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فرازی از وصیت نامه شهید محمد رضا محمد رحیمی
تاسیس و راه اندازی کتابخانه و پایگاه فرهنگی مسجد الهادی به همراه چند تن از دوستان
پذیرش در دانشگاه شهید بهشتی بورسیه ارتش ،رشته پزشکی ،سال 8331
حضور چشمگیر در فعالیت ها و تظاهرات انقالبی در سال 8331
تاسیس انجمن اسالمی دانشگاه افسری به همراه چند تن از دوستان.
ویژگی های فکری شهید  :بغض و کینه شدید نسبت به منافقان و جریانهای التقاطی ،روحیه خدمت به مردم،
معرفت حقیقی و عمیق نسبت به اسالم فقاهتی.
ویژگی های شخصیتی شهید  :احترام به بزرگساالن ،مهربانی با کودکان ،پای بندی جدی به اخالق اسالمی.
همانگونه که به عنوان اعتقاد دینی و اسالمی خود به والیت فقیه عادل با تقوای آگاه به زمان و مدیر و مدبر
معتقد هستم چنانچه پیامبر (ص) چنین فقهایی را امناء الرسل و حصون االسالم خوانده اند ،تک تک شما را به
فرمانبرداری از امام عزیز ،روح و جان امت ،موال و آقای مسلمانان و روح خدا ،خمینی کبیر صاحب والیت فقیه
در عصر حاضر سفارش می نمایم .لحظه ای والیت اسالمی را در حیات خویش به فراموشی نسپارید که در عصر
غیبت ولی عصر (عج) والیت و سرپرستی امت به دست توانای رهبران توانای اسالم شناسی چون امام خمینی
است ،همان گونه که حضرت مهدی (عج) در توقیع مبارکی به شیخ مفید (ره) فرمودند  ... « :فانهم حجتی
علیکم و انا حجه اهلل»
جز راه والیت فقیه را پیمودن مخالف توقع و آرزوی حضور در زمان ظهور امام زمان (عج) است .البته هر فقیهی
حجت مهدی (ع) و آیه اهلل العظمی نیست ،تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

شما را سفارش می کنم به تقوا و تزکیه نفس که جانمایه انقالب ماست .با خودسازی و پاک شدن درون و
آرزویی جز رضایت خدا نداشتن و تنها در مسیری که او دوست دارد گام برداشتن ،می توان نگاهبان واقعی اسالم
عزیز و انقالب اسالمی؛ این ثمره خون صد هزار شهید و صدها هزار جانبازان انقالب بود.
به خاطر داشته باشید که سیلی خوردگان از اسالم و امام و والیت فقیه که در راس آنها آمریکا و هم پیمانانش و
سلطنت طلبها و ساواک و غربزدگان و شرق زدگان و چپ ترین چپها که مولود صهیونیسم هستند تا راست ترین
راستها و خالصه همه آنهایی که انقالب اسالمی ،درآمد حرام و نامشروع و اشرافیت های کاذب تجدد مآبانه شان
را به باد داده است بر سر یک چیز اتفاق دادند و آن نابودی اسالم و نابودی خط سازش ناپذیر والیت فقیه و
انقالب اسالمی است.
سفارش دیگرم به برادران مسجدی و حزب الهی و مادران و سربازان امام خمینی است که ذره ای سازش و
مسامحه در مسیر انقالب با دشمنان انقالب و امام و گمراهان ،زیبنده و سزاوار نیست .باید جاذبه و دافعه علی
گونه داشته باشید.
هرگز در پیشبرد انقالب از انسانهای دورو و ناخالص و بدون بینش صحیح از خط امام یاری و مدد نخواهید که
باالخره در مقطعی از کار مجبور به مقابله رو در رو با آنها خواهید شد و جز اتالف نیرو طرفی نخواهید بست
چنانچه خود من تجربه ها در این زمینه اندوخته ام.

