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سال های پرافتخار دفاع مقدس میراث ارزشمندی است که پاسداری از   آرمان ها و ارزش های 
واای آن بر عهدة نسل کنونی است. اسناد و آثار به جا مانده از آن دوران باشکوه می تواند ما را 

در انجام هرچه بهتر این رسالت یاری نماید. 
نشر شاهد برای تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شهدا را بر خود فرض 
دانسته و در تاش است تا با گامی هرچند کوچک پژوهشگران و میراث داران این سرمایه های 
گرانســنگ را در راهبردی کردن ارزش های واای انســانی یاری نماید. پرداخت موضوعی به 
وصیت نامه های شــهدا با وجــود عناوین متعدد نهفته در بطن آن هــا در عصر حاضر می تواند 

راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی شود. 
این شیوه پرداخت به آثار شهدا، مخاطبان عام و خاص با سائق و نیازهای گوناگون را در راه 
اعتای فکری و فرهنگی و غنای مفاهیم انسانی مدد می نماید و در عین حال انتخاب موضوعات 

سخن ناشر 
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مربوط به مسائل روز، بصیرت و آگاهی و آینده نگری نسل پیشین را به رخ می کشد.
موضوع »امر به معروف و نهی از منکر« با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، انتخاب 
شایســته ای در راستای پرداختن به مسائل روز جوامع اســامی است که می تواند راهگشای 

بسیاری از مسائل مطرح در این حوزه باشد.
نشر شــاهد به خود می بالد که در ســایة عنایات پروردگار متعال و توجهات حضرت ولی 
عصر)عجل اه تعالی فرجه الشــریف( توانسته دفتر اول از این مجموعه را به سامان برساند و 

دورنمای فعالیت های آیندة خود را در دفترهای بعدی از این مجموعه ترسیم نماید.
در پایان ازم است از تاش های مستمر جناب آقای دکتر مظفر چشمه سهرابی، عضو هیأت 
علمی دانشــگاه اصفهان، و سرکار خانم ها نرجس دوازده امامی و افروز عظیمی وزیری  که در 

تدوین این دفتر از این مجموعه کوشیده اند؛ قدردانی نماییم.

                                                                     نشر شاهد
                                                                    آذر 1397



آثار و اســناد مربوط به شــهدا و ایثارگران به مثابه حافظه تاریخی و میراث مکتوب انقاب 
اســامی و دوران دفاع مقدس اســت و گردآوری، حفظ و نشر آن ها رسالتی است که بر عهده 

نسل کنونی می باشد. 
واحد انتشار اسناد و آثار شهدا و ایثارگران در خصوص تحقق این امر اقدام به انتشار گزیده 

موضوعی وصیت نامه های شهدا در موضوعات مختلف نموده است.
در راستای تدوین این گزیده وصایا، در ابتدای امر با مراجعه به مرکز اسناد شهدا و ایثارگران 
اصل وصایا جمع آوری و جهت تأیید صحت انتســاب آن ها به شهدا تحت بررسی کارشناسی 
قرار گرفته اند. پس از تأیید نهایی، اصل وصایا در قالب متن تایپی آماده ســازی شــده تا امکان 

طبقه  بندی و جستجو برای انجام کارهای تحقیقی فراهم گردد.
در این مرحله بر روی وصایای شهدای کل کشور که شامل حدود 53000 وصیت نامه می  باشد، 

پیشگفتار
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بازبینی کلی صورت گرفته و با مدنظر قرار دادن عناوین موجود در وصایا، کلیدواژه هایی حول 
محور موضوعات مختلف تعریف شده است.

در ادامه کار با اولویت بندی موضوعات بر اســاس نیــاز روز و اهمیت موضوع، به انتخاب 
کلیدواژه و جستجو پیرامون آن ها پرداخته شد.

پــس از تعیین محدوده وصایا در خصوص هر کلیدواژه اصلی و کلیدواژه های همراه، جهت 
تدوین گزیده موضوعی، در گام نخست ازم است با رعایت اصل امانتداری، توجه به سندیت 
متن مدنظر قرار گرفته و بــا بازخوانی دقیق متن وصیت نامه، گزیده ای حول موضوع کلیدواژه 
اصلی و یا کلیــد واژه های همراه انتخاب گردد. این مرحله از کار از اهمیت فراوانی برخوردار 
است؛ چرا که متن انتخابی عاوه بر اختصار و ایجاز می باید از عهده بیان مطالبی پیرامون موضوع 
مورد نظر برآید و از هرگونه ابهام و گنگی به دور باشد. در این خصوص توجه ویژه به مخاطب 

موردنظر شهید- البته اغلب خطاب ها عمومی می باشد- ضروری است.
با انتخاب گزیده وصیت نامه، امر تدوین کتاب وارد مرحله ویراستاری شده و با نهایت دقت 
و وسواس علمی ابتدا متن موجود از نظر رسم الخط ویرایشی با رسم الخط مصوب فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی )مصوب سال 90( مطابقت داده شد و در صورت لزوم، تغییراتی بر آن اعمال 

گردید و سپس متن از نظر عائم سجاوندی مورد اصاح و بازبینی قرار گرفت. 
در خصوص تصحیح متن باید گفت، با حفظ اصل متن، در صورت مشاهده جمات ناقص 
و نارسا با انتخاب کلماتی که مفهوم جمله را کامل کند، آن را در داخل قاب ][ عنوان کرده و 
در صورت مشــاهده خطای دستوری و یا اغاط امایی، صورت صحیح آن ها را در متن آورده 

و در پاورقی به صورت ناصحیح آن اشاره شد.
در خصوص آیات و احادیث وارد شده در متن پس از اطمینان از صحت متن آیه و یا حدیث، 
در پاورقی به آدرس آن اشــاره کرده و در صورت وجود لغزش در نقل آیه و حدیث توســط 

نویسنده اصلی، متن صحیح آیه و حدیث نیز در پاورقی ذکر گردید.
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با توجه به وجود قلم خورگی، سوختگی، پارگی و مواردی از این قبیل که منجر به آسیب دیدن 
اصل وصیت می شوند، گاه در اثنای متن وصیت نامه به کلماتی ناخوانا و نامفهوم بر می  خوریم که 

شکل صحیح آن ها در متن آمده و در قسمت پانویس ها به اصل آنها اشاره شده است.
پــس از اتمــام کار ویرایش و تصحیح وصایا، مجموع گزیــده وصیت نامه ها که قبًا از نظر 
موضوعی طبقه بندی شــده اند، در فصول مجزایی بســته به عناوین موجود در متن آن ها جای 
می گیرنــد و نهایتاً در هر دفتر حدود 1000 گزیده وصیت نامه -که شــامل نام، نام خانوادگی، 
تاریخ وادت، تاریخ شهادت، محل وادت و متن گزیده وصیت نامه است- گردآوری می شود.
 از مجموعه گزیده موضوعی وصیت نامه ها، پیش از این دفاتری با عناوین »بسیج«، »حجاب«، 
»انقاب اسامی«، »وحدت«، »پرهیز از تفرقه«، »پرهیز از فتنه و نفاق« و وایت فقیه انتشار یافته 

است.
در خصــوص موضوع »امر به معروف و نهی از منکر«، از بین 53000 وصیت نامه - وصایای 

شهدای کل کشور- در بیش از ... وصیت نامه به این مهم اشاره شده است. 
این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا  دفاتر اول حول موضوع »امر به معروف و 
نهی از منکر« - حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسان متخصص در امر تصحیح و ویرایش 

متون است که در زمانی قریب 7 ماه به ثمر رسیده است. 
در خاتمه امید اســت با عنایات خاص باری  تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف مورد نظر 
دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولی عصر)عجل اه تعالی فرجه الشریف( و روح 

طیبة شهدای انقاب اسامی ایران را فراهم آورد. 

واحد انتشار آثار و اسناد شهدا و ایثارگران
 

پیشگفتار





پیامبر خدا در بیان اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: »امتم همواره در خیر و نیکی خواهند 

بود، مادامی که امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر نیکی کنند؛ ولی اگر چنین نکنند، برکات از آن ها گرفته، 

بعضی از آن ها بر بعضی دیگر مسلط می شوند؛ در حالی که نه در زمین و نه در آسمان یار و یاوری ندارند«. علی 

)علیه الســام( نیز در اهمیت این موضوع می فرمایند: »تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به 

معروف و نهی از منکر، همچون قطره ای است در مقابل دریایی پهناور«. ایشان در بیان دیگری می فرمایند: »امر به 

معروف و نهی از منکر را ترک نکنید؛ زیرا در آن صورت، اشرار و ستمگران بر شما مسلط خواهند شد. آن گاه 

هرچه دعا کنید، دعای شما مستجاب نخواهد شد«1.

در فرهنگ اسام، افراد جامعه همانند سرنشینان یک کشتی هستند. چنانچه یکی از آن ها بخواهد دیواره کشتی 

را سوراخ کند، همگی وظیفه دارند که مانع او شوند وگرنه همه آن ها غرق خواهند شد. امام باقر علیه السام این 

فریضه الهی را ضامن اجرای واجبات می دانند و می فرمایند: »به وسیله امر به معروف و نهی از منکر، واجبات به 

1. برگرفته از : ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری مشهد. امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟ بازیابی شده در 
تاریخ15 آذر 1396:

https://marouf.mashhad.ir/portal_content 

مقدمه
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پا داشــته می شود و راه ها امن و کسب ها حال و ظلم ها دفع و زمین آباد می شود. دشمنان به قبول انصاف وادار 

می شوند و کارها رو به راه می شود«2.

برای تنظیم کتاب حاضر، چند بار محتوا مطالعه و مرور شد. در نهایت پیکره کتاب در یازده فصل به شرحی 

که در پی خواهد آمد تنظیم شــد:  فصــل اوّل: جنبه  های اعتقادی امر به معروف و نهــی از منکر؛ فصل دّوم: 

جنبه  های عبادی امر به معروف و نهی از منکر؛ فصل سوّم: جنبه  های اخاقی امر به معروف و نهی از منکر؛ 

فصــل چهارم: جنبه  های خانوادگی امر به معروف و نهی از منکــر؛ فصل پنجم: جنبه  های اقتصادی امر به 

معروف و نهی از منکر؛ فصل ششم: جنبه  های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر؛ فصل هفتم: جنبه  های 

سیاســی امر به معروف و نهی از منکر؛ فصل هشتم: جنبه  های نظامی امر به معروف و نهی از منکر؛ فصل نهم: 

جنبه  های فرهنگی و تربیتی امر به معروف و نهی از منکر؛ فصل دهم: جنبه  های درمانی و بهداشتی امر 

به معروف و نهی از منکر؛  فصل یازدهم: جنبه  های اداری امر به معروف و نهی از منکر.

پایان بخش کتاب، پیوست های آن است. برای این کتاب نمایه های »موضوع«، »نام شهدا«، و »امکان جغرافیایی« 

تهیه شده است. وجود این نمایه ها دسترسی خوانندگان و محققان را به جزئی ترین مباحث و محتوای کتاب سهل 

و سریع خواهد کرد. همچنین، بخشی با عنوان »تعلیقات« نیز به کتاب اضافه شد.  

در خاتمه ازم است از همکاران طرح به ویژه خانم ها نرجس دوازده امامی و افروز عظیمی وزیری به خاطر 

کمک در تدوین اثر و همچنین جناب آقایان یوســف قدیانی، ابوالحســن صمدی شجاع، و محمد علیایی مقدم 

و ســرکار خانم ها زهرا شیرکوند، ملیحه وفا مقدم، و اکرم حاجی پروانه به خاطر کمک در گردآوری و انتخاب 

گزیده وصایا و مســتند کردن مشخصات شهدا صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. بی شک این اثر نیز مانند سایر 

منتشره، خالی از نقص و کاستی های احتمالی نیست، امید است که خوانندگان محترم بر ما منت نهاده و ما را در 

تنقیح و تصحیح چاپ های بعدی آن یاری رسانند.

چشمه سهرابی

                                                                                                                   دی 1396

2. برگرفته از همان منبع.



فصل اّول 
جنبه  های اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر

آقانقی، احمد ) 1366 -  1345 تهران(
از مهمترین سفارشاتي كه براي خانواده ام دارم توجه به سیره پیامبر اكرم )ص( و ائمه 

گرامیش همواره باید مد نظر شما باشد.
 

 آوری فرد، حمید )1365- 1345 قم(
خداوند حکیم و مدبر است و همین كافي است كه بدانیم ما را بیهوده نیافریده، پس یاد 
روز رستاخیز و روز حسابرسي باشیم و به یاد داشته باشیم1 كه خدا این دنیا را به منزله یك 
منزلگاه بسیار موقتي براي آخرت ابدي و سراي جاودانه قرار داده تا در این چند روز دنیا راه 

تکامل و تعالي را پیموده و به سوي خدا برویم .

ابوطالبی، مجید )1361 - 1344 تهران(   
از پرداختن به امور دنیوي خودداري كرده و دنیا و آخرت را توأم با هم داشته باشید كه 

»الدنیا مزرعه ااخره2«. شما از دوستي دنیا دست بردارید، از مقام پرستي بپرهیزید.

1. اصل: باشید.
2. از سخنان حضرت محمد)ص(، »دنیا مزرعه آخرت است«.
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  ابونصری، علی نقی ) 1365 - 1341 فارس(
عزیزان! به ریسمان الهي چنگ بزنید و صفوفتان را فشرده تر كنید تا این شیاطین نتوانند 

در میان صفوف شما رخنه كنند. 

احمدی، شیرمراد ) 1362 - 1339 كرمانشاه(  
از شما مي خواهم كه به برادرانم و دوستانم بگویید تولي و تبري را فراموش نکنند وآن 

را درست به كار برند كه ما آنچه مي كشیم از عدم ]شناخت[ همین مسائل است.

اسدی، صدر اه)ابوالفضل(  ) 1364 - 1350 تهران(  
پدر گرامي! مانند حضرت ابراهیم)ع( از خداوند بخواه كه تو را از هوس ها و لذت هاي 

دنیوي دور نگه دارد.

اسفندیاری، مهدی )1362 - 1343 اصفهان(   
سعي كنید غرق در مادیات دنیا و زن و فرزند خود نشوید كه مکر خدا شامل حال شما 

مي شود ]و[ از یاد خدا غافل مي شوید.

اصفهانی، ابوالمحسن )1365 - 1344 قم(   
به فکر مادیات دنیا نباشیم كه همه چیز فاني است این قدر به فکر خود نباشیم و تنها خود 

را ببینیم بلکه مستضعفین را هم بنگریم.

اصل حسینی)اسکندانی(، میر هاشم )1361 - 1342 آذربایجان شرقي(  
ظهور امام زمان )عج( را بخواهید كه با ظهور او یتیمان دیگر یتیم نمي شوند، غریبان دیگر 
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غریب نمي شوند، بي پدران دیگر بي برادر و بي خواهر نمي شوند، مستضعفان دیگر مستضعف 
نمي شوند ولي دزدان، غارتگران، چپاولگران، دژخیمان، امپریالیست ها، و صهیونیست ها مثل 

روبهان بي دست و پا مي شوند.

اصانی فسندوز، اصان  )1361 - 1347 آذربایجان شرقي(   
در این دنیا مشغول جمع آوري ثروت نشوید این دنیا مزرعه ي است براي آخرت هر 

كس در این دنیا هر چیزي بکارد در دنیاي آخرت غیر از آن چیزي درو نخواهد كرد3.

امان اللهی، محمود )1379 - 1339 كردستان(  
دل به دنیا نبندید دنیا به حضرت محمد )ص ( و آلش به هیچکدام از انبیاء و اولیاء الهي 
وفا نکرد به شما نیز وفا نخواهد كرد آخرت بهتر است براي شما از دنیا. اگر بدانید و در دنیا 
به عنوان مزرعه آخرت عمل خیر و نیکوكاري و بذر خوبي و خیرات و حسنات بکارید تا در 

آخرت پاداش نیك درو نمایید و وعده هاي خداوند حق است.

امن زاده، مهدی )1365 - 1345 تهران(   
برادران و خواهران عزیز! خیلي از خود مواظبت كنید كه زرق و برق فریبنده این دنیا 
شما را از معبود خود دور نسازد و براي زندگي نه چندان زیادي كه داریم مرگ را فراموش 
كنیم و این مادیات دنیا را بچسبیم و بعدها كه سرمان به سنگ خورد آن وقت تازه به خودمان 
بیاییم و ببینیم كه در چه منجابي گرفتار شده ایم كه هیچ راه نجاتي براي آن نیست و آن وقت 
موقعي است كه پروردگار مهر خود را بر قلب ما زده است و دیگر هیچ راه برگشتي نداریم.

3. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(، »الدنیا مزرعه اآخره«.
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برومند، علی )1363 - 1341 خراسان شمالي(  
باري همسرم! اگر خداوند سعادت داد و ما پیروز شدیم مسئله مادیات را در نظر نگیر 
بلکه اصا توجه نکن به مال دنیا كه اینها خود شیطان هستند و شیطان هاي دیگري هم هست 
كه همیشه در كمین مومنان خدا هستند ولي شما خیلي مواظب شیطان باش كه انسان را به 
حیوان تبدیل مي كند به خاطر اینکه انسان ]اگر[ در فکر شکمش باشد پس تفاوتي4 با حیوان 

ندارد.
شما را از دنبال دنیا رفتن نهي مي كنم ولو دنیا به دنبال شما بیاید، اگر چیزي از دنیا )مقام، 
ریاست( به دست شما نرسید تأسف نخورید همیشه حق را بگیرید كارها را براي رضاي خدا 

انجام دهید.

بهزاد پور، رجب )1365 - 1342 تهران(   
اه  زمان عجل  امام  بشریت  منجي  تا ظهور  رهبر عزیز  فرموده  به  اسامي  انقاب  این 
تعالي فرجه الشریف ادامه خواهد داشت. از خدا بخواهید كه در زمینه سازي ظهور ایشان، 

شما نیز سهم داشته باشید .

بیات، عباس  )1361 - 1341 تهران(  
پدر و مادر و خواهر و برادر عزیزم و دوستان و همه فامیل! بدانید كه صراط مستقیم 
فقط و فقط یکي است كه آن هم از موي باریکتر و از شمشیر برنده تر است، خیلي مواظب 
باشید از این خط انحراف پیدا نکنید و اگر انحراف پیدا بکنید از خدا دور مي شوید و به شرك 

كشیده مي شوید.

4. »او« حذف شده است.
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بیگی دارگانی، ابوالقاسم )1365 - 1345 اصفهان(  
بنده واقعي خدا  خود را در دنیا سختي دهید كه حاوت شما در آخرت است، پس 
باشید كه رضاي خدا در بندگي است. عزیزان! باید حركت كنید، خود را از بندهاي دنیوي 
رها كنید، كه باید حركت كرد، حركت براي خدا و به فرمان خدا تا اگر ایق باشیم به مقام 

قرب خدا برسیم.

پروین، فریدون )1366 - 1349 كرمانشاه(  
نکند شما را عاقه هاي دنیا فریب دهد و ایثار و روحیه شهادت طلبي را از شما دور كند 

چه عذاب و مصیبتي و به شهدا چگونه مي توان روز قیامت جواب داد.

پوررضا كرد بچه، محمد )1363 - 1345 تهران(  
از شما مي خواهم كه ]از[ زندگاني حضرت زینب علیها السام براي خود الگو گرفته و 

همچون او زندگي كنید و زینب وار در راه تحمل سختي ها مقاومت كنید.
  

تیموری سردار آبادی، قربانعلی )1361 - 1343 خوزستان(
دنیا و آنچه در آن هست شما را نفریبد، زیرا شایسته شما نیست و به خدا كه براي اهل 

دنیا هم خوشي ندارد و چنانچه براي من هم خوشي نداشته است. 

جعفری، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(
برادران و خواهران! تنها پیروزي اسام )نه وطن و ملت( در گرو سه چیز است: 1( اعتقاد 

و ایمان راسخ به خدا ، 2( بندگي در برابر او، و 3( نفي تمام عبودیت هاست.
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جهانمرد)جوانمرد( حسین آبادی، محمد  )1361 - 1339 اصفهان(
دعاها و مناجات هاي رسیده از ائمه معصومین )مناجات خمسه عشر، ابوحمزه، كمیل( 
را بسیار زمزمه و فریاد كنید. توسل به ائمه بسیار پیدا كنید و به فرموده مسعود خدادادي نماز 
لذت  بخوانید. خدا  بسیار  عاشورا  زیارت  و  امام حسین)ع(  كنید. روضه  اقامه  بسیار  را  شب 

مناجات با خودش را به همگي مان عطا كند و ابداً باز نگیرد.

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(  
به قول آقا امیر المومنین )ع( كه مي گوید: »زیاد یاد مرگ خودت بکن از در خانه كه  
بیرون مي روي امید نداشته باش برگردي چه بسیار كساني كه رفتند و برنگشتند«. راستي به 
عمرت اطمینان نداشته باش، شاید فردایي نداشته باشي، موقعي كه مي خوابي امید بیدار شدن 

نداشته باش شاید در خواب اجلت رسید.

حاج غنی، مجید )1366 - 1347 چهارمحال وبختیاري(
انجام مي دهید  باشید و در اعمالي كه  مبادا! عمري در خیال و فکر ظاهر فریبنده دنیا 

تفکر نکنید. مبادا! عمري تاش كنید و نتیجه آن بي حاصل باشد.
                      

حججی، محمد علی)حسین(  )1362 - 1341 اصفهان(
اگر مي خواهید در دو عالم سرافراز و سعادتمند باشید خودتان را از ائمه معصومین)ع( 
نه جلو بیندازید و نه عقب، پشت سر آنها حركت كنید و در كارها و مشکات به آنها متوسل 

شوید و آنها را شفیع خود قرار دهید. 

حسن زهرایی، ابوالفتح )اكبر(  )1365 - 1341 فارس(  
بیندیشید  كه  مي خواهم  و خاضعانه  برادرانه  رفته اند  انحرافي  راه هاي  به  كه  از كساني 
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و دنیا و آخرت خود را فداي هواي نفس خود و دیگران نکنند و خود را در مسیر انقاب 
اسامي كه خطي روشن است در میان امواج ظلمت كفر و شرك و نفاق  و فساد كه جهان را 

گرفته، قرار دهند و در مقابل این همه نعمت و رحمت خداوندي كفران نعمت نکنند5.

حسین جانی، محمد رضا )1362 - 1344 تهران(
با دنیا مثل مسافر برخورد كنید. روي این مسئله خیلي تکیه مي كنم دنیا دریاي خطرناكي 
است كه انسان زود غرق مي شود و »حب الدنیا راس كل خطیئه«6 است. دیدم كه خیلي از 

مردم در دنیا مانند مسافر نیستند خود را مسافر كنید.

حق شناس، سید محسن )1367 - 1346 تهران(  
یاد ائمه را زنده نگه دارید، سیره و زندگي ائمه را بخوانید و در آن تعمق كنید، چرا كه 
شیعه علي )ع( بودن، پیروي عملي از زندگي او و به كار بردن سفارشات اوست. دوستان او 
را بشناسیم و مانند آنها را دوست بگیریم دشمنان او را نیز بشناسیم و با نمونه هاي فعلي آنان 

دشمنی كنیم.
بدانیدكه خداوند متعال به صراحت مي فرماید: »زندگي دنیا در برابر آخرت جز متاع 
اندكي بیش نیست«7 این جمله را با جان و دل درك كنیم و رضاي خدا را به عیش دنیوي 

نفروشیم .دنیا را هدف قرار ندهیم و مشکات دنیایي را بزرگ و بغرنج نگیریم.

حیدری، غامحسین )1365 - 1346 مركزي(
براي چیزهاي مادي كمتر پابند باشید چون انسان چیزي با خودش به آن دنیا نمي برد 
جز اعمال و كردار پسندیده و خوب. به زیردستان و بیچارگان كمك كنید تا خدا به شما 

5. دراصل: كنند.
6. عشق به دنیا ریشه همه گناهان است.

7. اشاره به بخشی از آیه 38، سوره توبه. »فما متاع الحیاه الدنیا فی ااخره اا قلیا«.
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كمك كند. 

خسروآبادي، ابراهیم  )1362 - 1343 تهران( 
اگر راه حق را برگزیدید بدانید كساني كه مي گویند خداي ما اه است بر این ایمان باید 

بایستند و ترس و خوف از غیر خدا به دل راه ندهند.

 

خلیفه ابهرچائی، مهرداد )1365 - 1340 زنجان(
فروع دین را عمل نمایید، تعقل در این امور ازم است، اما كافي نیست. باید كه عمل 
و  و شرق  به غرب8  را  است، خود  بس  را.  اصل  ده  این  كرد،  اقامه  داشت،  برپا  باید  كرد، 
فرهنگ هاي منحطشان نفروشید. فریاد وا اساما! بلند كنید، عمل كنید و پاسدار اسام باشید.

خیری پیله رود، حبیب )1362 - 1346 تهران(  
من از شما مي خواهم كه به دنبال چیزهاي مادي نروید مگر ما براي خودمان نمي گوییم 

كه »حب الدنیا راس كل خطیئه«9 پس چرا به دنبال چیزهاي مادي برویم.

داراب پور، علی محمد ) 1365 - 1344 فارس(  
این دنیا محل گذر است وما همه رهگذر هستیم. دنیا براي هیچکدام از ما ماندني نیست. 
حال كه همه باید برویم، بیایید با10 دست خالي از این دنیا نرویم تا وقتي از ما سوال مي كنند، 

اي بنده حقیر چه آورده اي و چه كرده اي؟ ااقل جوا ب كوتاهي داشته باشیم.

8. ر.ك. تعلیقات.
9. عشق به دنیا ریشه همه گناهان است.

10. اصل: كه تا.
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داوری دولت آبادی، حسن )1361 - 1343 اصفهان(
عزیزان  من!  مواظب باشید دنیا شما راگول نزند و نفریبد كه بازنده واقعي این مجموعه 
پوچ است. خوشي هاي آن موقت و زودگذر و  دنیا در مجموع  هستي مي شوید، چون  این 

گناهان دائمي و همیشگي و مستحق عذاب جهنم.

 رحمانی، ابوالحسن )1365 - 1340 اصفهان(
اعمال  از  دست  باشید،  مفید  مي توانید  كه  شماست  به  كامم  تکیه  من  عزیز  جوانان 
شیطاني بردارید و بدانید فردایي در كار است، حسابي هست. این عزیزان كه رفتند، مانند شما 
بودند، هر گونه حسي در شما هست، آنها هم داشتند، ولي سعادت را در جایي دیگر دیدند. 

دنیا محل گذر است، محل امتحان است، محل عمل است.

رستگار، مرتضی ) 1367 - 1330 خوزستان(  
برادران و خواهران مسلمان! بدانید كه این دنیا زودگذر است و جاي موقتي است پس 
چه بهتر كه دل به این دنیاي بي ارزش نبندیم و خود را براي خدا خالص نماییم تا اینکه اعمال 

و كردار و رفتار ما به درگاه خداوند قبول بشود. 

رستمیان كازرونی، مهدی )1363 - 1345 فارس(  
»الدنیا مزرعه ااخره11« »دنیا مزرعه آخرت است«. یعني هرچه در این دنیا بکاري در 
آن دنیا هم درو خواهي كرد، این نصیحت را ]از[ این برادركوچك و حقیر خود بپذیرید و تا 
آنجا كه برایتان12 مقدور است به انجام كارهاي نیك رو آورده تا در آخرت پشیمان و روسیاه 

نباشید13.

11. از سخنان حضرت محمد)ص(.
12. اصل: برایشان.
13. اصل: نباشند.
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رضاییان، حسن)علی( )1362 - 1326 اصفهان(   
همگي سربازان خوبي براي ولي عصر باشند و شب و روز طلب فرج او را از خداوند 

متعال بخواهند و بخواهند كه خداوند فرج او را هرچه زودتر نزدیك كند.

رضیعی، مجید )1365 - 1338 همدان(  
نکند خداي نکرده عمرتان سپري شود و براي آخرتتان زاد و توشه اي برنداشته باشید.

زیرا كه دنیا دار فنا است و آخرت دار بقاء. تا مي توانید در راه پیشبرد اسام و احکام مقدس 
قرآن تاش نمایید. زرق و برق دنیا شما را نفریبد و به خود مشغول نکند، بلکه از همه مادیات 

تنها به اندازه مایحتاج خود استفاده كنید و بقیه اوقات خود را صرف تقرب به خدا نمایید.

روشن، حسن )1364 - 1344 اصفهان(  
خود را از قید و بند تجمات بي حد و مرز دنیوي برهایند و آگاه باشید مقام و منزلت 
انسان بیش از این حد و خارج از تصور انسان است كه ما بخواهیم نتیجه عمر خود را براي به 

دست آوردن مال و مقام و منفعت دنیا كه همه نابود شدني هستند خرج كنیم.

ریاحی، علی اكبر )1365 - 1335 تهران(  
آگاه باشید و بدانید كه دنیا دار فناست و آخرت خانه ابدي مي باشد پس بکوشیم تا در 

این چند روز عمرمان توشه اي برگیریم تا در آخرت بي نصیب نمانیم.

زارع زاده، محمدرضا )1366 - 1344 یزد(  
براي فرج حجت خدا، ولي عصر دعا كنید كه خداوند ظهورش را نزدیك كند و با 
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نایبش جهان را پر از عدل و داد و اسام را جهانگستر كند14.

زارعی، علی  )1366 - 1345 فارس(
دنیاي شما  امور  از  اگر چیزي  باشد  دنیا، خواهان شما  مکنید هرچند كه  دنیا خواهي 

گرفته شد افسوس نخورید. به حق سخن گویید گر چه به ضرر خودتان باشد.

زمانی ثانی، سید هادی )1361 - 1338 آذربایجان شرقي(   
برادران حزب الهي! همواره دعاگوي امام باشید وظهور آقا امام زمان)عج( را از خداوند 

متعال بخواهید كه سفارش خود آقا مي باشد.

زمانی نوک آبادی، غامحسین )1365 - 1345 اصفهان(  
چشم به راه امام زمان )عج( باشید و پاسداري كنید از خون هزاران هزار شهید گرانقدر 
و خوشا به حال كساني كه از این امتحان سربلند و سرافراز بیرون آیند و واي به حال كسي كه 

از این امتحان سرافکنده بیرون بیاید.

سادلجی، قدرت اه )1364 - 1347 همدان(  
اي افرادي كه آخرت را به دنیا مي فروشید و دیانت را ضعیف مي كنید، در روز آخرت 

به درد خود گرفتار خواهید شد و عذابی15 دردناك از براي شماست.

14. اصل: كنید.
15. اصل: عذاب.
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سالک غام علی، ابراهیم  )1366 -  1346 تهران(
به دنیاپرستان بگویید این قدر به فکر دنیا و مادیات نباشند هر آنچه در جهان است به 

عنوان امانت به ما عطا شده و باید روز قیامت، حساب همه چیز را بدهیم.

 سیدی نیاسری، سید حسن )1363 - 1345 اصفهان(

 به ظاهر دنیا توجه نکنید. دنیا انسان را فریب مي دهد و انسان را به خود جلب مي كند. اگر ما 
به دنیا دل خوش كردیم و از هواي نفس خود پیروي كردیم، باید بدانیم كه عذابي دردناك در 

آخرت براي ماست.

شریفی، ایرج )1365 - 1348 اصفهان(  
زندگي  است  ناراحتي  و  مصائب  با  آن  تمام  كه  دنیا  این  روزه  چند  زندگي  به خاطر 

آخرت و بهشت ابدي را فراموش نکنید و بدانید كه» بهشت را به بها دهند نه به بهانه«16.

شریفی، علی )1366 - 1345 اصفهان(   
از این دنیاي فاني دل بربندید كه جاي خوبي نیست مگر براي تاش آخرت، دنیا را 
بخواهید براي آخرت. نکند دنیا را بخواهید براي دنیا، این نباشد كه فکر باطل كنید و بگویید 
كه ما چند روزي در این دنیا مي مانیم و بعد كه مردیم مرگمان ابدي است اگر چنین فکر كنید 

زهي خیال باطل، آن وقت باید چشم انتظار عذاب هاي دنیوي و اخروي باشید.

شهری، مسعود )1365 - 1348 سمنان(   
نمي دهید، مگر  قرار  را هدف  دنیا  هیچ چیز  بسته اید و جز  دنیا  به  اي كساني كه دل 

16. از سخنان شهید دكتر محمد حسین بهشتی.



27 امر به معروف و نهی از منکر

عاقبت كساني را كه پیش از شما این چنین كرده اند جز اسیر شدن در دام خاك نبود، به خود 
آیید  و از لطف خداوند نا امید نباشید.

شکوری گركانی، محمد صادق )1362 - 1331 تهران(   
مسئله خیلي مهم دیگر كه اصول سیاست هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي، و غیره هست 
رعایت دقیق و صحیح تولي مي باشد یعني مصداق آیه شریفه »]محمد رسول اه والذین معه[

اشداء علي الکفار و رحماء بینهم«17 باشید ، اطراف و جوانب خود را خوب بررسي كنید.
 

شیر افکن، محمد )1366 - 1338 تهران(
از تجمات دوري كنید چرا كه تجمات انسان را از خدا دور مي كند و دل بستگي به 

دنیا به وجود مي آورد. 

 

ضامن مهرابی، علی )1364 - 1342 اصفهان(  
جاودانه  جهان  به  را  دنیوي  زودگذر  و  پست  و  حقیر  بسیار  لذات  این  بیایید  عزیزان! 
آخرت نفروشید كه ضرر خواهیدكرد و چه ضرري. به خدا همه شما چون گذشتگان خواهید 
اعمال  بردارید كه جهان آخرت فقط  فراوان همراه خود  باشید توشه  مبادا! در خواب  مرد. 

هست، هر چه عمل داشته باشي با همان اعمال باید زندگي كني.
 

طالبی دخت، بمانعلی )1361 - 1341 یزد(   
اي مسلمانان! گول دنیا را نخورید و به این دنیا دل نبندید چون مواي ما حضرت علي 
)ع( در دل نبستن به دنیا به تمام ما چنین خطاب مي كند: داستان دنیا چون داستان مار است 

17. بخشی از آیه 29، سوره فتح: »محمد ]ص[ پیامبر خداست و كسانی كه با اویند بر كافران سختگیر ]و[ با همدیگر 
مهربانند«.
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كه اگر دست بر آن كشي نرم، و در اندرونش زهر كشنده است، فریب خورده نادان به طرف 
آن مي رود و خردمند پایان بین، از آن دوري مي كند18 و من به عنوان یك فرزند كوچك از 
شما عاجزانه تقاضا مي كنم مواظب باشید این مار كشنده دنیا، شما را به نرمي پوستش فریب 
ندهد و شما مواظب باشید این چهره هاي به ظاهر زیبا و فریبنده منافقین و دیگر ضد انقابیون 

شما را فریب ندهند و همیشه پایان بین و خردمند باشید.

طب صیادی، احمد  )1365 - 1342 آذربایجان شرقي(
فریب این دنیاي فاني را نخورید كه جز سرگرمي و بازیچه بیش نیست دنیا گذر گاه 

است نه قرارگاه سعي كنید چیزهاي فاني فریبتان ندهد.

عادل، محمد اسحاق )1364 - 1347 خراسان رضوي(  
عزیزان! خاندان عترت)ع( را هرگز رها نکنید امروز ایران ما هر چه افتخار و سرفرازي 

دارد همه را مرهون رسول اه)ص( و امامان پاك پس از اوست.

علمداریان، احمد )1367 - 1348 تهران(
از  باشید.  فکر غذاي روح  و در  اجتناب كنید  پرستی19  از شکم  مقدار   عزیزان! یك 
همسایه ها می خواهم از خواب غفلت بیدار شوند و كمتر پی تجمات و شادی های دنیا باشند.

علی زاده، محسن )1363 - 1345 تهران(  
عزیزان! بیایید با خدا آشتي كنید كه مبادا دیر شود، مبادا دیر شود و عمر به پایان رسد 

18. نهج الباغه، حکمت 115. » مثل الدنیا كمثل الحیه لین مشها و السم النافع فی جوفها یهوی الیها الغر الجاهل و یحذرها 
ذواللب العاقل«.

19. اصل: شکم پرست
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كه دیگر در قیامت پشیماني ارزش ندارد و خود را در دنیا سختي دهید كه حاوت شما در 
آخرت است و بنده واقعي اه باشید كه رضاي خدا در بندگي است. عزیزان! باید حركت 
كرد، رها كنید خود را از بندهاي دنیوي كه باید حركت كرد، حركت براي خدا و به فرمان 

خدا و اگر ایق باشیم به مقام قرب اه برسیم.

  علیایی، محمد )1365 - 1348 فارس(
از شما مردم مي خواهم كه خیلي غرق در دنیا نشوید زیرا این دنیا فاني و از بین رفتني 
است به خاطر اینکه قرآن كریم مي فرماید: »مثل زندگي دنیا مانند مثل آبي است كه خدا از 
آسمان نازل مي كند و گیاهان مي رویند و سبز و با طراوت مي شوند و بعد زود  خشك شده 

به دست باد سپرده مي شود و اثري از آن باقي نمي ماند«20.

   فرجی، جعفر )1361 - 1340 قزوین(
به این دنیاي فاني اهمیتي ندهید چون كه این دنیا گذرگاهي بیش  نیست و ما به زودي از 
آن مي گذریم ودنیاي ابدي آنجاست كه ما مي رویم و در پیشگاه خداوند و پیامبران و امامان 

معصوم كه زندگي ابدي ما در آنجاست.
همیشه در انتظار ظهور صاحب الزمان)عج( باشید تا ایمان شما قوي شود و مي دانید21 كه 

هر كس در انتظار حضرت مهدي )عج( بمیرد اجر پنج شهید را دارد.

فرهی، غامرضا ) 1364 - 1343 خوزستان(
باها،  از  خاصي  براي  اعمال  بهترین  از  یکي  اطهار)ع(  ائمه  و  پیامبران  به22  توسل 

20. اشاره به آیه 24، سوره یونس. »إِنََما َمثَُل الَْحیَاةِ الُدنْیَا َكَماٍء أَنَْزلْنَاُه مَِن الَسَماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت الْْرِض مَِما یَأُْكُل النَاُس 
َوالْنَْعاُم َحتَی إَِذا أََخَذِت الْْرُض ُزْخُرفََها َواَزیَنَْت َوَظَن أَْهلَُها أَنَُهْم قَاِدُروَن َعلَیَْها أَتَاَها أَمُْرنَا لَیًْا أَْو نََهاًرا فََجَعلْنَاَها َحِصیًدا َكَأْن 

لَْم تَْغَن بِالْمِْس َكَذلَِك نَُفِصُل اْآیَاِت لَِقْوٍم یَتََفَکُروَن«
21. اصل: می دانی.

22. اصل: با.
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سختي ها و یاري خواستن از آنها جهت مبارزه با رنج ها و سختي های دنیوي است. باور كنید 
بعد از خدا نزدیکترین فریادرس ها، معصومین)ع( هستند، به امام زمان)عج( متوسل شوید كه 

با دعاي شماست كه فرج امام را خداوند متعال نزدیك مي فرماید.
دنیا  این  در  گرفت  سود  آن  از  باید  است  تجارت  سرمایه  عمر  خواهرانم!  و  برادران 
خودتان را مسافر بدانید تا مي توانید به دنیا دل نبندید، دوري از دنیا را وسیله تقرب به خدا قرار 

دهید كه »حب الدنیا راس كل خطیبه23«.

قاسم نژاد، شیرزاد)1365 - 1343 مازندران(   
از رسوم و آداب جاهلي و سنت هاي بیهوده هجرت كنید و سنت و سیره فاطمه )س( و 

زینب كبري )س( را سرلوحه زندگي خود بکنید.

قایدی بلیانی، غریب علی )1365 - 1341 فارس(   
دنیا فاني است، محل گذر است ، دنیا محبت ندارد بي وفا است، پس به آخرت بنگرید 
در فکر توشه آخرت باشید كه »الدنیا مرزعه آخره«24. نکند زرق  و برق دروغین دنیا و این 
خوشي هاي زود گذر شما را فریب دهد، این ها میادین آزمایش هاي انسان مي باشد . پس سعي 
كنید توشه اي بردارید كه با دست خالي از دنیا نروید و بتوانیم ادعا كنیم شیعه علي بن ابي 

طالب)ع( و رهرو حسین بن علي )ع( هستیم.

قربانی، یوسف )1362 - 1343 بوشهر( 
سعي كنیم بیشتر به یاد خدا باشیم و رابطه خود را با او نزدیك كنیم. مبادا! دوستي هاي 

این دنیا باعث غفلتمان شود وجزو غافلین باشیم.

23. عشق به دنیا ریشه همه گناهان است.
24. از سخنان حضرت محمد)ص(، »دنیا مزرعه آخرت است«. 
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كارگشا، هاشم )1362 - 1341 تهران(   
برادران عزیز! به فکر آخرت باشید25 و مواظب باشید این دنیاي فریبنده گولتان نزند و 

این زرق و برق دنیا باعث نشود كه گناه كنید و به راه اشتباه قدم بردارید.

كاظمی شیخ شبانی، روح اه )1366 - 1347چهارمحال وبختیاري(
دل به این دنیا نبندید كه   خیلي بي وفاست، چون ماري است كه ظاهرش خیلي نرم و 
لطیف است ودرونش زهري كشنده دارد. بکوشید كه عمل خود را صالح كنید كه مال و منال 

 دنیا ارزش  ندارد.

كرد، احمد )1363 - 1343(   
شما كه دل به دنیاي پوچ بسته اید بدانید عاقبت مرگ به سراغ شما مي آید و آن روز 
ندارد اا قلب سالم«. پس سعي كنیم  : »مال و فرزندان ارزش  روزیست كه خدا مي فرماید 

قلبمان را سالم كنیم و با دلي آراسته به دیدارش بشتابیم.

كرمی هرستانی، عبد الرحمن )1379 - 1339 كردستان(
نبندید هرچند در دسترستان  دنیا را نخواهید هرچند شما را بجوید، به كااي دنیا دل 
باشد و اندوهناك نشوید بر چیزي از دنیا كه از شما گرفته شده باشد، و راست و درست سخن 
گویید كه خداوند ناراستان و دروغگویان را مامت نموده و براي پاداش یافتن در آخرت كار 
كنید كه دنیا رفتني است و همه رفتند و ما هم خواهیم رفت و چه شیرین كه در آخرت و در 

پیشگاه ائمه اطهار)ع( انسان سرافراز و خشنود و با  افتخار باشد، كه این دنیا افتخاري نیست.

25. اصل: باشیم.
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كشور دوغایی، ابراهیم )1366 - 1349 خراسان رضوی(
به آنان كه اداي روشنفکري در مي آورند بگویید كه افکار یکي دو قرن گذشته غربیان 
و مادیگراها را كه خود استفراغ نموده اند، نشخوار نکنند كه به مسمومیت و هاكت دچار 

مي شوند.

گلستانی، امیر )1366 - 1348 فارس(
به  دلبند  و  نشوید  مادیات  باشید و غرق در  به فکر آخرت  و  نشوید  یاد خدا غافل  از 
نباشید. و براي خانه آخرت هم توشه اي بردارید  خانه هاي مدرن و باغ هاي بزرگ و مجلل 
كه در این باره حضرت علي )ع( مي فرماید: »فی صفه الدنیا تغرو تضرو تمر«. »در صفت دنیا 

می فریبد و زیان می رساند و نمی  ماند26«27.

گلشن، بیژن)عبداه(  )1362 - 1337 اصفهان(
 ]برای[ شناساندن گوشه اي ]از[ عظمت28 ائمه دوازده گانه شیعه و به خصوص در زمان 
حاضر شناساندن گوشه اي از شخصیت الهي حضرت ولي اه اعظم امام زمان )عج( روحي 

لتراب مقدمه الفداء سعي و كوشش نماییم.

محمدی، حسن )1361 - 1343 فارس(
امام زمان ما مهدي )عج( منجي انسانهاست، امید مستضعفان است، یگانه ]...[29 خداوند 

در زمین است. دائم دعا كنید تا خداوند فرجش را نزدیکتر فرماید.

26. اصل: »الدنیا تضر، تضر، تضر«. دنیا ضرر مي رساند و فریب مي دهد و مي گذارد.
27. بحاراانوار، ج 70، ص119.

28. اصل: عظیم.
29. ناخواناست.
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مشفق نسب، نجف قلی )1365 - 1337 كهگیلویه و بویراحمد(  
دنیا را طاق خلع بدهید كه دنیا به كسي وفا نکرده است كه به شما وفاكند، كه دنیا مثل 

چراغي است كه در راه باد روشن كند  باد كه مي آید چراغ خاموش مي شود.

معتمد الشریعتی، سید كمال الدین )1365 - 1345 خراسان رضوي(   
به دنبال دنیا نباشید با دنیا بجنگید كه دنیا همانا نفس اماره شما است، دنیا با عمر شما 
تناقض دارد، عمر خود را مشغول دنیا نکنید. به دنبال شناخت باشید، شناخت خود، خداي 
عین  در  شناخت  نداشتن  یعني  این صورت  در  نباشید كه  شناخت  بدون  دنیاي خود،  خود، 
به دنیا كور  به چشم دوختن  بینایي كورید، در كمال شنوایي كر هستید، چشم دل خود را 
نکنید، گوش دل را به آواز زندگي كر نکنید، از بند و زنجیر مسایل دنیوي دنیا خود را برهانید.

  مفید، احمد ) 1364 - 1343 تهران(
باطني  ائمه معصومین)ع( و اذكار30 و دیگر چیزهاي  با پروردگار متعال و  سعي كنیم 
انس بگیریم تا جلوه هاي ظاهر در نظرمان كم ارزش و بي ارزش بیاید  و اگر انس با آنان پیدا 
كنیم هیچگاه احساس تنهایي در درون و بیرون خود نمي كنیم و اگر سالها محکوم به تنهایي 

بودیم خسته نمي شویم چون یك همراز و همدل داریم.
دیگر اینکه سعي كنیم وظیفه خودمان را در هر لحظه و زماني كه بر ما مي گذرد بشناسیم 
و به آن عمل كنیم و خود را مشغول لهو و لعب دنیاي فریبنده نسازیم. كه دنیا فاني شدني است 
و سر خودمان را شیره نمالیم و خودمان را گول نزنیم  و با اسباب بازي هاي زیبا بازي نکنیم كه 

همه ماندني است و ما رفتني هستیم.

30. اصل: ازكار.
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مقدسی، مجید )1361 - 1343 تهران(  
اي برادران! سعي كنید حب و مقام دنیا شما را نگیرد و هركار كه انجام مي دهید براي 
اسام باشد و براي  خدا كه ان شاء اه قبول شود و نه براي خودنمایي. اي برادر! هركاري كه 
در این دنیا انجام مي دهي براي خود كرده اي نه براي دیگران و باید در آن دنیا جواب بدهي 
پس چه خوب مي شود اي برادر]كه[ تمام كارهاي مان خدایي باشد و در آن دنیا روسفید و 

خوشحال جواب پس بدهیم.

 موسوی، سید عیسی)1361 - 1345 گلستان(
به  طلب دنیا نروید اگر چه دنیا به طلب شما بیاید و بر هیچ چیز از مال دنیا كه از دستتان 
مي رود تأسف و حسرت نخورید و حق بگویید و عمل كنید براي ثواب و اجر آخرت. با ظالم 

ستمگر دشمن باشید.

مؤیدی، كاووس )1364 - 1344 فارس(
این می باشد كه دنیا را دوست قرار ندهید كه  برادران  به شما خواهران و  پیام دیگرم 
»حب الدنیا راس كل خطیبه31« یعني دوست داشتن دنیا رأس همه گناهان است و به گفته امام 
علي )ع( »دنیا را سه طاق كنید آنطور كه من كردم« جاي ما دراین دنیا نیست جاي ما در 

دنیاي دیگر است.

میرزایی، فریدون ) 1364 -  1346 تهران(
حتماً سعي كنیم كه نسبت و سیره پیامبر گرامي اسام)ص( و ائمه معصومین)ع( را در 

بین خویش گسترش]داده[ و از آن پیروي كنیم.

31. عشق به دنیا ریشه همه گناهان است.
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ناصریان، سید محمدرضا ) 1362 - 1336 تهران(
قبا گفته ام و حاا هم مي گویم توسل به همه ائمه در درجه اول باید باشد32 و بعد از آن 
سراغ خانم زهرا)س( بروید كه نزد خدا خیلي خیلي عزیز است و خدا دستش را رد نمي كند.

نوین، غامرضا )1363 - 1342 آذربایجان شرقي(  
بدانید كه این دنیاي فاني با همه ظاهر فریبنده اش فقط  وسیله است برای33 نزدیکي  به 
درگاه خداوندي، لذا به این  دنیا به چشم طمع نگاه نکنید بلکه مواظب باشیدكه  فریبتان  ندهد.

هاشمی، سید محمود )1365 - 1344 بوشهر(  
حب  اهل بیت  علیهم السام  را در دلها زنده كنید تا همیشه  زنده  دل  و بیدار باشید خصوصاً 
حب پیامبرخاتم حضرت  محمد مصطفي )ص( و فرزندانش مخصوصاً امام حسین )ع( سرور 

شهیدان.

 

هزاوئی، سید غفور )1365 - 1345 همدان(
در زندگي توسل به ائمه هدي و چنگ زدن به دامان آنها ]را[ فراموش نکن و همیشه در 
ذهنت باشد كه ما در زمان حاضر یك امام حاضر داریم كه مراقب اعمال ماست وما را كمك 
مي كند لذا سعي كن آنها را دوست داشته باشي تا آنها هم تو را متقابًا دوست داشته باشند.

بزرگترین نعمتي كه خداوند منان به ما عنایت كرده همین عمر است كه در این دنیا 
به وسیله عبادت و عمل به كمال برسیم، لذا نگذار كه عمرت در لهو و لعب و حتي كارهاي 

بیهوده و لغو تلف شود.

32. اصل: بشود.
33. اصل: بر
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یوسف پوشندي، ابراهیم  )1362 - 1339 تهران(   
چیزی ]كه[ به شما هم مي گویم فراموش نکنید، مرگ  هست كه34 هر لحظه در كمین 
شما هست.  پس بسیار مراقب كارهاي خودتان باشید شما عقل دارید و به عقلتان رجوع كنید 

زندگي این دنیا كه سخت مي گذرد حداقل زندگي آن دنیا را به خودتان حرام نکنید.
كتاب معاد بخوان تا قیامت برایت سرمشق باشد.

با خدا خوش كنید   دل از این دنیا و خوش گذراني هایش بردارید و قلب خودتان را 
اوست كه قلب ها را با نشاط و با طراوت مي كند اوست كه انسان را در آن دنیا مزد مي دهد 

پس سر نماز او را خالصانه بخواهید، بدانید دعاهایتان اجابت پیدا مي كند.

یونسی، مسعود ) 1367 - 1347 تهران(   
عزیزانم! شما را توصیه مي كنم به توحید، توحید یك پیمان ناگسستني است بین بندگان 
و حق تعالي، و مطمئن باشید كه پیروزي با اهل توحید است چون شکست در این است كه 

انسان كافر و ظالم باشد.

34. دراصل: و.
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آخوندي، یداه)1362 -1305 تهران(

      تمام فرزندانم را وصیت مي كنم به حفظ تقوي و به دست آوردن كمال تقوي چون خداوند 
تقوا را واجب فرموده. آن كس كه بر خدا وارد شود و عاري از تقوا باشد ناصر و یاري  در قیامت 

ندارد. 

تمام فرزندانم را وصیت مي كنم به آموختن قرآن و قرائت و به كار بستن آنچه قرآن امروز، امر 
فرموده و دور شدن از آنچه قرآن نهي فرمود به ویژه روزه ماه رمضان، و خمس  آل محمد )ص( 
و سهم مبارك امام و زكات و حق فقرا كه باید از یاد نبرند و از محرمات صریح قرآن چون غنا 

و ساز و ]موسیقي[ و ربا و رشوه و استهزاء و سخریه اهل حق بپرهیزند.

 

آشنا، محمد رضا ) 1365 - 1344 خراسان رضوی(
برادران دیني من!  به مناجات هاي شبانه، از]جمله[ دعاي كمیل، دعاي توسل، زیارت 
عاشورا، ]دعای[ ندبه، و دعاهای جوشن كبیر و غیره اهمیت دهید به نمازهاي شب اهمیت 

دهید، كه این ها اسام را پیروز كرده و مي كند.
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برادران و خـــواهران! نمـــاز را ترك نکنید، كـــه» نمـــاز ستون دین است«1.

  

آقا نقی، احمد )1366 - 1345 تهران(
كساني كه توفیق شركت در ]جبهه] را پیدا مي كنند از كساني هستند كه به درجه اي از 
رشد معنوي و روحي و اخاقي رسیده اند كه عالم خلقت و دنیا را جز براي رسیدن به سراي 
باقي و آخرت نمي دانند و كساني كه در آن جبهه به نبرد مشغول مي شوند باید از مهمترین 
صفت یك مسلمان كه همان تقوي الهي است برخوردار باشند و این جمله زیبا نمونه بارز 
چنین افرادي است كه: جبهه دانشگاهي است كه كنکورش تقوي، درسش ایثار و مدركش 

شهادت است 

  ابوطالبی، مجید )1361 - 1344 تهران(
توصیه مي كنم شما اگر مي خواهید با خدا صحبت كنید نماز را بپا دارید، نمازهایتان را 
اول وقت بخوانید نماز را سبك مپندارید و نماز شب را حتما بجا آورید ازم به تذكر است كه 
سعي كنید مساجد را پر كنید و نماز را به جماعت بخوانید و حتما سعي شود نماز را پر محتوا 
كنید دعاهاي بعد از نماز را بخوانید. متأسفانه در بعضي مساجد هنوز حالت انقابي و پویاي 
اسام به وجود نیامده است در اینجا ازم است یك تذكر بدهم: اي روحانیون و همچنین  شما 
اي امت حزب اه مسئول هستید كه مساجد را به مکاتب تغذیه فکري و معنوي و عبادي و 
سیاسي و نظامي یعني همه ابعاد تبدیل كنید. مسجد فقط محل نماز خواندن یا دریافت كوپن 
نفت و بنزین و برنج نیست. اگر امام مي گوید: »مسجد سنگر است«، مسجد قبا را مي گوید 
را مکاني  اي جوانان، مساجد  اه و  امت حزب  اي  و  پیشنمازها  اي  بیایید  را.  مفتح  و شهید 
براي تعلیم و تعلم قرار دهید. مسجد باید مركز فعالیت هاي سیاسي، نظامي، عبادي، فرهنگي، 

تبلیغاتي، آموزش و ... باشد.

1. از سخنان حضرت محمد)ص(.
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اگر مي خواهید خدا با شما صحبت كند قرآن را زیاد بخوانید. دعاها را در همه طول 
روز بخوانید به غیر از دعا، شکرگزار نعمت هاي خدا باشید و همه كارها را براي رضاي خدا 

و به یاد خدا انجام دهید و خدا را در همه حال ناظر بر اعمال خویش بدانید.

ابوفاضلی، حجت اه )1365 - 1347 تهران(   
اي امت حزب اه! مساجد را پر كنید كه »یداه مع الجماعه«2 كه اواً ثواب دارد دوماً 
دعا در جمع بهتر قبول مي شود مهمتر از همه اینکه چشم منافقین و ضد انقابیون كور می شود. 
در مجالس دعا و مجالس اسامي و كاس قرآن شركت كنید. اي امت حزب اه! در دعاهاي 

كمیل، توسل و ندبه شركت كنید و كارهاي شما خالص باشد.

 ارشادی لمر، قلی )1361 - 1341 گیان(
برادرجان عیسي و عبدالرضا از شما تقاضا دارم در راه خدا كاركنید و از نماز و روزه 
دوري نجویید در هر كجا كه سراغ دارید نماز جماعت است به سوي آن بشتابید اگر می توانید 

در منطقه تمام مردم را به راه راست هدایت كنید3.

 

اسدالهی شهیر، محمود  )1366 - 1345 گلستان(  
نماز را به پاي دارید زیرا كه نماز نور مومن و نردبان قرب الهي، ستون دین و بازدارنده 
خود از زشتي ها و كلید بهشت مي باشد و در میان همه امور دنیا تنها چیزي كه مي تواند انسان 
را مستقیم به كمال مطلوب خود برساند نماز است و این نماز است كه نردبان ارتقاء آدمي به 

شمار مي رود.

2. خطبه 127، نهج الباغه، از سخنان حضرت علی)ع( به خوارج. »دست خداست همیشه همراه جماعت است«.
3. اصل: كرده.
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اسدی، صدر اه)ابوالفضل( )1364 - 1350 تهران(
از شما برادران عزیزم مي خواهم پس از رفتن من جاي خالي مرا در مسجد پركنید و در 
نماز جماعت و برنامه هاي مسجد شركت كنید چون مستحکم ترین پایگاه ها مسجد است. در 

نماز جماعت شركت كنید و نماز را در اول وقت بخوانید.
خمس و زكات و دیگر مالیات هایي كه حق امام و حق سادات است بدهید چون ]هم[ 
در این دنیا و هم در آن دنیا بركت به زندگي آدم مي دهد در دادن خمس و زكات و امور 

مسلمین دقت كنید كه در آن جهان از ریز ریز4 اعمال شما بازخواست خواهد شد.

اسفندیاری، مهدی  )1362 - 1343 اصفهان(   
به  اموال شماست. اگر شرایط كامل شد،  بپردازیدكه مایه بركت در  خمس و زكات 
حج بروید و عمل كنید این رسم عبادي، سیاسي، اجتماعي اسام را و گوشه اي از ]جهان[ 
بیني اسامي را به نمایش بگذارید تا ببینند چگونه سیاه و سفید و زرد و سرخ با هر زبان و هر 

ملیت ]و[گروه وجود دارد.

اسکندری، علی)1365 - 1344 قم (   
نماز پایه دین است و آن را با جماعت و با حضور قلب به جا آورید. نمازهاي نافله به 
خصوص نماز شب را از یاد نبرید و مرتب بجا آورید كه تنها خدا اجر ان را مي داند . نمازهاي 

جمعه را از یاد نبرید. نماز غفیله را تا مي توانید و در صورت امکان به جا آورید.

الیاس پور، گلباد )1365 - 1326 كهگیلویه وبویراحمد(
ازكوچك شمردن نماز و روزه وكوچك شمردن دیگر عبادات خداوند بپرهیزید. نماز 
را به جماعت برگزاركنید زیرا مسجد سنگر اصلي ما است و  دشمنان اسام از مسجد وحشت 

4. اصل: ریزه ریزه.
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دارند.

امان اللهی، محمود )1379 - 1339 كردستان(
انقاب  ارزش خون شهیدان  با  و  بخوانید سعي كنید همواره دست آورد خوب  نماز 
یعني نماز جمعه ها و دعاهاي كمیل و ندبه و توسل را هرچه باشکوه تر برگزار نمایید بیشتر 
نمازهایتان را به جماعت بخوانید سنگرهاي اصلي، مساجد محله ها را با حضور در آن و برپایي 
مراسمات و جماعات مزین و آباد نمایید. بترسید از آن روزي كه مسجد و عالم و كتاب از 
ایجاد  را  قبر  نورانیت  و  بسیار سازنده است  دارید]كه[  پا  به  نماز شب]را[  شما شکایت كند 
مي نماید. در نماز جمعه و جماعات و تشییع جنازه و دعاي كمیل و ندبه و توسل تا مي توانید 

شركت كنید و نیت را خالص]و[ براي خدا بکنید.

امینی، علی رضا ) 1366 - 1340 فارس(
و  مثبت  برنامه هاي  و  نکنند  فراموش  را  مسجد  كه  مي كنم  سفارش  دوستانم  كلیه  به 
اسامي در مسجد داشته باشند و افرادي كه در پایگاه و انجمن اسامي مسجد فعالیت مي كنند 
باید خصوصیات اسامي را فراموش نکنند و تابع حکومت اسامي باشند و از هیچ كوششي 

مسامحه نکنند. 

انجیری زاده دزفولی، محمد حسین )1364 - 1345 خوزستان(   
در طول زندگي تقوي الهي را پیشه كنید و مسائلي را كه واجب است از نظر شرعي 

دانسته باشید دنبال كنید و یاد بگیرید و حرام خدا را حرام و حال خدا را حال بدانید. 
عزیزم  خانواده  به  به خصوص  و  مسلمان  مادران  و  پدران  و  برادران  و  تمام خواهران 

وصیت مي كنم كه در طول زندگي تقوي الهي را پیشه كنید.
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ایرانپور، علیرضا  )1367 - 1345 اصفهان(   
به دعاهاي كمیل، توسل، سمات، ندبه، زیارت عاشورا و دعاي عهد امام زمان )عج( 
با موا امام زمان)عج( زیاد كنید كه سعادت و خوشبختي در  اهمیت دهید. ارتباط خود را 
همین راه است. اگر سعادت مي خواهید اگر زندگي خوش و راحت مي خواهید و اگر ... به 
اسام وسایه عرش الهي پناه برید با خدا باشید همه جا خدا را حاضر و ناظر ببینید تقوي الهي 

را رعایت كنید و به حق باخدا بودن هنر است نه از خدا بریدن.

ایمانی، فرهاد   
در انجام دوفریضه الهي كه ساار شهیدان به خاطر آن جهاد كرد كوتاهي نکنید امر 
به معروف و نهي ازمنکر و دیگري بر پا داشتن نماز كه كلید خوشیختي وسعادت هر انساني 

است.

بابایی، علی اصغر )1362 - 1341 اصفهان(   
طبق آیه قرآن كریم كه مي فرماید: »ان اكرمکم عنداه اتقاكم«5 »برترین در نزد خدا 
كسي است كه تقوي او بیشترباشد« . بنابراین در همه حال به یاد خدا باشید و از خدا بخواهید 

كه توفیق دهد حتي براي یك لحظه از او جدا نشوید. و این خود بهترین ساح است .

 بافرانی)باقرانی(، علی )1363 - 1336 اصفهان(
شما تا مي توانید صفوف خودتان را در نماز جمعه و جماعات متشکل تركنید كه بهانه 
به دست دشمن نیافتد. مساجد را كه خود سنگر ایمان، جهاد و شهادت است خالي نگذارید.

5. بخشی از آیه 13، سوره حجرات.
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 باقریان زاده، علیرضا )1364 - 1343 خوزستان(
از شما خواهشمندم به واجبات خود به نحو احسن عمل نمایید و آنان را سبك نشمارید، 
مساجد را پر كنید، در نمازهاي عبادي، سیاسي جمعه حتماً شركت فرمایید و همیشه به یاد 

خدا باشید. 

بالوایه، صدر اه )1362 - 1315 كهگیلویه و بویر احمد(   
در سختي ها و ناراحتي ها به خدا توكل كنید و همیشه به یاد خدا باشید و یك لحظه 
خدا را فراموش نکنید و امیدوارم كه خدا را هرگز فراموش نکنید و رضاي او را پیوسته در 

نظر بگیرید.

بختیاری، فرهاد   
ما پیروزیم ولي باید خدا را فراموش نکنیم. با دعا و مناجات نماز را همیشه اول وقت 
»اا6  زیرا  نرود  یادتان  نماز  باز هم سفارش مي كنم  باشد  براي خدا  بخوانید. عملتان خالص 
بذكر اه تطمئن القلوب«7. فرزندانتان را به نماز خواندن تشویق كنید چون »ان8 الصلوه تنهي 
را  انسان  و  باز مي دارد«  از كارهاي زشت  را  انسان  نماز است كه  المنکر«9»  و  الفحشاء  عن 
به  نماز بخوانند دیگر  اول  از همان  به صراط مستقیم هدایت مي كند پس اگر فرزندان شما 
با كساني كه فساد اخاقي دارند دوست و معاشر  كارهاي زشت رو نمي آورند و نگذارید 
باشند. همان طوري كه قوت قلبمان خمیني عزیز مي فرماید: »سنگرها را حفظ كنید )مسجد(«.

دعاها را فراموش نکنید. در دعاي كمیل شركت كنید.
دعا و گدایي]در[ درگاه خدا را همیشه ادامه بدهید . دعا زبان دل عارفان و سوز گداز 

6. اصل: اه.
7. بخشی از آیه28، سوره رعد: »آگاه باش كه با یاد خدا دل ها آرامش می یابد«.

8. اصل: عن.
9. بخشی از آیه 45، سوره عنکبوت. 
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سوخته دان عاشقي است كه آرزوي وصال آن ها را بي تاب نموده و در التهاب جان گداز 
خویش حیرانش نموده است.

   بختیاری آزاده، غامرضا )1361 - 1345 خوزستان(  
امت حزب اه! نمازها را فراموش نکنید10 به خصوص نماز شب، نماز را به خاطر آن 
احساس  خواندم  كه  را  نمازم  اولین  خودم   من  دارد.  ما  براي  زیادي  گیرایي  كه  مي گویم 

نزدیك شدن به معبود را نمودم.

برونسی، عبد الحسین )1363 - 1321 خراسان رضوي(   
فرزندان عزیزم، از قرآن مدد بجویید و از قرآن سرمشق بگیرید تا به گمراهي كشیده 
نشوید این هدف قرآن است و این هدف همه انبیاء خداست. من كه این آیات را براي شما 
اگر  و  روانه شوم  به طرف دشمن  دیگر  مثل چند شب  قلب مي خواهم  از صمیم  مي خوانم 
برنگشتم امیدوارم كه شما به قرآن بپیوندید و به این وصیت هایي كه من كردم عمل كنید و 
من هنوز هم صحبت دارم باید به شما تذكر بدهم و باید با شما هم قرآن بخوانم. اي فرزندانم! 
باز شما را به قرآن توصیه مي كنم هیچ راهي بهتر از راه قرآن نیست شما را به خدا توجه كنید 

شما را به خدا این كتاب آسماني را سرمشق زندگیتان قرار دهید تا رستگار شوید.

بشاش، ناصر )1362 - 1344 تهران(   
نماز  به شما توصیه مي كنم كه مسجدها را خالي نگذارید و آنها را حفظ كنید و در 
جماعت همیشه شركت كنید كه خداوند مهربان مي فرماید: »هر كجا كه نماز جماعت  برپا 
شود دست من با  آن جماعت است«. نمازتان را اول وقت بخوانید و نماز جمعه را فراموش 

نکنید.

10. در اصل: نکنند.
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بغیری، حمید )1362 - 1344 تهران(   
از ته قلب مي گویم كه حتماً حتماً نماز جماعت را در مسجد شركت كنید نمازهایتان را 

در اول وقت بخوانید كه خداوند شما عزیزان را در آن دنیا مورد شفاعت خودش قرار دهد.

    بهرامی قلعه سفیدی، محسن  )1365 - 1345 اصفهان(
هرچه بیشتر شركت كنید در نماز جماعات و در نماز جمعه ها كه موجب مأیوس شدن 
دشمنان اسام است و هرچه بیشتر شركت كنید در دعاهاي كمیل دعاي توسل دعاي ندبه و 
دعاهاي قرآن و نهج الباغه را با تعقل بخوانید و تقوا را نصب العین11 خود قرار دهید كه خدا 

مي فرماید: »ان اكرمکم عنداه اتقکم12« »گرامي ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است«.

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
حتماً نماز را به پا دارید و سعي كنید در عبادت اخاص داشته باشید حتماً در اول وقت 
قبل از اذان در مسجد حاضر شوید. در موقع رفتن به مسجد لباس هاي تمیز بپوشید نماز را به 
جماعت برگزار كنید. ]در[نماز جمعه دسته جمعي حاضر شوید و اگر نشد تك تك بروید 
نماز جمعه خیلي مهم است حتي قرآن هم صریحاً امر مي كند به این كه اگر كاري هم داشتید 

بگذارید و به نماز جمعه بروید.
اگر توانستید تجوید قرآن را نیز بیاموزید و عمل كنید. تمام برادران باید قرآن را بتوانند 
بخوانند نمي شود ما كتاب آسماني خود را نتوانیم بخوانیم و بگوییم پیروش هستیم. برادران 
عزیز!  فقط به جلسات قرآن زیاد بروید و نوارهاي قرآن را زیاد گوش كنید و به دقت یاد 
بگیرید از آن برادران كه به دنبال یادگیري قرائت قرآن هستند مي خواهم كه این فعالیت را 
بیشتر كنند. برادران ! كشور ما به قاریان متعهد خیلي احتیاج دارد قاریاني كه مردم را به وسیله 
برادران  فعالیت كنند  راه  این  بدهند و در  بیدار كنند كاس قرآن تشکیل  این كتاب عظیم 

11. پیش چشم.
12. بخشی از آیه 13، سوره حجرات
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پیامبر اكرم )ص( فرموده: »بهترین بندگان خدا آن كساني هستند كه قرآن را یاد بگیرند و به 
دیگران مي آموزند«13.

در دعاي كمیل شركت كنید حتماً دعاي  توسل را در مسجد یا در خانه  شهداي محل 
اه  مردم حزب  و دیگر  بسیجي  برادران  با كمك  را  توسل  برگزار كنید. سعي كنید دعاي 

تشکیل بدهید كه واقعا ما با همین دعاهاست كه انقاب را تا به اینجا آورده ایم.

بهزاد پور، رجب )1365 - 1342 تهران(   
بعد از شهادت من در دعاي كمیل ها و نماز جمعه ها مصمم تر از گذشته حاضر باشید14 
زیرا دشمنان ما از در صحنه بودن ما مي ترسند در دعاي توسل محل با برادران دلسوز انقاب 
و یاوران امام تا  آنجا كه مي توانید15  شركت كنید16  و شما برادران و دوستان عزیز دعاي 

توسل  را هرچه باشکوهتر برگزار كنید.

بیگی هرچگانی، حجت اه )1363 - 1342 چهار محال و بختیاري(  
نباشید و  یاد خدا غافل  از  شما اي امت عزیز! سعي كنید كه در تمام مراحل زندگي 
زندگي دنیوي خود را بر پایه سه اصل پیروزي بخش انقابمان یعني ایمان به خدا، رهبري و 

وحدت كلمه استوار سازید.

پارسایی، علیرضا )1362 - 1343 اصفهان(    
نماز جمعه را فراموش نکنید حتماً در نماز جمعه شركت كنید چون شركت در نماز 
جمعه مشتي محکم است بر دهان ضد انقاب. برادر عزیزم نماز را فراموش نکن زیرا نماز 

13.» خیركم من تعلم الفران و علمه«.
14. در اصل: باش.

15. در اصل: می  توانی.
16. در اصل: كن.
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پایه دین است و ما هرچه داریم به قول امام از نماز داریم یا حضرت علي)ع( مي فرمایند: »اگر 
كاري برایم سخت مي شد نماز مي خواندم و دشوار حل مي شد«. نماز اول وقت را فراموش 

نکن.
برادر عزیزم با خدا باش و تنها از خدا یاري بخواه. برادر عزیزم هر گروهي كه با خدا 
باشند خدا هم با آنهاست »آنان كه بر خدا توكل كنند خدا آنان را كفایت و یاري مي كند«17. 
آنان كه از درگاه الهي استمداد نمایند بي شك خداوند هم به مددشان خواهد شتافت و در 
مشکات یاري و هدایت و پیروزشان خواهد كرد. آنکه خدا دارد، چه ندارد و آنکه خدا 

ندارد، چه دارد؟  پس برادرم خدا را فراموش نکن.

پرتانیان، موسی الرضا )1367 - 1348 خراسان رضوي(    
طبق رهنمود امام، مساجد، این سنگرهاي علم و ایمان را، هیچ وقت خالي نگذارید و 
سعي كنید نمـــاز را اول وقت بخـــوانید. امـــر به معروف و نهي از منکر و نمـــاز جمعه و 
دعـاها و مستحبات را به هیچ وجه فـــراموش نکنید و حتمـــاً در این مراسم شركت كنید.

این  در  نکنید و حتمـــاً  فـــراموش  به هیچ وجه  ]را[  دعاي كمیل و زیارت عاشورا و غیره 
مراسم شركت كنید.

پرواز، خیراه )1364 - 1345 كهگیلویه و بویراحمد(   
بر شما باد كه قرآن را خوب بخوانید زیرا قرآن كتاب عشق است و كتاب زندگي و 
زندگي از عشق جدانیست. اگر قبول كردید قرآن كتاب عشق است كتاب زندگي بودنش را 
باید قبول كنید18 هرچه از قرآن فاصله بگیرید همان قدر به سوي ظلمت حركت مي كنید و هر 

اندازه نزدیکتر شوید به سوي نور و روشنایي حركت مي كنید.

17. بخشی از آیه 3، سوره طاق. » و من یتوكل علی اه فهو حسبه«.
18. در اصل: كنی.
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پروین، فریدون )1366 - 1349 كرمانشاه(   
سرمایه گذاري  شما  ومنزلگاه  شما  روي لباس  شیطان  باشید  مواظب  پاسدارم!  برادران 

زیادي مي كند و درخطربزرگي هستید با ساح تقوا مسلح به ایمان  با آن مقابله كنید.

پند یار، علیرضا )1365 - 1335 تهران(   
برادران و خواهران! چگونه براي غذا و اجناس كوپني به صف مي روید تا غذای وجود 
خود را بگیرید19 حتماً غذاي روح كه ازم یك انسان سالم است یعني نماز را، با جماعت به 

جاي آورید.

پورمبین، حسین )1361 - 1341 كرمانشاه(   
همسرم! ]سعی كن[ نمازهایت را سر وقت بخواني و روزه و احکام خدا را كاما انجام 
بدهي و رساله امام را بخواني و عمل به آن بکني زیرا اگر بخواهي خدا از تو راضي باشد باید 

اطاعت امام بکني.

پیله ور، عباس )1366 - 1344 كرمانشاه(   
نماز را سر وقت بخوانید و نماز جمعه را ترك نکنید. در مراسم دعا كه در منزل شهدا 
برگزار مي شود شركت كنید زیرا باعث شادي دل خانواده شهدا و مأیوس شدن منافقین كور 

دل است.

تابش، محمود فرزندعلی )1365 - 1341 اصفهان(   
نماز جمعه ها و مساجد و سنگرها را همان طور كه اماممان فرمودند حفظ كنید و وحدت 

19. در اصل: بدهید.
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كه بزرگترین رمز پیروزي ماست بیشتر شود. 

ترک، حسین )1365 - 1343 اصفهان(   
نماز جمعه این سنگري كه باعث پیشروي احکام اسام مي شود و امام امت بارها بر آن 
تأكید كرده را محکم كنید و هر چه بیشتر با شور و جمعیت بیشتر در این اجتماع كه باعث 

وحدت مسلمین و20 بهترین ساح براي شکست دشمن است شركت كنید.

تركاشوند، هوشنگ )1362 - 1335 همدان(   
چون21  نمایید  توجه  آن  ترجمه  به  و  نموده  تاوت  روزانه  المقدور  حتي  را  قرآن 
دستورالعمل زندگي ما ابتدا در قرآن است و اگر با آن آشنا نباشیم و آن را در متن زندگي 
قرار ندهیم چگونه مي توانیم ادعاي مسلماني كنیم و مثل كسي مي ماند كه بگوید باسوادم در 

حالي كه تا ]به[ حال خط نخوانده]است[.

تقی پور جمشیدی، یوسف )1363 - 1338 آذربایجان شرقي(   
شركت در اجتماعات كه در رأس آن ها  شركت در نماز جماعت در مساجد و شركت 
در نماز پرشکوه جمعه و دعاي كمیل و مراسم شهدا22 وظیفه هر مسلمان است. مسئله دیگري 
كه در این مورد باید مورد تأكید قرارگیرد تقواي انسان است آیات و احادیث زیادي در این 

مورد موجود است كه انسان را به تقواي الهي دعوت مي كند.

تقی لو، اسرافیل )1364 - 1348 زنجان(   
نماز را سبك نشمارید و به موقع به پا دارید و مخصوصاً در سنگر مقدس مسجد، نماز 

20. در اصل: كه.

21. در اصل: چه.
22. »كه« حذف شده است.
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جمعه و جماعات را هر چه با شکوهتر بر پا كنید.
امت همیشه در صحنه و شهید پرور حزب اه را به تقوي، تقوي، تقوي و دوري از گناه 

و وحدت كلمه كه عامل اصلي پیروزي است، توصیه و سفارش مي كنم.

تقی یی، محمد علی )1360 - 1338 تهران(   
نماز را همیشه به پا دارید اگر توانستید بهتر است با جماعت بخوانید خصوصاً نماز جمعه 
را فراموش نکنید چون همان طوري كه پیغمبر )ص( فرموده اند: »نماز جمعه حج فقراست«23.  

همیشه پیرو دستور قرآن كریم باشید.

توكلی گار ماسه، صفرعلی )1367 - 1342 اصفهان(   
اي اهل ایمان! مبادا! هرگز مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازد »و كساني كه 

به]وسیله[ امور دنیا  از یاد خدا غافل شوند آنها به حقیقت زیانکاران عالم هستند«24.

تیموری سردار آبادی، قربانعلی )1361 - 1343 خوزستان(   
سفارش مي كنم شما را به تقوي از خدا كه تنها است، شریك ندارد و شهادت بر این كه 

نیست شایسته پرستش جز خدا و اینکه محمد)ص( بنده و فرستاده او است25.
سفارش مي كنم شما را به نماز، نماز را سبك نشمارید نماز ستون دین است بي جهت 
قبل  قبلت  الصاه[فان  العبد  یحاسب  ما  »]اول  است:  فرموده  محمد)ص(  حضرت  كه  نبوده 
ماسواها و ان ردت رد ما سواها» »]اولین چیزی كه از بندگان در روز محشر مورد محاسبه قرار 
می گیرد نماز است اگر[ نماز قبول شد اعمال دیگر قبول و اگر رد شد سایر اعمال رد خواهد 

23. »الجمعه حج المساكین«.
24. آیه 9، سوره منافقون. »یا ایها الذین امنوا ا تلهکم اموالکم و ا اوادكم عن ذكر اه و من یفعل ذلك فاولئك هم 

الخاسرون«.
25. شهادتین.
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شد«.

جانقربان، علیرضا )1366 - 1349 اصفهان(   
مسجد و نماز جمعه را یادتان نرود كه امام مي فرماید: »مسجد سنگر است سنگر ها را 
حفظ كنید«. اگر این ضد انقاب ها در مسجد ها نفوذ كردند دیگر این معنویت كمي هم كه 
دارد از بین مي رود و مثل دوره شاه ملعون مي شود كه همین مي شود كه نماز را مي خوانید 

مي روید خانه و هیچ معنویتي ندارد سعي كنید مسجد ها بیشتر از جوان هاي پسر پر شود.

جعفری، بهروز )1361 - 1344 اصفهان(   
پدر و مادرم مسجد محل، را خالي نگذارید همان طوري كه امام گفتند: »مسجد سنگر 
است سنگر ها را حفظ كنید«، نگذارید عده اي ضد انقاب در مساجد نفوذ كرده و بر ضد 

اسام توطئه كنند.

جمشیدی فرد، علی )1364 - 1344 تهران(   
سفارش مي كنم همه آشنایان را كه نماز را حتماً با حضور قلب به پا دارید. مساجد را با 
برگزار كردن مجالس دعا و عزاداري و سخنراني و آموزش فرهنگي و نظامي تبدیل به سنگر 

بر علیه كفر و شرك جهاني بکنید و به امر امام عزیزمان سنگر مساجد را حفظ بکنید.

جهانگرد اهوازی، عبد الکریم )1366 - 1342 خوزستان(   
نماز را حتماً همیشه در اول وقت بخوانید كه هم دنیا را دارید و هم آخرت را، كه با این 
كارتان روحم را شاد خواهید كرد. پدرم نماز را همیشه اول وقت و به جماعت بخوان كه نماز 

اول وقت هم دنیا و هم آخرت را برایتان هدیه دارد.
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جهانمرد)جوانمرد(، محمد حسین )1361 - 1339 اصفهان(   
به مصداق »احب الصالحین و لست منهم«26 توصیه مي كنم قرآن و نهج الباغه و روایات 
و احادیث را زیاد خوانده و در آن تعمق و تدبر و تأمل كافي كنید. همچنین در آیت هاي حق 

بسیار فکركنید.

چپردار، خسرو )1365 - 1344 تهران(   
برادران! از این كتاب آسماني و هدایت گر قرآن فاصله نگیرید و]گمراهان را[ به راه 

راست راهنمایي كنید و با سخن دل نشین خودتان آنها را به راه بیاورید .قرآن را فرا گیرید.

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(   
اي عزیزان! نماز خود را ترك نکنید كه نماز ستون دین است و در آن دنیا اول چیزي 
كه از تو مي پرسند از نماز است. نماز را بر پاي دارید چون »نماز معراج مومن27 است«28. در 
میان همه امور دنیا تنها چیزي كه مي تواند انسان را مستقیم به كمال ایق خود برساند نماز 
است. نماز جمعه را به پاي دارید29كه امام ما درباره نماز جمعه مي گوید: »ملت ما گمان نکنند 

كه نماز جمعه یك نماز عادي است«. 
شما را به تقوي و پارسایي وصیت مي كنم و گردش روزگار را به یادتان مي آورم از 

گردش روزگار بترسید و به آیات و بیانات الهي سر تعظیم فرود آورید .

 حاجی زاده، عباس  )1365 - 1347 قم(
وحدت را حفظ كنید مسئله جنگ را فراموش نکنید از خداوند متعال خواستاریم كه 

26.  » نیکوكاران را دوست دارم، هر چند از آن ها نیستم«.
27. در اصل: دین.

28. از سخنان حضرت محمد)ص(.
29. در اصل: داری.
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ان شاءاه30 پیروزي نهایي اسام را عطا كند و راه كربا باز شود تا دلسوختگانش و عاشقان 
حرمش آنجا براي حسین فاطمه )ع( عزاداري كنند. دعا براي امام، اسرا، مجروحین، معلولین 

و صبر براي بازماندگان شهدا و مفقودین را فراموش  نکنید31.

حاجی مراد، نیزه )1362 - 1345 خوزستان(   
مساجد را خالي نگذارید زیرا امام بزرگوارمان مي فرماید: »سنگر مساجد را خالي نکنید«. 
ستادهاي مقاومت در مساجد را پركنید و نسبت به مسائلي كه در جهان و كشور مي گذرد بي 

تفاوت نباشید. رفتن به نماز جمعه را فراموش نکنید.

حاجیان حسین آبادی، محمدحسین )1361 - 1344 اصفهان(
به نماز اهمیت فوق العاده دهید كه ما براي نماز و زكات و امر به معروف و نهي از منکر 
به پا خاسته ایم همچنان كه حسین بن علي )ع( نیز خود و یارانش را بر همین منظور قرباني 
كرد. خوب دقت كنید كه چه كساني بر شما حاكمند و امورتان كه امانات الهي است مبادا! به 

دست دشمنان اسام بیفتد به امر امام مساجد این سنگرهاي مسلمین را حفظ كنید.
قرآن و نهج الباغه وكتب اسامي را بخوانید و آن ها را در زندگي خود پیاده كنید كه 
منظور ما پیاده شدن احکام الهي و طنین بانك ا اله اا اه و  محمد رسول اله بر سراسر جهان 

است.
فراموش نکنید كه مهمترین ساح ما دعا است این دعاهاست كه آن همه امدادهاي غیبي 
و آشکار خدا را به دنبال دارد براي ظهور امام زمان)عج( و سامتي و طول عمر امام و پیروزي 
اسام و مسلمین دعا كنید و شکر نعمت خدا را به جا آورید. مبادا! كفران نعمت كنید كه 

عذاب خدا شدید است.
به جوانان سفارش مي كنم تقوا پیشه]كنید[ و از محرمات بپرهیزید و حسین و علي وار 

30. در اصل: انشاءاه.
31. در اصل: نشود.
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زندگي كنید و قرآن را همواره تاوت كنید.

حبیبیان، محسن )1366 - 1349 تهران(   
 به تمامي بستگان و امت شهیدپرور، توكل و محکم بودن عقیده را نسبت به خداوند 
پیشنهاد مي كنم خداوندي كه ارحم الراحمین است یعني بخشنده مهربان است انسان با توكل 
كردن به او مي تواند از قید و بند دنیا رها شود و چشم امید و یاري به او بدوزد. انساني كه 
توكلش به خداوند باشد مي تواند توبه اش موفق گردد و در مبارزه با شیطان سربلند و پیروز در 

بیاید یعني پشت شیطان را به زمین بزند. 

حجاریان طاهری، ابوالفضل  ) 1365 - 1337 تهران(   
خودتان را مطابقت با قرآن بدهید32. قرآن همه اش اخاق است، همه اش تهذیب نفس 

است و بعدهاي سیاسي و اجتماعي و ... كه خداوند براي بندگانش وضع كرده است.

حسینی، بهمن )1362 - 1340 تهران(  
برادران عزیز! نماز و روزه هایتان را سبك نشمارید و همیشه در این مسائل جدي باشید 
نماز را سبك مي شمارند در روز  »ما شفاعت آن هایي كه  امام صادق )ع( مي فرمایند  چون 
قیامت نخواهیم كرد«. در نمازجمعه  شركت كنید و مشت محکمي بر دهان شرق و غرب33 

و منافقین داخلي بزنید.

حسینی، حسن )1365 - 1342 تهران(   
از شما امت حزب اه مي خواهم كه در دعاي كمیل و دعاي توسل و نماز جمعه شركت 

32. در اصل: كنید.
33. ر.ك. تعلیقات.
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كنید كه دعاهاي شما خیلي موثر است. براي پیروزي رزمندگان اسام و سامتي رهبر كبیرمان 
امام خمیني و ظهور هرچه زودتر منجي انسانها حضرت مهدي )عج ( دعا را فراموش نکنید. 

حسینی، سید سعید )1364 - 1344 لرستان(   
»اولین چیزي كه در قیامت از آن سوال مي شود ، نماز است«34. اگر ما بـــراي اسام 
روز و شب زحمت بکشیم از خانواده و اواد و مال در راه خدمت به مردم بگذریم اما نمازمان 
مورد قبول واقع نشود، تمامي رنج هـــا و زحمت هایمان به جز سختي چیز دیگري بــه همراه 
قرارگیریم.  ساهون[«36  هم عن صاتهم  الذین  للمصلین35]  »فویل  آیه  مصداق  مبادا!  ندارد. 
پس» واي برنمازگزاران آنان كه از نماز خویش غفلت مي كنند. آنان كه خود نمایي مي كنند» 
یا دروغ  نیز مي كنیم  از نماز غافل نشویم. اگر نماز مي خوانیم و در عین حال غیبت  . پس 
مي گوییم و كارهاي ناپسند انجام مي دهیم بدانیم این نماز نیست نماز با گران فروشي و رشوه 
خواري و احتکار آمیخته نمي شود. نماز]انسان[ را از زشتي باز مي دارد پس این نمـــاز نیست. 
»ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنکر«37 عیب كه از نماز نیست پس عیب از خود ماست. 
واي به حال بي نمازان كــه پست تر از شیطان هستند. در روایت آمده است كه شفاعت اهل 
بیت علیهم السام به شخصي كه نماز را سبك بشمارد]نمی رسد[«38. سبك شمردن نمـــاز 

یعني مهم نشمردن آن و به تعویق انداختن وقت خواندن نماز و بي اعتنایي به آن. 

حسینی رنانی، سید جمال )1365 - 1349 اصفهان(   
مردم شما را سفارش مي كنم به تقوي كه تقوي سپري است آهنین در مقابل هواي نفس 
تقوي آن قدر مهم است كه حضرت علي)ع( و خود شخص رسول اه)ص(  و یا  امام جمعه ها 

34. از سخنان حضرت محمد)ص(.
35. در اصل: للمسلمین.

36. آیه 3-4، سوره ماعون.
37. بخشی از آیه 45، سوره عنکبوت. » همانا نماز انسان را از زشتي و گناه باز مي دارد«.

38. از سخنان امام صادق)ع(.
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در خطبه های خویش و اكثر سخنراني ها ابتدا به آن سفارش مي كنند.

حق شناس گرگابی، ناصر )1365 - 1348 اصفهان(   
به نماز اهمیت زیاد دهید كه حدیثي از حضرت رسول)ص( مي گوید: »نماز پایه دین 
است« كه اگر نماز قبول شود سایر اعمال قبول مي شود و اگر نماز قبول نشود سایر اعمال نیز 
قبول نمي شود39. نماز جمعه را فراموش نکنید كه همین ها هست كه چشم دشمنان اسام را 

كور مي كند.

حمزه زاده، میر مهرداد )1363 - 1346 تهران(   
در هنگام پست و غیر آن ذكر خدا را فراموش نکنید كه «»اا بذكر اه تطمئن القلوب 
«40 برخورد خوب و رویي گشاده است كه انسان مي سازد نه با خشك بودن و دگم؟ بودن، 

]در[كارها توكل بر خدا را فراموش نکنید كه خدا خود درست مي كند.

حیدری، قنبرعلی ) 1367 - 1346 اصفهان(   
اي برادران و خواهران! در دعاهاي كمیل حضور پیدا كنید و این مراسم را به پاي دارید 
و دعا كنید كه ما هر چه داریم از این همه دعاها داریم، از این نماز شب ها داریم شب هاي 
به  را  اسام  بخواهید كه رزمندگان  از خدا  است  نزول رحمت خداوند  جمعه كه شب هاي 
پیروزي نهایي برساند و بخواهید كه فرج امام زمان)عج( را برساند و این امت مظلوم را از 

انتظار طواني نجات بخشد.
اي برادارن و اي خواهران! نماز جمعه را ترك نکنید و مراسم اسامي را هر چه باشکوهتر 
انجام دهید كه مشتي است بر دهان دشمنان اسام. همیشه در نماز جمعه حضور داشته باشید 
و آن یادگار پیامبر اكرم)ص( را زنده نگه دارید. نماز جمعه كه یك وظیفه اسامي مي باشد 

39. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(، »اول ما یحاسب العبد الصاه فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها«.
40. بخشی از آیه 28، سوره رعد. »آگاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش می یابد.«.
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را باشکوه هر چه تمامتر به جا آورید و در ظهر جمعه با شور و شوق بسیار به سوي نماز جمعه 
بشتابید. در نماز جمعه شركت كنید و مساجد را پر كنید كه به گفته امام امتمان »مساجد سنگر 
انقاب است« نگذارید كه این سنگرها خالي بماند هر روز نماز جماعت بروید. نماز جماعت 

را در مدارس به پاي دارید و آن را هر چه با شکوه تر به جاي آورید.

حیدری، محمدرضا )1367 - 1348 تهران(   
نماز شب بخوانید و به مردم نیکي كنید و نماز را سبك نشمارید و نماز را اول وقت اگر 
شد بخوانید كه این بهترین كارها براي تقرب به خداست. همیشه سعي كنید به سه كار عمل 
كنید كه شیطان سعي دارد همیشه مانع41 این سه كار شود 1- نماز شب 2- زیارت عاشورا  و 

قرآن خواندن 3- نماز جماعت. 

حیدری یزدی، سید محمد )1366 - 1348 یزد(   
دعاي كمیل و دعاي توسل را نیز هرگز از یاد نبرید. هر هفته در مراسم دعاي كمیل، 
نماز جمعه و دعاي توسل شركت كنید سعي كنید در دعاها مخصوصاً دعاي كمیل تفکر كنید 
زیرا انسان را از گناهان خود آگاه مي كند و به یاد ما مي اندازد كه علي با آن عصمتش طلب 

آمرزش مي كند پس ما چه؟

خان زادی، علی)1363 - 1338 ایام(   
توصیه  به شما  یا مي شنوید  و  مرا مي خوانید  این وصیتنامه  اي كساني كه  عزیزان من! 
میکنم دست از قرآن و اسام جاویدان برندارید. اي مادر تو را سفارش مي كنم به اینکه تقوي 
خدا را فراموش نکني مبادا به خاطر فرزندت كه در راه خدا فدا شده لحظه اي از یاد خدا غافل 

41. در اصل: باعث.
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شوي كه ان شاءاه42  نمي شوي.

خسروی عمرو، علییار )1364 - 1348 خوزستان(   
سعي كنید مسجد را محکم بگیرید و از جلسه]قرآن[ بهره برداري كنید كه جلسه ]قرآن[ 
منشأ كلید خون شهدا است و خون شهدا ریخته كه جلسات ]قرآن[ به این گرمي برپا شود پس 

از آن ها محافظت كنید.

خلیفه ابهرچائی، مهرداد )1365 - 1340 زنجان(   
نماز  اقامه كرد  باید  است،  دارید كه خواندن صوت  برپا  نخوانید،  دارید.  برپا  را  نماز 
را با تمام اصولش كه»الصاه عمود الدین«43»ان الصاه تنهي عن الفحشاء والمنکر44« )سوره 
عنکبوت،آیه 45(. سعادت اجتماع بشر بسته به نماز است. خمس بدهید. زكات بدهید و این 
عبادات اقتصادي اسام را جامه عمل بپوشانید و نه تنها خود به این عبادات عمل كنید ]بلکه[ 

اقتصاد جامعه خویش را با مباني درست اقتصاد اسامي پایه گذاري كنید.

خلیلی، غدیر )1364-1328 فارس( 
همیشه به یاد خدا و براي او حركت كنید حتي چشم را براي خدا بازكنید و عظمت آن 

را ببینید و براي خدا ببندید كه  حرامات را نبینید.

خوش رفتار، علی)ناصر( )1362 - 1342 تهران(   
بچه ها را بگذارید كه قرآن بیاموزند و از آن جدا نشوند و حتي هر چه به قرآن مربوط 

42. در اصل: انشاءاه.
43. از سخنان حضرت محمد)ص(. »نماز ستون دین است«.

44. »همانا نماز انسان را از زشتي و گناه باز مي دارد«.
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مي شود یاد بگیرند مثل زبان عربي، حفظ قرآن و تفسیر و غیره. به شما و هر كه این سخن را  
مي شنود مي گویم عمل كنندگان به قرآن را رها نکنید.

خیر الدین، عبدالرضا )1364 - 1345 سمنان(   
متقیان علي  این سخن مواي  به  اگر  نرود كه  یادتان  نماز جمعه حتماً  دعای كمیل و 
)ع( توجه داشته باشید فرموده اند: »اگر كسي سه جمعه پشت سر هم بدون عذر به نماز جمعه 
نرود منافق است«.  امت شهیدپرور چند كام  و سفارش به شما دارم كه نماز، روزه، خمس، 
زكات، حج، جهاد، امر به معروف و نهي  از منکر و دیگر واجبات را از یاد نبرید كه خداوند 

آن ها را واجب شمرده ]است[.

خیری پیله رود، حبیب )1362 - 1346 تهران(   
همیشه به نماز جماعت بروید و براي آن اهمیت قائل باشید و نماز جمعه را مخصوصاً 

اهمیت بیشتري بدهید، چون نشانگر سیل خروشان امت حزب اه است.

دارایی، جمعه ) 1365 - 1332 لرستان(   
نماز خواندن و روزه گرفتن و تا مي توانید آنها را به جاآورید به طوري كه پیغمبر خدا 
فرمود: كسي كه نماز نخواند یا اینکه نماز را سبك شمارد مسلمان نیست و از دین من از دنیا 

نرفته است.

دشتی خویدكی، محمدعلی )1363 - 1346 یزد(   
هرچه شما كردید و نماز اول وقت و هرچه شما كردید و نماز، آن هم به جماعت كه 
آن بهترین اعمال خداست كه بر انسان مقرر نموده است و من به شما وصیت مي كنم كه حتماً 
به پند من عمل نمایید زیرا كه اگر نماز قبول شد بقیه اعمال هم قبول خواهد شد. به قرآن باید 
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پناه برد كه اگر قرآن را بشناسید و ببینید كه چه هویتي دارد و بفهمید كه چقدر هدایت كننده 
است دیگر از آن دست برنخواهید داشت بنابراین به شما توصیه مي كنم كه بیشتر و بیشتر قرآن 

بخوانید و بفهمید.

دگله، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
پایه دین شماست. خدا را خدا را درباره كعبه خانه  نماز  نماز،  خدا را خدا را درباره 
خدا، مبادا حج تعطیل شود كه اگر حج متروك بماند مهلت داده نخواهد شد و دیگران شما 
را طعمه خود خواهند كرد. خدا را خدا را درباره زكات، زكات آتش خشم الهي را خاموش 

مي كند.

داورفر، بهرام )1365 - 1342 خوزستان(   
با معني آن را فراموش نکنید و همچنین عمل به آن مصحف شریف در  قرآن همراه 
اعمال و كردار زندگیتان یادتان نرود. رساله را نیز بخوانید كه مایه هدایت شما همین عمل به 

احادیث و قرآن و توضیح المسایل است.

دهقانی اشکذری، بمانعلی )1364 - 1343 یزد(   
نماز را سبك نشمارید. صفهاي نماز جماعت و نماز جمعه را پر كنید كه به گفته امام 
امت خمیني كبیر دشمنان از نماز و از مسجد مي ترسند. بیشتر قرآن بخوانید و عمل كنید]به[ 
گفته هاي قرآن. از شما شهید پروران مي خواهم كه به پسران و دختران خود قرآن بیاموزید. 

آن ها را به]مجالس[ قرآن خواندن بفرستید.

دهقانی فیروزآبادی، مصطفی )1364 - 1344 یزد(   
قرآن زیاد بخوانید. دعاها را بخوانید، زیارت عاشورا را بخوانید. نماز شب را فراموش 
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نکنید. نماز اول وقت یادتان نرود خصوصاً با جماعت. در مقابل این عبادت ها خدایي نکرده 
غرور نگیرید چون نماز شبتان ترك مي شود. خدایي نکرده خود را خوبتر و بهتر از دیگران 

ندانید. تقوي را فراموش نکنید و عمل كنید به قرآن و دعاها.

ذاكری، سید جعفر )1361 - 1336 فارس(   
اینان  امروزه  كه   ) مساجد  و  )روحانیت  الهي  حبل  دو  به  جستن45  تمسك  و  پیوستن 
جانشین اصحاب رسول اه )ص( و ائمه طاهرین هستند كه معلم دین هستند مهذب نفوس اند 

راهنماي بشرند.
سفارش مي كنم همه را از اهل بیت تا دوستان و برادران دیني و وطني اول به تقوي و 

عبادت و خلوص و تهذیب[و] كثرت ذكر مرگ و یاد آخرت.

رازقندی، علی )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
نمازهایتان را با حضور قلب بر پا كنید. سنگر عبادي، سیاسي نماز جمعه را بسیار]بزرگ[ 
دارید و شركت نمایید. مبادا سنگر نماز جمعه كه در مستحکم ]كردن[ انقاب]اهمیت دارد[ 
و جلوه نور خداست خالي بماند كه آن روز، روزي است كه ابر قدرت ها منتظر آنند. ]در 
نماز جمعه[حضور داشته باشید كه دنیا امروز از این تجمعات شما در این گونه سنگرها هراس 

دارد، با حضور خود سرنوشت خود را تعیین كنید.
از یاد خدا غافل نشوید. در محرمات سخت با اراده باشید. بیشتر با دعاها انس بگیرید46 
و قلبتان را با كلمات شیواي آن، نوراني و درمان كنید. به راستي كه شفا دهنده همه چیزها 

دعاست.
روح  پیشه خود كردید  را  تقوي  كه  وقتي  و  كنید  پیشه خود  را  تقوي  عزیز!  برادران 
قرار مي گیرد و وقتي كه روح بزرگ شد كم كم جسم  معنویت  اوج  بزرگ مي شود و در 

45. متمسك كردن.
46. در اصل: ببندید.
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برایش تنگ و زندان مي شود و در نتیجه از بدن پرواز مي كند. پس سعي كنید با پیشه قرار 
دادن تقوي و كلیه جوانب خودسازي روحتان را تغذیه و پرواز دهید و در اوج معنویت قرار 

دهید تا روح از جو مادي و از بین رفتني پرواز كند.

رحیمی، عبدالمجید )1361 - 1345 تهران(   
توصیه اي كه به خواهر و برادر عزیزم دارم این است كه نماز جمعه ها را فراموش نکنند 

و مساجد را خالي نگذارند و نمازهایشان را به وقت بخوانند چون نماز ستون دین است47.

رستمی، عباس )1363 - 1340 تهران(   
قرآن بخوانید، دعا بخوانید، براي كوبیدن مشت محکم به یاغیان و ظالمان در نماز جمعه 
و جماعت شركت كنید و مساجد را خالي نگذارید. تقوي و پرهیزكاري را پیشه خود كنید 
و كارهاي خود را بر طبق  رضایت الهي قرار دهید و سعي كنید كه در انجام كارها به نتیجه  
اخروي آن نظر داشته باشید و نیمه هاي شب بهترین لحظه براي مناجات و خواندن خدا است 

اگر مي خواهید با خدا صحبت كنید.

رستمی نامداری، طهماسب  )1364 - 1321 كرمانشاه(   
تقوا را پیش بگیرید و واجبات خود را ترك نکنید نماز، روزه، خمس، زكات، امر به 

معروف و نهي از منکر را انجام دهید.

رستمیان كازرونی، مهدی  )1363 - 1345 فارس(   
مساجد را كه امام بزرگوارمان مي فرمایید: »مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ كنید«، 

47. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(. » الصاه عمود الدین«.
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از  انساني و چه  نیروي  تقویت و پر نمایید. ستاد مقاومت ها را گسترش داده و چه از لحاظ 
لحاظ امکانات مادي بیش از پیش یاري و مساعدت نمایید.

رضا پور، اسداه )1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
برادرانم و خواهرانم! از شما فقط یك درخواست دارم كه وظیفه شماست كه باید راه 
برادر كوچکم  خیراه  امیدم به خداست تا48 عمل هاي خوبي  من را ادامه بدهید مخصوصاً 
كه  من انجام مي دادم تو هم انجام بدهي،   یعني من كه همیشه در دعاها و نماز جماعت ها  و 
نماز جمعه ها و خواندن قرآن در مجالس عزاداري و مجالس خیر شركت داشتم تو49 هم انجام 

بدهي و به خاطر خدا شركت نمایي تا جاي من خالي نماند.

رضایی برزانی، اكبر )1365 - 1348 اصفهان(   
به یاد خدا باشید كه خدا در قرآن مي فرماید: »و من اغرض ان ذكري فان له معیشا ضنکا«  

»هر كس از یاد من بیرون رود زندگي را بر او تنگ مي كنم« )سوره طه، آیه 124(.

رضاییان، علی )حسن( )1362 - 1326 اصفهان(   
به  مي توانید  كه  آن جا  تا  و  نشود  قضا  كنید  سعي  و  بخوانید  مرتب  را  خود  نمازهاي 
زیاد  انسان  عقل  و  مي شود  روشن  انسان  دل  چون  بروید  مسجد  به  زیاد  بخوانید.  جماعت 
مي گردد و عقل همان است كه خداوند عبادت شود. این سنگر الهي را هیچ گاه رها نکنید 
و تنها نگذارید سعي كنید دوستان خوب خود را ]از[ بین افرادي كه به مسجد مي آیند و با 
مسجد رفیق هستند انتخاب نمایید چون این دوستان و یاوران مسجد امروز، دوستان و یاوران 

بهشت فردا هستند.

48. در اصل: چون.
49. در اصل: و.
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یك لحظه از یاد خداوند غافل نباشید چون دلي كه از یاد خدا غافل باشد  شیطان در آن  
رفت و آمد مي كند و او را از مسیر حق جدا مي كند.

از مطالعه قرآن و نهج الباغه دریغ نکنید و در زندگي بهترین دوست و رفیق شما این دو 
كتاب باشند. تنها دوستاني كه مي توانند دنیا و آخرت شما را رستگار نمایند همین دو كتاب 
است. هیچ دوستي بهتر از قرآن نیست رفاقت با او را ترك نکنید سعي كنید آن را خوب فرا 
گیرید و خوب تاوت كنید و خوب عمل نمایید و خوب به دیگران یاد دهید حتي اگر یك 

نفر باشد.

رضیعی، مجید )1365 - 1338 همدان(   
اي انسان ها! همه به دامن قرآن و نهج الباغه برگردید و مرض هاي رواني و روحي خود 
را با این دو طبیب حاذق درمان نمایید. بدانید كه اگر از نظر علمي به بااترین درجه پیشرفت 
بلکه در حد چهارپایان و حتي  پیشرفتي نکرده اید  تنها  نه  باشید  از قرآن بي بهره  برسید ولي 

پایین تر تنزل كرده اید.

رمضانی زاده لتحری، فرامرز)علی( )1362 - 1341 تهران(   
حتماً در اجتماعات مذهبي كما في السابق شركت كنید. نماز جمعه، نماز جماعت و 

دعاي كمیل را به هیچ وجه ترك نکنید كه از بهترین راه هاي قرب و نزدیکي به خداست .

رنجکش، فرهاد )1367 - 1346 اصفهان(   
قرآن بخوانید به آن عمل كنید و نهج الباغه این اثر ارزنده حضرت علي)ع( و اثرات و 

كتاب هاي نویسندگان اسامي را به دقت مطالعه كنید. 
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روشن، حسن )1364 - 1344 اصفهان(   
مساجد را درهمه ایام از جمعیت پر كنید و این مركز پشتوانه خطوط مقدم مبارزه با كفر 
را مستحکم كنید. و از طریق آن، همه را به اسام و دین و بیداري دعوت كنید و همچنین نماز 

دشمن شکن جمعه را فراموش نکنید.

رهایی قطب ّآبادی، مصطفی )1362 - 1343 فارس(   
مساجد سنگر است سنگرها را پركنید50 ومجالس هاي نماز را پركنید و در نمازجمعه ها 
شركت نمایید كه همین نماز جمعه ها بود كه انقاب اسامي را پیروز كرد و روي منافقین را 

سیاه كرد وبه زباله دان تاریخ فرستاد.

ریاحی، علی اكبر )1365 - 1335 تهران(   
در اجتماعات و مراسم عبادي، سیاسي مثل نماز جمعه شركت فعال داشته باشید قرآن 
كریم مي فرماید: »واي به كساني كه نماز را سبك بشمارند«. پس واي بركساني كه نماز را 
ضایع كرده یعني به نماز اهمیت نمي دهند و از شهوات نفس پیروي مي كنند و این ها در وادي 

جهنم افکنده خواهند شد.
]امام[علي )ع( مي فرماید: »اوصیکم بتقوي اه التقوي خیر الزاد« »شما را توصیه به تقوا 

مي كنم كه بهترین توشه، تقوي الهی است«.

ریوندی، حسین )1361 - 1333 تهران(   
باید  پس  است]باشیم[  قرآن  آن  و  كرده   تعیین  برایمان  اه  كه  راهي  و  اه  درخط 
زندگي مان را با قرآن وفق دهیم و هر چه قرآن مي گوید مو به مو اجرا كنیم تا خداوند خشنود 

شود. تا مي توانید قرآن ومعاني آن را بخوانید و به آن هایي كه یاد ندارند یاد دهید.

50. اشاره به سخن امام خمینی.
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زارعی، علی  )1366 - 1345 فارس(   
خدا را در نظر آورید و اوامر قرآن را به جا آورید. نماز را به جاي آورید كه ستون 
دین شماست51 تا زنده هستید خانه خدا راخالي نگذارید كه اگر رهایش كنید به عذاب الهي 

گرفتار خواهید شد توصیه مي كنم كه از مساجد جدا نشوید.

زراعت كار، هاشم )1365 - 1350 خوزستان(   
خدا را، خدا را، درباره نماز، نماز پایه دین شماست.  خدا را، خدا را در باره قرآن، مبادا 

دیگران در عمل به قرآن از شما پیشي گیرند.
خدا را، خدارا، درباره كعبه خانه خدا، مبادا حج تعطیل شود كه اگر حج متروك بماند 
مهلت داده نخواهید شد و دیگران شما را طعمه خود خواهندكرد. خدا را، خدا را، درباره 

زكات، زكات آتش خشم الهي را خاموش مي كند.

زمانیان یـزدي، ابراهیم )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
یاد خداوند سبب  است،  یاد خداوند  موفقیت در زندگي  بهترین رمز  هموطنان عزیز! 
مي شود دل انسان صفا یابد، و از هرگونه گناه انسان را به دور سازد، چه خوش گفته است 

خداوند در قرآن كه: »اا بذكر اه تطمئن القلوب52« »تنها با یاد خدا دلها آرام مي شود«.

زین الدین بوستانه، محسن )1365 - 1343 فارس(   
به همه برادران عزیز خصوصاً برادر و خواهر و مادر عزیزم سفارش مي كنم كه در درجه 
اول نماز را، فراموش نکنید و جماعات را زنده نگهدارید و از دعا غافل نباشید كه اصل مبارزه 

ما و اصل اسام ما از همین عبادت ها سرچشمه مي گیرد. 

51. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(. »الصاه عمود الدین«.
52. بخشی از آیه 28، سوره رعد.
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به خدا قسم تقوا را، اگر  پیشه كنیم  همه مسائل مان حل خواهد شد كه محیط تقواست 
كه اعمال  انسان انعکاس به قیامت پیدا مي كند. دركارهاي مان سعي كنیم كه رضاي شخصي  
و توجه اشخاص، ]و[ اكتساب وجه را در نظر نگیریم كه به یقین درروز ]یوم[ السرایر53 همگي 
فقط  نخواهد شد  داده  ]پاسخ[  الرجعوني  نداي رب  به  دیگر  روز  وآن  پشیمان خواهیم شد 
رضاي الهي را درنظر بگیریم كه هر چه  هست در قیامت است و این دنیا را همه وداع خواهیم 

گفت.

سالک غام علی، ابراهیم  )1366 - 1346 تهران(
همیشه در صحنه باشید مساجد را كه سنگر هستند خالي نگذارید و در نمازهاي جماعت 
و جمعه شركت فعال داشته باشید. توجه داشته باشید كه نمازها سروقت خوانده شود. فرامین 
قرآن را انجام دهیم خواهران و برادران عزیز با قرآن انس بیشتري بگیرید به طوري كه همگان 
بتوانند قرآن را بخوانند و مهمتر آن كه به آن عمل كنند. به خواهر و برادران كوچکم حتماً 
قرآن یاد بدهید با قرآن انس بیشتري بگیرید و جلسات دعا، قرآن و روضه خواني را همچنان 

ادامه دهید. اگر ما قوانین اسام و قرآن را رعایت كنیم دیگر مشکلي نداریم.

سبزواری، نوراه )1363 - 1338 اصفهان(   
برادران و خواهران! در انجام فرائض الهي و شرعي خود كوتاهي نکنید. نماز یومیه را به 
جماعت و سر وقت بخوانید در اجتماع و جمع مسلمین و مومنین، نماز جماعت و نماز جمعه، 
به همین  نماز سر وقت حتماً شركت كنید كه اسام  ندبه]و[ خواندن  دعاي كمیل و دعاي 
اجتماعات و ارزش هاي الهي زنده است و دشمنان از این گونه مراسم هراس و وحشت دارند. 
در هر حال و هر زمان و مکاني كه هستید تقوي تقوي تقوي الهي را نصب العین54 خود قرار 

دهید و خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود بدانید.

53. اشاره به آیه 9، سوره طارق. »یوم تبلی السرایر: روزی كه رازها فاش می شود«.
54. در اصل: نسب العین.
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ستار شمس آبادی، محمدحسین )1365 - 1344 یزد(   
تا مي توانید در نمازهاي جماعت  شركت داشته  باشید. نماز جمعه را هر چه باشکوه ترانجام 
دهید. در دعاها شركت كنید تا مشت محکمي55 بر دهان دشمنان اسام و ضد انقابیون زده 
باشید.كساني كه اسام را یاری مي كنند56 خدا را هیچگاه فراموش  نمي كنند و در هیچ زمان 
نمی  انجام  است  ناشایست  تهمت كه كاری  و  غیبت  و  و دروغ  نمي كنند  ناشکري  مکان   و 

دهند57 .

سرانجام، جمشید )1361 - 1339 آذربایجان شرقي(   
قرآن فرا گیرید چون فردا جامعه نیاز به پاسداراني دارد كه بتوانند خوب مسائل را درك 

كنند و خوب تشخیص دهند.

سرداری، محمدتقی )1362 - 1344 تهران(   
برای58 نماز اول  وقت به جماعت و نماز جمعه و دیگر مراسم دیني و سیاسي اهمیت قائل 

شوید و]در آن ها[ شركت كنید.

سعادت آگاه، سید محمود ) 1365 - 1345 تهران(   
به نماز اهمیت زیاد دهید كه حدیثي از حضرت رسول)ص( مي گوید: »نماز ستون دین 
است59« و»اگر نماز قبول شود سایر اعمال قبول مي شود و اگر قبول نشود سایر اعمال نیز قبول 
پیروي  این دو  از دستورات  و  متوسل شوید  اطهار)ع(  ائمه  به  و  قرآن كریم  به  نمي شود«60. 

55. »باشد« حذف شده است.
56.در اصل: كسانی كه یاری اسام می كنند.

57.در اصل: ندهید.
58. در اصل: در.

59. »الصلوه عمود الدین«.
60. »اول ما یحاسب العبد الصاه فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها«.
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نمایید. در همه جا توكل بر خدا داشته باشید.

سگیر، غامرضا )1363 - 1344 خوزستان(   
مسجدها را پر كنید و سعي كنید كساني را كه منحرف شده اند به مسجد بیاورید و اگر 
از آن ها كناره گیري كنید آن ها بیشتر منحرف مي شوند بیشتر به مسجد و نماز جمعه اهمیت 
دهید كه منافقان همیشه به مسجدها و نمازهاي جمعه نگاه مي كنند. از برادرانم مي خواهم كه 

به جلسه قرائت قرآن بروند و قرآن و مسائل دین را خوب یاد بگیرند و به آن ها عمل كنند.

سلطانی، حمیدرضا )1367 - 1352 گلستان(   
نماز را به پاي دارید به بهترین وجه، با اخاص و خضوع و خشوع با حضور قلب نماز 
بخوانید كه نماز از همه چیزها مهمتر است. و به قرآن زیاد بیندیشید وآن را زیاد بخوانید این 
از آن استفاده ازم را  پیامبر)ص( در میان ماگذاشته شده است  از طرف  امانتي ]است[ كه 
بکنیم. آیات قرآن را مطالعه نمایید و در آن  تفکر كنید. شما را به تقوا و پرهیز از معصیت 
خداوند دعوت مي كنم. تقوا پیشه كنید تا ]به[رستگاري كامل برسید. ایمان را با خونتان ادغام 

كنید و روحتان را روح خدایي كنید تا از همه بندهاي شیاطین نجات یابید.

سلیمانی، ناصر )1364 - 1343 تهران(   
بازجویي  انسان  از  معاد  معني  به  دنیا  آن  در  كه  چیزي  اولین  كه  دارید  پا  به  را  نماز 
مي شود نماز است و اگر ان شاءاه61 نماز در درگاه خداوند قبول شود تمام مستحبات كه 
قبول نشود تمام  نماز  اگر  قبول مي شود و  ان شاءاه62  انجام مي دهید  دنباله كارهاي روزانه 
مستحبات شما كه دنباله كارهاي شما است قبول نمي شود و همیشه سعي كنید كه نماز را با 

61. انشاا... .

62. انشاا... .
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جماعت برگزار كنید و در دعاي كمیل و توسل و واجب تر از همه نماز جمعه شركت كنید. 

  سفید خانی، فردین )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاري(
در پشت جبهه  به مساجد ونوحه خواني ها و دعاي كمیل ها همیشه بروید و همینطور در 
نمازجمعه ها شركت كنید زیرا همین شركت شما در نماز جمعه وتجمع شما در نماز، ترس 
مردم كه  وتوبیخ كردن  نماز جمعه  بردن  بین  از  براي  و  دارد  براي  دشمنان  زیاد  و وحشت 
صرف نظركنند از نمازجمعه،  سرمایه گذاري هاي زیادي مي كنند. چون در نماز جمعه ها، امام 
جمعه مردم را از مسائل دنیا وكشور خودمان  و رویدادهاي كشور آگاه مي كند و مردم را امر 

به معروف ونهي از منکر مي كند.

سواری، اصغر )1361 - 1345 كرمانشاه(   
توصیه ام به دانش آموزان فامیل هایم این است كه مسجد و محافل دیني را پر كنید. هر 

جا جلسه مذهبي و دیني است شركت كنید و یکدیگر را راهنمایي كنید.

سوخته زاده، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
مادرم، برادانم را یادآوری كن كه هیچ وقت قرآن را فراموش نکنند و فرامین الهي را 
مرتب به جاي آورند و در جلسات دعاي كمیل و نماز جمعه و جماعات مرتب شركت كنند 

و مطالعه اسامي را از بین نبرند كه واقعاً رستگاري انسان در این ها مي باشد.

سیدی نیاسری، سید حسن)حسین(  )1363 - 1345 اصفهان(   
همیشه به یاد خدا و براي او حركت كنید حتي چشم رابراي خدا بازكنید و عظمت آن 
را ببینید  و براي خدا ببندید كه  حرامات را نبینید. در مراسم مذهبي شركت كنید و ان شاء اه 
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نماز جمعه، جماعات و دعاها فراموش نشود.

شریعتی نیا، مهدی )1365 - 1348 اصفهان(   
با تقوا باشید و نماز را به پا دارید كه ما هرچه داریم از نماز است و نماز ستون دین است 

در نماز جماعت ها و دعاها شركت كنید.

شریفی، علی )1366 - 1345 اصفهان(   
چرا مساجد باید متعلق به چند پیرمرد و پیرزن و تعداد كمي جوان باشد؟ مگر مسلماني 
در پیري است؟ چرا فرزندانتان را به نماز جماعت ارشاد نمي كنید كه بروند در این سنگرها، با 
دشمنان خدا مبارزه كنند هرچه خیانت است این بي نمازها مي كنند. عمل صالح انجام دهید، 
زكات دهید كه باعث زیادي مالتان گردد، خمس دهید چرا خمس نمي دهید و تمام مال و 
اموال خود را آتش مي زنید همه مال خود را حرام مي كنید و با این پول حرام زندگي مي كنید 

چرا مگر شما نمي دانید كه خداوند رزاق است.

شریفي رنانی، بهمن )حمزه( )1366 - 1343 اصفهان(   
پیام شهید تقوي و پرهیزكاري است. سعي كنید اكثر نمازهایتان را به جماعت بخوانید و 

از همه مهمتر این كه در سنگر مقاوم و روحبخش نماز جمعه حضور63 پیدا كنید.

شریفی صدر، جواد )1362 - 1343 تهران(   
دارید  پا  به  را  شب  نماز  مي توانید  كه  آنجا  تا  بس،  و  باشید  خدا  فکر  فقط  نماز  در 
كه روحتان بسیار زیبا مي شود. نمازهایتان را سعي كنید در وقتش بخوانید و نماز را سبك 
نشمارید. سعي كنید رابطه خود را با خدا هرچه نزدیکتر كنید این نزدیکي فقط به وسیله دعا و 

63. در اصل: حظور.
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قرآن خواندن و كار خیر است. خدا را در كارهایتان همیشه ناظر ببینید و هیچ وقت از یاد خدا 
غافل نباشید، با یاد خدا دلهایتان را نوراني كنید. سعي كنید شب هاي جمعه به دعاي كمیل 
بروید و اگر نمي توانید ااقل در خانه در نیمه شب بخوانید و براي دیگران دعا كنید تا دعاي 
خودتان مستجاب شود. دعا بخوانید كه دعا ساح مومن است، دعا بخوانید كه همیشه دلهایتان 
روشن و منور شود، دعا دل را پاك مي كند همان گونه كه سنباده زنگ آهن را پاك مي كند، 
دعا را در میان خودتان هیچ وقت فراموش نکنید. قرآن زیاد بخوانید كه قرآن بهار دل هاست، 
قرآن به انسان روح مي بخشد در قرآن همه چیز وجود دارد، قرآن نور است بر دلهاي روشن.

شفیعی، غامحسین )1363 - 1340 مركزي(   
اي  شما  و  اسامي  انجمن هاي  اي  و  گران  جهاد  اي   ، بسیج  و  پاسدار  برادران  اي 
آموزشیاران نهضت، شما امیدهاي كنون و آینده هستید شما مظهر تاش و پشتکاري هستید 
]...[64 باشید كه كارهایتان ان شاء اه همیشه براي رضاي خدا باشد تقوي پیشه كنید و اگر 

نفسهاي شیطاني در وجودتان هست بکشید.

شکوری، محمدرضا )1361 - 1344 تهران(   
مسجدها را هرگز خالي نگذارید این مسجدها سنگرهاي محکمي هستند براي اسام. 
اگر این سنگرها را رها كنید اسام از بین مي رود. نمازهاي جماعت و نماز جمعه ها و مراسم 
مذهبي را به خوبي و با شکوه انجام دهید زیرا كه قلب ها به هم متصل می شود و كینه ها از 
میانتان مي رود و در نتیجه دشمن نمي تواند این قلب هاي به هم فشرده و استوار را از هم جدا 

كند و این اعتماد شما باعث مي شود كه وحشتي عظیم در دل دشمنان اسام بیفتد .

64. ناخواناست.
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شکوری گركانی، محمدصادق )1362 - 1331 تهران(   
در مساجد، تکایا و حسینیه ها و منازل ،  حضور دائم داشته باشید و مسائل اسام و ذكر 
ائمه اطهار)ع( و خصوصاً فاطمه زهرا)ع( و حسین بن علي)ع( را زیاد بگویید و برپا دارید كه 
پیوند جدانشدني دارد.  بستگي و  ائمه عموماً  و اذكار تمامي  به این دو ذكر خصوصاً  اسام 
نمازها را به پا دارید نمازهاي جمعه را برپا دارید و شركت كنید كه نابودي دشمن در همین 

نماز جمعه هاست و تا این سنت پا بر جاست اسام پا بر جاست.
روزه ها را بگیرید. خمس و زكات بدهید. قرآن را زیاد بخوانید و بفهمید، دعاها را زیاد 
بخوانید از هیچ چیز نترسید و توكل بر خداوند یکتا و رحمان داشته باشید. ذكر خدا را بگویید 

و در همه كارهایتان به یاد خدا باشید.

شهیدی،  كردم )1366 - 1348 كهگیلویه و بویراحمد(   
تا  با ترجمه قرائت كنید  نماز را سبك نشمارید.همچنین در مجلس ختم من قرآن را 
مردم بدانند كه مرگ مجاهد مرگي نیست كه به او تحمیل شود بلکه مرگ انتخابي است كه 

خود با شناخت كامل آن را انتخاب مي كند.

شهیدی راد، محسن )1362 - 1346 اصفهان(   
و  نکنید  خالي  را  مساجد  هرگز  و  مي باشد  جهاد  رفتن  مسجد  به  بسیار  برادرانم!  اي 
همین طور كه امام عزیزمان فرمودند: »مسجد سنگر است سنگرها را حفظ كنید« كه همیشه 

وقت هاي بیکاریتان را در مسجد بگذرانید نه در سر كوچه ها و میدان ها.

شیخی)شیخ( برزكی، محمد علی )1362 - 1345 اصفهان(   
به اجتماعات اسامي چون نماز جمعه و جماعت و دیگر اعیاد اسامي ارزش داده و به 

فلسفه آن توجه كنید و پایبند به شركت در آن باشید.
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شیخی زازرانی، مرتضی)1361 - 1338 اصفهان(   
خالي  را  سنگرها  باید  ما  پس  است«  سنگر  »مساجد  امام:  گفته  به  قهرمان!  ملت  اي 

نگذاریم. شب هاي جمعه دعاي كمیل و دعاي توسل و نماز جماعت را بر پاي دارید.

شیاسی، ناصر )1361 - 1339 اصفهان(   
از شما مي خواهم كه حتماً در نمازهاي جمعه شركت كنید و دعاي كمیل را هرچه با 

شکوه تر برگزار كنید و حداقل هفته اي یك بار دعاي توسل را بخوانید.

شیر افکن، محمد )1366 - 1338 تهران(   
در پشت جبهه مساجد را پر كنید مساجد را همچنان سنگر نگه دارید. زیرا این اسام 
عزیز و مساجد هستند كه انسان ها را مي سازند. نفس و روح خود را با دعا و ذكر و یاد خدا و 
حضور در مجالس دعاي توسل وكمیل، شركت در نماز جمعه و جماعات و مخصوصاً نماز 
شب آراسته كنید. به خدا توكل نمایید كه اگر به خدا توكل نداشته باشید خداوند شما را به 
حال خود وا مي گذارد. صبور باشید كه نهایت صبر بهشت الهي است ذكر خدا فراوان گویید. 
»اا بذكر اه تطمئن القلوب65« »آگاه باشید كه با ذكر خدا قلب ها آرامش مي یابد«. در زندگي 

زماني موفق هستید كه تمام كارهایتان با نام خدا و براي خدا باشد.

شیرزادی، جعفر )1360 - 1340 فارس(   
همان طور كه امام فرمودند: »مساجد سنگر است سنگرها را خالي نکنید« به گفته امام 
عمل كنید و مساجد را خالي نگه نداشته و بدانید دشمنان ما از همین مساجدها ضربه خورده اند.

همیشه نماز خود را با خلوص نیت به جا بیاورید.

65. بخشی از آیه 28، سوره رعد.
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صابری خورزوقی، بهروز )1365 - 1344 اصفهان(   
نمازهایتان راسبك نشمارید امام صادق)ع( فرموده است: »لن تنال شفاعتنا من استخف 
بالصلوه66« یعني »كسي كه نماز را سبك  بشمارد از شفاعت اهل بیت )ع( به دور است« یعني 
اهل بیت )ع( او را شفاعت نخواهند كرد. پس بر شماست كه نمازهایتان را سر وقت بخوانید. 
سهل انگار نباشید. نمازهایتان رابه صورت جماعت بخوانید اگر بدانید نماز جماعت چقدر 
ثواب دارد هرگز از خواندن نماز جماعت دست بر نخواهید داشت . نمازهاي جمعه كه نشانه 

وحدت مسلمین است را ترك نکنید.
خواهران وبرادران حزب اه! قرآن رابا تعمق و تفکر بخوانید دشمن از همان ابتدا تصمیم 
داشت  قرآن را از ما مسلمانان بگیرد بر شماست كه نگذارید آن ها به نیت پلیدشان برسند. اي 

مسلمانان! شما را به تقوي و پرهیزكاري سفارش مي كنم حضرت علي )ع( فرمودند:
»اوصیکم بتقوا اه ونظم امركم« »وصیت مي كنم شما را به تقوي و نظم دركارها«.

اي امت حزب اه! دعا را از برنامه روزانه خود جدا نکنید. دعاي كمیل  را با شکوه 
بیشتري برقراركنید، دعاي توسل  را در شب هاي چهارشنبه فراموش نکنید.

صادقی جهانی، علی )1362 - 1339 قزوین(   
مساجد را خالي نگذارید. دعاي كمیل و دعاي توسل را بخوانید. خدا را از یاد نبرید كه 

غفلت از خدا در پي خود حسرت و افسوس مي آورد.

صالحی، محمد )1365 - 1340 مركزي(   
نماز كه یکي از مهمترین احکام دین اسام و ستون دین است بیشتر به آن توجه داشته 
باشید و در نماز جماعت و جمعه ها تا مي توانید شركت كنید. امام صادق)ع( فرمودند: »لن67 

66. در اصل: فی الصاه.
67. در اصل: ا.
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تنال شفاعتنا من الستخف بصلوه« »نمي رسد شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك بشمارد«. 
همیشه به ذكر خداوند بزرگ و توسل به خدا كه سعادت ابدي را در پیش دارد مشغول باشید.

صالحی مورگانی، اسکندر)1365 - 1345 چهار محال و بختیاری(   
در رأس همه امور شما را وصیت مي كنم به تقوا در همه كارها و به شما مي گویم اگر 
مي خواهید در زندگي و در راه زندگي درمانده نشوید باید تقواي الهي را پیشه خود سازید 
و بدانید تقوا به دست نمي آید مگر براثر توكل وتوسل و آن هم از راه محبت اهل  بیت )ع(.

صایبی، محمد )1364 - 1343 اصفهان(   
نماز  را سبك نشمارید و به موقع به جا  بیاورید و مخصوصاً سنگر و پایگاه  مسجد را 
پر نمایید. نماز اول وقت را حتماً با جماعت بخوانید، به نماز جمعه اهمیت بدهید. شما امت 
همیشه در صحنه و شهید پرور حزب اه را توصیه و سفارش مي كنم  به تقوا و دوري از گناه. 
كارهاي خود را براي خدا انجام دهید و از كسي جز او یاري نخواهید جز آمرزش و طلب 

رضاي  او.

صرافی، امیر همایون )1365 - 1346 تهران(   
دعا زیاد كنید كه خداوند خود مي فرماید: » ادعوني استجب لکم68« از دعا و استغفار 
غافل نشوید كه بهترین درمان دردهاست . نماز را اول وقت به پا دارید. برادران عزیزم! قرآن 
را هم كه نعمت است بهره جویید هم بخوانید و هم حفظ كنید. و حتي نگاه كردن به آیات 

قرآن هم ثواب دارد و در آن دنیا همین قرآن دستمان را مي گیرد.

68. آیه 24، سوره غافر: »مرا بخوانید دعایتان را اجابت می كنم«.
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صفاریان، عارف )1362 - 1342 تهران(   
نماز را در اول وقت به پا دارید. نماز شب بخوانید جوان ها در كوچه وخیابان ها پرسه 
نزنند و كارهاي غیر اسامي نکنند و به مسجد بروند و در نماز جماعت در صف اول جماعت 

شركت كنند.قرآن بخوانید و به آن عمل كنید.

صفری، احمد )1361 - 1344 تهران(  
نمازهاي جماعت و نماز جمعه را ترك نکنید. نمازها را سر وقت بخوانید. روزه ها را 
امام كه »مساجد سنگرست« خالي مگذارید چون مکاني است  بنابرگفته  را  بگیرید. مساجد 

عبادي و سیاسي و از دور دست دشمن از آن وحشت داشته]است[.

 صمدی، ناصر )1365 - 1345 اصفهان(
اگر نتوانستید]بجنگید[ با قلم و خودكار خود و با اخاق و رفتارخود هدف شهیدان را 

دنبال كنید و دركاس هاي قرآن و مجالس اسامي شركت كنید و مسجد را ترك نکنید.

  

صمدی برج سفلی، حسین )1365 - 1341 تهران(
تقوا را پیشه و نصب العین خود قرار دهید، در انجام وظایف دیني ثابت قدم باشید.

صندوق ساز زاده، ناصر )1363 - 1342 خوزستان(   
به شما وصیت به صبر و تقوا و اخاق نیکو]می كنم[. نماز و روزه خود را بهتر از گذشته 
همراه با دعا انجام دهید و برادران و خواهران مرا درست تربیت كنید و آن ها را روانه مساجد 
كنید و به آن ها قرآن یاد بدهید تا بتوانند عمل كنند و به شما توصیه مي كنم نمازتان را به وقت 
بخوانید. همه شما را وصیت به تقوا مي كنم همانطوري كه امام علی)ع( همه امت اسامي را 
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وصیت به تقوا مي كند69. خود را از ریاكاري نجات دهید و سعي كنید كارهایتان براي رضاي 
خدا و با اخاص باشد.

صوفی زاده ، محمدحسین )1359 - 1334 لرستان(   
حتماً نماز بخوانید و از بچه هاي كوچك نیز بخواهیدكه نماز بخوانند زیرا كه نماز ستوني 
است در مقابله وسوسه هاي شیطان. همه دوستان اقوام وخوانندگان را به تقوي الهي دعوت 
عمركوتاه]را[  و  بدانید  اعمال خود  بر  ناظر  و  را حاضر  هرحال خدا  در  امیدوارم  و  مي كنم 

فرصت مناسبي جهت توشه آخرت خود گردانید.

ضامن مهرابی، علی )1364 - 1342 اصفهان(   
دوا  نه]تنها[  و  كند  دور  منکرات  و  فحشاء  از  را  شما  كه  نمازي]است[  نماز]واقعی[، 
و راست شدن]باشد[. روزه بگیرید كه روزه زره تن است از آتش جهنم. برادران گرامي و 
خواهران محترم بر شما باد تقواي الهي، به خدا قسم اگر اسام راستین را انتخاب نکرده وتمام 
احکام و فروع آن را عمل نکنید نه تنها در آخرت كه در این دنیا پشیمان خواهید شد كه یا 
خیلي دیر و یا اصا سودي ندارد. راه بهشت برادران این است اول تقوي پیشه كنید خود را 

تزكیه كنید.

ضیغمی، مسیح اه )1361 - 1341 فارس(   
سعي كنید حتي دوركعت ازنمازهایتان هم قضا نشود البته عمداً چون »من ترك الصاه 
متعمدا فقدكفر70« )حضرت محمد)ص((. نماز جمعه این سنگر اسام و وحدت برعلیه دشمن 

را فراموش نکنید نماز جمعه بر هر بالغي واجب است.

69. »اوصیکم بتقوی اه«.
70. »هر كس عمدا مازش را ترك كند كفر ورزيده است:.



79 امر به معروف و نهی از منکر

طاهر طااری، اصغر )1366 - 1347 تهران(   
قبل از هر چیز شما را توصیه به تقوا مي نمایم و این كه در كارهایتان خدا را مد نظر 
ائمه معصومین)ع( توسل داشته  به  به خدا توكل و  براي خدا كار كنید  باشید و فقط  داشته 
باشید. نمازها را ترك نکنید كه نماز ستون دین است71 .نمازهایتان را اول وقت بخوانید و به 

این امر مهم اهمیت بیشتري بدهید.

طب صیادی، احمد )1365 - 1342 آذربایجان شرقي(  
در نمازهاي جمعه و تشییع جنازه ها و دعاها شركت نمایید. ریا در كارهایتان نباشد همه 

كارهایتان به خاطر خدا باشد و ریا از دنیا فریبتان ندهد.

طوسی اول، محمدرضا )1361 - 1340 تهران(   
اي برادران گروه مقاومت!  امام علي )ع( شما را به تقوا و نظم امر مي فرماید و از شما 
مي خواهد كه این دو را به اجرا در آورید72 و در حدیثي است كه امام علي)ع( فرمود: »هر 
كسي نتیجه كار خود را در همان شب بررسي كند سودي مي برد و هر كس از این كار غفلت 

نماید زیان مي بیند«. شما این را به كار گیرید كه شاید با تقوا شوید.

عادل، محمد اسحاق )1364 - 1347 خراسان رضوي(   
و  مي خوانید  را  نوشته ها  این  كه  آن ها  همه  اي  و  خواهرانم  و  برادرانم  و  مادر  و  پدر 
مي شنوید، سفارش مي كنم همه تان را به تقواي خدا كه آخرین وصیت هاي امیر المومنین علي 
علیه السام است و برپایي نماز و حج و جهاد و امر به معروف و نهي از منکر. عزیزان، از قرآن 

جدا نشوید و خاندان عترت را هرگز رها نکنید.

71. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(. »الصلوه عمود الدین«.
72. »اوصیکم بتقوا اه و نظم امركم«.
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عاصمی مردق، علی )1365 - 1350 آذربایجان شرقي(   
پدر ومادر وخواهران وبرادرانم! در نماز جماعت و دعاي كمیل و نماز جمعه ها شركت 
كنید تا ضربه اي محکم به دشمن غاصب وارد كنید. دوستانم و نور چشمانم! هر كاري كه 

مي كنید براي خدا انجام دهید و نماز را با جماعت برقرار كنید.

عباسی، رضا )1363 - 1345 تهران(   
به  پا دارید.  نمازهاي اول وقت، جمعه و حتي المقدور نوافل و نماز جماعت را حتماً 
در حفظ و پركردن مساجد و بسیج و سایر ارگان ها بکوشید كه حفظ مساجد كه مادر تمام 
نهادهاي انقابي است از اهم امور است كه اگر مساجد پر باشند و مردم را به آن ها دعوت 

كنید آن وقت وحدت خواهیم داشت.
و سایر  به دعا  دارید  به پا  را حتما   ... و  ، جمعه  نوافل  ، بخصوص  اول وقت  نمازهاي 
فرایض مانند روزه هاي مستحبي اهمیت بسیار دهید. قرآن بیشتر بخوانید و بیاموزید و آموزش 
دهید و در آیات آن تفکر كنید. یاد خدا را در همه حال فراموش نکنید فکرتان ، ذكرتان 
را خالصانه و مخلصانه براي خدا انجام دهید. دعاهاي توسل و كمیل و سایر دعاها را حتماً 
در حد امکان بخوانید زیرا همان طور كه در روایات آمده »الدعا ساح المومن73« یعني »دعا 

ساح مومن است«.

عباسی، محمود )1362 - 1340 قم(   
تمام واجبات را انجام دهید، از حرام ها چشم بپوشید. به خدا فکركنید براي خدا دوست 
داشته باشید، دشمنیتان براي خدا، خوردنتان براي خدا، كارتان براي خدا، هرگز خدا را از 

یاد نبرید.

73. از سخنان حضرت محمد )ص(.
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عباسی مکوندی، غام عباس )1361 - 1335 اصفهان(   
رافت ها  و  خوبي ها  مطلق  خدا  كه  باش  خدا  یاد  به  باش،  خدا  یاد  به  خواهر!  و  برادر 
و  یار  بهترین  باگذشت است،  مهربان است،  و عافیت ها و دوستي هاست. خدا خوب است، 

همنشین است.

عبدالمنافی)موحدی(، جواد )1367 - 1348 تهران(   
در نمازهایتان سستي نکنید چون نماز است كه انسان را از منکرات نهي مي كند. سنگر 
نماز جمعه را حفظ كنید چون ما همه مدیون خون شهدا از صدر اسام تا به حال هستیم اگر 
بخواهیم تفرق در میان ملت بیاندازیم درروز قیامت جوابگوي شهدا نمي توانیم باشیم. در عمل 
كردن به واجبات و ترك محرمات كوشا باشید. اي مردم! به شما با خونم سفارش مي كنم 
بهترین  این  دهید  قرار  پیشه خود  زندگاني  مراحل  كلیه  در  را  از خدا  و خوف  پرهیزكاري 
سفارش است كه مي توانم به شما بکنم. در تیرگیها و ظلمتهاي فردي و اجتماعي به قرآن پناه 
ببرید كه قرآن جداكننده حق و باطل است و انسان را به كمال و سعادت مي رساند. اي مردم! 
همیشه و تا آنجا كه مقدورتان است در نماز جمعه و جماعت شركت نمایید هرگونه ثواب 

آن را كم نشمارید.

عبدالهیان دهکردی، علی )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاری(   
نماز جمعه  74ودر  را كه ستون دین است  نماز  به خصوص  دارید  پا  بر  را  احکام خدا 

شركت كنید ومساجد را خالي نکنید وبه دشمن فرصت استفاده ندهید.
 

عبدلی، حجت )1361 - 1344 تهران(   
اگر  و  هفته  هر  مي توانید  اگر  و  بکنید  زیاد  توجه  جمعه  نمازهاي  مخصوصاً  نماز  به 

74. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(: »الصاه عمود الدین«.
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جلوگیري  عوامل  از  یکي  چون  بروید،  جمعه  نماز  به  درمیان  هفته  یك  حداقل  نمي توانید 
ازتفرقه و باعث اتحاد و وحدت]است[. نکته دیگري كه در اینجا یادم افتاد، رفتن به دعاي 

كمیل شب هاي جمعه است، كه این هم یکي از ابزارهاي  وحدت مي باشد.

عبدی، اسد اه )1365 - 1342 مركزي(   
قرآن را بخوانید و به آن عمل كنید و به دیگران تعلیم دهید. توصیه مي كنم كه دعاها به 
ویژه دعاي توسل و زیارت عاشورا را بخوانید و خودتان را با دعا مسلح كنید. »الدعا ساح75 

مومن« »دعا ساح76، مومن است«77.

عجم گرد، محمود )1362 - 1345 خوزستان(   
اي عزیزان! من شما را به تقوا وصیت مي كنم و تقوا را هم باید رفت و از كتاب ها وآثار 
ائمه معصوم یاد گرفت. شما را وصیت مي كنم به اینکه به یاد خداوند باشید نمي گویم دائم 
نماز یا ذكر بگویید بلکه آن ها به جاي خود، مي گویم فکر كنید در طبیعت و به خصوص در 
خود ببینید. در نماز سعي كنید خشوع را حفظ كنید خیال كنید كه دیگر این نماز آخر است 

و همین است كه مي تواند واقعا شما را به خداوند برساند.

عجم لو، شمس علی )1364 - 1352 قم(   
اي عزیزان! در انتخابات و امور مذهبي و نمازهاي جماعت شركت كنید قرآن و نهج 

الباغه را حتماً بخوانید و راه و روش زندگي را از خال آن ها بیاموزید. 

75. در اصل: سنان
76. در اصل: تیر.

77. از سخنان حضرت محمد)ص(.
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عشق یار، محمد رضا )1362 - 1339 تهران(   
تا قدرت جواني78 را در بدن دارید نماز و روزه هاي قضا شده تان را به جا آورده و طلب 

آمرزش و مغفرت كنید از خداوند بخشنده مهربان، تا آمرزیده شوید.

عاف، ناصر ) 1365 - 1343 خوزستان(   
وصیت من به دوستان و عزیزان این است كه هیچ گاه خدا وند را فراموش نکنید كه »اا 
بذكر اه تطمئن القلوب79« »دل ها با یاد خدا آرامش پیدا مي كند«. در كارهایتان از خداوند 

یاري بجویید و دركارهایتان استوار باشید تا هیچ گونه سستي در كارهایتان به وجود نیاید.

علمداریان، احمد )1367 - 1348 تهران(   
نماز جمعه یادتان نرود و اجتماعات را ترك نکنید80. پدر و مادر عزیز فقط به عنوان 
و  باشید  داشته  مجالس شركت  و  محافل  در  كه  مي خواهم  شما  از  خواهش  و  توصیه  یك 
مساجد را پر نمایید چون طبق گفته امام عزیز »مساجد سنگر است «. پدر و مادرم نماز جمعه 
را ترك نکنید زیرا خلوت بودن نمازهاي جمعه و جماعات به دشمن قوت میدهد و او را در 
راه ضربه زدن به انقاب ترغیب81 مي كند و اگر شما عزیزان جماعات را بیشتر و باشکوهتر 
برگزار نمایید دیگر دشمن جرأت پیدا نمي كند كه دست به كارهاي ضدانقاب بزند. عزیزان 
اكثر  متأسفانه  بود كه  نماز جماعت  از آن رنج مي بردم مسئله حضور در  مسئله هاي كه من 
برادران اهمیتي به نماز جماعت نمي دهند البته غرضي در كار نیست فقط به عنوان تذكر این 
حرفها را براي شما مي زنم عزیزان من به عنوان یك برادر كوچك از شما مي خواهم كه به 

مسئله نماز جماعت اهمیت بدهید.

78. در اصل: جوانان.
79. بخشي از آیه28، سوره رعد.

80. در اصل: نکنند.
81. در اصل: ترقیب. 
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علی باایی چریانی، محمدرضا )1364 - 1343 اصفهان(   
نماز جمعه ها را خالي نگذارید همان جور كه در شعارهایتان مي فرمایید نماز جمعه ها، 
غافل  یاد خدا  از  لحظه  مبادا! یك  اسام.  براي دشمنان  واقعا عزاست  ماست،  عزاي دشمن 
شوید كه پیروزي ها كم مي شود و فراموش نکنید كه تمام این پیروزي ها را خداوند بر ما منت 
گذاشته و نصیب ماها نموده است. بهترین وصیت من بنده گناهکار خدا به شما فراگیري تقوي 

و ترس از خداست و اكتفا كردن بر آنچه خدا بر شما واجب گردانیده است.

علی محمدی، محمدمهدی )1365 - 1338 فارس(   
نماز را سبك نشمارید. امام صادق)ع( مي فرماید: »كسي كه نماز را سبك بشمارد مورد 
شفاعت واقع نمي شود«. نماز عبادي، سیاسي جمعه را سبك نشمارید وبدون عذر ترك نکنید.

علیایی، محمد  )1365 - 1348 فارس(   
ندبه(  و  توسل  )كمیل،  دعاهاي82  مراسم  در  و  نگذارید  خالي  را  مساجد  امام  قول  به 
حضور به هم رسانید زیرا83 شركت شما دراین گونه مجالس باعث خرد84 شدن روحیه دشمنان 

اسام مي شود.

عودی، اسماعیل )1366 - 1325 سیستان و بلوچستان(   
همسرم! دختران را به كساني شوهر دهید كه متعهد]باشند[ و به نماز جمعه بروند و در 
خط اسام و امام باشند وگر نه در قیامت مسئول خواهید بود. همکاران و فامیل نماز جمعه 
انبوه جمعیت شما،  را فراموش نکرده]و[ نمازتان را تا مي توانید در مسجد محل بخوانید. از 

منافقان و ضد انقاب چشمهایشان كور مي شود و نا امید مي گردند.
82. در اصل: دعاها.

83. »با« حذف شده است.
84. در اصل: خورد.
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غامحسین پور، امان اه )1365 - 1333 كرمان(   
قرآن، نماز، و خودسازي را هر لحظه به خود یاد آور شوید و بدان عمل كنید. برادران 
عزیزم! قرآن و نهج الباغه را رها نکنید. مردم! سفارش مي كنم شما را به تقوي الهي و اطاعت 

كامل از خداوند  و رسول)ص( و ائمه او.

غامی، ناصر )1361 - 1345 فارس(   
نماز را سبك نشمارید. تا آنجایي كه مي توانید بکوشید درنمازهاي جماعت شركت 
با  را  رابه جاي آورید.در مجلس ختم من قرآن  نمازهاي گذشته  كنید و سعي كنید قضاي 
ترجمه قرائت كنند. آیه هاي قرآن را در میان مردم زنده كنند تا مردم بدانند كه مرگ مجاهد 
مرگي نیست كه به او تحمیل شود بلکه مرگ انتخابي است كه مجاهد خود با شناخت كامل 

این مرگ را انتخاب كرده ]است[.

غیوری گوشه نشین، مهدی )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
نماز اول وقت، ادعیه هاي شریفه و نماز شب را هیچ وقت فراموش  باد  بر شما  برادر! 
نکنید  اي مردم حق طلب ایران! همیشه امام را دعا كنید و در دعاهاي كمیل و دعاهاي توسل 
و دیگر دعاها شركت كنید. دعاي توسل را فراموش نکنید و زیاد بخوانید. برادر! بر شما باد 

زیاد خواندن قرآن و عمل به مفاهیم آن.

فاضل، محمد )1365 - 1347 اصفهان(   
تقوي الهي پیشه كنید. به این گنج بزرگ یعني قرآن هرچه]بیشتر توسل[ كنید كه كتاب 
راهنماي بشراست. پیوند خود را با ائمه اطهار)ع( محکم كنیدكه رضاي  آنان موجب روسفید 

بودن شما در درگاه الهي است.
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فتحیان، مجید )1365 - 1345 فارس(   
به خمس و زكات و امر به معروف و نهي از منکر اهمیت فراواني دهید و نماز را سبك 
نشمارید تا آنجا كه مي توانید نمازتان را با جماعت بخوانید مسجد ها، جماعتها و نماز جمعه ها 

را گرم نگه دارید .

فتوره چی، حجت )1362 - 1337 آذربایجان غربی(
نماز  در  باشید.  غافل  از خدا  مبادا  آییدكه  به خود  واز جان گذشته  اسام  عزیز  ملت 
جمعه ها و دعاي كمیل ها براي رزمندگان وجنگ بیشتر دعا كنید. به نماز و دعاهایتان تکیه 

كنید كه عامل پیروزي بر نفس است.

فخاری، علی محمد )1365 - 1346 اصفهان(   
همیشه فکر خدا باشید. كاس هاي قرآن و احکام و دیگركاس ها را فراموش نکنید. 
دعا و نماز جمعه و جماعات را فراموش نکنیدكه دشمن از این نماز جمعه و جماعت مي ترسد.

همان طوركه]امام خیمني[ فرمود: »تقوي را، تقوي را، نصب العین خویش قراردهید چون كه 
تقوي انسان را ازگناهان دور نگه  مي دارد.

فدایی طهران، حمید )1360 - 1340 تهران(   
نماز بخوانید، روزه بگیرید، زكات و خمس خود و خانواده و اموال خودتان را بدهید، 
دروغ نگویید، امر به معروف و نهي از منکر كنید، در هر زمان و در هر كجا بدانید كه خداوند 

ناظر بر اعمال شماست پس به یاد خدا باشید و بترسید از خداوند بزرگ .
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فرامرزی، بیژن )1361 - 1340 فارس(   
براي یك  بشمارید،  را سبك  نماز و روزه  و  لحظه غفلت كنید  نکند كه ]یك[  خدا 
دقیقه عقب افتادن كار، نمار را سبك بشمارید زیرا كسي كه نماز را سبك بشمارد از بي نماز 
پست تر است. از همه مهمتر نمازهاي شبانه روز را سرموقع خود بخوانید و هرگز غافل نشوید.

فرج زاده، محمدحسین )1366 - 1349 فارس(   
از منکرات دوري كنید. نماز شب را به پا دارید كه شهیدان از شما انتظار دارند و شما 
قدر این نعمت الهي را بدانید كه ثمره خون شهیدان مي باشد. حتماً پایگاه و كاسهاي قرآن 

را در روستا محکمتر و با شکوه تر بر پا كنید.

فرجی، جعفر )1361 - 1340 قزوین(   
مبادا نماز را سبك بشمارید و قرآن را از پایه بیاموزید و خوب به آن عمل كنبد. وصیتم 
به شما و برادران انجمن اسامي ده این است كه تا مي توانید براي اسام كوشش كنید، نماز 
خیلي  را  قران  قرائت  آموزش  و كاس هاي  توسل  دعاي  و  كمیل  دعاي  و  مرتب  جماعت 
باشکوه برپا كنید در شب هاي جمعه دعاي كمیل را بر پا كنید و با خدا رابطه برقرار كنید. 
دعاي كمیل و دعاي توسل ]را[ باشکوه برپا كنید. به اهالي بگویید كه در دعاي كمیل شركت 
عبادت كنید.  و همیشه  بدهید85  اهمیت  نماز خیلي  الهي  بزرگ  فریضه  این  به  كنند. همیشه 
مبادا نماز را سبك بشمارید. نماز جماعت]را[ مرتب باشکوه برپا كنید .حتماً در نماز جماعت 

شركت كنید.

فرهی، غامرضا )1364 - 1343 خوزستان(   
در تمام زمان ها به یاد خدا باشید. خود را به ذكر و دعا به جاي حرف هاي بیهوده عادت 

85. در اصل: بگذاري.
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دهید. تسبیحات حضرت زهرا )س( را هر روز بخوانید چرا كه ذكر گویان هستند كه با خدا 
همنشینند و چه مقامي بهتر از این كه آدمي همنشین خدا باشد. در تمام امور توكل بر خدا 
كنید كه كفایت امورتان را خواهد كرد و بدانید كه شما همانند بیماري هستید كه رب العالمین 
طبیب شماست و صاح بیمار در آن است كه طبیب دستور دهد نه آنچه را كه بیمار میل دارد، 
پس آگاه و هوشیار باشید، خود را تسلیم خداي عزوجل كنید اعتقاد پیدا كنید كه خودتان 

چیزي نیستید، توفیق كارها و نتیجه اعمال را از خدا بخواهید.
اي كساني كه عاشق شب هاي روشن هستید زیاد قرآن بخوانید و مانند بندگان خاص 
خدا به آن عمل كنید در تمام حاات قرآن بخوانید چرا كه گفته هاي خالق یکتا است و به 
راستي قرآن مشعلي است براي پویندگان راه سعادت و شهادت. تقوا را در تمام كارها داشته 
باشید در همه حال با یاد خدا براي رضاي او كار بکنید و بدانید كه بهترین شما با تقواترین 

شماست.

فاح شیروانی، عبداه )1365 - 1341 تهران(   
»مسجد سنگر است سنگرها را حفظ كنید«)امام خمیني86(. مسجدها را حفظ كنید و در 
مسجد حاضر شوید. در جلسات مذهبي شركت كنید و هوشیار باشید كه خط انحرافي نداشته 

باشد.

فاحیان، مهدی )1362 - 1346 تهران(   
تبلیغات مسجد جداً  در  كنید.  و جماعت شركت  نماز جمعه  در  نرود  یادتان  نمازتان 
كوشا باشید و مردم را به نماز جماعت دعوت كنید هر كسي كه بتواند و در نماز جماعت 

شركت نکند مسلمان نیست.

86. در اصل: امام حسین.
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  قاری ایوری، محسن  )1362 - 1346 خراسان رضوي(
نماز را به پاي دارید، نمازهاي جماعت را گسترش دهید و منظورم از به پاي داشتن نماز 
خواندن آن در اول وقت و عمل كردن به آن است. نمازهاي جماعت را پر شکوه تر كنید زیرا 

یکي از راه هاي شناخت ضد انقاب، همین مکان نماز جماعت است.
دعا را پرجوش و با شکوه تر نگهدارید كه حضرت علي)ع( فرموده است: »الدعا مفاتیح 
المناجاه و]في  الدعا ما صدر عن صدر نقي و قلب تقي و في  الفاح و خیر  النجاه و مقالید 
المناجات سبب النجاه، و بااخص یکون الخاص فاذا اشتد الفزع فالي اه المفزع[87«. و امام 
هشتم )ع( مي فرماید به اصحاب خود: »بر شما باد اسلحه انبیاء، گفته شد یا بن رسول اه ساح 

انبیاء چیست؟ امام رضا )ع( فرمود آن دعا ست و در خواست از خداست«.

قاسمی، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
نماز را به پا داشته باشید. روزه  بگیرید و در انجام آن ها خاشع باشید. مردم ذكر خدا را 

بر زبان جاري كنید كه با ذكر خدا دل ها آرام مي گیرد.

قاضی زاهدی، عباس )1366 - 1343 اصفهان(   
بي  خانواده هاي  این  و  مجروح  همه  این  و  شهید  همه  این  عزیز!  برادر  و  خواهر  اي 
 سرپرست، گشته و یتیم شدن دختر بچه ها و پسر بچه ها به خاطر نماز است. شما عزیزان در 
روایات و از واعظان گرامي خیلي شنیده اید و یا خوانده اید كه ظهر عاشورا حضرت اباعبداه 
الحسین)ع( در میدان جنگ اقامه نماز كرد و ایستاد به نماز به موا عرض كردند كه حسین 
جان اان در میدان جنگ و نماز!. اي عزیزان! نماز بخوانید كه نماز آرام بخش روح و روان 
به معراج  المومن88« »نماز معراج مومن است«. نماز است كه مومن را  است. »الصلوه معراج 

87. »دعا كلیدهای پیروزی و نجات است، و بهترین دعا دعائی است كه از سینه صافی و قلب با تقوا بیرون آید. در مناجات 
سبب نجات، و در اخاص رهائی است، پس هنگامی كه فزع و مورد خطر سخت شود پناهگاه خداست«.

88. از سخنان حضرت محمد)ص(.
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مي برد و بر مي گرداند.

قربانعلی، رمضانعلی )1362 - 1340 تهران(
اي عزیزاني كه در پشت جبهه قرار دارید سعي كنید كه در نمازهاي جماعت و نماز 
جمعه شركت كنید سعي كنید در نماز جمعه شركت كنید و به گفته حضرت علي )ع( هر 
شخصي سه جمعه پشت سر هم نماز جمعه نرود منافق محسوب مي شود. اي عزیزاني كه در 
پشت جبهه قرار دارید سعي كنید كه در دعا شركت كنید واه همین دعاهاست كه این انقاب 

و رهبر اسام و این ناموس و مملکت ایران را حفظ كرده است.

قلی زاده، محمدحسن  )1362 - 1339 خراسان رضوي(   
اي ملت شهید پرور! امروز تا جایي كه مي توانید دعاهاي كمیل و دعاهاي توسل و 
نماز جمعه را ترك نکنید و از دعا براي ظهور مهدي)عج( و دعا براي جان رهبر و دعا براي 
رزمندگان یادتان نرود و به سخنان رهبرتان گوش كنید.همسرم نماز را سبك نشمار كه همین 
قرآن  مي توانید  كه  جایي  تا  نکرد.  تركش  هم  زمان جنگ  در  امام حسین)ع(  كه  بود  نماز 

بخوانید و به دستورات اسام و قوانین آن عمل كنید.

قندهاریون، علیرضا )1362 - 1342 خراسان رضوي(   
با بینش]را[ فراموش نکنید كه ساح مومن در حقیقت همین   خواندن قرآن و دعاي 

چیزها است89.

89. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(: »الدعا ساح المومن«.
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قنواتی، حسن )1362 - 1334 خوزستان(   
نماز با خشوع و خضوع نماز اول وقت نماز جماعت است، مخصوصاً نمازشب و نماز 
جمعه را حتي  اامکان ترك نکنید. قرآن را زیاد بخوانید و با احادیث و روایات معصومین)ع( 
آشنا]شوید[ و به آن عمل كنید كه حقیقت در آن است. هر هفته دعاي كمیل و بهشت شهداء 

را حتي حتي اامکان ترك نکنید.

قیصری نجف آبادی، مصطفی )1363 - 1343 اصفهان(   
نمازجمعه و جماعت را ترك نکنید. صحنه را خالي نکنید.

كارگر حجت آبادی، محمدحسن )1362 - 1343 یزد(   
اي مردم! در نمازهاي جماعت حتما شركت كنید. در جلسه هاي قرآن و دعاها و جلسات 
سخنراني شركت كنید كه دشمنان و منافقان اسام از این گردهمایي ها وحشت بسیار دارند. 

كارگری كرمی، محمدحسین )1365 - 1330 خراسان رضوي(
نماز جمعه ها را ترك نکنید و با شکوه برگزار كنید و دعاي كمیل را نیز فراموش نکنید 
.  ااقل روزي یك ساعت را براي مطالعات قرآن و مخصوصاً قسمت هایي كه درباره معاد 

است قرار دهید.

كارگشا، هاشم )1362 - 1341 تهران(   
تقوا را پیشه خود كنید چون خداوند نعمت هاي باقي را براي اهل تقوي آماده فرموده 
است. میزان برتری نزد خداوند تقوا است و اگر كسي تقوا را پیشه كند دیگر به دنبال هواي 

نفسانیش نمي رود و گناه نمي كند.
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كاشانی، علی )1365 - 1347 قم(   
بازاري ها سعي كنید خمس و زكات را بدهید چون ندادن آن باعث دوري از90  شما 

خدا مي شود.

كاظمی ابیازنی، حسین )1361 - 1316 تهران(   
من از روحانیون انقابي مي خواهم كه مسجد را كه سنگر است خالي نگذارند و در 

برنامه هاي جلسات هیئت شركت كنند.

كاظمی شیخ شبانی، روح اه )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
انسان  اگر  نکنیدكه  فراموش  را  تعالي  تبارك  و  مردم! همیشه و در هر لحظه خداوند 
همیشه و در هر لحظه خدا را به یاد داشت هیچ وقت گناه نمي كرد91 وبه قول امام امت كه 
با  خداوند  باشید  هركجا  نکنید«.  معصیت  خدا  محضر  محضرخداست  در  »عالم   فرموده اند: 

شماست و خداوند از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتراست.

كافی گنگ، اصغر )1365 - 1341 تهران(   
را  شما  برادران!  اي  كنید.  عمل  آن  به  و  دهید  انجام  زكات  و  و خمس  روزه  و  نماز 
مطلق  كمال  به  را  انسان  معصیت  و  گناه  از  پرهیزكردن  كه  مي كنم  سفارش  پرهیزكاري  به 
مي رساند. اي برادران من! هرگز خدا را در هیچ لحظه فراموش نکنید در سختي ها و ناراحتي ها 

به خداوند بزرگ اتکا داشته باشید و در انجام كارها به او توكل كنید.

90. در اصل: به.
91. در اصل: نمي كرد.
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كاویانی، مصطفی )1361 - 1346 اصفهان(   
نماز جمعه و جماعات و جلسات اسامي و مراسم هاي دعا را شركت كنید كه روایت 
است »الدعا ساح المومن92« »دعا ساح مومن است« یا »الدعا یرفع البا« »دعا رفع مي كند 

با را« ان شاءاه93

كرباسیان ورنامخواستی، اصغر )1363 - 1341 اصفهان(   
نماز جمعه و جماعات  را هر چه با شکوه تر بر قراركرده و خانه پروردگارتان را تا آن 
هنگام كه هستید خالي نگذارید كه اگر مساجد خالي گذاشته  شوند و از جمعیت انبوه پر نباشد 
گروهك هاي از خدا بي خبر، منافقین كوردل و اشرار و مفسده جویان از این طریق به  ما ضربه  
خواهند زد و باي الهي همه راخواهدگرفت . همواره به یاد خدا باشید و هركاري كه انجام 

مي دهید فقط براي رضاي او باشد.

كرداری یامچی، صمد )1363 - 1343 (   
با  ملت عزیز  ایران! حتماً در نماز جمعه ها شركت كنید94 ]و[ نماز جمعه ها را هر چه 
شکوه تر برگزار كنید. نماز جمعه ها  است كه مردم را آگاهي مي دهد و چشم دشمنان اسام 

را كور مي كند.

كرمانی القریشی، سید مهدی ) 1362 - 1346 اصفهان(   
 نماز جماعت را ترك نکنید چون همه مشکات ما با رفتن به نماز جماعت حل مي شود 

عزیزان من نماز جمعه را فراموش نکنید.

92. از سخنان حضرت محمد)ص(.
93. در اصل: انشاءاه.

94. در اصل: خواهید كرد.
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كرمی هرستانی، عبد الرحمن )1379 - 1339 كردستان(   
از خدا بترسید و از خدا بترسید درباره نمازكه ستون دین شماست95 نماز را اول وقت 
كه فضیلت زیادي دارد وسفارش شده ائمه اطهار)ع( است بخوانید و از خدا بترسید درباره 
خانه پروردگارتان مکه معظمه، آن را خالي نگذارید تا زنده هستید كه اگر آن را رها كردید 
و از نرفتن شما خالي ماند ازكیفر الهي مهلت داده نمي شوید و به عذاب خدا مبتا مي شوید.  
دعا شركت  در  بخوانید.  زیاد  را  ااخاق  مکارم  دعاي  و  عرفات  دعاي  و  شعبانیه  مناجات 
بر دهان كثیف تمام  باشد  بلکه مستحکم تركنید كه مشتي  نمازجمعه ها راترك نکنید  كنید. 
استعمارهاي دنیا و حتماً دعاي عهد با امام زمان)ع( را بخوانید وعمل كنید. شما را به تقوي و 

ترس از خدا سفارش مي كنم.

كریمی، غامرضا )1366 - 1346 خوزستان(   
تقوي را اساس كار خود قرار دهیم. در كارها در صحبت ها دقت كامل داشته باشیم كه 

امروز انقاب اسامي به دقت داشتن شماها در كارها احتیاج دارد.

كریمی، مسعود )1362 - 1342 تهران(   
و از شما عاجزانه مي خواهم كه به سخنان اسام عزیز گوش فرا دهید به نماز جماعت 
بروید و بدون عذر نماز جماعت را ترك نکنید. مساجد را پر كنید، دشمنان اسام از مساجد 
مي ترسند. در نماز جمعه حتماً شركت كنید و رسول اكرم)ص( فرمودند: »بر هر بالغي واجب 
است كه در نماز جمعه شركت بکند« و در جایي امام صادق )ع( فرموده اند: »هركس كه قدم 
بردارد و بشتابد به سوي نماز جمعه خداوند بدن آن كس را براي آتش جهنم حرام مي كند96« 
و اهمیت دادن به این جماعات مسلمین باعث مي شود كه تمام اعمال انسان مانند نماز و روزه 
و زكات و خمس و جهاد و امر به معروف و نهي از منکر مورد قبول خداوند تبارك و تعالي 

95. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(: »الصاه عمود الدین«.
96. »ما من قدم سعت الی الجمعه اا حرم اه جسدها علی النار«.
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باشد و توشه عظیمي براي آخرت داشته باشیم.

كریمی، محمدتقی )1363 - 1345 فارس(   
نمازجمعه ها را ترك نکنید نماز جمعه ها را هر چه با شکوه تر برگزاركنید و هیچ موقع 
مسجدها را خالي نگذارید. اي برادران و خواهران، پدرم و مادرم! همیشه به یاد خدا باشید و از 
خدا توكل جویید همیشه باید به فکر آخرتمان باشیم و همیشه باید در دنیا سختي ها را تحمل 

كنیم. همیشه مجالس دعاهایتان را برگزار كنید مراسم هاي دعا را خالي نگذارید.

كریمی سودرجانی، سعید ) 1366 - 1344 اصفهان(   
شما بر آن باشید كه تقوي را پیشه خود سازید و بار سفر آخرت را فراهم نمایید.

 

كریمی سودرجانی، عبد الحمید )1367 - 1347 اصفهان(   
شما اي دوستان و همکاسي ها و همکارها! در حال حاضر شما بهترین وقت را دارید كه 
تقوي را پیشه كنید و بهشت را براي خود بهترین ماك قرار دهید و اسام عزیز را یاري كنید 
و مال و ثروت دنیا را هم كه داشته باشید اگر در راه خدا كوشش نکنید یا یکي از نمازهایتان 

قضا شود هیچ ارزشي ندارد.

كشاورز، محمدرضا ) 1362 - 1341 خوزستان(   
شما برادران عزیز و پایدار قرآن! نخست سفارش به تقوا و اقامه نماز در اول وقت و حتي 
المقدور در مسجد]مي كنم[. شما برادران عزیز و پایدار قرآن! در مراسم دعاي كمیل و دیگر 

مراسم مذهبي فعاانه شركت كنید و دیگران را نیز تشویق به این امر مهم بنمایید.
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كشاورز رضایی، بهنام  )1362 - 1345 تهران(   
برادرانم را هم سفارش مي كنم به اینکه مساجد را حفظ كنند و با ضد انقاب داخلي 

مبارزه كنند و هیچ وقت نگذارند سنگرهاي مساجد خالي بماند.

كاهدوزان، علی )1362 - 1343 اصفهان(   
مستعذ باشید و پناه به خدا ببرید و تقوا و ورع را نصب العین خویش قرار دهید97 و ذاكر 
باشید و از یاد خدا غافل نگردید و توكل را پیشه كنید و خود را خالص در خدمت و بندگي 
او قرار دهید. روح خویش را با نماز و روزه نیرومند و مهذب گردانید تا بدین وسیله اخاق 
زشت و قبح از شما  زدوده شود و با چشمه هاي حقیقت و دور اندیشي و خیر، غني و سیراب 

سازید.

كلوشادی، حسین )1362 - 1341 اصفهان(   
به طرف مساجد كه سنگر است  العاده بدهید همچنین  نماز اول وقت را اهمیت فوق 
بشتابید باشد كه با این اعمال قاطعمان مشت محکمي بر دهان شرق و غرب98 و یاوه گویانشان 
در داخل و خارج كشور زده باشید. ]به[ شركت در نماز جمعه ها و برپایي نماز جماعت در 
مساجد اهمیت زیاد بدهید و بدانید با شركت در جماعات اسامي دشمن اسام به لرزه مي افتد 
و ان شاءاه99 انقاب مستحکم و پایدارتر مي شود. زیارت ها از قبیل زیارت عاشورا و غیره و 
دعاها از قبیل دعاي كمیل، ندبه، توسل، و غیره و نماز غفیله و نافله و نماز مغرب و عشاء و 

نافله شب )نماز شب( و نافله نماز صبح را یادتان نرود.

97. اشاره به سخن امام خمیني: »تقوا را نصب العین خود قرار دهید«.
98. ر.ك. تعلیقات.

99. در اصل: انشاءاه.
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كمیلی فر، علی )1367 - 0 خوزستان(   
سفارش مي كنم جلسات قرآن و مساجد و دعا خواني را ترك نکنید، قرآن بخوانید و 
به آن عمل كنید. براي خدا كار كنید و همیشه خدا و قیامت و شهیدان را به یاد داشته باشید 

پیوسته به ذكر و یاد خدا باشید.

كوكبی، ذبیح اه)محمد(  )1365 - 1337 همدان(   
برادران!  كنید.  شركت  دعاها  جماعت]و[  نماز  ]و[در  كنید  شركت  جمعه  ]در[نماز 
استغفار و دعا را از یاد مبرید كه بهترین درمان ها براي تسکین دردهاست. همیشه به یاد خدا 
باشید و در راه او قدم بردارید. آنچه انسان را به خدا نزدیك مي كند دعا و نیایش است در 
مجالس مذهبي و اسامي و دعاهاي كمیل و توسل شركت نمایید. اي امت شهید پرور! شما 

را به تقوا و پرهیزكاري در كارهایتان دعوت مي نمایم.

گرجی، علی )1361 - 1339 تهران(   
مسجدها را به هیچ وجه ترك و خالي نکنید چون تمام یاد گرفتني ها در آنجا]است[.  
در نماز جمعه و دعاي كمیل شركت نمایید. دعاي توسل را بیشتر بخوانید. هیچوقت از یاد 

خدا به دور نباشید.

گرجی زاده، قوام )1366 - 1349 كهگیلویه و بویر احمد(   
اسام  بخوانید، همیشه در خط  قرآن  برایم  بي گاه  و  و گاه  بیاموزند  را  قرآن خواندن 
و قرآن باشید، تا سربازاني خوب براي آینده اسام باشید كه بازگشت همه انسانها به سوي 

خداست100.

100. اشاره به آیه 156، سوره بقره: » انا ه و انا الیه راجعون«.
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گلستانی، امیر )1366 - 1348 فارس(   
استغفار و دعاها را از یاد نبرید كه بهترین درمان ها براي تسکین دردهاست. همیشه به یاد 

خدا باشید و در راه او قدم بردارید.

گلشن، بیژن)عبداه(  ) 1362 - 1337 اصفهان(   
شما را توصیه مي كنم كه زیارت عاشورا را زیاد بخوانید. برادران مومن! در انجام دادن 
تکالیف الهي كوشا باشید. حتي اامکان سعي كنید كه مکروهات را ترك كرده و مستحبات 

را به جا آورید. عباداتي از قبیل غسل جمعه، نماز شب، امر به معروف و نهي از منکر.

گل محمدی، اسماعیل )1365 - 1342 تهرن(   
از شما مي خواهم در نماز جماعت و جمعه شركت كنید. نمازهاي جمعه را با حداكثر 

شکوه و جال بر قرار كنید. خواهر عزیزم! قرآن را بخوان و به آن عمل كن.

گله داری، مهرداد )1365 - 1345 خوزستان(   
قلب خود را با خواندن قرآن و دعا و گفتن ذكر صفا ببخشید. در نماز حضور قلب داشته 

باشید و به یاد خدا باشید.

گودینی، غامحسین )1362 - 1333 كرمانشاه(   
خدا را فراموش نکنید و در تمام كارهایتان خدا را ناظر بدانید تمام حرف ها و قدمهایتان  

را فقط و فقط به خاطر خدا باشد. عزیزان! تقوي و پرهیزكاري را پیشه كنید.
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لگزایی، سید رضا )1365 - 1341 خراسان رضوي(   
شما هم در مقابل منافقان كوردل در سنگر عبادي و سیاسي نماز جمعه بیشتر شركت 

كنید و همیشه در صحنه باشید و هوشیار باشید.

ماجدی، سید مصطفی )1362 - 1344 تهران(   
برادر و خواهر!  همه ]شما[را ]به[ نماز كه بااترین امر به معروف و نهي از منکر است و 
امام حسین )ع( سیدالشهدا به خاطر اقامه آن شهید شد سفارش مي كنم. برادر و خواهر! همه را 
به قرآن مجید كه حق عظیم به گردن ما دارد سفارش مي كنم.برادر و خواهر! همه را به تقواي 
خداوندي تبارك و تعالي كه تنها معیار فضیلت] است[ سفارش مي كنم. برادر و خواهر! همه 

را به دعا كه ساح مومن است سفارش مي كنم.

مانیان سودانی، مصطفی )1364 - 1335 اصفهان(   
نمازها را در اول وقت به جماعت بخوانید در نماز جمعه حتما شركت كنید مسجدها را 
خالي نگذارند در نمازهاي جماعت شركت كنند و مخصوصاً در نمازهاي جمعه حاضر شوند.

در دعاها حضور پیدا كرده و جلسات مذهبي براي جوان ها گذاشته شود. برادران! از قرآن و 
نهج الباغه و صحیفه و ادعیه و خاصه كتب اسامي جدا نشوید و میزان مطالعات خود را به 

نحو احسن باا ببرید كه اصًا بدون علم و عمل نمودن به آن، انسان مرده است.

متدین طوسی، محمد مهدی )1366 - 1312 خراسان رضوي(   
همه شما را وصیت  مي كنم كه نماز را در اول وقت بخوانید و دنیا را مقصود بزرگ خود 
مسازید و خمس مال خود را بدهید رشته توسل به ائمه را محکم كنید و اگر بتوانید ]دعاي[

توسل روزهاي یکشنبه را ادامه بدهید. اي فرزندان من! براي خدا كار كنید. خدا را در همه 
حال یاد كنید.
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متقیان سلماسی، محمدرضا )1362 - 1346 تهران(   
همیشه ذكر خدا را بگویید، خدا را فراموش نکنید. سعي كنید دعا زیاد كنید. نمازجمعه، 

دعاي كمیل، توسل و ... را زیاد  به جا آورید.

مجنونی، محمد )1361 - 1325 خراسان رضوي(   
 پدر و مادر و خواهران و برادران و قومان و خویشان و تمام دوستان و برادران دیني، 

سفارش مي كنم كه تقوا و پرهیزكاري را پیشه خود قرار دهید تا رستگار شوید.

مجیدی، رضا )1361 - 1338 اصفهان(   
نمازهاي جمعه و جماعت را فراموش ننمایید و خود را مقید به حضور در این مراسم 
به سوي  نیاز  مزار شهدا دست  در  نکرده مخصوصاً شب هاي جمعه  فراموش  را  دعا  بدانید. 
امام  امام زمان)عج(، طول عمر  قدرت مطلق دراز كنید و به خصوص پیشرفت اسام، فرج 

امت و نابودي دشمنان اسام را از خداي متعال بخواهید.

محبی كردسفلی، كاظم )1364 - 1345 اصفهان(   
صفوف نماز جماعت ها را فشرده كنید كه خود بزرگترین ضربه به دشمن است. مساجد 

را خالي نگذارید كه به گفته امام سنگرهاي انقاب مساجد هستند.

محمدی، حسن )1361 - 1343 فارس(   
وصیت مي كنم شما را به تقوي خداوند. تقوي چیست؟ انجام واجبات و ترك محرمات، 
همیشه جایي باشید كه باید باشید و نباشید جایي كه نباید باشید، هرچه بکني عمل صالح باشد 

و هرچه مي گویي هدایت باشد.
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محمدی، علیرضا )1361 - 1340 اصفهان(   
نماز را به بهترین وجه و نماز جماعت را]به جا آورید[ »و اقیمو الصلوه و اتو الزكاه و 
اركعوا مع الراكعین«101. نماز شب را]به جا آورید[ »و من اللیل فتهجد به نافله لك عسي ان 

یبعثك مقاما محمودا102«)سوره اسراء، آیه79(.

خمس وزكات و سهم امام را حتماً بپردازید »و آت ذالقربي حقه والمسکین ابن السبیل و    
اتبذر تبذیرا103«)سوره اسراء، آیه26(. »والذین هم للزكوه فاعلون104 « )سوره مومنون، آیه4(.

محمدی، علیرضا )1361 - 1340 اصفهان(   
همیشه در كارها توكل بر خدا داشته باشید »الذین صبروا و علي ربهم یتوكلون105«)سوره 

نحل، آیه42(.

محمدی، علیرضا )1361 - 1340 اصفهان(   
قرآن را زیاد بخوانید »]یا ایها الذین امنوا[ اذكرواه ذكرا كثیرا106« كه قرآن ذكر است 
بهترین  از  و  صبر  نوع  بهترین  از  یکي  كه  روزه  لحافظون[107«.  له  انا  الذكر]و  نزلنا  نحن  »انا 

عبادات است]انجام دهید[.

محواتی، جعفر )1365 - 1314 خراسان رضوي(
به یاد خدا باشید اگر تزلزل و اضطراب به سراغ شما آمد بدانید درمانش عشق به خداست 

101. آیه 54، سوره بقره: »و نماز را برپا دارید و زكات را بدهید و با ركوع كنندگان ركوع كنید«.
102. »و بعضی از شب را بیدار باش و تهجد كن كه این نماز شب امری اضافی و واجب برای توست، امید است كه 

پروردگارت تو را به مقامی ستایش شده برانگیزد(«.
103. »و حق خویشاوند، مسکین و در راه مانده را ادا كن و زیاده روی نیز مکن«.

104. »و كسانی كه زكات را ادا كنندگانند«.
105. »كسانی كه خویشتنداری نموده و برپروردگارشان توكل می كنند«.

106. آیه 41، سوره احزاب: »ای كسانی كه ایمان آورده اید.خدا را یاد كنید، یاد بسیار«.
107. آیه 4، سوره حجر: »به درستی كه ما ذكر)قرآن ( را نازل كرده ایم و ما به طور قطع آن را محافظت خواهیم كرد«.
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یاد خدا است »اا بذكر اه  تطمئن القلوب108« »آگاه باشید با یاد خدا دل آرام مي گیرد«.
پیشه  تقوي  مسلمانان  خویشاوندان،  و  همسر  عزیزم،  فرزندان  اه109«  بتقوي  »اوصیکم 
كنید. از گناه همواره دوري كنید. نا فرماني خدا، نا فرماني پیامبر خدا،  نا فرماني از اولي اامر 

همه  در یك راستا قرار دارند. 

مشکینی، مهرداد )1361 - 1335 مازندران(   
در مجالس علمي و مذهبي شركت كنید و اگر برایتان مقدور است حتماً مسجد بروید 
دوره هاي قرآن را پركنید كه این محل ها واقعاً  خانه خداست و ان شاءاه110 قرآن را مسلك 
خود قرار دهید و از آن پیروي كنید. از برادران و دوستانم تقاضا دارم كه نماز را فراموش 
نکنند زیرا كه نماز ستون دین است111 و یك فیض الهي و نزدیکي و صحبت با پروردگار 

عزوجل مي باشد.

مطلبی حسین آبادی، صالح )1365 - 1344 تهران(   
از شما مي خواهم كه در نمازهاي جماعت خصوصاً در نمازهاي جمعه شركت كنید. 
از شما مي خواهم كه نمازهاي خود را ترك نکنید و سعي كنید نمازهاي خود را اول وقت 

بخوانید و سعي كنید كه نمازهایتان قضا نشود.
در دعاها خصوصاً دعاي كمیل، توسل، ندبه و دیگر دعاها شركت فعال داشته باشید 

چرا كه پیامبر اكرم)ص( فرمودند: »در نزد خدا محبوبتر از دعا چیز دیگري]وجود[ ندارد«.

108. بخشي از آیه 28، سوره رعد.
109. از سخنان امام علي )ع(: »شما را به تقوي سفارش مي كنم«.

110. در اصل: انشاءاه.
111. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(: » الصاه عمود الدین«.
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معماری نژاد، شاپور)1363 - 1346 فارس(   
این  تنها]نگذارید[. نگذارید كه  مساجد كه خود سنگري بزرگ است هرگز خالي و 
بزنند. نگذارید كه  به كوچکترین توطئه اي  از اسام و قرآن بي خبر دست  منافقان كوردل 
حتي یك ركعت نمازتان قضا شود كه حیف است انسان یك ركعت نماز را از دست بدهد و 
ممکن است همین یك ركعت هم در سرنوشت انسان تغییر ]ایجاد[كند. تا آنجا كه مي توانید 

در دعاهاي كمیل و زیارت عاشورا و غیره شركت كنید.

مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(   
نسبت به این ستون و عمود دین یعني نماز اهمیت فوق العاده اي قائل شویم هرچه داریم 
از نماز است. انسان مهمترین و بااترین ذكر و نیایش و ارتباطش با پروردگار به وسیله نماز 
برقرار مي گردد. در ]سر[وقت و با جماعت خواندن آن سعي فراوان شود و حضور قلب در 
نماز خیلي مهم است كه باطن نماز و باطن عمل و روح این نماز بستگي به توجهي دارد كه 
به خدا مي شود و باید نمازهاي ما همه ما را از فحشا و منکر باز دارد. اگر این طور نباشد نماز 
ما فایده اي ندارد و فقط یك وظیفه سطحي انجام داده ایم ولي تأثیري در رشد ما نگذاشته 
است. و قرب پروردگار یکي از شرایطش نماز صحیح و مقبول است و از خداوند بخواهیم 
كه به ما توفیق نماز با توجه و با نیت خالص عنایت بفرماید. در عبادت فردي و اجتماعي مانند 
نماز شب و نماز جمعه كوشا باشیم كه رشد ما بستگي به این وسائل دارد و باید حتماً خودمان 
را با وسیله هاي مختلفي كه هست به مقصود برسانیم و در این راه از وسیله اي كه فقط ما را 
به هدف سریعتر مي رساند استفاده كنیم. در پر نگه داشتن مساجد و حفظ آن و پشتیباني این 

نیروي عظیم بسیج كه عاشقانه براي خدا خدمت مي كنند كوشا باشید.
روز قیامت هیچ چیزي به درد انسان نمي خورد هیچ، هر چه كه در این دنیا انجام داده ایم 
به درد آنجا نمي خورد فقط یك چیز است ]كه[خوب مي توانیم از آن چیز در آنجا استفاده 
كنیم و آن هم تقوي است چنانچه آن جریان امیرالمومنین)ع( با اصحاب كه از قبرستاني عبور 
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مي كردند شاید شنیده باشید و خود قرآن هم مي فرماید: »فان خیر الزار التقوي112«.

مقاره زاده اصفهانی، علی )1362 - 1339 اصفهان(   
تا دیر نشده عزیزان راه تقوا را پیش گیرید كه »ان للمتقین مفاذا« )سوره نباء، آیه 31( 

»همانا متقین و با تقواها رستگارند«.
قبل از هر چیز همه عزیزان را سفارش مي كنم كه در همه اوقات به یاد خدا باشید و در 
انجام امورات زندگي رضایت او را مد نظر بگیرید و با یاد و ذكر خدا دلهایتان را آرامش 

دهید كه »اا بذكر اه و تطمئن القلوب113«.

مقامی، علیرضا )1365 - 1342 خوزستان(   
قرآن  به  دارید  بخوانید كه داروي همه دردهاست و هر گرفتاري و مشکلي  را  قرآن 
مراجعت كنید. نماز بخوانید آن نمازي كه در عمل شما ]را[از فحشاء و منکر نگهدارد و روح 

الهي را در شما زنده كند. هر آنچه كه در توان دارید خدا ترس و پرهیزكار باشید.

مقدسی، مجید )1361 - 1343 تهران(   
اي برادر عزیزم سعید! سعي كن نماز را حتماً بخواني و آن را كوچك نشماري و به 

خواهران بزرگ و كوچکمان گوشزد كني كه نمازشان را اول وقت و جماعت بخوانند.

ماحسین چاوشی، حمیدرضا )1367 - 1342 تهران(   
از برادران و خواهران عزیز مي خواهم كه نمازهاي واجب خود را به وقت بخوانید غسل 
جمعه، نماز غفیله، زیارت عاشورا، نماز شب، نماز جمعه، دعاي فرج امام زمان عج اه تعالي 

112. بخشي از آیه 197، سوره بقره: »بهترین توشه تقوا است«.
113. بخشي از آیه 28، سوره رعد.
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فرجه الشریف را زیاد بخوانید نماز جماعت، دعاي كمیل، نماز فاطمه زهرا)س(، نماز امام 
زمان)ع( ، زیارت عاشورا را بعد از نماز صبح بخوانید. نماز امیرالمومنین)ع( فراموش نشود. 

آخرین روز شعبان را روزه بگیرید.

ملک پور نوسفادرانی، رضا )1379 - 139 كردستان(   
اي عزیزان! تقوا پیشه كنید و تقوا پیشه كردن شدني نیست مگر با رعایت كامل اخاق 

اسامي.

منصوری شوازی، صمد )1365 - 1337 یزد(   
در همه جا و همه حال به یاد خدا باشید. سعي كنید به وظایف اسامي و شرعي خود با 
كمال دقت و مو به مو عمل كنید و خداي ناكرده مسلمان به چند ركعت نماز خواندن كه تنها 
یکي از دستورات اسام و ستون دین است كفایت نکند بلکه تمام دستورات الهي مانند رفتن 

به مسجد، نماز جمعه، نماز جماعت، خمس، زكات، و سهم امام را به جا آورید.

موتاب بفروبی، علی )1364 - 1345 یزد(    
از همه شما مي خواهم كاري بکنید كه موجب رضاي اه و امام زمان )عج( باشد همه 
كارهایتان را با نام خدا شروع كنید و دل را به نام اه نگهدارید كه كلید و رمز پیروزي هاست.

موذنی، محمدرضا )1361 - 1339 خوزستان(   
نماز جمعه نماز و روزي است كه روز را بر دشمن شب تار كرده است فراموش مکنید 
تا آنجا كه  باشید و  امر مهم اختصاص بدهید. مواظب وقت نمازتان  این  به  و روز جمعه را 
مي توانید در مسجد و به جماعت بخوانید. نماز شب را فراموش مکنید كه شرف مؤمن است 

و یکي از راه هاي خشنودي خدا نداي الهي العفو در نیمه هاي شب است.
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بهترین دوستتان را قرآن و مفاتیح الجنان قرار دهید و همیشه به یاد بیاورید حدیث امام 
رضا)ع(114 را كه مي فرمایند: »علیکم به الساح اانبیاء و هو الدعا« »مسلح شوید به ساح انبیاء 
]كه[ دعا است« و یادتان باشد كه این اسلحه  را به زمین نگذارید به خدا قسم كه من در اواخر 

عمرم عاقه شدیدي به تاوت قرآن و خواندن دعا پیدا كرده بودم.
وصیت مي كنم شما را به تقواي الهي و نظم در كارهایتان. از شركت در مراسم مذهبي 

از قبیل دعاي كمیل، خودداري نکنید.
برادر و خواهرم همیشه به یاد خدا باشید هر كاري كه انجام مي دهید نیت شما خدا باشد 

و در هركاري توكل بر خدا كنید و پیروزي هم از خدا بخواهید.

موسوی، سید فرید)علیرضا( )1365 - 1344 خوزستان(   
از شما مي خواهم كه بعد از من اسلحه ام را زمین نگذارید و راهم را ادامه دهید، اگر 
مي خواهید كه به خدا برسید. البته منظورم از اسلحه این اسلحه هاي مادي نیست بلکه اسلحه 
من همان قرآن است اسلحه من همین مسئولیتي است كه خداوند به انسان داد. قرآن و نهج 

الباغه را بسیار بخوانید كه قرآن دواي دردهاي بشر است.
سخني دارم با برادرانم و كساني كه پیرو خط امام هستند دعا زیاد بخوانید منظورم از 
دعا، خواندن دعاي كمیل و ندبه و توسل و... نیست نه، با خدا صحبت كنید هنگام راه رفتن، 
نشستن، و در هر حالي كه هستید سعي كنید با خدا صحبت كنید اگر مي خواهید نور ایمان بر 

دلتان بتابد توجه به معني دعا داشته باشید.
خطاب به برادران مسجد جواد اائمه: برادران قدر خود را بدانید اطراف خود را نگاه 
كنید اگر خوب نگاه كنید مي بینید در همین جایي كه هستي قبا شهیدي زندگي مي كرد این 
مسجد شهداي بسیاري داده است كه خود را در این مکان ساخته و به لقاء اه رسیدند. من خود 
حركتم را از این مسجد شروع كردم از همه شما مي خواهم سنگر مسجد را خالي نگذارید و 

خود را آماده كنید براي سفر، سفري كه به اه مي رسد.

114. در اصل: پیامبر اكرم)ص(.
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موسوی، میر نادر )1362 - 1342 آذربایجان شرقي(   
نماز جمعه ها و جماعت ها را با شکوه تر برگزار كنند زیرا  یك نفر كه در نماز جمعه   

بیشتر115 باشد خاري است بر چشم منافقان و كافران.

موایی ایزد موسی، قدرت )1361 - 1343 تهران(   
بذكر  »اا  كه  نکشد  پر  دلهایتان  از  خداوند  یاد  داران!  زنده  شب  اي  رزمندگان!  اي 
اه تطمئن القلوب116« و این یاد خداست كه شما را به مقصد مي رساند و قلوبتان را مطمئن 
مي سازد و بدان كه خداوند فرمود: »هر تیري كه از اسلحه تو خارج مي شود و ما او را به هدف 

مي زنیم«.

مهدی، اسفندیار )1365 - 1327 اصفهان(   
شما فرزندانم اي عزیزان! در دین خدا كوشا باشید و از قرآن دوري نکنید و قرآن را 

زیاد بخوانید كه اگر از قرآن دور شوید من شما را نخواهم بخشید.

میر حسینی، رضا )1365 - 1346 تهران(   
برادران! در دعاهاي كمیل شركت كنید كه با این دعاهاي كمیل و دعاهاي دیگر است 
كه خداوند بر گناهانمان قلم عفو كشیده است .... در دعاهاي كمیل رزمندگان را دعا كنید، 
امام را دعا كنید. این پیرجماران كه تمام وجودش نعمت براي این جمهوری اسامی است و 
خیلی بر ما حق دارد و هر چه ما در لطف امام دعا بکنیم كم كرده ایم گرچه امام در مقابل 

این ملت شهیدپرور خاضع و فروتن می باشد.
در  را  كمیل  دعاهاي  جعفري(  مسجد  بسیج  برادران  شما  بسیجي)مخصوصاً  برادران 

115. »از معمول« حذف شده است.
116. بخشي از آیه 28، سوره رعد: »همانا یاد خدا آرام بخش قلبهاست«.
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هفته  این  بگویند دعاي كمیل  و  بیایند  آنکه آن ها  نه  بیندازید  خانواده هاي شهداي خودتان 
در خانه ما باشد]برای[ كمك به خانواده هاي شهدا ]آن ها را[جذب پایگاه ها كنید چون این 
تنهایي ها به واسطه شما از بین مي رود و برطرف مي شود )منافقین از این راه ضربه مي زنند(. از 
پدرم مي خواهم شب هاي جمعه را اختصاص به دعاي كمیل در خانه بدهد و برادران بسیج را 
دعوت كنند كه من عاشق چنین دعاهایي هستم و خیلي هم دوست دارم در این دعاي كمیل 
كه بسیج جعفري مي گذارد شركت كنم چون قبًا این دعاها تأثیري كه در من گذاشته است 

هنوز داغ و آتشي كه دارد خاموش نشده است.
اسام  دشمنان  كه  كنید  مساجد  را جذب  افراد  مي توانید  كه  آنجا  تا  بسیجي  برادران 
وقت  اولین  در  و  باشد  خدا  ذكر  كارهایتان  رأس  در  مي باشند.  اسامي  انقاب  كمین  در 
نمازهایتان را بخوانید و نمازهاي جماعت كه بر پا مي شود به جماعت بخوانید كه این ها در 
رأس كارهایتان باشد. نمازهایتان را به جماعت بخوانید اگر توانستید نماز صبح را به جماعت 

به پا دارید كه خیلي تأكید شده است.

نادری، ناصر )1361 - 1341 گیان(   
یاد خدا را فراموش نکنید و توشه آخرت بردارید و از عذاب خدا بترسید و به دنیا تکیه 

نکنیدكه نا امیدتان نمي كند و همیشه به یاد آخرت باشید. 

ناصریان، سید محمدرضا )1362 - 1336 تهران(   
براي خاطر مستحبات یا با طواني كردن دعا، خود را از فیض نماز شب و احیانا نماز 
نماز شب مستحب  را قطع مي كند.  الهي  فیوضات  نکنید كه ترك واجبات،  واجب محروم 
مؤكد است اما در ردیف برنامه هاي اصلي و حتمي خودتان بگذارید كه چیزي در نماز شب 

است كه باید عمل كني تا متوجه شوي كه چیست. نماز شب،نماز شب ،نماز شب.
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ناصریان، سید محمد رضا )1362 - 1336 تهران(   
در تنهایي ها و خلوت ها خدا را بخوانید از طریق قرآن و دعا، و همه وقت خود را به 

مجالست با دوستان همراهتان صرف نکنید.
یك مجاهد في سبیل اه، فقط به خدا توكل داشته باشد و تنها خدا در چشمش بزرگ 
باشد و تنها از او بترسد و تنها دست نیاز به نزد او ببرد و تنها به رضاي او بیندیشد و تنها از او 

كمك و یاري بجوید.

نجاریان كرمانی، احمد )1365 - 1320 خراسان رضوي(   
به تمام اقوام و فامیل و برادرانم و خواهرم و زن و فرزندانم ]سفارش[ مي كنم شما را به 
نماز اول وقت و تا مي توانید به جماعت توصیه مي كنم و جلسات مذهبي یادتان نرود شركت 

كنید.

نجفی آرمان، معصوم علی فرزند قاسمعلی )1360 - 1339 همدان(   
اي برادران! استغفار و دعا را از یاد نبریدكه بهترین درمانها براي تسکین براي دردها 

است و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید 

نصیری هرچگانی، همایون )1364 - 1344 چهارمحال و بختیاري(   
نماز جمعه  نماز وعبادات ، دعاهاي كمیل، توسل،  به  به اهمیت دادن  سفارش مي كنم 
به معروف و نهي از منکر است و بدانید مساجد سنگر است مساجد را خالي  امر  ، جهاد و 

نگذارید و حفظ كنید117.
سفارشم به تقوا است »اوصیکم بتقوي اه118« تقواي الهي داشته باشید كه در رأس آن 

117. اشاره به سخن امام خمیني: » مساجد سنگر است سنگرها را حفظ كنید«.
118. از سخنان امام علي )ع(: »سفارش مي كنم به تقواي الهي«. 



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا110

اعتقاد به خدا وپیامبران و امامان معصوم)ع( و وایت فقیه و قیامت است كه »كلمه ]ا اله اا[
اه حسني ومن دخل حسني امن من عذابي«كه هر كس خداشناس شود دنبال شیطان نخواهد 

رفت.

نصیریان، حیدرعلی ) 1363 - 1343 اصفهان(   
برادرن عزیز تقوا را فراموش نکنید. اگر باتقوا باشید در این برهه  از زندگي و مسئولیت 

پیروزید و قطعاً هم از روي اراده بر هواي نفس خود مسلطید.

نصیریان، علی )1363 - 1343 اصفهان(   
هر شب جمعه دعاي كمیل و روز جمعه نماز جمعه را فراموش نکنید چون كه یکي از 

تکیه گاه هاي این انقاب این نماز جمعه هاست.

نظام، حمیدرضا )1366 - 1339 تهران(   
محور مطالعات خود را در قرآن، نهج الباغه )اخ القران( و صحیفه ]سجادیه[ )اخت 
این سه  افهام معضات  براي  زمینه ها  با گسترش آن در سایر  تدریج  به  و  داده  قرار  القران( 

بکوشید.

نعمایی، سهراب )1363 - 1343 فارس(   
در  بدانید  عزیزمان]را[  امام جمعه  قدر  شهیدپرور جهرم  مردم  اي  بگویم  كه  دارد  جا 

نمازهاي جمعه، جماعات شركت كنید و هرچه با شکوه تر برگزار كنید.
از دوستان عزیزم خواهانم كه سنگر نماز جمعه و جماعت را خالي نکنند به خواندن 
قرآن اهمیت داده و هرچه بیشتر افراد دیگر را به عبادتگاه ها دعوت كنند. اهمیت به سزایي 
به خواندن قرآن، نماز و دعاهایتان بدهید زیرا ما هرچه داریم از اینهاست. همیشه به یاد خدا 

باشید.
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نقابی، علی اصغر )1362 - 1321 خراسان رضوي(   
فرزندان عزیزم! شما را به خواندن نماز شب و به خواندن قرآن سفارش مي كنم همچنین 

به نماز جماعت سفارشتان مي كنم. تقوي خدا را پیشه كنید.

نورالهی، مهرداد )1362 - 1344 تهران(   
مادرجان ،خواهر جان و برادر جان شما را به خدا نماز را فراموش نکنید و ترك نکنید 
كه ترك نماز وارد شدن در كفر است. گول این دنیا را نخورید كه قدم به قدم شیطان در 

كمین انسان ها است.
دعا زیاد بخوانید با دعا با خدا درد و دل كنید و گناهان خود را از بین ببرید و توبه كنید 
و روحیه بگیرید مخصوصاً دعاي توسل را زیاد بخوانید كه توشه اي براي آخرت است كه اگر 

شفاعت چهارده معصوم)ع( نباشد جاي ما در اعماق دوزخ است.

نوروزی، ابراهیم )1364 - 1337 فارس(   
اگر احساس ضعف مي كنید زیاد ذكر خدا بگویید و یاد خدا را بکنید كه »اا بذكر اه 

تطمئن القلوب119«. »به یاد خداوند و ذكر خدا و به وسیله نام او دل ها آرامش پیدا مي كند«.

نوروزی اصل، عبد العلی )1366 - 1343 كهگیلویه و بویر احمد(   
در نمازهاي جماعت شركت كنید در نمازهاي جماعت شركت كنید و در نمازهاي 

شب براي طواني تر شدن عمر امام و یاران وفادار امام دعا كنید.

119. بخشي از آیه 28، سوره رعد.
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نوروزی فهیم، غامحسین )1362 - 1339 قزوین(   
نماز سروقت و به جماعت و حفظ برخورد و اخاق اسامي در كلیه احوال تضمین 

كننده صلح جامعه و پیشرفت آن است.

نوین، حسین ) 1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
از شما برادران و خواهران مي خواهم فعالیت خود را در مسجدها زیاد بکنید حتماً در 
غیره  و  توسل  و دعاي  نماز شب  زیاد   و  تشییع جنازه ها شركت كنید  در  و  دعاي كمیل ها 

بخوانید و سنگرها  را خالي نکنید.

وحیدیان، عبد العزیز )1361 - 1339 خوزستان(   
نماز را به پا دارید نمازي را كه امام حسین)ع( در راه به پا داشتن آن شهید شد و سید 
الشهداء نامیدندش. زكات بدهید و تقوا را پیشه خود كنید. قرآن را، مفاتیح را، نهج الباغه 
را و دیگر كتاب ها را حتماً بخوانید120 و سعي كنید رفتارتان و گفتارتان و اعمالتان را مطابق با 
قرآن انجام بدهید تا اینکه مشکلي برایتان پیش نیاید و عملي سر بزند كه فقط از عقلتان كمك 
بگیرید. ما باید ببینیم قرآن در این زمینه چه گفته و خود را مطابق با قرآن درست كنیم. حتما 
در دعاي كمیل و دیگر مجالس مذهبي شركت نمایید. نماز را به جماعت و قبل از نهار و شام 
بخوانید و حتماً در نماز جمعه شركت نمایید و برنامه هایتان را طوري تنظیم كنید كه به این 
برنامه ها برسید همان طور كه خداوند در قرآن فرموده: »تمام كارهایتان را رها كنید تا به نماز 

جمعه برسید و داد و ستد نکنید كه روزي شما نزد خداست121«.

120. در اصل: بدانید.
121. آیه 9، سوره جمعه: »یَا أَیَُها الَِذیَن آَمنُوا إَِذا نُوِدي لِلَصَاةِ مِن یَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَی ِذْكِر اَهِ َوَذُروا الْبَیَْع َذلُِکْم َخیٌْر لَُکْم 

إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن«.
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هاشمی، سید اكبر )1363 - 1340 اصفهان(   
به دست  آساني ها  این  به  نماز جمعه  است.  جبهه  پشت  سنگر  محکمترین  نماز جمعه 
بر  و  ندهید  دست  از  را  آن  باشید  مواظب  پس  است،  شهید  هزاران  خون  آن  بهاي  نیامده، 
هركاري مقدم بشمارید و حتماً شركت كنید نماز را سرلوحه كارهاي خود قرار دهید تا به 

قول قرآن از هر فحشا ومنکري دور باشید122.

هاشمی جزی، سید عباس )1365 - 1347 اصفهان(   
در نمازها چه جمعه و جماعات شركت كنید و فراموش نکنید كه هر چه داریم از همین 
نمازهاست و در دعاها گریه كنید. در نماز جمعه ها حتماً شركت كنید و این را بدانید كه نماز 

جمعه تجلي گاه وحدت مسلمین است.

هزاوئی، سید غفور )1365 - 1345 همدان(   
]خواهرم[ نکند كه در زندگي دعاها و زیارت ها فراموشت شود زندگي و عمري كه در 

آن زیارت اهل بیت خوانده نشود اگر نباشد بهتر است.
خواهرم! از همه مهمتر اینکه قرآن را فراموش نکن »فاقروا ما تیسر من القران123« سعي 

كن ادب، اخاق، سرشت، فرهنگ، اعمالت و گفتارت رنگ قرآني داشته باشد. 

 خواهرم! در زندگي عبادت را فراموش نکن به خصوص نماز كه عمود)ستون( دین است124 
و پست ترین فرد عالم بي نماز است بدان كه امام جعفر صادق )ع( فرمودند: »به شفاعت ما 

نمي رسد كسي كه نمازش را سبك بشمارد« و براي ما كه شیعه ائمه اطهار )ع( هستیم عذابي 

122. اشاره به آیه 45، سوره عنکبوت: »ان الصلواه تنهي عن الفحشاء و المنکر«.
123. بخشي از آیه 20، سوره مزمل: » هر چه از قرآن میسر مي شود بخوانید«.

124. اشاره به سخن حضرت محمد)ص(: »الصاه عمود الدین«.
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بااتر از این نیست كه آن ها از ما روي برگردانند.

  

هالی، رسول )1360 - 1336 اصفهان(
اي مردم! قیام و حركت و تاش و به طور كلي هر عملي باید فقط براي رضاي خدا 
باشد زیرا كه در غیر این صورت براي هر كس جز خدا باشد پشیزي ارزش ندارد و در جهت 

شیطان و به زیان مردم است.

همرنگ طالمی، مجید )1367 - 1345 تهران(   
یکي از عمل هاي خیلي بزرگ و مهم كه مي تواند با آن انسان با نفس اماره بجنگد، اقامه 
كردن نماز است زیرا نماز مي تواند پوزه شیطان را به  خاك بمالد و انسان را از تکبر ورزیدن 
اراده  و  كند  قوي  شیطان  مقابل  در  را  انسان  و  دارد  باز  بزرگ  براي خداوند  روز  طول  در 
جنگیدن با شیطان را به انسان بدهد. همان طوري كه امام عزیز مي فرماید: »نماز از همه فریادها 
بااتر است« شهید كربا حسین بن علي )ع(  و شهیدان گلگون كفن ما براي نماز به شهادت 
رسیدند همچنین مي دانید كه امام حسین )ع( در روز عاشورا سر وقت نماز را به پا مي داشت 
عمل  این  با  زیرا  خواند،  نماز  مي بارید  باران  مانند  تیر  كه  جنگ  موقع  آن  در  چه  براي  و 
نماز  لذا اي عزیزان  به شهادت رسید.  نماز  براي  السام  بفهماند كه حسین علیه  مي خواست 
را به پا دارید و در ضمن نماز را نگذارید آخر وقت خوانده شود زیرا قرآن كریم این چنین 
كسان را مذمت كرده و از سبك شماران نماز قرار داده و عذاب سختي براي سبك شماران 
نماز قرار داده پس نماز را اول وقت بخوانید و امور دنیوي را به عمل  اخروي ترجیح ندهید 
كه بعد پشیماني سودي ندارد و ضرر خواهید كرد. همچنین سعي كنید در نماز جماعت ها 
شركت كنید به حرف امام گوش دهید و مسجدها را كه انقاب از مسجدها  شروع شد پر 
كنید كه از صدر اسام گرفته تا به امروز با پركردن مسجدها است كه اسام زنده مانده و اگر 
شما خداي نکرده در این امر كوتاهي كنید و مسجدها را پر نکنید سنگر را خالي كردید و 
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دشمنان خود را شاد خواهید كرد پس شما باید در مسجد حضور پیدا كنید و كارهایي را كه 
مي توانید ، بدست بگیرید و كوشش كنید كه با این عمل به دشمنان بفهمانید ما سنگرمان را 

حفظ خواهیم كرد و تا آخرین قطره خون پایش خواهیم ایستاد.
 از سپرهاي محکم كه مي توان انسان براي مقابله با نفس اماره استفاده كند دعا است 
كه در حدیث امام صادق )ع( مي فرماید: »ان  الدعا انفذ من السنان« »همانا دعا فرو رونده تر از 
نیزه آهن است«. پس دعا را فراموش نکنید و سعي كنید كه دعاي كمیل و دعاي توسل و به 
خصوص زیارت عاشورا را حتماً هر هفته به پا دارید زیرا با دعا كردن است كه انسان به خداوند 
قرب پیدا مي كند و حالت توبه به انسان مي دهد و سبب پاك شدن گناهان انسان مي شود و 
انسان را در كارهایي كه مي خواهد براي خداوند انجام دهد یاري مي كند و نمي گذارد كه 

انسان من من كند و كار را براي خود و براي شیطان انجام دهد.

یار احمدی، سید عزیز اه )1362 - 1340 لرستان(   
برادران! مسجدها را خالي نکنید در نمازهاي جمعه، جماعت در دعاي  خوهـــران و 
و  اسام  پـــیروزي  براي  كنید.  شركت  دیگر  دعاي  و  ندبه  دعاي  و  توسل  دعاي  كمیل، 
رزمندگان و نابـــودي منافقان و دشمنان اسام به دعا متوسل شوید پیرو راه حق باشید. نماز 

بخوانید. روزه بگیرید. خمس، زكـات بدهید.
یك لحظه حب مال و مقام، شما را از یاد خدا غافل نکند كه فرداي قیامت در برابر خدا 

و رسولش) ص( شرمگین شوید.

یزدان پناه، نوراه )1366 - 1344 كهگیلویه و بویر احمد(   
برادران و خواهران! همواره به یاد خدا باشید با دوستان خدا دوستي و با دشمنان خدا 

دشمني و از كارهاي بد بپرهیزید. نماز را به پا دارید.
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یعقوب لو، قدرت اه )1367 - 1348 قزوین(   
از خدا بترسید. تقوا را پیشه كنید. نمازهاي جماعت و نماز جمعه را ترك نکنید. در 

كارهایتان خدا را در نظر بگیرید.

یوسف پوشندي، ابراهیم )1362 - 1339 تهران(   
با تمام سختي هاي زندگي مبارزه كنید و همیشه به یاد خدا باشید اگر سختي در زندگي 

نباشد كه زندگي فایده ندارد مواظب باشید كه خدا شما را در هر لحظه امتحان مي كند. 

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(   
به مساجد بروید كه سنگر اسام است. نماز جمعه را از یاد  نبرید كه حج مستمندان 

است و بسیار عظمت دارد. دعا را فراموش نکنید كه باعث ریختن گناهان است.

یونسی، حیدرعلی)1362 - 1343 اصفهان(   
و  تمام كارها وكردار  و  بدانید  قانون خود  را  و همه جا كتاب خدا  مردم! همیشه  اي 
ائمه  احادیث  به  كنید.  پیروي  محمدي  آئین  از  و  باشد  و كام خدا  قرآن  طبق  بر  رفتارتان 
فرائض آن عمل  به  و  را مطالعه كنید  الباغه  نهج  باشید. قرآن و  معصومین)ع( توجه داشته 
نمایید و هر آن وقت قرآن از میان شما رفت شکست شما حتمي خواهد بود كاس هاي قرآن 

باید در مدارس گذاشته شود.

یونسی، مسعود )1367 - 1347 تهران(   
خواهران و برادران! یك لحظه از یاد خدا غافل نشوید و قدر نعمت هاي مادي و معنوي 
او را بدانید یعني اواً نعمت را از خدا بدانید و ثانیاً آن نعمت را در جایي كه خود صاحب 
نعمت فرموده است مصرف نمایید و خاصه اینکه نعمت را باید من اه دانست و في سبیل 
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اه خرج كرد.
شما را توصیه مي كنم به نماز و روزه، چرا كه اسام مي گوید همان وقتي كه انسان وضو 
میگیرد طاهر شده و از تمام نجاست هاي درون و برون پاك شده و اخاق خدا را پیدا مي كند. 
نماز سخن گفتن و درد و دل كردن انسان مومن با خداست و روزه همرنگ شدن با خدا است، 
خدا نمي خورد و نمي آشامد، انسان روزه دار هم نمي خورد و نمي آشامد و تنها بدنش نیست 
كه نمي خورد و نمي آشامد بلکه تمام وجودش چنین است اعمال و كردار خود را در جهت 

رضاي خدا قرار دهید.



فصل سّوم
جنبه  های اخاقی امر به معروف و نهی از منکر

آزادی بخش، عبداه )1361 - 1328 فارس(   
از اسام و شرف و حجاب خود جانبداري كنید. زخم زبان نزنید از غرور دوري كنید، 

غیبت نکنید. خداوند ستار العیوب است شما هم رازدار باشید.

آذر شب، علی اصغر )1366 - 1330 تهران(  
 شما كه در عزاداري ها شركت مي كنید، شما كه به خاطر امام حسین )ع( شام مي دهید، 
شما كه در عاشوراها و در قتل هاي امامان این قدر زحمت مي كشید سعي كنید این زحمات 
ارزنده را با تهمت زدن،  با غیبت كردن و با بدگویي به امام امت و روحانیت مبارز از بین 

نبرید.
خواهران عزیزم! شما مي دانید كه احترام و نگهداري پدر ومادر واجب است پس سعي 
كنید بي احترامي نکنید و همیشه مواظب پدرو مادر باشید. با مواظبت از پدر ومادر و داشتن 
دنیا و هم در آخرت  باعث مي شوید كه هم در  قوانین اسام  انجام دادن  اخاق اسامي و 

روسفید باشید. 
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آشفته، توفیق علي ) 1366 - 1346 خراسان رضوي(   
مادرم! در فراقم براي رضاي خدا صبر كن. خواهرانم! در فراقم صبر كنید كه خداوند 

با صابران است. 

آقاقدیری كاشی، خلیل )1364 - 1342 اصفهان(
همسرم! اگر خواستي گریه كني به یاد سرور شهیدان اسام آقا ابا عبداه الحسین)ع( 

گریه كن كه روز عاشورا كسي نبود او را یاري كند. 

آوری فرد، حمید )1365 - 1345 قم(  
اي عزیزان فرهنگي! اساتید و دبیران و معلمین مجامع و مدارس علمي! شما كه سازنده 
نسل آینده و مفیدترین افراد جامعه هستید بکوشید این عزیزاني را كه در اختیار شما هستند 
در آراسته شدن به اخاق اسامي و تهذیب نفوس و رشد ابعاد معنوي و روحاني ایشان دقت 

و سرمایه گذاري كنید.
راه  كه  نیات  و  اعمال  از  مراقبه  و  انساني  فضائل  و  اخاقي  مکارم  در كسب  بکوشید 
موفقیت در تهذیب و تزكیه نفوس مواظبت و مراقبت است. انتقادات سازنده را بپذیرد و به 

نظرات دیگران احترام بگذارید.

ابوالنتصار، بشیر )1360 - 1341 تهران(  
شما را سفارش مي كنم به دوري جستن از نگاه به زن هاي بدكاره كه واقعاً آن ها اهل 
مکر و حیله اند. از شما خواهش مي كنم صبور باشید كه همانا خداوند با شکیبایان است. هرگاه 

مصیبتي بر شما وارد شد بگویید ما از1 خداییم و بسوي او بر مي گردیم2. 

1. در اصل: براي.
2. اشاره به آیه 156، سوره بقره: »الَِذیَن إَِذا أََصابَتُْهم ُمِصیبٌَة قَالُواْ إِنَا ِهِ َوإِنَا إِلَیِْه َراِجعوَن«.
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ابوطالبی، مجید )1361 - 1344 تهران(   
از غلبه هواي نفس بر خود خودداري كنید كه بزرگتر از جهاد اصغر، جهاد اكبر كه 
مبارزه با نفس است مي باشد. از بیهوده هدر دادن وقت و بي برنامه بودن خودداري كرده و 

سعي كنید برنامه داشته باشید.

ابوفاضلی، حجت اه )1365 - 1347(   
اي مادر بزرگوارم! در فراق من در جمع گریه نکنید چون منافقان خوشحال مي شوند و 
اگر خواستید در خفا گریه كنید براي امام حسین گریه كنید. براي مظلومیت حسین)ع( و علي 

اصغر و علي اكبر امام حسین)ع( گریه كنید. 
مراكز فساد و فحشاء را به مقامات مسئول خبر دهید تا به آن رسیدگي شود. اي مردم! 
دست از دنیا بکشید كه دنیا هیچ فایده اي براي شما ندارد به فکر آخرت باشید، به فکر توشه و 

آذوقه باشید. توشه و آذوقه براي سفر ابدي كه بعد از مرگ پشیمان نشوید.

 احمدی فروشانی، سید محمدحسین )1363 - 1345 اصفهان(
مادرم! قسم مي دهم سعي كن در شهادتم شیون و زاري نکني نمي گویم گریه نکن، 
چرا هر چه مي تواني گریه كن آن هم نه به خاطر فرزندت به خاطر فرزند علي)ع(، به خاطر 
شهید مظلوم كربا. آن شهیدي كه درس شهادت، ایمان، تقوا و انسان زیستن را به ما نشان 

داده]است[. 

اختیاری، داوود )1366 - 1348 تهران(   
از مادر گرامیم مي خواهم كه در شهادت من گریه نکنید و همچون خانم زینب)س( 
مقاوم در مصیبت ها باشید. مادرم! اگر شما یك فرزندت را دادي ولي حضرت زینب)س( در 
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صحراي كربا هفتاد و دو مصیبت را دید ولي مي دانم كه عاطفه مادري نمي گذارد كه شما 
گریه نکنید، اگر خواستید گریه كنید، در جلوي چشمان مردم گریه نکنید و در نهان گریه 

كنید و نیت این باشد كه براي علي اكبر حسین )ع( و حضرت قاسم)ع( گریه كنید. 

اخاص طلب، محسن )1365 - 1339 هرمزگان(   
برادران دیني! متواضع باشید. ازحسد، دروغ، و غبیـت بپرهیزید زیرا اینها باعث كمي 
ایمان انسان  مي شود. شما را به تقوي و نظم دركارها وصیت مي كنم. جانب حق ]را[ بگیرید، 

خدا را فراموش نکنید. 

ادریس آبادی، شهاب الدین )1365 - 1341 سمنان(   
از خدا بترسید درباره همسایگان كه آنان سفارش شده پیغمبرتان هستند، همواره درباره 
ایشان سفارش مي فرمود كه3 گمان كردیم براي آنان میراث قرا دهد4. دنیا را نخواهید هر چند 
شما را بجوید و اندوهناك نشوید به چیزي از دنیا كه از شما رفته باشد، و راست و درست 

سخن گویید، و براي پاداش یافتن )در آخرت( كاركنید.

 

ادیبی، حسن )1366 - 1342 خراسان رضوي(  
برادران! قدر همدیگر را بدانید و پیش هم رسیدید همدیگر را سام كنید و اختافات 

جزئي و اختاف سلیقه ها را كنار بگذارید. 

3. در اصل: تا.
4. از وصایاي امام علي)ع(: »َو اَهَ اَهَ فِي ِجیَرانُِکْم فَإِنَُهْم َوِصیَُة نَبِیُِکْم َما َزاَل یُوِصي بِِهْم َحتَی َظنَنَا أَنَُه َسیَُوِرثُُهْم«.
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اردكانی، مجید )1365 - 1347 خراسان رضوي(   
به  بر كسي كه  برایم دوست داشتني و شورانگیز است پس گریه  مادرم! شهادت  اي 
آرزو و محبوب خود رسیده سزاوار نیست. اگر گریه مي كنید براي مظلومیت حسین )ع( گریه 
كنید براي آن موقعي گریه كنید كه كسي نبود به جز علي اصغر شش ماهه كه به نداي هل من 

ناصر ینصرني حسین )ع( لبیك بگوید.

اسدالهی شهیر، محمود  )1366 - 1345 گلستان(   
سعي كنید اول خود را تزكیه كرده و بعد علم بیاموزید »و یزكیهم و یعلمهم الکتاب و 

الحکمه5 «.آگاه باشید كه شهید با شهادت خود خبر بزرگي را در جامعه نشر مي دهد. 

اسعدي)اسدی(، بهروز )1364 - 1349 اصفهان(   
از گشت ثاراه هم تقاضا دارم كه جلوي این فحشا را بگیرد چون بعضي از جوانان ما 
را فریب مي دهند و با رواج دادن همین لباس پوشیدن مفتضح و حركات ناشایست جامعه را 

مي خواهند به فساد بکشند و باید هوشیار باشند و با آن ها مبارزه كنند.

 

اسفندیاری، مهدی  )1362 - 1343 اصفهان(  
همیشه صحنه مرگ را جلو چشم خود ظاهر كنید و به فکر سؤال و جواب و ]...[6 و 
حسرت در روز قیامت باشید و سعي كنید همیشه براي مردن آماده باشید تا خداي ناكرده در 
حال گناه و ]...[7 از دنیا نروید. همیشه حق را بگویید اگر چه به ضرر شما باشد، همیشه خدا 

را حاضر و ناظر ببینید. 

5. بخشي از آیه 2، سوره جمعه: »آنان را تزكیه مي كند و به آنان كتاب و قرآن مي آموزد«.
6. ناخواناست.
7. ناخواناست.
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اسکندری، علي )1365 - 1344 قم(   
با مردم چنان كه قرآن دستور داده رفتار كنید و برخوردي نیکو داشته باشید. بر شما باد 
كه بر روابط دوستانه میان خود بیافزایید، با یکدیگر نیکي كنید از كنایه گویي از یکدیگر و 

قطع ارتباط و تفرقه بپرهیزید. از حرف هاي لغو دوري كنید.  
بر خشم خود غلبه كنیم و با نفس خود به مبارزه بر خیزیم كه مجاهد كسي است كه با 

نفس خود جهاد كند.
به  اگر  دیگر  كه  رسند  ما  حساب  به  دنیا  آن  در  اینکه  از  قبل  برسیم  خود  حساب  به 
باید  باشید روزي ما هم  بیدار  ندارد.  نیست و پشیماني سودي  بازگشت  حسابمان برسند راه 
برویم و مرگ براي تمامي ما حق است پس چه بهتر كه رو سفید در نزد خدا برویم نه خجل 
در آخرت از خدا، ائمه)ع( وپیامبر)ص(. از خداوند بترسید كه غذاب بسیار شدید است بیش 
از آنکه تصور كنیم. صبر را پیشه خود قرار دهید كه صبر رأس ایمان است. هزگر با صداي 

بلند نخندید كه خنده بلند از ابلیس است.

اصطهباناتی، سید سعید )1360 - 1340 اصفهان(   
اي برادرانم! با هم مهربان باشید، غیبت نکنید، هر چه را كه براي خود مي خواهید براي 
دوستتان هم بخواهید، راستگو ودرستکار باشید، امانت دار هم باشید، راز نگه دار هم باشید، 

از تعصب هاي بي جا وكوركورانه بپرهیزید.
برادران عزیزم! به همه شما توصیه مي كنم كه سعي كنید فایق و مسلط بر هواهاي نفساني 
وشیطانیتان گردید. حقیقت جو باشید وروح حقیقت جویي را در درون و برون تقویت كنید و 
به آن تحقق ببخشید و بدون چون و چرا تسلیم واقعیت هاي وجودي نشوید. اطاعت و بندگي 

خداوند تبارك وتعالي را داشته باشید.
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اصفهانی، ابوالمحسن ) 1365 - 1344 قم(   
همیشه در سام پیش دستي كنید. یادمان باشد كه همیشه8 خواري و ذلیلي خود را نسبت 
پروردگار  مقابل خالق و  پستیم در  ما  بدانیم كه چقدر  و  یاد آوریم  به  بزرگ  پروردگار  به 
الصابرین9« پس خواهش مي كنم كه صبر  مع  اه  »ان  پدر جان! خداوند مي فرماید:  بزرگ. 
داشته باش اگر خواستي گریه كني براي علي اكبر امام حسین )ع( گریه و ناله كن. اگر صد بار 
توبه شکستي بازآي، چنانچه حر بن ریاحي در آخرین لحظات به اسام روي آورد. زندگاني 
را بازیچه هواهاي نفساني قرار ندهید. از خنده و شوخي بیجا بپرهیزید. از حسد بپرهیزیم. از 
دورغ، گر چه خیلي كوچك باشد دوري كنیم.  غیبت نکنیم كه براي غیبت عذابي عظیم 

است. 

اصل حسینی)اسکندانی(، میر هاشم )1361 - 1342 آذربایجان شرقي(   
من نمي گویم كه اگر من شهید شدم گریه نکنید اما این را مي گویم كه براي من گریه 
الشهداء گریه كنید كه هر چه و هر  براي10 سید  نکنید  دنیا رفتن من گریه  از  ]براي[  نکنید 
كس]را[ داشت در راه خدا داد. پدرم از نوحه خواني هیچ وقت دست نکش چون اسام با 

11عزاداري زنده شده است.

اخاق اسامي را در هر جا رعایت كنید. 

اكبر نژاد، محمد )1367 - 1349 هرمزگان(   
بدانید كه همیشه در محضرخدایید و امامان)ع(  شاهد اعمال شمایند وحضرت رسول 

اه )ص( درهمه حال شما را مي بیند پس چرا درمحضرآن ها گناه كنیم. 

8. »نسبت«  حذف شده است.
9. قرآن كریم: »خد ا با صابرین است«.

10. در اصل: به.

11. در اصل: را.
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اه دادي، مهدي ) 1363 - 1345 اصفهان(   
پشت سر هم دیگر غیبت نکنید آیا دوست دارید گوشت همدیگر را بخورید؟ تهمت 
به همدیگر نزنید، براي همدیگر مکر و حیله نکشید، همدیگر را مسخره نکنید، به همدیگر 
دعا كنید تا قلب هایتان یکي شود و وقتي یکي شد مي توانید تمام دشمنان خود را از بین ببرید. 

  امامی فرد، سید حسن )1366 - 1345 خراسان شمالي(
در مقابل مشکات و گرفتاري ها و از دست دادن فرزندانتان صبر پیشه كنید و این اجر 
خود را با كوچکترین غفلت از بین نبرید. پدر و مادر عزیزم! سعي كنید زیاد بي تابي نکنید و 
هر چه را كه مصلحت خدا بود  قبول كنید صبور و صابر باشید و براي رضاي خدا صبر كنید 
همان گونه كه امام حسین)ع( مي فرماید: »صبر پیشه كنید كه این زندگي بشري چیزي نیست 

بلکه همچون پلی  است  كه شما را از ساحل سختی به ساحل نجات مي  رساند«. 
محبت را در بین خودتان بیشتر كنید از نگاه كردن به نامحرم خودداري كنید.

از تمام دوستانم مي خواهم كه همیشه مرگ و خدا را فراموش نکنند. 
همیشه حق  ولي  است  تلخ  كه  چند  هر  بگویید  را  همیشه حرف حق  عزیزم!  برادران 

آشکار مي شود. 
هر وقت خواستید گریه كنید، بر زینب كبري)س( وشهداي كربا گریه كنید.

 

امان اللهی، محمود )1379 - 1339 كردستان(  
بدانید همیشه در محضر حق تعالي هستید با نفس اماره خود مبارزه كنید تا جایي كه 
مي توانید و از شر آن به خداي رحمان پناه ببرید. مسلماً نفس اماره آدمي را به بدي وا دار و 
دعوت مي كند مگر اینکه پروردگارش به او رحم نماید پروردگارا به همه ما در همه حال 

رحم بفرما.
به  ندهید.  عادت  دروغ  به  را  زبانتان  شرایطي  هیچ  در  است  گناهان  همه  كلید  دروغ 
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همدیگر تهمت ناروا نزنید نجات در صداقت است پس سعي كنید همیشه راستگو باشید. از 
بخل و حسد جداً دوري كنید از تملق و تکبر بدور باشید و متنفر. 

اخاق نیك دیباچه نامه عمل مؤمن است خود را به اخاق حسنه بیارایید. بزرگترها را 
احترام كنید و به كوچکتر محبت كنید و آن ها را نوازش نمایید. 

سعي كنید گناه نکنید یا كمتر گناه و لغزش و عصیان داشته باشید. قبل از مرگ به فکر 
توبه دروني و بروني و به فکر توشه آخرت و آذوقه  راه بس طواني و خطرناك باشید. عمل 

صالح اندوخته نمایید همه مقام ها رفتني است. 

انجیری زاده دزفولی، محمد حسین )1364 - 1345 خوزستان(   
ندارد چه  ارزشي  دنیا  بریزید.  را دور  منیت ها  بگذارید،  را كنار  اختافات خانوادگي 

برسد به اختاف در آن را، از همدیگر دلخور نباشید با هم قهر نکنید.

 

انصاری، مجید )1365 - 1348 تهران(   
امروز هر كس حق را منکر شود ائمه و پیامبر)ص( را منکر شده و هر كس انکار كند 

ائمه و پیامبر را خدا را نکار كرده است همیشه پشتیبان حق باشید.

 

ایرانپور، علیرضا  )1367 - 1345 اصفهان(   
در مراسم من روضه فاطمه زهرا )س( و امام حسین )ع( را بخوانید و نوحه خواني و 

سینه زني كنید. 
مواظب اعضا و جوارح بااخص زبان، چشم و قلب خود باشید و بدانید كه زبان جسمي 
كوچك است اما گناهان خیلي بزرگي مرتکب مي شود و چشم راهي به هواي نفس است و 

قلب اگر سیاه شود شقاوت بار و اگر روشن بماند جایگاه نزول انوار قدسیه خواهد بود . 
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برادران و خواهران! در زندگي از گناه دور شوید. دائماً به درگاه الهي توبه و راز و نیاز 
كنید.

بابایی، علی اصغر )1362 - 1341 اصفهان(  
 تهذیب نفس و اخاق اسامي ]را رعایت كنید[ كه اگر هر كس خود را اصاح كند 

جامعه اصاح شده است.

بافرانی)باقرانی(، علی )1363 - 1336 اصفهان(  
از مادران شهدا مي خواهم كه شما هم مصیبت زینب)س( را كه در كربا اتفاق افتاد 
سرمشق خود قرار دهید كه در پیشگاه خدا و نزد فاطمه زهرا)س( اجر بسیار بزرگي دارید و 
ناراحت نباشید و هر وقت به سر مزار عزیزانتان مي روید براي حسین)ع( اشك بریزید و براي 
حسین)ع( گریه كنید كه در صحراي كربا مسلمانان از كفار بدتر، او را تنها گذاشتند و به 
سپاه كفر پیوستند به جز 72 نفر. و بر تنهایي او بگریید كه فرزندان او را شهید كردند و آب بر 

روي آن ها بستند و خانواده هاي او را اسیر كردند و از یزید جایزه گرفتند. 

باقر خان عالمی سفایی، علی )1364 - 1344 قزوین(   
غیبت نکنید و تهمت نزنید. »الغیبه اشد من الزنا12«. به دیدار معلولین و مجروحین بروید.

 

باقری، احمد )1361 - 1330 مركزي(   
مادر رنج كشیده من همچون كوه استوار و پا برجا باش و در13 دوري من صبر و استقامت 
كن همانند زینب)س( باش و به خاطر خدا از من بگذر و حالم كن به امید اینکه خداوند از 

12. از سخنان حضرت محمد)ص(: »غیبت از زنا سخت تر است«.
13. در اصل: از.
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همه ما بگذرد و ببخشد. وصیت مي كنم شما را به صبر و استقامت در راه اه.
برحذر مي دارم شما را از كلیه منکرات.

برحذر مي دارم شما را از اطاعت از نفس كه شیطان بزرگ دورن انسان، است.

 

بالوایه، صدر اه )1362 - 1315 كهگیلویه و بویر احمد(   
 با فروتني از درویشان ]و[ بیماران دیدن و عیادت نمایید و چون این دنیا محل حوادث 
است پاي بند هوا و هوس و آرزو مباشید و همیشه در فکر قیامت و جهان آخرت باشید و 
حقوق همسایگان را محترم بشمارید. اگر امري برایتان پیش آمد كه دنیا و آخرت در میان 

باشد از دنیا بگذرید و آخرت را بپذیرید.
در همه حال چه هنگامي كه اندوه بر شما چیره شد و چه وقتي كه ]رضایت[ دارید از 

قانون ثابت عدل و عدالت پیروي كنید. 

برومند، علی )1363 - 1341 خراسان شمالي(   
شما دو فرزندم را به نظم در كارها، و دعوت به اصاح در كارها، اصاح كردن بین 

مسلمان ها كه از همه كارها فضیلت دارد وصیت  می كنم.
 

بزرگ ابراهیمی، پرویز )1361 - 1341(  
بیشتر به فکر قیامت باشید زیرا ذره ذره اعمالتان سؤال خواهد شد و زندگي پست دنیوي  
]...[14 پذیر عادي را به زندگي جاودانه و پر از نعمت الهي بفروشید كه این راه به سعادت و 

ایمان الهي پیوند نزدیکي دارد. 

14. ناخواناست.
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بغیری، حمید )1362 - 1344 تهران(  
صبر را پیشه كنید همچون »تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«15 ان شاءاه16

بویزه، حسنعلی )1362 - 1343 خوزستان(  
جداً از غیبت و تهمت و ریاكاري بپرهیزید كه این هر سه مثلث كفر و شرك و گناه 

است و در آخر جهنم الیم هستند. 

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
حتماً در مجالس عزاداري شركت كنید و براي امام حسین)ع( و اهل بیتش گریه كنید. 
از شما آقایان مي خواهم كه در مساجد، روضه را فراموش نکنید كه امام فرمود: »ملت ما با 

روضه زنده است«. 
 خانواده عزیزم! از شما مي خواهم كه نسبت به همسایگان و مستأجران و فامیل ها اخاق 

خوبي داشته باشید كه مي دانم داشته اید و خواهید داشت. 
به عیادت بیماران و مجروحین جنگ به بیمارستان بروید و آن ها را دلداري داده و خود 

نیز روحیه بگیرید.

 

بیات، عباس )1361 - 1341 تهران(  
اگر سعادت این را داشتم كه به فیض عظیم شهادت برسم كه فکر نمي كنم لیاقت آن را 
داشته باشم از شما عاجزانه خواهش مي كنم گریه براي من نکنید زیرا من لیاقت گریه را ندارم 
اگر مي خواهید گریه كنید براي سرور شهیدان حسین بن علي)ع( و اطفال معصومشان گریه 

كنید كه عمري جهان تشییع در فراقش خون گریست. 
15. بخشي ازآیه 3، سوره العصر: »یکدیگر را به حق سفارش كرده و به صبر توصیه نموده اند«.

16. در اصل: انشاءاه.
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بیاور، غامرضا )1363 - 1348 زنجان(  
خانواده عزیزم! اگر مصیبت سختي دیدید، به یاد مصیبت هاي حضرت سید الشهدا )ع(

گریه كنید.

بیگلری، حسین
به جاي گریه براي من، گریه كنید براي17 مصیبت امام حسین )ع( و براي18 مظلومیت 
حضرت فاطمه )س( و حضرت علي )ع( و سایر امامان معصوم )ع( وگریه براي آن ها عبادت 

است  عبادتي بزرگ.
به سوي خدا برگردیم و توبه كنیم و از او بخواهیم كه از گناهان ما درگذرد.

پروینیان، سید رضا )1364 - 1342 اصفهان(   
از شما مي خـــواهم كه به هیچ عنوان شیون و زاري نکرده بلـــکه مقاومت و استقامت 
نمایید و همواره راه مرا ادامــه دهید و اگر مي خواهید گریه اي بکنید براي امام حسین)ع( و 
بچه هاي زهرا)س( و به یاد علي اكبر)ع( و علي اصغر شش ماهه و قاسم و حضرت ابوالفضل)ع( 

گریه كنید. 

پور رضا كرد بچه، محمد ) 1363 - 1345 تهران(   
اخاق اسامي را پیشه سازید و در هنگام خشم صبر كرده و شجاعت گذشت در برابر 

یکدیگر را داشته باشید و از غیبت یکدیگر بپرهیزید و پشتیبان هم باشید. 
براي  كنید  گریه  خواستید  اگر  ولي19  نکنید  گریه  من  براي  كه  نمي گویم  عزیزان! 

موایمان ابا عبد اه الحسین )ع( و دختر سه ساله اش رقیه )س( گریه كنید. 
17. در اصل: به.
18. در اصل: به.
19. در اصل: و.
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پیکانی قارانه، ناصر )1364 - 1346 اصفهان(
در آزار و اذیت كه از مردم نادان مي بینید صبر پیشه گیرید كه خداوند با صابران است. 

ترک، حسین )1365 - 1343 اصفهان(  
اي خواهران! شمایي كه در دامانتان باید سربازان رشیدي براي اسام تربیت شوند و راه 
شهداي را پي گیرند مواظب عفت خود باشید و اقتداء كنید به حضرت فاطمه )س( كه فرمود: 
»بهترین چیز براي یك زن این است كه]مردي را نبیند و[ مردي ]هم[ او را نبیند» و با اعمال و 
رفتار خود سعي كنید فرزنداني شایسته براي اسام تربیت كنید به صورتي كه هر كدام یك 

معرف براي اسام بوده باشند. 

توسلی، عبدالمجید )1365 - 1348 اصفهان(  
مادرم! اگر خواستي گریه كني براي امام حسین )ع( گریه كن براي علمدار او ابوالفضل 

)ع( گریه كن و براي یاران وفادار او كه مظلومانه به شهادت رسیدند گریه كن. 
در مراسم عزاداري امام حسین )ع( شركت كنید چون این عزاداري است كه موجب 

استمرار انقاب مي شود. 

توكل پور، محسن )1360 - 1343 كهگیلویه و بویراحمد(  
مي دانید كه دنیا فاني است شیطان هر لحظه در كمین است و شما را مي فریبد، مبارزه   
با نفس كنید كه اگر كسي توانست هواي نفس خود را كنترل كند به بهترین درجه مي رسد 
و مي باید مبارزه كرد تا پیروز شد بازگشت همه ما به سوي خداست باید توشه برگیرید براي 

روز حساب.
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  توكلی گار ماسه، صفر علی )1367 - 1342 اصفهان(
نگذارید حقي پایمال شود و حق را جلوه گر سازید همان طوري كه قرآن مي فرماید: 
»خذوالحق من اهل الباطل و ا تاخذو الباطل لمن اهل حق كونوا نفاد الکام« »بگیرید حق را 

از باطل و نگیرید باطل را از حق و نافذ و ارزیاب سخنان یکدیگر باشید«.

تیموری سردار آبادی، قربانعلی )1361 - 1343 خوزستان(
گفتار خوب بگویید، خشنودي خدا جویید و از خشمش بترسید و بر سنت خدا بیایید، 

و از خدا تجاوز ننمایید، و در همه كار خود خدا را منظور دارید.

جانقربان، علیرضا )1366 - 1349 اصفهان(   
از شما مي خواهم اخاق پسندیده داشته باشید، تا آنجا كه مي توانید و مقدور است. و با 

رفیق هاي بد هم راه نروید. 
كمتر غیبت بکنید و دروغ بگویید چون كه پیامبر اكرم)ص(20 مي گوید: »الغیبه اشد من 

زنا« یعني »غیبت از زنا بدتر است«. 
سعي كنند اول جهاد با نفس خودتان بکنید بعد جهاد با كفار چون اگر آمدید و رفتید 
عملیات، چون كه در مرتبه جهاد با نفس ضعیف بوده اید پایتان ممکن است از دو یا چند تیر 

و خمپاره بلرزد و دیگر این طرف ها نیایید.

 

جعفری، محبت اه )1364 - 1347 گیان(   
اسام را سرمشق خود قرار دهید و بر هواهاي نفساني خود غلبه كنید و خود را بسازید. 

اخاق اسامي را سرمشق ]و[ هدف قرار دهید. از گناهان دوري كنید.

20. در اصل: قرآن كریم.
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جمشیدي، مجید )1364 - 1341 لرستان(
ما به خودمان تعلق نداریم یعني خلق نشده ایم تا راحت طلب باشیم و یا در پي آسایش 
دنیوي باشیم. نه این ارزش ندارد ما خلق شده ایم تا آزمایش شویم و اساساً این جهان مرحله 

امتحاني بیش نیست و زندگي جاوید در جهان آخرت است. 
 

جمشیدی فرد، علی )1364 - 1344 تهران(
خود سازي را در رأس برنامه هایتان قرار بدهید و سخن امام عزیزمان را آویزه گوشتان 

قرار بدهید كه تزكیه قبل از تعلیم و تعلم است. 

   جهانگرد اهوازی، عبد الکریم )1366 - 1342 خوزستان( 
خانواده گرامي در فراق من جلوي مردم گریه نکنید، بلکه هر چه مي خواهید گریه كنید 

در پنهان گریه كنید و گریه تان براي امام حسین)ع( و یارانش  باشد. 

جهانمرد)جوانمرد(، محمد حسین )1361 - 1339 اصفهان(   
انسان  به  نشمارید، گناه  را خفیف و سبك  بخوانید. گناه  بسیار  امام حسین)ع(  روضه 
ذلتي مي دهد كه چز خدا هیچ كس یاراي تطهیر آن را ندارد. خیلي مواظب حق الناس باشید. 
مجددانه سعي كنید كه اخاق اسامي را ابتدا در خود و در جمع هاي كوچك خود از 
خانواده تا دوست و... رواج داده و سپس در نشر و اجراي آن در جامعه كوشش كنید. با اقتدا 
به شهید مظلوم بهشتي جاذبه اي در نهایت و دافعه اي در حد ضرورت داشته باشید و ارزش ها 

و فضایل اخاقي را در ترویجش بسیار بکوشید. 
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چاكر الحسینی ابر قویی، مجید )1364 - 1348 یزد(   
به شما نمي گویم كه براي من گریه نکنید چون گریه مستحب است ولي اگر مي خواهید 
امام  و  اكبر  علي  و  و  علي اصغر  و  قاسم  و  تن  دو  و  وهفتاد  كربا  یاد  به  كنید  گریه  برایم 

حسین)ع( و حضرت  عباس)ع(  گریه كنید تا اجر بیشتري بگیرید.
از بدگویي و غیبت و قهر و تهمت دست بردارید، به یکدیگر تهمت  نزنید.

 

چپردار، خسرو )1365 - 1344 تهران(   
صبر و توكل پیشه كنید كه عامل پیروزي همین است و هیچگاه مرگ را فراموش نکنید 

و این جمله را همیشه به یاد داشته باشید كه شاید امروز روز آخر زندگي من باشد.

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(  
تا جهاد با نفس نکنید، تا مبارزه با هواي و هوس نکنید اقتضائات حیواني و خاكي و هوا 

و هوس را جلوگیري نکنید و لطیف و روحاني نمي گردید. 

چگینی، مرتضی )1365 - 1338 تهران(   
بیت  اهل  براي  كنند  من گریه  مزار  بر  كه  اگر خواستند  مي خواهم  عزیزم  از خانواده 
اماممان حسین )ع( گریه كنید بر علي اصغر )ع( بر علي اكبر )ع( بر قاسم )ع( بر ابوالفضل )ع( 

بر زینب )س( رقیه خانم )س( و سکینه خانم )س( بگریند.

چوبداران، محمد هاشم )1367 - 1345 تهران(   
مواظب زبان خود بوده چون گناهان ناشي از این جسم ماهیچه اي كه به همراه حنجره و 
دندان ها و قسمت دروني دهان و لب ها صوت ایجاد مي كند اكثراً كبیره مي باشد، سعي نکنیم 
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كه كمبودهاي خود را به وسیله خرد كردن شخصیت اطرافیان جبران كنیم و جاذبه خود را تا 
حد ازم زیاد و دافعه خود را تا حد نیاز كم. 

حاجیان، محمدحسین )1361 - 1344 اصفهان(
با یکدیگر كامًا مهربان باشید كه مؤمنین با كافران سخت و با یکدیگر برادر و مهربانند. 

به اخاق اسامي تخلق یابید و با اخاق اسامي با یکدیگر برخورد كنید.

 

حاجیلو، محمد )1363 - 1343 همدان(  
همیشه دنبال  حقیقت باشید و حقیقت را بگویید چنانچه پیامبر اكرم)ص(21 مي فرماید: 
»حقیقت را بگو هر چند به ضررت باشد« و خط امام هم جز حق و حقیقت چیز دیگري نیست.

حبیبیان، محسن )1366 - 1349 تهران(   
به شما تآكید مي نمایم احترام پدر ومادر را حتماً نگهدارید ایشان را مورد لطف خویش 

قرار دهید.
 

حبیبیان، محسن )1366 - 1349 تهران(  
همه  آن  با  زینب)س(  حضرت  بااخره  خوب  ندهید  سر  ناله  و  گریه  كه  نمي گویم 
به  برادر گریست مي گویم اگر گریه مي كنید شما را  استقامت در مصیبت برادر و فرزندان 
خدا به مظلومیت ائمه و امام حسین)ع( و خانم فاطمه زهرا)س( گریه كنید براي شهداي گمنام 
ما كه براي آنان نتوانستند خانواده اي پیدا كنند و بدون گریه و عزاداري دفن كردند گریه كنید 

و مجالس ختمي اگر براي من گرفتید نام مجلس راشهداي گمنام قرار دهید.

21. در اصل: امام هفتم.
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سعي كنید در عزاداري ها واقعاً عزاداري نمایید كه انقاب ما به این اشك ها و گریه ها 
بسته است.

اخاق شما نسبت به یکدیگر مانند اخاق حضرت ابوالفضل)ع( با امام حسین )ع( باشد 
سعي كنید.

حججی، محمد علی)حسین( )1362 - 1341 اصفهان(   
از مواضع تهمت دوري كنید )غیبت نکنید، دروغ نگویید، تهمت نزنید، اشاعه فحشا 
نکنید، سر مردم را فاش نکنید، مدح  بي جا ننمایید، فحش و ناسزا ندهید، مراء و جدال نکنید، 

مزاح و شوخي]بي جا[ نکنید(. 
هرگاه خواستید گریه كنید براي مصائب اهل بیت به ویژه براي ابا عبداه  الحسین )ع( 

گریه كنید.

حسین جانی، محمدرضا )1362 - 1344 تهران(   
در همه اعمال حتي خوردن و خوابیدن داراي قصد نیك باشید و از دروغ جلوگیري 
پیامبر )ص( فرمود: »در موردي كه گمان مي كنید نجات شما دروغ است اشتباه  كنید زیرا 

مي كنید هاك شما دروغ است«.
مجروحین را احترام كنید و برادران جوان مواظب باشند دست از شوخي و خنده بکشند 
به خداوند قسم هر ثانیه عمر ما حساب دارد به جاي یك لحظه خنده، ذكر بگویید صلوات یا 

تکبیري، در حال راه رفتن هم ذكر بگو.
از غیبت یکدیگر جلوگیري كنید و قصد كار نیك كنید اگر چه انجام ندهید كه هر 

كسي از غیبت برادر مسلمانش جلوگیري كند خداوند او را از آتش نگهدارد.
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حسین علی بیگی، علیرضا )1361 - 1340 قم(   
جهاد اكبر را كه مبارزه با نفس مي باشد انجام دهید بلکه رستگارشوید.

پیشه كنید و در  همواره در زندگي خویش در سختي ها و خوشحالي ها، صبر و ظفر 
رابطه با خانواده بیشتر. 

حسینی، سید سعید )1364 - 1344 لرستان(   
هر گاه دلگیر شدید به یاد واقعه كربا و روز عاشورا و اسارت اهــل بیت علیهم السام 

گریه كنید. گریه بر اهل بیت احیاي خط خونین آنهاست. 

حسینی، سید عباس )1359 - 1339 تهران(   
شاد  را  اسام  دشمنان  شهیدان،  ما  عزاي  در  گریه  كه  چرا  نکنید  گریه  من  عزاي  در 
را  اسام  بیرق  با خون خود  كه  كنید  گریه  یارانش  و  )ع(  امام حسین  عزاي  در  مي گرداند 
برافراشتند. شما مادرم هر وقت دل تنگ من شدید بر امام حسین )ع( و علي اكبرش گریه 

كنید، چرا كه گریه بر امامان انسان را سبك مي كند. 

حسینی رنانی، سید جمال )1365 - 1349 اصفهان(
پس از تقوي به نظم در كارها كه بهترین و مثبت ترین كارهاست]سفارش مي كنم[ و 
حضرت علي )ع( هم در وصیت خود به حسین)ع( فرمودند: »اوصیکما و ولدي و بلغه كتابي 

بتقوي اه و نظم امركم22«. 

22. »شما را به پرهیزگاری و نظم در كارها سفارش می كنم«.
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حق شناس، سید محسن ) 1367 - 1346 تهران(   
هر گاه غم و اندوه شما را فرا گرفت روي به خدا آورید، در نماز بر او سجده كنید و 
براي قربانیان راه او كه سرورشان حسین بن علي )ع( است بگریید، بر جوان برومند حسین 
)ع( ، بر طفل شیرخوارش، بر برادر داورش، بر برادر زاده هایش و در یك كام بر 72 تن 
از عزیزانش كه در جلوي چشمانش و به جرم قیام براي احیاء اسام، به جرم امر به معروف و 
نهي از منکر، قطعه قطعه شدند و به خون غلتیدند و بر دل داغدیده زینب )س( كه داغ مادر و 
پدر و بعد برادران و برادر زادگان را در جگر داشت )در طي بیش از 25 سال]بعد[ از شهادت 

حضرت فاطمه )س(، واقعه كربا ( اشك بریزید.
عزیزان! تقوي پیشه كنید، نگاهدار نفستان باشید، به نفس خود سختي دهید و محدودیت 

برایش ایجاد كنید كه در سختي ها روح پرورش مي یابد. 
چشم خود را از نگاه ناصحیح،گوش خویش را از شنیدن حرام، زبان خود را از دروغ 
و غیبت و تهمت و ... نگاه دارید و خاصه تك تك اعضاي بدن را مراقبت كنید كه به گناه 
آلوده نشود و اگر چنین شودكه تقوي و پرهیز از گناه در عین امکان ارتکاب به آن در شما 

حادث شود واه رستگار خواهید شد و حق را از باطل خواهید شناخت. 

حقیقی ارانی، رضا )1364 - 1346 اصفهان(   
خواهران مهربانم! درود و سام من بر شما باد از شما مي خواهم كه در مصیبت ها صبر 
را پیشه كنید كه خداوند درقرآن به صابرین بشارت داده است و همچون حضرت زینب )س( 

پیام رسان خون شهدا باشید.

 

حمزه زاده، میر مهرداد )1363 - 1346 تهران(   
سخني با برادرنم كه مشغول تحصیل هستند به خصوص بچه هاي هنرستان و آن اینکه 
درس را فراموش نکنید و در كنار درس خودسازي، شناخت خود و بعد شناخت خداي خود. 
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و بدانید علم، بدون اخاق و بدون خداشناسي بمانند ]مانند[ ساختن ساح هسته اي است كه 
تنها سودي ندارد23  با اینکه علم است.

 

حیدری، غامحسین )1365 - 1346 مركزي(   
از مرگ نیز نهراسید زیرا مرگ در دست خدا است و روزي به سراغ همگي ما مي آید،  
مرگ  از  باشد  بد  اعمالمان  اگر  و  نمي ترسیم  مرگ  از  باشیم  داده  انجام  خوب  اعمال  اگر 

هراسان هستیم و به فکر آخرت باشید. همیشه طرفدار حق باشید كه حق همیشه پیروزاست.
 

  حیدری، قنبرعلی ) 1367 - 1346 اصفهان(
اي برادران و خواهران! به جهاد با نفس اماره تان برخیزید و خودسازي را شروع كنید و 
از هوا و هوس هاي دنیا بپرهیزید كه هر كس به جهاد نفس پرداخت رضاي خداوند متعال را 

به دست آورده است. 

  حیدری، محمد رضا )1367 - 1348 تهران(
اي خواهر و برادر! سعي كنید در تمام مجالس عزاداري و مجالسي كه به طوري مناسبت 

با انقاب دارد شركت كنید.
برادر بسیجي سعي كن جلوي نفست را نگه داري كه اگر چنین كار را بکني آن قدر 
و  از طاعات  قیمتي دست  به هیچ  نداري  عباداتت دل چسب مي شود كه دوست  و  طاعات 

عبادات برداري.

 

23. "و" حذف شده است.
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حیدریان دولت آبادی، علی اكبر )1363 - 1344 تهران(   
براي آخرت توشه اي انبار كنید و ]نه[ این دنیاي فاني كه هر چه به دنبال او برویم نه تنها 
به او نخواهیم رسید بلکه به سوي ظلمات و تاریکي ها رفته ایم بله همه ما رفتني هستیم پس چه 
خوب است كه خود این رفتن را انتخاب كنیم و با دست پر و اعمال نیك و معصوم از گناه به 

سوي او برویم و ایمان به این حقیقت پیدا كنیم. 

خالقی اصفهانی، حسین )1365 - 1342 اصفهان(   
بکشید این نفس اماره خود را و اگر كشتید خود را مي شناسید و اگر خود را شناختید 

خدا را مي شناسید و دست از حق و روحانیت بر ندارید. 
غیبت نکنید، دروغ نگویید، تهمت نزنید نگاه به نامحرم نکنید، نیکي كنید ]و[ زندگیتان 

همانند اولیاء خدا باشد. 

خان زادی، علی )1363 - 1338 ایام(   
دست  به  كه  پیروزي هایي  در  مبادا  نکنید  فراموش  نیز  را  نفس(  با  اكبر)جهاد  جهاد 

مي آورید فوراً خدا را فراموش كنید و به خود ببالید.
همیشه و  در همه حال به یاد خدا باشید و به یاد شهادت حسین)ع( باشید. به یاد اسیري 

زینب)س( و اهل بیت حسین)ع( باشید و به یاد آن ها فقط براي آن ها اشك بریزید.
به صبر و شکیبایي  از مجروحین جنگي عیادت كنید و آن ها را  بیماران مخصوصاً  از 
سفارش كنید و بگویید براي امام و پیروزي اسام دعا كنند زیرا دعاي آن ها مستجاب مي شود.

خسروآبادي، ابراهیم )1362 - 1343 تهران(
بعد از من گریه نکنید زیرا من در این معامله با خداي خویش متحمل ضرري نشده ام.

البته گریه براي نهضت اسام خوبست و شما با گریه خود بر مظلومیت اسام عزیز، نهضت 
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اسام را زنده نگهدارید اما اگر مي خواهید به خاطر از دست دادن من گریه كنید من راضي 
نیستم.

شما را سفارش مي كنم به صبر در مقابل بایا كه خدا صابران را دوست دارد24. 

خسروی عمرو، علی یار )1364 - 1348 خوزستان(   
سعي كنید با یکدیگر مهربان باشید و قدر یکدیگر را بدانید. 

توصیه]من[ به شما این است كه همانند پیشینیان صبر كنید و خواهرانم صبر كنید كه 
خداوند با صابرین است و خداوند دوستدار صابرین است. 

خویینی، بهرام )1365 - 1343 قزوین(   
با متخلق شدن به اخاق كریمه اسامي از خود انسان هایي موحد بسازید. همان طوري 
كه امام تأكید بسیار دارند، از خود انسان هاي مهذب بسازیم این حقیر عاجزانه خواهانم كه 
این  از  و  جوان  و  پیر  حزب اه  امت  در  و  حزب اه  امت  ایران  در  و  ایران  خصوصاً  جهان 
به تکمیل روح و روان خود  به اخاق اسامي متخلق شده و  دو خصوصاً جوانان حزب اه 

بپردازند.
نکته اي كه یادآوري آن ازم است در مورد احترام به یکدیگر مخصوصاً احترام به پدر 

و مادر است كه تا مي توانید احترام دیگران را رعایت كنید.

دباغ فردوس، محمد رضا )1363 - 1343 خراسان رضوي(   
سفارشم به شما این است كه دستورات خودسازي امام25 را در زندگي پیاده نمایید. 

24. اشاره به بخشي از آیه 146، سوره آل عمران: »واه یحب الصابرین«.
25. اشاره به دستورات 16 گانه امام خمیني در مورد خودسازي: 1- نمازهای پنج گانه را در پنج وقت بخوانید. نماز شب را 

حتما بپادارید.
2- روزهای دوشنبه و پنج شنبه را حتی المقدور روزه بگیرید.
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دشتی خویدكی، محمد علی )1363 - 1346 یزد(   
عذاب  و  رنج  به  را  مسلمان  ملت  كه  جمعیتي  اي  مي كنید  احتکار  كه  كساني  اي 
مي اندازید اي كساني كه مال و ثروت چشم و دلتان را كور كرده اخطار مي كنم هر جنایتي 
مي خواهید بکنید، بکنید كه كفر ناپایدار است و خداوند انتقام همگي ما را لحظه آخر عمرتان 
و  قیامت  تشنگي  و  برزخ و گرسنگي  عالم  ماست  انتقام  موقع  قبر  اول  خواهد گرفت. شب 

آتش سوزناك آخرت براي شما مهیا شده است پس هرچه زودتر توبه كنید. 
با خلق خدا به مدارا رفتار كنید و زبان خود را از تهمت و غیبت و دروغ باز دارید.

سعي كنید این نفس اماره را زیر سلطه عقل درآورید نه اینکه او به شما فرمان دهد. 

دگله، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
خدا را خدا را درباره همسایگان، پیغمبر آن قدر سفارش همسایگان را كرد كه ناگهان 

خیال كردیم مي خواهد آن ها را در ارث شریك كند26.
با مردم به خوشي و نیکي رفتار كنید چنان كه قرآن دستور داده است.

از خدا بترسید كه كیفر خدا شدید است. 

3- اوقات خواب را كم كرده و بیشتر قرآن بخوانید.
4- برای عهد و پیمان اهمیت فوق العاده قائل شوید.

5- به تهیدستان انفاق كنید.
6- از مواضع تهمت دوری نمایید.

7- در مجالس پرخرج و باشکوه شركت نکرد و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید.
8- لباس ساده بپوشید.

9- زیاد صحبت نکنید. دعاها را زیاد بخوانید. خصوصا دعای روز سه شنبه را.
10- ورزش كنید.

11- بیشتر مطالعه كنید.
12- دانش های فنی را بیاموزید.

13- دانش تجوید و عربی را بیاموزید و در هر زمینه ای هوشیار باشید.
14- كار نیك خود را فراموش كنید. گناهان گذشته را به یاد آورید.

15- از نظر مادی به تهیدستان و از نظر معنوی به اولیاء اه بنگرید.
16- از اخبار روز دنیا و مربوط به مسلمین با اطاع شوید.

26. از وصایاي امام علي)ع(: »َو اَهَ اَهَ فِي ِجیَرانُِکْم فَإِنَُهْم َوِصیَُة نَبِیُِکْم َما َزاَل یُوِصي بِِهْم َحتَی َظنَنَا أَنَُه َسیَُوِرثُُهْم«.
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دهقان سهروفیروزاني، اصغر )1364 - 1347 اصفهان(   
برادران و خواهران! به مسئله خودسازي و مبارزه با نفس اهمیت بدهید.

دهقانی فیروزآبادی، مصطفی )1364 - 1344 یزد(   
نشویم. خیلي سام مؤثر  اینکه سام كنیم وارد حرف  از  قبل  همدیگر را سام كنیم 

است. هرچه كردید سام یادتان نرود. 
به همدیگر خوشبین باشیم سوءظن و یا گمان بد درباره یکدیگر نکنیم. 

غیبت همدیگر نکنیم، دروغ نگوییم كه سرمنشاء پلیدي ها است چه شوخي و یا جدي. 
فحش و حرف ناسزا نگوییم. غرور و تکبر كه شرك است نداشته باشیم در مقابل تکبر خاضع 

باشیم، افتاده باشیم خیلي مؤثر است افتادگي، كه شاعر هم چه زیبا گفته:
 افتادگي آموز اگر طالب فیضي                      هرگز نخورد آب، زمیني كه بلند است27. 

ذوقی، سیف اه )1363 - 1338 مركزي(   
از هرنوع سوءظن كه از رذایل است خودداري فرمایید تا دچار قهر الهي نشوید. 

از تهمت و دروغ پردازي و سرزنش و شماتت دوري كنید كه اینها از رذایل هستند. 
هرنوع مقام پرستي و افکار شیطاني را مغلوب سازید.

از گناهان كبیره كه سرمنشاء هر بدبختي و سرافکندگي]است[ شدیداً خودداري كنید. 
به فکر هجرت به دنیاي دیگر باشید و زیاد به یاد مرگ باشید تا ]به[ قساوت قلب دچار 

نشوید28.
نظم و انضباط را رعایت كنید تا دشمن به تزلزل دچار شود. 

كارهاي محوله را به نحو احسن انجام دهید. در غم و غصه برادران خود شریك باشید.با 
همدیگر اخوت و برادري و همکاري در امور همدیگر داشته باشید. انتقادگر و سازنده باشید 

27. شعر از پوریاي ولي است.
28. در اصل: ساقط شود.
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تا نسبت به عیوب دیگران احتراز كنید. 
خودسازي دروني كنید و به اخاق الهي آراسته شوید تا از بهشتیان قرار گیرید. احترام 
و دوستي را در اعماق وجودتان قلبي و ریشه دار كنید. اسرار همدیگر را فاش نکنید تا به قهر 

و غضب الهي دچار نشوید.

 

رادی، محسن )1362 - 1340 اصفهان(   
سعي كنید قضاوت بیجا نکنید یعني اینکه تا در جریان مسئله اي قرار نگرفته اید و هنوز 
نکنید.  نخواستند شما قضاوت عجوانه  را  نشده و شاهدي  ثابت  بر شما  حق در آن جریان 

مشورت در كارها را هم فراموش نکنید. 
از پدر و مادر و خواهران و برادران یك به یك مي خواهم كه با زیر دستان خود خوب 

رفتار كنند.

رازقندی، علی )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
از  رفتنتان  با  و  بروید  ندارند  پا  و  دست  كه  آن هایي  انقاب،  مجروحین  عیادت  به 
نورانیتشان كسب فیض نمایید چرا كه همینانند كه بستر تاریخ از وجودشان منور و نور باران 

است.  

 

رجب علی زاده، حسین )1364 - 1347 تهران(   
دادن  انجام  از  را  شما  دنیوي  مسائل  و  باشید  بردبار  و  صابر  مشقات  و  مشکات  در 

وظایفتان باز ندارد. 
در زندگي گذشت، مردانگي، انفاق و ... و غیره سرمشق قرار دهید. 

در راه پیشه كردن فضایل اخاقي و طرد و دوري از رذایل29 اخاقي باشید.

29. در اصل: رزایل.
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رحماني، ابوالحسن)1365 - 1340 اصفهان(    
بیایید با شیطان و هواي نفس مبارزه كنید تا به فساد كشیده نشوید كه آمریکا و دیگر 

ستمگران زمان همین را مي خواهند. 
پدرم در شهادت من صبر و مقاومت كن در فراغ من گریه و زاري زیاد مکن. 

  رستگار، مرتضي )1367 - 1330 اصفهان(
دست  هستند  فحشاء  و  فساد  برنامه هاي  دنبال  همیشه  كه  آن هایي  به  مي كنم  وصیت 
بردارند از این عمل ننگین خودشان، و اگر در این دنیا مي توانند به این كارهاي فساد دست 

بزنند اما روز قیامت را چکار مي كنند. 
اگر شهید شدم روزهاي پنجشنبه و جمعه بر سر مزارم بیایید و براي امام حسین )ع( گریه 
كنید و سینه بزنید چرا چون امام حسین )ع( حتي طفل شش ماهه اش را در راه اسام فدا كرد 

و از همه وجودش گذشت. 

رستمی، عباس )1363 - 1340 تهران(   
به عیادت معلولین و مجروحین در بیمارستان ها بروید و بدانید كه اجر عظیمي برایتان 

در نظر گرفته خواهد شد. 
سعي كنید صفات رذیله و زشت را در خودتان از بین برده و اخاق حمیده و نیك را 
جایگزین آن كنید و اسوه و معیار و ماك اصلي خود را اولیاءاه قرار دهید. از شما مي خواهم 
با اخاق خوب و رفتار و كردار خوب با مردم رفتار كنید تا پیش خدا و خلق آبرومند باشید. 

رضاییان، علی )1362 - 1326 اصفهان(
دوباره  گرنه  و  نباشید  توجه  بي  و  بشود  خداوند  معصیت  اسامي  جامعه  در  نگذارید 
همان حکومت هاي زورگو و چپاولگر بر سرتان مسلط خواهند شد چون گناه و معصیت الهي 
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عقوبت دارد و كساني كه توان داشته باشند و جلوگیري ننمایند و بي توجه باشند درمعصیت 
آن شریك خواهند بود. 

در كار حق بسیار جدي باشید و هیچ گاه در كار حق كوتاهي و سستي نکنید خداوند 
همیشه یار و مددكار شما باشد.

 

روح پرور ستاره، سید جواد )1367 - 1341 فارس(   
با مردم همیشه خوش رفتاري كنید اگر همیشه آدم با آدم بد باشد خدا راضي نیست 

كاري كنید تا روز قیامت پیش خدا روسیاه نباشید. 
اگر خداوند شهادت را نصیبم كرد به30 من افتخاركنید برایم گریه نکنید خداوند شهادت 
را نصیب همه بندگانش نمي كند براي امام حسین )ع( وعلي اكبر وعلي اصغرش گریه كنید. 

ریاحی، علی اكبر )1365 - 1335 تهران(  
و  حسین)ع(  امام  براي  مي كنید  گریه  واگر  نکنید  گریه  برایم  عزیزم!  مادر  اي 
فرزندگرامیش علي اصغر)ع( گریه كنید براي اینکه آن ها هستند كه این درس شهادت را به 

ما آموخته اند.
سعي كنیم تا اخاقمان اسامي شود و اسام درتمام زندگي پیاده بشود.

ریحانی سیچانی، محمد علی )1361 - 1339 اصفهان(   
بودن من در این دنیاي غرور آفرین هیچ كاري براي این انقاب نکرد، شاید كه خونم 
بتواند كاري براي این انقاب بکند. وظیفه تو اي مادر این است كه همچون زینب )س( صبر 

و شکیبایي داشته باشي.
  

30. در اصل: براي.
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ریسمان تاب، محمدحسین )1361 - 1344 خوزستان(
پدر مادر عزیزم! وقتي كه سختي داغ از دست دادن سومین فرزندتان به شما فشار آورد 
به یاد امام حسین)ع( و زینب)س( و علي اكبر)ع( و ابوالفضل)ع( و كربا بیفتید و گریه كنید. 

زارع صالحی، علیرضا )1365 - 1345 اصفهان(  
هیچ  و  كنید  پیشه  استقامت  و  كه صبر  امیدوارم  و خواهرانم  برادرانم  و  مادرم  و  پدر 

نگراني به دل راه ندهید. 
 اگر خواستید براي من گریه كنید امام حسین)ع( را با علي اصغر)ع( به یاد آورید و 

براي آن ها گریه كنید. 

زراعت كار، هاشم )1365 - 1350 خوزستان(   
خدا را ، خدا را درباره همسایگان، پیغمبر)ص( آن قدر سفارش همسایگان را كرد كه 
گمان كردیم مي خواهد آن ها را در ارث شریك كند31.  با مردم به خوشي و نیکي رفتار كنید 

چنانچه قرآن دستور داده ]است[32. 

زمانیان یـزدي، ابراهیم )1364 - 1348 خراسان رضوي(
برادران و خواهران عزیز! مبادا وقتي كه به مقام و منزلتي رسیدید زیر دستانتان یادتان 
برود و یا خدایي نکرده آن ها را مسخره كنید كه خداوند رحمان فرموده اند كه اگر در دنیا 

كسي را مسخره كنید در روز قیامت در جهنم شما را مسخره مي كنم. 

31. از وصایاي امام علي)ع(: »َو اَهَ اَهَ فِي ِجیَرانُِکْم فَإِنَُهْم َوِصیَُة نَبِیُِکْم َما َزاَل یُوِصي بِِهْم َحتَی َظنَنَا أَنَُه َسیَُوِرثُُهْم«.
32. از وصایاي امام علي)ع(.
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زین الدین بوستانه، محسن )1365 - 1343 فارس(   
در برخورد با یکدیگر هرگز تکبر نورزیم ویادمان باشد كه همه ما بنده اي هستیم كه 

بازگشتمان به سوي خداست33.

 

سالک غام علی، ابراهیم  )1366 - 1346 تهران(   
هنوز غیبت در جامعه ما رواج دارد و عده اي نسبت به دیگران بدبین بوده و به دنبال 
نقطه ضعفي هستند. مگر در روایات و آیات قرآن  نداریم كه »إَِن بَْعَض الَظِن إِثٌْم َوَا تََجَسُسوا 
َوَا یَْغتَْب بَْعُضُکْم بَْعًضا34«35»برخي از گمانها گناه هستند]و جاسوسي نکنید و بعضي از شما 

غیبت بعضي را نکنند[«. 
واي بر آن كس كه از نفس خود تبعیت كند. اگر انسان بر نفس خود مسلط گردد و 
افسار آن را به دست گیرد مي تواند در صراط المستقیم حركت كرده و تمامي اعمالش را قربه 
الي اه انجام دهد. همواره مراقب نفس خود باشید كه »ان النفس ااماره بالسوء اا ما رحم 

ربي36«. 
پدر و مادر عزیزم! اگر شما مي خواهید گریه كنید باید براي حضرت فاطمه)س( گریه 
كنید باید براي حسین)ع( گریه كنید براي زینب )س( گریه كنید و باید براي ظلم هایي كه به 

ائمه و اسام كرده اند گریه كنید. 
هنوز غیبت در جامعه ما رواج دارد و عده اي نسبت به دیگران بدبین بوده و به دنبال 

نقطه ضعفي هستند. 

33. اشاره به آیه 156، سوره بقره: »إِنَا ِهِ َوإِنَا إِلَیِْه َراِجعوَن«.
34. در اصل: »و ایغتب بعضنا بعضا و ا تجسسوا ان بعض الظن اثم«.

35. بخشي از آیه 12، سوره حجرات.
36. بخشي از آیه 53، سوره یوسف: »نفس سركش بسیار به بدي ها امر مي كند مگر آنچه را كه پروردگارم رحم كند«.
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سپهری نژاد، ابوالحسن )1361 - 1338 یزد(   
به فرزندانم یاد دهید كه متکبر نباشند زیرا كه شیطان، ملکه مقرب الهي به همین خاطر 
از درگاه الهي طرد شد و دوم از حرص بپرهیزید و سوم از اعمال خاف الهي دوري جویید. 

ستار شمس آبادی، محمد حسین )1365 - 1344 یزد(   
شما اي ملت دلیر و جوانان سپاه و بسیج در راه یاري حق بشتابید و همیشه حرف حق را 

بگویید اگر كه به ضرر شما باشد. 
دروغ و غیبت و تهمت كه كاري ناشایست است انجام  ندهید و هر وقت خواستید دروغ 
بگویید فکر نکنید كه كوچك است یا بزرگ دراین فکر باشید كه خاف فرمان خداوند را 

مي خواهید انجام دهید. 

سعادتی فر، علی )1364 - 1329 خراسان جنوبي(   
در برابر نامایمات صبر كنید. جهاد كنید، جهاد با نفس اماره خود.

به شما سفارش مي كنم مبادا دل به دنیا ببندید زیرا دنیا انسان را از راه خدا باز مي دارد، 
آن  و  هست  همیشگي  كه  باشید  آنجایي  فکر  به  است،  زودگذر  و  نیست  بیش  ساعتي  دنیا 

آخرت]است[.
 

سیاوشی، شیر محمد )1366 - 1339 خراسان جنوبی(   
مادر بسیار خوب و مهربانم براي من و برادرانم زیاد زحمت كشیده اید مخصوصاً براي 
من، امیدوارم براي خدا اگر شهادت شامل حال من مي شد صبر كنید كه خداوند براي صابران  

اجر بدون حساب قرار داده است.
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شریف زارع سفید دارینی، وحید )1365 - 1347 قم(  
بیایید كمي بر هواي نفساني خود غالب شویم و جهاد اكبر را سر لوحه خود قرار دهیم 
و منظور من این نیست كه همگي از جنگ كه جهاد اصغر است دست بکشیم و به جهاد اكبر 
بپردازیم اگر این چنین فکر مي كنید كامًا اشتباه مي نمایید بلکه این دو جهاد همیشه توأم با 

هم بوده اند.

شریفی، علی )1366 - 1345 اصفهان( 
به معلولین جنگ سر بزنید و از آنان روحیه و فداكاري را بیاموزید. به دیدار مجروحین 
بروید و ایمان صداقت را در چهره هاي افروخته آن ها دریابید. از مریضان اسام عیادت كنید 

تا موقع بیماریتان تنها نباشید. 
از روز قیامت بترسید و عمل صالح پیشه كنید. از خدا بترسید و در محضر خدا گناه 

نکنید.

 چرا مي نشینید دور هم غیبت مي كنید؟ چرا گوشت مرده برادرتان را مي خورید و نمي فهمید؟ 
چرا با فکر كردن، به ثواب هاي خود نمي اندوزید فکر كردني كه هر ساعت آن برابر است با 70 

سال عبادت. چرا غافلید؟ فکر كنید و معصیت نکنید.

 

شریفي رنانی، بهمن )حمزه( )1366 - 1343 اصفهان(   
اي امت اسام! مکارم ااخاق را در وجود خود بپرورانید و خود سازي را نصب العین 

خود قرار دهید. دوري از غیبت، تهمت و دروغ چیزي است كه اسام از شما مي خواهد. 

شکوری گركانی، محمدصادق )1362 - 1331 تهران(   
خودسازي اسامي را فراموش نکنید. 
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از كارهاي بیهوده پرهیز كنید، از شوخي بیخود و لهو و لعب بپرهیزید. 

شهیدی راد، محسن )1362 - 1346 اصفهان(  
بدانید براي آخرت آفریده شده اید، نه براي دنیا، براي نیستي، نه براي هستي، و براي 
به سوي  راه  براي زندگاني. شما در حال كوچ مي باشید و در سراي موقت و در  نه  مردن، 
آخرت هستید و شما رانده مرگي كه گریزنده از آن رهایي نمي یابد و جوینده آن را از دست 
نمي دهد و ناچار مرگ او را در مي یابد. پس بترسید از اینکه مرگ شما را دریابد و شما در 

حال گناه باشید.

 

شیر افکن، محمد )1366 - 1338 تهران(   
سعي كنید براي آخرت توشه فراهم آورید و ساده زندگي نمایید تا در آخرت سربلند 
باشید. بیشتر فکر كنید به یاد مرگ و روز حساب و كتاب باشید این جهان و این زندگي فاني 
دیگر  به سراي  ناخواه  را خواه  انسان ها  و  مي آید  همه  به سراغ  مرگ  سرانجام  است  شدني 
مي برند ولي پیش از آنکه شما را ببرند خود بروید اگر مرگ را باور دارید به گورستان بروید 

و از سرنوشت آنان عبرت بگیرید.

 

صابری خورزوقی، بهروز )1365 - 1344 اصفهان(   
بدانید كه دنیا مزرعه آخرت است هر چه در دنیا بکارید در آخرت ثمره اش را به دست 

خواهید آورد. دنیا محضر خداست در محضر خدا گناه نکنید.

صالحی، محمد )1365 - 1340 مركزي(   
همان طور كه در قرآن مجید فرموده است: »یا ایها الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوه 
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ان اه مع الصابرین37« »اي اهل ایمان در پیشرفت كار خود صبر و مقاومت ]را[پیشه كنید و به 
ذكر خدا و نماز توسل كنید كه خدا با صابران است« من از شما مي خواهم كه صبر و مقاومت 

را پیشه خودتان كنید.
برادران و خواهرانم! در مرگ و شهادت من شیون و زاري نکنید چون یقیناً دشمن با 
فکرهاي بیهوده شان خیال باطل مي كنند كه شما با رفتن من به جبهه مخالف بودید و باید نشان 
دهید كه نه تنها موافق بودید ]بلکه[افتخار هم مي كنید و به فرموده امام رضا)ع( بر هر چیز 

خواستید گریه كنید براي امام حسین)ع( گریه كنید. 

صحرایی، محمد 1466807  
بنده حقیر كرد دیگر به خود  اي مادر و خواهرم! اگر خداوند شهادت را نصیب این 
یاد سختي هاي حضرت زینب )س( گریه  به  ناراحتي راه ندهید و اگر خواستید گریه كنید 

كنید.

صفری، علی اصغر )1369 - 1349 تهران(   
از شما برادران و خواهران عزیزم مي خواهم كه همواره احترام به دیگران را سر لوحه 
كارهاي خود قرار دهید. از كمك به دیگران مضایقه نکنید و به پدر و مادر خود نیکي كنید 

و از فرمان آن ها سرپیچي نکنید.

 

   صمدی برج سفلی، حسین )1365 - 1341 تهران(
با هواهاي نفستان مبارزه كنید و با مردم با اخاق اسامي رفتار كنید. عزیزان در زندگي 

نظم داشته باشیم چون اگر كسي در زندگي نظم داشت به فاح و رستگاري خواهد رسید. 

37. آیه 153، سوره بقره.
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صوفی زاده ، محمد حسین )1359 - 1334 لرستان(   
اداي فرایض نماز، روزه، امربه معروف ونهي ازمنـــکر و احترام به والدین رافراموش 

نکنید.
واجب اسام را به جا آورید و از گناهان هرچندكوچك بپرهیزید چراكه ]...[38 گناهان 

كوچك میباشد.

ضامن مهرابی، علی )1364 - 1342 اصفهان(   
گناهان و پلیدي هایي چون دروغ و غیبت و بدچشمي ، فخر فروشي و عجب39 و ریا و 

مقام و مال، زن، فرزند، خانه و دنیا پرستي را كنار بگذارید و دور بریزید

 

ضیایی، محمد رضا
از خدا بترسید كه عذاب خدا شدید است و راستي مي دانید كه چرا خداوند در دنیا به 
كافر رحم مي كند؟ به خاطر اینکه انسان ها را امتحان مي كند و بدان كه عذاب خداوند در این 

دنیا كم است و خداوند در آخرت كافران را عذاب مي دهد.
خدا نکند كه تسلیم هواي نفس بشوید وباید یك یك اعضاي خود را تسلیم خداكنید 

و و كار را براي رضاي خدا انجام دهید.
با مردم به خوشي رفتار كنید و اخاق اسامي داشته باشید كه قرآن فرموده  و رهبرمان 

مي فرماید.

38. ناخواناست.
39. خودپسندي.
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طاهریان، محمد )1364 - 1346 خراسان رضوي(    
پدر و مادر و برادران و خواهرانم هروقت كه خبر شهادت مرا40 بشنوید دلتان مي خواهد 
گریه كردن41  موقع  ولي  دارید  كه حق  زیرا  نمي كنم  منع  را  شما  گریه  من  كنید  گریه  كه 
اباعبداه الحسین)ع( وعلي اكبر)ع( و حضرت قاسم)ع( ]را[ به یاد بیاورید و براي آن ها گریه 

كنید زیرا كه مصیبت امام حسین)ع ( و فرزندانش از تمام مصیبت ها بااتر است. 

طب صیادی، احمد )1365 - 1342 آذربایجان شرقي(
غرور و تکبر خودتان را نگیرد. 

همیشه خدا را حاضر و ناظر بدانید و از خدا بترسید و فریب این دنیا و شکم پرستان دنیا 
را ]...[42 خدایي را نخورید. 

عبدالمنافی)موحدی(، جواد )1367 - 1348 تهران(
در مقابل رنج و ناگواري صبر و مقاومت را پیشه خود نمایید.

هرگز آخرت باقي و جاودان و خداوند و خالق را به دنیاي فاني نفروشید كه این دنیا 
به هیچ كس وفا نکرده،  مردم از دنیا براي رسیدن به آخرت استفاده كنید و بدانید فقط چند 
روزي در دنیا میهمانید و به زودي باید سفر آخرت آغاز كنید پس هرگز به دنیا اعتماد نکنید 
و براي آخرت كار كنید كه در آخرت به توشه اي كه پیش فرستاده اید نیاز مبرم پیدا مي كنید. 

عجم گرد، محمود )1362 - 1345 خوزستان(   
یا  است  واقعي  بي حالي  روي  از  یا  سخنان  اغلب  زیرا  گویید  كمتر سخن  كنید  سعي 
خداي نکرده ممکن است غیبت یا دروغ باشد و خداوند فرموده كه بزرگترین عذاب مربوط 

40. »كه« حذف شده است.
41. »از« حذف شده است.

42. ناخواناست.
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به زبان است زیرا تمام انسان در عقل و قلب و زبان است. 
به یاد شب اول قبر باشید و آن تاریکي ]پر[وحشت كه فقط خداوند مي تواند شما را از 

آن نجات دهد. 
در هر كاري اول خوب فکر كنید، مشورت نمایید و بعد عمل  ولي با این همه یك چیز 

را نباید فراموش كرد و آن امید به آمرزش و رحمت خداوند است. 

عزیزی بروجنی، محمود  )1362 - 1340 اصفهان(
تزكیه و تهذیب را فراموش نکنید كه این است كه انسان را به عرش مي رساند و به خدا 
نزدیك مي كند و در حـــکمت به رویش باز مي شود اگر مبارزه با نفس به حد تکامل برسد 

همه چیز كامل است و بوده  است. هر چه به سر ما مي آید از این نفس سركش است. 

عایی، عین اه )1365 - 1343 اصفهان(  
برادران عزیز! بیایید پیش از اینکه به حسابتان]برسند[ خود را محاسبه كنید كه براي فردا 

و آینده تان بهتر است و خود را بسنجید و براي روز حساب بزرگي آماده كنید. 
 

علمداریان، احمد )1367 - 1348 تهران(  
برادران عزیز! مواظب باشید اخاقتان خاف ارزشهاي اسامي نباشد. عزیزان از غرور 
و منیت اجتناب كنید و كدورتها را كنار بگذارید و همه یك واحده اي باشید بر علیه دشمن. 

علی باایی چریانی، محمد رضا )1364 - 1343 اصفهان(   
از مسئولین و برادران و خواهران مي خواهم كه با بي حجابي و فحشا و منکرات سخت 

مبارزه كنند و دادگاه ها نیز بیشتر رسیدگي كنند.
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اي برادران  و خواهران پیش از آنکه به حسابتان برسند خود را محاسبه كنید كه براي 
فردایتان بهتر است و خود را بسنجید و براي روز قیامت آماده كنید. 

  علی محمدی، محمد مهدی )1365 - 1338 فارس(
برنده ترین  اسامي  اخاق  و  اسلحه  باشید  داشته  اسامي  اخاق  خود  دركارهاي 
اسلحه هاي مدرن تمدن امروزي است چه بسا با اخاق بد، كه گناه كبیره است عده زیادي به 

این انقاب بدبین شوند وشما عمًا با اخاق خوب خود مي توانید بهترین مبلغ باشید.

 

علی نژاد، محمد باقر )1361 - 1345 فارس(   
اگر توبه نکنید و به منکرات ادامه دهید این نقطه سیاه زشت توسعه پیدا كرده تا اینکه 
تمامي قلب و بدن انسان را فرا گیرد كه در این مرحله امید چنداني به بازگشت نیست. برادرانم 

تا دیر نشده توبه كنید و با نفس اماره43 خود مبارزه كنید.

 

غفاری، عبد اه )1365 - 1350 اصفهان(   
از همه كساني كه پیام مرا مي شنوند مي خواهم كه دوست داشتن دنیا را و اینکه همیشه و 
همه جا به فکر دنیا و مسائل مادي نباشند و دنبال آخرت هم باشند چون این دنیا باقي نمي ماند 
و همه باید از این دنیا بروند »انا ه  و انا الیه راجعون44». پس مواظب باشید دنیا فریبتان ندهد 
به طوري كه دم مرگ پشیمان باشید كارهاي ثواب و خیر كنید و به مردم مسلمان و استقال 

كشور اسامي و به رهبري وایت فقیه كمك و یاري كنید. 

43. در اصل: عماره.
44. بخشي از آیه 156، سوره بقره: »ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم«.



157 امر به معروف و نهی از منکر

غامحسین پور، امان اه )1365 - 1333 كرمان(
خود سازي عمل شما است، تزكیه نفس وكوبیدن نیروهاي شیطاني وجودتان و پرورش 

نیروهاي الهي آن را براي خود فریضه بدانید. 

فتحیان، مجید )1365 - 1345 فارس(   
از گناه تهمت و غیبت و دروغ و دیگر چیزها كه باعث روسیاهي روز قیامت مي شود 

پرهیز كنید كه آنجا پشیماني سودي ندارد.
 

فرحبخش، علی اصغر )1365 - 1343 فارس(   
اگر عزت و سعادت و خیر و نیکي مي خواهید فقط در اطاعت خدا و دوري از معصیت 
به بعضي زن ها و دخترهاي بي حیا و ]بي[عفت و ]بي[حجاب خودداري  اوست و از توجه 

كنید. 

فرخی، اسماعیل )1364 - 1334 فارس(   
آن گروه قلیلي كه به مکیدن خون مردم بي گناه مشغول هستند دست از گران فروشي و 
تقلب و اجحاف و احتکار و كم كاري و كار شکني و شایعه پراكني و تفرقه اندازي بردارند 

و از خواب غفلت بیدار شوند و اگر چنین نکنند با خشم ملت روبرو خواهند شد. 
عاجزانه از شما تمنا دارم خودسازي را فراموش مکنید و خود را آراسته كنید به اخاق 

اسامي و تهذیب نفس و در افزایش معلومات شغلي خود بکوشید.

 

فرهادی، مجید )1370 - 1349 كرمانشاه(   
با  پیشه خود سازید كه خدا  را  پیش مگیرید و صبر  را در  ناله و شیون  در مرگ من 
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صابران است. 

فرهی، غامرضا )1364 - 1343 خوزستان(   
صفت هاي شیطاني همچون ریا، تکبر، و دروغ گفتن را از خود دور كنید و به درگاه 

]خدا[استغفار كنید، از گناهان توبه كنید كه خدا توبه پذیر و مهربان است.
برنامه هاي خودسازي و خودشناسي براي خودتان بگذارید، بکوشید تا از افراد شایسته 

به حساب آیید، مجاهده كنید با نفس سركش تا از كاروان مؤمنان و صالحان عقب نمانید. 

فرهی، غامرضا )1364 - 1343 خوزستان(   
از خندیدن زیاد خودداري كنید چرا كه كسي كه یقین به قیامت دارد چگونه خوشحال 
باشد و كسي كه یقین به آتش جهنم دارد چرا بخندد كه در آن دنیا به جاي شادي، گریه و 

زاري بر اعمال خود بکند.

 

فاح فاز، محمود )1363 - 1345 خراسان رضوي(   
از غیبت یکدیگر اجتناب كنید كه غیبت كاردي است كه رشته خانوادگي و جامعه را 
پاره مي كند و هر تکه اي را پراكنده مي سازد و چه بسا تکه اي در لجن زاري بیفتند و بپوسد و 

تنها از بین برود.
بدون دلیل و گناهي از كینه توزي كه حیله شیطان است بپرهیزید و گذشت داشته باشید 

شما گذشت كنید تا خداوند از شما بگذرد.
احترام  به كوچکترها،  بزرگترها و حتي  به  به خصوص  بگذارید و  احترام  به یکدیگر 
به دیگران نشانه شخصیت یك انسان واقعي است. تا زنده هستید با هم باشید به هم احترام 

بگذارید، دلسوز یکدیگر باشید در غم و شادي یکدیگر شریك باشید. 
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قادر پناه، علی عباس )بهرام( ) 1364 - 1345 اصفهان(   
مواظب هواهاي نفساني باشیم و به خدا پناه ببریم وشیطان هاي بروني و دروني را از خود 
دور كنیم و وقتي احساس خطر مي كنیم آیه شریفه قرآن كه مي فرماید: »و قال رب اعوذ 
بك من همزات شیاطین45« »بگو بار الها من از وسوسه و فریب شیاطین جن و انس به تو پناه 

مي آورم « زمزمه كنیم.

قاری ایوری، محسن  )1362 - 1346 خراسان رضوي(   
خود سازي را شروع كنید كه بهترین اثر انسان اخاق و رفتار و اعمال اوست و نیت 
محیط  مي بینند  زیرا  مي خورند  حسرت  دیگر  كشورهاي  كه  امروز  آن هاست.  مؤید  پاكش 
فاسد و بسته اي دارند و حق هیچ عمل را ندارند پس شما در این زمان آزادي كامل را دارید و 
براي خود سازي از مکان هاي بسیار مفید استفاده كرده و بدان ها عمل نمایید و خود را ااقل 
در میان دیگران الگو سازید و سعي كنید اسام را شخصاً نشان دهید و نیز شیطان چه هاي نفس 
را درهم بکوبید همان طور كه شیطانك هاي بیرون و ظاهر را مي كوبید كه اولي جهاد اكبر و 

دومي جهاد اصغر است و در اسام جهاد یکي از فروع دین اسام است. 

قاسمی، ابوطالب  )1360 - 1337 قم(   
دنیا مصنوعي  این  ما چیست؟ و مي دانید زندگي  منظور خلقت  برادرانم آیا مي دانید   
است و ابدي نیست و حتماً مي دانید كه دیر یا زود رفتني هستیم پس چرا وقت با ارزش را 

تلف كنیم؟ بپا خیزید مگر ما با دیگران فرق داریم.

 

45. آیه 97، سوره مومنون.
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قاسمی، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
برادران عزیز! دنیا محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید. چرا كه گناه  نکردن 

آسان تر از توبه است.
هرگاه طبع میل به دنیا پیدا كردید بر گلزار شهدا گذر كنید تا با مشاهده بزرگان دین 
و قافله ساار شهادت، ارزش دنیا را دریابید و بر آن هیچ گاه دل مبندید و به فرمایش مولي 
الموحدین علي )ع( طوري زندگي كنیدكه هر لحظه ممکن است مرگ به سراغتان بیاید و در 

همان حال طوري فکر كنید كه همیشه زنده اید46.
دركارها گذشت را پیشه دارید كه یکي از بااترین عبادات به قول پیامبر عظیم الشان 

اسام گذشت است. 
به والدین خود احترام گذاشته و در حق آن ها نیکي كنید. 

قایمی، نادر)مهدی( )1365 - 1345 تهران(   
بدانید وقت گرانبهاست وقت خود را به بطالت نگذرانید، دركارهاي خود برنامه ریزي 
داشته باشید، از پر حرفي دوري كنید كه ریشه تمام گناهان است. چرا همیشه بعد از ضرر 
كردن باید به اشتباه خود پي ببریم قبل از هر عمل به عاقبت آن فکر كنید، همیشه در سام 

پیش دستي كرده و با گشاده رویي با مردم صحبت كنید. 

 

 قایمی تهرانی، مهدی )1365 - 1345 تهران(
مهرباني، صداقت، خوش خلقي و سعه صدر را پیشه خود سازید كه از صفات مؤمنین و 

صالحین است و ازمه یك جامعه اسامي كه داراي حکومت اسامي است مي باشد.

46. »اعمل لدنیاك كانك تعیش ابدا و اعمل اخرتك كانك تموت غدا«: »براي دنیاي خودت چنان عمل كن كه گویا در 
دنیا تا ابد زندگي مي كني و براي آخرت خود چنان عمل كن كه گویا همین فردا مي میري«.
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قرآن نویس، هادي)1361 - 1340 اردبیل(  
حق مادر را  نگهدارید  و قدرش را بدانید و احترام به مادرمان  را به عنوان تکلیف دانسته 

و بدان عمل كنید. 
مجالس و یاد اباعبداه حسین)ع( و شهدا را زنده نگهدارید.

 

قربانعلی، رمضانعلی )1362 - 1340 تهران(   
عزیزان سعي كنید هر كار نیکویي كه انجام مي دهید فقط به خاطر خدا باشد چون كه ما 
همگي از سوي  او هستیم و بسوي پروردگار بر مي گردیم47 ما همگي مسافرهستیم و بااخره 

یك روزي از این دنیاي  زودگذر به دنیاي آخرت سفر مي كنیم. 

قنواتی، حسن )1362 - 1334 خوزستان(   
خودسازي را فراموش نکنید. 

ا نسان  به   تازه اي  با هر گناه ریسمان  اي مردم! گناه نکنید حتي كوچکترین گناه، كه 
مي پیچید. 

كارگر ابرقویی، قاسم )1366 - 1347 فارس(   
زیارت و سینه زني و نوحه سرایي جهت سرور شهیدان امام حسین)ع( را هر چه بیشتر و 
با شکوه تر به پا كنید چون48 هر چه داریم از آثار خون امام حسین)ع( است. باري مادر مهربانم 
اگر خداي بزرگ شهادت را نصیب و روزي این بنده حقیر نمود و شهید شدم تقاضا دارم از 
گریه وزاري كه موجب خشنودي دشمنان شود خودداري نموده و در صورتي كه تحمل خود 
را از دست دادي به یاد قاسم بن الحسن)ع( گریه كنید و به یاد شهداي كربا باشید تا خداوند 

47. اشاره به آیه 156، سوره بقره: » انا ه و انا الیه راجعون«.
48. در اصل: چه.
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به شما اجر جزیل عنایت فرماید. 

كارگر حجت آبادی، محمدحسن )1362 - 1343 یزد(   
باید  ترتیب  بدین  هستند  و سرمشق كوچکترها  الگو  بزرگترها  مي دانید  كه  همان طور 
بزرگترها اخاق اسامي را رعایت كنند تا كوچکترها از بزرگترها سرمشق بگیرند و اخاق 

اسامي را رعایت كنید.

 

كارگشا، هاشم )1362 - 1341 تهران(   
توشه آخرت جمع كنید و با ر سفرتان را ببندید چون هر لحظه امکان دارد از این دنیاي 

فاني خاص شوید.

 

كاظمی ابیازنی، حسین )1361 - 1316 تهران(  
شما را وصیت مي كنم به تقوا و نظم در كارهایتان پس سعي كنید متقي و منظم باشید. 
 هیچ كس حق ندارد براي من گریه كند فقط بر غریبي امام حسین)ع( عزیز كه این راه 

را به ما آموخت و مصائبش فکر كنید و گریه كنید.
  

كاظمی شیخ شبانی، روح اه )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(
همیشه به یاد مرگ باشید كه خداوند در قرآن مي فرماید: »اینما تکون یدركم الموت49« 
»هركجا باشید مرگ شما را فرا مي گیرد«. این را هم بگویم كه امانتي بودیم و هستیم كه باید 

به صاحب اصلي برگردیم كه آن خداوند است. 

49. بخشي از آیه 78، سوره نساء.
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كافی گنگ، اصغر )1365 - 1341 تهران(   
توصیه مي كنم كه در برابر پیش آمدها صابر و شکیبا باشید كه خداوند در سوره بقره 

مي فرماید: »یا ایها الذین امنوا استعینو بالصبر و الصلوه ان اه مع الصابرین50«.
همه جا، چه هنگامي كه غضب و اندوه بر شما چیره شود و چه وقتي كه رفاه و شادماني 

دارید از قانون ثابت عدل و عدالت پیروي كنید.
از دنیا بگذرید و آخرت را بپذیرید كه هر عملي را انجام دهید براي آخرت مفید است.

كرباسیان ورنامخواستی، اصغر )1363 - 1341 اصفهان(   
در اصاح بین مردم كه طبق گفته پیغمبر اكرم)ص( از نماز و روزه  برتراست، نهایت  
تاش  و كوشش  خود را بکنید و اگر چنین كنید بدانید كه نزد خدا  اجر و پاداشي گرانبها 

خواهید داشت.
سفارش  و  توصیه  مورد  آنان  كه  چرا  باشید  خوش رفتار  خود  همسایگان  به  نسبت 

پیامبر)ص( هستند.

كرمي، حبیب ) 1361 - 1341 خوزستان(   
از برادراني كه در بسیج هستند و موفق نشدند در عملیات شركت كنند تقاضا مي كنم 
در  امام، جنگ  گفته هاي  به  توجه  با  بلکه  است  جهاد  فقط  رفتن  جبهه  كه  نکنند  خیال  كه 
با نفس، جهاد اكبر است پس اي  جبهه، جهاد كوچك و همان جهاد اصغر است و مبارزه 
برادران با امر به معروف و نهي از منکر با نفس خود مبارزه كنید كه زیرا جهاد اكبر انجام 

داده اید. 

50. آیه 153: »اي كساني كه ایمان آوردید از صبر و نماز كمك بگیرید كه خداوند با صابران است«.
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كریمی، غامرضا )1366 - 1346 خوزستان(   
داشته  نظم  نکنید. در كارها حتما  فراموش  را  قیامت  بخواهید.  از خدا صبر  در كارها 

باشید.

 

كریمی سودرجانی، عبد الحمید ) 1367 - 1347 اصفهان(  
اي ملت شریف و مقاوم! جواناني كه به سن تکلیف مي رسند را نگذارید در محضر خدا 
معصیت كنند كثافتکاري ها را رها كنید و شما  اي جواناني كه دنبال هوي و هوس هستید و 
دنبال كارهاي ناشیست و چشم چراني، آیا شما فکر آخرت نیستید یك لحظه فکر كنید اان 
مرگ به سراغ شما مي آید در محضر خدا چه جوابي مي دهید و به جاي این كارها51، بیایید 
ودر بسیج و در جلسه قرآن شركت كنید و خود را پاك و منزه نگهدارید كه در پیش او 

شرمنده نباشید.

كریمي كشکولي، قهرمان)1367 - 1349 فارس(
از برادران و خواهرانم یك به یك مي خواهم كه در انتخاب دوست هشیار و بینا باشند 
و با هر كسي و یا هر شخص بي بند باري رفیق و دوست نشوند كه راه خودشان را گم خواهند 
براي  را  متقي  و  مؤمن  انسان هاي  اینکه  نخواهند رسید مگر  به خوشبختي و سعادت  و  كرد 

مشورت و دوستي و رفاقتي انتخاب كنند.
اگر من به  فیض شهادت نایل آمدم براي من گریه و زاري نکنید و این بنده حقیر را بهانه 

قرار دهید و براي امام حسین)ع( كه مظلومانه شهید شد گریه كنید. 

51. »را« حذف شده است.
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كاهدوزان، علی )1362 - 1343 اصفهان(   
عواقب مرگ را در پیش چشم خود مجسم كنید و از سخنان لغو بیهوده پرهیز كنید.

اي مؤمنین و اي مردم! مبادا از احوال قیامت غافل گردید و دل هاي شما غفلت و قساوت 
پیدا كند كه بر اثر این بیماري، بي غیرتي و نفس پرستي بر شما عارض مي گردد.

 

كلوشادی، حسین )1362 - 1341 اصفهان(   
این هواهاي پست  با  با هواهاي نفس و وسوسه هاي شیطان مبارزه كنید و جهاد كنید 
و  نفس  هواهاي  و  از شر خود  هر شري مخصوصاً  از  به خدا  ببرید  پناه  و همچنین  رذیله  و 
شر و وسوسه هاي شیطان و اعضا و جوارحتان را از گناه نگاه دارید مخصوصاً عضو حساس 
مسئولیت زبان خودتان را و سعي كنید با محاسبه و با سرزنش و یا با محاكمه كردن نفستان در 
پیشگاه خدا عمر خود را به خودسازي و تهذیب نفس بپردازید و بدانید اگر خودتان را پاك 

كنید از پلیدي ها و زشتي ها رستگار در دو عالم هستید .

كمیلی فر، علی )1367 - 0 خوزستان(   
در كارهایتان صبر و استقامت داشته باشید.

سعي كنید بر هواهاي نفساني خود غلبه كنید كه شیطان همیشه سعي در گمراهي شما 
دارد.

گرجی زاده، قوام )1366 - 1349 كهگیلویه و بویر احمد(   
سفارش مي كنم از تفرقه و غیبت پرهیز كنید. به فکر مرگ و قیامت باشید دنیا محل 

گذر است خود را آماده كنید.
سفارش مي كنم شما را به صبر، حوصله و استقامت در برابر مشکات چون نوع بشر هر 
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روز مورد آزمایش خداوند مي باشد،  و امتحان دادن شما در صبر و حوصله شماست، نکند در 
این آزمایش نمره خوبي نگیرید و یا بي حوصلگي شما دشمنان و منافقان اسام را خوشحال 

كنید.

 

گلشن، بیژن)عبداه( )1362 - 1337 اصفهان(   
برادران مؤمن شما را سفارش اكید مي كنم به گرامي داشتن و خدمت به سادات و اواد 
پیامبر بزرگوار اسام چه آنکه خواندم حدیثي از حضرت رسول )ص( كه مضمون آن این 
بود كه، هر كس سادات را گرامي بدارد حضرت فرموده بودند كه من در قیامت شفاعت او 

را خواهم كرد هر چند گناهان روز زمین را داشته باشد.
عصمت  بیت  اهل  مصائب  براي  عزاداري  و  بزرگداشت  به  مي كنم  سفارش  را  شما 
و  بیت  اهل  و  الحسین)ع(  اه  عبد  ابا  جانگداز حضرت  مصیبت  به خصوص  طهارت)ع(  و 
اصحاب آن حضرت، و به یقین بدانید كه یکي از بزرگترین عوامل قرب الي اه عزاداري 

خالصانه و صادقانه براي حضرت سیدالشهداء است.

 

گل محمدي، عباس )1367 - 1337 تهران(    
كسي كه غیبت برادر دیني خود را بشنود پس آن عیب را از او رد كند هزار باب شر را 
در دنیا و آخرت از او رد مي فرماید و اگر رد نکند با اینکه مي تواند پس گناه او هفتاد برابر 

غیبت كننده است. 
در كار خود هیچ وقت عجله نکن. 

گله داری، مهرداد )1365 - 1345 خوزستان(   
در مجالستان شوخي زیاد از حد نکنید پشت سر برادران دیني خود غیبت نکنید.
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در برخوردها، اخاق اسامي را رعایت كنید حق برادري را نسبت به یکدیگر رعایت 
كنید به برادر خود هرگز به دیده خشم منگرید، با همدیگر مهربان باشید، با لبخند به  استقبال 

هم بروید، دست یکدیگر را بفشارید. 
افراد  ظاهر  به  نسبت  باشید.  داشته  به هم گذشت  نسبت  و  بگذارید  یکدیگر  اشتباه  از 
قضاوت نکنید چرا كه ممکن است همان شخصي كه مورد تمسخر یا سوءظن شما واقع شده 

جزو بندگان خوب خدا باشد. در مورد كارهایتان با هم مشورت كنید. 

لگزایی، سید رضا )1365 - 1341 خراسان رضوي(   
همسرم! به شما نمي گویم گریه نکنید گریه كنید چون گریه كردن بر شهید، زنده نگاه 
داشتن نهضت است گریه كن اما نه بر من، بر مظلومیت امام حسین)ع( و خواهر گرامیش، 

گریه كن بر شهداي مظلوم چون آن ها سزاوار گریه اند. 

ماجدی، سید مصطفی )1362 - 1344 تهران(  
در پیشرفت كار از صبر و نماز كمك بگیرید این فرموده خداوند است »یا ایها الذین 

امنوا استعینوا بالصبر و الصلوه ان اه مع الصابرین52«. 

متدین طوسی، محمد مهدی )1366 - 1312 خراسن رضوي(   
دركارهاي شبهه ناك خاموش باشید، در53 مجالسي كه یاد خدا نمي شود و خاف شرع 

مي كنند ابداً شركت نکنید هر چند از نزدیکان باشند. 
در هنگام خشم و رضا به عدل قضاوت كنید. با همسایگان نیکو سلوك كنید، تواضع را 

پیشه خود سازید. مرگ را یاد كنید و از خدا بترسید چه در پنهان و چه آشکار. 

52. آیه 156، سوره بقره: »اي كساني كه ایمان آوردید از صبر و نماز كمك بگیرید كه خداوند با صابران است«.
53. در اصل: به.
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مجنونی، محمد )1361 - 1325 خراسان رضوي(   
بعد از مرگم بي تابي نکنید یا اینکه خداي نخواسته كام درشتي نگویید تا اجر و پاداش 
شما كم شود، اگر خواستید گریه كنید بر غریبي امام حسین)ع( و بر غریبي اسام گریه كنید.

محمد پور، محمد )1366 - 1349 فارس(   
 از پدر و مادر و خواهران و برادرانم مي خواهم كه مرا حال نمایند و صبر را پیشه نموده 

و اگر مي خواهند گریه كنند به یاد مظلومیت حسین)ع( بر مزارم اشك بریزند. 

محمدی، حسن )1361 - 1343 فارس(    
را  همدیگر  باشید،  یکدیگر  اصاح  پي  در  انتقاد  به جاي  كنید،  نصیحت  را  همدیگر 

راهنمایي كنید.
از مواضع غیبت، تهمت، لهو و لعب و لغو و بیهودگي و پوچي كه موجب جمع آوري 

گناه و اتاف وقت و خسران است جداً بپرهیزید.

 

محمدی خلص، مهدی )1361 - 1339 آذربایجان شرقي(   
دوستان عزیز و امت حزب اه! سعي كنید هیچ گاه در مجالس غیبت شركت و حاضر 
نشوید كه خدا خیلي بدش مي آید و همچنین سعي كنید به ساده دان بفهمانید كه ندانسته 
امام چیزي  یاران صدیق  اسامي،  این  ]و[ شخصیت هاي جمهوري  مسئولین  علیه  نشناخته  و 

نگویند و قضاوت هاي بي مورد نکنند كه این ها میوه هاي این انقاب خونین هستند.
  

مراد كیانی، محمد )1362 -1345 همدان(
 در تمام كارهایتان نظمتان روي اصول صحیح باشد.
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از برادران عزیز انجمن اسامي مي خواهم همچون كوهي استوار به راه خودتان ادامه دهید و 
همیشه حق را بگویید  زیرا كه رهبر كبیر انقاب اسامي ما مي فرماید: همیشه حق را بگویید و 

كاري نداشته باشید كه چه كسي خوشش مي آید و چه كسي بدش بیاید.  

مرادیان زازرانی، علی )1360 - 1341 اصفهان(
دارید  اصغر  جهاد  بابایي  شهید  قول  به  كه  طوري  همان  كنید  سعي  اه!  حزب  امت 
مي كنید به جهاد اكبر كه مبارزه با نفس است بپردازید كه اگر این جهاد انجام نشود ممکن 
است جهاد اصغر نیز به انحراف رود و مبدل به ضد انقاب شدن شما گردد  پس با جدیت 
طبق دستور قرآن و امامان معصوم علیه السام تزكیه نفس كنید تا ان شاءاه54 رستگار شوید.

مطلبی حسین آبادی، صالح )1365 - 1344 تهران(   
اگر در راه پرتاطم و پرپیچ و خم انقاب اسامي به شهادت رسیدم از شما نور چشمانم 
مي خواهم كه در شهادت من گریه و زاري و شیون مکنید نمي خواهم بعد از شهادتم گریه هاي 
شما باعث شادي دشمنان و منافقان بشود بلکه اگر مي خواهید گریه كنید بر حال حسین مظلوم 

و یاران وفادارش گریه كنید.

مغانلو، قادر )1362 - 1341 آذربایجان شرقي(   
از گناهان و معاصي  بپرهیزیدكه این دنیا آزمایشگاه  و مزرعه است براي كشت و كار  

آن دنیا »الدنیا مزرعه ااخره55«  و تا مي توانید  براي آخرت  خود توشه رحمت جمع كنید. 

54. در اصل: انشاءاه.
55. از سخنان حضرت محمد )ص(: » دنیا مزرعه آخرت است«.
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مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(

خودمان را از خبایث و پلیدي ها چه ظاهري و چه باطني دور نگه داریم كه پاكي از نجاست  ها 
در رذالتها یکي از شرایط مهم سریع رسیدن به مقصد مي باشد كه البته این كار مشکلي است لکن 
هر كس به مقدار ظرفیت و توان خودش مي تواند این كار را انجام دهد و اینکه كسي بگوید من 
تا به اینجا رسیدم دیگر نمي توانم این از القائات شیطاني است كه به زودي تأثیر گذاشته و این 

قدرت را از او گرفته]است[. 
مسئله دیگر در اجتماع خودمان این است كه غرور پیدا نکنیم چون این غرور خیلي چیز 
بدي است ...غرور چیزي است، خدا به انسان یك چیزي را عنایت فرموده و خدا به انسان 
لطف كرده كه یك كاري بشود لکن ما این كار را به اسم خودمان ثبت مي كنیم كه این یك 

قسم غرور است و این بایي است كه شاید گریبان ما را بگیرد. 

مقاره زاده اصفهانی، علی )1362 - 1339 اصفهان(   
عزیزان! در همه حال مواظب هواي نفس خود بوده و به مبارزه با آن برخیزید و بدانید 
كه نفس انسان سركش است و چنانچه انسان تابع هواي نفس خود بوده و به دلخواه خود دنبال 
مادیات، بدون قصد خیر باشد همانا به بدبختي افتاده و در لجن زار مادیات غرق خواهد شد.

عزیزان! این دنیا همان طور كه مي دانید فاني است و همین طور كه همه یقین داریم پس 
از این دنیا عالم دیگري هست كه در آن به حساب این دنیایمان مي رسند. پس چه بهتر كه از 
همین اان به فکر حساب خود باشیم و براي فرداي خود با اعمال خیر توشه برگیریم و ]از[ 
حرام هاي خدا به شدت دوري و به واجبات و تا حد امکان به مستحبات عمل نماییم كه همین 

مستحبات وكارهاي نیك است كه توشه آخرت مي شود.
 

مقامی، علیرضا ) 1365 - 1342 خوزستان(   
قلب هایتان را با هم مهربان كنید و همدیگر را عزیز بدارید تا خداوند شما را عزت دهد 
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و هیچ وقت با همدیگر برخورد ناروا نداشته باشید كه باعث ذلت شماست.  

مقدسی، مجید )1361 - 1343 تهران(
اي برادران! سعي كنید در این دنیا به راه حق و حقیقت و عدالت بروید و در مقابل56 

كساني كه در این دنیا از حق جلوگیري مي كنند با تمام قوا ایستادگي كنید. 

ماپیري لیواری، حسین ) 1362 - 1341 آذربایجان شرقي(   
اي مادر گرامیم! اگر در راه دین شهید شدم اصًا براي57 شهید شدنم گریه نکني اگر 
احیاناً گریه هم كردي براي58  علي اصغر شش ماهه حسین بن علي )ع( گریه كن نه براي59 من.

ملک پور نوسفادرانی، رضا )1379 - 139 كردستان(   
و  رشد  تا  بپرهیزید  زیاده گویي  و  نابجا  بیهوده گویي، سخن  تهمت،  غیبت،  دروغ،  از 

پیشرفت داشته باشید. 
صفات شیطاني را در خود كشته به صفات انساني ، اسامي متصف شوید.

یکي از آفات اخاق استفاده نادرست از زبان است. سکوت و تفکر را پیشه كنید. 

موذنی، محمد رضا )1361 - 1339 خوزستان(   
با  برادرانم  بگذارید  احترام  آنان  به  و  بدانید  خود  اقوام  همانند  را  خویش  همسایگان 

همدیگر به مهرباني رفتار كنید كینه ها را در دل راه ندهید. 
و  نوحه خواني  و  الشهدا  سید  عزاداري  مجالس  قبیل  از  مذهبي  مراسم  در  شركت  از 

56. در اصل: از.

57. در اصل: به.

58. در اصل: به.

59. در اصل: به.
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سینه زني خودداري نکنید. 
در همه كارهایتان نظم را فراموش مکنید. 

موسوي احمد آبادي، سید یحیي)سید مصطفي( )1363 - 1346 یزد(
عیوب خود را برطرف كنید و براي یکدیگر عیب جویي نکنید، سعي كنید خودتان را 

اصاح كنید. 
 امت حزب اه و شهیدپرور! سعي كنید عدالت را در جامعه بر قرار كنید و با بي عدالتي 

مبارزه كنید.

موسوی كاته، سید محمود )1365 - 1345 تهران(   
از موارد تهمت و غیبت و اخاق رذیله و سوءظن بپرهیزید. همدیگر را اینگونه طرد 
نکنید خدا نکند كه با تهمت و سوءظن و غیبت كسي را یا اشخاصي را متهم كنید و تفرقه 
بیندازید كه اگر آگاهانه باشد عذاب الهي سخت است و اگر نا آگاهانه است به خود بیایید 
و توبه كنید، گناه نکنید و از خدا بترسید از روز جزا بترسید، بترسید از روزي كه انبیاء الهي 

فریاد و انفسشان بلند است بیایید وبرگردید. 
كه  من  كنید  نیکي  ومادرم  پدر  به  و  باشید  گونه  این  وخواهرگرامیم  برادرانم  شما 

نتوانستم، شما بکنید.

 

موشانی، علی محمد )168 - 1332 خراسان رضوی(    
پدر و ماردم! براي من نگریید و براي امام حسین )ع( بگریید كه با تمام خانواده و با لب 

تشنه به شهادت رسید تا درخت اسام را با خون خود آبیاري و اسام را زنده كند.
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 مویدی، كاووس )1364 - 1344 فارس(
اي پدر ومادر عریزم! این آرزو را دارم كه در غم من گریه نکنید گریه كرد ن كاري 
بسیار عالي وخوب است اما نه براي من، من كه هستم كه برایم گریه كنید گریه براي حسین)ع( 
كنید براي فرزند رسول خدا براي60 مظلومیت حسین )ع(سرور شهیدان گریه كنید، گریه براي 

ابوالفضل)ع( كنید نه براي من. 

مهاجر محمود حق، علی اصغر)1366 - 1342 تهران(   
همه شما را توصیه به صبر در مقابل شداید و كمبودها و مصائب مي نمایم. 

سخني چند با دختر عزیزم: زینب جان تو مي بایستي قبل از هر چیزي خودت و خداي 
خودت را خوب بشناسي و بداني كه چه مسئولیت مهمي براي آینده جامعه داري این را هم 

بداني كه در عفت و پاكدامني خانم حضرت فاطمه زهرا)س( را براي خود الگو قرار دهي. 
از همه شما مي خواهم كه براي من گریه نکنید بلکه براي امام حسین)ع( و اهل بیت 

گریه كنید چون زندگي ]...[61 ما بدون عزاداري سیدالشهدا ارزشي نخواهد داشت. 

مهکام، فرید )1365 - 1346 آذربایجان شرقي(    
اینجانب بهترین راه نجات  به شما عزیزان توصیه مي كنم كه مرگ را  زیاد یاد كنید 
بر  نهادن  به دنبال آن گردن  یاد خدا و طبیعتاً  به دنبال آن  نتیجه  یاد مرگ در  پیروزي را  و 
اگر  نکنید  فراموش  را  مرگ  كه  است  این  دارم  كه  توصیه اي  لذا  مي دانم  خداوندي  اوامر 
این  انسانیت، اسامیت، احساس ]و[مسئولیت فراموش نخواهد شد در  مرگ فراموش نشود 
صورت دائماً به احکام الهي عامل خواهیم بود و دنبال رو امام خواهیم بود خود را از مسائل و 
مشکات اجتماعي كنار نخواهیم كشید در صورت داشتن پست یا مقامي از آن سوء استفاده 

60. در اصل: به.
61. ناخواناست.
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نخواهیم كرد.
  

میرزایی، فریدون )1364 - 1346 تهران(  
بپاخیزند و در راه آن حتي از جان و مال  تمامي برادران سعي كنند همیشه براي حق 
خویش نیز دریغ نکنند كه همیشه حق بر علیه باطل پیروز و باطل هرجا باشد و هر كه بخواهد 

از آن پیروي كند سرشکسته و نابود است. 

ناصریان، سید محمد رضا )1362 - 1336 تهران(   
اخاق اسامي را در یابید، بي اخاق ها به جایي نخواهند رسید. حرف ها و تکذیب هاي 
آدم ها را به دل نگیریدكه مؤمن كینه ندارد، خودت را از دیگران كمتر بدان و از تکبر بپرهیز 
این  در  ان شاءاه62 كه  تمیز كه هستي  و  باش  ندارد، خاكی  را دوست  متکبران  كه خداوند 

خاك نشستن ها رمزي  است.
یك مجاهد في سبیل اه از خنده و از دروغ بپرهیزد كه این دو نورانیت را مي برد و 

زبانش را از غیبت و گوشش را از لغویات به دور دارد. 
ریا  از  بپرهیزید  و  بترسید  و  برابر خدا ركوع و سجود كنید  در  فقط  باشید  مطیع خدا 

غرور،شرك گناه و غفلت. 

نجاریان كرمانی، احمد )1365 - 1320 خراسان رضوي(   
از دنیا دل بکنید و به آخرت بیندیشید كه »انا ه و انا الیه راجعون63«.

 اما چند كلمه امر به معروف و نهي از منکر دارم به این دنیا طلبان و شکم پروران و ثروت 
اندوزان، باید بدانید كه روزي مي آید كه نه مال و نه زن و نه فرزند به دردتان مي خورد مگر 

62. در اصل: انشاءاه.
63. بخشي از آیه 156، سوره بقره: »ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم«. 
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اطاعت خالص خداوند، خاصه كنم به فکر آن روز باشید كه اعمالتان به دردتان مي خورد. 
»الدنیا مزرعه ااخره64». همیشه در فکر مرگ كه شهادت در جهان آخرت است باشید.

نوابی، مهدی )1361 - 1342 اصفهان(   
از برادران و خواهران مي خواهم كه به پدرو مادر نیکي كنند و پس از امر خداوند امر 

پدر و مادر را ارزش نهند و در صورتي كه خاف حکم پروردگار نباشد.

نوابی، مهدی )1361 - 1342 اصفهان(    
براي من گریه نکنید بلکه آنچه مي خواهید براي من گریه كنید براي امام حسین )ع( 
گریه كنید روضه خواني كنید زیرا روز به روز عاقه من به این خاندان زیادتر مي شود و از 
جوانان و پدران و مادران مي خواهم كه در این گونه مجالس شركت كنید و ارتباط با اهل 
عصمت و طهارت را قطع ننمایید. چون ما هر چه داریم از همین دعاها و روضه خواني ها و 

عزاداري ها كردن براي این خاندان بوده و بس.
 

نوری زوردگانی، كوروش)حسین( )1366 - 1347 خوزستان(  
در سازندگي خود كوشا باشید زیرا هر سازندگي باید از ساختن خود انسان شروع شود 
اینکه  براي  به مستضعفان كمك كند. پس  نیست  قادر  نساخته  را  انسان خود  تا وقتي كه  و 

بتوانیم اسام را به دیگر كشورها صادر كنیم ازمه اش ساختن خودمان است.

نوروزی فهیم، غام حسین )1362 - 1339 قزوین(   
سختي هایي كه در راه خدا متحمل شدید اجر فراوان دارد و مصائب را با صبر چاره 

64. از سخنان پیامبر اكرم)ص(: »دنیا مرزعه آخرت است«. 
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كنید، كه صبر مسیر ایمان است. 

نوین، غامرضا )1363 - 1342 آذربایجان شرقي(   
آنچه باعث تباهي  انسان در این دنیاست غرور و دنیا پرستي است مواظب باشید غرور 

شما را  نگیردكه وسیله  بزرگ شیطان  براي منحرف كردن انسان از راه حق است. 
سعي كنیدكه خداي ناكرده نفس اماره سوارتان نشود بلکه با ریاضت و با عقل و توكل 
بر خدا سوار نفس اماره تان شوید و او را در صراط  مستقیم برانید. مواظب دشمن داخلي )نفس 

اماره( باشید و بدانید كه با پیروزي بر نفس بر تمام مشکات و دشمنان پیروزید. 
آن هایي كه  بهوش نیامده اند و امروز و فردا مي كنند كه توبه  مي كنم  تا دیر نشده توبه 

نمایید تا خدا لطف و عنایتش را به شما ارزاني دارد و هدایتتان فرماید.

نیازی، مصطفی )1365 - 1347 اصفهان(   
رفتار  و  اسامي  اخاق  مردم  با  كه  مي خواهم  بسیجیان  خصوص  به  برادران  كلیه  از 
اسامي داشته باشند و از مردم مي خواهم با بسیجیان اخاق و رفتار انقابي داشته باشند چون 

این ها نور چشمان امام و وایت فقیه]هستند[.
 

نیکبخت، عمران )1362 - 1344 تهران(
به  خود ریاضت دهید تا تهذیب  نفس كنید،  آدم غیر مهذب خیلي با  انسانیت فاصله 

دارد. 
خدا ترس  و  متقي باشید به آخرت خویش فکر كنید سعي كنید آخرت خود را بسازید. 

   نیکبخت، عمران )1362 - 1344 تهران(
با مردم با اخاق  اسامي بر خورد كنید  و در این مهم)فرا گرفتن اخاق غني اسامي( 
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سعي كنیدكمال موفقیت را داشته باشید. 

وثوقی فرد، ابوالفضل )1362 - 1335 اصفهان( 
در  مي خواهم كه  تو  از  اول  مرحله  در  باد  تو  بر  من  درود  و  مهربانم كه سام  همسر 

مصیبت ها و سختي ها صبر را پیشه كني كه خداوند در قرآن به صابرین بشارت مي دهد. 

 وكیلی سهروفیروزانی لنجان سفلی، رجبعلی)1364 - 1343 اصفهان(
اي پدر! حال كه جنازه مرا مي بیني بیندیش كه حسین )ع( وقتي جنازه علي اكبر )ع( 
را دید چه كرد، چه گفت تو هم از او درس گرفته اي همان را عمل كن و اگر خواستي براي 

من گریه كني بر حسین)ع( گریه كن كه درصحراي كربا كسي نبود برایش عزاداري كند.

هادی پور، محمود )1365 - 1341 گیان(  
به  دارد  ثواب  خیلي  شهید  براي  گریه  زیرا  بکنید،  گریه  من  براي  خواستید  وقت  هر 
شرطي كه براي ادامه راهش باشد هر وقت خواستید براي من گریه بکنید به یاد مظلومیت ابا 
عبد اه )ع( گریه كنید كه در آن زمان جز اندك كساني به نداي او لبیك نگفتند و با اهل 
بیت خود با یزید و یزیدیان جنگید و مظلومانه شهید شدند و گریه كنید براي اباعبداه )ع( 

كه خیلي ثواب دارد .

هاشمی، سید اكبر )1363 - 1340 اصفهان(
از سوءظن به دیگران بپرهیزید و سعي كنید گناهان گذشته خود را به یاد آورید تا شما 

را از غیبت مردم باز دارد.
از مجالسي كه تهمت و غیبت در آن رواست دوري كنید. 
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هاشمی، سید محمود   
كه  بد  اعمال  و  صفات  و  دوجاگویي  و  سرزنش  و  تهمت  و  غیبت  از  ]كنید[  دوري 
گرفتاري ما هنوزكه هنوز است ازهمین اعمال و افعال  نارواست. خدا را حي و حاضر بدانید و 

از این زشتي ها و پلیدي ها دوري كنید.

هاشمی جزی، سید عباس )1365 - 1347 اصفهان(   
و  زناني كه غیبت  از  تطبیق دهید65 و سعي كنید  فاطمه زهرا )س(  با  را  زندگي خود 

تهمت بینشان زیاد است آن ها را باز دارید. 
نکند  برگزار كنید  با شکوه  را  براي معصومین )ع(  مجالس روضه خواني و عزاداري 
خداي ناكرده مجالس روضه خواني خلوت شود خداي ناكرده مورد غضب امامان و رهبران 

دیني خود قرار بگیرید. 

هدایتی، محمد  
برابر  در  كنید  استقامت  و  سازید  خود  پیشه  را  صبر  كه  دارم  تقاضا  شما  از  خانوده ام 
فاني، هیچ  و  دنیاي زود گذر  این  در  زندگي  بدانیم كه  را  این  باید  و  مشقت ها و سختي ها 

ارزشي ندارد، زندگي در این دنیا جز آزمایش و امتحاني بیش نیست.

هردوانه، عبدالرضا1822236
دنیا  كه  بدانید  پدرم  و  مادر  پس  گیریم  قرار  آزمایش  مورد  كه  آفرید  را  ما  خداوند 
مزرعه اي  دنیا  كه  براي شما  كنم  ااخره66«. روشن  مزرعه  »الدنیا  براي آخرت  است  مزرعه 
است كه اگر چیز خوبي در آن بکارید كه فایده داشته باشد بدانید كه چیز خوبي از آن به 

65. در اصل: كنید.
66. از سخنان حضرت محمد )ص(.
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دست مي آید، پس اگر ما در آن مزرعه چیز ناقابلي بکاریم مانند خار، بدان كه خار به دست 
مي آید كه فایده اي ندارد.

هزاوئی، سید غفور )1365 - 1345 همدان(
مادر! گریه بر شهید ثواب فراوان دارد پس سعي كن بر سید ما حضرت سیدالشهدا )ع( 

ابتدا ناله كني. 
خواهرم! نه تنها من بلکه ائمه اطهار )ع( و بااتر از همه خداوند از تو راضي نخواهد 
الدنیا  انما الحیاه  بود كه اگر اسیر دنیا شوي، بدان كه متاع دنیا بي نهایت قلیل است »اعلموا 
لعب و لهو67« )سوره حدید، بخشي از آیه 20(. خواهرم! حضرت امیر )ع( كه امید ماست در 
دنیا و آخرت در نهج الباغه مي فرمایند: »ایها الناس انما الدنیا دار مجاز و ااخره دار قرار68« 
»اي مردم دنیا دار و خانه گذر است و آخرت خانه ثبات و ماندن، پس بگیرید از گذرگاه 
خود براي آن جایي كه ثابت مي ماند. پرده هاي سر و نهان خود را نزد كسي كه اسرار شما 
را مي داند پاره نکنید و قلب هاي خود را از دنیا خارج كنید قبل از اینکه بدن هاي شما از دنیا 
خارج شود و در این دنیا امتحان مي شوید و براي ابدیت و آخرت خلق شده اید«. خواهرم! از 
آن ها مباش كه وقتي مي میرند به قول حضرت رسول )ص( تازه از خواب بیدار مي شوند هر 

چند بار این وصیت را بخوان و با آن به یاد مرگ باش كه مرگ حق است.

همتی، محمد تقی )1365 - 1344 تهران(  
تا مي توانید به كوچکترها محبت كنید و به بزرگترها احترام بگذارید و از آن ها اطاعت 

كنید. 

67. »بدانید كه جز این نیست  زندگی این دنیا بازی و سرگرمی«.
68. خطبه 203: »أَیَُها اَلنَاُس إِنََما اَلُدنْیَا َداُر َمَجاٍز َو اَْآِخَرُة َداُر قََراٍر فَُخُذوا مِْن َمَمِرُكْم لَِمَقِرُكْم َو َا تَْهتُِکوا أَْستَاَرُكْم ِعنَْد َمْن 
یَْعلَُم أَْسَراَرُكْم َو أَْخِرُجوا مَِن اَلُدنْیَا قُلُوبَُکْم مِْن قَبِْل أَْن تَْخُرَج مِنَْها أَبَْدانُُکْم فَِفیَها اُْختُبِْرتُْم َو لَِغیِْرَها ُخلِْقتُْم إَِن اَلَْمْرَء إَِذا َهلََك 

ِ آبَاُؤُكْم فََقِدمُوا بَْعضاً یَُکْن لَُکْم قَْرضاً َو َا تُْخلُِفوا ُكًا فَیَُکوَن فَْرضاً َعلَیُْکْم  قَاَل اَلنَاُس َما تََرَك َو قَالَِت اَلَْمَائَِکُة َما قََدَم ِهَ
.»
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با صابران  پیشه كنید و]صبر[كنید كه خدا همیشه  در كارها و مشکات زندگي صبر 
است. 

همرنگ طالمی، مجید )1367 - 1345 تهران(  
بعد از من راهم را ادامه دهید و ساح را برگیرید و بردوش خود گذارید البته از اینکه 
مي گویم راهم را ادامه دهید فقط این نیست كه در جبهه بیایید و با دشمنان خارجي بجنگید 
بلکه هم جهاد اصغر را انجام دهید و هم جهاد اكبر را و سعي كنید در جهاد اكبر پیروز شوید 

و با نفس اماره بجنگید كه جهاد اصغر هم گامي است براي جهاد اكبر.

یار احمدي، سید عزیز اه)1362 - 1340 لرستان(
از پدر و مادر و خواهران و خویشاوندان مي خواهم كه هر وقت خواستید برایم گریه    
كنید به یاد حسین )ع(69 كـــه از چند صد سال پیش تا كنون صداي هل من ناصر ینصرني او 
در گوش جهانیان زمزمه مي شود70 گریه كنید و هر وقت خواستید برایم گریه كنیـــد به یاد 
علي اكبر و علي اصغر حسیني گریه كنید كه بدنشان با لب تشنه تکه تکه شد و كسي نبود 
تکه هاییشان را جمع آوري كند. هر وقـــت خواستید برایم گریه كنید به یاد شهیدان كربا و 
تنهایي و اسیري حضرت زینب )س( گریه كنید این زن قهرمان اسام و برادر از دست رفتـــه 
 اش گریه كنید و هر وقت خواستید گریه كنید به یاد شهیدان محراب حضرت علي ) ع(، مدني 
و صدوقي و اشرفي اصفهاني و آیت اه دستغیب كه در محراب عبادت بدن مطهرشان تکه 

تکه شد گریه نمایید. 

 

69. »گریه كنید« حذف شده است.
70. در اصل: مي كند.
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یوسف پوشندي، ابراهیم )1362 - 1339 تهران(
و  بسازید  را  از همین حاا خودتان  توبه كنید همه تان و سعي كنید  مثل من  عزیزانم! 

سرنوشت زندگي خودتان را عوض كنید.
بدگویي كسي را نکنید حتي اگر آن شخص  به پدر و مادر شما نفرین و ناله كرده باشد. 
از پدر و مادر عزیزم تقاضا دارم كه صبر و تقوا را پیشه خود سازند و زیاد براي این بنده 

حقیر شیون نکنند. 

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(
برادران! بدانید كه همه ما براي آخرت آفریده  شده ایم و بیهوده به دنیا نیامده ایم انسان 
در حال كوچ مي باشد، دنیا همچون پلي است كه باید از روي آن گذشت، به دنیا دل نبندید 
كه محل گذر است، براي آخرت خود كار كنید و به فکر آنجا باشید. مبادا در این زمان به  

اسام خیانت كنید كه جواب نتوانید داد، فقط مرگ را فراموش نکنید.
شوخي زیاد نکنید كه دل را مي میراند، در سخني كه مي گویید تفکركنید.    

برادر عزیزم درود بر تو كه با جان و مالت به اسام خدمت مي كني من مي دانم كه هرگز 
از این مشکات و زحمات در راه خدا خسته نخواهي شد، خوب تو را مي شناسم ولي این را 
نباید فراموش كني كه هر چه داري از پدر و مادر داري پس برادر جان اولین وصیت من به تو 
این است كه در نبود من به آن ها خدمت كني كه رسول خدا )ص( از تو راضي خواهد بود 
و بهترین خدمت ها، خدمت به پدر و مادر است خداوند ان شاءاه71 به تو  اجر عنایت فرماید.

 

یونسی، حیدرعلی)1362 - 1343 اصفهان(   
اي برادران كاسب! با مشتریان خوش رو باشید و با آن ها اخاق اسامي را رعایت كنید 

و صبر و حوصله داشته باشید و همچنین شما مشتریان با كاسب ها خوش رو باشید.

71. در اصل: انشاءاه.
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پدر و مادر عزیز! در سوگ من عزاداري نکنید و به سر و سینه خود نزنید فقط هر وقت 
خواستید گریه نمایید به یاد مظلومیت امام حسین )ع(گریه كنید و براي نوجوانان ابا عبداه 

حضرت علي اكبر )ع( گریه نمایید.

 



فصل چهارم
 جنبه  های خانوادگی امر به معروف و نهی از منکر

 

اسدی، صدراه)ابوالفضل( )1364 - 1350 تهران(  
به فرزندان خود خواندن نماز و قرآن و فراگیري احکام و واجبات را یاد دهید و آنان 

را طوري تربیت كنید كه حضرت علي )ع( امام حسن )ع( و امام حسین )ع( را تربیت كرد.

اصطهباناتی، سید سعید )1360 - 1340 اصفهان(   
و  بیت كنید  تر  را خوب  واینکه سفارش مي كنم محمد جان  دارم  مادرم  به  سفارشي 
تربیت او باید علي گونه و خمیني گونه باشد باید در مکتب امام حسین )ع( و ائمه طاهرین  
)ع( درس بخواند دلم مي خواهد محمد جان یك طلبه یا یك پاسدار قرآن در حد عالي بشود.

امیری خورمه، وحید )1365 - 1344 تهران(   
چند كلمه اي هم براي فامیل خود حرف دارم كه نمي خواهم ناگفته بماند و این است 

كه تا آنجا كه مي توانید به خانه یك دیگر رفت و آمد داشته باشید.
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انجیری زاده دزفولی، محمد حسین )1364 - 1345 خوزستان(   
بیاورم  بتوانم صله رحم را به خوبي به جا  من كه فرصت آن را نداشتم تا در زندگي 

امیدوارم كه شما بتوانید آن را به خوبي به جاي آورید.

انصاری، حسین )1365 - 1339 مركزي(   
همسر گرامیم! از دخترم وجیهه خوب مواظبت كن و او را همچون زینب )س( تربیت 
كن از همان بچگي او را با حجاب پوشش بده و پیام مرا به او بگو تا بداند پدرش در راه حق 

و به خاطر  زنده بودن  اسام  و قرآن  به جهاد رفته است.

باقری، احمد )1361 - 1330 مركزي(   
همسرم! از تو مي خواهم فرزندانم را تربیت اسامي بیاموزي و بگذاري كه آن ها با1 علم 
و معرفت و كمال در راه اسام پیش بروند و آن ها را از راه پدرشان كه خود در راه اه بوده 

است آگاه كني و بخواهي كه جز راه حق هیچ راه دیگري را انتخاب نکنند.

برومند، علی )1363 - 1341 خراسان شمالي(   
همسرم! در برابر تربیت فرزندان خیلي كوشا باش مخصوصاً در انجام فرائض دیني و 

كارهاي واجب و محبت ائمه اطهار )ع(، امامان عزیز خیلي سعي و تاش كن.

برومند، قربانعلی )1363 - 1341 سیستان و بلوچستان(   
شنیدم خداوند به بنده پسر عطا نموده امیدوارم كه چنان تربیت شود2 كه نماز و قرآن 

فرا گیرد و حتي امیدوارم كه حافظ قرآن و مربي خوبي براي خواهران آینده كشور باشد.
1. در اصل: به.

2. در اصل: بدهید.
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بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
به دیدار آشنایان زیاد بروید و آن ها را از یاد نبرید نگویید كار داریم و نمي شود رفت.

فرزندانتان را با دستورات اسام بزرگ كنید از كوچکي با قرآن و نماز و اخاق خوب 
و با حجاب تربیت كنید.

پارسایی، علیرضا )1362 - 1343 اصفهان(    
خواهرانم! در تربیت فرزندانتان بکوشید چون آینده این مملکت به دست همین بچه ها 
است كه اان در كوچه بازي مي كنند. خواهران عزیزم اگر كوچکترین كوتاهي در تربیت 
آن ها بکنید و خداي ناكرده در آینده آن ها از خط اسام خارج شوند باید بدانید كه مسئولیت 

آن ها به گردن شما مي باشد.

  

چاكر الحسینی ابر قویی، مجید )1364 - 1348 یزد(
نگذارید  نشوند.  آلوده  فحشا  به  باشید  مواظب  و  كنید  تربیت  درست  را  بچه هایتان 

بچه هایتان سیگاري شوند جلو آن ها را بگیرید.

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(   
یکي از بزرگترین وظایف پدر و مادر در تربیت فرزند تعلیم راستگویي به كودك است 
پدران و مادران موظفند درمحیط خانواده طوري رفتار نمایند تا اطفال به راستي و راستگویي 

عادت كنند.
در  است كه  این  آن  و  دارند  وظایفي  عزیز خویش  فرزندان  درمقابل  نیز  مادر  و  پدر 
مرحله اول نام نیکویي برایش انتخاب كنند از اسم هاي عجیب و غریبي كه ارمغان و سوغاتي 
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غرب3 است كه براي ما آورده اند خودداري كنند و نیز قرآن را به كودكان خویش یاد دهند 
و درست فرزندان خود را با تعلیمات عالیه اسامي آشنا نمایند. 

حجاریان طاهری، ابوالفضل )1365 - 1337 تهران(   
پدر و مادر گرامیم! مراقب و مواظب خواهرم زهرا باشید و زیر بال و پر خود بپروریدش 
و اجازه بدهید كه مراحل و درجات متوسطه و عالي را ان شاءاه طي كند و به اسام و قرآن 

در حدود الهي خدمت كند.

حسین جانی، محمد رضا )1362 - 1344 تهران(   
به پدران و مادران سفارش ازدواج براي بچه ها به هر نحوي و ترتیبي را مي كنم.

در فامیل ها صله رحم را فراموش نکنید براي خدا از فامیلتان دیدن كنید و بر سر مسائل 
دنیا با یکدیگر درگیري نکنید.

حسینی، حسن )1365 - 1342 تهران(   
بچه هاي كوچك را از كوچکي به اسام و قرآن و راه حق آشنایشان كنید كه آن ها 
ادامه دهنده راه شهیدان  تا آن ها هم  به دست آن ها داد  باید  انقاب را  نسل آینده هستند و 

باشند.

رادی، محسن )1362 - 1340 اصفهان(
اخاص  و  ایمان  با  فردي  و  بکنید  فراوان  سعي  و  دقت  خود  براي  همسر  گرفتن  در 

متناسب با خود انتخاب بکنید دیگر كار به شغل و ثروت و مال آن نداشته باشید.
سعي كنید كه فرزندان  خود را خوب تربیت كنید و آن ها عقده اي به بار نیاورید و با هر 

3. ر.ك. تعلیقات.
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مشقتي كه بوده آن ها را به مدرسه بفرستید و رساله اي ببار بیاورید با تشویق نه تهدید.

رازقندی، علی )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
خواهران! مسئله ]مهم[ تربیت نونهاان و فرزندان است كه در دامن شماست. عزیزان 
از دامن زن است كه به گفته امام مرد به معراج مي رود اگر دامن زن پاك و مطهر و تربیت و 
با مراعات شئونات آن بود مرد یا فرزند است كه به معراج مي رود و انساني خود ساخته و با 
تربیت وااي اسامي وارد جامعه مي شود ... امیدوارم در همه جوانب شما خواهران كه اینك 

سنگر مقدس شما، درست تربیت نمودن عزیزان و درست زندگي كردن است موفق باشید.

رحمانی، ابوالحسن )1365 - 1340 اصفهان(   
مواظب اعمال فرزندان خود باشید هر كجا و در هر سني به راه خطا رفتند جلو آن ها 

بایستید كه وظیفه شرعي شماست.
مادران جوانان خود را اسامي تربیت كنید.

رستگار، مرتضی )1367 - 1330 خوزستان(   
 بچه هایم را به مدرسه بفرستید تا درس بخوانند و همچنین به آن ها قرآن خواندن را یاد 
بدهید و بچه هایم را خوب نگهداري كنید و از برادران معلم تقاضا دارم كه بچه هایم را خوب 

تربیت و درس بدهند و به قرآن آشنا كنید.

رضایی صدر آبادی، حبیب اه )1366 - 1338 یزد(   
تو اي همسرم امید دارم كه مي تواني در تربیت فرزندم سخت كوشا باشي كه خوشبختي 

جامعه در تربیت صحیح فرزندان است و دردامن زن است كه مرد به معراج مي رود4.
4. اشاره به سخن امام خمیني.
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رضواني، بهروز )1361 - 1327 آذربایجان شرقي(   
به خاطر خدا و به خاطر حفظ  اسام عزیز، از چهار دخترم در این مقطع حساس خوب 
مواظبت كنید و آن ها را زینب وار پرورش دهید. تا در آینده در راه اسام و قرآن قدم بردارند.

زمانیان یـزدي، ابراهیم )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
خواهرم! خوب شوهرداري جهاد توست، شما سمبل یك جامعه هستید چون این شهدا 
خوب  خواهرم  پس  مي شوند،  بزرگ  شماها  دامان  در  كه  دانشمندان اند  این  و  علما  این  و 

فرزندت را تربیت كن، تا با هر شهید یك فرزندي بهتر به جامعه تحویل دهي.
پدرجان! از تو عاجزانه مي خواهم با برادرم یوسف مهربان باشي و او را راهنمایي كني و 

در نمازهایت او را دعا كني و طلب موفقیت او را از خداوند متعال بخواهي.

سالک غامعلی، ابراهیم )1366 - 1346 تهران(   
تربیت  مرا  تربیت كنید كه  را همان گونه  بچه ها  از شما مي خواهم  مادر عزیزم!  پدر و 

كردید یعني از همین دوران كودكي در خط اسام پرورش دهید. 

سپهری نژاد، ابوالحسن )1361 - 1388 فارس(   

از همسرم مي خواهم كه فرزندانم بي سواد به بار نیایند و آن ها را با سواد]بار بیاورد[ و از 
تربیت دیني اسامي درباره آن ها كوتاهي ننمایید.

سعادت آگاه، سید محمود )1365 - 1345 تهران(   
سعي كنید فرزندان خود را خوب تربیت كنید و اسام را به آنان بیاموزید.
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سیفلو، علی )1365 - 1341 آذربایجان غربی(   
برادرم در جهت تربیت فرزندانم  بایستي تاش نمایي و زحمات مرا بپذیري. سعي كنید 

آن ها را پیرو اسام و امام و روحانیت و اشخاصي طرفدار آنچه عرض كردم به بار آورید.

شریفی صدر، جواد )1362 - 1343 تهران(   
زیاد صله رحم به جا آورید تا عمرتان زیاد شود و با عزت به مساكین ]...[5 از فامیل زیاد 

سر بزنید و سعي كنید احتیاج ]...[6 را برطرف كنید.

صادقی، غامرضا فرزند صفر علی   
خواهرانم! از شما مي خواهم زینب وار زندگي كنید و فرزندانتان را با نور قرآن آشنایي 
دهید و راه راست را از همان ایام به آن ها بگویید كه فردا فرزندي تحویل جامعه دهید كه 

باعث افتخار شماست.

صفری، احمد )1361 - 1344 تهران(   
اي دوستان و برادران عزیز! هیئت ها را فراموش مکنید فرزندان انقاب را به مجالس 

مذهبي و مساجد تشویق كنید.
قاسم و زینب كبري  برادر و خواهر كوچکم را همچون حضرت   از شما مي خواهم 

پرورش دهید.

عسگری فردویی، محسن )1365 - 1349 قم(   
خواهرها شما همگي از بنده حقیر بزرگتر هستید من نباید براي شما نصایح عرض كنم 

5. ناخواناست.

6. ناخواناست.
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ولي با این حال مي گویم مبادا از هواي نفس تبعیت كنید در تربیت فرزندانتان كوشا باشید.

عودی، اسماعیل )1366 - 1325 سیستان و بلوچستان(   
همسرم! همان طور كه در تربیت فرزندان دلسوز بودید، كوشا باشید تا فرزندان خوب 

تحویل جامعه بدهید.

غیوری گوشه نشین، مهدی )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
فرزندانتان سعي و كوشش كنید كه  تربیت  در  نکنید. عزیزانم  فراموش  را  صله رحم 
ستم  بار  زیر  نباید  كه  بیاموزید  آن ها  به  بیاورید،  بار  )عج(  زمان  امام  آقا  دل  باب  را  آن ها 

زورگویان بروند، به آن ها درس فداكاري، شجاعت، از خود گذشتگي و ایثار را بیاموزید.

فاح فاز، محمود )1363 - 1345 خراسان رضوي(   
صله رحم را كه در اسام این قدر به آن اشاره شده حتماً انجام دهید كه كینه را از بین 

مي برد. براي هم هدیه ببرید اگر به اندازه یك شاخه گل باشد.

قایدی بلیانی، غریبعلی )1365 - 1341 فارس(   
سعي كنید فرزندانتان ]را[ تربیت اسامي نمایید آن ها را از كوچکي ار صفات رذل نهي 

و با فرهنگ غني اسام آشنا سازید.

قرباني، حسن قلی )1362 - 1311 فارس(   
فرزندانم را به آنچه دین مبین اسام فرموده است راهنمایي كنید و همیشه به نماز و روزه 

و امر به معروف و نهي از منکر تبلیغ نمایید.
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كریمی، حسنعلی )1364 - 1345 اصفهان(   
با برادران دینیتان با گرمي سام كنید و صله رحم را فراموش نکنید كه بسیار ازم است.

صله رحم را قطع نکنید كه عذاب خدا گرفتارتان مي شود.

لگزایی، سید رضا )1365 - 1341 خراسان رضوي(   
از شما مي خواهیم سنت ائمه اطهار )ع( ]را[ ادامه بدهید و ازدواج اسامي بکنید، دنبال 
پول نباشید بروید با این بسیجي ها و پاسدارها كه چیزي ندارند به جز خداوند. شما بروید به 
آن ها ازدواج كنید و زندگي كنید و فرزندهاي صالح و پاك تحویل جامعه بدهید تا دنباله رو 

خون شهیدان باشند.
همسر مهربانم! از شما مي خواهم كه فرزندانم جواد آقا و سمیه خانم را خوب تربیت 
باتقوا ]تربیت كرده[ و آموزش قرآن  باسواد و  انقابي تحویل جامعه بدهي و آن ها  كني و 

بدهي.

مرادی قلعه چی، حیدر )1360 - 1333 فارس(   
قدر یکدیگر را بدانید و صله رحم نمایید و احترام ]به[ یکدیگر بگذارید.

طوري  بچه هاي مدرسه را بار آورید كه سخنگو شوند، نویسنده شوند كه مبارز شوند 
و به درد مملکت اسامي مان بخورند.

مظفری، محمد رضا )1367 - 1347 قم(   
شایسته،  و  فرزندان صالح  تربیت  با  كنند  است كه سعي  این  به خواهرانم  من  وصیت 

پاسداران مخلصي را به جامعه اسامي ایران  تحویل دهند.
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مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(   
در آداب و تربیت فرزندان كوشا باشید به آن ها از كوچکي نماز خواندن را حتماً عادت 
دهید و آن ها را سعي كنید از گناهان دور نگه دارید و نگذارید كه این روح لطیف آن ها 
دستخوش رذالت ها و لجن هاي آلوده و محیط آلوده بعضي اجتماعات بشود. و این فرزندان را 
به خدا بسپارید و نام نیك بر آن ها بگذارید و به آن ها خلق و خوي رسول اه )ص( را بیاموزید 

كه در آینده افتخاري براي اسام و شما و خودشان باشند.

ماپیري لیواری، حسین )1362 - 1341 آذربایجان شرقي(   
اي مادر گرامیم! فرزندانم را طوري پرورش دهید7 تا در خط امام باشند به آنان نماز را 

یاد بدهید، امر به معروف و نهي از منکر به فرزندانم تعلیم دهید.

موذنی، محمد رضا )1361 - 1339 خوزستان(   
پدر جان جلسه اقوام  را تعطیل نکنید و این موضوع را در بین دیگران رواج دهید از قول 
من به اقوام محترم بگویید كه صله رحم راترك نکنید كه من این امر را خیلي دوست داشتم.

موسوی، سید عیسی )1361 -1345 گلستان(   
اي برادران و خواهران عزیزم! بر شما باد صله رحم و بخشش به همدیگر و خود را از 
هم دور مدارید و قطع رابطه نکیند و به هم پشت نکنید، پراكنده نشوید و به هم كمك كنید.

مهرابی حبیب آبادی، احمد )1365 - 1338 اصفهان(   
تربیت  در  و  باشد  مادر  و  پدر  افتخار  باعث  تربیت كن كه  را طوري  فرزندم  همسرم! 

7. در اصل: كرده.



193 امر به معروف و نهی از منکر

اسامي و انساني او كوشا باش.

نصیریان، حیدرعلی )1363 - 1343 اصفهان(   
خواهرم! از شما تقاضایي كه دارم این است كه بچه هایت را اواً با سواد و دوماً در خط 
اسام و جمهوري اسامي و پیرو دین مبین اسام قرار دهي تا در آینده بتوانند راه شهدا را 

ادامه دهند و با دشمنان زمان خودشان بجنگند.

نوابی، عباسقلی )1361 - 1333 فارس(   
برادرجان خواهش من این است كه براي8 دو فرزندم ملیحه و روح اه پدري كنید و 
پیغمبر)ص(  بیشتري كنید كه  به ملیحه مهرباني  به خصوص  تربیت اسامي كنید و  آن ها را 
بیشتر سفارش نموده و آن ها را به مدرسه بفرستید و روح اه یادگار امام ]را[ به حوزه9 علمیه 

قم بفرستید تا یك سرباز امام زمان )عج( بار بیاید.

نوروزی، ابراهیم )1364 - 1337 فارس(   
برادر عزیزم فرزندم محمدرضا را با فاطمه هر دو به مدرسه بفرست و محمدرضا ]را[ 
فرزندم  اامکان  حتي  نماید.  كسب  اسام  علوم  تا  بفرست  علمیه  مدرسه  به  امکان  حد  در 
محمدرضا، پهلوي خودت باشد تا در دامن پرمحبت شما پرورش یابد و چنانچه امکان نبود به 

یکي از همبستگان دلسوز و متعهد كه بتواند او را تربیت صحیح كند تحویل بدهید.

وثوقی فرد، ابوالفضل )1362 - 1335 اصفهان(   
از من فاطمه وار فرزندمان را در راه اسام  بعد  اي همسر عزیزم!  دلم مي خواهد كه 

8. در اصل: به.
9. در اصل: حوضه.
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تربیت كني تا ان شاءاه10 در آینده فردي مفید براي اسام و این مملکت اسامي باشد. همسر 
عزیزم براي فرزندمان مادري دلسوز و مؤمن باش و فرزندمان را مکتبي و اسامي پرورش كن. 

هاشمی، رسول )1367 - 1350 لرستان(   
شما اي خواهرانم همانند فاطمه )س( فرزنداني تربیت نمایید كه در راه اسام قدم بر 

دارند ]و[ نمونه هاي بارز اخاق اسامي باشند.

   یوسف پوشندي، ابراهیم )1362 - 1339 تهران(
هركس به خواستگاري دخترم آمد فردي  باشد اسامي و مؤمن و اگر امکان داشت یا 
پاسدار و سرباز حزب اه در راه اسام باشد و ]...[11 مهریه او جز قرآن مجید و همین اشیاء كه 

مهریه حضرت زهرا )ع( بوده ]باشد[.

10. در اصل: انشاء اه.
11. ناخواناست.



فصل پنجم
جنبه  های اقتصادی امر به معروف و نهی از منکر

آرو، عباسعلی )1362 - 1340 سمنان(   
از شما مي خواهم كه در مجالس ختم من اسراف نشود و سعي كنید خرج نکنید اگر 
هم خواستید خرج كنید مواظب باشید كه اسراف نشود، چون خداوند اسراف كنندگان را 

دوست ندارد1.

بهرامی قلعه سفیدی، محسن )1365 - 1345 اصفهان(   
و  به وجدان هاي خود رشد دهید  و  بیایید  به خود  فروشان و محتکران  اي گران  شما 
دست از این عمل هاي ننگین خود بردارید كه فردا دیر است و عذاب الهي در انتظار شماست.

 

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(    
از تمام شماها مي خواهم كه اسراف نکنید كه خدا مسرفان را دوست ندارد در مصرف 

نعمت هاي خدا نهایت استفاده را بکنید.

1. اشاره به آیه 141، سوره انعام: »َو اتَسِرفُوا اِنَُه ایُِحَب الُمِسرفین«.
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جعفری، محبت اه )1364 - 1347 گیان(   
یك پیامي دارم به شما مردم، این است كه هرچه كتاب دارم به انجمن اسامي مالك 

اشتر و به برادران مکتبي و حزب اه هدیه كنید.

جعفری نجف آبادی، حسین )1361 - 1341 تهران(   
مصرف غیر اسامي و اسراف را كنار بگذارید و به هزینه انقاب اسامیمان و دولتمان 

كمك كنید، از نعمات خدا استفاده كنید ولي اسراف نکنید.
 

حججی، محمد علی)حسین( )1362 - 1341 اصفهان(   
از مال دنیا فقط مقداري كتاب دارم كه كتابهایم را وقف كتابخانه اي بکنید كه طاب 

عزیز امام زمان )عج( از آن ها استفاده كنند.

خالقی اصفهانی، حسین )1365 - 1342 اصفهان(   
جلوي آن كساني كه مي خواهند از طریق احتکار ]...[2 ضربه به انقاب بزنند را بگیرید 
بسیج، جهاد و  سپاه،  انقاب همچون  ارگان هاي  به  جلوي آن كساني كه مي خواهند ضربه 

حزب جمهوري اسامي بزنند بایستید.

شریفی، علی )1366 - 1345 اصفهان(   
یابید وقتي كه صدقه دادید دست  از باهاي دنیوي و اخروي نجات  صدقه دهید كه 
خود را ببوسید كه صدقه را به دست خدا داده اید دستي كه با خدا داد و ستد كند شیطان از 

او مي ترسد.

2. ناخواناست.
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عباسی، رضا )1363 - 1345 تهران(   
به سادگي و بي آایشي زیستن بیشتر اهمیت دهید، سادگي، زیستن است كه حب الدنیا 

را از بین مي برد و عشق به لهو و لعب پوچ دنیایي را نابود مي كند.

عوضی، اسداه )1362 - 1347 فارس(   
نکرده اید  مطالعه  اگر  بکنید  و  كردید  مطالعه  را  كتابهایم  اگر  خواهم  می  برادرم  از 

كتابهایم و قرآنم را وقف مسجد ولي عصر )عج( كنید.

فیض، عباسعلی )1363 - 1333 سمنان(   
 هر چیزي كه در جامعه كم است براي مصرف آن قناعت كنید كه اجر و مزد دارید.

قرباني، حسنقلی )1362 - 1311 فارس(   
مال و دارایي و خانه و اماك، هرچه كه هست آن طور كه اسام عزیز دستور داده 

است تقسیم نمایید چه دختر و چه پسر همه سهمیه دارند.

كشاورز، محمد رضا )1362 - 1341 خوزستان(   
من از مال دنیا چیزي ندارم جز تعداد كتاب كه آن ها را به برادران و خواهرانم مي دهم 

تا مطالعه كنند و در غیر این صورت به دلخواه وقف كتابخانه عمومي یا مسجد كنند.

مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(   
برادراني كه در معامات دست دارند و كسبه و دیگر عزیزاني كه اجتماع بر روي دوش 
آن ها میچرخد سعي كنند كه در كسب و كارهاشان توجه به خدا داشته باشند در كسبشان 



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا198

صداقت را پیش گیرند و دروغ نگویند و از كم فروشي و گرانفروشي شدیداً پرهیز نمایند كه 
خداوند بركت را از زندگي آن ها خواهد گرفت ولي همیشه در روزي، متوجه خدا باشید و 
بقدر كفاف به دست آورید و خرج كنید و از حرص و طمع نسبت به مال زیاد داشتن بپرهیزید 

كه همه چیزها از بین رفتني است و آنچه مي ماند عمل نیکو و صالح انسان است .

موذنی، محمدرضا )1361 - 1339 خوزستان(   
بازاریان محترم! در بازار مظهر اسام و رونق انقاب باشند همدیگر را از كم فروشي و 

گرانفروشي منع كنند و به یاري مردم محروم و ارفاق به مشتریان دعوت كنید.

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(   
آنچه كتاب دارم اگر استفاده نمي كنید به مسجد محل هدیه كنید. آنچه لباس دارم به 

جنگ زدگان و فقرا دهید.

یونسی، حیدرعلی)1362 - 1343 اصفهان(   
اي كاسب! مگر سخن حبیب خدا حضرت محمد ابن عبداه )ص( نیست كه مي فرماید: 
به خدا قسم  این سخن عمل كن گران مفروش، احتکار نکن  به  »الکاسب حبیب اه3« پس 
به آخرت مفروش مواظب كردار و  این چند روز دنیا را  بسیار دردناك است  آتش دوزخ 

رفتار خودت باش.

3. »كاسب حبیب خداست«.



فصل ششم
           جنبه  های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 

آخوندي، یداه )1362 - 1305 تهران(
تمام فرزندانم را وصیت مي كنم در حد قدرت امر به معروف و نهي از منکر كنند.

آزادی بخش، عبداه )1361 - 1328 فارس(   
خواهران و برادران! امر به معروف و نهي از منکر كنید. خواهران و برادران!  یار مظلوم 

و دشمن ظالم باشید. 

آزمون، حمد اه )1362 - 1338 خوزستان(   
عزیزان! امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید و با هم اتحاد و همبستگي داشته 

باشید تا منافقین و كفار میانتان نفوذ نکنند و جلوي توطئه هاي منافقین را بگیرید.

 

آشنا، محمد رضا ) 1365 - 1344 خراسان رضوي(   
برادران و خواهران! امـــر به معروف و نهي از منکر كنید كـــه از اهـــم امور اسامي 
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است. 

آفرین، رحیم  
براي امر مهم، امر به معروف و نهي از منکر چه شما پدر و مادر عزیزم، چه شما خواهران 

و برادران عزیزم كوشا باشید مبادا! خون حسین )ع( و یارانش پایمال شود.

آقا نقی، احمد )1366 - 1345 تهران(   
حفظ  و  اسامي  ارزش هاي  به  توجه  دارم  خانواده ام  براي  كه  سفارشاتي  مهمترین  از 

شئونات اسام است و امر به معروف و نهي از منکر در این راستا قرار دارد. 

آوری فرد، حمید )1365 - 1345 قم(   
وحدت امت اسام كه همه این موفقیت ها از وحدت اسامي است پس اي عزیزان این 
وحدت ناشي از ایمان را، حفظ كنیم كه ثمره خون شهیدان عزیزمان است و بارها امام امت 
این مطلب را تأكید نموده اند كه حفظ اسام به حفظ وحدت است و از جمله ابعاد این وحدت 

اسامي، وحدت مردم و روحانیت و همراهي مردم با روحانیت عزیز است.

ابراهیم زاده سابقی، بابا علی )1365 - 1346 گلستان(  
مبادا! با تفرقه و تشتت1 جگر پاره امام حسینمان را نمك بپاشیم. مبادا شما را! كه با ظلم 
و سکوت درمقابل ظلم ظالمین و ترك امر به معروف و نهي از منکر بدن چاك چاك سید 

و سرور مظلومان حسین بن علي )ع( را چاك چاك تر كنید.

1. معني لغت: پراكنده ساختن.
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ابراهیمی، علی حسین )1362 - 1338 ایام(   
امر به معروف و نهي از منکر توصیه  به نماز، تقوي، جهاد، و  دوستان ]و[ آشنایان را 

مي كنم.
 

ابوطالبی، مجید )1361 - 1344 تهران(   
از هر گونه گروه بازي و دسته و فرقه گرایي دست بردارید و تنها و تنها براي خدا گام 

بردارید.

ابونصری، علی نقی )1365 - 1341 فارس(   
امر به معروف و نهي از منکر ]را[ همواره در بین خودتان زنده نگهدارید، چون جامعه اي 

كه در آن امر به معروف و نهي از منکر نباشد خیلي زود سقوط مي كند.

ابهری ایرانق، حبیب )1360 - 1339 آذربایجان شرقي(  
به تمامي چپاولگران، غارتگران و خون آشامان كه مشغول مکیدن خون ضعفا در سطح 
جهان هستند هشدار مي دهیم كه دست از این اعمال غیر انساني بر دارند و حقوق ضعیفان را 
پایمال  نکنند و به محرومین كمك كنند و حق آنان را به دست خود بسپارند و گر نه دیري 
نمي گذرد كه آتشي بر مي آید و همه آن ها را مي سوزاند و دیگر اثري باقي نمي گذارد و آن 

وقت است كه دیگر پشیماني سودي ندارد.
بیاییم دست در دست هم دهیم و متحد شویم كه خدا اتحاد مسلمین را دوست مي دارد 
تا به یاري خدا و رسول او بر دشمنان خارجي و داخلي چیره شویم و دین خود را نجات دهیم 

و كشور خود را از دست مزدوران از خدا بي خبر خارج كنیم.
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احمد پور شادهی، محمد )1364 - 1344 گیان(  
برادران و خواهران! برادران كه آگاهي كامل از اسام ندارند آن ها را امر به معروف و 

نهي از منکر كنید.

احمدی، ابوالفضل ) 1364 - 1345 اصفهان(   
وظیفه شما تنها امر به معروف نیست بلکه همیشه امر به معروف و نهي از منکر با هم 

است پس به حکم مسلمان بودن موظفید نهي از منکر كنید و جلوي فساد را بگیرید.

احمدي، شیرمراد )1362 - 1339 كرمانشاه(   
بدون امر به معروف و نهي از منکر و رحمت خدا به مؤمنین نمي توان مسلم و مؤمن 

حقیقي بود خداوند این توفیق را به ما بدهد كه بتوانیم رهرو شهیدان باشیم.

احمدي شهرابي، حسن )1365 - 1345 تهران(   
از شما امت حزب اه مي خواهم كه امر به معروف و نهي از منکر را در جامعه برقرار 

نگهدارید و همدیگر را نصیحت كنید. 

احمدي فروشاني، سید محمد حسین )1363 - 1345 اصفهان(   
خود را به مسائل داخل شهر )خودتان( خصوصاً امربه معروف و نهي از منکر بي توجه 
به حساب نیاورید چرا كه در این شهر عزیز كه جوانان آن جبهه را پر كرده و شهیدان زیادي 
را تقدیم انقاب نموده ننگ است اشخاصي با اعمال نادرست بر آن ضربه وارد كنند و خون 

شهیدان را پایمال نمایند.
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احمدیان یزدی، مسعود )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
در همه كارهاي خود با هم متحد باشید و اگر خداي ناكرده كسي را دیدید كه كار 

زشتي  را انجام مي دهد از آن جلوگیري كنید و امر به معروف و نهي از منکر كنید.

اخوان، رحیم )1361 - 1333 قم(   
امر به معروف ونهي از منکر را ترك نکنید كه ترك آن موجب خواهد شد كه خداوند 

]...[2 شما را به بدكاران بسپارد. 
 از خدا بترسید درباره فقرا و مستمندان و آن ها را در زندگي شریك سازید.

ادریس آبادی، شهاب الدین )1365 - 1341 سمنان(   
امر به معروف و نهي از منکر را رها نکنید كه كردارانتان بر شما مسلط مي شوند پس از 

آن دعا مي كنید روا نشود. 
ستمگر را دشمن و ستمدیده را یار و مددكار باشید.

 

اردكانی، مجید )1365 - 1347 خراسان رضوي(   
همیشه متحد باشید. 

امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید كه اگر ترك كردید اشرار بر شما چیره 
مي شوند پس از آن، شما براي دفع آن ها دعا مي كنید ولي به اجابت نمي رسد. 

ارشادی لمر، قلی  
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

2. ناخواناست.
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سعي كنید به بیچارگان كمك كنید و تا جایي كه مي توانید براي مستضعفین كار كنید 
و از حقوق آن ها دفاع كنید.

اسدالهی شهیر، محمود  )1366 - 1345 گلستان(   
مسئله امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه اولیاء دین سام اه اجمعین 
فرموده اند كه »امر به معروف و نهي از منکر دو واجب بزرگ است كه واجبات دیگر بوسیله 
آنها بر پا مي شود3« و قرآن كریم نیز مي فرماید: »باید ازشما مسلمان ها عده اي باشند كه مردم 
را به سوي خیر و صاح دعوت كنند و به نیکوكاري وا دارند و از بدي ها بر كنار سازند چنین 

قومي حقاً رستگارند4«.

اسدی، صدر اه)ابوالفضل( )1364 - 1350 تهران(   
افراد و دل  به معروف و نهي از منکر كردن  امر  شما را همیشه توصیه مي كنم درباره 

سرد نشوید.
 

اسعدي)اسدی(، بهروز )1364 - 1349 اصفهان(   
جلوي بعضي از دانش آموزان كه با پوشیدن لباس شیك و رفتارهاي غیر عادي شركت 
مي كنند با آن ها روبرو شده و به آن ها اخطار بدهید و تا مي شود آن ها را به امراسام راهنمایي 

كنید و امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهید.

3. از سخنان امام محمد باقر)ع(: »إَِن الْمَْر بِالَْمْعُروِف َو النَْهَي َعِن الُْمنَْکِر فَِریَضٌة َعِظیَمٌة بَِها تَُقاُم الَْفَرائُِض«. وسائل الشیعه، 
ج16، ص119.

4. آیه 104، سوره آل عمران: »َولْتَُکن ِمنُکْم أَُمٌة یَْدُعوَن إِلَی الَْخیِْر َو یَأْمُُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَنَْهْوَن َعِن الُْمنَکِر َو أُْولَـئَِك ُهُم 
الُْمْفلُِحوَن«.
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اسکندری، علی )1365 - 1344 قم (
كارهاي خیر را به مدد یکدیگر انجام دهید وا ز كارهاي كه موجب كدورت و دشمني 

میان مؤمنین مي شود بپرهیزید.
امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید كه نتیجه ترك آن این است كه بدان و نا 
پاكان بر شما مسلط شده و به شما ستم خواهند كرد آنگاه نیکان شما هر چه دعا كنند دعاي  

آنان مستجاب نمي شود.5

اسکندری، قدرت اه )1361 - 1344 (  
برادران و خواهران امر به معروف و نهي از منکر را همیشه داشته باشید و به حد عمل 

برسانید.

اسماعیلی جزن)خزن(آبادی،  حسین )1365 - 1340 تهران(
حق مظلومي را به ظالم ندهید و امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

اصطهباناتی، سید سعید )1360 - 1340 اصفهان(  
امر به معروف و نهي از منکر كنید و خود را تسلیم خدا و دستورات او بکنید و دین خود 

را نسبت به خدا وخلق ادا نمایید. 

اصفهانی، ابوالمحسن ) 1365 - 1344 قم(   
به مستمندان انفاق كنیم و به یاد گرسنگان باشیم شب ها كه مي خوابیم كمي هم به فکر 
آن ها كه جاي خواب ]و[ غذا ندارند و به یاد گرسنگان باشیم نه تنها مستضعفین ایران بلکه 

5. اشاره به وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد: »َا 
تَتُْرُكوا الْمَْر بِالَْمْعُروِف َو النَْهَي َعِن الُْمنَْکِر فَیَُولَی َعلَیُْکْم أَْشَراُرُكْم ثَُم تَْدُعوَن فََا یُْستََجاُب لَُکْم«.
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تمامي مسلمین و مظلومین جهان. 
از امر به معروف و نهي از منکر روي گردان نباشید گر چه به ضررتان است. 

اه دادي، مهدي ) 1363 - 1345 اصفهان(    
سعي كنید قلب هایتان با همدیگر باشد اگر قلب هایتان یکي بود تفرقه در میان شما ایجاد 

نخواهد شد.
اگر عیبي از همدیگر دیدید به همدیگر تذكر دهید و واي به حال آن كسي كه وقتي 

برادري یا خواهري به طور صحیح به او امر به معروف و نهي از منکر كند ناراحت شود.
 

الیاس پور، گلباد )1365 - 1326 كهگیلویه و بویراحمد(   
به ریسمان الهي چنگ بزنید و متفرق نشوید ]كه[ امر خداوند است خطاب به مؤمنین، 
]و[ به عنوان یك حکم پیروي و اطاعت باید كرد و مهمترین مسئله بین مسلمین وحدت است 
از كلیه  دارم  تقاضا  فرزند كوچك جامعه مسلمین  به عنوان یك  بنده  نشدن،  از هم جدا  و 
برادران و خواهران و پدران  و مادران مسلمان مي خواهم كه از هرگونه تفرقه و توطئه بپرهیزید 
و گوش به فرمان خدا باشید و وحدت را حفظ كنید تا بر دشمنان خداوند و خودتان پیروز 
شوید و گرنه ما شکست مي خوریم و سلطه گران و زورگویان دوباره بر ما حاكم مي شوند و 

اداره مملکت اسامي را از چنگ ما بیرون مي برند و همه ما را به ذلت و خواري مي كشند.

امامی فرد، سید حسن )1366 - 1345 خراسان شمالي(   
از همه برادرانم انتظار دارم كه مساجد و پایگاه هاي مقاومت را پر كنند و از تفرقه جداً 

خودداري كنند. 
یکدیگر را امر به معروف و نهي از منکر كنید.
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امیری، سید جال )1360 - 1343 تهران(   
از امر به معروف و نهي از منکر غافل نشوید چرا كه ساار شهیدان امام حسین )ع( براي  

امر به معروف و نهي از منکر قیام كرد و به شهادت رسید. 

امینی، فضل اه )1361 - 1345 قم(   
از تو پدر عزیز و مهربان مي خواهم كه امر به معروف و نهي از منکر كنید و همیشه از 

خط امام و وایت فقیه سخن بگویید و درباره مقام شهید براي ملت سخن بگویید.

 امینی پور بهابادی، محمد رضا )1361 - 1340 یزد(
در اجراي امر به معروف و نهي از منکر بیش از دیگران اصرار داشته باشید كه سعادت 

فرد در جامعه در اجراي این امور و امور مشابه است. 

امینی كهریزسنگی، رمضان )1363 - 1339 اصفهان(  
فراموش كردن امر به معروف و نهي از منکر یکي از اصول مهم اسام است و حضرت 
علي )ع( در این مورد مي فرمایند: »اعمال نیك و جهاد در راه خدا  در مقابل  امر به معروف و 

نهی از منکر  مانند قطره آب در مقابل دریا هستند«6.

انجیری زاده دزفولی، محمدحسین )1364 - 1345 خوزستان(   
به  دیگر  یا چیز  پول  از  دارم  را هم كه  به خانواده عزیزم وصیت مي كنم كه وسایلي 

مستمندان و فقرا بدهید و در راه خدا از انفاق كردن كوتاهي نکنید.

6. در اصل: »اعمال نیك و جهاد در راه خدا  در مقابل  امر به معروف و نهی از منکر  مانند قطره ی آب در مقابل دریا 
هستند.”«.
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انصاری، مجید )1365 - 1348 تهران(
برادرانم امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

مواظب اتقاقاتي كه اطرافتان مي افتد باشید و با مسائل در همه حال قاطع برخورد كنید. 

اویسی فردویی، عباس )1365 - 1348 قم(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنیم و با هم اتحاد و همبستگي داشته باشیم تا 

منافقین و كفار بینمان نفوذ نکنند و جلوي توطئه هاي منافقین را بگیریم.

ایرانپور، علیرضا  )1367 - 1345 اصفهان(   
در تمامي امور زندگیتان حسابرسي دقیق باشید همان طوري كه یك تاجر در مال التجاره 
خود حسابرسي مي كند. میزان و معیار هم باید قوانین اسامي باشد، خصوصاً در امر به معروف 
و نهي از منکر خیلي مواظب باشید حتي در چهره خود قبل از امر به معروف و نهي از منکر، 
كمي در اعمال گذشته ات فکر كنید و بعد اقدام نمایید. دو اصل را یعني اوامر الهي و ترك 

مناهي را سرلوحه خود قرار دهید. 

ایرانشاهي، ناصر)1361 - 1344 مركزي(   
در امر به معروف ونهي از منکر كوشا باشیدرو غافل نباشید و وحدت خویش را حفظ 
كنید و از تفرقه بپرهیزید و مواظب باشید منافقان از خدا بي خبر در بین شما تفرقه نیندازند كه 

تفرقه شما، خوشحالي دشمنان انقاب اسامي است.
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ایراني، ابوالحسن )1366 - 1340 كرمانشاه(   
امر به معروف و نهي از منکر بعد ]...[7 خود را افزون بخشید. در رابطه با مسائلي كه براي 

انقاب اسامي و جمهوري اسامي پیش مي آید بي تفاوت نباشید.

 ایزدی دستنایی، لطف اه )1365 - 1341 چهارمحال و بختیاري(
به خدا قسم اگر بي تفاوت باشید در روز قیامت باید جوابگو باشید و آنجاست كه راه 

بازگشت برایتان  وجود ندارد پس به خود آیید و به اسام وانقاب اسامي توجه كنید. 

ایمانی، فرهاد )1359 -1340 همدان(
در انجام دو فریضه الهي كه ساار شهیدان به خاطر آن جهاد كرد كوتاهي نکنید، امر 
به معروف و نهي از منکر و دیگري بر پا داشتن نماز كه كلید خوشیختي و سعادت هر انساني 

است.

با خدا قمصری، حسین  )1363 - 1343 اصفهان(   
حیات اسام بستگي به وحدت شما دارد، وحدت خود را حفظ كنید كه خدا از شما 

راضي شود.

بافقي، علي اكبر )1363 - 1338 خراسان رضوي(   
همدیگر را امر به معروف و نهي از منکر كنید امیدوارم خداوند متعال به زودي پرچم ا 

اله اا اه را در تمام جهان برافراشته گرداند و پرچم كفر را به زباله دان تاریخ بفرستد. 

7. ناخواناست.
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باقر خان عالمی سفایی، علی )1364 - 1344 قزوین(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید

یاور مظلومان و دشمن ستمکاران باشید. 

باقریان زاده، علیرضا )1364 - 1343 خوزستان(   
با دلسوزي و عاقه به مردم و انقاب خدمت نمایید به مستضعفان كمك بیشتري نمایید 

چون پشتوانه انقاب اسامي همین مستضعفین هستند. 
امر به معروف و نهي از منکر را ملکه خود قرار دهید زیرا جامعه نیاز زیادي به امر به 

معروف و نهي از منکر دارد. 

بالوایه، صدر اه )1362 - 1315 كهگیلویه و بویر احمد(   
احکام الهي را با كمال میل انجام دهید نماز، روزه، زكات8، و امر به معروف و نهي از 

منکر را فراموش نکنید. 
 یتیمان را نوازش نمایید.  همیشه یار مظلومان و دشمن ظالمان باشید.

 

بختیاری، فرهاد   
امر به معروف و نهي از منکر یادتان نرود. مسئله اي كه زیاد به آن باید اهمیت بدهید 

حفظ وحدت است وحدت خود را حفظ كنید تا منافقین از خدا بي خبر در شما نفوذ نکنند.

برونسی، عبد الحسین )1363 - 1321 خراسان رضوي(   
امر به معروف نهي از منکر كنید، مسلماً در این راه امر به معروف و نهي از منکر از 

مردان نادان زیان خواهید دید، تحمل كنید و بر عزم راسختان پایدار باشید.

8. در اصل: زكوه.
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باغی اینالو، علی )1362 - 1332 فارس(   
از  به معروف و نهي  امر  بر مي دارید براي خدا و هر حرفي كه مي زنید  هر قدمي كه 

منکر باشد.

بنایی بروجنی، لطف اه )1363 - 1348 چهارمحال و بختیاري(   
به مستضعفان و مظلومان كمك كنید. پدر عزیزم امیدوارم تا توان كار كردن داري در 

راه مستضعفان و محرومان كار كني و بقیه عمر خود را در راه خدمت به فقرا بگذراني.

بویزه، حسنعلی )1362 - 1343 خوزستان(   
امر به معروف و نهي از منکر را كه دو اصل مهم هستند و از فروع دین مي باشد از یاد 

نبرید و بدون ترس و واهمه در هر كجا كه باشید این دو را عمل كنید.

بهادری، كرامت )1367 - 1346 فارس(   
شما را وصیت مي كنم به دستگیري از بیچارگان و احساس مسئولیت در برابر جامعه و 

شما را دعوت مي كنم به امر به معروف و نهي از منکر.

بهرامی قلعه سفیدی، محسن  )1365 - 1345 اصفهان(   
اي مردم عزیز همیشه وحدت و اخوت و برادري خود را حفظ كنید. 

هرچه بیشتر امربه معروف و نهي از منکر كنید تا ان شاءاه9 جامعه هرچه بیشتر رو به رشد 
رود و خداي ناكرده اگر در این موارد كوتاهي شود منجر به اصاح نشدن بسیاري از افراد 

جامعه مي شود.

9. در اصل: انشاءاه.
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بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
بیشتر  را  كه خدا عوضش  راه خدا  در  كنید  انفاق  و  باشید  مستضعفین  و  فقرا  فکر  به 

خواهد داد.

بهزاد پور، رجب )1365 - 1342 تهران(   
خود،  زندگي  و  كار  محل  در  دوستانتان  به  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  وسیله  به 

همدیگر را بسازید.

بیات، عباس )1361 - 1341 تهران(   
یك توصیه از برادر كوچك شما به برادرانم و خواهرانم و دوستانم وآشنایان و امت 

اسامي ]اینکه[ امر به معروف و نهي از منکر كنید.

بیگی حبیب آبادی، محمد رضا )1367 - 1343 تهران(   
اي برادران! امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه موا علي علیه السام 
مي فرماید: »ا تتركوا اامر بالمعروف و النهي عن المنکر فیولي علیکم اشراركم ثم تدعون 
فا یستجاب لکم10« »امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید كه اگر ترك كردید اشرار 
بر شما چیره مي شوند پس از آن، شما براي دفع آن ها دعا مي كنید، ولي به اجابت نمي رسد«.

مواظب باشید دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت در خط امام جدا 
نکنند كه اگر چنین كردند روز بدبختي مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست.

10. از وصیت هاي امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( وقتي كه ابن ملجم لعنه اه به او ضربه زد.
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بیگي دارگاني، ابوالقاسم )1365 - 1345 اصفهان(   
از همه برادران و ادامه دهنده راه این شهیدان مي خواهم كه همچنان با هم وحدت داشته 

باشند و با روحیه اه راه ما را ادامه دهید با امید پیروزي اسام بر كفر جهاني.

  پاپی خلیل آبادی، آدین علی )1361 - 1342 خوزستان(
وحدت و یکپارچگي و انسجام را همیشه به یاد داشته باشید زیرا كه ما جوانان حزب اه 

مدیون دین رهبر و این انقاب هستیم.
امر به معروف و نهي از منکر را با تمام قدرت در بین مسلمین هرچه بیشتر رواج دهید، تا 
آن ها كه منحرف شده اند، ارشاد گردند و همیشه با چهره اي باز وگشوده، ولي با دلي محکم 
و خواهران حزب  برادران  اگر  ولي  كنید،  به خود جذب  را  آن ها  و  شوید،  روبرو  آن ها  با 
اللهي در مقابل كساني كه آگاهي ندارند و به وسیله كید و مکر سیاه دان منحرف شده اند با 
چهره گرفته و با اخم روبرو شوند، نه تنها باعث جذب آن ها نمي شوند بلکه باعث به منجاب 

كشیدن آن ها مي شوند. 

پارسایی، علیرضا )1362 - 1343 اصفهان(   
مي كنم  خواهش  هستم  عزیزان  شما  با  دارم  عزیز  جوانان  و  نوجوانان  با  هم  كامي 
سركوچه و بازار ننشینید و به چشم چراني نپردازید كه درآخرت عذابي دردناك درانتظارچشم 
چران هاست چراكه پیامبر خدا صلوات اه علیه فرموده اند كه »نگاه به نامحرم تیري است از 
جانب و طرف شیطان« و اي عزیزان! به دنبال مد و علم مد نباشید كه دشمن فقط دنبال همین 

فرصت است كه جوانان ما را بي غیرت بار آورد.
از  عزیز  دو  و  هفتاد  السام  علیه  امام حسین  كه  بکنید  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
با وفایش در كربا خونشان ریخته شد و سر عزیزترین فرزندان رسول اكرم صلوات  یاران 
اه علیه بریده شد فقط به خاطر احیاي اسام و امر به معروف و نهي از منکر پس همان گونه 
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كه مي دانید امر به معروف و نهي از منکر كه همانند نماز خواندن واجب است و یك واجب 
شرعي و الهي است هرگز فراموش نکنید.

پتکی، شیروده )1363 - 1342 همدان(   
اگر  انسان  است  این یك وظیفه  منکر كرد  از  نهي  و  معروف  به  امر  در جامعه  ]باید[ 
دشمن درون را كشت دشمن بیرون را هم مي كشد. انسان مسلمان باید تا زنده است كوشش 

كند وگر نه مي گندد.
را  این ها  كه  نمي گوییم  ما  نیست  گرفتن  وروزه  نماز خواندن   تنها  بودن  راستي  پیرو 
انجام ندهید، انجام دهید ولي باید در كنار آن مبارزه باشد مبارزه با جهل، نفس اماره مبارزه با 

دشمني ، مبارزه با بي تفاوتي كه عوامل جدا شدن هر ملتي بي تفاوتي است.

پرتانیان، موسی الرضا )1367 - 1348 خراسان رضوي(   
امر به معروف و نهي از منکر ]را[ فراموش نکنید.

دست  از  را  مملکتمان  و  آئین  و  اسام  كه  ندهید  دست  از  را  خود  اتحاد  و  وحدت 
مي دهیم.

پرواز، خیراه )1364 - 1345 كهگیلویه و بویراحمد(   
تفرقه  شما  بین  بخواهند  و  شوند  متحد  هم  با  انس  و  جن  اگر  كه  شوید  متحد  چنان 

بیندازند سرشان به سنگ بخورد. 

پروین، فریدون )1366 - 1349 كرمانشاه(   
اول سخنم با برادران پاسدار است، البته من كوچکتر از آنم كه این سخن را مي گویم 
افراد مسلمان چه بزرگ و چه كوچك  از منکر براي تك تك  به معروف و نهي  امر  ولي 
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واجب است. 

پروینیان، سید رضا )1364 - 1342 اصفهان(   
از ظلم و  پا خیزید و هركجا آوایي  به  یاریش  براي  هركجا فریاد مظلومي را شنیدید 

بیدادگري بلند بود براي سركوبیش قیام كرده و او را نابود نمایید.
همیشه تا آنجا كه مي توانید امر به معروف و نهي از منکر كنید و فرائض دینتان را به 

طور كامل انجام دهید.
 

پندیار، علیرضا )1365 - 1335 تهران(   
روزه وجهاد و امربه معروف و نهي ازمنکر ]را[ در متن زندگي روزانه خود قراردهید تا 
روح شما غذاي ازم را تغذیه كرده باشد و زمینه براي حکومت جهاني آقا امام  زمان )عج( 

مهیا شود.
 

پیکانی قارانه، ناصر )1364 - 1346 اصفهان(   
اي خواهران و برادران! با هم متحد باشید مبادا اختاف بین شما بیندازند. 

امر به معروف و نهي از منکر كنید و در این كار، ]در مقابل[آزار و اذیت كه از مردم 
نادان مي بینید صبر پیشه كنید. 

پیله ور، عباس )1366 - 1344 كرمانشاه(   
امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید، زیرا امام حسین )ع( مي فرمایند: »ما براي 
امر به معروف ونهي از منکر مي جنگیم«. امام عزیز پیر جماران مي فرمایند: »حرف حق را بزنید 
و لو اینکه همه بر شما بشورند«. در مجالسي كه از انقاب بدگویي مي شود ساكت نمانید كه 
در آن دنیا، شرمنده خون شهدایي كه در راه انقاب و گفتن كلمه حق خونشان ریخته، نشوید. 
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اي مسلمین! متحد شوید و به ریسمان الهي چنگ زنید و با به كارگیري همه امکانات 
راه بر تجلي مقاومت هموار سازید و انتقام خون مظلومان بي گناه را از دشمن غدار بگیرید.

تابش، محمود )1365 - 1341 اصفهان(   
هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از انقاب و امام دور نکنند، زیرا شیطان ها 

در انتظارند كه شما را به انحراف بکشانند.
در جامعه اگر كوچکترین نقطه ضعفي از كسي دیدید با روي خوش به او تذكر دهید 
و طوري كه بتوانید دیگران را هم به سوي خودتان جذب كنید، همین، امر به معروف و نهي 

از منکر ماست، كه جامعه را از راه منحرف بر مي گرداند.
 

ترک، حسین )1365 - 1343 اصفهان(   
امربه  معروف و نهي از منکر را ترك نکنید كه اگر به واسطه زیاد شدن گناه و فساد 

بایي نازل شود همه را در بر مي گیرد و تر و خشك با هم مي سوزند.
 

تركاشوند، هوشنگ )1362 - 1335 همدان(   
براي اطعام مسکین و یتیم توجه خاصي قائل شوید و انجام دهید كه یکي از اوامر اسام 
است و اگر به صورت ناشناس و مخفي انجام دهید حب دنیا را در دلتان كم نموده و ریا را 
همین طور، قلب را سلیم و رحمت پروردگار را جلب مي نمایید. سعي كنید كه براي این كار 

حد و اندازه اي قائل نشوید چرا كه نمونه گویا رفتار امامان معصوم )ع( است.
 بایستي به موقع دیگران را امر به معروف یا نهي از منکر نمایید و خدمتگزار11 مردم 

باشید.

11. در اصل: خدمتگذار.
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توكل پور، محسن )1360 - 1343 كهگیلویه و بویراحمد(    
باید نماز به پا دارید و بعد انفاق كنید یعني به  فقیران كمك كنید كه خداوند مزدتان را 

چند برابر مي كند.
 

جانقربان، علیرضا )1366 - 1349 اصفهان(   
كمتر غیبت بکنید و دروغ بگویید چون كه قرآن مي گوید: »الغیبه اشد من زنا12» یعني 
»غیبت از زنا بدتر است«.  هر كس هم این كارها را مي كند امر به معروف و نهي از منکر كنید 
چون كه هر كس كه مسلمان شد باید و تکلیف بر او هست كه این كار را بکند و اگر این دو 

كار را نکند كمي از مسلماني او بر باد است.
 

جباری، محمدرضا )1365 - 1348 تهران(   
دعوت  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  دعا،  استمرار  جهد،  راستي،  پاكي،  به  را  شما 

مي كنم.
اي جوانان مبادا! در غفلت بمیرید كه علي )ع( در محراب عبادت شهید شد و مبادا! در 
حال بي تفاوتي بمیرید كه علي اكبر حسین همراه حسین )ع( با هدف شهید شد. اي جوانان! 

نکند در رختخواب ذلت بمیرید كه حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد.

جلیلی بال، هادی )1367 - 1347 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

با هم اتحاد داشته باشید و هوشیار باشید كه از دشمنان ضربه نخورید.

12. سخن حضرت محمد )ص(.
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جعفری، بهروز )1361 - 1344 اصفهان(   
وظیفه شما به عنوان یك مسلمان آن است كه امر به معروف و نهي از منکر بکنید و 

جلوي اعمال مخالف اسام بایستید. 

جعفری، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
برادران و خواهران! تنها پیروزي اسام  در وحدت و یکپارچگي شما و پرهیز از تفرقه 

و نفاق، كه خواست شیطان ضد انسانیت و بندگي خداست.
امر به معروف و نهي از منکر بنمایید

جمالی، شجاعت اه )1363 - 1346 فارس(   
براي دوستان و آشنایان نصیحتي دارم كه امر به معروف و نهي ازمنکر كنید سپس جهاد 

كنید كه به درجه الهیات خواهید رسید. 

جمشیدی، علی )1367 - 1348 گیان(   
همیشه یادتان باشد كه تولي و تبري بعد از امر به معروف و نهي از منکر قرار دارد. نکند 
یك نفر كه یك گناهي كوچکي انجام داده است از آن تبري بجوید و او ]را[ به حال خود 
وا گذارید و سعي كنید اول او را به معروف امر و به منکر نهي كنید بعد از آن اگر مؤثر واقع 

نشد از او دوري بجوید.

جمشیدی افارانی، محمدرضا )1362 - 1340 اصفهان(   
     با اتحاد به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیزید. 

شما خواهران حزب اللهي! وظیفه دارید كه به وسیله  امر به معروف و نهي از منکر زنان 
بي حجاب را با حجاب بکنید و با دلیل منطقي با آن ها برخورد كنید. 
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جمشیدی فرد، علی )1364 - 1344 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

 به مسائل روز و حوادث واقعه بي تفاوت نباشید كه ]به[ قول امام عزیزمان وقتي یك 
كشور آسیب مي بیند كه ملتش بي تفاوت باشد. 

  جوادی، احمدرضا )1365 - 1348 اصفهان(
برادراني را كه ضد قوانین اسامي رفتار مي كنند با امر به معروف و نهي از منکر به راه 

اسام هدایتشان كنید.

 

نگهدار جوكار )1366 - 1347 فارس(   
تا آنجا كه مي توانید همدیگر را به امر به معروف و نهي از منکر تشویق و راهنمایي    

نمایید.
 

جو مردی، یداه )1363 - 1346 كهگیلویه و بویراحمد(    
امر به معروف و نهي از منکر ]را[ در بین خود رایج كنید همچنان كه امامان شما این 

طور بودند.
 

جهانگرد اهوازی، عبد الکریم )1366 - 1342 خوزستان(   
همیشه در كارهایتان امر به معروف و نهي از منکر را پیاده سازید و اگر كسي از شما 

ایراد درست گرفت ناراحت نشوید و سعي در رفع آن سازید.
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چاكر الحسینی ابر قویی، مجید )1364 - 1348 یزد(   
به فکر مادیات نباشید و با پول هایتان مسجد بسازید و در راه مستضعفین  انفاق كنید و به 

جبهه كمك كنید. 
از  نهي   و  معروف   به  امر  دیدید  ضعفي  نقطه  اگر  مي خواهم  آموز  دانش  برادران  از 
منکر كنید و اگر اختافي در بین شما است  همین حاا برطرف كنید و قهركردن ها را كنار 

بگذارید.

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(   
اي خواهر من! زینب گونه باش روي خود را از نامحرم بپوشان و امر به معروف و نهي 

از منکر بکن و همه را به امر به معروف و نهي ازمنکر تشویق كنید.

حاج ربیعی، مهدی )1361 - 1345 اصفهان(   
   امر به معروف و نهي از منکر بکنید و به طور كلي فروع دین را عمل و اصول دین را 

اعتقاد داشته باشید. 

حاج غنی، مجید )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
مبادا! امر به معروف و نهي از منکر را فراموش كنید، این امري است واجب كه همه 

مسلمین باید به طور صحیح و مستمر به آن اهتمام ورزند. 

حاجیان حسین آبادی، محمد حسین )1361 - 1344 اصفهان(   
پدر و مادر گرامي، برادران و خواهران عزیزم دوست دارم فریضه امر به معروف و نهي 

از منکر را انجام دهید.
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حاجیلو، محمد )1363 - 1343 همدان(   
از شما مي خواهم همچنان كه تا به حال در خط حسین )ع( بوده وهستید، باشید و در راه 
به هدف رسیدن، استقامت و پایداري نمایید. چشم مظلومان جهان به سوي شماست شمایید 
نابود  را  ظالمان  و  پاره خواهیدكرد  مظلومان  پاي  و  از دست  را  زنجیرها  با ساح هایتان  كه 

خواهید ساخت.
تا آنجا كه مي توانید همدیگر را امر به معروف و نهي از منکر كنید.

حبیبی، عقیل )1360 - 1344 مركزي(   
امر به معروف ونهي از منکر یادتان نرود كه این اصل یکي از اصل فروع دین است و ما 

موظف هستیم كه آن را رعایت كنیم. 

حجتی پور، احمد )1365 - 1325 كرمانشاه(  
فرزندانم! ]به[ امر به معروف و نهي از منکر، رشد افراد از نظر فکري و سیاسي، برنامه 

ریزي وغیره توجه فراوان بکنید.

حجتی نجف آبادی، رضا )1362 - 1346 اصفهان(   
در بین خود روح اخوت و برادري و وحدت را برقرار كنید و بدانید كه یکي از عوامل 
مهم و اساسي در پیروزي انقاب ما وحدت است، در هركاري چه معنوي و چه مادي به هم 

كمك كنید.
كنید كه  دركارهاي خیر شركت  و  نکنید  فراموش  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
سرانجام همه ما طعم مرگ را خواهیم چشید و در دل خاك خواهیم خفت و به حساب و 

اعمال همه ما رسیدگي خواهد شد.
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حججی، محمد علی)حسین( )1362 - 1341 اصفهان(   
زبان را كه وسیله اي است براي انجام یکي از بزرگترین فرائض و واجبات الهي یعني امر 

به معروف و نهي از منکر بکار بیندازید.
 

حدادیان، محسن )1365 - 1347 فارس(     
از برادران دانش آموز كه قلم ساحشان است و برادران رزمنده، خواهش دارم كه تا 
ظلم و تجاوز در جهان وجود دارد اسلحه هایشان را زمین نگذارند و در برابر هر قدرت فاسدي 

ایستادگي كنند و امر به معروف و نهي از منکر را نیز فراموش نفرمایند.

 

حسن زهرایی، ابوالفتح )اكبر( )1365 - 1341 فارس(   
وحدت و انسجام خود را هر چه بیشتر حفظ كنید و با دشمنان داخلي و منافقان با شدت 

و قدرت برخورد كنید.
مبادا! افرادي هنوز نسبت به اسام  انقاب و جریانات كشور و جهان بي تفاوت باشند. 

  حسنوند، عزیزاه
نصیحت من به تمام وارثان انقاب اسامي از جمله خانواده گرامیم این است كه امر به 
معروف و نهي از منکر كنید كه وظیفه هر فرد مسلمان همین است و به گفته امام جعفر صادق 
)ع(: عمل امر به معروف و نهي از منکر است كه باعث برقراري عدالت و از بین رفتن ظلم و 

ستم مي شود.

حسینی، بهمن )1362 - 1340 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را اجرا كنید. درمسائل و مشکات بي تفاوت نباشید.
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حسینی، حسن )1365 - 1342 تهران(   
تا آنجایي كه مي توانید به مردم امر به معروف و نهي از منکر كنید كه یك فرد مسلمان 

این مسئولیت بر گردنش است.

حسینی، سید مهدی )1363 - 1345 خراسان رضوي(
مردم  اتحاد خود را حفظ كنید و گوش به حرف هاي پوشالي بعضي از منحرفان ندهید، 

وقتي دعا تشکیل مي دهید هر شب در یك مسجدي باشد.

حسینی رنانی، سید جمال)1365 - 1349 اصفهان(    
مردم امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید چرا باید چراغ پر فروزان و منور 
امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسامي ما خاموش شده باشد و جوان هاي ما غرق در 
فساد و تباهي باشند چرا جلو فساد را نمي گیرند اگر شما خود این چنین افراد غرب گرا را دور 
كنید و خود از كوچه و بازار حفاظت كنید كه یك وقت فساد در جامعه ما رونق نگیرد كه 
اگر گرفت كه گرفته است آن وقت است كه استعمار به هدف خود رسیده است و كم كم از 
اسام خبري نمي ماند پس اگر خود اقدام نمي كنید كه مسئولین و پدر و مادرها باید مواظب 
بچه هاي خود باشند ااقل وقتي كه جوانان حزب اه و بسیجیان به خاطر احساس مسئولیت 
انساني خود  این وظیفه اسامي  به  انقاب و خون شهدا  از دستاوردهاي  خویش و حفاظت 
عمل مي نمایند آنان را در جامعه از بین نبرند و با آنان همکاري كنید و یا ااقل حمایت خود 

را از آنان اعان داریدگوشه وكنار ننشینید.
 

حق شناس گرگابی، ناصر )1365 - 1348 اصفهان(   
امر به معروف و نهي از منکر ]را[ فراموش نکنید كه همین ها هست كه چشم دشمنان 

اسام را كور مي كند. 
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حمزه زاده، میر مهرداد )1363 - 1346 تهران(   
روحیه امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه قیام امام حسین )ع( از همین جا 

آغاز شد. 
به عهد و پیمان خود وفا كنید كه در روز قیامت از آن سوال مي شود. 

حیدری، قنبر علی ) 1367 - 1346 اصفهان(   
اي برادران و دانش آموزان و اي امیدان این انقاب در مدرسه امر به معروف و نهي از 

منکر را فراموش نکنید. 

حیدری، محمدرضا )1367 - 1348 تهران(   
هرگز بین خود تفرقه نیاندازید و از روحانیت متعهد جدا نشوید كه اگر چنین شود روز 

بدبختي مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست. 
برادران بسیجي! امر به معروف و نهي از منکر در میانتان باشد.

حیدری سروستانی، محسن )1362 - 1340 فارس(   
به آغوش  ازمنکر كنید وآن هارا  به معروف ونهي  امر  برادراني راكه بي تفاوت هستند 

اسام در آورید، به آن ها احسان كنید.
 

حیدری فرید، قدرت اه )1343 - 1341 همدان(   
امر به معروف و نهي از منکر این شعار عظیم و معنوي و دیني  سرور و سید و ساار 

شهیدان امام حسین )ع ( را فراموش نکرده و همواره به آن عمل كنید.
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حیدریان دولت آبادی، علی اكبر )1363 - 1344 تهران(   
جلوي  كنند  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  باید  مي مانند  جبهه  پشت  در  كه  عده اي 

فساد،فحشا، و بي حجابي را بگیرند و بي تفاوتان را به طرف انقاب اسامي جذب كنند. 

خادم پاپی، شاپور) 1361 - 1342 خوزستان(   
با ظلم در ]هر[ حالي به ستیز برخیزید و اسام و امید مستضعفان جهان را یاور باشید و 
آن ها را تنها نگذارید در هر جا كه ظلم مشاهده كردید بر علیه آن به پا خیزید و امر به معروف 

و نهي از منکر كنید و مردم را آگاه سازید.

خالقی اصفهانی، حسین )1365 - 1342 اصفهان(   
دلداري به یتیمان و ضعیفان را فراموش نکنید و دیدار محرومین و محبت به آن ها ]را[ 

فراموش نکنید.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش مکنید.

اي برادران و خواهران! نکند نسبت به انقاب بي تفاوت باشید تفکر غلط گروهك هاي 
انحرافي را داشته و یا سردر اك خود كرده باشید و كاري به برادر دیگرت نداشته باشید.

خان زادی، علی )1363 - 1338 ایام(   
شما را سفارش مي كنم به اینکه مواظب خانواده هاي كم درآمد باشید و مواظب فقیران 

هم باشید و به آن ها رسیدگي و سركشي كنید.
ترك نکنید امر به معروف و نهي از منکر را كه بدترین شما بر شما غالب خواهد شد و 

آن وقت است كه هر چه دعا كنید مستجاب نخواهد شد13.

13. اشاره به وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد: »َا 
تَتُْرُكوا الْمَْر بِالَْمْعُروِف َو النَْهَي َعِن الُْمنَْکِر فَیَُولَی َعلَیُْکْم أَْشَراُرُكْم ثَُم تَْدُعوَن فََا یُْستََجاُب لَُکْم«.
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خان محمدی، غامرضا )1361 - 1346 سمنان(
یکدیگر را امر به معروف  و نهي از منکر كنید كه اگر در جامعه اي امر به معروف و نهي 

از منکر نباشد آن جامعه رو به زیان و فساد و تباهي مي رود.
 

خسروانی شیری، علی محمد )1362 - 1342 فارس(   
امر به معروف ونهي ازمنکركه از واجبات دیني است كامًا به نحو احسن انجام دهیدكه 
بر شما مسلط  نشدید زورگویان و ستمگران  قائل  ارزش  و  اهمیت  به آن  ناكرده  اگرخداي 

خواهند شد و در این صورت دعاي نیکانتان مستجاب نخواهدشد14. 

خسروی عمرو، علی یار )1364 - 1348 خوزستان(   
با یکدیگر دست به ریسمان خدا بزنید چنگ به ریسمان وحدت و مهرباني و دوستي 

بزنید و دشمني را كنار بگذارید.
 

خندان، مهدی  )1362 - 1340 تهران(   
دوستان وآشنایانم! همه شما وحدت را حفظ كنید و با هم برادر باشید و از تفرقه به هر 

صورت بپرهیزید. از فقرا و یتیمان حتماً دلجویي كنید.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

خیری پیله رود، حبیب )1362 - 1346 تهران(   
اي امت حزب اه! اگر كسي را دیدید كه تارك الصلوه و بي حجاب است آن را سریعاً 

نصیحت كنید كه خدا امر به معروف و نهي از منکركنندگان را دوست دارد.

14. اشاره به وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد: »َا 
تَتُْرُكوا الْمَْر بِالَْمْعُروِف َو النَْهَي َعِن الُْمنَْکِر فَیَُولَی َعلَیُْکْم أَْشَراُرُكْم ثَُم تَْدُعوَن فََا یُْستََجاُب لَُکْم«.



227 امر به معروف و نهی از منکر

داوری دولت آبادی، حسن )1361 - 1343 اصفهان(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه از اركان اصلي دین است و ترك آن 

گمراهي بزرگ، سعي كنید با عمل آن مردم را  امر به معروف كنید.

دباغ فردوس، محمد رضا )1363 - 1343 خراسان رضوي(   
نبرند، زیرا  از مردم شهر و كشورم مي خواهم امر به معروف و نهي از منکر را از یاد 

دشمنانتان بر شما چیره خواهند شد اگر این فریضه بزرگ را ترك كنید.

 درگاهیان تیزابی، مرادعلی )1365 - 1332 لرستان(
بر مسلمانان ضربه زده  از تفرقه و دودستگي پرهیز كنید كه آنچه كه در طول تاریخ 
است چیزي جز این نبوده است و قرآن نیز مي فرماید: »به ریسمان الهي چنگ  بزنید و متفرقق 

نشوید15«.

دگله، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
كارهاي خیر را به مدد یکدیگر و اجتماعي انجام دهید و از همکاري در مورد گناهان 

و چیزهایي كه موجب كدورت و دشمني مي شود بپرهیزید.
همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید، پیغمبر )ص( فرمود: »اصاح میان مردم از نماز و 
روزه دائم افضل است و چیزي كه دین را محو مي كند فساد و اختاف است«. بر شما باد كه 
بر روابط دوستانه میان خود بیفزایید، به یکدیگر نیکي كنید، از كناره گیري از یکدیگر و قطع 

ارتباط و تفرقه و تشقیق16 بپرهیزید.
امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید، نتیجه ترك آن این است كه بدان و ناپاكان 

15. بخشي از آیه 103، سوره آل عمران: »َو اْعتَِصُموا بَِحبِْل اَهِ َجمیعاً َو ا تََفَرقُوا«.
16. در اصل: تشقت.
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بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند كرد آن گاه هر چه نیکان شما دعا كنند دعاي 
آن ها مستجاب نخواهد شد17.

داورفر، بهرام )1365 - 1342 خوزستان(   
نوجوانان پایه هاي انقاب اسامیند افرادي كه ایقند و مي توانند آن ها را به راه اسام و 

انقاب بکشانند بر آن ها واجب است كه امر به معروف و نهي از منکرشان كنند.

دهقانی اشکذری، بمانعلی )1364 - 1343 یزد(   
بین شما سوءاستفاده كنند  این جدایي هاي  از  منافقین  وحدت را حفظ كنید نگذارید 
با هم رفت و آمد كنید، اختاف هایتان را حل كنید، یك اختاف  و ضربه به اسام بزنند. 

كوچك را بزرگ نکنید، جلساتي تشکیل دهید و این اختاف ها را حل كنید.
دست از امر به معروف و نهي از منکر نکشید كه اگر امر به معروف و نهي از منکر كنید 

در هر حال پیروزید.

دهقانی تیمور لویی، داوود )1365 - 1348 آذربایجان شرقي(   
 به نماز و روزه و امر به معروف و نهي از منکر اهمیت دهید و وظیفه امر به معروف و 

نهي از منکر را فراموش نکنید.

رادی، محسن )1362 - 1340 اصفهان(   
امر  همدیگر  به  كه  كنید  سعي  پس  نکنید  فراموش  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
و  بدون سر  آینه كه  بتوانید خودسازي كنید و همچون  تا  بکنید  منکر  از  نهي  و  معروف  به 

17. اشاره به وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد: »َا 
تَتُْرُكوا الْمَْر بِالَْمْعُروِف َو النَْهَي َعِن الُْمنَْکِر فَیَُولَی َعلَیُْکْم أَْشَراُرُكْم ثَُم تَْدُعوَن فََا یُْستََجاُب لَُکْم«.
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صدا عیب هاي انساني را كه در مقابلش ایستاده به آن نشان مي دهد. پس بیایید همان طور كه 
حضرت علي )ع( مي فرماید: »مؤمن كسي است كه براي برادر مؤمن خود همچون آینه است«.

غرض اینکه عیب هاي افراد را به خاطر دلسوزي وخود سازي نسبت به آن فرد به آن تذكر 
دهید از روي غرض یا براي كسي عیب تراشي  نکنید.

رام نژاد، سید عباس )1365 - 1342 كهگیلویه و بویر احمد(   
مناطق  رفع مشکات  براي  زماني كه  تا  باشید كه  مطمئن  مسئولین  و  یاران  و  برادران 
بدانید  باید  نکنبد  اقدام  فقیر  . مردم مسلمان و   .  . بهره و  بقه دراز و  بوتو، درنا،  محروم مثل 

مسلمان پشت میزي هستید نه مسلمان آستین باا زده خدمتگذار خلق خدا.  

رجبی، علی اكبر )1365 - 1332 خراسان رضوي(   
از پسرانم عباس و محمد مي خواهم مانند پدرشان باشند و راه او را ادامه دهند، امر به 

معروف و نهي از منکر كنند.

رحمانی، موسی )1372 - 1353 كهکیلیویه و بویر احمد(   
از شما مي خواهم كه وحدت داشته باشید در هر كاري اگر وحدت باشد آن كار به    
راحتي انجام مي گیرد. همین مسئله جنگ ایران و عراق بر اثر وحدت بین نیروهاي انتظامي و 
مردم به پیروزي رسید. البته وحدت به تنهایي كاري انجام نمي دهد و همان طور كه قبًا هم 

گفتم از رهنمودهاي امام استفاده نمایید.
بین خود امر به معروف و نهي از منکر كنید كه خداوند فرموده اند: »شما بهترین امت ها 

هستید چون امر به معروف و نهي از منکر مي كنید18«.

18. بخشي از آیه 110، سوره آل عمران: »ُكنْتُْم َخیَْر أَُمٍة أُْخِرَجْت لِلنَاِس تَأْمُُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر«.
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رحیمی، عبدالمجید )1361 - 1345 تهران(   
باشید و ]از[ تهاجم هایي كه چه از خارج كشور و چه در داخل  وحدت كلمه داشته 

كشور به وسیله منافقین صورت مي گیرد جلوگیري كنید.

رحیمی، محسن )1363 - 1346 تهران(   
اي كساني كه به دین و اسام معتقد نیستید اگر مي بینید حق مظلومي پایمال مي شود 

دست روي دست نگذارید .ااقل بنا به آزادگي و حریت خود را خاموش ننمایید.

رستگار مقدم ابراهیمیان، محمد جواد )1365- 1348 خراسان رضوي(   
خواهشمندم كساني كه گمراه هستند با نصیحت و امر به معروف و نهي از منکر آن ها 
را به راه راست هدایت كنید و اگر قابل هدایت نیستند با قاطعیت آن ها را سركوب و نابود 

گردانید.

رستمی، عباس )1363 - 1340 تهران(   
در امر به معروف و نهي از منکر و در كسب علم و تقوي الهي كوشا باشید و بدانید كه 

جامعه اصاح نخواهد شد مگر به امر به معروف و نهي از منکر.

رستمیان كازرونی، مهدی  )1363 - 1345 فارس(   
المقدور  قائم )عج ( را حتي  امت خیر و حاضر در صحنه كازرون: صندوق خیریه    
بي  خانواده هاي  و  مستمندان  از  زیادي  تعداد  مي تواند  صندوق  این  چون  نمایید  تقویت 
سرپرست را زیر پوشش مالي خود قرار دهد و براي افرادي كه در این گونه كارها پیشقدم 

هستند مي تواند پشتوانه آخرت خوبي باشد. 
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رشیدی، رمضانعلی )1362 - 1348 زنجان(   
نزدیك  به خدا  اعمالتان  این  با  نکنید، زیرا  از منکر را فراموش  نهي  به معروف و  امر 

مي شوید.

   رضا كرمی، ابراهیم )1361 - 1343 اصفهان(
ببرید و از سرمایه  داران حق مستضعفان را  بین  به فقرا كمك كنید و فقر را از جامعه 

بگیرید.

رضایي برزاني،سعید )1366 - 1347 اصفهان(   
جنگ را فرا موش نکنید و مسائل سیاسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را تعقیب كنید و 

در حل مسائل ]و[ كارهاي مردم كوشا باشید.
امر به معروف و نهي از منکر را به هر نحو احسن و ممکن گسترش دهید البته به نحوي 

كه قانون اسام را زیر پا نگذارید، و با مشورت روحانیت مبارز و متعهد اقدام كنید.
با مال و جانتان در راه خدا كار كنید و با یکدیگر وحدت داشته باشید.

رضایی صدر آبادی، حبیب اه )1366 - 1338 یزد(    
اي مردم! به هوش باشید كه وظیفه سنگین است. امر به معروف و نهي از منکر كنید و 

به آنان كه به جامعه اسامي خیانت مي كنند نصیحت كنید.

رضاییان، علی )1362 - 1326 اصفهان(   
باشید و براي عهد و پیمان هاي خود احترام قائل شوید  بند  به عهد و وفاي خود پاي 
و هیچ گاه عهدشکن نباشید ]و به عهدي[ كه با دیگران مي بندید بي توجه نباشید در عهد و 

پیمان ها مواظب باشید خدا فراموش نشود.



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا232

از امر به معروف و نهي از منکر دست نکشید و این دو امر الهي را خوب انجام دهید و 
این را همیشه با جدیت انجام دهید و لحظه اي از آن غافل نباشید و خود نیز مرد عمل باشید.

رضواني، بهروز )1361 - 1327 آذربایجان شرقي(   
را  خود  آخرت  و  ایمان  هستند،  امام  خط  مخالف  كه  را  جواناني  بپرهیزید  تفرقه  از 
فروخته اند و از منافقین فریب خورده اند نصیحت كنید در صورتي كه قبول نکنند در مقابل 

آن ها ایستادگي كنید حتي یك لحظه از امر به معروف و نهي از منکر دست بر ندارید.

رمضانی، امراه )1365 - 1341 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید چرا كه اگر از این وظیفه الهي سرپیچي 
كني پلیدان جامعه بر شما حکومت مي نمایند و آنگاه هر چه بر ضد آن ها دعا و نفرین كنید 

مستجاب نخواهد شد.

رنجبر، همت علي)1367 - 1345 فارس(   
سعي كنید امر به معروف و نهي از منکر كنید. همیشه از حق دفاع كنید نگذارید ]حق[ 
مظلومي پایمال شود، و هیچ گاه با ظالمین سازش نکنید كه موجب ننگ دنیا و آخرت مي شود 

همیشه با ستم مبارزه كنید.
  

رنجبر آتدوتان، علی )1362 - 1339 تهران(   
شما هم در پشت جبهه امر به معروف و نهي از منکر كنید كه اان موقع آن نیست كه 

ما بي تفاوت باشیم.
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رنجکش آدرمن آبادی، محمد )1361 - 1339 اصفهان(   
بر ضد مستکبرین بشوریم و دركنار محرومان جهان مبارزه اي پیگیر را سازماندهي و 
دنبال كنیم و امیدوارم كه شما و برادراني كه صدایم را مي شنوند اگر تا به حال گامي در این 
زمینه برنداشته اند صادقانه و با تاكتیك اسامي این هدف مقدس انساني و اسامي را دنبال 

كنند.
امر به معروف و نهي از منکر را به عنوان یك دستور اسامي و انساني قبول كرده و 

جهت رشد و آگاهي هر چه بیشتر جامعه اسامي بکوشید.

روح پرور ستاره، سید جواد )1367 - 1341 فارس(   
امربه معروف ونهي ازمنکر یادتان نرود وهمیشه باید امربه معروف ونهي از منکركنید 

كه امر به معروف و نهي ازمنکر خیلي واجب است.

روشن، حسن )1364 - 1344 اصفهان(   
این مردم را امر به معروف و نهي از منکر كنید تا همه در زیر سایه یك محیط خدایي 

در راه حق قدم بردارند و از كج روي ها و انحرافات محفوظ بمانند.

ریوندی، حسین )1361 - 1333 تهران(   
وحدت كلمه را حفظ كنید و همان طور كه تا حاا ثابت شده تنها رمز پیروزي وحدت 

كلمه است.

رییسی، نادر )1365 - 1348 فارس(   
نمي كند دشمن  از منکر  نهي  به معروف و  امر  یعني  ندارد  خداوند مؤمني را كه دین 
مي دارد و كسي كه به قلب و زبان و دست از گناهان جلوگیري نمي كند مرده اي است در 
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میان زنده ها19.

زارع، مهرزاد )1365 - 1345 فارس(   
خواهران وبرادران عزیزم! شما را به امر به معروف و نهي از منکر سفارش  مي كنم باشد 

كه خدا از شما راضي باشد.

زارع هرندی ،مصطفی )1362 - 1343 اصفهان(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید. با مال هایتان انفاق كنید، نگذارید در 

جامعه اسامي بعضي از اشخاص در فقر به سر برند.

زارعی، علی )1366 - 1345 فارس(   
پیوسته ستمگر را دشمن و ستمدیده را یار و مددكارباشید. درحق یکدیگر دوستي و 

فداكاري كنید و از جدایي از یکدیگر سخت اجتناب نمایید.
امر به معروف و نهي ازمنکر را از یاد مبرید كه اگر ازیاد ببرید بي تردید پلیدان و فاسدان 
برشما راه یابند و مسلط شوند و اگر بعد از آن به درگاه خدا نیایش كنید دعایتان مستجاب 

نگردد.

زراعت كار، هاشم )1365 - 1350 خوزستان(   
خدا را، خدا را، درباره تهیدستان و فقرا آن ها را در زندگي شریك خود سازید.

خدا را، خدا را، درباره یتیمان، مبادا گرسنه و بي سرپرست بمانند.
كارهاي خیر را به مدد یکدیگر و اجتماعي انجام دهید و از همکاري در مورد گناهان 

19. اشاره به سخن امام علي )ع(: »َمن تََرَك إنکاَر الُْمنَکٍر بَِقلبِِه ویَِدهِ ولِسانِِه فَُهَو َمیٌِت بَیَن اْلحیاِء: كسی كه منَکر را با قلب و 
دست و زبانش انکار نکند، مرده ای است میان زندگان«.
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و چیزهایي كه موجب كدورت و دشمني مي شود بپرهیزید.
همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید و بر مبناي ایمان و خدا شناسي متفق و متحد باشید 
و از تفرقه بپرهیزید، پیغمبر )ص( فرمود: »اصاح میان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و 

چیزي كه دین خدا را محو میکند فساد و اختاف است«.
از كناره  به یکدیگر نیکي كنید،  بیفزایید،  بر روابط دوستانه میان خود  باد كه  بر شما 

گیري از یکدیگر و قطع ارتباط و تفرقه بپرهیزید.
امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید، نتیجه ترك آن این است كه بدان و ناپاكان 
بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند كرد آنگاه هر چه نیکان شما دعا كنند دعاي 

آن ها مستجاب نخواهد شد.

زمانی ثانی، سید هادی )1361 - 1338 آذربایجان شرقي(   
دانش آموزان حزب اللهي همواره مواظب خود باشید و یکدیگر را امر به معروف و 

نهي از منکر نمایید.

زمانیان یـزدي، ابراهیم )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
سخني چند با برادران و خواهران مسلمان، هموطنان عزیز همیشه همبستگي و انسجام 
خود را حفظ كنید تا بدین وسیله وحدانیت خود را به دشمنان اسام نشان دهید چون در تاریخ 
برادران و  نابودي وحدت یك جامعه تفرقه مي باشد. شما  ثبت شده است. بهترین راه براي 
خواهران عزیز از تفرقه دوري كنید و دست به دست هم دهید تا بدین وسیله خار چشم دشمنان 

باشید.
نکند خداي نکرده بهانه اي به دست این منافقین بدهید، چون این ها یك ضعف در ما 

ببینند آن را به صورتي بزرگ مي كنند، كه باعث ضربه به اسام مي شود.
این امر به معروف و نهي از منکر است كه باعث شده گروه كثیري را از خواب غفلت 
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بیدار كند و این انقاب اسامي را به تمام جهان صادر كند و این گونه تمام جهان را به جنب 
و جوش بیاورد.

زین الدین بوستانه، محسن )1365 - 1343 فارس(   
 به برادران اهل مسجد وجماعات سفارشي مي كنم كه سعي كنید اخوت بیشتري در بین 

خود داشته باشید.

ژاله حاجی، محمد ابراهیم )1365 - 1344 قزوین(   
در امور خیر پیش قدم بوده و فعال باشید و از پدرم تقاضا دارم كه در امور خیر پیش 
قدم بوده و اطرافیان را نیز به این امور دعوت نمانید و از انفاق و بخشش و كمك به بینوایان 

هیچ دریغي نکنید.

سادلجی، قدرت اه )1364 - 1347 همدان(   
امر به معروف و نهي از منکر را از یاد نبرید كه امام حسین )ع( مي فرماید: »من براي امر 
به معروف و نهي از منکر قیام كردم و در راه آن نیز جهاد مي كنم« و اگر این  جنگ سالیان 

درازي هم طول بکشد باید دفاع كنیم20 دفاع از اسام و حریت به همگان واجب است.

سالک غام علی، ابراهیم  )1366 - 1346 تهران(   
هر كس موظف است كه نفس خود را محاسبه كند امر به معروف و نهي از منکر كند 

اگر كسي بي دلیل از این كار امتناع ورزد ملعون است.

20. در اصل: كرده.
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سبزواری، نوراه )1363 - 1338 اصفهان(   
بااخره هر كس در هر پست و مقامي باشد وظیفه و تکلیفش را كه خدا و پیامبران و 

شهدا بر عهده اش گذاشته اند به نحو احسن انجام دهد.

سپهری نژاد، ابوالحسن )1361 - 1338 فارس(   
پولي كه مي خواهید خرج فاتحه و بزرگداشت من نمایید خرج فقرا و مستمندان بکنید.

ستار شمس آبادی، محمد حسین )1365 - 1344 یزد(   
امروز امر به معروف  و نهي از منکر را فراموش  نکنید اگر چه باعث  دشمني بین  شما 

شود، یعني بین افرادي كه امر به معروف  و نهي از منکر مي كنند.

سرانجام، جمشید )1361 - 1339 آذربایجان شرقي(   
امیدوارم كه امر به معروف ونهي از منکر واقعا درسپاه جاي خود را پیدا كند اگر خطایي 
از یك مسئول سر زد آن را به طور خصوصي اطاع دهند و اگر نشد به مسئولین بااتر بگویند.

سعادت آگاه، سید محمود ) 1365 - 1345 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر  و نماز جمعه و دعاي كمیل را فراموش نکنید كه همین ها 

است كه چشم دشمنان اسام را كور مي كند.

سعادتي فر، علي ) 1364 - 1329 خراسان جنوبي(   
از تفرقه دوري كنید امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید. به عهد و پیمان 

خود وفا كنید.
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سلیمانی، مجید)1365 - 1348 اصفهان(   
]مواظب باشید[ هرگز بین شما تفرقه نیاندازند و از روحانیت متعهد جدا نکنند كه اگر 

چنین كردند روز بدبختي مسلمانان و روز جشن ابرقدرت هاست.

سلیمانی، ناصر )1364 - 1343 تهران(   
خواهران و برادران عزیز و پدر و مادر عزیزم! خواهانم امر به معروف و نهي از منکر 

كنید كه این جزء فروع دین است و واقعاً مظلوم واقع شده .

سلیمانی درچه، محمد تقی)رضا( )1361 - 1335 اصفهان(   
امربه معروف و نهي از منکر كنید كه جامعه اسامي در پناه امر به معروف و نهي از 

منکر اصاح مي شود.

سفیدكار، یداه  )1361 - 1343 اصفهان(   
مادرم! انفاق كن از جان و مال و هر چه داري و مهیا كن برادرانم را براي این كار.

خواهرانم! امربه معروف و نهي از منکر كنید.

سوخته زاده، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
تنها خواسته اي كه دارم ]این است كه[ تکلیف شرعي امر به معروف و نهي از منکر را 

از یاد نبرید.

سیاوشی، شیر محمد   
اي امت قهرمان نهاوند! شما را به خدا به تفرقه چنگ نزنید اینکه وحدت را كه سفارش 
به  نسبت  پس  است  خورده  شکست  ما  وحدت  از  دشمن  كه  زیرا  كنید  حفظ  است  قرآن 
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یکدیگر واحد باشید كه این وحدت بین شما، سرانجامش پیروزي اسامي اسام بر كفر و 
نفاق و شرك است.

سیدی نیاسری، سید حسن)حسین(  )1363 - 1345 اصفهان(   
اان دشمنان در كمینند و مي خواهند  به هر وسیله و راهي كه شده این انقاب را از 
با  با كم كاري ها،  با احتکارات،  با شایعات خود،  با جمله خود،  ببرند آن ها مي خواهند  بین 
گران فروشي ها، با تهمت ها و تبلیغات سوء خود ضربه اي به اسام و انقاب بزنند ما در مقابل 

باید با همدیگر متحد شویم.
 

سیستانه اي، محمدرضا )1361 - 1338 تهران(    
باشید و در راه اسام قدم بردارید. همدرد بي  به فکر همنوع خود  سعي كنید همیشه 
زبانان و بي گناهان و مستضعفان باشید. هیچ وقت به فکر مال و ثروت نباشید و همیشه پول یا 
ثروت را به خاطر این بخواهید كه در راه خدا خرج كنید دست برادران و خواهران خود را 

بگیرید و آن ها را كمك كنید.

 

شاطر كهکی، محمد تقی )1366 - 1342 قم(    
تو اي مادر سعي كن در زندگي حضرت فاطمه )س( را الگوي خود قرار دهي و امر به 

معروف و نهي از منکر كني.

شبانی، محمد رضا )1365 - 1340 خراسان جنوبي(   
همه برادران و خواهران را به امر به معروف و نهي از منکر كردن دعوت مي كنم و از آن 
حالت بي تفاوتي بیرون بیایید و به این زمینه امر به معروف و نهي از منکر اهمیت خاص بدهید 
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تا ان شاءاه21 بتوانید شمه اي از مدینه هاي فاضله را در دیارمان برپا كنیم.

شریعتی نیا، مهدی )1365 - 1348 اصفهان(   
همیشه متحد باشید كه دشمن فقط از اتحاد شما مردم مسلمان مي ترسد و اگر شما اتحاد 
نداشته باشید دشمن همه را از بین خواهد برد و همان طور كه امام عزیز فرمودند: »اگر ملت ها 

با هم متحد شوند آمریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند« و این واقعیتي است بزرگ.
وصیت مي كنم كه امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه اگر به این مسئله 

عمل نکنید با افراد مشرك در یك سطح هستید.

شریفی، ایرج )1365 - 1348 اصفهان(   
مردم با فساد و فحشا در هر صورتي مبارزه كنید كه دوري از امر به معروف و نهي از 

منکر جامعه را متاشي مي كند.

شریفی، علی )1366 - 1345 اصفهان(   
پس چرا انفاق نمي كنید مگر كسي چیزي از خودش دارد هرچه كه هست از خداست.

در خون  نو گلي  روز  هر  ناظرید  و  شاهد  كه خودتان  همان گونه  عزیز  ملت  اي  شما 
غلطیده به سوي وطن خود هجرت مي كند در حالي كه موقع رفتن خودتان شاهد بودید كه 
بعضي از آن ها موقع رفتن براي ساكت شدن فرزندان خود قول دادند كه موقع برگشتن براي 
آن ها تحفه اي به یادگار بیاورد ولي موقعي با پدر روبرو مي شوند كه به جز صورتي خونین 
و بدني قطعه قطعه و دستي پر از خون و غم و اندوهي بزرگ چیز دیگري به یادگار نیاورده 
است. حال بر شماست كه با دست محبت آمیز، این یادگار دلبند آن سردار اسام را نوازش 
دهید طوري با فرزندان یتیم رفتار كنید كه احساس بي پدري نکنند. طوري با آن ها رفتار كنید 

21. در اصل: انشاءاه.
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كه دوست دارید مردم بعد از وفات شما با یتیمانتان رفتار كنند.
اي سروران من اي بزرگان من اي خواهران و اي برادران چرا امر به معروف  نهي از 
منکر نمي كنید؟ اگر امر به معروف و نهي از منکر نکنید روز قیامت چه جوابي به خدا مي دهید 

كاري كنید كه در روز قیامت جوابگوي شهدا باشید.

شریفي رنانی، بهمن )حمزه( )1366 - 1343 اصفهان(   
از شما مردم حزب اللهي مي خواهم كه به دو اصل سازنده و بیدار كننده جامعه اسامي 
یعني امر به معروف و نهي از منکر عمل كنید و نگذارید كه جامعه ما به بي تفاوتي كشانده 

شود.

شریفی صدر، جواد )1362 - 1343 تهران(   
سعي كنید به یتیمان و بي بضاعت ها خیلي  كمك كنید و این قدر به فکر خود و شکم 
خود نباشید، قدري فراتر روید و به فکر همه باشید تا خدا هم فکر شما باشد، نگذاریم با شکم 

سیر بخوابیم و از دیگران بي خبر باشیم.
كارهاي خیر انجام دهید. هیچ وقت امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه 

اگر بکنید خیلي بد است و خدا دوست ندارد.
 

شکوری، محمد رضا )1361 - 1344 تهران(   
اي برادران و خواهران عزیز! امر به معروف و نهي ازمنکر را در بین خود رواج دهید تا 

فساد از شما دور شود و به جاي آن پاكي ها در بین شما ترویج شود.

شکوری گركانی، محمد صادق )1362 - 1331 تهران(   
 به فقرا و ضعفا، به طور مخفي و محترمانه كمك كنید. مسئله امر به معروف و نهي از 
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منکر یادتان نرود و روش آن را نیز یاد بگیرید.

شهیدی راد، محسن )1362 - 1346 اصفهان(   
برادران و خواهران! سعي كنید امر به معروف و نهي از منکر كنید و دست و زبانتان را 
از زشتي باز دارید و با تاش وكوشش خودتان آن را به جاي آرید و در راه خدا جهاد كنید 
كه شایسته اوست و در راه خدا از سرزنش شونده باك نداشته باشید و براي حق هرجا و به هر 
سخن باشد اقدام كنید و در این راه كسب دانش نمایید و خود را بر شکیبایي نامطلوب عادت 

دهید و بدانید شکیبا بودن در راه حق نیکو و خوب است.

شیخی)شیخ( برزكی، محمد علی )1379 - 139 كردستان(   
به شما بازماندگان تذكر مي دهم به عنوان یك بنده حقیر و گناهکار خداوند، كه سعي 
كنید وحدت اسامي خود را حفظ كرده و در اختافات وارد نشوید كه دشمن را خوشحال 

خواهید كرد و قلب امام زمان )عج( را جریحه دار.

شیخی زازرانی، مرتضی )1361 - 1338 اصفهان(   
ما باید امر به معروف و نهي از منکر را در عمل پیاده كنیم كه اگر این عمل پیاده شود 

جامعه اصاح مي شود.

شیاسی، ناصر )1361 - 1339 اصفهان(   
همگي شما را دعوت ]مي كنم[ به امر به معروف و نهي از منکر كه مهمترین مسئولیت 

و وظیفه ما در این زمان و هر زمان دیگر مي باشد.
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شیرزادی، جعفر )1360 - 1340 فارس(   
هیچ وقت امر به معروف و نهي از منکر را طبق رساله امام از یاد نبرید همچنین مستمندان 
و مستضعفان از یادتان نروند و بدانید این انقاب از آن هاست و تا مي توانید كمك به آن ها 

كنید.

صابری خورزوقی، بهروز )1365 - 1344 اصفهان(   
فرموده:  قرآن  در  خداوند  است  اه  حزب  امت  شما  وحدت  درمورد  دیگرم  سخن 
یعني  نشوید«  زنید ومتفرق  الهي چنگ  »به ریسمان  بحبل اه جمیعا واتفرقوا22»  »واعتصموا 
اینکه اگر همه كارها رابراي رضاي خداوند انجام دهیم هرگز متفرق نخواهیم شد پس سعي 
كنید ایمانتان به خداوند را زیاد كنید تا متفرق نشوید اگر مي خواهید متفرق نشوید مطیع فرمان 

امام باشید و از دستورات او پیروي كنید و هرگز او را رها نکنید.
از واجبات دین اسام است  از منکر را كه  نهي  به معروف و  امر  اه!  اي امت حزب 
آینه  »مومن  المؤمن23«  مرات  »المؤمن  است  نقل شده  معصومین  از  یکي  از  نکنید.  فراموش 
باید مانند آینه باشند براي یکدیگر، اگر عیبي از هم  اینکه مؤمنین  مؤمن دیگر است« یعني 

دیدند به هم تذكر دهند.
 

صادقی جهانی، علی )1362 - 1339 قزوین(   
اي امت قهرمان و حق جو! یتیمان را نوازش كنید و به خانواده هاي بي سرپرست سربزنید، 

آن ها را دلداري دهید.
دشمنان اسام را شاد نکنید، دست از نفاق بردارید، یکدل و یکرنگ شوید، وحدت 

كلمه داشته باشید.
امر به معروف و نهي از منکر كنید.

22. بخشي از آیه 103، سوره آل عمران.
23. از سخنان حضرت محمد )ص(.
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صادقی زلفی، شنبه )1360 - 1332 خوزستان(   
تا آنجا كه مي توانید دست از ارشاد بر ندارید، امر به معروف و نهي از منکر را فراموش 

نکنید.

صالحی، محمد )1365 - 1340 مركزي(   
تا مي توانید كمك هاي خودتان به جنگ و جبهه ها را فراموش نکنید تا مي توانید در راه 

خدا انفاق كنید.

صالحی، محمد )1365 - 1340 مركزي(  
  اي امت مسلمان! اتحادتان را بیشتر كنید و طبق آیه شریفه كه مي فرماید »واعتصمو 

بحبل اه جمیعا و ا تفرقوا24« یعني »به ریسمان الهي چنگ زنید و متفرق نشوید«.

صرافی، امیرهمایون )1365 - 1346 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر كنیم یعني وقتي عیب كسي را مي خواهیم بگوییم نباید 
فقط همان یك عیب را بگوییم باید تمام خوبي هاي آن فرد را هم بگوییم مثل آینه در ضمن 

نباید زیادتر یا كمتر از آنچه هست را هم بگوییم درست مثل آینه مسطح.

 صفایی، محمد رضا )1375 - 1333 مازندران(
امر به معروف و نهي از منکر را بزرگ بشمارید و نگذارید محیط انقابي ما به خاطر 
ما  جامعه  و  پایگاه  در  بي عفتي  و  بي حجابي  تب  و  بیماري شود  دچار  در صحنه  بي توجهي 
بیدار شود25. انگار همه در خواب مرگ فرو رفته اند چرا مردان بي غیرت شده اند.حزب اه 

24. بخشي از آیه 103، سوره آل عمران.
25. در اصل: مي كند.
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نصیحت كند و امر به معروف و نهي از منکر كنید كه مسئول هستید.

صفری، احمد )1361 - 1344 تهران(   
در ایجاد وحدت و برابري میان یکدیگر كوشا باشید.  امر به معروف و نهي از منکر را 

فرامواش نکنید.

صمدی، ناصر )1365 - 1345 اصفهان(   
به نمایش بگذاریم وپشتیبان بسیج و  وحدت خودمان را درعرض دید دشمنان اسام 

سپاه باشیم.

صمدی برج سفلی، حسین )1365 - 1341 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را حتماً در زندگیتان حتي المقدور پیاده كنید.

ضامن مهرابی، علی )1364 - 1342 اصفهان(   
این  افراد بد و شرور بدون  از منکر را در جامعه زنده كنید كه  به معروف و نهي  امر 

مطلب دست به كار بیشتر مي زنند.

ضیایی، خدابخش )1360 - 1343 اصفهان(   
فقیران و تهیدستان را در زندگي خود شریك كنید.

درباره یتیمان مبادا گرسنه و بي سرپرست بمانند و همچنین در باره همسایگان.
كار هاي خیر و سودمند را اجتماعي انجام دهید كه خیلي بهتر است .

باهم وحدت داشته و به هم نیکي كنید و از تفرقه بپرهیزید.
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امر به معروف و نهي از منکر یادتان نرود كه اگر در فکرش نباشید دشمن بر شما مسلط 
مي شود و بر شما ستم مي كند پس كاري نکنید كه عذاب الهي بر شما نازل شود.

درباره یتیمان و بي سرپرستان مبادا به آن ها كمك نکنید.

طاهر خانی، فرهاد )1366 - 1351 قزوین(   
بکوشید تا تفرقه و اختاف را از میان بردارید تا پیروز شوید.

مردم را امر به معروف و نهي از منکر كنید و بدانید اگر در راه خدا قدم بر مي دارید 
همانا شما رستگارید.

طاهری بوئینی، محسن )1364 - 1346 قم(   
با حفظ وحدت و نظم مشت محکمي بر آخرین ترفند دشمن در جهت نابودي اسام و 

جمهوري اسامي بزنید.

طباطبایی، سید مرتضی ) 1362 - 1345 سیستان و بلوچستان(   
از برادران و خواهران دیني توقع دارم نظام اسامي را محترم بشمارند و به خاطر قرآن 

در دین خود ثابت قدم بوده و تردیدي به خود راه ندهند و وحدت خودشان را حفظ كنند.
از پدر و برادرم مي خواهم با دو فریضه امر به معروف و نهي از منکر اطرافیان را هدایت 

كنند.

طب صیادی، احمد )1365 - 1342 آذربایجان شرقي(
خودتان از مال هایتان انفاق كنید به فرد ]فرد[ مردم محروم رسیدگي كنید و خود را جد 
مردم بدانید نه اینکه خود را دركوچه پس كوچه قایم كنید و یا به ظاهر ]خود را[ مسلمانان 
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انقاب، نمایان نکنید.
همیشه در صحنه باشید و به داد محرومین و مظلومین جهان برسید.

امر به معروف و نهي از منکر كنید و با اعمال خوب خود دین خدا را به كفاران نشان 
دهید.

طوسی اول، محمدرضا )1361 - 1340 تهران(   
برقول و وعده كه مي دهید وفا كنید امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه 

یکي از راه هاي ساخته شدن افراد مي باشد.

  

طینوشی، حیدرعلی )1360 - 1337 فارس(
شما را تذكر مي دهم به امر به معروف و نهي ازمنکر تا جامعه ما ان شاءاه26 درست شود.

عاشوری كپورچای، علی )1361 - 1342 تهران(   
توصیه مي كنم به امر به معروف و نهي ازمنکر.

پیام دیگري با برادران، یاران و تمامي دوستانم دارم و آن این است كه در كنار مسائل 
مي دهید  اجازه  چرا  بمانید؟  خواب  مي خواهید  چرا  بي خبرید؟  چرا  كنید،  فکركنید، گوش 
ملعبه و بازیچه دست این كافران خدانشناس و ملحدان باشید؟  چرا به خود و دینتان این خیانت 
عظیم را روا مي كنید این عمل را به خاطر خوشي چند لحظه نکنید كه واه جزو خاسرین و 

زیانکاران هستید.
اولین پیامم به تمامي ملت ایران و تمامي مسلمین است این است كه: »واعتصموا بحبل 
یا رمز  اه جمیعا و اتفرقوا27« همگي شما در زیر چتر واحد رهبري جمع و وحدت كلمه 

26. در اصل: انشاءاه.
27. بخشي از آیه 103، سوره آل عمران: »به ریسمان الهي چنگ زنید و متفرق نشوید«.
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پیروزي را از دست ندهید كه حافظ وحدت كلمه حافظ انقاب و ثمرات آن است.

عاصمی مردق، علی )1365 - 1350 آذربایجان شرقي(   
مؤمنان را به دین اسام دعوت كنید وكسي را كه از راه منحرف مي شود امر به معروف 

ونهي از منکر كنید.

عالی پور مرغملکی، مراد )1364 - 1348 چهارمحال و بختیاري(   
و  مسئولین  محترم  اي  خدا  به  را  شما  اسامي  نظام  محترم  مسئولین  به   وصیت  یك 
دلسوخته به خاطر حفظ اسام وخون شهدا بیایید با خودتان با برنامه  ریزي وكمك حزب اه، 
منکرات و زشتي هایي را كه با اشکال مختلف مي رود تا چهره اسام و انقاب را لکه دار كند 
با قاطعیت انقابي نابود سازید و یا اجازه دهید كه امت اسام با عمل دقیق به رساله عملیه، امر 

به معروف و نهي از منکر  را خود عملي سازد.

عباسی، رضا )1363 - 1345 تهران(   
مبادا! یاد كودكاني را كه شب ها گرسنه سر بر بالین مي گذارند فراموش كنید و هیهات 

شیعه علي )ع( باشید و به  یاد مستضعفان و مستمندان نباشید.
امر به معروف و نهي از منکر را در هر حال فراموش نکنید و نکند به  خاطر دوستي و 
اینکه اگر امر به  معروف كنید یا نهي از منکر، دوستت ناراحت شود این عمل واجب را ترك 

كنید.

عباسی تودشکی)تورشکی(، حسن )1379 - 1339 كردستان(   
فراموش نکنید كه امر به معروف و نهي از منکر از فروع دین مي باشند و باید آن را 

انجام دهیم تا مشمول رحمت و مغفرت خداوند قرار بگیریم.
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عباسی مکوندی، غامعباس )1361 - 1335 اصفهان(   
فرو  و روزي گرسنه  را روزي سیر سازید  آنان  مبادا كه  مکنید  یتیمان غفلت  از حال 

گذارید.
امر به معروف و نهي از منکر را از دست ندهید ]...[28 بدان به شما دست یابند و دعاتان 

به درگاه الهي بر آورده نگردد.

عبدالمنافی)موحدی(، جواد )1367 - 1348 تهران(   
اختاف و نزاع و تفرقه را كنار بگذارید كه هیچ گاه خداوند مردمي را كه دچار اختاف 

و نزاع باشند هدایت و یاري نمي كند.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه تأخیر در آن موجب تسریع در عذاب 

است.

عبدالهیان دهکردی، علی )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاری(   
به درد مردم مستضعف رسیدگي كنید كه  حامیان  انقاب  همین مستضعفین هستند.

امر به معروف ونهي از منکر را فراموش نکنید.

عبدلی، حجت )1361 - 1344 تهران(   
از تفرقه میان مؤمنین دوري و اتحاد و وحدت خود را استحکام بخشید.

امر به معروف و نهي از منکر را به جاي آورید.

28. ناخواناست.
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عبدی، اسد اه)1365 - 1342 مركزي(   
از كلیه مستضعفان جهان به ویژه ملت شهید پرور ایران خواهشمندم كه وحدت خودتان 
را حفظ و محکمتر كنید از نزاع و تفرقه با یکدیگر بپرهیزید و قرآن مجید را قاضي امورات 

خود قرار دهید و همگي علیه استکبار جهاني قیام كنید.

عبدی، محمدتقی )1365 - 1348 تهران(   
خواهرم! مي خواهم همچون  زینب )س( باشي و او را بشناسي و مقلدش باشي و از همه 
مردم مي خواهم كه به ریسمان محکم الهي چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیزید29 وگرنه مدیون 

خون شهدا خواهید شد.
بمیرید كه علي )ع(، صدوقي، مدني، دستغیب، و اشرفي در  نکند در غفلت  جوانان! 
محراب عبادت شهید شدند، مبادا در حال بي تفاوتي و بي هدف بمیرید كه رزمندگان اسام 

در جبهه ها با هدف شهید مي شوند.

عجم گرد، محمود )1362 - 1345 خوزستان(   
ضعیفان و درماندگان را فراموش نکنید و با عزت و احترام خاصي آن ها را یاري كنید.

عجم گرد، محمود )1362 - 1345 خوزستان(   
از همه شما درخواست دارم كه قواعد اسامي مثل امر به معروف و نهي از منکر و سیر و 
سلوك به سوي اه ]را انجام دهید[ ولي نکند بدون آگاهي و از روي هوا و هوس این قواعد را 
بخواهید پیاده كنید بلکه باید از راهش وارد شد كه همان درس خواندن و درس گرفتن است.

29. اشاره به آیه 103، سوره آل عمران.
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عجم لو، شمس علی )1364 - 1352 قم(   
جلوي  و  نکنند  نفوذ  میانمان  وكفار  منافقین  تا  باشیم  داشته  همبستگي  و  اتحاد  هم  با 

توطئه هاي منافقین را بگیریم و همیشه در صحنه حاضر باشیم.

عرب خانقلی خالقیان، رجبعلی ) 1363 - 1345 سمنان(    
از اختافات خود دست بردارید و امتي موحد باشید چرا هنوز دست از ریاست طلبي 
خود بر نمي دارید؟ چرا هنوز در ظلمت و جهالت به سر مي برید؟ چشمانتان را باز كنید و ببینید 

كه این انقاب برایتان چه كرده است.

عرفانی، اسد اه )1364 - 1340 تهران(   
خود را با سختي هاي جامعه وفق دهیم به یاد افراد سطح پایین جامعه باشیم و به آن ها 

كمك كنیم.
در محیط هاي انجمن هاي اسامي باید جوانان روي رشد افراد از نظر فکري، نظامي، 
سیاسي، امر به معروف و نهي از منکر، برنامه ریزي صحیح، تشکیل گروه هایي كه بتوان روي 

آن ها از هر نظر كار كرد، توجه فراوان كنند. 

عسگر زاده، احمد )1364 - 1340 تهران(   
بد امر به معروف و نهي از منکر نکنید كه مردم را از حق و دین حق، دور مي كند.

عضدی، حسن )صادق عطار( )1366 - 1339 تهران(   
بدانید كه راه راست و روشن، بهترین راه هاست. امربه معروف و نهي از منکر كنید تا 

جامعه روي ستمکاري نبیند و همه با هم متحد و برادر باشید.
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عاف، ناصر ) 1365 - 1343 خوزستان(   
دوستان بدانید كه امام حسین )ع( در راه امر به معروف و نهي از منکر به شهادت رسید 

پس دوستان عبرت بگیرید و امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

عاقه مندان، جواد )1362 - 1342 اصفهان(   
سعي كنید وحدت اسامي خود را حفظ كرده و در اختافات وارد نشوید كه دشمن را 

خوشحال خواهید كرد و قلب امام زمان را جریحه دار.

علمداریان، احمد )1367 - 1348 تهران(   
وحدت خودتان را طبق گقته امام حفظ كنید و همان طور كه خداوند به شما فرمان داده 

است به ریسمان چنگ زده و متفرق نشوید30. 

علی باایی چریانی، محمدرضا )1364 - 1343 اصفهان(   
امر به معروف و نهي از منکر كنید و دست و زبان خود را از انجام كارهاي زشت باز 

دارید.
اي برادران و خواهران! آگاه باشید مبادا دشمنان اسام بین شما تفرقه بیندازند و شما 
روز جشن  و  مسلمانان  بدبختي  روز  كردند  چنین  اگر  كه  كنند  متعهد جدا  روحانیت  از  را 

ابرقدرت هاست.

علیایی، محمد  )1365 - 1348 فارس(   
به بي حجاب ها تذكر دهید و امر به معروف و نهي از منکر كنید تا خون شهدا پایمال 

30. اشاره به آیه 103، سوره آل عمران: »اِْعتَِصُموا بَِحبِْل اّه َجِمیعاً َوَا تََفَرقُوا«.
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نشود.

غامی،  رحیم )1367 - 1348 اصفهان(   
امر به معروف و نهي از منکر كنید و اگر خافي دیدید نروید و براي دیگران بگوبید 
خاف را براي خافکار بگوید كه اوست خافکار و شما هم مرتکب گناهي بزرگ نخواهید 

شد.

فاضل، محمد )1365 - 1347 اصفهان(   
از اختافات بپرهیزید و نگذارید عده اي در صفوف شما رخنه كنند  و وحدتتان را از    

بین برند كه خود امام بارها این مسئله را بیان نمودند.

فخاری، علی محمد )1365 - 1346 اصفهان(   
اي دوستان! امربه معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید چون كه نهي  از منکر و امر 

به معروف انسان ها را از خطا و اشتباه دور مي كند.

فرامرزی، بیژن )1361 - 1340 فارس(   
بدانید كه وظیفه  ندارند و  به كساني كه آگاهي  بکنید  از منکر  نهي  به معروف و  امر 

شرعي هر مسلمان است.

فرج زاده، محمد حسین)1366 - 1349 فارس(   
شما برادرانم اگر تا به حال اختافاتي داشتید مسئله اي در بینتان بوده است و من قادر 
به حل و ایجاد وحدت بین شما نبوده ام شما را به خون خود قسمتان مي دهم كه بعد از من 
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وحدت و یکپارچگي خود را حفظ كنید و از اختافات و گوشه نشیني پرهیز كنید.

فرحبخش، علی اصغر )1365 - 1343 فارس(   
همه را دعوت مي كنم به سوي تنها راه نجات كه راه انبیاء و اولیاء و ائمه )ع( است و آن 
راه جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهي از منکر و تاش در راه تقویت اسام و نابودي 

كفر است.

فرهادی، مجید )1370 - 1349 كرمانشاه(   
برادران خود را توصیه مي كنم به31 دفاع از اسام و دستورات اسامي ]و[ انجام فریضه 

مهم دیگر كه امر به معروف و نهي از منکر مي باشد.

فرهمندی نژاد، علی ) 1379 - 139 كردستان(    
از شما مي خواهم كه ]از[ تفرقه و جدایي و دو دستگي دست بردارید و دست برادري 

با هم بدهید.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

فرهی، غامرضا )1364 - 1343 خوزستان(   
بزرگان هیچ وقت امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکردند چرا كه همیشه خود 
نداي  منتظر  لحظه  هر  مظلوم  و  مستضعف  ملل  كه  اان  پس  مي كردند،  احساس  مسئول  را 
روح انگیز اسام و نواي دل انگیز كام  اه مجید هستند، جهت نجات آن ها از چنگال كفار 
بي دین، اول خودتان را بسازید، یکدیگر را از كارهاي زشت نهي كنید، به خوبي ها راهنمایي 

كنید.

31. در اصل: كه.
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فاح فاز، محمود )1363 - 1345 خراسان رضوي(   
از تفرقه و جدایي پرهیز كنید.

اگر به  یکدیگر امر به معروف و نهي از منکر مي كنید دوستانه و دلسوزانه باشد نه با كینه 
و عقده، نگذارید دیگران باعث این جدایي شوند.

فاحت پور، بهروز)مهدی( )1371 - 1343 تهران(   
اصل فراموش شده ]در اسام[ امر به معروف و نهي از منکر است كه در همه حال تذكر 

دهید كه نفع شما در آن است.

فاح شیروانی، عبداه )1365 - 1341 تهران(   
در كارها با هم مشورت كنید و همدیگر را یاري كند وحدت یادتان نرود كه از محمد 

)ص( تا خمیني تذكر داده شده است.
تا آن وقت كه جان در بدن دارید از امر به معروف و نهي از منکر خودداري نکنید.

فاحیان، مهدی )1362 - 1346 تهران(   
برادران! سعي كنید بین سپاه و ارتش اختاف نیندازید و بر ضد یکدیگر سخن نگویید 

و هر كسي عیب سپاه و ارتش را به نااهلش بگوید منافق است.
اگر خطایي بود باید امر به معروف و نهي از منکر كنید براي همه اهل مسجد از بسیجي 

و غیر بسیجي واجب است كه با خوشرویي براي خدا امر به معروف و نهي از منکر بکنید.

   فوادی حقیقی، علی كرم ) 1365 - 1346 فارس( 
اتحاد خودتان را حفظ كنید و جامعه اسامي ]را[ از هر نوع خطري حفظ كنید.
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به  نسبت  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  زینب وار  مؤمنه  خواهران  32كه  ان شاءاه 
خواهراني كه فریب ظاهر دنیا را خورده اند فراموش نمي كنند و به امید اینکه آن ها به خود 

آیند و از كارهایشان دست كشند.

قاری ایوری، محسن )1362 - 1346 خراسان رضوي(   
این وجود خوش  با  دارید،  نگه  زنده  میان خود  در  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 

برخورد و خوش سخن و مهربان حرف بزنید تا نکته اخاقي شما بر دل بنشیند.

قاسم نژاد، شیرزاد )1365 - 1343 مازندران(   
دانشجویان مذهبي! با بیشتر درس خواندن و تکیه ساح امر به معروف و نهي از منکر و 
تأثیر گذاردن به جو و اصرار بر خودسازي و تاش بیشتر، نیاز جامعه را از نظر نیرو متخصص 

و متعهد برآورده سازید.

قاسمی، سعید )1362 - 1347 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید و خود امر به معروف و ناهي ازمنکر 

باشید.

قاضی زاهدی، عباس ) 1366 - 1343 اصفهان(    
من از شما عزیزان و سروران گرامي عاجزانه خواهش مي كنم با دیگر برادرانتان دست 
نشیني ها و  این شب  بگذارید و در  را كنار  اختافات جزیي  این  و  بدهید  اخوت  دوستي و 
جلسات كه مي نشینید به جاي این حرف هاي اختاف آمیز صحبت از دوستي و محبت بزنید.

32. در اصل: انشاءاه.
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همدیگر را در مسائل و احکام شرعیه امر به معروف و نهي از منکر كنید.

قایدی بلیانی، غریب علی )1365 - 1341 فارس(  
اي مردم! از تفرقه بپرهیزید و همواره وحدت خویش را حفظ نمایید كه با وحدت و 

رهبري آگاه به همه اهداف عالیه اسام خواهید رسید.
برادرانم در پایگاه مقاومت! امروز پایگاه هاي مقاومت، ستاد جذب نیرو مي باشد پس 
نکند كه با اختافتان مردم را از انقاب و اسام بري نمایید و به جا امر به معروف و نهي از 

منکر كنید.

قایمي،نادر)مهدي( )1367 - 1345 تهران(    
و  بیشتر گردد  و  بسیج حفظ  معنوي  تا جو  باشید  داشته  در كارهایتان وحدت  همیشه 

برادران كه به مسجد و بسیج تازه راه پیدا مي كنند عاشق و شیفته این راه شوند.
و  باشد  به ضرر خودتان  نباشید گرچه  منکر روي گردان  از  نهي  و  معروف  به  امر  از 

زندگاني را بازیچه هواي و هوس هاي نفساني خود قرار ندهید.
 

قایمی، محمد جعفر )1364 - 1346 مركزي(   
از دسته شدن وتفرقه جداً خودداري كنید.

از منکر را مد نظر  به معروف و نهي  امر  از خانواده عزیزم خواهانم كه مسئله بزرگ 
داشته باشید.

قایمي تهراني، مهدی )1365 - 1345 تهران(   
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید از اهداف آقا امام حسین )ع( در جنگ 

و راه خانواده او بوده است.
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از شما تقاضا دارم كه احساس مسئولیت را در خود حفظ كنید و هر كاري كه از دست 
شما در جهت پیشبرد اهداف انقاب اسامي بر مي آید انجام دهیدكه این نیز خود جهادي 

است با فضایل بسیار.

  

قدس)حسینی(، كامیار)حسین( )1365 - 1348 تهران(
كه  اینست  دارم  مفید  مدرسه  در  به خصوص  آشنایانم  و  دوستان  به  من  كه  سفارشي 

هیچ گاه امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنند.

قدیری قهدریجانی، حسینعلی   
امر به معروف كنید، همان طوري كه امام علي )ع( مي فرمایند: »ا تتركوا اامر بالمعروف 
و النهي عن المنکر فیولي علیکم اشراركم ثم تدعون فا یستجاب لکم33« »امر به معروف و 
نهي از منکر را ترك نکنید كه اگر ترك كردید اشرار شما بر شما چیره مي شوند]سپس دعا 

مي كنید و دعایتان مستجاب نمي شود[«.
این وقت  در  است كه  این  مادران و خواهران  و  پدران  و  برادران  به شما  من  وصیت 
حساس بي تفاوت نباشید و مردمي باشید همیشه در صحنه و در سنگر و گوش به فرمان امام 

باشید.

قرآن نویس، هادي)1361 - 1340 اردبیل(   
به اصول و مباني امر به معروف و نهي از منکر آگاهي  پیدا كرده و به آن عمل كنید.

قلی نژاد، غامحسین)1365 - 1339 خراسان رضوي(    
نزد خدا  بهترین كارها  انفاق كنید كه  از مال خود  نوازش و دلداري دهید.  را  یتیمان 

33. وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد.
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است. اگر مي خواهید جامعه شما سالم بماند. امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

قندهاریون، علیرضا )1362 - 1342 خراسان رضوي(   
 امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه اصل قیام حسیني را همین تشکیل 

مي دهد.

كارگر ابرقویی، قاسم )1366 - 1347 فارس(   
وصیت من به این امت این است كه امر به معروف ونهي از منکر را ترك نفرمایند و در 

امورات خود طبق موازین اسامي و دستورات ائمه علیهم السام عمل نمایند.

كارگری كرمی، محمد حسین )1365 - 1330 خراسان رضوي(   
دست از وحدت كلمه بر ندارید و سعي كنید افرادي كه عامل تفرقه هستند را نصیحت 

كنید و اگر به گوش نگرفتند به مردم معرفیشان كنید.
از امر به معروف و نهي از منکر دست بر ندارید.

كارگشا، هاشم )1362 - 1341(   
اي برادران! كساني را كه گمراه هستند امر به معروف كنید چون امر به معروف و نهي از 
منکر براي انسان ها ضروري و باعث از بین رفتن اشتباه مي شود و حضرت علي )ع( مي فرماید: 
»امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید كه اگر ترك كردید اشرار شما بر شما چیره 

مي شوند]سپس دعا مي كنید و دعایتان مستجاب نمي شود34[«.

34. وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد: »ا تتركوا 
اامر بالمعروف و النهي عن المنکر فیولي علیکم اشراركم ثم تدعون فا یستجاب لکم«.
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كاشانی، علی )1365 - 1347 قم(   
كسي كه امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهد پس اوست جانشین خدا و نماینده 

رسول خدا در زمین پس شما هم امر به معروف و نهي از منکر كنید.

كافی گنگ، اصغر )1365 - 1341 تهران(   
شما را به اتحاد و همبستگي و اتصال سفارش مي كنم و از نفاق و پراكندگي بر حذر 

مي دارم. 
امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهید و به آن عمل كنید.

كاویان، محمد حسن )1365 - 1344 فارس(   
امروز انقاب اسامي ما احتیاج به وحدت و هماهنگي و اتحاد دارد و بهترین عاملي 
كه مي تواند در پیشبرد انقاب مؤثر و كارساز باشد وحدت و پیوستن به ریسمان محکم الهي 
است. پس این آیه از قرآن و كام خدا كه مي فرماید: »واعتصموا بحبل اه جمیعا وا تفرقوا« 
را از یاد نبرید و به صورت یك امت واحد در آمده و با اتحاد خود قدرت و توان را از دشمنان 

بگیریم.
امر به معروف و نهي از منکر كنیم.

كاویانی، مصطفی )1361 - 1346 اصفهان(   
امر به معروف و نهي  از منکر را فراموش نکنید كه كه یك امر واجبي است بر تمام 

مسلمانان، كه باید آن را عمل كنند.

كدخدا زاده، محمدعلی ) 1365 - 1329 اصفهان(    
امر به معروف و نهي از منکر ]را[ كه به گفته علما به منزله تمامي فروع دین است و از 
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وظایف واجب فرد فرد ما مسلمین است  فراموش نفرمایید.

كرباسیان ورنامخواستی، اصغر )1363 - 1341 اصفهان(   
دشمن سرسخت ظالم ویاور و همکار مظلوم باشید.

ازپشت كردن به هم وقطع رابطه برحذرباشید. معروف ونهي ازمنکرراترك نکنید.
به یتیمان مخصوصایتیمان بیکس وبیچاره سركشي ورسیدگي كنید.

كرمانی القریشی، سید مهدی ) 1362 - 1346 اصفهان(   
برادران و خواهران امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهید و اگر كساني هستند كه 

منحرف هستند ]آنان را[ به راه و خط امام راهنمایي كنید.

كرمی هرستانی، عبد الرحمن )1379 - 1339 كردستان(   
ستمگر را دشمن وستمدیده را یار و مددكار باشید مانند مواي متقیان علي )ع(

با هم دوست و مهربان باشید و برادري ها را حفظ كنید وكلمه برادر را به عمل برادري 
و اخوت مبدل كنید و هر چه دارید به هم ببخشید و نگذارید كه خداي نکرده یك كسي با 
دوست شما یا برادرشما دستش را پیش ناكسي كه از دین خارج است دراز كند وفقرش باعث 
شود كه شما هم خداي نکرده توجه نداشته باشید و فقر موجب بشود كه ایشان از دین خارج 

بشود و از پشت كردن به یکدیگر و جدایي از هم بترسید.
ازكارهاي  بازداشتن  از منکر و  نهي  به كارهاي شایسته و  نمودن  به معروف وادار  امر 
زشت را رها نکنید كه اگر رها كردید بدكرداران، آن هایي كه با شما بد هستند آن ها كه با 

خدا بد هستند آن هایي كه علیه شهدا قدم بر مي دارند بر شما مسلط مي شوند.
همیشه به عهد خودتان وفادار باشید.
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كریمی، اسماعیل )1365 - 1346 اصفهان(   
اي برادران و همسنگران و اي امت شهید پرور بدانید همان طوركه امام عزیزمان بارها 
فرموده اند: »رمز پیروزي ما در این انقاب وحدت كلمه و ایمان مردم بوده است« سعي كنید 

كه وحدت را حفظ كنید و به ایمان خود افزوده]كنید[.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

كریمي سودرجاني، سعید )1366 - 1344 اصفهان(    
وحدت را حفظ كنید و از نفاق و تفرقه سخت پرهیز نمایید.كساني كه مفسده اخاقي 
دارند سخت با آن ها مبارزه كنید و اصل امر به معروف و نهي از منکر را جامه عمل بپوشانید.

كشاورز، محمد رضا ) 1362 - 1341 خوزستان(   
از معاشرت با افراد ناباب و كساني كه فساد اخاقي دارند خودداري نمایید و آن ها را 

امر به معروف و نهي از منکر بکنید.

كشتکاران، علیرضا ) 1379 - 1339 كردستان(    
امر به معروف و نهي از منکر را در عمل پیاده كنید كه اگر پیاده شود جامعه اصاح 

خواهد شد.

كشوري دوغایي، ابراهیم ) 1366 - 1339 خراسان رضوي(    
مردم نسبت به جامعه و مسائل اسامي بي تفاوت نبوده و نقش سازنده امر به معروف و 

نهي از منکر فراموش نکنند.
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كاهدوزان، علی )1362 - 1343 اصفهان(   
مي فرماید:  )ص(  اكرم  رسول  كه  بدانید  واجب  خود  بر  و  دهید  تشکیل  را  جماعات 

»الجماعه رحمه و التفرقه عذاب« یعني »جماعت مایه رحمت و تفرقه باعث عذاب مي شود«.

كیانیان، عباس )1366 - 1346 همدان(   
به پاي حق بایستید تا آن جا كه توان دارید در مقابل ظلم بي تفاوت نباشید نه ستم بر خود 

را بپذیرید و نه بر دیگر مسلمانان را.
توصیه مي  كنم به انضباط، نظم و وفاي به عهد35 كه بهترین یاران تقوایید. سهل انگاري 

مؤمنین در وفاي به عهد و قول، موجب هاك درون نظام اسامي است.

گرجی زاده، قوام )1366 - 1349 كهگیلویه و بویراحمد(   
سفارش مي كنم از تفرقه و غیبت پرهیز كنید.

 شما را وصیت مي كنم  به امر به معروف و نهي از منکر.

گلستانی، امیر )1366 - 1348 فارس(   
دیگر اختاف و نفاق در بین شما نباشد كه خداي ناكرده ضربه به اسام و جمهوري 

اسامي مي خورد.

گلشن، بیژن)عبداه(  ) 1362 - 1337 اصفهان(   
برادران مؤمن و متدین همیشه سعي نمایید كه گرفتاري ها و مشکات برادران ایماني 

خود را رفع نمایید و از حال یکدیگر جویا باشید.

35. »را« حذف شده است.
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گل محمدی، اسماعیل )1365 - 1342 تهران(   
برادر عزیزم! در كار خیر همیشه پیش قدم باش ]و[ امر به معروف و نهي از منکر را 

فراموش مکن.

گله داری، مهرداد )1365 - 1345 خوزستان(   
اختافات را كنار بگذارید سعي كنید قلب هاي خود را به یکدیگر نزدیك كنید و دست 
در دست همدیگر بگذارید و سعي در پیشبرد انقاب كنید. امروز دشمن از حربه اختاف، 
انقابیون در  به وسیله  انقاب را  به وسیله این توطئه  انقاب استفاده مي كند و  نابودي  براي 

حال از بین بردن است.
اشتباهات را با امر به معروف و نهي از منکر برطرف كنید و این كار خدا پسند)امربه 

معروف و نهي از منکر( را هرگز فراموش نکنید.

گودینی، غامحسین )1362 - 1333 كرمانشاه(   
با وحدت كلمه، دشمن را در هر كجا كه هست خوار و نابود كنید و به منافقان و دیگر 
گروههاي غیر اسام و غیر خط امام فرصت فعالیت نداده و ]با[ ساح ایمان به جنگ آنان رفته 

و اسام را پیروز و كفر را نابود كنید. 
به یاد پا برهنه ها و یتیمان باشید.

اله، جعفر )1366 - 1346 تهران(   
بهترین راه هایي را كه مي شود دین خدا را یاري كرد امر به معروف و نهي از منکر است.
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لطفی، محمدرضا ) 1365 - 1347 مركزي(    
ناكرده  خداي  نکند  نکنند  فراموش  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر  اه  امت حزب 

بي تفاوت بوده باشند كه خاموش نشستن گناه بزرگي است.

ماجدی، سید مصطفی )1362 - 1344 تهران(   
تفرقه  اثر  در  كه  نپویید  است  اسام  در  تفرقه  موجب  كه  تنازع  و  اختاف  راه  هرگز 

ضعیف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد.

مانده علی، خسرو ) 1365 - 1345 اصفهان(    
تا مي توانید در راه اسام و قرآن و امر به معروف و نهي از منکر كوتاهي نکنید.

مانیان سودانی، مصطفی )1364 - 1335 اصفهان(   
از روحانیون آگاه، جهت سخنراني در محله دعوت كنید. در امور خیر شركت نمایید.

برادران! بدانید همان طور كه امام عـــزیـــزمان بارها فرموده اند: »رمز پیروزي ما در این 
ایمان مردم بوده است« و همان طور كه فقیه عالي قدر فرمودند رمز  انقاب وحدت كلمه و 
پیروزي انقاب ما در وحدت و یگانگي و ایمان مردم و رهبري قاطع بوده است سعي كنید 

كه وحدت را حفظ كنید.
حسین  امام  قیام  عامل  مهمترین  كه  نکنید  فراموش  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
)ع( امر به معروف و نهي از منکر است و مردمي كه36 امربه معروف و نهي از منکر نکنند و 

جامعه اي كه از آن امر به معروف و نهي از منکر رخت بر بست به انحطاط كشیده مي شوند.

36. »از« حذف شده است.
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متدین طوسی، محمد مهدی )1366 - 1312 خراسان رضوي(   
مساكین را دوست داشته باشید و با ایشان مجالست كنید.

 اي فرزندان من! امر به معروف و نهي از منکر، در جاي خود بنمایید و فرزندانتان را با 
خدا و اوامر و نواهي او آشنا كنید.

محبی كردسفلی، كاظم )1364 - 1345 اصفهان(   
برادرم! از امر به معروف و نهي از منکرات غافل مباش تا به این طریق خون برادران 

شهیدت را پاسدار باشي.

محمد پور، محمد )1366 - 1349 فارس(   
برادران عزیز! امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهید. برادران و خواهران عزیز! با 
همدیگر به طریق محبت و شفقت رفتار نموده و كینه ها را از دل هاي خود بزدایید و با وحدت 
خود در راه به ثمر رساندن نهال انقاب بکوشید تا در دنیا و آخرت سرافراز و رستگار شوید.

محمدی، حجت اه )1363 - 1345 تهران(   
برادران و خواهران عزیز! امر به معروف و نهي از منکر را همیشه به یاد داشته باشید و 

به عمل برسانید.

محمدی، خداخواست ) 1360 - 1339 فارس(    
از پدر و مادر و بستگانم تمنا دارم كه هدف شهدا را دنبال كنند كه آن امر به معروف 

و نهي از منکر است.
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محمدی، علیرضا )1361 - 1340 اصفهان(   
انفاق در راه خدا از بهترین و دوست داشتني ترین چیزها حتي فرزندانتان را » لن تنالوا 

لبر حتي تنفقوا مما تحبون37« )سوره آل عمران، آیه 92(.

محمدی، علی مردان ) 1360 - 1342 خوزستان(    
از پدر و مادر عزیزم مي خواهم كه امر به معروف و نهي از منکر را هیچ وقت فراموش 

نکنند.

مخملی، مجید )1362 - 1345 تهران(   
به خانواده گرامیم توصیه مي كنم به امر به معروف و نهي از منکر توجه كنند.

در این زمان هركس نسبت به انقاب اسامي بي تفاوت باشد مدیون خون سرخ شهدا 
است و آن دنیا جوابگوي خون این عزیزان باید باشد.

مرادیان زازرانی، علی )1360 - 1341 اصفهان(   
امر به معروف و نهي از منکر را در عمل پیاده كنید كه اگر این پیاده شود جامعه اصاح 

خواهد شد.

مرادی پور، علی )1365 - 1342 گیان(   
اسام عزیز را خیلي روشن تر به آن هایي كه هنوز غافلند بفهمانید آن ها را امر به معروف 

و نهي از منکر كنید.

37. «هرگز به نیکوكاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید«.
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مرادي مطلق شیرازي،امین رضا )1366 - 1341 فارس(    
بدانید كه در جاهایي كه امر به معروف و نهي از منکر نباشد  دعا مستجاب نمي شود پس 

امر به معروف و نهي از منکر را با توجه بیشتر انجام دهید.

مشفق نسب، نجف قلی ) 1365 - 1337 كهگیلویه و بویراحمد(    
امر  به معروف و نهي از منکر كنید كه حسین )ع( به خاطرهمین بوده است كه دین   

اسام را آبیاري كرده است. ریشه منافقین را برطرف سازید كه بر همه شما واحب است.

مشکینی، مهرداد )1361 - 1335 مازندران(   
من به نوبه خود از برادران دیني متعهد خود تقاضا دارم كه تا جایي كه مي توانند امر به 

معروف و نهي از منکر كنند.

مظفري، محمدرضا )1367 - 1347 قم(    
مادرم! شما را به خدا بعد از من به یاد فقرا و بینوایان باشید و هركمکي كه از دستتان بر 

مي آید در این مورد دریغ نکنید.
وصیت من به خواهرانم اینست در جامعه امر به معروف و نهي از منکر كنند.

مطلبی حسین آبادی، صالح )1365 - 1344 تهران(   
وظیفه مهم دیني یعني امر به معروف و نهي از منکر را به نحو احسن به انجام برسانید و 

امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.
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مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(   
همه ما به سوي یك مقصد مي رویم و همه ما مخلوق یك خداییم آن هم خداي احد 
پس این تفرقه ها، این اختاف ها، این چندگانگي ها همه شیطاني است اگر همه یك خدا را 
پرستش مي كنیم به یك خدا ایمان داریم كه آن هم خداي ا شریك له است پس این همه 

جنجال ها و این همه اختافات بین مسلمین و مؤمنین خداي ناكرده براي چیست؟ 
امر به معروف و نهي از منکر را كه از واجبات است فراموش نکنیم همه ما احتیاج به این 
مسئله داریم پس این مسئله بسیار مهم و حیاتي كه اگر نباشد جامعه از رشدش كاسته مي شود 
]را فراموش نکنیم[. متأسفانه این مسئله خیلي كم شده و باید با تشویق و ترغیب روحانیون 
باقي بماند و یکي از دایل نهضت امام حسین علیه السام  بزرگوار این مسئله38 در اجتماع 
همین مسئله بود كه فحشا تمام جامعه را فرا گرفته بود و معروف ها به دست فراموشي سپرده 

شده بود و از همه در روز قیامت نسبت به این مسئله حساب مي كشند.

مقاره زاده اصفهانی، علی )1362 - 1339 اصفهان(   
 در زندگي امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید.

طرف  به  و  بود  الهي  انقاب  یك  ما  انقاب  این  مي دانید  كه  همان طور  عزیزان!  اي 
حاكمیت حکومت اه در روي زمین پیش مي رود و قصد دارد كه اسام را در همه جا حاكم 

گرداند پس عزیزان مواظب باشید خداي نخواسته نسبت به مسائل انقاب بي تفاوت نباشید.

مقامی، علیرضا )1365 - 1342 خوزستان(   
امر به معروف و نهي از منکر را عملي كنید تا یك جامعه ایده آل داشته باشید و اگر 

جامعه ایي این فریضه الهي را به جاي آورد ]پیروز[ خواهند شد.
بسیار آگاه  و  نشانه و آیت روشن خداست  انقاب  این  بدانید كه  برادران! خوب  اي 

38. »ثبوت خود را« حذف شده است.
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باشید كه امام زمان این انقاب را به پیش میبرد و نباید هیچ شکي در آن داشته باشیم نکند كم 
كاري و بي تفاوت باشیم كه خدایي نکرده فردا در مقابل او خجل و شرمنده باشیم.

مقدسی، مجید )1361 - 1343 تهران(   
اي دوستان! سعي كنید برادران كوچك خود را به نماز خواندن و كارهاي درست و امر 

به معروف و نهي ازمنکر دعوت كنید.

ماحسین چاوشی، حمیدرضا )1367 - 1342 تهران(   
از اهل خانواده مي خواهم در كمك به محرومین دریغ نفرمایند.

یا امر به معروف و نهي از منکر كنید یا آنکه عذاب پروردگار همه را احاطه خواهد 
كرد.

ملک پور نوسفادرانی، رضا )1379 - 139 كردستان(   
وحدت را به هر قیمت حتي رفتن آبروي خود حفظ كنید كه پیروزي هاي ما از وحدت 

و شکست هایمان از تفرقه است.
 

منصوری شوازی، صمد )1365 - 1337 یزد(   
سعي كنید به وظایف اسامي و شرعي خود با كمال دقت و مو به مو عمل كنید و    
خداي نا كرده مسلمان به چند ركعت نماز خواندن كه تنها یکي از دستورات اسام و ستون 
دین است كفایت نکند بلکه تمام دستورات الهي مانند امر به معروف و نهي از منکر و غیره 

]را انجام دهد[.
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موذنی، محمد رضا )1361 - 1339 خوزستان(   
بیچارگان و مستمندان را یاري كنید تا خدا شما را یاري كند.

نهي  و  معروف  به  امر  یعني  مانده  غریب  اسام  در  كه  اصلي  دو  این  گرامي  برادران 
ازمنکر را یاري كنید.

موسوی، سید عیسی )1361 - 1345 گلستان(   
خدا  از  نکنید  كمك  ستمگر  و  ظالم  و  برگناهکار  باشید  ستمدیده  و  مظلوم  مددكار 

بترسید زیرا خدا سخت عذاب كننده است.
از منکر را ترك نکنید  به معروف و نهي  امر  به شما فرموده  چنان كه خداي عزوجل 
در غیر این صورت خداوند وایت امر و حکومت شما راه به دست بدترین شما بدهد)یعني 

حاكم شما مرد ظالم خواهد شد(.

موسوی، سید فرید)علیرضا( )1365 - 1344 خوزستان(   
امر به معروف و نهي از منکر كنید و براي این كار علم و معرفتتان را زیاد كنید، در 
جمعي كه وارد مي شوید سعي كنید بي تفاوت نباشید، مجسمه نباشید، اگر اشتباهي مي بینید از 
راه صحیح تذكر بدهید و به اصاح امور بپردازید، اگر واجبي ترك مي شود یا سبك شمرده 
مي شود بي تفاوت نباشید، دین اسام را از خود و مال خود بدانید و اگر كوچك ترین تعدي 

نسبت به آن دیدید بي تفاوت نباشید.

موسوی سهرفروزانی)مهرفروزان(، سیدرضا ) 1363 - 1343 اصفهان(    
امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید كه اگر ترك كردید اشرار بر شما چیره مي 

شوند ، پس از آن شما براي آن دعا كنید ولي به اجابت نمي رسد39.

39. اشاره به وصیت امام علي )ع( به امام حسن )ع( و امام حسین )ع( هنگامی كه ابن ملجم ) لعنه اه ( او را ضربت زد: »ا 
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موسوی كاته، سید محمود )1365 - 1345 تهران(   
سعي كنید در امر به معروف و نهي از منکر ]كوشا باشید[ ولي قبل از آن خود، از اهل 
معروف باشید و دوري كنندگان از منکر و از راهش مردم را به معروف دعوت كنید و از منکر 
دورشان كنید و مي توانید از كتاب »ده گفتار« آیت اه شهید مطهري در این رابطه استفاده 

كنید.

موسیوند، علیرضا ) 1364 - 1338 تهران(    
مبارزه با بي تفاوتي ]كنید[ كه یکي از مهمترین عوامل جدا شدن هر ملتي از یکدیگر 
بي تفاوتي است كه مثًا بگویم به من چه و دیگري هم بگوید به من چه هر كسي به عمل 
خودش، مثال معروفي است كه مي گویند )موسي به دین خودش و عیسي به دین خودش( نه 

این درست نیست باید در جامعه امر به معروف و نهي از منکر باشد یك وظیفه است.

موایی ایزد موسی، قدرت )1361 - 1343 تهران(   
من متأسفم از اینکه مسئله امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسامي ما آنچنان 
رواج پیدا نکرده است امیدوارم شما به این مسئله خیلي مهم، توجه كنید و آن را سر لوحه 
كارهاي خود قرار دهید همان طور كه در قرآن مي فرماید:  »باید از تمام مسلمین گروهي باشند 

كه دعوت به سوي خیر و امر به معروف و نهي از منکر نمایید40«.

مومن دخت قهفرخی، محمدرضا ) 1366 - 1351 چهار محال و بختیاري(    
از شما مردم شهید پرور فرخشهر مي خواهم كه هر كس كه پشت سر انقاب اسامي 
حرفي بزند با آن مخالف باشند و از آن بخواهند كه دیگر از این حرف ها نزند و آن را امر به 

تتركوا اامر بالمعروف و النهي عن المنکر فیولي علیکم اشراركم ثم تدعون فا یستجاب لکم«.
40. آیه 104، سوره آل عمران: »و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئك هم 

المفلحون«.
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معروف و نهي از منکركنند.

مهدی، اسفندیار )1365 - 1327 اصفهان(   
اگر نمي توانید در جبهه شركت نمایید در پشت جبهه مردم را امر به معروف و نهي از 

منکر كنید.

میرابوالقاسمی، سید علی  ) 1361 - 1340 تهران(    
خودسـازي و امر به معروف و نهي از منکر، ضـامن سامت جامعه است و دوري از ایـن 

]دو[ سبب متاشي شدن جامعه است41.

میر جعفری، سید مصطفی ) 1365 - 1348 قم(    
مي رسد  آن ها  به  من  كه صداي  كساني  تمامي  و  برادرانم  و  خواهر  و  مادر  و  پدر  به 
سفارش و وصیت مي كنم كه حفظ ارزش هاي اسامي و مخصوصاً وظیفه امر به معروف و 

نهي از منکر مسئولیت و تعهد شما را به نظام اسام دو چندان مي كند.

میر حسینی، رضا )1365 - 1346 تهران(   
مسئولیت هایي كه برگردنتان گذاشته شده است از زیر بار آن شانه خالي نکنید كه این 
كارتان موجب ناراحتي ما و غضب الهي قرار نگیرد مسئولیتي كه از باا به شما داده مي شود 
بتواند عهده دار آن باشد قبول كنید و قبول نکردن شما  اگر مي دانید كسي دیگر نیست كه 

باعث ضربه زدن و تضعیف خون شهدا مي باشد.

41. در اصل: آن.
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میردار، امیر )1365 - 1345 گلستان(   
باید ]ما[ ملت ایران ایجاد همبستگي داشته باشیم تا منافقین كوردل در ما نفوذ نکنند و 

جلوي توطئه هاي استکبار جهاني را بگیریم.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنیم.

میرزا محمدی بنیادی، محمد تقی ) 1362 - 0 نامشخص (   
 مردم را به وحدت دعوت نمایید كه عامل پیروزي وحدت است و از تفرقه بپرهیزید 

كه خواسته مستکبران جهان است.

 

میرزایی، علی اكبر
تنها سفارش من به تمامي مسلمین این است كه امر به معروف و نهي از منکر را همیشه 

عمل نمایید كه این كار حسین )ع( بود و در هر زماني ازم است.

میرزایي، فریدون ) 1364 - 1346 تهران(   
بین خویش مهر و  نفاق دوري كنند و  تفرقه و  از  باید جداً  براداران و عزیزان  تمامي 
محبت را گسترش دهند  یعني خویش را مصداق آیه شریفه قرار دهند كه مي فرماید: »مؤمنین 
واقعي كساني هستند كه همیشه در بین خویش مهربان هستند ولي نسبت به كفار و منافقین 

شدید و دشمن«.
برادران! همیشه امر به معروف و نهي از منکر را با رعایت شرایط آن در بین خویش 
رواج دهند كه بهترین راه براي سازندگي بسیج و سالم ترین جهت براي رسیدن به كمال است.
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نارگانی، محمدرضا )1367 - 1347 یزد(   
اي امت قوي و قدرتمند بافق و ایران اسامي، هوشیار باشید كه دشمن درگوشه و كنار 
در تاش است كه فرزندان صالح شما را از انقاب و اسام و رهبر جدا كند لذا بر شما واجب 

است كه با امر به معروف و نهي از منکر سدي در برابر آنان ایجاد نمایید.

ناهیدی، علیرضا )1361 - 1339 تهران(   
لحظه اي از امر به معروف و نهي از منکر غافل نشوید و اگركافر یا انسان ستمگري را 
امر به معروف و نهي از منکر كردید و باز در منکرات خود پاي بر جا ماند اگر نور چشمتانم 

كه باشد طردش كنید،كه میان خدا و او باید یکي را انتخاب كنید.

نجفی آرمان، معصوم علی )1360 - 1339 همدان(   
هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند، كه اگر 

چنین كردند روز بدبختي مسلمانان و روز جشن ابرقدرت ها است.
امر به معروف و نهي از منکر و تولي و تبري را كه به دنبال اطاعت از اولواامر42 است 

رعایت كنید.
بکوشید، كارگر در  تا مي توانید  به دست خود  نباشید و هركدام  بي تفاوت  اي مردم! 
كارخانه و كشتزار و كشاورز در مزرعه، سرباز در جبهه، معلم در مدرسه، روحاني در اجتماع 
و همه مردم در صحنه، هركدام تا مي توانید فعالیت كنید تا این انقاب را به پیروزي كامل 

برسانید كه مقدمه براي انقاب جهاني حضرت بقیه اه مي باشد.

42. در اصل: الوامر.
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نصیری هرچگانی، همایون )1364 - 1344 چهارمحال و بختیاري(  
دعوت به وحدت ویگانگي وچنگ زدن به ریسمان الهي »واعتصموا بحبل اه جمیعا 
وا تفرقوا43« چنگ بزنید و متفرق نشوید و بدانید تداوم انقاب در سایه وحدت است. سعي 
از  باشید و دست  تفاهم فکري داشته  برخورد كنید و  با محبت و صدق و صفا  با هم  كنید 
دچار  خودمان  كه  است  روز  آن  ما  شکست  كه  بردارید  تفرقه  و  بازي  باند  و  گروه گرایي 

اختاف شویم ولي از دشمن خارجي بیمي نیست. 

نصیریان، حیدرعلی ) 1363 - 1343 اصفهان(   
از تفرقه و جدایي با همدیگر بپرهیزید و به گفته امام با هم ید واحده باشید تا ان شاءاه 

خداوند پیروزي هاي بیشتر در مسئولیتتان به شما اعطاء كند.
امر به معروف و نهي از منکر را از میان خود مراعات كنید و نگذارید در خارج از شما 

نقاط ضعفي ببینند و سپاه را لکه دار كنند.

نظري، حسن )1365 - 1343 همدان(   
برادر! مگذار خون شهدایمان را پایمال كنند مگذار با توطئه ها و نفاق افکني ها وحدت 
مسلمین را در هم بریزند چرا كه اگر وحدت نباشد اگر یکپارچگي نباشد و اگر رهبري سالم 
و مکتب سالم نباشد هیچ انقابي به وجود نخواهد آمد و پایدار نخواهد بود با هم خوب باشید 
چون كه اگر ما تفرقه داشته باشیم اگر بین دو مسلمان از ما تفرقه باشد هیچ وقت نمي توانیم دم 

از اسام بزنیم چون كه اسام دین وحدت است.
امیدوارم كه درامر به معروف و نهي از منکر خیلي دقت كنید زیرا كساني كه از امام 
به دور هستند با امر به معروف و نهي از منکر شما كه پیرو خط اسام و انقابید به راه راست 

هدایت شوند.

43. بخشي از آیه 103، سوره آل عمران: »همگي به ریسمان الهي چنگ زنید و متفرق نشوید«.
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نظام، حمیدرضا )1366 - 1339 تهران(   
با  و  از دست دادن دوستان و آشنایان  قیمت  به  ولو  را  منکر  از  نهي  و  به معروف  امر 
مراعات مراتب ظریف آن آغازكرده و بدانید كه نزول عذاب الهي درگرو ترك این عمل 

است.

نقابی، علی اصغر )1362 - 1321 خراسان رضوي(   
همیشه به یاد مستمندان باشید.

امر به معروف و نهي از منکر و مطالعه را فراموش نکنید در مقابل فساد و بي حجابي در 
درجه اول به صورت ارشادي امر به معروف و نهي از منکر نمایید اگر هدایت نشدند در چهار 
چوب فرامین اسام با قاطعیت كامل در مقابل اینان و سایر ضد انقابیون بایستید. آري امت 
حزب اه اكنون همه ابرقدرت ها بر آن شده اند كه انقاب اسامي ما را به نابودي بکشند چون 
از اسام مي ترسند و نمي خواهند كه حکومت اه در جهان حکم فرما باشد. فقط شما هستید 
كه باید جلو این جنایتکاران را بگیرید و نگذارید كه خداي ناخواسته كوچکترین ضربه اي به 

این انقاب اسامي وارد آورند.

نقدی، نجی اه )1366 - 1342 تهران(   
اي برادران و خواهران! اگر جواني منحرف است او را به صراط مستقیم دعوت كنید و 

امر به معروف و نهي از منکر و تولي و تبري را نصب العین خود قرار دهید.

نوابي،عباسقلي )1361 - 1333 فارس(   
خواهش دارم این امر به معروف و نهي از منکر را از این تاریخ جدي بگیرید كه اولین 

ساعت قبر، جلو شما را بگیرد.
شما هم در لحظه اي كه تمام كفر و تمام اسام در جنگ است جنگ را نادیده گرفته 
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اندوزي مي باشید و جنگ را فراموش كرده و خود و  و همگي مشغول جمع آوري و مال 
جوانان خودتان در جبهه ها حاضر نیستید و اگر چنانچه وضع شما به همین عنوان باشد عواقب 
خطرناكي در پیش دارید. به خدا قسم و به حق خون شهدا قسم، اگر هم سزاي بي تفاوتي 
نسبت به جنگ ]را[ در این دنیا نبینید فرداي قیامت در عقبه هاي آن از كلیه شما بازخواست 
خواهد شد كه چرا در دنیا امام را تنها گذاشتید و به جبهه نرفتید. و یکي دیگر از عیب هاي شما 
بي تفاوتي نسبت به بي بندوباري عده اي جوان هرزه كه مشغول قماربازي و دزدي مي باشند 
هست كه باعث لوث44 شدن خون شهیدان و آلوده شدن جامعه مي باشد. و راه این جانب كه 
راه حزب اه است ادامه دهید و این را بدانید كه سکوت و بي تفاوتي بزرگترین گناه مي باشد.

نوابي،مهدي )1361 - 1342 اصفهان(    
     دوستان و آشنایان با یکدیگر وحدت داشته باشید و تا خون در رگ شماست ازاسام 

دفاع نمایید.
شما  دعاي  فراموش كردید  اگر  كه  نکنید  فراموش  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 

مستجاب نمي شود.

نوری زوردگانی، كوروش)حسین( )1366 - 1347 خوزستان(   
اي ملت هاي مسلمان چرا نمي شتابید و تن به ظلمت داده اید بیایید همه با هم برخیزیم و 

با مشتي محکم بر پیکر پوسیده زالوان روزگار45 پیکر آن ها را بر هم بریزیم.
وحدت كلمه داشته باشید و یگانگي خود را حفظ كنید.

44. آلودگي.
45. .»بزنیم« حذف شده است.
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نوروزی، ابراهیم )1364 - 1337 فارس(   
پیامم به مردم  این است كه وحدت هرچه بیشتر داشته باشید و متفرق نشوید و دست 
تا تمام مشکات حل گردد. امروز روز جدایي نیست در سایه وحدت  به دست هم بدهید 
نیاندازند و شما  مي شود دنیا و آخرت خود ]را[ اصاح كرد. هرگز دشمنان بین شما تفرقه 
بدبختي مسلمانان و روز جشن  اگر چنین كردند روز  نکنند كه  متعهد جدا  از روحانیت  را 

ابرقدرت هاست.

نوروزی فهیم، غامحسین )1362 - 1339 قزوین(   
از یکدیگر به نیکي سبقت بگیرید و به مستمندان احسان كنید كه این ها چیزي است كه 

از اسام به ما رسیده است. امر به معروف و نهي از منکر ضامن سامت جامعه است.

نوین، حسین ) 1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
وحدت  خود را محکم و استواركنید و حتي بین شما خواهران حزب اللهي نیز نباید 

اختاف ایجاد شود.
امر به معروف و نهي از منکر را از یاد نبرید و تمام برادران خواهران و تمام حزب اللهي 

ها باید امر به معروف و نهي از منکر بکنند.

نیکبخت، كیامرث ) 1360 - 1342 فارس(   
به فروغ و اصول دین ایمان داشته و عمل نمایید به46  روزه و جهاد و امر به معروف و 

نهي از منکر]اهمیت دهید[.

46. در اصل: كه.
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وحیدیان، عبد العزیز )1361 - 1339 خوزستان(   
به نحو احسن آن طور كه یك مسلمان وظیفه دارد  از منکر را  به معروف و نهي  امر   

انجام بدهید.

هاشمی، سید اصغر ) 1363 - 1346 آذربایجان شرقي(    
كساني كه از راه مستقیم بیرون رفته اند را47 امر به معروف ونهي از منکر بکنید.

هاشمی، سید اكبر )1363 - 1340 اصفهان(   
از حرف هایي كه موجب تفرقه بین امت اسامي است سخت بپرهیزید چون تنها چیزي 
اقشار مختلف اسام است و رمز  بین  تفرقه  كه مي تواند جمهوري اسامي را شکست دهد 

پیروزي بر مستکبران وحدت كلمه و تجلي گاه وحدت است.
یکدیگر را برادروار امر به معروف و نهي از منکر كنید كه موایمان امام حسین )ع( 

براي اقامه نماز، امر به معروف و نهي از منکر و اداي زكات به شهادت رسیدند.

هاشمی، رسول  )1367 - 1350 لرستان(   
امر به معروف و نهي از منکر كنید و از این راه بر قلب سیاه تبهکاران تیر خاص بزنید.

هاشمی، محمد تقی )1367 - 1344 اصفهان(   
افراد مخیر را امر به معروف و نهي از منکر كنید و نگذارید كساني در جمع شما رخنه 

پیدا كنند و جمع شما را از هم بپاشند.
 

47. در اصل: به.
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هاشمی، سید محمود )1365 - 1344 بوشهر(   
توصیه مي كنم اصل بزرگ و پیشرو امر به معروف و نهي از منکر ]را[ درگسترش احکام 

اسامي ودفع مفاسد در بین مسلمین.

  

هاشمی جزی، سید عباس )1365 - 1347 اصفهان(
فرموده  مؤمنان  امیر  كه  همان طور  و  نکنید  فراموش  را  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
تاكنون كه كسي روزیش از امر به معروف و نهي از منکر قطع نشده است و اگر شما هم امر 

به معروف برادر دیني خود قرار گرفتید سعي كنید از آن استقبال كنید.

 

هزاوئی، سید غفور )1365 - 1345 همدان(   
همه ما وصیت به امر به معروف و نهي از منکر شده ایم و خداوند دین اسام را به    
خاطر همین فریضه بر ادیان دیگر برتري داده است لذا در برخورد با مفاسد جامعه و با زهد 
فروشان دروغین كه بیشترین ضربه را به انقاب وارد مي كنند با شدت مقابله كنید و از عزلت 
خودداري كنید زیرا كه ما پیرو آن امامي هستیم كه به خاطر امر به معروف هایش در محراب 
به شهادت رسید و فرزندي ابوالعجایب تحویل داد كه به خاطر امر به معروف و نهي از منکر 
خود و یارانش در صحراي كربا به شهادت رسیدند و )لعنت خداوند به قاتان آن حضرت 

و درود بر اصحاب او باد و سام و تحیت خداوند بر ارواح پاكشان(.

  

هالی، رسول )1360 - 1336 اصفهان(
باید ارتباط دائمي دانشگاه و حوزه را حفظ كنید و این را  اي دانشجویان عزیز! شما 
بدانید هر كس كه بخواهد صدایي در جهت تفرقه بین این دو قشر عظیم جامعه بر آورد آن 
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صدا نغمه استعمار شرق و غرب48 است این ادعا نیست بلکه حقیقت است و تاریخ انقاب 
اسامي ایران شاهد آن است.

یار علی، غامعباس )1361 - 1344 خوزستان(   
برادران! امر به معروف و نهي از منکر را جزء برنامه دیني خود قرار دهید، مردم را به 

كارهاي خوب ارشاد كنید، با مردم خوش زبان باشید، برنامه قرآن و دعا را ترك نکنید.

یارعلی، نصر اه )1364 - 1343 اصفهان(    
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید همان دستور اسامي را منظورم است كه 
خداوند در قرآن در آیات مختلفي از جمله )سوره آل عمران، آیه 104( آنجا كه مي فرماید: 
»باید از میان شما گروه هایي باشند كه امت را دعوت به خیركنند امر به معروف كنند و از 
كارهاي زشت باز دارند49«. همین طور در )سوره توبه، آیه 7( مي فرماید: »گروهي از مردان 
مؤمن و زنان مؤمن حاكم بر گروه دیگرند به جهت امر به معروف و نهي از منکر«. حضرت 
را  الهي همه شما  یا عذاب  منکر كنید  از  نهي  و  معروف  به  امر  »یا  نیز مي فرماید:  )ع(  علي 
احاطه خواهد كرد«. در اصل 8  قانون اساسی، این میراث شهداي گرانقدر چون بهشتي آمده 
است كه در جمهوري اسامي دعوت به خیر، امر به معروف و نهي از منکر، وظیفه ای است 

همگاني.

یزدان پناه، علیرضا )1364 - 1336 خوزستان(   
دو ركن مهم امر به معروف و نهي از منکر و در رابطه با این ها تولي و تبري را در هیچ 

لحظه اي كنار نگذارید كه انحطاط و سقوط جامعه اسام به ترك این ها بستگي كامل دارد.

48. ر.ك. تعلیقات.
49. »َولْتَُکْن مِنُْکْم أَُمٌة یَْدُعوَن إِلَی الَْخیِْر َویَأْمُُروَن بِالَْمْعُروِف َویَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر َوأُولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن«.



283 امر به معروف و نهی از منکر

یزدانی، نظرعلی )1360 - 1343 خراسان شمالي(   
  اگر ما سربازان اسام از حقمان یعني دین اسام و یا وطنمان در برابر ظالمان شرق و 
غرب50 نایستیم و مبارزه نکنیم و از حقمان دفاع نکنیم و ساكت بنشینیم و بگوییم كه بگذار 
بیایند كشورمان را غارت كنند و ببلعند و با ما هیچ كاري نداشته باشند ما هم مثل همان ظالمي 

هستیم كه خود بر خود ظلم مي كنیم و خواري را مي پذیریم.
  قرآن كریم مي فرماید: »اگر مظلومي در برابر ظالمي سکوت كند و از حق خود و دین 
خود دفاع نکند آن مظلوم هم مثل همان ظالم است كه ذلت و خواري را مي پذیرد و در دین 

اه و قانون الهي مظلوم هم گناه كار محسوب مي شود«.
  پس ما سربازان اسام بدون اینکه مکثي در دل راه بدهیم باید در برابر ظالم بایستیم و 
علیه كفر جهاني مبارزه كنیم تا این ریشه فاسد پوسیده اي كه در میان ملت هاي مظلوم جهان 
است از بین ببریم و ریشه نونهال انقاب اسامي را در تمام جهان اسام بدوانیم كه تا این 
ابرفاسقان شرق و غرب و دست نشانده هاي داخلي در تمام تاریخ بشریت گمنام و كور باشند.

یوسف پوشندي، ابراهیم )1362 - 1339 تهران(   
در زندگي خودتان بدانید از خوراك خود بزنید به بینوایان بدهید نگویید ما خودمان 

هم نداریم.
خرجي كه براي این بنده حقیرمي خواهید بکنید كمك به جنگ زدگان بکنید كه روح 

من با آرامش  به سوي معبود خود معراج كند.

یوسفي، رسول)1365 - 1345 فارس(   
به شما مي گویم كه تاكنون كه وحدت خود را حفظ كرده اید از این به بعد نیز وحدت 
خود ]را[ حفظ نموده و همه با روح وحدت ایماني پیرو فرمان خدا ورسول )ص( باشند و 

50. ر.ك. تعلیقات.
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تفرقه ترسناك  اثر  نپویید كه در  تفرقه اسام( است  تنازع)كه موجب  هرگز راه اختاف و 
و ضعیف شده و قدرت و عظمت شما كه اكنون آمریکاي جنایتکار را هم لرزانده خداي 

نخواسته نابود خواهد شد.
 

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(   
از گروه گرایي دوري كنید كه تفرقه بین شما، افتادن است و دشمن همین رامي خواهد، 

وحدت را حفظ كنید و با  وحدت همچون پتك به دهان دشمنان اسام بکوبید.
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش نکنید كه از اهمیت فراوان برخوردار است.

یوسفی گیاركش، علی )1366 -1341 گیان(   
وظیفه همه ما این است كه همه با هم رمز پیروزي كه اتحاد است حفظ كنیم و اختافات 

و گروه بندي و خط بازي را كنار بگذاریم.
چند سخني با برادر طلبه ام، عنایت برادر عزیزم! وظایف شما خیلي سنگین است و راه 
شما راه انبیاء است راه امامان است شما مبلغان اسام و قرآنید و مردم را در تمام امور تبلیغ 

نمایید امر به معروف و نهي از منکر كنید شما سربازان امام زمان )عج( باشید.

یونسی، حیدرعلی)1362 - 1343 اصفهان(   
به  پاره نکنید و همیشه و همه جا گوش  اتحاد و همبستگي خود را  اي امت اسامي! 

فرمان رهبر عزیزمان باشید و هوشیار و بیدار و مواظب هر گونه توطئه اي باشید.
اي انجمن هاي اسامي مدارس! امر به معروف و نهي از منکر كه سرلوحه كار انجمن 
است را فراموش نکنید جو مدارس باید پاك از هر گونه دو رنگي ها و چپ و راست گرایي ها  

باشد.



فصل هفتم
 جنبه  های سیاسی امر به معروف و نهی از منکر

  

آرو، عباسعلی )1362 - 1340 سمنان( 
امام را دعا كنید و نداي امام را لبیك گفته، تنها رمز رسیدن به این اهداف وایت فقیه 
است و هرگاه از1 خط ولي فقیه كه همان اسام حقیقي است خارج شدید به همان جایي رفتید 

كه دشمن كافر مي خواهد.

آذر شب، علی اصغر )1366 - 1330 تهران(   
واه همگي ما مسئولیم، امام خمیني براي ملت ایران و براي ملت هاي مسلمان تمامي 
كشورها رحمت است سعي كنید با امام خمیني همکاري كنید تا هم در دنیا و ]هم[ آخرت 

سرافراز باشید. 

آشفته، توفیق علي ) 1366 - 1346 خراسان رضوي(    
اي مردم! مواظب باشید مانند اهل كوفه نباشید كه امام حسین )ع( را تنها گذاشتند و 

به ذلت و خواري دچار شدند. پس بنابراین امام را تنها نگذارید و از فرامین او اطاعت كنید.

1. در اصل: در.
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آوری فرد، حمید )1365 - 1345 قم(   
بکوشیم اسامي بودن انقاب را به هر قیمتي كه شده حفظ كنیم كه اصل، حفظ اسام 

است كه حفظ انقاب هم به خاطر حفظ اسام و فرمان خدا است .

ابراهیم زاده سابقی، باباعلی )1365 - 1346 گلستان(   
برادران عزیزم! شما را سفارش مي كنم به تبعیت مأموم و از امام به نهایت سود بردن، 
به فرماندهان عرض  امر فرماندهي.  از  تبعیت  به  از روحانیت آن تجسمه هاي اسامي فقهي، 
مي كنم مبادا با این سربازان به حق امام زمان )عج( از باب فرماندهي خود برخورد غیر اسامي 

كنید. 
هر چه در توان دارید در راه توفیق اسام در دنیا و ترویج آن و اشاعه فرهنگ انقاب 

و مفاهیم قوي آن در بین خودتان در اقصي نقاط دنیا به كار بندید. 

ابوطالبی، مجید )1361 - 1344 تهران(   
از پیروي از وایت فقیه و امام خمیني هرگز دست بر نداشته و گوش به فرمان اوامر 

ایشان باشید.

 

ابونصری، علی نقی )1365 - 1341 فارس(   
مبادا! امام امت را تنها بگذارید كه همچون قوم نوح به غضب الهي دچار مي شوید.

ابهری ایرانق، حبیب )1360 - 1339 آذربایجان شرقي(  
بر همه مسلمانان واجب  و ازم است با كفار مبارزه كرده و حق پایمال شده  ستمدیدگان 

را به خودشان برگردانند.
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احمدی، احمد )1363 - 1340 اصفهان(   
شایعات را گوش ندهید.

دست از امام امت بر ندارید و پیرو ولي فقیه باشید، سخنان ایشان را سرمشق زندگي 
خود قرار دهید.

اخاص طلب، محسن )1365 - 1339 هرمزگان(   
امت شهیـدپرور! شما به حکـم مسلمان بودنتان باید از امام عزیزمان پیروي كنید و بدانید 

كه پیروي ازامام پاسداري ازخون شهـداست پس بکوشیم گفتـه هاي امام را به كار بندیم.
 

اخوان، رحیم )1361 - 1333 قم(   
امام خمیني را  امام زمان )عج( و  امام زمان )عج( وامام خمیني را دعا كنید و  همیشه 

فراموش نکنید.

ادیبی، حسن )1366 - 1342 خراسان رضوي(   
از شما مي خواهم امام عزیز، آن مجاهد كبیر و ساله امام حسین )ع(، رهبر كبیر انقاب 

اسامي را یاري كنید و او را تنها نگذارید.

اردكانی، مجید )1365 - 1347 خراسان رضوي(   
براي سامتي امام هم دعا كنید و به دستورات این پیر جماران گوش فرا دهید و عمل 

كنید.
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اسعدي)اسدی(، بهروز )1364 - 1349 اصفهان(   
امام عزیز را تنها نگذارید كه اگر امام ما یك لحظه تنها بماند دشمنان اسام شاد مي شوند 
»اطیعو اه و اطیعوا الرسول و اولي اامر منکم2« بر طبق این آیه شریفه كه مي گوید »اي ایمان 
آورندگان اطاعت كنید از خدا و اطاعت كنید از رسول و پیامبر و اطاعت كنید از ولي امر« هر 
چه امام ما مي فرماید آخر اطاعت كنید چون كه به صاح شماست مبادا خویش را وا گذارید.

نماز جمعه رخنه كند و  نگذارند دشمن در صفوف  اه مي خواهم كه  امت حزب  از 
شایعه پراكني كند، با هوشیاري تمام با شایعه ها مبارزه كنید كه این شایعه پراكني ها ضربه اي 

كه ]به[ انقاب مي زنند بیشتر از دشمنان خارجي است.
از امت شهید پرور مي خواهم كه در مراسم راه پیمایي شركت كنند كه این راه پیمایي ها 

ضربه سنگیني بر كفار مي زنند.

   اسماعیل زاده سودجانی، علی نقی )1366 - 1349 چهارمحال و بختیاري(
از امت حزب اه مي خواهم درمراسم هاي انقاب شركت فعال داشته باشند.

اسماعیلي دستگردي، بهمن )1365 - 1342 چهارمحال و بختیاری(   
به مردم مسلمان جامعه و مملکت اسامي به عنوان  وصیت خواهش مي كنم كه گوش 
به حرف امام دهند و از امام دور نشوند و امام را تنها نگذارند كه3 سرپیچي  از امام وگوش 
به حرف امام ندادن، سرپیچي از قرآن وكام خداوند است. اگر گوش به حرف  امام  ندهیم 

گمراه خواهیم شد و خشم خداوند ما را فرا خواهد گرفت.

2. بخشي از آیه 59، سوره نساء.
3. »با« حذف شده است.
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اصطهباناتی، سید سعید )1360 - 1340 اصفهان(   
به این نهضت وانقاب به هر نحوي كه مي توانید و قدرت دارید خدمت كنید و این 
انقاب و این امام امت را حافظ باشید كه تا قدرت دارید به این انقاب وبه این نهضت حسیني 
كمك كنید و ]با[ حفظ و حراست از دستاوردهاي انقاب كبیر نگذارید خون پاك ومطهر 
این شهدا كه براي این انقاب و براي این اسام ریخته شده به هدر برود، به خدا قسم یکایك 
پرسش  مورد  قیامت  در  و  مسئولید  مقابل خدا  در  مسئولید،  انقاب  این  مقابل  در  و شما  ما 

وسوال قرار خواهید گرفت. 
امام خمیني این ابراهیم زمان و این هدیه خداوند را بشناسید و به نصایح وگفته هایشان 
توجه كنید و فرمان هایشان را مو به مو انجام دهید كه اطاعت از وایت فقیه، اطاعت از امر امام 
زمان )عج( و خدا مي باشد. به او و یارانشان دعا كنید و از خدا بخواهید كه سایه پر مهرشان 
را از سر ما كوتاه نکند. این چراغ هاي راهنما، از این روشنایي هاي هدایت، از این شاگردان 
مکتب حسین )ع( یعني روحانیت مبارز و پیرو خط امام جداً حمایت كنید و تا مي توانید از 

فیوضات ونصایح آن ها استفاده نمایید.

اصفهانی، ابوالمحسن ) 1365 - 1344 قم(   
با این منافقین و مزدوران اسرائیلي مبارزه كرده و در راه خدا از هیچ كار خیري مضایقه 

نفرمایید.
بخش تبلیغات را راكد نگذارید چون تبلیغات براي اسام امر مهمي است. 

اصاني فسندوز، اصان )1361 - 1347 آذربایجان شرقي(   
تنها وصیت من براي شما این است كه امام را دعا كنید و نا آگاهان را آگاهي بدهید تا 

از اسام با خبر بشوند و حیله كافران را نخورند.
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اصل حسینی)اسکندانی(، میر هاشم )1361 - 1342 آذربایجان شرقي(   
 امام را دعا كنید. هیچ وقت از خط امام كه خط حسین و خط حسین ]كه[ خط علي 
است و خط علي كه خط پیامبر و خط پیامبر]كه[ خط خدا است خارج نشوید. در راه پیمایی ها 

شركت كنید و حتماً در آن شركت كنید. 

اعتدال پور، محمدعلی )1365 - 1340 چهارمحال و بختیاری(  
امام  این  از وایت  و عملي  قلبي  به  اطاعت  ملزم  را  را سفارش مي كنم كه خود  شما 
بزرگوار كه تنها راه سعادت وكمال است ]كنید[ كه شما را به قرب الهي نزدیك مي كند و به 
یقین انحراف از خط وایت فقیه،  طي كردن  مسیر هاكت و ضالت و بااخره نابودي است 
پس دقت كنید كه افکار و اعمالتان دقیق و میزان با قول و فعل  امام باشد و توجه داشته باشید 
كه گرایش هاي نفساني  و غیر الهي را با توجیه به اسام و وایت نچسبانید كه انحرافتان قطعي 

است.

اه دادي، مهدي ) 1363 - 1345 اصفهان(    
برادران و خواهران! وایت فقیه را رها نکنید تا وقتي كه در این راه گام بردارید پیروزید 
و شکستي در آن نیست. امام را رها نکنید هر چه امام گفتند عمل كنید نه از امام عقب بیفتید 
انقاب مهدي )عج( و حتي كنار  تا  ایشان را  امام دعا كنید كه خداوند  بزنید. براي  نه جلو 
ایشان نگه دارد. نصیحت ها و حرف هاي آیت اه العظمي منتظري4 را گوش دهید و بدان ها 
عمل كنید كه امام درباره ایشان گفتند من در او نه یکبار بلکه چند بار خاصه شده ام او ثمره 
عمر من است هر كس به ایشان بد گفت او را نصیحتش كنید. قدر امام جمعه شهرتان كه 
حضرت آیت اه طاهري باشد بدانید و دست از سر اختاف بردارید كه تفرقه و اختاف شما 

را ضعیف و كم كم نابود خواهد كرد.

4. ر. ك. تعلیقات.
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امان اللهی، محمود )1379 - 1339 كردستان(  
خانواده شهدا چشم و چراغ این ملتند و ما هر چه داریم ازشهدا مي باشد لذا بنیاد شهید 
با دقت در مورد نیازمندي هاي این خانواده ها بررسي و بنا به اولویت ها در امورات فرهنگي، 
اخاقي، اقتصادي، و باا بردن معنویات وحفظ آن سعي كافي مبذول فرمایند خصوصاً در امر 
ازدواج دختران وهمسران شهدا طبق احکام اسام عمل نموده و با این عمل از فساد و انحراف 

اخاقي دراز مدت آینده احتمالي جلوگیري خواهد شد.
ایام اه، و بزرگداشت  در مراسمات مذهبي، نماز جمعه ها، نمازهاي جماعت، مراسم 
اعیاد مذهبي و ملي، تشییع جنازه شهدا بااخص و شركت در تشییع جنازه ها یا مراسم دعاهاي 
كمیل و توسل و ندبه و ... و عزاداري هاي ماه خون و شهادت در محرم الحرام و روضه5 خواني 

سنتي امام حسین )ع( شركت مستمر بفرمایید. 
نرسد  آبادتان آسیبي  و  و مملکت خوب  انقاب شما  به  تا  باشید  فقیه  پشتیبان وایت 
ان شاءاه6. اطاعت از رهبري )آیت اه خامنه ای( اطاعت از امام راحل)ره( است و اطاعت از 
امام خمیني اطاعت از بقیه اه )عج( است و اطاعت از بقیه اه اطاعت از رسول اه )ص( است 
و اطا عت از رسول اه )ص( اطاعت از خداست و اطاعت از خدا مایه رستگاري دنیا و آخرت 
است ان شاءاه7. پشتیبان وایت فقیه باشید تا ان شاءاه8 به اسام وكشور آسیبي نرسد و امام را 

دعا كنید و تا پاي مالتان وجانتان او را یاري كنید. 
سپاه پاسداران انقاب اسامي و ارتش جمهوري اسامي ایران دو بازوي قدرت وایت 
فقیه هستند در ممزوج شدن9 در همدیگر و اثر متقابل تقوا و ایثار و نظم و انضباط وتشکیات 
اسامي نه متظاهر و دست و پاگیركوشا بوده و درتشکل قواي مجهز به ساح و سعي ازم 
به سازماندهي ارتش و سپاه  قدرتمند و  مبذول فرمایند چراكه اسام اكنون بیش ازگذشته 

مسلح به ساح ایمان و بینش صحیح اسامي نیازمنداست.

5. در اصل: روزه.
6. در اصل: انشاء اه.

7. در اصل: انشااه.
8. در اصل: انشاا...

9. آمیخته شدن.
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امن زاده، مهدی )1365 - 1345 تهران(   
از همه شما مي خواهم كه پیرو وایت فقیه و امر رهبري باشید و امام را در همه حال 

یاري كنید.

امیری، سید جال )1360 - 1343 تهران(  
از شما پدر و مادرم تقاضا دارم كه امام را تنها نگذارید و به فرمایشات مباركش لبیك 

بگویید و همواره پشتیبان حضرت امام خمیني باشید.

امینی، فضل اه ) 1361 - 1345 قم(    
نداشته  بر  فقیه  از وایت   ایران مي خواهم كه دست  قهرمان و شهیدپرور  از شما ملت 
مستضعفان  امید  این  مي خواهند  كه  كساني  و  باشید  مستضعفان  امید  این  پشتیبان  همیشه  و 
نیاید. از شما امت دلیر  تا دیگر صدایشان در  را تضعیف و منزوي كنند دهانشان را بکوبید 
بر  لحظه  براي یك  اسامي حتي  انقاب  كبیر  رهبر  و  بزرگ  امام  این  از  تقاضامندم دست 
ندارید و مبادا  این امام حتي در یك لحظه احساس تنهایي كند و همیشه گوش به فرمان امام 
به خدا  ائمه اطهار )ع( مي باشد و  از  پیرویت  باشید كه همان  پیرو وایت فقیه  باشید. همیشه 
سوگند اگر كسي پیرو وایت  فقیه نباشد یعني پیرو ائمه اطهار )ع( نیست و كام خدا را كه 
بنابراین  پا گذاشته است و  اولي اامر منکم10« را زیر  الرسول و  اطیعوا  »اطیعوا اه و  فرمود: 
الیم در  با خدا و رسول خداست و در آخرت عذابي  امام زمان )عج( و مخالف  با  مخالف 
انتظارش است. از شما تقاضامندم همیشه پشتیبان روحانیت خط امام من جمله آقاي  خامنه اي و 
رئیس مجلس مهربان و دلسوزمان هاشمي  رفسنجاني11 و رئیس دیوان عالي كشورمان حضرت 

آیت  اه موسوي اردبیلي و... باشید. 

10. بخشي از آیه 59، سوره نساء: »خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت كنید«.
11. ر. ك. تعلیقات.
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امینی پور بهابادی، محمد رضا )1361 - 1340 یزد(  
تا آنجا كه در توان و قدرت دارید در خط وایت فقیه و ائمه معصومین )ع( فداكاري 

و12 شهامت و شجاعت به خرج دهید.

انصاری، مجید )1365 - 1348 تهران(   
تنها  را  امام  است.  )عج(  زمان  امام  نائب  راستي  به  لبیك گویید چون وي  امام  امر  به 

نگذارید و سعي كنید در تمام امور به حکومت اسامي خدمت كنید. 
وصیتم به دانش آموزان و همکاس هایم اینست كه دشمنان ما مي خواهند حق را از بین 

ببرند حال وظیفه همگان است كه در مقابل دشمنان حق ایستادگي كنند.
حسین وار اندر مقابل یزیدیان زمان بایستید و مقاومت كنید و از كمبودها ننالید و هر 

اشتباهي را كه افراد مرتکب مي شوند، به گردن حکومت اسامي نیندازید.

انوار اربابی زلو، منصور )1362 - 1345 تهران(   
اي عزیزان! لحظه اي دست از مبارزه بر علیه استکبار جهاني شرق و غرب13 بر ندارید. 

از امام امت و امید امت و امام، حضرت آیت اه العظمي منتظري14  و روحانیت و خط 
ابرجنایتکاران  ایران و مستضعفین جهان كه در زیر شکنجه  امام و دولت جمهوري اسامي 
شرق و غرب به سر مي برند حمایت و پشتیباني كنید و امام امت این یگانه وارث خون حسین 
)ع( را تنها نگذارید و تا زنده اید از ایشان كه به حق ولي فقیه زمان و نایب بر حق امام زمان 
ارواحنا له الفدا مي باشد پیروي كنید هر چه او امر فرمودند اطاعت كنید كه اطاعت از وایت 
فقیه واجب و اطاعت از خدا، قرآن و اسام است. اگر خداي نخواسته از ایشان )امام امت( 

اطاعت و پیروي نکنیم دستورات خدا را زیر پا گذاشته ایم و به آن عمل نکرده ایم.

12. در اصل: به.
13. ر.ك. تعلیقات.

14. ر. ك. تعلیقات.



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا294

اویسی فردویی، عباس )1365 - 1348 قم(   
عزیزان من راه سعادت و خوشبختي در این دنیا و در آن دنیا تنها راه اسام است و ما 

باید راه و روش زندگیمان را با اسام وفق دهیم و فرامین الهي را انجام دهیم.

ایرانپور، علیرضا  )1367 - 1345 اصفهان(   
اگر راه صفا و مردانگي، زندگي و عشق و بندگي و خاكساري و به دنبالش سروري بر 
كائنات را طالب هستید خود را به این امواج دشمن كش محبان دوست و عشاق الهي تحت 
العبد  نعم  و  دارد  واا  مقامي  خدا  نزد  در  كه  چرا  كنید  ملحق  خمیني  خدا  روح  فرماندهي 
الخمیني بر عرش الهي امروزه طنین انداز شده است و این را بدانید با رهبر محشور شدن امري 
است حتمي و اگر مي خواهید پشت سر این بزرگمرد زاده حسین )ع( باشید باید هم اكنون 

پیرو واقعي او شوید.
 

ایرانشاهي، ناصر)1361 - 1344 مركزي(
با دشمنان داخلي وخارجي مبارزه كنید تا آنکه روزي شعار ا اله اا اه بر تمام جهان 

گسترش یابد، در صدور انقاب وتداوم انقاب كوشا باشید. 
پیرو وایت فقیه باشید وگوش به فرمان امام امت باشید وهمیشه از خدا بخواهید تا به 

عمر امام بیفزاید وطول عمر با عزت به وي عطا فرماید.

ایراني، ابوالحسن )1366 - 1340 كرمانشاه(   
و  بدانید  محترم  را  شهدا  محترم  خانواده هاي  آنان،  خانواده های  و  آزادگان  جانبازان، 

بازماندگان شهدا و مجروحین را مورد تفقد قراردهید.
عاشقان خدا و دوستداران اسام، یاران قرآن و حامیان امام، شما را به اطاعت از اوامر 
بي چون و چراي امام عزیز دعوت مي كنم. مطیع باشید در برابر فرمان او كه مطیع بي چون و 
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چراي امام زمان )عج( است. دنباله رو امام و وایت فقیه باشید كه تا كنون بودید. 

ایزدي دستنایي، لطف اه )1365 - 1341 چهارمحال و بختیاري(   
و  سیاسي  فرهنگي،  اقتصادي،  نظامي،  مختلف  باشید ودر جبهه هاي  همیشه در صحنه 

اجتماعي فعال باشید و اجازه فعالیت به عناصر ضد انقاب وفرصت طلب ندهید.
امام عزیزرا تنها نگذارید در همه حال  مطیع امام باشید دست  از حمایت  و یاري امام 

نکشید.

ایلون كشکولی، رضا )1361 - 1342 فارس(   
همه باید در این برهه از زمان بسیار هوشیار باشیم و توطئه هاي غرب15 و شرق را در 
نطفه خفه كنیم و از سیاست بازي هاي آنان و از اولتیماتوم آن ها نهراسیم و دست خدا به همراه 

مسلمین است. همه  كید16ها و حیله ها تذلیل خواهد شد. 
دنباله رو وایت فقیه و روحانیت باشید كه آینده با اسام است.

 

بابایی، علی اصغر )1362 - 1341 اصفهان(   
خمیني حسین زمان را تنها نگذارید كه پشت كردن به او، پشت كردن به امام حسین )ع( 
است و این نعمت خدادادي را اجر نهید كه كفران نعمت سبب مي شود كه خدا این نعمت 
را از شما بگیرد و كاري نکنید كه او قلبش بشکند كه اگر شکستید، قلب امام زمان )عج( را 

شکسته اید و او را یاري كنید.

15. ر.ك. تعلیقات.
16. مکر.
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بافرانی)باقرانی(، علی )1363 - 1336 اصفهان(   
بیاییم پیرو خط وایت فقیه كه همان وایت رسول اكرم )ص( است باشیم و اوامر او 
را اجرا كنیم كه حکم او حکم ائمه است و حکم ائمه حکم رسول اه )ص( است و حکم او 
حکم خداست. از همه مردم شهید پرور مي خواهم كه به ریسمان خدا چنگ بزنید و از تفرقه 
و دوري از وایت فقیه بپرهیزید و پشتیبان روحانیت ]كه[ در خط وایت فقیه است باشید كه 
این ها به قول امام نجات دهنده ملت ها از تاریکي به نور هستند و آن ها را در مقابل دشمنان 
تنها نگذارید و همین طور كه مي دانید كفار از همه طرف ما را محاصره كرده اند و هر چه 
توانسته اند كرده اند مانند تفرقه و تحریم اقتصادي و هنوز هم هر كاري ازدستشان بر مي آید 

دریغ نمي كنند.

بافقي، علي اكبر )1363 - 1338 خراسان رضوي(   
امت حزب اه! اكنون همه ابرقدرت ها بر آن شده اند كه انقاب اسامي ما را به نابودي 
بکشند چون از اسام مي ترسند و نمي خواهند كه حکومت اه در جهان حکم فرما باشد. فقط 
شما هستید كه باید جلو این جنایتکاران را بگیرید و نگذارید كه خداي ناخواسته كوچکترین 
ضربه اي به این انقاب اسامي وارد آورند پس باید همیشه گوش به فرمان رهبر عظیم الشان 
انقاب باشیم و از دستورات پیامبر گونه این بزرگوار پیروي كنیم و عما نشان دهیم كه ما 

پیرو وایت فقیه و اسام عزیز هستیم.

باقر خان عالمی سفایی، علی )1364 - 1344 قزوین(   
پیرو وایت فقیه باشید. پدر، مادر، خواهران، برادرانم! همیشه حرف امام را گوش فرا 

دهید و دعا براي رزمندگان و سامتي امام را فراموش نکنید.
خانواده شهدا و اسرا را فراموش نکنید.
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باقری، احمد )1361 - 1330 مركزي(   
بر حذر مي دارم شما را از منافقین كه از ضالین اند و خداوند از آن ها راضي نسیت. 

دنبال  را  فقیه هیچ راهي  از وایت  پیروي  اه و  راه  به جز  فرزندانم توصیه مي كنم  به 
نکنند. استدعا دارم در خط وایت فقیه باشید17. شما را وصیت مي كنم به حمایت از وایت 
امید  امت  امام  بر حقش  نایب  و  العسگري )عج(  الحسن  ابن  زمان حضرت حجه  امام  فقیه، 
مستضعفان جهان امام خمیني و راه امام را كه راه امام زمان )عج( است ادامه دهید و بدانید كه 
امام خمیني برحق است و هركس با ایشان مخالفت كند مثل آن است كه با امام زمان )عج( 

مخالفت كرده است.

باقري، محمدعلي )1365 - 1332 خراسان شمالي(   
شما را وصیت مي كنم به حمایت از وایت فقیه وامام زمان )عج( و نایب برحقش امام 

امت خمیني بت شکن. 

باقریان زاده، علیرضا )1364 - 1343 خوزستان(   
خواهشمندم امام را تنها مگذارید به حرف هاي پیامبر گونه او توجه نموده و عمل نمایید.

به خانواده شهدا، اسرا و جانبازان انقاب اسامي احترام بگذارید.

باقریانی، حبیب اه )1361 - 1342 لرستان(   
همیشه گوش به فرمان امام باشید واز این نعمت گران بهایي كه خداوند نصیب ما كرده 

است حداكثر استفاده ]را[ بنمایید.

17. در اصل: بوده.
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بالوایه، صدر اه )1362 - 1315 كهگیلویه و بویر احمد(   
پیرو امام و خط وایت فقیه باشید. امام عزیز، ما را از فساد و تباهي نجات داد و به عالم 

روشني و نورانیت بخشید.

بختیاری آزاده، غامرضا )1361 - 1345 خوزستان(   
امام را تنها نگذارید مانند آن قسمت از امت صدر اسام نباشید كه امام حسین )ع( را در 

كوفه تنها گذاشتند قدر امام را بدانید، قدر محبت امام را بدانید.

بخشي، مصطفي )1360 - 1343 اصفهان(  
اي حزب اه! با منافقان و كفار به شدیدترین وجه مبارزه كن كه جز ضربه زدن به اسام 
هیچ فکر دیگري ندارند و در همین حین شعار "نه شرقي و غربي فقط جمهوري اسامي" را 

از یاد نبرید كه گران بهاترین اصل انقاب اسامي است.
  

برومند، قربانعلي )1363 - 1341 سیستان و بلوچستان(
طرفدار امام انقاب و وایت فقیه باشید اگر ما طرفدار این انقاب و امام نباشیم پس 

مي خواهیم طرفدار كدام انقاب باشیم.

بنایی بروجنی، لطف اه )1363 - 1348 چهارمحال و بختیاري(   
امت حزب اه و همیشه بیدار پیام این بنده حقیر به شما این است كه همواره یار و یاور 

امام باشید و قدر این نعمت الهي را بدانید كه خداوند امروز نظر لطفي پیدا كرده است.
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بویزه، حسنعلی )1362 - 1343 خوزستان(   
خیر دنیا وآخرت شما در این است كه وایت فقیه را چون تاجي برازنده بر سر نهید 
تا پیروزي اسام و انسان بیمه شود، و همه وجودتان را در مقابل ضرباتي كه دشمن بر امام و 
اسام و بر روحانیت عزیز این حافظان سنگر و محراب وارد مي آورد سپركنید. وصیتم فقط و 
فقط پیروي از او و عمل نمودن به سخنان گوهر بار امام است كه اسام در این زمان از زبان 

خمیني كبیر بیان مي شود.

بهاء الدینی،  سیدمحمد  )1364 - 1346 قم(  
 اولین18 خواسته ام را كه از اعماق جان  همه مسلمانان بر مي خیزد حراست از اسام  و 
دستاوردهاي انقاب است. دوم پشتیباني امام، یاري امام،  به صحبت هاي او گوش كنید و همه 
را سرمشق خود قرار دهید و قدم جاي پاي او گذارید، نباشد كه او را تنها گذارید و مبادا كه 
همچون اهل كوفه او را از خود برنجانید. مبادا كه پشت به او كنید همیشه گوش به فرمان او 

باشید، به گوش باشید كه چه مي گوید و چه مي خواهد.

بهادری، كرامت )1367 - 1346 فارس(
شما را سفارش مي كنم به همکاري و هم دردي و دید و بازدید از خانواده معظم شهدا، 
چرا كه اینان در راه حفظ اسام پیشقدم شدند و براي اسام19 جوانان و پاره جگرشان و ثمره 

عمرشان را دادند. 

بهاروند احمدی، یعقوب  ) 1361 - 1338 لرستان(  
 امام را تنها نگذارید به دنبال آن حركت كنید تا بار دیگر تاریخ مواي متقیان علي )ع(

18. در اصل: ابتدا.
19. »از« حذف شده است.
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تکـــرار نشود اسام درخط واقعي خودش پیش رود واز شر منافقین در امان باشید.

بهرامی قلعه سفیدی، محسن  )1365 - 1345 اصفهان(   
اي مردم عزیز! همیشه پشتیبان قائم مقام رهبري حضرت آیت العظمي منتظري20  و دیگر 

خدمتگزاران به اسام و مسلمین باشید.
اي ملت عزیز! با كمبودها و گراني ها و با مشکاتي كه به خاطر جنگ به وجود آمده 

بسازید و شکرگزار21 نعمت هاي پروردگار باشید و قدر این انقاب را بدانید.

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
به خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین و معلولین بیشتر توجه كنید.

در نماز جمعه ها و راه پیمایي ها و در مجالس دیگر كه از طرف دولت خدمتگزار برگزار 
مي شود حضور داشته باشید.

بیات، عباس )1361 - 1341 تهران(   
دنباله رو امام عزیزمان خمیني بزرگ باشید زیرا خط صراط مستقیم است و خود را زیر 

چتر رحمت  الهي قرار دهید.

 

بیات، محمدحسین )1361 - 1312 خوزستان(  
امام زمان )عج(  نائب برحق  امید مستضعفان جهان این كسي كه  امام عزیز این نور    

است، تنها نگذارید كه تنها گذاشتن رهبر مساوي است با شکست انقاب.

20. ر. ك. تعلیقات.
21. در اصل: شکرگذار.
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بیگلري، حسین )1365 - 1344 آذربایجان غربی(
فرمان رهبر عزیزمان را اطاعت كنید و بدانید كه ایشان حق را مي گویند ما فرمان و اوامر 

او را فرمان خداي متعال مي دانیم و اطاعت از او را اطاعت از امام زمان )عج( مي دانیم.

بیگي دارگاني، ابوالقاسم )1365 - 1345 اصفهان(   
حفظ جمهوري اسامي این ثمره خون صدها هزار شهید و معلول، با شما است و قصور 

در انجام وظایف، پایمال كردن تمام اعمال آن عزیزان است، لحظه به لحظه.

بیگی هرچگانی، حجت اه )1363 - 1342 چهارمحال و بختیاري(   
و  ایثار  ]به[  اسام  كیان  بقاي  كه  نکشند  دست  اسامي  دولت  حمایت  از  اي  لحظه 

فداكاري هاي شما عزیزان وابسته است.
شما اي امت عزیز! با منافقین و كافران در هر لباس كه هستند هرگز سازش نکنید.

پاپی خلیل آبادی، آدین علی ) 1361 - 1342 خوزستان(  
پیروي از وایت فقیه را همیشه به یاد داشته باشید. زیرا كه ما جوانان حزب  اه مدیون 
دین رهبر و این انقاب هستیم. و این رهبر و این طبقه روحاني بود كه ما جوانان را از فساد 

اخاقي نجات داد.
  

پارسایی، علیرضا 139543
امام را تنها نگذارید، همچنین پشتیبان وایت فقیه و روحانیت در خط امام باشید چرا 
كه حمایت و پشتیباني از وایت فقیه نیز یك امر واجب است و دعا براي طول عمر امام امت 
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و آیت اه منتظري22  را فراموش نکنید.

پراهام، عوض )1366 - 1345 كهگیلویه و بویراحمد(  
خط  از  وقت  هر  و  است  فقیه  وایت  از  اطاعت  و  پیروي  هدف،  به  رسیدن  راه  تنها 
ولي فقیه كه همان اسام حقیقي است خارج شدید به همان هدفي رفته اید كه دشمن كافر 

مي خواهد.

پرواز، خیراه )1364 - 1345 كهگیلویه و بویراحمد(   
این انقاب را با تمام وجود حافظ باشید و بکوشید براي تداوم انقاب اسامي ایران 

گامي بردارید. 
هیچ گاه از حسین زمان، ولي امرتان خمیني این ناخداي كشتي نجات كه مأموریت دارد 
شمارا به ساحل نجات برساند و این شفیع شما و این رابط بین شما و مهدي موعود )عج( دست 
برندارید و همچنین دست از پر و بال امام )روحانیت مبارزه و خداجوي( برندارید مبادا مثل 

اهل كوفه امام را تنها بگذارید. 

پروینیان، سید رضا )1364 - 1342 اصفهان(   
رهبر  فرمان  پیرو  خصوص  به  و  دین  علماي  و  اسام  و  انقاب  این  پشتیبان  همواره 
كبیرمان بوده و باشید و همیشه مانند سدي در مقابل ضد اسامیان و ضد انقابیان بایستید و 
مشت محکمي به دهان این جیره خواران ]و[ ابر جنایتکاران بزنید و همواره پشتیبان و حامي 

رهبر و ملت مستضعف باشید. 

22. ر. ك. تعلیقات.
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پور رضا كرد بچه، محمد ) 1363 - 1345 تهران(    
همواره پشتیبان این پیرجماران امام امت باشید و بدانید غیر از خط او حركت نکنید زیرا 

عاقبت در گودال گناه و گمراهي فرو خواهید رفت.

پیکانی قارانه، ناصر )1364 - 1346 اصفهان(  
اي برادران عزیز! نگذارید كه ساح من بر زمین افتد و هر كجا كه هستید با این دشمنان 

خدا مبارزه كنید.

پیله ور، عباس )1366 - 1344 كرمانشاه(   
اي امت حزب اه! اي شیعیان علي )ع( درگیر و دار انقاب و كمبودها مقاومت كنید 
همچون یاران شعب ابي طالب در مصیبت ها صبر و بردباري را پیشه كنید زیرا خداوند كسي 

را كه بیشتر دوست دارد به او مصیبت مي دهد. 
به نداي هل من ناصر ینصرني حسین زمان، پیر جماران لبیك گفته و با عملتان لبیکتان 
را تدا وم  بخشید و ثابت كنید كه اگر در زمان امام حسین )ع( هم بودید یاریش مي كردید در 
مسیر تداوم انقاب و سپردن آن به امام زمان )عج( همواره خط مشي امام و ولي فقیه را نصب 

العین قرار دهید و مسائل را با جهت گیري ولي فقیه پیگیري كنید.

تابش، محمود )1365 - 1341 اصفهان(   
امام عزیزمان را و صحبت هاي ایشان را خوب گوش كنید و سعي كنید كه از خط امام 
منحرف نشوید، زیرا خط امام، خط خداست و از خدا دور نشوید كه اگر خداوند ما را یك 

لحظه به خودمان واگذارد ما، در پرتگاه سقوط، قرار مي گیریم.
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ترک، حسین )1365 - 1343 اصفهان(   
تا آخرین لحظه عمرتان و تا آخرین قطره خونتان با پشتیباني از امام این مرد الهي و فقیه 
صالحي كه براي نجات ما از ظلمت و راهنمایي به سوي نور قیام كرده و در حقیقت نعمتي از 
طرف خدا براي ما بود از این انقاب اسامي حراست و نگهباني كنید تا شب پرستان دیوصفت 

نتوانند رخنه اي در آن ایجاد كنند و خداي نکرده باعث شکست آن شوند.

تصاعدیان، مجید )1365 - 1340 اصفهان(  
خواهران و برادران عزیز! تا آخرین لحظات زندگي از امام خمیني )كه یگانه امید همه 
مستضعفین جهان است( پیروي نمایید. در هیچ شرایطي دست از اطاعت از امام امت نکشید 
كه این امر )سرپیچي از دستورات امام( آغاز انحطاط و خارج شدن  از راه  راست  براي هر 
به سعادت هر دو دنیا  تنها راه رستگاري و رسیدن  باشید كه  فرد و هر جمعي است مطمئن 
اطاعت كامل و توأم با رضایت خاطر)و نه اكراه قلبي( از امام امت كه نماینده واقعي اسام در 

زمان ما ]است[ مي باشد.
  

تقی پور جمشیدی، یوسف )1363 - 1338 آذربایجان شرقي(
دیدیم  با چشم خود  ما  مي باشد كه  فقیه  و وایت  رهبري  مقام  از  اطاعت  مهم  مسئله 
كه در زمان طاغوت راه چه بود وجامعه چطور به گمراهي وذلت مي رفت و اطاعت از مقام 
رهبري و قیام در برابر ظالم جامعه را چطور از آن مسیر ذلت بار و فساد نجات داد وبه سوي 

اهداف الهي به حركت در آمده.

تقی لو، اسرافیل ) 1364 - 1348 زنجان(   
به خانواده معظم شهدا سركشي كنید و از معلولین انقاب، عیادت كنید كه آن ها بیش 

از نیاز مادي به محبت نیازمندند.
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دولت جمهوري اسامي را به هر وسیله ممکن كمك كنید و با ضد انقاب و منافق 
برخورد جدي و سازش ناپذیر داشته باشید.

تقی یی، محمد علی )1360 - 1338 تهران(   
اطاعت از امام و كًا در هر زماني اطاعت از وایت فقیه و ولي عصر و ولي فقیه را 

فراموش نکنید. 

توسلي، عبدالمجید )1365 - 1348 اصفهان(    
بودن مردم در صحنه است كه موجب از بین رفتن نفاق و تضعیف، همچنین موجب 
و  نماز جمعه  در  و شركت  در صحنه  مردم  بودن  با  تنها  این  و  مي شود  نابودي گروهك ها 
جماعات و مبارزه با تمام خطوط انحرافي است كه تحقق مي یابد و تمام ملت ایران این وظیفه 

را دارند، انجام این وظیفه ادامه راه شهداست. 
از مسئولین حکومتي و انقابي پشتیباني نمایید و با افکار منحرف مبارزه كنید.

رهبر عزیز این نائب بر حق مهدي )عج( و قائم مقام رهبر را تنها مگذارید و تا پاي جان 
با آن ها همکاري كنید و گرنه خون شهیدان را پایمال كرده اید و دین خود را به خون شهیدان 
ادا نکرده اید. پیروي كردن از امام یعني دور بودن از گناه یعني انجام ندادن معصیت پیرو امام 
بودن همان پیرو امام عصر )عج( بودن است و پیرو امام عصر )عج( بودن یعني پیروي كردن از 
پیامبر )ص( و فرستاده خدا كه پیروي از او نیز همان پیروي از خداوند تبارك و تعالي مي باشد 
مبادا با كم توجهیتان ضربه به خط وایت فقیه كه همان خط انبیاست وارد شود كه در مقابل 

شهدا و خانواده معظمشان مسئولید.

توكل پور، محسن )1360 - 1343 كهگیلویه و بویراحمد(    
به مطالعه  اگر شهادت نصیبم شد اي برادرمعلم كتابخانه اي درست كنید و جوانان را 
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كردن تشویق نمایید تا روز به روز آگاهي نان نسبت به اسام بیشتر شود و بتوانید گام محکمي 
در راه جمهوري اسامي بردارید و با كافران مبارزه كنید.

توكلی گار ماسه، صفر علی )1367 - 1342 اصفهان(   
با خانواده هاي شهدا احساس همدردي كنید و خانواده هاي مفقودین را احترام نمایید و 

همیشه آن ها را مانند خود ببینید.
سخنان  همان  كه  امام  سخنان  به  است،  امت  امام  بركت  با  وجود  از  داریم  هرچه  ما 
خداست گوش فرا دهید و به فرمایشات این اسوه انقاب جامع عمل بپوشانید و به جهانیان 

هم صادر نمایید.

ثابتی نوش آبادی، محسن )1362 - 1344 اصفهان(   
پشتیبان وایت فقیه باشید امام را دعا كنید و وایت فقیه را فراموش نکنید و مطیع امر 

رهبر باشید، پشتیبان، روحانیت مبارز باشید.

جانفزا، علی اكبر )1365 - 1344 كهگیلویه و بویراحمد(   
اي برادران! به اسام و مکتب قرآني كوشا باشید. به امام عزیزمان وفادار و پیرو خط امام 

باشید و از روحانیت دفاع كنید.

جعفر زاده، محمد حسن )1362 - 1344 قم(   
دیدن خانواده هاي  به  بار  هفته یك  هر  و حداقل  كنید  به خانواده هاي شهدا سركشي 

شهدا، معلولین و مجروحین بروید و رزمندگان اسام را یاري كنید. 
از شما مي خواهم كه امام عزیز را تنها نگذارید. روحانیت را تنها نگذارید .
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جعفری، بهروز )1361 - 1344 اصفهان(   
در همین وهله23 زماني كه ما قرار داریم چنانچه در برابر این تحریم اقتصادي و در برابر 
این كمبودها و نارسایي ها تحمل كردیم در همین جاها در یك همچنین شرایطي خداوند ما 

را امتحان مي كند پس كاري كنیم كه از امتحان خدا سرافراز بیرون بیاییم.

جعفری، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
بي چون و چرا  اطاعت  )نه وطن و ملت( در  اسام  پیروزي  تنها  برادران و خواهران! 
ازرهبري بیدار و تزلزل ناپذیر، ابراهیم گونه، موسي ، عیسي، محمد و علي گونه زمان فرزند 
پاك و شجاع حسین بن علي )ع(كه براي بندگي خدا در صحراي كربا آنچنان در مقابل 
ابر  مقابل  در  خمیني  امام  فرزندش  ایستادن  جز  نمونه اي  تاریخ  طول  در  كه  ایستاد  خصم 
قدرت هاي شرق و غرب24 نتوان. یافت همیشه گوش به فرمان امام باشید و از نعمت هایي كه 

خداوند در اختیار ما گذاشته است حداكثر استفاده را بنمایید.
برنامه زندگي خود را طوري تنظیم كنید كه كه به جاي نشست و برخاست با افراد منافق 
و فرصت طلب با كساني مشورت كنید كه دلسوز انقابند با كساني كه با عقل خود انقاب 

را یاري مي دهند.

جعفری، محبت اه )1364 - 1347 گیان(   
برادران! راه وایت فقیه را دنبال كنید و استوار باشید كه این تنها شرط نابودي دشمن 

است.

23. در اصل: وحله.

24. ر.ك. تعلیقات.
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جمالی، شجاعت اه )1363 - 1346 فارس(   
الهي یاري دهنده  به قدرت ایزال  اتکاء  با  امام  امام را فراموش نکنید زیرا كه  هرگز 

مستضعفان است. 

جمشیدی، علی )1367 - 1348 گیان(   
بگیرید  قرار  آیندگان  و  خداوند  لعنت  و  خشم  مورد  و  بگذارید  تنها  را  امام  مبادا! 
همان طور كه شما به كساني كه حسین )ع( را در روز عاشورا تنها گذاشتند و بر علیه او قیام 

كرده اند لعنت مي فرستید.
از برادران دیني خودم مي خواهم كه نگذارید این منافقین و سر سپرده  امپریالیسم و این 
اجنبي هاي خود فروخته شرق وغرب هر كاري كه خواستند انجام دهند سعي كنید آنان را به 

سوي اسام و قرآن جذب كنید.
احترام خانواده هاي شهدا را نگه دارید آنان خانواده اي هستند كه فرزندانشان نگهبان 
دین و مذهب و ناموس كشور ما بودند و آخر به معراج عشق رفتند و كوچ كردند به سوي 

معبود و خداي خود.

جمشیدي، مجید
ز شما پدر و مادر و دیگر اقوام خود مي خواهم كه از این بزرگوار)امام امت( اطاعت 

كنند كه خداوند از عمر ما بکاهد و بر عمر او بیفزاید.

  

جمشیدي افاراني، محمدرضا)1362 - 1340 اصفهان(
از غیبت كبري تا به حال جهان اسام چنین رهبري به خود ندید و از وایت او اطاعت 
كنید، پشتیبان وایت فقیه باشید تا آسیبي به شما نرسد چون وایت او به حق است و او نماینده 
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به حق ازطرف امام مهدي )عج( است و اگر او را ناراحت كنید خدا را ناراحت كرده اید و 
خداوند ازشما نخواهد گذشت. 

جوشقانی حسین آبادی، عباس )1361 - 1340 اصفهان(   
بر شماست كه از اسام و فقاهت و وایت فقیه پیروي كنید ودر زمان ما و دراین عصر 
خونین رهبري امام خمیني و وایت فقیه تبلور اسام فقاهت مي باشد . قدر این نماینده امام 
و امام جمعه عزیزمان آیت اه طاهري را خوب بدانید و بدانید كه اطاعت از امام جمعه و 
نماینده امام اطاعت از امام خمیني است و اطاعت از امام زمان واجب شرعي است و دیگر 
اینکه آیت اه خامنه اي و آیت اه مشکیني را كه به حق دو یار با وفاي امام و نور چشمان 
امامند را فراموش نکنید در شعارهایتان درود بر خامنه اي را فراموش نکنید و همیشه دعا گوي 

آن ها باشید نگذارید یك سري جریان هاي سیاسي او را تضعیف نمایند.

جوكار، نگهدار )1366 - 1347 فارس(    
پیام همه شهدا یکي است و آن هم اطاعت از وایت فقیه خصوصاً امام خمیني مي باشد 
و همه مردم باید این گونه باشند كه هیچ وقت از خط امام منحرف نشوند چرا كه سفارش 

همه شهدا این گونه بوده است.

جو مردی، یداه )1363 - 1346 كهگیلویه و بویراحمد(   
امام را تنها نگذارید و دعا به جان او را فراموش نکنید از وایت فقیه اطاعت كنید كه 

همانا اطاعت از امام و اطاعت از خداست. 
این ها  از  هم  و خودتان  بگیرید  ]را[  مي زنند  به جنگ  كه ضرر  پراكني ها  شایعه  جلو 

نباشید. 
از آن  پاسداري كنید و آن را تداوم  بدانید و  این نعمت بي نظیر را  انقاب  این  قدر 
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دهید تداوم این نیست كه تنها ساح به دست بگیرید و یا تبلیغ كنید باید عملیات صحیح باشد 
دوست و دشمن را از هم تشخیص دهید از همه خطرناك تر دشمن داخلي است و این دوست 
و دشمن شناختي به این امر مي كند كه جلوي ضد انقاب بایستید اگر چه دوست شما باشد.

جهانگرد اهوازی، عبد الکریم )1366 - 1342 خوزستان(   
پیرو خط امام باشید كه ضد انقاب نتواند خدشه اي به پیکر انقاب زند.

چاكر الحسینی ابر قویی، مجید )1364 - 1348 یزد(   
برادران و خواهرانم! در تشییع جنازه شهدا شركت كنید. 

به نداي امام لبیك گویید و جبهه ها را خالي نکنید و حرف هاي امام را گوش كنید و 
شما مردم سیاسي، اطاعاتي باشید.

چپردار، خسرو )1365 - 1344 تهران(   
اي امت حزب اه! امام را بیشتر و بیشتر بشناسید و یك لحظه او را تنها نگذارید كه هر 

چه داریم از این پیر جماران است. 

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(   
امام ما را دعا كنید كه با انقاب  خود شور شهادت را در دل ما ایجادكرد و به دستورات 

اسام گوش كنید.

چوبداران، محمد هاشم )1367 - 1345 تهران( 
از شایعه پراكني به وسیله خودمان وسایرین جلوگیري نماییم. 
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امر  این  بر  گذشته  چون  را  خود  سعي  خانواده ام  و  دوستان  بااخص  حزب اه  امت 
و  دهید  انجام  و كمال  تمام  را  ]او[  اوامر  تمام  و  باشید  پیرو وایت فقیه  كه  دارید  مصروف 

منافقانه قسمتي را كه مطابق میل خودتان است را نگیرید و بقیه آن را نادیده انگارید.

چهره برقی، ناصر )1361 - 1342 اردبیل(  
به طور خاصه و قاطع و كوتاه مي گویم كه بدانید جز پیروي از دستورات و فرامین 

خدا، یعني پیروي از مکتب اسام و گردن نهادن به وایت فقیه راهي جهت سعادت نیست.

حاج محمدی، محمد  )1365 - 1334 لرستان(   
سعي كنیم یار واقعي امام باشیم عمًا و در همه  زمینه و ازمه این كارها هم كوشیدن    
در راه تهذیب نفس، بدست آوردن تقواي الهي واخاق اسامي است بکوشیم تا به رهبري 
این فرزند زهرا سام اه علیها اهداف مقدس جمهوري اسامي را پیاده كنیم بکوشیم تا زمینه 

ظهور آقا امام زمان )عج( سریع تر فراهم شود و همیشه مطیع فرمان حضرت امام باشید.

حاج غني، مجید )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
شما را توصیه مي كنم در موقعیت حساس زماني بدون توجه به مسائل دنیوي، به یاري    
اسام و دین خدا بشتابید و با تاش خود ان شاءاه این نهضت اسامي را به دست صاحبش 

امام زمان )عج( تحویل دهید25.
       

حاجی زاده، عباس  )1365 - 1347 قم(   
تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونتان از اسام عزیز اسامي كه قرن ها مظلوم بوده    

25. در اصل: كنید.
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است دفاع كنید.

حاجی مراد، نیزه )1362 - 1345 خوزستان(   
دعا براي امام یادتان نرود. امام امت را تنها نگذارید، قدر این رهبر را بدانید، این پیر    
جماران این كسي كه جهان روز را به لرزه انداخته پیام هایش را با جان و دل گوش كنید و 

آن ها را پیروي كنید و به مرحله عمل برسانید.دعا براي امام را هرگز فراموش نکنید.   

حاجیان حسین آبادی، محمد حسین )1361 - 1344 اصفهان(
تا آخرین لحظه از امام و روحانیت در خط امام، پیروي كنید و خط امام را رها نکنید    
كه او نایب مهدي )عج( و زمینه ساز حکومت هاي جهاني اوست. از امام به امر خدا به عنوان 

اولواامر اطاعت كنید و روحانیت این بنیان گران اسام را حمایت كنید.
همیشه در جهت اسام كوشش نمایند و اسام و خدا را  بااتر از همه چیز بدانید كه    

به حق واایند.

حاجیلو، محمد ) 1363 - 1343 همدان(   
بدانید كه خط امام همان خط انبیاء و اولیاست اگر شما فرق بین امام و این ها )آمریکا    
و عمالش( را بررسي كنید خواهید یافت آنچه كه امام مي گوید پیامبر )ص( هم گفت علي 
)ع( و حسین )ع( هم گفت و آنچه را كه صدام26 و آمریکا مي گویند و مي كنند همان نمرود 
و شداد و ضحاك و دیگر ظالمان نیز كردند. از دستورات امام اطاعت كنید و با دشمنان او 

همانند خود او رفتار كنید.

حاطمی)حاتمی( باورصاد، نوروز )1365 - 1328 خوزستان(   
جمعه،  نماز  علمیه،  حوزه هاي  با  را  خود  ارتباط  پرور  شهید  و  مقاوم  و  مسلمان  ملت 

26. ر.ك. تعلیقات.
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تشییع جنازه شهدا و مجالست با روحانیون، نماز جماعات، قرآن و دعا، سپاه پاسداران، بسیج، 
پایگاه هاي مقاومت و رزمندگان، یتیمان و محرومین نزدیك و نزدیکتر بگردانید.

امت حزب اه! وایت فقیه، وایت فقیه، وایت فقیه را فراموش نکنید كه اگر فراموش 
چیز  »دو  فرمود:  )ص(  خدا  رسول  گرفتیم،  نادیده  را  )ص(  اكرم  رسول  وصیت  یعني  شد 

گران بها ]بین شما[ مي گذارم یکي كتاب خدا و دیگري عترتم27«.

حبیبی، مجید )1361 - 1337 فارس(   
اسام را غریب نگذارید. با جهاد خود و امر به معروف و نهي ازمنکرات، امام خمیني    
رهبر كبیر انقاب نائب مهدي )عج( را یاري نمایید به فرامین الهیش گوش فرا دهید و اوامرش 

را با جان و دل انجام دهید.

حبیبیان، محسن )1366 - 1349 تهران(   
از شما مي خواهم كه تا آنجا كه مي توانید از این انقاب چیزي نخواهید. مانند همیشه    

سعي كنید تا حد توانایي به اسام وانقاب كمك كنید.
پیام خون شهیدان، گوش دادن به فرامین و نصیحت امام امت و قائم مقام رهبري است    
گوش فرا دهید فرامین این بزرگواران را و عمل نمایید تا بتوانید در زندگي و در دنیا سعادتمند 

زندگي نمایید.

حججی، محمد علی)حسین( )1362 - 1341 اصفهان(   
بدانید كه آنچه ماندني است اسام عزیز است  نهایت پشتیباني را بکنید و  از اسام    
راه حركت كنیم  این  باشیم و در  )ع(  امیرالمومنین  واقعي  ما شیعه  اگر  ما،  و دین و مکتب 
خطري مواجه ما نخواهد شد اما اگر ]مانند[ خوارج نهروان دور شویم تمام زندگي و حیات 

27. حدیث ثقلین: »انّی تارٌك فیکم الثِقلَین كتاب اهِ و عترتی«.
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ما به فناست ، پس عاجزانه مي خواهم كه از خط اصیل اسام و امام امت و مراجع معظم تقلید 
پیروي كنید و بدانید نجات دهنده ما همین اجتهاد و فقاهت پویاي اسام است.

حساس، مجید )1363 - 1343 تهران(   
به  فرامینش خون  با گوش كردن  تنها نگذارید و  بیدار كننده دل هاي مسلمین را  امام 

شهدا را زنده نگه دارید باشد كه رستگار شوید.

حسن زاده، علیرضا ) 1364 - 1344 خراسان رضوي(   
شما را وصیت مي كنم به حمایت از وایت فقیه، امام زمان )عج( و نائب بر حقش امام    

امت.

حسن زهرایی، ابوالفتح )اكبر( )1365 - 1341 فارس(   
امام را كه حجت خدا و رحمت خداست بر ما، یاري كنید و گوش به فرمان او باشید    
كه فریاد او امروز همان فریاد كمك خواهي امام حسین )ع( در روز عاشورا است و تبعیت از 

او همانا تبعیت از امام زمان )عج( است. در یاري رساندن به امام و انقاب بکوشید.
با كساني كه زباني یا عملي در صدد زدن ضربه  به اسام و انقاب هستید مدارا نکنید    
و آن ها را اگر قابل اصاح نیستند از خود برانید. امروز اسام این امن بزرگ الهي به ما سپرده 

شده و باید در صورت لزوم تا آخرین نفر فداي آن شویم.

حسنوندی، توكل )1365 - 1342 لرستان(   
دست از امام برندارید، نکند خداي نکرده لقب اهل كوفه را بگیرید بلکه باید مقابل    

این نقطه باشید و امام را كه امام زمان )عج( او را راهنمایي مي كند یاوري كنید.
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حسنی، بهمن )1362 - 1345 خوزستان(  
شما باید گوش به حرف این پیر جماران این عالم رباني و این اسوه مقاومت، این مرد    
شجاعت، این نائب بر حق امام زمان )عج( باشید و اطاعت از او واجب است كه اطاعت از او 
اطاعت از رسول اكرم )ص( است و فرمان او فرمان خداست و از شما مي خواهم كه پشتیبان 
روحانیت باشید تا زماني كه پشتیبان روحانیت هستید هیچ ترسي از آمریکا و شوروي نداشته 

باشید.

حسیني، بهرام)1366 - 1342 فارس(    
امام  خط  از  باشند،  امام  با  عمرشان  لحظه  آخرین  تا  بگویید  آشنایان  و  دوستان  به   

دورنشوند تا پیروزي حق علیه باطل و بعد از آن یاور امام باشید.

حسینی، بهمن )1362 - 1340 فارس(   
پیرو وایت فقیه باشید كه پیروي و اطاعت از ولي فقیه اطاعت از امام زمان )عج( است    
و مطیع امام زمان )عج( بودن مطیع خداوند و فرمانبرداري از خداوند است. در راه پیمایي ها 
شركت كنید كه فرصت طلبان خیال نکنند ملت ایران خسته شده است. امام را همیشه دعا 

كنید.

حسینی، عطاء اه )1364 - 1342 كهگیلویه و بویراحمد(   
نابود و قدس عزیز و  اي كساني كه صداي من به شما مي رسد تا زماني كه دشمن    
مکه معظمه آزاد نشده خوار و ذلیل هستیم پس تنها راه رسیدن به هدف وایت فقیه است و 
هر وقت از خط ولي فقیه كه همان اسام حقیقي است خارج شدید به همان جایي رفتید كه 

دشمن كافر خواهد.
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حسینی، سید مهدی )1363 - 1345 خراسان رضوي(
من از ملت عزیز ایران مي خواهم به فرمان امامشان، به ]سوي[ جبهه ها بشتابند و جنگ    
دارد،  به جوانان  احتیاج  اسام  امروز  قدس،  به  رفتن  براي  شوند  بسیج  همه  و  كنند  تمام  را 
احتیاج به خون دارد، باید مبارزه كرد، باید كوشید، باید جهاد كرد، باید دست داد، باید جان 
داد، باید مثل حسین )ع( پاره پاره شد و از مادر و پدر و زن و فرزند گذشت و همه چیز را رها 
كرده به جبهه ها بشتابیم، چون دین اسام بعد از 1400 سال زنده شد و احتیاج به خون دارد، 

باید خون داد، نباید سرد شد.

حسینی، نور بخش )1361 - 1340 فارس(   
برادران و خواهران! از اسام كه مکتب آزادي است با تمام وجود با عمل، با مبارزه    
علیه ضد اسام، با اخاق و با نماز و روزه و با امر به معروف و نهي از منکر و زكات و جهاد 
و... هر چه خواستید بدون اسام نباشد یعني آزادي در اسام، استقال در اسام، اقتصاد در 

اسام و سیاستولی، نه شیوه غربي برگزینید و نه شیوه شرقي فقط و فقط اسام.
برادران و خواهران! قدر رهبر و وایت فقیه را بدانید و همیشه گوش به فرمان رهبران    

مذهبي باشید.
 

حشمتي، قدرت اه )1362 - 1343 كرمانشاه(   
تبلیغ  و  نفرمایید  دریغ  هیچ  جان  و  مال  از  اسام  راه  در  من  از  بعد  مي كنم  توصیه    

اسامي كنید.

حق گو، فرامرز )1359 - 1335 تهران(   
همیشه گوش به فرمان امام خمیني باشید و از این نعمت گران بهایي كه خداوند نصیب    

ما كرده است حداكثر استفاده را بنمایید.
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حیدري، غامحسین )1365 - 1346 مركزي(    
این  كبیر  خمیني  امت  امام  از  خونتان  قطره  آخرین  تا  و  باشید  فقیه  وایت  طرفدار    
فرصت  این  از  اگر  و  كم  فرصت  و  است  بزرگي  نعمت  خیلي  كه  كنید  دفاع  زمان  حسین 
استفاده نکنید پشیمان مي شوید آن وقت است كه دیگر كار از كار گذشته است و مبادا مانند 

مردم كوفه باشید و امام را تنها بگذارید.

حیدری، قنبر علی ) 1367 - 1346 اصفهان(   
اي برادران و خواهران! صحنه مبارزه را ترك نکنید و همیشه پیرو وایت فقیه باشید    
و نگذارید كه منافقان از خدا بي خبر این مملکت را به ویراني بکشانند و وایت فقیه را ترك 
نکنید و گوش به فرمان ولي فقیه مان باشید كه این فرمان خداوند متعال و رضاي امام زمان 
)عج( است. پیرو خط اصیل امام باشید و مبادا كه دست از امام بکشید و او را تنها رها كنید 
بدانید كه سعادت این مملکت اسامي در پیروي از امام و خط وایت فقیه است و اگر این 

خط را رها كنیم به ذلت و خواري كشیده خواهیم شد.

حیدری، محمد رضا )1367 - 1348 تهران(   
سعي كنید امام را تنها نگذارید به امام بیشتر دقیق شوید و سعي كنید عظمت او را    

بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخاص خود را همچنان حفظ كنید.

حیدری سروستانی، محسن ) 1362 - 1340 فارس(   
شما رابه خدا و124 پیغمبر و به امام زمان )عج( و فاطمه زهرا )س( قسم  مي دهم هرگز    
دست از خمیني این حسین زمان و پیرجماران و امید مستضعفان جهان برندارید و لحظه اي او 
را رها نکنید كه ما شما را نخواهیم بخشید. همیشه در صحنه باشید و به خون شهدا احترام كنید 

و خانواده هاي آن ها را عزیز بشمارید و به آن ها احسان كنید.
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تا مي توانید و خون در رگ دارید از اسام دست بر ندارید و نگذارید كه كسي به    
آن لطمه بزند.

حیدری فرید، قدرت اه )1362 - 1341 همدان(   
به همه خانواده و ملت سرافراز و غیور كشورم توصیه مي كنم كه امام عزیزمان را تنها    

نگذارند و همواره پشتیبان و پیرو و حامي وایت فقیه باشند.
از منافقان بزدل و دشمنان این ملت و انقاب نترسید و همواره با آنان مبارزه كنید.   

حیدری یزدی، سید محمد )1366 - 1348 یزد(   
ملت عزیز، خود را در مقابل شایعات ستون پنجم28 دشمن مجهز كنید مشت خود را بر    
دهان كافراني بزنید كه پیروزي هاي دلیران اسام را انکار مي كنند آنان كه مي گویند ایران در 
مقابل زدن هواپیماهاي عراق اغراق مي كند29 امروز خودم شاهد سقوط یك فروند هواپیماي 

دشمن و فرود خلبان آن با چتر بودم.
ملت  همیشه در صحنه هر چه شما كردید و این خانواده هاي شهدا، اسرا و مفقودین    

هیچ گاه نگذارید دوري فرزندان خود را احساس كنند.
هرگز امام و روحانیت واقعي را تنها نگذارند  توصیه من به شما ملت دلیر آن است    
كه هرگز امام این نائب به حق حضرت مهدي )عج( را تنها نگذارید مبادا كه فرداي قیامت در 

مقابل كوتاهي در یاري امام و رهبرمان مؤاخذه گردیم.

حیدریان دولت آبادی، علی اكبر )1363 - 1344 تهران(   
برادرم از شما مي خواهم كه در حفظ و نگهداري انقاب بیشتر بکوشید و نگذارید    

28. ر.ك. تعلیقات.
29. در اصل: مي گوید.
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كه عده اي به خاطر مال دنیا سوار بر دیگران شوند.

خادم پاپی، شاپور) 1361 - 1342 خوزستان(   
من از این دوستان و خویشان خود مي خواهم كه امام را تنها نگذارند كه این اسطوره    
مقاومت و این پیر خستگي ناپذیر امید امت و مستضعفان جهان مي باشد از خداوند مي خواهم 

كه او را تا انقاب مهدي )عج( نگهدارد. 

خان زادی، علی )1363 - 1338 ایام(   
با خانواده هاي شهدا بیشتر معاشرت كنید زیرا خون این شهدا است كه انقاب و اسام    

را یاري مي كند.
تنها  را  آن ها  و  بروید  سازندگي  جهاد  به  و  كنید  كمك  و  یاري  را  پاسداران  سپاه    
نگذارید و كمیته ها را پشتیباني كنید زیرا همه براي یك هدف و یك راه مي جنگیم. ارتش را 

یاري كنید و آن ها را یار و یاور باشید.
برادران و خواهران عزیزم! همیشه از امام اطاعت كنید و هر چه مي گوید بدون چون    
و چرا اطاعت كنید كه از امام زمان )عج( الهام مي گیرد. با روحانیت مبارز همیاري كنید و 

آن ها را پشتیباني كنید. همیشه حامي امام خمیني كه راه  او راه قرآن و اسام است باشید.

خان محمدی، غامرضا )1361 - 1346 سمنان(   
پیرو خط وایت فقیه باشید و همیشه اماممان پیر جماران را دعا كنید كه هر چه داریم    

از بركت آن بزرگوار است.
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خانی ورتونی، احمد  ) 1361 - 1340 اصفهان(   
اي برادران و خواهران حزب اه! تنها راه نجات و رهایي اسام، اطاعت از وایت فقیه    
است از توطئه هاي دشمن آگاه باشید و هیچ گاه امام عزیز را تنها نگذارید از شما مي خواهم 

امام و خط او را سرمشق قرار دهید و قدر روحانیت مبارز را بدانید.

خدایاوران، محمد )1361 - 1326 قزوین(     
اطاعت كنید  از رهبر انقاب) امام خمیني( چرا كه زماني كه فریادها در سینه خفه    
براي  فقط  كه  مردي  گلوي،  و  سینه  از  جهان  در  كه  )انفجاري(،  فریادي  تنها  بودند،  شده 
و همه  همه  مستضعفین،  و  و محرومین  تشنگان  و  بلند شد  زندگي مي كرد،  و  خدا حركت 
را به قیام در راه خدا دعوت كرد امام خمیني بود، كه هان، اي انسان ها به سکوت و زبوني 
فرمانبردار،  و  قیام كنید.طرفدار  اسام(  براي خدا)حفظ  و  پایان دهید  و زجر كشیدن خود، 

رهبرانقاب )امام خمیني( باشید.

خسروآبادي، ابراهیم )1362 - 1343 تهران(   
خانواده عزیزم شعایر اسامي یادتان نرود.   

شما را وصیت مي كنم به اینکه رهرو راه امام باشید و مطیع محض اوامر ایشان براي    
همیشه بمانید. مبادا از فرمان او سرپیچي كنید كه همانا فرمان او، فرمان اسام و قرآن است او 
نائب بر حق آقا امام زمان )عج( است و مخالفت با او مخالفت با اسام است. تا آخرین نفس 
و تا آخرین قطره خون خود در راه تحقق آرمان ها و اهداف راه امام كه همان راه اسام است 

ثابت قدم ،بکوشید و مطمئن باشید كه خداوند اجر شما را زایل نمي گرداند.
همگي مطیع و پیرو نائب بر حق و بت شکن امام مهدي )عج( یعني امام امت خمیني    
عزیز باشید زیرا تنها اوست كه مي تواند كشتي طوفان زده اسام و انقاب اسامي ایران را به 
ساحل نجات رسانده و به صاحب اصلي آن یعني مهدي آل محمد )عج( تحویل دهد. پیرو 
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وایت فقیه كه همانا استمرار حركت انبیاء عظام مي باشد باشید و در خط وایت فقیه حركت 
كنید.

از جان  فرد مسلمان  براي  اسام عزیز كه  راه  اسام عزیز و در  لواي  همواره تحت    
عزیزتر است گام بردارید.

اكنون كساني كه راه اسام و امام را برگزیده اند باید با حضور خود در صحنه مبارزاتي    
استقامت خود را در این راه به ثبوت برسانند. اي كساني كه راه امام را برگزیده اید بر شماست 

كه در جبهه ها حضور پیدا كنید و از اسام مظلوم دفاع نمایید.

خسروانی شیری، علی محمد )1362 - 1342 فارس(   
ازشماعزیزان مي خواهم كه وایت فقیه را نصب العین خود قرار دهید و به رهنمودهاي    
پیامبرگونه اش جامه عمل بپوشید و روحانیت مسئول و متعهد را همیشه پشتیبان باشید و از 

نمایندگان محترم امام امت بدون چون و چرا تبعیت نمایند.

خسروی عمرو، علی یار )1364 - 1348 خوزستان(   
شما را توصیه مي كنم به صبر و تقوي، پشتیبان روحانیت متعهد و امام امت باشید و    
بدانید كه اسام بدون روحانیت با اخاص و خوب، مانند كشور بدون طبیب است و كشوري 
كه طبیب نداشته باشد باعث از بین رفتن مردم آن كشور مي شود اگر ما روحانیت متعهد به 

جمهوري اسامي را نداشته باشیم همگي ما منحرف خواهیم شد.

خلیلی، غدیر )1364-1328 فارس(     
امت حزب اه! اسام را یاري كنند، امام عزیز را تنها نگذارند، خانواده هاي شهدا را    

فراموش نکنند و براي پیش برد اسام از هیچ كاري كوتاهي نکنند.
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خندانی، اورنگ )1361 - 1343 كهگیلویه و بویراحمد(   
همیشه گوش به فرمان امام كبیرمان روح خدا باشید رهبر عزیزم فرزند حسین )ع( را    

تنها نگذارید، همیشه از او تبعیت كنید.

  

خوش رفتار، علی)ناصر( )1362 - 1342 تهران(
نائب  الهي( هستند رها نکنید و  الوثقي )ریسمان محکم  خاندان وایت را كه عروه    
آن ها را بار دیگر مي گویم تنها نگذارید و گوش به فرامین او دهید تا به هاكت دچار نشوید.

خیر الدین، عبدالرضا )1364 - 1345 سمنان(   
برادرانم! همیشه پیرو وایت فقیه باشید به سخنان  امام كامًا توجه داشته باشید و به    

سخنانش عمل كنید و این شعار و دعا یادتان نرود.

داراب پور، علی محمد )1365 - 1344 فارس(   
به خانواده هاي شهدا احترام بگذارید. اطاعت از وایت فقیه كنید كه اطاعت از وایت    

فقیه اطاعت از خداست.

داوری دولت آبادی، حسن )1361 - 1343 اصفهان(   
به امام عزیزمان دعا كنید و از خدا بخواهید تا ظهور مهدي )عج( او را نگهدارد.   

عزیزان  من!  مواظب باشید دنیا شما را گول نزند و نفریبد كه بازنده واقعي این مجموعه    
و  زودگذر  و  موقت  آن  خوشي هاي  است  پوچ  مجموع  در  دنیا  چون  این  مي شوید  هستي 

گناهان دائمي و همیشگي و مستحق عذاب جهنم.
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دباغ فردوس، محمد رضا )1363 - 1343 خراسان رضوي(   
سفارش اكیدم به شما این است كه تا آخرین نفس دست از یاري امام خمیني برندارید    
، چرا كه او امروز ولي فقیه و نائب بر حق امام زمان )عج( است و اطاعت امرش بر هر مسلماني 

واجب.

دبستانی، نادر )1361 - 1340 فارس(   
مستضعفین  كشیدن  بند  به  یعني  امام  گذاشتن  تنها  چون  بگذارید  تنها  را  امام  مبادا!    
باید  را  فقیه  فقیه است پس وایت  اسام وایت  قلب  تمامي مستضعفان جهان.  بلکه  ایران، 
سامت نگهدارید تا اسام جانش سامت باشد. این حسین زمان رهبر عالي قدر، امام خمیني 

را رها نکنید كه به خدا رستگاري در دامن این امام است.

دشتی خویدكی، محمد علی )1363 - 1346 یزد(   
از وایت فقیه دست بر ندارید كه شکست شما حتمي است. این یگانه مرد را دعا    
كنید منجي ایران منجي بشریت یاري دهنده ضعفا. از خدا بخواهید طول عمرش را زیاد كرده 

و حتي كنار مهدي )عج( نیز نگهش بدارد.

دهقانی اشکذری، بمانعلی )1364 - 1343 یزد(   
از شما مي خواهم روحانیت مبارز را فراموش نکنید كه پشتیباني از امام و روحانیت،    
پشتیباني از مکتب اسام و قرآن است و گوش به فرمان این رهبر عزیز و آگاه امام خمیني 
باشید و این راه را ادامه دهیدگوش به فرمان امام امت خمیني كبیر باشید و اگر مي خواهید از 

امام نافرماني نکرده باشید باید گوش به حرف امام جمعه خود ]نیز[ بکنید.
بر شما مسلمین است كه چون كوهي استوار تا آخرین قطره خونتان در برابر كفاران    
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جهاني و صهیونیست هاي منطقه ایستادگي كنید. منافقین را به شدت سركوب كنید.
از شما جانبازان اسام مي خواهم كه به راهي جز خدمت به اسام و مسلمین]نروید[ و    

راه سرخ امام حسین علیه السام ]را[ بگزینید.

دهقانی تیمور لویی، داوود )1365 - 1348 آذربایجان شرقي(   
از شما عاجزانه مي خواهم كه همیشه پشتیبان وایت فقیه باشید پیرو روحانیت مبارز    

باشید.
با منافقان برخورد جدی كنید.   

   دهنوی، علی اصغر )1362 - 1336 خراسان رضوي(
مردم حزب اه! تا جان در بدن دارید با منافقین داخلي و خارجي بجنگید و تا نابودي    
با  تمام جهان صادر كنید.  به  را  اسامي  انقاب  این  و  ننشینید  پاي  از  اسام  تمامي دشمنان 
بلند كنند. منافقان و كوردان را اگر  دشمنان اسام قاطعانه مبارزه كنید و نگذارید كه سر 
قابل هدایت هستند با امر به معروف و نهي از منکر راهنمایي كنید و آن ها را از خواب غفلت 

بیدار كنید.

ذاكری، سید جعفر )1361 - 1336 فارس(   
رهبر  بنیان گذاریش  و  اسامي  از جمهوري  و حراست  به حفاظت  مي كنم  سفارش    
عالي قدر حضرت امام خمیني اطال اه عمره الشریف سلمه تا سر حد جان و آ خرین قطره 
خون. زیرا كه جمهوري اسامي همان اسام و حکومت اسامي است كه رسول اه )ص( و 

علي )ع( و ائمه طاهرین و در رأس همه آن حسین بن علي )ع( همه فداي او شدند.
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ذوقی، سیف اه )1363 - 1338 مركزي(   
ساحتان را به قلب دشمن بشریت نشانه بگیرید. در مقابل دشمن اسام و قرآن تا سر    

حد جان مقاومت نمایید. به دشمن پشت نکنید.
از امام خویش كه هادي و راهبر جهان اسام در عصر غیبت حضرت بقیه اه امام زمان    

)عج( است تبعیت نمایید.

ذنوبي، محمدرضا 1310714
جوانان عزیز! شما را به خدا فریب آن گرگ هاي در پوست میش را نخورید و خود 
ندهید  دست  از  بیهوده  را  زندگیتان  بهار  و  بدانید  را  جواني  ایام  این  قدر  و  نسازید  تباه  را 
وكشورما نیاز مبرم به نیروي جواني شما دارد، شما هستید كه سازندگي را باید رشد دهید و 
به كارگیرید، توانایي جسماني و روحاني خود را براي فراهم سازي انقابي اسامي، تا هم دل 
امام عزیزمان را خشنود و راضي نگه دارید و از هم مهم تر سهمي ازسهام آخرتي را خریداري 

كنید. 

رازقندی، علی )1364 - 1348 خراسان رضوي(
  در تشییع پیکرهاي پاك شهدا ]حضور پیدا كنید[، حضور در این گونه مراسم است كه 
انسان از دنیا دل مي كند و لذا خواسته ها و توقعات كمتر مي شود و یك لحظه به فکر منزلگاه 

ابدیمان مي افتیم.

رام نژاد، سید عباس )1365 - 1342 كهگیلویه و بویراحمد(   
فرصت طلب ها و منافقان زیرك را شناسایي كرده و نگذارید آن ها در صفوف شما    
رخنه كنند زیرا آن ها خوبان شما را بي آبرو مي كنند و جز تهمت ...30 زشت براي شما ارمغاني 

30. ناخوانا است..
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ندارند.

رحماني،ابوالحسن )1365 - 1340 اصفهان(    
دست از اسام و امام بر ندارید، سعادت در اسام است اگر هزار سختي و با باشد    

.بدانید من هم كه براي دفاع از اسام آمده ام.
مسلمین! اسام در خطر است به كمك اسام بشتابید كه هم در دنیا آبرومندید و هم    

سعادت آخرت شما در پناه آن است.

رحمانی، قدرت اه )1362 - 1347 قم(   
این  بپوشانید و سعي كنید در  به سخنانش جامه عمل  تنها نگذارید و  امام را  برادران! 
مسیر بر دیگر مردمان سبقت بگیرید مثًا وقتي امام مي فرماید درس بخوانید سعي كنید زودتر 
از همه و بهتر از همه درس بخوانید و وقتي مي فرماید به جبهه بروید سعي كنید اولین نفرات 

باشید كه به جبهه مي روید.
  

رحمانی، موسی )1372 - 1353 كهکیلویه و بویر احمد(   
پیروزي  دلسوز31  و  آگاه  رهبري  كنار  در  وحدت  و  است  مهم  مسئله  یك  رهبري    

مي آفریند. پشتیبان وایت فقیه باشید.

رحمانیان كوشککی، كرامت اه )1366 - 1345 فارس(   
ادامه دهید و  از شما ملت شهید پرور مي خواهم  راه شهیدان را كه راه اسام است    
پیوسته پیرو خط امام و دنباله رو آن باشید و اگر مي خواهید وفاداري خودتان نسبت به دینتان  

]را[ ایفا كنید اان وقتش رسیده و اسامتان را یاري كرده وكنید.
31. در اصل: دلسوزانه.
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رحیمی، عبدالمجید )1361 - 1345 تهران(   
اي ملت شهید پرور! پشتیبان وایت فقیه و به خصوص امام باشید و اطاعت كنید از    
آن ها چون در قرآن آمده است »اطاعت كنید از خدا و رسول او و اولي اامرها كه بر شما 
فرستاده مي شود32«. اي ملت قهرمان! پشتیبان وایت فقیه باشید تا آسیبي به مملکت نرسد)امام 

خمیني(. 

رستگار مقدم ابراهیمیان، محمد جواد )1365- 1348 خراسان رضوي(   
همیشه دعا به جان مبارك امام بکنید و همیشه یاري كننده و پشتیبان دولت و كشور    

باشید. لحظه اي از امام دست نکشید.
خدمت خانواده عزیزم عرض مي كنم همیشه پشتیبان انقاب باشند و لحظه ایي از امام 

دست نکشند.

رستمی نامداری، طهماسب  )1364 - 1321 كرمانشاه(   
به تمام اهل جهان توصیه مي كنم تا مي توانند پشتیبان امام بزرگوارمان باشند و توصیه    

مي كنم كه حافظ و پشتیبان روحانیت كه ركن اسام است باشند.

رستمیان كازرونی، مهدی  )1363 - 1345 فارس(   
در مراسم یوم اه ها و مراسم دعاي توسل  و دعاي كمیل و سایر دعاها و نماز جماعت    
و نیز در نماز جمعه شركت فعال داشته و به طور جدي حضور خود را اعام كنید زیرا این 
مراسم ها جلوه هایي از عظمت اسام است و به قول حجت اااسام قرائتي، این مراسم ها میزان 

عاقه مردم به انقاب را نشان مي دهد.
خاصه  و  خود  رحم  صله  و  اسرا  مفقودین،  مجروحین،  شهدا،  خانواده  دیدار  به    

32. بخشي از آیه 59، سوره نساء: »اطیعوا اه واطیعوا الرسول واولي اامر منکم«.
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هركس كه در این جنگ بایي دیده بروید و از آن ها دلجویي كنید. زیرا با این كارتان آن ها 
را خوشحال و در ادامه راهشان كه پاسداري از دستاوردهاي انقاب اسامي است دلگرم تر و 

عاقه مندتر خواهید نمود.
همیشه و هركجا هستید، پیرو خط امام و پشت سر روحانیت مبارز باشید و هرگز از    
آن ها جدا نشده واز فرمان هاي آن ها سرپیچي نکنید كه سرپیچي از دستورات اسام خداي 
ناكرده بازگشت به دوران قبل از انقاب و گرفتار شدن به ظلم و ستم خواهد بود واگر خداي 

ناكرده چینن وضعي پیش آمد، روز خوشحالي و شادي جنایتکاران است.

رشیدی، رمضانعلی )1362 - 1348 زنجان(   
امام عزیز را دعا كنید و دعاي همیشگي را تکرار نمایید. زیرا با بركت همین دعاي    

اعظم است كه جبهه هاي اسام قدرت مي یابد.
از امت قرآن تقاضا مي كنم و امیدوارم كه به منافقین هیچ فرصتي ندهید و آن ها را با    

تمام قوا رسوا سازید.
از اسام و روحانیت مبارز در خط امام دفاع كنند. اسام حقیقي با همت شما به گوش    

تمامي جهانیان برسد.

رضا پور، اسداه )1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
]مادرم![ در دعاها و نمازهایت این پیر جماران نور چشم ما مظلومان امام خمیني را    
از یاد مبر و همچنین تمام جان بركفان اسام را دعا كن و طول عمر امام را بخواه و همچنین  
و  امام  )عج(.  زمان  امام   آقا  همینطور  و  باش  امام  گوي  دعا  همواره  زمان.  امام  آقا  ظهور 

رزمندگان را دعا كنید.
با برادران حزب اللهي همکاري كنید و مستقیماً با توطئه گرها و ضد انقاب ها مبارزه    

كنید باید به ضد انقاب و ضد اسام مبارزه كنید و همیشه آماده باشید و در صحنه.
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رضا كرمی، ابراهیم )1361 - 1343 اصفهان(   
یك وصیت به برادران و دوستان خود دارم كه همیشه از وایت فقیه پشتیباني كنند    
چون وایت فقیه در جامعه جانشین امام زمان )عج( است و با هر كس و گروه كه بخواهند بر 
علیه وایت فقیه قیام كنند به مبارزه برخیزید هیچ گاه خود ر ا وابسته به گروه یا دسته اي جز 

وایت فقیه نکنید.
همیشه از روحانیت آگاه و مبارز پشتیباني كنید و قدر آن ها را بدانید كه آن ها زجر    
كشیده هاي اسامند و آن ها بودند كه ما را نجات دادند از امید امت آیت اه منتظري33  عزیز 

حمایت كنید.

رضایی، سعید )1366 - 1347 اصفهان(   
اي مردم زحمت كش و داغ دیده! امام خمیني را همچون نگین انگشتري در میان    
خود نگه دارید و به پیام ها و رهنمودهاي ایشان گوش فرا دهید چرا كه شاید بعضي ها لیاقت 

داشتن چنین رهبري را نداشته باشند.

رضایی، علیرضا )1365 - 1346 سمنان(   
اي امت حزب اه! همیشه در صحنه باشید و به نمازهاي جماعت و دعاي توسل و    

كمیل ها و راه پیمایي ها بروید كه تنها راه نابودي منافقین همین راه است.
خطابم به دانش آموزان این است كه: از شما مي خواهم كه امام را دعاكنید و دست    

از حمایت او برندارید نجات شما در اوست. امام عزیز را دوست  بدارید.

رضایی برزانی، اكبر )1365 - 1348 اصفهان(   
امام  خط  پیرو  روحانیون  پشتیبان  باشید،  فقیه  وایت  پشتیبان  نگذارید،  تنها  را  امام    

33. ر. ك. تعلیقات.
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باشید.
ما جوانان امروز همگي مکلفیم كه از اسام و قرآن و میهن اسامي دفاع كنیم.   

رضواني، بهروز )1361 - 1327 آذربایجان شرقي(    
 هرگز فریب منافقین خود فروخته را نخورید. همواره گوش به فرمان امام امت خمیني 
ایران  بت شکن بسپارید. آن ها نمایندگان  امام زمان )عج( مي باشند امیدوارم ملت شریف 

لحظه اي امام را تنها نگذارند چرا كه در سایه امام عزیز بود كه از دست اجانب رها شدیم.

رفیعی، حسینعلی )1365 - 1349 اصفهان(   
همیشه از امام دفاع كنید و دعا گوي او باشید و فرمان هاي او را اطاعت كنید. دست    

از حمایت قائم مقام رهبري برندارید.
انقاب  به ما مي زند این مفسدین همچون آفت بر درخت  فساد هم از طرفي ضربه    
افتاده اند امروز وظیفه من و توست كه جلوي این مفسدین را بگیریم و آن ها را از صحنه ي 

روزگار نیستشان كنیم.

رمضانی زاده لتحری، فرامرز)علی( )1362 - 1341 تهران(   
به شما توصیه مي كنم كه حتماً در تمام مسائل گوش به فرمان ولي فقیه باشید چرا كه    

امر او امر خداوند كریم است و اطاعت او واجب است.

رنجبر، محمد جواد )1365 - 1342 فارس(   
توصیه اي براي امت حزب اه و شهید پرور دارم این است كه همین طوري كه تا به    
حال این انقاب را یاري كرده اند به یاري خود ادامه دهندكه اگر خداي  ناكرده به این انقاب 

ضربه اي وارد نشود. در قبال خون شهیدان مسئول هستید و فرداي قیامت باید پاسخ بدهید.
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رنجبر، همت علي)1379 - 139 كردستان(   
به جا  فرا دهید و فرائض دیني را  امام امت گوش  به سخنان  اگر مرا دوست دارید    
با مخالفان  باشید و  فقیه  آورید كه خیر دنیا و سعادت آخرت است. همیشه پشتیبان وایت 

آن ها به شدت تا پاي جان مباره كنند.

رنجکش، فرهاد )1367 - 1346 اصفهان(   
اي برادران! در همه مسائل مقلد امام باشید نه از امام جلوتر و نه عقبتر از امام حركت    
كنید در همه مسائل از امام و فقیه عالي قدر پیروي كنید و سخنان امام را به گوش جان بشنوید 
تنها بگذارید وجود نعمت  امام را  ناكرده  بپوشانید و نکند كه خداي  به آن ها جامه عمل  و 
رهبري از الطاف خداوندي است كه خدا منت بر ما گذارده و آن ها را در بین ما قرار داده 

است و به جامعه روحانیت احترام كنید و از آن ها كمال استفاده را ببرید.

رنجکش آدرمن آبادی، محمد )1361 - 1339 اصفهان(    
با توسل به قرآن كریم و عترت رهبري واقعي خویش را شناخته و از پیروي دستوراتش    

هیچ گونه سستي و كاهلي روا ندارید.

روح پرور ستاره، سید جواد )1367 - 1341 فارس(   
پشتیبان امام و روحاینت باشید تا آسیبي به مملکت نرسد اگر این روحانیون نبودند    
اسام زنده نمي ماند. از شما مي خواهم پشتیبان امام خمیني باشید قدراین امام را خیلي بدانید 
اگر امام نبود اسام پایدار نمي ماند، پشتیبان وایت فقیه باشید تا آسیبي به مملکت نرسد اگر 

وایت فقیه نبود جمهوري اسامي برقرار نبود.
ازشما مي خواهم به خانواده شهدا احترام بگذارید.   
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رویگران، امیر )1364 - 1348 قزوین(   
و  حق  طالب  و  كنید  دفاع  او  از  همیشه  نکنید.  سرپیچي  امام،  سخنان  از  هیچ وقت    

حقیقت باشید.
برادران من هیچ وقت به حرفهاي منافقان گوش ندهید.   

رهایی قطب ّآبادی، مصطفی )1362 - 1343 فارس(   
به خانواده هاي شهدا سر بزنید، خانواده هاي شهدا عزیزانشان را داده اند شما هم یك    
ساعت ا زعمرتان را به خواندن دعا ي كمیل كه درخانواده شهدا برگزار مي شود شركت كنید 

و به جان امام امت دعا كنید.
شما كه در پشت جبهه هستید درمنطقه با منافقین مبارزه كنید.   

ریاحی، علی اكبر )1365 - 1335 تهران(   
اي امت حزب اه! سخني با شما دارم این توصیه همه شهیدان ماست كه ]تا[ آخرین    
قطره خون از امام حمایت كنید و دست از یاري این حسین زمان بر ندارید و فرمانش ]را[ 

اطاعت كنید و پاسدار و حافظ خون شهدا باشید.
انقاب ثمره زحمات خونهاي زیادي است و در نگهداري آن كوشا باشید لحظه اي    

از یاد خدا غافل نشوید.

ریوندی، حسین )1361 - 1333 تهران(   
تنها خواهشي كه از هموطنان عزیز و شهید پرور ایران دارم این است كه دست از    

یاري امام بر ندارند و همواره پشتیبان امام باشید.
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زارع، مهرزاد ) 1365 - 1345 فارس(   
در تمامي لحظه ها امام را فراموش نکنید كه به ما خط داده اند و به لطف خداي متعال    

ما را هدایت كرد. بکوشید كه امام تنها نماند.

زارع زاده، محمدرضا )1366 - 1344 یزد(    
پیر جماران،  از حسین زمان،  بدن دارید  تا مي توانید و جان در  از شما مي خواهم كه 
خمیني كبیر دست بر ندارید و حرف هایش را  همانند دري گران بها در ذهن بسپارید و عمل  

نمایید و به نداي )هل من ناصر ینصرني ( حسین زمان لبیك بگویید.

زارع صالحی، علیرضا )1365 - 1345 اصفهان(   
اي مردم غیور! یك لحظه امام را تنها نگذارید كه اگر در این راه سهل انگاري كنید    

به خدا و دین اسام خیانت كرده اید.

زمانی، شیر علی )1360 - 1339 فارس(   
نعمت  این  از  و  باشید  امام  فرمان  به  گوش  همیشه  خواهر!  و  برادر  و  مادر  و  پدر    
گران بهاي كه خداوند نصیبمان كرده استفاده بکنید. قدر امام را اگر ندانید به باهاي عظیم 

دچار خواهید شد.
برنامه زندگي خود را طوري تنظیم كنید كه به جاي نشست و برخاست با افراد منافق    
شما  همه  از  من  هستند.  امام  و  انقاب  دلسوز  كه  كنید  معاشرت  كساني  با  طلب  فرصت  و 

مي خواهم كه تا آنجایي كه مي توانید براي اسام تبلیغ كنید.
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زمانی ثانی، سید هادی )1361 - 1338 آذربایجان شرقي(   
خواهران و برادران مهربانم از شما مي خواهم كه به واجب هاي شرعي عمل نمایید و    
همواره دعاگوي امام و رزمندگان اسام باشید و دقیقاً از امام پیروي نمایید و هركه در مقابل 

امام ایستاد وظیفه شماست كه با چنگ و دندان با او بستیزید و از امام پشتیباني نمایید.
درراه پیمایي ها و تشییع جنازه ها و نماز جمعه و نماز جماعت شركت نمایید كه این ها    

اصول انقاب ما مي باشد.

زمانی نوک آبادی، غامحسین ) 1365 - 1345 اصفهان(   
به خانواده هاي شهدا سر بزنید.   

شما قدر این امام و رهبري را بدانید كه وحدت و پیروزي شما در گرو همین رهبري    
وایت فقیه است و دست از پشتیباني روحانیت مبارز و در خط امام بر ندارید كه فنا خواهید 
شد و اي امت قهرمان و شهید پرور و حزب اه اگر مي خواهید فرداي قیامت جلوي شهیدان 
را  او  یاران واقعي  و  نباشید  مثل مردم كوفه  یاري كنید و  را  بر حق  امام  این  باشید  روسفید 

مخصوصاً فقیه عالي قدر را كه امید امام و امت است را تقویت كنید.

زین الدین بوستانه، محسن )1365 - 1343 فارس(   
به همه برادران عزیز خصوصاً دوستان خودم سفارش اكید دارم كه هرگز خط وایت    
اما م عزیز را رها نکنید و به خاطر خدا و پیامبر)ص( و امامان معصوم )ع( خون شهداي اسام 
هم كه شده دسته و جناح وگروه هاي مختلف شکل ندهید و همه در صراط مستقیم وایت 

امام حركت كنیم كه هرگز به بیراهه نخواهیم رفت و ضربه نخواهیم خورد.

ژاله حاجی، محمد ابراهیم )1365 - 1344 قزوین(   
همیشه، همراه و همگام و پشتیبان وایت فقیه باشید و هیچ گاه به خود اجازه سوءظن    
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به این مقام را ندهید. از دولت اسامي و مطیع وایت فقیه حمایت نمایید.

ساكي، مصطفي )1361 - 1334 لرستان(   
به انقاب اسامي كمك نموده و پشتیبان امـــام، قانون اساسي )كه همان قانون    

اسام است(،مجلس شورا، دولت، و روحانیت باشید.

سالک غام علی، ابراهیم  )1366 - 1346 تهران(   
ملت با پیروي از امام امت و وایت فقیه در پیاده كردن احکام قرآن سعي بیشتري    

خواهند كرد تا زمینه ظهور براي موا امام زمان )عج( آماده گردد.
امدادهاي  با  چون ملت ما ملتي شهیدپرور، صبور، مقاوم و قهرمان است همه روزه    

خود انقاب را یاري كرده و همواره در صحنه خواهد بود.

سبحانیان، غامرضا )1366 - 1347 فارس(   
انقاب ما صدمات وضایعات زیادي متحمل شده است ازشما پدران ومادران شهدا    

خواهانم كه در سازندگي این انقاب مسئولین را یاري وكمك نمایید.
نگذارید ضد  نابودكنید  را در هر جا و در هر رتبه و مقامي كه هست  انقاب  ضد    

انقاب بر این كشور تسلط داشته باشد، ریشه كفر را با یاري هم از میان بردارید.

سبزواری، نوراه )1363 - 1338 اصفهان(   
و  نکنید  فراموش  را  امام  شوید.  قائل  شهدا  گران قدر  خانواده  براي  زیادي  احترام    

تنهایش نگذارید.
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سپهری نژاد، ابوالحسن )1361 - 1338 فارس(   
اطاعت امر رهبر را فراموش ننمایید و خاف صحبت و شرع اسام كه امام خمیني    
مي گوید عمل نکنید. مي خواهم از یاري در امر رهبر امام خمیني و جانشین ایشان و انقاب 

جمهوري اسامي هیچ گونه كوتاهي ننمایند.

ستار شمس آبادی، محمد حسین )1365 - 1344 یزد(   
قرارگرفته  اسام  از همه طرف  مورد هجوم دشمنان  اسام  بدانید كه دین  عزیزان!    
از  و  شد  آغاز  هابیل  از  كه  دیني  كنیم،  محافظت  مقدس   دین  از  كه  ماست   بر  و   است  
ابراهیم گذشت  و بر قلب  پاك ترین پاكان محمد )ص( نازل گشت، از فرق شکافته  علي )ع( 
عبوركرد و بر تارك  خونین پرچم  ابا عبداه )ع( ظاهر شد و با خون یاران حسین )ع( مخلوط 
شد و این بار كه در 15 خرداد34، 10 دي ماه، 17 شهریور35 و 22 بهمن36 به دریاي پرخروش 

تبدیل شد.
اي عزیزان و خواهران و برادران! امام امت  را تنها مگذارید.   

سرانجام، جمشید )1361 - 1339 آذربایجان شرقي(   
از شما تقاضاي عاجزانه مي كنم كه امام را تنها نگذارید، امام را دعا كنید، به دستورات    

او عمل كنید.
با منافقان و افراد دورو چنان دست و پنجه نرم كنید تا به جاي خود بنشینند و از بین    

بروند.

34. ر.ك. تعلیقات.

35. ر.ك. تعلیقات.

36. ر.ك. تعلیقات.
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سرداری، محمد تقی )1362 - 1344 تهران(   
توجه خاص به سخنان و رهنمودهاي امام امت و حضرت آیت  اه منتظري37  و دیگر    

نمایندگان امام امت كنید و عمل نمایید.

سعادتي فر، علي ) 1364 - 1329 خراسان جنوبي(   
گوش به فرمان رهبر دهید و از روحانیت جدا نشوید كه رستگاري دنیا و آخرت در    

این ها است.

سعدی، عبداه )1367 - 1332 تهران(   
و  اسام  و  امام  یاري  در  همواره  كه  مي خواهم  صحنه  در  همیشه  امت  از  پایان  در    

مسلمین كوشا باشید.

سگیر، غامرضا )1363 - 1344 خوزستان(   
به خانواده هاي شهدا بیشتر سركشي كنید.   

وصیت دیگرم این است به سخنان رهبر كبیر انقاب كه از قرآن سرچشمه مي گیرد    
گوش فرا دهید اگر از این سخنان استفاده نکنید كفران نعمت كرده اید چرا كه امام خمیني 
نعمتي است كه خداوند به این امت و ملت داده است پس باید از سخنان او كمال استفاده را 

بکنیم.

سلطانی، حمیدرضا )1367 - 1352 گلستان(   
از شما خواهش مي كنم امام را تنها نگذارید. مقلد و پیرو واقعي وایت فقیه باشید تا    

37. ر. ك. تعلیقات.
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در دامگاه شیطان نیفیتد.

سلیمانی، ناصر )1364 - 1343 تهران(   
از شما پدر و مادر و خواهرانم و برادرم و دوستان و آشنایان درخواست مي كنم كه    

پشتیبان وایت فقیه باشید و دنباله روي روحانیت مبارز و متعهد در خط امام باشید.

سفیدخانی، فردین )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاري(   
به حرف هاي دشمنان داخل از جمله منافقین از خدا بي خبر و انسان هاي دورو و فتنه    
انگیز دوري كنید، چون  آن ها در پي ضعف و ناتواني شما هستند كه شما را در احکام اسامي 

ضعیف كنند.
پیام من براي ملت عزیز و جان بركف و ایثارگر خود این است كه برادران وخواهران    
عزیز كه در پشت  جبهه حق علیه باطل هستید، من به شما توصیه مي كنم كه پیرو خط امام 

باشید و هیچ وقت از دستورات امام عزیز سرپیچي نکنید.

سنگدوینی، حسین )1362 - 1347 گلستان(   
همیشه پیرو خط امام باشید.   

پدر و مادر و برادر عزیزم با كساني كه مي كوشند ضربه به اسام از هر راهي بزنند مقابله 
كنید و نگذارید كه اسام به دست این كافران ضربه بخورد.  

سوري، الیاس) 1373 - 1347 لرستان( 
و  كنید  را گوش  ما  متعهد  علماي  و حرف  باشید  امامان  همپاي  و  همراه  مردم!  اي    
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پشتیبان آن ها38 باشید.
 

سید مهدی، سید امیر )1366 - 1346 تهران(    
از همه مي خواهم كه به فرمان و سخن حضرت امام خمیني گوش داده و او را یاري    

كنند تا این انقاب را به دست صاحب اصلیش بسپارید.

سیدی نیاسری، سید حسن)حسین(  )1363 - 1345 اصفهان(   
فرا  امام عزیزمان گوش  از جمله  بزرگانمان  فرمایشات  به  ندهید،  به شایعات  گوش    

دهیم و به آن ها عمل كنیم تا ا ن شاءاه این انقاب تا انقاب حضرت مهدي )عج( برپا باشد.

سیستانه اي، محمدرضا )1361 - 1338 تهران(    
اي مردم! اي مسئولین! به درد جوانان گوش كنید امام و سخنان امام را گوش كنید و    

امام را دوست داشته باشید.

شادمند، محمد باقر )1362 - 1309 فارس(   
اي ملت اسام! امام، قرآن، و وحدت خود را رها نکنید كه رمز پیروزیتان در این سه    
بوده  و براي امام خمیني و آقاي آیت  الهي و آقاي منتظري39  و دیگر روحانیون و فداكاران 
در راه اسام دعا نمایید، دعا كنید تا خداوند ان شاءاه40 امام خمیني را تا ظهور امام زمان )عج( 

براي ما حفظ كند.

38. در اصل: او.
39. ر. ك. تعلیقات.

40. در اصل: انشاءا....



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا340

شالبیگی، علی اصغر )1361 - 1337 مركزي(   
وصیت مي كنم شما را به حمایت از وایت فقیه كه امام زمان )عج( مي باشد و فعًا به    

طور غیر مستقیم به دست نائب برحقش امام خمیني امید مستضعفان جهان مي باشد.

مهدی شاهسون   
وصیتي كه به امت همیشه در صحنه دارم این است كه فقط و فقط پیرو خط امام و    

ادامه دهنده راه شهداي خود باشند.

شبانی، محمد رضا )1365 - 1340 خراسان جنوبي(   
تأكید مي كنم كه از امام امت پیروي كنید و پیرو خط وایت فقیه باشید تا خداوند    

شما و ملك و آئین شما را سربلند بدارد و به شما عزت بدهد.

شریف زارع سفید داریني، وحید )1365 - 1347 قم(   
بقا و زوال شما  باشید كه  پشتیبان آن  نمایید و همیشه  فقیه دفاع  از وایت  عزیزانم!    
بستگي به وایت فقیه دارد و ان شاءاه همین گونه كه تاكنون به حمایت خود ادامه داده اید 
این حکومت به یاري خداوند به حکومت آقامان مهدي )عج( متصل خواهد شد مثل وایت 
فقیه مانند سقفي است كه دیوار نداشته باشد شما را به خدا امام را تنها نگذارید همین طور كه 

تاكنون و در همه حال پشتیبان او بوده اید.

شریفی، ایرج ) 1365 - 1348 اصفهان(   
مي خواهم كه روحانیت را حرفاً و عمًا پشتیبان باشید. دست از دامن اسام عزیز و    
امام روشن ضمیر بر ندارید كه عزت دنیا و آخرت در آن است دست از روحانیت نکشید كه 



341 امر به معروف و نهی از منکر

احیا اسام به دست روحانیت است.

شریفي رنانی، بهمن )حمزه( )1366 - 1343 اصفهان(   
تابان وایت  این خورشید  از  این است كه دست  پیام من همانند دیگر شهدا  نخستین 

یعني امام امت برندارید و به فرامین پیامبرگونه او گوش فرا دهید و جامه عمل بپوشانید.
این را بدانید كه اگر آمریکا و شوروي  و اگر تمامي فتنه انگیزان روي زمین بر سر ما    
یورش آورند كوچکترین ضربه اي به این مملکت بقیه اه وارد نخواهند كرد. تنها چیزي كه 
امکان دارد به این انقاب ضربه وارد سازد و مردم را به بي تفاوتي بکشاند دشمنان درون این 
هسته عظیم هستند كه امکان دارد اگر به موقع با آن ها مبارزه نشود این نهضت را به پوسیدگي 

بکشاند.

شفیعی، غامحسین )1363 - 1340(   
یافته ایم،   دست  آن  به  اكنون  ما  كه  است  چیزي  آن  از  بااتر  خیلي  قرآن  و  اسام    
بنابراین مؤمنین عزیز خصوصاً جوان ها سعي كنند بیشتر با قوانین اسام مأنوس شوند و بدانید 
كه آینده جهان اسام به مسلمانان ایران وابسته است اما باید از اان خود را یکي از عوامل 
انقاب بزرگ و جهاني اسام بدانیم و این بدون ]...[41 و آشنایي زیاد با قرآن میسر نمي شود.

مهمترین ركن اسام وایت فقیه مي باشد. بایستي كه بدون چون و چرا مردم از امام    
امت و ولي زمان و  ]...[42  او آیت اه منتظري43  اطاعت نمایید.

شکوری، محمد رضا )1361 - 1344 تهران(   
فراموش  را  انقاب  به رهبركبیر  یاري  و  ایران! هیچ گاه كمك  پرور  امت شهید  اي    

41. ناخواناست.

42. ناخواناست.
43. ر. ك. تعلیقات.
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نکنید و همیشه او را سرمشق خود قرار دهید. او نیز از تبار پاك رسوان  و امامان )ع( است. 
همیشه سعي كنید سخنان گوهر بار او را گوش فرا دهید و در زندگي خود دقیقاً پیاده كنید و 

پیرو او باشید كه پیروي از او به سعادت رسیدن است.
امام را تنها نگذارید حتي اگر همه مسلمانان جهان را سر بریدند و شما ماندید و امام،    
هرگز به امام پشت نکنید كه رستگاري و فاح و سعادت ما در پیروي از امام امت روح اه 
الموسوي الخمیني مي باشد و دین ما تنها به وسیله او نزد امام زمان )عج( و حضرت علي )ع( 
و پیغمبر اكرم )ص( و خداوند مقبول خواهد شد و اگر غیر از این باشد مشمول خسر الدنیا و 

ااخره خواهید شد.

شهنی خواجه، داریوش ) 1364 - 1347 خوزستان(    
برادران مسجد و پایگاه پشتیبان امام و دنباله]رو[ خط روحانیت باشید كه روحانیت    

خطش، همان خط اولیاء ماست. خط وایت فقیه را بشناسید و پیرو خط وایت فقیه باشید.
تمام اعمال منافقین را زیر نظر بگیرید و در مقابل هر كار آن ها جواب كوبنده بدهید.   

شهیدی راد، محسن )1362 - 1346 اصفهان(   
سعي نموده كه همراه امام باشید و همراه او بجنگید و هیچ گاه امام را رها نکنید كه هر    

كسي امام را تنها بگذارد از یزیدیان به حساب میاید.

شیخ حسنی، طهماسب )1364 - 1335 قزوین(   
باید با تعمق در آیات الهي قرآن و دستورات آن كتاب آسماني در رابطه با اطاعت از    
خدا و رسول و ولي امر همواره گوش به فرمان رهبر بود و لحظه اي او را تنها نگذاشت و نیز 

یاران فداكارش را تقویت و اجابت نمود.
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شیخ حسینی، حبیب اه )1362 - 1341 گیان(   
پیرو خط امام باشید و از دستورات امام سرپیچي نکنید و در راه امام جان فدا كنید به    

آنچه كه امام براي ما ارزاني بخشیده است آن را حفظ كنید.

شیخی، محمد علی )362 - 1345 اصفهان(  
دیگر  و  پاسداران  سپاه  از  در حمایت  اسامي،  یاري كردن دولت  و  نظم  در حفظ    
نهادهاي انقاب حساس بوده و بدانید كه اینان استوانه هاي جمهوري اسامي هستند و تقویت 

آن ها تقویت اسام است.
را  احترامشان  و  اسرا سركشي كنید  و  معلولین  و  به خانواده هاي شهدا و مجروحین    

حفظ كنید چرا كه آنان به قول امام چشم و چراغ این ملتند.

شیخی زازرانی، مرتضی )1361 - 1338 اصفهان(   
اي ملت ایران! ما باید قدر این رهبر بزرگوار را بدانیم كه خداوند نعمت بزرگي به ما    
عطا كرده است و همیشه گوش به فرمان او باشیم. به یاد داشته باشید كه همیشه از ولي خود 
یعني وایت فقیه در زندگي خود استفاده كنیم و باید گوش به فرمان روحانیت بوده كه اینان 

هستند كه تاریخ به آن ها اطمینان دارد. 

شیر افکن، محمد )1366 - 1338 تهران(   
اكنون كه كفر بر علیه اسام عزیز و انقاب اسامي شورش كرده است بر ما است    
كه از جاي برخیزیم و تمام مظاهر كفر را نابود و اسام را همچنان بر پاي داریم. من بر حسب 
احساس مسئولیت دیني و وطني خود آگاهانه و آزاد و في سبیل اه در این راه قدم گذاشتم 
و امیدوارم بتوانم مانع و سدي را از مسیر اسام عزیز بر دارم نه اینکه خود خاري44 در این راه 

44. در اصل: خواري.
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باشم. آرزومندم كه خدا مرا یاري نماید تا با توان و قدرت به مبارزه ادامه داده و دشمن را 
نابود سازم.

به قوانین و دستورات اسام عزیز عمل كنید و اسام را زنده نگهدارید وقتي اسام    
عزیز زنده باشد خدا و اولیاء او از شما راضي خواهند بود و یاد شهیدان تا قیام قیامت زنده 

خواهد ماند.
و  سخنان  به  نیست.  كوفه  ایران  مي دانم  كه  هرچند  نگذارید  تنها  را  عزیزمان  امام 

رهنمودهاي گران قدر ایشان بیشتر گوش كنید و عمل نمایید.

شیرزادی، جعفر )1360 - 1340 فارس(   
آیا شما از جنایت ها ]و[ ظلم هاي آمریکا و اسرائیل و دیگر ابرقدرت ها كه بر مسلمانان    
ایران و تمامي مسلمانان جهان و دیگر انسان هاي روي زمین مي شود آگاهید؟ پس چرا ساكت 

بنشینیم و به كمك آن ها نشتابیم.
ملي گراها  و  منحرف  گروه هاي  تمام  تا  گرفته  منافقین  از  قرآن  و  اسام  دشمنان    
دشمن شماره یك خود را روحانیون مي دانند و شب و روز برعلیه آنان تبلیغ مي كنند بدانید 
اسیر  این ملت یك روز  نمي گذارد  باشد  نفوذ روحاني  »اگر  فرمودند:  امام  همان طوري كه 
انگلیس و روز دیگر اسیر آمریکا باشد« شما هم نگذارید علیه روحانیون تبلیغ كنند و با تمام 
قدرت جلو آنان بایستید. همیشه منتظر فرمان ها و دستورات امام باشید هرگز از خط امام كه 

همان خط اسام و قرآن است خارج نشوید كه ذلت دنیا و آخرت نصیب شما مي شود.

صادقی، غامرضا )1367 - 1351 اصفهان(   
و  امام گوش دهید  به سخنان  و  باشید  امام  راه  از شما عاجزانه مي خواهم كه رهرو    

سخنان این بزرگوار را عمل كنید.
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صادقی جهانی، علی )1362 - 1339 قزوین(
امام! و اي امت شهید پرور روستاي زرجرد! وصیت من، و وصیت تمامي  اي امت    

عاشقان حق به شما این است كه امام را تنها نگذارید. اسام را یاري كنید.

صالحی، محمد )1365 - 1340 مركزي(   
پشتیبان وایت فقیه باشید، امام عزیز را دعا كنید، امام را تنها نگذارید چون امام است    
ایشان عطا  به  را كه خداوند  و آن عملي  با هوشیاري  را  اسام  توطئه هاي دشمنان  تمام  كه 
فرموده نقش بر آب مي كند و با رهنمودهایش همه مسلمین و مظلومان جهان را آگاه مي كند.

صالحی مورگانی، اسکندر )1365 - 1345 چهارمحال و بختیاری(   
اگر مي خواهید از راه اسام منحرف نشوید بي چون وچرا مطیع وایت فقیه و رهبري    
باشید. پیر جماران و نیز منجي عالم بشریت آخرین حجت خدا حضرت قائم )عج( را تنها 

نگذارید.
دوستان عزیز و خویشان! از شما حالیت مي طلبم و از شما مي خواهم كه براي آمرزش    
من دعا كنید و شما باید به این نکته توجه كنید كه دشمنان اسام امروز سعي مي كنند از هر 
راهي كه شده به  این  انقاب و اسام صدمه وارد كنند، از راه جا زدن خود به عنوان مسلمان 
دو آتشه و مانند موریانه انقاب را از داخل خالي مي كنند و از راه انقاب و اسام دلسرد كنند 
شما را. تقاضا دارم آن ها را با هوشیاري شناسایي و افشاء كنید و سخنان امام را آنچه كه خود 

مي گوید به مرحله  عمل بگذارید.
بدانید كه اسام امروز در دست شما امانت است و این را هم  بدانیدكه  آمدن من و    
امانت خوب  از این  دیگر جوانان به جبهه فقط براي حمایت از اسام و وایت است. پس 
حفاظت كنید و در این راه از هیچ كوشش و ایثاري دریغ نکنید. حتي اگر جانمان فدا شود تا 

اسام زنده بماند چنان كه حسین )ع( چنین كرد.
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صفری، احمد )1361 - 1344 تهران(   
اي امت آگاه و قهرمان ایران! رهبر انقاب این مرد پر استقامت را تنها نگذاشته و پیرو    
روحانیت و وایت فقیه باشید. همیشه پشتیبان روحانیت و وایت فقیه باشید. دعاهاي زیادي 
به جان و عمر رهبر عزیز انقاب بکنید. از انقاب و امام خوب پاسداري كنید و امام عزیز 
را تنها نگذارید و خداي نکرده اهل كوفه نباشید و به گفته هایش عمل نمایید تا از رستگاران 

باشید و از ته قلب مقلدش باشید و بدانید كه راه سعادت و نجات دهنده ماست.

صفري، جلیل )1368 - 1343 زنجان(   
به فرمایشات حضرت امام و سایر مسئولین با دقت گوش داده و آن ها را تك تك    

عمل نمایید.

صلبصیادی، احمد )1365 - 1342 آذربایجان شرقي(   
تنها نگذارید و خداي  امام عزیز را  پاسداري كنیم و  امام خوب  انقاب و  از  عزیزن! 
نکرده اهل كوفه نباشید و به گفته هایش عمل نمایید تا از رستگاران باشید و از ته قلب مقلدش 

باشید و بدانید كه راه سعادت و نجات دهنده ماست.
در مقابل گروه هاي منحرف بایستید كه دین خدا پیروز است.   

صمدی، ناصر )1365 - 1345 اصفهان(   
امام را تنها نگذارید پیروي از وایت فقیه یك امر واجبي است كه بایستي اطاعت    
كنیم و ما باید قدر نعمت خداوند را بدانیم چون كه خداوند بزرگترین نعمت ها را شامل حال 

ما كرده است.
در راه پیمایي ونمازجمعه ها شركت كنید.   
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صمدی برج سفلی، حسین )1365 - 1341 تهران(
مگذارید این منافقان بي خبر از خدا و خارجین از خط )امام( بر كساني كه چه لساناً،    
قدماً، بدناً، فکراً و قلباً به این انقاب اسامي لطمه اي بزنند با تمام قواي الهي به پیش بروید و 

پرچم اسام را در دنیا سرافراز كنید.

صندوق ساز زاده، ناصر )1363 - 1342 خوزستان(   
احترام  شهدا  تمامي  خون  به  و  كنید  پشتیباني  فقیه  وایت  ]و[  روحانیت  و  امام  از    

بگذارید و آن ها را حفظ كنید و راه آن ها را ادامه دهید دست بیعت با امام را محکم كنید.

صنعتی، حسن )حسین( )1362 - 1343 سمنان(   
دست از این امام عزیز نکشید كه از نواده هاي رسول اكرم )ص( است و همین براي    
ما كافي است. دست از انقاب نکشید كه این انقاب به ما شرف، حیثیت و آبرو داده است.

صوفی زاده ، محمد حسین )1359 - 1334 لرستان(   
باشید چرا كه موجب  او  پیرو دستورات  و  نشوید  از رهبر جدا  تحت هیچ شرایطي    

رضاي خدا و پیاده شدن حکومت الهي خواهد شد.

ضامن مهرابی، علی )1364 - 1342 اصفهان(   
امام خمیني را از سرجان اطاعت كنید كه بدون وایت وي اگر كبوتر مسجد هم    

بشوید فایده ندارد.
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ضیایی، خدابخش )1360 - 1343 اصفهان(   
به شما توصیه مي كنم از امام جدا نشوید و اطاعت كنید از امام كه اطاعت از امام    

اطاعت از رسول اه است و اطاعت از رسول اه اطاعت از خداست.

ضیایی، محمدرضا )1361 - 1347 اصفهان(
این نکته را به شما تو صیه مي كنم مخصو صاً پدر بزرگوارم، به خانه شهدا بروید    
و به پدر ومادر و برادر و خواهر یعني خانواده آن شهید45 دلداري دهید و به آن ها روحیه 

بدهید.

طالبی دخت، بمانعلی )1361 - 1341 یزد(   
همیشه و در هر حال در خط اسام و پشتیبان وایت فقیه باشید.   

طاهر خانی، فرهاد )1366 - 1351 قزوین(   
در مراسم مذهبي و در نماز جمعه و راهپیمایي و نماز جماعت شركت كنید.   

دانش آموزان عزیز! پشتیبان وایت فقیه باشید چرا كه هركس از وایت فقیه پیروي    
كند از اسام پیروي كرده است.

طاهر طااری، اصغر )1366 - 1347 تهران(   
به شما عزیزان گوشزد مي كنم پیوسته در خط امام باشید كه به حق، او سفیر امام زمان    

)عج( است. به دیدار خانواده شهدا بروید.

45. »را« حذف شده است.
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طاهری بوئینی، محسن  ) 1364 - 1346 قم(   
شما را سفارش مي كنم و تقاضامندم كه امام را دعا كنید و رهبري را با اطاعت پذیري    
تقویت نمایید و مشکاتي را كه تا حال پیش آمده و در آینده هم پیش خواهد آمد با صبر و 

استقامت حل نمایید.
باشید در تمام مسائل جلوي شایعه پراكني را بگیرید و  برادران و خواهران! هوشیار    
خود از آنان نباشید. اگر دیده مي شود فردي در مسئولیتش سوءاستفاده مي كند و نقصي در 
كار است این نقص و اشتباه را به نظام جمهوري اسامي نبندید چرا كه هر چه هست از خود 

ما است.

طباطبایی، سید مرتضی )1362 - 1345 سیستان و بلوچستان(   
هر كسي را كه كم احترامي به امام خمیني و یاران باوفایش مي كند از خودتان طرد    
كنید زیرا كه من عاشق امام مي باشم و دنیا بداند كه ما از امام عزیزمان تا آخرین قطره خون 
خود دست بر نخواهیم داشت زیرا راه او راه حضرت مهدي )عج( و فریاد او فریاد امام حسین 
)ع( است. از پدر و برادرم مي خواهم كه به رهنمودهاي امام با جان ودل عمل نموده و ضد 
انقاب و فریب خوردگان را با زبان نرم دعوت نمایید و دشمنان قسم خورده را سركوب و 

طرد نمایید.

طینوشی، حیدرعلی )1360 - 1337 فارس(   
همیشه دنباله رو روحانیت اصیل باشید كه همین روحانیت است كه بنا به رسالتي كه    

دارند نمي گذارند لحظه اي ما ازصراط مستقیم خداوند منحرف بشویم.
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عابدي درچه، جعفر )1361 - 1337 اصفهان(
تنها سفارش من به برادران پاسدار این است كه به رهنمودهاي پیامبرگونه امام امت عمل 
نمایند و طوري باشند كه وقتي امام مي گوید اي كاش من هم یك  پاسدار بودم در وصف ما 

بگنجد.

عادل نیا نجف آبادی،  محمد ) 1367 - 1348 اصفهان(
محافظت  انقاب  از  باید  كه  هستید  همین شما  نکنید  كناره گیري  انقاب  مسائل  از    

كنید و به نسل هاي آینده بسپارید.

عالی پور مرغملکی، مراد ) 1364 - 1348 چهارمحال و بختیاري(   
اكنون تا اسام به دست ما رسیده است باید مثل حسین بن علي )ع ( با جان و مال    
خود از آن دفاع نماییم و مبادا در راه دفاع از اسام كوتاهي كنیم كه مدیون خون حسین )ع( 

هستیم.

عباسی، رضا )1363 - 1345 تهران(   
دعا به جان امام و پیروي از فرامین گهربار این پیر عارف و مجاهد را فراموش نکنید و    
در سایه رهبري این نائب بر حق آقا امام زمان )عج( از مبارزه با شرق و غرب46 و كفر جهاني 

لحظه اي از پا ننشینید.

عباسی، مهدی )1361 - 1340 مركزي(    
از شما ملت قهرمان و شهید پرور مي خواهم كه امام عزیزمان را تنها نگذارید و صحنه    

46. ر.ك. تعلیقات.
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را خالي نکنید كه وجود شما در صحنه مشت محکي بر دهان آمریکا و عمالش ]است[ و از 
حمایت به روحانیت اصیل و مبارز كه تنها بازوي امام امت است دریغ نکنید.

عباسی مکوندی، غامعباس )1361 - 1335 اصفهان(   
برادر و خواهر! به یاري امام زمان عزیزمان این فرزند عبداه، این یاور محرومان و    
ستمدیدگان عالم بشتاب، او را یاري ده كه او خدا را در زندگیمان آورد و انسانیت را او با 

روح خدایي خویش در كالبد بي جان و مرده ما دمید و به ما حیاتي دوباره بخشید.

  

عبداه پور، علي)1362 - 1347 آذربایجان شرقي(
مهمترین سفارشم این است امام را هرچه بیشتر  یاري دهید كه با این كار خدا را یاري    

مي كنید و خدا هم شما را یاري خواهد كرد.

عبدالمنافی)موحدی(، جواد )1367 - 1348 تهران(   
هرگز از روحانیون مبارز جدا نشوید كه ایشان لباس حضرت محمد )ص( را بر تن    
كرده اند. اي ملت ایثارگر! هرگز امام را تنها نگذارید و به فرمان هایش با سعي تمام و قدرت 
كامل عمل كنید كه او فرزند زهرا )س( ادامه دهنده راه حسین )ع( است. اگر او را برنجانید 

شهیدان را رنجانیده اید و اگر شهیدان را برنجانید خدا و پیغمبر را به رنج آورده اید.

عبدالهیان دهکردی، علی )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاری(   
 مسئله دیگر مسئله منافقین ودشمنان اسام است زیرا از همه دشمنان بیشتر، این دشمن 
به ما ضربه مي زند پس گول آن ها را نخورید و با قاطعیت به دهان آن ها بکوبید و آن ها را از 

صحنه روزگار محو كنید.
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عبدلی، حجت )1361 - 1344 تهران(   
با افراد منافق به مبارزه برخاسته و آن ها را به مراتب انتظامي اطاع دهید. اشخاصي را    

كه مخالف با این انقاب هستند به مراتب و مسئولین انتظامي اطاع دهید.
از هر گونه شایعه پراكني جلوگیري كنید و عوامل آن را معرفي كنید.   

همانند   مؤمن  پیرمرد  این  زیرا  نکنید  فراموش  را  فقیه  وایت  از  و حمایت  پشتیباني    
فرشته اي در روي زمین و در میان انسانهاست  و من جان خود را براي خدا و در راه خدا و 
براي پشتیباني و حمایت از این پیرمرد مؤمن كه براي اسام خدمت مي كند دادم كه امیدوارم 

در درگاه خداوند پذیرفته شود.

عبدی، اسد اه)1365 - 1342 مركزي(   
از ملت قهرمان و مکتبي و انقابي ایران مي خواهم كه اطا عت كننده فرامین امام باشند    
و امام را تنها نگذارند زیرا تنها گذاشتن امام خاف رضاي خداست. ما اهل كوفه نیستیم امام 

تنها بماند و در دعاهایتان حتماً امام را دعا كنید.
از برادرم محمود مي خواهم از اخبار روزها بي خبر نباشد و مواظب باشد كه جوجه    

منافقان او را از راه بیرون نکنند.

عبدی، محمد تقی ) 1365 - 1348 تهران(   
نسبت به مسائل اسام بي تفاوت نباشید و در هر كام و رشته اي كه مي توانید كوشش    
كنید كه اكنون اسام به تاش و كوشش در راه خدا نیاز دارد. كارگر در كارخانه، معلم در 
مدرسه و سرباز در جبهه و روحانیون در جامعه و بااخره همه ملت در صحنه باشید تا این 
انقاب را به یاري اه و به رهبري روح اه به پیروزي كامل برسانید و زمینه ساز براي انقاب 

اسامي و حکومت حضرت مهدي )عج( واقع باشید.
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عجم گرد، محمود )1362 - 1345 خوزستان(   
امام زمان  امام عزیز دعا كنید و از صمیم قلب فرج آقا  از شما مي خواهم كه براي    

)عج( را بخواهید.
اي برادرانم! امید جمهوري اسامي به شماست بکوشید تا با مطالعه و جهاد و كوشش    
در هر زمینه اي جمهوري اسامي را حفظ كنید و جامه ذلت نپوشید47. از خداوند مي خواهم 

كه شما را در این راه بینایي و قدرت تفکر هر چه بیشتر عطا فرماید.

عجم لو، شمس علی )1364 - 1352 قم(   
اي عزیزان! در انتخابات و امور مذهبي و نمازهاي جماعت شركت كنید.   

راه سعادت و خوشبختي در این دنیا و آن دنیا تنها، راه اسام است و ما باید راه و    
روش زندگیمان را با اسام وفق بدهیم و فرامین الهي را انجام دهیم.

عرب خالقیان)خانقلی(، عباسعلی )1379 - 1345 كردستان(    
گوش به فرمان امام باشید و سخنان امام را دقیقاً بررسي كنید و به آن ها عمل كنید كه    
همانا حرف امام حرف امام زمان )عج( و حرف امام زمان )عج( حرف پیامبر )ص( و حرف 

پیامبر )ص( حرف خداست.
همیشه پشتیبان امام باشید و چشم امت حزب اه و نائب امام زمان )عج( را تنها نگذارید.

  

عزیزی بروجنی، محمود  )1362 - 1340 اصفهان(   
همیشه در صحنه باشید كه چه مسائلي در كشور و شهرتان مي گذرد و آگاهانه با آن    
برخورد كنید و مواظب باشید كساني كه مي خواهند به این انقاب ضربه وارد كنند از راه هاي 
مختلف از راه مثًا پوشیدن پیراهن مذهب وارد مي شوند و یك سري آدم هاي ساده لوح را 

47. در اصل: حفظ كنید جمهوري اسامي را جامه ذلت نپوشید
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عامل دست قرار مي دهند به نام دین، كاري كه نباید بکنند مي كنند.
نکنید، سخن حق  فراموش  را  و محرومین  مستضعفین  و  ایتام  امام  )عج(،  زمان  امام    
بگویید هر چند تلخ است. قدر این انقاب و رهبر آن را بدانید كه در آن نعمت هاي فراوان 
خداوند نهفته شده و بر سر ما منت گذاشته و اگر قدر ندانیم دچار عذاب الهي مي شویم. ازم 
نیست من این حرف ها را بزنم چون در طول تاریخ عمًا نشان داده شده و خاصه مواظب 

باشید سهل انگاري در این مورد نکنید.

عسگر زاده، احمد )1364 - 1340 تهران(  
امام عزیز و آیت  اه منتظري48  را تنها مگذارید و بدانید دشمن آیت  اه منتظري49     

دشمن امام زمان )عج( است.

عسگری، رامین )1366 - 1346 فارس(    
از امت حزب اه و همیشه در صحنه مي خواهم كه به خاطر خون شهدا، امام عزیز را تنها 
نگذارند و از وایت فقیه كامل اطاعت كنند. از شما مي خواهم كه تا آخرین لحظه دست از 

امام و مسلمین برندارید كه مانند كوفه شویم كه خداوند غضبش را برشما نازل كند.
احترام كامل خانواده شهدا را كه امام عزیز مي فرمایند: »چشم چراغ این ملت50، شما    
خانواده شهدا هستید« را داشته باشید چون كه از دولتي چند بوته گل چند علف هرزه هم آب 

مي خورند زیرا خانواده شهدا خیلي قرب و منزلت در نزد خداوند عظیم دارند.

عسگری فردویی، محسن )1365 - 1349 قم(   
با خمیني بت شکن میثاقتان را محکم تر كنید و او را تنها مگذارید، او را دعا كنید.   

48. ر. ك. تعلیقات.

49. ر. ك. تعلیقات.
50. در اصل: وطن.
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عقیلی خسرو شاهی، محبوب)مسعود( )1365 - 1341 تهران(   
با وجود امام عزیزمان و حضرت آیت اه منتظري51  امید امت و امام منور است پس این 

مسیر را رها نکنید و پشتیبان وایت فقیه و امام باشید.
  

عاف، ناصر ) 1365 - 1343 خوزستان(   
امت  قلب  كه  امام  قلب  كارهایشان  با  منافقین  كه  نگذارید  و  كنید  پشتیباني  را  امام    

مي باشد را به درد بیاورند.
 

عاقه مندان، جواد )1362 - 1342 اصفهان(   
براي حفظ دستاوردهاي انقاب اسامي بایستي قدم به قدم پشت سر وگوش به فرمان    
نفس و خود سازي دریغ  تزكیه  از هیچ كوششي در جهت  و در كنار آن  باشیم  امام عزیز 

نورزیم.
دیگر  و  پاسداران  سپاه  از  در حمایت  اسامي،  یاري كردن دولت  و  نظم  در حفظ    
نهادهاي انقاب، حساس بوده و بدانید كه اینان استوانه هاي جمهوري اسامي هستند و تقویت 

آن ها تقویت اسام است.
به خانوادهاي شهدا و مجروحین  معلولین و اسرا سركشي كنید و احترامشان را حفظ    

نمایید چرا كه آنان به قول امام چشم و چراغ این ملتند.

عایي، عین اه )1365 - 1343 اصفهان(    
به دستورات امام گوش فرا داده و همچنین52 دنباله روي از او كنید و به عظمت او پي    

ببرید و تسلیم او شوید و راستي خلوص خود را محفوظ نگهدارید.

51. ر. ك. تعلیقات.
52. »سایه« حذف شده است.
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عایی، نادر )1365 - 1346 اصفهان(    
بر ماست كه مانند جدمان حسین )ع( امر به معروف و نهي از منکر كنیم و براي حفاظت 
و حراست از دین اسام و میهن اسامي بپاخیزیم و جلوي افراد ضد انقاب و كساني كه به 
هر نحوي مي خواهند به اسام ضربه بزنند را بگیریم و اگر قابل هدایتند هدایتشان كنیم و گرنه 

نابودشان سازیم.
لبیك گویید چرا  به گفته هایش  و  دهید  فرا  امام گوش  بیانات  به  اه!  امت حزب  اي 
كه قرآن مي فرماید: »یا ایها الذین امنوا اطیعوا اه و اطیعوا الرسول و اولي اامر منکم53» »ای 
كسانیكه ایمان آورده اید خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت كنید 
54«. پس بدانید كه اگر یك لحظه از خط امام دور شوید گرفتار شیطان شده اید و خون شهیدان 

را كه براي حفظ و نگهداري اسام ریخته شده پایمال كرده اید.

علمداریان، احمد )1367 - 1348 تهران(   
امام را فراموش نکنید، امام را دعا كنید.   

عزیزان! سعي كنید با اعمال و رفتارتان دل پدر و مادر شهدا را شاد كنید و آنان را    
یاري كنید تا آنان احساس كمبود فرزند نکنند.

علی آبادی، خلیل ) 1361 - 1342 گلستان(   
ما  این نعمت گران بهایي كه خداوند نصیب  از  باشید و  امام  به فرمان  همیشه گوش    

كرده است حداكثر استفاده را بکنید.
برنامه زندگي خود را طوري تنظیم كنید كه به جاي نشست وبرخاست با افراد منافق    
و فرصت طلب با كساني معاشرت كنید كه دلسوز انقاب هستند با كساني كه با عمل خود 

53. بخشي از آیه 59، سوره نساء. 
54. در اصل: »اطاعت كنید از خدا و رسولش اي اهل ایمان و اطاعت كنید از كسي كه رهبر و سرپرست 

شماست««. 
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انقاب را یاري مي دهند.

  

علی باایی چریانی، محمد رضا )1364 - 1343 اصفهان(
بیابید و خود را تسلیم او  در امام عزیز بیشتر دقیق شوید و سعي كنید عظمت او را    

سازید.

علی زاده گاف دوشه، سیدحسین )1365 - 1346 خراسان رضوي( 
برادران عزیزم! وصیت مي كنم به شما كه ادامه دهندگان خط امام بزرگوارمان حسین 

)ع( كه نماینده ائمه )ع( ]است[ باشید و عمل كنید به وصایاي آن ها.

علی محمدی، محمد مهدی )1365 - 1338 فارس(   
برادران پاسدارم! اطاعت از امام كنید و او را تنها نگذارید.   

علی نژاد، محمد باقر )1361 - 1345 فارس(   
من هم مانند دیگر شهیدان از شما مي خواهم كه این پیر خدا را كه دلش از هر دلي    

جوان تر است یاري كنید.

علییاری، علی )1362 - 1342 تهران(   
پدر و مادر مهربانم از شما و از تمامي مردم مي خواهم كه قدر این حکومت اسامي و    
قدر این مسئولین دلسوز مملکتي كه شبانه روز در تاش هستند كه احکام اسام را در جامعه 
پیاده كنند را بدانید و وجود همگي آن ها را گرامي بدارید، مبادا به خاطر چیزهاي جزئي و 

كمبودهاي فعلي و گراني از آنان روگردانید و غیبت آن ها را بکنید.
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از همگي شما مي خواهم كه خالصانه به فرامین امام بزرگوار این پرچم دار اسام و    
این منادي صلح و وحدت و دوستي در جهان و این آزاد مرد و یاري دهنده مظلومان و این 
عارف ]و[ عالم مجتهد زمان و این جانشین به حق امام زمان )عج( با جان و دل گوش فرا دهید 

و با جدیت و كوشش عمل كنید.

عمویی، ابوالفضل )1366 - 1347 تهران(    
خواستیم حداقل از دوستان بخواهیم كه براي بقاي اسام از هر چیز تمسك بجویند و 

دیگر از آشنایان بخواهیم كه سد راه نباشند و اي چرخ انقاب چوب نیندازند.
  

عوضی، اسد اه ) 1362 - 1347 فارس(    
با روحیه قوي، در مقابل55 ضد وایت فقیه ها چه در داخل و چه درخارج، ایستادگي    

كنید.

عید صد، رحمان )1363 - 1344 ایام(   
را  عزیز  اسام  و  كنید  نابود  را  اسام  دشمنان  دارید  بدن  در  قدرت  كه  آنجایي  تا    

محفوظ نگه دارید و نگذارید منافقان از خدا بي خبر در این انقاب رسوخ كنند.

غامحسین پور، امان اه )1365 - 1333 كرمان(   
من وصیت خود را تمام مي كنم و اهم آن  را در اطاعت از امام، شناختن امام، و تنها    

نگذاشتن امام خاصه مي كنم.

55. در اصل: با.
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غامی،  رحیم )1367 - 1348 اصفهان(   
امام را یاري كنید. از شما عاجزانه مي خواهم كه رهرو راه امام باشید و به سخنان امام    

گوش دهید و سخنان این بزرگوار را عملي كنید.

غیوری گوشه نشین، مهدی )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
خواهش این برادر كوچکتان این است كه پایه اسام را محکم نگه دارید و نگذارید    

هیچ بیگانه اي در دین شما رخنه كند.
پدر و مادر و خواهرانم! براي تعجیل و ظهور آقا امام زمان )عج( و براي طول عمر    
رهبر، این پیر جماران، بت شکن زمان، دعا كنید و گوش به فرمان او باشید كه فرمان او فرمان 

آقا امام زمان )عج( است. 

فاضل، محمد )1365 - 1347 اصفهان(   
مقام رهبري  قائم  و  ایشان می روند  را  بر حق  راه  بدانیدكه  و  باشید  امام عزیز  رهرو    
حضرت آیت اه العظمي منتظري56  را مد نظر قرار دهید كه هر كس مخالفت  با رهبري ایشان 

كند مخالف اسام باشد.
به خانواده هاي شهدا سركشي كنید. مبادا! باعث رنجش آنان شوید كه بسیار57 گناه    

بزرگي است. 

فرامرزی، بیژن )1361 - 1340 فارس(   
تا انقاب مهدي )عج (  همیشه در نمازتان امام عزیزمان را دعا كنید بگویید خدایا    

خمیني را نگهدار. 

56. ر. ك. تعلیقات.
57. در اصل: بس.
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فرجی، جعفر )1361 - 1340 قزوین(   
  پشتیبان روحانیت باشید، همیشه از روحانیت فداكار اسام حمایت كنند. همیشه و در 

هر كجا كه هستید پشتیبان وایت فقیه باشید و به مردم توصیه كنید كه براي امام دعا كنند.
وصیت من به تمام سپاهیان و بسیجیان و ارتشیان و مردم مقاوم این است كه تا آخرین    
امام بزرگ و روحانیت جان بر كف پشتیباني كنند و  انقاب عظیم اسامي و  این  از  نفس 
نابود  را  بایستند و همه آن ها  منافقین كثیف و توده اي هاي روباه صفت  این  برابر  همیشه در 

كنند. 

فرخی، اسماعیل )1364 - 1334 فارس(   
ملت شهید پرور! از شما استدعا دارم كه امام را تنها نگذارید، از روحانیت آگاه و    

بیدار حمایت كنید.

فشاركیان، محمد علی )1361 - 1343 تهران(   
به دستورات رهبري امام كبیر روح خدا كه تمامش از قرآن و سنت گرفته شده عمل    

كنید.

فاحتي مروست، ناصر )1362 - 1344 تهران(
بر تمامي دوستان وصیت مي كنم كه از خط امام پیروي كنید، نه جلو بروید و نه عقب  

بمانید. 

فاح شیروانی، عبداه )1365 - 1341 تهران(  
اي برادران! اگر مي خواهید كه چون امثال یك فرد خدمتگزار براي انقاب و اسام    
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امام خمیني باشید و چون علي اكبر )ع( و حضرت عباس )ع( در كنار خمیني  باشید، پیرو 
زندگي كنید.

همیشه حضور یکپارچه خودتان را ]در[ راه پیمایي ها، نماز جمعه ها و دعاها و مجامع    
عمومي كه دولت مي گذارد پر رنگ كنید58 و حاضر شوید.

فاح فاز، محمود )1363 - 1345 خراسان رضوي(
از اوامر وایت فقیه اطاعت كنید تا نهایت جان، و از هرچیز در راه غیر خدا جدا شوید    

و ببرید كه خدا مؤمنان را كافي است و كفایت مي كند.

فاحیان، مهدی )1362 - 1346 تهران(   
او  از فرمان  تنها نگذارید و  امام را  این است كه  بنده  اولین كام حقیر  اي عزیزان!    

سرپیچي نکنید و از او فرمان ببرید.

فوادی حقیقی، علی كرم ) 1365 - 1346 فارس(    
امام زمان  بر حق  نائب  امام امت  این  تا آخر جان  امیدوارم كه شماها  برادران عزیز    
)عج( را تنها نگذارید، از قشر روحانیت پشتیباني كنید كه حمایت از آن ها حمایت از اسام 
است. به درستي كه آن ها ترویج دهنده اسامند و اكثر رنج و سختي ها را در راه ترویج این 

انقاب متحمل شده اند.

فیض، عباسعلي )1363 - 1333 سمنان(    
به فرمان رهبر  )امام خمیني ( ]است[ و گوش  فقیه  از وایت  این حقیر اطاعت  پیام    
باشید و امام را تنها نگذارید و سخنانش را با دقت توجه كنید و قدر این نعمت بزرگ رهبري 

58. در اصل: پا نهید.



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا362

را بدانید. آنچه را امام دوست مي دارد دوست بدارید و آنچه را امام دشمن مي دارد دشمن 
بدارید و براي امام دعا كنید. وصیت این حقیر این است كه سخنان رهبر عزیز)امام خمیني( 
پیام شهیدان است به سخنان نوراني اش نهایت توجه را بنمایید، اطاعت از رهبري چون امام 
خمیني59، حمایت از روحانیت اصیل است كه دلسوز واقعي اسام و قرآن و مردم شریف و 

محترم هستند.

قادر پناه، علی عباس )بهرام( ) 1364 - 1345 اصفهان(    
امت  شهید پرور، برادران و خواهران محترم! اگر طالب خیر وسعادت هستید پشتیبان    

وایت فقیه باشید.

قاری ایوری، محسن )1362 - 1346 خراسان رضوي(   
بهتر  را  اسام  راه  آنان  كه  كنید  استفاده  امام  خط  در  و  مبارز  روحانیت  وجود  از    
مي شناسند و مي توانند فرا راه انسان باشند سعي كنید  پشتیباني خود را از وایت فقیه حفظ 
كنید تا به قول امام آسیبي به مملکت اسامي نرسد و اطاعت از او را سر لوحه خود قرار دهید 
و در پي فرامین او حتي فکر را ترك نمایید زیرا وي از طرف خود دستوري را صادر نمي كند.

قاسم نژاد، شیرزاد )1365 - 1343 مازندران(   
وایت فقیه و روحانیت متعهد را كه ضامن حفظ سامت دین خدا و دور ماندن دین    
حق از التقاط و انحرافات امت ]است[ همواره یار و یاور باشید كه اینان با تاریخ خون بار و 

تابناكشان این دین را به ما رساندند.

59. »است« حذف شده است. 
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قاسمی، ابوطالب  )1360 - 1337 قم(  
همیشه گوش به فرمان امام باشید و از این نعمت خدادادي حداكثر استفاده را بکنید و    

یك لحظه جدایش نگذارید.
در حفظ نظم سپاه كوشا باشید چون این ارگان قلب امام امت است نباید60 كه قلب    

امام مریض شود. 
باید اسام را با جان و مال و لسان خود حفظ نمایید چون امانت بزرگي نزد ماست    
مبادا به این امانت خیانت شود كه در غیر این صورت عذاب الهي و ابدي خداوند خواهد 

رسید.

قاسمی، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
از وایت فقیه كه یکي از اركان دین است و همچنین از روحانیت پیروي و پاسداري    

نمایید.

قایدی بلیانی، غریب علی )1365 - 1341 فارس(   
اوامر رهبر بزرگ خویش امام خمیني رابا گوش جان شنیده و به آن عمل كنید كه    
مبلغان  كه  روحانیت  از  منکم61«  اامر  اوالي  و  اطیعوالرسول  و  »اطیعواه  است:  فرموده  خدا 
اسام عزیزند و حافظان آئین به حق پیامبر )ص(، حمایت كنید كه حمایت از آنان حمایت از 

اسام و قرآن است.

قایمي،نادر)مهدي( )1367 - 1345 تهران(    
به خانواده شهدا بیشتر سر بزنید كه آن ها از ما توقع بیشتري دارند. خانواده شهدا را    

60. در اصل: نباشد.
61. بخشي از ِآیه 59، سوره نساء: »خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت كنید«.
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بیشتر ماقات كنید كه به قول امام آن ها چشم و چراغ این ملت هستند.

قایمی، محمد جعفر )1364 - 1346 مركزي(   
در هر شرایط و موقعیت چه خطرناك ترین و چه بي خطرترین آن ها امام عزیز این نور    
دیده ملت و رزمندگان را تنها نگذارید. مبادا در امیال خود غرق شوید و امام بي یاور بماند. 
رهبري این چنین در تمام انقاب ها وتحوات بعد از ائمه اطهار )ع( نبوده و در حال حاضر 

هم نیست.

قایمي تهراني، مهدی )1365 - 1345 تهران(   
از شما تقاضا دارم امام را تنها نگذارید و در تمام جهات پشتیبان او باشید.   

قدس)حسینی(، كامیار)حسین( )1365 - 1348 تهران(   
هیچ گاه دست از حمایت امام، این پیر جماران و قائم مقام رهبري آیت اه منتظري 62    

برندارید كه امام ولي فقیه است و اطاعت از اوامرش واجب است.

قدیری قهدریجانی، حسینعلی )1360 - 1339 اصفهان(   
وصیت من به تمام برادران و خواهران این است كه گوش به فرمان امام امت خمیني    

بت شکن باشد

قرآن نویس، هادي)1361 - 1340 اردبیل(   
در تمامي مراسم و جماعات به خصوص نماز جمعه و دعاي كمیل و توسل و مجالس    

62. ر. ك. تعلیقات.
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بزرگداشت شهدا مرتب شركت كنید. براي تحکیم مباني جمهوري اسامي تاش نمایید و 
مبارزه با منافقین را كه دشمنان اصلي انقاب هستند  فراموش  نکنید.

برادران و خواهرانم! همیشه و در همه جا پشتیبان واقعي امام امت خمیني كبیر باشید    
كه او نماینده بر حق امام زمان )عج( است و از خداوند الهام مي گیرد. 

قرباني،حسنقلي )1362 - 1311 فارس(   
امام عزیز را همیشه دعا كنید زیرا به خدا قسم اوست كه دنباله رو حکومت انبیاء و    

امامان عزیز است و ولي فقیه و رهبر و نماینده آقا امام زمان)عج( مي باشد.

قربانی، محسن)1362 - 1330 تهران(   
امام را تنها نگذارید. امام را دعا كنید. طول عمر امام را خواستار باشید كه پشتیبان همه    
مستضعفان دنیا است و یاري دهنده دل هاست و به طور كل دلسوزتر از خودمان براي ما است.

 

قربانعلی، رمضانعلی )1362 - 1340 تهران(   
به سخنراني هاي امام امت گوش فرا دهید، نصایح امام را سر لوحه زندگیتان قرار دهید    
نکند مثل كوفي ها63 كه امام حسین )ع( را تنها گذاشتند شما ]هم[ امام خمیني دامت بركاته را 

تنها بگذارید شما باید تمام سعي خودتان را بکنید. 

قریشی، سیدمحمود )1361 - 1332 مركزي(    
یاري و پشتیباني و پیروي از امام عزیزمان را هرگز فراموش نکنید و دنباله رو خط امام 

عزیزمان باشید زیرا خط او صراط مستقیم است.

63. در اصل: كوفه اي ها.
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قلی زاده، محمد حسن  )1362 - 1339 خراسان رضوي(   
مادر جان سعي كنید همیشه در خط وایت فقیه و پشتیبان سپاه و روحانیت در خط    

وایت فقیه باشید.

قلی نژاد، غامحسین)1365 - 1339 خراسان رضوي(    
و  اسراء  و  هستند  ملت  چراغ  چشم  كه  شهدا  خانواده  به  سركشي  عزیزم!  برادران    

مجروحین و مستضعفین را فراموش نکنید.

قندهاریون، علیرضا )1362 - 1342 خراسان رضوي(   
بدانید كه اصل همه اشکال ها در نداشتن وایت و حب اهل البیت است و بغض نسبت    
به منحرفین از راه آن ها است كه این تنها با حرف درست نمي شود و باید عمل كرد. بدانید كه 
ما حقیم و راه همان راه تشیع است كه همان راه مهدي )عج( است چرا كه سر به فرماندهي اش 
نهاده ایم و مجري اش خمیني است و این زمان، زمان بي تفاوتي نیست زمان كنار نشستن نیست 
باید قیام كرد و تقویت راه حق را نمود باید كه علم هاي افتاده را برداشت و پشت سر خمیني 
آن نائب بر حق مهدي)عج( راه افتاد كه این عین مسلماني و ایمان است و بدانید كه» بهشت 

را به بها دهند نه به بهانه64«.

قیصری نجف آبادی، مصطفی )1363 - 1343 اصفهان(   
به دستور امام عمل نمایید و امام را دعا كنید و صحت و طول عمر او را از خدا طلب    

نمایند از نعمت وجود مباركش استفاده معنوي نمایند.

64. از سخنان شهید محمد حسین بهشتي.
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كارگر ابرقویی، قاسم )1366 - 1347 فارس(   
در هر حال امام را تنها نگذارید و از دعا براي امام امت و آیت اه منتظري65  غفلت    

نورزید.

كارگر حجت آبادی، محمد حسن )1362 - 1343 یزد(   
در جلسه هاي قرآن و دعاها و جلسات سخنراني شركت كنید كه دشمنان و منافقان    
اسام از این گردهمایي ها وحشت بسیار دارند. دعایتان به امام هرگز قطع  نشود و هر امري كه 

امام فرمودند گردن نهید و انجام دهید.

كارگر جهرمی، شعبانعلی ) 1362 - 1342 فارس(   
راه امام را ادامه دهید و پشت سر روحانیت بروید و مخصوصاً از امام جمعه عزیزمان    

حمایت كنید. 

كارگری كرمی، محمد حسین )1365 - 1330 خراسان رضوي(   
امام  حقیقي  پیروان  اي  و  انقابي  و  متعهد  و  مسلمان  پرور  شهید  و  عزیز  مردم  اي    
عزیز بیاییم و بیایید از این امام عزیز و این بت شکن زمان و این پیر جماران كه مایه عزت و 
افتخار نه ما بلکه باعث عزت و سر بلندي اسام و قرآن كریم و همه مسلمین و شیعیان و حتي 
مستضعفین در جهان بوده و مي باشد دست بر نداریم و مبادا خدای ناكرده به خاطر زرق و 
برق و مظاهر دنیا در اطاعت از او سست شویم و به خاطر هواها و هوس هاي خود و بعضي 
از كمبودها كه باز هم ریشه در دشمنان اسام دارد كوتاهي كنیم و اگر كوچکترین تخطي 
در اطاعت از امام عزیز بنماییم خیانتي بس بزرگ به اسام و قرآن كریم و همه مسلمین و 

مستضعفین جهان و شهداي عزیز كرده ایم.

65. ر. ك. تعلیقات.
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كارگشا، هاشم )1362 - 1341 تهران(   
را خالي  او  و پشت  یاري كنند  را  امام  و آشنایان مي خواهم كه  و دوستان  اقوام  از    

نگذارند.

كاشانی، علی )1365 - 1347 قم(   
اي مادرم و اي خواهرم و اي برادرم! شما هم مي توانید اسام را یاري كنید برادرم شما    

با نگاهت و خواهرم با حجابت اسام را یاري كن.

كاظمی شیخ شبانی، روح اه )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
تا آخرین نفس دست از امام بر ندارید و پیروخط  آن حضرت باشید و پشتیبان وایت    

فقیه باشید و از وایت فقیه حمایت كنید.

كدخدا زاده، محمد علی ) 1365 - 1329 اصفهان(    
را  نموده، دهانشان  را سركوب  وابستگان  ]و[  گروه و گروهك هاي شرقي و غربي    

خرد نمایید.
حامي و پشتیبان وایت امر كه همان وایت فقیه یعني مجتهدین جامع الشرایط و در    
رأس آن ها امام خمیني است باشید و در نهایت روحانیت را تقویت نمایید و با تمامي قدرت 

و قوایتان نگذارید كوچکترین حركت ناروا علیه روحانیت صورت پذیرد.

كرباسیان ورنامخواستی، اصغر )1363 - 1341 اصفهان(   
ازشما عاجزانه مي خواهم كه مطیع و مجري و فرمانبر امام عزیز باشید و دستورات این    

رهبر اسامي و منجي مستضعفین عالم راعمل كنید. 
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كرد، احمد ) 1363 - 1343 (   
سعي كنید مردم را به طرف انقاب بکشانید نه آنکه آنان را نسبت به انقاب بدبین    
كنید كه اگر چنین شود همه در پیشگاه خدا مسئولید. پشتیبان وایت فقیه باشید تا آسیبي به 
اسام نخورد كه اگر روزي اسام در اثر سهل انگاري ما ضربه بخورد همه در پیشگاه خدا 

مسئولید.
حفظ اسام مهم است و باید خدا را شکر كرد كه خدا دینش را مي خواهد به دست    

شما حفظ كند و اا امت دیگري را بر مي گزید.

كرداری یامچی، صمد )1363 - 1343 (   
پشتیباني كرده و همیشه در  فقیه   از وایت  این است كه همیشه  بنده حقیر  وصیت    
امام  سخنان  به  كنید  دعا  همیشه  را  عزیزمان  امام  است.  پیامبران  خط  ]كه[  باشید  امام  خط 
خوب گوش دهید و پیام هاي امام را زیاد بخوانید هر چه پیام و دستور داد اطاعت كنید. از 
امت  امام  كنید چون  روحانیت حركت  پشت  در  همیشه  و  پشتیباني كرده  مبارز   روحانیت 
بدون طبیب است« شما هم مي دانید كه اسام  مثل كشور  بدون روحانیت  »اسام  فرمودند: 
به وجود آوردند و اسام را زنده  انقاب را  این  بدون روحانیت نمي شود روحانیت بودكه 

كردند.

كرمانی القریشی، سید مهدی ) 1362 - 1346 اصفهان(   
اي امت شهید پرور! قدر این امام را بدانید كه او واقعاً خلیفه اه مي باشد و بدانید كه    
پیروي از او، پیروي از رسول اه است و نگذارید قلب عزیز امام ناراحت شود و دعا به جان 
مسئولین كشور و امید رهبر و ملت، آیت اه منتظري66  فراموش نشود. امام را تنها نگذارید و 
در یاري كردن اسام كوشا باشید و باز هم تکرار مي كنم امام را تنها نگذارید و به جان امام 

66. ر. ك. تعلیقات.
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دعا كنید.

كرمي، حبیب ) 1361 - 1341 خوزستان(   
و  از اسام  براي دفاع  لبیك گویید و  امام  ینصرني  ناصر  فریاد هل من  به  اي ملت!    

مسلمین از هیچ كوششي دریغ نورزید زیرا كه چه كشته شوي و چه بکشید پیروزید.

كرمی هرستانی، عبد الرحمن )1379 - 1339 كردستان(   
به  عزت  نکنید  فراموش  را  آن ها  خانواده هاي  و  شهدا  كه  شما  به  مي كنم  توصیه    

خانوادهاي شهدا بگذارید.
و  اسام  تاریخ  و  زمان  غیرتمند  ]و[  عزت  با  این  عزیز  امام  فرمان  به  گوش  همیشه    
بشریت، این مرد آگاه و شجاع و یار و یاور حسین )ع( و نائب امام زمان باشید و مو به مو هر 
چه مي گویدگوش بکنید و به دل بخرید و عمًا در خط این امام عزیز و امید امام و امت آیت 
اه منتظري67 ، روحانیت مبارز كه در خط واقعي امام عزیز حركت مي كنند باشید و آن ها را 

تنها نگذارید كه تنها گذاشتن اسام عزیز است.

كریمی، اسماعیل )1365 - 1346 اصفهان(   
دنباله رو رهبر و پشتیبان وایت فقیه و روحانیون باشد و صحنه را خالي مگذارید.   

كریمي، حسنعلي )1364 - 1345 اصفهان(    
پاره كنیم  را  اسارت  زنجیرهاي  و  قلدري هاي شرق و غرب68  این  داریم كه  وظیفه    
و زمین و زمان را از لوث كفار پاك كنیم وكانون هاي شر و فساد را برچینیم و به جاي آن 

67. ر. ك. تعلیقات.
68. ر.ك. تعلیقات.
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حاكمیت اه باشد. ما یکایك وظیفه داریم در امورمان گوش به فرمان اماممان، پیام دلسوز و 
توحیدي و كام خدایي امامان باشیم.

كریمی، مسعود )1362 - 1342 تهران(   
پیرو خط امام عزیز باشید پشتیبان وایت فقیه باشید كه همان روحانیت مبارز ]است[.    

به جماعات مسلمین اهمیت فوق العاده قائل شوید.
به خانه خانواده هاي شهدا بروید و از آن ها روحیه بگیرید.   

كریمی، محمدتقی )1363 - 1345 فارس(   
قدر امام عزیزمان را بدانید امامي كه اسام را به ما شناساند و ما را روشن كرد و شما    
در همه موقع و در نمازهایتان و كارهایتان به امام عزیزمان دعا كنید و دعا به امام یادتان نرود.

كریمي سودرجاني، سعید )1366 - 1344 اصفهان(    
دشمن  را  آمریکا  و  باشید  هوشیار  همیشه  كه  بگویم  مملکت  سیاسي  جو  مورد  در    
شماره یك بدانید كه هر حركت ضد اسامي و ضد انقابي اگر چه از آستین منافقین و یا هر 

حزب و گروهي بیرون بیاید توطئه است.
شما اي ملت غیور و شهید پرور ایران تا خون در رگ شما هست از اسام عزیز كه    
مظلوم و بي یار است دفاع كنید، شما را به خون شهیدان كربا حق این دین مقدس اسام را 

ادا كنید.
دعا گوي این رهبر الهي باشید و بدانید كه این رهبر نعمتي است كه خداوند به ما عطا    
كرده و همچون كوه استوار ایستاده و جداً دعایش كنید كه خداوند او را تا انقاب مهدي 
)عج( نگهداري كند و بدانید كه او به تکلیف خود عمل كرده و ماییم كه باید براي انجام 

تکلیف بپاخیزیم.
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كشاورز، محمد رضا ) 1362 - 1341 خوزستان(   
به مجلس  از روحانیت مبارز و معتقد به وایت فقیه حمایت كنید و نمایندگاني را    

فرستید كه كوچکترین شك و تردید در آن ها نباشد و حتماً در رأي گیري شركت كنید.
همیشه در صف امام و امت حزب اه باشید و لحظه اي از خط امام جدا نشوید و با تمام    

وجود از امام و یاران با وفاي وي حمایت كنید.

كشاورز رضایی، بهنام  )1362 - 1345 تهران(   
امام را فراموش نکنید و نکند فریاد هل من ناصر حسین )ع( را كه اان از گلوي امام    

امت بر مي خیزد لبیك نگویید و اهل كوفه شوید.

كشتکاران، علیرضا ) 1379 - 1339 كردستان(    
رهبري وایت فقیه را در تمام شئون زندگیتان پیاده كنید و از یاري و پشتیباني ولي    
فقیه زمانمان تا آخرین نفستان دست نکشید كه ضرر خواهید كرد. هم در این دنیا و هم در 
آخرت پشتیبان و همبستگي محکمي با روحانیت، این قشر همیشه مظلوم تاریخ ]داشته[ باشید 
كه اینان تنها كساني هستند كه انسان در این برهه از زمان و درهمیشه تاریخ مي تواند اعتماد 
به آن ها داشته باشد پس حرف امام را گوش كنید و از پشتیباني روحانیت دست نکشید كه 

سعادت دنیا و آخرتتان در این پشتیباني و گوش كردن حرف روحانیت است.
ایادي دشمن در داخل حتي فرصت فکر  تمام  و  منافق و محارب  به گروهك هاي    

كردن هم ندهید آن ها را به شدت سركوب كنید.
به تکیه شهدا زیاد بروید همچنین به خانواده شهدا زیاد برسید.   
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كاهدوزان، علی )1362 - 1343 اصفهان(   
به روحانیت احترام بگذارید كه سمبل و زیبایي یك امت هستند. حکیمانند كه دردها    
را خوب تشخیص مي دهند و زخم ها را به خوبي مرهم69 مي گذارند. پیشوایاني هستند كه با 
یك فتوي و یا یك عمل از تضییع حقوق ملت جلوگیري مي كنند و سینه هایشان را چاك 

كرده و سپر زخم ها و باها قرار داده تا مبادا ملت به گمراهي و به ضالت كشیده شوند.

كلوشادی، حسین )1362 - 1341 اصفهان(   
معرفت و شناخت خودتان را خیلي بیشتر از اینها نسبت به امام )رهبر كبیر انقاب ( باا    
ببرید و به پندها و فرامین الهي این رهبر دلسوز و پیر متعهد واقعي بدون قید و شرط گوش فرا 
دهید و نسبت به آن ها عمل كنید و مخصوصاً به آن فرامین شانزده گانه70 كه براي خودسازي 
خیلي موثر است توجه داشته باشید و بدانید استمرار و پیرو خط وایت فقیه همان استمرار و 

پیرو خط انبیاء و ائمه اطهار )ع( است و راه سعادت دنیا و آخرت همین است.
در71 مسائل اجتماعات اسامي از قبیل راه پیمایي ها و تشییع جنازه شهدا حضور داشته    

69. در اصل: مرحم.
70. اشاره به دستورات 16 گانه امام خمیني در مورد خودسازي:

1- نمازهای پنج گانه را در پنج وقت بخوانید. نماز شب را حتما بپادارید.
2- روزهای دوشنبه و پنج شنبه را حتی المقدور روزه بگیرید.

3- اوقات خواب را كم كرده و بیشتر قرآن بخوانید.
4- برای عهد و پیمان اهمیت فوق العاده قائل شوید.

5- به تهیدستان انفاق كنید.
6- از مواضع تهمت دوری نمایید.

7- در مجالس پرخرج و باشکوه شركت نکرد و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید.
8- لباس ساده بپوشید.

9- زیاد صحبت نکنید. دعاها را زیاد بخوانید. خصوصا دعای روز سه شنبه را.
10- ورزش كنید.

11- بیشتر مطالعه كنید.
12- دانش های فنی را بیاموزید.

13- دانش تجوید و عربی را بیاموزید و در هر زمینه ای هوشیار باشید.
14- كار نیك خود را فراموش كنید. گناهان گذشته را به یاد آورید.

15- از نظر مادی به تهیدستان و از نظر معنوی به اولیاء اه بنگرید.
16- از اخبار روز دنیا و مربوط به مسلمین با اطاع شوید.

71. در اصل: به.
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باشید.
مبادا از توطئه و تبلیغات سوء و تفرقه اندازي ها چه در داخل و چه خارج و یا ضربه    
زدن به انقاب اسامي این گروهك هاي شرق و غرب72 غافل شوید و بدانید دشمنان اسام 
خیلي فعال و بیدار هستند و به هر نیرنگي كه شده مي خواهند به انقاب اسامي ضربه بزنند 
و باید با آن ها اگر قابل اصاح نیستند به طور قاطع برخورد كنید و این ریشه هاي گندیده و 

پوسیده شرق و غرب73 را از كشور اسامي خودتان بزدایید و از بین ببرید.

كمیلی فر، علی )1367 - 0 خوزستان(   
همیشه في سلم كافه74 باشید یعني اسام را محکم بگیریداز انقاب و اسام پاسداري    
كنید كه اگر كفران نعمت كنید و مشکلي بر مشکات بیفزایید خداي نکرده خدا این نعمت 

بزرگ را از ما مي گیرد.

كوكبی، ذبیح اه)محمد(  )1365 - 1337 همدان(   
از شما خواهش مي كنم كه پشتوانه وایت فقیه باشید و این منافقان كور دل را به هیچ    

جا راه ندهید.

گرجی، علی )1361 - 1339 تهران(   
قدر این رهبر بزرگ را خیلي خیلي بدانید. از فرمایشات ایشان، از رهنمودهاي ایشان،    

پیروي كنید كه هر چه او بگوید به نفع شما است.

72. ر.ك. تعلیقات.

73. ر.ك. تعلیقات.
74. اشاره به بخشي از آیه 208، سوره بقره: »یا ایها الذین امنوا ادخلوا في السلم كافه و ا تتبعوا خطوات و الشیطان انه لکم 
عدوا مبین: اي كساني كه ایمان آوردید همگي با هم وارد سلم شوید و از گام هاي شیطاني پیروي نکنید كه شیطان بر شما 

دشمن آشکار است«. اشاره به این موضوع دارد كه وایت اهل بیت را محکم بگیرید.
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گلستانی، امیر )1366 - 1348 فارس(   
از روحانیت متعهد و مسئول واقعي خط امام پیروي كنید كه چراغ راه و راهنماي ]ما[    

هستند.

گلشن، بیژن)عبداه(  ) 1362 - 1337 اصفهان(   
 همگي برادران عزیز را سفارش مي كنم كه رهبر بزرگوار این انقاب را تنها نگذارید 
زیرا بنده احساس مي كنم كه فتنه هاي عظیمي در پیش داریم و به تجربه ثابت شده است كه 
امیدوارم  و  مي كنند  بقیه درك  از  بهتر  را  مسائل  اسام  به حال  دلسوز  و  بیداردل  رهبر  این 
پروردگار كریم این مرجع عالي قدر جهان تشیع را و سایر علماي دلسوخته شیعه را در دوران 
فتنه و آشوب آخر الزمان تا ظهور حضرت حجت )عج( براي همه مؤمنین و مسلمین حفظ 

فرماید .

گل محمدی، اسماعیل )1365 - 1342 تهران(   
با  را  خود  اتحاد  كنید،  پشتیباني  انقاب  رهبر  از  كه  است  این  شما  به  من  وصیت    
روحانیت جدا نکنید ]تا[ آخرین لحظه در خط وایت فقیه باشید و هیچ وقت دلسرد نشوید 
براي سامتي امام امت و آیت اه منتظري75  و دیگر مراجع و خدمتگزاران جمهوري اسامي 

دعا كنید.
در راه پیماي ها حتماً شركت كنید.   

برادرم! امیدوارم بتواني آنان كه این انقاب را درك نکرده اند با خونسردي و روحیه    
عالي، آن ها را به این انقاب اسامي دعوت كني.

75. ر. ك. تعلیقات.
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گل محمدی، سعید )1366 - 1346 تهران(   
  هواي محل را داشته باشید و همواره حركات عوامل گروهك ها كه شاید هنوز در 
محل وجود داشته باشند و حركات دشمن را زیر نظر داشته باشید و نگویید دیگر این ها از بین 

رفته اند زیرا باعث ضربه خوردنمان میشود
همواره در كارهایتان امام امت را سرلوحه مرام خود قرار دهید از او پیروي كنید به    

درستي كه او رهبر واقعي مسلمین در این مقطع زماني مي باشد.

گودینی، غامحسین )1362 - 1333 كرمانشاه(   
را  مرتجع  كشورهاي  و  شوروي  و  اسرائیل  و  آمریکا  با  جنگ  و  دشمني  عزیزان!    

فراموش نکنید. به یاد خانواده های شهیدان باشید.

لگزایی، سید رضا )1365 - 1341 خراسان رضوي(   
وصیت و سفارشي كه به امت قهرمان شهید پرور دارم كه من شما را براي پیروي و    
اطاعت از امام بزرگوار فرا مي خوانم و امیدوارم كه تا انقاب مهدي )عج( انقاب اسامي 
را با رهبري قائد اعظم امام خمیني ادامه دهید و رهنمودهاي آیت اه منتظري76  را گوش فرا 

دهید و از حرف هاي ایشان پیروي كنید و از تمام روحانیون پیرو خط امام پشتیباني كنید.
از شما مي خواهم در مراسم هاي مذهبي شركت كنید به خصوص در تشییع جنازه ها    

شركت كنید.

لطیفیان، حمید ) 1365 - 1346 تهران(    
كه  كسانی  از  خصوص  به  می طلبم  حالیت  نزدیکان  و  آشنایان  و  دوستان  تمام  از    

76. ر. ك. تعلیقات.
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مسجد،  سنگر  در  مدرسه،  سنگر  در  هستند  كه  هر كجا  در  كه  امیوارم  و  را كردم  غیبتشان 
در سنگر مزرعه و در هر كجاي دیگر سنگرشان را خالي نکنند و با رهنمودهاي امام خود 
تا رسیدن به پیروزي هایي كه رفع كل فتنه در عالم است علیه دشمنان خود به نبرد با دشمن 

بپردازند.
از فامیل هایم نیز مي خواهم صبر و تقوي را در تمام كارهایشان پیشه كنند و سعي كنند    
اگر كمبودي در هر زمینه وجود داشت آن  را تحمل كنند و به وضع دیگران و وضع مملکت 

و اقتصاد آن و جنگ و سایر مسائل و مشکات را به وجود آورده بیاندیشند.

ماجدی، سید مصطفی )1362 - 1344 تهران(   
همه با روح وحدت و ایمان پیرو فرمان خدا و رسولش و ائمه معصومین )ع( و وایت    

فقیه باشید.

مجنونی، محمد )1361 - 1325 خراسان رضوي(   
از جوان هاي عزیز مي خواهم كه هر چه بیشتر در اطاعت چنین رهبري بکوشند كه    

اطاعت این رهبر، اطاعت از امام زمان )عج( مي باشد.
امام حسین )ع( چون یزید لعنت اه علیه را منکر اصلي شناخته بودن لذا فرمودن كه    
اراده كرده ام كه امر به معروف و نهي از منکر نمایم و لذا امام امت، خمیني كبیر هم تشخیص 
داده اند كه منکر اصلي این زمان، آمریکا و نوكرهاي نوچه هم از قبیل شاه و دیگران هستند، 

لذا باید با تمام قدرت در برابر آمریکا ایستادگي نماییم.

مجیدی، رضا )1361 - 1338 اصفهان(   
باشید كه  این راه از هیچ چیز باكي نداشته  از اسام عزیز دفاع كنید و در  همچنان    
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مطمئناً ندارید.
امام امت را یاري نمایید و جان بر كف آماده دستوراتش باشید و خود را از خط ایشان     

جدا ننمایید.
روحانیت را، روحانیت را، روحانیت را كه حاملین اسام اصیل هستند رها نکنید و به    

عنوان یك ریسمان الهي  چنگ زنید.
توقعات خود را كم و رئیس جمهور، دولت و ارگان هاي انقاب را در جهت حل    

مشکات یاري نمایید.

محبی كردسفلی، كاظم )1364 - 1345 اصفهان(   
برادران و خواهران! همیشه و در هر حال و در هر كجا و در هر لباسي كه هستید،    
پشتیبان انقاب و وایت فقیه، استمرار بخش راه انبیاء باشید. از خدا بخواهید كه رهبر انقاب 
را برایتان محفوظ بدارد و براي همیشه یاور و وفادار رهبر عزیز باشید. مبادا این نعمت گران 
مایه را فراموش كنید، كه نه بلکه این ساله حسین را حامي باشید تا با رهبري پیامبرگونه او 

نمازجماعت را به اقتداي او در كرباي خونین حسین (ع) برگزار نمایید.

محمد پور، محمد )1366 - 1349 فارس(   
بنابراین  نهاده است  به دوش شما  انقاب را خدا  برادران عزیز! مسئولیت چرخاندن    
صحنه را خالي ننموده و امام را تنها نگذارید در صحنه ها حاضر شوید و دستورات اسام را 

انجام دهید.

محمد تقی، علیرضا )1367 - 1348 قم(    
بدانید اگر دین خدا را یاري نکنید همچنان كه شما را ترغیب به یاري مي كند و از شما 
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مي خواهد در یاري دینش كوشا باشید مي فرماید: »اا تنصروه فقد نصره اه77« اگر شما دین 
خدا را یاري نکنید خداوند دینش را یاري خواهد كرد و آن روز بي شك شما مسئول تمام 
خون هاي به ناحق ریخته شده هستید و لباس ذلت و خواري پوشیده و به انتظار عذاب الهي كه 

خداوند وعده داده خواهید بود.
امروز كه در بین ما امام این رهبر عظیم الشان قرار گرفته و ما را با رهبري پیامبر گونه اش 
هدایت مي كند بر تمام شما عزیزان واجب است او را یاري كنید و اوامر او را كه همان اوامر 
خداوند متعال است به نحو احسن انجام داده و سبب خشنودي امام زمان )عج( شوید پس او 
را دعا كنید كه وجود مبارك او سبب بركت تمام نعمت هاي الهي كه شامل حال شما شده 
مي شود و از وایت فقیه كه در حقیقت وایت معصومین )ع( است حمایت كرده كه بر اثر 
از  از دست رفته اي را كه سال ها پیش  همین حمایت ها است كه در جهان عزت و شرافت 

دست داده بودید باز خواهید یافت.

محمدی، توكل )1363- 1346 زنجان(   
]برنامه زندگی[ خودتان را طوري تنظیم نمایید كه به جاي نشست و برخاست با افراد    
منافق و فرصت طلب و مال دوست با كساني معاشرت كنید كه دلسوز انقابند. با كساني كه 

با عمل خود انقاب را یاري مي دهند.
انتظارم از پدر و مادرم و برادران و خواهرانم این است كه همیشه گوش به فرمان امام    
باشید. از این نعمت گران بهایي كه خداوند نصیب ما كرده است، حداكثر استفاده را بنمایید.

محمدی، حجت اه )1363 - 1345 تهران(
در  سرمشق  را  ایشان  و  كنید  تبعیت  او  از  همیشه  و  نگذارید  تنها  را  عزیزمان  رهبر    

كارهایتان قرار دهید. امام را دعا كنید.

77. بخشي از آیه 40، سوره توبه: » اگر شما پیامبر را یاري ندهید بي شك خدا او را یاري خواهد كرد«.
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خواهرانم! در راه اسام و قرآن قدم بردارید و خواهران دیگر را در راه پیشبرد هرچه    
بیشتر اسام راهنمایي كنید.

محمدی، حسن )1361 - 1343 فارس(    
باشند. اجازه كوچکترین  از جوانان حزب اه درخواست دارم مواظب اوضاع شهر    

حركتي به منافقان و كساني كه خداي نخواسته قصد خیانت دارند ندهند.

محمدی، رضا قلی )1364 - 1341 خراسان رضوي(    
اي امت هوشیار! مبادا امام و رهبر خویش را، همچون مردم كوفه تنها بگذارید كه هرگز 

روي سعادت را نخواهید دید كه فردا باید در مقابل شهداي انقاب جوابگو باشید.

محمدی، علی مردان ) 1360 - 1342 خوزستان(    
این كشور عزیزمان كه از طرف همه ابرقدرت ها و این جهان خواران بي رحم و بي دین    
با آنان بجنگیم و  با او در ستیزه هستند و وظیفه فرد فرد ما است كه  به او حمله مي كنند و 
آنان را نابود كنیم. و این مردم مسلمان را از زیر بار این جهان خواران بیرون بیاوریم و ما باید 
بجنگیم تا این كشور عزیزمان را شکوفایي از گل هاي سرخ بکنیم و ما تا آخرین نفس با این 

دشمنان و این ابر قدرت ها مي جنگیم و ان شاءاه پیروزي از آن مسلمانان است.
مردم  اي  و  ندهید  فرا  گوش  این ها  شایعه پراكني هاي  به  و  كنید  مبارزه  منافقین  با    
گوش هایتان را باز كنید، چشم هایتان را باز كنید ببینید كه چقدر از بهترین عزیزان وطن ما را 

این منافقین به شهادت رساندند.
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محمدي خلص، مهدي ) 1361 - 1339 آذربایجان شرقي(    
شما دوستان و امت حزب اه! قدر امام عزیزمان این نعمت الهي را بدانید تا انسانیتتان    

]را[ پیدا كنید و جان و مالتان را در راه خدا براي امام تقدیم كنید.
سعي كنید همیشه در نماز جمعه و نماز جماعت و راه پیمایي ها شركت كنید و شعار    
مرگ بر آمریکا را از ته دل با مشت هاي گره كرده فریاد آورید تا نگذارید دشمن از خود 
حركتي داشته باشد و هوشیار و آگاه همیشه در صحنه حضور داشته باشید تا نگذارید این 

منافقین كور دل و از خدا بي خبر نقشه هاي امپریالیست ها و غیره را پیاده كنند.

محمودی، محسن )1364 - 1345 قم(   
تا آنجا كه مي توانید و تا آنجا كه خون در بدنتان جاري است پشتیبان وایت فقیه    
باشید و همیشه در كارهایتان پشتیبان روحانیت ]باشید[ و در كارهایتان با آنان مشورت كنید.  

تا مي توانید از این دولت اسامي و زحمتکش حمایت كنید.

محواتی، جعفر )1365 - 1314 خراسان رضوي(   
امام را از جان و دل دوست بدارید، فرمانش را با اكرام و عشق عمل كنید، اهل كوفه 

نباشید كه حسین زمان را تنها بگذارید او نماینده امام زمان )عج( است.

مراد كیاني، محمد مراد )1362 - 1345 همدان(   
مسائل اسام را واقعاً خیلي جدي و با اشتیاق انجام دهید زیرا تا خودمان را در مورد    
مسائل اسام نسازیم نمي توانیم دیگران را به اسام دعوت كنیم زیرا اسام مي گوید تا خود را 
نساختي و معارف و قوانین اسام را مراعات نکني نمي توانیم دیگران را امر به معروف و نهي 

از منکر نماییم.
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مرادیان زازرانی، علی )1360 - 1341 اصفهان(   
همچنان استوار و مقاوم در راه تداوم انقاب به پیش روید.   

همیشه بنا به امر امام عزیزمان خمیني در صحنه حاضر باشید كه حضور بیش از پیش    
شما در صحنه تداوم راه شهیدان و در نتیجه تداوم انقاب است.

ایادي دشمن در داخل حتي فرصت فکر  تمام  و  منافق و محارب  به گروهك هاي    
كردن هم ندهید آنها را به شدت سركوب كنید.

به تکیه شهدا زیاد بروید و همچنین به خانه خانواده هاي شهدا نیز زیاد بروید.   
رهبري وایت فقیه را در تمام شئون زندگیتان پیاده كنید و از یاري و پشتیباني ولي    
دنیا و  این  نفستان دست نکشید كه ضرر خواهید كرد ضرر هم در  تا آخرین  فقیه زمانمان 
هم در آخرت. پشتیبان همیشگي روحانیت این قشر همیشه مظلوم تاریخ باشید كه اینان تنها 
كساني هستند كه انسان در این برهه از زمان و در همیشه تاریخ مي تواند اعتماد به آن ها داشته 
باشد پس حرف امام را گوش كنید و از پشتیباني روحانیت دست نکشید كه سعادت دنیا و 

آخرتتان در این پشتیباني و گوش كردن حرف روحانیت است.

مرادي قلعه چي، حیدر )1360 - 1333 فارس(   
به حرف امام پیامبر گونه باشیم و روحانیت متعهد را همیشه حافظ و دعا گو باشم.   

مرادي مطلق شیرازي،امین رضا )1366 - 1341 فارس(    
تنها می  تنها نگذارید كه علي )ع( را  اي مسلمانان! اي شیعیان علي )ع(! خمیني را    

گذارید و حسین )ع( را لبیك نگفته اید، امام را اطاعت كنید.

مزدستان، صادق )1361 - 1335 مازندران(   
اسام پیروز است، چون عاشق دارد. شماها باید پیرو خود و قرآن باشید و در مقابل    
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زورگویان تن به ذلت و خواري ندهید تا آخرین قطره خون براي اسام دفاع كنید.
امام امت را تنها نگذارید، كه تنها گذاشتن این پیر الهي یعني تنها گذاشتن قرآن. اگر    

تنهایش بگذارید و از دستورات او سرپیچي كنید، دچار عذاب الهي مي شوید.

مشکینی، مهرداد )1361 - 1335 مازندران(   
اگر  و  كنند  شركت  صحنه  در  بیشتر  كه  دارم  تقاضا  برادرانم  و  دوستان  از  نیز  من    

مي توانند به جبهه ها بیایند و امام را یاري كنند و ان شاءاه كه خداوند را راضي كنند.
ما باید در هر حال و هر جا كه هستیم صبركنیم زیرا كه پیامبر )ص( زیاد دراین مورد    
سفارش كرده و مي گوید كه خدا با صابرین است78 پس ما هم كمر همت را ببندیم و صبر 
را پیشه خود كنیم و من نیز به نوبه خود از خانواده خودم و ملت همیشه در صحنه مي خواهم 
كه صبر كنند و باید با این وضع یعني كمبود و گراني سازش كنیم زیرا كه اان كشور ما در 
وضعیتي قرار گرفته كه تنها با عراق در جنگ نیست بلکه با كشورهاي ابر قدرت و استعمارگر 

در جنگ و ستیز مي باشد و ما نیز باید به نوبه خود دولت را یاري كنیم.

مصطفایی، عیسی )1362 - 1342 تهران(   
امام را تنها نگذاریدو مادران و پدران و فرزندان شهدا را دل جویي كنید كه امام عزیز    

فرمودند: »آن ها چشم و چراغ این ملتند«.

مظفري، محمدرضا )1367 - 1347 قم(    
به برادرانم وصیت مي كنم كه دست از خط امام خمیني دام ظله العالي بر ندارند و    
همواره در راه پیمایي ها شركت كنند و براي سركوبي ابرقدرت هاي شرق و غرب79 همیشه در 

78. اشاره به آیات قرآن: »ان اه مع الصابرین«.
79. ر.ك. تعلیقات.



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا384

صحنه باشند و راه شهدا را ادامه دهند.

مغانلو، قادر )1362 - 1341 آذربایجان شرقي(   
وصیتم  بر شما امت حزب اه این است كه پشتیبان  وایت فقیه كه همان حکومت اه    

است باشید، هر چندكه برشما مارك ضد وایت فقیه بزنند.
در پشت جبهه نیز با شركت در نماز جماعات و تظاهرات و دعا و غیره مشت محکمي    
انقابي  را  از اسام و مسلماني مي زنند و خودشان  منافقاني بکوبیدكه در ظاهر دم  بر دهان 
آتشي مي دانند ولي در پنهان از هر راهي مي توانند به بیت المال مسلمین خیانت مي كنند و 

مردم را به این انقاب بدبین مي كنند.

مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(
همان طوري كه آقاي رجایي رحمه اه علیه مي فرمودند من به وزرا گفته ام كه همه    
باید مقلد امام باشیم باید مقلد امام باشید كه این تقلید به این معناست كه انسان هر طرف كه 
امام دستور فرمودند و هركاري كه امام و فقیه جامع الشرایط فرمودند انجام دهد بدون چون 

و چرا.

مقدسی، مجید )1361 - 1343 تهران(   
برادران! از این روحانیت و رهبر و امام و مراجع تقلید اگر مي خواهید اسام پیروز    
به دست  ما  نباشد كشور  اگر روحانیت  باشید كه  این روحانیت  پشتیبان  پیروي كنید.  شود، 
اجنبي خواهد افتاد و گوش به فرمان امام باشید و از دستورات این رهبر با جان و دل اطاعت 

كنید.
از این اسام كه به خاطر آن در این كشور انقاب كردیم و دشمن اسام عزیز و قرآن     

را نابود كردیم و خواهیم كرد دفاع كنید.
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ماحسین چاوشی، حمیدرضا )1367 - 1342 تهران(   
 از اهل خانواده مي خواهم كه پیرو خط امام باشند و به حرف منافقین گوش فرا ندهند.

 

منصوری شوازی، صمد )1365 - 1337 یزد(   
پشتیباني خود از مسئولین مملکتي و روحانیت متعهد و محترم محکم تر كنید و اگر    
یك ضد انقاب در اداره ایي مي خواهد با ناراضي كردن شما مردم را از انقاب و اسام بدبین 

كند با كمال قاطعیت و از روي قانون با آن ها مقابله كنید.

منصوری كله جوبی، عباس )1367 - 1307 كرمانشاه(
فقیه كوتاهي  امت و وایت  امام  پشتیباني  از  تقاضامندم كه  ایران  از ملت سلحشور    

ننمایند.

موتاب بفروبی، علی )1364 - 1345 یزد(   
لبیك بگویید و حرف ها و سخنانش را  ناصر ینصرني حسین زمان  به نداي هل من    
چون دري گران بها در ذهن خود بسپارید و عمل كنید و به خانواده هاي )شهدا( سركشي كنید. 

موذنی، محمد رضا )1361 - 1339 خوزستان(   
در مراسم راه پیمایي و تشییع جنازه شهدا و مؤمنین شركت فعال بنمایید. سركشي به    
خانواده هاي شهدا را فراموش مکنید. مردم شریف شوشتر! همانند همیشه پشتیباني خود را همه 
حال از امام و انقاب و دولت و همه ارگان هاي انقابي اعام كنید و هیچ گاه دست از یاري 
دولت بر ندارید. فرامین امام كبیرمان روح اه را آویزه گوشتان قرار دهید، روحانیت متعهد و 

در خط امام را یاري كنید و مسائل خود را با ایشان در میان بگذارید.
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موسوی، سید عبدالمناف ) 1366 - 1343 اصفهان(    
همیشه گوش به فرمان امام باشید و از این نعمت گران بهایي ]كه[ خداوند نصیب ما    
كرده است حداكثر استفاده را بنماییم. خواهران و برادران عزیز امام را دعا كنید كه این پدر 
رئوف، این قلب تپنده امت اسام تا انقاب حضرت مهدي )عج( زنده بماند)آمین(. امام عزیز 
را تنها نگذارید و همواره رهنمودهاي پیامبر گونه اش را سرلوحه زندگي خویش قرار داده با 
هوشیاري كامل توطئه هاي منافقین این مزدوران و نوكران شرق و غرب80 را خنثي نموده و با 

شركت در اجتماعات مساجد آن ها را از صحنه روزگار براندازند.
برنامه زندگي خود را طوري تنظیم كنید كه به جاي نشست و برخاست با افراد منافق    
و فرصت طلب با كساني معاشرت كنید كه دلسوز انقابند و با كساني كه با عمل خود انقاب 

را یاري مي دهند.

موسوی، سید فرید)علیرضا( )1365 - 1344 خوزستان(   
به برادران و خواهرانم توصیه مي كنم همیشه پشتیبان اسام و وایت فقیه باشید.   

اسام درختي است كه باغبان آن حضرت محمد )ص( و آب آبیاري آن، خون امام    
حسین )ع( است از این دین پاسداري و محافظت كنید. 

موسوی، میر نادر )1362 - 1342 آذربایجان شرقي(   
امام امت را از یاد نبرید و در نمازهایتان براي سامتي امام دعا كنید.   

 

موسوي احمدآبادي، سیدیحیي)سیدمصطفي( )1363 - 1346 یزد(  
ما  بیدار كرد و  امام عزیزي كه ما را از خواب غفلت  این  باشید،  یار و مددكارامام    
را از باطل بدر آورد و ما را به حق فرا خواند، پس همیشه دعا گوي او باشید و به گفته ها و 

80. ر.ك. تعلیقات.
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دستورات او عمل كنید.

موسوی كاته، سید محمود )1365 - 1345 تهران(   
خداوند تبارك و تعالي كه انسان را خلق نمود او را براي عبادت خود آفرید پس ما    
باید سعي بر این داشته باشیم كه هر لحظه از زندگیمان را در عبادت او بگذرانیم و رضاي او 
را براي خود جلب كنیم كه این بااترین درجات انسان است. پس اي انسان بکوش كه ایام 
مي گذرد و لحظات و نفس هاي آدمي گام هاي او را به مرگ نزدیك مي كند پس از مرگ 
دیگر وقت براي انجام عمل نیست و نامه عمل بسته مي شود، بینا شوید و بصیرت پیدا كنید.

عبادت كنید تا به تقوا برسید و تقواي الهي پیشه كنید تا به رستگاري و سعادت برسید.
مهمترین اصل و پایه براي رسیدن به هدف بنا بر آیات و روایات، قبول وایت است    
و پذیرش سرپرست و اطاعت از اوست كه ولي مطلق خداوند متعال است و او این وایت را 
به انبیاء خود داده و پس از انبیاء به امامان معصوم )ع( و منسوب از جانب خود كه دوازده تن 
هستند داده است و در زمان غیبت امام عصر )عج( فقهایي كه بر نفس خویش غلبه كرده و 

حافظ دینش باشند و مطیع فرمان مواي خود باشند كه در این عصر امام خمیني است.
قبول  احسن  نحو  به  انجام شود  اگر  او  امور  بقیه  باشد  پایبند  به وایت  هر كس كه    
نماز بي وضو است. اگر  مانند  به اصل وایت  پایبندي  نه عبادات دیگر بدون  مي شود و گر 
انسان شب ها تا به صبح نماز بخواند و عبادت كند و روزها تا به شب روزه بگیرد و از همه 

معاصي الهي اجتناب كند اما پایبند وایت نباشد اصل جهنم است و خالد در آن
نکند مانند اقوام گذشته كه امام خود را تنها گذاشتند و ذلیل و خوار شدند امام خود را 
تنها گذارید و فرامینش را كه باید با دل وجان انجام دهید پشت گوش بیندازید كه اگر چنین 
كنید ذلیل و خوار مي شوید و پست ترین انسان هاي روي زمین نزد خدا آن هایي هستند كه 

شخصي را به امامت خود اسماً بپذیرند و رسماً به سنت او عمل نکنند.
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موسیوند، علیرضا ) 1364 - 1338 تهران(    
دست از روحانیت و امام بر ندارید كه روحانیت بود كه اسام را زنده نگه داشت كه    
اگر اسام دست ملي گرایان خاك پرست و لیبرال ها بود تا به حال از بین رفته بود و هیچ اثري 

از آن نبود.

موایی ایزد موسی، قدرت )1361 - 1343 تهران(   
با  بتوانیم  كنید كه  آماده  را همچنان  بزرگ خود  به خداي  توكل  با  مردم!  اي  شما    
آمریکاي خونخوار رو در رو بایستیم و طعم تلخ شکست را به آن ها بفهمانیم و پرچم اسام 

را در كاخ سفید به اهتزاز در آوریم.
از مردم انقابي و مسلمان مي خواهم كه همواره پشت سر امام حركت كرده و خط    
او را كه همان خط اولیاء است دنبال كنید و از شما خواستارم كه پیام هاي آیت اه منتظري81  
را همانند پیام هاي امام بدانید و به آن عمل كنید كه امام مي گوید: »من در منتظري خاصه 

شده ام«.

مؤمن دخت قهفرخی، محمدرضا ) 1366 - 1351 چهارمحال و بختیاري(    
از برادران و خواهران مي خواهم كه در مسجد و راه پیمایي ها و هر مراسمي كه  براي    
راه خون شهدا  ادامه دهنده  است شركت كرده كه همین شركت كردن آن ها   این  انقاب 

است .

مویدی، كاووس )1364 - 1344 فارس(   
»من اطاع الخمیني و من اطاع اه امام82« و وایت فقیه را اطاعت كنید كه اطاعت از    

81. ر. ك. تعلیقات.
82. از سخنان آیت اه دستغیب در مورد امام خمیني: »هر كس از خمینی رحمه اه پیروی كند، از خدا پیروی كرده است«.
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امام اطاعت از امام زمان )ع( و اطاعت از خدا مي باشد و این را بدانید كه بدون عشق به امام 
خمیني نمي توان عاشق مهدي )عج( بود.

مهدی، اسفندیار )1365 - 1327 اصفهان(   
شما برادران عزیزم كه برادران خوبي بودید و همیشه گوش به فرمان امام خود داده اید    

به شما توصیه مي كنم كه حرف هاي امام را دقیقاً عمل نمایید.

مهدی زاده، مجید )1361 - 1342 تهران(    
برادران و خواهران متعهد! اطاعت از امر ولي فقیه را همیشه و در همه جا در مد نظر 
داشته باشید زیرا نقش رهبریت همان طور كه بهتر از من مي دانید بسیار مهم است، همه این 

همبستگي ها و وحدت در پناه این اصل مهم به حقیقت مي پیوندد.

مهری، سعید )1361 - 1345 تهران(   
 باید با منافقیني كه در لباس مسلمان و مبارز در محل و جامعه تان هستند مبارزه كنید و 

آن ها را افشاءكنید.

مهری، سعید )1361 - 1345 تهران(   
سر زدن به خانواده شهدا را نیز فراموش نکنید و خود را متواضع بدارید.   

با منطق امام باشید و ازروحانیت مبارز پشتیباني كنید، زیرا  یکي از پیروان جانباز و    
دشمنان اسام سعي دارند  كه روحانیت را از مردم بگیرند تا انقاب شکست بخورد.
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مهرابی حبیب آبادی، احمد )1365 - 1338 اصفهان(   
اسام  پیروزي  و  امام  سامت  براي  كنید  سعي  باشید.  امت  امام  و  اسام  دنباله رو    
و  مؤید  و  موفق  را  هستید خداوند شما  هر كجا  روحاني  برادران  كنید.  دعا  آن  و گسترش 
سامت بدارد از شما به عنوان یك برادر كوچك مي خواهم مسئولیت خطیر و سنگین تبلیغ 
با كمك و یاري  بتوانیم  تا  انجام دهید  به نحو احسن  به عهده گرفته اید  و نشر اسام را كه 
شما »سربازان راستین امام زمان )عج(« اسام انسان ساز را در همه جا مستقر گردانیم تا ملل 
مستضعف جهان زیر پرچم پر بركت اسام زندگي كنند و با اعمالتان بهانه اي بدست دشمن 

ندهید.

میدان جنگ، حسین ) 1366 - 1348 خراسان شمالي(    
شما را وصیت مي كنم به حمایت از وایت فقیه امام زمان )عج( و نائب بر حقش امام    

امت. اي برادران و خواهرانم! در خط وایت فقیه باشید.
بر حذر مي دارم شما را از منافقین و از كلیه منکرات.   

میر جعفری، سید مصطفی ) 1365 - 1348 قم(   
به همه ملت شریف سفارش مي كنم كه پشتیبان وایت فقیه باشید و اطاعت از امام را    

سرلوحه كردار خویش قرار دهید.

میر حبیب اه حرازی، سید علیرضا )1366 - 1341 تهران(
یاوران، دوستداران خدا و دشمن، دشمنان خدا باشید، پیرو وایت فقیه و دعاگوي امام    
عزیزمان فرزند زهرا )س( كه یکي از یاران امام زمان )عج( و رهرو راه علي بن ابیطالب علیه 
السام و ائمه معصومین )ع( كه آنچه مي گوید سخنان ائمه معصومین )ع( و آیات خداوند و 
پیامبرش حضرت رسول اه )ص( است باشید و به آنچه مي گوید با جان و دل عمل نمایید تا 
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خدا و حضرت ولي عصر امام زمان )عج( از همه ما راضي شوند.

میرزازاده ادركانی، محمد رضا )1366 - 1348 یزد(   
خواهشي كه از امت شهید پرور دارم این است كه در برابر مشکات مقاوم و صبور    

باشند و با كوچکترین كمبود سر و صدا نکنند.
پیرو امام امت باشید و هر چه كه او گفت انجام دهید كه اگر انجام ندهید آن روز،    
روز شکست اسام است. از روحانیت آگاه و متعهد پیروي كنید كه اگر روحانیت نبود اسام 

هم نبود. در خط رهبري باشید.

میرزا محمدی بنیادی، محمد تقی ) 1362 - 1341 آذربایجان شرقی (   
زمان،  بت شکن  همان  كه  است  داشته  ارزاني  ایرانیان  بر  كه  بزرگي  نعمت  خداوند    
بنیان گذار جمهوري اسامي، زهد و تقوا و بنده خالص خدا، مظهر آیات خدا، یاور مستضعفین 
جهان، نماینده بر حق امام زمان، حضرت آیت اه امام خمیني است قدر بدانند و از اوامر او 
كه همان امر غیر مستقیم خداست اطاعت كنند كه پس از غیبت حضرت مهدي )عج( چشم 
جهان چنین رهبري را ندیده است كه حق عظیمي  بر گردن مسلمانان ایران و جهان دارد. از 
این بزرگوار پیروي كنید كه همان پیروي از خدا و رسول )ص( است رهبر اسام كنوني  و 

ظاهراً همین شخص است و جز این رهبري از كسي اطاعت نکنید.

میرزایي، فریدون ) 1364 - 1346 تهران(   
واقعي  گسترش  و  اسامي  انقاب  پیروزي  جهت  در  كه  مسائلی  مهمترین  از  یکي    
اسام فقاهتي83 نقش داشته و دارد و پیروي از آن براي تمامي عزیزان ازم و ضروري است 
و حتماً از شما عزیزان تقاضا دارم از آن پیروي كنید، روحانیت است زیرا نقش روحانیت در 

83.ر.ك. تعلیقات..
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جامعه همانند طبیب است كه بدون آن جامعه به بیماري هاي بسیار مبتا مي شود كه درمان آن 
نیز مشکل خواهد بود.

میری، حمیدرضا )1361 - 1340 تهران(    
اسام را یاري كنید و پشتیبان امام امت باشید و در مقابل باطل ایستادگي كامل كنید.

تمام حرف هاي  بدهید زیرا  فراوان  اهمیت  امت خمیني بت شکن  امام  به حرف هاي    
ایشان مانند روز روشن مي باشد كه84 به آن پي مي بریم.

از فعالیت گروهك ها و غیره جلوگیري كامل كنید.

میکاییلیان، نوروز علی )1365 - 1347 اصفهان(   
به این منافقین از خدا بي خبر اجازه ندهید تا هركاري كه دلشان مي خواهد انجام دهند.    
امام و آیت اه منتظري85  و آیت اه طاهري و دیگر علما را تنها نگذارید. اي مسلمانان! خداي 
نکرده اهل كوفه نشوید و امام را تنها بگذارید كه  چنین چیزي ممکن نیست كه این پیام را 

كلیه شهیدان به ارمغان گذاشتند و رفتند كه امام را تنها نگذارید.

نادری، ناصر )1361 - 1341 گیان(   
از وایت فقیه كه حافظ اسام و احکام اسام است پشتیباني كنید از روحانیتي كه    
براي انقاب زحمت مي كشند و براي خدا كار مي كنند و براي اسام زحمت مي كشند مؤكداً 
پشتیباني و حمایت كنید. مبادا آن ها را مانند مردم كوفه كه علي )ع( و امام حسین )ع( و سایر 
ائمه )ع( را تنها گذاشتند تنها بگذارید. اي دوستان مهربانم كه شما امید امام هستید مبادا امام 

را تنها بگذارید همیشه پشتیبان او باشید.

84. »چگونه« حذف شده است.
85. ر. ك. تعلیقات.
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نارگاني، محمدرضا )1367 - 1347 یزد(
از شما امت وفادار مي خواهم در نماز جمعه و جماعت و راه پیماییهایي كه براي تداوم 

انقاب برپا مي شود  شركت فعال داشته باشند.

ناصریان، سید محمد رضا )1362 - 1336 تهران(   
قدر وایت فقیه و امام امت را بدانید. امام زمان )عج( خیلي خمیني را دوست دارد    
»بیشتر از ماها« و بین امام زمان )عج( و خمیني فکر نمي كنم حجابي و مانعي باشد. خمیني از 
اهل بیت محمد )ص( است و كمتر از سلمان نیست كه خیلي بیشتر از اوست )خدا سلمان را 

رحمت كند(.

ناصریان، رحیم )1362 - 1342 خوزستان(   
]جلوی[ توطئه و دسیسه دشمن و مخصوصاً منافقین داخلي را به هر نحوي كه باشد    

بگیرید و به دستورات امام عزیزمان گوش فرا دهید و مو به مو آن ها را اجراكنید.

  ناهیدی، علیرضا )1361 - 1339 تهران(
پدر و مادر و بقیه كساني كه راه شما راه اسام است و در راه اسام حركت مي كنید،    
تقاضاي من از شما این است كه تا آنجا كه توان در بدن دارید در جهت اسام به كار ببرید و 

در این راه از هیچ چیز هراس به دل ندهید كه خداست شکافنده دریاها و حافظ.
برادرم رضا! تنها راه سعادت تواضع و پیروي از خط وایت فقیه مي باشد، با زبان و    
قلم و عملت در حفظ آن كوشا باش چون فعلت موافق گفته ات و قلمت موافق اندیشه ات و 

زبانت نیز تابع اندیشه توست و اندیشه ات نعمتي است.
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نجاریان كرمانی، احمد )1365 - 1320 خراسان رضوي(   
قدر این اسام و رهبركبیر انقاب اسامي را كه نائب بر حق امام زمان )عج( است    
بدانید و از امام اطاعت كنید و او را تنها نگذارید و دعاي خیر براي سامتي ایشان یادتان نرود. 
همه شما را به یاري قرآن و یاري امام زمان و یاري نائب بر حق آن امام خمیني عزیز سفارش 

مي كنم.

نجفی جز، علیرضا ) 1367 - 1349 تهران(    
توصیه اي نیز به افراد كانون جوانان اسامي مي كنم من از شما مي خواهم كه در این    
جلسه به صورت فعال شركت كنید و خدا آن روز را نیاورد كه در كانون بسته شود كه در آن 
دنیا باید جوابگو باشید. نسل جدید تشنه معرفت و شناخت به خداست باید در این زمینه كار 

كرد درصحنه به صورت فعال شركت كنید و ادامه دهنده راه ما باشید.

نصیریان، حیدرعلی ) 1363 - 1343 اصفهان(   
دنبال روي وایت فقیه باشید و این امام  برحق را تنها نگذارید كه اگر تنها گذارید    
خداوند عذابي بر شما نازل خواهد كرد و روزگار شما تباه خواهد شد و حضرت آیت اه 
منتظري86  را نیز كه امید امام و امت است نگذارید دشمنان به این ها حرف هایي بزنند و محکم 

بزنید بر دهن دشمن روحانیت.

نظام، حمیدرضا )1366 - 1339 تهران(   
روح حقیقي این انقاب یعني وایت فقیه را دریافته و آن را چون جان گرامي دارید.   

 

86. ر. ك. تعلیقات.
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نعمت اللهی، منصور ) 1362 - 1343 تهران(    
شما ملت شهیدپرور را وصیت مي كنم به اینکه ]در خط[ امام كه همان خط حضرت    
محمد )ص( است حركت كنید ،كه زندگي را هدفي جز این نمي باشد. مبادا امام امت این 

قلب ملت و این هدیه خدا را تنها بگذارید.

نعمتی، احمد)1365 - 1347 تهران(   
قدر این رهبر بزرگوار و امام عزیز، خمیني بت شکن را بدانید و به فرامینش عمل كنید    
و دائما در عملتان و شعارهایتان از وایت فقیه و خط رهبري پیروي كنید و دائما از روحانیت 

مبارز پیروي كنید كه آنان پیروان راستین خط حسین )ع( هستند.

نعمتی گیو ، حسنعلی )1361 - 1345 تهران(   
در برابر ملت هاي تحت ستم فلسطین ، لبنان ، عراق و ... برخیزید و بکوشید تا به یاري    

)اه( آن ها را از زیر یوغ چپاولگران نجات دهید.

نقابی، علی اصغر )1362 - 1321 خراسان رضوي(   
انتظارم از پدر و مادرم و برادران و خواهرانم این است كه همیشه گوش به فرمان امام    
باشید، از این نعمت گران بهایي كه خداوند نصیب ما كرده است حداكثر استفاده را بنمایید، 

امام را رها نکنید و فرامین پیامبر گونه اش را مو به مو اجرا كنید.
برنامه زندگي خودتان را طوري تنظیم نمایید كه به جاي نشست و برخاست با  افراد    
منافق و فرصت طلب و مال دوست با كساني معاشرت كنید كه دلسوز انقابند، با كساني كه 

با عمل خود انقاب را یاري مي دهند.
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نقدي، اصغر )1364 - 1344 همدان(   
با رعایت اصول اسام به تبلیغ دین اسام و مظلومیت شهیدان بپاخیزید. از اسام دفاع    

كنید و دشمنان خداوند را دشمن بدارید و دوستان خداوند را دوست بگیرید.
از امام و وایت فقیه پشتیباني كنید نگذارید امام لحظه اي تنها بماند و روحانیت را    
بگیرید و فرامینشان را اطاعت كنید چون هر چه صاح دنیا و آخرت است از روحانیت در 

خط امام است سعادت آخرت را آن ها تأمین مي كنند.

نقدی، نجی اه )1366 - 1342 تهران(   
اي امت حزب اه! هیچ موقع از امام و روحانیوني كه در خط رهبري و وایت فقیه    
هستند جدا نشوید و این امام عزیزمان بود كه ما را به راه راست هدایت نمود و از گمراهي 

نجات داد.

نکویی، علیرضا )1365 - 1348 فارس(   
گوش به فرمان امام امت باشید و از خدا بخواهید كه این امت را براي همه مسلمین    

جهان تا ظهور حضرت مهدي )عج( و در پناه خودش نگه بدارد.

نوابي، عباسقلي )1361 - 1333 فارس(   
امام را دعا ]كنید[ و امام را فراموش نکنید و دیگر خواهش من از برادران این است    
كه امام كه الگوي یك در تاریخ مي باشد تنها نگذارید و همگي پیرو وایت فقیه كه بوده و 

هستید محکمتر شوید.
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نوری زوردگانی، كوروش)حسین( )1366 - 1347 خوزستان(   
پشت سر امام و روحانیت را خالي نگذارید زیرا امام و روحانیت چشم و چراغ این    

انقاب و ملت هستند.
  

نور علی نژادیان قصاب، محسن )1362 - 1345 خوزستان(   
به خانواده هاي شهداي دیگر بروید و دلداریشان بدهید87 گرچه خانواده هاي شهداي    
نارسایي وجود دارد،  این مملکت اسام  به آن ها بگویید در  الهي دارند  ما صبر و استقامت 

كمبود هست، باید صبر پیشه كرد، باید ایثار داشت.

نوروزی، ابراهیم )1364 - 1337 فارس(   
پیامم به كلیه مردم ایران این است كه امام امت را رها نکنند و سنگرها را خالي نگذارند 
و از روحانیت پیرو خط امام حمایت كنند و دشمنان اسام را خوار و ذلیل گردانند. در امام 
و  او سازید و صداقت  تسلیم  را  و خود  بیابید  را  او  كنید عظمت  و سعي  دقیق شوید  بیشتر 

اخاص خود را همچنان حفظ كنید.

  

نوروزیان، علی  ) 1365 - 1343 خراسان رضوي(    
  امت اسامي پیرو وایت و استوار بوده ]...[88 نکند روز قیامت در پیشگاه ابا عبد اه 
)ع( خجالت زده شوید. دست از پیروي از این فرزند حسین  )ع( بر نداشته و انقاب را حفظ 

كنید.

87. در اصل: بکنید.
88. ناخواناست.
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نوروزی فهیم، غامحسین )1362 - 1339 قزوین(   
قدر این امام را بدانید، مبادا كه لحظه اي از اطاعت امام دست بردارید كه اسام دوباره    
نمي توانیم  دیگر  و  مي شویم  سرشکسته  )عج(  زمان  امام  پیش  ما  همه  و  مي خورد  شکست 

سربلند كنیم.

نوین، حسین ) 1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
دست از دامن پر بركت امام خمیني و یاران او یعني روحانیت مبارز نکشید.   

در سركوب كردن منافقین و ضد روحانیت و ضد امام بکوشید.   

نوین، غامرضا )1363 - 1342 آذربایجان شرقي(   
خانواده شهدا این نور چشم هاي امت اسامي را مواظب باشید و دل هاي شکسته آن ها    
را  برخوردتان و با ادامه راه شهیدان و آزاد كردن  كربا تسکین بخشید و سعي كنید كه با 

آن ها رفت و آمد زیاد بنمایید تا احساس تنهایي ننمایند.
در تشییع جنازه ها  شركت كنید.   

نیازي، مصطفي )1365 - 1347 اصفهان(    
از برادران دیگر مي خواهم كه در رابطه با اسام و اهداف انقاب اسامي برادرانم را    

یاري كنند.
كنید،  تبلیغ  بیشتر  رهبري  و خط  انقاب  با  رابطه  در  كه  مي خواهم  روحانیم  برادر  از 

حضور خود را در صحنه ها خصوصاً پایگاه هاي شهري فعال تر كنید.
امروز دفاع بر همه واجب است پس مجهز شوید كه آخرین ضربه را به صدام89 بزنیم و 

ریشه ظلم و استکبار جهاني را از منطقه بکنیم.

89. ر.ك. تعلیقات.
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نیک نام كومله، محمود )1365 - 1342 گیان(
واي بر انسان با وجداني كه رهبر این زمان را شناخت و به صداقت و شجاعت و دیانت 
او پي برد و دانست كه قیام او في سبیل اه، حاكمیت قانون خدا روي زمین است ]و[ به فرمان 
الهي او گوش ندهد و عمل نکند كه در این صورت مورد لعن و نفرین خدا و رسول )ص( و 

فرشتگان قرار خواهد گرفت. 

وحیدیان، عبد العزیز )1361 - 1339 خوزستان(  
ما باید پیرو راستین نائب امام زمان )عج( رهبر كبیرمان امام خمیني باشیم و از وایت    
فقیه و ولي امر اطاعت كنیم. پس از شماها مي خواهم كه قدر این امام عزیز و بزرگوارمان 
نائب امام زمان )عج( را بدانید و به رهنمودهاي امام در تمام زمینه ها گوش بدهید و آنچه را 
مي گوید بدان عمل نمایید و همان طور كه مي دانید امام عزیزمان جز اسام چیزي نمي گوید 

به جز برقراري حکومت اه.

ورمزیار، خداداد )1362 - 1345 لرستان(   
امام امت را لبیك بگویید و دستورات امام را با جان و دل بپذیرید چون دستور امام ،    

]دستور[ ائمه اطهار )ع( و خداست كه ان شاءاه پیروزي از آن ماست.
 

هادي پور، محمود )1365 - 1341 گیان(   
برادران و خواهرانم! با این نور وایت حركت كنید هیچ وقت از نور وایت فقیه عقب    

نمانید. پیرو وایت فقیه باشید تا در میان ضالت ها و تاریکي ها گمراه نشوید.

هاشمی، سید اكبر )1363 - 1340 اصفهان(   
اگر  است كه  نماز جماعت  نمایید چون  فقیه حمایت  از وایت  و  باشید  رهبر  پیرو    
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مأموم ازامام عقب بیفتد معصیت كرده و اگر جلو بیفتد از جماعت خارج شده پس مواظب 
باشید نه از امام جلو بیفتید خداي ناكرده و نه عقب، پشت سر امام حركت كنید تا رستگار 
شوید و اا اگر به جز این باشید به سرنوشت بني صدرها و رجوي ها و ...گرفتار خواهید شد.

هاشمی، محمد تقی )1367 - 1344 اصفهان(   
از امت اسامي ایران و همشهریان عزیزم و خویشان و اقوام و دوستانم و خانواده ام    
مي خواهم كه هیچ گاه  این امام بزرگوار این رهبر كبیر و این در هم كوبنده كاخ ستمگران 
را تنها نگذارند و همیشه گوش به فرمان امام باشند و بدانید این یك نعمت بزرگ الهي است 
و در همه صحنه ها حضور پیدا نمایید و از قائم مقام رهبري آیت حق منتظري90  نیز پشتیباني 

كنید.

هاشمی، سید محمود )1365 - 1344 بوشهر(   
توصیه مي كنم به حفظ جامعیت مستمر وایت فقیه  و ولي امر خدا، پیروي از اوامر و    
نصایح رهبر عزیز در همه شئون، حفظ وایت مسلمین و اطاعت از آن كه اطاعت از وایت 
فقیه است،عشق ورزیدن به امام امت و احترام مسئولین مملکتي در حد خودشان در موضع هاي 

شخصي.
با  بین مسلمین، دشمني  به دفع شیطان و استکبار و زمینه هاي آن در  توصیه مي كنم    
استکبار جهاني تا سرنگوني آن، حفظ و نگهداري از دستاوردهاي انقاب كه با خون شهیدان 

امضاء شده است.

هاشمی جزی، سید عباس )1365 - 1347 اصفهان(   
پیرو رهبر باشید و یاران امام و خدمتگزاران به ملت را تنها نگذاریم.   

90. ر. ك. تعلیقات.
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بر قبر شهدا بروید و نسبت به شهدا بي اعتنا نباشید. مسئله دیگري اینکه در صحنه بمانید    
صحنه را خالي نکنید كه دشمنان در كمین همین هستند كه هر موقع شما را در صحنه نبینند 

جاي شما را پركنند تا آن ها به شما ظلم نکنند.
سعي كنید به خانواده شهدا سر بزنید و آن ها را تسلي بدهید.   

هالی، رسول )1360 - 1336 اصفهان(   
اي مردم مسلمان! و اي امت انقابي! هرگز دست از وایت خاندان عصمت و طهارت     
)ع( بر ندارید و روحانیون متعهد و مسلمان و مسئول و آگاه را كه نور چشم ما و چراغ ملتند 
اسام  شود  شکسته  روحانیت  اگر  عزیزمان  امام  گفته  به  كه  بدانید  را  این  و  كنید  حمایت 

شکسته مي شود.

همتی، خداداد )1364 - 1333 كرمانشاه(    
حافظ اسام و قرآن و امام باشید اسامي كه پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( چقدر براي    
آن زحمت كشیدند اسامي كه از آن اول تاكنون چقدر خون پاك به پایش ریخته شده و باید 
بریزد براي اینکه این درخت بزرگ اسام به ثمر بنشیند و میوه بدهد احتیاج به خون زیادي 

دارد.

همتی، محمدتقی  )1365 - 1344 تهران(   
این حقیر از شما مي خواهم كه پشتیبان امام باشید تا هیچ گونه آسیبي به این كشور    

اسامي وارد نشود. براي سامتي امام و پیروزي رزمندگان اسام دعا كنید.

یار احمدی، سید عزیز اه )1362 - 1340 لرستان(   
از امام و روحانیت این جانشینان بر حق علي ) ع( پشتیباني كنید. امام را تنها نگذارید    
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تا در قیامت اینان از ما شفاعت كنند.

یار علی، غامعباس )1361 - 1344 خوزستان(   
امام  پا پشتیبان  به  پا  تقاضایي كه از تمام دوستان و امت مسلمان دارم این است كه    
عزیزشان باشند و قدر این نعمت بزرگي كه خداوند به امت حزب اه داده است بدانند كه 
اگر این امام كبیر نبود مملکت رو به فساد كشیده شده بود و اگر این امام نبود ما جوان ها اان 
بایستي سر خیابان ها مي ایستادیم و به نأموس مردم نگاه مي كردیم بله برادران قدر این امام را 

بدانید و حرف هاي گران بهاي او را گوش كنید.

یارعلی، نصر اه  ) 1364 - 1343 اصفهان(    
نکند امام امت از یادتان برود، نکند خداي ناكرده مانند كوفیان امام را تنها بگذارید    
انقاب زحمت  این  براي  امام  را كه در خط  باشید و كساني  امام  . عزیزان همیشه در خط 
مي كشند چون فقیه عالي قدر امید آینده آیت اه العظمي منتظري91  و شهید پر نور، رئیس 
جهمور، شهید زنده انقاب خامنه اي عزیز و دیگر مسئولین مخلص مملکتي را دوست بدارید. 

آن نمایندگان  امام كه بوي امام را مي دهند را عزیزشان بدارید.
بیایید طرف اسام و اسام را رها نکنید و نسبت به اسام و دستورات اسام بي اعتنا    

نباشید.

یاوری، غامعلی ) 1364 - 1318 تهران(    
امام زمان  نور چشم  استاد عرفان  بزرگ خداوندي  نعمت  این  قدر  سفارش مي كنم    
بنیان گذار جمهوري اسامي ایران حضرت امام خمیني روحي له الفدا را بدانید و گوش به 
فرمان آن وجود بزرگوار و مقدس باشید تا خیر و سعادت دنیا و آخرت را دریابید پیرو ولي 

91. ر. ك. تعلیقات.
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فقیه و پاسدار اسام و قرآن و خون شهیدان  باشید.

یزدان پناه، علیرضا )1364 - 1336 خوزستان(   
شما اي ملت بزرگوار كه آبرو و افتخار شما در رهبر خاصه مي شود، تنها شرف و    
بدانید كه زمان حساس و آزمایش  از رهبر بستگي دارد.  به تداوم اطاعت شما  بزرگي شما 
آشکار است و از صدر اسام تاكنون حوادث و وقایع تاریخ پاسخگوي تمام عذرها و بهانه ها  

مي باشد. فرمان رهبرتان را ارج گذارید تا ملتي موحد و رستگارو پیروز باشید.

یعقوبي، علي )1363 - 1342 همدان(   
چیزي كه بیشتر باید به آن تکیه كنیم امام عزیزمان است و هر چقدر بگویم باز هم    
كم است امام عزیز و مهربانمان را تنها نگذارید در هیچ زمان و هیچ موقعي امام را نباید تنها 
گذاشت این چیزي است كه تنها من نگفته ام و نمي گویم بلکه تمام شهیدانمان و تمام مردم و 

امت شهید پرور ایران مي گویند.

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(   
امام را یاري كنید، از روحانیت مبارز حمایت كنید كه آن ها خیر و صاح شما را    
مي خواهند از روحانیت جدا نشوید كه سبب بدبختي ما خواهد بود امام را فراموش نکنید و 

سعي كنید به او بیشتر بیندیشید و او را براي خود نمونه قرار دارید.
در تشییع جنازه شهدا شركت فعال داشته باشید و استوار در برابر دشمنان باشید.   

یوسفی گیاركش، علی )1366 - 1341 گیان(   
گوش به فرمان امام عزیزمان باشیم و جلوي افراد منحرف و ضد انقاب و همچنین باید 
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جلوي افرادي كه دم از اسام و انقاب مي زنند و در لباس هاي مختلف هستند را گرفت و 
این ها دارند از پشت خنجر مي زنند و به خون مطهر شهداي عزیزمان خیانت مي كنند.

یونسی، مسعود )1367 - 1347 تهران(  
امام را فراموش نکنید حتي براي یك  اي امت حزب اه و شهید پرور دعا به جان    
لحظه امام را تنها نگذارید، قدر این نعمت الهي را بدانید كه خداوند امام را براي این امت و 

این امت را براي امام حفظ كند ان شاءاه.



فصل هشتم 
 جنبه  های نظامی امر به معروف و نهی از منکر

 

آب بر، عبدالرسول )1370 - 1350 تهران(  
برادران عزیزم! از شما مي خواهم كه راه مرا ادامه داده همیشه و به یاد داشته باشید كه 
این انقاب ثمره خون هزاران شهید به خون خفته است و ما وظیفه داریم از خون شهیدان دفاع 

كرده و فریاد آنان را به گوش مسلمین جهان برسانیم.
  

آذر شب، علی اصغر )1366 - 1330 تهران(   
مادرهایي كه از رفتن فرزندتان به جبهه ها خودداري مي كنید و یا شما همسراني كه از 
رفتن شوهرانتان به جبهه به علت هاي گوناگون جلوگیري مي كنید ببینید در آخرت مي توانید 
به روي فاطمه زهرا )س( و حضرت زینب )س( و تمامي ائمه اطهار )ع( نگاه كنید. این را 

هم بگویم تا خواست خدا نباشد حتي اگر كسي در خط اول جبهه هم باشد شهید نمي شود.

آقاحسینی، تقی )1363 - 1342 كردستان(   
برادران! در راه خدا پیکاركنید و از هیچ ابرقدرتي نهراسید كه خدا پشتیبان شماست .
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آقاقدیری كاشی، خلیل )1364 - 1342 اصفهان(   
جبهه ها را فراموش نکنید همان طور كه امام عزیزمان گفت مادامي كه جبهه ها احتیاج 
به نیرو دارد واجب كفایي است كه به جبهه بروید و وحدت خود را حفظ كنید تا سرمشقي 

باشد براي جامعه و مبادا لحظاتي از جنگ غافل شوید.

ابوالنتصار، بشیر )1360 - 1341 تهران(   
در راه خداوند جهاد كنید و بدانید هر كه بهشت را بخواهد1 باید بیاید به سوي جبهه هاي 
حق علیه  باطل و هركس بخواهد جنگ هاي پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( را به چشم ببیند 

اینجا در خوزستان است.

ابوفاضلی، حجت اه )1365 - 1347 تهران(   
در بسیج شركت كنید. برادر عزیزم! بعد از شهادتم اسلحه من را بر دوش بگیرید و با 

دشمنان مقابله كنید.

احمدی، احمد )1363 - 1340 اصفهان(   
اي برادران مسجد محل! كاس هاي نظامي را دركنار كاس هاي عقیدتي برگزار كنید.

برادرانم وصیتم به شما این است كه اسلحه به خون آغشته مرا زمین نگذارید كه دشمنان 
اسام همین را مي خواهند، راهم را ادامه دهید. در بسیج مسجد محله شركت نمایید و آن را 

گرمتر نمایید. در انجمن اسامي فعاانه شركت نمایید.

1. »پس« حذف شده است.
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احمدي فروشاني، سید محمد حسین )1363 - 1345 اصفهان(   
از شما مردم مبارز و شهید پرور مي خواهم كه هرگز صحنه جنگ و جبهه و انقاب 
ادامه دهید و  امیدوارم كه راه شهیدان را  به حال خالي نکرده اید.  تا  را خالي نکنید چنانچه 
به سوي جبهه ها هجوم  و سنگرم خالي. پس  باشد  افتاده  زمین  بر روي  من  اسلحه  نگذارید 

آورید و جهاد كنید.

احمدیان یزدی، مسعود )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
از  هیچ گاه  است كه  این  آن  و  دارم  و دوستان  اهل محل  برادران  براي  سخني كوتاه 
جنگ و نبرد با دشمنان دین و میهن خود دست بر ندارید و نگذارید كه عده اي نامرد و خون 

آشام بیایند وبه زن و ناموس و ملت، در كشور ما تجاوز كنند و ضربه به اسام بزنند.

احمدی نیا، مرتضی )1367 - 1351 قم(   
از برادرم مي خواهم راه مرا ادامه دهد و اسلحه زمین افتاده من را بردارد تا سنگر و جبهه 
خالي نماند. جبهه ها را هم خالي نگذارید با كمك هاي نقدي و جنسي شما روحیه رزمندگان 

باا مي رود و خواهشمندم كمك هاي خود را قطع نکنید.

اخاص طلب، محسن )1365 - 1339 هرمزگان(   
آزمایش  ما  امروز  زیرا  نمایید  همکاري  اسامي  ارگان هاي  دیگر  و  سپاه  و  بسیج  با 

مي شویم چون شرق و غرب2 یك وقت ما را محاصره اقتصادي مي كنند.

2. ر.ك. تعلیقات.
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ادریس آبادی، شهاب الدین )1365 - 1341 سمنان(   
از خدا بترسید درباره جهاد، به دارایي ها و جان ها و زبان هایتان در راه خدا و بر شما باد 

كه با هم وابستگي و دوستي داشته باشید و به هم ببخشانید.

اردكانی، مجید )1365 - 1347 خراسان رضوي(   
شما ملت نیز در صحنه بمانید و فرصت به دشمن ندهید كه حتي بگویند »ایران از جنگ 
به كربا كرده است  به جبهه را كرده است، اگر قصد سفر  خسته شد« فرزندتان قصد سفر 

جلوگیر او نباشید.

اسدالهی شهیر، محمود  )1366 - 1345 گلستان(   
بعد از من این شما هستید كه باید راهم را ادامه دهید تا خون شهدا به هدر نرود.

اسعدي)اسدی(، بهروز )1364 - 1349 اصفهان(   
از امت شهید پرور مي خواهم كه كمك هاي خود را به جبهه ها بیشتر كنید كه همین 
كمك هاي مردمي است كه به رزمندگان روحیه مي بخشد در قبال این كمك ها خداوند اجر 

عظیمي براي شما گذاشته است.
از محصلین عزیز مي خواهم كه در بسیج مدارس و انجمن اسامي شركت كنند.

اسفندیاری، مهدی  )1362 - 1343 اصفهان(   
رو  احوال(  و  شرایط  دلیل خاص  به  )نه  بي رغبتي  و  بي میلي  دلیل  به  جهاد  از  كه  آن 
بگرداند خداوند جامه ذلت برتن او پوشاند و به سختي ها و شدائد گرفتار مي گردد پس شما 
هم اي مردم مسلمان ایران این سخن علي )ع( را به جان و دل گوش كنید و جهاد را مختص به 
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یك دسته و گروه ندانید و از رفتن بچه هایتان به جبهه ها جلوگیري نکنید كه مرگ و زندگي 
هر دو دست خداست اگر چه در كاخ هاي بسیار مستحکم باشید مرگ شما را مي گیرد، پس 
چه بهتر كه مرگ خدا گونه را بر مرگ  ذلت بار بپسندید مرگي كه به وسیله آن گلوله هاي 
سرخ كه از دهانه ]...[3 به دست مزدوران عراقي بیرون مي آید و قلب پاك و منور این بچه هاي 

معصوم را پاره پاره مي كند.

اسکندری، علی )1365 - 1344 قم(   
جهاد در راه خدا را از یاد نبرید و از مال و جان خود در راه خدا مضایقه نکنید و جبهه 

را پر كنید كه مبادا امام امت چون حسین )ع( تنها بماند.

اسماعیلي جزن)حزن( آبادي، حسین )1365 - 1340 تهران(   
از كمك كردن به جبهه ها چه از لحاظ نیروي انساني و چه از لحاظ مادي دریغ نورزید 

و پشتیبان وایت فقیه باشید تا آسیبي به شما و مملکت نرسد.

اسماعیلي دستگردي، بهمن )1365 - 1342 چهارمحال و بختیاری(   
بیایید برادران مؤمن و پاك در راه اسام جهاد كنید و نگذارید دشمنان اسام بر قوانین 

 خداوند ضربه وارد كنند.

امامی فرد، سید حسن)1366 - 1345 خراسان شمالي(   
كه  همان گونه  كنید  پر  را  خودتان  همکاسي  شهداي  سنگر  دهید  ادامه  را  شهدا  راه 

خودتان بهتر مي دانید.

3. ناخواناست.
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امینی، فضل اه )1361 - 1345 قم(   
از شما مردم شجاع مي خواهم كه همیشه سنگرها را حفظ كنید و سنگرها را خالي نکنید 
و مبادا روزي این خانواده هاي عزیز از دست داده احساس كنند كه اسلحه فرزندشان را كسي 

برنداشته است و همیشه در سنگر باشید و نگذارید كه امام دستور جهاد دهد.
بزرگم مي خواهم در  برادر  از  پر كنند و  برادرانم مي خواهم كه همیشه سنگرها را  از 
انجمن اسامي فعالیت بیشتري كند و جایم را پر كند و كارهایي كه من باید انجام دهم و 
ندادم از جمله شركت كردن ولي فعالیت نکردن در انجمن اسامي، او باید جبران آن ها را 

هم بکند.

امیني، یداه )1364 - 1346 بوشهر(   
مطلب مهم و اساسي كه فعًا داریم جنگ است و البته همگي مي دانید كه مسئله اصلي 
است طبق فرمایش حضرت امام و دشمن اصلي هم آمریکا، این دو مسئله را فراموش نکنید و 
مردم، جبهه را خالي نکنیدكه هركس  در این  جنگ  شركت نکند ضرر مي كند در جایي كه 

به میز محاكمه كشیده مي شوند همه، البته پیش خدا.

انصاري،حسین )1365 - 1339 مركزي(   
اي جوانان! راه شهدا را ادامه دهید و به شعار اكتفا نکنید ساح شهیدان را بر گیرید و 
سنگرهاي آنان را پر كنید و وارد جبهه ها شوید  و خود را بسازید كه به حق جبهه ها دانشگاه 
انسان سازي است یعني دانشگاه امام حسین )ع( است و در این دانشگاه  همیشه باز است  و 
مردمي  نیروهاي  و  بسیجیان  و  پاسداران  شما  دانشگاه   این  دانشجویان  و  مي پذیرد  دانشجو 
هستید و روانه جبهه ها شوید و با صدام هاي  دروني  خود  و  با مزدوران آمریکا  بجنگید و 

خدا شما را  كمك خواهد كرد.
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انوار اربابی زلو، منصور )1362 - 1345 تهران(   
جبهه ها را پر نگهدارید و همچنین در پشت جبهه هوشیار باشید و نگذارید كه دشمن    
از داخل به اسام  ضربه وارد كند و با جان و مال و با هر چه كه در توان دارید كمك كنید.

اویسی فردویی، عباس )1365 - 1348 قم(   
برادرانم بعد از من اسلحه من و پرچم اسام ]را[ به دست گیرند و تا آخر جان امام و 
زمین  بر  اسام  پرچم  نگذارید  و  باشید  انبیاء  استمرار دهنده حركت  و  یاري كنید  را  اسام 

بیافتد.

ایرانپور، علیرضا  )1367 - 1345 اصفهان(   
به سوي جبهه ها بشتابند كه به قول یکي از شهدا راه كربا نزدیك است و شما این    
جنگ سرنوشت ساز را كه خود از الطاف خفیه الهي است به نحو آبرومندانه اي براي اسام و 

مسلمین به پایان ببرید كه خشنودي خدا و رسولش و شهداي این جنگ در همین است.

ایراني، ابوالحسن )1366 - 1340 كرمانشاه(   
از هر امکاناتي كه در وجود دارید از مالي تا جاني رزمندگان را یاري فرمایید.

 

بافرانی)باقرانی(، علی )1363 - 1336 اصفهان(   
شما عزیزان از نهادهاي انقاب مانند بسیج، سپاه و انجمن هاي اسامي و جهاد سازندگي 
پشتیباني كنید نگذارید كه یك وقت خداي ناكرده ناكسي بر آن ها رخنه كند من از طبقه 
بسیج كه سرمایه  نهادهاي در شهر پشتیباني كنید مخصوصاً  از  نوجوانان شهرمان مي خواهم 

خون این عزیزان است بروید به خاطر خدا شب ها اگر نگهبان مي خواهند نگهباني بدهید.
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بافقي، علي اكبر )1363 - 1338 خراسان رضوي(   
امام بزرگوارمان فرمودند: كه »تا زماني كه جبهه ها نیاز داشته باشد بر همه واجب است 
است،  همین  این حقیر هم  پیام  كنند.  تمام  را  كار  ا ن شاءاه  به زودي  و  بروند«  به جبهه  كه 
اكنون جبهه ها نیاز به وجود شما عزیزان دارد كه بروید و به نداي هل من ناصر ینصرني حسین 

زمانمان لبیك گویید و به واجبات عمل نمایید.

  

باقریان زاده، علیرضا )1364 - 1343 خوزستان(
عزیزان! جبهه هاي حق علیه باطل را هر چه بیشتر پر نمایید، در صحنه باشید.

 

برومند، علی )1363 - 1341 خراسان شمالي(   
خدا را خدا را كه شما را به جهاد در راه خدا با جان و مال دعوت مي كنم.

بشاش، ناصر )1362 - 1344 تهران(   
از برادران عزیزم مي خواهم كه اسلحه من را به زمین مگذارند و راهم را ادامه بدهند تا 

آخرین نفس از اسام دفاع كنند و منافقان سیاه دل را سركوب كنند.

بهاء الدینی، سید محمد )1364 - 1346 قم(     
سنگرها را خالي نکنید، مبادا كه پرچم ا اله اا اه بر زمین بیفتد و كسي نباشد آن را 

سرافراز كند، مبادا جبهه ها خالي شود، مبادا دشمن شاد شود و دوستان ناراحت شوند.

بهادري، كرامت )1367 - 1346 فارس(   
شما اكنون توجه كنید كه جنگ مسئله اصلي ماست با توكل به خدا به جبهه ها روید و 
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براي اسام جانبازي كنید كه خدا اجرش را خواهد داد.

بهرامی قلعه سفیدی، محسن )1365 - 1345 اصفهان(   
هرچه بیشتر شركت كنید در بسیج كه رهبر عزیزمان فرمودند: »شركت در بسیج حراست 
از اسام است« پشتیبان دولت خدمتگزار و ارگان هاي انقابي خصوصاً سپاه پاسداران انقاب 

اسامي باشید كه امام عزیزمان فرمودند: »اگر سپاه نبود كشور هم نبود«.

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
برادران! سعي كنید عنایت خاصي به این نیروي عظیم بسیج داشته باشید كه امام امت 
خمیني عظیم فرمودند: »این نیروي بسیج الهي است و در الهي  بودنش شکي نیست« و دنیا هم 
فهمیده است اولین كاري را كه همه باید به آن توجه داشته باشید این است كه بدانید اصًا 
براي چه بسیج تشکیل شده و ما قدم به داخل پایگاهي گذاشتیم و هدفمان از این انجام وظیفه 

و عبادت چیست.

بهزادی هاری، مجتبی )1367 - 1351 فارس(    
برادرانم شما سنگر مرا پر كنید، شما اسلحه من را زمین نگذارید، به جبهه بروید و    
بتازید كه  به آن ها  امام را نشان دهید چنان  بتازید و ]قدرت[  سنگرها را پر كنید، بر دشمن 

راهشان را گم كنند تا دیگر از تجاوزگري دست بردارند.

بیگی حبیب آبادی، محمد رضا )1367 - 1343 تهران(   
حضورتان را در جبهه هاي حق بر علیه باطل ثابت نگه دارید و از شما مي خواهم كه    

جبهه حق علیه باطل را فراموش نکنید و از اسام محافظت كنید.
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پاپی خلیل آبادی، آدین علی ) 1361 - 1342 خوزستان(    
شهیدان كساني را مي خواهند كه آگاهند ]تا[ راه آن ها را ادامه دهند و پیام خون آن ها 

را به دیگر طبقات و كشورهاي دنیا برساند. در نتیجه شهید پیرو مي خواهد، نه گریه.

پارسایی، علیرضا )1362 - 1343 اصغهان(   
برادران عزیزم! مي دانید كه ما اان درگیر یك جنگ تحمیلي در ظاهر با یك كشور    
ولي در اصل كه نگاه مي كنیم مي بینیم ما باید با دنیا بجنگیم ]هستیم[ پس مسئله اصلي با جنگ 
است. برادران عزیز جنگ را فراموش نکنید برادران عزیز جبهه ها را خالي نگذارید به شما 

احتیاج است.

پتکی، شیروده )1363 - 1342 همدان(   
همان طور كه امام فرموده است انجمن هاي اسامي را قوي كنید. آن هایي كه مي توانند    

به جبهه بروند و آن هایي كه نمي توانند در پشت جبهه كمك كنند.

پیله ور، عباس )1366 - 1344 كرمانشاه(   
جبهه و سنگرها را پر كنید زیرا چه معبدي معنوي تر از سنگر كه لذت دعا ونیایش در 

آنجا قلب و روح را صیقل مي بخشد.
پایگاه هاي بسیج را تقویت كنید و به بچه هایي كه وارد مسائل انقاب مي شوند توجه 
كنید تا همواره با رشد جسمي و سني رشد فکري و انقابي داشته باشند زیرا اینان امیدهاي 

انقاب هستند. در جلسات انجمن هاي اسامي شركت كنید.
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تابش، محمود )1365 - 1341 اصفهان(   
در رابطه با این جبهه ها كه امام عزیزمان فرمودند جبهه ها را پر كنید، زیاد دقت كنیم، 
]در[ مسئله  اصلي كه همان جنگ است به نحو احسن انجام وظیفه كنیم و وظیفه همه ماهاست 

كه به جبهه ها كمك كنیم اگر بتوانیم با جان و اگر نمي توانیم به طوري دیگر.

ترابي، سید رضا )1360 - 1347 سمنان(   
نفر ساح  ده ها  من  به جاي  بلکه  نشود  زمین گذارده  به  من  من مي خواهم كه ساح 

برگیرند و راه شهیدان را ادامه دهند.

تقی لو، اسرافیل )1364 - 1348 زنجان(   
در راه خدا، با مال و جان جهاد كنید. برادران! مخصوصاً جوانان! به جبهه بیایید و دین 
خود را به اسام ادا نمایید و از بهره هاي معنوي و عرفاني برادرانتان لذت ببرید. به خدا، آن 
كسي كه به جبهه نیامده باشد، لذت در جبهه بودن را نمي فهمد. پدران و مادران! فرزندان خود 
را براي رفتن به جبهه و جهاد در راه خدا، تشویق كنید و براي آن ها كمترین مانعي، فراهم 

نیاورید كه در روز قیامت در نزد خدا مسئول هستید.

جانقربان، علیرضا )1366 - 1349 اصفهان(   
همان طور كه نماز و4 حج را واجب مي دانید، جبهه آمدن را هم واجب بدانید و اگر 
بچه هایتان با بچه هاي دیگر خواست به جبهه بیاید مانع از آمدن او نباشید كه جواب او را جهان 

آخرت نمي توانید بدهید.

4. »راه« حذف شده است.
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جرجانی، حسین )1364 - 1336 گلستان(   
خدا را در امر جهاد با مال و جان یاري كنید تا شما را نصرت دهد.

جعفر زاده، محمدحسن )1362 - 1344 قم(
ناصر  من  هل  نداي  كه  حال  و  بماند  خالي  جبهه ها  نگذارید  و  باشید  شهیدان  راهرو 
ینصرني فرزند برومند امام حسین )ع( امام خمیني را لبیك گفته و خوب عمل كنید... و دشمن 

بفهمد كه اگر یك ملتي اسامي شد دیگر تسلط بر آن ملت محال است.

جلیلی بال، هادی )1367 - 1347 تهران(
سعي كنید به جبهه بروید. از كلیه جوانهاي محل و فامیل مي خواهم كه راه شهدا را ادامه 

بدهند جبهه ها را پر كنند و زیاد بروند چون راه غیر از راه این عزیزان باطل است.

  

جمالی، شجاعت اه )1363 - 1346 فارس(
از مردم شهید پرور مي خواهم كه به جبهه ها آیند و جبهه ها را ببینند و كمك به جبهه ها 
قدمي  و هر  را مي بخشد  هزار گناه شما  بردارید خدا هفتصد  براي خدا  قدم  كنید چون هر 
بردارید خداوند هفتصد هزا ر قدم بر مي دارد و شما باید جهاد اكبر را با جهاد اصغر انجام 

دهید و اا هیچ نفعي نمي برید.
 

جمشیدي، علي )1367 - 1348 گیان(   
مبادا! ساح شهیدان را كه در خاك خفته اند بر زمین بگذارید و خون شهیدان قرن را 
پایمال كنید، سعي كنید براي مبارزه جهاد في سبیل اه هجرت كنید تا عاشقان و پویندگان 
راه حق را ببینید كه چگونه براي رسیدن به معبود، خود را به آب و آتش مي زنند هرگز نباید 
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جهاد و مبارزه در راه خدا را فراموش كنید5.

جمشیدی فرد، علی )1364 - 1344 تهران(   
جبهه ها را با مال و جانتان چنانچه تا به حال گرم نگه داشته اید بعد از این هم گرم نگه 

دارید.

جوكار، نگهدار )1366 - 1347 فارس(    
جبهه ها را هیچ گاه خالي نگذارید و تا مي توانید از این انقاب دفاع كنید كه این نظام    
جمهوري اسامي ارزان به دست نیامده بلکه با خون صدها عزیز مانند دستغیب و بهشتي و  

سایر شهدا ي دیگر به دست آمده است و در حفظ آن سعي خودتان  را بکنید.

جو مردی، یداه )1363 - 1346 كهگیلویه و بویراحمد(    
جبهه ها را گرم نگاه دارید همچنان كه تاكنون این طور بوده اید. وصیت من به جوانان 
این است كه جبهه ها را خالي نکنند مخصوصاً برادرانم همیشه در فکر جبهه و اسام باشید و 

تا حد امکان كمك كنید.

چراغچي، مجتبي )1365 - 1344 گلستان(   
برادرانم! جبهه ها را خالي نکنید كه دشمن در كمین است.

چوبداران، محمدهاشم )1367 - 1345 تهران(    
مسئله اصلي را فراموش نکنید)جنگ(. جبهه ها را همیشه گرم نگاهدارید.   

5. در اصل: شود.
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حاج محمدی، محمد  )1365 - 1334 لرستان(   
بکوشیم جبهه و پشت جبهه را گرم نگه داریم. گوش بـه حرف انسان هاي فرصت طلب، 

سست عنصر وكج فکر منافق، راحت طلب ندهیم.

حاجی زاده، عباس  )1365 - 1347 قم(   
مسئله جنگ را فراموش نکنید از خداوند متعال خواستاریم كه ان شاءاه6 پیروزي نهایي 
اسام را عطا كند و راه كربا باز شود تا دلسوختگانش و عاشقان حرمش آنجا براي حسین 

)ع( و فاطمه )س( عزاداري كنند.

حاجی مراد، نیزه )1362 - 1345 خوزستان(   
در جبهه و چه در پشت جبهه راهم را ادامه دهید. برادران و خواهران گرامي جبهه ها را 
خالي نگذارید و كمك به رزمندگان را فراموش نکنید و با كمك هاي خود دولت را یاري 

دهید. پشت جبهه ها را گرم نگه دارید.

حاطمی)حاتمی( باورصاد، نوروز )1365 - 1328 خوزستان(   
سپاه پاسداران و واحد بسیج و پایگاه هاي مقاومت ثمره خون شهدا مي باشند با این ها 

ارتباط محکم داشته باشید تا همیشه به یاد شهداي پاسدار و بسیجي باشید.

حسن زهرایی، ابوالفتح )اكبر( )1365 - 1341 فارس(   
بدانید كه  اصلي خود  مسئله  را  این جنگ  و  یاري كنید  را  هرچه مي توانید جبهه ها    

جنگ تمام كفر با تمام اسام است.

6. در اصل: انشاءاه.
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حسنی، بهمن )1362 - 1345 خوزستان(   
به شما برادران هم توصیه مي كنم كه به جبهه بیایید و جبهه ها را خالي نگذارید اگر به 

جبهه نیایید و پشت به جبهه كنید به غضب خدا گرفتار خواهید شد.

حسیني، بهرام)1366 - 1342 فارس(    
به بچه ها بگویید كه بیشتر به جبهه بروند قبل از اینکه مرگ به سوي آنان آید خود را 

آماده آن ساخته و همیشه منتظر جان فشاني در راه اسام باشید.

حسینی، حسن )1365 - 1342 تهران(   
نمي توانید  فردا در محضر خدا  به جبهه جلوگیري كنید كه  فرزندانتان  رفتن  از  مبادا! 

جواب زینب )س( را بدهید كه تحمل 72 شهید را نمود.
 

حسینی رنانی، سید جمال)1365 - 1349 اصفهان(    
امت حزب اه، مردم ایثارگر جبهه، جبهه ها را فراموش نکنید و آن را سرلوحه امور    
قرار دهید و مانند امام عزیزمان همیشه رزمندگان را دعا كنید و سیل كمك هایتان را به سوي 

جبهه ها روانه سازید و فقط فکر و ذكرتان این باشد كه جنگ یعني اسام پیروز شود.

حیدري، سلمان ) 1362 - 1343 ایام(   
از جوانان عزیز مي خواهم كه بعد از شهادت من سنگرم را خالي نگذارید و از دین    

مقدس اسام پیروي كنید.
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حیدري، غامحسین )1365 - 1346 مركزي(    
تا آنجا كه مي توانید از جبهه دست نکشید، از كساني كه به جبهه نمي روند و كاري 
مي كنند كه دیگران نیز نروند نباشید و تا آخرین قطره خونتان طرفدار امام این اسوه خستگي 
ناپذیر باشید و همیشه از آن دفاع كنید و در هركجا كه هستید با ظلم مبارزه كنید و دشمن 

اسام و قرآن را نابود كنید.

حیدری، قنبر علی ) 1367 - 1346 اصفهان(   
اي برادران! ستاد بسیج را پركنید و نگذارید كه این سنگرهاي اسام خالي بماند با    

انجمن هاي اسامي همکاري كنید و این انجمن ها را گسترش دهید.

حیدری، محمد رضا )1367 - 1348 تهران(   
برادر بسیجي نگذار سنگر من خالي بماند و همین طور نگذار جاي خالي من و دیگران    
در بسیج احساس شود. سعي كنید مردم را تشویق كنید به آمدن در بسیج و با تبلیغ نشان دهید 
كه بسیج حافظ مردم و خون شهدا و یا امام عزیز است. نگذار افرادي كه لیاقت ندارند به اسم 
بسیجي ضربه به این نیروي مردمي بزنند و با نقاب یك بسیجي با كارهاي پلید و زشت خود 

به این میهن اسامي ضربه بزنند.

حیدری سروستانی، محسن ) 1362 - 1340 فارس(    
تا مي توانید جبهه ها و سنگرها و مسجدها را پركنید و ارتش بیست میلیوني را بسازید    
و با تربیت آن ها مستضعفان را نجات دهید تا حکومت عدل اسامي در جامعه و درگیتي برپا 
نشود دست از مبارزه بر ندارید.فقط راه مرا ادامه دهید. به جبهه بیایید، بسیج بروید و مردم ]را[ 

جهت شركت در بسیج تشویق كنید كه بسیج مدرسه عشق است
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حیدری مدوییه، رضا )1362 - 1342 یزد(   
امت حزب اه و دانش آموزان عزیز انجمن اسامي را تقویت  نمایند و در آن به طور    

مداوم شركت  نمایند.
 

حیدری یزدی، سید محمد )1366 - 1348 یزد(   
از مردم همیشه در صحنه مي خواهم جبهه ها را محکم نگهدارند، راه رزمندگان شهید را 

ادامه دهند و شرف مادر این زمان، جنگ است.
برادران و خواهران دانش آموز! در كتاب یادگیري دانش به تهذیب نفس بپردازید و 
به راستي حکم سربازان  انجمن هاي اسامي مدارس كه  با همکاري  نیست مگر  این ممکن 
در جبهه را دارند سعي كنید واقعاً یك دانش آموز به تمام معني، اسامي در این انجمن الهي 
باشید. تمام خصوصیات یك عضو واقعي انجمن اسامي را در خود پیاده كنید به ]جاي[ آنکه 
اسم این ارگان اسامي را یدك بکشید. انجمن هاي اسامي باید بکوشند تا دانش آموزان را 

جذب نمایند.

حیدریان دولت آبادی، علی اكبر )1363 - 1344 تهران(   
نگذارید كه جبهه ها تا زماني كه احتیاج به نیرو دارد خالي بماند و بروید و بوي عطرآگین 
كه از خون شهیدان در جبهه پراكنده شده است ببویید و جاي آن ها مانند شیرمردان در مقابل 

دشمن ایستادگي كنید.
 

خبازی نظر لو، محمد علی )1364 - 1314 آذربایجان غربی(   
تا  میهن  خاك  و  ناموس،  اسام،  قرآن،  از  تا  است  ایران  ملت  تك  به  تك  وظیفه    
آخرین قطره خون خود كه در بدن دارند دفاع كنند و با گذشتن ]از[ جان و مال دریغ نورزند.
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خدایاوران، محمد )1361 - 1326 قزوین( 
به همه اعضاي خانواده مان بگویید كه راه خدا را بشناسند و به سوي جبهه هاي حق علیه 

باطل بشتابند.

خسروآبادي، ابراهیم )1362 - 1343 تهران(   
این نکته در ذهنتان باشد این جبهه نیست كه به شما احتیاج دارد بلکه این شما هستید    
كه به جبهه نیاز دارید. جبهه ها اكنون دانشگاهي جهت خودسازي است و جایي است براي 
آزمودن خود اگر توفیق شهادت نصیبم شد لباس نظامي مرا كه داخل ساكم مي باشد به كسي 

بدهید تا به جبهه بیاورند.

خسروانی شیری، علی محمد )1362 - 1342 فارس(   
از برادران عزیزم مي خواهم كه راه شهدا را ادامه دهند و به نداي هل من ناصرامام    

حسین زمان لبیك گویند.

خسروی عمرو، علی یار )1364 - 1348 خوزستان(   
جبهه ها را پر كنید. جبهه ها را گرم كنید.

خندان، مهدی  )1362 - 1340 تهران(   
وصیت مي كنم به همه شما كه جنگ را فراموش نکنید كه این جنگ، جنگ اسام    

و كفر هست و جهاد در راه خداست.
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خویینی، بهرام )1365 - 1343 قزوین(   
اي امت حزب اه! همچنان كه تا كنون بوده اید، هر چه بیشتر با جان و مال و زبان خود    

جبهه هاي اسام را همچنان حمایت كنید و محکم و استوار بدارید.

دباغ فردوس، محمد رضا )1363 - 1343 خراسان رضوي(   
اي برادران و خواهران عزیزم! پس از شهادت من ساح به خون آغشته ام را برگیرید    
و بر مزدوران شرق و غرب7 بتازید، چرا كه نبرد ما تنها با صدام8 نیست بلکه باید قدس عزیز 

به دست ما آزاد گردد.

درگاهیان تیزابی، مراد علی )1365 - 1332 لرستان(   
بر شماست كه راه اینجانب را ادامه دهید و برادرانم بعد از من ساحم را برداشته و به    

جهاد مقدس علیه متجاوزین جنایتکار بپردازید كه خیر دنیا و آخرت در آن است.

دگله، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
خدا را، خدا را درباره جهاد در راه خدا، مبادا از جان و مال خود در این راه مضایقه    

كنید9.

دهقان سهروفیروزاني،اصغر )1364 - 1347 اصفهان(   
در  قیامت  فرداي  كه  نکنید  جلوگیري  آن ها  رفتن  از  و  بفرستید  جبهه  به  را  جوانانتان 

7. ر.ك. تعلیقات.

8. ر.ك. تعلیقات.
9. از وصایاي امام علي )ع( در واپسین لحظه هاي عمرشان.
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پیشگاه حضرت زینب )س( روسفید هستید همه شما مثل خاندان وهب10 باشید، جوانانتان را 
به جبهه بفرستید و حتي انتظار اینکه جسد او را هم تحویل بگیرید نداشته باشید.

برادارن حزب اللهي ده! مي خواهم كه بسیج را خالي نگذارید.

دهقانی اشکذری، بمانعلی )1364 - 1343 یزد(   
فرزندان خود را به بسیج بفرستید و خودتان نیز با بسیج و دیگر ارگان هاي انقابي    
همکاري كنید. از معلمین گرامي مي خواهم كه با دانش آموزان همکاري كنند مخصوصاً با 

انجمن هاي اسامي مدارس همکاري كنید و آن ها را تشویق كنید.

دهقانی تیمور لویی، داوود )1365 - 1348 آذربایجان شرقي(   
دست از جهاد و جبهه بر ندارید و همیشه جبهه ها را گرم نگه دارید و پایگاه را پر    

كنید.

دهنوی، علی اصغر )1362 - 1336 خراسان رضوي(   
شهیدان  خون  برابر  در  و  نگذارند  خالي  را  جبهه ها  دارند  رزمي  توان  كه  كساني    
را  عزیزمان  كشور  و  نگذارید  خالي  را  جبهه ها  عزیز،  برادران  كنید.  مسئولیت  احساس 
گورستان دشمنان اسام قرار دهید و كساني كه نمي توانند در جبهه حضور داشته باشند در 

پشت جبهه از مال و جان و زبان خود دریغ نکنند.

ذاكری، سید جعفر )1361 - 1336 فارس(   
جبهه هاي جنگ را فراموش نکنید حیف است كسي بمیرد و هر چند براي مدت كمي 

10. جوان تازه داماد نصراني، با دیدن امام حسین )ع(، به همراه همسر و مادرش به دین اسام گروید و در دشت كربا با 
رسیدن به حقانیت، چنان جهادي از خود نشان داد كه مایه افتخار جوانان هم عصر خود شد.
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هم كه شده جبهه را نبیند و در نبرد شركت نکند.

ذبیحي، علي نقي )1365 - 1349 فارس(    
جبهه ها را فراموش نکنید كساني كه توانایي جنگیدن را دارند حتماً به جبهه ها هجوم 
آورند و كساني كه توانایي جنگیدن را ندارند پشت جبهه را محکم نگهدارند و به رزمندگان 

یاري برسانند.

ذوقی، سیف اه )1363 - 1338 مركزي(   
سخني با پیام آوران خط سرخ شهادت سپاه پاسداران انقاب اسامي، به فن ساح هاي    

پیشرفته نظامي و تاكتیك آشنا شوید و خودكفا باشید.

رازقندی، علی )1364 - 1348 خراسان رضوي(
به طرف  بروید  احتیاج دارد  نیرو  نشوید و زماني كه جبهه  از جنگ غافل  عزیزانم!    
جبهه ها، این شركت فعال شماست و این رزم بي امان فرزندان شجاع شماست كه دنیا امروز از 
نامتان متحیر است، به خود سستي راه ندهید كه آن روز، روز نابودي11 دشمنان اسام است، 

جنگ، جنگ سرنوشت ساز بین اسام و كفر است.

ربانی، مصطفی )1362 - 1343 اصفهان(   
را گرم  تنور جنگ  در جبهه  با حضور خودتان  فرموده اند شما جوانان  امام  چنان كه 
نگهدارید و از خون شهدا پاسداري كنید كه این شهدا بار سنگیني را برگردن افراد مي گذارند 

و فقط با ادامه دادن راه آن ها مي توان بار مسئولیت از دوش خود سبك كرد.

11. در اصل: سرور.
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   رحیمی اقدس، رسول ) 1362 - 1345 آذربایجان شرقي(
برادرم! از تو مي خواهم كه نگذاري ساح من روي12 زمین بماند و بعد از من، جاي    

مرا بگیر و ساح مرا بر دستت برسان رو به سوي جادان زمان ستیز كن.

رستگار مقدم ابراهیمیان، محمد جواد )1365- 1348 خراسان رضوي(   
اي ملت مبارز و داور ایران و جهان! جبهه هاي حق بر باطل را همیشه پر نگهدارید.   

رستمیان كازرونی، مهدی  )1363 - 1345 فارس(   
اگر توانایي رفتن به جبهه را دارید خواهش مي كنم براي رضا و خشنودي خداوند    
بروید و حضور خود را جهت یاري اسام اعام كنید.امیدوارم این خواهش مرا هرگز فراموش 
نکنید و همان طور كه امام عزیزمان هم فرمودند: كه »جوانان تنور جنگ را گرم نگه دارند«، 

جبهه ها را پر كنید  هیچ وقت احساس خستگي به خود راه ندهید.

رشیدی، رمضانعلی )1362 - 1348 زنجان(   
از امت حزب اه به وسیله خون خود تقاضا مي كنم و امیدوارم كه سنگرم را خالي    

نگذارند، بلکه در صفوف منظم جبهه ها شركت نمایند تا داوارن اسام به پیروزي برسند.

 

رضایی برزانی، اكبر )1365 - 1348 اصفهان(   
اي برادرانم! مگذارید اسلحه من بر زمین افتد، به جبهه رفتن واجب كفایي است یعني    
از اصول دین است مانند توحید امامت و عدل همان گونه كه حضرت علي )ع( فرموده اند: 
»خدا را خدا را به شما وصیت مي كنم كه به جهاد بروید« و »قومي كه از جهاد فرار كنند و به 

12. در اصل: در.
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جهاد در راه خداوند نروند خداوند لباس ذلت و خواري بر تن آن ها مي پوشاند13«.

رضایی صدر آبادی، حبیب اه )1366 - 1338 یزد(    
امروز در رأس همه مسائل جنگ است و جبهه هاي جنگ بیش از هر كجاي دیگر    
نیاز به امکانات مادي و معنوي دارند. لذا خواهش مي كنم كه مراسمي كه براي من برگزار 
مي كنید در نهایت سادگي باشد و اگر مي خواهید خرج كنید به جبهه هاي جنگ كمك كنید.

رضواني، بهروز )1361 - 1327 آذربایجان شرقي(    
همگي براي جهاد با كفار بسیج شوید و بدانید آن هایي كه در راه خدا شربت گواراي 

شهادت را نوشیده اند، نمرده اند بلکه زنده هاي جاوید هستند.

  

رمضانی، امر اه )1365 - 1341 تهران(
از شماها عاجزانه مي خواهم كه همه در صحنه و ادامه دهنده راه شهدا باشید.   

رنجبر، همت علي)1367 - 1345 فارس(   
دوستانم و برادران من، نگذارید اسلحه خونین من بدون صاحب بماند. بنا به فرمایش    

امام باید سردار دیگري اسلحه را برداشته و كافران را نابود سازد.

رنجبر آتدوتان، علی ) 1362 - 1339 تهران(    
اولین پیام را به پدر و مادرم مي رسانم مي گویم كه این جبهه آمدن یك وظیفه شرعي    

13. خطبه 27 نهج الباغه: »فمن تركه رغبة عنه البسه اه ثوب الّذل«.
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است كه به قول امام عزیزمان واجب كفایي مي باشد.

رنجکش، فرهاد )1367 - 1346 اصفهان(   
زمین  از  مرا  گرم  اسلحه  شهید شدم  من  اگر  كه  مي خواهم  عزیزم  برادران  شما  از    
بردارید و تا آخرین قطره خون خود با این جنایتکاران صهیونیست شرق و غرب14 بجنگید و 

انتقام خون شهدا را از دشمنان بعثي و كفار بگیرید.

روح پرور ستاره، سید جواد )1367 - 1341 فارس(   
اگر ما جوان ها راه این شهیدان را ادامه ندهیم انگار هیچ كاري نکرده ایم ما باید راه     
این شهیدان را تا زماني كه جنگ ادامه داشته باشد ادامه دهیم ما باید راه دین شهیدان را ادامه 

دهیم.

رویگران، امیر )1364 - 1348 قزوین(   
خالي  را  هیچ وقت جبهه ها  بروند،  جبهه ها  به  كه  كنید  تشویق  را،  باید جوان ها  شما    

نگذارید.
 

ریاحی، علی اكبر )1365 - 1335 تهران(   
توصیه مي كنم شما را به جهاد در راه خدا كه ازمهمترین فرائض و واجبات ماست. و    

باید بکوشیم تا جبهه ها خالي نماند و اسلحه شهیدانمان بر زمین نماند.

14. ر.ك. تعلیقات.
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ریسمان تاب، محمد حسین )1361 - 1344 خوزستان(   
 پیامي كه به مادران و پدران دارم این است كه بگذارید فرزندانشان به جبهه بیایند كه 
اگر از آمدن فرزندان خود به جبهه جلوگیري كردید بدانید كه هم خود شما و فرزندانتان از 

نظر روحي و معنوي ضربه بسیار بزرگي خواهند خورد.

زارع زاده، محمدرضا )1366 - 1344 یزد(    
اي رزمندگان! در جبهه ها همانند كوه استوار و محکم باشید و سرتان را به خدا  عاریه 
و  بگیرید  یاد  ( و عمویش حمزه سیدالشهدا  )ع  امام حسین  از  را  بدهید و درست جنگیدن 
همچون حضرت علي )ع ( كه زره اش پشت نداشت باشید و شما هم باید زره تان  پشت نداشته 

باشد و تا آخرین قطرات خونتان در برابر دشمن بایستید و نابودشان سازید.

زارع هرندی، مصطفی )1362 - 1343 اصفهان(   
جبهه را فراموش نکنید، نکند یك وقت مال دنیا شما را فریب دهد و شما را از جبهه و 

اسام باز دارد.

زارعی، علی  )1366 - 1345 فارس(   
خدا را در نظر آورید و با جان و مال و زبان در راهش جهاد كنید.   

زراعت كار، هاشم )1365 - 1350 خوزستان(   
خدارا، خدارا، درباره جهاد در راه خدا، از مال و جان خود در این راه مضایقه نکنید15.   

15. از وصایاي امام علي )ع( در واپسین لحظات عمرشان.
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زرین، محمد )1362 - 1344 خوزستان(   
برادران! جنگ ترسي ندارد، وحشتي ندارد، این جنگ براي شما یك نعمت بزرگ    
خدادادي است به جبهه ها بروید. آري جبهه مدرسه است و مدیر آن مدرسه امام خمیني است.

زمانیان یـزدي، ابراهیم )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
برادران و خواهران عزیز از این نعمت جنگ كه خداوند به ما عطا فرموده است حداكثر 

استفاده را بکنید.
خواهرم! شما مي توانید در پشت جبهه با كمك هاي خود رزمندگان را یاري كنید. شما 

خیال نکنید كه این برادران رزمنده هستند كه جهاد مي كنند، نه، شما هم جهاد مي كنید.

ژاله حاجی، محمد ابراهیم )1365 - 1344 قزوین(   
جنگ و جهاد را در هر برهه اي از زمان كه ازم بود، فراموش نکنید. جوانان خود را    
به جبهه ها بفرستید و صفوف سپاهیان اسام را همیشه فشرده و پوادین نگاه دارید و این امر 
را همیشه به خود ازم بدارید و بدانید كه شركت كردن در جنگ و جهاد، نوبتي نیست یا 

واجب شرعي است، یا واجب كفایي است.

سالک غام علی، ابراهیم  )1366 - 1346 تهران(   
امت شهیدپرور به اهم واجبات كه امروزه جنگ و جهاد است بپردازید.   

سبحانیان، غامرضا )1366 - 1347 فارس(   
به دوستان و خویشاوندانم توصیه مي كنم به جبهه بیایند. دوستانم  و خویشانمان را تشویق 
این  به  از آن ها خواهش دارم كه  دارند  بدن  به جبهه كنید آن هایي كه قدرت در  به آمدن 

مملکت یا با آمدن به جبهه یا درپشت جبهه كمك و یاري كنند ، كمبود را جبران كنند.
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سبزواری، نوراه )1363 - 1338 اصفهان(   
اي امت حزب اه! تا زماني كه جنگ داریم همه جنگجو باشید. مرد رزم باشید كمك    

به جبهه ها را فراموش نکنید، جبهه را جوانان عزیز گرم نگه دارید.

سعادت آگاه، سید محمود ) 1365 - 1345 تهران(   
در جهاد شركت كند سعي كنید این زنجیرها را پاره كنید و جبهه ها را پر كنید كه    
به قول امام عزیز مسئله اسام و كفر است باور كنید این كارها كه براي خود مي تراشید همه 

توجیه است.

سعادتي فر، علي ) 1364 - 1329 خراسان جنوبي(   
جهاد كنید جهاد با كساني كه دشمن اسام هستند، در هر سرزمین چه در شرق و چه    
در غرب16 جهاد كنید مخصوصاً با اسرائیل غاصب كه مسجد ااقصي را از مسلمین گرفته و 

به كودكان و پیرزنان هیچ رحمي ننموده.

سعدی، عبداه )1367 - 1332 تهران(   
تو نیز اي برادر عزیزم اسلحه به خون آغشته مرا بردار و بر قلب منافقین و كفار حمله    

ور شو و تا نابودي آنان از پا منشین.

سلطانی، حمید رضا )1367 - 1352 گلستان(   
از دوستان مي خواهم كه با ایمان و عزمی راسخ در مقابل كفار به جبهه بروید و راه و    

هدف شهیدان را ادامه دهید.

16. ر.ك. تعلیقات.
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سفید خانی، فردین )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاري(   
برادران و خواهران عزیز راه مرا ادامه دهید و اسلحه مرا نگذارید بر زمین بیفتد.   

سوخته زاده، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
مادرم! به برادرانم بیاموز كه با منافقان به شدت رفتار كنند و ادامه دهنده راه سرخ    

خون شهیدان باشند.

سوري، الیاس) 1373 - 1347 لرستان(    
همیشه با بسیج همکاري مستمر داشته باشید و اگر اشتباه كوچکي از یك بسیجي سر    

زند اشتباه او را بــه گردن همه بچه هاي خالص نگذارید.

سیاوشی، شیر محمد )1366 - 1339 همدان(   
اي دوستداران شهدا! امروز جنگ امتحان است، جنگ اتمام حجت است از خداوند    
بخواهید توفیق جهاد در راه خویش را نصیبتان گرداند. اي همه دوستان ، خویشان و برادرانم! 
اگر از جنگ و جهاد در راه خدا غافل شدید هم دنیا و هم آخرت شما خراب است آیا 
فرار  از مرگ هم مي توان  نیایید  به جبهه  اگر  فراموش كنیم؟ هرگز آیا  را  مي توانیم شهدا 

كرد؟ امام عزیز خمیني بت شکن فرموده اند: كه »جنگ در رأس امور است«.

سیدی نیاسری، سید حسن)حسین(  )1363 - 1345 اصفهان(   
نگذارید كه جبهه ها خالي بماند، جبهه ها را پركنید، پایگاه هاي نظامي را در شهرها    

پر كنید.
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سیفلو، علي )1365 - 1341 آذربایجان غربی(   
با حضور خودتان در سپاه و پایگاه هاي مقاومت در خدمت اسام و مسلمین باشید.   

اي برادران دیني! شما نیز نباید اسلحه را بر زمین بگذارید. برشماست كه راه شهدا را 
ادامه دهید و اسلحه بر زمین افتاده شهدا را با جان و دل بر دوش گیرید و به جنگ با دشمنان 

اسام برخیزید.

شاهسون، مهدي )1365 - 1348 اصفهان(   
از پدران و مادران مي خواهم كه مانع از رفتن فرزندانشان به جبهه نشوند بگذارید این 

جوان ها بیایند و ان شاءاه كار این جنگ را یکسره نماییم. 

 

شبانی، محمد رضا )1365 - 1340 خراسان جنوبي(
كه  آن ها  شمشیرهاست  سایه  زیر  در  بهشت  كه  بپردازید  اسام  دشمنان  با  جهاد  به    
باقي مي مانند منظورم مسئولین محترم  بیایند و آن ها كه در پشت جبهه  به جبهه ها  مي توانند 
ادارات و بازاري ها اان مي گویم هر رخنه اي كه از عدم هماهنگي شما در بین مردم ایجاد 
شود و دشمن از این رخنه استفاده كند جوابگوي این نابساماني ها خودتان هستید. در كنار تمام 
شهدا خواهم ایستاد و از شما سئوال خواهم كرد كه كمك در پشت جبهه شما به چه صورت 
بوده است. حافظ خون شهدا باشید با اعمال خود و با رفتار خود حرمت شهدا و وراثت خون 

شهدا را پایمال نکنید.

شریعتی نیا، مهدی )1365 - 1348 اصفهان(   
در جهاد شركت كنید، در جبهه ها حضور پیدا كنید كه هر چه در جبهه ها باشید بیشتر 

به خدا نزدیك مي شوید.
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شریفی، ایرج ) 1365 - 1348 اصفهان(   
فرستادن  از  و  است  اسامي  ایران  مسائل  تمام  سرلوحه  كه  نکنید  فراموش  را  جنگ 
فرزندان خود به میدان رزم خودداري نکنید كه تمام پیامبران و امامان )ع( و تمام بزرگان دین 

شهید شدند.

شهنی خواجه، داریوش ) 1364 - 1347 خوزستان(    
تا آنجایي كه توانایي دارید به سوي جبهه هجوم آورید و فرصت تجهیز قوا به دشمن    
ندهید و آن ها را خوار و ذلیل گردانید17 چون جبهه دانشگاه و معلم انسان هاست، درس هاي 

این دانشگاه ارزنده و متعالي مي باشد.

شیخ حسنی، طهماسب )1364 - 1335 قزوین(   
باید این جبهه هاي مقدس و انسان ساز را همواره تقویت نمود و به جاي هر اسلحه اي    
كه از دست رزمنده اي به زمین مي افتد چندین مجاهد دیگر اسلحه هاي بیشتر و توفنده تري را 
علیه دشمنان به كار ببرد تا دفاع مقدس ما مستدام باشد و دوام بیابد و به نابودي نهایي كفر و 

استکبار جهاني بینجامد.

شیخی)شیخ( برزكی، محمدعلی )1379 - 139 كردستان(   
درخواست عاجزانه دارم كه جبهه را فراموش نکنید حمایت از جنگ را تا احقاق حق    
مظلوم از ظالم ادامه دهید كه به قول فرمانده كل قوا اگر جنگ شکست بخورد، اسام سیلي 
خورده است. ما امیدوارم كه این سخنان را به گوش دل گرفته و توجه داشته باشید كه این ها 
حرف من نیست بلکه حرف امام زمان )عج( است حرف پیامبر اكرم )ص( است كه به واسطه 

نعمت خداوند از زبان ما خارج مي شود.

17. »كه« حذف شده است.
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شیر افکن، محمد )1366 - 1338 تهران(   
امام فرمودند: »رفتن به جبهه بر هر كاري مقدم است« بنا بر این رهنمود، اگر مسئولین    
تشخیص دهند كه باید به جبهه رفت اي برادران! از جاي برخیزید كه چشم محرومان جهان 
به سوي شما دوخته شده است. توصیه اي به نوجوانان حزب اللهي و دوستان هم فکرم دارم،18 

فکرتان جبهه ها باشد.

شیري، حسن )1363 - 1331 همدان(   
همگي پذیرا براي جبهه رفتن باشید كه روز قیامت در پیش امام حسین )ع( سرافراز و    
سربلند گردید. راه شهدا راه انبیاء )ع ( است، راهشان را ادامه دهید و نگذارید خون شهدا از 

جوشش بایستد.

صادقی، غامرضا )1367 - 1351 اصفهان(
برادر! از شما مي خواهم كه ساح بر زمین افتاده برادر را بردارید و نگذارید كه دشمنان 

اسام با دیدن این ساح بر زمین افتاده برادرت خوشحال شوند.

صادقی جهانی، علی )1362 - 1339 قزوین(   
به جبهه ها رفته و آن را خالي نگذارید، اسلحه به زمین افتاده ما را بر دوش گیرید و لباس 

رزم بپوشید و روانه میدان شوید.

صالحی، محمد )1365 - 1340 اصفهان(   
برادران تا مي توانید به جبهه ها بیایید. جبهه ها را با حضور مستقیم خودمان در جبهه هاي 

حق علیه باطل پر كنیم و به گفته امام عزیز آن چنان سیلي محکمي به دشمنان اسام بزنیم.

18. »اول كار« حذف شده است.
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در راه اسام با جان و مال خود جهاد كنید، برادران به جبهه بروید دین خود را به اسام 
ادا كنید.

صرافی، امیرهمایون )1365 - 1346 تهران(   
برادران جبهه بیایید، جبهه ها را فراموش نکنید، جبهه ها را همان طور كه پر است پرتر 

كنید كه سعادت در اینجاست.

صفري، جلیل )1368 - 1343 زنجان(   
در رأس تمام مسائل، جنگ است و رهبر فرموده بااتر از فروع دین است و هر كس 
توان جنگیدن را دارد، باید به جبهه ها هجوم ببرند و كار جنگ را یکسره نمایند كه عزت و 
شرف ما در گرو همین جنگ است19 و اگر خدا نخواسته ما در این جنگ شکست بخوریم، 

اسام شکست خورده است.

صمدی برج سفلی، حسین )1365 - 1341 تهران(   
جبهه هاي حق علیه باطل را تقویت كنید و مشت محکمي بر دهان منادیان صلح در    

این برهه از زمان بزنید.

ضامن مهرابی، علی )1364 - 1342 اصفهان(   
عزت و شرف و حیات اسام و مسلمین در جهاد است و میدان جهاد امتحان الهي 

است. مبادا از این فیض عظیم و خیل كاروانیان الهي بي نصیب شوید.

19. از سخنان امام خمیني: »جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو این جنگ است«.
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طالبی دخت، بمانعلی )1361 - 1341 یزد(   
من از شما مي خواهم كه جنگ را فراموش نکنید و رفتن به جبهه ها واجب شرعي 

الهي است.

طاهر خانی، فرهاد )1366 - 1351 قزوین(   
سعي كنید كه اگر مي توانید در جبهه ها حضور پیدا كنید چرا كه جبهه دانشگاه عشق و 

ایثار و فداكاري است.

طاهر طااری، اصغر )1366 - 1347 تهران(   

همیشه  كنید  كمك  جبهه ها  به  باشید.  سربلند  تا  نکنید  فراموش  را  خدا  راه  در  جهاد 
جبهه ها را گرم نگهدارید.

هرگز بسیج را ترك نکنید و ادامه دهنده راه شهیدان باشید.

طاهری بوئینی، محسن  ) 1364 - 1346 قم(    
جبهه ها را گرم نگهدارید و همان طور كه امام فرموده اند باید همه بایستیم و مقاومت 

كنیم.

عادل نیا نجف آبادی،  محمد ) 1367 - 1348 اصفهان(    
در پایگاه ها و بسیج نواحي شركت كنید و آن ها را خالي نگذارید.

عاصمی مردق، علی )1365 - 1350 آذربایجان شرقي(   
برادرانم و دوستانم و فامیل هایم! ساح مرا بر زمین نگذارید و سنگر مرا خالي نگذارید.
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عالی پور مرغملکی، مراد ) 1364 - 1348 چهارمحال و بختیاري(    
امت حزب اه و مسلمان ایران! با ایمان به اسام محمدي وتشیع علوي وبا عشق بي كران 
به مکتب حسین )ع( در یك پرواز ملکوتي و با ایمان به خداي یگانه به سوي حق وكمال 
 مطلق، فاصله زمان و مکان را در نوردید و خود را در كرباي عشق عاشوراي ایثار در یابید و 
به نداي هل من ناصر ینصرني حسین زمان خمیني كبیر لبیك گویید و هجوم به طرف جبهه ها، 
اسام عزیز را یاري نمایید. امت حزب اه! مبادا خداي ناكرده  از آمدن  فرزندانتان به جبهه 
جلوگیري نمایید كه فرداي قیامت در مقابل پیامبر اكرم )ص( و حسین بن علي )ع( جوابي 

نداریم.

عباسي، مهدي )1361 - 1340 مركزي(    
اي برادرم! از تو مي خواهم كه ساح من را برگیري و به راهم ادامه دهي و چنان از 
شرف و حیثیت اسام عزیز دفاع كن كه قدرت تفکر را از دشمنان خدا سلب نمایي و صداي 

آن ها را در نطفه خفه كني.

عبداه پور، علي)1362 - 1347 آذربایجان شرقي(   
بشتابید به سوي جبهه ها و به فکر جنگ باشید كه مسئله  اصلي ماست و حتي كساني    

كه نمي توانند با مال و اگر باز هم نشد با دعا  به فکر رزمندگان باشید.

عبدالهیان دهکردی، علی )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاری(   
با كمك به جبهه چه از نظر مالي وچه از نظر جاني این جنگ را به نفع اسام تمام كنید.

عبدلی، حجت )1361 - 1344 تهران(   
برود،  او  كه  نمي گذارند  مادرش  و  پدر  ولي  برود  به جبهه  مي خواهد  اگر شخصي    
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شما باید پدر و مادرش را راضي كنید زیرا اگر بخواهد در راه خدا برود نباید منکر او شوند. 
سعي كنید كمك هاي نقدي و غیر نقدي خود را به جبهه ها و جنگ زدگان و آوارگان جنگي 

زیادتر كنید.

عبدی، اسد اه)1365 - 1342 مركزي(   
عنایت  رزم  توان  شما  به  خداوند  كه  برادراني  اي  و  ایران!  جوان  نسل  برادران  اي    
فرموده بر خیزید كه فردا دیر است. بیایید دانشجوي دانشگاه امام حسین علیه السام  بشوید، 
نداي هل من ناصر ینصرني امام را لبیك گویید و به سوي جبهه ها بشتابید و بر قلب كثیف و 

پلید دشمنان اسام بتازید و زمینه را براي فرج موا بقیه اه )عج( فراهم كنید.

عرب خانقلی خالقیان، رجبعلی ) 1363 - 1345 سمنان(    
دیگر توصیه من به برادران گروه مقاومت و بسیج این است كه پایگاه را خالي نگذارند 

و جبهه رفتن ما همه از این مکان سرچشمه مي گیرد.
اگر جبهه هایتان به نیرو نیاز دارد نگذارید كه خالي بماند و سنگر خون رنگ عزیزان 

شهید خالي و اسلحه شان روي زمین بماند. 

عسگر زاده، احمد )1364 - 1340 تهران(   
بسوي جهاد حركت كنید كه جهاد دري است ازدرهاي بهشت20 و هركسي لیاقت داشته 
باشد جهاد مي رود و خداوند عزت و مقامش را باا مي برد و هر كس سر از جهاد باز براند 
با همه مسلمانان  ننگ بر او باد كه دستور خداوند را اطاعت نکرده است چون كه خداوند 
اتمام حجت كرده است و در سوره توبه كه مي گوید: »اي كساني كه سر از جهاد باز مي زنید 

20. از سخنان امام علي )ع( در نهج الباغه، خطبه 27، شماره 1: »جهاد دری از درهای بهشت است كه خداوند آن را به 
روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا، زره محکم و سپر مطمئن خداوند است«. 
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و زن  و فرزند و عیال خویش را رها نمي كنید این شما نیستید كه فرزندانتان را غذا مي دهید و 
یا بزرگ مي كنید مرگ و حیات دست خداست این دنیا فاني است«.

عضدی)صادق عطار(، حسن ) 1366 - 1339 تهران(    
اي پدر و مادر گرامي! هیچ گاه دیگر برادران مرا از رفتن به جبهه وا مدارید.

عاقه مندان، جواد )1362 - 1342 اصفهان(   
درخواست عاجزانه دارم كه جبهه را فراموش نکنید. حمایت از جنگ را تا احقاق حق 
مظلوم از ظالم ادامه دهید كه به قول فرمانده كل قوا »اگر جنگ شکست بخورد اسام سیلي 

خورده است21«.

عایي، نادر )1365 - 1346 اصفهان(    
هر مسلمان عاوه بر اینکه با نفس خود مبارزه مي كند و جهاد اكبر انجام مي دهد در    
ایثار كند حتي اگر ازم شد جانش را فدا كند.اي  نیز باید مبارزه و جهاد كند و  راه اسام 

برادران با حضور در صحنه نبرد در جنگ با عدو اه حسین وار اسام را یاري كنید.

علی باایی چریانی، محمد رضا )1364 - 1343 اصفهان(   
با تاش و كوشش در راه خدا جهاد كنید. جهادي كه شایسته او باشد و در راه خدا 

از سرزنش كنندگان باك نداشته باشید و براي حق هر جا و به هر صورت شده اقدام كنید.

21. از سخنان امام خمیني.
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علی زاده، عادل   
امام حسین )ع( نگذارید بر زمین بماند و حتماً رزمندگان  و بعد از مرگ من شمشیر 
امام  باشید و اي  رهروان  الهي را خواستار  براي آن ها نصرت  اسام را دعا و یاري كنید و 
صادق )ع( تهذیب را به تعلیم مقدم بدانید كه تهذیب مکمل تعلیم است و از جبهه ها یاد كنید.

علی محمدی، محمد مهدی )1365 - 1338 فارس(   
جبهه ها را خالي نگذارید.

كه  مي باشند  بسیج  اصلي  شاهرگ  مقاومت  وپایگاه هاي  مقاومت  وگروه هاي  بسیج 
مسئولیت مستقیم این ها به عهده مسئول بسج و در مرحله بعدي به عهده دیگر پرسنل بسیج و 

سپاهي باشد این ها راتقویت كنید.

علیایی، محمد  )1365 - 1348 فارس(   
خدا  راه  در  جهاد  شجاعت  »زكات  مي فرماید:  )ع(  علي  نکنید.  فراموش  را  جبهه ها 

است22« و شما  هم بیایید در جبهه ها و زكات خود را بدهید.

عوضی، اسد اه ) 1362 - 1347 فارس(    
همین طور كه امر به معروف و نهي از منکر واجب است جهاد هم در مرحله واجبات 
قرار گرفته است اگر یك انسان همیشه و شب و روز تسبیح به دست بگیرد و تسبیح خداوندي 

بکند و از هر لحاظ و حتي نماز شب كه مي خواند اگر جهاد نکند هیچ به درد نمي خورد.

غامی،  رحیم فرزند حسین67/14234   
برادرانم! از شما مي خواهم كه ساح بر زمین افتاده برادرت را بردارید و نگذارید كه 

22. »َزكاُة الَشجاعِة الِجهاُد فی سبیِل اَهِ.«.
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دشمنان اسام با دیدن این ساح بر زمین افتاده خوشحال شوند.

فتوره چی، حجت )1362 - 1337 آذربایجان غربی(   
ملت عزیز و از جان گذشته  اسام! به خود آیید مبادا جبهه ها را  فراموش كنید كه تازه 

اول كار است.

فرجی، جعفر )1361 - 1340 قزوین(
از شما و همه برادران انجمن اسامي عاجزانه تقاضا دارم كه انجمن اسامي را با كیفیت 
عالي تقویت كنید و تا مي توانید به مردم خدمت كنید تا اهالي به این حزب اه خوش بین 

شوند.

فرخی، اسماعیل )1364 - 1334 فارس(   
سایر  دوشادوش  و  بیایند  دارند  رزمي  توانایي  كه  آن هایي  نکنید  فراموش  را  جنگ 
رزمندگان با دشمنان خدا مبارزه كنند و آنان كه استطاعت مالي دارند هر چه مي توانند بیشتر 

به جبهه كمك كنند.

فیضی بخشایشی، عزیز )1364 - 1342 آذربایجان شرقي(   
را  كار جنگ  و  دارند  نگه  را گرم  تنور جنگ  و  بروند  جبهه ها  به  بیشتر  باید  جوانان 
یکسره نمایند. پس شما هم اسلحه شهدا را به زمین نگذارید از برادرانم  مي خواهم كه اسلحه ام 

را به زمین نگذارند.



443 امر به معروف و نهی از منکر

قایدی بلیانی، غریب علی )1365 - 1341 فارس(   
اگر مي خواهید سرافراز و سربلند و با شرافت و سعادتمند باشید به سوي جبهه ها هجوم 

آورید كه كفر و نفاق و لشکریان شیطان، سست ایمانند.

قایمي، نادر)مهدي( )1367 - 1345 تهران(    
برادران! سعي كنید بیشتر به جبهه ها بیایند، جبهه ها را خالي نگذارید صحیح نیست كه 

برادراني چندین سال در جبهه بمانند و دیگران یك ماه هم نیایند.

قدس)حسینی(، كامیار)حسین( )1365 - 1348 تهران(   
سفارشي كه من به دوستان و آشنایانم به خصوص در مدرسه مفید دارم این است كه 
در جبهه و پشت جبهه فعالیت نمایند و جبهه ها را خالي نگذارند زیرا كه رفتن به جبهه از اهم 

واجبات است.

  قدیمی، امان اه )1361 - 1338 خراسان شمالي( 
بر انسان واجب است كه با این از خدا بي خبراني كه با آفریدگارش به جنگ برخاسته و 
مأمور درو كردن انسان ها شده اند به جهاد برخیزد كه تا پوزه این جنایتکاران به خاك مالیده 

شود.

قندهاریون، علیرضا )1362 - 1342 خراسان رضوي(
بدانید كه جنگ ما جنگ دفاعي است و شركت در آن بر مرد و زن واجب است شما 
كه از نظر قوه بدني استطاعت رفتن به جبهه را ندارید باید كه در پشت جبهه ها فعال باشید و 
در كارهاي پشتیباني جبهه به هر نحو كه ممکن است شركت نمایید و مبادا اي پدران و مادران 

از رفتن فرزندانتان به جبهه خودداري كنید كه فرداي قیامت ضامن خون شهدا خواهید بود.
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كاشانی، علی )1365 - 1347 قم(   
اي كساني كه تا به حال به جبهه نیامده اید بیایید و از صفا و معنویت و دانشگاه جبهه 
درس بگیرید كه مال، شما را در آخرت نجاتتان نمي دهد ولي معنویاتي كه در جبهه است 

چنان انسان را مي سازد كه انگار ره صد ساله را یك شبه پیمود.

كاظمی شیخ شبانی، روح اه )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
یاري  را  این اسام و مسلمین   با مال خود،  با جان و چه  نکنید چه  فراموش  را  جنگ 
دهیدكه جهاد در راه حق و عدل، لباس تقوي ، و جامه فاخر و شرافتمند و زره  محکم  الهي 
 است كه  جهادكنندگان و جانبازان را از اشتباه وخطاها مصون مي دارد. جهاد حركت و تاش 
است كه رضایت و خشنودي خدا را كسب نموده احکام و معارف اسامي را نشر مي كند، 
استحکام  انسان  در  را  ایثار  و  جانبازي  و  گذشت  روح  و  حاكم  جامعه  در  را  الهي  قوانین 

مي بخشد.

كدخدا زاده، محمد علی ) 1365 - 1329 اصفهان(    
جبهه و جنگ را با جان و مال تقویت و پشتیباني نمایید و با شركت حضوري و فعال 
تحقق  نیت  نهایت خلوص  با   نهاده  مسلمین  ما  به گردن  عزیز  اسام  كه  را  این حقي  خود 
بخشیم. همان طور كه امام فرموده اند جهاد یك واجب كفایي است و در شرایط فعلي واجب 

عیني مي باشد.

كرباسیان ورنامخواستی، اصغر )1363 - 1341 اصفهان(   
اي مردم شهیدپرور همیشه در صحنه در امر جهاد كوشا باشید و براي سركوبي دشمنان 
اسام با اموال و جان ها و زبان هاي  خویش در راه خدا )كه باید همه این ها را در راه خدا به 

كار ببرید(جهادكنید.
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كرمانی القریشی، سید مهدی ) 1362 - 1346 اصفهان(   
برادران عزیز جبهه ها را خالي نگذارید چون تمام مستضعفان جهان چشم امیدشان به 

شماست.

كرمي، حبیب ) 1361 - 1341 خوزستان(   
اي برادران! هر چه مي توانید بسیج را محکم نگه دارید زیرا كه23 تجمعاتي چون بسیج 

انسان را به سعادت كامل مي رساند.

كریمی، اسماعیل )1365 - 1346 اصفهان(   
اما برادرانم من برادري خوب و دلسوز برایتان نبودم ولي شما مگذارید ساحم به زمین 

افتد.

كریمي سودرجاني،سعید )1366 - 1344(    
براي اینکه بتوانید از روحیه الهي بهره مند شوید و سعادت دنیا را به دست آورید به سوي 

جبهه ها حركت كنید.
به شما دوستان من حقیر توصیه مي كنم براي آخرت خود جهاد كنید و شمایي كه توان 
رزم دارید اان جبهه ها نیاز به شما عزیزان دارد و بدانید كه پیروزي از آن شماست و توكل 

به خدا و امیدوار باشید كه پیروزید.

كریمي كشکولي، قهرمان)1367 - 1349 فارس(   
وظیفه ما است كه اسلحه بر زمین افتاده آن ها را برداشته و به راه آن ها ادامه دهیم تا در 
روز قیامت در برابر خون آن ها مسئول نباشیم و امروزه پیروان واقعي و راستین امام حسین )ع( 

23. »از« حذف شده است.
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كساني هستند كه در جبهه ها با دشمنان اسام و قرآن مي جنگند و قدرت واقعي اسام و قرآن 
را به تمام ابرقدرت ها مي فهمانند.

كشاورز، محمد رضا ) 1362 - 1341 خوزستان(   
از برادرم مي خواهم در انجمن اسامي شركت فعال داشته باش و قرآن را یاد بگیر و 

حدیث فراوان حفظ بنما.

كشتکاران، علیرضا ) 1379 - 1339 كردستان(    
تا در جنگ هستیم یادتان باشد همیشه براي رزمندگان دعا كنید و از هر طریق ممکن 

چه جاني و چه مالي به جبهه ها كمك كنید.

كشوري دوغایي، ابراهیم ) 1366 - 1339 خراسان رضوي(    
جنگ در موقعیت كنوني در اولویت قرار دارد و یکي از رموز تداوم انقاب مي باشد 
لکن مي بایست در همه زمینه ها آمادگي و رشد كافي را داشته و كسب نماییم كه خود تقویت 

جنگ است.

كوكبی، ذبیح اه)محمد(  )1365 - 1337 همدان(   
برادرانم! راهم را ادامه دهید و نگذارید ساحم به زمین بیافتد همیشه در جبهه ها حضور 

داشته باشید.
پایگاه هاي بسیج و سپاه را خالي نگذارید كه خداي نکرده دشمن سوء استفاده مي كند.
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گلستانی، امیر )1366 - 1348 فارس(   
اسلحه مرا كه بر زمین افتاده است را بر دارد و نگذارید سنگرم خالي باشد. و جبهه ها را 

بیشتر تقویت كنید.

گل محمدی، اسماعیل )1365 - 1342 تهران(   
به جبهه چه از نظر مالي و چه از نظر جاني كمك كنید امیدوارم بتوانید راه شهیدان را 

ادامه دهید به جبهه ها هجوم ببرید و از مقام وااي شهدا پاسداري كنید.

گل محمدی، سعید )1366 - 1346 تهران(   
از ته دل مي گویم بسیج مدرسه من بود و باعث هدف دادن به زندگي من شد سعي 
كنید كه شما هم مفهوم اصلي بسیج را درك كرده و حداكثر استفاده را از این كاس اخاق 

و انسانیت بکنید.

گودرزی، محمد )1367 - 1347 لرستان(    
 برادرمصطفي! سنگر بسیج را محکم بگیر و تا آخریــن لحظـــات عمرت مدافع اسام 

باش. 

لگزایی، سید رضا )1365 - 1341 خراسان رضوي(   
از شما مي خواهم كه فرزندانتان را تشویق كنید و بفرستید به24 سپاه و بسیج خدمت كنند.

قدر این همه خون ها را بدانید كه شما مدیون این خون شهدا هستید. نگذارید ساح 
آن ها بر زمین بماند، بروید ساح را بردارید و با دشمنانشان بجنگید. نگذارید دشمن متجاوز 

24. »خدمت« حذف شده است.
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به میهن شما حمله كنند.

مانیان سودانی، مصطفی )1364 - 1335 اصفهان(   
برادران حــزب اه  محله! سعي كنید بسیج را تقویت كنند، به جهاد در راه خدا بپردازند.

در  زبانتان  و  جانتان  و  مال  با  كردن  جهاد  به  را  شما  مي كنم  وصیت  را  خدا  را  خدا 
»شمشیرها  الجنه26«،  مقالید  »السیوف  فرموده:  الوسایل(  مسترك  )در  اكرم  نبي  و  خدا25  راه 
كلیدهاي بهشت هستند« و باز حضرت محمد باقر27 )ع( فرموده اند: »هیچ فضیلتي مانند جهاد 
نیست و هیچ جهادي مانند مبارزه با هواي نفس نیست28«. جهاد در راه خدا را فراموش نکنید.

محبی كردسفلی، كاظم )1364 - 1345 اصفهان(   
جنگ را در هیچ حالي فراموش نکنید كه به فرموده پیامبر29  )ص( بهشت در زیر سایه 

همین شمشیرهاست30.

مرادیان زازرانی، علی )1360 - 1341 اصفهان(   
تا در جنگ هستیم یادتان باشد همیشه براي رزمندگان دعا كنید و از هر طریق ممکن 

چه جاني و مالي به جبهه كمك كنید.

25. از وصایاي امام علي )ع( در واپسین لحظات عمرشان.
26. »الَْخیُْر ُكلُُه فِي الَسیِْف َو تَْحَت ِظِل الَسیِْف َو َا یُِقیُم النَاَس إَِا الَسیُْف َو الُسیُوُف َمَقالِیُد الَْجنَِة َو النَاِر: مام نیکی ها، در 

شمشیر و زیر سایه شمشیر است و مردم را، پایدار نمی دارد جز شمشیر؛ و شمشیرها، كلیدهای بهشت و دوزخ اند.«
27. در اصل: امام علي )ع(.

28. »ا فضیلة كالجهاد و اجهاد كمجاهدة الهوی«.
29. در اصل: امام علي )ع(.

30. »إَن أبْواَب الَجنِّة تَحَت ِظاِل الُسیوف: همانا دروازه های بهشت زیر سایه شمشیرهاست«.
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مزدستان، صادق )1361 - 1335 مازندران(   
برادرانم! شما باید هدفم را دنبال كنید و ادامه دهنده راهم باشید.

مصطفایی، عیسی )1362 - 1342 تهران(   
هركس قدرت و توانایي دارد واجب است براي او رفتن به جبهه ها. بیایید به جبهه ها كه 
اینجا دانشگاه الهي است و هر كس كه به دنبال اسام و امامانش مي گردد در دانشگاه الهي 

مي تواند آن ها را بیابد.

معماری نژاد، شاپور)1363 - 1346 تهران(   
راهم را ادامه دهید و نگذاریدیك قطره خون من وتمامي شهداي دیگر پایمال شود.

مغانلو، قادر )1362 - 1341 آذربایجان شرقي(    
با یاري خداوند هر چه زودتر به   هر چقدر مي توانید جبهه ها را پر كنید تا ان شاءاه31 
پیروزي نهایي و آرزوي دیرینمان كه همان رسیدن به كربا و آزادي قدس است نائل شویم.

ملک زاده، محمدجواد )1364 - 1342 فارس(    
كه  مي كنم  وصیت  شما  به  عزیزم!  همسنگران  و  عزیزم  همشهریان  عزیزم،  برادران 
همین طور كه ما راه شهداي عملیات حصر آبادان و فتح المبین، بیت المقدس، والفجر و خیبر 

را ادامه مي دهیم شما هم بعد از این راه ما و راه عملیات ما را ادامه دهید.

31. در اصل: انشاءا... .
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موذنی، محمد رضا )1361 - 1339 خوزستان(   
چنانچه در توان شما باشد در جبهه هاي حق و كفر شركت كنید و اگر در توان شما 

نیست فرزندان و دوستان خود را به این امر خیر دعوت كنید.

موسوی، میر نادر )1362 - 1342 آذربایجان شرقي(   
اي برادر! بکوش تا پیام شهیدان را به گوش تمام جهانیان  برساني زیرا كه وظیفه بسیار  
سنگین داري باید بعد از من نگذاري اسلحه من به زمین بیفتد چون تا زماني كه ظلم و  استبداد 
از صفحه  روزگار محو شوند و  تمام جنایتکاران   باید  نیز هست و  در جهان هست جنگ 

عدالت جاي آن را بگیرد.

موسوي احمدآبادي، سیدیحیي)سیدمصطفي( )1363 - 1346 یزد(   
جوانان عزیز! جبهه ها را خالي نگذارید و سنگرها را پر كنید و اگر پرچمي از دست    

سلحشوري افتاد نگذارید به زمین بیفتد و پرچم او را به اهتزاز در آورید.

موسوی كاته، سید محمود )1365 - 1345 تهران(   
جهاد در راه خدا اصل مهمي است براي رسیدن انسان به كمال و سعادت. بر هر مؤمن و 
مسلمان واجب است كه علیه كساني كه علیه دین خدا و مسلمین مي جنگند به پاخیزد و جهاد 
كند و تحت رهبري امام خود به كارزار بپردازد و اگر كسي ادعا كند كه من مؤمنم و از جهاد 
در راه خدا سرباز زند در این كه او ایمان دارد نه تنها باید شك كرد بلکه او اصًا ایمان ندارد 
و منافق است. خوشا به حال آنان كه به رهبري امام خود به جهاد بپردازند و در این مسیر چه 

بکشند و چه كشته شوند پیروزند32 چون كه در دو حالت سعادتمند خواهند شد.

32. از سخنان امام خمیني، صحیفه نور، ج 13، ص 224: »چه بکشیم چه كشته شویم پیروزیم«.
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مؤمن دخت قهفرخی، محمدرضا ) 1366 - 1351 چهارمحال و بختیاري(    
از پدر و مادرم انتظار ادامه دادن33 راه خون شهدا را دارم و از برادرانم مي خواهم كه بعد 

از من آن ها راه  مرا ادامه بدهند.

مهدی، اسفندیار )1365 - 1327 اصفهان(   
برادران عزیزم! اسلحه به خون افتاده مرا نگذارید به زمین بماند و سنگرم را حفظ كنید.

مهدي زاده قهدریجاني، حمزه   
فرزندانم را سفــارش مي كنم كه اگر من سعادت شهادت نصیبم شود شما اسلحه مرا 
زمین نگذارید و از اسام دفاع كنید. ما باید جهاد كنیم تا همیشه سربلند باشیم و زیر دست 

دشمن اسام نباشیم.

میر حسینی، رضا )1365 - 1346 تهران(   
امت مسلمان شهیدپرور! كمك هاي مالي و غیره را براي كمك به جبهه براي خاتمه 

جنگ فراموش نکنید و همیشه جنگ را رأس تمام كارها بدانید.
از برادرانم و دامادم مي خواهم راه من را ادامه دهند از همه شان مي خواهم كه در بسیج 

ثبت نام كنند.

میردار، امیر )1365 - 1345 گلستان(   
همان طوري كه پیامبران ما براي اسام شهید و مجروح دادند و شدند ما هم باید مانند 

پیامبران خودمان براي این انقاب خون هاي زیادي بدهیم تا انقاب اسامي ما پیروز گردد.

33. در اصل: دهنده.
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میرزا محمدی بنیادی، محمد تقی ) 1362 - 0 نامشخص (   
با انجمن هاي اسامي همکاري بکنید. بچه هایم را به سپاه هدایت كنید كه فعالیت در 

آنجا فعالیت براي34 اسام ]است[ و آنجا كارخانه انسان سازي است.

میکاییلیان، نوروز علی )1365 - 1347 اصفهان(
جبهه ها را پر كنید، اگر شما برادر جبهه رفتن را بر گردن برادر دیگري واگذار نمایي 
و دیگر به همین ترتیب به این صورت جبهه ها پر نمي شود وان شاءاه همه شما شركت كنید 
در جبهه ها و راه شهیدان را ادامه دهید و اسلحه بر زمین افتاده شده ما را بر دارید و با دشمنان 

خدا بجنگید و در راه خدا جهادكنید.
پایگاه هاي بسیج را هم وقتي در خانه هستید خالي نکنید وبه این منافقین كوردل مجال 

هیچ حركتي را ندهید.

نجفی آرمان، معصوم علی فرزند قاسمعلی )1360 - 1343 همدان(   
با شركت در  و  دارید  نگه  ثابت  باطل  علیه  بر  را همیشه در جبهه هاي حق  حضورتان 

جبهه ها اسام را یاري كنید.  

نصیری هرچگانی، همایون )1364 - 1344 چهارمحال و بختیاري(
در بسیج شركت كنید و آموزش ببینید كه ارتش بیست میلیوني35 تحقق یابد.

نظري، حسن )1365 - 1343 همدان(   
برادر دانش آموز اگر مي تواني به جبهه بروي برو و نداي حسین زمان را لبیك بگو برو 

34. در اصل: به.
35. آرزوي امام براي رسیدن جمعیت شركت كنند در بسیج به بیست میلیون كه به تحقق رسید.
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به جبهه ها بشتاب چرا كه اسام نیازمند به نیرو و نیازمند به تبلیغات است و اگر نمي تواني بروي 
ااقل در پشت جبهه پشتیبان آن ها باش.

نعمایی، سهراب )1363 - 1343 فارس(   
سپاه  خصوص  به  انقابي  ارگان هاي  تمام  پشتیبان  كه  مي خواهم  شهیدپرور  امت  از 

پاسداران باشید زیرا آن ها نیز همچون خود شما براي این انقاب زحمت مي كشند.

نعمتی گیو ، حسنعلی )1361 - 1345 تهران(   
به جبهه جلوگیري كنید كه فردا در محضر خدا  از رفتن فرزندانتان  اي مادران! مبادا 
نمي توانید جواب زینب )س( را بدهید. تا آنجا كه مي توانید به این جنگ كمك كنید و به 

جبهه بروید.

نقابی، علی اصغر )1362 - 1321 خراسان رضوي(   
امروز افتخار ما این است كه در راه عقیده اي جهاد مي كنیم كه به حقانیت آن كامًا 
آگاهیم و جز این راهي نیست كه یا پیروزیم یا شهیدیم كه در هر دو صورت فاح و رستگاري 

با ماست.

نقدي، اصغر )1364 - 1344 همدان(   
با دشمنان خداوند جنگ كنید و اسام را كه تازه جان دوباره گرفته است دوام دهید.
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نقدی، نجی اه  )1366 - 1342 تهران(  
اي برادران! اگر در راه مقدس جهاد كردید و همان آیه قالوا ربنا اه36 را گفتید و صبر 
و پایداري و استقامت كردید پیروزي نزدیکتر مي شود و این وعده خدا است و اگر خداي 
نکرده در این جهاد اصغر شركت نکردید و جبهه را پر نکردید فرداي قیامت چه جوابي به این 

شهیدان و ابا عبداه الحسین )ع( مي دهید.
نگیرید،  رفتن  جبهه  براي  را  فرزندانتان  جلوي  پدران!  و  خواهران  اي  و  مادران  اي 
بگذارید به جبهه بروند و كفر و فتنه را نابود كنند مگر جوان هاي شما از علي اكبر زهرا )س( 

عزیزترند و شما باید فرداي قیامت در محضر خدا جوابگو باشید.

نوری زوردگانی، كوروش)حسین( )1366 - 1347 خوزستان(   
از برادراني كه مي توانند به جبهه بیایند به جبهه بیایند و آن ها كه نمي توانند با دعا و    

كمك مالي و جنسي خود پشت جبهه ها را نگه دارند.

نوروزی، ابراهیم )1364 - 1337 فارس(   
یورش ببرید بر تمام جبهه هاي ظلم و ستم، ]و تا[ محو كامل این جنایتکاران  از صفحه 
روزگار مقاومت و پایداري نمایید. ادامه دهنده راه شهدا باشید و ساح به زمین افتاده مرا در 
برگیرید و چنان باشید كه اسام از شما مي خواهد. اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید 

كه حسین )ع( در میدان نبرد شهید شد.

36. آیه 30، سوره فصلت: »إَِن الَِذیَن قَالُوا َربُنَا اَهُ ثَُم اْستََقامُوا تَتَنََزُل َعلَیِْهُم الَْمَائَِکُة أََا تََخافُوا َوَا تَْحَزنُوا َوأَبِْشُروا بِالَْجنَِة الَتِي 
ُكنْتُْم تُوَعُدوَن: در حقیقت كسانی كه گفتند پروردگار ما خداست  سپس ایستادگی كردند فرشتگان بر آنان فرود می  آیند ]و 

می گویند[ هان بیم مدارید و غمگین مباشید و به بهشتی كه وعده یافته بودید شاد باشید«.
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نیازی، عباس )1364 - 1345 همدان(   
برادران اعضاء انجمن هاي اسامي عضوهایي باشند نمونه، نقش انجمن هاي اسامي در 
جامعه نقش تعلیم، تربیت را دارا مي باشند و اگر مي خواهید كه افراد با كارهاي اسامي بیشتر 
آشنا شوند انجمن هاي اسامي را تقویت كنید و در هر محله اي انجمن اسامي تأسیس كنید 
چرا كه اینجانب خودسازیم را در انجمن اسامي ها شروع كردم اگر چه مخالفت كردند ولي 
دیدم رضاي خدا در آن بیشتر است و هم براي خود و دیگران امکان خودسازي است. اعضاء 
بسیج و سپاه و دیگر ارگان هاي انقابي را تقویت كنید، تقویت سپاه و بسیج تقویت اسام 

است.
نگذارید برادران رزمنده خسته شوند، هر چند ماه یکبار به جبهه بروید.

نیازي، مصطفي )1365 - 1347 اصفهان(    
از برادرانم مي خواهم كه نگذارند ساح من به زمین افتد چه در جبهه و چه در پایگاه ها. 
اگر مي خواهید نور خدا را ببینید و كاري حسیني كنید در جبهه شركت كنید و اگر نمي توانید 

جبهه بیایید ااقل كاري كنید كه در رابطه با جبهه باشد.

 وصفي مرندي، محمدتقي )1362 - 1338 آذربایجان شرقی( 
به  جبهه  نیاز  به  توجه  با  كه  مي خواهم  عقیده ام   هم  برادران  دانشگاهي،  برادارن   از 
همچون برادران از شركت خوداري نکنند، درس و كاس هیمشه است اما درس الهیات و 
عرفان در دانشگاه جبهه گذر است اگر غفلت كنید و چشم به دنیا و كسب علم و بي عمل 
بدارید و مشغول دنیا، خطاها شروع مي شود و فردا در پیشگاه خداوند تعالي مسئول خواهید 

بود
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وكیلي سهروفیروزانی لنجان سفلی ، رجبعلي )1364 - 1343 اصفهان(
برادرانم! امیدوارم كه ساح را به دست گیرید و تا سرنگوني ظالم و ظالمین جهانخوار، 

راهم را ادامه داده و هیچ ترسي را در دل نداشته باشید كه اسام پیروز است.

هادي پور، محمود )1365 - 1341 گیان(   
برادرانم! نگذارید كه اسلحه ام بر روي زمین بماند و كسي نباشد كه اسلحه ام را بر    

دارد شما با دشمنان قرآن مي جنگید و من اسلحه ام را به شما تحویل مي دهم.

هاشمی، محمد تقی )1367 - 1344 اصفهان(   
جبهه ها را گرم نگهدارید.

از مردم حزب اه و شهید پرور و همیشه در صحنه بوئین هم مي خواهم كه در پایگاه 
بسیج شهدا بوئین شركت كنند و با بقیه برادران پایگاه و با این مسئول زحمت كش كه در 
طول این چند سال زحمات زیادي را كشیدند همکاري كنند و همان طور كه این پایگاه دراین 

چند سال نقش فعالي را در مراسمات و برگزاري آن ها وغیره انجام داده باز هم بیشتر بشود.

هاشمی، سید محمود )1365 - 1344 بوشهر(   
توصیه مي كنم پشتیباني از جنگ تا رفع فتنه از جهان و تربیت نیروهاي صالح و فرزندان 

شایسته براي اسام.

  

هاشمی جزی، سید عباس )1365 - 1347 اصفهان(
و  نکنید  فراموش  را  بسیج  پایگاه هاي  مي توانید  تا  و  كنید  پر  را  جبهه ها  مي توانید  تا   
برادران بسیج ارگان هاي برخاسته از قلب مردم هستند و از شما جوانان حزب اه مي خواهم 
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كه از این ارگان ها جدا نشوید تا دشمنان نتوانند جاي شما را پر كنند و این ارگان هاي مقدس 
را از نظر مردم بیندازند و مردم را به این ارگان ها بدبین نکنید.

هدایتي، محمد )1363 - 1341 گیان(   
یا  نقدي  كمك هاي  با  بلکه  بیاورید،  تشریف  جبهه  به  نمي گویم  دهید  ادامه  مرا  راه 
فرستادن وسایل به مناطق جنگي ]این كار را بکنید[ تا رزمندگان از آن ها استفاده كنند. این 

خودش كمك به جمهوري اسامي مي باشد.

همرنگ طالمی، مجید )1367 - 1345 تهران(
از  البته  بعد از من راهم را ادامه دهید و ساح را برگیرید و بر دوش خود گذارید    
این كه مي گویم راهم را ادامه دهید فقط این نیست كه در جبهه بیایید و با دشمنان خارجي 
بجنگید بلکه هم جهاد اصغر را انجام دهید و هم جهاد اكبر را و سعي كنید در جهاد اكبر پیروز 

شوید و با نفس اماره بجنگید كه جهاد اصغر هم گامي است براي جهاد اكبر.

 یعقوبي رزگي، محمدحسن1833383  
برادران عزیز و دوستان عزیز! چرا در جنگ شركت نمي كنید به خدا اینجا مرد 70 ساله 
هست،  40 ساله هست، جوان 20 ساله هست. این بمب هایي كه بر سر مردم دزفول مي ریزند 
شما نمي گویید اگر بنشینیم این ابرجنایتکاران بر ما مسلط شوند بر سر ما هم مي ریزند پس 
بیایید هنوز كه زود هست بشتابید به سوي جبهه ها تا هرچه زودتر این جرثومه فساد را از روي 
زمین برداریم، از چه مي ترسید ؟ از مرگ ! شما به هر كجا كه بروید مرگ به سراغتان مي آید 

پس چه بهتر كه انسان چنین مرگ باشرافتي داشته باشد، آن هم در راه خدا. 
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یوسف پوشندي، ابراهیم )1362 - 1339 تهران(
وسیله هاي شخصي من مثل لباسهایم را به كساني كه ندارند بدهید، به جبهه ها بفرستید 
استفاده خانواده  اگر مورد  بدهید، كتابهایم  به جبهه  پوتین دارم  اگر ازم دارند یك جفت 

مي شود كه هیچ اگر نه به جبهه ها بفرستید.

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(   
در بسیج عضو شوید كه بسیج مدرسه عشق است.

ایمان به خدا و جهاد در راه او از همه اعمال  جنگ را فراموش نکنید آري برادران، 
مهم تر است.

یونسی، مسعود )1367 - 1347 تهران(   
جبهه ها را خالي نگذارید و بدانید كه ما هیچ وقت در مقابل استکبار جهاني سر تسلیم 
فرود نمي آوریم و این را نیز ثابت كرده ایم و قدرت هاي جهاني هم بدانند ملتي كه در اهداف 
شکست  رسیده،  مرگ  از  نترسیدن  كمال،  آن  به  و  است  ایستاده  برجا  پا  و  استوار  خویش 

نمي خورد چرا كه اینان مرگ  در راه حق را سرآغاز زندگي جاوید مي دانند.



فصل نهم
 جنبه  های فرهنگی و تربیتی امر به معروف و نهی از منکر

آب بر، عبدالرسول )1370 - 1350 تهران(   
خواهرم! از تو مي خواهم كه در همه حال و همیشه حجاب خود را حفظ كني و با    
امر به معروف و نهي از منکر تمامي خواهران را به این كار تشویق كني و با این عمل خویش 

ادامه دهنده خون تمامي شهدا باشي.

آخوندي، یداه )1362 - 1305 تهران(
از تمام دخترانم خواستارم حفظ عفت و حفظ حجاب ]را[ و از پسران خواستارم حفظ 

عزت ]را[.

آشفته، توفیق علي) 1366 - 1346 خراسان رضوي(
پاك  ارواح  تا  بکوشند  بسیار  امر حجاب خود  در  محترم مي خواهم كه  از خواهران 

شهیدان خشنود شوند.
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آوری فرد، حمید )1365 - 1345 قم(   
 اي عزیزان فرهنگي! اساتید و دبیران و معلمین مجامع و مدارس علمي! شما كه سازنده 
نسل آینده و مفیدترین افراد جامعه هستید بکوشید این عزیزاني را كه در اختیار شما هستند 
در تحصیل علوم كه ازمه خود كفایي و استقال كشور اسامي است1 آنان را یاري داده و 
به درجات متعالي برسانید كه خداوند شما را در زمره بندگان بزرگ خودش قرار خواهد داد 

كه رسالت شما همان رسالت انبیاء است.
 اي عزیزان دانش آموز و دانشجو! اي شما كه امیدهاي امام امت و سازندگان كشور 

اسامي هستید خود را به تقوي و اخاق اسامي و ساح علم مجهز سازید.

ابوطالبی، مجید)1361 - 1344 تهران(   
سعي كنید زیاد فکر كنید. »تفکر الساعه افضل من سبعین سنه2«، »یك ساعت تفکر بهتر 

از هفتاد سال عبادت است«.
نهج الباغه3 را زیاد بخوانید. صحیفه سجادیه4 را، اصول كافي5 را، معراج السعاده6 و... 

و كتب بزرگان اسام چون مطهري و... را زیاد بخوانید.
تا آنجا كه در  برادران مسجدي خودم مي گویم، بر شماست  به  چند جمله اي خطاب 
توان دارید با هر وسیله از قبیل كمك مالي و فرهنگي و انساني و هرگونه كمك دیگر در 
راه تبلیغات اسامي گام بردارید تا نه تنها فرزندان خودتان از آن ها استفاده كنند بلکه همه 
اهالي محل و به خصوص فرزندان آن ها از آن استفاده نمایند. بر شما است اي دوستان سپاهي 
و بسیجي و مسجدي و اي بزرگان قوم و ریش سفیدان محل، كه تا آنجا كه در توان دارید 
كارهاي فرهنگي و تبلیغاتي كنید و سعي كنید كه اسام را در همه ابعاد به نو نهاان بیاموزید 

1. »كه« حذف شده است.
2. از سخنان امام علي )ع(.

3. گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و سخنان كوتاه علی بن ابی طالب است كه توسط سید رضی چمع آوري شده است.
4. مجموعه ای از دعاها و مناجات امام چهارم شیعیان، زین العابدین علی بن الحسین است

5. یکی از مهم ترین و معتبرترین كتاب های حدیثی شیعه اثر ثقةااسام كلینی.
6. كتابی در اخاق اسامی كه از ما احمد فاضل نراقی است
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كه اینان سربازان و لشگریان آینده امام زمان )عج( هستند.

ابوفاضلی، حجت اه )1365 - 1347 تهران(   
خواهر! از شما مي خواهم كه با حفظ حجاب حافظ خون شهدا باشید و نمایشگر فاطمه 

)س( در جامعه باشید تا در یاد مردم مانند فاطمه )س( باشید.

اجالی آذر، علی )1367 - 1348 تهران(   
حجاب  عزیزم  امام  گفته  به  چون  آور  بار  ایمان  با  و  حجاب  با  را  خواهرانم  مادرم! 
خواهرانم كوبنده تر از خون شهید است و هر كس دیگري ]را[ در امر حجاب امر به معروف 

و نهي از منکر كند.

احمدی، ابوالفضل ) 1364 - 1345 اصفهان(   
اي خواهر و برادرم شما را به تقوي و انجام احکام اسامي و حجاب سفارش مي كنم.

اي دانش آموزان عزیز! اي امیدان آینده كشور، اي گردانندگان كشور در آینده، بیدار و 
به هوش باشید و بکوشید تا بتوانید به نحو احسن دروس خود را ادامه دهید و در كنار دروس 
اصول اعتقادي را فرا گیرید تا در آینده بتوانید در برابر افراد از خدا بي خبر ایستادگي كرده و 

مجال حضور به آن ها را ندهید.

احمدی، احمد )1363 - 1340  اصفهان(   
خواهرم! شما زینب وار پیام خون مرا برسان، حجابت را حفظ كن.

برادرانم! در مدرسه درستان را خوب بخوانید و در این سنگرها محکم بایستید.
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احمدیان یزدی، مسعود )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
خود  حتماً  كه  زیرا  نکنید.  فراموش  هیچ گاه  ]را[  خود  حجاب  عزیزم  خواهران  شما 
شنیده اید كه حضرت فاطمه )س( فرموده  است كه ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است 

و هر چند كه مي دانیم شما آن را صد در صد مرا عات مي كنید.

احمدی نیا، مرتضی )1367 - 1351 قم(   
را همین طور حفظ  مادر شما حجابتان  ترویج كنید.  بیشتر  را  اسام  از شما مي خواهم 
كنید و همچنین از خواهرم مي خواهم راه مرا ادامه دهد و حجاب خود را به بهترین صورت 

حفظ كند.

اختیاری، داوود )1366 - 1348 تهران(   
مراسم ها شركت مي كنند مي خواهم كه  و  تشییع جنازه من  تمام خواهراني كه در  از 

حجاب اسامي را رعایت كنند، ]تا[  دشمن نتواند به ما ضربه بزند.

اخاص طلب، محسن )1365 - 1339 هرمزگان(   
خواهرانم! حجابتان را حفظ نموده و7 زینب وار اسـام را یاري كنید و مانند حضرت 

زینب )س( آن شجاعت را از خود نشان دهید.

ارشاد، سید مصطفی ) 1360 - 1340 تهران(    
با  اي خواهران عزیزم! دست از كسب علم نکشید و آگاهي اسامي خود را هر روز 

مطالعه وسیع، باا ببرید.

7. »همچون« حذف شده است.
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اسدالهی شهیر، محمود  )1366 - 1345 گلستان(   
حجاب خود را حفظ كنید كه اینك شما با اسلحه حجاب زبون را زبون تر گردانیده اید.

اسدی، صدر اه)ابوالفضل( )1364 - 1350 تهران(   
كه  كساني  و  ابرقدرت ها  دهان  بر  محکمي  مشت  با حفظ حجاب خود  كه  امیدوارم 

مي خواهند از راه بي حجابي ملت ما را از دین و ایمان عقب بیندازند بزنید.

اصطهباناتی، سید سعید )1360 - 1340 اصفهان(   
به خواهرانم توصیه مي كنم كه زینب گونه باشید و زینب وار زندگي كنید و حجاب 
كه یکي از اركان اصلي8 اسام مي باشد را حفظ كنید و به این حجاب خیلي خیلي اهمیت 
بدهید و دین خود را به اسام ادا نمایید كه خدا ان شاءاه شما عزیزان را یاري كند. بدانید هر 
آنچه كه پشت دشمن را به لرزه در مي آورد و پوزه سیاه آن ها را به خاك نکبت مي كشاند، 

حجاب شماست.
]در[ فرصت هاي مناسب و با اشتیاق به مطالعه كتاب هاي مفید بپردازید مانند كتاب هاي 
آیت اه مطهري و آیت اه بهشتي و محسن قرائتي و فقیه عالي قدر آیت اه منتظري9  و غیره 

كه در خط امام هستند.

اصفهانی، ابوالمحسن ) 1365 - 1344 قم(   
حتي یك لحظه از اوقات زندگي براي خودمان نیست پس بیشتر به مطالعه بپردازیم و 

همگام با آن عمل كنیم. 

8. در اصل: عمده.
9. ر. ك. تعلیقات.
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اكبر نژاد، محمد )1367 - 1349 هرمزگان(   
خواهرانم! بزرگترین سنگر شما حجـابتان است من برادركوچك شما همیشه دوست 

مي دارم كه شماها سنگر حجابتان را حفظ كنید و به جبهه ها كمك كنید. 

اه دادي، مهدي ) 1363 - 1345 اصفهان(   
خواهرم! حجاب خود را به بهترین صورت حفظ كن كه با حفظ حجاب خود مشت 
محکمي بر دهن ابر قدرت ها میزني. این حجاب است كه تو را به بااترین مقام ها مي رساند و 

واي به حال آن كسي كه حجاب خود را حفظ نکند و آن را سبك بشمارد.

امامی فرد، سید حسن)1366 - 1345 خراسان شمالي(   
از همه خواهرانم انتظار دارم كه حجاب خود را رعایت كنند چرا كه خدا هرگز راضي 

به این كار نیست.

امان اللهی، محمود )1379 - 1339 كردستان(   
مادرم، همسرم، خواهرم، دخترم حجاب اسامي را همچنان مانندگذشته گرامي بدارید 
و رعایت فرمایید. سیاهي حجاب تو كوبنده تر از سرخي خون شهیدان است و منافقین و كفار 
و ضد انقاب و مستکبرین شرق و غرب10 و دشمنان اسام از عفت و پاكدامني و محجوب و 
هوشیار بودن و در صحنه بودن شما و زن ایراني شدیداً در بیم و هراس بوده وهستند. با رعایت 
اسامي  انقاب  و  انقابي  اسام  دشمنان  نؤمیدي  و  یأس  بر  اسامي  آداب  در  بیشتر  هرچه 

بیفزایید.

10. ر.ك. تعلیقات.
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امینی، علیرضا ) 1366 - 1340 فارس(   
از برادران خصوصاً بچه هاي روستایم تقاضا دارم كه به فکر كسب وعلم وتقوي باشند 

و خصوصاً برنامه دانشگاه را فراموش نکنند  و دنبال بي بند و باري ها نباشند.

امینی، فضل اه ) 1361 - 1345 قم(   
از خواهر كوچکم مي خواهم حجاب خود را تا آخر حفظ كند و زینبي كار كند.

و  او  انتظار  بیت المقدس در  و  بخواند  را خوب  میخواهم كه درس  برادر كوچکتر  از 
امثال اوست.

امیني، یداه )1364 - 1346 بوشهر(   
خواهش مي كنم از بي بنـد و بـاري دست برداریـد كـه ایـن تنهـا حربه جدید استکبار 

و دشمنان اسام است.
حجاب اسامی را كامًا رعایت كنید و پایبند به احکام خدا باشید و از حد خود تجاوز 

نکنید.

ایرانپور، علیرضا  )1367 - 1345 اصفهان(   
از خواهرانم مي خواهم كه حجاب اسامي را رعایت كنند كه سنگر آن ها حجاب است 

و برنده تر از خون شهید است. پس همگي راه شهدا را ادامه دهید تا پیروزي خون شهید.

ایلون كشکولی، رضا )1361 - 1342 فارس(   
به خواهران مي گویم كه با بي حجابي مبارزه كنید كه این هم یکي از ارمغان هاي غرب11 

11. ر.ك. تعلیقات.
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است و با این وسیله مي خواهد اصل حجاب را لوث و لکه دار ]كند[ و من به شما قسم مي دهم 
كه حتماً مبارزه كنید كه بسیار رنج آور است و این بي حجابي، بي حرمتي به خون شهدا است.

 

بافرانی)باقرانی(، علی )1363 - 1336 اصفهان(   
در  بزرگي كه  به آن  زینب )س( كه در مصیبت  شما خواهران شهیدان وخواهران!12 
كربا جلو چشمش اتفاق افتاد، رسالت برادرش حسین )ع( و شهداي دیگر را بر دوش كشید 
و تاج و تخت یزیدیان را به ویرانه اي تبدیل كرد، سرمشق خود قراردهید و با حفظ حجاب و 

نجابت و عفت خود او را خشنود سازید و ادامه دهنده راهش باشید.

باقر خان عالمی سفایی، علی )1364 - 1344 قزوین(   
از سوادآموزي كه یك ساح كوبنده علیه دشمنان است، خودداري نفرمایید.

باقریانی، حبیب اه )1361 - 1342 لرستان(   
مادر، اي خواهر  اي  تو  نمایید چون كه حجاب  را كامًا حفظ  اسامي خود  حجاب 

كوبنده تر از خون من مي باشد.

باغی اینالو، علی )1362 - 1332 فارس(   
خواهران! این وصیت من است كه حجاب اسامي را رعایت كنید زیرا كه حجاب شما 

كوبنده تر از خون من است.

12. »همچون« حذف شده است.
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بنایی بروجنی، لطف اه )1363 - 1348 چهارمحال و بختیاري(   
قرار  اهمیت  مورد  چیز  هر  از  پیش  را  پاكدامني  و  عفت،  حجاب،  گرامیم!  خواهران 
بدهید و همچون گذشته بلکه جدي تر به این امر الهي عمل كنید، زینب گونه باشید و به دیگر 

خواهرانتان تذكر بدهید، چون حجاب شما مشت محکمي به دهان یزیدیان است.

بهار وند احمدی، یعقوب  ) 1361 - 1338 لرستان(   
برادران عزیز وخواهران بسیار گرامي! گر چه خـود بهتر مي دانید ولي از باب تذكر شما 
را سفارش مي كنم كه خود را مسلح كنید به شناخت معارف اســـام، ذره ذره وجودتان را 
از این مهمات پر كنید و با این ساح به نبرد دشمن بشتابید، به مبارزه علیه طاغـــوت دروني و 

طاغوت بیروني بپردازید. نفس را به بندگي بکشانید و راه نفوذ به شیطان ندهید.

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
كتاب هاي اسامي را زیاد مطالعه كنید تا سطح معلومات خود را باا ببرید.

از برادران و خواهرانم مي خواهم كه به دنبال فرهنگ غرب13 نروند كه نابود خواهند 
آرمان  به  نکرده  خداي  كه  باشید  پوشیدنتان  لباس  طرز  مواظب  كه  مي خواهم  شما  از  شد. 

مقدس اسام و جمهوري اسامي خدشه اي وارد نیاید.

بهزاد پور، رجب )1365 - 1342 تهران(   
حجاب را به خوبي مانند گذشته و بلکه بیشتر حفظ كنید. خواهران عزیزم حجاب را    

فراموش نکنید.

13. ر.ك. تعلیقات.
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بهزادي هاري، مجتبي )1367 - 1351 فارس(   
بدانید،  حجاب  را  خود  مسئله  بهترین  كه  است  این  دارم  خواهرانم  براي  كه  وصیتي 

بهترین مسئله براي شما كه در جامعه به آن نیاز دارید حجاب و پوشش اسامي است.
بر دشمن بتازید، چنان به آن ها بتازید كه راهشان را گم كنند تا دیگر از تجاوزگري 
دست بردارند. ناموس دیگران ناموس شما هاست اگر خواستند به ناموس دیگران تجاوز كنند 
شما خودتان را مسئول بدانید و متجاوز را برانید و با متجاوز بجنگید و آن ها را بیرون كنید و 

آن را از خانه و كاشانه شان بیرون كنید.

بیگلري، حسین )1365 - 1344 آذربایجان غربی(   
برادران! درس بخوانید14 و باید در سنگر مدارس براي حفظ اسام علم یاد بگیرید و با 
هم با صمیمیت زندگي كنید. بیشتر مطالعه كنید، امروز كافران در علم پیشرفت كرده اند در 

صورتي كه علم در دست مسلمین بود.

 

بیگی حبیب آبادی، محمد رضا )1367 - 1343 تهران(  
اي برادران محصل، اي برادران دانش آموز! سنگر دبیرستان و علم را نگهدارید. »اطلبو 

العلم من المهد الي اللحد15«،»ازگهواره تا گور دانش بجوي«.

پارسایی، علیرضا )1362 - 1343 اصفهان(   
برادرم از همه مهمتر درس را، زیرا برادرم شما امید و آینده این مملکت هستید و باید 
این را بدانید كه بدون درس و علم هیچ موقع نمي توان براي مملکت كار كرد. برادرم سنگر 
دانشگاه  وارد  كسي  چه  فردا  نخواني  درس  تو  امروز  اگر  زیرا  نگهدار  محکم  ]را[  مدرسه 

14. در اصل: خوانده.
15. از سخنان حضرت محمد )ص(.
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پنهان  خانه ها  در  اان  كه  آن هایي  بگویم  برایت  بگذار  پس  كسي؟  چه  مي داني  مي شود، 
شده اند و فقط درس مي خوانند تا فردا بتوانند اسام را از بین ببرند پس تو و همسال تو باید 

خوب درس بخواني كه هیچ موقع توده اي یا منافق وارد دانشگاه نشود.
شما آقایان را مي گویم كه دگمه هاي یقه هایتان را باز مي گذارید من كوچکتر از آن    
هستم كه شما آقایان را نصیحت كنم اما تمنا مي كنم كه دست از اابالي گري ها بردارید و به 
جبهه ها بیایید كه در چنین موقعي مرگ در رختخواب براي هر جوان ایراني زشت است و مایه 
ننگ و باید رفت و جان را در كف دست گرفت و جلوي این نکبت باري هاي شرق و غرب16 

ایستاد.
باید بدانید خواهرانم كه حجاب و عصمت شما از خون من كوبنده تر است   

پراهام، عوض)1366 - 1345 كهگیلویه و بویراحمد(   
از شما مي خواهم كه مدرسه كه یك سنگر است، محکم نگهدارید و درس بخوانید كه 

بهترین جبهه مدرسه و بهترین ساح قلم است.

پور رضا كرد بچه، محمد ) 1363 - 1345 تهران(   
خواهرانم! از شما مي خواهم كه همین طور با ایمان و استوار در راه رسیدن به حق تعالي 
گام بردارید و با انجام فرائض دیني در راه اهداف الهي اسام كوشا باشید و با رعایت اخاق 

اسامي، بالخصوص حجاب خود مشت محکمي بر دهان ابرقدرتان بکوبید.

پیکانی قارانه، ناصر )1364 - 1346 اصفهان(   
دهان  بر  است  كنید كه حجابتان مشت محکمي  را كامل  اي خواهران! حجاب خود 
دشمنان اسام و حجاب تو كوبنده تر از خون من است و امیدوارم كه زینب وار زندگي كنید.

16. ر.ك. تعلیقات.
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تصاعدیان، مجید )1365 - 1340 اصفهان(   
از خواهران تقاضا دارم حجاب و دستورات شرعي را در مورد پوشش و طرز رفتار و 
گفتار و عمل خود كامًا اجرا نمایند تا مبادا خداي نخواسته دشمن بتواند از این كانال ملت 

مقاوم ما را به سازش و تسلیم و ذلت و خواري بکشاند.

تقی لو، اسرافیل )1364 - 1348 زنجان(   
در جاي  شما  كه حجاب هاي  كنید  رعایت  كامًا  را  اسامي  عزیز! حجاب  خواهران 

خودش از خون من براي دشمن، خطرناك تر و كشنده تر است. 

ثابتی نوش آبادی، محسن )1362 - 1344 اصفهان(   
از شما اي خواهران قهرمانم مي خواهم كه حجاب اسامي را كاما رعایت كنید و در 

امر به معروف و نهي از منکر حجاب اسامي كوشا باشید.

جانقربان، علیرضا )1366 - 1349 اصفهان(   
خواهرم! حجاب اسامي یادت نرود در جهان آخرت مقابل فاطمه زهرا )س( چه داري 
بگویي و مواظب باش كه حجابت را خوب، عالي و بهتر از پیش انجام بده تا مادر همه ما 
حفظ  همین  بدهید  ادامه  مرا  راه  بخواهي  شما  اگر  شود.  خوشحال  ما  از  )س(  زهرا  فاطمه 

حجاب »ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است«.

جعفر زاده، محمد حسن )1362 - 1344 قم(   
خواهرانم! اي آنان كه مانند زینب )س( هستید امیدوارم كه به وظیفه خود خوب عمل 
كنید، حجاب را حفظ كنید، نماز بخوانید، روزه بگیرید، دامان خود را پاك نگهدارید كه 
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بپوشان و  نامحرم  از  با زینب )س( محشور مي گردید. خواهرم! خود را  ان شاءاه در بهشت 
نگذار اجنبي روي پاك و طاهر تو را ببیند و استفاده نامشروع از تو كند.

جعفری، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
برادر و خواهرم! هیچ وقت مطالعه را فراموش نکنید و همیشه قرآن و كتاب هاي  اي 

استاد مطهري را مطالعه كنید.
حجاب اسامي خود را كامًا حفظ نمایید چون مادر و خواهر حجاب تو كوبنده تر از 

خون من مي باشد.

جمشیدي افاراني، محمدرضا )1362 - 1340 اصفهان(   
از خون شهید است حفظ كنید كه  را كه كوبنده تر  مادران! حجابتان  و  اي خواهران 
ضربه محکمي است بر دهان منافقین و جبهه ما در آنجاست كه یك سنگرش حجاب است و 

این سنگر را حفظ كنید كه جلوي بسیاري از فسادها گرفته مي شود.

جواد پور، صابر )1361 - 1339 اصفهان(    
برادرانم! بکوشید كه آگاهي و شناخت پیدا كنید، مطالعه كنید.

از خون شهید  اي خواهران! حجابتان را حفظ كنید و مي دانید كه حجاب زن وااتر 
است.

جوشقانی حسین آبادی، عباس )1361 - 1340 اصفهان(   
مفاسد  تمام  ریشه  بي حجابي  كه  بدانید  و  كنید  رعایت  را  اسامي  حجاب  خواهران ! 
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با برخورد خوب، ولي قاطع و با رعایت ضوابط17  مي باشد و شما باید تا آنجا كه مي توانید 
اسامي جلوي بي حجابي را بگیرید.

جهانگرد اهوازی، عبد الکریم )1366 - 1342 خوزستان(   
را  مطهري  شهید  حجاب  ]كتاب[  و  طباطبایي  عامه  مرحوم  دین  آموزش  كتاب هاي 

بخوانید و به نحو احسن بدان عمل كنید.  
خواهرم! حجاب تو كوبنده تر از خون من است پس حتماً چادر به سر كنید18 كه متانت 
دختر به چادر است و در كارهایتان خدا را در نظر داشته باشید و نیز اخاق خود را خوب 

كرده، زیرا كه زندگي همراه با خوش خلقي براي شما و دیگران شیرین است.

چاكر الحسینی ابر قویی، مجید )1364 - 1348 یزد(   
سعي كنید خوش باور نباشید تا چیزي را نمي دانید نباید بگویید و صحبتي كه  مي كنید    

از روي فکر باشد.
اي افرادي كه دستهایتان را باا مي زنید و یقه تان را باز مي كنید جز گناه چیزي عایدتان 

نمي شود، مگر خدا را فراموش كرده اید.
از برادران كمیته و سپاه تقاضا مي كنم جلو فساد و بي بند و باري را بگیرند.

چراغی ولوجردی، احمد)مجتبی( )1361 - 1343 تهران(   
اي خواهر من! زینب گونه باش، روي خود را از نامحرم بپوشان و امر به معروف و نهي 

از منکر كن.

17. در اصل: ظوابط.
18. در اصل: زده.
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چهره برقي،ناصر )1361 - 1342 اردبیل(   
باید همه  باشد،  نباید هدف  برایمان  این درس هایي كه مي خوانیم، هیچ كدام  برادران! 
كشور  اینکه  خاطر  به  بخوانیم  را  درس  دهیم.  قرار  الهي  رضایت  جهت  وسیله اي  را  این ها 
اسامي مان را از وابستگي فرهنگي و مادي نجات دهیم نه به خاطر ریاست و آرزوي پول و 

مقام و ریاست.
وحدت  و  جهان  مستضعفان  امید  امامت  سایه  در  اسامي مان  كبیر  انقاب  كه  اینك 
خلل ناپذیر امت به پیروزي رسیده است و جامعه ما مي رود تا هر چه سریع تر در سایه حکومتي 
اسامي و مکتبي، متخلق به اخاق الهي و متعهد به احکام اسام گردد و بهترین شرایط براي 
امر به معروف و نهي از منکر فراهم آمده است، وظیفه همگي ماست تا در این شرایط حساس 

و حیاتي به تبلیغ اسام و اجراي تعالیم الهي آن بپردازیم.

حاجی زاده، عباس  )1365 - 1347 قم(   
به كمك مسئولین عزیز جلوي فساد و بي حجاب ها را بگیرید و نگذارید هر كسي هر 

كاري كه مي خواهد بکند و به اسم اسام، ضربه به اسام بزنند.

حاجیان حسین آبادی، محمد حسین )1361 - 1344 اصفهان(   
به تحصیل خود ادامه دهید و در هر رشته اي كه بهتر مي توانید به اسام و جمهوري    

اسامي خدمت كنید به درس و كار بپردازید.
فرهنگ اسامي را در میان خود پیاده كنید و عمًا باعث نشر آن شوید.

به كلیه خواهران سفارش مي كنم مانند زهرا )س( و زینب )س( الگو و حجاب را حفظ 
نمایید.
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حجاریان طاهری، ابوالفضل  ) 1365 - 1337 تهران(   
نماز  از شیاطین مي كنند،  از فاسدان مي كنند و پیروي  باز مي بینیم عده كثیري پیروي 
نمي خوانند، به قرآن عمل نمي كنند، در سر چهار راه ها و در سر معابر مزاحمت براي دیگران 

ایجاد مي كنند، این ها غافلند، این ها نیروهاي شیطانند.

حجتی پور، احمد )1365 - 1325 كرمانشاه(   
فرزندانم! در سنگر علم و مدرسه فعاانه بکوشید و درس را با هدف، بخوانید هدفي 
در تقویت رشد به سوي اه. درس نخواندن شما خیانت به جامعه، ملت مستضعف ایران و به 

آینده ایران اسامي و انقابي است.

حدادیان،  محسن ) 1365 - 1347 فارس(     
خود  و  بردارید  زمین  روي  از  را  معتادها  این  كه  ]مي خواهم[  عزیز  جوانان  شما  از    
احتیاط كنید كه دنبال این وسایل هرزه نگردید، چون سرانجام آن جز بدبختي و بیچارگي 

نمي باشد.

حساس، مجید )1363 - 1343 تهران(   
عفت وظیفه خواهران است و موظف به حفظ حجاب واقعي هستند. پاكي جسم و روح 

و دیدگان نشانه ایمان مردان است و یك وظیفه الهي. 

حسنوندی، توكل ) 1365 - 1343 لرستان(   
خواهران!  با بردباري هر چه بهتر ]در[ سنگر حجاب مي توانید ضربه سنگیني بر پیکر 
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استعمار شرق و غرب19 بزنید و آن آزادي و حریت خودتان را كسب كنید.

حسین علی بیگی، علیرضا )1361 - 1340 قم(     
باشید.  كوشا  آن  تبلیغ  در  اسامي  كتاب هاي  مطالعه  ضمن  كه  مي خواهم  شما  از 

كتاب هایي كه در رابطه با زندگي و خانواده نوشته شده مطالعه كنید.

حق گو، فرامرز )1359 - 1335 تهران(   
حجاب اسامي خود را كامًا حفظ نمایید چون كه حجاب تو اي مادر و اي خواهر 

كوبنده تر از خون من مي باشد.

حقیقی ارانی، رضا )1364 - 1346 اصفهان(    
خواهران مهربانم درود و سام من بر شما باد در مرحله اول از شما مي خواهم كه در 
اینکه  بشارت داده است دوم  به صابرین  قرآن  پیشه كنید كه خداوند در  را  مصیبت ها صبر 

حجاب اسامي ]رعایت[ نموده و همچون حضرت زینب )س( پیام رسان خون شهدا باشید.

حیدري، غامحسین )1365 - 1346 مركزي(    
شما خواهرانم، از شما مي خواهم كه صبور باشید و حجابتان را كه از همه مهم تر است 

حفظ كنید و مانند زینب )س( مقاوم و استوار باشید.

حیدری، قنبر علی ) 1367 - 1346 اصفهان(   
اي برادران و دانش آموزان و اي امیدان این انقاب! شما در سنگر مدرسه و با اسلحه 

19. ر.ك. تعلیقات.
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قلم به مبارزه با دشمنان اسام و مسلمین برخیزید و اجازه به ضد انقاب ندهید و نگذارید كه 
یك عده كمونیسم جاي شما را در مدارس پركنند. درس بخوانید و تجربه بیاموزید كه ملت 

ما به شما نیاز دارد.

حیدری، محمد رضا )1367 - 1348 تهران(   
خواهر و برادرم! همیشه حجاب اسامي را رعایت كنید. اي برادر بسیجي! سعي كن با 
بدحجابي و بي حجابي و فحشاء مبارزه كني كه این كار را اگر نکني باید منتظر خوشحالي 

شرق و غرب20 باشیم.

حیدری مدوییه، رضا )1362 - 1342 یزد(   
شما برادران دانش آموز مي بایستي تا آنجایي كه مي توانید به  خوبي درس خوانده و بر 

اثر آموختن دانش صحیح اسامي، كشور را از وابستگي نجات دهید.

حیدری یزدی، سید محمد )1366 - 1348 یزد(   
دیني مي خواهم كه هرگز  تمامي خواهران  از  التماس  و یك  عنوان یك خواهش  به 
در حفظ حجاب خود كوتاهي نکنند و سعي كنند حتي دیگران را نیز به این فریضه واجب 
نصیحت كنند. از دوستي با خواهران بي حجاب و بدحجاب بپرهیزید و آنان را با اخاق نیك 

و بیان علل این پدیده به صراط مستقیم هدایت كنند.
برادران عزیزم! درس بخوانید و سعي كنید براي جامعه اسامي خود مفید باشید هرگز 
و  برادران  از  نکوشیدم.  نباشید كه در حد خود  مانند من  و  نکنید  در دروس خود كوتاهي 
خواهران دانش آموز و عزیزان هم شاگردیم مي خواهم سعي كنید هر چه بیشتر كسب علم 
كنید و در تحصیل دانش كوتاهي نکنید. هر چه كردید كسب علم و دانش آن هم فقط و 

20. ر.ك. تعلیقات.
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فقط براي رضاي خدا. آنگاه است كه گام هاي خودكفایي كشور اسامیمان به خوبي برداشته 
خواهد شد و آن وقت آمریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند.

  حیدریان دهکردی، حبیب اه )1363 - 1344 چهارمحال و بختیاري(
مسئله فساد و بي حجابي كه در بعضي موارد توسط یك عده منافقین كه از این طریق 
مي خواهند ملت ایران را در مبارزه شکست دهند انجام مي گیرد كه شما عزیزان واقعاً مسئولید 

كه با این مسئله بسیار جدي برخورد كنید و ریشه اش را از اجتماع بركنید.

خسروآبادي، ابراهیم )1362 - 1343 تهران(   
مادرم و خواهرانم! حجاب اسامي یادتان نرود شما باید زینب وار از سنگر حجاب بر 
خصم دون بتازید و نشان دهید كه زنان مسلمان كمتر از مردانشان ندارند و شما باید فریادگر 

خون این شهیدان باشید.

خسروانی شیری، علی محمد )1362 - 1342 فارس(   
به خواهران توصیه مي نمایم كه همچون زینب )س( پیام شهدا را به بي خبران برسانند و 

حجاب اسامي را كه از ضروریات اسام است كامًا رعایت نمایند.

خسروی عمرو، علی یار )1364 - 1348 خوزستان(   
خواهرانم! یك توصیه به شما دارم آن هم این است كه حجاب زهرا )س( ]را[ الگو 

و زینب گونه حفظ كنید و به تمامي همسایگان خود، دوستان خود سفارش حجاب را كنید.
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خندانی، اورنگ )1361 - 1343 كهگیلویه و بویر احمد(   
حجابتان را اي خواهرم و اي مادرم كامًا حفظ نمایید چون كه حجاب تو بیش از خون 

من پشت دشمن را بلرزه در مي آورد.

خوش قلب طوسی، سید كریم )1365 - 1345 خراسان رضوي(   
خواهر! خداوند یار و یاور تو باشد تا بتواني همچون اسوه همه زنان حضرت زینب )س( 
توسن غیرت را زین كرده و بر باره شهادت نشسته و بر كاخ یزیدیان تاخته و چون او ادامه 
دهنده راه شهیدان باشي ا ن شاء اه و این میسر نمي شود مگر با ساح قلم و حفظ سنگر حجاب.

دارایی، جمعه )1365 - 1332 لرستان(   
خواهران مسلمان! باید الگو و نمونه زن را فاطمه زهرا )س( قرار دهید كه چطور حجاب 
را رعایت مي كرد تو هم اي خواهر در سنگر حجابت به دنیا نشان بده كه زن مسلمان ایراني 
مي تواند در مقابل هواي نفساني فاطمه وار مقاومت كند و دوش با دوش برادران رزمنده در 

سنگر حجاب و چادر مقاومت كند.

دباغ فردوس، محمد رضا )1363 - 1343 خراسان رضوي(   
اي همسنگران دانش آموزم! سنگر مدرسه را مستحکم نگه دارید ولي در كنار آن از 

سنگر جبهه غافل نگردید، چرا كه هر دو وظیفه  ایست بر دوش ما.

دهقان سهروفیروزاني، اصغر )1364 - 1347 اصفهان(   
اي خواهرم! حجاب تو سنگین تر از خون شهدا است، حجاب اسامي را رعایت كن    

كه اگر چنین نباشي در پیش خداوند روسیاه هستي.
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دهقانی اشکذری، بمانعلی )1364 - 1343 یزد(   
از  است  سنگر  هم  مدارس  كه  بروند  مدرسه  به  خود  دختران  و  پسران  بگذارید 

دانش آموزان گرامي مي خواهم كه اوقات بي كاري خود را به مطالعه بپردازند.

دهقانی تیمور لویی، داوود )1365 - 1348 آذربایجان شرقي(   
مردم حزب اه! فساد را ازجامعه ریشه كن گردانند و اگر ممکن شد به حوزه هاي علمیه 
بروند وتحصیل علوم دیني كنند كه در آینده به روحانیت مبارز و متعهد نیاز فراواني خواهد 

بود. 
وصیتم به برادرانم این است كه دست از تحصیل برندارند و اگر میسر شد در موقعش به 

حوزه علمیه بروند و درس طلبگي بخوانند و جاي طاب را پر كنند.

ذوقی، سیف اه )1363 - 1338 مركزي(   
انقاب اسامي! در جهت نشر، فرهنگ غني اسامي كوشش  پاسداران  برادران سپاه 
نکنید.در21  دریغ  دنیا  به  و  كشورمان  دوردست  نقاط  به  اسامي  انقاب  صدور  در  كنید. 

]فراگیري[ علم و تخصص و تقوي22 جدیت به خرج دهید.

رادی، محسن )1362 - 1340 اصفهان(   
برادران و خواهرانم! به كتابخانه ها بروید و مطالعه كنید.

سعي كنید كه به مدرسه بروید و علم فرا گیرید تا در ناداني و جهالت نباشید تا بتوانید 
به انقاب كمك كنید و تنها به خاطر اه این كارها را بکنید.

21. در اصل: به.
22. »در آن را« حذف شده است.
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رازقندی، علی )1364 - 1348 خراسان رضوي(   
دارندگان  دوش  بر  )س(،  زینب  وارثان  )س(،  زهرا  پیروان  اه!  حزب  خواهران  اي 
رسالت عظیم تربیت فرزندان، اول در حفظ حجاب خود كوشا باشید. به این مسئله اهمیت 
زیاد بدهید، در خیلي جاها به اسم اسام، انقاب شد اما شیاطین نفوذ كردند و با به آرایش 
درآوردن زن در جامعه كم كم جوانان را از راه منحرف كردند و موجب سقوط آن انقاب ها 
گردیده اند، خیلي مواظب حجابتان باشید كه دنیا به فکر آن است تا فحشا و منکرات را در 

كشورمان توسعه دهد و تنها عامل جلوگیري آن شمایید.

رام نژاد، سید عباس )1365 - 1342 كهگیلویه و بویراحمد(   
خواهرانم! دوست داشتم تا زنده بودم بتوانم محبتم را به هر طریق به شما احضار كنم 
و شما را خوشحال كنم ولي نتوانستم براي من گریه زیاد نکنید كه گریه راه حل نیست راه 
پیموده و  را  ایمان  الحمداه طریق  به احکام اسام است كه شما  به خدا و عمل  ایمان  حل 
خواهید پیمود هیچ وقت موي سرتان را بیرون نیندازید و صورت خود را خراش ندهید چون 

من ناراحت مي شوم.
سعي كنید بیشتر مطالعه كنید. در زمینه هاي مذهبي بیشتر، اما در زمینه هاي تاریخي و 

علمي و...  ]را هم[ فراموش نکنید.

رحماني، ابوالحسن )1365 - 1340 اصفهان(    
برادري دلسوز هستم  بشنوید كه  از من  بخورید  را  نکند گول شیطان  خواهران عزیز! 
براي همه شما سختي دنیا باعث آرامش شما در آخرت است نکند با عملي كوچك عده اي 

از جوانان را به فساد بکشید.



481 امر به معروف و نهی از منکر

رحمانی، موسی )1372 - 1353 كهکیلویه و بویر احمد(   
شما خانواده هاي شهدا باید از دیگران بیشتر به فکر انقاب باشید و با تاش در جاده 
با خداي  انسان را  دین مبین اسام و فراگیري ملزومات كه همانا دانش یکي از آنهاست و 

خویش آماده تر مي نماید، راه شهیدان خود را ادمه دهید.
از شما مردم عزیز مي خواهم كه نگذارید بیگانگان با تبلیغات نابجا فرزندانتان را از راه 

این دین مبین دور نمایند.

رحمانیان كوشککی، كرامت اه )1366 - 1345 فارس(   
از تو اي خواهر مهربان مي خواهم كه مثل همیشه حجاب را حفظ كني و دیگر خواهران 

]را[ نیز به حفظ حجاب سفارش كني.

رستگار مقدم ابراهیمیان، محمد جواد )1365- 1348 خراسان رضوي(   
از شما زنان مجاهد خواهشمندم با حجاب خود مشت بزرگي بر دهان منافقان و كفار 
بزنید. از خواهرانم مي خواهم كه با حجاب انقابي خود همیشه گوش به صداي رهبر و دولت 

باشند.

رستمی، عباس )1363 - 1340 تهران(   
خواهرانم! مي خواهم در تهذیب نفس و تربیت اواً و بیشتر بکوشید عفت و عصمت را 
از بانوان بزرگ اسام فاطمه زهرا )س( و زینب )س( درس بگیرید و دیگر حجاب شما ساح 

من است مبادا ساح رزمندگان اسام بر زمین بگذارید.
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رضا پور، اسداه )1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
به شما خواهرانم  توصیه  مي كنم كه حجاب خود را حفظ نمایید و درباره شهادت من 

زینب وار  بوده و عبرت گیرید.

رضا پور، اسداه )1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
دوستانم! مدرسه ها  راخالي نگذارید كه این مدارس سنگر است سنگرها  را حفظ كنید 
و بهتر و خوب تر علم یاد بگیرید و در این راه هدف مقدس  اسام را  در نظر بگیرید و از علم 

خود در راه هاي صحیح و در راه خدا استفاده نمایید،كتاب هاي اسامي مطالعه كنید.

رضایی، علیرضا )1365 - 1346 سمنان(   
 خطابم به دانش آموزان این است كه شما با درس هاي خود در مدارس همانند رزمندگان 

اسام در جبهه هاي جنگ با دشمنان اسام  بجنگید.

رضایي برزاني،سعید )1366 - 1347 اصفهان(   
از دانش آموزان راهنمایي و ابتدایي نیز كه در این سن نمي توانند در جبهه حضور یابند 
و  فرهنگي  اردوهاي  و  مذهبي  با شركت در جلسات   و  غنیمت شمرده  را  مي خواهم وقت 
كوهنوردي و استخر و مطالعه كتاب نموده و خود را براي خدمت به آینده اسام و انقاب 

آماده كنند.

رمضانی قهدریجانی، یداه )1361 - 1340 اصفهان(   
اي برادرانم! به عنوان برادر حقیر شما توصیه مي كنم كه ادامه تحصیل دهید چون این 
و  الباغه  نهج  و  قرآن  معنوي  مفاهیم  درك  با  و  دارد  كرده  تحصیل  افراد  به  نیازي  جامعه 
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توضیح المسائل و پیروي از وایت فقیه كه استمرار حركت انبیاست.

رمضانی زاده لتحری، فرامرز)علی( )1362 - 1341 تهران(   
از خواهر و مادرم مي خواهم كه همچون گذشته حجاب اسامي را با جدیت حفظ كنند 

و به عنوان امر به معروف و نهي از منکر به دیگران نیز، در این امر توصیه كنند.

رنجکش، فرهاد )1367 - 1346 اصفهان(   
اي خواهر عزیز و مهربانم! از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ 
از خون سرخ من  این است كه حفظ حجاب شما  به خواهرانم  حجاب است، نصیحت من 
كوبنده تر است پس حجاب خود را حفظ كنید تا مشت محکمي بر دهان امپریالیسم جنایتکار 

شرق و غرب23 زده باشید.
مراكز مذهبي و علمي از قبیل دانشگاه ها و مدارس و حوزه هاي علمیه را تقویت كنید 

تا قشر جوان تحصیل كنند.
اي برادران! نهج الباغه این اثر ارزنده حضرت علي )ع( و آثار24 و كتاب هاي نویسندگان 

اسامي را به دقت مطالعه كنید.

روشن، حسن )1364 - 1344 اصفهان(   
سنگرهاي علم و دانش و صنعت كه ازمه حکومت اسامي است را قوي كنید و از هیچ 

كوششي براي پیشبرد اسام دریغ نکنید.

23. ر.ك. تعلیقات.
24. در اصل: اثرات.
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زارع زاده، محمدرضا )1366 - 1344 یزد(    
فرا  با  و  پركنید  جبهه  سنگر  چون  را  درس  سنگر  كه  مي خواهم  همدرس  دوستان  از 
گرفتن علم و دانش كه فرا گرفتنش بر هر فرد مسلمان واجب است  اسام را یاري نمایید و 

مشت محکمي بر دهان منافقین و ستمگران چون آمریکا و شوروي و اسرائیل بکوبید.

زارع هرندی، مصطفی )1362 - 1343 اصفهان(   
اي خواهرانم! حجابتان را حفظ كنید و فرزندان آینده تان را چون شیران شب  زنده دار 

پرورش دهید.

زمانی ثانی، سید هادی ) 1361 - 1338 آذربایجان شرقي(    
همکاران عزیز و معلمان محترم! بدانید كه مسئولیت شما در این مرحله حساس خیلي 
سنگین است شما باید در فکر آینده اسام باشید و فرزنداني شجاع و اسامي به آینده جامعه 
تحویل دهید. در این مورد از رهنمودهاي امام استفاده نمایید پیر جماران آن مرد الهي كه 
 صفات و اخاق پیامبر اكرم )ص( در او نمایان است، چنین مي فرماید: مي رسد روزي كه 
حکومت جباران و مستکبران به حکومت عقا تبدیل شود و روزي برسد كه قلم ها جایگزین 
اسلحه شود. پس همکاران محترم و ارجمند بدانید كه شغل شما شغل خداست كه به انسان 
علم آموخت، شغل پیامبر اسام )ص( است، پس شخصیت خود را بشناسید و مقامتان را در 
یابید همراه علوم تجربي و طبیعي، علوم الهي و اخاق اسامي را علما به دانش آموزان یاد 

بدهند و عمًا نشان دهید.

زمانی نوک آبادی، غامحسین ) 1365 - 1345 اصفهان(    
جلو فساد در امت اسامي گرفته شود، بي حجابي را جلویش را بگیرید و حزب بازي 

را جلویش را بگیرید.
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ژاله حاجی، محمد ابراهیم )1365 - 1344 قزوین(   
در اجتماعات سالم، شركت كنید و صفوف نماز جمعه و جماعات را فشرده سازید. 

دركسب معلومات دیني، علمي و فرهنگي كوشا بوده و همت نمایید.

سالک غام علی، ابراهیم  )1366 - 1346 تهران(   
خواهران و برادران! به دنبال مد و مدگرایي نباشید و حجاب خود را حفظ كنید.

چرا باید در یك مملکت اسامي آن هم در این دوره كه جهان در هر ثانیه پیشرفت 
مي كند و چهارده قرن از ظهور اسام مي گذرد افراد بي سواد زیادي داشته باشیم مگر پیامبر 

)ص( و ائمه )ع( آن همه در مورد تحصیل علم و سواد مصر نبودند.

سبحانیان، عبدالصمد ) 1359 - 1335 فارس(     
شما خواهرانم باید راه زینب (س) را طي كنید و حفاظت از خودتان كنید و با حجابتان 

كه از خون من محکم تر و رنگین تر است مي توانید این كار را به آساني انجام دهید.

ستار شمس آبادی، محمد حسین )1365 - 1344 یزد(   
 اي خواهران! زینب وار زندگي كنید و حجاب اسامي خود را حفظ كنید و »آنان كه 

رفتند كاري حسیني كردند و آن ها كه ماندند باید كاري زینبي كنند وگرنه یزیدیند«25.

سلیمانی، ناصر )1364 - 1343 تهران(   
اي خواهر! كه پا به پاي برادران در این انقاب آمدي و شریك در اجر هستي و فردا 
مادري مي شوي در جامعه و در دامن تو فرزندان پرورش مي یابد خواهش مي كنم كه حجاب 

25. از سخنان دكتر علي شریعتي.
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اسامي را رعایت كنید كه به روایتي حجاب شما از خون سرخ یك شهید كوبنده تر است. 
با بي حجابي خون برادران و خواهران شهید را پایمال كنند  براي دشمن است كه مي توانند 
و اگر خداي ناكرده بعضي از خواهران حجاب را رعایت نمي كنند امیدوارم رعایت كنند و 
اگر این بي رعایتي باعث فساد در جامعه شود كه مي دانم مي شود موجب پایمال شدن خون 

شهدا است.

سفید خانی، فردین )1365 - 1349 چهارمحال و بختیاري(   
این  من  دارم  اان كه   واقعاً  عزیز  است، خواهران  این  بي حجاب  به خواهران  من  پیام 
كلمات را بر روي ورق نقش مي بندم شرم  مي كنم كه در یك كشور اسامي كه عزیزان و 
جواناني بدون آنکه لذتي از دنیاي خود ببرند به لقاءاه پیوستند و خونشان را ریختند تا اسام 
پایدار بماند و اشخاصي در پشت جبهه كارهاي نابساماني و فاسدي انجام  مي دهند كه واقعاً ما 

در جبهه شرم مي كنیم.
پیامم به برادران عزیز این  است، برادران كه در پشت جبهه ها در سركوچه ها وگذرگاه ها 
تجمع مي كنید و به ناموس مردم ]با[ چشم بد نگاه مي كنید چرا شما درك ندارید آیا دوستان 
و رفیقان و همکاسي هاي شما خونشان در راه اسام به زمین نریخته؟ نمي دانید شما در كشور 
اینکه  نماز بخوانید و در پشت  یا  بیایید  به جبهه  اسامي زندگي مي كنید؟ چرا عوض آنکه 
جبهه برادران رزمنده را پشتیباني كنید به فساد در جامعه مي پردازید؟ بیاید به آغوش اسام 

بپیوندید و دست از كارهاي نا به هنجار بردارید و علي گونه زندگي كنید.

سوخته زاده، علیرضا )1361 - 1343 خوزستان(   
و  واقعاً  فاح  نبرند كه  بین  از  را  اسامي  مطالعه  یادآوري كن  را  برادرانم  مادر جان 

رستگاري انسان در این ها مي باشد.
دوست دارم كه حجابتان از یاد نبرید كه كوبنده تر از خون شهیدان است.
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سیاوشی، شیر محمد )1366 - 1339 همدان(   
خواهران و مادران محترم بدانید حجاب شما همچون خون شهید در پیشبرد انقاب    
مؤثر و مفید است. خواهرم! خودت حجابت را خوب نگهداري كن و از كارهایي كه خدا 
حرام دانسته اجتناب كن مثًا دست دادن با نامحرم، یا موي سرت را دیگران ببینند حجاب زن 

همچون خون شهید است.

شاطر كهکی، محمد تقی )1366 - 1342 قم(    
به تنها خواهر عزیزم سفارش كنید كه حجابش را رعایت كند زیرا همه شهیدان براي 

دفاع از اسام و حجاب و قرآن به میدان جنگ مي روند.

شریف زارع سفید داریني، وحید   
این را بگویم به خواهرانم كه حجاب اسامي خود را حفظ نمایید. اگر شما مراعات 
اخاق اسامي را نمایید كي آن  جوان هرزه به ذهن خود خطور مي دهدكه نفسش را بر عقل 

خود غالب گرداند.

شکوری، محمد رضا )1361 - 1344 تهران(   
اي خواهران عزیز! حجابتان را كامل و خوب حفظ كنید چون حجاب تو مشت محکمي 

است بر دهان دشمنان اسام.

شکوری گركانی، محمد صادق )1362 - 1331 تهران(   
به زنهایتان تکلیف كنید كه چادر به سر كنند و این سند زنده و جاویدان اسام و تشیع 

را زنده و جاوید حفظ كنند.
مطالعه را فراموش نکنید.
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شهری، مسعود )1365 - 1348 سمنان(   
از برادراني كه مدتي با یکدیگر  مشغول تحصیل بوده ایم  و از كلیه محصلین مي خواهم 
كه با كوشش بیش از بیش درس خود را ادامه دهند اما طوري نشود كه درس را فقط براي 
درس بخواهند بلکه درس را براي خدمتي كه رضاي خدا در آن است بخوانند و در ضمن 
طوري  نشود كه درس براي آن ها بت بشود و مانع از انجام تکالیفي كه خداوند در درجات 

بااتري از آن براي شما قرار داده شود.

شیخی، محمدعلی )1362 - 1345 اصفهان(   
اي عزیزان! به همان اندازه كه به دین و ایمان خود اهمیت مي دهید از امورات دنیوي 
در حد معقول استفاده كنید. سعي كنید ایمان خود را با علم همراه ساخته و در موارد مختلف 

تخصص و تجربه را به دست آورید تا كه از دنیاي متمدن انسان ساز و صالح عقب نمانید.

شیر افکن، محمد )1366 - 1338 تهران(   
سعي كنید عاوه بر مطالعات درسي)كه باید تا عالي ترین مرحله در این زمینه بکوشید( 

مطالعاتي در زمینه كتاب هاي اسامي داشته باشید تا اینکه از هر جهت انساني كامل گردید.

صادقی، غامرضا )1367 - 1351 اصفهان(   
خواهرانم! از شما مي خواهم حجاب اسامي را رعایت كنید و با این كار شما هم در 
پشت جبهه با دشمنان بجنگید و این را هم یادتان نرود كه فاطمه )س( فرمود: زیباترین زینت 

زن حفظ حجاب است.
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صادقی جهانی، علی )1362 - 1339 قزوین(   
اي عزیزانم! من كوچکتر از آنم كه به شما پند دهم زیرا هر آنچه را مي خواهم بگویم 
شما خود مي دانید و به آن عمل مي كنید، ولي باز مي گویم كه )اي خواهران به شما از فاطمه 

این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است(.

صالحی، محمد )1365 - 1340 مركزی(   
شما  از  كرده اید  حفظ  را  خودتان  حجاب  تاكنون  كه  همان طور  خواهرانم!  همسرم، 
مي خواهم كه از این به بعد حجاب اسامي را به خوبي حفظ كنید و به دیگر خواهران بگویید 
كه حجابشان را حفظ كنند و بدانید كه حجاب شما كوبنده تر از خون سرخ شهیدان است 
و مشت محکمي بر دهان استعمارگران شرق و غرب26 و منافقین داخلي و خارجي مي باشد. 
شخصیت زن در ابه اي زرق و برق ظاهر و تهي بودن باطن او نیست بلکه در پوشش ظاهر 

و شکوفایي باطن است.

صرافی، امیرهمایون )1365 - 1346 تهران(   
كرد. نخواهند  ضرر  كنند  رعایت  را  چادر  بااخص  اسامي  حجاب  خواهران  تمام 

نوارهاي مبتذل هم، جز خسران سودي ندارد از آن ها بپرهیزید كه این كار امام و امت حزب 
اه را آزار مي دهد.

صفاریان، عارف )1362 - 1342 تهران(   
نوجوان ها هر چه بیشتر مطالعه اسامي كنند و به مسجد بروند. محصلین درسشان را به 

نحو احسن بخوانند.

26. ر.ك. تعلیقات.



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا490

صفري، جلیل )1368 - 1343 زنجان(   
مسیولین محترم! جهت از بین بردن فرهنگ كامل غرب27 و جایگزین كردن فرهنگ 
اسامي بهتر است، از مدارس شروع كنند تا نسل جدید با فرهنگ اسام آشنا شوند. مردم 
نیز امور تربیتي را در این امر یاري نمایند و امکانات بیشتر و افراد ایق را به این امر وا دارند.

 صنعتی، حسن )حسین( )1362 - 1343 سمنان(
برادرانم! براي شما غیرت، تعصب و استقامت در امور دیني را مي خواهم و براي شما 

خواهرانم حجاب، عفت و الگو بودن را خواستارم .

ضیغمی، مسیح اه )1361 - 1341 فارس(   
از این موقعیت استفاده بکنیم چه ]در[ پشت جبهه اگر درسنگر مدرسه هستیم با درس 
خواندن و اگر در اداره كار مي كنیم با وقت هدر ندادن و از زیركار در نرفتن، اگر مغازه داریم 
با گران فروشي نکردن و مبارزه با بي حجابي و خاصه در هر سنگري هستیم به اه و معبود 

خود رسیدن.

طالبی دخت، بمانعلی )1361 - 1341 یزد(   
این  مبادا!  انقاب اسامي،  این حركت دهندگان چرخ  به دانش آموزان عزیز  وصیتي 

سنگر مدرسه )سنگر مبارزه با جهالت ( را خالي كنید.

طاهرخانی، فرهاد )1366 - 1351 قزوین(   
از  را  اسامي  كشور  و  بخوانید  درس  و  كنید  حفظ  را  مدرسه  سنگر  دانش آموزان! 

27. ر.ك. تعلیقات.
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وابستگي ها به خارج نجات دهید و سعي كنید فرهنگ اسامي ملت ما را زنده نگهدارد.

طاهری، محمد ابراهیم )1358 - 1330 لرستان(   
تربیت كنید كه درس را خوب بخوانند و حجاب را رعایت  فرزندان خود را طوري 

كنند.

طاهری بوئینی، محسن  ) 1364 - 1346 قم(    
خطاب به دوستان در انجمن هاي اسامي مدارس عرض مي كنم كه برادران عزیز در 
نمودن  برطرف  و  پیشبرد جامعه  دانش در جهت  و  علم  فراگیري  و  در تحصیل  اول  مرحله 
در  را  انقابي  و  معنوي  روح  كه  هستید  شما  حال  عین  در  ولي  باشد  كوشا  جامعه  نیازهاي 

مدارس زنده مي نمایید كوشش كنید در كنار درس و تحصیل انجمن ها را زنده نگهدارید.

طب صیادی، احمد )1365 - 1342 آذربایجان شرقي(
خواهرانم! سنگر حجاب را محکم حفظ كنید چون پیرو حضرت فاطمه )س(و زینب 

)س ( هستید و زیرا حجاب شما كوبنده تر از روح من بوده و هست و خواهد بود.

عالی پور مرغملکی، مراد ) 1364 - 1348 چهارمحال و بختیاري(    
خواهران! با رعایت حجاب اسامي خود همکاري خود را براي اسام عزیز بنمایید كه 
بر تمام  زنان واجب است و مي توان گفت كه حجاب خواهران در جامعه   رعایت  حجاب  
اسامي مؤثرتر از خون شهیدان است زیرا كه شما خواهران پیرو حضرت زهرا )س( هستید و 

وصیت و سفارش زهرا )س( هم به شما حفظ حجاب مي باشد.
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عباسی، رضا )1363 - 1345 تهران(   
خواهران دیني و خواهران عزیزم و اي زینب هاي انقاب بدانید كه این حجابتان به بهاي 
خون به دست آمده و حفظ آن نیز با خون بوده است پس بکوشید در حفظ این گوهر گران بها 

، و مبارزه كنید با اشخاصي كه سعي در از بین بردن این دژ مستحکم دارند.
در امر تبلیغات و سایر قسمت هاي آن بکوشید و بدانید كه یکي از مهمترین مسائل در 

این مملکت تبلیغات است كه وظیفه صدور انقاب اسامي مان را به خارج دارد.

عباسی، محمود )1362 - 1340 قم(   
اي خواهر! تو همچون زینب زمان باش و همچون او مبازره كن كه زره رزم تو چادر و 
حجاب تو است كه از این پس مسئولیت خطیري بر دوش تو است كه آن رسالت و ادامه خط 

من كه همانا خط امام است مي باشد.

عباسی بهارانچی، علیرضا  ) 1361 - 1341 تهران(    
مطالعه  با  كنند  سعي  و  دانسته  را  امام  این  قدر  عزیزم  برادران  و  خواهران  امیدوارم 
بر  است  بلکه وظیفه اي  نیست  نصیحت  این  البته  كنند  انتخاب  را  راه خود  ایشان  كتاب هاي 

عهده این برادر كوچك و حقیر.

عباسی تودشکی)تورشکی(، حسن ) 1379 - 1339 كردستان(   
از خواهران تقاضامندم كه با حجاب خود خار چشم دشمنان اسام شوند و پاسداري از 
خون شهدا را عهده دار شوند و نگذارند مقام وااي زن از بین برود. زندگاني حضرت فاطمه 
از  نباشید.  بزرگوار خجل  بانوي  این  پیش  در آخرت  تا  داده  قرار  الگو  براي خود  را  )س( 
برادران گرامي هم خواستارم كه حجاب خود )حجاب چشم ،گوش ،زبان ...( را حفظ كنند 
و پشت منافقین داخلي و خارجي را به لرزه در آورده باعث افتخار اسام و مسلمین و ایرا ن 



493 امر به معروف و نهی از منکر

شوند و نگذارند سنت و سیره پیامبر گرامي )ص( از بین برود.

عبدی، اسداه)1365 - 1342 مركزي(   
از مادرم و به ویژه خواهرانم مي خواهم كه حجاب اسامي را با تمام معنا مراعات كنند 

زیرا در جامعه اسامي حجاب هم نوعي عبادت است.

عبدی قبار، موسی )1366 - 1345 كهگیلویه و بویراحمد(   
حضرت زینب )س( را سرمشق زندگي خویش قرار دهند و  دستورات اسام را  رعایت  
برادر رزمنده در  مسئله حجاب كه واقعاً حجاب یك خواهر مسلمان، سنگر  كنند خصوصاً 

جبهه حق علیه  باطل مي باشد.

عاقه مندان، جواد )1362 - 1342 اصفهان(   
روز به روز ]به[ آگاهي عقیدتي و سیاسي و نظامي خود بیفزاییم كه اگر غیر از این راه 

را رفتیم كاري جز عبث و بیهوده انجام نداده ایم.

علیایی، محمد  )1365 - 1348 فارس(   
در  كه  مي خواهم  شما  از  است  سخت  خیلي  برادر  دادن  دست  از  چه  گر  خواهرانم 
این شهادت صبر كنید و ناراحت نشوید كه دشمنان اسام دنبال این طور بهانه ها مي گردند، 

حجاب اسامي را رعایت كنید.

غامی،  رحیم فرزند حسین67/14234 ) فارس(   
خواهرانم! حجاب اسامي را رعایت كنید و با این كار شما هم در پشت جبهه با دشمنان 
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بجنگید.

غیوری گوشه نشین، مهدی )1365 - 1346 خراسان رضوي(   
عزیزانم! زینب وار باشید و با بي حجابي مبارزه كنید، سنگر عفت، عصمت و وفا به عهد 

را حفظ كنید.

فتحیان، مجید )1365 - 1345 فارس(   
خواهرانم! همیشه حضرت زینب ]را[ الگوي خود قرار دهید و حجاب ظاهري و طهارت 

قلبي ]را[ در همه حال رعایت كنید.

فخاری، علی محمد )1365 - 1346 اصفهان(    
درس را خوب بخوانیدكه آینده این كشور به دست شما است شما مي بایستي انقاب را 

حفظ نمایید این انقاب، كه ثمره خون هزاران شهید است.

فرامرزی، بیژن )1361 - 1340 فارس(   
به مطالعه كتاب هاي اسامي بپردازید مخصوصاً كتاب معاد از آیت اه شهید دستغیب 

را بخرید.

فرج زاده، محمدحسین)1366 - 1349 فارس(   
برادران و همکاسي ها و همسنگران  علم و دانش! درس هایتان را خوب بخوانید تا فردا 
و فرداها محتاج متخصص نگردیم ولي سنگر را خالي نگذارید و اجازه ندهید كه لوله اسلحه ام 

سرد گردد. با یك دست ساح و با دست دیگر كتاب برگیرید بروید پیش بروید.
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فرخی، اسماعیل )1364 - 1334 فارس(   
اي دانش آموزان عزیز! درس بخوانید كه به فرموده امام امت »اگر درس نخوانید حرام 

است كه در مدرسه بمانید«.

فرهمندپوركوشک قاضي،محمدمهدي)علیرضا( )1365 - 1346 فارس(   
باید از زینب  باید حجاب خود را رعایت كنید و این مسئله را شما  خواهرانم! شما    

كبري )س( بیاموزید.

فاحت پور، بهروز)مهدی( )1371 - 1343 تهران(
حفظ پیام شهدا كه كتاب منطق شهید براي جامعه اي علمي جز با جوهر خون نخواهد 
بود، حفظ حجاب و عفت و صبر و سپاسگزاري28 حق است و بدانید تنها حافظ این دفتر جز 

حجاب مشکی شما نیست.

فاح شیروانی، عبداه )1365 - 1341 تهران(  
اي برادران! كار خود را در رابطه با مبارزه با فساد ادامه دهید و تا آن وقت كه جان در 
بدن دارید از امر به معروف و نهي از منکر خودداري ننمایید، هوشیار باشید چون شما ابوذرها، 

سلمان فارسي ها، مقدادها و عمارهاي این زمان هستید.

 اي خواهران عزیزم! چون زهرا )س( و زینب )س( باشید و با حجاب خود مشت محکمي به 
]دهان[ شرق و غرب29 بزنید.

28. در اضل: سپاسگذاري.
29. ر.ك. تعلیقات.
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فاح فاز، محمود )1363 - 1345 خراسان رضوي(   
برادرانم! جبهه شما مدرسه، سنگر شما كاس، درس و ساح شما قلم و كاغذ است و 
پیروزي شما رفع بي سوادي در مملکت اسامي و رفع كمبود متخصص و اسام شناس است. 
پس تا پیروزي نهاییتان یعني رفع بي سوادي و كمبود متخصص در تمامي ممالك اسامي با 

هر مشکلي كه شده مبارزه كنید و تحمل كنید و جبهه تان را ترك نکنید.

فاحیان، مهدی )1362 - 1346 تهران(   
كامم به محصلین ]این[ است كه اول به معلم خود احترام گذاشته و مانند من بي ادب 
و بي انضباط نباشید و بعد درس را  با دل و جان بخوانید و به این انقاب خدمت كنید. در 
فعالیت هاي مدرسه شركت كنید مانند مرده متحرك در مدرسه نباشید و آمادگي خود را در 

هر نقطه براي هر كاري  اعام كنید.

فوادی حقیقی، علی كرم ) 1365 - 1346 فارس(    
بر  ناظر  این است كه حجاب اسامي را رعایت كنند و خداوند را  به خواهران  پیامم 
اعمال و كارهاي خود ببینند و خود را از نظر نامحرم بپوشانند تا مبادا موجب فساد و بي بند 
و باري در جامعه اسامي شود و مبادا كاري كنند كه فرداي قیامت در مقابل حضرت فاطمه  

)س( شرمنده شوند.

فیضی بخشایشی، عزیز )1364 - 1342 آذربایجان شرقي(   
با  دارند  جبهه  پشت  در  كه  رسالتي  و  شهدا  پیام   زینب وار  مي خواهم   خواهرانم   از 
و  اجانب  دهان  بر  محکمي  مشت  خود  حجاب  حفظ  با  و  برسانند  جهانیان  به  تمام  جدیت 

یاوه گویان بزنند.
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قاری ایوری، محسن  )1362 - 1346 خراسان رضوي(   
به  استعمارگر جهان  نظام  فراگیري درس ها، حربه اي علیه  با  برادران مي خواهم كه  از 
سر كردگي آمریکا باشند در آن سنگر كه سنگر علم علیه جهل است، نور علیه ظلمت است 
مي توانید سرنوشت كلي از مردم را به نفع انقاب تغییر دهید. مردمان بي سواد پیرو شمایند، از 
شما یاد مي گیرند و سعي كنید كه الگو بودن خود را ثابت كنید و از طرفي با این حال سعي 
كنید كه درس خواندنتان در راه خداوند باشد، سعي كنید درس خواندن را همراه با پیشرفت 

معنویت خود گسترش دهید.

قاسم نژاد، شیرزاد )1365 - 1343 مازندران(   
دانشگاه را از لحاظ علمي تقویت كرده و این ساح، صاح جامعه را به دست افراد 
وابسته و بي لیاقت ندهید و با حضور و فعالیت بیشتر دانشگاه در جنگ رابطه جنگ را با توده 
مردم پا برهنه و رابطه دانشگاه با معنویت را استحکام بخشید و با تقویت و تحکیم و انسجام 
اسامي و دفاتر جهاد و با پیاده كردن مو به موي رهنمودهاي امام امت دانشگاه ها را به یك 

فضاي مقدس نزدیك كنید.

قاسمی، غامرضا ) 1359 - 1341 خوزستان(   
از خواهران گرامي تقاضا دارم كه حجاب ظاهري كه چادر است، حجاب باطني خود 
را نیز پاسداري و حفاظت كنید یعني آنکه در خلوتگاه مواظب اعمال و رفتار خود باشید و 
خود را از دیدگان حرام و هرز پرهیز دارید زیرا حجاب مقدس و كوبنده تر از خون من است.

قایمی، محمد جعفر )1364 - 1346 مركزي(   
خواهر و مادر عزیز عاجزانه درخواست مي كنم كه حجابتان را به نحو احسن رعایت 

كنید.
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قدس)حسینی(، كامیار)حسین( )1365 - 1348 تهران(   
سفارشي كه من به دوستان و آشنایانم به خصوص در مدرسه مفید دارم این است كه 
مدرسه خون هاي  این  پاي  در  باشند كه  داشته  توجه  و  بدانند  را  مفید  مدرسه  ارزش  و  قدر 
دانش آموزان و معلماني مانند شهید بهشتي30 و رجایي31 و باهنر32 ریخته شده است و اگر درس 

نخوانند روز قیامت در پیشگاه خداوند متعال هیچ جوابي ندارند كه بدهند.

قربانی، یوسف )1362 - 1343 بوشهر(   
برادرانم و دوستانم! در سنگر علم و مدرسه فعاانه بکوشید و درس را با هدف  بخوانید 
هدفي در جهت  رشد به سوي اه یعني درس خواندن ]شما[ براي خداي تبارك و تعالي باشد. 
درس نخواندن  شما خیانت به جامعه و ملت مستضعف ایران و به آینده ایران اسامي  و انقابي 

 است پس اي  دانش آموزان بکوشید در همه  زمینه ها و نه  تنها در زمینه  درس  رشد كنید.

قریشي، سیدمحمود )1361 - 1332 مركزي(    
سخنم با شما همسرم این است كه همچون زینب )س( با صبر و بردباري در كنار دو 
فرزندمان زندگي كنید و در حفظ حجاب كوشا باشید و در این باره امر به معروف و نهي از 

منکر یادتان نرود.

قلی زاده، محمدحسن  )1362 - 1339 خراسان رضوي(   
همسرم! نسبت به حجاب به شما توصیه مي كنم كه خود را از نامحرم و در مجالس و 
منابر عمومي و غیره بپوشان كه اگر این طور باشید شخصي مي شوید انسان ساز و عمل كردي 

30. ر.ك. تعلیقات.
31.  ر.ك. تعلیقات.
32.  ر.ك. تعلیقات.
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به تك تك آیات قرآن شریفه. خواهرم! حجاب تو باعث سرفرازي ما است حجاب یکي از 
قوانین اسام است.

قندهاریون، علیرضا )1362 - 1342 خراسان رضوي(   
از شما خواهران گرامي نیز مي خواهم كه حجاب و عفت خود را حفظ كنید كه این نیز 

یکي از دستورات اسامي و دستاوردهاي انقاب است.
اوقات خود را به مجلس غفلت نگذرانید و مدام در پي كسب معارف اسامي باشید كه 

»طلب العلم فریضه علي كل مسلم و مسلمه33«.

كارگر ابرقویی، قاسم )1366 - 1347 فارس(   
پشتیباني  و  تقویت  را  انقاب  مدرسه،  سنگر  در  خواندن  درس  با  ان شاءاه  خواهرم! 

نمایید، كه در آینده به وجود افرادي متعهد و آگاه و متخصص و با ایمان احتیاج است.

كارگر حجت آبادی، محمد حسن )1362 - 1343 یزد(   
آگاه  و  كنید  محافظت  خوبي  به  سنگرتان  از  شجاع!  همسنگران  عزیز،  دانش آموزان 
باشید تا از دشمن زبون ضربه نخورید و بدانید كه براي چه درس مي خوانید. اگر براي خدا 
درس مي خوانید خوشا به سعادتتان و اگر براي غیر از خدا درس مي خوانید نخوانید كه ریشه 

فساد از همین جا تغذیه مي شود. » نصر من اه و فتح القریب34«.

كارگری كرمی، محمدحسین )1365 - 1330 خراسان رضوي(   
اي خواهران حزب اللهي! همان طوري كه حجاب خودتان را حفظ كردید و مي كنید 

33. از سخنان حضرت محمد )ص(: »آموختن علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است«.
34. بخشي از آیه 13، سوره صف: »یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست«.
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تنها به این بسنده نکنید و در جهت حجاب عملي حركتي فعاانه تر داشته باشید، چون حجاب 
عملي شما شهید پرور، عالم پرور و مجاهد في سبیل اه پرور است.

كاظمی شیخ شبانی، روح اه )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
را رعایت  اسامي  توصیه مي كنم كه حجاب  به  شما  كه  اواً  مادران!  و  اي خواهران 
 فرمایید و واجبات  را به جا آورید و زینب وار پیام  رسان خون شهیدان باشید و در شهادت 

عزیزانتان استوار و مقاوم  باشید.

كافی گنگ، اصغر )1365 - 1341 تهران(   
همین طور كه مي دانید كفر شهر را فرا گرفته است، بي حجابي روز افزون گردیده ، براي 

ریشه كن كردن كفر و بي حجابي در شهر به پا خیزید.

كریمی، غامرضا )1366 - 1346 خوزستان(   
خواهران گرامي! حجاب خود را خوب و درست رعایت كنید آن طور كه اسام گفته    
است و بدانید رعایت نشدن این مسئله مهم تر از خون دادن من است و بدانید با این كار فساد 
با این عمل از شما خواهند خورد و  از جامعه رخت مي بندد. دشمنان اسام ضربه محکمي 

دیگران را سفارش به رعایت كردن حجاب بکنید.

كشاورز، محمد رضا ) 1362 - 1341 خوزستان(   
اي خواهر عزیز مهربانم! تو كه با حجاب سیاهت و با قلبي روشن مشت محکمي به دهان 
امپریالیسم شرق و غرب35 و استعمارگران روباه  صفت مي زني و خون شهید در برابر عشقت 
براي رضاي خدا سر تعظیم فرود مي آورد. همچنان حجابت را حفظ بنما و دوستانت را نیز 

35. ر.ك. تعلیقات.
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تشویق به این امر واجب بنما و زینب وار مسئولیت تبلیغ خون شهید را انجام بده.

كشوري دوغایي، ابراهیم ) 1366 - 1339 خراسان رضوي(    
امید است جامعه ما خصوصاً قشر تحصیل كرده با توجه به سفارش امام از آثار فیلسوف 
و عارف شهید )مرتضي مطهري( حداكثر بهره را برده و در نشر و اشاعه افکار علمي و عملي 
او كه مصداق عیني خط امام و بیانگر فرهنگ اصیل اسامي مي باشد، كوشیده و در تحقق 
آرمان هایش بکوشند كه انقاب، جامعه، جهان اسام و مستضعفان به آثارش سخت نیازمندند.

ابعاد دیگر خویش را تقویت  با رشد سیاسي،  نمایید همراه  برادران! سعي  خواهران و 
نمایید تا اسام جامع و كامل عرضه شده و جامه تحقق بر تن نماید) مطالعه كتاب انسان كامل 

شهید مطهري(.

كلوشادی، حسین )1362 - 1341 اصفهان(   
امت حزب اه! قدر یکي از نعمت هاي بزرگ این انقاب اسامي كه تبلیغات اسامي 
]است[ به این وسعت اعم از رادیو و تلویزیون و كتب هاي اسامي و مجات و روزنامه هاي 
آن  ]از  خود  اسامي  مقاصد  پیشبرد  براي  را  استفاده  حداكثر  و  بدانید  را  غیره  و  اسامي 
بکنید[ مطالعه كنید و سعي كنید تا مي توانید كتب هاي سرشار از معارف اسامي كه از آثار 
نویسندگان متفکر اسامي مانند شهید مطهري، شهید دستغیب، مشکیني و دیگر نویسندگان 

متعهد و متفکر كه به جا مانده مطالعه بنمایید باشد كه به راه راست هدایت شوید.
امام اهمیت زیاد بدهید و احکام اسامي را مورد  المسایل  به توضیح  امت حزب اه! 

مطالعه قرار دهید.

گل محمدی، اسماعیل )1365 - 1342 تهران(   
بر  با چادر سیاهت كه از خون شهیدان كوبنده تر است مشت محکمي  خواهر عزیزم! 
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دهان منافقان بکوب، خواهران را به حجاب اسامي دعوت كن.

گل محمدی، سعید )1366 - 1346 تهران(   
برادران بسیج! تا آنجا كه ممکن است سطح تبلیغات را در محل باا ببرید و جذب نیرو 

بکنید.

لگزایی، سید رضا )1365 - 1341 خراسان رضوي(   
خواهران بروید درستان را ادامه بدهید و در دانشگاه ها شركت كنید و بروید داخل اداره 
جات ها و دكتر و كارمند اسامي بشوید و آن ها را از اداره بیندازید بیرون و نگذارید كه هر 

كاري كه دلشان مي خواهد بکنند و هیچ احتیاجي به این غربي ها نداشته باشید.
پیامي به شما خواهران محترم دارم كه شما هم سهمي دارید كه این انقاب را و این 
و  آمریکا  بزرگ  شیطان  با  دشمنانتان  با  كنید  مبارزه  هم  برسانید، شما  پیروزي  به  را  جنگ 
غرب اروپا و دنیا پرستان. شما بدانید كه دشمنان شما مي خواهند مثل عروسك هاي كوكي 
به بازي در بیاورند و مي خواهند كه شما هیچ اراده نداشته باشید و شخصیت زن را به بازي 
بگیرند و شما را در منجاب فساد بکشاند و شما را یك وسیله كه بتوانند بیشتر پول در بیاورند 
بتوانند  بهتر  به خاطر عکس زن  را  بچسباند و جنس  را پشت آن جنس  و عکس هاي زن ها 
بفروشند و زن را فقط به خاطر خوش گذراني مي دانند و شما از زینب )س( باید درس بگیرید 
و چگونه زینب )س( حجاب خودش را حفظ كرد و چطور با كفر مبارزه كرد و رفتار زینب 
)س( چطور بود چطور راه برادرش را ادامه مي دهد با بیانشان با شجاعتي كه از خدا گرفته 
بود، شما هم از خدا كمك بخواهید. با این زن هاي ولگرد و فسادگر و بدحجاب و بي حجاب 
صحبت كنید و امر به معروف و نهي از منکر كنید وظیفه شما هست مبارزه بکنید، با آن ها و 
نگذارید كه خون برادرانتان را پایمال كنند. شما خودتان حجابتان را حفظ كنید و زینب وار 
زندگي كنید به آن عده كه كم هستند كه از غرب36 درس گرفته اند، به آن ها نگاه نکنید چون 

36. ر.ك. تعلیقات.
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آن ها كسي را براي انقاب ندادند و كاري هم براي انقاب نکردند و دلشان براي انقاب 
نمي سوزد.

لطیفیان، حمید ) 1365 - 1346 تهران(    
مسئله حجاب و عفت و تقوي و جلوگیري از اشاعه فساد چه از لحاظ حرف و چه از 

لحاظ خداي ناكرده دیدن و نشان دادن فیلم هاي فاسد و غیره را پیشه كنید.

محمد پور، محمد )1366 - 1349 فارس(   
و  باشند  زینب )س(  مرید  و عفت خود  با رعایت حجاب  از خواهران مي خواهم كه 

زینب وار جهت پیشبرد دست آوردهاي انقاب بکوشند تا رستگار شوند.

محمدی، امراه )1364 - 1343 فارس(    
خواهرانم! پیامم برشما این است كه با رعایت حجاب اسامي زینب وار زندگي كنید كه 
این حجاب براي دشمنان كوبنده تر از خون سرخ من است و اي خواهر اگر حجاب مشکي 

مي پوشي براي رضایت خداوند بپوش.

محمدی قهساره، محمدحسین )1362 - 1340 اصفهان(   
خواهران عزیزم! بهترین و برنده ترین ساح شما ایمان و حجاب شماست و با حجاب 
كامل و با آن معنویت خاصي كه اسام براي شما خواهران عزیز قائل شده مشت محکمي بر 
دهان دشمنان اسام و قرآن بزنید و در یك جمله بگویم برنده ترین ساح تو حجاب توست.

وااي  هدف  آن  با  را  درس  و  بکوشید  فعًا  مدرسه  و  علم  سنگر  در  عزیزم  برادران 
اسامي بخوانید چون امروز این اسام ما به جواناني كه بتوانند به وسیله نیروي خاق خود 
دست به ابتکار بزنند نیاز مبرم دارد. امروز صدور انقاب در سطح بین الملل احتیاج به فرهنگ 
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غني اسام دارد پس بر شما دانش آموزان عزیز هست كه در همه زمینه هاي اسامي رشد كنید 
چون امروز دنیاي مستضعفین تنها امیدش به شما و انقاب اسامي ایران است و بر شماست كه 
با رسالت انساني خود این انقاب عظیم اسامي را در تمام ابعادش با تبلیغات علمي و تئوري 

و عملي خود به تمام جهان صادر كنید.

مخملی، مجید )1362 - 1345 تهران(   
به خانواده گرامیم توصیه مي كنم كه حجاب را رعایت فرمایید چون حجاب زیبنده ترین 

زینت براي زن است و به زن ارزش معنوي مي دهد.

مرادی، هدایت علی )1367 - 1347 ایام(   
اي همکاسي هاي من و اي دانش آموزان عزیز! سنگرهاي مدارس را با ساح فرهنگ و 

قلم حفظ كنید و نگذارید منافقان روزنه اي در دیوار پوادین اراده شما ایجاد كنند.

سقط فروش)مسقط فروش(، مصطفی  ) 1367 - 1343 تهران(    
خواهران و خواهرزاده عزیزم! ان شاءاه با پیروي از اسام و امام بزرگوار همیشه در راه 
خدا قدم بردارید و از سنگر حجاب خدایي نکرده غافل نشوید كه به قول معروف، خواهرم 
حجاب تو كوبنده تر از خون من است و وصیت من به شما حجاب است حجاب است حجاب.

مشکینی، مهرداد )1361 - 1335 مازندران(   
از خواهران خود تقاضا دارم كه با حفظ حجاب خود اسام و مسلمین را یاري كنند و 

كار زینبي كنند.
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مصطفایی، عیسی )1362 - 1342 تهران(   
خواهران من! شما هم مانند زینب )س( صبر و حوصله كنید و حجابتان را به یاد داشته 

باشید.

مظفري، محمدرضا )1367 - 1347 قم(    
وصیت من به خواهرانم این است كه در همه حال حجابشان را حفظ كنند و زینب گونه 

در شهادت من صبر كنند و مانند زینب )س( پرچم رسالت را بر دوش گیرند.

مطلبی حسین آبادی، صالح )1365 - 1344 تهران(   
]موردي كه[ روي آن خیلي زیاد تکیه مي كنم حفظ حجاب است سعي كنید با حفظ    

حجاب خود مشت محکمي بر دهان یاوه گویان شرق و غرب37 بکوبید.

معمر قلعه خلیلی، داداه ) 1365 - 1344 فارس(    
اي مادر و اي خواهرم! عفت و حجاب بزرگترین سرمایه براي یك زن مي باشد. یك 
زن مسلمان كسي است كه تمام اعمال دین اسام را یك به یك اجرا كند، حتي یك تار موي 

او را برادرش هم نبیند و یا یك لبخند و یا یك قطره اشك او را نامرحمي نبیند.

مغانلو، قادر )1362 - 1341 آذربایجان شرقي(    
از شما معلمان عزیز عاجزانه مي خواهم حاا كه شما این شغل شرافتمند  و ارزشمند 
معلمي را كه همان شغل  انبیاء است  برگردن گرفته اید و مي خواهید انسان را تربیت كنید،  
این غنچه هاي  انقاب را كه به دست  شما سپرده مي شود به  نحو احسن ان شاءاه تربیت كنید 
زیرا كه آنان خامنه اي ها و رفسنجاني ها و بهشتي هاي آینده هستند، مبادا كارتان را بي ارزش 

37. ر.ك. تعلیقات.
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بدانید و خداي ناكرده مبادا در این مسئولیت خطیر و پرگوهري كه به عهده شما گذارده  شده 
قصور وكوتاهي كنید كه در آن دنیا چگونه مي توانید جوابگوي شهیدان باشید.

مفید، احمد )1364 - 1343 تهران(   
به خواهرانم توصیه مي كنم كه سعي كنند الگوي خود را فاطمه زهرا سام اه علیها و 
زینب كبري سام اه علیها قرار دهند و در حجاب خود كوشا باشند و سعي كنند آن وظایفي 

كه دارند حتماً انجام دهند.
در تحصیل علوم و كسب بینش در همه سطحي و سطح هاي مورد عاقه خودمان تاش 
كنیم به خصوص استفاده زیاد از سه ركن اصلي علوم كه در اسام علم را به سه دسته تقسیم 
كرده اند: 1- اصول عقاید و چیزهایي كه مربوط به آن مي شود. 2- احکام الهي كه در رساله 
و یا در فقه مسائلش مطرح شده. 3- علم كسب اخاق حمیده كه این جنبه خیلي مهم است. 

و غیر از این ها همه فضل است علم نیست.
  

مقاره زاده اصفهانی، علی )1362 - 1339 اصفهان(
اي خواهران و برادران! فرصت را غنیمت بشمارید و از اوقات و امکانات خود در كسب 

علم و فضیلت38 كوشا باشید.

موتاب بفروبی، علی )1364 - 1345 یزد(   
از عزیزان همدرسي مي خواهم كه درس خود را خوب بخوانند و براي رضاي خدا و 
عاشقانه همان طوري كه امام امت از شما مي خواهد بخوانید و وقت ها را بیهوده نگذرانید كه 

فردا جوابگوي اعمالمان باید باشیم.

38. در اصل: فظیلت.
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موسوی، سید فرید)علیرضا( )1365 - 1344 خوزستان(   
برادران و خواهرانم توصیه مي كنم علم و معرفت خود را زیاد كنید و در خدمت  به 

اسام و مسلمین باشید. 
خواهرم! از تو مي خواهم كه در حفظ حجابت كوشا باشي چرا كه حجاب تو پاسدار 
باشد كه  به گونه اي  باید  باشد، حجابت  نه حجابي كه فقط و فقط ظاهر  اما  خون من است 
دشمنان خدا را به لرزه در آورد، حجابت باید پاسدار خون من باشد، حجابت باید انسان ساز 
باشد و حجابت باید اسام ساز باشد. خواهرم! تو با حجابي كه داري مي تواني بهتر از خون 
من، بهتر از نبرد من با دشمنان خداوند نبرد كني. خواهرم! شما در زندگي برایم معلمي بودي 
ولي از شما خواهشي دارم مي خواهم كه در حفظ حجابت كوشا باشي و حجابت را سنگر 
من قرار دهي و با حجاب خود از خون من و از راه من پاسداري كني و نگذاري كه خون من 

پایمال شود.

موسی زاده جبدرقی، موسی )1361 - 1342 اردبیل(    
اي خواهر مهربانم! حجاب و عفت و پاكدامني را سرلوحه زندگي خود قرار داده و 

همیشه فاطمه وار و  زینب گونه زندگي و مبارزه كنید.

مومن دخت قهفرخی، محمدرضا ) 1366 - 1351 چهارمحال و بختیاري(    
از خواهرانم  ]مي خواهم[ كه  با حجاب  خود مشت  محکمي  بر دهان ابرقدرت هاي جهان 

بزنند.

مویدی، كاووس )1364 - 1344 فارس(   
اي خواهرانم! از شما مي خواهم كه در غم من ناراحت نباشید و حجاب اسامي را كامًا 

رعایت كنند و دیگر خواهران را نیز امر به معروف و نهي از منکر كنید.
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مهدی، اسفندیار )1365 - 1327 اصفهان(   
خواهران مکرمه و مهربان و عزیزم از شما مي خواهم همچون زینب )س( استوارو صبور 

باشید و حجاب خودتان را حفظ كنید.

مهرابی حبیب آبادی، احمد )1365 - 1338 اصفهان(   
همسر و خواهر عزیز! حجاب خود را حفظ كنید و به خون شهیدان احترام بگذارید و 

خواسته شهدا از تمام خواهران این است كه حجاب خود را رعایت كنید.

میرابوالقاسمی، سید علی )1361 - 1340 تهران(    
باید سعي كنید از اوقات خود خوب  استفاده كنید و در راه تحصیـل علم و دانش و 
شنـاختن اسام بکوشید و از تنبـلي وكارهاي بیهوده كه استعـدادهاي انسان را تنبل مي كنـد،  
دوري كنید. شما داراي خیلي امکانات هستید كه مي توانید به وسیله آن ها پیشرفت كنید و اگر 
از این امکانات و موقعیت ها استفاده نکنید بدون شك آدم بي خاصیت و بي ارزشي خواهید 

شد و در پیش خداوند مسئولیت دارید، در ضمن اینکه باید خوب درس بخوانید.

میر جعفری، سید مصطفی ) 1365 - 1348 قم(    
خواهران عزیز! خود را از نامحرمان بپوشانید، فساد و اصاح جامعه ما به دست شما    

مي باشد.

میری، حمیدرضا )1361 - 1340 تهران(    
از بي حجابي  اینکه جلوگیري كامل  ایران دارم،  براي دوستان، آشنایان و ملت  پیامي 

كنید و نگذارید دوباره به روزهاي كثیف گذشته كشیده شود.
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میکاییلیان، نوروز علی )1365 - 1347 اصفهان(   
دیگر  و  به خون من  دیني! حجاب شما سنگر آغشته  دیگر خواهران  و  اي خواهرانم 
شهیدان است، حجاب شما خرد كننده تر از خون من است پس سعي كنید كه به خون شهیدان 
 خیانت نکنید و حجابتان را هم چون زهرا اطهر حفظ كنید و این بانوي پاك را الگو و سرمشق 

خود قرار دهید.

نظري، حسن )1365 - 1343 همدان(   
بر دهان عمال  با سیاهي چادر خود مشت محکمي  را حفظ كن كه  خواهر! حجابت 
داخلي و خارجي امپریالیسم مي كوبید. اسام حجاب را براي این گذاشته است كه ارزش زن 

را باا ببرد پس بدان كه بي حجابي بي ارزشي زن است.

 

نظام، حمیدرضا )1366 - 1339 تهران(  
ویراني  به  را  جامعه  است  جامعه  پارسایي  و  كننده سامت  تضمین  خواهرم! حجاب، 

مکش. خواهرم! حجاب مجوز ورود تو به بهشت است.

نعمایی، سهراب )1363 - 1343 فارس(   
از طریق معیار اسامي، سخت با فساد اخاقي مبارزه كنید.

خواهرانم نیز با حجاب خود زینب وار در جامعه رفت و آمد كنند. از خواهران عزیز 
همشهري خودم مي خواهم كه حجاب خود را حفظ كنند و باید بگویم كه حفظ حجاب شما 

از تشییع جنازه من اگر خدا آن لیاقت را نصیبم كرد واجب تر است.
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نقدی، نجی اه  )1366 - 1342 تهران(   
اي خواهرانم! شما را به زینب )س( سوگندتان مي دهم مثل زینب )س( صبور باشید و 
مثل كوه استوار باشید، زیاد گریه نکنید و زینب وار جلوي دشمنان بایستید و با حفظ حجاب 

خود مي توانید ادامه دهنده راه شهداي اسام باشید.

نوری زوردگانی، كوروش)حسین( )1366 - 1347 خوزستان(   
پیامي كه براي خواهران و برادران محصل دارم این است در مورد درس خیلي خیلي 

كوشا باشید و سنگر مدرسه را همچون سنگر مسجد حفظ كنید.
خواهرانم! با حفظ حجاب ادامه دهنده راه من باشید و برادرانم! از رهبر انقاب پشتیباني 
كنند و توصیه مي كنم كه اگر توانستند حتماً به دانشگاه بروند و نگذارند یك عده ضد انقاب 

راه به دانشگاه باز كنند.

نوروزی فهیم، غامحسین )1362 - 1339 قزوین(   
محصان ما باید بدانند كه درس خواندن یك نوع جنگیدن است. سنگر مدرسه كمتر از 
سنگر جبهه نیست نه جبهه باید خالي شود و نه مدارس و ]در[ دانشگاه امروز نیاز به متخصص 

مؤمن شدیداً حس مي شود.

نوین، حسین ) 1361 - 1343 آذربایجان شرقي(   
حجاب اسامي را رعایت كنید چون حفظ حجاب شما چشم منافقان راكور مي كند 
و به یاد داشته باشید كه حجاب شما سنگر اسام است پس از سنگرهاي خود دفاع كنید و 

سنگرها را حفظ كنید.



511 امر به معروف و نهی از منکر

نیازي، مصطفي )1365 - 1347 اصفهان(    
اخاق  و  اسامي  حجاب  و  شهدا  ساح  خون،  از  پاسداري  مي خواهم  خواهرانم  از 

اسامي یادتان نرود.

وحیدیان، عبد العزیز )1361 - 1339 خوزستان(   
سنگر  خود  مدرسه  كه  بخوان  را  درست  گذشته  همانند  محمد،  عزیزم  برادر  برادرم! 
است، همانند گذشته سعي كن شاگرد اول شوي و درس هایت را خوب مطالعه كن و مطالب 
را درك كن نه اینکه فقط حفظ كني تا ان شاءاه دوره دانشگاه را هم به اتمام برساني. اما 
سعي كن بیشتر از گذشته قرآن، مفاتیح، نهج الباغه وكتاب هاي شهید استاد مطهري را بخواني 

خصوصاً اوقات بیکاري و تابستان.

وكیلي سهروفیروزانی لنجان سفلی، رجبعلي )1364 - 1343 اصفهان(  
وصیتي نیز با شما خواهران كه ادامه دهندگان راه زینب )س( و فاطمه )س( هستید،    
و  فساد  باید ریشه ظلم و  با حجابتان  با خونمان و شما  ما  را همه شهیدان مي گویند كه  این 
جنایت را از روي زمین بركنیم. تو اي خواهر تنها باید به وظیفه ات عمل كني بلکه باید دستور 
خداوند، امر به معروف و نهي از منکر را عمل كني اگر تو حجابت را حفظ كني و اما به 
خواهر همسایه ات با دوست و رفیقت نگویي كه حجابت را حفظ كن به دستور خداوند متعال 

عمل نکرده اي.
اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.   

هاشمی، سید اكبر )1363 - 1340 اصفهان(   
خواهرانم! با حجاب سیاهتان حافظ خون شهیدان باشید و با حضور در صحنه و پیروي 

از خط امام زینب وار پیام خون مرا به گوش جهانیان برسانید.
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هاشمی جزی، سید عباس )1365 - 1347 اصفهان(    
پیامي به خواهران دیني خود سعي كنید حجاب خود را حفظ كنید همان طور كه تا به 

حال حفظ كردید زندگي خود را با فاطمه زهرا )س( تطبیق دهید39.

هزاوئی، سید غفور )1365 - 1345 همدان(   
خواهرم! در حجاب كوتاهي نکن و همراه با اسام به این انقاب خدمت كن كه در غیر 

این صورت از تو راضي نخواهم بود.

همرنگ طالمی، مجید )1367 - 1345 تهران(   
برادرانم! راهم را ادامه دهید و ادامه دادن راه من ساح قلم بر روي كاغذ است و درس 
خواندن شما و اگر هم یك وقت به جبهه آمدید سعي كنید همراه با آن دوستان را فراموش 
نکنید زیرا قلم به روي كاغذ و علم است كه شهیداني را مي سازد و در جبهه نبرد وارد مي كند.

خواهرم! حجاب تو سپر محکم خداوندي است در مقابل شیطان و شیطانك ها.

یار علی، غامعباس )1361 - 1344 خوزستان(   
خواهرم! از تو مي خواهم كه حجابت را رعایت كني هر چند مي دانم كه شما حجابتان 
را رعایت مي كني ولي مي خواهم بگویم كه زینت یك زن حجاب اوست و شماها با چادر 

سر كردن و حجابتان یك مشت محکم به دهان منافقین و آمریکا مي زنید.

یوسف پشندي، ابراهیم )1362 - 1339 تهران(   
دهان ضد  به  باشد  مشت محکمي  كه  دهید  انجام  را طوري   40]...[ و  را  حجاب خود 

39. در اصل: كنید.
40. ناخواناست.
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انقاب.
چند سخني با دخترم دارم كه مثل دختر حسین )ع( در راه اسام حركت كند. ]مانند[ 
به  بخوان،  اسام  براي  را  خود  درس  و  كن  مبارزه  اسام،  و حركت  مبارزه  راه  در  پدرت 

دانشگاه الهیات برو.
در فراغت هاي بیکاري كتاب بخوانید.

یوسفی، علیرضا )1362 - 1341 تهران(   
خواهران عزیز! حجاب شما كوبنده تر از خون من است، حجابتان را كامًا حفظ كنید.

یوسفی گیاركش، علی )1366 -1341 گیان(   
اي امت مسلمان و حزب اللهي! جلوي افراد منحرف و فاسدي كه مي خواهند فرهنگ 
اروپایي در كشور ما باشند و با وارد كردن لباس هاي كثیف و دور از حجاب اسامي مي خواهند 
جوانان ما را جذب بکنند ما مسلمان هستیم و نمي خواهیم فرهنگ اروپایي در كشور ما باشد 
و بنده از تمام پدران و مادران تقاضا دارم كه نگذارند فرزندانتان بي حجاب باشند و با رفتار و 

اخاق اسامي آن ها را هدایت كنید. فرزندان خوب و سالمي تحویل جامعه بدهید.
افراد  جلوي  كه  است  این  اسامي  انقاب  كمیته هاي  پاسدار  برادران  از  من  تقاضاي 
منحرف و فاسد را قاطعانه بگیرید و نگذارید عده اي افراد سودجو و فرصت طلب از41 خون 

شهداء سوءاستفاده كنند.
چند سخني با خواهرانم، خواهرانم شما همچون زینب )س( صابر و مقاوم باشید و در 
مراسم من گریه و زاري نکنید و عفت و حجاب اسامي را رعایت كنید و با این كار خود 

ضربه و مشت محکمي به دشمن بزنید.

41. در اصل: به.
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فصل دهم
جنبه  های درمانی و بهداشتی امر به معروف و نهی از منکر

   احمدیان یزدی، مسعود )1365 - 1346 خراسان رضوي(
از همگان خواهانم كه1 ورزش ]را[ فراموش نکنند، زیرا كه عقل سالم در بدن سالم 
براي سامتي زیان آور است، پس  نیز  مواد مخدر و حتي سیگار  بر عکس آن  است و در 

خودداري كنید.

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
براي خدا و  این سنگر مسلمین  بسیجي و آنان كه در مسجد  برادران  با  صحبتي دارم 
اسام به خلق خدمت مي كنند همیشه نظافت را در آن رعایت كنید و خوش بویش نگهدارید.

بهزاد پور، حمید )1366 - 1348 تهران(   
دیگر  و جاهاي  پاس ها  سر  در  تمیز  و  منظم  لباس هاي  با  دادن  پاس  موقع  در  برادران 

حاضر شوید.

1. »از« حذف شده است.
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صابری خورزوقی، بهروز )1365 - 1344 اصفهان(   
اي مسلمانان از حرام خدا بپرهیزید وحال خدا راشکرگذاري كنید.

نبی زاده ، حسین )1365 - 1343 كرمان(   
خواهرم! از حرام بپرهیز، دنبال مکروهات نرو و به حال و مستحبات روي آور.



فصل یازدهم
 جنبه  های اداری امر به معروف و نهی از منکر

ابوطالبی ، مجید )1361 - 1344 تهران(   
محوله  وظایف  انجام  در  احسن  نحو  به  كنید  سعي  دادند  شما  به  مقامي  یا  پستي  اگر 

بکوشید و اگر مي دانید قادر نیستید از گرفتن این مقام خودداري كنید.

الیاس پور، گلباد )1365 - 1326 كهگیلویه و بویراحمد(   
وصیتم به تمام ارگانهاي انقابي این است كه قدر این نعمت را بدانید و در امور كارها 
بسیار كوشا باشید و از بیت المال حفاظت كنید و همان گونه كه علي )ع( رهبر ما دلسوز امور 
المال خیانت شود شما همان گونه  بیت  به  اندازه سرسوزني  به  نمي گذاشت كه  بود  مسلمین 

رفتار كنید.

ایرانپور، علیرضا )1367 - 1345 اصفهان(   
چرا بعضي از افراد اداراي كه در آخرین لحظات شخصي به حضورشان مي رسد حاضر 
به رسیدگي به كار نمي شوند و او را در با تکلیفي مي گذارند و حال آنکه كار را مي توانستند 

با چند دقیقه حل كنند. دیگر اینکه از باند بازي و دستگرایي پرهیز كنید .
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بهرامی قلعه سفیدی، محسن )1365 - 1345 اصفهان(   
مردم  و   نیست  خدا  هدفشان  و  مي كنند  كارشکني  و  هستند  ادارات  در  كه  آن هایي 
هستند كه  همین ها  و  است  همین ها  به  متعلق  اسامي  انقاب  كه  رنج كشیده  و   مستضعف 
آن ها  به  و  مي برند  پیش  به  را  آن  و  به دوش كشیده  را  تحمیلي   و جنگ  انقاب  سنگیني 
رسیدگي نمي كنند از آن ها مي خواهم كه به خود آمده و نیت هاي خود را خالص كنند براي 
خدا، و تبعیض قائل نشوند بین  افراد و به درد این مردم مستضعف رسیدگي كنند. البته سخنم 
با آنان كه در اداره جات هستند است و با آن هایي است كه هدفشان دلسردي براي مردم و 

كم كاري است.

جمشیدی افارانی، محمدرضا )1362 - 1340 اصفهان(   
از مردم  ادارات، وزارتخانه ها و پست هاي دیگر هستند خداي نکرده  برادراني كه در 

پول نگیرید كه رشوه حرام است و كاري را كه انجام مي دهید هیچ اجر و ارزش ندارد.
برادراني كه در ادارت، وزارتخانه ها و پستهاي دیگر هستند اواً مي خواهم كه براي مقام 
كار نکنید و بر علیه یکدیگر توطئه نکنید و  مواظب هواهاي نفساني باشید و  دوم اینکه به 
كار مردم رسیدگي كنید و اگر مي بینید كه نمي توانید، آن پست را ترك كنید و به كسي كه 

مي تواند در آن پست خدمت كند بدهید.

حاج غنی، مجید )1366 - 1347 چهارمحال و بختیاري(   
همیشه در هر پست و مقامي كه در این مملکت اسامي قرار گرفتید به یاد داشته باشید 
كه از ثمره خون پاك گلگون كفنان انقاب اسامي است كه چنین مسئولیتي به عهده شما 
گذاشته شده است، پس وظیفه دارید كه به نحو احسن و با رعایت اصول اسامي وظیفه خود 

را انجام رسانید .
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حاجیلو، محمد )1363 - 1343 همدان(   
 در ]درست[ مصرف ]كردن[ بیت المال كوشا باشید. زیرا این از قطره خون شهدا است .

حیدری یزدی، سید محمد )1366 - 1348 یزد(   
از مسئولین و افرادي كه در هر ارگاني مسئولیتي دارند خواهشمند و به وظایف محوله 
خود كامًا عمل كنند و بر اعمال زیردستان خود نیز تسلط داشته باشند زیرا هرگونه خاف، 
را  ملت  این  كنید  مي شود سعي  دیده  آن  مسئوان  از جانب  ارگاني  هر  در   .. و  كاري  كم 

رنجیده نکنید 

دباغ فردوس، محمد رضا )1363 - 1343 خراسان رضوي(   
و  روستاییان  كارهاي  به  بیشتر  و  بپرهیزید  بازي ها  كاغذ  از  نیز  شما  اداري  برادران 

محرومین جامعه رسیدگي كنید و از كم كاري نیز بپرهیزید كه گناهي بزرگ است.

داورفر، بهرام )1365 - 1342 خوزستان(   
هنگامي كه بخواهید كسي را جهت عضویت در اداره اي پذیرش كنید خیلي  حواستان 
باشد كه ثبت نام اشتباه نکنید زیرا عده بسیاري از این امت شریف ناراضي هستند از ادارات، 

و حق دارند.

رضا كرمی، ابراهیم )1361 - 1343 اصفهان(   
افراد ناصالح را از ارگان هاي انقابي سعي1 كنید اخراج كنید و از مسئولین كشور به 
عنوان كسي كه خودش را فداي اسام كرده است مي خواهم كه از نفوذ افراد غیر متعهد به 

1. در اصل: صعي.
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حزب جمهوري اسامي جلوگیري كنند و نگذارند كه خداي ناكرده اسام ضربه بخورد.

شاهسون، مهدي )1365 - 1348 اصفهان(
از ارگان هاي انقابي مي خواهم كه واقعاً انقابي باشند و از كاغذبازي ها بپرهیزند و فقط 
به وضع این مردم رسیدگي كنند. به خدا قسم روز قیامت در مقابل این مردم مسئول خواهید 
بود كه اگر به وضعشان نرسید. از برادراني كه در شهرها هستند تقاضا مي كنم كه دست از 

این باندبازي ها بردارند.
  

شکوری گركانی، محمد صادق )1362 - 1331 تهران(
به مردم ستم نکنید، ادارات و اماكني كه اداره امور مردم دست آن هاست به اسم نظم و 
تشکیات و قوانین اداري و مقررات دست و پاگیر كار مردم را لنگ نکنید و آنها را راضي 
كنید ولو به قیمت از دست رفتن خودتان باشد زیرا رضاي خداوند سبحان در رضایت خلق 

است.

صفری، جلیل )1368 - 1343 زنجان(   
ایجاد  براي  كارمندان  از  سري  یك  كه  باشند  آگاه  شهر  محترم  و  متدین  مسئولین 
خواستي  مي  اند:  گفته  كه  است  شده  مشاهده  گاهاً  و  دارند  غلطي  برخوردهاي  نارضایتي 

انقاب نکنی، منظورشان همان بدبیني به نظام است.

ضیغمی، مسیح اه )1361 - 1341 فارس(   
بیایید و این موقعیت را از دست ندهیم و از این موقعیت استفاده بکنیم اگر در اداره كار 

مي كنیم با وقت هدر ندادن و از زیر كار در نرفتن.
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عبدالهیان دهکردی، علی ) 1365 - 1349 چهارمحال بختیاری(   
اگر پست و مقامي به چنگ آوردید خود را نبازید و به اسام خیانت نکنید.

فاضل، محمد )1365 - 1347 اصفهان(   
نگذاریـد عده اي كه به انقــاب و اسام تعهد ندارند در مسئولیت ها  دخیل باشند.

هالی، رسول )1360 - 1336 اصفهان(   
شما كه داراي مقامي انتخابي یا انتصابي هستید به خود مغرور نشوید زیرا كه ریاست 
ندامت و  و  نباشد مامت  براي خدا  اگر  انجام آن  بود و سر  نخواهد  لقمه چربي  براي شما 
عذاب روز قیامت است پس خود را گم نکنید و بدانید كه شما از بطن مردم هستید و باید در 
میان آن ها نیز باشید و به مشکات آن ها رسیدگي كنید و با در نظر گرفتن معیارهاي اصیل 
مکتبي مسائل را حل كنید و دست از تنازع بر دارید تا مردم را مأیوس نکرده و به دشمنان 

میدان ندهید.

یونسی، حیدرعلی )1362 - 1343 اصفهان(   
كارمندان ادارات دولتي و خصوصي واه در پیش خدا و مقابل خون شهیدان مسئولید 
اگر كم كار كردید این حقوقي كه به شما مي رسد از دسترنج آن كارگر بینوا و آن كشاورز 

خسته و كوفته است. تا توان دارید، باید به اسام و مسلمین خدمت نمایید.



آداب و رسوم: 30، 192، 464
آخرت: 15، 17، 19، 21، 32-23، 34

آمادگي دفاعي: 446
آموزش فنون نظامي به دیگران: 452

ابراهیم )ع(: 16، 336
 ،214  ،201  ،199  ،82 همبستگي:  و  اتحاد 
 ،231-228  ،226  ،223-221  ،218-217
 -252 ،250 -242 ،240-238 ،235 ،233
 ،266  ،264  ،262  ،260  -259  ،257  ،255
 -283  ،280-278  ،276  ،274  ،272  ،270

389 ،375 ،284
احترام به سادات: 40، 166

اسامي:  جمهوري  نظام  قوانین  به  احترام 
385 ،335 ،163 ،128 ،116

احتکار: 55، 142، 157، 196، 198، 239
 ،172  ،160  ،152 مادر:  و  پدر  به  احسان 

227 ،175
اختاف افکني و دو بهم زني    نك    تفرقه

 ،200  ،73  ،41 اسامي:  انقاب  ارزشهاي 
273

از خود گذشتگي: 190
ازدواج: 186، 191، 291

اسراف و تبذیر: 195، 196
-490  ،473  ،286 اسامي:  فرهنگ  اشاعه 

501 ،491
اصول دین : 220، 279، 426

اعتماد به خدا    نك    توكل به خدا 
 ،53 منکر: 42،47،  از  نهي  و  معروف  به  امر 

نمایه موضوعی
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 ،109 ،99 -98 ،94 ،86 ،79 ،70 ،62 ،59
 ،324 ،284 ،200 -199 ،192 ،190 ،163
 ،498  ،495  ،472  ،461  ،381  ،377  ،356

511 ،507 ،502
 ،220  ،217  ،212  ،207  ،205  ،144 انفاق: 

267 ،258 ،246 ،244 ،238 ،224
 ،272  ،258  ،236  ،65  ،21 اسامي:  انقاب 

 391 ،355 ،335 ،324 ،304 ،302 ،283
اهل بیت )ع(: 55، 75، 136، 137، 166

ایثار: 291، 301، 397، 437، 440
ایمان به خدا: 46، 438، 458، 480

امامان )ع(: 28- 29، 110، 118، 124، 130، 
 ،334  ،284  ،219  ،216  ،184  ،178  ،137

387 ،365 ،342 ،338
بخل: 126

برخود خوش با دیگران    نك    خوش رفتاری
بزرگان شیعه: 160، 339،  434، 460

بندگی خدا: 123، 218، 307
بهشت:26، 39، 74، 78، 95، 366، 406، 433، 

509 ،471 ،448 ،439
 ،78  ،74  ،65  ،39  ،26  ،23 جهنم:  و  بهشت 
 ،366  ،322  ،158  ،147  ،129  ،95  -94

509 ،471 ،448 ،439 ،433 ،406 ،387
بهشتی، محمد   نك   حسینی بهشتی، محمد

بي انصافي و اجحاف به مشتري: 198
بي تفاوتي در مقابل رویدادهاي اجتماعي: 

278 ،270 ،262 ،53
بیماري روحي: 64

پیام به جوانان: 23، 38، 53، 149، 217، 250، 
 ،419  ،417  ،415  ،410  ،380  ،330  ،325

 474 ،456 ،454 ،450
پیامبر اسام)ص(: ، 15، 27، 34،  35، 46، 56، 
 ،136  -135  ،132  ،126  ،123  ،102  ،69
 ،305  ،290  ،213  ،175  ،166  ،163  ،160
 ،406  ،401  ،383  ،363  ،354  ،334  ،312

493 ،485 -484 ،448 ،438 ،434
 ،136  -135  ،132  ،102  ،46  ،15 سخنان:   

448 ،213 ،175
 ،213  ،140  ،115  ،53  ،19 اسام:  پیروزی 

390 ،307 ،299 ،239
 ،492  ،460  ،289  ،88  ،38 اسامي:  تبلیغات 

504 ،502 -501
تبلیغات سوء دشمنان: 239، 374، 481 

تبهکاري: 280
تجمل: 24، 27- 28

تحکیم خانواده: 137
تربیت اسامي : 184، 190، 193

ترس: 22، 70، 84، 94، 116، 142، 150، 153، 
 456  ،408 ،315 ،271 ،203  ،176 ،167

تضییع حق دیگران: 373 
 ،246  ،242  ،235  ،227  ،220  ،215 تفرقه: 
 ،269  ،265-263  ،257  ،255-251  ،249

284 ،279
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 ،181  ،171  ،75  ،69  ،57  ،20 كار:  در  تفکر 
460

تقلید: 314، 384
 ،62  ،53  ،48  ،45  ،37 پرهیزگاري:  و  تقوا 
 ،89  -88  ،82  ،79-75  ،71  ،69  ،67  ،65
 ،116 ،112 ،109 ،104 ،100 ،96 -95 ،91

391 ،387 ،291 ،191 ،181 ،162 ،120
  ،434  ،421  ،414  ،63  : دفاعي  بنیه  تقویت 
-499 ،483 ،455 ،448  ،442  -441 ،436
تاوت قرآن: 39، 47-44،  49، 54-52، 57-

 ،77-75  ،73-72  ،70-67  ،65-62  ،60
 ،104-101 ،99-97 ،90 ،88-85 ،82-79
 ،187 ،164 ،116 ،113-109 ،107 -106

367 ،282 ،189
توبه: 54، 111، 115، 124، 126- 127، 130، 

181 ،176 ،172 ،160 ،158 ،156 ،142
توحید: 36، 426

توسل به ائمه )ع(: 20، 29- 30، 35، 73، 76 
99 ،79 ،

توكل به خدا: 43، 47، 54، 56، 69، 73، 74، 
 ،109  ،106  ،101  ،96  ،95  ،92  ،88  ،79

 445 ،412 ،388 ،176 ،110
تولی و تبری: 16، 27، 218، 275، 277، 282

 ،134  ،129  ،127-125  ،118  ،68 تهمت: 
 ،150 -149 ،143-142 ،140 ،138 ،136
 ،239 ،178  -177 ،172 -171 ،168 ،157

373

 ،186  ،174  ،142  ،95  ،17 اندوزی:  ثروت 
239

جاسوسي براي دشمن: 148، 318
جبهه و جنگ: 427-406، 444-429، 447- 

458-451 ،448
جهاد: 42، 59، 73، 79، 94، 109، 150، 159، 
 ،242  ،236  ،218  ،215  ،180  ،169  ،163
 ،408  ،406  ،353  ،316  ،313  ،279  ،254
 -436 ،433-422 ،416 -415 ،412 ،409
-450 ،448 ،445-443 ،441-439 ،437

 458 -457 ،454
جهاد اكبر    نك   جهاد با نفس

 ،137  ،134  ،132  ،123  ،120 نفس:  با  جهاد 
 ،169 ،165 ،159 ،150 -149 ،140 -139

457 ،440 ،416 ،180
جهل و ناداني: 214، 479، 497

چشم چراني و ایجاد مزاحمت: 213، 447
حج: 40، 50، 59- 60، 66، 79، 116، 415

 ،218  ،185  ،184  ،157  ،155  ،118 حجاب: 
 ،393 ،368 ،277 ،252 ،244 ،226 -225

513-461 ،459
حسد: 121، 124، 126

 ،463  ،417  ،133 محمد:  بهشتی،  حسینی 
505 ،498

سخنان: 26، 366  
حضرت ابراهیم )ع(   نك    ابراهیم )ع(

حضرت علی )ع(   نك    علی )ع(

نمایه موضوعی
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حضرت مهدي )ع(    نك    مهدي )ع( 
حضور در صحنه هاي انقاب: 41، 56، 61، 
 ،300  ،115  ،99  ،84-83  ،74  -73  ،71
 ،382 -381 ،373 ،361 ،327 ،325 ،321
 ،435  ،433  ،426  ،424  ،413  ،400  ،398
 ،497  ،482  ،461  ،452  ،446  ،440  ،437

511
حفاظت از مرزهاي اسامي: 324، 356

 ،223 اسامي:  انقاب  دستاوردهاي  حفظ 
356 ،345 ،324 ،516

حق گرایي: 18، 22، 25، 34، 52، 115، 121- 
 ،140 -139 ،133 -132 ،126 -125 ،122
 ،234-230  ،205  ،174  ،171  ،169  ،146
 ،354  ،293  ،286  ،283  ،263  ،251  ،242

444 ،440 ،434
حقوق والدین: 118، 135، 141، 153، 160- 

161
خدا ترسي : 104، 176
خشم: 123، 130، 167
خلقت انسان: 38، 159

 خمس: 37، 40، 58- 59، 62، 71، 73، 86، 
115 ،105 ،101 ،99 ،94 ،92

خنده: 124-123، 136، 174
 ،167  ،135  ،123  ،112  ،56 رفتاری:  خوش 

472 ،276،282 ،256 ،181
خون شهید: 41، 87، 191، 200، 202، 278، 
 ،403  ،400  ،371  ،356  ،330  ،313  ،305

 -464 ،461 ،432 ،424 ،421 ،416 ،405
 ،501 -500 ،491 ،487 ،486 ،471 ،465

511 ،509 -508
 ،247  ،231  ،181  ،71 دیگران:  به  خیانت 

509 ،498 ،474 ،404 ،380 ،367 ،333
خیانت در امانت: 363، 384، 516

خیرخواهي: 204
 ،136 ،132 ،125 ،121 ،86 ،68  ،55 دروغ: 
 -153 ،150 -149 ،143 -142 ،140 ،138

198 ،174 ،171 ،158 -157 ،154
دزدي: 278

 ،207  ،205  ،203 مستمندان:  از  دستگیري 
279 ،277 ،271 ،248 ،243 ،237 ،230

نیایش: 20، 39-37، 43-41، 48-45،  دعا و 
 ،77-70  ،68-66  ،64-59  ،57-53  ،51
 ،100-93 ،91-89 ،87-84 ،82 ،80 -79
 ،212 ،205 ،203 ،116 -115 ،113-102

414 ،278 ،237 ،234 ،225 ،223 ،217
دفاع از ارزش هاي اسام: 204، 236، 254، 

417 ،412 ،396 ،377 ،326 ،321 ،278
دنیا: 15، 36-17، 111، 120، 154

دنیاپرستی: 16- 19،  28-24، 30-  31، 33- 
154 ،99 ،36 ،34

راز داري: 118، 123
راه خدا: 39، 57، 95، 124، 149، 175، 181، 
 ،352  ،289  ،254  ،246  ،239  ،231  ،207

422 ،409 ،405
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رفتار نیک : 77، 112، 116، 123، 142، 144-
 ،176 ،171 ،163 ،159 ،153 -152 ،147

513 ،497 ،470 ،266 ،219 ،216 ،185
روح: 28، 48، 51، 61، 64، 69، 71- 72، 96، 

141 ،138
روزه: 37، 40-39، 48، 54، 59، 62، 73، 77- 
 ،96  ،94  ،92  ،89  ،87  -86  ،83  ،80  ،78
 ،210  ،163  ،153  ،117  ،115  ،105  ،101

316 ،235 ،228 ،214
روزي حال: 41، 515 

رهبر: 55، 90، 153، 156، 169، 213، 247، 
 -291 ،287 ،284 ،276 -275 ،265 ،257
 ،313-304  ،302-300  ،296  ،294  ،292
 ،337-329  ،326  ،322  ،320-318  ،316
 ،365 -359 ،356 ،354 ،352 ،350-341

516 ،510 ،400 ،395 -394 ،380-370
ریا: 78- 79، 129، 153، 158، 174، 216

 ،94  ،92  ،86  ،73  ،62  ،59  -58  ،40 زكات: 
115 ،105 ،101

زیارت اهل قبور: 100، 127، 372، 382
زیارت عاشورا: 20، 37، 42، 47، 57، 60، 82، 

115 ،105-103 ،98 ،96
زینب)س(: 19، 30، 120، 125، 127، 134، 
 ،189  ،180  ،152  ،148-146  ،140  ،138
 ،466  ،462  ،453  ،424  ،419  ،405  ،250
-480 ،478-477 ،475 ،473 ،471 -470

 -510 ،508 ،505-502 ،498 ،485 ،481
513 ،511

 ،170  ،156  ،72 خیر:  كارهاي  در  سبقت 
 ،245  ،241  ،236  ،234  ،227  ،221  ،205

265 -264
سفارش به خانواده: 15، 57، 61، 66، 79، 96، 

508 ،464 ،111 ،109 ،102 ،100
سفارش به همسر : 18، 48، 102، 109، 119، 
 ،193-190  ،188  ،187  ،184  ،177  ،167

508 ،498 ،489 ،464
سوء استفاده از موقعیت اجتماعي: 349

سیره ائمه)ع(: 21، 30،  493
سیره پیامبر)ص(: 15، 34

شایعه پراكني: 157، 288، 309- 310، 349، 
380 ،352

شرک به  خدا: 18، 21، 239
شركت در انتخابات: 82، 353

شركت در بسیج: 80، 163- 164، 245، 257، 
 ،418 ،414 -413 ،410 ،407-406 ،313
 ،448-445  ،441  ،437  ،432  ،424  ،420

458 ،456 -455 ،452 -451
شکم پرستی: 18، 28، 154، 174

شناخت خدا: 32، 138، 140، 394
شهادت طلبی: 19، 42، 114، 120، 146، 252

شهدا: 19، 48، 53، 58، 81، 100، 138، 193، 
 ،309  ،305  ،291  ،266  ،248  ،223  ،215

380
شیطان: 18، 48، 54، 57، 64، 78، 110- 111، 
 ،159 -158 ،149 ،143 ،128 ،115-114

نمایه موضوعی
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 ،356  ،338  ،218  ،213  ،196  ،176  ،165
512 ،502 ،480 ،474 ،467 ،443 ،400

-123 ،119  ،101  ،77  ،74 بردباري:  و  صبر 
 -140 ،138 -137 ،134 ،131-127 ،125
 ،154 ،152-151 ،149 ،147 -146 ،141
 ،180  ،178-177  ،173  ،167-163  ،157
 ،495 ،475 -474 ،397 ،349 ،303 ،215

505 ،498
صداقت در رفتار: 150، 317، 397، 399

صداقت در گفتار: 126، 160، 198
 ،277  ،176  ،148  ،43  ،18 مستقیم:  صراط 

476 ،365 ،349 ،334 ،300
صلح جویي : 416، 440، 457

صله رحم: 184، 186- 187، 192-189، 327
 ،263  ،225  ،222  ،215  ،200 ستیزي:  ظلم 

511 ،454 ،420 ،278
ظلم و ستم به دیگران: 401

 عدالت الهي: 128، 163 
عدالت و انصاف: 172-171، 222، 450

مراتب  سلسه  و  قوانین  رعایت  عدم 
 ،444  ،409  ،381  ،219  ،208 فرماندهي: 

519 ،499
عشق به دنیا  نك   دنیاپرستی

 ،464  ،459  ،244  ،173  ،157  ،131 عفت: 
 ،499  ،494  ،490  ،481  ،474  ،467  ،466

513 ،507 ،505 ،503
عفو و بخشش: 105، 107، 192، 226 

علی )ع(: 21-20، 32، 34، 47، 53، 55، 59، 
 ،109  ،102  ،90-89  ،79  ،75  ،65-64
 ،183 ،160 ،147 ،142 ،130 ،121 -120
 ،229 ،226 -225 ،217 ،212 ،207 ،205
 ،282 ،261 ،259 -258 ،250 ،248 ،234
 ،392  ،390  ،382  ،324  ،307  ،303  ،299

441 ،429 ،426 ،408 ،401
سخنان: 20، 32، 47، 59، 65، 75، 79، 89،   
 ،207  ،205  ،147  ،142  ،121  ،109  ،102
 ،259 -258 ،234 ،229 ،226 -225 ،212

 441 ،426 ،282
 ،113  ،100  ،78  ،53  ،35  ،33  ،30  ،28 عمر: 

 315 ،165 ،136 ،129
 -144  ،140  ،129  -128 بیماران:  عیادت 

304 ،150 ،145
عیبت پوشي: 166، 172، 206، 229، 244

 ،155  -154  ،146  ،143  ،118  ،61 غرور:   
520 ،176 ،174 ،170

 غسل: 98، 104
 -129  ،127  ،124  ،123  ،118  ،55 غیبت: 
 ،143 -142 ،140 ،138 ،136 ،134 ،130
 ،168 ،166 -165 ،154 -153 ،150-148

178 -177 ،174 ،172 -171
 غیرت: 165، 213، 244، 478، 490

فاطمه )س(: 30، 73، 105، 126- 127، 131، 
 ،317  ،239  ،194  ،178  ،173  ،138  ،135
 ،491  ،488  ،481  ،478  ،470  ،462  ،405

512 ،506
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توسل به فاطمه )س(: 35، 73، 88، 105  
فتنه گري: 338، 377، 454، 456

فحشا و ناسزا گویي: 43، 55، 58، 78، 103- 
 ،145  ،143  ،136  ،122  ،120  ،113  ،104

480 ،476 ،269 ،240 ،225 ،185 ،155
فروع دین: 22، 159، 211، 220- 221، 238، 

436 ،260 ،248
قانون شکني: 231، 282، 399 

 ،60-57  ،54-52  ،49   ،47-44  ،39 قرآن: 
-79  ،77-75  ،73  -72  ،70-67  ،65-62

 ،104-101  ،99-97  ،90  ،88-85  ،82
 ،187  ،164  ،116  ،113-109  ،107-106

367 ،282 ،189
قناعت : 197

نسل  براي  تفریحي  و  فرهنگي  هاي  كانون 
جوان: 51، 291، 394، 482

 ،254  ،209  ،142  ،129  ،111  ،65  ،51 كفر: 
 ،450  ،434  ،425  ،350  ،335  ،283  ،264

500
كم فروشي: 198

 ،207  ،205  ،203  ،21 مستمندان:  به  كمک 
279 ،277 ،271 ،248 ،243 ،237 ،230

كمک به ضد انقاب: 28، 51، 68، 84، 96، 
 ،328  ،310  ،305  ،302  ،295  ،277  ،169

510 ،476 ،385 ،356 ،349 ،335
 ،158  ،144  ،130  ،121 تواضع:  و  گذشت 

393 ،167 ،160
گره گشایي و حل مشکات: 125، 144، 181، 

 391 ،378 ،374
-120 بیت:  اهل  و  پیامبر  مصائب  بر  گریه 
-133 ،131-129 ،127 ،125-124 ،122

 ،175  ،167  ،162  ،152  ،148  ،145  ،136
182

 ،102  ،92-91  ،76  ،66  ،50  ،31  ،23  : گناه 
 ،130 ،127 -126 ،124 ،116 ،115 ،107
 ،192  ،172  ،161  ،156  ،145  ،140  ،133

416 ،303 ،242 ،216
لهو و لعب : 33، 35، 151، 168، 197

مادیگري: 17- 18، 22، 24، 32، 156، 220
ماه رمضان: 37

مبارزه با دشمنان اسام : 65، 71، 283، 286، 
 ،476  ،416  ،350  ،324  ،306  ،293  ،289

513
 ،329  ،294  ،96 انقاب:  دشمنان  با  مبارزه 

509 ،490 ،380 ،365 ،352
با گناه: 120، 123، 125، 131، 134،  مبارزه 
 ،163 ،156 -155 ،152 ،145 ،143 ،137

 214 ،172 ،169 ،165
 ،220  ،213  ،140  ،125 نامحرم:  و  محرم  

508 ،498 ،496 ،487 ،472 -471
مدارا: 142، 314 

مرگ: 17، 20، 31، 36، 61، 85، 120، 122، 
 ،162  ،151  ،143  ،139  ،134  ،126-125

419 ،409 ،387 ،175 ،173 ،167 ،165
مساجد: 38- 39، 43-41، 49-47، 51، 53، 
 -80 ،77 ،74-73 ،71 -70 ،65 ،62 ،57

نمایه موضوعی
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 ،100  ،97  -96  ،94  -93  ،84-83  ،81
 ،206 ،189 ،129 ،116 ،109 ،104 -103

386
 ،225  ،210،211  ،175  ،32  ،17 مستضعفان: 
 ،297  ،292  ،250  ،248  ،243  ،239  ،231
 ،365  ،340  ،323  ،319  ،317  ،308  ،300

501 ،473 ،445 ،420
 ،273  ،258  ،223  ،211 پذیري:  مسئولیت 

518 ،424 ،349 ،343
مشورت با افراد: 144، 155، 164، 167، 231، 

381 ،307 ،255
معاد: 36، 69، 91، 494

پرستی: 15، 18، 34، 126، 143، 147،  مقام 
520 ،517 -516 ،173 ،153

 مواد مخدر: 514
  ،53  ،42  ،32  ،30-29  ،18  ،16 )ع(:  مهدي 
 ،110 ،105-104 ،100 ،94 ،90 ،56 -55
 ،286  ،284  ،242  ،215  ،196  ،193  ،190
  ،303-301 ،297 ،295 ،293 -292 ،290
 ،322 ،320 -317 ،315 -311 ،309 ،305
 ،371  ،359،366  ،352  ،349  ،340  ،339

396 ،391 ،389 ،386 ،376
 ،90  ،55  ،53  ،29  ،25-24  ،18-16 ظهور:   
 ،375  ،359  ،339 ،335 ،328 ،322 ،311

485 ،396
مهریه: 194

ناامیدي: 27، 84، 108
نام نیکو: 185، 192 

 نجابت)حیا(: 157، 466
نظم و انضباط اجتماعي: 75، 79، 106، 121، 
 ،172  ،168  ،164  ،162  ،152  ،143  ،137

363 ،355 ،343 ،291 ،263 ،246
-101  ،99  -98  ،96-94  ،92  -36 نماز:20، 

117 ،115-108 ،105
نماز اول وقت: 47، 51، 59، 61، 68، 76، 85، 

109 ،96 ،91
 نماز جماعت:41-38، 44- 45، 48- 49، 57، 
-80 ،77-71 ،68 -67 ،63 -62 ،60 -59

 ،108 -107 ،105 ،102-96 ،94 -93 ،91
116-110

 نماز جمعه : 40- 57، 65-59، 84-67، 86، 
 ،107 ،105-102 ،100-93 ،91 -90 ،88

116-115 ،113 -112 ،110-109
نماز قضا:102- 103

 ،98  ،96  ،80  ،40  ،38  -37 مستحب:  نماز   
112 -111 ،108 ،105-103 ،101

نماز واجب: 96، 104- 105
نهي از منکر  نك   امر به معروف و نهي از منکر

وحدت: 16، 46، 50-48، 52، 75، 80، 82، 
 ،218 ،214 -213 ،211 ،208 ،206 ،200
 ،235 ،233 ،231-228 ،226 ،222 -221
-252 ،250-245 ،243 -242 ،239-238

 ،265 -264 ،262 ،260 -259 ،257 ،255
406 ،339 ،334 ،280 ،278 ،276 ،270

وفاي به عهد: 231، 263 
وقف: 196- 197
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 ،286  -285  ،176  ،156  ،110 فقیه:  وایت 
 ،311 ،309 -304 ،302 -301 ،299-289
 -334 ،331 ،329 ،327 -326 ،324-313
 ،348-345 ،343-340 ،338 -337 ،335
-368 ،366 ،363-360 ،358 ،354 ،352

 ،382 -381 ،379-377 ،375-372 ،370
 -399 ،396 -392 ،390 ،388 ،386-384

483 ،409 ،400

همسرداري: 186 
یاد ائمه )ع(: 20- 21، 33، 73، 85، 94، 184، 

292 ،259 ،191
یاد خدا: 16، 30،  32، 39، 43، 46، 50، 61، 
 ،93  ،86 ،84 -83 ،81 -80 ،74-72 ،63
 ،110  ،108-104  ،102-101  ،98-95

116 ،114
یتیم نوازي: 16، 89، 210، 216، 225- 226، 
 ،249 ،246-245 ،243 ،241 -240 ،234

313 ،264 ،261 ،258

نمایه موضوعی





آ
آب بر، عبدالرسول:  405، 459

آخوندي، یداه فرزند ماحسین: 37، 199، 
459

آرو، عباسعلي : 195، 285
آزادي بخش، عبداه: 118، 199

آزمون، حمد اه: 199
آذر شب، علي اصغر : 118، 285، 405

آشفته، توفیقعلي: 119، 285، 459
آشنا، محمد رضا: 37، 199

آفرین، رحیم: 200
آقاحسیني، تقي: 405

آقاقدیري كاشي، خلیل: 119، 406
آقا نقي، احمد : 15، 38، 200

 ،286  ،200  ،119  ،15 حمید:  فرد،  آوري 
460

الف
ابراهیم زاده سابقي، بابا علي : 200، 286

ابراهیمي، علي حسین : 201
ابوالنتصار، بشیر: 119، 406

ابوطالبي، مجید: 15، 38، 120، 201، 286، 
516 ،460

ابوفاضلي، حجت اه: 39، 120، 406، 461
ابونصري، علي نقي: 16، 201،  286

ابهري ایرانق، حبیب: 201، 286
اجالي آذر، علي: 461

احمد پور شاهي، محمد: 202،
احمدي، ابوالفضل: 202، 461،

نمایه شهدا
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احمدي، احمد: 287، 406، 461،
احمدي، شیرمراد: 16 ، 202،

احمدي شهرابي، حسن: 202، 
احمدي فروشاني، سید محمد حسین: 120، 

،407 ،202
 ،462  ،407  ،203 مسعود:  یزدي،  احمدیان 

،514
احمدي نیا، مرتضي: 407، 462، 

اختیاري، داوود : 120، 462،
 ،2 8 7 اخاص طلب، محسن: 121، 

،462 ،407
اخوان، رحیم : 203، 287،

 ،203  ،121 الدین:  شهاب  آبادي،  ادریس 
،408

ادیبي، حسن: 121، 287
اردكاني، مجید: 122، 203، 287، 408،

ارشاد، سید مصطفي: 462،
ارشادي لمر، قلي: 39، 203،

اسدالهي شهیر، محمود: 39، 122، 204، 408، 
،463

 ،183 ،40  ،16 اه)ابوالفضل(:  اسدي، صدر 
،463 ،204

 ،288  ،204  ،122 بهروز:  اسعدي)اسدي(، 
،408

اسفندیاري، مهدي: 16، 40، 122، 408،
اسکندري، علي: 40، 123، 205، 409،

اسکندري، قدرت اه: 205،
اسماعیل زاده سودجاني، علي نقي : 288،

اسماعیلي جزن)حزن( آبادي، حسین: 205، 
،409

اسماعیلي دستگردي، بهمن: 288، 409،
 ،205  ،183  ،123 سعید:  سید  اصطهباناتي، 

،463 ،289
ابوالمحسن: 16، 124، 205، 289،  اصفهاني، 

،463
اصاني فسندوز، اصان: 17، 289،

 ،  16 هاشم:  میر  حسیني)اسکنداني(،  اصل 
،290 ،124

اعتدال پور، محمدعلي: 290،
اكبر نژاد، محمد: 124، 464،

اه دادي، مهدي: 125، 206، 290، 464،
الیاس پور، گلباد: 40، 206، 516

 ،409  ،206  ،125  : حسن  سید  فرد،  امامي 
،464

 ،291  ،125  ،41  ،17 محمود:  اللهي،  امان 
،464

امن زاده، مهدي: 17، 292، 
امیري، سید جال: 207، 292،

امیري خورمه، وحید: 183،
امیني، علیرضا: 41، 465،

امیني، فضل اه : 207، 292، 410، 465،
امیني، یداه: 410، 465،
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امیني پور بهابادي، محمد رضا : 207، 293،
امیني كهریزسنگي، رمضان : 207،

 ،41 حسین:  محمد  دزفولي،  زاده  انجیري 
،207 ،184 ،126

انصاري، حسین : 184، 410،
انصاري، مجید : 126، 208، 293،

انوار اربابي زلو، منصور : 293، 411،
اویسي فردویي، عباس : 208، 294، 411،

ایرانپور، علیرضا  : 42، 126، 208، 294، 411، 
516 ،465

ایرانشاهي، ناصر: 208، 294،
ایراني، ابوالحسن : 209، 294، 411،

ایزدي دستنایي، لطف اه: 209، 295،
ایلون كشکولي، رضا : 295، 465،

ایماني، فرهاد: 42، 209،

ب
بابا زادگان، غامعلي :

بابایي، علي اصغر : 42، 127، 295،
با خدا قمصري، حسین: 209،

بافراني)باقراني(، علي : 42، 127، 296، 411، 
،466

بافقي، علي اكبر : 209، 296، 412،
باقر خان عالمي سفایي، علي : 127، 210، 

،466 ،296
باقري، احمد : 127، 184، 297،

باقري، محمدعلي : 297،
باقریان زاده، علیرضا : 43، 210، 297، 412،

باقریاني، حبیب اه : 297، 466،
بالوایه، صدر اه : 43، 128، 210، 298،

بختیاري، فرهاد: 43، 210،
 بختیاري آزاده، غامرضا: 44، 298،

بخشي، مصطفي : 298،
برومند، علي : 18، 128، 184، 412،

برومند، قربانعلي: 184، 298،،
برونسي، عبد الحسین : 44، 210،

بزرگ ابراهیمي، پرویز: 127، 128،
بشاش، ناصر : 44، 412،

بغیري، حمید : 45، 129،
باغي اینالو، علي : 211، 466،

بنایي بروجني، لطف اه : 211، 298، 467،
بویزه، حسنعلي : 129، 211، 299،

بهاء الدیني، سید محمد : 299، 412،
بهادري، كرامت : 211، 299، 412،

بهار وند احمدي، یعقوب: 299، 467،
بهرامي قلعه سفیدي، محسن : 45، 195، 211، 

517 ،413 ،300
بهزاد پور، حمید : 45، 129، 185، 195، 212، 

،514 ،467 ،413 ،300
بهزاد پور، رجب : 18، 46، 212، 467،

بهزادي هاري، مجتبي : 413، 468،
بیات، عباس : 18، 129، 212، 300،

نمایه شهدا
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بیات، محمدحسین : 300،
بیاور، غامرضا: 130، 

بیگلري، حسین: 130، 301، 468،
بیگي حبیب آبادي، محمد رضا : 212، 413، 

،468
بیگي دارگاني، ابوالقاسم: 18، 213، 301،

بیگي هرچگاني، حجت اه : 46، 301،
پ

پاپي خلیل آبادي، آدین علي : 213، 301، 
،414

پارسایي، علیرضا : 46، 185، 213، 301، 414، 
،468

پتکي، شیروده: 214، 414،
پراهام، عوض : 302، 469،

پرتانیان، موسي الرضا : 47، 214،
پرواز، خیراه : 47، 214، 302،
پروین، فریدون: 19، 48، 214،

پروینیان، سید رضا : 130، 215، 302،
پند یار، علیرضا : 48، 215،

 ،303 ،130 ،19 : پور رضا كرد بچه، محمد 
،469

پورمبین، حسین : 48،
پیکاني قارانه، ناصر : 131، 215، 303، 469،

پیله ور، عباس : 48، 215، 303، 414،
ت

 ،303  ،216  ،48  : فرزندعلي  محمود  تابش، 

،415
ترابي، سید رضا : 415،

ترک، حسین : 49، 131، 216،304،
تركاشوند، هوشنگ: 49، 216،
تصاعدیان، مجید: 304، 470،

تقي پور جمشیدي، یوسف : 49، 304،
تقي لو، اسرافیل فرزند اسماعیل: 49، 304، 

،470 ،415
تقي یي، محمد علي : 50، 305،
توسلي، عبدالمجید : 131، 305،

توكل پور، محسن : 131، 217، 305،
توكلي گار ماسه، صفر علي: 50، 132، 306،

تیموري سردار آبادي، قربان علي : 19، 50، 
،132

ث
ثابتي نوش آبادي، محسن : 306، 470،

ج
جانفزا، علي اكبر : 306،

 ،415  ،217  ،132  ،51  : علیرضا  جانقربان، 
،470

جباري، محمد رضا : 217،
جرجاني، حسین : 416،

جلیلي بال، هادي : 217، 416،
جعفر زاده، محمد حسن : 306، 416، 470،

جعفري، بهروز : 51، 218، 307،
جعفري، علیرضا : 19، 218، 307، 471،
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جعفري، محبت اه: 132، 196، 307،
جعفري نجف آبادي، حسین: 196،

جمالي، شجاعت اه : 218، 308، 416،
جمشیدي، علي: 218، 308، 416،

جمشیدي، مجید: 133، 308،
 ،308  ،218 محمدرضا:  افاراني،  جمشیدي 

517 ،471
جمشیدي فرد، علي : 51، 133، 219، 417،

جواد پور، صابر : 471،
جوادي ، احمد رضا : 219،

جوشقاني حسین آبادي، عباس: 309، 471،
جوكار، نگهدار : 219، 309، 417،

جو مردي، یداه : 219، 309، 417،
 ،133  ،51  : الکریم  عبد  اهوازي،  جهانگرد 

،472 ،310 ،219
 : محمد  آبادي،  حسین  جهانمرد)جوانمرد( 

،133 ،52 ،20
چ

چاكر الحسیني ابر قویي، مجید : 134، 185، 
،472 ،310 ،220

چپردار، خسرو : 52، 134، 310،
چراغچي، مجتبي )محمد( : 417،

چراغي ولوجردي، احمد)مجتبي( : 20، 52، 
،472 ،310 ،220 ،185 ،134

چگیني، مرتضي : 134،
چوبداران، محمد هاشم: 134، 310، 417،

چهره برقي، ناصر: 311، 473،
ح1

حاج ربیعي، مهدي : 220،
حاج محمدي، محمد  : 311، 418،

حاج غني، مجید : 20، 220، 311، 517
حاجي زاده، عباس : 52، 311، 418، 473،

حاجي مراد، نیزه : 53، 312، 418،
حاجیان، محمد حسین : 135،

 ،53 : حاجیان حسین آبادي، محمد حسین 
،473 ،312 ،220

حاجیلو، محمد: 135، 221، 312، 518
 ،312  : نوروز  باورصاد،  حاطمي)حاتمي( 

،418
حبیبي ، عقیل : 221،
حبیبي، مجید : 313،

حبیبیان، محسن : 54، 135، 313،
 ،186  ،54  : ابوالفضل   طاهري،  حجاریان 

،474
حجتي پور، احمد : 221، 474،

حجتي نجف آبادي، رضا : 221،
 ،136  ،20  : علي)حسین(  محمد  حججي، 

،313 ،222 ،196
حدادیان،  محسن : 222، 474،

حساس، مجید : 314، 474،
حسن زاده، علیرضا : 314،

 ،222  ،20  : )اكبر(  ابوالفتح  زهرایي،  حسن 

نمایه شهدا
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،418 ،314
حسنوند، عزیزاه: 222،

حسنوندي، توكل: 314، 474،
حسني، بهمن :222، 315، 419،

حسین جاني، محمدرضا : 21، 136، 186،
حسین علي بیگي، علیرضا : 137، 475،

حسیني، بهرام: 315، 419،
حسیني، بهمن : 54، 315،

حسیني، حسن : 54، 186، 223، 419،
حسیني، سید سعید : 55، 137

حسیني، سید عباس : 137،
حسیني، عطاء اه : 315،

حسیني، سید مهدي : 223، 316،
حسیني، نور بخش : 316،

حسیني رناني، سید جمال : 55، 137، 223، 
،419

حشمتي، قدرت اه: 316، 
حق شناس، سید محسن : 21، 138،

حق شناس گرگابي، ناصر : 56، 223،
حق گو، فرامرز : 316، 475،

حقیقي اراني، رضا : 138، 475،
حمزه زاده، میر مهرداد : 56، 138، 224،

حیدري، سلمان: 419،
 ،420 ،317 ،139 ،21 : حیدري، غامحسین 

،475
 ،317  ،224  ،139  ،56  : علي  قنبر  حیدري، 

،475 ،420
حیدري، محمد رضا : 57، 139، 224، 317، 

،476 ،420
حیدري سروستاني، محسن: 224، 317، 420،

حیدري فرید، قدرت اه: 224، 318،
حیدري مدوییه، رضا : 421، 476،

حیدري یزدي، سید محمد : 57، 318، 421، 
،518 ،476

 ،140  : اكبر  علي  آبادي،  دولت  حیدریان 
،421 ،318 ،225

حیدریان دهکردي، حبیب اه : 477،
خ

خادم پاپي، شاپور: 225، 319،
خالقي اصفهاني، حسین : 140، 196، 225،

خان زادي، علي: 57، 140، 225، 319،
خان عالمي سفایي، علي باقر :

خان محمدي، غام رضا : 226، 319،
خاني ورتوني، احمد: 320،

خبازي نظر لو، محمد علي: 421،
خدایاوران، محمد : 320، 422،

ابراهیم: 22، 140، 320، 422،  خسروآبادي، 
،477

 ،321  ،226  : محمد  علي  شیري،  خسرواني 
،477 ،422

 ،226  ،141  ،58  : یار  علي  عمرو،  خسروي 
،477 ،422 ،321
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خلیفه ابهرچائي، مهرداد : 22، 58،
خلیلي، غدیر : 58، 321،

خندان، مهدي : 226، 422،
خنداني، اورنگ : 322، 478،

خوش رفتار، علي)ناصر( : 58، 322،
خوش قلب طوسي، سید كریم : 478،

خوییني، بهرام : 141، 423،
خیر الدین، عبد الرضا : 59، 322،

خیري پیله رود، حبیب : 22، 59، 226،
د

داراب پور، علي محمد: 22، 322،
دارایي، جمعه: 59، 478،

داوري دولت آبادي، حسن : 23، 227، 322،
دباغ فردوس، محمد رضا : 141، 227، 323، 

،518 ،478 ،423
دبستاني، نادر : 323،

درگاهیان تیزابي، مراد علي: 227، 423،
 ،142  ،59  : علي  محمد  خویدكي،  دشتي 

،323
دگله، غامرضا : 60، 142، 227، 423،

داورفر، بهرام : 60، 228، 518
 ،423  ،143 اصغر:  سهروفیروزاني،  دهقان 

،478
دهقاني اشکذري، بمانعلي : 60، 228، 323، 

،479 ،424
 ،324  ،228  : داوود  لویي،  تیمور  دهقاني 

،479 ،424
دهقاني فیروزآبادي، مصطفي : 60، 143،

دهنوي، علي اصغر : 324، 424،
ذ

ذاكري، سید جعفر : 61،  324، 424،
ذبیحي، علي نقي: 425،

ذوقي، سیف اه : 143، 325، 425، 479،
ذنوبي، محمدرضا : 325، 

ر
رادي، محسن : 144، 186، 228، 479،

رازقندي، علي : 61، 144، 187، 325، 425، 
،480

رام نژاد، سید عباس : 229، 325، 480،
رباني، مصطفي : 425،

رجب علي زاده، حسین : 144،
رجبي ، علي اكبر : 229،

 ،326  ،187  ،145  ،23  : ابوالحسن  رحماني، 
،480

رحماني، قدرت اه : 326،
رحماني، موسي : 229، 326، 481،

 ،326  : اه  كرامت  كوشککي،  رحمانیان 
،481

رحیمي، عبدالمجید : 62، 230، 327،
رحیمي، محسن : 230،

رحیمي اقدس، رسول : 426،
رستگار، مرتضي : 145، 187،

نمایه شهدا
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 : جواد  محمد  ابراهیمیان،  مقدم  رستگار 
،481 ،426 ،327 ،230

رستمي، عباس : 62، 145، 230، 481،
رستمي نامداري، طهماسب : 62، 327،

 ،230  ،62  ،23  : مهدي  كازروني،  رستمیان 
،426 ،327

رشیدي، رمضانعلي: 231، 328، 426،
رضا پور، اسداه : 63، 328، 482،

رضا كرمي، ابراهیم : 231، 329، 518،
رضا محمدلو، علي یار :

رضایي، علیرضا : 329، 482،
رضایي برزاني، اكبر : 63، 231، 329، 426،

رضایي برزاني، سعید : 329،  482،
رضایي صدر آبادي، حبیب اه : 187، 231، 

،427
رضاییان، علي)حسن( : 24، 63، 145، 231،

رضیعي، مجید: 24، 64،
رضواني، بهروز : 188، 232، 330، 427،

رفیعي، حسینعلي : 330،
رمضاني، امر اه : 232، 427،

 ،64  : فرامرز)علي(  لتحري،  زاده  رمضاني 
،483 ،330

رمضاني قهدریجاني، یداه: 482،
رنجبر، محمد جواد : 330،

رنجبر، همتعلي: 232، 331، 427،
رنجبر آتدوتان، علي : 232، 427،

رنجکش، فرهاد : 64، 331، 428، 483،
رنجکش آدرمن آبادي، محمد : 233، 331،

 ،233  ،146 جواد:  سید  ستاره،  پرور  روح 
،428 ،331

روشن، حسن : 24، 65، 233، 483،
رویگران، امیر : 332، 428،

رهایي قطب ّآبادي، مصطفي : 65، 332،
ریاحي، علي اكبر : 24، 65، 146، 332، 428،

ریحاني سیچاني، محمد علي : 146،
ریسمان تاب، محمد حسین : 147، 429،

ریوندي، حسین : 65، 233، 332،
رییسي، نادر : 233،

ز
زارع، مهرزاد : 234، 333،

زارع زاده، محمدرضا : 24، 333، 429، 484،
زارع صالحي، علي رضا : 147، 333،

زارع هرندي مصطفي: 234، 429، 484،
زارعي، علي : 25، 66، 234، 429،

زراعت كار، هاشم : 66، 147، 234، 429،
زرین، محمد : 430،

زماني، شیر علي : 333،
 ،334  ،235  ،25  : هادي  سید  ثاني،  زماني 

،484
 ،334 ،25 : آبادي، غامحسین  نوک  زماني 

،484
 ،188  ،147  ،66  : ابراهیم  یـزدي،  زمانیان 
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،430 ،235
 ،148  ،66  : محسن  بوستانه،  الدین  زین 

،236،334
ژ

 ،236،334  : ابراهیم  محمد  حاجي،  ژاله 
،485 ،430

س
سادلجي، قدرت اه: 25، 236،

ساكي، مصطفي: 335،
 ،148  ،67   ،26 ابراهیم:  علي،  غام  سالک 

،485 ،430 ،335 ،236 ،188
سبحانیان، عبدالصمد: 485،

سبحانیان، غامرضا : 335، 430،
سبزواري، نوراه: 67، 237،335، 431،

 ،237  ،188  ،148  : ابوالحسن  نژاد،  سپهري 
،336

ستار شمس آبادي، محمد حسین : 68، 148، 
،485 ،237،336

سرانجام، جمشید: 68، 237،336،
سرداري، محمد تقي: 68، 337،

سعادت آگاه، سید محمود: 68، 188، 237، 
،431

سعادتي فر، علي: 148، 237،337، 431،
سعدي، عبداه : 337، 431،

سگیر، غام رضا: 69، 337،
سلطاني، حمید رضا: 69،337، 431،

سلیماني، مجید : 238،

سلیماني، ناصر : 69، 238،338، 485،
سلیماني درچه؟، محمد تقي)رضا(: 238،

 سفید خاني، فردین: 70،338، 432، 486،
سفیدكار، یداه فرزند رمضانعلي : 238،

سنگدویني، حسین:338،
سواري، اصغر: 70، 

سوخته زاده، علي رضا : 70، 238، 432، 486،
سوري، الیاس :338، 432،

سیاوشي، شیر محمد: 148، 238، 432، 487،
سید مهدي، سید امیر:339، 

سیدي نیاسري، سید حسن)حسین(: 26،  70، 
،432 ،239،339

  سیستانه اي، محمد رضا : 239،339،
سیفلو، علي: 189، 433،

ش
شادمند، محمد باقر : 339،

شاطر كهکي، محمد تقي: 239، 487،
شالبیگي، علي اصغر :340،

شاهسون، مهدي:340، 433، 519،
شباني، محمد رضا : 239،340، 433،

شریف زارع سفید داریني، وحید: 150،340، 
،487

شریعتي نیا، مهدي: 71، 240، 433،
شریفي، ایرج: 26 ، 240،340، 434،

شریفي، علي: 26، 71، 150، 196، 240،

نمایه شهدا
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شریفي رناني، بهمن: 71،  150، 241، 341،
شریفي صدر، جواد : 71، 189، 241،

شفیعي، غامحسین: 72، 341،
شکوري، محمد رضا : 72، 241، 341، 487،

 ،73  ،  27 صادق:  محمد  گركاني،  شکوري 
،519 ،487 ،241 ،150
شهري، مسعود: 26، 488،

شهني خواجه، داریوش :342، 424،
شهیدي،  كردم: 73، 

شهیدي راد، محسن: 73، 151، 242،342،
شیخ حسني، طهماسب:342،

شیخ حسیني، حبیب اه:343، 424،
 ،73 علي:  محمد  برزكي،  شیخي)شیخ( 

،488 ،434 ،242،343
شیخي زازراني، مرتضي: 74، 242،343،

شیاسي، ناصر : 74، 242،
شیر افکن، محمد: 27 ، 74، 151،343، 435، 

،488
شیرزادي، جعفر : 74، 243،344،

شیري، حسن: 435،
ص

 ،243  ،151  ،75  : بهروز  خورزوقي،  صابري 
،515

صادقي، غام رضا : 189،344، 435، 488،
 ،435 ،243،345 ،75  : علي  صادقي جهاني، 

،489

صادقي زلفي، شنبه: 244، 
 ،435 ،244،345 ،151 ،75 : صالحي، محمد 

،489
صالحي مورگاني، اسکندر: 76،335،

صایبي، محمد : 76،
صحرایي، محمد: 152،

صرافي، امیر همایون : 76، 244، 436، 489،
صفاریان، عارف : 77، 489،

ناخدایکم صفایي، محمد رضا: 244،
صفري، احمد: 77، 189، 245،346،

صفري، جلیل:346، 436، 490، 519،
صفري، علي اصغر: 152، 

 ،28    27 ناصر:  احمدصمدي،  صلبصیادي، 
،346

صمدي، ناصر: 77، 245،346،
 ،152  ،77  : حسین  سفلي،  برج  صمدي 

،436 ،245،347
صندوق ساز زاده، ناصر : 77،347،
صنعتي، حسن )حسین(:347، 490،

صوفي زاده ، محمد حسین: 78، 153،347،
ض

ضامن مهرابي، علي : 27، 78، 153، 245،347، 
،436

ضیایي، خدا بخش: 245،
ضیایي، محمد رضا: 153،

ضیغمي، مسیح اه: 78، 490، 519
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ط
طالبي دخت، بمانعلي: 27، 437، 490،

طاهر خاني، فرهاد: 246، 437، 490،
طاهر طااري، اصغر : 79، 437،

طاهریان،محمد : 154،
طاهري، محمد ابراهیم: 491،

طاهري بوئیني، محسن : 246، 437، 491،
طباطبایي، سید مرتضي: 246،

طب صیادي، احمد: 79، 154، 246، 491،
طوسي اول، محمد رضا: 79، 247،

طینوشي، حیدرعلي: 247، 
ع

عابدي درچه، جعفر:350،
عادل، محمد اسحاق: 28 ، 79،

عادل نیا نجف آبادي، محمد : 350، 437،
عاشوري كپورچاي، علي: 247، 

عاصمي مردق، علي: 80، 248، 437،
عالي پور مرغملکي، مراد : 248، 350، 438، 

،491
عباسي، رضا : 80، 197، 248، 350، 492،

عباسي، محمود : 80، 492،
عباسي، مهدي: 350، 438،

عباسي بهارانچي، علیرضا: 492،  
 ،248 حسن:  تودشکي)تورشکي(،  عباسي 

،492
عباسي مکوندي، غامعباس: 81، 249، 351،

عبداه پور، علي: 351، 438،
 ،154  ،81 جواد:  عبدالمنافي)موحدي(، 

،351 ،249
 ،351  ،249  ،81 علي:  دهکردي،  عبدالهیان 

،520 ،438
عبدلي، حجت : 81، 249، 352، 438،

عبدي، اسد اه : 82، 250، 352، 439، 493،
عبدي، محمد تقي: 250، 352،

عبدي قبار، موسي: 493،
عجم گرد، محمود : 82، 154، 250، 353،

عجم لو، شمس علي : 82، 251، 353،
عرب خانقلي خالقیان، رجبعلي : 251، 353، 

،439
عرب خالقیان)خانقلي(، عباسعلي :

عرفاني، اسد اه : 251،
عزیزي بروجني، محمود: 155،  353،
عسگر زاده، احمد : 251، 354، 439،

عسگري، رامین : 354،
عسگري فردویي، محسن: 189، 354،

عشق یار، محمد رضا : 83،
عضدي)صادق عطار(، حسن : 251، 440،

عقیلي خسرو شاهي، محبوب)مسعود( : 355،
عاف، ناصر: 83، 252، 355،

عاقه مندان، جواد : 252، 355، 440، 493،
عایي، عین اه : 155، 355،

عایي، نادر :356، 440،

نمایه شهدا
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علمداریان، احمد: 28 ، 83، 155، 252، 356،
علیایي، محمد: 493،

علي آبادي، خلیل: 356،
علي باایي چریاني، محمد رضا : 84، 155، 

،440 ،357 ،252
علي زاده، محسن: 28،  
علي زاده، عادل: 441،

علي زاده گاف دوشه، سیدحسین : 357،
 ،156  ،84  : مهدي  محمد  محمدي،  علي 

،441 ،357
علي نژاد، محمد باقر : 156، 357،

علییاري، علي: 357، 
علیایي، محمد: 29 ، 84، 252، 441،

عمویي، ابوالفضل: 358، 
عودي، اسماعیل: 84، 190،

عوضي، اسد اه: 197، 358، 441،
عید صد، رحمان: 358،

غ
غفاري، عبد اه : 156،

غامحسین پور، امان اه: 85، 157، 358،
غامي، رحیم : 253، 359، 441، 493،

غامي، ناصر : 85،
غیوري گوشه نشین، مهدي: 85، 190، 359، 

،494
ف

فاضل، محمد: 85، 253، 359، 520،

فتحیان، مجید: 86، 157، 494،
فتوره چي، حجت: 86، 442،

فخاري، علي محمد: 86، 253، 494،
فدایي طهران، حمید : 86،

فرامرزي، بیژن : 87، 253، 359، 494،
فرج زاده، محمد حسین : 87، 253، 494،

فرجي، جعفر: 29، 87، 360، 442،
فرحبخش، علي اصغر: 157، 254،

فرخي، اسماعیل : 157، 360، 442، 495،
فرهادي، مجید : 157، 254،

مهدي:  محمد  قاضي،  پوركوشک  فرهمند 
،495

فرهمندي نژاد، علي : 254،
فرهي، غام رضا: 29 ، 87، 158، 254،

فشاركیان، محمد علي: 360،
فاحت پور، بهروز)مهدي(  : 255، 495،

فاحتي مروست، ناصر: 360، 
فاح شیرواني، عبداه : 88، 255، 360، 495،

 ،361  ،255  ،190  ،158  : محمود  فاز،  فاح 
،496

فاحیان، مهدي : 88، 255، 361، 496،
فوادي حقیقي، علي كرم : 255، 361، 496،

فیض، عباسعلي: 197، 361،
فیضي بخشایشي، عزیز: 442، 496،

ق
قادر پناه، علي عباس )بهرام(: 159، 362،
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قاري ایوري، محسن: 89، 159، 256، 362، 
،497

قاسم نژاد، شیرزاد: 30، 256، 362، 497،
قاسمي، ابوطالب : 159، 363،

قاسمي، سعید : 256،
قاسمي، غامرضا: 89، 160، 363، 497،

قاضي زاهدي، عباس: 89، 256،
 ،257  ،190  ،30 علي:  غریب  بلیاني،  قایدي 

،443 ،363
قایمي، نادر)مهدي(: 160، 257، 363، 443،

قایمي، محمد جعفر : 257، 364، 497،
قایمي تهراني، مهدي: 257، 364،

قدس)حسیني(، كامیار)حسین( : 258، 364، 
،498 ،443

قدیري قهدریجاني، حسینعلي: 258، 364،
  قدیمي، امان اه : 443،

قرآن نویس، هادي: 161، 258، 364،
قرباني، حسنقلي : 190، 197، 365،

قرباني، محسن : 365،
قرباني، یوسف: 30، 498،

قربانعلي، رمضانعلي : 90، 161، 365،
قریشي، سیدمحمود : 365، 498،

قلي زاده، محمد حسن: 90، 366، 498،
قلي نژاد، غامحسین: 258، 366،

قندهاریون، علي رضا : 90، 259، 366، 443، 
،499

قنواتي، حسن : 91، 161،
قیصري نجف آبادي، مصطفي: 91،  366،

ک
 ،367  ،259  ،161  : قاسم  ابرقویي،  كارگر 

،499
 ،91 حسن:  محمد  آبادي،  حجت  كارگر 

،499 ،367 ،162
كارگر جهرمي، شعبانعلي : 367،

 ،259  ،91  : حسین  محمد  كرمي،  كارگري 
،499 ،367

كارگشا، هاشم: 31 ، 91، 162، 259، 368،
كاشاني، علي: 92، 260، 368، 444،
كاظمي ابیازني، حسین: 92، 162،

كاظمي شیخ شباني، روح اه : 31، 92، 162، 
،500 ،444 ،368

كافي گنگ، اصغر: 92، 163، 260، 500،
كاویان، محمد حسن: 260، 

كاویاني، مصطفي : 93، 260،
كدخدا زاده، محمد علي: 260، 368، 444،

 ،163  ،93  : اصغر  ورنامخواستي،  كرباسیان 
،444 ،368 ،261

كرد، احمد : 31، 369،
كرداري یامچي، صمد: 93، 369،

 ،261  ،93 مهدي:  سید  القریشي،  كرماني 
،445 ،369

كرمي، حبیب: 163، 370، 445،
 ،94  ،  31 الرحمن:  عبد  هرستاني،  كرمي 

نمایه شهدا
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،370 ،261
كریمي، اسماعیل: 262، 370، 445،

كریمي،حسنعلي : 191، 370،
كریمي، غامرضا: 94، 164، 500،

كریمي، مسعود: 94، 371،
كریمي، محمد تقي: 95، 371،

 ،262 ،164 ،95 : كریمي سودرجاني، سعید 
،445 ،371

كریمي سودرجاني، عبد الحمید: 95،
كریمي كشکولي، قهرمان: 164، 445،

 ،372 ،262 ،197 ،95 : كشاورز، محمد رضا 
،500 ،446

كشاورز رضایي، بهنام : 96، 372،
كشتکاران، علیرضا : 262، 372، 446،

 ،446 ،262 ،  32 ابراهیم:  كشوري دوغایي، 
،501

كاهدوزان، علي : 96، 165، 263، 373،
كلوشادي، حسین: 96، 165، 373، 501،

كمیلي فر، علي: 97، 165، 374،
كوكبي، ذبیح اه)محمد(  فرزند علي: 97، 

،446 ،374
كیانیان، عباس: 263،

گ
گرجي، علي: 97، 374،

گرجي زاده، قوام: 97، 165، 263،
گلستاني، امیر: 32، 98، 263، 375، 447،

 ،263  ،166  ،98  ،32 بیژن)عبداه(:  گلشن، 
،375

 ،264  ،166  ،98 اسماعیل:  محمدي،  گل 
،501 ،375،447

گل محمدي، سعید: 376، 447، 502،
گله داري، مهرداد: 98، 166، 264،

گودرزي، محمد: 447،
گودیني، غام حسین: 98، 264، 376،

ل
لگزایي، سید رضا: 99، 167، 191، 376، 447، 

،502
اله، جعفر : 264،

لطفي، محمدرضا : 265،
لطیفیان، حمید : 376، 503،

م
ماجدي، سید مصطفي: 99، 167، 265، 377،

مانده علي، خسرو: 265، 
مانیان سوداني، مصطفي: 99، 265، 448،

 ،167  ،99 مهدي:  محمد  طوسي،  متدین 
،266

متقیان سلماسي، محمد رضا : 100،
مجنوني، محمد : 100، 168، 377،

مجیدي، رضا : 100، 377،
 ،378  ،266  ،100  : كاظم  محبي كردسفلي، 

،448
محمد پور، محمد : 168، 266، 378، 503،
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محمد تقي، علیرضا : 378،
محمدي، امراه: 503، 
محمدي، توكل: 379،

محمدي، حجت اه : 266، 379،
محمدي، حسن: 32، 100، 168، 380،

محمدي، خداخواست : 266،
محمدي، رضا قلي: 380، 

محمدي، علیرضا:  101، 267،
محمدي، علي مردان : 267، 380،

محمدي خلص، مهدي: 168، 381،
محمدي قهساره، محمدحسین فرزند محمد 

باقر: 503،
محمودي، محسن: 381، 

محواتي، جعفر : 101، 381،
مخملي، مجید: 267، 504،

مراد كیاني، محمد: 168، 381،
مرادي، هدایت علي: 504،

 ،382  ،267  ،169 علي:  زازراني،  مرادیان 
،448

مرادي پور، علي: 267،
مرادي قلعه چي، حیدر: 191، 382،

 ،268  : رضا  امین  شیرازي،  مطلق  مرادي 
،382

مزدستان، صادق: 382، 449،
سقط فروش)مسقط فروش(، مصطفي: 504، 

مشفق نسب، نجف قلي: 33 ، 268،

مشکیني، مهرداد: 102، 268، 283، 504،
مصطفایي، عیسي: 283، 383، 449، 505،

مظفري، محمد رضا: 191، 268، 383، 505،
 ،169  ،102 صالح:  آبادي،  حسین  مطلبي 

،505 ،268
معتمد الشریعتي، سید كمال الدین: 33 

معماري نژاد، شاپور: 103، 449،
معمر قلعه خلیلي، داداه : 505،

مغانلو، قادر: 169، 384، 449، 505،
 ،197  ،192  ،170  ،103  ،  33 احمد:  مفید، 

،506 ،384 ،269
مقاره زاده اصفهاني، علي : 104، 170، 269، 

،506
مقامي، علیرضا: 104، 269،

مقدسي، مجید: 34 ، 104، 171، 270، 384،
ماپیري لیواري، حسین : 171، 192،

 ،270  ،104 حمیدرضا:  چاوشي،  ماحسین 
،385

ملک پور نوسفادراني، رضا : 105، 171، 270،
ملک زاده، محمدجواد: 449،

منصوري شوازي، صمد: 105، 270، 385،
منصوري كله جوبي، عباس: 385، 

موتاب بفروبي، علي: 105، 385، 506،
موذني، محمد رضا: 105، 171، 192، 198، 

،450 ،385 ،271
موسوي، سید عبدالمناف : 386،

نمایه شهدا
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موسوي، سید عیسي: 34، 192، 271،
 ،271  ،106 فرید)علیرضا(:  سید  موسوي، 

،507 ،386
موسوي، میر نادر: 107، 386، 450،

یحیي)سید  سید  آبادي،  احمد  موسوي 
مصطفي(: 172، 386، 450،

سیدرضا  سهرفروزاني)مهرفروزان(،  موسوي 
،271 :

 ،272  ،172 محمود:  سید  كاته،  موسوي 
،450 ،387

موسیوند، علیرضا : 272، 388،
موسي زاده جبدرقي، موسي : 507،

موشاني، علي محمد: 172، 
 ،272  ،107  : قدرت  موسي،  ایزد  موایي 

،388
 ،272  : محمدرضا  قهفرخي،  دخت  مومن 

،507 ،451 ،388
مویدي، كاووس: 34 ، 173، 388، 507،

مهاجر محمود حق، علي اصغر: 173،
 ،451  ،389  ،273  ،107 اسفندیار:  مهدي، 

،508
مهدي زاده قهدریجاني، حمزه: 451،

مهدي زاده، مجید : 389،
مهري، سعید : 389،

 ،390  ،192  : احمد  آبادي،  حبیب  مهرابي 
،508

مهکام، فرید: 173، 

میدان جنگ، حسین : 390،
میرابوالقاسمي، سید علي : 273، 508،

میر جعفري، سید مصطفي: 273، 390، 508،
میر حبیب اه حرازي، سید علي رضا : 390،

میر حسیني، رضا )136: 107، 273،451،
میردار، امیر : 274، 451،

میرزازاده ادركاني، محمد رضا : 391،
 ،274 تقي:  محمد  بنیادي،  محمدي  میرزا 

،452 ،391
میرزایي، علي اكبر: 274،

میرزایي، فریدون: 34 ، 174، 274، 391،
میري، حمیدرضا : 392، 508،

میکاییلیان، نوروز علي : 392، 452، 509،
ن

نادري، ناصر: 108، 392،
نارگاني، محمدرضا: 275، 393،

 ،174 ،108 ،  35 سید محمد رضا:  ناصریان، 
،393

ناصریان، رحیم: 393، 
ناهیدي، علیرضا : 275، 393،

نبي زاده، حسین : 515،
نجاریان كرماني، احمد: 109، 174، 394، 

نجفي آرمان، معصوم علي: 109، 275، 452،
نجفي جز، علیرضا: 394، 

 ،276  ،109  : همایون  هرچگاني،  نصیري 
،452
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نصیریان، حیدرعلي: 110، 193، 276، 394،
نظري، حسن: 276، 452، 509،

نظام، حمیدرضا : 110، 277، 394، 509،
نعمایي، سهراب : 110، 453، 509،

نعمت اللهي، منصور: 395، 
نعمتي، احمد: 395، 

نعمتي گیو ، حسن علي: 395، 453،
نقابي، علي اصغر: 111، 277، 395، 453،

نقدي، اصغر: 396، 453،
نقدي، نجي اه: 277، 454، 510،

نکویي، علیرضا : 396،
نوابي، عباسقلي: 193، 277، 396،

نوابي، مهدي: 175، 278،
نورالهي، مهرداد: 111، 

نوري زوردگاني، كوروش: 175، 278، 397، 
،510 ،454

نور علي نژادیان قصاب، محسن: 397، 
 ،397  ،279  ،193  ،111  : ابراهیم  نوروزي، 

،454
نوروزي اصل، عبد العلي: 111،

نوروزیان، علي: 397،  
نوروزي فهیم، غامحسین: 112، 175، 279، 

،510 ،398
نوین، حسین : 112، 279، 398، 510،

نوین، غامرضا: 35 ، 176، 398،
نیازي، عباس: 455،

نیازي، مصطفي : 176، 398، 455، 511،
نیکبخت، عمران : 176،

نیکبخت، كیامرث : 279،
نیک نام كومله، محمود : 399،

و
وثوقي فرد، ابوالفضل: 177، 193،

وحیدیان، عبد العزیز: 112، 280، 399، 511،
ورمزیار، خداداد: 399، 

وصفي مرندي، محمدتقي: 455،
 ، سفلي  لنجان  سهروفیروزاني  وكیلي 

رجبعلي: 177، 456، 511،
ه

هادي پور، محمود: 177، 399، 456،
هاشمي، سید اصغر : 280،

 ،399  ،280  ،177  ،113 اكبر:  سید  هاشمي، 
،511

هاشمي، رسول : 194، 280،
هاشمي، محمد تقي : 280، 400، 456،

هاشمي، سید محمود: 35، 178، 281، 400، 
،456

هاشمي جزي، سید عباس: 113، 178، 281، 
،512 ،456 ،400

هدایتي، محمد: 178، 457،
هردوانه، عبدالرضا: 178،

 ،281  ،179  ،113  ،35 غفور:  سید  هزاوئي، 
،512

نمایه شهدا
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هالي، رسول : 114، 281، 401، 520،
همتي، خداداد : 401،

همتي، محمد تقي: 179،  401، 
 ،457  ،180  ،114  : مجید  طالمي،  همرنگ 

،512
ي

یار احمدي، سید عزیز اه: 115، 180، 401،
یار علي، غامعباس: 282، 402، 512،

یارعلي، نصر اه : 282، 402
یاوري، غامعلي: 402

یزدان پناه، علیرضا:  282، 403
یزدان پناه، نوراه: 115

یزداني، نظرعلي : 283

یعقوب لو، قدرت اه : 116
یعقوبي، علي: 403

یعقوبي زرگي، محمد حسن: 457
 ،181  ،116  ،  36 ابراهیم:  پوشندي،  یوسف 

512 ،458 ،283 ،194
یوسفي، رسول: 283

یوسفي، علیرضا : 116، 181، 198، 284، 403، 
513 ،458

یوسفي گیاركش، علي : 284، 403، 513
 ،284  ،198  ،181  ،116 حیدرعلي:  یونسي، 

520
یونسي، مسعود: 36 ، 116، 404، 458



آذربایجان شرقی: 17-16، 25، 28،  35، 49، 
 ،154  ،124  ،112  ،107  ،79،80  ،68  ،63
 ،192  ،188  ،176   ،173  ،171  ،169  ،168
 ،248  ،246  ،237  ،235  ،232  ،228  ،201
 ،324  ،304  ،290  ،289  ،286  ،280  ،279
 ،384 ،381 ،351 ،330،334،336،346 ،328
 ،437  ،427  ،426  ،424  ،398  ،391  ،386
 ،491  ،484  ،482  ،479  ،455  ،442  ،438

.510 ،505 ،496

آذربایجان غربي: 86، 189، 301، 421، 433، 
.468 ،442

اردبیل: 161، 258، 311، 364، 473، 507.

 ،46  ،45  ،42  ،40  ،32  ،27-18  ،16 اصفهان: 
 ،71  ،70  ،67  ،65-63  ،56  ،55  ،  53  -48
 ،96 ،95 ،93 ،91 ،89 ،86-83 ،81 ،78 -73

 ،114  ،113  ،  107،110  ،104  ،101-98
 ،127-125  ،123  ،122  ،120  ،119  ،116
 ،150 ،147-143 ،140 -135 ،133 -130
 ،166  -163 ،159 ،156 ،155 ،153 ،151
-185 ،183 ،181 ،178 -175 ،170 ،169

 ،202  ،198  ،196  ،195  ،193-191  ،187
 ،225  -215  ،  211،213  ،209  -204
 ،240 -237 ،234 ،233 ،231 ،228 ،227
 ،256 ،253 ،252 ،249 ،245 ، 243-241
 ،273 ،271 ،269 ،267-265 ،263 -260
 ،290 -287 ،284 ،282 -  278،280 ،276
 ،313 ،312 ،309 -300 ،298 ،296-294
  -331،333 -329 ،326 ،322 ،320 ،317
 ،350  ،348  -344،346  -  335،339،340
 ،364 ،362 ،359 ،357 -355 ،353 ،351
 ،378 -377 ،375 ،373 ،371-368 ،366

نمایه امکان جغرافیایی
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-398  ،394  ،392  ،390-389  ،386  ،382
 ،419  ،415-413  ،411  ،408  -406  ،402
 -431  ،429  ،428  ،426  ،425  ،423  ،420
 ،455  ،452  ،448  ،445  ،444  ،440  ،437
 ،473  ،471-468  ،466  -463  ،461  ،456
 ،493  ،488  ،484  -482  ،480-478  ،475
 ،511  ،509  ،508  ،506  ،503  ،501  ،494

520 -515 ،512

ایام: 57، 140، 201، 225، 319، 358، 419، 
،504

بوشهر: 30، 35، 281، 400، 410، 456، 465، 
،498

 ،36  -33  ،30  ،28-26  ،24  ،22-15 تهران: 
 ،54 ،52 -50 ،48 ،46 -44 ،40 ،39 ،38 ،37
 ،76 ،73-71 ،69 -67 ،65 ،64 ،59،62 -56
 ،100 -96 ،94 ،92-88 ،86 ،83 -79 ،77
 ،114  ،111  ،110  ،108  ،107  ،104-102
 ،140-133 ،129 ،126 ،120 - 118 ،116
 ،155 ،154 ،152 -150 ،148 ،146 -144
 ،176 ،174 -170 ،167 ،166 ،163 -160
 ،188  ،186  ،185  ،183  ،181  ،180  ،179
 ،208  ،205،207  -202  -194  ،192  ،189
 -223  ،222  ،220  ،219  ،217  ،215  ،212
 ،244  ،239،241  -233  ،232  ،230  ،226
 -264 ،260 ،258 -255 ،252-247 ،245
 ،293  ،292  ،286  -283  ،277-272  ،270
-316  ،314  ،313  ،310  ،305  ،303  ،300

  337، 330،332،335 ،327 ،322 ،320 ،318

 ،352-350 ،348-346، 343، 339،341  -
 ،368 ،365 -363 ،361 ،360 ،358 -354
 ،385  -383  ،379  ،377-374  ،372  ،371
 ،413 -411 ،409 ،406 -401 ،396 -387
 ،430  ،428  ،427  ،422  -419  ،417  ،416
 ،451  ،449  ،447  ،443  ،440  -435  ،431
 ،472  ،469-467  ،463  -457  ،454  ،453
 ،489-487  ،485  ،483  ،481  ،477-474
-508  ،506-500  ،498  ،496  ،495  ،492

.519 ،516 ،514 -512 ،510

جماهیر شوروي: 547.

چهار محال و بختیاری: 20، 30، 46، 70، 76، 
 ،220 ،211 ،209 ،165 ،162 ،109 ،92 ،81
 ،295  ،290  ،288  ،276  ،272  ،249  ،248
 ،351  ،350  ،311،338،345  ،301  ،298
 ،451  ،444  ،438  ،432  ،409  ،388  ،368
 ،507  ،500  ،491  ،486  ،477  ،467  ،452

.520 ،517

خراسان رضوی: 28، 32- 33، 37، 44، 47، 
 ،109 ،101-99 ،91 -89 ،85 ،79 ،66 ،61
 ،154  ،147  ،144  ،141  ،122  ،119  ،111
 ،186  ،174  ،172  ،168  ،167  ،159  ،158
 ،210  ،209  ،203  ،199  ،191  ،190  ،188
 ،255  ،235  ،230  ،229  ،227  ،223  ،214
 ،285  ،277  ،266  ،262  ،259  ،258  ،256
 ،327  ،325-323  ،316  ،314  ،296  ،287
 ،376  ،367  ،366  ،362  ،361  ،359  ،357
 ،407  ،397  ،395  ،394  ،381  ،380  ،377



551 امر به معروف و نهی از منکر

 ،446  ،443  ،430  ،426  -423  ،412  ،408
 ،481  ،480  ،478  ،462  ،459  ،453  ،447
 ،502  ،501  ،499  ،498  ،497  ،496  ،494

.518 ،514

خراسان شمالی: 18، 125، 128، 184، 206، 
.464 ،443 ،412 ،409 ،390 ،297 ،283

خراسان جنوبي: 149، 237، 239،337،340، 
.433 ،431

خوزستان: 19، 23، 29، 41، 43، 44، 50، 51، 
 ،83 ،87 ،82 ،77 ،70 ،69 ،66 ،60 ،58 ،53
 ،112  ،106  -104   ،98  -94  ،90،91  ،89
 ،142  ،141  ،133  ،132  ،130  ،129  ،126
 ،166-163  ،161  ،160  ،158  ،154  ،147
 ،198  ،197  ،192  ،186  ،184  ،175  ،171
 ،219  ،218  ،213  ،211  ،210  ،207  ،199
 ،252  ،250  ،244  ،238  ،234  ،228  -225
 ،278  ،271  ،269  ،267  ،264  ،262  ،254
 ،312  ،310  ،307  ،301  -297  ،282  ،280
 ،353  ،321،337،342،347  ،319  ،315
 ،385  ،380  ،374  ،372  ،370  ،363  ،355
 ،412  ،404  ،402  ،399  ،397  ،393  ،386
 ،430  ،429  ،423  ،422  ،419  ،418  ،414
 ،471  ،454  ،450  ،445،446  ،434  ،432
-510  ،507  ،500  ،497  ،486  ،477  ،472

.518 ،512

 ،304  ،231  ،130  ،58  ،49  ،22 زنجان: 
 ،470  ،436  ،426  ،415  ،379  ،328،346

.519 ،490

 ،246  ،190  ،184  ،84 بلوچستان:  و  سیستان 
.349 ،298

سمنان: 26، 59، 121، 195، 197، 203، 226، 
 ،361  ،329،347  ،322  ،319  ،285  ،251

.490 ،482،488 ،439 ،415 ،408

 ،34  ،32  ،30  ،28  ،25  ،23-20  ،16 فارس: 
 87-84 ،78 ،74 ،66 ،65 ،62 ،61 ،58 ،41
 ،118 ،111 ،110 ،103 ،100 ،98 ،97 ،95 ،
 ،168  ،164  ،161  ،157  ،156  ،148  ،146
 ،199  ،197  ،193  ،191  ،190  ،188  ،173
 ،226  ،224  ،222  ،219  ،218  ،211  ،201
 ،243  ،237  ،236  ،234  ،233  ،232  ،230
 ،263  ،260  ،259  ،257  ،255-252  ،247
 ،295  ،286  ،283  ،279  ،277  ،268  ،266
 ،324 -321 ،317 -313 ،309 ،308 ،299
 ،349  ،339،344،  336  -330  ،327  ،326
 ،371  ،367  ،365  ،363  ،361  -357  ،354
 ،397  ،396  ،388  ،382  ،380  ،378  ،375
 ،430 -424 ،422 ،420 -416 ،413 ،412
 ،453  ،447،449  ،445  ،443  ،441،442
 ،481  ،477  ،468،474  ،466  ،465  ،454
 ،505  ،503  ،499  ،496  -493  ،490  ،485

.519 ،509 ،507

قدس: 315، 316، 423، 449.

قزوین: 29، 75، 87، 112، 116، 127، 141، 
 ،296  ،279  ،246  ،243  ،236  ،210  ،175
 ،398 ،360 ،348 ،320،332،334،342،345
 ،437  ،435  ،434  ،430  ،428  ،423  ،422

.510 ،490 ،489 ،485 ،466 ،442

نمایه امکان جغرافیایی
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قم: 15، 16، 40، 52، 80، 82، 92، 119، 124، 
 ،203  ،200  ،191  ،189  ،159  ،150  ،137
 ،260  ،251  ،246  ،239  ،208  ،207  ،205
 ،294  ،292  ،289  ،287  ،286  ،273  ،268
 ،326،340،349  ،322  ،311  ،306  ،299
 ،383  ،381  ،378  ،368  ،363  ،354  ،353
 ،437  ،418  ،416  ،412  -409  ،407  ،390
 ،473  ،470  ،465  ،463  ،462  ،460  ،444

.508 ،505 ،492 ،491 ،487 ،475

كربا: 53، 121، 124، 213، 408، 418، 449.

كردستان: 17، 31، 41، 94، 105، 125، 171، 
 ،291  ،270  ،262  ،261  ،254  ،248  ،242
 ،446  ،434  ،405  ،372  ،370  ،353  ،331

.492 ،464

كرمان: 85، 157، 358، 515.

 ،157  ،98  ،70  ،62  ،48  ،19  ،16 كرمانشاه: 
 ،264  ،254  ،221  ،215  ،214  ،209  ،202
 ،401  ،385  ،376  ،327  ،316  ،303  ،294

.474 ،414 ،411

 ،47  ،43  ،40  ،33 احمد:  بویر  و  كهکیلویه 
 ،210 ،206 ،131 ،128 ،115 ،111 ،97 ،73
 ،298  ،268  ،263  ،229  ،219  ،217  ،214
 ،326  ،325  ،315  ،309  ،306  ،305  ،302

.516 ،493 ،481 ،480 ،478 ،469 ،417

گلستان: 34، 39، 69، 122، 192، 200، 204، 
 ،408  ،356  ،286،337،338  ،274  ،271

.463 ،451 ،431 ،417 ،416

 ،202  ،196  ،177  ،132  ،108  ،39 گیان: 
 ،392  ،308،343  ،307  ،284  ،267  ،218

.513 ،457 ،456 ،416 ،403 ،399

 لرستان: 55، 59، 78، 115، 133، 137، 153، 
 ،311  ،299  ،297  ،280  ،227  ،194  ،180
 ،418  ،401  ،399  ،314،335،338،347
 ،478  ،474  ،467  ،466  ،447  ،432  ،423

.491

مازندران: 30، 102، 244، 256، 268، 362، 
.504 ،497 ،449 ،383 ،382

مركزی: 21، 72، 75، 82، 127، 139، 143، 
 ،257  ،250  ،244  ،221  ،208  ،184  ،151
 ،325،340،345  ،317  ،297  ،294  ،265
 ،425  ،420  ،410  ،365  ،364  ،352  ،350
 ،497  ،493  ،489  ،479  ،475  ،439  ،438

.498

مکه: 94، 315.

 هرمزگان: 121، 124، 287، 407، 462، 464.

 ،109  ،97  ،64  ،49  ،35  ،25  -24 همدان: 
 ،216  ،214  ،209  ،179  ،168  ،135  ،113
 ،281  ،276  ،275  ،263  ،236  ،224  ،221
 ،414  ،403  ،396  ،381  ،374  ،318  ،312
 ،487  ،455  ،453  ،452  ،446  ،435  ،432

.518 ،512 ،509

یزد: 24، 27، 57، 59، 60، 68، 91، 105، 134، 
 ،186  ،185  ،172  ،162  ،149  ،143  ،142
 ،275  ،270  ،237  ،231  ،228  ،207،220
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 ،348  ،333،336  ،323  ،318  ،310  ،293
 ،424  ،421  ،393  ،391  ،386  ،385  ،367
 ،479  ،476  ،472  ،450  ،437  ،429  ،427

.518 ،506 ،499 ،490 ،485 ،484

نمایه امکان جغرافیایی





تأكید  و  بیان  شأن  است.  خمیني  امام  حضرت  از  فقاهتي  اسام  تعبیر  فقاهتي:  اسام 
حضرت امام در این موضوع این است كه در سال هاي پس از پیروزي انقاب اسامي برخي 
از روشنفکران كه آبشخور فکریشان متون و آثار غربي بود و به نوعي اختاط در مباني و 
اصول انقاب رسیدند. به خصوص در مسائل و موضوع هایي كه در ادامه انقاب با آن روبه رو 
غربي دچار شده  وابستگي  و  به نوعي گرایش  و...  اقتصادي  سیاسي-  مسائل  از جمله  بودند 
بودند، خطر این كار این بود در ادامه دراز مدت از مباني اصلي دوري شدند و به نوعي نگاه 
و تلقي از اسام فقاهتي رنگ مي باخت و اسام التقاطي حاكم مي شد. در مواردي هم نسبت 
به نگاه و حکم اسام فقاهتي تردید مي كردند. حضرت امام صریحاً اعام كردند كه اسام 
ما اسام فقاهتي و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمي و محکم و مستند امام تمام 
حرف ها و تلقي هاي ناخالص یا التقاطي رنگ باخت. امام بعدها از همین اسام در قالب اسام 
ناب محمدي در برابر اسام آمریکایي دفاع كرد و به آن اصالت بخشید )صحیفه امام، دوره 

22 جلدي(.

تعلیقات



گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا556

متولد شد و در سال  باهنر، محمدجواد: )1312- 1360ش( در سال 1312 در كرمان 
1342 در پی تحصیل علوم حوزوی به قم عزیمت كرد و از محضر بزرگانی چون آیت اه 
بروجردی، امام خمینی و عامه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست در رشتة الهیات 
اسراییل  رژیم  علیه  به علت سخنرانی  در سال 1327  باهنر  دكترا شود. شهید  نیز حائز درجة 
دستگیر شد و از سال 1341 فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شاه آغاز كرد. پس از پیروزی 
انقاب سمت های مهمی چون عضویت در شورای انقاب، نمایندگی مردم كرمان در مجلس 
خبرگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسامی و نیز وزارت آموزش و پرورش 
را برعهده داشت و سرانجام در 8 شهریور 1360 در حادثة انفجار دفتر نخست وزیری به همراه 

شهید رجایي به شهادت رسید.

حسیني بهشتي، سیدمحمد )1360-1307ش(: در محلة لومبان اصفهان به دنیا آمد و 
تحصیات خود را تا دوم متوسطه در آن شهر ادامه داد و پس از چندي در پي تحصیل علوم 
حوزوي راهي شهر قم گردید و چندي بعد براي تحصیل در رشتة الهیات وارد دانشگاه شد 
و توانست تحصیات خود را تا اخذ درجة دكتري ادامه دهد. دكتر بهشتي پس از فراغت از 
تحصیل، فعالیت گسترده خود را در آگاهي نسل جوان و نیز شركت در فعالیت هاي سیاسي 
و مبارزاتي در رژیم پهلوي آغاز كرد و پس از انقاب، پس از فعالیت هاي بسیار گسترده در 
تمام ابعاد اجتماعي و سیاسي و مذهبي، در هفتم تیرماه 1360 در انفجار دفتر مركزي حزب 

جمهوري اسامي، به دست عناصر كوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید.

متولد شد. تحصیات  قزوین  رجایي، محمدعلي )1312- 1360ش(: در شهرستان 
ابتدایي خود را تا اخذ گواهي نامة ششم ابتدایي در همین شهرستان به اتمام رسانید و پس از 
عزیمت به تهران در سال 1338 وارد نیروي دریایي شد و هم زمان، تحصیات خود را از طریق 
مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشتة ریاضي در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شود و به 
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عنوان معلم در مدارس مشغول به كار شود. شهید رجایي چندي بعد فعالیت سیاسي خود را 
علیه رژیم شاه آغاز كرد. پس از انقاب، شهید رجایي سمت هاي مهمي چون وزارت آموزش 
و پرورش، نمایندگي مردم تهران در مجلس شوراي اسامي و در سال 1359 نخست وزیري 
دفتر  انفجار  اثر  بر   1360 شهریور   8 در  سرانجام  و  داشت  برعهده  را  اسامي  جمهوري 

نخست وزیري به دست منافقین كوردل به شهادت رسید.

روز 15 خرداد 1342: كفن پوشان ورامین در لبیك به نداي انقاب حضرت امام به سوي 
تهران حركت كردند و نیروهاي امنیتي و مسلح شاه بسیاري از آنان را شهید كردند. پانزده 
سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت و در 22 بهمن 

1357 انقاب به پیروزي رسید.

روز 17 شهریور: در 17 شهریور 1357 جمعیت عظیمي از مردم مومن و انقابي تهران 
حکومت نظامي ران نادیده گرفتند و با از جان گذشتگي در میدان ژاله )شهدا( تجمع كرده 
و مزدوران رژیم شاه آنها را به گلوله بستند و تعداد زیادي از تظاهركنندگان را به خاك و 
خون كشیدند. بدین ترتیب این روز به نام جمعه خونین یا جمعه سیاه در تاریخ انقاب اسامي 
ثبت شد براساس شواهد و قراین تاریخي در آن روز رژیم سفاك پهلوي از مزدوران رژیم 

صهیونیستي جهت كشتار مردم مومن استفاده كردند. 

روز 22 بهمن: پس از اعان حکومت نظامي، حضرت امام خمیني)ره( اعام كرد كه 
به مراكز دولتي و  به یورش خود  نیز همچنان  اعتنایي نکنند. مردم  مردم به حکومت نظامي 
اندك درگیري و مقاومت، تسخیر  با  این مراكز  تمام  تقریباً  ادامه دادند و  انتظامي  نظامي و 
شد و به دست مردم افتاد. این درگیري ها در روز بعد نیز به شدت ادامه یافت و در این روز 
هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یك به اندازه توان خود براي سرنگوني نهایي رژیم ظلم 
و جور، كوشش كردند. آنها با سنگربندي در خیابان ها، سینه سپر كردن در برابر تانك ها و 

تعلیقات
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تمامي  در  بلکه  تهران،  در  فقط  نه  رساندند.  پیروزي  به  را  انقاب  و جانفشاني،  فداكاري  با 
بقایاي رژیم شاه جریان داشت. هنگامي كه خبر حركت  با  مردم  ایران، درگیري  شهرهاي 
پخش  مردم  قیام  سركوب  براي  تهران  سمت  به  ایران  مختلف  شهرهاي  از  نظامي  نیروهاي 
شد، مردم شهرهاي مسیر به درگیري با نیروهاي نظامي پرداختند و با بستن راه، مانع حركت 
آنها به سمت تهران شدند. برخي از فرماندهان رده بااي ارتش در این درگیري ها به دست 
مردم كشته شدند تا سرانجام، ارتش، بي طرفي خود را اعام كرد. سرانجام روز سرنوشت فرا 
رسید و در 22 بهمن 1357، نظام پوسیده ستمشاهي فرو ریخت و ریشه هاي فاسد دودمان سپاه 
پهلوي از این كشور اسامي، كنده شده. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبري امام 
خمیني)ره( به ثمر رسید و با سرنگوني نظام 2500 ساله شاهنشاهي، انقاب شکوهمند اسامي 

ایران پیروز گردید.

پس  كه  مي گویند  غیررسمي  یا  رسمي  تشکل هاي  و  جریان ها  نیروها،  به  پنجم:  ستون 
حمایت  و  هدایت  مدیریت،  سازماندهي،  انقاب  شکست خوردگان  سوي  از  انقاب ها  از 
مي شوند تا به مقابله با جریان هاي پیروز بپردازند. این ستون پنجم مي تواند اقتصادي، سیاسي، 
فرهنگي، فکري باشد. نگاه منفي و تند و انتقادآمیز به هر حركت، تصمیم و پیشرفت، سیاست 
و جریان حاكم را در دستور كار خود دارند. همیشه از سوي بیگانگان خارجي و حتي داخلي 
جهت  در  را  داخلي  آمار  و  اخبار  و  اطاعات  كه  مي كنند  تاش  مي شوند  خاص  حمایت 
اهداف مخالفان و دشمنان تنظیم و نگارش كنند. بسیاري از كودتاها در كشورهاي انقاب 

كرده از سوي این افراد و نیروها سازماندهي مي شود.

گسترش  طمع  به  آمریکا  اشاره  با  كه  بود  عراق  كشور  جمهور  رئیس  حسین:  صدام 
كشورش و براي اجراي اهداف آمریکا یعني شکست یا جلوگیري از توسعه و صدور انقاب 
اسامي به خصوص در منطقه، قرارداد رسمي و قانوني الجزایر را غیرقانوني اعام كرد و تصور 
با تمام توان نظامي به  ایراِن پس از انقاب را مي شود شکست داد. او جنون آمیز و  مي كرد 
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ایران لشکركشي كرد و سرانجام با شکست سنگیني از ایران، فرصت حضور آمریکا را در 
منطقه فراهم آورد.

غرب: در ادبیات سیاسي جهان در سال هایي كه جهان از نظر سیاسي به دو بلوك و قدرت 
از جهت سیاست هاي  آن  به  وابسته  و كشورهاي  آمریکا  به  بود،  تقسیم شده  و شرق  غرب 
اقتصادي و نظامي بلوك غرب مي گفتند. بسیاري از كشورهاي اروپایي از جمله انگلستان، 
و  بلوك  این  مقابل  در  داشتند.  گرایش  و  وابسته  غرب  قطب  به  و...  آلمان  فرانسه،  ایتالیا، 
فعلي  )روسیه  سابق  اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي  به  بودند كه  هم  جناح، كشورهایي 
لهستان، مجارستان، یوگساوي و حتي  مثل  بودند.  وابسته  یافته(  استقال  تازه  و كشورهاي 
برخي از كشورها بر سر این تقسیم به جهان دوقطبي تفکیك شدند به دو كشور. از آنجمله 
آلمان شرقي و آلمان غربي، كره  جنوبي و كره شمالي. این كشورها در موضعگیري و روابط 
و  وابستگي  بدان  كه  بودند  برتري  قدرت  تابع  اقتصادي  و  فرهنگي  و  نظامي  و  دیپلماتیك 
و  تأمین  برتر  قدرت  همان  نیز  را  وابسته  نظامي كشورهاي  تجهیزات  و  داشتند. صنایع  تعلق 
پشتیباني مي كرد. در خاورمیانه و آسیا هم كشورها از سیاست مذكور تبعیت مي كردند. یکي 
از چالش هاي اساسي و اصلي دو قدرت مذكور در واقع وابسته كردن كشورهاي دیگر به خود 
بود، حتي برخي در همین اوان به فکر این افتادند كه خود را مستقل اعام كنند كه و از آنها 
به كشورهاي عدم تعهد یاد مي شد. ایران و عربستان، قطر و كویت و اردن و حتي مصر هم 
در جناح بلوك غرب آمریکا قرار مي گرفتند. عراق و سوریه و لیبي و یمن خود را از جهت 
سیاسي و نظامي به شوروي مرتبط كرده بودند. در تحوات سیاسي و كشاكش روزگار حتي 
برخي از این كشورها تغییر وابستگي مي دادند مثًا پس از فروپاشي شوروي سابق برخي از 
كشورها از زیر سلطه و حکم شوروي )روسیه( فعلي خارج و به آمریکا وابستگي نشان دادند. 
ایران از جمله استثناء كشورهایي بود كه پس از پیروزي انقاب استقال خود را حفظ و به 

هیچ قدرتي از دو بلوك سابق و یا قدرت هاي فعلي جهان وابستگي ندارد.

تعلیقات
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منتظری، حسینعلي: در سال 1364 از طریق خبرگان رهبری به سمت قائم مقام رهبری 
انتخاب شد و در 1368 به دستور امام خمینی از این مقام عزل شد؛ در مدتی كه ایشان سمت 

قائم مقام رهبری را برعهده داشتند مورد احترام و عاقة رزمندگان و مردم بودند.

جوانی  در  كه  است  انقاب  از  قبل  مبارز  روحانیون  از  علي اكبر:  هاشمی رفسنجانی، 
پیرو مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد. قبل از انقاب مکرر از سوی رژیم پهلوی 
دستگیر شد. پس از انقاب اسامی عهده دار مسئولیت هایی چون: سرپرستی وزارت كشور، 
انقاب فرهنگی،  ریاست مجلس شورای اسامی، ریاست جمهوری، ریاست شورای عالی 
مجمع  ریاست  هم اكنون  شد.  و...  رهبري  خبرگان  مجلس  رئیس  تهران،  موقت  جمعه  امام 

تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

