ای وارث خون شهدا مهدی (عج) جان
این هدیه بود ز کربالی ایران

ای راهبر روح خدا مهدی (عج) جان
با خود ببرش به کربال مهدی (عج) جان

بسم ا ...الرحمن الرحیم
بادرود فراوان بریگانه منجی عالم بشریت صاحب الزمان حضرت مهدی (عج)
ستاره فروزان و سالم و درود و فراوان بر نائب برحقش حضرت امام خمینی
این شیر شب زنده دار و یاری دهنده مستضعفان و درهم کوبنده مستکبران و
ظالمان و با سالم و درود فراوان به شهیدان صدر اسالم و شهدای کربالی
ایران و درود فراوان بر ایثارگران و خدمتگذاران بحق آقا امام زمان(عج) .

خدایا ،معبودا ،موالیم من ضعیف و ناتوانم که تحمل درد از دست دادن پاهایم را ندارم چگونه تحمل
عذاب تو را میتوانم بکنم .خدایا میدانی که چه میکشم ،پنداری که چون شمع ذوب می شوم اما از مردن
نمی هراسم ،معبودا ای موالی بی پناهان ،سرور و ملجاء گنهکاران ،مدتی را در غفلت و خموشی بسر
بردم در دنیای ظلمانی بدور از عشق  ،به دور از ایمان حقیقی یا ارحم الراحمین و یا غفار الذنوب دست
هایت را برای پیکر نحیف آلوده در گناه کشیده ،عشق حسین را در دل سیاهم جایگزین ساختی و این
نعمت بزرگ را که همانا هماهنگی با قافله ساالر راهیان کربالست عطایم نمودی  ،حسین جان اگر چه
بخوبی میدانم لیاقت همراهی با کاروان عاشقان ترا ندارم و از کاروانیانت به دور مانده ام اما با تمام
وجودم حاضرم لنگان لنگان در مسیر کاروانت قرار گیرم .خدایا مرا ببخش و از گناهان من درگذرتو
کریم و رحیم هستی.
به نام کسی که هستی آفرید بنام مهربانترین مهربانان  ،یه نام خدائی که جان میدهد و جان می ستاند و
من سخنم را با نام او آغاز میکنم و این آخرین پیام من است به تمامی عزیزانی که مرا می شناختند و به
کسانی که مرا دریافتند و مرا به عقل خود دیوانه نپنداشتند .می خواهم با پدرم که برای او فرزند خوبی
نبودم سخن بگویم ،پدر که تمامی عمرش را بخاطر ما رنج و زحمت کشید تا مرا بزرگ کند ،نتیجه
زحمات او بود که مرا به منزل عاشقان کربال و حسین (ع) فرستاد .من این عشق را که به ا ...است به
او مدیونم  .پدر جان و مادر جان برای من گریه نکنید ،و اگر گریه میکنید برای آن شیر مرد تاریخ ،
ساالر شهیدان حسین بن علی (ع) گریه کنید ،در انظار مردم مومن است که غم خود را در جگر خود و
در دل خود بسوزاند ولی همیشه شادی در رویش باشد .پدر و مادرم این هدیه است که از جانب خداوند
تبارک وتعالی برای آن کسانی که الیق هستند می رسد واین شهادت است که باعث میشود احکام اسالمی

و انقالب پیشرفت کند  ،باز می خواهم با مادرم که هیچ وقت به او خوبی نکردم و حیلی رنج و زحمتش
دادم سخن بگویم ،ای مادر جان ای کسی که شیره جانت را به من دادی و عمرت را در کنار من سپری
کردی  .حاال این حاصل عمر تو که مرا به آنچه می خواستم و آخرین کالمم این است که حاللم کنی و
شیرت را بر من حالل گردانی و این تویی که در روز رستاخیز باید شفاعت کنی و از  04نفر مومن و
مسلمان شفاعت مرا بگیری چون حدیث است که میگوید اگر  04نفر مسلمان پشت سر یک فوت شده
بگویند که خوب بوده آن مرده در بهشت است  ،پدر جان با تو هستم که هر چه می توانی از مردم
شفاعت مرا بگیری از اقوام بخواهید که مرا حالل کنند و هر بدی از اینجانب دیدند ببخشند چون من
سعادت آن را پیدا نکردم که به آنها خوبی کنم.
چند سخنی با همسرم :
میدانم آنچنان که شایسته بود نتوانستم به عنوان یک همسر وظیفه ای را که بر دوشم بود بجا بیاورم ولی
خوب است که نظری به سرداران اسالم بیندازید  ،الحق که ایشان در شرایط بسیار نامساعدتری از ما
زندگی میکردند ،بدان که چنین زندگی سعادتمندانه است و موجبات رضای خداوند را فراهم می نماید،
همسرم از تو میخواهم که رسالت زینبی را بدوش گیری و همراه زینب(س) باشی .دلم می خواهد که بعد
از من طوری فرزندمان را بزرگ کنی که چون زینب(س) باشد ،چون فاطمه(س) باشد .همسرم اوال من
را شما را سپرده ام به خداوند بزرگ و سبحان و همچنین به آقا امام زمان(عج)  ،و این را بدان و هیچ
وقت ناراحت نباش  ،از این به بعد تو تنها نیستی بلکه فاطمه (س) با توست  ،من تو و فرزندم ندا را
میسپارم به پدرم و از او خواهش می کنم که از شما خوب مواظبت بکند و فقط تو رسالت زینبیت را
انجام بده .بشتر ترا سفارش می کنم به تقوا،تقوا،تقوا  ،سعی کن تا آنجا که میتوانی نمازت را ترک نکنی
به مجالس دعا برو چون این دعاها هستند که دل انسان را همیشه زنده نگه میدارد "االبذکر ا ...تطمئن
القلوب" .
برادران عزیزم  :محمد جان و سیروس جان راه خدا را بپویید که پیمودن را حق بزرگترین نعمت و
سعادت است ،انشاءا ...در پیشگاه خداوند روسپید و سرافراز باشید .شبهای جمعه برایم از خداوند طلب
مغفرت نمایید و اگر امکان داشت خیراتی به این مناسبت بدهید .علی رضا جان آنچنان زندگی کن که
خداوند از تو راضی وئ خوشنود باشد سعی نما در آینده آراسته به علم و ایمان در خدمت مستضعفین
باشید و همراه با ایمان در فراگیری علم و دانش پیشی بگیرید تا در فرصتی مناسب زکات علم را بدهید.

و دیگر برادران عزیزم که در سنگر بزرگ مدرسه هستید از شما تقاضا دارم که با درس خواندن و حفظ
کردن سنگر خود مشت محکمی بر دشمنان دین خدا بزنید.
برادران عزیزم شما را بخدا قسم می دهم که قدر یکدیگر را بدانید  .این دنیا محل گذر است این دنیا محل
امتحان است که هر کس در این امتحان قبول شد در آن دنیا همیشه سرافراز است  ،دعاها را از یاد نبرید
 ،نمازهایتان را فراموش نکنید  ،مواظب باشید در کارها عجله نکنید ،در هر کاری سست و بی اراده
نباشید  ،سعی کنید حدیث زیاد یاد بگیرید و با گفتن حدیث همدیگر را راهنمایی کنید.
خواهران عزیزم  :از شما می خواهم که حرف مادرمان حضرت فاطمه (س) را هیچ وقت فراموش
نکنید که می فرماید :ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است  .در درجه اول حجابتان را حفظ کنید و
بعد تقوا که از همه چیز مهم تر است  .هیچ گاه خدا را فراموش نکنید و پایبند قوانین اسالمی باشید و
فرزندان صالحی را به جامعه اسالمی هدیه نمایید ،سعی کنید در نمازهای جماعت شرکت کنید ،نماز را
سروقت بخوانید و در صورت شهادتم روحیه زینب گونه خود را حفظ نمایید  .داماد گرامیم در پیمودن
راه خدا ثابت قدم باشید  ،بدانید کار و تالش برای رضای خدا خستگی ندارد.
من برای این به جبهه آمده ام که وظیفه الهی است که برای خدا و خلق خدا خدمتی کرده باشم  .وظیفه
هر فرد مسلمان است که در راه خدا به خلق خدا خدمت کند .ممکن است که مرگ در حالت عادی و در
هر حالتی که بشود به سراغ انسان بیاید پس چه بهتر است که انسان در راه خدا بجنگد و شهید شود و
همانگونه که پیامبر اسالم(ص) میفرمایند  :مرگ ارمغان است برای مومن که از طرف خدا میآید(شهید)
به کسانی که الیق هستند و امروزه اسالم و مردم به اینگونه مرگ ها که از جانب خدا میآید افتخار می
کنند و آن هم شهادت در راه خداست و این شهادت ارزش بسیار دارد که از اولیاء و ائمه اطهار میرسد.
مذهبی که ما مسلمانان داریم مذهب شهادت است و اسالم که ما در راه آن آمده ایم می خواهد انسان عادل
و کامل بتمام معنا بسازد و همانطور که در قرآن آمده است"اال بذکر ا ...تطمئن القلوب " همانا با یاد خدا
دل ها در آرامش است ،همیشه به یاد خدا باشید و در راه خدا حرکت کنید که به هدف بزرگی که می
خواهیم برسیم و همانطور که در نهج البالغه آمده " اکرم الموت القتل فی سبیل ا "...شرافت مندانه ترین
مرگ ها شهادت در راه خداست  ،وصیت می کنم شما را دنباله رو آیه شریفه " یا ایها الذین آمنو
اطیعو "...باشید و ما بین نمازهایتان امام را دعا کنید و رزمندگان اسالم را دعا کنید که با دعاهای شما
است که انقالب پیروز میشود  .هیچگاه جبهه را خالی نگذارید  .در امام بیشتر دقیق شده و سعی کنید

عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید.
اگر فیض شهادت نصیبم گشت آنانکه پیرو خط سرخ حسین (ع) و امام خمینی نیستند و به والیت او
اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند  .اما باشد که دماء شهدا آنان را نیز متحول
سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند  .در آخر سالمتی و طول عمر با عزت ره رهبر عزیز و پیروزی
رزمندگان اسالم و آزادی اسرای ایران و شفای عاجل مجروحین و معلولین را ار درگاه خداوند تبارک و
تعالی خواستارم .
والسالم علیکم و رحمه ا ...و برکاته.
و من ا ...التوفیق و التکالن
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار
از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزای
بنده الحقر  ،ضعیف و ذلیل و خوار و فروتن
بهروز احمدزاده 5732/8/62 .

