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                                               نامه اول 

  

بسمه ای تعالی

  

با سلام و درود بیکران بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) و با
سلام خدمت نا ئب بر حق ان حضرت امام خمینی و سلام بر شما خانواده عزیز و گرامی ، ان شا ء الله

و در نمازها و دعاها یتان ما را به یاد داشته باشید و برای ما دعا کنید که  حا ل همگی خوب بوده باشد
خداوند به ما توفیق بدهد که انچه رضای اوست انجام دهیم و درغیرمسیراو قدم بر نداریم و نیت ما خالص
برای رضای خدا باشد .نکند که خدای نکرده جبهه امدن های ما در لیست گناهان ما قرار بگیرد و دعا کنید

خداوند هر چه سریع تر این جنگ را با پیروزی اسلام و مسلمین به پایان برساند . باری عرض می شود که
الان که این نامه را می نویسم ،محمد رضا هنوزازمرخصی برنگشته وهمچنین پسرعموو بقیه بچه های

مهدیشهری را دیدم و در منطقه نزدیک ما هستند و الحمدلله حا ل همگی خوب می باشد . و اما
پدرومادرعزیزم همانطور که شما بهتر می دانید ،هدف انجام وظیفه و ادای تکلیف است و این انجام
وظیفه ،برای هدفی مقدس ؛ که با خون هزاران هزار شهید از صدراسلام تا کنون به دست ما رسیده

است ،این تکلیف حد ومرز ندارد ،با یک شهید دادن تکلیف تمام نشده ، با چند بار جبهه رفتن ، وظیفه به
پایان نمی رسد . به خدا قسم کسانی که شهید داده اند و توانایی جبهه را دارند اگر سستی کنند و به
جبهه اهمیت ندهند ،خودشان به خون شهیدانشان خیانت کرده اند ، و در ان دنیا شهیدانشان نه تنها به

شفاعت انها نمی پردازند ،بلکه جلوی انها را خواهند گرفت . بگذاریم از کسانی که هنوز پایشان به جبهه
نرسیده و هیچ گونه کمک مالی وجانی نکرده اند والبته نبایدهم برسد ؛ چرا که سرزمینی که از خون

شهیدان معطر شده ادم نالایق لیا قت قدم گذاشتن به این سرزمین را ندارد . 

  

وقتی امام زمان ظهور نماید ، همین ها که انتظار دارند امام زمان با معجزه کار را تمام کند ، وقتی می
بینند که خیالشان باطل بوده و باید در این راه خون ومال خود رابدهند ،درمقابل امام زمان جبهه می

  گیرند و بر روی ان حضرت شمشیرمی کشند.

  

و نیز پدر و مادرگرامی، باز شما بهترازمن می دانید ؛ ولی برای تذکر و یاد اوری می گویم که این دنیا هر
چه قدر سختی داشته باشد ،اگر در تمام عمر، انسان متحمل رنج وسختی شود در مقابل قیامت و

سختی های ان دنیا هیچ حساب نمی شود . دیگر بیش از این مزاحم نمی شوم تمامی برادران
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مهدیشهری که با ما هستند خوب و سلامت هستند ، رضا شجاعی نیز با ما می باشد . به تمامی اقوام و
ما را جویا می شوند ،دایی ها و عمو ها و عمه ها و خاله ها و مادر بزرگ را  دوستان و کسانی که حا ل

سلام برسانید . 

  

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته- 1/12/65

  

 

  

  

 

  

                                                            نامه دوم

  

بسمه ای تعالی

  

برای من هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید ،البته می دانم بیشتر ناراحتی شما این است که من مدتی  ....
است که درس را رها کرده ام (1) . ولی این را بدانید که شاید خودم از همه بیشتر ناراحت باشم ، ولی

خود را این   چه کنم که وظیفه شرعی

  

گونه شنا خته ام . واقعا ان موقع که کمتر می امدیم جبهه،برای خودمان توجیه کاری می کردیم و
خودمان را گول می زدیم و واقعا احساس می کردیم که راه صحیح را انتخاب کرده ایم . این مساله الان

به نحوی برای من واضح است که واقعا تعجب می کنم ان موقع چرا این را درک نمی کردم و چرا الان
برخی مردم این را نمی فهمند ، خیال نکنید ان موقع که عده ای از رفتن به جنگ ها در زمان پیمبر و

ائمه خودداری می کردند ،این ها اعتقاد به این مسائل نداشتند ،بلکه انها نیز به نحوی اعمال خودرا توجیه
از نماز هم  می کرده اند. وقتی امام می فرمایند : تا زمانی که جبهه احتیج به نیرو دارد، رفتن به جبهه

واجب تر است ، دیگر چه عذری برای انسان باقی می ماند . می گویند : ( خوب جبهه
  

همیشه احتیاج داشته ، هیچ وقت نگفته اند نیرو لازم نداریم ) خوب این فرد جواب خودش را خودش می
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دهد با یک مساله دودوتا چهار تا ، باید بگویم اگر جبهه
  

همیشه احتیاج داشته ، پس همیشه برمن واجب بوده تا حال که نرفته ام ،
  

معصیت کرده ام و از این به بعد هم اگر نروم همینطور . من فکر نمی کنم این نظر اشتباه باشد ، اگر
واقعا من اشتباه می کنم خدا کند کسی پیدا شود و مرا متوجه اشتباه نماید و اگر دیگران اشتباه می کنند

، خدا ان شا ء الله همه را به راه راست هدایت فرماید . راستی امتحان الهی خیلی مشکل است . با
نماز و روزه تنها که انسان لایق بهشت نمی شود..... 

  

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته- 13/3/66

  

 

 

 

  

 

  

                                             نامه سوم

  

بسمه ای تعالی

  

.... واما وضع ما دراینجا الحمد لله خوب است و تمامی برادران مهدیشهر از سلامتی کامل برخوردارند ،
شاید از وضع معنویا ت جبهه چیزهای زیادی از طریق جراید و رسانه های عمومی شنیده باشید ، ولی با
این حا ل من برای یاداوری چند جمله در اینجا ذکر می کنم ، جبهه واقعا دانشگاه انسان سازی است ؛
اینجا نقل ونبات مجا لس تهمت و غیبت نیست ، اینجا عادت مجلس استهزا کردن دیگران و داد کشیدن

بر دیگران و دلخور شدن از یکد یگرنیست . د ر جبهه شیرینی محافل احادیث و بحث پیرامون احادیث
درباره گناهان کبیره است و بحث درباره اینکه نکند خدای نکرده ریا دراعمال ما  است ، سخن گفتن

داخل شود . در جبهه یک روزازسال عاشورا نیست و فقط یک ماه محرم نیست ؛ اینجا هر روز عاشورا و
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هر ماه محرم است . نماز صبح در جبهه 5 دقیقه به طلوع افتاب یا خدای نکرده بعد از طلوع افتاب
خونده نمی شود . اینجا اکثر رزمندگان ساعتی مانده به اذان صبح با خدای خود مناجات ها دارند ، هنوز

چند سالی از بلوغشان نگذشته اما از گناهان خود شکوه ها و گریه ها دارند ....

  

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته – 5/9/64
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