیـد  تربیـت (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  ديمه به عشق با را کوچک

 نگـه  اسـالم  براي(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)   مهدي انقالب تا را شما همۀ اهللا شاء 
  ... دارد

 کمک(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  زمان امام و خدا از فقط مشکالت در همیشه
 تطمـئن  بـذکراهللا  اال« کـه  کنیـد  یاربسـ  را خدا ذکر و باشید خدا یاد به و بگیرید
  ... 1»القلوب
 قبـال  در را خـود . بدانیـد  متعهـد  و مسئول خدا، دین و خدا مقابل در را خود
 ایشـان  هاي مجاهدت و ها تالش نگهبان و پاسدار تا ببینید، متعهد شهیدان، خون
 و ظلـم  و بیاید تا کنید دعا (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان امام فرج براي. باشید
  .کند کن ریشه را ستم
-دل راه، ایـن  از و بریزیـد  اشک (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام فراق در

                                                           
  28سوره رعد؛ آیه  -1



 

 295      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 بدهیـد  محبـوبی  به دل دنیا، در خواهید می اگر. دارید  نگه پاك و صاف را هایتان
  .بدهید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي به دل

  
 )لرستان 1341 -1365( سلیمیان حیدر شهید 
اسالم و استمرار حکومت انبیاء است،  ۀت فقیه، یکی از اصول اساسی و پایوالی
چون و چراي او باشید. سخنش را بشنوید و دقیقاً به آن عمـل کنیـد، در    پیرو بی

 غیر این صورت هالك خداوندي به سراغمان خواهد آمد و بدانیـد امـام عزیـز بـه    
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ي موعـود طور مستمر و مستقیم در ارتباط با مهـد  

... چه زیبا است به فرمان امام، اسلحه بر دوش گرفته و عازم میدان نبرد  باشد می
و جهاد با کفار بعثی صهیونیستی هستم (الحمدهللا رب العالمین) تـا بـه جهانیـان    

هل من «توانایی [با] هراسد و  نشان دهم که فرزند اسالم، از جنگ و شهادت نمی
ایـن روح خـدا در بـین مسـلمانان را      ،حسین زمان خود، خمینـی  »ناصر ینصرنی

تـرین   ارزش خود را فداي اسالم عزیز کنم و به شرافتمندانه لبیک گفته و جان بی
اسـالمی را کـه    ... و در این راه بتوانم رسالت انقالب ها (شهادت) نائل گردم مرگ

به دور از مرزهاي سـاختگی و پـوچ   ها در تمامی جهان  انسان ۀبیان آزادسازي کلی
از بند تمامی زنجیرهاي بردگی و تنها پذیرش بندگان کامل اسـت را بـه رهبـري    

  عمل درآوریم. ۀبه مرحل لشریف)(عجل اهللا تعالی فرجه اامام زمان
  

 )مرکزي 1338 -1361( سلیمانی حسین غالم شهید 
  دارد.نهضت ادامه  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تا انقالب مهدي

  



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      296
 

 )قم 1339 -1361( سلطانی محمدرضا شهید 
(عجل اهللا مهدي حکومتکنم که  گویم که در دورانی زندگی می خدا را شکر می
گویم که سر تعظـیم بـه    در شرف تکوین است. خدا را شکر میتعالی فرجه الشریف) 

سوي حکومتی فرود آوردم که خمینی کبیر و یاران مؤمن و وفـادارش بـر مسـند    
  . ... آنند

  
 )مرکزي 1342 -1367( سلطانی محمدرضاسید شهید 

هـا  به مقاومتتان در برابر ابرجنایتکاران جهان شرق و غرب ادامه بدهید که آن
   بخروشـید کـه خـون شـما      !جز حبابی بـر روي آب نیسـتند. اي بـازوان انقـالب    

برخروشید و به رهبـري ایـن رهبـر کبیـر      !بخش انقالب است. اي اسالمیانتداوم
  پا کنید.بر ونین اسالم را در سراسر جهانسالم، پرچم خا

  
 )آذربایجان غربی 1339 -1362( قیچاق سلمانی فریدون شهید 

هاي ظلم را بـر   تازند و کاخ کفر می ۀاط سست پایباکانه بر بس (رزمندگان) بی 
(عجـل  امـام زمـان   ،ظهور آقا و موالیمان ۀن جهان فرو خواهند کوفت و زمینظالما
کنند تا او جهان را از ظلم و غارتگري پاك سازد  را آماده میلی فرجه الشریف) اهللا تعا

رزمـیم و   جنگیم و می و همه جا را از نور عدالت پر کند و ما همه، به این امید می
رویم و به این امید هم، طالب شـهادت هسـتیم کـه بعـد از شـهادت،       به پیش می

  آقایمان بر سر بالینمان خواهد آمد.
 میـان  ایـن  در و دارد را اسالم نابودي قصد ... هایش توطئه تمام با ریکاآم آري

(عجـل اهللا   زمـان  امـام  چـون  اي فرمانده و داریم را خدا اما ،هستیم تنها مسلمین ما
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 شـهادت  از را ما داشت، نخواهیم هراس قدرتی هیچ از و داریم تعالی فرجه الشـریف) 
  نترسانید.

  
 )قزوین 1337 -1361( سیاهپوش سیدناصر شهید 
الم اهللا سـ (زهـرا  فاطمه پاك فرزند و خدا مرد این خمینی، که دهم می شهادت

 و است فقیه والیت خونین و سرخ خط دارپرچم انبیاست، پاك ساللۀ از که )علیها
 بـر  را اطـاعتش . بـوده  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زمان امام برحق بنائ که اوست
  .اویم مقلد و دانم می واجب خود

  
 )آذربایجان شرقی 1338 -1362( خانلو شرف علی قربان شهید 

(عجل بردارید] و فرج حضرت مهدي[همواره دست به دعا براي طول عمر امام 
(عجل و اتصال انقالب اسالمی ایران به انقالب حضرت مهدي ریف)اهللا تعالی فرجه الش

سراسـري   ۀکه حمل با امید روزي .]درخواست کنید از خدا[اهللا تعالی فرجه الشریف) 
اهللا تا آزادي قدس و شکسـت آمریکـا بـه پـیش      شاء  ها شروع و ان در تمام جبهه

  رفته و انقالب را به تمام جهان صادر کنیم.
  

 )قم 1340 -1363( شرفیان محمدحسن شهید 
 غیبـت  در ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) الزمان صاحب مهدي ،ما امام که اکنون
 داراي کـه  را فـرد  یـک  آمـده،  کـه  احـادیثی  بـر  بنـا  ایـد ب بـرد،  مـی  سر به کبري

 رهبریـت  بـراي  فقیـه  عنـوان  بـه  اند فرموده السالم) م(علیهائمه که است مشخصاتی
 امـام  وجـود  در فقیـه  فـرد  یـک  خصوصیات تمامی زمان این در و برگزینیم خود
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  .باشد می کبیر خمینی ،امت
  

 )تهران 1340 -1365( شرعی محمدتقی شهید 
اهللا فی ارضه و حجت علی عباده، موالي دو جهان،   ه بر آخرینشان بقی...  سالم

نوازهاي مؤمنین، شفیع مذنبین، قیم ایتام آل محمد، منتظر موعـود،    ارباب رعیت
ت عدل، امام حجـت بـن   حقیق ،گستر حقیقی، معرفت معنا منتقم معهود، عدالت 

  ... )1ءرواح العالمین لتراب مقدمه الفداروحی و ا(الحسن المهدي
 علتـی  تواند نمی وقت، کمبود عذر و ها درس بودن طوالنی! طلبه عزیز برادران

 ابـالغ  حـوزه،  هـدف  اگر. باشد حوزه دروس در تحول و تغییر نوع هر جهت موجه
 نمـودن  جهـانی  و (علیهم السالم)هدي ائمۀ مسیر صحیح ترسیم و الهی يانبیا پیام

 در هـا،  ارزش حـریم  از دفـاع  و انیجهـ  استکبار نمودن مضمحل و اسالمی انقالب
 ستمگران بند در مستضعفین نجات و دشمن فرهنگی سهمگین هاي هجوم مقابل
 گرانسـنگ،  اهـداف  این به دسترسی که بدانیم باید است دیگر واالي هاي هدف و
  .گردد نمی میسر نفس تهذیب با جز

  
 )قم 1347 -1365( سفیددارینی زارع شریف وحید شهید 

ام، سالم بر عشـاق   ، سالم بر فرمانده(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر مهدي
دلم، سالم بر کسی که انتظارش بر دلم نشسته و سالم بر عزیـز از نظرهـا غایـب،    

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ريکحجت بن الحسن العس
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  )مرکزي 1343 -1366(شریفی مصطفی شهید 
اسـت و شـهادت    (علیـه السـالم)  نحق حسیدهم که خمینی وارث ب شهادت می

دهم انقالب خمینی سرچشمه از انقـالب حسـینی دارد و تنهـا بـراي احیـاي       می
(عجل اهللا تعالی فرجـه  حق ولی عصرب بئدهم که خمینی نا است و شهادت می اسالم

  ... است و اطاعت از او اطاعت از خداست و الشریف)
ز هزار و چهار صـد سـال در   دهم که این انقالب براي بار دوم بعد ا شهادت می

رود تـا در تمـام جهـان پراکنـده      قالب یک حکومت اسالمی به وجود آمده و مـی 
  اهللا. شاء  شود، ان

  
 )قم 1348 -1365( قمی شریفی سیدمرتضیشهید  

هسـتم، بایـد بـه خـاطر     (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) چون من سرباز امام زمان
ه شک و تردیدي نیست و اگر شهید بشوم ظهورش زمینه را آماده کنم و در آن را

از مـا  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    بیهوده نیست و اگر این راه را نرویم، امام زمان
اهللا آقا امام  شاء  شود. باید همه از جان خود، دریغ نکنیم تا ان شاکی و ناراضی می

هـا را   د جبهـه چه زودتر ظهور کند و شـما بایـ  هر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  ... ها را دارید و همچنین پشت جبهه گرم نگه

  
  )سمنان 1345 -1362( برمی زاده شفیع محمدعلیشهید  
 ایـن  من به و فرمود عطا را عظیم سعادت این من به که سپاس و شکر را خدا
 کفـار  بـا (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زمان امام سربازان کنار در که داد را توفیق
  .برسم شهادت رفیع درجۀ به و بجنگم
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 )قم 1345 -1361( شکراللهی محمدعلی شهید 
هـا بـه سـنگرهاي سـربازانت      اي کسـی کـه در شـب   ، سالم بر تـو اي مهـدي  

ها را نوازش روي و آن کنی و در حین شهادتشان بر بالین سرشان می سرکشی می
یگـر  و د (علیـه السـالم)  حسـین  ،توانی انتقام خون جـدت  کنی؛ اي کسی که می می

شهداي کربال و شهیدان کربالي ایران را از ظالمین بگیري؛ این را بدان که بـا تـو   
و با خداي تو پیمان بسته بـودیم، کـه تـا پایـان راه بـرویم و بـر پیمـان خـویش         

  همچنان استوار ماندیم.
  

 )سیستان و بلوچستان 1345 -1363( شکوري احمدرضا شهید 
تر ظهورش را نزدیک  چه سریعخدا هربخش جهانیان که  مور رهاییسالم بر مأ

  گرداند و چشم ما را به دیدنش، منور سازد.
  

 )قزوین 1335 -1364( حسنی شیخ طهماسب شهید 
این انقالب نیز به تحقیق انقـالب اسـالمی و راسـتین دیـن عصـر امـام        ۀادام
 خواهـد بـود، وحـدت و یکپـارچگی     بـه حمـداهللا   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
تري، با هدایت خدا و ادیانش، به دشمنان اسالم و خـویش   یندهایشتر و فزهرچه ب

و (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     ظهور امام زمـان  ۀاهللا زمین شاء  چیره شوید تا ان
  .انقالب جهانی حضرتش مهیا شود
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  ضض، ، صص
  

 )گلستان 1346 -1365( صابري شهید قدیر 
شـروع شـد و تـا     (علیه السالم)ز زمان ابراهیمو این انقالب ما، انقالبی است که ا

ادامه خواهد داشت و ایـن انقـالب،    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان مهدي موعود
در صحراي کربال است و اگر در جبهه هـم  (علیه السـالم)  انقالب حسین ةدهند ادامه

انـد تـا بـه     ه حال مبارزه بـود  شهید بدهیم، این افتخار ما است و انبیاء و امامان در
رویـم، پـس شـهادت یکـی از      اند و اگر راه انبیاء را می رفیع شهادت رسیده ۀدرج
اند کـه اسـالم را    ها بودهما است و این (علیهم السالم)هاي انبیاء و ائمه معصومین راه

 ۀاند و وظیفـ  رستی و شرك نجات دادهپ  اند و مردم را از بت براي مردم روشن کرده
اند و حاال ما هستیم که بایـد اسـالم را تـا ظهـور حضـرت       دهانجام دا خودشان را
 ۀداریم تا قسط و عـدل الهـی، در سـای   زنده نگه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي

  توحید برگزار گردد.
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داریم و ایـن   زنده نگه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)این انقالب را تا ظهور مهدي
  ... اهللا شاء  متصل کنیم، انتعالی فرجه الشریف)  (عجل اهللانقالب را به انقالب مهدي

  
 )آذربایجان غربی 1335 -1361( زاده صادق ابراهیم شهید 

کـنم و   خونم در این بیابان گرم، از دین اسالم و قرآن دفاع می ةتا آخرین قطر
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    اهللا به فرماندهی امـام زمـان   شاء  دشمنان دین و قرآن را ان

  ... کنیم نابود می الشریف)
انقـالب امـام    ۀین انقالب عدل الهی است و نشـان دست نکشید. ا از این انقالب،

  است.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )ایالم 1343 -1366( صحرایی حمیدرضا شهید 
تا آخرین لحظه، پشتیبان انقالب باشید و از انقالب و جمهوري اسالمی ایـران  

ش کـه حضـرت   اینید که تا انقالب را به دست صاحب اصلنگهبانی و پشتیبانی ک
د و بدانید کـه ایـن انقـالب    باشد، واگذار کنی می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    انقالب و حکومت جهانی حضرت امام زمـان  ۀمقدم
  باشد. می

  
 )مرکزي 1343 -1365( صفري اهللا نصرت شهید 

 (علـیهم السـالم)  ناختم و این راهی است کـه انبیـاء و امامـان مـا    من راهم را ش
هستیم، درس گرفته از مکتب سیدالشهداء  پیمودند و ما وارثان عاشوراي حسینی

و باید در زندگی و  (علیه السالم)اکبر  ها در این مکتب جناب علی که استاد ما جوان
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که احیاي اسالم بود نـداي  ها همه در راه هدفشان مرگمان به آنان اقتدا کنیم، آن
را با جان و دل لبیک گفتند و سرانجام بـا خونشـان    (علیه السالم)موالیشان حسین

  درخت اسالم را آبیاري کردند.
  

 )مرکزي 1347 -1365( صفري محسن شهید 
خدایا! دوست دارم با ریختن خونم، این مکتب اسالم آبیـاري شـود و در کـل    

دوسـت دوسـتان تـو، بـه پیـروزي برسـند و       جهان گسترش یابد و دوستان تـو و  
دوست  !دشمنان تو و دوست دشمنان تو نابود بشوند و از زمین محو بشوند. خدایا

(عجل اهللا تعالی سازي ظهور حضرت آقا امام زمان داریم که با ریختن خونم به زمینه
  ... کمک شده باشد فرجه الشریف)

شـود. پـس مـا و     مفهوم مـی  معنی و بی وقتی اسالم وجود نداشت، دنیا هم بی
دسـت منجـی عـالم     امثال ما باید برویم تا اسالم زنده بماند و پایدار بماند تـا بـه  

عدالت در جهان برسد، که او حـافظ اسـالم خواهـد بـود و او      ةبشریت و برپاکنند
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   الزمان دوازدهمین اختر تابناك امامت، مهدي صاحب

  است.
  

 )خوزستان 1343 -1366( نیا صفی علی شهید 
... اگر انقالب ما و راه ما و مکتب ما و آرمان مقدس مـا پیـروز نشـود مگـر بـا      

ها مـرا دریابیـد کـه مـا      ها و ترکش ریختن خون ما، پس اي شمشیرها و اي گلوله
  ... عاشقان شهادتیم
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 )گیالن 1332 -1362( پرکار صنایع رمضان شهید 
که با نثار خون خـود پـرچم خونرنـگ     اسالم عزیزم بر شهیدان راه حق و سال

برپایی قوانین  را یک لحظه به زمین نگذاشته و در (علیه السالم)کربالي امام حسین
چـه در آن اسـت را پشـت سـر     ها که دنیـا و هر اند، آن الهی بر جور و ستم تاخته

 ۀوظیفـ  امـروز  ... تابانه تالش کردند، بیگذارده و براي به دست آوردن رضاي الهی 
چه در توان دارد براي تحقق آرمان شهیدان بکوشد و در هر مسلمانی است که هر

کـه لطـف خـدا بـا آن اسـت و امـام        گسترش این انقالب اسالمی و الهی حفظ و
  پشتیبان این انقالب و رهبري. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )سیستان و بلوچستان 1337 -1366( صیادي رضا شهید 
 ةکننـد  که یاري (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)الزمان  اي امام امت و صاحبدعا بر

  بکنید.  باشد، حق علیه باطل می ۀرزمندگان در جبه
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  غغ، ، عع، ، طط
  

 )چهارمحال و بختیاري 1344 -1365( بنی طادي رضا غالم شهید 
اهللا تعـالی  (عجـل  اهللا، امام امت ما را تا ظهور مهدي  روح ةدهند  ربنا! اي پرورش

از جمیع بالیاي ارضی و سـمایی مصـون و محفـوظ بـدار. ایشـان را       فرجه الشریف)
  مؤید و منصور بدار.

(صـلی اهللا  اهللا! بر شما باد اطاعت از فرزنـد پیـامبر    امت شهیدپرور و یاوران روح
صـراط مسـتقیم امـروز، امـام امـت      که ) الم اهللا علیها(سو زاده زهرا علیه و آله و سلم)

اسـت (کتـاب اهللا و    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زیرا که مـوالیش مهـدي   ؛است
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    کنم براي فرج امام زمـان  عترتی) و همه شما را سفارش می

  ... دعا کنیدالشریف) 
  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زمان امام جهانی دولت ظهور در دیدار تا خداحافظ
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  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)الزمان صاحب ناموال فرج فی عجل اللهم
  

 )خوزستان 1339 -1365( خراسانی طاهري حمید شهید 
(صـلی اهللا علیـه و آلـه و    و دین محمـد  (علیه السـالم) امروز در تداوم رسالت حسین

هاي سرد و گرم، پیکـر   اسلحه ۀها و کلی رها، تانکها، تیربا ها، خمپاره اي توپ سلم)
چرا که آنچه  ؛نید و محو و نابود و مفقود سازیدرا ذوب کالسالم) (علیه یاران حسین

(صـلی  و دین جدش، رسول اکـرم (علیه السـالم)  باید بماند تداوم رسالت الهی حسین
  است. اهللا علیه و آله و سلم)

ایم و با قلبی ماالمـال از نفـرت بـه آمریکـاي      گویان تا پاي جان ایستادهلبیک
هاي عینی استکبار جهانی  و اسرائیل غاصب که نمونهجنایتکار و شوروي تجاوزگر 

اي چـون امـام    گویم که تا ایـن انقـالب فرمانـده    ها میباشند و دیگر ایادي آن می
بی چون امام خمینی دارد تا حق مظلومان را ئو نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

(عجـل اهللا  م زمـان از شما دیوصفتان نگیرد و تا برپایی حکومـت اهللا در انقـالب امـا   
  ... به این جهاد، ادامه خواهد داد تعالی فرجه الشریف)

(عجـل اهللا تعـالی   خواهم که امام امت را تا ظهور انقـالب مهـدي   از تو می !خدایا
  حفظ کنی تا انقالب اسالمی همچنان استوار به پیش رود. فرجه الشریف)

  
 )نسیستان و بلوچستا 1345 -1362( طباطبایی سیدمرتضی شهید 

خون خود دست بر نخـواهیم   ةما از امام عزیزمان تا آخرین قطردنیا بداند که 
و فریـاد امـام   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   زیرا راه او راه حضرت مهدي ؛داشت
  است. (علیه السالم)حسین
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 )مازندران 1341 -1361( پور طهاسب پنجعلی شهید 
... تـا بـه    در و خیبر و احـد سالم بر شهیدان گلگون کفن، از هابیل تا جنگ ب

 (علیهم السالم)که فرمان پیامبران و امامان (علیه السالم)شهداي کربالي امام حسین
را اطاعت کردند که اطاعت از خداوند است و درود بر شهداء و رزمنـدگان انقـالب   

 ۀآخـرین لحظـ   گوینـد و تـا   اسالمی ایران که به نداي خمینـی کبیـر لبیـک مـی    
اسـت  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) الزمان که فرمان صاحب را ن اوشان فرما زندگانی

فرمـان خداونـد اسـت، اطاعـت     (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  الزمان و فرمان صاحب
  بخشند. کنند و همچنان انقالب اسالمی را تداوم می می

کنم و به امام خمینی، روح و قلب و امید خود  در پیش خداوند سوگند یاد می
اي که خون در رگ ما جوانان که ادعاي اسالمی بـودن   ویم؛ اي امام! تا لحظهگ می
تـو   ۀگذاریم که خط پیامبرگون یم و نمینشین اي از پاي نمی کنیم، باشد، لحظه می

وصل است به انحراف کشیده شود  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)که به انقالب مهدي
  . ... کنیم می و با جان و خون و مال خود، از آن پاسداري

  
 )یزد 1342 -1361( بافقی طیبی سیداحمد شهید 

ارواح همگی شهدا وقتی آرام خواهند گرفت که اسـالم در ایـران و سـپس در    
پـرچم اسـالم را در   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    جهان مستقر شود و امام مهدي

آن روز را  جهان مستقر و به اهتزاز درآورد و امیـدوارم کـه عزیزمـان و نزدیکـان،    
  باشند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ببینند و از سربازان امام مهدي
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 )کرمان 1340 -1364( عابدي رضا علی شهید 
سـاز   دهم که انقالب اسالمی ایران بـه رهبـري امـام عزیـز زمینـه      شهادت می

 باشـد و نبایـد   مـی (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) انقالب جهانی یعنی ظهور امام عصر
نشست تا جامعه را فساد فرا گیرد تا امام معصوم، ظهور نماید بلکـه بایـد در راه و   

اي فراهم  قدم [گذارد] و زمینه (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) هدف حضرت ولی عصر
  کرد تا ظهور ایشان صورت گیرد.

  
 )سیستان و بلوچستان 1346 -1367( عالی رضا شهید 
(صـلی اهللا  شکن، لبیک به پیـامبر  ، خمینی بتامروز لبیک به امام امت !دوستان

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    الزمان است، لبیک به مهدي صاحب علیه و آله و سلم)
است، خوشا به حال کسانی که این نـدا را بشـنوند و گـوي سـبقت را از یکـدیگر      

  بربایند.
  

 )سمنان 1339 -1363( عامریان محمدحسین شهید 
(عجل اهللا تعالی فرجه و عاشقان مهدي تعالی فرجه الشریف) (عجل اهللاسالم بر مهدي

، از آنان که به فوض عظیم شهادت رسیدند تا آنان که در انتظـار موعـود،   الشریف)
(عجـل اهللا تعـالی   گذرانند، و سالم بر منتظران حقیقی مهـدي  تشنه لبان روزگار می

  امت اسالمی ایران. [و] ، مستضعفان جهانفرجه الشریف)
  

 )کهگیلویه و بویراحمد 1341 -1363( دیم عبدالهی اهللا حبیب شهید 
 انقـالب  زمـان  برهۀ این در را ما که پروردگاري عالم، پروردگار سپاس و حمد
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 مهـدي  حضرت عصر یعنی عصر، این در شکن بت خمینی، امام رهبري به اسالمی
 چنـین  و راه ایـن  در را مـا  و آورد وجـود  بـه  عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   (موعود
  .کرد درست و آورد وجود به مؤمنانی

  
 )قم 1339 -1364( قویدل عبدي محمدتقی شهید 

 فرزنـد  اي دهـر،  نـاموس  اي ؛»االعـداء  مذل یا و معزاالولیاء یا السالم علیک«
 کـه  اسـت  درسـت  سـوختم،  تو وصال پی در که هاست سال ،)الم اهللا علیهـا س( زهرا
 ولـو  شـاید  که هستم تو دلرباي جمال اردید مشتاق ولی نیستم الیقی سرباز بنده
  .گردد منور تو، نورانی جمال به عصیانگرم چشمان عمرم، لحظات آخرین در

  
 )سمنان 1326 -1379( سرهنگی عرب اصغر شهید 

فرمانـده تمـامی رزمنـدگان و     ،امام زمان ،(علیه السالم)با سالم به مهدي موعود
  رهبر مسلمانان.

  
 )قم 1344 -1363( عزتی محمد شهید 
 میـزان  و است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان امام از نیابت مسلمین، امر ولی

 او، والیـت  قبـول  از سـرپیچی  و طغیـان  و اسـت  باطـل  از حق صحیح سنجش و
  .است الهی میزان در طغیان
  

 )اردبیل 1341 -1362( عزیزي سیدعلوم شهید 
تان سستی و کوتـاهی   یفهتان و اداي وظبه پایان رساندن بار مسئولیت در مبادا



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      310
 

کرده باشید و تا جهانی شدن این انقـالب و آزادي تمـام مـردم مظلـوم جهـان و      
جاري شدن تمامی احکام قرآن و اسالم از مبارزه و جنگ و جهاد باز ایستید، کـه  

اید و  اهللا این همه مهدي صدا زده، این همه در انتظار و التهاب به سر برده شاء  ان
کند و جهـان را   ظهورش تعجیل نماید، ظهور می که در اید خواستهاین قدر از خدا 
  اهللا. شاء  نماید، ان میپر از عدل و داد 

  
 )سیستان و بلوچستان 1346 -1362( عسگري عیسی شهید 

و تمـام  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     ها که امام زمـان  بشتابید به سوي جبهه
  هاي خدا در جبهه است. نعمت
  

 )000 000 -1368( عطاري لیعمبایرا شهید 
 را (علیهمـا السـالم)  راه سرخ حسین ابن علـی  ایم تا پیمان بسته و عهد خدا با ما

 ،است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به صاحبش که امام زمان انقالب را ادامه دهیم و
  تحویل دهیم.

  
 )مازندران 1319 -1365( کندسر اکبري علی اسداهللا شهید 
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان ۀکه فعالً تحت والیت مطلقاالمر  وپیرو اول

باشد، باشید و در هـیچ یـک از    و والیت فقیه که استمرار حرکت انبیاء و اولیاء می
امورات زندگی فردي و اجتمـاعی و اقتصـادي و خـانوادگی و سیاسـی جـز پیـرو       

 هللا تعـالی فرجـه الشـریف)    (عجـل ا امام زمان ۀقیه زمان که پیروي از والیت مطلقف ولی
  باشد، نباشید. اولیاء و انبیاء و خدا می
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 )گیالن 1336 -1361( جانی علی هوشنگ شهید 
امـام   ،من به راهی رفتم که راه انبیاء و سـرور شـهیدان   !اي پدر و مادر عزیزم

... آري! براي پیروزي مستضعفان جهـان   هم، راهش همین بود(علیه السالم) حسین
  . ... دعا کنیددر روي زمین 
(صـلی اهللا  محمـد  ات فرسـتاده  پیروان ناقابل خون( هدیه این پروردگارا! بار الها،

(عجـل اهللا  عصر  ولی سربازان از را ما بپذیرد، را) خمینی فرزندش و علیه و آله و سلم)
 شـهادت  پرلطـف  نعمـت  همـان  کـه  [را] مـا  آرزوي و بده قرارتعالی فرجه الشریف) 

 حسـین  ،شـهیدان  سرور غالمان جزء را، حقیرت بنده این و زسا برآورده باشد می
  ... بده قرار السالم)  ما(علیهعلی بن

 حضـرت  ،شـما زمـان   امـام  نکنیـد  فرامـوش  کنید، آخرت سفر مهیاي را خود
 ظهـور  و سـالمتی  بـراي  دعـا  از اي لحظه. است )(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف  مهدي
 و حـل  حضـرت  آن واسطۀ به را خود کالتمش و ها گرفتاري. نکنید غفلت ایشان،
  .کنید رفع

  
 )آذربایجان غربی 1348 -1366( زاده علی عادل شهید 
روم تا به یزید و یزیدیان بفهمانم که شهادت، بـاالترین آرزوي ماسـت.    من می

ناقابلی در راه حق علیه باطل و اسالم بـر   ۀرا بیابم تا بتوانم هدی روم تا نینوایی می
تقـدیم نمـایم و بـه     (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    موالیم مهـدي  کفر در پیشگاه

  پروانگان شمع والیت بپیوندم.
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 )سمنان 1344 -1363( علیان عین مسلم شهید 
 ،(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    عصر امام فرج زودتر هرچه که بخواهید خدا از
  .دفرمای حفظ انقالبش تا را او بنائ و کند نزدیک را حقیقی منتقم
 الحسـن  ابـن  حجـه  حضـرت  ،(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   زمان امام براي دعا

 چه هر که بخواهید خداوند از و است عالم منجی یگانه که نرود یادتان العسکري،
  .کند نزدیک را(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  زمان امام فرج زودتر،
  

 )آذربایجان غربی 1340 -1363( علیایی حسن شهید 
د که با پیروزي رزمندگان، کربال و نجف را مادران شهیدمان زیارت کنـد و  باش

(عجـل اهللا تعـالی   آقا امام زمان لمقدس بروند و دنیا را براي ظهورا سپاه اسالم تا بیت
  آماده کنند. فرجه الشریف)

  
 )کردستان 1346 -1366( نجفی علی کیخسرو شهید 

حرکـت   ۀینی به عنـوان ادامـ  ي حضرت امام خمانقالب اسالمی ایران به رهبر
و در زمان غیبت به عنوان یگانه حکومتی اسـت   السالم) م(علیهائمه اطهار[و] انبیاء 

(عجل اهللا سازي براي ظهور حضرت مهدي که در جهت تحقق آرمان اسالم و زمینه
کـنم کـه مـرا در ایـن برهـه از       ...خدا را شکر می کند تالش می تعالی فرجه الشریف)

کـنم او را کـه    د و به من توفیق داد در خدمت اسالم باشم، حمد مـی زمان قرار دا
به من شرکت و حضور در جبهه را عنایت فرمود و به من درك و فهم این مسـئله  

  را داد.
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 )کهگیلویه و بویراحمد 1343 -1361( غریبی عطااهللا شهید 
بـده، شـاید    قرار (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ما را از سربازان ولی عصر !خداوندا

اي باشد براي رسیدن به اهللا و براي تـداوم انقـالب و    که این خون ناقابل ما وسیله
  شکوفایی اسالم.

  
 )قزوین 1343 -1362( غفوري عبداهللا شهید 

مـروز حسـین   است و ایـام، ایـام عاشـورا. ا   (علیه السالم) زمان، زمان امام حسین
سپاهیان کفر و ابرجنایتکاران شـرق و  در برابر  )الم اهللا علیها(سزمان و فرزند فاطمه

طلبـد و مـن    غرب ایستاده، باید او را یاري کرد. امروز کربالهاي ایران رزمنده مـی 
روم تا به یزیدیان بفهمانم که شهادت، آرزوي ما است. شاید سـعادت یافتـه و    می

ناقابلی در راه پیروزي حق علیه باطل و اسالم بر کفـر   ۀاي زمانمان، هدیدر عاشور
خـدایا!   !... خـدایا  باشم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) به پیشگاه موالیم آقا امام زمان

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    تـا انقـالب مهـدي    تو را به جان مهدي، تو را به حق مهدي
  دار. خمینی را نگه الشریف)

  
 )قم 1343 -1361( غالمی اکبر شهید 
که انسان در ایـن سـنگرها    بینم آن زمان خدا، معجزات الهی او را می ۀهمیش

خواند، شب، امـام امـت را بـه خـواب       دعاي توسل، دعاي کمیل و نماز شب را می
اي از دعـا   اسـت، لحظـه   تعالی فرجه الشـریف)  (عجل اهللابیند که در کنار امام زمان می

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ريکبن الحسـن العسـ  ا هبراي سالمتی و ظهور حج
ـ خـواهم کـه قـدر نا    ک برادر کوچک میملت به عنوان یتمام  ندارید، از دست بر ب ئ
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را بدانید و او را دعـا و یـاري کنیـد کـه      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهديحضرت 
اسـت،   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    یاري کردن از او، یاري کردن از امـام زمـان  

  همیشه از او تبعیت کنید.
  

 )قم 1346 -1365( علوي رضایی غالم رضا  شهید 
 و هـزار  کـه  تـاریخی  شود؛ می تکرار تاریخ بنگریم بصیرت چشم با اگر االن ما

 ظالم تسلیم و نرفتن ظلم بار زیر یعنی بوده، آن آغاز و مبداء پیش سال، چهارصد
 هـم  دسـت  بـه  دسـت  بایـد  رسـاندیم  شکوه این به را انقالبمان ما که االن شدن،
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     مهـدي  دسـت  به ار انقالبمان این بتوانیم تا بدهیم
  .کنیم منتقل
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  لل، ، گگ، ، كك، ، قق، ، فف
  

 )قم 1345 -1365( فرحناك اسداهللا شهید 
نباید غافل شویم و در پی آن باشیم که در عمـل نشـان دهـیم از منتظـران و     

ش اتردید انقالب ما به لطف خدا به دست صاحب اصـلی  یاران او هستیم. البته بی
اگـر   ... داده خواهـد شـد   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    اهللا االعظـم  ه بقی حضرت
اي کـه در   باشید تا اندازه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  خواهید از یاران امام زمان می

ایـن سنگرنشـینان را    توانید به جبهه بیایید توان دارید به جبهه، بیایید و اگر نمی
آن قـدر کـه در پـیش     عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) (فراموش نکنید و بدانید مهدي

  باشد. در شهرها نمی ،باشد یارانش در جبهه می
  

 )آذربایجان غربی 1342 -1363( فراحسنلو قاسمی کمال شهید 
(عجـل  عصـر  امام ظهور براي و قدردانی گردم، هایش قدم قربان که امت امام از
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 و اسـالم  حفـظ  و بقـاء  و امـت  امـام  سالمتی و کربال فتح و اهللا تعالی فرجه الشریف)
  .کنید دعا حال همه در عزیز، روحانیت

  
 )قم 1346 -1364( زاده قاضی مجتبی شهید 
 در جماعـت  نمـاز  اعـالم  قبـال  در که کن عطا توفیقی چنان آن من به !خدایا

(عجـل   زمـان  امام بر اقتدا لحظه آن در دانم می که چرا ؛نشناسم پا از سر وقت، اول
  .ام کرده فرجه الشریف)اهللا تعالی 

  
 )قزوین 1341 -1362( زهرایی قربانی اهللا حکمت شهید 

خون ناقابل خود، بر علیه دشـمنان انقـالب عزیـز خـواهم      ةمن تا آخرین قطر
جنگید تا با کمک برادران جان برکف، مؤمن و متعهدمان، دشـمنان اسـالم را در   

(عجـل  اي ظهور حضرت مهـدي ها نابود و قلع و قمع کنیم و زمینه را بر تمام جبهه
  فراهم نماییم. اهللا تعالی فرجه الشریف)

  
 )قزوین 1351 -1367( اردستانی قویدل فهیم شهید 

 بـاز  را چشـمانم  ولـی  ،بـده  قرار خودت راه در را مرگم مردن، وقت! پروردگارا
 هـایم  مشـت . بودم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)  مهدي منتظر که بدانند همه تا گذار
 با. کنم جانفشانی حاضرم هم باز اسالم راه در که بدانند همه تا بگذار کرده هگر را

 انقـالب  تـا  !خـدایا  !خـدایا : گفتم می لحظات آخرین تا بدانند همه که باز هایی لب
  .دار نگه را خمینی (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
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 )تهران 1335 -1361( کاظمی ناصر شهید 
تضـعفین از دسـت مسـتکبرین مکتـب انقـالب      بخـش مس  تنها مکتب رهـایی 

انقالب اسالمی به رهبري امـام خمینـی و متصـل     ۀ... جهت ادام باشد اسالمی می
همیشـه سـراپا    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)شدن به انقالب جهانی، حضرت مهدي

گوش به فرمان امام و یاران صدیق و مقدس امام که عمـالً در خـدمت انقـالب و    
  اند، باشید. بودهاسالم عزیز 

  
 )سیستان و بلوچستان 1337 -1365( نژاد کردي حسین شهید 
(عجـل اهللا  دهم که ظهور امام زمـان  را به ذات اقدس پاکت قسمت میو ت !خدایا

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    را نزدیک و رهبرمان را تا ظهور امام عصرما  تعالی فرجه الشریف)
  فرما.در پناه خودت محفوظ  الشریف)

  
 )کهگیلویه و بویراحمد 1347 -1365( کرمی اهللا محبت دشهی 
و  (علیـه السـالم)  ، حسن)الم اهللا علیها(س، فاطمه(علیه السالم)خواهم علی می !خدایا
را بشناسـم و گـرد راه حضـرت    (علیـه السـالم)   و ثـامن االئمـه   )(علیـه السـالم  حسین
مالیده، تـا آتـش    خویش ةبر دیدگان مرد(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) الزمان صاحب

) الم اهللا عیلهـا (سگویند که راه خانۀ فرزند فاطمه می !گناهانم را خاموش کنم. خدایا
را پیدا کردن و در کوي عشق او سوختن و او را خواندن و آمدن او یـک راه دارد.  

گویند باید پا جاي پاي امام خمینی گذاشت تا قدمی به سوي هدایت برداشته  می
ـ ) الم اهللا علیهاس(و به فرزند فاطمه  !او را پیـدا کـرد. پـس خداونـدا     ۀرسید و در خان

چه بیشـتر خمینـی را بشناسـمش و    خواهم که کمکم کنی تا هر ز تو میعاجزانه ا
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  رهرو او باشم و از عاشقان او.
  

 )سمنان 1342 -1365( کریمی محمدعیدي شهید 
م و اسالم را خداي بزرگ و متعال بـه دسـت نعمـت بزرگـی چـون امـا       ةآیند

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    والیت فقیه و شما داده که تحت رهبري حضرت امام زمـان 
 ؛1»اهللا ینصرکم و یثبت اقـدامکم  ان تنصر«سپرده و همین شما هستید که  الشریف)

هایتـان   کند و قـدم  اگر دین خدا را یاري کنید همانا که خداوند شما را یاري می«
  .»دارد را استوار می

  
 )چهارمحال و بختیاري 1337 -1361( ریمیانک شیرمحمد شهید 

شـکن را مـأمور سـاخت تـا رهبـري       ذخیرة خود را، خمینی بت خدا سرانجام
ان زیر بار ظلـم  پا کند که در آن مردم مسلمو اسالم را بپذیرد و انقالبی بر انقالب

اهللا ایـن   شـاء   پا خیزند و حکومت خویش را به دست گیرند و انو ستم نروند و بر
  ... ادامه دهند(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ب را تا ظهور مهديانقال

رد و انقالب براي پیروزي نهایی، نیاز به خون و مجاهده و تـالش و کوشـش دا  
ما، عاشورا و هر جاي ما کربالست تا وقتی کـه حـق،    ۀبا توجه به این که هر لحظ

ا اهـداء کنیـد بـراي    جهان را فرا بگیرد باید در راه انقـالب، خـون داد. خونتـان ر   
جهـان را فـرا بگیـرد و     (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) انقالب، تا حکومت حق مهدي

  ساز آن باشد. این حکومت و زمینه ةب او برپادارندئنا
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 )قزوین 1333 -1360( محمدیان کشاورز رضا علی شهید 
مسـاعدي را بـراي ظهـور     ۀنـ امت مسلمان ایران به رهبري امام خمینـی زمی 

و ختم اوصـیاء آمـاده خواهنـد     (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) ها، مهدي ی انسانمنج
ساخت و در رکاب او تمامی مسـتکبرین را نـابود و پـرچم پرافتخـار اسـالم را بـر       

هاي ظلـم و سـتم    هایی که از نو به جاي کاخ بلندترین نقاط جهان و بر باالي کاخ
زنـدگی در زمـان حکومــت    خواهنـد آورد و چـه زیباســت  زاز درسـاخته، بـه اهتــ  

ها و زائدها به کنار خواهند  آنگاه که تمامی باطل (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
پویند؛ آن گاه که دیگر مرزي بـین شـهرها قـرار     رفت؛ آنگاه که همه راه اهللا را می

  ندارد، همچنین مرزبانی.
  

 )سمنان 1341 -1360( کشاورزیان محمدرضا شهید 
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   انقالب تا انقالب حضرت مهديمطمئنم که این 

  ادامه دارد و هیچ نیرویی قدرت ساقط کردن آن را ندارد.
  

 )ایالم 1332 -1364( کمرخانی بهرام شهید 
کنیم که ظلم سراسر جهان را فرا گرفته اسـت و بایـد    ما در عصري زندگی می

پیـروز  جل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  (عخون بدهیم تا اسالم عزیز با ظهور مهدي عزیز
  شود.
  

 )قم 1342 -1365( گلستانه سیدناصر شهید 
 در تنهـا  نـه  کامـل  پیـروزي  تا کنید حمایت دولت و اسالمی انقالب و امام از
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 کشـورهاي  مخصوصـاً  دنیـا  کشـورهاي  تمـام  در را »اکبـر  اهللا« پـرچم  بلکه عراق
 بـراي  را زمینه و کنیم برافراشته زنند می اسالم از دم فقط هاآن حکام که اسالمی
  .سازیم آماده(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) عصر امام ظهور
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  مم
  

 )زنجان 1314 -1363( معاصري اکبر شهید 
(صـلی اهللا علیـه و آلـه و    سالم و درود بر تمامی پیغمبران از آدم تا خاتم النبیـین 

عالی و بـه امامـت دوازده امـام    ت کنم به وحدانیت خداوند تبارك و و اقرار می سلم)
(عجل ها امام زمانو خاتم آن (علیه السالم)اول آن حضرت علی ؛السالم) م(علیهمعصوم

  .اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )آذربایجان شرقی 1345 -1363( معاشري بایرامعلی شهید 
مواظب باشیم که شیطان پلید و نفس اماره نتوانـد در   .باید خودمان را بسازیم

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    سـنگرهاي امـام زمـان    حـق و  ۀجبه .باشد ؤثرما م
 معـارف قـرآن و   شـگاه زآمو رشد معنوي و خودسازي و ترین کالس تربیت و یعال

  خالصه خداگونه شدن است. هاي و محل برگزاري مناجات
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 )همدان 1348 -1367( موخر معبودي جواد شهید 
رت بسـیجیان در میـادین نبـرد    خداوند مـرا بـه گـرد و غبـاري کـه بـر صـو       

(علیـه  حسـین  ۀوند به احترام زائـران بـه خـون خفتـ    نشیند؛ ببخش. شاید خدا می
این یـاوران مخلـص    ،من هم رحم کند. شاید وقتی از زیر پاي بسیجیان بر السالم)

نشیند  و بر صورتم می خیزد میغبار بر و گرد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
 ؛هـا ببخشـد  گناهکار را به احترام آن ةلهی به جوش آید و این بندحمت ادریاي ر

  :زیرا که خداوند بر خاك زیر پاي مجاهدان هم حرمت قائل است که فرموده است
فوسـطن بـه    فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحا. فاثرن به نقعا. والعادیات ضبحا.«
  .)5تا  1آیات  (سوره والعادیات؛» ... جمعا
  

 )اصفهان 1340 -1361( عتمدي محمدآباديم جواد شهید 
شریک هسـتی   دهم که جز تو خدایی نیست و تو یگانه بی گواهی می !خداوندا
تـو   ةبنـده و فرسـتاد   (صلی اهللا علیه و آله و سلم)دهم که حضرت محمد و گواهی می
و نـه امـام معصـوم     )السالم  علیهم(ایت مردم است و علی و حسن و حسینبراي هد

  ؛ ولی و جانشـینان پیـامبر تـو هسـتند و نهمـین      (علیه السالم)حسین دیگر از نسل
از نظرهـا پنهـان اسـت تـا بـه       (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ها حضرت ولی عصرآن

دهم که بهشـت   دستور تو ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد کند و گواهی می
...  و برقرار هستندو جهنم و حشر و حساب و کتاب و میزان و صراط و کوثر حق 

  را که فرمود: (علیه السالم)امام صادق ۀهمیشه این گفت !پدر و مادر عزیزم
زینـت و   ۀبراي ما مایـ  !اي اصحاب من« ؛1»نا شیناًیال تکونوا عل و زیناً کونوا لنا«
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در نظر داشته باشید و خوشـحال باشـید    »ننگ و عار نباشید ۀافتخار باشید و مای
(عجـل اهللا  افتخـار امـام زمـان    ۀان را طوري تربیت کنید که مایتکه توانستید فرزند
  ها.ننگ و عار آن ۀبش باشد نه مایئو نا تعالی فرجه الشریف)

  
 )همدان 1349 -1365( معروف امین شهید 
بگـو کـه یاورانـت آمـاده بـراي       (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به امام زمان !خدایا

بگو به تمامی امامـان کـه    !خدایا .کنند آماده میظهور تواند و راه را براي ظهور تو 
ها کـه   ها که نکردند و چه از خود گذشتگی عزیزان به خاطر دین تو چه جانفشانی

در ایـن  [ خواهم مـن هـم   اگر سعادت پیدا کنم می !پس عزیزان من ،انجام ندادند
کـه   من در دنیا !خدایا ،خواهم بگویم که امام زمانا وي باشم میگیک لبیک ]خیل

مرگم راهگشاي کاري براي تو باشـد.   !پس بگذار خدایا ،براي تو کاري انجام ندادم
  من با کمال آگاهی تمام اي عزیزان این راه را انتخاب کردم.

  
 )تهران 1337 -1362( معصومی علی ابراهیم شهید 

عشـق خمینـی نتـوان     بی !(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اي دوستداران امام زمان
اگـر مـن نتوانسـتم     !اي رهبر عزیزم شد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ديعاشق مه

هایم و بـرادرانم سـربازان خـوبی در خـدمت بـه       امیدوارم بچه ،سرباز خوبی باشم
فرمانت باشند و امیدوارم به کوري چشم دشمنانت از خون هـر شـهیدي    اسالم و

 هـاي عمـرت،   لحظـه چندین سرباز به قشونت اضافه شود و عمرهاي ما همه براي 
و  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)افزون گردد تا خداوند شما را تا ظهور حضرت مهدي

  دارد. برافراشته شدن پرچم اسالم در سراسر دنیا در پناه خودش نگه
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ما  ۀزیرا که قشون تو پیروزند و هم ؛ما را از قشون خودت قرار بده ۀهم !خدایا
 ؛تو رستگارند و ما را از دوستان خود قرار بده را از حزب خودت قرار بده که حزب

  شوند. هراسند و نه اندوهگین می زیرا که دوستان تو نه می
 !(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اي برادران و خواهران و اي یاران باوفاي امام زمان

اهللا دنیاي ابدي آخرت را به این دو روز زودگذر دنیا نفروشیم  شاء  امیدوارم که ان
کـه نـور    (علـیهم السـالم)  و ائمـه  (صلی اهللا علیه و آله و سلم)با اطاعت ازخدا و رسول و

ـ هدایت بشر از جانب خد حسـین زمـان کـه     ۀا هستند و اطاعت از رهبري آگاهان
 ... اما یا رسـول  پیروزي ما فقط در گرو عمل کردن مو به موي دستور ایشان است

هم مثل حسینت غریب هستیم. دنیا به ما ما  !آقا جان .ما هیچ کس را نداریم! اهللا 
چـه زودتـر امـام    خـواهیم کـه از خـدا بخـواهی هر     از شما می هجوم آورده است.

را به یاري ما بفرستد تـا انتقـام حسـینت گرفتـه      (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  شود.
  

 )همدان 1342 -1364( معصومی جعفر شهید 
چنـین انقـالب   [با] وظیفه نماییم تا  سازان اسالمیم که باید اداي ما سرنوشت

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    حضرت حجت امـام زمـان  انقالب  1را براي زمینه  همای گران
هاي  اهللا اجراي برنامه  ما امت حزب ۀپس در این عصر وظیف ،آماده سازیم الشـریف) 

اسالم و تقویـت تبلیغـات و کمـک بـه ملـل مستضـعف جهـان و پیـاده نمـودن          
 اهللا است. م و اطاعت از اولیاءهاي اسال برنامه
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 )تهران 1318 -1362( معصومی جالل شهید 
هـا عنایـت   بستگی مسلمانان جهان را بـیش از پـیش بـه آن   بینش و هم !الها

و عـدالت را بـه    جباران و ستمگران زمان را از زمـین برکننـد   ۀبفرما تا اینکه ریش
 ن بگسترند.در جها (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)رهبري امام زمان

 
 )لرستان 1346 -1362( معظمی گودرزي احمد شهید 
هـاي دنیـایی    خواهم که گناهانم را ببخشی و مـرا از لغـزش   از تو می !خدایابار
و امـام   خواهم از عمرم بکاهی و بر یک لحظه عمر رهبـر  داري و از تو میمصون ب
و فرجـه الشـریف)    (عجـل اهللا تعـالی  ب امام زمانئچون که او بحق نا ؛فزایییعزیزمان ب

باشـد و او را بـراي    شکن زمان می حامی قرآن، موسی عمران، و عیسی دوران، بت
  دار. نگه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)و مستضعفان جهان تا انقالب مهدي ما

  
 )اصفهان 1334 -1360( امامیه معمار حسین شهید 

 تعـالی فرجـه   (عجـل اهللا تا ظهـور مهـدي   .دارید سعی کنید اسالم را پایدار نگه
  بچه مسلمان واجب است. جوان و مرد و این مسئولیت بر هر زن و الشریف)

  
 )تهران 1344 -1364( معماریان امیر شهید 

فرما شود و بدین ي حکومت اسالمی بر تمام جهان حکمجنگ جنگ تا برقرار
امامی کـه   ؛گویم امام زمان خود را لبیک می »هل من ناصر ینصرنی«وسیله نداي 

امامی که امام خمینی پرچمدار نهضت جهانی اسـت   ،اعمالم شاهد و ناظر استبر 
جهان اسالم را پـیش   ۀلیه کفر جهانی قیام کرده تا مسئلو باالخره امامی که بر ع
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  کشد.
  

 )تهران 1338 -1361( معموله حسن شهید 
از خوشحالی سر از پا نمی شناسم که خداوند متعال این فرصت را به مـن داد  

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    جنگ و نبرد حق علیه باطل بـه رهبـري امـام زمـان    که در 
امام خمینی شرکت نمـایم و دیـن خـود را بـه      ،حقشب برئو به فرمان نا الشریف)

اسالم و مسلمین به انجام رسانم و امیدوارم که خداوند با دعاي شما مسلمین بـه  
 ،شاست صاحب اصـلی رهبر طول عمر عنایت بگرداند تا پرچم این نهضت را به د

  بسپارد.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
 

 )اصفهان 1341 -1364( حسین معنویان شهید 
...  رهبر و حامی اصـلی انقـالب   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سالم بر امام زمان

بـراي هـدایت و   [را] اي و پیـامبران   دهم که خـداي یگانـه   شهادت می !پروردگارا
(عجـل اهللا تعـالی   دهم که حضرت مهـدي  اي. شهادت می ندگان فرستادهرستگاري ب

  . ... باشد می (صلی اهللا علیه و آله و سلم)وارث پیامبر اسالم فرجه الشریف)
  

 )گیالن 1335 -1365( معین حسن شهید 
چنـگ   ،رهبـري ولـی فقیـه اسـت     ۀریسمان الهی که همان وحدت در سایبه 

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ظهور امام زمان ۀد و مقدماستکبار را بخشکانی ۀبزنید و ریش
  را فراهم سازید. الشریف)
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 )اصفهان 1338 -1362( آرانی معینی احمد شهید 
و (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     اننمازها چنان براي فرج امـام زمـ   همیشه در
این پیر جماران، امید مستضـعفان، دشـمن مسـتکبران،     ،ام عزیزمانطول عمر ام
  دعا نمایید. اسالم ةکنند ستضعفان و زندهحامی م

  
 )تهران 1343 -1366( کربکندي معینی اکبر شهید 

و روزي کـه   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)به امید زیارت کربال و دیدن امام زمان
  رسد. خوانند که روز دادرسی فرا رسید و ظالم به کیفر کارهاي خودش می فرا می
  

 )آذربایجان شرقی 1343 -1363( مغانی اسماعیل شهید 
  مـای دل شکسته ا خانواده شهیدـم

  

  ایـم  دل بر والي عترت اطهار بسته  
  

  ایم پشت سر حسین زمان ایستاده
  

  دیمـل محمــآم ئـــدر انتظــار قا  
  

 
 )تهران 1337 -1366( مغربی جواد شهید 

توان و نیروي خود از اسالم عزیـز کـه بعـد از     ۀاز شما خواهشمندم که با کلی
دفاع کنیـد و خـود را    ،سال آن را به رهبري امام خمینی به دست آوردیم 1400
(عجل اهللا تعالی بندگان پرهیزگار و متقی قرار داده که در پیشگاه امام زمان ةزمر در

  روسفید باشید. (علیهم السالم)و امام امت و ائمه معصومین فرجه الشریف)
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 )یآذربایجان شرق 1343 -1363( مغفوري امیر شهید 
تـو را بـه خـون     ،گـردد  نصیبمان نمـی  اگر در این نبرد سعادت شهادت !خدایا

دهیم که شهادت را پایان عمر مـا قـرار ده کـه در بسـتر      تمامی شهیدان قسم می
  ننگ است.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مردن سربازان امام زمان

  
 )تهران 1343 -1364( مفید احمد شهید 

ــ  ــالم و تحی ــا س ــلوات 1تب ــم و نا  و ص ــاء معظ ــر اولی ــان ئب ــان ایش ــه  ،ب ائم
اهللا  ه بـه خصـوص خـتم ایشـان وجـود مقـدس بقیـ       و  )اهللا علیهم  صلوات(معصومین
 یکنم که بـا نیتـ   به عزیزان رزمنده عرض می ...) ارواحنا له الفـداء (امام عصر ،االعظم

چه  خودشان را هر ي... سعی کنند که سطح فکر خالص و پاك وارد عمل شوند و
بیـنش عمیـق و از    ]بـا [کارهایشـان را   ۀنند باال ببرند و سعی کنند که هموات می

(علـیهم  معصـومین  ۀنجام دهند و نسبت به زنـدگانی ائمـ  روي تعقل نه احساسات ا
معرفـت خودشـان را    ا)اهللا علیهمـ   صـلوات (به خصوص اباعبداهللا و امام زمـان  السـالم) 

هـا و بـه امیـد زیـارت      هتمام صحن ... به امید پیروزي حق بر باطل در باالتر ببرند
ه حضـرت بقیـ   ،و به امید ظهور حجت حـق  (علیه السالم)عبداهللا الحسینکربالي ابا

  و به امید پیروزي اسالم عزیز در سرتاسر عالم. )الفداء[له] ارواحنا (اهللا االعظم 
  

 )تهران 1345 -1365( نجات  مقبلی پرویز شهید 
سیاه نباشم و بتـوانم  روتعالی فرجه الشریف)  (عجل اهللامیدوارم در پیش امام زمان

 هـیچ چیـزي را   رفتم وجود هیچ کـس و  از نوکران و سربازان او باشم و اگراز دنیا
                                                           

   در اصل وصیت: تحیات -1
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  .احساس نکنم )الم اهللا علیها(سو فاطمه الزهرا(علیه السالم) غیر از امام حسین
  

  )مرکزي 1347 -1362( اهللا مقدسی شهید آیت 
(عجـل اهللا  من اسالم و به فرماندهی امـام زمـان  به دش من در سنگرم، رو !مادرم

  همیشه به یادت هستم.تعالی فرجه الشریف) 
  

 )گلستان 1343 -1361( محلی مقصودلو حسین شهید 
گذارد که من یک لحظـه از ایـن    آن احساس مسئولیتی که در من است، نمی
م خواهم که ظهور امـا  از خدا می عاشقان شهادت دور باشم که من عاشق شهادتم.

آرزوي من از خداوند رسـاندن   گرداند. تررا سریع(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  باشد. به زودي زود می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)طلوع فجر و ظهور امام زمان

  
 )تهران 1338 -1361( احمد مقیسه شهید 

دارنـد و بـراي او    رزمندگان فقط به خـاطر خـدا در راه دیـن او قـدم بـر مـی      
فروشـند و   آن خریدار ارزنده مـی  ،جنگند و جان ناقابل خود را به معشوق خود می

خواهنـد چـه عاشـقانی،     در قبالش پیروزي اسالم و برپایی حکومت اسـالم را مـی  
 خـوانی و طلـب آمـرزش    عاشقانی که در دل شب از خواب خـود زده و بـه نوحـه   

هـا  ده تا بلکه تمامی آنکنند نه یکی نه دوتا و نه  و آرزوي شهادت می ]مشغولند[
 .نماینـد  را گذاشته و فقط از خدا طلب مغفرت مـی  پدر و مادر و زن و فرزند خود

عاشــق دیــدار خــدا و امــام  ؛انــد کفــان عاشــق شـده آن جــان بر ،بلـه آن عزیــزان 
(عجـل اهللا  دوست دارند در رکاب امام زمانشـان  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمانشان
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  ها دشمنند.بجنگند با کسانی که با دین آن تعالی فرجه الشریف)
  

 )یزد 1347 -1364( باديآمقیمی فیروز احمد شهید 
امام عزیز را خـداي   !(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عاشقان مهدي يبرادران من، ا

ناکرده تنها نگذارید و دعاي این پیـر جمـاران را از یـاد مبریـد، دعـا بـراي فـرج        
 شـاء   چرا کـه ان  ؛را از یاد نبرید ریف) تعالی فرجه الش(عجل اهللاحضرت صاحب الزمان

اهللا به امید خداوند تبارك و تعالی به زودي زود آن حضرت ظهـور کنـد و انتقـام    
 از این ظالمین بگیرد. ]را[خون شهیدان 

  
 )اصفهان 1342 -1364( مکاریان اصغر شهید 

محمـد   ،رسـلین به نام اهللا که به یگانگی و وحدانیتش و به پیـامبري خـاتم م  
حق بعد از برگزیدگان بر و به جانشینی اوصیاء و (صلی اهللا علیه و آله و سلم) مصطفی

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    موعـود  يمهـد [بـه]  آغـاز و   (علیه السالم)منانؤاو که با امیرم
دهم که خمینـی عزیـز و    دهم و نیز شهادت می شهادت می ،شود یختم م الشریف)

و یگانه رهبر مرجع  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  مام زمانکبیر جانشین برحق آقا ا
... بعد از عرض سالم و تحیـات فـراوان بـه پیشـگاه      باشد جهان اسالم و تشیع می
مرکب سوار و شمشیر بـه دسـت    ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مقدس آقا امام زمان

  . ... هاي ایمان علیه کفر هجبه
  

 )فارس 1346 -1365( ابوالفتح مالیی شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    منجی عالم بشـریت  ،با سالم و درود فراوان به امام عصر
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کـاخ   ةکنند  امید مستضعفان جهان و نابوده ،امام خمینی ،قشحب برئو نا الشریف)
 !... امـت شـهیدپرور و قهرمـان ایـران     مظلومان جهان ةدهند ظلم و فساد و نجات

دهـم کـه دسـت از     قسم مـی  هللا تعالی فرجه الشریف)(عجل اشما را به جان امام زمان
نداریـد و از تهدیـد   بر ،حمایت رهبر کبیر انقالب و امید مستضعفان جهـان اسـت  

  هاي جهان نهراسید که در هر حال پیروزي از آن ماست. ابرقدرت
  

 )قم 1330 -1365( فردویی  مالیی اکبر شهید 
یـاوران و    ان، یـاور بـی  دادرس درمانـدگ  بر منجی عـالم بشـریت،   سالم و درود

اهللا خواهد آمـد و دنیـا    شاء  طبیب بیماران، طالب خون شهیدان و آن کس که ان
آن کـه   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)قائم آل محمد .را پر از عدل و داد خواهد کرد

از  بیایید و پرچم سـرخ حسـینی را بـه دسـت خواهـد گرفـت و داد مظلومـان را       
  ظالمان خواهد گرفت.

  
 )اصفهان 1342 -1362( چه مالیی کمشه حسن شهید 

 آن معنویات، جبهه دانشگاه است و دانشگاهی که در !برادران و خواهران عزیز
شـود، دانشـگاهی    الهیات و درس ایمان و شهادت و آزادگی تدریس و تحصیل می

 ،و معلـم آن سـاالر شـهیدان    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    که رئیسش امام زمان
  آن امام خمینی. ةدهند و ناظم و نظم السالم) ما(علیهبن علیحسین 

  
 )تهران 1328 -1361( ملکان براتعلی شهید 
ـ  تو !خدایا چـه زودتـر فـرج امـام     هر ه مظلومیـت پیـامبر عـالی مقـام واال    را ب
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دانـی   تو خود بهتر می !تر بگردان. خدایا را نزدیک (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   ار عدالت و عدالت در انتظار مهديکه جهان در انتظ

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    يانقالب ما را متصل به انقالب بـزرگ مهـد   !خدایا باشد. می
  بگردان. الشریف)

  
 )چهارمحال و بختیاري 1345 -1361( پور ملک اهللا آیت شهید 

سـپس در   یـران و ارواح همگی شهداء وقتی آرام خواهد گرفت که اسـالم در ا 
در  پـرچم اسـالم را   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   امام مهدي جهان مستقر شود و

از  عزیـزان آن روز را ببیننـد و   امیدوارم کـه نزدیکـان و   جهان به اهتزاز درآورد و
تـرین   بزرگ شاید این از ... و باشند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام مهدي
هاي مـا در ایـن جنـگ از     ر مورد شما باشد به خصوص که کشتهامتحانات الهی د

  هستند. جه الشریف)(عجل اهللا تعالی فریاران امام زمان اهللا هستند و جند
  

 )تهران 1342 -1362( ملکی حسین شهید 
خواهم که هرچه بیشتر امام عزیز را یاري کنی و در گسـترش   از تو می !برادرم

هـاي امـت    ی و مثل گذشته در مسـاجد بچـه  خط اصیل امام در جامعه کوشا باش
بـازان بسـیج کنـی و شـوق      اهللا را علیه استکبار جهـانی و ریاکـاران و دغـل     حزب

را در  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    تشکیل حکومت اسالمی به دست مهدي عزیز
  برویانی. ،هاي کوچکشان که به پاکی دریاست دل
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 )قم 1343 -1365( احمد ملک محمدي شهید 
عـدل   ةدادگستر جهان و پرکننـد  ،با درود و سالم به یگانه منجی عالم بشریت

بـه امیـد پیـروزي اسـالم بـر کفـر        ...(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  امام زمان ،و داد
  .یجهان

  
 )گلستان 1349 -1365( ممشلی علیحسین شهید 

ه امـام  اي کـ  به جبهـه  ؛اسالم بیایم ۀبالم که توانستم به جبه من به خودم می
 ،کنـد  رزمندگان آن را رهبـري و فرمانـدهی مـی    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

  ن اداکنم.یممسلبیایم و توانسته باشم که دین خود را نسبت به اسالم و 
  

 )تهران 1341 -1366( ممیوند احمد شهید 
آمـوزان از ایـن توفیـق اسـتفاده کننـد و بـا        به امید آنکه دانشجویان و دانـش 

دیو پلید فرهنگ استعماري و جهـل را از کشـور امـام     زي و فراگیري علم،خودسا
 .بزدایند (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )اصفهان 1344 -1362( پیکانی منانی احمد شهید 
ترین وصیتم این اسـت کـه حـرف پیـر شـب       آخرین و شاید مهم !اي عزیزان

(عجل اهللا تعالی فرجه صاحب الزمانکه در کارها با آقایش  یآن کس ،جماران دار زنده
کـه   چون ؛به اسالم عمل کنیم 1 ]بشنوید[به گوش جان  کند مشورت می الشریف)
(عجـل اهللا  و حرف امام زمان(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ها حرف امام زمانحرف آن

                                                           
   در اصل وصیت: ناخوانا -1
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پس از حرف خدا سرباز نزنید کـه خـدا هـم از     ،حرف خداست تعالی فرجه الشریف)
  گردان شود. يبر کسی که خدا از او رو يگرداند. وا یشما روي م

  
 )فارس 1334 -1361( منصوري افراسیاب شهید 

او باشـید   ةکنند همیشه مطیع امر امام باشید و هرگز او را تنها نگذارید و یاري
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    باشید تا زمانی که حضرت مهـدي  و پیام رسان خون شهداء

  جهان را پر از عدل و داد کند. ظهورش فرا رسد و الشریف)
  

 )زنجان 1338 -1361( منصوري اکبر شهید 
تعجیـل فرمـا و قلـوب     (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    خدایا! در فرج امام زمان

  مستضعفین را با زیارت ایشان شاد گردان.
  

 )کرمانشاه 1346 -1365( منصوري اهللا حجت شهید 
که چنـدي اسـت   اهللا تعالی فرجه الشریف) (عجل امام زمان ،محضرآقایم  با سالم به

چندي است  !... پروردگارا ام خود گشته ام و از خود بی دل را به آتش عشق او داده
 سـوزم و از  مـی  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     امام زمان ،آتش عشق موالیم که در

یـد.  آقایم بیا  منتظرم که ،شود کشم و در هر دعایی که برآورده می می هجرش ناله
  هاي قرآنت چشمم را به جمالش نورانی بگردان. به آیه آیه !خدایا
  

 )یزد 1332 -1362( منصوري باجگانی اکبر شهید 
به نام آن معبودي که جز به لطف و کـرمش امیـدي نیسـت و بعـد شـهادت      
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اوسـت و بعـد از او    ةرسـول و فرسـتاد   (صلی اهللا علیه و آله و سلم)دهم که محمد می
هـا امـام مـؤمنین و    جانشین او که اول آن12واهد آمد و بعد از دیگر پیغمبري نخ

(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ها امام مهديوصی رسول رب العالمین است و آخر آن
تمـام مشـرکان و منافقـان و یـار ویـاور       ةعدل در جهـان و نابودکننـد   ةبرپا کنند
سالمتی وجود جهانی و ریان اسالم بر کفر ک... به امید پیروزي نهایی لش مظلومان

و  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ر ایشان تا ظهور امام زمانمبارك امام و طول عم
(عجـل اهللا تعـالی   ما را از سـربازان امـام زمـان    !خدایا نابودي کفر و الحاد و منافقین.

  قرار بده و قلب مبارك ایشان را از ما راضی و خشنود بگردان. )فرجه الشریف
  

 )تهران 1341 -1362( نیا منصوري هللا حبیب شهید 
امام قائم، امام منتظر، حجـت   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان و سالم بر

 ،(علیـه السـالم)  به امید روزي که جهان با ظهـور صـاحبش حضـرت مهـدي     ... خدا
ها سراپا عبـادت و بنـدگی شـوند و اگـر سـعادت       سراسر عدل و داد و تمام انسان

باید از شام تا صـبح و   ،د و لیاقت پیدا کنیم که آن روز در حیات باشیمیارمان باش
  ثناي خداوند تبارك و تعالی را کنیم. از صبح تا شام حمد و

  
 )تهران 1330 -1361( منظرنژاد اکبر شهید 

نگـرم بـه یـاد چادرهـاي یـاران       وقتی به چادرهاي برادران در این دشـت مـی  
هم ایـن   ولی با یک تفاوت و آن ،افتم ربال میدر ک(علیه السالم) حضرت امام حسین

(عجـل اهللا  که در این دشت بیش از هزاران نفر از سربازان امام خمینی و امام زمـان 
یکدیگرند، ولی در کـربال یـاران    ۀباشد و باعث تقویت روحی می تعالی فرجه الشریف)
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...  فـر از کفـار  فقط هفتاد و دو تن بودند در برابر هـزاران ن (علیه السالم) امام حسین
هـاي   که علی و احمـد عزیـزم بچـه    هللا ا شاء  ان ... ها باش مواظب بچه !بتول جانم

  خواهند بود.(علیه السالم) اللهی خواهند شد و در آینده از سربازان امام زمان  حزب
  

 )تهران 1345 -1366( داشکنی منظري امیر شهید 
ردم بهتـرین جایگـاه   آن لحظه که عشق به معشوق را در وجودم احساس ک از

آنجا که سراسـر صـفا و    آنجا که وادي عشق است، زندگی خود را در جبهه یافتم،
آنجا که جایگـاه ایثـار و از    بازي است، آنجا که میعادگاه عشق و عشق لطف است،

(عجـل اهللا  امـام زمـان  «آنجا که چشم مخلصان به دیـدار روي   خودگذشتگی است،
آنجا که انسـان بـه عـرش رفیـع اعـال خواهـد        ست،باز شده ا »تعالی فرجه الشریف)

آنجا که  کند، اي را در وجود خودش احساس می آنجا که انسان بازتاب تازه رسید،
هر مـؤمنی کـه    ۀکار چیزي نیست به جز آرزوي دیرینآخر  این همه شرایط دارد،
  . ... باشد و این وادي چقدر زیباست آن دیدار با اهللا می

  
 )قم 1343 -1361( يابوالفضل مهدو شهید 

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    درود و سالم بیکران بر حضـرت ولـی عصـر امـام زمـان     
مهدي موعود و منجی عالم بشریت و تنها راه نجات سعادت و رسـتگاري  ، الشریف)

. به امید بـر افراشـته   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)... به امید انقالب جهانی مهدي و
  در سراسر جهان. »ال اله اال اهللا«شدن پرچم 

   



 

 337      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )اصفهان 1345 -1362(  مهدوي قهسارهاهللا احسان شهید 
ملت شهیدپرور ایران هم باید صبر داشته باشند و انقالب را بـه پـیش برنـد و    

تـا   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)گوش به فرمان امام باشند تا انقالب حضرت مهدي
  ساز حکومت آن حضرت باشیم. بتوانیم زمینه

  
 )تهران 1345 -1361( خانی مهدي ابوطالب یدشه 

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   مهدي موعود ،دعا کنید که آقا امام زمان !امت شهیدپرور
 چه زودتر ظهور کند تا سراسر عالم از ظلم مبرا شود.هر الشریف)

  
 )تهران 1337 -1361( دوست ابراهیم مهدي علی شهید 

و فامیل و امت مسلمان در واده پس از آرزوي سالمتی و خوشی براي اهل خان
... مواظب اعمالتـان  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خداي متعال و امام زمان ۀزیر سای
باشـید و شـروع    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ر امام زمانکچون شما باید لش ؛باشید

کنید به ساختن خـود تـا شایسـتگی ایـن را داشـته باشـید کـه در رکـاب امـام          
براي برقرار کردن عدل جهانی و حاکمیت اسـالم   اهللا تعالی فرجه الشریف) (عجلزمان

  در تمام نقاط جهان بجنگیم.
  

 )اصفهان 1347 -1362( مهرابی اکبر شهید 
ایثار و فداکاري بـه   شکر خدا را که ما را در یک دوران حساس پر از حماسه و
هـا،   راه ین گونه از بـی وجود آورد تا بتوانیم در سراسر جهان پر از گناه و معصیت ا

 (صلی اهللا علیه و آله و سلم)با سالم بر پیامبر گرامی اسالم .راه حق را تشخیص دهیم



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      338
 

ـ و نا(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان مخصوصاً (علیهم السالم)و امامان شیعه ب ئ
  امام خمینی. ،حقشبر

  
 )اصفهان 1343 -1365( مهرابی حسین شهید 

امیـد و پرچمـدار    ،الهـی  ةآخرین ذخیـر  ،منجی عالم بشریتبا درود به یگانه 
... از شـما  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     ها؛ امام زمان رزمندگان اسالم در عملیات

خواهم که حجابتان را حفظ کنیـد کـه حجـاب شـما موجـب       یخواهران عزیزم م
  اهد بود.شهدا خو ۀو ارواح طیب (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)خشنودي امام زمان

  
 )اصفهان 1338 -1365( باديآ حبیب مهرابی احمد شهید 
گونـه آسـیب   الهی شده است و هیچ ۀلکت با دادن چنین شهیدانی بیمماین م

کند و جنایتکاران تاریخ و ظالمان زمان (صدام) بداننـد   و خطري آن را تهدید نمی
شـود و بـه    در مـی عراق بلکه به تمام دنیـا صـا  [به] که این انقالب خواه ناخواه نه 

... بـه عنـوان یـک بـرادر کوچـک       گـردد  متصـل مـی   (علیه السالم)ظهور امام زمان
ایـد   خواهم مسئولیت خطیر و سنگین تبلیغ و نشر اسالم را که به عهده گرفته می

سربازان راسـتین امـام   «به نحو احسن انجام دهید تا بتوانیم با کمک و یاري شما 
سـاز را در همـه جـا مسـتقر گـردانیم تـا ملـل         اناسـالم انسـ  » (علیه السـالم) زمان

اي بـه   مستضعف جهان زیر پرچم پربرکت اسالم زندگی کنند و با اعمالتان بهانـه 
  دست دشمن ندهید.
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 )فارس 1346 -1361( ابراهیم مهرپور شهید 
رسد و احتیـاج بـه فـداکاري دارد و مـا      بهشت به سادگی به دست کسی نمی

تا آنجا که خون در رگ داریـم بـا    تعالی فرجه الشریف) (عجل اهللارزمندگان امام زمان
 جنگیم. کفار می

  
 )تهران 1337 -1362( الیقی مهرپور احمد شهید 

اگر خداوند نظر لطفـی کـرد و آرزوي ایـن حقیـر را بـرآورد. شـما را دعـوت        
ـ نا ،بیش از پیش و این که امام عزیزمـان  ينمایم به صبوري و تقوا می ب برحـق  ئ

زندگی خـود قـرار داده و ایـن     ۀرلوحرا در س ل اهللا تعالی فرجه الشریف)(عجامام زمان
تـا انقـالب    !خـدایا  !... خدایا اي از یاد مبرید شکن قرن را لحظه بزرگ مرد طاغوت

  دار. خمینی را نگه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
  

 )تهران 1342 -1361( مهرجو جعفر شهید 
ـ و نا تعالی فرجه الشریف) (عجل اهللابا درود بر امام زمان  ،امـام امـت   ،ب بـرحقش ئ

شکن که جوانان مملکـت را بـه کمـک خداونـد و یـاري دسـت امـام         خمینی بت
و  فسـاد  از دو همـت امـت مسـلمان توانسـتن     (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    زمان

  خرابکاري به راه درست هدایت کنند.
  

 )تهران 1346 -1362( مهرداد امیر شهید 
چـه زودتـر آقـا امـام     ه امـام مستضـعفین و آرزوي ظهـور هر   رود ببا سالم و د

 ی... امیـدوارم در شـغل تربیتـ    ... همسر فـداکارم (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
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خود براي رضاي خدا همچنان کوشا و دلسوز باشد و کودکان معصوم به خصـوص  
ار امـام خمینـی بـار    و یـ  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) فرزندمان را سرباز امام زمان

ساالر پیر خود بار و بندیلش را بسـته و بـه    ... به هر حال این قافله با قافله بیاورد
... ایـن ملـت زجرکشـیده و     سوي قدس عزیز حرکتش را آغاز کرده و دیر نیسـت 

از شر طـاغوت و طاغوتیـان و    جهان را جماران، داده به رهبري پیر صبور و شهید
(عجل اهللا تعالی فرجـه  کرد و این مبارزه را با انتظار مهدي شیطان بزرگ آزاد خواهد

 ادامه خواهد داد. ،و تا ظهور آن حضرت که منجی عالم بشریت است الشریف)
  

 )تهران 1344 -1364( مهرمحمدي احمد شهید 
رهبـر   ،(عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   السالم علی المهدي. با سالم بر امام زمان

کل نیروهاي اسالم. امام ما را یـاري فرمـا. آزمـایش     ةندمستضعفین جهان و فرما
 هالذي خلق المـوت و الحیـو  «بسیار بزرگ خدا فرا رسیده، آزمایش مرگ و زندگی 

که هر که پیروز شد، مسعود و سعید  1»و هو العزیز الغفور لیبلوکم ایکم احسن عمالً
بـر آرد کـه   بر آنکه در این آزمایش باخت که هرچـه فریـاد    يو راحت گشت و وا

کـال انهـا کلمـه هـو     « رسد کـه  در ندا 2»رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت«
 .3»قائلها

بـن ابـی     و جد بزرگـوارت علـی   السـالم)  ا(علیهرا به مادرت زهرا تو !مهدي جان
مـا   فـیض الهـی بـر    ۀتو که در موارد بسیار واسط .مرا یاري کن(علیه السالم) طالب

                                                           
   2آیه سوره ملک؛  -1
  99سوره مومنون؛ آیه  -2
  100سوره مومنون؛ آیه  -3
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زایـد و  خـدا بـر عمـر گرانقـدرت بیف     !(امام خمینی) سالم... اي معلم کبیر ا شدي
 قـرار  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   تر رهبرت مهديدست پاکت را در دستان پاك

 .اهللا شاء  ان ش پیوند زند.اانقالب ایران را به انقالب جهانی دهد و
  

 )تهران 1346 -1361( مهرور حسن شهید 
نـیم توفیـق ایـن را     و ک سـال یـ عـد از  ب .با عرض سالم به مادر و پدر عزیـزم 

حضـور یافتـه و    (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) ام که در صف سربازان امام زمان یافته
ه کفر جهانی و شـیطان  گزاري کرده و بر علیملت شهیدپرور آن حضرت خدمت به

  صدام یزید کافر بجنگم. مریکا،آکوچک مترسک 
  

 )تهران 1344 -1364( مهري ابراهیم شهید 
هـاي   هیدان خون خود و جان جانـان خـود را بـراي از بـین بـردن طـاغوت      ش

بـار تـداوم   و گـران  سـنگین  ۀدهند و وظیف خارجی و هم داخلی از دل و جان می
(عجـل اهللا  شک متصل به انقالب آقایمـان امـام زمـان    انقالب خونبار اسالمی که بی

آن شـهید   طـه بـا  بر دوش بازمانـدگانی اسـت کـه در راب    ،است تعالی فرجه الشریف)
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ... به امید روزي که در پناه خدا و امام زمان اند بوده
توسـط   مان را در دست گیرد و اسالم جهـانگیر  تمام امور کشور اسالمی هللا  حزب

  ترپیاده شود.چه سریعهر (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آقایمان امام زمان
  

 )اردبیل 1343 -1362( مهري ایرج شهید 
همیشه سنگرها را پـر   !(علیه السالم)دهندگان راه حسین برادران مبارز، اي ادامه
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کنید تا چشـمان منافقـان کـور شـود. همیشـه در مسـاجد حضـور داشـته و در         
(عجل اهللا نمازهاي جمعه شرکت کنید و همیشه خود را براي ظهور حضرت مهدي

ایـن  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ن امام مهديآماده بکنید تا زما تعالی فرجه الشریف)
تـا امـام    ددهیـ انقالب را با سـربلندي بسـیار و بـا روسـفیدي تقـدیم حضـرتش       

  راضی و خشنود باشد. از ما (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )تهران 1349 -1366( مهري حسن شهید 
اهللا تعالی فرجـه   (عجلآرزوي من از خداوند رساندن طلوع فجر و ظهور امام زمان

چـه  ان قسط و عدل الهی و بـا آرزوي هر به یاد تمام شهید به زودي است. الشریف)
  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زودتر ظهور قائم آل محمد

  
 )فارس 1340 -1361( مهماندوست امیرمختار شهید 

بـه یکـی از    (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امشب شب حمله است و امام زمان
این جنـگ شـما    ر عظیم از فرشتگان الهی درکها وعده داده است که یک لش بچه

  کنند. را کمک می
  

 )اصفهان 1343 -1362( موثقی احسان شهید 
هـا و   منجی انسان ،فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالی با درود فراوان به حضرت مهدي

از «ان جهان از دست ظالمان و جنایتکاران و با درود بر تمـام شـهید   ةدهند نجات
و از کـربالي حسـینی تـا کـربالي      »(علیه السالم)کربالي حسین« تا» بدر و حنین

  خمینی.
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 )قم 1345 -1362( موحدي حسن شهید 
(عجـل  به امید پیروزي حق بر باطل و به امید رساندن نداي حق به امام زمـان 

 راالم) (علیـه السـ  تنها امیدي که دارم قبل از مرگ امام زمـان  .اهللا تعالی فرجه الشریف)
  ببخشد. خواهش کنم که او مرا ببینم و از او

  
 )قزوین 1347 -1366( تبار موسی ابوالفضل شهید 
آن گونـه   ،گـردان  بـبخش و مـرا شـهید    به من رحم کن و گناهان مرا !خدایا

و امـام امـت    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)شهیدي که خالص و زیر پرچم امام زمان
    باشد.

که در زمـانی هسـتید    روزها را بدانید و باید شکر کنیداین قدر  !برادران عزیز
که کشور اسالمی و رهبري عالی قدر نصیب ما شـده اسـت و بایـد بـه اعمالمـان      

... اگـر اکنـون نتوانیـد بـا سـخنان و       نشان دهیم که شکرگزار این نعمت هستیم
د که خواهی پیر جماران دست بیعت دهید چگونه می ،کردارتان با این مسلم زمان

(صـلی  اي که خـدا و پیـامبر   به آن خواسته (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)یار امام زمان
  برسیم. ،خواهند از ما و این انقالب می اهللا علیه و آله و سلم)

  
 )هرمزگان 1349 -1365( زاده موسی اصغر شهید 

(عجـل  امام زمـان  ،شااین انقالب را حفظ کنید تا آن را به دست صاحب اصلی
... براي گستـرش اسالم کـوشش کنید و امام را دعـا   بدهید تعالی فرجه الشریف) اهللا

(عجـل اهللا تعـالی   امام زمـان  ،شاکنید تا بتواند این انقالب را به دست صاحب اصلی
  رکاب حضرت باشد. در بسپارد و فرجه الشریف)
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 )گیالن 1342 -1362( نژاد موسی احمد شهید 
 يام و هـیچ زور و زر  پرافتخار را انتخاب کرده کامل این راه یآگاه يمن از رو

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    امام زمـان  مرا به این راه نکشانده است بلکه عشق به خدا و
شـکن   بـت  یخمینـ  ،امام امت »یهل من ناصر ینصرن« يو به ندا ]بوده[ الشـریف) 

  ام. لبیک گفته
  

 )البرز 1342 -1361( احمد موالیی شهید 
پـس بایـد    ،رمـت خـون شـهیدانمان را بـه پـا داریـم      خـواهیم کـه ح   اگر می

راهشان باشیم و این راه به پایان نخواهد رسـید مگـر بـه یـاري اهللا و      ةدهند ادامه
ـ نا و (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  امام زمان يرهبر عزیـز و   یخمینـ  ،حقشب بـر ئ

و  »ال اله اال اهللا«شدن پرچم  ی... به امید جهان وحدت هرچه بیشتر شما مسلمین
تا انقـالب   !خدایا !خدایا .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اهللا ه ق بقیحکومت ح يبرقرار
عمر رهبر  بر ما بکاه و عمر از .خمینی را نگه دار (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي

  اهللا. شاء  ان افزا.
  

 )قم 1345 -1362( موالیی تقی شهید 
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمانیک ثانیه خداي متعال و  یامیدوارم، حت
  از یادتان نرود. اسالم و دعا و امت و رزمندگان

  
 )آذربایجان شرقی 1348 -1366( موالیی حسین شهید 

من براي دفاع از اسالم در مقابل هجوم کفار به کشور اسالمی خود در غیبـت  



 

 345      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 يبرا یمام خمینا ،فقیه یحقش و ولب برئو حضور نا(علیه السـالم)  امام زمان يکبر
روم تـا  مـی  آگاهانه به میدان جنـگ و نبـرد   یقسط اله يجهاد در راه خدا و اجرا

  شرعی خود را انجام دهم. ۀوظیف
  

 )خراسان رضوي 1346 -1367( آباد موالیی قاسم احمد شهید 
الشـأن    هـا خـدمت پیـامبران عظـیم     تـرین درودهـا و سـالم    با عرض خالصانه

(صلی اهللا علیه حضرت محمد بن عبداهللا ،مبر گرامی اسالمپیا ،باالخص خاتم االنبیاء
علـی بـن    ،المـؤمنین امیر ،و سالم و درود فراوان خدمت مولی الکونین له و سلم)و آ

 ،)الم اهللا علیهـا (سـ حضرت فاطمه الزهـرا  ،و همسر گرامی ایشان (علیه السالم)ابیطالب
هـداء سـالم و درود کثیـر    و بـا ا (صلی اهللا علیه و آله و سلم) دخت گرامی رسول اکرم

اهللا  ه بـاالخص حضـرت بقیـ    خدمت یازده فرزند بزرگوار این دو بحر علم و تقـوي 
ایـن   ،)ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمـه الفـداء  (بن الحسن العسکريا هحج ،االعظم

تنها منجی عالم بشریت از ظلمات جهل و فساد که جهانی را به انتظار گذاشـته و  
ن در انتظـار ظهـور اوینـد و دوسـتان و عاشـقان وصـالش بـراي        مستضعفان جها

 ةاهللا به اذن حضـرت حـق از پـس پـرد     شاء  کنند تا ان فرجش لحظه شماري می
... برادر  آید و لباس فرج بر تن کند و جهان را پر از عدل و داد نماید غیبت به در

ل شـدیم  اگر در ایـن امتحـان الهـی قبـو     ،اکنون وقت امتحان من و توست !جانم
سربلند در دنیا و آخرت خواهیم بود و اگر خداي ناکرده از ایـن امتحـان نـاموفق    

... به خواست خداوند  بیرون آمدي خسران دنیا و آخرت را به دنبال خواهد داشت
بینیم که اکنون برخالف میل تمامی دشمنان نه تنها جلوي صـدور   سبحان ما می

محرومین جهان را براي باز پس گرفتن  ۀبمان به جهان گرفته نشده بلکه همانقال
حقشان از مستکبران برانگیخته است و در گوشه و کنار جهان مبارزات و انقالبات 



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      346
 

آمده  کریه استکبار جهانی از نقاب زیباي دوست به در ةشدت گرفته است و چهر
دسـت از   !... برادران عزیزم است و استکبار را در جهان مفتضح و رسوا کرده است

 ةکه با همـت واال و اراد  1مرديندارید، تقوي و معرفت بر ةسوت از امام، این اُحمای
طاغوت را  ةساد و تباهی رهانید و نظام پوسیدناپذیرش ما را از منجالب فخستگی

هاي نظـام   هم کوبید و پایه با دست موسوي و با دم عیسوي و با آواي محمدي در
ها خـواري و ذلـت، ملـت مـا را بـه       رناسالمی را در کشورمان بنا نهاد و پس از ق

نعمت اسالم دوباره در جهـان سـربلند کـرده اسـت و اینـک بـا هـر پیـامش بـه          
دهـد   مستضعفان و مؤمنان جهان عشق و شور و ایمان به خدا و درس آزادگی می

ـ اندازد و بحق نا کبران جهان میو لرزه و ترس و وحشت در وجود مست ب واقعـی  ئ
  باشد. میی فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالامام زمان

  
 )چهارمحال و بختیاري 1347 -1367( مولوي وردنجانی شهید ایرج 

کـه   حضـرت محمـد   مـن و  اسالم دین من است و خشنودم که خدا پروردگار
  حسن  ،امام من (علیه السالم)حضرت علی من است و پیغمبر ،باد آلش  او و بر درود
(علـیهم  حسـن  علـی و  محمد و لی وع موسی و جعفر و محمد و و علی و حسین  و

 خدا درود که  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي حضرت  ،او  ۀشایست فرزندو  السالم)
دشـمنان   از و  کـنم  یم  یدوست ایشان رهبرانند. با آقایان و پیشوایان و باد برایشان

امـام   آقـا  ،کران به منجی عالم بشریتیب درود سالم و با و جویم. ایشان بیزاري می
  امام امت. ،حقشب برئبه نا و (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

                                                           
  در اصل وصیت: پاي مردي -1



 

 347      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )اصفهان 1340 -1360( مؤمنی قلعه قاسمی حسین شهید 
(عجـل  شنیدم که امام زمان اند می ها حضور داشته از زبان برادرانم که در جبهه

  فرماندهی جنگ را به عهده دارند. اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )البرز 1346 -1366( ريمیرآخو حسن شهید 
هل «نداي نبودم تا  (علیه السالم)چه در زمان حسیناگر را سپاس فراوان و خدا

(علیـه  فرزند حسـین  ،در زمان خمینی ]ولی[ ،را لبیک گویم او »نصرنییمن ناصر 
چـون آقـا    بالم کـه فرمانـدهی   بر خودم می خداي را شکر کرده و هستم و السالم)

 به داشتن چون تو مادري مفتخـرم.  ... و دارمی فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالامام زمان
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   تو نیز بر خود ببال که فرزندت از سربازان امام زمان

  از براي دین خدا جان داد. بود و
  

 )تهران 1340 -1362( میرابی اسماعیل شهید 
 درود و سالم بـر  و و سلم) (صلی اهللا علیه و آلهبا درود و سالم خدمت پیامبر اکرم

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   امام مهدي موعود تا قائم،(علیه السالم) امامان برحقمان از علی
  . ... الشریف)
(عجل اهللا تعالی فرجه امام عزیزمان را تا انقالب جهانی حضرت امام مهدي !خدایا

  حفظ بفرما. الشریف)
  را نزدیک بگردان.ف) (عجل اهللا تعالی فرجه الشریفرج ولی عصر !خدایا
  را از ما مگیر. (علیه السالم)عشق به حسین !خدایا
  چنان کن که با اخالص بمیرم. !خدایا
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(عجـل اهللا  هاي مناجات با تو و صحبت با ولی عصر لحظات آخرم را لحظه !خدایا
  قرار بده.تعالی فرجه الشریف) 

  
 )اصفهان 1336 -1361( میرامیرخانی جمال شهید 
ساب به خاندانی دارم که خاندان طهـارت هسـتند، چگونـه مـن     من انت !خدایا

 ۀو ائمـ  (صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)    خـدا  محشور شوم کـه باعـث خجلـت رسـول    
حجـت بـن الحسـن     ،و امـامم ) الم اهللا علیها(سو مادرم زهرا (علیهم السالم)معصومین
ام بزرگـوار  امـ اي  ،یا حضرت مهـدي  ... شومن(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) العسکري

 ۀدانم که همـ  می !هستی ،در هر کجا که باشند 1هشیعامت  ةشیعه، اي که فرماند
خـواهم   گذاري. از شـما مـی   ات را از نظر دور نمی شیعهۀ رزمندگان اسالم را و هم

 !که دست مرا هم بگیرید که به این دستگیري سخت محتـاجم. اي امـام بزرگـوار   
از خداونـد   ؛از آسمان به زمـین هسـتید  من امیدم به شماست که ریسمان متصل 

داخل کشور را مهم بدانید. همین  ]مسائل[ !برادران ... بخواهید به ما لیاقت بدهد
تواند دیگران را مهذب کند، تا ما بـه   طور که انسان تا خود مهذب نشده باشد نمی

بـر   اهللا شـاء   اي ان اي نرسیده باشیم که الگو باشیم، صدور انقالب که مقدمه درجه
اصـالح   ۀافتد. مسئل به تأخیر می ،باشد می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ظهور مهدي
هـاي   ایـن غـده   ؛اجتماع و دفع خطر منـافقین و کفـار   ]مسائل[ ها، چون دانشگاه

اهللا ظهـور   شاء  که ان نظر داریداجتماعی، مسائل مهمی هستند که شما روي آن 
  به جلو خواهد انداخت. را رجه الشریف)(عجل اهللا تعالی فامام

  
                                                           

   در اصل وصیت: شیعه امت -1



 

 349      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )سمنان 1342 -1361( میرحاج احمد شهید 
خلقـت کـه    ةعصـار  ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) با درود و سالم بر امام مهدي

و یاري کامل قادر متعال و فرمانـدهی مسـتقیم    ... با مدد شمعی است در تاریکی
رمان رهبر کبیر انقالبمان و پیروي کامل از ف(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  امام زمان

هـا بشـتابیم و راه حـرم شـش      بـه جبهـه   گذرد، که فرمودند راه قدس از کربال می
شهیدان بـه خـون خفتـه و     ۀرا که تنها آرزوي دیرین (علیه السالم)عبداهللابا 1ۀگوش

یکباره بگشاییم و ملت مستضعف عراق و بعد تمـام جهـان را    ،ملت عزیزمان است
جنـگ را فرامـوش نکنیـد و ایـن      ۀاه مسئلگ... هیچ ی بخشیمیاز شر یزیدیان رها
را چه از نظر نیروي انسانی و چه از نظر امور تـدارکاتی   (علیه السـالم) یاوران حسین

یـاري  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    و غیره مانند همیشه تا انقالب حضرت مهدي
  کنید.
  

 )لرستان 1341 -1360( پرویز میردریکوند شهید 
نیـایش   دست به دعا و ،نهایی در پیش است ۀلحظات حساس که حمل در این

هاي مشتاق حـرم   که خداوند دیگر قلب کنیم می با خداي خود مناجات  داشته وبر
را بـا   ایـن عملیـات   نگـذار و  منتظـر  این از را بیشتر(علیه السالم) عبداهللا الحسینابا

بـه پیـروزي    لی فرجه الشـریف) (عجل اهللا تعاامام زمان فرماندهی موال نصرت و یاري و
هاي ما را در تمام مراحـل   دل !خداوندا .قدرت توست 2*برسان که همانا پیروزي 

بـار   ... دار نگـه  اسـتوار  مان را ثابـت و ایمان این عملیات همواره با یاد خود بیدار و
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 ۀورطـ  از گـرداب و  مـا را  هاي ما گشودي و قلب همانا تویی که این راه را در !الها
ظلمـت بـه نـور هـدایت      هـاي مـا را از   قلـب  هالکت نجات بخشـیدي و  و سقوط
 از جمیـع بلیـات و   امت اسالم را بزرگ عزیز ۀوجود این سرمای !خدایابار .فرمودي

(عجـل اهللا  تا ظهور مهدي !محفوظ بدار. خدایا غرب مصون و گزند دشمنان شرق و
ایـن خـط    مراحـل  تمـام  در امت شهیدپرور را دار و امام را نگه تعالی فرجه الشریف)
  اهللا. شاء  ان منصور بدار. مؤید و(علیه السالم) سرخ خونین حسین

  
 )تهران 1328 -1361( ابوالقاسم میرزاآقایی شهید 

کـار و اول راه هسـتیم،    هنـوز اول  .شما نیروي زیادي براي حفظ اسالم دارید
(عجل اهللا مهديایم براي ظهور حضرت  مبارزه الزامی است. تنها توانسته ۀهنوز ادام

  وریم.آحرکت دره ایران را بتعالی فرجه الشریف) 
  

 )اردبیل 1337 -13613625( پور میرزاحسن افتخار شهید 
کـه متکـی بـه     ناپذیرش رافریاد خستگی نباشیم و او این موقعیت ما با در اگر

 ؟خـواهیم کـرد    کـدام زمـان قیـام    در ،اهللا و فریاد مستضعفین است گوش نکنیم
و امـام   (علـیهم السـالم)  هـدي  ۀمـ ئو ا (صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم)  و پیامبرجواب خدا 

! اي مادران و پـدران  ... و شما؟ را چه خواهیم داد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
شما بایـد در پـیش امـام     ؛... هدف خود را در پرورش چنین فرزندانی از یاد نبرید

رویی باز و سري باال بگویید ما آنچـه از جـان و    با (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
مال داشتیم در راه خدا انفاق و ایثار کردیم و سربلند باشید و بگویید کـه چنـین   

  فرزندانی را تربیت و در راه اسالم قربانی دادیم و خواهیم داد.



 

 351      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )البرز 1344 -1363( ابراهیم میرزایی شهید 
بهترین اعمال در نزد خدا انتظـار  «فرمود:  )(صلی اهللا علیه و آله و سلمپیامبر اکرم
از خانـدان  فـردي  « :و باز فرمـود  »است(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) فرج امام عصر

کند تا سر انجام دنیا را از قسط و  خروج می ،من است ۀنیمن که هم اسم و هم کُ
رج آقـا  به امید ف ...» عدالت پر کند همان گونه که از ظلم و جور آکنده شده است

و طول عمر امام عزیزمـان تـا فـرج حضـرت      ی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعالامام زمان
کربال از دشـمنان   آزادي قدس عزیز و کعبه و و (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) مهدي

  اسالم و قرآن.
  

 )تهران 1343 -1366( میرزایی ابوالقاسم شهید 
 اهللا«هـا و مسـاجد بـا شـعار      روم تا عهد و پیمانی کـه در خیابـان   به جبهه می

 ادا کنم و این را بدانید که آگاهانـه در  ،با خداي خود و با امام خویش بستم »اکبر
 و(علیه السـالم)  هابیل تا حسین چرا که خون سرخ شهیدان از ؛ام این راه قدم نهاده

زننـد کـه    شهداي کربالي جنوب و غرب ایران صدایم مـی  تا (علیه السالم)از حسین
ما در عصري هستیم که باید خون بدهیم تا اسالم عزیز بـا ظهـور    ؟اي تهنشس چرا

اهللا   از شـما امـت حـزب    و ... پیـروز شـود  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي عزیز
خواهم که قدر این نعمت رهبري را که جز لطف خداونـد هـیچ چیـز دیگـري      می

ه حرکتی انجـام ندهیـد   بدانید و شکر خداوند را به جا آورید. خداي ناکرد ،نیست
(عجـل اهللا  امـام زمـان   ةنماینـد  او زیرا ؛که قلب نازنین او را ناراحت کنید و بلرزانید

از مـا نخواهنـد    (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) است و خدا و رسولش تعالی فرجه الشریف)
  گذشت.
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 )تهران 1346 -1368( میرزایی امیر شهید 
مـا امـت شـهیدپرور     ۀاز هم فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامیدوارم که امام زمان

  راضی باشد تا بتوانیم در آن جهان پیش آن امام بزرگوار روسفید باشیم.
  

 )تهران 1342 -1362( میرزایی جمشید شهید 
ولـی تـو را بـه آبـروي چهـارده       ،مـا کـه در درگاهـت آبرویـی نـداریم      !خدایا
ا بگذر و این نعمـت را بـر   اگر ما خطایی کردیم از خطاهاي م (علیهم السالم)معصوم
نزدیـک   ما را هرچه زودتر )(عجل اهللا تعالی فرجه الشریفامام زمان ظهور و دار ما نگه

  بگردان.
  

 )البرز 1340 -1362( سیدامیراحمد میرمحمد شهید 
و ثابـت قـدم    این راه باید صـابر  هر چیز روي من با مادرم است که در قبل از

کـه   هسـتید  اعتقاد خود پابرجـا  بر امت داشته واستق قدرت و قدر آن ... شما باشد
بـه   و ایثار هاي خون و به جبهه را دوباره آن ،هم برایتان بیاورند مرا ةبرید سر اگر
 یفرسـت  پس می ،به آن نظر دارد (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اي که امام زمان جبهه
شـاید   تا رفتپس نخواهیم گ ،دهیم راه خدا می که در گفت ما چیزي را یخواه و

 کـرده  ،فداي کالم قـرآن کـه همـان کـالم خداسـت      را خود ۀترین سرمای کوچک
  باشیم.
  

 )تهران 1345 -1362( میرمحمدي سیدحسن شهید 
عاشق کربال و عاشق امام  ،(علیه السالم)هاي عاشق شهادت، عاشق حسین انسان
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هـا اوج  کـه هـر لحظـه ایـن آرزوهـا در دل آن      (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  زمان
بیشتري دارد و با همین سالح ایمان و شهادت است که مشـتاقانه بـر سـنگرهاي    

  نمایند. را کشته یا اسیر می هاکافران بعثی یورش برده و آن
  

 )خراسان رضوي 1337 -1363( میانبندي ابوتراب شهید 
چون در این برهه از زمان که مملکت ما به سـوي   ؛قدر این امام امت را بدانید

مـا منـت نهـاد و او را بـراي      ۀخداوند بر هم ،رفت پرستی پیش می و شیطان فساد
بـردیم فرسـتاد،    رهبري به راه راست و صراط مستقیم، که در گمراهی به سر مـی 

شکر این نعمت را بدانیـد و اگـر خـداي نخواسـته کفـران نعمـت کنـیم کفـار و         
ان خواهند زد که تا اي بر ما مسلمان خبر چنان ضربه مشرکان و منافقان از خدا بی

 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    چندین سال نتوانیم از خجالـت خـدا و امـام زمـان    
  سربلند کنیم.

  
 )تهران 1341 -1364( بهاري  مینایی امیرحسین شهید 

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    این کشور متعلـق بـه امـام زمـان    » امام« ۀامروز به گفت
اسـت و امـروز   » قـرآن «ی مخـالف بـا   است و مخالفت با جمهوري اسـالم  الشریف)

در روز » (علیـه السـالم)  آقـا اباعبـداهللا الحسـین   «گفتن به   حمایت از جنگ و لبیک
عاشورا است و با تمام وجود از جمهوري اسالمی دفاع کنید و اگر نه خون هزاران 

کشـیدن در   ایـد. امـروز نفـس     مال کردهشهید را از صدر تاریخ اسالم تاکنون پاي
بـه   ،عبادت اسـت و تمسـک بجوییـد و توسـل پیـدا کنیـد      » اهللا«مت فضاي حکو
هاي الهی که همان انبیاء و اولیاء هستند و به یاري خدا بشتابید که خدا هدستگیر
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ولین جمهوري اسالمی ئکند و دل مس شما را در پیش بردن به اهدافتان یاري می
  .آوردن است ا به دردر »(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان«را سوزاندن دل 
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  نن
  

 )اصفهان 1341 -1360( نادري شهید ارژنگ 
ــا همــ ام تــا در صــفوف ســربازان  عجــزم در مقابــل شــیطان نفســم آمــده  ۀب

... جاهدان خدا به جنـگ کفـر بـروم،    در گروه م عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)(مهدي
نعمت جنگ بر ما  اکنون که میدان وسیع آزمایش خدا به وجود آمده و اکنون که

چرا استفاده نکنیم و این ابواب جنت را از دست بدهیم؟ چـرا   ارزانی داشته شده،
انـد و همـه جـا     اکنون که دشمنان خدا از همه جا به مرزهاي ایران حملـه کـرده  

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    به فیض شهادت نرسیم؟ با وجود این که مهدي ،جبهه است
ترسند  سربازان امام می ۀکنده که به راستی از سایایشان افه ترسی در دل الشریف)

چـه قـرآن   چنان هزار نفر از کفـار را حریـف اسـت.    و بیست نفر از قشون اسالم دو
یا ایها النبی حرض المومنین على القتال ان یکن منکم عشرون صـابرون  « فرماید: می
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  . 1»م قوم ال یفقهونان یکن منکم مائه یغلبوا الفا من الذین کفروا بانه یغلبوا مائتین و
  

 )اصفهان 1338 -1361( جلوخانی نادعلی امیر شهید 
از سربازانش از جمله من راضـی   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امیدوارم امام زمان

گویم که این سعادت بزرگ را نصیب من کـرد   باشند. خداي عزوجل را سپاس می
  را پر از عدل کند. اهللا جهان شاء  که در رکاب آن فرماندهی باشم که ان

  
 )فارس 1341 -1364( ناسک جهرمی جمشید شهید 
امـام   ،براي یک مرتبـه هـم کـه شـده وجـود مبـارك مـوال و سـرورم         !خدایا
بم قـوي شـود و مـرا بـه     را به من نشان ده تا قلـ  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

  باشد. راهت می خود برسان که آن شهادت در ۀآرزوي دیرین
  

 )البرز 1345 -1361( ناصر خاکی ینحس شهید 
هـایی کـه در    را از سـرزمین ) حسین( سالم فرزند کوچک خود !مامادر گرامی

ست و از آنجا که رنگ آسمان و زمینش سرخ اسـت  ا جویبارهایش خون ما جاري
(عجـل اهللا تعـالی   شود و از آنجا که امام زمـان  و آنجا که خدا با چشم جان دیده می

 بپذیرید. ،دهد ن میفرما فرجه الشریف)
  

 )فارس 1345 -1362( ناصري بمانعلی شهید 
  بیا بهر دفن شهید راه قرآن بیا. !مهدي موعود ،اي امام زمان
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 )زنجان 1341 -1360( ناصري سیدجالل شهید 
هاي حق علیـه باطـل بـه درجـه شـهادت رسـیدم هرگـز بـرایم          اگر در جبهه

ـ     دتان را در راه خـدا قربـانی   سوگواري نکنید. فقط و فقط افتخـار کنیـد کـه فرزن
ها حق بر باطل پیروز است و پیـروزي از آن   اید و اما بدانید که در تمام جبهه داده

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    ماست و چون خداي تبارك و تعالی با ماسـت و امـام زمـان   
 زیـر  هـا را آن ۀهمـ  یاور مستضعفان است و همچون امام رهبري داریـم،  ،الشریف)
  مار خواهیم کرد. و تار »کبراهللا ا«رگبار 
  

 )فارس 1343 -1360( نشین بادیه ناطق اسماعیل شهید 
امـت   آل محمـد   و امیدوارم خدا من را به آرزوي خود برساند تا پیش محمـد 

سـفید  رو (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    و امام زمان (صلی اهللا علیه و آله و سلم)محمد
نگیرد. طول عمـر   از ما ندتر شود و امام ما راامیدوارم اسالم پیروز و پیروزم بمانم.
را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     به درازي آفتاب بگرداند و ظهور امام عصر امام را

  . ... تعجیل نماید
  

 )البرز 1343 -1365( ابراهیم ناطقی شهید 
(عجـل اهللا  مهـدي موعـود   ،درود به پیشگاه یگانه منجی عالم بشـریت  با سالم و
اهللا   ب امام روحئنا ،و با سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران الشریف) تعالی فرجه

... و با سالم بر امت ایثارگر که با جـان و مـال خـویش در راه     الموسوي الخمینی
انـد و تـا برقـراري حکومـت حضـرت       پا خاسـته ه ایران باسالمی اهداف جمهوري 

اي  !»لبیک یا خمینـی «...  ند نشستاز پا نخواه(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي
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را لیاقـت  ا کنیم که م را شکر میو ت !خدایا .امروز روز امتحان الهی است !امام عزیز
باشـیم و بـا نثـار جـان       تعـالی فرجـه الشـریف)   (عجـل اهللا دادي از سربازان امام زمان

  ارزش خویش اسالم و انقالب را یاري نماییم. بی
  

 )تهران 1339 -1339( ناطقی اکبر شهید 
(عجـل اهللا تعـالی   ورزم و به امـام زمـان   من در اینجا باید بگویم به خدا عشق می

  . ... و دوست دارم روحم از این قفس بدن رها شود و به خدا بپیوندمفرجه الشریف) 
  

 )تهران 1337 -1361( ناظرزاده حسین شهید 
 اسـالمی،  خواهم که همیشه امام را یاري دهند تا انقالب از امت شهیدپرور می

حضــرت  ،تحویــل دادن آن بــه صــاحب اصــلی انقــالب -رود  بــه راهــی کــه مــی
هاي ظلـم   اهللا تمامی کاخ شاء  ادامه داده تا ان -(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي

مستکبرین که خداونـد در قـرآن    و ستم را واژگون کرده و پیروزي مستضعفین بر
  تحقق یابد. ،مجید وعده داده

  
 )خراسان رضوي 1345 -1362( ناظري جواد شهید 
هاي الهی اسالم که به خاطر وجود مقدس امام  که این سرمایه وش باشیده به
و رهبري امـام امـت و تـالش مسـئوالن و خـون       (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

شهداء و مقاومت دیگر برادران و خواهران به دست ما و شما رسیده، به آسـانی از  
 !... شما اي بـرادران  خبر از دست ما نربایند ین دشمنان از خدا بیدست ندهیم و ا

(عجل اهللا تعالی ر امام زمانکهایی براي لش براي دنیا و آخرت خود بکوشید تا ذخیره
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  و براي استقرار حکومت اسالمی در سراسر هستی باشید.فرجه الشریف) 
  

 )اصفهان 1345 -1365( سده الرعایا ناظم بهروز شهید 
و به امیـد ظهـورش و بـا    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) م به حضرت مهديبا سال
 ۀپاکـان و عشـق همـ    ۀمنتظران و روي هم ۀب برحقش که گوش همئسالم به نا

مستضعفان جهان به سوي اوست و خنجـري اسـت الهـی بـر چشـم مسـتکبران       
  الهی. جهانی و نوري از منبع انوار

  
 )اناصفه 1348 -1365( ناظمی احمدرضا شهید 

(سـالم  فرزنـد زهـرا   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)با درود بر مهدي صاحب الزمان
(عجل تا دست خدا و امام زمان« :... امام فرمودند مسلمین جهان ةفرماند ،اهللا علیها)

و جـاي   »دیـد  بر سر این ملت است، هیچ آسیبی نخواهیـد  اهللا تعالی فرجه الشریف)
مردم به یـاد روز   :. اما سفارشم»شود لت بیدارتر میبکشید ما را م« :دیگر فرمودند
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    باشید. امام زمان (علیهم السالم)پیرو ائمه اطهار ،قیامت باشید

... آرزویم، پیاده شدن احکام اسالم و بیداري مسلمین و  را فراموش نکنید الشریف)
ــ  گســترش حکومــت اســالمی و  ــرج حضــرت بقی ــرنگونی مســتکبران، ف اهللا  هس

  زیارت آن حضرت و شهادت در رکابش. ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)االعظم
  

 )اصفهان 1345 -1366( ناگلیانی حسین شهید 
همراه سربازان آقا امام  1توانستم کنم که در این موقع حساس کر میخدا را ش

                                                           
  در اصل وصیت: که توانستم -1
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نزنـد و   به جبهه بیایم و مال و منال دنیا مرا گول (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
ثبـت  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    توانستم که اسم من در اسماء یاران امام زمان

را (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان صالحیت سربازي آن شود هرچند که قلباً
امیدوارم که با ریخته شدن خون ما درخت اسالم و پرچم اسالم به زودي  ... ندارم

در (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     این انقالب امام زمـان به دست رهبر و راهنماي 
هـا را خـالی نکنیـد تـا      ... شما باید جبهه شود سراسر گیتی به اهتزاز درآورده می

ظهور کند و شما هم یاران او باشـید و   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اینکه امام زمان
  .با او شمشیر برکشید و دشمنان اسالم را نابود کنید

  
 )تهران 1347 -1366( محمدي نامدار جمال هیدش 

دانـم ایـن نامـه را     خـودم مـی   ۀآخرم را که وظیف ۀکنم نام آغاز می با نام خدا
دهم که خداوند الرحمن و الرحیم هسـت و خـدا    اول از همه شهادت می بنویسم؛

بنـده  (صلی اهللا علیه و آله و سلم) یکی است و هیچ شریکی هم ندارد و حضرت محمد
هـزار پیـامبر را بـراي     124دهـم کـه خداونـد     اوسـت و شـهادت مـی    ةستادو فر

راهنمایی بشـر فرسـتاده کـه اولـین آنـان حضـرت آدم و آخـرین آنـان حضـرت          
معصوم بـه عنـوان امـام و     12است و بعد از ایشان (صلی اهللا علیه و آله و سلم) محمد

و آخـرین   هسـت (علیـه السـالم)   رهبر برگزیده شدند که اولین ایشان حضرت علـی 
هست که ایشان غایب هسـتند و   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ایشان حضرت مهدي

روزي خواهند آمد و تمام مستضعفان و مظلومان را از شر ظالمان نجات خواهنـد  
  داد.

  



 

 361      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )تهران 1336 -1362( زاده بئنا اسمعیل شهید 
در ریف) (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـ    به شـما گفتـه بـودم کـه امـام زمـان       !مادرم
  و هواي دیگري دارد. چون اینجا یک حال ؛هاست جبهه
  

 )اصفهان 1346 -1364( خرزوقی نبی اسماعیل شهید 
کنـیم   می شکر را او ،جبهه شرکت کنیم توفیق داده است که در امروز که خدا

 و(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  سربازان امام زمان هم جزء خواهیم که مرا می او از و
  دهد. قرار (علیه السالم)قعی امام حسینیاران وا

  
 )تهران 1343 -1365( قهرودي نبئی ابوالفضل شهید 
و به حق تمام معصومین و مقربین و بـه   الم)(علیه السبه حق امام حسین !خدایا

ـ  ... حق پدر و مادرهاي مؤمن از سر تقصیرات من بگذر ه مـن نیـرو بـده کـه در     ب
به حق امام امت،پیر جماران  !خداوندا .نمراهت خدمت کنم و کارهایم را خالص ک

و (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     ما را به حب خودت و رسولت و به حب امام زمان
  امام امت بمیران.

  
 )کرمان 1341 -1361( اسداله نجارپاریزي شهید 

ام  ام و هدفم که همان اهللا است و باالترین سـرمایه  من که خدا را انتخاب کرده
ام کـه   اهللا شما بدانید که من در جنگی رفتـه  شاء  ان .کنم (خدا) فدا میرا براي او 
 است. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ن امام زمانآ ةفرماند
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 )اصفهان 1339 -1361( نجاریان براتعلی شهید 
مدعی اسالم هستم دیگر در یک محـیط   ،کنم انقالبی بودن می يمن که ادعا

باید  1پستفاوت بودن برایم حرام است،  ن و بیمحدود نشستن و در منزل خوابید
  لبیک بگویم.  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)و به نداي امام زمان [ه]هجرت کرد
بدانید و آگاه باشید که امروز خداوند تعالی ما را سخت  !جوهاي خدا اي انسان

اکنـون کـه مـا در سرنوشـت اسـالم       .ض امتحان و آزمایش قرار داده استدر معر
جنگ ما  .باید بدانیم که اسالم هرگز با کفر سازش و مصالحه ندارد ،همی داریمس

راه و هـدف   ةدامه دهندشما ات... صدام نیست بلکه با کفر جهانی اس امروز تنها با
آنان هستی خود را فداي اسالم کردند. چشم بـه راه هسـتند کـه از     ؛شهدا باشید
(عجـل اهللا  ظهور آقا امـام زمـان   ۀزمین س نداي اسالم سر داده شود وکربال و از قد

خود حضرت حکومت اسـالم را   ]است که[ و آن جا فراهم شود تعالی فرجه الشریف)
  گیرند. بر عهده می

  
 )خراسان رضوي 1320 -1365( کرمانی نجاریان احمد شهید 

و بـا   )لـه الفـداء   ارواحنا(ابن الحسنت حج ،اهللا االعظم  منتهی به ولی با سالم بی
شـما   ۀ... هم امام خمینی ،رهبر عزیز ایران و جهان ،پایان به پیر جماران یدرود ب

ـ یاري ناو (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) را به یاري قرآن و یاري امام زمان حـق  ب برئ
  کنم. امام خمینی عزیز سفارش می ،آن

   

                                                           
  در اصل وصیت: سپس -1



 

 363      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )زنجان 1340 -1360( نجفی آقامعلی شهید 
امیدوارم امام  ... )اهللا علیـه   سالم(يبر صاحب عصر این جهان، حضرت مهدسالم 
  ما را در لشکر خود به سربازي قبول کرده باشد.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )خراسان رضوي 1336 -1364( نجفی حسین شهید 
پایدار بمانید که  ،سعی کنید در برابر این انقالب که به خاطر دین اسالم است

  اهللا. شاء  است، ان(علیه السالم) ب امام زمانگشاي حکومت مطلواین انقالب راه
  

 )اصفهان 1331 -1361( نجیبی کتایونچه حسن شهید 
بیشتر بتوانید به  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) آقا ولی عصر ۀامیدوارم که در سای

خــواهم کــه ایــن رهبــر  از تــو مــی !... خــدایا اســالم و مســلمین خــدمت نماییــد
که  یو شعار مردم ما را به شعور برسان يدار ا نگهمستضعفان و محرومین جهان ر

دار و تمام  خمینی را نگه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا
 در ،باشـند  می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) که یاوران امام زمان رزمندگان راهش را

  کجا که هستند نصرت و یاري بنما. هر
  

 )خراسان شمالی 1337 -1362( انینریم شهید احمد 
 هـاي جهـان در مقابـل مـا     قدرت یو تمام ها از خودمان بپرسیم چرا ابرقدرت

مکتبی که در پیش داریـم   حکومت و از هاآیا دلیل این نیست که این اند؟ ایستاده
خـواهیم در تمـام    آیا براي این نیست چون مـا حکومـت اهللا را مـی    هراس دارند؟

... شـما   هـا از اسـالم و حکومـت اهللا خـوف دارنـد     ایـن  و جهان گسترش دهـیم؟ 
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در جبهـه همسـنگر    (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  چون امام زمان ؛خوشحال باشید
  کند. و آنان را یاري می [ست]فرزندان شما

  
 )تهران 1343 -1365( نژادجواد جمال شهید 

دم تـا نـداي   نبو(علیه السالم) چه در زمان حسینخداي را سپاس فراوان که اگر
فرزنـد   ،در زمـان خمینـی   ]ولـی [ او را لبیـک گـویم   »ینصـرنی  هل مـن ناصـر  «

بـالم کـه فرمانـدهی     هستم و خداي را شکر کرده و بر خود می(علیه السالم) حسین
دارم و باز سپاس بیکـران خـداي را    الی فرجه الشریف)(عجل اهللا تعچون آقا امام زمان

... مـن   مظلوم را به من عطـا کـرد   ۀخط این ،فیق خدمت در کردستان عزیزکه تو
خود ببال کـه فرزنـدت از    خوشحالم و به داشتن چون تو مادري مفتخر. تو نیز بر

  بود و از براي دین خدا جان داد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان
  

 )خراسان رضوي 1338 -1360( نصرآبادي اصغر شهید 
بجنبیم نه دنیا و نـه آخـرت نخـواهیم داشـت و     آگاه باشید که اگر امروز دیر 

ند، چشم امید اتمام محرومان جهان که در زیر ظلم و ستم و بند خدایان دروغین
سـت بـراي   اند و بدانیـد چقـدر افتخـار آفـرین ا     به ایران اسالم و انقالبمان دوخته

  است. )(عجل اهللا تعالی فرجه الشریفاش امام زمان رزمنده اسالم که فرمانده ةخانواد
  

 )اصفهان 1335 -1360( نصراصفهانی ابراهیم شهید 
بعد از سالم امید است که پیوسـته رهـرو    .درود و سالم بر برادران و خواهرانم

راه شهیدان، این حسینیان زمان باشید و در نماز دعایمان کنید که شهیدان زنده 



 

 365      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  باشیم. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)افتخار آفرین امام زمان
  

 )زنجان 1341 -1361( نصرالدینی جواد هیدش 
حـق علیـه باطـل     ۀلیاقت دادي که در جبه این خدایا! تو را سپاس که به من

  باشم.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) باشم و اگر تو قبول کنی، جزء سربازان امام زمان
  

 )اصفهان 1342 -1362( ابراهیم نصرالهی شهید 
در قلب او راه پیدا کرد و اگر عشق  شوق خدا شما باید این را بدانید اگر کسی

در قلب او نقش بست چـه حـالتی   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) خمینی و امام زمان
 کند دیگر در این دنیا نیسـت و در  دهد که خیال می حالتی به او دست می د؟!دار

 شود و همیشه ناراحت عالم دیگر است و این دنیا براي او همچون قفس تنگی می
گـردد و   خـود مـی   ةزي را گم کرده و به دنبال گم کرداست و مثل اینکه یک چی

  اند. رفته او ياند و به سو خود را پیدا کرده ةشهدا گم کرد
  

 )لرستان 1343 -1361( نصرالهی پرویز شهید 
هـر کجـا کـه     ؛تنها آرزویم از تو این است کـه هرگـز در بسـتر نمیـرم     !بارالها

(عجل اهللا تعالی فرجـه  هید نشوم رویم در پیش امام زماناگر ش ،میرم شهید شوم می
  ؟!آنان برخوردکنم ی بایدر پیش دوستان رویم سیاه، پس با چه رو سیاه، الشریف)
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 )تهران 1344 -1363( زاده نصرالهی احمد شهید 
چـون بـرادرت    ؛ادرت دلتنگـی نکنـی  امیدوارم که در فراغ بـر  !خواهر مهربانم
... اي  باشد رفته و در آنجا منتظرت میتعالی فرجه الشریف)  (عجل اهللاپیش امام زمان

نیا سربلند کردنـد و  این اسالم و امام بودند که به ما عزت دادند و ما را در د !ملت
ها را همچون جان حفاظـت کنـیم کـه در غیـر ایـن      ماست که آن ۀاین نیز وظیف

 تعـالی فرجـه   (عجـل اهللا ایم و خشـم خـدا و امـام زمـان     صورت ضرر و خسران نموده
  ایم. مهیا کرده را براي خود خریده و عذاب آخرت راالشریف) 

  
 )اصفهان 1346 -1367( نصیري ابوالفضل شهید 

سالم و درود بر رزمندگان ایثارگر کـه جانشـان را کـف دسـت گذاشـته و بـه       
(عجل اهللا تعالی فرجه اند تا اینکه به یاري خدا و امام زمان سوي دشمنان اسالم روانه

  فساد و ظلم را بکنند. ۀریش لشریف)ا
  

 )اردبیل 1346 -1365( نصیري بیوك آقا شهید 
 (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) ما را از پیروان و یاران واقعی آقا امام حسین !خداوندا
حقیر قبول کـن و   ةعالی از بند ۀاین خدمت کم ما را در درج !پروردگارا .قرار بده

  شهداي اسالم باشیم.  که از لشکر  1گذاربر ما منت 
...  قرار بـده  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ما را از سربازان آقا امام زمان !پروردگارا

برسان و ایـن انقـالب عظـیم را    انقالب اسالمی ایران را به پیروزي نهایی  !خداوندا
  قرار بده. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)انقالب آقا امام زمان ۀمقدم

                                                           
   در اصل وصیت: منت نما -1



 

 367      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

 )خراسان رضوي 1347 -1363( رينصی جالل شهید 
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)لباس فرج به قامت آقا امام زمان !معبودا ،پروردگارا

(عجـل اهللا تعـالی   برکت رهبر کبیر انقالب را تا ظهور حضرت مهديبپوشان. عمر پر
  و در کنار آن حضرت زنده و محفوظ بدار.فرجه الشریف) 

  
 )قزوین 1338 -1364( نظافتی حسین شهید 

بهتـر   ۀتقـوا بیاموزیـد و بـراي سـاختن جامعـ     فرزندان خود را دین و دانش و 
اهللا   عجـل (ظهور آقـا امـام زمـان    ۀاهللا زمین ءشا  آینده آماده نمایید، تا ان اسالمی و
  گستر را مهیا سازید. امام عدالت و حکومت جهانی آن )الشریف  تعالی فرجه

  
 )خراسان رضوي 1323 1365( نظرزاده عمارت براتعلی شهید 

ن و نماز آدانم کوشا باشید و به اسالم و قرخواهم که در تربیت فرزن از شما می
ها را یاري نمایید تا در آینده سربار جامعه نباشند بلکه سـرباز خـوبی   جماعت آن

خمینـی کبیـر    ،امـام امـت   [او]، بئو نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)براي امام زمان
  را ادامه دهند.باشد و راه م

  
 )اصفهان 1340 -1361( ها نظرکرده حسین شهید 
ي حتی شـهادت در راه خـودت را.   زندگی خواستم به من داد چه درهر !خدایا
اما افسوس که فقط یک جان در کالبد خود بیشتر ندارم کـه در راه تـو کـه     ،شکر

ـ و راه نا (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    راه اسالم و راه امـام زمـان   حـق امـام   بر بئ
  خمینی عزیز است فدا کنم.   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
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(عجل اهللا تعالی فرجه باز هم شکر که سرباز اسالم هستم، سرباز امام زمان !خدایا
 ةرا چگونه بتوانم از عهـد و در ارتش حکومت اسالمی خدمتگزارم، پروردگا الشریف)
  ؟یمآشکرت بر

  
 )اردبیل 1345 -1365( نظرعلیان چنگیز شهید 

شکن زمان و بـا   من از موقعی که انقالب اسالمی به امامت خمینی کبیر و بت
بـه   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     آقا امام زمان ،بن الحسن العسکريا هیاري حج

خیلـی دوسـت    ،پیروزي رسید و از هنگامی که عراق کافر بـه ایـران حملـه کـرد    
ماسـت ایـن انقـالب را بـه      ۀکـه آرزوي همـ   طـوري  ... همان داشتم به جبهه بروم

(عجـل اهللا تعـالی   امـام مهـدي   ،اهللا االعظم ه ري امام عزیز به انقالب حضرت بقیرهب
تـوانیم بـا    ما مـی  .باشد زد که انقالب جهانی اسالم می  پیوند خواهیم فرجه الشریف)
 (عجل اهللاحکومت مهدي ۀزمین - مقابل اسالم ناچیز است خونی که در - نثارخون

  را فراهم نماییم. تعالی فرجه الشریف)
  

 )تهران 1336 -1361( نظري احمد شهید 
(عجل اهللا تعالی فرجـه  اهللا و سربازان امام زمان ر جندکحد بر لشبی درود سالم و

عزیزم، پدر و مـادري کـه در پنـاه اسـالم و حمایـت از       ةو سالم بر خانواد الشریف)
ـ      کراه با لشه را به من دادند که همقرآن این اجاز ه ر جنـداهللا بـه جنـگ بـا کفـر ب

  پاخیزم.
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 )اصفهان 1342 -1361( نظري احمدرضا شهید 
ـ ایـن نا  ،این یـاور مستضـعفین جهـان    ،امام عزیزان !پروردگارا ب بحـق امـام   ئ

ید و منصـور و عمـرش را تـا    ؤرا در پناه خودت م (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  ظهور موالیش طوالنی بگردان.

  
 )فارس 1324 -1364( نظري حبیب یدشه 

  !(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     صفا و اي سربازان امام زمـان شما اي برادران با
اي کـه بـه    محکـم الهـی و آیـه    ها پوشیدن این لباس مقدس و این زربدانید که ب

شما به  تر شده است و سینه دارید وظیفه و مسئولیت شما بس سنگین و سنگین
نزند کـه   خداي ناکرده عملی از شما سر. در این جامعه هستید ةسواُعنوان الگو و 

  باعث خدشه دار شدن خط انقالب اسالمی بشود.
  

 )خراسان رضوي 1342 -1362( نظري طوفال براتعلی شهید 
آورم کـه توفیـق    نخست حمد و سپاس پروردگار توانا و حکیم که به جـا مـی  

ـ حـت قیـادت نا  بلوغ حکومـت اسـالمی ت   عنایت فرموده در زمان حـق امـام   ب برئ
(چـون   خمینی عزیز در مصاف با احـزاب ملحـد   ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) تحت زعامت موالي مؤمنان امام زمان خوارج نهروان)
کارم یکی از ایـن دو راه خواهـد    ۀی و عشق به اسالم بپردازم و نتیجبا کمال آگاه

  بود.
وزي: که با کمال مسرت تحت پرچم والیت فقیـه و اسـتمرار حکومـت    پیر -1

 جهت اعتالي اسالمی، بـاقی عمـرم را   )ارواحنا له الفداء(ظهور مهدي موعود اسالم تا
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  که به سر ببرم.
ـ عادت جهان که در آن نهفته اسـت نا شهادت: که فیض بس عظیم و س -2 ل ئ

اهللا  بهتـر بـه لقـاء    ۀو بـا توشـ  روسـپید   (علیه السالم)گردم و در نزد موالیم حسین
این مظهر شهامت و صداقت و شجاعت  رهبر عزیزمان را، !گارادپرور ... بار بپیوندم

حتـی در کنـار    (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) و پاکی را تا ظهور حضرت قائم آل محمد
  حضرتش حفظ بفرما.

  
 )قزوین 1329 -1360( نظري قارخونی اروجعلی شهید 

روحـی و ارواح العـالمین لـه    (امام زمان ،ساحت مقدس ولی عصربا عرض سالم به 
که از عمر من بکاهد و بر عمـر   خواهم از خدا می و درود بر منجی انسانیت. )الفداء
روم نـه بـراي انتقـام بلکـه بـه       ... با یاد تو به جبهه میا! خدای ... برکتش بیفزایدپر

(عجـل  خدا و امام زمـان  ،کنم منظور احیاي دینم و تداوم انقالبم پاي در چکمه می
  طلبم. را به یاري می حق اوب برئو نا اهللا تعالی فرجه الشریف)

  
 )آذربایجان شرقی 1343 -1362( نظري قراگوزلو ابولفضل شهید 
لبیـک   (علیـه السـالم)  شهیدان سرور »ناصر ینصرنی هل من«روم تا به نداي  می

از  کـنم.  شهرمان هجرت می از ام. شهادت نشسته هاست که به انتظار بگویم. مدت
عاشقانه و با نیتـی پـاك جـان     (علیه السالم)روم به جایی که یاران حسین جایی می

جـایی کـه مـردان حـق از تمـام       ؛کننـد  قـرآن و اسـالم مـی    خود را فـداي اهللا و 
 و مـادر  از زن و فرزند و خانواده و پـدر  اند. پوشی کرده هاي دنیوي چشم وابستگی
خونم خدمت کوچکی بـه   اي از روم تا با قطره حق بپیوندند. میبه  اند، تا دور شده
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تـا تمـام   ، اري شـود آبی تا اشم که اسالم به خون احتیاج دارداسالم و دینم کرده ب
از مردم انقالبـی و   جهانخواران مستکبر نجات یابند. ]دست[مستضعفین جهان از 

روزي کامـل  امام حرکـت کـرده و تـا پیـ     خواهم که همواره پشت سر مسلمان می
آرزویـم ایـن اسـت کـه در راه      دست از مبارزه علیه کفر و نفاق بـر ندارنـد.   اسالم

که از من  یامیدوارم خون شهید شوم. ،مکتبم کشته شوم و اگر خداوند مرا بپذیرد
شود در راه اسالم و مکتب و پیروزي مستضعفان جهان باشد. مـن آرزو   ریخته می
هـم   زندگی فانی و فنا شدنی حداقل براي یکبارحال این  در این دنیا و داشتم در

را  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ريکبـن الحسـن عسـ   ا هکه شده امام زمان، حج
ایـن   خـونم در  ةامیدوارم در هنگامی کـه آخـرین قطـر    و ولی نشد ،مالقات نمایم

را مالقـات   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    امام زمـان  ریزد دشت کربالي کرخه می
  م.نمای

  
 )فارس 1343 -1361( نعمت الهی امین شهید 

طورکـه   این را بدانید که انقالب ما قائم به شخص نیست. همان !اي امت اسالم
اسـالم و انقـالب    (صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)   صدر اسالم با مرگ حضرت محمد در

کـه در   طـور  اسالمی از بین نرفت و محصور به مرزهاي جغرافیایی نیسـت، همـان  
مکـه و مدینـه نبـوده بلکـه      ةحصور به مرز نبود و فقـط در محـدود  اسالم مصدر 

جهانی بوده و محصور به ملیتی خاص نیست و نژاد معنـایی نـدارد، بلکـه مـالك     
و استمرار این انقالب به خاطر  1»اهللا اتقیکم ان اکرمکم عند« ؛ها تقوي است ارزش

(عجـل اهللا  ضرت مهـدي باشد به این امید که تا ظهور ح همین خصوصیات فوق می

                                                           
   13سوره حجرات؛ آیه  -1
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  این نهضت ادامه داشته باشد.تعالی فرجه الشریف) 
  

 )تهران 1347 -1365( نعمتی احمد شهید 
بـن   دهم به وحدانیت پروردگارم و به این که حضرت محمد در اول گواهی می

دهـم بـه    اوسـت و گـواهی مـی    ةآخرین فرسـتاد ، (صلی اهللا علیه و آله و سلم)عبداهللا
 (علیـه السـالم)  از حضرت علی ابن ابی طالب (علیهم السالم)معصوم امامت دوازده امام
و بـه  (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    حجت ابن الحسن العسکري ،تا امام آخرالزمان

شاهدي که هدف من از رفـتن   تو !خدایا... بار امام خمینی ،حقشب برئحقانیت نا
ایـن  ز شـرکت در  به جز تو نبوده و نیست و تو شاهدي که هـدف مـن ا   هبه جبه

فقـط   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حق امام زمانب بئجهاد بزرگ و پاسخ به نداي نا
بـر   »(صلی اهللا علیه و آله و سلم)اهللا محمد رسول«و  »ال اله اال اهللا«بر افراشتن پرچم 

 ةکـنم کـه دربـار    از شما عاجزانه تقاضا مـی  !... اي عزیزانم تمام جهان است و بس
فکر کنید تا به عظمت آن و مرحمتی که خداوند تبارك و تعالی به ما  این انقالب

سال و اندي از حکومـت پیـامبر    1400انقالبی که پس از گذشت  کرده پی ببرید.
بـه رهبـري امـام     1*و  (علـیهم السـالم)  ائمـه اطهـار   و(صلی اهللا علیه و آله و سلم) اکرم

هاي آنان نقش بر آب شـد و   عزیزمان آغاز شد و به خواست پروردگار متعال نقشه
بینید بعـد از گذشـت     که می طور این انقالب اسالمی همچنان پابرجا ماند و همان

چند سال از آن هر روز استوارتر از روزهاي قبل به طرف اهداف اصـلی خـود کـه    
 رود و ان به پیش می ،توحید در سرتاسر جهان است ۀترین آنان برقراري کلم مهم

  این نهضت ادامه دارد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان اهللا تا ظهور شاء 
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 )البرز 1344 -1362( نعمتی حامد شهید 
بینیم در این برهه از زمان دشمنان اسالم در پی آنند که مانع شوند تا این  می

 اسـت و مقصـدش ظهـور    (علیـه السـالم)  انقالب که سرمنشاء انقالب خونبار حسین
از ظلمت  ها و این چراغ هدایت انسان ل جهان صادر گردد،آیین اسالم به دیگر مل

 زیـر  در و جهل به روشنایی و کمال را خاموش گردانند و همچنان ملل جهـان را 
 ،ها و تجاوزات خود بر مردم باقی بمانند ظلم و فساد خویش نگه دارند و به خیانت

م شـما  م داد و تسـلی یگـوییم کـه دیگـر تـن بـه ذلـت نخـواه        ولی ما به آنان می
 )ارواحنا لتراب مقدمـه الفـداء  (ن خداوند متعال و یاري امام زمانشویم بلکه با ایما نمی

گونـه  هر ةایـم و آمـاد   حقش خمینی کبیر به جنگ با شما آمـده ب برئو رهبري نا
(علیـه  پـس از فـتح کـربالي حسـین     ... ها و مشکالت هستیم ها و محاصره سختی
تـالش  [تا قدس عزیز پیش خواهیم رفت و  الم)(علیهم السو مرقد ائمه اطهار السالم)

ساز را به رسالت برسانیم و این امانت را به صاحب  این مکتب انسان ]خواهیم کرد
  .تحویل دهیم )ارواحنا له الفداء(امام زمان اصلی خود،

  
 )تهران 1345 -1361( حسن نعمتی شهید 

هاي خـود   دست و دعا کنید امام را در روز اول قبرم براي من فاتحه بخوانید و
(عجل رساندن امام زمان را رو به آسمان بلند کنید و از خداي خود طلب مغفرت و

  را بکنید.اهللا تعالی فرجه الشریف) 
  

 )مرکزي 1335 -1361( نعیمی شهید احمد 
 سـازي حکـومتش و   زمینـه  و (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  براي حضرت مهدي
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  سالمتی امام خمینی دعا کنید.
  

 )لرستان 1345 -1366( نقدي اردشیر شهید 
باز اسـالم و  سـر  .این راه را انتخاب کردم ئن،گاهانه با چشمان باز و دلی مطمآ

ا آخـرین  تـ از دشـمن بـاکی نـدارم و     ،هستم(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  کنم. جنگم و از بذل جان خویش دریغ نمی نفس با آن می

  
 )اصفهان 1340 -1361( پور نقدي حسین شهید 
فرماندهی جنـگ   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)شنیدم که امام زمان می روز هر و
کـه بـه جبهـه     هم برسد کردم که نوبت به ما می شماري ساعت به عهده دارد، را

 دست به دسـت همـدیگر   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)سربازان امام زمان با برویم و
بـه جبهـه    وقـت آن رسـید و   ن اسالم بجنگـیم تـا  دشمنا با یاري خدا با بدهیم و
  . ... رفتیم
  

 )اصفهان 1342 -1364( نقدي جوشقانی حسن شهید 
 !رسانان خـون هـزاران شـهید    گران استقالل، پیام هاي آینده، اي نغمه اي نسل
(عجـل اهللا  طورکلی خود را جهت ظهـور امـام زمـان     ها را، به این خون پاس بدارید

  ماده سازید.آتعالی فرجه الشریف) 
  

 )تهران 1337 -1362( نقیان فشارکی امیرحسین شهید 
(سـالم  مهدي فاطمه و (علیه السـالم) دشت عاشقان حسین اینجا کربالي حسین،
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(عجل اهللا تعالی بین نماز مغرب و عشاء آن امام زمان عاشقانی که در ؛است اهللا علیها)
(عجـل اهللا تعـالی   د مهـدي عاشقانی که در دل شب بـه یـا   ،بینند را میفرجه الشریف) 
... من فقط بـه عشـق پیـروزي اسـالم عزیـز و       دهند مناجات سر می فرجه الشریف)

(عجـل اهللا  و دیدار روي یوسف فاطمه، مهدي قائم (علیه السالم)دیدار کربالي حسین
ام تـا بـه خودسـازي درونـی و تکمیـل       آمـده  ام، به جبهه آمـده  تعالی فرجه الشریف)

مراحل آخر اگر لیاقت داشتم پر کشیدن بـه سـوي معبـود و    معنویات اسالم و در 
... به امیـد پیـروزي رزمنـدگان سلحشـور اسـالم در سراسـر        اهللا شاء  معشوقم ان

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)جهان بشریت و ظهور و فرج امام زمان
  

 )چهارمحال و بختیاري 1350 -1366( نکویی قهفرخی علی فتح شهید 
وارث بـه   در آینده در قـدس نـداي فرزنـدت و    ما در کربال و !اي حسین عزیز

(عجـل اهللا تعـالی   زمینه را براي ظهور امام زمان گوییم و روح خدا را پاسخ می ،حقت
  از خداي بزرگ سپاسگزاریم. سازیم و آماده میفرجه الشریف) 

  
 )فارس 1346 -1365( نگهداري بهزاد شهید 

قـدمی بـردارم کـه حـق      ،گیرمانان بجان دهم ج ؛یک معامله بودم ۀدر اندیش
اي از بهترین یاران امـام   آمدم. عده ها بود که به میدان کارزار می مدت پذیرا باشد.

چه  گشتم هر شهید شدند. من با شرمندگی برمی (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
شدم گاهی اوقات کشیدم موفق به رفع نواقص نمی کردم و زحمت می جستجو می
  ولی موفق نبودم. ،برسان خود را ،شتاب کن ،فتم عقب ماندمگ می به خود
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 )تهران 1339 -1361( نهاوندي شهید احمد 
(عجـل اهللا تعـالی   ب امام زمانئنا ۀاید که در سای شما که این افتخار را پیدا کرده

شکن زندگی  ناپذیر و دشمن این رهبر شکست ،حضرت امام خمینی ،فرجه الشـریف) 
صهیونیسـم   اسـتکبار جهـانی و   امـام عزیزمـان در برابـر ظلـم و    کنید باید چـون  

ان تـاریخ را بـه   آن احمق ةپوز مبارزه کرده و خوار و دشمنان اسالم ایستاده وجهان
  افکنید. از دل زمین کنده دور کثیف آنان را ۀخاك مالیده و ریش

  
 )فارس 1341 -1361( نوبختی جواد شهید 

 ،عملیـات  ةفرماند مسلماً ،بریم حمله می ما امشب به فرمان خدا بر تجاوزگران
پـیش خـواهیم    است و ما تحت فرماندهی او (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان

  . ... تمامی مسلمین باز کنیم رفت تا راه کربال را بر
  

 )خوزستان 1345 -1365( نوذري اسماعیل شهید 
  تعـالی فرجـه الشـریف)   (عجـل اهللا چشم ما را به جمال نورانی امام زمـان  !خدایابار
  بگردان و ظهور آن حضرت را نزدیک بفرما. منور

  
 )سمنان 1343 -1365( نورانی احمد شهید 

آب نبینـد   شب اگر رخ مهتاب نبیند سخت است مهدي جان/ لب تشنه اگر ...
سخت است مهدي جان/ نوکر، من و ارباب، تویی مهدي جان/ نوکر اگر رخ اربـاب  

  ...  ن/نبیند سخت است مهدي جا
 را شکر که این نعمت جنگ را به ما عنایـت فرمـودي تـا بتـوانم در    و ت !خدایا
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مهـدي   ،فقـط نـور قـرآن حـاکم اسـت و نـور امـام زمـان         (جو) جبهه کـه واقعـاً  
هـاي نـورانی و بشـاش رزمنـدگان      است و چهره (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعود

انـدازد و محـیطش را    مـی  ه السـالم) (علیاختیار به یاد یاران امام حسین آدمی را بی
واخذل  /اللهم انصر الجیوش المسلمین« ... درك کنیم ]ست[ مثل صحراي کربال

  .»فی بالد امام زماننا /ش الکافرینوجی
  

 )اردبیل 1350 -1367( نوراللهی اسد شهید 
و ظهـور   هـاي حـق علیـه باطـل     جبهـه  آرزوي پیروزي رزمندگان اسالم در با
   .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)الزمان صاحب ،امام زمانتر آقا چه سریعهر

  
 )همدان 1345 -1365( نورعلیی بهبود شهید 

هـا و سـایر    کنم به عـدالت اجتمـاعی در ادارات، در ارگـان    شما را سفارش می
این را بدانید که پایـداري جمهـوري اسـالمی در گـرو عـدالت       .هاي دولتی بخش

ي زیاد دست بـه عمـل بزنیـد تـا     به جاي شعارها .است(علیه السالم) اجتماعی علی
  را فراهم کنید. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ظهور آقا امام زمان ۀمقدم
  

 )اردبیل 1344 -1361( نورمحمدي اله اذن شهید 
اولین منادي عملی شهادت و سعادت  ؛(علیه السـالم) سالم و تهنیت بر حسین با

مهــدي  ،امــام منتظــر ،ن والیــتو ســالم بــر دوازدهمــین کوکــب فــروزان آســما
(عجل اهللا ب برحق امام زمانئنا ،، سالم بر خمینی(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)موعود

 »هل من ناصر ینصرنی«اکنون به نداي  !ماپدر و مادر گرامی ... تعالی فرجه الشریف)
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گویم. با اذن شما از سنگر مقدس کـالس و   ام لبیک می قائد و رهبر و مرجع یگانه
شـتابم. باشـد    مـی  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مدرسه، به یاري لشکریان امام زمان

  لطف خداوند شامل حال بنده شرمنده گردد.
  

 )قم 1324 -1365( نوروزي اصغر شهید 
امیدوارم که پرچم انقالب جمهوري اسالمی ایران بـه پـرچم انقـالب حضـرت     

بـر  کومت عدل الهی در تمام جهان بپیوندد و ح (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)مهدي
  بلند و استوار باشد.سر مظلومان سایه گستراند و سر

  
 )تهران 1343 -1365( نوروزي حسین شهید 

 ؛را شـاد کردیـد  (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   شما قلب امام زمان !پدر و مادرم
ر چرا که به نداي امام عزیزمان لبیک گفتیـد. بدانیـد قیامـت در حضـور پروردگـا     

من از شما ممنونم که در دامن پاك خود مرا پروراندیـد تـا ایـن     .روسفید هستید
 راه را بیابم و در چنین زمانی به یاري دین بروم و جان خود را بدهم.

  
 )سمنان 1344 -1362( فر نوروزي ایرج شهید 

را هرچـه زودتـر   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهدي ،خداوند حکومت امام عصر
  گشا بفرماید.جهان سایهبر تمام 

  
 )گیالن 1346 -1367( نوري اصغر شهید 
دشمنان ما را کور و ذلیل بگردان و اسالم را تحقـق بـبخش. نهضـت     !خداوندا
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  پایدار بگردان.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) پاك اسالم را تا انقالب مهدي
  

 )اصفهان 1342 -1361( نوري اکبر شهید 
(عجـل اهللا  پیروي از امام خمینی پیـروي از امـام زمـان    !اي برادرانم و خواهرانم

  پس از او پیروي کنید تا رستگار شوید. ،است تعالی فرجه الشریف)
  

 )اردبیل -1361( نوري بختیار شهید 
بـر ایـن دشـمن    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امید است با یاري اهللا و امام زمان

  ران بگشاییم.پیروز گردیم و راه کربال را بر مسلمانان ای
  

 )خراسان رضوي 1338 -1361( نوري اهللا حبیب شهید 
بر جهان طنین نیفکنـد مبـارزه   » اهللا رسول محمداً«و  »اهللا اال  اله ال«تا بانگ 

ما هستیم و حاال کـه ایـن نهـال     ،هست و تا در هر کجاي جهان که مبارزه هست
به سـویم بشـتابید و   ها  شود، اي گلوله پاي اسالمی با خون سرخ من آبیاري مینو

بـالم کـه پاسـدار اسـالمم و در راه اسـالم       خود می زیرا که بر ؛ام کنید قطعه  قطعه
و غرب و اي منافقـان  ... و اما شما اي جیره خواران شرق  کنم جان خود را فدا می

انقالب امام  ۀو به این انقالب اسالمی که مقدم اي به خود آیید لحظه !بدتر از کفار
جـاء الحـق و زهـق    «زیـرا کـه    ؛اسـت بیندیشـید   تعالی فرجه الشریف) (عجل اهللازمان
پس هنوز که راه توبه باز است به درگاه خداي متعال روي آورده و خـود   1»الباطل

  را از گمراهی و بدبختی نجات دهید.
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 )اصفهان 1346 -1362( نوري دهنوي حسین هیدش  
 شـما  بر ا انتخاب کرده وکه خداوند شما ر  خواهم ایران می مردم شهیدپرور از

ـ    زمینـه را  را روي زمـین حـاکم و   دیـن او  منت گذاشته تـا  اهللا   یبـراي ظهـور ول
 مستضـعفان را بـر   آمـاده سـازید تـا   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان ،االعظم

بدانید که این  نعمت بزرگ را به جاي آورید و گردانید. شکر این مستکبران پیروز
هـیچ   از ،باشـد  می چون براي رضاي خداوند باشد و قیام کربال می ۀقیام شما دنبال

  قدرتی نترسید.
  

 )گیالن 000 -1365( کفترودي  ابراهیم نوري شهید 
کشور ما امام زمانی شـده و   .خواهشی که از شما دارم گوش به شایعات ندهید

  . ... شته باشیدکنند، قدرشان را دا مسئولین کشور صادقانه کار می
  

 )اصفهان 1343 -1361( ابراهیم نوري کوهانی شهید 
(عجل اهللا تعالی فرجه انقالب اسالمی ما را به دولت جهانی مهدي !اي ایزد یزدان

(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا .متصل بگردانالشریف) 
  دار. خمینی را نگه

  
 )تهران 1342 -1362( آبادي نوش حسین شهید 
غیر از شهادت نداشتم که هم اکنـون ناکـام از دنیـا     یخدا من آرزوی  به !مادرم

اگـر   (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   بروم. من کامم شهادت بود، که از دست مهدي
  بنوشم. ،لیاقتش را داشتم
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 )مازندران 1346 -1365( نیازآذري اسرافیل شهید 
از مـا راضـی و خشـنود     را (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ما امام زمان[خدایا] 

  بگردان.
  

 )همدان 1345 -1363( نیازي بهرعلی شهید 
دارید که به خدا قسم در زمان غیبت امـام   امامتان را خوب نگه !اي مسلمانان

او گام بردارید کـه خـط    او را دعا کنید و همواره در خط .بهتر از او نخواهید یافت
امیدوارم که بـه یـاري خداونـد    ...  و در نهایت خط خداست )السالم  علیه(امام زمان

این انقالب شکوهمند اسالم را به پیـروزي نهـایی برسـانیم و ایـن انقـالب را کـه       
الهی بسپاریم است در دست ما ملت مسلمان ایران به دست آن بزرگ مرد  یامانت

 .باشد می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ابن الحسن العسگري هکه آن امام زمان حج
  

 )تهران 1343 -1362( نیازیاناهیم ابر شهید 
بر روي زمین ولـی از طـرف    ]الهی[ دهم که براي برقراري نظام شهادت می ...

شـود تـا بـه حضـرت      شروع می (علیه السالم)که از حضرت علی 1معرفی شدپیامبر 
ایـن دوازده امـام    ۀکـه جهـان در زیـر سـای    (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  عصر ولی

باشد که اگر ایـن دوازده تـن نبودنـد جهـان بـدون ولـی        می م)(علیهم السالمعصوم
داشـتی   ... دیگر در این دنیا هیچ چشم رفت پاشید و از بین می بود و از هم می می

ب او، دنیا در پیش چشمانم ئو نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)ندارم جز به امام زمان
رهـایی و   ۀت هـم وسـیل  نـدانی ایـن زنـدان و شـهاد    مانند زندان است و من هم ز
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 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      382
 

  دهد. رسیدن به وصال دوست که همین شوق وصال به من قوت قلب می
  

 )سیستان و بلوچستان 1348 -1364( احمدرضا نیکبخت شهید 
همه تحـت   .کند همه را رهبري می(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) اینجا امام زمان

  در سراسر جهان. »هللاال اله اال ا«به امید برافراشته شدن پرچم  ... امر اوییم
  

 )تهران 1340 -1360( پرور نیک بهزاد شهید 
ایـن   ام که ایـن انقـالب بـا    تمام وجودم این موضوع را دریافته من با !پدر جان

(عجـل  رهبري راه خود را تا متصل شدن به انقالب بزرگ و جهانی حضرت مهـدي 
ربه زدن بـر آن  چه دشمنان سعی بر ضاگر طی خواهد کرد. اهللا تعالی فرجه الشـریف) 

مرا ببخش و برایم دعا کن کـه خداونـد مـرا و تمـام      !جان ... مادر را داشته باشند
شوند جـزء سـربازان شـهید     کسانی که در این انقالب براي حفظ اسالم کشته می

  محسوب بگرداند. (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)امام زمان
  

 )اناصفه 1346 -1365( نیکخواه باغبادرانی جمشید شهید 
امام  ،هاي حق علیه باطل علمدار جبهه ،با درود و سالم بر منجی عالم بشریت

  .(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان
  

 )خراسان رضوي 1343 -1365( رفتار نیک حسن شهید 
در تمام مسائل مسئولین را یار و یاور باشید و کمتر مشکالت را به رخ بکشید 

ها محرم راز باشید نه اینکه خودتان اي آنهمگی مسئولید بر .که خدا شاهد است
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ظهـور امـام    ةطورکلی خودتان را آماد  مشکالت و کمبودها باشید. به ةبرمال کنند
هـا، کـه جـایی     ... بشتابند به سوي جبهـه  سازید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)زمان

اي خود را برسانید به سـنگره  .تر از سنگرهاي خط مقدم نیست باصفاتر و روحانی
...  کـه ایـن افتخـار را نصـیب خـود کنیـد       (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  امام زمان
(علیـه  اي از مبارزه و کوشش در راه خدا که همان منتظر واقعـی امـام زمـان    لحظه

رخـش زدوده   ]پـرده از [ دست برندارید. بدان امیـد کـه روزي   ،بوده استالسـالم)  
  ها به جمالش منور شوند. شود و دیده
ید پیروزي اسالم بر کفر جهانی و با آرزوي فتح کربال و قـدس عزیـز کـه    به ام

  منزلگاه عاشقان و عارفان سوخته دل است.
  

 )قم 1347 -1364( نیکوروش امیرحسین شهید 
شـعبان اگـر بودجـه داشـتید چراغـانی کنیـد کـه روز تولـد امـام           ۀدر نیم ...
  است.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
  

 )فارس 1345 -1365( یکویین جواد شهید 
و امـامی   (صلی اهللا علیه و آله و سـلم) اول سالم بر اسالم که پیامبري چون محمد

و فـروع   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)اي چون مهدي و ذخیره (علیه السالم)چون علی
... و سالم بر رزمندگانی که بعد از ما خواهند جنگید. شاید  دینی چون جهاد دارد

و شاید بـراي آزادي قـدس و سـالم و    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مهديدر رکاب 
درود بر پدر و مـادرانی کـه فرزنـدان خـویش را بـراي عشـق و شمشـیر تربیـت         

ایمانی ده تا نام و نان خود را فدایش کنیم نـه   !کنند نه براي نام و نان و خدایا می
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امـام   ةچشـمانم را بـه دیـد    !نام و نانی که ایمانمان را فدایش کنـیم. و پروردگـارا  
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    يمهدي و امام خمینی روشن گردان تا قبل از شهادت مهد

  چرا که در هنگام شهادت خواهم دید. ؛را ببینم الشریف)
   



 

 385      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  
  
  
  
  
  
  

  وو
  

 )تهران 1342 -1365(  ابراهیم وارسانیان شهید 
 ۀق و دلباختـ عاشـ  یایران که اکنون جوان ول یاسالم ۀبه جامع !رب کریم يا

تو هستند، اسـتقامت و ثبـات و عظمـت عنایـت فرمـا، باشـد کـه ایـن حکومـت          
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     جمهوري اسالمی به حکومت حق حضـرت مهـدي  

صـبر و   ۀتوصـی  ،اگر خـدا توفیـق شـهادت بـه مـن داد      !... پدر جان متصل گردد
 ۀراه شهدایمان را به همـ  ۀ، امیدوارم که خداوند توفیق ادامسربلندي به شما دارم

به امید آن کـه خـانواده بـا رسـیدگی و توجـه خـدا و حضـرت         .ما عنایت فرماید
فـداکار و خـدایی   مسـلمان، ایثـارگر،    ةیک خانواد ۀو شما نمون (علیه السالم)مهدي

خواهـد بـزرگ شـود و ثمـرات ایـن       آینده که مـی  حسین درباشد. خالصه محمد
ک مشاهده کند بـا تربیـت و توجـه شـما در     حکومت جمهوري اسالمی را از نزدی

  و یاور خمینی عزیز باشد. (علیه السالم)تواند یک سرباز امام زمان خانواده می



 

 )15( نامه شهداگزیده موضوعی وصیت      386
 

 )یزد 1349 -1366(  ابوالقاسم واسعی شهید 
عهده دارد و ه که فرماندهی سپاه اسالم را ب (علیه السـالم) سالم به مهدي موعود

... و شـما اي   داییان راه قبـرش هسـتیم  با سالم به جد بزرگوارش که ما همگی ف
(عجل خواهر مهربانم امیدوارم شما نیز فرزندانی تربیت کنید که سربازان امام زمان

  اهللا. شاء  باشند ان اهللا تعالی فرجه الشریف)
  

 )اصفهان 1347 -1364(  واعظ کرونی بهروز شهید 
تعـالی فرجـه    (عجـل اهللا آقـا امـام زمـان    ،با درود و سالم به منجی عالم بشـریت 

که دنیاي شیعه در انتظار فرج باعظمت اوست و با درود وسالم بـه رهبـر    الشریف)
خمینـی   ،جماران و یاور مستضـعفان  ب برحق امام زمان، این پیرئنا ،انقالب کبیر
  . ... عزیز

  
 )یزد 1349 -1366(  وافی ابوالفضل شهید 

او در ایـن هنگـام در    که همیشه این پیر جماران را یاري کرده و تنها نگذارید
باشد و یاري کردن او یاري  می (علیه السالم)ب امام زمان، حضرت مهديئحقیقت نا

(عجل اهللا تعـالی  و یاري کردن امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)کردن امام زمان
  یاري خداست. فرجه الشریف)

  
 )کهگیلویه و بویراحمد 1348 -1365(  فر وحدتی حسین شهید 
من از امت شهیدپرور این است که از خط امام که همان خـط اسـالم    ۀتخواس

(عجل اهللا تعالی ساز انقالب امام زمانجدا نشوید و این انقالب را زمینه ،و قرآن است
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 بدانید. فرجه الشریف)
  

 )همدان 1340 -1366(  ورمزیار حسین شهید 
گ را که در مجلس ختم چند سالح در وسط مسجد گذارده و کاله آهنین جن

ها بگذارید و به همه بگویید این مجلس ختم و ترحیم  بر سرم بوده بر روي تفنگ
کـارزار بـا امـام     ۀقالب است کـه قبـل از شـهادت در صـحن    یک جانباز اسالم و ان

پیمان بسته. (زمان تو شاهد باش و تاریخ تـو بنـویس کـه مـا     (علیه السـالم)  زمانش
  جنگیم و بس). فقط به خاطراسالم می

 
 )اصفهان 1334 -1365(  ابوالقاسم وشایی یدشه 

(صـلی اهللا  محمـد  ،پیغمبر مصطفی ،المرسلین با سالم و درود بر خاتم االنبیاء و
امیـد   ،معبـود و بـه منجـی عـالم بشـریت      ةفرسـتاد تـرین   کامل ،علیه و آله و سلم)

 . ... (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)آقا امام زمان ،امیدواران
  

 )کرمان 1340 -1361(  خواه وطن ایرج شهید 
آخرین لحظات حیاتم آقا و سرور و موالیمـان   ها در این بدي ۀامید وارم با هم

م خـود منـت   او بر غـال  زیارت کنم و مطمئناً را(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  مهدي
  کند. آورده مینهاده و آرزویش را بر

  
 )آذربایجان شرقی 1339 -1366(  زاده شهید ابراهیم وکیل 
(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) مسلمانان را پیروز بگردان و ظهور امام زمان !خدایا
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خمینـی   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)تا انقالب مهدي !خدایا !خدایا را نزدیک بفرما.
 .1افزابر عمر او بیو از عمر ما بکاه  دار. را نگه
  

 )البرز 1344 -1361(  دلو يوفادار حسن شهید 
رویـد و نگذاریـد    م را تنها نگذارید حتی اگر تا سرحد شهادت پـیش هرگز اما

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   يچون با این کار قلب حضرت مهد ؛امام عزیزمان آزرده شود
(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   کاري کنید که امام زمان کند و افسرده می راالشریف) 

 از شما راضی باشد.
  

 )قم 1344 -1361(  باغکی امیرعلی وفایی شهید 
امـام   و(عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)   با درود فراوان به پیشگاه مبارك امام زمان

 . ... حق شیعیان جهانبر
  

 )اصفهان 1339 -1363(  ریزي وفایی اکبر شهید 
شنوم که امام  می -اند در موقعی که از زبان برادرانم که در جبهه حضور داشته

 مـن چطـور   جنگ را بـه عهـده دارد،   2یفرماندهشریف) (عجل اهللا تعالی فرجه الزمان
هرگـز   -ها در بستر گرم بیارایم نه نه  توانم وجدان خود را نادیده گرفته و شب می

 چنین کاري را نخواهم کرد.
  

                                                           
   در اصل وصیت: بیافزار -1
   در اصل وصیت: فرمانده -2
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 )خراسان رضوي 1345 -1365(  وکیلی جالل شهید 
اي کـه امـروز افتخـار     به خـود ببـال کـه فرزنـدي تربیـت کـرده       !عزیزم مادر
را کسب کـرده  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  تگزاري در بین سربازان امام زمانخدم

 است.
  

 )تهران 1339 -1367(  سلطانی ولی جواد شهید 
د و بدانیـد کـه   همیشه در ذکر خدا باشید و بدانیـد کـه در محضـر او هسـتی    

زي و شهادت رحمت خدا است و اکنون هنگام نبرد و پیرو ۀجمهوري اسالمی مای
 کند و باید اسالم را زنده نگه این انقالب ما را امتحان می ۀخداوند به وسیل است و

  (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    موال امـام زمـان   ،دارید و به دست صاحب اصلی آن
  .دبرسانی
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 391      فرجه الشریف) (عجل اهللا تعالیامـــام زمـــان

 

  
  
  
  
  
  
  

  هه
  

 )همدان 1339 -1365( هاشمی احمد شهید 
ه حضـرت بقیـ  ،ها انسانپایان به پیشگاه مقدس یگانه منجی  بی درود سالم و با

 ةقطـر   ها نیز شهیدان با قطره .... در جبهه )روحی و ارواح العالمین له الفداء(اهللا االعظم 
ا ر 1»اهللا  مـالکم ال تقـاتلون فـی سـبیل    «و  »هل من ناصر ینصرنی«خونشان نداي 

ها اند و بر ماست که پرچمی که از دوش آن پا نمودهلبیک گفته و بهشتی دیگر بر
بـه گـوش    پیام آن شـهیدان عزیـز را   ادامه دهیم و ها راداشته و راه آند برافت می

از چنگـال کفـر و نفـاق جهـانی نجـات       مستضعفین را مسلمانان جهان رسانده و
هـا پـاك   آن ةو عمال دست نشـاند پلید شیاطین بزرگ  وجود بخشیده و دنیا را از
  الی فرجـه الشـریف)  (عجـل اهللا تعـ  حکومت جهانی حضرت مهـدي  ساز نماییم و زمینه

                                                           
   75سوره نساء؛ آیه  -1
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  باشیم...
تا دولـت  ... خداوند به شما ! (سالم اهللا علیها)اي زاده زهراي اطهر ،رهبر عزیز يا

مستضـعفین دنیـا را نیـز     ۀیار سالمتی و طول عمر بابرکت عنایت فرماید که همـ 
امیدوارم کـه   .ها رهانیده و به سوي نور هدایت فرمایید همچون ملت ایران از ظلم

همچون ملت ایران زمین خداوند را از لوث جنایتکـاران و کـافران پـاك     ها نیزآن
این زمین را به پا دارند که شاید به خواست  ۀوده و با عطر دل انگیزه اسالم همنم

غیبت کنار رود و آن خورشید عالمیان و یگانه محبوب دل پاك شما و  ابر خداوند
ارض و محـل   ان مظلـوم منجی محرومین ظهور نمایند و این منتقم خون شـهید 

 شـاء   آوران الهی و پیروانشان را منور گردانـد. ان  گاه پیامنزول وحی الهی و سجده
  ... اهللا

ر و استقامت عنایـت نمایـد   خواهم که به همسران شهدا هم صب از خداوند می
هـاي   گونه باشند و فرزندان عزیز شهدا را خوب تربیت نمایند و این بچـه که زینب

 آیـد.  اهللا پدرتان می شاء  گاه پدر را از شما خواستند بگویید انهر معصوم شهیدان
(عجل اهللا تعـالی  آیند؟ بگویید وقتی آقا امام زمان کنند پس کی می سئوال می ]اگر[

هاي شهدا کـه از خـدا    این بچه آید. تشریف آوردند، پدر شما هم می فرجه الشریف)
  ... آید اهللا می شاء  بخواهندآقا هم ان

در شهادت یا اسیري یا مفقوداالثر شدن ایـن فرزنـد کوچکـت نیـز      !جانمادر 
اهللا پیروزي اسالم بر کفر نزدیـک اسـت و زیـارت کـربالي      شاء  صبور باش که ان

نـتقم خـون   اهللا االعظـم کـه م   ه نهایت ظهور حضـرت بقیـ   حسینی در پیش و در
تی و طـول  سـالم  ،... آرزویم پیـروزي اسـالم   کنون استشهیدان اسالم از صدر تا

اهللا االعظـم و   ه انقالب تـا رسـیدن و برپـایی دولـت حضـرت بقیـ       عمر رهبر عزیز
  .]است[ روز قیامت در )السالم  علیهم(معصومین ،خلقت ةشفاعت عصار
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 )تهران 1334 -1365( اسداهللا هاشمی شهید 
چشم انتظارم و امیدوارم به لطف تو، کرم تو، به وجـود تـو، بـه     ...! موالي من
(عجـل اهللا  تر آقا امام زمان چه سریعبزرگواري تو، چشم انتظار ظهور هرو  احسان تو

امیدوارم به حکومت جهانی اسالم و برقراري عـدل و   باشیم. میتعالی فرجه الشریف) 
چـراغ   توسط منجی بشـریت و معلـم هـدایت و    هاي کفر، قسط در تمام سرزمین

 ]خـدایا! [ .فرجه الشـریف) (عجل اهللا تعالی رحمت و پیشواي مستضعفان مهدي موعود
از پیـروان و سـربازان حقیقـی آقـا امـام       خواهشمندم کـه جوانـان و مـردم مـا را    

 ۀآرزو دارم کـه بـه جوانـان مـا روحیـ      قرار دهی،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) زمان
پایـداري در راه اسـالم و قـرآن در     شهادت طلبی و ایثار و گذشـت و اسـتقامت و  

  .یعطا فرمایل اهللا تعالی فرجه الشریف) (عجامام زمان رکاب آقا
  

 )لرستان 1342 -1365( هاشمی حاجی رضا شهید 
کفی که شب و روز را با دعا و نیایش و راز و نیاز بـا خـداي   گان جان بررزمند

خود را هر روز و شب بـه چشـم    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)خود بوده و امام زمان
 (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    اسالم و امام زمـان ها سربازان واقعی بینند و این می

والیت  به عنوان بازوي مسلح[که] ... اما شما برادران پاسدار و بسیج شما  هستند
 ؛مطرح هسـتید (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ر امام زمانکفقیه، سربازان اسالم و لش
 ۀباید به وظیفـ  پس ،سربازان صدر اسالم را زنده کنید ةباید در میدان عمل خاطر

در ایـن راه   .شما صیانت از اسالم عزیز است ۀوظیف .خطیري که دارید آگاه باشید
 ۀزیرا همـ  ؛ند و حراست از دین خدا تالش کنیدباید شب و روز براي رضاي خداو

ما وظیفه داریم که این انقالب را به رهبري الهی که دارد به اقصـی نقـاط جهـان    
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را فـراهم   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    ت مهديظهور حضر ۀصادر کنیم و مقدم
  آوریم.
  

 )فارس 1346 -1365( هاشمی الدین حسام شهید 
ها دانشگاهی وجود دارد که دانشجویان آن سربازان  بینیم که در این جبهه می

(عجل اهللا تعالی فرجـه  ن امام حسینآ و آموزگار(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) امام زمان
  ب آن ایثار و شهادت است.و کتاالشریف) 

  
 )تهران 1344 -1361( جزیی هاشمی امیراحمد شهید 
حفـظ   را امام عزیز ،(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)انقالب حضرت مهدي تا !خدایا
عاقبـت   را ما !خدایا -مجروحین جنگی را شفاي عاجل عنایت بفرما !خدایا -بفرما

(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    حضرت مهـدي انقالب اسالمی را به انقالب  -به خیر بگردان
  متصل بگردان. الشریف)

  
 )چهارمحال و بختیاري 1348 -1366( هاشمی شهرکی بهمن شهید 

 حضـرت مهـدي،   ،زمان امام ،االعظم اهللا  یول خدمت صلوات درود و با سالم و
 عاشقان، منجی مستضـعفان،  دل محبوب ،(صلی اهللا علیه و آله و سـلم) محمد  قائم آل
 ب برحق امام زمـان، ئنا صلوات بر و سالم  و با (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)نامام زما

  . ... رزمندگان اسالم امید -پیر جماران -خورشید تابان -جان جانان
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 )فارس 1346 -1366( نسب هاشمی حسنعلی شهید 
شـهیدي را از درك انسـان    ۀاوندي که توصیف خون به زمین ریختـ به نام خد

(عجـل اهللا تعـالی   راست قامتیم از خون سرخ تا حکومت سبز مهـدي خارج نمود. ما 
رزوي سالمت براي ایشان آبا سالم و درود به رهبر انقالب اسالمی و  .فرجه الشریف)

(علیه علی بن ابیطالب ۀو به فرق شکافت (علیه السالم)حق خون حسینه را ب که خدا
مستضعفان جهان را  دهم که و به حق خون شهیدان گلگون کفن قسم میالسـالم)  

  دار. نگه (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)انقالب مهدي موعود تا
  

 )تهران 1343 -1366( نسب هاشمی سیدحسن شهید 
ــر پیــامبران از  ــس از حمــد و ســتایش ایــزد منــان و درود ب ــا خــاتم  پ آدم ت

ي سالم بـر مـادرم زهـرا    و(صلی اهللا علیه و آله و سلم) پیامبر گرامی اسالم ،المرسلین
و درود بـر دوازده نـور   (صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم)     دخت گرامی رسول اکرم ،اطهر
امـام   ،سالم بـر مهـدي فاطمـه    و )اهللا علیهم اجمعـین   صلوات(معصومین ۀائم ،مقدس
  اهللا.  حزب ةفرماند، (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)عصر

  
 )زنجان 1345 -1362( هدایتی حسین شهید 

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   ریان امام زمانکیان رزمندگان و لشم در چه بهتر این که
  شهید شوم.[که] جان بدهم و چه سعادتی بهتر از این الشریف) 

ي جنگ را خالی نگذارید که شما ها خواهم که جبهه اهللا می  از شما امت حزب
 هستید.(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ریان امام زمانکلش
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 )تهران 1340 -1365( هرمزي ارسالن شهید 
دهم به یگانگی خداوند متعال و رسالت پیامبران عظـام تـا نبـوت     شهادت می
امامت امامان و والیت فقیه در زمان غیبـت   و (صلی اهللا علیه و آله و سلم)رسول اکرم

مالتان کمـک بـه    و از 1* در راه خدا جهاد کنید !اي مردم ... براي هدایت بندگان
 (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) زد خداست و دل امام زماناجرتان در ن ها کنید. جبهه
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    فرج آقا مهـدي [و]  ظهور  ۀبش را خشنود کنید و زمینئو نا

  را فراهم کنید. الشریف)
  

 )گیالن 1340 -1365( همایونی بهمن شهید 
ه و آله (صلی اهللا علیبن عبداهللا محمد ،درود بیکران نثار خاتم پیامبران با سالم و

 ،و امـام عصـر   علـیهم)  اهللا  سالم(نشین پاك آن حضرت و ائمه معصومینو جا و سلم)
اهللا تعـالی    عجـل (اهللا االعظـم  ه حضرت بقی ،حضرت مهدي موعود و مصلح جهانی

زمین و سالم  ةداد و عدالت و حقیقت در کر عدل و ةو برقرارکنند )فرجه الشریف
سـتمگران و   ةکوبنـد  ،هبر مستضـعفان جهـان  ر ،)الفداء [له] روحی(ب برحقشئنا بر

هاي شرك و  دژخیمان که با قیامش مکتب اسالم را رونقی دگر بخشید و بر چهره
  ستم پیروزي یافت.
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  يي
  

 )مرکزي 1348 -1365(  یار محمديشهید اسداهللا 
بر مـا ثابـت شـد کـه بـدون       !اي امام اي از لحظات عمر گرانبارت فداي لحظه
شـد و مـا کـه     (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   نتوان عاشق امام زما عشق به تو نمی

دوستار مهدي صاحب زمانیم، راستی به عشق تو و به فرمان تو این راه را انتخـاب  
بر ما لطفـی کنـد و واسـطه    (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) کردیم شاید که امام زمان

  گردد تا خداوند ما را به سعادت شهادت مفتخر نماید.
  

 )مرکزي 1336 -1361( یارمحمدي حسن شهید 
 (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)   مان را به انقالب مهديانقالب اسالمی !پروردگارا
سالمی ایران را که قلبش مملو از نور ایمان است تا ارهبر انقالب  و متصل بگردان

 !پروردگارا ... پیروز بدار مستدام و جه الشریف)(عجل اهللا تعالی فرظهور حضرت مهدي
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در [را] فرمانـدهی ایـن امـت     ؛شهادت هسـتند [و] رزم  ةامت مسلمان ایران آماد
واگـذار   (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) امام زمان ةخارجی به عهد هاي داخلی و جبهه
  .بفرما
  

 )همدان 1325 -1367( سهرابی یارم طاقلو احمد شهید 
نم کـه ایـن انقـالب انقالبـی     جنایتکار بفهما يها آمدم به جبهه تا به ابرقدرت
انقالبی است که  ،است(عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  است که پشتیبان آن امام زمان
(عجـل اهللا  امام زمان ،خواهد با این انقالب در افتد پشتیبانش خداست. هر کسی می

خـواهم کـه    از مـادر خـود مـی    ... دهـد  و خدا او را شکست می تعالی فرجه الشریف)
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    فـردا امـام زمـان    ]اگـر [ا طوري بزرگ کند که پسران من ر

 شما توانسته باشی سرباز به اسالم تحویل دهی. 1تداش احتیاج به سرباز الشریف)
  

 )فارس 1338 -1360( ابراهیم یاوري شهید 
 اسـت، (عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)    در آخر؛ راه امام خمینی که راه امام زمان

را  (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف) انگار که امام زمان راضی کردید، نی رااگر امام خمی
  اید. راضی نموده

  
 )یزد 1344 -1362( یاوري احمدعلی شهید 
 جانگـداز کـربال را فرامـوش نکـرده.     ةت ما هنوز بعداز چهارده قـرن خـاطر  مل

اینکـه   زننـد و بـراي   به سر و سـینه مـی   (سالم اهللا علیها)عاشقانه براي فرزند فاطمه
                                                           

  در اصل وصیت: دارد -1
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را لبیک گفته و به جبهه شـتافته تـا    عاشقانه حرف حسین زمان خود ات کننداثب
تا ثابت کنند که حـرف  (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) ثابت کنند که سرباز امام زمان

تا ثابت کنند اگر در روز عاشـورا بودنـد یکـی از سـربازان      ،اند گوش کرده قرآن را
  بودند. (علیه السالم)حسین
  

 )اصفهان 1339 -1362( آبادي یوسفان نجف حسنعلی یدشه 
و بعد، این دو امانت را که خداوند به ما داده است خوب تربیت  ...! اي همسرم

ها را جوري بساز کـه پیـام خـون شـهیدان را بـه گـوش مـردم جهـان         بکن و آن
ا کـه  هـ باشند و بگـو بـه آن   (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)برسانند و سرباز امام زمان

  پدرتان براي چه شهید شد.
  

 )خراسان رضوي 1332 -1365( زاده یوسف حسین شهید 
ها که بدانید جنگ  ملت ۀها و هم دولت ۀبه هم ،کنیم دنیا اعالم می ۀما به هم

 جنگ معنویـت بـا سـالح اسـت.     با لشکر کفر صدام، جنگ سالح با سالح نیست،
ها قابل حس اسـت و در آن   بههدر تمامی ج جنگ ایمان با سالح است و این عیناً

ر فاسـق و کـافر کـه توسـط صـدام خـواري و ذلـت را بـه جـان و دل          کطرف لش
کنند و هیچ آرامش قلبی ندارند و با تـرس و لـرز    اند و کفر را طرفداري می خریده
در ایـن   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  ر امام زمانکر اسالم و لشکجنگند. اما لش می

خلوص سرشار از شور و عشق و ایثـار بـه خـدا کـه      با ایمان وهایی با طرف انسان
  اند. فقط براي اجراي احکام مقدس اسالم به پا خاسته
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 )قم 1348 -1363( علی یوسف اصغر شهید 
امتحان کنـد   دیگران خدا بخواهد شما را شاید با رفتن من و داداش و ...! مادر

  باشد.الشریف) (عجل اهللا تعالی فرجه و یا شاید خواست امام زمان
  

 )یزد 1339 -1362( شهید ابراهیم یوسفی 
ـ  یهـاي غیبـ   و کمک اهللا به یاري خدا شاء  روند تا ان رزمندگان اسالم می  یول

را بـر سراسـر    »ال الـه اال اهللا «پـرچم   (عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف)  امام زمان عصر،
  جهان بگستراند.

  
 )تهران 1350 -1365( ابوالفضل یوسفی شهید 
جانب به یگانه بودن خداونـد قـادر ایمـان داشـته و بـر پیـامبران الهـی از        نای

(صلی اهللا علیه و آلـه  محمد مصطفی ،اولینشان تا آخرینشان که حضرت خاتم االنبیاء
دهـم   گواهی می (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)و دوازده امام و غیبت امام زمان و سلم)
 ةآخـرین قطـر   جماران تا پیر ،امام امت رهبریت از و ها برحق هستندآن ۀکه هم

  کنم. خونم حمایت می
  

 )اصفهان 1346 -1365( یوسفی احمد شهید 
 ،ورزي نخست بـه امـام غایـب    سالمی گرم برخاسته از قلب و عشق سالم من،
 امام خمینی ،ب امام زمانئو سپس به نا (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف)حضرت مهدي

... .  
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 )قم 1341 -1371( انیوسفی ابوالفضل شهید 
(عجـل اهللا تعـالی فرجـه    به امید پیروزي حق علیه باطل و به امید فرج امام زمان

  و قدس عزیز. (علیه السالم)و به امید زیارت امام حسین الشریف)
  

 )اصفهان 1343 -1361( یوسفیان اکبر شهید 
ن کنم که توانستید فرزنـدي در دامـ   از شما سپاسگزاري می !مادر و پدر عزیزم

 تعـالی فرجـه   (عجـل اهللا خود پرورش دهید که بتواند مدت کوتاهی سرباز امام زمـان 
و توانست در رکاب آن امام بـه جنـگ بـا کفـار و سـتمگران زمـان        باشد الشریف)

ایـد   بپردازید و مرا ببخشید که نتوانستم جبران زحماتی را که بـراي مـن کشـیده   
دعا کنیم و از خدا بخواهیم رجه الشریف) (عجل اهللا تعالی ف... براي فرج امام زمان کنم

که فرج ایشان را نزدیک بفرماید. از خـدا بخـواهیم رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی       
 نگـه دارد. (عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف)  روح خدا را تا انقالب مهدي ،خمینی ،ایران

فـع اسـالم و مسـلمین    چه زودتر این جنگ را بـه ن از خداي خود بخواهیم که هر
  مستضعفین را وارث زمین کند. ،اي که داده است و طبق وعده وز بگرداندپیر

  
 )فارس 1339 -1366( پناه یزدان بخش اهللا شهید 

ر خمینـی کبیـ   شـکن تـاریخ،   بـت  سالم مرا به امام امت و رهبـرم و مـرجعم،  
خونم سنگر اسالم و جمهوري اسـالمی را تـرك    ةبرسانید و بگویید تا آخرین قطر

و (علیـه السـالم)   بندم که در تمام کربالها با حسین ا خدا پیمان مینخواهم کرد و ب
هـا را خـالی نکـنم تـا     همراه و همگام باشم و سـنگر آن  (علیه السـالم) پدرشان علی

(عجل اهللا تعالی فرجـه  هنگامی که تمام احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان
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  در آید. اجرا 1هب الشریف)
  

 )تهران 1345 -1362( یزدانی احمدرضا شهید 
  را از ما راضی و خشنود بگردان. (روحی له الفداء)قلب امام زمان خدایا!

  
 )اصفهان 1344 -1362( آبادي یحیی اهللا حجت شهید 

(عجل اهللا تعـالی فرجـه   امام زمانه[ام]، ا و موال و فرماندبا درود و سالم خدمت آق
اهللا را یاري نمود و  ند و جندک که همواره براي فتح و نصر اسالم یاري میالشریف) 

را به امضاء وي رسـاندند و  3]شان شهادتنامه[ را دیدند و 2ایشانرزمندگان مخلص 
  ... اهللا پیوستند سپس به لقاء

  
 )تهران 1348 -1366( یعقوبی حسین شهید 

شما که با ایثار جان و مـال خـود از ایـن انقـالب دفـاع       ،اهللا  و اما مردم حزب
باز بکوشید و ایـن   !اید ال از این انقالب به خوبی محافظت کردهکنید و تا به ح می

متصـل کـرده و   (عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف)     انقالب را به انقالب حضرت مهدي
غیـرت و   ریسمان این انقالب را به دست صاحب اصلی آن بدهیـد و اشـخاص بـی   

 ب بزنند.اي به این انقال شرور را در این زمان ادب کنید و مگذارید که ضربه
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