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 رسول گرامی اسالم 6
ای ابوذر!   در دنیا چنان باش که گویی غریبی هستی یا یک رهگذر،و خود را از اهل 

گور به حساب آور..  بپرهیز از این که مرگ در حال لغزش و خطا تو را دریابد...
هر کس دانش بطلبد تا مردم را به طرف خود جلب کند،هر گز بوی بهشت را نخواهد 
یافت. در قیامت گروهی از بهشتیان به اهل دوزخ رو کرده و می پرسند:ما به کمک 
تعلیم ها و آموزش های شما و در سایه ی تأدیب و ترتیب شما به بهشت وارد شدیم 
شما – خودتان –چرا به دوزخ افتادید؟!می گویند:ما به خیر دعوت می کردیم ولی 
خودمان عمل نمی کردیم ! مومن گناهش را همچون صخره ای سنگین می بیند که 
می ترسد بر سرش بیفتد و...کافر گناه خود را همچون مگسی می بیند که بر بینی اش 
می گذرد. تا وقتی در حال نمازی ،پیوسته در خانه ی خدا را می زنی و هرکسی در هر 

خانه ای را زیاد بکوبد ،باالخره باز خواهد شد! 
مال دوستی و برتری طلبی ،نسبت به دین انسان ،از دو گرگ درنده ای که به گله افتاده 
و مشغول دریدن باشند خطرناک تر است! من از خدای متعال خواسته ام که رزق 
و روزی دوستدارانم را در حد کفاف قرار دهد . حق سنگین و تلخ است و »باطل« 
سبک و شیرین و چه بسا شهوت یک ساعت ،که موجب اندوه طوالنی می گردد. 
در دروغگویی انسان همین بس که هر شنیده ای را باز گوید.هیچ چیز به اندازه زبان 
،مستحق حبس طوالنی نیست!تصمیم به کار نیک بگیر،هر چند موفق به عمل 
نشوی؛تا از غافالن محسوب نگردی. هیچ بنده ای خواسته ی مرا بر خواسته ی خود 

بر نمی گزیند،مگر آن که بی نیازی او را در جانش قرار می دهم.
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 امام حسین 7

ای مرد م! در خوبی ها افتخار و مباهات کنید و برای به دست آوردن غنیمت های 

معنوی شتاب ورزید. کار خوبی را که در آن سرعت ندارید به حساب نیاورید و با 

پیروزی در به پایان رساندن راه خیر برای خود ستایش و زیبایی بیافرینید و با سستی و 

کندی خود را الیق سرزنش نکنید.اگر به کسی احسان و محبت کردید اما قدردانی 

ندیدید، بدانید که خداوند خود قدردان شماست و بخشش او فراوان تر و مزدش بزرگ 

تر است .

بدانید که احتیاجات مردم به شما از جمله نعمت های خداست، پس با مراجعات 

و حوائج مردم با مالل و خستگی مواجه نشوید تا آن نعمت ها تبدیل به مکافات و 

انتقام نشود.بدانید که هر خوبی ستایش و پاداشی در پی دارد .اگر شما خوبی هایتان 

را در صورتی مجسم می دیدید آن را انسانی زیبا و دلربا می یافتید که با دیدنش جان 

هایتان تازه و شاد می شود و اگر رفتار ناپسندتان را نیز در صورتی مجسم می دیدید 

آن را انسانی زشت و کریه می یافتید که دل ها از آن می رمید و سرها از شدت زشتی 

آن به زیر می آمد.

مردم! آن کس که بخشش کند بزرگ می شود و آن که بخل ورزد پست می گردد. 

سخاوتمندترین مردم کسی است که نسبت به کسی که بخشش می کند، امید تالفی 

و پاداش ندارد.  ا گذشت ترین مردم کسی است که با قدرت بر انتقام عفو کند. پیوند 
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یافته ترین شما  با خدا  آن کسی است که، با کسی که از او بریده و قهر کرده آشتی کند.

 درختان اگر چه بر ریشه هایشان استوارند اما با شاخه هاشان بزرگ می شوند و رشد 

می کنند و ثمر می دهند پس هر کس برای کمک به برادرش احسان کند، شاخه ای 

به درخت وجودش افزوده است که چون در قیامت درخت وجودش را می بیند آن 

را پرشکوه و پرثمر خواهد یافت.کسی که برای رضا و خشنودی خداوند به برادرش 

احسان کند خداوند در وقت نیازمندی همان خیر واحسان را به اوخواهد رساند و 

بیشتر از مقدار احسانش، بال های دنیا را از او دور خواهد کرد. آن کس که غم و اندوه 

مؤمنی را بر طرف کند خداوند غم و غصه های دنیا را از او دور خواهد کرد.   

 امام خمینی )ره(

معنویات ،اساس اسالم است.سعی کنید معنویات را زیاد کنید و از تشریفات ،تا آنجا 

که مقدور است بکاهید. صبر کلید ابواب سعادت و سرمنشأ نجات از مهالک است.

برای هرکسی ،هر کاری بکند ، باز جای توبه است ؛ در توبه باز است،رحمت خدا 

واسع است.

هر بالیی سر انسان می آید، یا جامعه از دست قدرتمندان می بیند، این در اثر هوای 

نفس وخود خواهی است.پنجاه سال عبادت کردید، خدا هم قبول کند، یک روز هم 

این وصیتنامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید. ما برای درک کامل ارزش و 
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راه شهیدانمان ،فاصله ای طوالنی را باید بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ و آیندگان، 

 خون شهیدان،انقالب و اسالم را بیمه کرده است.
ً
آن را جست و جو کنیم. مسلما

خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است؛و خدا می داند که راه 

و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان 

اقتدا خواهند نمود. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و 

استضعاف را چشیده باشند. باید ،باهم ،تا آخر خط برویم.این نهضت را نگذارید 

سست بشود.سستی و سردی در امروز،احتمال این را دارد که ما را به شکست ببرد وآگر 

خدای نخواسته شکستی برای ملت حاصل بشود ،به نابودی اسالم تمام می شود.

 شهید  دکتر مصطفی چمران

من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده 

است پاداش می دهد. و ارزش هر انسانی به خاطر درد و رنجی است که در این راه 

تحمل کرده است. و می بینم که مردان خدا بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار بال 

و رنج و درد شده اند. خدایا تورا شکر می کنم که با فقر آشنایم کردی تا رنج گرسنگان 

را بفهمم و فشار درونی نیازمندان را درک کنم.

خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم که بی احترامی به یک انسان همانا 

کفر خدای بزرگ است. خدایا مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق 
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وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم. خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را 

همیشه در نظرم جلوه گر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند.

ای خدا ! من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان، مرا از این راه طعنه 

زنند.باید به آن سنگدالنی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم 

که خاک پای من هم نخواهند شد.باید همه ی آن تیره دالن مغرور و متکبر را به زانو 

در آورم؛آن گاه،خود،خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم. من باید بیشتر 

کار کنم، از هوی و هوس بپرهیزم، قوای خود را بیشتر متمرکز کنم و از تو نیز ای خدای 

بزرگ می خواهم که مرا بیشتر کمک کنی. و من قدر خود را بزرگ تر از آن نمی دانم 

که محبت خویش را از کسی دریغ کنم؛حتی اگر آن کس محبت مرا درک نکند و به 

خیال خود، سوء استفاده نماید.من بزرگتر از آنم که به خاطر پاداش ، محبت کنم یا 

در ازای عشق،تمنایی داشته باشم.من در عشق خود می سوزم و لذت می برم و این 

لذت، بزرگ ترین پاداشی است که ممکن است در جواب عشق من به حساب آید.

 شهید سید مرتضی آوینی

در بطن همه ی تالش های ما آرمان کربال نهفته است و بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی تا امروز، لحظه ای بر ما نگذشه است جز آن که آن را با عاشورا محک زده 

ایم.دل به اوج بسپار و فرصت پرواز را از پرنده ی جان دریغ مدار که ذات انسان در 
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فرا رفتن است که ظهور می یابد نه در فرو ماندن. راه حق آمیخته با دشواری هاست؛ 

اما از این دشواری ها شیرین تر هیچ نیست. محکمه ی خون شهدا محکمه ی عدلی 

است که همه ی ما را در آن به محاکمه می کشند!

حب حسین ع در دلی که خود پرست است بیدار نمی شود.هرگز جز برای رضای 

خدا کار مکن! شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت؛و 

زنهار ، این غفلتی که من و تو را در خود گرفته است،ظلمات قیامت است!

راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمان بدین صاللبیک گوید، 

از مالزمان کربالست؛ پس ای دل!شتاب کن تا خود را به کربال برسانیم.جایی برای 

ای کاش ها و اگر ها نیست،عاشورا نگذشته است و کاروان کربال هنوز در راه است.

تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری. الرحیل؛یاران ! شتاب کنید!

شهدای دره ی بید، همه کشاورز بودند و داستان حیات خویش را از زبان هر گیاهی 

که بر خاک می روید شنیده و سرنوشت خویش را در هر خوشه ی گندمی که درو 

می شود بازیافته بودند. آدمیزاد اسیر خویشتن خویش است و تا به سفر نرود از عالم 

خویش با خبر نمی شود. و من می دانم که در روزگاری چنین،چقدر دشوار است 

که انسان خود را همانگونه که هست نشان دهد. رجعت به مبانی اعتقادی اسالم 

بزرگترین وظیفه ای است که اکنون برگردن ماست و این رجعت مستمر،همه ی حیات 

مارا رفته رفته دگرگون خواهد ساخت و بدان معنا و مفهوم دیگری خواهد بخشید.
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 شهیدمحمد ابراهیم همت 

من متنفر بودم و هستم از انسان های سازشکار و بی تفاوت. و متاسفانه جوانانی که 

شناخت کافی از اسالم ندارند و نمی دانند برای چه زندگی می کنند، بسیارند. ای 

کاش! به خود می آمدند. 

از طرف من به جوانان بگویید،  چشم شهیدان به شما دوخته شده است. بپا خیزید 

و اسالم و خود را دریابید.

من زندگی را دوست دارم، ولی نه آنقدرکه آلوده اش شوم و خویشتن را گم و فراموش 

کنم. علی وار زیستن و علی وار شهید شدن، حسین وار زیستن و حسین وار شهید 

شدن را دوست دارم. الگوی جاوید یک مومن، از بند هوا و هوس رستن است و من 

این الگو را نیز دوست داشتم. شهادت در قاموس اسالم، کاری ترین ضربات را بر 

پیکر ظلم و جور و ستم خواهد زد. تاریخ اسالم این را ثابت کرده است.

 شهید مهدی باکری

بایستی سرباز راستین خمینی باشیم و چنان ساخته شویم که زندگی مان شهادت و 

شهادتمان زندگی باشد. خدایا! چقدر پرستیدنی و دوست داشتنی هستی؛هیهات که 

نفهمیدم. باید خون می شدی و در رگ هایم جریان می یافتی و سلول هایم یا رب یا 

رب می گفت.خدایا!قبولم کن! صدق نیت و خلوص در عمل ،تنها چاره ساز ماست.



13



14

 شهید حمید باکری

دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند ؛در غیر این صورت ،زمانی فرا 

میرسد که جنگ تمام می شود و رزمندگان سه دسته می شوند:

دسته ای به مخالفت با گذشته ی خود بر می خیزند و از گذشته ی خود پشیمان می 

شوند. دسته ای راه بی تفاوتی را بر می گزینند و در زندگی مادی غرق می شوند و همه 

چیز را فراموش می کنند؛ دسته ی سوم به گذشته ی خود وفادار می مانند و احساس 

مسئولیت می کنند که این ها از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند کرد.

 زنده یاد استاد علی صفایی 

آنجا که تو با مرگ مانوس می شنوی، ناچار به آن فکر می کنی و بهترینش را می 

خواهی. وقتی بناست مرگ تو را انتخاب کند، تو پیش دستی کن و بهترین مرگ را 

انتخاب کن، که این زیرکی، انگیزه ی دیگری است که تو را به مرگ سرخ می خواند، 

و باعث می شود که سنگینی خون را، در رگهایت احساس کنی و مرگ شهادت را 

بخواهی.

من نمی دانم تو چه احساسی از مرگ داری، ولی اینقدر می دانم که اگر خط مرگ، در 

تقاطع زندگی تو نباشد، و زندگی تو را نبرد و ادامه ی آن و استمرار آن باشد، دیگر مرگ 

مساله ای نیست. باید آن گونه زندگی کرد که مشرف بر مرگ بود.
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این ترس از مرگ به خاطر ناهنجاری زندگی است. حیاتی که با حیات محّمد و آل 

محّمد پیوند بخورد، مرگ آن را نمی سوزاند و بن بست آن نمی شود؛ که مرگ استمرار 

زندگی و انقالب زندگی و حیات بزرگ تر است...

 شهید محسن وزوایی 

اّمت ما باید بداند، از بزرگترین خطراتی که انقالب را تهدید می کند، آفت نفوذ 

خطوط انحرافی در خط اصلی انقالب، یعنی »خط امام« است. 

 
ً
اگر توانستید جنازه ام را بدست بیاورید، آن را روی مین های دشمن بیاندازید، تا اقال

جنازه ی من کمکی به حاکمیت اسالم کرده باشد. ان شا الله...

 شهید حسین خرازی  

خدایا! امان از تاریکی و تنگی و فشار قبر و سئوال منکر و نکیر. در روز محشر و قیامت 

ی بر گردنش 
ّ

به فریادم برس.  از تمام اقشار ملت به عنوان یک فرد از اجتماع که حق

است، تشکر می کنم و عرض می دارم که هر کدام از شما ممکن است در کار خود 

کمبود هایی احساس کنید و مشکالتی برای شما پیش بیاید، این جانب خواهشمند 

است که موفقیت اسالم و انقالب و کشور را در نظر گرفته و صبر بیشتری پیشه کنید 

و توجه داشته باشید که در مشکالت است که انسان ها آزمایش می شوند. کاری 
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نکنید- که خدای نکرده- شما در مقابل شهدا و خانواده های محترمشان جوابی 

نداشته باشید که بدهید. می خواهم که با معلولین و مجروحین که برای اسالم رفتند 

و چنین شدند.

با صبر و حوصله و خوش اخالقی برخورد کنید؛چرا که این عزیزان هم به خاطر 

شده  کوتاه  وظایفشان  انجام  از  دستشان  اکنون  که  جهت  این  از  هم  و  بیماری 

است،احتیاج به مراقبت و محبت بیشتری دارند.

 شهید علی منیف اشمر

راه جهاد گرانه ی ما، سخت طوالنی و پر از مشقت و ابتالئات است؛ لذا برای پیمودن 

این راه باید تالش کنید تا روحّیه های عالی و پاک داشته باشید؛ باید سینه ها را از هر 

گونه تیرگی و حجابی که انسان را از خدایش دور می سازد، پاک کنید؛ همان گونه که 

قبل از من  برادران شهیدم به شما توصیه کرده اند که به این خط شریف تمسک جویید 

و این راه را که همان طریق مقاومت است، بپیمایید؛ چون این راهی است که خداوند 

فقط  ما را بر پیمودنش برگزیده است و ما هم نباید این فرصت را از دست بدهیم. 

مهمتر از آن، این که نباید خون شهدا را ضایع کنیم و باید امانت های آن ها را که در 

نزد ماست، به خوبی پاسداری کنیم.
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 شهید حاج عبدالحسین برونسی 

فرماندهی برای من لطف نیست،  گفتند این یک تکلیف شرعی است، باید قبول بکنید .

 شهید علیجان ابراهیمی

برادران و خواهرانم!دنیا مزرعه ای برای آخرت است و این لحظاتی که در آن به سر می 

بریم فرصتی است تا توشه ی الزم را برای سفر طوالنی که همه در پیش داریم جمع 

آوری کرده و خود را مهیای مرگ سازیم.همچنان که مرگ به سوی من آمد ،خالصه 

روزی خواهد رسید که نوبت یک یک شما هم بشود.

 تقاضا می کنم که به جای تعریف و تمجید های کاذب از من  برایم دعا کنید و 
ً
جدا

قرآن بخوانید و نماز اقامه نمایید؛زیرا تنها انتظار من از شما این است و این را بدانید که 

به هیچ وجه تعریف و تمجید ها نمیتواند توشه ای برای راهم باشد و هرگز نمی تواند 

مرا از آتش جهنم محفوظ دارد.

 شهید حامد سرهنگ پور  

شاید وصیت نوشتن برای نوجوانی که هنوز عمری را نگذرانده است بسیار سخت و 

مشکل باشد.وصیت نوشتن به معنای آن است که انسان خود را برای مرگ آماده می 

سازد و خود را آماده ی دیدار با خدایش می نماید.
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تقاضای من این است که در هنگام دفن، چشمانم را باز گذارید تا کوردالن بدانند که 

من این راه را کور کورانه نیامدم، و دستانم را بیرون بگذارید، تا دنیا طلبان ببینند که من 

با خودم از این دنیا چیزی نبرده ام.  از دوستانم می خواهم بعد از شهادتم کمی فکر 

کنند و ببینند از کجا آمده اند و به کجا می روند و از چه و برای چه آمده اند. که همین 

چند فکر برایشان کافی است.

 شهید مهدی نجف زاده 

لدر جهان به گوش می رسد و ما را به 
ُ
فریاد مسلمانان تحت شکنجه دول غاصب ق

طلب خویش و یاری خود می خوانند و ما هستیم که باید به یاری آنها بشتابیم که ما 

مسئولیم و یک لحظه نمی توانیم از زیر بار سنگین این مسئولیت شانه خالی کنیم.

من برای اینکه توانسته باشم رضای حق تعالی را به دست بیاورم از تمام جان و مال و 

کسان خویش گذشتم!

پدر و مادرم!شما خیلی به من خوبی کردید و نوبت من بود که به شما خدمت 

کنم،ولی دیدم که اسالم در خطر است ؛در آن دنیا وظیفه ام را در مقابل شما انجام 

می دهم.



20

 شهید محمد مصطفی پور  

خدایا تو می دانی که من در این بیابان سرد و خموش همچنان می گردم و برف های 

نشسته بر روی زمین را با دست هایم کنار می زنم تا الله ای که شهادت است را پیدا 

کنم و بتوانم راهی به سوی آن پیدا نموده و پایم را از زنجیر زندگی دنیوی آزاد نمایم و 

حیات اخروی را برای خود برگزینم.

برادران و خواهران! شهدا بر اعمال ماناظرند. نکند خدای نکرده اعمال و رفتار ما باعث 

افسردگی روح این عزیزان گردد. دقت کنیم و در خودمان بیشتر تجدید نظر نماییم. 

بیاییم خود را از تمامی آنچه که موجب عدم رضایت خداوند و ائمه اطهار و این 

شهیدان خواهد شد شستشو دهیم و مطیع خالص خداوند باشیم. شهدا رفتند و ما 

باید خودمان را بسازیم تا بتوانیم به آنها برسیم.

 شهید حاج سید مجتبی علمدار

اولین وصیت من به شما راجع به نماز است. چرا که اولین چیزی را که در فردای 

قیامت به آن رسیدگی می کنند نماز است. پس سعی کنید در حد توان نمازهایتان را 

سر وقت بخوانید و قبل از شروع نماز از خداوند منان توفیق حضور قلب و خضوع و 

خشوع در نماز را طلب کنید.به همه شما وصیت می کنم قرآن را بیشتر بخوانید بیشتر 

بشناسید بیشتر عشق بورزید بیشتر معرفت به قرآن داشته باشیدو بیشتر درد هایتان را با 
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قرآن درمان کنید.سعی کنید قرآن انیس و مونستان باشد نه زینت دکورها و طاقچه های 

منزلتان؛بهتر است قرآن را زینت قلبتان کنید.

 شهید جالل منصف 

ای کسانی که همیشه به فکر ماّدیات هستید. آیا من هنوز نوجوانی بیش نیستم که باید 

زندگی را دوست بدارم، اّما دلم نمی خواهد که در زیر سایه ی پدر و مادرم زندگی 

آرامی داشته باشم. چرا رختخواب گرم و نرم را فراموش کردم و به جبهه آمدم و سختی 

ها راتحمل کردم. زیرا لذتی که آخرت دارد دنیا ندارد. شیرینی های دنیا زود گذر می 

باشد ولی شیرینی ها و لذائذ اخروی جاودانه و پایدار می باشد.

 برای من هیچ چیز باالتر از شهادت نیست!  ای دوستان من؛ای برادران!از شما می 

خواهم که مرا به خاک نسپارید ،مرا در یاد بسپارید!

 شهید مهدی آقاجانی  

من می روم تا به رنج دیدگان جامعه ی فردا بگویم که زندگی در رفتن است؛ نه دربه 

مقصد رسیدن. همه به  مرگ می رسند. ولی همه یکسان زندگی نکرده اند. باید در 

راه پیروزی بود.
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 شهید حسین نادری  

حسین جان مسافرین و زائران تو از شهر عشق می آیند. برخیز و بغل بگشای و خوش 

آمد گوی. حسین جان این سوار کوچک از تبار ابراهیم آمده و درهوای مسلخ عشق، 

بیتاب و مشتاق، شوق لقاِء تو دارد.

شهادت راه دلخواهی است که شهیدان با همه آگاهی و همه منطق و شعور خویش 

خود انتخاب می کنند و این چنین است  که حسین  این آموزگار بزرگ، حج را نیمه 

تمام رها می کند و به سوی کربال می رود تا به همه حج گزاران تاریخ و مومنان به 

سنت ابراهیم بیاموزد که اگر امام اّمت نباشد، اگر هدف نباشد، اگر حسین  نباشد، 

اگر یزید باشد، چرخیدن بر گرد خانه خدا با خانه بت یکی است. چرا که وقتی شهید 

و شاهد عصر خودت نیستی، وقتی که در صحنه ی حق و باطل جامعه ات حضور 

نداری، هر کجا که خواهی باش چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی. 

چه بر طواف خانه کعبه باشی چه بر طواف کاخ سبز معاویه، هر دو یکی است.

شهادت مرگ دلخواهی است که شهیدان با همه آگاهی و با همه منطق و شعور 

خویش خود انتخاب می کنند، خدایا آخرین کلمات ما در این دنیا و اولین کلمات ما 

در آخرت را نام حسین 7 قرار ده.
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  شهید محمود نجاریان

این وصیت نامه را در حالی می نویسم، که 72 ساعت مانده به عملیات سرنوشت 

کنده از عشق پیوستن به الله و دیدار رسول الله و حسین بن علی است. ساز که قلبم آ

خدایا اگر پدر و مادر و دیگر خوشی ها را ترک گفتم و اگر به طرف گلوله ی داغ و قرمز 

بی محابا دویدم واگر ده ها بار مجروح شدم و اگر بهترین یاران را دادیم هدف جز تو 

و یاری اسالم نبود. و مردانه جنگیدیم و نه برای خشنود کردن انسانی مانند خود، بلکه 

هدف باال تر از این هاست.

  شهید احمد نجاریان 

خدایا به تو می گویم ،از صمیم قلب ،از روی اخالص، در این تنهایی شب که فقط 

تو ناظر و آگاه،تو میدانی که چه دست و پایی برای شهادت می زند!  خدایا ! تو بزرگی 

و من هیچ؛ رسم بزرگی این نیست که مرا تنبیه کنی،خدایا تو را به خون ابا عبدالله قسم 

می دهم که برای من ناز نکن و سرت را برنگردان.خدایا!تو خود نیک میدانی که من 

تو را دوست دارم و من نیز می دانم که تو مرا دوست داری،پس چرا آن لحظه ای که 

هم من و هم تو منتظر آنیم را برایم فراهم نمی کنی؟!  دنیا، دنیایی فانی است. دنیایی 

که همچون مار فریبنده و آرام می باشد و ناگهان انسان را با زهر خود به هالکت می 

رساند.  هر چه می خواهید از خدا طلب کنید، هر چه می خواهید.
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  شهید امیر اربابی 

یاد شهدای عزیز تنها با دیدن عکس آنها زنده نمی شود. 

زنده نگه داشتن یاد آن ها در تداوم راهشان است؛ چرا که کار آنان نا تمام مانده ست. 

  شهید عباس میرزاپور 

خدایا می خواهم به سوی تو پرواز کنم، لیکن سنگینی گناه، پرهایم را شکسته و پشتم 

را خمیده است و از پرواز من به سویت جلوگیری می کند. پس خدایا مرا از گناهانم 

پاک گردان تا به سوی تو آیم.

  مهدی عسکری نژاد

باید زندگی را انتخاب کرد و گرنه زندگی انسان را انتخاب می کند.   

  شهید مهرداد راسخ عزم

مشتاق شهادتم؛ چون حس می کنم با ریختن خون من، وجدان هایی بیدار می شود 

  شیخ محمد خیابانی

یک لقمه خاردار باشید تا هیچ گلویی شما را فرو ندهد.    
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  شهید مظلوم بهشتی

این خصلت و این ویژگی چقدر در حرکت ها و تالش های ما هست؟تا چه اندازه 

حاضریم سی سال گمنام تالش کنیم؛گمنام به صورتی که هیچ کس جز خدا نبیند؛تا 

امیدوار باشیم که پس از مرگ ما ،دیگران وارث نتایج این تالش باشند و ثمرات آشکار 

آن را برمال سازند؟چقدر این خصلت در ما هست؟

اگر تالشی در زمینه های مختلف ،در شاخه های مختلف،در رشته های مختلف 

اقتصادی و علمی و اجتماعی بشود،چقدر می توان برچسب تالش در راه حق بر 

آن زد؟اگر بشود برچسب صالح ،صالحان،عبادی الصالحون را به انسان هایی 

بزنید،آنان به حق وارث زمین خواهند بود.

  حاج جعفر شیر سوار

خداوندا!ما خون خود را در بیابان های غرب و جنوب کشور برای برپایی اسالم می 

ریزیم و به آن گروه از مسلمانانی که هنوزنمی خواهند حقیقت جنگ را درک کنند می 

فهمانیم که  اگر دین حق با رفاه طلبی و بدون قیام و جهاد حفظ می شد،حسین ابن 

علی ع که از ما عاقل تر بود،هرگز خون خود را پای آن نمیریخت.
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  شهید بهروز مرادی

امروز خداوند نعمت خودش را شامل حال ما بندگان نموده و با اعطای این نعمت 

بزرگ، همگی در معرض یک آزمایش الهی قرار گرفته ایم.کرکس ها و الشخور ها 

در انتظارند تا روزی بر این انقالب فرود آیند و هر کدام تکه ای را به یغما برند و این 

ما هستیم که با مبارزه ی خود ،آرزوهای آن ها را به گور خواهیم فرستاد.بیایید به جای 

دعوت به رخوت و سستی ،دعوت به استقامت  و پایداری کنیم و به جای رندی و 

تهمت و افترا و دروغ و تقلب و خودخواهی،فداکاری و مردانگی و انصاف و مروت و 

مبارزه پیشه کنیم تا به یاری خدا ،نصرت و پیروزی حاصل شود.

  شهید مهدی عباسی  

مبارزه با نفس را یکی از برنامه های ضروری خود قرار دهید.فرصت ها را غنیمت 

بشمارید که مرگ در پی شماست.طالب عزیز!چشم به مادیات ندوزید و در میان 

مردم طوری باشید که وقتی به شما نظر می کنند یا مصاحبت می نمایند،به یاد خدای 

تبارک و تعالی بیفتند.سعی کنید جلوه ی الهی باشید و قلب خود را به قلب عالم امکان 

متصل نمایید.اگر مردم شما عزیزان را دوست دارندبه خاطر این است که متصل به 

خداوند تبارک و تعالی هستید؛اگر لحظه ای این اتصال قطع شود از قلب ها بیرون می 

شوید و نمیتوانید کاری در تحقق اهداف اسالمی از پیش ببرید.
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  شهید یعقوب صیدی

انقالب اسالمی ،رسالتش شکستن همه ی زنجیرهایی است که مستکبرین بر دست 

و پای بیچارگان بسته اند.

  استاد شهید مرتضی مطهری

همه آحاد جامعه امروزی مدیون قطرات خون و حماسه های شهیدان هستند.

  امام موسی صدر

من همواره بر این نکته تاکید داشته ام که دین ،پیش از آنکه توشه آخرت باشد ،واالترین 

وسیله برای زندگی است. فعالیت های دینی من قبل از هرچیز با هدف ارتقای زندگی 

اجتماعی مردم به طور عام و فرهنگ دینی مسلمانان به طور خاص،صورت می 

پذیرد.بر این باورم که تا وقتی زندگی اجتماعی مردم در این سطح است،وضع دینی 

آنان را نمی توان بهبود بخشید.

حق چه کوچک باشد و چه بزرگ ،حق است. و ستم چه کم باشد و چه زیاد ،ستم 

است. راه کج و منحرف از ابتدا تا انتها در انحراف است و همه در یک امتداد هستند.

حق کوچک بزرگ می شود و گسترش می یابد و سیلی زدن به صورت یتیم ، به کشتن 

حسین ع می انجامد.
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  شهید محسن عباسی 

نفیسه جانم ،نفسم گوشتم پوستم چشمم ! بابا رفت و دیگر شاید هیچ وقت پهلوی 

تو نباشد اما برایت بگویم که هیچ چیز در این دنیا پایدار نخواهد بود؛پس فقط و 

فقط امید خود را به خدای تبارک وتعالی بدار و در تمام مراحل زندگی ات به او توکل 

داشته باش. بابا؛نفیسه جان!حرف هایم با تو تمام شدنی نیست ولی چه کنم که وقت 

خداحافظی است.هیچ عیبی ندارد،ناراحت نباش،تو که تنها نیستی ،خدای بابا با 

توست،خدای بابا تو را دوست دارد؛پس به او فکر کن تا دلت آرام گیرد.بابا رفت؛خدا 

حافظت باشد!

  شهید سید امیر عربی

همیشه در سالم پیش دستی کنیم و نسبت خواری و ذلیلی خود را در مقابل پروردگار 

بزرگ به یاد آوریم و بدانیم که چقدر نزد او حقیریم.از حسد بپرهیریم و از دروغ گر چه 

خیلی کوچک باشد دوری کنیم.به مستمندان انفاق کنیم و به یاد گرسنگان باشیم؛نه 

تنها مستضعفان ایران بلکه مسلمانان و مظلومان جهان.شب ها که می خوابیم کمی 

هم به فکر آن ها که جای خواب ندارند باشیم و تنها خود را نبینیم.غیبت نکنیم که برای 

غیبت عذابی عظیم در نظر گرفته شده است.
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  احمد عسگری زاده

کم بخورید کم بیاشامید و کم بخوابید.مال پاک و حالل بخورید تا اراده ی شما قوی 

و روحتان پاک شود.حق بدن خود را که نظافت و تغذیه و استراحت است،و حق فکر 

خود را که تفکر در راه عبد خدا شدن و مشکالت این راه است،و حق روح خود را که 

ذکر نام خدا و اظهار عجزو ناتوانی در مقابل الله تبارک و تعالی است رعایت کنید تا 

به کمال برسید.

  شهید محمد تقی سعیدی

سعی کنید در مسائل اخالقی به نکات کوچک و ظریف توجه کنید که این ها به چشم 

نمی آید و وقتی می فهمید که بسیار روی هم انباشته شده اند و کوهی از کاه تشکیل 

داده اند؛این لحظه بسیار مشکل و جبران نا پذیر است.

  شهید حمید طاهریان

هیچ کس نمی تواند ادعای حزب الله بودن کند و در عین حال در راحتی به سر برد و از 
مسائل روز دور باشد. برادران طلبه و دانش آموز!عبادت ،درس خواندن ،زهد ،گریه کردن 
،سینه زدن،مسئولیت به عهده گرفتن و تمام این چیز ها سهل و آسان است ؛هنگامی این 
کارها سخت می شود که با نیت خالص و برای رضای خدا باشد و اگر غیر از این باشد 

فقط خود را خسته کرده اید!
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  شهید علی رضا ساوجی

با خانواده تان از هر چیزو هرکس مهربان تر باشید و به آن ها و دوستان خود اسالم را 

 بیاموزید و همدیگر را به خاطر خدا هم که شده دوست داشته باشید و به هم 
ً
عمیقا

اعتماد کنید و امانت نگهدار خوبی باشید.

  میر رمضان اسماعیل پور

حرف امام را خون رگهایتان قرار دهید

تا حیات داشته باشید!

  شهید ابوالقاسم بزاز

عزیزان من  ! شما را به خدا خود را به مخلق به اخالق الله قرار دهید زیرا اخالق 

چیزی است که نشان دهنده ی نفوذ کامل ایدئولوژی در شخص می باشد. از مجادله 

ی بدون علم بپرهیزید زیرا باعث قساوت قلب می شود و مخل اخوت است. و در 

بعضی از روایات آمده است که لذت ایمان را نخواهد چشید کسی که زیاد مجادله 

می کند. حقوق مردم را در صورت امکان هرچه زودتر ادا کنید که مرگ زود می آید و 

ناگهانی ! از خدا بخواهید که شهادت در مسیر خودش را روزی تان کند. به خدا قسم 
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تنها راه رسیدن به کمال واقعی و ساده ترین و سهل ترین و نزدیک ترین و واضح ترین 

آنها همین است.شهادت چقدر زیباست،لفظ شهادت.تا چه برسد به معنای آن.

 

  سید حسن علی امامی

ای انسان!عالقه به دنیا و زن و بچه و زندگی و خانه و خوردن و خوابیدن و از این قبیل 

چیزها خوب است ،بـه یک شـرط و آن شـرط هـم ایـن است کـه عالقـه به خـدا و 

اهل بیت 7 باالی همه ی این عالقه ها قرار گیرد؛اگر این نباشد ، وای بر تو!

ای کسی که در جمهوری اسالمی مسئولیتی به گردن داری!می دانی آن میزی که 

باید به وسیله اش خدمت بکنی،پایه اش کجا قرار دارد؟آن پایه روی خون شهدایی 

کـه خـون عزیزشـان را بـرای بـرپایـی اسالم دادند قـرار دارد.ای وای بـر حالت اگـر 

لحظه ای کوتاهی در حق اسالم عزیز و این ملت مستضعف بکنی و یا در فکرت 

خیانت داشته باشی.این پست و مقام وفا ندارد و تورا بیچاره می کند؛هم در سرای دنیا 

و هم در سرای آخرت.

ای انسان!اگر میخواهی در یک نظام تشکیالتی وارد شوی و کارکنی،این را بدان که اول 

باید در درون خودت یک تشکیالت داشته باشی و عملت منظم باشد.باید نمازت 

موقع داشته باشد، باید خواندن قرآن و دعا موقع داشته باشد،باید مطالعه عقیدتی و 

یا سیاسی موقع داشته باشد.باید خوردن و خوابیدن موقع داشته باشد ،باید تفریح و 
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استراحت موقع داشته باشد؛خالصه اگر تمام مسائلت روی برنامه و نظم و تشکیالت 

باشد ،بیرون از محور درونی خود موفق هستی و گرنه به هیچ وجه موفق نخواهی 

شد.در این مورد،نمومه ی خیلی جالب ،امام خمینی عزیزمان است.
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